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  األصول

  دیةیوالقواعد العق 

  والفقھیة 

المستنبطة من كتب  

العالمة ابن عثیمین رحمھ 

  هللا

  بقلم

  ىیأبي یح

  سامح ابن محمد ابن أحمد
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  :الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وبعدُ 

فإن العالمة ابن عثیمین رحمھ هللا إمام أصولي جھبذ فذ ال یختلف على ذلك اثنان 

، فإن العصمة فى المنھج من األمة نحسبھ كذلك وهللا حسیبھ وال ندعى لھ العصمة 

وكان لھذا ، وإن كل مشتغل بعلم األصول یعلم قیمة ھذا اإلمام فى ھذا العلم الشریف 

ذلك جیدا یعلم   وسمع لھ العلم فى حیاة الشیخ النصیب األوفر فإن كل من قراء كتبھ

ُتھا كثیرة جدا یفاستعنت با� أن أجمع تلك القواعد المتفرقة فى كتب الشیخ فرأ، 

فاستعنت با� أن ، العلم منھا مع قلة الھمة وهللا الُمستعان فخشیت أن یمل طالب 

فجمعت بفضل هللا وحده ثالثون قاعدة فى  أھم القواعد اھأختصرھا وأعتصر من

  ،وأكثر من مئة وعشرین أصالً وقاعدة من األصول الفقھیة ، العقیدة والمنھج 

  :وقد استخرجُت ھذه القواعد من الكتب التالیة

 الشرح الممتع - ١

 لمجموع الثمین لفتاوى ابن عثیمینا - ٢

 شرح صحیح البخاري - ٣

 فتاوى نور على الدرب - ٤

 لقاء الباب المفتوح - ٥

إنھ جواد ، ونسأل هللا أن یرحم الشیخ ویجمعنا بھ فى الفردوس األعلى من الجنة 

   .كریم والحمد � رب العالمین
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  القسم األولى

  قواعد أصولیة فى العقیدة والمنھج

  األولى القاعدة

  )٢٢/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

ارف، َقويَ  كلَّما أنھ ولُیعلَمْ  الب فإِن الصَّ ارف قِويَ  كلَّما وأنھ جھاد، في الطَّ  الصَّ

 قال ولھذا المقاوم؛ دفع وأجر العمل، أجر: أجرین بذلك ینال فإِنھ اإلِنسان ودافعھ

بر أیام إن«: وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  حابة من خمسین أجر فیھن للعامل الصَّ  »الصَّ

  .المصیبة فھذه أَْعَرْضتَ  إِذا ولكن كثیرة، مثبِّطة أسباباً  ھناك ألن

نوب َما َفاْعلَمْ  َتَولَّْوا َفإِنْ {: تعالى هللا قال. العوائق أكبر من والذُّ ُ  ُیِریدُ  أَنَّ  ُیِصیَبُھمْ  أَنْ  هللاَّ

كر عن اإلِنسان تولِّي أنَّ  على دلیل وھذا] . ٤٩: المائدة[} ُذُنوِبِھمْ  ِبَبْعِض   سببھ الذِّ

نوب ر النیَّة وصدق االستغفار مع ولكن ،الذُّ   .األمر هللا ُییسِّ

ا{: تعالى قولھ من العلماء بعض واستنبط  َبْینَ  لَِتْحُكمَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  إِلَْیكَ  أَْنَزْلَنا إِنَّ

ُ  أََراكَ  ِبَما النَّاسِ  َ  َواْسَتْغِفرِ * َخِصیًما لِْلَخاِئِنینَ  َتُكنْ  َوالَ  هللاَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َرِحیًما َغفُوًرا َكانَ  هللاَّ

، حكم أو إِفتاء سواءٌ  حادثٌة، بھ نزلت إذا لِإلنسان ینبغي أنَّھ ،] النساء[} *  أن قضائيٌّ

َ  َواْسَتْغِفرِ {: قال ثم} ِلَتْحُكمَ {: قال هللا ألنَّ  ؛) ١( االستغفار من ُیْكِثرَ   لیس وھذا} هللاَّ

نوب ألنَّ  ببعید؛ ، رؤیة من تمنع الذُّ  َما قُلُوِبِھمْ  َعلَى َرانَ  َبلْ  َكالَّ {: تعالى قال الحقِّ

  "] .المطففین[} * َیْكِسُبونَ  َكاُنوا

  القاعدة الثانیة

  )٢٥/  ٦( - المفتوح الباب لقاء

  :بشروط لكن المنكر عن وینھى بالمعروف یأمر أن قدرة لھ من كل على الواجب

  .بمنكر لیس أو منكر ھذا أن یعلم أن :األول الشرط 

 علم عنده یكون أن بد فال شرعاً، بمنكر ولیس منكراً  الشيء یظن الناس بعض ألن

 أن یجوز ال فھذا منكر، أنھ ویرى منھ ینفر ذوقھ یكون أن مجرد أما منكر، ھذا بأن

 ھذا أن علم إذا لكن ،الشرعي الدلیل ھو ولیس شرعیاً  مقیاساً  لیس الذوق ألن ینكر؛

  .عنھ ینھى فإنھ منكر

 الفاعل یكون قد فإنھ.المنكر في واقعٌ  المنكر ھذا فاعل أن یعلم أن :الثاني الشرط

 علیھ هللا صلى والنبي الرجل دخل لما ولھذا حقھ، في بمنكر لیس وجھ على فعلھ
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 وإنما الجلوس وسلم علیھ هللا صلى علیھ ینكر لم وجلس الجمعة یوم یخطب وسلم

  ). ركعتین فصلِّ  قم: قال.ال قال صلیت؟ ھل: ( أوالً  سألھ

 الجائز من ألنھ علیھ؛ ننكر أن یجوز فال السوق في امرأة بید ممسكاً  رجالً  رأینا فلو

 من بد فال ذلك، أشبھ ما أو لھ، أختاً  أو لھ، زوجة أو محارمھ؛ من المرأة تكون أن

  .هللا حكم في منكر ھذا أن یعلم أن: األول األمر: األمرین ھذین

 ال األمرین ھذین یعلم ال كان فإن، .بھ متلبس الرجل ھذا أن یعلم أن: الثاني والمعنى

  .یتكلم أن لھ یحل

  القاعدة الثالثة

  )٢٥/  ٦( - المفتوح الباب لقاء

  "الشرعي الدلیل ھو ولیس شرعیاً  مقیاساً  لیس لذوقا

  القاعدة الرابعة

  الزم القول لیس بقول

  )١١: ص( الحسنى وأسمائھ هللا صفات في المثلى القواعد

 أن صح إذا وسلم علیھ هللا صلى رسولھ وقول تعالى هللا قول من الالزم أن واعلم

 والزمُ  حٌق، وسلم علیھ هللا صلى ورسولھ هللا كالم ألن وذلك حق، فھو الزما یكون

 هللا صلى رسولھ وكالم كالمھ من الزما یكون بما عالم تعالى هللا وألن حق، الحق

  .مراًدا فیكون وسلم، علیھ

 ثالث فلھ وسلم علیھ هللا صلى ورسولھ هللا قول سوى أحد قول من الالزم وأما

  :حاالت

 لمن الفعلیة الصفات ینفى من: یقول أن مثل. بھ ویلتزم للقائل یذكر أن: األولى

 ھو ما أفعالھ من یكون أن وجل عز � الفعلیة الصفات إثباتك من یلزم یثبتھا،

 لما فعاال یزال وال یزل لم تعالى هللا فإن بذلك، ألتزم وأنا نعم،: المثبت فیقول. حادث

 َربِّي لَِكلَِماتِ  ِمَداداً  اْلَبْحرُ  َكانَ  لَوْ  قُلْ {: تعالى قال كما وأفعالھ ألقوالھ نفاد وال یرید،

َما َوَلوْ {: وقال} َمَدداً  ِبِمْثلِھِ  ِجْئَنا َولَوْ  َربِّي َكِلَماتُ  َتْنَفدَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ   األَْرِض  ِفي أَنَّ

هُ  َواْلَبْحرُ  أَْقالمٌ  َشَجَرةٍ  ِمنْ  َ  إِنَّ  هللاَِّ  َكِلَماتُ  َنِفَدتْ  َما أَْبُحرٍ  َسْبَعةُ  َبْعِدهِ  ِمنْ  َیُمدُّ  َعِزیزٌ  هللاَّ

  .حقھ في نقصا یستلزم ال تعالى فعلھ آحاد وحدوث.} َحِكیمٌ 
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 للصفات النافي یقول أن مثل. قولھ وبین بینھ التالزم ویمنع لھ یذكر أن: الثانیة الحال

 فیقول. صفاتھ في للخلق مشابھا تعالى هللا یكون أن إثباتك من یلزم: یثبتھا لمن

 ما یمكن حتى مطلقة تذكر لم إلیھ، مضافة الخالق صفات ألن ذلك، یلزم ال: المثبت

 تثبت للصفات النافي أیھا أنك كما بھ، الئقة بھ مختصة فتكون ھذا وعلى بھ، ألزمت

 الذات بین فرق فأي ذاتھ، في للخلق مشابھا یكون أن وتمنع ذاتا تعالى �

  .والصفات؟

  .ظاھر الحالین ھاتین في الالزم وحكم

 في فحكمھ منع، وال بالتزام یذكر فال عنھ، مسكوتا الالزم یكون أن: الثالثة الحال

 التالزم، یمنع أو بھ أنیلتزم لھ ذكر لو یحتمل ألنھ القائل، إلى ینسب ال أن الحال ھذه

 یدل الالزم فساد ألن قولھ، عن یرجع أن وبطالنھ الزمھ لھ فتبین لھ ذكر لو ویحتمل

  .الملزوم فساد على

 ھذا كان إذا: قیل فإن. قول القول الزم بأن الحكم یمكن ال االحتمالین ھذین ولورود

 قرب مع سیما ال األصل، ھو ذلك ألن لھ قوال یكون أن لزم قولھ، من الزما الالزم

 توجب وخارجیة نفسیة حاالت ولھ بشر اإلنسان بأن مدفوع ھذا: قلنا. التالزم

 مضایق في القول یقول أو فكره، ینغلق أو یسھو، أو یغفل فقد الالزم، عن الذھول

  .ذلك ونحو لوازمھ في تفكیر غیر من المناظرات

  القاعدة الخامسة

  )٣٠٧/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 عن ینھى وال فعلَھ، والحكمةتقتضي إِال بشيء یأمر ال هللا أن ـ الحمد و� ـ نؤمن

  ".ترَكھ تقتضي والحكمة إال شيء

  القاعدة السادسة

  :قال الشیخ ردا على من أجاز النطق بالنیة جھرا

  )٣٥٧/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 دلیالً  ذلك كان یفعلھ، ولم وسلّم، علیھ هللا صلّى النبيِّ  عھد في سبُبھ ُوِجدَ  شيء كلَّ 

ٍة، لیس أنھ على  ِفْعل إرادة عند العبادات ینوي كان وسلّم علیھ هللا صلّى والنبيُّ  ِبُسنَّ

نَّة، ھو سببھ وجود عند الشَّيء َتْركُ  فیكون َنوى، بما یتكلَّم یكن ولم العبادة،  السُّ

نَّة ِخالف وِفْعلُھ   ".السُّ
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  القاعدة السابعة

  )٣٥٧/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

یَّة تان والنِّ    :نیَّ

حة ھي أنھا ـ هللا رحمھم ـ الفقھاء علیھا ویتكلَّم العمل، نِیَّة: األولى   .للعمل المصحِّ

لوك وأرباب التَّوحید، أھل علیھا یتكلَّم وھذه لھ، المعمول نِیَّة: الثانیة  تتعلَّق ألنھا السُّ

  .باإلخالص

  .....العمل نیَّة فھذه الُغْسل، ینوي الغسل اإلِنسان إرادة عند: مثالھ

باً  الُغْسل َنوى إِذا لكن  قَصد: أي لھ، المعمول نیَّة فھذه لھ، وطاعة تعالى، هللا إلى تقرُّ

 نیَّة نستحضر فال كثیراً  عنھا نغفل التي ھي األخیرة وھذه وتعالى، سبحانھ وجھھ

نا فالغالب التقرب،  العمل، لتصحیح فننویھا بھا، ملَزمون أننا على العبادة نفعل أنَّ

] ٢٢: الرعد[} َربِِّھمْ  َوْجھِ  اْبِتَغاءَ {: العمل ِذْكرِ  عند تعالى هللا یقول ولھذا َنْقٌص، وھذا

} َربِِّھمْ  َوْجھِ  اْبِتَغاءَ  َصَبُروا َوالَِّذینَ { ،] اللیل[} * األَْعلَى َربِّھِ  َوْجھِ  اْبِتَغاءَ  إِالَّ { و

  ] .٨: الحشر[} َوِرْضَواناً  هللاَِّ  ِمنَ  َفْضالً  َیْبَتُغونَ { و ،] ٢٢: الرعد[

  القاعدة الثامنة

  )٤١٠/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  :أمور ِستَّة في للشَّرع مواِفَقة العبادة كانت إِذا إِال تتحقَّق ال والمتابعة

 المكان - ٦الزمان -٥الكیفیة - ٤القدر  - ٣الجنس  -٢السبب  - ١

  التاسعة

  )٢٤/  ١٠( - المفتوح الباب لقاء

 فعلھ كان إذا ینظر كذا، فعل من یؤمن ال: وسلم علیھ هللا صلى الرسول قال فإذا

 مقیداً، نفیاً  اإلیمان نفي كان یكفر ال فعلھ كان وإذا مطلقاً، نفیاً  اإلیمان نفي كان مكفراً 

  ."الكامل اإلیمان نفي: أي
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  العاشرة

  )٤٢/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 أُغِمضَ  بأن ُتْفُتوَنني فھل أخشُع، عینيَّ  أغمضت إذا نفسي أِجدُ  أنا: قائل قال فإِن

؟   عینيَّ

 فھو الشیطان، ِمن المكروه بِفْعلِ  لك یحُصلُ  الذي الخشوعَ  ھذا ألن ال،: الجواب

 عن یبعد قد والشیطان بدعة، وھي بھا یتعبَّدونَ  التي أذكارھم في الصوفیة كخشوعِ 

: فنقول مكروه، ھو فیما یوقعك أن أجل من یوسوس، فال عینیك أغمضت إذا قلبك

  .صالِتك في تخشعَ  أن وحاول عینیك، اْفَتحْ 

  ".الشیطان ِمن ھذا ألنَّ  فال؛ لتخشعَ  سببٍ  بدون عینیك ُتغِمضَ  أن أما

  ."وھذا یستقیم فى أھل البدع جمیعا:قلت

  الحادیة عشر

  )١٠٨/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "فیھا قیاس فال التوقیف، على مبنیَّة العبادات"

  )آلیا الشاملة بترقیم ،٣/  ١٠٢( المفتوح الباب لقاء

  السؤال

 صعد إذا یكبر أنھ: (وسلم علیھ هللا صلى النبي عن الحدیث في جاء! الشیخ فضیلة 

 یكبر أنھ أم، بالسفر خاص والتكبیر التسبیح ھذا وھل) وادیاً  نزل إذا ویسبح مشرفاً،

  خیراً؟ هللا جزاكم، والثالث الثاني الدور إلى البیت في -مثالً - الصعود عند ویسبح

  الجواب

، سبح وادیاً  نزل وإذا، كبر صعداً  عال إذا أسفاره في وسلم علیھ هللا صلى النبي كان 

 المناسب من فكان، كبیر أنھ فیرى، نفسھ في یتعاظم قد الشيء على العالي أن وذلك

 یسبح أن فناسب سفول فالنزول نزل إذا وأما، أكبر هللا: فیقول وجل عز هللا یكبر أن

 في ذلك یفعل بأن السنة ترد ولم، المناسبة ھي ھذه، السفول عند وجل عز هللا

 فإذا ھذا وعلى، ورد ما على فیھا فیقتصر، التوقیف على مبنیة والعبادات، الحضر

 وإنما، یسبح ال فإنھ منھا نزل وإذا، یكبر ال فإنھ البیت في الدرجة اإلنسان صعد

  ".األسفار في ھذا یختص
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كقیاس .بدعةالقیاس فى ُمقابل السنة التركیة وھذا الذى یقول عنھ ابن تیمیة : قلتُ 

  .الشافعیة صالة ركعتین بعد الصفا والمروة قیاسا على الصالة بعد الطواف بالبیت

  الثانیة عشر

  )٤١/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .......... الِوْترِ  َغْیرِ  ِفي قُُنْوُتھُ  َوُیْكَرهُ 

عاء، مطلق ال الخاصّ  القُُنوت: والمراد المصلِّي،: أي »قنوتھ وُیكره«: قولھ  فإنَّ  الدُّ

عاء الة في الدُّ   .مواضعھ في مشروع الصَّ

واتِب، الفرائِض، في القُُنوت یشَملُ  »الوتر غیر في«: قولھ  النَّوافل وفي والرَّ

 في خاصٌّ  ُدعاءٌ  القُُنوتَ  ألنَّ  وذلك األمُر؛ كان مھما فیھا َیْقُنتُ  ال فكلُّھا األُخرى،

ٍة، عبادةٍ  في خاصٍّ  مكانٍ   أنھا: أي دلیل، إلى تحتاج الثالث الخصوصیات وھذه خاصَّ

عاء، استحباب عموم في تدخل ال  فلیكن ُدعاء القُُنوت ألیس: قائل قال فلو الدُّ

  ..مستحّبًا؟

ة، عبادة في خاصٍّ  مكان في خاصٌّ  دعاءٌ  ھو: نقول:  فالجواب  ھذا ومثل خاصَّ

 تجعلھ أنْ  یمكن ال اإلطالق سبیل على ُیستحبُّ  الذي الشيءَ  فإنَّ  دلیل، إلى یحتاج

ا  لیلةِ  في سأدعو: قائل قال لو ولھذا. بدلیل إال والتقیید التَّخصیص سبیل على ُمستحّبً

سولِ  مولدِ  سول على صلواتٍ  الرَّ  بھا جاءت واردة بأدعیة وسلّم علیھ هللا صلّى الرَّ

ُة؟ نَّ   السُّ

، بزمنٍ  العامَّ  قیَّدت ألنك تفعْل؛ ال: قلنا  ما ُكلُّ  فلیس دلیل، إلى یحتاج وھذا خاصٍّ

  .الُخصوص سبیل على مشروعاً  نجعلھ أنْ  یمكن الُعموم سبیل على ُشرع

الة في القرآن َخْتمِ  ُدعاء إنَّ : قلنا َثمَّ  وِمن  َوَردَ  وإنْ  ألنھ مشروع؛ غیر أنھ َشكَّ  ال الصَّ

 فھذا ، ویدعو القُرآن َخْتمِ  عند أھلَھ یجمعُ  كان أنھ عنھ هللا رضي مالك بن أنس عن

الة، خارجُ   إنَّ : نقول أنْ  یمكن فلھذا وداخلھا، الصالة خارجَ  یكون ما بین وَفْرقٌ  الصَّ

عاء الة في القرآن َخْتمِ  عند الدُّ  ِمن دلیلٌ  یقومَ  حتى ِفْعلُھ ینبغي وال لھ، أصلَ  ال الصَّ

الة في مشروعٌ  ھذا أنَّ  على الشَّرعِ    ".الصَّ
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  الثالثة عشر

  )٣٧/  ٦( - المفتوح الباب لقاء

 بالتكفیر الحكم ألن والسنة؛ الكتاب في جاء ما على التكفیر في االقتصار والواجب

 واجب ھذا: نقول أن لنا یحل ال أنھ فكما هللا، عند من ُتتلقى التي األحكام جملة من

  "بدلیل إال إیمان وھذا كفر ھذا: نقول أن یجوز فال بدلیل، إال حرام وھذا

  الرابعة عشر

  )٣٢٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".بدلیل إال منھ ُنخِرجھ أنْ  یمكن وال اإلِسالم، بقاءُ  األَْصلَ "

  )٢٧/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 بیقین، إال یرتفع ال بیقین ثبت ما ألنَّ  بیقین؛ إال منھ نخرجھ فال اإلسالم، بقاءُ  األصلَ 

ُجل ھذا فأصل  یخرجھ بدلیل إال المتیقَّن اإلسالم من نخرجھ فال مسلٌم؛ أنَّھ الُمَعیَّن الرَّ

  ".بیقین الكفر إلى

  الخامسة عشر

  )١٥/  ١٥٩( - المفتوح الباب لقاء

 إال علیھ، شيء فال الواجب یترك أو محرماً  یفعل جاھل إنسان كل أن: ھي القاعدة

  ."تفریط منھ كان إذا

  السادسة عشر

  )٢١/  ٢٢٠( - المفتوح الباب لقاء

  السلف بمذھب تمسك من السلفي: القاعدة ھذه فخذ

  السابعة عشر

  )٨٧/  ١( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 إیجاده في ذلك كان سواء حكمة ولھ إال -  وجل عز - هللا یخلقھ شيء من ما القاعدة

 في ذلك كان سواء لحكمة إال - تعالى - هللا یشرعھ شيء من وما إعدامھ، في أو

 الكوني حكمھ یتضمنھا التي الحكم ھذه لكن إباحتھ، أو تحریمھ، أو إیجابھ،
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 الناس لبعض معلومة تكون وقد مجھولة، تكون وقد لنا، معلومة تكون قد والشرعي

  .والفھم العلم من - وتعالى سبحانھ - هللا یؤتیھم ما حسب بعض دون

َ  إِنَّ { : وقولھ. }  اْلَحِكیمُ  اْلَعلِیمُ  َوُھوَ { : -  تعالى - قولھ من مأخوذة القاعدة  َكانَ  هللاَّ

 وجل عز - � الحكمة إثبات على الدالة الكثیرة اآلیات من وغیرھما. }  َحِكیًما َعلِیًما

 مأخوذة فإنھ الشرعیة، وأحكامھ الكونیة، أحكامھ في أي یشرعھ وفیما یخلقھ فیما -

َ  إِنَّ { : وقولھ. }  اْلَحِكیمُ  اْلَعلِیمُ  َوُھوَ { : - تعالى - قولھ من . }  َحِكیًما َعلِیًما َكانَ  هللاَّ

