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 العقد الثمين

 في شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمين
 " رحمه هللا تعالى "

 في أصول الفقه وقواعده

 

 لفضيلة الشيخ
 أ . د / خالد بن علي المشيقح

 " حفظه هللا تعاىل "

 
 اعتىن به وخّرج أحاديثه    

                                               محمــد بـن مفـتاح  الفهمي 
 هيم بن أحمد الحميضيإبرا
 غفر هللا هلما ولوالديهما وللمسلمني   

 

 برعاية موقع شبكة نور اإلسالم
islamlight.net 
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إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

ادي لـه، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال ه
له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، أرسله هللا ابهلدى ودين احلق، فبلغ الرسالة وأدى األمانة 
ونصح األمة وجاهد يف هللا حق جهاده حىت أاته اليقني، فصلوات هللا وسالمه عليه، وعلى آله، 

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .
 ا بعد : أم

فقمت حبمد هللا بشرح منظومة شيخنا العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا، آمني، يف 
 عدة دورات يف مناطق خمتلفة من اململكة العربية السعودية، وقد متيزت هذه املنظومة أبمور منها : 

 أوالً : سهولة اللفظ ووضوح املعىن .
اعد األصولية، والقواعد الفقهية، والضوابط الفقهية، اثنياً : أهنا اشتملت على مجلة من القو 

 والفروق الفقهية . 
وقد أقبل عليها كثري من طلبة العلم حبفظها وتدارسها وذلك ملا تقدم من سهولة لفظها 

 ووضوح معانيها وما مشلته من فنون العلم السالفة الذكر . 
األشرطة املسجلة وترتيبها والعناية وقد قام األخ / حممد بن مفتاح الفهمي وفقه هللا بتفريغ 

 بذلك . 
كما قام األخ / إبراهيم بن أمحد احلميضي وفقه هللا ابلعناية بتخريج األحاديث، فجزامها 

 هللا خرياً .
أسأل هللا أن ينفع هبا انظمها، وشارحها، واملستفيد من ذلك، آمني، وصلى هللا وسلم على 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 تبهك
 أ.د/ خالد بن علي بن حممد املشيقح

 قسم الفقه –األستاذ جبامعة القصيم 
 هـ6/1/1427يف 
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 ترجمة المؤلف
 فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 
 نسبـه :

هو أبو عبد هللا حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن ابن عثمان الوهيبـي التميمي وجده الرابع أطلق 
 تهر به.عليه عثيمني فاش
 مولده : 

 هـ .  1347ولد يف مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم يف السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام 
 نشأته : 

قرأ القرآن الكرمي على جده من جهة أمه عبد الرمحن ابن سليمان آل دامغ رمحه هللا فحفظه، مث اجته إىل 
ب، وكان الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا قد أقام اثنني طلب العلم فتعلم اخلط واحلساب وبعض فنون اآلدا

من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدمها الشيخ علي الصاحلي، والثاين الشيخ حممد بن عبد العزيز 
لشيخ املطوع رمحه هللا، قرأ عليه خمتصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرمحن السعدي، ومنهاج السالكني يف الفقه ل

 عبد الرمحن أيضًا، واألجرومية واأللفية . 
 وقرأ على الشيخ عبد الرمحن بن علي بن عودان يف الفرائض والفقه. 

وقرأ على الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي الذي يعترب شيخه األول حيث الزمه وقرأ عليه التوحيد 
 ث والنحو والصرف. والتفسري واحلديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح احلدي

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رمحه هللا فعندما انتقل والد الشيخ حممد رمحه هللا إىل الرايض 
رمحه هللا  فكتب لـه الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه هللا  –الشيخ  –إابن أول تطوره رغب يف أن ينتقل معه ولده 

 ث هنا حىت يستفيد ( .) إن هذا ال ميكن نريد حممًدا أن ميك
ويقول فضيلة الشيخ رمحه هللا: ) إنين أتثرت به كثريًا يف طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة ابألمثلة 
واملعاين، وكذلك أيضًا أتثرت به من انحية األخالق ألن الشيخ عبد الرمحن رمحه هللا كان على جانب كبري من 

على قدر كبري يف العلم والعبادة، وكان ميازح الصغري، ويضحك إىل الكبري، وهو  األخالق الفاضلة، وكان رمحه هللا
 من أحسن من رأيت أخالقاً ( . 

قرأ على مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا حيث يعترب شيخه الثاين، فابتدأ عليه قراءة صحيح 
 .  البخاري وبعض رسائل شيخ اإلسالم ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية
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يقول الشيخ ) أتثرت ابلشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا من جهة العناية ابحلديث، وأتثرت به من جهة 
 األخالق أيضاً وبسط نفسه للناس ( .

هـ جلس للتدريس يف اجلامع، وملا فتحت املعاهد العلمية يف الرايض التحق هبا عام  1371يف عام 
خلت املعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقت به مبشورة من الشيخ هـ ، يقول الشيخ رمحه هللا : ) د1372

علي الصاحلي، وبعد أن استأذنت من الشيخ  عبد الرمحن السعدي عليه رمحة هللا، وكان املعهد العلمي يف ذلك 
  –الوقت ينقسم إىل قسمني خاص وعام، فكنت يف القسم اخلاص، وكان يف ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز 

مبعىن أنه يدرس السنة املستقبلية لـه يف أثناء اإلجازة مث خيتربها يف أول العام الثاين، فإذا جنح انتقل  –كما يعربون 
 إىل السنة اليت بعدها وهبذا اختصرت الزمن ( ا هـ.

اصلة وبعد سنتني خترج وعني مدرًسا يف معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسااًب يف كلية الشريعة ومو 
 طلب العلم على يد الشيخ عبد الرمحن السعدي . 

وملا تويف فضيلة الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه هللا توىل إمامة اجلامع الكبري بعنيزة والتدريس يف مكتبة عنيزة 
جامعة الوطنية ابإلضافة إىل التدريس يف املعهد العلمي مث انتقل إىل التدريس يف كلييت الشريعة وأصول الدين بفرع 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلقصيم ابإلضافة إىل عضوية هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية، وكان 
لفضيلة الشيخ رمحه هللا نشاط كبري يف الدعوة إىل هللا عز وجل وتبصري الدعاة يف كل مكان وله جهود مشكورة يف 

 هذا اجملال . 
شيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا قد عرض بل أحل على فضيلة الشيخ يف تويل واجلدير ابلذكر أن مساحة ال

القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رمحه هللا تعاىل رئيسًا للمحكمة الشرعية ابإلحساء فطلب منه اإلعفاء، وبعد 
 مراجعات واتصال شخصي مع فضيلة الشيخ مسح رمحه هللا تعاىل إبعفائه من منصب القضاء . 

 ه : مؤلفات

 له رمحه هللا تعاىل مؤلفات كثرية تزيد على املائة ما بني كتاب ورسالة .
 وفاته : 

م ومت دفنه مبقربة العدل 10/11/2001هـ املوافق 15/10/1421كانت يف عصر يوم األربعاء بتاريخ 
 مبكة املكرمة جبوار قرب شيخه العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز رمحه هللا . 

م ل ســـالم وأســأل هللا  أن يرمحـــه رمحـــة واســـعة وأن همعنـــا وإايه يف جنـــات النعـــيم وأن هزيـــه عمـــا قـــد 
 واملسلمني خرياً . 
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 :  -رحمه هللا  -قال الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 الحمُد هللِ الُمِعيد الُمْبِدي  -1

 ُمثَب ِِت األحكاِم باألُصوِل  -2

 ٍم قْد أُتِمْ ثُمَّ الصالةُ َمْع َسال -3

ِد المبعُوِث َرْحمةَ  -4 ُمَحم 

 الَوَرى 

 وبعُد فالعلُم بحوٌر زاِخَرهْ  -5

 لكنَّ في أصوِلِه تَْسِهيال  -6

 فاْغتنِِم القواعَد األُصوال  -7

وَهاَك ِمْن هِذي األصوِل  -8

 ُجَمال

 قواِعداً ِمْن قوِل أَهِل الِعلْمِ  -9

 

 تَجِديِ ُمْعِطي الن ِواَل كُلَّ  َمْن يَسْ  

 ُمعيِن َمْن يَْصبُو إلى الُوُصولِ 

 على الِذي أُعِطي َجواِمَع الَكِلمْ 

 َوَخيِر هاٍد لَجميعِ َمْن َدَرى 

 لْن يَْبلَغ الكاِدُح فِيِه آِخَرهْ 

 لنَْيِله فَاحرْص تِجْد َسبِيال 

 فَْمن تَفُتْهُ يُْحَرِم الُوصوال

 أرُجو بِها عاِل الجنَاِن نُُزال

 ِسوَى ذا النْظِم وليس لي فيها 

 

 القواعد واألصول 
 الديُن جاَء لسعاَدةِ البََشرْ  -10

 فُكلُّ أمٍر نافعٍ قَد َشَرعَه -11

 ومْع تساِوي َضَرٍر وَمْنفَعَه -12

َرا  -13 َّفَهُ قْد يُس ِ  وُكلُّ ما كَل

فاْجِلْب لتيسيٍر بُِكل ِ ِذي  -14

 َشَططْ 

وما استطعَت افعَْل ِمَن  -15

 المأُمورِ 

 والشرُع ال يَلزُم قبَل الِعلمِ  -16

طَ في التَّعلُّمِ  -17  لكْن إذا فَرَّ

 

 والْنتِفَاِء الشَّر ِ َعْنُهم والضََّررْ  

نَا قَد َمنَعَهْ   وُكلُّ ما يَُضرُّ

ً لَدْرِء المْفَسَدهْ   يكوُن ممنوعا

 من أَْصِلِه وِعنَد عارٍض طََرا

ين الَحنيِف ِمْن  فليَس فِي الد ِ

 َشَططْ 

 نِِب الُكلَّ ِمَن المحظورِ واْجتَ 

 َدليلُهُ فِعُل المِسَي فَاْفتَِهمِ 

 فَذَا َمَحلُّ نَظٍر فَْلتَْعلَمِ 

 

 

 وُكلَّ ممنوعٍ فَللضَّروَرةِ  -18

َم للذَِّريعَةِ  -19  لكنَّ ما ُحر ِ

 وما نُِهي عَنهُ من التَّعَبُّدِ  -20

 فكلُّ نَهيٍ عاَد للذَّواِت  -21

هْ وإِْن يَعُْد ِلَخار -22  جٍ كالِعم 

 يُباُح والمْكُروهُ ِعنَد الَحاجةِ  

 يَُجوُز للَحاَجِة َكالعَريَّةِ 

 أْو َغيِرِه أْفِسْده ال تََردَّدِ 

 أو للُشروِط مْفِسداً َسيَاتِي 

 فَلْن يَِضيَر فاْفَهَمنَّ الِعلَّهْ 
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واألصُل في األشياِء ِحلٌّ  -23

 واْمنَعِ 

فإْن يقْع في الحكِم َشٌك  -24

 فارجعِ 

واألصُل أنَّ األمَر والنَّهي  -25

 ُحتِمْ 

 وكلُّ َما ُرت َِب فِيِه الفَْضلُ  -26

َدا  -27 ِ ُجر ِ  وكلُّ فِعِل للنَّبي 

ً ألمرِ  28  وإِْن يكْن ُمبي ِنا

م األعلَى لَدى ا -29  لتَّزاُحمِ وقد ِ

وادفْع خفيَف الضََّرَريِْن  -30

 باألخفْ 

 إْن يَْجتَِمْع مَع ُمبِيحٍ ما ُمنِعْ  -31

ِِ فَِلِعلٍَّة تَبِعْ  -32 ِِ  وكلُّ حكٍم

 وأَْلغِ كلَّ سابٍق لسببِهْ  -33

 والشَيُء ال يَتِمُّ إال أْن تَتِمْ  -34

 والظنُّ فِي الِعبَادةِ الُمْعتَبَُر  -35

 يََّن الظنُّ َخطَالكْن إذَا تَبَ  -36

 

 ِعبَاَدةً إال بإذِن الشَّاِرعِ 

 لألصِل في النوَعْيِن ثم اتبِعِ 

 ا النَّدُب أو الُكْرهُ ُعِلمْ إال إذ

 ِمْن َغيِر أمٍر فْهو نَدٌب يَْجلُو 

 عن أمِرِه فَغَيُر َواِجٍب بََدا

 فالُحْكُم فيه ُحكُم ذاَك األْمرِ 

 في َصالحٍ والعَكُس في المظاِلمِ 

 وخْذ بعاِلي الفاَضليِْن ال تََخفْ 

عْ  ِِ ً الذي ُمِن َمْن تغليبا  فَقَد ِ

 يَْمتَنِعْ  إِْن ُوِجَدْت يُوَجْد وإال

 ال شرِطِه فاْدِر الفروَق وانتبهْ 

 ُشروطُه وَمانٌِع ِمنهُ ُعِدمْ 

 ونَفَس االمِر في العُقُوِد اعتَبَُروا 

حِ الَخطَا  فأْبِريِء الذ مةَ َصح ِ

 

 

 َكَرُجٍل َصلَّى قُبَْيَل الَوقْتِ  -37
 والشَّكُّ بعَد الِفعِل ال يُؤث ِرُ  -38
ً ِمثَل وَ  -39 ْسَواٍس أْوتَُك َوْهما
 فََدعْ 
 ثمَّ حديُث النفِس َمْعفُوٌّ فاَل -40
َمنْ  -41  واألمُر للفَوِر فَبَاِدِر الزَّ
واألمُر إْن ُروعَي فيِه  -42

 الفَاعلُ 
وإْن يَُراَع الِفْعُل مْع قطعِ  -43

 النََّظرْ 
واألمُر بعَد النَّهيِ للِحل   -44
 َوفيِ 
َعتْ  -45  واْفعَْل َعبادةً إذا تَنَوَّ

 فَْليُِعِد الصَّالةَ بَعَْد الَوقتِ  
 وهكذَا إذا الشُُّكوُك تَْكثُُر 
 ِلكل ِ َوْسَواٍس يَِجي بِه لُكَعْ 

 ْر َعَمالُحكَم لـهُ َما لْم يَُؤث ِ 
 إاِل إذَا َدلَّ َدليٌل فاْسَمعَنْ 
 فَذَاَك ذُوَعْيٍن وذَاَك الفَاِضُل 
 عْن فاِعِل فَذو ِكفَايٍة أُثِْر 
 قوٍل ِلرفعِ النهي ُخْذ بِه تَفِي 
 ُوُجوُهَها بِكل ِ َما قَْد َوَرَدْت 
 وتحفَظ الشَّْرَع بِِذي الن وَعيْنِ 
اِشِدين الُخلَ   فَا َوُخْذ بِقَْوِل الرَّ
 ما لْم يُخاِلْف ِمثلَه فَما َرَجحْ 
 قرآنُنَا َوُسنَّةٌ ُمثَبَّتَهْ 
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 تَْفعََل السُّنَّةَ في الَوْجَهيْنِ لِ  -46
47-  ِ والَْزْم طِريقَةَ النَّبِي 

 الُمْصطفَى 
ةٌ على  -48 قوُل الصَّحابِْي ُحجَّ

 األَصحْ 
ةُ الت ْكِليِف ُخذَها أربعَهْ  -49  وحجَّ
ِمْن بَعِدها إجماعُ هِذي  -50
هْ   األُمَّ

 واْحُكْم ِلكل ِ َعاَمٍل بني تِه  -51
  بالنَّيَّاتِ فإنَّما األعمالُ  -52
 ويَْحُرُم الُمِضيُّ فيما فََسَدا -53
ْز قطعَهُ َما لم  -54 ِ والنَّفُل جو 
 يَقَعْ 
55-  ِِ  واإلثُم والضَّماُن يَسقُطاِن
 

ابُع القياُس فَاْفَهَمنَّهْ   والرَّ
 واْسُدْد على المحتَاِل باَب حيلتِهْ 
 َكما أَتَى في خبِر الث ِقاتِ 
ِ واْعتَِماٍر أَبََدا   إال بحج 
ً وُعمرةً فَقَطعُهُ اْمتَنَع   َحجا

 والن ِْسيَانِ بِالَجْهِل واإلكراِه 
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ِ موالنا  -56 إن كان ذا في حق 
 وال 
 وكلُّ ُمتْلٍَف فمضموٌن إذا -57
ً به ِمْن مالكِ  -58  أويُك مأذونا
 فُكلُّ ما يحصُل مما قْد أُِذنْ  -59
 ويُْضَمُن المثليُّ بالمثِل وَما  -60
وما على الُمحسِن ِمْن  -61
 سبيلِ 

 وَضهْ ثمَّ العُقوُد إْن تَكُْن ُمعا -62
ً أو تَْوثِقهْ  -63 عا  وإْن تكُْن تَبَرُّ
 ألنَّ ِذي إْن َحَصلَْت فََمْغنَمْ  -64
 وكُلُّ ما أَتَى َولْم يَُحدَِّد  -65
مْن ذاَك ِصيغاُت العُقُوِد -66

 ُمطلقاً 
واْجعَْل َكلَفٍْظ كُلَّ ُعْرٍف  -67

 ُمطَِّردْ 
 وشَْرطُ عَْقٍد كْونُه مْن َمالكِ  -68
 ِرضاه غيُر ُمْعتَبَرْ وكلُّ َمْن  -69
 وكُلُّ َدعَوى ِلفساِد العَقِْد  -70
 وكُلُّ َما يُنِكرهُ الِحسُّ امنَعَا -71
 بيَّنةً أَْلِزْم لُكل ِ ُمدَّعِ  -72
دَّ قُبِلْ  -73  ُكلُّ أِميٍن يد عي الرَّ
 

ً في حقوق للَمال    تُسقْط ضمانا
 لََم يْكن االتالُف ِمْن َدفع األَذَى 

 الِملِك خيِر مالِك  أو رب ِنَا ذي
ً وعكسُهُ ُضِمنْ   فليس مضمونا
َما  ِ  ليس بمثليَّ بما قد قُو 
 وعكُسهُ الظالُم فاْسَمع قِْيِلي 
َرْنَها وَدعِ المَخاَطَرهْ   فََحر ِ
 فأْمُرها أخفُّ فاْدِر التفِرقَهْ 
 وإْن تَفُْت فَلَيس فِيها َمغَْرمْ 
 بالشَِّرع كالحْرِز فبالعُرِف اْحُددِ 

 في قَوِل َمْن قَْد َحقَّقَا  ونحُوها
 فََشرُطنَا العُرفيُّ َكاللْفِظْي يَِردْ 
 وكلُّ ِذي واليٍَة كالمالكِ 
ٍِ فعلُمهُ ال يُْعتَبَرْ   ُكْمْبَرإٍ
ٍة ال تُْجِدي  عاِء ِصحَّ  َمَع اد ِ
هُ اْسمعَا   َسَماَع َدْعواهُ وِضدَّ
ً تُِطعِ   َوُمْنِكراً أَلِْزْم يمينا

 لَه حٌظ َحَصلْ َمالْم يَكُْن فِيَما 
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َوأْطِلق القَبُوَل في َدْعَوى  -74
 التلَفْ 

نَْك  -75  أد ِ األماَن ِللذي قْد أَمَّ
 َوَجائٌِز أخذُك ماالً استُِحقْ  -76
 قد يَثْبُُت الشَّيُء لغيِرِه تَبَعْ  -77
 َكَحاِمٍل إْن بِيَع َحْملُها اْمتَنَعْ  -78
 وُكلُّ شَرٍط ُمْفِسٍد للعقدِ  -79
 ثُْل نَِكاحِ قاِصِد التَّْحِليلِ مِ  -80
لكنَّ َمْن يَْجهُل قَْصَد  -81

 صاحبِهْ 
 ألنَّه ال يَعلُم الذي أََسرْ  -82
لُح إذا ما -83 والشَّرُط والصُّ
 حلَّال
 وكُلُّ َمْشغُوٍل فَليَس يُْشغَُل  -84
 َكُمْبَدٍل في ُحْكِمِه اجعَْل بََدال -85
 اُكلُّ استَِداَمٍة فأقوى ِمْن بَدَ -86
 وكلُّ َمعلوٍم وُجوداً أو َعَدمْ  -87
حهْ  -88  والنَّفُْي للُوُجوِد ثُمَّ الص ِ
َواألْصُل في القَْيِد احتراٌز  -89
 َويَِقلْ 
 َوإْن تَعَذََّر اليَِقيُن فاْرِجعَا -90
 وكلُّ َما ألمُر بِِه يَْشتَبِهُ  -91
َل الشَّيَء علَى -92  وكلُّ َمْن تَعَجَّ
 

 ل قولُه َحلَفْ وُكلُّ َمْن يُْقبَ  
 وال تَُخْن َمْن َخان فَْهَو قْد هَلك 
اً َكَضيٍف فْهو  ً ولو ِسر  َشرعا

 َحقْ 
 وإْن يَُكْن لِو استَقَلَّ ال ْمتَنَعْ 
 َولَْو تُباُع َحاِمالً لم يَْمتَنِعْ 
 بِِذكِرِه يُفِسُدهُ بِالقْصدِ 
ِحيلِ   وَمْن نَوى الطالَق للرَّ
 هْ فالعْقُد غيُر فاسٍد ِمْن جانبِ 
 فَأُْجِرَي العَْقُد على ما قْد َظَهرْ 
ً أو عكُسه لْن يُقْباَل ما  ُمحرَّ
 بُِمْسِقٍط ِلما بِِه يَْنَشِغلُ 
 وُربَّ َمْفُضوٍل يكوُن أَفَْضالَ 
 فِي ِمثِْل ِطيِب ُمْحِرٍم ذَا قَْد بََدا
 فاألْصُل أْن يَْبقَى على ما قد ُعِلمْ 
 ثُم  الَكَماِل فاْرَعيَنَّ الُرتْبَهْ 
ليل ُجِهلْ  ِْ  ِلغَْيِرِه َككَشِف تَعِ
 ِلغَاِلِب الظَّن ِ تكْن ُمتَّبِعَا
 ِمْن َغْيِر َمْيٍز قُرعَةٌ تُْوِضُحهُ 
ٍم فََمْنعُه َجال   وْجٍه ُمَحرَّ

 

 
 

َوَضاِعِف الغُْرَم عَلى َمْن -93
 ثَبَتَتْ 
ٍِ ِمْن غيِر َما  -94  ِلَمانعٍ كسارٍق
95-  ِِ ِ وكلُّ َما أُبِيَن ِمْن َحي 
 ِعلْ جُ 

 وكاَن تَأتي للدََّواِم غالباً  -96
وإِْن يَُضْف َجمٌع َوُمفرٌد  -97
 يَعُمْ 
 ُمنَكٌَّر إِْن بَعَد إثباٍت يَِرْد  -98
 ِمْن بَعِد نَفْيٍ نَْهيٍ استفهامِ  -99

واعتبِر العموَم فِي نصًّ  -100
 أُثِرْ 

ما لْم يَُكـْن ُمتَِّصفـاً  -101

 ُعقُوبةٌ َعلَْيِه ثُمَّ سَقَطَتْ  
ٍز َوَمْن ِلضاٍل َكتََما  ُمَحرَّ
 َكَمْيتِِه في ُحْكِمِه ُطْهراً َوِحلْ 
 وليس ذا باِلِزٍم ُمَصاِحباً 
والشَّرُط والموُصوُل ذا لـهُ 

 انحتَم 
 ْد فَُمطلٌق وِللعُموِم إْن يَرِ 

 َشْرٍط َوفي اإلثبات لإلنعاِم 
ا ُخُصوُص َسبٍَب فََما اْعتُبِرْ   أم 
 يُفيُد ِعلـةً فَُخــْذ بِالَوْصـفِ 
 َكقَْيِد ُمطلٍق بِما قد قُي َِدا 

َن العُُموِم فالعُُموَم أَْمِض مِ  ِِ 
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 بَِوْصـفِ 
ِص العامَّ  -102  بِخاٍص وَخص ِ
 َوَرَدا
ما لْم يُك الت ِْخصيُص ِذكَر -103

 البعِض 
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 التمهيد
 

وعلى آله وصحبه   ونبينا حممد احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان
 أمجعني .
 أما بعد : 

 فعنوان هذه املنظومة : ) منظومة يف أصول الفقه وقواعد الفقه ( .
 يطلق على معان منها : التأليف، والرتتيب . والنظم خالف النثر .النظم لغة : قولـه : )منظومة ( 

 الكالم املقفى املوزون . واملراد : 
: وهو ما يُبىن عليه غريه ، أو ما يتفرع منه غريه، وسيأيت أن العلماء يطلقون األصل  مجع أصلواألصول : 

 (1)ويريدون به عدة أشياء. 
  ➔◆ الَفْهم، ومنه قوله تعاىل : والفقه يف اللغة : 

   ❑⬧⧫ ❑⬧ 
 (2) . 

 عية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية . معرفة األحكام الشر واصطالحاً : 
 يشمل العلم والظن ؛ ألن إدراك األحكام الفقهية قد يكون يقينيًا، وقد يكون ظنياً .  قولنا : ) معرفة ( :

 أييت تعريف األحكام عند الكالم على البيت الثاين من هذه املنظومة .   قولنا : ) األحكام ( :
أي : املتلقاة من الشرع، كالوجوب واحلرمة . فخرج به األحكام العقلية، كمعرفة أن الكل وقولنا : ) الشرعية ( : 

 أكرب من اجلزء، والعادية كمعرفة أن املاء مرٍو، وأن اخلبز ُمشبع . 
 خيرج االعتقادية كتوحيد هللا، ومعرفة أمسائه وصفاته، فال يسمى ذلك فقهاً اصطالحاً . قولنا : ) العملية ( : 

لة لألحكام فخرج بذلك ا : ) املكتسبة من األدلة التفصيلية ( : وقولن أي : أن هذه األحكام من األدلة املفص ِّ
 أصول الفقه؛ ألنه مكتسب من األدلة اإلمجالية . 
 أدلة الفقه اإلمجالية، وكيفية االستفادة منها، وحال املستفيد . وتعريف أصول الفقه ابعتباره فناً مستقاًل هو : 

يشمل األدلة املتفق عليها، واألدلة املختلف فيها؛ ألن أدلة الفقه تنقسم : ) أدلة الفقه اإلمجالية ( :  فقولنا
 قسمني : 

                                 
 ( . 38انظر ص )  (1)
 .  28،  27سورة طه، اآليتان :   (2)
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 أدلة متفق عليها .القسم األول : 
 (1)أدلة خمتلف فيها، كما سيأيت إن شاء هللا اإلشارة إليه يف النظم . القسم الثاين : 

 الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية .  خيرج أدلةوقولنا : ) اإلمجالية ( : 
يعين معرفة طرق االستنباط : األمر، والنهي، واملطلق، واملقيد، والعام، وقولنا : ) كيفية االستفادة منها ( :  

 واخلاص ... إخل . 
بذلك  املستفيد : هو اجملتهد، ففي أصول الفقه تـُْبَحُث أحكاُم اجملتهد وما يُلحقوقولنا : ) حال املستفيد ( : 

من أحكام الفتوى، والتعارض، والرتجيح؛ ألهنا من خصائص اجملتهد، وتدخل مباحث التقليد لكون املقل د اتبعاً له 
 . 

 مجع قاعدة، والقواعد تنقسم  قسمني : والقواعد لغة : 
   ◆ ⬧⧫قواعد حسية مثل : قواعد البيت وأساسه قال تعاىل : القسم األول : 

⧫ ◆❑⬧  
⧫ ➔☺◆ ◆◆ 

⬧⬧     
☺ ➔     (2). 

قواعد معنوية مثل : قواعد الفقه : ] ال ضرر وال ضرار[، و ]األمور مبقاصدها[ ... إخل ، والفقه القسم الثاين : 
 .(3)سبق تعريفه
متقاربة املعىن وهي :  -وإن اختلفت عباراهتا  -اعد الفقهية يف االصطالح بتعاريف كثرية . وهي وُعر فت القو 

 حكم أغليب ينطبق على معظم جزئياته لُتعرف أحكامها منها . 
 (1)سيأيت تعريفه .  قولنا : ) حكم (

األصولية، فالقواعد األصولية ليس كليًا وهذا من الفروق بني القواعد الفقهية، والقواعد وقولنا : ) أغليب ( : 
 قواعد كلية، وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية . يعين قواعد أصول الفقه قواعد كلية تندرج مجيع اجلزئيات حتتها . 

أي أن هناك مسائل مستثناة من تلك القواعد ختالف أحكامها حكم القاعدة، وهذا وقولنا : ) حكم أغليب ( : 

                                 
 ( . 184انظر ص )  (1)
 .  127سورة البقرة، اآلية :   (2)
 ( . 15انظر ص )  (3)
 ( .  36انظر ص )  (1)
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 تلك القواعد وال يقدح يف عمومها لألسباب اآلتية : االستثناء ال ينقض كلية 
ما ذكره الشاطيب يف موافقاته بقوله : إن األمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتضاه ال أواًل : 

 خيرجه عن كونه كليًا، وأيضاً فإن الغالب األكثري معترب يف الشريعة اعتبار القطعي.
ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وإمنا يتصور أن يكون ختلف بعض  إن املتخلفات اجلزئيةاثنيًا : 

 اجلزئيات قادحاً يف الكليات العقلية . 
 فالكليات االستقرائية صحيحة وإن ختلف عن مقتضاها بعض اجلزئيات . 

أخرى، فاملسألة  إن ختلف مسألة ما عن حكم قاعدة ال يلزم منه اندراج هذه املسألة حتت حكم قاعدةاثلثًا : 
ُخرَّجة تندرج ظاهرًا حتت حكم قاعدة، ولكنها يف احلقيقة مندرجة حتت حكم قاعدة أخرى . وهذا من ابب 

امل
 تنازع املسألة بني قاعدتني . 

فليس إذًا استثناء جزئية من قاعدة ما بقادح يف كلية هذه القاعدة وال مبخرج لتلك اجلزئية عن االندراج حتت 
 قاعدة أخرى.

هذه فائدة القواعد الفقهية أنك تعرف احلكم من هذه القاعدة، فقد ال قولنا : ) لتعرف أحكامها منها ( : و 
 تستحضر الدليل لكن إذا استحضرت القاعدة الفقهية فإنك تعرف احلكم منها . 

املاء الذي من القواعد الفقهية : ]األصل يف املياه الطهارة[ فإنك تستدل هبذه القاعدة على أن مثال ذلك : 
غمس فيه يد قائم من نوم ليل انقض لوضوء طهور؛ ألن األصل يف املياه الطهارة، فهذا املاء طهور يرفع احلدث، 
ويزيل اخلبث، وأيضًا املاء املستعمل يف رفع احلدث طهور ... إخل ، فإذا كانت عندك هذه القاعدة فإنك تعرف 

 األحكام من هذه القاعدة . 
 هذا بيان لثمرة القاعدة، وقد قيل : إن مثرة الشيء ال تدخل يف حقيقته . حكامها منها ( : وقولنا : ) لتعرف أ
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 الفرق بين القاعدة الفقهية، والضابط الفقهي : 

الفقهاء كثريًا ما يستعملون لفظ " القاعدة " ويـَْعُنون هبا الضابط ويستعملون لفظ " الضابط " ويعنون به القاعدة 
 القاعدة والضابط هي :   لكن مثت فروقاً بني

جتمع فروعًا من أبواب شىت، ويندرج حتتها من مسائل الفقه ما ال  -كما سبق   –أن القاعدة الفرق األول : 
حيصى، وأما الضابط فإنه خيتص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو خيتص بفرع واحد فقط مثاله : 

 باب الرهن . ] كل ما صح بيعه صح رهنه [، فهو خاص ب
أن القاعدة يف األعم األغلب متفق على مضموهنا بني املذاهب أو متفق على أكثرها، وأما الضابط الفرق الثاين : 

فقد خيتص مبذهب معني بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد يف مذهب معني قد خيالفه فيه فقهاء آخرون من 
ْحرُِّم إذا أخر ال

ُ
نسك عن وقته أو قدمه لزمه دم " هذا ضابٌط " عند أيب حنيفة . املذهب نفسه مثاله :  " امل

 وخالفه يف ذلك غريه؛ منهم تلميذاه أبو يوسف، وحممد بن احلسن. 
أن القاعدة الفقهية فيها إشارة ملأخذ احلكم ودليل احلكم مثل : ] األمور مبقاصدها [ فيه إشارة الفرق الثالث : 

ال يشري إىل مأخذ املسألة ودليلها، ومن أمثلة الضابط الفقهي : ]ما جاز يف ملأخذ احلكم. بينما الضابط الفقهي 
الفريضة من الصلوات جاز يف النفل[ وطريقة مجهور من يصن ف يف قواعد الفقه حبسب التتبع أهنم ال يفرقون بني 

 القاعدة الفقهية، و الضابط الفقهي . 
كتاب الفروق للَقَرايف وغريهم، بل إن بعضهم قد يذكر ضوابط  وهذا يقع كثريًا يف قواعد ابن رجب رمحه هللا، ويف  

كثرية ويسميها كتاب القواعد، أو قواعد الفقه، وكثري منهم قد فرق بينهما من جهة االصطالح لكنه مل يفرق من 
 جهة العمل والتطبيق. 

 
********************* 
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 الفرق بين قواعد األصول وقواعد الفقه :

 اعد األصول وقواعد الفقه رأينا أن فروقاً عدة متيز بينهما منها : إذا نظران يف قو 
أن قواعد األصول تتعلق ابأللفاظ ودالالهتا على األحكام يف غالب أحواهلا ، وأما قواعد الفقه فتتعلق أواًل : 

 ابألحكام ذاهتا. 
، وترسم للفقيه مناهج البحث أن قواعد األصول إمنا وضعت لتضبط للمجتهد طرق االستنباط واستداللهاثنيًا : 

والنظر يف استخراج األحكام الكلية من األدلة اإلمجالية . وأما قواعد الفقه فإمنا يراد هبا ربط املسائل املختلفة 
 األبواب برابط متحد وحكم واحد هو احلكم الذي سيقت القاعدة ألجله . 

ية . وعن طريقها يستنبط الفقيه أحكام املسائل اجلزئية ن قواعد األصول إمنا تبىن عليها األحكام اإلمجالاثلثًا : أ
 من األدلة التفصيلية .

 وأما قواعد الفقه فإمنا تعلل هبا أحكام احلوادث املتشاهبة وقد تكون أصاًل هلا . 
أن قواعد األصول حمصورة يف أبواب األصول ومواضعه ومسائله، وأما قواعد الفقه فليست حمصورة أو رابعًا : 
 العدد، بل هي كثرية جداً منثورة يف كتب الفقه العام وكتب الفتاوى يف مجيع املذاهب .  حمدودة

كقواعد   –أن قواعد األصول إذا اتفق على مضموهنا ال يستثىن منها شيء فهي قواعد كلية مطردة خامسًا : 
 بال خالف. –العربية 

من كل منها مسائل ختالف حكم القاعدة  وأما قواعد الفقه فهي مع االتفاق على مضمون كثري منها يستثىن
بسبب من األسباب كاالستثناء ابلنص، أو اإلمجاع، أو الضرورة، أو غري ذلك من أسباب االستثناء، ولذلك يطلق 

 عليها كثريون أبهنا قواعد أغلبية أكثرية ال كليَّة مطردة . 
قواعد مشرتكة بني العلمني ولكن ختتلف فيهما ومع وضوح الفروق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية فقد جند 

زاوية النظر، حيث إن القاعدة األصولية ينظر إليها من حيث كوهنا دلياًل إمجاليًا يستنبط منه ُحكم كلي، والقاعدة 
 الفقهية ينظر إليها من حيث كوهنا حكماً جزئياً لفعل من أفعال املكلفني . 

 ثله أو ابالجتهاد [ : االجتهاد ال ينقض مبفمثاًل قاعدة : ] 
ينظر إليها األصويل من حيث كوهنا دلياًل يعتمد عليه يف بيان عدم جواز نقض أحكام القضاة وفتاوى املفتني إذا 
تعلقت هبا األحكام على سبيل العموم واإلمجال .  وينظر إليها الفقيه من حيث تعليل فعل من أفعال املكلفني 

 فيبني حكمه من خالهلا . 
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 لقواعد الفقهية وفوائدها :ميزة ا

 امليزة األوىل : 
ما ذكره الَقَرايف : إن القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثرية جدًا عند أئمة الفتوى 

 والفقهاء ال توجد يف كتب أصول الفقه أصال .
اعد كثرية جدًا غري حمصورة بعدد، وهي هذه املقولة تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كوهنا قو 

منثورة يف كتب الفقه العام والفتاوى واألحكام، وهو رمحه هللا قد أراد من أتليف كتابه ) الفروق ( مجع هذه 
 القواعد يف كتاب واحد همع شتاهتا ويكشف أسرارها وحكمها .

 وامليزة الثانية : 
ة استيعاهبا للمسائل اجلزئية إْذ تصاغ القاعدة يف مجلة مفيدة مكونة أهنا متتاز إبهاز عبارهتا مع عموم معناها وسع

] األمور مبقاصدها [ وقاعدة: ] العادة حمكمة [ من كلمتني، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة 
ما ال  فكلٌّ من هذه القواعد تعترب من جوامع الكلم؛ إذ يندرج حتت كل منها] املشقة جتلب التيسري [ وقاعدة: 

 حيصى من املسائل الفقهية املختلفة . 
 وامليزة الثالثة :  

أهنا متتاز أبن كال منها ضابط يضبط فروع األحكام العملية ويربط بينها برابطة جتمعها وإن اختلفت موضوعاهتا 
 وأبواهبا . 

 وأما فوائد القواعد الفقهية فهي كثرية جدًا نكتفي بذكر بعٍض منها : 
 تضبط الفروع الفقهية وجتمع شتاهتا حتت ضابط واحد مهما اختلفت موضوعاهتا إذا احتد حكمها . أهنا أواًل : 

فهي بذلك تيسر على الفقهاء واملفتني ضبط الفقه أبحكامه كما قال القرايف : ) من ضبط الفقه بقواعده استغىن 
 عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف الكليات ( . 

وفروعه يستحيل أن يقدر عليه إنسان، لكن حفظ القواعد مهما كثرت تدخل حتت ألن حفظ جزئيات الفقه 
 اإلمكان . 

أهنا تكو ِّن عند الباحث ملكة فقهية قوية تُنري أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة واملتعددة، ومعرفة اثنيًا : 
 ررة . األحكام الشرعية، واستنباط احللول للوقائع املتجددة واملسائل املتك

أهنا تعني القضاة واملفتني واحلكام عند البحث عن حلول للمسائل املعروضة والنوازل الطارئة أبيسر سبيل اثلثًا : 
 وأقرب طريق. 

ولذلك قال بعضهم : إن حكم دراسة القواعد الفقهية واإلملام هبا على القضاة واملفتني فرض عني، وعلى غريهم 
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 فرض كفاية . 
 

يب عند الباحث ملكة املقارنة بني املذاهب املختلفة، وتوضح لـه وجهًا من وجوه االختالف وأسبابه أهنا تر رابعًا : 
 بني املذاهب.

أهنا تظهر مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتسهل على غري خامسًا : 
من ينتقصون الفقه اإلسالمي، ويتهمونه أبنه إمنا  املختصني ابلفقه االطالع على حماسن هذا الدين ، وتبطل دعوى

 يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية . 
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 مراتب القواعد الفقهية

 
 القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، وال يف مرتبة واحدة، وإمنا هي أنواع ومراتب : 

املسائل؛ حيث يندرج حتت كل ِّ منها ُجلُّ القواعد الكلية الكربى ذوات الشمول العام للفروع و املرتبة األوىل : 
 أبواب الفقه ومسائله وأفعال املكلفني . 

 وهذه القواعد ست هي : 
 األمور مبقاصدها [.  أو إمنا األعمال ابلنيات   ]قاعدة :  -1
 ابلشك [ .  –أو ال يرتفع  –] اليقني ال يزول قاعدة :  -2

 املشقة جتلب التيسري [ .  ]قاعدة :  -3

 الضرر يزال [ . أو  ضرر وال ضرار  ] ال قاعدة :  -4

 العادة حمّكمة [ .  ]قاعدة :  -5

 ] إعمال الكالم أوىل من إمهاله [ . قاعدة :  -6

حيث يندرج حتت كل منها  –وإن كانت ذوات مشول واسع  –قواعد أضيق جمااًل من سابقاهتا املرتبة الثانية : 
 أعداد ال حتصى من مسائل الفقه يف األبواب املختلفة . 

 أو مبثله [ .      –] االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد  ومثال ذلك قاعدة :
 ] التصرف على الرعية منوط ابملصلحة [ . وقاعدة : 

القواعد ذوات اجملال الضيق اليت ال عموم فيها حيث ختتص بباب أو جزء ابب ، وهذه اليت تسمى املرتبة الثالثة : 
األمر الكلي الذي ينطبق وهاب ابن السبكي رمحه هللا فالقاعدة: " ابلضوابط مجع ضابط ويف هذا يقول عبد ال
ومنها ما ] اليقني ال يرفع الشك [ ومنها ما ال خيتص بباب كقولنا : عليه جزئيات كثرية تفهم أحكامها منها " 

 كل كفارة سببها معصية فهي على الفور [ .  ]خيتص كقولنا : 
 ر متشاهبة أن يسمى ضابطاً . والغالب فيما قصد بباب وُقصد به نظم صو 

القواعد املذهبية اليت ختتص مبذهب دون مذهب ، أو يعمل مبضموهنا بعض الفقهاء دون اآلخرين املرتبة الرابعة : 
 مع مشوهلا وسعة استيعاهبا لكثري من مسائل الفقه من أبواب خمتلفة . 
 ختالف النظرة يف جمال تعليل األحكام . وهذه تعترب من أسباب اختالف الفقهاء يف إصدار األحكام تبعاً ال

] إن التهمة إذا وأساسها قوهلم : ] ال حجة مع االحتمال الناشئ عن دليل [ ومن أمثلة هذه املرتبة : قاعدة : 
وهذه القاعدة يعمل هبا احلنفية واحلنابلة دون الشافعية، وقد يعمل تطرقت إىل فعل الفاعل حكم بفساد فعله [ 
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] وأما عند الشافعي : ] األصل أن جواز البيع يتبع الضمان [ ن قيود، ومنها عند احلنفية : هبا املالكية ضم
 .... إخل . فإن جواز البيع يتبع الطهارة [ 

 هو معرفة األدلة ومراتبها وأحواهلا .  موضوع أصول الفقه :
 ليها قواعده وهي : املقصود مبصادر أصول الفقه : األدلة واألصول اليت بنيت ع مصادر أصول الفقه :

 استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة .  -1
 اآلاثر املروية عن الصحابة والتابعني .  -2

 إمجاع السلف الصاحل .  -3

 قواعد اللغة العربية وشواهدها املنقولة عن العرب .  -4
 الفطرة والعقل السليم . -5
 اجتهاد أهل العلم واستنباطاهتم وفق الضوابط الشرعية. -6

 أصول الفقه : من فوائد علم أصول الفقه :  فائدة
 ضبط أصول االستدالل، وذلك بيان األدلة الصحيحة من الزائفة .الفائدة األوىل : 
 إيضاح الوجه الصحيح لالستدالل، فليس كل دليل صحيح يكون االستدالل به صحيحاً . الفائدة الثانية : 
 احلوادث اجلديدة ما يناسبها من األحكام . تيسري عملية االجتهاد وإعطاء الفائدة الثالثة : 
 بيان ضوابط الفتوى، وشروط املفيت، وآدابه. الفائدة الرابعة: 

 معرفة األسباب اليت أدت إىل وقوع اخلالف بني العلماء والتماس األعذار هلم يف ذلك .الفائدة اخلامسة : 
 التعصب والتقليد األعمى .الدعوة إىل اتباع الدليل حيثما كان، وترك الفائدة السادسة : 
 حفظ العقيدة اإلسالمية حبماية أصول االستدالل، والرد على شبه احملرفني .الفائدة السابعة : 
 صيانة الفقه اإلسالمي من االنفتاح املرتتب على وضع مصادر جديدة .الفائدة الثامنة : 

 األدلة الصحيحة املعتربة .  ضبط قواعد احلوار واملناظرة؛ وذلك ابلرجوع إىلالفائدة التاسعة : 
 الوقوف على مساحة الشريعة ويسرها واالطالع على حماسن هذا الدين . الفائدة العاشرة : 

 
***********************
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 أهم المؤلفات في القواعد الفقهية :

 املؤلفات يف القواعد الفقهية كثرية، ومن أهم هذه الكتب : 
 يف مذهب احلنفية : 

 هـ( .  340) ت أصول الكرخي  -1
 هـ( .  430أتسيس النظر أليب زيد الدبوسي )ت  -2

 هـ( . 970األشباه والنظائر البن جنيم )ت  -3

 ويف مذهب املالكية : 
 هـ( .  684كتاب الفروق للقرايف )ت  -1
 هـ(. 758القواعد حملمد بن حممد املقري )ت  -2

 هـ( .  914ت إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك، ألمحد بن حيىي الونشريسي ) -3

 ويف مذهب الشافعية : 
 هـ( .  660قواعد األحكام يف مصاحل األانم، لعز الدين بن عبدالسالم )ت  -1
 هـ( .  771األشباه والنظائر، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي     )ت  -2

 هـ(.   911األشباه والنظائر، جلالل الدين السيوطي )ت  -3

 ومن كتب احلنابلة : 
 هـ( .  728الفقهية ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية         ) ت  القواعد النورانية -1
 هـ ( .  795كتاب تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب          ) ت  -2
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 قال املؤلف رمحه هللا : ] بسم هللا الرمحن الرحيم [ : 
الفتح للزومها احلرفية  حرف جر للمصاحبة أو لالستعانة وكسرت الباء وإن كان حق احلروف املفردة]الباء[ : 

 واجلر، ولِّتشابهِّ حركتها عملها . 
؛ لكثرة االستعمال، واجلار واجملرور ُمتعلق مبحذوف وهذا )اسم( اسم جمرور ابلباء وحذفت األلف من و ]اسم[ : 

قدره مؤخراً احملذوف نقدره فعاًل مؤخرًا مناسبًا للمقام وإمنا قدره العلماء فعاًل؛ ألن األصل يف العمل األفعال، ون
 ألمرين : 

 التربك ابلبداءة ابسم هللا عز وجل . األمر األول : 
 احلصر؛ ألن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر. األمر الثاين :

التقدير ابسم هللا أقرأ، )ابسم هللا( وقدرانه مناسبًا للمقام؛ ألنه أدل على املراد، فمثاًل إذا أردت أن تقرأ تقول : 
)ابسم هللا فالتقدير : ابسم هللا أذبح هذا أدل على املراد من قولنا : )ابسم هللا( تذبح قلت : وإذا أردت أن 

فكونك تقدره أبقرأ إذا أردت أن تقرأ أوىل من أن تقدره اببتديء ؛ ألن أقرأ  أدل على املراد الذي تريد أن ابتدئ( 
 تفعله .  

أي ذي األلوهية )هللا( ، ومعىن )هللا( يف الالم فقيل :  أصله اإلله ُحذفت اهلمزة وأُدغمت الالم] وهللا [ : 
يُفسَّر بتوحيد األلوهية يعين )لفظ اجلاللة( والربوبية على خلقه أمجعني . فإذا مجِّع بني لفظ اجلاللة وبني الرب فإن 

 عني.يفسَّر بتوحيد الربوبية يعين ذا الربوبية على خلقه أمج)والرب( ذا األلوهية على خلقه أمجعني ، 
فقط يف بسم هللا فإن لفظ اجلاللة نُفسره بذي األلوهية والربوبية على خلقه أمجعني، ومعىن )هللا( وأما إذا قيل : 
أي املالك اخلالق املدبر وهو الذي رَّبَّ )ومعىن الربوبية( أي الذي أتهله القلوب حمبة وتعظيمًا، )ذو األلوهية( 

هم وأوجدهم من العدم ورزقهم من النعم . عباده تربية عامة وتربية خاصة فاهلل عز   وجل راب 
علم على الباري جل وعال من أمسائه اخلاصة وهو أعرف املعارف اجلامع ملعاين األمساء احلسىن  وقوله : ] هللا [ :

ن أمساء م)هللا( والصفات العليا، ولذا يضاف إليه بقية أمساء هللا فيقال : الرمحن، والرحيم من أمساء هللا وال يقال : 
 الرمحن أو الرحيم ... إخل . 

 هذا أيضاً من أمساء هللا عز وجل اخلاصة به وهو ذو الرمحة الواسعة .قوله : ] الرمحن [ : 
 أي ذو الرمحة الواصلة . قوله : ] الرحيم [ : 

 
 ********************** 
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 احلمُد هلِل املُِعيد املُْبِدي  -1
 

 ْن َيْسَتجِديِ ُمْعِطي النِّواَل ُكلَّ  مَ  
 

أبنه الثناء ابلصفات اجلميلة واألفعال احلسنة، سواء أكان ذلك يف  لغة :احلمد ُعر ف قوله : ]احلمد هلل[ : 
 مقابلة نعمة أم مل يكن كذلك .

قيل : أبنه فعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب كونه منعمًا على احلامد أو غريه، وفيه إشارة إىل  ويف االصطالح :
 مد متعلق ابإلنعام وليس كذلك بل يتعلق جبميع صفات الكمال . أن احل

وعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا أبن احلمد : ) هو وصف احملمود بصفات الكمال حمبة 
د حمبة وتعظيمًا ( . قال ابن القيم رمحه هللا : ) فإن جترد احلمد عن احملبة والتعظيم فهو مدح، وإن اقرتن ابحلم

وتعظيمًا فهو محد ( وهبذا نـَْعرِّف الفرق بني احلمد واملدح؛ فاحلمد يكون مع احملبة والتعظيم، واملدح ال يكون 
 معهما . 

سبق تعريف لفظ اجلاللة وهنا األلف والالم للجنس املفيدة لالستغراق، فاحملامد كلها هلل عز قوله : ] هللا [ : 
ْلكًا وهذا فيما يتعلق  حبمد العباد لـه سبحانه، ومحد العباد بعضهم لبعض، أو استحقاقًا وهذا فيما وجل إما مِّ
 يتعلق حبمد هللا عز وجل لنفسه . 
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 واحلمد ينقسم قسمني : 
 محد مطلق، وهذا خاص ابهلل عز وجل؛ فاهلل حُيمد على كل صفاته وكل أفعاله . القسم األول : 
؛ فاملخلوق ال حُيمد محدًا مطلقًا وإمنا حُيمد محدًا مقيداً، حُيمد محد ُمقي د وهذا يكون للمخلوقالقسم الثاين : 

على هذا الفعل وال حُيمد على ذلك الفعل؛ ألن املخلوق انقص، وهلذا أيتينا أن الناظم رمحه هللا ذكر من أمساء 
 ومُسي بذلك؛ لكثرة حمامده . (1)حممد النيب 

 -يعين يرجعها مرة بعد أخرى  -وجل؛ فالذي يُعيد األشياء هذه صفة من صفات هللا عز قولـه : ] املعيد [ : 
هو هللا عز وجل فاهلل عز وجل املنفرد إببداء اخللق، وإعادته مرة أخرى، فال يشاركه يف ذلك مشارك، وهو الذي 

 يبعث الشمس مث يعيدها مرة أخرى بعد غروهبا.
صفتان هلل عز وجل : اإلعادة واالبتداء بدأ هللا عز وجل اخللق أي خلقهم وهااتن قوله : ] املبدي [ : 

   ◆❑➔◆  ⧫⧫قال تعاىل : 
⧫ ➔ ◼➔ ◆❑➔◆ 

◆❑ ◼⧫  ⬧◆ ⬧☺ 
◼  ◆❑◆ 
◆  ◆❑➔◆ ➔  

⬧  (2) :وقوله تعاىل   ➔❑◆ 
 ◆➔   (1) 

معطي هذا ظاهر . والن ِّوال : هو العطاء وهو املفعول األول السم الفاعل معطي؛ قولـه : ] معِطي النِّوال [ : 
 ألن أعطى تنصب مفعولني املفعول األول الن ِّوال . 

أي من من يستجدي [ : ] )كل( هذا املفعول الثاين السم الفاعل وقوله : ] كل من يستجدي [ :  :قولـه 
 يطلب . 

 
********************* 

 
 

 ُمعنِي َمْن َيْصُبو إىل الُوُصولِ   ُمثَـبِِّت األحكاِم ابألُصوِل  -2
                                 

 ( .43انظر ص )  (1)
 .  27سورة الروم، اآلية :   (2)
 .  13سورة الربوج ، اآلية :   (1)
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يعين أن األحكام تؤخذ من األصول واملراد ابألصول هنا األدلة فاألحكام تثبت قولـه : ] مثبت األحكام [ : 
 . وتؤخذ من األصول واألحكام مجع حكم 

 املنع . واحلكم يف اللغة : 
 فهو إثبات أمٍر ألمر، أو نفيه عنه .وأما يف االصطالح : 

 واألحكام يقسمها العلماء ثالثة أقسام : 
 أحكام شرعية .القسم األول : 
 أحكام عقلية . القسم الثاين : 

 أحكام عادية . القسم الثالث : 
  واألحكام الشرعية يقسمها األصوليون إىل قسمني :

األحكام التكليفية، واحلكم التكليفي : هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب، أو القسم األول : 
 ختيري، أو ترك.  
األحكام الوضعية : واحلكم الوضعي : هو خطاب الشارع املتعل ق أبفعال املكلفني بوضع الشيء : القسم الثاين : 

 و صحة، أو فساداً .... اخل . سببًا،      أو شرطًا، أو مانعًا، أ
 والفرق بني األحكام التكليفية واألحكام الوضعية : 

 أن احلكم التكليفي أمر، وطلب كاألمر ابلصالة، أما الوضعي فهو إخبار. 
واحلكم التكليفي يشرتط فيه علم املكلف وقدرته على الفعل كالصالة والصيام مثاًل خبالف احلكم الوضعي،  

 نه وإن مل يكن مكلفاً يغرم املتلفات . كالصيب مثاًل فإ
 هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب، أو ختيري، أو وضع .واحلكم الشرعي : 
 هو معرفة نسبة أمر ألمر، أو نفيه عنه عقاًل؛ مثل الكل أكرب من اجلزء . واحلكم العقلي : 
عادة مثل املاء مروٍ، واخلبز مشبع ، والنار حارة .... إخل  هو معرفة نسبة أمر ألمر، أو نفيه عنهواحلكم العادي : 

 . 
 األصول : مجع أصل، وتقدم أن األصل ما يُبىن عليه غريه أو ما يتفرع منه غريه .قولـه : ] ابألصول [ : 

 واعلم أن العلماء رمحهم هللا يطلقون األصل على عدة إطالقات : 
 األصل يف وجوب الصوم قوله تعاىل : الدليل فمثاًل يقولون : اإلطالق األول : 

⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
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 →◼⧫ ◆ ☺ 
 ◼⧫   →⬧ 

⬧➔ ⬧→❑⧫   (1) 
  ❑☺◆ويقولون أيضًا : األصل يف وجوب الصالة والزكاة قوله   تعاىل : 

◼❑◼ ◆◆➔❑ ❑◼   
(2) 

القاعدة املستمرة فمثاًل يقولون : إابحة امليتة للمضطر على خالف األصل؛ ألن األصل حترمي اإلطالق الثاين : 
 امليتة .

 يف ابب القياس فُيطلقون األصل على املقيس عليه؛ ألن القياس له أركان أربعة : اإلطالق الثالث : 
 صل : وهو املقيس عليه . األالركن األول : 
 الفرع : وهو املقيس .الركن الثاين : 

 العلة اجلامعة . الركن الثالث : 
 احلكم : وهو حمل القياس .الركن الرابع : 

 الراجح . اإلطالق الرابع : 
 أي مييل .  قوله : ] من يصبو [ :

  أي إىل مقصوده من تعلم العلم وهذا البيت :قولـه : ] إىل الوصول [ : 
 ] مثبت األحكام ابألصول

 

 معني من يصبو إىل الوصول [  
 

يسميه علماء البالغة : براعة االستهالل، وبراعة االستهالل : أن أييت املؤلف يف خطبة كتابه ما يفيد بيان موضوع 
 ما سيؤلف فيه، أو يتحدث عنه . 

مد هلل الذي فَـقَّه من شاء من عباده إذا أراد اإلنسان أن يؤلف يف الفقه فإنك جتده يقول : احلمثال ذلك : 
 .  بكتابه ، وسنة نبيه 

 وإذا أراد أن يؤلف كتاابً يف النكاح يقول : احلمد هلل الذي أمر ابلزواج .... إخل . 
 ونظري ذلك قول الشيخ السعدي رمحه هللا يف منظومته يف األصول والقواعد الفقهية : 

                                 
 .  183سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  43سورة البقرة، اآلية :   (2)
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 احلمد هلل العلي األرفق 
 

 (1)اء واملفرق وجامع األشي 
 

 أفاد أنه سيْنظُم يف أشياء جتمع أشياء متفرقة وهي القواعد الفقهية . قولـه : ] وجامع األشياء [ : 
 

********************* 
 

 ُثَّ الصالُة َمْع َسالٍم قْد ُأِتْ  -3
 

 على الِذي ُأعِطي َجواِمَع الَكِلمْ  
 

هللا يف تعريفها: )معناها من هللا الرمحة، ومن املالئكة االستغفار، ومن قال األزهري رمحه قولـه : ] ُث الصالة [ : 
اآلدميني الدعاء والتضرع( والراجح ما قاله أبو العالية رمحه هللا كما يف صحيح البخاري : )الصالة من هللا ثناؤه 

 .(1)على عبده يف املأل    األعلى (
م : )الصالة املأمور هبا هي الطلب من هللا ما أخرب به عن صالته يف كتابه جالء األفهاوقال ابن القيم رمحه هللا  

وصالة مالئكته وهي ثناء عليه، وإظهار شرفه، وإرادة تكرميه وتقريبه( فإذا قلنا : اللهم صل ِّ على حممد فإننا ندعو 
 وهو الثناء عليه، وأن يظهر شرفه، ويقربه ويكرمه . هللا عز وجل أن يفعل ذلك بنبيه 

 هو الصواب . ) وصالتنا سؤال هللا تعاىل أن يفعل ذلك به ( وهذا القول القيم رمحه هللا :  قال ابن
وقد أطال ابن القيم رمحه هللا يف كتابه جالء األفهام يف هذه املسألة ، وردَّ القول أبن املراد ابلصالة الرمحة 

  ⬧ ◼⧫ومما ذكر قوله      تعاىل : 
◆❑◼  ◼▪ ☺◆◆  

⬧◆ ➔ ⧫⧫☺ 
  (1) . 

فإن الواو تقتضي املغايرة، وعطف الرمحة على الصالة يدل ذلك على أن الصالة ليست مبعىن الرمحة، وأيضًا ال 
 . خالف يف جواز الرتحم على املؤمنني، واختلف السلف يف جواز الصالة على غري األنبياء 

السالم : اسم مصدر من سلم، ومصدره تسليم ، والسالم اسم من أمساء هللا عز قولـه : ] مع سالم [ : 
  ◆❑➔    ⧫⬧وجل كما قال تعاىل : 

                                 
 ( . 1منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم )  (1)
 أخرجه البخاري، ابب قوله : ) إن هللا ومالئكته يصلون على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( .   (1)
 .  157سورة البقرة، اآلية :   (1)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 28 

 ◆❑➔ →☺ → 
◼ ⬧☺ 

☺☺ ➔ 
 ⧫☺  

⬧  ⧫☺ →❑    (2) . 
 فهو سبحانه السامل من مماثلة أحد من خلقه والسامل من النقص، ومن كل ما ينايف كماله . 

والسالم أيضًا يطلق على التحية، وعلى األمان، وعلى السالمة من النقائص . فإذا قلت : ) السالم عليك 
 ابلسالمة ينقسم قسمني :  ابلسالمة من كل آفة، والدعاء للنيب   أيها النيب ( فأنت تدعو للنيب

 دعاء ابلسالمة احلسية . القسم األول : 
 دعاء ابلسالمة املعنوية . القسم الثاين : 

من النقائص واآلفات ... إخل . وبعد  ففي حياته أن حيفظ بدن النيب أما الدعاء ابلسالمة احلسية : 
هللا عز وجل من أهوال يوم القيامة؛ فإن الرسل هثون على ركبهم من شدة هول ذلك اليوم مماته تدعو أن يسلمه 

 (1).  " اللهم سلِّم سلِّم "ويدعون 
 فهي أن تدعو لسنته وشرعه ابلسالمة من أتويل املبطلني وانتحال الغالني . وأما الدعاء ابلسالمة املعنوية : 

 نسان أن ُيسل ِّم تسليمًا اتمًا كما قال تعاىل : يعين أنه ينبغي ل قوله : ] قد أت [ : 
◆☺❑ ◼☺  (2) . وهلذا أتى هللا عز وجل ابملصدر

 الذي يفيد التأكيد . 
وجوامع اجلوامع : مجع جامع . والكلم : أي الكلمات . قوله : ] على الذي ُأعطي جوامع الكلم [ : 

 (3)ُأعطي جوامع الكلم .  يب ما قل لفظه وكثر معناه ، والنالكلم : 
يف حديث عمر رضي هللا  أي أنه اختصر له الكالم؛ فتجد يف السنة كلمات مجعت أشياء كثرية، فمثاًل قولـه 

يدخل حتت هذا احلديث من املسائل والتفريعات الشيء الكثري فهو داخل يف  (1) " إمنا األعمال ابلنيات "عنه : 
 مجلة أبواب الفقه والشريعة. 

                                 
  . 23سورة احلشر، اآلية :   (2)
 ( . 182( ومسلم رقم )806أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  56سورة األحزاب، اآلية :   (2)
 ( . 523: ) فضلت على األنبياء بست ( : ُأعطيت جوامع الكلم ... احلديث أخرجه مسلم رقم ) ولذلك قال   (3)
 ( . 1907( ، ومسلم رقم )1أخرجه البخاري رقم )  (1)
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يعين عمله  (2)" من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد " يف حديث عائشة رضي هللا عنها :  وأيضًا قوله 
 مردود عليه . يدخل حتته الشيء الكثري . 

 
********************* 

 

 حُمَّمِد املبُعوِث َرمْحة الَوَرى  -4
 

 َوَخرِي هاٍد جلَميِع َمْن َدَرى  
 

   ⧫◆ ☺⧫➔ قال تعاىل :   ذا اسم من أمساء النيب هقولـه : ] حممد [ : 
❑◆ ⬧ ◼  ⬧ 

   (3). 
 له أمساء :  والنيب 

 حممد كما ذكره الناظم رمحه هللا .  -1
  ⧫◆ ❑⧫أمحد كما قال تعاىل :  -2

⧫  ➔⧫ ➔ 
❑◆   (1). 

َُقف ِّي. -5  العاقب . -4 احلاشر .  -3
 امل

 نيب التوبة.  -8 نيب الرمحة  . -7  املاحي .  -6
" إن يل أمساء : أان حممد، وأان أمحد، وأان املاحي الذي ميحو :  ملا روى جبري بن مطعم رضي هللا عنه قال  

متفق عليه  (2)عاقب الذي ليس بعده أحد " هللا يب الكفر، وأان احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي ، وأان ال
 . 

: " أان حممد،  يسمي لنا نفسه أمساء فقال وروى أبو موسى األشعري رضي هللا عنه قال :  كان رسول هللا 
 رواه مسلم . (3) وأمحد، واملَُقفِّي، واحلاشر، ونيب التوبة، ونيب الرمحة "

                                 
( ، 2697( ولفظ املتفق عليه " من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد " البخاري رقم )1718من أفراد مسلم رقم )  احلديث هبذا اللفظ   (2)

 ( .1718ومسلم رقم )
 .  144سورة آل عمران ، اآلية :   (3)
 .  6سورة الصف، اآلية :   (1)
 ( . 2354( ومسلم رقم )4396أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 2355م رقم )أخرجه مسل  (3)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 30 

حيمد  له حمامد فاق هبا بقية البشر فهو  ، فإن النيب   وحممد على وزن ُمَفعَّل مسي بذلك؛ لكثرة حمامده
 أكثر وأفضل مما حيمد غريه . 

  ⬧⬧◆أي املرسل، فالبعث مبعىن اإلرسال قال تعاىل : [ :  املبعوثقولـه : ] 
⧫➔◆  →  ▪❑   (4). 

 ن واإلنس . الورى هم اخللق وهذا يشمل اجلقولـه : ] رمحة الورى [ : 
 هذا فيه بيان حكمة من حكم بعث الرسل فالرسل بعثوا حلكمتني : وقولـه : ] رمحة [ : 

  رمحة اخللق . احلكمة األوىل : 
 إقامة احلجة عليهم ؛ أي : على اخللق .احلكمة الثانية : 

   ⧫◆  قوله تعاىل : أما احلكمة األوىل فدليلها 
❑⧫ ➔◼☺✓   (1) . 

    ⧫⧫قوله تعاىل : وأما احلكمة الثانية فدليلها 
⧫◆  ⧫❑⧫  ◼⧫ 

  ➔⧫   
◆⧫  ⧫ ☺  (2) . 

 له فما كانوا يبعثون إال إىل قومهم خاصة . أنه بُعث إىل الناس كافة، وأما الرسل قب ومن خصائص النيب 
 هذه صفة لقوله : ) حممد ( وهاد من اهلَداية وهي : الداللة . قولـه : ] وخري هاد [ : 

 واهلداية تنقسم قسمني : 
 هداية التوفيق. القسم الثاين : هداية الداللة . القسم األول : 

 لداللة فليست خاصة ابهلل عز وجل .فهداية التوفيق خاصة ابهلل عز وجل ، وأما هداية ا
وقوله رمحه هللا هنا: ) خري  هاد ( من اهلداية اليت مبعىن الداللة وليست من اهلداية اليت مبعىن التوفيق، فإن هداية 

    ⬧التوفيق خاصة ابهلل عز وجل، ودليل ذلك : قوله تعاىل : 
⧫ ⧫ ⬧◆  ◆ 

                                 
 .  36سورة النحل، اآلية :   (4)
 .  107سورة األنبياء، اآلية :   (1)
 .  165سورة النساء، اآلية :   (2)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 31 

⧫ ⧫   (1). 
، وأما أعمى  يعين كل من كان ذو علم ودراية وبصرية فإنه يعرف هداية النيب قولـه : ] جلميع من درى [ : 

جاء ابلنور من عند هللا، نور الوحيني )الكتاب، والسنة( ،  ؛ ألن النيب  البصرية، فإنه ال يعرف هداية النيب 
 من قرأمها ومسعهما فإنه يهتدي إبذن هللا عز وجل .  والوحيان أمرمها ظاهر وبني ِّ فكل

 
************************ 

 

 وبعُد فالعلُم حبوٌر زاِخَرهْ  -5
 

 لْن يـَْبلَغ الكاِدُح ِفيِه آِخَرهْ  
 

)بعد( هذه اختلف أهل العلم    رمحهم هللا يف الفائدة منها، فقال بعض العلماء : قـوله : ] وبعد فالعلم [ : 
 هبا لالنتقال من أسلوب إىل أسلوب آخر . يُؤتى 

 الصواب . وقال بعضهم : يؤتى هبا لالنتقال من املقدمة إىل صلب املوضوع وهذا القول هو 
 واختلف العلماء رمحهم هللا يف أول من تكلم بـ )أما بعد(:

قِّس بن ساعدة، وقيل : أبنه يـَْعُرب بن قحطان، وقيل: : يعقوب عليه السالم، وقيل داود عليه السالم، فقيل : 
 كعب بن لؤي ... إخل . وقيل : 

 ) واألول أشبه ( . قال ابن حجر : 
 العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه.  وقولـه : ] فالعلم [ : 

مجع حبر والبحر معروف . وال شك أن العلم حبور وفنون متنوعة ، كعلم العقيدة ، وعلم الفقه قولـه : ] حبور [ : 
 حلديث ... إخل . ، وعلم ا

 أي ممتلئة . قولـه : ] زاخرة [ : 
دُّ يف العمل، لن يبلغ آخره يعين مهما جد اإلنسان قولـه : ] لن يبلغ الكادح فيه آخره [ :  جِّ

ُ
الكادح : هو امل

واجتهد فإنه لن يبلغ آخر العلم؛ ألنه لن يستطيع أحد أن يبلغ البحر مهما كان وهبذا نستفيد من كالم املؤلف 
محه هللا أن اإلنسان ال يلزم أن يكون فقيهًا مدققًا يعين أن يبلغ الغاية يف الفقه، أو أن يكون أصوليًا حمر َِّراً، أو أن ر 

يكون حمداًث حافظًا، هذا ليس بالزم؛ ألنه كما ذكر الشيخ رمحه هللا أن العلم حبور زاخره ... إخل . لكن اإلنسان 
 اية فإن بلوغ النهاية هذا غري ممكن . هد  وهتهد وال يشرتط أن يبلغ النه

 

                                 
 .  56سورة القصص، اآلية :   (1)
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 لكنَّ يف أصوِلِه َتْسِهيال  -6
 

 لنَـْيِله َفاحرْص جِتْد َسِبيال  
 

لكنَّ يف أصول العلم تسهيل لنيل العلم، وهذه فائدة من فوائد أصول الفقه والقواعد قولـه : ] لكن يف أصوله [ : 
رف كثريًا من الفروع وكذلك إذا عرف أصول الفقه، وقد تقدم الفقهية، فإن اإلنسان إذا عرف القواعد الفقهية ع
 قريباً بيان فوائد القواعد الفقهية، وأصول الفقه . 

 (1)تقدم حترير ذلك . قوله : ] يف أصوله [ : 
 احلرص : شدة الرغبة يف الشيء . قولـه : ] فاحرص [ : 

صول إىل ما قصدت معرفته وذلك بضبط هذه األصول يعين طريقًا إىل معرفة العلم، والو قولـه : ] جتد سبيال [ : 
 والقواعد. 

