
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 القواعد الفقيية البن سعدي

  لمقباِئحِ  والدرءُ  جمبيا في***  المصالحِ  عمى مبني   الدينُ  :قولو إلى الكتاب أول من المنظومة شرح( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 :مة القواعد الفقييةو في منظ -اهلل تعالى رحمو-قال المؤلف 

قِ وجامِع األشياِء والمُ ***  اأَلْرَفقِ الحمُد هلِل العميِّ   فرِّ
 والِحكِم الباىرِة الكثيرةْ ***  ذي النِّعِم الواسعِة الغزيرةْ 

 عمى الرسوِل القرشيِّ الخاَتمِ ***  ثم الصالُة مْع سالٍم دائمِ 
 َخارِ مراتَب الفَ  نالحائزي***  وآلو وصحِبو األبرارِ 

 عمٌم ُيزيُل الشكَّ عنك والدََّرنْ ***  أفضَل اْلِمَننْ  اعمْم ُىديَت أنّ 
 وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ ***  وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 

 جامعِة المسائِل الشَّواردِ ***  فاحِرْص عمى فيِمَك لمقواعدِ 
 َقاَل الذي قد ُوفِّ وَتْقَتِفي ُسب***  َتْرَتِقي في العمم خيَر ُمرَتَقىل

ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
 والعفَو َمْع ُغفراِنو َواْلِبرِّ ***  جزاىم المولى عظيَم األجرِ 

 .ابيتً  الو تقرأ لنا بيتً 
ِِ ***  الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ  ِق  وجامِع األشياِء والمفرِّ

 :أما بعد، والصبلة والسبلم عمي رسول اهلل، الحمد هلل
وىي ، مقدمة بين يدي المقصودىي  وىذه األبيات العشرة، المختصرة الميسرة في شرح ىذه المنظومةالشروع  أوانيذا ف

 .والعناية بيا، وحث عمى حفظ القواعد، وحمد لو، -عز وجل-ثناء عمى اهلل 
 .أو مما يقال بين يديو، أو متعمقاتو، العمم من مقاصد ىذا شيءولكن ىذه المقدمة لم تشتمل عمى 

 متعمقاتى شيء من عشرة أبيات في المقدمة ال تشتمل عم ،أبيات ىذه المنظومة تعد طويمة بالنسبة لعدديا أنشك  وال
  .تعد طويمة ىذا العمم

أوالً في قواعد  ىذه المنظومة كتبت لتدرس، خرج ىذا الكتاب عن مقصود مؤلفوال نُ أوالطريقة التي سنسير عمييا ىي 
 القواعد": خراآلنص عبارة المؤلف في التعبير عن القاعدة في كتابو  ذكرأو ، فتوضح القاعدة بعبارة قريبة، الفقو

ذكر ىذه القواعد ىنا عمى طريقة النظم، ومعموم أن النظم يحوج صاحبو إلى  -رحمو اهلل-وذلك أن الشيخ ، "الجامعة
، النثر أضيق من مجال فإن مجال الشعر؛ لضرورة الشعر ؛إلييا في النثر يمجأرتكاب بعض األمور التي لربما ال ا

تحقق معو الدقة المطموبة التي يحتاج إلييا في دراسة عمم دقيق تقد ال مما ، وما إلى ذلك، فيحتاج أن يراعي الوزن
ختصار اال فيقصد بعباراتيا، يزن فييا الحرف في التعبير عنيا من أىل العمم من ولذلك فإن القواعد، كعمم القواعد

 أمورفإذا وضعنا ذلك عمى طريقة النظم فإننا نحتاج إلى ، شاممة جامعة قدر المستطاع وأن تكون عبارة، واإليجاز



 ما ىو أبعد العموم من حيث الحاجة إلى نظمو؟: ولذلك لو سألت وقمت، ال نحتاج إلييا عمى طريقة النثر
أمور  نا ذلك إلىألجأفإذا نظمت ، القاعدة تحتاج أن توزن العبارة فييا بدقة: لمسبب الذي ذكرتو، عمم القواعد: أقول

نحول ىذا المتن يذا المتن دون أن بوالفوائد البلئقة ، فسأشرحيا شرحًا سيبًل ميسرًا يوضح المقصود، لمراعاة النظم
ول ىذا فنح، في الكثير من األحيان حينما ندرس متنًا مختصراً  طّ نحن نشت، فيذا خطأ، القواعد إلى موسوعة في فن
: فمندرس كتاب فإذا كان ىذا ىو المقصود، اإليجاز والتقريب نحولو إلى موسوعة عممية بو المؤلفالمتن الذي قصد 

طريقة في ، فيذه ح أنفسنا ومن معناولنر ، ابن رجب في القواعدظ أو ندرس كتاب الحاف، لمسيوطي" األشباه والنظائر"
ن مَ  ،القواعد ىنا في ىذا المتن دراسة نيائية بالنسبة إليكعتبر دراسة ىذه ولذلك ال تَ ، التعميم ينبغي أن ندركيا جيداً 

، في أمور تمر بو، في أشياء، سيستفيد منيا في تطبيقات، ىذه القواعد ال يريد التخصص في العمم سيتصور معانيَ 
ن شاء إ-لكن من أراد أن يواصل في العمم فيو سيدرس ىذه القواعد ، -عز وجل- بإذن اهلل-نتفاعًا كثيرًا اسينتفع 

 .مرات ومرات بطرق أوسع عمى ما ىو معروف من التدرج في طمب العمم -اهلل
 .وكذلك في دراسة ىذا المتن ستكون العناية بالمقصود فقط

فيذا مرفوض  كثير من األحيان مما يقطع الناس عن المقصودفي ة التي تتابع الناس عمى دراستيا أما الطريقة القاتم
احد الصغير يدرس في قرون والطريقة التي تجعل المتن الو ، طريقة الحواشي ندرس عمىيعني لو أردنا أن ، تماماً 

 :نحتاج أن نقول، متطاولة
 ......................... *** الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ 

ضافة ، -عز وجل-وىذا يدل عمى إضافة جميع المحامد هلل ، ودخمت عمى الحمد، ستحقاقلبل" لا" "الحمد": قولو وا 
ألنو ال يكون الحمد المطمق إال لمن كان لو الكمال ؛ يدل عمى أنو الكامل من كل وجو -عز وجل-جميع المحامد هلل 

 .المطمق
  .ختصاصوتأتي لبل، وتأتي لمممك ستحقاق،الاعمى  ىنا تدل "هلل"والبلم في  
}اْلَحْمُد  :إذا قال العبد)): ورد في الفاتحةوذلك لمحديث الذي وىو غمط، ، ىو الثناء: وقيل، إضافة المحامد" الحمد"و

ذا قال: قال اهلل [ٕ: الفاتحة] لّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَن{ أثنى عمي : قال[ ٖ: الفاتحة] الرَّْحمِن الرَِّحيِم{}: حمدني عبدي، وا 
 .تكرار الحمد ثانياً ىو الثناء و ، تكرار فالحمد عمى القول الراجح ىو، (ٔ)((عبدي

 والشكر؟ وما الفرق بين الحمد 
 .عموم وخصوص مطمق بينيما

ثم ما الفرق بين الحمد ؟ ينو وبين العموم والخصوص من وجوالمطمق؟ وما الفرق ب وما معنى العموم والخصوص
؛ ي ال حاجة إليووسمسمة طويمة من الكبلم الذ؟ والثناءوما الفرق بين الحمد والمدح؟ وما الفرق بين الحمد ؟ والشكر
 .الدرس في قواعد الفقوألن 

ذا كان ، بسممةىذا إذا ما كان فيو  ، سم، واالفقط لوحدىاالكبلم عمى الباء  تعال خذ، بسممة في بداية الشرح فيووا 
 .غمط، غير صحيحة الطريقة ىذه، وكبلم طويل، "بسم اهلل"، سماالواشتقاق 

                                                           

نو إذا لم يحسن الفاتحة، وال أمكنو تعمميا قرأ ما تيسر لو  أخرجو -ٔ مسمم، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وا 
 (.ٜٖ٘) برقممن غيرىا، 



أما ، يبين المراد بيا بأقرب طريق، كممات غريبة تشرحفيو كان  ىنا إذا، أن يوقف عند الشاىد: صحيحةريقة الالط
والناس ، وصعباً  المنال بعيدو ويجعم، العمم ويطول، تشقيق الكبلم والعبارات ىذا الذي يقطع الطريق عمى طمبة العمم

ومبسط عمم سيل ، الوىذا الكبلم غير صحيح، بعد الواحد ذا العمم ال يصل إليو إال الواحدى ،أف: يستمعون يقول
 .ويسير

 : يقول -رحمو اهلل-فينا الناظم 
ِِ ***  الحمُد هلِل العميِّ اأَلْرَفقِ  ِق  وجامِع األشياِء والمفرِّ

 .حسنأنو  وىو شيء ال شك، أ بالحمدفابتد، ويثني عميو بما ىو أىمو، -عز وجل-يضيف المحامد إلى اهلل 
وال في ، ال يتوسع في باب األسماء الخبر يتوسع ماولكن في باب ، -عز وجل-سم من أسماء اهلل اليس " األرفق"و

فمو ، من األسماء انو ذكر اسمً أل؛ مثبلً  سم يناسب العميّ بافجاء ، و أنو استبدل ىذه العبارة بغيرىاول، باب الصفات
 :فقال، خرآ سماأعقبو ب
 .األمر في ذلك سيل ويسير، فمثبلً  هلل العمي األعظمِ  الحمد

 .بين الناس افرقانً يوم ال ريب فيو، وأرسل الرسل ليجمع الناس  -عز وجل-اهلل " جامع األشياء والمفرق"
 .المعنى ال خفاء فيوو 

 .األشياء والمفرق جامعِ 
ويتبين ما يدخل ، وىو أن القواعد تجمع الجزئيات، وع ىذا الكتاب، وموضوع ىذا النظمشارة إلى موضإوفي ىذا لربما 

 .كل ذلك يعرف عند دراسة ىذا العمم، من خبلل القواعد األخرى، االستثناءاتال يدخل فييا من خبلل  فييا وما
 :ثم قال

 والِحكِم الباىرِة الكثيرةْ ***  ذي النِّعِم الواسعِة الغزيرةْ 
، لو النعم الكثيرة الوافرة التي ال تحصى في األبدان، واألموال، والنعم الظاىرة -سبحانو وتعالى-أي أن ىذا المحمود 

 .فنحن نتقمب بنعموشيء، والباطنة في كل 
، وكذلك في أمره الشرعي، قدر، الاألمر الكوني، األمر والنيي -تعالىسبحانو و -فحكمتو "، كثيرةالوالحكم الباىرة "
ع فشر  ، الحكيم -تبارك وتعالى-ومن صفاتو ، وأفعالو مبنية عمى الحكمة، مبنية عمى الحكمة -تبارك وتعالى-أوامره ف

 .ندركوأدركنا ذلك أم لم  وكمياتيا عن حكمة بالغة سواء، لشيء منيا من تفاصيميا وجزئياتياالشريعة التي ال يخرج اىذه 
 عمى الرسوِل القرشيِّ الخاَتمِ ***  ثم الصالُة مْع سالٍم دائمِ 

: التأليف دابآوىذا كمو من ، -صمى اهلل عميو وسمم-صمى عمى النبي ؛ وحمده -عز وجل-ما أثنى عمى اهلل بعد
، -صمى اهلل عميو وسمم-أن يصمي عمى النبي ، -تبارك وتعالى-أو يبدأ بحمد اهلل ، مثبلً ة أن يبدأ اإلنسان بالبسمم

 .لدى العمماء في تصانيفيم معروفاوقد كان ىذا 
 .كتابمن وضع ذلك في  أول   -صمى اهلل عميو وسمم-وقد ذكر بعض أىل العمم فيما يتعمق بالصبلة عمى النبي 

 َخارِ مراتَب الفَ  الحائزي***  وآلو وصحِبو األبرارِ 
 .بالصبلة عمى آلو وأصحابو -صمى اهلل عميو وسمم-أتبع الصبلة عمى النبي 

صمى اهلل عميو -آل النبي ن ذ إإ، -صمى اهلل عميو وسمم-أىل بيت النبي  :ىنا لما ذكر األصحاب" ل"اآلـ والمقصود ب



