
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
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 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 :-رحمو اهلل تعالى-سعدي ال الرحمف قاؿ العالمة الشيخ عبد

 قينِ فال ُيزيُل الشكُّ لمي ***وَترِجع األحكاُم لميقيِن 
 :أما بعد، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، هلل الحمد

ونص ىذه القاعدة عند ، وىي مف القواعد المتفؽ عمى أصميا، يذه مف القواعد الكبار التي تدخؿ في عامة األبوابف
، "وؿ بالشؾواليقيف ال يز  ،األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف: "يقوؿ" القواعد الجامعة": في كتابو -رحمو اهلل-المؤلؼ 

األصؿ : "ونكتفي بيذا، أو نقوؿ مثالً " اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "نقوؿ، العبارتيف ىحدإر عنيا بعب  فيذه القاعدة يمكف أف ي  
يذا مف بقاء ما كاف عمى ما كاف حتى نتحقؽ ف"، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": فأومف ذلؾ ، "بقاء ما كاف عمى ما كاف

 .ةبيذه الطريق ،يج عميوالتعر  عنو بناقؿ يجب االنتقاؿ
، ف الماء في الحوض مثالً ق  ي  : نقوؿ، ىو استقرار العمـو معموـ " اليقيف" ،"اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": ىذه القاعدة الكبيرة

 .العمـ الثابت: اليقيف ىو فيذا، نو ال يتطرقو شؾ أو ترددإيقيف ىو استقرار العمـ بحيث ال
 .فيو يقابؿ التردد والشؾ

 ، الشؾ ما المراد بو؟"يزوؿ بالشؾاليقيف ال "
أو ، سواء كاف مستوي الطرفيف أو كاف وىماً  عمى ما يقابؿ اليقيف -اه في المغةوىو أصؿ معن- الشؾ يطمقو الفقياء

 :بمعنى أف األقساـ أربعة، غالبًا مف حيث األصؿ اكاف ظن  
 .يذا يقيفف، ردد؟ الفييا تعندؾ ىؿ عشرة  الجواب، ةزائد خمس ةخمس: وذلؾ إذا قمت لؾ مثالً ، يقيف

 .ىذا يقيف، ما حكـ الطيارة؟ واجبة
 :وما دوف اليقيف ثالثة أقساـ
 .الظف الغالب: الظف، أو يقاؿ لو: فيذا عمى ىذا التقسيـ يقاؿ لو، راجحاً يكوف الظف ، قسـ يكوف ظنؾ فيو غالباً 

زيد  ءأنا أشؾ في مجي: تقوؿ، مستوية عندؾ القضية ،يأت   لـمستويًا ال تدري ىؿ زيد جاء أو  مروأحيانًا يكوف األ
مستوي ، عمى فعؿ ىذا الشيء أنا أشؾ في قدرتي: ، أو تقوؿبالمائةخمسيف ، و بالمائةخمسيف نسبة  ،ىؿ جاء أو ما جاء

   .شؾ: فيذا يقاؿ لو، الطرفيف
دِّه أو ما اعتدؿ   لراجح  ***  مؿ  ما احت   وشؾ   والظف   والوىـ    (1)أو ض 

وىذا ، لممرجوح" ضده"أو ، ىو الظف" لراجح، "الطرفيف مستوي، معتدؿ الطرفيف، يعني ىذا ىو الشؾ"، عتدؿاما "
: ىذا يسمونو، بالمائةأربعيف ، بالمائة، ثالثيف بالمائة، عشريف بالمائةتتوقع ىذا بنسبة عشرة  تنإذا ك، الوىـ: يسمونو
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ذا كاف، وىـ: يقاؿ لو، وىماً  ، بالمائة، سبعيف بالمائةإذا كاف ستيف ، الشؾ فيذا ىو، بالمائةبنسبة خمسيف  التوقع وا 
 .اليقيف: فيذا الذي يسمونو بالمائةئة اإذا كاف م، الظف الراجح: لو ولوفأو يق، ظفال: لو وفيقول، ثمانيف، تسعيف

 ؟يذـ أو ال يحمد وال ،وـ أو محمودمذمء تباع الظف الراجح ىؿ ىو شيا، يشمؿ اليقيف ويشمؿ الظف الراجح" العمـ"
نَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا{}: النصوص التي عندنا في القرآف فيذا الظف ، [28:النجـ] ِإن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َواِ 

ـ الرباعي تباعواعمى المشركيف  -عز وجؿ-الذي عاب اهلل  نما المقصود بو ، ليس ىو الظف بيذا التقسي ، خصر التوا 
ـ مف ، واألجداد اآلباءوعادات ، ىاـتباع األو او   ،[22:الزخرؼ] َوَجْدَنا آَباءَنا َعَمى ُأمٍَّة{}: يقولوف، مصادرهر غيوأخذ العم

 .الترخص ،ذـ متبعو، فيذا الذي ي  (2)((مطية الرجؿ زعموا بئس)): يقاؿ
لو ، بناىا عمى الظف الغالببؿ كثير مف األحكاـ الشرعية إنما م، تباعواأما الظف الغالب فإف الشريعة لـ تمنع مف 

 . ؟ف كثير مف األشياء اآلف ما حكمياع سألنا
 .مبنية عمى الظف الغالب

 ؟بالمائةئة االمعنى تمامًا م ىوتقطع أف ىذا أف ىؿ تستطيع  اآلياتتفسير كثير مف 
عف أشياء  آلف لو سألناا، بالمائة، يمكف خمسيف بالمائة، ستيف بالمائة، ثمانيف بالمائةنسبة سبعيف : تقوؿ، ال تستطيع

 ؟وىي مشدودة وأنت قد ربطتيا عمى ىذه العمامة ما حكـ المسح في الشتاء: كثيرة
 بالمائةيجوز بنسبة خمس وسبعيف : و تقوؿأ، بيذا قاطع ـز جا ؟بالمائةئة ايجوز م: لكف ىؿ تقوؿ، يجوز: جواب سريع

 .ىكذا ىو ،في ظنؾ
ئة ايذا مبلكف تقطع ، الحكـ؟ يجوزب المشقؽ والجورب الشفاؼ ما الجور  اآلف عف قضية المسح عمى نسأؿ احينمو 

، لؾ أف تعمؿ بيذا الحكـ، ال بأس مقبولة؟ -فو ست-فوؽ الخمسيف ؟ فو خمس ؟عندؾ كـ نسبة الجواز، ال؟ بالمائة
 .وأف تتبع ذلؾ
أف   قضية ،ائماً الناسالتي يسأؿ عنيا ده ىؿ تجوز أو ال تجوز؟ ىذ: ةعف نوع مف المعامالت المالي وىكذا لو سألنا

ـ كؿ شير يأخذىا واحد، في الشير امعينً  اوكؿ واحد يدفع مبمغً ، الناس مفيجتمع مجموعة  يجوز ىذا : إذا قمنا ليـ، ث
 ؟بالمائةئة انقطع بو مىؿ الكالـ 

باع لمظف تاألف ىذا ؛ فيجوز لنا أف نقدـ عميو، ترجحي بالمائةىذا بنسبة سبعيف إف  :نقوؿو ، يجوز: لكف نقوؿ، ال
 .الظف الغالب، الراجح

كاف  سواء، تفؽا وعند الفقياء يطمؽ عمى الظف كيفما، أصؿ معنى الظف في المغة ،اإلطالؽ ينبغي أف نفرؽ فيف إذ
اً عمى ما كاف ويطمؽ أيض، وعمى مستوي الطرفيف، شؾ عند األصولييف يطمؽ عمى الوىـال بينما، راجحاً أو مرجوحاً 
: عند الفقياء يعتبر فيو بالمائةئة ايعني طالما أنؾ لست بمتأكد م، في المغة وعند األصولييفىذا ، فيو الظف غالباً 

  .اشك  
إذا ما الذي وقع  ،أنيا طاىرة بالمائةتسعيف  بنسبة ؟ يقوؿ:ماذا تتوقع: نقوؿ ،الرطوبة ال أدري هىذا الماء ىذ: تقوؿ

 أنا ال أدري اآلف أنا صميت أربع ركعات لكف  : يقوؿ، اءىذا عند الفقي ،وقع لي شيء مف الشؾ: يقوؿ؟ لؾ قبؿ قميؿ
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ـ النسبة، اثً في النفس شيئًا، في النفس ماذا؟ أخشى أني صميت ثال ، أربع ركعات أني صميت بالمائةف و ثمان: قوؿي؟ ك
  .يمتفت إليوأو ال ، غض النظر ىؿ يمتفت إليوبا، شك  : يسمى ،؟الفقياءفيذا ماذا تسميو عند 

فينا ، اإلطالؽفالبد أف نفرؽ في ، تعادؿ، فو خمس، فو خمس: الطرفيف مستوي ييف وعند المناطقةصولالشؾ عند األ
؟ ليس مستوي االحتماؿ ءرو المستوي الطرفيف أو ط   الشؾ أي  " اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "ىذه القاعدة حينما نقوؿ

 .االحتماؿ ءرو ط  ، الطرفيف
 ؟وأف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ، ما كاف عمى ما كافأف األصؿ بقاء : ما الدليؿ عمى ىذه القاعدة

، في الصالة شيئاً  الذي يجد اهلل بف زيد في الرجؿ الحديث المخرج في الصحيحيف حديث عبد: مف األدلة دعندنا عد
ه وءنتقض وضاثـ وقع لو شؾ ىؿ ، ئمتوضإنساف يصمي  ،(3)((ال ينصرؼ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ))قاؿ: 
صمى -حالو النبي فأ، ((حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ينصرؼ ال )): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-ي فالنب ،أو ال

 .أف طيارتو متيقنة فال ينصرؼ عنيا إال بيقيف: -وىو دليؿ عمى ىذه القاعدة- عمى أمر -اهلل عميو وسمـ
 .لوسوسةوىذه القاعدة مف أنفع ما يكوف لعالج ا

 :عز وجؿ-باهلل  االستعانةثنيف بعد ا عالجيا الناجع بأمريف الوسوسة
 .بالعمـ: األوؿ

 .بقوة اإلرادة: الثانيو 
ـ لكف ما عنده قوة إرادة ـ ال يفمح، يفشؿ عنده عم قوة اإلرادة، : ضية تحتاج إلى عالج بيذه الطريقةفالق، وقوة إرادة بال عم

ـ ، ذلؾب فيتقوى، تصار عمى الشيطافان النفس يعتبرىا خطوة إلى األماـ فييا مع منازعة  يعيدالويعتبر كؿ مرة  نية الثاث
 مرةفيحتاج إلى معاودة المحاولة ، أكثر مف ذلؾ يرجع خطوة فال يتراجع القيقر يعتبر فإذا أخفؽ في مرة ، ثالثةالثـ 

 .أخرى
، األولى المرحمة هىذ، ال يعيدأنبدأ معو  في البداية، نبدأ معو باألمور األساسيةيعني نحف وطريقة معالجتو معروفة 
ىؿ أعدت صالة : فيأتيني بعد أربعة أشير، بعد أربعة أشير مثاًل، ال تعيد وتعاؿ أشير ةويستمر عمييا لمدة أربع

قطعت المرحمة األولى في العالج، نبدأ في أنت  جيد: نقوؿ، لكف نفسي أتعبتني، ال ما أعدت: ؟ يقوؿاأو وضوءً 
 .المرحمة الثانية

 ما ىو؟الفقو ، دة وتحتاج إلى فقوتحتاج إلى إراأنيا : فالحاصؿ
ـ الفقو حفظ ىذه القواعد أنت متطير فال تنصرؼ : نقوؿ، لؾ شيء أثناء الصالة طرأ" اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": مف أعظ

 .إال بيقيف
شؾ ال": ما غسمت يدي، نقوؿ ربماأنا : قاؿ، أبعدما توض" العبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثرالشؾ في : "عندنا قواعد أخرى

 ."بالعبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثر
النقطة ىي  هوىذ، ما يدري، شكاؾ، ي عنده وسوسةذلااإلنساف  ،"تعتبر لـإذا كثرت الشكوؾ ": عندنا قاعدةكذلؾ 

مسح رأسو ىؿ ؟ أو ما غسمياوىؿ غسؿ يده بالطيارة ؟ ه أو الءنتقض وضو الصالة ىؿ ا عندو ؟ بوؿ أو شيء طاىر
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ذا كثرت ىذه الوساوس لـ فإ، اجد   أشياء كثيرة؟ أو ما كبر لإلحراـىؿ كبر ؟ لفاتحة أو ما قرأىؿ قرأ ا؟ أو ما مسحو
 أسجد لمسيو؟ : ال يسجد لمسيو، يقوؿإنو تعتبر حتى 

بإذف اهلل - شفيمبتمى بالوسوسة القواعد إذا حفظيا ىذا اإلنساف  يناؾف، تسجد لمسيو، السيو لغيرؾما  ،ال :قوؿن
 .معيا قوة اإلرادة إذا وجد -عز وجؿ-
 .يعاف اإلنساف عمى ىذاأف مكف مو 
 .(4)((فال ينصرؼ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً ))بف زيد: عندنا ىذا الحديث حديث عبد اهلل  فإذ