 
******************* 

 
 

 فاْغتِنِم القواعَد األُصوال  -7
 

 َفْمن تَـُفْتُه حُيَْرِم الُوصوال 
 

 ُخذ واظفر ابلقواعد واألصول كما أن اجملاهد حيرص على أن يظفر ابلغنيمة . قولـه : ] اغتنم [ : 
 )من( اسم شرط جازم، و )تفته( فعل الشرط .[ :  قولـه : ] فمن تفته

جواب الشرط وُحر ِّك اللتقاء الساكنني، يعين حُيَرم أن يصل إىل مقصوده من  ) حيرم (قولـه : ] حيرِم الوصوال [ : 
التمكن من العلم، ففرق بني شخص أمل  هبذه األصول والقواعد فإنه يتمكن من العلم وبني شخص قد فاتته هذه 

والقواعد فإنه سبب للحرمان من التمكن، وهذا ليس خاصًا فقط أبصول الفقه وقواعده، بل يف مصطلح  األصول
احلديث إذا ألـم  بقواعد اجلرح، والتعديل، وما يتعلق بقواعد التصحيح ... إخل . فإنه يضبط علم احلديث وإذا فاتته 

 التفسري، وغري ذلك من الفنون .  مثل هذه القواعد فإنه حُيرم الوصول إىل الضبط وهكذا يف قواعد
 

******************* 
 

 وَهاَك ِمْن هِذي األصوِل مُجَال -8
 

 أرُجو هِبا عاِل اجلَناِن نـُُزال 
 

                                 
 ( .15انظر ص )  (1)
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اسم فعل أمر مبعىن خذ، والفرق بني اسم الفعل والفعل : أنه إن جاز إسناده إىل ألف االثنني قولـه : ] هاك [ : 
 فهو فعل، وإن مل هز فهو اسم فعل.وواو اجلماعة وايء املخاطبة 

 تقول ذلك للواحد واملثىن واجلماعة ... إخل وأيضاً لألنثى والذكر ... إخل . ] فهاك [ : 
هذه تبعيضية فالشيخ رمحه هللا مل يذكر كافة األصول والقواعد وإمنا ذكر منها مجلة، والذي ذكره قولـه : ] من [ : 

 ان هد أنه استوعب مهمات األصول والقواعد كما سيأيت إن شاء هللا . الشيخ  رمحه هللا إذا أتمله اإلنس
 يعين أسأل هللا  عز وجل ونسأل هللا عز وجل لشيخنا أن حُيقق له مطلوبه ُهيب ُسْؤله . قولـه : ] أرجو [ : 

سألتم هللا فاسألوه " إذا قال :  يعين العايل منها وهي : جنة الفردوس فإن النيب قولـه : ] عال اجلنان نزال [ : 
 (1). الفردوس، فإنه أعلى اجلنة، وأوسط اجلنة، ومنه ُتفجَّر أهنار اجلنة " 

مجع جنة وهي الدار اليت أعدها هللا ألوليائه يف اآلخرة، ومسيت هبذا االسم؛ ألهنا جتِّن  من قولـه : ] اجلنان [ : 
 رة أشجارها . دخلها لكثرة أشجارها؛ أو ألهنا جُمْتَـنَّة يعين مسترتة بكث

 أي منزاًل وضيافة . قوله : ] نزاًل [ : 
 

********************** 

                                 
 (  . 7423( ، )2790أخرجه البخاري رقم  : )  (1)
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 قواِعدًا ِمْن قوِل َأهِل الِعْلمِ  -9
 

 وليس يل فيها ِسوَى ذا النْظِم  
 

 ابلفتح لكن نـُو ن وإن كان ال ينصرف لضرورة النظم . قوله : ] قواعدًا [ : 
يعين أن الشيخ رمحه هللا مل أيتِّ هبا من عنده وإمنا هذه القواعد  [ : قوله : ] وليس يل فيها سوى ذا النظم

سطرها العلماء رمحهم هللا وحرروها وكتبوها ... إخل . وهناك كتب كثرية يف القواعد للعلماء رمحهم هللا ذكروها نثرًا 
 فقام الشيخ رمحه هللا ونظم هذه القواعد .

 
*********************** 
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 ول القواعد واألص
 

 

 الديُن جاَء لسعاَدِة الَبَشرْ  -10
 

 والْنِتَفاِء الشَّرِّ َعنـُْهم والضََّررْ  
 

 قال الشيخ السعدي رمحه هللا يف منظومته : قولـه : ] الدين جاء لسعادة البشر [ : 
 الدين مبين على املصاحل 

 

 (1)يف جلبها والدرء للقبائح  
 

اء لسعادة البشر ...   إخل [ قول الشيخ السعدي رمحه هللا : ] الدين مبين فنظري قول الشيخ رمحه هللا : ] الدين ج
على املصاحل ... إخل [ وإذا أتملت الشريعة فهي كما ذكر الشيخ رمحه هللا، وكما ذكره قبله أيضًا الشيخ السعدي 

 أن الدين جاء لسعادة البشر إْذ الدين مبين على مصاحل اخللق وهبذا حتصل سعادهتم . 
  عز وجل أكمل الدين وأمته وبناه على املصاحل، ويتضح هذا مبعرفة هذه املصاحل . فاهلل

فهي املنفعة وأما يف االصطالح : املنفعة . وهي يف اللغة : مجع مصلحة واملصلحة على وزن مفعلة املصاحل : 
فع كل ما يفوت هذه اليت قصدها الشارع لعباده من حفظ أدايهنم، وعقوهلم، وأمواهلم، ونسلهم، وأنفسهم، ود

 األصول أو خيل هبا . 
قال : يف شرح خمتصر التحرير ) ال خالف بني امللل   واألداين يف كون املصلحة أتت للحفاظ  على هذه 

 الكليات( .     أ . هـ 
    ⧫ومن األدلة على اعتبار الشريعة للمصلحة : قوله تعاىل : 

➔ ◆ 
⧫◆  ◼→ ⬧⧫◆ 

⧫ ⧫⬧ ☺◆ 
◆⧫   .....  (1)اآلية . 

فتأمل ما أمر هللا به جتده مصلحة ومنفعة : العدل، واإلحسان، وإيتاء ذي القرَّب، وأتمل ما هنى عنه جتده 
 مفسدة ومضرة : الفحشاء، واملنكر، والبغي . 

د فيه من املصاحل العظيمة كتسليم القلب خلالقه ولـمَّ شعثه عن التوجه لغري هللا تعاىل، وعدم اخلنوع والتوحي

                                 
 ( . 12م )منظومة القواعد الفقهية للسعدي ، البيت رق  (1)
 .  90سورة النحل، اآلية :   (1)
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 ملخلوق مثله ال ينفعه وال يضره والفوز جبزاء املوحدين، والنجاة من عقاب املشركني . 
 ه وزايدة حسناته . والصالة صلة بني العبد وربه يناجي ربه وهد فيها راحة قلبه وقرة عينه وتكفري سيئات

 والزكاة طهرة للقلوب واألخالق، واألموال، والفقراء، واألغنياء، وهكذا الصوم واحلج .... إخل .
َهر العقل مع أنه ال يدرك  َكمِّها ومصاحلها ما يـَبـْ ولو أتمل العبد العبادات الشرعية واملعامالت لوجد من حِّ

َكمِّها ومصاحلها .   إال جزءاً يسرياً من حِّ
كام الشرعية جاءت ملصلحة املكلفني؛ وذلك حبفظ الكليات اخلمس؛ فما من أمر وال هني يف الشرع واألح

 إال حلفظ الكليات اخلمس : ] الدين، والعقل، واملال، والنفس، والنسل [ .
 والعلماء رمحهم هللا يقسمون املصاحل إىل ثالثة أقسام : 

 مصاحل حاجية .  -2  مصاحل ضرورية . -1
 حتسينية . مصاحل  -3

هي اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، وهي تشمل حفظ الضرورايت املصاحل الضرورية : 
 اخلمس اليت اتفقت الشرائع على حفظها وهي : 

 حفظ العقل . -2  حفظ الدين . -1
 حفظ النفس . -4  حفظ املال . -3
 حفظ النسل .  -5

 ظ الدين من عدة أوجه: إذا أتملت الشريعة وجدهتا قد جاءت حبف
 شرعت الدعوة إىل الدين .الوجه األول : 
 أوجبت اإلميان أبركان اإلسالم، واإلميان، وأيضاً جاء األمر ابلتوحيد، واإلحسان . الوجه الثاين : 

 شرعت اجلهاد لكل من يقف أمام نشر الدين.الوجه الثالث : 
  . أوجبت قتل كل من غري  دينه .... إخلالوجه الرابع : 

 َرغ َبْت بفعل كل ما يقوي الدين من سائر النوافل والطاعات .الوجه اخلامس : 
 شرعت التعزيرات لكل من خيل بواجبات الدين ... إخل . الوجه السادس : 
 الدفاع عنه، وبيان شبه املبطلني، وأتويل الغالني، وحتريف احملرفني .الوجه السابع : 

 ن عدة أوجه : وأيضا جاءت الشريعة حبفظ العقل م
 حرمت كل مسكر ومفرت ِّ .الوجه األول : 
 أوجبت العقوبة على كل من شرب مسكراً .الوجه الثاين : 
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 أوجبت دية كاملة على كل من جىن على العقل ... إخل . الوجه الثالث : 
 رغََّبْت يف التفكر، والنظر، والتدبر مما يُنمي العقل ... إخل . الوجه الرابع : 

 ريعة حبفظ املال من عدة أوجه : وجاءت الش
 شرعت العمل يف كسب املال بطرق مباحة .الوجه األول : 
 حرمت اإلسراف والتبذير . الوجه الثاين : 

 أوجبت حد السرقة على من سرق هذا املال. الوجه الثالث : 
 من أتلف مااًل لغريه فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا املال . الوجه الرابع : 

حرمت كل الطرق اليت تؤدي إىل أكل أموال الناس ابلباطل، أو ظلمهم فيها كالراب، وامليسر، ه اخلامس : الوج
 والغرر، والرشوة، والغش، وغري ذلك . 

 وجاءت الشريعة حبفظ النفس من عدة أوجه : 
رة ابلسالح حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية يف قتل النفس عمدًا بل حرمت حىت اإلشاالوجه األول : 

 إىل النفس املعصومة . 
 أوجبت الدية يف قتل النفس شبه العمد، واخلطأ.الوجه الثاين : 

 أوجبت الكفارة املغلظة يف قتل النفس شبه العمد أو اخلطأ ... إخل . الوجه الثالث : 
ملعاهد، وأوجبت يف حرمت االعتداء على النفس املعصومة غري املسلم كنفس الذمي، واملستأمن، واالوجه الرابع : 

 قتلها الدية، والكفارة . 
 حرمت اجلناية على مادون النفس.الوجه اخلامس : 

 
 أيضاً ابلنسبة للنسل والِعرض فقد جاءت الشريعة حبفظه من عدة أوجه : 

  حر مت الزان .الوجه األول : 
 حرمت القذف. الوجه الثاين : 

ت على التعدد عند القدرة عليه، وعلى تزوج الولود، ورغبت يف أمرت ابلزواج لتكثري النسل وحثالوجه الثالث : 
 ختفيف الصداق ... إخل . 

 حرمت التبين . الوجه الرابع : 
 هي املصاحل اليت حيتاج إليها؛ ألجل التوسعة، ورفع كل ما يؤدي إىل احلرج واملشقة . واملصاحل احلاجية : 

ذلك يف العبادات أم املعامالت أم العقود أم احلدود أم  وإذا أتملت الشريعة وجدهتا قد جاءت به سواء أكان
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 القصاص... إخل . 
ُرخص العبادات كاإلفطار للمسافر، واملريض، والقصر، واجلمع للمسافر، وإذا عدم املاء له أن يتيمم، مثال ذلك : 

 واملريض له أن همع الصلوات ... إخل . 
عقد السَلم، وعقد االستْصناع، وعقد الشركة، وعقد املساقاة، ويف املعامالت شرعت عقود حيتاج الناس إليها، ك

 وعقد املزارعة... إخل . 
 فكل ما حُيتاج إليه ألجل املشقة والتوسعة وعدمه يؤدي إىل املشقة واحلرج فإن الشريعة جاءت به .

ريعة، جاءت ما يدعو إىل األخذ مبحاسن األخالق ومكارم العادات فجاءت به الشواملصاحل التحسينية هي : 
بسنن الفطرة كتقليم األظافر، وقص الشارب، ونتف اإلبط، وحلق العانة، واخلتان، وكذا التنظف، والتجمل، 

 والتطيب، والسواك ... إخل.
وكل ما يشمل مكارم األخالق جاءت به الشريعة كإكرام الضيف، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وإكرام اجلار، 

يف املعامالت : التيسري يف البيع  والشراء واإلقالة ... إخل . ومثال ذلك : يف األنكحة وعدم إيذائه، وُقْل مثل ذلك 
" إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحدَّ أحدكم قال :  واحلدود والقصاص فإن النيب 

  (1).شفرته، ولريح ذبيحته " 
يخ رمحه هللا أن الدين جاء لسعادة البشر فكل ما  فيه خري جاء فتبني لنا يف هذا الشطر من البيت كما قال الش

 الدين بشرعه، وكل ما فيه شر وضرر جاء الدين بنفيه . 
هذا الشطر من البيت هو عبارة عن إحدى قواعد الفقه اخلمس قولـه : ] والنتفاء الشر عنهم والضرر [ : 
 الكلية وهي قاعدة: ] ال ضرر وال ضرار [ .

                                 
 ( . 1955أخرجه مسلم رقم )  (1)
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 كلية مخس كما سيأيت إن شاء هللا وهي : والقواعد ال
 قاعدة : ] األمور مبقاصدها [ . القاعدة األوىل : 
رار [ . القاعدة الثانية :   قاعدة : ] ال ضرر وال ضِّ
 قاعدة : ] اليقني ال يزول ابلشك [ .القاعدة الثالثة : 
 قاعدة : ] املشقة جتلب التيسري [ . القاعدة الرابعة : 

 قاعدة : ] العادة حُمكَّمة [ . ة : القاعدة اخلامس
 وبعض العلماء يزيد قاعدة: ] إعمال الكالم أوىل من إمهاله [.

رار [ قوله تعاىل :    ◆ ▪فدليل قاعدة ] ال ضرر وال ضِّ
 ◆    (1)  :وقوله ◆ 

➔❑ ◆ 
⧫➔⧫  (2) : وقوله تعاىل   ➔▪ 

⧫◆ ⬧◆❑ ◆ ❑❑⧫ 
 ◼⬧◆❑  ◼⧫◆ 

❑◆  ⬧   (3)  : وقوله تعاىل 
➔❑   ⬧  

 ◆ ➔➔ 
→❑ ⧫◼   (4) . 

    ➔⧫ ▪◆ ❑وقوله تعاىل : 
   ◆      

 (5) 

رضي هللا عنهم أن النيب  (2)وعائشة (1)وابن عباس (7)وأيب هريرة (6)وعبادة (5)وقد روى يف حديث أيب سعيد

                                 
 .  282سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  231سورة البقرة، اآلية :   (2)
 . 233سورة البقرة، اآلية :   (3)
 . 6سورة الطالق، اآلية :   (4)
 .  12سورة النساء، اآلية :   (5)
 ( . 2/57( ، واحلاكم )3/77أخرجه الدارقطين )  (5)
 ( . 2340( ، وابن ماجه رقم )1/313أخرج أمحد )  (6)
 ( . 4/228أخرجه الدارقطين يف سننه )  (7)
 ( 1/313( ، وأمحد )2341أخرجه ابن ماجه )  (1)
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  " : وهذا احلديث ال يصح مرفوعًا للنيب ال ضرر وال ضرار " قال  طأ اإلمام مالك لكنه يصح مرساًل يف مو
وعلى كل حال هذا احلديث ورد له طرق كثرية، وإذا مل يثبت فإن هذه القاعدة اثبتة يف القرآن كما  (3)رمحه هللا 

 تقدم يف اآلايت السابقة . 
 فهو إحلاق مشقة ابلغري . وأما يف االصطالح : خالف النفع . والضُُّر : 
 معىن الضرر والضرار : مسألة : 

رار فرق أم ال ؟ قال ابن رجب ر  مها مبعىن فمنهم من قال : محه هللا : ) واختلفوا هل بني اللفظني أعين الضرر والضِّ
واحد على وجه التأكيد . واملشهور أن بينهما فرقًا؛ فالضرر : هو االسم . والضرار : هو الفعل. وقيل : الضرر أن 

غريه ضررًا مبا ال منفعة له به. ورجح هذا القول يدخل على غريه ضررًا مبا ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على 
 طائفة منهم : ابن عبد الرب، وابن الصالح رمحهم هللا. 

رار أن يضر مبن قد أضره ، وبكل حال فالشرع إمنا نفى الضرر وقيل :  إن الضرر أن يضر مبن ال يضره، والضِّ
هللا فيعاقب بقدر اعتدائه، أو كونه ظلم  والضرار بغري حق، وأما إدخال الضرر على أحد حبق لكونه تعدى حدود

 غريه فيطلب املظلوم مقابلته ابلعدل فهذا غري مراد قطعاً .... أ. هـ . 
 والضُُّر ينقسم قسمني : 

  أن يكون أصاًل . القسم األول : 
 أن يكون تبعاً . القسم الثاين : 

هم يف أبداهنم، أو أعراضهم، أو أمواهلم فهذا أن يكون أصاًل : مثل أن يتعمد اإلنسان إيذاء الناس مباشرة فيؤذي
 حمرم وال هوز وجاء الشرع بنفيه . 

 أن يكون تبعاً : ال يتعمد ذلك لكن عمله هذا يؤدي إىل إحلاق الضرر ابآلخرين .
 ولذلك أمثلة : 
إىل بيت اجلار لو تصرف اجلار يف بيته مبا يضر جاره، ففتح املاء يف بيته فأدى إىل تسرب املاء املثال األول : 

 فيضر اجلار، فإن هذا حىت لو كان تبعًا، فإن الشريعة جاءت بنفيه وأن هذا ال هوز .
 لو أحدث يف بيته كنيفاً، أو تنوراً، أو غريه مبا يلحق الضرر جباره فهذا حمرم . املثال الثاين : 

                                                                                                           
 ( . 4/227أخرجه الدارقطين يف سننه )  (2)
 ( . 2/745املوطأ )  (3)

( وقال : ال يسند من وجه صحيح . وقال خالد بن سعد األندلسي مل يصح حديث : "  158 – 20/157د )وضعف هذا اخلرب ابن عبد الرب يف التمهي
 ال ضرر وال ضرار " مسنداً جامع العلوم واحلكم . 
ضًا كما يف ( وضعفه ابن حزم أي2/323( . وضعفه أيضًا الذهيب يف تنقيح التحقيق )3/538كما ضعف هذا اخلرب ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق )

 احمللى . 
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ابلثانية، الشك أن اأُلوىل تتضرر  وقد يكون الضرر اتبعًا لكن يعفو عنه الشارع ملصلحة أكرب، وذلك مثل الزواج
 بذلك لكن مل ا كانت املصلحة أكرب فإن الشارع عفا عن هذا الضرر.

 كذلك الضرر يف الشريعة مدفوع ومرفوع : 
 مدفوع قبل وقوعه فأنت منهي أن تضار غريك، ومرفوع أيضاً بعد وقوعه فأنت مأمور برتك هذا الضرر . 

 

****************** 
 

 أمٍر انفٍع َقد َشَرَعهفُكلُّ  -11
 

 وُكلُّ ما َيُضرُّاَن َقد َمنَـَعهْ  
 

 سبق أن الشريعة جاءت ابملصاحل الثالث : قولـه : ] فكل أمر انفٍع قد شرعه [ : 
 املصاحل احلاجية. -2  املصاحل الضرورية . -1

 املصاحل التحسينية .  -3
رار [ .  تقدم أن من القواعدقولـه : ] وكل ما يضران قد منعه [ :   الكلية قاعدة ] ال ضرر وال ضِّ

 
********************* 
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َفَعه -12  ومْع تساِوي َضَرٍر وَمنـْ
 

 يكوُن ممنوعًا لَدْرِء املْفَسَدهْ  
 

هذا البيت عبارة عن قاعدة : ] درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل [ وهذه القاعدة تندرج حتت قاعدة : ]ال 
رار[، وهنا مج رار[.ضرر وال ضِّ ِِّ  لة من القواعد املندرجة حتت قاعدة : ]ال َضرر وال ضِّ

  ◆] درء املفسدة مقدم على جلب املصلحة [ ودليلها قوله تعاىل : القاعدة األوىل : 
❑◼  ⧫❑⧫   

 ❑◆⬧  ☺⧫ ⧫ 
   (1)  .وهي إهانتهم وبيان فساد دينهم، فإذا تضمن مفسدة وهي  فسب الكفار فيه مصلحة

 مقابلتهم السب بسب هللا عز وجل هني عنه . 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : )إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو على اإلابحة، أو 

ة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع التحرمي فلينظر إىل مفسدته ومثرته وغايته، فإن كان مشتماًل على مفسد
 األمر به واإلابحة، بل ُيقطع أن الشرع حيرمه السيما إذا كان مفضياً إىل ما يبغضه هللا ورسوله ( . 

 ومنثل لذلك أبمثلة : 
وجود رائحة البصل، أو الثوم يف اإلنسان، هذه  مفسدة، وصالة اجلماعة مصلحة، فكون اإلنسان املثال األول : 

جاء إىل املسجد سيؤذي الناس برائحة البصل، أو الثوم، أو بغريمها فهذه مفسدة وصالة اجلماعة مصلحة فهنا  إذا
تعارضت املفسدة واملصلحة فنقول: ] درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل [ فما دام أن البصل والثوم فيه رائحة 

 ي صالة اجلماعة . فنقول : اجلس وال تصل ِّ مع الناس ولو كان سيفوته مصلحة وه
لو أن اإلنسان سيقوم الليل وقيامه لليل سيؤدي إىل تفويت صالة الفجر مع اجلماعة، فهنا مصلحة املثال الثاين : 

 ومفسدة فنقول : اترك قيام الليل لكي تصلي الفجر مع مجاعة الناس . 
 ة مصلحة وهي الربح . التجارة يف احملرمات فيه مفسدة فيمنع، ولو كان يف التجار املثال الثالث : 

 ومن ذلك ابن القيم رمحه هللا جعل إنكار املنكر على أربع درجات : 
 أن يزول وخيلفه ضده .األوىل : 
 أن يقِّلَّ وإن مل يزل جبملته .الثانية : 
 أن خيلفه ما هو مثله .الثالثة : 

                                 
 .  108سورة األنعام، اآلية :   (1)
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 أن خيلفه ما هو شر منه . الرابعة : 
 ثة موضع اجتهاد، والرابعة حمرمة . فالدرجتان األوليان مشروعتان، والثال

قال ابن القيم رمحه هللا : فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
 والبصرية إال إذا نقلتهم إىل ما هو أحب إىل هللا ورسوله كرمي النشاب وسباق اخليل وحنو ذلك .

و ولعب، أو مساع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إىل طاعة هللا فهو املراد، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على هل
 وإال كان تركهم على ذلك خرياً من أن تفرغهم ملا هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغاًل هلم . 

كتبه وإذا كان الرجل مشتغاًل بكتب اجملون وحنوها وخفت من نقله عنها إىل كتب البدع والضالل والسحرة فدعه و 
 األوىل.

 وهذا ابب واسع . 
ومن أدلة هذه القاعدة أن اعتناء الشارع ابملنهيات أشد من اعتنائه ابملأمورات كما يف حديث أيب هريرة رضي هللا 

  (1)" فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " .عنه : 
ل لدفع الضرر العام [. فإن الضرر احلاصل للعامة يزال ابلضرر اخلاص ] الضرر اخلاص يُتحمَّ القاعدة الثانية : 

 ابلواحد؛ ألنه أهون الشرين، وأدىن املفسدتني . 
 

 ولذلك أمثلة : 
الطبيب اجلاهل حُيَْجر عليه ملصلحة الناس فكوننا حَنُْجر عليه ومننعه من التطبب فيه ضرر خاص، املثال األول : 

 عام، إذ لو تركناه يداوي الناس وهو جاهل لتضرر الناس. لكن يُتحم ل لدفع الضرر ال
املفيت اجلاهل حُيَْجر عليه، فالطبيب اجلاهل حُيجر عليه لضرر الناس يف أبداهنم، واملفيت اجلاهل حُيجر املثال الثاين : 

 عليه لضرر الناس يف أدايهنم وإن كان يلحقه ضرر لكن هذا الضرر اخلاص من أجل املصلحة العامة . 
قال العلماء : لو َترَتَّس الكفار مبسلمني فاحتجنا إىل أن نرمي الكفار وأد ى ذلك إىل قتل املثال الثالث : 

 املسلمني، فهنا ضرر خاص حلقهم لكنه يُتحمَّل للضرر العام . 
، وهذه الساحر يُقتل؛ ألنه يفنت الناس، فيتحمل الضرر اخلاص بقتله ويدفع الضرر األعم لألمةاملثال الرابع : 

القاعدة كما حيتاجها الفقيه أيضًا حيتاجها غريه : كالقاضي، واملعلم، واملريب، والداعية إىل هللا عز وجل، واآلمر 
 ابملعروف، والناهي عن املنكر، وكذلك الوالد مع أوالده ، واملدير مع موظفيه . 

                                 
 ( . 1337( ، ومسلم رقم )7288أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 حاالت :  ] الضرر ال يزال ابلضرر [ ، وإزالة الضرر له ثالثةالقاعدة الثالثة : 
 أن ال يرتتب على اإلزالة ضرراً مطلقاً وحينئٍذ هب إزالته ابلكلية .احلال األوىل : 
 أن يرتتب على إزالة الضرر ضرر أخف فريتكب الضرر األخف من أجل دفع األعظم .احلال الثانية : 
فهذا هو معىن هذه  أن يرتتب على إزالة الضرر ضرر أعظم من الضرر املزال، أو مساٍو لهحلال الثالثة : 

 القاعدة ] فال يزال الضرر بضرر مثله أو أشد منه [ .
 ولذلك أمثلة : 
رجل جائع ليس معه ما يسد َرمَقه أي : ما ميسك حياته، وآخر جائع معه ما يسد رمقه، املثال األول : 

زال ضرره بضرر غريه معه خبز فنقول : الضرر ال يزال ابلضرر فكون هذا املضطر أيخذ اخلبزة من اآلخر فهذا أ
 فليس له ذلك .

لو أن شخصًا ُأكره على القتل، قيل له : إما أن َتقتل زيدًا وإال قتلتك فكونه يزيل الضرر املثال الثاين : 
 عنه بقتل زيد ليس له ذلك.

 ] الضرر يزال بقدر اإلمكان [ ولذلك أمثلة: القاعدة الرابعة : 
وجاء ظامل ليأخذه فال أبس لويل اليتيم أن يدفع من مال اليتيم ما  لو أن هناك مااًل ليتيماملثال األول : 

 يدفع به أخذ املال كله إذا كان يندفع بكذا وكذا ال ُيزاد على ذلك ... إخل .
احَلْجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته املالية ، حيجر عليه فيما يتعلق ابملال دون غريه من بقية املثال الثاين : 
 التصرفات . 

 ] الضرر اليسري حُيتمل يف العقود [ ولذلك أمثلة : لقاعدة اخلامسة: ا
العيب اليسري ُعرفًا عند التجار هذا حُيتمل يف العقود فلو أنك اشرتيت سلعة ووجدت فيها عيبًا املثال األول : 

 يسرياً هذا حيتمل يف العقود.
 الناس ... إخل هذا حيتمل يف العقود . لو اشرتيت سلعة وحصل لك غنب يسري يتغابن فيه املثال الثاين : 

 ومثل ذلك : أساسات احليطان ال يشرتط العلم هبا . 
: ] الضرر األشد يزال ابلضرر األخف [ مث ل العلماء رمحهم هللا : بنفقة األوالد، والزوجة ...  القاعدة السادسة

 إخل فيجرب األب على أن ينفق على أوالده .
ار ال يبطل حق الغري [ فإذا اضطر اإلنسان إىل عني مال الغري كما لو اضطر إىل ] االضطر القاعدة السابعة : 

 طعامه إىل أكله فيجب عليه ضمانه . 
وعند شيخ اإلسالم ال هب الضمان إال مع الغىن، وأما إذا اضطر إىل نفع مال الغري كما لو اضطر إىل ثوب الغري 
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 ان .  ليتقي به الربد، أو احلر وحنو ذلك فال هب الضم
 
 

َرا  -13  وُكلُّ ما َكلََّفُه قْد ُيسِّ
 

 من َأْصِلِه وِعنَد عارٍض َطَرا 
 

 التكليف ابألمر فرضه على من يستطيع القيام به . قوله : ] كلفه [ : 
 طرأ طرءاً وطروءاً حدث وخرج فجأة فهو طارئ . قوله : ] طرا [ : 

وهلل احلمد قد دخلها التيسري، ودخول التيسري يف التكاليف  هنا أشار الشيخ رمحه هللا إىل أن التكاليف الشرعية
  -الشرعية من   وجهني : 

من حيث األصل : فاألصل يف التكاليف الشرعية أهنا مبنية على التيسري، والتسهيل، والدليل قوله الوجه األول : 
    → ⧫ ◆تعاىل :     

 → ➔◆  (1)  :وأيضًا قوله تعاىل 
⧫◆ ➔ ◼⧫   

 ⧫⚫   (2) . 
  (3)." إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ":  وأيضاً قوله 

األمم  فالوضوء، والغسل، والصالة، والصيام، والزكاة كلها مبنية على التيسري، فاآلصار واألغالل هذه كانت على
 قبلنا، أما هذه األمة فاألصل يف الشريعة أهنا مبنية على التيسري . 

من حيث العارض؛ فقد يعرض هلذه التكاليف الشرعية املبنية على التيسري أسباب؛ فيدخلها الوجه الثاين : 
 التيسري مرة أخرى وهلذا قال الشيخ رمحه هللا : ] وعند عارض طرا [ . 

 ة الكلية من القواعد اخلمس وهي قاعدة : ] املشقة جتلب التيسري [ . وهذه هي القاعدة الثاني
 وهذه القاعدة يُعرب  عنها أيضاً بلفظ آخر : ] إذا ضاق األمر اتسع [ . 

  ⧫◆ ➔ ◼⧫ودليل هذه القاعدة : ما تقدم من قوله تعاىل : 
   ⚫⧫   : وقوله تعاىل   

 → ⧫ ◆  
→ ➔◆   : وقوله تعاىل   ⬧ 

                                 
 .  185سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  78سورة احلج، اآلية :   (2)
 ( 2816( ، ومسلم رقم )39أخرجه البخاري رقم )  (3)
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 ⧫  ➔   (1)  
  ❑→⬧  ⧫وقوله : 

⧫⬧➔  (2). 
مجاع : فحكاه غري واحد  وأما اإل (3)إمنا بعثت ابحلنيفية السمحة " وما رواه أمحد يف مسنده وغريه مرفوعًا "

 كالشاطيب يف "موافقاته". 
 واملشقة قّسمها العلماء رمحهم هللا إىل قسمني : 

مشقة معتادة : فهذه ُيكل ِّف هبا الشارع فاإلنسان يعتاد أن يتحملها، فكون اإلنسان ُيصلي القسم األول: 
ذا اجلزء من ماله هذه مشقة لكنها الصلوات اخلمس هذه مشقة لكنها معتادة، وكونه يصوم شهر رمضان ويزكي ه

 معتادة . 
 مشقة خارجة على العادة : فهذه ال ُيكل ِّف هبا الشارع . القسم الثاين : 
إطالة السهر يف القيام، وإطالة الصوم يف النهار، وإخراج كل املال يف الزكاة، أو نصف املال، أو ربعه مثال ذلك : 

 ... إخل هذه ال ُيكل ِّف هبا الشارع . 
 املشقة يقسمها الفقهاء كما نص على ذلك ابن جُنيم احلنفي يف ) األشباه والنظائر ( إىل ثالثة أقسام : و 

 مشقة خترج الفعل عن طاقة العبد وقدرته، )كإخراج املال كله يف الزكاة( .القسم األول : 
 مشقة خفيفة ال خترج الفعل عن طاقة العبد وقدرته )كأدىن مرض( . القسم الثاين : 

مشقة يتنازعها القسمان السابقان فقد تصل إىل رتبة األول وقد تنزل إىل رتبة القسم الثاين، وإمنا القسم الثالث : 
 جاءت الرخصة مع هذا النوع من املشاق لسببني اثنني كما قال الشاطيب رمحه هللا يف ) املوافقات ( :  

  ال ينقطع عن العبادة ويكره التعبد هلل . حلفظ جوارح العبد، ونفسه، وماله، وما إىل ذلك حىتاألول : 
 حىت ال يصيب العبد انقطاع عند تزاحم األعمال التعبدية وكسل وملل عن العبادة . الثاين : 

 واعلم أن املشقة من حيث جميئها وأحكامها ثالث أقسام : 
 .. إخل . مشقة ال تعلق للعبد وفعله مبجيئها مثل املصائب، واالبتالءات كاألمراض .األول : 
مشقة للعبد تعلق مبجيئها وقد أييت الفعل بدوهنا فهذه غري مطلوبة شرعًا من املكلف مثل ما يف صحيح الثاين : 

                                 
 .  286سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  16سورة التغابن، اآلية :   (2)
( 6/116( وسنده ضعيف وآفته ُعفري بن معدان وهو ضعيف، ورواه أمحد يف مسنده )8/170هذا اخلرب هبذا اللفظ أخرجه الطرباين يف الكبري )  (3)

 ولفظه " إين أرسلت حبنيفية مسحة " ورجاله ثقات حفاظ . 
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البخاري من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف صنيع أيب إسرائيل من كونه  " نذر أن ال يستظل، وأن ال 
فهذه  (1)يستظل، ويقعد، ويتكلم وأن يستمر يف صيامه"أن  يفطر، وأن ال يقعد، وأن ال يتكلم فأمره النيب 

 جلبها العبد على نفسه . 
 ما كانت مصاحبة للفعل وهي نوعان :الثالثة : 
 مشقة زائدة.الثاين :   مشقة اعتيادية . األول : 
م : ] أسباب ما هو هذا العارض ؟ هذا العارض يُعرب ِّ عنه العلماء رمحهم هللا بقوهل] وعند عارض طرا [ : قوله : 

 التخفيف [.
 والتخفيف يف الشريعة له أسباب : 

النسيان وهذا من أسباب التخفيف وسيأتينا يف كالم الشيخ رمحه هللا فنؤجل الكالم على هذا السبب األول : 
 (1)السبب إىل أن يرد يف كالم الشيخ رمحه هللا . 

ا النسيان من أسباب التخفيف فصالته لو أن اإلنسان نسي وصلى وعليه جناسة فنقول : هذمثال ذلك : 
صحيحة . ولو نسي وأكل وهو صائم، فإن هذا من أسباب التخفيف فصيامه صحيح، ولو نسي وصلى وهو 

 حمدث، فإن هذا من أسباب التخفيف ال إمث عليه لكن هب عليه أن يعيد الصالة . 
يتكلم عليه املؤلف رمحه هللا مع النسيان . اخلطأ : من أسباب التخفيف. وسيأيت إن شاء هللا وسالسبب الثاين : 

(2) 
 املرض : هذا من أسباب التخفيف . السبب الثالث : 

 هو السََّقم، واعتالل الصحة . واملرض يف اللغة : 
كل ما يكون معه حرج ومشقة حال فعل املأمور، يعين ما يكون يف عدم التخفيف يف هذا   ويف االصطالح : 

 املرض حرج ومشقة . 

                                 
 ( . 6704أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 232 انظر ص )  (1)
 ( . 235انظر ص )  (2)
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 لك أمثلة : ولذ
إذا كان اإلنسان يلحقه حرج ومشقة ظاهرة إذا مل يفطر وهو مريض فنقول : هذا من املثال األول : 
 أسباب التخفيف . 

إذا كان املريض يلحقه مشقة ظاهرة إذا مل همع، أو مل يتيمم فنقول : هذا من أسباب املثال الثاين : 
رج ومشقة إذا صلى قائمًا، أو راكعًا، أو ساجداً فإنه هلس ويؤمئ التخفيف، فله اجلمع، والتيمم، وكذا إذا حلقه ح

  ☺⬧  ابلركوع، والسجود. ويدل لذلك قوله تعاىل : 
  ◼⧫  ➔⬧ 

      ⧫   (1)  وحديث عمران بن حصني رضي هللا عنه
" صلِّ قائمًا فإن مل تستطع فقاعدًا فإن مل تستطع فعلى جنب " أن به بواسري : قال له ملا شكى له  أن النيب 

.(2) 
 قطع املسافة . السبب الرابع : السفر : وهو يف اللغة :

 اخلروج من الوطن على قصد السفر عرفًا. أما يف االصطالح : 
  ☺⬧ والدليل على أن السفر من أسباب التخفيف قوله تعاىل :     

   ◼⧫  
⬧➔    ⧫   (3) . 

فإنه إذا سافر قصر ومجع ... إخل فدل على أنه من أسباب التخفيف . وذكر العلماء رمحهم هللا  وأيضا فعل النيب 
  للسفر الذي يكون من أسباب التخفيف شروطًا؛ إْذ ليس كل سفر يكون سبباً للتخفيف .

 وهذه الشروط أنخذها على سبيل اإلمجال : 
املسافة هل يشرتط هلذا السفر مسافة أوال ُيشرتط ؟ هذا موضع خالف : فجمهور أهل العلم الشرط األول : 

 ميال ، وعند احلنفية مسرية ثالثة أايم .  48رمحهم هللا أن مسافة القصر مسرية يومني تساوي 
 كل ما دل العرف على أنه سفر فهو سفر . أنه ال يشرتط له مسافة فوالصواب : 

أن ال يكون سفرًا حمرمًا، وعلى هذا إذا كان سفرًا حمرمًا فال يرتخص فيه املسافر، وهذا ما عليه الشرط الثاين : 
 أكثر أهل العلم رمحهم هللا . 
  ☺⬧ ▪ ◆ ⧫واستدلوا بقوله تعاىل : 

                                 
 .  184سورة البقرة، اآلية :   (1)
 ( . 1117أخرجه البخاري رقم )  (2)
 .  184سورة البقرة، اآلية :   (3)
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◆ ⧫ (1). 
 هو قاطع الطريق وهذا يكون يف السفر . والعادي : هو الذي خيرج على اإلمام . اغي : البفقالوا : 

رأي أيب حنيفة، وشيخ اإلسالم رمحهما هللا : أن هذا ليس شرطًا، لعمومات األدلة وهذا هو الرأي الثاين : 
اخلفني ثالثة أايم فيرتخص اإلنسان يف جنس السفر حىت يف السفر احملرم فيجمع، ويقصر، وميسح على األقرب 

 ولياليهن ... إخل . 
هو الذي يبغي احملرم من الطعام مع قدرته على احلالل.  إن الباغي :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ) 

 هو الذي يتجاوز قدر احلاجة ( .  والعادي :
 خص داخل البلد قال تعاىل : اخلروج من البلد فال يرتخص حىت خيرج من البلد فليس له أن يرت الشرط الثالث : 
☺⬧     ◼⧫ 

   .(1)  
 ومل يقل هللا عز وجل أو على نية السفر .    ◼⧫  فقال تعاىل : 

 ترخص حىت فهذا يدل على أنه خرج فال يرتخص حىت خيرج، ال يقصر، وال همع، وال يفطر، ومل يرد أن النيب 
 خرج من البلد. 
الزمن : هل للسفر الذي ُيرتخص فيه مدة حمددة أو ليس له مدة حمددة ؟ هذا موضع خالف بني الشرط الرابع : 

 أهل العلم رمحهم هللا : 
رأي احلنابلة رمحهم هللا أن مدة السفر الذي يرتخص فيه أربعة أايم . يعين إذا أراد أن يقيم الرأي األول : 

البلد ال يرتخص وهو قول اإلمام مالك والشافعي لكن قالوا : ال حيسب يومي الدخول واخلروج أربعة أايم ووصل 
 . 

 رأي احلنفية رمحهم هللا أن مدة السفر الذي يرتخص فيه مخسة عشر يوماً . الرأي الثاين : 
قامة كأن يف ذلك أنه ليس له حد لكن إذا أطال اإلنسان اإلقامة وتشبه ابملقيمني، بطول اإلوالصواب : 

يقيم أشهراً، أو سنوات، أو غري ذلك وتشبه ابملقيمني، فالصواب أنه ليس له أن يرتخص أما إذا كان اإلنسان 
 سيقيم أسبوعًا، أو أسبوعني، أو عشرين يومًا، وحنو هذا ... إخل فهذا ال خيرج عن كونه مسافراً . 

ء هللا يف كالم الناظم رمحه هللا فنؤجل اجلهل : هذا من أسباب التخفيف وسيأيت إن شاالسبب اخلامس : 

                                 
 .  174سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  184سورة البقرة، اآلية :   (1)
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 (1)الكالم عليه .
اإلكراه أيضًا من أسباب التخفيف وهو من الَكْره ابلفتح وهو املشقة قاله الفرَّاء وقيل السبب السادس : 

تان ملعىن من الُكْره . قال ابن منظور يف ) اللسان ( : أمجع كثري من أهل اللغة على الُكْره ابلضمة والَكْره ابلفتح لغ
   ⧫محل الغري على أمر ال يرضاه لو ُخل ِّي ونفسه . ودليله قوله تعاىل : 

◼ ⬧◆ ☺ 
☺  (2)  . 
 

" إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا :  وأيضًا حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قال 
 أي إكراه . (2). : " ال طالق وال إعتاق يف إغالق "ه  وقول (1).عليه "

 وليس كل إكراه يكون سبباً للتخفيف وإمنا اشرتطوا له شروطاً : 
كَره ليس قادراً على دفعه . الشرط األول : 

ُ
كرِّه قادراً على إيقاع ما هدد به وامل

ُ
 أن يكون امل

ذلك: قال طلق زوجتك وإال قتلتك بعد سنة فإنه ال  أن يكون اإلكراه عاجاًل ليس آجاًل مثالالشرط الثاين : 
 يكون إكراهاً معترباً.

 أن يكون ما ُيَكره عليه يشق حتمله .الشرط الثالث : 
 أن يظن املكَره أن املكرِّه سيوقع ما هدد به؛ ألنه ال خيلو من ثالث حاالت : الشرط الرابع : 
 سببًا للتخفيف .أن يعلم أنه سيوقع ما هدد به فيكون احلال األوىل : 
 أن يظن أنه سيوقع ما هدد به فهنا أيضاً يكون سبباً للتخفيف . احلال الثانية : 
 أن يشك أو يظن أنه لن يوقع ما هدد به فهذا ال يكون سبباً للتخفيف . احلال الثالثة :

 أن يكون اإلكراه بغري حق، فإن كان حبق فال يكون سبباً للتخفيف . الشرط اخلامس : 
 راه قد يكون سبباً للتخفيف وقد ال يكون كذلك؛ فيكون سبباً للتخفيف يف العبادات . واإلك

إذا ُأكره على اإلفطار يف رمضان فال يبطل صومه أو ُأكره أن أيكل يف الصالة فإن صالته ال تبطل مثال ذلك : 

                                 
 ( . 236انظر ص )  (1)
 .  1065سورة النحل، اآلية :   (2)
( وأنكره اإلمام أمحد كما يف العلل البنه عبد هللا 4306(، والدارقطين رقم )2/198(، واحلاكم )7/356(، والبيهقي )1/659جه ابن ماجه )أخر  (1)

 ( .  1296( وأبو حات كما يف العلل البنه عبد الرمحن           )1340)
( كما حكم 1300فه اإلمام أبو حات كما يف العلل البنه عبد الرمحن )( وحكم على ضع2046( وابن ماجه رقم )2193أخرجه أبو داود رقم )  (2)

 ( . . 4/251( وابن القطان الفاسي كما يف بيان الوهم واإليهام )3/200بضعفه ابن عبد احلق يف األحكام الوسطى )
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 . 
الطالق فكل ذلك ال يقع . وقد ال  وكذلك يف املعامالت إذا ُأكره على البيع، أو الشراء، أو يف النكاح ُأكره على

 يكون اإلكراه سبباً للتخفيف فإذا ُأكره على قتل إنسان فليس له أن يقتله، فال يكون سبباً للتخفيف . 
فالقاعدة : ) أن األصل أن اإلكراه سبب يف التخفيف يف اإلمث والضمان، وقد ال يكون سببًا يف التخفيف كما يف 

 مسألة القتل، وحنوها (. 
 له أنواع : النقص : سبب من أسباب التخفيف والنقص ذكر العلماء رمحهم هللا .  سبب السابع : ال

اجلنون : وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياانً، وهذا من  أسباب التخفيف ، فاجملنون النوع األول : 
قوق املالية فالزكاة والنفقة جتب عليه ال جتب عليه الصالة والصيام ... إخل . وقد ال يكون سببًا للتخفيف مثل احل

. أيضاً ما يتعلق حبقوق اآلدميني كضمان املتلفات، وأروش اجلناايت، فإذا أتلف اجملنون شيئاً فيجب عليه الضمان 
 يف ماله . 

 فالقاعدة يف اجملنون من حيث التخفيف : 
 بدن وال تصح منه . أن اجملنون ال جتب عليه العبادات البدنية، أو املركبة من املال وال -1
 عدم صحة عقوده . -2

ما يتعلق ابحلقوق املالية احملضة كالزكوات والنفقات، وضمان املتلفات جتب يف ماله، فال يكون  -3
 اجلنون هنا سبباً للتخفيف .

العته  الَعَته والفرق بني املعتوه واجملنون أن اجلنون : فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياانً، وأماالنوع الثاين : 
: فهو نقص يف العقل يصحبه مخول وكسل وسكون، فالعته قد يكون سببًا للتخفيف، وقد ال يكون سببًا 
للتخفيف فمن حيث إهاب الصالة، والصيام ... إخل ، هذا سبب للتخفيف لكن ابلنسبة للحقوق املالية كالزكاة، 

اايت ال يكون سبباً للتخفيف، فيضمنها املعتوه والنفقة، وحنو ذلك، وحقوق اآلدميني كضمان املتلفات وأروش اجلن
 . 

 فالقاعدة أن العته ابلنسبة للتخفيف ينقسم قسمني : 
 عته ليس معه إدراك، فهذا حكمه حكم اجملنون كما تقدم حكمه . األول : 
ويؤجر تصح منه العبادات  (1)عته معه إدراك، فهذا حكمه حكم الصيب املميز وأييت حكم الصيب املميزالثاين : 

 عليها، وال جتب عليه . 

                                 
 ( . 212انظر ص )  (1)
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األنوثة : فاألنوثة قد تكون سببًا للتخفيف فاألنثى يسقط عنها من التكاليف ما ال يسقط عن النوع الثالث : 
 الذكر . 

 أن األصل تساوي الذكور واإلانث يف التكاليف إال ما دل الدليل عليه [ . ]والقاعدة : 
اجلمعة، وال اجلهاد، وال األذان، وال اإلقامة ... إخل لداللة الدليل على  مثل : صالة اجلماعة فال جتب عليها، وال

 ذلك، فهو سبب للتخفيف .
عجز حكمي يقوم ابإلنسان سببه الكفر ابهلل ويف االصطالح: العبوديـة . وهو يف اللغـة : الر ِّق : النوع الرابع : 

 عز وجل. 
 نقسم إىل ثالثة أقسام : والقاعدة : أن التكاليف الشرعية ابلنسبة للرقيق ت

التكاليف البدنية احملضة فحكمه التساوي مع احلُر فالصالة، والصيام هبان على احلر، والرقيق. القسم األول : 
 أن صالة اجلماعة، واجلمعة أيضاً جتب على احلر والرقيق .  والصواب :

رات املالية وحنوها ال جتب على الرقيق ، وأما التكاليف املالية احملضة كالزكاة، والنفقات، والكفاالقسم الثاين : 
 (1)ابلنسبة لقيم املتلفات، وأروش اجلناايت فتتعلق برقبته . 

 التكاليف املركبة من املال، والبدن مثل احلج والعمرة ال جتب على الرقيق .القسم الثالث : 
ويشرتي ... اخل إال مع اإلذن، وكذلك ابلنسبة للمعامالت فتصرفات الرقيق كلها ابطلة فال يبيع القسم الرابع : 

 تربعاته من اهلبة والوقف ... إخل غري صحيحة وابطلة إال مع اإلذن . 
" رفع القلم عن ثالثة :  النوم، واإلغماء هذان أيضاً من أسباب التخفيف ودليل ذلك : قوله النوع اخلامس : 

 النائم. واملغمى عليه أشد من  (2)وذكر منهم النائم حىت يستيقـظ " 
 والتخفيف عن النائم واملغمى عليه ينقسم إىل قسمني :  

ما يتعلق ابحلكم التكليفي فال أيمث عند ترك املأمور، وفعل احملظور، لكن هب عليه تدارك املأمور الذي أواًل : 
 هب عليه تداركه.

. إخل فال تنعقد من النائم، واملغمى ما يتعلق بعقوده كعقود املعامالت، والتربعات، واألنكحة، والفسوخ ..اثنيًا : 
 عليه .

 من أمثلة ذلك : 

                                 
بني أن يفديه أبن يغرم قيمة اإلتالف أو اجلناية، أو أن يباع الرقيق فإن فضل  ومعىن تعلقها برقبته : أن الرقيق إذا أتلف أو جىن، فإن سيده خمري  (1)

 شيء بعد سداد قيمة اإلتالف رد إىل السيد ، فإن مل يفضل أو كانت قيمته أنقص مل يلزم السيد بشيء . 
 ( . 7343( والنسائي رقم )4401أخرجه أبو داود رقم )  (2)
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إذا انم اإلنسان عن الصالة فال أيمث، وكذلك إذا ابع، أو اشرتى ... إخل ، وهو انئم ، أو طلق وهو انئم فال يقع 
كان اإلغماء . وأيضًا ابلنسبة ل غماء لو أُغمي عليه فهذا من أسباب التخفيف فال أيمث بتأخري الصالة، لكن إذا  

بغري اختياره فإنه ال هب عليه قضاء الصالة إال إذا أفاق فيها أو أغمي عليه يف وقتها ومل يصلها، وكذلك إذا ابع 
 أو اشرتى أو طلق زوجته وهو مغمى عليه فهذا من أسباب التخفيف فال يقع عليها . 

على املرء التخلص أو االبتعاد، كطهارة  العسر، وعموم البلوى : وهو شيوع البالء حبيث يصعبالسبب الثامن : 
 فم اهلرة وسؤرها لكثرة تطوافها . 

 
ابلبقرة، وآل عمران، والنساء، قال بعض أهل العلم  (2)حىت تتفطر قدماه ويقرأ (1)يقوم الليل كان النيب مسألة : 

وأيضًا ما جاء عن بعض  : إنه عليه الصالة والسالم اراتحت نفسه إىل العبادة أما غريه من الناس فليس مثله.
السلف لعلهم اراتحت نفوسهم إىل هذه فأحبوها، وال يوجد يف أحكام الشريعة ما هو شاق أو ما ال يستطاع فعله 

 ابلنسبة للمكلفني بل إن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به وهذا موضع إمجاع األمة . 
 

********************** 
 

 فليَس يف الدِّين احلَنيِف ِمْن َشَططْ   ِذي َشَططْ فاْجِلْب لتيسرٍي ِبُكلِّ  -14
 

 
 هذا البيت اتبع للقاعدة السابقة . 

يعين مشقة يُقال َشطَّ يف القول َشَططًا وُشطُوطًا أغلظ فيه، فإذا حصلت املشقة فإنه ُهلب ] شطط [ :  قولـه :
 التيسري ويؤتى به. 

،  (1). وال شك أن الدين قائم على التوحيد يف أقسامه الثالثة  أي املائل عن الشركقولـه ] الدين احلنيف  [ : 
 مائل عن الشرك أبنواعه . 

 

                                 
 ( . 2820( ، ومسلم رقم )4837قم )جاء يف البخاري ر  قيام النيب   (1)
 ( . 772ثبتت يف صحيح مسلم رقم ) وقراءته   (2)

 أقسام التوحيد الثالثة هي :   (1)

 توحيد الربوبية : وهو إفراد هللا مبا خيتص به من امللك، والتدبري، واخللق .  -1
 توحيد األلوهية : هو إفراد هللا ابلعبادة .  -2
 ات : هو إفراد هللا مبا خيتص به من األمساء والصفات من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل . توحيد األمساء والصف -3
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******************** 
 

 وما استطعَت افَعْل ِمَن املأُمورِ  -15
 

 واْجَتِنِب الُكلَّ ِمَن احملظورِ  
 

  أي أن املأمور هب عليك أن تفعل ما استطعت منه، ودليل ذلك قولـه تعاىل : 
⬧→❑  ⧫ ⧫⬧➔  (2)  ،

وحديث عمران رضي  (3): " إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم " . وملا روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال 
األصل يف املأمور  (4): "صل قائمًا، فإن مل تستطع فقاعدًا، فإن مل تستطع فعلى جنب"  هللا عنه السابق قال 

به كله، فإذا مل تستطع أن أتيت به كله فتأيت مبا استطعت منه ويدخل حتت هذه القاعدة فروع كثرية من  أنك أتيت
ذلك : الصالة يصلي املسلم قائمًا فإذا مل يستطع أن يصلي قائمًا يصلي جالسًا ويؤميء ابلركوع والسجود ... إخل 

 . 
ال نصف صاع فإنه يؤديه، وإذا كان عندك ماء للوضوء ويف زكاة الفطر هب أن يؤدي املسلم صاعًا، فإذا مل هد إ

يكفي للمضمضة واالستنشاق وغسل الوجه، وأما بقية األعضاء فال يكفي فنقول متضمض، واستنشق، واغسل 
وجهك، وتيمم للباقي، وكذلك احلج األصل أن اإلنسان حيج مباله وبدنه، فإذا مل يستطع أن حيج مباله وبدنه فإنه 

 ه .ينيب من حيج عن
: " وما هنيتكم عنه فاجتنبوه "  يعين املنهي عنه ويدل لذلك قوله قولـه : ] واجتنب الكل من احملظور [ : 

 إذا هنى الشارع عن شيء هب على اإلنسان أن هتنبه وهتنب كل طرقه ووسائله . (1)
ه؛ ألن الرتك أسهل من هنى الشارع عن الزان، فيجب أن ينتهي عنه، وعن كل الطرق املوصلة إليمثال ذلك : 

الفعل، وألن اإلنسان لو فعل شيئًا من هذا احملظور فإنه يكون قد أد ى شيئًا من املفسدة؛ ألن احملظور مفسدة 
 هب على اإلنسان أن هتنب احملظور كله . 

 
 

 والشرُع ال يَلزُم قبَل الِعلمِ  -16
 

 َدليُلُه ِفعُل املِسي َفافْـَتِهمِ  
 

                                 
 .  16سورة التغابن، اآلية :   (2)
 ( . 65تقدم خترجيه ص )  (3)
 ( . 74تقدم خترجيه ص )  (4)
 ( . 65تقدم خترجيه ص )  (1)
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الم ابن تيمية رمحه هللا قال : ) إن الشرائع ال تلزم قبل العلم ( ودليل ذلك من القرآن هذا كالم لشيخ اإلس
  ⧫◆  ⧫✓➔ قوله تعاىل :    

⧫➔ ◆❑  (1) : وقوله    ⧫⧫ 
⧫◆  ⧫❑⧫  ◼⧫ 

  ⧫➔    (2) . 
ومن السنة ما أشار إليه الشيخ رمحه هللا بقوله : ] فعل املسيء فافتهم [ وفعل املسيء هذا أخرجه البخاري 

كان جالسًا يف املسجد فدخل رجل فصلى فسلم على  ومسلم من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 
ل : والذي بعثك ابحلق ما أحسن غريه فعلمين فقال النيب ثالاثً قاارجع فصلِّ فإنك مل تصل "  فقال : "  النيب 
  إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، ُث استقبل القبلة فكرب، ُث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ُث " :

اركع حىت تطمئن راكعًا، ُث ارفع حىت تعتدل قائمًا، ُث اسجد حىت تطمئن ساجدًا، ُث ارفع حىت تعتدل 
 (3)حىت تطمئن ساجدًا، ُث افعل ذلك يف صالتك كلها " . جالسًا، ُث اسجد

أن يعيد الصالة السابقة، وإمنا أمره  أن األعرايب أخل ابلطمأنينة ومع ذلك مل أيمره النيب وجه الداللة : 
 إبعادة الصالة احلاضرة فهذا دليل على أن اجلاهل يعذر ابجلهل وأن الشرائع ال تلزم إال بعد العلم . 

اليت سألته عن تركها للصالة ومع ذلك مل أيمرها النيب  (1)لة على هذه القاعدة : قصة املستحاضةومن األد
 .إبعادة ما سبق من الصلوات، مع أهنا ظنت أن هذا الدم حيض وتركت الصالة 

 
*********************** 

 

 لكْن إذا فَـرََّط يف التَّعلُّمِ  -17
 

 َفَذا حَمَلُّ َنظٍر فَـْلتَـْعَلمِ  
 

األصل كما مشى عليه الناظم رمحه هللا أنه يُعذر ابجلهل وتقدم دليل ذلك من الكتاب والسنة، مث بعد ذلك 
ذكر الناظم رمحه هللا أن اإلنسان إذا فرط يف التعلم فإنه ال يعذر، وعلى هذا نقول العذر ابجلهل ينقسم إىل أقسام 

 : 
ابجلهل فإذا أسلم حديثًا، مث شرب اخلمر، أو  أن يكون حديث عهد إبسالم فهذا يعذرالقسم األول : 

                                 
 .  15سورة اإلسراء، اآلية :   (1)
 .  165النساء، اآلية :  سورة  (2)
 ( . 397( ، ومسلم رقم )757أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 333( ومسلم رقم )325أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 لعب امليسر وحنو ذلك فإنه يُعذر ابجلهل . 
أن يكون انشئًا ببادية بعيدة عن حواضر املسلمني حبيث ال يسمع من العلماء ... إخل فهذا القسم الثاين : 

 .  ء يف البادية َفعَذره النيب ؛ ألنه أعرايب انشي (1)يُعذر ابجلهل ودليل ذلك ما تقدم من حديث املسيء صالته 
أن يكون انشئًا ببالد الكفار قال العلماء : إنه يُعذر ابجلهل إحلاقًا له ابلناشيء يف البادية القسم الثالث : 

 . 
 ما َيدِّقُّ ويغمض من املسائل اليت ال يعلمها إال أهل العلم، فإن العامي يعذر فيها . القسم الرابع : 

كان اإلنسان مقيمًا يف املدن ومل تقم عنده شبهة أبن هذا حمرم، أو أن هذا شرك وحنو إذا  القسم اخلامس : 
ذلك فإنه يُعذر أما إن قامت عنده شبهة وَأْمَكنه التعليم ومل يتعلم فإنه ال يعذر وهذا القسم هو الذي أشار إليه 

  الشيخ رمحه هللا بقوله : ] لكن إذا فرط يف التعلم فذا حمل نظر فلتعلم [ .
 فإذا توفر عنده أمران : 

 قيام الشبهة . األمر األول : 
متكنه من التعليم حبيث ميكنه أن يسأل العلماء عن هذا احلكم ومل يفعل فإنه ال عذر له، أما األمر الثاين : 

ذر إن كانت الشبهة مل تقم عنده أو قامت عنده ومل يتمكن من السؤال حبيث مل هد عاملًا يسأله ... إخل فإنه يع
 حينئٍذ لعدم تفريطه . 

 

 وُكلَّ ممنوٍع َفللضَّرورَةِ  -18
 

 يُباُح واملْكُروُه ِعنَد احلَاجةِ  
 

 هذه قاعدة : 
احملظورات : احملرمات ال تبيحها إال الضرورات، واملكروهات تبيحها ] أن الضرورات تبيح احملظورات [ : 

 احلاجات هذا األصل.
 رميه حترمي وسائل فإن احلاجة أيضاً تبيحه وأييت قوله :  إال ما كان حتقال بعض العلماء : 

 وُكلَّ ممنوٍع َفللضَّروَرةِ 
 

 يُباُح واملْكُروُه ِعنَد احلَاجةِ  
 

  ☺⬧ ▪الدليل على أن الضرورات تبيح احملظورات قوله تعاىل :       
◆ ⧫ ◆ ⧫ ⬧  

                                 
 تقدم خترجيه قريباً .   (1)
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⧫◼   (1) . 
 يشرتط لذلك شروط : لكن 

 أن تكون الضرورة واقعة فإن كانت منتظرة فإن احملرم ال يباح . الشرط األول : 
إنسان وقع يف خممصة أصابه اجلوع، أما إذا مل يصبه اجلوع، وإمنا خيشى اجلوع فليس له أن مثال ذلك : 
 أيكل من امليتة . 

م، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه ال هوز؛ وهلذا أن ال يكون هناك وسيلة أخرى غري احملر الشرط الثاين : 
  ☺⬧ ▪ ◆ ⧫ ◆قال تعاىل :           

⧫   . 
 هو الذي يبغي احلرام مع قدرته على احلالل . الباغي : 

من اإلابحة أن يكون األخذ من احملرم بقدره وعربَّ عنه بعض العلماء بقوله : ] أن يكون ز الشرط الثالث : 
مقيدًا بزمن بقاء العذر [ ، وعرب  عنه بعض العلماء بقوله: ] الضرورة تـَُقدَّر بَقْدرِّها [ فيأخذ من احملر م ما يسد 

  ☺⬧ ▪ ◆ ⧫رمقه، والدليل قوله تعاىل : 
◆ ⧫   . (1)والباغي والعادي تقدم تعريفهما  

يضة، أو عورة املريض للضرورة ال يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به مثال ذلك : نظر الطبيب للمر 
 الضرورة . 

أن تندفع الضرورة هبذا احملرم، فإذا مل تندفع به فإنه ال هوز، وإذا شككنا هل تندفع الشرط الرابع : 
واندفاع الضرورة مشكوك فيه، الضرورة هبذا احملرم أو ال ؟ فاألصل عدم احلل؛ ألن ارتكاب احملظور مفسدة متيقنة 

 واليقني ُمقدم على الشك . 
أن يكون احملظور أنقص من الضرورة مثاله: إذا أجرب إنسان وُهدِّ د على أن يقتل إنساانً، قيل له الشرط اخلامس : 

 : اقتل هذا الرجل وإال قتلناك ففي هذه احلال ال هوز أن يقتله؛ ألن هذا احملظور ليس أنقص بل مساٍو . 
 الشيخ السعدي رمحه هللا يف منظومته :  قالقولـه : ] واملكروه عند احلاجة [ : 
 وكل حمظور مع الضرورة 

 

 (1)بقدر ما حتتاجه الضرورة  
 

                                 
 .  173سورة البقرة، اآلية :   (1)
 ( . 76انظر ص )  (1)
 . ( 17منظومة القواعد الفقهية ، للسعدي ، البيت رقم )  (1)
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 أن الضرورة : ما يضطره اإلنسان للمحافظة على نفسه، ومنافعه، وأطرافه.والفرق بني الضرورة واحلاجة : 
 بعدمها . واحلاجة : ما يلحق احلرج واملشقة 

 يعين املكروه تبيحه احلاجة، فاملكروه أخف من احملرم، فإذا احتاج اإلنسان إىل هذا املكروه فإنه يباح .
أكل البصل والثوم مكروه هوز له إذا احتاج إىل هذا البصل أن أيكل منه، وإن مل يكن مضطرًا حىت مثال ذلك : 

 الثوم أو غري البصل. وإن كان هناك شيء آخر يستطيع أن يدفع به غري هذا 
سفر اإلنسان وحده هذا مكروه، لكن قد حيتاج إىل السفر وحده وال يضطر فيباح، وكذلك االلتفات مثال آخر : 

 يف الصالة مكروه لكن احلاجة تبيحه، فإذا احتاج اإلنسان أن يبصق فإنه يلتفت ويتفل عن يساره . 
 

******************* 
 

 رِيَعةِ لكنَّ ما ُحرَِّم للذَّ  -19
 

 جَيُوُز للَحاَجِة َكالَعريَّةِ  
 

قلنا : إن احملرم ال يباح إال عند الضرورة،  قولـه رمحه هللا : ] لكن ما حرم للذريعة جيوز للحاجة كالعرية [
 وُيستثىن من ذلك ما كان حترميه من ابب حترمي الوسائل، وليس من ابب حترمي املقاصد فإن احلاجة تبيحه . 

هي احلالة اليت يصل فيها اإلنسان حدًا إذا مل تراَع لكان يف ضيق وحرج، لكن ال تضيع ة : ومعىن احلاج
 مصاحله الضرورية، واحلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . 

 هي احلاجة الشاملة جلميع األمة . قولنا : ) عامة ( : 
لناس كأهل بلد، أو حرفة معينة كالتجار، أو هي احلاجة الشاملة لطائفة معينة من اوقولنا : ) خاصة ( : 

الصن اع، أو الزراع. أما احلاجة اخلاصة بفرد، أو أبفراد حمصورين فغري معتربة أصاًل وال تلحق ابلضرورة؛ ألن لكل 
 فرد حاجات متجددة وخمتلفة عن غريه وال ميكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به . 

  : والفرق بني الضرورة واحلاجة من وجهني
أن الضرورة يف الغالب تكون إابحة حملظور ممنوع بنص شرعي، وتكون هذه اإلابحة مؤقتة الوجه األول : 

 حيث تنتهي بزوال االضطرار، وتتقيد ابلشخص املضطر . 
أما اإلابحة االستثنائية الثابتة ابحلاجة فهي غالبًا ال ختالف نصًا صرحيًا لكن ختالف القواعد العامة يف 

 احلكم يف الغالب يكون بصورة اثبتة . الشرع، و 
أن الضرورة تبيح احملظورات، سواء أكان االضطرار حاصاًل للفرد أم للجماعة، أما احلاجة الوجه الثاين : 

فال تكون سببًا للتيسري إال إذا كانت حاجة عامة أو خاصة بطائفة كثرية غري حمصورة فال تكون سببًا للتيسري يف 
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 ين .حق فرد وأفراد حمصور 
 وقوله : ] هوز للحاجة كالعرية [ . 

 ضرب املؤلف رمحه هللا مثااًل ابلعرية ومسألة العرااي مستثناة من املزابنة . 
هي بيع الرطب على رؤوس النخل ابلتمر اليابس. األصل أنه ال هوز بيع التمر اليابس ابلتمر واملزابنة : 

لتساوي من كل وجه البد أن يكون يدًا بيد مثاًل مبثل، ويدل الرطب، ألنك إذا بعت ربواًي جبنسه فإنه يشرتط ا
الذهب ابلذهب، والفضة قال : "  لذلك : حديث عبادة بن الصامت وأيب سعيد رضي هللا عنهما أن النيب 

 (1)ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، مثاًل مبثل، سواًء بسواء " . 
ت مترًا بتمر فالبد أن يكون يدًا بيد، وأن يتساواي يف الكيل، ويف اليبوسة والرطوبة، البد أن يكون فإذا بع

مترًا رطبًا بتمر رطب، ومترًا ايبسًا بتمر ايبس، فإذا اختلفا يف الرطوبة واليبوسة وقعت يف راب الفضل؛ وهلذا يف 
 :         " طب يعين التمر اليابس ابلرطب فقال ُسئل عن بيع التمر ابلر  حديث سعد رضي هللا عنه أن النيب 

 (1).أينقص الرطب إذا يبس . قالوا : نعم، فنهى عن ذلك " 
فاملزابنة كما تقدم هي بيع الرطب على رؤوس النخل ابلتمر اليابس، ُيستثىن من ذلك مسألة العري ة وهي 

 الشروط فمسألة العر ية أابحها الشارع .  بيع الرطب على رؤوس النخل ابلتمر اليابس بشروط، فإذا توفرت هذه
 أن تكون فيما دون مخسة أوسق . فخمسة أوسق فأكثر ال جتوز . الشرط األول : 
 أن يكون ال مثن معه يشرتي به الرطب . الشرط الثاين : 

ر أن يكون حمتاجًا ألكلها رطبًا لكي يتفكه مع الناس، أما إذا كان يشرتي الرطب ابلتمالشرط الثالث : 
 اليابس لكي يبيع الرطب فال هوز . 

احللول والتقابض، التمر اليابس يقبضه البائع وهو الفال ح بكيله يكيله له املشرتي ويقبضه الشرط الرابع : 
 البائع، النخل قَـْبضه بتخليته، فالبائع خُيلي بني املشرتي وبني هذه النخلة .

مبثل ما يؤول إليه إذا جف هذا الرطب ، فإذا كان التساوي يف ذلك أبن يبيعه كياًل الشرط اخلامس : 
رطبًا يساوي وسقني، وإذا جف يساوي وسقًا ونصف مثاًل، فنقول : هنا أيخذ وسقًا ونصفًا من التمر اليابس، 

: "رخص يف بيع  فإذا كان كذلك فإنه تباح مسألة العرية، والدليل حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 

                                 
 ( . . 1584( ، ومسلم رقم )2176( ، وحديث أيب سعيد يف الصحيحني البخاري رقم )1587أخرجه مسلم رقم )  (1)
( . 2264( ، وابن ماجه رقم   )7/268( ، والنسائي  )1225( ، والرتمذي رقم )3359( ، أبو داود رقم )2/624أخرجه مالك يف املوطأ )  (1)

 وكذلك صححه احلاكم وابن امللقن وغريهم ، ومل يصب من ضعفه .   وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح،
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" هنى  وحديث سهل بن أيب حثمة رضي هللا عنه أن النيب  (1)سة أوسق، أو دون مخسة أوسق"العرااي يف مخ
فهنا أُبيحت العرااي ملاذا ؟ قال العلماء رمحهم هللا : ) إن حترمي راب  (2)عن بيع الثمر ابلتمر ورخص يف بيع العرااي ".

 الفضل من ابب حترمي الوسائل وليس من ابب حترمي املقاصد ( . 
ابح الشارع مسألة العرااي والتساوي ليس مقطوعاً فيه وقد قال العلماء رمحهم هللا  يف ابب راب الفضل : ] فأ

الشك يف التماثل كالعلم ابلتفاضل [ يعين إذا ابدلت ربواًي جبنسه وأنت تشك يف التماثل فكما لو علمت 
الرطب ابلتمر ال نعلم التماثل كل األمر مبين  ابلتفاضل فيحرم ذلك؛ البد أن تعلم التماثل متاماً، وهنا يف مسألة

 على اخلرص والتقدير وهذا الغالب أن يكون فيه تفاضل فراب الفضل هذا أبيح يف هذه احلال للحاجة .
ومسألة العرااي ليس فيها ضرورة وإمنا حاجة فقط لكي يتفك ه، فليس هناك ضرورة إىل أن حيفظ نفسه أو 

فكه فأبيح له أن يستعمل مسألة العرااي، فقال العلماء رمحهم هللا : " حترمي راب النسيئة أطرافه وإمنا حيتاج فقط أن يت
يف حديث أسامة رضي هللا  حترميه من ابب حترمي املقاصد، وأما راب الفضل فتحرميه من ابب حترمي الوسائل، لقوله 

 تبيحه كمسألة العرااي . فقالوا إذا كان كذلك فإن احلاجة  (1)إمنا الراب يف النسيئة "  عنه : "
ومن املسائل املرتتبة على ذلك لُبس احلرير قال العلماء رمحهم هللا : ) أبن لبس احلرير حترميه من ابب حترمي 
الوسائل فاحلاجة  تبيحه ( فلو كان إنسان فيه حكَّة أو قمل، أو حنو ذلك واحتاج إىل لبس احلرير ليس هنا 

للزبري وعبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنهما يف لبس ثوب  رخص النيب  ضرورة، وإمنا حاجة فال أبس وهلذا
 (2)احلرير من حكة هبما . 

ويظهر يل : أن تقسيم احملرم إىل حترمي وسائل وحترمي مقاصد فيه نظر، وأن ما ورد الدليل على حترميه فإنه ال 
 يباح إال لضرورة، إال لدليل يدل على خالف ذلك . 

