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 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

 الدرس األول 

 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 مِْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا َومِْن َسيَِّئاِت 
ِ
َيْهِدِه اهلُل َفالَ ُمِضلَّ   َأْعَمالِنَا، َمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلِه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بِاهلل

ًدا  . َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َلُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفالَ َهاِدَى َلُه، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َأنَّ ُمَحمَّ

 [۱٠2]آل عمران:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 حي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ
 [ ۱]النساء:  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي

 مج حج مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 [ ٧۱-٧٠]األحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح

رَّ   ٍد صلللا اهلل عليه وآله وسلللم، َوشللَ ، َوَخْيَر اْلُهدى ُهدى ُمَحمَّ
ِ
ا َبْعُد: َفإِنَّ َخْيَر اْلَحِديِث كَِتاُب اهلل األُُموِر ُمْحَدَثاُتَها، َأمَّ

 يف النَّاِر. َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضالََلٌة، َوُكلَّ َضالََلةٍ 

ُُ بماالسلة ه ه الوهوه، وأسلال اهلل عز وهل باسلماله الحسلنا وصلفاته العلا  ثم مرحبا بطالب العلم، وإين أَلَشلُر

سلنة، والتح ير من الرلرو والبدعة، ويف بيان منها السللل الحلالو رضلوان اهلل أن يسلتعملن  وإياكم يف تعليم التوحيد وال

عليهم، وأن ياعلن  وإياكم ممن عرُ أقدار علماء أهل السللنة، فنرللر فضللاللهم، وذب عن أعراضللهم، واسللتغفر لهم، 

ه سبحانه وتعالا. وأن رعية، ومن أخطا ترو قوله ولم ينس فضله، ابتغاء وههووافق المحيب منهم بالدليل والقاعدة المَ 

األمر يف ه ا البلد، فمدحهم بما فيهم حال غيبتهم ونحللحهم حال لقياهم، وكسللر   ةياعلن  وإياكم ممن عرُ أقدار وال

 .رايات أهل البدع يف حقهم، وأن يثبتنا علا ه ا المنها حتا نلقاه سبحانه وتعالا ابتغاء وههه

الدعاء وباالشللتغال برللا م يف بلب العلم، اشللتغلوا برللانكم،   وإين ألوصلل  بالب العلم بالحرع علا ما تقدم يف

وال يرلللغلنكم عنه شلللاغل، واعلموا أن من كانة ايخرة نيته، همل اهلل عليه أمره، وهعل غناه يف قلبه، وأتته الدنيا وه  

نوا رحمة راغمة. اسلللتقيموا يف بريق بلب العلم ميلحلللين هلل عز وهل، حريحلللين علا ثمرة العلمم وه  العمل. وكو

علا أنفسلللكم، وعلا أهليكم، وعلا ماتمعكم، وكونوا أخيارا تنرلللرون اليير وتثبتون عليه، وتسلللتغفرون اهلل وتتوبون 

 .إليه
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إنن  أحمد اهلل عز وهل إليكم علا ه ا اللقاء، ال ي هاء بعد انقطاع ألمر شلاءه اهلل سلبحانه وتعالا،   !معاشلر اخخوة

 ياكم ممن إذا ابتل  صرب، وإذا ُأْنِعَم عليه شكر.وأسال اهلل عز وهل أن ياعلن  وإ

 .نا يف القواعد الفقهيةأيها اخخوة، درُس 

م فه  تضللللبف الفقله لطلاللب الفقله، حيلث أن القواعلد الفقهيلة تامل والقواعد  الققيةدم  ا الوموا البددددعلمدم لوم  الققد 

الفروع كثيرة متمددة متباعدة، ومن لم يضللبطها يعاين بف الفقه لطالبه، فإن ضلل فروعا كثيرة تحة معنا واحد يامعها، فين

 .يف ضبف الفقه، ول ا هاء العلماء بالقواعد الفقهية لضبف الفروع الفقهية

حيلث تاعلل عنلده قلدرة بفضللللل اهلل عز وهلل علا الفهم   مكمدع ن  القواعد  الققيةدم يقول الممادم الققيةدم لمدعلد  الققد 

اس. وما أحوج بالب الفقه إلا الملكة الفقهية، فكم من شلي  يعرُ الكثير من السلليم، والتنزيل القويم علا واقل الن

المسللالل لكنه إذا هاء ينزلها علا وقالل الناس، َخَبَف فيها خبطام لضللعل الملكة الفقهية عنده، وه ا ياعل بالب العلم 

 عموما، وبالب الفقه خحوصا، حريحا علا فهم القواعد الفقهية ليكون من الفقهاء.

ع الوع موا لعيا ددددددما
: أ ا كلمات قليلة تتضللمن حكما فقهيا عاما ينطبق علا مسللالل كثيرة. ه ه سللمة لقواع  الققيةم سددم

ليس خاصللللا  مفه  كلمات قليلة، وه ه الكلمات تتضللللمن حكما فقهيا عاما   ماالختحللللار يف الحللللياغة  :القواعد الفقهية

 رة.ول ا فإن ه ا الحكم ينطبق علا مسالل كثي .بازلية واحدة

حا  كمي، يعلورف  ند  حا  الزييادعا الققيةدم  ردعيفددددرا   بلا لا : يوريف القدععد ا الققيةدمولل ا يقول الميتحللللون يف 

 .نكثر  ا لعب

 : وهللل ا هلللنلللس بلللعللليلللد، واللللحلللكلللم كلللملللا تلللعلللللللملللون هلللو: إسللللللنلللاد شلللللل ء إللللا شلللللل ء. حددادد  *

 .عندما تقول: المؤمن يف الانة. فه ا حكم فيه إسناد

َر   :كمي  حكم كل . * دَّ ال ي يكون لمسللالة   ،»كل«، ويقابل الحكم الكل  الحكم الازل بلللللل يعن  يحلللو أن ُيحللَ

 واحدة.

ددددددرفع حكم كل    * لاوا ما قالوا: ُيعرُ. والقاعدة يف لغة العرب: أن الزيادة يف المبنا، زيادة يف المعنام إذا زيد يف   ،يع

دة علا ُيعرُ، فف  قولنلا ُيتعرُم يعن  ُيعرُ مل زيلادة يف المبنا حرُ، فف  هل ا زيلادة يف المعنا. فقولنلا: ُيتعرُ زيلا 

المعنا، وه  أنله يحتلاج إلا بل ل ههلد، يحتلاج إلا إعملال ذهن، ليس كلل من حفً قلاعلدًة عرُ األحكلام. ال بلد مل 

 .المعرفة من ب ل الاهد ال هن 

 يعن  المساللم ألن الازل  يقابله الكل . حا  الزيئةعا:ُيتعرُ منها  *
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كل فن، كل علم شللللرع  أو دنيوي له   مه ا أخرج غير الفقهيلةم ألن كل فٍن شللللرع د أو دنيوي له قواعد  :الققيةدم *

 قواعد. فعندما قلنا الفقهية، أخرهنا ما عدا الفقهية، فححرنا الكالم يف البية الفقه .

 القعع ا.  فاخرهنا هنا القاعدة األصلللوليةم ألن القاعدة األصلللولية ُيتعرُ منها حكم الازليات الفقهية   رعيفددرا : *

م يعن  عندما نايت للقاعدة حاٌ  كميٌّ يعلورف  ن  حا  الزيئةعا الققيةم، لاا ال  رعيفدرا، ونممع لمري  ال لة : األصدولةم

ام عندما نقول: إن قول   األصلللولية ونريد أن نعرُ حكم الازل  الفقه ، البد أن نوسلللف الدليل وإال كان الكالم ناقحلللً

ما الرابف بين   يكون فيه نق .  م»سلللبحان رب  الع«يم« يف الركوع واهب ألن القاعدة »األمر المطلق يقتضللل  الوهوب«

لكن ال يفهم، و  -يعن -يبقا ال هن   قولنا: قول سللبحان رب  الع«يم واهب، وقاعدة: األمر المطلق يقتضلل  الوهوب 

«م و»اهعلوا« أمر، اجوموهدع   ككوعا قلال: »   عنلدملا نقول: قول سللللبحلان رب  الع«يم واهلبم ألن النب 

ما القاعدة الفقهية فُيعرُ منها حكم الازل  الفقه  أ  و»األمر المطلق يقتض  الوهوب« يتضو األمر ويستقيم يف ال هن.

ألن حكم الازء الفقه  قد ُعرُ سلابًقا بالدليل، والقاعد الفقهية كاشلفة عن ه ا الحكم ال ي ُعرُ سلابًقا    لم  ،مباشلرة

 بالدليلم فمن القاعدة مباشرًة ُيعرُ الحكم وُيربف الحكم بالقاعدة.

 ،ة يا شلي  أنا دخلة المسلاد قبل المغرب وقد توضلات وأثناء الدرس قبل صلالة العرلاء شلكك  :ياتين  شليٌ  يقول

 ،ولكن  صللية فما حكم صلاليت  أقول له: صلالتك صلحيحةم ألن اليقين ال يزول بالرلك   ،هل نقضلُة وضلول  أو ال

 المعنا واضو والحكم واضو.

ا مُ  لماذا نقول إن الحكم للازل  الفقه  ُيعرُ من القاعدة الفقهية مباشلللرًةم ألن الحكم قد ُعرُ قبل   ،هًما إًذا عرفنا سلللرم

  لنع  الحا    -القعع ا األصددولةم نصددٌ    الرنع  ًذا هنا تعرفون أمًرا مهًما  إ  دة الفقهية إنما ه  كاشللفة.بالدليل، ثم القاع

 .ن ع القعع ا الققيةم فيي كعيفقم عا الحا -نصًل  

القلاعلدة الفقهيلة البلد أن تلدخلل بلابين فلاكثرم أل لا إذا كلانلة يف بلاٍب   ،كثر من العلملاءهل ا عنلد األ م نكثر  ا لدعب  *

حقيقة   :ه  عند أكثر العلماء، وبعض العلماء يسللتغن  عن ه ا القيد، ألنه يقول  واحد تسللما ضللابًطا وال تسللما قاعدة.

بف لكن لو ألغيته فال يضلر الضلابف أنه قاعدة، ولكنها قاعدة خاصلة بباب، فقولنا يف أكثر من باب هو يف الحقيقة أدو وأضل 

 .يف حقيقة األمر

وقد تكلمنا كثيرا عن مقدمات القواعد الفقهية وال يسلللل وقة الدورة للكالم عن ذلك، والمعلوم أن مما تضلللبف به 

ول ا يعتن  العلماء يف هميل الفنون بالمن«ومات ألن المن«ومة يسلهل حف«ها، فينضلبف العلم لطالب م  الفنون المن«ومات

 .والقواعد الفقهية من ه ا الباب فيها من«وماٌت كثيرة العلم.
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لعل  بن القلاسللللم الملالك   «المنها المنتيلب» :ونقد ا المنوو دعا الققيةدم فةمدع ا موده عمةد  لحيدددد  عممي هي

القواعد ، وه ه كما هو ظاهر من«ومة يف  هلللللل 912)  من الهارةة  عرللر   ا سللنة تسللل مالة واثناو وهو متوفَّ ق  الرللهير بالز  

 .الفقهية عند المالكية

 :ونه  المنوو عا   القواع  الققيةم لحي  عممي وا ًلعي  نوو لع 

الت  سلنرلرب بعضلها يف ه ه الدورة. والفرالد البهية ألب  بكر بن أب  القاسلم األهدل   «الفرالد البهية»  :األولى  نيمع

أهم القواعلد الفقهيلة موهودة يف هل ه  ،القواعلد الفقهيلةاليمن  الرللللافع  مل هبلا، وأهميتهلا من ههلة أ لا هلامعلٌة ألهم 

 .المن«ومة، فه  هامعة ألكثر القواعد الفقهية

وأهمية من«ومة اخمام السللعدي   .«من«ومة السللعدي يف القواعد الفقهية»أعن  يف األهمية فه    :ون ع المنوو م الثعمةم

  أ لا همعلة كليلات القواعلد بحسللللب الراهو، ومعلوٌم عن اخملام السللللعلدي  أنله فقيلٌه يعتملد الراهو من

 -كما يقولون يف عباراهتم -وقد رزو ن«را يف المسلالل الواقعة    ،من أفقة الناس  كالم أهل العلم، واخمام السلعدي  

عضلاء أو التربع باألعضلاء برلروبه، هو سلبق أول من عرُ بالفتوى باواز نقل األ   كر أنه  يسلبق عحلره حتا أنه يُ 

األزهر بحوال  ثالثين سللنة يف ه ه الفتوى، وعندما هاء يتكلم عن مسللالة إذا ماتة المرأة ويف بطنها هنين وذكر م هب 

لفتوى بتلك ا  ادركناه من العلم الحديث لما أفتوألو أدرو علماؤنا ما  »  :الحنابلة يف ه ا هاء بكالٍم بديل يف المسللالة وقال

 .مدرسة لطالب العلم وأنا أقول إن اخمام السعدي  .«ولما أفتوا إال بما أفتينا به

تتعلم منهم العلم وتتعلم منهم التقا   ،منهم واألموات األحيلاء ،علملاء أهلل السللللنلة ملدرسللللة لطلاللب العلم ة!يلا إخو

يبقا البرللللر مهملا اهتهلد ييطب ويحلللليلب لكنله يبقا فلاضللللال علا الحلالين  ،وتتعلم منهم األدب من غير غلٍو يف أحلد

يا   .وماهورا علا الحالين ول لك يا إخوة ينبغ  أن يكون من شلللاننا أن نكون قريبين من علمالنا األحياء وأال نبتعد عنهم

به دنيا وال تبعده دنيا، ال يفسد قلبه علا عالم ألنه قال بقول ال يرتضيه، إذا كان العلم يرهو ما عند اهلل ال تقر    بالب  !إخوة

ولو وقعة   .ولكن يكو قوله من أهل الدليل ال من أهل أحد  ،يرى أن قوله ييالل الحلواب يكو قوله وال ينسلا فضلله

ال تزال ترهو اليير   !يا إخوة  .ه ا عن العالم وال يسل ء ه ا فضلل العالم  عليه مفسلدة من عالم اهتهد يريد الحق ما يبعده

وابتعدوا عن العلماء لن ياتوا بيير ال ،  وراء اخنكنة  ،أما إذا تكسلللوا وراء الكتب  ،يف بالب العلم ما اقكبوا من العلماء

الرلاهد أن   .تعلم فيكون قريبا من العلماءي  ا،يكب  ،وك لك يقرأ سلير علماء أهل السلنة ال ين تقدموا  .ألنفسلهم وال لممة

 .هاتين المن«ومتين بحسب علم  هما أهم من«ومات القواعد الفقهية
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الفراللد البهيلة ألب  بكر بن أب  القلاسللللم األهلدل اليمن  الرللللافع  الل ي تويف سللللنلة خمس وثالثين بعلد   ،وكملا تقلدم

ولم   «األشللباه والن«الر»السلليوب  يف كتابه  وقد ن«م القواعد الت  ذكرها اخمام    األلل من هارة نبينا  

 .ن«م هميل القواعد الت  ذكرها السيوب  ،يكو منها شيئا 

الباب األول: يف القواعد اليمس   ميف مقدمة وثالثة أبواب  م  525) بيتا  والمنوو م   خميددمعئم وخميددم وع ددريا

والبلاب الثلاين: يف القواعلد الكليلة وه  أربعون  .البلاب األول وهو أهم األبواب ،الكربى وهل ا نحلللليبنلا يف هل ه اللدورة

فكان ماموع القواعد الم كورة أصللالًة خمسللا   .والباب الثالث: يف القواعد الميتلل فيها وه  عرللرون قاعدة  .قاعدة

وقلد أكملل النلاظم ن«م هل ه القواعلد وعمره   . ثنلايلا القواعلد المل كورة أصللللاللًة قواعلد أخرى منلدرهلةويف .وسللللتين قلاعلدة

 .وقد اهتم العلماء هب ه المن«ومة السيما أهل اليمن .اثنتان وثالثون سنة

نةم لور  حاشلية علا ه ا الرلرب   وللرلي  ياسلين الفاداين .اهلل الزرهيل ال دعفوي و ا نحيدا يفدروحيع المواه  اليدا

 وكالهما مطبوع موهود.

وحتا ننازه إن شلاء اهلل   ،ونحن خحلحلنا الباب األول يف ه ه الدورة ألنه أهم ما يف علم القواعد الفقهية يف الحقيقة

 يف أيام ه ه الدورة ونيتمه إن شاء اهلل يف أيام ه ه الدورة.

يتفضللل االبن نور الدين لنتااوز األبيات يف المقدمة لندخل يف الباب األول مباشللرًة ف  ،ونرللرع يف المقحللود مباشللرة

 يقرأ لنا.

 :قعل النعظ  

اعددددم م  وا ى قددددا مددددا يٌّ عددددا
نددددم رددددْ قددددْ ع  ددددا قددددم  الددددْ

 

عصددددددم م   قدددا مدددا علدددْ وكع لدددم يا األع دددع
َ  هدددم مدددْ  خدددا

 
 الشـــرح:

 .ه ه المقدمة يا أخوة يف بيان أهمية القواعد اليمس الكربى

القاعدة الكلية ه    .ومندرهة أو فرعية  ،كلية  :والقواع  عن  عممع  القواع   ا حةث األصددد  ينقيددد  نلى قيدددمةا

ل تحلة قلاعلدٍة أخرى وتتفرع عن   القلاعلدة الت  ال تلدخلل تحلة قلاعلدٍة أخرى. والقلاعلدة المنلدرهلة ه  القلاعلدة الت  تُلْدخلَ

 قاعدٍة أخرى.

 :وسمية بالكربى ،ه  القواعد الكربى مقواع والقواع  الامةم كنسيع ونهميع خمَ 

 أل ا متفٌق عليها  •
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 وألن الفروع الت  تدخل تحتها ال تححر  •

ج عليها ال تتناها •  .والفروع الت  تير 

ج عليها   ،يعن  الفروع الت  فِرغ من أحكامها سلابق  وتدخل تحة ه ه القواعد اليمس ال تححلر والفروع الت  ُتيرَّ

 ول لك سموها بالقواعد اليمس الكربى. .يف نوازل الناس ال تتناها ،يف النوازل

فالفقه كله مبن  علا ه ه القواعد اليمسة .  «مبنٌ  علا قواعد خمسٍ   ،-هنس الفقهأي  -  لفقها»ول لك قال الناظم:  

ثم يعدها إهمااًل وسللليايت تفحللليلها إن شلللاء اهلل   ،فكل مسلللالل الفقه تدخل تحة ه ه القواعد اليمس الكربى  ،الكربى

 نعم.

 :قعل النعظ  

ى  قدددْ ا نملدددا قدددم جدددا ا الدددْ ْ  كا ْ  قدددا يدددع ْوبددددددع ْ  لدددا  لدددا

 

ًلا   مددددددد  ادددددددا ا   دددددددع احدددددددم ا  وا
ا  ععدددددددم ا  قدددددددا

 
علدددم م  ما ددددددا مدددْ مدددْ م لدددم زدددا عكع الدددْ ردددا

لدددم يا اعدددْ هدددْ  وا

 

مددددا   مددددْ الددددِ ْك م لددددم عئددددم م وا رددددا قددددا عسدددددددم م الددددْ  قددددا

 
ى  مدددد  ع نملددددا ْرجددددم ع كددددع ْ  يددددا علا قددددا ْ  قددددا  لددددا

 

ًلا   ردددددددم قدددددددع  وا
ْي هدددددددا م م ْيئدددددددا  ناِولم جدددددددع

 
ةددد م  مدددم زدددْ علدددلدددِ َا لدددم مدددْ ادددا ها الدددْ فدددْ را نمْذ عدددا  وا

 

ةددد م   ْق ددددددم ى الدددلدددِ مدددا ع عدددا هدددا را ْا ذمكدددْ ع يدددا  فدددا

 
 الشـــرح:

اء للفقله من وهله نل وإنملا هو انب  ،علا القواعلد اليمسهل ا بنلاء للفقله من وهله آخر ال يرفل البنلاء األول أن الفقله مبن   

 إالفما شلرع اهلل شليئا   ،الحكمة علاوذلك أن الرلرع مبن     ،آخر علا قاعدة واحدة وه  هلب المحلالو ودرء المفاسلد

فقهه وأصلوله مبنٌ  علا الحكمة،   مأو درُء مفسلدة، فالرلرع كله  وه ه الحكمة ضلابطها العام إما هلب محللحة  ،لحكمة

 . ه الحكمة ضابطها هلب المحالو ودرء المفاسدوه

، يعن  ليس كلما ُوهدت المحللحة ُوهد الرلرع يف حيثما ُوِهد الرلرع ُوهدت المحللحة وال عكس  :فقي الورعداا

باب العباداتم ألن العبادات مبنية علا التوقيل، فحيثما وهدنا الرلرع، حيثما وهدنا الن  يف عبادة علمنا أن المحللحة 

رفل يف   -واهلل-ثمة، حتا يف أدو التفاصللليل، يف رفل اليدين عند التكبير، يف المواضلللل الت  وردت يف السلللنة، المحللللحة  

ليس كلما وهدنا محلللحة أثبتنا العبادة وقلنا يوهد   .إن المحلللحة يف القبض، وهك ا وال عكس  -واهلل-اليدين، القبض  

ملا يلايت بعض النلاس يقول: وهل ا هربنلاه وهو بيلٌب للقللب، وهل ا كل ا، نقول: أين الن   إن أتا بلالن  قلنلا:  .الرللللرع

 .ه ه البدعة وعين المفسدة ،: واهللثمَّ المحلحة، وإن لم ياِت بالن  قلنا  ،واهلل
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عرفتم الفرو بين   .حيثملا ُوهلد الرللللرع ُوهلدت المحلللللحلة، وحيثملا ُوهلدت المحلللللحلة ُوهلد الرللللرع  و  الودعداا

أما يف العادات الت  محللللالحها يف   .العبلادات والعلادات، يف العبلادات حيثملا ُوهد الرللللرع ُوهدت المحلللللحة وال عكس

هلا يف اللدنيلا، حيثملا ُوهلد الرللللرع ُوهلدت المحلللللحلة، إذا هلاء الن  يف العلادات قلنلا هنلا اللدنيلا، أو المحلللللحلة العليلا ل

هنا المحللللحة، وإذا ُوهدت   -واهلل-يف معامالتنا، إذا هاء الن     ،يف لباسلللنا   .المحللللحة، ولو توهم الناس خالُ ذلك

المحلللحة وكان األمر مما سللكة عنه الرللرع، فثمَّ الرللرع هنا، ألن العادات ليسللة مبنية علا التوقيل، وإنما مبنية علا 

نقول محللحتهم يف ه ه األلبسلة فال ننكر، بل الرلرع هنا،   ،المحلالو، فعادات الناس يف ألبسلتهم إذا لم تيالل شلرع اهلل

 .عاداهتم ما لم تيالل شرع اهلل سبحانه وتعالا وُيَقر الناس علا

فالدين كله مبنٌ  علا هلب المحلالو ودرء المفاسلد، وه ا يعطيك يا عبد اهلل ُبمانينة وزيادة يقين بالدين، يف هميل 

مهملا ملا يتعلق بلاللدين، أملا الن  فلالمحلللللحلة فيله ثلابتلٌة دالمًلا يقينيلة، ملدام هلاء الن  فثملة المحلللللحلة وال تلتفلة ألحلد، 

خوة، وأع«م اخهملاع إهملاع السلللللل، وعلا رأسللللهم إواخهملاع عنلد أهل العلم ُيلحق بالن  يا   .زخرُ المزخرفون

 الححابة رضوان اهلل عليهم، ثم العبادات تقل هنا، أما العادات فه  أوسل من باب العبادات.

هلٌب للمحلللالو، بل هو أعلا   ألن درء المفاسلللد  .الوإن الرلللرع كله يرهل إلا هلب المحللل   :قال بعض العلماءو

ول لك   درأ عنهم المفسلدة ثم تايت المحلالو األخرى بعد ذلك.المحلالو عند العقالء، عند العقالء أعلا محلالحهم أن تُ 

إذا لق    ،إذا كلان بلالبلا اخترب .دالملا تالد العلاقلل أول ملا يحرع عليله أن تنلدرل عنله المفسللللدة ثم يبحلث عملا وراء ذللك

الحمد هلل الاميل ناو، قال: عسلا الدرهات عالية    ،هل فيه رسلوب  فإذا قال الرلي : ال  ،الرلي  أول ما يسلال: يا شلي 

الحمد هلل، قال: عسللاه يايت   ،إقامة ولق  مسللؤوال أو نحو ذلك قال: كيل  عسللا بلب  ما رد  قال: البلب  م مثال  إذا قد  

ول لك بعض العلم قال: الدين كله مبن  علا هلب المحلالو، وال شلك أن   لو.فدرء المفاسلد هو أعلا المحلا   سلريعا.

 ه ا صحيو من ه ه الاهة.

 :قعل النعظ  

عصدددددددم م  قددددا مددددا علددددْ وكم لددددم  األاصدددددددْ ع   األع ددددع

 

دم   اكم وا يددددثم الددددْ حددددا م ِ  الددددْ ع ا   مددددا ع جددددا   ددددا

 
عام  ةددددِ علددددندددد  علع لددددم مددددا ع األاعددددْ مددددا  ناْل نممددددِ

 

ام   لٌّ عددددددا ْروم وا  ددددددا هددددددع عام وا قددددددا  الددددددثدددددد 

 
 الشـــرح:

 :األص    ليع  الوممع  يمم  عمى نكلوم  وعيناألصل يعن  الدليل، وقد تقدم معكم أن 
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: فنقول األصللللل األول القرآن، يعن  اللدليلل الكل  األول هو القرآن، ونقول عمى الد لةد  الامي نو اللق ددددةمي .1

 الدليل الازل  يف ه ه المسالة قول اهلل عز وهل ك ا.األصل يف ه ه المسالة قول اهلل تعالا ك ا، يعن  

نقول:   ، ما معنا القاعدة المسللتمرة  يعن  الت  ُيتمسللك هبا حتا يثبة الناقل.والمونى الثعين: القعع ا الميددلمرا .2

حم المسللتمرة يف ذبالو أهل الكتاب الحل، فال ي نتمسللك به أن الل يعن : القاعدة  .األصللل يف ذبالو أهل الكتاب الحل

 ال ي يايت من أهل الكتاب حالل حتا يثبة الناقل من الحل إلا التحريمم ه ا معنا القاعدة المستمرة.

يعن : أن الراهو يف الكالم هو ، نقول: األصلللللل يف الكالم ال«لاهر .المونى الثدعلدث: الراج     احلمدعل هةر  .3

ليل.  المعنا ال«اهر فنتمسك به، مل احتمال التاويل إذا قام الد 

 أي: ما ثبة حكمه بالن  ونقيس عليه ما حدث من الفروع.، -  القةعس-والمونى الّرال : المقةَ عمة   .4

، ه ه أول القواعد وأع«م القواعد وأكثر علماء القواعد األصددد    األ وك لعلمقعصددد   .هنا بمعنا الدليل فعألصددد 

بعلملاء الحلديلث الل ي يفتتو كثيٌر منهم كتبهم يف يفتتو هبلا القواعلدم أل لا مفتتو كلل قول وعملل، وهل ا يفعلونله أسللللوة 

 ألن ه ا مفتتو كل قول وفعل. ،«نممع األعمعل لعلنةعا ونممع لا  ا رئ   ع موى»الحديث بحديث: 

 .: همل أمر، واألمر هنا بمعنا الحال والراناأل وك

 .منك بلبا هازما قول: أمرتك أمرا هازما فعحيتن م يعن : بلبة تألن األمر يايت بمعنا الطلب،  •

ليس بلبله وإنملا حلالله كلله ليس  ،ملا حلالله كلله :يعن   َّ خم حم جم هلُّٱٱ:ويلايت بمعنا الحلال والرللللان •

 .برشيد

وقلد ذكر همل من العلملاء أن الفرو بين األمر بمعنا الطللب واألمر بمعنا الحلال والرللللان، أن األمر بمعنا الحلال 

 ،لكن ه ا ال شلك أقل ما يقال أنه غالب االسلتعمال   ل علا أوامر...والرلان ُيامل علا أمور، واألمر بمعنا الطلب ُيام

ه ه فالدة إذا وهدَت أن األمر   .أن األمر بمعنا الطللب ُيامل علا أوامر واألمر بمعنا الحلال والرللللان ُيامل علا أمور

 .ُيامل علا أمور تعرُ أن المعنا الحال والران، وإذا وهدت: األوامر، تعرُ أن ه ا همل لممر بمعنا الطلب

امروعث القم  ايزع  الوم    :ه   والنةم   نصدد  يوريقعا الوممع بالُمرادات والمراد هنا هو النية،    :يعن   ،لعلمقعصدد 

ع  ،لنية محلها القلب كما سليايت إن شلاء اهلل، فينبعث القلب اتااه عمل بعينه، انبعاًثا هازًما يعن  ال تردد فيه فا   .امروعث ع جعز  

أنا ليلة االثنين بعد   .فإذا أراد العبد العمل أو القول بقلبه إرادة هازمة فه ه النية، وإذا مال القلب مل عدم الازم فه ا الهم  

ومن فضل ربنا علينا أن من همَّ بالعمل الحالو -المغرب أردت أن أصوم االثنين لكن  لم أهزم، يقال عن : إين هممُة،  

، ألن ُبرو الانة يسلللرها اهلل «ك  ن لي ي خمو  الزنم»:  ُتكتب له حسلللنة، وه ا من معاين قول النب   

، لكن  -الحلالو حتا ما هزمة لكنك صلادو... ُتكتب لك حسلنة  ، فقف أن َتُهمَّ بالعملألمة محمد  



9 

     

 

 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

ثم النية قد تكون صللحيحة وقد   .عند آخر الليل هزمة أين سللاصللوم غًدا، هنا نوية وححلللة النية وه ا أع«م من الهم

تريد قد   -أعي  نفسللل  وإياكم من ه ا  ،أعوذ باهلل-تكون فاسلللدة، فإذا أردَت الحلللحيحة فإنك تزيد تقرًبا إلا اهلل، ألنك  

العمل إرادة هازمة لكن من أهل الناس، من أهل أن يمدحك الناس ه ه نية لكنها فاسلللدة، فإذا كنة تريد وهه اهلل فه ه 

إذا كانة تقربا إلا اهلل فه  نية صحيحة، وإذا كانة لغير ذلك  .نية صلحيحة. إذا النية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة

 .فه  نية فاسدة

 .نية القحد واخرادة ونية التعيين :ي  نلى قيمةاث  النةم ه   ينق

ماذا تحلللل   أصلللل    ونية التعيين هواب ما العمل ال ي تعمله    نية القحلللد واخرادة ه  هواب لمن تعمل العمل

ليس و  .لمن تحلللل   أصلللل  هلل ه ه نية القحلللد واخرادة  .ف  القلبم ه ي نية تعينفالوترم أنة تيرب عن النية أما النية  

 .النية الت  يف القلب هو اليرب

فيكون العمل صللللحيًحا إذا صللللحة   ،فالمفتاب هو النية  ،فمونى القعع ا ن  األقوال واألفوعل يلر    نحاع يع النةعا

وهك ا فاألقوال واألفعال تتبل يف   ،ويثاب اخنسللللان علا العمل إذا صللللحة نيته  ،ويكون فاسللللًدا إذا فسللللدت النية  ،النية

 أحكامها النية.

ا  .«ما هاء يف ن  الحديث الوارد  ،األصل يف األمور بالمقاصد»قال:   من القرآن والسنة   ؛ه   القعع ا ندلليع كثةرا ج  

 «ونممع لا  ا رئ  ع موى   ،نممع األعمعل لعلنةعا»:  لكن أصلللللها الاامل المانل قول النب     ،واخهماع

والحق   ،بعضهم يستثن  مالًكا يف الموبا  ،ه ا الحديث ال ي أهمل علا روايته هميل أصحاب الكتب المعتمدة يف السنة

وهب ا يسللتقيم أن   ،قد رواه يف الموبا يف بعض الروايات فهو موهود يف رواية محمد بن الحسللن للموبا  أن مالًكا 

وهو حديث ع«يم المعنا هليل القدر أببقة األمة   .ة يف الحديث قد رووا ه ا الحديثهميل أصلحاب الكتب المعتمد

وإنملا »  .فهل ا ححللللر للعملل فلاألعملال تتبل يف أحكلامهلا النيلات «األعملال بلالنيلات ا فيله. »إنمل علا هاللتله وعلا ع«يم ملا 

 الاملة األولا ححر للعمل والاملة الثانية ححر لنتياة العمل  !خوةإانتبهوا يا  ،  فه ا ححٌر للنتياة  «لكل امرل ما نوى

 .«وإنما لكل امرل ما نوى»

 :قعل النعظ  

مدددْ م  ودددم ثع الدددْ مدددْ يدددثع ثدددع حدددا م ا الدددْ ذا وا وا علدددع  قدددا

 

يددددْ م   قددددا علددددْ ْ  لددددم زددددع وددددع ع فددددا لددددْ ةدددد ا كع قددددم  وا

 
ْ خدددع ع  ع يدددا علددد  ةددداا لدددا

ودددم ردددْ يا   اليددددددِ
هدددم  وا

 

عام   ام اام ددددا قددددا ع عددددا نددددْ ي  يددددع
وددددم عفددددم  ال دددددددِ

 
 الشـــرح:
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قيلل: من ههلة ملا ُيكتسللللب بله فلإن ملا  ،هد ا الحد يدث ثمدث الوم بعض أهلل العلم يف بيلان ع«م هل ا الحلديلث قلالوا: 

ثمرة العلم العمل ليس   موهنا فالدة يا أخوة  .وه ا الحديث متعلق بالقلب  ،القلب واللسللان والاوارب  :ُيكتسللب به ثالثة

اًبا للعمل الحلالوم قليل العلم صلالو القلب مل العمل خير من كثير العلم  الرلان أن تكون كتاًبا وإنما الرلان أن تكون وث 

قالوا:   ،فالرلان ما يتعلق بالعمل ل لك قالوا: ثلث العلمم مل أنه عندما فسلروه فسلروه من ههة العمل  .بال عمل مل القدرة

 .وقيل من ههة األصول الكلية للعلم .وه ا الحديث متعلٌق بالقلب ،القلب واللسان والاوارب :ه ثالثةما ُيكتسب ب

 :فعألصول الامةم لموم  ثًلثم نحعديث  ا نحعديث الرسول 

إنملا األعملال بلالنيلات وإنملا لكلل امرٍل ملا »أولهلا وأعالهلا وأكملهلام أعن  من ههلة رهوع العلم إليله حلديلث:  *

 .«نوى

 .«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»والحديث الثاين:  *

 .«الحالل بيِّن والحرام بيِّن»والحديث الثالث:  *

، «إنملا األعملال بلالنيلات»، وهل ا بلاعتبلار ملدار العلم علا أحلاديلث أربعلة: هل ا الحلديلث الل ي معنلا: كل  الوم  :قةد و 

 ، ثم اختلل يف بقيتها.«بن  اخسالم علا خمس»وحديث: 

 يم ىم مم خم ُّٱ، وه ا من باب التكثير ال من باب الححللرم  ة  نم  ي خ    سددروةا لعلع  ا نلواب القق قو 

عادة العرب إذا أرادت التكثير قالة ذلك: لو بلبة من  سلللبعين ف  ،م يعن  يسلللتغفر أكثر من ذلكاليس ه ا ححلللر َّ جن

لن أسلتايب لك، فه ا من باب التكثيرم يعن  أنه يدخل أبوابا كثيرة وإال يف الحقيقة ه ا   اياسمرًة ما اسلتابة لكم يعن   

ال وه ا الحديث الحديث يدخل كل العلم، كل العلم وكل الفقه يدخله ه ا الحديث، فما من مسللالة من مسللالل الدين إ

 أول ما يدخل فيه.

 :قعل النعظ  

ةددددِ ْ  ع   الددددندددد  مددددا مددددا وددددع ًلااع الددددْ ِ  كددددا  ثددددع

 

ةددددِ ْ  
قددددم ةددددْ اددددا الددددْ  وا

ْر م عل دددددددِ ْا ناْوجددددع   كددددا   ددددم

 
  ّ حددا مددا الددْ ع وا يددا نددْ ودم  ددم ْق دددددع مددا الددْ  وا

هم قددْ وا الددْ  وا

 

   ْ مدددا رم خدددا ةدددْ ْا هدددا ْولا  دددم قدددا ةددد م الدددْ ْا فدددم ع يدددا  فدددا

 
 الشـــرح:

م يعن  شلرو  النيةم ألن النية عبادة وكل عبادة «ال در للللل ثم كالم العلماء يف النية من أوهٍه ك»ه ا بيان مباحث النية،  

م يعن  كيل تكون النية، كيل تكون النية يف الوضلللوء  وسلللاتكلم عن ه ا عند «والاةقةم»لها شلللروٌ  ال بد من تحققها،  

عنلد أول العملل أو قبلل البلدايلة أو بعلد البلدايلة  هل ا معنا الوقلة،  ،م يعن  متا تكون«والوقده»المبحلث إن شللللاء اهلل، 
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محلهلا اللسللللان  وهل ا  م هلل محلهلا القللب  أو«والمحد »م ملا الحكملة منهلا  ملا الحكملة من النيلة ،  «والمق ددددود  نيدع»

 .سؤال للبيان وإال فاخهماع علا أن محلها القلب

 :قعل النعظ  

عدا ْ  ردددا
ودددم مدددْ ةددديع لدددم ةدددم مدددْ ع الدددلدددِ ودعهدددا ْق ددددددع   دددا

 

عدا ْ   ودددا ع   الدددْ يدددا يدددا ردددْ
و ع يفددددددم ادددع ع يدددا مدددِ

  دددم

 
ودددْ م  ْا لدددا

ع  دددم يدددا ْوبددددددا ةددديع لدددا
مدددم ع يدددا مدددا  كدددا

 

ي  وا ددددددد  الددددلددددِ َّعيدددددددْ م وا علددددْ يددددا   كددددا    كع

 

 الشـــرح:

ونية .  نية القحد واخرادة، ونية التعيين  ، وبدأ بالمقحودم ألنه األهم والنية كما تقدم معنا نيتان:ه ا المق ود  ا النةم

 . القحد واخرادة يا إخوة ال يبحث فيها الفقهاء كثيرا وإنما محلها كتب التوحيد ول لك لن تادوا ذكرها يف المن«ومة هنا 

واضلللو: بيان اخخالعم لمن ُيعمل ه ا العمل  هل اخنسلللان ميل  هلل  أو يريد   مةم الق ددد  وااكادا  ق دددودهع

 .الدنيا أو يريد مدب الناس  فه ه الحكمة من نية القحد واخرادة

 :ون ع مةم اللوةةا فمق ودهع

 ،خر عادة ويفعلله آخر شللللرا وفسللللادا يفعلله واحد عبلادة ويفعلله آ  ،، قد يكون الفعلل واحدايمةةي الوردعدا  ا الودعدا *

منلا من يريلد العلم ومنلا من يريد   -وأنلا أضللللرب المثلال وال أظن إال خيرا-نحن هميل هلوس هنلا .  والفرو النيلة

االسللكاحة يف المسللاد ومنا من يتحلليد للرللي  يسللمل اليير الكثير فال يقل إال علا خطا هو أخطا يف فهمه ثم 

  ما الفرو   ،ن«روا إلا هؤالء الرويبضللات الاهلةا  .م قال سللليمان الرحيل  ك اييرج وينرللر الفالدة للناس اليو

الفعل واحد لكن   ،يغتسللل تعُبدا أو يغتسللل تربدا  مسلللتال ي يغ  الكل هالس يف المسللاد والكل يسللمل.  ،النية

 .الفرو النية

فمقحلللود نية التعيين أن تميز العبادة ولكن ه ا إنما   .يفدددلرع  عرعديةا لروبددديمعانو يمةةي الورعدا  ا الورعدا حعل   *

يعن  يا إخوة عندما قمنا اين لحلالة   أما حالة عدم االشلتباه فاألصلل أن النية موهودة.  ،يحتاج إليه حال االشلتباه

ه ا وقة صللالة   ،صللالة المغرب وال صللالة الفار  هما في،  إال صللالة العرللاء  همن حيث األصللل ما في  ،العرللاء

أنة ما قمة يف    نوية العرلاء ما   وأهل نوية العرلاء     أنا ماذا نوية  ،ما يحتاج اخنسلان إلا وسلوسلة  ،العرلاء

ماال   هلكن ما في  ،خالع  ،إذا ثبة عندو يقينا أنك عند التكبير نوية صالة أخرى  إال  ،وقة العراء إال للعراء

 ،لا العحر ألنك تامل فاردت أن تحل لكن مثال: أنة ما صللية ال«هر أخرهتا إ  .لتباس هنا ا  هما في،  للوسلوسلة

 .ه ا المقحود من النيتين .تحتاج أن تنوي األولا ظهرا والثانية عحرا ففيها تمييز العبادة من العبادة
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الثلاين كملا يميُز بعضللللهلا من بعض يعن  تمييز العبلادة من العبلادة يف  ،األول تمييز العبلادة من العلادة هل ا واضللللو .نعم

فمن اغتسلل مثال صلباب الامعة للانابة ححلل   ،قد يكون غسلل الامعةوالغسلل قد يكون غسلل الانابة    ،كعلَّيد   رتٍب 

د من النية ال بد من له غسلل الامعة كما سلياتينا إن شلاء اهلل لكن من اغتسلل للامعة وهو علا هنابة لم ترتفل هنباته فال ب

 .النية

فتنوي الوضلوء لقراءة القرآن أو تنوي   ،ه ا المثال مبن  علا قيد إن الوضلوء البد من أن ُيمضلا فيه العمل  واللو دي

ك يف الوضللوء أن تنوي به الوضللوء الرللرع  ثم افعل به كل ل .لكن ه ا القول غير صللحيو  .فهو ُركن ،الوضللوء للحللالة

قرأ القرآن نعم كان قحدو األصل  أن اتوضا الوضوء الررع  ثم    ،تتوضا لتقرأ القرآن  ،لتقرأ القرآنش ء ال يحتاج تنوي  

أن أقرأ القرآن من المحلحل ثم أردت أن أصلل  الضلحا قم صلل    يمثال يف الضلحا وكان قحلد  تتقرأ القرآن أنا توضلا

لكن   ،الوضلوء وإنما تنوي الوضلوء الرلرع هاء ال«هر قم صلل  ال«هر ما يحتاج أن تنوي العمل ال ي تعمله ب  ،الضلحا

وإال  فنحن نقول الراهو أن   ،فال ي َيفحلل بين أنواع الوضلوء هو الني ة علا ذاو القول  ه ا المثال مبن  علا ذلك القول.

