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 الرحيم   الرمحن  هللا  بسم

من يهده هللا فال مضل ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، نستغفره  و  احلمد هلل حنمده ونستعينه إن    

 له .حممداً عبده ورسو  وأشهد أن  ، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  و، له ومن يضلل فال هادي له 

ا )   قَّ تُ قااتِهِ َيا أاي ُّها ( )آل عمران: الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا  (102واال َتا

ا واباثَّ مِ    ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا ا )َيا أاي ُّها ُهما اًء ن ْ ِنسا ِثرياً وا االً كا رِجا

انا عالاْيُكْم راِقيباً( )النساء: اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءاُلونا ِبِه وااْْلاْرحا  ( 1واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا

الاُكْم وا  ِديداً ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوالً سا ماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه  ي اْغِفرْ )َيا أاي ُّها لاُكْم ُذنُوباُكْم وا

 ( 71-70ف اقاْد فاازا ف اْوزاً عاِظيماً( )اْلحزاب:

 ؛ما بعدأ   

كل   و، كل حمدثة بدعة   مور حمداثهتا ووشر األ،  خري اهلدى هدى حممد و، احلديث كتاب هللا  أحسن ن  إف  

  ار .كل ضاللة يف الن    بدعة ضاللة و

للشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  صولصول من األاأل بجل شرح كتا ن شاء هللا عز وإاليوم  نبدأمث اي معاشر الفضالء    

جل سنشرح هذا   عز ون شاء هللاإ و، صول الفقه أسبوع لتدارس علم حيث خصصنا هذا اليوم من األ جل و عز

 . قوته الكتاب شرحا ينتفع به سامعوه حبول هللا و
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 رمحه هللا: املؤلفل قا

احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من    

أشهد أن حممدًا  أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، و يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، و

 سان إىل يوم الدين وسلم تسليماً.تبعهم إبح من ولى آله وأصحابه،لى هللا عليه، وعرسوله، ص عبده و

 ؛أما بعد   

فهذه رسالة خمتصرة يف أصول الفقه كتبناها على وفق املنهج املقرر للسنة الثالثة الثانوية يف املعاهد العلمية،   

 ومسيناها:

 "اْلصول من علم اْلصول"

   ه قريب جميبلعباد هللا، إن  جيعل عملنا خالصاً هلل انفعاً أسأل هللاَ أن 

ه علم شرعي ن  أفمن فضله ، مهية للمسلم غاية األهو يف  ها الفضالء علم شريف له فضل عظيم وي  أصول الفقه أ   

ن يتفقه يف الدين فقها دقيقا أ ألحده وسيلة للفقه يف الدين فال ميكن ن  أمن فضله  و، فيدخل يف فضل العلم الشرعي 

 مقدمة الـمؤلف 
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 ألن هفهو داخل يف هذا احلديث  ،   (من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين)يقول   النب   فقه وصول الأعن طريق  إال

عند ذكر الشيخ رمحه هللا جل  ن شاء هللا عز وإه ما يتحقق به من فوائد سنذكرها من فضل و، وسيلة الفقه يف الدين 

 .صول الفقه ألفائدة 

رمحة للعاملني بعثه جل بعث حممدا  هللا عز و ن  أذلك  و صول الفقه علم كان موجودا يف زمن النب  أ و   

حد أال يقبل هللا من  وبعده  املرسلني فال نب   نبياء وختم به األ و، نس اإل اس كافة بل بعثه للثقلني للجن وللن  

بلسان عبده حممد   ه ون على نبي  آالقر   جل  نزل هللا عز وأ  و،  ما جاء به حممد   إالثة حممد عدينا بعد ب

الصحابة  و، فصح من نطق ابلكالم من البشر  أفصح العرب بل أ النب   اته السنة مثله معه وأ عريب مبني و

 .هلها أمن  مألن  ة يفهمون العربية السن   ن وآاملخاطبون ابلقر 

ون هذه عليهم يعرف رضوان هللا صول فقه فكان الصحابةأصوال هي ألفهم اللغة العربية  ن  أها الفضالء ي  أاملعلوم  و   

ىل غري ذلك إلفاظه أو التقييد  و، دواته أ التخصيص و و، ساليبه أ املطلق و و، لفاظه أ صول فيعرفون العام واأل

َّلِلِه عالاى} فعندما ينزل عليهم قول هللا عز وجل  .  ساليب النهي  أ  و،  مر  ساليب األأك ِن اْستاطااعا   وا ْيِت ما النَّاِس ِحجُّ اْلب ا

بِياًل  ِإلاْيهِ   ن  إصول فمع هذه األ و، صول لغة العرب أجياب كما هو معلوم من إسلوب أسلوب هذا األ ن  أيفهمون {سا

 ن وآمر املطلق يف القر األ ن  أة السن   ن وآالقر  م الصحابة منة فتعل  السن   ن وآصوال من القر أم الصحابة عل   النب  

ا الَّ َيا أاي ُّ  }ن هللا قال هلم ة يقتضي الوجوب ألالسن   ُكُم  }وقال ،  { اَّللَّا واأاِطيُعوْا الرَُّسولا  أاِطيُعواْ ِذينا آماُنوْا ها ماا آَتا وا

طلق حيتمل أ ذا إمر األ ن  أ مهم النب  عل   و، مر املطلق يقتضي الوجوب األ ن  أموا من هذا فتعل  { الرَُّسوُل فاُخُذوهُ 

 هللا قد كتب عليكم احلجه  نه إاس النه ها يه أ)  ما قال النب  ىل الدليل فعندإه يرجع يف ذلك ن  أ التكرار و ة واملر  
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 يف كل عام اي رسول هللا ؟ فقال النب  أيف كل عام ؟ أاي رسول هللا ): مر مطلق قام رجل فقال أهذا  و (وافحجه 

ة و مر  أام  مر هل هو يف كل عل عن هذا األأه سن  أمل ينكر هنا على الصحايب   فالنب  ،    (لو قلت نعم ملا استطعتم

ذا إمر  األ  ن  أن شاء هللا  إتينا  أهو كما سي  صول الفقه وأصال من  أة واحدة فعلم الصحابة من هذا  ا مر  ن  أخربه  أ  واحدة و

دلة من الكتاب ىل األإه يرجع يف حتديد ذلك  ن  أ  على التكرار و  ن يدل  أحيتمل    و،  ة واحدة  على مر    ن يدل  أطلق حيتمل  أ

 .السنة  و

ه ن  أليه إجل خييل ليه الر  إفعندما شكي ،  صل بقاء ما كان على ما كاناأل ن  أ االستصحاب و لنب  علمهم ا     

صل بقاء ما األ ن  أ مهم النب  فعل   (و جيد رحياأال ينصرف حىت يسمع صوَت ) جيد الشيء يف الصالة قال 

صويل أهذا دليل   ومتطهر حىت يثبت املغري  ه ن  أصل نسان كان متطهرا فاألفهنا اإل ،كان على ما كان حىت يثبت املغري  

 .ن شاء هللا إتينا أكما سي  يسميه العلماء بدليل االستصحاب

 لذلك عندما دخل النب   و، حكام ليها يف األإملتفت  املصلحة الشرعية معتربة و ن  أ  مهم النب  عل   و   

بنيتها على قواعد   هد بكفر لنقضت الكعبة وديثوا عقومك ح  نه ألوال  )مكة فاحتا منتصرا قال لعائشة رضي هللا عنها  

براهيم  إها على قواعد ئبنا الذي منعه من هدم الكعبة و ن  أ لصحابته بني   فهنا النب  ، و كما قال أ (براهيمإ

 .سلم حديثا من املسلمني أن ال يرتد من أهي  و، املصلحة الشرعية 

،  { فااْعتاِِبُوا َيا أُوِل اْلاْبصاارِ  }جل قال  ة فاهلل عز ومن السن   ن وآموا هذا من القر القياس تعل   مهم النب  عل   و

وقعهم أىل حاله فاجتنب ما إذا نقل حاهلم إ إالمم املاضية ن يعترب بقصص األأنسان ال ميكن اإل ن  مر ابلقياس ألأوهذا 

 النب   ىلإة أيضا جاءت امر أقياس مهم العل   النب   هذه حقيقة القياس و وقعهم يف اهلالك وأما  يف الوابل و
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ي نعم حجه  حج عنها ؟ قال النبه أفأن حتج أا ماتت قبل نه أ ن حتج وأمي نذرت أ نه إَي رسول هللا )فقالت 

حلظوا هنا اي ا (حق ابلوفاءأدوا هلل حقه فاهلل أ؟ قالت نعم قال ف كنت قاضيتهأمك دين أيت لو كان على أر أعنها 

حج أفأن تفي بنذرها أا ماتت قبل ن  إ ن حتج وأمي نذرت أ ن  إقالت اي رسول هللا  و ب  النىل إة جاءت أخوة املر إ

ن إيت أر أزاد قياسا ليعلمهم القياس فقال  النب  لكن  نعم حجي عنها و ن يقول النب  أعنها ؟ كان يكفي 

حق ابلوفاء فقاس أه فاهلل  حقدوا هللأو فأضوا هللا نعم قال فقصل قالت أكنت قاضيته ؟ فهذا أ مك دين أكان على 

 .الوفاء ابلنذر على قضاء الدين جبامع كونما حقا على امليت فهذا تدريب على القياس 

ذا اجتهد إ جران وأصاب فله أجتهد احلاكم فإذا إ)  فضيلة االجتهاد يف الدين فقال النب   مهم النب  وعل  

 . (جر واحدأخطا فله أف

حياان ينتظر الوحي أكان   ص ويفتيهم ابلن   مىت يكون فكان النب   االجتهاد و كيف يكون مهم النب  وعل  

متضخ بطيب فسكت  قد لبس جبة و حرم هبذا وأيت من أر أهللا  اي رسول)ل فينتظر الوحي كما جاءه رجل فقال أيس

ينتظر   ب  فكان الن  (ثر اخللوقأاغسل عنك    انزع عنك اجلبة و)حىت نزل عليه الوحي فقال    عنه النب  

 ه ال اجتهاد معه ون  إص فذا جاء الن  إ ص وىل الن  إالرجوع هو صل األ ن  أ ص وه ال اجتهاد مع الن  ن  أمة م األالوحي ليعل  

مة م األحياان عند احلاجة ليعل  أجيتهد  كان النب    ص وليس اجتهادا مع الن   ص وا قد يقع االجتهاد يف فهم الن  ن  إ

صول العلم فكانوا يعملون ابأل  الفتوى و  عباء احلكم وأتوىل الصحابة رضوان هللا عليهم   نب  ملا مات ال  االجتهاد مث  

    .اليت كانت يف زمن النب  
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م يعملون به مث ملا مات الصحابة رضوان هللا عليهم ن  إمر فأمجعوا على أذا إمجاع فهو العمل ابإل صل وأهم زاد عند و

خذ ألاهو    خر وآصل  أزاد عندهم    عليهم و  صول اليت كان عليها الصحابة رضوان هللاخذوا ابألأ  بعدهم التابعون وجاء  

ئمة يف م األقد تكل   ن وجد الدين وأموجودا منذ  صول الفقهأهكذا كان  عتبار قول الصحايب وا بقول الصحايب و

بن احلسن رمحه هللا مد  كان حمل  و  صول الفقهأ رمحة واسعة كالم يف  يب حنيفة النعمان رمحه هللاأمام  فقه فكان لإللصول اأ

صول الفقه أنس رمحه هللا كالم يف  أمالك بن    لإلمامكان    صول الفقه وأكتابة يف بعض    يب حنيفة رمحه هللا كالم وأتلميذ  

اللسان   ن  أى العلماء  أفلما ر حنو ذلك    املنسوخ و  كان ماهرا يف معرفة الناسخ و  صول الفقه وأكان الشافعي ابرعا يف    و

بن مام عبدالرمحن ة يضعف طلب اإلن والسن  آفهمهم للقر  أختالطهم بغري العرب وبداس اليضعف يف الن   أريب بدالع

لف الشافعي أصول الفقه فأام يف  كحصول األأن يكتب كتااب يف  ألشافعي  مام امام الناقد الثبت من اإلهو اإل  مهدي و

هذه الرسالة كتبها  زاد و لف وأعاد النظر فيه فأىل مصر إ عندما ذهب ال مث  و ألفه يف العراق أكتااب مسي ابلرسالة 

سلوب ا أبكتبه  دخال علم الكالم وإال  ة من غري منطق والسن   دلة من الكتاب وسلوب ذلك الزمان ابألالشافعي أب

م الشافعي امغالبا على ذلك الزمان مث بعد اإل سلوابأهذا كان  سلوب املناظرة املناظرة مع اخلصم وأاحلوار يف الغالب 

دخلوا أ صول الفقه وألفوا يف أيف ابب العقيدة ويقدمون العقل ف هم فرقة منحرفة صول الفقه املعتزلة وأرمحه هللا تلقف 

دخلوا أ ردوا على املعتزلة و صول الفقه وألفوا يف أشاعرة فصول الفقه األأاملعتزلة  تلقف عن صوهلم وأ فيه عقيدهتم و

صول الفقه للتعصب  أطوعوا  صول الفقه بعض متعصبة املذاهب وأكتب يف   ل الفقه وو صأشاعرة يف كتب عقيدة األ

 دخلوا فيه الدخيل وأ ولئك يلقون حجرا حىت جعلوه صعب العبارة وأ صول الفقه حجرا وأخذ هؤالء يلقون يف أف
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كب املنري البن صول الفقه مصفا يف الغالب ككتاب شرح الكو أ مع ذلك كانت هنالك كتب فيها حثه وروا مباكد  

 :صول الفقه كتب فيه العلماء خبمس طرائق مخسة مناهجأ و النجار

 .ة السن   دلة من الكتاب ويقة كما قلنا مصفاة مبنية على األهذه طر  طريقة الشافعي و :ولاملنهج األ  -* 

هل الكالم يف تعقيد أة ة الشافعية حيث ساروا على طريقو ما يسمى بطريقأطريقة املتكلمني  :الطريقة الثانية و -* 

 . القواعد جمردة عن الفروع 

يب يوسف أاملذهب كئمة  أ  مام وصول من فروع اإلخذوا األأحناف طريقة احلنفية حيث  طريقة األ  :ثةلالطريقة الثا  و    -*

 .صول من الفروع خذوا األأزفر ف بن احلسن وحممد  و

 .حناف طريقة األ ور وطريقة املقارنة بني طريقة اجلمه :الطريقة الرابعة و -* 

 .صول الفقه ابحلكم أهي طريقة فريدة حيث ربط  طريقة الشاطب و :الطريقة اخلامسة و -* 

بينهما  ن  أ ى أ و مستنبطة فر أا منصوصة م  إيكون فيها حكمة  النصوص يكون فيها حكم و ن  أالشاطب جاء فوجد 

والاُكْم }  عطيكم مثاال مثال يف قول هللا عز وجل  أوافقات  احلكم فكتب كتاب امل  صول وألا  حكام ورتباطا فربط بني األا

يااٌة َياْ أُوِلْ اْلاْلباابِ  يف اْلِقصااصِ   عندان حكمة و وجوب القصاص و هو ثبوت القصاص و عندان هنا حكم و {  حا

 يف صول الفقهأ النصوص و حكمة فالشاطب ربط بني احلكمة و يف القصاص حياة فالنصوص فيها حكم و ن  أهي 

صول أطول كتب أ ومطو ل صول الفقه كتبت فيه كتب كثرية منها أ ،صول الفقهأكتاب املوافقات هذه مقدمة لعلم 

املسائل كتاب البحر احمليط للزركشي  قوال ووعبها لألأ الفقه و صولأطول كتب أمام الزركشي ، احمليط لإلالفقه البحر 
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للعامي يف  و أفضل املتون للمبتدأمن  ر احلنبلي وحرير البن النجافضلها خمتصر التأمن  هناك كتب خمتصرة متون و و

صول صول من الدخيل فصفى األعثيمني رمحه هللا صفى األشيخ ابن ن الصول ألعلم األ صول منصول الفقه منت األأ

يف  أيبتد نأراد أمن  لذلك طالب العلم و سلوب سهل يفهم وكتبه أب  صول من العقائد وصفى األ مما ال فائدة منه و

 هبذا املنت . أيبتد نه ينصح أبن  إصول الفقه فأ
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 رمحه هللا: املؤلفقال 

 أُصول الِفْقه

 أصول الفقه يعرهف ابعتبارين:  تعريفه:

 اْلول: ابعتبار مفردايِه؛ أي: ابعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.

أصل الشجرة الذي يتفرع   هو أساسه، و  جلدار وفاْلصول: مجع أصل، وهو ما يبىن عليه غريه، ومن ذلك أصل ا

امنه أغصانا قال هللا تعاىل:   ما ا يف السَّ ِبٌت واف اْرُعها ا َثا راٍة طايِهباٍة أاْصُلها جا شا ًة طايِهباًة كا ِلما ُ ماثاالً كا ْيفا ضارابا اَّللَّ ْ ت ارا كا ِء{  }أاَلا

 ..........[ .24]ابراهيم:

اف ه من مضن  أي  أضايف  إصول الفقه مركب  أ  ن تشرع فيه وأة الفن قبل  بد من معرفالفقه فال  صول  أالشيخ بتعريف    أبد

 :هل العلم يعرفه العلماء ابعتبارينأكثر أضايف عند تعريفه عند املركب اإل هو الفقه و ليه وإمضاف  صول وأهو  و

 .ابعتبار املفردات ابعتبار الكلمات  :ولاالعتبار األ*   

 اره لقبا على علم معني عتباب :االعتبار الثاين و* 

 صل بتعريف األ أبد الشيخ بتعريف املفردات و أفبد

 أصول الفقه
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سفل أصل اجلبل يعين قعدت يف أصله يقول العريب قعدت يف أسفل الشيء هو أسفل الشيء أ :صل يف اللغة اْل و  

 .سفل الشيء أهو صل يف اللغة سفلها فاألأقلعت الشجرة من  ينأصل الشجرة يعين أيقول قلعت  صعد وأاجلبل مل 

صل أا كالقواعد ه حس  ري و معىن ما يبىن عليه غأا كان ذلك ما يبىن عليه غريه حس   صل هواأل ن  إ :صوليون يقولوناأل و

 .هذا شيء معنوي  املدلول يبىن على الدليل و ن  إاملدلول ف و معىن مثل الدليل وأن البناء يبىن على القواعد للبناء أل

ب األ ن  إلشيء الذي تكون له فروع فيقولون اللغة ما يتفرع عنه غريه يعين اصول يف األ ن  إ :صوليني يقولبعض األ و

 فاألصل  (لها اثبت وفرعها يف السماءصأ)هلا فروع    صل وأمنه الشجرة هلا    ب وبناء يتفرعون عن األاأل  ن  أل  لألبناءصل  أ

صل يف شيء متقارابن هذا معىن األعنه ال ما تفرع وأبين عليه الشيء  عين ماأاملعنيان  هو الذي تفرعت عنه الفروع و

 .لغة العرب 

 صل يف استعمال العلماء يف االصطالح ؟ طيب ما معىن األ

 السنة و صل هذا القول الكتاب وأ و :لكم مثال فأقول .الدليل التفصيلي مبعىن :أييتصل يف اصطالح العلماء اْل

 .مجاع إلا السنة و هذا القول الكتاب و لي دليأمجاع اإل

القاعدة املستمرة  ن  أمر املطلق الوجوب يعين صل يف األالقاعدة املستمرة فنقول األ لألصلعند العلماء  :واملعىن الثاين

 .القاعدة املستمرة براءة الذمة  ن  أيعين  صل براءة الذمةاألنقول  مر املطلق الوجوب ويف األ

مر املستصحب  األ ن  أيعين  ،صل يف امليتة التحرمياألفنقول  .باملستصح :صل مبعىناأل ؛تصحباملس :املعىن الثالث و

 .املستصحب عندان براءة الذمة  األصل ن  أصل براءة الذمة يعين يضا نقول األأكذلك   و ،يف امليتة التحرمي
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 صل واألكان القياس ر أمن  ن  أن شاء هللا إتينا يف القياس أي و ،صل عند العلماء ما يقاس عليهلأل :املعىن الرابع و

 يف اصطالح العلماء . صل يف اللغة وما يقاس عليه هذا معىن األ فاألصل ،الفرع

  رمحه هللا: املؤلفقال 

اين{ ]طه: ًة ِمْن ِلسا  [27والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعاىل: }وااْحُلْل ُعْقدا

منه قول هللا   الفقه هو الفهم مطلقا و  ن  أالعلماء    كثرأ  هذا الذي عليه معاجم اللغة و  و  هو الفهم:الفقه يف لغة العرب  

ةً }عز وجل يف قول موسى عليه السالم  اين  وااْحُلْل ُعْقدا  منه قول هللا عز و ي يفهموا قويل وأ {ي اْفقاُهوا ق اْوِل  مِهن لِهسا

ا ِِلاُؤالء}جل  ِديثًا فاما اُدونا ي اْفقاُهونا حا ْوِم الا ياكا  على عموم الفهم و هذا يدل   يعين ال يكادون يفهمون شيئا و {اْلقا

ْفقاُهونا }جل    قول هللا عز و ُهمْ   والاِكن الَّ ت ا من يرد هللا )   يضا قول النب  أمنه    ي ال تفهمون تسبيحهم وأ  {تاْسِبيحا

مس عند خرى اليت ذكرانها لكم األيفقهه بيفهمهه كما يف الرواية األ النب  ر قد فس   و (به خريا يفقهه يف الدين

استعمل الصحابة هذا اللفظ هبذا  و (من يرد هللا به خريا يفهمه يف الدين)و صحيح أسناد حسن إباصم يب عأابن 

رجل من بعيد من  ه ما يقول جاءال يفق س يسمع دوي صوته وأهل جند اثئر الر أالراوي جاء رجل من  املعىن فقال

عرايب قال يسمع دوي أرسول هللا ينادي    نادي ايبعيد ي  اثئر الشعر يتكلم من بعيد من  سأهل جند اثئر الر أعراب من  األ

  .يتكلم من بعيد ال يفهم ما يقول هألن  ال يفقه ما يقول  صوته يسمع الصوت من بعيد و

 : ن  إصوليني قالوا بعض األ و
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ي فهمت ألة أعمال ذهن فتقول مثال فقهت املسإىل إشياء الدقيقة اليت حتتاج هو فهم األ خمصوص وهو فهم : الفقه  

عمال ذهن إىل إالسماء فوقنا هذا ما حيتاج  ن  أن تقول فقهت ألك  عمال ذهن لكن ال يصح  إىل إا حتتاج ن  لة ألأملسا

 ن تفهم املعىن وأهو فهم غرض الكالم ليس  الفقه  ن  : إصوليني يقولون بعض األ السماء فوقنا و ن  أكل عاقل يعرف 

لكن الصحيح  ن تفهم مراد املتكلم من كالمهأبني  ملعىن العام وهم ان تفأهناك فرق بني  ن تفهم مراد املتكلم وألكن 

 .الفقه الفهم  ن  إول وهو األ

القاف يقولون فَ َقه يقولون َفِقه الرجل وفَ ُقه الرجل وفَ َقه الرجل  يقولون فَ ُقه و هل اللغة يقولون َفِقه وأ ن  أ طيب جند 

 :ولون ختتلف و ختتلف يف املعاين ؟ يقأثالثية فهل هي مبعىن واحد 

 .مبعىن فهم َفِقه الرجل يعين فهم : َفِقه 

ول ما أدي طالب ذا كان عنإان مثال أيفهم كل شيء ف ة يعين صار يفهم املسائل ومبعىن صار الفهم له سجي  : فَ ُقه 

ين عيفَ ُقه قول أصبح يفهم أ ل وأيس صبح يدرس عندي وأ ذا خربته وإلة يعين فهمها أقول َفِقه املسأيدرس عندي 

 .عنده القدرة على الفهم  طبيعة و ة وصبح الفهم له سجي  أ

مر  األ  ن  أن يف وجوهكم  فهمتم يعين أبما    فيها صعوبة و  لة وأىل الفهم يعين لو طرحت املسإذا سبق غريه  : إوفَ َقه الرجل  

نبه طالب أن أريد أ انأذكر هذا أا ذىل الفهم ملاإي سبقكم أقول فَ َقه الرجل أ حدكم فهم أنكليزي لكن إتكلم أين أك

نكليزية ما اإل ثر يف املعاين اللغة العربية تتميز هبذا هذا ما يوجد يفأضبط الكلمات له  ن  أىل إاملسلمني عموما  العلم و

 غة .ضبط الكلمة يؤثر يف املعىن فهذا هو معىن الفقه يف الل   ن  أالفرنسية ولكن يوجد يف العربية  يوجد يف
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 اصطالحاً: معرفة اْلحكام الشرعية العملية أبدلتها التفصيلية. و: قال املؤلف رمحه هللا 

 .ليس معىن واحدا  الفقه يف اصطالح العلماء له معاٍن و ن  أخوة ها اإلي  أاحلق  الفقه له معىن اصطالحي عند العلماء و

ى فقيها شرعا سم  العمل ي فروعا مع هو فهم الدين مع العمل فمن فهم الدين عقيدة و :ل معاين الفقه عند العلماءو  أف

فهذا هو فهم الدين مع  (من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين)  ب  هذا هو الداخل يف قول الن اصطالحا و و

ال  ى ابلعلم النافع فالذي يعلم شيئا من الدين لكن ال يعمل هذا ال يدخل يف الفقه يف الدين وهو ما يسم   العمل و

 .ين يدخل يف فضيلة الفقه يف الد

ئمة هم من األغري  ربيعة و سحاق وإ محد وأ الشافعي و مالك و يب حنيفة وأئمة كهو فقه اجملتهدين األ :املعىن الثاين و

 . ما ذكرالشيخ  فصيلية علىدلتها التحكام الشرعية العملية أبملعىن الذي ذكره الشيخ معرفة األفقههم هو اب اجملتهدين و

حكام الشرعية العملية ول ماذا قلنا ؟ معرفة األدلتها التفصيلية األأية العملية مع الشرعحكام معرفة األ :واملعىن الثالث

حكام الشرعية العملية مع الثالث معرفة األ دلتها التفصيلية وأنقول من  نأفضل األ ن  أبني لكم أالتفصيلية وسدلتها أب

 تها التفصيلية ما الفرق ؟  دلأ

خذه لو مل يكن مستنبطا له أي ما الثاين فيعرف احلكم مع دليله وأالدليل يستنبط يعرف احلكم من  لو  األ ن  أ : الفرق

ه ن  أمام النووي رمحه هللا فقيه مع اإل ن  إمن هنا مثال نقول  يعرف دليله و ئمة لكن يعرف احلكم واألمن العلماء من 

 كر مذهب الشافعي ورا يف الفقه يذ اجملموع وجدت حب قرأت فإذادلة حكام مع األيعرف األ هألن  يلتزم مذهب الشافعي 

حكام يعرف األ هألن  دلة فهو فقيه هبذا املعىن األ خرين ويذكر فرعا ملذاهب العلماء األ دلة واأل الوجوه و قوال واأل
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ذا إمحد لكن أمام ه يلتزم مذهب اإلن  أقدامة رمحه هللا من الفقهاء مع  ابن ن  إكذلك نقول   ،دلتهاأالشرعية العملية مع 

 .حياان أيرجح  دلة واأل قوال املذاهب وو أقوال املتقدمني أين وجدت حبرا يف الفقه فهو يذكر ت املغأر ق

هذا  ى فقيها ودلتها فيسم  ألو من غري  الفروع و حكام وحيفظ العلم األ نأحفظ الفروع الفقهية مبعىن  :املعىن الرابع و

ه حيفظ الفروع ن  أي أتوان يف املذهب يقولون فقيه و مأاملذهب خرين من حفظ متنا يف أهور يف املذاهب عند املت    مش

 .الفقهية 

  دراك و إمعرفة يعين  ،دلتها التفصيليةحكام الشرعية العملية أبالفقه هو معرفة األ ن  أالشيخ الشيخ قال  ىل تعريفإنعود 

ل شيء يعين مثال كون ليقني يف كزمها ابه مل يلن  أ  ابألمةهذا من رمحة هللا    يشمل غلبة الظن و  هذا يشمل العلم اليقيين و

يقول ال الصالة   أييتحتمال ما يف مسلم اليه الشك ما يف إة واجبة هذا حكم يقيين ما يتطرق الصال ن  أنسان يعرف اإل

صالة اجلماعة واجبة على الرجال  ن  إعندما نقول  دلة على هذا كثرية جدا واأل ليست واجبة يعين شرعا هذا يقيين و

 ن  أالغالب على ظننا  لكن الراجح و هل العلم وأمشهور بني  لة فيها خالفأاملس ة ظن عندان ليس يقينا وهذا غلب

العلم شرعا  ن  ن نقول العلم بدل املعرفة ألأ يصح   بة الظن معرفة ولغ اليقني معرفة و ،صالة اجلماعة واجبة كل هذا فقه

ُ  }لى اليقني على غلبة الظن العلم شرعا يطلق ع يطلق على اليقني و هذا ما يف شك ما يف  {فااْعلاْم أانَُّه ال ِإلاها ِإالَّ اَّللَّ

هذا غلبة ظن حنن ما نشق عن {ُمْؤِمنااٍت فاال ت اْرِجُعوُهنَّ ِإىلا اْلُكفَّارِ  فاِإْن عاِلْمُتُموُهنَّ  }فاعلم هذا يقني  ،حتمال يقنيا

 .ت ن مؤمنان  أكن ابلظاهر احلال يغلب على ظننا قلوهبم ل
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العلم  ن  إدراك اإلتينا يف أليس كما يقول املناطقة كما سي مبعىن غلبة الظن و العلم يف الشرع يطلق مبعىن اليقني وذن إ   

ن أ  ذن يصح  إيطلق على غلبة الظن    ا االستعمال الشرعي فالعلم يطلق على اليقني وم  أهذا استعمال املناطقة    ،هو اجلزم

 .ن نقول العلم أ يصح   معرفة ونقول يف الفقه 

فة مبعىن العلم وقد قال ر املع ه ال فرق بينهما فالعلم مبعىن املعرفة ون  إهل العلم يقولون أل بني املعرفة والعلم فرق ؟ بعض ه

 عرفة وهل العلم قال ال بني املأعض ب يعين يعلمون و (تيهم رهبم يف صورته اليت يعرفونأفي)عن يوم القيامة  النب  

ذا  إقول عرفت أجهل قبل أذا كنت إ سبقها جهل يعين مىت نقول عرفت ؟ املعرفة ي ،لعرفة يسبقها جهالعلم فرق فامل

هل  أبعض  ن يسبقه جهل فتقول للمعلوم علمت كذا وهو معلوم عندك وأ العلم ال يشرتط  اكتسبت العلم بعد جهل و

ال تقول علمت زيدا لذاته  عرفت ذات زيد و حوال فتقول عرفت زيدا يعينالعلم لأل املعرفة للذوات و ن  إالعلم يقولون   

 اصطالحات و ذهعلى كل حال فه حوال وحنو ذلك فالعلم لأل قصر عمرو و ا تقول علمت يعين طول زيد ون  إ و

 مال صل االستعأعرفة من جهة امل ه ال فرق بني العلم ون  أصل يف ما ظهر يل األ

بة اتمة تقول زيد خر نسأىل إتنسب شيئا  نأخر نسبة اتمة أىل إحكام يقول العلماء نسبة شيء األ: حكام معرفة األ

الوا خيرج معرفة الذوات معرفة ىل زيد نسبة اتمة فهذا حكم هذا خيرج ماذا ؟ قإك نسبت الصدق ن  صادق هذا حكم أل