كما في حديث ؛ والحسن والحسين ،كعمي وفاطمة؛ ضيقإطبلق تارة يطمق عمى : متعددة يطمق عمى معانٍ  -وسمم
 .(ٕ)الكساء

وال ، [ٖٖ:األحزاب]ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلَبْيِت{ }: وتارة يطمق عمى معنى أوسع يدخل فيو أزواجو
 .من أىل بيتو -صمى اهلل عميو وسمم-شك أن أزواج النبي 

 .كآل عباس وآل عقيل وآل عمي؛ نع الصدقةوتارة يطمق عمى من مُ 
 : فالحاصل

 َخارِ الحائزي مراتَب الفَ ***  وآلو وصحِبو األبرارِ 
 .صمى اهلل عميو وسمم-النبي تباعيم ؛ الخرةواآلعالية في الدنيا ال مراتبالليم 

 الشكَّ عنك والدََّرنْ عمٌم ُيزيُل ***  أفضَل اْلِمَننْ  اعمْم ُىديَت أنّ 
شك أنو معموم أن اإليمان ىو أفضل نعمة  ألنو ال؛ -عز وجل-سدى لمعبد بعد اإليمان باهلل ن أفضل نعمة تُ : إيقول

الشبيات ، مم الذي يزيل عنو العمل بأنواعياالع: بعد اإليمان، فومن حرم اإليمان فقد حرم الخير كمو، يعطاىا اإلنسان
 .والشيوات

 :-ذكرنا–فالشبيات كما 
 ...عمٌم ُيزيُل الشكَّ عنك** ........................ *

ىؤالء يحتاجون ، لتباس في بعض األموراعندىم ، عندىم شبوذين الناس الف، الشبيات يكون بالعمم ومعموم أن دواء
 .بلم الجيلظفالعمم يكشف عنيم ، إلى عمم

، الشيواتيريد بالدرن ىنا و ، وما أشبو ذلك، رن يطمق عمى األذى والقذر والوسخالد، والدََّرنْ  ُيزيُل الشكَّ عنك :وقال
 .تبارك وتعالى-فيقع بسببو فيما حرم اهلل  خر الذي ينتاب اإلنسانالداء اآل ىي فإن الشيوات

 .والعمى: و أنو قال بداًل من الدرنول
 .مثبلً ، عمم يزيل الشك عنك والعمى

أعظم نكاية مما وقع بسبب  والواقع منو بسبب الشبو، ويقع بسبب الشيوات، بسبب الشبيات شك أنو يقع الدرن الف
يتعبد ربو بيذه  ،يرجع عنياألنو ال ؛ (ٖ)ن صاحب البدعة ال ترجى لو توبةأوليذا قال من قال من السمف ب، الشيوة
وأن ، ويسأل ربو أن يتوب عميو، تقصيربالبينما صاحب الشيوة يقر ، ياربو قائماً قاعداً أن يثبتو عمي ويدعو، البدعة

  .الشبية بخبلف صاحب، يخمصو مما ىو فيو
ذا عُ ، مة أحوج ما يكونون إلى وعظ ورقاقلذلك العا، وبالنسبة لمشيوات عبلجيا بالوعظ، األمر في ىذا سيلف موا مّ وا 

يحتاجون إلى وعظ ، ن أشياء من الرقاقوكذلك يتعممو م، حكام التي تتعمق بيمون ما يحتاجون إليو من األعم  من العمم يُ 
 .متثاليسوقيم إلى اال

                                                           

 برقم، -صمى اهلل عميو وسمم-باب فضائل أىل بيت النبي ، -رضي اهلل تعالى عنيم-كتاب فضائل الصحابة أخرجو مسمم،  -ٕ
(ٕٕٗٗ.) 
( بمفظ: ٕٕٓٗ) برقم(، والطبراني في األوسط، ٕٕ/ٔ) (، والسنة البن أبي عاصمٖٚٚ/ٔ) مسند إسحاق بن راىويوء مرفوعا في جا -ٖ
 (.ٗ٘) برقم، وصححو األلباني في صحيح الترغيب والترىيب، ((ِإن  الم َو َحَجَب الت ْوَبَة َعْن َصاِحِب ُكلِّ ِبْدَعةٍ ))



 وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ ***  وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 
فبل مجال ، تباعمبنية عمى اال وىذه الشريعة، -تبارك وتعالى-فيعرف اإلنسان شرع اهلل ، يجميوو ىذا العمم يكشف الحق 

تبارك -فإن اإلنسان ال يعرف ما شرعو اهلل  مّ ومن ثَ ، (ٗ)((ليس منو فيو رد أمرنا ىذا مافي من أحدث )): بتداع فييالبل
ال فإنو ، تعمم إال إذا -وتعالى تبارك -لم يشرعيا اهلل  ما ينقضي العمر وىو يتعبد بأمورن بقي عمى جيمو فمربإوا 
 .وتكون مردودة عميو، -وتعالى

 ....................... *** وَيكِشُف الحقَّ لذي القموبِ 
، ليكون الكبلم متبلئمًا متناسباً  -ألصحاب القموبأي - لذوي القموب :األصل أن يقال، فمفرد :، وذيجمع :القموب
 .النظمحتاج ذلك بسبب اولكنو 

 ..................... *** ي القموبو الحق لذ ويكشف
 .لكن البيت ينكسر بيذا

 .وُيوِصُل العبَد إلى المطموبِ * ** ......................
ما ىو ، ما ىو واجب الوقت، ما ىو األفضل، تفاوت األعمال، ويعرف يمتثلف، يعرف العبد الحق الذي شرعو اهلل

، أمو أن يبقى عنده وىو يريد الحج حتاجو أبوه أوافإذا ، والحج مندوب لمن أدى الفرض، والدين واجببر ال؟ األكمل
ماذا ، رتكاب أحد الضرريناأو تزاحمت المفاسد البد من  -يأتيكما س-تزاحمت عنده المصالح  إذا ،؟فماذا يقدم
رحمو -تيمية سبلم ابن وليذا شيخ اإل، الشرين وشر، لى معرفة خير الخيرينيحتاج إ، عممكل ىذا يحتاج إلى ال يصنع؟

نما الف، الذي يعرف الحرام من الحبلل فقيوليس اليقول:  -اهلل بسبب ذلك في  ينجوف، أعظم الخيرين قيو الذي يعرفوا 
  .(٘)شتباه والتزاحممواطن اال

 جامعِة المسائِل الشَّواردِ ***  فاحِرْص عمى فيِمَك لمقواعدِ 
 كر فوائدق الكبلم عمى ىذا وذِ وقد سب، وتشتت من الجزئيات تفرقما مع لو ض عمى فيم القواعد التي تجالمؤلف يحرّ 

 القواعد. ىذه
 َل الذي قد ُوفَِّقاوَتْقَتِفي ُسب***  العمم خيَر ُمرَتَقىَتْرَتِقي في ل

نمت عرف القواعد إذا ألن اإلنسان ؛ صحيح، وىذا العممرتقيت في اا حفظت القواعد أو فيمت القواعد نك إذإ: يقول
تضم ذه القواعد وصارت ى، ينطمق من ىذه القواعد في التفريعو ، صحيحة وصار يبني األحكام عمى أصول، ممكتو

مع أنو درس أشياء محدودة ، كثير من األحكامبلمامو فصار ذلك سببًا إل، من الجزئيات اً وكثير ، لو أشتات المسائل
ما إلفروع أو يدرس شيئًا من القواعد حينما يضيق عمى اإلنسان ىل يدرس ا أىل العمم قول بعض ذكرتقد و ، يسيرة
 .ألنيا تمم لو شعث ىذه الجزئيات؛ القواعدان بعضيم يرجح دراسة ىذه فك، ؟ما ىذاا  ىذا و 

ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
 الممنوع من الصرف، فبل ينون، أصمو عمى وزن فواعل، نوع من الصرفالقواعد مم أن واألصل، وىذه قواعدٌ : قال
 .لكنو ىنا نونو من أجل النظم، ينونال 

                                                           

 (.ٛٔٚٔ) برقم، كتاب الحدود، باب نقض األحكام الباطمة، ورد محدثات األمور، أخرجو مسمم -ٗ
 (.ٛٔٔ/ٔنظر: منياج السنة )ا -٘



ْمُتيا***  َنَظْمُتيا ىذه قواعدٌ و   ِمْن ُكْتِب أىل العمم قد َحصَّ
أيضًا  ةقمتفر وىي ، موجودة في كتب القواعد وال شك أن ىذه القواعد، القواعد جمعتيا من كتب أىل العممه ىذ: يقول

 .وتمميذه ابن القيم، ةسبلم ابن تيمييخ اإلفي كتب ش
 والعفَو َمْع ُغفراِنو َواْلِبرِّ ***  جزاىم المولى عظيَم األجرِ 

يؤالء العمماء ل ويدعو، وأن يضيف العمم إلى من أخذه من بوىذا من األد، نا ينسب ىذه القواعد إلى العمماءىو ى
 .داب طالب العممآفيذا كمو من ، منيم استفاد الذين

فبل يحتاج ، في غاية السيولة والوضوحكبلمو ن أ -رحمو اهلل-والشيخ من عادتو ، ظن أن الكبلم في ىذه األبيات سيلأ
 .إلى تعقيد بالشرح

من أجل أن  والدىور يفي ىذه األبيات الميال والطريقة العقيمة أن تجمس، عدة سطور يذه عشرة أبيات شرحناىا فيف
أشياء لم تخطر و ؟ ولم يعبر بكذا؟ ولماذا قدم كذا ،ولماذا عبر بكذا، تبين الحقيقة والمجاز، و تشرح كل حرف فييا وتفكك

  .فيذا غير صحيح، عمى بال الناظم
 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل و 

: السبب األول: توضع فيو لسببينأحسن مكان ىو وال شك أن ىذا ، ألولى ذكرىا في صدر ىذه المنظومةىذه القاعدة ا
فة من أىل العمم يوصون بوضع طائ، وليذا كان يحسن أن يكون في البداية وال شك أن التذكير بالنية، أنيا تتعمق بالنية

 .ه باستحضار النيةأوتذكيراً لمن قر ، يكون ذلك تذكيراً ليمل ؛في أول المصنفات ،(ٙ)((إنما األعمال بالنيات)): حديث
ّّ " األمور بمقاصدىا: "أن ىذه القاعدة قاعدة: الثاني السببو  وىي ، عدوأعظم القوا، القواعد وأنفع القواعد ىي أجّل

 .تدخل في جميع أبواب الفقو
، التفضيل ال تمنع التساوي" أفعل"ن فإ؛ وجد قاعدة نظيرة لياتأنو ال  فإن ذلك ال يعني"، القواعد أجلّ ": وحينما نقول

 .لقواعد في جبللتيا وعظميا ونفعيافيذه القاعدة في المرتبة األولى من ا
 :ىنا قال، بمفظين، "األمور بمقاصدىا": رةعادة بعبارة مختص القاعدة يعبر ليا العمماءىذه 

 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل و 
 .ن أعمال اإلنسان مبنية عمى النيةأ :أي

من القواعد ومن  لكثرة ما تحتيا؛ فقط ويمكن أن تقام دورة كاممة لشرح ىذه القاعدة، افي ىذه القاعدة يطول جد   والكبلم
 .التفصيبلت

مقصود  مع افىنيوسع الكبلم عمييا بما يت المنظومة ال يصح معو إطبلقاً أن فشرح ىذه، كل مقام لو ما يناسبوولكن 
 .ىذا الكتابأو  النظمبوضع ىذا  -رحمو اهلل تعالى-الناظم 

أدلة ، عتبر النياتا -عز وجل-اهلل " األمور بمقاصدىا: "قاعدة، من الكتاب ومن السنة اكثيرة جد   أدلة ىذه القاعدة
صمى -تكون القاعدة مأخوذة من نص من حديث رسول اهلل  -كرناذكما -أحياناً  ،القواعد مبثوثة في الكتاب والسنة

أحد وأحيانًا ، التابعين مثبلً بعض بعض السمف و انًا وأحي، عبارة قاليا بعض الصحابةمن أحيانًا و ، -اهلل عميو وسمم
                                                           

