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  ة  هلل وركاته...السالم عليكم ورمح

وال شك  ،ن على أن ننهي القواعد اخلمسو واإلخوان ملح  جدًّا  ابلنسب ة لألسئل ة اثرية
فنقتصك من ذلك على مت يسعف  ،أن. على حستب البسط والتوضيح والبيتن وضكب األمثل ة

 -إن شتء  هلل هعتىل-وأريد أن أنب. أن درس الغد  ،ونكتفي هبذا القدر من األسئل ة ،ر. الوقت
 .ويقدَّم درس املغكب إىل العصك ،من العصك يكون رعد صالة املغكب ردالا 

وهي أن هذه القتعدة  ،ردأان ردرس األمس يف آخكه يف اخلتمت ة ختمت ة القتعدة األوىل 
يعين  ،فتألول مت اعترب ذلك يف الكالم ،تجتكي يف علم العكري ة أيضا  ،قتعدة األمور مبقتصدهت

 ،تفال يسمى االما  ،فقتل سيبوي. واجلمهور ابشرتاط القصد في. ،قصدأن الكالم يعترب في. ال
مت نطق ر. النتئم والستهي ومت حتكي. احليواانت املعلم ة وختلف. رعضهم فلم يشرتط. ومسى 

هو اللفظ  :يف هعكيف الكالم يف أخصك متون النحو قتل ،ت واختتره أرو حيتنذلك االما 
وال حتج ة  ،ت معكوفواملفيد أيضا  ،معكوف ،واملكاب ،اللفظ معكوف ،املكاب املفيد ابلوضع
فمنهم من  ؛ابلوضع :خيتلفون يف معىن قول. ،لكن الكالم ابلوضع ،إىل شكحهت ورسطهت

 ،فعلى هذا الكالم غري املقصود ال يدخل يف احلد ،وهذا يوافق االم سيبوي. ،ابلقصد :يقول
ألن. لفظ مكاب مفيد ولو اتن رغري  ؛ ةوإن اتن رغري العكري ،رينمت يدخل في. الكالم املقصود

الوضع  ،ن املكاد ابلوضع امت قتل اثري من الشكاحإ :وإذا قلنت ،العكري ة يدخل يف الكالم
 ؛يدخل يف الكالم ،ومت علم من الطيور ،والغتفل ،والستهي ،فيدخل في. االم النتئم ،العكيب

هذا يف  ،االم األعتجم  وموافق للوضع العكيب وخيكج من احلد ،االم مكهب ومفيد  ن.أل
 ،وال فن للكالم في. هعكيف يعين عند الفقهتء مت ابن من. حكفتن االم ،التعكيف عند النحتة

فتبطل ر. الصالة لكن هل هبطل الصالة يف الكالم غري املقصود، االم من ال شعور خكج 
 من اإلنستن.

 طتلب: ..............
اتنوا يتكلمون   ،وإال فتلكالم ممنوع ،المن القصد داخل يف مسمى الكإ :هذا إذا قلنت

خالص  ژ پ پ پ ژت ويكدون السالم ملت نزل قول. هعتىل: واتنوا يشمت رعضهم رعضا 
فإذا قلنت رقول سيبوي.  ،واألصل أن. يتنتول ال مت يطلق علي. الكالم ،هني عن الكالم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فلو ُوجد  ،مقصودألن. ليس ركالم فهو غري  ؛ال هبطل حينئذ  فإن الصالة  ،ابشرتاط القصد
 ،)أح( امت يقول. املتوجع :إنستن رااع أو ستجد فُضكب ضكر ة شديدة فقتل من غري شعور

االم األعتجم ال شك   ،ألن. غري مقصود ؛مثل هذا ال هبطل ر. الصالة ،ال يلقي هلت ابالا  هوو 
فيدخل  ،ن املكاد ر. رقول. الوضع يعين القصدإ :لكن إذا قلنت ،أن. عندهم االم مكاب ومفيد

ت هكلم ركالم يف الصالة لو أن أعجميا  ،في. االم األعتجم وال يدخل هذا اخلالف يف الصالة
لكن يف حد الكالم عند النحتة يدخل أو ال  ،هبطل صاله. اتلعكيب ،ا ل. رطلت صاله.قتصدا 
 هذه مسأل ة أخكى.  ؟يدخل

لف ال يكلم. إذا ح :قتلوا ،مت الذي يرتهب على هذا الكالم من فوائد يف األحكتم
ت  النتئم يتكلم ركالم وهو يف احلقيق ة أشد مت يكون حكصا أحيتانا  ،ت أو مغمى علي.فكلم. انئما 

حصل من  ،ومن شدة حكص. على اتمتن. قد يتكلم في. وهو انئم ابلتفصيل ،على اتمتن.
قوق لكن إذا اتن ابلنسب ة حل ،النتئم رفع عن. القلم ،هذا أشيتء يؤاخذ أو مت يؤاخذ وهو انئم

هصكفتت النتئم حمتسب عليهت فيمت يتضمن من  ،احلقوق مبني ة على املشتح ة اخللق مثالا 
لكن انقلب على شيء وهو انئم على آل ة  ،وهو انئم ال يؤاخذ قذفلكن لو  ،اإلهالفتت

وليس هذا من ابب احلكم الشكعي إمنت هو من  ،لشخص من األشختص فكسكهت، يؤاخذ
يعين هنتك قصص ال  ،ألسبتب ابملسببتت والفكوع اثريةابب احلكم التكليفي من ررط ا

 حيتملهت الوقت هبني مثل هذا االستنبتط.
 الطتلب: .......

إذا اتن جبتنب أم. فتنقلبت علي. فمتت، إذا اتنت هعكف من عتدهتت أهنت هنقلب يف 
ن النوم هضمن، إذا جكت عتدهتت ابلتقلب وهي انئم ة هضمن، ولو هكات. فتنقلب وهي هعكف م

 ،فتحلكم خيتلف فيمت إذا اتنت العتدة على خالف ذلك ،عتده. أن. ينقلب حيصل مثل هذا
ت أو مغمى علي. فإن. ال حينث امت جزم ر. الكافعي، حلف ال إذا حلف ال يكلم. والم. انئما 

 املكل  م أو املكلَّم؟  ؟ت حتل ممنم هذا؟ النتئم أو الصتحي؟ انئما يكلم. فكلم.، من املكل   
 : .........الطتلب

 ففي. خالف، الَّمه. وإن الم. جمنوانا  :صتحب احلتل املكل  م هذا مقتضى السيتق قتل
والظتهك ختكجي. على اجلتهل وحنوه. اجملنون يقصد الكالم  ، ففي. خالفيعين حتل اون. جمنوانا 
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 ٻ ٻ ٱ ژيؤاخذ علي. أو ال يؤاخذ علي.؟ يعين يف سورة سبأ  تأو ال يقصده؟ يكون االما 

؛ املعتزل ة يستدلون هبذه اآلي ة على أن الكالم ال ينحصك يف الصدق والكذب  ژ پپ پ ٻ      ٻ
وال  ،وإمت اذب ،وأهل السن ة الكالم إمت صدق ،ن ة مت قورل ابلصدقألن الكذب قورل ابجل  

 واسط ة رينهمت، استدالهلم صحيح أو مت هو صحيح؟ 
 طتلب: .........