 یخلقھ فیما - وجل عز -  � الحكمة إثبات على الدالة الكثیرة اآلیات من وغیرھما

  ."الشرعیة وأحكامھ الكونیة، أحكامھ في أي یشرعھ وفیما

  الثامنة عشر

  )١٠٨/  ٣( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 المفیدة القاعدة وبھذه ، إلیھ تضاف ما وبحسب بسیاقھا معناھا یتحدد إنما الكلمات

 لیس الكریم القرآن أن من العلم أھل من كثیر إلیھ ذھب ما رجحان لنا یتبین المھمة

 یدل ما ھي الحقیقة ألن ؛ حقیقة كلھا القرآن في التي الكلمات جمیع وأن ، مجاز فیھ

 من قول بطالن لنا تبین كذلك األمر كان فإذا ، كان صیغة بأي الكالم سیاق علیھ

  ."مجاًزا القرآن في إن:  یقول

  التاسعة عشر

  )١٧٤/  ٣( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 الخبریة األمور في اإلنسان على الواجب أن: "  وھي قررناھا أن سبق التي القاعدة

  " . التسلیم ھو الغیبیة

  العشرون

  )٢٠/  ١٥( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 نص وكل،اإلیمان نقص على یدل فإنھ اإلیمان زیادة على یدل نص كل( القاعدة 

 والزیادة النقصان إن وإذ)اإلیمان زیادة على یدل فإنھ،اإلیمان نقص على یدل

  ".اآلخر ثبت أحداھما فقد إذا،متقابالن
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  الحادیة والعشرون

  )١٣٧/  ١٦( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 برسول اقتداء آخر من ویرجع طریق من یخرج أن العید لصالة خرج لمن ویشرع

 الجمعة ال الصلوات، من غیرھا في السنة ھذه تسن وال وسلم، علیھ هللا صلى هللا

 صالة في مشروع ذلك أن یرى العلماء وبعض بالعید، تختص بل غیرھا، وال

 وسلم علیھ هللا صلى النبي عھد في سببھ وجد فعل كل أن«: القاعدة لكن الجمعة،

  .»البدع من بدعة یكون عبادة فاتخاذه یفعلھ ولم

  الثانیة والعشرون

  ١٠/١٠٦صحیح البخاري 

  "باب التحذیر یصح فیھ اإلطالقات"

  الثالثة والعشرون

  ١٠/١٨١صحیح البخاري

  "القول ینسب إلى قائلھ ابتداء وإلى ناقلھ بالغا"

  الرابعة والعشرون

  ١٠/٣٥٦البخاري صحیح

  "كل ذنب رتب علیھ اإلنتفاء فھو كبیرة"

  الخامسة والعشرون

  ١/١٠٦القول المفید على شرح التوحید

كما أن اإللھام لیس طریقا ، الشعور النفسي لیس طریقا شرعیا إلثبات األسباب "

  "للتشریع
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  السادسة والعشرون

  )١٦/  ٥( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 التي األعمال بعض ذكر إن: یقال أن السنة من أو القرآن من سواء النصوص، من

 التي األحادیث بعض ذكر وكذلك للسبب، ذكر إال ھو ما الجنة لدخول سبباً  تكون

 ومن فقط، للسبب ذكر إال ھو ما النار لدخول سبب األعمال بعض أن فیھا ذكر

 األعمال فھذه موانعھا، وانتفاء وشروطھا أسبابھا بتوفر إال تتم ال األحكام أن المعلوم

 من: (فمثالً  موانع، لھ یكون قد السبب ھذا لكن الجنة، لدخول سبب ھي المذكورة

 الیقین سبیل على قالھا إذا ھذا). الجنة دخل هللا إال إلھ ال الدنیا من كالمھ آخر كان

 ھذه في النفاق سبیل على یقولھا أن بعید وھو - النفاق سبیل على قالھا فإذا والصدق،

 ستراً  كانوا الحلم یبلغوا لم الولد من ثالثة لھ مات من:( ،وھكذا تنفعھ ال فإنھا -الحال

 ھناك یكون قد لكن النار، وقایة أسباب من األسباب، من سبب ھذا). النار من لھ

 ھذه وإن النار، لدخول سبباً  تكون التي األعمال وھي السبب، ھذا نفوذ تمنع موانع

 ذكر ما أن إذاً  فالقاعدة ألقواھما، الحكم ویكون تتعارضان، األسباب وتلك الموانع

 بالنصوص مقید ھو بل إطالقھ، على لیس الجنة دخول علیھ مرتباً  األعمال من

 من رجالً  أن مثالً  فلنضرب الموانع، انتفاء من لھ البد ھذا أن تفید التي األخرى

 الكافر ھذا إن: نقول فھل وصبر، الحلم یبلغوا لم الولد من ثالثة لھ ومات كافر الناس

 آكل في وكذلك الربا، آكل في أیضاً  كذلك ال، فالجواب النار؟ یدخل وال الجنة یدخل

 أیضاً  ھذا بالنار، العقوبة فیھ وردت مما وغیرھا، النفس قتل في وكذلك الیتیم، مال

 وجدت فإذا الوعید، ھذا نفوذ من تمنع قویة موانع أو أسباب یوجد لم إذا بما مقید

 أن: ھي أسلفنا كما القاعدة ألن منھ؛ تمنع فإنھا الوعید نفوذھذا من تمنع موانع

  ".موانعھا وانتفاء وشروطھا، أسبابھا بتوفر إال تتم ال األمور

  السابعة والعشرون

  )٤٣/  ٧( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 ألنھ ذلك الشرك، من نوع سبباً  إثباتھ فإن سببٌ  ھذا أن الشارع عن یرد لم كان وإذا

 فمعنى سببیتھ أثبتنا فإذا الشرع، من بدلیل إال سبب الشيء ھذا أن نثبت أن یجوز ال

  ".الشرك من نوع وھذا الشرع، في یكن لم أمراً  أحدثنا أننا ذلك
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  الثامنة والعشرون

  )٣/  ١٩( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

  :ستة أمور في الشرع یوافق حتى عبادة یكون ال العمل

 حتى. مكانھ وفي ،زمانھ وفي ،سببھ وفي ،كیفیتھ وفي ،قدره وفي ،العمل جنس في

 إذا كنت لو مبتدعاً، لكنت الذكر فیھ مشروع موضع غیر في وجل عز هللا ذكرت لو

 لقلنا هللا باسم: بقولھ اآلكل یتعبد كما بھا � تتعبد هللا، إال إلھ ال: قلت تأكل أن أردت

 كلمة هللا إال إلھ ال هللا؟ أذكر وأنا مبتدعاً  أكون كیف: قلت. مبتدع أنت: لك

 ھذه العبادة مكان في الشرع توافق لم فأنت مكانھا، ھذا لیس نعم: نقول. اإلخالص

 متعبداً  الصالة قبل األضحى عید یوم في أضحیتھ ذبح اإلنسان أن لو. مبتدعاً  فتكون

 مبتدع؛ ھذا: لقلنا الصالة بعد تكون أن األضحیة في المشروع بأن علمھ مع بذلك، �

 بھذا � متعبداً  عرفة یوم غیر في بعرفة وقف ولو. وقتھا غیر في بالعبادة أتى ألنھ

 نفسھ اإلنسان حبس ولو. زمنھ غیر في بالوقوف أتى ألنھ مبتدع؛ ھذا: لقلنا الوقوف

 ألن مبتدع؛ ھذا: قلنا االعتكاف بذلك یرید بیتھ من حجرة في لكن هللا طاعة على

 وكذلك). اْلَمَساِجدِ  ِفي َعاِكفُونَ  َوأَْنُتمْ : (تعالى لقولھ المساجد؛ في یكون إنما االعتكاف

: ھي البدعة في العامة القاعدة: نقول لھذا حرج، وال حدث كثیرة فیھا البدع األفعال

  ."فعل أو قول أو عقیدة من یشرعھ لم بما تعالى � اإلنسان یتعبد أن

  )٢٦/  ١٩( - عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 نطقاً  أو بقلبھ عقیدة بشيء � یتعبد إنسان كل: السائل أیھا معك خذھا القاعدة

 بدلیل تأتینا حتى مبتدع أنت: نقول شریعة، ھذه: ویقول بجوارحھ عمالً  أو بلسانھ

 ھذا أن على األمة إجماع أو الصحابة أقوال أو رسولھ سنة أو هللا كتاب من

 یقوم حتى المنع العبادات في واألصل الشرع، ھو الدین في األصل ألن مشروع؛

 علیھ هللا صلى هللا رسول وأسوتنا إمامنا أعطانا ولھذا. مشروعة أنھا على دلیل

 بھا تمسكوا الراشدین، الخلفاء وسنة بسنتي علیكم: (قال ھذا، في قاعدة وسلم

 بدعة وكل بدعة، محدثة كل فإن األمور، ومحدثات وإیاكم بالنواجذ، علیھا وعضوا

: أي ،)رد فھو أمرنا علیھ لیس عمالً  عمل من: (فقال أخرى قاعدة وأعطانا). ضاللة

 هللا صلى النبي على صلى من: قائل لك قال فإذا. بدعة ألنھ صاحبھ على مردود

 فأنت وإال الدلیل ھات: قلنا. وكذا كذا لھ كتب صالة ألف واللیلة الیوم في وسلم علیھ

 وإال الدلیل ھات: نقول. وكذا كذا لھ كتب مرة ألف أحد هللا ھو قل قرأ من. مبتدع

 لكن صدقت،: قلنا. وقت كل مشروعة الرسول على الصالة: قال فإذا. مبتدع فأنت

 قراءتھا القرآن ثلث أحد هللا ھو قل: قال وإذا لك؟ الدلیل أین بألف، تقیدھا لماذا
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 � والحمد القاعدة ھذه. جّراً  وھلم بألف؟ حددھا من لكن صدقت،: قلنا. مشروعة

  ".بینة وواضحة مریحة

  التاسعة والعشرون القاعدة

  )٢٧/  ١٢٤( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 یشھد أن یغنیھ ال فإنھ الكفر من معین بشيء ارتدّ  إذا أنھ المرتد الكافر في القاعدة

 وعلى أجلھ من بكفره حكمنا ما یصحح حتى هللا رسول محمداً  وأن هللا إال إلھ ال أن

 وال هللا رسول محمداً  وأن هللا إال إلھ ال أن شھد ولو كافر الصالة تارك نقول ھذا

 أجلھ من الذي السبب ھذا یزول أن فالبد بسبب كفرناه ألننا صلى إذا إال مسلماً  یكون

 بین فیفرق ھذا وعلى مسلم بأنھ حكمنا كفرناه أجلھ من الذي السبب زال فإذا كفرناه

 هللا رسول محمداً  وأن هللا إال إلھ ال أن بشھادة اإلسالم في یدخل الذي األصلى الكافر

 الشيء ذلك عنھ ینتفي حتى بإسالمھ یحكم ال فإنھ الردة أنواع من بشيء المرتد وبین

  ."المسألة سر ھو ھذا بھ كفرناه الذي

  الثالثون القاعدة

  ٥/٦٠شرح صحیح البخاري

  "لیس بین الناس أخوة إنسانیة ولكن بینھم أخوة جنس إنساني"
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  "القسم الثاني"

  القواعد واألصول الفقھیة

  القاعدة األولى

  ٥٩/  ٢( المفتوح الباب لقاء

  بالربا؟ یتعامل رجل من الھدیة أخذ یجوز ھل :السؤال

  :الجواب

  .ِمیَثاَقُھمْ  َنْقِضِھمْ  َفِبَما{: تعالى قال ال؟ أم الربا یأكلون الیھود ھل: سأسألك 

با َوأَْخِذِھمُ .{: قال أن إلى] ١٥٥:النساء[}   النَّاسِ  أَْمَوالَ  َوأَْكلِِھمْ  َعْنھُ  ُنُھوا َوَقدْ  الرِّ

 ھدیة َقِبل ھدیتھم، وسلم علیھ هللا صلى النبي َقِبل ذلك ومع ،] ١٦١:النساء[} ِباْلَباِطلِ 

  .یھودي عند مرھونة ودرعھ ومات وعاَملَھم، خیبر، في الشاة إلیھ أھدت التي المرأة

م ما أن: قاعدة لدینا ولھذا  أخذه َمن دون فقط، الكاسب على حرام فھو لكسبھ ُحرِّ

  .مباح بطریق منھ

 إال والشراء البیع معھ یجوز وأیضاً  بالربا، یتعامل ممن الھدیة قبول یجوز ھذا فعلى

 فنتبع مصلحة، ھدیتھ قبول وعدم معاملتھ عدم في: أي مصلحة، ھجره في كان إذا

م ما أما المصلحة، ابتغاء ھذا  لو مثالً  فالخمر وغیره، اآلخذ على حرام فھو لعینھ ُحرِّ

 ال؛ قبولھ؟ لي یجوز فھل الخمر إباحة یرون ممن نصراني أو مثالً  یھودي إلى أھداه

  .بعینھ عليَّ  حرام ألنھ

 ال أم یحرم المسروق المال ھذا إیاه، فأعطاني إليَّ  وجاء شخص، مال سرق وإنسان

  .حرام بعینھ المال ھذا ألن یحرم؛ یحرم؟

م ما: كثیرة إشكاالت من تریحك القاعدة ھذه  دون الكاسب على حرام فھو لكسبھ ُحرِّ

 ھدیتھ، قبول وعدم منھ، األخذ وعدم ھجره، في كان إذا إال الحالل، بطریق أخذه َمن

 أجل من ُیْھَجر فھذا العمل، ھذا عن تردعھ مصلحة والشراء معھ المبایعة وعدم

 الیھودي دعوة قبل وسلم علیھ هللا صلى النبي ألیس! األكل حتى المصلحة، ابتغاء

  !طعامھ؟ من وأكل
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  )آلیا الشاملة بترقیم ،٢٨/  ١٠( المفتوح الباب لقاء

  السؤال

  .فقط الكاسب على حرم لكسبھ ُمحرماً  كان ما: قاعدة المحاضرات إحدى في قلتم 

  القاعدة؟ ھذه توضیح نرید

  الجواب

م ما أن: المسألة في نرى الذي ھذا   الربا، مثل الكاسب، على حرام فھو لكسبھ ُحرِّ

 لعینھ حرم ما أما لورثتھ، حالل فمالھ بالربا یتعامل كان الذي اإلنسان مات إذا

 بقي قد محرماً  كان ما وكذلك إلیھ، ینتقل من وعلى الناقل على حرام فذلك كالخمر

 یحل ال مات ثم مثالً  سرق اإلنسان أن لو والمسروق، المغصوب مثل التحریم فیھ

  .عنھ بھ تصدق وإال إیاه، أعطاه صاحبھ یعلم كان فإن للوارث،

  )آلیا الشاملة بترقیم ،٢٧/  ١٤٠( المفتوح الباب لقاء

  السؤال

 البنوك بعض من الزكوات - شیخ یا-  قبول حكم ما -شیخ یا-! إلیك هللا أحسن 

 البنوك بعض من الزكوات تقبل البر جمعیات بعض -منطقتنا في فذلك- الربویة؟

  .الربویة

  الجواب

 بحق، أخذھا ألنھ الربویة؛ البنوك من التبرعات أو الزكاة اإلنسان بقبول بأس ال 

 علیھ هللا صلى الرسول أن: ھذا على والدلیل بربا، اكتسبھ كان إذا البنك على واإلثم

 الیھود أن ومعلومٌ  الیھود، دعوة وأجاب الیھود، من الھدیة َقِبل وسلم آلھ وعلى

: أي خیبر، في الیھود عاَملَ  أیضاً  وكذلك بالسحت، األموال ویكسبون الربا، یأكلون

 أنھم ومعلوم النصف، وللمسلمین النصف لھم أن على والزرع، النخل من أعطاھم

  .الربا من یكتسبون

 اكتسبھ من إثم علیھ فلیس مباح، بطریق شیئاً  اكتسب من كل: مفیدةً  قاعدةً  خذ فلذلك

 إذا إالَّ  حق، بغیر كسبھ من على حراماً  فیكون لكسبھ، محرم ھذا ألن محرم؛ بطریق

 یھدیھا إلیك بھا وأتى شاة سرق سارقٌ  إنسانٌ : مثل فالن، مال المال ھذا أن علمت

 كان ما لكن فالن، شاة الشاة ھذه أن تعرف ألنك منھ؛ تقبلھا أن یجوز ال ھذا لك،

 فھذه ھذه؟ القاعدة فھمتَ  لھ، حالل فھو بحق أخذه َمن فإن الكسب، أجل من محرماً 



١٨ 
 

 محرماً  شیئاً  اكتسب من علیھا، طبقھ علیك ورد ما كل شيء، كل علیھا طبِّق القاعدة

  .بأس فال مباح بطریق منھ اإلنسان أخذه ثم -محرم بطریق: أي-

  )آلیا الشاملة بترقیم ،٢٤/  ١٥١( المفتوح الباب لقاء

  فائدة بدون الربوي البنك من االستقراض حكم

  السؤال

  زیادة؟ دون بشرط ربوي بنك من یتدین أن یرید رجل ھناك 

  الجواب

  .منھ یستقرض یعني 

 البنك من یستقرض أن لإلنسان یجوز بأس، ال: الشیخ حكمھ؟ فما نعم،: السائل

 أن ویجوز یبیعھا، سلع عنده كان إذا سلعة منھ یشتري أن ویجوز ربا، بدون الربوي

 وقبل منھم، واشترى الیھود عامل وسلم علیھ هللا صلى النبي ألن أیضاً؛ علیھ یبیع

 بالربا یتعاملون كانوا الیھود أن المعروف أن مع وأكل، دعوتھم وأجاب ھدیتھم،

 أما فقط الكاسب على حرام فھو لكسبھ حرم ما أن: عندي والقاعدة السحت، ویأكلون

 من؟ على حرام فھو لكسبھ حرم ما حالل، بطریق أخذ إذا حالل فإنھ غیره على

  .الكاسب على: السائل

 كشيء لعینھ حرم ما أما بحرام، فلیس حالل بطریق الكاسب ھذا من أخذ فإذا: الشیخ

 وال تقبلھ أن لك یحل ال فإنھ مسروق أو مغصوب الشيء ھذا أن تعرف مغصوب

 فال ذلك أشبھ وما والدخان كالخمر العموم سبیل على لعینھ حرم ما وكذلك تشتریھ،

  .تشتریھ وال تقبلھ أن یجوز

  .یجوز: السائل كان؟ ماذا سؤالك على الجواب: إذاً 

  .ربا بدون البنك من یستقرض أن یجوز: الشیخ

  )آلیا الشاملة بترقیم ،٢٠/  ٢١٣( المفتوح الباب لقاء

  السؤال

 آالف عشرة مثالً  المال ھذا من جزء أن یعلم وكان شخص من ماالً  إنسان ورث إذا 

 یفعل فماذا، مختلط أو عنھ یعلم ال والباقي، محرم صریح ربا أنھ ألفاً  عشرین أو

  المحرم؟ الصریح بالربا
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  الجواب

 مال ھذا أن علمت إذا إال، إرث وھو مباح بطریق ملكھ ألنھ، لھ حل ھو بھ بأس ال 

 وما كالربا لكسبھ محرماً  كان إذا وأما، لك یحل ال فحینئذٍ  غصبھ المیت وأن، فالن

  ".بھ بأس ال فھذا ذلك أشبھ

  القاعد الثانیة

  )آلیا الشاملة بترقیم ،٦٠/  ٢( المفتوح الباب لقاء

  ُذكِّي؟ كیف یعلم ال لمن الوطني الدجاج أكل حكم ما 

  الجواب

 هللا صلى النبي أتوا قوماً  أن: (عنھا هللا رضي عائشة عن البخاري صحیح في ثبت 

: قال ال؟ أم علیھ، هللا اسم أَذَكروا ندري ال باللحم یأتوننا قوماً  إن: فقالوا وسلم علیھ

وا   .وكلوا أنتم َسمُّ

 أم ُیَسمُّون ھل یدرون ال اآلن، إالَّ  یسلموا لم: تعني) بكفر عھد حدیثي وكانوا: قالت

 ال؟ أم علیھ ُسمِّي ھل ندري ال كنا وإن األكل، فأباح ،) وكلوا أنتم سموا: (فقال ال؟

 سلیمة؛ غیر أو سلیمة طریقة على ُذِبح ھل ندري ال كنا إن أیضاً  األكل یباح كذلك

 أنھ األصل )ونفاذه صحتھ فاألصل أھلھ من صدر إذا الفعل: (تقول القاعدة ألن

 ال نصراني أو یھودي من أو مسلم من مذبوحاً  جاءنا فإن بدلیل، إال نافذ صحیح

نھ تقم لم ما حالل فھو! ال؟ أم علیھ ُسمِّي ھل وال! ُذِبح؟ كیف: نقول فال عنھ، نسأل  بیِّ

م كلما مشكلة، كان وإالَّ  هللا، تیسیر من وھذا حرام، أنھ على  َمن: نسأل مذبوح لنا قُدِّ

  .فالن ذبح؟ الذي

  .یصلي یصلي؟ ال أم یصلي ھل

  .َسمَّى ال؟ أم َسمَّى ھل

 الصادر الفعل أن وتعالى سبحانھ هللا تیسیر من لكن مشكل؛ ھذا ال؟ أم الدم أنھر ھل

  ".بدلیل إال والنفاذ الصحة فیھ األصل أھلھ، عن
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  القاعدة الثالثة

  )١٣/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

الم: قولنا في وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  قال الحین هللا عباد وعلى علینا السَّ : الصَّ

ماء في عبٍدصالحٍ  ُكلِّ  على سلَّمتم فقد ذلك قلتم إذا إنكم«  حتى) ١( »واألرض السَّ

  .ھذا في یدخلون السابقین األنبیاء وأتباع الجنِّ  وصالحو المالئكة،

 على مبنيٌّ  ھذا المؤمنون؟ وآلھ وسلّم علیھ هللا صلّى النبيِّ  أصحابُ  فیھا یدخل وھل

 في داخالً  الخاصُّ  یكون الخاصِّ  على العامَّ  عطفنا إِذا ھل العلماء، بین الخالف

 ألن فیھ؛ داخل إنھ: یقول من فمنھم: قوالن ھذا في ؟بالتَّخصیص خارجاً  أو العام،

تھ ذكره إِنَّ : یقول من ومنھم. یشملھ العموم   ) .٢( مراد غیر أنھ على یدلُّ  بخاصَّ

: قال العموم في یدخل إنھ: قال من لكن المسائل، بعضُ  علیھ یترتَّبُ  قد الخالف وھذا

