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بسم هللا الرحمن الرحيم،
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك علىى شرىرا ابيايىاا والمرسىلين يايحىا وحمىد وعلىى
آله وصحاه شجمعين.

قال –رحمه هللا تعالى" :-وللعلم المنصوب أصناف".

بالعَلم المحصوب خطاب الوضع ،المقصود به خطىاب الوضىعأل بخ خطىاب الوضىع :وىا
المقصود َ
وِ
ضع علما و ِ
عرًفا للحكم.
ُ
ً ُ

"أحدها العلة ،وهي في األصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن االعتدال الطبيعي".
يعىىم العلىى :اىىر :المىىر  ،العلىى :اىىر :السىىقم والمىىر

العىىر أل بيىىه نىىار ووج ى

ل ىىرو الاىىدخ

اا فىىاخ فىىر الحي ىواخ شو فىىر اتيسىىاخ عىىن اعع ىىداد الطايعىىر ،عىىن اعع ىىداد اع ىىداد
الحي ىواير س ىو ن
ابوزج :الطايعي ،:ف ُ رجه عن اع داله فيع ل ويمر ويسقم ،اذا ابصل فيها.
"ثممم ا ممتعيرت عق م ا لممما أوجممب الحكممم العقلممي للاتممه ،كالر،ممر ل نر،ممار ،والت،ممويد لل،ممواد ،ثممم

ا تعيرت شر اعا لمعان".
اس ُعيرت العل :عقالً بما شوج العقىل الحكىم العقلىر لذا ىه ،السىا شو على :اعيلسىار اللسىر ،شيى
لوحىا شبىيض وثىل اىذا فصىار حكمىه السىواد،
عل :السواد؟ ال سويد ،لو ش يت بلوخ صابغ فطليت بىه ً
للن وا العل :الااعث :على اذا السواد؟ او ال سويد ،فما شخ العل :الااعث :على اعيلسار اللسر.

"ثم ا تعيرت شر اعا لمعان:
أحدها :ما أوجب الحكمم الرمرعي ال محالمة ،وهمو الم ممور المركمب ممن مقتضمى الحكمم وشمر ه
تربيها بأجزاء العلة العقلية.
ومحله وأهله،
ا
الثاني :مقتضى الحكم ،وإن تخلف لفوات شرط ،أو وجود مانع.
الثالث :الحكمة ،كمرقة ال،فر للقصر والفطر ،والدين لمنع الزكاة ،واألبوة لمنع القصاص".

العلىى :اسى ُعيرت رىىرًعا لمعى ُ
ىاخ لاللىىُ :طلىىا العلىى :بى زاا وىا شوجى
ُوج الحكم ال رعر الموج للحكم ال رعر ع وحال :او :الدليل ،يقود" :وهو الم مور المركب
مممن مقتضممى الحكممم" الىىذ اىىو الىىدليل ال ىىرعر ،ال ىىرو يعحىىر وىىع وجىىود ال ىىرو ،والمحىىل القابىىل
الحكىىم ال ىىرعر ع وحالىى ،:فالىىذ

للحكىىم

ممبيها بمممأجزاء العلمممة العقليمممة" يعحىىر وىىع ىوافر ابسىىااب واي فىىاا الموايىىع ،فهىىذا ُووج ى
"ترم ا
ال رعر ع وحال ،:للىن لىو ُو ِجىد دليىل وىع وجىود وىايعُ ،و ِجىد دليىل وق مىر الحكىم وىع وجىود سىا
وع اي فاا سا  ،فل اذا ع وجد وعه الحكم ع وحال.:
{وأ ِقيموا الص ة} [البقرة ]43:وجد وايع ون إقاو :الصالة الحيض وثالً اي فى سا
اذا ع يق مر الحكم.