ألهنم يطنطنون مبثل هذا  ؛ونكرط رعض. ربعض خلوان نستفيد ممت معنت من الكالم
ألن الكذب مت قورل رصدق يف هذه اآلي ة قورل  ؛هنتك االم ليس رصدق وال اذب :يقولون

واملغمى  ،اتلنتئم والستهي  ن االم اجملنون ليس ركالم أصالا إ :فإمت أن نقول ژ پپ پژجب ن ة 
فيخكج من اون.   ،ون يف حكمهمفيكون اجملن ،ونشرتط في. القصد ،علي. ومت علم من الطيور

ومن.  ،ن االم اجملنون االم معتربإ :أو نقول ،ويسلم االم أهل السن ة من االعرتاض تاالما 
ومت ختلف الواقع فهو اذب وال  ،يعين مت طترق الواقع من. فهو صدق ،الصدق والكذب

ن ال فدل على أن االم اجملنو  ،لكن يبقى مسأل ة مقترل ة الكذب ركون. ر. جن ة ،واسط ة
ال  ؟وهل ميكن أن يوصف ابلصدق وأاثكه ليس رصدق ،ألن. قورل ر. ؛يوصف ركون. اذابا 

خُيكج على أن االم اجملنون ليس ركالم فال يدخل يف احلصك وهط كد القتعدة معنت  إذاا  ،ميكن
امت   ،يعين يعذر جبنون. ، ففي. خالف والظتهك ختكجي. على اجلتهل وحنوهوإن الم. جمنوانا  :قتل
حلف وهو سككان أال يكلم  ،وإن اتن سككان حنث على األصح ،اجلتهل يعذر جبهل.أن 
يعين الذي يغلب  ،ك الطتفحك  حينث إال إذا انتهى إىل الس   :قتلوا ،ا مث الم. وهو سككانزيدا 

وهكليف سككان ال شك أن. إذا زال عقل.  ،على العقل غلب ة اتم ة حبيث ال يعي مت يقول
ويوقع  ،ورعضهم يؤاخذه ولو وصل إىل هذا احلد يؤاخذه ،نونابلكلي ة فهو يف حكم اجمل

فيتحمل  ،ألن. هو الذي هسبب يف إزال ة عقل. ؟ملتذا ،ويكهب األحكتم على هصكفته. ،طالق.
ولو  :يعين مثلمت يتلف. النتئم قتلوا ،مسؤولي ة مت هسبب عن. فهو من ابب ررط السبب ابملسبب

 قكأ حيوان آي ة سجدة. 
قهتء يفرتضون مستئل يعين هي يف عكف اثري من املتعلمني مضحك، الف ،اي إخوان

يعين حيوان يقكأ آي ة سجدة؟! لكن ومت يدريك؟ لو هوضأ رني ة مسح اللوح احملفوظ يكهفع 
لو صلى مجتع ة يف سفين ة  :حدث. أو مت يكهفع؟ يعين االفرتاضتت عند الفقهتء يقولون
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نقطع؟ يعين مثل   فكقهم املوج يستمكون أومث ،معهمفحتذاهم سفين ة أخكى واقتدوا هبم صلوا 
 ،من هذاجدًّا  هذا متصور أو غري متصور؟ متصور، لكن يف حيتهنت العملي ة جتء سؤال قكيب

ومت يدريك لعلهت هقع، قوم سكنوا  ..،ألهنت ؛يعين مت نستبعد االفرتاضتت اليت يذاكهت الفقهتء
صتل ة، صتل ة العمترة، الصتل ة هستوعب أررع ة ت مت وجدوا إال اليف عمترة وأرادوا أن يصلوا مجيعا 

 ،ومت في. حل إال أن يفتح املصعد ،فإذا وقف اإلمتم يف صف وأتخك مت يسعهم ،صفوف
فتح املصعد وصتر في. اإلمتم ووضعوا عصت علشتن مت يتقفل املصعد، جتء طفل  ،يصري حمكاابا 

يف األرض، يعين هذا مثل  وصعد ر. إىل الدور السترع وهم ،وشتل العصت هسكَّك على اإلمتم
السفين ة اي إخوان، يعين ختكيج املستئل رعضهت على رعض ممكن، فمثل هذا ال نستغكب مثل 
هذه االفرتاضتت اليت يذاكوهنت، يعين أحيتان يذاكون هويف زيد عن ألف جدة، هذا مستحيل، 

تء القكن وجعل رعض املغترر ة من علم ،عن ألف جدة؟! لكنهم يذاكون مثل هذه االفرتاضتت
مثل قوهلم: هويف عن  ،السترق اخلالف يف حكم اترك الصالة من هذا النوع أن. جمكد افرتاض

 ألن. ال ميكن أن يتصور أن مسلم يرتك الصالة.  ؛ألف جدة
االم األصحتب مشعك رعدم استحبتب   :قتل األسنوي ،لو قكأ حيوان آي ة سجدة

ألن.  ؛كاءة حيوان من أجل أن يسجدالسجود لقكاءه.، يعين هل يتصور أن شخص يستمع لق
يعين القترئ ال  ،مستمع، الستمع مت علي. سجود لكن هل يتصور أن. يقكأ قكاءة هذا احليوان

يصلح أن يكون إمتمت للمستمع، وخيكَّج علي. مستع القكاءة من املسجل أو الكاديو، ال يصلح 
لو قكأ. ُيسمع يف  أن يكون إمتمت للمستمع فال يسجد، ومثل هذا النتئم أو الستهي

املستشفيتت ممن أصيب ابإلغمتء التتم ُهسمع قكاءة القكآن واضح ة من رعض النتس، ورعضهم 
مت هي قضتاي اندرة، ال، اثري، صتحب  ،هذا موجود، يعين مشتهد أذ ن إذا جتء وقت األذان

تدريس الذاك يذاك  هلل، صتحب التالوة يقكأ، وذُاك عن رعض الشيوخ الذي أفىن عمكه يف ال
ومُسع من يُسب   ،ومُسع من يغين ،يف آخك يوم من حيته. وهو يف حتل ة إغمتء اتم يشكح

فليختتر اإلنستن لنفس. مت ينفع.. فهذا املغمى علي. الذي يف العنتي ة املكازة قكأ ومكت  ،ويشتم
إضتف ة إىل وضع. وحتل.  ،ل. وأعجبتك قكاءه. تآي ة سجدة هسجد أو مت هسجد؟ استمع

ال  ،وال عندك أدىن إشكتل، إذا مل يسجد التتيل ،ومتطهك ومستقبل القبل ة وأنت مستمع
يسجد املستمع من ابب أوىل، وإذا اتن القترئ ال يصلح أن يكون إمتمت للمستمع؛ فإن. 
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رنت. هقكأ أو زوجت. هقكأ اأيضت ال يسجد. ال يصلح أن هكون إمتم ة، امكأة هقكأ آي ة سجدة، 
ألهنت ال هصلح  ؛وسجدت، على االم أهل العلم ال يسجدوهو جبوارهت وقكأت آي ة سجدة 

 ت ل.. أن هكون إمتما 
اي  :رجال يدعوقتلوا ومن ذلك املنتدى النككة إذا ُقصد نداء واحد رعين. هعكَّف، ُمبصك 

ف ُرين ، ألن. نككة هعني  ابلنداء، لكن لو مل يقصد إذا هعك  رجُل ستعدين على محل املتتع مثالا 
يكيد أن جيتتز الدائكي مثال، أو شترع سكيع خط سكيع، ، األعمى  رجلُ اي :على الضم، قيل