حنيفة  ابأمام نسان يعرف اإلحكاما ليس فيها نسبة يعين كون اإلأ شخاص ليسوا األ ن  شخاص ال تدخل يف الفقه ألاأل

ال   حواله هذا علم وأ  خباره وأيعرف    مام مالك ونسان يعرف اإلكون اإل  االصطالحيه ليس فقها ابملعىن  هذا علم لكن  

خبار التابعني خبار الصحابة أباملتقدمني أبئمة خبار األمة تعتين أبيت األأذا ر إخبار سلفها مة خبري ما اعتنت أبتزال األ

حوال مل تعتين أب  سالفها وأمة  ذا تركت األإ  مة خبري واأل  ن  أخبارهم يف بيته فاعلم  أاءه بعض  نبأم الرجل  ئمة يعل  خبار األأب
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 ن  إفيضا العلم ابلصفات أخيرج  ه ليس فقها اصطالحا وشرا عظيما قد حصل هذا علم مبارك لكن   ن  أسالفها فاعلم أ

 .خر أىل شيء إذا اسند إ الإو حنو ذلك هذا ليس حكما أو القصر أالصفات ليست حكما علمت الطول 

 حكام كما يقول العلماء قد تكون عقلية وية ؟ يعين اليت تؤخذ من الشرع األما معىن الشرع: حكام الشرعية معرفة األ

خوذة من أحكام عقلية يعين متكون شرعية قد تكون األقد  ة وقد تكون حسي   قد تكون لغوية و قد تكون عادية و

عطيتك أيت لشخص فتقول له مثال مر عقلي مدرك ابلعقل يعين ما أتألواحد هذا من اصغر أالنصف  ن  أ ،العقل مثل

يف عاقل يقول هذا ابلعقل يدرك كرب من الواحد ما أالنصف  عطين مثل عمروأعطيت عمرو نصفا تقول ال أ واحدا و

ذا حصل إ يعرف لعقل هذا اب االنكسارذا وجد الكسر وجد إ االنكسار الكسر و ،قل من الواحدأ النصف  ن  أ نساناإل

جرب يف أحراق ما يف واحد يقول ار وجد اإلذا وجدت الن  إه ن  أ ار العاقل يدرك الن   حراق واإل االنكسارالكسر وجد 

ابلعقل  إحراقحراق وال ما يف إجرب فيه أار دخل يدي يف داخل الن  أار ما يف عاقل يقول شعلت الن  أ حراق وال ال لو إ

 ن شاء عطل ما يدل  إن شاء عطل كل شيء إهللا حاكم على كل شيء  حراق وجد اإلو  ارذا وجدت الن  إه ن  أيدرك 

املفعول به منصوب   اللغة الفاعل مرفوع وخوذة من  أم محكاقد تكون األ  براهيم عليه السالم وإعليه العقل كما يف قصة  

قيدها  اللسان العريب و تلقي منصلها الأين ؟ من اللغة أمن  اةقلعحكام متأاملؤنث السامل ينصب ابلكسرة هذه مجع 

نا يف ذا مسعإ ،ذا نزل الثلج يف تبوك استعدينا بلبس الشتاءإخوذة من العادة من االعتياد أحكام مقد تكون األ النحاة و

ذا إ  ،العادة جرت هبذا  ن  عدينا يف املدينة بلباس الشتاء ألو سورية نزل عليها ثلج استأردن  و األأمنطقة تبوك    ن  أخبار  اال

ال من  ين ؟ ال من العقل وأخذانه من أح يف برد يف املدينة فهذا احلكم و يف تبوك نصبأو يف سورية أردن الثلج ابأل نزل

ىل إلرطوبة ستكون الرطوبة شديدة تصل يت اأه ستن  أشهر معينة أهل البحار حيكمون يف أ ،العادةخذانه من أا ن  إاللغة و 
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ين تصبح الرطوبة عالية ه يف الشهر الفالن  أيعرفون  البلد و هلأعادة هم من حكم ال خذوا هذا ؟أين أمثانني يف املائة من 

و ذلك فتقول حن السمع و يعين املشاهدة و خوذا من احلس  أوقد يكون احلكم م ،خوذة من العادةأحكام مأجدا هذه 

مستندة حكام  أه  طوعة هذيده مق  ن  يت يده مقطوعة فحكمت أبأيت هذا ر أين تلقيت هذا ؟ ر أفالن يده مقطوعة من  

خرج أ فال تدخل و خرج العاديةأ خرج العقلية فال تدخل وأ (حكام الشرعية معرفة األ)فعندما قال الشيخ  ىل احلس  إ

 حكام الشرعية . ا تدخل األن  إ ية فال تدخل وخرج احلس  أ اللغوية فال تدخل و

هذه جارية كائنة ال  حكام هللا نوعان قدرية وأ ن  قدرية ألحكام هللا الأخرج أيضا أه ن  إيضا عندما قال الشيخ الشرعية فأ

يب بكر  أميان  حكام القدرية حكم هللا إبى ابألمتعلقة ابملشيئة هذه تسم  هي  ا  ن  إ  الرضا و  تتخلف ليست متعلقة ابحلب و

ى سم  قدر هذه تمتعلق ابل  يب هلب حكما قدراي هذا متعلق ابملشيئة وأحكم بكفر    الصديق رضي هللا عنه حكما قدراي و

ا فعندما حكام اليت طلبت من  هي األ الرضا و هي املتعلقة ابحلب و حكام شرعية وأ و ،حكام هللا القدريةأ ،حكاماأل

ن إ  ما يتعلق هبا ليست من الفقه و  حكام هللا القدرية وأدرية فمعرفة  حكام هللا القأخرج  أ  (حكام الشرعيةمعرفة األ)قال  

ية ؟ يعين املتعلقة حكام الشرعية العملية ما معىن العملمعرفة األ  ،ها ليست من الفقهيدة لكن  كان جزء منها من علم العق

الصالة  ن  أالعمل مثل  ال بد لكن املطلوب منها و اعتقادن كان فيها إ ن يكون املطلوب فيها العمل وأل يعين ابلعم

هذا خيرج  الصالة واجبة و ن  أد ابلقلب عتقن نأا ن كان يطلب من  إ ن نصلي وأواجبة هنا املطلوب من هذا احلكم 

ن كان فيها إ و االعتقادالعقيدة يقصد منها  مستقال عن الفقه وصبحت علما أالعقيدة  ن  حكام الشرعية العقدية ألاأل

 .هو االصطالح الثاين    ى الفقه هبذا املعىن الذي نتحدث عنه وعتقاد فهي خرجت من مسم  عمل لكن يقصد منها اال
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عثيمني  س ؟ طبعا شيخنا الشيخ ابنلية يقولون الفروعية هل يف هذا أبيقولون الفروعية بدل العمالعلماء طيب بعض 

سالم ابن تيمية شيخ اإل ن  ه تركها قصدا ألن  أ يف الشرح نبه على هذا و ذكر العملية و رمحه هللا جتنب كلمة الفروعية و

 ن  أجل هذا لكن الصواب أهذا بدعة حمدثة فرتكها الشيخ من  ن  إ قال فروع و صول وأىل إنكر تقسيم الدين أرمحه هللا 

 حكام العملية وهذه هي األ و االعتقادهي فرع عن  االعتقادا فالفروعية يعين املتفرعة عن س هبكلمة الفروعية ال أب

الم شيخ بعت كقد تت نكارا مطلقا وإ فروع ليس  صول وأىل إن تيمية رمحه هللا لتقسيم الدين سالم ابنكار شيخ اإلإ

شيخ  ن  أ يل جبالء مجعت كالمه رمحه هللا فتبني   جمموع الفتاوى كلمة كلمة ويف غريها يف  لة وأسالم يف هذه املساإل

من جهة بناء التكفري عليه ا ينكر هذا التقسيم ن  إ سالم ابن تيمية رمحه هللا ال ينكر هذا التقسيم من جهة التمييز واإل

سالم نكار شيخ اإلإقد ال يقع هنا ف ا وه قد يقع التكفري هنن  إال يكفر يف الفروع ف صول واأليقال يكفر يف  نأفينكر 

  ن  أالبيان جند  ا للتمييز وم  أعدمه على هذا التقسيم  ذا كان التقسيم لبناء احلكم ابلتكفري وإ ا هو ن  إابن تيمية للتقسيم 

يصح لك بال  ذلكلهذا من ابب التمييز و  روع الدين ول فيقو  صول الدين وأسالم ابن تيمية كثريا ما يقول شيخ اإل

 حكام الشرعية الفروعية   ن تقول معرفة األألشرعية العملية ويصح لك بال حرج  حكام ان تقول معرفة األأ  حرج يف التعريف

دلة األ ن  ية أل دلة التفصيلاأل تسبة منكم خوذة وأن تكون مأعرفة حىت تكون فقها يعين شرط هذه امل :دلتها التفصيليةأب

مجايل لكن قول إمجاع حجة هذا دليل مجايل اإلإن حجة هذا دليل آمجالية القر إ ،تفصيلية مجالية وإكما يقول العلماء 

اناتْ  }هللا عز وجل  هذا  (اب عمري ما فعل النغريأَي )هذا دليل تفصيلي  { عالاى اْلُمْؤِمِننيا ِكتاااًب مَّْوُقوَتً  ِإنَّ الصَّالاةا كا

هذا  ، هذا العلم و (اب عمري ما فعل النغريه أَي )لة من حديث أديث استنبط منه الشافعي ستني مساحل ل تفصيليدلي

حكام خيرج ماذا ؟ خيرج علم من يعلم األدلة التفصيلية هذا مستنبطة من األ مكتسبة و خوذة وأهذه املعرفة م الفقه و
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يذكر اخلطيب  الذي يسمع خطبة اجلمعة و العامي   العامي   ستنباط فيدخل يف هذاليس ابال ابلتلقي عن العلماء و

ه  حكام الشرعية العملية لكن ال نسميه فقيها نقول علم لكن  عرفها عرف األ حكام وطبة مسع األحكام اجلمعة يف اخلأ

 قول ونذكر ال درس الفقه ودلة حنن عندما نليس ابالستنباط من األ علمه هنا ابلسماع من الشيخ و ن  ليس فقيها أل

ى ا تلقيناها من العلماء فهذا ال يسم  ن  إ و دلةمن األ دلة لكن مل نستنبطهامع األ ابألحكامنذكر الدليل عندان معرفة 

دلة حكام من األفقه اجملتهدين الذين يستنبطون األهو فقه اجملتهدين انتبهوا هلذا هذا املعىن هو  فقها هبذا االصطالح و

 التفصيلية . 

ومها خيتلفان   ن تكون معحتتمل أب  ن تكون من وأن الباء هنا حتتمل  دلتها التفصيلية ألأمن    قال الشيخ  فضل هنا لواأل  و

 .حسن أ جود وأصول لكان ذلك ماء األغريه من عل دلتها التفصيلية كما قال البيضاوي وأفلو قال الشيخ من 

ك اْلحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد ن إدراالظن؛ ْل بقولنا: "معرفة" ؛ العلم وفاملراد : قال املؤلف رمحه هللا 

 يكون ظنيًّا، كما يف كثري من مسائل الفقه.

واملراد بقولنا: "اْلحكام الشرعية" ؛ اْلحكام املتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحرمي، فخرج به اْلحكام العقلية؛ 

 صحوًا. ل يف الليلة الشاتية إذا كان اجلو واْلحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطكمعرفة أن الكل أكِب من اجلزء 

الشاتية هذا  دى هذه القطرات اليت جتدها على ورق الشجر وقد جتدها على سيارتك يف الليلةنزول الطل يعين نزول الن  

 جتد هذه القطرات . الندى وو ينزل أينزل الطل  يت الطل والشتاء أي ذا اشتد  إه ن  أمعروف حبكم العادة 

 يضا ال تدخل يف التعريف .أحكام احلسية يف األ يضا ال تدخل وأحكام اللغوية يف األ طبعا كما قلنا
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واملراد بقولنا: "العملية" ؛ ما ال يتعلق ابالعتقاد؛ كالصالة والزكاة، فخرج به ما يتعلق :  قال املؤلف رمحه هللا

 ومعرفة أمسائه وصفاته .توحيد هللا ابالعتقاد؛ ك

حكام من اعتقاد جيب  فال بد يف األ  الإ  ى ابلعقيدة وو ال يدخل فيما يسم  أصالة  أق ابالعتقاد  د الشيخ مبا ال يتعلمقصو 

عمل ابحلكم ن يأ ن يعتقد احلكم وأ ن يعلم احلكم وأجيب على املسلم  األحكامن يعتقد احلكم يعين يف أعلى املسلم 

جيب  دلة وذا احلكم الذي تلقيناه من األه قدن نعتأجيب  ن نعرف حكم صالة اجلماعة مثال وأا يف الصالة جيب علين

نسائي  حجب بنايت وأان أة واجب لكن أاحلجاب للمر  ن  أعتقد أ ان ماأنساان قال إ ن  أنعمل هبذا احلكم فلو ن أعلينا 

هو واجب لكن حىت تتسع املدارك  النقاب من احلجاب و ن  أنا نعتقد ن  أتكلم عن احلجاب مع أتكلم عن النقاب أال 

ان ال أكان مرجوحا هو تغطية الشعر قال   نإ هو قول عند الفقهاء و املسلمني و احلجاب هو عند كثري من رجل قال

بنايت هذا عمل ابحلكم  حجب نسائي وألكين  ا حرية شخصية ون  أعتقد أان أحرار أاس احلجاب واجب الن   ن  أعتقد أ

حكام األذن  إن يعتقد  أالواجب عليه    ن  مل يعتقد أل  كونهمث لفهو أي  ه مل يعتقدو ما عمل ؟ عمل حجب بناته ونسائه لكن  أ

صالة العمل أا املقصود منها ن  إ صالة وأن االعتقاد ليس هو املقصود منها مر واجب لكأهو  ال بد فيها من اعتقاد و

شيخ ما ود الو مقصأحكام ال االعتقاد يتعلق ابأل صالة ويتعلق به اعتقاد يعين من جهة األ  ما الفقول الشيخ هنا يعين

 يدخل يف علم العقيدة االصطالحية اليت اصطلح عليها العلماء .  ال

ى ذلك فقهاً يف االصطالحقال املؤلف رمحه هللا   . :  فال يسمه

أدلة الفقه املقرونة مبسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ ْلن البحث واملراد بقولنا: "أبدلتها التفصيلية" ؛  

 ن يف أدلة الفقه اإلمجالية.فيه إمنا يكو 
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 .الثاين: ابعتبار كونه؛ لقباً ِلذا الفن املعني

مشعرا بذنب اللقب يف األصل هو ما أشعر مبدح أو ذم ما أشعر برفعة أو ضعة اللقب يلحق ابالسم مشعرا مبدح أو 

شعر ابلذم و لكن املراد فيقال هارون الرشيد الرشيد لقب مشعر ابملدح و يقال فالن األعرج أو األعشى و هذا لقب م

على حقيقة املسم ى يعين حنن هنا ال ننظر إىل كلمة أصول و ال  على حقيقة الفن اسم يدل   ابللقب هنا أن ه اسم يدل  

ا ننظر   إىل أصول الفقه هذا االسم هلذا العلم ما معناه ؟ فهذا هو املراد هنا .ننظر إىل كلمة الفقه و إن 

 .لة الفقه اإلمجالية و كيفية االستفادة منها و حال املستفيد.عرف أبنهه: علم يبحث عن أدقال املؤلف رمحه هللا : في

ا أن يعرفوه ابعتبار حقيقته ما هي إم   العلماء يف اجلملة إم ا أن يعر فوا أصول الفقه ابعتبار كونه علما علم أصول الفقه و

صول ف أصول الفقه ابعتباره علما علم أل فعر  و  املنحى األالشيخ حنى أصول الفقه و إم ا أن يعر فوه ابعتباره قواعد و 

الظن  اجلزم و. الظن  املعرفة تشمل العلم و ن  ل هناك أبعل   يف الفقه تتذكرون ماذا قال ؟ قال معرفة و. الفقه فقال علم 

هذا قول  و قطعي   صول الفقه علم أن  الشيخ يرى أ ا ألن  م  هذا إ لذلك عدل عن العلم هنا قال علم ما قال معرفة و و

  ن  م املعرفة أله سهو من الشيخ فذكر العلم هنا يف مقان  ا أم  إ صول الفقه من العلوم القطعية و أن  لبعض أهل العلم يرون أ

لو كان قطعيا   هل العلم يف مسائله ولذلك خيتلف بعض أ  و  منه ما هو ظين    و  نه ما هو قطعي  صول الفقه يف احلقيقة مأ

صول  أن   فعلى منهج الشيخ كان ينبغي أن يقول معرفة إال إذا كان يرى أمنه ظين   و اء فمنه قطعي  ختلف فيه العلمما ا

س يصح نقول يطلق على الظن فال أب  ق على اجلزم والعلم يف الشرع يطل  ن  من أا على ما قررانه سابقا م  أ  و  الفقه قطعي  

أدلة تفصيلية   مجالية ولة كما يقول العلماء نوعان أدلة إيصح أن نقول علم علم يبحث عن األدلة اإلمجالية األد  معرفة و

ن دليل هذا دليل  القرآ القرآن حجة دلة كثرية من غري تفصيل يعيناألدلة اإلمجالية يعين األدلة الكلية اليت تدخل حتتها أ
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 مجاع حجةحاد اإلألا حاديث املتواترة و يدخل حتته مجيع األة حجة هذا دليل كلي  ايت السن   تدخل حتته مجيع اآلكلي  

 مجايل االستصحاب حجة هذا دليل كلي  اعات القياس دليل هذا دليل كلي إمجهذا دليل كلي تدخل حتته مجيع اإل

مجاع ال عن اإل حاديث تفصيال وال عن األ ايت تفصيال وذا ال يبحث عن اآلحث عن هصول يبعلم األ صول وفاإل

ألن ه ال ميكن أن دلة الكلية العلماء األدلة التفصيلية مفتقرة إىل األ يقول كما   دلة وأ ون هذه ا يبحث عن كن  إ تفصيال و

هكذا  ة وة حج  السن   ن  ىت تثبت أة حبديث ححد ابلسن  ة ال ميكن أن حتتج على أن حج   القرآ ن  حتتج آبية حىت تثبت أ

النهي   مر للوجوب يقولون دليل كلي  ة بعض العلماء يدخلون يف األدلة الكلية القواعد األصولية األدلة الكلي  فهذه هي األ

دلة الكلية كيف كيفية االستفادة منها يعين إذا عرفنا األ  ا قواعد كلية ون  لتحرمي يقولون دليل كلي ابعتبار أيقتضي ا

كيف حنتج ابلقياس ؟ هذا يذكر يف  ؟   ابإلمجاعة ؟ كيف حنتج ن كيف حنتج ابلسن  ا ؟ كيف حنتج ابلقرآتفيد منهنس

ن  القرآ ن حتتج به على عمومه،قول لك العام يعمل به على عمومه إذن كلما وجدت عاما يف القرآفمثال يصول الفقه أ

ية العامة هبذا احلديث اخلاص، لك اآلك ختصص تن  لفظا عاما مث وجدت حديثا خاصا فإ ذا وجدتة فإخيصص ابلسن  

ر للوجوب هذا كيف نستفيد من القرآن ماأل ،دلةيدخل يف هذا أيضا القواعد العامة فهذا أقرب من أن تدخل يف األ و

 هكذا  ه يدل على الوجوب ون  كلما وجدان يف القرآن أمرا مطلقا عرفنا أ

 ستفيد .حال امل و

يلحق   صول الفقه يبحث عن اجملتهد من هو اجملتهد ؟ وصود به اجملتهد فأاملق  دلة والذي يستفيد من األهو  :  املستفيد   

حكام لكن من طريق العلماء اس يستفيدون األد يستفيد احلكم لكن عن طريق اجملتهد عوام الن  قلامل ن  د ألابجملتهد املقل  

الفقه  صولريف أفادة هذا تعالفتوى طريق لإل يدخل فيه كذلك الفتوى ألن   املستفيد وحال  فيدخلون يف قوهلم و
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مجالية ة اإلأدلة الفقه اإلمجالية عن األدل  ي يدرسه الطالب علم يبحث فيه عنصول الفقه الذابعتبار العلم ما هو علم أ

 .حال املستفيد  ستفادة منها وكيفية اإل  و

األدلة  ن شئت قل : احذف علم احذف كلمة علم هي أدلة الفقه اإلمجالية أو إ؟  صول الفقه على احلقيقةما هي أ

ف أصول الفقه هل العلم يعر  د بعض أحال املستفي كيفية االستفادة منها و  ة ودلة الكلي  اإلمجالية أو إن شئت قل األ 

صول أدلة التفصيلية ما هي ة من األصل هبا إىل األحكام الشرعيلفقه هي القواعد اليت يتو  صول اابعتباره قواعد فيقول أ

هذا حرام من األدلة التفصيلية   حكام الشرعية هذا واجب وا تتوصل هبا إىل األذا عرفتهالفقه ؟ يقولون القواعد اليت إ

 صول الفقه يف اجلملة .هو تعريف أ فهذا

 .قوِلم: اْلمر للوجوبفاملراد بقولنا: "اإلمجالية" ؛ القواعد العامة مثل  :قال املؤلف رمحه هللا 

سيأتينا إن شاء هللا  دلة املتفق عليها ولة الكلية األدى ابألالعامة فقط بل هناك ما يسم   ه ليس املراد القواعدن  احلقيقة أ

ن شاء هللا  لكم يف حينها إبني  سأ القياس و مجاع واإل ة والسن   ربعة الكتاب ولون األدلة املتفق عليها أسنشرح هذا يقو 

 دلة املختلف فيها بعضهم يقول سبعة واأل مجاع، واإل يقولون متفق عليها مع وجود بعض اخلالف يف القياس وملاذا 

شاء هللا هذه األدلة أدلة كلية تبحث ن  ستأتينا إ  تحسان وومثل االس  قل مثل املصلحة املرسلة بعضهم أ  كثر وبعضهم أ

قبل قول الشيخ القواعد العامة ن نضيف   أبد  دلة فالالعامة مع هذه األم يدخل القواعد  هل العلبعض أ  صول الفقه ويف أ

 ي . د العامة على هذا الرأالقواع صوليون واألدلة الكلية اليت يبحثها األ

قوِلم: اْلمر للوجوب والنهي للتحرمي والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به اْلدلة ل مث :قال املؤلف رمحه هللا 

 أصول الفقه إال على سبيل التمثيل للقاعدة.التفصيلية فال تذكر يف 
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واملراد بقولنا: "وكيفية االستفادة منها" ؛ معرفة كيف يستفيد اْلحكام من أدلتها بدراسة أحكام اْللفاظ ودالالهتا 

 ص وإطالق وتقييد وانسخ ومنسوخ وغري ذلك، فإنَّه إبدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.من عموم وخصو 

وم مىت يكون اللفظ عاما يذكره األصوليون كما سيأتينا إن شاء هللا فإذا عرف هذه األلفاظ كلما قرأ العم لفاظيعر ف أ

يكون وما هي املخصصات   ارف التخصيص مبعي  ما يدخل حتته و  هذا اللفظ عام يشمل شامل لكل    ن  ف أ ن عر يف القرآ

 حنو هذا . و

  :من عموم وخصوص وإطالق وتقييد

العام  املطلق و ن  إأيتينا لكن يف اجلملة اآلن أقول هللا ن شاء هذا إ يعرف املقيد و وتقييد يعرف املطلق وطالق إ و

املطلق يصدق بفرد واحد  فراد ويع األريين لكن العام يصدق على مجفراد كثحية اللفظ ألجيتمعان يف الشمول يف صال

ا تشمل ن  الكرسي قاعة الفصل عام أل طلق مثل قاعة الفصل وامل قول للطالب العام و دائما أين  إ فراد كثريين ومن أ

 الدرس دخل مجيع الطالب يف القاعة تصلح للجميع و يدخل فيها كل الطالب دفعة واحدة إذا بدأ كل الطالب و

فالكرسي املوضوع يف  ي الكرسي هذا يصلح للجميع ولكن جيلس عليه واحداملطلق مثل الكرستصدق على اجلميع 

ذا ه يصدق بفرد واحد فإلكن   ن جيلس عليه خالد وكن أن جيلس عليه زيد ميكن أن جيلس عليه عمرو ميكن أالفصل مي

ن تقسم الب هذا عام فينبغي أإذا أعطيتك مائة رايل وقلت أكرم الط  جلس عليه واحد حصل املقصود من حيث املثال

لكن يصدق   ن تعطي كل طالب وطالبا يصلح أ  لى الطالب كل طالب تعطيه لكن لو أعطيتك مائة وقلت أكرماملائة ع

ل إذن لو نت ممتثه طالب لكن إذا أعطيت واحدا فأن  أن تعطي زيدا أو َعْمرَا أو خالدا أو ما دام أبطالب واحد يصح   

 كرم الطالب يشمل مجيع الطالب وأ قال اي شيخ ما أعطاين ألومك ألن   اءين طالب وكرم الطالب مث جقلت لك أ
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قال اي شيخ أعطى حممدا ما أعطاين ما ألومك   كرم طالبا فجاءين طالب وقلت أ  عطيتك ومجيعا لكن إذا أيصدق هبم  

ن اجلملة س لكن ما دام إ الدر هللا يفن شاء سيأتينا إ هذا له فوائد حىت يف احلياة و املطلق يصدق بفرد واحد و ن  أل

 نشري إليها . وردت 

اضرب لكم من احلياة مثاال قلت  ن يعمل ابلقيد وكن إذا ورد ما يقيده جيب أبه على إطالقه ل املطلق يعمل ن  يعين أ

لبقر يف اإلبل ال أنكل حلم ا كل حلمحنن يف عرفنا ال أنكل إال حلم الغنم ال أن لك خذ هذه مائة رايل اشرتي يل حلما و

جئتين بلحم بقر  ىل السوق وإ قلت أشرتي يل حلما ذهبت عطيتك مائة رايل وا أنكل حلم الغنم أنن  ف أالعرف املعرو 

منا املطلق جيري على ريد حلم الغنم قلت ال الشيخ عل  ان أقلت حلم قلت ال أان ما أريد حلم البقر أقلت لك ما هذا ؟ 

طالقه قال يقيد  الذي قال املطلق جيري على إن  أنت نصف فقيه ألم نقول هذا حل يصدق ابلفرد الكامل و طالقه وإ

 قلت ابللفظ ين   عندما قلت لك اشرتي يل حلما كأين  تقييد فهنا العرف يقيد املطلق فكأال ى القيد وعل املطلق مبا يدل  

يصدق ابلفرد   كثريين و  شمله ين  ق أذا جاء اللفظ املطلاشرتي يل حلم غنم فإذا عرفت هذا تستطيع أن تفهم القرآن إ

 .ىل املقيد الكامل فإذا وجدته مقيدا رددت املطلق إ

  :وانسخ ومنسوخ 

ن شاء  فيه من أصول الفقه كما سيأتينا إهذا ال بد   ن يعرف املعىن واإلنسان حىت يفقه حيتاج أ: املنسوخ  الناسخ و و

ان وجدت قال اي شيخ أ طالب علم صغري جاءين و ن  مرفوع أو ابقي أذكر أن يعرف هل هو  أال بد   هللا بعد قليل و

ء يف الصحيحني قلت له نعم نى نى عن الداب     النب   ون الدابء قلت نعم قال وكلاس أيشيئا قلت خريا قال الن  

ء خالص قلت ء ؟ قال ما دام نى عن الداب  نى عن الداب    النب   ن  ء لكن هل عرفت معىن أعن الداب    النب  
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 يفتحون الغطاء من فوق و ء هذه الثمرة وابلداب  تون ء كانوا قدميا أيء نى عن االنتباذ  يف الداب  ىن نى عن الداب  مع والأ

ء ء يعين نى عن االنتباذ يف الداب  نى عن الداب    يقفلون الغطاء نبيذ فالنب   و التمر ومعه الزبيب أ يضعون املاء و

 وال هذا الفهم .هذا أ

يزيد على ثالث ما يزيد على ثالث  ن الاس أن ينتبذوا فيما شاؤا بشرط أبيح للن  ه نسخ فأن   منسوخ ألالنهي  اثنيا: هذا 

اس مبا املنسوخ حىت ال يلزم الن   مور الناسخ والفقيه حباجة إىل أن يعرف هذه األ طالب العلم و ايم فاملسلم عموما وأ

 دلة املنسوخة .رفع من األ

 وغري ذلك، فإنَّه إبدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.قال املؤلف رمحه هللا: 

واملراد بقولنا: "وحال املستفيد" ؛ معرفة حال املستفيد وهو اجملتهد، مسي مستفيدًا؛ ْلنه يستفيد بنفسه اْلحكام 

 ه.من أدلتها لبلوغه مرتبة االجتهاد، فمعرفة اجملتهد وشروط االجتهاد وحكمه وحنو ذلك يبحث يف أصول الفق

اجملتهد يستفيد احلكم بواسطة  ه مستفيد ابلواسطة الفقيهن  لك ن املقلد مستفيد وأيضا قلت لك املقلد يدخل هنا أل و

عن املقلد هنا سيقوم واحد منكم   صوليون يبحثون عن اجملتهد ولذلك األ  املقلد يستفيد احلكم بواسطة العامل و  دلة واأل

 ن  جند أد املستفيل حا ستفادة وكيفية اال  مجالية واإل دلةفيه عن األفقه يبحث  أصول الن  يقول اي شيخ عرفنا اآلن أ و

املندوب  املكروه و احملرم و حكام الواجب واألصوليني يذكرون يف كتب أصول الفقه األحكام كما سيأتينا يذكرون األ

حكام مثرة أل يقول لك األصوليون ا من حال املستفيد قلناال  ال كيفية استفادة و مجالية وهي ليست أدلة إ املباح و و

كام ح أن تعرف األحكام فال بد  األكيفية االستفادة من   دلة ويف تطلب شيئا ال تعرفه ؟ مثرة األمن معرفتها ك فال بد  

 صول الفقه . حىت تعرف الثمرة املرجوة من أ
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 فائدة أصول الفقه: :قال املؤلف رمحه هللا 

ن من حصول قدرة يستطيع هبا الفائدة، فائدته:  غ اْلمهية، غزيرإن أصول الفقه علم جليل القدر، ابل كُّ التَّما

 استخراج اْلحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.