 

 نُه من التـََّعبُّدِ وما هنُِي عَ  -20
 فكلُّ هَنٍي عاَد للذَّوات  -21
 وِإْن يـَُعْد خِلَارٍج كالِعّمهْ  -22

 

 أْو َغريِِه أْفِسْده ال تَـَردَّدِ  
 أو للُشروِط مْفِسدًا َسَيايت 
 َفلْن َيِضرَي فافْـَهَمنَّ الِعلَّهْ 

 

القاعدة أُلفت فيها مؤلفات هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة مشهورة : ] النهي يقتضي الفساد [ وهذه 
يف حديث  منها كتاب العالئي )حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد( ودليل هذه القاعدة : قول النيب 

                                 
 ( . 1541( ، ومسلم رقم )2190أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1540( ، ومسلم رقم )2191أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 1596( ، ومسلم رقم )2178أخرجه البخاري رقم )   (1)
 ( . 2076قم )( ، ومسلم ر 2919أخرجه البخاري رقم )  (2)
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فدل ذلك على أن ما هنى عنه الشارع فإنه  (1)كل شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل"  عائشة رضي هللا عنها : "
 يقتضي الفساد . 

يعين ما هني عنه من العبادات أو غريه من املعامالت، عنه من التعبد أو غريه [ :  قولـه : ] وما هني
 والتربعات، واألنكحة ... إخل . 

 يعين أحكم عليه ابلفساد . قولـه : ] أفسده [ : 
 ذكر املؤلف رمحه هللا أقسام هذه القاعدة وأن هذه القاعدة تنقسم إىل أقسام : 

ذاهب يف تطبيق هذه القاعدة، ولذلك ثالثة من هذه األقسام األربعة يرون واعلم أن احلنابلة هم أوسع امل
 أهنا تقتضي الفساد . 

أن يكون النهي عائداً إىل ذات املنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد . ويدل له أحاديث وآاثر  القسم األول : 
 (1)" ال صالة ملن ال وضوء له " . كثرية كنحو ما رواه أمحد يف املسند مرفوعاً 

وما رواه عبد الرزاق يف مصنفه عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه صلى الفجر ابلناس وهو جنب 
 فأعادها ومل يعيدوا .

واملراد ابلفساد : أنه ال يرتتب على الفعل اآلاثر املقصودة منه سواء يف العبادات، أو العقود . قال اخلطايب 
 لدهر وحديثه ( . رمحه هللا : ) هذا مذهب العلماء يف قدمي ا

والعلماء ال يفرقون بني الفاسد والباطل، واحلنفية يفرقون فعندهم الفاسد ما هني عنه لوصفه، والباطل ما 
 هني عنه ألصله . 

وبعض احلنابلة يقول : الفاسد مامل يقع إمجاع على حترميه وفساده، والباطل ما وقع إمجاع على حترميه، 
وهلذا أمثلة طل ل مجاع على حترميه، والنكاح بال ويل فاسد لعدم االتفاق عليه .  ولذلك يقولون : نكاح املتعة اب

 منها : 
فنقول أبن هذا الصيام  (2)"هنى عن صوم يوم العيد " :  صيام يوم العيد؛ ألن النيب املثال األول : 

 فاسد . 
ما يف حديث أيب سعيد رضي ك الصالة يف أوقات النهي نقول أبهنا فاسدة؛ ألن النيب املثال الثاين : 

                                 
 ( . 1504( ومسلم رقم )2168أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( ، وضعفه اإلمام أمحد والعقيلي والبزار وأشار إىل ضعفه الرتمذي . 101( ، وأبو داود رقم )2/418أخرجه أمحد يف مسنده )  (1)
هنى عن صيام يومني " يوم  هللا عنه أن رسول هللا  ( من حديث أيب سعيد اخلدري رضي827( ، ومسلم رقم )1197أخرجه البخاري رقم )  (2)

 الفطر، ويوم النحر " . 
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" ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغيب هللا عنه يف الصحيحني قال: 
 (1).  الشمس "

الصالة يف املقربة، واحلمام، وأعطان اإلبل كل هذه هنى الشارع عنها، فالنهي يعود إىل املثال الثالث : 
 ذات املنهي عنه فيقتضي الفساد . 

نكاح احملارم فنكاح زوجة األب أو نكاح زوجة االبن كل هذا النهي يعود إىل ذات املنهي املثال الرابع : 
 عنه فيقتضي الفساد. 

  ◆ ❑⬧⬧ ⧫ ⬧⧫قال تعاىل : 
◆⧫⧫→  (2) . 

" قال :  ن النيب بيع امليتة .. إخل كما يف حديث جابر رضي هللا عنه يف الصحيحني أاملثال اخلامس : 
 (3)إن هللا ورسوله حرم بيع اخلمر، وامليتة، واخلنـزير، واألصنام " .

أن يكون النهي عائداً إىل أمر خارج فال يقتضي الفساد . ومثَّل املؤلف رمحه هللا بقوله : ] القسم الثاين : 
 لغة يف العمامة . الِعمَّة : وإن يعد خلارج كالعمة [ 

لى وعليه عمامة من حرير فهذا ال يتعلق بذات الصالة، وال بشروط الصالة فنقول: إنسان صمثال ذلك : 
 ال يقتضي الفساد.

 صلى وعليه خامت من ذهب، فصالته صحيحة ... إخل . املثال الثاين : 
اغتاب وهو صائم فصيامه صحيح ... إخل فما دام أن النهي ال يعود إىل ذات املنهي عنه املثال الثالث : 

 ه، وإمنا يعود إىل أمر خارج فإنه ال يقتضي الفساد . وال شرط
أن يعود إىل شرط العبادة، أو املعاملة على وجه خيتص بتلك العبادة، أو املعاملة؛ فإذا  القسم الثالث : 

 كان كذلك فإنه يقتضي الفساد . 
لكن على وجه الشارع هنى عن كون الثمن جمهواًل، فالنهي هنا يعود إىل شرط املعاملة، مثال ذلك : 

 خيتص هبذه املعاملة )خيتص ابلبيع( فهذا النهي يقتضي الفساد .
فما دام أنه خيتص  (1): " هنى عن بيع الغرر "  روى أبو هريرة رضي هللا عنه يف صحيح مسلم أن النيب 

                                 
 ( . 827( ، ومسلم رقم )586أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  22سورة النساء، اآلية :   (2)
 ( . 1581( ، ومسلم رقم )2236أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 1513أخرجه مسلم رقم )  (1)
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 هبذه املعاملة ويتعلق ابلبيع وتوجه النهي إىل الشرط، فإنه يقتضي الفساد.
اإلنسان شيئًا ال ميلكه، فهذا يعود إىل شرط من شروط املعاملة خيتص هبذه املعاملة بيع املثال الثاين : 
 فالنهي يقتضي الفساد . 
إذا صلى وعلى ثوبه جناسة فإن هذا خيتص بشرط العبادة على وجه خيتص ابلعبادة فإن املثال الثالث : 

 النهي يقتضي الفساد ... إخل.
ط العبادة، أو املعاملة على وجه ال خيتص ابلعبادة، أو املعاملة فهذا أن يعود النهي إىل شر القسم الرابع : 

 أن النهي ال يقتضي الفساد . والصحيح : موضع خالف،  
 وله أمثلة كثرية : 
الوضوء مباء مغصوب، الغصب ال يتعلق ابلعبادة، الذي يتعلق ابلعبادة أن اإلنسان يتوضأ املثال األول : 

شارع هنى عن الغصب، ومل ينه عن الوضوء ابملاء املغصوب فالنهي عاد إىل شرط من مباء طهور فريتفع حدثه وال
 شروط العبادة لكن على وجه ال خيتص بتلك العبادة . 

التيمم على تراب مغصوب، وكذلك الصالة يف بيت مغصوب، أو يف ثوب مسروق، أو املثال الثاين : 
هنا ال خيتص بتلك العبادة فال يقتضي الفساد؛ ألن الشارع منتهب، أو خمتلس ... إخل، فكل هذه األشياء النهي 

 هنى فقط عن الغصب . 
قال أهل العلم رمحهم هللا : إن اجلهة إذا انفكت فكان مأمورًا من وجه ومنهيًا من وجه صحت العبادة؛ 

غري متعلق بذات ألن النهي ال يعود إىل شرط العبادة وال إىل ركنها وهو ال شك أنه عاص بفعله هذا؛ وألن النهي 
 العبادات شرعاً فهو تعل ق بعيد ال يلتفت إليه الشرع يف اإلبطال . 

 يعين ال يضر إذا كان عائداً إىل أمر خارج . قولـه : ] فلن يضري [ : 
املؤلف رمحه هللا أمرك أن تفهم العلة وهذا يشمل العلة يف كل املسائل، إذا قولـه : ] فافهمن العلة [ : 

علل فإنه يعرف مسو الشريعة وحكمتها، وبناء األحكام فيها، وأنه مل ُيشرع فيها شيء إال لسبب فهم الطالب ال
 يقتضيه . 

 قال السعدي رمحه هللا : 
 وإن أتى التحرمي يف نفس العمل

 

 (1)أو شرطه فذو فساد وخلل  
 

                                 
 ( . 30الفقهية للسعدي البيت رقم )منظومة القواعد   (1)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 64 

 
****************** 

 
 

 واألصُل يف األشياِء ِحلٌّ واْمَنعِ  -23
 

 إبذِن الشَّارِعِ  ِعَباَدًة إال 
 

هذه قاعدة فقهية ويدخل حتت ذلك أشياء كثرية وهذه قاعدة مندرجة حتت إحدى القواعد اخلمس الكلية 
وهي : ] اليقني ال يزول ابلشك [ فمن القواعد املندرجة حتت هذه القاعدة كما سيأيت إن شاء هللا قاعدة : ] 

رية، فاألصل يف املعامالت من بيع، وإجارة، ورهن، وشركة، األصل يف األشياء احلل [ يندرج حتت ذلك أشياء كث
وغري ذلك احلل، وكذلك التربعات، من هبات وأوقاف ووصااي، ويف ابب األطعمة من حيواانت ونبااتت، وزروع، 
ومثار، وطيور، األصل يف ذلك احلل، وأيضًا يف ابب األلبسة من قطن، وصوف، وشعر، وَكتَّان، وغري ذلك، 

ب األنكحة األصل يف ذلك احلل فاإلنسان له أن يتزوج أي امرأة إال إذا كان هناك مانع وإال وكذلك يف اب
 فاألصل يف األشياء احلل . 

   ◆❑➔  ◼ ⬧ودليل ذلك قوله تعاىل : 
   ☺➔  (1)  فساق اآلية مساق االمتنان

  رمحه هللا يف تفسريه . وغايته احلل واإلابحة كما قال القرطيب
  ◆◆ ➔◆وقوله تعاىل: 
⧫   ⬧ 

◆ ⬧ ☺  
⧫◆ ➔ ➔ 

◆▪⧫  (2) : وقوله تعاىل       ◆⧫ ⬧ 
  ◆❑☺ ⧫◆  
 ⬧➔    (3)  وملا روى سعد بن أيب وقاص

" إن أعظم املسلمني ُجرمًا من سأل عن شيء مل حيرم ُث حرم من أجل مسألته قال :  رضي هللا عنه أن النيب 
 رواه البخاري ومسلم . (1)" 

                                 
 .  29سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  12 – 10سورة الرمحن، اآلايت :   (2)
 .  13سورة اجلاثية، اآلية :   (3)
 ( . 2358( ، ومسلم رقم )7289أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 فهذه األدلة تدل على أن األصل يف األشياء احلل . 
لفتاوى : )هو كاإلمجاع( ، وأنكر وجود املخالف يف هذه املسألة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع ا

عندهم، واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أن األصل يف األشياء اإلابحة وطهارة  الثياب واحلجارة ملن كان 
األصل يف مسلمًا يعمل الصاحلات؛ ألهنا إعانة له على الطاعة، وأما الكافر ومن يستعملها يف غري حملها فإن 

 حقهم املنع سداً لذريعة التقوي هبا على املعاصي . 
األصل يف العبادات احلظر واملنع فال يتعبد اإلنسان أبي قولـه : ] وامنع عبادة إال إبذن الشارع [ : 

 . عبادة إال بعبادة جاءت يف كتاب هللا وسنة رسوله 
 ع، ال على اهلوى واالبتداع (. قال شيخ اإلسالم : ) العبادات مبناها على الشرع واالتبا 

   ⬧ودليل ذلك : القرآن والسنة فأما القرآن فقوله تعاىل : 
→⬧◆→ ❑◆ ⬧  

 ⧫ ⬧ ⧫⬧     
(2) . 

فحصر هللا التحليل       وقال تعاىل: 
 ه وحده . والتحرمي إليه سبحان

  ➔ ➔ ◼⧫وقال تعاىل : 
➔   ➔⬧ 

◆ ⬧ ◆◆❑ ⧫  
⧫❑☺◼➔⧫   ⬧ ❑ 

⧫           (1). 
"من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد " : قال  وأما السنة فحديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

أي أن عمله مردود عليه. قال الشاطيب رمحه هللا يف )االعتصام( وهذا أصل يف أن األصل يف العبادات املنع  (2)
 واحلظر . أ. هـ.

عده العلماء ثلث اإلسالم؛ ألنه مجع وجه املخالفة ألمره  –يعين حديث عائشة  –وقال أيضًا : ) وهذا 
 السالم، ويستوى يف ذلك ما كان بدعة أو معصية ( . عليه 

                                 
  21سورة الشورى، اآلية :   (2)
  . 19 – 18سورة اجلاثية، اآليتان :   (1)
 ( . 43تقدم خترجيه ص )  (2)
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وأخرج البيهقي يف ) السنن الكربى ( واخلطيب يف الفقيه واملتفقه عن سعيد بن املسيب : أنه رأى رجالً 
. وأيضًا  (3)يصلي بعد طلوع الفجر ركعتني زائدتني عن سنة الفجر يطيل يف سجودمها وركوعهما فزجره عن ذلك

رمحه هللا يف ) جمموع الفتاوى ( اتفاق السلف رمحهم هللا على أن األصل يف العبادات احلظر  حكى شيخ اإلسالم
 واملنع . 

 والبد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع يف ستة أمور :
 القْدر. -3  اجلنس. -2     السبب . -1
 الزمان.   -6 املكان.  -5    الكيفية واهليئة. -4

 ألمور فغري مشروعة البد أن تكون موافقة للشرع يف هذه األمور الستة : فإن خالفت يف أحد هذه ا
 السبب، فعلى هذا لو اختذ عبادة عند سبب مل يرد به الشرع فإن هذا ال يصح . األمر األول : 

لو أنه استاك عند دخوله املسجد قياسًا على االستياك عند دخول البيت، فإن هذا ال يصح  مثال ذلك :
 . 

ومل يفعله فرتكه هو السنة ( فالفعل   اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ) ما وجد سببه يف عهد النيب قال شيخ 
ومل يفعله يكون تركه سنة، وهبذا  كما يكون سنة أيضًا الرتك يكون سنة، فكل شيء وجد سببه يف عهد النيب 

ومل يفعله  د سببه يف عهده ومل يفعله وج أنه بدعة؛ ألن مولد النيب  نعلم أن ما يقام من حفل مولد النيب 
 اخللفاء الراشدون . 

 فإن هذا ال هوز .  فاخلالصة يف ذلك : أن من يتخذ سبباً لعبادة من العبادات ومل يفعله النيب 
أن تكون موافقة للشرع يف اجلنس، وعلى هذا لو تعبد اإلنسان جبنس مل أيتِّ به الشرع فإن األمر الثاين : 

 لذلك أمثلة: هذا بدعة، و 
 

يف اهلدي واألضحية، فالشرع جاء جبنس ُمعني  وهي هبيمة األنعام، فكون اإلنسان يضحي املثال األول : 
 .مثاًل بدجاج، أو بسائر الطيور فإن هذا بدعة؛ ألن هذا ليس عليه أمر هللا وال أمر      رسوله  

وشاة لألنثى، فلو أن اإلنسان عق  عن ابنه  يف العقيقة جاءت الشريعة بذبح شاتني للذكراملثال الثاين : 
 بغزال فإن هذا جنس مل أيتِّ به الشرع . 

الَقْدر فالبد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع يف قدرها وهذه املسألة يقسمها العلماء األمر الثالث : 

                                 
 ( وإسناده ال أبس به . 1/381( ، واخلطيب يف الفقيه واملتفقه      )2/466( ، والبيهقي يف سننه )1/116أخرجه الدارمي يف سننه )  (3)
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 رمحهم هللا إىل قسمني : 
ض فهذا بدعة، فلو صلى الظهر مخسًا، أو أن يكون ما زاد على القدر املشروع ال يتبع  القسم األول : 

 املغرب أربعاً فإنه جاء بعبادة مل أيتِّ هبا الشرع فيما يتعلق ابلقْدر . 
أن يكون ما زاد على القدر املشروع يتبع ض وميكن فصله فهذا فيه تفصيل : إن اعتقد أنه القسم الثاين : 

 منا أراد أن يتعبد به استقالاًل فإن هذا ال أبس به . من الوارد فإنه بدعة، وإنه مل يعتقد أنه من الوارد، وإ
مثال ذلك : الواجب يف زكاة الفطر صاع فلو أن اإلنسان أخرج صاعني على أن هذه الزايدة صدقة 
وانفلة، فإن هذا ال أبس به لكن لو أخرجه على أنه يتقرب به وأنه زكاة واردة فإن هذا بدعة، ونظري ذلك أيضًا أن 

ر كل صالة أن يسبح هللا وحيمده ويكربه تسعًا وتسعني مرة مث يقول يف متام املائة : ) ال إله إال هللا املشروع يف دب
وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير( فلو زاد على ذلك من هذا التسبيح، إن 

 يتنفل هبذه العبادة فإنه ال أبس به .  اعتقد أنه سنة واردة يف هذا املوضع فإنه بدعة، وأما إذا زاد على أنه
اهليئة والكيفية، فإذا خالفت يف ذلك فإهنا تكون بدعة؛ فلو أنه صلى صالة خالف الصالة األمر الرابع : 

املشروعة فإن هذه بدعة، أو صام صيامًا أو حجًا خالف احلج والصوم املشروعني فإن هذا بدعة؛ كما لو قدم 
 ركوعني أو حنو ذلك فإن هذا بدعة . السجود على الركوع أو ركع 

 املكان فإذا خالفت الشرع يف مكاهنا فإن ذلك بدعة .األمر اخلامس : 
مثال ذلك : احلج له أمكنة معلومة فالطواف ال يكون إال يف البيت فلو طاف يف غري البيت فهذا بدعة، 

  يكون يف غري املسجد ... إخل . والوقوف يف عرفة ومزدلفة هذه أمكنة حد دها الشارع، وكذلك االعتكاف ال
الزمن فإذا خالفت الشرع يف زماهنا فإهنا تكون بدعة، فلو أن رجاًل صلى الظهر قبل األمر السادس : 

 .  زوال الشمس، أو صلى الفجر بعد طلوع الشمس ... إخل ، هذا كله خالف أمر هللا، وأمر    رسوله 
 

************************ 
 

 يف احلكِم َشٌك فارجعِ فإْن يقْع -24
 

 لألصِل يف النوَعنْيِ ُث اتِبِع  
 

أي إن يقــع يف الشــيء احلــادث شــك، يعــين إذا شــك يف أمــر هــل هــو حــالل أو حــرام ؟ هــل 
 هو مشروع أو غري مشروع ؟ 

والنوعان تقدم ما يتعلق ابلعبادات وغري العبادات فتدخل  ]فارجع لألصل يف النوعني [
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 واألنكحة، والعادات. املعامالت، والتربعات،
فالعبادات إذا شَكْكت هل هي مشروعة أو غري مشروعة ؟ فاألصل عدم املشروعية، وأما 

 يف غري العبادات إذا شَكْكت هل هو حالل أو حرام ؟ فاألصل يف ذلك احلل . 
شَكْكت يف نوع من أنواع املعامالت كاأللبسة أو شَكْكت يف نوع من أنواع مثال ذلك : 

أو العادات، واهليئات هل هو مباح أو ليس مباحًا ؟ فاألصل يف ذلك اإلابحة . ويف األطعمة، 
] اليقني ال يزول ابلشك [ هذا البيت إشارة إىل إحدى القواعد اخلمس الكلية وهي قاعدة : 

وهذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقًا وأكثرها امتدادًا يف أبواب الفقه وقد ذكر 
 تدخل يف مجيع أبواب الفقه .  السيوطي أهنا

العلم وزوال الشك، وقد أييت مبعىن الظن الراجح والغالب، واليقني يف اللغة يف املشهور : 
  وقد استعمل الظن مبعىن اليقني يف القرآن يف عدد من اآلايت قال تعاىل : 

⬧◆→  ◼  ◆   (1)  .
أهنم يطلقون العلم واليقني ويريدون هبما الظن الظاهر ال حقيقة العلم وقال النووي : ) اعلم 

 واليقني فإن اليقني هو االعتقاد اجلازم ... ( . أ. هـ 
   ⧫◆ ⚫    وقولـه تعاىل : 

 ⧫❑➔⧫  →  ◆ 
→    ⧫ 

   (2) . 
أنه قد فسر الظن هنا ابلتوهم، وقد علمنا أن الوهم قد يطلق عليه الظن وجه الداللة : 

 الفاسد . 
من املعلوم عقاًل أنه ال ميكن اجتماع اليقني، والشك يف حال اعرتاض وجواب عنه : 

واحدة، ويف الوقت نفسه لدى شخص واحد، والذي يفهم من ظاهر النص أنه ميكن اجتماعها 
 احلال ... إخل .  يف تلك

أن املراد بنص القاعدة أن اليقني السابق ال يزول ابلشك الطارئ الالحق، فلم واجلواب : 

                                 
 .  20سورة احلاقة، اآلية :   (1)
 .  28سورة النجم، اآلية :   (2)
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 حيصل إذاً اجتماع لليقني والشك .
أن من األمور املقررة أن اليقني إذا طرأ عليه شك زال اليقني؛ مبعىن أنه االعرتاض الثاين : 

أبنه شاك ال أنه متيقن، و الذي يفهم من القاعدة  لو كان الشخص متيقناً مث شك، فإنه يوصف
 : أن اليقني ال يزول ابلشك الطارئ بل يبقى، وهذا تناقض. 

أن املقصود من نص القاعدة أن حكم اليقني ال يزول ابلشك وليس املقصود واجلواب : 
 ليقني . أن ذات اليقني ال تزول ابلشك بل اليقني يف ذاته زائل ابلشك والباقي إمنا هو حكم ا

قال جماهد رمحه هللا : ) كل ظن يف القرآن فهو يقني ( وهذا إشكال إال أن الزركشي رمحه 
 هللا قال : هناك ضابطان للفرق بني اليقني والظن يف القرآن : 

أنه حيث وجد الظن حمموًدا مثااًب عليه فهو اليقني، وحيث وجد مذموماً متوعداً أحدمها : 
 عليه ابلعذاب فهو الشك .

( املشددة فهو والثاين :  َِ  ِ أن كل ظن به )أْن( املخففة فهو شك وكل ظن يتصل به )أن 
 يقني؛ ألن املشددة للتأكيد خالفاً للمخففة . 

 
  ◆ → قوله تعاىل : ودليل هذه القاعدة : 

  ⧫    (1) . 
ُشكي إليه الرجل خييل إليه أنه هد  أن النيب وحديث عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه 

وحلديث عدي  (2): " ال ينصرف حىت يسمع صواًت أو جيد رحيًا "  الشيء يف الصالة فقال 
" إذا قال :  بن حامت رضي هللا عنه كما سيأيت، وحلديث أيب سعيد رضي هللا عنه أن النيب 

ربعًا فليطرح الشك، ولينب على ما شك أحدكم يف صالته فلم يدِر كم صلى أثالاًث أم أ
 (3) استيقن " .

فإذا شك اإلنسان هل أحدث أو مل حيدث ؟ فاألصل يف ذلك بقاء الطهارة، وإذا شك 
هل تطهر أو مل يتطهر ؟ فاألصل بقاء احلدث، وإذا شك هل طلع الفجر أو مل يطلع ؟ فاألصل 

الشمس هل غربت أو مل تغرب  بقاء الليل، لك أن أتكل وال تصلي الفجر، وإذا شك يف غروب
                                 

 .  28سورة النجم، اآلية :   (1)
 ( . 361( ، ومسلم رقم )137جه البخاري رقم )أخر   (2)
 ( . 571أخرجه مسلم رقم )  (3)
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؟ فاألصل بقاء النهار، فليس لك أن أتكل وال تصلي املغرب، وإذا شك هل وقع الطالق أو مل 
 يقع ؟ فاألصل بقاء النكاح ... وهكذا. 

أي على القاعدة فحكاه غري واحد كالقرايف يف )الذخرية( ويف )الفروق( وأما اإلمجاع : 
 كام(.وابن دقيق العيد يف )إحكام األح

هلا قواعد تتفرع عنها نذكرها على سبيل ] اليقني ال يزول ابلشك [ . وهذه القاعدة : 
 اإلمجال ومنثل لكل قاعدة مبثال : 

 القاعدة األوىل : ] األصل عدم املُْسِقط وبقاء الواجب [ . 
إذا شك اإلنسان هل قضى الصالة اليت عليه أو مل يقضها ؟ فاألصل عدم مثال ذلك : 

لصالة وبقاء الواجب، ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو مل يقضه ؟ فاألصل بقاء قضاء ا
 الدين يف الذمة . 

)بقاء ما كان( : أي ثبوت األمر القاعدة الثانية : ] األصل بقاء ما كان على ما كان [ 
 يف الزمان احلاضر . 

 )على ما كان( أي على ما ثبت عليه يف الزمان املاضي.
أي القاعدة املستمرة يف الشرع وهذه القاعدة : دليل االستصحاب . صل ( : ومعىن ) األ

 وسيأيت الكالم عليها يف األدلة املختلف فيها . 
أي السالمة واخللو من التكليف، فمعىن القاعدة الثالثة : ] األصل براءة الذمة [ : 

ول الذمة خالف القاعدة : أن اإلنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغ
.  (1)" البينة على املدعي واليمني على من      أنكر" :  األصل ويدل هلذه القاعدة قولـه 

ومن الفروع املرتتبة على ذلك لو ادعى شخص على شخص حقًا من احلقوق فنقول : أبن 
َعى عليه األصل براءة ذمته حىت يثبت هذا احلق ابلبينة .  املدَّ

وعلى هذا لو أن اإلنسان ألصل يف األبضاع واللحوم التحرمي [ القاعدة الرابعة : ] ا
شك يف هذا اللحم هل هو مذكى أو أنه حلم ميتة ؟ يعين اشتبه بلحم ميتة فاألصل يف ذلك 

فإن وجدت مع كلبك كلبًا آخر فال  لعدي رضي هللا عنه : " التحرمي، ويدل هلذا قول النيب 

                                 
( وبعضه يف الصحيحني من حديث ابن عباس"لو يعطى الناس بدعواهم= = الدعى انس دماء رجال وأمواهلم ولكن 10/252أخرجه البيهقي )  (1)

( ، وصححه ابن امللقن وحسنه ابن الصالح ، جامع العلوم 1711(  ومسلم رقم )4552اليمني على املدعى عليه " أخرجه البخاري برقم )
 ( .  2669(  وحسنه كذلك ابن حجر يف الفتح حتت حديث )2/236واحلكم )
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: " إذا وجدته قد وقع يف  وأيضاً قال   (1)على غريه"أتكل فإمنا مسيت على كلبك ومل تسمِّ 
فدل على أن األصل يف اللحوم  (2)املاء فال أتكل فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك " 

التحرمي، وإذا شك أيضًا هل ُذبح هذا اللحم على الشرع أو مل يُذبح على الشرع ؟ فاألصل يف 
أن الفعل الصادر من أهله األصل فيه الصحة [  ذلك التحرمي لكن عندان قاعدة أخرى وهي : ]

فإذا كان هذا اللحم من مسلمني، أو من أهل كتاب فال تسأل عن فعلهم؛ ألن األصل يف الفعل 
 الصادر من أهله الصحة .

إن قومًا حديثو عهد  ويدل لذلك : حديث عائشة رضي هللا عنها أن قومًا قالوا للنيب 
: "مسوا هللا عليه أنتم       ي أذُكر اسم هللا عليه أم ال ؟ فقال النيب إبسالم أيتوننا ابللحم ال ندر 

 أنتم مسؤولون عن فعلكم وفعل غريكم لستم مسؤولني عنه . (1)وكلوه " .
وكذلك : األصل يف األبضاع التحرمي، فلو اشتبهت أجنبية ابمرأة غري أجنبية فنقول : ال 

لكن ملا كان عنده امرأاتن هند وأختها إحدامها رضعت هوز لـه أن يتزوج هبا مع أن األصل احلل 
معه من أمه فاشتبهت اآلن األجنبية ابحملرم فال هوز لـه أن يتزوج منها؛ ألننا ال ندري أيهما 

 رضعت من أمه هل هي هند أو فاطمة ؟ ألن األصل يف األبضاع التحرمي .
ن أمثلة هذه القاعدة : لو ومالقاعدة اخلامسة : ] األصل يف الصفات العارضة العدم [ 

أن أحداً اشرتى سلعة مث وجد هبا عيباً فنقول : األصل عدم العيب، فإذا اختلف البائع واملشرتي 
نقدم قول البائع؛ ألن األصل يف الصفات العارضة العدم وأن هذا البائع ابع هذه السلعة وليست 

 معيبة . 
احلادث : الشيء الذي ب أوقاته [ القاعدة السادسة : ] األصل إضافة احلادث إىل أقر 

مل يكن موجوداً مث وجد أي : أن وقته املعترب هو الوقت القريب، فلو أن شخصًا انم مث وجد يف 
ثوبه منيا مث شك هل حصل من نوم الليل أو النهار ؟ نقول يُرجعه إىل أقرب أوقاته وأقرب 

 األوقات النوم ابلنهار . 
ساكت قول، لكن السكوت يف معرض البيان بيان  القاعدة السابعة : ] ال ينسب إىل

 . ] 

                                 
 ( . 1929( ، ومسلم رقم )5475أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1929( ، ومسلم رقم )5484أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 2057أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 فهذه القاعدة تشتمل على أمرين : 
ال ينسب إىل ساكت قول، إْذ األحكام تبىن على األلفاظ يف األصل، ومن األمر األول : 

 أمثلة ذلك : إذا سكتت الثيب عند االستئذان يف النكاح مل يقم سكوهتا مقام اإلذن . 
خص مال آخر، وصاحب املال ساكت فال يكون سكوته إذانً يف لو أتلف شومن ذلك : 

 اإلتالف بل يضمن . 
لكن السكوت يف معرض البيان بيان، وهذا كاالستثناء من القاعدة، ومن األمر الثاين : 

 أمثلة ذلك : سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج . 
 على منعه تلزمه الفدية .  إذا سكت احملرم وقد ُحلِّق رأسه مع القدرةومن ذلك : 

التوهم أدىن من الظن، واملراد به : االحتمال العقلي القاعدة الثامنة : ] ال عربة ابلتوهم [ 
 البعيد . 

ومن أمثلة ذلك : لو اشتبهت القبلة فصلى بال حتر وال اجتهاد فال تصح صالته لبنائها 
 على الوهم . 

 
 نع حقيقة [ . القاعدة التاسعة : ] املمتنع عادة كاملمت

 هو املستحيل الذي ال ميكن وقوعه عقالً . املمتنع حقيقة : 
 هو الذي مل يعهد وقوعه، وإن كان فيه احتمال بعيد ابلوقوع . واملمتنع عادة : 

ومن أمثلة ذلك : ادعاء من ُعرِّف ابلفقر أموااًل عظيمة على شخص وأنه قد اقرتضها منه 
 . 

 
*********************** 

 

 واألصُل أنَّ األمَر والنَّهي ُحِتمْ  -25
 

 إال إذا النَّدُب أو الُكْرُه ُعِلمْ  
 

 أفاد املؤلف رمحه هللا يف هذا الشطر قاعدتني أصوليتني : 
 ] األمر يقتضي الوجوب إال لصارف [ .القاعدة األوىل : 
 ] النهي يقتضي التحرمي إال لصارف [ . القاعدة الثانية : 
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 دة األوىل : والدليل على القاع
  ⧫◆ ⧫ ⬧☺ ◆قوله تعاىل :  أواًل :

◆⬧ ⬧ ⬧  
➔❑◆◆   ⧫❑⧫ ⬧ 

◆     (1) . 
، وأنه هب عليه إذا قضيا أمراً، فإن املؤمن ال يكون له اخلرية من أمره فدل على أن هللا عز وجل ورسوله 

 وأن األصل يف األوامر الوجوب .  أن يتبع أمر هللا وأمر رسوله 
  ⬧◆⬧ ⧫قوله تعاىل : اثنيًا : 

⧫❑→⬧ ⧫ ◼  
➔ ◆   

⧫    (1) كل   فقوله )عن أمره( هذا مفرد مضاف يشمل
 أوامر هللا عز وجل فالذي خيالف األمر هذا حيذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم .

وتفسري اإلمام أمحد رمحه هللا الفتنة ابلشرك  (2)قال اإلمام أمحد رمحه هللا: )أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك(
من خالف أمر هللا عز وجل وأمر رسوله  تفسري أبعلى الفنت وإال فإن الفتنة تشمل الشرك وغريه، فهذا الوعيد على

  .وهذا يدل على أن األصل يف األوامر الوجوب 
" لوال أن أشق على يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  من السنة قول النيب اثلثًا : 

 .(3)أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة " 
مشقة وال يكون فيه مشقة إال إذا كان األمر دااًل على  : ) لوال أن أشق ( دل على أن األمر فيه فقوله 

فدل ذلك على أن األمر  (4)" عند كل وضوء "الوجوب إْذ لو مل يدل على الوجوب مل يكن فيه مشقة ويف لفظ 
يقتضي الوجوب فلو كان يقتضي االستحباب مل يكن فيه مشقة؛ ألن اإلنسان يكون خمريًا بني الفعل والرتك 

 يفعل .  واألفضل له أن

                                 
 .  36سورة األحزاب، اآلية :   (1)
 . 63سورة النور، اآلية :   (1)
 ( . 97رواه ابن بطه يف اإلابنة الكربى )  (2)
 ( . 252( ، ومسلم رقم )887أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 1/12( ، والنسائي )2/460( ، وأمحد يف مسنده )1/66أخرجه مالك يف املوطأ )  (4)
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 (1)" إنه لوقتها لوال أن أشق على أميت " .أخ ر صالة العشاء مث خرج فقال :  أن النيب رابعاً : 
أمر أن تؤدَّى صالة العشاء يف ذلك  تقتضي الوجوب؛ إْذ لو أن النيب  فهذا يدل على أن أوامر النيب 

 الوقت لكان يف ذلك مشقة وترتُّب املشقة يدل على وجوبه .
أبمره  دون السؤال عما أراد الرسول  إمجاع الصحابة رضي هللا عنهم على امتثال أوامر النيب :  خامساً 

 . 
اللغة : فإهنا تدل على ذلك فإن السي د إذا أمر خادمه أبمر مث بعد ذلك مل ميتثل حَلُسن لومه سادسًا : 

ت، وكذلك لو أن األب أمر ابنه أبمر مث فكونه إذا ترك االمتثال حيسن لومه دل على أنه ترك واجبًا من الواجبا
 بعد ذلك مل ميتثل حلسن لومه وتوبيخه فهذا يدل على أن األمر يقتضي الوجوب . 

أيضًا النهي يقتضي التحرمي فاألصل يف النواهي أهنا تقتضي التحرمي قولـه : ] أن األمر والنهي ُحتم [ : 
 ويدل لذلك : 
  ⧫◆ ⬧◆ ❑▪قولـه تعاىل : أواًل : 

◼⬧ ⧫◆ ⧫ ⧫ 
⬧⧫❑   (1)  : فقوله تعاىل ◆⧫ ⧫ 

⧫ ❑⧫⬧    هذا أمر ابالنتهاء واألمر يدل على الوجوب كما
  ⧫◆: سبق فدل ذلك على أن فعل املنهي يقتضي التحرمي لقوله تعاىل 

⬧◆ ❑▪ ◼⬧ ⧫◆ 
⧫ ⧫ ❑⧫⬧   . 

فدل ذلك على أن االنتهاء واجب وترك  هنا أمر هللا عز وجل ابالنتهاء عن األشياء اليت هنى عنها النيب 
 الواجب فيه اإلمث .

ل على الوجوب هنا أمر ابالجتناب، واألمر يد (2)" ما هنيتكم عنه فاجتنبوه " من السنة قوله اثنيًا : 
 فدل ذلك على أن فعل املنهي عنه يدل على التحرمي؛ ألن يف ذلك تركاً للواجب . 

 اتفاق األئمة األربعة رمحهم هللا على أن النهي يقتضي التحرمي . اثلثاً : 
ه اللغة فإن السيد لو هنى خادمه عن أمر من األمور، مث بعد ذلك فعل هذا األمر الذي هُني عنه فإنرابعاً : 

                                 
 ( . 638) أخرجه مسلم رقم  (1)
 . 7سورة احلشر، اآلية :   (1)
 ( . 65تقدم خترجيه ص )  (2)
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حيسن لومه وتوبيخه، وكذلك األب لو هنى ولده مث فعله فإنه حيسن لومه وتوبيخه، فدل ذلك على أن النهي 
 يقتضي التحرمي . 

فإن قال قائل : هل النهي يف األدب يكون دااًل على  التحرمي؟ نقول إن بعض العلماء قال : نفرق بني 
 األحكام واآلداب. 

 ص الدالة على أن النهي يفيد التحرمي تشمل األمرين . لعموم النصوص، فإن النصو أواًل : 
 أنه ال يوجد تفريق مضبوط ال خيرتم بني األحكام واآلداب . اثنياً : 
 أن الشريعة ُتعىن ابألحكام، واآلداب تنتج عن هذه األحكام .اثلثاً : 

تضي الوجوب، أو وذهب أكثر العلماء : على أن األمر أو النهي إذا قصد به اآلداب واإلرشاد ال يق
 التحرمي كما سيأيت. 

األصل كما تقدم أن األوامر تقتضي الوجوب وأن النواهي قوله : ] إال إذا الندب أو الكره علم [ : 
 تقتضي التحرمي إال إذا وجد صارف وقد ذكر العلماء رمحهم هللا الصوارف : 

اب وال يراد به الوجوب وهذا له أمثلة  أن يدل الدليل على أن املراد هبذا األمر االستحبالصارف األول : 
 كثرية نذكر منها : 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من : "  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه وفيه قال املثال األول : 
أربع، اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة 

ابالستعاذة ابهلل من هذه األربع، ووجد أن الصارف الذي يدل على أن  ، هنا أمر النيب  (1) املسيح الدجال "
 االستعاذة ابهلل من هذه األربع أنه لالستحباب وليس للوجوب وهو حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أن النيب 

اء إليه فدل على أن االستعاذة أي أعجب الدع (1)" ُث ْليَـَتخرّي من الدعاء أعجبه "ملا ذكر التشهد األول قال : 
 ابهلل من هذه األربع ليس واجباً . 

فدل ذلك على أن  (3)قائماً  وشرَِّب النيب  (2)" هنى أن يشرب الرجل قائمًا "  أن النيب املثال الثاين : 
 النهي هنا ال يدل على التحرمي وإمنا يدل على الكراهة . 

 ء رمحهم هللا على أن هذا األمر ال يراد به الوجوب . اإلمجاع قد ُهمع العلماالصارف الثاين : 

                                 
 ( . 588أخرجه مسلم رقم )  (1)
 ( . 402( ، ومسلم )835أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 2024أخرجه مسلم رقم )  (2)
 ( . 5615أخرجه البخاري رقم )  (3)
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 ومن األمثلة على ذلك : 
  ⬧◆ ◼قوله تعاىل : 

⬧⬧   (4)  هذا أمر ومع ذلك العلماء رمحهم هللا جممعون على أن
 اإلنسان إذا حل  من إحرامه ال هب عليه أن يصطاد . 

أن هذا األمر، أو أن هذا النهي يُقصد به اإلرشاد واألدب فإن هذا األمر ال إذا علمنا الصارف الثالث : 
يقتضي الوجوب، وأن هذا النهي ال يقتضي التحرمي اللهم، إال إذا قامت قرينة تدل على أنه يقصد به الوجوب، أو 

 لى ذلك : يقصد به التحرمي فإنه يبقى على األصل، وأن األمر للوجوب والنهي للتحرمي، ومن األمثلة ع
فإذا توضأ اإلنسان، أو لبس  (1): "إذا توضأت أو لبستم فابدؤوا مبيامنكم " قول النيب املثال األول : 

 هنا أمره أن يبدأ بيمينه لكن هذا يف اإلرشاد واألدب فحمله العلماء على االستحباب.
خفة من مرضه  عنه، وجد النيب ملا ختلف عن الصالة وأانب أاب بكر رضي هللا  أن النيب املثال الثاين : 

أن ميكث فلم  من مقامه فأشار إليه النيب  فلما رآه أبو بكر أراد أن يتأخر لكي يقوم النيب  فخرج النيب 
أنه ليس ل لزام وإمنا أراد بذلك اإلكرام فدل ذلك على  ؛ ألن أاب بكر علم من إشارة النيب  (2)ميكث أبو بكر

دب واإلكرام واإلرشاد أنه ال يقتضي الوجوب، لكن إذا دلت القرائن على أن الشارع أن الشيء إذا ُقصد به األ
 أراد هبذا األمر الوجوب، أو النهي التحرمي حىت ولو كان على سبيل اإلرشاد واإلكرام فإنه يبقى على األصل .

 ومن األدلة على ذلك : 
:" إذا  من ابب اإلرشاد واألدب قال  أن الشارع أمر ابألكل ابليمني، وهنى عن األكل ابلشمال وهذا

 (1)أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان أيكل بشماله، ويشرب بشماله "
ابألكل والشرب ابليمني وهنى عن األكل والشرب ابلشمال وأخرب أن الشيطان أيكل ويشرب  فأمر النيب 

ذا قصد به اإلرشاد واألدب حُيمل على االستحباب لكن دلت قرينة على بشماله، هذا األمر حسب ما ذكران أنه إ
أخرب أن الشيطان أيكل بشماله ويشرب بشماله، وحنن منهيون عن اتباع  أن املراد به الوجوب؛ ألن النيب 

 خطوات الشيطان وموافقته؛ ألنه عدٌو لنا فال يكون إماماً لنا . 
 

                                 
 .  2سورة املائدة، اآلية :   (4)
( ، وقال ابن الصالح والنووي حديث حسن وإسناده جيد ، وقال 1/91( ، وابن خزمية )402( وابن ماجه رقم )4141رقم )أخرجه أبو داود   (1)

 ( .  3/418ابن دقيق العيد هو حقيق أبن يصحح ، وصححه ابن امللقن البدر املنري )
 ( . 418( ، ومسلم )683أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 2020أخرجه مسلم رقم )  (1)
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********************* 
 

 ا رُتَِّب ِفيِه الَفْضلُ وكلُّ مَ  -26
 

 ِمْن َغرِي أمٍر فْهو َندٌب جَيُْلو  
 

مبعىن يتبني ويظهر، فإن األشياء اليت رُتب عليها الفضل ومل يرد فيها أمر ال تقتضي  قولـه: ] جيلو [ :
 الوجوب وإمنا تقتضي االستحباب، وعلى هذا فإن ما رُتب عليه فضل ال خيلو من أمرين : 

 أن يرد فيه األمر، فهذا حكمه كما سبق من حيث كونه يقتضي الوجوب إال لصارف . األمر األول : 
 أن ال يرد فيه أمر، فإنه ال يقتضي الوجوب وإمنا يقتضي الفضل واالستحباب. األمر الثاين : 
 ومن األمثلة : 
ن هذا كله ليس واجبًا، فالفقه يف الدي (1): " من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين " قوله املثال األول : 

 لكن هب منه ما حيتاج إليه اإلنسان لتصحيح عبادته ومعاملته، وما عدا ذلك ال هب بل يستحب . 
 . (2): " من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة "  قال املثال الثاين : 

: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب  وقوله  (4)"يف اجلنة  (3): " أان وكافل اليتيم كهاتني  وقوله 
فمثل هذه األشياء ورد فيها الفضل ال نقول أبهنا تدل على  (5)الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة "
 الوجوب وإمنا تدل على االستحباب يف اجلملة . 

********************** 
 

 وكلُّ ِفعِل للنَّيبِّ ُجرَِّدا  -27
 

 أمرِِه فَـَغرُي َواِجٍب َبَداعن  
 

فأل هنا للعهد الذهين، وليست للعهد الذ ِّكري، أو  (1)املراد به النيب حممد قولـه : ] النيب [ : 
 احلضوري؛ ألنه مل يُذكر وليس حباضر . 
ل يعين الفعل اجملرد غري واجب بدا وهذا البيت يفيد قاعدة وهي : ] أن أفعاقولـه : ] جردا عن أمره [ : 

 اجملردة األوامر تفيد االستحباب وال تفيد الوجوب [ .  النيب 
                                 

 ( . 1037( ، ومسلم رقم  )71أخرجه البخاري رقم )  (1)
 (  . 2699أخرجه مسلم رقم  )  (2)
 وأشار الراوي وهو مالك بن أنس ابلسبابة والوسطى .   (3)
 ( .2983أخرجه مسلم رقم  )  (4)
 (  . 2699أخرجه مسلم رقم )  (5)
 ( .180سيأيت الفرق بني النيب والرسول ص )  (1)
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 تنقسم إىل ثالثة أقسام :  واعلم أن أفعال النيب 
 على وجه القربة والطاعة فهذا ال خيلو من أمرين :  ما فعله النيب القسم األول :  ▪

ون مشروعًا لغريه وذلك مثل أن يدل دليل على اختصاصه هبذا الفعل فإنه خيتص به وال يكاألمر األول : 
 (3)ومثل ذلك : صالة ركعتني بعد العصر،  فهذا خمصوص ابلنيب  (2)يف الصوم " : الوَِّصال "وصال النيب 

 فهذا جعله بعض أهل العلم من خصائصه ... إخل . 
 

يعين أن  هبذا احلكم، فإن األصل يف ذلك التأس ي . أن ال يدل دليل على اختصاص النيب األمر الثاين : 
، فاألصل يف ذلك التأس ي ويدل لذلك أدلة  على وجه القربة وال دلَّ دليل على اختصاص النيب  ما فعله النيب 

 منها : 
  ➔   ⧫❑⬧➔ قولـه تعاىل : 

⬧➔❑ ⬧   (1)  : وقوله تعاىل 
⧫◆ ⬧◆ ❑▪ ◼⬧ 

◆⧫ ⧫ ⧫ ⬧⧫❑   (2)  وقوله
وقوله تعاىل:   ◆ ➔➔❑◼ ⬧⧫   (3)تعاىل : 

 ◆➔❑  ◆▪❑⧫ (4) : وقوله  
⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
❑➔  ❑➔◆ 

▪❑⧫  (5)  وقوله تعاىل :  ⬧ ⧫ ⬧ 
 ◆❑  ❑◆ ◆  (6)  وأيضًا

                                 
 ( . 1105( ، ومسلم رقم )1994لبخاري رقم )أخرجه ا  (2)
 ( . 835( ، ومسلم رقم )591أخرجه البخاري رقم )  (3)
 .  31سورة آل عمران، اآلية :   (1)
 . 7سورة احلشر، اآلية :   (2)
 .  54سورة النور،   (3)
 .  132آل عمران، اآلية :   (4)
 .  59سورة النساء، اآلية :   (5)
 .  21:  األحزاب، سورة  (6)
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فاألشياء اليت   ."(7)" فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد يف خطبة اجلمعة :  قول النيب 
 يل . اختص هبا فاألصل عدم اخلصوصية ومن ادعى اخلصوصية فعليه الدل مل يقم دليل على أن النيب 

 
 ومن األمثلة على ذلك : 

ما ثبت يف صحيح مسلم عن شريح بن هاين قال : " قلت لعائشة رضي هللا عنها أبي شيء كان يبدأ 
على وجه القربة والطاعة ومل يقم دليل  هذا الفعل فَـَعَله النيب  (1)إذا دخل بيته ؟ فقالت : ابلسواك "  النيب 

 األصل التأسي .فما دام كذلك ف على اختصاص النيب 
 ال على وجه القربة والطاعة وهذا حتته أقسام :  ما فعله النيب القسم الثاين :  ▪
مبقتضى اجلِّبِّلَّة والطبيعة فهذا يف حد ذاته ال يتعلق به أمر وال هني،  ما فعله النيب القسم األول :  •

 فال نقول ل نسان إنك تفعل كذا أوال تفعل كذا .. إخل .
وأكله وشربه ونكاحه ... إخل . هذه ال يتعلق هبا أمر وال هني، لكن هيئات مثل  النيب  نوممثال ذلك : 

هذه األشياء قد يتعلق هبا أمر أو هني فاألكل قد يتعلق به أمر وقد يتعلق به هني كاألكل ابليمني، والشرب 
على طهارة، وعلى جنبه األمين،  ابليمني، والتسمية، واحلمدلة، وال أيكل ما يضره ... إخل وكذلك النوم فإنه ينام

جبلة فال  ويذكر أذكار النوم ... إخل وأما ذات النوم، وذات األكل والشرب ... إخل فهذه األشياء فعلها النيب 
 يتعلق هبا أمر وال هني.

على وجه العادة فهذا أيضًا مباح مثل : كيفية األكل، والشرب،  ما فعله النيب القسم الثاين :  •
ه من قبيل العادات لكن الشارع قد أيمر ببعض الكيفيات وينهى عن بعض، مثل أن أيكل  واللباس هذ

على  كذا، أو يشرب كذا، أو أيكل على هذه اهليئة أو ينام على هذه اهليئة .... إخل فما فعله النيب 
لق هبا أمر يف هذه األشياء فإنه ال يتع سبيل العادة هذا ال نقول أبن اإلنسان مأمور أن يتابع النيب 

وال هني ، بل السنة ل نسان أن يفعل العادة يف املكان والزمان الذي هو فيه ما مل خيالف الشرع . يعين 
 يوافق أهل بلده يف عادهتم . 

لبس عمامة لكن عادة الناس يف مثل هذا البلد أهنم ال يلبسون عمامة، والسنة أن  النيب مثال ذلك : 
ان الذي هو موجود فيه كلبس الشماغ أو الغرتة ... إخل فيوافقهم يف ذلك ما مل خيالف اإلنسان يوافق الزمان، واملك

 الشرع؛ ألنه لو خالف الناس ألصبح لباسه لباس شهرة .

                                 
 ( . 867أخرجه مسلم رقم )  (7)
 ( . 253أخرجه مسلم )  (1)
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ركب اخليل واحلمار والناس اآلن يف هذا البلد ال يركبون اخليل واحلمار ... إخل فهل نقول  وأيضًا : النيب 
دته، أو نقول : له اركب السيارة مثل فعل الناس ؟ السنة أن يرتك مثل هذه األشياء يف عا : أبنك توافق النيب 

ويفعل ما يفعله الناس؛ ألن كونه يوافق الناس هذا يبعده عن الشهرة وكونه يركب اخليل، ويقول أريد أن أقتدي 
السنة أن توافق زمانك  فعل ما يوافق أهل بلده وزمانه وأنت نقول : هذا من قبيل العادات والنيب  ابلنيب 

 ومكانك . 
يرتدد أمرها بني العادة وبني  ما تردد بني العادة واملشروعية، قد يوجد أفعال للنيب القسم الثالث :  •

 املشروعية فهل فعلها من السنة أو ال ؟ 
مانه ومكانه فعله ُمواَفقًة لز  أن ما تردد بني العادة واملشروعية : إن َقد ْرت أن النيب الضابط يف ذلك : 

خالف فيه زمانه ومكانه فهو من قبيل  فليس من قبيل السنة وإمنا هو من قبيل العادة، وإن َقدَّْرت أن النيب 
 السنة . 

 موافقًا ألهل زمانه ومكانه؛ ألن العرب كانوا يف عهد النيب   (1)اختاذ الشعر فعله النيب مثال ذلك : 
ألهل زمانه ومكانه فال نقول : أبنه سنة بل هو من قبيل العادات، وأيضاً ملا  موافقاً  يتخذون الشعور ففعله النيب 

إخل فهل هو من قبيل السنة أو العادة؟  (2)من عرفة إىل مزدلفة وقف وابل وتوضأ وضوءاً خفيفًا ...  خرج النيب 
 أنه من قبيل العادة وهلذا ال يطلب من اإلنسان أن يفعل مثل هذه األشياء . األقرب 
 ما كان بياانً ألمر فحكمه حكم ذلك األمر وهذا أفاده الشيخ رمحه هللا بقوله : لقسم الثالث : ا ▪

************************ 
 

 وِإْن يكْن ُمبيِّنًا ألمرِ  28
 

 فاحلُْكُم فيه ُحكُم ذاَك األْمرِ  
 

الوجوب فهذا الفعل بيااًن ألمر فهذا حكمه حكم ذلك األمر، فإن كان األمر يقتضي  فما فعله النيب 
حكمه حكم ذلك األمر وهو الوجوب، وإن كان يقتضي االستحباب فحكمه حكم ذلك األمر وهو االستحباب 

 . 
  ⧫ قوله تعاىل : مثال الوجوب : 

❑⧫◆ ⬧ ☺➔ ◼ 
❑◼ ❑➔⬧ ❑ 
                                 

 ( . 3551أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1280أخرجه مسلم رقم )  (2)
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⧫◆ ◼ ⧫☺ 
❑⬧◆  

◆◼→ ◼ ⬧➔⧫✓   (1)  فقوله
هذا أمر واألمر   ❑⬧◆  تعاىل : 

مسح كل رأسه ومل يقتصر على مسح بعض الرأس " بدأ مبقدم رأسه  بفعله فالنيب  يقتضي الوجوب بي نه النيب 
 فمسح كل رأسه .  (2)دمها إىل املكان الذي بدأ منه "إىل قفاه مث ر 

  ◆ قوله تعاىل : مثال االستحباب : 
⬧ ⧫    (1)  هذا أمر بي نه النيب  يف

   ملا أتى املقام قرأ قوله تعاىل : حديث جابر رضي هللا عنه يف صفة حج النيب 
◆  ⬧ ⧫ 

  وحكم ركعيت الطواف خلف املقام السنية ابإلمجاع فالعلماء  (2)وصلى خلف املقام ركعتني
جممعون على أن صالة ركعيت الطواف خلف املقام سنة فهذا األمر مصروف عن الوجوب ابإلمجاع، فيكون فعل 

 فيأخذ حكمه وهو االستحباب . مبي ناً هلذا األمر، وهذا األمر، لالستحباب  النيب 
************************ 

 

 وقدِّم األعَلى لَدى التَّزاُحمِ  -29
 وادفْع خفيَف الضََّررَْيِن ابألخفْ  -30

 يف َصاحٍل والَعكُس يف املظاملِِ  
 وخْذ بعايل الفاَضلنْيِ ال خَتَفْ 

 

 عندان هنا تزاحم املصاحل، وتزاحم املفاسد . 
 هي نواهي  الشرع.  املفاسد:وامر الشرع.  وهي أ فاملصاحل :

فعندان يف هذا الشطر قاعداتن : ] أنه عند تزاحم املصاحل نقدم األعلى منها [ و ] وعند تزاحم املفاسد 
 نقدم األخف منها [ ويقول السعدي رمحه هللا : 

 (1)يُقدم األعلى من املصاحل   فإن تزاحم عدد املصاحل 
                                 

 .  6سورة املائدة، اآلية :   (1)
 ( . 235( ، ومسلم رقم )185أخرجه البخاري رقم )  (2)
 .  125سورة البقرة، اآلية :   (1)
 ( .  1218رقم ) أخرجه مسلم  (2)
 (. 13منظومة القواعد الفقهية للسعدي ، البيت رقم )  (1)
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 وضده تزاحم املفاسد 
 

 (2)تكب األدىن من املفاسـدير 
 

 وتزاحم املصاحل  ال خيلو من أمرين : 
 أن ميكن اجلمع بني هذه املصاحل . يعين ميكن أن أتيت هبا كلها فتأيت هبا . األمر األول : 
أن ال ميكن اجلمع، ال ميكن أن تفعل إال إحدى املصلحتني وهذا هو املراد هنا فأيهما يقدم األمر الثاين : 

 ته أقسام : ؟ هذا حت
 أن تتزاحم الواجبات، فإذا تزامحت فإننا نقدم آكد الواجبني، ولذلك أمثلة : القسم األول : 
إنسان عنده ماء وحضر وقت الصالة، وهذا املاء حيتاجه للشرب وحيتاجه للوضوء فالوضوء املثال األول : 

قاء النفس آكد فيقدم الشرب على الوضوء واجب، وإبقاء النفس، واحملافظة عليها واجب فأيهما آكد ؟ نقول : إب
 . 

إنسان عليه فائتة وعليه حاضرة، عليه فائتة صالة الفجر، وعليه صالة الظهر وهي صالة املثال الثاين : 
حاضرة فنسي أن يصليها حىت تضايق وقتها مل يببَق إال عشر دقائق لفعل صالة الظهر فنقول : ابدأ ابحلاضرة؛ ألن 

  لو فعلها يكون أداء يف وقتها وعلى هذا فقس . احلاضرة هنا آكد إذْ 
تعارض واجب ومستحب، فاألمر يف ذلك ظاهر، فإنه يُقدم الواجب على املستحب. القسم الثاين : 

 ولذلك أمثلة : 
 إنسان عنده دراهم إما أن خيرجها صدقة، وإما أن خيرجها زكاة فنقول : يبدأ ابلزكاة . املثال األول : 

إنسان عنده دراهم، إما أن يتصدق هبا، أو ينفقها على أهله ونفسه فيبدأ ابلنفس واألهل؛ : املثال الثاين 
 ألن الواجب مقدم على املستحب . 

 لو تعارضت نوافل الصالة مع الواجب...إخل فيقدم الواجب وعلى هذا فقس . املثال الثالث : 
ل السنتني، أو املستحبني . والتفضيل إذا تعارض عنده مستحبان، أو سنتان فيقدم أفضالقسم الثالث : 

 ذكر العلماء له أسباابً منها: 
التفضيل لآلكدية مثاله : إنسان إما أن يفعل الوتر، أو يفعل النافلة املطلقة قبيل طلوع السبب األول : 

وهو الفجر. يعين بقي ثالث دقائق على طلوعه، إما أن يصلي ركعة الوتر، أو يصلي انفلة مطلقة فنقدم اآلكد 
 الوتر . 

                                 
 ( .  14نفس املرجع ، البيت رقم )  (2)
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إنسان تعارض عنده إما أن  مثال ذلك :كون إحدى السنتني أنفع للقلب، وأصلح له السبب الثاين : 
 يقرأ القرآن بال صالة، أو يصلي فإنه يفعل ما هو أصلح للقلب سواء قراءة القرآن أو الصالة . 

 كون إحدى السنتني نفعها متعد .السبب الثالث : 
يف هذه الساعة إما أن حيضر الدرس، أو يقوم يصلي فنقول حيضر الدرس؛ ألن  تعارض عنده  مثال ذلك :

 كونه يتعلم هذا نفع متعد؛ ألنه إذا تعلم فإنه سُيعل ِّم ... إخل . 
كون السنة مشروعة يف هذا احلال، أو يف هذا الزمان، أو هذا املكان فإهنا تقدم على السبب الرابع : 

 غريها .
لصالة املكتوبة يشرع ل نسان الذكر من هتليل، وتسبيح ...إخل هذا هو السنة، بعد انتهاء ا مثال ذلك :

والقرآن أشرف الذكر فإذا انتهت الصالة، إما أن يذكر هللا عز وجل، أو يقرأ القرآن، فالسنة أن يقدم الذكر هنا 
 على قراءة القرآن .

 كون هذا التقدمي يؤدي إىل العمل ابلسنة كلها . السبب اخلامس : 
بعد االنتهاء من الصالة إما أن يسبح املصلي ثالاًث وثالثني مرة وحيمد هللا ثالاًث وثالثني مرة  مثال ذلك :

ويكرب هللا ثالاًث وثالثني مرة، ويقول يف متام املائة : ) ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو 
عشرًا ويكرب عشرًا ... إخل تزاحم ذلك عنده فنقول : يقدم على كل شيء قدير( ، أو أن يسبح عشرًا وحيمد 

 العمل ابلسنة كلها أبن أييت هبذا اترة، وأييت هبذا، واترة أييت هبذا ليعمل ابلسنة كلها . 
 دفع املفسدة : السبب السادس : 

ا اإلسرار ابلصدقة أفضل من اجلهر هبا، لكن إذا كان يف جهره دفع مفسدة حيث إن هذ مثال ذلك :
الشخص ُمتهم أبنه ال يتصدق وأراد أن يدفع املفسدة عن نفسه، أو أن هذا العمل غري مشروع . يعين الصدقة يف 
 هذا املكان غري مشروعة فأراد أن يدفع هذه املفسدة فأظهر الصدقة فهذا أفضل ، هذا ما يتعلق بتزاحم املصاحل .

صيل املصاحل حبسب اإلمكان، وأن ال يفوت منها قال ابن القيم رمحه هللا : ) إن الشريعة مبناها على حت
شيء فإن أمكن حتصيلها كلها حصلت، وإن تزامحت ومل يكن حتصيل بعضها إال بتفويت البعض قدم أكملها 

" اإلميان بضع وسبعون شعبة فأعالها قول ال :  وأمهها وأشدها طلبًا للشارع ( . ومما يدل هلذه القاعدة قوله 
 وأيضًا األمر ابألخذ ابألحسن كما يف قوله :  (1)ها إماطة األذى عن الطريق ".إله إال هللا، وأدان

❑➔◆  ⧫ ⧫ 

                                 
 ( . 35( ، ومسلم رقم )9أخرجه البخاري رقم )  (1)
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⬧  ▪◼→  (2)  : وقوله ◆ 
⬧❑⧫ ⧫➔    (3)  :وقوله
 ⧫⬧ ⧫  ⧫ 

⧫❑➔☺⧫ ⧫❑⬧ ⧫ ⧫ 
⧫❑➔☺⧫ ⧫❑⬧ ⧫❑➔◆⬧ 

◆   (1)  كذلك تزاحم املفاسد، إذا تزامحت املفاسد فإنه يرتكب األدىن
 أقسام:  منها وتزاحم املفاسد حتته 
 أن يتزاحم عنده حمرمان فإنه يقدم أخف احملرمني . القسم األول : 

ان يف خممصة أي : يف جوع إما أن أيكل من امليتة اليت ماتت حتف أنفها، أو أيكل من إنسمثال ذلك : 
 شاة اشتبه عليه هل ذكر اسم هللا عليها أو مل يذكر فيقدم املشتبه فيها على امليتة؛ ألن امليتة أشد حترمياً . 

 أخفهما . تزاحم املكروهات، إذا تزاحم مكروهان من املكروهات فإنه يقدم القسم الثاين : 
تعارض عنده إما أن أيكل من البصل، أو أيكل من الثوم، فإنه يقدم أقلهما كراهة وهو مثال ذلك : 

 البصل؛ ألن البصل أقل رائحة .
 أن يتعارض عنده حمرم، ومكروه فيقدم املكروه على احملرم . القسم الثالث : 

 لبصل وأيكل منه . عنده بصل، وعنده ميتة، وهو يف خممصة فإنه يبدأ ابمثال ذلك : 
وأما قولـه : ] وادفع خفيف الضررين ابألخف ... إخل [ فتقدم بيانه وشرحه فيما سبق وذكران األمثلة عليه وأنه إذا 

 (1)تعارض ضرران يُقدم األخف وإذا تزامحت املصاحل أيخذ ابألعلى منها... إخل . 
 

ْع مَع ُمِبيٍح ما ُمِنعْ  -31 ِِ  إْن جَيَْتِم
 

َمنْ   عْ فَـَقدِّ ِِ   تغليبًا الذي ُمِن
 

 أ ي املباح .  قوله : ] مبيح [ :
 أي احملرم . قوله : ] منع [ : 

 ] إذا اجتمع حاظر ومبيح فإننا نغل ب جانب احلظر [ وهلذا أمثلة منها : 
البغل متولد من احلمار والفرس فنقول : أبنه حمرم؛ ألنه اجتمع عندان حاظر وهو أكل املثال األول : 

                                 
 .  55سورة الزمر، اآلية :   (2)
 .  145سورة األعراف، اآلية :   (3)
 .  18سورة الزمر، اآلية :   (1)
 قدم قريباً عند تزاحم املفاسد واملصاحل . ت  (1)
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 ومبيح وهو أكل الفرس فنغل ِّب جانب احلظر . احلمار، 
ْمع متولد من الضبع والذئب، الضبع حالل والذئب حرام، فنقول : أبنه حمرم تغليبًا املثال الثاين :  الس ِّ

 جلانب احلظر . 
رجل عنده امرأاتن اشتبهتا عليه إحدامها حالل واألخرى حرام، إحدامها رضعت من أمه املثال الثالث : 

مل  ترضع منها فهنا اشتبهتا فنقول : اجتنب املرأتني كلتيهما تغليبًا جلانب احلظر، ودليل هذه القاعدة ، واألخرى 
" فإن وجدت مع كلبك كلبًا آخر، فال أتكل فإمنا مسيت على كلبك، ومل تسمِّ لعدي رضي هللا عنه :  قوله 

أتكل فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك  " فإن وجدته يف املاء فال:  وأيضًا قوله  (1)على الكلب اآلخر"
".(2) 

*********************** 
ِِ َفِلِعلٍَّة َتِبعْ  -32 ِِ  وكلُّ حكٍم

 

 ِإْن ُوِجَدْت ُيوَجْد وإال مَيَْتِنعْ  
 

 (3)تقدم الكالم على احلكم . قولـه : ] وكل حكم [ : 
لة؛ ألنه يعل البدن أي يغريه وخيرجه عن املرض، مسي املرض عقولـه : ] فلعلة تبع [ : العلة يف اللغة : 

 طبيعته . 
 قال الفيومي يف املصباح العلة : ) هي املرض املشغل ( .

هي املعىن الذي من أجله شرع احلكم، أي شرع لوجود هذا املعىن فيه، فاإلسكار علة حترمي اصطالحًا : 
 اخلمر؛ إذا وجد اإلسكار حرم الشرب . 

 بقوله : ) العلة هي الصفة اليت يتعلق احلكم الشرعي هبا( وعر فها الشاطيب رمحه وعر فها اإلمام مالك رمحه هللا
 هللا بقوله : )احلَِّكُم واملصاحل اليت تعلقت هبا األوامر أو اإلابحة، أو املفاسد اليت تعلقت هبا النواهي( . 

الوصف يف االصطالح : ة وقال الباجي يف ) احلدود ( وبه قطع اآلمدي وابن احلاجب رمحهم هللا أبن العل
 املشتمل على احلكمة الباعثة على تشريع احلكم .

 وهذه القاعدة أغلبية ال مط ردة، وقد اتفق عليها الفقهاء قاله ابن النجار يف ) شرح خمتصر التحرير ( . 
الَدافَّة  " إمنا هنيتكم من أجل : وبنحوه قال الشاطيب ) يف املوافقات ( ومثاهلا ما جاء يف الصحيحني قال 

                                 
 ( . 115تقدم خترجيه ص )   (1)
 ( . 115تقدم خترجيه ص )  (2)
 ( . 36انظر ص )  (3)
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 (1). اليت دفَّت فكلوا وادخروا وتصدقوا " 
إىل املدينة وقت عيد األضحى،  –والدف نوع من أنواع املشي  –هم األعراب الفقراء الذين دفَّوا والَدافَّة : 

 الصحابة عن ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث حىت يتصدقوا على هؤالء الفقراء .  فنهى النيب 
 قاعدة السابقة أغلبية؛ ألن هلا استثناءات . وهي ترجع إىل جمموعة أمور : وإمنا قيل : إن ال

أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل ال يوجب انتفاء احلكم، كاحلدث  –يعين احلكم  –ما كان له أوهلا : 
لصالة ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصالة حىت يرتفع احلدث، فلو انتفت علة البول فال يعين جواز مباشرة ا

 وصحتها؛ ألنه قد يوجد علة أخرى وهي الغائط مثاًل متنع الصالة .
 (2)، فإن العلة انتفت وهي إظهار النشاط للكفار (1)احلكم الذي بقي مع انتفاء علته مثل الرََّمل اثنيها : 

 (3)ذلك يف حجة الوداع . وبقي احلكم لفعل النيب 
، مثل الرخص املتعلقة ابلسفر ملظنة املشقة، فإن أحكام الرخص ما كان احلكم مبنيًا على علة ظنيةاثلثها : 

 تستمر ولو مل توجد تلك العلة، وهي املشقة؛ لكوهنا ظنية قاله شيخ اإلسالم رمحه هللا يف ) جمموع الفتاوى ( . 
وصف مناسب للحكم، واألحكام الشرعية كلها معللة؛ أي : مبنية على أوصاف ومعاين مناسبة العلة : 

 ، والعلل يف األحكام الشرعية تنقسم قسمني : للحكم
 علل معلومة وهي تنقسم إىل قسمني كذلك : القسم األول :  ▪
 علل منصوصة نص عليها الشارع .  القسم األول : •
 علل مستنبطة مل ينص عليها الشارع . القسم الثاين :  •
 : ] أبن احلكم تعبدي [ علل غري معلومة وهي اليت يعرب عنها الفقهاء رمحهم هللاالقسم الثاين :  ▪

 يعين غري معلل . 
 )إن( شرطية، و )وجدت( فعل الشرط، و )يوجد( جواب الشرط .قولـه : ] إن وجدت [ : 

دت العلة وجد احلكم وإذا مل توجد العلة مل يوجد  معىن ذلك : أن احلكم يتبع علته وجودًا وعدمًا فإذا وجِّ
 احلكم . 

 وعدمه تنقسم إىل ثالثة أقسام :   واعلم أن العلة من حيث وجود احلكم
                                 

 ( . 1719( وحنوه عند البخاري رقم )1971أخرجه مسلم رقم )  (1)
 الرمل :هو " اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطا " .   (1)
أن يرملوا األشواط الثالثة . أخرجه البخاري رقم  ركون أنه يقدم عليكم  قوم قد وهنتهم محى يثرب فأمرهم النيب وذلك عندما قال املش   (2)
 ( . 1266( ومسلم )1602)
 ( . 1218يف حجة الوداع أخرجه مسلم ) ِفْعل النيب   (3)
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 علة منصوصة، فإذا كانت العلة منصوصة، فإنه يوجد احلكم، ولذلك أمثلة : القسم األول : 
" إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث حىت ختتلطوا ابلناس من أجل أن :  قوله املثال األول : 

نه ( هذه علة منصوصة يوجد احلكم إذا وجد التناجي من ثالثة؛ فقوله : ) من أجل أن ذلك حيز  (1) ذلك حيزنه "
 ألن ذلك حيزنه .

فإن تناجى ثالثة دون الرابع فإنه ال هوز؛ ألن العلة موجودة اآلن ) من أجل أن ذلك حيزنه ( وكذلك لو 
موجودة ) من أجل أن تكلم اثنان بلغة أجنبية دون الثالث وهو مل يفهم ومل يتناجيا، فإنه ال هوز؛ ألن العلة هنا 

 ذلك حيزنه ( . 
 ولو تناجى صبيان دون رجل كبري جاز، ألن ذلك ال حيزنه. 