 .(5)عند مسمـ -رضي اهلل تعالى عنو- ىريرةحديث أبي مف وعندنا نحوه 
ا، فميطرح الشؾ وليبف عمى ما ا أـ أربعً ـ صمى ثالثً إذا شؾ أحدكـ في صالتو، فمـ يدر ك)): وأيضًا عندنا حديث

 .(6)((استيقف
ا، ا أـ أربعً فمـ يدر كـ صمى ثالثً )) :الركعاتوىذا الحديث في الصالة في عدد ، الحديث األوؿ في الطيارة الحظ

ىذا متيقف ، ا ثالثأنيفاليقيف  اأو أربعً  اصمى ثالثً  شاؾ   ،ما ىو؟ىنا اليقيف  ((فميطرح الشؾ وليبف عمى ما استيقف
فيذا الحديث صريح ، ركعة وزد، عتبرىا ثالث ركعاتا، طرح الشؾا: فنقوؿ، ةلكنو شؾ في الرابع، اثً أنو صمى ثال

  .ىذه القاعدة وتصحيحيا ثباتإ في
ـ  وأخبره  -صمى اهلل عميو وسمـ-ؿ النبي ألما س -رضي اهلل تعالى عنو-وكذلؾ في باب الصيد حديث عدي بف حات

ف رميت الصيد فوجدتو بعد يـو )): فيما قاؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-فالحاصؿ قاؿ لو النبي ، أرض صيد أنو في وا 
ـ أو يوميف ميتابي فظرمى ىذا ال، اميتً و يعني وجدت ،(7)((أو يوميف ليس بو إال أثر سيمؾ فكؿ ، اً نفمت فوجده بعد يو

ـ ، ليس فيو إال السيـ ـ يقع في مانيشو سباعتل بنص حديث ، كؿ: لونقوؿ ففي ىذه الحالة ، اغرقً في موتو تسبب ء ، ول
: ؿايق نتقؿ عنووىذا صيد فال ي  ، ذي أصابوألف األصؿ أنو مات بيذا السيـ ال؛ -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل 
ربما أو ل، تو جمطة فماتاءج -خوؼال- أو أنو مف الروع، فمات و جاءه أزمة قمبية مف كثرة الجريلربما أن! احتماالت

ـ تركو ماتخنقو حتى فأحد  ومسكأ األصؿ أنو مات بسبب ، ال يمتفت إليو االحتماؿىذا ، و احتماالت هىذ، ال: نقوؿ، ث
 .اإلصابة، بسبب ىذه الرمية ىذه
، نجاسة في ىذا المكاف أو ال وقعت ىؿ شككنا ،"في وجوده فاألصؿ عدمو شيء شككناكؿ ": عمى ذلؾ نقوؿ بناءً و 
 .األصؿ عدمياف

يف أصمي؟ أ: ناس زارىـ قاؿأيف أصمي؟ إذا جاء إلى أ: لناس في بيوتيـ لربما يتحرج يقوؿامف أو  ر مف النساءكثي
ـ أف ،؟، أنت متأكد أنو فيو نجاسةأخشى أف يكوف فيو نجاسة: قاؿ، أخي في أي مكاف يا صؿِّ  ؟ نجاسة ىنا عندؾ عم
 ف األصؿ في ىذه األشياء الطيارة؟ أللماذا، ألصؿ أف تصميا، ىذا السؤاؿ ال يشرع لؾ: نقوؿ، أحتاط أنا فقط، ال: قاؿ

                                                           

 سبؽ تخريجو. -4
 (.362) برقـ تمؾ، بطيارتو يصمي أف فمو الحدث في شؾ ثـ الطيارة، تيقف مف أف عمى الدليؿ باب الحيض، كتاب مسمـ، أخرجو -5
 (.571رقـ )بأخرجو مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب السيو في الصالة والسجود لو،  -6
(، ومسمـ، كتاب الصيد والذبائح 5484) برقـأخرجو البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنو يوميف أو ثالثة،  -7

 (، وىذا لفظ البخاري.1929) برقـوما يؤكؿ مف الحيواف، باب الصيد بالكالب المعممة، 



 .فال ينتقؿ عنيا إال باليقيف، -كما سيأتي-
و إنساف أقرضؾ مااًل ثـ نسيت ىؿ أعطيتو أ" ال يزوؿ بالشؾ اليقيف"، "كؿ شيء شككنا في وجوده فاألصؿ عدمو"
 ،وربما لـ تعطني، ربما أعطيتني، ال أتذكر: اؿالماؿ؟ ق ىؿ وفيتؾ ىذا: وقابمتو وسألتو ثـ بعد ذلؾ أتيت، وتعط لـ
اًل وىو صغير سرؽ مف المتجر الفالني ماتذكر أنو إنساف ، ي نعوؿ عميو؟ األصؿ أنو لـ يعطواألصؿ الذ ىو فما

أنا : يقوؿ، األصؿ أنؾ لـ ترجعو: ونقوؿ لف ، أذكر ىؿ أرجعت ليـ قيمتو أو الولكف ال: يقوؿ، مثاًل أو أياـ سفيو
أذكر ىؿ أرجعتو أو لـ  أخذت مف المسجد مصحفًا وال ،أتذكر ىؿ أرجعتو أو لـ أرجعو وال، مف فالف قمماً استعرت 

  ؟ ا نقوؿ لوفماذ، أرجعو
البناء عمى ، "البناء عمى األقؿ ه فاألصؿدكؿ شيء شككنا في عد"، و"في وجوده فاألصؿ عدمو شككنا كؿ شيء"

تبني عمى : ؿنقو  ؟ماذا تصنع، شككت في عدد الركعات، ةأشياء كثير  وىذا في، العدد لةأاليقيف وىو األقؿ في مس
أنؾ صمت  تأخذ باألقؿ: نقوؿف؟ شككت ىؿ صمت عشرة أو تسعة، ة أياـعشر صياـ ، عميؾ نذر األقؿوىو اليقيف 
ـ فتسعة  ـ مف رمضاف وال  أنا عمي  : إنساف يقوؿ، خرآتأتي بيو ـ ىذه األياـأأيا سأؿ تذا وى ، أدريالمف زماف  ،دري ك

 كيؼ أصوـ؟ ،أدري كـال  اأياـ مف رمضاف كثيرة جد   ؼ فعمي  سو  أ ،ما كنت أقضي: قوؿت ،اعنو النساء كثيرً 
 عف خمسيف يوماً أف األمر ال يقؿ  ةمتيقن أنت   ،تماماً  ومن تتيقنيف أنت   ىناؾ قدر: طرفيف المعادلة ىكذا عمى: نقوؿ
   اذا نقوؿ ليا؟ فم ،تدريال ىي ؟ لكف ىؿ تبمغ الستيف أو ال تبمغ، شؾ ما فييا هىذ اخمسيف يومً أف  متأكدة، مثال
، فيو حسف االحتياطمف باب  ذلؾ ف فعمتإما زاد ال يمزمؾ لكف و : فنقوؿ ؟وما زاد، الخمسوف الزمة وفي ذمتؾ: نقوؿ
، ذمتؾي ىي ف: نقوؿ، عشر سنوات، ست سنوات، دة خمس سنواتأزكي لم كنت أنا ما: إنساف يقوؿ، ال يمـزلكف 
: يقوؿ ،؟طيب والزائد، فيذا يمزمؾ، قطعاً ىي ال تقؿ عف كذا: قوؿي؟ ما القدر الذي تتيقنو: قوؿن ،ال أدري كـ: يقوؿ

لكف ، ف ما فييا شؾخمسي: يقوؿ؟ ما الذي تتيقنو: نقوؿ، اأو خمسيف ألفً ا، تبمغ ستيف ألفً  ،ي كـ تبمغ الزكاةأنا ال أدر 
لكف ال نستطيع ، لذمتؾ أأبر كاف و ف فعمتإوما زاد فيو مف باب األحوط ، مسوفخلامزمؾ ي: ىؿ تبمغ الستيف؟ نقوؿ

  .إلزامؾ بيذا
لميدي وال يذبح  سنة وىو يأخذ األمواؿ مف الحجاجلمدة أربعيف : وفيقول هؤ ب حممة في الحج يسأؿ أبنارجؿ صاح

 ما حكـ ىذا الرجؿ؟، أربعيف سنة، ياً ىد
 .ىي في ذمتو وتخرج مف تركتو: نقوؿ

قطعًا ىذا ال : ، تقولوفما تتيقنونو: نقوؿ ليـ ،حاج مف ألفي يقربما  هوعند ة؟ أربعيف سنال ندرينحف كـ نخرج ف
ـ الفالنييشؾ فيو أنو ال  ئة اأربعم: قد يقولوف مثالً ، لمذمة أأبر فيو ما زاد و ، خراجوإىذا يمزـ : نقوؿ، متيقنيف، قؿ عف الرق

نحف ال نستبعد أنيا : نقوؿ ؟،لكف ما زاد، مدة أربعيف سنةى معمية حسابية بسيطة إذا قمنا بعم، ال نشؾ فييا هألؼ ىذ
ف لـ ا  و  ،حسف ف فعمتموه فيو، إئة ىذا مف باب األحوطائة والخمسماما بيف األربعم :نقوؿ، ئة ألؼاتصؿ إلى خمسم

  .ألنو غير متيقف ؛تفعموه فال يمـز ذلؾ
 .ياألمثمة التي نعايشوقؿ مثؿ ذلؾ في كثير مف ا

وىذا ، الشؾ ىنا يكوف عمى الوىـ عرؼ أفن نحف ؟ىؿ ىذا بإطالؽ" ليقيف ال يزوؿ بالشؾا"أف  االقاعدة صريحة جد  
ال يمتفت  بالمائةخمسيف ، بالمائةأربعيف ، ىذا ال يمتفت إليو، بالمائةثالثيف ، شؾال بالمائة ةنسبة عشر ، ال شؾ فيو



: فنقوؿ، "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"ىر القاعدة فإذا تمسكنا بظا؟ أو ال يمتفت إليو ىؿ يمتفت إليو بالمائةلو كاف تسعيف ، يوإل
، أحياناً  بؿ يعمؿ بالظف الراجح، ف ىذا ليس عمى إطالقوأكف الواقع ل، ال عند الجزـ والتيقف تماماً إما ننتقؿ مف اليقيف 

": القواعد الجامعة": في كتابو -هللحمو ار -؟ عندنا قاعدة وذكرىا المؤلؼ متى، الراجح إلى الظفيف اليقمف  وينتقؿ
 ،"اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"األصؿ " بقاء ما كاف عمى ما كاف"؟ اآلف ما ىو األصؿ ،"إذا قويت القرائف قدمت عمى األصؿ"
 وصمنا إلى مرحمة اليقيف؟نا نأ ىؿ معنى ىذا قويت القرائفإذا ، "صؿئف قدمت عمى األافإذا قويت القر "

ن، ال: الجواب   "؟ إذا قويت القرائف قدمت عمى األصؿ: "نقوؿ لماذا، راجح ىو ظف ماوا 
 ؟ى ما كاف ولـ ننتقؿ عنو إلى غيرهلماذا بقينا عم ،ألننا وقفنا مع األصؿ حيث لـ نجد دليالً 

تقؿ معيا مف فيمكف أف ين، الما أنو وجدت دالئؿ وقرائف قويةلكف ط، ينا عمى األصؿبق، لعدـ الدليؿ الناقؿ: نقوؿ
: لو جاءؾ إنساف وقاؿ لؾ، تريد أف تدرؾ الصالة تتوضأ اآلف أنت: -وأمثمة كثيرة-مثاؿ ، خرآ ألصؿ إلى حكـا

ىؿ تستطيع ؟ تماماً  -عز وجؿ-سبغتو كما أمرؾ اهلل أو  وأف الوضوء قد بمغ مبمغ بالمائةئة الحظة ىؿ أنت اآلف متيقف م
ىؿ يجوز لؾ أف تفعؿ ، باغ بغمبة الظفسحصؿ اإل: ؟ تقوؿؿماذا تقو لكف ، الالجواب ؟ بالمائةئة انعـ م: تقوؿأف 
قد تحققت  وىو أف الطيارة، خرآنتقمنا منيا إلى حكـ افكيؼ ، األصؿ عدـ تحقؽ الطيارة، تأ؟ األصؿ ما توضىذا

 .فيذا صحيح، بظف غالب؟ وحصمت
شؾ أحدكـ في صالتو  إذا)): -رضي اهلل عنو-الحديث الذي أخرجو الشيخاف حديث ابف مسعود وىو : خرآمثاؿ 
ـ صمى ثالثًا ك لـ يدر)): الحظ في الحديث األوؿ، ف(8)((ثـ يسجد سجدتيف، ليسمـثـ ، ليتـ عميو، و الصواب فميتحر  
ويسجد ، ثـ ليسمـ، ليتـ عميو، و الصواب تحر  فمي)): قاؿ وىنا، ما استيقف((عمى  وليبف  ، فميطرح الشؾ، اأـ أربعً 
 .بالظف الراجح أخذ ((الصواب تحر  ))لي: ثالحدي فيذا، لمسيو ((سجدتيف

