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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 البن سعدي الفقهية القواعد

  .المنظومة نهاية إلى بالمضمونِ  ليس أمرٌ  فذاك***  المأذونِ  عن نشأ ما وكل  : قوله (7)

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
 

 :بعدو ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، الحمد هلل
 بالمضمونِ ليس  فذاك أمرٌ ***  عن المأذونِ  أنش ام وكل  

 الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد:
 لـ يتعد  يد األميف غير مضموف إذا في التمؼ : "خر بقولوفي كتابو اآل -رحمو اهلل-يذه القاعدة عبر عنيا المؤلؼ ف

 .ىكذا، "في يد الظالـ مضموف مطمقاً و  ،أو يفرط
ـ ذكر يعني عمى ، "والعكس بالعكس ،وف فيو غير مضموفذترتب عمى المأما ": عبارة أخرى لمقاعدة مختصرة يقوؿ ث

 .غير المأذوف أنو مضموف
ف ا  عبارة مختصرة و ه ىذ ،"الضماف الجواز الشرعي ينافي: "يقوؿ، فماء يعبر بعبارة أخصر مف ىذا كمووبعض العم
 .واهلل أعمـ ،كوف أدؽتقد  لو استبدلت كممة أو نحو ىذاربما  كانت العبارة

 ليس بالمضمونِ  فذاك أمرٌ ***  عن المأذونِ  أنش ام وكل  
  .أو أذف فيو صاحب الحؽ، ما أذف فيو الشارعيعني  :المأذوف

 ففي، تالؼ مف غير تفريط وال تعد  إفحصؿ بسببو ، ممكمؼ ىذا التصرؼلؿ بمعنى أف الشارع خوّ  :ذف فيو الشارعأ
 .ال يضمف ىذه الحالة

ما يقولوف مثم، أشياء ما تقبؿ القصاص يناؾف، فيما يقبؿ القصاص في الجروحالقصاص : الشارع ذف فيوما أمثاؿ 
 يقتص فييا تقتؿالتي  ف الثانيةقد تكو  ، لكفيذا ما مات، فوصمت إلى جوفوة طعنو طعن، في الجائفة أو نحو ذلؾ

أشياء يمكف ذه يف، أذنوقطع أو ، عينوأ فقأو ، كسر سنوف، لكف لو أنو جرح شفتو، ال تقبؿ القصاص هفمثؿ ىذ، خراآل
 فإذا سمـ، داخؿال مى الدماغ حتى تصؿ إلى أـ الدماغالضرب ع :ةم، المأمو ائفة ما يمكفلكف الج، القصاص فييا

: يذا أذف فيو الشارعف القصاص لكف ما يقبؿ،  تقبؿ القصاصال صاباتاإل بعضف، ىذا منيا فقد ال يسمـ غيره منيا
 .[٘ٗ:المائدة] َواْلُجُروَح ِقَصاٌص{}

، جرحو بالمثؿفذاؾ جرحو جراحة يمكف القصاص فييا ، خرقتص مف اآلانساف اإللو ىذا ، شرعاً  ما نتج عنو مأذوف
ـ  أصابتو أي أو ة، أصابتو غرغرين، رى مف ىذا العضو إلى سائر البدفأو القصاص أو الجرح س، ف الجناية سرتإث

عف أ ألف موتو نش؛ مف المقتصيضال ف، أو نحو ىذا، جرحناه، أو لما قطعنا رجمو قصاصاً مثالً  الرجؿفمات ، قضية
 .المأذوف

، وتحققت الشروط، خرآنا بإنساف قذؼ عرض ئعرض إنساف فإنو يجمد ثمانيف جمدة، فمو جمف قذؼ  :كذلؾ الحدود
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ـ جُ ، نتفت الموانعاو  ما ضربو ، الجمدي وىو الضرب المعتاد المعتبر شرعاً ف، نكسر ظيرهافمات، أو ، مد ثمانيف جمدةث
نما ، اميمكً  ال ضربو ضرباً و ، بحديدة ذف ألف ىذا ناتج عف اإل؛ يضمففال ، كسر ظيرهانف، ضربًا متوسطاً ضربو وا 
 .الشرعي
، وال تفريط ف غير تعد  وتمفت م، سيارتوأف تستعمؿ أو ، ذف لؾ أف تسكف في دارهأإنساف  :مثؿ، صاحب الحؽ فأما إذ

 .ال تضمفف
 تضمنيا.فما ، وال تفريط ثـ تمفت مف غير تعد  ، ضعيا عندؾ: قاؿيعة دلو أعطاؾ و 
 ؟متى نضمف

 .تفريط أو نضمف إذا كاف ذلؾ بتعد  : نقوؿ
نما ، وال أعاره إياه، وديعة، ال ىو فمو أنو أخذ ماؿ غيره ووضعو عنده :أنواع يالتعد : وقاؿ، أخذه ووضعو عندهوا 

؟ أخذه بأي حؽ، ظالمةيد يده ، ألنو يضمف؛ فإنو وتمؼ ىذا الماؿ فة سماويةآفجاءت ، ظةالمحاف أنا محافظ عميو تماـ
 .إنو يضمف مع شدة رعايتو وحفظو لوف

عند عندؾ مظالت وأنا أخشى عمييا ، فرعندؾ حتى أرجع مف الس السيارة وديعةه ىذ: لو أنو أعطاه ىذه الوديعة قاؿ
 فما، ياأجزائأصابيا تمؼ في جزء مف ، ؟ فتمفتىذاز ىؿ يجو ، ار يأخذىا ويذىب فييا ويأتي فييا، فصضعيا، البيت
 ؟ الحكـ
 .ألنو متعد  ؛ يضمف

 . إعارةال وديعة وال، األوؿ أصاًل يده ظالمة ابتداءً ف
صمى اهلل -، لقطة اإلبؿ منع النبي ((لؾ أو ألخيؾ أو لمذئب)): قاؿ في الشاة -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  :مقطةال

وأحفظيا لصاحبيا  خذىاآا أن، تسرؽ ممكف أنياه ىذ: الة قاؿضإنساف ووجد ناقة  جاءمو ، ف(ٔ)مف أخذىا -عميو وسمـ
فماتت عنده بمرض ، ويتعاىدىا، يسقييا، و ر يطعميا أفضؿ الطعاـوصا، ، فأخذىا ووضعيا عنده في البيتفياوأعر  
 .ألنو وضع يده عمييا بغير حؽ؛ يضمف إذا جاء صاحبيا فإنو ،-ةفآ-

بيذا  ألنؾ متعد  ؛ تضمف، ففخرب، وتشغمو، ت تستعمؿ ىذا المسجؿفصر ، وديعةه ىذ: وقاؿ، أعطاؾ مسجالة األمان
  .التصرؼ

وز إعارة المعار لطرؼ ثالث؟ الفقياء يتكمموف ىؿ يج ،نتفاع بوعنى ذلؾ أنو أذف لؾ باالم، فعارؾ شيئاً أإذا  :عارةاإل
 ىؿ مف صالحياتؾ أف تعير ىذا؟

مف مطمقًا؟ أو تضمف إذا كاف فيؿ تضمف مطمقًا أو ال تض، تمؼ عندؾ، ثـ بإعارة مثالً  مكنؾ منو فالمقصود لو أنو
 ىناؾ تفريط؟

 .فقطفي حالة ما إذا وجد تفريط أنؾ تضمف : األقرب

                                                           

ـ ) -1 (، ومسمـ، كتاب الحدود، باب استحباب إصالح ٕٖٕٚأخرجو البخاري، كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب مف األنيار، برق
 (.ٕٕٚٔالحاكـ بيف الخصميف، برقـ )
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ـ ، ياىاإعارؾ أسيارة ال ـ تتعا، ىممتياأث سافرت . ففي ىذه الحالة تضمنيا، عطبت، فوما إلى ذلؾ، تحتاج إليوبما دىا ىول
ـ تتعا السيارةبيذه  ـ تنظر، ادىىول  بخالؼ، ألنؾ مفرط؛ فتضمف، ربت تماماً فخ، السيارة وأنت مسافر حرارة إلى مثال ول
: فينظر ىنا، مكسور يازجاجإذا ف فمما أصبحتَ ، سيارةإنساف ، استعرت مف مف غير تفريطأصابيا شيء لو أنيا ما 

فتكوف مفرطًا  فييا شيئاً مغرياً مكشوفاً  وضعتَ  أو ىؿ؟ امفرطً تكوف فىي في مكاف غير مأموف  ىؿ ،زجاجيا لماذا كسر
، في ىذه الحاؿ ال تضمفنت أف، وكسرت، والمكاف مكاف مأموف، وال ىذهه كسرىا؟ فإذا كانت ال ىذ تسببت فيألنؾ 

ة، تيت إلييا في وقت فإذا ىي مصدومفأ، وليس في موضع خطر، ال إشكاؿ فيوطبيعي وصحيح و وضعتيا في موقؼ 
بشرط : إذا قاؿ لؾ المعير، إال إذا كاف ىناؾ شرط، ضمنياال ت ،؟نت مستعيرىا أو مستأجرىا مف شركةأو تضمنيا يؿ ف

بينكـ شرط لكف لو ما كاف "، المسمموف عمى شروطيـ: "أتي القاعدةتفينا س، تعيدىا لي كما ىي، أف تضمنيا مطمقاً 
قائمة يكوف في الخمؼ ورقة مكتوبة نو : أمثؿ شركات التأجيرفي لكف العادة ، فإنؾ ال تضمف ال مكتوب وال ممفوظ بو

 .وما يمزمؾ وماال يمزمؾ، حتماالتطويمة مف التفاصيؿ والشروط واال
إذا وقع ، ىذا ال شؾ فيوتضمف، أنؾ  أولى فيو مف باب، تعمد في جميع الصوروقع منؾ بىذا أف لو : الحاصؿف

أو غير ذلؾ مما يكوف تحت ، أو العيف المؤجرة، يعة أو العاريةفي الودسواء ، عمداً فإنؾ تضمف أنت أتمفتيا، بتعمد
، "رتكاب أخؼ الضرريفا": مثؿ قاعدة، ر إال في حاالت محددةغير معتب -يعني اإلتالؼ عمداً -ألف ذلؾ ؛ يدؾ

 .أتمؼ البعض الستبقاء الكؿ لكف، فإنو يضمف، لما خرؽ السفينة ىذا إتالؼ عمداً الخضر 
العبد مرض ، عندؾة ضعو وديعفنحف سنسافر ، أو عندؾ إعارة يشتغؿد ىذا العب: قاؿ لؾ، عبداً رقيقاً لو أنو أعطاؾ 
ـ أوقّ ف، قطع اليدالبد مف قرر األطباء ، فوأصابو مرض في ىذه الحالة ف، الكؿ فقطعت الستبقاء، قطع اليدبنت عت لي

 .دفع أعالىما رتكاب أخؼ الضرريف في سبيؿا، ىذا أمر البد منوألف ؛ تضمفما 
الطريؽ واجيؾ  فيو ، وسافرت بيذا الماؿ، أو أوصمو إلى فالف، جر بوت  االماؿ ىذا : قاؿ لؾ، لو أعطاؾ إنساف مالو

 أف يأخذوا ربع ىذا الماؿعمى فاصطمحت معيـ ، خذوهآفرأيت أنيـ ، عندؾالذي ىات الماؿ : وقالوا، قطاع طرؽ
ت فقبموا ذلؾ، فإذا رجع، بقوا ثالثة مالييفأو  اربع ىذا الماؿ خذوه، خذوا مميونً ، ءوالماؿ ليس لؾ منو شي، ويتركوا الباقي

 رتكاب أخؼ الضرريفا"ألنو مف باب ، ال إشكاؿ فيو، في محمو ألف ىذا التصرؼف؛ المميو ما تضمف صاحبؾ ى إل
لكف مف فعؿ ، حالةال إشكاؿ في ىذه ال، فء تحت يدؾ ومأذوف لؾ بالتصرؼ فيووىذا الشي، "في سبيؿ دفع أعالىما
 .فإنو يضمف عتبار شرعياذلؾ عمدًا مف غير 

، موقوؼل محالليس ؼ السيارة في مكاف اقإيمثؿ ، لكف تسبب فيو، ما فعمو بنفسو، ف متسبباً بيذا الفعؿوكذلؾ لو أنو كا
المباشر أمكف تضميف فما ، باشر لكنو متسببمف ىو ليس  يحصح، فإنو يضمف، ذىبتفجاءت سيارة وصدمتيا و 

