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 .]١٨[محمد: }َجاَء َأْشَراُطَها{: العالمة، ومنه الثالث: الشرط، وهو لغةً "
 هما. اة النتفائ�اإلحصان والحول، ینتفي الرجم والز� :على غیر جهة السببیة ا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمرٍ وشرعً 

 ".ة�الطهارة للصال وشرعيٌّ ، �دخول الدار لوقوع الطالق المعلق علیه �الحیاة للعلم، ولغويٌّ  وهو عقليٌّ 
 الوضعیة الشرط. الثالث من األحكام

أشــراط الســاعة ف�عنــي عالماتهــا  ]١٨[محمــد: {َجــاَء َأْشــَراُطَها} قــال: ومنــه قــول هللا تعــالى:" : العالمــةوهــو لغــةً " �قــول:
 عالمات الساعة.

 العدم. �عني ما یلزم من عدمه" على غیر جهة السببیة لزم من انتفائه انتفاء أمرٍ یما ثم عرَّفه شرًعا �قوله: "
تفـاء ي یلزم مـن انما یلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، �عن" على غیر جهة السببیة ن انتفائه انتفاء أمرٍ لزم میما "

 الوضوء انتفاء الصالة الشرعیة.
لصـالة االوضـوء انتفـت  ن اإلنسـان قـد یتوضـأ لكـن مـا ُ�صـلي، إذا انتفـىأوال یلزم مـن وجـوده وجـوٌد وال عـدٌم لذاتـه، �عنـي 

 الوضوء ال یلزم من ذلك وجود الصالة الشرعیة وهكذا سائر الشروط.ِجد الشرعیة، و 
 .شرط وال سبب؟ شرط من شروط الصالة�عني هو شرط، اآلن دخول الوقت " على غیر جهة السببیة"
 طالب:........ 

 ".على غیر جهة السببیةوقد ُ�قال: سبب، لكن هنا ُ�قال: "
 ب وجوب صالة الجمعة مثًال لها سبب وجوب.إذ قلنا: الصالة لها وقت وجوب وسبب وجوب، سب

 قواعد ابن رجب؟ ،أین القواعد
 سبب وجو�ها طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ ووقت الوجوب الزوال... ما صالة الجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب،

 طالب:........
 ما أدري �هللا هو موجود.

 طالب:........
 نعم.

 طالب:........
 ال ما هو مغلق مفتوح.

 طالب:.......
 نقول: صالة الجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب، فجعلوا الوقت من األسباب.

 عبد هللا تأكد. اموجود �ا أ�
 طالب:........

 هذا هو.
ز ال �جــوز تقــد�مها علــى ســبب وجو�هــا، و�جــو  -�انــت بدنیــة، أو مالیــة، أو مر�بــة منهمــا ســواءً -العبــادات �لهــا �قــول: "

    ."ذلك مسائل �ثیرة نو�تفرع ع وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب اوجو�هتقد�مها �عد سبب 
�ن �ـان ضاف إلیه، فیجـوز فعلهـا �عـد زوال وقـت النهـى مـن أول الیـوم؛ و صالة الجمعة فإن سببها الیوم؛ ألنها تُ ثم قال: "

 ".الزوال هو وقت الوجوب
 طالب:........

قـت ة العید هذا عند الحنابلة �ما هو معـروف، وآخـر وقتهـا آخـر و نعم وقتها وقت صالة العید أول وقتها، أول وقت صال
 صالة الظهر.

یـوم  صالة الجمعة، �قول: سببها الیوم؛ ألنه ُتضاف إلیه، إضافة صالة الجمعة إضافة سببیة، �عنـي الصـالة التـي سـببها
 الجمعة.
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...وجوبفیجوز فعلها �عد زوال وقت النهى من أول الیوم؛ و�ن �ان الزوال هو وقت ال"  " فعل �لٍّ
 طالب:........

 فیه؟ماذا 
 طالب:........

 ین؟أ
 طالب:........

 وهو شرط في الوقت نفسه.
 طالب:........

شــرط؟ هنــا ســببها الیــوم، ووقتهــا أم ال، نحــن ُنر�ــد أن نــر�ط علــى غیــر جهــة الســببیة، �عنــي دخــول الوقــت هــل هــو ســبب 
الـزوال هـو وقـت الوجـوب، فهـل زوال الشـمس شـرط لصـالة الجمعـة أو  و�ن �ـان ،فیجوز فعلها إلى �عد زوال وقـت النهـي

 سبب؟ لیس �سبب، وهل هو شرط �بقیة األ�ام؟ �عني دخول الوقت شرط لصحة.
 طالب:........