قوال الفقهاء يد منه طالب العلم الذي ينظر يف أيستف  صول الفقه يستفيد منه كل مسلم يستفيد منه اجملتهد و أن  احلقيقة أ

يقرأ األحاديث  ن والذي يسمع الدروس ويقرأ القرآ نه العامييستفيد م الكتب و ذي يقرأيستفيد منه طالب العلم ال و

التفصيلية فيصبح عنده  دلةه يستفيد من أصول الفقه القدرة على استنباط األحكام من األن  اجملتهد فإا م  كيف هذا ؟ أ

يف كالم الذي ينظر يف كتب الفقهاء و  العلم ا طالبم  ة هذا اجملتهد أدلة التفصيليقدرة على أن يستنبط األحكام من األ

قال  قال مالك رمحه هللا كذا و بو حنيفة رمحه هللا كذا ول الفقه القدرة على الرتجيح قال أصو ه يستفيد من أن  الفقهاء فإ

 ي  الشافع

متنا ال يذكرون  هللا كلهم عندهم أدلة ألن مجيع أئ صول الفقه يقف حائرا وا مل يعرف أذكل ذكر دليال إمحد كذا و أ و

يستفيد من أصول الفقه  صول الفقه و أن يكون عارفا أبلكن ما هو الراجح ؟ حىت يرج ح ال بد   دلةإال أب كام       حاأل

 قه وصول الفالعلم لن يفهم الكتب فهما صحيحا إال إذا كان عارفا أبطالب  ن  طالب العلم الذي يقرأ يف الكتب فإ

هو يطلب العلم لكن ال يفهم الكالم فهما جيدا ال يفهم املسائل   يبقى عشرين سنة وبعض طالب العلم    ن  لذلك جند أ 

صول الفقه نعم يفهم الفهم العام لكن الفهم اجليد الذي ه مل يتعلم أن  ال يفهم ما يف الكتب فهما جيدا ألفهما جيدا 

يزداد فهمه  ن وه به يزداد فهمه للقرآن  مي من أصول الفقه أيستفيد العا ه وصول فقفيه من أ حيتاجه طالب العلم ال بد  

 . ة للسن  
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 :ن يقول العلماء نوعانفهم القرآ

ا م  ة وأن يفهم فهما تقوم به احلج  قرأ القرآ هذا حيصل ملن يفهم العربية من يفهم العربية و ة وتقوم به احلج   :فهم عام ❖

 النوع الثاين فهو

ما كان اإلنسان يف أصول الفقه ه وكل  رف أصول الفقن إال ملن عهذا ال يكو  و :نومعرفة املقاصد يف القرآم التدبر فه ❖

 صول الفقه من أهذا مما ينتفع به العامي   علم وأمكن كان يف فهم القرآن أ

 للعامي كل حبسبه . طالب العلم و صول الفقه علم انفع للمجتهد و علم أن  إذن نقول أ 

لفقه صول ايكشفها فعلم أ صول الفقه يرد الشبهات وعلم أمن  تمكنامل ن  ين من فوائد علم أصول الفقه أو األمر الثا

ذا جاء امللحدون على التوحيد بصورة أخص إ ن خصوصا وعلى القرآ سالم عموما ويعني على رد الشبهات على اإل

 كذهبم يبني    ن يرد عليهم وقالوا القرآن فيه تعارض القرآن يتعارض الذي عنده علم أبصول الفقه يستطيع أ  جاء الكفار و

استدلوا على خمالفاهتم للتوحيد  هل البدع وأ ذا جاء املخالفون يف التوحيد و القرآن ال يعارض فيه حرف حرفا إن  أ و

يرد على أهل البدع إذن معرفة   ا ال تدل على كالمهم ون   أيبني    ودلة  أبدلة العارف ألصول الفقه يستطيع أن يرد هذه األ

سالم رد طعون الطاعنني يف اإل  رد الشبهات و  بهات وتعني طالب العلم على كشف الشصول الفقه فيها محاية للدين  أ

ن جيتهدوا يف بغي ألذلك ال ينبغي لطالب العلم أن يزهدوا يف أصول الفقه بل ين ة والسن   يف التوحيد و ن ويف القرآ و

 عظم مفاتيح اخلري .وه فإن هذا من أعرفن يأ فهمه و
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ول من مجعه كفٍن مستقل اإلمام الشافعي حممد بن إدريس رمحه هللا، مث َتبعه العلماء يف أو  :قال املؤلف رمحه هللا 

، له كيانه، ذلك، فألفوا فيه التآليف املتنوعة، ما بني منثور، ومنظوم، وخمتصر، ومبسوط حىت صار  فنًّا مستقالًّ

 ومميزاته.

 كان مام الشافعي  إلا ن  ذلك أ و مام الشافعي  ل من ألف يف أصول الفقه كتااب مستقال هو اإل أو  ن  تقدم معنا أ

 املنسوخ حىت عرفنا الشافعي    محد ما عرفنا الناسخ ولذلك يقول اإلمام أ  ن يؤلف ومعروفا ابملهارة يف أصول الفقه قبل أ

ممن  هن   الراجح أن  ه كان صاحب لسان عريب فصيح حىت أن  محه هللا كان ماهرا فيما يتعلق أبصول الفقه ألر  ي  فالشافع

مام اثر حيث درس على اإلاآل ه كان على علم ابحلديث ون   ممن حيتج به يف اللغة كما أالشافعي   ن  حيتج به يف اللغة أ

الرمحن بن  مام عبدا عرف بذلك طلب منه اإلالفقه فلم   صولعظيمة يف أدينة فكانت عنده قدرة مالك رمحه هللا يف امل

الرمحن بن مهدي  ىل عبدبعثه إمل يسمه الرسالة لكن ملا  هذا الكتاب و فلمهدي أن يؤلف كتااب يف أصول الفقه فأ

سبقه بعض عم هذا ال شك فيه ن و مام الشافعي  ي ابلرسالة فأول من ألف يف أصول الفقه كتااب مستقال هو اإلمس  

ل من ألف هو ا أو  ن  إ ه مل يؤلف كتااب مستقال ولكن   بن احلسن احلنفي  العلماء بكتابة شيء يف أصول الفقه كمحمد 

منظوم  صول الفقه ما بني منثور وألفوا يف أ ا عن هذا سابقا وقد تكلمن   حلقه بعد ذلك العلماء و مث   مام الشافعي  اإل

و شرح الكوكب املنري البن الكوب املنري أ احملصول للرازي و ال املستصفى للغزايل وهناك كتب منثورة مؤلفة مثل مث

 املنار للنسفي احلنفي و تقريب الوصول البن جزي املالكي و لفصول للباجي املالكي وم احكاأ جار احلنبلي والن  

هناك كتب  هناك كتب منثورة كثرية و سرار لعبدالعزيز البخاري احلنفي وكشف األ  سرار للنسفي احلنفي وكشف األ

 صول الظاهرية وظم البن حزم يف أاملنظومات مفيدة لطالب العلم من أقدم املنظومات ن  شعار ومنظومة على طريقة األ
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كذلك مرتقى الوصول البن   لفية للربماوي تلميذ الزركشي صاحب البحر احمليط وكذلك النبذة األ  هو مطبوع موجود و

كذلك سلم الوصول   مل للصنعاين وكذلك بغية األ  كذلك الكوكب الساطع للسيوطي الشافعي و  عاصم املالكي و

 هفي منظومات و هها طيبة ففييضا معاصر طيبة جدا غاب عين امسها لكن  خ األثيويب أمنظومة للشي للحافظ احلكمي و

صول أر حميط أوسع موسوعة يف هو فعال حب خمتصرات املطوالت مثل البحر احمليط و هفي مطوالت و هفي منثورات و

ل خمتصر التحرير البن النجار ثم  خمتصرات مثل الورقات للجويين الشافعي و  هفي  للزركشي الشافعي و  الفقه البحر احمليط 

 طالب العلم ينتفع من كتب هذا الفن . غري ذلك و مثل البلبل للطويف احلنبلي و و
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 : اْلحكامقال املؤلف رمحه هللا 

 هو لغًة: القضاء. اْلحكام: مجع ُحكم و

 حكام مجع حكم واأل ن تتصور الثمرة و أصول الفقه ال بد  حىت تدرك أ ا الثمرة ون  األحكام بدأ الشيخ ابألحكام أل

 يف اجلملة : غة له معنيان احلكم يف الل  

 .اس ه يقضي بني الن  ن  ي القاضي حاكما ألمنه مس   القضاء وول: املعىن األ ❖

 الشاعر يقول: احلكمة متنع صاحبها من الرذائل و ن  منه احلكمة أل يت مبعىن املنع واملنع فاحلكم أي الثاين: املعىن و ❖

 غضباحنيفة احكموا سفهاءكم    إين أخاف عليكوا أن أ بينأ

أخاف عليكم  خشى وأ ينن  هجائي فإ حنيفة احكموا( يعين امنعوا سفاءكم من شتمي وبين أبين حنيفة( قبيلة عربية )أ)

بعض   وان مراعيكم انتبهوا فهذا احلكم مبعىن املنع  إذا هجوتكم أسقطتكم يعين يقول أ  ذا غضبت هجوتكم وأن أغضبا فإ

 ه مينع الظلم ن  ي حاكما ألالقاضي مس   أهل العلم يقول القضاء يرد إىل املنع ألن  

 ن القضاء مينع الظلم هذا من جهة اللغة .ملعىن ألىل هذا االقضاء يعود إ هو املنع و: فيكون معىن احلكم يف لغة العرب 

 : قال املؤلف رمحه هللا 

 ، أو وضع.تعلق أبفعال املكلفني من طلب، أو ختيريو اصطالحاً: ما اْقتضاه خطاب الشرع امل 

 األحــــكـــــــام
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ىل ه نسبة أمر إىل أمر أو نسبة شيء إن  احلكم تقدم معنا أ ال هنا للعهد ألن   الشرعي والشيخ يعرف احلكم طبعا هنا 

ن ه يعين كان ينبغي أن  اح من أخذه عليه بعض الشر  لذلك ما أ حكام الشرعية ويء نسبة اتمة لكن هنا هو يعرف األش

ف الشيخ عر   حكام الشرعية وهي األ حكام هنا املعهودة و ال هنا للعهد فاألن  رعية غري صحيح أليقول األحكام الش

ن   عليه أو أفاده خطاب الشرع أي القرآكثري من الفقهاء فقال ما اقتضاه يعين ما دل    صوليني واألحكام بطريقة بعض األ

 الشارع هو هللا سبحانه و املقصود ابخلطاب هنا الكالم و ن  الشارع أل كان األوىل أن يقول الشارع خطاب  ة والسن   و

راعا لاُكم مِهنا  }مران به أ لنا الدين و هللا هو الذي سن   ن  تعاىل فإ يِن ماا واصَّى ِبِه نُوًحا شا  شرع لكم من الدين فاهلل { الدِه

القرآن كالم هللا كما  ن وه يف القرآدين يف كتابشرع لنا ال تعاىل الذي شرع لنا الدين فالشارع هو هللا سبحانه و هو

  فالنب   مثله معه( ن و أوتيت القرآينه إال أ)يقول  فالكل وحي من هللا النب   ه نبي  ة يف سن   تينا وسيأ

و رسول هللا لون الشارع هو هللا أهل العلم يقو بعض أ فهو وحي و  كل ما ينطق به النب    ة والسن   ن وأويت القرآ

ا الَِّذينا آماُنوْا أاِطيُعوْا اَّللَّا واأاِطيُعوْا الرَُّسولا   }من غري قيد    مران بطاعة رسوله  هللا أن  لون ألاذا ؟ يقو مل   َيا أاي ُّها

ا يف والة األمر فقيد أطيعوا الرسول أم   ر هللا الفعل ووكر   {طيعوا هللا}أففي طاعة الرسول مل يقيد  { واأُْوِل اْلاْمِر ِمنُكمْ 

أطيعوا ألن طاعة والة األمر مقيدة أبن ال تكون معصية   قال ومر منكم ما  أويل األ  هللا قال و  ن  أ  ما الدليل على القيد ؟

ن  ة عن القرآفهو شرع ما استقلت به السن    طاعة مطلقة فما جاء به النب   مران بطاعة النب  إذن يقولون هللا أ

و رسوله  الشارع هو هللا أ ن  إذا قلنا أ السنة وحي من هللا و ن   الشارع هو هللا فإن   فرق يف احلقيقة إذا قلنا إال فهو شرع و

 .شكال فيه ا أمر ظاهر ال إفهذ 
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هنا يعين فني املتعلق فعال املكل  ة املتعلق أبالسن   ن والقرآكالم رسول هللا   ي كالم هللا وأ :الشرعما اقتضاه خطاب 

هللا كالم هللا قد خطاب هللا يتعلق جبهات عدة خطاب  ن  ختصيص بعد تعميم أل ذاه فني وفعال املكل  قه أبمن جهة تعل  

ى }يكون يف العقيدة  وا تعاىل فهذا ال يدخل يف احلكم  هذا متعلق بصفات هللا سبحانه و{ الرَّمْحاُن عالاى اْلعاْرِش اْست ا

فعال  احلكم خطاب هللا املتعلق أبيف خلا الذي يدن  إ هذا ال يدخل يف احلكم و خطاب هللا قد يتعلق ابجلمادات و

 القول و ا الفعل هنا الذي يقابل الرتك فيدخل فيه الفعل ون  إ الفعل ليس الذي يقابل القول وأفعال هنا  املكلفني و

قول لك مثال هل فعل فالن ما قلته ؟ فتقول  الفعل ترك فأن  ل الرتك من جهة كونه فعال كما سيأيت إن شاء هللا أيدخ

ن شاء لحق الرتك ابعتباره فعال كما سيأيت إي فعال املكلفني وأ ا تدخل يفن  القول فإ ىن ترك فيدخل هنا الفعل وال مبع

ن الرتك فعل على من ألضه ين   إنساان رأى مسلما ينزف فرتكه فإن  إن كان هذا أييت لو أ ولذلك  جل و هللا عز و

 .ليس الفعل الذي يقابل القول  يقابل الرتك و الصحيح لكن من حيث االستعمال املقصود هنا ابلفعل ما

بالغ العاقل لكن الشيخ هنا يقول أقصد املكلف هو ال ن  املكلف ؟ تقدم معنا يف القواعد أ فعال املكلفني من هوأب     

 ع ون يكلف لوال املاناجملنون فالصغري من شأنه أ ن يكلف ملاذا قال ليدخل يف ذلك الصغري وابملكلفني ما من شأنه أ

 حكام تتعلق ابلصب  بعض األ ا ؟ قال ألن  ىل هذلنا له ما الذي حيوجك إانع طيب قن يكلف لوال املاجملنون من شأنه أ

حكام قد تتعلق  األن  ن مثل وجوب الزكاة يف ماله قلنا إذن سيشكل عليك أ تتعلق ابجملنو  مثل وجوب الزكاة يف ماله و

يعين هدر فهذا حكم   جبار()العجماء جرحها  قال      ن تكلف النب  ا أالدابة ليست مكلفة وال من شأن  ابلدابة و

كل املخلوقات عباد هلل فيدخل يف ذلك   فعال العباد وقال أب  كلمة املكلفني ومتعلق ابلدابة ولذلك بعض العلماء غري  

هذا  ىلا حباجة إبعض أهل العلم قال لسن حكام و ذلك الدواب فيما يتعلق هبا من أغري املكلف يدخل يف املكلف و
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و مال  ما يلحق الصب أن  ف البالغ العاقل ملاذا ؟ قالوا ألفعال املكلفني البالغ العاقل املكلة أببل املكلفون على احلقيق

؟ املكلف من الذي خيرج الزكاة من مال اجملنون ؟ املكلف   خياطب به املكلف من الذي خيرج الزكاة من مال الصب    الصب  

ال   مىت ال يضمن تلف الدابة و  ب عليه حبسها ؟ املكلف وكان جي  وإذا كان معها أ  ما تتلفه الدابة، من الذي يضمن 

 ما ن  يضمن املكلف تلفها ؟ هذه أتتينا إن شاء هللا يف القواعد الفقهية سأشرحها لكم إن شاء هللا لكن املقصود هنا أ

 .هذا الصواب  ن ندخل غري املكلفني وأإىل اجة خياطب به املكلفون فلسنا حب فعال هؤالء غري املكلفنييتعلق أب

   ن  احلكم الشرعي هو ما اقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب أو ختيري أو وضع، إتقدم قول الشيخ 

 ، و و ما هنا مبعىن الذي ، و اقتضاه هنا مبعىن دل  عليه، أي أن احلكم الشرعي هو الذي دل  عليه خطاب الشرع

 نإ ، و هذا معىن قوهلم هو الذي يكون بني طرفني الكالم الذي يسمعه غري املتكلم وطاب كما يقول العلماء هو اخل

، خطاب الشارع قال الشيخ  عم منهالكالم أ  ، خص من الكالمفهو أ ، ىل سامعشئت فقل الكالم الذي يوجه إ

خبطاب الشارع هنا خطاب ربنا املقصود  قيقة وهذا هو احل ن  الشارع ألن يقال خطاب قلنا األوىل أ خطاب الشرع و

ة، لنا يف السن    سول  خطاب الر    ، و  ن الكرميخطاب ربنا لنا يف القرآ  ، و  سول  خطاب الر    تعاىل و  سبحانه و

 يتكلم مىت  تعاىل، فربنا كان متكلما و  ن كالم هللا تكلم به ربنا سبحانه و القرآ ن  غري أ  جل،  كالمها وحي من هللا عز و  و

 وحى للنب  هللا أ ، و  مسعه جربيل النب  أ مسعه جربيل عليه السالم و ن وقد تكلم ابلقرآ ، و اىلتع نه وشاء سبحا

ة هل السن  ق هنا عند أتعل  ال  ، و  ، خطاب الشارع ما اقتضاه خطاب الشارع املتعلق  مثله معه  ن وة فأاته القرآالسن    

عم من تعاىل أ كالم ربنا سبحانه و  ن  د أن املرااجلماعة أل ة وهل السن  أة للتمييز فهو لفظ صحيح هنا عند اجلماع و

قد   ، و  تعاىل  قا بتوحيد هللا سبحانه وقد يكون متعل    تعاىل، و  قا بذات هللا سبحانه و، فقد يكون متعل    حكامقه ابألتعل  
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فقالوا هنا املتعلق  ، نيفعال املكلفقا أبقد يكون متعل   ، و قا ابلقصصقد يكون متعل   ، و يكون متعلقا خبلق املخلوقات

ي اجلنس  قال األصوليون املكلفون هنا أ فعال املكلفنيكالم الذي هو حكم شرعي املتعلق أبفعال املكلفني لتمييز الأب

عيان اليت قضااي األ و   ذا كان خطااب لفرد واحد كخصائص النب  فيصدق هنا على احلكم إ  ، ليس املراد اجلميع و

ها مة كل  إال فاخلطاب لأل مث والذي ختاطب به بعض األمة إلسقاط اإل يدخل يف ذلك فرض الكفاية ، و اال عموم هل

هل العلم غري  هنا فقال بعض أ ، و عيان كاخلطاب ابلصلوات املفروضةيدخل فيه خطاب األ ، و من حيث املخاطبة

 ، و ليهم اخلطاب الطلبهنا من يتوجه إ كلفنياملقصود ابمل ، و مر واسعاأل ه، واملتعلق بفعل العبد ليشمل ذلك كل  

كذلك ما ترتب   ، و ولياء املخاطبني به يف احلقيقة هم األن  ما جاء من خطاب للصبيان فإ املكلف هو العاقل البالغ و

 شكال يف التعبري هنا ابملكلفني .فال إ كها،ا هو خطاب ملال  ن  على إتالف البهائم من ضمان إ

ا على سبيل طلب الفعل جزما م  إو احلكم الشرعي قد يكون على سبيل الطلب شرعي ألطاب ا اخلن  أي أ: من طلب 

ا بطلب الرتك ختيريا كما م  إ ا بطلب الرتك جزما وم  قد يكون بطلب الرتك إ ، و ا على سبيل طلب الفعل ختيريام  إ و

أو الوضع أي جعل الشارع  حد سواء،على الرتك  مرين بني الفعل والتخيري أي التسوية بني األ ، و ن شاء هللاسيأيت إ

 ن شاء هللا .ا سيأيت إحكام كمشيئا عالمة على األ

 هنا تنبيهان:

     ،  احلكم الشرعي هو مدلول اخلطاب الشرعي ن  أي أ الشيخ رمحه هللا قال ما اقتضاه خطاب الشرع ن  أ ول:التنبيه األ

ه ن  رفون احلكم أباحلكم هو اخلطاب نفسه فيع   ن  إقولون ني يأكثر األصولي صوليني، وبعض األ هذا صنيع الفقهاء و و

جياب: هو واجب ما اإلجياب ؟ اإل  وجوب و  جياب وكيف نفهم هذا عندان مثال إ  ،  فعال املكلفنيق أبخطاب هللا املتعل



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

37 

أاِقيُموْا الصَّالاةا  }جل  خطاب الشارع، عندما قال هللا عز و اب، الوجوب هو طاخلالة هبذا ص  قامة الإهنا اجياب  { وا

الواجب   ، و  الةقامة الص  مدلوله وجوب إ  ؟  {  واأاِقيُموْا الصَّالاةا   }جل  مدلول خطاب الشارع، ما مدلول قول هللا عز و

قامة املكلف الة فإما الواجب على املكلف ؟ أن يقيم الص   ، الةن يقيم الص  الواجب على املكلف أ ، هو فعل املكلف

 ى حكمان يسم  الوجوب يصلح أ، و   ن يكون حكماا كلها أحكام اإلجياب يصلح أن  قيقة أ حلا  ، و  الة هي الواجب للص  

الشيخ رمحه  ن  أشران إليها مما ينبغي أن أنبه عليه قبل أن ننتقل أ ى حكما ابالعتبارات اليتن يسم  الواجب يصلح أ ، و

 الفعل يف ن  قالوا أ  اس واستشكل هذا بعض الن    ، و  فعال املتعلق أبن  األصوليني قالوا أ  الشيخ و  ن  كذا األصوليني أ  هللا و

ا داخلة ن  لناه على هذا أخرجنا األقوال مع أذا محفإ ، قول ن يطلق مبا يقابل القول فنقول فعل وا أم  االستعمال العريف إ

فعال يقابله الرتك  ،  و عمالقول فعل كذا سواء كان قوال أك فنن يكون يف االستعمال العريف مقابال للرت ا أم  إ يف احلكم و

لذلك بعض أهل العلم قال نبدل كلمة األفعال  ، و الرتك حكم ن  مع أ ، ذا محلناه على هذا خنرج الرتك من احلكمإ و

هل العلم بعض أ ن  ه أشكل على هذا أعمال اللسان لكن  األقوال أ ن  األفعال أل قوال و األعمال تشمل األن  ابألعمال أل

الفعل فيقول يل  الفعل هنا حيمل على ما يقابل الرتك فيدخل فيه القول و ن  من أ ذكرته لكم األقرب ما ينازع يف هذا و

 ن  لرتك يف الشرع فعل كما قدمنا لو أا ن  ستعمال الشرعي ألقائل منكم فماذا نفعل ابلرتك ؟ فنقول ندخله من حيث اال

ه يكون فاعال للقتل فالرتك يف الشرع ن  فرتكه فإ ان يستطيع أن ينقذه أن حيمله إىل الطبيبك  ى مسلما جرحيا وإنساان رأ

عادته مع أردت إ فعل فيدخل يف التعريف من جهة االستعمال الشرعي هذا ما يتعلق بتعريف احلكم وقد تقدم معنا و

 . بعض الرتتيب 
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  :قال املؤلف رمحه هللا 

ت قواًل أم فعاًل، إجيادًا أم تركاً. فخرج به ما "املتعلق أبفعال املكلفني" ؛ ما تعلق أبعماِلم سواء كانواملراد بقولنا: 

 العتقاد فال يسمى حكماً هبذا االصطالح.تعلق اب

قال لو قلنا األعمال لكان أحسن لكن هذا  الشيخ رمحه هللا يف شرحه هلذه الرسالة يعين استشكل هذا على نفسه و

 على كل حال فاملراد واضح . عمال وألعند أهل العلم من جهة اعرتاض بعض أهل العلم على عموم ا أيضا مشكل

 :قال املؤلف رمحه هللا 

 . واملراد بقولنا: "املكلفني" ؛ ما من شأنم التكليف فيشمل الصغري واجملنون 

ه جيب ن  إن كان يتعلق حبكم يتعلق بنا فإ  ه من جهة خطاب الشارع ليس حكما ون  خيرج هبذا ما يتعلق ابالعتقاد فإ  قال 

الشرع جاء هبا  ن  وجب علينا أن نعتقدها أل ا جاء هبذه العقيدة ون  لعقيدة لكن خطاب الشارع إذه اقد هن نعتعلينا أ

 صوليني . ال تدخل يف احلكم الشرعي عند األ فهي

 قال املؤلف رمحه هللا :

 لتكليف فيشمل الصغري واجملنون.واملراد بقولنا: "املكلفني" ؛ ما من شأنم ا

ن لف سواء وجد مانع منع من تكليفه أو مل يوجد فالعاقل البالغ شأنه أن يكأ ما من شأنهكليف يعين نم التما من شأ

اجملنون من حيث  هو الصب و ن يكلف لكن وجد مانع من تكليفه والصب شأنه أ ال مانع من تكليفه و يكلف و

ما  النائم و اجملنون و الصب ون يدخل مراد الشيخ أ ه ال يعقل ون  هو أ ن يكلف لكن وجد املانع وكونه أدميا شأنه أ
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ا هو من جهة ن  قلنا يف احلقيقة أن تعلق هذه األحكام يف احلقيقة إ  حكام وه تتعلق هبم بعض األن  أشبههم يف التعريف أل

 ليهم .الويل من جهة القائم ع

 :قال املؤلف رمحه هللا 

 أو اْلفضلية.واملراد بقولنا: "من طلب" ؛ اْلمر والنهي سواء على سبيل اإللزام،  

 وهذا سنشرحه يف التعريفات نعم .

 واملراد بقولنا: "أو ختيري" ؛ املباح. : قال املؤلف رمحه هللا 

 وضعه الشارع من عالمات وأوصاف للنفوذ واإللغاء.واملراد بقولنا: "أو وضع" ؛ الصحيح والفاسد وحنومها مما 

 و مقدمة هلا كما يتعلق ابلصحة ورفا لألحكام أعله الشارع معاملقصود ما ج  ن شاء هللا وسيأيت إ  الوضع معناه اجلعل و

ن نفهمها إ فها ونعر   ن شاء هللا واملوانع كما سيأيت إ الشروط و سباب واإللغاء أو ما يتعلق ابأل و النفوذ والفساد أ

 شاء هللا .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 أقسام اْلحكام الشرعية:

 : تكليفية ووضعية.تنقسم اْلحكام الشرعية إىل قسمني
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ىل املكلف ليعمل ا توجه إن  يقول بعض أهل العلم طلبية أي أ  ىل قسمني تكليفية واألحكام اليت جاء هبا الشرع تنقسم إ 

ا عالمات أو حنو ذلك ن  أخرب أ خرب هبا و الشرع أن  ض أهل العلم إخبارية أي أيقول بع وضعية و هبا فهي طلبية و

 يت .لألحكام كما سيأ

 ه تكليف ؟ :ن  إهل يصح أن نقول عما طلبه الشارع  طيب

ن ال يصح أه ن  القيم يراين أتبعه تلميذه ابن  سالم ابن تيمية رمحه هللا وشيخ اإل س هبذا وه ال أبن  مجهور العلماء يرون أ

فيها نوع  ن  ابعتبار أ تسميتها تكليفا ن  احلق أ سرورا للمؤمن و فيها نعيما و ن  ها تكليفا ألى املطلوابت الشرعية كل  تسم  

 ة،ا فيه نوع مشق  ن  إ ه وة فيه كل  ة ليست املشق  ا ففيه نوع مشق  جل من   مشقة صحيح ال حرج فيه كل ما طلبه هللا عز و

أن يذهب إىل املسجد  و أن يتوضأ ن يقطع عمله وتاج أنسان حية اإلبعد التوحيد فيه نوع مشق  عمالنا الة أعظم أالص  

فيها نوع  ن  فطريق اجلنة املكاره أل )حفت اجلنة ابملكاره(  لذلك قال النب   وقته و ع منيقتط ذا كان رجال وإ

 س هبذا يدل  ه ال أبن  إقولنا  ة ونواع املشق  من أن هواه لريضي مواله لكان هذا نسالو مل يكن إال أن يقطع اإل ة ومشق  

ُ ن اْفًسا ِإالَّ  }جل  عليه قول هللا عز و لِهُف اَّللَّ ا الا ُيكا مقتضى هذا  جل التكليف بغري الوسع و فنفى هللا عز و { ُوْسعاها

ق شاعرة فهذا ال تعل  قول األ  املعتزلة وهذا القول خيالف قول    القدرة و  الطاقة و  هللا يكلف مبا يف الوسع و  ن  عرفا أ  لغة و

 اخللل نبني    و  هلذا املنت سنبسط الكالمن شاء هللا يف املنت التايلحنن هنا ال نتعرض هلم إ  شاعرة واأل  له بكالم املعتزلة و

 ته .قو   نرد عليه حبول هللا و اجلماعة و هل السنة وعند غري أ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 فالتكليفية مخسة: الواجب واملندوب واحملرَّم واملكروه واملباح.

نقول االستقراء قسام ؟ ا تنقسم مخسة أن  أقال لنا قائل ما الدليل على  ناألحكام التكليفية تنقسم إىل مخسة أقسام فإ 

 املباح و املكروه و م واحملر   واملندوب  قسام الشيخ قال الواجب وا مخسة أن  فوجدان أ حكام الطلبية الشرعيةاستقراان األ

خطاب  هن  م كما تقدم يعرفون احلكم أبن  اإلابحة أل الكراهة و الندب و التحرمي و صوليني يقولون الوجوب وأكثر األ

 جل . هللا عز و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 فالواجب لغة: الساقط و الالزم.

فها ذا مل نعر  نا إن  ف معاين هذه األحكام ألن نعر حنن مجيعا حباجة إىل أ حكام الشرعية واألالشيخ يعرف لنا  هنا بدأ

يت مبعىن ما ثبت  مبعىن املستحب و أيأييتة ة لفظ السن  هذا سن   ن  ة أنقع يف الغلط يعين مثال لفظ السن   خنلط املسائل و

عفاء  إن  إد يسمعون قول بعض علماء اإلسالم ليوم قو واجبا كثري من املسلمني اسواء كان مستحبا أ  عن النب  

ليس   ن حيلق حليته وه ال حرج على الرجل أن  أ  ليس بواجب و  عفاء اللحية مستحبة و إن  ة فيفهمون من هذا أاللحية سن  

ستحباب ت ثبوت الوجويب ال اال قد ثب  و    عفاء اللحية اثبت عن النب   إن  أة  ا املراد ابلسن  ن  إ  ة هنا واد ابلسن  هذا املر 

 . حكام الشرعية لألدلة الدالة على هذا إذن جيب أن نعرف معاين املصطلحات يف األ
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ه ن  ذكر الشيخ األمني رمحه هللا أ  ط ولساقهو اغة  الالزم الواجب يف الل    غة هو الساقط والشيخ قال الواجب يف الل         

ه ن  فإ ، ، تقول العرب وجب الرجل مبعىن مات مبعىن ماتمنه يقال وجب الرجل  ذا سقط والساقط الذي يلزم مكانه إ

باْت ُجُنوهُباا }جل  قول هللا عز و مات سقط مكانه ال يتحرك و ذا حنر البعري  لزمت األرض إ  ي سقطت وأ{  فاِإذاا واجا

 .ذا حنر سقط على جنبه هو قائم فإ عري ينحر والب

ي ثبت البيع هذا معىن الواجب يف لغة  لبيع أول العرب وجب امنه ق  مبعىن الثابت و: يطلق الواجب يف لغة العرب  و

 العرب .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 و اصطالحاً: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ كالصلوات اخلمس.