))إنما : -صمى اهلل عميو وسمم-(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب قولو ٔ) برقمأخرجو البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي،  -ٙ
 (.ٜٚٓٔ) برقم، األعمال من وغيره الغزو فيو يدخل وأنو ،األعمال بالنية((



  .العمماء
األمور " :اء في بعض التفاصيل المتعمقة بياختمف العممان ا  و ، تفاقعمييا باال عدة مجمعأن ىذه القاعدة قا: فالمقصود
ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْمُبُو }: يقول -عز وجل-اهلل  ،عتبر المقاصد في مواضع كثيرة من الكتاب والسنةاالشارع " بمقاصدىا

ِإالَّ َمْن ُأْكرِهَ َوَقْمُبُو ُمْطَمِئن  ِباإِليَماِن َوَلِكن مَّن }: يقول -عز وجل-فاهلل ، ىذا اإلنسان تمفظ بالكفر {ُمْطَمِئن  ِباإِليَمانِ 
 التيحتى الكممة ، وىذا لو قصد، لو قصد ىذا، بكممة الكفرثنين تكمموا اففرق بين  [ٙٓٔ:النحل] َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا{

وتصدر من ، فتغفرلربما تصدر الكممة من محب  -رحمو اهلل-سبلم ابن تيمية كما يقول شيخ اإل-يقوليا اإلنسان 
أخطأ من شدة ، الميم أنت عبدي وأنا ربك)): فمثبًل الرجل الذي قال، ثناناكممة واحدة ينطق بيا ، ال تغتفرو خر آ

  .ستيزئ فإن ىذا من أعظم الكفريان قاليا إنسولكن لو ، لم يؤاخذه -عز وجل-اهلل ، (ٚ)((الفرح
 .وصار من أعظم الكفر، خر قصد فمم يغتفر لوواآل، ىذا القول لو فرفاغتُ ، ىذا لم يقصد، معو الحكمف اختم صدفالق

فماذا قال ، ان في القبرالفتّ  -صمى اهلل عميو وسمم-نقل عنو حينما ذكر النبي فيما  -رضي اهلل تعالى عنو-عمر 
قضية تحتاج ه ىذىل  من ربك؟ في القبر: ك يسألنيالممَ  :يقول" يما من ربكما؟ألسأل إليّ  اتيأواهلل لئن ": قال؟  عمر
 ئمة لو قاليا إنسان يمعب أو يستيز الكمذه ؟ ىربك من أسألو أنا، تماماً منيا ثقتو أنا م: فيياني متحان حتى يمتحناإلى 

ثل عمر في معرض توثقو من قاليا مإذا لكن ، بين المشرق والمغرب أو أبعد ما، خريفاً لربما سقط في النار سبعين 
، اصحيحً ى اإلنسان وىو يقصد معن وىكذا في عبارات كثيرة لربما يقوليا، حق مثموفي فإن ذلك يكون مغتفراً  اإليمان
               .خرآللون ذلك مغتفرًا ليذا وال يغتفر فيك، سيئاً  ىوىو يقصد معن خرآ ويقوليا

{ ِلمطَّيَِّباتِ  َوالطَّيُِّبونَ  ِلمطَّيِِّبينَ  َوالطَّيَِّباتُ  ِلْمَخِبيثَاتِ  َواْلَخِبيُثونَ  ِلْمَخِبيِثينَ  اْلَخِبيثَاتُ }: -تبارك وتعالى-وفي قول اهلل 
 وىو جزء من معناىا، -رحمو اهلل-ومنيم كبير المفسرين ابن جرير الطبري ، أىل العمم مما ذكره بعض [ٕٙ: النـور]

ذا قيمت في حقيم وا  ، فيي تصدر منيم، ثارىاآتيا ومعانييا و ين في مدلوالالطيبة ترجع لمطيب اتأن الكمم: في الواقع
ن قالوىا فيم ا  و ، من قيمت في حقيم صدقت عميي، فإينوأن الكممات الخبيثة تبلئم وتميق بالخبيث، نيا تصدق عمييمفإ

ذا قال الطيبون كممة ال، أىميا ومنبعيا  .ىكذا ذكروا، (ٛ)تميق فإنيا ال تضرىم وا 
، "األمور بمقاصدىا"ي نتكمم عنو وىو األصل الذ وىذا كمو يرجع إلى، يةأن ىذا مما يدخل في معنى اآل: فالحاصل

َوَلِكن مَّا }َوَلْيَس َعَمْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِو : يقول -عز وجل-اهلل ، في عممو شك أنو يؤثر أن قصد اإلنسان ال
اْدُعوُىْم ِِلَباِئِيْم ُىَو َأْقَسُط ِعنَد }: يمئباآاألدعياء إلى غير  لما نياىم عن نسبة ىؤالء [٘: األحزاب] َتَعمََّدْت ُقُموُبُكْم{

 ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتم ِبِو َوَلِكن مَّا َتَعمََّدْت ُقُموُبُكْم{المَِّو َفِإن لَّْم َتْعَمُموا آَباءُىْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَمْيُكْم 
يا فبلن : قالففيذا اإلنسان سبق لسانو ، واعتاد الناس ىذا، ينسب إلى غير أبيو كان ىذا الدعي  فإذا ، [٘: األحزاب]

لو قاليا إنسان وىو غير ، لكن يغتفرفإن ىذا  ولم يقصد المخالفة، عمى المعتاد جرياً ، نسبو إلى غير أبيو ،بن فبلن
 .ثماً آفإنو يكون عاصيًا ، -عز وجل-بأمر اهلل  ئعاب

 .وىكذا في أمثمة كثيرة
 {َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا}: خر سورة البقرةآإليو في  -عز وجل-ومن دعاء المؤمنين الذي أرشدنا اهلل 

                                                           

 (.ٕٚٗٚ) برقمأخرجو مسمم، كتاب التوبة، باب في الحض عمى التوبة والفرح بيا،  -7
  (.ٗٗٔ/ٜٔ)ن نظر: جامع البيان في تأويل القرآا -ٛ



 .(ٜ)((قد فعمت)): -عز وجل-ل اهلل اقف ،[ٕٙٛ:البقرة]
ال فإذا قال اإلنسان الحمف مثبلً وىو ، يمانوىذا في األ، [ٕٕ٘: البقرة]}َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبْت ُقُموُبُكْم{ واهلل يقول: 

نما جر ، لم تنعقد في قمبو ،يقصد اليمين عمى سبيل لبة ومخاصمة أو في مغا أو قالو في موضع، ذلك عمى لسانو ىوا 
 .نو ال يؤاخذ بذلكفإليمين في قمبو ولم ينعقد ا، أو نحو ذلك، كراماإل

نما لكل امرئ ما نوى، بالنياتإنما األعمال )): دلة الدالة عمى ىذه القاعدة حديثاألومن أوضح  ثم ذكر مثااًل ، ((وا 
فمن كانت ىجرتو إلى اهلل )): اليجرةوىو ، األعمال وىو من أجلّ ، ويتفاوت فييا غاية التفاوت، لعمل يرتبط بالنية

  .(ٓٔ)((ىاجر إليو امنكحيا فيجرتو إلى ومن كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا أو امرأة ي، ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو
 قال:ففي سبيل اهلل؟ أي ذلك  ،وشجاعة ،عصبيةو  ،حمية يقاتل الرجلعن  -صمى اهلل عميو وسمم-ي ولما سئل النب

 ،وبينيما كما بين المشرق والمغرب، وىذا قاتلَ  فيذا قاتلَ ، (ٔٔ)((لتكون كممة اهلل ىي العميا فيو في سبيل اهللمن قاتل ))
 أخبر النبي، وما إلى ذلك، الجمالون وفييم، التجار وفييم، خسف بيم وفييم الخدميُ الذي يغزو الكعبة وكذلك الجيش 

 فالنية، عمى نياتيم من فيو و الكعبة يبعثىذا الجيش الذي يغز ، (ٕٔ)أنيم يبعثون عمى نياتيم -صمى اهلل عميو وسمم-
    .ىذا التأثير في مثل ىذه األعمال أثرت

حديث أبي ، النار يوم القيامةم من تسعر بي أول: ىذا المقام حديثفي يصمح و لقاعدة ليذه اأيضًا ومما يستشيد بو 
، ورجل أنفق، رجل قاتل: وذكر الثبلثة، -عميو وسمم صمى اهلل-عن النبي ا مرفوع -رضي اهلل تعالى عنو-ىريرة 

فيذه ، (ٖٔ)رئقا: وىذا قرأ القرآن ليقال، جواد: لايقوىذا أنفق ل، شجاع: لاىذا قاتل ليق، أو تعمم العمم، ورجل قرأ القرآن
 .الميجة والمالوأغمى ما لدى اإلنسان ىو ، خر بذل مالوواآل، يكفي أنو بذل ميجتو، األعمال أجلّ  ثبلثة أعمال من

 .(ٗٔ)الُ قتّ واإلقدام فقر الجود يُ ***  مُ يُ كم   ساد الناُس  لوال المشقةُ 
 .؟ ألن نيتو فاسدةلماذا، و النار يوم القيامةثم يكون بعد ذلك أول من تسعر ب، فبذل ىذا وىذا

صمى -النبي  فقال، الحديث المعروففي  -صمى اهلل عميو وسمم- النبي أصحاب عميو أثنىو  والرجل الذي كان يقاتل
خر الحديث آإلى ، واستعجل الموت، جراحة شديدة ثم أصابتو، فتبعو رجل منيم، ((ىو في النار)): -اهلل عميو وسمم

 . (٘ٔ)المعروف
                                                           

ن تُْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو باب بيان قولو تعالى:  ،أخرجو مسمم، كتاب اإليمان -ٜ  (.ٕٙٔ) برقم[، ٕٗٛ]البقرة:  ُتْخُفوُه{}َواِ 
 سبق تخريجو. -ٓٔ
(، ومسمم، كتاب اإلمارة، باب ٕٓٔٛ) برقمأخرجو البخاري، كتاب فضل الجياد والسير، باب من قاتل لتكون كممة اهلل ىي العميا،  -ٔٔ

 .(ٜٗٓٔ) برقممن قاتل لتكون كممة اهلل ىي العميا، 
الخسف بالجيش الفتن وأشراط الساعة، باب (، ومسمم، كتاب ٕٛٔٔ) برقما ذكر في األسواق، أخرجو البخاري، كتاب البيوع، باب م -ٕٔ

 (.ٕٗٛٛ) برقمالذي يؤم البيت، 
))إن أول الناس يقضى يوم القيامة (، بمفظ: ٜ٘ٓٔ) برقمأخرجو مسمم، كتاب اإلمارة، باب من قاتل لمرياء والسمعة استحق النار،  -ٖٔ

 .عميو...((
 (.ٙٗٓٔ/ٗ) القيرواني إسحاقي بب، ألوثمر األلبازىر اآلداب  -ٗٔ
(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب غمظ تحريم قتل ٜٕٛٛ) برقمفبلن شييد،  :أخرجو البخاري، كتاب الجياد والسير، باب ال يقول -15

 (.ٕٔٔ) برقماإلنسان نفسو، وفي القدر باب كيفية خمق اآلدمي، 



 .وال إعبلء كممة اهلل، ه نصر الدينلم يكن قصد، لقوموأنو ذكر أنو كان يقاتل حمية وعصبية : الحاصل
منيم مثل المجنون رادة ال تصمح لماذا؟ ألن النية والقصد واإل ((رفع القمم عن ثبلثة)): وكذلك األحاديث األخرى مثل

 .(ٙٔ)والصبي والنائم
 .(ٚٔ)((إن اهلل قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرىوا عميو)): وكذلك أيضاً 

 .األشياء ال يؤاخذ اإلنسان عمييا أن ىذه: فالحاصل
 .اكثيرة جد   تياوأدل، القاعدةىذه بعض أدلة  هىذ
 ؟ىذه النيةما آثار : من المعاني المفيدة مما يذكر في ىذه القاعدةو 
 َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ  ِلَقاء َيْرُجو َكانَ  َفَمن}: ون العمل مقبوالً أو غير مقبولنية تؤثر في كالف، ثارىا ال تحصىآ

خبلص فاإل، -عز وجل-وأن يكون خالصاً لوجو اهلل ، اأن يكون العمل صوابً  [ٓٔٔ:الكيف] {َأَحًدا َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َواَل 
 :فشروط قبول العمل ثبلثة، مطموب