 خاص. ، یوم الجمعة له وضعنعم
 جم �النسبة للزاني.�النسبة للزنا شرط، اإلحصان شرٌط للر "على غیر جهة السببیة: �اإلحصان"  وحینئٍذ �قول:

 .شرٌط لوجوب الز�اة �النسبة لمن ملك النِّصاب "والحول"
النتفــاء  حینئــٍذ اإلحصــان شــرط ألي شــيء؟ للــرجم، فینتفــي الــرجم" كاإلحصــان والحــول، ینتفــي الــرجم والز�ــاة النتفائهمــا"

 الشرط الذي هو اإلحصان، و�ن �ان السبب الزنا، والشرط اإلحصان.
 الز�اة ملك النِّصاب، وشرط الز�اة تمام الحول.مالك النِّصاب سبب 

 �عني أقسام الشرط: عقلي، ولغوي، وشرعي، ولُنضف العرفي. "وهو عقلي"�قول: 
ر وجود عالم لیس �حي؟ إًذا الحیاة شرط لتحصیل العلم." كالحیاة للعلمعقلي "   �عني هل ُیتصوَّ

إن  -تـه�قصـد زوج–لـو قـال ز�ـد مـن النـاس: إن دخلـِت الـدار �عنـي " ، �دخول الدار لوقوع الطالق المعلـق علیـهولغويٌّ "
للغــة دخلــِت الــدار فأنــِت طــالق، هــذا لغــوي، لمــاذا قلنــا: لغــوي؟ ألن (إن) شــرطیة إن دخلــِت الــدار فأنــِت طــالق، فمقتضــى ا

 أنها إذا دخلت الدار تحقق الشرط، فلیقع المشروط، وهذا شرٌط لغوي.  
لصــالة ة للصــالة شــرط إجماًعــا، وهــو شــرٌط شــرعي؛ ولــذا �انتفــاء هــذا الشــرط تنتفــي االطهــار " �الطهــارة للصــالة وشــرعيٌّ "

تقـول لـه أنـت فـي الشـرط أنـت فـي المشـروط صـلى؟  �یـفالشرعیة، �عني قد �قوم شخص ُ�صلي وهو على غیـر طهـارة، 
 نقول: هذه لیست �صالة؛ ألن المسألة شرعیة، والشرط هنا شرعي ألمٍر شرعي.

 ال شـخٌص لز�ـد مـن النـاس: إن امرأتـه زنـت، قـال: هـي طـالق، فلمـا ذهـب للبیـت، قـال: وال زنـا والهناك شرط عرفي لو قـ
 ما �قع؟ أم زنا، �قع الطالق  هحاجة ما فی

 طالب:........
 كیف؟

 طالب:........
طلقهـا  لمـاذاال �قع؛ ألن هذ شرط عرفي، �أنه قال: إن �انت زنت فهي طالق؛ ألنه ر�ـط الطـالق �الزنـا، والزنـا مـا ُوِجـد، 

 استغناًء عنها؟ ما طلقها استغناًء عنها �سبب الزنا، �شرط أن تكون زنت وهي في الحقیقة لم تزِن.
�عنــي لــو قــال شــخص لز�ــد مــن النــاس: امرأتــك زنــت، فقــال: هــي طــالق، هــو ال یر�ــد أن �ســتغنى عــن زوجتــه �حــاٍل مــن 

نـه �ـه؛ ألنـه معـروف مثـل هـذا مـا �حتـاج أن یـتلفظ �ـه؛ ألاألحوال، لكن �عني طالق بهذا الشرط، هـو ال �حتـاج أن یـتلفظ 
 ُعرفي.        
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عـدم، عكس الشرط، قلنا في تعر�ف الشرط: مـا یلـزم مـن عدمـه العـدم، وهنـا المـانع مـا یلـزم مـن وجـوده ال" وعكسه المانع"
 هناك ما یلزم من عدمه العدم، وهنا ما یلزم من وجوده العدم.

 المانع مثل أ�ش؟
 .طالب:.......

 الحیض والنفاس �النسبة للصوم والصالة، یلزم من وجود الحیض والنفاس عدم الصالة عكس الشرط.
شـروط فیهـا، ولذا �قولـون: ال ُبـد لتحقیـق األمـر ولوجـوده مـن تـوافر الشـروط وانتفـاء الموانـع، لـو قلنـا: هـذه امـرأة اكتملـت ال

   .وُمكلفة؟ نقول: ُوِجد مانع لماذا ال ُتصلي، الشروط �لها موجودة متوافرة، وهي ُمخاطبة
 التي ُذِكرت من العلة والسبب، والشرط والمانع." ونصب هذه األشیاء"
  من ِقبل الشارع." ونصب هذه األشیاء"
 حكم شرعي، لكنه حكٌم وضعي، ولیس �حكٍم تكلیفي." شرعي مقتضیاتها، حكمٌ مفیدة ً "
 له؟ وضعي. وجوب الحد حكم أ�ش؟ تكلیفي، سببیة الزنا" له انالز  یةإذ هلل تعالى في الزاني حكمان: وجوب الحد وسبب"

 وهو أ�ًضا حكم وضعي. ،ي �جب علیه حكٌم آخر وهو الرجم شرطاإلحصان الذ
 قي؟ كم �

 طالب:........
 إلى آخره...." ثم هنا أمور: أحدها: الصحة في العبادات" ألن

ا.  طو�ل جد�
 اللهم صلِّ على عبدك ورسولك.

 طالب:........
 ما هو �أكید. ،ال ال

 طالب: هذا الغالب.
 ال تقل هذا الغالب ما علیه أحد.

  
  