 .إذا عدـ المباشر رجع إلى المتسبب، فالمتسببى إل فنرجع
ما نتج ، فألنو مأذوف لو في ىذا التصرؼ؛ يضمففإنو ال في مزرعتو وسقط فييا إنساف  -ذكرناكما -لو حفر البئر 

 .نو ال يضمنوفإعنو 
 .وىكذا، فإنو يضمف، سقط فييا إنساف، و الطريؽفي رىا لكف لو حف

 ؟التعدي يف التفريط وبيفوىؿ ىناؾ فرؽ ب
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 .فيضمف في حفظ ىذه السيارة فأصابيا تمؼ فرط، د إليوأو عي، ؤتمف عميوايط أف يقصر في حفظ ما تفر ، النعـ
؛ يضمفإنو ف، فعؿ شيئاً حصؿ بو التمؼ، مف غير إذف، أو عتبار شرعيا ي ففعؿ ما يكوف بو التمؼ مف غيرأما التعد

 .فيوو ال يجوز لو مثؿ ىذا التصرؼ ألن
 .هلل تعالى أعمـوا ،شيءىذا ستثنى مف ال يُ و 

األقرب ، و سواء كاف بتفريط أو بغير تفريط، بإطالؽة فإنيا مضمون: يقولوفة ض أىؿ العمـ يستثنوف مثؿ العاريوبع
ـ التفريط أنو يراعى فييا -واهلل أعمـ- ، أو أخذه لمصمحة صاحب الحؽ ،نفسو ظ  حلسواء كاف أخذ ذلؾ ، التفريط مف عد

 .أو لمصمحة مشتركة بينيما
، مثؿ وديعة يحفظيا لو :ة صاحب الحؽأو مصمح، بياينتفع استعار السيارة التي ، مثؿ العارية :ولمصمحة نفسه أخذ

رباح بينيما بحسب ما يتفقوف واأل، ىذا يشتغؿو  أعطاه ماال، الماؿ في شركة مضاربة بينيما أخذمثؿ  :أو لمصمحتيما
سرقو السراؽ ف، بيذا الماؿوبدأ يشتغؿ ، -صاحب الماؿ- ف صاحب الحؽده بإذف متحت ي يذا اآلف الماؿف، عميو

ت واألشياء التي لـ يؤذف نحو ذلؾ مف المغامرات والمخاطرا و، أوال ركوب طرؽ غير معيودة، مف غير تفريط منو
ذا ما حصؿ تفريط فإنو ال يضمف، ففي ىذه الحاؿ يضمف ىذا الماؿ، لو فييا أنو توسع في التصرؼ في لكف لو ، وا 

ي ما تلالؼ األئة ابدأ يتصرؼ تصرفات بالم األخف، والربح بينناشتغؿ فييا الو: قمت ، ئة ألؼاىذا الماؿ أعطيتو م
 سياآؽ خذ جولة عمى دوؿ شر آأنا أريد أف : فقاؿ، بدأ يتصرؼ فييا تصرفات ال يحؽ لو أف يتصرؼ فييا، تعب فييا

ويسكف في ة، جول لاير عمى ف ألؼيخمسوأنفؽ فذىب ، اءع أشيمف أجؿ أف نصن  ، و عمى أساس الصناعة الرخيصة
أنا غير : يقوؿيضمف، حنيف، ففي ىذه الحالة ي خفبورجع ، فذىب نصؼ رأس الماؿ في جولتو، ـفنادؽ خمس نجو 

 ؟وتتوسع في ىذا الماؿ ىذا التوسع؟ ، كيؼ تتصرؼ بيذه التصرفاتمفرطفنقوؿ: بؿ  ،مفرط
غير  أو ةسواء كانت مأمون، الزكاة ويضعيا في مساىمات تجاريةيأخذ ، الزكوات، الصدقات، التبرعاتوىكذا أمواؿ 

ـ ؟ استثماريةأعماؿ في ضعيا في مؤسسات و  :مف قاؿ لؾ، زكاة يجب أف تصؿ ألصحابياه ىذة، مأمون نتيت ىذه اث
 .يضمنياف ،عندىـ عشرة مالييف زكواتوضع ألخ وا، وخسرت وفشمتة المشاريع التجاري

   .تفرطأنا ما : يقوؿ
ىذه  فتضمف ،المستحقيف إلى أيديتصؿ يجب أف الزكاة ؟ لزكاة كيؼ تضعيا في ىذه المشاريعافنقوؿ: بؿ فرطت، 

 .ذوف فيومأتصرؼ غير ىذا  ألف؛ في ذمتؾ أنتىي ديف ، مالييفالالعشرة 
ما  إلنسافافيذا ا، إنسانً  ضأقر ف، عندي ودعووىذا م، ىذا الماؿ جالس: قاؿا، أقرض إنسانً ، فعنده وديعة ضعتَ و 

 .يضمفإف المقرض ف، رده
إذا جاء أحد أقرضو ، خريفآلاا الماؿ صار يقرضو فيذة، مشروع مف المشاريع الخيريلوكذلؾ عنده أمواؿ صدقات 

 ،وىكذامنيا، أف يقرض نو ال يحؽ لو ؛ ألي ضاعتتلانو يضمف ىذه األمواؿ إف؛ وضاع جزء مف ىذا الماؿ، منو
ي فف، ردهوما  أقرضوف، إنساف يريد أف يقترض فأقرضو جاءؾإذا : وقاؿ، صاحب الوديعة أعطاه الوديعةلكف لو أف 
  .ما يضمف ىذه الحاؿ

الذي تحت أيدييـ قبؿ قوؿ األمناء في يُ : "ومف ذلؾ، -رحمو اهلل-بعضيا ذكرىا المؤلؼ ه، ىناؾ قواعد ليا عالقة بيذو 
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 الذي أخذ الزكاة ليوصمياأو  ناظر الوقؼ،أو ، مثؿ ىذا الذي أخذ الوديعة :األمناء" وغيرىا، تالفاتمف التصرفات واإل
يـ مف التصرفات قوؿ األمناء في الذي تحت أيدي قبؿيُ : "القاعدةف، ءفيؤالء أمنا، ي أخذ الماؿذلاالمضارب أو 

ـ "، إال ما خالؼ الحس والعادةا واإلتالفات وغيرى : ؾ بعد مدةءجاف، الغنـ ترعى ىذا: قمت لوو ىذا إنساف أعطيتو الغن
ذئاب  توجدما والعادة  الحس، "حس والعادةما خالؼ الا، "عمييا الذئب فأتمفي اواهلل عد: قاؿ؟ ؾناعطيأالتي  يف الغنـأ

ـ غير مقبوؿ، جاء الذئب وأكميالي: لكف تقوؿ ، يمكف، جاءىا مرض وماتت: لو قمت؟ لو قمت غير ىذا، ىنا ، ىذا الكال
فجاء ، الوضع عندنا يشبو ىذاأف وظف ، د فييا سباع ووحوش وغاباتبممف جاء بو و ، تعاقد معو ربماىذا الرجؿ 

ـ قاؿ، ىنا في طرؼ البمد وضعياو  الحاؿ ه ففي ىذ ،!قؿ غير ىذا الكالـ !ما عندنا ذئاب يا أخي، ئب أكميا كمياالذ: ث
 .، أو مخالؼ لمعادةمخالؼ لمحس ألنو؛ ال تقبؿ منو
ـ وقالوا -عميو الصالة والسالـ-أوالد يعقوب  ـ يشؽ فإذا فنظر إلى القميص، أكمو الذئب: لما جاءوا ألبيي ، القميص ل

لكف القميص ما ، القميص عميو دـ؟ يأكؿ يوسؼ وال يشؽ القميصالذي الرقيؽ الحكيـ المطيؼ ىذا الذئب  ما: قاؿف
نما يبطش بو، قةالقميص بطريقة لبويخمع ، ارر  يفتح األز الأف الذئب : لعادةفا، شؽ ثاره آفتكوف ، ويمزؽ قميصو، وا 

ـ بيذه القرينة التي  -عميو الصالة والسالـ-فيعقوب ، واضحة عمى القميص عادة ما يكوف فييا مثؿ ىذا عرؼ كذبي
  .الوصؼ

ـ يقبؿ قولو في الرد لحظ  ف مف قبض العي، وىي: "وذكر قاعدة أخرى : لةأمسه ىذ ،"بؿمالكو قُ  ظ  ف قبضو لحوا  ، نفسو ل
 ؟ىؿ نصدقو فيما يقوؿ أو ال

لحظ ، ىنا خص فييا ما كاف "إال ما خالؼ الحس والعادة ألمناءا قوؿ ؿبقي" :التي ىي قبمياالتي فييا تفصيؿ عف ه ىذ
مف : "فيو يقوؿ، ينتفع بيالأخذىا مف أجؿ حظ نفسو ، نفسو حظ  لالمستعير ، اإلعارة :نفسو، ما كاف لحظ نفسو مثؿ

 ؟"قولو في الرد لـ يقبؿ: "معنى ، ما"بؿمالكو قُ  ظقولو في الرد، فإف قبضو لح لحظ نفسو لـ يقبؿ قبض العيف
 .عميؾ ياعتُ رجّ : يعني

 أنت، : رجعتيا عميؾقاؿ؟ عطني الوديعة التي أعطيتؾ إياىاأ يا فالفلو:  وقاؿ وديعة وجاء اإنسانً  أعطىإنساف 
فمف الذي يقبؿ قولو ، ياىاإعطيتؾ أ: بؿ يقوؿ ،ياىاإما أعطيتني : اؿق ،ياىاإؾ في البيت وأعطيتؾ ئتأنا ج، نسيت
 ؟ىنا

 ؾألنو قبميا لحظ؛ يقبؿ قولو، "في الرد"ىذا معنى ، يعني أنو ردىا عميؾ، يقبؿ قولو في الرد عنده األميف الذي أودعت
 .فيقبؿ قولو في الرد، وال مصمحة لو فييا، لمصمحتؾ أنت، أنت

ـ جئت وقمت ، ئة ألؼام اإنسانً أقرضَت ، األصؿ أنو ما أعادىا، ال يقبؿ قولو في الرد: يقوؿف نفسوحظ لأما إذا كاف  ث
 فيقبؿ ،عطيتنيأما قوؿ: ت ،أنا وفيت لؾ بيذا الديف وقضيتو، أنا أرجعتو إليؾ، أنا أعدت لؾ الماؿ: قاؿ ،السدادلو: 

  ؟ لماذا، صال يقبؿ قوؿ ىذا الشخ؟ ف ىنا عمى القاعدة األخيرةقوؿ مَ 
ـ يرجع بو، "بقاء عمى األصؿاال: "بناًء عمى قاعدة أخرى سبقت وىي اليقيف ال "ػف، بالشؾ ال ينتقؿ مف اليقيفف، فيو ل

 ؟رجع  بو أو ما رجعىؿ فينا وقع الشؾ ، فيو أخذه يقيناً ، "يزوؿ بالشؾ
ذا و  ، ، أنا مني الماؿ وأنت منؾ العمؿبيذا الماؿ أنتجر أنا و نتّ : عطاه وقاؿأ ،المضاربة :مثؿ كاف قبضو لمصمحتيماا 
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ـ بعد عت لؾ رأس ورجّ ، نتيتاأنا أعرؼ أنيا ، نعـ: قاؿ ،نحف نريد أف نفض، نتيت مدة المضاربةا: جاء وقاؿذلؾ  ث
  ؟ فنقبؿ قوؿ مف ىنا ،رأس الماؿت عما رجّ : قاؿ ،الماؿ

نما ينظر فيو، المعير أو المستعيرحظ لما كاف  أف ذلؾ ال يفرؽ فيو بيف: -واهلل أعمـ-األقرب  فإف كاف قاؿ ذلؾ ، وا 
 بعض ضربتوقد "؟ اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: "لكف متى نعمؿ بقاعدة، فاألميف يقبؿ قولو، ألنو مؤتمف؛ بؿمع يمينو قُ 

أنا مثمؾ : أو قاؿ، رجعت ليما أ: صاحب الماؿ فقاؿ ،رجعت لؾأرجعت لؾ أو ما أما أدري أنا : لو قاؿ ليذا: األمثمة
 ؟ فينا ماذا نقوؿ لو ،أو العارية التي استعرتيا ،قترضتواما أرجعت لي المبمغ الذي ال أدري ىؿ أرجعت لي أو 