 ؟ ىؿ بيف الحديثيف تعارض
الظف عند وجود غمبة اليقيف إلى تارة نعمؿ بالػظف الغالب إذا قويت القرائف ننتقؿ مف ، تعارض اليس بينيم: الجواب

كوف حينما ي، ر ممتبساً األم حينما يكوفوذلؾ ، تارة نبني عمى اليقيف ونزيد ركعةو ، ونحو ذلؾ، وجود قرائف، ىذا الظف
نؾ أنيا في ظو ، فحينما جمست امامً إمثاًل أنت اآلف تصمي ، عمى الظفحينما لـ يتبيف لنا شيء يغمب ، مستوياً  اشك  

إنما ىو ، ليس عف يقيف غالباً ال ؟يقيف فقيامؾ ىذا ىؿ ىو ع، ت مباشرةمفق! سبحاف اهلل: ؾئالرابعة قاؿ لؾ مف ورا
ـ ، عف ظف راجح  ت الناس؟ لكف لما سمعوىؿ فعالً أسقطتيا أو ال؟ الركعة أسقطت ىذه نت أحياناً تفكر كيؼأو بؿ تقو

بالخطأ  االتفاؽووقع ، أخطئواوقع عندؾ أنؾ أنت المخطئ وأف ىؤالء جميعاً ال يمكف أف يكونوا قد  !سبحاف اهلل: يقولوف
ىؿ ىذه  وقع عندؾ شؾو أنت تصمي اآلف  ،؟ليقيفعمى ا تبف   ـلماذا ل، فبنيت عمى ظف راجح، بيذه الصورة عندىـ
نسألؾ ، ال ؟ةنعتبرىا الثاني :دائماً تبني عمى اليقيف وتقوؿىؿ ؟ جمس لمتشيد أو الثالثة ماذا تصنعالثانية فأىي الركعة 

صواب تتحرى ال، ىذا الظف الراجح لؾ أف تبني عميوإذا وجد عندؾ ؟ نحو ذلؾو  أمارات   يتحر  ،ظف راجح قويىؿ لديؾ 
فيكوف ىذا ىو ، و نحو ذلؾإذا كاف األمر متقاربًا أو ممتبساً أ؟ ، لكف متى نبني عمى اليقيفةرىا الثانية أو الثالثوتعتب

 .المخرج
                                                           

(، ومسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب 401، برقـ )كتاب الصالة، باب التوجو نحو القبمة حيث كافأخرجو البخاري،  -8
   (.572السيو في الصالة والسجود لو، برقـ )



فيؿ ننتقؿ  ،"األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف" إذا تعارض األصؿ والظاىر، تعارض األصؿ والظاىر: عندنا أيضاً 
ماذا ، أو نحو ذلؾ، ماؿ فالفرجؿ أنو قد غصب ماؿ فالف أو سرؽ إذا جاء شاىداف يشيداف عمى ؟ عنو إلى غيره
 ؟ عدوؿ ـنصنع إذا ى

ـ ىذيف  ،"اليقيف ال يزوؿ"و ،مع أف األصؿ ما ىو؟ براءة الذمة، بيا نأخذ، الشيادة هنقبؿ ىذ ىؿ نحف متيقنوف مف كال
، يادةبأخذ ىذه الش -عز وجؿ-اهلل  وقد أمر، لكف شيد العدوؿ، لسنا بمتيقنيف، أبداً ، ال؟ بالمائةئة االشاىديف م

، وبراءة الذمة، "األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف"و، ىو ىذافالظاىر ، عمؿ بالظف الراجحىو نا بالشيادة فعمم  ، وبقبوليا
إف كاف عميو دليؿ ف ىؿ عميو دليؿ شرعي أو ال؟، ماذا نصنع؟ ننظر في ىذا الظاىر ا تعارض األصؿ والظاىرفإذ

فيذا ، فالشيادة معتبرة شرعاً ، [282:البقرة] }َواْسَتْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رَِّجاِلُكْم{ مثؿ شيادة الشيود شرعي قبمنا بو
 .فنقبؿ ىذا الظاىر، ىر عميو دليؿ شرعي أمرنا اهلل بوالظا

فيي ، فرأسيا بيف حجري خضوقد ر  ، ط بدمياالجارية التي كانت تتشح   ؿأحينما س، -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي و 
 أف: برأسيا فأشارت ،-رجؿ مف الييود- ((فالف قتمؾ؟)): -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  سأليا، في الرمؽ األخير

أخذ ؟ -صمى اهلل عميو وسمـ-فماذا فعؿ بو النبي ، قالت: نعـف ((؟فالف قتمؾ)): السؤاؿ مرة ثانية ميياثـ أعاد ع ال،
  ؟وىو يقتميا -وسمـصمى اهلل عميو -النبي  رآهىؿ ؟ شيود جد، ىؿ و  ،(9) اقتمو بمثؿ ما قتمي رأسو ووضعو بيف حجريف و

 ؟نتقمنا منيا إلى الظاىر، ما ىو الظاىرالكف ، الذمة األصؿ براءة، ال
ال حاجة  أنو مؽ األخيرفي مثؿ ىذه الحالة عند الموت والر  -ىذا عمى قوؿ بعض الفقياء-الظاىر أف ىذا اإلنساف 

بمنا قولو عمى خالؼ فق، لصوابفال يقوؿ غير ا، فميس لو طمع وال حاجة، نقطعتاقو في الدنيا قد ألف عالئ؛ لو بالكذب
، وكذا، خر معو سكيف وعمى ثيابو دـآو ، مقتوال الو وجدنا إنسانً : يقولوفيذكروف أشياء الفقياء ، في بعض الصور

 .اف الظاىر عميو دليؿ شرعيا إذا كيذ، فاعمى خالؼ في ىذ، قرينة قوية عمى أنو ىو الذي قتموفيذا 
ذا كاف الظاىر ليسو  ، اآلف إنساف صمى إذا كاف الظاىر ليس بحجة شرعاً ، وفينا ال يمتفت إلي عميو دليؿ شرعي ا 

وأنؾ ، األصؿ أف الصالة بذمتؾ: ؟ ىؿ نقوؿ لوفماذا نقوؿ لو؟ عًا أـ صمى ثالثاً ىؿ صمى أرب: وبعد الصالة شؾ
ؿ العبادة عمى الوجو لكف الظاىر أنو فع، صؿاألىذا ؟ وأف ذمتؾ لـ تبرأ، ب بياومطال وؿ عنيائومسمحاسب عمييا 
  .فماذا نقوؿ؟، رض األصؿ مع الظاىراعفت، الذي أمر بو

إذا أفطر اإلنساف  وىكذا، قدمنا الظاىرف، أصؿ وظاىرتعارض ، العبادة بعد الفراغ منيا ال يؤثرأف الشؾ في : القاعدة
ـ  ؟ ما ىو األصؿ، قد غربتبعد وجود قرائف أف الشمس   ،ربتغصر شؾ ىؿ غربت الشمس أو ما العوفي إنساف صائ

فينا ما الذي ، ًئاوال يرى شي اشمسً  يرى الالظاىر أنيا غربت ، فهفأفطر لوجود قرائف قوية عند األصؿ  ،؟تعارض  
ال ينتقؿ عنو  ،"ال يزوؿ بالشؾاليقيف ": ينتقؿ عنو إال باألصؿ عمى قاعدة فال، بقاء النيار؟ ىو األصؿ؟ ما والظاىر

، لس في الغرفة وال تنظر إلى الشمس؟ أنت جاغمبة الظف ما ىي، نعمؿ بغمبة الظفلكف ىنا يمكف أف ، إال باليقيف
، أحيانًا يكوف ولد الجيراف، و ويحياناً يمتبس أحيانًا يكوف رادأ طيب ىذا المؤذف لكف مجرد ما سمعت المؤذف مباشرة

                                                           

كتاب الديات، باب إذا قتؿ في (، 6877) وبرقـ ،(5295) برقـ واألمور، الطالؽ في اإلشارة باب الطالؽ، كتاب البخاري، أخرجو -9
 المحددات، مف وغيره بالحجر القتؿ في القصاص ثبوت باب والديات، والقصاص والمحاربيف القسامة كتاب مسمـ،و بحجر أو بعصا، 

 .(1672) برقـ بالمرأة، الرجؿ وقتؿ والمثقالت،



              .غمبة الظفب ،؟و بغمبة الظفأفيؿ عممنا بأذاف المؤذف عماًل باليقيف ؟ اًا يكوف المؤذف مخطئً ! وأحيان؟ليس كذلؾأ
ؿ ىذا عمؿ في، لكف جاءؾ وأخبرؾ وأنت تصدؽ خبره، وأحياناً ما تتوقع أنو أذف، ف  أذ  : قاؿ، إذا جاءؾ إنساف وأخبرؾ
 ؟ باليقيف أو بغمبة الظف

أفطرنا يومًا في يوـ غيـ عمى عيد : "الحديثما في ك، قيف إلى غمبة الظفنتقؿ مف اليفيجوز لؾ أف ت، بغمبة الظف
ـ  -صمى اهلل عميو وسمـ-رسوؿ اهلل  ـ النبي ، طمعت الشمسث ، (10)بقضاء ذلؾ اليوـ -صمى اهلل عميو وسمـ-فما أمرى

 .مع أف األصؿ بقاء النيار
 ماذا يصنع؟ ؟ و لـ يطمعطمع الفجر أىؿ  نساف إذا شؾاإلاآلف  ،وىكذا في أمثمة

نتفاء التكاليؼ عف المكمفيف ااألصؿ : "يقاؿ وىكذا، حفيأكؿ ويشرب حتى يعمـ طموع الصب، األصؿ بقاء الميؿ: نقوؿ
 ".دليؿل إال

فماذا ، ف قطرة مف البوؿ خرجتأو كأ، حس برطوبةأ، إنساف يصمي و "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "عمى قاعدةأمثمة وىذه 
 يصنع؟ 

 .خالص تنصرؼ مف الصالة: قوؿنتأكد  لكف لو، "اليقيف ال يزوؿ بالشؾ": نقوؿ
 لنوـ ناقض لموضوء أو مظنة النقض؟ا، ىؿ النوـ

ًا وغاب عف وعيو في فمو أنو ناـ مستمقي، حدث وىو نائـ وىو ال يشعرنو قد ي  أل؛ لكنو مظنة النقض، ليس بناقض
فينا غالب الظف ، أو في غير المسجد، تمكنًا في المسجد مثالً قاعدًا م لكنو لو ناـ، مف جديد أتتوض: فنقوؿ، النوـ
 .فنبقى عمى األصؿ وىو الطيارة، حدثلـ يأنو 

؟ ىذا كالـىؿ  تنحنحماذا؟ إذا  ب مفالكالـ يتركو ، الكالـ في الصالة ال يجوز، والنفخ واألنيف في الصالة ةالنحنح
 ؟ ايعتبر كالمً ىذا ىؿ ، أنيف أو نفخ إذا صدر منو

فوجود ، -عز وجؿ-فالصالة في األصؿ أنيا صحيحة إذا أداىا اإلنساف كما أمره اهلل ، ال نتيقف أف ىذا كالـنحف 
 .ال نبطؿ بو الصالة األشياء التي ال نتيقف أنيا كالـىذه 

 ؟ فماذا نقوؿ لو، أو ينفخ في الصالة، أو يتنحنح في الصالة، يصمي وىو يئف مف المرض
  .صحيحة الصالة

  .فسب أباه وجده -صمى اهلل عميو وسمـ-بيت النبي  آؿ مف ساف وتياوش مع واحدلو جاء إن
 ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ىو النبي ؟ مف جده في النياية، سب جده ،مف أىؿ البيتىو الذي إنساف سب ىذا الرجؿ 

صمى اهلل -النبي  ال يظف بو أنو يسب اإذا كاف رجؿ مسممً ، مف ىو، كذاو ، القرائفو ف نحف ننظر في ىذا الساب لك
نما يسب جده ىو ، -عميو وسمـ وأف ، -صمى اهلل عميو وسمـ-ىذا زنديؽ ويقتؿ لحؽ رسوؿ اهلل  :فيؿ نقوؿ، فقطوا 
 ا؟ىؿ نطبؽ عميو ىذ؟ كفر -صمى اهلل عميو وسمـ-سب النبي 

 .وال ينتقؿ عنو إال بيقيف، ثابت فإسالمو، ال: الجواب
 ىؿ نسارع ونكفر ىذا اإلنساف؟، كفر ف صدر منو أشياءإنسا، لة تكفير المعيفأوىنا أيضًا مس

                                                           

، باب إذا أفطر في رمضاف ثـ طمعت الشمس،  -10  (.1959) برقـأخرجو البخاري، كتاب الصـو