 .الوضوء نوٌع واحد وليس أنواًعا 

 :قعل النعظ  

عدا ْ  رددددا را ع   عددددم ْا يع دددددددْ اددددع ْ  يددددا مددددا  فددددا

 

   ْ رددددم لددددا ْ  يا دددددددْ عدا ْ لددددا وددددا ع لددددم يددددا لددددع اددددا ةددددْ  هددددا

 
ًلافم  ْ  خدددددم ْع  دددددا و رع كا الدددددلددددد  لدددددم  كدددددا ا

 

عفم   رع خدددا ةدددْ ْ بع هدددا الدددندددِ ع وا يدددا
ْوبددددددم    لدددا

 
 الشـــرح:

األذانم   :بحيث لم تقل عادة عند الناس ه ه ما يرللك  فيها ني ة التمييز بين العبادة والعادة مثلالورعدا الملمة يا ليةاليع  

 إذا أذَّن ححل األذان. ،األذان ال يوهد عادة تربهه بل هو عبادة محضة يقل بمارد الفعل ما يحتاج ينوي األذان

ة  اللروْ كالزنا مثال المطلوب  ،يعن  المطلوب شللللرًعا أن تكون بريئًلا منهلا سللللليمًلا عنهلا   ،ه  ما يقحللللد به براءة ال مَّ

الكوو عند أكثر العلماء ال تحتاج إلا   النااسلللة المطلوبة أن تكون سلللليًما منها.  شلللرًعا أن تكون بريًئا من الزنا، وك لك

قلبه فلم ييطر   اهللبل لو لم تيطر يف البال يححلل المقحلودم إنسلان أصلالً أعلَّ    ،بل بمارد الكو يححلل المقحلود  ،ني ة

وقعة علا ثوبه نااسللة ثم نزل المطر إنسللان   لم ييطر له علا بال ححللل المقحللودم ه ا رهٌل زك .،  الزنا بقلبه أصللالً 

 .فغسلها وهو لم يقحد ححل المقحود

لكن ُيندب لإلنسلان أن ينوي الكو إذا خطر يف قلبه أو ُوهد السلبب حتا   .وبعض الرلافعية نازع لكن نزاعه غير ُمعترب

لو تركه ححلل المقحلود، لكن   ،الك ب يف قلب اخنسلان فُيسلتحب أن ينوي تركه -باهللوالعياذ  -ر  طَ َخ   .يثابم ُيثاب زيادة

 .ُيستحب أن ينوي ليزداد ثوابه
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وقعة النااسلة علا الثوب ُيسلتحب عند الغسلل أن ينوي إزالة النااسلة، وإال يف الحقيقة لو غسلل الثوب بدون نية 

 إزالة النااسة ححل المقحود.

 :قعل النعظ  

 َْ ردددم لدددا مدددْ ع يدددا ةدددمدددا
ةددداع فدددم ةدددم ودددْ را ع الدددلدددِ يع ددددددْ  وا

 

  َْ
قدددم سم األاصددددددْ ا وا قدددا عحدددْ ا ع فدددا وا

 دعو ا سددددددم

 
 الشـــرح:

م ما يلتبس من العبادات بعباداٍت أخرى يرلللك  التعيين واالسلللتحضلللار أما إذا لم يوهد االلتباس فإن  ه ا ال ي تقدَّ

البية وخرهة من البية إلا المسلاد يف الرلمس ووقفة خلل األمر متعيٌن بال ات كما قلنا، أذَّن ال«هر وتوضلات يف  

اخمام وكبَّرت مل اخمام ما يرلك  أنك تنوي صلالة ال«هرم ألن الني ة موهودة وه ا ال يلتمس لعبادة أخرى، لكن لو كما 

 قلة لو ثبة أنك غفلة فنوية أخرى ما تحو منك ظهًرا.

 :قعل النعظ  

ْر م  قددددا مم الددددْ ةددددِ
نددددم ع لددددم كددددع    ددددا رْ  وا قددددا لددددا  افددددْ

 

رْ   رددددا لددددا وددددْ ةدددد م يددددع ةددددام فددددم ةددددم وددددْ مع الددددلددددِ ةددددِ
نددددم  فددددا

 
ع مدددا مددد  ةدددا كا الدددلدددِ لدددم ْا ذا ْا  دددم ةدددا

ندددم ثدددْ لدددا اسددددددْ  وا

 

ع   مدددا مدددا ودددع ندددْ ا الدددْ ْر م   األاصددددددا   عدددم قدددا مدددْ  لدددم

 
 الشـــرح:

ة الفرف افتقر» ا ونفال ،«كلل ملا لنيلَّ ة التعيين» ميعن : كلل ملا أمكن أن يكون فرضللللً أي: تعيين الفرف لييرج  «،فنيلَّ

فرضا فإن األصل   يعن  إذا كان األمر.  إذا التبس الفرف بالنفل فُيرك  نيَّة الفرف وأن ُيعيِّن الفرف لييرج النفل  النفل.

ألنه فرف   ،األصللل أنه ال ترللك  نية الفرف  فيه فرف ونفل.  أنه ال يرللك  فيه نية الفرف إذا كان األمر فرضللا فقف، ما 

 فقف.

من المعلوم يلا إخوة أن التيمم يف األصللللل إنملا يكون فرضللللا عنلد قيلام السللللبلب يمم.  ل: اسللللتثن  من ذللك التلكن قلا 

يعن  حضلرة صلالة الفرف وأنة لسلة علا بهارة وال ماء عندو فإن التيمم هنا ال يكون إال فرضلا،   ،المقتضل  للفرضلية

 ،فإن التيمم البد فيه من تعيين الفرف مل أنه إنما يكون فرضلللا، ألنه كما يقولون بهارة ضلللعيفة، واألصلللل فيه القحلللد 

ذا كلان تيمم للفرف، أيضللللا مل تعيين عين فيرللللك  فيله تعيين الفرف إ  ،التيمم هو القحللللد ،القحللللد موهود يف معنلاهلا 

بهارة تامة غير   أتيمم ألصلل  وه ا أيضلا مرهوب، والراهو أن التيمم مثل الوضلوء،  الفرف، أتيمم ألقرأ القرآن يف النية

فرو بينهما: أن التيمم ينتقض بوهود الماء، والوضلوء ال ينتقض بوهود الماء، ه ا الفرو بين التيمم والوضلوء علا الأن  

 .بحسب األدلة هولراا
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 :قعل النعظ  

اا  ةدددد  ع عددددع مددددا ثددددع ةددددْ حددددا ةدددداع الا -وا ةددددم وددددْ الددددلددددِ  وا

 

ةدددًل    ْق ددددددم را ع يدددا ًلا  -يع ددددددْ مدددا ع لدددا مدددا ناخدددْ  وا

 
 الشـــرح:

هو  ملا  ،مثلل: نوى أن يحلللللا خلل سللللليملان الرحيل  ،والتعيين غير مطلوب شللللرعلا  ،حيلث ملا نوى التعيين .نعم

لكن أنة أتية يوم االثنين عحلرا إلا مسلاد قباء تعرُ أن سلليمان هو   .خلل اخمام  صللِّ   ،مطلوب منك أن تعين اخمام

مساد قباء، فنوية أن تحل  خلل سليمان الرحيل  فتبين أن سليمان تيلل يف ذلك اليوم يف ال ي يحل  عحر االثنين  

أي: بطلل التعيين عنلد أكثر  «بطال وأخطلا»خر، فتبين اليطلا يف نيلة التعيين حيلث ال ترللللك  نيلة التعيين قلال: آ وهلاء إملام

بطل العمل ألنه لما نوى كان البد من صلللحة   :يعن   «بطال»وقال بعضلللهم    .رث  ؤفاليطا يف نية ما ال يرلللك  ال ي.  العلماء

أنه   هوالنية هو أصلللال غير مطالب بالنية، لكن لما نوى قال: كان البد من صلللحة النية فيبطل العمل وه ا مرهوب، فالرا

وال   ،ال تزيد الثواب لو تحققة  ،يبطل التعيين فتكون النية لغوا ال تاثر يف صلحة وال فسلاد  ،يبطل التعيين وال يبطل العمل

 .تفسد العمل لو تيلل صواهبا وكانة خطا

 :قعل النعظ  

ا  را رددددا فددددْ م ناكددددْ را ع كددددا ةددددا ْه نايفدددددددْ جددددا را خددددا  وا

 

ا   را َّددددا ْا ناصدددددددْ  عددددا
علددددم   َّددددا ث  لددددم ْا حددددا ا   ددددم

 
 الشـــرح:

أما ألنه ت كر احتالما وربما هو احتلم   ،هنبأيعن  لو نوى غسللل الانابة وهو ليس هنبا، اسللتيقً من النوم ف«نا أنه 

غتسل للانابة وهو ليس هنبا وإنما هو يف الحقيقة محدث ا حتالم ف«ن إنه هنب، فلكن ما أنزل، فهو لما استيقً ت كر اال

نوى الوضللوءم   ُغسللل الانابة ما  وغسللل أعضللاء الوضللوء، فإن وضللوءه يحللو مل أنه إنما نوىحدثا أصللغر ألنه كان نالما 

نوى ُغسلل الانابة غلًطا، ولكن وقل منه الوضلوء فنوى رفل الحدث األكرب، وححلل منه أثناء ذلك فعل ما يرفل الحدث 

 ملللل أنللله أخلللطلللا هلللنلللام أخلللطلللا يف اللللنللليلللة للللكلللن للللم يلللبلللطلللل اللللعلللملللل.  ،األصللللللغلللرم يحللللللو وضللللللوءه

 

 :لنعظ  قعل ا

ع  ِر دددددددا وددددا ْر م ناْ  يددددا قددددا ٌ    الددددْ اجددددم وا  وا

 

ع  قابددددددددا الددددْ  وا
ا م  ادا

ع لددددا ع الا لددددم ةدددديددددا  فددددم

 
 الشـــرح:
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ينوي ه ا   ،فرف الوقة  ،واهب يف الفرف أن يتعرف بنيته للفرفم ال لحلفة الفرف، فيتعين أن ه ا فرف العرلاء

العين وال يرلك  أن يتعرف لحلفتهم هل هو أداء أو قضلاءم يعن : أن تحلل  يف الوقةم صللية العرلاء يف الوقةم تنوي 

إخوة األصللل وهود ه ه النيةم ال يرللك  أن تنوي العرللاء أداًء، إًذا هنا ال يتعرفم ال ترلك   وكما قلة يا   .العرللاء فقف

فلو أخطا فيها صلللو العمل، لو صللللية العرلللاء بعد خروج الوقة لسلللبب من   نية الحلللفة فلو أخطا فيها صلللو العمل،

األسللباب يكف  أن تنوي العرللاءم ما يرللك  أن تنوي القضللاءم تنوي العرللاء ال ي عليك ويكف م فلو أخطات فنوية يف 

ج الوقة نوية ال يرللك  لك أن تتعرف له ه النية، ولو أنك بعد خرو  هداخل الوقة العرللاء قضللاًء صللو منك أداًءم ألن

 ال يرك  لك أن تتعرف له ه النيةم نية الوصل. هصالة العراء أداًء صو منك قضاًءم ألن

 :قعل النعظ  

ر  ع  ودددددا زدددددم ع الدددددلدددددِ ندددددِ ع الا يدددددا ادددددم  لدددددا

 

و  وع ددددددع الدددْ عام وا ةدددا وم ال دددددد  حدددْ ْر م   مدددا قدددا مدددْ  لدددم

 
 الشـــرح:

ام ال يرللك  فيه التعرف حتا   مثل الحلليام يف رمضللانم يوم   .للفرفم ألنه فرف باصلللهيعن : ما ال يكون إال فرضللً

االثنين مثال من رمضلللان ما يحتمل الفرف أو النفلم ما يحتمل إال الفرف بعينهم فمن التعمق والتكلل أن تنوي صللليام 

ا، وك ا الوضللوء عند وهود سللبب الفرضللية، عند وهود سللبب  الفرفم يكف  أن تنوي الحلليامم فإنه ال يكون إال فرضللً

ضلليةم فإنه ال يرللك  فيه أن تنوي أنه فرف، تريد أن تتوضللا لحللالة الفرف وأنة ُمحدثم يكف  أن تنوي الوضللوء، الفر

 .والحقيقة أنه يف هميل األحوال يكف  أن تنوي الوضوء الررع م ألن المقحود الررع  يححل هب ا المقحود

لعلنا نقل هنا وغًدا إن شللاء اهلل نكمل األبيات المتعلقة بالقاعدة األولا، ثم يف كل يوم سللناخ  قاعدة إن شللاء   .بيب

اهلل عز وهلم حتا نفرغ يف اليوم السللللادس أو اليوم السللللابل إن شللللاء اهلل ال ي هو آخر ه ه الدورة، أسللللال اهلل عز وهل 

ًعا، وأن ياعل ه ه الماالس نافعة لنا يف دنيانا وأخرانا، وأن ياعلها ه الحسنا وصفاته العلا أن يكتب أهرنا هميلباسما 

 مما يسرنا عند لقاءه سبحانه وتعالا، واهلل تعالا أعلا وأعلم وصلا اهلل علا نبينا وسلم.
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 الدرس الثاني 

آلله وصللللحبله الحملد هلل رب العلالمين والحللللالة والسللللالم األتملان األكمالن علا المبعوث رحملًة للعلالمين وعلا 

 .أهمعين

 بعد: ا أم

ا حتا يبلغوا السلللماء الدنيا   .فمرحًبا بطالب العلم إن بالب العلم تحفه الماللكة باهنحتها ثم يركب بعضلللهم بعضلللً

 من محبتهم لما يطلب.

واعلموا معلاشللللر بالب العلم أن بريق الرفعلة يف بللب العلم أن تطللب العلم النلافل ال غيره من أهلله الل ين ُعرفوا 

ا هلل سلبحانه وتعالا، وعاقًدا العزم علا أن تعمل بالعلم ما اسلتطعة، وأن بال علم واالسلتقامة، وأن تكون يف ذلك ميلحلً

العلَم إلا   العلمِ  يثمر العلم زكاًء يف قلبلك واسللللتقلامًة يف أقوالك وأعملالك واعلموا أن زكاة العلم الواهبلة أن يؤدي بالُب 

 لب العلم وأخلحوا لربكم تسعدوا يف دنياكم وأخراكم.الناس بحسب استطاعته، فاستقيموا يف ب

معاشللر اخخوة نواصللل شللرب أبيات ه ه المن«ومة: الفرالد البهية يف ن«م القواعد الفقهية المتعلقة بالقواعد اليمس 

 الكربى.

يات المتعلقة وقد شلللرحنا عدًدا من األب  «،األمور بمقاصلللدها »هليلة القدر ع«يمة األثر    موال زلنا مل القاعدة األولا

يتفضللللل االبن نور اللدين وفقله اهلل لف ،هبلا يف مالس البلارحلة، ونكملل يف هل ا المالس إن شللللاء اهلل األبيلات المتعلقلة هبلا 

 .والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا 

 :قعل النعظ  

ًلا  ع ناصددددددْ ةددديدددا
ةددد ع فدددم ْوكدددم ى الدددلدددِ قدددا ع كدددا  وا دددا

 

   ْ عكم قدددا ع يدددع مدددا يدددْ ْا  دددا ةدددا
ندددم ثدددْ لدددا اسددددددْ ًلا وا ودددْ

 فدددم

 
 الشـــرح:

فإنه ال ينوي أحٌد عن أحد وُيسلللتثنا من ذلك إذا كانة يف فعٍل يحلللو   ،هنا نافيةم يعنا ال يكف  التوكيل يف النية  «ما »

 .التوكيل فيه ك بو األضحية والحا والعمرة

ل والوكيل. إ  كع  الموك  ف ا   حيما فإنه ال بد من النية من الطرفين: الموكِّ إنسللان عاهز عن الحا ببدنه فوكل شلليحللً

ل الحا   .ن أنابهم  باخنابة، والبد أن ينوي الوكيل الحا عأن يحا عنه ال بد أن ينوي الموكِّ

ك لك الطفل يف الحا والعمرةم الطفل غير المميِّز يحللو أن ُيَحا   .عنه ميًتا فإنه تكف  نية الوكيل ن ع نذا كع  الموِك 

فالرللللاهد أن   -هلإن شللللاء اهلل عز و-أما هو فليس أهاًل للنية كما سلللليايت   ،به وأن يعتمر، ولكن النية إنما تكون من وليه
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مقحللللود ه ا البيلة أن النيلة ال تدخلهلا اخنابة إال إذا كان العملل المؤدَّى تدخلله النيلابة فتلدخُل النيلَة اخنابة تبعًلا ل لك علا 

 ما ذكرنا.

 :قعل النعظ  

ًلا  ل فدددا وم ندددْ مدددا ًلاوع   الدددْ را اامخدددْ ردددم لدددع اعدددْ  وا

 

ًلا   قدددم ع مدددع ةدددمدددا
رميدددكم فدددم علدددِل ددددددْ    لدددم

 يا ددددددم

 
 الشـــرح:

البللد يف النيللة من اخفراد واخخالعم اخخالع يف نيللة المعمول للله، واخفراد يف نيللة التعيين، ويقللابللل اخخالع 

 .واخفراد: الترريكم والترريك إما أن يقل يف نية المعمول له، وإما أن يقل يف نية العمل

 :وقوع    مةم المومول ل  عمى ثًلثم نمحع 

بلان ينوي العبلد ربله وميلوقًلا بلالعمللم كلان يل بو الل بيحلة هلل ولحللللاحلب القربم وهل ه النيلة بلابللة موقعة : أن يقل  األول

 يف الررو األكربم يعن  أ ا تبطل ويبطل معها العمل، ويقل فاعل ه ا العمل هب ه النية يف الررو األكرب.

 نا ألن-لم يتمحض عمله للرياءم    ،هلل ومدب الناس: أن يقل الترلريك بالرياءم يعن  أن ينوي العبد بالعمل وهه اوالثعين

 .ولم يكن ميلًحا هلل -هنا نتكلم عن الترريك

فإن العمل ال يحللو أصللاًلم يعن  إنسللان   ن  وق  الل ددريك   نصدد  الوم  وكع  الوم   مع يل دد  لوبدد  لرو هنا ف

م ه ا ما انعقدت -الدخول يف الحللالة    عند  يريد مدب الميلوقين  -دخل يف الحللالة وهو ينوي وهه اهلل ويريد أن ُيمدب  

فلو تاب من الترلريك ومضلا يف صلالته الت  عقدها حال الترلريك ما صلحة منه فالبد أن ييرج من ه ه   .صلالته أصلاًل 

 .الحالة، ويعقد الحالة مرة أخرى ناوًيا هبا وهه اهلل سبحانه وتعالا

فملا دخلله الريلاء يبطلل وملا سلللللم من ،  قلةمثلل الزكلاة إذا ُفرِّ   .م فلإنله يبطلل منله ملا دخلله الريلاءن دع نذا كدع  الومد  يلزين

 .والرياء يح

ا هلل، ثم - ون ع نذا كع  الوم   مع يل د  لوبد  لرو  و رن عمة  الريع  لم يكن الرياء يف أصلله بل ُعقد العمل ميلحلً

، فكلان أول العملل يقرغ  ا الومد ث   رد  الورد  قرد  ن   -أثنلاء العملل برأ الترللللريلك فنوى وهله اهلل ونوى أن ُيملدب

ا هللم فه ا علا الراهو من أقوال أهل العلم ال يُ  ا هلل وآخر العمل ميلحلً ضلر العملم ألن العمل بطل العمل بل ال يَ ميلحلً

 .انعقد صحيًحا يف أصله، ثم لما برد العبد الرياء فإنه تاب والتالب من ال نب كمن ال ذنب له

، ويسلللتمر الرياء إلا الفراغ من العملم فيكون أول يل ددد  لوبددد  لرو  ويق  النةم   نثنعئ ون ع ن  ياو  الوم   مع  

ًكا فيه بالرياءم وه ا علا الراهو من أقوال أهل العلم   ا هلل وآخر العمل مرلرَّ يبطل   -أعن  ه ا الترلريك    -العمل ميلحلً

 .به العمل
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ثم استمر حتا سلَّم فإن ذمته لم تربأ من صالة العراء   ،يه الرياءفلو أن إنساًنا مثاًل صلا العراء ميلًحا، هلل ثم برأ عل

 وياب عليه أن يحل  العراء.

وون ع الثعلث: فيو الل ددريك لعل مةع -  م يريد شلليًئا من الدنيا لم يع«م ميلوًقا فراءاه ولكنه بمل يف مطامل الدنيا فرللرَّ

 .أراد وهه اهلل والدنيا  -ترريكا ال نتكلم عما يتمحض وإنما نتكلم عن النالح«وا يا إخوة أن

، إن كان ال ي أراده من الدنيا مما أشللار إليه ن  كع  ال ل نكاد   مع نيفددعك نلة  ال ددر  نو نذ  فة  فًل يبددر الوم فهنا 

أشلار إلا ه ا،   ما يضلرم ألن النب     ،الرلرعم وصلل رحمه ابتغاء ما عند اهلل ورهاء أن ُيبسلف له يف رزقه

ْ  »أشار إلا ه ا بقوله:    ما يضرم ألن النب   ،اهلل وبنية أن يرفا مريضهتحدو ابتغاء وهه   ر عكع وا  ا اوع دا

أو أذن فيه الرلللرع   .سللليايت  وإن كان األكمل للعبد أن يبتغ  وهه اهلل وما أشلللار إليه النب     ،«لمعل ددِ قمم 

ا ال يضللرم ألن اهلل أذن له  مثل: حاَّ  وقد أهمل العلماء   .أن يبتغ  فضللله يف الحا  يريد وهه اهلل ويريد أن يتاهر فه ا أيضللً

 .علا أن ذلك يف التاارة

 فإن للعلماء موقفين من ه ا: ،ن ع نذا ل  ياا ذلك

  : أنه ُين«ر إلا األصل الباعث هل هو ابتغاء ما عند اهلل أو الدنيا الموقف األول

مثلال   .فلإن العملل صللللحيو علا نق  يف الثوابفلإن كلان البلاعلث المحرو ابتغلاء ملا عنلد اهلل واللدنيلا تلابعلة يف النيلة   ▪

 األصللل لكن  ،ذلك: إمام يحللل  بالناس يريد وهه اهلل ويريد الراتبم ينوي وهه اهلل بحللالته بالناس وينوي الراتب

 علا صللحيًحا   العمل  يكون فهنا   ،تبًعا   ينويه  فالراتب  ،الراتب  حاب  لو  حتا بالناس  يحللل   فهو اهلل  وهه  ابتغاء عنده

 .الثواب يف نق ٍ 

كال ي ياخ    ،لوال الدنيا ما تحرو  ،أما إذا كان الباعث األصللل  هو الدنيا وكان ابتغاء وهه اهلل تابًعا خرادة الدنيا  ▪

مبلغًلا ليحا عن غيره والحقيقلة أنله ملا حا إال من أهلل المبل ، ثم نيلة ابتغلاء وهله اهلل تلابعلة لوال الملال ملا حا ليس 

 ،هًزا، وإنما هو قادر علا أن يحا سللواء أنيب أو لم ُينَب لكنه لن يحا إال إذا أعط  ألنه لو لم ياخ  المال يكون عا 

أما إذا كان الباعث أنه يريد أن يحا ويرلللارو المسللللمين،   .فهنا يكون العمل باباًلم ألن األصلللل الباعث هو الدنيا 

ا ه ا الموقل ين«ر فيه العلماء وأراد ه ا المبل  لسلللداد ديٍن أو نحو ذلك فالعمل صلللحيو علا نقٍ  يف الثوابم إذً 

 .إلا األصل الباعث علا العمل من النيتين

  ما هو األغلب من النيتين علا العمل كله ،: أن ُين«ر إلا األغلبوالموقف الثعين

 .فإن كان األغلب اخخالع فالعمل صحيو علا نقٍ  يف الثواب ▪

 وإن األغلب إرادة الدنيا فالعمل بابل. ▪
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 .ثه العلماء يف مسالة الترريك يف نية المعمول لهه ا باختحار ما يبح

ومعنا ذلك: أن ينوي بعمٍل واحد عملينم الحللورة واحدة والنية لعملين مثل: أن يدخل   ون ع الل ددريك   مةم الوم 

و بين   ،المسللاد فينوي السللنة الراتبة وتحية المسللاد يحللل  ركعتينم الحللورة واحدة والنية ينوي عملينم فهنا إن شللرَّ

 ما يدخل يف الترريك معنا.ه ا ييرج الترريك بين أمرين من هنسين ه ا  -صالة وصالة  -أمرين من هنٍس واحد 

ع يح دد  لواح    َ  واح  وكع  المق ددود يفددرع  مثل: تحية المسللاد والسللنة الراتبة    نيمع  ن  يفددرْ لةا ن ريا  ا جن

المقحلود من تحية المسلاد أال يالس حتا يحلل  ركعتين فإذا صللا السلنة الراتبة ححلل المقحلود الررع  وه ا ُييرج 

 . ال يححل بايخرما لو كان لكل واحٍد منهما مقحودٌ 

أما إذا كان أحدهما يابا الترلريك فال، مثل: أن ينوي   مثل: تحية المسلاد والسلنة الراتبة.  ول  يألى نح همع الل دريك

يف رمضلان يوم اخثنين صليام الفرف والتنفل بحليام يوم اخثنين، هنا صليام رمضلان يابا الترلريك، ولم يكن أحد األمرين 

اقكا ما وه ا ُييرج ما لو كان أحدهما تابًعا لآلخر شرًعا مثل: صيام السة من شوال فإنه تابٌل   تابًعا لآلخر بمعنا ياوز

فال يحلو الترلريك بين صليام شل ٍء من رمضلان والسلة   « ا صدعا ك بدع  ث  نيرو  سدلمع  ا يفدوال»لحليام رمضلان شلرًعا:  

 من شوال.

شلوال ما يحلو ه ا الترلريك لعلتين، وهنا أريد أن أعطيكم فلو أن عليه قضلاًء فنوى يف شلوال القضلاء والسلتة أيام من 

 فالدة: أن المانل من الترريك قد يتعدد يف فعل واحد لمانعين:

 المانل األول: أن القضاء يحاك  األداء فالقضاء يابا الترريك.

 والمانل الثاين: أن صيام السة من شوال تابٌل لحيام رمضان.

ع الجلمدععيمدع فلإن كلان ذللك غير ماللٍم فهنلا ال يحللللو   ،يعن  يحلللللو الزملان أن يوقل فيله األمران  موكدع  الي دع   ًلئمد 

الترلريك، مثال ذلك يا إخوة: رهٌل نام بعد صلالة العرلاء ليلة الامعة فاحتلم فقام يف الليل واغتسلل ونوى غسلل الانابة 

ا ليس وقة غسلل الامعة فهنا ه   ،وغسلل الامعة، نقول: ما يحلو هنا الترلريك، لم  ألن وقة غسلل الامعة لم يدخل

أو مثال إنسلان دخل المسلاد قبل األذان ونوى السلنة الراتبة وتحية المسلاد نقول: ما يحلو ه ا   .يحلو غسلل الانابة فقف

ا يدخل فيقل عنه تحية المساد فقف  .الترريكم ألن وقة السنة الراتبة لللمَّ

ع الجلمدععيمدع يعن  يحلللللو المكلان خيقلاعهملا فيله وهل ا ييرج ملا لو كلان المكلان ال ياللم  موكدع  المادع   ًلئمد 

اهتملاعهملا، مثلال ذللك: بعلد أن أذن الفار وأنلا يف بيت  قملة وصللللليلة راتبلة الفار يف بيت  ونويلة راتبلة الفار وتحيلة 

 المساد، الزمان ماللم لكن المكان غير ماللمم ألن تحية المساد إنما تكون يف المساد.
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تحققة ه ه القيود الت  ذكرهتا صلو الترلريك وإذا تيلل واحٌد لم يحلو الترلريك وصلو العمل ال ي يحلو أو   إذا

 .األصل مثل الفرف ونحو ذلك

اغتسلل مثال    .ببع  يا إخوة الترلريك غير اخغناء، الترلريك يعن : أن ينوي العملين بعمٍل واحد ويثاب علا العملين

وإن كان األكمل   ،ية الامعةم الغسلل واحد يثاب علا غسلل الانابة وعلا غسلل الامعةبعد فار الامعة بنية الانابة ون

لكن لو اكتفا بغسللل واحد ونيتين يثاب   أن يغتسللل للانابة غسللالً وأن يغتسللل للامعة غسللالً فه ا ثابة عن الحللحابة.

مثلال ذللك: دخلل  .لكن تربأ الل ملة علا الفعلين، أملا اخغنلاء فهو أن تربأ الل ملة من أحلد الفعلين، ملا يثلاب علا الفعلين

الحللللالة ووهلد اخملام راكعلا فكرب تكبيرة اخحرام وركل ملا كرب تكبيرة الركوع اكتفا بتكبيرة اخحرام تسللللقف عنله تكبيرة 

 الركوع تربأ ذمته تسقف تغن  تكبيرة اخحرام عن تكبيرة الركوع.

 العلماء يبحثون مسالتين ترتبهان علا بالب العلم: مسالة الترريك، ومسالة اخغناء. ،إًذا واضو يا أخوة

إنسللللان باُ يف آخر حاه بنية بواُ اخفاضللللة وبواُ الوداع يحللللو عند الامهور ويثاب علا األمرين هو باُ 

 بواف  واحدا ه ا ترريك.

يحلو بوافه لإلفاضلة ويسلقف عنه   ،ثم خرج  إنسلان باُ يف آخر الحا بنية بواُ اخفاضلة ولم ينوي بواُ الوداع

ببع  ما يايت أحد من   .بواُ الوداع بطواُ اخفاضلللةم لكنه ال يثاب إال علا بواُ اخفاضلللة ه ه مسلللالة وه ه مسلللالة

اخخوة يقول أنة سللبق ذكرت لنا قلة أن يرللرو بين أصللغر وأكرب وذكرت الحاالتم أل ا كلها اهتمعة يف ه ه القيود 

سة يعن  أن أنو  الت  ذكرناها   اتحاد الحكم. ،ع للطالب يف المبنا مل اتحاد المعنا، وأنا أحاول إذا درَّ

 :قعل النعظ  

ةدددِ ْ 
حدددم علدددلدددِ ع ع كدددا ةدددا ْه نايفددددددْ ةدددا

ندددم ثدددْ لدددع اسددددددْ  وا

 

ةدددِ ْ   ع الدددنددد  ةددديدددا
   فدددم

ع يا ددددددم رمهدددا ةدددْ ْ  هدددا   دددا

 
 الشـــرح:

بيب دخل   .ترلللريٌك صلللحيو يثاب علا اخثنينكتحية المسلللاد إذا دخل فنوى السلللنة الراتبة وتحية المسلللاد ه ا  

واخملام يحللللل  فهلل ينوي تحيلة المسللللالد مل الفرف  نقول: الم ألن الفرف ال يحتملل الترللللريلك لكن تسللللقف تحيلة 

 المساد بالفرف.

 :قعل النعظ  

عدا ْ  ْولم كدددددع   قدددددا ع   قدددددا يدددددا لدددددع قدددددْ وا  وا

 

عدا ْ   رددددددددا وددددددددم ٌ  ألاِولم الددددددددْ عكم قددددددددا   ددددددددع

 
 الشـــرح:
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وقة النية متا تكون  وقتها بإهماع العلماء يف أول العبادة إذا أراد أن يحل  ال بد أن تكون النية موهودة ه ا مبحث  

 :يف أول العبادة وهنا عندنا مسالتان

دخل مل اخمام ونوى صللالة ال«هر وه  صللالة العحللر ثم بعد أن   مإذا تاخرت النية عن أول العبادة :الميددألم األولى

إال ما اسلتثن    ،نوى العحلر ما يحلو إذا تاخرت النية عن أول العبادة فإن العمل ال يحلو باتفاو العلماءقرأ الفاتحة ت كر ف

 مما سيايت إن شاء اهلل.

: أن تتقدم النية عن أول العبادةم خرج من بيته وهو ينوي صلللالة ال«هر، ثم هاء إلا المسلللاد وعند والميدددألم الثعمةم

خرج   ؛نذا قموه النةم لقع    فهنا   .لكن النية وهدت قبل  ،غفل عن نية صللالة ال«هر التكبير غفل لم ينوي شلليًئا آخر لكن

من بيته يريد صلالة ال«هر ثم أثناء مرليه نوى أن يزور صلديقه فااء شل ء هديد ثم عندما خرج من عند صلديقه لم ينوي 

نوى صللالة ال«هر يف بيته وخرج  ؛  ٌ ون ع نال يوج  قعصللالة ال«هر فهنا ال تحللو ال بد من وهود نيٍة هديدة بعد القابل،  

يمرل  إلا المسلاد وصللا تحية المسلاد أو السلنة الراتبة ه ا القابل ليس أهنبًيا، متعلق بحلالة ال«هر ثم صللا ال«هر 

 ه ا مسالة سبق النية ألول العمل. ،صل وهود النيةالراهو من أقوال أهل العلم أنه يحوم ألن األ ،غافاًل 

 :قعل النعظ  

 

 :الشـــرح

كالحلللوم يعن  كحلللوم النافلة فإنه عند همهور أهل العلم يحلللو وإن تاخرت النية عن أولهم فلو أن إنسلللاًنا اسلللتيقً 

افلًة ولم يكن قد تناول مفطًرا فإنه عند همهور أهل العلم لحللالة الفار ولم ينوي، ثم بعد الفار بسللاعة نوى أن يحللوم ن

يحللللو صللللوملله مل تللاخر النيللة عن أول العملللم وذلللك للللدليللل كمللا هو معلوم من حللال النب   -وهو الحللللواب-

. 

 سلللللاراهلعلهللا إن شلللللاء اهلل وأذكلر للكلم مللا فليلهللا غللًدا. ،اللزكللاة علنللدي اين فليلهللا تلردد فللاؤخلرهللا إللا اللغللد

 

 :قعل النعظ  

سم األاِولم  قدددددْ ادددددع   لدددددا ع لدددددم يدددددا ْرمدددددع قدددددا  وا

 

ي   مدددم زدددا ى الدددْ مدددا ٌ  عدددا اجدددم ا وا ر  ع ا ذمكدددْ  نمْ  كدددا

 
 الشـــرح:

كْ  وا ندددْ ع صددددددع ْه  دددم ةدددا
ندددم ثدددْ لدددع اسددددددْ ع وا هدددا وم حدددْ مدددا  وا

 

رْ   ْ  ذاكدددا ع قدددا مدددِ
عام  دددم الدددِيكدددا ْوام وا عل ددددددِ  كدددا
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فعلا قول الناظم تبع  ألصللله ياب أن تقارن النية   ،يعن  إذا كان أول العبادة قواًل كالحللالة فاولها أن تقول: اهلل أكرب

، وهل ا «الراء»إلا   «أ»كلل اللفً من أول اللفً إلا آخر اللفً، يعن  يالب أن تكون النيلة موهودًة مقلارنلًة للفً من قول:  

ألنله   ،أنلة ترى بعض النلاس يف المسللللالد النبوي مثاًل من كلل اللدول  .قلالله بعض المتلاخرين وأوقل النلاس يف الوسللللاوس

وهل ا غير صللللحيو بلل الراهو كملا يرللللير النل اظم إن شللللاء اهلل،   .البلد أن توهلد النيلة عنلده من أول حرُ الا آخر حرُ

ل القول ثم  ُتسلَتحلحب الني ة يف سلالر العمل، ُيسلتحلحب اسلتحضلارها اسلتحلحاًبا   الراهو: أن ه يكف  أن توهد الني ة يف أو 

 وهل. وليس است«هاًرا كما سيايت إن شاء اهلل عز

 :قعل النعظ  

عكع  لددددا اددددْ مددددع ام الددددْ اددددم ًلاام لددددا وع ال دددددددِ حددددْ  مددددا

 

عكع   ْحبدددددا لددم ع اسدددددْ ْرفدد  ي عددع
قددم اددْ وددْ م يددا رددا مددْ

 لددم

 
 الشـــرح:

هل المقحلللود للبعض يعن  لبعض العلماء أنه اختاره بعض العلماء    ،يعن : القول الُميتار للبعض  «لكن الُميتار»

ل  ،يعن  أن يكون ُمقلارنًلا لبعض القول ال لكلل القول «للبعض»ال،  ة يف أو  لله وهل ا هو الحللللواب أن توهلد النيل  وهو أو 

 العمل.