 ،ألن. غري مقصود، مت يقصد رجل رعين. ؛اي رجالا خذ ريدي :فيحس رقكع النعتل يقول
فتلقصد دخل يف هذه األرواب من ذلك قبل ورعد واجلهتت الست إذا حذف املضتف ونُوي 

أمت رعد إذا مل يُنو؛  ژ ۉې ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ژوإن مل ينو أُعكب  ،رين على الضم
 عكب، )فستغ يل الشكاب وانت قبالا(. أُ 

ر. ملح الصف ة املنقول منهت أدخل في.:  ده ص  قتل: ومن ذلك العلم املنقول من صف ة إن قُ 
و)ال(  ،ال حيتتج إىل هعكيف ،ل( علي.لم معكف ة وال حتج ة لدخول )األن الع ؛)ال( وإال فال

وإال  ،الصف ة أدخلت علي. )ال( امت هقول احلسن العبتس وهكذا إن ُقصد ر. ملحفللتعكيف 
فإن الشعك عند أهل.   ،ت هدخل يف علم العهكوضومن ذلك أو هذه القتعدة أيضا  :فال، قتل
ت مت يقع وأم   ،ايعين مقصود أن يكون شعكا  ،ى مقصود ر. ذلكاالم موزون مقف    :امت قتلوا

–وعلى ذلك ُخك  ج مت وقع يف االم  هلل  :قتلوا ،اشعكا ت ال عن قصد فإن. ال يسمى  اهفتقا موزوانا 
علي. -وقول الكسول  ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: -جل وعال-اقول.   -هعتىل

، ويف سبيل  هلل مت لهق يهل أنت إال»: -الصالة والسالم هذا  ،هذا شعك «ت   أصبع دهم يت 
أان » :ا يسمى شعكا فهذا غري مقصود فال ،نفى عن نبي. الشعك -جل وعال-لكن  هلل  ،موزون

لكن ُوجد من هصكف رعض أهل العلم  ،من هذا البتب «املطلب النيب ال اذب، أان ارن عبد
ينفي عن نبي. أن يكون  -جل وعال- هلل  .مت ال يليق ومت ال حيسن مثل نظم احلديث النبوي

الصالة علي. -، حتويل االم النيب ا مث حيو  ل االم. إىل شعك مثل نظم البلوغ مثالا شتعكا 
 .ال شك أن. غري مستستغ وقد ُوجد ،وقد نفته  هلل عن. ،إىل شعك -والسالم

. وهالحظون يف القواعد األررع ة "اليقني ال يُزال ابلشك"مث رعد هذا يف القتعدة الثتني ة 
ودليلهت قول. علي.  "اليقني ال يُزال ابلشك"اآلهي ة فيهت شيء من االستعجتل. القتعدة الثتني ة 
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فليطكح  ؟ت أم أررعا إذا شك أحدام يف صاله. فلم يدر ام صلى أثالثا »: -لسالمالصالة وا-
ويف  ،من حديث أيب سعيد .خكج. اإلمتم مسلم يف صحيح «على مت استيقن الشك، وليب  

إذا اتن »قتل:  -صلى  هلل علي. وسلم-الرتمذي وغريه من حديث أيب هكيكة أن رسول  هلل 
وهلت أدل ة،  «فال خيكج حىت يسمع صوات أو جيد رحيت ،ني أليتي.ت رأحدام يف املسجد فوجد رحيا 

 القتعدة هلت أدل ة اثرية يف الشكع. 
يطكح الشك ويبين  «؟ت أم أررعا إذا شك أحدام يف صاله. فلم يدر ام صلى أثالثا »

يبين على  ،إذا شك هل صلى اثنتني أم ثالث ،وأيت ركارع ة فيجعل العدد ثالثا  ،على اليقني
 فيجعلهمت ثنتني وأييت رثتلث ة أو رارع ة عند املقتضي.  ؛اليقني

هل غسل العضو مكهني أو  :إذا شك -نسىوأخشى إن جتتوزان احلديث هُ -مسأل ة 
واألوىل يف مثل  ،هذه القتعدة ،القتعدة أن هكون اثنتني يبين على اليقني ويزيد ثلث ة ؟ثالث

ألن. يف  ؟قول مثلمت جتء يف احلديثملتذا ال ن ،هذا الشك أن يبين على األاثك وهو األحوط
هكدد صلى ثالث  :الصالة الرتدد رني مبطل للصالة ورني مصحح هلت، رني مبطل يعين إذا قلنت

 ؛احتمتل أن هكون صالهك ابطل ة :نقول ،دفعت للوسواس اجعلوهت ثالثا  :فقتل ؟أو أررع
إذا رنينت على  ،الثرينمت لو هكدد هل غسل العضو مكهني أو ث ،ألنك مت صليت إال ثالثا 

وجتء ر.  ،هذا وضوء صحيح وشكعي ، ومل مأمكه رغسل ة أخكىاألقل رنينت على أن. غسلهت ثالثا 
ويف الوضوء هكدد رني السن ة  ،رني البطالن وعدم. ففي الصالة هكدد   ،النص الصحيح الصكيح

فهذا ممت  ؛ااحدا و  تفكق رني هتهني املسألتني وإن اتن اثري من الفقهتء جيعلون حكما  ،والبدع ة
خيكج عن القتعدة يف الرتمذي من حديث أيب داود وغريه عن أيب هكيكة أن رسول  هلل صلى 

فال خيكج حىت يسمع  ،إذا اتن أحدام يف املسجد فوجد رحيت رني أليتي.»: قتل  هلل علي. وسلم
أن.  فتألصل ؛يعين يف مستئل الطهترة إذا اتن متوضأ فشك يف احلدث « أو جيد رحيتصواتا 

هذه حج ة من  ،فتألصل أن. حمدث ؛والعكس إذا اتن حمدث مث شك يف الطهترة ،متوضئ
لكن ملتذا هكدد وقتل رني سن ة وردع ة ولو يف الصورة ولو اتنت غري مكادة  ،ن. يغسلإ :قتل

اآلن  ،ولو اتنت ال مت خشي أن يوقع يف البدع ة جيتنب ،ولو اتنت غري مكادة ،جتتنب
ايف جيد   ،فال خيكج حىت يسمع صوات أو جيد رحيت ،ت رني أليتي.فوجد رحيا عندان يقني الطهترة 

والشيطتن  ،يعين وجد مظن ة خكوج ريح ؟ت أو جيد رحيا وال خيكج حىت يسمع صواتا  ت؟رحيا 
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وهذه روار ة  ،يتالعب مبقتعد رين آدم ولو اسرتسل مع هذا األمك لكتن اثري من النتس يُبتلى
 ،وعزمي ة صتدق ة ،رعد ذلك من. إال رعنتي ة إهلي ة نون ينفكو يلج منهت املوسوسون وال يكتد

 ،ابب للوسواس ،للشيطتن ال شك أن مثل هذا يفتح ابابا  ،إىل  هلل جل وعال وصدق جلوء
متذا عن قول. ف ؛تإذا اتن البنتء على األصل يف الطهترة أيضا  ،فإذا وجل. عسك علي. اخلكوج من.

