
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ (1)
 سعدي البن الفقيية القواعد

 خملْ  أو فسادٍ  فذو وشرطِ  أولى: إ ...والنسيانُ  واإلكراهُ  والخطأُ ( 5)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :أما بعد، وسمم تسميمًا كثيراً ، لو وصحبوآوعمى  ،والصالة والسالم عمى نبينا محمد، بسم اهلل الرحمن الرحيم
 :الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة القواعد الفقيية فقال العالمة الشيخ عبد

 نُ مأسقطو معبوُدنا الرح***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
 وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  لكن مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ 

 أما بعد:، والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ اهلل، الحمد هلل
 :-رحمو اهلل-يقوؿ الناظـ ف

 أسقطو معبوُدنا الرحمنُ ***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
ويقوؿ النبي ، (ٔ)((فعمتقد )): قاؿ اهلل، [ٕٙٛ: البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{} والخطأُ واإلكراهُ والنسيافُ 

مف نسي وىو صائـ فأكؿ أو شرب فميتـ )): -رضي اهلل عنو– ىريرة حديث أبيكما في  -صمى اهلل عميو وسمـ-
 .(2)((صومو

 أسقطو معبوُدنا الرحمنُ ***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
 .ارفتو مف غير قصدقوم إتياف الشيء: الخطأ ىو
ختيار ايعني مف غير رغبة وال ، أو حممو عمى الفعؿ بالقوة، سمب اإلرادة مف المكمؼ حقيقة أو حكماً : واإلكراه ىو

 .وال تشو  
 .ذىاب المعمـو مف الذىف: والنسياف ىو

ـُ في السَّْيِو لو اكتنافُ ***  ما ُعمـ ُقْؿ نسيافُ  ذىابُ  والعم
(ٖ). 

، ، لكف النسياف ذىابواسيتقوؿ: ، عند اإلنساف لكنو غاب عنو و مكتف  أف السيو العمـ في: فرؽ بيف السيو والنسياف
العمـ موجود لكف قد يصاب  لكف السيو، تبخرت، نسيتيا: تقوؿ ،باألمسذكرناىا ي تلاذكر لي القواعد ا: لؾ أقوؿ

وقد ، ىاؤ أو أي سورة ويقر ، مثؿ اإلنساف حافظ سورة الفاتحة؛ أو نحو ىذا، أو الذىوؿ، اإلنساف بشيء مف الغفمة عنو
 .فيذا ىو النسياف، نسييا، بخبلؼ النسياف، يةآسقط أو يُ ، ىذا أو نحوة، يآفيخطئ في ، يسيو

  .أسقطو معبوُدنا الرحمنُ  ،مغتفر: يقوؿ، الخطُأ واإلكراُه والنسيانُ ف: إذ

                                                           

نْ }: تعالى قولو بياف باب اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو -ٔ  (.ٕٙٔ) برقـ ،[ٕٗٛ: البقرة] {ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
، كتاب البخاري، أخرجو -ٕ  وشربو الناسي أكؿ باب الصياـ، كتاب ومسمـ، ،(ٖٖٜٔ) برقـ ناسيا، شرب أو أكؿ إذا الصائـ باب الصـو

 (.٘٘ٔٔ) برقـ يفطر، ال وجماعو
 (.ٕ٘/ ٔاألصؿ الجامع إليضاح الدرر المنظومة في سمؾ جمع الجوامع ) -3



 أكره عميوأو كؿ ما نسيو اإلنساف أو أخطأ ؟ اآلف ىؿ ىذا ساقط عف اإلنساف في المأمورات وفي المنييات بإطبلؽ
 ؟يقاؿ: إنو يسقط عنو في المأمورات وفي المنييات

وفي باب ، ال يسقطأمورات المفي باب  :فيقولوف، ورظالمحرتكاب او بيف فعؿ المأمور  عادة يفرقوف العمماءال، ف
 .عفى عنو ويسقطيُ  -وراتظالمحرتكاب ا- المنييات

 بماذا يستدلوف في باب المأمورات؟
ـ عنيا)) ، حدد ذلؾ بخروج الوقت ، وماتسقط عنو :ما قاؿ ،(ٗ)((فكفارتيا أف يصمييا إذا ذكرىا مف نسي صبلة، أو نا

الخطأ والنسياف تجاوز عنو، وىؿ  ،(5)((إف اهلل قد تجاوز عف أمتي الخطأ، والنسياف، وما استكرىوا عميو)) :بينما
 ثـ أو التجاوز عف الحكـ بالكمية؟اإلالتجاوز ىنا عف 

 ؟الحكـلكف ىؿ ىذا يعني رفع ، حاؿ الخطأعف اإلنساف في فبل شؾ أنو مرفوع  ثـاإلأما عف 
وتذكر  الصبلة لو أنو صمىفي باب  :مثبلً ؛ يا في الجممةبفي باب المأمورات ىو مطالب ، ليس عمى إطبلقو: يقاؿ

 نقوؿ لو؟ماذا ماذا نطالبو؟ بف، أنو لـ يتوضأ
  .يأثـ؟ؿ مف غير وضوء ى ىصم، فاآلف عميؾ اإلعادة: نقوؿ

ما تعمد [ ٕٙٛ:البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{} :تجاوز اهلل عف الخطأ ،رفع عنو الخطأ، ال يأثـ: الجواب
 .مف الكبائر فيذاولكف لو تعمد الصبلة وىو غير متطير ، طيرتالصبلة وىو غير م

ـ لمنسياف أو الخطأ والجيؿاإلرتفع عنو فييا اأف الصبلة مف غير طيارة : فالحاصؿ ـ ، ث ، المطالبةرتفع عنو تولكنو ل
 .أعد صبلتؾ: نقوؿ، فيطالب باإلعادة، فالصبلة في ذمتو

 فما الحكـ في صبلتو؟، لتفت جاىبلً او  ورات لو أنو تكمـ جاىبًل،ظالمحفي الصبلة في باب و 
 ما الدليؿ؟، الصبلة صحيحة لجيمو: بجانبو وىو يصمي نقوؿ اجمس يكمـ إنسانً لو ، صحيحة

ـ هلل : الحمدقاؿ لما عطس وىو يصمي :حديث معاوية السممي ـ جمس يتكم ثكؿ قاؿ: وا، جمسوا يرمقونو بأبصارىـا لمّ ، ث
ـ تنظروف إليّ يَّ أمّ  ـ يسكتونني، أفخاذىـضربوف : فجعموا ييقوؿ؟ اه! ما بالك ، فالرجؿ جمس يتمفت (ٙ)فسكت، فعممت أني

نما عممو أف ىذا ال ، إعادة الصبلةبيأمره  لـ بعد الصبلة -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي ، ويتكمـ، وينظر ألعينيـ وا 
قاؿ لو  ركاف وىو جاىؿباأل حديث المسيء صبلتو لما كاف مخبل بينما، مع أنو في الوقت، فقط ،يصمح في الصبلة

 أخؿ، بالمأمور أخؿألنو  ،؟مع أنو جاىؿ ماذال، (ٚ)((تصؿ  فإنؾ لـ  فصؿ  رجع ))ا: -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
   .في تقرير ىذا الفرؽ بيف المأمورات وبيف المنييات -رحميـ اهلل-ىكذا يستدؿ العمماء ، باألركاف

                                                           

 والمفظ ومسمـ ،(ٜٚ٘) برقـ الصبلة، تمؾ إال يعيد وال ذكر، إذا فميصؿ صبلة نسي مف باب الصبلة، مواقيت كتاب البخاري، أخرجو -4
 (.ٗٛٙ) برقـ قضائيا، تعجيؿ واستحباب الفائتة، الصبلة قضاء باب الصبلة، ومواضع المساجد كتاب لو،
 ىذا: "وقاؿ ،(ٕٔٓٛ) برقـ المستدرؾ، في والحاكـ ،(ٖٕٗٓ) برقـ والناسي، المكره طبلؽ باب الطبلؽ، كتاب ماجو، ابف أخرجو -5

 (.ٖٔٚٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولـ الشيخيف، شرط عمى صحيح حديث
 (.ٖٚ٘أخرجو مسمـ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب تحريـ الكبلـ في الصبلة، ونسخ ما كاف مف إباحتو، برقـ ) -6
ـ في الصموات كميا، في  -7 ـ والمأمو الحضر والسفر، وما يجير فييا وما يخافت، أخرجو البخاري، كتاب األذاف، باب وجوب القراءة لئلما

 (.ٜٖٚ(، ومسمـ، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة، برقـ )ٚ٘ٚبرقـ )



وجاءنا ، مف الميؿ ولـ يبيت النية، أو النذر، أو مف القضاء، مف رمضافا يومً  لو أنو صاـ: خر في الصياـآمثاؿ 
ـ  ـ النذر أنوِ  لـ ،أنا ما نويت الصوـ: ولكف قاؿ، نتيىاو بعدما غربت الشمس وصا ـ الفرض أو صو فماذا نقوؿ  ،صو

 ؟و ىذا اليـوئيجز لو؟ ىؿ 
 .حتى ينوي، وال عف النذر، و عف الفرضئيجز ال 

 ؟ فما الحكـ لكنو لو أكؿ أو شرب وىو صائـ نسيانًا أو جيبلً ، فالنية مف باب المأمورات
 .لمحديث الذي ذكرتو آنفاً ، صومو صحيح
: يقوؿ، ةمر أنا أوؿ : يقوؿ، حراـ وىو ال يدريإالميقات مف غير ز لو تجاو ، الحج: في األحكاـ األخرى قؿ مثؿ ذلؾ

ـ أتنبواإلتجاوزت  ـ وأنا أتحدث مع صاحبي ول ، وصمت إلى كنت نائماً حينما قاربنا الميقاترة ئأو كنت في الطا، حرا
فإف ، أف ترجع إلى الميقات وتحـرفعميؾ ، مأمورل ىذا ترؾ: نقوؿ لو، اؿ لو؟ ىنا ترؾ مأمورً فماذا نقو  ولـ أحـرة جد

 .المأمورت تركؾ ألن؛ عميؾ دـ: لـ يفعؿ نقوؿ
ـ وجاءنا محرمً ، ورظالمحرتكب الو أنو و  ـ بالقمباإل: وعميو ثوب وشماغ وقاؿ اىذا إنساف محر  ال ،ال: لو نقوؿ، حرا

ؿ النبي أبالطيب وس خمضس عميو شيء، مثؿ الرجؿ الذي تيل جاىؿ؟ ىؿ عميو شيء، خمع ىذا عنؾ، اىذا يصمح
قص  وأأف ىذا اإلنساف قص أظفاره  وكذلؾ لو، ولـ يرتب عميو جزاءً ، (ٛ)فأمره أف يغسمو -صمى اهلل عميو وسمـ-

  .ىؿ عميو شيء؟أو ناسيًا شعره جاىبًل 
 .ليس عميو شيء: الجواب

لكنو يرتفع ، جيبلً نسياناً  وترك ،ذمتوو فيو في لب بو مف ترؾ المأمور ط، يفرقوف بيف المأمورات والمنيياتفالعمماء إذاً 
ـ القيامة وىو ناسٍ  لكف، ـ ليذا الترؾ فإف تذكره فيو مطالب بوثاإلعنو  ـ يصمو ىؿ عميو  ىذا لو بقي إلى يو الفرض ول