 :قعل النعظ  

ةدددد م  قددددم حددددْ ى الددددلددددِ مددددا ع عددددا يددددا ْرمددددع ْا قددددا ا  كددددا ا

 

عألاِولم   يلددددم ةددددقددددم قددددم حددددا الددددْ ي  وا
رددددم  الددددن يدددددددْ

 
 الشـــرح:

ل العمل ٌل حقيق   .نحن قلنا البد أن تكون الني ة موهودة يف أو  بِ  وأوَّ ٌل نِسللْ ل النسللب    .بي ب هناو أعمال لها أو  فاألو 

ل الحقيق  بالنسللبة للفرف له، فعندنا أو    .بالنسللبة للفعل، واألو  ل نسللب  يعن : قد يكون الفرف يف العمل متاخًرا عن أو 

ل الفرف ل حقيق  بالنسبة ألو  ل الفعل، وعندنا أو   .بالنسبة للفعل نفسه هو أو 

له النِّسلب   غسلل الكفين، لكن هل غسلل الكفين فرف  ال ل النسلب : غسلل الكفين ،  مثال ذلك: الوضلوء: ما أو  فاألو 

ل الحقيق : المضللمضللة إن قلنا بوهوهبا  ل الحقيق  غسللل   ،واألو  وإن لم نقل بوهوهبا وباوب االسللتنرللاو فيكون األو 

ا الحقيق  فللحلحة ا النسلب  فللثواب وأم  ما ُتثاُب علا غسل   .الوهه فالبد من مقارنة الني ة لمولْين: النسلب  والحقيق ، أم 

ا الوضلوء عند المضلمضلة، فالبد  الكفين إال إذا نوية الوضلوء قبل غسلل الكفين، وما يحلو منك الوضلوء إال إذا كنة ناويً 

ل الحقيق ، والحقيقة أن  المقارنة الت  ه  اسللتحللحاب تكف ، يعن : ما دمة نوية   أن تقارن النيةُ  ل النسللب  واألو  األو 

ني ة مرة أخرى عند المضلمضلة، لكن الالوضلوء قبل غسلل الكفين فالني ة موهودة عند المضلمضلة ما تحتاج إلا اسلتحضلار  

أن تكون الني ة موهودة، أما لو أن  اخنسان نوى الوضوء عند غسل الكفين ثم قطل ثم تمضمض واستنرق ال شك أن ه البد 
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ل   ،ثم نوى الوضللوء عند غسللل وههه ما يحللو وضللوءه ألن ه عند المضللمضللة لم يكن قد نوى الوضللوء، فه ا معنا األو 

 النسب  والحقيق .

 :قعل النعظ  

عكع  ْحبددددددا لدددم زدددم ع اسددددددْ ا يدددا ر  َا ذمكدددْ ةدددْ لدددا ع وا  هدددا

 

ع   يدددا علدددع حدددا
ى اْميددددددم قدددا ْ  كدددا اغم لدددا را قدددا ى الدددْ  نملدددا

 
 الشـــرح:

ل العمل ثم يكف  اسللللتحللللحاهبا إلا آخر العمل َرًة ذكًرا عند أو  َتْحضللللَ  فلو عدل ذهن  ،إن ما ياب أن تكون الني ة ُمسللللْ

يعن  أحدنا دخل وهو ينوي   ،اخنسللان عن الني ة أثناء العمل فما يضللر ألن الني ة الزالة موهودة لم ينوي اخنسللان قطعها 

ما قطعها لكن ت كره أنه يحللل  انقطل هنا كما يحدث ألكثرنا  ،الحللالة ثم أثناء الحللالة سللرب ب هنه وخرج من الحللالة

فه ا ال يضلر الحلالة يعن  ما يبطلهام ألن النية ال زالة موهودة فف  أول العمل ال بد من ذكر النية اسلتحضلارها ويف أثناء 

 .استححاب النية يعن  عدم قطعها  العمل ال بد من

 :قعل النعظ  

ل  عوم مددددْ ع الددددنددددِ قددددا ع فددددا يددددا مدددد  حددددا ع  ددددا  نا ددددِ

 

ل   عوم ندددددا ًلا  دددددع ْو ددددددددم   لدددددم    كدددددع    دددددا

 
 الشـــرح:

نقلل ابن هبيرة ،  يعن  بال منلازع  «بال منلاوي»وهل ا معنا قول النلاظم:    و حميدع القمد  لدعاجمدع هل ا مبحلث محلل النيلة  

تيمية وغيرهما اخهماع علا أن محل النية القلب وأن العربة بالقلب ومتا ما وهدت النية يف القلب وشلي  اخسلالم ابن 

وأحدث بعض المتاخرين قواًل ال أصلل له وهو أنه البد أن يوابب اللسلان القلب لتحلو النية فعندما يريد   ،ححلل الفرف

يف الحقيقة قول ميالل لإلهماع فضلللالً عن كونه وه ا    ،أن يحلللل  ال بد مل نية القلب أن يقول نوية أن أصلللل  ال«هر

 .متا ما وهدت يف القلب ححل الفرف ،النية محلها القلب، فميالًفا للسنة

لبيك اللهم   ماتفق العلماء علا أنه يرلللرع يف الحا والعمرة   لاا ه  ي دددر  اللمقس لعلميدددع     وجودهع    حميع

 .اللهم ه ا عن  وعن أهل بيت  مثاًل يف األضحية   ،ال بيحة الت  يتقرب هبا إلا اهللأي  الن ُسك  لبيك اللهم عمرة، ويف    ،حًاا 

إلا أنه ال يرللرع التلفً باللسللان فيما عدا    وذهب همهور أهل العلم وعلا ذلك صللحابة رسللول اهلل

 واسللللتحبله بعض أهلل العلم لكن السللللنلة الت  أمرنلا بلالتزامهلا وه  سللللنلة النب  ،بلل التلفً بلاللسلللللان بلدعلة ،هل ين

 .وسنة اليلفاء الراشدين تابا ه ا القول وتدفل ه ا القول 

 :قعل النعظ  
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ع م  علدددم يددددددا سع لدددم قدددْ ي الدددمدددِ قدددم ادددْ َا يدددا ةدددْ مدددا  فدددا

 

ع م   نددددا زددددا اا الددددْ
ع  ددددم يددددا عئددددم قددددا لددددم   ددددا ا امددددْ

 
مدددا  لدددا ثع اخدددْ ةدددْ ع ع حدددا الدددم يددددددا سع وا قدددْ الدددمدددِ ع وا  قدددا

 

ع   قدددا رم خدددا ةدددْ ْا هدددا مدددْ م  دددم قدددا علدددْ ْر لدددم ردددا لدددا ودددْ ةدددع مدددْ  فدددا

 
 الشـــرح:

إذا كلان القللب لم ينعقلد علا العملل فلم تححللللل النيلة حتا لو تلفً   ،ال يكف  القول بلاللسللللان مل علدم عقلد القللب

يريد بقلبه أن يحا عن أبيه يف الميقات قال:   .وك لك لو خالل اللسلان ما يف القلب لكانة العربة بما يف القلب  ،اخنسلان

ينعقد الحا عن أبيه ويلغو ما قاله باللسلللان ألن األصلللل يف المحل هو   ،لبيك اللهم حًاا عن أم  وال ي يف قلبه عن أبيه

 .القلب

 :قعل النعظ  

ع  يددددا ْر ددددع يفدددددددا ًلااع وا اامسدددددددْ ةدددديع وا ةددددم مددددْ  الددددلددددِ

 

عاع   مددددا ع هددددع ل  يددددا وم نددددْ مددددا علددددْ مددددْ ع لددددم وددددم الددددْ  وا

 
 الشـــرح:

 .م النية عبادة وكل عبادة البد لها من شرو  حتا تحو رحث يفرو  صحم النةمهنا 

أما الحلب  قبل سلن التمييز فال تحلو منه النية، ول لك الحلب  غير   ،فال تحلو النية إال من صلب  مميز  ميفدر يع اللمةةي

 المميز ما تحو منه العبادة إال الحا والعمرة والزكاة، الحا والعمرة علا الراهو.

وك لك لو اعتمر به فعمرته   ،فلو كان الحللب  ابن أسللبوع فُحا به فحاه صللحيو لكنه يثاب عليه وال يسللقف الفرف

قلنا إن النية ال تحلللو من الحلللب  غير المميز وقلنا إن الحا   ،صلللحيحة لكن ه ه العمرة ال تسلللقف العمرة الواهبة عليه

ويؤمر هبا »قال العلماء:  .  ال بد أن تكون النية من وليه  ،فكيل ينوي  نقول النية إنما تكون من وليه  ،والعمرة يحللحان منه

ابن أربل سللنين لكن فيه ذكاء فإنه يقول له   ،يعن  إذا كان من الحللبيان الحللغار لكن فيهم ذكاء  ،«ان ممن يفقهتعليًما إن ك

 ،أملا إذا كلان ملا يعقلل فال يؤمر برلللل ء هل ا عبلث   ،ال ليعقلدهلا فلإ لا ملا تنعقلد منله وإنملا ليعلمله  ،ْنِو العمرةايعن  نريلد العمرة  

 بث ما يححل منه ش ء ما يححل منه فالدة ال تايت الرريعة بمثله.ه ا ع« ْنِو العمرة»ايايت لطفل ابن شهر 

كافر يعيش مل المسللمين ويحلوم   ،، اخسلالم شلر  لحلحة كل عبادة والنية عبادة فال تحلو النية من كافرٍ سدًلاواا

 مفكل عمٍل للكافر حابف   ،معهم يف رمضللان وه ا يححللل يحللوم معهم ويفطر معهم ه ا ما يحللو صللومه وال تحللو نيته

 ،ما فالدة ه ه المسللالة  لو أسلللم الكافر وقد نوى ه ا العمل  .كافر توضللا ما يحللو وضللوءه ألن نيته بابلة وعمله بابل

هل نقول له   ،كافر نوى الوضلوء هو يعيش مل المسللمين ونوى الوضلوء وتوضلا ثم وهو متوضلب أسللم وأراد أن يحلل 

 .منهحل  ال نامره بالوضوء ألن الوضوء ما صو فأنة متوضب 
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يهودية أو نحللرانية تزوج هبا مسلللم   ،ويسللتثنا من ه ا نية الكتابية إذا كانة تحة مسلللم يف غسللل الحيض والنفاس

ه ه كتابية نامرها بالغسلل لحق   ،بيب  .إذا حاضلة المرأة ال ياوز لزوهها أن يطاها حتا تتطهر أي: تغتسلل  ،وحاضلة

الزوج ال يمكن أن يسللتمتل هبا إال هب ا وإشللارًة قال العلماء:   الزوج ويحللو غسلللها ونيتها ضللرورًة وإشللارًة ضللرورةم ألن

 فيهما كان   ،يحلوبالغسللم ألنه لو ما كان الغسلل    ونيتها  ا هكان يف ذلك إشلارة إلا صلحة غسلل  «لما أباب اهلل نكاب الكتابية»

 ا إشلللارة إلا صلللحة ه  بعد ذلك، فف   ا أن يسلللتمتل هب  هها ما يسلللتطيل زو  تحيضالنكابم ألنه بمارد أن   فالدة من إباحة

 . ا مستثناهب لك، ف نيتها والنفاس وصحة  الحيضا من هغسل

 يمكن  ال ألنه  العقلم  اشللكا   تضللمن وه ا  ،النية  وتحللو  ينويالعلم حتا    يتقدمم إذن البد أن المنول  يوم الل  ن   و 

 العقل. النيةلححة  يرك  نإذ ،يعلمالعاقل ما  غيرالعلم إال عن عقلم 

 واخسالم، والعلم بالمنوي، والعقل. ،التمييز: هنا  فالررو 

 :قعل النعظ  

ي عفددددم نددددا ع يددددع قددددْ ع  ددددا ع فددددا ِ  ناْيبددددددد  عددددع  وا

 

ي   عفددددم نددددا مددددع اا الددددْ
مددددْ م  ددددم قددددا مع الددددْ ةددددِ

مددددم  وا

 
 الشـــرح:

 الححة ابتداء. ينايف فالكفر الكفر، وهوالححة  ينايفالبد من السالمة مما  «مينايففقد ما  أيضا وعد »

 ويبطلل النيلة انقطعلة العملل قطل العبلد نوى فلإذا ،الامهورقطل العملل من المنلايف عنلد  نيلة «القطل من المنلايف »ونيلة

 .العلم أهل همهورالعمل عند 

 وتنقطل الحللالة  تبطل  الامهورويف أثناء الحللالة عزم علا قطل الحللالة، هزم يف قلبه أنه قطل الحللالة، عند   يحللل 

 استححاهبا. ينايف، النية ينايف ه ا الحالة، هبا الت  بدأ  النية

ولم   -به  يؤاخ النفس ال    حديثنفسله    يحدثإخوة لم    يا -وعقد القلب أنه مفطر    عليهصلالم ونوى الفطرم أي: عزم  

مفطرا   يتنلاولكنله لم ، وإنملا هزم يف قلبله أنله أفطر، ليؤثر ال هل ا  يفطرأو ال   يفطر، مثلل ملا لو كلان مسللللافرا وتردد هلل يكدد

 وتبطل. النيةوتنقطل  يفطر هنا ، -ما وهد-حتا اين 

 :قعل النعظ  

ِدٌا فددددددا  نددددددْ ع كم ْ كا ْ  قدددددد ع وا ددددددم قددددددع  الددددددْ

 

را ْ   ْ  نا دددْ قدددا عفدددْ ل  فدددا وم ندددْ مدددا ى الدددْ مدددا ع عدددا  ناْيبدددددد 

 
 الشـــرح:

 . النيةأبطل    النية، والكفر إذا وهد أثناء  النيةصحة    النية ينايفالكفر إذا ُوهد قبل  ف،  الردةُ   الححةَ   ينايفأي: مما    «ممنهو»
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 :فق  الق كا عمى الوم : يعن  ،«هوفقد القدر»

: واهلل أنا ناوي يقول  يايتمانل،    غيرالعمل من   يوهدوال   ينوي  يعن ،  يحلللوموال    يحلللومأن   ينويكان   معقًلإما   *

 ه ا! نقول:  اليميس، وإذا صللا الفار أكل، قال: الحمد هلل أنا ناوي أصلوم  النية  يعقدوقبل الفار    اليميسأصلوم  

 قادر علا العمل. ريغعقال ما تقلم ألنه النية  ه ه، يقلعقال ما 

عأو فقد القدرة علا العمل   * كان ينوي الحللالة يف المكان الناس مل قدرته علا أن يحللل  يف غيره، فه ه   ميفددرع 

 .علا العمل شرًعا النية ما تحوم ألنه غير قادر 

ه ا ما يمكن عادًة، ما يمكن عادًة   العيدصلالة   بنيةيف نحلل رمضلان   يتوضلاكان   مععدا  أو فقد القدرة علا العمل *

 .أنه يبقا علا وضوله إلا صالة العيد

 :قعل النعظ  

دع  د  را الدددددلدددددِ ْيام وا زدددددا قدددددْ ع الدددددْ ندددددْ ع فدددددا  وا دددددم

 

رمدع   عٌا يددددا ةددددا نددددا ثددددْ لددددا يدددددددْ ع  ع نددددا ْا هددددع اددددم  لددددا

 
 الشـــرح:

ال بد يف النية من أن تكون هازمة، أما الكدد ولو كان مرهوًحا فإنه يسلقف األمر من النية إلا الهم، والفرف هو النية، 

 .فال بد من الازم، فإذا وهد الكدد لم توهد النية إال ما استثن 

فيه ماٌء باهر، وإناٌء فيه ماٌء بهور واشللتبه عليه ، من المسللتثنيات ما لو كان عنده إناءان: إناٌء «لكن هنا مسللتثنياٌت ترد»

فالطهور هو الطاهر يف نفسلله المطهر لغيره، والطاهر هو   ،فلم يعرُ الماء الطهور من الماء الطاهر وقلنا بالقسللمة الثالثية

إذا هاء يتوضلا   ،بيب  .ماذا يفعل  قالوا: يتوضلا من ه ا اخناء مرة ومن ه ا اخناء مرة  ،الطاهر يف نفسله غير المطهر لغيره

 ،بيلب   .من هل ا اخنلاء أال يكون عنلده احتملال أن يكون الطهور هو هل ا اخنلاء  بلا، إًذا لن تكون النيلة هلازملة بلل يف تردد

ا فيها تردد لكن   .إذا هاء يتوضللللا من ه ا اخناء أال يكون يف نفسلللله احتمال أن يكون الطهور هو األول  بلا، فالنية أيضللللً

 النية مل الكدد للضرورة الررعيةم ألنه واهٌب للماء قادٌر علا استعماله.قالوا: هنا تحو 

 :قعل النعظ  

ودددا ّْ  ٌا ناْو يدددع كدددْ يا كع
ْ  هدددم وا هدددا قدددع مدددا لدددا اخدددْ  وا

 

مدددا ْ   لدددا ودددْ مدددع وا الدددْ يدددْ اا فدددا ع قدددع   ع وا دددا ْر ددد   يفددددددا

 
 الشـــرح:

الفرو بينهما أن الركن    ه  فرٌف لكن هل ه  ركٌن أو شلر   ميعن    اختلل العلماء يف النية هل ه  ركن أو شلر 

فاكثر العلماء قالوا: ه    .يكون هزًءا من الماهيةم يعن  يكون هزًءا من حقيقة العمل، والرللر  يكون خارًها عن الماهية

، ه  شللللرٌ م ركٌنم أل ا تقلارن أول العملل وتوهد يف سللللالر العملل وه  هزء أع«م من العملل، وبعض العلملاء قالوا: ال
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إًذا ه  خلارهلة عن الملاهيلة وإنملا الل ي يف داخلل العملل هو ،  أل لا توهلد قبلل العملل، عنلدملا يريلد أن يحللللل  ينوي ثم يكرب

والراهو أ ا ركٌن وه  أول العمل ومفتتو العمل وتكون يف بقية العمل   .اسللتحللحاهبا، أما حقيقتها فوهدت قبل العمل

 فالراهو أ ا ركن.

ه ا الموبن وغًدا إن شللللاء اهلل عز وهل نرللللرب األبيلات المتبقيلة وه  متعلقلة بقواعد منلدرهة تحة  لعلنلا نقل عنلد

قاعدة األمور بمقاصلدها، ثم نرلرب القاعدة الثانية بتمامها إن شلاء اهلل عز وهل، واهلل تعالا أعلا وأعلم وصللا اهلل علا 

 نبينا وسلم.
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 الثالثالدرس 

وبركلاتله، الحملد هلل رب العلالمين والحللللالة والسللللالم األتملان األكمالن علا المبعوث السللللالم عليكم ورحملة اهلل 

  .رحمًة للعالمين وعلا آله وصحبه أهمعين

 أما بعد:

وأسللال اهلل عز وهل أن ياعلن  وإياكم من مفاتيو   ،فمرحًبا بإخواين بالب العلم من الحضللور والمتابعين عرب البث

 برضاه سبحانه وتعالا. اليير مغاليق الرر وأن ُيكرمنا 

وإن شللاء اهلل عز وهل سللنانو   ،نواصللل شللرب األبيات المتعلقة بالقواعد اليمس الكربى من من«ومة الفرالد البهية

إلا االختحار يف الررب باالقتحار علا ما ُيفهم به المقحود من أهل تحقيق المقحود وهو إتمام شرب األبيات المتعلقة 

 أيام ه ه الدورة.بالقواعد اليمس الكربى يف 

يتفضللل االبن نور الدين وفقه اهلل والسللامعين لونحن يف آخر األبيات المتعلقة بالقاعدة األولا: األمور بمقاصللدها ف

 يقرأ لنا من حيث وقفنا.

 :قعل النعظ  

ع  مددا ع عدددمدددِ هع  دددا ةدددام خا ددددِ ددددددْ مدددم ةدددا ي الدددْ
فدددم  وا

 

ع   ْي دددد  ِ  جددددا اددددع ع يددددا لددددا  يددددوددددمدددد    ددددا  وا

 
 الشـــرح:

يف بيلان بعض القواعلد المنلدرهلة تحلة قلاعلدة األمور بمقلاصللللدهلا وبلدأ هبل ه القلاعلدة الت   هنلا يرللللرع النلاظم 

ه  النةم   الةمةا يا دِ المقس الوعا   ،وبعضلهم يحلوغها بحليغة اليرب  ،يحلوغها بعض أهل العلم بحليغة االسلتفهام

 .لمًلق نو الولعقنو لع والةمةا عن  الققيع  هو الحمف لعهلل  ويوم  المقس الاعو

ا عمى لو  نفراد   ،ه  النةم   الةمةا يا ِ المقس الوعا   والاواب نعمم ألن ه ا مما يسوغ فلزو  الوعا  ق وك 

م فه ا نوى التيحللليَ  يف العام وهو «وإنما لكل امرٍل ما نوى»قال:    والنب    ،لغًة وقد نواه اخنسلللان

 هالٌز لغًة فله ما نوى.

إنسللللان: واهلل ال أكلم الرهال اليومم الرهال هنا عام يعم  هميل الرهال لكنه نوى عند القسللللم الرهال ال ين فلو قال  

فلو كلم رهاًل يحلل  مل الاماعة   ،يتيلفون عن صلالة الاماعة فيحل  اللفً العام بنيته فإن يمينه تحمل علا ما نوى

 نث لو كلم رهاًل يتيلل عن صالة الاماعة.وإنما يح ،ال يحنث مل أن  اللفً يرمله لكنه خرج بالنية
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ع  ،وهد  يوم   النةدم المقس الادعو هل ا محلل نزاٍع بين أهلل العلم والمحللللنل ذكر أ لا ال تعمم  فلزود  الادعو عدع د 

اللفً اليلاع ولكن ذهلب هملاعلٌة من أهلل العلم منهم الملالكيلة والحنلابللة إلا أن النيلة تعمم اللفً اليلاع ملا دام أن 

 للتعميم. الياع يحلو

 .فإذا قال: واهلل ال كلمة زيًدا اليومم فاللفً كما تلح«ون هنا خاع بزيد، ونوى كل من يطعن يف علماء أهل السللللنة 

ه ا البية معروُ بالطعن يف علماء أهل السنة، فقال: واهلل ال كلمة زيًدا اليوم ونوى ما هو أعم من لف«هم نوى أال يكلم 

ه ا محل خالُ بين أهل العلم، والراهو أن النية تعمم اللفً الياع ما دام أن اللفً من يطعن يف علماء أهل السلللنةم ف

 .«وإنما لكل امرٍل ما نوى»: يحلو لما أرادم ألن ه ا يسوغ لغًة، وقد قال النب  

ا فلو قال: واهلل ال كلمة زيًدا،   ونوى النسلاء فإنه أما إذا كان ال يحللو اللفً لما أراد فإنه ال يحلو ويبقا اللفً خاصلم

 ال يحلوم ألن زيًدا ليس فرًدا من النساء حتا يعمم المراد به يف النساء، فه ه ه  القاعدة وما فيها باختحاٍر شديد.

 :قعل النعظ  

ى  مدددا ادددْ م عدددا حدددع ي الدددْ سم فدددم مم الدددًلِفدددم ةدددِ
مدددم  وا

 

ًلا   ْ  نعصدددددد  ع قدددا مدددا سم كدددا قدددْ عصددددددم م الدددمدددِ قدددا   دددا

 
 الشـــرح:

م يعن  أن المراد بلاللفً علا  قدعصدددد  المقس عمى مةدم الًلفس ه القلاعلدة الثلانيلة من القواعلد المنلدرهلة وه  قلاعلدة: هل  

عرب هبا عن المرادات، وأعلم الناس بالمراد هو المتكلم بالكالم، فُيحمل كالمه علا حسلب نية المتكلم بهم ألن األلفا  يُ 

 . ا هو األصل، هام علا نيتهما أراده وهو ال ي يفسر كالمه وتبنا األحك

ا، نسلاله ماذا   ،لو قال إنسلان: واهلل ال أكلة خبًزا  .ول لك مثاًل يف اليمين، ُتفسلر اليمين بنية الحالل واهلل ال أكلة عيرلً

قلال: أردت هل ا اليبز المعروُ ُيحملل علا اليبز المعروُ، قلال: أردت كلل ملا يؤكلل ُيحملل علا كلل   أردت بلالعيش

 .فإن لم تكن له نية فنحمل اللفً علا أقرب ما يكون لمراده أعلم بمراده. ما يؤكلم ألنه

يعن  السلللبب   ،ول لك الراهو أن اليمين إذا لم تكن لحلللاحبها نية يف تعيين ما حلل عليه ُتحمل علا سلللبب اليمين

بعض   ديد مراده.ال ي أثاره حتا يحللم ألن األصلل أن اخنسلان ما يحلل وال يحلل إال لسلبب فيكون هو األقرب لتح

 .أهل العلم يسم  السبب المثير للحلل ببسا  اليمين

فلو أن إنساًنا مثاًل: أهدى له أخوه ثوًبا وكلما رآه البًسا ه ا الثوب قال: ما شاء اهلل ه ا الثوب ال ي أهديته لك هميل 

من أحسللن الثياب،   ،ما شللاء اهلل ما أهملها   ،ما شللاء اهلل من أهمل ثيابك، رآه يف اليوم قال: ما شللاء اهلل ه ه هديت   ،عليك

هنا ثوب نكرة، فهل يدخل فيها كل األفراد  سلالناه ماذا أردت بالثوب  قال: ما حددت شليًئا يف   .فقال: واهلل ال ألبس ثوًبا 

فيحللللبو كانه قال:   ،اليمين ! منَّة ه ا الرهل عليه هنن«ر ما ال ي هعله يحلل ه   ،بذهن  ما نوية شلللليًئا معينًا من الثيا 
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ن  واهلل ال ألبس ثوًبا ُيَمن  به عل   فلو لبس ثوًبا ال ُيَمن  به عليله فإنه ال يحنلثم ألن ه ا أقرب ما يكون إلا المراد باليمين فإ

اللغةم ألن العرُ أقرب إلا ذهن اخنسلللان من اللغة حتا لو ا نحمل يمينه علا العرُ قبل  نلم يكن هناو سلللبب مثير فإن

 كان من بالب العلم.

المعلاين العرفيلة الت  يسللللتعملهلا يف يومله أقرب إلا ذهنله من المعلاين اللغويلة فلو قلال: واهلل ال أكلم وللًدا اليوم سللللالنلاه 

  ملا ذكر سللللببًلا نن«ر إلا الوللد يف ملاذا نويلة بلالوللد  قلال: ملا خطر يف بلال  شلللل ء، بيلب ملا السللللبلب الل ي هعللك تحلل

علا أو ُيطلق علا الل كر فقف، ُيطلق علا الكبير والحللللغير  أوالعرُ اليوم ُيطلق علا من  ُيطلق علا الل كر واألنثا 

ناد أنه يف عرفنا اليوم ُيطلق علا ال كر الحلغير فُيحمل علا ال كر الحلغير فإن لم يوهد عرُ رهعنا إلا   ،الحلغير فقف

 .أصل اللغة

ا نبحلث عن مراد المتكلم فنفسللللر كالمله بمراده هل ا هو األصلللللل وهو يلدخلل يف عموم قول النب   المقحللللود أنل 

 :«فلكل امرٍل ما نواه وأراده من لف«ه. «وإنما لكل امرٍل ما نوى 

 :قعل النعظ  

اددا ْ  ْا حددا نددْ ا  ددا ةدداع عددم
مددم ةددا يا الددْ

نددم ثددْ لددع اسدددددْ  وا

 

لدددم م الا ذمل   ةدددِ
ى مدددم مدددا يا عدددا يدددْ قايددددددا ْ فدددا  الدددْ

 
 الشـــرح:

ُيسلتثنا من كون مقاصلد اللفً علا نية الالفً اليمين المتعلقة بالحقووم ألن اليمين إما أن تتعلق بالحقوو، وإما أال 

فإن كانة ال تتعلق بالحقوو فه  علا نية صللاحبها فلو أن إنسللاًنا قال: واهلل إن ه ا أخ  وهو يقحللد أنه   .تتعلق بالحقوو

ُتحمل نيته علا   ،وال ي يسلللمل ه ا الكالم يفهم أنه أخوه من النسلللب ه ا هو ال ي يتبادر إلا ال هن  أخوه يف اخسلللالم

 مراده.

وي كرون يف قحلة اخمام أحمد أنه لما كان بعض ال«لمة يطلبون تلمي ه المروزي وكان عنده يف البية فطرو الانود 

اصللبعه يف كفه وقال: واهلل إن المروزي ليس هاهنا وما  الباب أو برو هؤالء الباب فيرج عند الباب فسللالوا عنه فوضللل

يفعلل المروزي ها هنلام ويقحللللد أن المروزي ليس يف كفلهم فهل ا ينفل يف اليمين ما دامة ال تتعلق بالحقوو، أما إذا كانة 

ة اليمين علا نيل »:  تتعلق بلالحقوو فلإ لا ُتحملل علا ال«لاهر ال علا النيلةم وال تنفعله النيلةم لقول النب  

 .«يمينك علا ما يحدقك به صاحبك»، ويف رواية: «المستحلل

فلو أنله يف القضللللاء ُبللب من شلللليٍ  أن يحلل فحلل، فلإن يمينله تحملل علا ال«لاهر ال علا ملا يريلده يف البلابن 

أن رهال كان يتياصللم مل رهل يف أرف فُطلب منه اليمين وكان مالس الحكم يف   :وذكرت مرارا مثاال وقل يف القضللاء

تللك األرف وكلان عنلده حل اٌء ورثله من أبيله فلبس الحل اء الل ي ورثله من أبيله وذهلب إلا مالس الحكم فقلالوا لله: 
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مل اليمين علا األرف حته ا ما ينفعه، مباشلرة   ،احلل، فقال: واهلل إن ما تحة قدم  ورثته عن أب  وهو يقحلد الح اء

 .علا مكان الدعوة ال علا ما أراده، فليس له يف ذلك ميرج

وهلل هل ا خلاع بمالس الحكم أو علام  الحللللواب والراهو أنله علاٌم يف كلل يميٍن تتعلق بلالحقوو بلل يف كلل لفً 

زوههلا أن تعملل يتعلق بلالحقوو، كلل لفً يتعلق بحٍق يخر فلإنله يحملل علا ال«لاهر، امرأة عنلد العقلد اشللللكبلة علا 

حمل علا ال«اهرم ألن الحقوو لو لم تحمل ، تعمال مباحا وقال: بيب، ونوى يف نفسله لمدة شلهرين، ما تنفعه ه ه النية

ًٍ سللللواء كلان يمينلا أو غير يمين يتعلق بلالحقوو فلإنله يحملل علا   ،فيهلا األلفلا  علا ال«لاهر لضللللاعلة فلالراهو أن كلل لف

 ال«اهر ال علا النية.

 : قعل النعظ 

مددددع ع  وددددْ أاِدى فددددم ع يددددا مددددا لددددِ ْر ع كع قددددا الددددْ  وا

 

مددددع ع   قددددْ ع ا مددددا رددددا لددددا قددددْ م اسدددددددْ مم الددددنددددِ ةددددِ
نددددم  لددددم

 الشـــرح: 

 .وه ا ليس هو األصل ه ا خالُ األصل، لكنه يف مسالل معدودة ،يعن  أنه قد ينوي العبد نفاًل فيقل الفعل فرًضا  

ا وتربأ ذمتله من الفرف  ،مثلال ذللك: لو حا من لم يحا الفريضللللة بنيلة النفلل أقرب من ذللك   ،فلإن الحا يقل فرضللللً

 .فإن ذمته تربأ من العمرة الواهبة ،العمرة لو أن شيًحا ال يعلم أن العمرة واهبة عليه فاعتمر علا أن فعله نافلة ه ه نيته

ع  ا عمة  يموٌ  واج من المسالل النزاعية يف ه ا الباب   :ه ا له صورتان ،لو  عف يموع 

: أن يكون عليه بواُ اخفاضلة ال ي هو ركن، هو ركن وعليه بول اخفاضلة، ماذا فعل  باُ تنفاًل ا األولىال دوك

يوم العيلد بلاُ تنفاًل ثم لم يطل لإلفلاضللللة وخرج من مكلة وذهلب إلا بللده هلل يكون أدى الفرف أو ال  بعض أهلل 

ٍُ أوقعله   وهل ا ، بعلد ذللك التعلق فهو عن بواُ اخفلاضللللةالعلم يقولون: نعم إذا تعلق بواُ اخفلاضللللة بل متله فكلل بوا

م هب المالكية، ما دام أنه وقل بعرفة وباُ بعد نحللل الليل من ليلة النحر فه ا هو بواُ اخفاضللة، نواه أو لم ينِوهم 

لكن هملاعلة من أهلل العلم يرون أنله ال يحللللوم ألن  .ألن الل ملة شللللغللة هبل ا الفرف، فهنلا يقل الفرف وقلد نوى نفلله

 وه ا هو الراهو. «إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرٍل ما نوى»:  قول النب األصل 

غير أن الفقيه قد يلاا إليه يف حال الضللرورة القحللوى، يعن  إنسللان ما باُ بواُ اخفاضللة وسللافر وقد باُ يوم 

اخفلاضللللة، وذهلب إلا بالده وال العيلد أو بعلده نلافللة، أو بلاُ بواُ الوداع وملا بلاُ بواُ اخفلاضللللة وال نوى بواُ 

فإن الفقيه إذا ن«ر قد يقول بالقول ما دام أنه   ،ما يسلللتطيل الرهوع  ،يسلللتطيل الرهوع إما ن«اًما أو لقدرة مالية أو لغير ذلك

باُ بواًفا بعد أن وهب عليه بواُ اخفاضلة فإنه يقل عن بواُ اخفاضلةم ألن ه ا األمر فيه ضلرورٌة ظاهرة ويف عدمه 

 .ظاهرة لكنه ليس األصل وال الراهومرقٌة 
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ما يعلم أن بواُ الوداع واهب أو ي«نه مثل العمرة ليس فيها   ،: أن يطوُ عند خروهه من مكة تنفاًل وال وكا الثعمةم

فهل ا يقل عن بواُ الوداعم ألن  ،اراد قبلل أن ييرج أن يطوُ تنفاًل فل بواُ وداع فطلاُ تنفاًل ألن قلبله تعلق بلالبيلة 

 رع  قد ححل وهو أن يكون آخر عهده بالبية الطواُ وقد ححل ه ا.المقحود الر

ا مما ي كره العلماء تحة ه ا من هلس للترلللهد األخير يف الحلللالة ونوى األول تعرفون الترلللهد األول عند   ،أيضلللً

نحو وإن كان الحللحيو أنه واهب، فالس للترللهد األخير ونوى األول إما ذهواًل أو    ،همهور الفقهاء سللنة ليس بواهب

 ذلك فإنه يقل عن الترهد األخير.

 :قعل النعظ  

ةدددددِ ْ  أاِ  الدددددنددددد  ْ  لدددددم مدددددا اعدددددْ ٌم وا مدددددا عيدددددم  خدددددا

 

ةددددِ ْ  
قددددم ةددددْ اددددا ابم   الددددْ وا يدددددددا م األالددددْ حا  لددددم

 
ًلاام  ال دددددددددِ  وا

و م وع دددددددددع مم الددددددْ ةددددددِ نددددددم  كددددددا

 

عام   الددددددِيكددددددا عام وا ةددددددا ال ددددددددد  م  وا حددددددا الددددددْ  وا

 الشـــرح: 

كيفيلة النيلة يف  موفيله تكلل ال حلاهلة إليله وهو تفحلللليلل كيفيلة النيلة يف كلل عبلادةهل ا يف الحقيقلة مملا ذكره الفقهلاء  

 الوضوء، كيل ينوي يف الوضوء، وكيفية النية يف الحالة، وكيفية النية يف الزكاة، وكيفية النية فيما يحتاج إلا كل ه ا.

ات به الرللللرع وإنملا فيله تكلل. وقد أبال النيلة ه  أن يوهد األمر يف القللب وانتهينلا، وه ا أمر لم يات به دليلل ولم يل 

وأنا أقول ه ا من العلم ال ي الاهل به أحسلن من   ،الفقهاء ال ين ُعنُوا ب كر ه ه الكيفية يف ه ه المسلالة وأحدثوا مسلالل

 أن يوهد العزم يف القلب فإذا وهد العزم يف القلب فقد ححلة النية. ،العلم به، كيفية النية ظاهرة

 :قعل النعظ  

ولع لمعلِ ّك  ةاع الا يايع
ةام: اْلةاقم

اع الِثعمم ععم ا  اْلقا

ى لدددا ع فدددا  يدددا
يدددثم حدددا م اا الدددْ

ع  دددم يدددا ةدددمدددع لدددم  دا

 

ع   لددددا رددددا ْ  ثددددا رم م قددددا ةددددْ هددددا مددددم   وا يدددددددْ     ع

 
ْ خدددددع ع  لدددددا ا  فدددددا يددددد ا ق  عدددددا م رع ْا  دددددع   دددددم

 

وا   مدددع ْ  ناصددددددِ ع قدددا مدددا ابم كدددا وا ةددد ا االالدددْ
مدددم  جدددا

 الشـــرح: 

 .الةقةا ال ييول لعل كه ه القاعدة الثانية من القواعد الكربى وه  قاعدة: 

ع نو لَّمرم وهو عند الفقهاء    .يقال: َيُقَن الماء يف الحوفم أي: ثبة واسلتقر  : هو الثابة المسلتقر.والةقةا  ع ثره جي  

 :ظا
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ع ال احلمعل فة  أنا اسللتدنة منك مئة ريال ه ا يقين عندي، أنا أعلم هازًما أين اسللتدنة منك مئة ريال،   م ع ثره جي  

فلانلا اين هلازم ليس هنلاو  -ببعًلا اين الميلابلب ماهول وبل للك ليس ألحلٍد منكم أن يقول: إين أقررت لله بمئلة ريلال-

 .احتمال

وأنا اين بعد ثالث سلللنين أو أربل سلللنين   يف أول سلللنة لمايئ  للمدينة اسلللتدنة من زميل  مئة ريال  منو لَّمرم ظا

ا يقينًا فاليقين عند الفقهاء يرلمل األمر  ا عند الفقهاء يسلم  ضلعل هزم  باين اسلتدنة لكن بق  راهًحا يف نفسل  ه ا أيضلً

 .المازوم به واألمر ال ي يغلب علا ال«ن

ع عند   الرلك يف اللغة هو التداخل والمراد بهو  .أي: ال يدفل حكمه بالرلكِّ   ال ييول   احلمعال  رجوح 
الققيع   ع احلمم

ع ا.سوا  كع  ظنمع نو يفام و قلياًل أو تساوى فكله يسما شكم  م يعن  سواء تره 

فلاألمر المعلوم ال يرتفل حكمله بلالم«نون، فمن توضللللا فقلد ُعلِمَلْة بهلارتله فلإن احتملل أنله قلد أحلدث لكنله لم يغللب 

توضلا لحلالة المغرب وصللا المغرب وبق  يف الدرس ثم عند أذان العرلاء   علا ال«ن فإن الطهارة ال تزول هب ا، إنسلان

و قلياًل لكنه لم يحبو غلبة ظن أو ترد د علا حدد سواء، فاألصل أنه متوضب.  ححل عنده احتمال أنه أحدث سواء تره 

نه متوضلب، والمالكية ببًعا القاعدة متفق عليها والمثال ميتلل فيه لنفس القاعدةم يعن  الامهور يقولون: األصلل أ

يقولون: اليقين أنه متوضللب فال تزول   الزميوكيقولون: ال، ياب عليه أن يتوضللا، لنفس قاعدة اليقين ال يزول بالرللك،  

يقولون: األصل اليقين أنه مطالب بالوضوء شرًعا فال يزول ه ا مل الرك، والراهو   المعلاةم  .بهارته بالرك يف الحدث

 .ده األدلةقول الامهور هو ال ي تسن

 يعن  حلديلث أب  هريرة رضلللل  اهلل عنله أن النب «،  يف مسلللللٍم وغيره قلد ثبتلا  دليلهلا من الحلديلث يلا فتا»:  والنلاظم قلال

    :فال ييرهنَّ من المسللاد   ،رج منه شلل ء أم الَخ إذا وهد أحدكم يف بطنه شلليًئا فاشللكل عليه أَ »قال

رواه مسللم، ه ا الحديث ال ي أشلار إليه الناظم تبًعا ألصلله وهو حديث ظاهر هدا يف   «حتا يسلمل صلوًتا أو ياد ريًحا 

ك أي: وهد حركة يف بطنه أو حركة يف عضلالِت ميرهه. بعض   «إذا وهد أحدكم يف بطنه شليًئا »  ،أن اليقين ال يزول بالرل 

ية برلل ء يتحرو ه ا يدخل يف:  الناس يايت يقول: أنا  م أي: شللكَّ «فاشللكل عليه»،  «إذا وهد أحدكم يف بطنه شلليًئا »حسلل 

بعض -  م أن يسلللمل الحلللوت ال ي يعرفه الناس.«أخرج منه شللل ء أم ال فال ييرهنَّ من المسلللاد حتا يسلللمل صلللوًتا »

 -ما ُيرلك فيه   ،ي يعرفه الناسنقول: ال عربة به حتا تسلمل الحلوت ال   ا،الموسلِوسلين ياتيك ويقول لك أنا سلمعة صلوت

 أي: ياد الرالحة المعروفة الت  يعرفها الناس، فه ا ظاهر هًدا يف أن اليقين ال يزول بالرك. «أو ياد ريًحا »

ك  إلا النب  الرهل ُيييَّل إليه أنه     ومثله ما هاء يف الحللللحيحين عن عبد اهلل بن زيد أنه قال: شللللُ

 .«ينحرُ حتا يسمل صوًتا أو ياد ريًحا ال »:  ياد الر ء يف الحالة فقال
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إذا شلللك »قال:      ومما هو كالن  يف القاعدة حديث أب  سلللعيد اليدري رضللل  اهلل عنه أن النب 

وه ه   .رواه مسللم يف الحلحيو  «علا ما اسلتيقن  كم صللا أثالًثا أم أربعا فليطرب الرلك وليبنِ   أحدكم يف صلالته فلم يدرِ 

 .كا ا اليقين ال يزول بالرك

ه ه القاعدة ع«يمة الفالدة تدخل هميل أبواب الفقه وهبا تطمئن القلوب وتندفل الوسللاوس. ديننا أيسللر من مرللقة و

 واهلل اليقين ال يزول بالرك كن علا يقين من ه ا ترتو بيقينك يف هميل األمور. ،الوسواس

 :قعل النعظ  

را ْ  ثددددا اددددْ لددددا يدددددددْ ٌ   ع
اعددددم وا ع قددددا يددددا لددددا حددددْ يددددا  وا

 

را ْ   ردددددِ حدددددا ع  دددددع يدددددا عكدددددا يدددددا ْه فدددددا جدددددا كا  اممدددددْ ا

 
ع  عمدددا ردددا لدددا ع اسددددددْ مدددا كم األاصددددددْ ع كدددا لدددم ْا ذا   دددم

 

ع  عمددددا ع كددددا ى  ددددا مددددا ع ا عددددا ع كددددا ع ع  ددددا قددددا  لددددا

 
 لشـــرح:ا

واألصللل هنا يعن    ،نصدد  لقع   ع كع  عمى  ع كع أولها   ،ه ه القواعد المندرهة تحة قاعدة اليقين ال يزول بالرللك

ك هبلا حتا يثبلة النلاقض، فلالقلاعلدة المسللللتمرة أن ملا ثبلة يف زملان ملاٍف يثبلة يف الزملان القلاعلدة المسللللتمرة الت  ُيتمسلللل 

 الالحق حتا يثبة التغي رم يعن  الحاضر والمستقبل حتا يثبة التغير.