تین مذكوراً  یكون الخاصَّ  إن ة: مرَّ ة بالخصوص، مرَّ   ".بالعموم ومرَّ

  القاعدة الرابعة

  )١٦/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

َرھا أن ھنالك ما غایةُ  بأدلَّتھا، األحكام یعرف ال ألنھ فقیھاً؛ لیس المقلِّدَ   في كما یكرِّ

  ) .١( ذلك على اإلجماعَ  الَبرِّ  عبد ابنُ  نقل وقد. فقط الكتاب

لیل، معرفة أھمیَّة نعرف وبھذا  المسائل یتلقَّى أن علیھ یجب العلم طالب وأن الدَّ

: القیامة یوم لھ سیقول هللا ألن وتعالى؛ سبحانھ هللا عند ُینجیھ الذي ھو وھذا بدالئلھا،

 الفالني،فإذاً  المؤلِّفَ  أجبتم ماذا: یقول ولن ،] ٦٥: القصص[} اْلُمْرَسلِینَ  أََجْبُتمُ  َماَذا{

سل قالت ماذا نعرفَ  أن ُبدَّ  ال   ".بھ لنعمل الرُّ

  القاعدة الخامسة

  ):١٥٠/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

ائم ُیكَرهُ  ال إِنھ: العلماء بعض وقال    كغیره َحقِّھ في ُسنَّةٌ  ھو بل - السواك- مطلقاً  للصَّ

  .هللا رحمھ تیمیة ابن اإلسالم شیخ اختیار وھو

الَّة األدلة بعموم: واستدلُّوا یَّة على الدَّ واك؛ ُسنِّ  عنھا هللا رضي عائشة كحدیث السِّ

 على إِبقاؤه یجب والعام ،شیئاً  یستثنِ  لم وسلّم علیھ هللا صلّى النبيَّ  فإن ،  السابق

  ".قائم مخصِّصٌ  العموم لھذا ولیس ،لھ مخصِّص َیِردَ  أن إال عمومھ،
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  القاعدة السادسة

قال الشیخ فى رده على من أعل كراھیة السواك فى الصوم لعلة تغیر رائحة الفم 

  ):١٥١/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

وال الُحكم ربط أنَّ : الثاني الوجھ ائحة ھذه تحُصل قد ألنھ ُمنتقٌض؛ بالزَّ  قبل الرَّ

وال؛ عام، من المعدة خلوُّ  سَبَبھا ألن الزَّ ر لم وإِذا الطَّ  فإِنَّ  اللیل آخر اإلِنسان یتسحَّ

رة؛ ستخلو معدتھ ائحة ُوِجدت متى: یقولون ال وھم مبكِّ واك؟ ُكِره الكریھة الرَّ   !السِّ

ائحة ھذه عنده توجد ال من النَّاس من أنَّ : الثالث الوجھ  لصفاء إِما الكریھة، الرَّ

 انتقضت وإِذا منتقضة، الِعلَّة ھذه فتكون بسرعة، تھضم ال معدتھ ألنَّھ أو معدتھ،

  ".فرعٌ  والمعلول أصلٌ  الِعلَّة ألن المعلول؛ انتقض الِعلَّة

  .ویقال ھذا أیضا لمن أعل الفطر فى رمضان بالمشقة ألنھا مضطربة : قلت

  القاعدة السابعة

  )٢٠٦/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ةِ  َقْطعُ : قاعدة  العبادة، من الفراغ بعد الشكُّ  وكذلك یؤثِّر، ال فعلھا بعد العبادة نیَّ

  .الیقین مع إِال یؤثِّر فال العبادة، أجزاء في أو النیَّة، في شككتَ  سواء

ھر َصلَّى أن بعد رجالً  أن فلو  شّكاً  عصراً  أو ُظھراً  نویُتھا ھل أدري ال: قال الظُّ

ھر أنھا داخلعلى أنَّھ دام ما الشكِّ  بھذا عبرة فال منھ؟ ھر، فھي الظُّ  الشَّكُّ  یؤثِّر وال الظُّ

  تكُثر الشُّكوكُ  إِذا وھكذا٠٠٠یؤثِّرُ  ال الفعل بعد والشَّكُّ :ھذا في أُنِشدَ  ومما ذلك، بعد

الة من الفراغ بعد ـ َشكَّ  لو ومثلھ  ال ھذا فإن سجدتین؟ أو سجدة سجد ھل ـ الصَّ

  ".یؤثِّرُ 

  القاعدة الثامنة

  )٣٢/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

؛ ال بالخالف التَّعلیل نا یصحُّ  العلم، أبواب في كثیرة مسائل لكرھنا بھ قُلنا لو ألنَّ

  .یستقیم ال وھذا العلمیة، المسائل في الخالف لكثرة

 الخالف؛ من خروجاً : بقولك التَّعلیل ُیقبل وال شرعیة، علَّة لیس بالخالف فالتعلیل

 لھذا كان إن: نقول بل. بالخالف التَّعلیل ھو الخالف من بالخروج التَّعلیل ألنَّ 
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 األدلَّة ألنَّ  ولكن خالفاً، فیھ ألنَّ  ال فنكرھھ؛ تحتملھ، واألدلَّة النَّظر، من حظٌّ  الخالف

  .  »َیریُبك ال ما إلى َیِریُبك ما َدعْ « باب من فیكون تحتملھ،

 منھ ونأخذ المسائل؛ بھ نعلِّلَ  أن ُیمكن فال النَّظر من لھ َحظَّ  ال الخالف كان إذا أما

 تثبت ال األحكام ألنالنَّظر من حظٌّ  لھ خالفٌ  إِال ُمعَتبراً  جاء خالفٍ  كلُّ  فلیس.حكماً 

 مكروه، ھذا: فیقال األحكاُم، بھ تثبتُ  شرعیاً  دلیالً  لیست الخالف ومراعاة بدلیل، إالَّ 

  ".مكروه غیر أو

  القاعدة التاسعة

  )٣٧/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "دلیل إِلى یفتقر شرعيٌّ  حكمٌ  الكراھة

  القاعدة العاشرة

  )٣٧/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 منعھ؛ على الشَّرع َدلَّ  فیما لھم كالتَّرخیص منعھ على الشرعُ  یدلَّ  لم مما العباد منع

 َوَھَذا َحالَلٌ  َھَذا اْلَكِذبَ  أَْلِسَنُتُكمُ  َتِصفُ  لَِما َتقُولُوا َوالَ {: فقال سواء جعلھما هللا ألن

  "] ١١٦: النحل[} َحَرامٌ 

  القاعدة الحادیة عشر

  )٣٧/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 یحبُّ  وجل عزّ  وهللا الِحلُّ، األصلَ  ألن الحرام؛ تحلیل من أشد الحالل تحریم"

  ".لعباده التَّیسیر

  الثانیة عشر

  )٤١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".مجھول ھو ما ومنھا لنا؛ معلوم ھو ما منھا بعللٍ  األحكام ُیعلِّل حكیم الشَّرع

  الثالثة عشر

  )٤١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".وعدماً  وجوداً  ِعلَّتھ مع یدور الحكم
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  )٥٨/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرحوقا أیضا فى 

 ثبت متى الحكم ألن َطُھوراً؛ یكون فإنھ كان طریق بأي النَّجس الماء تغیُّر زال إِذا

  ".بزوالھا زال لِِعلَّة

  الرابعة عشر

  )٤٢/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

عیف ة بھ تقوم ال الضَّ   .ُحجَّ

  الخامسة عشر

  )٤٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "الفساد یقتضي والنھي"

  السادسة عشر

  )٥٠/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

 بیقین، إال رفُعھ یمكنُ  ال الیقینُ  وھذا َطُھوٌر، الماء ھذا أن وھو یقیٌن؛ اآلن وعندنا

  ".بالشَّكِّ  ُیرَفعُ  فال

  )٥٨/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

س؛ أنَّھ تعلم ال طاھر ماء عندك كان لو  أروثة تدري ال روثة فیھ وجدت ثم تنجَّ

وثة؛ ھذه من متغیِّر والماء روثةحمار، أم بعیر،  أم نجس ھو ھل شكٌّ  فحصل الرَّ

  طاھر؟

  .حرج وال بھ فتطھَّر َطُھور، أنھ والیقین الیقین، على اْبنِ : فُیقال

  .الماء غیر نجاسة في شكُّ  حصل إِذا وكذا

ھارة فاألصل نجاستھ، في فشكَّ  ثوب عنده رجل: مثالھ   .النَّجاسة یعلم حتى الطَّ

اة، جلدُ  ھو ھل وشكَّ  شاة، جلد عنده كان لو وكذا  جلد أنھ فالغالب میتة، جلد أم ُمَذكَّ

اة   .طاھراً  فیكون ُمَذكَّ

الة إِرادة عند األرض في َشكَّ  لو وكذا  فاألصل طاھرة، أم نجسة ھي ھل الصَّ

ھارة   .الطَّ
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ھارة في الشكِّ  ومثال  ھل شكَّ  إلیھ عاد فلما نجاستھ؛ یعلم نجس ماء عنده كان لو: الطَّ

  .یستعملھ فال النَّجاسة، بقاء األصل: فُیقال ال؟ أم تغیُّره زال

  ............ الَیِقیِن، على َبَنى

لیل فیھ، َشك ال ما ھو: الیقین ، »الیقین على َبَنى«: قولھ  األثر من ذلك على والدَّ

جل إِلیھ ُشِكيَ  وسلّم علیھ هللا صلّى النَّبيَّ  أن عنھ هللا رضي زید بن هللا عبد حدیث  الرَّ

 ینصرف ال«: فقال ال؟ أم شيءٌ  منھ خرج ھل علیھ، فُیشكل بطنھ؛ في الشيءَ  یجدُ 

 على بالبناء وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  فأمرَ ) . ١( »ریحاً  یجدَ  أو صوتاً، یسمع حتى

ھارة وھو األصل، حابة قال ولما. بقاءالطَّ  إِنَّ  هللا، رسول یا: عنھم هللا رضي الصَّ

 علیھ هللا صلّى النبيُّ  فقال ال؟ أم علیھ هللا اسم أذكروا ندري ال باللَّحم؛ یأتونا قوماً 

وا«: وسلّم   .»وُكلُوه أنتم َسمُّ

 بالكفر عھد حدیثي القوم وكان: الحدیث راویةُ  وھي عنھا هللا رضي عائشة قالت

 بالُكفر، عھدھم لحداثة هللا، اسمَ  یذكروا لم أنَّھم ھنا الظنِّ  على یغلب أنَّھ مع ،) ١(

  .البحث وال بالسؤال وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  یأمْرھم لم ھذا ومع

 بصاحب العاص بن وعمرو ھو مرَّ  عنھ هللا رضي الخطاب بن عمر أنَّ  وُیروى

 لھ فقال ال؟ أم نجس ھذا ھل: الحوض صاحبَ  العاص بن عمرو فسأل حوض،

  .تخبرنا ال الحوض، صاحب یا: عمر

 ال المیزاب، صاحب یا: عمر فقال میزاب، ماء أصابھم الذي أن: روایة وفي

  .تخبرنا

  السابعة عشر

  )٦٠/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "التغیُّر یتبیَّن حتى كان ما على الشيء بقاء األصل"

  الثامنة عشر

  )٥٠/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ثالثاً  غسلھا قبل یده یغمس أن المسلمَ  نھى وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  كان وإذا

ائم، الكافر في الِعلَّة ھي النائم المسلم في الِعلَّة ألن أَْولَى، باب من فالكافر  وكونھ النَّ

حیح أنَّ : جوابھ الكافرین إِلى الخطاب یوجھ لم  بفروع مخاطبون الُكفَّار أن الصَّ

  ."الشَّریعة
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  التاسعة عشر

  )٦١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "واجب فھو بھ إِال الواجب یتمُّ  ال ما

  العشرون

  )٦٢/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

رة القواعد من" ر إذا أنَّھ العلم أھل عند المقرَّ   "الظنِّ  غلبة إِلى ُرجع الیقین تعذَّ

  الحادیة والعشرون

  )٦٩/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ُ  َسَكتَ  فیما األصل   : الِحلَّ  عنھ هللاَّ

لیل نَّة من والدَّ   ) .١( »َعْفوٌ  فھو عنھ َسَكتَ  وما«: وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ السُّ

 وسكت تعتدوھا، فال حدوداً  وَحدَّ  تضیِّعوھا، فال فرائض َفَرض هللا إن«: أیضاً  وقولھ

  ) .٢( »عنھا تبحثوا فال نسیان، غیر بكم رحمةً  أشیاء عن

 وجل، عزّ  هللا إلى موصلٌ  طریقٌ  العبادة ألن التَّحریم؛ فیھا فاألصل العبادات، في إِال

 اآلیات دلَّت وقد طریقاً، نتَّخذه أن علینا َحُرمَ  إلیھ طریقاً  وضعھ هللا أن نعلم لم فإذا

  .الشَّرع على موقوفةٌ  العبادات أن على واألحادیث

ینِ  ِمنَ  لَُھمْ  َشَرُعوا ُشَرَكاءُ  لَُھمْ  أَمْ {: تعالى قال ُ  ِبھِ  َیأَْذنْ  لَمْ  َما الدِّ  ،] ٢١: الشورى[} هللاَّ

  .بھ أَِذنَ  هللا یكون أن ُبدَّ  ال ربَّھ بھ العبد َیدینُ  ما أن على فدلَّ 

اكم«: وسلّم علیھ هللا صلّى وقال   »ضاللة بدعةٍ  ُكلَّ  فإِن األمور، ومحدثات إیَّ

  

  الثانیة والعشرون

  )٧٢/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .»الُعُموم معیار االستثناء أَن«: األصولیة القواعد من

ورة ھذه سوى ما فإِن عام كالم من استثنى أحداً  أنَّ  لو: یعني  الحكم، في داخل الصُّ

ھب آنیةَ  إِال اتِّخاذه ُیباحُ  شيء فكلُّ  ھذا وعلى ة الذَّ   ".والفضَّ
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  والعشرونوالرابعة الثالثة 

  )٧٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ة آنیة في یشربُ  الذي«: عنھا هللا رضي سلمة أمِّ  حدیث  بطنھ في یجرجرُ  فإنما الفضَّ

مَ  نارَ  حریم والنھي ،  »َجھنَّ ده سلمة أمِّ  حدیث وفي ،للتَّ م،فیكون بنار توعَّ  من جھنَّ

نوب كبائر   ".الذُّ

  الخامسة والعشرون

  )٨١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .بالتَّرك اإلِلزام سبیل على ال عنھ ُنھي ما: الفقھاء عند والمكروه

  الحرام، بخالف ،فاعلُھ ُیعاقبُ  وال امتثاالً، تارُكھ ُیثابُ  أنھ: وحكمھ 

  .الفقھاء اصطالح في وھذا العقوبة، یستحقُّ  فاعلھ فإن

ة، القرآن في أما نَّ م یأتي المكروه فإن والسُّ د لما ولھذا ،للمحرَّ  أشیاء تعالى هللا عدَّ

مة ُئھُ  َكانَ  َذلِكَ  ُكلُّ {: قال اإلسراء سورة في محرَّ   ]اإلسراء[ } * َمْكُروًھا َربِّكَ  ِعْندَ  َسیِّ

ؤال، وَكْثَرةَ  وقال، قیل لكم َكِرهَ  هللا إن«: وسلّم علیھ هللا صلّى وقال  وإِضاعة السُّ

 نردُّ  فإِننا دلیل، بغیر أثبتھا فمن ،بدلیل إِال تثبت ال شرعيٌّ  ُحكم: والكراھة.  »المال

  ".قولھ نردُّ  فإِننا دلیل، بال التَّحریم أثبت لو كما قولھ،

  السادسة والعشرون

  )٨٩/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

س رطب شيء والقاه نجساً، كان إِذا"  یابس والجلد یابس، في كان إذا أما بھ، تنجَّ

س ال فإِنھ ى ال النَّجاسة بھ یتنجَّ ى إِذا إِال حكمھا یتعدَّ  أثرھا یتعدَّ  لم فإِن أثرھا، تعدَّ

ى ال حكمھا فإِن   "یتعدَّ

  :أبو یحي :قلت

  .قرن المیتة وظفرھا وشعرھاوھذا الضابط ینفعنا فى الخالف فى نجاسة 

  السابعة والعشرون

  )٩٣/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "محكمة عظیمة قاعدة وھذه بنجس، فلیس بالنَّجاسة یتغیَّر ال ما أن: قاعدة"
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  وإحدى وثالثون الثامنة والتاسعة والعشرون والثالثون

  )٩٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ھارة، الِحلّ  من ویلزم ص عكس، وال الطَّ   :قواعد ثالث عندنا فیتلخَّ

  .طاھر حالل ُكلُّ  ـ أ

  .حرام نجس ُكلُّ  ـ ب

  .نجساً  حرام ُكلُّ  لیس جـ

ھارة من یلزم ال أنھ: وھي رابعة قاعدة السابقة للقواعد ونضیف   ".الِحلُّ  الطَّ

  .والُسم  والحشیشة الخمر، مثال على القاعدة الرابعة .أبو یحي :قلت

  الثانیة والثالثون

  )٣٥٨/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".المكروه في الوقوع المستحب ترك من یلزم ال أنھ: قاعدة وھذه"

  الثالثة والثالثون

  )١١٨/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

: قال عنھ روایة وفي الحاجة، قضاء حال الكالم ُیكره أنھ على نصَّ  أحمد واإلِمام

 أنھ »ینبغي ال« أو ،»أكره«: قال إذا أنھ أصحابھ عند والمعروف. »ینبغي ال«

  ".للتَّحریم

  الرابعة والثالثون

  )١٣٦/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .االستنجاء على یقتصرُ  كان وسلّم علیھ هللا صلّى أنَّھ

ث لیست المباشرة ھذه فإِن النَّجاسة الید مباشرة أما لوُّ  والتَّخلص إلزالتھ بل بالَخَبثِ  للتَّ

 إذا أنھ ترى أال ،مطلوبةً  بل محظورةً  لیست منھ للتَّخلص الممنوع ومباشرةُ  منھ،

یب ھذا استدامة فإِنَّ  طیباً، شخص علیھ ووضع ُمْحِرماً، اإلِنسان كان  حرام، الطِّ

اه بمباشرتھ علیھ شيء وال ُیزیلَھ، أن علیھ ویجب   .إلِزالتھ إِیَّ
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ر ثم علیھا، ویجيء یذھب وأخذ أرضاً  غصب رجالً  أن لو: أیضاً  ومثلھ  العذاب تذكَّ

 فإن فوراً، المعصیة عن اإلِقالعُ  التَّوبة شروط ومن نصوحاً، توبة هللا إِلى وتاب

 الحرام، من للتَّخلُّص ألنَّھ فیھ؛ إثم ال یخرجَ  أن إلى األرض ھذه على مروره

 من ھذا ألنَّ  بھ، اإلنسان یأثم أن یمكن ال منھ للتَّخلُّص الممنوع الشيء فمباشرة

  .ُیطاق ال ما تكلیف

  )١٩٣/  ٧( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ذكر متى علیھ ولكن شيء، علیھ فلیس محرم، وھو ثوباً  فلبس نسي اإلنسان أن لو

 فال ناسیاً  محرم وھو تطیب فلو الطیب وكذلك والرداء، اإلزار ویلبس یخلعھ أن

 علیھ، شيء ال إیاه غسلھ حال وفي بغسلھ، یبادر أن ذكر إذا علیھ لكن علیھ، شيء

 الشيء في والتحرك إلقراره، ال منھ للتخلص المباشرة ھذه ألن سیباشره؛ أنھ مع

 ثم فیھا، وسكن أرضاً  غصب شخصاً  أن لو أرأیت ،حراماً  یعتبر ال منھ للتخلص

 ألنھ بھ؛ یؤاخذ ال للخروج األرض ھذه في مشیھ فمدة فخرج، ووعظھ رجل جاءه

 لم ألنھ بذلك؛ یأثم فإنھ مطمئناً، األرض في یتمشى قام لو لكن.للتخلص تحرك إنما

  .التخلص یحاول

 فعل إنما ألنھ علیھ؛ یذم ال فإنھ بیده النجاسة ومباشرتھ الرجل، استنجاء ذلك ومثل

  .منھا للتخلص ذلك

 رأسھ؛ غطى وإن أعلى من یخلعھ فإنھ قمیصاً، ولبس نسي إذا الرأس تغطیة ومثلھ

  ".اللباس ھذا من للتخلص عابرة التغطیة ھذه ألن

  

  

  الخامسة والثالثون

  )١٤١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

د  على یدل القول من لمجمل بیاناً  كان إذا إِال الوجوب؛ یقتضي ال الفعل مجرَّ

دُ  أما.  المبیَّن النَّصِّ  على بناءً  ؛الوجوب حیح: الفعل مجرَّ  على دالٌ  أنَّھ فالصَّ

  "االستحباب
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  السادسة والثالثون

  االحتیاط ھو االلتزام بالشریعة

  )٢٦٥/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرحقال الشیخ فى 

؟ بلزوم أو األیسر؟ بلزوم ھو ھل االحتیاط؟ ھو ما  اقتضتھ ما بلزوم أو األشدِّ

  ".االحتیاط ھو األخیر الشَّریعة؟

  السابعة والثالثون

  )٢٦٥/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ة وقّتَ  وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  ة انتھاء بذلك لُیعَرفَ  المسح، مدَّ  ال المسح، مدَّ

ھارة انتھاء حیحُ . الطَّ ةُ، َتمَّت إِذا أنَّھ فالصَّ  ألنھا تبطل، فال طھارة، على واإلِنسان المدَّ

، دلیل بمقتضى ثبتت ، دلیل بمقتضى ثبت وما شرعيٍّ  بدلیل إِال ینتقض فال شرعيٍّ

  ."شرعيٍّ 

  الثامنة والثالثون

  )٢٧٤/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

عى فمن"  لیل فعلیھ األصل خالف ادَّ   ".الدَّ

  التاسعة والثالثون

  )٢٧٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".األمر من خالٍ  ألنھ الوجوب؛ على یدلُّ  ال الفعل مجرد"

  )٢٦٧/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ٌة؛ قاعدةٌ  ھذه" بيَّ  ِفْعلَ  أنَّ  أصولیَّ دَ  وسلّم علیھ هللا صلّى النَّ  على یدلُّ  ال الُمجرَّ