  .أن يكون عمى عقيدة صحيحة -ٔ
 .خبلصاإل ،-تبارك وتعالى-وأن يقصد بو وجو اهلل  -ٕ
 .تبارك وتعالى-أن يكون العمل صوابًا موافقًا لما شرعو اهلل  -ٖ
اِلَحاِت{}: أول سورة الكيف، في شروطيذه ثبلثة ف ذكر اإليمان [ ٕ: الكيف] َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُموَن الصَّ

: الكيف] {َأَحًدا َربِّوِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوالَ  َصاِلًحا َعَماًل  َفْمَيْعَملْ  َربِّوِ  ِلَقاء َيْرُجو َكانَ  َفَمن}: خرىاآوفي ، والعمل الصالح
 .والسنة كثيرةونظائر ذلك في الكتاب ، [ٓٔٔ
ىذا رجل ، النية فيذه تؤثرىا، وما إلى ذلك، رياًء وسمعة في كونو هلل أو لغير اهلل، العملل النية تؤثر في قبو  نفإذ

ا يصمي ركعتين ىل ىذ، العبادة عن العبادةز النية أيضاً في تمير وتؤث، يصمي لكن قد يصمي هلل وقد يصمي لغير اهلل
 .ىو النية؟ األمر ما الذي يؤثر في ىذا؟ ي؟ ما ىىي تحية المسجد؟ ىل ىي فرض الفجر مثبلً 

 تم  فأْ ، يصمي العشاء فصبلىا بنية المغرب ىو أراد أن، بنية المغرب وىو مخطئ العشاء م صمىإما: لأس ةخو أحد اإل
ا حكم صبلة ىذا اإلنسان؟ فم، رابعة فقام إلى، سبحان اهلل: فقالوا، فصمى بيم ثبلث ركعات، مام المسجدإ، بو الناس
 .؟عرف الحكم فيوىؤالء؟ ىذا كيف يُ صبلة  وما حكم
 نفرق بين األعمالستطيع أن ن" األمور بمقاصدىا: "قاعدةوب الحديث فنحن بيذا، (ٛٔ)((إنما األعمال بالنيات)): بحديث

ىل ىو ؟ النفل ما ىذا ،ما ىذا الفرض؟ ىذا نفل، عصرصبلة ، ؟ صبلة ظيرلكن ما ىو ىذا الفرض، ىذا فرض
قضاء رمضان ؟ فرض ىذا الصوم الذي يصومو اإلنسان ىل ىو ،؟سنة راتبة؟ أو نفل مطمق؟ ىل ىو سنة الضحى

                                                           

(، والترمذي، كتاب أبواب الحدود، باب ما ٔٓٗٗ) برقمأخرجو أبو داود، كناب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا،  -16
(، وأحمد ٕٔٗٓ) برقم(، وابن ماجو، كتاب الطبلق، باب طبلق المعتوه والصغير والنائم، ٖٕٗٔ) برقمجاء فيمن ال يجب عميو الحد، 

 (.ٕٖٚٛ) برقمصححو األلباني في مشكاة المصابيح، (، و ٜٕٗٙٗ) برقمفي المسند، 
يح لطرقو"، كما في مشكاة (، وقال األلباني: "صحٖٕٗٓبرقم ) أخرجو ابن ماجو، كتاب الطبلق، باب طبلق المكره والناسي، -17

 (.ٖٜٕٙ) برقمالمصابيح، 
 سبق تخريجو. -18



 أو أنو؟ عرفة، ءعاشورا، األيام البيض، ثنين والخميسكاإل ىل ىو نافمة؟ وىل ىو نافمة معينة ؟ىل ىو نذر؟ مثبلً 
 ؟ة الصيام أن يبيت الصوم من الميللأخاصة في مس من ىذه األشياءة الذي يحتاج إلى ني ام؟ طمقنفل م

ىل ىو فرض ؟ ما نوعو؟ ما ىو وتفرق في العمل الذي يكون هلل، ي لغير اهللذلاهلل و  يذلاين العمل تفرق ب نفالنية إذ
 .تحت ىذه الجممة فاصيل كثيرة تدخلأشياء وت ،؟ن كان فرضًا فمن أي الفروضا  و ؟ أو نفل

، ن عميو جنابةإ: غتسل ما ىذا الغسل؟ إنسان يقولانسان اإلىذا ، العادة وبين العبادةوكذلك النية أيضًا تفرق بين 
   ؟وئىل يجز ، فظغتسل لمتنا، لمجنابة اغتسل ناسيً اثم 

  .النية: فقط لماذا؟ ىي قضية واحدة ،وئ يجز ال ،ال: الجواب
، و؟ ىذه عبادة وىذه عبادةئىل يجز ، غسلينوي الجمعة بيذا ال ونسي أن، الجمعة من الجنابةغتسل يوم اىذا اإلنسان 

 .غسل النظافةو غسل الجمعة  :والعبادة والعادة
 ؟اىل يعتبر ىذا صيامً  لكنو لم ينوِ ، ما أكل، غول أو مريضنائم أو مش، نسان لم يأكل يومًا كامبلً اإلن ألو 
 .ال

 .يومًا في سبيل اهلل لكن لو نوى يعتبر صام
 .فترق بسببيا العملاالتي  النية ىيف

 لو معانٍ  تنفتقكمما ا، ألنو يمتذ بو؛ خر يطمب العممآو ، عبادةه ىذ -عز وجل-ىذا اإلنسان يطمب العمم يقصد وجو اهلل 
 .عبادةعممو ر خواآل، فعممو ىذا ليس بعبادة، مذذ بالعممفيو يت، لو لذة تومعارف حصم

 ؟أعمال اإلنسان ما ىي؟ ىل تطمب في جميع األعمال ولكن ،أصل في العمل النية
 .والترك، وعمل الجوارح، وعمل القمب، قول المسان: أربعة أشياء أعمال اإلنسان

 .فعبلً : وسماه ،-عز وجل-فعابيم اهلل ، [ٜٚ: المائدة]{ ْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُموهُ }َكاُنوْا اَل َيَتَناىَ : الترك فعل من األفعال
حينما ، إلى المدينة -صمى اهلل عميو وسمم-ىاجر النبي  يبنون المسجد في أول ما واوكذلك قول أحد الصحابة لما كان

  :فقال، وىذا قاعد يتفرج، ن مع أصحابوبِ يحمل المّ  -صمى اهلل عميو وسمم-كان النبي 
 .(ٜٔ)لُ م  َلذاَك مّنا العمُل الُمض ***ُل يعم ي  بنا والن  َلِئْن َقَعد

 .عمبلً : -صمى اهلل عميو وسمم-فسمى قعوده عن العمل مع رسول اهلل 
 ؟ذي يحتاج من ىذه األشياء إلى نيةفما ال، أن ىذا كمو من العمل: فالحاصل

 .أقوال المسان تحتاج إلى نية
 ؟ةجميع أقوال المسان تحتاج إلى نيوىل 

ل الغسفي  وألن ،؟ىل تمتبس مع العادة قراءة القرآن، العبادةصورة ، ال يقع إال عمى صورة واحدة ما: عمى سبيل المثال
: قراءة القرآن ىل تقع عمى صورتين ولكن، ويمكن أن يغتسل الغسل الشرعي، متبرد والتنظفلاإلنسان يغتسل أن ممكن 

 عادة وعبادة؟
 ؟ما ىي، تحتاج إلى نية أخرىلكنيا ، (ٕٓ)((ا من كتاب اهلل فمو بو حسنة، والحسنة بعشر أمثاليامن قرأ حرفً ))ال، 

                                                           

 (.ٓٙٔ/ٗ) برقم(، والروض األنف، ٜٙٗ/ٔالسيرة النبوية البن ىشام، ) -19



 وأظن أن ىذا ىو الفرق، في ىذا ايحتاج أن يكون مخمصً ، اهلل والعمل الذي لغير، ية التي تفرق بين العمل الذي هللالن
، كقراءة القرآنة تاج إلى نيال يقع إال عمى صورة واحدة ال يح ما: فييا يقول التي بعض العمماءلة أوالممحظ في ىذه المس

نما يحتاج إلى نية تميزه عن العمل الذي ، العادةعن  ىو ال يحتاج إلى نية تميزه، ى نيةيحتاج إلبل : يقولبعضيم و  وا 
 ة.وسمع رياءً يقرأ ألنو قد ؛ -تبارك وتعالى-يذا العمل هلل بأن يتوجو ، لغير اهلل

 .ىذا بالنسبة لؤلقوال
لو واحد يصمي ولم يقصد ، ال شك، تحتاج إلى نية شك أنيا ال منيا لعبادات المشروعةاوبالنسبة ألعمال الجوارح 

تو ىل تكون صبل، الصبلة ىو لم ينوِ ، بذلك مثل والده مثبًل  أن يسكت من أمرهو الصبلة لكن قصد أن يرضي 
 الدخول في الصبلة فما الحكم؟ أو قصد التعميم ولم ينوِ  ،؟صحيحة

ذىب إلى عرفة ، و صفا والمروةوذىب وطاف بالبيت وال، النسك أصبلً  حرام ثم مر بالميقات ولم ينوِ إنسان لبس اإل
 ؟احج  ذلك ىل يعتبر ، ةإلى منى ومزدلف وذىب
ِّ  ،حجب ذلكليس ، ال: الجواب  .(ٕٔ)((إنما األعمال بالنيات)): "األمور بمقاصدىا"و، لماذا؟ ألنو لم ينِو

 :فأعمال الجوارح عمى قسمين
 .يحتاج إلى نيةفيذا ، نيا عبادة مشروعة بصفتيا بييئتياقسم م

 يؤجر اإلنسان عمييا أو ال يؤجر؟ تفيل ىذه العادا، العادات ىو من قبيل: والقسم الثاني
 .ال يؤجر عمييا بإطبلق إال بالنيةنو إ :وال يقال، نو يؤجر عمييا بإطبلقإ :ال يقال

وم ىو عادة من مثل الن، عمييافإنو يؤجر  -عز وجل-يحبو اهلل  ىأو معن، وجو اهلل موريذه األن نوى بإشك أنو  ال
 .يؤجر، فإنو العمم ذلك عمىب يالتقوِّ مو أنو نام وىو يريد ، فالعادات

 ة.فإنو يأثم عمى ىذه النوم، سيرة ماجنة، د أن يحضر حفمة ماجنةخر نام وىو يريآو 
والثمن الذي دفع ، يائيؤجر عمى شرا، الدروسر ويحض، العمم يذىب بيا إلى مجالسمن أجل أن  سيارةرى تشاإنسان 
 .وعمى كل خطوة يخطوىا، فييا

نسان  إنما )): ىذه السيارة وعمى شراء، يأثم عمى ىذا المال الذي دفعو ذافمثل ى؛ بيا البناتشترى سيارة ليبلحق اخر آوا 
 .((األعمال بالنيات

 .ا معنى يحبو اهلل أنو يؤجر عميياقصد بيو إن نأشك  ال، المباحة بالنسبة لمعادات ىذا
 ؟عز وجل-ذلك وجو اهلل بمن غير أن يقصد العادات المباحة  من يءيؤجر عمى ش ىل

المرأة التي جاءت إلى عائشة ، ةفعل ذلك بدافع الجبمّ ، تكن لو نية لملو قد يؤجر اإلنسان و ، نعم: إذا تأممنا األدلة نقول
، فأعطت كل واحدة من بناتيا تمرة، فأعطتيا عائشة ثبلث تمرات، مسكينةالمرأة الفقيرة ال -عنيا رضي اهلل تعالى-

فكل واحدة من  -الثةالث-ليا التمرة التي رفعت األم  افمم، فكل واحدة من ىؤالء البنات التيمت ىذه التمرة بمحظات
، شطراً منياه وأعطت ىذ، إلى فميا أخرجتيا وقسمتيا نصفين مما وصمتف، رفعت يدىا تريد ىذه التمرة ىؤالء الجواري

                                                                                                                                                                                                 

لو  ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب فضائل القرآن عن رسول اهلل  -20
 .(.ٕٖٖٚ) برقم الصحيحة، السمسمة وفي ،(ٜٙٗٙ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو، (ٜٕٓٔ) برقممن األجر، 