ليسلة مندرهة تحة قاعدة اليقين ال نفسلها وبعض أهل العلم ياعل ه ه القاعدة ه  قاعدة اليقين ال يزول بالرلك  

وهميل القواعد الت  سلللتايت تدخل   ،وه  يف الحقيقة مسلللاوية لقاعدة اليقين ال يزول بالرلللك يف المعنا  ،يزول بالرلللك

 تحة معناها.

 :قعل النعظ  

ع ناصدددددددِ ا ا ةددددمددددا األاصدددددددْ ع فددددم مددددِ ْ وا  ألائددددم

 

مدددددِ ْ   يدددددم ا الدددددْ ع ذا مم يدددددا اع الددددد   دددددِ ا ا را  لدددددا

 الشـــرح: 

ا للناس،  ،نصد  لرا ا ال  م  :ه ه القاعدة ومعناها أن القاعدة المسلتمرة براءة ال مة من الرلغل بالواهب شلرًعا أو حقم

 فاألصل شرًعا براءة ال مة من المطالبة حتا يايت الدليل.

عليكم شلللرًعا ك ا قلنا ما الدليل  فإن هاء بالدليل وإال رددنا قوله وقلنا األصلللل براءة فلو هاءنا شلللي  قال ياب  

بعض النلاس يايت يف   ال مة من ه ه المطلالبلة. اين بعض النلاس يسللللتغلل مكلانتله يف العلم عنلد النلاس فيوهب عليهم أموًرا.

بلاللدليلل وإال قلنلا األصللللل براءة   هلاءل  إن بعض المنلاسللللبلات ويقول: يالب مقلابعلة البضللللالل الفالنيلة، نقول لله ملا اللدليل 

يرسلللل لك حديًثا ويقول ياب عليك أن ترسلللله إلا عرلللرة أشلللياع وإال فانا خحلللمك فلزم  وبعض الناس يُ   ،ال مة
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وحاياك يوم القيامة بين يدي اهلل، بعضلهم حتا يرسلل لك دعاء: اللهم اشلل أم  شلفاء عاهاًل أرسلله إلا عرلرة وإال 

 .إلزام الناس بما ال يلزم ال ياوز ،امة، ما ياوز ه افانا حاياك يوم القي

ك لك يف حقوو الناس هاءو إنسللان   ،فمن أوهب علا الناس شلليًئا شللرًعا بالبناه بالدليل وإال فاألصللل براءة ال مة

ة وإال وقلال: أنلا ل  عليلك ألل ريلال، ملا أتل كر أنله صللللار بين  وبينلك معلامللة، قلال: إال أنلا ل  عليلك ألل ريلال نقول: أثبل 

 فاألصل براءة ال مة وهك ا.

 :قعل النعظ  

ًلا  ودددا ْ  فدددا ٌ  هدددا رع ِك ا دددْ ع يفددددددا مدددا ثدددع ةدددْ حدددا  وا

 

ًلا   وددددا قددددْ ْ  يددددا عالاصدددددددْ ع نامددددِ ع لددددا  ناْو الا فددددا

 الشـــرح: 

  ال ك   القو  ه  وق  نو ل  يق  

 .لم يفعل حتا يثبة أنه فعله فإن األصل أنه نثنع  القو  ال ك ن  كع 

شللككة هل سللادت السللادة الثانية أو لم أسللاد  القاعدة المسللتمرة أين لم أسللادم ألن األصللل عدم وأنا أصللل  

وقوع السلاود فاكون مطالًبا بالسلادة الثانية حتا يثبة أين سلاد، ببعا ه ا يف حال السلالمة من الوسلواس، أما إذا وهد 

وال يومه يحلل  ال«هر إلا العحلر، والعحلر نه لو التفة إلا الرلك لبق  يحلل  بم ألالوسلواس فال يلتفة للرلك مطلقا 

إلا المغرب، والمغرب إلا العرلاء، والعرلاء إلا الفار، والفار إلا ال«هر ثم يرلك يف اليوم التال  يف اليوم ال ي قبله، 

 .فإذا وهد الوسواس أهدر الرك

ملا   ،خالع يغلق البلاب يف الطالو الموسللللوس ال كنلايلة لله «الموسللللوس ال كنلايلة لله»حتا يف الطالو يقول العلملاء:  

ال ماال للوسلللواس يف ديننا، لو تعلم الناس العلم لعلموا أن الوسلللواس ال ف  ،يؤاخ  إال بحلللريو الطالو إن ثبة أنه قاله

ة المسلتمرة مكانة له. الرلاهد أنه إذا لم يكن اخنسلان موسلوسلا وشلك يف أثناء العمل هل فعل بعضله أو لم يفعل  فالقاعد

 .أنه لم يفعل فيطالب بالفعل حتا يثبة أنه قد فعل وإال بالبناه بان يفعل

 فإن األصل كمال العمل فال يلتفة إلا الرك. ن ع نذا وج  ال ك لو  القراغ  ا الوم 

نطوُ ولم أَر عليه  إنسللان هاءين وقال: يا شللي  أنا شللككة هل ه ا الرللو  السللابل يف الطواُ أو السللادس ونحن

 سواًسا أقول له ه ا السادس وْأِت بالسابلم ألن ه ا يف أثناء العمل وال وسواس.و

سلالته متا شلككة    ،وأنا يف المسلعا هاءين شلي  قال: يا شلي  أنا شلككة يف بوايف هل أنا بفة سلتة أو سلبعة

 قال: اين ونحن نسعا، نقول: األصل أنك فرغة علا كمال وبوافك صحيو وال تحتاج إلا ش ء.
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 إنسللان يف رم  الامار قال: أنا شللككة هل رمية سللتما أو سللبًعا ونحن نرم ، أقول له: ارِم السللابعة. بعد ما هاءين

أنلا ملا رميلة إال   ذهبنلا إلا المييم سللللمل النلاس هل ا يقول: واهلل أنلا نسلللليلة واحلدة ثم رهعلة وهل ا قلال: هلا! واهلل يمكن

 إلا ش ء.خمس وشك، نقول: األصل أنك فرغة علا كمال وال تحتاج 

 إذن نفرو بين الرك يف أثناء العمل فاألصل عدم الفعل، وبين الرك بعد الفراغ من العمل فاألصل كمال الفعل.

 :قعل النعظ  

ًلا  مددددم ةددددرم حددددع ثددددم اددددا الددددْ ةدددد م وا
مددددم قددددا  ناْو   الددددْ

 

ًلا   أاصددددددِ ع يدددا مدددا ردددا يددددددْ ةددد م حا
مدددم قدددا ى الدددْ مدددا  عدددا

 الشـــرح: 

 .فإنه ُيحمل علا القليل يف العمل وعلا الكثير يف الحقوو منذا يفِك   القمة  نو الاثةر 

هل ه ه الرابعة أو الثالثة ، فإنك تطَِّرب الرلك وتبن  علا  ،وأنة تحلل  شلككة هل صللية ثالث ركعات أو أربًعا 

اليقين وهو أنك صلللية ثالًثا وتايت بالرابعة، ببًعا كما قلنا ما لم يكن هنالك وسللواس فإن كان هناو وسللواس فال شللكم 

فُيحمل علا القليل   هناو وسلواس وشلكَّ اخنسلان هل صللا ثالًثا أو أربًعام ه ا شلٌك يف العمل بين القليل والكثير  لم يكن

 يف العمل.  ا، هفيبن  علا ما استيقن وهو أنه أتا بالقليل ويطَّرب الرك وهو أنه أتا بالكثير

أما يف الحقوو فُيحمل علا الكثيرم ألنه أبرأ لل مة، أنة متيقن أنك اسللتدنة من أخيك لكن شللككة هل اسللتدنة 

تدنة منلك قبلل سللللنلة قال: نعم، قللة: كم  قال: واهلل ما أدري مالًة أو مالتين  وذهبلة إلا أخيلك وقللة: يا أخ  أنا اسلللل 

تحملله علا الكثير يف الحقوو   ،نسلللليلة، فلانلة اين ترللللك يف قليلل وهو الملاللة وكثير وهو الملالتلان، فُيحملل علا الكثير

 فتحمله علا المالتينم ألنه أبرأ لل مة وأحو  للنفس.

 :قعل النعظ  

وا األاصددددددْ ع  ودددِ ع ع قدددا مدددِ
ْا  دددم ا اْ كدددا ا ودددا ا   الدددْ

 

اْ   ع قدددا ا ي وا دددا زدددم ع يدددا و ا  دددا رع رمْف فدددع ععدددْ  فدددا

  

 

 الشـــرح:

ا قلاعلدة:  األصدددد    هل ه قلاعلدة من القواعلد المنلدرهلة تحلة قلاعلدة: اليقين ال يزول بلالرللللك وه  قلاعلدة نلافعلة هلدم

ا، واألصللل عدمها  بل  ليسللة أصلللية  ،، واألمور العارضللة ه  األمور الت  تحدثاأل وك الوعك ددم الو ا  ،تعرف عرضللً

 األصل يف األمور العارضة عدمها وأ ا لم تقل فالقاعدة المستمرة عدمها. ،األصل السالمة منها 

هاء إنسلان اشلكى منك سليارة وبعد أسلبوعين رد السليارة وقال: يف السليارة عيب وأنة ال تعلم أن ه ا العيب كان يف 

وإنما وقل عند المرلكيم ألن  األصلل يف األمور العارضلة   -لم يقل عند البالل -السليارة فاألصلل أن العيب لم يقل عندو 
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العلدم إال إذا ُوهلد دليلل يلدل علا خالُ ذللك يعن  مثاًل قلال اليرباء: هل ا العيلب ال يمكن أن يقل يف خالل أسللللبوعين، 

 ه ا العيب له سنة فهنا ننتقل عن القاعدة المستمرة.

يومين ادَّعا أ لا كلانلة ثيبًلا، نقول: األصللللل يف األمور العلارضللللة العلدم، أو يومًلا   ،ا رهلل بعلدملا تزوج امرأة ودخلل هبل 

 واألصل البكارة والقاعدة المستمرة البكارة حتا ُيثبة خالُ ذلك.

إنسلان بعدما رهل إلا البية دخل الحمام فوهد يف لباسله أثر غالف نقول: األصلل يف األمور العارضلة العدم وأن ه ا 

خرج منه لم ييرج أثناء الحللالة وإنما خرج بعد، فاألصللل يف األمور العارضللة العدم ثم تايت قاعدة أخرى اليارج ال ي  

 .ترتبف هبا 

 :قعل النعظ  

ا ِ كا قددددا عدمثم ناْ  يددددع حددددا األاصدددددددْ ع   الددددْ  وا

 

ا   كا ر  ع قدددددع ةدددددمدددددا ع م فدددددم بم الدددددِي دددددا را أاقدددددْ  لدددددم

 الشـــرح: 

، األصللل يف األمور العارضللة إذا وهدت أن األصدد    الحعدث ن ددعفل  نلى نقرب نوقعي ه ه قاعدة مندرهة وه :   

ُتضلاُ إلا أقرب األوقاتم ألن األصلل يف األمور العارضلة العدم. فكما قلنا يف عيب السليارة إذا وهد العيب يف السليارة 

 المركي حتا ُتثبة خالُ ذلك.يف يد المركي نقول: نضيل العيب إلا زمنك أنة أيها 

يف ه ا المثال ال ي ذكرته: ذهب إلا البية بعد الحلالة ووهد أثر غالٍف يف لباسله فإنا نقول: نضليل ه ا إلا أقرب ما 

 يكون إلا دخولك الحمام، ما قبله األصل العدم.

به وال يت كر زمن االحتالم هل هو إنسلان نام يف الليل وقام وصللا الفار ونام بعد الفار ولما اسلتيقً وهد منًيا يف ثو

 قبل الفار وإال بعد الفار 

نقول: نضليفه إلا آخر نومة وه  النومة بعد الفار، فاألصلل يف األمور العارضلة العدم واألصلل إضلافة الحادث إلا 

 .أقرب أوقاته

 :قعل النعظ  

ْ  نمالِ  عحددددا لددددا ع اام ةددددا األاصدددددددْ ع   األايفدددددددْ  وا

 

ِل   ًلا نمْ  دا رددددم ةددددٌ  قددددع لددددم رم دا وددددْ حددددا مددددْ  لددددم

 الشـــرح: 

يعن  أن القاعدة المسلتمرة يف األشلياء العادية النافعة اخباحة واخذن حتا يقوم دليٌل علا   ،األصد    األيفدةع  االعحم

فقولنلا األمور العلاديلة ُييرج العبلاداتم  لقدععد ا الميددددلمرا   عدعداا الندعس   ن وكه  الودعديدم الندعفودم االدعحدم،ا.  التحريم

األصلللل يف العبادات المنلم   «األصلللل يف العبادات التوقيل»ألن األصلللل يف العبادات الح«ر وه ا معنا قول السللللل:  
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األصللل أنك ممنوع من إنرللاء عبادة حتا يقوم الدليل علا العبادة أما األمور العادية الت  منافعها يف الدنيا فاألصللل فيها 

 باحة.اخ

قلنا األصلللل يف األمور العادية النافعةم النافعة ه ه ُتيرج الضلللارة فما ثبة ضلللرره من العادات األصلللل فيه التحريم 

 .«ال ضرر وال ضرار»أو  «الضرر ُيزال»للقاعدة الت  تاتينا وأصلها الحديث: 

 بناه بالدليل وإال رددنا قوله.إذن األصل يف األمور العادية النافعة اخباحة فمن ادَّعا تحريم ش ء منها بال

 ،فيه ألوان ونحو ذلك قال: اهلل المسلتعان ما ياوز لكم   ،هاء شلي  إلا بالب علم يف بلد يلبسلون لباس أهل البلد

نقول له: ما الدليل علا أنه «.  تسللللمل بالمعيدي خير من أن تره، »ه ا وأنتم ُتسللللمون بالب علم  ،البد من قمي  أبيض

وثياب الناس من األمور   ،بالب العلم  إن هاء بالدليل وإال رددنا قوله قلنا: األصلللل اخباحة ياب الثوب األبيض علا

 ئا وك ا يف الطعام بعض الناس إذا كره شلللي  .العادية فإن كانة ال ضلللرر فيها وال ميالفة للرلللرع فإ ا تحمل علا اخباحة

ما     النب   ،ال تحرمه علا أحدإذا كرهة شللليًئا فدعه و  ،حرمه وه ا غلف األصلللل يف األشلللياء اخباحة

 . أكل الضبم ألنه ليس يف ديار قومه فكرهه لكن لم يحرمه

]الَبَقَرِة: فاألصلل يف األشلياء العادية النافعة اخباحة. اهلل عز وهل يقول: ُُهَو الَِّ ي َخَلَق َلُكْم َما فِ  اأْلَْرِف َهِميًعا   

م ألنله ال يسللللتقيم االمتنلان إال بلاخذن فيكون األصللللل يف «االمتنلان فيلدل علا اخذنهل ا خرب يف مقلام  »قلال العلملاء:  .  [29

 .التحريم األمور العادية اخذن واخباحة حتا يثبة الدليل علا

 :قعل النعظ  

ع م  علع األاصدددددددْ ع   األاْلبدددددددا قددددا ا يددددع  كددددا ا

 

ع م   ًلا دمفدددددا ع لدددددم قددددد  مدددددا مدددددْ رع  دددددع ودددددْ حدددددا  الدددددْ

 الشـــرح: 

ا مندرهة تحة قاعدة اليقين ال يزول بالرللللك   األصللللل يف الفروج   ،األصددد    األلبدددع  اللحري ه ه قاعدة أيضللللً

فلاألصللللل أن أعراضللللنلا حراٌم علينلا حتا تثبلة  ،القلاعلدة المسللللتمرة يف الفروج أ لا محرملة حتا تتيقن اخبلاحلة  ،التحريم

ثالثلة أمور يثبلة أ لا  ،ه وأنله عقلد عليهلا وأ لا ه  هل ه بعينهلا اخبلاحلة فال ياوز للرهلل أن يطلا امرأة حتا يثبلة أ لا تحلل لل 

واليوم  ،تحلل لله يعن  يثبلة أ لا ليسللللة من المحرملات عليله علا التلابيلد ويثبلة أنله عقلد عليهلا أو ملكهلا مللك يمين

 ولو خطبها.قبل العقد ه  حرام عليه ما ياوز أن يعاملها معاملة الزوهة حتا  ،يثبة أنه عقد عليها  ،الموهود العقد

بعض بللدان المسلللللمين عنلدهم الِيطبلة يعنون هبلا العقلد الرللللرع    ،ببعًلا يلا إخوة مرللللكللة النلاس يف المحللللطلحلات

لكن نتكلم عن الِيطبة الت  تسللبق العقد   ،إذا عقد عليها فهو زوهها   ،نحن ما نتكلم عن ه ه اليطبة  ،والزواج هو الحفلة

ن ياالسلها ين«ر الن«رة الرلرعية فقف بعض الناس عندهم الن«رة الرلرعية حتا لو خطبها فاألصلل أ ا محرمة ما ياوز أ
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دخله  قال: الن«رة الرللرعية واهلل وما يُ   ،ما اكتفينا وكل أسللبوع داخل البية  ،باب مفتوب قال: واهلل نكرر الن«رة الرللرعية

بعض الناس يتالعبون بالرلرع ه ه أهنبية عنك أباب   .الن«رة الرلرعية مرة واحدة إما أن يريدها أو ال يريدها   .ال زال قلب 

ما ياوز أن يدخل عليها وياالسلللها مرة   ،الرلللارع لك أن تن«ر إليها مرًة إذا كنة صلللادًقا يف النية أن تيطبها إن أعابتك

 ومرتين وثالث وأربل وخمس بحاة الن«رة الررعية وال أن يكلمها كالم األزواج.

 ..التليفون وبول الليل أحبك وما أدري إيش وإذا شللاء اهلل إذا تزوهنا نفعلبعض الناس إذا خطب خالع يمسللك  

اهلل ييسللر الدوام لكنها أهنبية عنك ما ياوز أن تكلمها إال بما   ،حرام! ه ه المرأة أهنبية خطبتها   ،حرام ه ه المرأة أهنبية

 ياوز أن تكلم به األهنبية.

لعقد الرلرع . والثالث أن يثبة أ ا ه  وه ا األصلل لكن مثاًل األصلل يف األبضلاع التحريم حتا يثبة الحل وهو ا

قلد يعقلد اخنسللللان أو ُيعقلد لله بلالوكلاللة ولم ير المرأة عنلد العقلد، فلإذا هلاء البيلة ووهلد امرأًة يف بيتله، ملا ياوز لله أن ُيقلدم 

 التحريم. علا وبئها علا أ ا زوهته حتا يعلم أ ا ه  المرأة الت  زوهة له، فاألصل يف األبضاع

 :قعل النعظ  

ةددددقددددا ْ  قددددم حددددا ًلاام ناصددددددد  م الددددْ اددددا  وا  الددددْ

 

ةددددددقددددددا ْ   ْوفددددددم ًلا يددددددا كا اهللع عددددددا قددددددا زا  كا

 الشـــرح: 

م يعن  القاعدة المسلللتمرة أن ُيحمل الكالم علا الحقيقة وإن األصددد    الاًلا الحقةقمه ه من القواعد المندرهة:   

 شئة قل علا ال«اهر حتا يثبة خالُ ذلك.

فاألوالد األصلل أن ُيحملوا علا المباشلرين ال علا األحفاد، فلو أوصلا شليٌ  بثلث ماله ألوالد زيٍدم فإن الكالم 

ُيحمل علا أوالد زيد مباشلرة، ال ين ينتسلبون إلا زيد مباشلرة هل هم ال كور أو اخناث  ُيرهل إلا العرُ أو النية، لكن 

 احًدا لزيد أعطيناه الوصية.ُيحملون علا المباَشرين، فلو وهدنا ولًدا و

لكن هل ا خالُ الحقيقلة خالُ ال«لاهر  ،بيلب إذا لم نالد لزيلٍد أوالًدا فلإنله ُيحملل علا األحفلادم ألن األحفلاد أوالد

 ولكن إذا لم يوهد األوالد المباشرون فإعمال الكالم أولا من إهماله، فنحمل األوالد علا األحفاد وهك ا.

 :قعل النعظ  

ى لدددا ادددْ م  دددا حدددع رع   الدددْ
عهدددم الدددودددِ األاصددددددْ ع وا  وا

 

ى   ةدددٌ  نايدددا ْق دددددددم ةددد م يدددا قدددم ع فدددا عكا دددددددا ودددا  يدددا

 الشـــرح: 

 .هو ظن يقابل الحكم الثابة والوعهر ،هو الحكم الثابة والمستححب األص  
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يعن  األصلل يف الماء الطهارة، الحكم الثابة للمياه الطهارة، وال«اهر يف المياه الت  تسليل يف الرلوارع النااسلة، فإذا 

 األصل أنه باهر، وال«اهر أنه ناس. معندنا أصل وعندنا ظاهر موهدنا ماًء يسيل يف الرارع

رأيلة الملاء الحللللايف ييرج من بيلة هل ا  ،ببعًلا ملا لم يوهلد ملا يلدل علا أحلد األمرين، إذا وهلد ملا يلدل علا الطهلارة

لكن إذا وهدت ماًء يف الرلارع   ،ورأية ما يدل علا النااسلة من رالحة أو لون أو نحو ذلك فه ا هو الحكم  ،هو األصلل

مثاًل تمر  يف منا وتاد م  وي«هر ه ا تماما يف وقة الحا  ،«اهرهنا يتعارف األصل وال  ،ظنك أنه ناس وظاهره أنه ماء

مياًها سلاللة األصلل يف الماء الطهارة لكن مل ما تعرفه عن الحااج ووضلل الحا ت«ن النااسلة فهل نتمسلك باألصلل  

سله أو أن ال«اهر ينقل األصلل فنعمل بال«اهر ونقول   إنه ناس فإذا ونقول األصلل الطهارة  فإذا أصلاب ثوبك فإنه ال يناِّ

س هب ا وقد اتفق العلماء علا أن العمل يكون باألصل وال ُيلتفة إلا ال«اهر ه ا األصل.  أصاب ثوبك فإنه يتناَّ

اتفق العلماء علا أن  األصلللل أن ُيعمل باألصلللل وال ُيلتفة إلا ال«اهر ال ُيلتفة إلا االحتمال لكن إذا قوي ال«اهر 

كالماء الموهود يف الحمام ال ي ُتقضللا فيه الحاهةم ألن الحمام ُيطلق علا   ،ل بهحتا غلب علا ال«ن صللار يقينًا فُيعم

المغتَسل وُيطلق علا مكان قضاء الحاهة نحن نتكلم عن الماء الموهود يف المكان ال ي ُتقضا فيه الحاهة وإن شئنا أن 

اهة فه ا ي«هر أنه ناس ظهوًرا قويما نقول بتحديٍد أكثرم الماء الموهود حول الكرسلل  ال ي ُيالس عليه ُتقضللا فيه الح

فُيعملل بلال«لاهر ملا لم يثبلة خالُ ذللك، فنقول هل ا الملاء الموهود حول الكرسلللل  ال«لاهر أنله ناس وهو الل ي ُيعملل بله 

 .حتا يثبة خالُ ذلك

 

 

 :قعل النعظ  

علم  مدددددا لدددددم ِردع احدددددْ زدددددا األاصددددددددْ ع نمْ   دددددع  وا

 

ْيام   زددددا ْ  لددددم جدددد  عكا ددددددددا ع كا علم عددددا قددددا  الددددْ

 الشـــرح: 

د احتمال لم يغلِب علا ال«ن فإنه ُيعمل باألصل ويتمسك باألصل.   يعن  األصل إن كان ال«اهر ال ي ُيعارضه مارَّ

 :قعل النعظ  

ا ع نمْ  هددددا ا ْي دددد  را جددددا
عهددددم جدددد  م الددددوددددِ كا  وا

 

ا  ندددا ا يددددددْ ع  ع ْرعددد   ا يفددددددا
ردددا   مع ددددددم  لميددددددا

 الشـــرح: 

و ال«اهر إن قوي، ومن    فالرهادة ُتثمر ظاهًرا ُيكو به األصل. ،قوته أن يكون أثًرا لسبٍب شرع  مثل الرهادةرهِّ
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هاء برلللاهدين وشلللهدا أنك   لكناألصلللل براءة ال مة،    م قلنا ادَّعا عليك أحد أنك اسلللتدنة منه ألل ريال وأنكرَت 

ه ا ال«اهر قويم ألنه اسلللتند إلا اسلللتدنة منه ألل ريال إًذا ال«اهر هنا أنك اسلللتدنة فنُقدم ال«اهر علا األصللللم ألن  

 .سبٍب شرع  اعتمده الررع وهو الرهادة

 :قعل النعظ  

ا  ناوم  عدا عددددددا  وا
ْرف  رددددددا   عددددددع  ناْو سدددددددددا

 

ل   وم ٌ  لددددم م قددددا ع دددددددم وددددْ ع عددددا و ع  ددددا اددددع  يددددا

 الشـــرح: 

باألصلل حتا َيقوى ال«اهر أو اسلتند إلا سلبٍب ُعريف ُيقويه، أو كان معه عاضلٌد يقويهم الرلاهد أنَّ األصلل هو العمل   

 فيغلب علا ال«ن ومن قوته ما ذكره الناظم.

 فيرب الثقة يكو به األصل فمن أخربو بنااسة الماء يثبة به ذلك. ،أيًضا مما يقوي ال«اهر خرب الثقة

ا    ،اردت أن تتوضلا منه هاءو ثقة قال: ه ا الماء متناسفوهدت إناًء وهئة   قة ث  -ليس ماهواًل عندو وال موسلوسلً

م ال«اهر علا األصل. ،أخربو أن الماء ناس هنا يعمل بال«اهر -  خرب الثقة يثمر عندو ظنًا غالًبا فنقدِّ

 :قعل النعظ  

ى األاصددددددا   نم ْ  مدددا حدددْ ع عدددا جددد  األاصددددددْ ا كا  وا

 

اْ   كدددم قدددع ع زع ودددْ علم  ددددددا مدددا
لدددم حدددْ

ردددا ع االم  سددددددا

 الشـــرح: 

 .االحتمال ضعيًفا ه ا كما تقدم األصل هو ترهيو األصل إذا كان  

 :قعل النعظ  

ع را   األاصدددددددا    ددددا
عهددددم جدددد  م الددددوددددِ كا  وا

 

ع  مددددا سدددددددم  وع
ع   رددددا

عْمبدددددددم ع لددددم يددددم وم ع ا قددددا  كددددا

 الشـــرح: 

 كما قلنا يرهو ال«اهر إذا قوي وأصبو غالبا علا ال«ن فإنه يقدم علا األصل. 

واهلل تعلالا أعلا وأعلم تليهلا، لعلنلا نقل هنلا وغلدا إن شللللاء اهلل عز وهلل نكملل هل ه القلاعلدة والقلاعلدة الت   ،بيلب

 وصلا اهلل علا نبينا وسلم.
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 الدرس الرابع

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

للعلالمين وعلا آلله وصللللحبله الحملد هلل رب العلالمين والحللللالة والسللللالم األتملان األكمالن علا المبعوث رحملة  

  .أهمعين

 أما بعد:

وتقبلل  ،وحقق لكم بيلب األمنيلات ،بيلب اهلل لكم األوقلات ،اهلل هل ه الوهوه الطيبلات احي ،فمرحبًلا بطالب العلم

 ،بمن ترهوا فيهم األمة خيرا كثيرا   ،سلر القلب عند مرلاهدهتم مرحًبا مرحبا بمن يُ   .وغفر لكم الزالت  ،منكم الحلالحات

وبلزوم غرز   وأوصللليكم ونفسللل  بتقوى اهلل وباخخالع هلل عز وهل وبالتمسلللك بسلللنة رسلللول اهلل  

 علماء أهل السنة فإن يف ذلك اليير يف الدنيا وايخرة.

نواصلل أحبت  يف اهلل الرلرب لمبيات المتعلقة بالقواعد اليمس الكربى من من«ومة الفرالد البهية لمهدل رحمه اهلل 

 عز وهل.

قلاعلدة اليقين ال يزول بلالرللللك، وآخر ملا وقفنلا عنلده ملا يتعلق بتعلارف األصللللل وال«لاهر   ملنلا مل القلاعلدة الثلانيلةز وال

كالم الفقهاء فيها كثير ويضلبطها لكم ما قدمناهم فقد اتفق العلماء علا أن األصلل   ،وه ه مسلالة بويلة ال يل ع«يمة األثر

«اهر ُيهدر أمام األصللل إال إذا أصللبو ال«اهر غالًبا علا ال«ن فإنه يرفل هو العمل باألصللل وأنه يقدم علا ال«اهر وأن ال

وايق  األصلللم ألنه إذا أصللبو غالًبا علا ال«َّن فقد صللار يقينًا وما ثبة بيقين يرتفل بيقين فيرتفل األصللل ب لك ال«اهر.  

 :الِوعهر يق ا عمى األص     وا ا ثًلثم الوممع  عمى ن 

 اهر إلا سبب شرع م أي: كان ال«َّاهر ثمرًة لسبب شرع .: إذا استند ال«  األول

 : إذا استند ال«اهر إلا سبب عريف قوي.والثعين

 : إذا وهد مرهو قوي لل«َّاهر.لثعلثوا

 : نيع ث  اخلمقوا    يعئ  ه   األ وك الثًلثم لو  ايقعقي  عمى ثًلثم  يعئ 

الرللهادة، فإذا ثبتة الرللهادة أثمرت ظاهًرا وياب العمل هب ا ال«َّاهر : العمل بال«َّاهر المكتب علا الميددألم األولى

يعن  من ادَّعا علا شلي  أنه اقكف منه مااًل وأقام بيِّنًة وشلهادة فإن األصلل براءة ال مة   .وترو األصلل باتفاو العلماء

ين بالرَّ   هادة.لكن باتفاو العلماء ياب العمل بال«َّاهر المكتب علا الرهادة فيثبة الدَّ
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ك لك اتفقوا علا تقديم ال«َّاهر الثَّابة بيرب الثِّقة علا األصلللل، فإذا أخرب ثقٌة عن أمر من األمور   [الميدددألم الثعمةم:]

، وإنملا نتكلم عن خرب الثقلة عن أمر علادي أو أمر نحن ال نتكلم هنلا عن حلديلث رسللللول اهلل -العلاديلة 

 .فإن ال«اهر المبن  علا خرب الثقة يقدم علا األصل -واقع 

كما لو أخرب الثقة بفعل من شي  ينايف المروءة فاألصل السالمة، لكن إذا أخرب الثقة بالفعل فإن ه ا الفعل يثبة ما 

 الثقلة كل للك لو أخرب الثقلة بلان الملاء ناس فلإن األصللللل هو الطهلارة، لكن ال«لاهر المكتلب علا خرب لم يلدفعله دافل منله.

 يقدم علا األصل فيحكم بنااسة الماء.

الت  اتفق عليهلا العلملاء يف تقديم ال«اهر علا األصللللل: فه  مسللللالة ثبوت الملك باليد، فكون   ون ع الميددددألم الثدعلثدم

اخنسلللان واضلللعا يده علا الرللل ء ويتحلللرُ فيه من غير نكير عليه من الناس فه ا يدل علا أنه يملكه، فاألصلللل عدم 

ألصلل أن اخنسلان يولد وال يملك شليئا، ولكن ال«اهر المكتب علا ثبوت اليد علا الملك يقدم علا األصلل الملك، ا

 فيثبة الملك لإلنسان بوضل يده عليه.

أم أنه دون ذلك حتا   ،ثم اختلفوا يف مسلللالل بناء علا اختالفهم: هل ال«اهر أصلللبو قويا حتا علا غلب علا ال«ن

  يبقا األمر علا تقديم األصل

 ه ه خالصة الكالم الطويل هدا للعلماء يف مسالة تعارف األصل وال«اهر.

 .ثم نواصل الررب لمبيات المتعلقة هب ه القاعدةم أعن : بقيتها من حيث وقفنا 

 :قعل النعظ  

 وحددددةددددث  ددددع يددددوددددعك  األصددددددددًل 

 

 فددددرجدددد  األقددددوى عددددمددددى الددددرددددةددددع  

 الشـــرح: 

تعلارف األصللللل وال«لاهر وهل ا هو األكثر وقوعلا، انتقلل إلا الكالم عن تعلارف بعلد أن فرغ النلاظم من الكالم علا   

ال يسللتطيل أن -ثال: لو أن رهاًل ِعنِّينًا ثبة أنه ِعنِّين  م  .فإذا تقابل أصللالن يف أمر واحد فإنه يقدم األقوى منهما  األصلللين.

هنلا عنلدنلا أصللللالن م فكرت الزوهلة، ادعا أنله قلد و ء زوهتلهم أمهلل، فلادعا أنله قلد ححللللل منله الو ء وأن-يالامل 

 متعارضان:

 األول: أن ه ا ال يطام ألنه ثبة أنه عنين فاألصل أنه ال يطا.

واألصلللل الثاين: بقاء النكابم ألن اين عندنا زوهة ُعقد عليها ادعة علا الزوج أن فيه عيبا تريد فسللل  النكاب وهو 

 نكاب، فيتعارف األصالن، فايهما نقدم أنه ال يستطيل أن ياامل، واألصل إذا تم العقد بقاُء ال
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بعض أهلل العلم قلال: إذا كلان هل ا الرهلل سللللليم األعضللللاء ال ي«هر فيله مرف يبطلل دعواه أنله وبب فلإنله ُيقلدم قولله 

م أنه ال يقل  .وبعض أهل العلم قالوا بل نقدم عدم الو ء ألنه األصل األقوى يف ذلك .لتقديم أصل بقاء النكاب، وإال ُقدِّ

ك لك مثاًل من نوى صللوم رمضللان لكن شللك هل وقعة نيته قبل الفار أو بعد الفار  هو نوى لكنه شللك هل نيته 

األصلللل األول: بقاء الليل وقعة قبل الفار فبي ة النية أو وقعة بعد الفار فلم يبي ة النية فعندنا هنا يتعارف أصلللالن،  

قلنا األصلل يف األمور العارضلة العدم، وبالنسلبة للفار األصلل و  واألصلل الثاين: عدم النية ألن النية أمر عارف،  .األصلل

بقاء الليل ول لك ُكْل واشلرب ما لم تتحقق بلوع الفار وتحقق بلوع الفار اليوم يعرُ بالتوقية المعروُ أو باألذان 

 لم يتيسر ه ا وال ه ا.أو بالرؤية إذا 

فهنا يتعارف أصلللالن فبعض أهل العلم قال: نقدم أن  األصلللل بقاء الليل فنقول: إن  النية وقعة يف الليل ألن ه ا هو 

األصللل الواقل وبعض أهل العلم قال: نقدم أن  األصللل عدم النية احتياًبا للعبادة واحتياًبا للفرف فيقوي ه ا االحتيا  

 .النية وغاية ما يلزم من ذلك أن يقض  يوما مكانه ه ا األصل وهو: عدم

فالرلاهد أنه إذا تعارف األصلالن عند العلماء فباالتفاو يقدم األقوى، لكن قد تيتلل أن«ار العلماء يف بيان األقوى 

 .فيكون األمر محل اهتهاد

 :قعل النعظ  

  ْ  حا دددددددا
ع دددددددم   وددددا ِواع األاصدددددددْ م لددددم قددددع  وا

 

رم م   ةدددْ ر  ناْو هدددا عهدددم ْا ظدددا ْ   دددم صددددددا ع وا مدددا   كدددا

 الشـــرح: 

كان سلالاًل سلاله قال: بما تححلل القوة   ،«فرهو األقوى»يعن  بما تححلل قوة األصلل ألنه قال: يف البية ال ي قبله:   

 .بسبب عارف ياعل ه ا األصل أقوى ،أحدهما  قال لك: وقوة األصل بعارف ححل، أي: تححل بعارف

لو كلان الرهلل معروفًلا بلاللديلانلة ومعروفًلا بلاليوُ من اهلل  ،مثاًل: يف مسللللاللة العنِّين الت  ذكرنلاهلا مملا يقوي األصللللل

يححل لزيد وال يححل لعمر، »من   ،وكونه عارضا يعن  أنه ليس متحققا لكل أحد  ،ي قولهوالورع فإن  ه ا العارف يقو

 ظاهٍر أو غيره« فإذا اقكن باألصل ما يقويه فإنه يقدم.