حدام من نوم. فال يدخل يده يف اإلانء حىت إذا استيقظ أ» :-علي. الصالة والسالم-
 طهترهتت مشكوا ة أو متيقن ة؟ «فإن. ال يدري أين ابهت يده ،يغسلهت ثالثا 

 طتلب: .........
 طهترهتت يعين قبل هذا الشك. ،ال

 طتلب: ........
 ،رفعنت اليقني ابلشك ،فإن. ال يدري أين ابهت يده ،متيقن ة، طكأ على هذا اليقني شك

وإال على القتعدة ال يلزم من أن  ،األمك ابلغسل هعبدا ،هذا هعبد :ينت إال أن نقولليس أبيد
وليس أبيدينت امت يقول أهل  ،لكن النص صحيح وصكيح ،ألن األصل الطهترة ؛نغسل اليد

 هعبد األمك هعبدي. :يقولون ،العلم يف املستئل اليت ال هدرك عللهت وال حكمهت
 طتلب: .........

 ب.جي ،نعم ،جيب
 طتلب: ........

 ،: العلم احلتصل عن نظك واستدالل-امت قتلوا يف املصبتح-القتعدة معنتهت اليقني 
خبالف العلم الضكوري الذي حيصل ال عن نظك وال  -العلم النظكي-وهذا يعرب عن. ابلعلم 

ت فإن احتمل النقيض فإن اتن راجحا  ،ومقصودهم ابلعلم الذي ال حيتمل النقيض ،استدالل
ألننت حنتتج إىل هعكيف الشك الذي ال حيتمل  ؛واملستوي الشك ،ظن واملكجوح الوهمفتل

علم  :فإن احتتج إىل نظك واستدالل قتلوا ،النقيض روج. من الوجوه عندهم يسمى علم
واالستدالل علي. من الواقع   ،علم ضكوري :وإن مل حيتج إىل نظك وال استدالل قتلوا ،نظكي
 علم أو ظن أو وهم أو شك؟  ،الثننييعين الواحد نصف ا ،اثري

 طتلب: .........
 علم، ضكوري أو نظكي؟
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 طتلب: ......
ام   :ضكوري ال حيتتج إىل نظك واستدالل. لو سألت أجهل عجوز يف الدنيت وقلت هلت

ئ ة وواحد وسبعني تلكن إذا قلت ثالث ة عشك ألف وم ،واحد :قتل لك ؟نصف االثنني
ألن. ال حيتمل نقيضهت لو اتنت القسم ة صحيح ة يكون  ؛النتهج علم ،اقسمهت على سبع ة

ضكوري مت في.  يعين علم النتس مبك ة مثالا  ،لكن. حيتتج إىل نظك واستدالل ومقدمتت ت،علما 
قل مثل هذا يف البلدان املعكوف ة اليت  ،أحد يشك أن هنتك رلد امس. مك ة ال سيمت املسلمني

إيش رغداد؟! ال رد  :هقول ،رغداد :قيل لك لو ،هذا علمهت ضكوري ،هرتدد على ألسن ة النتس
أان  :فيقتل ،اأن أرجع إىل معجم البلدان؟! ال، لكن هنتك قكى وهجك ميكن مت مسعت هبت أردا 

وهكجع  ،ومكتن وجود هذه املدين ة ،و هلل رحت البلد اذا حتتتج إىل أن هتأاد من هذا اخلرب
فتلعلم احلتصل  ،إىل نظك واستداللفهذا حيتتج  ؛أو هقف عليهت رنفسك ،إىل معجم البلدان

ومقتضته أن.  ،يف املفكدات للكاغب اليقني من صف ة العلم ،هو اليقني :عن نظك واستدالل قتلوا
علم اليقني إذا  ؛وحق اليقني ،وعني اليقني ،علم اليقني :ولذا يقتل ؛لكن. من صفت. ،غري العلم

هصور أن. انقطع  ،العسل ،ع عسلأن يف السوق يبت  ،أخربك من هثق رعلم. وحتلف على خربه
إن العسل يبتع يف  :مدة مث جتءك مجع ال ميكن أن يتواطؤوا على اذب وال شيء قتلوا

إذا ذهبت إىل السوق ورأيت.  ،هذا علم يقيين ،ومت أشب. ذلك ،أو الكمأة ،أو اجلكاد ،السوق
وهذا  ،يقنيلكن إذا أدخلت أصبعك يف العسل ولعقت. صتر حق ال ،رعينك صتر عني اليقني

اليقني من صف ة العلم فوق  :يف املفكدات قتل ،وضح. ارن القيم يف مدارج الستلكني وغريه
امت قكر -والفكق رني العلم واملعكف ة  ،معكف ة يقني :وال يقتل ،علم يقني :فيقتل ،املعكف ة والدراي ة

جل -فتهلل  ،رينمت املعكف ة هستلزم سبق اجلهل ،أن العلم ال يستلزم سبق اجلهل -أهل العلم
وإن اتن املكد يف ذلك ال. إىل الثبوت وعدم  ،يوصف ابلعلم وال يوصف ابملعكف ة -وعال

  جس ژالظن ُقورل ابلعلم يف قول  هلل جل وعال:  ،والوهم ،والشك ،الثبوت يقترل العلم الظن

الفقهتء مت محلوا اليقني على وجه.  ،فقورل الظن ابليقني ژ جض مص حص مس  خس حس
واعلم أهنم  :يقول النووي يف اجملموع ،فأدخلوا في. املظنون ،وسعوا في.رل ه ،وعلى أصل.

يطلقون العلم  ،يطلقون العلم واليقني ويكيدون هبمت الظن والظتهك ال حقيق ة العلم واليقني
 ،يعين من ابب التجوز والتوسع ،واليقني ويكيدون هبمت الظن والظتهك ال حقيق ة العلم واليقني
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 ،فتلذي يغلب على الظن ظن هذا احتمتل الكاجح ظن ،ظن شيءوإال فتلعلم شيء وال
: دعت الضكورة للعمل ابلظن ،والذي ال حيتمل النقيض علم ويقني لتعذر العلم  ؛يقول القهكايف 

 ،والغتلب ال يرتك للنتدر ،يف أاثك الصور فتثبت علي. األحكتم لندرة خطئ. وغلب ة إصترت.
لتعذر العلم يف أاثك  ؛دعت الضكورة للعمل ابلظن :يقول ،تورقي الشك غري معترب إمجتعا 

وأخبتر اآلحتد ال  ،سبب هذا الكالم أن أاثك األحكتم الشكعي ة أدلتهت أخبتر آحتد .الصور
إذاا أاثك األحكتم الشكعي ة عمدهتت أدل ة ظني ة سواء اتنت ظني ة يف ثبوهتت أو يف  ،هفيد إال الظن

 ،أخبتر اآلحتد ،تلب األحكتم رنتؤهت على الظنوغ ،مبين على الظن حينئذ  فتحلكم  ،داللتهت
ي وداود الظتهكي أو هفيد  ،معكوف اخلالف فيهت هل هفيد العلم امت قتل احلسني الكهكار يس 

أو هفيد العلم إذا احتفت هبت قكين ة   ،ت امت يقول ر. اجلمهور املتكلمني والفقهتءالظن مطلقا 
إذا جتكد خرب  .وغريهم املقصود أن ،وارن رجب ،امت يقول ذلك شيخ اإلسالم وارن القيم

فأاثك  ،ورنتء األحكتم الشكعي ة على أحتديث آحتد يف الغتلب ،الواحد عن القكين ة يفيد الظن
لتعذر العلم يف أاثك الصور فتثبت علي. األحكتم لندرة  ؛األحكتم على مت قتل عندان هنت

فهو حج ة ملزم ة ال هكدد  ،ن يعتد رقول.أوال العمل خبرب الواحد مل خيتلف في. أحد مم ،خطئ.
ولو قيل أبن. ال يفيد يف أصل. إال الظن إال إذا احتفت ر. قكين ة فتلعمل ر. واجب  ،يف قبول.

