
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 البن سعدي الفقيية القواعد

 أحسنُ  ىي بالتي الدفاع بعد*** يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و " :قولو -6
 "األمورِ  سائر فعلُ  شق *** إن   األمورِ  بعض فعلوي :قولو إلى

 الشيخ خالد بن عثمان السبت
 

 :بعد أما ،اهلل رسول عمى السالمو  الصالةو  ،هلل الحمد
 : تعالى اهلل رحمو- السعدي ناصر بن الرحمن عبد العالمة قالف

 أحسنُ  ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
 :بعد أما ،اهلل رسول عمى السالمو  الصالةو  ،هلل الحمد

 من" يقول: "،قواعد الجامعةال" :اآلخر كتابو في القاعدة ىذه عن التعبير في -اهلل رحمو- المؤلف عبارة نصف
 ".عميو ضمان فال لمضرتو دفعاً  أتمفو منو  ،ضمنو بو لينتفع شيئاً  أتمف
 أن :قبل من فذكرنا ؟،اإلتالف في الضمان يكون متى ،عميو الكالم سبق قدو  ،اإلتالف بباب تتعمق القاعدة ىذه

 ثابت الضمان نإ :قمناو  ،اإلتالف باب القاعدة تمك من يستثنى أنوو  ،مغتفر ذلك كل النسيانو  ،الخطأو  ،الجيل
 ،ذلك نحو أو ،الوكالة أو ،الشركة أو ،مثالً  الوديعة في كما ،التفريط يوجد لم إذا ذلكو  ،الصور بعض في إال
  :فينا ،يضمن ما يفرط لم إذا ،تفريط غير من يضمن ال فإنو

 أحسنُ  ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
 إنما ،ذلك غير أو ،اإلكراه أو ،الخطأ بطريقالذي  ىناك الذي اإلتالف ليسو  ،دالتعمّ  سبيل عمى إذن إتالفٌ  ىذا
 .خطأ غير من ،القصد طريق عن اإلتالف ىذا
  يضمن؟ ال أو لو قاصداً  كان إذا يضمنو ىل اإلتالف ىذا
 لدفع ،األذى لدفع اإلتالف منو قعو  اإلنسان ىذا كان إذا ،بإطالق يضمن :يقال الو  ،يضمن ال :يقال ال :نقول
ذاو  ،يضمنال  فإنو الشيء ىذا أذى  ىذا من خرجتَ  لو اآلن ،األذى لدفع أتمفو ،يضمن فإنو بو لينتفع أتمفو ا 

 دفع ضمن،يُ  ال الحكم: ،إليك أتى أو ،إليك يأتِ  لم نا  و  ،فقتمتو ،يؤذييمو  الناس ينطح ىائجاً  ثوراً  فوجدتَ  المسجد
 .ُيضمن ال ،الصائل دفع ،المؤذي

 .ذلك نحو أو ،مالو أخذ أو ،قتمو يريد إنسانٌ  جاء اً إنسان أن لو ىكذاو 
 دون أو دمو، دون أو أىمو، دون قتل ومن شييد، فيو مالو دون قتل من))يقول:  -سممو  عميو اهلل صمى-فالنبي
 .(ٔ)((شييد فيو دينو

                                                           

 ومسمم، ،(ٕٓٛٗ) برقممالو،  دون قاتل من باب والغصب، المظالم كتاب البخاري، أخرجو ،((مالو دون قتل من)): حديث - ٔ
ن حقو في الدم ميدر القاصد كان حق بغير غيره مال أخذ قصد من أن عمى الدليل باب اإليمان، كتاب  وأن النار في كان قتل وا 
 ،(ٕٚٚٗ) برقم المصوص، قتال في باب السنة، كتاب ،والمفظ لو داود أبو أخرجوو  ،(ٖٛٚ) برقم شييد، فيو مالو دون قتل من



 ،أحسن ىي بالتي يدفع أن يستطيعو  باألعظم بالدفع يبدأ ال :يعني ،أحسن ىي بالتي الدفع يكون أن يجب لكن
 ُيدفع، تدفعو ىذا ،المصمي يدي بين المار دفع في الحديث القاعدة ىذه عمى يدل مماو  ،يتدرج ثم ،باألرفق يدفع
 إلى الدفع ىذا أدى فمو ،(ٕ)القرين(( معو فإن ))فميقاتمو، :-سممو  عميو اهلل صمى-قال النبي يندفع لم فإن ،باليد
  يضمن؟ ىل ،ذلك نحو أو ،يده كسر أو ،قتمو

 ،منو ينتقل ثم ،باألسيل فيبدأ ،ذلك نحوو  ،المال عن الدفع في أيضاً  كذلكو ، (ٖ)بيذا يبدأ ال لكن ، ال الجواب:
 ىذا ،لنفسو النفع يستجمبوىو أن  خرآ لمعنى أتمفو أو ،قتمو إن لكن ،عميو ضمان ال فإنو األذى دفع فيمن ىذا

 فإنو معذوراً  جائعاً  كان حتى لو ،منيا ليأكل نحرىا ،ناقة ،فالن دابة ،ليأكمو فقتمو معصوم مال إلى عمد إنسان
 .يضمن
 ال ىذا ،ىذا نحو أو ،الثمرة من يأخذ كأن ،اآلخر منو يتضرر ال ،يسيراً  الشيء ىذا كان إذا ؟يضمن ال متى

 جدو  ،فالن دابة إال جدو  ماو  ،اليمكة عمى يوشك إنسان ؛معتبراً  الشيء كان إذا أما ،مضطراً  كان إذا ،يضمن
 .التصرف بيذا معذور لكنو ،الحال في ىذه يضمن فيو ،يدفع ،أكل ثم ،نحرىاف ،ناقتو

 إلى صلو  ،اليمكة إلى بو يفضي الذي الجوع نفسو عن يدفع أن أجل من الحرم صيد من صاد أنو لو كذلكو 
 لمصمحة قتمو ألنو ؛يضمن لكنوو  ،يأكل أن لو يجوز :يقال فينا ،الحرم من يصطاد أن البد ،الجوع من حالة
 يقول: القاعدة ىذه معنى ىذا ،نفسو

 أحسن ىي التيب الدفاعِ  بعد***  يضمنُ  ليس مؤذيو متمفُ و
نماو  ،باألشد يبدأ ال أن يعني:  . باألخف يبدأ ا 

 كالعميمِ  فراداإلو الجمع  في *** العمومِ  في الكل   تفيد وأل
 ،االستغراقو  ،العموم تفيد "ل"ا ،األلفاظ مباحثب يتعمق مما أصولية قاعدة ىي القاعدة ىذه ،مثال ىذا العميم

 .عيدية تكون ما ،عيدٌ  ىناك يكن مالم العموم تفيد ياأن بمعنى ؛فةالمعر   "ل"ا :بيا المقصودو 
 .المرأة جنس من أقوى الرجل جنس :يعني ،المعرفة "ل"ا ىذه ،المرأة من أقوى الرجل :مثالً  تقول فحينما
ماو  ،ذكري إما ،معيودٌ  ىناك كان لو لكن ماو  ،حضوري ا   .ذىني ا 
أنا  ،ذكري العيد ،عيدية "ل"ا ىنا ،المرأة من أقوى الرجلو  ،امرأةو  رجالً  رأيت تقول: ،ذكري عيد :العيد أنواع
 ال فينا ،المرأة من أقوى -المعيود آنفاً  ذكرتو يعني الذي- الرجلو  ،امرأةو  رجالً  رأيت ،قميل قبل الرجل ذكرتُ 
 معين. رجل عن نتكمم ،عموم
عيد حضوري،  فيذا المرأة، من أطول الرجل فتقول: ،أتياو ، قفاو  قد امرأةو  رجل إلى تنظر الحضوري والعيد

 العموم. في ليست فيذه ،الواقف الرجل ،ينتظرك الرجل :تقول أو الحاضر، رجلال

                                                                                                                                                                                                 

 ،(ٕٔٗٔ) برقم شييد، فيو مالو دون قتل فيمن جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الديات كتاب والترمذي،
 .   (.ٛٓٚ) برقم الغميل، ءاإرو  في األلباني وصححو ،(ٜ٘ٓٗ) برقم دينو، دون قاتل من الدم، تحريم كتاب والنسائي،

 (.ٛ٘ٔٔ) برقم المصمى، يدى بين المار منع الصالة، باب كتاب مسمم، أخرجو - ٕ

 (.ٖٛ٘/ ٔ) الباري فتح - ٖ



 طمبتَ  ما نسي أو ،األمرنسي  الرجل :لك أقول ثم ،حديث بينوو  بينك شخص ىناك ،اذىني   العيد كان إذا كذلك
 الرجل ،بالذىن معيود رجل ؟،عنو حديث بينكو  بيني الذي الرجل أو ،الرجال كلالمقصود  ىل :الرجل منو،

 .لمعموم ليس كمو فيذا -الذىن في المعيود :يعني- ،الكتاب أحضر
 أو ،المفرد عمى دخمت إذا التي -ةالتعريفي- فةالمعر   "ل"ا :ىي لمعموم التي إنما ،لمعموم ليست ةالعيدي "ال"

  ة.األصولي القواعد من فيذا ،الشمولو  ،االستغراق تفيد فإنيا الجمع
 كالعميمِ  األفرادو الجمع  في *** العمومِ  في الكل   تفيد وأل

 ،ستعمالاال بحسب عميم؟ كل :ذلك يعني ىنا؟ العموم جوو  ما"عميم"  :االسم ىذا عمى "ل"ا دخمت ىنا "العميم"
 جميع الستغراق :يقال أن يمكن العميم في ىذه "ل"ا فإن -جلو  عز– اهلل سماءأ فيإذا كانت  ،المثال بحسب
 . جلو  عز– هلل قةمستحَ  المحامد كل الحمد، :تقول مثمما ،-جلو  عز– هلل متحقق فيو العمم

ذاو   عميم فكل العميم: "الجيول من خير العميم": قمت فإذا ،كثير أفراد في اشائعً  معنى بيا قصدتَ و  ،العميم :قمت ا 
 .ذكره الذي المثال ىذا عمى نطبق ىكذا ،العمومو  لالستغراق فيذه ،ذلك بضد يتصف ممن أفضل

 قمت. كما أصولية قاعدة ىيو  ،تحصى ال جد ا كثيرة فيي األخرى األمثمة أما
 ما اإلثمو  ،النفس إليو اطمأنت ما ))البر :-سممو  عميو اهلل صمى-النبي يقول حينما ،األمثمة لبعض نأتي سريعاً 
ِل{ َيأ ُمرُ  الم وَ  }ِإن   بر كل :يعني "البر" ،(ٗ)((النفس في حاك  شيئاً  حدد ما ،العدل أنواع بجميع ،[ٜٓ:النحل] ِبال َعد 
لِ  َيأ ُمرُ  الم وَ  }ِإن   بعينو َساِن{ ِبال َعد  ح   .اإلحسان ضروب بكل ،َواإلِ 

َشاء{ َعنِ  }َين َيى ،القرابات كل يشمل -القرابات- القربى لذوي باإلحسان يأمر أنو يخبر حينماو   دخمت  ،ال َفح 
َشاء} :كممة عمى "ال" َشاءِ  }َعنِ  عنو منيي فيو الفحشاء أنواع من نوع كل ،لمعموم ذلك فإن {ال َفح   َوال ُمن َكرِ  ال َفح 

 .[ٜ:النحل] َوال َبغ ي{
 .لمعموم فإنيا المفرد أو ،الجمع عمى دخمت إذا ىكذاو ، عنو منيي فيو ،بغي كلو  ،فحشاء كلو  ،منكر كل
 دخوليا يؤثر ،لمعموم فإنيا ،مثالً  الجنس اسم يقال: أو ،النكرة ىوو  ،عميو دخوليا ريؤث   الذي :بالمفرد المقصودو 