  )٢٦٤/  ٤( - المستقنع زاد على الممتع الشرح "الوجوبِ 

ام المأمومون َیِقفَ  أن َیِصحُّ  ال: أي ، »قّدامھ ال«: قولھ امھ َوَقَفوا فإن اإلِمام، قُدَّ  قُدَّ

 النَّاسِ  أمامَ  َیِقفُ  كان وسلّم علیھ هللا صلّى النَّبيَّ  أنَّ : ذلك ودلیل .باطلةٌ  فصالُتھم

الةَ  َیعمُّ  وھذا) ١( »أُصلِّي رأیتموني كما َصلُّوا«: وقال  وھیئِتھا وعدِدھا بأفعالِھا الصَّ

امھ الوقوفُ  فیكون الوقوُف، ومنھا أحوالِھا، وجمیعِ  ِة، خالفَ  قُدَّ نَّ  تبطلُ  وحینئذٍ  السُّ

الةَ    .الصَّ
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الةَ  إنَّ : الِعْلمِ  أھل بعضُ  وقال بيِّ  عن َیِردْ  لم ألنَّھ تبطُل؛ ال الصَّ  علیھ هللا صلّى النَّ

الةِ  عن َنَھى أنَّھ وسلّم امَ  الصَّ  معھ َوَقفَ  وقد ِفْعلُھ، ھذا أنَّ  فیھ ما وغایةَ  اإلِماِم، قُدَّ

ارُ  هللا عبد بن جابرُ   فأخَذھما یساِره، عن والثاني یمیِنھ عن أحُدھما َصْخر، بن وَجبَّ

ھما ا) . ٢( َخْلِفھ إلى وردَّ اً  كان الِفعلُ  إال فیھ یكن لم فلمَّ  وإلى بواجٍب، ولیس مستحبَّ

  .هللا رحمھ مالكٌ  اإلِمامُ  ذھبَ  ھذا

طَ  رورةُ  َدَعتِ  إذا إنَّھ: وقال هللا، رحمھ تیمیَّة ابنُ  اإلِسالمِ  شیخُ  وتوسَّ  ذلك إلى الضَّ

ت امَ  المأمومِ  صالةُ  صحَّ   ...فال وإال اإلِماِم، قُدَّ

لیلَ  إنَّ : قائلٌ  قال فإذا ، ھنا الدَّ لیلَ  أنَّ : والقاعدةُ  ِفعليٌّ   ؟الوجوب یقتضي ال الفِعليَّ  الدَّ

سولِ  ِفْعلِ  ظاھرُ  لكن صحیٌح، ھذا: قلنا نْ  لم حیث والسالم الصالة علیھ الرَّ  جابراً  ُیَمكِّ

اراً  رُھما بل وِشمالِھ، یمیِنھ عن الوقوفِ  ِمن وَجبَّ  وجوبِ  على یدلُّ  إنھ: یقال قد أخَّ

مِ   وإنَّما شيٌء، منھ النَّْفسِ  في ذلك مع لكن فأكثر، اثنین المأمومون كان إذا اإلِمام تقدُّ

رورةِ  عندَ  أنَّھ الوَسط القولُ    ".فال ضرورةٌ  ھناك یكن لم وإذا بھ، بأسَ  ال الضَّ

لم یكن فعال مجردا وإنما كان فعال مبین لمجمل  والسالم الصالة علیھوفعلھ : قلتُ 

  .واجب وھذا لھ حكم الواجب

  األربعون

إنما ھو بضعة "قال الشیخ فى ثنایا رده على من ادعى نسخ حدیث طلق ابن علي 

  "مس فرجھ فلیتوضأ من "بحدیث ُبسرة  " منك 

  )٢٨٣/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 تزولَ  أن یمكن ال بعلَّة الُحكم ُربط وإِذا تزول، أن یمكن ال ِعلَّة "َطْلق" حدیث في

 ھو إنما«: قولھ ھي والعلَّة ِعلَّتھ، مع یدور الحكم ألن ؛یزولَ  أن یمكن ال الحكم فإن

 منھ، َبْضَعةً  لیس اإلِنسان ذكرُ  یكون أن األیام من یوم في یمكن وال ، »منك َبْضَعة

  ".النَّسخ یمكن فال

  ربعونحدى وأإ

  )٣٠٥/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 لیس األمر أن على َدلَّ  خالفھ، وفعل بأمرٍ  أمر إِذا وسلّم علیھ هللا صلّى والنبيُّ 

لَ .للوجوب  أن وھو ، الشَّوكاني إِلیھ ومالَ  بأصیل، لیس أصالً  العلم أھل بعضُ  وأصَّ

ا الفعلُ  صار خالفھ، وفعل بأمٍر، أمرَ  إِذا وسلّم علیھ هللا صلّى النبيَّ   وبقي بھ، خاّصً
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سول ُسنَّة ألنَّ  ضعیف؛ وھذا.للوجوب مدلولھ على لألمة بالنسبة األمر  هللا صلّى الرَّ

 أمكن فإِن فعلَھ، قولُھ عارض فإِذا وفعلھ، وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ تشمل وسلّم علیھ

 نحملھ أن یجوز وال وفعالً، قوالً  بھ باالقتداء مأمورون ألننا خصوصیة؛ فال الجمع

نَّة، بشطر العمل ترك ذلك مقتضى ألن الجمع، إِمكان مع الخصوصیة على  وھو السُّ

نَّة   ".الفعلیة السُّ

  الثانیة واألربعون

  )٣٢٣/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "الحظر جانب ُیغلَّب فإِنھ ِبُرْجَحاٍن، أحُدھما یتمیَّز ولم وحاظرٌ  مبیحٌ  اجتمع إِذا"

  )٤٦١/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

، الحمار من: أي ، »َنِجسةٌ : منھ والبغل«: قولھ  الحمار من تتولَّد دابَّة: والبغل األھليِّ

  .الفرس على َنَزا إِذا

، والحمار الفرس من ُخلِقَ  البغل ھذا ألن ؛الحظر جانب تغلیب: ذلك وتعلیل  األھليِّ

 باجتناب إِال الحرام اجتناب یمكن فال اآلخر؛ عن أحدھما بھ یتمیَّز ال وجھ على

  ".الحالل

  الثالثة واألربعون

  )٣٢٤/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".بدلیل إال منھ ُنخِرجھ أنْ  یمكن وال اإلِسالم، بقاءُ  األَْصلَ "

  الرابعة واألربعون

  )٣٢٧/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

ا ھارة اشتراط أمَّ د َسَبَبھُ  ألنَّ  َفَضعیف، الشُّكر لُِسُجودِ  الطَّ َعِم، َتجدُّ د أو النِّ  اندفاع تجدُّ

َقِم،   .ُمْحِدث وھو لِإلنسان َیَقعُ  قد وھذا النِّ

أ؛ حّتى َتْسُجدُ  ال: قلنا فإن ما َتَتَوضَّ رَ  إِذا بَِسَببٍ  المعلَّق والُحْكمُ  الفصل، یطول فُربَّ  تأخَّ

  ." سقط سببھ عن
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  الخامسة واألربعون

  )٧٢/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

  . »الُعُموم معیار االستثناء أَن«: األصولیة القواعد من

ورة ھذه سوى ما فإِن عام كالم من استثنى أحداً  أنَّ  لو: یعني   "الحكم في داخل الصُّ

  )٣٣٠/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 استثني ثم عام شيء جاء إِذا: أي الُعُموم، ِمعیار االستثناء أنَّ : األصولیة القواعد ِمنَ 

نھ األفراد فكلُّ  منھ،   ."اْسُتْثِنيَ  ما إال العموم، یتضمَّ

  )٢٣٨/  ٢( المستقنع زاد على الممتع الشرح

ام المقبرة إال مسجدٌ  كلُّھا األرضُ «: وسلّم علیھ هللا صلّى النبيِّ  قول  ،) ٢( »والَحمَّ

  ."العموم معیار واالستثناء استثناء، وھذا

  )٨٧/  ١١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 في نكرة »واھب« ، »األب إال الالزمة ھبتھ في یرجع أن لواھب یجوز وال«: قولھ

  :قولھ في االستثناء العموم إرادة على ویدل واھب، كل فتعم النفي، سیاق

  ".العموم معیار االستثناء إن: ـ هللا رحمھم ـ العلماء قال وقد ، »األب إال« 

  واألربعون والسابعة السادسة

تطرق إلى المخالفین القائلین ، قال الشیخ بعد أن رجح الوجوب فى غسل الكافر 

  :بعدم الوجوب فقال رحمھ هللا

  )٣٤١/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 النبيِّ  عن َیِردْ  لم بأنھ ذلك على واستدلَّ  ، بذلك الُغْسل َیِجب ال: العلماء بعض وقال

 ِمْنُكم جاء من«: قال كما َفْلَیْغَتِسْل، أسلم َمنْ : مثل عامٌّ  أمر وسلّم علیھ هللا صلّى

حابة أكثر وما ، »َفْلَیْغَتِسل الُجُمَعةَ   علیھ هللا صلّى أنھ ُیْنَقل ولم أسلموا، الذین الصَّ

 لحاجة مشھوراً  لكان واجباً  كان ولو فلیغتسل، أسلم من: قال أو بالُغْسلِ  أمرھم وسلّم

  .إلیھ النَّاس

ل القول إنَّ : نقول وقد  علیھ هللا صّلى النبيِّ  أَْمرَ  ألنَّ  الُغْسل، ُوجوب وھو أقوى األوَّ

ة ِمنَ  واحداً  وسلّم  لألمة أْمرٌ  بھ لتخصیصھ معقول معنى ھناك لیس بُحْكمٍ  األمَّ
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 عدم یعني ال لواحد وسلّم علیھ هللا صلّى وأْمُره. بھ لتخصیصھ معنى ال إذ ،جمیعاً 

  .بھ غیره أْمرِ 

حابة من واحد كلِّ  عن النَّقل عدم وأما   : فنقول إِسالمھ، بعد اغتسل أنھ الصَّ

 علیھ هللا صلّى النبيُّ  بھ أمر بما العملُ  األصلَ  ألنَّ  للعدم؛ نقالً  لیس النَّقل، عدم

  ".واحد كلِّ  من بھ العمل ُیْنقلَ  أن یلزم وال وسلّم،

  )٢٦/  ١٨٤( المفتوح الباب لقاء

  واالستمرار الدوام على الدعاء حال اإلجابة مواطن في الیدین رفع حكم

  :السؤال

 فیھا یرجى التي األوقات في الدعاء في الیدین رفع حول سؤالي: الشیخ فضیلة 

  واإلقامة؟ األذان بین أو اللیل من اآلخر كالثلث باستمرار، ذلك كان إذا اإلجابة،

  :الجواب

 اإلجابة، أسباب ومن الدعاء، آداب من الدعاء في الیدین رفع! فیك هللا بارك 

 ولم وسلم علیھ هللا صلى الرسول عھد في سببھ وجد إذا إال مشروع ذلك أن فاألصل

 یدیھ رفع لما مروان بن بشر على الصحابة أنكر ولھذا مشروط، غیر فیكون یرفع

 على أزید ال: (والسالم الصالة علیھ الرسول وقال الدعاء، في الجمعة خطبة في

 وأسباب اآلداب من ألنھ الیدین؛ رفع ھو الدعاء في األصل أن اعلم) اإلشارة

 ولم ودعا وسلم علیھ هللا صلى الرسول عھد في الشيء ھذا وجد إذا إال اإلجابة،

  .رفع من على وینكر الرفع، عدم فاألفضل یرفع

 ھذا یدل ھل فیھ الترغیب مع وسلم علیھ هللا صلى النبي عن ذلك ورود عدم: السائل

 أحد یقول الیدین رفع ألن: السائل ماذا؟ مثل: الشیخ موجوداً؟ كان المقتضى أن على

 دائماً  ذلك ویكون واإلقامة األذان بین یدي أرفع رآني لما خیراً  هللا جزاه اإلخوة

 ما ھذا إن: ھذا األخ فیقول عنھ، ثبت ما وسلم علیھ هللا صلى النبي إن: یقول تقریباً 

 ھذا على استمرارك أنت: فیقول لنقل، فعلھ ولو وسلم، علیھ هللا صلى النبي عن ورد

 الرسول أوالً  نرى، فیما خطأ ھذا: حال كل على: الجواب البدعة؟ قسم في یدخل

 یرفع وما یدیھ یرفع أنھ یدریھ ما اإلقامة، عند إال یدعو یكن لم والسالم الصالة علیھ

  .یدیھ
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 خالفھ على دلیل ورد إذا إال الدعاء في الیدین رفع استحباب ھو األصل أن: والثاني

) صفراً  یردھما أن یدیھ إلیھ رفع إذا عبده من یستحیي كریم حیي هللا إن: (لحدیث

  .واحدة ھذه

 أن فلو السماء، إلى یدیھ یمد أغبر أشعث السفر یطیل الرجل ذكر الرسول أن: الثانیة

 ھي كما والسالم، الصالة علیھ الرسول ذكره ما الدعاء قبول في تأثیراً  الیدین لمد

  . )للعدم نقالً  لیس النقل عدم إن: (القاعدة

أن رجح الشیخ سنیة الغسل لمن غسل میتا أجاب على اعتراضات من قال ال  وبعد

  . یجب الغسل لمن غسل میتا وال ُیستحب

  :قال الشیخ رحمھ هللا 

  )٣٥٤/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 كما وسلّم علیھ هللا صلّى النبيِّ  زمن في الموتى یغِسلون كانوا الذین أكَثرُ : قیل فإن

لن الالتي النِّساء من معھا وَمنْ  عطیَّة أم وحدیث ناقتھ، َوَقَصْتھُ  الذي حدیث في  غسَّ

  .باالغتسال وسلّم علیھ هللا صلّى النبيُّ  یأمرھم لم ابنتھ،

  :ذلك على فالجواب

نة القضیَّة في األمر عدم أن ـ ١  آخر طریق من الوارد األَْمرِ  نفيُ  منھ یلزمُ  ال المعیَّ

  .وعدم األمر لیس أمرا بالعدم.َصحَّ  إِذا

نا ـ ٢  َعَدمِ  على یدلُّ  موضعھ في األمر َفَعَدمُ  الُغْسِل، ھذا بوجوب نقول ال أنَّ

  ".صحیح آخر طریق ِمنْ  جاء إِذا مطلقاً  المشروعیَّة نفي على یدلُّ  ال لكن الُوجوب،

  

  الثامنة واألربعون

  )٣٥٢/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

حابة ؤوا إِذا كانوا عنھم هللا رضي الصَّ  فكان المسجد، في مكثوا الجنابة من َتوضَّ

أ ذھب اْحَتلَمَ  فإذا المسجد؛ في ینام منھم الواحد  أنھ على دلیل وھذا ، عاد ثم فتوضَّ

 من كان إِن جائز فھو ُینكره، ولم وسّلم علیھ هللا صلّى َعْھِدهِ  في فُِعلَ  ما ألن جائز،

دیَّة، غیر األفعال َعبُّ دیَّة األفعال من كان وإن التَّ َعبُّ  اإلِنسان أن على دلیل فھو التَّ

  ".علیھ ُیْؤَجر
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  التاسعة واألربعون

  )٣٥٣/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

ْھيَ  أنَّ :  قاعدة  في كان إِذا واألمرُ  للتَّحریم، الیكون ضعیف حدیث في كان إِذا النَّ

 بھ َتبرأُ  دلیل إلى یحتاج الفعل أو بالمْنعِ  اإلِلزام ألنَّ  ،للُوجوب یكون ال ضعیف حدیث

مة ر على النَُّكت« في مفلح ابنُ  إلیھا أشار القاعدة وھذه،  بھ العباد إلِلزام الذِّ  »المحرَّ

عف یكن لم ما ومراده ؛ والمأموم اإلِمام موقف باب في  محَتِمالً  بل شدیداً  الضَّ

ة، حَّ  یوجب ال واالحتیاط االحتیاط، باب من المنھيّ  وَتْركُ  المأمور ِفْعلُ  فیكون للصِّ

  ".الترك أو الفعل

  الخمسون

  ):٣٧٥/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 فكذلك الَحَدثَ  َترفعُ  الماء طھارة أنَّ  فكما ،الُمْبدل ُحْكم لھ الَبَدل أنَّ  الشَّرعیَّة والقاعدة

م طھارة   ".التَّیمُّ

  إحدى وخمسون

  :ونسى الماءتیمم قال الشیخ عن الذى 

  ):٣٨٧/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

الة ُیعید فإِنَّھ البئر َوَجدَ  صلَّى، فلما َنِسَي، لكنَّھ بئراً  حولھ أن یعرف كان لو   .الصَّ

َنا{: تعالى هللا قال وقد الصالة یعید كیف: قیل فإِن } أَْخَطأَْنا أَوْ  َنِسْیَنا إِنْ  ُتَؤاِخْذَنا الَ  َربَّ

  ] .٢٨٦: البقرة[

  ."بالنِّسیان یسقط ال والشَّرط َشْرط، تحصیل ھذا أن: فالجواب

  الثانیة والخمسون

ذكر الشیخ أدلة من اشترط التراب فى التیمم بقاعدة فى غیر محلھا ثم اعترض 

  :الشیخ علیھم مصححا تلك القاعدة 

  ):٣٩٠/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

لیل  وفي ، »َطُھوراً  لنا تربُتھا وُجِعلت«: وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ ذلك على والدَّ

  . »َطُھوراً  لي التُّراب وُجِعل«: روایة
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 األرضمسجداً  لي وُجِعلتْ «: وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ ُعموم ُیخصِّص ھذا: قالوا

ة، كلمة األرض ألن. »وَطُھوراً  ، والتُّراب عامَّ   .بالخاص العام فُیقیَّد خاصٌّ

د إِذا بأنھ: ھذا وُردَّ    .ِبَقید فلیس العام، ُحْكم یوافق بما العام اللفظ قُیِّ

 یقتضي ال العام، ُحكم یوافق بُحكم العام أفراد بعض ذكر أنَّ : القاعدة ھذه وتقریر

  .....تخصیصھ

لََبة أكِرم«: قلت إِذا: ذلك مثال لبة؛ من وھو زیداً  أكرم: قلت فإِذا عام، فھذا »الطَّ  الطَّ

  .العام یوافق بُحْكمٍ  زیداً  ذكرت ألنك العام، ُیخصِّص ال فھذا

لبة من وھو زیداً، ُتْكرم ال: قلت لو لكن  َذكرتھ ألنِّي للعام؛ تخصیصاً  ھذا صار الطَّ

  .العام ُیخالف ِبُحْكم

َقةِ  وفي«: وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ في العلماء بعض قول ذلك ومن  ُربع الرِّ

الة األدلَّة عموم یخصِّص أنھ ،»الُعشرِ  ة في الزكاة وجوب على الدَّ  ،  مطلقاً  الفضَّ

َقة وفي«: قال ألنھ َقة ، »الرِّ ة ھي: والرِّ كَّ   .المضروبة السِّ

َقة أن سلَّْمنا إِن: فیقال ة ھي الرِّ  یوافق ِبُحْكم العام أفراد بعض فِذْكرُ  المضروبة، الِفضَّ

  .تخصیصھ یقتضي ال العام

  الثالثة والخمسون

  ):٣٩٠/  ١( المستقنع زاد على الممتع الشرح

 إِنَّما ـ التخصیص یقتضي ال العام یوافق ِبُحْكم أفرادٍ  ذكر أن أعني ـ القاعدة وھذه"

قیید كان إِذا أما بالوصف، التقیید غیر في ھو  كما ،التَّخصیص یفید فإِنھ بالوصف التَّ

لبة، أكِرم: قُلت لو لبة، من المجتھد أكِرم: قلت ثم الطَّ  یقتضي ھنا المجتھد فِذْكر الطَّ

قیید ألنَّ  التَّخصیص؛ : قیل ثم ، »صدقة اِإلبل في«: قیل لو ذلك ومثل. ِبَوْصف التَّ

ائمة اإلِبل في« قیید.  »صدقة السَّ ل التَّخصیص یقتضي ھنا فالتَّ   ".فتأمَّ

  الرابعة والخمسون

  )٤٢٠/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ا كانما  مة، نجسة، المیتة فمثالً :قدراً  ضرره زال شرعاً  عنھ معفّوً  وإِذا ومحرَّ

 قبل والحمار.المضطرِّ  على فیھا ضرر ال حالالً  صارت أكلھا إِلى اإلِنسان اضُطرَّ 

م أن مَ  ولما األكل، حاللُ  طیِّب ُیحرَّ   ".نجساً  خبیثاً  صار ُحرِّ
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  الخامسة والخمسون

  )٤٢١/  ١( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

حابي قال إِذا" بيُّ  ھو فاآلمر أُِمرنا الصَّ  المرفوع من فیكون وسلّم، علیھ هللا صلّى النَّ

  ".ُحكماً 

  السادسة والخمسون

  )٤٥٣/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 وقد بدونھ، ُیشَفى قد اإلِنسان أن: ذلك ووجھ. »دواء في ضرورة ال«: العامة القاعدة

  .بھ ُیشَفى ال

  ٤٦٩، ٨/٤٨٦ البخاري صحیح على شرحھ فى هللا رحمھ ھ الشیخقالومثل ھذا 

 أكل قیاساً  لھ جاز محرم دواء إلى اإلنسان اضطر إذا الناس بعض یقول مسألة"

  صحیح؟ ھذا ھل،الضرورة عند المحرم

 أتت الضرورة حلت إذا یقولون اآلن العامة عند والذى صحیح غیر ھذا:الجواب

 ھذا،أُبیحت یعنى المحرمات حلت،نزلت:یعنى الضرورة حلت،المحرمات

 باإلنسان اشتد إذا السعال إن مثالً  یقولون،خطاء یقولون ما على تطبیقھا لكن،صحیح

 ھذا فھل الحمار أُنثى ھى وأتان أتان لبن یشرب أن ُیزیلھ ما فأحسن عظیماً  استداداً 

  ! ال؟ أو صحیح

 لیس ھذا فنقول المحرمات حلت الضرورة حلت إذا: فیقولون یجوز ما ھذا:نقول

  لماذا؟،بصحیح

  :نقول

  ال؟ أو بعینھ الدواء ھذا إلى ُمحتاج أنت ھل:أوالً 

 و� المحرمات من أكثر فالمباحات مباح بدواءٍ  المرض یزول قد ألنھ،ال:الجواب

  .الحمد

  المرض؟ من وتبرأ الضرورة تزول المحرم الدواء ھذا استعملت إن انت ھل:ثانیاً 

 واحد ویستعملھ المرض من لكثیر شفاء یكون دواء استعملوا أُناس من فكم،ال یقیناً 

 فلن الھالك من بھ تنتفع یعنى بھ تنتفع فقطعاً  أكلت ثم جائع وأنت ولكن،بھ ینتفع وال

 أكلتھ وإذا الحرام الطعام  ھذا إال عندك ما األن أنت ثم عظیم فرق فھذا تھلك
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 تناولت إذا وأنت، استعمالھا فعلیك مباحة كثیرة أدویة عندك كان إذا لكن،نجوت