 تخريجو. سبق -21



قد أدخميا بذلك  -وجل عز-أن اهلل : لو ىذا عائشة لما حكت -صمى اهلل عميو وسمم- النبي   فأخبر، منياشطراً ه وىذ
! ومع ذلك ؟نات أليس كذلكىؤالء البتموت من أجل أن تحيا  ،األم وعاطفتيا، ةالجبمّ إليو  ىذا عمل تدعو، (ٕٕ)الجنة

 .دخمت الجنة
حاليا و تذكرت فمما رأت، خرهآإلى ، ثم وجدت الكمب، أصابيا من العطش ل لما أصابيا ماالمرأة البغي من بني إسرائي

من بغايا ة، تزني بأجر ،  قد غفر ليا وىي بغيأن اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فأخبرنا النبي ، أحسنت إليو، فأعطتو
 .جرت عمى ىذا العملأُ ف، (ٖٕ)بني إسرائيل

؟ اهلل لو كان ذلك في سبيل: -صمى اهلل عميو وسمم-فقال بعض أصحاب النبي ، وكذلك الرجل الذي تصبب عرقاً 
ِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَمى )): قال؟ لو كان ذلك في سبيل اهلل: فقالوا، أو غير ذلك، نجار، حطابة، يعمل في مينكان 

ْن َخَرَج َيْسَعى َعَمى  ذكر ىنا فمم ي، (ٕٗ)((َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبيَرْيِن َفُيَو ِفي َسِبيِل الم وِ َوَلِدِه ِصَغاًرا َفُيَو ِفي َسِبيِل الم ِو، َواِ 
، قوتو لمل في الدنيا ويكدح ألجل أن يحصّ فالكافر والمؤمن كميم يعة، إلييا الجبمّ  وأمور تدعه مع أن ىذ، قضية النية

 قالتمو فولذلك أنو يؤجر،  -عميو وسممصمى اهلل -فأخبرنا النبي ، من ينفق عمييمم تحت يده، ومن ويطعم عيالو
 ؟عمى ىذا ُأثابىل ، نيغسل األواأو ، كنس الدار، فأعمل في البيت: أنا أالمرأة

 .نينعم تؤجر نقول: 
 ؟حتسبألم  نا  و : تقول

المرأة ف، إذا تعاون الرجل والمرأة، مر بو الدنياعْ طيب من شأنو أن تُ  وتقومين بعمل، عمى خير فأنت، ين لم تحتسبا  و 
 .وما إلى ذلك، لو ئيقد ىُ  يءد وجد كل شقوجيا و بقيت في بيتيا وجاء ز 

كر من فضائل األعمال ذُ  اليذ، و األعماليذه مع غيرىا فيما يتعمق بك أن النية ال يمكن أن تمتبس قموب ال شالأعمال و 
مما يحبو  يراد بو وجو اهللأن عمل القمب ال يمكن أن يقع مما : وأعمال الجوارح، عمى غيرىا من أعمال المسانة بيالقم
كأن يخبر ، زائد مرأالرياء والسمعة إال إذا حل معو  يراد بوو ال يمكن أن يقع ، التوكل والخوف والرجاء والمحبةك اهلل
زائد  مرأإال إذا حصل معو ؟ وبمحبتو بخوفك من اهللى ائكيف تر ، بو ئيبل يمكن أن يرافأما الذي في القمب ، بو

 .ظير التخشع بجوارحو رياءً أو يُ ، انمسيخبر بال، بالجوارح
 ة.فضبًل عن السمع، بل يدخمو الرياءفا نفس عمل القمب أم

 ؟ىل يؤجر اإلنسان عمى مجرد الترك، كو التر 

                                                           

عن عائشة: أنيا قالت: جاءتني ، (ٖٕٓٙ) برقم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، البخاريأخرجو  -ٕٕ
فاستطعمتيا ابنتاىا، فشقت فأطعمتيا ثبلث تمرات، فأعطت كل واحدة منيما تمرة، ورفعت إلى فييا تمرة لتأكميا، ، مسكينة تحمل ابنتين ليا

إن اهلل قد ))، فقال: -صمى اهلل عميو وسمم-التي كانت تريد أن تأكميا بينيما، فأعجبني شأنيا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهلل  التمرة
 أوجب ليا بيا الجنة، أو أعتقيا بيا من النار((.

كتاب (، ومسمم ٖٚٙٗ) برقم، [ٜ]الكيف: ِقيِم{}َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِف َوالرَّ أخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب:  -23
طعاميا،   (.ٕٕ٘ٗ) برقمالسبلم، باب فضل ساقي البيائم المحترمة وا 

 برقم اإليمان، شعب في والبييقي، (ٕٕٛ) برقم(، والكبير، ٖ٘ٛٙ) برقم(، واألوسط، ٜٓٗ) برقمأخرجو الطبراني في الصغير  -ٕٗ
 .(ٕٛٗٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٖٚٛ)



 بحجة أنيم غضوا أبصارىم عن الحرام؟ الحسناتيم اآلن عمي يالىل تنطبلب عمم جمسوا في مسجد 
 .الذكر ر مجمسإال بتحصيل أج، ال: الجواب

 ؟الترك عمىر متى نؤج
 .-عز وجل-إذا كان الترك خوفًا من اهلل 

دعتو امرأة ذات منصب وجمال  رجل)): ما عظم األجركمما قوي الداعي موك، لكن لو أنو تركو خوفاً من الناس ال يؤجر
د الداعي إذا وجلكن ، األسباب ؤوتيي، ن عمى تركو ىذا مع قوة الداعي لوفيؤجر اإلنسا، (ٕ٘)((ني أخاف اهللإ :فقال

 .ال يؤجر، وال يمكنو ةأالقوي واألسباب غير ميي
؟ ! ىو حصل لك صفقة أصبلً ؟تحصل لك صفقة، خذىاآل لي صفقة ما لو حصو ا، أنا أتمنى أن أكون غني  : يقول

 .لكن لو حصمت لو صفقة وما أخذىا يؤجر
جزاك ، -عز وجل-أنا أترك الفواحش خوفاً من اهلل : ويقول، وحده ما عنده أحدلفي البحر في جزيرة  و إنسان عايشأ

 ؟تركتيا خوفًا من اهلل: قولنحتى  تيسرت لك أسبابيا أصبلً و لكن ىل حصمت لك ، ااهلل خيرً 
 ..وىكذا

 ؟ماذان عبصرك اآلن  غاض! بصري خوفًا من اهلل اهلل أنا غاض  و : يقولمجمس عمم إنسان في 
 .يؤجر عمى صرف النظر: فينا يقال، سو إلى النظر المحرموتدعوه نف، يستدعي النظر يًئاأمامو ش لكن لو أن

 تى نؤجر عميو ومتى ال نؤجر عميو؟م فالترك
 .إذا تعمقت بو النية

 .التفاصيله لة فييا ىذأفصارت المس، ىذا في باب التروك
ًء عمى بنا، ليست عمى إطبلقيا ،"ال عمل إال بنية"قاعدة:  :يذكرىا العمماء تحت ىذه القاعدة ولذلك من القواعد التي

 .التفصيل الذي ذكرتو آنفاً 
 .تفاقاليست محل أيضا قاعدة "، في العقود بالمقاصد ال باأللفاظ العبرة": تحتيا ياالقواعد التي يذكرونىنا و 

 :فيقول كبلم الناظممن وأما ما يتعمق بمعنى النية 
 بيا الصالُح والفساُد لمعملْ  ***النيُة شرٌط لساِئر العمْل 

 .ة ىي القصدالني
 وىل ىي بمعنى اإلرادة؟

عممو ، مل في العمل الذي يخص اإلنسانالنية تستع نإ إذ، ن كانت اإلرادة أعم من النيةا  و ، تطمق بمعنى اإلرادة، نعم
عمل الشيء أنوي منك أن ت: وال تقول، أريد منك أن تعمل الشيء الفبلني: تقول، رادة ما يصدر منو ومن غيرهواإل، ىو

 .الفبلني
 .وتتعمق بغيره واإلرادة تختص بو، إرادة خاصة باإلنسانالنية ، فاإلرادة أوسع من النية

                                                           

(، ومسمم، كتاب الزكاة، ٓٙٙ) برقمأخرجو البخاري، كتاب األذان، باب من جمس في المسجد ينتظر الصبلة وفضل المساجد،  -ٕ٘
 (.ٖٔٓٔ) برقمباب فضل إخفاء الصدقة، 

 



 .النية شرط لسائر العمل
 سقوط ومن جية، -كما ذكرنا- من جية الثواب، النية بناء عمى التفصيل الذي ذكرناه ىناك أشياء ال يشترط فييا

، -عز وجل-لو ما نوى وجو اهلل ، رجعيا لصاحبياأ، صب أرضاً أو سيارةإنسان غ، رد الغصوب، الديونرد ، ةالتبع
 .ن لم ينوِ ا  و  ذلك يحصل بو المقصودفإن ، فأخذىا إنسان وردىا إلى صاحبيا، ردىا أو ما نوى

ناس أو ، و ديون ومشاكلوعمي، ىذا اإلنسان معدمأن ثم تبين ، أو ألف لاير، ئة ألف لايراما أقرض إنسانً  إنسانٌ  لكنْ 
 ؟ من الزكاةىل لي أن أحتسبيا يقول:  فاألخ يسأل، ودخل السجن، يطالبونو

ة فالني، ألنك أخرجتو بنية القرض؛  يمكنال؟ المعسر تحتسبو من الزكاةتحتسب اآلن ىذا القرض الذي صار عمى ىذا 
نما تكون في ابتد، انياً ال تكون ث  .العمل اءوا 

 ؟ بنية الزكاة وأنا عندي زكاة ىل أعطييم، ويريدون مني قرضاً  لي أقارب فقراء: يسأل يقول لكن من الناس من
 .ن كانوا يقبمون الزكاةإعطيم : أقولن

 في َجْمِبيا والدَّْرِء لمقباِئحِ *** الديُن َمْبِني  عمى المصاِلِح 
ال بما إالشارع ال يأمر ": يقول، الجامعةفي كتاب القواعد  -رحمو اهلل-ونص عبارة المؤلف ، ىذه القاعدة الثانية

، عمييا لقاعدة من القواعد المتفقوىذه ا، "خالصة أو راجحةتو مفسدما نيى إال عوال ي، خالصة أو راجحةة مصمح
عمييم -كل األنبياء ، بل ودفع المفاسد، لشريعة جميعاً مبنية عمى المصالحفا، وأنفع القواعد، ي من أعظم القواعدوى

وتقميل ، تكثير المصالح -عز وجل-وميمة الدعاة إلى اهلل ، ودفع المفاسد، وا بجمب المصالحءجا -والسبلمالصبلة 
والجياد في ، األمر بالمعروف والنيي عن المنكرو ، خرىاآمن أوليا إلى  -تبارك وتعالى-الدعوة إلى اهلل ، المفاسد

، ي إلى تكثير المفسدة عمى المصمحةمنو يفض ءأو شي فإذا كان ذلك، وتقميل المفاسد، لتكثير المصالح؛ سبيل اهلل
َواَل َتُسبُّوْا الَِّذيَن }: يقول -عز وجل-واهلل ، الذي يذم فاعمو السيئبل كان من العمل ، ليس من العمل الصالحفيو 

أليس ، مصمحةشك أن فيو  المشركين ال آلية فسب، [ٛٓٔ: األنعام] َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّمِو َفَيُسبُّواْ الّمَو َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْمٍم{
ومع ذلك إذا كان يفضي ، ويقدمون لو القرابين، يسجدون لحجر، خضعون ليا رقابيمعاة التي يُ د  المُ  اآلليةىذه  ،؟كذلك

صمى اهلل عميو -لنبي ايذا يقول ، ولأن يفعمولئلنسان وال يجوز ، فإن ذلك يكون مفسدة -عز وجل-إلى سب اهلل 
، يسب أبا الرجل فيسب أباه، نعم)): ىل يمعن الرجل والديو؟ قالو : ولما سألوه، ((اهلل من لعن والديو لعن)): -وسمم

اإلنسان متسببًا  اىذ فيكون، فسيرد عميو بالمثل غالباً ، ألنو لن يتفرج عميو إذا سب أباه؛ (ٕٙ)((فيسب أمو ويسب أمو
أو قول ، نسانول إليو فعل اإليئما ، ما يصير إليو، في الشريعة معتبرة تالآفدل ذلك عمى أن الم، في لعن والديو

 .عز وجل-أن أفعل الفعل والنتائج إلى اهلل  يّ أنا عم: وال يقول اإلنسان، فإن ذلك يجب أن يراعى، اإلنسان من المفاسد
أما الثمرات ، مفسدتو عمى وتغمب مصمحتو، -عز وجل-التحري كما أمر اهلل  تعمل العمل الصالح الذي وقع فيو: نقول
، أحد ما استجاب، ما تابعك عمى الحق أحدو كون، ليس إليك ،-عز وجل-اهلل  إلى فيذا تظيرم أو لت ظير  كونيا

                                                           

 برقم(، ومسمم كتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأكبرىا ٖٜٚ٘) برقمأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب ال يسب الرجل والديو،  -ٕٙ
(ٜٓ.) 