قترضت ا، األصؿ أنؾ ما أرجعتو، فو بيقيف فال ينتقؿ منو إال بيقيفأنت استعرتاليقيف ، اليقيف ال يزوؿ بالشؾ: نقوؿ لو
 ؟ ال أوعتو ت ىؿ أرجكوشكمني ىذا يقينًا 

 .ترجعولـ  األصؿ أنؾ
 .ونسيت أخرجتيا أو ما أخرجتيا، ختمطت مع مالياو ، زكاة هىذ: ئة وقاؿاإنساف أعطاني خمسم: تقوؿ
 ؟ لـ تخرجيا وأخرجتيا أ أنؾ األصؿ ما ىو؟: نقوؿ

 ".اليقيف ال يزوؿ بالشؾ"ألف ؛ فيمزمؾ إخراجيا، لـ تخرجيا
قبؿ ف الذي يُ م، أو لمصمحة مشتركة بينيما، خذأو لمصمحة اآل، ما أف يكوف لمصمحة صاحب الماؿإالقبض  ففإذ

 ؟ لؾ ياعتأنا رجّ : يقوؿ قولو في العيب والرد
 ؟ما معنى العيب، والرد ألنو أميف، واألميف يقبؿ قولو في العيب ؛قولو مطمقاً إال في مثؿ حاؿ الشؾاألقرب أنو يقبؿ 

، موقؼ رسمي طبيعيفي  ةواقفت كان: الصدمة في السيارة؟ قاؿه ىذ، مف أيف فيقبؿ قولو، لو أنو أصابيا عيب عنده
ـ يقبؿ قولو،  ،؟يقبؿ قولو، وجدتيا مصدومةأتيت ، وال أي شيء، وال خطر، وقوؼالممنوع  وؼ في مكافوقال كافما  نع
ما حصؿ و ، ىذا و مثؿفيال يعيد  أنا في البيت في مكاف، السيارة وأنا عند الباب في البيتكسرت ، أميف فيقبؿ قولو ىذا

  .يضمف في ىذه الحالة فال، مقبوؿ ىذا القوؿ ألنو أميف: فنقوؿ، تفريطمني أي 
 ِتهْ أوجبْت لشرع وهي التي قد*** مع عمتْه  وكل  ُحكٍم دائرٌ 

وىذه  ،منيا بالقواعد بالضوابط أشبوفيذه  ،"الحكـ يدور مع عمتو وجودًا وعدماً " :خراآل وذكرىا في كتاب القاعدةه ىذ
 .جماليةاإل تتعمؽ باألدلة ألنيا؛ قاعدة أصولية وليست قاعدة فقيية قاعدةال
 .باب العمة مف كتاب القياسب تتعمؽه ىذ، لقياسجماع واالكتاب والسنة واإل: جماالً إدالئؿ الفقو ىي  جماليةاألدلة اإلو 
 الوصؼ الظاىر" :العمة ىي: فنقوؿ يابفيا بما يقر يمكف أف نعر   القياس في لمقصود بالعمة" االحكـ يدور مع عمتو"

؛ يوال أحب أف أدخؿ ف شرح ىذه القضية طبعاً  ،"الوصؼ الظاىر المنضبط، ""المنضبط الذي مف أجمو شرع الحكـ
نحوؿ ىذا الدرس المبسط  ال نريد أفو ، باب العمة مف القياسىو و ، وأصعب شيء في أصوؿ الفقودؽ في أ ألنو سيدخمنا

 .بإذف اهلل عز وجؿ-بشكؿ ال يخفى توضحيا لؾ  يتالبعض األمثمة مف خالؿ ذكر العمة  لكف تدرؾ، خرآ ءإلى شي
حيث " فمنضبط، "وصؼ ظاىر سكار في الخمراإل :مثؿ، "الحكـ الوصؼ الظاىر المنضبط الذي مف أجمو شرع"

 .نتفى التحريـانتفى اإلسكار اوجد اإلسكار وجد التحريـ ، 
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" لماذا حرمت حكـمف أجمو شرع ال"، (ٖ)((سكر كثيره فقميمو حراـأما ))، (ٕ)((خمركؿ مسكر ))" مف أجمو شرع الحكـ"
مف أجمو  وصؼ ظاىر منضبط اإلسكارف، عقوؿ الناس حـر اهلل عمييـ الخمرلا حفظً ، فألنيا تذىب بالعقوؿ؟ الخمر

 .شرع الحكـ
 ؟ىؿ العمة ىي الحكمة

 .والسبب العمة والحكمةح يوض مثاؿوىذا ، فرؽ بيف العمة والحكمة ىناؾ ،الحكمةالعمة ليست ىي 
 .وبعضيـ يفرؽ بينيما، العمة: بعض أىؿ العمـ يطمقو بمعنىالسبب 
 .عتبارفيدخؿ فييا السبب بيذا اال، لموانعا نتفت منيااو ، ت الشروطفما استو  مة التامة ىيأف الع: والواقع

 .نتفى المانعاو  معوي وجد الشرط بمعنى الذ، السبب التاـببعض أىؿ العمـ عنيا  عبروي
 .يجوز فيو القصر والفطر في الصوـر السفف: الفرؽ بيف السبب والعمة والحكمة يوضح مثاؿ ىذاو 

 ؟في الفطر وفي قصر الصالة ما الحكمة: أقوؿ
 .الحكمة ىي التخفيؼ عمى المكمفيف

 ؟ي العمة التي مف أجميا شرع القصرما ى
 .المشقة

 ؟القصر ىو السبب الذي مف أجمو جازما 
 .السفر

 .والتخفيؼ ىو الحكمة، والمشقة عمة، السفر سببف
 اجد   االسفر قد يكوف مريحً فالعمة ىي المشقة : فإذا قمنا، فيو مشقة ال يكوف قدطيب السفر : ويقوؿ قد ينبري واحدو 

 ؟وبالطائرة وال فيو أي مشقة
نما يذكر، والشارع ما يدخؿ في ىذه التفاصيؿ، نة لممشقةظالسفر مفيذا ة، نظالشارع يربط ذلؾ بالم: نقوؿف أدلة  وا 

ذا كا، بو مشقة جاز القصر يمحقؾ إذا كاف، التدقيقاته عامة دوف الخوض في مثؿ ىذ ف ال يمحقؾ مشقة لـ يجز وا 
حتى  و معتدلةأة و غير محتممأة ني مشقة؟ ىؿ ىي مشقة محتممتني مشقة أو ما لحقتلحق: اسثـ يبدأ الن، القصر

 ؟ ما أقصر وأأقصر الصالة 
 .مف كاف مسافرًا فميقصر، فالمشقة نةظالسفر م، خالص

ـ مف األسدآامرأة إذا ر ه ىذ: إنسافيقوؿ حرـ اهلل، ما يوالوقوع ف، لريبةانة ظالخموة بالمرأة األجنبية م ، ىا الرجاؿ فروا فرارى
 ؟يا أو ما يجوزبخموة ، يجوز ال يريدونيا وال يطمعوف فيياال

                                                           

(، ومسمـ، كتاب األشربة، باب بياف أف كؿ ٕٕٗبرقـ )أخرجو البخاري، كتاب الوضوء، باب ال يجوز الوضوء بالنبيذ وال المسكر،  -ٕ
 (، والمفظ لمسمـ.ٕٔٓٓمسكر خمر، برقـ 

(، والترمذي، كتاب األشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره ٖٔٛٙأخرجو أبو داود، كتاب األشربة، باب النيي عف المسكر، برقـ ) -3
(، وابف ماجو، كتاب األشربة، ٚٓٙ٘ريـ كؿ شراب أسكر كثيره، برقـ )(، والنسائي، كتاب األشربة، باب تح٘ٙٛٔفقميمو حراـ، برقـ )

 (.ٖٓ٘٘(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٖٜٖٖباب ما أسكر كثيره، فقميمو حراـ، برقـ )
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 .ما يجوز: نقوؿ
 يريدىا.ما أحد : يقوؿ

 ؟يجوز الخموة ومصافحتياىؿ بيرة ىرمة أو امرأة شمطاء ك
 ال.

  ؟ىذا ما فيو، العمة وقوع كذاتقولوف:  ،؟ما أحد يتوؽ إلييا
ال يخموف رجؿ بامرأة إال كاف ثالثيما )) ال،، بأس إف كانت كذا فال: فما يفرؽ، ةنظالمبلشارع يربط : انقوؿ

 أبداً ه ىذأنا : حتى ال يأتي إنساف ويقوؿ، ويكفي ىذا ،، وال تصافح امرأة أجنبيةبامرأة خالص ما تخمو، (4)((الشيطاف
بامرأة إال كاف الشيطاف  ما خال رجؿ))! مثؿ أختي، سميـ تماماً  ،شيء ا قمبي أصاًل ما فيوأن: يقوؿإلييا،  ؽو تأما 

  . وىكذا، (٘)((ثالثيما
الوجودي  الدوراف: ويسمونو، بالطرد والعكس: فو وىذا الذي يسميو األصولي ،وجودًا وعدماً لحكـ يدور مع عمتو اف

ستخراج العمة في باب اوىو أحد طرؽ ، نتفى الحكـانتفت العمة احيث ، حيث وجدت العمة وجد الحكـ، والعدمي
 .القياس

بعض الجيمة "، و مةالعادة محك  : "قاعدةمثؿ ، وكذلؾ بعض القواعد التي سبقت، القاعدة ليا تعمؽ بقواعد أخرىه ىذو 
ـ يتغير بتغير الزمافإ: يقوؿ خالؽ لو أو بعض مف ال ، ىو مبطؿو ويقوليا إنساف ، إنساف وىو محؽ يقولياىذه ، ف الحك

ـ تتغير "، بعض الكتابات في الصحؼفي نيا و ءتقر  لربما، سسواء كاف جاىالً أو قاصداً إفساد الديف عمى النا األحكا
 ؟يريد أف يقوؿ" ماذا زمافبتغير ال
ـ ال إشكاؿ فيوسفر ف إ: ويريد أف يقوؿ مثالً ، ف الحجاب ال يصمح ليذا العصرإ: يقوؿ مثالً يريد أف  ، المرأة بال محر

نجازاتفيو المرأة  حققتالذي  لة القوامة عمى المرأة ال تتناسب مع ىذا العصرأف مسا  و   .فيي مثؿ الرجؿ، نجاحات وا 
لى أعمى ما يمكف ممرأة نصؼ المثيراث ىذا األمر ال يتناسب مع ىذا العصر الذي وصؿ فيو اإلنساف إلف إ: ويقوؿ

 .باطؿ يد بوكممة حؽ أر ه يذف، فيضرب عمى ىذا الوتر، فيذا يريد أف يصؿ إلى ىذا، مف حقوؽ اإلنساف
، ىذا صحيح، بنيت عمى العرؼحيث األحكاـ التي مف ، بتغير الزماف مف حيث زواؿ العمؿ ال ينكر تغير األحكاـ
نما التي ترتبط ، المحسومة حكاـ المنصوصة في الكتاب والسنة، وليست األالزماف والمكاف فإف ذلؾ يتغير بتغير وا 

منصوصًا في  مما ليس وما أشبو ذلؾ، عمؽ بالتشبو، التي ترتبط بقضايا تت"سد الذرائع"التي ترتبط بقاعدة ، بالعرؼ
والذىبي ال  سالـ ابف تيميةفي وقت شيخ اإله لبس اآلف العمامة الزرقاء ىذ :ثؿم، ذا معناىاى، الكتاب وال في السنة
ـ ابف تيمية والذىبيفي وقت شيخ اإلالزرقاء يجوز لبس العمامة  ، اليمبسيا إال النصارى ، ف باب التشبوألنيا م؛ سال

                                                           

 في والنسائي ،(ٕ٘ٙٔ) برقـ الجماعة، لزـو في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الفتف أبواب الترمذي، أخرجو -ٗ
 .(ٕٚٗ٘) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٜٜٚٔ) برقـ الكبرى، السنف

 المجمع في الييثمي وذكره ،(ٖٓٛٚ) برقـ ،...((بينيما الشيطاف دخؿ إال وامرأة رجؿ خال ما)): بمفظ الكبير في الطبراني أخرجو - ٘
 الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،"توثيؽ وفيو ا،جد   ضعيؼ وىو األلياني، يزيد بف عمي وفيو الطبراني، رواه: "وقاؿ ،(ٚٔٚٚ) برقـ
 (.ٙ٘ٓٙ) برقـ
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 .والزماف لتغير الحاؿ، الحكـ تغير ءعمامة زرقا بس واحدلكف في وقتنا ىذا لو ل
كالـ وىذا ال، المراد بو كذافطمؽ أعندىـ أف الشيء الفالني إذا والعرؼ ادة في وقت مف األوقات الع" مةالعادة محك  "