واو ال لليف

"الثاني :مقتضى الحكم" وإخ لف الحكم ُطلا العلى :لمق مىى الحكىم "وإن تخلمف" يعحىر :الحكىم
"لفوات شرط أو وجود مانع" {وأ ِقيموا الص ة} [البقرة ]43:وع وجود شو فوات ررو ر ص غيىر
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و وض ىىو ا ىىو و ىىعوور ،والعل ىى :الموجا ىى :ا ىىر ال ىىدليل ُو ِج ىىد و ىىايع وا ىىو الح ىىيض و ىىن إقاو ىى :الص ىىالة
فال لليف باقر ،وإخ فايت ومحوع :ون الصالة فر وق ها.
ُطلا العل :ب زاا الحكم ،:عل :القصر السفر ،العل :عحديا عل :وعحديا حكم ،:وعحديا سفر وعحىديا
و ق ،:فابصل الم ق ،:الم ق :الحا ج :بسىا السىفر وىن جهى ،:وبسىا ال ىوا وىن جه ُى :شخىر ،
فابصل فر القصر السفر وع وجود الم ق :الحا ج :عن السفر يفسه وع ال واأل ولذا جىاا ال قييىد
بقوله عالىِ{ :إ ْن ِخ ْفت ْم} [الن،اء ]101:لم صار القصر فر السفر ولو لىم ُوجىد الم ىق ،:ولىو لىم
ُوجد ال واأل بيه صدق :صدق هللا بها على عااده.
"كمرقة ال،فر للقصر والفطمر" قىد يكىوخ اىذا المسىافر ور ىاف فىر سىفره شمثىر وىن راح ىه فىر بلىده،
واذا ُ صور فيمن عمله فر بلده عمل راق عاول ي غل بال مس ليل يهار ،عاول فر وحجم فر
بلىىده ،سىىافر للحزاىى :وىىثالً وار ىىاف ضىىرب لىىه خيم ى ً :علىىى بعىىد وا ىى :فيلىىو ،وصىىار يقصىىر الصىىالة

ويفطر فر رومىاخ ،وىا على :القصىر على :ال ىرخص ،اىل ابصىل فيهىا الم ىق:؟ ع وىا فىر
ويجمعُ ،
و ق ،:يقود :اذه رخص.:
يعىىم ابفمىىل فىىر حقىىه شيىىه إخ لىىم مىىرر ومىىا ع ُوجىىد لىىه و ىىق :فىىالحار –عليىىه الصىىالة والسىىال -
صا فر السفر ،وصىا شصىحابه فىر السىفر وىحهم الصىا م ووىحهم المفطىر ،للىن إلا وجىدت الم ىق:
فالفطر شفمل ،إلا زادت الم ق :بحيث ع ُح مل فيع ر حد ث «أولئك العصاة» «وليس من البمر
الصيام في ال،فر» «ذهب المفطرون بماألجر» فالمسىعل :ىدريإ إخ فىاخ الصىيا وعدوىه علىى ح ُىد
س ىوااأل فالصىىيا شولىىى لفس ىراا فىىر إب ىراا الذوىى ،:إخ وجىىدت الم ىىق :ولىىو يسىىيرة فىىالفطر شفمىىل ،إخ
زادت الم قِ :شلم الصا م «أولئك العصاة».

"والدين لمنع الزكاة" وىا العلى :فىر وحىع الزفىاة وىن ومىن يملىا ِ
الحصىاب؟ العلى :والحكمى :فىر الوقىت
يفسىىهأل بخ العلىى :احىىا ُطلىىا ب ى زاا الحكمىى ،:العلىى :وجىىود الى ِّىد ن الىىذ ىىحقص ِ
الحصىىاب واىىذا عل ىى
المذا شيه ع زفاة فر واد ون عليه د ن حقص ِ
الحصاب ،ر ص عحده واالغ للحىه وىد ن للحىا
َ
بىىعوواد فثيىرة فىىال اقىىى عحىىده إع رىىرا شقىىل وىىن ِ
الحصىىاب علىىى وىىذا والىىا ،وال فصىىيل المعىىروا
عحد شال العلم شيه إخ فاخ الماد ظاار له حكم ،وإخ فاخ بانن له حكم...إلى آخره.

"واألبمموة لمنممع القصمماص" ابصىىل القصىىاق القا ىىل ُيق ىىل ،للىىن إلا فىىاخ القا ىىل ابب فالحكمىى :فىىر
شيما العل:أل بخ العل :احا ُطلا ب زاا الحكم.:
وحع القصاق وحه اببوة ،وار ً
"الثاني :ال،بب وهو لغ اة :ما ِ
توصل به إلى الغمرض ،واشمتهر ا متعماله فمي الحبمل أو بمالعكس،