" أما  قال :" ما أهنر الدم وذُكر اسم هللا عليه فكلوه ليس السن والظُُّفر " :  قول النيب املثال الثاين : 
عل ل فقال : )  نه ال هوز؛ ألن النيب فالعلة اآلن موجودة، لو ذحبت بعظم آخر غري السن فإ (1). السن فعظم "

 علل وهكذا .  أما السن فعظم ( فال هوز التذكية بسائر العظام؛ ألن النيب 
 أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة .القسم الثاين : 
: " ال صالة حبضرة طعام، وال هو  حديث عائشة رضي هللا عنها يف صحيح مسلم قال مثال ذلك : 

العلة يف ذلك : هي التشويش وإشغال الذهن، فلو صلى يف حر شديد، أوبرد شديد فإنه  (2) بثان "يدافعه األخ
أيخذ احلكم؛ ألن املقصود اإلشغال وهو موجود سواء أكان حبضرة طعام، أم وهو يدافعه األخبثان، أم غري ذلك، 

 وكذلك لو صلى وهناك شيء يلهيه عن صالته أيخذ احلكم وهو الكراهة .
 أن تكون العلة مستنبطة، وهي بعيدة فإنه ال أيخذ احلكم )ال يتبع احلكم( .الثالث : القسم 

: " الذهب ابلذهب،  ما ورد يف حديث عبادة وحديث أيب سعيد رضي هللا عنهما قال مثال ذلك : 
.  (1) مبثل "  والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، سواء بسواء مثالً 

 ما هي العلة يف الذهب والفضة ؟ 
احلنابلة رمحهم هللا قالوا : أبن العلة يف الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الراب يف كل املوزوانت من ذهب، 

 وفضة، وحديد، ورصاص ، وحناس، وُصْفر، وشعر، وحرير، وقطن وغري ذلك .

                                 
 (  .  2183( ومسلم رقم )6288أخرجه البخاري رقم )   (1)
 ( . 1968( ومسلم رقم )2488م )أخرجه البخاري رق  (1)
 ( . 560أخرجه مسلم رقم )  (2)
 ( .  94تقدم خترجيه ص )  (1)
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سواء بسواء، وإذا ابدلت فضة بفضة البد أن يكون مثاًل  فإذا ابدلت ذهبًا بذهب البد أن يكون مثاًل مبثل
مبثل سواء بسواء، وكذلك يف بقية املوزوانت احلديد ابحلديد، والنحاس ابلنحاس، والرصاص ابلرصاص مثاًل مبثل 

 سواء بسواء، وهذه العلة بعيدة .
ي : كون هذه األشياء مثنًا أن العلة يف الذهب والفضة ليست الوزن، وإمنا هي غلبة الثمنية ؛ أوالصواب : 

 للمبيعات هذه هي العلة، أما التعليل ابلوزن فضعيف، وهلذا رده ابن القيم رمحه هللا من وجوه :  
املدينة كما يف حديث ابن عباس رضي هللا  منها أن الشارع رخص يف السلم يف املوزوانت ملا َقدِّم النيب 

:  " من أسلف يف شيء فليسلف يف   نة والسنتني فقال النيب عنهما يف الصحيحني وهم يسلفون يف الثمار الس
وأنت إذا أسلفت يف الوزن ُستعطي ذهبًا موزواًن حبديد موزون،  (1)كيل معلوم، ووزن معلوم إىل أجل معلوم " 

 فالشارع جوز يف السل م أتخري القبض، وإذا قلنا أبن العلة الوزن يؤدي إىل إغالق ابب السلم يف املوزوانت  .
أن العلة ليست هي الوزن، وإمنا هي الثمنية، فكل ما اختذه الناس مثنًا هو الذي هري  والصواب يف ذلك :

 فيه الراب، أما التعليل ابلوزن هذا ضعيف . 
 

*********************** 
 

 وأَْلِغ كلَّ سابٍق لسبِبهْ  -33
 

 ال شرِطِه فاْدِر الفروَق وانتبهْ  
 

 ل به إىل الغري، ومنه احلبل . كل ما يتوصالسبب لغة : 
 ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته . ويف االصطالح : 

 إْلزام الشيء والتزامه . والشرط لغة : 
ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وال عدم لذاته، عندان سبب، وعندان شرط، ويف االصطالح: 

رمحه هللا بقوله : ) العبادات كلها بدنية، أو مالية، أو مركبة من البدن واملال وهذا البيت قاعدة ذكرها ابن رجب 
 ال هوز تقدميها على سبب وجوهبا، وهوز تقدميها بعد السبب وقبل شرط الوجوب ( .

 فاألحول ثالثة : 
 أن يكون قبل السبب وقبل الشرط ، فهذه احلال ال تصح عند اجلميع . احلال األوىل : 

قال إنسان سُأكف ِّر كفارة، إْذ ميكن أن أحلف يف يوم من األايم، فال جتزئ وتكون صدقة؛ ألن  مثال : لو

                                 
 ( . 1604( ومسلم رقم )2239أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 سبب الوجوب مل يوجد وهو احللف . 
أن يكون بعد سبب الوجوب، وقبل شرط الوجوب فهذا جمزئ عند مجاهري العلماء لظاهر احلال الثانية : 
 (1)ما يف    الصحيحني.

 وهذا له أمثلة منها : 
 كفارة اليمني هوز لك أن تقدم الكفارة بعد اليمني وقبل احلنث .ثال األول : امل

إنسان قال : وهللا ال أسافر اليوم إىل مكة. احلنث السفر، هوز لـه أنه يقدم الكفارة قبل  مثال ذلك :
ها، لكن تقدمي السفر، لكن هل هوز أن يقدم الكفارة قبل اليمني ؟ ال هوز؛ ألن هذا تقدمي للعبادة على سبب

:     "  الكفارة بعد السبب هوز. يعين السبب هو اليمني، واليمني وجد اآلن فتجوز الكفارة قبل احلنث قال 
ال أحلف على ميني ، ُث أرى غريها خريًا منها إال كفرت عن مييين وأتيت الذي  -إن شاء هللا  -وإين وهللا 
 (1).  هو خري "

أن ُتقدمها بعد السبب، وهو بلوغ النصاب، وقبل احلول؛ أي : قبل شرط  الزكاة هوزاملثال الثاين : 
وجاء يف معناه حديث علي  (2)الوجوب على الصحيح كما هو عند أمحد ومجاعة من أهل العلم؛ حلديث العباس

. فإذا اكتمل النصاب أربعون شاة هوز لك أن تقدم الزكاة بعد متام النصاب، وقبل شرط (3)رضي هللا عنه
 وجوب؛ أي قبل احلول . ال

 قتل اخلطأ فيه كفارة، فكونه يُقدم الكفارة قبل أن هرحه ال هوز . املثال الثالث : 
إنسان قال : أان أخشى أن أقتل شخصًا خطًأ، فسأعتق رقبة اآلن ال هوز؛ ألنه تقدمي على مثال ذلك : 

 أخرج الكفارة فإن هذا يصح . السبب، لكن لو أن إنساانً جىن على شخص خطأ، وقبل أن ميوت قام و 
فدية األذى مثال : إنسان حُمرِّم احتاج إىل أن يفعل حمظوراً من حمظورات اإلحرام مثل كعب املثال الرابع : 

، فإنه ال أبس أن خيرج الكفارة مث يفعل احملظور وعلى هذا (1)بن عجرة رضي هللا عنه احتاج إىل أن حيلق رأسه
 فقس . 

                                 
 سيأيت خترجيه قريباً .   (1)
 ( . 1649( ، ومسلم رقم )6623أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 983م )( ، ومسلم رق1468أخرجه البخاري رقم )  (2)
( وصوب الدارقطين يف علله إرساله من مراسيل احلسن بن 5431( واحلاكم )678( ، والرتمذي )1624( ، وأبو داود رقم )781رواه أمحد )  (3)

( 5/318موع )( وأبو داود يف سننه . ومال إىل تضعيفه ابن امللقن والنووي يف اجمل1/215ينَّاق، وكذلك رجح إرساله أبو زرعة، وأبو حات العلل )
 وضعفه ابن حجر يف الفتح .  

 ( . 1201( ومسلم رقم )1816أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 بب ال هوز، وتقدميه بعد السبب وقبل الشرط ) شرط الوجوب ( جائز . فتقدمي الشيء على الس
 أن يكون بعدمها مجيعًا، فهذا جمزئ بال خالف.احلال الثالثة : 

 : يعين ينبغي للمتعلم أن يعرف الفروق . قولـه : ] فادر الفروق وانتبه [ 
ختلفة يف احلكم، والدليل، والعلة . هو العلم الذي يبحث يف املسائل املشتبهة يف الصورة، املوالفروق : 

وقد عين العلماء رمحهم هللا ابلفروق وجعلوا هلا كتبًا خاصة وذكروها أيضًا يف ثنااي حبوثهم فإذا عرف اإلنسان 
 الفروق ال تشتبه عليه املسائل، يستطيع أن يفرق بني هذه املسألة وبني املسائل األخرى فالفائدة من ذلك : 

 يه املسائل . ال تشتبه علأوال : 
 حيفظ هذه املسائل ويُلم هبا . اثنياً : 
َكم الشريعة وأسرارها، ومقاصدها . اثلثاً :   معرفة شيء من حِّ

 

 والَشيُء ال يَِتمُّ إال أْن َتِتمْ  -34
 

 ُشروطُه وَماِنٌع ِمنُه ُعِدمْ  
 

 ود، والقصاص ... إخل .يشمل العبادات، واملعامالت، والتربعات، واألنكحة، واحلدقولـه : ] الشيء [ 
 املانع اسم فاعل من املنع .قولـه : ]مانع [ : 

فله تعريفات منها : ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم  وأما يف االصطالح :
 لذاته، كاحليض مع الصالة فإنه مانع من صحتها .

مال شروطه وانتفاء موانعه، وقال شيخ اإلسالم وحاصل كالم الناظم : أن احلكم الشرعي ال يتم إال ابستك
ابن تيمية رمحه هللا :  ) اتفق على ذلك أهل العلم، وال خالف بينهم يف ذلك؛ ولكنهم اختلفوا يف تنزيلها على 

 بعض القضااي الشرعية والعقلية ( . 
 وحكى االتفاق غري واحد كالغزايل يف ) املستصفى ( واآلمدي يف ) األحكام ( . 

القاعدة البد من مراعاهتا عند تنزيل األحكام الشرعية كالتكفري مثاًل، فال يكفر املعني حىت تتوفر  وهذه
 الشروط : منها كونه مكلفًا، عاملاً ابحلكم، خمتاراً، وانتفت املوانع ومنها : التأويل السائغ، واجلهل، واإلكراه . 

 امللة ( . قال شيخ اإلسالم : ) اتفق على ذلك عامة السلف، وفقهاء 
 واحلكم الشرعي هو املقصود، سواء أكان تكليفيًا، أم وضعياً.

 حىت يف ابب العقائد ال يتم احلكم، وال يرتتب األثر إال هبذين األمرين : 
 توفر الشروط .األمر األول : 
 انتفاء املوانع . األمر الثاين : 
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احلدث، وتصح به الصالة إال إذا توفرت  الوضوء ال يتم وال يرتتب عليه أثره، فريتفع بذلكمثال ذلك : 
 شروطه، وانتفت موانعه .

تكلم عليها العلماء رمحهم هللا فذكروا : اإلسالم، والعقل، والتمييز، وإزالة ما مينع وصول املاء وشروطه : 
املسلم  إىل البشرة ... إىل غري ذلك من الشروط؛ فالبد من توفرها، وكذلك املوانع البد من انتفائها، فلو توضأ

فتمضمض، واستنشق وهو ال يزال خيرج منه احلدث، فإن وضوءه غري صحيح؛ ألن املانع ال يزال ابقيًا فال يرتتب 
 عليه أثر . 

الصالة البد من توفر شروطها، وانتفاء موانعها، فلو صلى اإلنسان قبل الوقت فصالته غري املثال الثاين : 
لو صلى ومل يسرت عورته، أو عليه خبث، أو مل يرفع احلدث ... صحيحة؛ لتخلف شرط من شروط الصالة، وكذا 

إخل ، البد من توفر الشروط اليت ذكرها العلماء رمحهم هللا ، وكذلك البد من انتفاء املوانع اليت متنع من صحة 
صالة، الصالة، فلو تنفل تنفاًل مطلقًا يف وقت النهي، فصالته غري صحيحة؛ لوجود املانع، وكذلك لو أكل يف ال

 أو تكلم فيها ... إخل فصالته غري صحيحة؛ لوجود املانع . 
يف املعامالت، واألنكحة، واحلدود، والقصاص ... إخل فلو أن شخصًا َعَقَد عْقد بيع املثال الثالث : 
 فالبد من توفر الشروط :

، وأن يكون العاقد العلم ابلثمن ، والعلم ابملثمن، وأن يكون البيع صادرًا من مالك، أو من يقوم مقامه
جائز التصرف ... إخل فالبد من توفر الشروط، وكذلك البد من انتفاء املوانع، فلو ابع أو اشرتى بعد أن تضايق 
وقت املكتوبة فالبيع غري صحيح، أو ابع واشرتى بعد أذان اجلمعة الثاين فهذا البيع غري صحيح؛ ألن املوانع 

ن شخصًا عقد على امرأة فالبد من توفر الشروط وهي : رضا الزوجني، ليست منتفية، وكذلك يف األنكحة : لو أ
وتعيني الزوجني، واإلشهاد، والويل ... إخل . كذلك البد من انتفاء املوانع، فلو عقد على امرأة يف عدهتا، أو هي 

د غري صحيح؛ حُمْرِّمة، أو عقد على امرأة وأختها الزالت يف عصمته مل يفارقها بطالق، أو فسخ، فإن هذا العق
 لوجود املانع.

وكذلك يف التربعات فإذا وقَّف اإلنسان وقفًا، أو تصدق بصدقة، البد أن تتوفر الشروط وتنتفي املوانع، 
 وشروط الوقف ذكرها العلماء رمحهم هللا وهي : 

لك أن يكون املسب ِّل جائز التربع، وأن يكون الوقف على بِّر إىل آخر ما ذكر العلماء من الشروط، وكذ
البد من انتفاء املوانع، فلو وقَّف وعليه ديون، أو تصدق وعليه ديون ... إخل فوقفه وصدقته ال تصح؛ لوجود 

 املانع . 
وكذلك أيضًا يف الوصااي البد أن تتوفر الشروط، وتنتفي املوانع، فشروط الوصية اليت ذكرها العلماء رمحهم 



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 92 

 هللا منها : 
ي لـه أهاًل للتملك... إخل. وكذلك البد أن تنتفي املوانع، فلو وص ى العقل، والتمييز، وأن يكون املوص

أبكثر من الثلث،        أو وصى لوارث ... إخل فوصيته ال تصح . فالبد فيها من توفر الشروط وانتفاء املوانع . 
 والدليل على هذه القاعدة : أن الشارع اشرتط اجتماع الشروط، وانتفاء املوانع : 

  مثال ذلك : 
   ◼❑◼الوقت شرط لصحة الصالة قال تعاىل : 

⧫ ◼⧫ ✓⬧☺ ⧫ 
❑➔❑   (1)  وقال عمر رضي هللا عنه :  " إن للصالة وقتًا اشرتطه هللا

حدث حىت  يتوضأ " . " ال يقبل صالة أحدكم إذا أ هلا ال تصلح إال به " ودليل انتفاء املانع يف الصالة قوله 
(1) 

 . (2): "ال تبع ما ليس عندك"ودليل الشرط يف البيوع قوله 
  ⧫ ⧫ودليل انتفاء املانع يف البيع قوله تعاىل : 

❑⧫◆ ⬧ ❑ ❑◼ 
 ❑⧫ ➔☺→ ❑➔⬧ 

◼   ⬧◆    
⧫   (3)  . 

آايت الوعيد هي يف حق من ارتكب أمورًا حمرمة، فهو أهل ملا جاء يف النصوص من املثال الرابع : 
 الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع من العقاب، كالتوبة، أو استغفار املؤمنني لـه، أو املصائب.

 ين ... إخل . وقد توجد شروط اإلرث ويكون هناك مانع من رق، أو قتل، أو اختالف دِّ 
 

********************* 

                                 
 .  103سورة النساء، اآلية :   (1)
 ( . 36أخرجه البخاري رقم )  (1)
ابن امللقن يف البدر  ( وصححه2188( وابن ماجه رقم          )4617( والنسائي )3503( وأبو داود رقم )1232أخرجه الرتمذي رقم )  (2)

 ( .  6/448املنري )
 .  9سورة اجلمعة، اآلية :   (3)
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 والظنُّ يف الِعَبادِة املُْعَترَبُ  -35
 

 وَنفَس االمِر يف الُعُقوِد اعَترَبُوا  
 

يقول الشيخ رمحه هللا : املعترب يف ابب العبادات الظن، وأما املعترب يف ابب املعامالت فنفس األمر . قال 
قاعدة ترجم هلا بقوله : ) من تصرف يف شيء يظن أنه ال ميلكه، مث تبني له أنه ابن رجب رمحه هللا يف القواعد يف 

 ميلكه ( .
قالت عائشة رضي هللا عنها : " حىت  ودليل ذلك : حديث عائشة رضي هللا عنها يف صفة ُغسل النيب 

تفى فيها ابلظن، فلو فدل ذلك على أن العبادات ُيك (1)إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات "
وقعت على ثوب إنسان جناسة فنقول : يغسل حىت يظن أهنا قد زالت فإذا ظن ذلك كفى، وكذلك إذا أصاب 
املسلم موجب من موجبات الغسل كجنابة، أو حيض، أو نفاس ... إخل فإنه يفيض املاء على بدنه حىت يظن أنه 

اء فإن هذا كاف، وكذلك يف الوضوء؛ فلو توضأ اإلنسان فإنه قد عم  بدنه ابملاء، فإذا ظن أنه قد عم  بدنه ابمل
 يغسل أعضاءه األربعة حىت إذا ظن أنه قد أسبغ كفى ذلك . 

وكذلك يف الصيام له أن أيكل إذا ظن أن الشمس قد غربت؛ وهلذا يف حديث أمساء رضي هللا عنها قالت 
 (1).يف يوم غيم، مث طلعت الشمس "  : " أفطران على عهد الرسول 

 فهنا بنوا على الظن ولو بنوا على اليقني ما طلعت الشمس.
وكذلك يف احلج؛ إذا رمى اإلنسان اجلمار فظن أن احلصى وصلت املرمى فإن ذلك كاف، أو ظن أنه 
طاف سبعة أشواط فإن ذلك كاف ... إخل، وعلى هذا فقس، وأما يف املعامالت فالعربة مبا يف نفس األمر، وذكر 

 هللا وغريه صوراً وأمثلة هلذا:  ابن رجب رمحه
لو ابع شخٌص سلعة شخص، ومل يوَك له هذا الشخص يف بيعه، فاألصل أن العقد ال املثال األول : 

يصح؛ ألن العقد ليس من املالك وال من يقوم مقام املالك، لكن إذا تبني أن املالك قد وك له يف البيع فإن البيع 
  صحيح اعتباراً مبا يف نفس األمر .

إنسان ابع سلعة أبيه، وأبوه مل يوكله، مث بعد ذلك تبني أن أابه قد مات وأنه ورث هذه املثال الثاين : 
السلعة ودخلت يف ملكه، فإن العقد صحيح اعتبارًا مبا يف نفس األمر، ونفس األمر أنه ميلك العقد على هذه 

ما يف املثال الثاين فيملك العقد على هذه السلعة السلعة، يف املثال األول ميلك العقد على هذه السلعة نيابة، وأ
 أصالة. 

                                 
 ( . 316( ومسلم رقم )272أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1959أخرجه البخاري )  (1)
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لو أنه طلق امرأته يظنها أجنبية، قال المرأته : أنت طالق يظنها أجنبية وأهنا ليست املثال الثالث : 
زوجته، مث تبني بعد ذلك أن هذه املرأة اليت واجهها ابلطالق هي زوجته فال عربة ابلظن العربة مبا يف نفس األمر 

 نفس األمر هي زوجته وقد واجهها ابلطالق فيقع عليها الطالق، ذكر ذلك احلنابلة رمحهم هللا . و 
لو قال لرقيقه : أنت حر يظن أنه ليس رقيقه وأنه أجنيب، مث بعد ذلك تبني  أنه رقيقه فإنه املثال الرابع : 

 يعتق عليه اعتباراً مبا يف نفس األمر... وهكذا . 
  املعامالت مبا يف نفس األمر ( فيه نظر، الشرتاط الرضا يف العقود . وقوهلم : ) العربة يف

 
************************* 

 

 لكْن إَذا تَـَبنيََّ الظنُّ َخطَا -36
 

ِح اخَلطَا   فأْبِريِء الّذمَة َصحِّ
 

مر أنه ال يعذر يعين إذا تبني  أن الظن قد أخطأ فيه اإلنسان فإنه يستدرك؛ ألنه كما تقدم لنا يف ابب األوا
 فيها ابجلهل، والنسيان، واإلكراه ما دام أنه ميكنه أن يستدرك، مثال ذلك قال : 

 َكَرُجٍل َصلَّى قـُبَـْيَل الَوْقتِ   -37
 

 فَـْلُيِعِد الصَّالَة بـَْعَد الَوقتِ  
 

 إذا ظن اإلنسان دخول الوقت فله أن يصلي، فإذا صلى ال خيلو من ثالث حاالت : 
 أن يعلم أنه قد صلى بعد دخول الوقت، فصالته صحيحة؛ ألنه أدى الصالة يف وقتها .  احلال األوىل :
 أن يعلم أنه كربَّ قبل الوقت، فهنا يعيد الصالة كما قال الشيخ رمحه هللا : احلال الثانية : 

 لكن إذا تبني الظن خطا 
 فيعد الصالة .

 فابرئ الذمة صحح اخلطا  
 

 لـه شيء فاألصل صحة العبادة؛ ألن اإلنسان مأمور إبعمال الظن يف أن ال يتبنياحلال الثالثة : 
العبادات، وذكران الدليل على ذلك، وإمنا يعيد إذا تبني الظن خطأ يف ابب األوامر، أما إذا كان يف ابب النواهي 

 فإنه ال يعيد؛ ألن النواهي ُيعذر فيها ابجلهل والنسيان واإلكراه .
 الشمس فأفطر، فهذا ال خيلو من ثالث حاالت  :  إنسان ظن غروبمثال ذلك : 

 أن يتبني أنه أفطر بعد غروب الشمس فصيامه صحيح، وهذا ابالتفاق . احلال األوىل : 
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فصيامه صحيح وهو معذور  (1)أن يتبني أنه أفطر قبل غروب الشمس كما يف حديث أمساءاحلال الثانية : 
 ب الرتوك والنواهي، لكن ميسك حىت تغرب الشمس . ال هب عليه أن يعيد الصيام؛ ألن هذا من اب

 أن ال يتبني له شيء فصيامه صحيح .احلال الثالثة  :
لو أن اإلنسان يظن طلوع الفجر فأكل،      أو جامع على الصحيح فإن هذا ال خيلو من ومثال ذلك : 

 ثالث حاالت : 
 يح. أن يتبني أنه أكل قبل طلوع الفجر، فصيامه صحاحلال األوىل : 
أن يتبني أنه أكل بعد طلوع الفجر، فصيامه صحيح وال شيء عليه، فما دام أنه من ابب احلال الثانية : 

 الرتوك والنواهي فإنه معذور.
 أن ال يتبني له شيء فصيامه صحيح . احلال الثالثة : 

 
********************* 

 

 

 والشَّكُّ بعَد الِفعِل ال يُؤثِّرُ  -38
 ًا ِمثَل َوْسَواٍس َفدَعْ أْوَتُك َومْه  -39

 وهكَذا إذا الشُُّكوُك َتْكثـُُر  
 ِلكلِّ َوْسَواٍس جيَِي بِه ُلَكعْ 

 

 هو الرتدد بني الشيئني، وذكر الناظم رمحه هللا أنه ال يُنظر إليه يف ثالث حاالت : الشك : 
 شك . ولذلك أمثلة : بعد الفعل، إذا انتهى اإلنسان من الفعل فإنه ال ينظر إىل الاحلال األوىل : 
 إنسان توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء شك هل متضمض أوال ؟ املثال األول : 

نقول : ال ينظر إىل الشك؛ ألنه من الشيطان، واألصل وقوع العبادة صحيحة مادام أن العبادة قد انتهت 
 . 

 ىل ذلك . إنسان اغتسل، مث شك هل استنشق، أو مل يستنشق فال ينظر إاملثال الثاين : 
 إنسان صلى مث شك هل سب ح يف الركوع، أو السجود أو ال ؟ فال ينظر إىل ذلك . املثال الثالث : 
 إنسان ذبح الذبيحة مث شك هل مسى، أو مل يسم نقول : ال تنظر إىل ذلك . املثال الرابع : 

شروطه أو ال ... إخل ،  إذا َعَقَد َعْقد النكاح ... إخل ، أو شك يف البيع هل توفرتاملثال اخلامس : 
 فاألصل يف ذلك وقوعه على وجه الصحة .  

                                 
 ( .156تقدم ص )  (1)
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إذا كثرت الشكوك مع اإلنسان، يشك يف الوضوء، والغسل، والصالة، والصيام، والزكاة ... احلال الثانية : 
 " أن الشيطان جيري:  إخل، فإنه ال ينظر إىل هذه الشكوك؛ ألن هذه الشكوك من الشيطان وهلذا أخرب النيب 

 (1).  من ابن آدم جمرى الدم "
   ☺ ◆❑ ويقول تعاىل : 

⬧ ⬧◆ ⧫ 
❑⧫◆ ▪⬧◆  

      (1)   اآلية . والنجوى : حديث
 النفس . 

" ال ينصرف حىت  يسمع صواًت أو جيد قال :  ويف حديث عبد هللا بن  زيد رضي هللا عنه أن النيب 
 (2)رحياً " .

 إذا كان الشك جمرد وهم فإن اإلنسان ال ينظر إليه.احلال الثالثة : 
فإذا كان الشك جمرد وهم؛  وهم،واملرجوح ظن، تساوي األمرين، فإن ترجح أحدمها فالراجح والشك : 

 قة هلا . فإن اإلنسان ال ينظر إليه؛ ألن هذه اخلطرات ال حقي
 بوزن عمر، رجل لكع : أي لئيم، وقيل: هو العبد الذليل النفس . قولـه : ] لكع [ : 

واملراد به الشيطان، فاملسلم يرتك مثل هذه الشكوك ال ينظر إليها يف هذه املواضع؛ ألهنا من الشيطان، 
دات كالوضوء، والغسل، وهذه الشكوك تولد الوسواس عند اإلنسان فإذا حصل له الوسواس ثقلت عليه العبا

إىل عالج مثل هذه الشكوك  والصالة، وإذا ثقلت عليه أد ى به ذلك إىل تركها نسأل هللا السالمة، وأرشد النيب 
 فإذا فعل ذلك فإهنا تزول عنه إبذن هللا .  (3): " لينته، وليستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم " قال 

 وساوس، وال ينظر إليها.أي ليعرض عن هذه ال ] لينته [وقولـه : 
 

********************** 
 

 

 ُثَّ حديُث النفِس َمْعُفوٌّ َفال -40
 

 ُحكَم لـُه َما مْل يـَُؤثِّْر َعَمال 
 

                                 
 ( . 2175( ، ومسلم رقم )2035أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  10سورة اجملادلة، اآلية :   (1)
 ( . 113تقدم خترجيه ص )  (2)
 ( . 134( ، ومسلم رقم )3276أخرجه البخاري )  (3)
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هي النجوى اليت حتدث ل نسان يف قرارة نفسه؛ ألن اإلنسان له نفس أمارة قولـه : ] حديث النفس [ : 
 ابلسوء، ونفس لوامة . 
ابلسوء : أتمره وحتثه على الشر ... إخل. والنفس اللوامة : تلومه على فعل الشر وحتث ه على فالنفس األمارة 

فعل اخلري، فإذا حصل ل نسان حديث نفس؛ سواء أكان من النفس اللوامة، أم من النفس األمارة فإنه معفو عن 
   ☺ ذلك . وحديث النفس األمارة ابلسوء من الشيطان كما تقدم لنا قوله تعاىل : 

◆❑  ⬧ 
⬧◆ ⧫ ❑⧫◆ ▪⬧◆ 

        
   (1)  اآلية وقوله  " فيقول الشيخ رمحه  (2): " إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم

ديث إىل عمل، سواء أكان هذا العمل قواًل أم فعاًل. والدليل على أنه هللا : إن هذا معفو عنه إال إذا حتول هذا احل
إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل، قال: "  معفو عنه : ما ثبت يف الصحيحني أن النيب 

 (1)أو تتكلم".
ول أبن صالته لو أن إنسااًن يف الصالة حدث نفسه أنه سيذهب ويشرتي ... إخل ، فال نقمثال ذلك : 

" إن هللا جتاوز عن أميت ما :   ابطلة، أو حدث نفسه أنه سيعمل معصية كذا وكذا، فال نقول أبنه أيمث لقوله 
إال إذا كان عاجزًا عن األسباب، يعين إنسان حدث نفسه بفعل حدثت به أنفسها ما مل تعمل، أو تتكلم " 

، وعلى هذا نقول فيما يتعلق بفعل الطاعة أبنه ينقسم إىل املعصية وهو يعجز عن األسباب فهذا عليه وزر النية
 ثالثة أقسام :

أن حيدث نفسه ابلطاعة مع فعل األسباب لكن ال يتمكن منها، فهذا يكتب له أجر القسم األول : 
 العمل، واألمثلة على ذلك كثرية : 

رع يف صالة الضحى إنسان نوى أن يصلي صالة الضحى وقام يتوضأ، لكن قبل أن يشاملثال األول : 
حصل له عذر مينعه من فعل الصالة فما دام أنه فعل السبب لفعل هذه الصالة، فإنه يكتب له أجر العمل كأنه 

 صلى، وهلل احلمد . 
إنسان أراد أن حيضر الدرس وفعل األسباب، لكن حصل له عائق يعوقه عن الدرس، فإنه املثال الثاين : 

                                 
 .  10سورة اجملادلة، اآلية :   (1)
 ( . 160تقدم خترجيه ص )  (2)
 ( .127(  ، ومسلم رقم )5269أخرجه البخاري رقم )  (1)
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قال : " إذا التقى املسلمان  ما ثبت يف صحيح مسلم أن النيب  يكتب له أجر العمل، ويدل لذلك :
" إنه كان :  فقالوا : اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول ؟ قال بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار " 

ل فإنه ملا أخذ السيف ورفعه يف وجه صاحبه ُكتب كأنه عمل ذلك؛ ألنه عم (1)حريصًا على قتل صاحبه " 
 السبب فُيكتب لـه كأنه قتل صاحبه يف اإلمث .

أن ينوي فعل الطاعة، ومل يفعل السبب فهذا يكتب لـه أجر النية وليس أجر العمل . ويدل القسم الثاين : 
" رجاًل قال : لو أن يل مااًل وذكر منهم " إمنا الدنيا ألربعة نفر " قال :  لذلك : ما يف سنن الرتمذي أن النيب 

  (2)عمل فالن، فهو بنيته فأجرمها سواء " .لعملت ب
 أنه يكتب له أجر النية .  فأخرب النيب 

 أن ال تطرأ نية الطاعة على قلبه فهذا ال لـه وال عليه . القسم الثالث : 
 وأما ما يتعلق ابهلم بفعل املعصية حتته أقسام : 

 نه يكتب عليه وزر العمل . أن حتدثه نفسه بفعل املعصية مع فعل األسباب، فإالقسم األول : 
إنسان أراد أن يشرب دخاانً فذهب وأحضر الدراهم ، لكي يشرتي الدخان، لكن مل يتمكن مثال ذلك : 

: "  من ذلك حصل له عائق، فإنه ُيكتب عليه وزر العمل كأنه عمل العمل، ودليل ذلك : ما تقدم من قوله 
فقالوا : اي رسول هللا هذا القاتل فما ابل املقتول؟ يف النار " إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول 

 (1): " كان حريصاً على قتل صاحبه " .  فقال 
أن حيدث نفسه بفعل املعصية، لكنه يعجز عن فعل األسباب. يعين لو أنه استطاع القسم الثاين : 

: "إمنا الدنيا  لنية وهذا دليله قوله  الشرتى اخلمر وشربه، لكنه ليس عنده وال يتمكن منه فيكتب عليه وزر ا
: " فهو بنيته  األربعة نفر . وذكر منهم رجاًل قال : لو أن يل مااًل لعملت بعمل فالن يف الشر فقال 

 فهذا يكتب عليه وزر النية .  (2)فوزرمها   سواء " 
 أن ال تطرأ املعصية على قلبه فهذا  ال له وال عليه.القسم الثالث : 

أن يرتك املعصية خوفًا من هللا عز وجل فهذا يكتب له أجر الرتك . يعين مل يرتكها عجزًا لرابع : القسم ا
:  عن أسباهبا، ومل يرتكها بعد فعل األسباب، وإمنا تركها خوفًا من هللا عز وجل فهذا ُيكتب له أجر الرتك لقوله 

                                 
 ( . 2888( ، ومسلم رقم )31أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( وقال : هذا حديث حسن صحيح . 3225( ، والرتمذي )4/231أخرجه أمحد )  (2)
 تقدم قريباً .   (1)
 تقدم خترجيه قريباً .   (2)
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 مث املرتب على الفعل احملرم أنواع منها : كما يف احلديث القدسي . واإل (1)" إمنا تركها من َجرَّائي " 
 إمث على ذات الفعل . النوع األول : 
إمث على النتائج واآلاثر املرتتبة على الفعل، فمن زىن أبجنبية فإنه قد ترتب على ذلك آاثر النوع الثاين : 

خل. فالعبد يُعاقب ابلفعل ذاته منها : إدخال الولد األجنيب على غري والده، ومنها : إفساد املرأة  على زوجها ... إ
 واآلاثر املرتتبة عليه .

وجاء   (2): " ليس من نفس تقتل ظلمًا إال كان على ابن آدم األول كفل منها " . ويدل لذلك قوله 
 احلديث .  (3)" ومن سنَّ سيئة فعليه وزرها ... "  :يف احلديث 

 

 واألمُر للَفوِر فَـَباِدِر الزََّمنْ  -41
 

 ا َدلَّ َدليٌل فامْسََعنْ ِإال إذَ  
 

وتقدم أن األصل يف األوامر  يقتضي الفورية  [ ] أن أمر هللا، وأمر رسول هللا هذه قاعدة أصولية : 
] األصل يف األوامر أهنا تقتضي الفورية إال إذا وِجد أهنا تقتضي الوجوب إال إذا قام الصارف، وهنا نقول : 

 ويدل لذلك :  صارف [
يف صلح احلديبية الصحابة  سنة حديث املسور بن خمرمة رضي هللا عنه :     " ملا أمر النيب من الأواًل : 

ودخل على أم سلمة  رضي هللا عنهم أن حيلوا من إحرامهم، فتأخر الصحابة رضي هللا عنهم، فغضب النيب 
   . "(1)كما فعل النيب   وأخربها فأشارت إليه أن خيرج وأن يدعو احلالق وحيلق رأسه، فلما رآه الناس فعلوا

ملا أتخر الصحابة شق عليه وغضب فدل ذلك على أن األمر يقتضي الفورية إْذ لو مل  أن النيب الشاهد 
 .  يقتضِّ الفورية مل يغضب النيب 

الصحابة رضي هللا عنهم كل  يف حجة الوداع " ملا أمر النيب  (2)حديث عائشة رضي هللا عنها اثنيًا : 
اهلدي أن حيل من إحرامه، وأن هعلها عمرة لكي يكون متمتعًا فتأخر الصحابة رضي هللا عنهم من مل يسق 
 فهذا يدل على أن األمر يقتضي الفورية. "  فغضب النيب 

 من حيث اللغة لو أن السيد قال خلادمه : أحضر كذا وكذا فتأخر فإنه حيسن لومه .اثلثاً : 
                                 

 ( . 129أخرجه مسلم )  (1)
 ألنه أول من سن القتل أوالً .  –( . وفيه ورمبا قال سفيان من دمها 1677( ، ومسلم رقم )7321أخرجه البخاري رقم )  (2)
( . وفيه )ومن سن يف ِاإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم 1017أخرجه مسلم رقم )  (3)

 شيء ( . 
 (  .2731أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1211أخرجه مسلم رقم )  (2)
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هم أنه يُراد ابألوامر الفورية، لشدة مبادرهتم ابمتثال األوامر، وهذا القول فَـْهم الصحابة رضي هللا عنرابعًا : 
 هو قول مجهور أهل العلم رمحهم هللا .

رأي الشافعي رمحه هللا أن األوامر ال تقتضي الفورية، وإمنا هي على الرتاخي، واحتج الرأي الثاين : 
 الشافعية على أن األوامر ال تقتضي الفورية حبجج منها : 

 ، مث بعد ذلك صلى .  (1)ملا انم عن صالة الفجر أتخر حىت خرج من ذلك الوادي أن النيب أواًل : 
" :  مل يتأخر، بل فعلها مباشرة، وإمنا خرج من الوادي؛ ألنه كما قال  وهاب عن ذلك : أبن النيب 

  (2) هذا واٍد حضران فيه الشيطان " .
إال يف السنة  يف السنة السادسة، أو التاسعة ومع ذلك مل حيج النيب  ُفرض عليه احلج أن النيب اثنيًا : 

 العاشرة . 
فرض عليه احلج يف السنة التاسعة للهجرة، لكن أتخر النيب  فيجاب عن ذلك أبن الصواب : أن النيب 

  إىل السنة العاشرة، وقد ذكر العلماء رمحهم هللا لتأخره أعذاراً كثرية وأصح ما قيل يف ذلك : 
أن مكة فُتحت يف السنة الثامنة من اهلجرة، فدخل الناس يف دين هللا أفواجًا، وأصبح الناس يْقدمون على 

أن هلس يف  فاحتاج النيب  ملبايعته، ولذلك مُسي العام التاسع بعام الوفود؛ لكثرة من يفد على النيب  النيب 
 نه على املوسم . املدينة، لكي يُبايع الناس وأانب أاب بكر رضي هللا ع

أتخر إىل السنة العاشرة؛ ألن مكة كانت قبل السنة التاسعة يف قبضة املشركني  إن النيب أو يقال : 
فتأخر ومل حيج يف السنة التاسعة لكي ال يشارك الكفار املسلمني يف حجهم وهلذا بعث أاب بكر رضي هللا عنه 

فلكي ال يطوف ابلبيت عراين،  (1) يطوفن ابلبيت عراين "" أال ال حيج بعد العام مشرك وال وأمره أن ينادي 
 .  وال حيج مشرك وتتمحض احلجة للمسلمني أتخر النيب 

  ☺⬧أن األمر يقتضي الفورية إال إذا قام الدليل، ومن ذلك قوله تعاىل : فالصواب : 
    ◼⧫  

⬧➔   ⧫   (2)  فاألمر بقضاء رمضان
على الرتاخي بدليل حديث عائشة رضي هللا عنها قالت : " كان يكون علي  الصوم من رمضان فال أستطيع أن 

                                 
 ( . 680أخرجه مسلم رقم )  (1)
 ل : واٍد [ حضران ... إخل . ( وفيه )فإن هذا منزل ] بد680أخرجه مسلم رقم )  (2)
 ( . 1347( ، ومسلم رقم )1622أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  184سورة البقرة، اآلية :    (2)
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. وأيضًا الصالة وقتها موسع فال أبس أن اإلنسان يصلي أول (3)مين"  أقضية إال يف شعبان ملكان الرسول 
ك واجبًا كاجلماعة، ومامل يقم دليل على صرف األمر من الفورية إىل الوقت، أو يف وسطه، أو يف آخره مامل يرت 
 الصالة والزكاة، واحلج، والكفارات قال تعاىل :    فمثاًل : الرتاخي فاألصل يف ذلك الفورية 
❑☺◆ ◼❑◼ ❑➔◆◆ 

❑◼  (1)  : وقوله تعاىل ◆ ⧫◼ 
  ⧫ ⧫ 

⧫⬧⧫ ⬧    (2)   : وقوله  فكفر " :
 .(4): "اي أيها الناس إن هللا قد فرض عليكم احلج فحجوا"وقوله  (3)عن ميينك "

 (5): " من نذر أن يطيع هللا فليطعه " وكذلك النذر لقوله 
 فيجب على الفور ... إخل . 

************************ 
 
 

 مُر إْن ُروعَي فيِه الَفاعلُ واأل -42
 وإْن يـَُراَع الِفْعُل مْع قطِع النََّظرْ  -43
 

 َفَذاَك ُذوَعنْيٍ وَذاَك الَفاِضُل  
 عْن فاعٍل َفذو ِكَفايٍة أُثِْر 

 

هذان البيتان تكلم فيهما الناظم رمحه هللا عن الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية؛ ألن الفروض تنقسم 
 قسمني : 

 فروض األعيان . األول :  القسم
 فروض الكفاايت .القسم الثاين : 

أنه إن لوحظ العامل يف األمر فذاك فرض عني، وإن لوحظ العمل دون العامل يف األمر والفرق بينهما : 
 فذاك فرض كفاية. 

 هو الذي يطلب من كل شخص بعينه . ففرض العني : 

                                 
 ( .1146( ومسلم رقم )1950أخرجه البخاري رقم )   (3)
 .  43سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  97سورة آل عمران اآلية :    (2)
 ( . 1652( ، ومسلم رقم )6622أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 1337أخرجه مسلم : )  (4)
 ( . 3289( وأبو داود رقم )6696أخرجه البخاري رقم )  (5)
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 بعينه، وإمنا يطلب العمل فقط . هو الذي ال يطلب من كل شخص وأما فرض الكفاية : 
  ❑☺◆ األمر ابلصالة قال تعاىل : مثال ذلك : 

◼❑◼ ◆◆➔❑ ❑◼  (1) 
 األمر هنا لوحظ فيه العامل، فهو فرض عني، فإقامة الصالة مطلوبة من كل أحد . 

   ⧫: األمر ابلوضوء : قال تعاىل املثال الثاين: 
 ❑⧫◆ ⬧ ☺➔ 

◼ ❑◼ ❑➔⬧ 
❑ ⧫◆ ◼   

☺⧫  .... (2)  . اآلية 
األمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول : أبنه فرض عني؛ ألن الوضوء مطلوب من كل أحد، وكذلك الغسل 

 .  فرض عني؛ ألنه مطلوب من كل أحد
  ⧫صالة اجلمعة : قال تعاىل : املثال الثالث : 
⧫ ❑⧫◆ ⬧ ❑ 

❑◼  ❑⧫ ➔☺→ 
⬧➔❑ ◼    (1)  .اآلية ؟ ... 

 األمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول : أبنه فرض عني وهكذا. 
ألذان مل يالحظ فيه العامل، وإمنا لوحظ فيه العمل، املقصود إهاد الفعل فسواء قام ابألذان ااملثال الرابع : 

:  زيد أو عمرو ... إخل حصل الغرض، وكذلك اإلقامة نقول : من فروض الكفاايت وكذلك تغسيل امليت قال 
فتغسيل امليت هنا مل كما يف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف الصحيحني  (2)" اغسلوه مباٍء وسدر " 

 يالحظ فيه العامل، وإمنا لوحظ فيه العمل، وكذلك تكفني امليت والصالة عليه. 
يف هذا بيان أن فرض العني أفضل من فرض الكفاية ووجه ذلك : أن هللا عز قوله : ]وذاك الفاضل[ : 

 ية.وجل أمر به مجيع الناس فدل ذلك على فضله، وكذلك سنة العني أفضل من سنة الكفا
 

 قوٍل ِلرفِع النهي ُخْذ ِبه َتِفي   واألمُر بعَد النَّهِي للِحّل َويفِ  -44
                                 

 .  43سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  6سورة املائدة، اآلية :   (2)
 .  9سورة اجلمعة، اآلية :   (1)
 ( . 1206( ومسلم رقم )1265أخرجه البخاري رقم )  (2)
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األوامر بعد النواهي هل تدل على اإلابحة، أو أن األمر يعود على ما كان عليه قبل النهي ؟ هذا موضع  
 خالف . 

 ففي ذلك رأاين لألصوليني : 
 ة . أن األمر بعد النهي يفيد اإلابحالرأي األول : 
أن األمر بعد النهي يعود إىل ما كان عليه قبل النهي، فإذا كان قبل النهي واجبًا فإنه اآلن الرأي الثاين : 

يكون واجبًا، وإن كان مستحبًا فإنه اآلن يكون مستحباً، وإن كان مباحًا فإنه يكون اآلن مباحًا ... وهكذا وهذا 
 القول هو الصحيح : وهلذا أمثلة : 

  ⬧◆ ◼قولـه تعاىل : ل : املثال األو 
⬧⬧   (1)  ،املسلم حمرَّم عليه الصيد حال إحرامه، مث بعد ذلك أُمر به

 فاألمر هنا بعد احلظر يفيد اإلابحة؛ ألن الصيد قبل النهي ل ابحة. 
  ⧫ ⧫قوله تعاىل: املثال الثاين: 

❑⧫◆ ⬧ ❑ ❑◼ 
 ❑⧫ ➔☺→ ❑➔⬧ 

◼   ⬧◆ 
⧫  ⬧    

 ⧫❑☺◼➔⬧  ⬧⬧ ◆➔ 
❑◼ ⧫⬧  

 ❑⧫◆  ⬧  
 (2). 

 النهي يقتضي اإلابحة؛ ألن البيع قبل النهي مباح، مث أُمر به بعد النهي فيقتضي اإلابحة . هنا األمر بعد 
  ⬧⬧ ◼قوله تعاىل : املثال الثالث : 
 ⧫ ❑➔⬧ 

                                 
 .  2سورة املائدة ، اآلية :   (1)
 .  10 – 9سورة اجلمعة، اآلية :   (2)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 104 

☺✓⧫  (3) . 
ر به بعد انسالخ األشهر احلرم، األمر هنا بعد  هُني عن قتل املشركني يف األشهر احلرم، مث بعد ذلك ُأمِّ

 احلظر يفيد الوجوب؛ ألن قتل املشركني قبل األشهر احلرم  واجب كما قال تعاىل : 
❑➔⬧◆ ✓☺  

☺ ⬧➔❑⧫    (1). 
ور به فيقتضي االستحباب؛ ألنه التطوع يف وقت النهي ممنوع، لكن بعد وقت النهي مأماملثال الرابع : 

  (2)" فأعيِنِّ على نفسك بكثرة السجود".:  قبل وقت النهي هذا التطوع مستحب لقوله 
 

******************** 
 

 

 وافْـَعْل َعبادًة إذا تَـنَـوََّعتْ  -45
 لِتَـْفَعَل السُّنََّة يف الَوْجَهنْيِ  -46

 

 ُوُجوُهَها ِبكلِّ َما َقْد َوَرَدْت  
  الشَّرَْع ِبِذي الّنوَعنْيِ وحتفظَ 

 

هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رمحه هللا يف قواعده : وذلك أنه إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فاختلف 
 أهل العلم رمحهم هللا : هل خيصص نوع من هذه األنواع، أو أن هذه األنواع تفعل كلها ؟ 

ن األنواع، فمثال يف االستفتحات يستحب أن املشهور من املذهب أنه خيصص نوع مالرأي األول : 
ويف التشهدات يقولون : ُيستحب أن يتشهد بتشهد ابن مسعود  (1)) بسبحانك اللهم وحبمدك ... (يستفتح 

، وهذا قول كثري من أهل العلم رمحهم هللا : أنه خيصص نوع من هذه األنواع، إما ملعىن  (2)رضي هللا عنه ... إخل 
 و لكونه أصح من غريه، أو لغري ذلك .فيه، أو لكثرته، أ

اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ال خيصص الرأي الثاين : 
كثرية منها : ما ورد  شيء منها، بل تفعل هذه العبادات كلها، فمثاًل االستفتاحات، ورد استفتاحات عن النيب 

" ، وحديث أيب هريرة      (3) " سبحانك اللهم وحبمدك ..."دري  رضي هللا عنه : يف حديث أيب سعيد اخل
                                 

 .  5سورة التوبة، اآلية :   (3)
 .  5سورة التوبة، اآلية :   (1)
 ( . 489أخرجه مسلم رقم )  (2)
 سيأيت خترجيه قريباً .   (1)
 سيأيت خترجيه قريباً .  (2)
( ولفظه : " سبحانك اللهم وحبمدك، 804( ، وابن ماجه رقم  )900( ، والنسائي رقم )242) ( ، والرتمذي رقم775أخرجه أبو داود رقم )  (3)

 ص وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك( ، وصوب أبو داود إرساله وضعفه الرتمذي، وكذلك ضعفه اإلمام أمحد كما يف مسائل ابنه عبد هللا
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" ، وحديث عائشة رضي هللا عنها  (4) اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب... "
فطر  " وجهت وجهي للذيوحديث علي رضي هللا عنه  (1)اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل..." 

" اللهم لك احلمد أنت قيم السماوات . وحديث ابن عباس رضي هللا عنهما  (2) السموات واألرض ... "
َِ التشهدات الثابتة عن النيب .  وغري ذلك مما صح عن النيب  (3) واألرض ومن فيهن ..." منها :  وأيضًا

" التحيات املباركات ابن عباس وتشهد  (4) " التحيات هلل والصلوات والطيبات ... "تشهد ابن مسعود 
 (2) " التحيات الطيبات الصلوات    هلل ... "وتشهد أيب موسى رضي هللا عنه   (1)الصلوات الطيبات..."

 . (3)وتشهد عمر

                                                                                                           
 (.   399وفاً ، رواه مسلم يف صحيحه رقم )موق ( ، وقد جاء هذا االستفتاح من قول عمر 76)
( ولفظه " اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من 598( ومسلم رقم )744أخرجه البخاري رقم )  (4)

 خطاايي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء والثلج والربد " . 
إذا قام من الليل افتتح صالته : " اللهم رب جربائيل  النيب  –أي  –( ولفظه : قالت عائشة رضي هللا عنها " كان 770أخرجه مسلم رقم )  (1)

ق ن احلوميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختلف فيه م
 إبذنك، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم " .

( ولفظه " وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفًا وما أان من املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل 771أخرجه مسلم رقم )   (2)
أنت، أنت ريب وأان عبدك، ظلمت نفسي، واعرتفت بذنيب، رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأان من املسلمني، اللهم أنت امللك ال إله إال 

، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت
 ستغفرك وأتوب إليك ". لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك، أان بك وإليك، تباركت وتعاليت، ا

( ولفظه " اللهم لك احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد، لك ملك 769(، ومسلم رقم )1120أخرجه البخاري رقم )  (3)
حلق، السموات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد أنت نور السموات، ولك احلمد أنت ملك السموات واألرض، ولك احلمد أنت احلق، ووعدك ا

حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت،  ولقاؤك حق، وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد 
وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت املقدم، وأنت املؤخر، ال إله إال 

 ال إله غريك " . أو :  –أنت 
 ( . 402( ، ومسلم رقم )831أخرجه البخاري رقم )  (4)
( " التحيات املباركات الصلوات الطيبات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا 403أخرجه مسلم رقم ) (1)

 سول هللا " . الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدًا ر 
( ولفظه " التحيات الطيبات الصلوات هلل، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا 404أخرجه مسلم رقم ) (2)

 الصاحلني، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله " . 
( ولفظه عند مالك والبيهقي " 2/144( والبيهقي        )3067( ، وعبد الرزاق )738الرسالة ) ( والشافعي يف53أخرجه مالك يف املوطأ )  (3)

ت هلل، التحيات هلل، الزاكيات هلل، الطيبات الصلوات هلل ... " إخل كتشهد ابن مسعود، ويف لفظ للبيهقي " التحيات هلل، الزاكيات هلل، الطيبا
( ومل خيتلفوا أن احلديث موقوف على عمر ورواه بعض املتأخرين عن 2/180الدارقطين يف علله ) الصلوات هلل ..." كتشهد ابن مسعود، وقال

إمساعيل بن أيب أويس عن مالك عن الزهري عن عروة عن ابن عبٍد عن عمر مرفوعًا . ووهم يف رفعه والصواب موقوفًا، وكذلك صححه موقوفًا 
 ( .   4/25ابن امللقن يف البدر املنري     )
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فإن اإلنسان يفعلها   رضي هللا عنهم، وغري ذلك مما صح عن النيب  (5)، وتشهد عائشة (4)وتشهد ابن عمر
هذا اترة أخرى، وأيضاً التسبيح بعد الصالة، يسبح، وحيمد، ويكرب ثالاثً وثالثني، مث يقول كلها، يفعل هذا اترة، و 

 (1)يف متام املائة : ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير . 
 . (2)متام املائة : هللا أكرب أو يسبح ثالاث وثالثني، وحيمد ثالاث وثالثني، ويكرب ثالاثً وثالثني ويقول يف 

 (3)أو يقول : سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب مخساً وعشرين مرة . 
فيفعلها كلها، اترة يفعل هذا، واترة يفعل هذا، وذكر الشيخ  (4)أو يسبح عشراً، وحيمد عشراً، ويكرب عشرًا 

 رمحه هللا من الفوائد: 
 كلها .   فعل السنةأواًل : 

: أي : أنك حتفظ العلم ال تنساه، أما إذا داوم اإلنسان عبادة  اثنيًا : ] وحتفظ الشرع بذي النوعني [
 واحدة فإنه ينسى بقية العبادات . 

را على نوع اثلثًا :  أن اإلنسان إذا كان ينوع فإن هذا ادعى إىل حضور القلب وخشوعه، لكن إذا كان مص ِّ
 .    فإن هذا أبعد عن اخلشوع

أن اإلنسان قد يكون مشغواًل ال يتمكن من الذكر الطويل، وإمنا يتمكن من الذكر القصري فيأيت به رابعًا : 
 وحتصل له السنة.

*********************** 
 

 واْلَزْم طرِيَقَة النَّيبِّ املُْصطَفى  -47
 

 َوُخْذ ِبَقْوِل الرَّاِشِدين اخلَُلَفا  
 

 الطريقة : السرية، والسنة، وحنوذلك . النيب املصطفى [ :  قولـه : ] والزم طريقة

                                 
قال ابن عمر : وزدت فيها " وحده ال شريك  –وفيه  –( كتشهد ابن مسعود رضي هللا عنه 1/351( والدارقطين )971أخرجه أبو داود رقم )  (4)

 ( . 4/27له " بعد شهادة أن ال إله إال هللا " وقال الدارقطين يف سننه )هذا إسناد صحيح( وكذلك صححه ابن امللقن كما يف البدر املنري  )
( ولفظه كما روى القاسم بن حممد عنها قال : " كانت عائشة تعلمنا 2/144( والبيهقي )1/293( وابن أيب شيبة )55أخرجه مالك يف املوطأ )  (5)

ده وإسناالتشهد وتشري بيدها تقول : التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هلل السالم على النيب ورمحة هللا وبركاته ... " إخل كتشهد ابن مسعود 
 صحيح . وقال الدارقطين يف علله : وروي هذا احلديث عن عائشة مرفوعاً والصواب وقفه عليها. 

 ( . 597أخرجه مسلم رقم )  (1)
 ( . 595( ، ومسلم رقم )843أخرجه البخاري رقم )  (2)
( ، 1351( والنسائي رقم )3413)   ( ، والرتمذي رقم      5/184( ، وأمحد )2017( وابن حبان رقم )752أخرجه ابن خزمية رقم )  (3)

( وقال الرتمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن خزمية وابن حبان 4898( ، والطرباين رقم    )1/253( ، واحلاكم )1/312والدارمي )
 واحلاكم . 

 ( . 6329أخرجه البخاري رقم )  (4)
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     وقولـه : ] النيب املصطفى [ : النيب املراد به حممد 
 و )أل( هنا للعهد الذهين، وليست للعهد الذكري، وال للعهد احلضوري . 

 من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه . والنيب : 
هللا يف كتاب النبوات : )أن النيب ينبئه هللا، وهو ينبئ مبا  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه

أنبأ هللا، فإن أرسل مع ذلك إىل من خالف أمر هللا ليبلغه رسالة من هللا فهو رسول. وأما إذا  
كان إمنا يعمل ابلشريعة قبله ومل يرسل إىل أحد يبلغه عن هللا رسالة فهو نيب وليس برسول ( اهـ 

 . 
الراشد : اسم فاعل من رشد يرشد رشداً، والرشد ول الراشدين اخللفا [ قولـه : ] وخذ بق

 نقيض الضالل، وهو إصابة وجه األمر؛ أي : خذ بقول اخللفاء الراشدين .
" عليكم قال :  حديث العرابض بن سارية رضي هللا عنه أن النيب ودليل ذلك : 

  (1).  واجذ ... "بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها ابلن
 .(2) " إن يطيعوا أاب بكر وعمر يرشدوا ":  وقولـه 
 (3)" اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر":  وقولـه 
 (4)."إن هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه": وقولـه 

وأنخذ أيضًا بسنة اخللفاء الراشدين من بعده أيب بكر، وعمر،  فنأخذ بسنة النيب 
وعلي رضي هللا عنهم، فإذا ورد عن هؤالء سنة مل ختالف كما سيأتينا يف شروط قبول  وعثمان،

 قول الصحايب فإننا أنخذ هبا . 
 

 

 قوُل الصَّحايبْ ُحجٌَّة على األَصحْ  -48
 

 ما مْل خُياِلْف ِمثَله فَما رََجحْ  
 

و فعل، من قول، أ هو ما أثر عن أحد من أصحاب النيب قولـه : ] قول الصحايب [ 
ولو ساعة، أو رآه مؤمناً  أو تقرير يف أمر من أمور الدين.  والصحايب : هو من صحب النيب 

                                 
( ، وقال الرتمذي هذا 95( والدارمي رقم )42ابن ماجه رقم )( و 2676( والرتمذي رقم )4607( وأبو داود رقم )4/126أخرجه أمحد )  (1)

حديث حسن صحيح، وكذلك صححه ابن حبان واحلاكم وأبو نعيم كما يف جامع العلوم واحلكم وصححه البزار فيما نقله عنه ابن عبد الرب، 
 اجلامع.   وأيضًا صححه ابن عبد الرب كما يف اجلامع وصححه اهلروي يف ذم الكالم وصححه ابن رجب يف

 ( . 681أخرجه مسلم رقم )  (2)
 ( ويف إسناده ضعف حلال سامل أيب العالء . 5/12( ، والبيهقي )5/382( ، وأمحد )3662أخرجه الرتمذي رقم )  (3)
 ( . 87، 3/86( واحلاكم )401، 2/53( وأمحد )3682أخرجه الرتمذي رقم )  (4)
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 ومات على ذلك . 
 وقول الصحايب ينقسم إىل أقسام : 

 قوله فيما ال جمال للرأي فيه فهذا حجة .القسم األول : 
 إذا قال قوالً وخالفه غريه من الصحابة، فليس حجة . القسم الثاين :

وقد نقل اآلمدي، وابن احلاجب، واألسنوي، والفتوحي وغريهم : اإلمجاع على أن قول 
الصحايب يف مسائل االجتهاد ليس حجة على صحايب آخر؛ وهلذا قال املؤلف : ) ما خيالف 

 مثله فما رجح ( لكن ما موقفنا من أقوال الصحابة رضي هللا عنهم ؟ 
ن أقواهلم ما كان أقرب إىل الدليل، وقواعد الشرع نقول : موقفنا من أقواهلم أننا نتخري م

 وأصوله . 
إذا قال الصحايب قواًل وانتشر ومل يظهر له خمالف، فجمهور أهل العلم القسم الثالث : 

 على أنه حجة، وهذا هو اإلمجاع السكويت . 
يب ما عدا هذه األقسام، اختلف أهل العلم      رمحهم هللا هل قول الصحاالقسم الرابع : 
 حجة أو ليس حبجة ؟ 

 مجهور أهل العلم على أنه حجة بشرطني :  الرأي األول :
أن ال خيالف النص؛ أي : الدليل من الكتاب والسنة، وأضاف بعض  الشرط األول :

العلماء شرطًا اثنيًا وهو أن ال خيالف القياس، فإن خالف القياس فاألكثر أنه حيمل على 
 لف القياس ابجتهاد من عنده . التوقيف؛ ألنه ال ميكن أن خيا
ال يكون حجة؛ ألنه خالفه دليل شرعي، أما إن خالف قول  وقال بعض العلماء :

 صحايب آخر فهذا تقدم بيانه . 
 بقولـه تعالـى :     واستدلوا علـى أنـه حجـة : أواًل :

❑→◆ ⧫❑  
☺⧫ ◆  (1) . 

: " ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد  : قوله نيًا اث
 (2).ذهباً، ما بلغ مد أحدهم وال   نصيفه"

                                 
 .  100سورة التوبة، اآلية :   (1)
 ( .2541) ومسلم رقم )3673البخاري رقم ) أخرجه  (2)
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 ، أو مسعها ممن مسع النيب  أن فتواه ال خترج عن ستة أمور : أنه مسعها من النيب  اثلثاً :
ن مألهم اتفقوا عليها ومل يبلغنا إال ، أو فهمها من كتاب هللا عز وجل فهمًا خفي علينا، أو أ

قول املفيت، أو أن يكون ذلك لكمال علمه ابللغة وداللة اللفظ، أو لقرائن حالية اقرتنت 
 فليس حبجة .  ابخلطاب، ففي كل ما تقدم حجة، وإن فهم ما مل يرده النيب 

، وعاصروا من غريهم؛ ألهنم عاصروه سالمة عقيدهتم وأهنم أعلم حبال النيب  رابعًا :
 التنـزيل، وأيضاً مل تظهر يف عهدهم اآلراء واألهواء ... إخل . 

أن قول الصحايب ليس حبجة، وهذا نسبه صاحب الورقات أبو املعايل الرأي الثاين : 
اجلويين رمحه هللا للشافعي، ونفاه ابن القيم رمحه هللا، وقال به أيضًا الغزايل، وأبو املعايل اجلويين 

لصحابة رضي هللا عنهم غري معصومني، وهلذا اختلف الصحابة رضي هللا عنهم ، بدليل : أن ا
 يف مسائل كثرية منها : العول، واجلد، واألخوة، وأمهات األوالد وغري ذلك . 

" إن يطيعوا  أن احلجة قول أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما؛ لقول النيب  القول الثالث :
وقوله  (2) " اقتدوا ابللذين من بعدي أيب بكر وعمر ":  وقوله  (1)أاب بكر وعمر يرشدوا ".

 " (3).  " إن هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه 
أن احلجة قول اخللفاء  الراشدين؛ ملا تقدم من حديث العرابض بن سارية القول  الرابع : 

 ، والراجح : أن قول الصحايب حجة . (1)رضي هللا عنه 
 

************************* 
 

 

 وحجَُّة الّتْكِليِف ُخذَها أربَعهْ  -49
 ِمْن َبعِدها إمجاُع هِذي اأُلمَّهْ  -50

 

 قرآنـَُنا َوُسنٌَّة ُمثَـبَـَّتهْ  
 والرَّابُع القياُس َفافْـَهَمنَّهْ 

 

 هو ما كلف املخاطب مبقتضاه فعاًل، أو تركاً . قولـه : ] التكليف [ : 
 البالغ العاقل .  واملكلف هو :

 ين الشطرين تكلم املؤلف رمحه هللا عن أدلة التشريع . يف هذ

                                 
 ( . 180تقدم ص )  (1)
 ( . 180تقدم ص )  (2)

 ( .180تقدم خترجيه ص )  (3)
 ( . 180تقدم ص )  (1)
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 واعلم أن أدلة التشريع تنقسم قسمني : 
 أدلة متفق عليها .القسم األول : 
أدلة خمتلف فيها، وسنتعرض إن شاء هللا لبيان هذه األدلة وذكر ما يتعلق  القسم الثاين :

 هبا . 
  فاألدلة املتفق عليها :

، املعجز بنفسه، املتعب د بتالوته،  كالم هللا املنزل على نبينا حممد القرآن : وهو  أواًل : 
والقرآن حجة إبمجاع املسلمني، وقد دل على ذلك أدلة كثرية، فالقرآن كله دليل على أن القرآن 

  ⧫حجة، ومن األدلة على ذلك قوله تعاىل : 
 ⬧ ◆ ⬧→❑ 

 →◼▪ ◆ ☺    
  (1) : وأيضا قوله تعاىل  ⧫ 

⧫ ❑⧫◆ ❑➔ 
 ◆➔❑ ▪❑⧫  (2) : وقوله تعاىل   

⧫  ⬧ ◆ 
  ◼▪ ◆⧫◆ 

⬧ ❑        (3)  ( : فقال
 برهان ( يعين حجة . 

فاألدلة أيضاً كثرية : فكل السنة دليل على وجوب طاعة هللا عز وجل، ومن وأما السنة : 
 طاعة هللا األخذ مبا جاء يف كتاب هللا عز وجل . 

  . "(4): " إن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد  وقوله 
  ] وسنة مثبتة [ .لسنة كما ذكر الشيخ رمحه هللا ا اثنياً :

 الطريقة والسرية، سواء أكانت محيدة، أم غري محيدة .  والسنة يف اللغة :

                                 
 .  57سورة يونس، اآلية :   (1) 

 .  59سورة النساء، اآلية :   (2)
 .  179سورة النساء، اآلية :   (3)
 ( . 128انظر ص )  (4)
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 ، وفعله، وتقريره، والسنة أيضاً حجة ابإلمجاع .  فهي قول النيب  وأما يف االصطالح :
  من ذلك قوله   تعاىل :أدلة كثرية : والدليل على ُحجية السنة 

⧫ ⧫ ❑⧫◆ 
❑➔  ❑➔◆ 
⧫❑▪   : وقوله تعاىل ⧫◆ ⬧◆ 
❑▪ ◼⬧ ⧫◆ ⧫ 

⧫ ❑⧫⬧   :وقوله تعاىل  ➔  
 ⧫❑⬧➔  ❑➔⬧ 

⬧  ⧫◆ ⬧ 
⧫❑➔  ◆ ❑→ ▪  

 (1) : وقوله تعاىل  ⬧◆⬧ ⧫ 
⧫❑→⬧ ⧫ ◼  
➔ ◆   

⧫           (2) : وقوله تعاىل  ◆⧫ 
⧫ ⬧☺ ◆ ◆⬧ ⬧ 
⬧  ➔❑◆◆   

⧫❑⧫ ⬧ ◆  
      (3) . 

 وأما األدلة من السنة على حجية السنة فمنها : 
"عليكم بسنيت، وسنة اخللفاء قال :  حديث العرابض بن سارية رضي هللا عنه أن النيب 

 احلديث .  (4)بعدي" الراشدين املهديني من 
" إذا هنيتكم عن شيء ومنها ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: 

                                 
 .  31آل عمران، اآلية : سورة   (1)
 .  63سورة النور، اآلية :   (2)
 .  36سورة األحزاب، اآلية :   (3)
 (. 180انظر ص )  (4)
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 (5).  فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم "
، وكذلك  " (1)"فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد :  وقوله 

 .  ذا ثبتت عن النيب اإلمجاع منعقد على حجية السنة إ
 .   فيشرتط حلجية السنة أن تكون اثبتة عن النيب 

من أدلة التشريع ، وهو  قولـه : ] من بعدها إمجاع هذي األمة [ : هذا الدليل الثالث :
 دليل اإلمجاع . 

 يطلق على العزم واالتفاق، ومن ذلك قوله تعاىل : واإلمجاع يف اللغة : 
❑➔⬧   . 

يف عصر من العصور بعد  : فهو اتفاق جمتهدي أمة حممد أما يف االصطالح 
 وفاته على أمر ديين . 

 : خيرج وجود خالف، ولو كان املخالف واحداً فال إمجاع . قولنا : )اتفاق( 
أي من توفرت فيه شروط االجتهاد، وخيرج املقلدين والعوام فال : )جمتهدي(: قولنا 
 وخالفاً .عربة وفاقاً 
 خيرج األمم السابقة فال يعتد إبمجاعهم . ( : )أمة حممد  قولنا:
 خيرج من مات، ومن مل يولد . )يف عصر من العصور( :  قولنا:
 . خيرج االتفاق يف حياته )بعد وفاته( :  قولنا :

ل على خيرج األمور الدنيوية، والعقلية، واللغوية. واإلمجاع حجة، وقد دقولنا: )أمر ديين(: 
  ⧫حجيته القرآن، والسنة، أما القرآن : فقوله تعاىل : 

⧫ ❑⧫◆ ❑➔ 
 ❑➔◆ ⧫❑▪ 

◆    ⬧ 
⧫◆⬧   ◼⬧ ◼ 

 ◆▪❑  (1)  مل نتنازع يف شيء مفهوم هذه اآلية أننا إذا
                                 

 ( .65انظر ص )  (5)
 ( . 128انظر ص )  (1)
 .  59سورة النساء، اآلية :   (1)
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 فإنه حجة بذاته . 
  ⧫◆ ⧫ ⧫❑▪: قوله تعاىل :  وأيضًا 
 ➔⧫ ⧫ ⧫✓⧫⬧ ⬧  

⧫◆ ◆  
⧫✓⬧☺ ◆❑ ⧫ 

◆❑⬧ ◆   
◆◆ ⧫    (2). 

  ⧫◆ ◆ تعاىل : فقال 
⧫✓⬧☺   فإذا أمجع املؤمنون على شيء فهذا سبيلهم، فإذا اتبع

 غري السبيل فهو ضال.
  ◆ ➔وأيضًا : قوله تعاىل : 

 ◆   عدواًل خياراً أي  ❑❑→⧫ 
→◆ ⧫◼   (3)  ومقتضى الشهادة على

 الناس : أهنم عصموا من اخلطأ فيما أمجعوا عليه قوالً وفعالً . 
ال جتتمع أميت على "  –وإن كان فيه   ضعف  - فما يُروى عن النيب وأما السنة : 

    (4).  ضاللة "
ُمر  عليه جبنازة فأثىن عليها الصحابة رضي هللا  وكذلك ما ثبت يف الصحيح أن النيب 

:  مث مروا عليه جبنازة فأثنوا عليها شرًا فقال النيب  "وَجَبْت ":  م خريًا فقال النيب عنه

                                 
 .  115سورة النساء، اآلية :   (2)
 .  143سورة البقرة، اآلية :   (3)
( والبيهقي يف األمساء 1/115( واحلاكم يف املستدرك =           = )80( وابن أيب عاصم يف السنة )2167الرتمذي يف جامعه رقم ) أخرجه  (4)

( والطرباين يف الكبري 4253( وضعفه الرتمذي والدارقطين يف علله .            وجاء من وجه آخر رواه أبو داود رقم  )322والصفات رقم )
( والزركشي يف املعترب وابن حجر يف التلخيص 122( وضعفه ابن كثري يف حتفة الطالب )92وابن أيب عاصم يف السنة )( 3440رقم )

 ( وقال : هذا حديث مشهور له طرق كثرية ال خيلو واحد منها من مقال . 3/141)
( واحلاكم يف املستدرك 3/244 املعرفة والتاريخ )( ، والفسوي يف85وقد جاء هذا من قول أيب مسعود البدري أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة )

( ورجاله ثقات ، وقال احلافظ يف التلخيص إسناده صحيح وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وقال الزركشي والظاهر وقفه على أيب 4/506)
 مسعود . 
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وقال ابن مسعود رضي هللا عنه : " ما  (1) "وجبت" ُث  قال : " أنتم شهداء هللا يف األرض"
 (2)رآه املسلمون حسناً فهو عند هللا حسن" . 