ورقي الشك غري  ،والغتلب ال يرتك للنتدر ،وغلب ة إصترت. :يقول ،وال مندوح ة عن العمل ر.
يف منتسبتت اثرية وهي موجودة ومسأل ة إفتدة خرب الواحد يعين حبثنتهت  ،تمعترب إمجتعا 

  .إبفتض ة
يقول ارن القيم يف ردائع  ،الشك الرتدد رني أمكين رال مكجح ألحدمهت على اآلخك

حيث أطلق الفقهتء لفظ الشك فمكادهم ر. الرتدد رني وجود الشيء وعدم. هستوى  :الفوائد
حتمتل سمسني ل ة ردق ة حبيث يكون االيعين مت يعتملون املسأ ،رجح أحدمهتاالحتمتل أو 

ويدخل يف هذا  ،هستوى االحتمتل أو رجح أحدمهت ،املقصود أن. يوجد النقيض ،ئ ةتابمل
وقتل النووي يف شكح مسلم هفسري الشك مبستوي الطكفني إمنت هو  ،والوهم ،التوسع الظن

ت وأمت يف اللغ ة فتلرتدد رني وجود الشيء وعدم. ال. يسمى شكًّ  ،اصطالح طترئ لألصوليني
يعين مثل االم ارن القيم هذه القتعدة اليقني ال يُزال  ،واملكجوح ،والكاجح ،ملستويسواء ا

واملستئل املخكج ة عليهت هبلغ  ،ابلشك هدخل يف مجيع أرواب الفق. امت قكر ذلك أهل العلم
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 ،فهذه القتعدة يف غتي ة األمهي ة يستصحبهت اإلنستن طتلب العلم ،ثالث ة أرابع الفق. أو أاثك
مث  ،ثري من األرواب ويندرج حتتهت قواعد القتعدة األصلي ة اليقني ال يُزال ابلشكهنفع. يف ا

فمن هيقن الطهترة وشك يف  ،يندرج حتتهت قواعد اثرية منهت األصل رقتء مت اتن على مت اتن
لكن متذا عمن  ،من هيقن يف احلدث وشك يف الطهترة فهو حمدث ،احلدث فهو متطهك

فتليقني حتصل  ،هو متيقن أن. أحدث ومتيقن أن. هوضأ ؟متهيقنهمت وشك يف السترق منه
يقول أهل  ؟هبمت وجهل السترق منهمت مت يدري هو أحدث مث هوضأ أو هوضأ مث أحدث

لكن مت يدري هو  ،هو جتزم أن. دخل الدورة ونقض الوضوء ،فهو رضد حتل. قبلهمت :العلم
إىل املسجد ورجع من  هوضأ لصالة الفجك وخكج ،نسي ؟قبل الصالة أو رعد الصالة

شك يف  ،لكن نسي هل هو قبل الوضوء أو رعده ،هو جتزم أن. داخل الدورة ،املسجد
حتل. قبل الوضوء واحلدث املشكوك يف السترق  ،ورضد حتل. قبلهمت :قتل ،السترق منهمت

مت يدري قبل دخول  ،أو هوضأ ،الشخص انتب. من النوم ودخل الدورة ،منهمت هو رضدهت
استيقظ من  ،األصل أن. قبلهمت حمدث ،صلى مث رجع ودخل الدورة وهو مت يدري الدورة مث

رضد حتل.  فهو :او قتلسترق منهمت وجهل ال ،وحصل من. حدث ،النوم وحصل من. وضوء
ملتذا؟ ألن احلدث  ،إذاا هو اآلن متطهك ،ضد حتل. حتل. األوىل قبلهمت أن. حمدث ،قبلهمت

 .رضد حتل. قبلهمت وه :قتل ،ذا الكافع هلذا احلدثاألول ارهفع ريقني وُشك يف رفع ه
ألن  ؛ ميكن مت نذاك مثتلأو أحيتانا  اواحدا  نذاك مثتالا  ،من القواعد األصل ركاءة الذم ة

يعين ادعى زيد على  ،ولذلك مل يقبل يف شغلهت شتهد واحد ؛الوقت األصل ركاءة الذم ة
ألن  ؛مبجكد الدعوى ، يلتفت إليهتمبجكد الدعوى ال ،عمكو أبن يف ذمت. ل. مبلغ من املتل

ت أيضا  ،و هلل مت عندي ثين :قتل ،احبث عن ثين ،زيد املدعي مع. شتهد ،األصل ركاءة الذم ة
لكن لو اتن مع. ثين ارهفع  ،ال يكهفع هذا األصل ابلظن املبين على خرب هذا الشتهد

من  ،وم هذا األصلألن في. قوة ميكن أن هقت ؛لو حلف مع الشتهد ارهفع األصل ،األصل
الفقهتء  ،األصل أن. مل يفعل. ،فتألصل أن. مل يفعل. ،شك يف شيء هل فعل. أو مل يفعل.

ملت قتم إىل الكاع ة الثتلث ة شك يف الكاع ة األوىل هل  ،من شك يف هكك ران  فكرتا. :يقولون
هل هذا شك يف الرتك أو  ،اآلن هو شك يف هكك ران ؟سجد سجدهني أو سجدة واحدة

ألن. نقيض. الرد من وجود األمكين على حد  ؟أو من الزم هذا أن يوجد هذا ؟ الفعلشك يف
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يقول -والفكع  ،فتألصل أن. مل يفعل. ،ألن القتعدة من شك يف شيء هل فعل. أو ال ؛سواء
من شك يف هكك ران فرتا. الفكع مطترق لألصل أو غري مطترق؟ ألن من الزم  :-الفقهتء

 ،فتألصل أن. مل أيت هبذا الكان ،لفعل فهو مندرج حتت القتعدةالشك يف الرتك الشك يف ا
إذا شك طكأ علي. الشك رعد الفكاغ من  ،الثتني ة هقوم مقتم األوىل وهكذا ،فعلي. أن أييت ركاع ة

 ،ألن هذا ال ينتهي من القواعد املتفكع ة من هذه القتعدة الكربى ؛العبتدة فإن. ال يلتفت إلي.
شخص عنده  ؛املكاد ابلقكاض املضترر ة-مثل ة ذلك قول عتمل القكاض األصل العدم قتلوا من أ

فتهفق مع شخص أن  ،لكن ليس عنده فكاغ أو ليست لدي. قدرة للعمل يف التجترة ،متل
 ،وأصل املتل يعود إىل صتحب. ،أن يكون ررح رينهمت ،يعمل هبذا املتل على نسب ة من الكرح

حتتسبوا رعد سن ة  ،مل أررح :ل عتمل القكاضقو  -ت مضترر ةويسمى أيضا  ،هذه يسمون. قكاض
 :قتل املضترب العتمل ؟أين األرابح :قتل صتحب املتل ،مئ ة ألف ،ومت وجدوا إال رأس املتل

ومن قبل قول. ال رد أن  ،يقبل قول. ،ألن األصل عدم الكرح ؛فيقبل قول العتمل ،مل أررح
ألان  ،ينتت هدل على أن. ررحإذا أحضك صتحب املتل ر ،يكون مع ميين. يكهفع هذا األصل