 ."مةالعادة محك  " :تغير فييا العرؼالتي كثير مف األشياء  تغير اآلف مثمما نقوؿ في
، ف ىذا الشيء ذريعة إلى منكر معيفمف األوقات يكو في وقت ، وما أشبو ذلؾ، وسد الذرائع، كذا مثؿ قضايا العمؿوى

 في مكاف آخر ال يكوف ذريعة إليو.، خر ال يكوف ذريعة إليوآفي وقت 
 ؟ أة لمسيارة مثاًل ماذا يقاؿ فيياقيادة المر : امسائؿ كثيرة جد  و ىذا يدخؿ تحتو 

يريدوف  ألف ىؤالء ال؛ منو ألجؿ الذريعةولكف نمنع  ىذا جائز مف حيث األصؿ: وال نقوؿ، حراـ ال يجوز: نقوؿ ىنا
ال ، و والحجاب منتيؾ أصالً تماماً  امختمفً خر يكوف الوضع فيو آقد ال نقوؿ ىذا في بمد لكف ، حراـ، نقوؿ: أف يفيموا
، مثؿ سيارات المطاعـ، ايرة جد  ة صغقحافالت ممتص فيف إال كبال ير ء أفراد مف النسا ،فئة قميمةعند ب إال يوجد حجا
ما عندي ؟ الطريقةه بيذو أركب أ ءعندي سيارة أذىب بيا وأجييكوف أ: فتقوؿ المرأة، ممتصقيفو ، متقابميف، يركبونيا

  وسيمة أخرى؟ 
ال ، ال، حراـ: ، نقوؿلسائؽ، إذا كانت القضية اخرهآإلى "، رتكاب أخؼ الضرريفا: "لةأفينا نأتي ألشياء أخرى مس

ـ : "لةأفمس، يجوز ينا ف، أجؿ أف يصموا إلى إفساد المجتمع تالعب فييا بعض الناس مف"، يبتغير الزمافتغير األحكا
 ".تغير األحكاـ بتغير الزماف"أف نعرؼ ما المراد بقاعدة و ينبغي أف نفرؽ 
 .ليست مف قواعد الفقوالتي و ، ةاألصولي القاعدة ىذهمف الكالـ عمى  يكفي ىذا القدر

 والنكاح والمقاصدِ في البيع ***  لمعاقدِ  شرط الزمٌ  وكل  
 اأو عكسه فباطالٌت فاعمم***  إال شروطًا َحّممْت ُمحرَّما

نص : "يقولوفأو "، طشترِ نص المُ "الشرط  فأ، بعض الناس يعبر عنيا بالـز لمعاقد الشرط" لمعاقد الزـٌ  شرطٍ  وكؿ  "
 .ي في الضوابط والشروط التي ذكرىايعن" كنص الشارع -مثالً -الواقؼ 

شرطاً أحؿ حرامًا  إال المسمموف عمى شروطيـ)): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي ، الشروط الزمةأف : فالمقصود
 .(ٙ)((أو حـر حالالً 

لؾ ما ، فيذا ال إشكاؿ فيو، (ٚ)"د الشروطمقاطع الحقوؽ عن": أنو قاؿ -رضي اهلل تعالى عنو-وجاء عف عمر 
 .شترطتا

 والنكاح والمقاصدِ في البيع ***  لمعاقدِ  شرط الزمٌ  وكل  
 اأو عكسه فباطالٌت فاعمم***  إال شروطًا َحّممْت ُمحرَّما

                                                           

صمى اهلل عميو -الترمذي، كتاب أبواب األحكاـ عف رسوؿ اهلل و  ،(ٜٖٗ٘) برقـ الصمح، في باب األقضية، كتاب داود، أبو أخرجو -6
 ،(ٖٓ) برقـ الكبير، في والطبراني، (ٕٖ٘ٔفي الصمح بيف الناس، برقـ ) -صمى اهلل عميو وسمـ-، باب ما ذكر عف رسوؿ اهلل -وسمـ

 (.ٕٖٙٛ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو
 برقـ الكبرى، السنف في البييقي وأخرجو، (ٕٓ/ٚكتاب الشروط، باب الشروط في النكاح: ) ذكره البخاري في صحيحو معمقًا في -7
 (.ٜٔٛٔ) برقـ الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،(ٖٕٕٔٓ) برقـ المصنؼ، في شيبة أبي وابف ،(ٖٛٗٗٔ)



11 

 

نظرنا إلييا مف جية مصمحة  الشروط ىذه إذا، الشروط أنواع، وليست عمى وتيرة واحدة، حداً افالشروط ليست نوعاً و 
 :ثالثة األقساـ جممةً ه ىذ: فنقوؿ أقساـ نستطيع أف نقسميا إلىف، راؼ الداخمة فيوأو مصمحة األط، العقد

 : وىو ثالثة أنواع، اف لمصمحة العقدما كالقسـ األوؿ: 
 .ال مصمحة فيو ألحدىما ماالنوع األوؿ: 
 .ما كاف فيو مصمحة ليماالنوع الثاني: 

  .ما كاف فيو مصمحة ألحدىما: ثالنوع الثال
 .ي مقتضاهأي أنو يقو  ، ىذا معنى مصمحة العقد

 .يفالشرط فيو مصمحة لممتعاقدَ ما كاف : الثانيقسـ ال
 .: ما كاف فيو مصمحة ألحدىماالقسـ الثالث

لكف ، تطبيقاتاألمثمة والفي ختمؼ قد نفاآلف لو أردنا أف نطبؽ ، محرماً  لـ يكف ىذا الشرط ز ماجميعًا تجو ه فيذ
ـ بطريقة أخرى، التوضيح فقطىو المقصود   مثؿ، فيو ليما مصمحةمصمحة العقد وال يقوي : ، فنقوؿ مثالً ولؾ أف تقس

، في البيع أو في اإلجارةء شي ىؿ زادلكف د، ىذا لمصمحة العق، العقد نريده بحضور الشيود مثالً  ىذا: لو قاؿ مثالً 
 .شيء؟ ال رجع إلى جيبو، أو غير ذلؾ

 .في ىذافال إشكاؿ ، ة العقدلتقوي، العقد فيذا لمصمحة، يكوف مكتوبًا بورقة رسميةأف أريد ىذا العقد : لو قاؿ
وقد ال ، ف لـ يشترطوا  ف ىذا الشرط أصاًل متحققًا و قد يكو  :ال نفع فيو أو ماا، أو ألحدىم، فييا نفع ليماه التي ىذ

ألف الشرط عمى خالؼ ؛ التقابض، ىذا شرط أصاًل تحصيؿ حاصؿأف يحصؿ : بينيماكاف الشرط  لو أنو، يكوف
ال ، ستثناءً ايعني صؿ، ىذا األ، مقتضى العقد ي تعطين، بشرط أف نتقابضقاؿ لو: ، فال إشكاؿ ويؤكده كاف يقويو إذاوا 

، وىذا يأخذ الثمف، يأخذ السمعة فينتفع بياد، ىذا العق وىو يقوي، ليذا ومصمحة ليذامصمحة ، سمعة وأسممؾ الثمفال
 .فالمصمحة عائدة لمطرفيف

 لكف عمى أف تضع عندي رىناً حتى تسمـ، ياهإأنا أبيعؾ ، نعـ: لو قاؿ لود، حة ألحدىما وىو يقوي مقتضى العقمصم
خذ سيارتي ، ة ألؼئاا قيمتو مني بينذلاوالبيع ، ئة ألؼاوى ماسيارتي تسه ىذ، عطيؾ الرىفأال إشكاؿ : فقاؿ، الثمف

 .أو نحو ىذا، أو تبيعيا، أو فيي لؾا، تتصرؼ فييفإذا ما وفيتؾ خالؿ المدة الفالنية 
 .حتى البيع يتحقؽ، يقوي مقتضى العقدوىو ، البائع أف ىذا الشرط لمصمحة: فالحاصؿ

ـ الثاني أعطيؾ ، اآلف ال أنقدؾ الثمفأبعني ىذا عمى : لو أنو قاؿ مثؿ، يف مما يعود نفعو ليماة المتعاقدَ لمصمح: القس
، لمطرفيففيو مصمحة  فيذا، أو نحو ىذا، أو أعطيؾ شيكات مصدقة مؤجمة مثالً ، وأعطيؾ ضماناً وىو رىف، بعد سنة

ألنيا ؛ ولربما بثمف أكثر مف ثمف النقد، وذاؾ باع سمعتو، نتفع بيااو ، أخذ السمعةممشتري؛ فيو مصمحة ل تأجيؿ الثمفف
بشرط مثاًل : أو قاؿ لو، فيذا ال إشكاؿ فيو، نحو ىذا، أو عميو أف يعطيو شيكات مصدقة مثالً شترط او ، عة باألجؿامب
؛ ألصؿ بحسب العممة المتعارؼ عمييالو لـ يشترط ىذا فا، ؼ دوالرآالأبيعؾ إياىا بعشرة ، ف تكوف القيمة بالدوالرأ

عشرة  أنا أقصد ،ال يا أخي: قاؿ، لاير؟ ماذاالؼ آعشرة ، الؼآبعشرة  األرضأنا بعتؾ يقوؿ: ، "مةالعادة محك  "ألف 
ة ىي محسوبلو:  يقوؿ، فما يقبؿ قولو ،وسبعيفثالثة وخمس في  يضربياأف حتاج ي؟ ما يقبؿو أيقبؿ قولو ، الؼ دوالرآ
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  ."مةالعادة محك  "ألف ؛ باللاير
فينا يقبؿ ، شرط أف توصمو إلى المكاف الفالنيأنا أشتري منؾ ىذا الشيء بلو اآلف: قاؿ لو ، مثؿ أو لمصمحة أحدىما

 .ىذا الشرطفيقبؿ ، منؾ ىذا المحف بشرط تقطيعو مثالً أنا أشتري : يقوؿ، ىذا
ـ بحسب شروطيـف، أف أدفع األجرة مقسطة في كؿ شير عمى ىذه الدار جرؾؤ أ: يقوؿ، لمصمحة أحد المتعاقديف ، ي

ـ  ، أو يدفعوف في قسطيف، خر شيءآأو يدفعوف في ، شرط يرجع لمعرؼ، العرؼ أف يدفع الناس مقدماً  ىناؾيكف إف ل
 ".ةمالعادة محك  "، لمعرؼ يرجع، كؿ ستة شيور

 ،عمى أال يكوف ذلؾ نقداً  أنا أشترييا منؾ: لوالثاني قاؿ و ، أنا أبيعؾ ىذه الدار: أحد المتعاقديف لو أنو قاؿ مصمحةل
 .ىذا ال إشكاؿ فيوفما الحكـ؟،  كذاقدرىا أف يكوف خالؿ أقساط 

الشرط صحيح عائد فيذا ، فأنتقؿ إلييا مثالً ، أسكنيا سنة مف أجؿ أف تنتيي داريأبيعؾ ىذه الدار بشرط أف : لو قاؿ
 .أمثمة كثيرةفي  وقؿ مثؿ ذلؾ، يفألحد المتعاقدَ 

 .محة أحد المتعاقديف ال إشكاؿ فيوأف الشرط لمص: فالحاصؿ
ذا جمع أكثر مف شرطو   ؟ منع منوفيؿ ىذا يُ ، ا 

فقاؿ ، الدارأنا أبيعؾ ىذه : جمع بيف عقديف، لو قاؿ لواليعني ، (ٛ)بيع وشرطنيى عف  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
وىكذا في أمثمة ، فيذا بيع وشرط، ثـ تؤجرىا لفالف بعدي، بشرط أف أسكنيا سنة: قاؿ البائع، أنا أشترييا منؾ: لو

 .ثير مف أىؿ العمـ منع منو لمحديثك فالجمع بيف بيع وشرط، كثيرة
، خرآفيموا منو فيمًا ، حداالجمع بيف عقديف في وقت و  (ٜ)"نيى عف بيعتيف في بيعة"، خرآفيمًا  وبعضيـ فيـ منو

 -ىاإيا عنييتب- وأشترييا منؾ، أقساط في سنة، ئة مؤجمةاأنا أبيعؾ ىذه الساعة بملو: يقوؿ ، وىي الحيمة عمى الربا
شترى اباعو و بيعة، في يف بيعتيف جمع ب، ةينلة العِ أمس: تسمىه يذ، فالحيمة عمى الربافي ف و ثؿ ما يسو م، ثمانيف نقداً ب