 واإلمجاع يشرتط حلجيته شروط : 
أن يكون اإلمجاع من العلماء اجملتهدين فال عربة إبمجاع العوام، ويكفي : الشرط األول 

 االجتهاد اجلزئي؛ ألن اشرتاط االجتهاد املطلق يؤدي إىل تعذر االجتهاد . 
 اإلسالم، وهذا ظاهر لكن يذكره األصوليون.  الشرط الثاين:

ابن جرير رمحه هللا ال  أن يكون اإلمجاع من مجيع العلماء اجملتهدين، وعندالشرط الثالث : 
 عربة مبخالفة الواحد واالثنني. 

 أن يكون اجملمعون أحياء موجودين.  الشرط الرابع :
العدالة، وهو قول مجهور األصوليني، وعند بعضهم ال يشرتط؛ لعدم ما   الشرط اخلامس :

 يدل على ذلك . 
شرط أو ليس  اختلف األصوليون يف انقراض عصر اجملتهدين هل هو الشرط السادس :
 شرطاً لصحة اإلمجاع . 

يعين لو أن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعوا على مسألة من املسائل هل يشرتط أن ينقرضوا 
 لكي يكون إمجاعهم حجة أو ليس شرطاً ؟ 

مجهور األصوليني : على أن انقراض عصر اجملتهدين ليس شرطاً؛ ألن أدلة اإلمجاع ال 
 ابعني احتجوا إبمجاع الصحابة .توجب انقراض العصر؛ وألن الت
أنه يشرتط انقراض  -وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحه    هللا  -وقال بعض الشافعية 

 العصر؛ الحتمال رجوع بعضهم . 
 

 يرتتب على اإلمجاع : 
 وجوب اتباعه، وحرمة خمالفته من أهله، ومن غريهم.  أوالً : 

                                 
ا أثنيتم عليه خريًا فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم : )هذ ( . وفيه قال عمر )ما وجبت( قال 949( ومسلم رقم )1367أخرجه البخاري رقم )  (1)

 عليه شراً فوجبت إليه النار أنتم شهداء هللا يف األرض( . 
( والبيهقي 243( وصححه احلاكم ووافقه الذهيب وأخرجه أبو داود الطيالسي رقم )3/79( واحلاكم )1816( ، والبزار )1/379أخرجه أمحد )  (2)

 وجه آخر. ( من 251يف االعتقاد رقم )
 ( إسناده جيد . 391( عن هذا األثر : وإمنا هو اثبت عن ابن مسعود من قوله ، وقال ابن كثري يف حتفة الطالب )82وقال ابن القيم يف الفروسية )
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 ألمة ال جتتمع على خطأ . ال يقع إمجاع على خالف نص؛ ألن ا اثنياً : 
 ال يقع إمجاع على خالف إمجاع الْستِّلزامه تعارض قطعيني .  اثلثاً :
 ال هوز ردة هذه األمة .  رابعاً :

 ال ميكن لألمة تضييع نص حتتاج إليه، لكن قد ههله البعض دون الكل .  خامساً :
 تكفريه . اإلمجاع املعلوم يكفر خمالفه، وغري املعلوم ميتنع  سادساً :
مجهور األصوليني : إذا اختلف الصحابة على قولني ال هوز ملن بعدهم إحداث  مسألة :

 قول اثلث؛ التفاقهم على عدم القول الثالث، لكن هوز إحداث تفصيل؛ ألنه ال يرفع القولني .
: هذا الدليل الرابع من األدلة املتفق عليها؛ وهو  ] والرابع القياس فافهمنه [ قوله :

 التقدير .  وهو يف اللغة :القياس 
إحلاق فرع أبصل يف حكم لعلة جامعه. ويتبني من هذا التعريف أركان  ويف االصطالح :

 القياس، فأركان القياس أربعة : 
 األصل : وهو املقيس عليه .  الركن األول :
 الفرع : وهو املقيس . الركن الثاين :

 صف اجلامع بني الفرع واألصل إلثبات احلكم . العلة اجلامعة : وهي الو  الركن الثالث :
 احلكم : وهو حمل القياس .  الركن الرابع :

والقياس حجة ابتفاق األئمة األربعة، فهم يتفقون على أن القياس حجة، وخالف يف ذلك 
الظاهرية ومع ذلك فإهنم يقولون ابلقياس. يعين إذا قرأت يف كتبهم جتد أهنم يلتزمون ابلقياس 

 .أحياانً 
 وقد دل على حجية القياس : الكتاب، والسنة، وإمجاع الصحابة رضي هللا عنهم. 

فاألدلة على ذلك كثرية : فكل األدلة اليت ورد فيها األمر ابالعتبار، والتفكر أما الكتاب 
 واليت فيها ضرب األمثال دالة على إثبات القياس ومن ذلك :

  ⬧⬧ ◆ ◼أواًل: قوله تعاىل : 
◆⧫ ◆⧫◆ 

⧫➔ ⧫ ◆☺◆  
 وامليزان : ما توزن به األمور ويقاس بينها. (1)

                                 
 . 25سورة احلديد، اآلية :   (1)  
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  ◆ ⧫◆اثنياً: قوله تعاىل : 
 ⧫⬧ ◆ ➔ 
⬧⬧  ◆⧫ ◼⧫ 

◆☺ ⧫ ⧫◆◆  
 ✓ ◆ ⬧☺⬧ 

☺❑⧫   (2) . 
 فهنا فيه قياس، قياس إحياء املوتى على إحياء األرض . 

  ◆❑➔◆  ⧫⧫قوله تعاىل :  اثلثًا :
⧫ ➔ ◼➔ ◆❑➔◆ 

❑◆ ⧫◼   (1) دة اخللق هنا قياس اإلعادة على البدء فإعا
هنا قيست على بدء خلقهم، بل أهون فاستدل هللا عز وجل على وجود البعث خبلق الناس أول 

 مرة . 
  ◆◆ ⬧ ⬧⧫ ⧫◆ رابعاً : قوله تعاىل :
⬧  ⧫⬧ ⧫  ⬧→➔ 

◆ ◆  ➔ ⬧ 
✓ ⧫ ⧫ ▪⧫  

◆➔❑◆   ⧫   (2) . 
 أيضًا كل األدلة اليت فيها األمر ابالعتبار والتفكر كما يف قوله تعاىل : خامسًا : 

⧫⬧ ⧫ 
   (3). 

 وغري ذلك من األدلة .
 وأما السنة فاألدلة أيضاً كثرية من ذلك : 

ديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف الصحيحني يف قصة الرجل الذي جاء إىل النيب ح أواًل :
                                 

 .  39سورة فصلت، اآلية :   (2)
 .  27سورة الروم، اآلية :   (1)
 .  79، 78ن : سورة يس اآليتا  (2)
 .  2سورة احلشر، اآلية :   (3)
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  فقال : اي رسول هللا إن امرأيت ولدت غالماً أسود . فقال النيب  : " قال : "هل لك إبل ؟
قال : إن فيها لُوْرقا "هل فيها من أورق" ؟  قال : محر قال :"فما ألواهنا ؟ "  : "نعم" قال 

" وهذا عسى أن يكون  قال: عسى أن يكون نزعه عِّْرق قال :أىن أاتها ذلك " " ف قال :
  (1).نزعه ِعْرق "

 لون هذا الولد على ألوان هذه اإلبل.  فهنا قاس النيب 
: " إن أمي نذرت  حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف املرأة اليت قالت للنيب اثنيًا : 

" نعم حجي عنها، أرأيت لو كان :  ا ؟ فقال النيب أن حتج فلم حتج حىت ماتت، أفأحج عنه
 (2).على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا هللا؛ فاهلل أحق ابلوفاء "

َدين هللا عز وجل على َدين املخلوق، فكما أنه هب قضاء َدين املخلوق  فهنا قاس النيب 
 فكذلك أيضاً هب قضاُء َدين النذر.

ة رضي هللا عنهم على استخدام القياس يف وقائع كثرية وكذلك من األدلة: إمجاع الصحاب
من هذه الوقائع : قياسهم مانع الزكاة على مانع الصالة يف قتاله، وقوهلم يف خالفة أيب بكر :     

ومن ذلك قول علي رضي هللا عنه : " اجتمع رأيي   (3)" رضيه لديننا أفال نرضاه لدنياان ! ؟".
أن ال يبعن كاحلرائر، أما اآلن فقد رأيت  –أمهات األوالد يف  –ورأي عمر رضي هللا عنه 

 (4)بيعهن  كاإلماء " . 

                                 
 ( . 1500( ، ومسلم رقم )5305أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1852أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( ، وإسناده ضعيف جدًا . 3/183أخرجه ابن سعد ف ي طبقاته )  (3)
 ( بسند صحيح.  6/436( وابن أيب شيبه )2046( وسعيد بن منصور )7/291أخرجه عبدالرزاق )  (4)
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 والقياس يشرتط حلجيته شروط :  
أن يكون حكم األصل املقيس عليه اثبتًا بنص، أو إمجاع، أو اتفاق الشرط األول : 

 اخلصمني عليه وال يكون منسوخاً . 
 ل املعىن . أن يكون املقيس عليه معقو  الشرط الثاين :

أن توجد العلة بتمامها يف الفرع الذي يطلب إحلاقه ابألصل، أو يغلب  الشرط الثالث :
 الظن على وجودها، وأن ال يكون حكم الفرع منصوصاً عليه بنص خيالف حكم األصل . 

 أن يكون حكم الفرع مساوايً حلكم األصل. الشرط الرابع : 
 . أن تكون العلة متعدية  الشرط اخلامس :
 أن تكون العلة اثبتة بنص، أو إمجاع، أو استنباط .  الشرط السادس :
 أن ال ختالف العلة نصاً، أو إمجاعاً .  الشرط السابع :
إذا كانت العلة مستنبطة، فالبد أن تكون وصفًا مناسبًا صاحلًا لرتتب  الشرط الثامن :

 احلكم .  
ية العملية، وال هري القياس يف أن يكون القياس يف األحكام الشرع الشرط التاسع :

 العقائد والتوحيد إذا أدى ذلك إىل البدعة .
ويفهم من هذه الشروط أن القياس ال يكون يف املقد رات، وكذلك ال يكون يف العلة إذا  

 كانت تعبدية ليست معقولة املعىن.
" :  ومن أمثلة القياس : ما سبقت اإلشارة إليه من حديث عبادة رضي هللا عنه قال 

الذهب ابلذهب، والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح 
فالشارع نص على الذهب والفضة وأنه هري فيهما الراب،  (1)ابمللح، مثاًل مبثل، سواء بسواء "

الت فقاس العلماء رمحهم هللا على الذهب والفضة : كل ما كان مثنًا لألشياء مثال ذلك : الراي
واجلنيهات والدينارات ... إخل . هذه هري فيها الراب قياسا على الذهب والفضة، فالذهب 

 والفضة: أصل، وهذه الرايالت : فرع، والعلة : الثمنية، واحلكم : جراين الراب . 
" الرب ابلرب ... إخل " قاس العلماء رمحهم هللا : األرز على الرب يف جراين املثال الثاين : 

فاألصل املقيس عليه هو الرب، والفرع املقيس هو األرز، والعلة هي الطعم والكيل، واحلكم  الراب،

                                 
 ( . 94تقدم خترجيه ص )  (1)
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 : جراين الراب، وعلى هذا فقس .
 هي مناط القياس الشرعي، وهي أحد أركانه األربعة: والعلة : 

 األصل، والفرع، وحكم األصل، والعلة . 
منع القاضي من القضاء حال فال يصح القياس الشرعي إال بعلة صحيحة مثال ذلك : 

فقرر العلماء أن املنع هنا  (1) " ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان":  الغضب، لقوله 
إمنا هو لتشويش ذهن القاضي ابلغضب الذي منعه من النظر الصحيح، فقاسوا عليه كل ما 

 يشوش الذهن كالفرح الشديد، واجلوع الشديد، وحنوه . 
وأحكامها حبث مهم لطالب العلم؛ ألنه هو الطريق الصحيح  ولذلك فإن  حبث العلة

 لتطبيق القياس الشرعي ابعتباره دليالً من أدلة الشريعة . 
قال ابن القيم رمحه هللا : وهلذا يذكر الشارع العلل، واألوصاف املؤثرة، واملعاين املعتربة يف 

  ⬧األحكام القدرية والشرعية واجلزائية كما قال تعاىل: 
 ❑  

◆◆❑⬧  (2)  : وقوله ⬧ 
 ⬧   ◼◼◆ 
➔  ◆ ◆  

➔⬧❑  (3)  :والعلة اليت يصح القياس هبا هلا شروط كثرية من أمهها 
شتماًل على جلب منفعة، أو دفع مفسدة أن يكون املعىن الذي ُعلل به مالشرط األول : 

 مثل : حترمي اخلمرة لعلة اإلسكار لدفع مفسدة إذهاب العقل . 
أن تكون العلة ظاهرة فإن كانت خفية مل يصح التعليل هبا مثل تعليل  الشرط الثاين :

 صحة البيع ابلرضا؛ ألن الرضا معىن قليب ال يُطلع عليه، ولذلك علل ابإلهاب والقبول . 
 أن ال ختالف العلة نصاً وال إمجاعاً؛ ألهنما مقدمان عليها .  شرط الثالث :ال

 أن توجد كلما وجد احلكم وتتخلف كلما ختلف احلكم، وهذا يف اجلملة .  الشرط الرابع :
 والعرب وضعت ألفاظاً تدل على التعليل منها : 

                                 
 ( . 1717( ، ومسلم رقم )7158أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  13سورة األنفال، اآلية :   (2)
 .  12سورة غافر، اآلية :   (3)
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    ⬧) من أجل ( قال تعاىل :  اللفظ األول :
⧫ ⧫◼ ⧫ ◆  (1)  وقوله
  :" (2). " إمنا جعل االستئذان من أجل البصر  

  ❑⬧◆ كقوله تعاىل : اللفظ الثاين : ) إذًا ( 
 ⬧⬧  ⬧ 
⬧  ⬧   
⬧ ➔ ❑◆⬧ 

◆➔ ☺☺  (3) . 
  ◆⧫◆ ◼⧫ذكر املفعول ألجله واللفظ الثالث : 

⧫ ◆   
➔◆ ☺◆◆ ◆◆ 

☺☺✓⧫   (4) . 
  ☺ذكر لفظ احلكمة كقوله :  اللفظ الرابع : 

⧫⧫  ⬧☺ ➔    
(5)  . 

"إهنا ليست بنجسة إهنا : مكسورة اهلمزة مشددة النون كقوله  ) إّن ( اللفظ اخلامس :
 .(1)من الطوافني عليكم والطوافات"

أو كانت األلفاظ نصًا ظاهرًا وهي اليت تدل على العلية وغريها، وهي فيها أرجح، ومن 
 ألفاظها : 

                                 
 .  32سورة املائدة ، اآلية :   (1)
 ( .2156( ومسلم رقم )6241أخرجه البخاري رقم )  (2)
 .  75، 74ملائدة، اآلية : سورة ا  (3)
 .  89سورة النحل اآلية :   (4)
 .  5سورة القمر، اآلية :   (5)
( وابن 367( وابن ماجه رقم )92(، والرتمذي رقم )1/55( ، والنسائي )75( وأبو داود رقم )5/303( وأمحد )1/22أخرجه مالك يف املوطأ )  (1)

( وصححه البخاري والرتمذي وابن خزمية وابن حبان والعقيلي واحلاكم 60جلارود )( وابن ا121( وابن حبان رقم )104خزمية رقم )
د والدارقطين والنووي والبغوي وشيخ اإلسالم ابن تيمية وقال احلاكم وهذا احلديث مما صححه مالك واحتج به يف املوطأ ومع ذلك فإن له شاه

 إبسناد صحيح . 
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 كقوله : األول : ) الالم ( 
 ◆⧫◆ ⬧ ⧫ 

⧫✓⧫  ⧫ ⧫ 
⬧  (2). 

  →⬧  كقوله :   الثاين: ) الباء (
 ▪ ◼⧫ 
⧫⬧  ⚫ 

◆ ⧫    
   (3) . 

  ⧫◼⧫ →كقوله :   : ) الفاء (الثالث 
⧫➔ ⬧➔❑ ⬧❑ ⧫→☺   

(4) . 
  ❑→⬧ ⬧ ❑⬧ كقوله :    الرابع : ) لعل (

 ➔ ⧫⧫  
⬧   (5). 

  ◆❑➔◆⬧◆ كقوله :   )حىت( اخلامس:
◼➔⧫ ⧫☺  

⧫◆ ◆❑➔⧫◆ 
⧫◆   (1) . 

 واإلمجاع كأن ينعقد اإلمجاع على أن هذا الوصف علة هلذا احلكم.
كالصغر : ثبوت الوالية على الصغري، وعلة حترمي اخلمر : اإلسكار، واجلهل ابلعوض علة 

 لفساد البيع . 

                                 
 .  44سورة النحل، اآلية :   (2)
 .  160النساء، اآلية : سورة   (3)
 .  73سورة النساء، اآلية :   (4)
 .  44سورة طه، اآلية :   (5)
 .  31سورة حممد، اآلية :   (1)
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 قياس، والعلة تكلمنا عليها يف شرح الورقات . وهناك مباحث تتعلق ابل
 واألدلة املختلف فيها : 

قول الصحايب، وسبق هل هو حجة أو ليس حجة ... إخل ؟ تقدم الكالم على أواًل : 
 . (2)ذلك 

اإلمجاع السكويت : وهو أن يشتهر القول، أو الفعل من البعض ويسكت الباقون  اثنيًا :
 عن إنكاره . 

 رمحهم هللا يف حجيته :    اختلف العلماء
قال أكثر العلماء : إنه حجة تنـزياًل للسكوت منـزلة الرضا، وقال الشافعي، وهو قول 

 الظاهرية : ليس حجة . 
ما ذكر شيخ اإلسالم رمحه هللا : أنه يُنظر إىل قرائن األحوال، وأحوال  والصواب :

ميع فهو حجة ظنية، وإن قطعنا الساكتني، ومالبسات املقام، فإن غلب على الظن اتفاق اجل
 ابتفاقهم فهو حجة قطعية، وإن ترجحت املخالفة فليس حجة . 

إمجاع أهل املدينة، هل هو حجة أو ليس حبجة ؟ خلص شيخ اإلسالم ابن تيمية اثلثًا : 
 رمحه هللا إمجاع أهل املدينة، وأنه ال خيلو من أحوال : 

، مثل : نقلهم املد والصاع فهذا حجة  يب ما هري جمرى النقل عن الناحلال األوىل : 
 ابالتفاق . 

العمل القدمي قبل مقتل عثمان رضي هللا عنه، فهذا حجة عند مجهور أهل  احلال الثانية :
 العلم، فاجلمهور على أن سنة اخللفاء الراشدين حجة . 

ل املدينة، أن يتعارض دليالن وجنهل أرجح الدليلني، وأحدمها يعمل به أه احلال الثالثة :
فهذا يُرجَّح بعمل أهل املدينة كما قال اإلمام مالك والشافعي رمحهما هللا وغريمها، وعند أيب 

 حنيفة رمحه هللا. ليس حجة، وعن اإلمام أمحد روايتان . 
العمل املتأخر ألهل املدينة، فاجلمهور على أنه ليس حبجة، وقد كتب احلال الرابعة : 

ىل اإلمام مالك رمحه هللا فيما يتعلق بعدم حجية عمل أهل املدينة يعين الليث بن سعد رمحه هللا إ
العمل املتأخر؛ ألن الصحابة اختلفوا، وتفرقوا يف البالد، وأيضا هم كغريهم اختلفوا فيما بينهم 

                                 
 ( . 181انظر ص )  (2)
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 فعملهم ليس حجة . 
 شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس حبجة ؟ هذه املسألة تنقسم ثالثة أقسام :  رابعاً :

أن يوافق شرعنا شرع من قبلنا، فهذا حجة. يعين يكون شرعًا لنا، ومن  قسم األول:ال
  ⧫ ⧫ذلك قوله تعاىل : 

❑⧫◆  →◼⧫ 
◆ ☺  ◼⧫ 

  →⬧ ➔⬧ 
⬧→❑⧫   (1) كتوب عليهم . فالصيام مكتوب علينا وم 

أن يثبت أنه شرع هلم، ويثبت أنه ليس شرعًا لنا. يعين أن خيالف شرعنا  القسم الثاين :
  ⧫◆شرعهم، فهذا ليس حجة ابالتفاق، ومن ذلك قوله تعاىل : 

⧫ ➔◆ ◼◆ 
 ⧫ ⧫◼   (2) . 

يعين ثبت بطريق صحيح أنه شرع هلم ومل يرد يف شرعنا ما سكت عنه .  القسم الثالث :
  ⬧⬧أنه حجة لنا لقوله تعاىل : والصواب : أنه شرع لنا، فموضع خالف. 

  ⬧ ◆ (3)  ولقوله تعاىل :  
⬧ ⧫◼   (4)       : وقوله تعاىل 

◆ ⧫☺⧫⬧ ◼⧫ 
⧫✓⬧  ◆  ⬧ 

⬧➔➔❑ (5) . 
 أنه حجة لنا إذا سكت عنه يف شرعنا، لكن البد من شرطني : فالصواب : 

 ثبوته . الشرط األول : 
 أن ال يكون من اإلسرائيليات . الشرط الثاين :

 زمة . االستصحاب، واالستصحاب يف اللغة : طلب الصحبة وهي املال خامساً :
                                 

 .  183سورة البقرة، اآلية :   (1)
 . 157سورة األعراف ، اآلية :   (2)
 .  111سورة يوسف، اآلية :   (3)
 .  90: سورة ألنعام، اآلية   (4)
 .  137سورة الصافات، اآلية :   (5)
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 استدامة إثبات ما كان اثبتاً، ونفي ما كان منفياً . ويف االصطالح : 
هو إثبات ما كان مثبتاً، ونفي ما كان منفيًا حىت أييت الدليل املغري،  واالستصحاب :

ويستصحب الدليل الشرعي، فال يرتك حىت أييت الناسخ، ويستصحب العموم واإلطالق حىت 
 صحب الوصف املثبت للحكم حىت يثبت خالفه.أييت املخصص واملقيد، ويست

  واالستصحاب ينقسم إىل أقسام :
 استصحاب الرباءة األصلية ، فهذا حجة ابالتفاق. القسم األول : 

مثال ذلك : الصلوات مخس؛ فُيستدل على إهاب نفي صالة سادسة ابستصحاب الرباءة 
 األصلية، وأن الذمة بريئة من إهاب صالة سادسة . 

الذي هب صومه شهر رمضان ُيستصحب عدم وجوب صوم شهٍر آخر ابلرباءة  أيضاً 
 األصلية . 

استصحاب دليل الشرع، وهذا أيضاً حجة، ويقسمه العلماء رمحهم هللا إىل القسم الثاين : 
 أمرين : 

 استصحاب عموم النص حىت يرد املخصص. األمر األول : 
  ❑➔⬧◆قوله تعاىل :  مثال ذلك :

☺✓   (1)  يشمل كل املشركني من أهل
 الكتاب ومن أهل األواثن ... إخل فهذا عام حىت يرد املخصص . 

 استصحاب العمل ابلنص حىت يرد الناسخ أيضاً.األمر الثاين: 
  ❑➔⬧◆املثال السابق : مثال ذلك : 

✓☺    . يدل على نعمل به حىت يرد ما
 النسخ . 

استصحاب حكم الشرع، فإذا كان عندان حكم دل الشرع على  القسم الثالث :
 ثبوته لورود سببه، فاألصل ثبوت احلكم حىت يرد الناقل من ذلك . 

يف البيع : زيد اشرتى سيارة فنحكم مبلك زيد هلذه السيارة حىت يرد  مثال ذلك :
.. إخل ؛ فالشرع حكم مبلك زيد هلذه السيارة الناقل، إما أن يبيع، أو يهب، أو يوقف .

 ابلبيع فنستصحب حكم الشرع، وأهنا التزال لزيد حىت يرد الدليل، أو يرد الناقل .
                                 

 .  36سورة التوبة، اآلية :   (1)
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استصحاب حكم اإلمجاع : مجهور أهل العلم رمحهم هللا على أنه  القسم الرابع :
 ليس حجة . 
 ينة . االستحسان وهو يف اللغة : احلسن وهو اجلمال والز  سادساً :

 واعلم أن االستحسان كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا ينقسم قسمني : 
ترجيح أحد الدليلني ملرجح، أو العمل أبقوى الدليلني، فهذا استحسان القسم األول : 
 صحيح ابالتفاق . 
ما يستحسنه اجملتهد بعقله. يعين يرى بعقله ورأيه أن هذا هو احلسن  القسم الثاين :

قول به أو أنه غري حسن فال يقول به فهذا ابطل ابالتفاق . وقد قال الشافعي رمحه في
هللا : ) من استحسن فقد شرَّع ( قال العلماء رمحهم هللا : ) مراد الشافعي أن يقول بال 

 علم، بل يقول ابهلوى والتشهي ( . 
ون اإلنسان يعين ك -وما ُنسب إىل أيب حنيفة رمحه هللا أنه يقول ابالستحسان    

فهذا ال يصح؛ ألن العلماء رمحهم هللا متفقون على أنه حيرم على اإلنسان أن  –يستحسن بعقله 
يقول على هللا بغري علم؛ وهلذا أبو يوسف رمحه هللا صاحب أيب حنيفة رمحه هللا ملا ذهب إىل 

يعين أاب  –املدينة، واطلع على بعض السنن اليت كانت خافية عليه قال : ) لو علم صاحيب 
 ما علمت لرجع كما رجعت ( .  –حنيفة رمحه هللا 

 أن االستحسان ينقسم إىل هذين القسمني .فالصواب : 
 املصاحل املرسلة، وقد تقدم تعريف املصاحل .  سابعاً :

  وأما املرسلة مبعىن املطلقة، واعلم أن املصاحل تنقسم إىل ثالثة أقسام:
أنه يشمل  (1)ع يعين جاء هبا الشرع، وهذا كما تقدم مصاحل اعتربها الشار القسم األول : 

 املصاحل الضرورية، واملصاحل احلاجية، واملصاحل التحسينية . 
املصاحل امللغاة وهي : اليت ألغى الشارع اعتبارها؛ لكوهنا مصادمة للدليل  القسم الثاين :

 من النص، أو اإلمجاع .
اق رقبة، فإن مل هد فصيام شهرين كفارة الوطء يف هنار رمضان : إعت  مثال ذلك :

متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا، وهذا يشمل كل الناس، فكوننا نقول : إن الغين 
ال يكف ِّر ابلعتق، وإمنا يكف ِّر ابلصيام؛ ألنه واجد اآلن واملصلحة أن نردعه ونزجره فيكف ِّر 

 صلحة وجعل احلكم عاماً . ابلصيام، هذه املصلحة ابطلة؛ ألن الشارع ألغى هذه امل
املصاحل املرسلة. يعين املطلقة، وهي كل منفعة داخلة يف مقاصد الشارع، القسم الثالث : 

                                 
 ( .  54انظر ص )  (1)
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ومل يشهد هلا الشارع إبلغاء أو اعتبار، وإمنا تستند إىل دليل كلي عام. فهل هذه معتربة أو ليست 
 معتربة ؟ 

  هذا موضع خالف بني أهل ا لعلم رمحهم هللا :
العلماء قال : أبهنا معتربة، منهم اإلمام مالك، وأمحد رمحهما هللا إال أن تكون يف  فبعض

 العبادات، واملقدرات، والكفارات. 
وبعضهم أنكر اعتبار هذه املصاحل املرسلة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا مل يعترب القول 

 ابملصاحل املرسلة .
ذا يؤدي إىل التالعب ابلشريعة، أو إدخال ما ليس والذين قالوا بعدم اعتبارها قالوا : ه

فيها، فكل من أراد أن يثبت شيئًا قال املصلحة دلت على ذلك، والذين قالوا أبهنا تعترب قالوا : 
 أبن هذا ورد عن الصحابة رضي هللا عنهم . 

أمثلة الجتهاداٍت بنْوا أحكامها على املصلحة ومنها : ) مجع  (1)وقد ضرب الشاطيب
، وقضاء اخللفاء الراشدين (3)، وحدهم شارب اخلمر بثمانني(2)آن يف مصحف واحدالقر 

، (1)، وأيضًا جعل الدواوين(5)، وعمر رضي هللا عنه اشرتى دارًا للسجن(4)بتضمني  الصناع(
 ... إخل . (2)وألزم ابلطالق الثالث 

 واشرتط العلماء رمحهم هللا شروطاً إلعمال املصلحة املرسلة:
أن يغلب على الظن وجود املصلحة، فال تكون متومهة، أو مشكوكًا فيها ول : الشرط األ

 . 

                                 
 ( . 2/99يف كتابه االعتصام )  (1)
 ( . 4679أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 6779أخرجه البخاري رقم )  (3)

وهو ضعيف جدًا ألنه من رواية جعفر بن حممد عن أبيه وأبوه  علي ر( عن 6/122( والبيهقي يف سننه )8/217أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) (4)
 مل يسمع من علي ، وكذلك ضعفه الشافعي والبيهقي وابن امللقن وروي من وجه آخر وفيه ضعف أيضاً . 

الذي يعمل بيده، وهذا  ( من طريق بكري األشج أن عمر ضمن الصناع8/217رواه عبد الرزاق يف مصنفه ) وجاء هذا أيضًا عن عمر بن اخلطاب 
 ( . 6/122منقطع، بكري مل يسمع من عمر وفيه علل أخرى، ولذا ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي يف سننه )

( وابن أيب شيبة يف 5/148هذا األثر علقه البخاري يف صحيحه كتاب اخلصومات ابب الربط واحلبس يف احلرم .ووصله عبد الرزاق يف مصنفه )  (5)
 ( . 6/34( والبيهقي يف سننه )280( وعبد هللا بن اإلمام أمحد يف مسائله       )5/7ه )مصنف

( وإسناده صحيح إىل جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما 2/194( ويف العلل )1/328أخرجه عبد هللا بن اإلمام أمحد يف زوائد فضائل الصحابة )  (1)
( من قول 2/581ه ال أبس هبم من قول أيب هريرة وجاء عند الفسوي يف املعرفة والتاريخ )( ورجال3/300، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات )

 صعصعة بن صوحان . 
 ( . 1472أخرجه مسلم يف صحيحه رقم )  (2)
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أن تكون املصلحة يف الكليات اخلمس : الدين، والعقل، والنفس، واملال،  الشرط الثاين :
 والعرض . 

 أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة وال تصادم الدليل .  الشرط الثالث :
 يف العبادات، واملقدرات كاملواريث وأنصبة الزكاة . أن ال تكون  الشرط الرابع :

أن تكون مصلحة عامة ال خاصة وال تعارضها مصلحة أرجح منها،  الشرط اخلامس :
 فإذا اختل شرط من هذه الشروط مل هز إعمال هذه املصلحة بل تنتقل إىل كوهنا بدعة . 

 هذه الشروط .  وهلذا قال بعض العلماء : أبن اخلالف لفظي . يعين بناء على
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 واْحُكْم ِلكلِّ َعاَمٍل بنّيِته  -51
 

 واْسُدْد على احملَتاِل ابَب حيلِتهْ  
 

  هذا البيت تضمن شطرين :
] األمور يتعلق بقاعدة من القواعد اخلمس الكلية وهي قاعدة : الشطر األول : 

وهذه القاعدة  نيته [] واحكم لكل عامل ب وأشار إليها املؤلف رمحه هللا بقوله : مبقاصدها [
 أشار إليها السعدي رمحه هللا بقوله : 

 (1)هبا الصالح والفساد للعمل  النية شرط  لسائر العمـل    
 يتعلق ابحليل . الشطر الثاين : 

العـــزم والقصـــد، جـــاء يف لســـان العـــرب ) نـــوى الشـــيء قصـــده ] النيـــة [ يف اللغـــة :  قولــــه :
 واعتقده ( . 

] األمــور لقلــب علــى الفعــل تقــرابً هلل عــز وجــل، وهــذه القاعــدة : عــزم ا ويف االصــطالح :
ذكر الشافعي رمحه هللا : أهنا تدخل يف سبعني ابابً مـن أبـواب الفقـه، وهـذا مـن قبيـل  مبقاصدها [

التمثيــل وإال فإهنــا تــدخل يف ُجــل مســائل الفقــه، مــا مــن ابب مــن أبــواب الفقــه إال وتدخلــه هــذه 
مبقاصــدها [ وليســت خاصــة ابلفقــه، بــل يف العقائــد والعمليــات كمــا  القاعــدة، قاعــدة : ] األمــور

 سيأيت إن شاء هللا . 
 

  والنية هلا معنيان :
انبعاث القلب حنو قـول، أو عمـل يـراه موافقـا لغـرض صـاحل لـه مـن جلـب مصـلحة، األول : 

 أو دفع مضرة، وهذا املعىن عام لألمور الدينية والدنيوية . 
والتقــرب إىل هللا تعــاىل بفعــل املــأمور بــه أو بــرتك املنهــي عنــه، وهــذا قصــد الطاعــات  الثــاين :

املعـــىن أخـــص مـــن األول؛ ألنـــه ال يكـــون إال يف األمـــور الشـــرعية، وهـــذه القاعـــدة مـــن أمجـــع قواعـــد 
 الدين وأمشلها وأعظمها منزلة . 

لـذي عليـه قال ابن القيم رمحه هللا : ) وأما النية فهي رأس األمر، وعموده، وأساسـه، وأصـله ا
 ينبين ... ( .

                                 
 ( . 11منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم )  (1)
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 واألدلة على هذه القاعدة كثرية من القرآن والُسن ة . 
  ⧫◆ ➔⧫ ⬧فقوله تعاىل : أما القران : 

◆⧫ ⬧  ⧫❑⬧ 

⬧  ⧫→   (1)  : وقولـه 

⧫◆ ⚫⬧  ⧫ 

 ◼  ❑◆◆ 

▪➔  ❑ ⬧⬧ ⬧◆ 

◼ ⧫◼         (2)  : قال تعاىل 

 ◼  ◆◆❑ (3) 
 هذه النية.
 

  ⧫◆  وقولـه تعاىل : 

➔◆  ⧫✓➔ ⬧      

⧫ (1)  : وقوله ⬧  

➔     (2)  .إخل ... 
" إمنا األعمال يف حديث عمر رضي هللا عنه  وأما السنة فكثري : من ذلك قوله 

 .(3)ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى " 
ه (. وقد شيء أمجع، وأغىن، وأكثر فائدة من قال أبو عبيدة : ) ليس يف أخبار النيب 

 جعله بعض األئمة ثلث العلم، كالشافعي، وأمحد بن حنبل، وأيب داود، وغريهم .
" إذا أنفق الرجل على :  حديث أيب مسعود البدري رضي هللا عنه قال ومن األدلة : 

                                 
 .  114سورة النساء، اآلية :   (1)
 .  100سورة النساء، اآلية :   (2)
 .  100سورة النساء، اآلية :   (3)
 .  5سورة البينة، اآلية :   (1)
 .  2سورة الزمر، اآلية :   (2)
 ( . 43تقدم ص )  (3)
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 أخرجه البخاري ومسلم .  (4)أهله حيتسبها فهو له صدقة "
ن األجر يف اإلنفاق إمنا حيصل بقصد القربة، سواء أكانت ) أفاد منطوقه أ قال القرطيب :

واجبة، أم مباحة، وأفاد مفهومه أن من مل يقصد القربة مل يؤجر لكن تربأ ذمته من النفقة الواجبة 
. ) 

وحديث عقبة بن عامر رضي  (5)" ُث يُبعثون على نياهتم":  قوله  ومن األدلة أيضًا :
خل ابلسهم الواحد ثالثة اجلنة وذكر منهم : وصانعه حيتسب " إن هللا يد:  هللا عنه قال 

 (1).  يف صنعته األجر "
" إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا يف حديث سعد رضي هللا عنه :  وقول النيب 

  (2). إال أجرت عليها... احلديث "
متفق  (3)."ولكن جهاد ونية "قال :  ويف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب 

 عليه . 
 واإلمجاع قائم على اعتبار هذه القاعدة . 

 النية اشرتط العلماء هلا شروطاً : 
 اإلسالم، فالكافر ال تصح نيته . الشرط األول : 
العقل، فاجملنون ال تصح نيته، فلو نوى اجملنون أنه يصلي مل تصح نيته؛  الشرط الثاين :

 ألنه ال قصد له معترب . 
التمييز؛ فغري املميز ال تصح نيته فلو كان الطفل له سنتان، أو ثالث  :الشرط الثالث 

سنوات ونوى أن يتوضأ، أو نوى أن يصلي ال تصح نيته، واملميز : هو الذي يفهم اخلطاب ويرد 
 اجلواب. 

 ويشرتط التمييز إال يف ابب احلج والعمرة، فإنه ال ُيشرتط التمييز .
                                 

 ( .  1002( ، ومسلم رقم ) 55أخرجه البخاري رقم )   (4)
: " يغزو جيش  قالت: قال رسول هللا  ( وفيه عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها  2884( ومسلم رقم )2118أخرجه البخاري رقم )  (5)

هم الكعبة فإذا كانوا ببيداء من األرض خُيسف أبوهلم  =   = وآخرهم ( قالت : قلت : اي رسول هللا ، كيف خيسف أبوهلم وآخرهم وفيهم أسواق
 ومن ليس منهم ؟ قال : " خيسف أبوهلم وآخرهم ُث يبعثون على نياهتم ( . 

 ( . 3811( ، وابن ماجه )3148( ، والنسائي رقم   )1637( ، والرتمذي رقم )2513( وأبو داود رقم )4/146)أخرجه أمحد يف سننه   (1)
 ( . 1628( ومسلم رقم )1295أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 1353( ، ومسلم رقم )3189أخرجه البخاري رقم )  (3)
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فيما يتعلق ابلنية ختتلف فيهما عن كثري من أبواب الفقه   واعلم أن احلج والعمرة هلا مسائل
كالوضوء، والغسل، والصالة، والصيام ... إخل فاحلج والعمرة ال تشرتط هلما النية فيصح احلج 

 والعمرة من الصيب الذي مل مييز .
فقالت:  حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن امرأة رفعت صبيًا للنيب ويدل لذلك : 

قال العلماء رمحهم هللا : ولو كان ابن ساعة يعين لو ولد  (1)"نعم ولك أجر"؟ قال:  أهلذا حج
 اآلن فيصح حجه وعمرته وينوي عنه وليه . 

العلم ابملنوي : أبن يعلم املكلف حكم الذي يعمل من وجوب، أو ندب،  الشرط الرابع :
 بعد العلم به . عبادة أو غري عبادة، والعلم بصفته إْذ ال يتصور قصد الشيء إال 

أن ال أييت مبناف بني النية واملنوي، واملنايف قطعها، أو الردة، والعياذ  الشرط اخلامس :
 ابهلل . 
 

  وللنية أربع فوائد :
متييز العبادات بعضها عن بعض، فاإلنسان ُيصلي ركعتني، قد يقصد هبما الفائدة األوىل : 

ة املسجد، كذلك أيضًا قد يصلي ركعتني وينوي الفرض، وقد يقصد هبما السنة الراتبة، أو حتي
هبما نفاًل مطلقاً، أو سنة مقيدة فيميز اإلنسان الفروض عن النوافل، والنوافل املعيَّنة عن املطلقة 

 . 
متييز العبادات عن العادات، فاإلنسان ينغمس يف املاء، قد ينوي بذلك  الفائدة الثانية :

 ع احلدث األكرب عنه . أن ينظف بدنه وقد ينوي بذلك أن يرف
اإلخالص هلل عز وجل، وسيأيت إن شاء هللا اإلشارة فيما يتعلق ابلتشريك الفائدة الثالثة : 

فقد يتصدق اإلنسان وينوي بذلك وجه هللا عز وجل، وقد ينوي بذلك الرايء  (1)يف النية
 والسمعة وعرض الدنيا ... إخل . 

بادات فالضابط يف ذلك : أنه إذا كانت العبادة فيما يتعلق بتداخل الع الفائدة الرابعة :
 ليست مقصودة لذاهتا فإهنا تدخل مع غريها.

حتية املسجد ليست مقصودة لذاهتا فإهنا تدخل مع غريها كالسنة الراتبة، فإذا  مثال ذلك :
                                 

 ( . 1336أخرج مسلم رقم )  (1)
 ( . 221انظر ص )  (1)
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 دخلت املسجد لصالة الظهر فإنك تصلي ركعتني تنوي هبما السنة الراتبة وتنوي حتية املسجد. 
نويت حتية املسجد والسنة الراتبة حصل لك صالاتن بركعتني، وإذا توضأت وأتيت  فإذا

املسجد تنوي السنة الراتبة، وحتية املسجد، وركعيت الوضوء حيصل لك ثالث صلوات بركعتني 
فهذه من فوائد النية، وكذلك إذا توضأ اإلنسان للضحى وصلى ركعتني ينوي هبما ركعيت الوضوء 

 ل له صالاتن بركعتني. وركعيت الضحى حيص
ولو أن اإلنسان عطس وهو يرفع من الركوع فقال بعد قوله: مسع هللا ملن محده : ربنا ولك 

 احلمد، ينوي بذلك التحميد، وأيضاً قول احلمد هلل بعد العطاس فإنه هزئ . 
وكذلك لو أن اإلنسان مل يطف طواف اإلفاضة، مث أخره حىت خرج من مكة فإنه يطوف، 

 ذلك طواف اإلفاضة وطواف الوداع ويغين .ينوي ب
حصول الثواب، فالنية شرط اإلاثبة فإنه يتوقف حصول الثواب على الفائدة اخلامسة : 

قصد التقرب إىل هللا تعاىل هبذا الفعل أو القول، فاملباح كاألكل والشرب وحنو ذلك إذا صحبها 
انة على طاعة هللا تعاىل هبذا املباح ، واالستع نية صاحلة كاالستجابة ألمر هللا وأمر رسوله 

 يكون عمالً صاحلاً يثاب عليه املسلم. 
 

 حمل النية : 
 حمل النية القلب قال النووي رمحه هللا : " بال خالف " . 

وكذا قال ابن تيمية رمحه هللا وغريمها : وال يتلفظ هبا كما هي رواية يف مذهب اإلمام أمحد 
وكذلك ابلنظر قالوا : اجتماع  (1)" لبيك عمرة وحجًا "ألثر وغريه أهنا مستحبة واحتجوا اب
 جارحتني يف عمل آكد وأوىل . 

وعلى هذا ليست من أعمال اجلوارح، وإمنا هي من أعمال القلوب يكفي يف ذلك قصد 
إذا  وال صحابته إْذ مل يرد عن النيب  القلب وعزميته، وأما التلفظ هبا فهذا مل يكن عليه النيب 

لصالة أو الوضوء قال : نويت أن أصلي، أو أتوضأ، أو اغتسل ... إخل . وأما ابلنسبة أراد ا
للحج والعمرة فهو تصريح ابملنوي وليس ابلنية . وهلذا ال يشرع ل نسان إذا أراد أن حيرم ابحلج 

جل أو العمرة أن يقول نويت العمرة، أو نويت احلج، وإمنا يليب ابملنوي إظهارًا لشعرية هللا عز و 

                                 
 ( .1232( ، ومسلم رقم )4353رجه البخاري رقم )أخ  (1)
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فإذا أراد احلج قال : " لبيك حجًا " وإذا أراد العمرة قال : " لبيك عمرة " وال يشرع أن يقول 
نويت العمرة متمتعًا هبا إىل احلج ... إخل ، أو قصدت احلج ... إخل ، فاإليراد الذي أييت يف 

هي حتدث بعد احلج نقول : أبن احلج إظهار للمنوي وليس إظهاراً للنية، فالتلبية شعرية النسك و 
نية العمل . صح عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه أنكر على رجل قال : " اللهم إين أريد حجًا 

 قال ابن رجب رمحه هللا " يف شرح األربعني " هذا خرب صحيح عنه . (1)أو عمرة " 
 هل النية شرط أو ركن يف العبادات ؟ مسألة : 

والركن : أن الشرط يكون سابقًا للمشروط  هذا مما وقع اخلالف فيه، والفرق بني الشرط
 بينما الركن جزء من أجزائه . 

وإذا تقرر لنا أن النية تسبق الفعل فإهنا حينئذ تكون شرطًا وأما النية املقارنة للفعل، فإهنا 
 ركن يف العبادة وهذا هران إىل مبحث وهو : 

 ما هو وقت النية ؟ 
املنوي، أو قبله بيسري هذا األصل إال أن الشارع  النية األصل فيها أن تكون مقارنة للفعل

يف بعض األعمال صحح سبق النية للفعل مثل : الصوم من نوى يف الليل صح صومه، ولو مل 
 تكن نيته مقارنة ألول الصوم . 

 مسألة : ما ال تشرتط له النية : هناك أشياء ال تشرتط هلا النية منها : 
ث ال تشرتط له النية، فلو أن اإلنسان أصاب ثوبه بول، مث الرتوك ومنها إزالة اخلبأواًل : 

وقع ثوبه يف ماء، أو نزل عليه املطر ومل ينوِّ إزالة اخلبث من هذا الثوب فإنه يطهر؛ ألن املقصود 
إزالة األذى، وقد حصل وسواء كان هذا اخلبث على الثوب، أو البدن، أو البقعة اليت ُيصلى 

 عليها . 
ليت ال تكون عادة، قال العلماء رمحهم هللا : ال تشرتط هلا النية مثل اخلوف العبادة ا اثنياً :

من هللا عز وجل، والتوكل عليه، وكذلك قراءة القرآن، وغريها من العبادات اليت ال تكون عادات 
 ؛ لكوهنا ال تلتبس بغريها . 

 ما كان نفعه متعدايً، فهذا أيضاً ال تشرتط له النية .  اثلثاً :
" ما من أحد يزرع زرعاً، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طري، أو :  قوله  لك :مثال ذ

                                 
 ( . 5/40رواه البيهقي )  (1)
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فهذا الرجل زرع زرعاً مل يقصد بذلك إطعام  (1) ُكتب له بذلك   أجر "إنسان، أو حيوان إال  
الطري، بل أحياانً يضع يف زرعه ما يدفع الطري ومينعه من أكل الزرع، ومع ذلك إذا أكل من هذا 

 كتب له األجر عند هللا عز وجل.الزرع فإنه ي
 مبطالت النية : 

  ⬧ ◆الردة ودليل ذلك : قوله تعاىل :  -1
⬧◆⬧⧫⬧ ◆➔  (2)  . 

 قطع حكم النية، فإذا قطع حكم النية فإهنا تبطل عبادته. -2
ه ونيته إذا كان يصلي مث قطع نيته، أو يتوضأ مث قطع نيته ... إخل فإن عبادتمثال ذلك : 

 تبطل . 
الرتدد يف القطع، أو العزم على القطع، هل تبطل بذلك النية أوال ؟ هذا موضع  -3

خالف بني أهل العلم . يعين إذا تردد هل يبطل وضوؤه وغسله أو صالته أوال ؟ 
الصواب : أهنا ال تبطل عبادته؛ ألن أصل النية ال يزال ابقياً . ويدل لذلك : ما ثبت 

ليلة  يث ابن مسعود رضي هللا عنه قال : " صليت مع النيب يف الصحيحني من حد
فلم يزل قائمًا حىت مهمت أبمر سوء قيل : وما مهمت ؟ قال : مهمت أن أجلس 

القيام يقول : مهمت أن  فابن مسعود رضي هللا عنه ملا أطال النيب  (1)وأدعه"
ك، ومع ذلك مل يصلي، فابن مسعود رضي هللا عنه عزم على ذل أجلس وأترك النيب 

 تبطل عبادته. 

العزم على فعل احملظور هذا ال يبطل النية، فلو أن اإلنسان يصلي مث عزم على أن  -4
 أيكل، أو يشرب، أو يتكلم ... إخل من املبطالت فإن نيته ال تبطل . 

 
 االنتقال ابلنية من عبادة إىل عبادة فهذا له أربع صور : 

معينة إىل عبادة معينة فتبطل األوىل وال تنعقد الثانية،  أن ينتقل من عبادةالصورة األوىل : 
 ولذلك أمثلة : 

                                 
 ( . 1353( ، ومسلم رقم )2320أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  65سورة الزمر، اآلية :   (2)
 ( . 773( ، ومسلم رقم )1135أخرجه البخاري رقم )  (1)
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إنسان شرع يصلي الظهر، مث تذكر أنه صلى الفجر وهو حمدث فنوى أن املثال األول : 
هذه الصالة هي صالة الفجر، فنقول : بطلت األوىل وهي صالة الظهر؛ ألنه  قطع نيتها ومل 

؛ ألن النية كما سبق لنا أن حملها قبل الشروع يف العبادة . يعين تنعقد الثانية وهي صالة الفجر
 مع الشروع يف العبادة أو قبلها بزمن يسري . 

إنسان يصلي الظهر مث تذكر أنه مل يصل ِّ راتبة الظهر القبلية فنوى أهنا راتبة املثال الثاين : 
تنعقد الُسنة القبلية؛ ألنه مل  الظهر القبلية، فاحلكم هنا بطلت صالة الظهر؛ ألنه قطع نيتها ومل

 ينوها قبل الدخول يف الصالة . 
أن ينتقل بنيته من معني إىل مطلق فهذا ال أبس به . مثال ذلك : إنسان الصورة الثانية : 

يصلي الظهر، مث نوى أهنا نفل مطلق ليس معينا . واملعني : هو املقيد بزمان أو مكان أو حال، 
قل من املعني إىل املطلق فال أبس به؛ ألن الصالة اشتملت على نيتني ومن املعني الفرض فإذا انت

 نية اإلطالق ونية التعيني، فاآلن هو أبطل نية التعيني فبقيت نية اإلطالق . 
 

أن ينتقل بنيته من مطلق إىل معني فال يصح. مثال ذلك : إنسان صلى الصورة الثالثة : 
طلقة إىل انفلة معينة؛ كأن ينوي هبذه النافلة املطلقة سنة انفلة مطلقة مث انتقل من هذه النافلة امل

 راتبة، أو فريضة فال يصح هذا االنتقال . 
االنتقال من مطلق إىل مطلق، فهذا  ال أثر له؛ ألنه ال يرتتب عليه شيء الصورة الرابعة : 

 . 
 إنسان نوى أن يصلي أربع ركعات نفال مطلقًا ركعتني ركعتني، فشرع يفمثال ذلك : 

الركعتني األوليني، مث نوى أن هاتني الركعتني األوليني مها الركعتان األخرياتن، فهذا ال يرتتب عليه 
 شيء.  

 التشريك يف النية : 
األصل أن اإلنسان خيلص العمل هلل عز وجل وضابط اإلخالص : أن ال يريد بعمله إال 

  ⧫◆  وجه هلل عز وجل كما قال تعاىل : 
➔◆  ⧫✓➔ ⬧ 
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⧫  (1) : وقوله تعاىل ◆⧫ ⧫➔ 
⬧ ⧫◆ ⬧   (2) 

  ⬧  ➔ : وقوله تعاىل 
   (3)  إخل فإن خالف هذا األصل وشرَّك يف نيته فهذا ال ...

 : خيلو من أحوال 
أن ينوي التقرب بعمله لغري هللا عز وجل،  مثل : أن يريد بذلك ثناء احلال األوىل : 

 املخلوقني ومدحهم وحنو ذلك فيتقرب إليهم بعمله فهذا شرك . 
أن يريد بعمله نيل غرض دنيوي مل يقصد التقرب لكن أهم شيء عنده احلال الثانية : 

 قصد مراءاة الناس وتسميعهم لكي ميدحوه غرض الدنيا فهذا عمله حابط ففي احلال األوىل
ويعظموه واحلال الثانية املهم غرض دنيوي فاألول شرك والثاين حمرم، وعمله حابط؛ ألنه يريد 

 بعبادته أمراً من أمور الدنيا إما أن تكون له وظيفة أو أيخذ على ذلك ماالً أو حنو ذلك . 
 عز وجل وحصول الغرض الدنيوي فهذا أن يقصد األمرين التقرب إىل هللااحلال الثالثة : 

 حتته أحوال :  
أن يتساوى يف قلبه األمران التقرب إىل هللا عز وجل وحصول الغرض احلال األوىل : 

 الدنيوي فهذا عمله ال ثواب له . 
أن تغلب نية التقرب إىل هللا عز وجل ويقصد بذلك أيضاً الغرض الدنيوي، احلال الثانية : 

" :  هي الغالبة فهذا فاته كمال اإلخالص فينقص عليه اإلخالص، وهلذا قال لكن نية التقرب 
 (1).ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم "

عكس هذه احلال وهي أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فهذا ال ثواب له احلال الثالثة : 
 عند هللا . 

 هذا الشطر من البيت يتعلق ابحليل .  ب حيلته [ :وقولـه : ] واسدد على احملتال اب
احلذق يف تدبري األمور، وهو تقليب الفكر حىت يهتدي إىل املقصود. احليلة يف اللغة : 

                                 
 .  5سورة البينة اآلية :   (1)
 .  114ية : سورة النساء، اآل  (2)
 .  2سورة الزمر، اآلية :   (3)
 ( . 1906أخرجه مسلم رقم )  (1)
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 واحليلة واالحتيال: احلذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف . 
 فهو عمل يتحول به فاعله من حال إىل حال . وأما يف االصطالح : 

  دلة على احليل كثرية جدًا من ذلك : قوله تعاىل : واأل
⧫✓➔⧫☺   

◆ ⧫❑◆  
⧫❑➔⧫ ⬧ ◆ ⧫⧫◆ 

    (1) . 
ل هللا " قات:  ومن األدلة ما ثبت يف الصحيحني من حديث جابر رضي هللا عنه قال 

فاليهود احتالوا على حترمي  (2) اليهود إن هللا ملا حرم شحومها مجلوه، ُث ابعوه، فأكلوا مثنه "
 الشحوم، مل أيكلوها مباشرة وإمنا أكلوا أمثاهنا . 

 ... إخل . (3) املُِحلَّ واحمللَّل له " " لعن رسول هللا وأيضاً 
 واعلم أن احليل تنقسم إىل قسمني : 

 حيل شرعية . :  القسم األول
 حيل غري شرعية حمرمة .  القسم الثاين :

هي اليت أييت هبا اإلنسان للتخلص من املأمث، أو التوصل إىل احلق، أو احليل الشرعية : 
ية إىل مسبباهتا، كالبيع  دفع ابطل بطريق مشروع، وذلك مثل األسباب اليت نَصَبها الشارع ُمْفضِّ

لتملك املنفعة، وكذلك املعاريض يف الكالم، عند املصلحة، سبب لتملك الرقبة، واإلجارة سبب 
أو عند دفع الظلم عنه؛ كأن يكون عنده وديعة لشخص فيأيت ظامل يريد أن أيخذ هذه الوديعة 
فيعرض له يقول : ما له عندي شيء ويقصد يف جيبه مع أن الوديعة يف البيت، أو ماله عندي 

أيت بتمر جنيب )جديد(  خل ، ومن ذلك أن النيب شيء يف بييت مع أهنا يف مكان آخر ... إ
فقال : ال وهللا اي رسول هللا إان لنأخذ الصاع من هذا  " أكلُّ متر خيرب هكذا ؟:  فقال النيب 

" فال تفعل بع :  يعين )التمر اجلنيب( ابلصاعني يعين من التمر الرديء )اجَلْمع( فقال النيب 

                                 
 .  98سورة النساء، اآلية :   (1)
 ( . 1581( ومسلم رقم )2236أخرجه البخاري رقم )  (2)
( 3/553أيب شيبة ) ( وابن2/158( ، والدارمي         )1120( والرتمذي رقم )6/149( والنسائي )1/448أخرجه أمحد يف مسنده )  (3)

 ( وصححه الرتمذي وابن حزم وابن دقيق العيد وابن القطان وابن امللقن وغريهم . . 7/208والبيهقي )
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أي : مترًا جديدًا ؛ فهذا من  (1)اهم ُث ابتع ابلدراهم جنيبًا "اجلَْمَع ) التمر الرديء ( ابلدر 
الطريق الذي يستطيع به أن  ابب احليلة ال للوقوع يف احلرام، وإمنا لتوقي احلرام فبني  النيب 

يتخلص من الوقوع يف احلرام فبداًل من أن يقع يف راب الفضل، مثل أن أيخذ الصاع بصاعني 
 )التمر الرديء ( ابلدراهم ويشرتي ابلدراهم جنيباً .  أرشده إىل أن يبيع اجلمع

وهي احليل اليت يتوصل هبا إىل إبطال حق؛ أو إحقاق ابطل، واألمثلة على احليل احملرمة : 
ذلك كثرية منها : يف ابب العبادات : صالة اجلماعة واجبة فلو أكل شخص بصاًل ، أو ثوماً 

  لكي يتحيل على ذلك برتك اجلماعة مل هز.
ومنها : الفطر يف رمضان حمرم فيتحيل على ذلك ابلسفر لكي يفطر يف رمضان، ومن 
األمثلة يف املعامالت : بيع العينة حمرم؛ ألنه حيلة على راب الفضل وراب النسيئة، بداًل من أن 
يقرضه مخسني بستني إىل أجل يسلك مسلك العينة فيشرتي منه سلعة بثمن مؤجل بستني ألفاً مث 

 عليه خبمسني ألفاً أصبحت مخسني بستني . يبيعها 
 (1) " لعن احمللَّ واحمللَّل له ":       ومن ذلك يف ابب األنكحة : نكاح التحليل فالنيب 

فيتزوج املرأة ال لقصد الزواج وإمنا لقصد أن حيلها ملن طلقها ثالاثً، فإذا كان ذلك عن مؤامرة 
لتحليل للزوج ومل يقصد االستمرار فهذا كله حمرم وال واتفاق، أو مل يكن هناك اتفاق وإمنا نوى ا

 هوز . 
ومن القواعد املندرجة حتت عموم هذه القاعدة : قاعدة : ]قوهلم العربة يف العقود ابملقاصد 
واملعاين ال ابأللفاظ واملباين[ فتنعقد البيوع واإلجارات وحنوها من املعامالت بكل مادل على 

 اً، وليس لذلك صيغة أو فعل حمدد .مقصودها من قول أو فعل عرف
 ومنها قاعدة : ] الثواب ال يكون إال بنية [ . 

 ومنها : قوهلم : ] املقاصد معتربة يف التصرفات والعادات [ . 
ومنها : قاعدة : ] من كان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يقدر عليه منه كان 

 مبنـزلة الفاعل [ . 
 استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه [. ومنها قوهلم: ] من 

 ومنها قاعدة : ] التداخل يف العبادات [ . 

                                 
 ( . 1593( ومسلم رقم )2201أخرجه البخاري رقم )  (1)
 تقدم قريباً .   (1)
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 ومنها قوهلم : ] اللفظ الصريح ال حيتاج إىل نية [ . 
 ومنها قوهلم : ] الكناية مفتقرة إىل نية [ . 

 
************************** 

 
 

ا األعماُل ابلنـَّيَّاتِ  -52  فإمنَّ
 

 خرِب الثِّقاتِ َكما أََتى يف  
  

" إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امريء ما هذه قطعة من حديث عمر رضي هللا عنه 
 (1). نوى " 

هذا احلديث يف الصحيحني فهو متفق على  قولـه : ] كما أتى يف خرب الثقات [ :
 صحته وهذا البيت كما تقدم اتبع لقاعدة ] األمور مبقاصدها [ . 

 

 ِضيُّ فيما َفَسَداوحَيُْرُم املُ  -53
 

 إال حبجِّ واْعِتَماٍر أََبَدا  
 

 أي حيرم على اإلنسان إذا فسدت العبادة أن ميضي فيها . 
الصالة إذا فسدت حيرم على اإلنسان أن ميضي فيها، وكذلك الصيام، وكما مثال ذلك : 

شرط من  يكون ذلك يف العبادات يكون يف املعامالت واألنكحة، فالبيع إذا فسد الختالل
شروطه حيرم أن ميضي فيه مثال ذلك : إذا كان الثمن جمهواًل، أو كان املبيع جمهواًل ، وكذلك 
النكاح إذا كان فاسداً اختل شرط من شروطه؛ لعدم الوالية، أو عدم الرضا وحنوه، فإن ذلك حيرم 

 املضي فيه . 
ذه األشياء إذا فسدت املهم أن هذه القاعدة شاملة للعبادات، واملعامالت، واألنكحة فه

 حيرم على اإلنسان أن ميضي فيها .
الرجل خييل  ويدل لذلك : حديث عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه قال : شكي إىل النيب 

 (1) " ال ينصرف حىت يسمع صواتً، أو جيد رحيًا ":  إليه أنه هد الشيء يف الصالة فقال 
 اً فإنه ينصرف وال يستمر يف عبادته . فدل ذلك على أنه إذا مسع صواتً، أو وجد رحي

                                 
 ( . 43تقدم خترجيه ص )  (1)
 ( . 113تقدم خترجيه  ص )  (1)
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" ال كما ثبت يف الصحيحني من  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه :   وكذلك قول النيب 
فالصالة مع احلدث هذه مردودة، وإذا   (1)يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ "
 كانت مردودة فإنه ال هوز ل نسان أن ميضي فيها . 

 الصحيح من حديث عقبة بن احلارث رضي هللا عنه أنه تزوج أم حيىي وكذلك ما ثبت يف
 بنت أيب إهاب فجاءت أمٌة سوداء فقالت : قد أرضعتكما قال عقبة : فذكرُت ذلك للنيب 

 فنهاه عنها .  (2) " وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ؟ ":  فقال  
أن خيتار أربعاً  ع نسوة أمره النيب وكذلك أيضًا غيالن الثقفي ملا أسلم وحتته أكثر من أرب

 (3)وأن يفارق سائرهن .
... إخل . بناء (4)أن خيتار واحدة وكذلك فريوز الديلمي ملا أسلم وحتته أختان أمره النيب 

على ثبوت هذين احلديثني فاملضي يف النكاح الفاسد، واملعاملة الفاسدة، والعبادة الفاسدة حمرم، 
 وال هوز.

إال العمرة واحلج فإنه هب املضي يف فاسدمها هذا ما  حبج واعتمار أبداً [ : قولـه : ] إال
  ❑☺◆عليه مجهور أهل العلم خالفاً للظاهرية ودليل ذلك قوله تعاىل : 

⧫ ◆➔⧫◼    (1) : وقوله   ➔ 
❑→◆ ⬧⬧ ❑➔❑◆ 
➔◆ ❑➔▪❑◆◆ 

⧫ ➔   (2)  فقال
فجعل هللا تعاىل املتلبس   ❑➔❑◆ ➔◆ تعاىل : 

ابحلج والعمرة كالناذر، والناذر هب عليه أن يويف بنذره، وكذلك احلج والعمرة هب عليه أن يويف 
ه ورد عن عبد هللا بن عمر، هبما حىت ولو فسدا لورود ذلك عن الصحابة رضي هللا عنهم فإن

                                 
 ( . 154تقدم خترجيه ص )  (1)
 ( ومل خيرجه مسلم . 2640( و )88أخرجه البخاري رقم )  (2)
( وقد طعن يف هذا اخلرب 2/193( واحلاكم )9/466( وابن حبان )1953( وابن ماجه رقم )1128( والرتمذي رقم )2/13أخرجه أمحد )  (3)

 اإلمام أمحد والبخاري وأبو حات وأبو زرعة ومسلم بن احلجاج.
( والدارقطين 9/462( وابن حبان )1951( وابن ماجه رقم         )1129( والرتمذي رقم )2243( وأبو داود رقم )4/232)أخرجه أمحد   (4)

 ( وابن قطان الفاسي . 2/44( وضعفه البخاري والعقيلي )7/184( والبيهقي )3/273)
 . 196سورة النساء، اآلية :   (1)
 .  29سورة احلج، اآلية :   (2)
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فيمن وطأ قبل التحلل األول فإنه يفسد عليه  (3)وعلي، وأيب هريرة، وابن عباس رضي هللا عنهم
حجة وميضي فيه ويقضي، والفاسد من احلج هو من وطأ فيه قبل التحلل األول، وأما الفاسد من 

ا الفاسد، ويقضيه، وعليه التوبة، فإنه ميضي يف هذ (4)العمرة فهو من وطأ فيها قبل متام  أركاهنا 
والفدية، فلو وطأ يف العمرة بعد الطواف وقبل السعي، أو بعد اإلحرام وقبل الطواف فإن العمرة 
 فسدت عليه وهب عليه أن ميضي يف هذا الفاسد لورود ذلك عن الصحابة رضي هللا عنهم . 

 ر: احلج والعمرة ال هوز اخلروج منهما إال بواحد من ثالثة أمو 
 متام النسك فإذا أمت احلج، أو العمرة حتلل منه. األمر األول : 
 الردة فإذا ارتد عن اإلسالم بطل حجه، وبطلت عمرته لقوله تعاىل : األمر الثاين : 

⬧ ◆ ⬧⧫⬧◆⬧ ➔◆  . 
ر بعدو، أو اإلحصار حبيث ال يتمكن احملرم من إمتام النسك، فإذا أحصاألمر الثالث : 

 غريه فإنه يذبح اهلدي وخيرج منه كما هو معروف من أحكام اإلحصار . 
 

*********************** 
 

 والنَّفُل جوِّْز قطَعُه َما مل يـََقعْ  -54
 

 َحجًا وُعمرًة فَـَقطُعُه اْمتَـَنع  
 

ا ممتنع النفل هوز قطعه، لكن املؤلف رمحه هللا استثىن احلج والعمرة ويقول : أبن قطعهم
" :  ويدل جلواز قطع النفل : ما ثبت يف الصحيح من حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب 

أصبح صائمًا فأتى إىل أهله فقال : " هل عندكم شيء ؟ فقالت عائشة رضي هللا عنها : 
:  فقول النيب  فأكل منه النيب  (2) فقال : أرنيه فلقد أصبحت صائماً" (1)أهدي لنا حيس 

                                 
( من طريق ِاألوزاعي عن 5/167( وأخرجه البيهقي )5/167( والبيهقي )151املروي عن عمر وعلي وأيب هريرة، أخرجه مالك رقم )األثر    (3)

 عطاء عن عمر، وعطاء مل يسمع من عمر شيئًا وعليه فالرواية منقطعة ، ورواه سعيد بن منصور عن جماهد عن عمر، وهو منقطع؛ فإن جماهدًا مل
( ، الدراية يف ختريج 3/126اب وأخرجه أيضًا ابن أيب شيبة عنه وعن علي وهو منقطع أيضًا : انظر نصب الراية   )يدرك عمر بن اخلط

 ( . 2/40أحاديث اهلداية )
 ( وإسناده صحيح . 1996( رقم )7/281( ، البغوي يف شرح السنة )5/167أما األثر املروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي )

 السعي .  -3الطواف .      -2اإلحرام .       -1ة هي : أركان العمر     (4)
 ( .  9/226احليس هو : األقط، والتمر، والسمن خيلط ويعجن )شرح النووي على مسلم )  (1)
 ( . 1154أخرجه مسلم رقم )  (2)
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هذا دليل على أنه هوز قطع النفل لكن قال العلماء رمحهم هللا  أرنيه فلقد أصبحت صائمًا "" 
: يكره قطع النفل إال حلاجة فإذا شرعت يف الصوم يكره أن تقطعه إال حلاجة . مثال ذلك : أن 
أييت اإلنسان ضيوف فيحتاج إىل قطعه. وإذا شرع يف صالة انفلة يكره أن يقطعها إال حلاجة؛ 

  ◆ ❑➔➔ ◼◆ قوله تعاىل :  ل
 (3) . 

خيرج الفرض فالفرض ال هوز أن تقطعه إال لضرورة فالصالة الفريضة  وقولـه : ] النفل [ :
مثاًل حيرم على اإلنسان أن يقطعها إال لضرورة؛ كأن خيشى على نفسه من سُبع، أو عدو أو 

، وكذلك الصيام ال هوز أن يقطعه إال لضرورة كإنقاذ خيشى على ماله من سرقه وحنو ذلك
 معصوم من مهلكة .

احلج والعمرة ال هوز قطعهما أبداً قوله : ] ما مل يكن حجًا وعمرة فقطعه امتنع [ : 
  ❑☺◆وتقدم الدليل على ذلك من قوله  تعاىل : 

⧫ ◼⧫➔◆     : وقوله تعاىل 
➔ ❑→◆ ⬧⬧ ❑➔❑◆ 

➔◆ ❑➔▪❑◆◆ 
⧫ ➔   (4)  فاإلحرام

 ابحلج والعمرة كالنذر هب الوفاء به. 
وذكران أن اإلنسان ال خيرج من احلج والعمرة إال بواحد من ثالثة أمور : متام النسك، 

 والردة، واإلحصار .
 

************************** 
 

55-  ِِ  واإلُُث والضَّماُن َيسُقطاِن
 

 اِبجلَْهِل واإلكراِه والنِّْسَيانِ  
 

عند  (1))اجلهل والنسيان واإلكراه( هذه من أسباب التخفيف وسبقت اإلشارة إىل ذلك  
                                 

 .  33سورة حممد، اآلية :   (3)
 .  29سورة احلج، اآلية :   (4)
 ( .  73انظر ص )  (1)
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 عند قول املؤلف رمحه هللا : ] عند عارض طرا [ . ]املشقة جتلب التيسري[قاعدة : 
تقدم الكالم عنه وذكران تعريف اإلكراه، ودليله، وشروطه اإلكراه [ : وقول املؤلف : ] 

 (2)يف أسباب التخفيف ... إخل.
 الغفلة .  والنسيان يف اللغة :

فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكرة. وقيل : أبنه ذهول القلب عن وأما يف االصطالح : 
اإلمث والضمان كما سيأيت إن شاء معلوم. والنسيان كما ذكر املؤلف رمحه هللا أنه سبب لسقوط 
  ◆ هللا، ودليل ذلك من القرآن قوله تعاىل : 

⧫⬧➔  ◆  
⬧⧫   (1)  قال هللا تعاىل كما يف صحيح مسلم : " قد فعلت " وكذلك

لنسيان، وما " إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ، وايف حديث ابن عباس رضي هللا عنهما 
 (2).  استكرهوا عليه "

 وذكر الشيخ أن اإلمث والضمان يسقطان ابلنسيان، فنقول : أبن هذا ال خيلو من أمرين : 
ما يتعلق حبقوق هللا تعاىل، فاحلكم التكليفي يسقط ابلنسيان . يعين ال أيمث األمر األول : 

  ◆  ⧫⬧➔ اإلنسان لقوله تعاىل : 
◆  ⧫⬧     وأيضًا حديث ابن عباس

كما تقدم، لكن احلكم الوضعي ) الضمان ( هل يسقط ابلنسيان أوال ؟ نقول : ما كان من 
ابب األوامر فإنه يضمن وال يسقط، وما كان من ابب النواهي والرتوك فإنه يسقط وال يضمن 

الصالة؛ ألن األوامر ميكن استدراكها،  ةادمثال ذلك : لو صلى اإلنسان حمداًث فإنه يضمن إع
وكذلك لو صلى وقد أخل ابلطمأنينة فإنه يضمن . ويف قصة األعرايب يف حديث أيب هريرة قال 

  :" مل يعفه النيب  (3) " ارجع فصل فإنك مل تصل  ،مع أنه جاهل واجلهل هو أخو النسيان
  (1)أن يعيد .  ه النيب ولقصة أيب بردة رضي هللا عنه ملا ذبح قبل الوقت أمر 

                                 
 ( . 78ص )انظر   (2)
 .  286سورة البقرة،   (1)
 ( . 126أخرجه مسلم رقم )  (2)
 ( . 87تقدم خترجيه ص )  (3)
 .  ( من حديث الرباء بن عازب 1961( ، ومسلم رقم )955أخرجه البخاري رقم )  (1)
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ويف صحيح البخاري  (2)وألن عمر رضي هللا عنه: " ملا صلى ابلناس وهو جنب   أعاد "
"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن قال:  من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 

 (3). أخطئوا فلكم وعليهم "
 إمث.وإن كان من ابب النواهي والرتوك فال ضمان عليه وال 

رجل أكل وهو صائم، أو شرب انسياً فال شيء عليه حلديث أيب هريرة رضي مثال ذلك : 
" إذا نسي أحدكم فأكل، أو شرب فليتم صومه قال :  هللا عنه يف الصحيحني أن النيب 

وكذلك لو جامع يف الصيام وهو انس فال شيء عليه، ولو تكلم  (4) فإمنا أطعمه هللا وسقاه "
انس فال شيء عليه، وكذلك يف احلج لو صاد وهو انس أنه حمرم أو انٍس أنه يف  يف الصالة وهو

احلرم فال شيء عليه، ولو جامع أهله انسياً أنه حمرم ال شيء عليه، وكذلك لو حلق رأسه انسياً 
 فال شيء عليه، وال ضمان عليه هذا فيما يتعلق حبقوق هللا عز وجل . 