اس الن  ن يفهم  التعريف أاملقصود من    ابعتبار مثرته و  يطلق يعرف ابعتبار حقيقته و:  ح  رع يف االصطالالواجب يف الش  

 فه الشيخ هبذا التعريف .من املراد فهذا تعريف للواجب ابعتبار حقيقته ابعتبار احلقيقة عر  

ة على وجه اإللزام مبعىن و السن  ب أما أمر به الشارع أي جاء األمر به يف الكتا : لزامما أمر به الشارع على وجه اإل

مر يثبت بغري األالواجب قد    مر به الشارع ورمحه هللا قال ما أ   الشيخن  استشكل على هذا التعريف أب  ه ال ختيري فيه ون  أ

ْيتِ }كقول هللا عز وجل َّلِلِه عالاى النَّاِس ِحجُّ اْلب ا جُّ }و أ { وا َّلِلِه عالاى النَّ } القراءتنيعلى  {البيت حا يْ وا  { تِ اِس ِحجُّ اْلب ا

َّلِلِه عالاى النَّاِس حا  }خرى يف القراءة األ و ْيتِ  جُّ وا لذلك بعضهم  مرا وليس أ هنا هذا جاء داال على الواجب و { اْلب ا

 على الوجوب مقتضى كل ما يدل   لزام ليدخل يف ذلك كل ما يدل  يقال ما طلبه الشارع على وجه اإل نقال األوىل أ

 بقية األلفاظ تلحق ابألمر عند أهل العلم كما ن  أمر به الشارع فإا ما  ذا قلن  ه يف احلقيقة إن  واسع ألمر  ألا  على الوجوب و
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واجب ما معناه ؟ معناه لنا سائل ما معنا الواجب العلماء عندما يقولون سيأتينا إن شاء هللا يف تعريف األمر إذن لو سأ

رج ماذا ؟ خيرج ما نى عنه الشارع مر به الشارع هذا خيما أ  ،  لزاملى وجه اإلجل ألزمنا بفعله أمران بفعله ع  هللا عز و  ن  أ

علق على هذه القضية املباح ال يؤمر به الشارع على ما سيأيت و سأ  خيرج املباح أيضا ألن    ال املكروه و  م وفال يدخل احملر  

 التخيري فيه سعة ليس على سبيله على سبيل ن  إن أمر به الشارع إال أ املندوب و ن  ل اإللزام خيرج املندوب ألعلى سبي

ليس ما أمر به  مر الشارع و الواجب هنا هو أن  إبعض العلماء يقولون  لزام فهذا تعريف للواجب ابعتبار حقيقته واإل

 ىل ما قدمناه ما هوهذا يف احلقيقة يعود إ لزام وسبيل اإل و بفعله علىالشارع هو أمر الشارع به على سبيل اإللزام أ

 ه مدلول خطاب الشارع. ن  أى طريقته الشيخ سائر عل الشارع و و مدلول خطابالشارع أب احلكم ؟ هل هو خطا

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فخرج بقولنا: "ما أمر به الشارع" ؛ احملرم واملكروه واملباح.

 وخرج بقولنا: "على وجه اإللزام" ؛ املندوب.

 العقاب َترُكه. والواجب يثاب فاعله امتثااًل، ويستحق

متثاال فجزم يثاب فاعله امتثاال ، يثاب هو ما يثاب فاعله ا: تعريف للواجب ابعتبار الثمرة ما مثرة الواجب ؟ قال هذا 

تى ابلفعل على شرطه الشرعي استحق وعد هللا ال يتخلف فمن أ الثواب من ابب الوعد و ن  الشيخ هنا ابلثواب أل

 مران:له امتثاال ؟ يدخل أذي يدخل يف قو  ما الالثواب جزما يثاب فاعله امتثاال
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ا ن املؤذن فقام رجل من  ذ  أالتعبد خملصا هلل يعين  مر بقصد التقرب وه يفعل هذا األن  االخالص أ  ول: القصد واألمر األ

ام يغسل ن املؤذن فقذ  لصا هلل هذا فعل الواجب امتثاال آخر أهللا ابلوضوء خمأخذ يتوضأ بقصد أن يتوضأ يتقرب إىل  و

د هذا ما فعل الوضوء امتثاال فال يثاب على فعله و ليترب  يغسل وجهه ليزيل األوساخ أ يستنشق و ويتمضمض وه يدي

 هذا .

 . ال مبتابعة حممد المتثال إه ال ميكن ان  أل مر الثاين: الذي يدخل يف قوله امتثاال املتابعة لرسول هللا األ و

غسل يدي أ  غسل وجهي وأ  ستنشق وأ  متضمض وأ  و  اجلوربني فأان أتوضأاب  الُشر    بسن ال إنساان قال : أان اآلن  فلو أ

 .سي فقط أمسح برأ و

 الرجلني ماذا تفعل هبما ؟ ماذا تفعل ابلرجلني ؟  و: قلنا له 

 . اب خالص يكفيان البس الُشر  أ ال مها نظيفتان و: قال 

 . اجلوربنين متسح على ا أم  إ ن تغسل الرجلني وا أم  : لكن الوارد إقلنا له  

 . ال مها نظيفتان: قال  

مران يدخل  يف إذن انتبهوا قول الشيخ امتثاال يدخل فيه األ ه ما امتثل،ن  ما يثاب بل يعاقب يستحق العقاب ألهذا 

 :شرطا القبول

 خالص والقصد اإل  ❖

  واملتابعة للرسول  ❖
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ه يف هذه ن  فإ   تى ابلفعل خملصا لكن ما اتبع النب  بل أ  ه مل يتابع الرسول تى ابلواجب لكن   الشخص أن  فلو أ

 .ا يستحق العقاب ن  إ احلال ال يثاب و

ما  يف العقاب قال يستحق فاعله العقاب ول قال يثاب فاعله وق اتركه العقاب يستحق يف األيستح قال الشيخ و 

لكن قد يعفو هللا عنه  فهو يستحق العقاب و الوعيد قد يلحقه العفو ه من ابب الوعيد ون  جزم ابلعقاب ملاذا ؟ قالوا أل

ا الفاعل م  أ  الكالم هنا عن الفعل فمن ترك الواجب يعاقب و  ن  يعاقب اتركه ملاذا ؟ أل  ن يقال وه ال أبس أن  الصحيح أ  و

 واجب مسبب للعقاب .فاهلل قد يعفوا عنه مبعىن ترك ال

هذه ال تسقط عن   هذه عقوبة و  ميانه وينقص إجهة العقوبة    ى هللا عنه مناترك الواجب حىت لو عف  ن  أمر الثاين:  واأل 

وع من العقاب لكن الذي درج هذا ن ميان ينقص ابملعاصي واإل د من ترك الواجب من غري عذر نقص إميانه ألن  حأ

عقاب يستحق اتركه قصدا مطلقا ال ن يزاد وهنا ينبغي أ يستحق اتركه العقاب و يقولون وم ن  ة أ هل السن  عليه أكثر أ

خر الليل ن غري تفريط الذي جاء من سفر يف آج من مل يقصد الرتك كالنائم عن الصالة يف وقتها مهذا ملاذا زدانه لنخر 

املسجد لكن غلبته عينه فنام حىت يف  استعد يريد يصلي قت وت املؤ وق   انم قبيل الفجر و خرا ودخل الفندق متأ و

ه مل يقصد ي الصالة يف وقتها لكن  ن يصل   الواجب أن  ؟ ترك الواجب أل  أشرقت الشمس ترك الواجب أم مل يرتك الواجب

الذي جبوار عمله يف ذاك اليوم أتخر ما أدرك  ه يصلي يف املسجدن   إنساان من عادته أن  اسي لو أكذا الن    ترك الواجب و

قد خرجت الصالة وصل   صلي و مالبسه فقال حىت أصل البيت إن شاء هللا أن يغري  له شيء حيتاج أ  و حصلأ  الصالة

خذ يراتح تغدى انم قام لصالة أ  ى دخل البيت على العادة نزع ثيابه وقد صل    ىل البيت وه يصل إن  إىل البيت هو معتاد أ

اجب ؟ ترك الواجب من و ما ترك الو أه مل يصلي الظهر ترك الواجب ن  صلى العصر بعد صالة العصر تذكر أ العصر
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ه مل يقصد ترك الواجب فال يستحق العقاب النائم من غري الة يف وقتها لكن  ي الصن يصلالواجب أ حيث الفعل ألن  

  ء يستحق اتركه قصدا حىت خنرج هؤال ن نزيد ولذلك ال بد أاجلاهل ال يستحقون العقاب و  الناسي و تفريط و

ل الوقت ع فرتكه يف أو  من ابب الواجب املوس هن  هذا لنخرج ما لو تركه قصدا أل ن يقصد تركه مطلقا ويعين أ :مطلقا

هم لكن   ل وقتها تركوا صالة العشاء بعد دخول الوقت وو  ا العشاء يف أو مل يصل   مجاعة يف رحلة يف الصحراء و ن  مثال لو أ

ة فهؤالء ال يستحقون العقاب ة عند عدم املشق  ل ليصيبوا السن  و  إىل آخر الثلث األ ما تركوها مطلقا أرادوا أن يؤخروها 

 عتاقه جيب أن يكفر إبن   اإلنسان إذا حلف ميينا مث حنث فيها فإو مثال يف الواجب املخري  ا الواجب مطلقا أركو م ما تن  أل

 عتاق الرقبة ترك الواجب لكن ليس مطلقا وإذا ترك إو كسوهتم بواحد من هذه الثالثة رقبة أو إطعام عشرة مساكني أ

غريه قام به نودي على صالة  ن  رك الواجب يف فرض الكفاية تركه ألكذلك لو ت  طعام وإىل الكسوة مثال أو إىل اإل ا ن  إ

ا اذهب يب إىل له تعاىل اآلن أان مريضة جد  قالت  مه وكثري يقوم هبم الفرض فاتصلت به أ  يف املسجد نفر و    اجلنازة 

لزم أمر أمه له اآلن أ  ن  من جهة أ  قد قام به من يكفي و  ه فرض كفاية ون  الطبيب فرتك هذا األمر من جهتني من جهة أ

ن ا يستحق العقاب اترك الواجب إذا تركه قاصدا تركه مطلقا ال إىل غريه من  إ  للحال اليت ذكرانها فال يستحق العقاب و

 وىل منه .الواجبات أو حنوها مما هو أ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

ى: فرضاً وفريضة وحتماً والزمًا.  وُيسمَّ

ه ال فرق بني ن  هذا عند مجهور العلماء يرون أ ى فريضة ويسم   ى الزما ويسم   ما وحتى يسم   يسمى الواجب فرضا و

ى تسم   ى فرضا وصلة الرحم تسم   لوات اخلمس تسمى فرضا والص   ى فرضا والواجب فصالة اجلماعة تسم   الفرض و



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

47 

ن شاء هللا يف درس إ  اف ونحالواجب خالفا للسادة األ  ه ال فرق بني الفرض ون  هذا الصواب أ  واجبا كذلك بال فرق و

 بعض ولزم من رجة واحدة ؟ اجلواب ال بل بعضها أالواجبات عند اجلمهور على د ن  أ هذا هل يعين هذا التفصيل نبني  

صلة ابن العم  صلة اخلال واجبة و ى فرائض يعين يف شيء واحد صلة الوالد واجبة وتسم   ى واجبات ولكن كلها تسم  

ى لكن تسم    هي درجات و  عظم وجواب فالواجبات تتفاوت وة ؟ اجلواب ال صلة الوالد أاحدالو واجبة هل هي ابلدرجة  

 ى فرائض هذا الراجح .تسم   واجبات و

ة قلنا مر املطلق يف السن  إذا جاءان األ و قلنا هذا فرض وجاءان األمر يف القرآن األمر املطلق قلنا هذا واجب أإذا يعين 

 رعي . ن حيث االستعمال الشو هذا فرض بال فرق مهذا واجب أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .  واملندوب لغة: املدعوُّ

يعين ليس جمرد الدعاء إىل الشيء   ء مع احلث  ىل الشيالدعاء إ  احلث  : الدعاء مع  الندب يف اللغة    املندوب من الندب و

هذا من  خوانم مع احلث  نصرة إ ىلعليه فيقال ندهبم إىل نصرة إخوانم أي دعاهم إ الشيء مع احلث  ىل بل الدعاء إ

 . حيث اللغة

 عليه . ليه مع احلث  : املدعو إاملندوب يف اللغة هو  و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 و اصطالحاً: ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام؛ كالرواتب. 
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مر لكن رجح الفعل فهو كما عرب ه التخيري فجعل للعبد خرية يف األلزام بل على وجما أمر به الشارع ال على وجه اإل   

لكن  ن ترتك وميكن أ ن تفعل ولشيخ يف بعض املواطن على سبيل األفضلية فلم يكن فيه إلزام بل فيه خرية ميكن أا

صالة هذا مندوب مل يلزمك ذان املغرب قبل الة مثال أن تصلي ركعتني بعد أو فضل الفعل السن  ع رجح الفعل أالشار 

 وا قبل املغرب لو سكت النب  وا قبل املغرب صل  وا قبل املغرب صل  قال صل    ملغرب النب  ن تصلي قبل االشرع أب

  النب   ن  فجعل خرية فجعل خيارا هنا فهنا أصبح مندواب أل لثالثة ملن شاءلقلنا هذا واجب لكن قال يف ا 

ليس ملزما  فيه خيارا و ن  ل التخيري أي أذا معىن قولنا على سبيه مل يلزم هبا فقال ملن شاء و مر هبا ول الصالة فأفض  

رجنا ما نى عنه الشارع فال يدخل خالشارع أ مر بههنا عندما نقول ما أ جر ورتب عليه األ ل الفعل ولكن الشرع فض  

 لزام . الواجب على وجه اإلن  عندما نقول على غري وجه اإللزام أخرجنا الواجب أل ال املباح و ال املكروه و احملرم و

 املؤلف رمحه هللا : ل قا

 فخرج بقولنا: "ما أمر به الشارع" ؛ احملرم واملكروه واملباح.

 اإللزام" ؛ الواجب.وخرج بقولنا: "ال على وجه 

 واملندوب يثاب فاعله امتثااًل، وال يعاقب َتركه.

عظم من ب الواجب أإن كان ثوا هذا مثل الواجب و امتثاال: ما يثاب فاعله املندوب من حيث تعريفه بثمرته هو  

ال  على فعله و فمن فعل املندوب خملصا متبعا يثاب امتثاالاملندوب لكن يشرتكان يف هذا األمر يثاب فاعله ثواب 

ه ال يستحق ن  قصود بكونه ال يستحق العقاب هنا أي أامل يستحق اتركه العقاب من ترك املندوب ال يستحق العقاب و

لكن قد يناله نوع  خروي وال يستحق العقاب األ و جهلأب سواء تعمد أو نسي ي فالذي يرتك املندو خرو العقاب األ
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وليائه من جهة حرمانه مما أعده هللا أل  ميانه برتك املندوابت وجهة نقص إميانه فينقص إال من  ذلك أو    العقاب يف الدنيا و

ما  ذنته ابحلرب ود أا فق وليه ادى ِل)من عه قال هللا عن رب    املكثرين من املندوابت يف احلديث الذي رواه النب  

حبته كنت  ابلنوافل حىت أحبه فإذا أِله إما يزال عبدي يتقرب    مما افرتضته عليه و  ِله تقرب عبدي إِل بشيء أحب إ

ذا مل يفعل املندوابت فإ رجله اليت ميشي هبا( يده اليت يبطش هبا و بصره الذي يبصر به و مسعه الذي يسمع به و

ال  اتركها ن  نقول أ ن املندوابت ون من شألذلك ال نو   هذا نوع عقوبة يف الدنيا و ن  ال شك أ ا وحرم نفسه من هذ

 ن اترك املندوب:يستحق العقاب مطلقا بل نقول أ

 وال: فوت على نفسه ثواب املندوب .أ ❖

ذا مل يزد فهو نقص إ  ميانه ومل يزد إ اإلميان يزيد ابلطاعات فإذا فعل املندوب زاد إميانه إذا مل يفعل ن  ينقص إميانه أل  اثنيا: ❖

. 

 تعاىل . عون هلم من هللا سبحانه و النوافل يف الدنيا من حفظ هلم وبه هللا للمكثرين من و قد حيرم ما رت  حيرم أ اثلثا: و ❖

له بل يستحق م ال يثاب فاعاحملر   ن  املباح فإ املكروه و م وخرجنا احملر  أ امتثاالا هنا عندما قلنا ما يثاب فاعله طبع    

 ن  يستحق اتركه العقاب أخرجنا الواجب ألدما قلنا ال عن املباح ال يثاب فاعله و املكروه ال يثاب فاعله و لعقاب وا

 الواجب يستحق اتركه العقاب .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

ى سنة ومسنوانً ومستحباً ونفاًل.  وُيسمَّ

 : ن  إيقول  املندوب و ة وق بني السن  هل العلم يفر بعض أ مستحبا و نفال و ة ويسمى سن  
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 ام   دليل على الوجوب أذا مل يدل  ة إفهو سن    فما ثبت فعله عن النب   ما ثبت فعله عن النب   :ةالسن   -

 .ومل ينقل لنا فعله   عليه النب   فهو ما حث  : املندوب   -

 مر اصطالحي فالكل متفقون على املعىن العام .األ و

  : قال املؤلف رمحه هللا

 و احملرم لغة: املمنوع.

ة من طلب العلم ال يطلبه إال ليصيب به ي منعه من اجلن  ة أم هللا على فالن اجلن  املمنوع فيقال حر   :اللغة هواحملرم يف 

قصود هو املنع من دخوهلا ابتداء ال امل ن  تقدم معنا أ ة وي منعه من اجلن  ة أم هللا عليه اجلن  عراض الدنيا حر  شيئا من أ

 . نتهاءا

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 واصطالحاً: ما نى عنه الشارع على وجه اإللزام ابلرتك؛ كعقوق الوالدين.  

 ىل النهي ما نى عنه الشارع فهنا انتقلنا إ

 ذا طلب هللا عز و عنه على سبيل اإللزام فإن نكف  الشارع أيعين ما طلب من  هو طلب الكف  :  تعريف النهي   و

ال يفيد شيئا هذا يف احلقيقة قيد  م زاد الشيخ قوله ابلرتك ولزام فهذا حمر  عن شيء على سبيل اإل نكف   ن  جل من ا أ

هلذه الكلمة سوى بيان املتعلق ذن هو ترك فال حاجة ما قال الشيخ ما نى عنه الشارع إه عندن  سوى بيان املتعلق أل

الواجب تعريفا صحيحا ما نى عنه الشارع هذا خيرج هذا  لزام لكانك فلو وقفت على قولك على سبيل اإللزام ابلرت اإل
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ارع ال ينهى عنه على الش   ن  املباح أل مر به الشارع واملندوب كذلك ألن املندوب أ ارع ومر به الش  ألن الواجب أ

 رية .خلالزام بل فيه شيء من املكروه ينهى عنه الشارع لكن ليس على سبيل اإل ن  وه ألر سبيل اإللزام هذا خيرج املك

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فخرج بقولنا: "ما نى عنه الشارع" ؛ الواجب واملندوب واملباح.

 وخرج بقولنا: "على وجه اإللزام ابلرتك" ؛ املكروه.

 .واحملرم يثاب َتركه امتثااًل، ويستحق العقاب فاعله

يقول العلماء لذلك  و امتثاالرم يثاب إذا كان تركه فتارك احمل امتثاالمثرته ما يثاب اتركه  ثره و: هو  من حيث أم احملر  

قد  م مثال اترك الزىن قد يثاب وال يعاقب واضح ؟ اترك احملر   قد ال يثاب و قد يعاقب و م قد يثاب واترك احملر   ن  إ

الزىن  ليهم عن هللا حر  فهو عفيف عن الزىن أل امتثاالم ار ذا ترك احلال يعاقب مىت يثاب ؟ إ قد ال يثاب و يعاقب و

 .هللا ناه عنه فهذا يثاب  ن  أل امتثااله يرتكه العياذ ابهلل لكن   خيطر يف قلبه و

عياذ ابهلل ابحلرام موجودة يريد أن يشرب ال  ة يف القلب وذا تركه عجزا مع متنيه يف قلبه ، الني  ؟ : إمىت يعاقب اترك احلرام  

     ه ينوي احلرام ن  ما وجد مخرا يشربه فهذا يعاقب أل  هبنجد نساء يزينه عاجز ما و ابهلل لكن   العياذ  يزين ون اخلمر يريد أ

قد نبهنا على   ربعة نفر وا الدنيا ألن  م معنا يف حديث إمع ذلك يعاقب كما تقد   ه تركه عجزا فهذا اترك للحرام ولكن    و

 .هذا هناك 
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 االمتثالهللا ترك الزىن ال على سيبيل  اه ويتمن   ال و االمتثالك إذا تركه ال على سبيل : وذلال يثاب  قد ال يعاقب و و

 مل يستحق العقاب فال يثاب وال يعاقب و ت بشرط الثواب وأي مل يرده يف قلبه فهذا مل اه وال يتمن   مل يقصد الرتك و

ثاب اجلملة ي م هللا يفيرتك ما حر   ن  دة اإلميان أؤمن الذي يعقد يف قلبه بعقيامل ن  الصحيح من أقوال أهل العلم ألذلك 

ميان مه هللا فأان كاره له واجتنبه بعقدة اإليعقد يف قلبه من املؤمنني يقول أان كل ما حر    ثوااب مجليا على هذه العقيدة الذي

تركه بعينه الذي يدخل جملس غيبة ثيب على  بة فإن نوى ترك احلرام بعينه أة الطي  نوى هذا يثاب ثوااب مجليا على هذه الني  

س يثاب على هذا الرتك بعينه شاب أعزب أيتيه الشيطان يرتك هذا اجملل  ال يسمعون للنصح فيقوم و  ابون وجيدهم يغت  و

ظرة تشبع غرائزك من غري ما ال كذا ن نظر يف اليوتيوب وحرارة أ عندك انر و شاب و وحدك و نت يف الغرفة ويقول أ

اس فرتك حد من الن  ما فيه أ ليها وينظر إ يستطيع أن فيه مواقع عليه الشيطان هبذا اجلهاز موجود ود حد فشد  يراك أ

عظم الذي يرتك الزىن حلرام فرتكه املسلم كان ثوابه أىل ا ما عظم الداعي إكل    هذا  هلل يثاب على هذا الرتك يقول العلماء و

عظم من ذاك الذي رجة لعواب يثاب أمقد رأى امرأة متربجة مت و الذي يرتك الزىن هو يف بيته يثاب و امتثال و بقصد و

ليه ذن ترك احلرام يثاب عمجال يثاب أكثر من أولئك إ ىل الزىن وهي ذات منصب والذي تدعوه امرأة إ يف بيته و

ذا تركه لعقاب إيستحق ا ذا تركه لغري االمتثال من غري متنيه وال يستحق العقاب إ ال يثاب و ذا كان امتثاال واإلنسان إ

 ماء ن ذميم اخللقة فالنسااس مثال قد ال يرزقه هللا وجها وسيما يكو ليه يعين بعض الن  صل عن حيأ متين ة وعجزا مع الني  

 خلقته ذميمة فنادته املرأة  ن  اجلاحظ معروف أب ته يف الطريق و امرأة يعين رأن  ينظرن إليه إال كما قيل عن اجلاحظ أ

ة شيطان على ة ؟ قالت انقش يل صور ذه املرأالت له مثل هذا فقال للصائغ ما شأن هق الصائغ وىل فتعجب فأخذته إ

ن يقال يف خلقة هللا عز قالت مثل هذا مع أن هذا ال جيوز أ  تت بك واخلامت فقلت هلا ما أعرف صورة الشيطان قال فأ
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العياذ  خر وشاب آ ليه النساء وما ينظر إ ران لكن قد يكون اإلنسان ذميم اخللقةصو   جل خلقنا و جل فاهلل عز و و

 ين  ه عاجز لكن يتمىن يقول لو أن  ذميم يرتك العالقات مع النساء األجنبيات أله مفتون ابلنساء فهذا اللكن   وسيم و ابهلل

 العياذ ابهلل يستحق العقاب . كان هذا و  كان وجهي مثله كان الليلة كذا و  مثل ذاك و

 ن  خيرج املندوب فإ الواجب ال يثاب اتركه و ن  اتركه امتثاال هذا خيرج الواجب فإم ما يثاب احملر   ن  إذن قول الشيخ أ

يستحق فاعله العقاب  قول الشيخ و ال عقاب و املباح ال يتعلق به ثواب و ن  خيرج املباح فإ املندوب ال يثاب اتركه و

و يقال يستحق العقاب الواجب من جهة هل يقال يعاقب أيف نا مر كما قدم  األ فاعل احلرام يستحق العقاب و ن  أي أ

د هنا يستحق ن يزاشكال يستحق فاعله العقاب ينبغي أعة على هذه اجلملة البعيدة عن اإلاجلما ة وهل السن  أثر أك و

 هو جاهل مسلم نسان فعل احلرام و اإلن  القصد انعدم استحقاق العقاب فلو أذا انعدم ه إ ن  فاعله قصدا العقاب فإ

ه ن  ه ال يستحق العقاب ألملعاملة حمرمة فعل حراما لكن  ت اكان  هذا حرام و ن  هو جاهل أ اشرتى من بنك ربوي سيارة و

ن خيرج مما نتج أانقضت ال يطلب منه  مضت و مة جبهل ومن عقد عقودا حمر   ن  هل العلم أ أ مل يقصد احلرام بل ذكر 

جاء إىل   بعد سنتني  بعد سنة و  مضى العقد و ارة و ميلك هذه السي  البنك ال  ارة من بنك ونسان اشرتى سي  إعنها يعين  

مة ال  ال فمن عقد عقودا حمر  مث ؟ اجلواب ال هل يؤمر ببيع السيارة ؟ اجلواب  هذا حرام هل أين  ملدينة مسع يف الدرس أا

 ن خيرج من مثرهتا .ه ال يطلب منه أن  انقضت فإ ذا كانت العقود قد مضت وإ مث وه ال أين  رط فإمل يف ا حمرمة ون  يعلم أ

 مرين : أىل إنبه أ
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بة فنحن صول الفقه معرفة طي   مرادان من هذا الشرح أن يعرف اإلخوة أن  هو أ ل: ما قدمته سابقا وو  ألمر ااأل ❖

نت ن شاء هللا يف املالتفصيل فهذا يكون إ النقد و ا البسط وم  أ نقتصر يف الشرح على ما حيقق هذا املقصود و

 قوته . صول الفقه حبول هللا والتايل الذي سنشرحه من متون أ

من املنظومات  ن  ذكران أ نظما و صول الفقه كتب فيه نثرا و: فقد تقدم معنا أان ذكران أن أالتنبيه الثاين امأ و ❖

 ذكرت ين  أظن أ كلها انفعة و  ظومات كثرية والشيخ حافظ حكمي له من النافعة منظومة الشيخ حافظ حكمي و

متابعة الرسول  عين هبذا االسم يف التوحيد وظومة أ هذه املنن  امللعوم أ صول و املنظومة سلم الوصول يف علم األن  أ

هي من  ىل قلب وا من أحب املنظومات إن  نطق هبا لساين أل ىل ذهين و هذه املنظومة سبقت إلعل   و 

مسعنا يصححون   من  صول الفقه فهي وهللا رمحة واسعة الشيخ حافظ يف أ  ا منظومة الشيخ رمحهم  أ   ونفعها يف ظين  أ

هي منظومة رائقة رشيقة األلفاظ حمكمة املعاين يف علم أصول الفقه  صول وصول إىل مهمات األهذا وسيلة احل

حكام  األن  إقلنا  وضعية و  تكليفية وىل قسمني األحكام الشرعية تنقسم إن   قرران فيما مضى من الدروس أان  إ مث  

حكام م يقولون األن  الم العلماء أفحيث ما وجدان يف ك حكام اخلمسةيسميها بعض العلماء ابأل التكليفية و

 األحكام التكليفية تنقسم ن  إالعلماء ابألحكام الطلبية قلنا    يسميها بعض  حكام التكليفية واخلمسة فهم يعنون األ

على طريقة  ابحة واإل الكراهة و التحرمي و الندب و جياب وعلى طريقة األصوليني هي اإلإىل مخسة أقسام 

 قد ان  أوجه هذه القسمة  املباح و املكروه و م وواحملر     و املندوب ليني هي الواجبو صاألمجع من  الفقهاء و

ه طلب فعل ن  ا أم  إالطلب    و  ختيري ابلتسويةأن ه إم ا أن ه طلب أو  حكام فوجدان  جل لنا ابأل  استقراان كتاب هللا عز و

 هذا املندوب و  جازم وفعل غريا طلب م  إ هذا الواجب و ا طلب فعل جازم وم  إطلب الفعل  و طلب ترك وأ
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هذا  ا ختيري على سبيل التسوية وم  إ هذا املكروه و ا طلب ترك غري جازم وم  إ م وهذا احملر   ا طلب ترك جازم وم  إ

ه ن  إا ابعتبار حقيقته فقلنا م  ابعتبار أثره أ ه يعرف ابعتبار حقيقته ون  أقلنا  الواجب يف االصطالح و فناعر   املباح و

ع ن شئت قل ما طلب الشار إ مرا مطلقا وإن شئت قل ما أمر به الشارع أ لزام وى وجه اإله الشارع علما أمر ب

خيرج   الكراهة و  مر به خيرج ما نى عنه فيخرج التحرمي وفعله على وجه اإللزام فقولنا ما أمر به الشارع ، قولنا ما أ

ه ال يدخل معنا هنا ن  الشارع فإع الشارع خيرج أمر غري قولنا ما أمر به الشار  ابحة وهو اإل مر وما مل يتعلق به أ

لزمنا به فهو أ مران هللا به و املندوب أمر به الشارع ال على وجه اإللزام فما أن  على وجه اإللزام خيرج املندوب أل

 وفهي واجبة لزمنا هبا أ مران هبا ومثل صلة الرحم هللا أ مثل بر الوالدين و الة واجبة والة الص  الواجب مثل الص  

يستحق اتركه قصدا مطلقا  ه ما يثاب فاعله امتثاال ون  أثره أ الصواب يف تعريف الواجب ابعتبار مثرته و ن  إقلنا 

املتابعة   خالص وقولنا امتثاال يشمل اإل  مر هللا وواجب إذا فعله املكلف ممتثال ألقلنا ما يثاب فاعله فال  العقاب و

ملتابعة من االمتثال فال يثاب اإلنسان على الواجب ا و هللا متابعا لرسول هللا  رم  العبد فعله ممتثال ألن  يعين أ

ته أفق عليها ورجل ينفق على امر مره ابن ينأهللا  ن  ته ألأاضرب لكم مثاال رجل ينفق على امر  ذا فعله ممتثال وإال إ

ه ينفق ن   هللا أمره أبن ينفق عليها ألن  أل  ل الذي ينفق على امرأتهرجل ينفق على امرأته ... يثاب األو    ه حيبها ون  أل

ه خبيل فهذا ن  ال أبه خياف أن يقن  هللا أو أل  مرال خيطر يف ابله مسألة االمتثال أل  ه حيبها ون  ا الذي ينفق ألم  امتثاال أ

قال لسعد   النب   ن  هو النفقة الدليل على ذلك أ  من جهة حصول املقصود و  إن كانت ذمته تربأ  ال يثاب و

  النب  فبني   تك( إال أجرت عليها حىت ما تضع يف يفه امرأك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللانه إ)ي هللا عنه رض

ذا دليل قول ه تعاىل و ذا كان يتبغي بذلك وجه هللا سبحانه وزوجته إالرجل يثاب على نفقته على  ن  أ 
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ه ال ثواب ن  قد تقدم معنا يف دروسنا أ من االمتثال وصوليني ما يثاب فاعله امتثاال فال بد للثواب احملققني من األ

ه ن  هذا خيرج من ترك الواجب انسيا فإ  ي عمدا ويستحق اتركه قصدا أ  وال بنية صحيحة ما يثاب فاعله امتثاال،  إ

ال بعد طلوع الشمس فقد مل يستيقظ إ وغري تفريط فلو أن  إنساان انم عن صالة الفجر من ال يستحق العقاب 