 .العمم سماالبخالف  ،عميو
 ،براء كل ليس ،العموم تفيد ال فيذه ،العباس ،لحارثاو  ،البراء :قمتو  أو عباس ،حارث أو ،براء سموا شخص 
 ،ذلك نحو أو ،المفظة ىذه أصل ،مثالً  األصل لممح العمم عمى تدخل فيذه ،العمم عمى دخمت حارث، كل ليسو 

ن َسانَ  }ِإن  ، العموم تفيد ال لكنيا ٍر{ َلِفي اإلِ   .جلو  عز– اهلل استثنى من إال خاسر فيو إنسان كل ،[ٕ:العصر] ُخس 
 دل ما إال ،المفظ في ظاىر ،األصل في ىذا ،مئالتما كلو  ،الرقى كل، (٘)شرٌك(( لةوَ الت  و  ،التمائمو  ،الرقى ))إنو

 .استثنائو عمى الدليل

                                                           

 الكبير، في والطبراني ،(ٖ٘ٚ) برقم المسند، في شيبة أبي وابن ،(ٙٓٓٛٔ) برقم ضعيف، بإسناد المسند في أحمد أخرجو - ٗ
 عبد بن أيوب عمى الطرق ىذه مدار(: "ٖٕٗ/ ٔ) العشرة المسانيد بزوائد الميرة الخيرة إتحاف في البوصيري قال ،(ٖٓٗ) برقم
 ".مجيول وىو اهلل،



ذاو   ،عيدىم في معروفة موجودة كانت معينة رقى عمى يتكمم كأن ،لعمومعمى ا تحمل ال فإنيا عيدٌ  ىناك كان ا 
كِ  ِفي ال ُمَناِفِقينَ  }ِإن   ،اشركً  الرقى كل ليسأنو  معمومو  ،الرقى كل عمى ىذا حمليُ  فال َفلِ  الد ر  َس   {الن ار ِمنَ  األ 
نماو  ،بعممي ليس نفاقيم نمَ  ،المنافقين كل [٘ٗٔ:النساء]  .االعتقادي النفاق ا 
 .العموم عمى دلت دخمت إذاىذه  "لـ"اف ،المتقين لكل }َمَفازًا{ ،المتقين، [ٖٗ:القمم] ِلم ُمت ِقيَن{ }ِإن   :أيضاً و 

      ".الالم" :يقول بعضيمو  ،"لا" :يقول بعضيم
 مط  الن   فيو لقُ  فتَ عر   طٌ مَ فنَ  *** فقط الالمُ  أو تعريفٍ  حرفُ  "أل"

  .فقط فةالمعر   ىي "الالم" :يقولون بعضيمو  ،فةالمعر   ىي "أل" :يقولون العمماء بعضل" ا"
  أصولية. قاعد فيذه

 النيي سياقِ  أو العمومَ  تعطي *** النفي سياقِ  في النكراتُ                        
 إلى تحتاج القواعدو  ،فيو ُيتوسع النظم ألن ؛ذكرىا إلى -قمت كما- نحتاجو ، خراآل الكتابفي  المؤلف عبارة
 العموم. تفيد الشرط أو ،أو النيي ،النفي في سياق النكرة :في عبارتو يقول العبارة، في الضبط من شيء
 أربع ،االستفيام أو ،الشرط أو ،النيي أو ،النفي سياق في النكرة :حاالت أربع في العموم تفيد النكرة أن والواقع
 .العموم النكرة فييا تفيد حاالت

 ىذه ،فيو مؤثرة "لا" دخول يقبلو  ،جنسو في شائع معنى عمى دل ما أو ،جنسو في الشائع المفظ ىي :النكرةو 
 عن نتحدث نحنعمى كل حال  ؟،الجنس سما بينو  بينيا فرق ىل ىناك أو ،جنس سما ىي ىل ،ىي النكرة

 .النكرة
فة المعر   "لا" عميو دخمت إذا ،جنسو في شائع معنى عمى يدل بعينو ال لشي ضعوُ  سما االعتبار بيذا ىي فالنكرة

 أو ،اليد ساعة ،معينة ساعة عمى ضعتو  ىل ،ساعة :كممة ،بعينو ال لمعنى ضعوُ  سما ،التعريفأثرت فيو 
  زيد؟ ساعة أو ،الحائط ساعة

 بيذه كان ما كل ،جنسو في شائع معنى عمى يدل ،بعينو ال الوقت، حاسبة ىيو  ،لمعنى ضعو  سما ال، :الجواب
 ،عميو أل بدخول معرفة صار فينا الساعة، :تقول مثمما ،أل فيو تؤثرو  ،"ل"ا دخول يقبل ،ساعة فيو المثابة
األعالم  فيذه ،ذلك أمثالو  ،اليمان البراء، الحارث، العباس،ك العمم :قمنا كما ،عميو "ل"ا دخول يؤثر ماال بخالف

نماو  ،"أل" دخول افيي ؤثري ال   األصل. كممح لمعنى ىي ا 
  .احدةو  احدةو  نأخذىا دعونا لكن ،السنةو  الكتاب في كثيرة ىذا عمى األمثمة ،النكرة ىي ىذه

{ ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  }َفاَل  مثل: العموم، تفيد النفي سياق في النكرة  .[ٜٚٔ:  البقرة] ال َحجِّ
 َوالَ  َرَفثَ  }َفاَل  بالفعل الو  ،بالقول ال رفث ال ،الجماع مقدمات ىوو  ،رفث أيّ  َرَفَث{ }َفاَل  ،لمنيي مضمن نفي ىذا

 إلى الحج في فالنظر ،إطالقاً  فسوق فال -أصغر حج العمرةو - اإلنسان حج إذا ،الحج في فسوق ال ُفُسوَق{

                                                                                                                                                                                                 

 برقم التمائم، تعميق باب الطب، كتاب ماجو، وابن ،(ٖٖٛٛ) رقمب التمائم، تعميق في باب الطب، كتاب داود، أبو أخرجو - ٘
 ،"متابع لكنو زينب، أخي ابن لجيالة ضعيف إسناد وىذا لغيره، صحيح: "محققوه وقال ،(ٖ٘ٔٙ) برقم المسند، في وأحمد ،(ٖٖٓ٘)

 .(ٕٖٙٔ) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو



 (ٙ)أمو(( لدتوو كيوم  ذنوبو من رجع يفسق لمو  ،يرفث فمم حج ))من الفسوق جنس من ىذا العمرة في أو ،النساء
 ،بيم يستيزئو  ،منيم يتندر أو ،الناس يغتاب أو، خريناآل عمى يعمق الو  ،ُفُسوَق{ َواَل  َرَفثَ  اَل َ} ،بصره فيغض
{ ِفي ِجَدالَ  }َواَل  ،الفسوق من كمو فيذا  معنى مضّمن نفي المجادلة، عن نيي ،يجادلال  أنوب المعنى عمى ال َحجِّ

 ،عنيا السؤال الحق، لمعرفة المسائل في التباحث ىوو  ،هاستثناؤ  ردو  ما إال الجدال أنواع جميع أي ،النيي
 .شخصين بين المجاوبة :ىي فالمجادلة ،الجوابو 

ِرُكوا }َواَل  مثل: النيي سياق في النكرة ،   شيء كل فيشمل النيي سياق في نكرة {َشي ًئا} فـ [ٖٙ:النساء] َشي ًئا{ ِبوِ  ُتش 
ُمَكةِ  ِإَلى ِبَأي ِديُكم   ُتم ُقوا َواَل } { ،[ٜ٘ٔ:البقرة] {الت ي  الجمع و  الكاف،وىي  معرفة إلى مضاف جمع ىذه أيديكم }ِبَأي ِديُكم 

 سياق في نكرة أنيا عمى ليس آخر جوو  من العموم فأكسبيا ،التعريف ذلك أفاد أضيفت إذا أو النكرة ،إذا أضيف
ُمَكة{ ِإَلى ِبَأي ِديُكم  } ،النفي                   تيمكة. كلأي  عمييا، "لا" دخول جية من العموم تفيد التيمكة لكن الت ي 
 النفي.في  ىذه ،(ٛ)((...كان إال بامرأة رجل نيخمو  ))ال ،(ٚ)ثاليما(( الشيطان كان إال بامرأة رجل خال ))ما

 .ثالثيما(( الشيطان كان ))إال كال،و  ،حاشا :يقول أو ،أختي مثل ىذهو  ،طيب قمبي: أنا ال يقول
 أي ،امرأة، (ٜ)محرم(( ذي مع إال امرأة تسافر ))ال: تقول يالني في لكن حرج، عميو ما ،قئاس ىذا :يقال الو 

 محرم. ذي مع إال تسافر ما ،الرجل من أقوى ،قوية شخصيتيا تكون قد ،امرأة
 مع إال تسافر ال ،بالطائرة السفر يكون قد محرم، ذي مع إال تسافر ال ل:نقو  ،بمثميا ُيطمع ال ،كبيرة قد تكون

          النيي. سياق في محرم ذي
َمنِ  َكانَ  ِإن   }ُقل   في سياق الشرط: لُ  َفَأَنا َوَلدٌ  ِلمر ح  لُ  َفَأَنا} لدو  أيّ   ،[ٔٛ:الزخرف] ال َعاِبِديَن{ َأو   ،ال َعاِبِديَن{ َأو 

 أيّ  ِإَلًيا{} [ٚٔٔ:المؤمنون] َفِإن َما{ ِبوِ  َلوُ  ُبر َىانَ  اَل  آَخرَ  ِإَلًيا الم وِ  َمعَ  َيد عُ  }َوَمن   :الشرط اقيس ،آخر مثال أيضاً و 
{ :منيم فريق :أي [ٓٓٔ:عمران آل] ال ِكتَاب{ ُأوُتوا ال ِذينَ  ِمنَ  َفِريًقا ُتِطيُعوا }ِإن   أيضًا:و  ،لوإ  آل] }َيُردُّوُكم 

َممُ  }َىل  مثل:  االستفيام سياق في ةنكر  ،االستفيام أو الشرط، أو النيي، أو النفي، [ٓٓٔ:عمران  َسِميًّا{ َلوُ  َتع 
        . أصولية قاعدة ىيعمى كلٍّ  ي،سمِ  :أيّ  ،[٘ٙ:مريم]

 فاسمعا ي  خَ أُ  يا العموم كل  ***  معا تفيدان ن ومامَ  كذاك

                                                           

 (.ٖٖٛ٘) برقم عرفة، ويوم والعمرة الحج فضل في باب الحج، كتاب مسمم، أخرجو - ٙ
 في الييثمي وذكره ،(ٖٓٛٚ) برقم ،...(( بينيما، الشيطان دخل إال وامرأة رجل خال ما)): بمفظ الكبير في الطبراني أخرجو - ٚ

 في األلباني وضعفو ،"توثيق وفيو ا،جد   ضعيف وىو األلياني، يزيد بن عمي وفيو الطبراني، رواه: "وقال ،(ٚٔٚٚ) برقم المجمع
 (.ٙ٘ٓٙ) برقم الضعيفة، السمسمة

 ،(ٕ٘ٙٔ) برقم الجماعة، لزوم في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الفتن أبواب الترمذي، أخرجو - ٛ
 .(ٕٚٗ٘) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٜٚٔ) برقم الكبرى، السنن في والنسائي

 برقم وغيره، حج إلى محرم مع المرأة سفر باب الحج، كتاب ومسمم، النساء، حج باب الصيد، جزاء كتاب البخاري، أخرجو - ٜ
(ٖٖٖٙ.) 