خلوقني، كحكم تكليفي ال إمث عليه، فلو أتلف مال ما يتعلق حبقوق املاألمر الثاين : 
شخص انسيًا يظن أن هذا املال ماله فأكله، أو لبس ثوب غريه حىت أباله يظن أنه له ... إخل 
فال إمث عليه ملا تقدم من الدليل على أنه يعذر ابلنسيان، لكن الضمان  ال يسقط يف حقوق 

  ⧫◆  ⬧☺ املخلوقني لقوله تعاىل : 
⧫ ⬧  ⬧  ⧫◆ 

⧫⬧ ⬧ ⬧ ⬧⧫⬧ 
⧫⬧◆ ⬧ ⧫◆ ☺ 

◼   (1)  فوجبت الدية ومل يعذر ابخلطأ، والنسيان
احَّة وهلذا قال الشيخ أخو اخلطأ يف كتاب هللا عز وجل، وألن حقوق املخلوقني مبنية على املش

 رمحه هللا : 
 

 

************************** 
 

                                 
( وقال صاحب التعليق 1/364)          ( والدارقطين يف سننه   2/348( وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )1/49أخرجه مالك يف املوطأ )  (2)

 املغين : رواته كلهم ثقات واحتج به اإلمام أمحد يف مسائل ابنه صاحل.  
 ( . 694أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 1155( ، ومسلم رقم )1933أخرجه البخاري رقم )  (4)
 .  92سورة النساء، اآلية :   (1)
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 إن كان ذا يف حقِّ موالان وال  -56
 

 ُتسقْط ضمااًن يف حقوق للَمال  
 

َففْرق بني حق هللا وحق املخلوق، فما يتعلق حبقوق املخلوقني هب فيه الضمان؛ ألن 
أما اإلمث فيسقط، وذكران ما يدل على ذلك وأن حقوق العباد مبنية على املشاحَّة، واملقاضاة، و 

حقوق املخلوقني مبنية على املشاحَّة، وهلذا ملا غضبت عائشة رضي هللا عنها وضربت يد اخلادم 
 (1) " طعام بطعام، وإانء إبانء ":  وجعل فيها الطعام قال  فانكسرت القصعة ضمنها النيب 

لكالم عليه فيما يتعلق ابلعذر ابجلهل وما ال أما ابلنسبة للجهل فتقدم ا فضمنها النيب 
 وأما ما يتعلق ابإلمث والضمان فاجلهل ال خيلو من أمرين:  (2)يعذر

 ما يتعلق حبقوق هللا عز وجل . األمر األول : 
 ما يتعلق حبقوق املخلوقني .  األمر الثاين :

 مبنية على يسقط اإلمث كحكم تكليفي؛ ألن حقوق هللا ما يتعلق حبقوق هللا عز وجل :
املساحمة فلو أن اإلنسان صلى جاهاًل لغري القبلة فال أيمث، أو جهل غروب الشمس يظن أن 
 الشمس غربت وهي مل تغرب فأكل فال إمث عليه، ودليل ذلك : ما سبق من قوله تعاىل : 

◆  ⧫⬧➔  ◆ 
 ⬧⧫   (3) ضي هللا عنهما قال حلديث ابن عباس ر و  : "

وكذلك حديث معاوية بن  (4) إن هللا جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "
ابإلعادة؛ ألنه كان جاهاًل حترمي  مل أيمره النيب  (5)احلكم رضي هللا عنه : ملا تكلم يف الصالة 

إن كان من ابب األوامر الكالم يظن أنه على ما سبق وأنه مباح، وأما كحكم وضعي: ف
" ارجع فصل لألعرايب كما يف حديث أيب هريرة :  فيضمن؛ ألنه ميكنه االستدراك وهلذا قال 

أليب بردة رضي هللا عنه   ملا جهل وجوب الطمأنينة ومل يطمئن . وقال  (1)فإنك مل تصل " 
 يظن أن الوقت ملا ذبح قبل الصالة، كذلك لو صلى قبل الوقت جاهالً  (2)"شاتك شاة حلم " 

                                 
 ( . 2481ديث حسن صحيح وأصله يف البخاري رقم )( وقال ح1359أخرجه الرتمذي رقم )  (1)
 ( .  88انظر ص )  (2)
 .  286سورة البقرة، اآلية :   (3)
 ( .78انظر ص )  (4)
 ( . 537رواه مسلم رقم )  (5)
 ( . 87انظر ص )  (1)
 ( 234انظر ص )  (2)
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دخل فإنه يعيد الصالة؛ ألن صالته غري صحيحة، وكذلك لو صلى إىل غري القبلة فإنه يعيد 
الصالة، أو صلى وقد توضأ مباء جنس فإنه يعيد الصالة، ألن هذا كله من األوامر وتقدم مىت 

 (3)يعذر ابجلهل، ومىت ال   يعذر.
اً وضماانً؛   أي : ال يضمن، فلو أن إنساانً أما إن كان من ابب الرتوك والنواهي فيعذر إمث

جهل النجاسة اليت يف ثوبه وصلى، أو جهل وجوب إزالة النجاسة فصالته صحيحة وال إمث 
 عليه، وكذا لو جهل حترمي اخلمر فال إمث عليه وال جلد؛ ألنه من ابب الرتوك.

وهو اإلمث فال أيمث،  ما يتعلق حبقوق املخلوق فإنه يعذر فيه كحكم تكليفياألمر الثاين : 
فلو جهل وأتلف مال زيد من الناس فال إمث عليه، أو أخطأ فأتلف سيارته، أو ثوبه، أو بدنه ... 
إخل ، لكن ابلنسبة للضمان فإنه يضمن وتقدم حديث عائشة رضي هللا عنها ملا ضربت يد 

ب الدية على من قتل وأيضاً هللا عز وجل أوج (1)" طعام بطعام، وإانء إبانء ":  اخلادم فقال 
  ⧫◆  ⬧☺ خطأ يف قوله تعاىل: 

⧫ ⬧  ⬧  ⧫◆ 
⧫⬧ ⬧ ⬧ ⬧⧫⬧ 

⧫⬧◆ ⬧ ⧫◆ ☺ 
◼    ❑➔⧫ 

  طأ والنسيان واجلهل فيما يتعلق حبقوق املخلوق، فالبد من مما يدل على أنه ال يعذر يف اخل
 الضمان، وأن حقوق املخلوقني مبنية على املشاحَّة . 

 لكنه ينقسم إىل قسمني :  (2)تقدم الكالم عليه وذكران تعريفه وشروطه... إخل  اإلكراه:
له على االمتناع اإلكراه امللجئ حبيث يكون املكره ال اختيار له، وال قدرة  القسم األول :

 . 
اإلكراه غري امللجيء : أن يكون جمربًا مكرهًا لكن له نوع اختيار فهذا هو  القسم الثاين :

 حمل اخلالف هل هو مكلف أوال ؟ 
  وينقسم اإلكراه أيضاً إىل قسمني :

                                 
 ( . 88انظر ص )  (3)
 ( . 236انظر ص )  (1)
 ( .88انظر ص  )  (2)
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 أن يكون يف حقوق هللا . القسم األول : 
 أن يكون يف حقوق املخلوقني .  القسم الثاين :

ما يكون يف حقوق هللا : فإنه ال أيمث ملا تقدم من األدلة، لكنه ابلنسبة للضمان  :األول 
إن كان من ابب األوامر فإنه يعيد؛ ألنه ميكنه أن يستدرك فلو أكره على أن يصلي بال وضوء، 
فال إمث عليه لكن يعيد الصالة، وأما إن كان من ابب النواهي فإنه يعذر فلو ُأكره أن يتكلم يف 

 ة أو أيكل وهو صائم ... إخل فإنه معذور يف هذه احلال . الصال
ما يكون يف حقوق املخلوقني : فإن اإلكراه يسقط اإلمث كما تقدم، وأما ابلنسبة  الثاين :

كرَه، واترة 
ُ
كرِّه وامل

ُ
كرِّه، واترة يكون على امل

ُ
للضمان فإنه يوجب الضمان لكن يكون اترة على امل

 يكون على املكَره .
 

*********************** 

 

َلٍف فمضموٌن إذا -57  وكلُّ ُمتـْ
 أويُك مأذواًن به ِمْن مالكِ  -58

 

 ملََ يْكن االتالُف ِمْن َدفع اأَلَذى  
 أو ربَِّنا ذي امِللِك خرِي مالِك 

 

 هو إخراج الشيء عن كونه منتفعاً به . اإلتالف : 
 ضمن إال ما يستثىن .وهذه القاعدة يف املتلفات، فإذا أتلف شخص مال شخص في

  ⧫ودليل هذه القاعدة : قوله تعاىل : 
 ❑⧫◆  ❑➔→⬧ 

❑◆⬧ ⧫→ ⧫  (1) 
نه كان ذلك من أكل أموال الناس ابلباطل .   وإذا أتلف شخص مال شخص ومل نضم 

نها ملا ضربت يد اخلادم فسقط اإلانء وكذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي هللا ع
عائشة رضي هللا عنها،  فضم ن النيب  (2): " طعام بطعام ، وإانء إبانء "  وانكسر فقال 

، فإذا أتلف (3)وكذلك ورد عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه تضمني الصن اع عند التلف
                                 

 .  29لنساء، اآلية : سورة ا  (1)
 (. 236تقدم خترجيه ص )  (2)
 ( . 207تقدم خترجيه ص )  (3)
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هواً، أم جهاًل، أم عن شخص مال شخص فإنه يضمن هذا هو األصل، سواء أكان عمداً، أم س
طريق اإلكراه، لكن إذا كان عن طريق اإلكراه فالضمان على املكرِّه، سواء أتلفه عن طريق 

 االنتفاع به، أو أتلفه دون أن ينتفع به . 
 إنسان أكل طعام شخص، أو لبس ثوبه حىت أباله، فإنه يضمن . مثال ما ينتفع به : 

 قه، أو يكسره ... إخل فإنه يضمن . كأن حير ومثال ما كان بدون االنتفاع : 
،  وكذلك استثىن أمرين ] ما مل يكن اإلتالف من دفع األذى [استثىن املؤلف رمحه هللا : 

 يف البيت الذي يليه، فنستثين من الضمان على كالم املؤلف ثالثة أمور : 
اله، أو إذا كان لدفع أذاه، مثال ذلك : صال عليه شخص يريد قتله، أو ماألمر األول : 

أهله، فإنه يدفع الصائل ابليت هي أحسن ابألسهل فاألسهل، إن مل يندفع إال بقتله فإنه يقتله وال 
 ضمان عليه؛ لدفع أذاه .

وكذلك لو صال عليك بعري، أو ثور، أو شاة، وحنو ذلك، فإنك تدفعها ابليت هي أحسن 
 عليك؛ ألنه لدفع األذى . ابألسهل فاألسهل، فإن مل تتمكن إال بقتل هذا الصائل فال شيء 

وكذلك إذا أشرفت السفينة على الغرق فألقى عمرو متاع زيد؛ لكي تنجو السفينة، فإنه 
 يضمن، لكن لو وقع عليه متاع زيد فدفعه عنه دفعاً ألذاه فسقط يف البحر، فال ضمان عليه . 

 اه . ففرق بني الشيء إذا أتلفته لكي تنتفع به، أو الشيء الذي أتلفته لدفع أذ
 األمر الثاين : قوله : ] أويك مأوذان به من مالك [ :

أي : إذا أذن لك املالك يف إتالفه فإنه ال ضمان عليك، فإذا أعطاك الطعام، لتأكله، أو 
املاء لتشربه، أو الثوب لتلبسه فال ضمان يف ذلك؛ ألنه هو الذي سلطه عليك، وأذن لك يف 

 اإلتالف واالنتفاع.
 

: إذا كان اإلذن من هللا عز ] أو ربنا ذي امللك خري مالك [ قوله : األمر الثالث : 
 وجل، فال ضمان عليك، ولذلك أمثلة : 

املضطر إىل طعام الغري، وليس معه طعام أذن له الشارع يف أن أيكل من املثال األول : 
أيكل من طعام غريه وليس عليه ضمان . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ) ال أبس أن 

 مال الغري ما يدفع به خممصته إذا كان فقرياً وال ضمان عليه ( . 
إذا اضطر اإلنسان إىل نفع مال الغري، مل يضطر إىل عني ماله؛ كأن يضطر املثال الثاين : 
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إىل الثوب لكي يلبسه، أو السيارة لكي يركبها، أو الدلو لكي خيرج به املاء، فإنه ال ضمان عليه 
 أتلف املنافع .  مطلقاً مع أنه

 
*********************** 

 

 فُكلُّ ما حيصُل مما قْد ُأِذنْ  -59
 

 فليس مضمواًن وعكُسُه ُضِمنْ  
 

هذا كما تقدم لنا أن ما ترتب على املأذون غري مضمون . هذا البيت قاعدة : ] ما ترتب 
 على املأذون ليس مضموانً، وما ترتب على غري املأذون فهو مضمون [ . 

 تقدم أن اإلذن قد يكون من هللا عز وجل، وقد يكون من املالك، وقد يكون لدفع أذاه . و 
 األمني ال ضمان عليه إذا مل يتعد ومل يفرط . ومن األمثلة على ذلك : 

هو كل من قبض العني إبذن الشارع، أو إبذن املالك، ويدخل يف ذلك املستعري واألمني : 
اليتيم، واملستأجر، هؤالء كلهم قبضوا هذه األموال ابإلذن،  على الصحيح، وكذا املودَع، وويل

فاملستأجر قبض السيارة إبذن مالكها، والويل قبض مال اليتيم إبذن الشارع، واملودع واملستعري 
 قبضا املال إبذن مالكه، فهذه قاعدة يف األمناء . 

 هو ترك ما هب. والتفريط : هو فعل ماال هوز . التعدي : 
إنسان استأجر السيارة على أن يقودها داخل البلد، مث قادها خارج البلد عدي : مثال الت

 فتلفت، فإنه يضمن، أو أسرع ابلسيارة فوق النظام فتلفت فإنه يضمن . 
ْرزِّ مثله، فإذا وضعه يف ومثال التفريط :  ويل اليتيم هب عليه أن حيفظ مال اليتيم يف حِّ

 لى هذا فقس . مكان غري حمرز فُسرِّق فإنه يضمن، وع
 مث بني  املؤلف رمحه هللا يف البيت الذي سيأيت اآلن كيفية الضمان . 

 
*********************** 
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 وُيْضَمُن املثليُّ ابملثِل وَما  -60
 

 ليس مبثليٍّ مبا قد قـُوَِّما  
 

ْثليَّاً فإنه يضمن ابملثل، وإن كان قِّيمِّيَّ   اً فإنه ُيضمن ابلقيمة .يقول رمحه هللا : الضمان إن كان مِّ
  ☺⬧ ⧫ ◼⧫ودليل ذلك : قوله تعاىل : 
⧫⬧ ◼⧫ ☺ ⧫ 

⧫ ⧫◼   (1)  اختلف العلماء رمحهم هللا يف ضابط املثلي
ب الس لَم، وابب القرض، وابب الغصب، والقيمي ما هو ؟ وهذا الضابط حيتاج إليه كثرياً يف أبواب الفقه يف : ) اب

ويف املتلفات .... إخل ( فيحتاج أن يعرف ما هو املثلي وما هو القيمي ؟ فإذا قال العلماء رمحهم هللا يف  كتبهم : 
 يضمن ابملثل، أو يضمن مبثله، أو يضمن بقيمته . 

 ما هو املثلي وما هو القيمي ؟ 
ي ُِّقون املثلي ويوسعون القيمي فيقولون : املثلي كل مكيل أو موزون ال عند احلنابلة والشافعية رمحهم هللا ُيض

 صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه . 
مثال ذلك : اقرتض زيد من عمرو مائة صاع من الرب وجب عليه يف ذمته مائة صاع من الرب، وكذلك من 

 اقرتض شيئاً موزوانً مثل اللحم هب رد مثله . 
 رتاضوا على شيء يوم التقابض، فإذا تراضوا جاز أن يعطيه غري ما استسلف . وهذا يف القرض ما مل ي

 خيرج ما مل يكن مكياًل، أو موزوانً من املعدودات، واملذروعات . وقوهلم : ) كل مكيل وموزون ( : 
دور خيرج املوزون إذا خرج عن الوزن ابلصناعة، مثل أنواع اآلنية من ق قوهلم : ) ال صناعة فيه مباحة ( :

وغريها مما أصلها الوزن، فهذه وإن كان األصل فيها الوزن لكن خرجت ابلصناعة عن الوزن، فهذه تضمن لكن ال 
تضمن مبثلها؛ ألهنا خرجت عن املثلية ابلصناعة فتضمن بقيمتها، ومثله احللي وإن كان أصله الوزن لكن خرج عن 

 الوزن ابلصناعة فيضمن ابألكثر من قيمته أو وزنه . 
خيرج الصناعة احملرمة فإذا أتلف على إنسان إبريقًا من الذهب، أو الفضة، أو  هلم : ) مباحة ( :وقو 

 مالعق من الذهب، أو من الفضة فإهنا تضمن بوزهنا من جنسها . 
فال تضمن الصنعة؛ ألن الصنعة احملرمة ال قيمة هلا يف الشرع وإن كانت هلا قيمة عند الناس لكنها يف الشرع 

 حتسب. هتدر وال
خيرج املوزون الذي ال يصح السلم فيه، وهو كل ماال تنضبط صفاته اليت قوهلم : ) يصح السلم فيه ( : 

                                 
 .  194سورة البقرة، اآلية :   (1)
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 خيتلف هبا الثمن اختالفاً ظاهراً ابلوصف كاجلواهر، واللؤلؤ وما أشبه ذلك مما ال ينضبط . 
 أمثلة على هذا : 

 قرض، وطلب براً فالقول قوله؛ ألن الرب مثلي . أقرضه براً مث عند الوفاء أعطاه املقرتض دراهم فرفض امل
أقرضه كتااًب فأعطاه املقرتض دراهم فرفض املقرض وطلب كتااًب فالقول قول املقرتض؛ ألن مثال آخر : 

الكتاب قيمي ألنه ليس مكياًل وال موزوانً، وهذا إذا كان هناك اختالف بني املقرض  واملقرتض، أما إذا تراجعوا 
 أبس . على املثل فال 

 إذا أتلف حديداً هب عليه أن يعطيه مثله؛ ألن احلديد موزون . مثال اثلث : 
إذا أتلف شعراً، أو صوفًا، أو قطنًا، أو كتاانً، أو حريراً هب أن يعطيه مثله؛ ألن هذه األشياء مثال رابع : 

 مثلية موزونة إال إن تراضوا على القيمة فال أبس به . 
مثلي، لو أن هذا الرب عملناه خبزًا فإنه ينتقل من كونه مثليًا إىل كونه قيميًا،  الرب مكيلمثال خامس : 

وعلى هذا لو أن إنسااًن أكل خبز شخص فأاته خببز مثل الذي أكله ال يلزمه أن يقبل؛ ألن هذا اخلبز ملا دخلته 
رج الصناعة احملرمة، فإنه ال خيرج عن  خي وقوهلم : ) الصناعة املباحة (الصناعة املباحة أصبح قيمياً ومل يكن مثلياً . 

 كونه مثلياً . 
احلديد مثلي؛ ألنه موزون فإذا جعله صاحبه على شكل متثال، فجاء شخص فأتلف هذا مثال ذلك : 

التمثال فإنه يضمن جبنسه وزانً. يعين الصورة احملرمة ال أثر هلا شرعًا ال تضمن، لكن يضمن احلديد، وكونه دخلته 
عله على صورة، فهذا ال خيرجه عن كونه مثليًا فيضمن ابملثل؛ ألن املوزون واملكيل نشرتط لكي صناعة حمرمة وج

 يكون مثلياً أن ال تدخله صناعة مباحة، فإن دخلته صناعة حمرمة فإنه الزال مثليًا؛ ألن احملرم ال عربة به . 
يه مل تدخله الصناعة أن املثلي عندهم هو كل مكيل، أو موزون يصح السلم ففاخلالصة يف ذلك : 

املباحة، وما عدا ذلك قيمي؛ فعندهم الثياب، والقطن، واألقالم، والسيارات، واآلالت، وأشياء كثرية هذه كلها 
 قيمية إذا أتلفت، أو أخذها اإلنسان قرضاً فإن تنازعا فإن املرجع إىل القيمة . 

 الشعري، واألرز، وسائر احلبوب، واملائعات . املكيل مثل : 
 احلديد، والرصاص، والنحاس، وسائر املعادن، والشعر، والصوف، واحلرير، والقطن .ملوزون مثل: وا

أن املثلي : ماله مثل يف األسواق، والقيمي : ما ليس له مثل يف األسواق وهو رأي احلنفية الرأي الثاين : 
 ونصره ابن القيم رمحه هللا يف )أعالم يف اجلملة، واختيار شيخ اإلسالم رمحه هللا الصوابرمحهم هللا وهذا القول هو 

املوقعني( وقاله مجع من أهل العلم ، وهذا القول هو الذي يدل عليه القرآن والسنة واآلاثر عن الصحابة رضي هللا 
 عنهم، والقياس والقضاء الصحيح . 
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  ⧫⬧  ⧫فقول هللا عز وجل أما القرآن : 
⬧⧫  ➔  (1)  فأوجب هللا عز وجل على من قتل صيدًا مثله

 من النعم مع أنه ليس مكياًل وال موزوانً . 
فحديث عائشة : ملا ضربت يد اخلادم فسقط اإلانء وانتثر الطعام قال عليه الصالة والسالم وأما السنة : 

 دخلتها.   ابملثل مع أن الصناعة املباحة فقضى النيب  (2)" طعام بطعام ، وإانء إبانء ": 
واحليوان عند الشافعية واحلنابلة قيمي؛ ألنه  (3) " استسلف بكرًا ورد رابعيًا ":  أن النيب ومن ذلك : 

 املثل فدل على أن املثل أوسع من املكيالت واملوزوانت . ليس مكياًل وال موزوانً، ومع ذلك رد النيب 
مبثله، أو ما يقاربه، فقضى الصحابة رضي هللا عنهم يف  فاحمْلرِّم يضمن الصيد إذا أتلفهوأما آاثر الصحابة : 

البعري ابلنعامة مع أن الفرق بينهما كبري لكنها تشاهبها يف بعض األشياء، مثل طول الرقبة، واجلسم، وقضوا يف 
والصحابة رضي هللا عنهم  –وهللا أعلم  –الشاة حبمامة مع الفرق بينهما لكن ألهنا تشبهها من جهة مص املاء 

م أفقه األمة وأعلمها ومع هذا قضوا يف مثل هذا ابملثل مبا يشاهبه من بعض الوجوه، مع أهنا ليست مكيلة وال ه
موزونة، وعلى هذا يكون املثلي أوسع من القيمي فكل شيء له مثل يف األسواق نقول : أبنه مثلي )الرب، والشعري، 

وعلى هذا لو أتلف له ثواًب وطالبه ابلقيمة هل يلزمه أن والكتب، والثياب ... إخل ( هذه األشياء كلها هلا مثل، 
 يدفع له ثوابً آخر أو يدفع له القيمة ؟ 

نقول : يدفع له ثواًب آخر ال يدفع له قيمته؛ ألن هذا هو املثلي. وكذلك لو أتلف براً، أو كتاابً، أو قلماً 
 ا القلم ... إخل وال يلزمه أن أيتيه ابلقيمة .فاملتلِّف أيتيه ابملثل، مبثل هذا الرب ومبثل هذا الكتاب ومبثل هذ

 أما الذي ليس له مثل فتجب قيمته . 
عندان صناعة وانقطعت، مثل صناعة لقلٍم من األقالم، أو ثوب من الثياب مث بعد ذلك مل مثال ذلك : 

ه القيمة، ومثل يكن هلذا الثوب، أو هلذا القلم ... إخل وجود يف األسواق، فأتلفها شخص أو استقرضها فإن علي
 ذلك اجلواهر الطبيعية اليت ليس هلا مثل . 

  ◆وقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل عن داود عليه السالم قال :     
☺◼◆  ☺→⧫⬧  

⧫  ⧫⧫   

                                 
 .  95سورة املائدة، اآلية :   (1)
 ( . 236تقدم خترجيه ص )  (2)
 ( 1600أخرجه مسلم رقم )  (3)
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❑⬧ →◆ ☺⧫ 
  ☺⬧ 
☺◼  →◆ ⬧◆ ☺ 

◆☺   (1)  فداود عليه السالم قضى حبكم، وخالفه ابنه سليمان، وذلك أبن قومًا هلم
فقضى سليمان ألهل الزرع  -والنفش : هو اإلفساد لياًل  -غنم، وقومًا هلم بستان فنفشت هذه الغنم ابلبستان 

فلما قضى هبذا أثىن هللا تعاىل  -وهذا ال شك أنه ليس مثليًا  -البستان كما كان  أبن يقوم أهل الغنم إبصالح
 عليه ابلفهم وأن هللا فهمه . 

وهذا هو ظاهر اختيار البخاري رمحه هللا يف صحيحه وقد بو ب اباًب يف صحيحه وقال : ) ابب من هدم 
 شيء جاز .  جداراً بىن مثله ( ، وهذا يلزم إذا اختلفوا لكن لو تراضوا على
 

********************* 
 

 وما على املُحسِن ِمْن سبيلِ  -61
 

 وعكُسُه الظامُل فامْسَع ِقْيِلي  
 

 من تربع وفعل املعروف . قولـه : ] احملسن [ : 
 املعتدي . قولـه : ] الظامل [ : 
 أي قويل .وقولـه : ] قيلي [ : 

  ⧫ ◼⧫ ✓⬧☺قوله تعاىل : دليل ذلك : 
        (1)  : وقوله تعاىل  ☺ 

 ◼⧫ ⧫ ⧫❑☺→⧫ 
 ⧫❑⧫◆   

⧫ ⬧   (2)  : وقوله تعاىل ⬧ 
◆⧫  ⧫◼ →✓⧫   (3) 

                                 
 .  78سورة األنبياء، اآلية :   (1)
 .  91: سورة التوبة، اآلية   (1)
 .  42سورة الشورى، اآلية :   (2)
 .  193سورة البقرة، اآلية :   (3)
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 ل؛ أي: ما عليه ضمان وال إمث، ويدخل يف هذه القاعدة أمران : يعين أن احملسن ما عليه من سبي. 
اأُلَمناء كلهم ال ضمان عليهم إال ابلتعدي، أو التفريط؛ ألهنم حمسنون واألمني كما تقدم : األمر األول : 

 إمث هو كل من قبض املال إبذن الشارع، أو إبذن املالك، فهؤالء إذا تلف املال حتت أيديهم فال ضمان عليهم وال
إال ابلتعدي أو التفريط كاملستعري، واملودَع، واملستأجر، وامللتقط، والشريك، واملضارب، وكذلك احلاكم إذا أخذ 

 مال شخص عنده ملصلحة، فإنه حمسن ال يضمن إال ابلتعدي أو التفريط . 
ال ضمان عليه من عمل عماًل أراد به صالح الناس ونفعهم فتلف بذلك العمل أحد، فإنه األمر الثاين : 

 وال إمث ما دام أنه مل يتعدَّ ومل يفرط . 
شخص وضع حجارة، أو أخشااًب على الطني يف املطر لكيال يزلق الناس يف الوحل فجاء مثال ذلك : 

شخص وتلف هبذا احلجر أو تلف هبذا اخلشب فال ضمان عليه؛ ألنه حمسن وما على احملسنني من سبيل إال إذا  
 يط .كان هناك تعد أو تفر 
 وضع حجراً كبرياً يُتلف الناس، أو أشياء تزلق الناس، فإنه هنا غري حمسن بل هو ظامل . مثال آخر : 

 هذا يدخل حتته أمور منها : وقولـه : ] وعكسه الظامل [ : 
من أخذ مال غريه بغري إذنه ورضاه كالغاصب، والسارق، واملنتهب، واملختلس . فالغاصب : األمر األول: 

ل بغري إذن املالك، وبغري إذن الشارع، فكل من قبض مااًل بغري إذن الشارع ورضى املالك، فهو ظامل فلو قبض املا
غصب سيارة وتلفت حتت يده ضمن مطلقًا؛ ألنه بغصبه تعدى حىت لو حفظها مث احرتقت، أو حفظ النقود يف 

 الصندوق مث سرقت، فإنه يضمن؛ ألنه بغصبه قد تعدى . 
 ، واملنتهب، واملختلس ... إخل هؤالء كلهم يضمنون ما يتلف حتت أيديهم مطلقاً . السارقومثل ذلك : 
 احملسن إذا تعدى، أو فرط فإنه ظامل ويضمن كما سبق يف األمثلة السابقة . األمر الثاين : 

 
******************** 
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 ُثَّ الُعقوُد إْن َتُكْن ُمعاوَضهْ  -62
 ِثقهْ وإْن تُكْن َترَبُّعًا أو تَـوْ  -63
 ألنَّ ِذي إْن َحَصَلْت َفَمْغَنمْ  -64

 

 َفَحرَِّرهْنَا ودَِع املَخاَطَرهْ  
 فأْمُرها أخفُّ فاْدِر التفرَِقهْ 
 وإْن تَـُفْت فَـَليس ِفيها َمْغَرمْ 

 

 أتيت إن شاء هللا.قولـه : ] معاوضة، وتربعًا، وتوثقه [ : 
 يها.أي اضبطها ابلعلم، والقدرة علقولـه : ] فحررهنا [ : 

 اجملازفة، وعدم ضبطها ابلعلم وغري ذلك من شروط املعاوضات . قولـه : ] املخاطرة [ : 
أي اعلم الفرق بني عقود املعاوضات، والتوثقات، والتربعات كما سيأيت إن قولـه : ] فادر التفرقة [ : 

 شاء هللا . 
 أي فائدة وربح بال مقابل . قولـه : ] ألن ذي إن حصلت فمغنم [ : 

 أي غرامة؛ أي : خسارة يف ماله . ولـه : ] وإن تفت فليس فيها مغرم [ : ق
 العقود تنقسم إىل أقسام منها ما ذكره الشيخ رمحه هللا : 

 عقود معاوضة، وعقود توثقة، وعقود تربعات . 
التربعات  ويف هذه األبيات الثالثة ذكر الشيخ رمحه هللا فرقاً بني عقود املعاوضات، وعقود التوثقات، وعقود

 . 
د منه العوض، والربح، والكسب . عقود املعاوضات :   هي كل عقد ُقصِّ

د منه اإلحسان واإلرفاق. عقود التربعات:   هي كل عقد ُقصِّ
 هي العقود اليت تكون وثيقة لعقود أخرى. عقود التوثقات : 

 راعة، والشركة ... إخل . البيع، والشراء، واإلجارة، والسلم، واملساقاة، واملز مثال عقود املعاوضات : 
 اهلبة، والوصية، والعتق، والوقف. مثال عقود التربعات : 
 الرهن، والكفالة، والضمان. مثال عقود التوثقات : 

 فأشار الشيخ رمحه هللا إىل أن هذه العقود ترتب على مراتب: 
م والتحرير ما ال يطلب يف عقود املعاوضات هذه هي املرتبة األوىل فيطلب فيها من العلاملرتبة األوىل : 

 عقود التوثقات. يعين حُيتاط فيها، وُيشرتط فيها من العلم والتحرير ماال ُيشرتط يف عقود التوثقات . 
عقود التوثقات وهي أوسع من عقود املعاوضات ويشرتط فيها من العلم والتحرير ماال يشرتط املرتبة الثانية:      

 يف عقود التربعات . 
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عقود التربعات وهي أوسع من عقود املعاوضات وأوسع من عقود التوثقات، ودليل ذلك أدلة  ة الثالثة: املرتب     
  ⧫ ⧫كثرية منها : قوله تعاىل : 

❑⧫◆ ☺ ☺⬧ 
☺◆ ◆ 
⬧◆ ▪  ☺⧫ 

⬧  (1) . 
وامليسر كل معاملة يدخل فيها اإلنسان وهو إما غامن أو غارم، وهذا يكون يف  وامليسر  قال تعاىل : ف

 عقود املعاوضات. 
إذا بعت الكتاب بثمن جمهول فاملشرتي اآلن يدخل وهو إما غامن، أو غارم؛ ألن الثمن إن  مثال ذلك : 

ثر من قيمة الكتاب يكون غارمًا، فهو اآلن دخل يف كان أقل من قيمة الكتاب يكون غامنًا، وإن كان الثمن أك
ثمن إذا اشرتاه شخص وهو جمهول يدخل يف هذه املعاملة وهو إما غامن أو غارم، وكذلك البائع 

ُ
املخاطرة، أيضًا امل

و يدخل يف هذه املعاملة وهو إما غامن أو غارم إذا كان املثمن جمهواًل، فإذا كان الثمن أكثر ابلنسبة للمشرتي فه
 غارم، وإن كان الثمن أقل فهو غامن وهكذا . 

 . (1)" هنى عن بيع الغرر "  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه يف صحيح مسلم أن النيب ويدل لذلك : 
 يطلق على معان منها : النقصان، واخلطر، واجلهل . والغرر لغة : 

اس رضي هللا عنهما يف الصحيحني ماال تعرف حقيقته ومقداره . وأيضًا حديث ابن عبويف االصطالح : 
: " من أسلف يف شيء  " قدم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنة، والسنتني، والثالث فقال  أن النيب 

فدل ذلك على أن عقود املعاوضات البد فيها من  (1).فليسلف يف كيل معلوم، ووزن معلوم إىل أجل معلوم"
 ثمن معلوماً ... إخل . العلم والتحرير، وأن يكون الثمن وامل

 بعد ذلك عقود التوثقات خيفف فيها، فهي أوسع من عقود املعاوضات . 
 يصح ضمان اجملهول إذا آل إىل العلم مع أنه يف البيع ال يصح بيع اجملهول . مثال ذلك : 

 أقول للبقَّال : بع على هذا الشخص وأان ضامن، وال أدري قد أيخذ مبائة أو مائتنيمثال ذلك : 
 فاملضمون اآلن جمهول، لكنه يؤول إىل العلم، بعدما ينتهي سنعلم بكم اشرتى . 

تقول : بعه السيارة وأان ضامن مثنها لك، وحنن ال ندري بكم يبيع قد يبيعها بعشرة آالف، أو أو مثاًل : 
                                 

 .  90سورة املائدة، اآلية :   (1)
 ( . 1513أخرجه مسلم )  (1)
 ( . 146تقدم خترجيه ص )  (1)
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 أبحد عشر، أو ابثين عشر ألفاً ... إخل ، فضمان اجملهول يصح إذا آل إىل العلم . 
 ضمون، واملضمون له ال يشرتط رضامها عند طوائف من العلماء. كذلك امل

أقول أقرض زيدًا وأان ضامن لك، فأان اآلن أضمن زيدًا حىت لو مل يرَض؛ ألن هذا من عقود مثال ذلك : 
 التوثقة لكن يف عقد البيع البد أن يكون املتعاقدان مرتاضيني مجيعاً .

ولو مل يرض املضمون له، فإن الضمان يصح. وأيضًا لو جهلت أقول أقرض زيداً وأان ضامن، مثال آخر : 
املضمون واملضمون له، فإن الضمان يصح عند بعض العلماء ومنهم احلنابلة رمحهم هللا . وكذلك يف الكفالة أكفل 
والً زيداً وهو مل يرَض، وأكفل زيداً وهو جمهول ال أعرفه، يصح ذلك . وكذلك املكفول له إذا مل يرض، أو كان جمه

 تصح الكفالة . 
 وكذلك أيضاً الرهن من عقود التوثقة، يصح أن أرهن الثمرة قبل بدو صالحها . 

اقرتضت من زيد ألف رايل وأان عندي خنل مل يبد صالح الثمر فيها حىت اآلن فهو أخضر مل مثال ذلك : 
ال يصح لكن يصح أن أرهن  حيمر أو يصفر يف مثل هذا الوقت، يصح أن أعطيه هذا الثمر رهنًا، مع أن البيع

هذه الثمرة قبل بدو صالحها؛ ألن هذا من عقود التوثقة . أيضًا الزرع قبل اشتداد حبه ال يصح بيعه لكن يصح 
رهنه . وكذلك اأَلَمة ال يصح أن تفرق بينها وبني ولدها يف البيع، لكن يصح أن ترهن اأَلَمة دون ولدها، فدل 

 عقود املعاوضة .  ذلك على أن عقود التوثقة أخف من
أيضًا عقود التربعات أخف وأوسع، ففي عقود التربعات يصح أن هتب اجملهول واملعدوم، فلو قلت لك : 
وهبتك ما يف جيبـي من النقود صح ذلك، لكن يف البيع ال يصح أن أبيع اجملهول ويصح أن أهبه ما حتمل شايت 

 أو شجريت . 
  املقدور عليه . أيضاً يصح يف عقود التربعات أن أهبك غري

عندي مجل شارد فقلت: وهبتك مجلي الشارد، صح ذلك، لكن بيع اجلمل الشارد على من مثال ذلك : 
ال يقدر على حتصيله وال يظن ذلك ال يصح لكن هبته يصح مطلقًا. أيضًا لو أن يل سيارة مسروقة، أو مغصوبة، 

خص ال يقدر على حتصيلها وال يظن ذلك، فدل أو منتهبة، أو خمتلسة يصح هبتها لكن ال يصح بيعها على ش
 ذلك على أن عقود التربعات أوسع من عقود املعاوضات وهلذا قال الشيخ رمحه هللا : 

 ألن ذي إن حصلت فمغنم 
 

 وإن تفت فليس فيها مغرم  
 

قال : وهبتك الرقيق اآلبق فإن هذه اهلبة صحيحة، إن حصلت عليه فأنت غامن وإن مل مثال ذلك : 
صل عليه مل يفتك شيء، وكذا لو وهبت السيارة املغصوبة، أو املسروقة، أو املنتهبة صح؛ ففرق بني عقود حت
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املعاوضة، وعقود التربعات، فعقود املعاوضات يدخل فيها اإلنسان وهو مغامر )خماطر( إما غامن أو غارم، أما 
  ففرق بني البابني .ابلنسبة لعقود التربعات فيدخل اإلنسان فيها وهو إما غامن أو سامل

واعلم أن األبواب يف املوضوع الواحد تتفاوت، فمثاًل يف التربعات ابب الوصااي أوسع من أبواب اهلبات 
 فتجد أن الفقهاء رمحهم هللا يتوسعون يف ابب الوصااي ماال يتوسعون يف أبواب اهلبات. 

، عنده ثالثة ماليني ووصى مبليون تصح الوصية من الصيب املميز فلو أنه وصى بثلث مالهمثال ذلك : 
يصح ذلك لكن لو أنه ابع سيارة بعشرة آالف رايل أو وهبها فال يصح؛ ألن الوصية هنا ليس فيها ضرر، تربع 

 ابملال بعد املوت، إن احتاج إليه له أن يبطل الوصية، وإن مل حيتج إليه ال يزداد إال خريا فلو مات كان خرياً له. 
 

******************** 
 

 وُكلُّ ما أََتى َومْل حُيَدَِّد  -65
 

 ابلشَّرِع كاحلْرِز فبالُعرِف اْحُددِ  
 

 يرجع إىل معنيني، قاله ابن فارس يف        ) معجم مقاييس اللغة ( : العرف يف اللغة : 
 هو إدراك الشيء على حقيقته وهو ما يقال له : املعرفة، فتقول : عرفت الشيء، وهو أخص مناألول : 

 العلم، على ما ذكره عدد من فقهاء اللغة . 
 هو تتابع الشيء كما يقال للضَُّبع : عرفاء لتتابع شعر رقبتها مع طوهلا.الثاين : 

 هو كل قول، وفعل، وترك اعتاد عليه الناس .  وأما يف االصطالح :
 وقيل : أبنه ما يتكرر بني الناس ويقبلونه من األقوال واألفعال.

 الم رمحه هللا : أبنه ما تعارف عليه الناس من أمور دنياهم . وعرفه شيخ اإلس
 والفرق بني العرف والعادة : 

 إن الُعرف ما خيتص ابألقوال. والعادة : ختتص ابألفعال. قيل: 
إن العادة: أعم من الُعرف. والُعرف أخص من العادة. وهذا أظهر أهنا أعم، فعلى هذا يكون كل وقيل: 

هو ما يعتاده مجاعة الناس ويتعارفونه فيما بينهم من البيع، والشراء، فالُعرف : عادة ُعرفًا .  ُعرف عادة وليس كل 
 والنكاح، وما أشبه ذلك . 

هي األمر املتكرر سواء أكان جلماعة أم لفرد، فالُعرف ال يكون عادة لفرد بل يكون عادة والعادة : 
 للجماعة فقط . 

ل ما أتى على لسان الشارع مطلقًا ومل حيده بشيء بزمان وال مكان وال يقول رمحه هللا يف هذه القاعدة : ك
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عدد ... إخل فإننا نرجع إىل حتديده ابلُعرف، وهذا يدل على اعتبار الُعرف، والرجوع إىل الُعرف واعتباره إحدى 
 القواعد اخلمس الكلية .

   ⚫◆  ودليل هذه القاعدة قوله تعاىل :
⧫◼ ➔   (1)  : وقوله تعاىل 

◼⧫◆ ❑❑ ⬧ ➔ 
◆❑◆➔ ➔  (2)  وقوله
  ◆⧫➔ ☺➔  : تعاىل

   ➔ ➔ وقوله تعاىل :  (3)
➔   (4)         : وقوله تعاىل          ⬧❑➔ 

➔  ➔❑ 
➔   (5)   : وقوله تعاىل ◆⧫◼➔❑➔ 

◼⧫ ❑ ◼⬧ ◼⧫◆ 
☺ ◼⬧ ☺➔⧫⧫ 

☺   ◼⧫ 
⬧✓⧫   (6). 

وأيضًا ما رواه أمحد  (7)" خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف ".رضي هللا عنها :  هلند بنت عتبة وقال 
يف مسنده عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : " ما رآه املسلمون حسنًا فهو حسن" قال احلاكم : إسناده 

 .. إخل . وهذا يدخل حتته أمثلة كثرية يف العبادات واملعامالت واألنكحة . (8)صحيح ووافقه الذهيب
إدراك تكبرية اإلحرام فإنه مل حيدها الشارع بشيء فنرجع فيها إىل فمن األمثلة الداخلة على ذلك : 

الُعرف، فإن كان هناك فاصل كثري حبيث ال يعترب ُعرفًا أنه مدرك فال يكون ُمدركًا وإن كان فاصاًل يسريًا حبيث 
                                 

 .  228سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  233سورة البقرة، اآلية :   (2)
  . 19سورة النساء، اآلية :   (3)
 .  7سورة الطالق، اآلية :   (4)
 .  231سورة البقرة، اآلية :   (5)
 .  236سورة البقرة، اآلية :   (6)
 ( . 1714( ، ومسلم رقم )2211أخرجه البخاري رقم )  (7)
 ( . 189تقدم خترجيه ص )  (8)
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 يعترب ُعرفاً أنه مدرك فإنه يكون ُمدركاً . 
األصل أنه يتوضأ ابملاء لكن إذا كان املاء بعيدًا ُعرفًا على اإلنسان، فإنه يتيمم وإن كان املاء خر : مثال آ

 قريباً ُعرفاً فإنه ال يتيمم. 
إذا كان ههل القبلة وحوله البلد نقول : إن كان قريبًا ُعرفًا، فإنه البد أن يذهب وينظر إىل مثال اثلث: 

 فاً فإنه يصلي، وعلى هذا فقس . القبلة، وإن كان غري قريب ُعر 
يف املعامالت : العيب يف السلعة يُرجع فيه للعرف إذا قال أهل الُعرف : إن هذا عيب يفسخ مثال رابع : 

به العقد أو يؤخذ فيه األرش فهو عيب معترب، أما إذا قالوا : أبنه عيب يسري ال يوجب الفسخ وال يوجب أخذ 
 األرش فإنه ال فسخ وال أرش . 

الغنب . إذا غنب نرجع يف ذلك إىل العرف إذا دل الُعرف على أنه غنب فله اخليار، أما إذا ثال خامس : م
 دل الُعرف على أنه ليس غبناً وأنه يسري فال خيار .

 التدليس أيضاً نرجع يف ذلك إىل الُعرف .مثال سادس : 
ع حىت يقبضه، وضابط القبض يُرجع القبض يف املبيع البد للمشرتي من القبض، وأن ال يبيمثال سابع : 

 فيه إىل الُعرف، والُعرف خيتلف ابختالف السلع . 
يف احلدود إذا سرق السارق فإنه تقطع يده لكن يشرتط أن يسرق من حرز، وما هو ضابط مثال اثمن : 

ة حرزها يف احلرز ؟ يرجع يف ذلك إىل الُعرف فحرز السيارة ليس مثل حرز الدراهم، والذهب واملاشية، فاملاشي
األحواش، واخلضروات حرزها وراء الشرائج، والذهب والفضة والنقود حرزها يف صناديق احلديد يقفل عليها، 

 فاحلرز خيتلف ابختالف األموال، والزمان، واملكان، فريجع يف ذلك إىل الُعرف . 
يف ذلك إىل العرف إن  يف ابب األنكحة املرأة هل هب عليها أن ختدم زوجها أو ال ؟ نرجع مثال اتسع : 

كانت من نساء خيدمن أزواجهن فإنه هب عليها أن ختدمه تغسل مالبسه، وتطبخ طعامه ... إخل ، وإن كانت 
 من نساء ال خيدمن أزواجهن فال هب عليها أن ختدم زوجها . 

 نفقة الزوجة ُيرجع يف ذلك إىل الُعرف.مثال عاشر : 
 مقبواًل : والُعرف له شروط فليس كل عرف مسألة : 

 أن يكون العرف مطرداً : أي ظاهراً ومتكرراً بني الناس .الشرط األول : 
 قال ابن جُنيم يف األشباه : ) فال عربة ابلُعرف غري املطرد، أو األغليب ( . 

 أن يكون عاماً : فال يكون يف حي من أحياء البلد . الشرط الثاين : 
: فإذا كان كذلك فإنه يكون ُعرفاً فاسداً كالتعارف على األمور أن ال خيالف نصاً شرعياً الشرط الثالث : 
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 احملرمة .
أن ال يكون طارائً؛ أي : أنه مل حيدث إال منذ فرتة يسرية ومل يشتهر بعد . فالُعرف ما الشرط الرابع : 

 عربة ابلعرف أتلفه النفوس وهذا غري معروف، ويف هذه احلال ال يكون مقبواًل قال ابن جنيم يف األشباه : ) فال
 الطارئ ( وحكى الشاطيب : ) االتفاق على هذا يف املوافقات ( . 

أن ال يعارضه تصريح؛ كأن يصرح الزوج أنه سيعطي نصف املهر والباقي يكون مؤجاًل، الشرط اخلامس : 
 فإنه يُعمل هبذا التصريح ويكون خمالفاً للُعرف وهو تعجيل املهر .

  غري خفي لتنقاس به األمور قاله القرايف يف ) األحكام ( . أن يكون ظاهراً الشرط السادس : 
 يقسم مجهور األصوليني والفقهاء الُعرف إىل قسمني: مسألة: 
عرف قويل : كأن يعتاد الناس يف بيعهم وشرائهم على صيغة معينة يعتادوهنا يف اإلهاب والقبول، األول : 

 ما أشبه ذلك . مثل أن يقول : هللا يرحبك أو يقول : نصيبك، أو 
 عرف فعلي : وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق العادة املتكررة، أو عن طريق العمل . الثاين : 

 يعمل به أهل البالد كلها ويتوارثه الناس يف كل البالد .  ُعرف عام :ويقسمونه أيضاً إىل : 
 يعمل به جمموعة من الناس ويكون يف بلد معني .  وُعرف خاص :

************************ 
 مْن ذاَك ِصيغاُت الُعُقوِد ُمطلقًا -66

 

 وحنُوها يف َقوِل َمْن َقْد َحقََّقا  
 

 مجع صيغة، يقال صاغ شعراً أو كالماً : أي وضعه .قولـه : ] صيغات العقود [ : 
خ اإلسالم ما دل على انعقاد العقد من قول، أو فعل يرجع فيها إىل الُعرف . وذكر شيويف االصطالح : 

 ابن تيمية رمحه هللا :    ) أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه الُعرف من قول، أو فعل متعاقب ، أو مرتاخي ( .
 يعين البيع هل له صيغة خاصة أوال ؟ .

 ليس له صيغة خاصة ينعقد أبي عقد دل عليه الُعرف . 
ل، أو وهبتك السيارة أبلف رايل فإنه إذا قال : بعتك السيارة أبلف رايل، أو ملكتك السيارة أبلف راي

 ينعقد ليس له صيغة حمددة.
وكذلك الشركة ليس هلا صيغة حمددة واإلجارة، واملساقاة،  واملزارعة ... إخل من صيغ العقود وأيضًا النكاح 

 هل له صيغة حمددة أو ال ؟ .
التزويج قالوا : ألن هذين املشهور من املذهب ومذهب الشافعية : أنه البد أن يكون بلفظ اإلنكاح أو 
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  ❑⬧◆اللفظني مها اللذان وردا يف الكتاب والسنة قال تعاىل : 
☺⧫  ⧫✓⬧◆ 

 ⧫ ◆⧫→   (1) . 
" اي معشر الشباب من استطاع منكم يف حديث ابن مسعود رضي هللا عنه يف الصحيحني :  وقال 

 .(3) "  تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم  ":  وقال  (2) لباءة فليتزوج "ا
أن النكاح كغريه وهلذا أشار الشيخ رمحه هللا بقوله: ] مطلقًا [ يعين النكاح، وغري النكاح ال  والصواب
 نستثين شيئاً . 

بلغ التحقيق فيها كشيخ اإلسالم يعين من أصاب يف هذه املسألة و قولـه : ] يف قول من قد حققا [ : 
" ملكتكها : قال للرجل يف قصة الواهبة :  رمحه هللا ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي هللا عنه أن النيب 

 (4). مبا معك من القرآن " 
ال نستثين شيئًا النكاح أو غريه، فسائر العقود تنعقد مبا يدل عليه الُعرف؛ ألن هذا مطلق فالصواب : 

: بيعوا واشرتوا بلفظ كذا، وأيضًا مل يرد يف الكتاب بيعوا أو أجروا بلفظ كذا  ان الشارع ومل يقل النيب على لس
 . وكذا، ومل يرد ذلك يف سنة النيب 

 

********************** 
 

 واْجَعْل َكَلْفٍظ ُكلَّ ُعْرٍف ُمطَِّردْ  -67
 

 َفَشرطَُنا الُعريفُّ َكاللْفِظْي َيِردْ  
 

ًا قاعدة يف الشروط يف العقود : ] أن الشرط الُعريف كالشرط اللفظي [ وسيأيت تعريف الشرط يف هذه أيض
 العقد، والفرق بني شرط العقد، والشرط يف العقد عند قول املؤلف رمحه هللا : 

 والشرط والصلح إذا ما حلال
 

 حمرمًا أو عكسه لن يقباًل  
 

  ⧫ فيجب الوفاء به لعموم قوله تعاىل : 

                                 
 .  32سورة النور، اآلية :   (1)
 ( . 1400( ، ومسلم رقم )1905أخرجه البخاري رقم )  (2)
( وصححه ابن حبان واحلاكم 2/162( واحلاكم يف مستدركه          )9/363( وابن حبان )6/65( والنسائي )2050أخرجه أبو داود رقم )  (3)

 والذهيب وقال ابن الصالح حسن اإلسناد . . 
 ( . 1425( ، ومسلم رقم )5030أخرجه البخاري رقم )  (4)
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❑⧫◆ ❑➔ ❑→➔  
 (1)  . 

واألمر إبيفاء العقد يتضمن األمر إبيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه حلديث أيب هريرة رضي هللا 
" إن أحق وحديث عقبة  رضي هللا عنه  (2)املسلمون على شروطهم"عنه يف البخاري معلقًا بصيغة اجلزم "

والشروط اليت يشرتطها أحد العاقدين إما أن تكون لفظية مثل  (1) شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج "ال
أن يقول : "بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومًا أو يومني، وإما أن تكون عرفيه تعارف الناس على ذلك، 

  فنقول : أبن الشرط العريف كالشرط اللفظي يف وجوب الوفاء به .
 أن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي هللا عنها فقال النيب ومن ذلك : 

قال ابن القيم رمحه هللا : " هذا دليل على أن الشرط العريف كالشرط  (2)" فاطمة بضعة مين يريبها ما يريبين" : 
فإنه ليس له أن يتزوج على هذه املرأة؛ ألنه دخل اللفظي؛ ألن اإلنسان إذا تزوج من قوم ال يتزوج على نسائهم 

 على بصرية وشرط، وأن هذه املرأة ال يتزوج عليها فليس له أن يتزوج على امرأته " .
كل من نصب نفسه للعمل للناس )مسساراً( يبيع هلم وتعارف الناس على أنك إذا أعطيته ومثل ذلك : 

 حىت وإن مل يقل : بشرط أن يل كذا وكذا، مادام أن الناس السلعة فباعها فإن له كذا وكذا، فهذا شرط عريف
فإنه وإن مل يشرتطه  -تعارفوا أنه يعمل بنسبة كذا وكذا، أو أنه يعمل هذا الطعام أو يغسل أو خييط بكذا وكذا 

 له ذلك بناء على أن الشرط العريف كالشرط اللفظي .  -عليك 
 

************************ 
 

 ٍد كْونُه مْن َمالكِ وَشْرُط َعقْ  -68
 

 وكلُّ ِذي والَيٍة كاملالكِ  
 

 يشرتط يف العقود أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه والدليل على ذلك : قوله تعاىل : 
⧫  ❑⧫◆ 

                                 
 .  1سورة املائدة، اآلية :   (1)
( وابن عدي يف الكامل 6/79( والبيهقي )2/449( واحلاكم )11/488( وابن حبان )3594( وأبو داود رقم )2/366أخرجه أمحد )  (2)

( وعلقه البخاري بصيغة اجلزم يف كتاب اإلجارة من صحيحه، وصححه الرتمذي وابن حبان وحسنه ابن امللقن وقواه ابن 2088/6)
 و داود إبسناد حسن أو صحيح، وضعفه ابن حزم وعبد احلق وابن القطان . عبداهلادي، وقال النووي رواه أب

 ( . 1418( ، ومسلم رقم )5151أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 2449( ، ومسلم رقم )5230أخرجه البخاري رقم )  (2)
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⬧ ⧫⬧  ◼  
 ⬧❑◼   (1) هذا يدل على أنه البد أن فقال "تداينتم" ف

 يكون العقد بني مالكني . 
  ◆ ❑➔⬧ ⬧◆❑وقوله تعاىل : 

⧫ ⧫  (2)  ومن َأْكل أموال الناس ابلباطل أن
 . يبيع الشخص مال غريه، أو يؤجره، أو يعقد عليه عقد شركة، أو مساقاة، أو مزارعة بغري إذنه ورضاه ... إخل

 هذا كله من أكل أموال الناس ابلباطل . 
وإذا ابع ملك غريه فإنه  (3) " ال تبع     ما ليس عندك ":  وحلديث حكيم بن حزام قال : قال النيب 

: أي يشرتط يف العقد أن يكون من مالك، أو من ينوب ]وكل ذي والية كاملالك[ يبيع ما ليس عنده. قوله: 
 ناب املالك مخسة : مناب املالك، والذي ينوب م

وهو الذي يلي أمر الوقف، فهذا قائم مقام املالك يبيع يف الوقف ويشرتي؛ حسب األول : الناظر : 
وقِّف أو احلاكم . 

ُ
 املصلحة فهذا استفاد التصرف من امل

وهو الذي استفاد التصرف من املالك بعد املوت، فإذا وصى أن زيدًا يقوم على وصيته الثاين : الوصي : 
 نه يبيع فيه ويشرتي حسب املصلحة فإنه قائم مقام املالك .وأ

الويل : وهو القائم على أموال الُقصَّار من اجملانني، وغري البالغني، والسفهاء، فهذا قائم مقامهم الثالث : 
  ◆ ❑⧫⬧ ⧫⧫يبيع ويشرتي هلم ابألحظ قال تعاىل: 

◆    
 (1) (2)" ابتغوا أبموال اليتامى ال أتكلها    الصدقة ".لقول عمر رضي هللا عنه و 

الوكيل : هو الذي استفاد التصرف من املالك حال احلياة، فإذا وكل شخصًا أن يبيع له وأن الرابع : 
هللا عنه أن يشرتي  : " وك ل عروة بن اجلعد رضي يشرتي فإنه يكون قائمًا مقام املالك ويدل لذلك : أن النيب 

                                 
 .  282سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  188سورة البقرة، اآلية :   (2)
( . وقال الرتمذي 2187(  وابن ماجه رقم )1232( ، والرتمذي )4601( ، والنسائي رقم )3503( وأبو داود رقم )3/402أخرجه أمحد )  (3)

 حديث حسن ويف بعض النسخ حسن صحيح وصححه ابن امللقن وقال البيهقي إسناده حسن متصل . 
 .  152سورة األنعام، اآلية :   (1)
( وقال البيهقي : إسناده 4/107( والبيهقي           )2/110( والدارقطين يف سننه )159سائل أبيه )أخرجه عبد هللا بن اإلمام أمحد يف م  (2)

 صحيح . 
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   (1)له أضحية " .
احلاكم يبيع مال املدين؛ لكي يويف الدين الذي عليه، أو يبيع مال الشخص؛ لكي ينفق على اخلامس : 

 أهله فاإلذن هنا من جهة الشرع . 
غري املالك  –: يفهم منه عدم صحة عقد األجنيب ] وشرط عقد كون من مالك... [  وقول املؤلف :

 ه املالك، وهو ما يسمى ابلتصرف الفضويل . ولو أجاز  –
أن التصرف الفضويل ينفذ يف كل ما تدخله النيابة من العبادات، واملعامالت، واألنكحة، والصواب : 

 والكفارة . 
وكله يف شراء شاة  حديث عروة بن اجلعد رضي هللا عنه " أن النيب واألدلة على هذا كثرية منها : 

بدينار وشاة "  رواه البخاري .   ع الشاة بدينارين، واشرتى بدينار شاة أخرى، فرجع للنيب بدينار، ويف الطريق اب
(2) 

************************ 
 

 وكلُّ َمْن ِرضاه غرُي ُمْعَترَبْ  -69
 

 ُكْمرْبٍإ فعلُمُه ال يـُْعَترَبْ  
 

 ] أن كل من ال يعترب رضاه ال يعترب علمه [ . هذه قاعدة : 
 لقاعدة كثرية منها : وأدلة هذه ا

  ⧫  ⬧قوله تعاىل : 
⬧ ◆ ➔❑→⬧⬧ 

➔  (1)  فأابح هللا عز وجل الطالق، سواء أكان ذلك برضا املرأة أم بغري
" ال تصروا اإلبل :  : قوله  رضاها، بعلمها أو بغري علمها، فالطالق يقع حىت وإن مل تعلم املرأة ومن األدلة

 (2)والغنم، فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من متر " . 
ربط أخالفها حىت هتمع اللنب فيظن املشرتي أن هذا هو عادهتا فيشرتيها، فإن اشرتاها وتصرية اإلبل : 

البائع قد دلس عليه إن شاء أن يفسخ ويرد صاعًا من متر مقابل احلليب الذي فهو خبري النظرين إذا تبني له أن 

                                 
 ( . 1873( ، ومسلم رقم )3642أخرجه البخاري رقم )  (1)

 تقدم قريباً .   (2)
 .  1سورة الطالق، اآلية :   (1)
 ( . 1515( ، ومسلم رقم )2148أخرجه البخاري رقم )  (2)
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 أخذ، وإن شاء أن ميسك فإذا فسخ فله ذلك رضي البائع أو مل يرَض، علم أم مل يعلم . ومن صور هذه القاعدة : 
يعلم البائع الفسخ لِّلعيب، فلو أن املشرتي وجد يف السلعة عيبًا، فله أن يفسخ وإن مل الصورة األوىل : 

 وإن مل يرَض . 
لو أن املشرتي وجد البائع قد غبنه يف الثمن، فله أن يفسخ وإن مل يعلم البائع؛ ألنه ال الصورة الثانية : 

 يشرتط رضاه .
لو أن املشرتي وجد أن البائع قد دلس عليه فأظهر املبيع الرديء بصورة جيدة، أو اجليد الصورة الثالثة : 

يفسخ وإن مل يعلم البائع ؛ ألن البائع ال يشرتط رضاه فإذا كان ال يشرتط رضاه ال يشرتط  بصورة أجود، فله أن
 علمه . 

إذا طلق زوجته وهي مل تعلم، وهو يف مكان، وهي يف مكان فقال : زوجيت طالق، فيقع الصورة الرابعة : 
 عليها الطالق؛ ألن الزوجة ال يعترب رضاها حىت لو كرهت .

 أعتق رقيقه فالعتق ينفذ ولو كره الرقيق؛ ألنه ال يعترب رضاه فكذلك ال يعترب علمه . الصورة اخلامسة : 
الشفيع له أن أيخذ حبق الشُّفعة وإن مل  يعلم املشرتي؛ ألن املشرتي ال يعترب رضاه الصورة السادسة : 

 فكذلك ال يعترب علمه. 
حل، الشريك عمرو له أن ُيشف ِّع على زيد وعمرو شريكان يف أرض، فزيد ابع نصيبه على صا مثال ذلك :

صاحل وإن مل يعلم صاحل فيقول : شفعت وأيخذ النصيب الذي ابعه شريكه زيد على صاحل ويُعطي صاحلًا الثمن 
الذي دفعه لزيد ويستقل بكل النصيب فيشفع حىت وإن مل يعلم املشرتي؛ ألن املشرتي اليشرتط رضاه فال يشرتط 

 علمه . 
واملضمون له، واملكفول واملكفول له ... إخل هؤالء كلهم ال يشرتط علمهم؛ ألنه ال  املضمونومثل ذلك : 

يشرتط رضاهم فيصح أن أضمن زيدًا من الناس وإن مل يعلم زيد؛ ألنه ال يشرتط رضاهم أو أكفل لزيد أو أكفل 
 زيداً . 

 
************************ 

 

 وُكلُّ َدعَوى ِلفساِد الَعْقِد  -70
 

 دِّعاِء ِصحٍَّة ال جُتِْدي َمَع ا 
 

الدعوى : إضافة اإلنسان لنفسه حقًا على غريه، واملراد ادعاء فساد العقد، وعدم قولـه : ] دعوى [ : 
 ترتب أثر العقد من انتقال امللكية وحنو ذلك . 
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 هو الذي اختل شرط من شروط صحته، أو مانع مينع صحته . والعقد الفاسد : 
 رت شروطه، وانتفت موانعه . هو ما توفوالصحيح : 

األصل يف العقود السالمة؛ أي: أهنا وقعت على وجه الصحة. ويدل لذلك : عمومات أدلة العقود كقوله 
  ◆  ⧫ ⧫▪◆تعاىل : 
⧫❑   (1)  فاهلل تعاىل أابح البيع فدل ذلك على أن األصل فيه أنه وقع

الصحة فلك أن تبيع ما اشرتيته سابقًا، فدل على أن عقد الشراء السابق وقع على وجه على وجه السالمة و 
  ❑⬧◆ ☺⧫الصحة، وكقوله تعاىل: 

 ⧫✓⬧◆  
⧫ ◆⧫→  (1)  وقوله  : اي معشر "

هذا كل دعوى تنايف هذا األصل، فالبد فيها من البينة وعلى  (2)الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج " 
وهذا يكون يف عقود املعاوضات، والتربعات،  ، (3)" البينة على املدعي، واليمني على من أنكر " :  قال 

 واألنكحة ... إخل .
ري صحيح يف عقود املعاوضات، لو أنه ابع السيارة مث بعد أن مت البيع ادعى البائع أن البيع غمثال ذلك : 

لوجود مانع؛ ألن البيع وقع بعد نداء اجلمعة الثاين، أو ألن البيع وقع بعد أن تضايق وقت املكتوبة وهو مل يصلها 
فنقول : األصل السالمة وأن البيع صحيح، والبد من دليل يدل على أن البيع وقع بعد نداء اجلمعة الثاين، أو أن 

 البيع وقع بعد أن تضايق وقت املكتوبة . 
أيضًا إذا ابع مث ادعى أحد املتعاقدين انتفاء شرط، مثل أن يكون الثمن جمهواًل أو أن املثمن جمهول ... 

 إخل فاألصل يف البيع السالمة البد من دليل يدل على صحة قول من يدعي الفساد . 
السالمة،  وقل مثل ذلك : يف اإلجارة، والشركة، واملزارعة، األصل يف هذه العقود أهنا وقعت على وجه

 فالبد من دليل يدل على الفساد. 
مثل ذلك يف عقود التربعات : اهلبة، والوقف، والوصااي، لو أنه وهب زيداً كتاابً، مث ادعى أن هذا الكتاب 
الذي وهبه ليس ملكًا له وأن هذه اهلبة فاسدة، فهذه الدعوى ابطلة البد من الدليل على أن هذا الكتاب ليس 

                                 
 .  275سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .  32سورة النور، اآلية :   (1)
 ( .  266تقدم خترجيه ص )   (2)
 ( . 114تقدم خترجيه ص )  (3)
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وقف وقفًا مث ادعى أن هذا الوقف الذي أوقفه مرهون واملرهون ال يصح وقفه، فالبد من الدليل ملكًا له، أو أنه 
الذي يدل على ما ذكر من فساد عقد الوقف . وكذلك لو زوج ابنته مث ادعى فساد العقد؛ لفقد شرط فالبد من 

 الدليل على هذا الفساد.
 

********************** 
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 احِلسُّ امنَـَعاوُكلُّ َما يُنِكرُه  -71
 

ُه امْسَعا    مَسَاَع َدْعواُه وِضدَّ
 

 هو اإلدراك إبحدى احلواس اخلمس.قولـه : ] احلس [ : 
واملراد به هنا : ماال يتصور وقوعه، ولو على وجه بعيد. كل دعوى ينكرها احلس فإن القاضي ال يسمعها 

 أصاًل وال ينظر فيها.
 فالدعوى تنقسم قسمني : 

 دعوى يقرها احلس .  القسم األول :
 دعوى ينكرها احلس . القسم الثاين : 

الدعوى اليت ينكرها احلس : هذه ال يقرها القاضي وال يسمعها وال ينظر فيها، وال يف الشهود، وال يسمع 
 إىل قول املتخاصمني ... إخل . 

َمني، والبينات من  الشهود، وغريها .  أما إذا كان احلس يقرها : فإن القاضي ينظر يف أقوال املتخاصِّ
)الدعوى اليت ينكرها احلس( : لو أن املرأة ادعت أن عدهتا انقضت، وعدهتا ثالث حيض فادعت مثال : 

أهنا حاضت ثالث حيض يف عشرين يومًا، وأن زوجها الذي طلقها ال يتمكن من مراجعتها، فهذه دعوى ينكرها 
 يوماً . احلس؛ ألنه ال ميكن أن حتيض امرأة ثالث حيض يف عشرين 

لو أن شخصًا ادعى أن هذا الولد ولده، وهذا الولد له عشر سنوات، وعمر املدعي مخس املثال الثاين : 
عشرة سنة، فهذه الدعوى ينكرها احلس، فال ميكن أن يولد ملن له مخس سنوات، وعلى هذا ال يسمعها القاضي 

 وال ينظر فيها . 
ب مث ادعى شخص أنه سرق منه، أو أنه اعتدى عليه يف لو أن شخصًا يف أقصى املغر املثال الثالث : 

تلك الليلة الذي هو يف أقصى املغرب، حبيث أنه ال ميكن أن أييت يف ذلك الوقت فهذه دعوى ينكرها احلس فال 
 ينظر إليها القاضي .

 لو ادعى شخص معروف فقره أموااًل عظيمة على شخص آخر، وأنه أخذها منه قرضًا أواملثال الرابع : 
غصبًا ... إخل ومل يُعهد أن هذا الفقري قد أصاب مثل ذلك املال إبرث أو حنوه، فإن هذه الدعوى ال تقبل وال 

 يلتفت إليها . 
 

*********************** 
 

 َوُمْنِكرًا أَْلِزْم ميينًا ُتِطعِ   بيَّنًة أَْلِزْم لُكلِّ ُمدَّعِ  -72
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 ضحة . البينة : احلجة الواقولـه : ] بينة [ : 
 وأييت املراد هبا عند العلماء . 

 املدعي : هو املطالِّب، واملدعى عليه هو املطاَلب . وقولـه : ] مدع [ : 
 من إذا ترك اخلصومة مل هرب عليها .  وقيل : املدعي :
 إذا ترك اخلصومة هرب عليها . واملدعى عليه :

 من خيالف قوله الظاهر . وقيل : املدعي : 
 من يوافق قوله الظاهر .  : واملدعى عليه

 حيتاج إىل جهد القاضي ( . )  وقال ابن قدامه رمحه هللا :
 وقال ابن املسيب رمحه هللا : ) أميا رجل عرف املدعي من املدعى عليه مل يلتبس عليه ما حيكم بينهما ( . 