 :قعل النعظ  

ام   ةددددْ مددددا أاحددددا م األاصدددددددْ وا لددددم يا ددددع جددددا  وا

 

رمفم   ععددْ ع فددا ةددندد 
فع حددم مددْ اددع رمل الددْ زددْ يددا ةددا  وا

 حددم

  

 

 الشـــرح:
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الرلافعية هزموا يف بعض المسلالل باحد األصللين واتفقوا علا تقديم أحد األصللين ويف بعض المسلالل يقحلد عند   

وقل خالُ بين الرللللافعيلة فيملا يقلدم من األصلللللين بنلاًء علا االختالُ يف أيهملا أقوى من ايخر، وهكل ا عنلد سللللالر 

 الم اهب.

 :قعل النعظ  

ع مدددددا لدددددِ ا م كع را
عهدددددم الدددددودددددِ ٌم وا مدددددِ لدددددم  يدددددا

 

عكا   ودددا ع يدددا مدددا مدددا ععدددْ ةدددٌ  فدددا مدددم وا قدددا هدددْ ع وا   ددددددا

 الشـــرح: 

األكثر فل   من بيلان تعلارف األصلللللين انتقلل إلا األقل وقوًعا وهو تعلارف ال«لاهرين.  -تبعًلا ألصلللللله-لملا فرغ النلاظم   

وقوًعا هو تعارف األصلل وال«اهر، ثم األقل هو تعارف األصلل واألصلل، ثم األقل وهو تعارف ال«اهر وال«اهر فإذا 

م األقوى  .تعارضا فإنه ُيقد 

 :مثاًل: لو وهدنا رهاًل مل امرأة يف مكان ريبة فاد عا الرهُل أ ا زوهته وصدقته فإنه عندنا هنا ظاهران

 .ال«اهر األول: ِصدُقهما فال«اهر يف المسلم الحدو

إن كانا يف بلدهما قدمنا أن وال«اهِر الثاين: أنه لو كان ذلك صلللدًقا النترلللر بين الناس ول لك قال بعُض أهل العلم: »

أما إذا كانا يف غير بلدهما قدمنا صلدقهما ألننا ما   ،ال«اهر عدم النكاب« أل ما يف بلدهما ولو كان ذلك واقًعا لعرُ الناس

 .نعرفهما أصاًل فيقوى ظاهر الحدو وهك ا يف بقية المسالل

 :قعل النعظ  

ةدددددداع 
قددددددم ةددددددا ع الددددددْ مددددددا لددددددِ كع ٌ  وا ائددددددم وا  فددددددا

 

الدددددع ع لدددددم   وا ةددددداع زا ردددددم لدددددا ك  يايددددددددْ  عل ددددددددِ

 الشـــرح: 

تقدم معنا أن اليقين ال يزول بالرللك ه ا هو األصللل لكن يف بعض المسللالل ُيزال اليقين بالرللك ألسللباٍب أع«مها  

 .االحتيا 

هماعة من أهل العلم قالوا: »ُيغسلل الثوب كله« مل أن اليقين أن ،  مثاًل لو وقعة النااسلة علا ثوب وُنسلَ  موضلعه

الثوب كلله لم يتناس وإنملا تناس بعضلللله لكن أزلنلا اليقين الل ي هو الطهلارة ألكثر الثوب بلالرللللِكم ألن ملا نلدري هلل 

 النااسة يف الكم أو يف الايب أو يف أسفل الثوب فلالحتيا  أزلنا اليقين بالرك وأوهبنا غسله كله.

األع«م يف إزالة اليقين بالرلك االحتيا  ال ي   ببًعا ه ه المسلالل معدودة عند أهل العلم لكن كما قلة لكم الضلابف

وإنما االحتيا  ال ي له سلببه فه ا  .انتبهوا له ام ألنه لو فتحنا باب االحتيا  ألبطلنا القاعدة كلها   .له سلببه مل ُيسلر األمر
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ر األمر يعن  إذا قلنا واألمر الثاين: ُيسل   ،احتيا  ليس مبنيما علا وسلواس وال علا أوهام بل له سلبب ظاهر ه ا األمر األول

 باالحتيا  فيكون األمر يسيًرا ال تكون فيه مرقة زالدة.

نزيل اليقين بالرلك احتياًبا نقول له ه ا أمر ع«يم ما ُيزال   ،واحد يقول: واهلل إذا شلك يف بالو امرأته نحكم بطالقها 

 .به اليقين بالرك من أهل االحتيا 

 :قعل النعظ  

ْا    ا ذا را ْ وا
حا ددددددددم ندددددْ عئدددددم    دددددع يددددددددا   ا

 

را ْ   ع ذاكدددا ةدددمدددا
عوم فدددم قدددا ام الدددْ ام الدددْ ى عدددا ادددا حدددْ  يدددع

 
 ْ  ِ ل  عددددددم وم وا ع الددددددنددددددِ ةدددددديددددددا ادا فددددددم زا  وا

 

ودددددْ ا ْ   ادا لدددددا ي  زا
ادددددم ردددددْ كا اليدددددددد  لدددددم  كدددددا ا

 الشـــرح: 

لكن الضلللابف ال ي رأيته   ،كما قلة لكم ه  مسلللالل معدودة كل واحد من العلماء يعد ما يراه ويزيد عليه بعضلللهم 

 االحتيا  إذا قام سببه وكان يف ذلك ُيسر ال مرقة. :يضبف ه ه المسالل فيما ابلعة عليه من المسالل هو ما ذكرته لكم

 :قعل النعظ  

ًلاثدددددا  ٌب ثدددددا رع ك  نا ددددددددْ ال ددددددددِ ى  موا را  نعخدددددْ

 

ا  را ِرا   ددددا حددددا ى ناصدددددددْ    ددددع مددددا كٌّ عددددا  يفدددددددا

 
ع    رددددا ى ناصدددددددْ    ددددع مددددا ع عددددا ا وا ددددا را مددددْ  يددددا

 

ى  ْ كا مدددددع ع الا يدددددع و ع ناصددددددددْ ادددددع ع يدددددا  وا دددددا

 الشـــرح: 

 :ال ك الحعص  هو عمى ثًلثم ن رب 

، كمن يالد ذبيحلة يف بالد أهلل الكتلاب أو يلدخلل المطعم يف البللدان الت  ]محرم[ : شللللك هرى علا أصلللللٍ األول

ه ا الرلك يف   ،شلك أال  يكون اللحم مباًحا تنتسلب إلا أهل الكتاب فياد لحًما، األصلل ِحل  ذبالو أهل الكتاب لكن هنا 

ع  النحلرانية بال ات النحلرانية هم علمانيون ال يؤمنون بدين وأكثرهم   ،األصلل فكيل يف اليوم ال ي أكثر البالد الت  تدَّ

يسلور زيارة من الزيارات الرسلمية ألمريكا كان فيه كما يقولون بروفيف اليوم ما يؤمن حتا بعيسلا عليه السلالم، حتا أين  

وهناو   ،يف علم األديان كان يقول ل : الرللعب األمريك  متدين فهناو حوال  خمسللة يف المئة يزورون الكنيسللة كل أحد

ا صللغيرة مثلها يزورون الكنيسللة يف المناسللبات والنسللبة   ،وهناو نسللبة يف العام الواحد يزورون الكنيسللة مرة  ،نسللبة أيضللً

ليس دينًا يقبله اهلل، لكن الكالم عن كو م من أهل الكتاب فال شللك أن فله  وعلا كل حال ك  .الغالبة ما يعرفون الكنيسللة

ويف  ،الرللللك اليوم أقوى وقلد نرهو يف بعض البللدان الت  يغللب علا ظننلا فيهلا العلملانيلة والكفر أنله ملا تاوز ذبلالحهم

بعض البلدان نرهو األصلل وهو ِحل ذبالو أهل الكتاب، الرلاهد فقف بيان أضلرب الرلك أن الرلك قد يطرأ علا أصلل 

 كما يف ه ا المثال.
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ا قد يطرأ الرلك علا أصلل مباب، كمن ياد ذبيحة يف بالد المسللمين فاألصلل إباحة ذبيحة المسللمين،   ]الثعين:[ أيضلً

 .ة ويسبون الدين يقل شك فه ا شك وقل علا أصل مبابلكن مل كثرة ال ين يككون الحال

هل األصلل الحرام وإالَّ األصلل اخباحة  مثل المال الميتلف، من ماله ميتلف   ،وما يكون أصلله ال ُيْدَرى]الثعلث:[ 

م لنا    ما ندري هل ه ا من الحرام وإال من الحالل ،وقد 

 .م فإنه ُيتمسك بالتحريم حتا يثبة خالُ ذلكالحكم يف الاملة: إذا كان الرك بارًلا علا أصٍل محر

وإذا كان الرللك بارًلا علا أصللٍل مباب فإنه ُيتمسللك باخباحة حتا يثبة خالُ ذلك ول لك ال يطلب شللرًعا وليس 

من األدب أن تسلال مضليفك عن اللحم ال ي يقدمه لكم أعن  يف بالد المسللمين أو بين المسللمين، بعض الناس إذا قدم 

دهلاج بللدي  ليس من المطلوب شللللرعًلا وليس من األدب هل ه الل بيحلة مل بوحلة هل ا اللحم مل بوب هل ا ليس قلال: هل ا الل 

يقدم ما دام أن األصلل اخباحة وه ا شلك برأ علا اخباحة، مثاًل: بعض الناس يسلال هل ال ي ذبو   ،من المطلوب شلرًعا 

 .وناألصل يف المسلمين أ م يحل ه ه ال بيحة يحل   أنا ما أدري عنه.

مثلل الملال   هلل المقلدم من األصللللل فيله التحريم أو األصللللل فيله اخبلاحلة ،وأملا ملا برأ علا أمٍر ميتلف ملا يلدرى

شللي  عنده تاارة حالل وتعامل بالربا يدخل له من هنا ويدخل له من هنا، عنده ميزابان: ميزاب يحللب من   ،الميتلف

 ،عليه القواعد الررعية أنه يقدم حسن ال«ن ويقدم اخباحة ميزاب يحب من حرام واليزان واحد فإن ال ي تدل  ، وحالل

 .يقدم اخباحة حتا ُيعلم أن المقدم بعينه من عين الحرام فهنا يحبو حراًما  ،-الورع ش ء والحكم ش ء-

 :قعل النعظ  

ْردم  ى فددددا ندددد  وددددْ مددددا ا  لددددم الددددوددددِ ك  وا ال دددددددِ  وا

 

حددددْ م   رم جددددا ةددددْ َّددددا قددددْ م لددددم قددددم لددددع م الددددْ    كددددع

 الشـــرح: 

كما قدمة لكم الرلللك عند الفقهاء يرلللمل ما يسلللما ال«ن عند المنابقة وعند األصلللوليينم فالقسلللمة عند الفقهاء  

ثنالية: يقين وشلكم يقين: هو الازم وغلبة ال«ن، وشلك: هو ما عدا ذلك، بيالُ القسلمة اليماسلية عند المنابقة وعند 

 .األصوليين

 

 

 :قعل النعظ  

األا  ٌم وا مددددا عيددددم رع خددددا رددددِ وددددا ْ  يددددع  صدددددددْ ع قددددا

 

رع   ْحبدددددع ع يددا ةددمددا
عبم فددم حددا لم دددددْ عالمسدددددْ نددْ ع لددم  عددا

 الشـــرح: 
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يعرب عن األصلل باالسلتحلحاب السليما عند األصلوليين، وقد هعلوا االسلتحلحاب دلياًل، فنحن يف القواعد الفقهية  

 .األصل باالستححاباألصوليون يقولون: استححاب براءة ال مة فيعرب عن  والفقه نقول: األصل براءة ال مة.

 

ةر  ع الِلْةيم
ِقمع ياْزمم ثام: اْلما ا

اع الِثعلم ععم ا  اْلقا

 :قعل النعظ  

عكع  ردددددا األاخدددددْ عاع وا ع ا يدددددا يدددددا مدددددع ناصددددددددْ  وا

 

عكع   ردددددا ع األاحدددددْ مدددددا مدددددا ودددددع ا ع الدددددْ وا ع كا مدددددِ   دددددم

 
 

 الشـــرح:

 .الم قم يزم  اللةيةره ه القاعدة الثالثة:  

يف اللغة: ه  التعب والعناء وه  ك لك عند الفقهاء غير أ ا ُتقيد بالتعب والعناء اليارج عن المعتاد، وذلك   الم قم

مثل: االسلتيقا  من   -مالزم للعمل  -قسلٌم هو تعٌب معتاد يلزم من العمل    أن التعب الحاصلل من األعمال علا قسلمين:

 ،م لحلالة الفار ما يمكن نحمل صلالة الفار إلا وقة الضلحا النوم لحلالة الفار، ال شلك أن ه ا تعب لكنه تعب مالز

 عنلدما شللللرع اهلل لنلا أن نحللللل  الفار يف وقتهلا بعلد النوم دلَّ ذلك علا أن ه ا التعلب غير معترب يف التيفيل.  ،ه ا ُمالزم

عن المعتاد، خارج هناو يقتضل  التيفيلم ألنه    ،تعب الوضلوء أو ُغسلل الانابة وخاصلة يف الربد ما لم يحلبو الربد قاتال

لكن الربد المعتاد وه ا يا إخوة كما تعرفون قد ييتلل من شلي  إلا شلي  يعن  مثاًل: أنا لو ذهبة إلا روسليا مثاًل 

قاتاًل ل  لو اغتسلة بينما ه ا عندهم هو معتادهم فال يقال إن حكم  حكمهم وال   يينقد يكون الاو المعتاد عند الروسل 

ا التعب   من معرفة الضللابف إذا كان التعب خارًها عن المعتاد فهو المرللقة عند الفقهاء.البد   ،يقال إن حكمهم حكم  أمَّ

 المعتاد فه ا ليس من المرقة عند الفقهاء.

وو. ميزم   يعن : تسبب وتسووم ألن الالب هو السَّ

 أي: التيفيل. ،اللةيةر

ره اهلل علا عباده فو ونى ه   القعع ا ا عليه : أن الدين كله يسللٌر فقد يسللَّ إذا عرف للمكلَّل سللبٌب هعل المعتاد شللاقم

 مرقًة خارهة عن المعتاد ِزيد األمر تيفيًفا يف حقه.

 كوننا نحللل  ال«هر أربل ركعات ه ا واهلل يف غاية اليسللرم ألن ربنا قال: ُُيريُد اهلُل بُِكُم الُيسللَر َوال ُيريُد بُِكُم الُعسللَر 

عرف له سلبب  ،لكن لو سلافر اخنسلان  ،اهلل إن صلالة ال«هر أربل ركعات يف غاية اليسلرو  ،واهلل  ،إذن واهلل،  [1٨5]البقرة:  



49 

     

 

 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

ا بسلبٍب عارف ه ا معنا   ،ياعل األمر شلاقا عليه فُيفل عنه فرلرع له قحلر الحلالة فزيد التيسلير األصلل  تيسليًرا عارضلً

 .القاعدة

دلة عليها أدلة كثيرة: الكتاب والسنة واخهماعم من الكتاب:   القاعدةه ه  «م  َوَأْصُلَها ايَياُت َواألَْخَبارُ »  :قال الناظم

واخرادة هنا إرادة شلللرعية أمريةم يريد اهلل بكم يف دينه   مقول اهلل عز وهل: ُُيريُد اهلُل بُِكُم الُيسلللَر َوال ُيريُد بُِكُم الُعسلللَر 

ال وفيه اليسلر، بل العسلر يف ضلده ولو توهم الناس خالُ فواهلل ما ثبة شل ٌء بالن  إ  ،اليسلر وال يريد بكم يف دينه العسلر

 ،ذلك، ول لك اليسلللر أن يحلللل  الرهل الفرف يف هماعٍة واهلل ه ا هو اليسلللر، والعسلللر أن يحلللل  يف بيته من غير ع رٍ 

: »وال ول لك الرهل لو صللا يف بيته يوشلك أن ُييرج الحلالة عن وقتهام وه ا من معاين قول النب   

َرُه اهلُل فِا النلَّاِر«.يزال الرهلل ي قلال العلملاء: معنا ذللك  تلاخر عن الحللللل األول حتا يؤخره اهلل«، ويف روايلة: »َحتَّا ُيَؤخِّ

أنه أوال يتاخر عن الحلللل األول ثم يتاخر عن تكبيرة اخحرام ثم يتاخر عن الركعة األولا ثم يتاخر عن الحلللالة كلها ثم 

بيته أوشللك أن يكو الحللالة وأقل األحوال أن يكو وقة الحللالة فإما أن ييرهها يتيلل يف بيته فياثم ثم إذا تيلل يف  

 .عن وقتها أو ياعلها إلا آخر الوقة وينقرها نقًرا

ينام ويؤذن   ،وه ه الاالحة هالحة كورونا أثبتة لنا ه ا أصبو القليل من الرهال ال ين يحلون الحالة يف أول وقتها 

يكمل نومه إلا السلللاعة الثانية والنحلللل ثم يقوم ويحلللل  وربما همل كثيٌر مما بين   ال«هر ويايت وقة الحلللالة ما يقوم

 ال«هر والعحر.

قلاعلدة ولتطمئن هبلا قلوبكم: »اليسللللر فيملا ثبلة بلالن « وإن توهم المتوهمون خالُ ذللك فلإذا  إذن يلا إخوة خل وهلا 

فياب أن يؤول األمر إلا يسلللٍر فتالب   ،وقل سلللبٌب عارف يالب مرلللقًة عارضلللة فإن اهلل ال يريد بنا العسلللر يف شلللرعه

ر«   :المرلللقة التيسلللير. والسلللنة كثيرة أعن  الت  تدل علا القاعدة منها قول النب    يَن ُيسلللْ »إِنَّ َه ا الدِّ

ا.  فوصل الدين كله بانه يسر واألحاديث يف ه ه القاعدة كثيرٌة هدم

 :قعل النعظ  

ْر م  عل دددددددِ ى لددددم ةددددف  نايددددا قددددم اددددْ كددددع   يددددا  وا

 

فدددددْ م   رم دا ةدددددْ َّدددددا ع لدددددم يدددددا ندددددْ ِرٌ  عدددددا ادددددا   دددددع

  

 الشـــرح:

َهة علا قاعدة: المرقة تالب التيسير   .هميل الرخ  ُمَيرَّ

 :قعل النعظ  

ةدددفم  قدددم ادددْ ردددا ا الدددلدددِ أاِ  سددددددا ْ  لدددم مدددا اعدددْ  وا

 

ةددددفم   ْوقددددم ًلا يددددا ٌم لددددم وددددا رددددْ ْر م سدددددددا    ال دددددددِ

 الشـــرح: 
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 مسبعة بالدليل  -أي: األسلباب الت  إذا وقعة هلبة المرلقة، وإذا وقعة المرقة هلبة التيسير  -أسلباب التيفيل   

 .ه ا معنا علا توقيِل أي: دلة األدلة علا ذلك

 :قعل النعظ  

ع ع  ةدددددددا الدددددددن يددددددددددْ ا ع وا را كا اامكدددددددْ لدددددددم ذا  وا

 

وا   عمددددع ع نالددددا مددددا رع كددددا وعيدددددددْ الددددْ يددددْ ع وا زددددا الددددْ  وا

 
ِع  قدددددددْ مدددددددا ٌ  وا را ٌر وا دددددددا قدددددددا سددددددددددا  وا

 

وا  ع ما ددددددد  ةددددمددددا مع فددددم وددددا رددددْ يددددا م م اليدددددددِ  فددددا

 الشـــرح: 

 .واخكراه هو حملل الغير علا ملا ال يريلده لوال ذللك الحملل سللللبلب من أسللللبلاب التيفيل بلاتفلاو العلملاء،  ااكرا 

ا يف رأس رهل  الحمل يدل علا اخلزام، علا ما ال يريده، يعن  ما ال ييتاره لوال ذلك الحمل، هاء ظالم ووضلل مسلدسلً

فقال: ه  بالق، لوال أن المسلللدس ُوضلللل يف رأسلللِه ما بلَّقها، ه ا وقال: بلِّق امرأتك، فكان األمر بين حياته وزوهته،  

 .إكراه

ُيعدم االختيار بالكلية، فال يبقا لإلنسلللان اختيار يف الفعل، مثل ما لو ُقي د إنسلللان وُق ُ به   نكراٌ   مزئٌ وهو نوعان:  

يبقا   ونكرا  هةر  مزئ  كراه ُملاب.علا آخر فوقل عليه، وبق  واقًعا عليه ما يستطيل يتحرو حتا مات ال ي تحته، ه ا إ

س علا رأسلله وقال: بلِّق امرأتك أو بعن  سللي ارتك، يسللتطيل أن يسللكة  معه نوع اختيار لكنه إكراه، إذا وضللل المسللد 

واخكراه يف الاملة سلبب للتيفيل، والراهو أنه سلبب للتيفيل يف كل شل ٍء إال الكفر   ويسلتطيل أن يتكلم لكن ه ُمكره.

 .اخكراه ليس سبًبا فيه، أما إظهار الكفر مل ابمئنان القلب باخيمان فه ا سبٌب للتيفيلالحقيق ، فإن 

كرهه بالضلرب علا قطل م أه بهه عليه أع«م مفسلدًة من الُمكرَ أال يكون الُمكرَ   ولاا يع دلر    ااكرا  يفدرو  نهميع:

أكرهه   مة من الُمكره به، القطل أع«م من الضربال أقطل يد فالن، هنا الُمكره عليه أع«م مفسدإيد مسلم، قال: أهلدو و

ه بله كيل  قتلل وقتلل، ال، لو قتلل غيره لكلان ظلالمًلا ه عليله أع«م مفسللللدة من المكرَ بلالقتلل علا قتلل مسلللللم، اين الُمكرَ 

ألن قتله   مرللللاركًلا ل«لالم، ولو ُقتلل لكلان م«لومًلا فال يسللللتويلان، ولل للك بلإهملاع أهلل العلم القتلل ال ُيبلاب بلاخكراه بلالقتلل،

ببًعا هناو مباحث كثيرة لكن أنا أختحللر بما يناسللب الوقة،   .لغيره ظلٌم ومرللاركة ل«الم، أما لو صللرب وُقتِل فإنه م«لوم

 .ولكن  أذكر ضوابف تكف  عن غيرها 

 ،ال يت كر و: النسلليان هو عدم ت كر الرلل ء حال الحاهة إليهم يعن  أنه يسللبقه علٌم لكن عند الحاهة ينسللا  والنيددةع 

ا سلبٌب من أسلباب    ،سلواء بالنسلبة للحكم أو الفعل باتفاو العلماء، وهو يرفل المؤاخ ة باالتفاو وأما   التيفيلوهو أيضلً

ْ يف الاملة  األفعال ففيها تفحليالت عند أهل العلم لكن هو النسيان    .نذا وق    المأ وكاا ون اا الل اكْ وج  الل اك

إنسللان نسلل  الحللالة ما صلللا نسللياًنا ال ياثم لكن إذا ت كر وهب عليه أن يحللل  ما دام أنه يمكنه أن يتدارو، بيب نسلل  
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أن يحلل  صلالة الامعة واسلتيقً بعد الحلالة تسلقف عنه صلالة الامعة وال ياثم وال يطالب بحلالة الامعة لكن ياب  

ومن ذلك لو ارتكب المح«ور نسللياًنا فإن الراهو من أقوال   .ونذا وق  النيددةع    المنيةعا سددق  ااث  والحا   ،ظهًرا

من مح«ورات اخحرام نسللياًنا الراهو من أقوال أهل العلم أنه ال   اأهل العلم أنه ال ياثم وال شلل ء عليه، ارتكب مح«ور

لاماع فإن النسليان فيها بعيد ولو ححلل فالراهو عندي أنه ليس ع ًرا، وك لك لو أكل ياثم وال شل ء عليه إال يف مسلالة ا

 لكن عند الامهور ال ياب عليه القضاء وه ا هو الراهو. ،ال إثم عليه باالتفاوفأو شرب وهو صالم نسياًنا 

فإم  يو ك  ا جيم القو    فإ  كع  للقري   : هو عدم العلم بالرللل ء وقد يكون بتفريف وقد يكون بغير تفريٍف.  والزي 

إنسلان هاء وقال: أنا ما أعلم أن الطيب حرام علا المحرمم هنا ال شلك أن ه ا الاهل بتفريفم ألن العلم   .ويأث  للقريم 

سللال عن   ،لما أراد أن يايت إلا الحا أو العمرة سللال عن كل شلل ء إال الرلل ء األصللل   ،لكن ه ا مفر ومب وٌل يف ه ا 

والسللليارات ك ا   ،وتعامل الناس يف مكة، يايت وعنده خربة ويقولك: أهل المدينة بيبين وك ا  سللليارات األهرةالفنادو و

 ر من حيلث الفعلل ما نرتب ه ا مفر  لكنله يعل   ،لكن ما سللللال عن الحا وال سللللال عن العمرة وبالب العلم موهودون

ون  كدع  لَّةر يقري  فدإمد   ود وٌك  ا حةدث األصدددد    .ويلاثم ألنله ترو ملا يالب عليله وهو التعلم ،عليله الفلديلةم ألنله هلاهلل

مثل إنسان استعمل الحابون المطيب وهو محرم وبعد ما فعل هاء وقال: واهلل أنا هاهلم ه ا نعم ه ا   مو ا حةث القو 

المسلالة ليسلة منترلرة وكثير من أهل العلم يقولون: إنه ما يضلرم فه ا الاهل ليس عن تفريف فال   هاهل بال تفريفم ألن

 .ال باألصل أنه لم يتعلم ه ه المسالة بعينها وال بالفعل ،ياثم أصاًل 

ل يف  وتفحللليالت الع ر بالاهل بويلة عند أهل العلم لكن أنا أنحلللو يف مسلللالة العقيدة ومسلللالل التوحيد أال ُيتعاَّ

ل الناس واألمر ع«يم فال ينبغ  حتا أن ُينرللر الع ر بالاهل يف مسللالل التوحيد بين الناس   ،الع ر بالاهل فإن ه ا ُيَارِّ

أعن  مثل: ما لو أكل أو شرب وهو صالم، أن يقل يف الررو فيدعو غير اهلل   محتا يرى الناس أن التوحيد مثله مثل الحيام

ول لك يا   ،أنا هاهل يحبو عنده مثل أن يررب وهو صالم هاهاًل واألمر ع«يم  يدعو صاحب القرب أو نحو ذلك ويقول:

وا يتسللاهلون يف ؤإخوة ياب االنتباه، فانا أقول ه ا من حيث الاملةم ألين أرى أن يف الواقل أن بالب العلم أنفسللهم بد

مرلركين ي بحون للقبور ويدعون فاصلبو الواحد منهم يعيش بين   ،مسلالل الرلرو للغلو يف مسلالة الع ر بالاهل بالتوحيد

األمر هلد خطير حتا وصللللل األمر إلا اليهود والنحللللارى وأ م   أصللللحلاب القبور وقلبله بيلب يقول: مسللللاكين ههللة.

معل ورون بالاهلل وأنه ما نقول بكفرهم، كل مسلللللم يالب عليله أن يع«م التوحيلد ويحل ر من الرللللرو لكن أهل السللللنة 

 نترر فادى إلا مفسدة كتمُه أحسن من إظهاره.أع«م يف ه ا الباب وبعض العلم إذا ا

رع  اْلوعيدْ م ه ا يسلما: بالعسلر وعموم البلوى، ومعنا ذلك: أن ينترلر الرلر حتا يرلق علا اخنسلان أن ياتنبه، بعض وا

فيقتحللرون علا الازء األول يقولون: أن ينترللر الرللر   -العسللر وعموم البلوى-الناس مسللاكين ياتون إلا ه ا السللبب  

ترلر الرلر اقتضلا التيفيل فتادهم حتا وهو بالب علم يالس مل الناس يسلمعون الموسليقا، وإذا قلة له: فحيثما ان



52 

     

 

 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

يا أخ   قال: العسر وعموم البلوى ما تدري أنة! يا أخ  العسر وعموم البلوى أن ينترر الرر بحيث يرق علا اخنسان 

 أن ياتنبه.

الرباما وإال ك ا وماشل  ما شلاء اهلل تبارو اهلل! يا أخ  لم ال   التكون يف سليارتك وتايت الموسليقا سلواء يف األخبار وإ

لكن كون   ،تغلق الم ياع حال الموسلللليقا  قال: يا أخ  العسللللر وعموم البلوى! ال، أنة هنا ال يرللللق عليك أن تاتنب

ن الموسليقا يف الموسليقا يف الرلوارع ما تملك شليًئا، كون الموسليقا يف الحافالت يف بعض البلدان ما تملك شليًئا، كو

إن ُوِهد مطعم قريب ليس فيه موسلليقا فه ا ليس من باب   ،الموسلليقا يف المطعم  ،بيب  .محللعد الفندو ما تملك شلليًئا 

مطعم آخر قريب ويحقق المقحللللود ه ا ليس من   ه، مادام فيا مطعم  تادسللللك  أت هب تحرو ر  ،العسللللر وعموم البلوى

 وأنة محتاج تاكل يف المطعم ه ا من العسر وعموم البلوى. هالعسر وعموم البلوى لكن لو ما في

بعض الناس ياتون اين بالماله  المحرمة يف البيوت حتا من بالب العلم وإذا قلة  قال: يا أخ  العسلللر وعموم 

إال بيت  ما فوقه ه ا عش الرلليطان، اين بعض بالب العلم حتا عندهم كما  هما في  ،االبلوى! يا أخ  ه ا أصللبو منترللرً 

يقال الدش األوروب  ال ي يايت بكل شللر وقال: يا أخ  واهلل العسللر وعموم البلوى! ال، العسللر وعموم البلوى أن ينترللر 

ْة بِنَاس إ ا قال يف الهر: »إِنَّ الرللر بحيث يحللعب علا اخنسللان أن يتحرز منهم ول لك النب    َها َلْيسللَ

معروُ أن الهر ياكل الفئران وياكل النااسلللات وما يغسلللل فمه، لكن الناس ُيبتلون ، ومن الطوافين عليكم والطوافات«

فهنلا يحللللعلب االحكاز منله، فلو غمس فمله يف الملاء ملا يناس،   ،بله، يلايت ويلل حول الثيلاب، وعلا الفراش، وعلا الملاء

 من الطوافين عليكم والطوافات«. »إ ا ليسة بناس إ ا 

ل يف مسللالل وسددقرٌ  م وه ا من أوضللو األسللباب، وإن كانة مسللالل السللفر من المسللالل الرللالكة، ولو أردنا أن نفحللِّ

 السفر الحتانا إلا وقة الدورة كله وقد تكلمُة كثيًرا عن السفر.

 ول لك لما هاءت ه ه الاالحةم وهو العلة الت  تحلليب اخنسللان، والمرف سللبب من أسللباب التيفيل،  و رٌ  

، ون«رت يف المسلللالة، كنة من أوالل من أفتوا باواز تعطيل صلللالة «كوفيد تسلللعة عرلللرللللللل »كورونا المسلللماة ب  هالحة

الاماعة لدفل ضللرر ه ا الوباءم ألن المرف من أسللباب التيفيل، فكيل إذا كان المرف شللديًدا ع«يًما يف ه ا األمر، 

ل السللللالملة وحلال البالء، وأن ال يكون هنلاو مالازفلة يف الكالم، يعن  بعض النلاس لملا هلاء ويالب التفريق دالمًلا بين حلا 

يحلللون يف البيوت، ال يا أخ ، األصللل يف   أويحلللون مكاصللين،    إما   مسللالة أن ُتفتو المسللاهد مل التباعد، قالوا: ال،إلا  

سلللاهد إال مل ترو بعض الواهبات لو قلنا الرهال أن تكون صلللالهتم يف المسلللاهد، فإذا كان ال يمكن أن يحللللوا يف الم

بالوهوب، فإ م يحلللون يف المسللاهد مل ترو بعض الواهبات، بعض الناس قالوا: هم ُفرادى، وه ا من صللالة المنفرد 

خلل الحلل، خلل أي صلل  هم صلل، ه ا باواره ه ا، وه ا باواره ه ا، وه ا باواره ه ا، ه ا ليس من المنفرد 
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د، ببًعا كٌل له اهتهادُه من حيث الن«ر، لكن أنا أقول يف حال النوازل البد من التدقيق يف الفتاوى، يف شلل ء، نعم ه ا تباع

 وإذا لم ُتبتلا أنة بالفتوى فال ُتدخل نفسك، خ  الفتوى من العلماء وامِش.

 ٌِ وُيسللبب لها تعًبا : نق  يف المكلل نفسلله يقتضلل  التيفيل عنه كالمرأة، المرأة تحيض وه ا الحيض نق   ومق

ومرلقة، فاقتضلا ذلك التيفيل عنها، الحلب  فيه نق  ول لك ُخفِّل عنه فلم ُيطلب منه شل ء قبل التمييز سلوى الحا 

والعمرة والزكاة علا سلللبيل األفضللللية لمهر فقف، ولم يوهب عليه شللل ء بعد التمييز، وه ا معنا قول بعض العلماء: 

وك لك العبد المملوو فيه نق ، وه ا يقتضل  التيفيل عليه، ل لك ما تاب عليه نقحله،  م ل»ُيكتب له وال ُيكتب عليه«

 .صالة الامعة ونحو ه ا

وا« وبعضلهم يزيد ثامنًا وه    ، وبعضلهم ُيدخل الضلرورة يف اخكراه، ياعلها نوًعا من البدروكا»فه ه السلبعُة فيما نحل 

 ُيزال.أنواع اخكراه، وسيايت الكالم عن الضرورة يف قاعدة الضرر 

 :قعل النعظ  

ْف  مددم لددا اددْ   ددع
عقم ما دددددا رددْ م الددْ ْولع    دددددا قددا الددْ  وا

 

رمْف   ْ  عدددع ع قدددا ةدددمدددا
الم فدددم وا يددددددا م األاحدددْ حا  لدددم

 الشـــرح: 

 المراو الت  توهب التيفيل من حيث الاملة علا قسمين: 

مثل مرقة السفر، مرقة السفر ال شك أ ا ميتلفة بين الناس، فال ي يسافر   ،فه ا ُيضبف بالسبب  مقيٌ   نبرٌ  ليرر 

بطة بالسلفر نفسله فحيثما ُوهد  يف سليارة ما فيها مكيل ليس كمثل من يسلافر يف سليارة فيها مكيل، لكن ه ه المرلقة ضلُ

 السفر وتحققة حقيقته ُوهد التيفيل ولو كان المسافر يف بالرة خاصة حتا.

 :: مثل المرف، المرف غير منضبف ميتلل فه ا ينقسم إلا ثالثة أقسامليرر  وقيٌ  ل  ينبر 

وه ه ال توهب التيفيل باتفاو العلماء: كالم األصلبل،   م  دقٌم ييدةرٌا يحلمميع النعس   الوعداالقيد  األول:    - 

والحما اليفيفة، وألم السللن اليفيل، إنسللان ضللرب أصللبعه برلل ء، قال: واهلل ما أسللتطيل مريض أنا ما أذهب لحللالة 

ُيلتفة كان أول واحد، ه ا لم يقل به إال بعض غالة ال«اهرية وال شلللك أن ه ا القول ال    دعوةالاماعة، وإذا قالوا له فيه 

 إليه.

، وه ه توهب التيفيل باتفاو العلماء، مثل الحما الرلللديدة، والقيددد  الثعين:   دددقم يفددد ي ا لعيقعق النعس  - 

 هالحة كورونا. مومثل ه ا المرف

ا لة ن ع  -  ا وال يفد ي   ع ظعهر  م فه ا هو ال ي أشلار إليه الناظم وأن ضلبطه ميتلل بحسلب وقيدٌ   لوسدٌ : لةَ خقةق 

العلماء اختلفوا كيل ُيضللبف ه ا المتوسللف، بعضللهم قال: بالتقريب، فنقرب ه ه المرللقة إلا اليفيل أو   األحوالم ألن
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الرلللديد، ثم نعطيها حكمها والشلللك أن ه ا فيه مرلللقة توهب التيفيل، ه ا حتا بالب العلم يحلللعب عليهم، كيل 

ا   صلعٌب ضلبطه يف آحاد األمراف، وبعض عوام الناس، وبعض أهل العلم قال بالعرُ نرهل إلا عرُ الناس، وه ا أيضلً

المرللقة شللديدة فيه علا إنسللان، فه  توهب  أهل العلم قال: بحسللب األحوال، يعن  بحسللب األشللياع، فما كانة

ا أنلا أضللللرب مثلااًل بمرف الزكلام، الزكلام هل ا  التيفيل، وملا كلانلة خفيفلًة علا آخر فه  ال توهلب التيفيل، ودالملً

الناس إذا أصلابه الزكام يتعب، ويرلتد عليه األمر، فال ي يرلتد عليه ه ه مرلقة شلديدة األصلل فيه أنه خفيل، لكن بعض 

، فلالراهو من أقوال أهلل العلم أن هل ا يكون بحسللللب خفيفلة فهل ا تكون ا كون عليله خفيفل يتوهلب التيفيل، والل ي 

لناس، نقول: ال، هو يتعامل األحوال وحسلب األشلياع، والتعامل مل اهلل، بعض الناس يقول إذا قلنا هب ا نفتو الباب ل

مل اهلل، واهلل يعلم حاله، ممكن أنه ي«هر لسلليمان أنه تعبان، واهلل يعلم أنه ليس برلاٍو عليه، ما ينفعه عند اهلل شل ء، وإنما 

 العربة بما علمه اهلل من حاله.