، نتسرع في تكفير أحد مف المسمميف نتحرز في ىذا وال ولذلؾ، مو ثابت فال ينتقؿ عنو إال بيقيفألف إسال؛ ال: الجواب
لكف ال يدري  ،و بقعة نجاسة، لو أنو تيقف أف في بيتالموانع وانتفاءفالبد مف وجود الشروط "، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ" ػف

  فماذا يصنع إذا أراد أف يصمي؟، أيف ىي
 .وليس عميو شيء، ويصمي في أي مكاف يتحرى

 ماذا نقوؿ لو؟ ؟ أو ما تمزموىؿ تمزمو الزكاة  شاؾ  ، أو الكفارة عميو، مف شؾ في وجوب الصالة والزكاة
 .ال تمزمؾ: نقوؿ

 ؟مغ أو لـ يبمغىؿ ب؟ شخص شؾ ىؿ الصالة الزمة لو
 .نو لـ يبمغاألصؿ أ

 .األصؿ بقاء شعباف :فنقوؿ، ا مف شؾ في دخوؿ شير رمضافوىكذ
 ؟مف شؾ في دخوؿ شير شواؿو 

 .فما تفطر، األصؿ بقاء رمضاف: نقوؿ
ـ التاسع ش ماذا يصنع؟ -عنو ويسألوفالناس  ووىذا دائماً يقع في- ءوعاشورا ءطيب مف شؾ في تاسوعا ؾ ىؿ ىذا اليو

 ؟فعؿماذا ي، أو العاشر
، فتصـو التاسع والعاشر، ياـ يـو الشؾ الذي جاء النيي عنووليس ىذا مف ص، أو تحتاط، بأس أف تتحرى ال: ؿنقو 

الصوـ يـو ))أف ب ويمكف أف تأخذ بالظاىر، فتكوف صمت العاشر والحادي عشر، فمربما التاسع ىذا يقع العاشر
 .(11)صمى اهلل عميو وسمـ- وىكذا فيما دؿ عميو حديث رسوؿ اهلل، ((تصوموف، والفطر يـو تفطروف

ـ أمواؿ محرمة لكف  ةناس معامالت ماليأإنساف يتعامؿ مع  عندىـ ، محرمةال يدري ما عيف ىذه األمواؿ ال، شاؾوعندى
 ؟ فماذا يصنع، ةعندىـ سيارات كثير ، ال يدري أي ىذه، يارة مسروقة وىـ يبيعوف السياراتس

يكوف ذلؾ مف ث ـ  ال و ، فال يمنع ذلؾ وجود سيارة عندىـ، تحت أيدييـألنيا ؛ مواليـ أنيا ممؾ ليـاألصؿ في أ: نقوؿ
 .لمنع التعامؿ معيـ اسببً 

 واألرِض والثياِب والِحجارةْ *** واألصُل في مياهنا الطهارْة 
 .عمييا دة السابقة يغني عف الكالـوشرح القاع، تابعة لمقاعدة السابقةه ىذ
، الحجارة، األقمشة، المباس، الثياب، يذه األعياف الموجودة، والذواتف، ىذا األصؿ فييا" ألشياء الطيارةاألصؿ في ا"

 ما األصؿ فييا؟، المياه
ـ إال، األصؿ فييا الطيارة : نحف نقوؿ، حراء تنتابو السباع لربما الكالب، ىذا ماء في الصبيقيف فال ينتقؿ عف ىذا الحك

، ةالماء طيور ال يغيره شيء إال ما غمب عمى ريحو أو طعمو أو لونو بنجاس، إال بيقيف عنيااألصؿ الطيارة فال ينتقؿ 
، الكمب ومثؿ لعاب، ونحوه، كالبوؿ، إال ما دؿ الدليؿ عمى نجاستو ىرةالتي نشاىدىا األصؿ أنيا طا شياءألفكؿ ىذه ا

، أو نحو ذلؾ، أو رطوبة الخنزير، نزيرأو شعر الخ، جمد الخنزير :مثؿ، خالؼ بيف العمماء في بعض األشياءعمى 
 .كؿ لحمو وروثوؤ ال ي اوكذلؾ بوؿ م

                                                           

ـ تفطروف -11 ، باب ما جاء في أف الفطر يو ـ )أخرجو الترمذي، كتاب الصـو ـ تضحوف، برق (، وصححو األلباني 697، واألضحى يو
 (.224في سمسمة األحاديث الصحيحة، برقـ )



لكف باقي األشياء كيؼ ، ي نجاستياأو يقع الخالؼ ف، اء محصورة قد نتفؽ عمى أنيا نجسةأف ىناؾ أشي: المقصودف
 ؟ننظر إلييا

 ؟ما حكمو، ممسجدل تمشيفمثاًل ما يخرج مف الحماـ مف الفضالت وقع عمى ثوبؾ وأنت ، عمى أنيا طاىرة
 .ألف األصؿ في األشياء الطيارة؛ طاىر: نقوؿ

 ؟وما إلى ذلؾ، وأبواليا أرواث اإلبؿ والغنـ
 .طاىرة وعندنا ما يدؿ عمى أنيا، طاىرة: نقوؿ
ف األصؿ في األشياء إإذ ، كميا طاىرة، النباتات، المعادفأنواع ، أنواع المفروشات، أنواع األقمشة، األلبسة أنواع
 .فال ينتقؿ عنيا إال بيقيف، ارةالطي

 والنفِس واألمواِل لممعصومِ *** والمحوِم  واألصُل في األبضاعِ 
 فافَهْم هداك اهلُل ما ُيَملُّ *** تحريُمها حتى يجيَء الِحلُّ 

 عندناو  ،رظالمنع والح واألمواؿ المعصومة، بائح والعبادات والدماء المعصومةاألبضاع والذفي  األصؿ: "ىذه قاعدة
، األصؿ األصؿ في الذبائح كذلؾ، رظالحو ، لكف األصؿ في العبادات المنع األصؿ في العادات الحؿ: قاعدة ىي

 .األصؿ عف ىذا ما لـ يوجد دليؿ ينقمنا، األمواؿ والدماء المعصومة المنع في
 ؟ ما ىي األدلة عمى ذلؾ

 .(12)((في أمرنا ىذا ما ليس منو فيو رد ف أحدثم)): يقوؿ في العبادات - عميو وسمـصمى اهلل-النبي  :األدلة كثيرة
َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْمَيْعَمْل }، [21: الشورى] َأْم َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه المَُّه{}: واهلل يقوؿ

فاألصؿ ، فاهلل ال يعبد إال بما شرع، أي صواباً  {َعَماًل َصاِلًحا}، [110: الكيؼ] َحًدا{َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أَ 
سواء كاف ذلؾ مف ، يتعبد ربو بيا ةال يخترع عبادو ، ةبمعنى أف اإلنساف ال يبتكر عباد، المنعالحظر و في العبادات 

 ئال ينش، ال يغير في صفتياو ، يزيد في العباداتال ، مف ذلؾ ئاً فال يبتكر شي، ار المعينة بحاؿ أو زماف أو مكافاألذك
ألف األصؿ في العبادات المنع ؛ رعت في مكاف معيفش   ف  إ زمانيا وال مكانيافي وال ، وال يغير في صفتيا، أصؿ عبادة

 .جؿ جاللو-وليس ألحد أف يشرع مع اهلل ، مباشرة -تبارؾ وتعالى-تمقى مف اهلل ي  بمعنى أف التشريع ، رظوالح
ويطمؽ عمى ، ويطمؽ أيضًا عمى الجماع، ضع يطمؽ عمى الفرجالب  " المنع األبضاع والمحوـفي األصؿ "ؾ ىنا وكذل
 .وكذلؾ في الذبائح، التحريـ" األصؿ في األبضاع المنع"ػف، العقد

 :الشؾ الذي يطرأ عندنا بالنسبة لمذبائح واألبضاع لو صورتاف
 .الشؾ في النوع: الصورة األولى
 .الشؾ في توفر الشروط: نيةوالصورة الثا

كيؼ األصؿ فييا اإلباحة،  -يعني النكاح- الذبائح واألبضاع في ألف األصؿ؛ أما الشؾ في النوع فإنو ال يؤثر
 .؟مف شاء أيعني يط ؟اإلباحة

، محرمات األخوات والعمات والخاالت، لما ذكر اهلل في الزواج أنواع الإنما المقصود التزوج، ليس ىذا ىو المقصود
                                                           

األقضية، باب (، ومسمـ، كتاب 2697) برقـأخرجو البخاري، كتاب الصمح، باب إذا اصطمحوا عمى صمح جور فالصمح مردود،  -12
 .(1718) برقـنقض األحكاـ الباطمة ورد محدثات األمور، 



اإلنساف شؾ أف فمو ، [24:النساء] َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكْم{}: قاؿ خرهآإلى ، وبنات األخت واألخوات مف الرضاعة
 ؟فماذا نقوؿ لو ما حكـ التزوج مف أخت زوجة أبي؟: وقاؿ

 .يجوز: نقوؿ لو
 ما الدليؿ عمى أنو يجوز؟: يقوؿ
 أنو يجوز ما وراء ىذه، فاألصؿ الجواز، [24:النساء] مَّا َورَاء َذِلُكْم{ ل ك ـلَّ َوُأحِ }: ألف اهلل قاؿ؛ األصؿ الجواز: نقوؿ

 .األنواع مفالمحرمات 
 ؟قاعدة أف األصؿ في األبضاع المنعما ىو المقصود بال

ىذا ، اع  د ما فيو ،ال: قالوا ،اأريد ولي  : قاؿ ليـ، امرأةى ىذا إنساف أراد أف يعقد عم، لو شؾ في تحقؽ الشروط: نقوؿ
: شترطىذا ي  ، ال: يقوؿ، ولي بدوفياىا إزوجؾ وف: نيقول، في الصيؼ عند بعض مف يسافروف اثيرً زواج يحصؿ ك

، ىذا ولييا: فجاءوا لو بإنساف قالوا، ا بوليتأتو أف البد ، (13)((ذف ولييا فنكاحيا باطؿإنكحت نفسيا بغير  ما امرأة  ي  أ))
  ؟ فماذا نقوؿ ،و الفعال أوالرجؿ شاؾ ىؿ ىذا ولييا 

  .األبضاع المنعفي األصؿ : نقوؿ
إذا راعينا  يتزوج مف النساء ما شاءو أن، ألف األصؿ الحؿ ،أو ما تحؿ ،اءشؾ أف ىذه المرأة تحؿ لو ابتدىو ما الحظ 

، شؾ في أىمية الشيود، فيذا اإلنساف شؾ في تحقؽ الشرط؟ ، ليس كذلؾأ، عف التزوج منيف -عز وجؿ-ما نيى اهلل 
  فماذا نقوؿ؟، شؾ في الولي

فما يتزوج اإلنساف ، فاحتاط ليا الشارع، ألف األصؿ في األبضاع المنع ؛يعتبر ىذا العقد إال بيقيفاألصؿ أنو ال : نقوؿ
ـ عميو : أحد الناس يسأؿ، تفؽا مايفك المرأة  هوىذ، فجاء رجؿ طيب، باإلعداـرجؿ متزوج عنده زوجة ومحبوس ومحكو

ـ بفسخ وال بتطميؽ إطالقاً و ، وزوجيا حي، فتزوجيا يافأراد أف يحسف إلي، يت عرضة لمضيعةوبق، عندىا أوالد ـ يحك ، ل
وىذا ، إلييا ناحساإ: قاؿ؟ ىذا كيؼ فعمت  ، ليا اآلف ىو مقيـ معيا ىو زوج: ويقوؿ، ىي باقية عمى عصمة الزوج

ذف ولييا إأنا تزوجتيا ب: يقوؿ، بضاع المنعاألفي األصؿ ، يجوزىذا ال : نقوؿ، انتيى، باإلعداـالزوج محكوـ عميو 
 ؟ في عصمة زوج كيؼ تتزوجيا يى: قوؿن، شروطوبال

، وىو إنساف ال يسجد هلل سجدة، والد ىذه البنت يفتنيا في دينيا: يقوؿ، بعض الناس يسألوف في بعض البمدافوأحياناً 
ويذىب ، يخطفياف، وىي امرأة طيبة وصالحة، ويمنعيا مف الحجاب، إال اسمو اإلسالـوال يعرؼ مف ، عفيؼ الجبية

لكف ىؤالء الناس ، صاحب الشأف لـ يسأؿ، ويسألوف عف حاالت واقعة، ويتزوجيا، ااىيا  يتفؽ ىو و ، ويتزوجيا، بيا
 ؟ عرفوه يسألوف عف حكـ ىذا التزوج فيذلا

ما يقدـ ، -التحريـ- فاألصؿ في األبضاع المنع، ؟ياىاإف زوجؾ م  ، ؟كيؼ تزوجت  ، باطؿ ،ىذا التزوج ما يصح
ىربت مف قد فتكوف ، فتنتو ليا في دينياو مف ظمـ ىذا الولي وعسفو  أف ينقذ ىذه الفتاة بحجة أنو يريد اإلنساف عميو