 شيء؟
 .ألنو ناسٍ ؛ ليس عميو شيء

 والحاالت؟ عمى إطبلقو في جميع الصور الكبلـىذا وىؿ 
فالصبلة مثبًل التي تركتيا المرأة تظف أنو ال يجب عمييا أف تصمييا في حاؿ ، بعض أىؿ العمـ يستثنوف منو

ىؿ يجب عمييا أف تصمي ة مستحاضفيي اآلف ، ظف أف الدماء أحكاميا واحدةت مويتجكثير مف النساء ، ستحاضةاال
 ؟ةستحاضاالفي حاؿ 
وال ، ةستحاضاالوأنا ال أصمي في حاؿ  ةخمسيف سن منذأنا : نعـ، لكف بعض النساء تجيؿ ىذا، فتقوؿ: الجواب
 تقضيف ىذا جميعًا؟  :فما الحكـ؟ ىؿ نقوؿ ليا، أصوـ

 .ىذا في ذمتيا، نعـ: بعض أىؿ العمـ يقوؿ
 .عمييا اىذا فيو مشقة عظيمة جد  لكف 

ما ، (ٜ)ليس عمييا قضاء الصبلة وال الصوـ إذا خرج وقت الصبلة: يقوؿ -رحمو اهلل- ةف تيميبسبلـ ااإلمثؿ شيخ 
 الدليؿ عمى أنو ال يجب عمييا؟

                                                           

 (.ٕٖٗ) برقـ الطائؼ، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو -8
 (.ٕٓٔ-ٔٓٔ/ ٕٕ) الفتاوى مجموع: انظر -9



 :أدلة: الدليؿ
فما قاؿ ليا  ،(ٓٔ)؟ستحاض وأدع الصبلة والصوـأُ ني : إ-صمى اهلل عميو وسمـ-قالت لمنبي منة لما حَ  حديث: منيا

ـ المؤمنيف زينب بنت جحشىي و ، يجب عميؾ أف تقضي ىذا جميعاً  :-صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  والنبي ، أخت أ
، ومع ذلؾ عذرىا لجيميا، مكاف أف تسأؿ أختيا فميس العمـ بعيد المناؿ عنياوباإل، عندىـ -اهلل عميو وسمـصمى -

 .عادةباإلما طالبيا 
صبلتؾ  إف :-صمى اهلل عميو وسمـ-ما قاؿ لو النبي ، (ٔٔ)ي تكمـ في الصبلةذلاممي معاوية بف الحكـ الس  : حديث
ـ األركافأألنو ما - األقؿ المسيء صبلتوأو عمى ، باطمة الطريقةذه كميا بي  :-صمى اهلل عميو وسمـ- ما قاؿ لو -قا
فأعد كؿ ، -عز وجؿ-قـ صبلتؾ كما أمر اهلل ألنؾ لـ تُ ؛ السنوات التي كنت تصمييا صبلتؾ فييا باطمةذه كؿ ى

نما عممو، ما قاؿ لو ىذا، ىذه الصموات  .وا 
، حديث عمر مع عمار بف ياسر، وىو جنب لـ يعمـ بالتيمـما صمى حين -رضي اهلل تعالى عنو-عمر : حديث

نما ع، ما أمره أف يعيد تمؾ الصبلة -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي ، أنو صمى وىو جنب :فالحاصؿ مو كيؼ موا 
 .(ٕٔ)يفعؿ
 خرجالتي الصبلة  :في مثؿ، ف اإلنساف في حاؿ الجيؿ ونحو ذلؾسبلـ عمى أاإلدلة يستدؿ بيا مثؿ شيخ ه األفيذ

 .وىكذاة، ستحاضاالمثؿ وىكذا في المرأة التي كانت تجيؿ أنو يمزميا الصـو في ، أنو ال يطالب وقتيا
 ؟اإلنسافعف كراه يعتبر في رفع الحرج ىؿ كؿ إ :واإلكراه
ف ألو  :مثؿ؛ ةلبمنزلة اآل يصير، إلنساف فيو مسموب اإلرادة تماماً ىناؾ إكراه يكوف ا، أنواع وليس نوعاً واحداً اإلكراه 

 ىؿ يؤاخذ ىذا اإلنساف الوسط؟، أو نحو ذلؾ، فقتمو أو جرحو، خرآإنسانًا أخذ إنسانًا وضرب بو 
 ىؿ يؤاخذ؟، سقط عمييـو في بئر مثبًل ناس أه عمى أخذه وألقا، ال إرادة لو، لةصار مثؿ اآل ألنوال؛ : الجواب
 .ال: الجواب

ي في البئر ذلا :، يقولوف"رتكاب أخؼ الضرريف"ا: في قاعدة سبقت وىي اوف فييا ممحظً لكف بعض العمماء يبلحظ
ـ و ى ـ عال ـ ليقع عمى الجاىؿ  ىأين ،خر جاىؿ فماذا يصنع؟آؤالء يتفاوتوف إذا فيي رتكاب ا"مف باب  بنفسو عف العال
         ؟لكف مف األخؼ أنو يقتؿ ،اواحدً  قاتؿٌ  اواحدً  ىو قاتؿٌ ، "خؼ الضرريفأ

                                                           

 رسوؿ عف الطيارة أبواب والترمذي، (،ٕٚٛقاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصبلة، برقـ ) أخرجو أبو داود، كتاب الطيارة، باب مف -ٓٔ
 برقـ المسند، في وأحمد ،(ٕٛٔ) برقـ واحد، بغسؿ الصبلتيف بيف تجمع أنيا المستحاضة في باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل
وقد جاء في البخاري، كتاب الوضوء،  ،(ٔٙ٘) برقـ المصابيح، مشكاة في األلباني وحسنو ،"ضعيؼ إسناده: "محققوه وقاؿ ،(ٕٗٚٗٚ)

( أف السائمة: فاطمة بنت ٖٖٖ) (، وفي مسمـ، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسميا وصبلتيا، برقـٕٕٛباب غسؿ الدـ، برقـ )
ر أفأدع الصبلة؟"، فقاؿ رسوؿ فقالت: "يا رسوؿ اهلل إني امرأة أستحاض فبل أطي -صمى اهلل عميو وسمـ-أبي حبيش جاءت إلى النبي 

ذا أدبرت فاغسمي عنؾ الدـ : -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل  ))ال، إنما ذلؾ عرؽ، وليس بحيض، فإذا أقبمت حيضتؾ فدعي الصبلة، وا 
 ثـ صمي((.

 سبؽ تخريجو. -ٔٔ
 وبرقـ ،(ٖ٘ٗ) برقـ تيمـ، العطش خاؼ أو الموت، أو المرض نفسو عمى الجنب خاؼ إذا باب التيمـ، كتاب البخاري، أخرجو -ٕٔ
(ٖٗٙ.) 



، لكف عمى كؿ حاؿ ىو مسموب اإلرادة، ويستبقي العالـ، يموت الجاىؿل، بنفسو إلى الجاىؿ ىأين: يقولوفف، الجاىؿ
 .يأخذه ويضرب بو، لةمف اإلكراه يكوف اإلنساف مثؿ اآل ىذا نوع، فيو غير مؤاخذ

حيث برادتو يسمبو إ لكف، خرآلالضرر لقد ال يأخذه ويوصؿ بو ، يشبو ىذا إكراه معتبر: النوع الثاني مف اإلكراه ىو
، افع عف نفسيتستطيع أف تدال ألنيا ة؛ فيي غير مؤاخذ، ويفجر بيا، أف يأخذ امرأة ويربطيا :، مثؿال يستطيع أف يمتنع

 .فيي مكرىة مسموبة اإلرادة
، مبرحاً ضرب ضرباً معتبراً نساف يُ أف ىذا اإل :مثؿ، ضرر معتبرفيو وىو ما يمحؽ اإلنساف ، ىناؾ أيضاً إكراه معتبر

فما حكـ ىذا اإلكراه؟ ىؿ يعتبر ىذا ، يفعؿ ىذا الشيء إال أف، أو نحو ذلؾ، و أو يحبسئقطع عضو مف أعضاأو يُ 
فيؿ ىذا يعذر ، ف لـ تفعؿ ىذا الشيءلو: إمع وجود اإلكراه عنده إرادة ييدده بالقتؿ، يقوؿ  ،لو إرادة؟ الحظ بإطبلؽ

  فيو بإطبلؽ؟
 .ال: الجواب

ال اآلف أقتمؾ اتقتؿ فبلنً : قاؿ، أنو ىدده بالقتؿ لو  تمو؟فيؿ يجوز لو أف يقدـ عمى ق، وىو يعمـ أنو قاتمو، وا 
، فبل يجوز، قتؿ ذلؾ يجوز لو أف يستبقي نفسو في سبيؿ فبلة، لعصمافي وىو مثمو ، ألف ذاؾ معصوـ؛ ال: الجواب

 .تمو ال يجوز أف يقدـ عمى قتؿ ىذاحتى لو ق
 الخمر ىؿ يجوز لو أف يشرب؟ هرب ىذأقتمؾ أو تش: لو أنو قاؿ لكف

 .نعـ: الجواب
ـ رمضاف وجاء إنساف وفتح فمو فيذا إكراه ، أف يقتمو وىدده، ذاهآمسكو وضربو و أأو ، الماء وصب فيو، لو إنساف صائ

 فيؿ يجوز لو أف يأكؿ؟ ، يغمب عمى ظنو أنو يفعؿ وأوىو يعمـ أنو يفعؿ ، يحبسوأف أو 
 .نعـ: الجواب

 ؟ىؿ يفطر بيذا األكؿ
كـ، رتفع عنو الحاو ، ثـاإل رتفع عنوافبلحظ ىنا ، ألف اإلنساف ال يؤاخذ باإلكراه؛ صومو صحيحيفطر،  ال: الجواب

 .فاألكؿ ىذا ال يعتبر
 وميا؟صمسموبة اإلرادة تمامًا ما حكـ ، يائأخذىا وربطيا ووطِ ف مرأتو وىي صائمةلو أنو جاء ال

 .صحيح
 ؿ أو الضرب أو نحو ذلؾ فما الحكـ؟أنو ىددىا بالقت لو

 .لوجود اإلكراهة؛ صوميا صحيح، وال قضاء عمييا وال كفار 
 اكأف يكوف ىذا اإلنساف طبيبً ؛ ه بأمر ينتظر عائدتو في المستقبؿأو أنو ىدد، إذا كاف اإلكراه مجرد تيديد فقط أما
أو أف ىذا ، اما يعتبر ىذا إكراىً  ،أو أحد أوالدؾ أنا ما أعالجؾت إذا مرضى تر لو:  يقوؿف، اهسو   يوجد في البمدوال

ـ تفعؿ ىذا الشيءإ: ويقوؿ لو، اف مريضاإلنس وال يدري ، ألف الشفاء منتظر؛ اال يعتبر ىذا إكراىً  ،نا ال أعالجؾفأ ف ل
فيذا ، أو نحو ىذا، ضربة يسيرة، شتمة، كذلؾ لو أنو يأتيو منو كممة، فمثؿ ىذا ال يعتبر، يحصؿال ىؿ يحصؿ أو 