 .يصحيذا ال ف، منو
نوع يبطؿ معو الشرط : وىو نوعاف، يذا الشرط باطؿ، ف"شرطًا أحؿ حرامًا أو حـر حالالً  الشروط صحيحة إال" فإذ

 .فقط ونوع يبطؿ معو الشرط ،والعقد
ىذه السمعة عمى أف ال تتصرؼ أبيعؾ : مثؿ لو أنو قاؿ، ما ينافي مقتضى العقد أصالً ، بطؿ العقد والشرطيُ فالذي 
ىذه  جرؾؤ أ: ، يقوؿممؾ منافعيايممكيا و وي، نتفع بياييشترييا ل، ألنو ىذا ينافي مقتضى العقد، البيع يصحفال ، فييا

 .ألنو ينافي مقتضى العقد؛ فيذا يبطؿ معو الشرط، ال تنتفع بياأالدار عمى 
                                                           

 المسمميف كتب مف شيء في ليس باطؿ حديث ىذا: "تيمية ابف اإلسالـ شيخ قاؿ ،(ٖٔٙٗ) برقـ األوسط، في الطبراني أخرجو - 8
نما  ،"اجد   ضعيؼ: "وقاؿ الضعيفة األحاديث سمسمة في األلباني وضعفو ،(ٖٙ/ ٛٔ) الفتاوى مجموع في ،"منقطعة حكاية في يروى وا 
 (.ٜٔٗ) برقـ

، باب ما جاء في النيي عف بيعتيف في بيعة، برقـ -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، كتاب أبواب البيوع عف رسوؿ اهلل  -9
ا، وبمائتي درىـ نسيئة، برقـ درىـ نقدً  بيعتيف في بيعة، وىو أف يقوؿ: أبيعؾ ىذه السمعة بمائةباب (، والنسائي، كتاب البيوع، ٖٕٔٔ)
 (.ٕٛٙٛ(، وصححو األلباني في مشكاة المصابيح، برقـ )ٕٖٙٗ)
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صمى -النبي ، ((الوالء لمف أعتؽ))مثؿ ، فيي ال تنافي مقتضى العقد، ويبطؿ الشرط، وىناؾ شروط يصح معيا العقد
إذا أعتقتيا أف يكوف  -رضي اهلل عنيا-رطوا عمى عائشة تشا -أسيادىا- أىؿ الجارية في قصة بريرة -اهلل عميو وسمـ

ىذه الجارية عمى أف  منو شترىافإذا ، (ٓٔ)((الوالء لمف أعتؽ)): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي ، الوالء ليـ
، أعتؽ ألف الوالء لمف ؛شتراط ال يقبؿىذا اال، ال: نقوؿ لو؟ يقولو البائع، أف يكوف الوالء لي شترطأأنا : لوفقاؿ ، يعتقيا

ذا ، اهلل إف شاء اخيرً : لويقوؿ ، شترييا منوي، قبؿىذا الشرط ما يُ لو: وال يشترط أف يقوؿ  ال و: راىا منو يقوؿ لتشاوا 
 .شأف لؾ بذلؾ

أو أف تكمؿ في عمميا ىذا ، أو أف تكمؿ تعميميا، ىذا البمدمف يو أف ال يسافر بيا شترطت عماف، رجؿ تزوج امرأة
 فيذا الشرط ىؿ ينافي مقتضي العقد؟ ، أو نحو ىذا، مدرسة

 .ال
 . ؟ليس كذلؾأ ،فيو مصمحة ألحد الطرفيف

 .ا الشرطأف يوفي بيذ فيجب عميو
 ف ال يتزوج عمييا يصح أو ما يصح؟أشترطت الو 

ـ؟ ال حر  : نقوؿ ،(ٔٔ)((ـ حالالً حرامًا أو حرّ  حؿأشرطًا المسمموف عمى شروطيـ إال )) :فيوال ينا، و أنو يصح األقرب
 .والناس عمى شروطيـ، فيذا شرط، ما حـر
 .مختمفة مف المعامالتأبواب في  وىكذا

ء، يا وال تجيب ذىبما ت بشرط: وتارة يبطؿ وحده دوف دوف العقد، لو أنو باع سيارة وقاؿ، فالشرط تارة يبطؿ مع العقد
 .ما أشغميا؟ فيذا ينافي مقتضى العقدماذا ل، وال تشغمياىا قودوال ت

 .العقدمقتضى فمثؿ ىذا ينافي ، تسكنيا وال تؤجرىا وال تيبياما لو:  وقاؿ الو باعو دارً 
 فال إشكاؿ، رطًا لمصمحة مف المصالح المعتبرةشترط عميو شالكف لو 

 اُحمِ من الحقوِق أو لدى التز *** َهِم الُمبُتستعَمل القرعُة عند 
 ".وتعذرت القسمة، ؽيؿ المستحِ تشرع القرعة إذا جُ : "خرالقاعدة عند المؤلؼ في كتابو اآل

، -صمى اهلل عميو وسمـ-في قصة يونس [ ٔٗٔ:الصافات]َفَساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمْدَحِضيَن{ }: ستياـاال: معناىا القرعة
 .قتراعحصؿ اال :يعني "ساىـ"

في كفالتيا فوضعوا القرعة بينيـ، واألدلة  تزاحموا ،[ٗٗ:آؿ عمراف] َوَما ُكنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْمُقون َأْقاَلَمُهْم َأي ُهْم َيْكُفُل َمْرَيَم{}
كاف ، وفي حكمو بيف الناسة، خاص أشياءعمؿ بالقرعة في  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي ة، كثير  جواز القرعةعمى 

                                                           

(، ومسمـ، ٕٔٙ٘ا ليس في كتاب اهلل، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب العتؽ، باب ما يجوز مف شروط المكاتب، ومف اشترط شرطً  -11
 (.ٗٓ٘ٔكتاب العتؽ، باب إنما الوالء لمف أعتؽ، برقـ )

 سبؽ تخريجو. -11
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 .(ٕٔ)وئيخرج إلى سفر أقرع بيف نسا إذا أراد أف
 .بينيـ -صمى اهلل عميو وسمـ-وتخاصموا في تركات ومواريث أقرع النبي  ناسأزدحـ اا وكذلؾ لم

أقر عتؽ ف بينيـ، -صمى اهلل عميو وسمـ-فأقرع النبي ، ويوكذلؾ الرجؿ الذي أعتؽ في مرض الموت ستة مف ممالك
 .وىكذا في أمثمة كثيرة، (ٖٔ)إلى حكـ الرؽثنيف اأربعة وأعاد 

فيو ، ساف مف المنافع الحسية والمعنويةكؿ ما يثبت لإلن ومعنى ىذا الحؽ، في حؽ مف الحقوؽ ستوى الناسافإذا 
 .حؽ لو
 .كؿ ىذه لتثبت لو فيي حؽ لو، مثؿ البيت، السيارة، الساعة، الثوب، الماؿ :الحسية

 .ختراعاال ءةختراع، برااالحؽ ، التأليؼ مثؿ حقوؽ :والمعنوية
يذا إنساف يتيـ ف، وما إلى ذلؾ، والوالية عمى اليتيـ، في النكاحعمى المرأة الوالية  :مثؿ :عتباريةوكذلؾ الحقوؽ اال
فماذا نقوؿ؟ ، أنا أريد أف أكفؿ ىذا اليتيـ: كؿ واحد يقوؿ، خروال يوجد مرجح ألحد ىؤالء عمى اآل، وتنازع فيو جماعة

 .بينيـنجعؿ قرعة 
أنا أولى بو : كؿ واحد يقوؿ، واحد كاف خيمة في الحج وصموا في وقت، ممباح أف الناس سبقوا إلى مكافوكذلؾ لو 

ـ قرعة، منؾ  .قرعةأجرينا فقط إذا ىي خيمة واحدة ، نا المشكمةمخيمة حمكثر مف مكاف يسع ألالكاف ، إذا فيجعؿ بيني
 فيو؟  فمف يقؼ، سيارة في وقت واحد إلى موقؼإذا كاف ىؤالء تسابقوا كميـ وصموا 

 .بالقرعة: فنقوؿ، ىؤالء حؽ يترجح فيو عمى صاحبولـ يكف ألحد  ما، بالقرعة: نقوؿ
، أو غير ذلؾ، فذىبوا إلى نزىة أو إلى رعي، وعشب جيد ءمكاف فيو ما، روضة ،الناس سبقوا إلى فيضة لو أف ىؤالء

  .و؟بمف األحؽ ف هيقتسمو أف  يستطيعوف ال، واحد إلى ىذا المكاف وصموا في وقتو 
  .ىؤالء يقرع بينيـ: فينا نقوؿ

 ؟فماذا نصنع، وفاز خمسة، ابقة وليس عندنا إال جائزة واحدةناس مسألو أجرينا بيف 
إذا كاف الشيء يمكف أف ، دنا أكثر مف جائزة نعطييـ جميعاً ، إذا كاف عنرعة بينيـ ونعطي الجائزة ألحدىـنجري ق
 ماذا نصنع؟، فيقسـ
كالكما ))، واحد كميـ ضربو ضربة واحدة وقتثناف في اقتمو ، (ٗٔ)((مف قتؿ قتيال لو عميو بينة فمو سمبو))، نقسمو

                                                           

 اهلل رضي- الصحابة فضائؿ كتاب ومسمـ، ،(ٕٔٔ٘) برقـ ا،سفرً  أراد إذا النساء بيف القرعة باب النكاح، كتاب البخاري، أخرجو -12
 (.ٕ٘ٗٗ) برقـ ،-عنيا تعالى اهلل رضي- عائشة فضؿ في باب ،-عنيـ تعالى

 عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ بيـ فدعا غيرىـ، ماؿ لو يكف لـ موتو، عند لو ممموكيف ستة أعتؽ رجال أف: "بمفظ مسمـ، أخرجو - 13
 عبد، في لو اشركً  أعتؽ مف باب األيماف، كتاب ،"اشديدً  قوال لو وقاؿ أربعة، وأرؽ اثنيف، فأعتؽ بينيـ، أقرع ثـ أثالثا، فجزأىـ ،-وسمـ
 (.ٛٙٙٔ) برقـ
 فيو، اإلماـ وحكـ يخمس أف غير مف سمبو فمو قتيال قتؿ ومف األسالب يخمس لـ مف باب الخمس، فرض كتاب البخاري، أخرجو -14
 (.ٔ٘ٚٔ) برقـ القتيؿ، سمب القاتؿ استحقاؽ باب والسير، الجياد كتاب ومسمـ، ،(ٕٖٗٔ) برقـ
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 .فنقسـ السمب بينيما، كما في الحديث، (٘ٔ)((قتمو
 .مكف قسمة ىذا الشيءي لـإذا ، نجري بينيـ قرعة: فينا نقوؿ، ال يقسـ اواحدً  ًئالو كاف السمب شي لكف
ذا بقطعة مف الماؿ جدت لقطة ناس يلو وُ  خر وليس أحدىما أسبؽ مف اآل ىاآكالىما ر ، نحو ىذا، أو الذىبأو مشوف وا 
 ؟ ماذا نقوؿ فييا، فييا فيتنازعو ، فينا أو نحوهو ما أخذىا قبؿ صاحب، مثالً ا إليي
 ."ؽ وتعذرت القسمةيؿ المستحِ جُ  ة إذاتشرع القرع: "القاعدةف، فيي لو رع بينكـ قرعة مف ظيرت لو القرعةيق: نقوؿ

 لماذا نمجأ إلى القرعة؟
القضية أشار ه مع أف ىذ، ردَ أو بطريؽ القَ ، ف يكوف ذلؾ بطريؽ الشرعإما إألف الوصوؿ إلى الحؽ ؛ لفض المنازعة

، ما أمكف الوصوؿ إليو، الحؽ لفالف: ولكف المقصود أف يكوف ذلؾ بخصوصو ،عتبرىااو ، ليياإلييا الشرع، أرشد إ
 ؟ الة ماذا نصنعففي ىذه الح

 .خالص ىو لؾ يا فالف: ونقوؿ، القرعةالقدر نجري ، جأ إلى إيصالو إليو بطريؽ القدرمن
 .رحمو اهلل-ىذا المعنى ذكره ابف القيـ 