الحظ الجيؿ كيؼ يوقع ، ىبت تعيش مع رجؿ بالحراـ والسفاحوذ، وما إلى ذلؾ، أباىا يعيرىا في دينياألف ؛ بيتيا
                                                           

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف النكاح أبواب كتاب والترمذي، ،(2083) برقـ الولي، في باب النكاح، كتاب داود، أبو وأخرج -13
 األلباني وصححو ،(1879) برقـ بولي، إال نكاح ال باب النكاح، كتاب ماجو، وابف ،(1102) برقـ بولي، إال نكاح ال جاء ما باب ،-وسمـ
 (.3131) برقـ المصابيح، مشكاة في



 .تعيش مع رجؿ بيذه الطريقة لحةصاطيبة امرأة متحجبة ، صاحبو
 :الذبائح ،سواء في األبضاع أو في الذبائح، فر الشروط ال مف جية حؿ األنواعالنظر في ىذه القاعدة مف جية تو  ذاً فإ

ـ أكؿ الببغاء: ؿ إنساف قاؿألو س، مف الطيورا لو وجدنا نوعً  تاب والسنة أف الببغاء في الكخاص ؟ عندنا دليؿ ما حك
  ؟أكميا جوزي
 ؟ أكؿ الببغاء؟ فماذا نقوؿ فما حكـ، بما ال تعرؼ أصاًل في بالد العرب، ولر ال

، ض جميعاً ر ألف اهلل خمؽ لنا ما في األ؛ األصؿ الحؿ: فنقوؿ، وقع أو السؤاؿ أو المبس عف النوعالحظ الشؾ ىنا 
عف كؿ ذي ناب مف السباع،  -مـصمى اهلل عميو وس-نيى رسوؿ اهلل ": إنما يحرـ ما حدده الشارعف، متف عمينا بذلؾاو 

ـ أكؿ الوبر: مخالب، لو سأؿ إنسافالببغاء ليست مف ذوات ال ،(14)"وعف كؿ ذي مخمب مف الطير بو ي يشذلا ما حك
 رافة وعف أكؿ الوبر ماذا نقوؿ لو؟ما عندنا دليؿ عف أكؿ الز ؟ األرنب؟ وما حكـ أكؿ الزرافة

 .يجوز: نقوؿ
 ؟ عمى الجواز ما الدليؿ

 .ا ليس مف الخبائثوىذ، متف عمينا بإباحة الطيباتاو ، ماتأف اهلل حدد المحر : لدليؿ عمى الجوازا: نقوؿ
 ؟ نقوؿ لو ماذاغ والجعالف والخنافس وما إلى ذلؾ؟ ما حكـ أكؿ الوز : لكف لو قاؿ لنا إنساف

 ؟ المخالبأو ذوات لكف ىؿ ىذه مف ذوات األنياب ، ما عندنا دليؿ
 .لمستقذراتال، لكنيا مف ا: الجواب
 .ما ثبت الضرر فييا: لو قالوا
ـ الخبائث والشرع، ىي مف األمور المستقذرة: نقوؿ سمـو ، وىكذا إذا كاف الشيء ثبت أنو مضر، يحؿ الطيبات ويحر

ـ األخطإنساف: ؿ سأوما عدا ذلؾ فيو حالؿ، لو ، وأشياء مف ىذا القبيؿ  ؟ بوط الذي في البحر أو طائر البحرما حك
ت البحر البحرية وحيوانا، جوز أكمياإذًا ي، يست مف ذوات المخالب وال مف ذوات األنيابل، ألصؿ الحؿا: نقوؿ لو

 ؟ ه القاعدةلكف متى نقوؿ ىذ، المنع في الذبائح األصؿ: الشؾ في النوع ال يقاؿ دعن إذاً ، كميا تجوز أصالً 
، قطع الحمقوـ مع قطع األوداج مثالً : في تحقؽ الشرط، شرط الذبيحة مثالً معروؼ إذا كاف الشؾ في الشرط، الشؾ

 .أو قطع الودجيف، فأحد الودجي
 ندري ىؿ ال، لو جئنا ووجدنا ذبيحة ف كانوا يختمفوف في التفاصيؿا  ىا الفقياء و يذكر أف شروط الذبيحة : فالحاصؿ
 ؟فماذا نقوؿ أو أنيا لـ تذبح ىي ذبحت

لت النبي أحينما س ىذا األصؿ ىؿ يعارضو حديث عائشة، المنع حتى يثبت فعاًل أنيا ذبحت ئحاألصؿ في الذبا
ـ أعف  -صمى اهلل عميو وسمـ- ـ بالمح ـ ناس يأتوني بقولو:  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  وجيناف، شرؾبحدثاء عيد وى
 ؟ا األصؿفيؿ يعارض ىذ  تدري يسموف عمى الذبيحة أو الال، (15)((وكموا سموا أنتـ))

                                                           

 الطير، مف مخمب ذي وكؿ السباع، مف ناب ذي كؿ أكؿ تحريـ باب الحيواف، مف يؤكؿ وما والذبائح الصيد كتاب مسمـ، أخرجو 14-
 (.1934) برقـ
 حسيف محققو وقاؿ ،(2019) برقـ سننو، في والدارمي ،(3174) برقـ الذبح، عند التسمية باب الذبائح، كتاب ماجو، ابف أخرجو - 15
 ".صحيح إسناده: "الداراني سدأ سميـ



األصؿ في أفعاؿ ": وىي قاعدة أخرىأو خر آوعندنا أصؿ ، لمسمميفألف ىؤالء مف ا؛ -إف شاء اهلل-ال يعارضو : يقاؿ
ف كانوا حدثاء ا  ف و و ىؤالء مسمم: فنقوؿ، الحظ األصوؿ كيؼ تتقابؿ، وأنيا عمى الوجو الشرعي، "المسمميف السالمة

عمى  فإذا وقع الشؾ بقينا، واألصؿ فييا السالمة، عمى الوجو الشرعيي أفعاليـ أنيا لكف األصؿ ف، باإلسالـعيد 
 .صؿاأل

، تعذيب لمحيوافوفييا ، الطريقة فييا قسوة هوىذ، أصاًل أعارض ذبح ىذه األشياءأنا : لكف لو جاءنا إنساف وقاؿ
 قوؿ؟فماذا ن حة ال ندري ىؿ ذبحيا أو ما ذبحيابذبي لنا وجاء، بالصعؽ الكيربائيالمفروض أنيا 

 .رظوالح األصؿ في الذبائح المنع: نقوؿ
َوَطَعاُم الَِّذيَن }": في ذبائح أىؿ الكتاب الحؿاألصؿ ": خرآي واقعنا المعاصر قد يعارضو أصؿ ىذا األصؿ اآلف ف

ال ، الذبائح: بو المراد اآليةلكنو قطعًا في ىذه ، وغيرىا، الطعاـ يشمؿ الذبائح[ 5: المائدة] ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم{ وا 
َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا }بػ لكف المقصود، منو أنو ال خالؼ في جواز األكؿ الذي يعممونو -الخبز–معموـ أف الكيؾ ف

 فإذا شككنا ىؿ ذبحوىا أو ال؟، في ذبائح أىؿ الكتاب أيضًا الحؿ األصؿ: أنو ذبائحيـ، فيمكف أف يقاؿ{ اْلِكتَابَ 
ـ الحؿ، لكف إذا قوي الظفاألصؿ في ذبا: فنقوؿ نما يصعقوفجاءت عندنا قرائف أن، فينا نتوقؼ ئحي ـ ال يذبحوف وا  ، ي

 .اعي القواعد السابقةنر  -إذا قويت القرينة-فعند ذلؾ نبدأ 
 ؟ القاعدة شيء في الشؾ في الذبائح ى مف ىذهستثن  ىؿ ي  و 

 قمت   ((وسميت فكؿإذا أرسمت كمبؾ )): -وسمـصمى اهلل عميو -، الدليؿ عميو قوؿ النبي ستثنى باب الصيدي: نقوؿ
ـ تسِـّ ، فإنؾ إنما سميت عمى كمبؾ، ال تأكؿ)): فقاؿ؟ خرآفأجد معو كمباً  : أرسؿ كمبي-السائؿأي –  ((خرعمى اآل ول

 .بيحالم   فإنو ال يأكؿ، فالشؾ وقع ىنا في خرآف في باب الصيد وجد كمبو مع كمب اآل، (16)متفؽ عميو
فاذكر اسـ اهلل، فإف وجدتو قد قتؿ فكؿ، إال أف تجده  إذا رميت سيمؾ)): حيففي الصحي حاتـبف  كذا حديث عدي

إذا وقع الشؾ في المبيح لكف  ،الحؿ األصؿ في الصيدينا ف، (17)((قد وقع في ماء، فإنؾ ال تدري الماء قتمو أو سيمؾ
 .ننا ال نأكؿ منوفإ، خرآالمعمـ أو قتمو كمب  ىؿ قتمو ىذا السيـ أو قتمو ىذا الكمبىو و 

 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 
ر فال يشرع منيا إال ظاألصؿ في العبادات الح: "يقوؿ" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-نص القاعدة عند المؤلؼ 

 ". ورسولواهلل وواألصؿ في العادات اإلباحة فال يحـر منيا إال ما حرم"، "اهلل ورسولو وما شرع
 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 

 .في الكالـ عمى البيتيف السابقيفى الشطر األوؿ مف البيت عما منً ضتكممت وقد 
 حتى يجيَء صارُف اإلباحةْ *** واألصُل في عاداتنا اإلباحْة 
، وجواز أنواع المركوبات، الناس سواء الرجاؿ أو النساءبيا فاألصؿ جواز األلبسة المتنوعة وألواف الزينة التي يتزيف 

ـ ومناسباتيـايفعمونو في زو  عادات الناس مما ؾ أيضاً وكذل إذا خال  أنو يجوز ،حة، األصؿ في ىذه العادات اإلباجاتي
                                                           

 برقـ(، وفي كتاب البيوع، باب تفسير المشبيات، 5476) برقـأخرجو البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض،  -16
 (.1929) برقـ(، ومسمـ، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب المعممة، 2054)

 (.1929) برقـ، باب الصيد بالكالب المعممة، كؿ مف الحيوافكتاب الصيد والذبائح وما يؤ أخرجو مسمـ،  -17



ذا كاف ذلؾ إ، أو التشبو بالفساؽ، أو التشبو بالكفار، أو تشبو الرجؿ بالمرأة، مثؿ تشبو المرأة بالرجؿ مف المحظور
ـ لبس الساعة: يقوؿ، لو جاء إنساف يسأؿ ذلؾ فاألصؿ اإلباحة ادوما ع، أو العادية ةالديني مف خصائصيـ   ؟ما حك

 .األصؿ في العادات اإلباحة، ال شيء في ىذا: نقوؿ
 ؟ ما حكـ لبس النظارة: لو جاء إنساف قاؿ

باح لنا ما في األرض أألف اهلل ؛ األشياء هى جواز ىذدليؿ خاص عمإلى ، ما نحتاج عادات اإلباحةاألصؿ في ال: نقوؿ
كوف يكأف  ،أو ثبت ضرره، خاص في تحريمو دليؿإال إذا كاف الشيء قد ورد فيو ، متف عمينا بيذه اإلباحةاو ، جميعاً 

ؾ إذا ، وكذلاستعمالوفإنو ال يجوز ، فيو ضرر يؽ التي تضعيا المرأة لمزينةىذا النوع مف المساحأو مثال ىذا الشيء 
  .فمثؿ ىذا ال يجوز، راؼسا  و كاف فيو إضاعة لمماؿ 

فمو كانت ، خرهآإلى  (18)((لعف اهلل الواصمة والمستوصمة، والواشمة والمستوشمة)): ذلؾ إذا كاف فيو تغيير لخمؽ اهللك
  .ألنو تغيير لخمؽ اهلل؛ ال يجوز: نقوؿ ،ال يفعمونو لمزينة: فيقاؿ، مف عادات الناس هىذ

، أو دلت األدلة العامة عمى تحريمو، أو مما ورد الشرع بتحريمو بخصوصو، إذا سممت مف ىذا الضرر ياءوباقي األش
، فيو عفو ما سكت عنو، الناسولطفو في ، -عز وجؿ-ومف سعة رحمة اهلل ، وىذا مف سعة الشريعة، جوزت انيفإ

 ؟ ما حكـ حمؽ شعر الرقبة: فمثاًل لو جاء إنساف يسأؿ يقوؿ
 .ألنو مسكوت عنو؛ كاؿ فيوال إش: نقوؿ

 ؟شعر الساقيف أو الذراعيفلالمرأة إزالة ما حكـ 
 .ما سكت عنو فيو عفو، اإلباحةاألصؿ فيو ، ىذا مسكوت عنو: نقوؿ

 .الممبوسات ما لـ يشتمؿ عمى محـر وقؿ مثؿ ذلؾ في أنواع
 ؟ أنواع األحذية؟ ه العمامة؟ العقاؿذما حكـ لبس ى: تقوؿ
، كالتشبو بالكفار ماكؿ ىذا جائز : نقوؿ ـ يشتمؿ عمى محـر أو تعري المرأة أماـ ، أو نحو ذلؾ، أو التشبو بالفساؽ، ل