 :قعل النعظ  

 ع 
قايدددددددم نددددْ عيددددع ع يددددا ةددددقددددا قددددم اددددْ ْر ع يددددا ال دددددددِ  وا

 

ا     وا ما نامددددْ لددددِ وا سدددددددم مددددع سدددددددا ْ  كا ع قددددا مددددا  كددددا

 
ي مدددم ِ  يدددا ةددد قدددم ندددْ يدددا  وا

ع   قدددا ةدددفع نمسددددددْ قدددم ادددْ  يدددا

 

ي   مددددم يدددد   جددددا قددددْ م يددددا  وا
ال  ةددددفع نملددددْ ا قددددم اددددْ  يددددا

 
  ْ قدددا ِ  وا ةددد ْرخدددم يدددا ةدددر  وا

ْأخدددم ةدددفع يدددا قدددم ادددْ  يدددا

 

ودددا ّْ   ةدددع مدددْ ادع فدددا يا ةدددر  يدددع ةدددم َّدددْ ةدددفع يدددا قدددم ادددْ  يدددا

 الشـــرح: 

أنواع التيفيل هواب بم و   هواب لماذا ُييفلأسللللبلاب التيفيل  .  أنواع التيفيل يعن  بملا ُييفل علا المكلل

 قالوا: بستة.  ُييفل عن المكلل

بان ُيسلَقف األمر عن الُمكلَّل بالكلية مثل: إسلقا  الحلالة عن الحالض، ُأسلِقطة الحلالة بالكلية عن   ياقةف نسدقع   

 .الحالض

  ِ  ركعتين.م يعن  تيفيل تنقي  مثل: قحر الرباعيةم قحر الرباعية إلا وينقة

ل الوضوء بالتيمم.ياقةفع نل ال    م مثل: التيمم بداًل عن الوضوء، فمن يُرق عليه الوضوء ُيررع له التيمم فُيبدَّ

 م تيفيل التقديم مثل: همل التقديم.يق ي ياقةف و 

 م مثل: همل التاخير يؤخر ال«هر إلا العحلللر، والمغرب إلا العرلللاء، ومثل: تاخير صللليام رمضلللانوياقةف يأخةر  

 للمريض إلا أياٍم أخر، وك لك بالنسبة للمسافر.
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  ِ م يعن  تيفيل ترخي  مثلل: إبلاحلة تنلاول شلللل ء من اليمر خسللللاغلة اللقملةم إنسللللان يلاكلل فغ ، غ  ويرخة

غيره، ياوز أن يلاخل  ملا ُيسللللي  اللقملة،  هملا فيل ونلاولله شللللي  خمًرا ف ،خرهلة عينلاه  ،يكلاد يموت اء عنله،انقطل الهوفل 

 .يف تناول المح«ور من أهل الضرورة ترخي ، إباحة، إذن

مثل: صللالة اليوُ ُغيِّرت فيها ُن«م الحللالة، ومن ذلك ما نراه اين يف هالحة كورونا من أنه   ياقةف يَّةةرسللابل وال

ُيغيَّر ن«ام الكاع يف الحللفوُ إلا التباعد من أهل السللبب، من أهل المرللقة من أهل ه ا الضللررم فه ا تيفيل تغييٍر 

 ال يقال إنه بدعة أبًدا، بل هو المطلوب شرًعا. وهو مرروعٌ 

عل َّ وعليكم وهعلنلا  اهللكملا وعلدتكم، فتو  اهللعز وهلل ُنكملل بلإذن  اهلل لعلنلا نقل عنلد هل ا الموبن وغلًدا إن شللللاء

 علا نبينا وسلم. اهللتعالا أعلا وأعلم، وصلا  واهلل ننحرُ مغفوًرا لنا.
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 الدرس الخامس 

 .ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليكم 

الحملد هلل رب العلالمين والحللللالة والسللللالم األتملان األكمالن علا المبعوث رحملًة للعلالمين وعلا آلله وصللللحبله 

  .أهمعين

 أما بعد:

ا يسلرنا عند لقاله سلبحانه وتعالا، وأن ينفعنا   فمرحًبا بطالب العلم، وأسلال اهلل عز وهل أن ياعل ه ه الماالس ممَّ

 وايخرة. هبا يف الدنيا 

البهية لمهدل رحمه اهلل عز وهل، وال   دنواصلل شلرب األبيات المتعلقة بالقواعد اليمس الكربى من من«ومة الفرال

وقد تقدم شللرب عدٍد من أبياهتا، ونتم الليلة إن شللاء اهلل شللرب   ،«المرللقة تالب التيسللير»زلنا مل القاعدة الكربى الثالثة:  

المتعلقلة بلالقلاعلدة الرابعلة إن شللللاء اهلل عز وهللم فليتفضللللل االبن نور اللدين وفقله اهلل عز وهلل بقيلة األبيلات، واألبيلات 

 .والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا 

 :قعل النعظ  

عام  ى ناْقيددددددددا مدددددا ْر م عدددددا ِع ال ددددددددِ خدددددا كع  وا

 

عام   ادددددا يددددددددا م األاحدددددْ حا داْا لدددددم كا ْ  وا  قدددددا

 
ر   مدددددا بددددددددْ مع مدددددْ عألاكدددددْ م لدددددم ٌم كدددددا ردددددا اجدددددم  وا

 

ٌم كددددا   نددددِ سدددددددع رم وا مددددْ قددددم ِ  الددددْ رم ثددددع قا دددددددْ  علددددْ

 
مددددا ْ  عليدددددددِ ع ع كددددا رددددا ع يددددع  وا ددددا

ْر ددددم م  لم دددددددا

 

وا األايدددددا ّْ   ْركدددددع ع هدددددع و ع يدددددا ادددددع ع يدددددا  وا دددددا

 
رم   قا ددددددْ علدددْ ٌم كدددا وهدددا رع ادددْ مدددْ م ناْو  دددا زدددا علدددْ  كدددا

 

ي   قدددددم احدددددم ا يدددددا را ْا  دددددا ًلاث   دددددم  دعو ا ثدددددا

 الشـــرح: 

 «المرلللقة تالب التيسلللير »تقدم أيها اخخوة أن ُرَخَ  الرلللرع تتيرج علا ه ه القاعدةم كلها تدخل تحة قاعدة:   

فه  من باب أنَّ مرلقًة عرضلة للمكلل فالبة له التيسلير، وهنا ي كر الناظم تبًعا ألصلله أقسلام ُرَخ  الرلرع من حيث 

ة، ورخحلٌة مسلتحبة، والثالثة رخحلٌة مباحة، والرابعة رخحلٌة األحكام، وبين أ ا تنقسلم إلا خمسلة أقسلام: رخحلٌة واهب

خالُ األولا، واليامسلللة رخحلللٌة مكروهٌة، وال تكون الرخحلللة محرمًةم ألن الكخي  ينايف التحريمم فه ه األقسلللام 

 .اليمسة بحسب األحكام

نفسلله الهالو من  ، أي: ياب علا المكلل أن يفعلها فه  الزمة له، كاكل المضللطر ال ي خاُ علاكخ ددم واجرم

الميتةم فإنه ياب عليه أن ياكل وال ياوز له أن يحرب علا الراهو من أقوال أهل العلمم ألن الحرب إيقاٌع لنفسه يف الهلكة 
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وهو محرمم فيالب عليله أن يلاكلل من الميتلة، وكل للك مثالً: من غ  بلقملة، وكلاد أن يهللك ولم يالد إال خمًرا يسللللي  بله 

ليه أن يتناول اليمرم ألن الحلرب عن ذلك فيه إيقاٌع للنفس يف التهلكة، من غير محللحٍة راهحة، تلك اللقمةم فإنه ياب ع

 .وه ا ال ياوز

أنَّ من ُأكِره علا الكفر ال ياب »وقوله من غير محللللحة راهحة ييرج المسلللالة المرلللهورة عند أهل العلم، وه :  

إال من أكره وقلبله »القللب وأنله يرخ  لله أن يايلب بلاللسللللان ببعًلا تقلدم أنله يحرم اخهلابلة بل  «عليله أن يايلب ولو بلسللللانله

ول لك الراهو يف   ،ألن يف الحلرب محللحة راهحة وه  إعااز الدين  ،لكن ه ا ال ياب عليه ولو قتل  «،مطمئٌن باخيمان

ا فعل اخمام المسلللالة أن من كان ذا مكانة وكان باًبا علا ثغر اخسلللالم فإن األفضلللل له أن يحلللرب وأال يايب ولو ُقتل كم

حب من مفاصلله وياتيه  أحمد رحمه اهلل يف فتنة القول بيلق القرآن فإنه كاد أن يهلك وهلد وُحرلية هروحه بالملو وسلُ

أملا إذا لم يكن ذا مكلانلة  ،اليليفلة ويقول: يلا أحملد كلملة تقولهلا أفلك قيودو بيلدي فيقول: ال حتا تلاتين  بلتيلٍة من كتلاب اهلل

من ثغور اخسلالم فاألفضلل أن يايب بلسلانه مل ابمئنان قلبه فه ه فالدة قولنا من غير محللحٍة بمعنا لم يكن علا باٍب  

 .راهحة

أكثر الرخ  سلنة أو مسلتحبة مثل قحلر الرباعية   ،وه ا هو األصلل يف الرخ  من حيث األحكام  مأو مسلتحبة  وسدنم

يعن  الفطر يف  ار رمضلان للمسلافر برلربه وهو أن   ،ثم الِفطر برلربه  ،يف السلفر سلنة عند همهور أهل العلم وهو الراهو

 :أل  الميعفر   ميعك ك بع  ل  نحواليرق عليه الحومم 

 : أن ييرا الهالو لو لم يفطر فه ا ياب عليه أن يفطر ياب عليه أن يفطر.الحعل األولى 

محللالحه ومنافعه فه ا ما ييرللا الهالو لكن يرللق عليه بحيث تتعطل    ،: أن يرللق عليه الحللوموالحعلم الثعمةم 

، « ليس من الرب الحللوم يف السللفر »:  األفضللل له والسللنة يف حقه أن يفطر وه ا ال ي ورد يف قول النب   

وإما أن يكون الفطر أشلق عليه والقضلاء أشلق عليه من الحلوم فلو أفطر لزمه القضلاء والقضلاء يف بقية األيام يف غير رمضلان 

 ره خالُ األولا ليس مكروها وال محرما لكن خالُ األولا.يرق عليه فاألفضل أن يحوم ويكون فط

يعن  يحللوم   ،فالسللنة بحقه أن يحللوم ويفطر  ،كلها غير شللاقة  ،أن يسللتوي عنده الحللوم والفطر  والحعلم األخةرا: 

ول لك قال هنا والفطر برللللربهم   ،يف السللللفر فإنه صللللام وأفطر  أياًما ويفطر أياًمام ألن ه ا فعل النب   

 يعن  يكون الفطر يف  ار رمضان للمسافر سنًة برر  أن يرق عليه الحوم

َلب  كخ دم  رعحمو السللب كما تعلمون رخحلة يف البيوع مل ميالفة بعض القواعد لكنه أصلل شلرع  هاء به   ،كالسلَ

وإنما هو مباب من شلاء أن ُيسللِب برلروبه فله   الن  وما هاء به الن  فهو أصلل فه ا ال يقال فيه أنه واهب وال مسلتحب

 .ذلك ومن لم يرد فله ذلك
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األولا ف  ،الفطر هنا خالُ األولا  ،كما قلنا الفطر يف  ار رمضان لمن يرق عليه القضاء  ؛كخ م هي خًلف األّولىو 

مل بين الحلالتين إذا وك لك الا  .أن يحلوم ألن مقحلود الرخحلة التيسلير ودفل الحرج فُيفعل ما فيه تيسلير ودفل للحرج

لا يعن  المسللافر ياوز له الامل هاًدا يف السللير كان أو نازاًل علا الراهو من أقوال   ،كان المسللافر نازاًل فإنه خالُ األو 

كثير من أهل العلم يقولون مباب لكن الحللحيو أنه   ،لكن الامل حال كونه هاًدا يف السللير سللنة علا الراهو  ،أهل العلم

سللافر إلا   ،هو أصللاًل نازل بلأما الامل إذا كان نازاًل مسللتقًرا لم ينزل ليحللل   ،  ب   سللنة ألنه فعل الن

هدة من أهل مراهعة السلفارة وسليرهل وصلل إلا هدة وسليبقا يوًما أو يومين ه ا مسلافر نازل األفضلل له أن ال يامل 

إذا ونازاًل ال يامل   أنه إذا كان  ألن ه ا هو الغالب من أحوال النب     ،وأن يحلللل  كل صلللالة يف وقتها 

فهل ا دليلل علا الاواز لكن  ،امل وهو نلازلفيف غزوة تبوو   كلان النب  ،كلان هلاًدا يف السللللير يامل

أنله إذا كلان نلازاًل ال يامل  يلدل علا أن األغللب من حلالله  اسللللتقراء حلال النب  

لا  .فيكون الامل بحق النازل خالُ األو 

 .، أي القحللر ال ي فيه خالُ قوي بين أهل العلم «كالقحللر يف دون ثالثة من مراحل تف »قال:    ،كخ ددم  اروهمو

ببًعا يا إخوة للفالدة الفقهية والعلمية هميل الم اهب األربعة تقسللم السللفر إلا قسللمين: سللفر قحللير، وسللفر بويل ثم 

دون المراحل   ، وفالقحللر يف مراحل ثالث أو أكثر متفق عليه  .ييتلفون يف ضللبف السللفر القحللير وضللبف السللفر الطويل

لكن  ،ن المراحلل الثالث مكروه ألنله يوقل يف خالُ قويفقرر هنلا أن القحللللر دو  ،الثالث محلل خالُ واليالُ قوي

الراهو أن ما دل عليه الدليل ال يقال له مكروه وإن وهد خالُ قوي فال نقول إن القحللر يف مسلليرة يوم وليلة مكروه بل 

الليلة يا إخوة أما ما يكون يف تردد وهو ما دون مسللليرة اليوم والليلة، ومسللليرة اليوم و  ،نقول سلللنة ألن الدليل قد دل عليه

وال نلتفة إلا أعراُ الناس ما   ،فاكثر ه ا سللفر فيه قحللر  ام يعن : ثمانون كيلو مكابمقاييس اليوم ه  ثمانون كيلوا مك

فللك أن تقحللللر من حين تيرج من البللد حتا لو كلان النلاس ال  ،فلاكثر ادملة تيرج من بللدو مسللللافلة ثملانين كيلوا مك

ما دون الثمانين كيلو الراهو و  ،ال يلتفلة فيه إلا أعراُ الناس  نب   يعلدونه سللللفرام ألن ما حكم به ال

من أقوال أهلل العلم أنله يرهل فيله إلا العرُم لكن القحللللر فيله مكروهم ألن األعراُ يف الغلاللب يف مثلل هل ه األمور 

ا ما ال ُيَعد  سللفًرا يف العرُ تضللطرب فيكون القحللر فيما ي«ن أنه يعد سللفرا يف العرُ مما دون الثمانين كيلو مكروًها   أمَّ

 فه ا فيما ي«هر ل  واهلل أعلم والتحقيق يف المسالة. .مطلًقا فه ا ال يقحر فيه

 :قعل النعظ  

عقا اِييدددددددا ْ  ا  دددددددا رع نمذا ةددددٌ  األا ددددْ لددددم اددددْ  يددددا

 

ردددا ْ   لدددِ مدددع ي  الدددْ
ودددم عفدددم ولع ال ددددددِ قدددع ع يدددا مدددا  كدددا

  

 الشـــرح:
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وهل ه القلاعلدة تل كر من  ،تبعلا لمصلللللم ألنله ذكر خلاتملة للقلاعلدة، ذكر هل ه القلاعلدة  «تيتم»يعن  يف بعض النسلللل   

أما الرلطر األول فهو من  األ ر نذا  دعق اييد  ونذا اييد   دعق  «المرلقة تالل التيسلير» القواعد المندرهة تحة قاعدة

عن ال باب يقل علا الثياب فقال:   منها: أنه سئل  ،عبارات اخمام الرافع  رحمه اهلل حيث أهاب هب ه الاملة عن مسالل

ال باب يقل عن الغالف ويقل علا النااسللات وُي«ن أنه يحمل يف قوالمه أشللياء مما يقل عليه ثم   «إذا ضللاو األمر اتسللل»

وأين ي هب الناس من ال باب ولو قيل:   «األمر إذا ضلللاو اتسلللل»  :يقل علا الثوب فسلللئل اخمام الرلللافع  عن ه ا فقال

وه ا هو عينه ال ي ذكرناه يف العسلللر   «األمر إذا ضلللاو اتسلللل»لناس يغسللللون ثياهبم ليال و ارا فقال:  بالنااسلللة لضلللل ا

 وعموم البلوى.

وإنما المقحلود أنه إذا اتسلل للع ر زال الع ر فإنه   ،ليس المقحلود التضلييق علا الناس عند السلعة ؛ونذا اييد   دعق

يرهل إلا األصلل وليس األصلل ضليقا سلوى من باب التوسلل يف العبارة وإال كما تقدم معنا يف الحديث البارحة األصلل 

عض وإنما قد يدخل العسر من قول ب  ،ما ثبة يف الكتاب ش ء فيه عسر وال يف السنة ش ء فيه عسر  ،كل الدين يسر  ،يسرال

ل  الفقهاء فكونه يرهل إلا األصلل ه ا يف الحقيقة هو يسلر ليس عسلًرا وال ضليًقام لكن من باب التوسلل يف العبارة ما وسلِّ

اخنسلان إذا سلافر رخِّ  له أن يقحلر الحلالة الرباعية وأن يفطر يف  ار   .فيه ألهل الع ر إذا زال الع ر رهل إلا األصلل

ل عليه  ،رمضلان بلده واقتطل سلفره ضلاو األمر بمعنا رهل إلا األصلل فياب عليه أن يحلل  الرباعية فإذا رهل إلا    ،وسلِّ

 .أربل ركعات وأن يحوم  ار رمضان

ُروا مَِن الحلَّ  َرْبُتْم فِ  اأْلَْرِف َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُهنَاٌب َأْن َتْقحلُ إلا اَلِة   ويدل للقاعدة برلقيها قول اهلل عز وهل: َُوإَِذا ضلَ

اَلَة   قوله سلبحانه و اءِ تعالا: َُفإَِذا اْبَمْاَننُْتْم َفَاقِيُموا الحلَّ [. فاول ايية هو يف باب أن  األمر إذا ضلاو 1٠3  -1٠1  :]النِّسلَ

 .فإذا سافر اخنسان فإنه يقحر الحالة فإذا ابمان ورهل إلا بلده فإنه يتم الحالة، فدل علا القاعدة بازلي ها  ،اتسل

منها: ما تقدم من عدم تناس الثياب بوقوع ال باب ومنها   ،لها أمثلة كثيرة هًدا  «اتسلل األمر إذا ضلاو»وه ه المسلالة  

ومنهلا المرأة إذا كانة يف الحا ومات محرمهلا فإ ا تتم حاهلا أل ا مادام أ ا يف السللللفر   .بهلارة الهر كملا تقلدم معنلا أمس

الحا فإ ا تسللافر إلا مكة وسللفرها إلا مكة سللتبقا مل   فإذا قلنا إ ا تقطل الحا فإ ا سللتسللافر إلا بلدها، وإذا قلنا تتم

الرفقة المامونة وإن كنا ال نقول هب ا يف األصلل لكن ه ه محللحة موهودة ضلمنًا وعودها أو بقالها يف مكا ا حتا يرهل 

ا كانة بقية إليها أهلها تعريض لها أل ا قد تعود لوحدها أو تبقا لوحدها وال شللك أن  لو قلنا لها: ينقطل حاك! وربم

سللنين وه  تنت«ر ه ا الحا ألصللبناها بمحلليبة أع«م من محلليبتها يف زوهها، اقكبة من مكة وإذا بنا نقول لها قف  ال 

شللك أن ه ا يحلليبها بمرللقة أع«م من المحلليبة الت  نزلة هبا أصللال فنقول يف ه ا: األمر   ال  ،حا لك ارهع  إلا بالدو

 إذا ضاو اتسل فتتم حاها مل رفقتها.

 :عل النعظ  ق
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ا ععددددم ا قددددا ل الددددْ َع هددددا م اددددا وددددْ ع يددددع مددددا لددددِ كع  وا

 

دا ْ   اكم ع وا يا ناْيبدددددددد 
يدددددم يدددددم ع فدددددا يدددددْ  لدددددا ا

 الشـــرح: 

وبعض الرللافعية ألحقوا بالقاعدة ملحًقا وتتمةم وإذا   «إذا ضللاو األمر اتسللل»كما قلة: اخمام الرللافع  قال األول   

 اتسل ضاو والمعنا صحيو.

 :قعل النعظ  

ْا حددددا   م  ى عددددا َّددددا ع  ددددا علع  ددددا قددددا ْ  يددددع قددددا  وا

 

ٌَ لمبدددددددددم   م  
اددددددم وددددددا نددددددْ إممددددددِ ع  ددددددع  فددددددا

 الشـــرح: 

إذا زاد عن حده   األمر»بعض أهل العلم عرب عن ه ه القاعدة األمر إذا ضللاو اتسللل وإذا اتسللل ضللاوم هب ه الحللياغة  

فإذا كان يف األمر ضليق انقلب إلا السلعة وإذا كان يف األمر سلعة انقلب إلا الضليق وهو كما قلة من «. انقلب إلا ضلده

 .باب التوسل يف العبارة بمعنا أنه يرهل إلا األصل

 :قعل النعظ  

ال  كع يعيا اع الِرالموام: الِبرا  ا
ععم  اْلقا

ْولع  ع قدددا يدددا مدددع ناصددددددْ كْ وا را ي  الا  ددددددا
ردددم  الدددندددِ

 

رّْ   قدددا لدددا ع قدددا م اسددددددْ مدددا ردددا يددددددْ اكا حا را
الا  ددددددم  وا

 الشـــرح: 

وبعض   «،الضلرر يزال»ه ه القاعدة الرابعة من القواعد اليمسلة الكربى وأكثر علماء القواعد يعربون عنها بقولهم    

 ،وال شللللك أن هل ا أبل  فهو قول النب     «ضللللرر وال ضللللرار  ال»علملاء القواعلد يعربون عنهلا بقولهم:  

ال » فلاألفضللللل يف صلللليلاغلة هل ه القلاعلدة واألنفل واألهمل أن يقلال:   ،دالمًلا أهمل وأنفل  وقول النب  

 .لقول النب   «ضرر وال ضرار

ومعنا ه ه القاعدة: أن الضللرر ال ي هو األذى والمفسللدة ُيزال شللرًعا فحيث ما وقل الضللرُر وهب دفعه شللرًعا ما 

مكنه، فإن األدلة الازلية يف الرلللريعة دلة علا منل الضلللرر ودفعه ما أمكن ول لك ذكر اخمام الرلللوكاين أن من ادعا أ

إباحة شلل ٍء من الضللرر بالبناه بالدليل وإال ضللربنا هب ا األصللل وههُه فإنه ترللهد له كلياٌت وهزليات، ال ي يايت يقول: 

تسلتغرب أن من يبتلا بالتدخين ويلبس العمامة الت  أصلبحة عالمة علا وال    «الوهابية مترلددون  ، هؤالءالدخان مباب»

وأظن أن هناو من قال   «التدخين مسلتحب إذا كان يامل المحلالو»أنه يايت يقول:    -وليسلة العمامة عالمة-أهل العلم  

لو  هاألولام ألنل : اللدخلان مكروه أو خالُ لونهبل ا، وأكثر النلاس الل ين يتكلمون هبل ا ويراعون مرللللاعر الاملاهير يقو

عنه الاماهير، وأنا قلة مراًرا وتكراًرا العالم الرباين ين«ر إلا   : ما يحلللو ه ا الرللي ، تنفض  عنه  يقولونسلل قال: حرام،  
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المسلالة فيها   الناس بالرلرع وغيره ين«رون إلا الرلرع بالناس، فبعض الناس تاده ال يكاد يقول: ه ا حرام، إن تورع قال

أما العلماء الربانيون فحيث دل الدليل قالوا، ال يضلليقون علا الناس حيث وسللل عليهم اهلل وال   .خالُ وتركها أحسللن

قلنلا لله: هلات اللدليلل فلإن هلاء  ،اللدخلان حالل أو مكروه يوسللللعون علا النلاس من أهلل الاملاهيريلة، فمن هلاءنلا وقلال

يمة وال ي يقول عقل  ما يحلدو البد من أن بالدليل فالدليل علا الرأس والعين، إذا صلو الدليل اسلتاابة العقول السلل

نعرف الدليل علا العقول، نقول: الدليل الحللحيو إذا عرف علا العقول السللليمة قبلته ومن عارف الدليل الحللحيو 

دعوى إلا تحكيم العقول، ال تكونوا علا »بعقله فه ا دليٌل علا فسللاٍد يف عقله، ال ين ياتون إلا بالب العلم ويقولون:  

تقول سلياسلة القطيل! واهلل إذا ثبة الدليل   قطيل لمن  يسلمل قول اهلل قول رسلول اهلل   «لقطيلسلياسلة ا

وصلو قبلته العقول السلليمة وما من عقٍل يرد الدليل الحلحيو إال وفيه فسلاد، فعلا كل حال نعود إلا المسلالة فإذا قال: 

ه ولن يايت برل ء فنرد قوله بان يف الدخان ضلرًرا بإهماع فإن هاء به قبلنا   «الدخان حالل أو مكروه، قلنا له: هات الدليل»

العقالء، وليس بإهماع العلماء، وال بإهماع المسلللمين، بإهماع العقالء وَمن قال لك: ال أنا ما أرى فيه ضللرًرا، فقل له: 

لياًل و اًرا لو رأى أعف ابنك سياارة، ال يمكن أن يعط  ابنه سياارة إال السفيه سفاهة مطلقة، بل ربما ه ا ال ي يررب  

ابنه مرة ممسلللًكا بالسلللياارة لضلللربه، إذن الدخان ضلللار، بل ثبة باألبحاث أنه يضلللر حتا الانين المسلللتكن  يف الرحم، 

 .والضار يف ديننا محرم، فنضرب هب ه القاعدة وه ا األصل الررع  الع«يم وههه ونرد قوله

، وإال فادلتها كثيرة اهلل حرم الضلرر يف موابن كثيرة، ويف السلنة وأصلل ه ه القاعدة يعن : أنَّ دليلها ال ي يرتكن إليه

ال ضللرر وال   »:  هاء تحريم الضللرر يف موابن كثيرة، لكنَّ األصللل الحللريو يف القاعدة هو قول النب   

ة بالق«ضللرار بول، ، والحديث رواه مالك وابن ماهه، والحاكم رحم اهلل الاميل، وحسللنه األلباين وهو حديٌث تلقته األم 

والحديث إذا تلقته األمة بالقبول قوي سللنده وإن كان سللنده لو ُأفرد عن ذلك لكان أضللعل من تلك القوة، الحديث قد 

يكون حسلللنًا من حيث الن«ر إلا السلللند ن«رًة ماردة، فإذا وهدنا العلماء تلقوه بالقبول فإنَّ ه ا يرفعه إلا الحلللحة، بل 

عفله شللللديلًدا إذا تلقتله األملة بلالقبول فهل ا يرللللهلد لله بلانله ثلابلة فهل ا لالل ي َمنها العلملاء أن الحلديلث الضللللعيل  يس ضللللَ

 .، قد تلقته األمة بالقبول بل قد هعلوه قاعدًة كربى متفًقا عليها «ال ضرر وال ضرار»الحديث: 

رار، وُكرر   «المعنا واحد وه ا من باب التاكيد»: قال بعض أهل العلم:  «ال  ددرك وال  ددراك» رر هو الضللِّ يعن  الضللَّ

 .مل زيادة األلل من باب التاكيد والترديد يف المعنا

أن توقل الضلللرر بغيرو من غير أن يوقل عليك   .وقال بعض أهل العلم: بل الضلللرر هو إيقاع الضلللرر من غير مقاَبلة

 .ضرًرا، والضرار إيقاع الضرر من الطرفين
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اخيك من غير أن تنتفل، والضلرار أن تضلر باخيك من أهل أن تنتفل، الضلرر وبعض أهل العلم قال: الضلرر أن تضلر ب

والضلرار أن تضلر أخاو من أهل منفعتك، من أهل ،  ليس لك محللحة إال سلوء يف النفس  مأن تضلر أخاو من غير أن تنتفل

 .أن تنتفل

والضلرار   ،يرلرب الدخانوبعض أهل العلم قال: الضلرر هو إيقاع الضلرر علا النفسم أن يضلر اخنسلان نفسله كال ي 

فال ي يرلرب الدخان علا ه ا المعنا وقل يف الطرفين ضلرر وضلرارم .  أن يوقِل الضلرر علا غيره كال ي يرلرب الدخان

ألنه يضللر نفسلله ويضللر غيره وعلا كل حال فالحديث دليل علا تحريم إيقاع الضللرر مل إمكان عدم ذلك، تلح«ون أن 

هاء بحلليغة النف  فإنه ُيحمل أواًل علا الحقيقة إن أمكن فإن لم يمكن مثل هنا   الحديث هاء بحلليغة النف  والحديث إذا

نحن نرى الضللللرر كثيًرا إًذا الضللللرر لن ينتف  يف الواقل فإنه ُيحملل علا التحريم علا النف  الرللللرع م أي: ال ضللللرر يف 

 فه ا يدل علا التحريم. يضا أ اخسالم وال ضرار وإن كان الضرر يف الواقل موهوًدا والضرار يف الواقل موهوًدا

 :قعل النعظ  

 قددددعلددددوا ويددددنددددرددددنددددي عددددمددددةدددديددددع  ددددع ال

 

ح دددددددر نلددددوالدددد  فدددد م الددددمددددقددددعال   يددددع

 الشـــرح: 

 بل ال يوهد باب من أبواب الفقه إال وه ه القاعدة موهودة فيه. ،ينبن  علا ه ه القاعدة ما ال يححر من األبواب 

 :قعل النعظ  

 ثددددد  لددددديدددددع قدددددواعددددد  يدددددودددددلدددددمددددد 

 

 كدددمدددع حدددادددى الدددمددد لدددف الدددمدددحدددقددد   

 
  دددنددديدددع البددددددروكاا يدددردددةددد  الدددمدددلدددحددوددر 

  

 ل ددددددر ددديدددع الددد ل لددد  األصدددددد  اعدددلدددردددر  

 الشـــرح: 

شلللرع اين يف بيان القواعد المندرهة تحة قاعدة: الضلللرر يزال أو ال ضلللرر وال ضلللرار منها القاعدة المرلللهورة:  

ألن   ،، وهل ه القلاعلدة بعض أهلل العلم يُلدخلهلا تحلة قلاعلدة: المرللللقلة تاللب التيسلللليرالبددددروكاا يرة  المحووكاا

اعدة: الضللرر يزالم ألن الضللرورة ضللرر مل وبعض أهل العلم يدخلها تحة ق  ،الضللرورة مرللقة وإباحة المح«ور تيسللير

المرلاكلة يف اللفًم يعن  الضلرورة ضلرر والضلرر يزال مل المرلاكلة يف اللفً ضلرر وضلرورة وه ا صلنيل األكثرم أعن  أن 

 .تدرج تحة قاعدة الضرر يزال

  أن يبل  اخنسلان م يعن ع يوق    اليًلْ نو  ع ي در  اليًلْ: همل ضلرورة والضلرورة يف لسلان العلماء:  البدروكاا

ا ييرلا معه أن يموت أو ال زاد معه ييرلا يهلك من ،  مثل إنسلان يسلير يف الحلحراء وال ماء معه ييرلا أن يموت  ،حدم

 .ه ه ضرورة ،الاوع
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فقد الدين إذا خر  اخنسان أن يفقد دينه ك  لقق  نح ى البروكيعا هةر النقَأو ما يربه الهالو ما يربه الهالو إما   

ه ه ضللرورة ول لك المرأة المسلللمة إذا كانة يف بالد الكفر وخافة علا دينها هتاهر ولو لوحدها ما يقال لها امكث  يف 

يسلتطيل فال  أو فقد العقلم يعن  لو أن اخنسلان أصليب بمرف ما   .هتاهر أل ا ضلرورةبل  بالد الكفر حتا تادي محرًما  

 ،ينام حتا خرل  أن يفقد عقله من قلة النوم وكتب له الطبيب بعض األدوية الت  فيها مح«ورات حتا يسلتطيل أن ينام أن  

أو خاُ علا ماله أن ي هب خوًفا له سببه مثل أن يكون يف بلد فيه لحوع   .ه ه ضرورة والضرورات تبيو المح«ورات

 البلدان الت  تقل فيها الفتن. ويياُ لو ذهب يحل  الامعة أو الاماعة يسرو ماله، مثل

الرللللرع والعقلل والواقل يلدل علا أن السللللالملة يف األوبلان واالبمئنلان يف األوبلان خير للنلاس من  ،واهلل يلا إخوة 

ال بالسللللم وال بالقوة، وكم من بلٍد كان يعيش أهله يف خيٍر مل ضللليق بسلللبب، لكنهم يف   -كما يقولون-اليروج والتغيير  

تبدل األمن خوًفا والسلعة ضليقا، وكثرة األموال وسليولتها فاون وأسلقطوا حاكمهم وقتلوا حاكمهم،  خير، فهياهم المهي

السللالمة يف األوبان واألمن واالسللتقرار خيٌر للناس مما يرهونه يف اليروج وما يسللما بربيل الدول ال ي ما  إلا شللو.

 ررع  واهلل لن يثمر إال شًرا.رأينا فيه ربيعا كما قال العلماء، كيل يكون الربيل فيما ييالل ال

اين يف بعض البلدان إخواننا يقولون: نياُ إذا تركنا الحانوت بدون حارس وذهبنا نحلل  هميعا يف المسلاد نعود 

 ما ناد شيئا يف الحانوت، فه ه ضرورة والضرورات تبيو المح«ورات، فياوز له ترو الامعة فضال عن ترو الاماعة.

وه ا ك لك موهود يف بعض البلدان الت  وقعة فيها الفتن والعياذ باهلل، أصللبو بعض ك لك إذا خاُ علا عرضلله   

إخواننا يقول: ما أسللتطيل أذهب أصللل  الفار أخاُ أن يعقبن  الفسللاو علا بيت  علا نسللال ، أنا بوال الليل مسللتعد 

 سالح  تحة رأس ، ه ه ضرورة يياُ ذهاب عرضه.

 هالو.ه ا أحد األمرين يف مسالة ما يربه ال

، مثل أن يياُ أن يفقد عينه فه ه ضلرورة، أو يفقد رهله أو يفقد يده فه ه ن  يقق  عبدوا  ا األعبدع واألمر الثاين:  

فور أن يفرغ يرلتد عليه الربد ويياُ أن يتامد   ،ضلرورة، لو كان يف مكان بارد وخرل  لو اسلتعمل الماء حتا لو سلينه

 عضوه ويتتكل فه ه ضرورة.

مر أنه ضللرورة وكان ذلك واقعا ال متوقعا حاضللرا ال موهوما، ولم ياد اخنسللان لدفل الضللرورة إال وإذا تحقق يف األ

َم َعَلْيُكْم إاِلَّ   .ارتكاب المح«ور فإن المح«ور يباب ويحللبو مباحا يف حقه ا َحرَّ َل َلُكم مَّ وقد قال اهلل عز وهل: َُوَقْد َفحللَّ

 [، فدل ذلك علا أنه حال االضطرار يسقف التحريم.119َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْيِه  ]األنعام: 

 وقد ذكرت يف ضمن كالم  الررو  األهم خباحة المح«ور بالضرورة.
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اوزد شلربا وهو:    ول لك كما تقدم معنا أمس ما ياوز لإلنسلان أن يقتل ليسللم من   ،نال ياو  المحووك نعو   درك 

، ما ياوز له أن يقتل زميله لياكله من معهما  الموت واحد يمرل  يف الحلحراء مل زميله وأصلاهبما الاوع الرلديد وال زاد

 .أهل أن يحيام ألن  المح«ور هنا أع«م ضرًرا مًن الضرر ال ي ييرا منه

اًل بعيًدا وأحياًنا ضلللرب المثال البعيد ليس ألن ه واقل وإن ما ليتقرر الحكم يف ال هن ويبقا ببًعا الفقهاء يضلللربون مثا 

ول لك يا إخوة ال ُيعاب الفقهاء باألمثلة البعيدة   .ويستقر، ومعروُ أن  الر ء الغريب أثبة يف ال هن من الر ء القريب

ا األمثلة المستحيلة فه ه ما يليق بالفقيه  أن ييوف فيها. برر  اخمكان، أم 

 :قعل النعظ  

 وال ددددددددأ  ال يددددوددددلددددر  الددددمددددثددددعلع 

 

 نذ قددد  كدددقدددى الدددقدددر  واالحدددلدددمدددعلع  

 الشـــرح: 

ما دام أن ه ممكن فال يعاب الفقيه بان ه ضللرب مثااًل بعيًدام ألن  المثال البعيد أثبة يف ال هن وألن  من فهم البعيد يفهم  

المضلطر ال ي يف الميمحلة هثة نب د فإن ه يحرم عليه أن ياكل منه، ه ا أمر بعيد القريب من باب أولا. فيقولون: لو وهد  

هًدا بل تازم أن ه ال يقل لكن المعنا صلحيوم ألن  حرمة النب  أع«م من حياة ه ا الرهل، فإذا ُوهدت ه ه الحلورة الت  

 ذكرناها يف ضرورة فإن ه يباب المح«ور.

 :قعل النعظ  

ةددددد ا  ع نعلدددددم كْ وا دددددا ام قدددددع م وكا رع مبددددددددِ  لدددددم

 

رمكْ   مدددا بددددددْ مع أاكدددْ م الدددْ ع كدددا مددد  لدددْ ع حدددا هدددا ْ كم قدددا  لدددم

 الشـــرح: 

بمعنا إن ملا ُيبلاب من  ع نلة  لمبددددروكا يقد ك لقد كهدع، د  هل ه القلاعلدة المنلدرهلة الثلانيلة وه  قيلٌد للقلاعلدة الت  قبلهلا. 

ارتكاب المح«ور حال الضلللرورة ال فالمح«ور ما يدفل الضلللرورة فإذا اندفعة الضلللرورة رهل التحريم إلا المح«ور.  

 إلا التحريم. مرأليتوسل فيه، وإن ما حال اندفاع الضرورة يعود ا

ما يعرُ   اُنسلان وربما نبقا أشلهر  لو هاءنا إنسلان، وقال: يا شلي  يف بالدنا إذا وصللنا ونحن يف لحانا الطويلة  يعن 

ا وربما أحرقوها بالن ار، فاقول له: هل ه ا موهود وإال تتوقعه ! يقول:   ،عن ا أهلنا شلليًئا  ويحلقون لحانا مل السللان أيضللً

ليسلللة   هما ُيدرى أين هو، فاقول: ياوز أن تيفل اللحية بما يدفل الضلللرر، وه  ينال موهودم أخونا فالن ذهب إلا ا

منها يقحللللر    مازالذلك  خفل لحيته وخرج من المطار سللللالًمام وبعد   بيب،مة وإن ما ه  لمن تحقق فيه األمر.  فتوى عا 

الل ي خفلة منله انتها فيعود األمر إلا الحكم األصللللل ، والحكم األصللللل  أنل ه يالب إعفلاء اللحيلة.  ،بلالملا هو يف البللد

ال ما زاد علا القبضللة وال ما نق . الواهب أن ُتعفا اللحية   من اللحية  خ أل! الراهو البين الرهحان أن ه ال ياوز اواهلل
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وُتكو كما ه ، لكن من اضلطر وتحقق األمر كما قلنا وخففهام ال باس عليه إن شلاء اهلل، لكن إذا زالة الضلرورة ما يبدأ 

 .وهامالمباحث يروين يف البالد بلحية ويقبض ال، ه ه أصبحة أ أن  يتوسل ويقول: بيب يمكن واهلل، يمكن 

ما ياوز أن يرلرب قطرة واحدة بعد ه ا،   ،رلرب، سلاغة اللقمة وسلقطة اللقمةفباللقمة فما وهد إال خمًرا    غ 

ُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيِه  ]البقرة ُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد  أي: 1٧3  :وقد قال اهلل عز وهل: َُفَمِن اضلْ [م َُفَمِن اضلْ

َعاٍد  أي: وال متعٍد مقدار الضلللرورة، فال إثم   هو يف قلبه كاره الحرام ما يريده لكن اضلللطر إليه، َُواَل   ام،غير مريٍد للحر

ى مقدار الضرورة فإن اخثم يكون الزًما له، أعن  أنه يكون فاعاًل لمح ور.  عليه، أما إذا تعدَّ

 :قعل النعظ  

كع  وا ا صددددددددع ْا ذا را ا عدددددا ندددددِ ع خدددددا ادددددم  لدددددا

 

رع   ْ كددددا ع ع يددددع وددددا الددددمدددد  ع وا ايددددا را وددددا ع الددددْ يددددا نددددْ   ددددم

 الشـــرح: 

العرايا هو بيل الربب علا وهناو أشلياء شلرعة لسلبب وأهيزت فيما هو أوسلل من ه ا السلبب، مثل العرايا،    يعن  

 رؤوس النيل بيرصه تمًرا، ُأبيحة لحاهة الفقراء ألكل الربب، يريدون أكل الربب ما عندهم.

د أن تقول: أن أفقرنا اليوم أغنا من أخوة قراءة سللليرة المتقدمين، تنبهنا علا ما نعيرللله من النعم، واهلل يا أخوة تكا   يا 

يمر عليه الرلهر والرلهران وربما الثالثة ما أوقدت ناٌر يف بيته، بعامه التمر   كثيٍر من المتقدمين، النب   

أخرهله الاوع، وييرج أبو بكر رضلللل  اهلل عنله أخرهله الاوع، وييرج عمر   والملاء، ييرج هلالعًلا 

إن ه ا من »:  ا إلا ذلك الحللحاب ، وأكلوا، يقول لهم النب   رضلل  اهلل عنه أخرهه الاوع، فلما ذهبو

ع«يمة، وكلما ع«مة النعمة وهب الركر   نعم، فكيل نحن ال ين نتقلب يف ه ا، واهلل إنَّا يف  «النعيم ال ي ستسالون عنه

ر يف  بلب العلم وقل الع ر، كلما ع«مة النعمة وهب الرللللكر يعن  تاكد، وقل الع ر، ما ع ر بالب العلم ال ي يقحللللِّ

 .وهو يف نعمة وهلل الحمد، يف لباسه يف أكله يف شربه

رعةم ألن الفقير مسلكين يرى الربب ويرلتهيه لكن ما يسلتطيل، فيرلكي الربب بيرصله تمًرا،  فالعرايا  يف أصللها شلُ

رع من أهل الحاهة، ثم ُأبيو حيث توفرت ال رلللرو  وقيل لحاهة أصلللحاب النيل، ولكنه متفق علا أنه يف األصلللل شلللُ

 لحاهة أو لغير حاهة.