و كان ذلك ه مل يقصد أن يرتك الواجب بل كان هذا لنومه أي الصالة يف وقتها لكن  ن يصل  هو أ اجب وترك الو 

اِخْذانا ِإن  }جل  ه ال يستحق العقاب لقول هللا عز ون  ب عليه فرتكه فإن نسي الواجأيان كمثال لنس راب َّناا الا تُ ؤا

و نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة ِلا إال ذلك ن صالة أمن انم ع)     لقول النب    و  {  نَِّسيناا أاْو أاْخطاْأانا 

ل ه موسع فرتكه من أو  ن  ك الواجب عمدا ألتركه تر هذا خيرج ما لو  ه قصد الرتك مطلقا ون  قصدا مطلقا أي أ (

 هو يف الطريق  ل الوقت بل كان يسري بسيارته وو  ن الظهر فلم يصل يف أذ  الوقت إىل وسط الوقت مثال مثل مثال أ

 ه معذور يف وقته ون   اإلنسان ترك الواجب ألن  فهذا ال يستحق العقاب كذلك لو أى صل   ىل منتصف الوقت مث  إ

ال يستحق  م و هو ينوي القضاء يف حال الصحة فإن هالصيا ن فرتكلقضاء مثل املريض يف نار رمضاهو ينوي ا

 ن  ء كذلك لو أر املرض أعين وجوب األداذره فسقط عنه الوجوب لعذه ترك الواجب لكن هللا عن  العقاب مع أ

قيمت صالة اجلنازة مثال اضرب لكم مثاال أ  ه ال يستحق العقاب ون  الواجب الكفائي لقيام غريه به فإ  نسان تركاإل

لكن وجوهبا على سبيل  جلس رجل ما قام صالة اجلنازة واجبة و اس يصلون على امليت ويف املسجد فقام الن  

ب ففائدة قد قام به فال يستحق العقاغريه  ن  ائي فهنا هذا الرجل ترك الواجب ألفرض الكفالكفاية على سبيل ال

الواجب الكفائي و الواجب املوسع   والواجب املخري   نواع الواجب الواجب العيين وقولنا مطلقا ليشمل ذلك أ

 ن  يعاقب اتركه أل  وصولينييستحق اتركه قصدا مطلقا العقاب أحسن من قول بعض األ قولنا يستحق العقاب و
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 املندوب يف االصطالح ما أمر به الشارع ن  قلنا أ عرفنا املندوب و جل عنه و  عز والتارك قد ال يعاقب لعفو هللا

العقاب اتركه ال يستحق  ه ما يثاب فاعله امتثاال ون  مثرته أل ثره وه يعرف من جهة أن  قلنا أ لزام وال على وجه اإل

فتارك عقاب  يستحق اتركها ال  ال  االمتثال يف الثواب قلنا وة ال بد من  ال بد من الني    ملا تقدمامتثاال  ما يثاب فاعله  

اجلملة  ال يعاقب اتركه ؟ نقول يصلح و ن نقول واملندوب ال يستحق العقاب فإن قال يل قائل أال يصلح أ

ال  قولنا و ن  هللا أعلم أ رى وأ قاهلا الشيخ فيما مسعتم من املنت لكين   صوليون وألهي اليت يقوهلا ا صحيحة و

ا نفي م  أفي االستحقاق يستلزم نفي العقاب ن ن  ال يعاقب اتركه ملاذا ؟ أل بلغ من قولنا وتحق اتركه العقاب أيس

لكن ال  ه قد يستحق ون  يستحق أله مل ن  نا ال يعاقب ال يستلزم أذا قلإالعقاب فال يستلزم نفي االستحقاق يعين 

ه ال يعاقب ن   يستحق اتركه العقاب فمعىن ذلك أال ذا قلنا وكن إو لفعل مكفر من املكفرات ليعاقب لعفو هللا أ

جيوز  ال يستحق اتركه العقاب و ن نقول وهللا أعلم أ بلغ وال يعاقب من ال يستحق العقاب إذن أرى أ هللا ن  أل

ضاف ابلرتك على وجه اإللزام يخ أالش ثره وأ رام حبقيقته وال يعاقب اتركه كذلك عرفنا احل  ن نقول ويصح أ و

لزام هذا خيرج املكروه املباح على وجه اإل املندوب و احلرام ما نى عنه الشارع فهذا خيرج الواجب و ن  ابلرتك أي أ

ال متعلقا يكون إال    ه عندما قلنا نى فالنهين  هي قيد كاشف أل  و شبه اجلملة ابلرتك ال داعي هلا ومجلة ابلرتك أ  و

يستحق فاعله  ه ما يثاب اتركه قصدا ون  أثره أب عرفنا احلرام ابعتبار مثرته و، أثره  عرفناه ابعتبار مثرته و ابلرتك و

قصدا امتثاال  ترك احلرام امتثاال و ن  قد يعاقب فإ ال يعاقب و يثاب و اترك احلرام قد ال ن  قلنا أ قصدا العقاب و

إن ترك احلرام لغفلته عنه أصال ما يعرفه أصال هو   و ثاال فإن ه يثابامتثاال ترك شرب اخلمر امته يثاب ترك الزىن  ن  فإ

ه يريده لكن    ذا تركه عجزا هو يتمناه ويعاقب إ  سالم وة العامة يف اإلال ابلني  ال يثاب إ  ه ال يعاقب ون  غري موجود فإ
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ا م  ه يستحق العقاب أن  قصدا فإا فاعل احلرام فإذا فعله م  أ احلرام وه بنيته يريد ن  ذا يستحق العقاب ألعاجز عنه فه

 ه ال يستحق العقاب إذا فعله بغري قصد ن  إذا فعله خطئا أو نسياان فإ

 قال املؤلف رمحه هللا  : 

 و املكروه لغة: املبغض.

 هو ضد احملبوب . يراد به املبغض و يطلق و مر الشاق مكروه ويراد به األمر الشاق فاأل  املكروه يف لغة العرب يطلق و

 رمحه هللا : ملؤلفقال ا

 و اصطالحاً: ما نى عنه الشارع ال على وجه اإللزام ابلرتك؛ كاْلخذ ابلشمال واإلعطاء هبا. 

هو اصطالح املتأخرين   املقصود االصطالح االصطالح الذي استقر عند العلماء و  املكروه يف االصطالح و:  اصطالحا  

 خيرج الواجب و هذا يدخل فيه احلرام و لرتك ما نى عنه الشارع وم ابلزاوه ما نى عنه الشارع ال على وجه اإل ا املكر م  أ

قولنا ال على وجه  املباح مل ينهى عنه الشرع و مر به الشرع واملندوب أ مر به الشرع و الواجب أن  املباح أل املندوب و

زائدة قيد كاشف ال حاجة قلنا  لرتك كما  ه مجلة ابشب    لزام وشرع لكن على وجه اإلرم نى عنه الاحمل  ن  اإللزام خيرج احملرم فإ

طلب الشارع تركه  شئت قلت يف التعريف ما طلب الشارع تركه طلبا غري جازم ، ما ن  إ النهي يغين عنها و ن  إليها أل

األخذ ابلشمال   عطاء ابلشمال ول الشيخ مبثال قال كاإلاملكروه مث  ن نرتكه طلبا غري جازم فهذا هو  ا أيعين طلب هللا من  

 هذا النهي ال قال العلماء ومشابلشمال و األخذ ابل نى عن اإلعطاء أن  النب  بان ه ثبت يف صحيح ابن حن  إف

مثلة املكروه له أ  يعطي ابلشمال من غري حاجة وو  على سبيل الكراهة فيكره للمسلم أن أيخذ ابلشمال من غري حاجة أ
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ه ورد النهي ن  اري مع عدم احلاجة هذه مكروهة ألالصالة بني السو   وتخذ طريقا هذا مكروه  كثرية منها املرور ابملسجد ليُ 

 عنها نيا غري جازم .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 واملندوب واملباح.فخرج بقولنا: "ما نى عنه الشارع" ؛ الواجب 

 وبينا وجه هذا .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 م.و خرج بقولنا: "ال على وجه اإللزام ابلرتك" ؛ احملر 

 و املكروه: يثاب َتركه امتثااًل، و ال يعاقب فاعله.

ال فامتثل النهي فرتك ذا كان تركه للمكروه امتثاجل إ  ه يثاب من هللا عز ون  ثاال فمن ترك املكروه فإاملكروه يثاب اتركه امت

هؤالء يثابون  لسواريكان ينهى عن الصالة بني ا  النب  ن  ون الصالة بني السواري امتثاال ألاملكروه فالذين يرتك

ال  ه ال يثاب ون  له االمتثال فإمل خيطر يف اب و مل يرده وأأم ا لو ترك اإلنسان املكروه ألن ه تعافه نفسه على هذا الرتك 

تحق فاعله العقاب كان ذلك صوااب أيضا فمن فعل املكروه ال يس ن قلت وإ ال يعاقب يعين فاعله و عقااب ويستحق 

ه ال يستحق العقاب من فعل املكروه لكن ما ن  سواء بقصد أو بنسيان أو غري ذلك فإ حق العقابه ال يستن  مطلقا فإ

ان فيكون ذلك  ميه يفوته زايدة اإل ن  دوب له أثر يف اإلميان ألهذا كما قلنا يف املن الذي يرتتب عليه ؟ يفوته ثواب الرتك و

 ميانه .يف حقيقته نقصا يف إ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 : املعلن واملأذون فيه.ح لغةاملبا  

ى ابحة يسمون ابحة املسجد يف خارج ابحة املسجد هذه املنطقة تسم   منه ابحة الدار و املباح يف اللغة هو الواسع و

 منه قول النب   علنه وغة املظهر املعلن يقال ابح بسره أي أظهره و أيضا املباح يف اللأ املسجد ابحة الدار لسعتها و

علنه أ  ظهره صاحبه و تروا كفرا ظاهرا قد أن  يعين إال أ  من هللا فيكم برهان(احا عندكم فيه  ترو كفرا بو )ال إال أن  

اين مناسبة هذه املع يف كتايب و أيضا املباح املأذون فيه أقول أحبت لك أن تقرأ يف كتايب أي أذنت لك يف أن تقرأ و

يعلنه صاحبه ال  علنه الشرع وهو معلن مظهر أ ذن وفيه إ اس واملباح فيه سعة على الن   ن  للمباح يف االصطالح أل

 ه مباح .ن  يستحي منه أل

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .واصطالحاً: ما ال يتعلق به أمر، وال ني لذاته؛ كاْلكل يف رمضان ليالً  

مر قد يتعلق ابملباح  األن  ألانتبهوا أمر طلب يعين ال يتعلق به أمر طلب    مر هنا وقصود ابألامل  مر وقال ما ال يتعلق به أ

لاْلُتْم فااْصطااُدواْ  }مر تسوية ا أن  إ مر طلب وه ليس ألكن   ِإذاا حا مر بعد ه أن  ابحة ألهذا أمر لإل مر وفاصطادوا أ { وا

فيعيد فجاء األمر هنا بعد احلظر كان مباحا حرام  األمر بعد احلظر يعيد الشيء إىل ما كان فالصيد قبل اإل احلظر و

مر تسوية ا فهذا أابح لن   نصطاد لكن أن  ا أ من  مر طلب مل يطلب هللاه ليس أمر ابملباح لكن  حة هنا تعل ق األد إىل اإلابالصي

  األمر قد يدل  ن  معىن قول الشيخ ما ال يتعلق به أمر يعين أمر طلب فال يشكل عليكم أ  ذن انتبهواليس أمر طلب إ  و

شاء هللا يف  نا هو أمر تسوية كما سيأتينا إن  إ مر طلب واإلابحة ليس ألى  عمر الذي قد يدل   األن  على اإلابحة أل
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خارج ليس لذاته النوم  مرأله قد يطلب املباح لكن ن  مقصود الشيخ أ ني ال يتعلق به ني لذاته و ال  مر ومباحث األ

ن قت واجب النوم مباح لك أالو لك نومك يف ذ ن  مباح لكن إذا كان يلزم من النوم أن تقوم لصالة الفجر يف وقتها فإ

 ن تستيقظ لصالة الفجر يف وقتها وومك يف الساعة الثانية عشر ليال أن يلزم من نذا كالك أن تستيقظ لكن إ تنام و

الساعة الثانية ال تستيقظ لصالة الفجر يف وقتها جيب عليك أن تنام  ك لو نت الساعة الواحدة  ن  أنت تعلم من حالك أ

ذا وجبت وز أن ال تبيع مباح لكن إجي ن تبيع وأا لتصلي الفجر يف وقتها البيع مباح جيوز ن  إ م وعشر لكن ليس للنو 

ا من ن  إ ن تشرتي ليس للبيع والثمن ليس جمحفا جيب عليك أ عندك الثمن و يباع و مل جتد إال ماء عليك الصالة و

يتخذ من العنب مخرا ال   نك شخص يريد أا لتصلي بيع العنب مباح جيوز لك أن تبيع عنب لكن جاءن تتوضأجل أ

النداء الثاين للجمعة حرام ه وسيلة للحرام البيع مباح لكن بعد  ن  ا ألن  البيع هنا لكن ليس لذاته وإحيرم    ن تبيعهجيوز لك أ

املباح   ه وذن فهمنا ملاذا قال الشيخ لذاته وسيلة إىل ترك اجلمعة أو بعض الواجب إن  لكن أل  البيع بذاته حرام و  ن  ليس أل

ي شرعا استوى فيه  أأهل العلم عر ف املباح أبن ه ما استوى طرفاه و بعض حكام هو املباح  أكثر األن  أمثلته كثرية أل

هل العلم ما خري  فيه الشارع املكلف على فه بعض أ عر    طرف الرتك سواء يف الشرع الفعل يساوي الرتك و  طرف الفعل و

عنه الشرع يدخل ما سكت  ن  هذا التعريف ما سكت عنه الشرع أل يدخل يف ك ورت ال وجه التسوية يعين بني الفعل و

قد يكون بتخيري الشرع مثل   اح  ني لذاته إذن املب   ال  مر وه مل يتعلق به أن  يف ختيري املكلف أو يدخل يف ما قال الشيخ أ

ه الشرع يف غري العبادات ت عنما سكفوت  قد يكون ابلسك  ص وه لنا ابلن  حل  أمجاع الزوجة يف الليل يف نار رمضان هللا  

 يدخل يف هذا التعريف . فهو عفو مباح و
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 فخرج بقولنا: "ما ال يتعلق به أمر" ؛ الواجب واملندوب.  قال املؤلف رمحه هللا : 

 لزاما . ألن الواجب يتعلق به أمر الطلب إ

 . وخرج بقولنا: "وال ني" ؛ احملرم واملكروه  قال املؤلف رمحه هللا :

 لزام . ال على وجه اإلاملكروه يتعلق به النهي   لزام وم يتعلق به النهي على وجه اإلاحملر   ن  أل

وخرج بقولنا: "لذاته" ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة ملأمور به، أو ني لكونه وسيلة  قال املؤلف رمحه هللا : 

 . فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهيملنهي عنه، 

 حكام املقاصد .وتقدم معنا أن الوسائل هلا أ

وال خيرجه ذلك عن كونه مباحاً يف اْلصل. و املباح ما دام على وصف اإلابحة، فإنه ال  قال املؤلف رمحه هللا : 

 يرتتب عليه ثواب و ال عقاب.

ال على  فعله و علق به ثواب علىال ابلرتك ال يت ال عقاب ال ابلفعل و به ثواب واح املقصود به التوسعة فال يتعلق املب

من األحكام    املباح هكذا فكيف يعد  ن  هي ما دام أ  لة وهنا مسأ  ال على تركه و  ق به عقاب على فعله وال يتعل    تركه و

يفية من حكام التكله يعد من األن  إليف فيه ؟ فقال بعضهم ال ني أين التك املباح توسعة ما يف طلب و ن  التكليفية أل

قال  منها وو إن مل يكن ربعة لحق ابألحكام األمة حىت ال يفرد بعنوان فيُ كمال القسالقسمة من ابب إ ابب تتمة

ن جهة ه مباح فالتكليف من جهة االعتقاد ال من   يعتقد أن   املكلف جيب عليه أن  بعضهم هو من األحكام التكليفية أل
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وضعية التكليفية الواجب  ختيريية ابلتسوية و كليفية وم تقسام األحكام إىل ثالثة أصوليني قالوا نقس  بعض األ الفعل و

 تينا .الوضعية هي اليت ستأ التخيريية على وجه التسوية املباح و ربعة واملكروه أ احملرم و املندوب و و

 ويسمى: حالاًل وجائزًا.    قال املؤلف رمحه هللا :

اجلائز قد يطلق  ن  ه ينبغي أن يتنبه أ ن  جائز على أهذا  يقال ى جائزا ويسم   كثر يف النصوص وهذا األ ويسمى حالال و

املباح  ذاك واجب فيدخل يف اجلائز املندوب و يف لسان العلماء على ما يقابل الواجب مما يفعل فيقال هذا جائز و

ذن اجلائز  شمل إفي وو ذاك جائز فيجعلون اجلائز يقابل الواجب العلم مثال ذاك واجب  هلعلى هذا يقول بعض أ

جائز فيدخل يف اجلائز هنا يف احلقيقة  حياان يطلق اجلائز على ما يقابل احلرام فيقولون حرام وأ املباح و املندوب و

اجلائز يطلق على  ن  إن كان الغالب على لسان العلماء أ ا يف مقابلة احلرام ون  املكروه أل املباح و املندوب و الواجب و

 املباح .

م احملر   مها متفقان يف املعىن لغة وشرعا فاحملظور يف اللغة املمنوع و يسمى ابحملظور و م وحملر  م يسمى ابعلى كل حال احملر  

 ى حمظورا بنفس املعىن .احلرام يسم   يف اللغة املمنوع و

 اْلحكام الوضعية:     قال املؤلف رمحه هللا : 

 وذ، أو إلغاء.اْلحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نف

عله الشارع فهنا ليس هنالك دور ي ما جوضعه أ معىن ما حكام الوضعية ما وضعه الشارع وقال احلكم الوضعي أو األ

لثبوت  حكام التكليفيةمارات على األأ ي ما جعله الشارع عالمات وابملعىن اللغوي ما وضعه الشارع أ الوضع ن  أل
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و انتفاء احلكم الواجب أالتكليفي كشروط الوجوب عالمة على ثبوت احلكم احلكم التكليفي عالمة على ثبوت احلكم 

ما جعله الشارع عالمة على الصحة ي صحة وذ أعلى انتفاء وجوب الصالة على املرأة أو نفكاملوانع فاحليض عالمة 

 :نواع احلكم الوضعيإفساد فحقيقة تعريف الشيح مشلت أربعة أنواع من أ لغاء وأو إ

 وله لثبوت الشروط يف ق  ❖

 و انتفاء املوانع يف قوله أ و ❖

 الصحة يف قوله نفوذ  و ❖

 لغاء الفساد يف قوله إ و ❖

ما جعله الشارع شرطا للحكم أو مانعا له أو سببا له أو  حكام التكليفية األ هو السبب ألن   فبقي اخلامس و

و سببا له نشرح م أو مانعا منه أم عن أحكام الشرع شرطا للحكنا نتكل  ن  صحة أو فسادا مخسة ما جعله الشارع أل

إىل شري أرمحة واسعة ه لن يرد يف كالم الشيخ رمحه هللا ن  عد ذلك إن شاء هللا نشرح السبب ألما يقوله الشيخ مث ب

 منها حىت تفهموا احلكم الوضعي: مور ال بد  أ

 م التكليفي احلكم الوضعياحلكم الوضعي خادم للحك ن  أ احلكم املقصود هو احلكم التكليفي و ن  األمر األول: أ ❖

 جل احلكم التكليفي هو خادم للحكم التكليفي .ا هو مقصود من أن  إ بذاته ليس مقصودا و

 اإلابحة اتبعة  و طلب الرتك وا طلب الفعل أم  إاحلكم التكليفي يتعلق به الطلب  ن  : أاألمر الثاين ❖

ه خادم للحكم التكليفي ما يتعلق به الطلب يعين من ن  لق به الطلب ما يتعلق به الطلب ألا احلكم الوضعي فال يتعم  أ

ا يتعلق به الطلب ما طلب هللا من  شرط وجوب الصالة املفروضة دخول الوقت ، دخول الوقت شرط حكم وضعي ما 
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حكام الوضعية يتعلق يف األ أشياءيقولون بعض اإلخوة هناك  احلكم التكليفي يتعلق به الطلبفأم ا  ندخل الوقت ن  أ

 عطيكم مثالني:ها أاء هي تكليفية من جهة الطلب وضعية من حيث صفتلطلب نقول هنا يقول العلمهبا ا

ك م الزىن فتعلق به طلب الرت هللا حر    و الرجم فهو من جهة السببية حكم وضعي وللجلد أل: الزىن سبب  و  املثال األ ❖

ليفيا من جهة الطلب مثل ما ذن قد يكون الشيء حكما وضعيا من جهة تكفهو من هذه اجلهة حكم تكليفي إ

استقبال القبلة يف نى هللا عنه فهو حكم تكليفي  الرجم فهو حكم وضعي و ولنا الزىن جعله هللا سببا للجلد أق

ال ما هو شرط ؟ شرط هنا استقبال القبلة من جهة كون ذلك عالمة على صحة الصالة حكم  الصالة شرط و

ال يتعلق به طلب من  احلكم الوضعيتقبل القبلة حكم تكليفي نسن  هللا أوجب علينا أن  من جهة أ وضعي و

ا من جهة كونه وضعيا ال يتعلق به الطلب م  أتعلق به طلب كان من جهة التكليف ن فإ جهة كونه حكما وضعيا

. 

 لطلب وا متعلقة ابن  ليفية يف االستطاعة نقدر عليها ألحكام التكاحلكم التكليفي شرطه أن يكون مقدورا عليه كل األ

ن تكون مقدورا فيها للمكلفني قراءة الفاحتة ا األحكام الوضعية فال يشرتط فيها أم  ليه أا ما ال نقدر عال يطلب هللا من  

احلفظ أسلم اآلن   مبعرفة اللغة و  مل يبدأ  سلم وه أعجمي أن  ا ألم  ا من ال يستطيع إم  الصالة ركن مطلوبة من املستطيع أ  يف

ه غري مستطيع الذي ال ن  ة ما هي مطلوبة منه أليعرف الفاحتى ما صل   سلم وغرب أعجمي أقبل الصالة قبل صالة امل

فليس شرطا فيه االستطاعة و لذلك دخول م الوضعي  ا احلكم  ه ال يستطيع أن  لكالم ليس مطلواب منه أن يقرأ أليستطيع ا

املغرب ما  بهب ينام جيييريد يذ ا مستعجلن ندخل الوقت وهللا الواحد من  حكم وضعي هل نستطيع أوقت الصالة 

 نستطيع ومع ذلك هو حكم وضعي فهذه عالمات نفرق فيها بني احلكم الوضعي واحلكم التكليفي .
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 ومنها: الصحة والفساد. قال املؤلف رمحه هللا : 

 :حكام الوضعية كما قلنا على التحقيق مخسة  األن  منها أل قال الشيخ و

 الشروط  ❖

 املوانع  و ❖

 سباب األ و ❖

 والصحة  ❖

 والفساد  ❖

منها الصحة   حكام الوضعية فقال الشيخ وليس من األ  حكام التكليفية ود لكن ما زادوه يف احلقيقة من األبعضهم يزي  و

 الفساد . و

 فالصحيح لغة: السليم من املرض.   قال املؤلف رمحه هللا :

لذلك كانوا يقولون   وى صحيحا  ا يضر يسم  يستعمل يف العرف يف السليم من املرض فالسليم مم  هو السليم و:  الصحيح  

يقال   داننري مكسورة و  و سليم من الكسر يقولون داننري صحاح وه سليم من الغش أن  أأي  يف القدمي هذا دينار صحيح  

 عليه . ه يف السليم من املرض حىت غلبشاع استعمال الغش و ه سليم من الكذب ون  هذا القول صحيح أي أ

 و اصطالحاً: ما ترتبت آَثر فعله عليه عبادًة كان أم عقدًا.  : قال املؤلف رمحه هللا

 هذا تعريف جامع للصحيح 
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اثر الشرعية عليه فمىت ما وقع اثر فعله عليه ، ما ترتبت أي حتققت آاثر فعله أي اآلآ: ما ترتبت ما هو الصحيح ؟ 

و عقدا معاملة يعين صليت فحصلت براءة أ ه الشرعية فهو صحيح عبادة كاناثر ترتبت عليه آاثره أي مجيع آ الفعل و

لصالة صحيحة لكن لو ترتبت بعض اآلاثر دون بعض ما نقول حصل الثواب نقول هذه ا سقط الطلب و الذمة و

ن العصر نسي  ذ   ملا أى حاجته مث  ى الظهر دخل احلمام فقضبعدما صل   ى الظهر وعطيكم مثاال شخص صل  صحيحة أ

قيمت أ ة الراتبة وصلى ركعتني السن   املسجد النبوي و ب سيارته و ذهب إىل به و ركفلبس ثو حدث بعد الظهر ه أن  أ

سقط عنه  ذمته ؟ ال   ه كان حمداث هنا هل تربأن  من صالته ملا فرغ من صالته تذكر أمام حىت فرغ  ى مع اإلصل    الصالة و

ذن ة ليست صحيحة إثر لكن الصالألمنه فيثاب على فعله ترتب بعض ا ه فعل املطلوبن  ه يثاب أللكن   الطلب ؟ ال 

 ذا ترتب عليه املهر وى صحيحا النكاح إالفعل ال يسم   ن   ترتب بعضها فإن  تنبهوا قوهلم ترتبت آاثره أي مجيع اآلاثر فإ

ال شهود  ة بكرا بال ويل وإذا مل ترتتب عليه مجيع أاثره فليس صحيحا تزوج رجل امرأ صحيح و  اجلماع شرعا فهو

نكاح غري صحيح فهنا ال ه دخل هبا ون  ر ألامله لكن قال بعض أهل العلم يثبت هلا نكاح غري صحيحال هنافدخل هبا 

 . فالعقد صحيح هذا معىن هذا التعريف ا إذا ترتبت كل اآلاثرم  ترتبت بعض اآلاثر أ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.

ا طلب إجياب أو طلب م  إكون مطلوبة ن ت العبادة ال بد أن  ح من العبادات ما سقط به الطلب ألالصحي ن  أاحلقيقة 

ذا صليت الوتر فسقط فصالتك صحيحة إهر فسقط الطلب عنك  ذا صليت الظندب فإذا صحت العبادة سقط طلبها إ



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

68 

سقط   قال ما برئت به الذمة وذن معىن صحة العبادة سقوط الطلب لكن الشيخ هنا  التك صحيحة إالطلب عنك فص

  . العبادات املندوبة ن يفرق لنا بني الصحة يف العبادات الواجبة وبه الطلب يريد أ

أم ا   واجبة نقول برئت الذمة يف الصحة الان  : أالعبادات املندوبة ؟    ما الفرق بني الصحة يف العبادات الواجبة والصحة يف

ا م  ة تشغل ابلعبادة الواجبة فإذا فعلناها صحيحة برئت ذممنا أالذم    ن  ملاذا ؟ أل  لذمةيف العبادات املندوبة فال نقول برئت ا

فال نقول فيها  مشغولةفعلها فالذمة ليست ن ناألفضل أ صال حنن فيها ابخليار وأة العبادة املندوبة فال تشغل هبا الذم  

لكن إذا أردان التفريق نقول  العبادات املندوبة و مرين يف العبادات الواجبة وة لكن نقول سقط الطلب يف األبرئت الذم  

 ة .الواجب العبادة الواجبة برئت هبا الذم   املندوب نقول سقط به الطلب و ن  إ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 والصحيح من العقود: ما ترتبت آَثره على وجوده؛ كرتتب امللك على عقد البيع مثاًل.