 .أو نحو ذلؾ، أو أماـ النساء، أو أماـ األجانب، محارميا
 :خروكذا البيت اآل

 الذي في شرعنا مذكورْ  غيرُ *** وليس مشروعًا من األموْر 
 .قميؿ قبؿالقاعدة التي شرحتيا  ذهى" ي العبادات المنعاألصؿ ف: "وخالصة القاعدة فيو، وىذا شرحتو

 الذي في شرعنا مذكورْ  غيرُ *** وليس مشروعًا من األموْر 
 .[21: الشورى] }َأْم َلُهْم ُشَرَكاء َشَرُعوا َلُهم مَِّن الدِّيِن َما َلْم َيْأَذن ِبِه المَُّه{

 ؟أو الىؿ شرع مف قبمنا شرع لنا  :وال يظير أف مقصود المؤلؼ ىو 
ـ الشيخ تقي الديف ابف تيمية  هنقؿ ىذ -اهللرحمو -ألف المؤلؼ   اإلسالـ، وشيخ -رحمو اهلل-القاعدة والتي قبميا مف كال
ـ عمى ىذ ـ واضح وصريح هتكم ، والعادات األصؿ فييا الحؿ، ر والمنعظفي العبادات الح وىو أف األصؿ، القضية بكال

األصؿ في العبادات : "ا قاعدةيذكر معي، "األصؿ في العبادات الحؿ: "اعدةني قيع، ي يذكر معوذالىو  عادةً  اىذو 
                                                           

باب تحريـ فعؿ الواصمة ، والزينة المباس، كتاب مسمـ(، و 5937) برقـ، باب الوصؿ في الشعرأخرجو البخاري، كتاب المباس،  -18
 (.2124) برقـ، والمستوصمة



 :فال يفيـ مف قولو، "رظالح
 الذي في شرعنا مذكورْ  غير*** وليس مشروعًا من األموْر 

 :أو عمى قوؿ الشافعي، عمى قوؿ الجميور، إال إذا جاء في شرعنا ما يخالفو أف المقصود أف شرع مف قبمنا شرع لنا
شرع مف "رح ىذه القاعدة وىي ولذلؾ لف أش، ، ليس ىذا المقصود(19)"ليس بشرع لنا إال ما أقره شرعنا مف قبمناشرع "

 .شرحتيا عند الكالـ عمى البيتيف قبمو هوىذ"، رظاألصؿ في العبادات الح": إنما المقصود، "..قبمنا
 ُحكِم لمزوائدِ واحكْم بهذا ال*** وسائُل األموِر كالمقاصِد 

ـ وليمتيـ القواعد وأشرفيا وأنفسيا وأنفعيا يحتاجيا الناس في يوم قاعدة شريفة مف أجؿ   هىذ" األمور كالمقاصد ؿوسائ" ي
 اعتادعبارة مختصرة ب" القواعد الجامعة": القاعدة في كتاب هذكر ىذ -رحمو اهلل-والمؤلؼ ، في عباداتيـ وعاداتيـ
 .في البيت خالصة القاعدة التي هىذ" اصدالوسائؿ ليا أحكاـ المق: "العمماء أف يعبروا بيا

 ؟القاعدة هما الدليؿ عمى ىذ
َذِلَك ِبَأنَُّهْم الَ ُيِصيُبُهْم َظَمأٌ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل الّمِه }: يقوؿ عف المجاىديف -عز وجؿ-اهلل  :أدلة كثيرة

 َناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْيالً ِإالَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ الّمهَ الَ ُيِضيعُ َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ وَن َمْوِطًئا َيِغيظُ اْلُكفَّاَر َوالَ يَ ئُ َوالَ َيطَ 
 اُنوْا َيْعَمُموَن{َسَن َما كَ َواَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة َواَل َيْقَطُعوَن َواِدًيا ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِلَيْجِزَيُهُم الّمُه َأحْ * 

، وما يناليـ في طريقيـ ف تكتب وىـ في طريقيـ إلى الجيادخطوات المجاىديأف يذا ذكر فيو ف، [121-120:التوبة]
 .ى والتعب والجوع والعطش يكتب ليـاألذ مف

 الشاىد ،[12:يػػس] َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم{ ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما}: سػفي سورة ي -تبارؾ وتعالى-في قولو وكذلؾ 
 .َوآثَاَرُهْم{}: قولو

 ؟َوآثَاَرُهْم{}بػ ما المقصود
إذا مات اإلنساف انقطع عنو )): -صمى اهلل عميو وسمـ- قوؿ النبيل؛ ما تركوه :أي َوآثَاَرُهْم{}: بعض العمماء يقولوف

 .(20)((، أو ولد صالح يدعو لوعممو إال مف ثالثة: إال مف صدقة جارية، أو عمـ ينتفع بو
 .ىذا ىو المشيور، اآلثارفيذه 

ـ في تفسير  التي يخطونيا  االخط :أي َوآثَاَرُهْم{}: أف قولو: شاىد ىنا عمى ىذا القوؿلا اآلية وىووذىب بعض أىؿ العم
َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب  ِإنَّا}، وما إلى ذلؾ، لى العمـإ، إلى الجياد في سبيؿ اهلل، العبادةإلى أماكف ، إلى المساجد

 .افتكتب ليـ ىذه الخط َما َقدَُّموا َوآثَاَرُهْم{

 :وفي لفظ، (21)((ا إلى الجنةاهلل لو بو طريقً  سمؾ اعممً  بوا يمتمس ومف سمؾ طريقً )) :ومما يدؿ عمى ذلؾ الحديث
 .(22)((ا إلى الجنةسيؿ اهلل لو بو طريقً ))

                                                           

 اإلسالمي الفقو أصوؿ في والوجيز ،(192: ص) والفق أصوؿ في ومذكرة ،(369: ص) األصوؿ عمى الفروع تخريج: انظر -19
(1/277.) 

 (.1631) برقـ، باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثواب بعد وفاتو، كتاب اليباتأخرجو مسمـ،  -20
 (.354) برقـ سننو، في والدارمي ،(394) برقـ مسنده، في القضاعي الشياب أخرجو -21
 (.2699) برقـ، باب فضؿ االجتماع عمى تالوة القرآف وعمى الذكر، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفارأخرجو مسمـ،  -22



يأتي مف مكاف ، الةال يترؾ صأو ، وكاف ال تخطئو صالة، عف المسجد اكاف بيتو بعيدً  جؿ الذيالر  وكذلؾ في حديث
إني ، لمسجدما يسرني أف منزلي إلى جنب ا: فماذا قاؿ الرجؿ؟ قاؿ؟ حماراً  اشتريتلو : فقالوا لو، بعيد عمى قدميو

جمع قد )): -ى اهلل عميو وسمـصم-ؿ النبي فقا، المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أىميأريد أف يكتب لي ممشاي إلى 
 .(23)((اهلل لؾ ذلؾ كمو

ـ خرج إلى المسجدفتوضأ إذا  وذلؾ أنو : وذكر فيو، صالة الرجؿ في الجماعة: خروكذلؾ الحديث اآل  أحسف الوضوء ث
 .(24)وحطت عنو خطيئة، فع بيا درجة ر  خطوة إال لـ يخط   ال يخرجو إال الصالة

 .خطواتو إلى المسجد تكتب لوف
 :فإذ

 ُحكِم لمزوائدِ واحكْم بهذا ال*** وسائُل األموِر كالمقاصِد 
 "؟حكـ بيذا الحكـ لمزوائدا"ػبما المقصود 

 .والمواحؽ لمعبادة عنى التوابعيالزوائد 
 لمعبادة؟ما ىي التوابع والمواحؽ 
د الجياد ىؿ يكتب عوالتبعات والعناء الذي يمحقو بذىب لمجياد الرجوع ؟ يكتب لوع ىؿ الرجو  اآلف ذىب إلى المسجد

؟ العناء رجوعو إلى بيتو ىؿ يكتب؟ ذىب إلى الحج رجوعو ىؿ يكتب العمـ ب؟ ىذا اإلنساف جاء لطملو أو ال يكتب
 لو؟كتب تىؿ  الطريؽ في الرجعةفي المصروفات التي يصرفيا و 

 .تكتب لو، نعـ: الجواب
 األشياء تكتب حتى في الرجعة؟ هما الدليؿ عمى أف ىذ

، ىميني أريد أف يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أإ: قاؿ الذي الرجؿ األنصاريالدليؿ حديث 
 .صريح فيذا، (25)((قد جمع اهلل لؾ ذلؾ كمو)): ولو قأقره ب -صمي اهلل عميو وسمـ-فالنبي 

 .(26)((فمة كغزوةق  )): الذي أخرجو أبو داود بإسناد صحيحوكذلؾ الحديث 
 ؟((ةو كغز  ةفمق  )): ما معنى

 .و يكتب لو أجره فيو كذىابو لمغزورجوعو مف الغز 
 .عمييار ويؤج، فإنيا تكتب لإلنساف األمور المترتبة عمى العبادة مف المواحؽ فإذف

 ؟حد أو أنيا عمى أنواعوىؿ ىذه التوابع لمعبادة عمى نوع وا
 .عنيا نوع متولد منيا ناشئ: ىي أنواع

 .مسجد البد أف يرجعإذا ذىب إلى المثؿ ؛ ياونوع مف لوازم
                                                           

 (.663) برقـ، باب فضؿ كثرة الخطا إلى المساجد، كتاب المساجد ومواضع الصالةخرجو مسمـ، أ -23
باب فضؿ ، المساجد ومواضع الصالة، كتاب مسمـو (، 477) برقـ، باب الصالة في مسجد السوؽ، كتاب الصالةأخرجو البخاري،  -24

 (.649) برقـ، اعة وانتظار الصالةوباب فضؿ صالة الجم، صالة الجماعة وبياف التشديد في التخمؼ عنيا
 سبؽ تخريجو. -25
(، 6625) برقم(، وأحمد في المسند، 2487) برقم، -تعالى-باب في فضل القفل في سبيل هللا ، الجهادأخرجه أبو داود، كتاب  -26

 (.2248) برقمإسناده األلباني في صحيح أبي داود،  وصحح



رجع مف الحج وأصيب  فمثالً ؛ سواء كانت صالحة أو سيئة، ما تؤثره ىذه األعماؿ ذلؾ فإف وأما النوع المتولد منيا
ـ والطريؽ والتعب والحرب نفمونزاباإل التي ة الجراح ،عمييار فيؤج، طاعةنفمونزا متولدة عف سفر الإلىذه ا، سبب الزحا

 .ة عنوئشان، متولدة مف ىذا الجياد، تصيب المجاىد ىي مف جياده
المشقة يؤجر عمييا و ، ىو في عبادة، يؤجر عمييا ،تولدة مف ىذه العبادةم هفإف ىذ؛ تحصؿ لو أثناء التعمـ والمشقة التي

  .أجرًا زائداً 
ومف ، العبادة كميا مف لواحؽ هفيذ، وما إلى ذلؾ، رة بالماء الباردالطيا؛ تمحقو مع العبادة التي المشقة وكذلؾ أيضاً 

ـ المقاصد" ػف، مف لوازميا يكوفنيا ما م، و منياا عنيا متولدً  ئاً منيا ما يكوف ناشف، ثارىاآ بعض العمماء " الوسائؿ ليا حك
 طيبفقط،  دنا مقاصد وعندنا وسائؿعن: يقولوف، -زوائد– ولواحؽ وسائؿ ومقاصد ياما يجعم، ثنائية ةيجعؿ القسم
 ؟نيا قبؿ قميؿي تكممنا عتلاوالزوائد ىذه 

 .مف جممة الوسائؿ هىذ: واقال
وكذلؾ أيضًا ، إذا كانت الوسيمة إلى حراـ يأثـوقد ، نحف نعرؼ أف الوسيمة يؤجر عمييا، االصطالحة في شاح  ال م  ف

ـ المقاصدا وبيذا نعرؼ أف، ويترتب عميو، ما ينشأ عف ذلؾ ف يكوف وسيمة أو أف يكوف أ إما أف العمؿ، لوسائؿ ليا حك
 صارت القسمة كـ؟، محؽ بالوسائؿف مف الزوائد التي ت  ، أو أف يكو وداً مقص

 .ثالثة أقساـ
 .أو نيى عنو، المقاصد ىي ما أمر الشارع بو
ـ اإلدارة ، باعتبار ووسيمةً ، قصوداً باعتبارألف الشيء يكوف م؛ وتسميتيا بالمقاصد أمر نسبي مثمما نقوؿ مثالً في عم

فتح ما ىي وسائؿ التعميـ؟ ، إذا نظرنا إليو باعتبار أنو غايةالتعميـ : مثالً  ،وسيمةأحيانًا نختمؼ ىؿ ىذا ىدؼ أو 
 .والتعميـ مقصد، تعتبر وسائؿ هفيذ، ى ذلؾوما إل، سمعيةالشرطة األ، المساجد، طباعة الكتبو  المدارس