 .(ٕٚ)((ومعو الرجل والرجبلن، والنبي ليس معو أحدالنبي ))، يأتي أحد ىتدىاما 
أنا أعمل العمل والنتائج إلى اهلل : ثم بعد ذلك تقولثار سيئة آوليا ، أن تفسد األرضمن شأنيا  ا أن تعمل أعماالأمّ 
 .ل من قائموقبيوال ، يذا الكبلم غير صحيحف، -عز وجل-
  .وتقميل المفاسد ودفعيا، مبنية عمى تكثير المصالح وجمبيا الشريعة نإذف

 ؟ المصالح ما معنى
 .والمذاتالمنافع : يملقو ببعض العمماء من تعبير وال بأس ، المنافعالمصالح ىي 

 والمفاسد ما ىي؟ 
 .المالمضار واآل: وبعض العمماء يقولون، ىي المضار

فاآلن عندنا المصمحة مطموبة، أي تحصيميا، والمفسدة مطموب دفعيا أو تقميميا، ىذه المصالح التي أمر الشارع 
في الكتاب والسنة تدل  اة جد  ا عمى ذلك؟ نقول: أدلة كثير بتحصيميا، والمفاسد التي أمر الشارع بدفعيا، ما الذي يدلن

يأمر بذلك، ويرضى بو، وأن كل ما جاء بو الشارع فيو مصالح، وكل ما نيى عنو فيو  -عز وجل-عمى أن اهلل 
ما راجحة، اهلل  يتَاء ِذي اْلُقْرَبى يقول:  -عز وجل-مفاسد؛ إما خالصة وا  َوَيْنَيى }ِإنَّ الّمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َواِ 

 .[ٜٓ]النحل: َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي{
يتاء ذي القربى، لو أردنا -المأمورات والمنييات- ثة التي تقابميا ثبلثةفيذه األمور الثبل ، يأمر بالعدل واإلحسان، وا 

في  -تبارك وتعالى-، وغير ذلك من النصوص؛ كقولو ايدخل تحتيا نجد أشياء كثيرة جد   أن نشرح ىذه األشياء وما
ِرُكوْا ِبالّمِو َما َلْم ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأن ُتشْ  }المفاسد: 

ْل ِبِو ُسْمَطاًنا َوَأن َتُقوُلوْا َعمَ  الوصايا  }ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَمْيُكْم{، [ٖٖ]األعراف: ى الّمِو َما اَل َتْعَمُموَن{ُيَنزِّ
عز وجل.-، إلى غير ذلك مما ذكر اهلل [ٔ٘ٔ]األنعام: }َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{في األنعام:  وكذلك             

    .[ٖٕ]اإلسراء: }َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{في اإلسراء: 
 }َوالَ َتْقُتُمواْ َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق{ثم بعد ذلك أمر باإلحسان والبر والصمة لذوي القرابات، وكذلك نيى عن قتل األوالد: 

 .[ٖٔ]اإلسراء:
 .[ٖٖ:اإلسراء] َواَل َتْقُتُموْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّمُو ِإالَّ ِبالَحقِّ{}: نيى عن قتل النفوس

               .[ٖٗ:اإلسراء] }َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن{:  ونيى عن أكل مال اليتيم وقربانو
ونيى ، وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط، ليس لو بو عمم اإلنسان ما وأن يقفوَ ا، األرض مرحً ونيى عن المشي في 

 .تبارك وتعالى-نصوص ال تخفى عميكم في كتاب اهلل ، في عن بخس الناس أشياءىم
َما ُيِريُد الّمُو ِلَيْجَعَل َعَمْيُكم مِّْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطيََّرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتوُ }:  قال، الطيارة -عز وجل-ولما ذكر اهلل 

               .[ٙ:المائدة]َعَمْيُكْم{ 
 .(ٕٛ)((إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق)): -صمى اهلل عميو وسمم-وكذلك قول النبي 

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب الدليل عمى دخول طوائف من المسممين ٕ٘ٚ٘) برقم، رقِ أخرجو البخاري، كتاب الطب، باب من لم يَ  -ٕٚ
 (، وىذا لفظ لمسمم.ٕٕٓ) برقمالجنة بغير حساب وال عذاب، 

 (.٘ٗ) برقم(، وصححو األلباني في السمسمة الصحيحة، ٜٜٗٛ) برقم، لبحر الزخاراالبزار في أخرجو  -ٕٛ



 ل ىذه الخصال والمنافعجاء لتكمي -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي ، (ٜٕ)((ألتمم صالح األخبلق)) :وفي رواية
 .تبارك وتعالى-الشرك والكفر باهلل : ورأس ذلك، وتقميل الشر والفساد، والكماالت

وكل ، -صمى اهلل عميو وسمم-بو ورسولو  -عز وجل-وىذه المنافع التي جاءت بيا الشريعة تشمل كل ما أمر اهلل 
: شعبة، فأفضميا قول -أو بضع وستون-اإليمان بضع وسبعون )): خرىاآمن أول الشريعة إلى ، ويرضاهما يحبو اهلل 

 .كل ىذا من المنافع والمصالح، (ٖٓ)((ال إلو إال اهلل، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان
معرفة ىذا التفاوت  وليذا يحتاج اإلنسان إلى، بل ىي متفاوتة غاية التفاوت، واحدة عمى مرتبة وىذه المصالح ليست

 :من المفاسد أودفع األسو ، من أجل تقديم األىم عند التزاحم ونحتاجة؛ ألمور متعدد
 ااألخطر  ىمرضان مختمفان داو *** سمو من ج اإذا بد المبيبَ  نّ إ

، رآنوسيرة األنبياء التي قصيا اهلل عمينا في الق -صمى اهلل عميو وسمم-ويعرف ىذا من سيرة النبي ، فندفع الشر األكثر
، ينيون عنوشرك أول ما وينيون عن ال، ومحاسنيا ويأمرون بجمل من مكارم األخبلق، كيف كانوا يدعون إلى التوحيد

وما إلى ذلك مما ، وأكل أموال الناس بالباطل، بأنواعياوالفواحش ، كقطع الطريق؛ نحرافات العظيمةمن اال وعن أمور
 .عمينا من خبرىم في القرآن -عز وجل-ىو معروف مما قص اهلل 

 .لكنيا متفاوتة، وما نيى عنو كمو من المفاسد، أعني ما أمر اهلل بو، يذه األشياء كميا من المنافعف
 :التفاوت إلى ثبلثة أقسام والعمماء يقسمون ىذا

 .اتيثم التحسين، ثم الحاجيات، الضرورات
 ؟ ا ىي الضروراتم

 .تقوم حياة الناس إال بياال ىي ما 
 ؟وما ىي الحاجيات

 .قي الناس في حرج شديدما لو فقدت لبىي 
 ؟وما ىي التحسينيات

، وحفظ المروءات، ومحاسن العادات، الناس عمى مكارم األخبلق ات ىي ما جاءت بو الشريعة من حملالتحسيني
 .إلى ذلكوما 

، المقصود ليس ىذا ، ثبلً مة ليس معنى ذلك أنيا واجبة ومستحب، ضرورات وحاجيات وتحسينيات: وحينما يقال
ي ذلاليس المقصود ىنا معرفة الحكم ، واجبة ومندوبةو حاجيات فييا أشياء مباحة الو ، فييا أشياء واجبة التحسينيات

نما مرتبة ذلك؛ و باحةأو اإلدب ىو الوجوب أو الن مصالح الناس في ، من خبلل قيام اجة بولحا تعمق بالنسبة لشدة ا 
 .دنياىم

 .والمال، والعرض، والعقل، والنفس، الدين: فيذه األمور الضرورية خمسة
 .فيجعميا عمى ستة أقسام، والنسل، العرض: وبعض أىل العمم يقول

                                                           

(، وصححو األلباني في صحيح األدب المفرد، ٖٕٚ) برقم(، والبخاري في األدب المفرد، ٕٜ٘ٛ) برقمأخرجو أحمد في المسند،  -ٜٕ
 (.ٖٕٚ) برقم
 (.ٖ٘) برقمأخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب شعب اإليمان،  -ٖٓ



 .ترتيبوفي خبلف و في الباقيو ، ثم النفس، اقفأعبلىا الدين باالت: فعمى كل حال
 ؟نبدأ ذابما، -تبارك وتعالى-في أولويات الدعوة إلى اهلل  ىذا يفيدنا، ثم الحاجيات
ة، ث عن أشياء ىي أمور أخرى تكميميما نبدأ مع الناس نتحد، الخمس وراتضر ايا المتعمقة بيذه الوالقض، نبدأ بالتوحيد

 -عمييم الصبلة والسبلم-دعوة الرسل إذا نظرت إلى ولذلك ، الضرورات، واألمور العظيمة، ساسيةاأل األمورنبدأ ب
في ، مومن جانب العد، من جانب الوجود الشريعة لحفظياجاءت وىي األشياء التي ، ذه األشياءتجدىا تدور حول ى

 ،تثبيت دعائم الدين، جانب الوجودمن مدين لىذا كمو حفظ ، لكوما إلى ذ، حثيم عمى العبادة، يم الناس الدينتعم :الدين
 .مدينلحفظًا  ،(ٖٔ)((من بدل دينو فاقتموه))يقتل المرتد ، يمنع، يعزر ،ؤدبالمبتدع ي من جانب العدمو 

بأن دم وحفظيا من جانب الع، حتاط ليااو ، جانب الوجودمن  نفوسالحفظ ، ىذا يباتاألكل من الطبأمر اهلل  :والنفس
: المائدة] َواْلُجُروَح ِقَصاٌص{}: يعتدي عمييا باألطرافي ذلا، يقتل قصاصاً  -بالقتل-ة الذي يعتدي عمى النفس بالكمي

 .خرهآ إلى، والعين بالعين، السن بالسن [٘ٗ
 .(ٕٖ)((فميتزوج ةيا معشر الشباب من استطاع منكم الباء)): بالزواج اهللأمر  :العرض

 .يحفظ العفاف لئلنسانما م متعددة كذلك أمر بأمور
ذي وال، ئة جمدةاوغير المحصن يجمد م، المحصن يرجم، فالزاني واألنساب، رشوالفُ ، راضحفظ األعم ومن جانب العد

 .حد المفتري، فإنو يجمد ثمانين جمدة يتعدى عمى أعراض الناس بالقذف
من جانب العدم من ، و ن جانب الوجودمحفظو ىذا ، وما إلى ذلك، والسير باألرض والتجارة، نميتوتمر اهلل بأ :والمال

 .ىذا بالنسبة لحفظ المال من جية الوجود ومن جية العدم، تقطع يده إنوف، بالسرقة بشروطياعتدى عمى المال ا
 .ثم التحسينيات، الحاجياتثم بعد ذلك تأتي 

محقيم ي، عقلما يتناقمون المصالح؟ ي كيف، الناس ما عندىم بيع وال شراء، والمعامبلت البيع والشراء :مثل، الحاجيات
 .حرج كبير

لماذا تعفى المحية؟ ألنيا من ، واجبة عفاء المحية؛ إومحاسن العادات، حمميم عمى مكارم األخبلق ىي نياتالتحسي
أىل الصبلح ا ميسِ ، الرجل لو لحية، المرأة ليس ليا لحية، سنن المرسمين، عنوان رجولة، زينة لمرجل بيا، الفطرة