 ليس مف، افيذا ال يعتبر إكراىً ، أو نحو ىذا، لة الحجابأا يزجرىا في مسأبوى، الولد أو البنت أميا تزجرىا، ال يعتبر
 ا.شرعً  اإلكراه المعتبرأعني ء، اإلكراه في شي



 نُ مأسقطو معبوُدنا الرح***  والخطُأ واإلكراُه والنسيانُ 
ىؿ ، كراهإذا كاف اإلنساف يعذر بالنسياف والجيؿ واإل، الثاني يذكر قيداً ليذه القاعدة اآلف فيمنا ىذا البيت، ثـ البيت

أو نحو ، أو جيبلً  أالتي أتمفيا خط الناس ، لكف أيضاً حتى في حقوؽثـ ال شؾىو مف ناحية اإل؟ ىذا في كؿ شيء
ـ سيارة إنساف خطأ مف غير عمد لو أنو ،ذلؾ ـ و ئ واهلل أنا مخط: قوؿي، صد  -عز وجؿ-واهلل ، ـ سيارتؾأقصد صدْ ل
ذا كاف اهلل ، (ٖٔ)((قد فعمت)): قاؿ، [ٕٙٛ: البقرة] َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{}: يقوؿ العظيـ  -عز وجؿ-وا 
 .  السيارةه بإصبلح ىذ ابً نا لست مطالَ أف؟ عف حقوقو فما حقوقؾ أنت افعقد 

ه ىؿ ىذا بيذ، َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{}: ىذا خطأ، ال: قاؿ ،ةىات الدي: بالخطأ قالوا لو اقتؿ إنسانً 
طأ المتمفات حينما وقع عمييا عف طريؽ الخه لكف بقي الضماف ليذ، غير متعمدألنو ثـ اإلو رتفع عناىو ؟ الصورة
 :فيقوؿ، أو بسبب النسياف، والجيؿ

 وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ  لكن
تبلؼ فاإل، أو نحو ذلؾ، يتمؼ مع طوؿ الزماف ،فةبآ وقد يقع، فعمو التمؼ قد يكوف بسبب: تبلؼ والتمؼالفرؽ بيف اإل

  .التسبببيكوف عادة بالمباشرة أو  إذاً 
 .ألقى دابتو في حفرة فماتت، فيذا إتبلؼ، ومات، في حفرة القى إنسانً ألو أنو  :مثؿ :مباشرة

 طفؿ ووقع فييا يضمف أو ما يضمف؟ وجاء إنساف أعمى أو الو أنو حفر في الطريؽ بئرً  :مثؿ :تسببوال
فييا مف الذي يطالب؟  اوجاء إنساف ودفع إنسانً  ا، ىذا إنساف حفر بئرً جتمع المباشر مع المتسببالكف لو ، يضمف
 .إلى المتسبب إذا عدـ المباشر نرجع لكف، المباشر
سيارة بالميؿ ، جاءت فييا طاح فييا، جاء طفؿ وطاحجاء إنساف أعمى و ، في الطريؽ ليس ىذا موضع حفر ابئرً  حفرتَ 
 ؟ىؿ يضمف مف سقط فييا، في مزرعتو، ئر في مكاف لمحفربلكف لو أنو حفر ال، فتضمف، فييات وطاح
 .ال يضمف: الجواب

؟ ىذه الحالةفي مف الذي يضمف ، السيارةه ىذ وجاء إنساف وصدـ، موقوؼلؼ سيارتو في مكاف ال يصمح لو أنو أوق
 .خرآفتسبب في ضرر ، ليس لو أف يقؼ فيوالذي  الذي وقؼ في ىذا المكاف ىذا اإلنساف وى

 :يقوؿ
  وَيْنَتِفي التأثيُم عنو والزََّللْ ***  لكن مَع اإلتالِف َيْثُبُت البدلْ 

ـ عميوإال فإنو  أو جاىؿ أو ناسٍ  ئإذا أتمؼ وىو مخطيعني  ـ لكف يثبت البدؿ، يُ اإل ويرتفع عن، ث يضمف ىذا ، بطالَ ث
ـ داود  -جؿعز و -ذكر اهلل ؛ كما الشيء الذي أتمفو ـ فييا افي الخصومة التي  -صمى اهلل عميو وسمـ-في حك ختص
ـ ه فاآلف ىذ، [ٛٚ: األنبياء] َنَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوِم{} ذيرجبلف في الزرع ال ىبت وأكمت ذ فمو أف البييمة، -بيائـ-غن

 ؟ مف يضمف، وما إلى ذلؾ، زرع ىذا اإلنساف والحب
 .ال تضمفيي ف، يضمف صاحب البييمة الذي
 ؟ىؿ ىذا بإطبلقولكف 

                                                           

 سبؽ تخريجو. -ٖٔ



ـ أف يحفظوا زرعيـأىؿ ، ليس بإطبلقو: الجواب ، فإذا أطمؽ الميؿفي  وأىؿ الدواب يحفظونيا، في النيار الزرع عميي
 .فيضمف، وأكمت، و في الميؿ ودخمت في مزارع الناسدواب

 وىؤالء، ا الطفؿ الصغير أبو سنتيففخرج ىذ، مفرط، حفظياي أف في أمر مف األمور التي يجب عميو كذلؾ لو أنو فرط
وصدمتو سيارة ىؿ ىذا الطفؿ أبو سنتيف فخرج ا، مفتوحً  ف البابو تركيو  ،طريؽ سريع، الناس يسكنوف عمى الشارع

 مة األب واألـ في مثؿ ىذه الحالة؟تبرأ ذ
 .لوجود التفريطلماذا؟ ، ال: الجواب

 .؟حدث ذلؾكيؼ ، ؟-حديث الوالدة- اوجدتو ميتً فأتيت إلى ولدي : قوؿتساء كثير مف الحاالت تسأؿ الن
ركتو في وقت يترؾ ىؿ ت؟ عنده أحدف اىؿ ك؟ ويف وضعتْ أنظر فيُ  ،فحممو وسقط منو، أخوه أو أختو: أخذه أحياناً تقوؿ

ـ بعد ، فينظر إلى المبلبسات الواقعة ،فيو عادة أو ال؟ كفارة أو ليس  ىؿ عمييا، ذلؾ أنيا مؤاخذة أو غير مؤاخذةفيحك
   .بحسب الحالة الواقعة في التفريط، عمييا كفارة مثبلً 

طريؽ  ئة وثمانيف عمىاممشي أأنا واهلل  :نظر لو جاء إنساف وقاؿيُ ، السيارات التي تحصؿ لمناس بالخطأحوادث 
 .امفرطً  يعتبر، فيذا ومات بسيارة أخرىا وصار لي حادث وصدمت إنسانً ، الرياض

، فماتوا، يبر و فسقط الك ،بريو أمشي عمى ك، ئةام وأمشي، في السيارةة أنا أمشي ومعي خمس: يقوؿ الكف لو أف إنسانً 
 .ةألنو ال تفريط مف جيتو ألبت؛ قوؿ بعض أىؿ العمـعمى وليس عميو ال دية وال كفارة ، ايذا ال يعتبر مفرطً ف
  ؟ إذا صدميا إنساف ومات ةىؿ ىؤالء يسمموف مف التبع، ، ويصدميا الناسب بدوف راعٍ الذيف يتركوف الجماؿ تذىو 

 ؟لماذاة، ال يسمموف مف التبع
 .لتفريطيـ

 ؟ بالضماف سياراتا عمى طريؽ تمفيأصدميا و ذي لاىؿ يطالب 
 .وىكذا، ىو ىدر بؿال يضمف، 

، وديعةة عندؾ أمان وضع اإنسانً  مثؿ لو أف؛ وعدـ التفريط في بعض الصور التفريط: قضية الضماففي يبلحظ و 
 ماذا تصنع؟ ،مجوىرات ،عندؾ ماالوضع ؟ ىذا الجياز يف وضعتَ أ ،اعندؾ جيازً  وضعأو ، ببلإأو  اعندؾ غنمً  وضع
ا، ومنيا ما مات عطشً ، فمنيا ما خرج وضاع، وتركت الباب ليا مفتوحاً ، في سقييا وفي عمفيا فرطتَ البيائـ ه ىذ

  يا.تضمنف، مات جوعاً ما ومنيا 
، فة مف اهللآت اءج، ىاؤ ويكم، المناسب والشراب المناسب ويرعاىالكف إنساف يضع ليا الطعاـ المناسب والمكاف 

 .يضمنيافبل ، البيائـماتت ىذه جاءىا مرض، ف
فتمؼ ، وىذا ينبش، ىذا يحركو، تركتو عند األطفاؿ في متناوليـ، فىذا وديعة: وقاؿا، أعطاؾ ىذا اإلنساف جيازً 

  .التفريط لوجود تضمفف، جياز ال يحتمؿ ىذاالو غرفة حارة، في أو وضعتو ، الجياز
؛ تضمف، فويمزقوف أوراقو، الكتابفأخذ األطفاؿ يخططوف عمى ، وضعت الكتاب في مكاف فيو أطفاؿ، ؾ كتاباً أعطا

بخبلؼ ، ليا حرز يميؽ بياه أعطاؾ مجوىرات ىذ مثبلً  ،ؿ التي يأخذىا الناس ودائعوىكذا في األموا، ألنؾ فرطت
حترؽ ، فالو األطفاؿ يصؿ، ما ي الدرج األعمى في المطبخعتو فضو  انأ :المرأة تقوؿأف ، الكتاب ممكف مثبل الكتاب
، أدري مف أخذىاما  ،رقتسُ : ثـ تقوؿ، تضعيا في الدرج األعمى في المطبخما لكف مثؿ المجوىرات ، المطبخ



 .وىكذا، ليست كالكتاب، المجوىرات ليا حرز يصمح ليا
ـ تبرأ ذمتو"ىي:  عف ىذه القاعدة" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-عبارة المؤلؼ و   مف ترؾ المأمور جيبلً أو نسياناً ل

 ".ذمتو وتمت عبادتو تئأو نسياف بر  ور وىو معذور بجيؿظومف فعؿ المحإال بفعمو، 
 ."تبلؼ يستوي فيو المتعمد والجاىؿ والناسياإل"": القواعد الجامعة"خر مف آفي موضع  تبلؼقاعدة اإلوقاؿ في 

التسمية ناسياً أو جاىبلً أف ف ترؾ إيرى أنو  لة التسمية عمى الذبيحةأبعض السمؼ في مسف :ناسياً  مف ترؾ المأمورف
 .يحة ال تحؿالذب

 .الواجب يسقط بالنسيافىذا أف  وبعضيـ يرى
نما مندوب إلييا، و أف التسمية ليست بواجبة أصبلً  رىوبعضيـ ي  .عز وجؿ-ال يذبح لغير اهلل  ولكف، ا 

 دمي؟بحؽ اآل متعمقاً تبلؼ ما كاف متعمقًا بحؽ اهلل وما كاف في اإل ىؿ يستوي: تبلؼفيما يتعمؽ باإل لةأمس
 .يستوي: بعض العمماء يقولوف

 .أنو ال يستوي: واألقرب
أو في أرض الحرـ وىو ، وىو محـر أثالو اآلف لو أنو قتؿ الصيد خطم؛ مبنية عمى المسامحة -عز وجؿ-حقوؽ اهلل 
 ؟ قتؿ الصيد فما الحكـ، غير محـر