 یحرم لم هللا أن هللا عند والعلم نعلمھ الذى ثم تعافى ال وقد تعافى قد المحرم الدواء

  .ومضرتھ لخبثھ إال الشيء ھذا علینا

 ورسولھ هللا أن خیبر یوم ینادى ان طلحة أبا وسلم علیھ هللا صلى النبي أمر فقد

 السعة حالة فى هللا یمنعھا فكیف رجس فإنھا األھلیة الحمر لحوم عن ینھیانكم

  ".لنا وأُبیحت نافھة كانت فلو الضرورة حالة فى لنا ویبیحھا

  السابعة والخمسون

  )٤٥٤/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ھارة، األشیاء في األصل" عى َفَمن الطَّ لیل َفَعلَْیھ شيء نجاسة ادَّ   "الدَّ

  الثامنة والخمسون

  )٤٨٠/  ١( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

قُ «: قال وسلّم علیھ هللا صلّى ألنھ علیھا؛ كفارة ال: فقیل . »نصفھ أو بدینار؛ یتصدَّ

  .المرأة عن وسكت

جل كفَّارة علیھا: وقیل   .طاوعتھ إِن كالرَّ

نھ، أال فعلیھا یقربھا، أالَّ  علیھ أنَّ  فكما واحدةٌ، الجنایةَ  بأن: وعلَّلوا نتھ فإِذا تمكِّ  مكَّ

م الفعل بھذا راضیةٌ  فھي   .الكفَّارة فلزمتھا المحرَّ

م، الَوطء بقیة على قیاساً  علیھا تجب: وأیضاً   ُیقامُ  فإِنھ باختیارھا زنت إذا فھي المحرَّ

، علیھا ھا، فسد األول التَّحلُّل قبل الحجِّ  في زوُجھا جامعھا وإِذا الحدُّ  إِذا وكذا حجُّ

یام في طاوعتھ   .الكفارة ولزمتھا صوُمھا فسد الصِّ

جل، االختصاص یقتضي ال المرأة عن وسلّم علیھ هللا صلّى النبيِّ  وسكوتُ   ألن بالرَّ

ھ الخطاب جال الموجَّ   .التَّخصیص یقتضي بدلیل إِال وبالعكس، النِّساء، یشَمل للرِّ

  :شروط بثالثة إِال الكفَّارة تجب وال

  .عالماً  یكون أن - ١

  .ذاكراً  یكون أن - ٢

  .مختاراً  یكون أن - ٣
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  التاسعة والخمسون

  )١٣١/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

الة بقضاء أُلِزَمت الوقت أثناء في حاضت إذا المرأة أن ُینقل ولم  حاضت التي الصَّ

مة براءة واألصل وقتھا، أثناء في   ."الذِّ

  الستون

  )١٣٩/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 جھر النَّھار في لیل صالة قضى إذا ھذا فعلى معروفة، القاعدة ھذه أداء، القضاء

  ."بالقراءة فیھا أسرَّ  لیل في نھار صالة قضى وإذا بالقراءة، فیھا

  الحادیة والستون

  )١٤١/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "والفوریة الوجوب األمر في األصل" 

  الثانیة والستون

  )١٧٠/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

د لم إذا الشيءَ "   "الُعرف على أُِحْیلَ  بالشَّرع ُیقیَّ

  الثالثة والستون

  )٢١٥/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ینة، ولَِباس الطیِّب اللباس من نفَسھ الحریرَ  م إلى مدعاة كان لما ولكن الزِّ جل تنعُّ  الرَّ

م  تحریم باب من إذاً  فتحریمھ حراماً، ذلك صار للفتنة؛ سبباً  یكون بحیث المرأة؛ كتنعُّ

مَ  ما أن العلم أھلُ  ذكر وقد الوسائل،   ."الحاجة أباحتھ الوسائل تحریم ُحرِّ
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  الرابعة والستون

  )٢٤٤/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ھذا فھل للوجوب، واألمر أمٌر، »الغنم مرابض في َصلُّوا«: قولھ: قائل قال فإن

  فیھا؟ ألَُصلِّيَ  غنم مرابض عن أبحث أن یقتضي

الة عن النھي مقابل في ألنھ لإلباحة؛ ھنا األمر فإن ال؛: فالجواب  معاطن في الصَّ

م كان فلما لإلباحة، الحظر بعد األمر إن العلماء قال ولھذا اإلبل،  ُنھي لما أنھ ُیتوھَّ

الة عن الة عن كذلك ُینھى أنَّھ اإلبل أعطان في الصَّ : قال. الغنم مرابض في الصَّ

 ُتصلُّوا أن ولكم اإلبل، أعطان في ُتصلّوا ال: قال كأنھ ،»الغنم مرابض في َصلُّوا«

  ".الغنم مرابض في

  )١٩/  ١٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ."لإلباحة یكون األصولیین أكثر عند الحظر بعد األمر"

    الخامسة والستون  

  )٢٥٧/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ْفل الفرض تساوي األصل ْفل في ثبت ما فكلُّ  بدلیل، إال األحكام جمیع في والنَّ  النَّ

ْفل في انتفى ما وكلُّ  الفرض، في ثبت  لھذا وُیستدلُّ  بدلیل، إال الفرض في انتفى النَّ

حابة بأن األصل ا الصَّ سول أنَّ  ذكروا لمَّ  على ُیصلِّي كان وسلّم علیھ هللا صلّى الرَّ

ھت حیثما راحلتھ  غیر«: استثنوا .المكتوبة علیھا ُیصلِّي ال أنَّھ غیر: قالوا بھ، توجَّ

 المكتوبة لكانت یستثنوا لم لو أنَّھم على َیدلُّ  وھذا ،»المكتوبة علیھا ُیصلِّي ال أنَّھ

افلة احلة على ُتصلَّى كالنَّ   ".الرَّ

  السادسة والستون

  )١٣/  ١١( - المفتوح الباب لقاء

 صحت صالتھ صحت من كل أن: نرى فیما الشرعیة األدلة تؤیدھا التي القاعدة

 یغتاب والذي إمامتھ، تصح الدخان، وشارب اللحیة، حالق الفاسق حتى إمامتھ،

 وال علیھا، تدل الشرعیة األدلة أن نرى التي ھي القاعدة فھذه إمامتھ، تصح الناس

 إماماً  المرأة كون فإن للرجال، المرأة كإمامة الشرع، استثناه ما إال ذلك من یستثنى

 یفلح لن: ( وسلم علیھ هللا صلى قولھ لعموم الصالة، وتفسد تصح، وال حرام للرجال

 فالقاعدة إذاً  لنا، فالح فال امرأة الصالة في أمرنا ولینا فإذا)  امرأة أمرھم ولوا قوم
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 المرأة كإمامة منعھ على الشرع دل ما إال إمامتھ، صحت صالتھ صحت من كل: ھي

  ".للرجال

  السابعة والستون

  

  )٥٦/  ٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

عة، وجوه على الواردة العبادات أن«: القاعدة  على یفعلھا أن لإلنسان ینبغي متنوِّ

  :فوائد فیھ وتنویعھا ،»الوجوه ھذه

نَّة، حفظ: أوالً    .النَّاس بین أنواعھا ونشر السُّ

  .للعمل فیحتاج بعض من أخفَّ  یكون قد بعضھا فإن المكلَّف، على التیسیر: ثانیاً 

  .وسآمتھ َملَلھ وعدم القلب، حضور: ثالثاً 

  الثامنة والستون

  )١٥٣/  ٢( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

م مفعول »ثیاب«فـ ،] المدثر[} * َفَطھِّرْ  َوِثَیاَبكَ {: تعالى قولھ  یعني ،»َطھِّر«لـ ُمقدَّ

  .اللباس ثیاب المراد أنَّ  في ظاھر وھو »ثیابك َطھِّرْ «

 العمل ألن الشِّرك؛ من طھِّره عملك: أي ،}* َفَطھِّرْ  َوِثَیاَبكَ { العلم أھل بعض وقال

ْقَوى َوِلَباسُ {: تعالى قال كما لباس  المراد فیكون ،] ٢٦: األعراف[} َخْیرٌ  َذلِكَ  التَّ

ْجزَ {: بعدھا قال ولھذا الشِّرك، من العمل تنقیةُ  : فنقول ،] المدثر[} * َفاْھُجرْ  َوالرُّ

 وكلُّ  یتنافیان، ال ألنھما المعنیین؛ على ُتحمل أن یمتنع وال وھذا، ھذا تحتمل اآلیة

، اللفظ أو القرآنيُّ  اللفظ یحتملھما معنیین   ".باللفظ ُمرادان فإنھما یتنافیان وال النبويُّ

  )١٥٢/  ٣( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

ح وال یتنافیان ال معنیین احتمل إذا اللفظ أن: القاعدة  ُحمل اآلخر؛ على ألحدھما ُمَرجِّ

  ".جمیعاً  علیھما

  )٦٤/  ٨( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

 وھل ،] ٢٩: التوبة[} َصاِغُرونَ  َوُھمْ  َیدٍ  َعنْ  اْلِجْزَیةَ  ُیْعُطوا َحتَّى{: تعالى قولھ

  الجمیع؟ أو بید؟ یداً  أو قوة؟ عن المعنى
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 ال معنیین اآلیة احتملت متى أنھ وھي التفسیر في قاعدة لدینا ألن الجمیع؛: الجواب

 كان اآلیة داللة عمت وكلما أعم، ذلك ألن ؛جمیعاً  علیھما حملھا وجب یتنافیان

  .بأیدیھم یعطونھا أي: ید عن فنقول أولى،

  ".منھم أعلى وأننا القوة، لھم نظھر أننا أي قوة، عن: أي ید، عن: والثاني

  التاسعة والستون

  )٣٧٨/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  :قواعد ثالث معرفة من فیھ ُبدَّ  ال الشكَّ  أن واعلم

الة، انتھاء بعد الشكُّ  كان إذا: األولى القاعدة  ،النقص یتیقن أن إال بھ ِعْبَرة فال الصَّ

   .الزیادة أو

، لھذا تلتفت ال: نقول أربعاً؟ أم ثالثاً  َصلَّى ھل َشكَّ  َسلَّمَ  أن بعد: ذلك مثال  فال الشكِّ

ھو، تسجد ت الصالة ألن لصالتك، ترجع وال للسَّ  ما یوجد ولم شرعي، َوْجھٍ  على تمَّ

الة أن عنده إشكال ال َسلَّمَ  لما فالمصلِّي الشَّرعي، الوجھ ھذا ینقض ة الصَّ  وبرئت تامَّ

ُة، بھا مَّ ة برئت أن بعد الشكِّ  فورود الذِّ مَّ   .بھ ِعْبَرة ال الذِّ

واف أشواط عدد في َشكَّ  لو: ذلك ومثال واف، من فرغ أن بعد الطَّ  طاف ھل الطَّ

 شرعي َوْجھٍ  على الطواف من َفَرغَ  ألنھ إلیھ؛ َیلتفت فال بھ، ِعْبَرة فال سّتًا؟ أم سبعاً 

ة، بھ فبرئت مَّ ة براءة بعد الشَّكِّ  فورود الذِّ مَّ   .إلیھ ُیلتفت ال الذِّ

 إلیھ؛ َیلتفت فال وانصرف، َفَرغَ  أن بعد الِجَمار حصى عدد في َشكَّ  لو: أیضاً  ومثلھ

ة، برئت العبادة بفراغ ألنھ مَّ ة الشَّكِّ  فورود الذِّ مَّ   .إلیھ ُیلتفت ال برئت قد والذِّ

كُّ  كان إذا: الثانیة القاعدة   . بھ ِعْبَرة وھماً، فال الشَّ

ھن على طرأ: أي  أیضاً، بھ ِعْبَرة فال الموسوسین، في ھذا یوجد كما یستقر، ولم الذِّ

  .عظیماً  تعباً  لتعب التوھم طاوع لو واإلِنسان إلیھ، یلتفت فال

  .بھ ِعْبَرة اإلِنسان ال مع الشُّكوك َكُثرت إذا: الثالثة القاعدة

، توضأ إنْ  فیھ، َشكَّ  إال ِفْعالً  یفعل ال صار حتى  ، َصلَّى وإنْ  َشكَّ  صام وإن َشكَّ

، حیح اإلِنسان مع والكالم وِعلَّة، مرض ھذا ألن بھ؛ ِعْبَرة ال أیضاً  فھذا َشكَّ  الصَّ

لیم   .بھ ِعْبَرة فال مستقر غیر ذھنھ یعتبر ھذا الشّكاك واإلِنسان المرض، ِمن السَّ



٤٣ 
 

 الحكم المؤلِّفُ  َبیَّنَ  فماالحكم؟ الثالثة؛ األمور ھذه من خالیاً  كان إذا الشَّكِّ  في بقینا

كعات عدد في الشَّكُّ : األول: أقسام أربعة وھو: فیھ   .الرَّ

 ثالثاً  َصلَّى ھل َشكَّ : أي »باألقل أخذ الركعات عدد في شك ومن«: بقولھ إلیھ وأشار

 َصلَّى ھل أو. اثنتین یجعلھا اثنتین؟ أم ثالثاً  َصلَّى ھل أو ثالثاً، فیجعلھا أربعاً؟ أم

  .واحدة یجعلھا واحدة؟ أم اثنتین

 َصلَّى؛ كم َیْدرِ  فلم صالتھ؛ في أحُدُكم َشكَّ  إذا«: وسلّم علیھ هللا صلّى قولھ: والدلیل

   »ُیسلِّمَ  أنْ  قبل سجدتین یسجدُ  ثم استیقَن، ما على َوْلَیْبنِ  الشَّكَّ  فلیطَرحِ  أربعاً؟ أم ثالثاً 

   عدمھ، واألصل فیھ، مشكوك والزائد المتیقَّن، ھو الناقص ألن: والتعلیل

  ."»عدمھ فاألصل وجوده في ُشكَّ  ما أن« :والقاعدة

  السبعون

  )٣٩٥/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ھو وسجود الة، َجْبر السَّ الم قبل كان فما ھذا؛ وعلى للصَّ الم قبل فھو السَّ  وجوباً، السَّ

جود یعرف أن أحد ُكلِّ  على فیجب وعلیھ؛. وجوباً  السالم بعد فھو بعده كان وما  السُّ

الم، قبل الذي جود السَّ الم، بعد الذي والسُّ  فھو بھ إال الواجبُ  یتمُّ  ال ما ألن السَّ

  ".واجب

  الحادیة والسبعون

  .قواعد فى تعارض العام والخاص

  )١٢٤/  ٤( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .خصوصٌ  وفیھ عموٌم، فیھ) ١( »الشَّمسُ  تغیبَ  حتى العصر بعد َصالةَ  ال«: وقولھ

الةِ  في عمومٌ  فیھ  وفیھ غیَرھا، وال مسجدٍ  تحیَّةَ  ال »َصالَةَ  ال«: قولھ في الصَّ

 أحُدكم َدَخلَ  إذا«: قولھ في الوقت عمومُ  فصار »العصرِ  بعدَ « الوقت في ُخصوصٌ 

الةِ  عمومُ  وصار »العصرِ  بعدَ «: قولھ في الوقت وخصوصُ .  »المسجدَ   في الصَّ

 عمومٌ  بینھما صار فلھذا المسجِد، تحیَّةِ  وخصوصُ  »العصرِ  بعدَ  صالة ال«: قولھ

 النَّھيَ  خالفتَ  »َصلِّ «: لھ قلتَ  فإنْ  العصرِ  بعدَ  المسجدَ  إنسانٌ  َدَخلَ  فإذا وخصوٌص،

: یقول فالمؤلِّفُ  األْمر، وخالفتَ  النَّھيَ  وافقتَ  »تصلِّ  ال«: قلت وإن األمَر، ووافقتَ 

  .ُتَصلِّ  فال النَّھي وافق



٤٤ 
 

 التجنُّبُ  فاالحتیاطُ  ونھٌي، أْمرٌ  اجتمعَ  أو وحاظٌر، ُمبیحٌ  اجتمعَ  أنھ: ذلك في والحجةُ 

مَ  وحاظرٌ  مبیحٌ  اجتمعَ  إذا: قالوا كما النَّھي، في الوقوع ِمن خوفاً   فلذلك الحاظُر، قُدِّ

واف وركعتي الَجَماعةِ  إعادةِ  ِمن النَّصُّ  بھ َوَردَ  ما على ونقتصرُ  نمتنعُ   وما الطَّ

  .أشبھھما

  .الخاصِّ  األمرِ  ترجیحِ  إلى: الِعْلم أھلِ  بعضُ  وذھبَ 

ان تعارضَ  بأنَّھ: ذلك وعلّلوا ان، عامَّ  بمسائلٍ  مخصوصٌ  النَّھي في والعامُّ  وخاصَّ

  .علیھا متفقٍ 

 بمسائلٍ  مخصوصٌ  »الشَّمسُ  تغربَ  حتى العصرِ  بعدَ  صالةَ  ال«: النَّھي في فالعامُّ 

فقٍ  واِف، ركعتي وِفْعلُ  الجماعِة، وإعادةُ  الفرائِض، قضاءُ  وھي علیھا، متَّ  الطَّ

ا الُجُمعِة، یومَ  یخطبُ  َدَخلَواإلمامُ  لَمن المسجدِ  تحیَّةِ  وركعتي  العمومُ  ھذا كان فلمَّ

 أشیاٌء، منھ اْسُتثنيَ  لما ألنَّھ ضعیفًة؛ العمومِ  على داللُتھ صارت بمسائَل؛ مخصوصاً 

 بطلت ُخصَّ  إذا العامَّ  إنَّ : قال األصولیین ِمن العلماءِ  بعضَ  إنَّ  حتى. عموُمھ ضعف

 بطلَ  وإذا. العموم إرادةِ  عدمِ  على یدلُّ  تخصیَصھ ألنَّ  نھائّیًا؛ العموم على داللُتھ

الةِ  لألحادیثِ  معارضاً  یكن لم عموُمھ لواتِ  ِفْعلِ  على الدَّ   .سببٌ  لھا التي الصَّ

 كلِّھا، النَّھي أوقاتِ  في ِفْعلُھ یجوز سببٌ  لھ ما أنَّ : المسألةِ  ھذه في الصحیحُ  والقولُ 

  :یأتي لِما والقصیرةِ  الطویلةِ 

ْص، لم: أي محفوٌظ، عموَمھ أنَّ :  أوالً   العمومِ  ِمن أقوى المحفوظُ  والعمومُ  ُیخصَّ

  .المخصوِص 

 َفْلُیصلِّھا نسَیھا أو صالةٍ  عن نامَ  َمنْ «: قولھ في العمومِ  بین الفرقُ  ما: ُیقال أنْ :  ثانیاً 

  .؟ »ركعتین ُیصلِّيَ  حتى یجلسْ  فال المسجدَ  أحُدكم َدَخلَ  إذا«: وقولھ. »َذَكَرھا إذا

 إذا«: قولُھ فلَیُكن الوقت في عامُّ  »نسَیھا أو صالةٍ  عن نامَ  َمن«: قولَھ إنَّ : قلتم فإذا

ا »یجلسْ  فال المسجدَ  أحُدكم َدَخلَ   نامَ  َمن«: قولَھ فإنَّ . َفْرقَ  وال أیضاً  الوقتِ  في عاّمً

  .الوقتِ  في عامٌّ  الصالةِ  في خاصٌّ  »ذكَرھا إذا َفْلُیَصلِّھا نسَیھا أو َصالةٍ  عن

الة في خاصٌّ  »ركعتین ُیصلِّيَ  حتى یجلسْ  فال المسجدَ  أحُدكم َدَخلَ  إذا« وكذلك  الصَّ

 إنَّھ: وتقولون »نسَیھا أو َصالةٍ  عن نامَ  َمن«: بعموم تأخذون فكیف الوقِت، في عامٌّ 

ٌصلعموم بح بعدَ  َصالةَ  ال«: مخصِّ  إذا«: بعمومِ  تأخذون وال »العصرِ  بعدَ « أو »الصُّ

  . »ركعتین یصلِّي حتى یجلَسْ  فال المسجدَ  أحُدكم َدَخلَ 



٤٥ 
 

 ألنَّ  المشركین؛ مشابھة في االشتباهُ  فیھا یقعَ  أنْ  فیبعد بسبب، مقرونة أنَّھا:  ثالثاً 

الةِ  عن النَّھيَ  ھَ  لئال غروِبھا، وقبلَ  الشَّمسِ  طلوعِ  قبلَ  الصَّ  المسلمُ  الُمصلِّي َیَتَشبَّ

الةُ  أُحیلت فإذا غربْت، وإذا طلعتْ  إذا للشَّمسِ  یسجدونَ  الذین بالمشركین  على الصَّ

  .معدومةً  أو بعیدةً  شابھةُ الم كانت معلومٍ  سببٍ 

وا ال«: النَّھي أحادیثِ  ألفاظِ  بعِض  في أنَّھ:  رابعاً   وال الشَّمسِ  ُطلوعَ  بصالِتُكم َتحرَّ

ببِ  َصلَّى: ُیقال بل. متحرٍّ  إنَّھ: ُیقال ال لسببٍ  ُیصلِّي والذي) ١( »ُغروَبھا   .للسَّ

ي لوعَ  قاربتِ  فإذا الشمَس، َیْرقبُ  الذي ھو: والمتحرِّ  الذي أو وَصلَّى، قامَ  مثالً  الطُّ

 وإحدى الشافعي مذھبُ  وھذا. وَصلَّى قامَ  النَّھي َوْقتُ  جاءَ  فإذا النَّھي، َوْقتَ  یرقبُ 