وإن قتمت رين ة ركحب.  ،وال عقد حيتتج إىل رين ة ،ألن العقود أاثك من عقد ؛حنتتج إىل رينتت
  .يف مجيع هذه العقود فتفي

 ،وإمنت هو يف الصفتت العترض ة ،تليس األصل العدم مطلقا  :يف األشبته الرن ُُنهي م يقول
اشرتى  ،الصفتت العترض ة والصفتت األصلي ة ،وأمت يف الصفتت األصلي ة فتألصل الوجود

يف  ،وادعى املشرتي أهنت ثيب ،خيتط ة مثالا  ،جتري ة مث ادعى البتئع أهنت هتصف روصف مميز
فيقبل  ،يف البكترة والثيبور ة األصل الوجود ،الوصف الطترئ الذي هو اخليتط ة األصل العدم

تئل مثلمت قتلوا يعين هدخل يف على االم ارن ُُنيم فكوع هذه املس ،قول من يدعي األصل
األصل يف األشيتء اإلابح ة حىت  :قتلوا ،اهذه القتعدة قتعدة عظيم ة جدًّ  ،مجيع أرواب الفق.

ومت  ،ومت حكم فهو حكام ،مت أحل  هلل فهو حالل»حلديث:  ؛يدل الدليل على التحكمي
 :يقول «تى شيئا فإن  هلل مل يكن لينس ،سكت عن. فهو عفو. قتل: فتقبلوا من  هلل عتفيت.

وروى الرتمذي وارن  ،وحسن السيوطي إسنتده ،أخكج. البزار والطرباين من حديث أيب الدرداء
 ،احلالل مت أحل  هلل يف اتتر.»: -علي. الصالة و السالم-متج. من حديث سلمتن قتل 

 ،واحلديث ل. طكق أخكى «ومت سكت عن. فهو ممت عفت عن. ،واحلكام مت حكم  هلل يف اتتر.
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خلق لكم هذا   ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژ :-جل وعال-قول  هلل ي
عند أيب حنيف ة األصل فيهت  ،هذا عند الشتفعي ،ت ممت يستدل ر. على أن األصل اإلابح ةأيضا 

وهو -ونقل ارن ُُنيم  ،اذا نسب. السيوطي أليب حنيف ة  ،املنع حىت يدل الدليل على اإلابح ة
يعين اون  ،املختتر أال حكم لألفعتل قبل الشكع -أعكف مبذهب. عن البدائع ردائع الصنتئع

األصل أن. ال حنكم رشيء متدام  ،هذا حكام :أو نقول ،مت عندان دليل هذا مبتح حنننقول و 
يف األشيتء األصل  :ويف شكح املنتر ،قبل الشكعحكم لألفعتل  أالاملختتر  ،مت وقفنت على دليل

: األصل فيهت رعض أصحتب احلديث وقتل ،ومنهم الككخي اإلابح ة عند رعض احلنفي ة
لكنت مل نقف علي.  ،مبعىن أن. ال رد هلت من حكم ،األصل فيهت التوقف :وقتل أصحترنت ،احلظك
خكج إىل نزه ة  يتبني هذا لو أن إنستانا  ،اذا يف األشبته  ،ويف اهلداي ة أن اإلابح ة أصل ،ابلفعل

ي. ليس ذي انب وال ذي خملب من ليس ممت جتء النص ف أو وجد حيواانا  ، أعجب.فوجد نبتاتا 
ليس ممت جتء الدليل على حل. وال على  أو حيواانا  أيال أو مت أيال؟ وجد نبتاتا  ،الطري
 ،. ال يوجد مت مينعألن   ؛أيال أو مت أيال؟ على قول الشتفعي ة أيال ،ليس في. نص ،حتكمي.

 :قتلوا ،كظألصل احلوا ،ألن. ال يوجد مت يبيح ؛وعلى قول احلنفي ة ال أيال ،واألصل احلل
ايف يتقترل يف   ،غلبت احلكم ة ،فإذا هقترل يف املكأة حل وحكم ة ،األصل يف األرضتع التحكمي

يعين هل هذا التقترل يف وجود مت يقتضي احلل ووجود مت يقتضي احلكم ة يف ؟ املكأة حل وحكم ة
 الصورة. ؟العتق

 طتلب: ...........
ت مثل مت ومثل. أيضا  ؟هل جيتنب اجلميع ،عينيمن إمتئ. ونسي على الت ةنعم أعتق واحد
وُشك يف رلوغ  ،هل إذا وجد رضتع ابلفعل أرضعت امكأة هذا الولد ،هفضل األخ الكضتع

على قول اجلمهور  ؟والن أو مل يكملاحلهل امل  :وُشك في. ،العدد اخلمس الكضعتت
 عمالا  ؛ما الكضتع ال حُيك   فهذ ،وهذا شك ،اليقني ال يُكفع ابلشك :األصل إذا أردان األصل قلنت

ال  :قلنت ،األصل يف األرضتع التحكمي ،لكن إذا عملنت ابلقتعدة الفكعي ة ،ابلقتعدة األصلي ة
ظتهك أو مت هو ظتهك؟ يعين ال  ،جيوز الزواج هلذا الولد من هذه املكأة أو من رنتهتت أو أخواهتت

يف قص ة عبد رن  -الة والسالمعلي. الص-النيب  ،شك أن األرضتع حيتتط هلت أاثك من غريهت
هو لك اي عبد رن زمع ة واحتجيب من.  :قتل ،ملت قضى ر. لزمع ة ،زمع ة أخو سودة أم املؤمنني
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قضى ابلولد هذا  ،اآلن قضى ر. ،فدل على أن هذا البتب ال رد في. من االحتيتط ،اي سودة
لكن ملت اتن  ،ولد على فكاش أريهت فهو أخ هلت ،الولد للفكاش ،أخ هلت ،أن. أخ لسودة

لو ُوجد رضتع رضعتني ثالث أررع مل  ،احتجيب من. اي سودة :االحتيتط يف هذا البتب قتل
ا هلذه القتعدة ال جيوز أن يتزوج هذه لكن طكدا  ،ال شك أن مثل هذا ال حيكم ،هكمل اخلتمس ة

 وقد قيل ابلتحكمي يف أقل من ذلك. ،لالحتيتط لألرضتع ؛املكأة أو شيئت من رنتهتت
 لب: .........طت

 أررع هذه أررع مت هدخل؟
 طتلب: ............

لكن هدخل يف األصل يف األرضتع  ،الشك ال يزيل اليقني ،هو ال هدخل يف األصلي ة
 االحتيتط والتحكمي.

 طتلب: .........
إذا حكم  :قتلوا ،قول رعض احلنفي ة نسب إىل احلنفي ة-لكن متذا عن قوهلم  ،هدخل

إمنت أان رشك » :ولو عكف احملكوم ل. أن. غري حمق يعين يف احلديث القتضي ألحد اخلصمني
فإمنت أقضي ل. رقطع ة من  ،فمن قضيت ل. رشيء من حق أخي. ،أقضي على حنو مت أمسع

. ال ال حيل ل. مت قضي ل. ر. وإن علم أن   :احلنفي ة يقولون «فليأخذهت أو ليدعهت ،انر
ي ة أو أحضك رين ة لزوجي ة وهي هدعي عدم الزوجهو يدعي ا ،فإذا هداعى رجل وامكأة ،يستحق.