رع من أهل أن الرهل يرى رهاًل علا امرأته، ويرى    واللِّعان، ، ولكنه ال ُمْكُحَلةاليف   الِمْرَوداألصللل يف اللعان أنه شللُ

رع ياد شللهوًدا، إن قتل الفاعل ُقتِل، وإن صللرب كان ذلك أشللد علا الحُ  ر من الموت، نسللال اهلل أن ال يبتلينا بسللوء، فرللُ

للزوج ولو وهد شلللهوًدا، له أن يلاا إلا اللِّعان ولو وهد شلللهوًدا، بعض  بيواللِّعان للزوج علا أنه ميرٌج من ه ا، ثم أُ 

ا للمرأة إن شللللاءت حلفلة  األزواج ربملا يلايت يقول: أنلا أريلد أن أثبلة هل ا األمر من أهلل نف  الوللد، ولكن أهعلل ميرهلً
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فلم تقدر الضللرورة بقدرها بل أبيحة   ،كان هناو شللهود أبيو له أن يالعن  وخرهة من ه ا األمر، فابيو للزوج حتا لو

 مل انتفاء تلك الضرورة.

 :قعل النعظ  

ع ندددددا  ع هدددددع
ايدددددم را مدددددا ِ  الدددددْ ٌا ثدددددع عئدددددم ا  فدددددا

 

ع  نددددا كددددم ْ  زع ع قددددا مددددا م  كددددا ْميدددددددا وددددا   خددددا  يددددع

 
ودددددا ْ  قدددددا ندددددْ ٌم وا دددددا عجدددددا حدددددا ٌا وا وكا رع   ددددددددا

 

ودددددا ْ   ردددددم وٌل يدددددا ِ  فعبددددددددع ٌم ثدددددع يدددددندددددا زم  وا

 :الشـــرح 

نقول إن األمور تنقسلم إلا قسلمين: محلالو ومفاسلد، والمحلالو مراتٌب أربعة: ضلرورٌي، وحاهٌ ، وتحسلين   هو 

 والمفاسد ه  الُفضول، وساشرب معنا كل مرتبة: ،منفعة، وتحسين   هو زينة

فقدها إلا الوقوع يف : هو ال ي يؤدي فقده إلا الوقوع يف الضلرورة، المحللحة الضلرورية ه  الت  يؤدي  البدروكل

يعن  المحللللحة الت  إذا فقدها اخنسلللان هلك أو وقل فيما يرلللبه الهالو مثل أصلللل األكل يا إخوة محللللحة   ،الضلللرورة

 ضروريةم ألن اخنسان لو لم ياكل لمات إذًا أصل األكل محلحة ضرورية.

حدا يقل معه يف الحرج والمرلقة غير : هو ال ي يؤدي فقده إلا الوقوع يف الحاهة، والحاهة بلوغ اخنسلان والحعجي

المعتادة، والحاهة كما تلح«ون دون الضلللرورةم ول لك األصلللل يف الضلللرورات أ ا تبيو المح«ورات، واألصلللل يف 

 الحاهات أ ا تسقف المكروهات.

ةم الحاهية: ه  الت  يؤدي فقُدها إلا الوقوع يف الحرج والضلليق، مثل: اخهارة، اخهارة محلللحة حاهي  المحلللحة

أين يسللللكنون ! تحللللوروا يا إخوة لو أنه لم تكن   ،ألنه لو لم ترللللرع ه ه المحلللللحة أعن  اخهارة لوقل الناس يف حرج

 إذًا ه ا فيه مرقة وحرج فه  محلحة حاهية. ،اخهارة هالزة مرروعة يمكن أن أكثركم يبية يف الرارع

لا الوقوع يف الحاهة، يسلللما تحسلللينيام ألن فيه هو: ال ي ال يؤدي فقده إلا الوقوع يف الضلللرورة وال إ  والتحسلللين 

 ال يؤدي فقده إلا الوقوع يف الضرورة وال يف الحاهة وهو مرتبتان: ،زيادة ا أيتحسين

مثل: أكل لحم الغنم، أكل لحم الغنم تحسلللين م ألنه لو ما أكلنا لحم الغنم نموت  ما نموت إال   هو  نقوم  يحيدددةنيٌ 

نقل يف مرللللقلة وحرج  ال، الحملد هلل كملا يقلال   ،ملا نلاكلل لحم الغنم ملا يؤدي إلا الموت ا أملا بسللللبلب أنل    ،أن يحين األهلل

 .نفعةفيه تحسين هو م ،البدالل كثيرة لكن فيه منفعة

أي: فيه توسللعة، ما هو منفعة لكن توسللعة، ببعا هو  يحيددةنٌي هو زينمثانية الت  ه  الرابعة يف المحللالو:  والمرتبة ال 

نافل لكنه ليس هو المنفعة األصللية، مثل أكل الحلوى، أكل الحلوى فقده ال يؤدي إلا ضلرورة وال إلا حاهة وليس هو 

 منفعة أصلية، وأكل الحلوى باعتدال زينة، تحسين  فيه توسعة علا اخنسان.
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 :والمفاسد علا كالم المحنل ه  مرتبة الفضول، والفضول درهتان ه ه المراتب األربعة باانب المحلحة، 

مثل: شلرب الدخان فضلول علا ه ا التقسليم هنام أي: أنه مفسلدة محرمة، ومثل شلرب   فو  الحرااالدرهة األولا:   

 اليمر ونحو ذلك.

إلا التحريم من غير قوةٍ   ، والمرتبه هو ال ي يا به أصل إلا اخباحة وأصلاللوس    الم لريعاوالدرهة الثانية:   

إلا اخباحة، ويا به   -سواء أصل بمعنا الدليل أو أصل بمعنا القاعدة-ضابف المرتبه أنه يا به أصٌل    ألحد الطرفين.

فهنلا أقلل اللدرهلات أن يكون يف الكو ورٌع، وقلد تلايت قلاعلدة أنله إذا اهتمل  ،أصللللٌل إلا التحريم من غير قوٍة ألحلدهملا 

يف المرللتبهات هو من باب الفضللولم ألن من توسللل يف المرللتبهات   فالتوسللل ب الحرام برللروبها.الحالل والحرام غل

أوشلك أن يتسلاهل يف المحرمات، إن بين المرء والحرام سلكًة ه  باب المرلتبهات من خرقها وقل يف الحرام، بل بعض 

نقول: ليتنا   ومنحن الي  .المرللللتبهات السلللللل كانوا يككون بعض المباب ليكون سللللكة بينهم وبين الحرام، ه ه أبعد من

ناتنب المرتبهاتم ألن بين المرء والحرام سكًة ه  ه ه المرتبهات، فمن تساهل فيها أوشك أن يكون من أهل الحرام 

 وأن يقل يف الحرام.

 :قعل النعظ  

ًلا  مدددددا ْ ك  لدددددا ودددددع عزا لدددددم ع جدددددا كدددددع    دددددا  وا

 

ًلا   أاصددددددددِ ع يدددددا مدددددا الدددددم م كدددددا وا ندددددْ ا زا  عدددددم

 الشـــرح: 

كملا تقلدم مرارا ملا هلاز لعل ٍر بطلل الاواز بزوال ذللك العل ر كملا قلنلا قبلل قليلل: الضللللرورة تقلدر بقلدرهلا، فلإذا زاللة  

 الضرورة بطل إباحة المح«ور ورهل المح«ور إلا التحريم، وهك ا يف سالر المسالل.

 

 :قعل النعظ  

اعدددم م  وا قدددا كا الدددْ مدددْ ْا يدددم ِ   دددم عدددع كْ وا را  البددددددِ

 

كْ   را علبدددددددِ الع لددددم يا اام الا يددددع ى الددددِ وا مددددا  عددددا

 الشـــرح: 

، وهل ا أدو من القول: الضللللرر ال يزال البددددرك ال ييال لمثمد من القواعلد المنلدرهلة تحلة قلاعلدة الضللللرر يزال: أن  

يزال بمثلهم يعن : ال لكن إذا قلنا: الضلرر ال    بالضلررم ألن الضلرر قد يزال بالضلرر عند تزاحمهما فييتار أخل الضلررين.

 يزال بضرٍر يساويه.

فمثاًل: لو كلان اثنلان يسلللليران يف الحللللحراء ومل أحلدهملا زاٌد قليلل يكفيلهم يعن : يلدفل عنله الضللللرورةم فلإنله ال ياوز  

لآلخر أن ياخ  زاده بحاة أن الضلرورات تبيو المح«وراتم ألن الضلرر ال يزال بمثله أو من باب أولا ما هو أعلا منه. 
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اثنان يسليران يف الحلحراء، ومل أحدهما زاٌد يكفيه يف غالب ال«ن وزيادة، والثاين نف  زاده وخرل  علا نفسله فإنه    ،بيب

أخ ه من زاده ضلللرر، لكن هنا ُييتار أخل الضلللررين ويدفل الضلللرر   ،ياوز له أن ياخ  من زاد ايخر ولو بالقوة، بيب

يزال بمثلله، وإذا قلنلا: ال يزال بمثلله فمن بلاب أولا أنله ال يزال  األعلا بلالضللللرر األخل. إذن األدو أن يقلال: الضللللرر ال

 باعلا منه.

 :قعل النعظ  

ام  ادددع ع يدددا مدددا يدددْ يا  دددا
ندددم ثدددْ لدددع نددد  ع اسدددددددْ ادددم  لدددا

 

ام   مددددع عفددددْ ا فددددا رم وددددا ا  دددددددع ع ناعددددْ مددددا ْردعهددددع  فددددا

 الشـــرح: 

يزال بمثلله ما نحتاج إلا ه ا ه ا علا قولنلا الضللللرر ال يزال بالضللللرر نحتلاج إلا االسللللتثنلاء، أما إذا قلنلا الضللللرر ال   

االستثناء، الضرر ال يزال بالضرر لكن يستثنا منه قاعدة: ييتار أخل الضررين، ومعنا ذلك أنه إذا ازدحم عند المكلل 

األعلا بالضرر األخل، وذلك عند االزدحام وإال فاألصل أن يدفل كل   رضرران البد من وقوع أحدهما فإنه ُيدفل الضر

 دحما وال بد من وقوع أحدهما فإنه ييتار أخل الضررين.ضرر، لكن إذا از

وه ا له مسللالل كثيرة منها مسللالل واقعة، أحياًنا يكون األب يف معاملته مل أوالده واقعا بين ضللررين فييتار الضللرر  

ء، ال تقرب األخل، أحياًنا ياتينا بعض اخخوة يقول: يا شللي  أنا ما عندي تلفزيون، ونحن نقول: السللالمة ما يعدلها شلل 

يعن  يف -يقول: يا شللي  أنا ما عندي تلفاز وأم  مع  يف نفس البية    خوةه ه الملهيات ما اسللتطعة، لكن يايت بعض اخ

وعندها تلفاز، وه  غفر اهلل لها متسللاهلة: األغاين والمسلللسللالت وك ا، وأوالدي بوال الوقة عند أم    -نفس العمارة

شلل ء، فهل ياوز ل  أن  منم عنها، وإذا هلسللوا عند التلفاز ما أسللتطيل أن أمنعهم  من أهل التلفاز، ال أسللتطيل أن أمنعه

أحضلللر التلفاز يف بيت  بحيث أضلللبف أوالدي وأخفل الضلللرر وأوهههم وأنا معهم، فانا أفت  أحياًنا بانه ياوز من باب 

شلل ء، لكن لو ازدحم ضللرران ارتكاب أخل الضللررين، لكن ال ينبغ  لإلنسللان يا إخوة أن يتسللاهل، السللالمة ال يعدلها  

 فإنه ييتار أخل الضررين ويدفل أع«م الضررين. دهما عند المكلل ال بد من وقوع أح

 :قعل النعظ  

ّفْ  ادددددم ل يدددددا ادددددا ع الدددددِ م ْريدددددا إممدددددِ ع يدددددع  فدددددا

 

ْف   صددددددم ْ  وع ام قدددا ةدددْ يدددا ْقيددددددا ا مدددا ْا   الدددْ ا  كدددا ا

 الشـــرح: 

والمفاسللد، وه ه أريد أن أقل معها قليالً، لن نطيل إن شللاء اهلل، لكن فيها ثم  سلليدخل يف قواعد تتعل ق بالمحللالو  

 .يعن  أمور مهمة لطالب العلم، فإن شاء اهلل نبدأ هبا غدا ونكمل قاعدة العادة محكمة
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وعليكم بيير، وأن ياعلن  وإيلاكم من مفلاتيو اليير يف هل ه األملة، وأن ياعلنلا     أسللللال اهلل عز وهلل أن يفتو عل 

 ينرر العلم والتوحيد والسنة. واهلل تعالا أعلا وأعلم وصلا اهلل علا نبينا وسلم. ممن
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 الدرس السادس

 السالم عليكم ورحمته وبركاته 

الحملد هلل رب العلالمين والحللللالة والسللللالم األتملان األكمالن علا المبعوث رحملة للعلالمين وعلا آلله وصللللحبله 

 .محمد كما صلية علا إبراهيم وعلا آل إبراهيم إنك حميد مايدأهمعين، اللهم صل علا محمد وعلا آل 

 :أما بعد

علا اليير مقبلين أن يامعنلا يف الانلة إخوانًلا علا سللللرر  ا فلاسللللال اهلل عز وهلل كملا همعنلا يف هل ه اللدورة إخوانل 

من«ومة الفرالد معاشللر اخخوة نواصللل الرللرب الميتحللر علا األبيات المتعلقة بالقواعد اليمس الكربى من   .متقابلين

البهيلة ألب  بكر األهلدل رحمله اهلل عز وهلل وه  كملا تقلدم ن«م للقواعلد الت  ذكرهلا السلللليوب  رحمله اهلل يف كتلابله النلافل 

زلنا مل القاعدة الرابعة الضرر يزال حيث شرحنا مع«م أبياهتا وبقية بعض أبياهتا نررحها ثم ننتقل   األشباه والن«الر، وال

 .لقاعدة اليامسة فيتفضل االبن نور الدين وفقه اهلل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا إن شاء اهلل إلا ا

 :قعل النعظ  

ى مددددا  عددددا
عسدددددددم م قددددا مددددا ْك ا الددددْ وا دا حددددع جددددِ كا  وا

 

ًلا   أاصدددددددِ ع يددددا مددددا علددددم   كددددا مددددْ م  ا دددددددا  جددددا

 الشـــرح: 

المنقوم نو المحللالو همل محلللحة. والمحلللحة يف لغة العرب ه  المنفعة، وأما المحلللحة يف لسللان العلماء فه   

ع نو  ونى   ا خرا واألولى  .فالمحلللحة ه  المنفعة أو الل ة والسللرور الت  تححللل للنفس  .الم ا و ع ي دل نلةيمع حيدم

ا أي  .محلالو  اسلباب المحلالواألسلباب ف  :أي  وما يؤدي إليهما  ية مثل تححليل المال  :حسلم أو األسلباب   ،األسلباب الحسل 

والضلابف عند أهل العلم  .فالمحلالو تكون يف ايخرة وتكون يف الدنيا   :يف ايخرة واألولا  .المعنوية مثل تححليل العلم

 ما غلب نفعه فهو محلحة يعن  حتا لو كان هناو مفسدة لكن النفل هو األغلب فإن ه ه محلحة. أن

البدرك نو األل  و ع مفاسلد فامل مفسلدة، والمفسلدة يف اللغة ه  المضلرة وأما يف لسلان العلماء فالمفسلدة ه   وأما ال

ع نو  ونى   ا خرا واألولى وما يؤدي إليهما أي: األسللبابم أسللباب   .معلوم  :واأللم  .تقدم  :الضللرر  .ي دل نلةيمع حيددم

حسلية مثل الضلربم الضلرب يؤدي إلا األلم فالضلرب من غير   ،سلواء كانة حسلي ة مما ُيَحس أو معنوية  .المفاسلد مفاسلد

يف ايخرة   سللبب شللرع  مفسللدة، ومعنوية مثل الرللتم فإنه يؤدي إلا األلم، وقد يكون الرللتم أكثر إيالًما من الضللرب.

ببًعا الضابف   مفاسد يف ايخرة أي: ايالم الت  تححل لمن يستحقها يف ايخرة، وهناو مفاسد يف الدنيا. فهناو  :واألولا

للمفسلدة عند العلماء ما يكون ضلرره أغلب أو مسلاوي للمنفعةم ما يكون ضلرره أغلب حتا لو فيه محللحةم مثل القمار 

لكن   انحليب فينتقل من الفقر المدقل إلا الغنا الفاحش،مثاًل، القمار فيه محللحة ححلول المال، وقد يدخل اخنسلان الي
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 أي-  إذا تسللاوت المحلللحة  ه ه المحلللحة مغمورة يف هانب الضللرر والمفسللدة، فه ا يسللما مفسللدة، أو كان مسللاوًيا.

 .والمضرة يف الن«ر، فإن ه ا يكون مفسدة -المنفعة

وببًعا أن يحرع العاقل علا تححليلها كلهام م فإن اهتمعة فالمقتضل  شلرًعا  والم دعل  ن ع ن  يزلم  لًل  قعسد  

أن اخنسلان يحرع علا تححليل المحلالو كلها ما أمكنم فإن تزاحمة ولم يمكن تححليلها   ،ه ا األصلل شلرًعا وببًعا 

 .لم يمكن تححيلها ُكلِّها فإنه ُييتار األعلا من المحالو وإن فاتة األدنا ،كلها 

م نقل المريض إلا فلو كان هناو مريض يحتاج إلا أن ُينقل إل ا المسلللترلللفا، وحضلللرت صلللالة الاماعة فهنا ُيقدَّ

لو ُترو المريض وهو محتاج أن   المسللترللفا علا صللالة الاماعةم ألن محلللحة نقل المريض محلللحة تفوت بال بدل،

ف ربما مات، أما محللحة الحلالة هماعة فإ ا تفوت إلا بدل مل بقاء األهرم فيسلتطيل اخنسلان أن يحلل  من فرًدا مل ُيمرَّ

 ثبوت أهر الاماعة له.

م  ولو أن إنسللللاًنا كان صللللالًما ولو بنهار رمضللللانم ورأى معحللللوًما غريًقا وال يتمكن من إنقاذه إال إذا أفطرم فإنه ُتقدَّ

خر، أما المعحلوم فإذا لم ينق ه فإنه  أمحللحة إنقاذ المعحلوم علا محللحة الحليامم ألن الحليام له بدل فيقضل  من أيام  

 ، فُيَقدم األعلا من المحالو.يفوت ويموت

ذلكم فعندما كان يسلللير مل ح يفة رضللل  اهلل عنه واحتاج أن يبول وأتا سلللبابة   وقد فعل النب   

أن تقلدمم حتا هلاء حل يفلة ووقل   قوم وبلال قلالمًلا تلاخر عنله حل يفلة رضلللل  اهلل عنله فلاشللللار إليله النب   

ال كونله يقضلللل  حلاهتله، وقرب حل يفلة منله محلللللحلة حل   علد حل يفلة عن النب   وراءه تملامًلام وذللك أن بُ 

ليسللللكه محلللللحلة، فلالنب  صلللللا اهلل عليله وسلللللم اختلار المحلللللحلة األعلام ألن  حل يفلة رضلللل  اهلل عنله يعلم أن  النب  

  ثم هو سلللاتٌر للنب     ،يبول فلن ين«ر   من شللليٍ  يايت وال يدري عن ه ا الحال، 

نة من ه ا وه ه محلللحة أعلا من محلللحة كون ح يفة يبتعد عن النب    ، وهناو وقالل كثيرة يف السلل 

 الباب.

إذا كان هناو عدد من المفاسلد فالمقتضل  شلرًعا   ،فإن المقتضل  شلرعا وببعا أن ُتاتنب كلها   والمقعسد  نذا اجلموه 

دحمة وكان البد من ارتكاب إحداها فإنه ُيرتكب األخل لكن إذا از ،والمقتض  ببًعا أن اخنسان ياتنب المفاسد كلها 

 .فما كان أخل مفسدًة فإنه ُيرتكب ،من المفاسد لدفل األعلا من المفاسد

لنايت بنفس األمثلة ونعكسللها علا وهه المفسللدة: لو أن  مريضللا يحتاج إلا نقٍل إلا المسللترللفا وحضللرت صللالة 

لمريض مفسللللدٌة أخرى ولم يمكن دفعهلا هميعًلا فهنلا ييتلار دفل الاملاعلة فلإن  فوات صللللالة الاملاعلة مفسللللدة وموت ا

واألخل هنا هو تفوية صللالة الاماعة فتدفل المفسللدة العليا  بارتكاب المفسللدة   ،المفسللدة األعلا بارتكاب األخل

كون األخل وقد أشلللار شلللي  اخسلللالم ابن تيمية رحمه اهلل إلا أنه يف حال تزاحم مفسلللدتين فارُتكب األخل منهما ال ي



72 

     

 

 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

األخل مفسلدًة حال ذاو التزاحمم ألنه يف الحقيقة ينقلب إلا كونه محللحة، فف  حال التزاحم المفسلدة الحلغرى تنقلب 

 إلا كو ا محلحة من ههة الن«ر الررع .

، نحن تكلمنا إذا ازدحمة المفاسلد بق  إذا ازدحمة المحلالو والمفاسلد فإنه ازدحمه الم دعل  والمقعسد بق  إذا 

 .هو منهما ُيقدم األر

دم درء المفسلللللدة وإن ترهحللة المحلللللحللة قللدم فعللل المحلللللحللة فمثال: النب   .فللإن ترهحللة المفسلللللدة قللُ

   لما فتو مكة كانة الكعبة مبنيًة علا غير قواعد إبراهيم عليه السللللالم من ههة أنه لما هتدمة الكعبة

رت النفقة عن بناء الكعبة كلها اًل حالاًل قَ وأرادت قريش أن تعيد بنالها وأخ ت علا نفسللها أال تاعل يف الكعبة إال ما  حللُ

فبنو بعضللها وحاروا بعضللها وهو ما يسللما بحار إسللماعيل ولم يكن ذلك يف زمن إسللماعيل عليه السللالم لكن العامة 

وكان للكعبة بابان الزقان يف   لم تسللتطل إكمال البناء. ا حارته أل   ا تسللميه حار إسللماعيل وإال فهو الِحارم ألن قريرلل 

بلاٌب يلدخلل منله النلاس وبلاٌب ييرهون، وكلانلة الكعبلة مفتوحلة لكلل النلاس، فلملا أرادت قريش أن تعيلد بنلالهلا  مفاألر

قالة: لناعلل لهلا باًبا واحًدا ونرفعله عن األرف حتا ُندخل من نرللللاء، فاغلقوا باًبا وفتحوا باًبا ورفعوه عن األرف وله 

قادًرا   مكة كان   فتو النب  فلما   .واسللللم ينزلونه لمن شلللاءوا ويرفعونه عمن شلللاء

لكن قابل ه ه المحللحة مفسلدة وه  أن   ،علا أن يعيد بناء الكعبة علا قواعد إبراهيم عليه السلالم وه ه محللحة ظاهرة

لوال أنَّ قومِك حديثو عهٍد »لعالرة رض  اهلل عنها:    ول ا قال النب     ،يرتد من كان حديث عهٍد بإسالم

دم درؤها علا تحقيق فهنا كانة المفسللدة راهحة فقُ  «وبنيتها علا قواعد إبراهيم وهعلة لها بابينبكفر لهدمة الكعبة  

لما اسللتقر اخسللالم أو يف زمن اليلفاء الراشللدين لماذا لم   آخر حياة النب    يفيقول قالل:    .المحلللحة

كلل ملا هلاء مللك أو رليس  ،لرؤسللللاء والملووُيعلد بنلاء الكعبلة  قلنلا: قلال العلملاء: حتا ال تكون الكعبلة ألعوبلًة يف أيلدي ا

له بحلمة يف الكعبة فيهدمها ويبنيها، فبق  األمر علا ما هو عليه، وه ا تقرر به أصلل ع«يم   -كما يقولون-يريد أن ياعل  

ُّواْ  لَّذ   هًدا وهو أن المحللحة إذا كان يكتب عليها مفسلدة أع«م فإ ا تكو، ول لك قال اهلل عز وهل: ُ ينا ياۡدعبانا َلا تاسُب

     ۡ اۡيع  ع   ُّۡ ْ ا عاۡدااب ُّواْ  لَّللذ ُُب ن دبان  لَّللذ  فاياسُ  آلهة  سللب علا  ترتب  إذا لكن  محلللحة  الكفار  آلهة  سللب  .[1٠٨:  األنعام]   م 

فيكو سلب آلهة الكفار، ك لك إذا كان عيب دين الكفار يؤدي إلا   لمحللحةا تلك  من  أع«م  مفسلدة فه ه  اهلل سلب  الكفار

من غير محللحة أعلا فإنه يكو سلب دين الكفار، ال يمدب دينهم أبدا لكن إذا كان يكتب   سلب النب   

أع«م من محللحة تحقير فإنه يكوم ألن مفسلدة سلب النب     علا ذلك سلب النب   

 .ا، وه ا كثيٌر يف سنة النب  دين الكفار ال ي هو حقيٌر ب اته وهك 

ولو ترهحة المحللحة فإنه يقدم فعل المحللحة وإن ترتب علا ذلك مفسلدة أخل، مثاًل: المحللحة العامة إذا كان 

ومن ذلك مرللروعية   ،يكتب علا تحقيقها مفسللدة خاصللة بإنسللان فإنه تقدم المحلللحة العامة علا المحلللحة الياصللة
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ن ه ا اختالُ حياة، ه ا اختالُ ال ي هو قتل من قتل عمًدا هو حياةم ألنه محلحة القحاع فإن يف القحاع إتالًفا لك

اعِ لٱ فِیعلاملة ولل للك قلال اهلل عز وهلل: َُوَلُكم  [، بعض قحللللار الن«ر ن«روا فقف إلا أن 1٧9  ]البقرة: ٰوةيَ َح  ِقحللللَ

ويعتربون اخعلدام ينلايف حقوو اخنسللللان، وإلغلاء القحللللاع مفسللللدةم ألنله يف إتالُ روب فمنعوا اخعلدام كملا يقولون  

 .اخعدام يف الحقيقة ينايف حقوو اخنسان وينايف الررع وينايف العقل

فلدرء  ،فلإنله يقلدم درء المفلاسللللد  ،أملا إذا تسللللاوت المحلللللحلة والمفسللللدة يف الن«ر يعن  يف ن«رنلام ألن األمر تقلديري

ٌم علا هلِب المحلالو وذلك عند التسل  وذلك ألن عناية الرلرِع وعناية العقالء بدرء المفاسلد أع«م من   ،اويالمفاسلد مقدِّ

إذا أمرتكم بامٍر فاتوا منه ما »قال:    عنايتهم بالب المحلالو، أما الرلرع فمما يدل علا ذلك أن النب   

: فف  باب األوامر ال ي هو باُب هلب المحالو قال النب     «استطعتم، وإذا  يتكم عن ش ٍء فاهتنبوه

وأما العقالء فالمعلوم من شللان   .هزًما   «فاهتنبوه»ويف باب النواه  الت  ه  درء المفاسللد قال:    ،«وا منه ما اسللتطعتمفات»

بالب المحلالو ول لك أول ما يبدأ به العاقل أن يدرأ المفسلدة فإذا   همالعقالء أن عنايتهم بدرء المفاسلد أع«م من عنايت

ا دالما أضللرب المثال بمسللالة الطالب فالطالب لو اخترب ولق  الرللي  أو درأ المفسللدة التفة إلا هلب المحلللحة، وأن

رسللوب  ال، الحمد هلل الاميل ناهو، ما شللاء اهلل عسللا  هفيهل    ،شلليينا :  عن الرسللوب  هاألسللتاذ أول ما يسللال يسللال

فإذا علم أنه ال توهد مفسلدة انتقل إلا المحللحة والححلول   ،سلبار  بانه غيريطمئن    ه أنالدرهات بيبة  فاول أمر يريد

 .علا درهات عالية وهك ا

 :نممع ياو    حعللةا «دك  المقعس   قّ ٌا عمى جم  الم عل  »فقول العلماء: 

 .المحلحةلة األولا: أن تكون المفسدة أرهو من الحا  

 .والحالة الثانية: أن تكون المفسدة مساوية للمحلحة 

 .أما إذا ترهحة المحلحة فال يقال إن درء المفاسد مقدم علا هلب المحالو بل ُيقدم هلب المحالو

اخنسلان حكيًما يعرُ اليير من الرلر ويعرُ وه ه القواعد الاليلة نافعٌة لإلنسلان يف حياته العادية فينبغ  أن يكون  

ا   يرخ الييرين وشللر الرللرينم حتا ييتار عند التزاحم دفل أعلا الرللرين وفعل أعلا المحلللحتين، وه ه القواعد أيضللً

م إهابة تزاحمة قراءة القرآن مل إهابة المؤِذن فإنه ُتقدم  إذا  مثاًل:    ،نافعة للمسللللم يف عبادته فعند التزاحم يعرُ ماذا ُيقدِّ

إذا تعلارف   .المؤِذن عبلادة الوقلة تفوت بفوات هل ا الوقلة أملا قراءة القرآن فبلاقيلة إهلابلةالمؤذن علا قراءة القرآنم ألن 

لو كان بالب العلم اليوم ال يسللتطيل أن يحضللر الدورة   ،بلُب العلم مل فعل النوافل، إذا تعارف بلب العلم مل الحللوم

بلب العلم أعلا محلللحة من محلللحِة   نضللر الدورة فإنه ُيقدم حضللور الدورةم أللو صللام فهو إما أن يحللوم وإما أن يح

يحللوم ويقول: واهلل  الالعبادات فيف  ما ياعل بالب العلم ذلك سللبًبا ألن يكسللَل    ،صللوم النافلة، ببعا ه ا عند التزاحم

عنلد التعلارف يقلدم  لكن كملا قلدمنلا األصللللل همل المحللللالو ملا أمكن لكن ،بللب العلم أعلانعم  ،بللب العلم أعلا
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القواعد أيضلللا تفيد بالب العلم يف دعوته فطالب العلم يف دعوته ال ينبغ  أن يكون مندفًعا  وه هاألعلا من المحلللالو،  

بل ينبغ  أن يكون منضلللبًطام ألنه يدعو إلا اهلل فينبغ  أن يسلللير علا األصلللول الرلللرعية فالبد من الن«ر إلا المحلللالو 

ليس داعيٌة يعيش يف بلد ، فين«ر اخنسللان  ،آخر بلدٍ س الحللالُو يف بلٍد صللالًحا علا وههه يف  والمفاسللد ن«رًة شللرعية ولي

ال   ،التوحيد والسلنة وُينحلر علا التوحيد والسلنة كداعيٍة يعيش يف بلد البدعة وُتنحلر البدعة والسلنة فيه ماهولة أو محاربة

بما   اهروالمفاسللد، فال ينبغ  لطالٍب أن ي هب إلا بلده ويوإنما الن«ر إلا المحللالو  الدعوة  ما يقال اترو    ،بد من الن«ر

ن«ر إلا شلللييك لو كان يف مكانك ما ا ،ياهر به شلللييه يف بلده ويقول: شللليينا فالن كان قوااًل بالحق وأنا قواٌل بالحق

 يقول، والميزان هو الررع ال الهوى والمحالو الريحية.

لميزان الرللللرع  فهل ه القواعلد تطيلب هبلا الحيلاة وتحلللللو هبلا العبلادة العلم يف دعوتله ين«ر إلا هل ه القواعلد بلا  فطلاللب

ن هبا الدعوة ول لك بالب العلم بحاهة ع«يمة إلا معرفة فقه ه ه القواعد حتا يف ن«ر بعضللللنا إلا بعض من   ،وتحسللللُ

لتطبيق الححيو يعرُ من ُيع ر ومن ال ُيع ر، وه ا ُيعرُ با   ها عرُ ه ه القواعد علا وههها ون«ر إلا الواقل من خالل

ث  علا فقله  والفهم السللللليم لهل ه القواعلد ولل للك أنلا كلاشلللليلاخ  من علملالنلا الل ين أدركنلاهم يف الملدينلة ويف غيرهلا أحلُ

أهل   بميزانالمحلالو والمفاسلد بالميزان الرلرع  ال بميزان الحزبيين ال ين هعلوها وسليلة للتيل  من النحلوع وال  

ويزن كل شلل ء بفهم السلللل الحللالو رضللوان   ال اهلل قال رسللوله  البدع وإنما بميزان من ينطلق مِن ق

 اهلل عليهم.

 :قعل النعظ  

ْقيدددددددا ا ْ  ٌم وا ددددا حددددا مددددا ع  ا دددددددْ مددددا ثددددع ةددددْ حددددا  فددددا

 

ْقيدددددددا ا ْ   مددددا فددددْ ع الددددْ اا دا ع قددددع   عكا دددددددا وددددا  يددددا

 
وكا ْ  يددددع ما دددددددْ مع الددددْ عجددددا حددددا ٌم والددددْ مددددا عيددددم  خددددا

 

وكا ْ   رع ما البددددددددِ لدددددا يم ندددددْ ْه  دددددا لدددددا ي  ْ  مدددددع  قدددددا

 
عالا  اع ددددددددِ ِ  ناْو يدددددا ودددددع ْرقا ناْ  يدددددا  فدددددا

 

ع  ةددددْ م ما دددددددم مددددا ع عددددا مددددا ْ  كددددا هددددع نددددْ ا  عددددم

 الشـــرح: 

معنا أن الضلرورات تبيو المح«ورات وأن الحاهات تسلقف المكروهات، لكن الحاهة الت  ه  بلوغ اخنسلان   تقدم 

ل منزلة الضللرورة فيباب هبا المح«ور وذلك إذا كانة عاليًة  ا يقل معه يف الحرج والمرللقة اليارهة عن المعتاد قد ُتنَزَّ حدم

ل منزلة ا ه  ليسللة   ،لضللرورة لكن قد تكون الحاهة عالية قريبة من الضللرورةتتعلق هبا المحللالو، ليسللة كل حاهة ُتنَزَّ

ل عند أهل العلم منزلة الضرورة فيباب هبا المح«ور  .ضرورة لكنها قريبة من الضرورة فُتنَزَّ

 اهةومن ذلك مثاًل: أن العلماء ياعلون العالج كانه يف باب الضرورات مل أن الدواء إذا لم يكن لداٍء قاتل إنما هو ح

 ،أبيو به المح«ور إن لزم ولو كان ترو الدواء ال يؤدي إلا الهالو   ذلك يباب به المح«ور، فحيثما اقتضا الداء دواءً   ومل
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ا ودواؤه يحتاج أن يكرلللل عورته سلللواء كان رهال أو امرأة فإنه ياوز كرلللل العورة بمقدار  إذا كان اخنسلللان مريضلللً

ل منزلة الض  .رورةالحاهةم ألن الحاهة هنا ُتنَزَّ

التلامينم األصللللل يف التلامين الواقل بين النلاس عنلدنلا التحريمم ألنَّ التلامين تالاري إال قليال مملا ُيسللللما بلالتلامين  

التعلاوين يكون تعلاونيلا يف الحقيقلة، والتلامين التالاري حرام تلابلاه قواعلد الرللللريعلة، لكن إذا دعلة إليله الحلاهلة فلإنَّ هل ه 

 :فيباب ه ا المح«ور وأضرب مثالين رورةضالحاهة إذا كانة عالية ُتنزل منزلة ال

األول: التامين إذا كان شللرًبا للححللول علا السلليارة، ال يمكن أن تححللل علا سلليارة يف الدولة إال بالتامين   المثال

علا حسلللب نوع التامين الموهود يف الدولة لكن إال بالتامين، والسللليارة تتعلق هبا محلللالو اخنسلللان وفقدها يف الحقيقة 

ل منزلة الضرورة. خلزام مالحرج والمرقة، فياوز التامين اكون معها يحاهة   ألنَّ الحاهة ُتنزَّ

ا  ا،   ،إخواننلا الل ين يعيرللللون يف أوروبلا ويف أمريكلا  بعضالمثلال الثلاين:    وأملَّ ا هلدم ا هلدم تكلاليل العالج عنلدهم علاليلة هلدم

من ال يكاد يسلللتطيل أن ي تعالا، حتا كما يقول بعض اخخوة مراهعة المرأة يف الحمل إالَّ عن بريق التامين، فال ي ال يؤَّ

لة دوالر، وبالتامين بالنسلللبة للرلللي  ال ي ا م  وقفة علا دواء يباع بدون تامين بسلللبل  لتامين،ما ُتطاو إال عن بريق ا

او، فإنَّه ُين«ر يدفعه حوال  سبعة عرر دوالًرا، وال شك أن الححة والعالج حاهة ع«يمة وما دام الناس مبتلين بالبقاء هن

علا أن الواحد منهم إذا اسلتفاد من العالج ال   كرتهمول لك أفتيُة بانه ياوز لهم التامين علا الوصلل ال ي ذ  ،يف حالهم

 .يكو التامين حتا ُيتم قيمة ما أخ  بقدر االستطاعة

عامة، أي: أ ا حاهة لكل الناس، أو م  الحعجم يعنيل  نيلم البدروكا عع م كعمه نو خعصدمفه ه ه  القاعدة قالوا فيها:  

ولكن كما أكدُت ليسلة كل حاهة تنزل منزلة الضلرورة، وإنما الحاهة العالية الت  تقكب   .خاصلةم وقعة لفرد أو أفراد

 فما هاء وراء الر ء أخ  حكمه فتنزل الحاهة إذ ذاو منزلة الضرورة. ،من حد الضرورة

 :قعل النعظ  

اع  ععم ا ماْلقا ِاما حا اع  ع عدا م: اْلوا يا
ع م  اْلاا

 .القاعدة اليامسة من القواعد اليمس الكربى ه ه

يف اللغة ه  الحالة تتكرر علا  ا واحد، فإذا كان الرللل ء يتكرر علا  ا واحد يسلللما عادة، وأما بلسلللان  والوعدا

 مرال يرية  يفدرعي ول  ينار  الوقول والقاأل ر الملارك  ا هةر عًلقم عقمةم و العلماء فاضلبف ما يكون لها أن العادة ه   

 .اليمةمم

ال ي يحلدث مرة واحدة ما   ،، فاول صللللفلة من صللللفلات العلادة أن تكون متكررةم ال تحلدث مرة واحدةاأل ر الملارك

يسما عادة، يعن  لو أين الح«ة أن أحد اخخوة يف ليلة من الليال  ينعس أثناء الدرس، ينعس وكلما التفة هو نالم لكن 
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يف   ،يف كلل درس أراه يبلدأ أول اللدرس ثم ينلام لكن لو أين  ،إال مرة واحلدة ملا أقول علادتله النوم يف اللدرس هل املا الح«لة 

 .أول صفة من صفات العادة ه : التكرر اإذ .نقول عادته النوم هك ا،اليوم الثاين واليوم األول و

ال ينفك أحد األمرين عن ايخر   يثأي ما يسللللما: بالتالزم العقل  بح  ال ياو  سددددرد  اللارك الوًلقم الوقمةدمولكن  