عقد الصحيح كثبوت امللك اثره فهذا هو الفإذا وقع العقد حكم الشرع برتتب آما ترتبت آاثره الشرعية على وجوده 

 عقد صحيح .ثبوت امللك فهذا البحكم شرعا  وقع البيع و اذللبيع فإ

 وال يكون الشيء صحيحاً إال بتمام شروطه وانتفاء موانعه. قال املؤلف رمحه هللا : 

إذن  انتفت موانعه واجباته و ركانه ووجدت أ ذا اجتمعت شروطه وه ال يكون الشيء صحيحا إال إن  القاعدة الشريفة أ

يت التمثيل سيأ  ركان واأل  القيام ابلواجبات و  انتفاء املوانع و  من وجود الشروط وما املطلوب منك اي عبدهللا أن تتحقق 

 حكام الوضعية من األهذه  املوانع و جل عندان هنا ذكر الشيخ الشروط و ن شاء هللا عز ونشرحه إ يف كالم الشيخ و
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لتزمته فهذا شرط قلت لك ا  لزمتك ابلشيء وإلتزامه فإذا أ  لزام الشيء و: إالعربالشرط يف لغة    و،  شروط مجع شرط    و

يقال  هن  إمن اخلطأ الشائع  لتزمت هذا شرط وا ن ال تغيب فقلت نعم وأدرسك النحو بشرط أال تغيب إذن ألزمتك أب

ي  منه أشراط الساعة أ و شراطمجعه أ بصحيح الَشَرط بفتح الراء هو العالمة وليس هذا  الشرط هو العالمة و ن  أ

هو الذي نتكلم عنه بسكون  عندان الشرط و شراط ولراء على أذن عندان شرط وعندان َشَرط بفتح االساعة إعالمات 

 .مجعه شروط  لتزامه وإ لزام الشيء وغة:  إهو ابلل   اء والر  

حنو كذا يقولون هذا شرط فما معنا  الفقه ويف دروس  نسمع على املنابر وح العلماء دائما ا الشرط يف اصطالم  أ و

ال  ال يلزم من وجوده وجود و الشرط ما يلزم من عدمه العدم و ن  : الشرط يقولون أالشرط عند العلماء يف االصطالح 

ن عدمه عدم املشروط مثال الطهارة مع القدرة كان خارجا عن املاهية اشرح لنا هذا الكالم ؟ الشرط يلزم م  عدم لذاته و

هو قادر  دخل يف الصالة و حمدث وو يعلم أن ه  إنسان مل يتوضأذا عدمت الطهارة مع القدرة إرط لصحة الصالة ش

ال يلزم من وجوده وجود   ما حكم صالته ؟ ابطلة ليست صحيحة فلزم من عدم الشرط عدم املشروط و  أن يتوضعلى أ

ن تصلي ؟ يلزم عليك شرعا من كونك متوضئا أ لت هال يفعل املشروط أنت توضأ يوجد الشرط و قده ن  املشروط أل

كذلك ال يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصالة قد تكون   ال ما يلزم ال يلزم من وجود الوضوء وجود الصالة و

ما لت بشرط آخر مثال أخلك ن  تبطل صاليت ؟ نعم أل و تبطل صالتك أان متوضئفتدخل يف الصالة  متوضئا و

رض ما استقبلت نينة ما تصح صالتك ما استقبلت القبلة يف الفاليت هي الطمأ يف الصالة ما جئت ابلركن و اطمأننت

فال يلزم من وجود ىل جهة الشمال عكست القبلة ما تصح صالتك القبلة مع القدرة أنت نعم توضأت لكن صليت إ

 ذا وجدت كل الشروط وانتفت املوانع إ الشروط و ذا وجدت بقيةإ ته ألن ه قد يلزماملشروط لذاته قلنا لذاالشرط وجود 
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د الوضوء عدم صحة الصالة لذاته ال عدم ال يلزم من وجو  ن تصح صالتك وفت املوانع يلزم من كونك متوضئا أانت

ة يعين حقيقة الشيء ي املاهي  ة ، ما هكان خارجا عن املاهي    الصالة لوجود املانع و ال تصح   ه قد يوجد الوضوء ون  أل

ه جزء من الشيء يعين الطهارة شرط ن خارجا عن حقيقة الشيء هذا احرتاز من الركن الركن فيه معىن الشرط لكن  كا

ال  لصحة الصالة هل هي من الصالة ؟ اجلواب ال سابقة القيام مع القدرة ركن يلزم من عدمه عدم صحة الصيام و

 .ال عدمها لذاته النفراده يلزم من وجوده وجود الصحة و 

من غريه  نة منه والصالة مكو   ن  من الصالة القيام جزء من الصالة أي أه جزء ن  : أبني الشرط ؟  ما الفرق بينه ولكن 

ن يكون خارجا فالشرط ال بد أ قولنا و كان خارجا عن املاهية لنفرق بني الشرط و الركنذن األذكار إ عمال واأل من

 جزاء الشيء هذا هو الشرط  ليس من أ عن حقيقة الشيء و

كل   ك حاجز بينهما ون  ع فاملانع : هو احلاجز بني شيئني فإذا حجزت بني طرفني مثال نقول أنت مانع ألما املانأ و

 .غة حائل بني طرفني فهو مانع يف الل  

انع ما يلزم من وجوده مللذاته اال عدم    ال يلزم من عدمه وجود و  هو ما يلزم من وجوده العدم و:  املانع يف االصطالح    و

ركان أتت ابأل  ت الظهر وصل    ت وكرب    استقبلت القبلة و  لبست اللباس الساتر و  ت ون الظهر توضأالعدم امرأة بعدما أذ  

 ك حائض صليتن  قلنا صالتك ابطلة أللتنا قالت ما حكم صاليت سأ الة ونتهت من الص  ا ومت سل   الواجبات و و

ض مانع من صحة الصالة فيلزم من وجود احليض عدم صحة الصالة شخص جاء لصالة ياحل كونك حائضا و  حال

لنا قال ما حكم هذا سأ ىل املسجد وجاء إ اجلمعة بعد النداء الثاين الذي يكون عند قيام اخلطيب فاشرتى سلعة و

هو  د املانع ويء نقول لوجو ان دفعت كل شأ و بة سلعة ما فيها شيءالبيع ؟ قلنا هذا البيع ابطل قال اي شيخ هذه طي  
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ال يلزم من عدمه الوجود ال  ذن املانع هو ما الذي يلزم من وجوده العدم وك اشرتيت بعد األذان الثاين ليوم اجلمعة إن  أ

 ختل   ا قدن  ال ال يلزم من عدم احليض يف املرأة أن تكون صالهتا صحيحة ألالة مثيلزم من عدم املانع وجود صحة الص  

ذا وجدت الشروط فيجب أن تؤتى ابلعمل فإ و ال يلزم العدم ألن ه قد تنتفي املوانع و توجدالهتا بطل صة فتابلصال

و كان عقدا من العمل سواء كان يعين ذلك عبادة أ ركان صحاأل يت ابلواجبات وأ انتفت املوانع و الشروط الشرعية و

 العقود .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 مة شروطها وأركانا وواجباهتا.أييت ابلصالة يف وقتها َت مثال ذلك يف العبادات: أن 

املفروضة هي اليت هلا وقت الصالة    ه قال يف وقتها ون  ه يريد املفروضةِ ؟ أن  لصالة يعين املفروضة ما الدليل أيت ابقال أن أي

بواجباهتا فال يت أي ركانا وأييت أب يستقبل القبلة و و ضة يف وقتها جمتمعة الشروط فيتوضأيت بصالة املفرو مشروط أن أي

 ت صالته .ذا فعل ذلك صح  يرتك واجبا عمدا فإ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ومثال ذلك يف العقود: أن يعقد بيعاً َتمة شروطه املعروفة مع انتفاء موانعه.

هذا عامة بيوع الناس هذا عامة بيوع الناس على  وو ال موانع متنع منه فهذا بيع صحيح ن يبيع بيعا مستوفيا للشروط أ

 الصحة .على 
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فإن فُِقد شرٌط من الشروط، أو ُوِجد مانع من املوانع امتنعت الصحة.

 مثال ف اْقد الشرط يف العبادة: أن يصلي بال طهارة.

حيحة مثل فاقد ه صالتتكون ص نسان بال طهارة وه قد يصلي اإلن  القدرة ال بد من القيد ألهارة مع ن يصلي بال طأ

ال شيء ماذا يفعل ابلصالة  ال غبار و ن يقربه ماء وله األطباء ال يصلح أقال  نسان مثال احرتق جسده والطهورين إ

لذلك  ذمته هبذه الصالة و تربأ لم وهل العصالته صحيحة على الصحيح من أقوال أ ي على حاله ويرتكها ؟ ال يصل  

 .وضح العلم حىت يكون أ زد و ة ون يصلي بال طهارة مع القدر نقول أ

ى الظهر بعدما نسان صل   إنساان أحدث بعد الوضوء مث نسي حدثه إن  وهي لو فرضنا أهنا فائدة علمية  ؟  ملاذا نزيد العلم  

فذهب    حدث  ه أن  ه على وضوء الظهر نسي أن   أن العصر ظن  ذ  ا أو غري ذلك مل  ى جلس يقرأ يف كتاب أو يكتب حبثا أصل  

ه صحيحة ؟ نعم صالته صحيحة هنا استمر ما علم هل صالت ما تذكر ما تذكر نسي و اس العصر والن ى معصل   و

د تلك علو بعد عشر أايم نقول له أ  عذر ابلنسيان خبالف ما لو تذكر لو تذكر و  الة ظاان وجود الشرط وه فعل الص  ن  أل

ى ه غري متطهر فمن صل  ن  مل يعلم أ هن  م ألما تذكر هل صالته صحيحة ؟ نع استمر لكن هذا نسي و ي والصالة صل  

 العلم فصالته ابطلة ابتفاق العلماء . على غري طهارة مع القدرة و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 ومثال فقد الشرط يف العقد: أن يبيع ما ال ميلك. 
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ال ميلك   اإلنسان قد يبيع مان   أل  بد من هذا القيدال  ال والية له عليه ،  ن يبيع ما ال ميلك وأمثال فقد الشرط يف العقد  

ما بعته أان أملكه ؟  ذهبت و قلت اي سليمان بع يل هذا الكتاب و عطيتين كتابك وا أنت أيكون بيعه صحيح و

ن يبيع ما ال ميلك ح هذا املثال هبذا القيد ألذلك نصح    هذا ابتفاق العلماء و  ملكه لكن يل عليه والية ابلتوكيل فيصح  أ

ال شيء بعت ما ال  مل يوكلك و خر ما اشرتيته وجئت أنت وبعت شيئا عند اتجر آ صح  يه فهذا ال يوالية له عل ال و

فعند ذلك يكون البيع ابطال لفقد بن حزام ال تبع ما ليس عندك حلكيم   النب  متلك فيكون البيع ابطال لقول 

 الشرط .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 طوع بنفل مطلق يف وقت النهي.ومثال وجود املانع يف العبادة: أن يت 

خوة  واحدا من اإلن  لو أ  صالة مطلقة نفال مطلقا يف وقت النهي يعيني صالة انفلة  ن يصل   العبادة أمثال وجود املانع يف

أصلي ركعتني أو أصلي أربع ركعات  قوم ون أأقال أان أريد  ن مث تعب ون جالسا بعد العصر يف املسجد يقرأ القرآكا

ليست صحيحة قال ملاذا اي شيخ ؟   و قبيل املغرب نقول ما تصح صالتك صالتككعات بعد العصر أأو أصلي ست ر 

السنن حىت قلنا ال صالتك  ركان واأل تيت ابلواجبات وأ ص هلل سبحانه وتعاىل وخمل مستقبل القبلة و ان متطهر وأ

هي ، وقت النهي مانع من صحة صالة النافلة ليست صحيحة ملاذا ؟ قلنا لوجود املانع قال ما هو املانع ؟ قلنا وقت الن

ي ان دخل املسجد بعد العصر هل يصل  نسببها كتحية املسجد إخراج النافلة املقيدة اليت قام سهذا القيد إلو   املطلقة 

نسان طاف يكون ذلك صحيحا إ ي حتية املسجد وه يصل  ن  حتية املسجد ؟ حمل خالف بني أهل العلم لكن الراجح أ

يصلي ركعيت الطواف و تكون صالته صحيحة هذا الراجح الطواف ؟ اجلواب الصحيح نعم  ي ركعيت  هل يصل  بعد العصر  



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

74 

مقيدة لوجود سببها يف وقت ى انفلة من صل   ن  مفهومه أمقصود الشيخ يعين انفلة مطلقة  ذن قولأقوال العلماء إ من

 قوال العلماء .صالته صحيحة على الراجح من أ ن  أالنهي 

 : رمحه هللا قال املؤلف

 ومثال وجود املانع يف العقد: أن يبيع من تلزمه اجلمعة شيئاً، بعد ندائها الثاين على وجه ال يباح. 

ن مثل املرأة املرأة ما تلزمها اجلمعة بل األفضل هلا أهذا خيرج من ال تلزمه اجلمعة  ن يبيع من تلزمه اجلمعة و: أانتبه 

ن يبيع من تلزمه اجلمعة بعد عت المرأة ما تدخل معنا هنا لكن أ امرأة ابن  و أظهرا يف بيتها ما تدخل معنا ل يتصل  

النداء الثاين هذا خيرج ما لو كان قبل النداء الثاين فهنا ال يدخل معنا يف املثال على وجه ال يباح هذا خيرج حال الضرورة 

مل جيد  م اخلطيب خيطب وقد قا ي جاء وىل املسجد يوم اجلمعة ليصل  احلاجة الشديدة أعطيكم مثاال إنسان جاء إ و

ي ة تبيع سجادا فاشرتى منها سجادة ليصل  امرأ  أو فيه غبار يؤذيه فوجديف املسجد إال مكاان فيه الشمس  أو يرى مكاان  

ا م  لو جلس أ عين مبحل الصالة مشروع فهذا وجد الشمس واإلبراد أ ما يدخل معنا هذا جائز للضرورة ألن  عليها هذا 

 بعطش شديد أو نسان كان حيس  ي اجلمعة أو إن يصل  ال أ ن يستمع للخطيب وو ما يستطيع أيصيبه أذى أ يتضرر و

هذا الدواء ضروري فاشرتى ماء بعد النداء الثاين ليشرب هذا الدواء ما وجد  ن يشرب دواء نسي هذا الدواء وحيتاج أ

عد النداء الثاين من غري اشرتى من تلزمه اجلمعة شيئا بو ا الذي يدخل معنا لو ابع أن  إ غري هذا هذا ال يدخل معنا و

هو كونه بعد   ذ ذاك فيكون هذا البيع ابطال لوجود املانع وهللا نى عن البيع إ  ن  ابطل على الصحيح ألالبيع    ضرورة فإن  

 النداء الثاين لصالة اجلمعة .
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسرًا.  

ى الذي يضر يسم   ى فاسدا وو بضرر الذي يذهب بال فائدة يسم  بال فائدة أأي  لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً  اسدالف

ا تضره أو تقول هذه البيضة ن   اللغة فتقول هذه التمرة فاسدة إذا ظهرت فيها العفونة فلو أكلها اإلنسان فإفاسدا يف

 داخلها نقول يظهر الكتكوت يف إذا فيها بدأ و كسرت البيضةيظهر فيها   ا ظهر فيها مثال الكتكتوت بدأفاسدة إذ

ه ال ن  ملعنوايت فتقول هذا القول فاسد أليضا يف ايكون هذا أ ا ضارة ون  ا ال فائدة منها أو أن  هذه البيضة فاسدة أي أ

 . خيالف احلق  ألن هه يضر ن  فائدة فيه أو أل

م يقولون املفسدة ضد املصلحة هكذا ن  اميس جتد أىل كتب القو إهبت  ذا ذك إن  أيضا الفاسد يف لغة العرب : الضار أل  و

م يقولون املصلحة هي املنفعةاملصلحة طيب ذهبنا إىل املصلحة ن املفسدة ضد  يقولو  ة ذن املفسدة هي املضر  إ  فوجدان أن 

 ذن الفاسد يف لغة العرب هو الضار فهذا تعريفه يف لغة العرب .إهي اليت ضد املنفعة  ألن  

 قال املؤلف رمحه هللا :

  واصطالحاً: ما ال ترتتب آَثر فعله عليه عبادًة كان أم عقدًا. 

 صلية من العبادات فهو فاسد وما ال ترتتب عليه آاثر فعله األصلية عليه عبادة أو عقدا فالذي ال ترتتب عليه آاثره األ

ذا وجد ذلك إ يكون فاسدا و و بعضها وأ ب اآلاثرقد ترتت صلية من العقود فهو فاسد والذي ال ترتتب عليه آاثره األ

ال ترتتب  النكاح بال ويل ال جيوز هذا النكاح فاسد و ن  أ و هو يعلمرجل تزوج امرأة بال ويل الدليل على سبيل املثال 
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 بال ويل كاح الن ن  هو يعلم أ قول تزوج بال ويل و أين  جامعها فهو زىن الحظوا أ ن   له أن جيامعها فإاثره فال حيل  عليه آ

ر ألن احلدود تدرأ ابلشبهات لكن نقول خقام عليه حد الزىن ؟ ال هذا شيء آيكون زىن لكن هل ي  ال يصح    و    ال جيوز

والد زىن فهذا فاسد األوالد املرتتبون من هذا النكاح إن وجدوا أ ك عقدت عليها فجماعك هلا زىن ون  له ال تفرح أب

النكاح بال ويل صحيح من كان على  ن  هو يعتقد أ من عقد النكاح بال ويل وطيب طبعا ال يدخل معنا يف مثالنا 

اح بال ويل النك ن  م يرون أن  تزوج امرأة بال ويل أل  هذا الذي يعرفه و على مذهب احلنفية و ية مثال ونشأمذهب احلنف

النكاح   ن  هو يعلم أ  ة بال ويل وأتزوج امر   يدخل يف كالمنا اجلواب ال و إن ا الذي يدخل يف كالمنا هنا ما لوصحيح هل  

ربع سنني بقي معها سنتني أو ثالث سنني أو أ  هو ال يعلم و خته من الرضاعة و لو أن  رجال تزوج أبال ويل ال يصح  

ه ن  نكاح ؟ فاسد ذلك النكاح فاسد من أصله ألخته من الرضاعة ما حكم ذلك الا أن  علم أ أولدها ولدا مث   جيامعها و

 شبهة حالل ما ال السنني قبل علمه ؟ حالل ليس بزىن و هذهلكن ما حكم مجاعه ذلك يف  الرضاعةخته من نكح أ

نسبة الولد مع فساد العقد لوجود الدليل فما خيرج  اجلماع و لِ  ثر من حِ ترتب األوالده فهنا حكم هؤالء األوالد ؟ أ

قاعدة و القواعد العامة ال يشكل على الدليل أيشكل على القاعدة هذا الذي أريد أن تفهموه ما خيرج للابلدليل ال 

 و عقدا .سواء كان عبادة أاألصلية أم ا التوابع فال ننظر إليها فالفاسد ما ال ترتتب عليه آاثره 

 محه هللا :قال املؤلف ر 

 فالفاسد من العبادات: ما ال تِبأ به الذمة، وال يسقط به الطلب؛ كالصالة قبل وقتها. 

العبادة املستحبة  هذا يشمل العبادة الواجبة و لطلب بل يبقى الطلب قائما وت ما ال يسقط به االفاسد من العبادا

من قدمي مل  لكن تركت جزءً  ت ويخ أان توضأقال اي ش ى العصر وقد صل   حدكم بعد صالة العصر وجيد ؟ جاءين أ
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عد اء مل يصبها ما حكم صاليت أقول له أامل ن  وجدت أ ن نظرت وكن هذه البقعة مل يصبها املاء أان اآلعلم لأغسله مل أ

قال اي شيخ  ه مل يسقط الطلب ال زال مطالبا ابلصالة لو كان هذا يف الوتر ون  ا أصالتك هذه الصالة فاسدة معىن هذ

يصبه املاء ما حكم صالة هناك مقدارا يف قدمي مل    ن  ركعات كعاديت لكن بعد ذلك تنبهت أان البارح صليت الوتر سبع  أ

زد  هار قلت له اقضي وترك ون الوتر جاءين مثال من الن  الفجر قلنا صل اآلاقض إن كلمين قبل تر ؟ أقول له فاسدة الو 

 . يسقط الطلب  ركعة على السبع فتصبح مثان فلم

ى سدة فتبقدامت فا هبا الذمة ما تربأ العبادة الواجبة ال: لكن ما الفرق بني العبادة الواجبة والعبادة املندوبة املستحبة ؟ 

 الذمة مل تشغل هبا أصال فهي مقدار زائد ليس أمر  ن  لعبادة املندوبة فال نقول ال تربأ الذمة منها ألا ام  الذمة مشغولة أ

 لة الفساد .العبادة املندوبة يف مسأ ذمة هذا الفرق بني العبادة الواجبة وتشغل به ال

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .تب آَثره عليه؛ كبيع اجملهولوالفاسد من العقود: ما ال ترت  

ان اشرتيت قال واحد أقلت من يشرتي هذا الذي حتت العمامة مبائة رايل ؟    كبيع اجملهول وضعت شيئا حتت عماميت و

ال شيء طيب هذا البيع فاسد ما قال له جاره ماذا اشرتيت قال ما أدري لكن الشيخ ما جييب إاشرتيت مبائة رايل 

ارمي هبا  حصاة وقلت لك خذ  ما تدريه جمهول ن  ال شيء ملاذا ؟ أل ال حل الثمن و يء وش ال يرتتب عليه امللك و

خذت أ قبلت و ان احلمد هلل عندي قوة ويف هذه األرض فما وصلت إليه احلصاة فهو لك بعشرة آالف قلت طيب أ

ميكن ترمي  ي مائة مرت وترم ميكن متار وملبيع هنا جمهول ميكن ترمي عشرة أا ن  رميت هذا البيع فاسد أل احلصى و

 ال غري ذلك . الثمن و لُ ال حِ  يرتتب عليه نقل امللك و مخسمائة مرت هذا جمهول هذا البيع فاسد ال
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 صالة يف بيع الغرر .اجملهول يدخل أ نى عن بيع الغرر و  النب   و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 . ه حمرهموكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه 

 الشيء ن  ما معىن هذه اجلملة ؟ معناها إذا علمت أم و غريها فهو حمر  ل فاسد من العبادات أو الشروط أانتبهوا هلذا ك 

 لينفاسد فال جيوز لك أن تدخل فيه واحد منكم سأ

 اي شيخ ما حكم الصالة بعد العشاء ؟ قال اي شيخ ما حكم الصالة بال وضوء ؟ : قال  

 ة بال وضوء فاسدة الالص   له ما تصح   :قلت

ل جيوز له هذا ؟ ال  هأريد أن أصلي حىت لو ما حصل يل ثواب أريد أن أصلي ن يف املسجد  فرصة أان اآلهللا و: قال 

 ن تدخل فيه فهو حرام جئتين  الشيء فاسد شرعا فال جيوز لك أن  جيوز ما دام أ

 حجي  حج ما حكماي شيخ أان ال أستطيع أن أقف بعرفة أريد أن أ: قلت  و

 تقف بعرفة حجك فاسد  لك فاسد ما :قلت

 حرام لبست اإل حج حىت لو ما يل ثواب لبيك اللهم حجا وقلت : ما علي أان سأ

 : ما جيوز فعلك هذا حرام قلت

 نسان يف الشيء و: اجلواب ال إذا دخل اإلذن كل فاسد حيرم الدخول فيه لكن هل كل فاسد حرام على االطالق ؟ إ

يسريا يف قدمه مل مثال إنسان توضأ و ترك مقدارا  مقدارا ل فعله حرام اجلواب ال  ه بعد هده مث علم فسادهو ال يعلم فسا
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 الةفعله فاسد بعد الص   ن  ه ما يدري أن  س هل فعل هذا حرام ؟ اجلواب ال ألاى مع الن  صل   جاء و يغسله لكن مل يعلم و

ه صالته فاسدة لكن   ن  ماء علم أ  غذا به ما أصاهبا  ظر وسلت كيف ؟ نسفل ما غُ قال له رجل اي شيخ ترى قدمك من أ

فعل الفاسد حراما إذا كان اإلنسان يعلم  ذن مىت يكونالة فاملسألة فرع العلم إال يكون قد فعل احلرام بدخوله يف الص  

شرع العمل على وجه  هللا ن  حلدود هللا أل ه تعد ٍ ن   يدخل فيه ملاذا ؟ ألمور ثالثة ذكرها الشيخ أن  ه فاسد حيرم عليه أن  أ

ه كاالستهزاء ابحلكم ن  أل كبرية من كبائر الذنوب و  هذا حرام و تعدي حلدود هللا و ففعله على وجه ال يصح   يصح  

 كاالستهزاءاالستهزاء يلزم منها الكفر لكن نقول هو   ن  ال نقول استهزاء يف احلقيقة أل و االستهزاء ابلعمل والشرعي أ

 ن شاء هللا .نه إعلى من فعل ذلك كما يذكر الشيخ ونبي    نكرالنب  ه منكر فقد أن  لثالث أر األما ويشبه االستهزاء 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

ي حدود هللا، واختاِذ آَيته هزؤًا، وْلن النبه  صلهى هللا عليه وسلهم أنكر على من اشرتطوا شروطاً   ْلن ذلك ِمْن تعدِه

 ليست يف كتاب هللا .

 :سباب ملاذا حرام ؟ أإذن هي ثالثة 

نت تعديت ي بوضوء فأن تصل  ه تعدي حلدود هللا فأنت مل تفعل األمر كما أمر هللا صليت بال وضوء هللا أمرك أن  ال ألو  أ ❖

 حدود هللا 

 لكن نقول كاالستهزاء يشبه ه استهزاء فاالستهزاء كفر ون  نا إذا قلنا أن  تهزاء ألكاالس   هن  أقول أان أن نقول أل ه ون  أل و ❖

 ليس كفرا  االستهزاء فهو حرام و
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نا عائشة رضي هللا م  ملا اشرتط أهل اجلارية على أ  نكر على من فعل ذلك فالنب  أ  النب   ن  مر الثالث أاأل و ❖

، خذيها و اشرتطي (اشرتطي ِلم الوالء    خذيها و)  :  لعائشة رضي هللا عنها      النب  ها هلم قال  عنها أن يكون والء

يعين ( قوام يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا ما ابل أ)  :خطيبا فقال   مث قام النب  فقي ، هلم الوالء وا

 حق وء هللا أكان مائة شرط قضان  إ كل شرط ليس يف كتاب هللا ابطل و)خمالفة حلكم هللا ، ليست يف حكم هللا 

ن يدخلوا يف هذا الشرط مع علمهم ببطالنه أأنكر على هؤالء    فالنب  ( ،   عتقا الوالء ملن أمنه إ وثق وشرط هللا أ

ه مستقر عند ن  أل( اشرتطي ِلم الوالء  خذيهم و) : قال لعائشة   النب   ن  م يعلمون ببطالنه أن  دليل على أال و، 

يعلم فساده شرعا سواء من يدخل يف شيء فاسد    ن  فأنكر عليهم ذلك فدل ذلك على أ،  ملن أعتق  الوالء    ن  الصحابة أ

 منكر من املنكرات . هذا حرام و ن  بادة أو عقدا أكان ع

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 .والفاسد والباطل مبعىن واحد

هذا العقد فاسد  ن  قول أن ت أفيصح  ، الباطل مبعىن واحد  الفاسد و ن  هور خالفا للحنفية اجلمهور يرون أهذا عند اجلم

ن  نذكر هذا إ إذا جئنا للشرح املفصلهللا اء نفية يفرقون و إن شمبعىن واحد أما احلول هذا العقد ابطل ن تق أيصح   و

 هللا  .  شاء 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 إال يف موضعني: 
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 الباطل من جهة االصطالح يف موضعني . احلنابلة بني الفاسد وق ال يف موضعني فر  إ

 قال املؤلف رمحه هللا :

طل ما ارتد فيه عن ما وطئ فيه املُحرِم قبل التحلل اْلول، والبا اْلول: يف اإلحرام؛ فرهقوا بينهما أبن الفاسد 

 اإلسالم.

ه بشيء إال حراممن دخل يف عمرة أو حج ال يبطل إ_ ةال ابلرد   اإلحرام إذا انعقد ال يبطل إن  أم معنا يف الفقه تقد  

كان   احلليفة و وحرم من ذأملثال رجل على سبيل ا، انفك من إحرامه  حرامه والعياذ ابهلل بطل إ ذا ارتد وفإ،   -ابلرد ة 

ارتد أو أنكر القرآن فارتد   فكفر و  و يف حممد  فشك يف القرآن أ،  أخذ حيدثه    و مشككا ورافق ملحدا أ  مسلما و

، مىت يكون اإلحرام ابطال ؟ ابلردة . هل بطل إحرامه إذا أراد أن يعود مرة أخرى إذا عاد إىل اإلسالم حيرم من جديد 

ل و  د يفسد مىت يفسد ؟ إذا جامع قبل التحلل األبل قد يكون صحيحا وق، ئما ؟ إذا مل تقع فيه ردة ال هو صحيح دا

ل عند اجلمهور ؟ ابثنني من ثالثة رمي مجرة و  مب حيصل التحلل األ، ل و  ذا جامع قبل التحلل األان إقبل متام األرك و

اجلمهور حصل التحلل ذا فعل اثنني من ثالثة قال  ه سعي فإالسعي إن بقي علي  الطواف و  و التقصري واحللق أ  العقبة و

ىل تلك الغرفة  ذهب مع امرأته إ غرفة و استأجرقد  ىل مىن وذهب إ ابت يف مزدلفة و ل طيب جاء من عرفة وو  األ

 ىلإوجب عليه أن يتمه    حجه و  حرامه وجامعها يقول اجلمهور هنا فسد إ  حلت له فوقع عليها و ا وهلخال هبا فحال  

ل ألو  ل اإذا جامع قبل التحل  فإن ه متام األركان  قبل ل وو  إذا جامع قبل التحلل األ قلت ين  آخر األحكام لكن الحظوا أ

ت يف مزدلفة خرج من مزدلفة ذهب إىل البيت عطيكم املثال شخص نزل من عرفة ابال يفسد حجه أمتام األركان    بعدو  

ل ل ؟ ما حتل  و  ل األل التحل  ركان حتل  بقي ركن ؟ ما بقيت انتهت األ عيس ن كان عليهسعى إ و فاضة احلرام طاف لإل



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

82 

يفسد حجه ؟ اجلواب ال  ل هلو  ل األل التحل  ن يتحل  أ ته قبلجامع امرأال حلق جيد ؟ ذهب إىل مىن ف ه ما رمى ون  أل

ار  وجدت حىت بعض كبين  ة ألانتبهوا اي طالب العلم هلذه املسألذن كان متت إر ه ما بقي شيء ليفسد كل األن  ملاذا ؟ أل

ل و  ل األل التحل  ه ملا يتحل  ركان لكن  انتهى من مجيع األ سعى و تيهم رجل قد طاف وطالب العلم خيطئون فيها فقد أي

قد  ل وو  ل األذا جامع قبل التحل  إذن مىت يكون حجه فاسدا ؟ هذا ليس بصحيح إ فيكون جامع فيفسدون حجه و

ذن صار عندان غريه صحيح إ ن كان عليه سعي هذا فاسد والسعي إ لطواف وذي هو اركان البقي عليه شيء من األ

احلج و ركان ل مع بقاء ركن من األو  ل األذا جامع فيه قبل التحل  حرام ثالثة أحكام ابطل إذا ارتد فيه فاسد إيف اإل

 . صحيح فيما زاد على هذا

 الفاسد . حلكمني الباطل وهذه ضرورة اصطالحية لتمييز االفاسد حىت مييزوا احلكمني ف ملاذا فرقوا بني الباطل و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

الثاين: يف النكاح؛ فرقوا بينهما أبن الفاسد ما اختلف العلماء يف فساده كالنكاح بال وِل، والباطل ما أمجعوا على 

 بطالنه كنكاح املعتدة.