  التعميـ لماذا نتعمـ؟و 
 .ؿمنعوالتعميـ وسيمة حتى ، العمؿ صار غايةا إذً ، نتعمـ مثاًل لنعمؿ

 ماذا نعمؿ؟ل، العمؿ يي ىتلالو نظرنا إلى الغاية األخرى و 
 .والجنة -عز وجؿ-اهلل  رضانعمؿ لتحصيؿ 

غاية باعتبار  تارة يكوف وسيمة باعتبار ما فوقو، وتارة يكوف -سمو ما شئت-الحظ أف الغاية أو اليدؼ أو المقصد ف
 ؟لماذا تفعؿ ىذا: لو قمنا، في الشارعيجري  اجدنا إنسانً و لو جئنا و ، وما يوصؿ إليو، ما تحتو

 .وتجديد النشاط، وحفظ الصحة، الوزف فيؼمف أجؿ تخ: قاؿ
 .يةوحفظ الصحة غا، المشي ىذا وسيمة فإذ: قمنا
 يد النشاط لماذا؟وتجد؟ لماذا يا أستاذ حفظ الصحة: لو سألناهو 

 .مثالً  السعادةأجؿ تحصيؿ : مف لكف قد يقوؿ لؾ، فقط: قوؿ لؾيس إذا كاف ىذا غاية ىمو
 .وغاية باعتبار، صار وسيمة باعتبار، وسيمة لحفظ السعادة حفظ الصحة فإذ



خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف  ويالمؤمف الق)): -جؿعز و - جؿ أف أعبد اهللأأنا أحفظ الصحة مف : خر يقوؿآ
لى ما تحتو، غاية ووسيمة بالنظر إلى ما فوقو فيكوف الشيء، (27)((الضعيؼ  .وا 

 ؟لماذا نظرنا إلى ما فوؽ الحج نحف نحج لو، والسفر إلى الحج يعتبر وسيمة، مقاصد، الحج مقصد: عندنا فإذ
 .اهلل إلى رضاصار الحج وسيمة ف إذ، -عز وجؿ-اهلل  اتحصيؿ رضل

طرؽ الوسائؿ ىي الو ، فيذه تعتبر مقاصد عتبار الطرؽ المؤدية إلييابا يياإذا نظرنا إل أف مأمورات الشارع: فالحاصؿ
  .إلى المقاصد ،إلى ىذه المطموباتا التي يتوصؿ بي

: أمثمة عمى الغايات والوسائؿ، والمطموب ىذا ىو الغاية، اسطة التي يتوصؿ بيا إلى المطموبىي الو  الوسيمة فإذ
 ، ما حكـ السفر إلى الحج؟اإلسالـوركف مف أركاف ، الحج واجب

 .اً السفر إليو يكوف واجبو ، بفالحج واج، حكـ المقاصد يالألف الوسائؿ ؛ واجب
 ما حكمو؟حج التطوع و 

 .سنة
 ؟ما حكـ السفر إلى حج التطوع

 .سنة
 .وسيمة المباح مباحة، ، وسيمة الواجب واجبةةوسيمة المسنوف مسنونف إذ

 التجارة ما حكميا؟
 .مباحة
 ؟تكوف التجارة كيؼ

 .تفتح متجرًا مثالً 
 ؟ ما حكـ فتح المتجر

 .مباح
 .ألف الغاية مباحة؛ ةالوسيمة مباحف إذ

مف أجؿ ، فيوويجمس ىو بنفسو ، ؽ النساء وال حاجة لو بو إطالقاً لكف أنا سمعت أف بعض الناس يفتح متجراً في سو 
 ألي غرض؟؟ ألي غاية ففتح المتجر ىنا، صطياد النساءا

 جار؟يودفع الماؿ فيو واإل فما حكـ فتح المتجر، لغرض محـر
 .كمو حراـ

 اإلنساف ىذا المحؿ؟حكـ تأجير ىذا ما 
 .ال يجوز، حراـ

 .ختمؼ الحكـ باختالؼ المقصداكيؼ  الحظف
الغاية واجبة ، ا كانت مباحة صارت الوسيمة مباحة، ولمحرمت الوسيمة ية محرمةفمما كانت الغا، فالوسيمة تابعة لو

                                                           

 (.2664، برقـ )قوة وترؾ العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هللباب في األمر بال، كتاب القدرمسمـ، أخرجو  -27



د الكفار مف غير قامة في بالاإل، الغاية المكروىة وسيمتيا مكروىة، غاية مستحبة الوسيمة مستحبةال، الوسيمة واجبة
 حاجة ما حكميا؟

 .مف غير عذر شرعي، ال تجوز
 ؟ذاكر ودفع األمواؿالسفر إلى اإلقامة ىناؾ وشراء الت

 .جوزيال 
 ؟والفجور والرذيمة والكفر والعري ما حكـ السياحة في بالد الفسؽ

 .ال تجوز
 السفر إلييا؟

 .ال يجوز
 لماذا ال يجوز؟

 .محـرإلى أمر نو وسيمة أل
 ؟حكمياما الصالة الفرض 

 .واجبة
 المشي إلييا ما حكمو؟

 .واجب
 ؟صالة الجمعة

 .واجبة
 ؟إلييا المشي
  .واجب

 ؟لمشي إلى الصالة صالة الجمعةباىؿ ورد األمر مف الشارع 
اَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{}: نعـ  .[9: عةالجم] ِإَذا ُنوِدي ِلمصَّ
 .َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{}: بدليؿ الشارع ،ذلؾ بواسطة الشارع فنعمـ، طمبيا الوسائؿ أحيانًا ينص الشارع عمىف

 ما الدليؿ؟، واجب مثاًل المشي إلى صالة الجمعةف، أف الوسائؿ ليا حكـ المقاصد: ونعمـ ذلؾ أيضًا بالقاعدة ىذه
 .ىذا بالنص َعْوا ِإَلى ِذْكِر المَِّه{َفاسْ }: عندنا دليالف قولو :نقوؿ

 ".المقاصد الوسائؿ ليا حكـ": وىي، وعندنا بالقاعدة
 ؟توابع المعصية ىؿ ىي كذلؾ، و والتوابع ليا حكـ الوسائؿ، ذا في الطاعات وفي المعاصيى فإذ

 ثـ في الرجوع؟آرجوعو ىؿ ىو أيضًا ، إنساف سافر ألمر محـر، توابع المعصية
 .ال: قولوفبعض العمماء ي

؟ ختالط األنساباما يمحقو تبعات ، دتثـ ول، فحممت، امرأة بالحراـ أرجؿ وط، نشأ عنوو  ما تولد عف فعمو المحـرو 
 ؟الفرشر يذتق

 .عمييا يذه المتولدة عف معصيتو يؤاخذف، يمحقو



ويقع في أعراض  ،في الديف ـتيك، كتب مقالة سيئة، سيئاً  ألؼ كتاباً ، وصار الناس يتناقمونياة، بدع رجؿ بث
ـ عف حمؽ القرآففصار الن، لمفتنة مدارس مؽ القرآفح  : ويقوؿ، الصالحيف عد ولده فيذا كؿ مف أب، فاس يبعدوف أوالدى
 .وىكذا، ألف ذلؾ نتج عف كتابتو؛ عميو نصيب مف الوزرالكاتب 

ـ الواجب إال بو فيو واجب ال ما"وىو أف ، هقاعدة ليا تعمؽ بيذ ؾىنا  ".ترؾ المحرـ إال بتركو فتركو واجب يتـ ال وما، يت
 ن درىمَ  تركه جميعُ  وجوبَ ***  رىم يَ المحرَّ  وما به تركُ 

 ". يترؾ المحـر إال بو فتركو واجبال ما، ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب ما"
 "؟ال يتـ الواجب إال بوا م": ما معنى

 .ال يتـ الواجب ما: العمماء يعبروف
 .الوجوب ال يتـ ما: وتارة يقولوف

 :ال يتـ الوجوب إال بو أنواع ما
 .ونوع ليس بمقدور لممكمؼ، نوع مقدور لممكمؼ

 :والمقدور لممكمؼ نوعاف
ـ الوجوب إال بو ما": فمثالً اآلف حينما نقوؿ، ونوع ليس بمطالب بو، نوع مطالب بو ، طوؽ المكمؼب نوع ليس، "ال يت

 ؟تزوؿ الشمس ؿتجعأنت الذي ؟ ؾيدفي ىذا ، يتـ وجوب الظير إال بزواؿ الشمس ال
 .فيذا لست مطالبًا بو، ال، الجواب

 و ال؟أ اتجمع نصابً أف تقدر ، الزكاة ال تجب إال ببموغ النصاب ،لكف ال يطالب بو، ونوع داخؿ تحت مقدور المكمؼ
 حتى تجب عميؾ الزكاة؟ اتجمع نصابً أف ؾ فيؿ يجب عمي، تستطيع جمع نصاب

 .ال: الجواب
ـ الوجوب ، والطيارة شرط، دخوؿ الوقت شرط، الطيارة لمصالة :مثؿ لب بوقدرتؾ وأنت مطا ونوع داخؿ تحت لكف ال يت

 و.إال ب
ـ الواجب إال بو فيو واجب ما": يقاؿأف والعبارة األدؽ  ـ الوجوب ما:  نقوؿال ،"ال يت ، التفصيؿذا حتى ما نحتاج ى، ال يت

 خرجأو ت، تسجؿ في حممة، تشتري تذكرة، أف تسافربيتـ إال  ما، ، الحج واجب"ال يتـ الواجب إال بو فيو واجب ما"
 .فيو واجب بو إال ال يتـ الواجب ما، يجب عميؾ فعؿ ىذه األشياءا، تصريحً 

ـ يعمـ أنو نجسءا، تركو واجب مثالً إنساف عنده إناترؾ المحـر إال بتركو فتركو واجبال يمكف  وما  ا ىيم، ف أحدى
 فماذا يصنع؟، وواحد طاىر، واحد نجس ،إناءاف فقط، ال، ةكثير  ةنيآ

 .ال يمكف ترؾ المحـر إال بتركيما ألنو؛ إناء ثالثعف لؾ  ابحث، دعيما: نقوؿ
 .لبس الثالثاتركيما و اع؟ ماذا يصن، عنده ثوباف واحد نجس وواحد طاىر

غير أو  ةيدري ىي فالن فوجد ىذه ال، وال يفرؽ بينيما، نسخة طبؽ األصؿ، تزوج امرأة وعندىا أختيا تشبييا امرأتاف
 ماذا يقاؿ لو؟، ةفالن
 وي تكممنا عميذلابناء عمى غمبة الظف البخالؼ بتركيا،  إال ألنو ال يمكف ترؾ المحـر؛ ال يجوز لؾ أف تقربيا: ؿايق

فة وكذا لكف القرائف والز ، ـ يرىاخطبيا ول، رآىاىو ما ، ةفالن هوقد ال يتيقف أف ىذ، لو والئد االمرأة تزفي: في السابؽ



ما : نقوؿ، ةوأنيا فعاًل ىي فالن، ناتيفحص الج، و البصمات رىوأ، تيقفأأف  حتاجأ: يقوؿما ، فيطأىا، ةأنيا فالن
 .ةأنيا فالن تكفيالقرائف  هىذ، نحتاج ىذا الكالـ

 المقاصد ىؿ ىذه الوسائؿ نوع واحد؟ذه الوسائؿ التي ليا حكـ ىو 
ومنيا ما ىو مكروه، ومنيا ما ىو ، حرمو الشارع، وسائؿ منيا ما ىو محـرال، ال، الوسائؿ ليست بنوع واحد: بالجوا

وجذب ، -عز وجؿ -إلى اهلل  أنا أريد أف أدعو: وقاؿفمثاًل لو جاء إنساف ، مباح، ومنيا ما ىو مشروع في جنسو
تعرؼ األدلة : ؿقو يلقبر  فوىو ساد رآهمف ي يقوؿ ل قبر عالـ لو مؤلفات فساد، فعؿ في بعض البالدكما ي  ، الناس

 ؟القبور في القبور وعبادة
 .نعرؼ ىذا، نعـ، نعـ

 ؟قبر فكيؼ تكوف ساد طيب
 .بيـفنحف نقر  ، ال يأتوف المساجد الناس ىنا، نحف لسنا كبالدكـ: يقوؿ

ـ بت ـ  ؟ماذاقربي ـ يقوؿ ىذا الكالـ !؟-عز وجؿ-رؾ باهلل شوال الفسؽ إلى القبور وعبادة القبور مفتقربي ينا ف، !ىذا عال
ـ قصده تقريب" المقاصد الوسائؿ ليا حكـ": ىؿ نقوؿ ـ مادا ، موف الرقص في الكنيسةييق، مثمما فعموا في الكنيسة، لمديفي
 .ةواهلل مف أجؿ جذب الناس لمكنيس: ويقولوف