متكرر لكنله بحكم العقلل ومعنا كلملا وهلدت النلار وهلد اخحراو هل ا أمر    ،مثلل اخحراو مل النلار .يسللللما علادة  الفهل ا 

النار يف البالد الحارة محرقة والنار يف البالد الباردة ف  ،التالزم العقل : أال ييتلل باختالُ الزمان والمكان واألشلياع

يسللللما علادة عنلد الفقهلاء إذن البلد أن يكون التكرر علادي يمكن أن يتكرر ويمكن أال يتكرر  الهل ا تالزم عقل    .محرقلة

 .كن أن يتكرر يف بلد ويمكن أال يوهد أصال يف بلد آخريعن : يم

نحن نحلللل  ال«هر كل يوم يف نفس الوقة وه ا أمر  ،يسلللما عادة  الالتكرر بالكتيب الرلللرع     موال يرية  يفدددرعي

 .لكن باي سبب  بسبب الكتيب الررع  ه ا ما يسما عادة عند الفقهاء كرريت

يعن  العقول والفطر السلللليمة لم تره منكرا قبيحا وه ا ييرج ما أنكرته العقول   مول  ينار  الوقول والقمر اليدددمةمم

الدخان أمر متكرر من   بروالفطر السلليمة فإنه ال يسلما عادة عند الفقهاء وإن كان عادة يف اللغة مثل: شلرب الدخان، شل 

غير عالقة عقلية وال ترتيب شرع  ولكن العقول السليمة والفطر السليمة تاباه وال تريده فه ا ال يسما عادة عند الفقهاء 

يعن : ما يايت واحد يقول: واهلل يا أخ  عادة الناس اين شللرب الدخان والعادة محكمة نقول: أصللال شللرب الدخان عند 

خروج المرأة كاشللفة عن شللعرها وتربج النسللاء    .إال من باب اللغة ال من باب االصللطالب الفقه  ادةعالفقهاء ال يسللما  

 .وعن سللاقيها وعن ذراعيها أمر متكرر يف بعض البلدان من غير عالقة عقلية وال ترتيب شللرع  لكن الفطر السللليمة تاباه

طر السللللليملة ملا تلابلاه نحن فطرنلا سللللليملة والعفلة يف القللب ومرة كنلة أتكلم هبل ا يف بللد من البللدان فقلال رهلٌل: ال أبلًدا الف

وأنتم موسلوسلون قلة: اين فطرتك ليسلة سلليمة ولن أحكم عليك بفطريت أنا وأنا من بلد آخر هاتوا قرويا من بالدكم 

 ،لفقهاء فه ا ال يسللما عادة عند ا  ،وأروه نسللالكم هؤالء هل ينكر ه ا أو يقره  سلليرى ه ا فاهعة إن لم يكن رآه من قبل

ما يايت واحد يقول: واهلل خروج النسللللاء كاشللللفلات لرللللعورهن عادة بالدنا والعلادة محكملة نقول: ه ا عنلد الفقهلاء ليس 

 .عادة

أي: ُهعل إليها الحكم شلللرًعا ومعنا ذلك: أن ما تكرر عند الناس واسلللتقر يف عقولهم وفطرهم فإنه يلتفة    حامم

 .مإليه الررع ويرهل إليه كثيًرا من األحكا 

رة بن ، ويف هل ا حكملة ع«يملة من التيسللللير علا  فمثاًل: نفقلة المرأة إنملا يرهل يف تقلديرهلا إلا العلادة فليسللللة مقلدَّ

من   السللليمَ   الناس ورفل الحرج عنهم والناس يرتبطون بعاداهتم ولو نزعوا من كل عاداهتم لرللق ذلك عليهم فاقر الرللرعُ 

العادة بالتكرر تحلللبو من ببيعة اخنسلللان ول لك ف  «العادة ببيعة ثانية»ن:  العلماء يقولو  .ورتب عليها األحكام  اتالعاد

تاد أن ال ي يقود السليارة إذا ركب مل سلالق تاده كانه يسلوو إذا اقكبوا من اخشلارة يمد رهله أمامه ومن ببيعتنا اين 
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ة ونزع العلادة ببيعلة ثانيل   ،نفكر هب ا مبلاشللللرة تالد اليلد ذهبلة إلا الايلب  ا إذا وصلللللنلا عنلد باب البيلة أن نيرج المفتلاب مل 

 .الناس منها بالكلية فيه مرقة فاقر الررع العادات السليمة ورتب عليها األحكام

 :قعل النعظ  

ع نددددا كددددم يددددثم زع حددددا م اا الددددْ
ع  ددددم يددددا مددددع ناصدددددددْ  وا

 

نددددا   يدددددددا و ا حا مددددع مددددم يدددددددْ مع ُ ع الددددْ ع كا مددددا  عفددددا

 :الشـــرح 

ما رآه المسلمون »قال:    إن أصل ه ه القاعدة ما روي أن النب  اهلل    من علماء القواعد يقولون  كثير

ووهه الداللة: أن العادة قد رآها المسلللمون حسللنة ول لك   «حسللنًا فهو عند اهلل حسللن وما رأوه سلليًئا فهو عند اهلل سلل ء

م  مومن حيث الداللة لكن ه ا يعكف عليه من حيث الثبوت    ة،فعلوها فه  عند اهلل حسلللنة وما دامة حسلللنة فه  محك 

من ال   ، وإنما يضلليفه إلا النب   أما من حيث الثبوت فإن ه ا ليس من كالم النب   

لم أهده مرفوًعا يف »رحمه اهلل:    الل علم له بالحديث كما قال ابن القيم رحمه اهلل، فه ا ليس حديًثا حتا قال الحافً الع

البحث عنه وكثرة الكرلل والسلؤال، وإنما هو من قول ابن شل ء من كتب الحديث أصلاًل، وال بسلنٍد ضلعيل بعد بول  

 «لم أهده مرفوعا وإنما رواه اخمام أحمد عن ابن مسلعود بإسلناد حسلن »قريًبا من ه ا:    حار، وقال الحافً ابن «مسلعود

ن اهلل وأملا من حيلث اللدالللة فلإنله ال يلدل علا العلادةم ألن المراد بلالمسلللللمين هم الحللللحلابلة رضللللوا  .هو ليس حلديثلا  إذن

عليهمم ألنه كان يتكلم علا الحللحابة ثم قال فما رآه المسلللمون حسللنام أي: ما أهمل عليه الحللحابة ورأوه حسللنا فإنه  

ه ا األثر الثابة عن ابن مسلعود وإن لم يكن   ،بمنها السللل  لحسلن، وه ا األثر أصلل من األصلول الت  تدل علا العم

لعمل بمنها السلللل فما رآه الحللحابة حسللن فهو عند اهلل حسللن فمنها حديًثا مرفوًعا أصللل من األصللول الدالة علا ا

 .الححابة رضوان اهلل عليهم ال ي هو أصل منها السلل هو عند اهلل حسن فيلزم العمل به

ُِ   كثيرةأدللة  لهلا  القلاعلدةو ُروُهنَّ بِلاْلَمْعُرو
اِء:  منهلا قول اهلل عز وهلل: َُوعَلاشللللِ [، والمعروُ هنلا يعن  19]النِّسللللَ

أي: بملا هرت   «خل ي ملا يكفيلك ووللدو بلالمعروُ»لهنلد رضلللل  اهلل عنهلا:   وقول النب  اهلل  ،بلالعلادة

 .العادة أنه يكفيك واألدلة علا ذلك كثيرة

 :قعل النعظ  

وددددع  علددددْ ْا كددددا را رددددم لددددع اعددددْ عئددددم م وا يدددددددا     ا
 ْرفم

 

عئددددم م   قددددا ْر لددددم حا دددددددم نددددْ ْ  يددددا ا  لددددا ةددددرا
ثددددم  كددددا

  

 

 الشـــرح:
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يعن  ليس المقحلود أن العادة اعتربت كالعرُ وإنما المقحلود أن العادة اعتربت يف   ،أي: العادة كالعرُ  واعتربتم 

وقلد اختلل العلملاء يف العرُ والعلادة فقلال بعض أهلل العلم: هملا   ،مسللللاللل كثيرة كملا أن العرُ اعترب يف مسللللاللل كثيرة

وقلال بعض أهلل العلم بينهملا فرٌو من والُعرُ هو العلادة،  لُعرُبمعنا واحلد وهل ا منها كثير من العلملاء، العلادة ه  ا

 :ههتين

األولا: أن الُعرُ مقحلور علا ما ثبة من ههة اسلتحسلان العقالء أما العادة فه  ما ثبة من ههة اسلتحسلان   الاهة

وعلادة المرأة يف الحيض إنملا كلانلة من ههلة ببل المرأة ال من ههلة  ،فُيقلال علادة المرأة يف الحيض مالعقالء وغير ذللك

فال ُيقال ُعرُ المرأة يف الحيض وإنما ُيقال عادة المرأة يف   ءأما الُعرُ فهو خاع باسلتحسلان العقال  ،العقالء اسلتحسلان

 .لكن ه ا أيضا علا سبيل األغلبية وإال فبعض أهل العلم ُيسم  عادة النساء يف الحيض ُعرًفا  ،الحيض

وه ا أيًضا علا سبيل   .ُتسما عادة  ،د لوحده ال ُتسما ُعرًفا عادة الفر  ،الثاين: أن العادة الفردية ال ُتسما ُعرًفا   والوهه

والرللللاهُد أن العلادة والُعرُ من حيلث الفقله يعن  من حيث  .األغلبيلة وإال بعض أهل العلم ُيسللللمون العلادة الفردية ُعرًفا 

 .هما األحكام والررو  وايثار ال فرو بين

 :قعل النعظ  

ٌث  عحدددددم ردددددا ع  دددددا يدددددا ِ  لدددددا مدددددِ ْ ثدددددع يدددددم   دددددع

 

مددددِ ْ   يددددم ع لددددم يددددا عكددددا يددددا ْه فددددا قددددا مددددِ وددددا  يددددا

 
هع ذمل رددددع ثددددْ ع لددددم م يددددا ةددددمددددا ع فددددم يددددا  ناِولددددع

 

ْأخا م      اْلما

 

ٌف     مددددم لددددا اددددْ رع ع  ددددع نا ددددْ ْأخددددا م وا مددددا   الددددْ

 الشـــرح: 

تثبلة العلادة  الضللللابف العلام عنلد أهلل العلم أن يغللب علا ال«ن تكررهلا فلإذا وقعلة مرة وغللب علا ال«ن أ لا  متا 

إًذا الضابف ال ي يضبطها   ،يف بعض األشياء إذا وقعة مرتين وغلب علا ال«ن أ ا ستتكرر فه  عادة ،ستتكرر فه  عادة

 .غلبة ال«ن أ ا ستتكرر

ا حاضلة أول مرة خمسلة أيام سليغلب علا ظنها أ ا يف الرلهر التال  سلتحيض خمسة أيام مثاًل يا إخوة المرأة إذ  يعن 

 .إًذا من مرة واحدة نقول عادهتا الحيض خمسة أيام

ألن العلماء يقولون الكلب إنما تحلبو عادته الحليد إذا صلاد ولم ياكل    متا نقول عادته الحليد  ،الكلب الحليد  تعليم

لكن الرللللاهلد والضللللابف أنله إذا غللب علا ال«ن أنله   ،ن«ر بين أهلل العلم  محللهلل يحلدث هل ا بمرة أو مرتين أو ثالث   

بو ال يحلليد المدرب أنه أصلل ويغلب علا المرب     ،بعض الكالب قد يكون من مرتين  ،مأصللبو ال يحلليد لنفسلله فقد تعل  

 .وبعضها قد يكون من ثالث مرات ،لنفسه



79 

     

 

 شرح القواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية

يقولون ه ا يضبف يف ثالث وه ا يضبف يف  ،كل ش ء ك ال  وافالضلابف هو ما ذكرته بعيًدا عن تفحليالت العلماء هعل

نقول الضللابف العام ال ي ُيرهل إليه أن يغلب علا ال«ن أنه سلليتكرر، فإذا غلب علا ال«ن   ،اثنين وه ا يضللبف يف واحدة

 .أنه سيتكرر حكمنا بانه عادة ورتبنا عليه األحكام

 :قعل النعظ  

ع وا  ْي دددددد  ِرا  جددددددا مددددددا ا  لددددددم عكا لددددددا  فددددددا

 

ي   قدددم م  قدددع ع ددددددا حدددا
لدددم اسددددددْ ةددد   وا ردددم ةدددْ م  دددا  عدددا

 الشـــرح: 

إذا اسللتحاضللة المرأة مرة واحدة بمعنا غلب الدم علا شللهرها أو علا كل شللهرها فإ ا ُمسللتحاضللة من مرة   يعن  

 .وببًعا كما قلة لكم المسالة ترهل إلا الضابف ال ي ذكرناه ،وك لك ثبوت العيب ،واحدة

 :قعل النعظ  

كع  ر  اددددددا را ع الددددددلددددددِ لددددددا ا  يع دددددددددْ عكا يددددددا  وا

 

ع يا   ًلاثددددد  ام ناْو ثدددددا ةدددددْ ِريدددددا كع ناْل  دددددا   ددددددددْ ع

 
ةددددد  ع لدددددم م الدددددِل ددددددددا  وا دددددا

ف  عئدددددم قدددددا  كدددددا

 

مدددددا ع   ًلاثم ناعدددددْ علدددددثدددددِ عكع لدددددم ردددددا لدددددم االمعدددددْ  وا

 الشـــرح: 

تتكرر إصلللابته  كثيٌر من أهل العلم قالوا أن ،متا نحكم بان ه ا قالِل وناخ  بالقيافة  واألخ  بالقيافة معتربٌ شلللرًعا  

ك لك الكلب المعلم متا  ،ولكن كما قلة العربة بالضللابف  .ثالث مرات فإذا تكررت إصللابته ثالث مرات قلنا إنه قالِل 

 .إذا صاد ثالث مرات ولم ياكل لكن  العربة بتحقق الضابف ال ي ذكرناه لوانقول أنه أصبو معلًما  كثير من أهل العلم قا 

 :قعل النعظ  

اكم  را اددددددْ ْا يددددددا ِ   ددددددم ا  الا لددددددع عكا يددددددا  وا

 

عكم   رددددا
لددددم عخددددْ ا  كددددا ولم الددددوددددِ ى حع دددددددع  نملددددا

 
مم لدددا ْ  عكايدددددددا مدددا مدددع علدددْ ي  لدددم

ردددم علم ال دددددددِ  حدددا

 

مددددا ْ   قددددا ع مددددا اهددددا وا
سدددددددم وغم وا مددددع رددددع رددددْ ا الددددْ  قددددا

 الشـــرح: 

حتا يغلب علا ال«ن ححلول المقحلود، مثل اليتيم إذا كان له مال   -يعن  من غير عدد-وتارًة يقول البد من تكرار   

فلإنله قبلل أن يبل  نيتربه ونبتليله هلل علادتله الرشللللد يف التحللللرُ أو ال  بيلب كم مرة  قلالوا: نعطيله ونعطيله ونعطيله ملااًل، 

ا سللللًتا سللللبًعا، حتا نعرُ أنه راشللللد يف التحللللرُ. ونقول: تاهر أو اشللللكي أو نحو ذلك مرة مرتين ثال ثة أربعا خمسللللً

 والححيو كما قلة: أن العربة بغلبة ال«ن فإذا غلب علا ظننا أنه أصبو راشًدا دفعنا إليه ماله عند البلوغ.

 :قعل النعظ  
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رْ  ردددا لدددا ودددْ ْه يدددع ْةيددددددا اع لدددا عدا ودددا ٌث الدددْ حدددا ردددْ   دددا

 

رْ   يددددا لددددا ع ايفدددددددْ مددددا ع كددددا ادمهددددا را ى ا دددد   نمالِ لددددا ا

 الشـــرح: 

 ه ا شر  من شرو  تحكيم العادة وهو أن تكون العادة مطَّردة أو غالبة.  

ا. ويعرفهلا هميل أهلهلا  ل، أي:الت  ال تتيل : ه  الت  ال تتيلل ويعرفهلا هميل أهلهلا.والودعدا المِمردا ، تقل دالملً

بيل المعاباة عندنا اليوم يف اليبز مثاًل عادة   :أنا ال يرلك  هميل الناس. ومن ذلك مثاًل يف ظن  فيعن : هميل أهل العادة 

مطَّردة ملا تتيلل، تلايت وتلاخل  اليبز وتعط  البلالل الريلال وتمرلللل ، ملا تقول لله بكم وال يقول هو للك كم أخل ت، فهل ه 

 مطَّردة ويعرفها هميل أهلها، إذن ه ه عادة مطَّردة.

من تركهلا، فلإذا كلان فعلهلا أكثر من تركهلا فه  غلالبلة. يعن  يلا إخوة والعلادة الغلالبلة ه  الت  يكون فعلهلا أكثر   ؛نو هدعلردم

، قلال: الم تحلق، بعلدملا حلق أعطيتله عرللللر ريلاالفذهبلة إلا الحالو وكرللللفلة رأسللللك وقللة لله: احلق ل  بلالمكينلة 

ختحللما ، قال: الم أنا حالو خاع بعرللرين، واتبعرللرين، قلة: الم يا أخ  معروُ حالقة الرأس يف البلد بعرللر رياال

، ويقول للحالو تفلإن القلاضلللل  يحكم بلالعلادة المطردة وه  أن الحالقلة بعرللللر ريلاال وهلاءا إليلك أو هئتملا إلا قلافٍ 

ولكن األكثر يف  ايخر: إذا أردت أن تحلق بعرللللرين فلاعلِن للنلاس، بيلب إذا عرفنلا أن يف البللد من يحلق بعرللللرين ريلاال

 العادة الغالبة  هو الحالقة بعرر ريال.فما ال ي نعتربه  تالبلد يحلقون بعرر رياال

هاء بالب من بالب الاامعة وركب بالسليارة الواقفة عند الباب إلا الحرم، عندما وصلل إلا الحرم أخرج ريالين  

، الطالب قال: الم نحن نركب بريالين ه ه العادة، قال: الم أنا سلللياريت توأعطاها للسلللالق، قال السلللالق: الم باربل رياال

 وموديل هديد، نحكم للطالبم ألن ه ه العادة المطردة أو الغالبة ومن خالفها ياب عليه البيان وإال ُألزم هبا.مكيفة 

ألن تحكيم العلادة مبن  علا اخقرار هبلا، وال يغللب ال«ن   لملاذا ُيرللللك  يف تحكيم العلادة أن تكون مطَّردة أو غلالبلة 

م.علا اخقرار هبا إال إذا كانة مطَّردة أو غالب  ة، فالبد أن تكون مطَّردة أو غالبة حتا ُتحكَّ

 :قعل النعظ  

ي مدددم زدددا ْرفع الدددْ ودددع عكا ا الدددْ ودددا ع يدددا مدددا ثدددع ةدددْ حدددا  وا

 

ْا لدددددم اِولم   ِ  دددددا قدددددا ةدددددع مدددددْ ْر ع فدددددا ال ددددددددِ  وا

  

 الشـــرح:

 إذا تعارف يف اللفً الررع والُعرُ فبَم نحكم علا المسلم  

إنسلللان قال: واهلل ال أهلس علا بسلللاٍ  اليوم فالس علا األرف، إذا ن«رنا إلا الرلللرع هلس علا بسلللا  أو لم  

اًبا  ]نوب:    رَف ألَ ٱَهَعَل َلُكُم    هللُ ٱعلا بسلا  ُوَ   هلس   يالس [، لكن إذا ن«رنا إلا العرُ  العادة أن األرف 19بِسلَ
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، البسللا  هو ه ا ال ي يكون فوو األرف، فنقدم العرُ فإذا هلس علا األرف فإنه ال يحنث، وإنما ا ما تسللما بسللاب

سلابا، ، قد يكون يف عرُ آخر األرف تسلما بنا يحنث إذا هلس علا المفروش علا األرف. ببعا نحن نتكلم عن عرف

 لكن نحن نتكلم اين عن عرُ ميحوع.

أو مثال قال إنسلان: واهلل ال أسلتضل ء بسلراٍج فاسلتضلاء بالرلمس، إذا ن«رنا إلا الرلرع فالرلمس سراج، وإذا ن«رنا إلا  

 العرُ فالرمس ال تسما سراها، فالحكم بما هرى به العرُ.

نه يقدم المعنا الرللرع م ألنه ما دام أنه ُعلق به حكم واسللتثنا بعض العلماء إذا كان اللفً الرللرع  ُعل ق به حكم فإ 

مثال الحللالة والعرللاء والمغرب ونحو ذلك فإن المعترب هو المعنا الرللرع  ولو ففاألصللل أن اخنسللان يعرفه ويريده.  

 خالفه العرُ، وه ا استثناٌء وهيه.

 :قعل النعظ  

  ْ مدددا لدددا ٌ  اعدددْ ادددْ ْر م حدددع عل ددددددِ ْا لدددم ادددع ْ  يدددا  نمْ  لدددا

 

  ْ ّ يدددد   ناحددددا قددددْ م لددددا وا لددددم يددددْ ْا فددددا اددددع إمْ  يددددا
 فددددم

 الشـــرح: 

 كما قلة: إذا علق باللفً الررع  حكٌم فإنه يقدم المعنا الررع ، وذلك من وههين: 

 الوهه األول: ما دام أنه ُعلق بحكم فاألصل أن المسلمين يعرفونه.  

 الثاين: محاف«ًة علا المعنا الررع  حتا ال يغلب العرُ علا الررع فتفسد األحكام. والوهه 

يف أول األمر  ا عن تسللللميلة العرللللاء بلالعتملة حتا ال ييتلف العرللللاء بلالمغرب، وعنلدملا     النب 

أصللل   اإذ  .العرللاء عتمةً   اسللتقر األمر وأصللبو الناس يعرفون العرللاء ويعرفون المغرب سللما النب   

المحاف«ة علا المعنا الرلرع  ثابٌة شلرعا، فللمحاف«ة علا المعنا الرلرع  نعلق األحكام به ال بالمعنا العريف ما دام 

 أن الررع علق به أحكاما.

 :قعل النعظ  

ي قدددم وا ددددددْ ع فدددا عكا ددددددا ع الدددْ ْرفع نمْ  عدددا ودددع الدددْ  وا

 

ي  قددددم ْ  قددددع ًلاٌف قددددا ْ  خددددم يددددع نددددْ ِ ا  عددددا قددددا   ددددع

 الشـــرح: 

تعلارف المعنا العريف أو المعنا العلادي مل المعنا اللغوي فلايهملا يقلدم  الراهو أنله يقلدم المعنا العريفم ألن  إن 

 المعنا العريف أقرب إلا األذهان من المعنا اللغوي.
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 ألن  وسلللماه فابمة!! لم   فإذا قال إنسلللان مثال: رزقة اليوم بولد وسلللميته فابمة، ما رأيكم  تضلللحكون منه، ولدٌ  

للد يف العرُ اليوم أصللللبو يطلق علا الل كر، مل أن الوللد يف أصللللل اللغلة وأصللللل الرللللرع يطلق علا الل كر واألنثا الو

َكرِ  َللِٰدُكمَأو یفِ  هللُ ٱ ُكمُ يوِص يُ ُ ًِّ  مِثُل  لِل َّ  [.11  ]النساء: نِ نَثَييألُ ٱ َح

كملا تقلدم األيملان فلمعنا العريف إال إذا نوى،  فلو قلال إنسللللان: واهلل ال أكلم وللدا اليوم فكلم بنتلا ال يحنلث بنلاًء علا ا 

مبنية علا النية، لكن إذا لم ينو وتعارف المعنا اللغوي والعريف فإن الراهو من أقوال العلم أنه يقدم المعنا   أ ا   األصل

ا ولم أهد ضلابًطا ل لمسلالة عند الرلافعية، العريفم ألنه أقرب إلا األذهان. أما الرلافعية فاختلفوا يف ه ا اختالًفا كبيًرا هدم

 وكل يرهو ما يراه وه ا ما سكاه يف كالم الناظم.

 :قعل النعظ  

ةددددِ ْ 
وددددم قددددْ مع الددددمددددِ ةددددقددددا قددددم حددددا ٌ  الددددْ وددددْ رددددا  فددددا

 

ةدددددِ ْ   ْرفدددددم ودددددع مع الدددددْ ٌ  الدددددِ الالدددددا ودددددْ لدددددا  وا

 الشـــرح: 

الرللافعية قالوا: نقدم المعنا بعض الرللافعية قالوا: نقدم المعنا اللغوي علا المعنا العريفم ألنه األصللل، وبعض   

 العريف علا المعنا اللغويم ألنه األلطل لل هن.

 :قعل النعظ  

ع ٌ  قددددع   ددددا ِ  وا دددددددْ وددددع ةدددد ا نمْ  يددددا قددددم  وا

 

ع  مدددا مدددا اعدددْ ْس وا قدددا عحدددْ ْا فدددا ا رع ذا ةدددْ ةددد ا هدددا قدددم  وا

 الشـــرح: 

كل ه ه أقوال عنلد   .إذا كان المعن  اللغوي أعم من المعنا العريف يقلدم المعنا اللغوي وأال يقلدم المعنا العريف  قيلل

الرافعية وقيل غير ذلك، فالمسالة فيها حقيقة اختالُ كبير عند الرافعية. أما من حيث الراهو فالراهو أنه يقدم المعنا 

 العريف علا المعنا اللغوي.

 

 

 

 :قعل النعظ  

ى  لدددا   دددا
ْرفم ودددع اا الدددْ

عوع  دددم ادددا الدددْ عاع وا ودددا الدددْ  وا

 

ى  ٌ  نايددددا علددددم ةدددد م  دددددددا قددددم ع فددددا عكا دددددددا وددددا  يددددا

 
ا را

ثع حع دددددددم ةددددْ عوا حددددا اددددا وا ناِ  الددددْ هددددع  وا

 

ا   را رددددم لددددع نمالِ اعددددْ ًل  وا ْر ناصدددددددْ رددددا لددددا وددددْ ْ  يددددع  لددددا

 الشـــرح: 
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 يعن  نحكم بلالعرُ اليلاع إذا تعلارف العرُ العلام مل العرُ اليلاع فلايهملا يقلدم: هلل نحكم بلالعرُ العلام أو 

  كثيرة  أوياتيها الحيض الفار ويال الدم المغرب، مرة مرتين ثالثة ه ه عادة خاصلللة نادرة   ،امرأة تحيض نحلللل يوم

نادرة، فهل نحكم علا المرأة بعادهتا ه ه ونقول: متا ما انقطل الدم اغتسللة وصللة وحلة لزوهها  أم نردها   خاصلة

يمر يوم وليللة  محلل خالُ بين أهل   اأقل الحيض يوم وليللة فنقول لهلا: امكث  وتربحلللل  حتإلا العلادة الغلالبلة وهو أن  

العلم. والنلاظم أشللللار إلا القول أن العلادة اليلاصللللة النلادرة ال يحكم هبلا، وإنملا ترد إلا األغللب. لكن الراهو أن العلادة 

تحيض نحلل يوم نقول أن عادهتا تحيض نحلل الياصلة النادرة يحكم هبا علا صلاحبها ال علا غيره، فه ه المرأة الت   

 ييرج منها دفقة واحدة من الدم ثم ينقطل، نقول نفاسها دفقة من الدم ثم تطهر. ،يوم. امرأة إذا ولدت

 تأما العادة النادرة الياصللة فال يحكم هبا علا غير صللاحبها، لو كانة العادة الغالبة أن الحالو يحلق بعرللر رياال 

وه ه عادته، وهاء إنسلان وحلق عنده واختلفا، فإنا نحكم بالعادة   نة عادته أنه يحلق بعرلرين رياالوحالو واحد يف المدي

الغالبة ال بالعادة النادرةم ألنا هنا سلللنحكم علا غير صلللاحب العادة النادرة وهو ال ي هاء وحلق عنده، ونلزم صلللاحب 

 العادة النادرة بالبيان وإال حكمنا عليه بالعادة الغالبة.

العرُ الياع النادر الراهو أنه يحكم به علا صللاحبه وال يحكم به علا غير صللاحبه. أما العرُ الياع غير  اإذ 

 النادر فإنه يحكم به، مثل عرُ الطالب نحكم به علا الطالب وإن خالل عرُ بقية الناس.

لد يكرللفون رؤوسللهم، لكن يعن  لو هرت العادة أن بالب العلم يلبس باقية وأن ه ا من المروءة وإن كان أهل الب 

هرت العلادة أن بلاللب العلم يلبس بلاقيلة، وهل ا يعلد من المروءة وأن خلل الطلاقيلة يعلد من خوارم المروءة، فلو رأوا 

يتنلدرون منله، نحكم هبل ه العلادة اليلاصللللة علا بالب العلم ونقول: من خوارم   يلةبلاللب علم يسللللير يف الرللللارع بال بلاق

نحكم هب ا علا بقية البلدم فالعرُ الياع يحكم به علا أهله وإن خالل عرُ بقية   المروءة كرللللل الرأس وإن كنا ال

 الناس.

 :قعل النعظ  

ِيلع  ندددددا ْ  يدددددع اع هدددددا عدا ودددددا ٌث الدددددْ حدددددا ردددددْ   دددددا

 

قددددا ع   نددددْ ًلاٌف يددددع ْر م خددددم ما ال دددددددِ لددددا يم نددددْ   ددددا

 الشـــرح: 

تنزل العادة منزلة الرلللر  يف اخلزام  يعن  لو كانة عادة المرأة يف المدينة أ ا إذا تزوهة ال تيرج من المدينة   هل 

م لو أن علادة أهلل الملدينلة هرت هبل ا أن المرأة إذا تزوهلة ال -أضللللرب مثلاالبلل ال أقرر علادة -  هكل ا علادة أهلل الملدينلة

لزم بعلدم إخراههلا من الملدينلة كملا لو اشللللكبلة عليله أو ال أهلل الملدينلة فهلل يُ  منتيرج من الملدينلة، فتزوج رهلل امرأة  

 العلماء يف ه ا، والراهو أن العادة الملزمة تنزل منزلة الرر . اختلل يلزم هب ا 
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للناس باهرة، فااءه رهل بقماش وقال: خف ل  ه ا الثوب ولم يرللاربه الثياب  ن شلليحللا يييف  مثال لو أ  ول لك

علا شلل ء، فيا  الثوب ولما فرغ منه هاء صللاحب القماش فاخ  الثوب وولا، قال له تعال: أعطن  أهريت. قال: أنة 

م هرة  محلل خالُ بين أهلل العلم أخيف بلاهرة. هلل يسللللتحق األ ينأملا قللة ل  بلاهرة، قلال: أنلا يعرُ النلاس أن علاديت 

له األهر وال أهرة، وبعض أهل العلم قال: إن كان بينه وبينه معاملة سابقة يستحق   ،أهل العلم قال: ما يستحق شيئا   بعض

األهرة السللللابقلة وإال فال يسللللتحق، وهل ا الل ي يلاخل  هبل ا القول إذا كلان فقيهلا كلل مرة يل هلب إلا محلل وملا يلدفل أهرة، 

ن  علا هل ا الحنلابللة والملالكيلة وبعض الرللللافعيلة وبعض الحنفيلة   ،لعلم علا أنله يسللللتحق األهرة المعتلادةوأكثر أهلل ا

 أن العادة الملزمة تنزل منزلة الرر  عامة كانة أو خاصة. .وهو الراهو

 :قعل النعظ  

و م الا  رع قددددع ةدددد م   الددددْ ْرجددددم  ع الددددلددددِ
علددددم هددددا  وا

 

ع   مددددا ْر م كددددا عل دددددددِ و ع كددددا اددددع ًلا يددددا أاصدددددددِ  يددددا

 الشـــرح: 

إن همهور الرلافعية علا أن العادة ال تنزل منزلة الرلر  ونوزع يف ه ا، لكن ال شلك أن المسلالة عند الرلافعية   قيل 

من حيلث الراهو فكملا ذكرنلا تنزل منزللة الرللللر  لكن برللللر  أن تكون العلادة  أملا  خالفيلة وتيتلل بلاختالُ الفروع.

 ة فإ ا تنزل منزلة الرر  يف اخلزام.ملزمة، فإذا كانة العادة ملزم

 :قعل النعظ  

ل ْرفم الدددِ م ودددع علدددْ اع لدددم را ردددْ
ودددم ةدددٌ  الدددْ لدددم ادددْ  يدددا

 

ْأخددددا م   مددددا رددددْ   لددددا ع   الددددْ ْ  سدددددددا عكا ا  ددددا  قددددا

 الشـــرح: 

العرُ ال ي يحكم به هو العرُ الموهود يف وقة التحللللرُ ال العرُ القلديم المنقطل وال العرُ ال ي يمكن أن  

شي  اليوم كتب وصية بانه يوص  بثلث ماله ألوالد زيد، واألوالد يف العرُ اليوم هم ال كور   ميعن   .المستقبليقل يف  

ا نلايت ونفتو الوصلللليلة أو نطبق مل ربملا عنلدوفقف دون اخنلاث، العرُ القلديم هم الل كور واخنلاث لكن هل ا العرُ انقطل، 

الوللد يطلق علا األنثا فقف، بم نفسللللر الوصلللليلة  بلالعرُ  الوصلللليلة يتغير هل ا العرُ الل ي كلان موهودا اين فيحللللبو

يريد   نما الموهود وقة إنرلاء الوصلية ال بالعرُ القديم ال ي يف الكتب وال بالعرُ ال ي قد ينرلا الحًقام ألن اخنسلان إ

 العرُ ال ي يف وقته فُيحكم عليه بالعرُ ال ي يف وقته.

 :قعل النعظ  

ْ  يفددددددا  ردددم نْبددددددا ْ  يدددا ع لدددا كدددع    دددا الا وا ع وا  ْرعددد 

 

ى   مدددا زدددا وعدددع ع امدددْ جدددع  كع
ْرفم ودددع مدددْ مدددم ع فدددا وددد   وا ددددددْ

 الشـــرح: 
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ا ه ا  رع مطلًقا وال ضلابف له فيه وال يف اللغة ُيرهل فيه   مضلابف عند أهل العلم وهو ضلابف نافل هدم كل ما هاء به الرلَّ

وال   .وال ضلابف له فيهم يعن  لم يفسر يف الررع  .كل ما هاء به الرلرع مطلقام أي: أبلقه ولم يفسلره ولم يقيده  .إلا العرُ

يض، الحيض معلوٌم أنله خروج دم يف تفسلللليره إلا العرُ، ومن ذللك مثاًل الح رهلفلإنله ي .يف اللغلةم لم يفسللللر يف اللغلة

يلاِت بل للك دليلل صللللحيو واللغلة ال   لم  المرأةم دم ببيعلة ييرج من قعر الرحمم لكن كم أقلل الحيض  كم أكثر الحيض 

 إًذا المرهل فيه إلا عرُ النساء. ،تحدده

رهل يف تحديده إلا السلفر ورد يف الرلرع وال ضلابف له يف الرلرع وال يف اللغة فن  السلفر بعض أهل العلم يقول:  ك لك

 .العرُ

حرز   ،معلوم أن القطل يف السلرقة ال يكون إال إذا كان األخ  من حرز لكن ما هاء تحديد األحراز  ،ك لك مثاًل الِحرز

ا. ،ال هب حرز النقود حرز السيارات حرز الغنم  فُيرهل يف ذلك إلا العرُ وه ا ضابٌف نافل هدم

ا )الفراللد البهيلة  وهبل ا افعلة هلدم نيتم الكالم علا األبيلات المتعلقلة بلالقواعلد اليمس الكربى من هل ه المن«وملة النل 

تلح«ون فإنَّ كلَّ المباحث الت  مررنا هبا ُيمكن أن ُيتوسللل فيها ويمكن أن تبسللف وي كر فيها  وكما .  ن«م القواعد الفقهية

  لفهم المعنا وضللبطه وإذا ضللبطتم ما ذكرنا إن شللاء اهلل فإن كم تضللبطون أدلة ومراهعة ونحو ذلكم لكن ما ذكرناه يكف

إلا كتب أهل العلم لتكونوا علا فالدٍة إن شللاء اهلل   عالقواعد اليمس الكربى وتسللتطيعون اخبحار يف ه ا الباب والرهو

 عز وهل.

عا أنله ال حلاهلة إلا كالم  أعود العلملاء وأن  الوح  يفسللللر بلالوح  من وأقول: إن من البلدع المحلدثلة يف العلم أن يُلدَّ

ا دعوى إبطال كالم   ،غير رهوٍع إلا العلماء ال شللللك أن الوح  يفسللللر بالوح  لكن بفهم السلللللل وفهم أهل العلم وأمَّ

فهل ه اللدعوة الت    ،فهل ا ترٌو لكالم العلملاء إلا كالم غير العلملاء  ف،الفقهلاء وكالم العلملاء وأنلَّا نرهل إلا النحللللوع فق

نمو وأصللبو لها مواقل وُيامل لها بالب العلم ويدعون إليها ويزخرُ شللا ا ويقال: دعوة سلللفية للرهوع إلا بدأت ت

فهم األدلة يرهل   النحللوع ه ه دعوة فاسللدة تيالل ما عليه أهل العلم، نعم كل  قوٍل خالل الدليل فإنه يسللقفم ولكنَّ 

ُو بينهلا وه ه وال هتمل   أدلةً   أنه ال تنحللللب األقواُل   ،ه  الدعوة السلللللفيلة يف الفقله فيله إلا العلملاء وين«ر يف أقوالهم ويرهَّ

ُه العلماء قلة ه ا ألين رأية أن   .األقوال بحاة العمل باألدلة وإنما ينحلر القول بالدليل، فال نكو أقوال العلماء وال نؤلِّ

دث لهل ه الفكرة المحلدثلة تفسللللير الوح  بلالوح  وملا أهملهلا من  اينهنلاو  ماموعلات يف الواتس آب ويف غيره ُتحلْ

إن هل ا العلم دين فلان«روا عمن »إذا كلان العلملاء يقولون:  ،يلا إخوة .بالب العلم ينتبلهلف عبلارة! وملا أقبحله من تطبيق!

رليسلها الرلي  فالن، البد من   ،ون إليه يف المواقل والماموعات، فالبد يا إخوة اليوم من النَّ«ر فيما ُتدعَ «تاخ ون دينكم

ى ولنحكس يف  لطريقلة الن«ر يف حقيقلة األمر وملا ه  حقيقلة هل ه اللدعوة، وملا ه  حقيقلة هل ه ا فلإن األمر دين، فلنتحرَّ

وإن كلان خريا هل ا الزملان من هل ه الماموعلات الت  ُتنرللللا يقلال فيهلا يرللللرُ عليهلا فالن خريا الالامعلة اخسللللالميلةم 
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للك: تلميل  الرللللي  ابن عثيمينم وإن كلان تلميل  الرللللي  ابن عثيمين! هلل هو الرللللي  ابن ل  الالامعلة اخسللللالميلة! أو يقو

يايت    بريقة الرلللي  ابن عثيمين  ال ي ينتسلللب إلا العلماء وييالل العلماء ال ينفعونه برللل ء. لاعثيمين  هل سلللار ع

ه العلماء، ما ينفعه  يقول: تلمي  البن باز وهو يحرف علا وال لو درس علا الرلي  ابن باز سلبعين   -واهلل-ة األمر ويسلفِّ

سلنةم ألنه لم ينتفل بالرلي  ابن باز ولم يسلر علا بريقة الرلي  ابن باز فليسلة العربة أن ينتسلب إلا الرلي  ولكن العربة 

 لعباد.الري  المرض  ال ي نفل اهلل به البالد وا هاأن يكون علا بريق الري  وعلا من

واهلل تعلالا أعلا وأعلم  فلاسللللال اهلل عز وهلل أن يفقهن  وإيلاكم يف دينله، وأن يسللللتعملن  وإيلاكم فيملا ينفل عبلاده. 

 وصلا اهلل علا نبينا وسلم.

 يمه لحم  هلل