 القاعدةو  ،األصولية ةاعدالق بين الفرق عرفناو الفقيية،  القواعد من ليستو  ،األصولية القواعد من أيضاً  وىذه
 يدل متىو  ،أيو  ،لأو  ،ماو ، من" :-اهلل رحمو- قولو ىو "الجامعة القواعد" :في كتاب القاعدة ىذه نص ،الفقيية

 ."العموم عمى يدل المضاف المفرد كذلكو  ،العموم عمى منيا احدو  كل
 ثنتينعمى ااقتصر  النظم في -اهلل رحمو- ىنا المؤلف لكن ،العموم غصي من ىذه كل صحيح، كمو الكالم ىذا
الو  ،منيا  المفرد كذلكو  ،العموم عمى منيا احدو  كل يدل ،متىو  ،أيو  ،لأو  ،مان، و مَ  ذكرىا التي األشياء يذهف ا 

نماو  ،جميعاً  ذكرىا التي المفردات ىذه أشرح فمن ،العموم عمى يدل المضاف  تفيدان "ماو  ،نمَ " ،ىنا ذكره الذي ا 
 .العموم

 الموصوليةو  ،االستفيامو  ،شرطفي ال "ما" كذلكو  ،استفيامية كانت أو ،موصولة كانت أو ،شرطية كانت إذا "نمَ "
 :الشاىد موضع منيا ستخرجن كثيرة ياتآ ذكر ىذا في المؤلفو  العموم، عمى تدل الثالث الحاالت ىذهىي في 

َر ِض{ ِفي َوَما الس َمَواتِ  ِفي َما }َوِلم وِ   ،"ما" عمىفي الواقع مثال  ىذا ،"نمَ مثال " يقول ىنا  [ٜٓٔ: عمران آل] األ 
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ  "نمَ " ليسو   موصولة "ما" ،موصولة ىنا نوعيا ىذه فما "،ما" :الشاىد األ 

 في الذي :يعني الس َمَواِت{ ِفي َما }َوِلم وِ  الذي مكانيا ضع الموصولة ما تعرفأن  أردت إذا ،الذي :بمعنى
                                  .هلل ممك يوف األرض في ما كلو  -جلو  عز- هلل ممك فيو السموات في ما كل ،السموات

 يوصف من أو ،يعقل منو  ،"ما" عادة معو يستعمل فإنو العممب يوصف ال مما وأ ،يعقل ال مما ءالشي كان فإذا
 تقصدو  بيدك من رأيت :تقول ما ،بيدك ما رأيت :تقولو  ،عندك من رأيت :تقول "من" :لفظة معو يستعمل بالعمم

 فما زيد، ىوو  ،عندك من رأيت :تقول لكن ،بالعمم يوصف ال المفتاح ألن ؛بيدك مارأيت  :تقول ،!المفتاح
 ".ما"ـب عنو يعبر بالعمم يوصف ماالو  ،"من"بـ عادة عنو يعبر بالعمم يوصف

 من عمى يعقل المن  غمب إذا ،التغميب :مثل ،المعاني من معنىل ؛خراآل موضع في أحدىما يستعمل وقد
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ  :مثل ،يعقل  ال ما بفغمّ  ،يعقل نمم ىمو  ،الناس منيا ،[ٜٓٔ:عمران آل] األ 
 باعتبارىم ألنيم ؛ممياافع !حجارة يعبدون ،[ٚٙ:اإلسراء] ِإي اُه{ ِإال   َتد ُعونَ  }َمن   :خراآل منزلة ىذا تنزيل مثلو  ،يعقل
 .عمييا حكميمو  ،اعتبارىمو  ،نظرىم ببحس ممياافع ،فقط ابشرً  تليس ،ليةآ جعموىا ىم

 َخي ر ِمن   أِلَن ُفِسُكم   ُتَقدُِّموا َماو } ،"ما" ىذه [ٓٔٔ:البقرة] َخي ر{ ِمن   أِلَن ُفِسُكم   ُتَقدُِّموا }َوَما "ما" :عمى خرآ مثال
 فيو خير من لنفسك تقدم ما كلتفيد العموم،  شرطيو "ما" ىذه "؟ما" تكون ماذا [ٓٔٔ:البقرة] {الم و  ِعن دَ  َتِجُدوهُ 

ِمنٌ  َوُىوَ  ُأن َثى َأو   َذَكرٍ  ِمن   َصاِلًحا َعِملَ  }َمن   :-جلو  عز– اهلل عند مضمون ِيَين وُ  ُمؤ  ِزَين ُيم   َطيَِّبةً  َحَياةً  َفَمُنح   َوَلَنج 
َرُىم   َسنِ  َأج   ُأن َثى{ َأو   َذَكرٍ  ِمن   َصاِلًحا َعِملَ  }َمن   ،شرطية :نوعيا "نمَ " :الشاىد ،[ٜٚ:النحل] َيع َمُموَن{ َكاُنوا َما ِبَأح 

 .صالحاً  عمل من كل

 ربو مقام خاف لمذي ،َجن تَان{ َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  ِلَمن  }موصولة،  [ٙٗ:الرحمن] َجن تَان{ َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َوِلَمن  }
            .ةير خب جممة ىذه ،جنتان

َعل   الم وَ  َيت قِ  َوَمن  } َرًجا{ َلوُ  َيج                        .اهلل يتق من كل {الم وَ  َيت قِ  َمن  } ،شرطية "،َمنْ " :الشاىد  [ٕ:الطالق] َمخ 
 .، نفس الشيء[ٜٗ:األنفال] الم و{ َعَمى َيَتَوك ل   }َوَمن  



َدقُ  }َوَمن    النفي معنى مضمنة ،حديثاً  اهلل من أصدق أحد اليعني:  ،استفيامية [ٚٛ:النساء] َحِديثًا{ الم وِ  ِمنَ  َأص 
َسنُ  }َوَمن   ًما الم وِ  ِمنَ  َأح  مٍ  ُحك             .حكماً  اهلل من أحسن أحد ال العموم، تفيد استفياميو  [ٓ٘:المائدة] ُيوِقُنوَن{ ِلَقو 
                               شرطية. تكونىذه  [ ٚٔٔ:المؤمنون] َربِِّو{ ِعن دَ  ِحَساُبوُ  َفِإن َما ِبوِ  َلوُ  ُبر َىانَ  اَل  آَخرَ  ِإَلًيا الم وِ  َمعَ  َيد عُ  }َوَمن  
{ الم وُ  َأن َعمَ  ال ِذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوالر ُسولَ  الم وَ  ُيِطعِ  }َوَمن    شرطية. ،[ٜٙ:النساء] َعَمي ِيم 

ِخم وُ  َوَرُسوَلوُ  الم وَ  ُيِطعِ  َوَمن  }            .شرطية [ 71: الفتح] {َجن اتٍ  ُيد 
 .شرطية [ٕ٘ٔ:الفتح] أَِليًما{ َعَذاًبا ُيَعذِّب وُ  َيَتَول   }َوَمن  

َسنُ  }َوَمن     َممَ  ِمم ن   ِديًنا َأح  َيوُ  َأس  ِسٌن{ َوُىوَ  ِلم وِ  َوج                                 .منو أحسن أحد ال استفيامية، ،[ٕ٘ٔ:النساء] ُمح 
 ،استفيامية تكون أن يمكنو  ،شرطية تكون ىذه [ٖٓٔ:البقرة] َنف َسو{ َسِفوَ  َمن   ِإال   ِإب رَاِىيمَ  ِمم ةِ  َعن   َير َغبُ  }َوَمن  
 ،عنيا يرغب فإنو نفسو سفو من لكن َنف َسو{ َسِفوَ  َمن   ِإال  } نفسو سفو من لكن ؟{ِإب رَاِىيمَ  ِمم ةِ  َعن   َير َغبُ  }َوَمن  
َسنُ  }َوَمن   َممَ  ِمم ن   ِديًنا َأح  َيوُ  َأس  َسنُ  أحد ال استفيامية، [ٕ٘ٔ: النساء] ِلم و{ َوج  َممَ  ِمم ن   ِديًنا }َأح  َيوُ  َأس   .ِلم و{ َوج 
، (ٓٔ)لو(( فأستجيب يدعوني الذي ذا من فيقول: الدنيا، سماء إلى ليمة كل ربنا ))ينزل :األحاديث كذلكو : يقول

 .شرطية نمَ 
َر ِض{ ِفي َوَما َواتِ الس مَ  ِفي َما }َوِلم وِ : يقول ،"ما" :مثال  موصولة. نوعيا ىذه ،[ٜٓٔ:عمران آل] األ 

ِملُ  }َوَما ءٍ  ِمن   َأن َفق ُتم   }َوَما شرطية. :نوعيا ،[ٔٔ:فاطر] ِبِعم ِمِو{ ِإال   َتَضعُ  َواَل  ُأن َثى ِمن   َتح  ِمُفُو{ َفُيوَ  َشي   ُيخ 
 السور بعض في ،شرطية ىذه ،[ٚ:الحشر] َفان َتُيوا{ َعن وُ  َنَياُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسولُ  آتَاُكمُ  }َوَما ،شرطية [ٜٖ:سبأ]

 ىنا المقصود ليسو  ،لمعموم كالىماو  ،استفيامية تكون أن تحتملو  ،ةيشرط تكون أن تحتمل ،التفسير بحسب
                                                               . المثال المقصود إنما ،المعنى تحقيق

كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما  ىذه عنو، نتحدث الذي الموضوع عن خارجة ، ىذه[22:سبأ] َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َوَما ِشر 
ٍك{ ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما نكرة {ِشر كٍ } ،النفي سياق في النكرة تحت داخمة  ِمن ُيم   َلوُ  َوَما} ،النفي سياق في نكرة ِشر 
 .لمعموم النفي سياق في النكرةو  ،النفي سياق في نكرة َظِيير{} َظِيير{ ِمن  
ذاو  كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما :مثل ،قبميا "نمِ " عمييا دخمت ا   .َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َما{ }ِشر 

 التنصيص إلى العموم في الظيور من ينقميا ذلك فإن الشرط سياق في أو ،النفي سياق في ىيو  نبمِ  بقتسُ  إذا
 ماو " ،"شرك فييما ماليم" :قاللو  امم أقوى ،العموم عمى الداللة في أقوى يكونىذا  :يعني ،العموم في الصريح

 تحت داخمةليست  ىنا "مافـ" َظِيير{ ِمن   ِمن ُيم   َلوُ  َماوَ  ِشر كٍ  ِمن   ِفيِيَما َلُيم   }َما :يقال أن قوىاأل "ظيير ممني لو
   .النفي سياق في نكرة ىذه {َلوُ  َما} الشرطية، أو االستفيامية، أو الموصولة،

 يضافُ  ما الرشدَ  ديتىُ  فيماف *** يضافُ  إذ المفردُ  ومثمُ و 
 ،المفرد" :يقال مختصرة بعبارة عنيا يعبر أن يمكنو  ،الفقيية القواعد من ليست األصولية، القواعد من أيضاً  هىذو 
 ،المضاف المفرد ،العموم عمى دال معرفة إلى اأضيف إذا الجمعو  ،المفرد ،"العموم عمى دال اأضيف إذا الجمعو 
  .المضاف الجمعو 

                                                           

 برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،(ٖ٘ٚٗ) برقم الجيمية، عمى الرد في باب السنة، كتاب داود، أبو أخرجو - ٓٔ
(ٖٖٗٚ.) 