 .والفضل
ولي المرأة يشترط لماذا ، (ٖٖ)((فنكاحيا باطل، ذن وليياإغير ب نكحت يما امرأةٍ ))أ: الوليالبد من  :المرأة في الزواج

 ؟ لماذا؟ التحسينياتلنكاح وىو من في ا

                                                           

 (.ٕٕٜٙ) برقمأخرجو البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاليم، باب إثم من أشرك باهلل وعقوبتو في الدنيا واآلخرة،  -ٖٔ
ألنو أغض لمبصر،  ؛))من استطاع منكم الباءة فميتزوج((: -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي  -ٕٖ

(، ومسمم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسو إليو، ٘ٙٓ٘) برقم، ؟يتزوج من ال أرب لو في النكاحوأحصن لمفرج، وىل 
 (.ٓٓٗٔ) برقم
 ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن النكاح أبواب والترمذي، ،(ٖٕٛٓ) برقم الولي، في باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو -ٖٖ
 في األلباني وصححو ،(ٜٚٛٔ) برقم بولي، إال نكاح ال باب النكاح، كتاب ماجو، وابن ،(ٕٓٔٔ) برقم بولي، إال نكاح ال جاء ما باب

 (.ٜٕٓٚ) برقم الجامع، صحيح وفي ،(ٚٔٛٔ) برقم داود، أبي صحيح



أمر في ناىا نكون قد وضعا ، فإننوتعقد عمى نفسيا، بمعنى أنيا تزوج نفسيابضعيا،  إلييا أمركل المرأة إذا وُ ألن 
 .وبضعيا ىو فرجيا، ياتعقد عمى بضع، والنكاح ءكأنيا راغبة في الوط، ال تحسد عميو من الحرج

ثالث وىو أكمل ى ويطمق عمى معن، وىو العقد، بو ءموطلويطمق عمى ما يتوصل ، ءالنكاح يطمق عمى الوطو 
 .ءوبوط يحبعقد صح [ٖٕٓ:البقرة] َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه{}: وىو، طبلقاتاإل

كما في بعض البمدان تخطب وتدفع ، وتعقد عمى نفسيا، الزوج ركت ىي التي تذىب وتختارتُ  أن المرأة إذا: فالمقصود
ويأتي الخاطب إلى ، بعيدة محفوظة، تبقى المرأة مصونة لكن، جاإحر ، يذا ال يميق، فكأنيا مستشرفة لمرجال الميرلو 

حفظًا ، (ٖٗ)رأيياوالثيب تبين عن ، فالبكر تصمت، يعرف رأييا أو بأخرى، د ذلك بطريقةثم ولييا بع، فيتقدم إليو، ولييا
 .، ىذه التحسينياتوماء وجييا، لكرامتيا

ن عمى ويمبسو ، الذين ما فتئوا يشككون فيو، الدينلشرائع  ىؤالء األعداء في صد عادية نحتاج إلى معرفة ىذه األشياء
نحبلل من اال وتارة بالدعوة إلى، ختبلطاال بالدعوة إلىتارة ، لطعن بالحجابتارة بافي العقائد، تارة تشكيك ، الناس

أن اإلنسان يمارس ، مةإلى الحرية الكام وىذا يدعو، إلى العري ىذا يدعو، يدعون إلييا اثيرة جد  تارة بأشياء ك، الفضيمة
، ديدةبقراءة ج وأنو يجب أن نقرأ القرآن اآلن، الدينمى يتكمم عالذي ف، فيؤالء نعرف أين يضربون، خرهآإلى ، ما شاء

 ؟ىذا أين يضرب اآلن
 . أعمى الضروريات الدين، رأس اليرم، رأس القمة في
 م معءألنو ال يتبل؛ ي ىذا العصر يحتاج إلى إعادة نظرف -سبلموىو ينتسب إلى اإل-نصف القرآن ن إ :ي يقولذلا

 .في الدين ىذا يطعن، معطيات العصر والحضارة المعاصرة
عمى غبلف  ءقبر عمييا عباءة سوداالويصور المرأة قاعدة في ، غبلف مجمة العباءة عمى أنيا خيمةيصور عمى الذي 
 ؟ىذا أين يضرب، ةمجم

 .فنعرف أين يمعب ىؤالء، وفي العرض، في الدين، ىذا يضرب في الضروريات
ىذا الذي يقصف  ونترك، جتياديةاختمفنا معو في عبارة أو في قضية انتجادل مع إنسان عمى أساس أننا  فما نأتي

  .ين يشتغلأيعرف اإلنسان ، فليا الكبار العظاموأصو ثوابت الشريعة 
جمب المصالح ودفع ، صالح ودفع المفاسدالدين مبني عمى الم: حتاج إليو عند دراسة ىذه القاعدةفيذا كمو مما ن

وجد في الدنيا عمى خبلف ىل ي، ما راجحةا  ما خالصة و إوالمفاسد ، ما راجحةا  ما خالصة و إالمصالح ىذه ، المفاسد
  .؟مصمحة متمحضةو ؟ من كل وجو ةمفسدة خالصة متمحض
 .نعم: العمماء بعضيم يقول

 .ال: وبعضيم يقول
 .أي كتاب فيالخبلف ىذا  أتقر قد  ؛ ألنكلكن أنا أذكر لك الممحظ فقط

 فإذا، المالمضار واآل: والمفسدة ىي، مذاتىي المنافع وال: بعض العمماء يقولون: صالح قمناالحظ أننا عبرنا عن الم
، وجد إال في الجنةال ت، ئةائة بالماال توجد مصمحة خالصة تماماً م :فيمكن أن نقول اعتبرنا قضية المذات في المصالح

                                                           

 (.ٕٔٗٔ) برقم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتا في ذلك أخرجو مسمم، كتاب الحج، حديثً  :انظر -ٖٗ



 .نعيم الجنة
أشد عمي من  ائً ما جاىدت شي: "مجاىدة التوحيد يحتاج إلى، -المذات-عتبار عمى ىذا اال -التوحيد- واإليمان باهلل

لماذا لم يسمم الكثير ، عشيرة إذا كانوا عمى غير التوحيديحتاج إلى مفارقة األىل وال، (ٖ٘)قال بعض السمف كما" نيتي
 ؟ وقامت عمييم الحجج، -عمييم الصبلة والسبلم-رأوا األنبياء ن مم
ىي مصالح لكن ، الوضوء، ةالصبل، لكن ىل ىي مصالح خالصة، والعبادات ىي مصالح، شك أن ىناك مشقة ال

ال كان كل الناس يصمو ، فييا مشقة  ؟كثير من الناس لماذا ال يصمي، نوا 
 .(ٖٙ)اليوى زارركبت عمى خبلف وِ : -رحمو اهلل-ي أن الشريعة كما قال الشاطب فإذا تأممنا
  ؟ن ىواكيأ، نظر إلى اليوىالتبس عميك أمر اولذلك إذا 
 .غالباً  تعرف الحقخبلف اليوى،  فكن عمى

 ؟كم مرة أمر بيا، مثل إقامة الصبلةوليذا تجد األمور الكثيرة التي يحث عمييا الشارع 
 رع في القرآن؟ كم مرة أمر بو الشا رالصبر مُ 

 .لممرارةة ومعانا ةألنو يحتاج إلى مقاسا؛ أكثر من سبعين مرة
 ء؟الوطحث عمى  ىل ىناك ،؟مع أنو حق لمزوجة، في القرآن ءين الحث عمى الوطأ ءلكن الوط

[ ٚٛٔ:البقرة]{ َلُكمْ  الّموُ  َكَتبَ  َما َواْبَتُغواْ  َباِشُروُىنَّ  َفاِلنَ }: -تبارك وتعالى-لعمماء قال في قولو بعض ا،  يوجد حثال
 ء.الصيام الوطرشاد بعدما كان يحرم عمييم ليمة ا قالو عمى سبيل اإلباحة ليم واإلىذ، ءالذي يأتي بالوطالولد ىو 

، لو إنسان ما يأكل وال يشرب يأثم، ىذا حق لئلنسان، النوم، الشرب، األكلمثل  إلييا النفس تدعو التييذه األشياء ف
 ؟في القرآن عمى سبيل التشريع األكل والشربب اأمرً  جدنلكن ىل 

 .ال
سبيل التشريع نو أمر عمى أال ، متنان فقطرشاد أو االسبيل اإل عمى [ٖٔ:األعراف] وُكُمواْ َواْشَرُبواْ َوالَ ُتْسِرُفوْا{}: واألوامر

 .باألكل والشرب نفسو
الدوافع ، يحثو من الداخل عنده ما، عمييا الييا ال تجد في الشريعة حث  فاألشياء التي نفس اإلنسان تتطمبيا وتميل إ

 .ىذا ىمع ال تحتاج أن توصيو، يحتاج إلى كثير حث ال، موجودة ةالغريزي
ألن ؛ ونحو ذلك، نفاقكاإل، بيا -عز وجل- وأشياء كثيرة مما أمر اهلل، [ٕٖٔ: طـو] َعَمْيَيا{َواْصَطِبْر }: لكن الصبلة

 تحجم عنيا. لربما النفس ه األشياءذى
، وجد مصمحة خالصةتال : نقول -صاحبيا من المشقةتبار ما يباع- رعتبايذا االب يياالمنافع إذا نظرنا إل: فالحاصل

ذا نظرنا إلييا باعتبار  ، التوحيد مصمحة خالصة: نقول، فمصمحة خالصة ال مفسدة فييا ألنيا حقيقةً ؛ اهلل شرعيان أوا 
 .ةوأداء الزكاة مصمحة خالص، والصيام مصمحة خالصة، والصبلة مصمحة خالصة

في الدنيا مصالح  :ولقوىل ن ،مصمحة غالبة :ومتى نقول ،مصمحة خالصة :متى نقول نفرقعرف ن عتباراالفبيذا 
 .خالصة

                                                           

 (ٖٓنظر: بستان العارفين، ص: )ا -ٖ٘
 (.ٜٕٔ/ ٕ)و ،(ٜٕٓ/ ٕ)و ،(ٜٗ/ ٕ) الموافقات: انظر - ٖٙ



ونستطيع أن نجمع ، نخرج من إشكاالت وخبلفات بين العمماء في ىذه القضايا وبيذا، عمى ىذا الممحظ فقط بناءً 
 .األقوال

؟ الشرك إذا نظرنا إلى قضية مفاسد أيضًا ىل ىناك مفاسد خالصةوال، يذا بالنسبة لممصالح الخالصة أو الراجحةف
ه فيذ، وما إلى ذلك، نتفاشاويحصل لو ، يحصل لو زىو، ألنو يمتذ بيذا؟ لماذا يشرك ىذا اإلنسان يرائي: نقول الماآل

ال ، المجالس فاكية، الغيبة يمتذ بيا، بمعنى أنو يحصل لو لذة معو، مفسدة خالصةا ذً ليست إ ؟ الناس يغتابون لماذاوا 
  !ري لحموفتريد أن ت !عجيب ،يالشاىبأتينا  -إن شاء اهلل-إذا جئت : يقول؟ ماذا فعل فبلن: سانإلنتقول ، ينبسط

ن كانت ا  و - فمن نظر إلى ىذه المذة، لكن اإلنسان يجد فييا لذة، مفسدة الغيبة، أن ىذه األشياء مفسدة: فالحاصل
مفسدة  هىذ: قال، ضررو شر ، و لفعل من حيث ىو أنو مفسدةاأن ومن نظر إلى ، خالصة فسدةال توجد م: قال -باطمة

 .خالصة
  .توجد مصالح خالصة أو مفاسد خالصةال ندقق كثيرًا ىل  وبالتالي

َيْسأَُلوَنَك َعِن }: مى المفسدة الراجحة في نص القرآنمثال ع، والمفاسد الراجحة، الخالصة الشريعة جاءت لمنع المفاسد
ْثُمُيَمآ أَ  يا من يماذا ف؟ ماذا الخمرل [ٜٕٔ: البقرة] {ْكَبُر ِمن نَّْفِعِيَمااْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفعُ ِلمنَّاِس َواِ 