ًدا{}اَل َتْقُتُموْا : يقوؿ عف الصيد -عز وجؿ-اهلل  َتَعمِّ ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَمُو ِمنُكم مُّ : قاؿ ،يةاآل [ٜ٘: المائدة] الصَّ
ًدا} َتَعمِّ مف قتمو خطًأ فميس أف : يفيـ يةريؽ الخطأ بمفيـو المخالفة في اآلفقتؿ الصيد عف ط، برفيذا القيد معت، {مُّ

ـ ابف تيمية واباإلوىذا الذي مشى عميو شيخ ، فيذا القيد معتبر، عميو الجزاء ـ وابف جرير الطبريسبل  .وجماعة، ف القي
نما قالوا، يسقط عنو الجزاء إذا كاف مخطئاً  وذىب كثير مف أىؿ العمـ إلى أنو ال ىذا أف ، ألنو الغالب" متعمداً ": وا 

، لكف ىذا غير صحيح، ستفزه الصيد فعمد إليو فقتموالعادة أف اإلنساف إذا رأى الصيد با، أنو القيد خرج مخرج الغالب
ـ أف مثؿ ىذه األشياء أف الناس يحتاجو ، مخرج الغالب اوليس ذلؾ خارجً  وتعـ ، ف إلييا السيما في الزماف القديـومعمو

فما صارت ، ت قناة السويسأنشئلى أف في جزيرة العرب إ اكانت كثيرة جد  د يو صال، نذاؾآ وديالص كثرةلى البمو  بيا
، مف دور الناس وقراىـ ةوقريب، افكانت كثيرة جد  ، نقراضوتوشؾ عمى اال، انادرة جد  وصارت ، الصيود هتأتي ىذ

فإنيا تكاد تغطي الناحية التي وقعت  سرابوأالجراد إذا جاء في وقتو وجاءت  بؿ أدنى ذلؾ، ويصادفونيا في أسفارىـ
ذا كافماً فييا كالبساط تما ى تمشي عمفاإلبؿ مثبلً ونحوىا كفتأتي الدواب ، لبساطمثؿ اال يكاد يتحرؾ فيو الميؿ  ، وا 

 فيؿ يؤاخذ اإلنساف بيذا؟ ، في الميؿ وفتقتم ىذا الجراد
ًدا{}: ال، فاهلل قاؿ: الجواب  .اإلنساف فغير العمد ال يؤاخذ فيو، وذكر العمد، [ٜ٘: المائدة] َوَمن َقَتَمُو ِمنُكم مَُّتَعمِّ

 َيْثُبُت ال إذا استقلَّ فوقعْ  ***تََّبْع لن مسائِل األحكاِم في امِ و 
 ".ال يثبت استقبلاًل  يثبت تبعًا ما: "بقولو" القواعد الجامعة"في  -رحمو اهلل-عنيا المؤلؼ  عبرالقاعدة ه ىذ

العبارة األولى و  ،"ه ال مع غيرهغيرُ  ،يء يثبت مع غيرهالشوف: "يقول، عنيا بعبارات مقاربةوف وبعض العمماء يعبر 
 .سيؿأ

 ".ستقبلاًل ا ال يجوزو يجوز تبعًا : "وبعضيـ يقوؿ
 :القاعدةه ما معنى ىذ



 َيْثُبُت ال إذا استقلَّ فوقعْ  ***تََّبْع لمن مسائِل األحكاِم في او 
ـ في التبعو ": يعني يقوؿ إذا كانت يعني أف ىناؾ بعض األمور تغتفر " يثبت ال إذا استقؿ فوقع"أنو " مف مسائؿ األحكا

لو جاء اآلف : اواألمثمة كثيرة جد  ، ستقبلؿ فإنو يمنع منيالكف لو أنيا جاءت عمى سبيؿ اال، تابعة لغيرىا وفي ضمنيا
، عمؽ لوحة في المسجد أو وكالة تجارية فما الحكـ؟، عبلف وعمؽ لوحة في المسجدا  إنساف صاحب وكالة دعاية و 

 عبلف ما الحكـ؟أو وكالة اإل، التجارية دعاية لموكالة
 .فتنزع ىذه الموحة الدعائية، نيت ليذاالمساجد ما ب، ما يجوز

ـ تم، افي أسفميا توقيعً بلحظ ن؟ ممحاضرات والبرامج الثقافيةل اتعبلنلكف ما تقولوف في أوراؽ اإل فوف يوتحتيا أحياناً رق
، وىي وكاالت وأشياء تجارية، الرعاة الرسميوف: وأحياناً أكثر مف كذا؟ دعاية تجاريةه أليست ىذ، أو غير جواؿ، جواؿ
 ؟فما الحكـ فييا، مساجد ما بنيت ليذاالو ، في المسجد، و دعايةه وىذ
، وزما يج: لو وضعوىا مستقمة نقوؿ ء أصحاب وكاالت الدعاية وغيرىاىؤال" ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعاً ما: "نقوؿ

إلى الخير، دعوة إلى دعوة ه ىذ، ؿ المقصود بيا الدعايات التجارية؟ الى، الموحة التي عمقت في المسجده لكف ىذ
ف أاألفضؿ : نحف نقوؿ، جاءت عمى سبيؿ التبع وليست مقصودةه فيذ، مف البرامج المفيدة شيء، ندوة، محاضرة
 وضعت ىؿ يمنع تعميقيا في المساجد؟، لكف إذا ال توضع
 وضعناه، حؽ الوكالة تحت ىذاعبلف لو أفردنا اإل :استقبلال، "يثبت تبعاً ماال يثبت استقبلاًل "ألنو ؛ ال، ما يمنع: الجواب
 .ما يصمحىذا 

الدعاية  ؟ ىؿ المقصود ىوىؿ تجوز ؟،دعايةه أليست ىذ ؟،يس عمييا أسماء وكاالتعمب المناديؿ في المساجد أل
 ؟ليا أو المقصود المنديؿ

 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما"، "بلاًل يثبت تبعًا ماال يثبت استق"المقصود المنديؿ 
نما يفعميا أصبلً ، ؟أليس عمييا دعاية تجارية، التقويـة، زنامالر   ، والمؤسسات، أصحاب الوكاالت التجارية  عادةً وا 

 ىؿ يمنع وضعيا في المساجد؟ ،دعاية لمؤسساتيـ
اآلف  ،"ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ػ، فالتقويـىو  المقصود، و ال، لماذا؟ ألنيا جاءت عمى سبيؿ التبع: الجواب

لكف لو باعو ، لماذا؟ ألنو مجيوؿ،  يجوزبلف، الدابةه ي في بطف ىذذلاأنا أبيعؾ الحمؿ : في مسائؿ البيع لو قاؿ
 ".يجوز تبعًا ماال يجوز استقبلاًل "؟ ماذال، جائز الدابة وىي حامؿ

وىو  ،لبستـأبيعؾ ىذا اأنا : قاؿ ،ىكذا، بظاىر ىوا م كينة السيارة وىو مختؼٍ افي داخؿ م لو أنو باعو البستـ الذي
  ظاىر مثبًل يجوز؟بما ىو 

يجوز تبعًا ماال يجوز "ػ، فىدىاشا، و يعرؼ السيارةو ، لكنالبساتـ رأىما ، نو لو أنو باعو السيارة ببساتميالك، ال
 ؟ يجوز، الكفربداخؿ ىذا  الذيؾ أبيعؾ المست: قاؿلو ، "استقبلاًل 

  .حتى يراه، ال
 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ،فإف ذلؾ يجوز الكفر بكاممولو باعو السيارة أو لكف 

، بالجممة لكف لو باعيا، فإف البيع ال يجوز، منيا مجيوالً  االت وكثير مف األشياء لو باع جزءً وقؿ مثؿ ذلؾ في بيع اآل
  ".استقبلاًل ز يجو  ال يجوز تبعًا ما" ،وفييا ىذا الجزء فإنو يغتفر، ىكذا



يتكمـ عف روث  -رحمو اهلل–سبلـ ابف تيمية مثؿ شيخ اإل -حتى تعرؼ نعمة اهلل عمينا فقط -رحميـ اهلل–العمماء 
: يقوؿ، حيفوالطة يوجد في العجينأنو روث الفأر طبيعي  في وقتيـ ،ف التحرز منو في الطعاـىذا ال يمك: يقوؿ، الفأر

، ستقذر الخبيثالمف إنساناً أراد فقط أف يأكؿ ىذا يعني لو أ"، ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعاً ما" ػف، ال يمكف التحرز منو
  ؟ يجوز

 .ال
 ".ال يجوز استقبلالً  يجوز تبعًا ما": نقوؿ، فيو مثؿ ىذا، ويوجد ف لو أنو يأكؿ الخبزلك
   .؟يجوز؟ ما حكـ أكؿ الدود ،أكؿ الديداف :فيقؿ مثؿ ذلؾ و 

 ".ال يجوز استقبلاًل  يجوز تبعًا ما" ،يجوز، فالدودأنو أكؿ فاكية بما فييا مف لكف لو ، ما يجوز
 يجوز؟، عف جديه ىذ: إنساف يصمي ركعتيف يقوؿ؟ جاء وىؿ يصمي أحد عف أحد

 .ال: الجواب
 ؟ ف لمفاالركعت، ثـ صمى ركعتي الطواؼ، لكف لو أنو طاؼ عف غيره

 .لمذي طاؼ عنو
 صمى عنو ركعتيف؟ كيؼ
 .ىي تابعة لمطواؼ" استقبلاًل ال يجوز  يجوز تبعًا ما: "نقوؿ

 سقطت الجنيف خرج ميتاً يجوز أكمو؟؟ دابة أيجوز أكمو، خرج الجنيف ميتاً مف بطف الدابة وقؿ مثؿ ذلؾ أيضاً لو أنو
ـ لما شؽ بطنيا و ال ـ ذبحت والجنيف، جد فيو جنيناً ، لكف لو ذبح الشاة ث ؟ لماذا ،يجوز أكؿ ىذا الجنيفف، ىذا مات يو

 .ستقبلاًل اال يجوز  فجاز تبعًا ما"، الجنيف ذكاة أموذكاة "ألف 
 ما الحكـ؟، ثـ جمس بعد الركعة األولى لمتشيد، مظيرلكبر و  إنساف متعمداً  ؿ مثؿ ذلؾ في الصبلة اآلف لو جاءوق

 .ىذا ال يصح: نقوؿ
تعتبر المسبوؽ يذا وبالنسبة ل، سيجمس بعد الركعة الثانية ماـ طبيعياإل، ماـف لو أنو كاف مسبوقًا وصمى مع اإللك

ف الصورة األولى ما الفرؽ بي، ركعة األولى بالنسبة إليو لمتشيدفإنو يجمس بعد ال، فاتتو ركعة المسبوؽ ،الركعة األولى
 ؟والصورة الثانية

 .ماـألنو تبع لئل"؛ ال يجوز استقبلاًل  وز تبعًا مايج"
ـ في الركعة األولىوقع لئل بؿ السيو، اىذا المصمي ما سي، وىكذا في سجود السيو ، وىذا جاء في الركعة الثالثة، ما