 .ؽمتساوية أو في تعييف المستحِ التكوف القرعة في الحقوؽ  فإذ
نْ   فاسَتِمعاهما حدُ أوُفِعل  ***تساوى العمالن اجتمعا  وا 

 .الشطر الثاني مف البيت فيو إشكاؿو ، جتمعااف تساوى العمالِف ا  و : يقوؿ
أفعاليما تداخمت  جتمعت عبادتاف مف جنس واحداإذا ": خراآلو عمى القاعدة في كتاب -رحمو اهلل-المؤلؼ  نصو 
 ".اإذا كاف مقصودىما واحدً  في عنيما بفعؿ واحدكتُ او 
األمور وكاف المقصود  ، إذا تداخمت ىذهالقاعدة في التداخؿ بيف األعماؿه ىذ، بعبادة فيو شيء مف التوسع لتعبيراو 

 :وىذا نوعاف، خرنية اآل مع، نو يكفي فعؿ أحدىماأنحكـ ب ففي ىذه الحاؿ، حاد الصورةتاواحدًا مع 
 .ة نيةولو لـ يكف ثمّ اآلخر  نوع يسقط بو
 .العمؿ واحدو ، خر بالنيةأجره مع اآل فيو ويحصؿ لوما يدخؿ  وىو: والنوع الثاني

ي طمبيا الشارع لـ يطمبيا ىناؾ بعض األشياء الت، في القاعدة يحتاج إلى نظر وتأمؿ دخولو والواقع أف النوع األوؿ
ع صالة سواء كانت وقِ حتى يُ  سمي ركعتيف أو المقصود أف ال يجمىؿ المقصود أف يص، تحية المسجد :مثؿ ،لذاتيا
 مو جاء وصمىف ،-واهلل أعمـ-ىذا ىو المقصود ، ال يجمس حتى يصمي ة المسجدوجد تحيتفإف لـ ؟ أو راتبة افرضً 

سواء نوى أو ، تحية المسجد فإنيا تسقط عنو الفرض فإف تحية المسجد تسقط عنو، لو جاء وصمى الراتبة ولـ ينوِ 
 .لـ ينوِ 

ا قاـ غيره مقامو فإنو يكتفى ذإ، -لـ يكف مقصودًا لمشارع لذاتو- لذاتويكف معتبرًا مف قبؿ الشارع فالنوع األوؿ ما لـ 

                                                           

 فيو، اإلماـ وحكـ يخمس أف غير مف سمبو فمو قتيال قتؿ ومف األسالب يخمس لـ مف باب الخمس، فرض كتاب البخاري، أخرجو -15
 (.ٕ٘ٚٔ) برقـ القتيؿ، سمب القاتؿ استحقاؽ باب والسير، الجياد كتاب ومسمـ، ،(ٖٔٗٔ) برقـ
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، قارناً و ، أمفرداً  اأو جاء حاج  ، آلف جاء لمعمرة وطاؼ طواؼ العمرةلو أنو ا، (ٙٔ)((تحية البيت الطواؼ)): الطواؼ ،بو
؟ سنة، فطاؼ طواؼ القدوـ ـ طواؼ القدـو ، كاف متمتعاً معتمراً  طواؼ العمرةأو طاؼ ، بالنسبة لممفرد والقارف، ما حك

 و يكفي ىذا الطواؼ؟ أعميو أف يطوؼ تحية لمبيت؟ : ىؿ نقوؿففي ىذه الحالة 
 .يكفي ىذا الطواؼ

أنت مطالب بتحية المسجد؟ : فيؿ نقوؿ، صمى معيـ الظيرفالصالة قد أقيمت لو أنو جاء ودخؿ المسجد ووجد 
ـ يسقط أصالً ، ال: الجواب ـ غيره ، لذاتو ألنو ليس مقصوداً مف قبؿ الشارع ؛فيذا القس نما يقو وحيث ، ف وجدإمقامو وا 

 .ال يوجد ما يقـو مقامو يطالب بو
ـ الثاني ، أشواط ةسبعلو طاؼ مثالً عشرة أسابيع كؿ أسبوع ، ركعتيف بعد الطواؼالمثؿ  ما كاف مقصوداً لمشارع: القس

نما سبع ، سابيع األياـوليس المقصود باأل ـ يصمي فمو طاؼ عشرة أسابيع، اأسبوعً : ىذا يسمى ،طوفاتوا  ما وقؼ ؟ ك
 ؟كؿ أسبوع لو ركعتافأنو  ؿجأركعتاف أو يصمي عشر تسميمات مف  بينيا وجمس يصمي ىؿ يكفيو

 .ف ىذا يتداخؿ بالنيةأل؛ يكفيو ركعتاف: بعض أىؿ العمـ يقوؿ، ىذا يحتمؿ
  .كؿ واحد مف ىذه األسابيع يصمي عفبؿ : وبعضيـ يقوؿ

ال يسافر، وفي العصر أف في الظير حمؼ عمى ولده ، حنث، رواحد أكثر مف مرة قبؿ أف يكف ءلو أنو حمؼ عمى شي
ف أل ؛قطعاً عميو كفارة واحدة، فثـ سافر الولد بعدىا، ال يسافرأف ال يسافر، وفي المغرب حمؼ عميو ف أحمؼ عميو 
 .الحنث وقع

ـ فسافرالّ أحمؼ عميو ، واحد ءكؿ حمؼ وىو حمؼ عمى شي حنث بعدلو أنو  ـ  يسافر اليو خر آ، قبؿ أف يكفر جاء يو
كفيو ىنا كفارة واحدة أو أكثر؟ حمؼ عمى تؿ ى، يسافر بعد ذلؾ فسافر الأحمؼ عميو ف يسافر فسافر، الّ أفحمؼ عميو 

 ؟ وقبؿ أف يكفر، واحد أكثر مف مرة ءشي
  .تكفيو كفارة واحدة فإنوواحدًا  عميووؼ المحم ينا إذا كاف الشيءف
ـ يدخف عمأي يبتمى بالتدخيف يحمؼ الذ :مثؿو  ـ حمؼ ، كفارةيو ال يدخف ث ـ دخف، كفارةأث كفارة ىؿ تكفيو ، ال يدخف ث

 ؟يكفر ـكاف لإذا واحدة 
 .تكفيو: الجواب

وما إلى ، اـ الفالنييأكؿ الطعال أوحمؼ ، اال يزور فالنً أ، وحمؼ ال يدخفأحمؼ ، ؼ عمى أشياء متعددةلكف لو حم
 ؟كـ كفارة، فذلؾ

 .المتداخمة وىكذا في العبادات، ج كفارةخراإعف كؿ واحد يجب عميو : قوؿن
تدخؿ الصغرى ، قط عنو تكبيرة الركوعإذا جاء وكبر بالنية عنيما تس، تكبيرة الركوعو ، حراـوقؿ مثؿ ذلؾ في تكبيرة اإل

 .الكبرىفي 
، يشبو النوع األوؿ ثاني، ويشبو النوع الىذا يشبو النوع األوؿ مف وجو، خرهأ إذا فاضةطواؼ الوداع مع طواؼ اإل

                                                           

 ".أصال لو أعمـ ال(: "ٕٔٓٔ) برقـ ،(ٖٚ/ٖ) الضعيفة السمسمة في األلباني قاؿ - 16
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عني طواؼ الوداع ي، ىذا قالو بعض أىؿ العمـ، ؟كاف اال يفارؽ البيت إال بطواؼ أي  أىو ىؿ مقصود الشارع  مف جية
أو ، وداعوما نويت ال، اإلفاضةوتطوؼ مف باب طواؼ ، أياـ الحجفي بمعنى لو أنت جالس ، لذاتو اليس مقصودً 

ط السابع أنا في الشو : في الطواؼ وقاؿ لؾ ا، واجيت إنسانً بد والتقرب إلى اهلل بالطواؼمف باب التع نفالتطوؼ 
 ؟ سنسافر اآلف تسافر معنا

 ؟ؾئيجز ال ؾ أو ئىؿ يجز  ،ؼ اإلفاضة ما نويت الوداعطوافي ىذا اآلف ىو طوا لكفتقوؿ: 
ألف الحديث عاـ ؛ يكفيو، وئيجز : قاؿ، يت إال بعد طواؼال يفارؽ البأى أف طواؼ الوداع المقصود بو ىو مف نظر إل

  .(ٚٔ)الطواؼ آخر عيدىـ بالبيتأمر الناس أف يكوف  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي 
 ةأىؿ مكغير -حجو  فيلب بو المكمؼ و مف العمؿ الذي ط، األنساؾ، مف أنو عبادة مف الحجعمى ومف نظر إليو 

 .البد مف نية: فإنو في ىذه الحاؿ يقوؿ -ف أراد اإلقامة بيامأو مف في حكميـ م
 .و بال إشكاؿئيجز : نقوؿ، فنوى طواؼ اإلفاضة والوداع إذا وجدت النية مف البداية

 .و بال إشكاؿئيجز  أف ذلؾ: تفاؽ، لكف الراجحا محؿليس ىذا و 
، أبواب الحدود: وىي قضية مثالً ، عمى التعبير بالعبادة مف أجمياى أشرت إلى التحفظ وقؿ مثؿ ذلؾ في أبواب أخر 

 ؟فييا القاعدة فيؿ ىي مف العباداتتدخؿ ه ىذ، القصاصوك، وما في معناىا، والجنايات
قامة الح، فيي ال شؾ أنيا مف العبادة انا بيتعبد أف اهلل -عز وجؿ-أنيا مف شرع اهلل  إلى إذا نظرنا د مف أعظـ وا 
 .تبارؾ وتعالى-والقصاص أيضًا ىو مف شرع اهلل ، العبادات

ذا قصرنا العبادة عمىو   .العبارة يمكف أف تغير بعض الشيء أضيؽ فإف مفيوـ ا 
، العمماء يختمفوف لممخموؽحؽ  -القصاص- والجنايات ،-عز وجؿ-الحدود حؽ هلل ، ياتافاآلف ىذه الحدود والجن

ؿ التي األفعا، األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكرىؿ يوجد حؽ خالص هلل سواء في باب الجنايات أو الحدود أو 
ـ يتفقوا في؟ أو أف جميع الحقوؽ مشوبة -وجؿ عز-ىؿ يوجد حؽ خالص هلل ، يفعميا الناس مف المنكرات  العمماء ل

  .عمى رأي واحد ىذا
ه فيذ، إذا أسقطيا صاحب الحؽ سقطت، وؽ التي إذا أسقطيا المكمؼ سقطتىنا في ىذا الموضوع الحق المقصود

  .يذا حؽ العبد، فأو حؽ لمعبد، أو حؽ لإلنساف، ممكمؼلحؽ : نقوؿ ،؟ماذا نقوؿ فييا
الردة حؽ هلل ، بووقد ال يكوف لمعبد تعمؽ ، ط العبد مثاًل إف كاف لو تعمؽ بوال يسقط بإسقا ما -وجؿ عز-وحؽ اهلل 
فيذا اإلنساف ، ال يسقط، ىذا فيذا حؽ هلل، خرآال يتعمؽ بإنساف ، خرآ ال يتعمؽ بعبد، خر بوال عالقة لمعبد اآل، خالص

 ؟تنفعىؿ تنفع فيو التوبة أو ما  (ٛٔ)((قتموهامف بدؿ دينو ف))ػف، سالـرتد عف اإلا
 .و تاب تقبؿ منو ويرتفع عنو الحكـل

                                                           

كتاب الحج، باب وجوب طواؼ الوداع وسقوطو عف  ،(، ومسمـ٘٘ٚٔالحج، باب طواؼ الوداع، برقـ ) كتابأخرجو البخاري،  -ٚٔ
 (.ٕٖٛٔالحائض، برقـ )

 (.ٕٕٜٙالبخاري، كتاب استتابة المرتديف والمعانديف وقتاليـ، باب حكـ المرتد والمرتدة واستتابتيـ، برقـ )أخرجو  -ٛٔ
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والراجح ، عمؿ قوؿ لوطوعمؿ ، فوجب عميو القصاص مع ردتو، اً قتؿ إنسان سالـرتد عف اإلاالذي لو أف ىذا اإلنساف 
يء ىذا ش ألف؛ نص الحديثىذا ألف ؛ ايقتؿ حد  ف، جتمع ىنا حدا، ففعمؿ ىذا، أنو يقتؿ لوط ـقو عمؿ مف عمؿ في