 ؟ المنافع
 ثم ال يقف في وجيو، رقة حمراءفيربط الرجل عمى رأسو خ، كانوا يشربونيا في حروبيما، ح شجاعً فييا الجبان يصب

خيبًل ويكون الرجل ب، أحد وأنو ال يقف في وجيو، العالم لكن إذا شربيا شعر أنو يحمق فوق، وىو أجبن الناس، أحد
ه فيذ، بعد أن كان ال يخرج الزكاة وينفق األموال الطائمة، لمناس في الطريقا ويجعمي، إذا شربيا صار يفري الجزورف

لكن المفسدة ، مصمحة لوه ىذ، ذلكوما إلى ، والنشوة والسرور يغيب عن مشكبلتوما يحصل لو من الفرح ، مصمحة
 .ما غمبفالعبرة ب، حصل أعظمالتي ت

ىذا الحديث ،(ٖٚ)وأن لحوميا داء، ن ألبانيا شفاءأ: البقر عن -صمى اهلل عميو وسمم-لكن المفسدة القميمة أخبر النبي 
  .الداء قميل بالنسبة لمنافع البقرا ذلكن ى ،صحيح

 مغربِ  كلِّ و  في كل مشرقٍ ***  ي العنبِ ي دوالِ نظر تدلِّ او 
 .؟نتفاع بالعنبتيا بالنسبة إلى االالمفسدة كم نسبلكن ىذه ، العنب يعصر منيا الخمر

 اكو التي تعصر منيا الخمروغيره من الفو ، حرم زراعة العنبتيذا ال ، ولر وأعظمفتبقى مصمحة العنب أكث، ٝ٘ٔ
 .ونحوه، المشمشك
ولكن المصمحة ، ىذهوىذا يتعرف عمى ، وىذا يمتقي بيذه، ىذه ىذا يواعدة، مظنّ  واحدالبمد اللنساء والرجال في ختبلط اا

ىذه ، ويتقاسمون العمل نيتعاونو ، وىذا يعمل في الخارج، ىذه في بيتيا، عيم في التعاون عمى عمارة الدنياجتماامن 
من  عمييا حصن بابو، في جزيرة في البحر نَ ضعو النساء ي: ليذا ما جاء أحد من العمماء يقولو ، مصمحة عظيمة

جتماع وتقارب مع أن اال، ما أحد قال بيذا، بمفردىموالرجال في جزيرة ، رجلن وال يراى، تخرج وال واحدة ال، حديد
، افذ فيو مفسدة لكنيا مفسدة ميدرةوالنو ، المتجاورة في الشقق، و في العمائرأ، الناس في حي واحدى سكنو ، البيوت

                                                           

 برقم الكبرى، السننفي  والبييقي ،"يخرجاه ولم اإلسناد، صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٕٖٕٛ) برقم المستدرك، في الحاكم أخرجو -ٖٚ
 (.ٖٜٗٔ) برقم الصحيحة، السمسمة وفي ،(ٓٙٓٗ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٕٜٚ٘ٔ)



 .قميمة
 .والسنة في الكتاب اخاص   ال نجد فيو دليبلقد وضابط في كثير مما يعرض لنا مما  فيذا ميزان
  .ريد أن أعمل العمل الفبلنيأنا أقول: إنسان ي

ما ىي المصالح التي ستحصل و ؟ جراء الذي ستتخذهى عممك ىذا واإلما ىي المفاسد المتوقعة بناء عم، نتظرا: نقول
 ؟ وئمن ورا

ذا غمبت المفسدة كان ىذا الفعل ال يحبو اهلل ، ا غمبت المصمحة أقدمنا عمى الفعلفإذ  .فنتركو، وال يرضاه -عز وجل-وا 
: يقول، متيور مثبلً ال يمتفت لممفاسدالان ألن اإلنس؛ يحتاج إلى عقل معتدل: البد منيما وىذا ميزان يحتاج إلى شيئين

 .ء وتتخوفون من أشياء ما ليا قيمةأنتم تدققون في أشيا
نما الع، فمثل ىذا ال يمتفت إليوة، والتوقعات الموىوم، العراقيلمن  الك ألفً واإلنسان الجبان يضع  ، الطبع دالبرة باعتوا 

مع ىذا فإذا اجت، بالشرع بنصوص الكتاب والسنة ويحتاج معو إلى عمم، فيحتاج اإلنسان إلى عقل راجح، واتزان العقل
، بصارمن جية اإل ينتفع بو األعمى ونور الشمس ال، الظبلمفي فالعين ال تبصر ، العين مع ىذا فيو كنور الشمس مع

، الشرين وشر، وعرف خير الخيرين، اإلنسان نكشفت أشياء أماماة السميمة فإذا وجد نور الشمس مع العين الصحيح
 .خرمب أحد األمرين عمى اآلىذا إذا غَ 

: حينما نقول مثبلً ، فالمرتبةيحتاج إلى معرفة ، المراتب وىذا يحتاج إلى معرفة، ىذا محل نظر واجتياد :عند التساويو 
من ه مع أن ىذ إطبلقو كيف ما ىو عمى، إطبلقاً  ،ىذا ليس عمى إطبلقو"، المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر "

 .ىذا لو استثناء، ؟أشير القواعد
 .النفس مثبلً الدين ثم وأعبلىا السمم، ت في أعمى ضرورياالاآلن عندنا "، المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": اآلن
، -عز وجل-والدعوة إلى اهلل ، نشر الدين، عندنا مصمحة تتعمق بالدين" سد مقدم عمى جمب المصالحالمفاء در : "عندنا

لكن ىذا الجياد ، مفسدةه وىذ، إزىاق لمنفوس فيو -عز وجل-الجياد في سبيل اهلل : وعندنا مفسدة تتعمق بالنفوس
 ؟لماذا، يا اإلنسان أعمى المراتببوصار ذلك شيادة ينال ، ىدار النفوسإفإنو يغتفر فيو  الدينلرفع راية إذا كان 

 .ألنو كان لتحصيل مصمحة أعظم
 ؟"المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": ىنا ما قمنا ماذال

 .محة في درجة أعمىألن المص
نما نقول، باإلطبلق، "المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر " :نقول ما نإذ  المفاسد مقدم عمى جمب المصالح ءدر ": وا 

 ."في حال التساوي
 يقتل المنافقين؟ مللماذا  -صمى اهلل عميو وسمم-ىنا النبي 

 .فقدم دفع المفسدة، مفسدة تعود لمدين ىذهو ، (ٖٛ)((يتحدث الناس أنو كان يقتل أصحابو)): ئبلل
س حفظ نفو  لكن فيو مصمحة؛ مفسدةر مكفال بذل المال، سممينالم سارىأ ف األموال في سبيل فداءتبلا  و ، بذل األموال

                                                           

}َسَواء َعَمْيِيْم َأْسَتْغَفْرَت َلُيْم َأْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُيْم َلن َيْغِفَر المَُّو َلُيْم ِإنَّ المََّو اَل تفسير القرآن، باب قولو:  أخرجو البخاري، كتاب - ٖٛ
 برقمكتاب البر والصمة واآلداب، باب نصر األخ ظالما أو مظموما، ، (، ومسممٜ٘ٓٗ) برقم، [ٙ]المنافقون:  َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن{

(ٕ٘ٛٗ.) 



ىدار إمصمحة أعظم من  لى ببلد المسممينوأخذىم إ، ىمؤ ىؤالء األسرى واستبقا فحفظ نفوس، المال بعد النفس، ىؤالء
 .المال
نما في حال  قوىذا ليس عمى إطبل، "العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةالمصمحة ": أخرىقاعدة  في اوي تسالوا 
لجميع  ةت المال المشتركأو أموال بي، فأموال الغانمين، مرتبة أنزلفي كانت المصمحة الخاصة  أو إذا، المرتبة

، من بيت المال ودفعنا أمواال، سيرىذا األ وىو  الخاصة فينا قدمنا المصمحة، افك أسيرً نأن من أجل يا دفعنالمسممين 
إذا و ليس عمى إطبلق، ة العامة أولى من المصمحة الخاصةالمصمح نأب ما الحظنا، فمين في الجيادأو أموال الغان

أنا ال  ،-عز وجل-في الدعوة إلى اهلل ، اوىذا في أشياء كثيرة جد  ، ىملمصمحة الخاصة في سبيل قضية أعكانت ا
في الدعوة إلى اهلل  ،عدة حتى تطبقيا في حياتك اليوميةقاال أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل لكن حتى تعرف

، لخبطة أوراق، في عممك اب لك إشكاالت كثيرة جد  يسبأن وىذا اإلنسان يمكن ، إنسان تريد أن تتألفو، -عز وجل-
العامة مقدمة عمى المصمحة المصمحة : فينا ىل نقول، لكن لو أبعدتو قد ينتكس، في العمل يسبب لك تعطيبلو 

 .؟الخاصة
 ؟ال يحضر، ويسأل، يقاطع مدة قصيرةوكل الدروس، ، يحضر مثبًل فوضوي إنسان

 ؟العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةفينا ىل المصمحة ، نتكساحضر تال : لو قمنا لو
 .العامة كمالخاصة مقدمة عمى مصمحت فمصمحتو، دينولىذا حفظ ؛ ألن ال: أقول

وكل ىذا يتعمق ، فيذه القواعد ليا استثناءات"، العامة مقدمة عمى المصمحة الخاصةالمصمحة "ليس ىذا عمى إطبلقو 
 .وتدخل في جميع األبواب ،القواعد وىي من أجلّ ، ة المصالح والمفاسدبقاعد

 .(ٜٖ)((اإليمان بضع وسبعون شعبة)): حديث: مما يدل عمى تفاضل األعمالو 
ثم قال:  ((اإليمان باهلل)): ؟ قالل أفضلأي العم: -صمى اهلل عميو وسمم-ل النبي أس الذي الرجل :خرالحديث اآل

فصار بر ، فجعمو عمى ىذه المراتب ،(ٓٗ)((الجياد في سبيل اهلل)): ؟ قالأيثم : قال، ((بر الوالدين)): ؟ قالأي
  ؟فما بالك باألعمال األخرى، الوالدين أعظم من الجياد

 .األمور ىذه تفاوت فيذا يدل عمى؛ وأبوه يمنعو من ذلك، أو يجاىد تطوعاً ، إنسان يريد أن يعتمر تطوعاً أو يحج تطوعاً 
أن ))اهلل؟ قال:  "أي الذنب أعظم عند: في الصحيحين -رضي اهلل عنو-حديث ابن مسعود ؛ وكذلك المفاسد متفاوتة

قمت: ، ((وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك))قمت: إن ذلك لعظيم، قمت: ثم أي؟ قال: ، ((ا وىو خمقكتجعل هلل ند  
 نتأو ب، غير الزنا بزوجة الجار، فالزنا بالمرأة البعيدة غير الزنا بالمحارم، (ٔٗ)((تزاني حميمة جاركأن ))ثم أي؟ قال: 

 .كثيرة وىكذا في أمور، وما إلى ذلك، طمب حفظو ورعايتوالذي يُ ر الجا

                                                           

(، ومسمم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضميا ٜ) برقمأخرجو البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان،  -ٜٖ
 (.ٖ٘) برقموأدناىا، 

اإليمان، باب كون اإليمان باهلل (، ومسمم كتاب ٕٚ٘) برقمالبخاري، كتاب مواقيت الصبلة، باب فضل الصبلة لوقتيا،  أخرجو -ٓٗ
 (.٘ٛ) برقمأفضل األعمال،  -تعالى-

(، ومسمم، ٚٚٗٗ) برقم، [ٕٕقرة:]الب }َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُموَن{أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو تعالى:  -ٔٗ
 (.ٙٛ) برقم، كتاب اإليمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظميا بعده



صيل في التفاوقد ال نحتاج إلى كثير من ، ا فيما بعدماعدة أذكرىىنا المؤلف بعد ذلك ذكر قاعدتين تتعمقان بيذه الق
من ، "الشريعة مبنية عمى تحصيل المصالح"وىذه القاعدة "، األمور بمقاصدىا: "لكن قاعدة، تيةالكثير من القواعد اآل

 .أنفع القواعدو  أجلّ 