وایتین  عبدِ  وشیِخنا تیمیة، ابنِ  اإلسالمِ  شیخِ  واختیارُ  هللا، رحمھ أحمدَ  اإلمام عن الرِّ

حمن   .باز بنِ  العزیزِ  عبدِ  وشیِخنا سعدي، بنِ  الرَّ

 ُتصلِّي مثالً؛ ساعة بربع الُغروبِ  قبلَ  المغربِ  لصالةِ  المسجدَ  دخلتَ  إذا ھذا؛ وعلى

سولِ  َنْھيِ  في واقعاً  لكنت جلستَ  لو بل َحَرج، وال  عن وسلّم علیھ هللا صلّى الرَّ

  ".ركعتین ُیصلِّيَ  حتى المسجدَ  َدَخلَ  لَمن الجلوسِ 

  الثانیة والسبعون

  )٣٨/  ١١( - المفتوح الباب لقاء

 ثبت النساء في ثبت وما بدلیل، إال النساء في ثبت الرجال في ثبت ما أن واألصل

  ."بدلیل إال الرجال في

  )٩/  ٧٨( - المفتوح الباب لقاء

  تصلي امرأة أمام من المرأة مرور حكم

 فكیف بنعم الجواب كان وإذا المرأة، صالة یقطع المرأة مرور ھل الشیخ فضیلة

  بالرجل؟ فقیده)  المسلم الرجل صالة یقطع: (  مسلم في ذر أبي حدیث یوجھ

A ذكرتھ الذي الحدیث وتوجیھ الرجل، صالة تقطع كما المرأة صالة تقطع المرأة :

 للنساء تثبت التي واألحكام بدلیل، إال للنساء تثبت للرجال تذكر التي األحكام أن ھو

 صریح دلیل ھناك یكن لم فإذا ،األصل وھو القاعدة ھي ھذه بدلیل، إال للرجال تثبت

 یدي بین الكلب مرور أو الصالة، یقطع ال المرأة یدي بین المرأة مرور أن على یدل

 یقطع، ال الحمار مرور أو األسود، الكلب بالكلب وأرید الصالة، یقطع ال المرأة

 المرأة نفس ألن الصالة؛ یقطع ال المرأة یدي بین المرأة مرور: قائل یقول قد: یعني

 الكلب ھذا على یرد لكن الرجل، یدي بین المرأة مرور بخالف بأختھا، تتعلق ال



٤٦ 
 

 للرجال عام أنھ فالصحیح والنساء، الرجال فیھ یفترق ال فھذا والحمار، األسود

 معلقاً  الحكم تذكر التي الكثیرة النصوص من كغیره بالرجل تقییده وأن والنساء،

  ".األحكام في تساویھما واألصل بالنساء، معلقاً  أو بالرجال،

  الثالثة والسبعون

  )١٩/  ٤٤( - المفتوح الباب لقاء

  المسح؟ مدة بانتھاء الوضوء ینتقض ھل

 الساعة المسح مدة تنتھي كانت لو فمثالً  المسح، مدة بانتھاء ینتقض ال أنھ الصحیح

 ألنھ وذلك طھارتك، على فأنت اللیل إلى طھارتك على وبقیتَ  ظھراً، عشرة الثانیة

 ینتھي المسح مدة فانتھاء المسح، مدة بانتھاء الوضوء انتقاض على دلیل ھناك لیس

 إنما وسلم علیھ هللا صلى هللا ورسول الطھارة، بانتھائھ تنتھي وال فقط، المسح بھ

: وھي لھا، ینتبھ أن العلم لطالب ینبغي قاعدة وھذه الطھارة، یوقت ولم المسح وقَّت

 كان ما بقاء األصل ألن شرعي؛ بدلیل إال یرتفع ال فإنھ شرعي بدلیل ثبت ما أن

  ".كان ما على

  الرابعة والسبعون

  )١٦/  ١٢٣( - المفتوح الباب لقاء

 األصل العبادة أمور لكن بدلیل، إال لالستحباب فھو األمر فیھا جاء إذا األدب أمور

  ."واجبة أنھا فیھا

  الخامسة والسبعون

  )٢٧٧/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ة براءة األصل" مَّ ة ُتشغل فال الذِّ مَّ   "بواجب الذِّ

  السادسة والسبعون

  )١٥٣/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 الخشوعِ  ِمن لي ویحُصل ِقراءة، أحسنُ  البعیدُ  المسجدُ  كان إذا: قائل قال إذا:  مسألة

 إلیھ أذھبَ  أن األفضلُ  فھل منِّي، القریبِ  مسجدي في َصلَّیتُ  لو لي یحُصلُ  ال ما

  بالعكس؟ أو مسجدي، وأدعُ 



٤٧ 
 

 أَولى العبادةِ  بذات المتعلِّقَ  الفضلَ  أنَّ : القاعدة حسب لي الظاھر:  الجواب

ھ ومعلومٌ  بمكانِھا، المتعلِّقِ  الفضلِ  ِمن بالمراعاة  أن األفضلَ  فإنَّ  أخشعَ  كان إذا أنَّ

 أو كثیراً، یلَحنُ  أو الصالةِ  في یتأنَّى ال مسجِدكَ  إمامُ  كان إذا خصوصاً  إلیھ، تذھبَ 

لَ  أنْ  توجب التي األشیاءِ  ِمن ذلك أشبھ ما   ".أجلِھِ  ِمن مسجِده عن اإلنسانُ  یتحوَّ

  )٢٧٨/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 وھذه. بمكاِنھا المتعلِّقِ  الَفْضلِ  ِمن بالمراعاةِ  أَولى العبادةِ  بذات المتعلِّقَ  الَفْضلَ  

َملُ : العلماءُ  قال ولھذا فقھیٌة، قاعدةٌ  ُنوِ  ِمن أَولى القُُدومِ  طوافِ  في الرَّ  البیت؛ ِمن الدُّ

َملَ  ألنَّ  ُنو العبادِة، بذاتِ  یتعلَّقُ  الرَّ   ".بمكاِنھا یتعلَّقُ  البیت ِمن والدُّ

  )٣٥٥/  ٧( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 لكن تیسر وإذا اللیل، في یرمي أن فلھ النھار، في الرمي لإلنسان یتیسر ال كان إذا 

 اللیل؛ في یرمي فإنھ طمأنینة، وأكثر لھ أیسر یكون اللیل وفي والمشقة، األذى مع

 دام وما العبادة، بزمن المتعلق من بالمراعاة أولى العبادة بذات المتعلق الفضل ألن

  ".ذلك عدم فاألصل الرمي، وقت آخر یحدد صریح صحیح دلیل ھناك لیس أنھ

  )١٥/  ١١٨( - المفتوح الباب لقاء

 في تصلي أم، األرض تحت أم الحرام، المسجد سطح في الصالة: أفضل أیھما

  التوسعة؟ في كانت ولو الصفوف

، المسجد خارج الصالة من بكثیر أفضل األسفل في أو السطح في الصالة أن شك ال

 غیر في صلّى ألنھ، تصح ال مكان فیھ والمسجد المسجد خارج الصالة نرى إننا بل

 ولھذا، وبأفعالھم مكانھم في المسلمین اجتماع في نظر لھ والشرع، االجتماع مكان

  .المكان في وكذلك واحداً  فعلھم لیكون ویتابعوه باإلمام یقتدوا أن أمروا

 أقرب ذلك ألن-  اإلمام فیھا التي الطبقة في یصلي أن أفضل أیھما: لي قل لكن

 لھ أخشع السطح في صالتھ كان إذا: نقول ھنا السطح؟ في یصلي أن أو -لإلمام

 العبادة بذات المتعلق الفضل ألن أفضل؛ فھو التشویش عن وأبعد لقلبھ وأحضر

  ".العبادة بمكان المتعلق الفضل بمراعاة أولى
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  السابعة والسبعون

  )١٧٢/  ٤( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

ةَ    :شرطان لھا بالحدیثِ  االستداللِ  صحَّ

ةُ : األول الشرط   .وسلّم علیھ هللا صلّى الرسول إلى الحدیثِ  صحَّ

ةُ :  الثاني الشرط  علیھ هللا صلّى الرسول عن یصحَّ  لم فإنْ  الُحكِم، على الداللةِ  صحَّ

اللة تصحَّ  ولم صحَّ  وإن مرفوٌض، فھو وسلّم   ".مرفوضٌ  بھ فاالستداللُ  الدَّ

  والسبعون الثامنة

  )٢٢٦/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 لو ألنھ ؛بمنكرٍ  لیس وأنھ َجواِزه، على دلیلٌ  الوحي نزولِ  َزَمنِ  في للشيء هللاِ  إقرارُ 

  :ذلك ودلیل بھ، یعلمْ  لم الرسولُ  كان وإن هللاُ، ألنكَره منكراً  كان

ُتونَ  إِذْ  َمَعُھمْ  َوُھوَ  هللاَِّ  ِمنَ  َیْسَتْخفُونَ  َوالَ  النَّاسِ  ِمنَ  َیْسَتْخفُونَ {: تعالى هللا قول: أوالً   ُیَبیِّ

ُ  َوَكانَ  اْلَقْولِ  ِمنَ  َیْرَضى الَ  َما  علیھم هللاُ  فأنكرَ ] النساء[} * ُمِحیًطا َیْعَملُونَ  ِبَما هللاَّ

توا إنما ألنھم بھ؛ یعلمون ال الناسَ  أنَّ  مع للقولِ  تبییَتھم  على ھذا فدلَّ  منكراً، أمراً  َبیَّ

  .بھ یعلمون ال الناسُ  كان وإنْ  هللا، َیَدَعھُ  أن یمكن ال المنكرَ  األمرَ  أن

.  ینزل والقرآنُ  َیعزلون كانوا بأنھم الَعْزلِ  جوازِ  على استدلُّوا الصحابةَ  أن: ثانیاً 

  ".تعالى هللا بإقرارِ  منھم استداللٌ  وھذا

  التاسعة والسبعون

  )٢٣٣/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ِمن قیدٍ  أيِّ  إدخال یجوز ال فإنَّھ مطلقاً  الشارع عن َوَردَ  ما أن: األصولیة القاعدة

 تفیدك القاعدةُ  وھذه. الشرعُ  أطلقھ ما نقیِّد أن لنا لیس ألنھ ؛بدلیل إال علیھ القیود

 الُخفَّیِن، على المسحَ  الشارعُ  أطلقَ  فقد الُخفَّیِن، على المسحُ  منھا مسائَل؛ في كثیراً 

ٍن، نوعٍ  ِمن یكون أن الُخفِّ  في یشترط ولم  ذكروا عیوبٍ  ِمن سلیماً  یكون أن وال معیَّ

 أطلَقھ ما إطالقُ  علینا فالواجبُ  ،) ١( أشبھھ وما كالخرق المسحِ  ِمن مانعة أنھا

مُ  لسناالذین ألننا الشرُع؛ ا فینا، َیحكمُ  الذي ھو الشرعُ  ولكن بالشرِع، نتحكَّ  أن أمَّ

  ."َحقِّنا ِمن لیس أنھ َشكَّ  ال فھذا الشرعُ  أطلقھ أْمرٍ  على قیوداً  ُندِخلَ 
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  الثمانون

  )٢٤٢/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

أ نوِمھ، ِمن استیقظَ  َرُجلٌ  الةِ  ِمن انتھاِئھ وبعد إماماً، یصلِّي وذھب فتوضَّ  رأى الصَّ

  .صحیحةٌ  صالُتھم المأمومون: نقول فھنا بھا، جاھالً  كان ولكن جنابٍة، أََثرَ  علیھ

الِة، أثناءِ  في المأمومینَ  ِمن أحدٌ  أو ھو َعلِمَ  فإنْ  الصالَة، یعیدُ  فإنھ ھو؛ أما  الصَّ

الةُ    .باطلةٌ  فالصَّ

 أنَّ  َعلِمَ  َمن إال حاٍل، بُكلِّ  صحیحةٌ  المأمومینَ  صالةَ  أنَّ : المسألة ھذه في والصحیح

  .ُمحِدثٌ  اإلِمامَ 

 علیھم بواجبٍ  وال بوسِعھم ولیس بالجھِل، معذورون فھم جاھلین، كانوا ألنھم وذلك

 ھذا كان فإذا ال؟ أم جنابةٌ  علیك وھل ال؟ أم ُوُضوءٍ  على أنت ھل: إماَمھم یسألوا أن

  !!صالُتھم؟ َتبطلُ  فكیف ُمحدٌث، أنھ یعلم وھو بھم وَصلَّى یلزُمھم ال

ةٌ  قاعدةٌ  وھھنا لیلِ  بمقتضى صحیحٍ  َوْجھٍ  على شیئاً  َفَعلَ  َمن أنَّ « :وھي جداً  مھمَّ  الدَّ

 على الدلیلُ  قامَ  ما أبطلنا لو ألننا ، »شرعيٍّ  بدلیلٍ  إال إبطالُھ یمكن ال فإنَّھ الشَّرعي،

ِتھِ   فھم علیھ، ومشقَّةٌ  للمكلف وإعناةٌ  الشرِع، على ِعْلمٍ  بال قولٌ  ھذا في لكان صحَّ

  .ُحكمھ یلزمھم ال فإنَّھ بھ یكلَّفوا لم وما اإلِماِم، بھذا االقتداء ِمن بھ أُِمُروا ما فعلوا

  الحادیة والثمانون

  )٢٤٣/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

الةُ، انتھتِ  حتى بھا یعلمْ  ولم والمأموُم، ھو یجھلُھا بنجاسةٍ  اإلِمامُ  َصلَّى فإذا  فإنَّ  الصَّ

 صالُتھ تصحُّ  فال اإلِمامُ  وأما بالجھِل، معذورون ألنَّھم صحیحٌة؛ المأمومینَ  صالةَ 

الَة؛ یعیدُ  ثم بدِنِھ، على أو ثوِبھِ  في التي النجاسةَ  یغسلَ  أن فیجبُ   َشْرطِ  ِمن ألنَّ  الصَّ

ةِ  الةِ  صحَّ   ".المشروطُ  تخلَّفَ  الشرطُ  تخلَّفَ  إذا أنھ: والقاعدةُ . النجاسةِ  اجتنابَ  الصَّ

  الثانیة والثمانون

  )٢٧٢/  ٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

ھ الشرعیةُ  والقاعدةُ  قُوا{: تعالى لقولھ ،العجزِ  مع واجبَ  ال أنَّ َ  َفاتَّ } اْسَتَطْعُتمْ  َما هللاَّ

ُ  ُیَكلِّفُ  الَ {: وقولھ ،] ١٦: التغابن[  جاء فإذا ،] ٢٨٦: البقرة[} ُوْسَعَھا إِالَّ  َنْفًسا هللاَّ

فَّ  وَوَجدَ  المصلِّي ھ َتمَّ  قد الصَّ ، في لھ مكان ال فإنَّ فِّ  لُعذرٍ  انفراُده یكون وحینئذٍ  الصَّ
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 هللا، رحمھ تیمیة ابنِ  اإلسالمِ  شیخِ  اختیارُ  وھو وسٌط، القولُ  وھذا صالُتھ، فتِصحُّ 

وابُ  وھو. َسعدي بن الرحمن عبد وشیِخنا   ".الصَّ

  الثالثة والثمانون

  )١٦٥/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  للتعلیل؟ أو للتشبیھ ھنا الكاف ھل »إبراھیم آل على َصلَّیت كما«: قولھ

 إیراداً  أنفسھم على فتحوا وھؤالء للتشبیھ، إنھا: یقولون العلماء أكثر: الجواب

 ھذا؛ وعلى بھ، الُمشبَّھ دون المشبَّھ أن القاعدة بأن وذلك عنھ، الجواب إلى یحتاجون

َ  سألت فأنت دٍ  على صالةً  هللاَّ الة دون وآلھ محمَّ  أنَّ  ومعلومٌ  إبراھیم؟ آل على الصَّ

 القاعدة یعارض ھذا ألن اإلشكال؛ حصل فلذلك وآلھ، إبراھیم ِمن أفضل وآلھ محمداً 

  .بھ المشبَّھ من أدنى المشبَّھ أن: وھي علیھا المتفق

  .بأجوبة ذلك عن وأجابوا

د فیھم یدخل إبراھیم آل إن: العلماء بعض فقال الةُ  علیھ محمَّ الُم، الصَّ  من ألنھ والسَّ

الةُ  علیھ للرسول ُسئل فكأنھ أبوه، فإبراھیم آلھ، المُ  الصَّ الة والسَّ تین، الصَّ ة مرَّ  مرَّ

د على َصلِّ  اللھم« الخصوص باعتبار ة ،»محمَّ  َصلَّیت كما« العموم باعتبار ومرَّ

  .بواضح ولیس شيء، فیھ جواب ھذا ولكن »إبراھیم آل على

ل باب ِمن ھذا وأنَّ  ـ الكاف: أي ـ للتعلیل إنھا: العلماء بعض وقال  هللا بفعل التوسُّ

 آل على منك الفضلُ  َسَبقَ  سبحانك أنك كما: یعني الالحق، الفعل لتحقیق السابق؛

 مشبَّھ ھناك یكون أن یلزم ال وھذا وآلھ، محمد على منك الفضلَ  فأْلِحقِ  إبراھیم؛

ھ   .بھ ومشبَّ

  للتعلیل؟ الكاف تأتي وھل: قائل قال فإن

  .مثالھا إلى واستمعْ  العلماء، كالم من إلیھا استمعْ  للتعلیل، تأتي نعم،: قلنا

  َوَردْ  لتوكید وزائداً  ُیعنى...قد التَّعلیل وبھا بكافٍ  َشبِّھ:مالك ابن قال

  .التعلیل بھا ُیقصد قد أنھ »ُیعنى قد التعلیل وبھا«: بقولھ فأفاد

] ١٥١: البقرة[} َعلَْیُكمْ  َیْتلُو ِمْنُكمْ  َرُسوالً  ِفیُكمْ  أَْرَسْلَنا َكَما{: تعالى فكقولھ المثال وأّما

  .سبق لما للتعلیل ھنا الكاف فإن
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 یجوز كان وإن لھدایتكم،: أي] ١٩٨: البقرة[} َھَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ{: تعالى وكقولھ

كرَ  واذكروه: یعني التشبیھ، فیھا   .إلیھ ھداكم الذي الذِّ

 التوسل باب من للتعلیل »َصلَّیت كما«: قولھ في الكاف أنَّ : أعني ـ القول فھذا

  ".إشكال علیھ َیِردُ  ال الذي األصحُّ  القول ھو ـ الالحق تحقیق إلى السابق بالفعل

  الرابعة والثمانون

  )٢٤٢/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ھنا والالم الُمصلِّي، على یعود الضمیر: »لھ«.  »یدیھ بین المارِّ  ردٌّ  ولھ«: قولھ

 لإلباحة، فھي بالالم َعبَّروا إذا العلماء أن: الفقھ أصول في القاعدة ھي كما لإلباحة

  .واجب: أي... یفعل أن علیھ:قالوا فإذا للوجوب، فھي »على«بـ َعبَّروا إذا أنَّھم كما

  .جائز: أي.. یفعل أن لھ

  الخامسة والثمانون

  )٣٥٤/  ٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .»والنسیان بالجھل فیھ ُیعذر المحظور فِْعلَ  أنَّ «: الشرعیة القاعدة

  السادسة والثمانون

  )١٠٢/  ٥( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 أن لإلنسان وأن یجوز، ال المسجد من والخروج الحجز أن المسألة ھذه في الصحیح

 لكن ،) حق فرفعھ حق بغیر وضعھ كان ما: (القاعدة ألن المفروش؛ المصلى یرفع

 درأ ألن( یرفع فال ذلك، أشبھ ما أو بغضاء، أو عداوة من برفعھ المفسدة خیفت لو

  )المصالح جلب من أولى المفاسد

  السابعة والثمانون

  )١٣٤/  ٦( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ھذه أمثلة ومن المعین، ھذا عن النظر بغض الحكم إثبات المرادمفیدة  قاعدة

 یحجم أحدھما البقیع في رجلین على مرَّ  وسلّم علیھ هللا صلّى النبي أن المفیدة القاعدة

  .»والمحجوم الحاجم أفطر«: وسلّم علیھ هللا صلّى النبي فقال اآلخر،
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: قال ـ هللا رحمھ ـ اإلسالم شیخ شیخھ على أورد إنھ: ـ هللا رحمھ ـ القیم ابن یقول

 الحاجم أفطر«: قال وسلّم علیھ هللا صلّى والرسول یفطر، ال الجاھل إن: نقول كیف

  ؟ »والمحجوم

 بقطع الحكم إثبات بھ المراد ھذا إن: ـ هللا رحمھ ـ تیمیة ابن اإلسالم شیخ فأجاب

 المعین، الشخص في نظرنا الحكم ثبت فإذا المعینین، الشخصین ھذین عن النظر

  .الحكم ھذا مقتضى لزوم شروط علیھ وطبقنا

 فقط، وعمرو لزید شرعاً  لیس الشرع ألن العلم؛ لطالب مفیدة قاعدة الحقیقة في وھذا

  ".بعضاً  بعضھا یصادم ال ونصوصھ جمیعاً، لألمة بل

  الثمانیة والثمانون

  )١١٩/  ٨( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "یصح ال فإنھ محرم عقد كل أن القاعدة "

  والثمانون التاسعة

  )١٨٩/  ٨( - المستقنع زاد على الممتع الشرح

 علیھ هللا صلّى الرسول سنة علیھا دلت التي القاعدة ھذه الفساد، یقتضي والنھي

  »رد فھو أمرنا علیھ لیس عمالً  عمل من«: وسلّم علیھ هللا صلّى لقولھ وسلّم

  التسعون

  )٢٨٣/  ٨( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 أن للرجل یجوز ولھذا ،»علمھ یشترط ال رضاه یشترط ال من أن«: الفقھیة القاعدة

 فائدة فال رضاھا، یشترط لم وإذا رضاھا، یشترط ال ألنھ تعلم؛ لم وإن زوجتھ یطلق

  ".العلم اشتراط من

  الحادیة والتسعون

  )٣٤٩/  ٨( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  »بمعانیھا األلفاظ في العبرة أن«: العامة القاعدة
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  الثانیة والتسعون

  )١٢٢/  ٩( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .»فال ال وما رھنھا یجوز بیعھا یجوز عین كل«: القاعدة

 ولدك، رھنتني إذا إال أدیِّنك ال: الدائن لھ فقال یستدین، أن أراد إنسان: األول المثال