يذا ، ف(ٜٔ)أمر بقتؿ الساحر -و وسمـيصمى اهلل عم-والنبي ، كاف يتعاطى السحرأيًضا و ، وليس تعزيراً ، حده الشارع
 أ؟ ىؿ يمكف ىذا أف يتجز يصنع بو، فماذا الفاحشةه وفعؿ ىذ ،وقاتؿ، ومرتد، يذا ساحرف، الحدوده أيضاً مف جممة ىذ

 ؟والثانية بنية كذا، األولى بنية كذا ةقتمال ،؟مرة أكثر مفيقتؿ ويتنوع  ويتعدد
، ويمكف قتمو بنية الجميعن، يقتؿ: فينا نقوؿ، صوره في إزىاؽ النفستعدد تال ، حدوا في محؿ، مة واحدةىي قتال، 

لو تنازؿ ، ورصألنو لو تنازؿ المخموؽ في بعض ال ؟ماذال، يعني ما يتعمؽ بحؽ المخموؽ، القصاص ف يقتؿ بنيةأ
  .تبت يسقط عنو القتؿ أو ما يسقط؟ أنا: قاؿ، و بقيت الردة، و المخموؽ وبقيت الردة، ردة فقط مع قصاص اآلف
 .يسقط

 .فينا يقتؿ، عالقة يعفو صاحب الحؽ أو ما يعفولو  ما، افينا يقتؿ حد   -أعزكـ اهلل-لكف لو أنو عمؿ ىذه الفاحشة 
 .وىي القتؿ، حدةوا ةصور الوحؽ المخموقيف و  -عز وجؿ-حؽ اهلل  جتمعاإذا  اىذ

 إلى السمطاف؟ القضية عفو عنو بعدما وصمتيمكف ألحد أف يىؿ ، قطع اليد وكذلؾ لو أنو سرؽ فالحكـ
 .ال: الجواب

 ؟ أنو قطع يد إنساف فماذا نصنع بو لو
 .قطع يدهت: نقوؿ

 حدة لمقصاص؟ المسرقة وو ة حداف و اليدقطع اتُ  :نقوؿفىؿ يمكف تعدد ىذا 
 .ال: الجواب

 ؟ ـطيب ماذا نقد
 .طعت يدهقُ ف، ع يدؾطَ قَ : نقوؿ، بو التشفي صدالقألف ؛ بينيما في النية، ويمكف أف يقدـ حؽ المخموؽ نجمع

 .أف يجمع بينيما بالنية: واألصؿ
 وجب عميو القتؿو ا، ألنو قذؼ فالنً  وجب عميو الجمد صات والحدود والقصإذا تعددت ىذه األعماؿ في باب الجنايا

، وىو يكفي األعظـ: نقوؿ؟ فماذا نصنع بو، ألنو تعاطى ىذه الفاحشة مثالً  عميو القتؿجب و و ، خراآلا ألنو قتؿ فالنً 
 .؟كتفى باألشد الذي فيو إزىاؽيُ ؟ مدهنجو  نعذبوأف  داعٍ ما في و ، القتؿ
ع طَ قَ  يا فالف، قتؿيأف  إلنساف قطع يد زيد فتقطع يده قبؿىذا ا: فنقوؿ، فإنيا تعتبر حقوؽ لممخموقيف ُوجدتإذا : نقوؿ
 .لممخموقيف ىذا إذا كانت الحقوؽ، ثـ يقتؿ قصاصاً ، فيجمد ثمانيف جمدةقذؼ عرضؾ ، يده قطعتيذه فيدؾ 

ذا كانتو   ؟صنعنماذا ، فوما ىو أخؼ، ما ىو أشد فيياو ، حقوؽ لمخالؽال ا 
                                                           

 في جاء ما باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿ عف الحدود أبواب ،((بالسيؼ ضربة الساحر حد)): بمفظ الترمذي، أخرجو - 19
ف اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقاؿ ،(ٖٚٓٛ) برقـ المستدرؾ، في والحاكـ ،(ٓٙٗٔ) برقـ الساحر، حد  حديث تركا الشيخاف كاف وا 

 الضعيفة، السمسمة في األلباني وضعفو ،"ىذا ضد في جميعا شرطيما عمى صحيح شاىد ولو صحيح غريب فإنو مسمـ بف إسماعيؿ
 (.ٜٜٕٙ) برقـ الجامع، ضعيؼ وفي ،(ٙٗٗٔ) برقـ
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ذا كاف غير القتؿ فال، إزىاؽ نفسوو اًل فييكتفى باألعظـ إذا كاف قت: يقوؿالعمـ أىؿ بعض  شؾ أنو تطبؽ عميو  وا 
يجرح  اً وىكذا جرح إنسان، يجمد، زنا وىو غير محصف يجمد ىذا ، قذؼ عرضإنساف سرؽ تقطع يده، األشياءه ىذ

 .وىكذا، ال يتداخؿ ومنيا ما، منيا ما يتداخؿ، فبمثمو
 ُمَسبَّلُ مثاُله المرهوُن وال *** وكل  مشغوٍل فال ُيَشغَّلُ 

 ما معنى المشغوؿ؟ ، "ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "و أنب يعبروف عنيا -إف شاء اهلل-القاعدة واضحة ه ىذ
ىؿ يجوز ، يي اآلف مشغولة بالرىف، فقترضتو منواالقرض الذي  د زيد فيعن الساعة رىفه ىذ، المرىوف :يعني مثؿ

 ؟ خرآأف أشغميا بعقد ؟ أف أبيعيا لي
أف يبيع ىذا لو ما يجوز ، ويرىف الصؾ اقرضً  المكتب العقاري يعطيو، آلف البيوت المرىونةامثؿ ، فيي مرىونة، ال

 ؟ما فائدة الرىف، حقوؽفتضيع ال، ؟ ألنو مرىوفماذال، البيت
إنساف أ باجثـ أف، ئة ألؼاوى ماتسالتي تو ورىف عندي سيار ا قترض مني خمسيف ألفً ا ،يارة في قرضرىف عندي س
 لي.باعيا  ،ىذا العقد، و تفاؽىذا اال: ؿلماذا؟ قا، زيد سيارة؟ سيارةأي ، واهلل أريد منؾ السيارة: ؿو قي، يطرؽ الباب

 ؟ ما فائدة الرىف فإذ
 . يعتبر ىذا البيعالف

 العمارة يصمح؟ ه ثـ بعد ذلؾ يريد أف يبيع ىذ، لأليتاـوقؼ  العمارةه ىذ: قاؿ العمارةه وكذلؾ لو أنو وقؼ ىذ
 .ال

ـ لي: ويقوؿة، الخيري الجمعيات ىحدإ عطيياأف ي ـ أصالً س مجالي نما ، األيتا ـ طبوا  : ؿو ق، يعة الكتب والتعميـامجالي
 .خذوىا
 ".ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "عمارة أخرى،  أوِجدْ ، "ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "، ال: نقوؿ

 .وىكذ في الكثير مف األشياء
أو في غير ، أو في طباعة كتب، تضعو في كفالة أيتاـأف  يجوز فال، فطار صائـإلتبرع ىذا ا، بنية المتبرعت رعاتبال

، ىذا الوجوفي ىذا الماؿ صرؼ ، "المشغوؿ ال يشغؿ" ،تصرؼىذا التتصرؼ فييا  يجوز لؾ أف ال، يصمح ال، ذلؾ
 .الحؽ تعمؽ بوف

 اتفاؽ، وغيرىا، س في الصنائع واألعماؿتقع بيف النا ، العقود التي"المشغوؿ ال يشغؿ، "وىكذا في كثير مف األمثمة
لثامنة صباحًا إلى الرابعة العمؿ مف الساعة ا: قاؿ ليـ، فيفظمع مو ، ماؿعمعيـ عمى  تفؽ، اراجئاست، جارةإعمى 
خريف آف مع أطراؼ و تفقي ذلؾ يتفقوف معو وبعد، خر في ىذا الوقتآ ال يجوز ليـ أف يدخموا في عمؿ فينا، عصراً 

  .يوترالكمبفي  اجيدً  وما تأخذ مني، أنا أسوييا لو عمى الطريؽ: يقوؿ،  يجوزاليذا ف، عمى أشياء أخرى في ىذا الوقت
 .ما يجوز، ال

، قدر ىذا األسبوع األجرة الفالنيةويعطيؾ عمى ، ا األسبوع تنجز لو العمؿ الفالنيتفؽ معؾ في مدة زمنية أف ىذاإنساف 
تفاؽ بحسب ما بينكـ مف اال، تتفرغ ليذا العمؿ، أخرى  تدخؿ في عقودال، زاحـ ىذا العمؿيفما تدخؿ في أي عمؿ 

 .وطشر وال
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مراجعة ، طباعةة راجع، ماتأليفً ، مراجعة، ، تصحيح كتبتصحيح طباعةأريد  ا: أنقاؿ، ر بالساعةاجئستاال وكذلؾ
، ىذا ال يجوز، خرآتفؽ مع ي، اعة يدخؿ في شغمة ثانيةواألخ في ىذه الس، بعشرةالساعة  ،الساعة، بطباعية، مالئيةإ
  .وىكذا ،"ؿشغَ المشغوؿ ال يُ "

 اإن نوى ُيطاِلب له الرجوع***  ُيؤدِّ عن أخيه واجباً ومن 
ال فال مف أدى عف غيره واجباً ": نص القاعدة عند المؤلؼ ، اآلف الديوف التي عمى المكمؼ "بنية الرجوع عميو رجع وا 

ـ الفقياء عادة ، ونوع ال يحتاج إلى نية، نوع يحتاج إلى نية :الجممة نوعاف في -لمخمؽسواء هلل أو - رحميـ -ىكذا يقس
أنا أقرضت إنسانًا : يقوؿ كثير مف الناس يسأؿ، فيذا يحتاج إلى نية، والزكاة، النذر مثؿ :، ما يحتاج إلى نية-اهلل

 ؟ حتسبيا مف الزكاةأفيؿ يجوز لي أف ، وتبيف أنو ال يستطيع أف يوفي، وىذا اإلنساف فقير، الؼآعشرة 
 .الالجواب: 

ـ تبيف أنو فقير وعاجز وال يستطيع أ، الؼآقيمتيا عشرة  ةشق فالفلأنا أجرت : إنساف يقوؿ ىذا اإلنساف ، فأراد ف يسددث
 حتسبيا لو مف الزكاة؟أىؿ : فقاؿ، رالمؤج   مالو أف يحفظ

، المعتبرةفيو النية ، ىو المعتبر، أو وقت التسميـ، أو وقت الدفع، ما المعتبر في ذلؾ ىو وقت األداءإن، ىييات: نقوؿ
، بينما ىناؾ أشياء ال تحتاج إلى نية المقصود أف ال تكوف النية فييا الحقاً  شياءىذه األألف ، ذلؾ ال يعتبر ادعا وم

منو فيذا ال يحتاج ، فينا المقصود أف تصؿ إلييـ، الزوجة األوالد، النفقة عمى مف يعوؿ :مثؿالمستحقيف، تصؿ إلى 
الرىف ، نتقؿ إليو بأي طريقةالو أنو ، رد الرىف، رد المغصوب، ال يحتاج إلى نيةديف قضاء الديف ال :مثؿ، إلى نية

ة عتادا ىي مًا إذالدواب أحيانه طبعًا معروؼ ىذ، حبوتح الباب خرج وصؿ إلى بيت صافُ ، أو فرس، أو جمؿ، شاة
إنساف ه أو أخذ، إرجاعوفينا رجع مف غير ، لى بيت صاحبو ودخؿ فيو أو مزرعتوفرجع إ، شيء ترجع تمقائياً عمى 

ـ سواء زكاة أف فمو أف غيره أدى عنو بدوف  ،لكف في مثؿ الزكاة البد ليا مف نيةئت، فتكوف ذمتو بر ، ووصمو إليو يعم
 ال أوو ئىؿ يجز ، زكاة الفطر أخرجت عنؾ: فقاؿ، تصؿ عميوا خر فأخبرهآإنساف ما فوض ، الماؿالفطر أو زكاة 

  فما الحكـ؟، ىو الذي يزكي عنو دوف أف يأذف لوفالولد ، لو أب ال يزكي فالف؟ خرجت زكاة مالؾأ؟ وئيجز 
 ىذا البابفي أو ثالثة حديثيف  أنا أشير إلى، وىذا يحتاج إلى شيء مف التأمؿ، وئال يجز : وفيقول أىؿ العمـعامة ف