 إلى أضيفت النكرة ىذه ،أصميا في نكرة اآلن النعمة ،[ٔٔ:الضحى] َفَحدِّث{ َربِّكَ  ِبِنع َمةِ  }َوَأم ا: كقولو مضاف مفرد
 ىذهو  ،معرفة إلى أضيفت نكرة فينا ،التعريف ذلك أفادىا أضيفت إذا النكرةو  ،َربَِّك{ }ِبِنع َمةِ  ،ظاىر سما معرفة
     .َفَحدِّث{ َربِّكَ  ِبِنع َمةِ  }َوَأم ا ظاىر سما المعرفة
وأما بنعم  بالضبط: يقول كأنو ،جميعاً  ذلك يشمل ،صغيرة أو ،كبيرة ،باطنة أو ،ظاىرة ،هلل نعمة كل َربَِّك{ }ِنع َمةِ 

 .مضاف مفرد ىذه ربك فحدث
ُتم  قولو:  َبح  َواًنا{ ِبِنع َمِتوِ  }َفَأص   بإرسال :بنعمو{ }ِبِنع َمِتوِ  ضمير، معرفة إلى أضيفت ىنا [ٖٓٔ:عمران آل] ِإخ 
 ىذه فحصمت ،قاتو المع لةاز من إ ذلك إلى ماو  ،فييا الود جعلو  ،قموبكم نيتميو  -سممو  عميو اهلل صمى- الرسول
ُتم   ،أعداءً  كانوا أن بعد المؤمنين بين األخوة َبح  َواًنا{ ِبِنع َمِتوِ  }َفَأص                               .ِإخ 
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  المضافالجمع   معرفة إلىىنا  أضيفت ،جمع ،نكرة ىي حيث من أوالد ،[ٔٔ:النساء] َأو اَلِدُكم 
{ ،الخطاب كاف { ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  ليا عالقة ال ،لمجمع فيي لميما أماو  ،}َأو اَلِدُكم   ،لدو  كل يشمل فيذا َأو اَلِدُكم 
 ،المسمم يرث ال مثالً  كالكافر ،هاستثناؤ  ردو  ما إال ،عاق ا أم بار ا ،صحيحاً  أم مريضاً  ،صغيراً  أم كبيراً  كانأ سواء

{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  الرقيقو  ،القاتلو   .لك لدو  كل َأو اَلِدُكم 
 من رثيابإ طالبت حينما -عنو اهلل رضي-بكر أبي عمى -عنيا تعالى اهلل رضي- فاطمة بو احتجت الذي ىذاو 

{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  :يةاآل بيذه حتجتفا ،فدك في -سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول  كل يشمل فيذا َأو اَلِدُكم 
 من ستداللاال ىذا عمييا ردوا ما الصحابةو  ،-عنو اهلل رضي- بكر فأبو ،ظاىرهفي  األنبياء أوالد حتى ،لدو 

 يدل ىذا نبأ استداللك :ليا قالوا ،ىذا ليا قالوا ما ،العموم يفيد ال فإنو معرفة إلى أضيف إذا الجمع نإ حيث
 .(ٔٔ)ُنوَرث(( ال األنبياء معاشر ))نحن استثناء ،الحديث ىوو  خرآ اً مأخذ بينوا لكنيمو ، صحيح العموم عمى
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  فإذن،  :مثل ،إخراجو عمى الدليل دل ماو  ،األنبياء أوالد ىذا نم يخرجو  ،األوالد كل َأو اَلِدُكم 

 ال فإنو ارقيقً  أوالده أحد كان لو ،يرث ال ،يممك ال ألنو ؛الرقيقو المسمم،  يرث ال الكافر الدين، اختالفو  ،للقاتا
 .معرفة إلىأضيف  جمع فيذا ،ىكذاو  ،يرث الو  ،يممك

ث ِم{ }َكَباِئرَ  ،جد ا كثيرة مثمةاألو  ث ِم{ }َكَباِئرَ إلى معرفة،  ىنا تأضيف نكرة }َكَباِئَر{، [ٖٚ: الشورى] اإلِ   كل :أي اإلِ 
{ ِفي الم وُ  }ُيوِصيُكمُ  :مثل نفس الشيء [ٔ٘ٔ: األنعام] َأو اَلَدُكم{ َتق ُتُموا }َواَل  :أيضاً و  ،ثماإل كبائر كل ،الكبائر  َأو اَلِدُكم 

 أمثمة ىناك .[ٖٚ: األنعام] ال َغي ِب{ }َعاِلمُ  أمثمة، فييا ستجد المصحف في رقةو أي  فتحت لو أيضاً و  ،[ٔٔ: النساء]
 كاف إلى أضيفت نكرة :حياة الدنيا، حياتكم :لكم أقولأن  تاجأح التي األمثمة نريد ال نحن ،رشةو  إلى تحتاج

 معاني كل الحياة أن باعتبارو  ،لمعموم ذلك ليسو  ،احدو  معنى فيي احدةو  حقيقة أنيا باعتبار الحياةو  ،الخطاب
 .فييا ماو  ،مباىجياو  ،زينتيا من فييا بما ،الحياة
{ َعَمى ُيَصمُّونَ  َوَماَلِئَكَتوُ  الم وَ  }ِإن    ،المالئكة كل ،الضمير إلى أضيفت نكرةجمع،  المالئكة [ٙ٘ األحزاب:] الن ِبيِّ
 .السالمو  الصالة عمييم- ميكالو  ،جبريل فييم بما

                                                           

 اهلل صمى-النبي  قول باب والسير، الجياد كتاب ومسمم، ،(ٕٓٗٗ) برقم خيبر، غزوة باب المغازي، كتاب البخاري، أخرجو - ٔٔ
 .((صدقة فيو تركنا ما نورث ال)) :-وسمم عميو



ُعوهُ  الم وِ  َعب دُ  َقامَ  َلم ا }َوَأن وُ   عميو اهلل صمى- النبي ىو ىنا اهلل عبدال، ، [ٜٔ: الجن]ِلَبًدا{ َعَمي وِ  َيُكوُنونَ  َكاُدوا َيد 
     .(ٕٔ)؟الجن :يعني ِلَبًدا{ َعَمي وِ  َيُكوُنونَ  }َكاُدوا يدعوه قام عبد كل فيل ،-سممو 

                         .رقيق كل ،اءاألرقّ  جميع فيشمل َأي َماُنُكم{ }َعَقَدت  
ن  : ذكرىا التي األمثمة في ىنا ُصوَىا{ اَل  الم وِ  ِنع َمتَ  َتُعدُّوا }َواِ  مفرد، وأضيفت  }ِنع َمَت{ الحظ، [ٖٗ: إبراىيم] ُتح 

ُصوَىا{ اَل  الم وِ  }ِنع َمتَ  ن تعدو نعم اهلل ال تحصوىا بالضبط اهلل، نعم كل معناىا: ُتح        ىذا ىو المعنى. وا 
 ،[ٜٔ: الجن]الم ِو{ َعب دُ  َقامَ  َلم ا }َوَأن وُ  :األخ مثال بينو  ،ىذا بين الفرقو   ىنا يةاآل لكن مضاف، مفرد أن "نعمت" 

 داخل فيو هلل عبد كل :يقال ما فينا ،القرآن استماعو  ،الجن قصة في -سممو  عميو اهلل صمى- النبي فيأصاًل 
 كل ،لمدرىم عبد كلو  ،لمدينار عبد كلىذا  (ٖٔ)((الدرىم عبد تعس ،رالدينا عبد ))تعس :يقول لما لكن ىذا، في
                          .لمخميصة عبد

 الياء ىيو  المعرفة إلى أضيفت عباد ،[ٖ٘: الزمر] ِعَباِدَي{ }َيا :قولو :-اهلل رحمو- ذكرىا التي األمثمة الحظ
َرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  َيا }ُقل   عبد كل شملفت َمةِ  ِمن   َتق َنُطوا اَل  َأن ُفِسِيم   َعَمى َأس   مسرف عبد كل، [ٖ٘: الزمر]الم ِو{ َرح 
َرى ال ِذي }ُسب َحانَ ، خراآل المثالانظر  لكن جرمو، كان أي ا نفسو عمى  نحن مما ىذا ىل، [ٔ: اإلسراء] ِبَعب ِدِه{ َأس 

 صمى-النبي ىوو  ،معين شخص بو المقصود لكن ،المعرفة إلى ضيفأ عبد ،مضاف مفرد نعم }ِبَعب ِدِه{ ،ال فيو؟
لَ  ال ِذي }َتَباَركَ  ،القاعدة عمييا تنطبق التي األمثمة من ليس فيذا ،-سممو  عميو اهلل َقانَ  َنز   َعب ِده{ َعَمى ال ُفر 
 .سممو  عميو اهلل صمى- بالنبي خاص ىذا[ ٔ: الفرقان]

 لكن ،"بعبده" العبودية ظائفو  جميعب قيامو إلى إشارة :قال ،لمثالينىذين ا ذكر يوم -اهلل رحمو- الشارح يقول
 عبودية تشريفاً  ضافوأ ،التشريف تفيد العبودية ىذه }ِبَعب ِدِه{ معناىا فيم في مناقشة إلى يحتاج ستنتاجاال ىذا مثل

      .ختياراال عبودية ،خالصة
 ترتفع   الموانعُ و الشروط  كلُّ    تجتمع   حتى الحكمُ  يتم الو 

 جودو  ،بأمرين إال تتم ال ةالفروعيو  ،ةاألصولي األحكام" :اآلخر الكتاب في -اهلل رحمو-المؤلف عند القاعدة نص
 ،أركانياو  ،شروطيا جودو : بأمرين إال تتم ال ةالفروعيو ة، األصولي" :ثانية مرة موانعيا" انتفاءو  ،أركانياو  ،شروطيا

 إال يتنزل ال يتحقق، ال الحكم األبواب، كل أو ،األبواب عامة في يدخل أن يمكن ىذاو  ،"موانعيا انتفاءو 
 كم ،اإليمان كتاب شرح مسمم صحيح في معنا يحضرونالذين  خواناإل الموانع، انتفاءو  ،الشروط ستجماعاب

 ،(ٗٔ)الجنة(( دخل اهلل إال إلو ال :قال ))من كذا عمل لمن الجنة بدخول الوعد فييا التي األحاديث من بنا مرت
 الموانع. انتفتو  ،الشروط جدتو  إذا ىذا أن دائماً  الكالم كانو 

                                                           

 . (ٙٙٙ/ ٖٕ) :الطبري تفسير - ٕٔ

 (.ٕٙٛٛ) برقم اهلل، سبيل في الغزو في الحراسة باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٖٔ

 يموت فيمن جاء ما باب اإليمان، كتاب حبان، وابن ،(ٖٕٛٙ)برقم  اإليمان، فضل باب اإليمان، كتاب الترمذي، أخرجو - ٗٔ
 (.ٖٕٛٙ) برقم الترمذي، سنن وضعيف صحيح في األلباني وحسنو ،(ٔ٘ٔ) برقم اهلل، إال إلو ال أن يشيد وىو



 ال كالمو آخر كان ))من الموانع، نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا اهلل(( إال إلو ))ال :قال لمن بالنسبة الدم عصمة
 خالصاً  اهلل إال إلو ال قال ))من النار عمى يحرم ،الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا (٘ٔ) الجنة(( دخل اهلل إال إلو
الو  ،الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا ،(ٙٔ)قمبو(( من  اهلل إال إلو ال أىل بعض أن عمى تدل أخرى أدلة توجد ا 
بما إذا  مقيدة ىي ىذه المعاني فييا جاءت التي فاألحاديث ،النار في يخمدون ال لكنيم ،يعذبون التوحيد أىل
 :تنزيالن لو الحكم نإ :-جد ا الميمة األمور وىذا من- يقال ليذاو  ،الموانع انتفتو  ،الشروط جدتو 