لى شخص فإذا ادعى شخص ع ] البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر [هذه قاعدة وهي : 
شيئًا؛ كأن يريد منه مااًل، أو أن عليه ديناً، أو ادعى عليه عقداً، أنه ابعه، أو اشرتى منه،  فنقول : هب على 

 املدعي البينة، فإذا مل يكن بينة فإن على املدعى عليه اليمني . 
 مسألة : يف أي شيء تشرع اليمني ؟ 

 إىل قسمني :  احلقوق اليت تشرع فيها واليت ال تشرع اليمني تنقسم
 حقوق هللا تعاىل : األول : 

احلدود؛ كالزان، والسرقة فال تشرع فيها اليمني بال خالف، إال إذا تضمن إثبات حق آلدمي؛ كأن  -أ
 يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت احلق دون القطع . 

ستحلف، وعند احلقوق املالية، كدعوى أن احلول قد مت، وأن الزكاة وجبت، فعند احلنابلة ال ي -ب
 الشافعي : يستحلف . 

 حقوق اآلدميني : الثاين : 
 املال وما يقصد به املال تشرع فيه اليمني بال خالف .  -أ
ما ليس مبال وال يقصد به املال كالقصاص، وحد القذف، والطالق، والرجعة، والنسب ... إخل .  -ب

 فالشافعي واإلمام أمحد: يستحلف، وأبو حنيفة ومالك:  ال يستحلف .

 (1)" البينة على املدعي، واليمني على من أنكر " :  لقوله 
                                 

 ( . 114تقدم خترجيه ص )  (1)
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 ما املراد ابلبينة ؟ وقولـه : ] بينة ألزم [ : 
 يف هذه املسألة خالف بني أهل العلم رمحهم هللا : 

 رأي مجهور أهل العلم خيصون البينة ببينة الشهود فقط ويستدلون على ذلك بقوله تعاىل : الرأي األول : 
⧫◆ ⧫❑⧫ ⬧☺ 

▪➔ ⬧ ❑➔⧫ ➔⧫ 
→◆  (2)   : وقوله ◆⧫ 
  →   (3) . 

أن البينة ليست خاصة ابلشهود، بل البينة هي كل ما يُبني  احلق ويظهره من القرائن، والشهود، الرأي الثاين : 
 اثئق، والكتاابت والعادات . والو 

لو أن الزوج طلق زوجته وادعى الزوج أن حلي املرأة له، وادعت الزوجة أن الكتب اليت للزوج هلا، مثال العادات : 
فالعادة تكذب ذلك، فاحللي يكون للمرأة، والكتب تكون للزوج فما اختص ابملرأة يكون للمرأة، وما اختص 

 هو الصواب .يخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم رمحهما هللا وهذا القول ابلرجل يكون له وهذا اختيار ش
  ⬧⬧ ◆قوله تعاىل : ويدل لذلك : أواًل : 

◼ ⧫◆  (1)  والبينات اليت أرسلت هبا
 نية . الرسل ليست هي الشهود، بل هي الدالئل الواضحات على صدقهم من اآلايت الشرعية والكو 

دخل عليها مسروراً تربق أسارير  أن الشارع اعترب الَقاَفة يف إثبات النسب، ففي حديث عائشة أن النيب اثنيًا : 
" أمل تري إىل جُمَزِّزًا املُْدجِلي ؟ نظر إىل أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة وجهه فقال : 

 وهذه قرينة على أن أسامة ابن لزيد ومل يكن هناك شهود .  (1)ض " فقال : " إن هذه األقدام بعضها من بع
والبينة هنا  (2)" من قتل قتياًل له عليه بينة فله سلبه " قال :  حديث أيب قتادة رضي هللا عنه أن النيب اثلثًا : 

 ليست الشهود بل كل ما يبني احلق ويظهره .
ن يف إثبات احلدود فقال عمر رضي هللا عنه كما يف الصحيحني " أال اخللفاء رضي هللا عنهم عملوا ابلقرائرابعًا : 

                                 
 .  4سورة النور، اآلية :   (2)
 .  282سورة البقرة، اآلية :   (3)
 .  25سورة احلديد، اآلية :   (1)
 ( . 1459( ، ومسلم رقم )3555لبخاري رقم )أخرجه ا  (1)
 ( . 1751( ، ومسلم رقم )3142أخرجه البخاري رقم )  (2)
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فاحلََبل قرينة على الزان  (3)وإن الرجم حق على من زىن وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان احلََبل أو االعرتاف " 
 فإذا محلت امرأة ليس هلا زوج وال سيد فإن هذا قرينة على زانها .

 وأنه مل يتقيأ اخلمر إال لكونه شرهبا وأما قوله تعاىل : (4)َجَلد من تقيأ اخلمر  وكذلك عثمان رضي هللا عنه
⬧  ⧫❑⧫ ✓◼◆ ⧫⬧ 

◆⬧  (5)  هذا ليس يف القضاء ابحلق، إمنا هو يف إثبات احلق، وفرق
 بني القضاء يف احلقوق ومتييز احلقوق وبيان أصحاهبا.

 احلقوق، واخلصومات قد تكون البينة أعم من هذه األشياء وهللا سبحانه ذكرها يف معرض إثبات ففي الفصل يف
 احلقوق ال يف معرض الفصل يف اخلصومات . 

 
********************** 

 

 ُكلُّ أِمنٍي يّدعي الرَّدَّ قُِبلْ   -73
 

 َمامْل َيُكْن ِفيَما َله حظٌّ َحَصلْ  
 

ال إبذن الشارع، أو إبذن املالك. ويدخل يف ذلك صور وقد تقدم بيان ذلك هو كل من قبض املاألمني : 
 .(1) 

 هذا األمني قبض املال وقلنا : أعطنا املال قال : أان رددت املال . 
قال املوك ِّل للوكيل : أان أعطيتك السيارة تبيعها أعطين السيارة قال : أان رددهتا عليك، أو مثال ذلك : 

عِّري : أان 
ُ
ر قال للمؤجر : قال امل أعطيتك الكتاب رده علي قال املستعري : أان رددته عليك ... إخل، أو املستأجِّ

هل هذا األمني يقبل قوله يف الرد أو ال يُقبل رددت عليك السيارة أو املودَع قال للمودِّع: رددت عليك الوديعة، 
 لرد ينقسم إىل ثالثة أقسام : املؤلف رمحه هللا فص ل يف هذه املسألة : وأن األمني فيما يتعلق اب؟ 

 من قبض املال حلظ نفسه ولذلك أمثلة : القسم األول : 
املرهتن دفع ماله قرضًا وقبض السيارة من مالكها )الراهن( تْوثَِّقة، اآلن هو أمني على هذه املثال األول : 

 السيارة، لكن قبضها حلظ نفسه لكي يتوثق من ماله . 

                                 
 ( . 1691( ومسلم رقم )6829أخرجه البخاري رقم )  (3)

 ( . 1707أخرجه مسلم رقم )  (4)
 .  282سورة البقرة، اآلية :   (5)
 ( . 270انظر ص )  (1)
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 استعار السيارة من زيد، فهو أمني عليها، وقبضها حلظ نفسه . املستعري املثال الثاين : 
 أن يكون قبض العني حلظ نفسه، وحلظ املالك، ولذلك أمثلة : القسم الثاين: 
املضاَرب، إذا  أعطيت شخصًا ألف رايل لكي ُيضاَرب فيه يعمل ويتاجر فيه، له جزء من املثال األول : 

ال حلظ املالك وحظ القابض؛ ألن املالك سيكون له حظ من الربح الربح ولك جزء من الربح اآلن قبض امل
 واملضارب له حظ . 

 الشريك قبض املال حلظ الشريك وحلظه هو. يعين حلظهما مجيعاً . املثال الثاين : 
الوكيل جبْعل، إذا وكَّلت زيدًا يبيع السيارة مبائة رايل هو اآلن قبضها حلظ مالكها؛ ألن املثال الثالث : 

 الك ستُباع سيارته وأيضاً حلظ الوكيل؛ ألن الوكيل سيبيع له جبعل .امل
 فهذان القسمان املذهب أنه ال يقبل قول األمني يف الرد .

  (1)يقبل قوله كما سيأتينا إن شاء هللا . الرأي الثاين : 
 أن يكون القبض حلظ املالك، واألمني ليس له حظ يف القبض .القسم الثالث : 

 على ذلك :  ومن األمثلة
 الوديعة، املودَع قبض املال حلظ املالك واألمني، سيقوم ابحلفظ فقط . املثال األول : 
 الوكيل إذا كان متربعًا، قبض السيارة من صاحبها لكي يبيعها له فالقبض هنا حلظ املالك . املثال الثاين : 

قوف عليه، فيقبل قوله يف الرد، وكذا املودَع انظر الوقف إذا كان متربعًا، فإنه قبض حلظ املو املثال الثالث : 
 لو قال : رددت الوديعة نقبل قوله، وكذلك الوكيل إذا كان متربعاً فيقبل قوله؛ ألنه قبضها حلظ مالكها . 

أن األمني يقبل قوله يف الرد مطلقًا سواء قبضه حلظ نفسه، أو حلظمهما والصواب يف هذه املسألة : 
ألنه أمني ومقتضى األمانة أن نقبل قوله، وإذا كان األمني إذا تلفت السلعة حتت يده ال مجيعًا، أو حلظ املالك؛ 

ضمان عليه فالرد من ابب أوىل، فإذا تلفت السلعة حتت يده وهو مل يتعدَّ ومل يفرط ال نضمنه، فكذلك إذا ادعى 
 الرد فإننا نقبل قوله . 

  ⬧ ⧫◆  ◼⧫ودليل ذلك : قوله تعاىل : 
→✓⧫  (1)   وهذا ليس ظاملًا؛ ألنه قبض إبذن املالك، أو إبذن الشارع، فإذا كان

 كذلك فإنه ال ضمان عليه . 
 

                                 
 سيأيت قريباً .   (1)
 .  193البقرة، اآلية :  سورة  (1)
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 َوأْطِلِق الَقُبوَل يف َدْعَوى التَلفْ  -74
 

 وُكلُّ َمْن يـُْقَبل قوُله َحَلفْ  
 

املستأجر أمني إذا ادعى تلف السيارة نقبل قوله، أو ادعى املودَع  ل ذلك :مثااألمني يقبل قوله يف التلف، 
أو املستعري سرقت الوديعة أو العارية يقبل قوله إن تلفت العني حتت يديه، فكل األمناء إذا تلفت العني حتت 

ًا، واملؤلف رمحه أيديهم ال ضمان عليهم سواء كان قبضه هلذه العني حلظ نفسه، أو حلظ املالك، أو حلظهما مجيع
 هللا فر ق بني مسألة الرد، وبني مسألة التلف .

أنه ال فرق بني هاتني املسألتني، وأن اجلميع ال ضمان عليهم فيقبل قوله يف الرد وأيضًا إذا والصواب : 
 ترك ما هب .  والتفريط :فعل ما ال هوز. والتعدي : تلفت، لكن إن تعدى، أو فرط فإنه يضمن . 

املستأجر أمني إذا تلفت السيارة حتت يده وهو مل يتعد ومل يفرط يسوق بقيادة نظامية ... إخل  :  مثال ذلك
مث تلفت السيارة فال ضمان عليه، لكن لو تعدى بفعل ما ال هوز، استأجرها لكي يقودها يف البلد، مث خرج هبا 

 امية فإنه فعل شيئاً ال هوز .إىل خارج البلد وحصل عليه حادث فإنه يضمن، أو أسرع فوق السرعة النظ
 والتفريط ترك ما جيب، ومن األمثلة على ذلك : 

السيارة اليت استأجرها، بداًل من أن يقفلها تركها مفتوحة وهو هب عليه أن يقفلها، فجاء املثال األول : 
 شخص وسرقها وسرق ما فيها فإنه يضمن . 

ا تعدى؛ أي : فَـَعل شيئًا ال هوز له ، أعطاه السيارة وديعة الوديعة . أيضًا ال يضمن إال إذاملثال الثاين : 
فذهب وقاد السيارة فال هوز؛ لعدم اإلذن يف االستعمال، فإذا حصل عليها تَـَلف فإنه يضمن؛ ألنه فعل شيئًا ال 

 هوز .
 أعطاه الكتاب ليحفظه فبداًل من أن حيفظ الكتاب مع الكتب وضع الكتاب يف فناءاملثال الثالث : 

البيت، فأصابته الرايح، أو األمطار، أو الشمس حىت تلف فإنه يضمن؛ ألنه ترك الواجب. فاألمني يقبل قوله يف 
استعار الكتاب مث قال : البيت  مثال ذلك :التلف بال بينة إال إذا ادعى التلف أبمر ظاهر فإنه يكلف ابلبينة . 

يق أو األمطار... إخل. فالبد أن يكلف البينة؛ ألنه إن  احرتق واحرتق معه الكتاب ... إخل أبمر ظاهر مثل احلر 
 كان صادقاً فبإمكانه أن يقيم البينة على هذا األمر الظاهر من حريق ومطر ... إخل . 

ما دمنا نقبل قوله فإنه البد أن حيلف . فكل أمني يقبل قوله يف قولـه : ] وكل من يقبل قوله حلف [ : 
 التلف، لكن حيلف . 
 رجل أعرته، أو أودعته فادعى التلف فيقبل قوله، لكن حيلف . مثال ذلك: 
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 أدِّ األماَن ِللذي قْد َأمََّنْك  -75
 

 وال خَتُْن َمْن َخان فَـْهَو قْد َهلك  
 

هذه قاعدة : ] هب على اإلنسان أن يؤدي األمانة إىل من ائتمنه وال خين من خانه [ ودليل ذلك قوله 
    ⧫  ⬧➔تعاىل : 
⧫◆ ◼   (1)  : وقوله تعاىل 

⧫◆ ➔ ⧫ 
◆⧫ ◆❑⧫   (2) . 

فمن ائتمنك هب عليك أن  (3) " أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك "ويف احلديث الضعيف 
 األمانة إليه، وأن ال تتعدى وال تفرط وأن حتفظها .  تؤدي

الوكيل ائتمنك على السلعة أو العني اليت وكلك عليها، أو املودع ائتمنك على الوديعة، أو املعري فمثاًل : 
ل ائتمنك على العارية، أو أموال األيتام واجملانني والقص ار أنت أمني على هذه األشياء، أو الشريك ائتمنك على ما

الشركة هب عليك أن تؤدي هذه األمانة إىل أهلها وحتفظها هلم مبا يقتضي احلفظ وأن ال تتعدى وال تفرط ملا 
    ⧫ تقدم من قوله تعاىل : 
⬧➔ ◆⧫ ◼ 
   . 

 قولـه : ] وال ختن من خان فهو قد هلك [ : 
يد جحد لك مااًل؛ كأن أقرضته ألف رايل مث بعد ذلك جحد هذه األلف، مث ال ختن من خانك، فز 

 اشرتيت منه سلعة بثمن مؤجل هو خانك فهل ختونه أو ال ؟ 
يقول املؤلف : من خانك فال ختنه أعطه الذي يريد منك، وكذا لو متكنت من شيء من ماله، يقول 

طريق أن ترفع أمره إىل القاضي والقاضي خيلص حقك منه؛ املؤلف رمحه هللا : ال أتخذه، إذن فما هو الطريق ؟ ال

                                 
 .  58سورة النساء، اآلية :   (1)
 .  8سورة املؤمنون، اآلية :   (2)
(، وضعفه أبو حات وأمحد 10/271(، والبيهقي          )2/264(، والدارمي )1264(، والرتمذي رقم )3535أخرجه أبو داود رقم )  (3)

 والشافعي والبيهقي وابن اجلوزي .  
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ألن هذا األمر لو فُتِّح ألدى ذلك إىل التالعب فكل من أيخذ مال شخص ويدعي أنه يريد من هذا الشخص  
 كذا وكذا وأنه جحده ... إخل . 

 
*********************** 
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 َوَجاِئٌز أخُذك مااًل اسُتِحقْ  -76
 

 َضيٍف فْهو َحقْ َشرعًا ولو ِسّرًا كَ  
 

هذه املسألة يسميها العلماء رمحهم هللا مبسألة الَظَفر وهي أن يْظَفر اإلنسان مبال لشخص له حق عنده 
 جحده إايه فهل لـه أن أيخذ منه هذا املال بداًل من حقه أو ال ؟ هذه املسألة تنقسم إىل قسمني : 

خذ من ماله حقك الذي تريد منه، ويدخل يف أن يكون السبب ظاهراً، فهذا لك أن أتالقسم األول : 
ذلك نفقة األوالد، والزوجة، وحق الضيف كما قال الشيخ رمحه هللا هنا، فسبب نفقة الزوجية ظاهر، وسبب نفقة 
األوالد والقرابة أمرها ظاهر، وسبب نفقة الضيف الضيافة أمرها ظاهر، فالزوجة إذا مل ينفق عليها زوجها وقصر يف 

بة مث ظفرت بشيء من ماله، فلها أن أتخذ من ماله بقدر الواجب، واألوالد أو األقارب إذا قص ر نفقتها الواج
حديث  ودليل ذلك :قريبهم يف اإلنفاق عليهم مث ظفروا بشيء من ماله، فلهم أن أيخذوا الكفاية أو متامها، 

" خذي :          شحيح قال  قال هلند ملا شكت إليه أاب سفيان أنه رجل عائشة رضي هللا عنها أن النيب 
ضيف أن أيمر له  أيضًا رخص النيب  (1)من ماله ابملعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك ".

ُ
للضيف إذا امتنع امل

" إن نزلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي حبقه، أن أيخذ حقه منه كما يف حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه 
 (1). منهم حق الضيف الذي ينبغي هلم "  للضيف فاقبلوا، فإن مل يفعلوا فخذوا

أن يكون السبب خفيًا مثل القرض، ومثن املبيع، وقيمة املتلف، والوديعة، والعارية... إخل ، القسم الثاين : 
فليس لك أن أتخذ فإذا جحد وديعتك، أو عاريتك، أو أقرضته وجحد القرض، أو بعت عليه بثمن، مؤجل 

د القيمة، فليس لك أن أتخذ منه إذا ظفرت بشيء من  ماله فال ختن من وجحد الثمن، أو أتلف مالك وجح
 خانك، وإمنا ترجع إىل القاضي فتأخذ حقك منه؛ ألن فتح هذا الباب يؤدي إىل التالعب والفوضى ... إخل  . 

وذهب الشافعي وقول يف مذهب أيب حنيفة ومالك إىل أنه هوز أن أيخذ، فمن كان يطلب إنسااًن ديناً 
 الشافعي : إنه هوز له أن أيخذ .  قال

وقال بعضهم : إنه هوز أن أيخذ إذا كان ال ميكن إثباته عند القاضي، أما إذا كان ميكن إثباته عند 
القاضي؛ كأن يكون الذي عليه الدين مقر به، أو عنده بين ِّه فقالوا : ال هوز يف هذه احلال أن أيخذ؛ ألنه ينسب 

 (1)" أد األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك". خفاء السبب، وكما تقدم قال إىل اخليانة والسرقة عند 

                                 
 ( . 261جيه ص )تقدم ختر   (1)
 ( . 1727( ، ومسلم رقم )2461أخرجه البخاري رقم )  (1)

 ( . 288تقدم خترجيه ص ) (1)
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 وفص ل بعض العلماء بني الشيء اليسري، فلك أن أتخذ حقك من ماله، وبني الكثري فليس لك أن أتخذ . 
 

************************* 
 

 قد يـَثْـُبُت الشَّيُء لغريِِه تَـَبعْ  -77
 

 ستَـَقلَّ ال ْمتَـَنعْ وإْن َيُكْن لِو ا 
 

 ] يثبت تبعاً ماال يثبت استقالاًل [ : هذه قاعدة :  
 هو املشارك لغريه يف احلكم . التبع : 

واملعىن أن هذا التبع يثبت له حكم متبوعه، واحلكم ال يثبت له لو كان مستقاًل، وإمنا اكتسبه من تَـَبعِّه 
 لغريه . 

  االنفراد يف احلكم لوحده .واستقالل : 
ومعىن القاعدة: ] أن الشيء قد يكون له حكم حال  االنفراد عن غريه، ولكن إذا اشرتك مع غريه وتبعه 

 فإنه يتغري حكمه حلكم متبوعه، وال يصح هذا احلكم له لو كان منفرداً [ . 
وللفقهاء ألفاظ أخرى تدل على القاعدة أو قريب منها كقوهلم : ] قد يثبت الشيء ضمنًا وحكمًا وال 
يثبت قصدًا [، وقوهلم : ] يغتفر يف التوابع ماال يغتفر يف غريها [، وقوهلم : ]التابع اتبع [ ، وقوهلم : ] التابع ال 

 يفرد حبكم  [ . 
وهذا جائز ملا فيه من النكاية ابلعدو، لكن هذا  (1)حّرق خنل بين النضري" " أن النيب ويدل لذلك : 

لنار من احلشرات والطيور فتعذيب هذه األشياء إذا كانت على وجه التحريق يؤدي إىل تعذيب احليواانت اب
االستقالل حمرم وال هوز؛ ألنه ال يعذب ابلنار إال رب النار لكنه جاز تبعًا لغريه، فلما كان التحريق فيه مصلحة، 

ثبت استقالاًل فلما  مع أنه سيرتتب على ذلك أن حيرق شيئًا من احليواانت فنقول : يثبت تبعًا ماال ي فعله النيب 
كان اتبعًا لغريه جاز ذلك، وكذلك الفالح حيرق أرضه ملا يرتتب على ذلك من املصلحة يف األرض؛ وألن التابع 
أيسر من املستقل فهو داخل يف ضمنه ويف حكمه، ومن ذلك املأموم يسجد مع اإلمام سجود السهو وهو مل 

  مام . يسهو وإمنا سها اإلمام فنقول : زاد هنا تعباً ل
أييت املأموم، واإلمام يف الركعة الثانية، فيدخل معه، فهي الركعة الثانية ل مام والركعة ومن األمثلة أيضًا : 

األوىل للمأموم، فاإلمام سيجلس للتشهد فيتابعه املأموم وهلس للتشهد مع أن هذا ليس موضع جلوس له؛ ألهنا 
 الركعة األوىل ابلنسبة له . 

                                 
 ( . 1746( ، ومسلم رقم )3021أخرجه البخاري رقم )  (1)
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السوس يف التمر ال هوز أن أتكلها استقالاًل لكن لو أكلت التمرة وما فيها من سوس فإن  ومن األمثلة :
 هذا جائز وال أبس به.

مثرة النخل ال هوز أن تبيعها حىت يبدو صالحها، فإذا بدا الصالح ولو يف بسرة واحدة ومن األمثلة : 
الصالح يف بسرة واحدة فإنه هوز لك أن تبيع  جاز لك أن تبيع البسر وهو أخضر مل حيم ر أو يصف ر لكن لو بدا

 . 
الصالة ال جتوز النيابة فيها؛ أي : َمْن يصلي عن فالن، لكن لو حج عن إنسان حي أو ومن األمثلة : 

 ميت جاز له أن يصلي ركعيت الطواف وتدخل ركعتا الطواف تبعاً ال استقالاًل  .  
ذا خرج ميتًا وال حيتاج إىل ذكاة أما لو خرج حيًا فال حيل وكذلك ذكاة اجلنني ذكاة أمه فيحل بذكاة أمه إ

 إال بذكاة . 
اجملهول ال هوز لك أن تبيعه، فاحلمل على وجه االستقالل ال هوز لك أن تبيعه، لكن  ومن األمثلة : 

، وقد يكون تبيع الشاة وفيها محل هوز؛ ألنه اتبع؛ ألن احلمل قد يكون ذكراً، وقد يكون أنثى، وقد يكون واحداً 
 اثنني ... إخل .

وكذلك اللنب على وجه االستقالل يف الضرع ال هوز بيعه؛ ألنه جمهول لكن تبيع الشاة أو البقرة ... إخل 
 وفيها اللنب فهذا جائز؛ ألنه يثبت تبعاً ماال يثبت استقالاًل  .

ث ألن الصوف هنا مل لو حلف أن ال يشرتي صوفًا فاشرتى شاة على ظهرها صوف، مل حين ومن األمثلة:
 يكن مستقاًل، وإمنا اتبع للشاة . 

وهذه القاعدة متفق عليها بني الفقهاء فقد حكى االتفاق غري واحد ومنهم : السيوطي رمحه هللا يف " 
 األشباه والنظائر " والنووي يف " اجملموع شرح املهذب " واملاوردي يف  احلاوي الكبري " . 

 :  وهلذا قال املؤلف رمحه هللا
 َكَحاِمٍل إْن ِبيَع مَحُْلها اْمتَـَنعْ   -78

 

 َوَلْو تُباُع َحاِماًل مل مَيَْتِنعْ  
 

يعين لو بيع احلمل وحده ال يصح كما تقدم يف األمثلة السابقة، لكن لو بيعت احلامل مع احلمل هذا 
 جائز؛ ألن القاعدة     ] يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالاًل [ . 

 
************************** 

 

 ِبذِكرِِه يُفِسُدُه اِبلقْصدِ   وُكلُّ َشرٍط ُمْفِسٍد للعقدِ  -79
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 ِمْثُل ِنَكاِح قاِصِد التَّْحِليلِ  -80
 

 وَمْن َنوى الطالَق للرَِّحيلِ 
 

 . ] أن كل شرط إذا ذُكر يف العقد أفسده فكذلك أيضاً إذا نوى أفسد العقد [ هذه قاعدة : 
" إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل قال :  ث عمر رضي هللا عنه أن النيب ودليل هذه القاعدة : حدي

 متفق عليه. (1)امرئ ما نوى " 
املرأة إذا طلقت ثالاثً فإهنا ال حتل لزوجها حىت يطأها زوج غريه بعقد صحيح، فإن كان هناك مثال ذلك : 

ها، أو اتفاق بني الويل والزوج، أو بني الزوج شرط أو اتفاق أبن قال الويل : بشرط أن تطلقها إذا أحللتها لزوج
" هنى عن نكاح التحليل "  والزوجة على أنه مىت أحلها لزوجها طلقها، فهذا يبطل عقد النكاح، ألن النيب 

 فالشرط إذا ذكر أفسد العقد، وكذلك إذا نوي فإنه يفسد العقد.  (1)
 ا لزوجها فإنه سيطلقها .فمثاًل هنا ليس فيه اتفاق لكن نوى الزوج أنه مىت أحله

زيد من الناس طلق زوجته آخر الطلقات الثالث فقال شخص : أتزوجها وأحلها له، مث بعد مثال ذلك : 
" إمنا ذلك تزوجها ونوى ذلك فالنية هنا تفسد العقد كالشرط . والدليل على ذلك : حديث عمر رضي هللا عنه 

وهذا بنيته مل يقصد الدوام، وإمنا نوى التحليل . وورد أن ابن  .(2)األعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى "
عمر سئل عن الرجل ينكح املرأة ليحلها لزوجها بال مؤامرة، وإمنا فقط نية من الزوج فقال ابن عمر رضي هللا 

   . "(3)عنهما : " كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول هللا 
من تزوج بنية أنه يطلق هذه املرأة عند رحيله من هذا البلد، أي قولـه : ] ومن نوى الطالق للرحيل [ : 

 فإن هذا حمرم وال هوز، وهذا ما يسمى ابلزواج بنية الطالق، وقد اختلف العلماء يف حكمه : 
" إمنا قال :  فاملشهور من مذهب احلنابلة : أنه من نكاح املتعة، حلديث عمر رضي هللا عنه أن النيب 

فاألمور مبقاصدها، فكما أن من نوى حتليل املطلقة ثالاًث ال حتل وال يصح معه العقد؛  (1)" األعمال ابلنيات ..
فكذا من نوى الزواج بنية الطالق؛ وألن النكاح يراد للدوام واالستمرار وهذا ينتفي مع النكاح بنية الطالق، وأيضاً 

نية الطالق، وملا فيه من الغش والتدليس، فإن النكاح شرع ملا يرتتب عليه من مصاحل عظيمة تنتفي مع النكاح ب
وملا فيه من اختاذ  (2): " ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه "  وال يرضاه أحد ملوليته وقد قال 

                                 
 ( .43تقدم خترجيه ص )  (1)
 ( . 223انظر ص )  (1)

 ( . 43انظر ص )  (2)
 ( .479ل احلاكم صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وابن تيمية يف بيان الدليل )( وقا7/207( والبيهقي )2/199أخرجه احلاكم )  (3)
 ( . 43تقدم خترجيه ص )  (1)
 ( . 45( ومسلم رقم )13أخرجه البخاري رقم )  (2)
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 آايت هللا هزواً .
 جوازه ومنهم من كرهه الستكماله الشروط واألركان  . وعند األئمة الثالثة :

أبن كتمانه للعيب حمرم  وأجيب :يتزوج وهو يعلم أنه سيفسخ منه النكاح،  أبن املعيبواستدلوا أيضًا : 
 فال عربة به . 

أبن هذا طارئ واندر وليس  وأجيب :أبنه هوز الزواج من اأَلمة وقد تعتق فتختار الفسخ، واستدلوا : 
 أصلياً كإرادة الطالق.

اً فلو اشرتط أنه سيعصرها مخراً فهذا الشرط إذا اشرتى عنباً وهو يقصد أن يعصرها مخر ومن األمثلة أيضاً : 
يفسد العقد. وكذلك إذا نواه فإنه يفسد العقد، يكون يف حقه فاسداً، أما يف حق اآلخر الذي ال يعلم، فإنه 

 صحيح وهلذا قال املؤلف رمحه هللا : 
 

************************ 
 

 لكنَّ َمْن جَيْهُل َقْصَد صاحِبهْ  -81
 علُم الذي َأَسرْ ألنَّه ال يَ  -82

 

 فالعْقُد غرُي فاسٍد ِمْن جانِبهْ  
 َفُأْجِرَي الَعْقُد على ما قْد َظَهرْ 

 

 فمن ابع وهو ال يعلم عن نيته احملرمة فالبيع يف حقه صحيح والثمن الذي قبضه ملك له أن يشرتي به .
ا صحيح، فإذا مات فإهنا هذه املرأة اليت تزوجها هذا الشخص يريد حتليلها فالعقد يف حقهمثال آخر : 

ترثه وتعتد له، وإذا كان حيًا تطالبه ابلنفقة واملهر ... إخل من سائر أحكام النكاح، فيرتتب عليه أحكام النكاح 
الصحيح ابلنسبة هلذه املرأة، أما ابلنسبة هلذا الزوج الذي نوى التحليل، فإن العقد يف حقه فاسد، فلو ماتت ال 

 لى هذا فقس . يرثها؛ ألنه عقد فاسد وع
 

 والشَّرُط والصُّلُح إذا ما حلَّال-83
 

 حُمرَّمًا أو عكُسه لْن يـُْقَبال 
 

 العالمة ومنه الُشَرط؛ ألن هلم عالمات يتميزون هبا على الناس وهي لباسهم . الشََّرُط يف اللغة : 
 إلزام أحد املتعاقدين اآلخر ما له فيه منفعة، ومصلحة .وأما يف االصطالح : 

 معاقدة يتوصل هبا إىل إصالٍح بني متخاصمني . وأما يف االصطالح : قطع املنازعة . صلح يف اللغة : ال
  ⧫واألصل يف الشروط : الصحة لقوله تعاىل : 

 ❑⧫◆ ❑➔ 
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➔→❑   (1)  واإليفاء ابلعقد يتضمن اإليفاء أبصله ووصفه، ومن وصفه
 ط فيه . الشر 

رواه البخاري  (2)"املسلمون على شروطهم " قال :  وأيضًا حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 
: " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به  معلقًا بصيغة اجلزم. وأيضًا حديث عقبة رضي هللا عنه قال 

ء هبا ملا تقدم من األدلة وال فرق على الصحيح بني فاألصل يف العقود الصحة واحلل وهب الوفا (3)الفروج " .
 الشروط يف املعامالت، ويف األنكحة، كلها هب الوفاء هبا .

 والفرق بني الشروط يف العقد وشروط العقد : 
 أن شروط العقد من وضع الشارع . الفرق األول : 
ا من وضع الشارع، أما الشروط يف كون املبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والعقد من مالك، هذمثال ذلك : 

 العقد فهي من وضع املتعاقدين .
أن شرط العقد ال يصح إسقاطه، وأما الشرط يف العقد فيصح إسقاطه، فلو أن إنساانً الفرق الثاين : 

اشرتط على من يشرتي سيارته أن يستعملها ملدة يوم أو يومني ... إخل . فيصح أن يسقط هذا الشرط، أما شرط  
 بيع معلومًا، أو الثمن معلومًا، أو شرط الوالية يف عقد النكاح، فهذا ال يصح إسقاطه . كون امل

أن اإلخالل بشروط العقد يرتتب عليها فساد العقد، وأما اإلخالل ابلشروط يف العقد الفرق الثالث : 
ل بشروط العقد فإنه يرتتب فيرتتب عليها عدم اإللزام به فإذا مل يوف ِّ فإن من له الشرط له أن يفسخ، أما اإلخال

 عليه فساد املعاملة . 
أن شروط العقد تكون قبل العقد، أما الشروط يف العقد فإهنا تكون قبل العقد، ويف صلب الفرق الرابع: 

 العقد، ويف زمن اخليارين، وتقدم اإلشارة إىل شيء من ذلك . 
 والشروط يف العقد تنقسم إىل قسمني : مسألة : 

  شروط صحيحة .القسم األول : 
 شروط فاسدة . القسم الثاين : 

 أيضاً يقسم العلماء رمحهم هللا الشروط الصحيحة إىل أقسام :
لو أن إنساانً اشرتى سيارة وقال : أشرتط أن أركبها فيقال :  مثاله :شرط يقتضيه العقد . القسم األول : 

                                 
 .  1سورة املائدة، اآلية :   (1)
 ( . 267تقدم خترجيه ص  )  (2)
 ( .268تقدم خترجيه ص )  (3)
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رفات فيها من بيع، أو هبة، أو وقف ، أو هذا الشرط يقتضيه العقد، فاإلنسان إذا ملك سلعة له سائر التص
 استخدام، أو أكل ملا يؤكل، وحنو ذلك فله هذه التصرفات وإن مل يشرتط .

أو اشرتى طعامًا وقال : بشرط أن آكله، هذا شرط يقتضيه العقد وهلذا ال يذكره بعض العلماء رمحهم هللا 
 يقتضيه العقد ... إخل . يسقطونه، أو تزوج املرأة وقال بشرط أن استمتع هبا هذا شرط

 شرط منفعة يف العاقد، أو املعقود عليه . القسم الثاين : 
ابع السيارة واشرتط أن يستعملها ملدة يومني، فهذا شرط صحيح )شرط منفعة يف املعقود  مثال ذلك :

سلها فهذا شرط عليه( أو اشرتى سيارة واشرتط على البائع أن ُيصلِّح فيها كذا وكذا، فهذا شرط صحيح، أو أن يغ
 منفعة يف العاقد .

اشرتى سيارة فاشرتط أن يكون لوهنا كذا ، مثاله : اشرتاط صفة يف املعقود عليه، القسم الثالث : 
 وسرعتها، وقوهتا كذا ... إخل أو تزوج امرأة واشرتط أن تكون متعلمة، دينة، بكراً ... إخل فهذه شروط صحيحة . 

ود على العقد أو العاقد، كاشرتاط البائع رهنًا مقابل أتجيل الثمن، أو  اشرتاط مصلحة تعالقسم الرابع : 
كفياًل، أو ضامنًا، أو اشرتط املشرتي أتجيل الثمن، أو اشرتطت املرأة أن ال يتزوج عليها، أو أن ال يتسرى عليها، 

 أو ال خيرجها من بلدها . 
بيع، أو الشركة، أو الضمان، أو املساقاة، أو وكذا لو اشرتط الرجوع يف العقد، فلو اشرتط الرجوع يف عقد ال

ملا تقدم من الدليل على ] أن خيار الشرط جائز يف كل العقود [ اهلبة، أو الوقف فله ذلك، والقاعدة يف ذلك : 
 ذلك . 

هو ما خالف النص، وقد يكون مفسدًا للعقد، وقد يكون غري مفسد حسب استقراء والشرط الفاسد : 
 األدلة .

 فاسدة تنقسم إىل قسمني : الشروط ال
 شروط فاسدة غري مفسدة . القسم األول : 
 شروط فاسدة مفسدة .القسم الثاين : 

الشروط الفاسدة غري املفسدة ما خالف الشرع، ومل يبطل ركنًا من أركان العقد، أو مثال القسم األول : 
 يعارض مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد . 

: بشرط أن أربح فيها نقول : هذا شرط فاسد غري مفسد؛ ألنه خمالف لقول  أن يشرتي السيارة ويقول
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فكما أن لك خراج الشيء، أيضًا عليك ضمانه فكما أن ربح هذه  (1) " اخلراج       ابلضمان ":  النيب 
 السيارة لو رحبت لك، أيضاً لو خسرت عليك اخلسارة فكونك تشرتط أنك تربح، وأنك ال ختسر هذا شرط فاسد

 لكن ال يفسد العقد .
أن يبيع رقيقه ويشرتط أن الوالء له إذا أعتقه املشرتي، فهذا شرط فاسد؛ ألن الشارع أبطله، مثال آخر : 

أو أن يشرتي السلعة ويقول إن اشرتاها الناس وإال رددهتا عليك، فهذا شرط فاسد ألنه خيالف ما دل عليه النص 
 .  " اخلراج ابلضمان "

أن تقول املرأة : أان أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا شرط فاسد؛ ألن األنكحة : ومن األمثلة يف 
أو تقول : أان أرضى ابلزواج لكن بشرط  (2)" هنى أن تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ ما يف إانئها " :  النيب 

فيه من الظلم واالعتداء ...  أن تقسم لزوجتك يومًا ويل يومني، أو لزوجتك يومني ويل ثالثة، فهذا شرط فاسد ملا
 إخل . 

شرط فاسد مفسد فيبطل العقد إذا كان هذا الشرط يبطل ركناً من أركان العقد، أو يعارض القسم الثاين : 
 مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد مثل : اشرتاط عدم حل الزوجة لزوجها يف عقد الزواج . 

أن تقرضين فهذا شرط فاسد مفسد؛ ألن القرض يراد به  أن يقول أقرضتك بشرط أن تبيعين أومثال آخر: 
  (1)"ال حيل َسَلٌف وبيع".قال:  اإلرفاق، واإلحسان، وإرادة وجه هللا عز وجل، والنيب 

ومن الشروط الفاسدة املفسدة : شرط العِّينة أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل مث يشرتيها منه أبقل من مثنها 
 ؤجل مث يشرتيها أبقل من مثنها نقداً فهذا شرط فاسد مفسد.نقداً؛ كأن يبيع السيارة بثمن م
نكاح التحليل يتزوج املرأة بشرط أنه مىت حللها لزوجها طلقها، ونكاح الشغار : أن ومثاله يف األنكحة : 

يقول : زوجتك مولي ِّيت على أن تزوجين مولي ِّتك . ونكاح املتعة : يتزوجها بشرط أنه إذا مضت مدة كذا وكذا 
 ا... إخل  هذه كلها شروط فاسدة مفسدة . طلقه

 ذكران تعريفه، وهو ينقسم إىل قسمني : الصلح : 
الصلح يف حقوق هللا عز وجل، وذلك إبقامتها وأتديتها على الوجه الشرعي، أما القسم األول :  ▪

 عز الصالة الصلح فيها أن يقيمها اإلنسان كما أمره هللا مثال ذلك :الصلح إبسقاطها فهذا ابطل، 
                                 

 ( وضعفه أبو داود والبخاري وابن حزم .  7/254( والنسائي )1285( والرتمذي رقم )3508( وأبو داود رقم )6/80أخرجه أمحد )  (1)
 ( .  1515( ومسلم رقم )2140أخرجه البخاري رقم )  (2)
( ، 2188ماجه رقم  )( ، وابن 7/228( ، والنسائي           )1234( ، والرتمذي رقم )3504( ، أبو داود رقم )2/178أخرجه أمحد )  (1)

( . وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب، وقال النسائي : 2/17( ، احلاكم )10/161ورواه ابن حبان )
 هذا حديث منكر . 
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وجل، ولو أن شخصًا صاحل شخصًا على أن ال يصلي ويعطيه كذا وكذا، كأن يعطي الولد أابه كذا 
وكذا وال يصلي، أو صاحل شخصاً على أن يعطيه كذا وكذا ويصلي عنه، أو يتوضأ عنه، أو يغتسل عنه 

 أو يتيمم عنه، كل هذا صلح ابطل  . 
 يصح ويقسمه العلماء رمحهم هللا إىل أقسام : الصلح يف حقوق املخلوقني هذا القسم الثاين :  ▪

 صلح يف األموال .القسم األول :  •
 صلح بني أهل العدل، وأهل البغي .القسم الثاين :  •
 صلح بني الكفار، وبني املسلمني . القسم الثالث :  •
 صلح بني الزوجني ... إخل .  القسم الرابع : •

 والصلح يف األموال يقسمونه إىل قسمني : 
 صلح عن إقرار . م األول : القس -
 صلح عن إنكار .  القسم الثاين : -

يقول أان أقر أن هذا الكتاب لك لكن أعطيك عنه كذا  مثاله :أن يقر له مبال، مثال صلح اإلقرار : 
 وكذا من املال، أو أعطيك عنه كتاابً آخر فهذا صحيح .

أن يقول املدعي : أان  مثاله :الدعوى. أن ينكر دعوى املال، مث يصاحل عن هذه مثال صلح اإلنكار : 
أريد منك ألف رايل مث ينكر هذه األلف، إما لكونه نسي، أو جهل، أو حنو ذلك، مث يصاحله املدعي على شيء، 
بداًل أن يرفع املدعي األمر للقاضي ويذهب املدعى عليه وحيلف، فافتداء ليمينه يصاحله، يقول : أنت تدعي علي 

 ة رايل، فنقول : هذا صحيح مادام أن املدعى عليه ههل واملدعي ليس كاذابً . أبلف رايل خذ مخسمائ
 والصلح إما أن يكون على دين، وإما يكون على عني. 

أن يدعي عليه بدين فيقول : نعم أان مقر أنك تريد مين دينًا، لكن أصاحلك على هذا مثاله على دين : 
دين، أعطيك عنه براً، أو شعرياً، أو كتاابً، أو سيارة، أو حنو ذلك، الدين بكذا وكذا، يقول : تريد مين ألف رايل 

فكل هذه األشياء صحيحة بشروطها الشرعية وهذه يتكلم عليها العلماء رمحهم هللا يف ابب الصلح، وقد يكون 
 الصلح أيضاً عن حقوق ليست أموااًل . 

البيت الذي يسكنه له، مث يصاحله على أن يدعي عليه أن هذا الكتاب الذي بيده، أو ومثاله على عني : 
 مال . 

مثل الصلح عن حق الشفعة، والصلح عن حق اخليار، فاألصل يف ذلك الصحة إال إذا كان صلحًا أحل 
حرامًا، أو حرم حالاًل؛ كأن يصاحل رجل على أن ال أيكل الطعام فنقول : أبن هذا حمرم وال هوز؛ ألنه حر م 
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 جها على أن ال يقسم لزوجته األخرى أو أن ال يعاشرها ابملعروف . حالاًل، أو ُتصاحل املرأة زو 
 وصلح اإلنكار إذا مل تتوفر فيه شروطه الشرعية فهو حمرم وال هوز .

رجل صاحل امرأة على أهنا زوجته وليست زوجته، أو رقيقاً على أنه رقيقه وليس رقيقاً له، فهذا مثال ذلك : 
 ليه، وهو كاذب يف إنكاره . حمرم وال هوز، أو ينكر املدعى ع

 
******************** 

 
 

 وُكلُّ َمْشُغوٍل َفليَس ُيْشَغُل  -84
 

 مبُْسِقٍط ِلما ِبِه يـَْنَشِغلُ  
 

 اشتغل بكذا عمل وتلهى به عن غريه، ومال . قولـه : ] مشغول [ :
 مقيد ابلتزام حيدد بعض التصرف فيه . مشغول :

"إن يف الصالة :  دليل هذه القاعدة : قوله غل [ : وقولـه : ] وكل مشغول فليس يش
فالصالة هلا أفعال، وأذكار خاصة فال تشغل بغري ما شرع فيها ونظري ذلك قول  (1)لشغال "

 الشيخ السعدي رمحه هللا : 
 (2)مثاله املرهون واملسبَّل      وكل مشغول فليس يشغل 

املكلفني أنفسهم، أو فيما يلزمهم  أن من اشتغل بشيء شرعي، سواء منومعىن القاعدة : 
 من أمالكهم ومعاوضتهم، فإنه ال هوز أن يشتغل بشيء آخر حىت يفرغ من األول . 

اقرتضت من زيد ألف رايل، مث رهنت بيتك، فهذا البيت اآلن انشغل،  مثال ذلك :
توثقه أصبح توثقة هلذه األلف اليت اقرتضتها، فال يصح بيع هذا البيت؛ ألنه اآلن انشغل ب

 القرض. 
َُسبَّل )الوقف( أصبح اآلن مشغواًل ابلوقف، فلو وقفت بيتك، أو سيارتك ال يصح 

أيضاً امل
 أن هتبها أو تبيعها ... إخل ؛ ألهنا انشغلت ابلوقف . 

ومثل ذلك : يف العبادات لو أن اإلنسان شرع يصلي مث مسع املؤذن يؤذن فال هيبه؛ ألنه 
لكن األذكار القصرية اليت وجد  (1) "إن يف الصالة لشغالً "قال :  مشغول يف الصالة، والنيب 

                                 
 ( . 538( ، ومسلم رقم )1199أخرجه البخاري رقم )  (1)
  ( .43منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم )  (2)
 تقدم خترجيه قريباً .   (1)
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سببها يف الصالة أييت هبا املصلي. يعين أن كل ذكر وجد سببه يف الصالة فإنه يؤتى به كما قال 
 شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا . 

رجيم، أو مسع فإذا عطس حيمد هللا ، وإذا مسع نباح كلب، فإنه يستعيذ ابهلل من الشيطان ال
صياح ديك، فإنه يسأل هللا من فضله، أو أصابته مصيبة، فإنه يسرتجع، أو نعمة فإنه حيمد هللا 

 ... إخل . 
لكن األذكار الطويلة كاألذان ... إخل ال أييت هبا؛ ألنه مشغول، واملشغول ال يشغل وعلى 

 هذا فقس . 
نفعه ابلزمن، فإذا استأجرت وهو من ُقد ِّر ومن األمثلة على ذلك : األجري اخلاص : 

شخصًا من الساعة السابعة إىل الساعة الثانية عشرة، اآلن هو مشغول، واملشغول ال يشغل 
فليس له أن يبيع، أو يشرتي ... إخل . يعين اآلن ملكت هذا الزمن من األجري اخلاص، فليس له 

وكذلك إذا أجرت بيتك أن يؤجر نفسه، أو يبيع، أو يشرتي .... إخل؛ ألن املشغول ال يشغل، 
 ال متلك أن تؤجرها؛ ألن املشغول ال يشغل وعلى هذا فقس . 

املعتمر إذا لّب  ابلعمرة ال هوز له أن ينصرف عنها حىت ينتهي منها؛ ألنه  وكذلك :
 مشغول هبا . 

املعتكف إذا لزم مسجده ال هوز له اخلروج إىل عبادة، أو شغل آخر؛ ألنه  وكذلك :
 مشغول به . 

املوظف إذا كان عمله حمدوداً بساعات معينة ال هوز له أن يشتغل يف هذا الوقت بعمل و 
 آخر؛ ألن املشغول ال يشغل . 

********************** 
 

 َكُمْبَدٍل يف ُحْكِمِه اجَعْل َبَدال  -85
 

 وُربَّ َمْفُضوٍل يكوُن َأْفَضالَ  
 

 وىل : األهااتن قاعداتن أشار إليهما الشيخ رمحه هللا 
أي أنه إذا أقيم عمل، أو عني مقام عمل أو قولـه : ] كمبدل يف حكمه اجعل بدال [ : 

 عني أخرى أخذ حكمه . 
 فالبدل له حكم املبدل، ودليل ذلك : قولـه تعاىل :         
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⬧⧫◆☺☺❑ ➔ ⬧  (1)  فالصعيد
 تثىن كما سيأيت .الطيب له حكم املبدل املاء يف أحكامه إال ما ُيس

" صلِّ قائمًا، فإن  قال له : حديث عمران بن حصني رضي هللا عنه أن النيب وأيضًا : 
  (2).  مل تستطع فقاعدًا، فإن مل تستطع فعلى جنب "

فالقعود بدل عن القيام، فإذا مل يتمكن، أبن حلقته مشقة ظاهرة فإنه هلس، ففي القيام 
 يقرأ الفاحتة، ويف القيام يضع يده اليمىن على يده اليسرى على يقرأ الفاحتة، ويف اجللوس أيضاً 

صدره، ويف اجللوس أيضاً يضع يده على اليمىن على يده اليسرى على صدره، فإذا أراد أن يركع 
 رفع يده يف القيام، وكذلك أيضاً يف اجللوس ... إخل ؛ ألن البدل له حكم املبدل . 

أن يذبح  نه ملا ذبح أضحيته قبل الصالة أمره النيب وأيضا : حديث أيب بردة رضي هللا ع
فالبدل له حكم املبدل، فيشرتي أضحية أخرى بداًل عن األوىل تتوفر فيها  (3)مكاهنا أخرى .

 شروط األضحية الشرعية . 
  ❑☺☺◆⧫⬧ ➔والتيمم كما قال تعاىل : 

⬧  يشرتط للوضوء به دخول  بدل له حكم املبدل وهو املاء، فاملاء ال
الوقت، كذلك التيمم ال يشرتط على الصحيح للطهارة به دخول الوقت فيصح أن يتطهر به، 

 ولو قبل الوقت؛ ألن البدل له حكم املبدل . 
وكذلك إذا خرج الوقت ال تبطل طهارة املاء، وكذلك طهارة التيمم ال تبطل خبروج الوقت، 

 ك إذا تيمم ألي عبادة فإنه يصلي هبذا التيمم أي عبادة. وإذا توضأ يصلي به أي عبادة، وكذل
وأما قول بعض أهل العلم رمحهم هللا : إنه استباح تلك العبادة فال يستبيح إال مثلها ودوهنا 
وال يستبيح أعالها، فهذا خالف الصواب، بل البدل له حكم املبدل. وكذلك الوقف إذا بيع 

مبثله أو أصلح، فإذا كان مسجدًا نشرتي مسجداً، أو فالبدل له حكم املبدل، فنبدل األول 
حمالت ... إخل نشرتي مثله أو أصلح منه، ويكون وقفاً مبجرد الشراء، ويصرف رَيعه كما يصرف 

 رَيع األول فالبدل له حكم املبدل . 
وأيضًا األضحية : إنسان اشرتى أضحية وعي نها مث تلفت بتعد، أو تفريط فإنه يشرتي 

                                 
 .  43سورة النساء ، اآلية :   (1)
 ( . 74تقدم خترجيه ص  )  (2)
 ( . 234تقدم خترجيه ص  )  (3)



 العقد الثمني يف شرح منظومة الشيخ   ابن عثيمني

 الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقحجميع 

www.Almoshaiqeh.com 189 

 لك األضحية السابقة وعلى هذا فقس . أضحية مثل ت
 مسألة : هل يستوي البدل واملبدل يف األجر ؟ 

ذهب بعض أهل العلم رمحهم هللا : إىل أهنما ال يستواين يف األجر ولو كان البدل مثل 
املبدل منه يف األجر مل يكن هناك فرق بني فعل البدل واملبدل منه، ومل يكن شرط فعل البدل 

، فُيفهم منه أهنما ال يستواين فال ُهعل التيمم كالوضوء، فالوضوء أفضل، وال فقد املبدل منه
ُهعل الصوم كالعتق فالعتق أفضل؛ ألن نفعه متعد، ويرتتب عليه حترير رقبة مسلمة، وكذلك يف 
 أنواع املبدالت، وهذا ذكره الزركشي عن العز بن عبد السالم لكن  يقال : إن يف هذا تفصياًل :  

 بعض املواضع يكون كما سبق، ويف بعض املواضع قد يكون البدل مثل املبدل يف وأنه يف
حال العذر واملشقة، فإذا مل يستطع الوضوء ملرضه، أو لفقد املاء فقد جاءت السنة أنه يكتب له 

 أجر من توضأ . 
 (1).  " إذا مرض العبد، أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ":  قال 
" إن كان يف غزاة فقال :   صحيح مسلم من حديث جابر رضي هللا عنه أن النيب  ويف

 (1).  ابملدينة لرجاالً ما سرت مسرياً، وال قطعتم وادايً إال كانوا معكم، حبسهم املرض "
األصل أن الفاضل القاعدة الثانية، هذه قولـه : ] ورب مفضول يكون أفضال [ : 

" وما فيما يرويه عن ربه عز وجل يف احلديث القدسي  : قوله أفضل من املفضول، ويدل هلذا
فالفرائض أفضل من السنن كما يف  (2). تقرب إيّل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه "

 احلديث القدسي، لكن قد توجد مصاحل جتعل املفضول أفضل من الفاضل، ولذلك أمثلة : 
لكن قد يكون الذكر أفضل من قراءة القرآن إذا  قراءة القرآن أفضل الذكر، املثال األول : 

كان مشروعًا يف حمله، أو زمنه، أو حاله فمثاًل دبر الصالة السنة أن يذكر هللا عز وجل مع أن 
 قراءة القرآن أفضل من الذكر، ولكن ملا كان مشروعاً يف هذه احلال كان أفضل . 

علق مصاحل يؤخر اإلنسان فيها صالة السنة يف وقتها أفضل، لكن قد تتاملثال الثاين : 
عندما شغله وفد عبد القيس يف تعلم  صالة السنة حىت لو خرج الوقت مثل ما فعل النيب 

يفعلها  فكون النيب  (3)سنة الظهر البعدية إىل دخول وقت العصر أمور اإلسالم فأخر النيب 

                                 
 ( . 2996أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( من حديث أنس . 2839( وأخرجه البخاري رقم )1911أخرجه مسلم رقم )  (1)
 ( . 6502أخرجه البخاري رقم )  (2)
: اي بنت أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر وإنه أاتين انٌس من عبد القيس (وفيه قال 834( ومسلم رقم )1233أخرجه البخاري رقم )  (3)
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ال تصح بعد الوقت إذا  يف وقتها هذا هو الفاضل، وكونه يفعلها بعد الوقت، هذا مفضول، بل 
كان عمدًا بال عذر، لكن ملا كان يرتتب على التأخري مصاحل كان املفضول هنا أفضل من 

 الفاضل . 
صالة اجلماعة األفضل أن تكون يف املسجد، بل هذا هو الواجب، وفعلها املثال الثالث : 

لو أنه إذا خرج إىل يف البيت مفضول، فإذا كان يرتتب على فعلها يف البيت مصلحة فال أبس، ف
املسجد مل يصل ِّ أانس يف البيت أبن يرتكوا الصالة ابلكلية، وإذا جلس صلوا فكونه هلس 

 ويصلي معهم أفضل من كونه خيرج إىل املسجد..إخل. 
اإلسرار ابلصدقة أفضل، واجلهر مفضول، لكن إذا ترتب على ذلك  املثال الرابع :

 (1)فاجلهر يف هذه احلال أفضل من اإلسرار . مصلحة؛ كأن يقتدي الناس به ... إخل 
 
 

************************** 

                                                                                                           
 فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هااتن ". 

 ( . 30رقم ) ينظر ما تقدم عند قول الناظم رمحه هللا : وخذ بعايل الفاضلني ال ختف " البيت  (1)
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 ُكلُّ اسِتَداَمٍة فأقوى ِمْن َبَدا-86
 

 يف ِمْثِل ِطيِب حُمِْرٍم َذا َقْد َبَدا 
 

يقال : دام الشيء دْوماً، ودوامًا ثبت، واالستدامة : طلب دوام قولـه : ] استدامة [ : 
 الشيء، وثبوته .

ذه القاعدة : يُعرب عنها العلماء رمحهم هللا بقوهلم :          ] االستدامة أقوى من وه
 االبتداء ، والدفع أهون من الرفع [ . 

حديث عائشة رضي هللا عنها قالت : " كأين أنظر إىل وبيص ودليل هذه القاعدة : 
ًء من الطيب حلديث ابن فاحملرم ممنوع ابتدا (1)وهو   حمرم "  املسك يف َمفارِّق رسول هللا 

 (2) " وال حتنطوه، وال متسوه بطيب ":  عباس رضي هللا عنهما يف الذي وقصته راحلته قال 
ومشروع له قبل اإلحرام، لكن استدامة هذا الطيب جائز بعد اإلحرام؛ ألن االستدامة أقوى من 

يك أن تغسله بل ال االبتداء، ال نقول له : إذا تطيبت يف رأسك ووجهك قبل اإلحرام هب عل
أبس أن تستدميه، ويف حديث عائشة رضي هللا عنها قالت: "كنت أرى وبيص املسك يف 

 ". مفارق رسول هللا 
على ذلك أيضاً : احملرم ليس له أن يتزوج حلديث عثمان رضي هللا عنه أن ومن األمثلة : 

فهو ممنوع من الزواج لكن له أن  (1) " ال يـَْنكُح احملرم وال يُنِكح وال خَيُْطُب "قال :  النيب 
يُراجع زوجته اليت طلقها فهذا ال أبس به؛ ألن املراجعة هنا استبقاء )استدامة( للنكاح وليس 

 ابتداء للنكاح فاالستدامة أقوى من االبتداء . 
ممنوع أن يصيد صيداً ابتداء، لكن لو أحرم وعنده غزالة قد صادها قبل أن  كذلك احملرم :

حرم والغزالة هذه يف ملكه، فإنه ال هب عليه أن يُْطلِّق هذه الغزالة مع أنه ابتداًء ممنوع حيرم، مث أ
من الصيد مادام أنه حمرم، لكن كونه يستدمي الصيد ال أبس بذلك؛ ألن االستدامة أقوى من 

 االبتداء . 
بعض  ذكر العلماء رمحهم هللا أن الويل له أن مينع مولي ته من زوج فيه ومن األمثلة :

العيوب، فيمنع مولي ته من الزوج اجملنون، أو اجملذوم، أو األبرص، لكن لو تزوجت املرأة رجاًل 
                                 

 ( . . 1190( ، ومسلم رقم )1538أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 172تقدم خترجيه ص )  (2)
 (  .1409أخرجه مسلم رقم )  (1)
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عاقاًل مث ُجن فإن الويل ال ميلك أن ُهربها على فسخ النكاح؛ ألن االستدامة أقوى من االبتداء 
 . 

 
************************ 
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 وكلُّ َمعلوٍم وُجودًا أو َعَدمْ  -87
 

َقى على ما قد ُعِلمْ فاأل   ْصُل أْن يـَبـْ
 

فاألصل بقاء ما كان  ]اليقني ال يزول ابلشك[حتت قاعدة :  (1)هذه القاعدة تقدمت
على ما كان، وذكران هذه القاعدة والقواعد املرتتبة عليها، فيقول رمحه هللا : كل معلوم وجوده، 

 بن زيد رضي هللا عنه أن النيب  أو عدمه األصل بقاؤه، ودليل هذه القاعدة : حديث عبد هللا
" ال ينصرف حىت يسمع صواًت،  ملا شكى إليه الرجل خُييل إليه أنه أحدث ومل حيدث فقال 

هذا يدل على أن األصل بقاء الطهارة املعلومة، فإذا توضأ اإلنسان وارتفع  (2)أو جيد رحيًا " 
أنه أحدث مث شك هل وقع  حدثه وشك هل أحدث أو مل حيدث ؟ فاألصل بقاء الطهارة، ولو

 منه طهارة ترفع احلدث أو مل تقع ؟ فاألصل بقاء احلدث . 
وكذلك لو شك هل وق ف بيته، فاألصل عدم الوقف، وكذلك لو شك هل ابع ؟ األصل 

 عدم البيع . 
ولو شك يف طالق زوجته هل قال : أنت طالق أو قال : أنت طاهر ؟ فاألصل بقاء 

 النكاح وعدم الطالق . 
و شك يف العدد هل طلق زوجته طلقتني، أو ثالاثً؟ فاألصل بقاء النكاح وأنه طلقها ول

 طلقتني . 
 

حهْ  -88  والنـَّْفُي للُوُجوِد ُثَّ الصِّ
 

 ُثُّ الَكَماِل فاْرَعنَيَّ الُرتْـَبهْ  
 

 النفي الداخل على املسميات الشرعية له ثالث مراتب : 
فإنه للصحة، مث بعد ذلك للكمال، إن وجد يكون للوجود، إن مل متكن هذه املرتبة 

 الصارف .
فاملرتبة األوىل للوجود إذا مل متكن هذه املرتبة فالنفي للصحة هذا هو األصل إال إذا وجد 
دليل يصرف هذا النفي إىل الكمال وأنه ليس نفيًا للصحة، وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فإن أراد الكمال الواجب الذي يُذم صاحبه فقد رمحه   هللا : )من قال إن النفي للكمال، 
ذلك وال هوز أن  صدق، وإن أراد الكمال املستحب فلم يقع يف كالم هللا وال كالم رسوله 

                                 
 ( . 111انظر ص )  (1)
 ( . 113تقدم خترجيه ص )  (2)
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يقع(. فإذا قلت : ال خالق إال هللا فالنفي هنا للوجود، يعين ليس هناك خالق موجود غري هللا 
اآلن موجودة فنقول : النفي هنا للصحة هذا  عز وجل وإذا قلت : ال صالة إال بوضوء، الصالة
 األصل إال إذا وجد صارف ومل يوجد صارف . 

النفي هنا للصحة، وأن النكاح ال يصح إال بويل إال  (1) " ال نكاح إال بويل ":  وقوله 
 إذا وجد صارف ومل يوجد الصارُف. 

حبضرة طعام، ال صالة  يف حديث عائشة رضي هللا عنها يف صحيح مسلم: " وقوله 
فالنفي هنا ليس للصحة، وإمنا هو للكمال لوجود الصارف، وهو  (1)وال هو يدافعه األخبثان "

أن هذه الصالة اكتملت شروطها وواجباهتا، وأركاهنا، لكن ملا وجد شيء يشو ش على اإلنسان 
كان هذا   فالنفي هنا للكمال، فالكمال أن ميتنع اإلنسان عن كل ما يشوش عليه صالته، أما إذا

التشويش يؤدي إىل اإلخالل بشرط، أو ركن كالطمأنينة فالنفي يبقى على أصله وهو أنه نفي 
 للصحة . 

نقول: النفي هنا للصحة؛ ألن  (2)ال صالة ملنفرد خلف الصف " : " كذلك قوله 
الصالة وجدت فال ميكن أن يكون للوجود، لكن النفي هنا للصحة وأن من صلى خلف 

إال إذا وجد صارف  ال صالة ملنفرد خلف الصف " : " غري صحيحة لقوله الصف فصالته 
 وذلك فيما إذا كان الصف مكتماًل، فإذا كان الصف مكتماًل فالنفي هنا ليس للصحة . 

 

************************** 
 

 َواألْصُل يف الَقْيِد احرتاٌز َويَِقلْ  -89
 

ليٍل ُجِهلْ   ِْ  ِلَغرْيِِه َكَكشِف َتِع
 

فاد املؤلف : أن األصل يف القيود اليت أتيت يف األدلة الشرعية أهنا لالحرتاز والتقييد، أ
 وليست للتعليل وعلى هذا نقول : القيود اليت أتيت يف األدلة الشرعية تنقسم قسمني : 

                                 
ي بن املديين وابن معني وابن حبان واحلاكم وابن ( ، وصححه عل1881( وابن ماجه رقم )1101( والرتمذي رقم )2085أخرجه أبو داود رقم )  (1)

 حزم والبيهقي وابن عدي وابن اجلوزي .  
 ( . 144تقدم خترجيه ص )  (1)
( 4/23( ويف الباب عن علي بن شيبان أخرجه أمحد ) 3/313( وابن حبان )231( والرتمذي رقم )682( وأبو داود رقم )4/228رواه أمحد )  (2)

سن هذا احلديث اإلمام أمحد وصححه ابن خزمية وابن حبان وابن حزم والبوصريي، وقال ابن رجب )رواته كلهم ( وح1003وابن ماجه )
 ثقات( وأخذ به ابن معني وعمل به .  
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 لالحرتاز، والتقييد، وهذا هو األصل . القسم األول : 
 للتعليل، وهذا قليل .  القسم الثاين :

  →⧫◆◆قوله تعاىل :  ما كان قيدًا واحرتازًا : مثال
  →❑→  

   
 ⬧  ❑❑⬧  

 ⬧  ⧫◼→   (1)  ًفذكر هللا عز وجل قيدا
ت الزوجة إن كنت جامعت أمها حرمت عليك، أما إذا لالحرتاز والشرط . وعلى هذا الربيبة بن

مل تكن دخلت أبمها فإهنا حالل لك، فلك أن تتزوج هذه الربيبة، فهذا قيد احرتاز، يعين ما 
حترم الربيبة حىت جتامع أمها، لو خلوت ابألم ما حرمت عليك، لو استمتعت ابألم ما حرمت 

 بنات بناهتا إال بوطء الزوجة األم، أما قوله عليك، ال حترم بنت الزوجة وال بنات أبنائها وال
فهذا ليس شرطًا     →❑→ تعاىل :      

وهذا ما عليه مجهور أهل العلم رمحهم هللا فالربيبة حترم عليك، سواء أكانت يف حجرك، أم مل 
 تكن يف حجرك . 

صيل يف شرط آخر فقال أن هللا عز وجل فص ل يف شرط وترك التفوالدليل على ذلك : 
  →⧫◆◆  : تعاىل 

→❑→    
  ⬧  ❑❑⬧ 
  ⬧  →◼⧫   

فدل على أن هذا القيد ليس    →❑→ : وترك التفصيل يف قوله تعاىل 
حرتاز، وإمنا هو للتعليل، واإلشارة إىل احلكمة؛ ألن املعىن أهنا يف حجرك فكأهنا بنتك، لال

 فكيف تتزوجها ! ؟ وأيضاً قيد احلجر قيد أغليب، وما كان قيداً أغلبياً ال مفهوم له . 
 قوله تعاىل :   ومن األمثلة على القسم الثاين وهو التعليل :

⧫   

                                 
 . 43سورة النساء، اآلية :   (1)
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◆  ⬧◼⬧ ⧫◆ 
 ⬧ ⬧➔ ⬧→❑⧫    (1) 

هذا ليس شرطاً، وإمنا هو لبيان العلة؛ ألن    ⬧◼⬧   قولـه :
هللا عز وجل هو الذي خلقكم فاعبدوه قال العلماء رمحهم هللا : ُيستدل بتوحيد الربوبية على 

أللوهية، فكما أنك تقر أبن هللا عز وجل هو اخلالق الرازق املدبر ... إخل فهو الذي توحيد ا
 يستحق العبادة . 

  ⧫قولـه تعاىل :  ومن األمثلة يف ذلك :
 ❑⧫◆ ❑⧫ 

 ❑▪◆ ⬧ ⧫ ☺ 
→⧫   ) هذا القيد للتعليل أي أن النيب  فقوله : ) ملا حيييكم  ال يدعوان

إال ملا  إال ملا حييينا، وليس قيداً خيرج ما إذا دعاان لغري ذلك؛ ألنه ال ميكن أن يدعوان الرسول 
 حييينا. 

 
************************ 

 

َر الَيِقنُي فاْرِجَعا -90  َوإْن تَـَعذَّ
 

 ِلَغاِلِب الظَّنِّ تكْن ُمتَِّبَعا 
 

تعذر اليقني فإننا نرجع لغالب الظن، عندان ظن، وعلم، وجهل بسيط، وجهل مركب،  إذا
 وشك، ووهم : 
 هو إدراك الشيء على ما هو عليه . فالعلم : 

 هو عدم اإلدراك ابلكلية .  واجلهل البسيط :
 هو إدراك الشيء على غري ما هو عليه.  واجلهل املركب :

، فإذا حصل وهمواملرجوح ظن، رج ح أحدمها فالراجح الرتدد بني األمرين، إذا ت والشك :
ل نسان شك فإنه يرجع إىل الظن إذا متكن من الظن، إذا مل يتمكن من الظن يبين على اليقني؛ 

 أي : أيخذ ابألقل . 

                                 
 .  21سورة البقرة، اآلية :   (1)
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" قال :  حديث ابن مسعود رضي هللا عنه يف الشك يف الصالة أن النيب  ودليل ذلك :
نظر إذا غلب على ظنه شيء فإنه أيخذ به، فإذا شككت يف . يعين ي(1)فليتحر الصواب "

الصالة هل صليت ثالاًث أو أربعًا وترجح عندك أهنا ثالث فاجعلها ثالاثً، أو ترجح عندك أهنا 
 أربع فاجعلها أربعاً، فإذا مل يرتجح عندك شيء أتخذ ابألقل وهو اليقني .
للظن، غلب على ظنك  إذا شككت يف أشواط الطواف هل هي ستة أو سبعة ؟ ترجع

أهنا سبعة اجعلها سبعة، أو غلب على ظنك أهنا ستة اجعلها ستة، أو شككت يف أشواط 
السعي، أو يف عدد حصيات رمي اجلمار ... إخل . وعلى هذا نقول : إذا شك اإلنسان فإن 

 شكه ينقسم إىل قسمني : 
م من حديث ابن أن يرتج ح عنده شيء فإنه أيخذ ابلراجح؛ ملا تقدالقسم األول : 
وأيضًا حديث عائشة رضي هللا  " ُث ليتحر الصواب، ُث لَينْبِ عليه "مسعود رضي هللا عنه : 
قالت : " حىت إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض املاء على سائر  عنها يف صفة غسل النيب 

 (2)بدنه " . 
يد رضي هللا عنه أن ال يرتجح عنده شيء فيأخذ ابألقل؛ حلديث أيب سع القسم الثاين :

" إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدرِكم صلى أثالاثً قال :      يف صحيح مسلم أن النيب 
ِِ على ما استيقن ".   (1) أم أربعًا، فليطرح الشك ولينْبِ

إذا شك الصائم يف غروب الشمس نقول : إذا ظننت أن  ومن األمثلة على ذلك :
 لنهار فال تفطر؛ ألنه اليقني . الشمس غربت فأفطر، وإال فاألصل بقاء ا

وإذا شككت يف دخول الوقت، فاألصل عدم دخوله، لكن إذا ظننت أن الوقت قد دخل 
، وإن شككت ومل يرتجح عندك شيء فنقول : انتظر حىت تظن أن الوقت قد دخل .   فصل ِّ

ومن ذلك إذا شك يف عدد الركعات، أو أشواط الطواف، أو السعي وحنو ذلك، فيأخذ 
قل؛ ألنه اليقني، وهذا التقسيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، واملشهور عند احلنابلة ابأل

 رمحهم هللا : هو األخذ ابألقل مطلقاً . 
 

                                 
 ( . 572( ، ومسلم رقم )401أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 155خترجيه ص ) تقدم   (2)
 ( . 571أخرجه مسلم رقم )   (1)
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************************* 
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 وكلُّ َما ألمُر ِبِه َيْشَتِبهُ  -91
 

 ِمْن َغرْيِ َمْيٍز ُقرَعٌة تـُْوِضُحهُ  
 

  هذه القاعدة يف القرعة .
 الُسْهمة والنصيب . والقرعة يف اللغة : 
 فهو ما يستعمل لتمييز النصيب، أو احلق من بني أمثاله .  أما يف االصطالح :

والقرعة طريق من طرق فصل اخلصومات، ومتييز األنصباء واحلقوق، وقد دل عليها القرآن 
 والسنة . 