 جد لمسيو ىؿ يسجد معو أو ال يسجد؟ماـ سواإل
 .وىكذا، القاعدةه عمى ىذ يسجد بناءً 

 ُحْكٌم من الشرِع الشريِف لم ُيَحدّْ *** والعرُف معموٌل بو إذا َوَرْد 
ـ بو كَ حَ  كـٍ حُ  رجع إليو في كؿالعرؼ والعادة يُ "ة": الجامعالقواعد في " -رحمو اهلل-القاعدة عند المؤلؼ ه نص ىذ

 ".الشارع ولـ يحده بحد
 ؟ما ىي العادة، قاعدةىذا نص ال"، مةالعادة محكَّ : "يقاؿ، االقاعدة بعبارة قصيرة جد  ه نختصر ىذأف يمكف و 

 .عندىـ احتى صار ذلؾ مستقر   أي تتابعوا عمى فعمو، الناس هعتاداالعادة ما 



 .ستمر عميو العمؿ عندىـاأو ، ما تعارؼ عميو الناس والعرؼ
 دة وبيف العرؼ؟االفرؽ بيف الع ما

 .العادة ىي العرؼ: بعض العمماء يقوؿ
 .وىذا فيو نظر، خر في األفعاؿعضيـ يجعؿ أحدىما في األقواؿ واآلوب

 كيؼ تكوف العادة أعـ مف العرؼ؟، ف العادة أعـ مف العرؼإ: يقاؿلكف يمكف أف 
عادة أنو يناـ بعد صبلة ، عادة بالنسبة إليو، ربشكؿ مستم يفعؿ عمبًل مف األعماؿأف أنو معتاد اآلف اإلنساف لو 

 عند الناس؟ اىؿ ىذا يعتبر عرفً ، كؿ يوـ العصر
 .يناموف في الميؿ،  يناموفال، العرؼ أف الناس في العصر ينتشروف، ال: الجواب

  لكف ىؿ ىذا عرؼ؟ ، عادتوه فيذ، دائمًا ىكذا ،إلى أف يصبح يناـ في النيار ويسير في الميؿ انً لو أف إنسا
وال يسمى ، عادة فيذا يسمى، نتشاروالنيار محؿ اال، وقت النوـ ،ىو محؿ النوـ ،اف النوـالعرؼ أف الميؿ ىو مك، ال

  ا.عرفً 
 .بينيـا متعارفً ، عند الناس ذائعاً بينما العرؼ يكوف ، عادة: ختص باإلنساف يقاؿ لواما ف إذ

 أو أنو يتفاوت؟ -عمى وزف واحد-احدة وىذا العرؼ ىؿ ىو عمى وتيرة و 
تأجر أجراء فمو أنو اس، واليقظة في النيار، مثؿ النـو في الميؿ، عرؼ لمناس عموماً  ىناؾ :نواعأ ،العرؼ متفاوت

 ؟والنيار ما عندنا عمؿ، دنا بالميؿالشغؿ عن: قاؿ، وقدموا لمبمد واءجاا ىـ لمأثـ فاج، في أي مكاف في العالـ
تأتي أف ا أمّ ، تفاؽ مسبؽاشرط و نظاـ عالمي أف العمؿ يكوف في النيار إال ب، عندنا عرؼ عاـ يا أخي، اليقولوف: 

ـ تفاجئنا أنيا بالميؿ يَ انوتتفؽ معنا عمى أف نعمؿ عندؾ ثم ، العرؼإلى ختصموا يرجع افمو ، يذا غير مقبوؿف ساعات ث
ـ عند الناس ـ الذي ال، ىذا عرؼ عا عرؼ خاص  ىناؾ، فيو عرؼ عاـ،  يختص ببمد أو بناحية أو بطائفةالعرؼ العا

تكاليؼ  ،واج، نفقات الز عداد لمزواجاإل أف الناس في ىذا البمد ثبًل لو فرضنايعني م، في بعض البمداف دوف بعض
فجاء ، أو عمى الزوج، ىذا عرفيـ، أىؿ الولد مثبلً  الزواج عمىفي منطقة أخرى تكاليؼ ، و الزواج عمى أىؿ البنت

 ختصموا؟افما الحكـ إذا ، تكاليؼ عمى الزوجالأف إنساف وتزوج مف تمؾ الناحية التي عرفيـ فييا 
، الزوج ىعرؼ الناس فييا أف تكاليؼ الزواج عم أنت جئت إلى بمدٍ ، عرفؾ أنت غير معتبر: فيقاؿ، ينظر في عرفيـ

  .الذي تتحمؿ ىذه األشياءأنت ف
ولذلؾ الذي ، أىؿ فف مف الفنوفب، بطائفة مف الناس، بأىؿ بمد اا، خاص  يكوف خاص  وقد ، االعرؼ قد يكوف عام   إذاً 

ـ اهلل-يقرأ في كتب العمماء  العادة عند األصولييف ليا معنى،  لةأيعني اآلف مس، صطبلحيـاأف يعرؼ  يغنبي -رحمي
 حتماؿ، وعند الفقياء ما دخمو االعند األصولييف مستوي الطرفيف -ذكرناه سابقاالذي -الشؾ ، معنىوعند الفقياء ليا 

 .شؾ: فيقاؿ لو
ـ فيحاكميـ فمف يقرأ ألىؿ فف يجب أف يع، الطرفيف يال يشترط أف يكوف مستو ، لو شؾ صمى ثبلثاً أو أربعاً  رؼ عرفي

ىؤالء تعريفيـ ، ثيف تعريؼ معنى السنةويقرأ لممحد  ، الفقو أو السنةولييف تعريؼ معنى ىو يقرأ لؤلص، إلى ىذا العرؼ
صمى اهلل -فالسنة عند أىؿ الحديث ىي ما ثبت عف النبي ، في كتب الحديث يقرأأف فيذا اإلنساف معتاد ، يختمؼ

الشارع أمرًا غير ما أمر بو : ، لكف عند األصولييفهخر آإلى  ،قيةمُ قية أو خُ مْ أو صفة خَ  و فعؿأ مف قوؿ -عميو وسمـ



تي إنساف ويعمؽ عمى  يأبلف، صولييفالسنة عند األه ىذ، ما يستحؽ فاعمو الثواب، وال يستحؽ تاركو العقاب، أو جاـز
أو فعؿ أو تقرير  مف قوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-والصحيح أف السنة ما ثبت عف النبي ، ىذا غمط: الكتاب ويقوؿ

ليـ ىب أحياناً يكوف وىكذا أىؿ المذ، فيذا قصدىـ، صطبلحيـا تعرؼ بد أفال أ لؤلصولييف اآلفر تق، أنت أو وصؼ
 .يراعي ذلؾ صطبلح أفالمفروض إذا قرأ اإلنساف ألىؿ اف، وىذا كثير، صطبلحاتا
؛ قد أحاؿ عمى العرؼ في الكثير مف األمور -عز وجؿ-واهلل ، عرفنا ما ىي العادة" مةالعادة محكَّ "قاعدة  المقصود أفف

لماذا؟ ألف ىذا يختمؼ ، ما حدد كـ يدفع[ ٖٖٕ: البقرة]{ ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُينَّ  ِرْزُقُينَّ  َلوُ  اْلَمْوُلودِ  َوعَمى}: قاؿكما 
جتو غير النفقة التي فقد يكوف ىذا اإلنساف النفقة التي تصمح لزو ، نى وفقرزماف والمكاف والحاؿ مف غِ ختبلؼ الاب

ـ اهلل-وليذا الفقياء ، ذا فقيروىىذا غني ، فبلف تصمح لزوجة ات فيمف تزوج امرأة غنية وىو يتكمموف في النفق -رحمي
 .يسكنيا فيما يصمح لمثميا، أنو ما يسكنيا في خرابة، غني
 .ما يسكنيا في خرابة، ميما كاف، فالتوسط، وىي غنية افقيرً  كافأنو لو 

إذا ىو ، فالتوسط، وىي فقيرة ا وسعيا، لكف إذا كاف غني  ال يكمؼ اهلل نفسًا إال اإذا كاف فقيرً ، لو أنيا فقيرة وىو غني
 .[ٚ: الطبلؽ] اَل ُيَكمُِّف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَىا{}: فقير وىي غنية

َسَعٍة مِّن }ِلُينِفْق ُذو : -عز وجؿ-كما قاؿ اهلل  ،يا وينفؽ عمييا نفقة الئقة بحالولو أنو كاف متوسط الحاؿ فيسكن
و ىناؾ أ ة دائماً العادة عمى إطبلقيا محمكَّ ىؿ ىذه "، مةالعادة محكَّ "ػف، تمؼ بحسب العرؼيذا يخف، [ٚ:الطبلؽ] َسَعِتِو{

 .؟ر ىذه العادةبشروط حتى نعت
 .والطبع السميـ، الشرعوفؽ إذا كانت جارية عمى " مةالعادة محكَّ ": يقيد ىذه القاعدة بعض العمماء

ـ جاء وقت الوفاء قاؿو ، قترض مف إنساف ماالا، لو إنساف جاء و "مةالعادة محكَّ "يعني   ؼثنيف ونصاأريد : الدائف يو
 .ىذا شيء متعارؼ في البمد، ئةابالم
البمد الذي تتحدث عنو  عادة، العادة فاسدة: ، نقوؿ"مةالعادة محكَّ ": قاؿ؟ تطالبني برباأنت ،  يجوزال، ىذا قرضلكف 

ـ ، غير صحيحة ، معتبرةالعادة غير  هىذ، يجوزما يذا ، فزيادة ؼف ونصيثنايدفع  اأقرض أحدً مف  فأإذا كاف ىذا عرفي
 .؟ ألنيا تخالؼ الشرعاماذل، فيي ممغاة شرعاً 

 العادة ما حكميا؟ه فيذ، الرجؿ يخرج أماـ النساء في منصة لو أنو تزوج امرأة في بمد ومف عادتيـ أف
، وىكذا إذا أرادوا عادة فاسدة مخالفة لمشرعه ىذليـ: يقوؿ ، بنتيـاأو طمبوا خروج ، واختصموافإذا طالبوه ، عادة فاسدة

 .ال يمتفت إليياعادة فاسدة ه ىذليـ:  نقوؿ، عادتنا ال شيء فيياه ىذ: يقولوف، و ال يميؽ ألىؿ المروءات حممو عمى ما
ة البد أف تكوف غير مخالفة ىذه العاد، وال يمتفت إلييا، فإنو ال يعتد بيا أف العادة إذا كانت مخالفة لمشرع: الحاصؿف

 .لمشرع
عادة عندؾ ، عند شخص معيف، البيتىذا ما تكوف عادة عند أىؿ ة، طردبد أف تكوف عادة فعبًل مال: الثاني األمر

 .ليست عادة عند الناس، يا أخي
 .أو الذي عقده المكمؼ، الذي ابتدأه الشارعسواء الحكـ ، نعقاد الحكـا ال تكوف جديدة طارئة بعدأ: الثالث واألمر

َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِميَن : مصارؼ الزكاة يقوؿ في -عز وجؿ-مثؿ اآلف اهلل  :ابتدأه الشارع }ِإنََّما الصَّ
، يذه أشياء مضبوطة حددىا الشارع، ف[ٓٙ: التوبة] لّمِو{َعَمْيَيا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُموُبُيْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل ا