 شيء إلى يحتاج ربماو  ،عمم إلى يحتاج كمو ىذاو  المعين، عمى: الثانيو  معين، عمى ليس ، عام تنزيل: األول
 أنيا ىذا يعني الو  العموم سبيل عمى تقال األحكام ،األول في االجتياد غير اجتياد الثاني، خاصة االجتياد من
: لك نقول ؟الزكاة حكم ما اآلن سألتَ  لو :مثل ،مانع لوجود أو ،الشرط يوجد ال قد ألنو ؛فرض كل عمى تنزل
  .الموانع نتفتاو ، الشروط جدتو  إذا اجبة،و  الزكاة

 جدتو  إذا :نقول ؟أزكي أن عميّ  يجب ىل ،اجبةو  الزكاة :قمتم أنتم الزكاة؟ عميّ  تجب ىل :قالو  ،زيد جاء لو
ألستم  نصاب عندي أنا :قال ،عمييا أنت التي أن نعرف الحالة نحتاج ،ندري ال ،الموانع انتفتو  ،الشروط
 ىذا أضعافو  ،النصاب ىذا من أكثر عندي أنا ،النصاب ىو ىذا ،كذاو  كذا ىو كذاو  كذا نصاب :تقولون

 ليسو - ،تفاح كميا أموالي أنا :قال ؟المال نوع ما ال، :الجواب فيو؟ الزكاة جوبو  في يكفي ىذا ىل ،النصاب
 ال :فنقول ،جرىاأؤ  الو  ،لمبيع ليست لكن ،رعمائ أو ،أستعمميا التآ أو، ستعممياأ دواب أو ،-تجارة عروض

  .الزكاة عميو يجب ال نصاب عنده الزكاة عميك جبت
 ىذا ما ،انتظر :نقول الزكاة؟ عميّ  جبت ىل ،الزكاة فيو تجب مال في نصاب عندي أنا :قالو  جاء لو لكن
أن  نستطيع فال ،الحول دوران افيي يشترط ماال ىناكو  ،الحول اعميي يدور أن حتاجت األموال بعض ىناك ؟المال
 .الزكاة تجب لم أو ،الزكاة عميك جبتو : نقول
ىذا  يكون قد ،(ٚٔ)الزكاة بو جو  من مانع ينالد   نإ :-اهلل رحميم- الفقياءمن  يقول من عند ،موانعال أيضاً  كذلك

 لكنو ،ماليين عشرة يممك ،نصاب عنده اإلنسان ىذا يكون قد ،مانع يذاف ،دين عميو لكن ،نصاب عندهاالنسان 
 العشرةذه ى زك   الزكاة؟ عميك تجب :نقول ىل ،يماطلو ، ردىاي لمو  ،سنوات عشر قبل إنسان إلى أقرضيا
 .األمثمة تحقيق المقصود ليسو  ،مانع جدو  مانع؟ جدو أو  ،سنة كل الماليين
 في تنتفعأردت أن  إذا دائماً ، ااحدً و  خذو  ،تسعة ألغِ  أمثمة عشرة لك ذكرتُ  فإذا القاعدة فقط، توضيح :المقصود

  .األمثمة في تجادل ال العمم
 االحتمالُ و  الفرُض  قد كفى إذ *** المثالُ  عترضيُ  ال الشأنُ و 

 .فقط القاعدة ضوحو  المقصود لكن ،فييا األنظار تختمف فييا، ختمفيُ  جزئيات ىي األمثمة

                                                           

 وصححو ،(ٖٜ) برقم ،(ٜٜٔ/ٔ) الشعب، في والبييقي ،(ٖٛٔٔ) برقم التمقين، في باب الجنائز، كتاب داود، أبو أخرجو - ٘ٔ
  (. ٖٙٔٔ) برقم داود، أبي وضعيف صحيح في األلباني

 (.ٜٜ) برقم الحديث، عمى الحرص باب العمم، كتاب البخاري، أخرجو - ٙٔ
 (.ٕٖٔ/ ٖ) لمماوردي الكبير الحاوي  - ٚٔ



 لتوضيح ؛مذىبيمو ، قوليم عن خارجة بأمثمة يمثمونأحيانًا  المذاىب مختمف من -اهلل رحميم- الفقياء لذلكو 
 .يتبنونيا ال ىم ،فقط القاعدة
 .آخر شيء األفراد عمى تنزيمو حيث منو  ،شيء العمومو  اإلطالق حيث من فالحكم ،الزكاة مسألة فاآلن

 .الموانع نتفتاو  ،الشروط جدتو  إذا صحيحة تكون الصالة ،العبادة قبول ،العمل قبول ،الصالة
 الأ الموانع انتفت ىذا، أشباهو  ،الوقت دخول ،النية المعروفة، بالضوابط ،بالشروط االستقبال، الطيارة، :الشروط

 اإلنسان ىذا كان لو ،اآلن مانع ىذا ،طيارتو انتقضت ،الصالة في أحدث لو :المانع ،الصحة من مانع يوجد
 القبول ،ةئمجز  ،المطالبة تسقط :بمعنى صحيحة تكون العبادة ،الصحة فوق مرتبة القبول صالتو، تصح ال كافراً 
 عشرىا، إال منيا لو ما الصالة ليصمي الرجل إن)) :مثل عمييا، يثاب ال لكن ،ةئمجز  تكون قد ،آخر شيء

 فالثواب ،يثاب ال ،شيًئا منيا يعقل لم ألنو ؛(ٛٔ)((نصفيا ثمثيا، ربعيا، خمسيا، سدسيا، سبعيا، ثمنيا، تسعيا،
 ،الوقت دخلو  ،القبمة مستقبل ،رطيّ تمىو  ،امرائيً  يكون قد اآلن العبادة قبول: القبول خر،آ شيء الصحةو  ،شيء

 انتفاءو  ،الشروط جودو  من البد ،المانع لوجود ؛تقبل ال ال، :الجواب صالتو؟ تقبل يلف ،مراءٍ  لكنو ،صمىو 
 .الموانع
 اهلل لعن)) (ٜٔ)((الديوو لعن  من اهلل لعن، األرض منار رغيّ  من اهلل ))لعن كذا،و  ،كذا فعل من اهلل لعن :المعن

 .عام لعن المعن ىذا ،الحديث ،(ٕٓ)المستوشمة((و الواشمة، و المتنمصة، و النامصة، 
  ىذا؟ يجوز ىل ؟،ةممعون بعينيا فالنة :تقول أن لك يجوز ىل ،نامصة رأيت إذا لكن

 ،ىذا عن تدري ال ،جاىمة ،معذورة تكون قد ،ياب المعن لحوق من يمنع مانع يوجد قد ألنو لماذا؟ ،ال :الجواب
 .المعن يمحقيا فال ،الجيل يذاب مثميا يعذرو 
 .الوعيد ىذا عنو فيسقط ،مكفرة مصائب -اهلل رحمو- تيمية ابن سالماإل شيخ قال كما- لإلنسان يوجد قد
 .(ٕٔ)"ىذا مثل عنو فيسقط ،ماحية عظيمة حسنات لو يكون قد

 ،العسكري السر سر؟ أيّ و  ،-سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول سر أفشى صنع؟ ماذا بمتعة، أبي بن حاطب
 عميو اهلل صمى- رسولال ن"إ :المشركين إلى كتب ،عظمى خيانة اليوم الدولية األعراف بجميع يعتبر الذي

 ،"بكم يظفره اهلل أن حدهو  إال إليكم يسر لم نإ أنو أقسم أنوو  ،كالسيل يسير ،كالميل اجيشً  لكم جيزقد  -سممو 
 وجيء ،-سممو عميو  اهلل صمى-أطمع اهلل النبي  فمما"، شعرىا قاصعِ  في ضعتوو ف ،المرأة مع أرسموو  ،كتبو

 أنو ذكرو  ،عمىّ  تعجل ال ،اهلل رسول "يا فقال: ؟حاطب(( يا ىذا ))ما قال:و  ،يديو بين ضعو و  ،حاطب بخطاب
نماو ، دينو في شك ا ذلك فعل ما  يتعرض لمو  ،أقرهو  ،-سممو  عميو اهلل صمى-النبي ذلك في صدقو، و أمرين ذكر ا 

                                                           

 في والبييقي ،(ٖٖٕٓ) برقم مسنده، في والبزار ،"صحيح حديث: "محققوه وقال ،(ٜٗٛٛٔ) برقم المسند، في أحمد أخرجو - ٛٔ
 (.ٜٔٔ:ص) التراويح صالة في األلباني وصححو ،(ٕٖٚ٘) برقم الكبرى، والسنن ،(ٕٕ٘ٛ) برقم اإليمان، شعب
 (.ٕٔٗ٘) برقم فاعمو، ولعن تعالى اهلل لغير الذبح تحريم باب الذبح، كتاب مسمم، أخرجو - ٜٔ
 فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، (ٖٜٔ٘)برقم  لمحسن، المتفمجات باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٕٓ

 (.ٜ٘ٙ٘) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة
 .(ٗٚٗ/ٗ) :الفتاوى مجموع - ٕٔ



 مانعاً  -سممو  عميو اهلل صمى-النبي لو بين ،المنافق ىذا عنق أضرب دعني ،اهلل رسول ياعمر: " قال المّ  ،لو
 : قضيتين ذكر فحاطب، ذلك من يمنع

 ال الخطاب ىذا أنو  ،-سممو  عميو اهلل صمى- نبيو سينصر اهلل أن يتيقن كان الرجل أن ىو: األولى القضية
 مواالة ،الحادثة ىذه في جد ا ميمة نقطة ىذه ،محسومة فالمعركة ،المعركة ميزان حيث من ،يؤخر الو  ،يقدم

 المعركة ،ينقص الو  ،يزيد ال التصرف ىذا أن يعمم ،اإلعانة من لون يبأ المسممين عمى إعانتيم :المشركين
  . احدةو ىذه  ،التصرف ىذا بسبب ذىأ المسممين يمحق لنو  ،النصر يتأخر لنو  ،محسومة منتيية
 موالي من فيو ،اليمن أىل من ىو ،قريش من ليس ،بقريش ممحق أصالً  ىو أىل، لو :قال: الثانية النقطة
 عشيرة ليم المياجرين من أصحابو أنو  ،مكة في أىل لوو  ،ممحق نوإ :يقول فيو ،فقط الءو  بينوو  بينيم ،قريش

 ال األمر ىذا أن عممو مع ،خرآ شيئاً  يقصد لمو ، دنيوي ا معنىأراد  فيو ،تحميو عشيرة لو ليس ىوو  ،يحمونيم
 .قال ما -عنو اهلل رضي-عمر قال لذلكو ، عظيم التصرف ىذا أن ىذا مع يبقىو ، فيو يؤثر

 فقد شئتم ما فقال: اعمموا بدر، أىل عمى طمعا اهلل ))إن :لعمر قال -سممو  عميو اهلل صمى-النبي أن: المقصودف
 .العظيم الذنب ىذا فكفرت ،بدر حضور ىيو  ،عظيمة حسنة عنده، (ٕٕ)لكم(( غفرت
 .المعين يمحق أنو يعني ال فالمعن ،السيئاتو  الحسنات توازن لةمسأ فيذه

 كذلكو  ،بالخمود وعيدو  جينم(( نار في فييا نفسو أجَ يَ  فيو بحديدة نفسو قتل ))من ،المنتحر في ردو  الذي الوعيد
  (ٖٕ)جينم(( نار في اهيتحسّ  فيو سم ا ىتحسّ  من ،في نار جينم يتردى فيو شاىق من تردى ))من
 لحوق من تمنع ماحية حسنة لو تكون قد ،الموانع نتفتاو  ،الشروط توفرت إذا منتحر؟ كل يمحق ىل الوعيد ىذا
 .الشيء ىذا
ٍٍ  لم ،فتنحينا ،منتحر نوإ :لي قيل شخص لنا مدّ قُ  :يقول ،يسأل أيام قبل خواناإل أحد  تصل   لم لماذا ،عميو نصل 