وحيتتطون يف األموال يف  ،حتل أن. يطؤهت :يقول احلنفي ة ،قضي ل. رذلكف ،ولو اتنت اتذر ة
إذا  ،مع أن األصل أن يكون العكس ،مثل هذه املسأل ة أاثك من احتيتطهم لألرضتع

لكن  ،ميتنع الزواج ،وراتاشتبهت أخت. رنستء قكي ة حمص ،اشتبهت أخت. أبجنبي ة امتنع الزواج
قبل  تيعلم علم اليقني أن أابه ذهب إىل اهلند وهزوج امكأة وأُنبت رنتا  ،يف غري احملصورات

وهو مت يعكف أخت. من رني  ،وراح هو إىل اهلند يكيد أن يتزوج رعد عشكين سن ة ،عشكين سن ة
 ال هتزوج؟ يتزوج أو مت يتزوج؟ :نقول ،هتملليتر

 طتلب: ...........
 ن وقع على هذه البنت؟وإ

 طتلب: .........
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ينسد  لئال ؛لكن جتويز النكتح يف مثل هذه الصورة إمنت هو للضكورة ،غري حمصورات
لكن واحدة من  ،ال جيوز التحكي فيهت :-يقول أهل العلم-والفكوج  ،علي. ابب النكتح

 مت هي مسأل ة حتكي واحدة من عشك ميكن أن يتحكى. ،مليتر
 طتلب: .........

وحسبتت علي.  ،شخص طلق امكأه. مكهني ،ال هنتك مستئل ال يتصور فيهت االحتيتط
 ،طالقالمل يقع  :فقيل ل. ،الثتلث ة طلقهت وهي حتئض ،حسبتت علي. ،طلقتني شكعيتني

ألن الطالق  ؛يفترقهت فقط ؟متذا يصنع ،فعتشكهت مث حبث املسأل ة وهكجح عنده وقوع الطالق
ألن الذي يتزوجهت رعده احتمتل أن هكون على مت  ؛لى نفس.وهو حيسب ع ،وقع وهي ثلث ة

فمثل هذا هل يقتل  ،متزالت يف ذمت. وقد أفيت أبن طالق احلتئض ال يقع ،هي يف ذمت. ،أفيت
متدام اقتنعت أبن  ،هكفي :أو نقول ،لتبني منك ريقني وحتل ملن رعدك ؛طلق رارع ة :ل.

 ،واالجتهتد ال ينقض ابجتهتد ،اجتهتدي ةهذه مسأل ة  :أو نقول ،هكجح عندك ،الطالق يقع
وال حيلهت إال أن يوقع طلق ة ال  ،على ال حتل هذه مسأل ة مشكل ة ؟فتبقى يف عصمتك

 ،لو حلف أال يبيع وال يشرتي ،األصل يف الكالم احلقيق ة :قتل ،خالف فيهت لتحل ملن رعده
لف ال يدخل دار زيد ولو ح ،محال للفظ على احلقيق ة ؛فوال من يبيع ل. ويشرتي ل. مل حينث

 ،ألن إضتف ة ذلك إلي. جمتز ؛مل حينث إال ردخول مت ميلك. زيد ال مت يكون إبعترة أو إجترة
ومنهم  ،لكن مسأل ة األميتن والنذور مكدهت إىل العكف عند األاثك ،واألصل يف الكالم احلقيق ة

  .من يقول أن مكدهت إىل ني ة احلتلف
إذا  :يقول ارن الصالح ،أصل وعندان ظتهك مسأل ة هعترض األصل مع الظتهك عندان

وجب النظك يف الرتجيح امت يف هعترض الدليلني أيهمت أقوى  ،هعترض أصالن أو أصل وظتهك
فجتء لك من  ،أمحك تاألصل أو الظتهك؟ إذا أرسلت الولد أو أرسلت أحدا يشرتي لك قلما 

أعده على  ،أاتب ابللون األمحك أان أريد ،أان ال أريد هذا ،ال :قلت ،املكتب ة رقلم لون. أمحك
انتهى  ،لون. أمحك ،يُلزم أبخذه أو مت يلزم؟ األصل أن. أمحك ،مت نقبل الرتجيع :صتحب. قتل

اآلن  ،فتعترض عندان أصل وظتهك ،لكن الظتهك أن. يكيد الكتتر ة ابللون األمحك ،اإلشكتل
هو يف ذهن. مت عنده سواء يعين  ،أمحك ليكتب اتتر ة محكاء تالظتهك أن هذا الشخص يكيد قلما 

 ،يهم أن يكتب العنتوين رقلم أمحك ومت أشب. ذلك ،مت يهم ،اللون أسود أو أصفك أو أريض
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هذا قلم أمحك  ،لكن األصل أن. متدام جتب اللون أمحك ،هذا الظتهك الذي يظهك من الطلب
 اعبينته حربا  لكن إذا ،أمحك تمتذا يقتل عن هذا القلم؟ هذا قلم أمحك مت يشك يف اون. قلما 

أو املنظور إلي. احلرب الذي  ،الذي هو اللون فقط ،فهل املنظور إلي. األصل ،أسود اتب أسود
أمحك وجتب ل.  تهتت يل قلما  :ولو أرسل الولد قتل ،األصل اللون والظتهك احلرب ؟يكتب إلي.

ولو  .جتب على الظتهك مت جتب على األصل خبالف األول ،لكن. يكتب أمحك ،أسود تقلما 
 ،أمحك ي شتايا غأنت هب ،أمحك تهتت يل إركيقا  :وقلت لصتحب املطعم ،أنت جتلس يف مطعم

ال  ،أو العكس ،أنت مت هشكب الشتي األخضك ،أمحك في. شتي أخضك توجتب لك إركيقا 
أنت ملت هقول  ،فنحتتج إىل مكجح ،شك أن. يف مثل هذه الصور يتعترض األصل مع الظتهك

لون اإلركيق؟ يعين يف الشكاء حيتمل أن اإلنستن  ،ي اإلركيق اللونغهبأنت  ،هتت يل أمحك :ل.
فهنت يرتجح مت  ،ال هكيدهفأنت  ،لكن هذه مسأل ة دقتئق وأنت متشي وخملي. ،يستهوي. اللون

  .مت في. مت يعترض. ،أمحك :هقول ل. ،مثالا  تهكيد أن هشرتي إركيقا  لو انت لكن ،يف جوف.
دخلت مكتب ة  ،ألصل مع الظتهك شيء مت ينتهيصور هذه املسأل ة يف هعترض ا

األصل أن  ،علي. امسك يف مكتب ة زميلك مكتوابا  فوجدت اتتابا  ا،وهذا رددانه اثريا  ،زميلك
فإن انت عكف عنك  ،فنحتتج إىل مكجح ،لكن الظتهك أن. ريد زميلك فهو ل. ،الكتتب لك

وقل  ،فريجح األصل ،ت هعريإذا عكف عنك أنك مت هبيع ألبت ة وإمن ،أنك هبيع فريجح الظتهك
 ا.مثل هذا يف صور اثرية جدا 

 طتلب: ........
لكن  ،العتدة حمكم ة ستأيت ؟ومت العكف ،نكيد مسأل ة العكف حننالظتهك هو العكف، 