 :تحتاج إلى مراجعة في ىذه القضية
 .(ٕٓ)؟ةه ذلؾ وىي زكاأفكيؼ أجز ، ذلؾ عنو -وسمـ صمى اهلل عميو-خراج النبي ا  لة الزكاة و أالعباس في مس

لكف ، أنو يأثـ بالمنع؟ ال شؾ الزكاةو عف ئىؿ ىذا األخذ يجز  ،(ٕٔ)((خذوىا وشطر مالوآا فإن)): كذلؾ أيضًا حديث
 ؟لمزكاة اىؿ يعتبر مانعً 

 .نعـ: العمماء يقوؿ بعض
                                                           

[، ٓٙ]التوبة:  }وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهلل{: -تعالى-البخاري، كتاب الزكاة، باب قوؿ اهلل  في صحيحالحديث انظر  -21
 (.ٖٜٛ(، ومسمـ، كتاب الزكاة، باب في تقديـ الزكاة ومنعيا برقـ )ٛٙٗٔبرقـ )

 إسناده: "محققوه وقاؿ (،ٕٔٗٓٓ(، وأحمد في المسند، برقـ )٘ٚ٘ٔأخرجو أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقـ ) -21
 (.ٚٓٗٔوحسف إسناده األلباني في صحيح أبي داود، برقـ ) ،"حسف
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 ؟الزكاة خرجأنو أيعتبر و أىؿ يأثـ ؟ خراجياإمتناع وتمكئو في عمى اال ثمًا زائداً إىؿ يأثـ يعني 
 .تأمؿ وىي تحتاج إلى، تشكؿ عمى ىذا األصؿقد لو تأمميا اإلنساف  بعض األحاديث في مثؿ ىذا المعنى وىناؾ

ال فال عو غيره واجباً بنية الرجف مف أدى ع" نما تتعمؽ بالرد واال، براءباإل تتعمؽ الالقاعدة ه ىذ"، عميو رجع وا  ، ستيفاءوا 
جاءت امرأتو تبكي ، بيتفي مستأجروف ، وأىمو قدفُ ، ىو درى أيفال يُ ، ختفىا، أو سافر، حبس، إنساف سجفىذا 

ـ با: إوتقوؿ، عند الجيراف ـ بالخروجيإلف صاحب الدار يطالبي فجاءت ، جاريفجاء جاره ودفع عنو اإل، جار أو يأمرى
وأنا أـ ، والحر شديد، الكيرباءخر ميمة لقطع ه آف ىذ: إحمراءاتورة وعمييا كتابة جاءتنا الف: اليوـ الثاني تبكي تقوؿ

 .ودفع عنو أجرة الكيرباءفذىب ، وال عندي شيء، أطفاؿ
 .ودفع عنيـفذىب ، اليوـنا سددما إذا و يقطعونس: واوقال، ميناتصموا عافوف يالتم: جاءت في اليوـ الثالث تبكي تقوؿ

ما يحتاجوف إليو كؿ رى ليـ شتاذىب و فعندنا شيء واألطفاؿ يبكوف  ما: جاءت في اليوـ الخامس تبكي تقوؿ
ـ طوؿ ىذـ، مما يصمح لمثمي، بالمعروؼ ؟ مثالً إذا رجعـ ؿ يستوفي ىذا اإلنساف مف ولييى، المدةه وصار ينفؽ عميي
 ؟عميوىؿ يرجع 

، نتفاىـ ذلؾ أنا أدفع لؾ اآلف وبعد، مشكمةفي ما : قاؿ، يذه األشياءبرجع عميو أف يإذا كاف نوى ، بحسب النية: نقوؿ
؟ مف فوضؾ بيذا؟ تتدخؿ أصالً ماذا أنت ل: ما يقوؿ، بالدفع لو مزـ ذاؾويُ ، و يرجع عميوفإن، خذ منو متى ما جاءآأنا 

ْحَساُن{ ْحَساِن ِإالَّ اْلِْ  .فيمـز بالرد؟ [ٓٙ:الرحمف] }َهْل َجزَاء اْلِْ
ـ وتبرعاً ، ذلؾ في تمؾ المحظات لوجو اهلللو أنو فعؿ  ، ويممؾ ثروة، ، فالف غنيفالف رجع: بدأ يحسب قاؿ ذلؾ دبع، ث

 ؟فأريد أف أرجع إليو، كثيرة وأنا دفعت أمواال
 .ىذا مقتضى ىذه القاعدة، و فال ترجع في ىذا، ألنيا خرجت مخرج الصدقة؛ ال ترجع: قوؿن
حمفت لما  -رضي اهلل تعالى عنيا-عائشة  :لة العباداتأفي مس ي يحتاج إلى تأمؿذلا مما يشكؿ عمى األصؿ األوؿو 
أـ : كنى بووتُ ، ابف أختيا ابف الزبير، ف(ٕٕ)في القصة المعروفة، وشفع لو مف شفع، فدخؿ عمييا، ال تكمـ ابف الزبيرأ

ورأى نفقاتيا أيضًا ، شياءياـ خالفتو قاؿ كممة لما أرادت أف تبيع بعض األألكنو في ، وىو عظيـ البر بيا، اهلل عبد
فحاوؿ مف ، ال تكممو ما بقيتأفحمفت ، فغضبت، الكممةه فبمغتيا ىذ، عمييا يحجر ف لـ تنتوِ إ :تكمـ بكممة، الكثيرة

 .فشفع لو مف شفع ودخؿ عمييا بحيمة، رفضت، ما استطاع، جيات عدة
 .كفارة ليمينيا أنو أعتؽ عنيا: القصةفي الشاىد و فالمقصود 

ما يحتاج ، كفي أصالً أف يعتؽ رقبة واحدةي ،قصدي اآلفىذا لكف ليس ، ماتتىي أعتقت وال زالت تعتؽ حتى طبًعا 
براء الذمة، بمثؿ ىذا -عز وجؿ-لكف ىذا كمو مف باب المبالغة في التقرب إلى اهلل ، عشر رقاب أو أكثر  .وا 

أف عتؽ ابف نيا أعتقت بناًء عمى في مثؿ ىذا لما أعتقت بعد ذلؾ ىؿ كو  -رضي اهلل عنيا-أف عائشة : فالمقصود
فيو أعتؽ عنيا ، ياعن ئيجز  نو يرى أنوأل زبير حينما أعتؽ ما فعؿ ذلؾ إالالابف أف  أقؿ األحواؿ، ال يجزئ الزبير

ـ ، وىي غاضبة عميو السبب الذي ىو اليميف قبؿ الحنث، يعني أنت  نعقاداكفارة اليميف يمكف أف تكوف بعد أف ومعمو

                                                           

 (.ٖٚٓٙالقصة في البخاري، كتاب األدب، باب اليجرة، برقـ ) :انظر - 22
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 لّما أحمؼألني ؛ كفر اآلفأ لكف -إف شاء اهلل-حمؼ العصر سأ، ما حمفت، اآلفر أنا سأحمؼ وأكف: اآلف لو قمت
مس واآلف أريد أف أ حمفت، نعقاد السبباكف ما تكوف إال بعد ل، صدقة التي أخرجتياه ىذئ، ما يجز ، نقوؿ: سأحنث

ِمن }: الظيار إال كفارة، ولؾ أف تخرجيا بعد الحنث، قبؿ أف تحنثلؾ أف تخرج الكفارة : فنقوؿ، أفعؿ ىذا الشيء
ليس ىذا ىو الموضوع ، طعاـاإل :لةأختمفوا في مساو ، العتؽ والصياـ: فاف األوليالصورتا [ٗ:المجادلة] َقْبِل َأن َيَتَماسَّا{

 .لما فعمو -مع أنيا كانت غاضبة-عنيا  ئتؽ يجز لو لـ يكف يرى ىذا العو الزبير أعتؽ ابف القضية أف ، اآلف
 ؟الذي يحتاج إلى نية ىؿ ىو بإطالؽخراج ذلؾ قضية اإل، افإذً 

  .واهلل تعالى أعمـ ،ىذا يحتاج إلى تأمؿ
 كالوازع الشرعيِّ بال ُنكرانِ  ***ِعي  عن العصياِن والوازع الطَّب

، فيو إشكاؿ يسول، اىذا واضح جد  ، ي والوازع الشرعيالوازع الطبع: ىذا البيت األخير مف القواعد، أطيؿال أريد أف 
فيو  -عز وجؿ-لو في ىذه الشريعة راعى اهلل  -عز وجؿ-اإلنساف في مخاطبة اهلل ، الطبعي والوازع الشرعيالوازع 
األمور التي عند اإلنساف مما تتطمبيا غرائزه جاء األمر ، في الخطابد عمى الحؿ أو الحرمة مف حيث التأكي، الغرائز

}ُزيَِّن ِلمنَّاِس : حب الماؿ، ؟ ألف غريزة حب الماؿ تنافي ىذاماذال، متكرراً كثيراً  والنفقات، خراج الزكاةكإ -مرإذا أُ - ابي
ِة َواْلَخْيِل اْلُمسَ  ْنَعاِم َواْلَحْرِث{ُحب  الشََّهَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ َمِة َواأَل آؿ ] وَّ

اؿ ينافي مقتضى إخراج الم ؟ ألفماذال، فاألمر بإخراج الماؿ كثير، [ٕٓ:الفجر] اْلَماَل ُحبًّا َجمًّا{ َوُتِحب ونَ }، [ٗٔ: عمراف
 .طبع اإلنساف عادة

بؿ عمى قوؿ بعض ، وىي الرجـ بالحجارةة، المحصف أبشع قتم، الزناكغريزتو  ياما تتطمبمكذلؾ األشياء المحرمة و 
 لماذا؟؛ بالحجارة حتى ينزؼ ويموتة القتميذه ف، الرجـيجمد مع  :-رضي اهلل عنو- السمؼ كعمي  

 .ألف جميع الجسد استمتع: بعض العمماء يقولوف
 ه.مثؿ ىذ يصبر عنيف عادة إال بعقوبة رادعةعتاد النساء فإنو ال اف مف : ألوبعضيـ يقوؿ

ومطموبات ، ىواه وما صادـ، وراتظالمح بابشدد فيو الشارع في  وما إلى ذلؾ، ذا فيما فيو لإلنساف شيوة وغريزةوىك
 .يؤكد عميو يتعمؽ بذلؾيء إذا أمر بش النفس ومشتيياتيا
، يأكؿ ويشرب يوصيو أف أفما يحتاج ، مثؿ األكؿ والشرب، ار عمييافضتتص و صما تجد النة بينما األشياء الثاني

 .في القرآف أو في السنةفما تجد ذلؾ متكررًا ، ألف ىذا ما تطمبو غريزتو؛ أما يحتاج أف يوصيو أف يط ءالوط
 كالوازع الشرعيِّ بال ُنكرانِ  ***ِعي  عن العصياِن بوالوازع الطَّ 
، لكف وبياف مفاسدىا في الكتاب والسنة، والتشديد فييا، عنيا األكيدالنيي  جدناآلف األشياء المحرمات مثاًل الخمر 

ماذا؟ ل، ال؟ الحشراتا تأكمو ال  :انصوصً  جدن، ىؿ السموـ اال تأكمو  :انصوصً  فيو جدنىؿ ، أكؿ السموـ والحشرات
ييا واألشياء الضارة التي ال يقتض، ا تمتنع مف أكؿ الحشرات تستقذرىاطبيعتي، النفوس ألف وازع الطبع يمنع مف ذلؾ

َفُهْم }: كتفى الشارع بوازع الطبع، الوازع يعني المانعاف، وما أشبو ذلؾ، مثؿ السموـ -ال يقتضي تطمبيا-طبع اإلنساف 
يعني الرادع  :فيكذا ىنا الوازع الطبعي، والتفرؽ نتشارفيمنعوف مف اال، بعضيـ إلي بعض دّ رَ يُ [ ٚٔ:النمؿ] ُيوَزُعوَن{

والعمـ عند اهلل  ،وىكذا، السـ أكمو حراـ، ف ىذا الشيء محـرأكتفى بو عادة مع والمانع الذي يقتضيو طبع اإلنساف يُ 
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 .عز وجؿ-
 في الَبدء والختام والدوامِ ***  هلل عمى التَّمامِ  والحمدُ 

 عمى النبي وصحِبه والتابع***  ثم الصالة مْع سالٍم شائعِ 
 .وال تحتاج إلى شرح، الخاتمة واضحةه ىذ، لو وصحبوآوعمى  ،صمى اهلل عمى نبينا محمد