 البقية أما ،فقط ىذا نحو أو ،العالم ؛بو قتدىيُ  من أو العادل اإلمام ،الزجر باب من عميو تصمي الأ يمكن عميو؟
  .مسمم ،عميو يصمونف

 عميو اهلل صمى- النبي مع -مسمم في الحديث- ىاجر الذي الرجل ماحية حسنة لو يوجد  قد أنو عمى يدل فمما
 بن طفيلال ،المياجرين من هأخو  هفرآ ،مات ثم ،شاقصمَ ب عروقو فقطع ،الموت فاستعجل ،مرض أصابو" -سممو 

 ،لي غفر :قال بك؟ اهلل فعل ما :قال اإلصابة، فيو الذي الموضع ،يده غطى قد المنام في هفرآ ،الدوسي وعمر 
 ال :قال أنو غير ،-سممو  عميو اهلل صمى- اهلل رسول إلى مياجريب لي غفر :قال أو ،الجنة أدخمني :قال أو

 -سممو  عميو اهلل صمى- النبي أخبر المنام، في الرؤيا،في  مغطييا كان! ىذا نفسك من أفسدت ما منك نصمح
 عميو اهلل صمى- قال كما أو، (ٕٗ)فاغفر(( الميم نفسو من أفسد ))وما :-سممو  عميو اهلل صمى- قالف ،الرؤيا بيذه

   .سممو 
                                                           

 فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ومسمم، ،(ٖٚٓٓ) برقم الجاسوس، باب والسير، الجياد كتاب البخاري، أخرجو - ٕٕ
 (.ٚ٘٘ٙ:) رقم بمتعة، أبى بن حاطب وقصة -عنيم اهلل رضى- بدر أىل
 (.ٖٖٔ) برقم نفسو، اإلنسان قتل تحريم غمظ باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٖٕ
 (.ٕٖٙ) :رقم يكفر، ال نفسو قاتل أن عمى الدليل باب اإليمان، كتاب مسمم، أخرجو - ٕٗ



-النبي لكن ،حكم عمييا بنىيُ  ال الرؤياىذه و ، يده يغطي كانو  ،مسمم صحيح في الحديثو ذب، عُ  ما :الحظ
 لوجود ؛النار يدخل ال قد -المنتحر- نفسو قاتل صحيحة، فعالً  رؤيا أنيا عمى فدل ،أقرىا -سممو  عميو اهلل صمى
  .مانع لوجود أو ،ماحية عظيمة حسنة
 سالميةاإل الجامعة من مجموعة ذىب ،الدعاة من ذىبت دفعة أول أذكر ،سالميةاإل الجميوريات في

 ،فأسرع ،بيتو في زرناه :يقول، الدين عن شيًئا يعرف الىو  متحمس األشخاص أحد زرنا :المشايخ أحد لي يقول
 عرق من ىذا :قال ،الكبائر من ،خمر ىذا ،الكالم ىذا يجوز ما !تفضموا ،أيدينا بين وضعوو  ،بالخمر لنا جاءو 

 صار عمم لما ،الكبائر من خمر ىي ،سرقتيا ما أو ،سرقتيا ،تجوز ال ىذه لو: قالوا ،سرقتيا ما !أخذتيا جبيني
 ىذا ىل ،الخمر يشرب كان عمره طول ،يعرف كان ما الشارع، في يريقياو  ،الثالجة من الخمر قوارير يخرج
 .الموانع نتفاءاو  ،الشروط جودو  من البد ،ال يجمد؟ ىذا ىل ؟الجنة خمر من يشرب ال :يقال ىذا ىل خذ؟يؤا
 ،القرآن ىذا! نتظرا ،ذلك؟ كيف :قالي ،القرآن من يةآب ليست ىذه :قالو  احدو  جاء لو ،الشرع من شيئاً  أنكر من
   .لو يبين ،معم  يُ 

 يختمف ىذا ألن ضبطيا؛ يمكن ما الرياضيات، مسائل مثل نقول: محدد، بضابط تنضبط ال الجيل ومسألة
 حديث ،الكممة ىذه عمى ناءباآ أدركنا :يقولون ،الزمان خرآ في يدركون الذينالناس  ،المكانو  ،الزمان ختالفبا

 :قال ؟تنفعيم مالو:  قيل فمما ،الدين عن شيئاً  يعرفون الو  ،فقط اهلل إال إلوال  أو ،اهلل :يقولونأو  ،اهلل اهلل :حذيفة
 .شيئاً  يعرفون ال الجيل من صاروا حال في ألنيم ؛النار من تنقذىم النار، من تنجييم

 يعتز لكن ،!سالماإل أركان يعرفون ما سالم؟اإل أركان ىي ما ؟محمد ىو من الناس يسألون كانوا البالد تمك في
 .جاىل لكنو ،بيذا يفتخرو  ،سالموبإ

 .األفرادو  ،الحالو  ،المكانو  ،الزمان باختالف تختمف لكن ،متشعبة لةمسأ ىذه الجيل لةمسأ أن :فالحاصل
 ،بالضرورة الدين من معموم محرم الخمر ىنا عندنا بمد، إلى بمد من يختمف بالضرورة الدين من المعموم ولذلك
 حرام، الزنا أن يسمع لمو  ،ابعيدً  ،غابة في أو ،جبل ىقاش عمى يعيش كانمن  :العمماء يقول كما ،ىناك لكن
 فوجدت ت،خرج :يقول براءة بكل يسأل فأحدىم الجيل غاية في لقوم الدعاة بعض ذىب ىنا البوادي بعض في

 :يعني ،شيوتيا طفأأو  ،إلييا أحسن أنو بمعنى عبارة قالف ،الشيوة عمييا غمبت قدو  ،الحاجة لقضاء خرجت امرأة
  جر؟أؤ  ىل :يقول ،بيا فجر
 .!الحد ىذا إلى ،لجيلىذا ا في ،لباديةىذه ا في يشيع ،!حرام الزنا أن يدري ال

 الدين من امعمومً  يكون ما ،مكان إلى مكان من يختمف بالضرورة الدين من المعموم حتىأنو  فالمقصود
 .ىكذاو ، أخرى بالد في بالضرورة الدين من المعموم غير ىنا بالضرورة
 .الموانع تنتفيو  ،الشروط توجد أن المعين عمى الحكم ننزل حتى البدأنو  فالمقصود

 من البد ،شروط توجد قد ،ممعونة ىذه :تقول ما نامصة رأيت إذا ،(ٕ٘)النامصة(( اهلل ))لعن :مثالً  سمعت إذاف
ال ف ،أخطرىا منو  ،المسائل أدق من ىيو  ،التكفير مسائل ىكذاو  ،مانع يوجد قد ،الموانع نتفاءاو  ،شروط جودو 

                                                           

 فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب ومسمم، (ٖٜٔ٘)برقم  لمحسن، المتفمجات باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو - ٕ٘
 (.ٜ٘ٙ٘) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة



نماو  ،بعينومباشرة  اإلنسان ىذا نكفرأن مكفرًا  رتكبا اً إنسان رأينايصح إذا   انتفاءو  ،الشروط جودو  من البد ا 
 .العمم دقائق من ىيو  ،الموانع

 طمبيم بداية في ىمو  -المعين بتكفير شتغالاال- الدقيقة المسائل ىذه في يتشاغموا أن الشباب أنصح الأنا  لذلكو 
نماو  ،خطير ىذا ،إطالقاً  ،عقباىا تحمد ال أشياء إلى األمور تصلو  ،الناس عمى األحكام يجرون ثم ،بالعمم  ا 
 تصوراً  الجماعةو  السنة أىل عقيدة يتصورو  ،صحيحاً  فيماً  المسائل يفيمو  ،العمم طالب يتمكن حتى ىذا يؤخر

 :يقول ؟بالعمم شتغالا لك ىل ال، :يقول ،؟ادرسً  حضرت ىل ،الشباب بعض يبدأ كما فييا يبدأ أن أما ،صحيحاً 
نماو  ،خطأ ىذا ،الباب ىذا في جد ا دقيقة مسائل عن يسألو  ،سنة ٜٔ أو ٛٔ عمره شاب ،ال  بصغار يبدأ ا 

 .صحيحاً  تصوراً  يتصورهو  ،العمم يفيم حتى يتدرجو  ،الواضحة لالمسائ ،العمم
 نطيل أن نحتاج ال ،العمرة في الحج، في ، الصيام في الزكاة، في :األبواب كل في -القاعدة ىذه- ذلك قلو  

   . ىذا من أكثر فييا
 نحن عما يختمف فيذا ،العاريات الكاسيات اهلل لعن :يقل لم! العنوىنّ  :يعني ال ىذا فمثل ،عاريات كاسيات نساء
 تالكاسيا اهلل لعن العام، الحكم العامة، األحكام عن نتكمم نحن لكن ،(ٕٙ)ممعونات(( فإنين ))العنوىن: قال ،فيو

  عارية؟ كاسية كل عمى يتنزل ىل ،كذاى قال لو العاريات،
 فإنين ))العنوىن: قال ،العاريات الكاسيات اهلل لعن :يقل لم يتنزل، ال ،(ٕٚ)النامصات(( اهلل ))لعن ،ال :الجواب

  .ممعونات((
 الكاسيات اهلل لعن ،الجنس لعن أنو أو بعينيا؟ ىؤالء من احدةو  كل لعن ىذا يعني ىل ،بحثو  ،نظر محل ىذاو 

 .القاعدة فيم المقصود إنما ،المثال المقصود ليس ،مثالً  العاريات
 أي ،الجزئي بالمعنى إليو نظرنا ذاا  و  العام، الحكم نطمق أن فنستطيع ،كمي أنو جية من ليوإ نظرنا إذا الحكم
 .(ٕٛ)شرحوو  ،الموافقات في الشاطبي ذكره ىذا ،خرآ حكم فمو األفراد عمى وتنزل  

 ،الشروط استجماع ىوو  خر،آ يادجتا إلى يحتاج -المعين باعتبار الثاني النظر- خراآل النظر أن تجد ولذلك
 . الموانع نتفاءاو 

 العمل   عمى لو ما استحق قد *** عمل   من عميو بما أتى نومَ 
  "عميو علجُ  ما لو جبو  ،عميو ما أدى إذا" :-اهلل رحمو- المؤلف عند القاعدة ىذه نص
 .ذلك نحوو  ،اإلجارة باب في أو الَجعالة، باب في سواءً  ىذا ،عميو ما أدى إذا :القاعدة ىذه معنى

                                                           

 المستدرك، في والحاكم ،(ٖ٘ٚ٘) برقم صحيحو، في حبان وابن ،(ٖٛٓٚ) برقم ضعيف، بإسناد المسند في أحمد أخرجو - ٕٙ
 برقم الصحيحة، السمسمة في األلباني وحسنو ،"يخرجاه ولم الشيخين، شرط عمى صحيح حديث ىذا: "وقال ،(ٖٙٗٛ) برقم
(ٕٖٙٛ.) 

 والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة فعل تحريم باب والزينة، المباس كتاب مسمم، أخرجو - ٕٚ
 ....((والمتنمصات، والنامصات والمستوشمات، الواشمات اهلل لعن)): بمفظ، (ٕٕ٘ٔ) برقم اهلل، خمق والمغيرات والمتفمجات

 (.ٚٚٔ/ٖ)و ،(ٗٛ/ٕ)و ،(ٕٓ٘/ ٔ) الموافقات: انظر  - ٕٛ



 فإنو ،عميو عثرو  ،إنسان جاءو  ،كذا فمو -المفقود المال- المفقود الفالني الشيء عمى عثر من :قمت لو اآلن
 .الموعود ىذا يستحق

 ذلك. ىعطَ فيُ  فالن فأصمحو ،كذا فمو مثالً  الجياز ىذا أصمح من :مثالً  قمت أنك لو كذلكو 
 تبني العمل ىذا يل تعمل :لو قمتو  ،األعمال من عمل عمى معيناً  إنساناً  استأجرت لو ،اإلجارة باب في كذلك
 .األجرة ىذه يستحق فإنو ،الجدار ىذا فبنى ،ذلك غير أو ،باليوم أو ،بالساعة أجرة عمى الجدار ىذا لي
 النبي كان نا  و - الحديث تعرفون يستحق؟ ال أو يستحق ىل ،؟الحكم فما ،ترك ثم ئًا،شي بنى ،نقطعا أنو لو لكن
 منتصف إلى عمموا الييود ،األمةىذه و  الكتاب أىلفي  ىو الذي -خرآ معنى في ذكره -سممو  عميو اهلل صمى-

 صمى- النبي ذكر فيؤالء ،األجر خذتأو  ،العمل أكممتو  ،األمة ىذه جاءت ثم ،العصر إلى النصارىو  النيار،
 .(ٜٕ)جرمن األ شيًئا ونعطَ يُ  ال ،شيء األجر من ليم ليس أنيم -سممو  عميو اهلل
 الدار ىذه تصبغ أن منك أريد :لو قمتو  ،عامال استأجرتَ  اإلجارة، بابفي  حكم منو طستنبيُ أن  يمكن فيذا
  غرفتين؟ أجرة يستحق ىل ،أكمل أن أريد الو  ،تعبت أناو  ،تعبو  ،حر :قال ثم ،غرفتين صبغف ،كميا

  .الحظتَ  شيًئا، ىعطَ يُ  ما أو ،األجرة ىعطَ يُ و  يكمل ،شيئاً  يستحق ال :الجواب
 فمما ،الرياض إلى معو ذاىب أنت الطريق نصف إلى بك مشى كسياالت ىذا ثم ،كسيات في تركب أنك لو
 معك أواصل أن استعداد عندي ليسو  ،معو أجمسسو  ،ىنا لي اصديقً  جدتو  أنا :قال الحسا إلى صمتو 
 عميك تصمتا أيام عشرة بعد شير، لمدة سيارة استأجرت ،شيًئا تستحق مالو:  لق ،الطريق نصف أجرة عطنيفأ

 أيام عشرة تستحقون ما ،جاراإلي نقطع نريد ،أجرناىا سيارتناقالوا:  ،لماذا؟ ،السيارة نبغي نحن اهللو : قالوا الشركة
     إطالقو؟ عمى ىذا ىل لكن صحيح، مالحك ىذا ،غيركم من ستأجرأ ،سيارتكم خذوا ،إذاً 

 اآلن: المثال سبيل عمى أخذ، ما بقدر يستحق فإنو معتبر لعذر الترك كان إن ،إطالقو عمى ليس ،ال :الجواب
 أنا :قال ثم ،شيراً  فييا جمس ،سنة لمدة ،جارياإل دفع ما أو ،جارياإل دفعو  ،سنة لمدة داراً  استأجر إنسان لو

 أريدىا، ما أو بالسعر، لي تخفض أن يدتر  ،أرخصو  ،ىذا من أحسن اً بيت وجدت ؟رأيك غيرتلماذا  ،رأيي غيرت
 محسوبة. السنةتذىب أن  تريد تفضل ،كاممة السنة عميك نحسب :نقول ،كاممة األجرة دفع ىو
 ،نقل قرار الرياض، إلى جاءني نقل قرار ىذاو  ،اشيرً  فييا جمستو  ،الدار ىذه منك استأجرت أنا :قال أنو لو لكن
 ،معذور ىذا ،نقل نيءجا ،ةفجأ القرار جاء ىذا ثم ،ستمرأ أني تنظنو  ،أعمل فترة ىنا أتيت أنا ،ستطيعأ ال أناو 

  .الباقي لك رجعيُ و  ،اشيرً  تدفع جمست ما بقدر تدفع :نقول ىنا
ذاو  ،أيام ثالثة استعمميا ًا،شير  استأجرىا ،عنده جمستو  ،سيارة استأجر  ،خذوىاأ ،السيارة يصادرون بالمرور ا 
 ىذاو  ،اإلجارة فانقطعت أيام ثالثة منيا تُ انتفع لكن اشيرً  يااستأجرتُ نعم  ،اشيرً  يااستأجرتَ  أنت :تقول الشركة
 الناس ستأجريُ  التي األشياءفي  ذلك مثل قلو  ،فقط أيام ثالثة ليم تدفع :لو نقول أصنع؟ فماذا ،معتبر عذر
 ،حفر ،المشاريع من مشروعاً  لك تنفذ شركة مع ،مثالً  صيانة شركة مع عقدعمى  اتفقت ،شركة استأجرت ،عمييا

 العمل، نصف الشركة ىذه اشتغمت ،معمومة بمواصفات ،معمومة لمدة ،شركة تنفذه مشروع شيء، أي أو

                                                           

 (.ٕٕٛٙ) برقم النيار، نصف إلى اإلجارة باب اإلجارة، كتاب البخاري، أخرجو  - ٜٕ



 أكثرو  ،ىذا من أفضل عندنا عروضىناك  ،العمل ىذا نكمل أن نريد ال نحن :قالت الشركة الثاني النصفو 
 الذي النصف عطناأ ،نريد الو  ،المكان بالباصات ليذابيم  نأتيو  ،العمالب نذىب ،تعبنا نحنو  ،أقربو  ،اأرباحً 

  .الباقي لك يكمل مقاول مع اتفقْ و  ،فيو اشتغمنا
 التصريح لغاءبإ قرار جاء ثم ،تشتغل الشركة أن لولكن  العقد، ىذا تكمموا حتى شيئاً  نعطيكم ام ،ال :نقول

 .ونعطَ يُ  ثم ،اشتغموه الذيالعمل  رد  قَ  :نقول ،القبيل ىذا من شيء ،عمييا جرحُ  ،بالعمل لمشركة
 مابين  قفيفر   ،فييا يختمفونو  ،اعميي يختصمونو  ،كثيراً  لمناس تقع أمور ىذهو ، الشريعة ىذه عدل كمال من ىذاو 

 معتبر. عذر لغير كان ماو  ،شرعاً  امعتبرً  اعذرً  كان
 . القاعدة ىي ىذه "لو جعل ما لو جبو  عميو ما أدى إذا" :القاعدة إذن :فيقال
 الم وَ  ِإن  } عماًل، أحسن من أجر يضيع ال اهللو  ،المطموب الثواب لو فيرجى المطموب الوجو عمى بالعبادة جاء إذا
رَ  ُيِضيعُ  اَل  ِسِنينَ  َأج   .اإلنسان عمميا التي العبادات في نظريُ و  ،[ٕٓٔ:التوبة] {ال ُمح 

 يجوز أنو فالراجح نذر بغير كانإذا  عتكافاالو  ،يوم نصف جمس ثم ليمةو  يوم أقمو نإ :قمنالو  ،عتكافاال :مثل
 من قطعو ،ليمةو  يوم من البد :قمنا إذا ،يوم نصف جمس ،اليوم نصف النيار نصف من قطعو فمو ،قطعو
 :يقال أن فيمكن قطعو لكن ،القول ىذا عمى ااعتكافً  يعتبر ال ىذا ،عتكاف؟اال أجر عميو يؤجر ىل اليوم نصف
   .ذلك أشبو ماو  ،نيتوو  ،عمل ما لو يكتب فاهلل ،مثالً  المرضك خارج لعذر ذلك قطع نإنو إ
   األول؟ عممو عمى يؤجر ىل ،بطمت قطعيا ثم ،يصمي ،نافمة صالة ،سطياو  في الصالة قطع لو

 }َفَمن   ،ةمجزئ غير ،معتبرة غير كانت نا  و  ،بيا تشاغموو  ،لمصالة لتوجيو يؤجر فإنو لعذر قطعيا كان إن :نقول
 يؤجر الإنو  :يقال فقد عذر لغير وقطع إنْ ف العبادات، ألوان في ىكذاو  ،[ٚ:الزلزلة] َيَرُه{ َخي رًا َذر ةٍ  ِمث َقالَ  َيع َمل  
 ىذا أن شك ال ،قطعو ثم النيار نصف صام لو ،-جلو  عز- اهلل عند العمم ،ىذا عممو عمى يؤجر ال ،عميو

 العممو  ،يبعد ال كذا؟و  ،الصوم نوىو  ،صام أنو النيار طول األول النصف عمى يؤجر ىل لكن يصح ال الصوم
 .  جلو  عز- اهلل عند

  األمورِ  سائرِ  فعلُ  شق   إن   ***المأمورِ  من البعُض  فعلويُ 
 باقيو عن عجزو  ،بعضو عمى قدر فإن ،كمو بو المأمور فعل يجب" :يقول جد ا طويل المؤلف عند القاعدة نص

 يجب فال عبادة يكون ال بنفسو كان أو ،محضة سيمةو  عميو المقدور يكون أن إال عميو قدر ما فعل عميو جبو 
أن  يمكن لكن القواعد صياغة في المعيودة الطريقة ىذه ليستو  ،جد ا طويمة الصياغة يعني ،"البعض ذلك فعل
 إذا العبد أن الكالم ىذا معنى ،"بالمعسور يسقط ال الميسور" :نقولف ،جد ا مختصرة بعبارة القاعدة ىذه عن يعبر
 عنو يسقط أو ،الباقي عنو يسقطو  ،طاقأ بما يطالب فيل ،بعضيا عن عاجزاً و  ،العبادة لبعض مطيقاً  كان

  .الخالف بعض أيضاً  فيياو  ،متنوعة القاعدة ىذه فروع ،؟الجميع
 .ختالفاال بعض تطبيقاتياو  ،فروعياو  ،تفاصيميا بعض في لكن ،صحيحة أصميا في القاعدة
 مثل ،باقيو عن عجزو  ،العمل بعض عمى قدر من :مثالً  األنواع ىذه فمن ،أنواع تحتيا دخلت القاعدة فيذه

 ىذه المحضة، الوسائل باب من عميو المقدور ىذا يكون أن: األول النوع أو ،األولى الحالة ،األولى الصورة
 في عبادة ىي ليست :أي ،محضة سيمةو  ،بيا؟ يطالب ىل ،بعضيا عمى قدر أو ،عمييا قدر المحضة الوسيمة



 سيمةو ، ال ،خرآ باعتبار مقصود أيضاً  ىوو  ،باعتبار -لكم قمناكما - الشيء إلى سيمةو األمر  كوني قد ،ذاتيا
 في سيحمق اآلن اإلنسان ىذا :مثل ،-المقصودة العبادة عمى- المقصود عمى قدر ماو  ،عمييا قدر محضة،

 ،شعر فيو ما ،التقصير أو الحمق ىو الذي المشروع العمل عن عاجز فيو ،رعش فيو ما ،العمرة في أو ،الحج
 مرارإ ؟يفعل فيل ،الرأس عمى الموس يمرر أن ؛الوسيمة يستطيع فينا ،خمقةً  أصمع أو ،قبلُ  أصالً  حمق أنو ماإ