  هل العلمى قول من أقوال أذا انعقد علهما فرق فيكون فاسدا إينب  يكون ابطال و  احلنابلة يقولون النكاح يكون فاسدا و

م بلسانم حنن احلنابلة حنن نتكل    حناف وويل هذا النكاح انعقد على قول األة بال  يعين رجل نكح امرأحنن نرى خالفه    و

لن كاح نكاحا فاسدا ال ا ذاهي فنسم   كاح بال ويل ال يصح  الن   ن  هو قول اجلمهور أ و النكاح بال ويل ال يصح   ن  نرى أ

عقد عليها مع حوه انقول صح   ولكن نوجب جتديده نوجب أن يصححال نبطل فيه النسبة  اجلماع فيه زىن و ن  إنقول 

 احلديث صحيح   ن  عرفت أ  ان عرفت وقال اي شيخ أ  ن ول حصل قبل عشرين سنة جاءان اآلو  كاح األلو كان الن    الويل و



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

83 

كاح الباطل ما الن   ا املوجود وكاح مع وليهجدد الن   ن امسك عنها ود اآل؟ قلنا جد  ل فعقلب ما هو مطمئن كيف أ و

ب اليت  قال بنتك هذه الثي    ىل الويل وج مدة معلومة ذهب إهل العلم . كمن تزو   عند أحد من أانعقد على وجه ما يصح  

      لف أتخذ املائة أ جها هذه السنة وتزو  أ لف وسأبقى يف املدينة سنة فأان أعطيك مهرا مائة أ ان رجل غريب وطلقت أ

املعتربين الذين  هل العلم على وجه عند أحد من أال يصح   ى بنكاح املتعة وريد زىن نكاح هذا ما يسم  ا أنكاح م و

ابطل ما يرتتب عليه كاح ليهم فهذا الن  يرجع إىل أقواهلم ال عربة مبن خالف من أهل البدع هؤالء ساقطون ال نلتفت إ

خته رضعت معه ملدة سنتني ا أن  ضاعة يعلم أخته من الر  ج أو تزو  األوالد أوالد زىن أ من احلالل اجلماع فيه زىن و ءشي

ني يدخل اللحمة جيباس عاملهم سالمة القلوب بعض الن   عندان حرية و هي حتبين و حبها وهللا أان أ و    لكن قال 

خيه خيلو يدخلها عند رجل أو يبقيها حىت عند أ مجل النساء ويلة من أيقول املهم القلب أييت ابمرأته مج سد وعند األ

 نتم شكاكون ولب أنتم موسوسون أقال املهم الق وصيك على فالنة ال ترتكها كن معها دائما ويوصي عليها أ هبا و

  ن  رجل يذكر أ جاءان خر ماآ شخاص وكم جاءان أ  كم و  كم و  و يعاكسون الفطرة  هؤالء يف احلقيقة خيالفون الشرع و

يعين مستحي   ذهب وقال يف البداية أان أ  وو عنده أوالد من زوجته و وصاه على هذه الزوجة   ه متزوجن  أ  خاه سجن وأ

ليست هذه  ة حامل مين وشيئا فشيئا اآلن اي شيخ أان يف مصيبة املرأ خذ فنجان الشاي عند الباب وأ عند الباب و و

ما خالفت   يقولون املهم القلوب لو سلمت القلوب  يت انس و أيالشرع مث  الرؤوس ملخالفة  علينا ما يشيب    هللا مر    واقعة و

ه ن  إال فاألصل أ  خته من الرضاعة نكاحه ابطل ففرقوا بينهما من ابب االصطالح فقط وشرع هللا أبدا فاملهم هذا تزوج أ

 الباطل . ال فرق بني الفاسد و

 . السبب ف ما معىنأن نعر  وبقي معنا شيء واحد و هو
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و السبب يف لغة العرب : هو املوصل إىل املقصود و هلذا يسم ى الطريق سببا و يسم ى احلبل سببا و يسم ى السل م سببا 

ا توصل إىل املقصود .  فهذه كل ها تسم ى أسبااب ألن 

م يقولون و أم ا السبب يف ا لسبب  ن عدمه العدم فاالوجود و يلزم من  السبب يلزم من وجوده إصطالح: األصوليني فإن 

مؤثر يف اجلانبني يلزم من وجود السبب وجود املسب ب عليه و يلزم من عدم السبب عدم املسب ب عليه و اضرب لكم 

أمثلة دخول وقت الص الة سبب لوجوب صالة ذلك الوقت فيلزم من دخول وقت العصر وجوب صالة العصر على  

جتب صالة العصر على من هو أهل للوجوب و  ن هذا الدخول أنوقت العصر لزم ممن هو أهل لوجوهبا فإذا دخل 

يلزم من عدم دخول وقت العصر عدم وجوب صالة العصر مثال اثن دخول شهر رمضان سبب لوجوب اإلطعام على 

إذا  والشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصوم فإذا دخل شهر رمضان وجب على الكبري أن يطعم عن كل يوم مسكينا 

ن و لو بلحظة فإن ه ال جيب عليه شيء و ال جيب على أهله أن خيرجوا إطعام ذلك يدخل شهر رمضا مات قبل أن

الشهر القادم ألن ه مل جيب عليه مثال اثلث إدراك غروب مشس آخر يوم من رمضان سبب لوجوب زكاة الفطر فإذا أدرك 

و لو ولد مولود قبل   عد الغروب بلحظةلفطر و لو مات باإلنسان غروب مشس آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة ا

الغروب بلحظات فإن ه جيب أن خترج عنه زكاة الفطر ألن ه أدركه الغروب غروب مشس آخر يوم من رمضان أم ا لو مات 

 الصائم قبل غروب مشس آخر يوم من رمضان و لو بدقيقة واحدة فإن ه ال جتب عليه زكاة الفطر و ال خترج عنه زكاة

 لألحكام يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم . هو السبب هو سببالفطر إذن هذا 

 .عنواان للعلم  مث إن  الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عز و جل ملا فرغ من ذلك عقد فصال و
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 الِعلم 

ا كان صول الفقه مل  أ ن  إ ول الفقه ؟ نقولذكر العلم يف أصهذا الكتاب فلماذا عقد املصنف رمحه هللا هذا العنوان يف 

يس على درجة واحدة فبني  مراتب ل  دراك على مراتب و اإلن   يبني الشيخ أن  اإلدراك انسب أ  العلم و  ىل الفهم وموصال إ

 دراك و اإلن  أذلك  مراتب العلم معلومة و العلم و دراك الذي هو الفهم وإل أصول الفقه علم يوصل إىل ان  اإلدراك أل

ود املعلوم سواء ا املقصن  إ   التصوير و  لصورة هنا املثال وابليس املقصود    و املعدوم يف الذهن وأ  هو حصول صورة املوجود

ن يكون حاصال ا إم  إا أن يكون غري حاصل انتبهوا معي  م  أ  ن يكون حاصال وا أم  كان هذا معدوما أو موجودا اإلدراك إ

ن و القسم الثاين أ ن ال يسبقه علمأ األو لىل قسمني:هو ينقسم إ حاصل ف كان غرين  ا أن يكون غري حاصل فإم  إ و

 علم .  يسبقه 

مسي  هل البسيط وى ابجلهذا يسم    مل يسبقه علم و  م ومل يتعل    نسان ول أن ال يسبقه علم فال يدرك اإلو  القسم األ ❖

م ما حدكمثال لو قلت أللم يعين ه ال يعن  هو اجلهل ابملدرك فاإلنسان يدرك أ ه جهل بشيء واحد ون  بسيطا أل

 .مت قبل قال ال هذا جهل بسيط دري قلت له ما تعل  شروط الصالة فقال ال أ

ه ن  ا أم  إ غفلة و نسيان و ه سهو ون  ا أم  هذا إ نسان عاملا مث ال يدرك وا ما يسبقه علم فمعناه أن يكون اإلم  أ و ❖

هللا كنت   ؟ فقلت ها ولت لك ما شروط الصالة غفلة كنت تعلم فنسيت ق نسيان و ه سهو ون  ا أم  خرف ، إ

 مـلــــــالع
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 ن  ى جهال ألو غفلة ال يسم  ى نسياان أو سهوا أو غفلة يعين يسم  أعرفها لكن اآلن ما أدري هذا نسيان أو سهو أ

ن هو ما حيصل لإلنسان يف آخر عمره إ ا خرف وم  إ دراك للنسيان وه نسيان عدم إلم السابق رفع اجلهل لكن  الع

ال سهوا  ه ليس نسياان ولكن   دراك بعد العلم ويعلم من بعد علم شيئا فهذا عدم إ ل ذلك حىت الشاء هللا حصو 

 .ا هو خرف ن  إ ال غفلة و و

هو  و غفلة وا نسيان أو سهو أم  إ ذا مل يسبق علم وذلك إ ا جهل بسيط وم  إذا مل يكن اإلدراك حاصال فهو إذن إ

إلدراك  ذا كان اإ دراك حاصال ولسن هذا إذا مل يكن اإللم فزال بكرب اهو إذا سبقه ع ا خرف وم  إ ذا سبقه علم وإ

ن يطابق الواقع ا أم  ا أن خيالف الواقع يعين اإلنسان عنده اإلدراك هذا اإلدراك إم  إ ن يطابق الواقع وا أم  حاصال فهو إ

الف احلق هذا خيالف الواقع خي هدراك لكن  ا أن خيالف الواقع فإن خالف الواقع فهو اجلهل املركب إنسان عنده إم  إ و

 مور:أه مركب من ثالثة ن  جهل مركب ملاذا ؟ أل

 ل: اجلهل ابملدرك حقيقة .و  األمر األ ❖

 ه جاهل ن  املدرك حقيقة اثنيا مل يعرف أعرف ال مل يو  ه جيهل أن  اجلهل أب مر الثاين:واأل ❖

 .ن يتكلم بال علم ه حيرم عليه أن  مل يعرف أ مر الثالث:واأل ❖

 ثة منكم ما صفة التيمم ؟ .لت ثال سأم مثاالأعطيك و

 دري نقول هذا جاهل جهال بسيطا ل :ال أو  فقال األ -

اآلن ال أدري نقول هذا انسي ال  ولكن نسيت أو اآلن ال أتذكره أ ان درستها معك اي شيخ وهللا أ ها و : قال الثاين -

 .ه انسي ن  يدرك أل
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 ه: ن  أن تضعها على رأسك نقول هذا جاهل جهال مركبا أل ب ومن الرتاخذ حفنة ث نعم اي شيخ التيمم أن أتقال الثال -

 .ما عرف صفة التيمم : ال و  أ  ❖

 .ه ال يعرف ن  اثنيا : ما عرف أ ❖

 ال بعلم فهذا جهل مركب ه ال جيوز له أن يتكلم إن  ف أ: ما عر اثلثا  ❖

ا أن م  إ حتمال معترب فهذا علم وارق إليه جازما ال يتطدراك فيه ا أن يكون اإلم  إن كان املدرك مطابق للواقع فهو إ و

 االحتماالن ون يستوي ا أم  إ ا ون  ه حيتمل الضد فهذا يسمى ظن  أس غري لنفيف ادراك راجحا يكون راجحا هذا اإل

هم أعطيكم مثاال شخص منكم اآلن جالس دراك مرجوحا فهذا و ا أن يكون اإلم  إ نسان فهذا شك واألمران عند اإل

ن خارج املسجد أبحد صل شخص مات   يتطرق إليه احتمال معترب عنده هذا ال جئت للدرس علم ألن   ين  معنا إدراكه أ

 ين   جئت نقول هو اآلن يظن أين  عنده ظن حصل عنده رجحان أ عم فحصلقال هل جاء الشيخ فقال له ن خوة واإل

خر فقال له هل جاء على آل  صخوة فقال هل جاء الشيخ للدرس ؟ فقال له نعم فات  صل شخص على أحد اإلجئت ات  

صبح احتمال وجودي يف الدرس وعدم وجودي يف الدرس سواء يف نفسه نقول شيخ للدرس فقال ال فتعارض عنده فأال

م ابحلقيقة فقال له هل الشيخ ن يتكل  قل أ  خوة يعرف عنه املزاح وخارج املسجد أبحد اإل  منشخص  صل  شك ، ات  هذا  

يتعب   يت و األخ يضحك عليه يريد أن أين  لكن االحتمال األكرب أ   موجود وين  ال أجود ؟ قال نعم فصار عنده احتممو 

قسام ل يف ذهنه هو مرجوح يف نفسه هذه أالذي حص ن   موجود ألين  هم أ ان غري موجود نقول هذا حصل عنده وأ و

 ربعة ول مركب هذه أسهو أو خرف أو جه غفلة و و نسيان وا جهل بسيط أم  إدركات هبذا التقسيم الذي ذكرانه امل

 .ربعة ا وهم هذه أم  إ ا شك وم  إ ا ظن وم  إ ا علم وم  إ
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 اليقني مبعىن واحد  االعتقاد ؟ العلم و اليقني و بقي ما الفرق بني العلم و

نسان وا لالعتقاد االعتقاد ما جيزم اإلو مل يطابق انتبهان به يف قلبه سواء طابق الواقع أنسا االعتقاد: فهو ما جيزم اإلم  أ  و

ربنا الرمحن على عرشه استوى عال فوق مساواته سبحانه  ن  احلق أو مل يطابق اعتقدت أ به يف قلبه سواء طابق الواقع و

ىل يف كل مكان تعا  ربنا سبحانه و  ن  ه يوافق احلق اعتقد شخص أن  هبذا يف قلب هذا اعتقاد صحيح أل  جزمت  تعاىل و  و

 الواقع فنقول هذا اعتقاد فاسد. ق احلق ولكن هذا ال يطاب هللا يف كل مكان ن  هذا جزم يف قلبه أب

 ن كان له درجات كما سيأيت .إ دراك جازم ال ينقسم واليقني إ دراك العلم ومن حيث االصطالح يف اإلذن إ

 :ا االعتقاد فينسقم اىل م  أ

 اعتقاد صحيح  ❖

 اعتقاد فاسد  و ❖

ان أ)قال   لذلك النب   يتفاوت و نعم العلم درجات وهل العلم درجات ؟ هل اليقني درجات ويتفاوت ؟ اجلواب 

  شرف العلوم يتفاوت فالنب  هو أ  العلم ابهلل و  ن   ذلك على أعلمكم ابهلل فدل  كما يف الصحيحني أ  علمكم ابهلل(أ

مه فلم ان من قو خِب موسى مبا ك هللا أنه ليس اخلِب كاملعاينة فإ)  قال النب   تعاىل و علمنا ابهلل سبحانه وهو أ

  النب  لباين  حه األصح    ابن حبان و  محد واحلديث رواه اإلمام أ  و  (لواحما صنعوا ألقى اْل  ىصنع شيئا فلما رأي

  النب  بني   قوى مما حيصل من اخلرب وأ مما حيصل و شد   ما حيصل يف القلب من املعاينة أيقول ليس اخلرب كاملعاينة يعين

أخذ األلواح مل يلقها مع يقينه   هلا وه مبا صنع قومه من اختاذ العجل إخرب  أهللا  ن  ذلك حبال موسى عليه السالم فإ  

ه حدث ن   ذلك على أكسرها فدل    لواح وألقى األهم يعبدون العجل  هم وا وصل فرآه لكن مل  خرب  هللا أن  م فعلوا ألن  أب



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

89 

ْ تُ ْؤِمن قاالا  } ه سبحانهبراهيم عليه السالم ملا قال لرب  إ قوى مما تقدم ويف قلبه ما هو أ ْوتاى قاالا أاواَلا ْيفا حُتِْيي اْلما أاِرين كا

ْلِب  ِئنَّ ق ا ه كيف ن يريجل حييي املوتى لكن سأل هللا أ هللا عز و ن  جزم أ من وإبراهيم عليه السالم آ { ب الاى والاِكن لهِياْطما

ال فاليقني  إ  ي ليزداد اليقني يف قلب ون قلب أمئلكن ليط ميان جزم واإل مل تؤمن قال بلى و وحييي املوتى فقال له هللا أ

 :العلم درجات فهو ن  علماء يقولون ألذلك ال حاصل و

 علم اليقني   ❖

 وعني اليقني   ❖

 حق اليقني و ❖

       مرأعطيتك األ مر للمكتب وهذا أ رسلك عمرة وقلت اي فالن أان أريد أن أ جئت و اتجرا يف بلدك و أانلو كنت 

   وصلت مكة  جئت و ك ستعتمر ركبت الطيارة ون  أعطوك التذاكر هذا علم يقني أ حجزو لك و للمكتب وذهبت  و

سعيت صار عندك   طفت ابلكعبة و  صبح عني اليقني دخلت املسجد احلرام وبيت هللا بعينيك من اخلارج هذا أ  يترأ  و

يف قطار ابلكعبة علم يقني ما  ئر األمني يف سال العلم علم املسلهبصورة أخرى يقول بعض أ  ك اعتمرت ون  حق اليقني أ

 ىل الكعبة وبعيد فهذا علم عني اليقني فإذا وصل إ ى الكعبة منمسلم يشك يف وجود الكعبة لكن إذا جاء املسلم فرآ

هو درجات هذا حاصل ما يقرره أهل العلم هبذا التقسيم الذي أسال  طاف هبا فهذا علم حق اليقني فالعلم يتفاوت و

 .فعا ن يكون انأهللا 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ 
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دراكه فال يدخل معنا صفات  هناك من األشياء ما ال يدرك ما ال ميكن إن  إدراك الشيء أي الذي ميكن أن يدرك أل

منا علِ   دركنا صفات ربنا وفقد أدركنا هذا أالعلم مبعانيها يدرك    جل العلم هبا يدرك العلم هبا ابلصفات يدرك و  هللا عز و

ا كيفية م  مبقتضى لغة العرب أ صوص ومنا معانيها ابلن  علِ  خر الصفات و هللا مسيع بصري حي إىل آن  اعتقدانها أ و هبا 

حقيقته طبعا عندما عين على ن يدرك على ما هو به يلصفات فال ندركها فال تدخل معنا إدراك الشيء الذي ميكن أا

ما ذكرانه ، على ما هو به : هذا خيرج اجلهل املركب الذي  هو اجلهل و دراك وعدم اإلل إدراك الشيء أخرجنا نقو 

دراكا إن كان جازما به ، إ يدرك الشيء على غري حقيقته من يدرك الشيء على غري حقيقته هذا جاهل جهال مركبا و

االحتماالت  ن  ما ال يتطرق إليه احتمال فإازم هنا صود ابجلليس املق تمال معترب وحهذا خيرج ما يتطرق إليه ا جازما و

نسان على كل االحتماالت املفروضة فهذه ميكن أن يوردها اإل ام  حتمال املعترب أا املقصود االن  إ ترد على كل شيء و

 شيء هذه ال عربة هبا فهذا معىن هذا الكالم .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 بادة.زء، وأن النية شرط يف العكإدراك أن الكل أكِب من اجل

كرب من االبن  األب أ ن  اال آخر : إدراك أذكر لكم مثذه ممكن فيها صعوبة يف ابتدائها أكرب من اجلزء ه الكل أن  دراك أ إ

؟ ما يف ب  االبن أكرب من األن  ال يف احتمال أ ال عنده ظن و حد يشك يف هذا وال ما هو علم ؟ يف أ هذا علم و

 ن  ه جزء فمعىن ذلك أن  إاجلزء أكرب من الكل ما دام قلنا   األب أكرب من االبن  ن  أ  نده احتمال إىل مسألةعاقل يتطرق ع

رورة ريي فضغ احللقة تشملين و ن   جزء فاحللقة أكرب مين ألان  أ هو الكل فهذه احللقة كل و  كرب منه وهناك ما هو أ

 النية شرط لصحة ن  هو أ مر شرعي وخ أبجلزء مث جاء الشي الكل أكرب من ان  عقلية بدهية ال ميكن أن ينازع فيها أ
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ل مثال و  أهل العلم فهذا علم شرعي األ ة شرط لصحة التيمم هذا ما فيه خالف بنيالني  ت يف املثال ان غري  التيمم أ

 لق به .نشرح ما يتع و ن شاء هللا إ تينالصحة الصالة هذا علم نظري سيأشرط ة الثاين مثال للشرعي الني   للعقلي و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

ى "اجلهل البسيط" ، مثل أن ُيسأل: مىت كانت  فخرج بقولنا: "إدراك الشيء" ؛ عدم اإلدراك ابلكلية ويسمه

 غزوة بدر؟ فيقول: ال أدري.

 وخرج بقولنا: "على ما هو عليه" ؛

يف اإلجابة إذا كانوا ال  تهم يتخرصوناس إذا سألكثر الن   أن  اس فإدري صعب على الن  اس أو ال أى الن  وهذا صعب عل

عاميا ما دمت ال تعلم فقل هللا أعلم   و كانري رفعة لصاحبها سواء كان عاملا أو طالب علم أد كلمة ال أن  يعلمون مع أ

نم العلم كان السلف حيرصون على أن يعلموا الطالب هذا كان السلف يعلمونه الطالب كما يعلمو  دري وأو قل ال أ

ن يوقع نفسه جناة له من أ دري سالح لطالب العلم و كلمة ال أن  كما حيرصون على تعليمهم العلم أل  دريكلمة ال أ

 ن يقول بغري علم .جل من أ عز وم هللا فيما حر  

 قال املؤلف رمحه هللا : 

ى "اجلهل املركب" ، مثل  أن وخرج بقولنا: "على ما هو عليه" ؛ إدراكه على وجه خيالف ما هو عليه، ويسمه

 ُيسأل: مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول: يف السنة الثالثة من اِلجرة.

 عيده .ما شرحته أثناء املقدمة ال حيتاج أن أهو 
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

وخرج بقولنا: "إدراكاً جازماً" ؛ إدراك الشيء إدراكاً غري جازم، حبيث حيتمل عنده أن يكون على غري الوجه الذي 

 لك علماً.أدركه، فال يسمى ذ

االحتماالت االفرتاضية ال تقدح   ن  حبيث حيتمل عنده أن يكون على غري الوجه الذي أدركه زيدو قيد احتماال معتربا أل 

عترب الذي له وجه أو يستند ا الذي يقدح يف العلم هو االحتمال املن  إ  ها ال عربة هبا ويف العلم ميكن ميكن ميكن هذه كل  

 ىل شيء .إ

 ه هللا : قال املؤلف رمح

هم، وإن تساوى اْلمران فهو  فال يسمى ذلك علماً. مث إن ترجح عنده أحد االحتمالني فالراجح ظن واملرجوح وا

 شك.

 وهبذا تبنيه أن تعلق اإلدراك ابْلشياء كاآليت:

 علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. - 1

 جهل بسيط؛ وهو عدم اإلدراك ابلكلية. - 2

 مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه خيالف ما هو عليه.جهل  - 3

 ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.  - 4
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شئت فقل كما قال الشيخ ن  إ  دراكا راجحا وإن شئت فقل إدراك الشيء إ  دراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح ونعم إ

حكام  استقراء األل هل يعمل ابلظن ؟ قلنا قد دل  نا قائقال ل ن  راجحا فإدراكا يف العلم إدراك الشيء على ماهو عليه إ

 بد  يقول ال حدهم الظن و يرد أال الظن يعمل به العقالء يف حياهتم يعملون ابلظن و ن  صنيع العقالء على أ الشرعية و

 الظن  هذا هداه يقول هذا صديقي وا أرمب   يبتسم له و ليه ومن جزم يف مجيع أمور احلياة إذا رأى شخصا يتحبب إ

استقراء األحكام الشرعية   ال مع طول املعاملة فالعقالء جممعون على العمل ابلظن يف اجلملة ويكون جزما يف الغالب إ 

 قسام:ظن أالعمل ابل ن  عمل به مث نقول أ الظن يُ ن  جيعلنا نقطع أ

ظن إال إذا قابله ما هو أقوى له يعمل ابن  هذا أطبق العلماء على أ حكام الشرعية ول: العمل ابلظن يف األو  القسم األ ❖

ًئا }جل  الظن يسقط قال هللا عز و ن  منه فإن قابله ما هو أقوى منه فإ ي ْ ملا كان الظن  { إانَّ الظَّنَّ الا يُ ْغِِن ِمنا احلْاقِه شا

ًئا  إانَّ الظَّنَّ الا يُ ْغِِن ِمنا احلْاقهِ   }هنا يقابل احلق قال هللا   ي ْ قوى منه سقط قابل الظن ما هو أ  احلق هنا هو اليقني فإذا  {  شا

  ن  ذكر احلكم فإ لة فلم يعرف نصا فاجتهد ابلقياس الصحيح و عاملا من العلماء سئل عن مسأن  لو أاعتبار الظن يعين 

 و     نرتك هذا احلكم   نرتك القياس وان  هذا احلكم الذي نتج عن القياس فإ  ذا وجدان نصا خيالفنعمل به فإ  هذا ظن و

ن مىت ذال جيوز العمل به يف األحكام إه ن  كذلك إذا كان الظن ال يستند إىل دليل معترب فإ  عليه النص و خذ مبا دل  أن

 حكام يف حالتني :ال جيوز العمل ابلظن يف األ

 قوى منه .احلالة األوىل: أن يقابله ما هو أ -

    معترب كما قال هللا عائبا على قوم ليل ىل دال يستند الظن إ ناحلالة الثانية: أن يكون الظن مبنيا على غري دليل أو أ و -

 ل . و  ال يستند على دليل هذا القسم األ ي الظن الذي ال يقوم على دليل وأ { ِإن ي اتَِّبُعونا ِإالَّ الظَّنَّ  }
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 طبق العقالء عليه .أ هذا يعمل به و مورهم الدنيوية واس يف أالن  والقسم الثاين: العمل ابلظن يف حياة  ❖

هللا أان  ابلظن قال و ه زاينن  اس يعين أييت إنسان فيحكم على إنسان أبابلظن يف احلكم على الن  لث: العمل القسم الثا و ❖

يرد نسان يسلم عليه فما ظن أييت إه مبتدع ابلن  العياذ ابهلل أو مثال احلكم على إنسان أب ظنه من الزانة وأظن أظنه زاين أ

 ه مبتدع .ن  ابين من وجهه هذا مبتدع أان أظن أ ل ال بسه؟قاله ملاذا تعرفذا ذهب قالوا عليه السالم ويشمئز يف وجهه إ

ِثريًا مِهنا الظَّنهِ  }ل ذا وجد ما يقويه قال هللا عز وجبه إال إهذا الظن ال جيوز العمل  ا الَِّذينا آماُنوا اْجتانُِبوا كا ِإنَّ  َيا أاي ُّها

ِثريًا مِهنا الظَّنهِ ا الَِّذينا  َيا أاي ُّها   }سبحان هللا    {  ب اْعضا الظَّنِه ِإمثٌْ   بعض الظن ن  ه مبعىن ألن  جاء التعليل كأ  {  آماُنوا اْجتانُِبوا كا

اس ال جيوز ا هو يف احلكم على الن  ن  هذا إ  مث ومما هو إكثر  بوا كثريا من الظن يعين اجتنبوا أمث اجتنإمث فحىت ال تقع يف اإل

ه ال جيوز ن  يوجد مانع كاحلكم ابلزىن مثال فإ نه حيكم به إال أن  لبة ظن فإأن نتبع الظن إال إذا وجد ما يقويه فأصبح غ

تتفق  و    ربعة شهود يشهدون إثبات الزىن أوجب أجل يف  وجب هللا عز وك ألذل يقني مثل الشمس و ال بعلم وإ

ن تتفق شهادهتم أ  ربعة وأ  من  بد  عة شهود لو شهد ثالثة ما يكفي الرب من أبد  الزمن يعين ال  احلال و  شهادهتم يف احملل و

م يف وصف شهادهت ن تتفقاحلال أ قال اثنان يف الطابق العلوي ما يقبل و رضي واحملل لو قال اثنان يف الطابق األيف 

 ن   من علم لكن األصل أبد  قال اثنان الصبح ما يكفي فال الزمن لو قال اثنان العصر و يف املكحلة و دحال الزىن املرو 

اس فيه ه حصل للن  ن  ألاس هذا ال بد من ضبطه حكام على الن  ه يعمل به يف األن  وجد ما يقويه فإ وذا قوي الظن إ

ريقة أهل العلم نسان سائرا على طا مل يضبط كما ذكرانه ال يكون اإلذإ ابلظن وو ال يعمل اضطراب هل يعمل ابلظن أ

 التوضيح الذي بيناه . ل وهل العلم املستقيمة هي على ما ذكرانه يف هذا التفصي طريقة أن  فإ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍه راجح. - 5

قد يطلق الوهم على ما يقابل العلم  الوهم احتمال ضد راجح و تمال ضد مرجوح والظن اح ن  وهو يقابل الظن أل

 ن  ابلدليل فيأتيين طالب فيقول اي شيخ أال حيتمل أهو االحتمال الذي ال اعتبار له فأقرر مسألة مثال   ى ومها وفيسم  

 يقابل العلم .قول هذا كالم وهم  على هذا االحتمال أد دليل يدل  جو ال ي املقصود كذا ؟ و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍه مساو. - 6 

العمل من رجل ليس كثري الشكوك األصل يف الشك قبل  ذا كان  ه فال يرتب عليه شيء إال إ لياألصل عدم االلتفات إ  و

بعد ما  ى وصل   نسان وجاءين إك يعين ذا كان قبل العمل من رجل ليس كثري الشكو ه ال يرتب عليه شيء يهدر إال إن  أ

ات لتفال بعد ما سلمت قلنا ال إالة قلنا له مىت شككت ؟ قين تركت سجدة من الص  ى قال اي شيخ أان شكيت أصل  

ن يدخل املسجد ه أحدث قبل أن   أحدث كان متوضئا فشك  ه أن   أذا كان قبل العمل شك  إىل هذا لكن إ إلتفات ، ال

ذا ا إم  أى سبيل االستحباب ليطرد الشيطان لكن عل ليس على سبيل الوجوب و ول له توضأليس كثري الشكوك نق و

يشك سه أحدث فإذا توضأ مرة اثنية ن  يشك أس أيتوضهو  و  لو قلنا له توضأان  ألكان كثري الشكوك قلنا له ال تلتفت 

   مش اذهب ه أحدث فهذا نقول له ال ان  الوضوء أن يتوضأ الثالث سيشك قبل ه أحدث فإذا أراد أن  ل الوضوء أو  يف أ

 ليه .  ال يلتفت إي هذا الشك  صل   و
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 املؤلف رمحه هللا :قال 

 أقسام العلم: 

 .ينقسم العلم إىل قسمني: ضروري و نظري

 .علم نظري ىل قسمني علم ضروري و العلم ينقسم إن  لماء يقولون أالع

حتمال ليه االال يتطرق إ ال مكابرا وال يستطيع اإلنسان أن ينكره إ مل وأتالعلم الضروري : هو الذي ال حيتاج إىل   ❖

 لذلك يسمونه الضروري و  وال مكابرة  ال يستطيع اإلنسان أن ينكره إ  مل وال أت  ىل نظر وهذا العلم ضروري ال حيتاج إ

نكار ضروري ال ينكره أحد حقيقة إال أن يظهر اإله ال إله إال هللا هذا علم  ن  يه احتمال معترب مثل توحيد هللا ألال يتطرق إ

ا أانُفُسُهمْ  }مكابرة  ها ت ْ قان ا ي ْ ُدوا هِباا وااْست ا حا رضا لوات فليه احتمال معترب هذا علم ضروري كون الص  ال يتطرق إ و { واجا

اخلمس لوات  هل الص  مل ما فيه مسلم تقول له  ه ما حيتاج إىل أتن  الضروري أل   لوات اخلمس كونا فرضا هذا من العلمص  ال

لوات الص   ن  هم يعلمون أالكبري كل   الصغري و الرجل و ة و املرأنظر يف الدليل العامي  مفروضة يقول لك تعال اصرب أ

 .اخلمس مفروضة فهذا علم ضروري 

يبىن على  العلم النظري ن  إليه اإلنسان مبعىن أ ال يضطر استدالل و مل و: فهو الذي حيتاج إىل أتالعلم النظري  ام  أ و ❖

اس فيه انتبهوا ابلنسبة للضروري هلذا يتفاوت الن    ال ابلنظر وال يضطر إليه اإلنسان مبعىن ال حيصل لإلنسان إ  املقدمات و

بة عندي ان كون صالة اجلماعة واجاس مثال عندي أا النظري يتفاوت فيه الن  م  اء أاس فيه سو اس كل الن  ما يتفاوت فيه الن  

صالة اجلماعة واجبة  ن  اجلزم النظري أب دلة فحصل عندي العلم وما يقابل هذه األ دلة ونظرت يف األعلم نظري ألين 

 دلة . ه ما عرف األن  اس أللن  قد ال حيصله بعض ا اس ظن واس قد يكون عند بعض الن  قد ال حيصل هذا لزيد من الن  
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 قال املؤلف رمحه هللا :

، حبيث يضطر إليه من غري نظر وال استدالل؛ كالعلم أبن فالضروري: ما يكون إدراك املعلوم في - 1 ه ضرورَيًّ

 الكل أكِب من اجلزء، وأن النار حارة، وأن حممداً رسول هللا.