، : يقولوف، فأكثرا أف المسكيف ىو الذي ال يممؾ مميونً : رأ بعد ذلؾ في عرؼ الناسطلو أنو  ي ما ذلاىذا فقير اليـو
 جد عرؼ بيذا الشكؿ؟ىذا صحيح لو وُ  ىؿا، ده أكثر مف مميوف ىذا يعتبر فقيرً عن

، ةالعادة غير معتبر ه فيذ، أو قوت يومو، الذي ال يجد حاجتو األصمية مثبلً ، ىو معروؼالفقير ، ىذا غير صحيح
 .ىذا عرؼ غير صحيحنقوؿ: ، عمى عرؼ البمد بناءً ، زكاةي ما عنده مميوف ىذا يعطى مف الذلاواهلل : اؿقبل يف

 فيؿ تدفع الزكاة فيو؟، العمـىو  "في سبيؿ اهلل": رفناعُ  قالواو طرأ بعد ذلؾ ل، وقؿ مثؿ ذلؾ في األعراؼ الحادثة
نما، ال: الجواب  .ا العرؼ الحادث الطارئفبل يعتبر ىذ، المقصود بو الجيادف "في سبيؿ اهلل"صود الشارع إذا ذكر مق وا 

 .يكوف طارئاً  ال شترط في العرؼ أفي فإذ
ـ بعد مرور، داري ىذه وقؼ لؤليتاـ: قاؿلو  :فيما يعقده المكمؼ ـ ، عرؼ الناستغير ، ئة سنةام ث عندىـ وصار اليتي

وننظر أيضاً في الوقت الذي عقد فيو ، و ننظر في حكـ الشارعأ، فيؿ ىذا العرؼ صحيح، ىذا العرؼ، مف فقد أمو
عندنا واحد : قوؿيبعض الناس يسأؿ  ،ىذا ىو اليتيـ، أباه دوف البموغ فقد مف دـآاليتيـ في بني ، الوقؼ ا صاحبُ ىذ
: يسمونو، فو وعشر ة عمره سبع: قاؿ؟ كـ عمره: قمت؟ اآلف في البمد وىو غير موجود، فر، ثـ فعؿ كذا وكذا، يتيـ
 .فبل تنطبؽ عميو األحكاـ، غمط، فيو ال يعتبر، عندىـ ابر حتى لو كاف عرفً فيذا ال يعتا، يتيمً 

 ىذه البئر: مثبلً قاؿ الواقؼ لو كاف العرؼ عند الناس مثبًل في وقت مف األوقات ، لو كثيرة وقؿ مثؿ ذلؾ في أمور
، بعد، بعد مضي سنيف طويمة تغير العرؼوتغير العرؼ ىذا فيما ، صدقة: معناىا "سبيؿ"كاف العرؼ في وقتو ، و سبيؿ

؟ عتبريفيؿ ىذا العرؼ ، لو وجد ىذا العرؼ، أو بسبيؿ خاص بطبلب العمـ، خاص بالجياد مثبلً  معناىا "سبيؿ"وصار 
 ؟ؼصاحب ىذا الوقأو الوقت الذي أوقؼ فيو  أو يعتبر الحاؿ التي أوقؼ فييا

 .طرأ بعده ال يعتبر رؼ الذيالع، ففيو الوقت الذي أوقؼ يعتبر
ىذا شرط ، ال يصادـ أحكاـ الشرعف أويشترط فيو ، رؼ يرجع إليو فيما لـ يحده الشرعىذا الع، وىكذا في أمثمة كثيرة

 .البد منو
ـ الشرع ـ أحكا قات طبلواإل، ستعماؿ الشارع في األلفاظالمصادمة أف يكوف مخالفاً ال تليس، العبارة دقيقةه ىذ، ال يصاد

 .بؿ الحكـ، فحسب
ـ : مثاؿ َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء{: فيذا يترتب عميو أحكاـ، وىو دوف البموغ ىو مف فقد أباهاليتي ، خرهآ إلى [ٓٙ:التوبة] }ِإنََّما الصَّ

، فيذا ال يعتبر، مف فقد أمو فيو يتيـيذا لو صار العرؼ أف ، فيتيماً يكوف  الفقد أمو فإنو  وألبموغ فمف كاف بعد ا
َدَقاُت ِلْمُفَقرَاء{: ال تنطبؽ عميو األحكاـ  .شيء ثافٍ فيذا  إال أف يكوف فقيراً ا، خرىآإلى ، [ٓٙ:التوبة] }ِإنََّما الصَّ

: لو قاؿ مثبلً ، تكمـبعرؼ ىذا الم العبرةفإف  فقط والتسمية واإلطبلؽستعماؿ كاف ىذا مخالفاً لمجرد المفظ واالأما إذا 
 ؟واحد ستظؿ مع فبلف تحت سقؼأال  واهلل
نظر أنو يُ  أو ؟البد أف يكوف تحت السماء معو؟ فيؿ يحنث، ىو فيؿ يحنث، سقفاً : سمى السماء -عز وجؿ-اهلل 

 ؟يعني سقؼ بيت، تحت سقؼ واحد: إلى العرؼ
 .ىنا ننظر الستعماؿ الشارع بلف، صودلمقاىذا ىو 

 فيؿ يحنث؟، بساطاً : رض اهلل سماىا، األواهلل ال أجمس مع فبلف عمى بساط: لو أنو قاؿو 
 .المعروؼ بساطالالعرؼ إذا قاؿ ىذا يقصد ، عرؼ الناس نظر إلىال، يُ : الجواب



ـ الشارع مع خاأما إذا ، فإف المعتبر ىو العرؼ ختمفت مع عرؼ الناساإذا رع لمشيء تسمية الشا ففإذ العرؼ تمؼ حك
 .ويمغى العرؼ المخالؼ لمحكـ، حكـ الشارع فالمقدـ

بيت فبلف، واهلل ال أضع رجمي في أ أط ال واهلل: قاؿ رجبللو أف : -أمثمة عميياوىذه - األعراؼاعاة ر م لةأمس في
  يحنث؟الفما الحكـ؟ يحنث أو ، أدخموه محموالً ف، خبلص ما تضع رجمؾ أنت عمى يمينؾ: قالوا، فأدخموه محموالً ، بيتو

 .دخؿ في بيت فبلفيال أألف مقصوده ؛ يحنث
}َوِلّمِو َيْسُجُد : أيضاً في التسمية ستعماؿ الشارعا ابة في أصؿ معناىا في المغة وفيالد، واهلل ال أركب دابة: لو أنو قاؿو 

ذا قاؿو ، كؿ مف دب عمى األرض، [ٜٗ:النحؿ] {َوَما ِفي اأَلْرِض ِمن َدآبَّةٍ َما ِفي السََّماَواِت  ، "ال أشتري دابة واهلل: "ا 
 ؟لمقصود بوفما ا

، ال يحنث بو مع أف الطائر دابة في معناىا العاـ وفإن رى طائراً تشافمو ، ألف ىذا ىو معناىا في العرؼ؛ ربعذوات األ
ِإالَّ ُأَمٌم }َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو  طائر ودابة: قاؿفإنو يكر في مقابؿ الدابة إذا ذُ  ف كافا  و 

 .مف شأنيا أف تمشي عادةالتي أو ، الطيور التي ال تطيرفي ية اآل هوالعمماء تكمموا عمى ىذ، [ٖٛ:األنعاـ] {َأْمثَاُلُكم
 عندىـ وكاف العرؼ اً عيف قاضيو ذىب إلى بمد ، ب إلى بمد يجب أف يعرؼ عرؼ البمدقاضي إذا ذىوليذا قالوا: ال

لكف العرؼ عندىـ ، ؼ عندىـىذا عر ، ف مف اإلبؿ مثبلً و صداقيا خمس: لو قالوا مثبلً ، خرآ ءتسمية الصداؽ بشي
وال نستطيع القياـ ، إبؿ بأىؿنحف لسنا : قالوا، وجاء بيا، شترى خمسيفاو  وراح ،البنته فتزوج ىذ، اإلبؿه قيمة ىذ وى

، تزوجيا عمى خمسيف مف اإلبؿ :نص العقد بيني وبينكـ: قاؿ، نحف نريد قيمة اإلبؿ، وال حاجة لنا بيا، عمييا
 فما الحكـ؟ د القاضيفاختصموا عن

، قيمة خمسيف، ويقصدوف بو قيمة ىذه اإلبؿ، اإلبؿبفي عرفيـ تسمية الصداؽ فإذا كاف ، يرجع إلى عرفيـ في البمد
 .معرفة أعراؼ الناسمف  ففبلبد إذ، قوليـفالقوؿ ، فإنو يرجع إلى العرؼ

 فما الحكـ؟، وأكؿ سمكاً ، كؿ لحماً آواهلل ال : ؿلو قا
ـ األحمرألف العرؼ أف ال؛ ال يحنث ـ ىو المح سمى  -عز وجؿ-مع أف اهلل ، كؿ لحماً آواهلل ال : قاؿ، ال األبيض، مح

فقدمنا ، والعرؼ استعماؿ الشارع لمفظ والتسمية ىنا فبلحظ، [ ٗٔ:النحؿ] ِلتَْأُكُموْا ِمْنُو َلْحًما َطِريِّا{} لحماً : لحـ السمؾ
لقاعدة تدخؿ في ا هىذو  ،وىكذا، ال يخالؼ الحكـأف رة العب، ستعماؿ الشارع ال ينبني عميو حكـ؟ ألف الماذا، العرؼ

         .مما يمـ بنا، اأعماؿ كثيرة جد  
: لكف مما يحسف ذكره أيضًا ىنا، وبعضيا يدخؿ في بعض ما ذكرتو، أخرى اشروطً  ليذه القاعدةالعمماء يذكروف و 

موظفيف  تعاقد معو  جاء، زةجاأالعرؼ أف يوـ الجمعة ، العرؼ عندىـ كذا، ال يخالؼ العرؼ شرطًا أو تصريحاً أف 
ـ تأن ؟تشتغموف مالماذا ، ما نشتغؿ: قالوا، شتغموا: اجاء يـو الجمعة قاؿ ليـ لماثـ ، وبينيـ تفاصيؿ ما بينوعماؿ 

 في بمدكـ تشتغموف يـو الجمعة؟
بينيـ تصريح لكف لو كاف بينو و ، عمؿنما ف، أف العماؿ ال يعمموف يوـ الجمعة ، العرؼ ىناالعبرة بالعرؼ ىنا: قالوا

 .فينا ال إشكاؿ، العمؿ سبعة أياـ في األسبوعليـ:  قاؿ، أو شرط
ـ العمؿ مثبلً  ـ : قاؿو  ءجالو ، ساعات يثمانأف العامؿ يأخذ عمؿ : العرؼ في نظا : قوؿن، ساعة ةعشر  تيثناأنا أشغمي

 .العرؼ



ليـ أف يرجعوا فينا ليس ، طيب: قالوا، ىذا العقد، ساعة ةعشر ا تثناالعمؿ عندي : ليـ قاؿ، لو كاف بينيـ تصريحو 
 العرؼ غير معتبر.عؿ ىذا يج التصريح بما يخالؼ العرؼ فيذا، إلى العرؼ