وا تعير شر اعا لمعان:
أحدها :ما يقابل المباشرة ،كحفر البئمر ممع الترديمة ،فماألول مبب ،والثماني :علمة .الثماني :علمة
العلة ،كالرمي ،هو بب للقتل ،وهو علة اإلصابة التي هي علة الزهوق.
الثالث :العلة بدون شر هاِ ،
كالنصاب بدون الحول.
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الرابع :العلة الررعية كامل اة ،و ميت اببا؛ ألن عليتها لي،مت لملاتها ،بمل بنصمب الرمارر لهما،
فأشبهت ال،بب ،وهو ما يحصل الحكم عنده ال به".
توص مل بممه إلممى الغممرض" {فْليمممد ْد ِب،ممبب ِإلممى ال ،مم ِ
"الثمماني ال،ممبب" يقىىود" :وهممو لغ م اة :ممما ِ
اء}
ْ
[الح م  ]15:يعحىىر وىىا ُوصىىله إلىىى السىىمااُ ،وصىىله إلىىى غرضىىه ،الحاىىل والىىدلو الىىذ ُيسى ر بىىه

الماا سا .

"واشتهر ا تعماله في الحبل أو بالعكس" يعحر وا ِ
وصل بالغر

إليه.

الب........:
وا وعحى شو بالعكس؟
الب........:

نىرد فىر فىل وىا ُ وصىل بىه إلىى
يقود :واو شولى ،العكس شولى ،ابصل اس عماله فىر الحاىل ،لىم ُ
الغر  ،واحا ال عليا يقود :واو شولىأل بخ در اس عماد ابلفاظ يغل

فيىه اسى عماله بالحسىيات

الجز يىى ،:يعحىىر شوعً فىىر الجز ىىر ُيطل ىا علىىى الحاىىل :سىىا  ،لىىم ُيعمىىم فىىر فىىل وىىا ُ وصىىل بىىه إلىىى
الغىىر  ،الحاىىل سىىا شو السىىا فىىل وىىا ُ وصىىل بىىه إلىىى الغىىر  ،لىىم شُنلىىا علىىى الحاىىلأل بيىىه
ُ وصل به إلى الغر .
احا ال عليا يقود :شولى ،بالعكس شوعً اتنالق الجز ر ،لم ُؤخذ وحه القاعدة الللي.:
الب........:

ش ن؟

الب........:

ع ،اللال وضعر وا اىو وىن حيىث اللغى :لغى :العىرب يعحىر اىل اىم يسى علموخ الجز يىات قاىل ،لىم
ون وجموعها وصلوا إلى القواعد الللي :شو العكس؟
الب........:

يعحر وثل وا يقود بالحسىا :للقواعىد الفقهيى :وىع وسىا ل الفقىه ،يعحىر اىل القواعىد الفقهيى :ش ِ
ُخىذت وىن
وجمىىوا وسىىا ل ُجمعىىت المسىىا ل الم ىىابه :لىىاعض ابرىىااه والحطىىا ر ،لىىم اس ى ُحا وحهىىا قواعىىد ،شو
القاعدة قال لم اس ُحا وحها وسا ل فقهي :فرعي:؟
الب........:

يطير اذا.
الب........:
شظن ال افعي :والم للمين لهم شر  ،والححفي :لهم شر والمسعل :يطود ررحها.

"وا تعير لمعان" اس ُعير السا

لمعاخ.
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"أحدها :ما يقابل المباشرة ،كحفر البئر ممع الترديمة ،فماألول مبب ،والثماني :علمة" جىاا رى ص
حفىر برىىر ،جىىاا رى ص وجىىرف سىىلا وىا ين وع ىرين ،للىىن جىاا لىىاير اىىو روىى اىىذا ال ى ص فىىر
والثاير واارر.

الارر شو قذفه بحيث يجعله ُالوس اذا السلا المجروف ،ابود ُو سا
لو ر ص شلقى آخر ون رااا ،ف لقاه آخر بسيف قال شخ يصل إلى ابر

الملقىر ابعلىى اىذا

و سا  ،والماارر او القا ل.
لىىو شقالىىت سىىيارة م ىىر بسىىرع ،:فجىىاا واحىىد ودفىىع رى ص إليهىىا ،اىىذا الىىدافع و سىىا
للق ل.

ولاك ُواارىىر

"ما يقابل المباشرة ،كحفر البئر مع التردية ،فاألول بب ،والثاني :علة".
"الثاني :علة العلة ،كالرمي ،هو بب للقتل" او وا ق ل للحه روى.