الوسيمة ، ليا حكـ المقاصدالوسائؿ  :فالوسيمة إذا كانت محرمة ال نقوؿ، ليس الجذب بطريقة محرمة، ال: نقوؿ
 .ما يجوز، ورةظحم

 اأحداثً ، وأقوليا لمناس، ةمؤثر ا ختمؽ قصصً سأف، التأثير عمى الناسقصدي ىو و ، واهلل أنا قصدي طيب: واحد يقوؿ
 ؟وكذا، وتترؾ التبرج، منيا النساء ظتتع اوعبرً  صارت
 .ما يجوز: نقوؿ

 ؟ وكذا، قصدي طيب وترقيؽ
فقط في الحاالت  الكذب إال ما ورد إباحتووىي وسيمة محرمة  هلكف ىذ، دالوسائؿ ليا حكـ المقاص، ما يجوز: نقوؿ

 .الثالث في الكذب
ىو القصد ، و يرتدعجعمأ اأني رأيت فيو رؤي أكذبيا رؤيا لو ريد أف أذكرأوأنا ، ومزعج وكذا ئإنساف سي: إنساف يقوؿ

 ؟موعظة ىذا اإلنساف
 .ما يجوز: نقوؿ لو

 ؟ليا حكـ المقاصد الوسائؿ: قوؿي
 .(28)كمؼ أف يعقد بيف شعيرتيفي   اي يكذب في الرؤيذلا ألف؛ سيمة محرمةالو : نقوؿ

 .الوسائؿ ليا حكـ المقاصد متى؟ فذفإ
 .ذا كانت الوسيمة مباحة أو مشروعةإ
 .ولو كاف مطموباً إلى أمر وسيمة  اتخاذىا فإنو ال يجوز ا إذا كانت الوسيمة محرمة ممنوعةأم

                                                           

ـ )باب مف كذب في حممو، كتاب التعبيرأخرجو البخاري،  -28 ـ يره ك  ))(، بمفظ: 7042، برق ـ ل ـ بحم مؼ أف يعقد بيف شعيرتيف، مف تحم
 .((ولف يفعؿ



 ؟ماذاطيب تذىب إلى الحج ب ،إلى الحج ريد أف أذىبأأنا واهلل : يقوؿفإنساف الحج مطموب 
 .ربوية بأمواؿ: قاؿ
 .وىكذا،  يجوزالىذا ، حراـىذه الوسيمة : نقوؿ

 .ليا حكـ المقاصد إال ما ذكرت لكـ ضابطو الوسائؿ في كؿ شيء، "الوسائؿ ليا حكـ المقاصد"يذه ف
 ؟الدعوة ما حكمياوسائؿ : سألوف عنياالناس يلة دائمًا أىنا مس

 .ال بما شرعإال يعبد واهلل ، الدعوة عبادةو ، الدعوة توقيفيةوسائؿ : قد يأتي قائؿ ويقوؿ
  ؟.وسائؿ هىذأليست ؟ مسجال تضعوفكرفونات و يمالىذه  تضعوفماذا ل، أجؿ
نما ىي أنواع، نيا مفتوحة بإطالؽإ: وال يقاؿ، بإطالؽ ةنيا توقيفي: إوسائؿ الدعوة ال يقاؿ: نقوؿ ئؿ فمنيا وسا، وا 
 :يقوؿ -رحمو اهلل-وابف القيـ ، ةتوقيفي

 اف  دوف بي جماؿ  واإل الؽ  إ ط ***فاؿ  والتمييز   ؾ بالتفصيؿ  فعمي
 (29)اف  واآلراء كؿ زم ذىاف  *** أ اؿ طاود وخب  قد أفسدا ىذا الوج

فيو ، طالؽكذا بإ، ةأو وسائؿ الدعوة توقيفي، وسائؿ الدعوة ليست توقيفية: ؿو تق، مجمال اال تطمؽ حكمً ، ؿتفص  
لو جاء واحد ، ةيوسيمة دعو  ةمثؿ خطبة الجمع، ما يجوز أف تتصرؼ فيو، ما ىو توقيفي ياوسائؿ الدعوة من، تفصيؿ
رأيي  افأن، ةويناموف وال يكادوف يصحوف لصالة الجمع، يسيروف طوؿ الميؿ ف الناس اليـوأواهلل الحقيقة والواقع : وقاؿ

روف في تشين ذلؾ دوبع، تيقظوفألنيـ م؛ بعد صالة المغرب ترة الصيؼفي خطبة الجمعة ف جعؿن نانالمتواضع أ
 .األرض كما تروف في البمد

  .ليا وقت محدد حدده الشارع هىذ، يا أخي: لوقوؿ ن
تكوف ما فمماذا ، وترابط الموضوع، وينقطع الموضوع، نقطع الخطبة نصفيف ف أفم بدال؛ خرآ رأي طيب عندي: قاؿ

 ؟والناسالوضع اآلف تغير ؟ يجمس في النصؼماذا ل؟ انقطاعدوف بيمقييا كاممة محاضرة ساعة لكا ةحداو  ةسردالخطبة 
 .ةوسيمة توقيفي هىذ، أبداً : لونقوؿ 
وال ىو ، ويطالع الخطبة، يطالع فييا الناس ةويده الثاني، وبةتكالمالخطبة  هيدبثير مف الخطباء الحظ أف الكأأنا : قاؿ

ضع نو ، قدامو طاولةضع ون، امريحً  انعطيو كرسي  ، يجمس جعموما نماذا ل، عصابمشدود األ، ى بعضومتماسؾ عم
، -رسالمحاضرة أو الد مثؿلكف أقصد أنو يريد أف يجعميا  ،حتاجاإذا  يشربالخطيب أف ما فيو مانع طبعاً - عنده ماءً 

  ؟ما نطور وسائؿ الدعوةماذا ل؟ مع الناس يجمس ويتكمـ عمى راحتو جعموون
 .وقبؿ الصالة، وىو واقؼ فاخطبت: ةوسيمة توقيفيال هىذ، ال: نقوؿ لو

ـ الجمعفي بعد الصالة حتى نفتح المجاؿ عمى أساس أنو  جعميانما  ماذال: قاؿ ، طاتارتبا كثير مف الناس عندىـ ةيو
 ؟بكذاأو ، ةبدعو أو ، ةوىذا رجؿ مرتبط بوليم، وبعض الخطباء يطولوف

 .قبؿ الصالة، ال: نقوؿ لو
 .ىذا نوع مف الوسائؿ، ةتوقيفي االعتبارالوسائؿ بيذا  صارت فإذ
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، امعينً  اأو أسموبً  ةلكف ما حدد لنا طريقة معين، الموعظة العامة :مثؿ فنا الشارع أو دلنا عمى أصمياوق   عندنا وسائؿ
 .بوسفيذه لكؿ حاؿ ل  ، ةتفاصيؿ معين

 ؟بمغ العمـكيؼ نالعمـ ؛ ةوعندنا أشياء مفتوح
كانت ما المدارس والجامعات ، عف طريؽ مدارس، عف طريؽ جامعات، طريؽ محاضرات عف، عف طريؽ دروس

 .تاج الناس إلييا فيي وسيمة صحيحةحا، والصحابة -صمى اهلل عميو وسمـ-موجودة في زمف النبي 
 .وىكذا، شكاؿ فيياال إو ، جيدة وصحيحة نترنت وسيمةعف طريؽ اإل -عز وجؿ-الدعوة إلى اهلل 

عف طريؽ ، عف طريؽ المخيـ، ةعف طريؽ المطوي، عف طريؽ الكتاب، فتوحة عف طريؽ الشريطدنا وسائؿ مفعن
 في خاص إلى دليؿفال نحتاج ، أحسنيا وأنفعياومف ، الدعوة مف أعظـ وسائؿ هىذ، مركز صيفي، نشاط، المكتبة

 .األشياء ىذه مثؿ
 ؟بإطالؽ ةتوقيفي أو ليست؟ بإطالؽ ةوسائؿ الدعوة ىؿ ىي توقيفي فإذ

  .ةما ىي توقيفي، ال: وىذا يقوؿ، بإطالؽ ةتوقيفي: ىذا يقوؿ، ةجأحيانًا تجد ىو 
 .ال تشتمؿ عمى شيء محـرىذه الوسائؿ لكف ، ومنيا ما ليس بتوقيفي، منيا ما ىو توقيفي، وىذا خطأ، ىذا خطأ

مطموب  :اآلف الحج" سيمةالو  اعتبارما سقط المقصد كم اعتباركمما سقط " :وىي، هتعمؽ أيضًا بيذليا قاعدة  عندنا
 النحر وأنتغدا ؟ يف أنتأ: وقاؿ لو، جاءه صاحبو، فموسالبواحد نسي وجاء ومتمتع وحمؽ رأسو لو ، حمؽ الرأس

 ؟غدا ماذا ستحمؽو ؟ وحالؽ بالموس ةيوـ تسع معتمر
ـ يقوؿأف رؼ مف الط  و  فماذا ، يحمؽ شيئاً  راد أف يتحمؿ يريد أفأ، بطيإحمقت : حمقت شاربي، وواحد يقوؿ: بعض العوا

 نقوؿ ليذا اإلنساف؟
 .لكف ماذا يصنع؟، اإلبطحمؽ الشارب وال  ؾئيجز ال : نقوؿ

فحمؽ شعره ، أأخط وأاجتيد  وأنسي  ،أو حمؽ شعره أصالً ، ةما عنده شعر ىو أصمع خمق، حمؽ شعرؾا: نقوؿ لو
 فماذا نقوؿ لو؟

 .عمى الرأس تمرر الموس: بعض الفقياء يقوؿ
 ؟ةالفائد ما لكف

، الموس روال تمر ، ما عميؾ حمؽ: لو فينا ىذا اإلنساف نقوؿ، الوسيمة اعتبارالمقصد سقط  اعتبارإذا سقط  أنو القاعدة
 .قاعدة تتعمؽ بيذهىذه ، مرار الموسألنو ال قيمة إل؛ وال شيء

 الة، وما يؤمر بو تبعاً الص :ما يؤمر بو قصدًا مثؿف، يؤمر بو قصدًا وما يؤمر بو تبعاً بيف ما  ؽأيضًا ينبغي أف نفر 
 .المشي إلى الصالة :مثؿ

 لصالة؟ا إلى ىؿ ىو مأمور بالسعي، ةيذا إنساف ال تمزمو الجمعف
 .ال
 ؟ةىؿ يجب عميو السفر إلى مك، يمزمو الحج ال

 .ال: الجواب
سقط ما أمر  اً فإذا سقط ما أمر بو قصد، ما يؤمر بو تبعاً وىو السفر إليو، و ؽ بيف ما يؤمر بو قصداً وىو الحجنفر ف



 .بو تبعاً 
والنيي عف الشيء نيي عف ، زموااألمر بالشيء أمر بمو : "ومفيد أنيا تذكر اييعندنا قاعدة ليا تعمؽ بيذا وتشبو 

ترؾ المحـر يمكف  ال ، مابو فيو واجبإال ال يتـ الواجب  ما"ىذا يشبو تمامًا " األمر بالشيء أمر بموازمو" ،"لوازمو
غض البصر، : ىذا أمر بموازـ العفاؼ، اهلل أمر بالعفاؼ مثؿ: بموازمو اآلف األمر بالشيء أمر ،"واجب إال بتركو فتركو

  .أمر بموازمو، وما إلى ذلؾ، ةإظيار الزين عدـ، ، قرار النساء في البيوتالحجاب
أمر  ،ذلؾ وما إلى، االختالط، والتبرج، السفور، مف النظر، ىو نيي عف كؿ ما يؤدي إلييا نيى اهلل عف الفواحش

 .ذاوىك، أمر بمواـز العفاؼ، أمر بالقرار في البيوت، ىو أمر بالحجاب بالعفاؼ
ذا أمر و  فيذا أمر بموازمو أف نحقؽ الوسائؿ التي تنتشر عف طريقيا الدعوة، أمرنا أف  وبتبميغ دين -عز وجؿ-اهلل  ناا 

   .لمقصوددابير التي يحصؿ بيا ىذا االوسائؿ والت باتخاذىذا أمر  اإلسالـنبمغ 
لكف ، فييا تفاصيؿو ، فييا أشياء وأشياء ،ايرة جد  القاعدة ذات شجوف كثو  ،عض األمور المتعمقة بيذه القاعدةب هىذ

ال ، فال نخرجو عف المقصود، مختصرو الكتاب ىذا كتاب لطيؼ  وليست ىي ، أنيا شرحت في دورةالقاعدة لو  هيذفوا 
لكف ينبغي أف يكوف ، شرح في دورة بكؿ بساطةأف تيمكف  ةاحدكؿ و ، "األمور بمقاصدىامثؿ "القواعد الكبار ، فقط

 .ال نحوؿ المختصر إلى موسوعة، ال نخرج عف المقصودأعمـ عندنا طريقة في التعميـ والت
 .لو وصحبوآوعمى  ،ى محمدعموسمـ وصمى اهلل ، ىذا