عندان ظتهك وعندان أصل، إيش عكف النتس يف هذا؟ لكن هذه الصور اليت قلنتهت هو يطلب 
 أمحك؟ تلكن لو طلب قلما  ،هذا هو األصل أن. يطلب شتهي يف مثل ،شتهي

 طتلب: ..............
هتت  ،ال :قتل ،ألن رعض النتس يهوى اللون األمحك ؛هذا حنتتج إىل مكجح ،أعلم  هلل

 تتج إىل مكجح.حتفتملقصود أن مثل هذه  ،أمحك تقلما  يل
 طتلب: .......
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هك وجب أو أصل وظت ،على ال حتل يف ال مسأل ة هلت مت يكجحهت إذا هعترض أصالن
وإن  ،فإذا هكدد يف الكاجح فهي من مستئل القولني ،النظك يف الرتجيح امت يف هعترض الدليلني
 ،وإن هكجح دليل األصل حكم ر. رال خالف ،هكجح دليل الظتهك ُحكم ر. رال خالف

ت ومت يرتجح في. املقصود أن. ينظك يف مثل هذه الصور إىل مكجح مت يرتجح في. األصل جزما 
ويف مثل  ،األصل امت هقدم ركاءة الذم ة ،الشهتدة ظتهك وليست هي األصل ،متالظتهك جز 

فُيحكم ابلشهتدة ولو ختلفت األصل مت يرتجح في.  ،هذا يرتجح الظتهك على األصل
ا امت لو جكح صيدا   ،على األصح ضترط. أن يستند االحتمتل إىل سبب ضعيف ،األصل

مث وجده  ،ن هكجح األصل جكح صيد وغتباآل ،ت أو وقع يف رئك مثالا وغتب مث وجده ميتا 
هل موه. رسبب اجلكح أو رسبب آخك؟ قد يرتجح الظتهك رنكتي ة اجلكح يف الصيد إذا   ،تميتا 

 ،ال :وإذا اتنت ضعيف ة قلنت ،الذي يغلب على الظن أن. رسبب اجلكح :قلنت ،اتنت قوي ة
ت مت ظن أن موه. غكقا فتلذي يغلب على ال ،ومثل هذا لو وقع يف رئك ،نكجح األصل حينئذ  و 

امن شك يف شيء مؤثك يف الصالة    ،هكجح في. الظتهك على األصل أبن اتن السبب قوايا 
ت هنت أيضا  ،انقضتء العبتدة على الصح ةألن الظتهك  ؛ارتك ران رعد انقضتئهت فال أثك ل.

لو رأى  ،وإمنت حبسب مت يلوح للمجتهد ،هعترض وليس املكاد رذلك هقترلهمت من ال وج.
ا مث اصطتد يف ذلك اليوم طتئكا  ،إن مل أصد هذا الطتئك اليوم فأنت طتلق :فقتل لزوجت. اتئكا ط

مث غتب عن.  ،إن مل أصد هذا الطتئك اليوم فأنت طتلق :قتل لزوجت. ،من جنس. ،من فصيلت.
ألن. جهل هل هذا الطتئك هو  ؛اآلن عندان هكدد يف أصلني ،طتئكفتصطتد يف ذلك اليوم 

 ،األصل رقتء النكتح ،لتعترض أصلني ؛ففي وقوع الطالق الرتدد ؟ي. أو غريهالذي حلف عل
اآلن عندان  ،ورجح النووي عدم الوقوع ،واألصل عدم اصطيتد الطتئك الذي علق علي. النكتح

يعين وقع الشك  ،الذي حلف علي.واألصل أن الطتئك مت صيد  ،نكتحاألصل رقتء ال :أصالن
األصل رقتء النكتح وارهفتع.  ،ورجح النووي عدم الوقوع ،أصلني فعندان هعترض ،في. ويف غريه
 ارهفتع. مشكوك في.. ،مشكوك في.

 طتلب: .........
 قصده يصيد هذا الطتئك.

 طتلب: ..........
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 ال، يكيد هذا الطتئك، إن مل أصد هذا الطتئك، هذا قصده.
 طتلب: ......

إن مل أصد هذا الطتئك.  ،لطتئك رعين.أان أقصد هذا ا :نعم يقصد الطتئك رعين.، هو يقول
 ،املقهك  ل. صدقهت ابلزوجي ة ،هعترض الظتهكين إذا أقكت املكأة ابلنكتح وصدقهت املقهك  ابلزوجي ة

ألن الظتهك  ؛قبول اإلقكار دفتجلدي :يقول ،أقكت املكأة ابلنكتح وصدقهت املقك ل. ابلزوجي ة
ملعترض ة هذا الظتهك رظتهك ني طولبت ابلبين ة والقدمي إن اتان رلدي ،صدقهمت فيمت هصتدقت علي.

يعين األصل النكتح أو  ،ويسهل عليهمت إقتم ة البين ة ،ألن البلديني يعكف حتهلمت غتلبت ؛آخك
هو مت ثبت  ،زوجيت :قتل ،امكأة مع.وجد شخص  ؟عدم النكتح يف هذه الصورة ردون رين ة

مت رعد ثبت أصل النكتح. يقول: اآلن  ،ؤ علي. من فكاقمث شككنت فيمت يطك  ،النكتح ربين ة
واون.  ،يعين اوهنت زوجت. ظتهك ،هذا ظتهك ،إذا أقكت املكأة ابلنكتح وصدقهت املقك ل. ابلزوجي ة

واألصل أن. لو اتن  ،يعين مت مع. دفرت عتئل ة يثبت أهنت زوجت. ،يف رلد ال يكفي إقتم ة البين ة
دان ظتهكان واملكجح الثق ة ابلكجل فتعترض عن ،هنتك إذا أثبت الظتهك أن. ال رد من إثبته.

إذا اتن  ،يكجح أن هكون زوجت. ،ظتهكه االستقتم ة يعين لو وجدت رجالا  ،وعدم الثق ة ر.
ودلت القكائن ولو مل هكن قوي ة على أهنت  ،الكجل يف موقع شبه ة أو يف موقع ريب ة مثالا 

 ال يصدق إال ربين ة. حينئذ  اثري فإن.   ..،دعوى
 طتلب: ...........

معهت األصل.  اليت ليست من هذه القتعدة، لو أقك الكجل وأنككت املكأة؛ املكأة هي ،ال
 يقول النتظم:

              الفقهههههههه. مبههههههههين علههههههههى قواعههههههههد
    سمهههس ههههي األمهههور ابملقتصهههد  .

. 
           ورعهههههههههههدهت اليقهههههههههههني ال يُهههههههههههزال

     ابلشههههههك فتسههههههتمع ملههههههت يقههههههتل  .
. 

   مث قتل الثتني ة:
             اي فههههىت دليلهههههت مههههن احلههههديث

            يف مسههههههههلم وغههههههههريه قههههههههد ثبتههههههههت  .
. 

               مهههههن طهههههكق عديهههههدة وههههههدخل
               لهفصَّهههههههههههههمجيهههههههههههههع األرهههههههههههههواب   .

. 
         وحتتهههههههههههت قواعههههههههههد مسههههههههههتكثكة

            مهههههههن درجهههههههه ة فهتاهههههههههت حمههههههههربة  .
. 
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ج إىل وقت ليس وإن احتجنت قد حنتت  ،غدا إن شتء  هلل الدرس رعد صالة املغكب
 ألن اإلخوان اأهنم مصكين على أن هكمل القواعد ولو اتنت ابختصتر. ؛ابلطويل
 