  .بیعھ یصح ال الولد ألن یصح؛ ال فھذا ولدي، أرھنك بأس ال: فقال

 إلى فجاء الماشیة، ھذه یحرس كلب ولھ ماشیة عنده بدوي إنسان: الثاني المثال

 أرھنك: قال برھن، إال أقرضك ال: قال لایر، ألف تقرضني أن أرید: وقال إنسان

 فال فائدتھ، فما بیعھ یصح ال كان فإذا بیعھ، یصح ال الكلب ألن یصح؛ ال فھذا كلبي،

 إذا ألنھ إطالقاً؛ رھنھا في فائدة فال بیعھا یصح ال العین كانت فإذا توثقة، فیھ یكون

 ممنوعاً  الرھن صار حقھ، لیستوفي الرھن یبیع أن الدین صاحب وأراد الدین، حل

  .یستفید فال بیعھ

 من یستدین أن فأراد ذریتھ، وعلى علیھ موقوف بیت عنده إنسان: الثالث المثال

 وما بیعھ یصح ال ألنھ یجوز؛ فال البیت، أرھنكھذا: قال رھن، من بد ال: فقال آخر،

  .رھنھ یصح ال بیعھ یصح ال

 البیت وكان بیتي، أرھنك: قال رھناً، منك أرید: قال آخر إنسان: الرابع المثال

  ".یشغل ال والمشغول بیعھ، یصح ال ألنھ یصح؛ فال سابق إلنسان مرھوناً 

  الثالثة والتسعون

  )١١٩/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  ".العامة الشرعیة القاعدة ھي ھذه تفریط، أو بتعدٍّ  إال یضمن ال واألمین"

  الرابعة والتسعون

  )١٣٦/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 في قولھ ُیقبل لم نفسھ لمصلحة العین قبض من أن: الفقھاء عند المعروفة القاعدة

  ."الرد

  :القاعدة على ویتفرع

 نعم الرد؟ في قولھ ُیقبل فھل بیده، ھي لمن ال العین لصاحب المنفعة كانت إذا أنھ

 إني: الُموَدع فقال یطلبھ، جاء ثم شیئاً  إنسان عند أودع كرجل الودیعة،: مثل یقبل،
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 فھو مالكھا، لمصلحة العین قبض إنما ألنھ الُموَدع؛ قول القول فھنا علیك، رددتھ قد

  .حفظھا في لھ كالوكیل

 بید المستأجرة العین فإن المستأجرة، كالعین جمیعاً  لمصلحتھما المنفعة كانت إذا أما

 تم التي المنفعة استیفاء أجل من لمصلحتھ فھي مالكھا، ومصلحة لمصلحتھ المستأجر

 قول القول: نقول فھل علیھا، المتفق األجرة أجل من مالكھا ولمصلحة علیھا، العقد

ر؟ قول القول نقول أو المستأجر،  جانب یغلبون ـ هللا رحمھم ـ الفقھاء الُمؤجِّ

 فإنھ ردھا وادعى الطرفین، لمصلحة اإلنسان بید العین كانت إذا: یقولون االحتیاط،

 بالصدق المعروف الرجل بین فرق ال أنھ: ھذا في كالمھم وظاھر ببیِّنة، إال ُیقبل ال

 بأنھ قیل لو ولكن لنسیان،وا والخیانة بالكذب المعروف والرجل والحفظ، واألمانة

 رحمھم ـ الفقھاء إلیھ ذھب ما فالقول قرینة یكن لم فإذا أوالً، القرائن إلى النظر یجب

 بیده، ھي من قول أو المالك، قول القول إن: ُیقال أن ینبغي فال القرینة مع أما ـ، هللا

 األحوال قرائن ألن للصواب؛ األقرب ھو وھذا القرینة، تقتضیھ ما إلى یرجع بل

 یطلبھ جاء ثم حافظاً، صدوقاً  أمیناً  رجالً  أعار شخصاً  أن فلو البینة، بمنزلة شواھد

 معروف والمعیر علّي، ترده لم: المعیر وقال علیك، رددتھ قد: المستعیر فقال

 ثقة الرد ادعى الذي ھذا ألن المعیر؛ قول القول إن: نقول أن یسوغ ال فھنا بالنسیان،

  .الیمین من بد ال لكن قولھ القول فیكون حافظ، صدوق

 وبین ـ السالم علیھ ـ یوسف بین حكم الذي الحاكم أرأیتم عملھا، تعمل والقرائن

 ِھيَ  َقالَ { نفسھ؟ عن ـ السالم علیھ ـ یوسف دافع حینما قال ماذا العزیز، امرأة

 حكم الحاكم فھنا سوءاً؟ بھا أراد أنھ ادعت وھي] ٢٦: یوسف[} َنْفِسي َعنْ  َراَوَدْتِني

: قال ولكن ـ والسالم الصالة علیھ ـ لیوسف وال للمرأة، بالبراءة یحكم ولم بالقرینة،

 ُدُبرٍ  ِمنْ  قُدَّ  َقِمیُصھُ  َكانَ  َوإِنْ }{اْلَكاِذِبینَ  ِمنَ  َوُھوَ  َفَصَدَقتْ  قُُبلٍ  ِمنْ  قُدَّ  َقِمیُصھُ  َكانَ  إِنْ {

اِدِقینَ  ِمنَ  َوُھوَ  َفَكَذَبتْ   ھرب الرجل أن فمعناه دبر من كان إذا ألنھ] یوسف[} * الصَّ

 نفسھا عن المدافعة ھي فالمرأة قُُبل من كان وإذا بقمیصھ، فأمسكت ولَِحَقتھ منھا

  .قرینة فھذه القمیص، مزقت حتى

 یدعي أن والقسامة األصل، وُیھدر بالقرینة، فیھا ُیحكم القتل في: القسامة كذلك

 لیس القتیل وأولیاء عداوات، بینھم وكان صاحبھم، قتلوا أنھم قبیلة على جماعة

 عدم فاألصل قتیلھم، قتل الذي ھو القبیلة ھذه من فالناً  أن حلفوا لكن بینة، عندھم

 ُتجرى القبیلتین بین الظاھرة العداوة وھي القرینة لوجود لكن نفس، قتل وھذا ذلك

 صاحبھم قتل الذي ھو الرجل ھذا أن یمیناً  خمسین المقتول أولیاء حلف وإذا القسامة،

 تقم لم ما ھذا مثل في الفقھاء إطالق إن: یقال أن فینبغي بالقرینة، حكم فھذا قُِتل،
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 ُیعمل فإنھ األصل على تغلب قویة قرینة وجد فإذا األصل، على تغلب قویة قرینة

  ".بھا

  الخامسة والتسعون

  )٢٠٠/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .الضمان فعلیھ شیئاً  أتلف من كل أن القاعدة 

  السادسة والتسعون

  )١٧٩/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  "بمثلھ یضمن المثلي أن القاعدة"

  السابعة والتسعون

  )٢٠٣/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 الدابة، رابط: أي »ضمن إنسان بھ فعثر ضیق بطریق دابة ربط وإن«: وقولھ

 یحرم المكان ھذا ألن الضمان؛ فعلیھ رفستھ ولكنھا بھا یعثر لم فلو ُموِقفُھا، وكذلك

 فنخسھا إنسان وجاء الضیق المكان ھذا في أوقفھا فإن فیھ، الدابة یوقف أن علیھ

 المباشر فھو الرجل، بفعل حصل اآلن التلف ألن الرابط؛ على ضمان فال فرفستھ

 من على فالضمان آخر برجلھا فضربت نخسھا وإن رابطھا، على ضمان فال

ل وھذا نخسھا،   .ومتسبب مباشر: القاعدة على ُیَنزَّ

  )٩١/  ١٤( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 اجتمع وإن الدیة، فعلیھما متسببان اجتمع وإن الدیة، فعلیھما مباشران اجتمع فإن

 ال كان وإن وحده، المباشر فعلى تضمینھ یمكن المباشر كان فإن ومباشر، متسبب

  .وحده المتسبب فعلى تضمینھ یمكن

 أو عمداً  سواء اإلنسان، ھذا بھا فیقتل تقتل، آلة اإلنسان یأخذ أن: المباشرة مثال

  .شاھق من یلقیھ أو خطأ،

 لكنھ یباشر لم فھذا الناس، فیھا فیقع الناس، طریق في حفرة یحفر أن: السبب ومثال

  .علیھ الضمان فیكون تسبب،

   .الدیة فعلیھما شخص، قتل في اثنان یشترك أن: المباشرین ومثال

  .الدیة فعلیھما الطریق، في حفرة حفر في اثنان یشترك أن: المتسببین ومثال
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 علیھا، آخر شخص ووقف حفرة، حفر شخص: والمتسبب المباشر اجتماع ومثال

 ألنھ الدافع؛ وھو المباشر على فالضمان ومات، سقط حتى فیھا فدفعھ إنسان فجاء

  .المتسبب من بالجنایة صلة أقوى

 إنساناً، بھا فقتل القتل، على مواطأة بدون سكیناً  إنساناً  أعطى شخصاً  أن لو وكذلك

 أن لو كما المتسبب، فعلى تضمینھ یمكن ال المباشر كان فإن المباشر، على فالضمان

 ومتسبب، مباشر فعندنا األسد، فأكلھ األسد، بحضرة مكتوفاً  إنساناً  ألقى رجالً 

 فالضمان األسد، بحضرة مكتوفاً  الرجل ألقى الذي ھو والمتسبب األسد، ھو المباشر

 معتٍد، غیر المباشر كان إذا كذلك تضمینھ، یمكن ال المباشر ألن المتسبب؛ على ھنا

 الضمان فإن السبب، ذلك على مبنیة المباشرة وكانت المعتدي، ھو المتسبب وكان

 فقتلھ قتلھ، یوجب بما شخص على جماعة شھد لو مثل وذلك المتسبب، على یكون

 والمتسبب السلطان المباشر فھنا قتلھ، عمدنا: وقالوا رجعوا، ذلك بعد ثم السلطان،

غ على مباشرتھ بنى قد المباشر لكن الشھود، ھم  الشھود، شھادة وھو شرعي، مسوِّ

 على أقر الذي ھو السبب وھذا للقتل، الموجبة الشھادة ھذه من یتخلص أن یمكنھ وال

  .حالتان فھاتان المتسبب، على الضمان فیكون بالجنایة، نفسھ

 على یكون فالضمان تكلیفھ، لعدم تضمینھ؛ یمكن ال المباشر كان إذا: الثالثة والحال

 وھنا السبب، ھو ألنھ اآلمر؛ على فالضمان بالقتل، مكلف غیر أمر كمن المتسبب،

 ما اإلنسان ھذا أمر ولوال لھ، قصد ال ألنھ تضمینھ؛ یمكن فال مكلف غیر المباشر

  .قتل

  الثامنة والتسعون

  )٢١٣/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  .الضمان عدم البھیمة أتلفت فیما األصل أن القاعدة

  التاسعة والتسعون

  )٩٣/  ١٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  العرفیة ولغتھم كالمھم من یعرفونھ ما على یحمل الناس كالم أن العامة، القاعدة
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  ئةالم

  )١٦٦/  ١٣( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  الخمسة األحكام فیھ تجري أن یمكن مباح كل أن تقدم، كما عندنا القاعدة

  مئة وواحد

  )٩/  ٥٣( - المفتوح الباب لقاء

  الشرعیة القاعدة ھذه غارم، وإما غانم إما المغالبة؛ على مبناھا معاملة كل: والمیسر

  ئة واثنینم

  )٤/  ٧٣( - المفتوح الباب لقاء

  "جمیعاً  بھما األخذ وجب معنیین احتملت إذا اآلیة أن: التفسیر علم في القاعدة

  مئة وثالثة

  )٢١/  ١٢١( - المفتوح الباب لقاء

  اللحیة؟ في القبضة أخذ قول في رأیكم ما

A عن سنة صحابي، عن وسنة والسالم، الصالة علیھ الرسول عن سنة لدینا 

: ( قال فقد والسالم الصالة علیھ الرسول عن السنة أما صحابي، عن وسنة الرسول

  .القبضة على زاد ما أخذ في یرخص ولم یقیدھا، ولم)  اللحى أعفوا

 اعتمر أو وأظنھ حج إذا كان: عنھما هللا رضي عمر ابن فـ الصحابي سنة وأما

  .قصھ القبضة عن زاد فما لحیتھ على قبض

  .الصحابة من ثالثة أو اثنین عن یرَوى وكذلك النسك، في بل دائماً  یقصھ لیس

م فھل  هللا ألن وسلم؛ علیھ هللا صلى الرسول سنة الصحابي؟ سنة أو الرسول سنة ُتَقدِّ

 مأمورون فنحن] ٦٥:القصص[}  اْلُمْرَسلِینَ  أََجْبُتمُ  َماَذا َفَیقُولُ  ُیَناِدیِھمْ  َوَیْومَ { : یقول

  .ویترك قولھ من یؤخذ كل معصومین، غیر فھم غیرھم أما الرسل، بإجابة ومكلفون

 العلماء؛ عند الشرعیة فالقاعدة ذلك یفعل الحدیث راوي وھو عمر ابن كون وأما

 الروایة ألن رأى؛ بما ال روى بما العبرة أن: األصول وعلماء المصطلح، علماء

 فھذه ولھذا معصوم، غیر والرأي معصوم، عن خبراً  نقل معصوم عن معصومة

  .القواعد أنفع من القاعدة
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 مسألة عشرین من أكثر - أظن- ذكر الموقعین إعالم في هللا رحمھ القیم ابن ذكر وقد

  ".رأى بما ال روى بما العلماء وأخذ روى، ما الراوي فیھا خالف

  مئة وأربعة

  )٢٥/  ١٢٥( - المفتوح الباب لقاء

  .منھ أوثق ھو من الثقة فیھ خالف ما الشاذ أن: الحدیث مصطلح في القاعدة

  مئة وخمسة

  )٢٠/  ١٣٠( - المفتوح الباب لقاء

  "الُمْحَكم إلى المتشابھ رد وھي القرآن علیھا دل والتي المعروفة القاعدة"

  مئة وستة

  )٢٦/  ١٤٩( - المفتوح الباب لقاء

  واجب؟ فھو بھ إال الوجوب یتم ال ما: تقول التي القاعدة على أمثلة أو مثاالً  نرید

A  ًتتجر أن یلزمك: نقول فھل یزكي، أن علیھ یجب نصاباً  ملك إذا اإلنسان: مثال 

  .یلزمك ال نصاباً؟ تملك حتى

 زاد ملك في تسعى أن علیك یجب: نقول فھل الحج، علیھ وجب وراحلة زاداً  ملك إذا

  .ال وراحلة؟

 بھ إال الواجب یتم ال فما الشيء وجب إذا لكن مثاالن، وھذان جداً، كثیرة واألمثلة

: نقول ال مستحقیھا، إلى یرسلھا أن علیھ فیجب الزكاة علیھ وجبت: مثالً  واجب، فھو

  .الفقیر إلى توصلھا أن بنفسك أنت علیك یجب: نقول بل الفقیر، یأتیك حتى انتظر

  مئة وسبعة

  )٢٦/  ١٨٤( - المفتوح الباب لقاء

  ).للعدم نقالً  لیس النقل عدم إن: (القاعدة 
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  مئة وثمانیة

  )١٨/  ١٢( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 ال فإنھا عذر بدون وقتھا خرج حتى اإلنسان تركھا إذا مؤقتة عبادة كل أن"  القاعدة

 ال یصلي كي اإلنسان یقوم ثم وقتھا یخرج حتى الصالة ترك ذلك مثال ،"  منھ تقبل

 یقضیھ أن أراد ثم ، عذر بدون عمداً  رمضان من یوم صیام ترك كذلك ، منھ تقبل

 عمالً  عمل من:((  وسلم علیھ هللا صلى قولھ والدلیل ، منھ یقبل ال:  نقول ذلك بعد

  )) رد فھو أمرنا علیھ لیس

  مئة وتسعة

  )١٣٩/  ١٢( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 إال واإلباحة الحل والمنافع األعیان في األصل"  أن العلم أھل عند المقررة القواعد

  . والسنة ، الكتاب نصوص من مستمدة القاعدة وھذه ،"  تحریمھ على الدلیل قام ما

  .) َجِمیعا اْألَْرِض  ِفي َما لَُكمْ  َخلَقَ  الَِّذي ُھوَ :( تعالى قولھ فمن:الكتاب أما

 فال فرائض فرض تعالى هللا إن: "  وسلم علیھ هللا صلى قولھ فمن السنة وأما

 فال نسیان غیر بكم رحمة أشیاء عن وسكت ، تعتدوھا فال حدوداً  وحد ، تضیعوھا

  " عفو فھو عنھ سكت ما"  أن وأخبر"  عنھا تبحثوا

  مئة وعشرة

  )٢٦/  ١٧( -  عثیمین ابن ورسائل فتاوى مجموع

 إجراء یجوز ھل وضخماً  كبیراً  األنف كان إذا:  تعالى هللا رحمھ الشیخ فضیلة سئل

  للوجھ؟ مناسباً  یصبح بحیث لتجمیلھ عملیة

 جائزة، العیب إلزالة العملیة أن األمور ھذه في القاعدة: بقولھ فضیلتھ فأجاب

 لعن   وسلم وآلھ علیھ هللا صلى   النبي أن ذلك ودلیل جائزة، غیر للتجمیل والعملیة

 هللا رضي   الصحابة ألحد أِذنَ  ولكنھ السن، تجمیل أجل من أسنانھن في المتفلجات

 إلزالة كان ما أن: فالقاعدة ذھب، من أنفاً  یتخذ أن وقطع أنفھ أصیبت لما   عنھ

  .بجائز لیس فھو التجمیل لزیادة كان وما جائز، فھو عیب

 أو عیب، إزالة ھذا ألن بأس؛ فال لتعدیلھ عملیة وأجرى أعوج األنف كان لو: فمثالً 

  .عیب إزالة ألنھ بأس فال لتعدیلھا عملیة فأجرى حوالء العین كانت
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 كان إذا أما عملیة، بإجراء بأس وال عیب فھذا عیباً  یعتبر كبره كان إذا األنف ھذا

  ".یجوز ال والتفلج كالتفلّج، فھو تجمیالً  یعتبر ھذا فإن أجمل یكون وتصغیره كبر فیھ

  القاعدة

  ١/١٦٣شرح صحیح البخاري 

  "ال یلزم من الفضل الخاص الفضل العام"

  القاعدة

  ١٦٥ /١صحیح البخاريشرح 

  "اإلشارة الُمفھمة تقوم مقام المنطوق

  القاعدة

  ٣٥٣ /١شرح صحیح البخاري

  "الحالة النادرة ال عبرة بھا"

  القاعدة

  ٣٥٣ /١شرح صحیح البخاري

  "ما ثبت للنبي صلى هللا علیھ وسلم فھو ثابت لألمة من بعده"

  القاعدة

  ٣٩١ /١شرح صحیح البخاري

  "یفید اإلباحةاألمر بعد اإلستئذان "

  القاعدة

  ٤٧٠ /١شرح صحیح البخاري

  "حكم الشئ ُیعرف بالنص وبذكر مستلزمات النص"
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  القاعدة

  ٥١٠ /١شرح صحیح البخاري

  "ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة"

  القاعدة

  ٢/٢٤٠شرح صحیح البخاري

  "القیاس فى باب العبادات ممنوع"

  القاعدة

  ١٧١/ ٥شرح صحیح البخاري

  "بالعقوبة ال یرفع الحكم الجھل"

  القاعدة

  ٨/٩٦شرح صحیح البخاري 

  "تفضیل الجنس ال یستلزم تفضیل األفراد"

  القاعدة

  ٨/١٤٥شرح صحیح البخاري 

  "إذا كان للصحابي أقوال فى مسألة فأصحھما ما وافق السنة"

  القاعدة

  ٨/١٦٧شرح صحیح البخاري

  "كل من ادعى وجود شئ فاألصل عدم وجود ذلك الشئ"

  القاعدة

  ٨/٤٩٨شرح صحیح البخاري

  "انتفاء الموأخذة ال یستلزم انتفاء الحكم"
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  القاعدة

  ٨/٤٠٠شرح صحیح البخاري

  "كل مباح قد یكون واجبا وحراما حسب ما یكون وسیلة لھ"

  القاعدة

  )٦/  ١١٢( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 وھذا تقلیلھا أو المضار ودفع تكمیلھا أو المصالح لجلب جاءت اإلسالمیة الشریعة

 في األمر ینحصر وال ودنیاه دینھ أمور في إلیھ اإلنسان یحتاج ما كل یشمل عامٌ 

 كانت سواءٌ  مصلحة لكل عام ھو بل السائل إلیھا أشار التي الخمس الضرورات

 بھ تحصل شيء كل بل بالدین أو بالعقل أو بالبدن أو بالمال أو بالنفس تتعلق

 مطلوب أمرٌ  فھو منھ بد ال مطلوب أمرٌ  فھو المصلحة تكمیل بھ یحصل أو المصلحة

 فإنھ ذلك دون أمراً  كان وإن الوجوب سبیل على یكون فإنھ منھ بد ال أمراً  كان إن

 منھيٌ  فإنھ كان شيء أي في ضرراً  یتضمن شيء وكل االستحباب سبیل على یكون

 القاعدة وھذه واألكمل األفضل سبیل على وإما الترك وجوب سبیل على إما عنھ

 صادق میزانٌ  ألنھا العلم لطالب مفیدةٌ  وھي جزیئاتھا تنحصر أن یمكن ال العظیمة

 هللا صلى الرسول سنة من وأحادیث وجل عز هللا كتاب من آیاتٍ  علیھ ویدل مستقیم

 كبیر إثمٌ  فیھما قل والمیسر الخمر عن یسألونك( تعالى هللا قول ذلك فمن وسلم علیھ

 الخمر في أن إلى وجل عز هللا أشار فھنا) نفعھما من أكبر وإثمھما للناس ومنافع

 جاءت ولھذا النفع من أكبر اإلثم ولكن للناس متعددة ومنافع كبیر إثمٌ  والمیسر

 الخمر إنما آمنوا الذین أیھا یا( تعالى قولھ في باتاً  منعاً  منھما بالمنع الكاملة الشریعة

 إنما تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشیطان عمل من رجسٌ  واألزالم واألنصاب والمیسر