 ف الدـ نجس ما مقدار الدـ النجس؟بأعمى القوؿ  :العرؼ ىعم تمثؿ ذلؾ في األشياء التي أحيم قؿو 
واإلنساف الشجاع ، عميو، يغمى ىائبلً  شيئاً اؼ النقطة الصغيرة عنده تعتبر الخوّ ، ؟الكثرة الكثير، ما مقدار: يقولوف

 ،؟عيب عميؾ تخاؼ مف الرصاصة: خرآلكما يقوؿ بعض الناس ، ىذا شيء بسيط: ويقوؿ، القوي يرى الدـ الكثير
يقوؿ: فيذا يممزه ، بتعدافيذا ، أطمؽ عمييـ شخص مف بعيد، ؟يقوؿ لصاحبو: تخاؼ مف الرصاصة رجؿ مف البادية

 !.خراآل وىي تخرؽ ثوب ؟تخاؼ مف الرصاصة
في  اكثيرً ما كاف نقوؿ: ؟ مقدار الدـ ما ىويرجع إلى العرؼ أنو  فالمقصود، فعمو  يعتبرالأف ىذا متيور : فالحاصؿ

 .العرؼ
ـ تذكروا فيما بعد، لو أنو صمى الظير ركعتيف وال أحد تذكر: طوؿ الفصؿ في مسألة الصبلة فما الضابط في ىذه ، ث

 المسألة؟
  .يصمي ركعتيف زيادة ،حتى يمحؽ بيا النقص ،ف ال يطوؿ الفصؿ: أنقوؿ

ىنا  ،ركعتيفالظير صمينا  قد: قاؿ، تصؿ عميو واحدا الثانية والنصؼالساعة حتى وجمسوا  الو أنيـ راحوا وتغدو و 
 ركعتيف زيادة؟ : صؿ  نقوؿ لو
 .ال: الجواب
 .اعرفً ألنو طاؿ الفصؿ ؛ عد الصبلةأ: نقوؿ

 ا.عرفً لكف ال يطوؿ ذلؾ ، ال بأس، ايسيرً  انقطاعً لو انقطع ا، يشترط فييا المواالة: مسألة الطيارة
العرؼ أف اإلنساف  :رجؿ أمو في البمد، بحسب العرؼ، صمة الرحـ، نفقات األقارب، الزوجات، نفقات األوالدنفقات 
عرفيـ أف اإلنساف يصؿ كاف فإذا ، حسب العرؼ، كؿ يوـ ،كؿ يوميف، أمو في البمد أنو يأتييا كؿ ثبلثة أياـالذي 

وىو في البمد يعتبر  سبوع يأتييا إال مرة باألالفإذا كاف ، أياـ مرةة أربعأو ة كؿ ثبلثفي أمو إذا كانت في البمد عنده 
  .عمى العرؼ بناءً ، ىذا مف العقوؽ

 ما تحصؿ بو الصمة ىؿ تحصؿ بالمياتفة؟
 .ىكذاو ، و سافر إلييـأ، تصؿ عمييـالو  يكوف قد وصؿ رحمو فإذف، نعـ

 ما حد التفريط؟  -في القاعدة السابقة حدثنا عنوالذي ت-اإلنساف بو التفريط الذي يؤاخذ 
 .كؿ شيء بحسبو، بحسب العرؼ: نقوؿ

 .، والغبف القميؿ يقدر بالعرؼاعرفً الفاحش  الغبف، ىكذا العيوب التي في السمعو 
ـ العرؼ في البمد يرجع إلىفوما اتفقوا عمى مير ، تزوج فبلنة، وىكذا في المير الذي لـ يسَـّ  العرؼ واهلل ؟ العرؼ، ك

 .األفً نطالبو بأربعيف ا، أربعيف ألفً المير يعطى مثبًل 
يا أخي أنا ، تعاؿ الحمؽ ىذا بمائة لاير: قاؿ لؾ، بعدما خرجتو شعرؾ وما اتفقت عمى قيمة  تحمقت لمحبلؽ ذىب

والمحؿ ، الديكورات ىذه طالعة عمينا بمميوف، كما ترى ىذا المحؿ يختمؼ، ال: قاؿ، أحمؽ بخمسة رياالت عمى الموس
 .منىقيف الذيف أنت تحمؽ عندىـ في أرصفة الحبلما ىو مثؿ ، راؽٍ 



رياالت إذا كاف ىذا ىو  ةتستحؽ خمس، نقوؿ: العرؼ ىفينا نرجع إل، يا أخي ىذا الكبلـ ما ىو صحيح: قوؿ لوت
 .العرؼ الشائع
فنرجع ! عجيب، قاؿ: لاير تيمائبلو: لما جاء قاؿ ، خط لي ىذا القماش: وقاؿا، قماشً الخياط  ىعطأ :خياطة الثوب
 كـ العرؼ؟، إلى العرؼ

 .ف رياالو العرؼ مثبًل خمس
 .خرآ شيءخمسيف وليس لؾ ذه خذ ىطيب: 

 ؟بذمتؾ يـو القيامة
  .الحمد هلل، خميا بذمتي في يـو القيامة: قاؿ

وبعدما ا، اشتريت أرضً  تذىب :السعي، المتعارؼ بيف التجار كالمشروط بينيـا، شرطً المشروط ك اعرفً  المعروؼ
؟ ىذا شأنؾ ماذاسعي  اخمسة عشر ألفً  ،ىذه سعي اخمسة عشر ألفً عميؾ  يا أستاذ باؽٍ : قاؿ لؾ، ئة ألؼامبريتيا تشا

المشتري يدفع أف فإذا كاف العرؼ ، ىو الذي يدفع السعي ال، العرؼ أف المشتري، أنت والبائع أنا مالي عبلقة فيكـ
، شترطاإال إذا ، يدفع خر فالبائع ىو الذيآإذا كاف العرؼ عمى البائع في بمد ، المشتري ويمـز بذلؾ السعي يدفعيا

 .فينا ال إشكاؿ، وقبموا، لكف أنا أشترط أف السعي عمى البائع، عيالسىو الذي يدفع  العرؼ أف المشتري: شترط قاؿالو 
، وما اتفقت معو عمى شيء في البمديوصمؾ ناحية أخرى ل لو ركبت مع سيارة اآلف :ةجر األ، فيذا في كثير مف المسائؿ

، أنت عارؼ اآلف الظير سيارات األجرة قميمة: قاؿ؟ فو سبعلماذا ، سبعيفريد ا أأن: ثـ قاؿ لؾ، العادة بعشرة رياالت
ـ خضوع ىذه األشياء لمعرض والطمب ـ عند السوؽأف  بيف ففرؽ، وتعرؼ أنت نظا وبيف ، تكوف سيارات األجرة تتزاح

، لؾ عشرة فقط، "شرطاالمعروؼ عرفاً كالمشروط ": نقوؿ لو ،ئة وخمسيفامفتعطيني اآلف ، يوصمؾ اأنؾ ما تجد أحدً 
  .وىكذا

 قد باء بالخسران َمْع ِحرمانوْ  ***ُمعاِجُل المحظوِر قبل آِنْو 
العبارة المشيورة  يى هىذ"، قبؿ أوانو عوقب بحرمانو اشيئً مف تعجؿ : "في القواعد -رحمو اهلل-نص عمييا الناظـ 

ىذه القاعدة مختمؼ "، مف تعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو: "والناس يستعممونيا عمى سبيؿ المثؿ، عند العمماء
 .بعض العمماء يرد القاعدة برمتيا، ومختمؼ في تفاصيميا، في أصميا

 .وبعضيـ يخالؼ في كثير مف التفصيبلت الداخمة تحتيا
دخؿ ت ،"مةالعادة محكَّ : "يي مف القواعد الخمس الكبرىفبخبلؼ القاعدة التي قبؿ قميؿ ، الكبيرةىي ليست مف القواعد و 

 ".مف تعجؿ شيئًا قبؿ أوانو"فاآلف كثيرة، فييا قواعد 
 قد باء بالخسران َمْع ِحرمانوْ  ***ُمعاِجُل المحظوِر قبل آِنْو 

ىذه القاعدة منيا ما يصح تطبيقيا عميو مف األمثمة الواقع أف ، عوقب بحرمانو قبؿ أوانو اشيئً اآلف مف تعجؿ 
 .ومنيا ماال يصح، والتطبيقات
، ىو الوارث-فما الحكـ؟ إنساف سيرث مف إنساف  لو أنو قتؿ مورثو :مف أجمى صور ىذه القاعدةوىي  مثبلمما يصح 

 ؟فما الحكـ، فقتمو -وىذا يممؾ أمواال
 .يمنع القاتؿ مف الميراث" و عوقب بحرمانوستعجؿ الشيء قبؿ أوانامف ، "يحـر مف الميراث



، ال زاؿ في أوؿ شبابو اآلفىذا ، أنا ما أدري متى يموت، إنساف أوصى لو إذا مات بعشرة مبلييف، يوصِ ملو قتؿ ال
 فيؿ يعطى؟، فقتمو، عجؿ بوأو ، تموأقدعني ، أموت قبمو ربما، نتظرهأكـ سأبقى و 

 ".أوانو عوقب بحرمانومف استعجؿ الشيء قبؿ "،  يعطىال: الجواب
 .(ٗٔ)((لـ يشربيا في اآلخرة ومف شرب الخمر في الدنيا فمات وىو يدمنيا لـ يتب)) :ويدؿ عمي ىذا

ـ ابف تيمية وابف القيـ ـ مثؿ شيخ اإلسبل }َأْذَىْبُتْم : (٘ٔ)أف ذلؾ ال يختص بالخمر: وعميو بعض السمؼ، وبعض أىؿ العم
أف مف تمتع : -رضي اهلل عنو-ىو ظاىر حاؿ عمر ، و [ٕٓ]األحقاؼ:  ِفي َحَياِتُكُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتم ِبَيا{ َطيَِّباِتُكمْ 

توسع ال" :وقالو الشاطبي أيضاً ، ىذا قالو ىؤالء، في الدنيا كاف ذلؾ نقصاً في مرتبتو في اآلخرة -ولو مباحة-بالطيبات 
ىا مف خذإذا أخذ مف ىذه المباحات أ، وىذا ليس عمى إطبلقو، (ٙٔ)"خرةفي المباحات نقص في حظ صاحبيا في اآل

ْزِق ُقْل فقؿ:  -عز وجؿ-ولـ تشغمو عف طاعة اهلل ، حميا }َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّمِو الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ
كاف يحب  -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ، [ٕٖ]األعراؼ: َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة{ِىي ِلمَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا 

في مرتبة صاحبو بإطبلؽ  انقصً فيذا ال يكوف ، ةحسن ألبسة -صمى اهلل عميو وسمـ-لبس و والحمو البارد، ، (ٚٔ)الحموى
ولذلؾ ، شؾ أنو يؤثر في مرتبتو في اآلخرةفإف ذلؾ ال  ف كاف ذلؾ مشغبلً لو مثقبلً لو عف طاعة اهللإلكف ، في اآلخرة

إنما ، لكف ىذا الكبلـ يحتاج إلى دليؿ، خرهآإلى ، (ٛٔ)نو ال ينكح الحورإ مثبل: ابف القيـ يقوؿ عف الذي يزني مثؿُ 
 .رورد الحديث في الخم