  ⧫◆  ⧫⬧أما القرآن فقوله تعاىل: 
 ❑→ ☺◼  

⧫→ ⧫⧫    (1)       : قال ابن عباس رضي هللا عنهما
 . (2)" اقرتعوا فجرت األقالم مع اجلِّْريَةِّ وَعال قلم زكراي اجلِّْريَة َفَكَفَلها        زكراي  " 

  ⬧ ⧫⬧⬧ وقوله تعاىل عن يونس عليه السالم : 
☺✓⧫   (3) وردت القرعة يف السنة يف ستة و

" لو يعلم الناس ما يف قال :  مواضع من ذلك حديث أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب 
  (1). النداء والصف األول، ُث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا " 
كان إذا أراد سفراً أقرع   يب وأيضا حديث عائشة رضي هللا عنها يف الصحيحني " أن الن

 (2)بني نسائه ". 
أن يُقرَع بينهم  ويف صحيح مسلم " أن رجاًل أعتق ستة مملوكني عند وفاته فأمر النيب 

 (3)فأرق اثنني وأعتق أربعة " . 
 (4)وسعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه " أقرع بينهم يف األذان يوم القادسية " . 

                                 
 .  44سورة آل عمران، اآلية :   (1)
 ( . . 3/184أخرجه البخاري بصيغة اجلزم، كتاب الشهادات، ابب القرعة يف املشكالت ووصله ابن جرير يف تفسريه )  (2)
 .  141سورة الصافات، اآلية :   (3)
 ( . 437ومسلم رقم )( ، 615أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 2770( ، ومسلم رقم )2593أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 1668أخرجه مسلم رقم )  (3)
( وهو منقطع قاله ابن 1/429علقه البخاري يف صحيحه يف ابب االستهام يف األذان بصيغة التمريض، وقد رواه البيهقي يف السنن الكربى )  (4)
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وحتسم النـزاع، وتدفع داء التشهي، وما قيل : إهنا نوع من  وألن القرعة حتل اإلشكال،
القمار فهو قول غري صحيح وال يصح، بل هي أعظم ما يُطيَُّب به النفوس، وهذا من حماسن 

 الشرع.
والقرعة هي لفصل اخلصومات، اترة تكون مباحة، واترة تكون حمرمة، فتكون مباحة يف 

ع اليت ذكر العلماء رمحهم هللا أن القرعة تستعمل فيها،  مواضع، وابن رجب رمحه هللا حصر املواض
 كاألذان واإلمامة، ووالية النكاح ... إخل ، والقرعة تستخدم يف مواضع : 

ق املبهم ابتداًء .املوضع األول :   تستخدم لتمييز املستحِّ
م هلا ؟ الَقْسم بني الزوجات، رجل ُزفَّ إليه زوجتان مجيعًا أيهما يبدأ ابلَقسْ  مثال ذلك :

 فكل من الزوجتني مستحقة للَقْسم ابتداًء، وهذا االستحقاق مبهم فُتجرى القرعة بينهما .
رجل أوصى بعتق ستة أعبد له، والثلث اثنان، فهل خنرج زيداً وبكراً، أو عمراً  مثال آخر :

 وصاحلاً، أو حممداً وإبراهيم ... إخل ، فنجري بينهما القرعة . 
احم يف االختصاصات، فإذا سبق اثنان إىل خمتص من املختصات مثل التز  املوضع الثاين :

مكان البيع، أو مكان الشراء، أو مكان اجللوس، أو مواقف السيارات، كل منهما سبق إىل هذا 
 احملل يف وقت واحد وال يتسع هلم، فنجري القرعة بينهما . 

سجد للتدريس فيه، أو وكذلك أماكن اإلقراء، واإلفتاء، والتدريس كعاملني سبقا إىل م
 ل فتاء، أو حنو ذلك فإننا جنري القرعة بينهما . 

التزاحم يف الوالايت، مثُل : والية النكاح، إذا كان عندان أخوان شقيقان   املوضع الثالث :
كل منهما له أن يعقد، أو عمَّان شقيقان كل منهما له أن يعقد، أو ابنا أخ كل منهما له أن 

ة، حىت لو كان أحدمها كبريًا واآلخر صغرياً، فإن رتبتهما واحدة، فنجري يعقد، رتبتهما واحد
 القرعة بينهما إال إذا عينت املرأة واحداً فإنه يتعني، وإذا مل يتعني وتشاحا جنري القرعة بينهما . 

األذان إذا تزامحا عليه، وكل واحد منهما توفرت فيه الصفات الشرعية،  ومثل ذلك :
 إذا تشاحا وتوفرت الصفات الشرعية يف كل منهما فإننا جنري القرعة بينهما.  وكذلك يف اإلمامة

ق مبهم،  املوضع الرابع : ق املعنيَّ عند اشتباهه بغريه، يف املوضع األول املستحِّ متييز املستحِّ
 لكن يف هذا املوضع معنيَّ معروف، ولكن اشتبه بغريه . 

                                                                                                           
 يف اترخيه واحتج به اإلمام أمحد.  رجب وابن حجر . ووصله الطربي
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ليه أيهما طلق الصغرية أم الكبرية ؟ فإننا رجل طلق إحدى زوجتيه مث اْلتبس ع مثال ذلك :
 جنري القرعة . 

 اعتق أحد رقيقيه وال يدري أيهما أعتق ؟ فإننا جنري القرعة .  املثال الثاين :
زو ج ولي ان هذه املرأة، يعين هلا أخوان الكبري زوجها لعمرو، والصغري زوجها  املثال الثالث :

 نرجع إىل القرعة . لزيد ال ندري أي العقدين السابق فإان 
 إذا وصف اللقطة اثنان، فنجري القرعة بينهما. املثال الرابع :

بني الشركاء عند تعديل السهام يف القسمة؛ كأن تكون السهام خمتلفة،  املوضع اخلامس :
 وقيمة أجزاء املقسوم متساوية.

سدس جنعلها ثالثة ميلكون أرضاً هذا له النصف، وهذا له الثلث، وهذا له ال مثال ذلك :
ستة أسهم بقدر أقلها، مث بعد ذلك جنري القرعة فصاحب النصف خيرج أيخذ ثالثة أسهم، 
وصاحب السدس أيخذ سهماً، وصاحب الثلث أيخذ سهمني، وكذلك إذا كانت السهام 
متساوية وقيمة أجزاء املقسوم خمتلفة، كأرض بني ستة أشخاص لكل واحد سدس، فتعدل 

 متساوية القيمة، مث يقرع بينهم .  ابلقيمة وجتعل ستة أسهم
 فهذه املواضع اخلمسة تستخدم فيها القرعة . 

 وعندان موضعان ال تستخدم فيهما القرعة واستخدام القرعة فيهما من قبيل احملرم : 
 إذا تعينت املصلحة، فال هوز أن جنري القرعة هنا. املوضع األول : 

مها اقرأ من اآلخر فنقول : تعينت املصلحة تقدم اثنان إلمامة املسجد أحدمثال ذلك : 
أو تقدم اثنان لألذان  (1)" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا " :  أن يكون اإلمام األقرأ؛ لقوله 

م؛ ألن املصلحة تعينت  يف هذا املسجد وأحدمها تتوفر فيه الشروط الشرعية نقول : أبنه يقدَّ
 فإجراء القرعة هنا ال هوز . 

إذا ظهر احلق فإن املستحق أيخذ حقه وال هوز إجراء القرعة؛ ألنه يكون   :املوضع الثاين
 من امليسر ويكون فيه خماطرة . 

عرفنا املرأة املطلقة فال هوز أن جنري القرعة، أو عرفنا الرقيق الذي أعتق مثال ذلك : 
ذا له نصف الربح، عندما اشتبه بغريه فال هوز أن جنري القرعة، أو أن الشريكني زيدًا وعمرًا ه

                                 
 ( . 673أخرجه مسلم رقم )  (1)
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وهذا له نصف الربح، مث بعد ذلك قالوا : نضرب القرعة ومن خرجت له القرعة أيخذ ثالثة 
األرابع، واآلخر أيخذ الربع، فال هوز ضرب القرعة؛ ألن صاحب احلق واضح كل أيخذ نصيبه 

 . 
لشارع، ومل كيفية القرعة : كما تقدم لنا يف القواعد أن ما جاء مطلقاً على لسان ا  مسألة :

يقيده بشيء نرجع يف تقييده إىل العرف، وعلى هذا فبأي شيء حصلت القرعة : إما بكتابة 
أوراق، مثال ذلك : إذا اشتبهت املطلقات فيكتب املطلقة كذا، واملطلقة كذا مث تؤخذ القرعة، 

رجع يف أو إبلقاء حجارة أو غري ذلك. املهم أنه ليس هلا طريقة معينة، بل الشارع أطلقها، فن
 .  -وهللا أعلم  –ذلك إىل العرف فكل ما مييز بني املشتبهات فإننا نصري إليه 

 
************************* 

 

 وكلُّ َمْن تَـَعجََّل الشَّيَء عَلى -92
 

ُعه َجال    وْجٍه حُمَرٍَّم َفَمنـْ
 

 أي وضح، وظهر . قولـه : ] جـال [ : 
عوقــب حبرمانــه [ ومعــىن هــذه القاعــدة : أن مــن  هــذه قاعــدة : ] مــن تعجــل شــيئاً قبــل أوانــه

تعجــل األمــور الــيت يرتتــب عليهــا حكــم شــرعي قبــل وجــود أســباهبا الصــحيحة مل يفــده ذلــك شــيئاً، 
 وعوقب بنقيض قصده . 

  ◆ودليل هذه القاعدة : أدلة سد الذرائع مثل قوله تعاىل :      
❑◼  ⧫❑⧫   

 ❑◆⬧  ☺⧫ ⧫    
   (1)  فاهلل عز وجل هنى أن يسب املؤمنون الكفار لئال يؤدي ذلك إىل سب هللا

  ◆ ⧫➢  عز وجل . وقوله :
◼➔ ⧫ ⧫✓  ⧫ 

  (2) ى األرض سداً للذريعة، ذريعة الفتنة . فنهى هللا عز وجل املرأة أن تضرب برجلها عل 

                                 
 .  108سورة األنعام، اآلية :   (1)
 .  31سورة النور، اآلية :   (2)
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قيل: اي رسول هللا ، وكيف يلعن " من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه " :  وقوله 
  (3).  " يسب الرجل أاب الرجل فيسب أابه، ويسب أمه فيسب أمه " الرجل والديه ؟ قال :

شيء قبل أوانه تقدميًا ملا فهذه األدلة تدل على قاعدة سد الذرائع؛ وألن يف استعجال ال
 أخره هللا تعاىل؛ وألن فيه إضراراً ابآلخرين. 

قال ابن القيم رمحه هللا : ) وقد استقرت سنة هللا يف خلقه شرعًا وقدرًا على معاقبة العبد 
 بنقيض قصده ( . 

]فمن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب حبرمانه[ معاقبة له بنقيض قصده، وهذه القاعدة يدخل 
 ها أمثلة منها : حتت

واحلديث فيه ضعف، فمن قتل مورثه  (1)" ال يرث القاتل شيئًا ":  قوله املثال األول: 
 عمداً فال يرثه؛ ألنه تعجل الشيء قبل أوانه، وعقوبة له بنقيض قصده.

 ومن القاتل الذي يرث، والذي ال يرث ؟ 
 هذا موضع خالف بني األئمة رمحهم هللا ليس هذا موضع بسطه . 

املوصى له إذا قتل املوصِّي عمدًا فإنه ال يستحق شيئًا عقوبة له بنقيض املثال الثاين : 
 قصده، تعجل الوصية قبل أواهنا فعوقب حبرمانه . 

َُدبَّر سيده، فإنه املثال الثالث : 
َُدبَّر وهو الرقيق الذي َعل ق سيده عتقه مبوته، فإذا قتل امل

امل
 . ال يعتق معاقبة له بنقيض قصده 

من تعجل شهواته احملرمة يف الدنيا، كشرب اخلمر، ولبس احلرير، فإنه املثال الرابع : 
" من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشرهبا يف :  حيرمها يف اآلخرة عقوبة له، وهلذا قال النيب 

 (1).  اآلخرة "
 . (2) " أن من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ":  وأخرب النيب 

من َخبََّب امرأة على زوجها، يعين أفسد بني الزوجني؛ لكي يتزوج هذه ملثال اخلامس : ا
 املرأة، فإهنا ال حتل له معاقبة له بنقيض قصده ... وهكذا . 

                                 
 (. 90( ، ومسلم رقم )5973أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( ، وضعفه النسائي وابن القطان وابن عبد اهلادي .  4/96( ، والدارقطين )6367( ، والنسائي يف الكربى رقم )4564أخرجه أبو داود رقم )  (1)
 ( ويف لفظ " إال أن يتوب " . 2003( ، ومسلم رقم )5575أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 2073( ، ومسلم رقم )5832أخرجه البخاري رقم )  (2)
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القاعدة السابقة قد تدخل يف األمور الدنيوية كما نص على ذلك ابن تيمية رمحه تنبيه : 
 األمور ما لو عاجله املرء قبل وقته حلرمه .  هللا يف ) جمموع الفتاوى ( فإن هناك من

 
************************ 

 

 َوَضاِعِف الُغْرَم َعلى َمْن ثـَبَـَتتْ -93
ٍِ ِمْن غرِي َما  -94  ِلَمانٍع كسارٍق

 

 ُعُقوبٌة َعَلْيِه ُثَّ َسَقَطتْ  
 حُمَرٍَّز َوَمْن ِلضاٍل َكَتَما

 

 ؤه . ما يلزم أدا الغرم :قولـه : ] الغرم [ : 
 احلِّرز : املوضع احلصني .  وقولـه : ] حُمَرَّز [ :

 الضال : ما ضاع من البهائم خاصة.وقوله : ] الضال [ : 
 هذه قاعدة : ] العقوبة  إذا سقطت لتخلف شرط، أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف [ . 

اجلمهور فال ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا، أما على قول 
 تضعيف . 

ويدل هلذه القاعدة : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن 
" من أصاب بفيه من ذي ُسئل عن الثمر املعلق فقال :  العاص رضي هللا عنهما أن النيب 

حاجة غري متخذ ُخْبنة فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية، والعقوبة، 
ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه اجلرين فبلغ مثن  اجملن فعليه القطع، ومـن سـرق دون ذلك 

 رواه أبو داود وابن ماجه .  (1) فعليـه غرامة مثلية        والعقوبة "
يعين إذا ُأخذ الثمر من اجلرين فيه القطع؛ ألنه أخذه من حرزه، الثمر حرزه اجلرين موضع 

 : " ففيه قيمته ومثله " .  من أكمامه مل يؤخذ من احلرز فقال   التيبيس لكن إذا أُخذ
وأيضاً يدل لذلك : أن عمر رضي هللا عنه أغرم حاطب بن أيب بلتعة حني حنر غلمانه انقة 

  (2)رجل من مزينة قيمتها مرتني .
ويدل لذلك أيضًا : أن عمر رضي هللا عنه مجع أقاربه وقال : "إن الناس ينظرون إليكم 

                                 
( ، وحسنه ابن امللقن وضعفه ابن 2596بن ماجه رقم  ) ( ، وا1289( ، والرتمذي رقم )8/459( ، والنسائي )4390أخرجه أبو داود رقم )  (1)

 القطان . 
 ( وضعفه ابن عبد الرب وابن الرتكماين.8/278( والبيهقي )10/238( وعبد الرزاق يف املصنف )2/748أخرجه مالك يف املوطأ )  (2)
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لئال تسو ِّل لـه نفسه أن  (1)ر الطري إىل اللحم فأميا امريء جىن أضعفت عليه العقوبة مرتني"نظ
حيتمي بسلطة اخلليفة . ويتساهل ابجلناية . وهذه القاعدة : ] أن العقوبة إذا سقطت يضاعف 

 الغرم [ هلا صور : 
ق إذا سرق من غري قال : ] ملانع كسارق من غريِّما حمرز ...[ يعين السار  الصورة األوىل :

حرز سقطت عنه العقوبة لتخلف شرط القطع وهو كون السرقة من غري حرز، لكن تضاعف 
عليه قيمة املسروق فيجب عليه أن أييت ابملسروق وقيمته فإن استهلك املسروق فإنه جتب عليه 

 القيمة مرتني.
ضالة كبهيمة األنعام قوله : ] وَمن لضال كتما [ أي : إذا كتم اإلنسان ال الصورة الثانية :

 إذا ضلت، مث بعد ذلك كتمها فإنه ُيضاعف عليه الغرم مرتني . 
 إذا أخذ البعري وكتمه فإننا نضاعف عليه الغرم مرتني.مثال ذلك : 

وأيضا هناك صور أخرى للسرقة إذا كانت من غري حرز هل يضاعف فيها الغرم ؟ 
 القيمة يف ثالثة أشياء : فاملشهور من املذهب أهنم خيصصون اليت تضاعف فيها 

 (1)الَكَثر . الشيء الثاين :  الثمر .الشيء األول : 
املاشية؛ ألن هذا هو الذي ورد به النص، وليس يف كل سرقة، وظاهر  الشيء الثالث : 

كالم املؤلف رمحه هللا : أنه شامل لكل سرقة، وهذا هو الرأي الثاين يف هذه املسألة؛ فكل سرقة 
 ا تضاعف فيها القيمة مرتني . من غري حرز فإهن

من قـََتَل ذمياً، فإن املسلم ال يُقتل ابلذمي لتخلف شرط املكافأة، وهو الصورة الثالثة : 
شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِّئًا للمسلم، لكن إذا قتله عمدًا تضاعف 

مي على النصف من دية ، ودية الذ(2)عليه الدية مرتني، وهذا هو الوارد عن عمر رضي هللا عنه
 املسلم . 

 وعند أيب حنيفة رمحه هللا : أن دية الذمي كدية املسلم يف العمد، ويف اخلطأ ال فرق .
األعور إذا قلع عني الصحيح املماثلة لعينه الصحيحة، يعين عندان رجل الصورة الرابعة : 

نه اليسرى، لو قلنا عينه اليمىن عوراء، وعينه اليسرى صحيحة، جاء إىل شخص صحيح ففقأ عي
                                 

 ( وإسناد ال أبس به . 11/343أخرجه بنحوه عبد الرزاق )  (1)
 ( .635اجلمار ويقال الطلع ،  املصباح املنري ص ) الَكَثر : بفتحتني  (1)
 ( .10/97أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )  (2)
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: يقتص منه، وفقأان عينه اليسرى ألدى ذلك إىل ذهاب بصر األعور كله، فقالوا : ال قصاص 
 لكن تضاعف عليه الدية؛ لورود ذلك عن عمر رضي هللا عنه . 

وقال اإلمام مالك رمحه هللا : ) إن شاء الصحيح أن يقتص، وإن شاء أخذ الدية كاملة ( 
 . 

 لشافعي، رمحهما هللا : ) إن شاء عفى، وإن شاء أخذ نصف الدية ( . وقال أبو حنيفة وا
 

*************************** 
 

 وكلُّ َما أُِبنَي ِمْن َحيٍّ ُجِعلْ  -95
 

 َكَمْيِتِه يف ُحْكِمِه طُْهرًا َوِحلْ  
 

معىن هذه القاعدة : أن ما قطع من إنسان، أو حيوان، أو طري فحكمه طهارة وحاًل  
 . كميتته 

" ما قطع قال :  ودليل هذه القاعدة : حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه أن النيب 
 . (1) من البهيمة وهي حية فهو ميت "

وعلى هذا نقول : ما أبني من حي فهو كميتته يف احلل والطهارة، ويدخل حتت ذلك أمثلة  
 كثرية :

ته طاهرة، فإذا ُقطَِّعت يد َرُجٍل  ما أبني من اإلنسان فهو طاهر؛ ألن ميتاملثال األول : 
 كافر، أو مسلم فهذه اليد طاهرة؛ ألن ما أبني من حي فهو كميتته . 

وهبذا يستدل بعض العلماء رمحهم هللا على طهارة الدم اخلارج من بقية بدن اإلنسان دون 
 الفرج؛ ألن ما أبني من حي فهو كميتته . 

تة الشاة، وميتة الشاة جنسة، فإذا ُقطَِّعت يد شاة ما أبني من الشاة فهو كمياملثال الثاين : 
 فهذه اليد جنسة؛ ألن ميتة الشاة جنسة وحرام ال هوز أكلها . 

حيوان البحر مثل احلوت، فإذا قطعنا شيئًا منه فإنه حالل طاهر؛ ألن املثال الثالث : 
 احلوت ميتته حالل، وطاهرة فما أبني منه فهو حالل طاهر . 

ما ال نفس له سائلة . يعين الذي إذا قُتل ال خيرج منه دم يسيل مثل اجلراد، : املثال الرابع 

                                 
 ( ، وصوب أبو زرعة والدارقطين إرساله . 1480( والرتمذي رقم )2858( ، وأبو داود رقم )5/218أخرجه أمحد )  (1)
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 واجلعل، والعقرب ... إخل فما أبني مما ال نفس له فإنه طاهر؛ ألن ميتته طاهرة وعلى هذا فقس . 
 وهل هي حالل أو ال ؟ 

 هذا موضع خالف بني أهل العلم رمحهم هللا .
 هذه القاعدة ] ما أُبني من حي فهو كميتته [ مسألتني : ويستثين العلماء رمحهم هللا من 

املسك وفأرتُه، وفأرته )يعين وعاؤه( واملسك هذا دم ينـزل من الغزال، املسألة األوىل : 
فهناك غزالن يُقال هلا غزالن املسك، حُيبس عنها الطعام، مث بعد ذلك جُترى هذه الغزالن، فإذا 

يط قوي، مث بعد ذلك يْنحل  بعد فرتة بسبب شدة الربط مع جرت نزل من عند السرة دم يُربط خب
جلدة الغزال اليت هي وعاء هذا املسك فينقلب هذا الدم إىل مسك )طِّْيب( والقاعدة : ] ما 
أُبني من حي فهو كميتته [ الغزال ميتته جنسة وحرام ال تؤكل، لكن استثنوا من ذلك هذا الدم 

 الدم الذي ينقلب مسكاً ووعاؤه يكون طاهراً . الذي خيرج من الغزال وفأرته، فهذا 
الطريدة، والطريدة : فعيلة مبعىن مفعولة؛   أي : مطرودة وذلك؛ كأن تند  املسألة الثانية : 

هبمية من هبائم األنعام فيلحقوهنا ويضربوهنا ابلسيوف وحنو ذلك حىت يـَُقط ُِّعوها فإذا َقطَُّعوها فما 
عوها وقتلوها فهو حالل طاهر؛ لورود ذلك عن الصحابة رضي هللا أبني من هذه الطريدة اليت َقطَّ 

 عنهم . 
 

************************ 
 

 وكاَن أَتيت للدََّواِم غالباً  -96
 

 وليس ذا ِبالِزٍم ُمَصاِحباً  
 

 يفعل، أو كان يقرأ ... إخل . يعين ما يرد يف احلديث كان رسول هللا 
 للدوام غالبًا وليس الزماً، وعلى هذا نقول: )كان( الواردة يف يقول املؤلف رمحه هللا : أتيت

 األدلة الشرعية تنقسم إىل ثالثة أقسام:  
"كان أن أتيت للدوام دائماً، وهذا قليل، ومن ذلك ما جاء يف احلديث القسم األول : 

"  حيحني وأيضاً حديث عائشة رضي هللا عنها يف الص (1) يفتتح صالته ابلتكبري " رسول هللا 

                                 
رواية أيب اجلوزاء عن عائشة وأبو اجلوزاء مل يسمع من عائشة ففيه انقطاع كما ( وأُعل هذا احلديث أبن مسلمًا أخرجه من 493أخرجه مسلم رقم )  (1)

 أن مسلماً رمحه هللا أخرجه من طريق األوزاعي مكاتبة ال مساعًا . 
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ن  (2).يعجبه التيمن يف تنعله، وترجله، وطهوره، ويف شأنه كله" كان النيب  يعين َيْسَتْحسِّ
 التيمن ، فهذه للدوام دائماً  .  النيب 

أن أتيت للغالب ليس للدائم وهذا هو الكثري، ومن ذلك حديث عائشة القسم الثاين : 
يف رمضان ، وال غريه على إحدى عشرة  يزيد " ما كان رسول هللا رضي هللا عنها قالت : 

 .(3)ركعة "
هذا هو الغالب ورمبا زاد ورمبا نقص، لكن هذا خالف الغالب، ومن ذلك : حديث جابر 

كان يقرأ يف الظهر، والعصر ابلسماء ذات الربوج، " بن مسرة رضي هللا عنه أن النيب 
يف  ورمبا أطال النيب  (5)ملفص ل هذا هو الغالب أنه كان يقرأ أبواسط ا (4)والسماء والطارق"
 الظهر وهكذا . 

أن أتيت لغري الغالب، وهذا قليل من ذلك ما ورد يف صحيح مسلم أن القسم الثالث : 
كان يقرأ بسبح   فليس غالبًا أن النيب  (1)." كان يقرأ يف اجلمعة بسبح والغاشية " النيب 

كان يقرأ ابجلمعة واملنافقني يف صالة اجلمعة "   والغاشية وأيضاً ورد يف صحيح مسلم أن النيب 
 فتارة يقرأ هبذا، واترة يقرأ هبذا .  (2) "

 
*********************** 

 

 وِإْن ُيَضْف مَجٌع َوُمفرٌد يـَُعمْ  -97
 

 والشَّرُط واملوُصوُل ذا لـُه احنَتم  
 

شرع املؤلف رمحه  : احنتم األمر : وجب وجواًب ال ميكن إسقاطه . هنا ] احنتم [قولـه : 
 هللا يف بيان شيء من صيغ العموم وهذه املسائل يبحثها األصوليون رمحهم هللا يف مباحث العام . 

 الشامل .  والعام لغة :

                                 
 ( . 268( ومسلم )168أخرجه البخاري رقم )  (2)
 ( . 738( رواه مسلم )1147أخرجه البخاري )  (3)
 ( وقال الرتمذي حديث حسن صحيح . 1/337( ، والنسائي يف الكربى )307والرتمذي رقم ) ( ،805أخرجه أبو داود رقم )  (4)
 قال شيخنا حفظه هللا أواسط املفصل تبدأ من سورة النبأ إىل سورة الضحى .   (5)
 ( . 878أخرجه مسلم رقم )  (1)
 ( . 879أخرجه مسلم رقم )   (2)
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 اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر . ويف االصطالح : 
شار العمل ابلعام حىت يرد املخصِّص كما تقدم لنا يف دليل االستصحاب، وأواألصل : 

 املؤلف رمحه هللا إىل شيء من صيغ العموم.
أي من صيغ العموم : املفرد املضاف، وهبذا وقولـه : ] وإن يضف مجع ومفرد يعم [ : 

 قطع املوفق يف الروضة، وجزم به ابن القيم يف إعالم املوقعني . 
 وكذلك اجلمع املضاف . 
  ❑  قولـه تعاىل : مثال اجلمع املضاف : 

⬧→  (1)  : أوالد مجع، والضمري مضاف إليه، فيشمل كل األوالد
   ⬧الذكر، واألنثى، والصغري، والكبري ... إخل ، ومن ذلك قوله تعاىل : 

◆ ◆◼☺ ➔⬧⧫  (2) 
 )آالء( مجع ،   و )رب( مضاف إليه، فيشمل كل آالء هللا عز وجل. 

  ◆ ➔⬧قوله تعاىل : ثاله يف املفرد : وم
➔☺⬧   ⧫❑   (3)  ،نعمة ( مضاف (

 ولفظ اجلاللة مضاف إليه، فيشمل كل نعم هللا عز وجل الدينية، والدنيوية . 
ظ وتظهر فائدة بيان هذا : أنه حُيتاج إليه يف ألفاظ املوقفني، واملتربعني، واملوصني، وألفا

 الفسوخ، وحنو ذلك . 
لو قال : رقيقي حر، هذا مفرد مضاف يعم كل األرقاء فيعتق عليه مجيع مثال ذلك : 

 األرقاء . 
زوجيت طالق نقول : كل الزوجات طلقن عليك؛ ألن هذا مفرد مضاف، لو قال مثاًل : 

 فيشمل كل الزوجات، وكذلك لو قال : بييت وقف فيشمل مجيع بيوته ... إخل .  
أيضًا من صيغ العموم األمساء املبهمة، يدخل يف ذلك ـه : ] والشرط واملوصول [ : قول

 أمساء الشرط، واألمساء املوصولة، وأمساء االستفهام فهذه كلها تدل على العموم .
   ⧫ ☺⧫ ⬧قوله تعاىل : مثال اسم الشرط : 

                                 
 .  11سورة النساء، اآلية :   (1)
 .  13لرمحن، اآلية : سورة ا  (2)
 .  13سورة الرمحن، اآلية :   (3)
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⬧◆   (1)  صاحلاً. )من( اسم شرط يشمل كل من عمل 
قال العالئي رمحه هللا : اتفق األصوليون الذين يقولون ابلعموم على أن ) َمْن ( إذا أتت 

 مبعىن الشرطية، واجلزاء فإهنا تفيد العموم . 
   ☺◆⬧ ❑◆❑➔ ▪⬧⬧وأيضًا قوله تعاىل : 

◆    (2)  هذا عام يشمل أي جهة، وأيضًا مثل هذه األشياء
 فيد منها كما قلنا يف ألفاظ املوقفني، واملوصني، ويف ألفاظ املعامالت، والتربعات... إخل. نست

فنفهم من ذلك أن املتلفظ هبذه األلفاظ أنه حيكم عليه ابلعموم، وأنه أراد العموم إال 
 لقرينة، أو بينة متنع من ذلك .

  أي أن اسم املوصول يدل على العموم .وقولـه : ] واملوصول [ : 
" الذي يشرب يف إانء يف حديث أم سلمة رضي هللا   عنها :  ومن ذلك : قول النيب 

)الذي يشرب( أي  إنسان يشرب ذكراً كان أو أنثى  (1)الفضة إمنا جيرجر يف بطنه انر  جهنم " 
 ... إخل . هذا عام إال إذا ورد ما يقتضي التخصيص . 

  ◆ ◆وقوله تعاىل : 
 ⬧◆   

⬧ ➔ ☺→❑   (2)  (
 والـذي جاء( هذا يشمل كل من جاء ابلصدق.  

  ◆ وأيضا قولـه تعالـى : 
◆ ⬧⬧⧫      ◼◆    (3)  

 هذا يشمل كل من جاهد ... إخل . 
 تدل على العموم، مثل : من حضر من الطالب ؟ وكذلك أمساء االستفهام 

وأيضاً من ألفاظ العموم لفظ )كل( قال أبو املعايل اجلويين رمحه هللا يف كتابه ) الربهان ( : 
) وهي أقوى ألفاظ العموم يف الداللة على العموم ( وقد صنف تقي الدين السبكي رمحه هللا 

                                 
 . 15سورة اجلاثية، اآلية :   (1)
 .  115سورة البقرة اآلية :   (2)
 ( . 2056( ، ومسلم رقم )5634أخرجه البخاري رقم )  (1)
 .  33سورة الزمر، اآلية :   (2)
 .  69سورة العنكبوت، اآلية :   (3)
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وهلا، وخلصه العالئي رمحه هللا يف ) تلقيح الفهوم ( مصنفاً يف ) كل ( ومشتقاهتا، وأطال الكالم ح
 وهي تفيد العموم، سواء كانت مستقلة، أم مؤك ِّدة . 

   ▪⧫ ➔⬧⬧ مستقلة حنو: قوله تعاىل :
❑  (1) . ) ومؤك ِّدة حنو قولك : ) اشرتيت هذا البيت كله 

مثل : )مجيع، ومعشر، ومعاشر، وكافة،  وكذلك ما يلحق ) بكل ( فإهنا تدل على العموم
 وعامة ... إخل ( . 

  ⬧ومن ألفاظ العموم : اسم اجلمع املعرف ابأللف والالم مثل قوله تعاىل : 
◼ ☺⬧❑⧫   (2)  فاملؤمنون عامة. وقوله

  ⬧◆ ◼⧫  تعاىل : 
⬧➔   (3) . 

من ألفاظ العموم : النكرات بعد النفي، والنهي، واالستفهام كما سيأيت يف قول  وكذلك
 املؤلف رمحه هللا . 

 
************************** 

 

 ُمَنكٌَّر ِإْن َبعَد إثباٍت َيِرْد  -98
 ِمْن َبعِد نـَْفٍي هَنٍْي استفهامِ  -99

 

 َفُمطلٌق وِللُعموِم إْن َيِرْد  
 إلنعاِم َشْرٍط َويف اإلثبات ل

 

 النكرات تنقسم قسمني : 
النكرة بعد اإلثبات تدل على اإلطالق إال إذا كانت ل نعام؛ أي : يف القسم األول : 

هو اللفظ املتناول لواحد ال بعينه ابعتبار حقيقة واملطلق: جمال االمتنان، فإهنا تدل على العموم، 
 شاملة جلنسه. 

  ⬧⧫⬧ ⧫⬧◆ر: قوله تعاىل يف كفارة الظهامثال ذلك : 

                                 
 .  185ية : سورة آل عمران، اآل  (1)
 .  1سورة املؤمنون، اآلية :   (2)
 .  59سورة النور، اآلية :   (3)
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هذا يشمل كل رقبة : صغرية، أو كبرية، مؤمنة، أو كافرة، ذكر، أو أنثى، سليمة من العيوب،  (1)

 أو معيبة ... إخل . 
 فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه األشياء، لكن يتناول أمراً واحداً ال بعينه غري حمدد . 

، هذه نكرة يف سياق اإلثبات فتدل على  وأيضًا من ذلك : لو قلت : ) أكرم رجاًل (
 اإلطالق . 

أن ترد النكرة بعد النفي، أو النهي، أو االستفهام، أو الشرط فإهنا تدل القسم الثاين : 
 على العموم . 

 يعين إذا وردت النكرة يف سياق النفي تدل على العموم .
   ⧫❑⧫  →☺⬧ ▪⧫قوله تعاىل : مثال ذلك : 

◆▪       (2)  ال متلك ( هذا نفي، و )نفس( هذه (
 نكرة تشمل كل نفس، فتدل على العموم؛ ألهنا يف سياق النفي .

وقولـه : ) لنفس ( : أيضًا نكرة اثنية يف سياق النفي فتدل على العموم ، ) شيئًا ( نكرة 
  ☺⬧ ◆⧫⬧ اثلثة يف سياق النفي فتدل على العموم وقوله تعاىل : 

⧫ ⬧ ⬧◆ ◆ ❑➔ ◆ 
⧫  ⬧   (1)  ،فهنا نفي كل رفث، وكل فسوق

 وكل جدال . 
 أيضا النكرة يف سياق النهي تدل على العموم . وقولـه : ] من بعد نفي هني [ : 

  ◆ ⬧ ⧫ قوله تعاىل : ومن ذلك : 

⬧ ◆⧫  (2)   . فيشمل كل إله 
والدليل على إفادة النكرة يف سياق النهي العموم : أهنا يف احلقيقة مبعىن النفي فتأخذ 

 حكمه . 
أيضًا النكرة يف سياق االستفهام تدل على العموم، كقوله تعاىل : قولـه : ] استفهام [ : 

                                 
 .  92سورة النساء، اآلية :   (1)
 .  19سورة االنفطار، اآلية :   (2)
 .  197سورة البقرة، اآلية :   (1)
 .   88سورة القصص، اآلية :   (2)
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  ⬧➔◼ ⬧ ☺ (3)  وكقولك: ) أأحد يف
 سجد ؟ ( هذا يشمل كل أحد . امل

 أيضاً النكرة يف سياق الشرط تدل على العموم . قولـه : ] شرط [ : 
 

  ⧫ ☺➔⧫ ❑قوله تعاىل : ومن ذلك : 
⧫  (1)  سوء( هذه نكرة يف سياق الشرط، يشمل كل سوء، فتفيد(

    ⬧العموم وقولـه تعاىل : 

⬧◆ 
 وقول القائل :     ) من فاز فأعطه جائزة ( .  (2)

يعين إذا كانت النكرة يف سياق اإلثبات ليس يف سياق قولـه : ] ويف اإلثبات لإلنعام [ : 
نفي، وال هني، وال شرط، وال استفهام، فإهنا تدل على اإلطالق ال تدل على العموم، إال إذا  

 على العموم . كانت يف معرض االمتنان، فإهنا تدل 
  ◆ ⬧ ◆ومن ذلك قوله تعاىل : 

◆  (3)   فاكهة ( هذه نكرة يف سياق اإلثبات، األصل أهنا (
تكون من ابب اإلطالق، وليس من ابب العموم، لكن ملا كانت يف معرض االمتنان كانت 

  ◆ ⬧مستثناة فتدل على العموم . فنقول : قوله تعاىل : 
◆ ◆    ،هذا شامل لكل فاكهة، ولكل خنل

 ولكل رمان . 
  ⧫◆ ◼⧫ ومن ذلك : قوله تعاىل : 
☺ ⧫ ⧫⬧ 

  (4)  ،فقوله : ) ماء ( هذا يشمل كل ماء؛ ألن هذه وردت يف معرض االمتنان
ذا كانت يف معرض االمتنان وبيان النعمة حىت وإن كانت يف سياق اإلثبات، فإهنا ال تكون من فإ

 ابب اإلطالق، وإمنا تكون من ابب العموم . 
                                 

 .  65سورة مرمي، اآلية :   (3)
 .  123اآلية : سورة النساء،   (1)
 .  46سورة فصلت، اآلية :   (2)
 .  68سورة الرمحن، اآلية :   (3)
 . 11سورة األنفال، اآلية :   (4)
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************************* 

 

 واعترِب العموَم يف نصًّ أُِثرْ  -100
 

 أّما ُخُصوُص َسَبٍب َفَما اْعُترِبْ  
 

ة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب [ وتقدم أن أشران إىل أنه هذه قاعدة أصولية : ] العرب 
هب العمل ابلعام إىل أن يرد املخصص، وكذلك إذا كان اللفظ عامًا والسبب خاصاً، فإنه ال 
ينظر إىل خصوص السبب؛ ألن الشريعة عامة لكل زمان، ومكان، وكل أحد، فال ترد خاصة 

اللفظ ال خبصوص السبب وهلذا جتد كثريًا من  ألحد بعينه، وعلى هذا نقول : العربة بعموم
الوقائع أسباهبا خاصة ومع ذلك احلكم فيها عام، ومن ذلك اللعان سببه خاص قال هللا تعاىل : 

 ⧫◆ ⧫❑⧫ ◆ 
⬧◆ ⧫ ⚫ →  

→ ⧫⬧ ⧫◼ 
⧫ ◆    

☺⬧ ✓  
➔☺⬧◆  ◆➔⬧  

◼⧫  ⧫  ⧫✓⬧ 
 ⧫◆⧫◆ ⧫ ➔ 
 ⬧ ⧫  

   ☺⬧ ✓⬧ 
 ⬧☺⬧◆    

◼⧫  ⧫  ⧫✓ 
  (1)  واحلكم عام لكل الناس ال خيصص ألحد دون غريه مع أن السبب خاص على

خالف يف مْن نزلت، فقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : اختلف األئمة يف هذه املواضع فمنهم 
أهنا نزلت يف شأن هالل بن أمية،  من رجح أهنا نزلت يف شأن عومير العجالين، ومنهم من رجح

                                 
 . 9 – 6سورة النور، اآلايت   (1)
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ومنهم من مجع بينهما أبن أول من وقع له ذلك هالل وصادف جميء عومير أيضاً، فنزلت يف 
شأهنما معاً، وإىل هذا جنح النووي وتبعه اخلطيب فقال : لعلهما اتفق هلما ذلك يف وقت واحد 

 . 
اص وهو مظاهرة أوس بن وأيضًا : آايت الظهار نقول أبهنا عامة مع أن سبب الظهار خ
، ومع ذلك اآلايت عامة  (2)الصامت رضي هللا عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي هللا عنها

  ⧫ ⧫⬧→  قال  تعاىل : 
  ➔   

    
⧫⬧◆  ◆ ⧫❑❑→◆⬧ 

  ⬧❑     ◆  (3) 
فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، والعلة يف ذلك أن الشريعة عامة، وهلذا قال شيخ 
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : ) ال تنـزل الشريعة ألحد، ليس هناك دليل يف الشريعة وردت 

 خصوصيته خصوصية عني ( . 
يف قصة سامل موىل أيب حذيفة رضي هللا عنه ملا جاءت سهلة زوجة أيب مثال ذلك : 

" :  حذيفة وذكرت أن ساملا ً موىل أيب حذيفة كرب، وأنه يدخل عليها ... إخل فقال النيب 
وهو رجل كبري. قال اجلمهور : هذه اخلصوصية خصوصية عني يعين  (1)أرضعيه حترمي    عليه"

  موىل أيب حذيفة . أن هذه قضية عينية خاصة بسامل
وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : ) اخلصوصية هنا ليست خصوصية عني، وإمنا هي 
خصوصية وصف وحال، فكل من كانت حاله مثل حال سامل موىل أيب حذيفة رضي هللا عنه 

 فإن رضاع الكبري ينتشر ( . 
" :  ه النيب قصة أيب بردة رضي هللا عنه عندما ذبح قبل الصالة فقال لومثل ذلك : 

، فقال اي رسول هللا فإن عندان عناقًا هي أحب إيل  من شاتني أفتجزئ عين شاتك شاة حلم "

                                 
 . ( وصححه احلاكم والذهيب وابن امللقن 2/481(، واحلاكم )2063( ، وابن ماجه رقم )6/168( ، والنسائي )6/46أخرجه أمحد )  (2)

 وقال ابن حجر يف الفتح وهو أصح ما ورد يف قصة اجملادلة . وقال ابن حجر أيضاً يف تغليق التعليق هذا حديث صحيح . 
 .  2سورة اجملادلة، اآلية :   (3)
 ( .1453أخرجه مسلم )  (1)
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ليست هذه خصوصية عينية، وإمنا هي  (2) نعم ولن جتزي عن أحد بعدك " :     " فقال 
 خصوصية حالية وصفية، وعلى هذا فقس . 

 
*********************** 

 
 

 يُفيُد ِعلـًة َفُخــْذ اِبلَوْصـفِ    ُمتَِّصفـاً ِبَوْصـفِ ما ملْ َيُكـنْ  -101

سبق أن قرران أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، لكن استثىن املؤلف رمحه هللا قال 
يعين أن العام إذا أورد على سبب متصف بصفة فإننا نعممه ] ما مل يكن متصفًا بوصف [ : : 

 يف حدود تلك الصفة . 
" ملا رأى رجاًل قد ظُل ِّل عليه يف السفر بسبب الصيام :  قوله ثلة على ذلك : ومن األم

السبب هنا خاص، وهو قصة ذلك الرجل الذي أصابته  (1) ليس من الرب الصوم يف السفر "
ليس من الرب  : " مشقة يف السفر بسبب الصيام، مث ظلل عليه، وازدحم الناس عليه فقال 

عام يشمل كل مسافر، ويشمل كل سفر، لكن هذا السبب ورد متصفاً فهذا الصوم يف السفر " 
بصفة وهي املشقة فقد حلقته مشقة ظاهرة، فمادام تلحق هذه املشقة الظاهرة فنقول : ليس من 
الرب الصوم يف السفر كحال هذا الشخص الذي حلقته مشقة، أما إذا كان ال تلحقه مشقة فإنه 

أيضاً.  فنقول :  (2)وأفطر يف السفر (1)صام يف السفر يب ال أبس أن يصوم بل يشرع، فإن الن
ورد مقيدًا بصفة، وهي حلوق املشقة فليس من الرب الصيام يف السفر إذا كان يؤدي  قول النيب 

 إىل املشقة . 
 

************************* 
 

ِص العامَّ خباٍص َوَرَدا -102  وَخصِّ
 

  َكَقْيِد ُمطلٍق مبا قد قـُيَِّدا   
 

                                 
 ( . 234انظر ص )  (2)
 ( . 1115( ، ومسلم رقم )1946أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 1122( ، ومسلم رقم )1945سفر كما يف حديث أيب الدرداء رضي هللا عنه أخرجه البخاري رقم ) صام يف ال  (1)
خرج عام الفتح إىل مكة يف رمضان فصام حىت بلغ كراع الغميم  أفطر يف السفر كما يف حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن رسول هللا   (2)

 ( . 1114عه حىت نظر الناس إليه فشرب " احلديث أخرجه مسلم رقم )فصام الناس ُث دعا بقدح من ماء فرف
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األصل كما أسلفنا أنه يُعمل ابلعام على عمومه حىت يرد املخصص، فإذا ورد املخصص 
 فإنه يصار إىل التخصيص. 

 هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك . والتخصيص : 
 وقد قسم العلماء املخصصات إىل قسمني : 

لشرع، واإلمجاع، والقياس املخصصات املنفصلة وهي : احلس، والعقل، واالقسم األول : 
 . 

املخصصات املتصلة: وهي االستثناء، والصفة، والشرط، والبدل، والغاية، القسم الثاين : 
 ومنثل لكل واحد مبثال : 

  ➔قوله تعاىل :  مثال احلس :  من أمثلة املخصصات املنفصلة :
   ◆   (1)  قوله : )كل

 ( نكرة تشمل كل شيء، لكن خصص احلس السموات، واألرض...إخل. شيء( )شيء
  ◆ ◼⧫قوله تعاىل : ومثال التخصيص ابلعقل وقوعه يف : 

  ⧫  (2)  فالعقل اقتضى بنظره
عدم دخول الصيب، واجملنون ابلتكليف ابحلج لعدم فهمهما، والوقوع دليل اجلواز، ذكره 

 و مذهب مجهور العلماء رمحهم هللا . األصوليون وه
  أن العلماء رمحهم هللا أمجعوا على أن قوله تعاىل : ومثال التخصيص ابإلمجاع : 
➔◆ ◆ 

→⬧  ◼◆ ☺ 
⬧⬧  ⧫   (3)  خَمصَّص ابإلمجاع على أن العبد ُهلد مخسني

صف من احلر، ومستند هذا اإلمجاع هو القياس على اأَلمة، حيث ورد النص على جلدة على الن
  ⬧⬧ أهنا جتلد نصف ما على احلرة، فقال تعاىل :  

⬧ ✓⬧ ⧫⬧ ◼➔⬧ 
 ⧫ ◼⧫ ⬧☺  

                                 
 .  25سورة األحقاف، اآلية :   (1)
 .  97سورة آل عمران، اآلية :   (2)
 .  2سورة النور، اآلية :   (3)
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➔   (4)  َمة، وأمجعوا على هذا فقاس العلماء العبد على األ
 القياس . 

  ⧫◆ ⬧قوله تعاىل : ومثال التخصيص ابلقياس : 
⧫ ◆   (1)  مل يبق على عمومه، حيث من وجب عليه حد يف

النفس مث جلأ إىل احلرم فإنه يُقتص منه، ولو كان داخل احلرم، وخصصنا ذلك من عموم اآلية 
قسناه على من جىن داخل احلرم، فإن قتله جائز أخذاً من قوله تعاىل : السابقة ابلقياس ، حيث 

 ◆ ➔❑➔⬧➔   
⧫⧫  ❑➔⬧  

 ⬧ ⬧⧫➔❑ ⬧➔❑➔  (2). 
  (3). " فيما سقت السماء الُعشر "  قوله  ومثال التخصيص ابلشرع :

" ليس فيما دون مخسة :  ذا عام يشمل القليل والكثري ُخصََّص ذلك بقول النيب ه
 (4). أوسق صدقة "

)  (5)" من ابع خناًل مؤبَّرًا ":      قول النيب ومن أمثلة املخصصات املتصلة الصفة : 
َص بقوله : ) مؤبرا (  هذه خناًل ( هذه نكرة يف سياق الشرط تفيد العموم كل خنل، لكن ُخص ِّ

 صفة . 
يف حديث ابن عباس رضي هللا   كقوله ومن أمثلة املخصصات املتصلة االستثناء : 

" إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السموات واألرض فال يعضد شوكه، وال خيتلى عنهما : 
"  : فقال العباس رضي هللا عنه اي رسول هللا إال اإلذخر فإنه لقينهم وبيوهتم فقال النيب  خاله "

  (1).  إال اإلْذِخر "
 (2)املطلق سبق تعريفه. وقولـه : ] كقيد مطلق مبا قد قيدا [ : 

                                 
 .  25سورة النساء، اآلية :   (4)
 .  97سورة آل عمران، اآلية :   (1)
 .  191سورة البقرة، اآلية :   (2)
 ( . 1483أخرجه البخاري رقم )  (3)
 ( . 979( ومسلم رقم )1405أخرجه البخاري رقم )  (4)
 ( . 1543( ، ومسلم رقم )2204أخرجه البخاري رقم )  (5)
 ( . 1353( ، ومسلم رقم )3189أخرجه البخاري رقم )  (1)
 ( . 346انظر ص )  (2)
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، أو غري معنيَّ موصوٍف أبمٍر زائٍد على احلقيقة الشاملة واملقّيد :  هو اللفظ املتناول ملعنيَّ
 جلنسه . 

يَّد . من األمثلة أيضا األصل العمل ابملطلق حىت يرد املقي د فإذا ورد املقيد فإن املطلق يُق
  ⬧⧫⬧ ◆⬧⧫ على ذلك : أن هللا تعاىل قال يف كفارة الظهار 

  ⬧⧫⬧ ◆⬧⧫ ⬧وقال يف كفارة القتل :  (3)
  . ففي كفارة الظهار حترير رقبة مطلقة ويف كفارة القتل قُيدت هذه الرقبة ابإلميان 

 د فإن احلال ال خيلو من أربعة أقسام: واعلم أنه إذا ورد مطلق ومقي  
أن يتفق احلكم والسبب، فجمهور األصوليني على أن املطلق حُيمل على القسم األول : 

 املقيد . 
  ☺ ⧫▪ →◼⧫مثال ذلك قوله تعاىل : 
⬧⧫☺ ⧫◆ ⬧⬧◆ 

  (1)  وقوله تعاىل يف آية أخرى ➔   
 ⧫  ◼ ▪⧫➔ ◼⧫ 

⬧ ☺➔⧫   ❑⧫ 
⧫⧫   →❑◼  (2)  فقيد الدم هنا بكونه

مسفوحًا فاحلكم واحد وهو حترمي الدم، والسبب واحد وهو املضرة واألذى، فقالوا : حُيمل الدم 
املقيد، وبعض العلماء قال :  إن هذا القسم ال وجود له؛ ألنه إذا اتفق املطلق على الدم املسفوح 

 احلكم والسبب فإنه يكون شيئاً واحداً . 
أن يتفق احلكم وخيتلف السبب، فجمهور األصوليني على أنه حُيمل املطلق القسم الثاين : 

 على املقيد . 
  ⬧⧫⬧ ⧫⬧◆قوله تعاىل يف كفارة القتل : مثال ذلك : 

⬧    : قيدها ابإلميان، وقال يف كفارة الظهار ⬧⧫⬧ 
⧫⬧◆    )احلكم واحد وهو إعتاق رقبة يف كفارة، والسبب خمتلف )ظهار، وقتل

                                 
 .  92سورة النساء، اآلية :   (3)
 .  173، اآلية : سورة البقرة  (1)
 .  145سورة األنعام، اآلية :   (2)
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فقالوا : حُيمل املطلق على املقي د وحينئذ املطلق يف كفارة الظهار حنمله على املقيد يف كفارة 
 ط يف الرقبة املعتقة أن تكون مؤمنة . القتل، فنقول : يشرت 

 أن يتفق السبب وخيتلف احلكم .القسم الثالث : 
  ◆⬧أن هللا تعاىل قال يف الصيام يف كفارة الظهار :  مثال ذلك : 

⧫ ✓➔⧫⧫  ⬧ 
  ⧫⧫☺  (1)  : وقال يف اإلطعام يف كفارة الظهار 

➔⬧ ⧫✓◼     السبب
واحد يف اإلطعام، والصيام هو الظهار اتفق السبب، لكن احلكم هنا اختلف ففي اإلطعام 

    ➔⬧ ⧫✓◼قال تعاىل : 
    أطلق ومل يشرتط التتابع، ويف الصيام اشتـرط هللا تعاىل

   ◆⬧ ⧫التـتابع قال تعاىل : 
✓➔⧫⧫   فال حنمل هنا املطلق على املقي د فال هب

التتابع يف اإلطعام . وعلى هذا لو أطعمت اليوم ثالثني مسكيناً، وغداً وبعد غد أطعمت 
 ثالثني مسكيناً صح ذلك . 

 أن خيتلف احلكم والسبب، فهنا ال حُيمل املطلق على املقيد . القسم الرابع : 
   ⬧كفارة اليمني قال تعاىل :   على ذلك :من األمثلة 
 ❑  

☺ ⬧◆ →⬧ 
☺ ⧫ ☺  

➔⧫⬧⬧ ➔ ◆⧫ 
⧫✓⧫   ⧫ 

⧫❑☺➔➔   
➔◆❑  ⧫ ⧫⬧◆ 

  (2)  قال بعد ذلك ⬧☺  ⬧ ⬧◆  
⬧◼      ويف قراءة           فصيام ثالثة أايم

                                 
 .  4سورة اجملادلة، اآلية :   (1)
 .  89سورة املائدة، اآلية :   (2)
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 فهنا قيد صيام كفارة اليمني        ابلتتابع . متتابعة 
  ➔⬧ ⧫✓◼وقال تعاىل يف كفارة الظهار: 

    هنا خمتلف ميني وظهار، واحلكم أيضًا خمتلف، فال حنمل السبب
اإلطعام املطلق الوارد يف كفارة الظهار على الوارد يف كفارة اليمني. فأصبح عندان إذا اختلف 

 احلكم والسبب أنه ال حُيمل املطلق على املقي د . 
 

********************* 
 

  الُعُموِم فالُعُموَم َأْمضِ ِمنَ    ما ملْ يُك التِّْخصيُص ِذكَر البعضِ -103
 

 هذه قاعدة أيضاً مفيدة وهي : ] أن ذكر بعض أفراد العام ال يقتضي التخصيص [ . 
إذا قلــت : ) أكــرم الطلبــة ( هــذا يشــمل كــل الطلبــة،  مث قلــت بعــد ذلــك : ) مثــال ذلــك : 

لكــل الطلبــة أكــرم زيــداً ( ، ال يقتضــي التخصــيص هنــا، ال نقــول : اإلكــرام خــاص بزيــد بــل شــامل 
 وإمنا ذكرت زيداً لكي تعتين به أكثر، أو لكي تزيد يف إكرامه . 

" قضــى النــيب ومـن ذلــك : مـا ثبــت يف الصـحيحني مــن حــديث جـابر رضــي هللا عنـه قــال : 
  " ـــاٍل مل يقَســـم " فـــإذا وقعـــت يشـــمل العقـــار، واملنقـــول قـــال بعـــد ذلـــك : ابلشـــفعة يف كـــل م

وقولـه بعد ذلـك : ) فـإذا وقعـت احلـدود، وُصـر َِّفت الطـرق  (1)" احلدود وُصّرَِفت الطرق فال شفعة
بعـــــض أفـــــراد العـــــام حبكـــــم يوافـــــق العـــــام، فنقـــــول : ال يقتضـــــي  فـــــال شـــــفعة ( . هنـــــا ذكـــــر النـــــيب 

التخصيص، ال نقـول : إن قولــه : )قضـى ابلشـفعة يف كـل مـال مل يقسـم ( أنـه خـاص ابلعقـار؛ ألن 
صــرفت الطــرق فــال شــفعة " بــل نقــول أبن قولــه : "إذا وقعــت قــال : " إذا وقعــت احلــدود و  النــيب 

ال يقتضـــي التخصـــيص؛ ألن ذكـــر بعـــض أفـــراد العـــام حبكـــم  احلـــدود وُصـــرَّفت الطـــرق فـــال شـــفعة "
 يوافق العام ال يقتضي التخصيص .

تقــول : ) أكــرم الطلبــة، مث قلــت : أكــرم زيــداً ( فقولــك: )زيــداً ( ذكــر لــبعض مثــال آخــر : 
كـــم يوافــق العـــام وهـــو اإلكـــرام، فــاحلكم هنـــا ال خيـــالف فــال يقتضـــي التخصـــيص، ولـــو أفــراد العـــام حب

قلــت : )أكــرم الطلبــة( مث قلــت : ) ال تكــرم زيــداً ( لقلنــا : أبنــه يقتضــي التخصــيص؛ ألنــه خيــالف 

                                 
 ( . 1608( ، ومسلم رقم )2213أخرجه البخاري رقم )  (1)
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 العام وال يوافقه . 
انتهــــت هــــذه املنظومــــة املباركــــة نســــأل هللا أن يغفــــر لناظمهــــا ويتجــــاوز عنــــه، ويســــكنه فســــيح 
جناته، وأن هعل ما كتبه، وَنَظَمُه يف ميزان حسناته، وأن يغفر لنا، ويرينـا احلـق حقـاً ويرزقنـا اتباعـه، 
 ويرينا الباطل ابطاًل ويرزقنا اجتنابه ، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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 الفضل " ...........

شــرح قــول النــاظم : " وكــل فعــل للنــيب 
 جردا " ............

 ........ أقسام أفعال النيب 
شـــرح قـــول النـــاظم : " وإن يكـــن مبينـــاً 

 ألمرا "..................
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132 

ــــى  شــــرح قــــول النــــاظم : " وقــــدم األعل
 لدى التزاحم " .......

تــــزاحم املصــــاحل ال خيلـــــو مــــن أمـــــرين : 
..................... 

 أسباب التفضيل .............

 أقسام تزاحم املفاسد : .......
ــــاظم : " إن جيتمــــع مــــع  شــــرح قــــول الن

 مبيح ما منع " ............
قاعــــدة : ] إذا اجتمـــــع حـــــاظر ومبـــــيح 
فإننـــــــــــــــــــا نغلِّـــــــــــــــــــب جانـــــــــــــــــــب 

 احلظر........................
 أمثلة هذه القاعدة ............

وكـل حكـم فلعلـة شرح قول النـاظم : " 
 تبع ".............

 تعريف العلة لغة، واصطالحاً..
ــــــل يف األحكــــــام الشــــــرعية  أقســــــام العل

..................... 
أقســـام العلـــل مـــن حيـــث وجـــود احلكـــم 

 وعدمه ................
شــرح قــول النــاظم : " وألــغ كــل ســـابق 

 لسببه " ................
ـــــــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــــــبب لغـــــــــــــــــــــــــة،  تعري

 ..............واصطالحاً.....
 تعريف الشرط لغة،واصطالحا.ً 
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شــرح قــول النــاظم : " والشــيء ال يـــتم 
 ..إال أن تتم " .........

شرح قول الناظم : " والظـن يف العبـادة 
 املعترب " ............

 أدلة هذه القاعدة ............
 أمثلة على هذه القاعدة .......

شــــرح قــــول النــــاظم : " لكــــن إذا تبــــني 
 الظن خطا " .............

شرح قول الناظم " والشـك بعـد الفعـل 
 ال يؤثر " ..........
ديث الـنفس شرح قول الناظم : " ُث ح

 معفو فال " ....
 أدلة هذه القاعدة ............

أقســام الفعــل، أوهــم اإلنســان ابلطاعـــة 
..................... 

أقســـام الفعـــل، أوهـــم أو تـــرك اإلنســـان 
 ابملعصية .............

ــــاظم : " واألمــــر للفــــور  شــــرح قــــول الن
 فبادر الزمن  " .........

 ه قاعـــدة : ] أن أمـــر هللا وأمـــر رســـول
 تقتضي الفورية ....

 أدلة هذه القاعدة ............
أدلة الشافعية رمحهم هللا أن األمـر علـى 

 الرتاخي ..........
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شــرح قـــول النـــاظم : " واألمـــران روعـــي 
 فيه الفاعل " ..........

أقســــــــــــــــــــام الفــــــــــــــــــــروض، والفــــــــــــــــــــرق 
 نهما........................بي

شرح قول الناظم : " واألمر بعـد النهـي 
 للحل ويف " .......

شـرح قــول النــاظم : " وافعــل عبــادة إذا 
 تنوعت " ...........

 صيغ االستفتاحات ...........
 صيغ التشهدات .............

شرح قول الناظم : " والزم طريقـة النـيب 
 املصطفى " .......

النـــاظم : " قـــول الصـــحايب  شـــرح قـــول
 حجة على األصح "..

 أقسام قول الصحايب .........
شــرح قــول النــاظم : " وحجــة التكليــف 

 خذها أربعه " .......
 أقسام أدلة التشريع ..........
 تعريف السنة لغة، واصطالحاً.

ـــــــف اإلمجـــــــاع لغـــــــة ، واصـــــــطالحاً  تعري
.................. 

 .شروط حجّية اإلمجاع .......
 يرتتب على اإلمجاع أمور......
 تعريف القياس لغة، واصطالحاً 
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174 
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179 
 
181 
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191 
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــوع  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 أركان القياس ...............
 ط حجية القياس.........شرو 

شــــروط العلــــة الــــيت يصــــح القيــــاس هبــــا 
.......................... 

األلفاظ اليت وضعتها العـرب تـدل علـى 
 التعليل ............

 األدلة املختلف فيها ..........
 أوالً : قول الصحايب .........
 اثنياً : اإلمجاع السكويت ......

191 
195 
 
197 
 
198 
200 
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األشـــــــــــــياء الــــــــــــــيت ال تشـــــــــــــرتط هلــــــــــــــا 
 النية.........................

 مبطالت النية ................
ـــــادة إىل  صـــــور االنتقـــــال ابلنيـــــة مـــــن عب

 أخرى ...................
 أحوال التشريك يف النية ......
 تعريف احليلة لغة، واصطالحاً.
 األدلة عليها .................

 يل .................أقسام احل

 
217 
218 
 
220 
221 
 
223 
224 
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 ......اثلثاً : إمجاع أهل املدينة 
 رابعاً : شرح من قبلنا ........
 خامساً : االستصحاب .......
 سادساً : االستحسان ........
 سابعاً : املصاحل املرسلة .......

ــــاظم : " واحكــــم لكــــل  شــــرح قــــول الن
 عامل بنيته " ............

 قاعدة : ] األمور مبقاصدها [.
 تعريف النية لغة، واصطالحا..

] األمــــــــــور  األدلــــــــــة علــــــــــى قاعــــــــــدة :
 مبقاصدها [ .................

 شروط النية .................
 فوائد النية ...................
 حمل النية ....................

مســــألة : هــــل النيــــة شــــرط أو ركــــن يف 
 العبادات ؟ ..........
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شــــرح قــــول النــــاظم : " فإمنــــا األعمــــال 
 ابلنيات " ...........

شــــرح قــــول النــــاظم : " وحيــــرم املضــــي  
 فيما فسد " ...........

ال جيـــوز اخلـــروج مـــن احلـــج والعمـــرة إال 
بواحـــــــــــد مـــــــــــن ثالثـــــــــــة أمـــــــــــور 

........................ 
شـــــرح قـــــول النـــــاظم : " والنفـــــل جـــــوز 

 " ........ قطعه ما مل يقع
شــرح قــول النــاظم : " واإلُث والضـــمان 

 يسقطان " ..........
شــــرح قـــــول النـــــاظم : " إن كـــــان ذا يف 

 حق موالانوال " ........
شـــــرح قــــــول النـــــاظم : " وكــــــل متلــــــف 

 فمضمون إذا " ........
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــوع  الصفحة  ــــــــــــــــوع الموضـــــــــــــــ

شــرح قــول النــاظم : " فكــل مــا حيصــل 
 فما قد أذن " .........

شـــرح قـــول النـــاظم : " ويضـــمن املثلـــي 
 ابملثلي وما " ...........

شرح قـول النـاظم : " ومـا علـى احملسـن 
 من سبيل " ...........

ـــــاظم : ـــــول الن " ُث العقـــــود إن  شـــــرح ق
 تكن معاوضة " ...........

 أقسام العقود ................

 مراتب هذه العقود ...........
شــرح قــول النــاظم : " وكــل مــا أتــى ومل 

 حيدد " ...............
تعريــــــــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــــــــرف لغــــــــــــــــــــــــــة، 

 واصطالحاً...................
 الفرق بني العرف العادة ......

 ......أدلة هذه القاعدة ......
 أمثلة على هذه القاعدة .......
 مسألة : والعرف له شروط ...
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253 
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259 
 
259 
260 
260 
261 
263 

شرح قول الناظم : " وشـرط عقـد كونـه 
 من مالك " ........

 ينوب مناب املالك مخسة .....
شـــرح قـــول النـــاظم : " وكـــل مـــن رضـــاه 

 غري معترب " ............
 أدلة هذه القاعدة ............
 صور هذه القاعدة ...........

ـــــاظم : " وكـــــل دعـــــوى شـــــرح  ـــــول الن ق
 لفساد العقد " ........

ـــاظم : " وكـــل مـــا ينكـــره  شـــرح قـــول الن
 احلس منعا " .........

ـــة ألـــزم لكـــل  شـــرح قـــول النـــاظم : " بين
 مدع " .................

احلقــوق الــيت تشــرع فيهــا اليمــني تنقســم 
 إىل قسمني : ..........

شــرح قــول النــاظم : " كــل أمــني يــدعي 
 " ............. الرد قبل

األمني فيما يتعلق ابلرد لــه ثالثـة أقسـام 
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مســــــألة : يقســــــم مجهــــــور األصــــــوليون 
والفقهــــاء العــــرف إىل قســــمني : 

.................... 
شرح قول الناظم : " مـن ذاك صـغيات 

 العقود مطلقاً " ......
شرح قول الناظم : " واجعل كلفظ كل 

 عرف مطرد "....

 
 
264 
 
265 
 
267 

................ : 
شرح قول النـاظم : " وأطلـق القبـول يف 

 دعوى التلف " ....
شــرح قــول النــاظم : " أدِّ األمــان للــذي 

 قد أمنك " .............
شــــرح قــــول النــــاظم : " وجــــائز أخــــذك 

 مااًل استحق " .........
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــوع  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع 

مســـــــألة الظفـــــــر تنقســـــــم إىل قســـــــمني: 
..................... 

شرح قول الناظم : " قـد يثبـت الشـيء 
 لغريه تبع " ...........

ــــــت ق ــــــاً مــــــاال يثب ــــــت تعب اعــــــدة : ] يثب
 استقالاًل [ ..................

 أدلة هذه القاعدة ............

 أمثلة هذه القاعدة ...........
شــرح قــول النـــاظم : " كحامــل إن بيـــع 

 محلها امتنع " .........
شرح قول الناظم : " وكل شرط مفسـد 

 للعقد " .........
 قاعــــدة : ] أن كــــل شــــرط إذا ذكــــر يف
العقــد أفســده فكــذلك إذا نــوى 

 أيضاً أفسده [ .......
 دليل هذه القاعدة ...........
 أمثلة هذه القاعدة ...........

شــرح قــول النــاظم : " لكــن مــن جيهـــل 
 قصد صاحبه " .........

شرح قول الناظم : " والشرط والصـلح 
 إذا ما حلال " .......

تعريف الشرط الصلح لغـة، واصـطالحاً 
.................. 

الفـــرق بـــني الشـــروط يف العقـــد وشـــروط 
 العقد ...............
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الشــروط يف العقــد تنقســم إىل قســمني : 
.................... 

 أقسام الصلح ................
شــــرح قــــول النــــاظم : " وكــــل مشــــغول 

 " ....... فليس يشغل
شرح قول الناظم : " كمبدل يف حكمـه 

 اجعل بدال " .......
مسـألة : هــل يسـتوي البــدل واملبــدل يف 

 األجر ؟ ...........
شـــــرح قـــــول النـــــاظم : " كـــــل اســـــتدامة 

 فأقوى من بدا " .....
ــــــــوى مــــــــن  قاعــــــــدة : ] االســــــــتدامة أق
االبتـــــــداء والـــــــدفع أهـــــــون مـــــــن  

 الرفع [ .....................
 هذه القاعدة  ............ أدلة

 أمثلة هذه القاعدة ............
شــــــرح قــــــول النــــــاظم : " وكــــــل معلــــــوم 

 وجودًا أو عدم " ......
قاعــــدة : ] اليقــــني ال يــــزول ابلشــــك [ 

................... 
شرح قول الناظم : " والنفي للوجـود ُث 

 الصحة " ..........
شرح قول الناظم : " واألصـل يف القيـد 

 از ويقل " ......احرت 
شــرح قــول النــاظم : " وأن تعــذر اليقــني 

 فارجعا " ..............
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 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــوع  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 شــرح قــول النــاظم : " وإن يضــف مجــع  " وكـل مـا األمـر بـه شرح قول النـاظم : 
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 يشتبه " .............
املواضــــع الــــيت تســــتخدم فيهــــا القرعــــة 

...................... 
املوضـــــعان اللــــــذان ال تســــــتخدم فيهــــــا 

 القرعة ..................
 مسألة : كيفية القرعة ........

شــرح قــول النــاظم : " وكــل مــن تعجــل 
 الشيء على " .........

يء قبـل أوانـه قاعدة : " من تعجل الشـ
 عوقب حبرمانه " ....

شــرح قـــول النـــاظم : " وضـــاعف الغـــرم 
 على من ثبتت " ........

قاعدة : ] العقوبة إذا سـقطت لتخلـف 
شرط أو لوجود ما نع فإن الغـرم 

 يضاعف [ .........
 أدلة هذه القاعدة ............
 صور هذه القاعدة ...........

ن شــرح قــول النــاظم : " كــل مــا أبــني مــ
 حي جعل " ..........

يســــــتثين العلمــــــاء مــــــن هــــــذه القاعــــــدة 
 مسألتني..............

شرح قول الناظم : " وكـان أتيت للـدوام 
 غالباً " ...........

كـان الــواردة يف األدلــة الشــرعية تنقســم 
 إىل ثالثة أقسام ........
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 ومفرد يعم " ......
 تعريف العام لغة، واصطالحاً..

شــــرح قــــول النــــاظم : " منكــــر إن بعــــد 
 إثبات يرد " .............

 أقسام النكرات ..............
شــرح قــول النــاظم : " واعتــرب لعمــوم يف 

 نص أثر " ..........
قاعـــــــدة : ] العـــــــربة بعمـــــــوم اللفـــــــظ ال 

 خبصوص السبب [ ........
 أدلة هذه القاعدة ............
 أمثلة هذه القاعدة ............

شرح قول الناظم : " مـا مل يكـن متصـفاً 
 بوصف " .............

ـــاظم : " وخصـــص العـــام  شـــرح قـــول الن
 خباص وردا " ...........
 تعريف التخصيص وأقسامه ...

 أمثلة املخصصات املنفصلة.....
 املخصصات املتصلة .....أمثلة 

إذا ورد مطلق ومقيد فإن احلال ال خيلـو 
 من أربعة أقسام .......

ـــــــول النـــــــاظم : " مـــــــا مل يـــــــك  شـــــــرح ق
 التخصيص ذكر البعض " .....

 فهرس املوضوعات ...........
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