 يمرر ال تعتبر، فال محضة، سيمةو الموس  إمرار نقول: فينا الحمق، ىو المقصودو محضة،  سيمةو  الموس
  .المحضة الوسيمة ىو عميو قدر الذي ،الباقي عن عجزو  ،العبادة بعض عمى قدر ،الموس
 أو دخوليا أستطيع ال لكن مكة، إلى أذىب أن ستطيعأ أنا :يقول ،مطموبة عبادة الحج ،مثالً  عميو جبو  الحج
ل: و يق ،الوسيمة عمى قادر ىو ؟ىناك إلى الذىاب عميّ  يجب فيل ،تصريحاً  أممك ال ألني ؛الحج بأعمال القيام
 أستطيع ال لكن ،ىناك إلى أصل حممة، في أشتركأن  أستطيعو  ،تذكرة عنديو  ،سيارة عنديو  ،مال عندي
 عمى األقل عمى ،بعضيا عمى أو ،الوسيمة عمى قدرت ألنك ؛ىناك إلى الذىاب عميك يجب :نقول فيل ،الدخول

 .عنو يسقط ،عميو يجب فال محضة سيمةو  الذىاب ألن  ؛ال :الجواب الميقات؟
 .محضة سيمةو  يكون أن :األول النوع ىذا ،الوسيمة عتبارا سقط القصد عتبارا سقط إذا أنو ومعموم
 .العمل توابع من أو المتممات من كان سواء المواحق من يكون أنأي  ،المتممات من يكون أن :الثاني النوع
 شيئاً  يغسل أن البد اليد غسل إذاف ،اجبو  فيو بو إال الوجوب يتم ال ماأنو  نعرف نحن ناآل مثل: المتممات من

 يتم ال ما باب من لكن ،ىو حيث من يجب ال العضد غسلف ،الذراع صلو  أنو يتحقق حتى ؛العضد من يسيراً 
 غسل ألنال؛  العضد؟ من يسيراً  شيئاً  تغسل أن يجب :لو نقول ىل ،المرفق إلى مقطوع فإنسان ،بو إال الوجوب

  .يجب فال المتممات من ىو اليسير الجزء ىذا
 الجمرة رمي التشريق أيام في الرمي أن نعرف نحنو ، الجمار رمي يستطيع ال رجل أو امرأة :مثل المواحق من

 ،يدعوو  ،يقف ،البقرة سورة بقدر دعاء يدعو -سممو  عميو اهلل صمى-النبي نكا ،يدعوو  ،يقف أنو الثانيةو  ،األولى
  .عموماً  المواحق من فيذا ،جوباً و  ليس لكن

 إلى ذىبا لكن ،الرمي عن عجزت أنتلو:  نقول ىل ،عنو يرمي أن غيره لكّ و ، الرمي عن جزاع إنسان
 بيذا طولب بعضيا عمى قدرو  ،العبادة بعض عن عجز من ألن ؛تدعوو  ،تقف عنك رمى إذاحتى  المرمى
 :نقولأن  ممكن المقام ىذا في الحج أعمال منو ، عبادة أنو الدعاء إلى نظرنا إذا ،؟ذاى لو نقول ىل ؟،البعض

 ،الرامي من الدعاء فيكون ،رمى الذي ىو يدعو الذي أن ىوو  ،خرآ باعتبار القضية إلى نظرنا إذا لكن ،نعم
 العاجزات األخوات كل جماعة يا :قولي حممة في يفتي احدو يأتي  ،يجب عميو الذىاب ال فإذن ،ىو منو ليسو 

 لو نق ألننا ؛مدعاءل الوقوف يحتاجون ألنيم ؛المرمى إلى ايتوجيو  أن عمييم يعجزون الذين نانخواا  و  ،الرمي عن
 ليسالكالم  ىذا :لو نقول ،بو يطالب فإنو بعضيا عمى قدرو ، العبادة بعض عن عجز من نإ :القاعدة في

  .الصورة بيذه ليس ،اصحيحً 
  .نوع ىذا ،التوابع من ،المتممات من ؛المواحق األمور من كان إذا يذاف

نماو ، الوسائل من الو  ،المواحق من الو  ،المتممات من ليس ،مقصوداً  فيو العمل كان ما: خرآ وقسم  من ىو ا 
 يتطير أن يريد اإلنسان ىذا ،الطيارة :مثل ،القاعدة محل ىو ىذا ،المقصودة األعمال من ،المقصودة األمور



 ؟يصنع كيف يغتسل؟ كيف غتسالاال حكم عن يسأل ؟لفائف في غتسالاال عن يسأل خوةاإل أحد أمس ،لمصالة
 أنا قال: فإذا ُيغسل، ال الباقيو  ،إليو الماء توصل أن تستطيع ما -الشرعي االغتسال في- اغسل لو: نقول

 الصور؟ كل في ىذا ىل لكن ،البدن بعض غسلا :نقول الباقيأن أغسل  أستطيع الو  ،البدن أغسل أن أستطيع
 .كثيراً  فييا ختمفيُ  صور ىناك ،ال
 خراآل البعض عن عجزو  ،العبادة بعض عمى قدر من ىل"بـ أحياناً  عنيا يعبر القاعدة ىذه كانت أصالً  ليذاو 

 يطالب فيل ،الغسل لكل يكفي ال قميل ماء عمى قدر أنو لو :ىذه تشبو صورةانظر  ،"؟عميو قدر بما يطالب
 ،الوضوء أعضاء بعض معو يغسل أن يستطيع قميل ءما عمى قدر ،كامال غسال يعتبر ال ،البدن؟ بعض بغسل
 لربما القاعدة أدلة ،األعضاء؟ بعض غسل يفيده ىلو  ؟األعضاء بعض غسلا :لو نقولأو  ،تيمم :لو نقول فيل
{ َما الم وَ  }َفات ُقوا ،ىذا منيا يفيم َتَطع ُتم     .(ٖٓ)استطعتم(( ما منو تواأف بأمر أمرتكم ))إذاو ، [ٙٔ:التغابن] اس 

 معو كان إذا ىكذاو ، لو يتيمم الباقيو  الماء، ليا يكفي التي األعضاء بعض يغسل نعم :يقول العمم أىل فبعض
  .يخففيا الوضوء ألن الجنابة؛ تخفيف في حتى يفيد ىذاو  ،البدن بعض يغسل :نقول ،قميل ماء
 وضأإذا ت الجنب اإلنسان ألن ؛البدن بعض غسل ليس لكن ،الوضوء يخففيا الذي :نقول ،ىذا نناقش أن أردنالو 
 .يفعمون -سممو  عميو اهلل صمى- يالنب أصحاب كان كما ،المسجد في يجمس أن يستطيع ال

  .الجنابة تخفيف في يؤثر فالوضوء ينام، ثم ،يتوضأ ينام أو ،يشرب أو ،يأكل أن أراد إذا كذلك
 عبادة لكنو، سيمةو  الوضوءالحظ:  ،بعضو عمى قدرو  ،مقصوداً  العمل كان إذا ىي التي الصورة ىذه إذن

 من مقطوع عضولوجود  الماء توصل أن تستطيع ما ،عميو قدر بما يأتي نبأ مطالب ىو :فنقول مقصودة
 إيصالالواحد منيم  يستطيع ال حروق فييم الذين الناس الطيارة، في ىذا ،الباقي غسلا :نقول ،الوضوء ضاءأع

َعَيا{ ِإال   َنف ًسا الم وُ  ُيَكمِّفُ  }اَل  الباقي اغسل :نقول ،إليياالماء   .[ٕٙٛ:البقرة] ُوس 
 لمدة تركع الو  ،تسجد ال :ول قال طبيب السجود،و  ،الركوع عمى يقدر ال لكن ،القيام عمى قادر ىو :الصالة في

  اإلنسان؟ ىذا يصنع فماذا ،أسبوع
  قائمًا. صل   ،ال :نقول قيام؟ عميو ما ،؟كرسي عمى صل   :نقول
 كل كرسي، عمى أصمي :يقول ؟الحل ىو ما ،أثنييا أن أستطيع الو  ،ركبي تؤلمني أنا :يقول السن كبار بعض
 ىو السجودو  الركوع لكن مشكمة، فيو عندي ما القيامنعم،  :يقول القيام؟ تستطيع ىل كرسي، عمى صالتو
 بعض عن عجز من ألن ؛قائماً  تصمي أن يجب ال، :لو نقول ،المشكمة ىوالجموس و  السجود أو ،مثالً  المشكمة
 :مثل محضة سيمةو ، محضة سيمةو  كانت إذاما  خالفب ،مقصودة كانت إذا يطالب بو فإنو الباقي أطاقو  العبادة
 ،الفاتحة يعرف الو حديثًا،  أسمم أو ،أبكم إنسان ىذافييا، و  المسان تحريك من البد القراءةمثال  ،الحج إلى الذىاب

 سيمةو  المسان يكتحر  ،؟الفاتحة تقرأ ما بقدر لسانك حرك كبرت إذا :لو نقول ،إطالقاً  شيًئا الو  ،األذكار الو 
 .ال :الجواب عنك؟ تسقط :نقول ىل ،الفاتحة قراءة عن عجزلو  لكن ،منو فائدة ال محضة

                                                           

 ،(ٕٛٛٚ) برقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول بسنن االقتداء باب والسنة، تاببالك االعتصام كتاب البخاري، أخرجو - ٖٓ
 (.ٕٖٖٔ) برقم العمر، في مرة الحج فرض باب الحج، كتاب ومسمم،



 ما ،األرض عمى السجود مواضع بعض ضعو  عنعجز  :ختالفاو  نظر محل ىي الصور بعض ىناكو 
 اليدينك ،األعضاء باقي يضع أن يستطيع ينحني، أن يستطيع لكنو ،األرض عمى جبيتو يضعأن  يستطيع

  بيذا؟ يطالب ىل ،الركبتينو 
 البعض عمى قدر إذا، ال :يقول بعضيمو  السبعة، مواضعال عمى السجود ألن ؛يطالب: يقول العمماء بعض

 اليدين بوضع طالبناه السجود إلى أقرب ىيئة في يكون أن يستطيع كان نإ :يقول ،ليفصّ  بعضيمو ، بو لبو ط
ذاو ، األرض عمى  .السجود في األرض إلى اوصميو  ،يديك مد :نقول ال ،ينحني أن يستطيع ال أصالً  كان ا 

 لكن ،اضحةو  األمثمة بعضو  ،كبير خالف فييا ،تحتمل األمثمة بعض ىناك ،ىذا فيياو  ،ىذا فييا إذن لةفالمسأ
  ؟بيا يطالب المقصودة العبادة عمى قدر منأي  إطالقو عمى ىذا ىل
 بساعة فطاراإل قبل بدالو  ،مريض أنا :قال لونعم،  يصح؟ ما شيء يوجد ،العمل ىذا مع تصح كانت إذا :نقول
 قدرو  ،؟صحيح الصوم ىذا :يقال ىل فينا ،بساعة فطاراإل قبل كمياآ بد أنال ،جد ا صغيرة احدةو  حبة كلآ أن

 يصح، ما الصوم ،ال :يقال ،؟يؤجر أو ،يكفيو أو ،ويجزئو  نيارال أرباع ثالثة صيام ىيو  ،العبادة بعض عمى
 تصح. ال فالعبادة
 ،الباقي نصفال أصوم أن أستطيع ال لكن ،نفسي أعرف ،النيار نصف أصوم أن بطاقتي أستطيع أنا :يقول
 يسقط ال الميسور" كثيرة أشياء في ذلك مثل قلو ، النيار نصف صيام كعن يجزئ ال ،يصح ال ىذا لو: نقول

  ".بالمعسور
  .محمد سيدنا عمى اهلل صمىو ، أعمم اهللو                                 