فأكمت دواًء ، استعجمت العادة، اآلف لو أف المرأة استعجمت الحيض: مثؿ؛ ىناؾ صور قد ال تنطبؽ عمييا القاعدة
؟، خرينزؿ الدـ لغرض أو آل، ينزؿ العادة  فما الحكـ؟ ىؿ تنطبؽ عمييا أحكاـ العادة فتترؾ الصبلة والصـو

لكف ، تأثـ: نقوؿ، ىي تريد أف تفطر في رمضاف فأكمت دواء فنزلت عمييا العادة، ىي حائض اآلف، نعـ: الجواب
 .ما تصوـ ىؿ تصـو وىي حائض؟

 فما الحكـ؟، فانقطع الدـ عنيا، لو أكمت دواًء يرفع العادة مف أجؿ أف تصوـ والعكس
 .فيذه استعجمت الشيء قبؿ أوانو، ثـ عمييا إذا كاف ال يضرىاإوال ، صوميا صحيح

مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب : "العادة العمماء يقولوف" ستعجؿ المحظورامف : "لكف الحظ عبارة المؤلؼ ىنا
 .الشيخ قيده بالمحظور، بالمحظور  يقيدونوال" بحرمانو

فارتدت ، الطبلؽ بيد الزوج، و أف تطمؽ مف زوجيا ال تريده لو أف المرأة تريد :مف أمثمتيا التي قد ال تنطبؽ عميياو 
تحـر : فيذه بعض العمماء يقوؿ، ثـ رجعت لئلسبلـ بعد ذلؾ، ويفرؽ بينيما، عف اإلسبلـ مف أجؿ أف ينفسخ العقد

 .عقابًا ليا، غيره مف األزواج ىعم
 .وردتيا مع إثميا بيذا الفعؿ، ال: وبعضيـ يقوؿ

                                                           

 (.ٖٕٓٓ، كتاب األشربة، باب بياف أف كؿ مسكر خمر وأف كؿ خمر حراـ، برقـ )أخرجو مسمـ -ٗٔ
 (.ٕٓٗ: ص) األفراح ببلد إلى األرواح وحادي ،(ٖٖٗ: ص) المشتاقيف ونزىة المحبيف وروضة ،(ٖٖٕ/ ٔ) االستقامة -٘ٔ
 (.ٕٗٗ/ ٘) الموافقات -ٙٔ
 .(، وقاؿ محققو المسند: "إسناده صحيح"ٖٕٙٔٗأحمد في المسند، برقـ ) أخرجو -ٚٔ
 (.ٕٔٗ -ٕٓٗ)ينظر: حادي األرواح، ص:  -ٛٔ



 .قوؿ بعض الفقياءعمى إال ا، تمامً فيذا المثاؿ غير داخؿ في القاعدة 
لكف كثير "، مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو": منيا ال يدخؿ تحت ىذه القاعدةكثير وىناؾ أمثمة متعددة 

ـ عطش، إنساف لعب في الصباح في رمضاف ورياضة وكذا :مثؿ، خمة في ىذادا مف الحيؿ راح األخ وشغؿ السيارة ، ث
رجع ووقؼ عند محطة  ذلؾ ثـ بعد، سفر في عرؼ الناس، ئة وخمسيف كيموام ،مائة كيموومشي حتى وصؿ إلى 

  ما الحكـ؟، وشرب وأكؿ واشترى ماءً 
 .الفطرألف ىذه حيمة عمى ؛ ال يجوز لو أف يأكؿ

ئيا في نيار وطِ  ذلؾ ثـ بعد، راح وأكؿ وشرب، شيريف حتى ال يكوف عميو كفارة صياـ، فلو أنو أراد أف يطأ امرأتو
 فما الحكـ؟، رمضاف

وليذا العمماء "، مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو، "ألف المحتاؿ يعاقب بضد قصده؛ عميو كفارة: نقوؿ
في ، وقد يكوف سنوات، اشيورً  مرض الموت تعرفوف قد يكوف، وؼخُ مرض الموت المَ  لو طمؽ امرأتو في: يتكمموف

 متى يرث الرجؿَ ": ووى، مف األلغاز الفقيية الغزً وليذا يذكر الفقياء ، ف ال ترثأمرض الموت المخوؼ طمقيا مف أجؿ 
ىذا القدر مف الميراث الذي ىو الربع أو الثمف  ويرثفمتى ، أقصى حد أربع زوجات، ؟-ميراث الزوجات-" نسوة يثمان
 ؟نسوة يثمان ويرثمتى ؟ -ميراث الزوجة-

ـ طمقيف بمرض الموت المخوؼ: يقوؿ وراح وتزوج بنات أعمامو ، مف أجؿ حرمانيف مف الميراث، لو عنده أربع نساء ث
 يثمان في ىذه الحالة وفيرث، اآلخريفمف الناس  أفضؿ يعميكوف الميراث ألبناء  :وقاؿ، مف كؿ عـ واحدةاألربع، 

 ".مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو" وىكذا، نسوة
ن أتى التحريُم في نفِس العمْل   فذو فساٍد وَخملْ  أو شرِطوِ *** وا 

ذا عاد إلى ، إذا عاد التحريـ إلى نفس العبادة أو شرطيا فسدت: "-رحمو اهلل-نص القاعدة عند الناظـ  خارج  أمروا 
 ."ومثؿ ذلؾ المعاممة ،لـ تفسد وصحت مع التحريـ

عند تفصيؿ القاعدة يقع خبلؼ بيف ، ىذا نص القاعدة"، النيي يقتضي الفساد: " يذه القاعدة يعبروف عنيا عادةف
ما أف يعود إلى إالنيي : ، فمثبلً لكف التفاصيؿ ىي التي فييا إشكاؿ وخبلؼ، القاعدة صحيحة في الجممة، العمماء

ـ يجعمو عمى قسميف، ذات الشيء أو إلى وصفو ما وصؼ منفؾ: يقولوف والوصؼ بعضي يعني ، الوصؼ إما الزـ وا 
وصؼ والوصؼ قسماف :  ،ىكذا يقولوفؾ، تصور ىذا مف غير ذايُ يعني ، منفؾ الجية عف الشيء الذي اتصؿ بو

  ، ووصؼ منفؾ.-الـز-ذاتي 
أنا : لو جاء وقاؿو  ،ةالربويمثؿ العقود ، كاف يعود إلى ذاتو فيو فاسدإذا : النيي يقتضي الفساد :في قضية فيقولوف

 ؟اعترضتـ عميوالذي ىذا البند الذي فيو الربا أزيؿ أف ريد أ
 .منيي عنيا لذاتيا ؟ ألف عقود الربا، لماذامف جديد اعقدً لو  سو  ، العقد فاسد: نقوؿ
 الفساد.يقتضي وصؼ الـز ىذا : بعضيـ يقوؿ ،العمماء يختمفوف طبعا

ـ يقوؿو  ، ا يحتاج تجديدً ال، والعقد صحيح، نمغي ىذا البندأف يمكف : وفيقول، مثؿ األحناؼ، ىذا وصؼ منفؾ: بعضي
 .وىذا غير صحيح

 فما الحكـ؟، لو أنو باع الميتة أو باع الكمب أو باع الخنزير: فالحاصؿ



 .لوصفو منيي عنو، ىذا ال يصح
، لكف ىذا وصؼ الـز، والسكر معقوؿ، لوحدىا الصبلة معقولة لممصمي،اآلف السكر وصؼ ، لو صمى وىو سكراف

 .غير صحيحة فصبلتو
واإلناء الذىب ىو الوعاء الذي ، بؿ واجب، الوضوء بالماء مباح، توضأ بإناء مف ذىب لو أنو: مثؿ :الوصؼ المنفؾ
 .صحيحالوضوء  لكف، يأثـ باستعماؿ الذىب: فنقوؿ، يحوي ىذا الماء

 لماذا فسدت صبلتو؟ ، ألف ىذا وصؼ الـز؛ ما يصح: بعض العمماء يقوؿ، أو مغصوب لو توضأ بماء مسروؽو 
 .والطيارة وصؼ الـز، ألنو توضأ بماء مغصوب: يقولوف

 .فالصبلة جاء بيا مستوفية لمشروط واألركاف، ويأثـ لغصب ىذا الماء، صبلتو صحيحة ألف؛ وىذا فيو نظر
ىذا وصؼ : بعض العمماء يقولوف، أو ثوب حرير، مثؿ ذلؾ فيما يذكروف فيما لو صمى بثوب منسوج بالذىب قؿو 

 .فصبلتو غير صحيحة، وىو جالس بالثوب، تصور الصبلة إال بوتُ ما ، الـز
 .وصؼ منفؾ: والبعض يقوؿ

  .الصبلة صحيحة مع اإلثـ، أنو وصؼ منفؾ: والراجح
ـ ذىب  .صبلة مستوفية لمشروط واألركافالجاء بالشروط و ، ىذا وصؼ منفؾ ،فالصبلة صحيحة، لو صمى وعميو خات

ـ  ألف ؛ وىذا غير صحيح، ـ أثناء الصبلة بطمت صبلتولو نظر لممحرّ يقوؿ:  -وىو قوؿ لممالكية-بؿ بعض أىؿ العم
 .لكف صبلتو صحيحة، ىذا يأثـ بيذا الفعؿ

  .فما حكـ الصبلة؟، وصمى فيو، سرقو ،اغصب بيتً ، وىكذا لو أنو صمى في مكاف مغصوب
 .مف جنس الغصب، فحركاتو غصب، تحرؾ في نفس المكافيألنو ؛ ما تصح، ىذا وصؼ الـز: بعضيـ يقوؿ

النيي يقتضي : مسألة أعنى، والمسألة فييا خبلؼ طويؿ، الفقياء يعبروف بيذا عادةً ف، منفؾوصؼ أنو : واألقرب
فيو  في العبادة ما كاف النيي فيو مرتبطًا بالعمؿالوارد نيي عنو مف الإ: قيؿولو ، ويعبروف عنيا بعبارات، الفساد
 .وما عدا ذلؾ فميس لمفساد، لمفساد

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى{: مثؿ :مرتبط بالعمؿ لكف إذا ، فالصبلة في حاؿ السكر غير صحيحة، [ٖٗ]النساء: }اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
ـ والغصبأدلة ، مثؿ الظمـ كاف غير مرتبط ـ الظم ، في مكاف مغصوب ىفصم، الصبلة مأمور بيا، عامة عمى تحري

 .الصبلة صحيحة مع اإلثـ
 .فما حكـ الصبلة؟، لو صمى بثوب حرير، الحرير منيي عنو مطمقًا لمرجاؿ

 .الصبلةمف أجر فينقص ذلؾ ، مع اإلثـ فصبلتو صحيحة، لمشروط واألركاف ةالصبلة مستوفي
نما ىي مف القواعد األصولية، الفقيية القواعد ليست مفىذه القاعدة  وىي في "، النيي يقتضي الفساد، قاعدة: "وا 

: في البداية كما أشرت، و فميست مف قواعد الفقو، حتاج أف أذكر فييا أكثر مما ذكرتأوال ، العبادات وفي المعامبلت
 .فيذه واحدة منيا، أف بعض ىذه القواعد ليست مف قواعد الفقو