 ذكر عن ویصدكم والمیسر الخمر في والبغضاء العداوة بینكم یوقع أن الشیطان یرید

 هللا حرم التي الحكم جملة من أن نعلم ھنا ومن) منتھون أنتم فھل الصالة وعن هللا

 الناس بین والبغضاء العداوة توقع أنھا واألزالم واألنصاب والمیسر الخمر أجلھا من

 واإلخالل بالعقل كاإلخالل األخرى المفاسد من فیھا ما مع اجتماعیة مفسدة وھذه

  ."بالدین
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  القاعدة

  )١٦/  ١١٢( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 بدلیلٍ  إال استصحابھ یجب الثابت األصل ألن األصل على البناء االستصحاب قاعدة

 ھذا إلى یلتفت ال فإنھ ال أم أحدث ھل شك علیھ طرأ ثم إنسان توضأ لو فمثالً  یرفعھ

 وشك الصالة أراد ثم اإلنسان أحدث ولو الوضوء ھو الذي لألصل استصحاباً  الشك

 وھذه الحدث وھو لألصل استصحاباً  علیھ یجب فإنھ ال أو حدثھ بعد توضأ ھل

 یجد الرجل عن سئل حین وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قول في أصل لھا القاعدة

 ھذا فإن) ریحاً  یجد أو صوتاً  یسمع حتى ینصرف ال( فقال الصالة في الشيء

 أدلةٌ  القاعدة لھذه أي ولھا زوالھ یتبین حتى الوضوء بقاء وھو لألصل استصحابٌ 

  .وسلم علیھ هللا صلى رسولھ وسنة هللا كتاب في المتأمل یعرفھا كثیرة

  القاعدة

 العرفي الشرط بقولھ القاعدة ھذه عن یعبر وبعضھم كالمشروط عرفا المطرد

 جل فقال العزیز الكتاب في علیھا تعالى هللا أحال قد القاعدة وھذه اللفظي كالشرط

 النساء في وسلم آلھ وعلى علیھ هللا صلى النبي وقال) ِباْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُھنَّ ( وعال

 األذھان إلى یتبادر ال مطردا فیھ العرف كان فما) ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ  ِرْزقُُھنَّ  لَھُ (

 كان إذا شرطا كان إذا بھ الوفاء یجب لفظاً  كالمشروط فھو الناس علیھ كان ما إال

  ".بھ یوفي أن الحق علیھ ھو من على یجب فإنھ أحد على حقا یثبت

  القاعدة

  )٣٢/  ١١٧( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 ال الجاھل أن: وھي والسنة الكتاب علیھا دل والتي العلم أھل عند المعروفة القاعدة

 ھذا یكون قد لكن محظور من فعل ما بفعل یأثم وال واجب من ترك ما بإعادة یلزم

طاً  الجاھل  ما ترك إنھ حیث الناحیة ھذه من بالواجب فنلزمھ یبحث ولم یسأل لم ُمفرِّ

 وال نھائیة غفلة غافالً  كان وإنما التفریط منھ یحصل لم إذا أما التعلم من علیھ یجب

 عنھ یرفع فإنھ ذلك أشبھ ما أو حرام بأنھا نفسھ تحدثھ وال األمور ھذه عن یعرف

 فیھا یطمئن ال كان الذي صالتھ في المسيء وسلم علیھ هللا صلى النبي یأمر لم ولھذا

 الرسول أمام یصنع كان ما غیر یحسن ال وكان صالتھ من مضى ما بإعادة یأمره لم

 لم فإنك فصلِّ  ارجع( وسلم علیھ هللا صلى النبي لھ قال وقد وسلم علیھ هللا صلى

 بفعلھا مطالب فھو یخرج لم وقتھا ألن الحاضرة الصالة بإعادة أمره وإنما) تصلِ 

  ".التمام وجھ على
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  القاعدة

  )٢٢/  ١٢٢( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

  )نجساً  حرام كل ولیس حرام نجس كل( أن الشرعیة القاعدة

  القاعدة

  )١٣/  ١٢٧( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

ینِ  ِفي َعلَْیُكمْ  َجَعلَ  َوَما( تعالى وقولھ  وسلم علیھ هللا صلى النبي وقول) َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 الشریعة ھذه یسر على الدالة الكثیرة النصوص من ذلك غیر إلى) یسر الدین إن(

 بھ جاء لما تبع ولكنھا ومزاجھ اإلنسان لھوى تبعاً  لیست العظیمة القاعدة ھذه ولكن

 المتھاونین ألن الشریعة من یكون ویسراً  سھالً  اإلنسان یعتقده ما كل فلیس الشرع

 تھواه ما إلى فیدعونھ سھل ھو ما یستصعبون ربما كثیراً  بدینھم یھتمون ال الذین

 تشریعاتھ جمیع في یسر فالدین خاطئ فھم ھذا ولكن القاعدة ھذه على بناء نفوسھم

َبعَ  َولَوْ ( الناس أھواء باعتبار یسر ولیس َمَواتُ  لََفَسَدتْ  أَْھَواَءُھمْ  اْلَحقُّ  اتَّ  السَّ

  ).َواألَْرضُ 

  القاعدة

  )١٠/  ١٢٩( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 طھارة بغیر صلى من كل وھي لھا نتفطن أن یجب المناسبة بھذه مسألة ھنا وھا

 قضاء علیھ یجب جاھالً  أم ناسیاً  كان سواء غسل، بغیر أو وضوء بغیر كان سواء

 لحم أنھ یدري ال وھو لحماً  اإلنسان أكل فلو الطھارة ھذه بدون صالھا التي الصالة

 التي الصالة قضاء علیھ وجب إبل لحم أنھ صالتھ بعد لھ تبین ثم صلى ثم إبل

 حین محدثاً  كان أنھ ذكر ثم فصلى أحدث أنھ نسى لو وكذلك اللحم، أكل بعد صالھا

 للطھارة، بالنسبة ھذا طھارة، بدون صالھا التي الصالة قضاء علیھ وجب صالتھ

 فصالتھ جاھالً  أو ناسیاً  كان إذا اإلنسان فإن النجاسة طھارة أما الحدث، طھارة

 عنھا یعلم لم ولكنھ نجاسة ثوبھ وفي صلى رجل ذلك مثال علیھ إعادة وال صحیحة

 أن ونسى نجاسة ثوبھ في كان آخر رجل أو صحیحة، فصالتھ صالتھ انتھاء بعد إال

 صحیحة فصالتھ النجاسة یغسل لم أنھ ذكر صلى أن بعد ثم ثوبھ، في وصلى یغسلھا

 من الحدث طھارة فإن الخبث وطھارة الحدث طھارة بین یفرق ألنھ علیھ، إعادة وال

 وأما وجودي، إیجابي شرط فھو بوجوده إال العبادة تتم ال الذي المأمور فعل باب

 یشترط أي عدمي، سلبي شرط ألنھ المحظور ترك باب من فھي الخبث من الطھارة

 والنسیان، بالجھل عنھ یعفى فإنھ المحظور فعل باب من كان وما إیجاده ال إزالتھ



٦٥ 
 

 أن جبریل أخبره حین صالتھ أثناء نعالھ وسلم علیھ هللا صلى النبي خلع قصة وفي

 فعل بین الفرق: وھي ذكرناھا، التي القاعدة ھذه تقریر على دلیل أذى فیھما

 في بأن جبریل أخبره لما وسلم علیھ هللا صلى الرسول فإن المحظور وترك المأمور

 المحظور فعل أن على ذلك فدل یستأنفھا، ولم صالتھ في واستمر خلعھما أذىً  نعلیھ

 في اإلنسان ذكر لو أیضاً  وعلیھ فیھ، علیھ حرج ال جاھالً  أو ناسیاً  اإلنسان كان إذا

 في ویستمر الثوب ھذا یخلع أن یمكنھ كان فإن نجاسة ثوبھ في أن الصالة أثناء

 ویستمر الثیاب من األعلى ألنھ فیخلعھ سواه أخرى ثیاب علیھ یكون أن مثل صالتھ

 ثوب علیھ لیس لكونھ خلعھ یمكنھ ال كان وإن علیھ، الواجب ھو فھذا صالتھ في

 في وھو النجاسة علم إذا تصح ال صالتھ ألن صالتھ، من ینصرف فإنھ سواه

  ".أثنائھا

  القاعدة

  )٤٣/  ١٨٥( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 هللا صلى النبي عن یرد لم ألنھ الشرع في حد لھ لیس الصالة فیھ تقصر الذي السفر

 الشرع ورد ما على موقوف أي توقیف فتحدیده ألمتھ ذلك حدد أنھ وسلم وآلھ علیھ

 سفر أنھ على الناس تعارف فما العرف إلى مرجعھ كان بھ الشرع یرد لم إذا و بھ

 ما كل أن القاعدة فإن بسفر فلیس بسفر لیس أنھ على الناس تعارف وما سفر فھو

  :الناظم قول ھذا وعلى العرف إلى فیھ یرجع فإنھ شرعا محددا غیر بالشرع جاء

  ."احدد فبالعرف كالحرز الشرع في یحدد ولم أتى ما وكل

  القاعدة

  )١٤/  ١٩٤( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 مرض من فیھا ما ببیان الطب مصلحة أجل من ستره علیھا یجب ما المرأة كشف

 القاعدة إذ المحرم ھذا مثل تبیح والحاجة لحاجة ألنھ بھ بأس ال ھذا وتشخیصھ

 تحریماً  حرم وما الحاجة أباحتھ الوسائل تحریم حرم ما أن العلم أھل عند المعروفة

 إلى النظر وھي أمثلة لذلك وذكروا الضرورة إال یبیحھ ال فإنھ المقاصد تحریم ذاتیاً 

 یجوز ال ما إلى الخاطب نظر یجوز كما للحاجة المرأة من إلیھ النظر یجوز ال ما

 فإنھ األخ عنھا سأل التي المسألة ھذه في وكما النكاح مصلحة أجل من إلیھ النظر

  ".أعراضھ ویشخص المرض ویعرف المرأة عن یكشف أن للطبیب یجوز
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  القاعدة

  )١٣/  ٢١٦( -  عثیمین البن - الدرب على نور فتاوى

 بدون اإلنسان تركھا إذا مؤقتة عبادةٍ  كل أن النص علیھا دل التي الشرعیة القاعدة

 بزمنٍ  موقوتة المؤقتة العبادة ألن وذلك ینفعھ ال قضاءھا فإن وقتھا خرج حتى عذر

 وقتھا عن أخرھا لو أیضاً  تصح فال وقتھا على قدمھا لو تصح ال فكما طرفین ذي

 تقبل ال فإنھا ذلك بعد صالھا ثم عذر بال وقتھا عن أخرھا أنھ فرض ولو عذر بال

) رد فھو أمرنا علیھ لیس عمالً  عمل من( وسلم علیھ هللا صلى النبي لقول منھ

 فیكون ورسولھ هللا أمر علیھ لیس عملٌ  وقتھا یخرج حتى الصالة تأخیر أن ومعلومٌ 

الةَ  إِنَّ ( تعالى هللا قال مقبول غیر مردوداً   أي) َمْوقُوتاً  ِكَتاباً  اْلُمْؤِمِنینَ  َعلَى َكاَنتْ  الصَّ

  ."بعذر إال یصح لم وقتھ عن اإلنسان أخرجھ فإذا بوقت موقتاً  فرضاً 
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  القسم الثالث

  والترجیح قواعد فى التعارض

  القاعدة األولى

  )٢٦٩/  ٦( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

  یقدم؟ فأیھما األحوال، وشرف المكان شرف تعارض إذا :مسألة

 فیھا فالفضل الحاجة، لدفع شرعت إنما الصدقة ألن األحوال؛ شرف یقدم: الجواب

  :وھي الباب، ھذا في مفیدة قاعدة سبق وقد العبادة، بنفس یتعلق الحاجات باعتبار

 یتعلق الذي الفضل من أولى مراعاتھ كانت العبادة بذات یتعلق كان إذا الفضل أن«

  .»مكانھا أو بزمانھا

  القاعدة الثانیة

  )١٥٢/  ٧( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

) ١( »محرم وھو میمونة تزوج«: وسلّم علیھ هللا صلّى النبي أن ثبت: قائل قال فإن

 عالم وھو ـ عنھم هللا رضي ـ میمونة أخت ابن عباس بن هللا عبد ذلك روى ،

  .بحالھا

  :وجھین من ذلك على: فالجواب

  .الترجیح سبیل: األول

  .الخصوصیة سبیل: الثاني

 تزوج وسلّم علیھ هللا صلّى النبي أن الراجح فإن الترجیح، سبیل وھو: األول أما

 نفسھا ـ عنھا هللا رضي ـ میمونة أن ھذا على والدلیل حرام، ال حالل وھو میمونة

 رضي ـ رافع أبا وأن ،) ٢( حالل وھو تزوجھا وسلّم علیھ هللا صلّى النبي أن روت

 وسلّم علیھ هللا صلّى النبي أن أخبر ـ بینھما الواسطة أي؛ ـ بینھما السفیر ـ عنھ هللا

 والمباشر القصة، صاحب ألن ذلك؛ فیرجح ھذا وعلى ،) ٣( حالل وھو تزوجھا

  .غیره من بھا أدرى للقصة
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 رضي ـ عباس ابن إن: یقال أن فجوابھ ـ عنھما هللا رضي ـ عباس ابن حدیث فأما

 أحرم أن بعد إال تزوجھا وسلّم علیھ هللا صلّى الرسول أن یعلم لم ـ عنھما هللا

 تزوجھا وسلّم علیھ هللا صلّى الرسول أن فظن وسلّم، علیھ هللا صلّى الرسول

  .فیھ إشكال وال وواضح قوي الوجھ وھذا علمھ، على بناءً  وھومحرم

 أن وسلّم علیھ هللا صلّى الرسول خصائص من فإن الخصوصیة، وھو: الثاني وأما

 نفسھ لدعتھ محرم وھو تزوج لو وغیره إلربھ، الناس أملك ألنھ محرم؛ وھو یتزوج

 النكاح في وسلّم علیھ هللا صلّى ولھ جامعھا، وربما بامرأتھ، یتصل أن شھوتھ وشدة

  .متعددة خصائص

  نوافق؟ أو علیھ، نوافق ال بحیث غریب أمر الخصوصیة على حملھ وھل

  .غریباً  أمراً  لیس: الجواب

  أولى؟ فأیھما الترجیح أو التخصیص، تعارض إذا ولكن

  .الخصوصیة عدم األصل ألن أولى؛ الترجیح: الجواب

 میمونة تزوج وسلّم علیھ هللا صلّى الرسول أن وھو أولى، الترجیح مسلك یكون فإذاً 

  ".حالل وھو

  القاعدة الثالثة

  )٢٩٩/  ١٢( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 یعني والنظر، لشھوة، واللمس والتقبیل، والخلوة، بالوطء، یستقر المھر أن لنا تقدم

  .سیأتي كما والموت للزوج، إال یحل ال ما استباحة

 فالزوجة ثابت، فالصداق أخُل، لم: الزوج وقال بي، خلوت إنك: الزوجة قالت فإذا

 فالقول النصف، تأخذ حتى أخلُ  لم: یقول وھو كامالً، المھر تأخذ حتى خال إنھ: تقول

 الدخول على قرینة وجدت فإن والخلوة، الدخول عدم األصل ألن الزوج؛ قول

 ذكره وھذا بالقرینة، الزوجة قول فالقول دخل، ما أنھ ادعى ثم الزواج، حفل كإقامة

  یقدم؟ فأیھما والظاھر األصل تعارض إذا: قال القواعد، في رجب ابن

 فینظر شرعیة حجة یكن لم وإن الظاھر، قدم شرعیة حجة الظاھر كان إن: قال

  ".أقوى أیھما
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  )٢٣٠/  ٨( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

 ألن صحیح؛ شرط فھو بكراً، تكون أن األمة في اشترط إذا »بكراً  واألمة«: قولھ

 خیار فال ثیباً  ووجدھا یشترط لم فإن صحیحاً، الشرط فیكون مقصودة، صفة البكارة

 األصل إن: قائل قال ولو الشروط، باب من بكراً  األمة كون جعل المؤلف ألن لھ؛

 إذا أنھا الغالب ألن موطوءة؛ أنھا وھو بظاھر، معارض األصل ھذا: قلنا البكارة،

 وقدم والظاھر األصل فیھ تعارض مما وھذا یطؤھا، أنھ فالغالب سیدھا عند كانت

 فیؤخذ األصل من أقوى الظاھر یكون فقد األصل، نقدم دائماً  لیس ألنھ الظاھر؛ فیھ

  ".بھا

  )١٨٩/  ١٠( -  المستقنع زاد على الممتع الشرح

: أي ـ ولكنھ بقیمتھا، یضمنھا أن فأراد فتلفت شاة غصب لو »عیبھ وعدم«: وقولھ

 سلیمة؛ ھي بل: المالك وقال َبیِّن، وعرجھا تعرج إنھا معیبة، إنھا: قال ـ الغاصب

 السالمة،: األول األصل أصالن، تعاَرضَ  فھنا المعیبة، من أغلى السلیمة أن ومعلوم

 العیب، وعدم السالمة األصل ألن المالك؛ قول القول: قلنا األصل بھذا أخذنا وإذا

 زیادة یغرم سوف ـ سلیمة إنھا: قلنا إذا ـ الغاصب ألن الغرم؛ ھو: الثاني واألصل

 سلیمة كانت وإذا ریاالً، ثمانین مثالًـ ـ سیغرم معیبة كانت إذا ألنھا بھ؛ أقر ما على

  .قولھ یقبل الغارم أن واألصل علیھ، الغرم زاد فاآلن مائة، سیغرم

 ألن المالك؛ قول القول إن: نقول أو غارم، ألنھ الغاصب؛ قول القول إن: نقول فھل

  السالمة؟ األصل

 األصل على متقدم األصل وھذا السالمة، األصل ألن المالك؛ قول القول: نقول

  .الغرم أصل على األصل ھذا فقُدم السالمة على حادث العیب ألن الثاني؛

 األصل یتعارض فأحیاناً  لھا، ینتبھ أن العلم لطالب ینبغي قاعدة الحقیقة في وھذه

 تقتضیھ ما حسب اآلخر على أحدھما فیقدم أصالن یتعارض وأحیاناً  والظاھر،

 فارقت امرأة أن لو ـ مثالً  ـ ولھذا األحوال، قرائن تقتضیھ ما وحسب الشریعة،

 أن وادعت ـ الرجال غالباً  یشربھا الُبنِّ  وقھوة ـ القھوة إبریق بیدھا وأمسكت زوجھا

  .لي: یقول والزوج لھا، اإلبریق

 ھذا أن وھو ظاھر، وعندنا لھ، فھو اإلنسان بید ما أن األصل وظاھر، أصل فعندنا

 قدمنا األصل من أقوى قویاً  الظاھر كان إذا ُیْنَظر نقدم؟ فأیھما للرجال، اإلبریق

  ".الظاھر
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  القاعدة الرابعة

  )٢٣/  ٥( - المفتوح الباب لقاء

 صححوه األولین أن: بمعنى والمتأخرین، المتقدمین تصحیح حدیث في تعارض إذا 

 وھذا ھذا بین وتمییز مقدرة عنده الذي اإلنسان فإن بالعكس، أو ضعفوه والمتأخرین

 كذلك لیس من وأما علم، عنده بأنھ لھ وسیتبین باألخذ، وأولى أصح أیھما ینظر

 المتأخرین، من الصواب إلى أقرب ألنھم المتقدمین؛ تضعیف أو بتصحیح فلیأخذ

 ضعف عمالً  أو زمناً  السنة عن الناس بعد كلما أنھ: العلم أھل عند المعروفة والقاعدة

  ".بھا علمھم

  القاعدة الخامسة

  )٩/  ٤٩( - المفتوح الباب لقاء

 في والجماعة السنة أھل من آخر عالم رأي مع عالم رأي تعارض إذا: الشیخ فضیلة

 وجزاكم رأیكم؟ فما األدلة، بین أرجح أن أستطیع ال بأني علماً  أتبع؟ فمن ما مسألة

  .خیراً  هللا

 في اآلخر؟ غیر دواء یصف منھما كل طبیبان اختلف إذا المریض یفعل ماذا: أسألك

 األمر وكذلك واألوثق، األعلم ھو أنھ قلبھ إلیھ یطمئن من المریض یرجح الحال ھذه

 لیس ألنھ والثقة؛ العلم في عندك وتساویا العلم أھل من شخصین إلى ذھبت إذا ھنا،

  .أمة وعلماء دولة، وعلماء ملة، علماء: ثالثة فالعلماء ثقة، یكون عالم كل

 هللا وبحكم اإلسالم، بملة یأخذون فھؤالء -منھم وإیاكم هللا جعلنا-  الملة علماء أما

  .كان من كائناً  بأحد یبالون وال ورسولھ،

 ھواه، على األحكام یصدرون الحاكم، یرید ماذا فینظرون الدولة علماء وأما

 ھذا ھوى مع تتفق حتى والسنة الكتاب من النصوص أعناق یلووا أن ویحاولون

  .خاسرون دولة علماء وھؤالء الحاكم،

 ھذا تحلیل إلى الناس یتجھ ھل الناس اتجاه إلى ینظرون الذین فھم األمة علماء وأما

 أعناق یلووا أن -أیضاً - ویحاولون فیحرمونھ، تحریمھ إلى أو فیحلونھ، الشيء

  .الناس ھوى یوافق ما إلى النصوص

 من نظرك في أوثق أیھما فانظر عالمین رأي عندك اختلف إذا -حال كل على- فأنت

  ."العلم حیث
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والعلم ھو الدلیل  فالشیخ رحمھھ هللا علق الرجوع إلى األخذ بالذى عنده العلم:قلتُ 

  .وما علیھ السلف الصالح من عقیدة وعمل

  

  القاعدة السادسة

  )٢١٨/  ٢٦( - العثیمین ورسائل فتاوى مجموع

  یقدم؟ أیھما للخلق التواضع مع للحق التواضع تعارض إذا

 یعمل من بمعاداة ویفرح الحق یسب إنسان ھناك كان لو: فمثالً  للحق، التواضع یقدم

 تكلم أو أھانك وإن حتى الرجل ھذا وجادل للحق، تواضع لھ، تتواضع ال فھنا بھ،

  ".الحق نصرة من فالبد بھ، تھتم فال فیك
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