"وهممو علممة اإلصممابة التممي هممي علممة الزهمموق" اآلخ الروىىر علىى :الزاىىوق شو علىى :العلىى:؟ عحىىديا روىىر

وإصىىاب :وزاىىوق ،الزاىىوق اىىو الحهايىى ،:فهىىل بمجىىرد الروىىر ُزاىىا الىىروف ،شو ع ُبىىد وىىن اتصىىاب :وىىع
الرور؟ {وما رمْيت ِإ ْذ رمْيت ول ِرن َّللا رمى} [األنفال.]17:

{وما رمْيت ِإ ْذ رمْيت} [األنفال ]17:احىا شلاىت لىه الروىر فليىف حفيىه عحىه؟ المقصىود ووىا شصىات
{ِإ ْذ رمْيممت} [األنفممال ]17:يعحىىر إل قىىذفت ،وللىىن هللا شصىىاب ،شيىىت رويىىت بالفعىىل ،للىىن اىىل شيىىت

اللر شصات؟ ع هللا او الذ شصاب.
كالنصاب بدون الحول" سا لوجوب الزفاة وجىود ِ
"الثالث :العلة بدون شر هاِ ،
الحصىاب ،يقىود:
يطلا السا ب زاا العل :بدوخ ررنها ،فوجد ِ
الحصىاب وجاىت فيىه الزفىاة ،للىن وىن رىرنه شو وىن
ُ
ما وجوب الزفاة ما الحود.
الرابع :العلة الررعية كامل اة ،و ميت اببا؛ ألن عليتهما لي،مت لملاتها" اىر ليسىت ووجاى :لىذا ها
"بل بنصب الرارر لها" الموج او هللا ساحايه و عالى.
"فأشبهت ال،بب ،وهو ما يحصل الحكم عنده ال به" واذا فيه إركاد السا
عحده؟ بمعحى شخ السا
الب........:

يحصل الحكم بىه شو

ال او وؤلر بحفسه شو ليس بمؤلر؟

ِون عحد َون؟

الب........:

يحصل عحده ع به؟
الب........:
اىىو ع رىىا شخ ابسىىااب وىىؤلرة ،للىىن ليسىىت وىىؤلرة إيمىىا هللا –سىىاحايه و عىىالى -اىىو الىىذ جعلهىىا
وىىؤلرة ،ع يقىىود وثىىل وىىا قىىود ابرىىاعرة :شخ السىىا

وجىىوده وثىىل عدوىىه ،اللفيىىف ومكىىن ىىر شيى

المىىايع؟ بخ اتبصىىار ع يحصىىل بالاصىىر ،وإيمىىا يحصىىل عحىىده ،واىىذا واحىىر علىىى شر هىىم فىىر إلغىىاا
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ع بىىه ،السىىا

وىىا لىىه قيمىى :يعحىىر وجىىوده وثىىل عدوىىه وىىا فىىر

فرق بين اللفيف والماصر وا فر فرق إنالًقا ون ش وجهأل ولذا ع يحصل اتبصار بالاصر.
يحصل ِ
الر وال ِ اع بابمل وال رب صى وع ع؟ اىم يقولىوخ :ع ،ابمىل وال ىرب وىا لىه قيمى :اىذا
سا  ،وابسااب وا لها قيم ،:للن يحصل ِ
الر وال ِ اع عحداا ع بهاأل ولذا ُيلرروخ فىر ف ىاهم شيىه
يجوز وا المايع ون شخ ر ابعمى واو فر الصىين الاقى :فىر ابيىدلس -صىغار الاعىو  -شيى
اللر يمحع؟ بخ ابسااب وا لها قيم ،:والاصر سا .

ولذا قاد على وذااهم" :وهو ما يحصل الحكم عنده ال به" واذا اللال ليس بالصحي .
الب........:
...على ررا؟
الب........:

وثل ال رو.
يلمل وع؟

الب........:

ممل فمل.
الب........:
يحصل الحكم به.

"الثالث :الررط ،وهو لغ اة :الع مة ،ومنه{ :جاء أ ْش ار ها} [محمد.]18:

وشر اعا :ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة ال،ببية .كاإلحصان والحول ،ينتفي الرجم
والزكاة النتفائهما ،وهو عقلي كالحياة للعلم ،ولغوي كدخول الدار لوقمور الطم ق المعلم عليمه،
وشممرعي كالطهممارة للصم ة وعك،ممه المممانع ،وهممو ممما يلممزم مممن وجمموده عممدم الحكممم ،ونصممب هممله
األشممياء ،مفيممد اة مقتضممياتها حكممم شممرعي ،إذ هلل تعممالى فممي الزانممي حكمممان :وجمموب الحممد و مببه
الزنى له".
وجوب الحد وسااي :الزياأل بخ اذا حكم لليفر.