 بوجوب النية يف الصالة.والنظري: ما حيتاج إىل نظر واستدالل؛ كالعلم  - 2

 .اس قد ال حيصل لبعض الن   اس وة يف الصالة علم نظري قد حيصل لبعض الن  نعم العلم بوجوب الني  

 :بني العلم النظري  روري ومن الفروق بني العلم الض و

 له احلجة يعين ني  بت  نكر العلم النظري ال يكفر حىت تقام عليه ومن أ  روري كفر و العلماء يقولون من أنكر العلم الضن  أ ❖

 يصليها املسلمون الصالة كهذه الصالة اليتن   الصلوات اخلمس مفروضة علينا أو قال أنكر أن  قال أان أنكر أ  من جاء و

يكم ورمحة نقول اي رب اي رب اي رب السالم عليكم ورمحة هللا السالم عل يدينا ونرفع أ ن نقف واقفني وال ال الصالة أ

ه جاهل إال إذا وجد دليل مثل إنسان ن  ما ميكن ما يتطرق عندان احتمال أ نكر الضروريه أن  ألهللا من قال هذا كفر 

قال  ه مبين على املقدمات فمن جاءان ون  ا النظري فمن أنكره ال يكفر ألم  ما عرف هذا شيء آخر أ سلم قبل ساعة وأ

 احلق . ة حىت نبني احلكم وبل احلجة ابحلجلكن نناظره نقا نت كافر وليست شرطا لصحة الصالة ما نقول أ ةال الني  
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

 الكالم

من الكالم  لفاظ كان ال بد  ا أن  ة أي أالسن   دلة هي الكتاب ول األصو أ دلة الفقه والكالم ملا كانت أصول الفقه هي أ

 لفيته: ه يدور على ما ذكره ابن مالك يف ألو كالم الشيخ يف الكالم يف أ  صويل والكالم ابملقدار الذي حيتاجه األ عن

 فعل مث حرف الكلم كالمنا لفظ مفيد كاستقم     اسم و

 كلمة هبا كالم قد يؤم .  القول عن     و واحده كلمة و

مالك ابن  ن  هللا أعلم أ قرب واأل ي الكالم عند النحاة و الضمري هنا عائد إىل النحاة أن  إكالمنا أكثر الشراح يقولون 

   ه يتكلم عن الكالم عند العربن   ابن مالك من أهل السنة قال كالمنا أي كالم العرب ألن  يف لغة العرب أل د الكالميري

يف لغة  هل العلم يقولون مجلة اتمة فالكالم يف الشرع وبعض أ ال يريد فقط الكالم عند النحاة كالمنا لفظ مفيد و و

 .التحقيق هو اللفظ املفيد  العرب على

رج ما خيُ ه يتعدى املتكلم فقوله لفظ ن  صوت أي أ ى املتكلم ما كان حبرف وصوت يتعد   هو ما كان حبرف و: ظ فاللف

 ا الكالم هو اللفظ ون  إ ى حديث نفس وا يسم  ن  إ ى كالما والذي يف النفس ال يسم   ن  ليس لفظا كما يف النفس فإ

 الم                          الك
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 هللا جتاوز ْلميت عما حدثت نه إ)قال   النب   ن  للفظ أن ا مه ال بد  ن  أ النفس ليس كالما و الذي يف ن  على أ يدل  

 .الذي يف النفس ليس كالما من وجوه  ن   على أهذا احلديث يدل   و (و تعملبه أنفسها ما َل تتكلم أ

 ن  فرق بينهما قال حدثت به أنفسها ما مل تتكلم إذن ما حدثت به أنفسها ليس كالما أل   النب    ن  : أل  و  الوجه األ ❖

 ن تتكلم .هو أ جعل حدا و  نب  ال

رتب عليه شيء شخص الكالم ي  غاير بينهما يف احلكم فما يف النفس ال يرتب عليه شيء و    النب    ن  أ  مر الثاين:األ ❖

جاء إىل املسجد جاءه جالس حدث  بني زوجته نقاش يف البيت و نه وته الليلة حدث بيث نفسه أن يطلق امرأحد  

ذا يف نفسه حديث نفس هل تطلق امرأته ؟ اجلواب ال ال تطلق رجع إىل البيت جزم هب لليلة وا تهه سيطلق امرأن  نفسه أ

ا يف النفس ليس كالما م  ن   على أغاير بينهما يف احلكم فدل      ه تكلم فالنب  ن  فقال فالنة أنت طالق تطلق ملاذا ؟ أل

ابلكالم النفسي  ن يقولواه ال يستقيم مع الشرع أن  ا أابلكالم النفسي وقفوا قليال مع أنفسهم ألدركو  القائلني ن  لو أ و

لنفس كالما ملا صالة املسلم صحيحة لو كان حديث ا ن  على أ الكالم يف الصالة يبطلها و ن  م مطبقون على أن  أل

ليت عشر صالتنا يسلم من حديث   ال حيدث نفسه اي  ا يدخل يف صاله والذي من  ذا  من    تصح  ن  كادت صالة ملسلم أ

 ن  العجب أ اس يف الغالب وت صلوات الن  ن ما يف النفس كالما ملا صح  س فلو كان حديث النفس كالما لو كاالنف

 خطل النصراين: النفسي حيتجون ببيت لألالذين يقولون ابلكالم 

 سان على الكالم دليال عل الل ِ ا       جُ ن  إ اد والكالم لفي الفؤ  ن  إ

حيتجون  يقولون كالم ربنا كالم نفسي و ون ابلكالم النفسي والذين يقول تعجبت هؤالء سبحان هللا وقفت مع هذا و

 ن حيتجوا ابحلديث الصحيح يف العقيدة خرب الواحد الصحيح يقولون ما حيتج به يف العقيدة وهبذا البيت ال يرضون أ
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ال عثمان قال مر ققال ع بو بكرقال أ حيتجون ببيت نصراين مث سبحان هللا تركنا قال هللا قال هللا قال رسول هللا 

 جئنا حنتج ببيت لنصراين هذا شيء . مجعني وعلي رضي هللا عنهم أ

 الديوان يف املخطوطة وخطل بل حبث بعض طالب العلم يف نسخ هذا البيت يف ديوان األ حبثنا عن ان  الشيء الثاين : أ

ه  ن  إه لنصراين مل يوجد يف ديوانه مث ع كونهل الكالم يف كتبهم فمع فما وجدان هذا البيت بل حيكيه أليس فقط املطبو 

 خر:ظ آحكي بلف

 سان على الفؤاد دليال عل الل  ا      جُ ن  إ د واالبيان لفي الفؤ  ن  إ

خيرج ما أفهم املعىن بغري لفظ كاإلشارة أحدكم  ما يف النفس و وسع من الكالم فالشاهد كالمنا لفظ خيرجالبيان أ و

ه ليس لفظا كالمنا لفظ مفيد : ن  ى كالما ألفهمته املعىن قم لكن هذا ال يسم  ذا أ فقلت هكذا أشرت له هكيل  أشار إ

ا لذاته كما م  إهذا خيرج الكالم غري املفيد  ة ون تكون اجلملة اتم  دة حيسن السكوت عليها فال بد من أه يفيد فائن  أي أ

كمل ما جاءت فائدة رون أن أ كلكلم تنتظ أحدكم ،  ن  ، إ زيدا ن   زيدا كلكم تنتظرون ماذا أقول ؟ إن  لو قلت لكم إ

ن يفيد فائدة  أبد  ن شاء هللا على التحقيق فالذا ليس كالما هذا جزء كالم كما سأذكر لكم إحيسن السكوت عليها ه

 السكوت عليها حىت يكون كالما .حيسن 

 كالمنا لفظ مفيد كاستقم:

اسم امسان حممد قائم ،  و فعل وب منه الكالم امسان ألذلك يقولون أقل ما يرتك سناد وأن يكون فيه إ بد  ه الن  أي أ

عل ؟ لو ف هل نقول اسم وطيب  اسم    و ذهب زيد فعل وما كلمة واحدة أن  املضاف إليه كأ  حممد رسول هللا املضاف و
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ه تصبح زيد هذا االسم قام هذا فعل هو هذا ن  فعل أل قلنا زيد قام هل هو مركب من كلمتني ؟ ال مركب من امسني و

 قل ما يرتكب منه الكالم املفيد .اسم هذا أ و فعل ولذلك نقول أقل ما يرتكب منه الكالم امسان أ اسم و

 الكلمكالمنا لفظ مفيد كاستقم   اسم وفعل مث حرف 

ا أجزاء ن  إ  هذه يف احلقيقة ليست كالما و  حرفا و  فعل و  بعضهم قال الكلم هنا املقصود به الكالم فيكون الكالم امسا و

قدمون كانوا يسمونا حروفا األ و حرف وا اسم أو فعل أم  اللفظ املفيد أجزاء  قلنا الكالم هو اللفظ املفيد أن  كالم ألال

قال ال أقول ألف الم ميم حرف يعين   لذلك النب   دمون كانوا يسمونا حروفا وقاحلرف األ الفعل و االسم و

قدمون ميم حرف فاأل  الم حرف و  لف حرف ولكن أ  و  ميم حرفلف الم  لذلك نفى ال أقول أ  ن تكون حرفا وممكن أ

ذا االعتبار كالما هب  ىن تسم  احلرف يسمونا حروفا فهي أجزاء الكالم فيصح أ الفعل املفرد و كانوا يسمون االسم و

 جزاء الكالم ا أن  أ

 زيدا ن  غري مفيدة إ  وفيدة أمن ثالث كلمات سواء كانت م  الكلم هو الذي يتكون  حرف الكلم: قالوا و  فعل مث    اسم و

هللا ن شاء أعلق عليها إ  الشيخ سيشرحها و فعل مث حرف الكلم و جزاء مث اسم وه مكون من ثالثة أن  قائم هذا كلم أل

لذلك يقال يف  كثر وأ عم من الكالم يعم هذا كله والقول أعم القول أ ي الكالم مجع واحده كلمة وواحده كلمة أ

إن كان األصل يف القول  قول تكلمت لك كذا وتكلم كذا أقول قلت لك كذا لكن ما أ يقالال  شارة قال كذا واإل

املفيد فأقول تكلمت اليوم بكلمة ما  ي الكالميعىن هبا كالم أا كالم قد يؤم أي كلمة قد هبِكلمة أو َكلمة   ه كالم ون  أ

ِكلمة هبا   ى كلمة لكن ابن مالك قال وسكت تكلمت بكلمة بكالم مفيد يسم   ها وي  قلت أ اس و جئت للن  ين  يعين أ

ترد قليال  ف و ا للمفرد اسم فعل حر ن  اح هذا للتقليل فقالوا إذن األصل يف الكلمة أكالم قد يؤم فجاء بقد فقال الشر  
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مع الفعل املاضي  قد هنا للتحقيق نعم النحاة يقولون قد مع الفعل املضارع للتقليل و ن  غلط فإهذا  للكالم املفيد و

قاْد }طالقها بل قد مع الفعل املضارع قد تكون للتحقيق القاعدة النحوية ليست صحيحة على إلتحقيق لكن هذه ل

لُّبا واْجِهكا  قا هل  أن  فهي هنا للتحقيق ألنرى فعل مضارع  قد نرى قد هنا ليست للتقليل قد هنا للتحقيق و {ن اراى ت ا

لذلك  جزاء وألإذا أطلقت على األفراد فهي ابعتبار ا فيد وفظ املا اللن  يقولون األصل يف الكلمة أ اجلماعة السنة و

الكلمة اجلملة التامة خبالف ما  ن  لعرب أصنيع ا ة والسن   ن وه ابستقراء القرآن  ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا أ

 املفردات ن  ت ابعتبار أللمفردا  قد أتيت  ا اجلملة التامة ون  و إذن األصل يف الكلمة على التحقيق أهو دائر يف كتب النح

هذا ال تكاد جتده يف شروح األلفية  بيات ابن مالك على الوجه الصحيح وامة هذا ابختصار شرح أللجملة الت جزاءأ

ه من أهل احلديث ن  ف أبعر   ابن مالك يُ ن  ألشعرية مع أثر كثريون منهم ابأت  اليتة مبنية على طريقة النحاة  لفيفإن شروح األ

ا اح لكن مل يذكرو وجد قليل من الشر   لفيته على املعىن الصحيح فهذا وة يف العقيدة عندما ترجم له فأهل السن  أ يعين من

 . كثر فهذا ابختصار ما يتعلق هبذه االبياتانساقوا وراء ما يعين يقرره األ

 وشرحت لكم هذه األبيات ألن  كالم الشيخ يدور عليها .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 :تعريفه

 ملعىن.الكالم لغة: اللفظ املوضوع 

خرى ماذا يدخل يف لفظ الكالم من املعاين العرب ماذا يعين العرب ابلكالم أو بعبارة أ  ي يف لساننعم قال تعريفه لغة أ

 اس يف بيان معىن الكالم يف لغة العرب ثالثة مذاهب:للن   عند العرب ؟ و
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الكالم النفسي املذهب  لو مل يكن لفظا و املعىن وفهم ما أ كل    لفظ و الكالم يف لغة العرب كل   ن  أ ل:و  األاملذهب  ❖

ى كالما سواء لفظ يسم   لفظ فكل   الكالم يف لغة العرب كل   ن  إ معىن الكالم يف لغة العرب يقول  ل الذي حيكيو  األ

هذا  ن  نا إن جاء زيد فإعمرو أو كان مركبا كقولنا جاء زيد أو كان مركبا غري مفيد كقول كان مفردا كاسم زيد مثال و

كل أ ذهب و سواء كان مستعمال تستعمله العرب يف تركيباهتا كزيد و ه ال حيسن السكوت عليه ون  الكالم غري مفيد أل 

ى ابملهمل ال يستعمل يف الرتكيب كان غري مستعمل كديز مثال كديز مقلوب زيد فهذا يسم    وحنو ذلك أ  يف و  شرب و  و

لو مل  فهم املعىن وا أى كالما كذلك يدخل يف الكالم عندهم متسم   الم يف لغة العرب وها عندهم تدخل يف الكفكل  

شوش علينا فنظرت   خوة حيدث زميله و أحد اإلن  فاإلشارة تفهم املعىن فلو أ  كاإلشارةيكن لفظا لو مل يكن شيئا ملفوظا  

ا ن  ذلك الكتابة يقولون أك  رة هنا كالم واش أقول له اسكت فيقولون اإلين  ه يفهم أن  قلت هكذا فعلت هكذا فإ ليه وإ

موارد الكالم  ان  استقرأهذا املذهب غري صحيح فإان   يضا يسمى كالما ويف النفس أ  الذي ن  كذلك يقولون إ   كالم و

مسوه كالما  إن صالة وا ما عدا ذلك فال يسمونه كالما أم  م ال يطلقون الكالم إال على اللفظ أن  عند العرب فوجدان أ

قد  ى كالما والذي يف النفس يسم   ن  أ غة يردان هذا والل   ا الكالم النفسي فالشرع وم  أ كالما و  لقرينة فهذا ليسفبا

ذي يف النفس كالما ه لو كان الن  قلت أ الذي يف النفس كالم و ن  ذكرت لكم يعين أمرا واضحا جدا على بطالن زعم أ

 مور الدنيا وهو يعين حيدث نفسه يف الصالة أب و الا يصلي إحد من  ه ال يكاد يوجد وان  اس ألملا صحت صالة أكثر الن  

الذي يف النفس ال   ن  ي يف احلقيقة يكفي املسلم ليعلم أهذا يكف الة يبطلها ومور الدنيا يف الص   الكالم أبن  املعلوم أ

 .  لنا بطالنه ن كان موجودا يف الكتب تبني  إ ذن هذا املذهب وى كالما إيسم  
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للفظ الذي ا ن يكون لفظا و أالكالم كل لفظ وضع ملعىن كل لفظ فال بد   ن  هو أ ما ذكره الشيخ و: اين املذهب الث و ❖

ا على ن  غري تلفظ فإمن خرجت الكتابة  ى كالما وا على هذا املذهب ال تسم  ن  له حروف تسمع فخرجت اإلشارة فإ

و كان احلرف أ الفعل و ن املعىن مفردا كاالسم ومن لفظ ، وضع ملعىن، سواء كا بد  ى كالما فالهذا املذهب ال تسم  

كما قلنا ديز الذي هو ال معىن له   هذا خيرج اللفظ الذي مل يوضع ملعىن و كل عمرو وأ مركبا كاجلملة ذهب زيد و

معىن كما لو اخرتع  ال يعرف لهه ن  كب من حروف العربية لكن ما ميكن أن يوضع يف مجلة أله مر ن  مهمل صحيح أ

نساان مثال جاء قال  إن  ى كالما عند العرب لو أال يعرف هلا معىن فهذا ال يسم   كلمات من عنده وضا  يأنسان اإل

ما هذا يسم ى عند العرب ابملهمل ى كالال يعرف له معىن فهذا ال يسم   ركبكون ، ركبكون ما نعرفه يف لسان العرب و

هللا  غة لكن الذي يظهر وبه كثري من علماء الل   عىن قالهذا امل ن يوضع يف مجلة وىن أه ال يعرف له معىن حىت يتسن  أل

 هو املذهب الثالثالصواب  ن  أ و ه مدخول كذلك ن  علم أأ

 الكالم يف لغة العرب اللفظ املفيد ، الكالم يف لغة العرب اللفظ املفيد ، هذا الذي دل   ن  هو أ و: هو املذهب الثالث  ❖

جزاء الكالم فنقول الكالم ى كالما ابعتبارها أالكلمات املفردة تسم   و املفيد ه اللفظن  عليه استقراء موارد لسان العرب أ

 ا اسم وم  حرف يعين إ فعل و ال من اسم وكالم إن أن يتألف الجزاء الكالم ما ميكا هي أن  حرف أل فعل و اسم و

 عليه االستقراء و ذي دل  قرب الجل فهذا األ ن شاء هللا عز وحرف أو حنو ذلك كما سيأتينا إ فعل و و اسم وفعل أ

 علم .أ هللا 

 معىن الكالم ن نبني   الكالم أيضا له معىن يف العرف يعين إذا أردان أن  م يف أصول الفقه أحنن نتكل    ن نعرف وينبغي أ  و   

 :فنحن 
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 غة يعين يف لسان العرب نتكلم عن معىن الكالم يف الل   ❖

 م عن الكالم عند النحاة نتكل   و ❖

 .اس رف الن  الم يف عم عن الكنتكل   و ❖

يه فلم يرد  م علم زيدا اليوم فلقيه زيد فسل  كل  هللا ال أ شخصا قال و ن  اس ؟ يعين لو أما هو الكالم يف عرف الن  

بعد عليه السالم فقال له يف الثالثة أشار إليه يعين إليك عين أم عليه فلم يرد سل   مامه وعليه السالم فجاء من أ

من لفظ  بد  ه الن  على ما اخرتانه من الصواب أ ال حينث ؟ على مقتضى لغة العرب و وعين أشار إليه هل حينث أ

إنسيا ملا سألوها  م اليومكل  محن صوما أي عن الكالم فلن أالم ملا نذرت للر لذلك مرمي عليها الس   و  ال حينث ، 

إلميان ؟ يف احلكم على ا لكن هل يكفي هذاغة مل يكن ذلك خارقا لنذرها من حيث الل   ليه وعن ابنها أشارت إ

فظ ؟ احلالف هبذا الل  ها ي  ة ماذا أردت أر به اليمني الني  ل ما تفس  و  ات أر ابلني  ميان تفس   اإل ن  اجلواب ال ملاذا ؟ أل

ردت بقولك ا اسالوه ماذا أن  إ ل عن اليمني ال جتيبوه مبا تعرفون وجاءكم سائل يسأذا فانتبهوا اي طالب العلم إ 

لفظ بلفظ معه قلنا ما حتنث هنا ألن اإلشارة ما تدخل ت ال أكلم زيدا ماذا أردت ؟ فإذا قال أال أهللا  كذا ؟ قال و

ة ن عدمت الني  تك فإشارة دخلت يف ني   اإلن  ت أن ال أتعامل معه مطلقا نقول حتنث أليف ني تك أو قال أان أرد

الم يعين يف بلدان هل اس يف الكعراف الن  ف الذي يفسر اليمني العرف فنرجع إىل أىل العر على التحقيق نرجع إ

هللا ال  شارة كالما من قال واإلربون الكتابة كالما يف العرف ؟ فإن كانوا يعتربون شارة كالما ؟ هل يعتيعتربون اإل

 ال ه ن  إن كانوا ال يعتربون اإلشارة كالما فإ ىل العرف ونو شيئا معينا حينث ابإلشارة إمل ي ليه وأشار إ  كلم زيدا وأ
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ىل مكان هذا هذا خيتلف من مكان إ اس ماذا يريدون ابلكالم وىل عرف الن  حينث فالكالم يف العرف يرجع فيه إ

 الكالم يف اللغة .ما يتعلق مبعىن 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 و اصطالحاً: اللفظ املفيد مثل: هللا ربنا و حممد نبينا. 

ا عند ى كالمالكالم الذي يسم  يف اصطالح النحاة الكالم املفيد ف  يعين يف اصطالح النحاة مقصود الشيخ:  اصطالحا  

زيد ال يسمون هذه ن جاء ال يسمونه كالما فلو قال قائل إ من  النحاة هو الكالم املفيد فإذا مل يكن الكالم مفيدا فإ

مد جاء زيد أكل ن السكوت عليه ذهب حمالكالم املفيد هو الذي حيس ن  ال تفيد ألهذه اجلملة  ن  اجلملة كالما أل

رب طبعا هم هبذا على التحقيق يوافقون كالم الع ى كالما عند النحاة وه ال يسم  ن  و فإذا مل حيسن السكوت عليه فإعمر 

ا عند النحاة يف اصطالح م  ألسان العرب    غة الكالم يف اللغة كما قلت لكم يفخص من الكالم يف الل  عند النحاة أالكالم  

 كما مثلنا .  مفيد كما ضرب الشيخ و هو غة ويعىن ابلل  هو فن خاص  هل النحو وأ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 واسم.وأقل ما يتألف منه الكالم امسان، أو فعل 

 مثال اْلول: حممد رسول هللا ، و مثال الثاين: استقام حممد. 

الثاين االسم ذهب  ل الفعل وو  اسم األ و فعل واخلرب حممد رسول أ و ملفيد امسان كاملبتدألف منه الكالم اأقل ما يتأ

ثة ، من ثالث كلمات قد يتألف من ثال  لف منه الكالم وهذا أقل ما يتأ  اسم و  ب عمرو فهو فعل وحممد قال زيد شرِ 
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 قلت لكم يف الدرس املاضي ما يصلحان نقول اسم و اسم و و فعل وأو أربع لكن أقل ما يتألف منه الكالم امسان أ

قام تصبح اجلملة مكونة ان ابالسم فقلنا زيد إذا بدأ ن  فعل أل فعل يكون يف احلقيقة من امسني و ولو قلنا اسم  ن  فعل أل

لذلك نقول أقل ما يتألف   صبحت ثالثة ومري الذي هو الفاعل فأالض  هو فعل و  هو اسم قام و  جزاء زيد ومن ثالثة أ

 واحد يف ظاهرها يعين يف الظاهرتكون من حرف اجلملة قد ت ن  من لطيف الكالم أ اسم و و فعل ومنه الكالم امسان أ

ء فقط مكسورا هذا مكسورا حرف الفاا ليست حرفا واحدا مثال ِف حرف الفاء ن  ترى حرفا واحدا لكن يف احلقيقة أ

الفاعل ضمري   مر ابلوفاء فصار فعال و ِف هنا فعل أمر ابلوفاء نقول ِق أمر من وقى ِف أمر من وىف أن  مجلة ِف مجلة أل

اسم  ا مركبة من فعل ون  حرف واحد حرف الفاء لكن حقيقتها أا ن  فصارت الصورة للجملة أ ديره أنت ِف أنتتق

 ه الكالم املفيد .مر من وقى وقايًة فهذا أقل ما يتألف منكذلك ِق حرف قاف فقط فعل أ  و الذي هو الضمري

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ع ملعىن مفردو واحد الكالم كلمة و هي: اللفظ املوضو 

، املوضوع ملعىن اخرج ما مل يوضع  فظ اخرج ما ليس لفظافظ املوضوع ملعىن مفرد ، الل  هي الل   واحد الكالم كلمة و و

هذا كما   عن و  مثل يف و  كل ومثل أ  ي غري مركب غري مجلة يف غري مجلة مثل زيد وملعىن كاملهمل الذي ذكرانه مفرد أ

      اجلمل الكثرية ة وا قد تطلق على اجلملة التام  ن  أ صل يف الكلمة وهذا هو األ أن  و ه قلت لكم سابقا عليه النحاة و

 عليه هذا دل   و اجلمل الكثرية وة أا تعين اجلملة التام  ن   األصل يف الكلمة أن  هو أ الصحيح العكس و ن  إت لكم قل و

  ن  استقراء كالم العرب أ ة والسن   ن واء القرآاستقر   عليهعلى املنطقيني دل   سالم ابن تيمية يف الرد  كما قال شيخ اإل

فظ ذا استعملت يف الل  إ مبعىن الكالم الكثري اجلمل املتتالية و ة ومبعىن اجلملة التام  كثر ما تستعمل األصل يف الكلمة أ
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 األصل يف ن  اة أالشيخ على طريقة النح جزاء للكالم فالكالم مركب منها وا أن  ذي وضع ملعىن مفرد فهذا ابعتبار أال

ة على ة طيب قد تستعمل يف اجلمل التام  مل التام  قد تستعمل يف اجل  فظ املوضوع ملعىن مفرد وا تطلق على الل  ن  الكلمة أ

 ة .ا تستعمل كثريا مبعىن اجلملة التام  ن  الصحيح أ ة وكثرهم يقولون على سبيل القل  سبيل الكثرة أو على سبيل القل ة أ

 هللا : قال املؤلف رمحه 

 وهي إما اسم، أو فعل، أو حرف. 

ك إذا فحصت ن  ذا ؟ الدليل على هذا االستقراء فإما الدليل على ه  كما ذكر وو حرف  ا اسم أو فعل أم   الكلمة إن  يعين أ

 فحص  ذن االستقراء لكالم العرب ولن جتد شيئا غري هذه الثالثة إ   و حرف وه فعل أو اسم أن  ا أم  ه إن  كالم العرب جتد أ

 و حرف .م أو فعل أا اسم  حرف فالكلمة إ فعل و ا مؤلف من اسم وم   كالمنا إن  ا على أنم العرب دل  كال

 ذكر تعريف الشيخ كامال االسم . أ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فاالسم: ما دل على معىن يف نفسه من غري إشعار بزمن.

على معىن املهمل يف نفسه فمعىن االسم يف  ا ال يدل  على معىن خيرج م على معىن يف نفسه ، ما دل   ما دل  : االسم  ❖

 على بعضهم يقول ال يدل    على زمان و  ال يدل    على زمان يف معىن يف نفسه و  نفسه يف نفس االسم غري مقرتن مبا يدل  

لكن هذا املعىن ال يشعرك بزمان  ن تسمع هذا االسم تفهم معىن وك مبجرد أن  حدث فعندما أقول زيد فزيد اسم أل

 مستقبل ما يشعرك بزمان فهذا ضابط االسم .  ماضي حاضر
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

 وهو ثالثة أنواع: 

 اْلول: ما يفيد العموم كاْلمساء املوصولة. ❖

 الثاين: ما يفيد اإلطالق كالنكرة يف سياق اإلثبات. ❖

 الثالث: ما يفيد اخلصوص كاْلعالم. ❖

االسم منه  الفقيه فلم يتحدث مثال كما قال و صويل والذي يعين األذا  هن  هنا قسم الكالم من جهة الداللة ألالشيخ 

كلم عن ما يتعلق ا تن  إ صويل وم األهِ  هذا ال يُ ن  مبين أل ىل معرب وث عن تقسيم االسم إمبين مل يتحد معرب و

 .التعيني  على اخلصوص و قد يدل   طالق وقد يدل على اإل على العموم و االسم قد يدل   ن  ابلدالالت فذكر أ

فعندما أقول جاء الذين صاموا  ه يدل على الشمول فيشمل كل من يصلح للدخول فيهن  أ : على العموممعىن يدل   و

أحد لذلك  على الوقوع و ذا كذلك ما تدل  إ على الوقوع و لو ما تدل   مس هذا يشمل كل الذين صاموا لو وابأل

هب السأم من غري إسفاف فلما رجع ب مبا يذم يداعبون الطالدة الشيوخ أ نعا ىل العراق مث عاد والشيوخ ذهب إ

 الطالب و ذا عطش نزل فشرب وما رأيت يف السفر رأيت صنما على نر دجلة إ ليهم من سفره قال من عجائبع

 ذا عطش وإ ه قال ن  هو أ  مر و هلم حقيقة األذا عطش نزل فشرب مث بني  الشيخ جاد يقول رأيت صنما على نر دجلة إ 

يت القاريء مبلغا من املال عطال يشرب فأان أقول لو حىت ما أحد يسأل القاريء لو أ طش ابلتايل ال ينزل و يعهو ال

الذين اسم موصول   ن  ذين حضروا الدرس ال يرتك واحدا ألعطي مجيع الن يُ أه يلزمه  ن  إعطه للذين حضروا الدرس فأوقلت  
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هللا تعريف العام يف حينه لكن ن شاء بال حصر وسيأيت إح له دفعة ول ملا يصلمعناه الشمالعموم  و  على العموم  يدل  

 .طالق القسم الثاين يدل على اإل هذا قد يدل و ن الشيخ ذكر فنبني واآل

 فظ على سبيل البدل ال على سبيل االجتماع ه مشول بديل فيشمل كل من يصلح له الل  يضا فيه مشول لكن  أ:  اإلطالق    و

كل رجل يدخل يف هذا خذ هذا املال أعطه رجال هذا إطالق كيف   سياق اإلثبات فقلت من ذلك مثال النكرة يف و

عطيت الشيخ ايسني ذمته فلو أعطى رجال برئت  لكن على سبيل البدلية فإذا أ  سبيل االجتماع وفظ لكن ليس على  الل  

عطاان الشيخ ايسني اي شيخ ما أجاءين الطالب فقالوا  عطى طالبا واحدا مثقلت أعطه رجال أو أعطه طالبا فأ مبلغا و

   طالب مطلق نكرة يف سياق االثبات  عط طالبا وذا مل تعطي الطالب ؟ قال اي شيخ أنت قلت أفقلت شيخ ايسني ملا

 .هذا فرد  املطلق يصلح ابلفرد الكامل و و

املطلق يشمل   ابالجتماع و  يشمل اجلميع دفعة ، جمموعةكالمها شامل ولكن العام  :  املطلق ؟    ذن ما الفرق بني العام وإ

الفصل قاعة  الكرسي، لفصل وابلة للطالب دائما أان أقرب املسأ اجلميع على سبيل البدلية ال على سبيل االجتماع و

ون طالب الفصل مجيعا يدخل  ن  ن فيها واضح ؟ الفصل مثل العام ألا تشمل مجيع الطالب دفعة جيتمعو ن  الفصل عام أل

مثله ابلكرسي يف الفصل الكرسي املطلق أ ال ما جيتمعون يدخل واحد فقط جيتمعون و لقاعة ويف القاعة جيتمعون يف ا

فعة واحدة على الكرسي ؟ ما ن جيلس على الكرسي لكن جيلسون ديصلح أيف الفصل يصلح لكل الطالب كل طالب  

ا العام فيكون على سبيل م  ه يكون على سبيل البدلية أن  فظ غري أذن املطلق صاحل جلميع ما يدخل حتت الل  ميكن إ

 .ي ابجتماع بال حصر يعربون عنه بدفعة أ االجتماع فيكون مشوله يعين على سبيل االجتماع و
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على خصوص   هذا يدل    ن  هو األمساء األعالم فإذا قلت لكم زيد فإ  و:التعيني    ه يدل على اخلصوص ون  أ  القسم الثالث  و

تم ال تعرفون زيدا معينا ستنحصر  ن كنإ ال ذلك الزيد فقط وفلن تفهموا إ م تعهدون زيدا معينان كنتاس فإزيد من الن  

 الالت .قسام من حيث الداأل مساء وصبح خاصا به فهذه دالالت األأذهانكم يف زيد فإذا قلت زيد بن عمر أ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 والفعل: ما دل على معىن يف نفسه، وأشعر هبيئته أبحد اْلزمنة الثالثة.

على  احلرف يدل   ن  هذا أخرج احلرف أل على معىن يف نفسه و هذا خيرج كما قلنا ما ال يدل   على معىن و فعل ما دل  لا

هذا  هبيئته، ما معىن هبيئته اي طالب العلم ؟ يعين بصيغته بصيغة الفعل وشعر أ ن شاء هللا وسيأتينا إمعىن يف غريه كما 

شعرك ئته عندما تقول يل مثال مىت أقابلك ؟ فأقول لك يف الصباح الصباح أيهب ليس على الزمان مبعناه و خيرج ما دل  

ما تسمع الضحى تفهم قول لك يف الضحى فعندليس بصيغته عندما أقول لك يف الليل عندما أ بزمان لكن مبعناه و

ء من الزمان الصباح جز  ن   الضحى جزء من الزمان أن  تفهم الزمان لكن من جهة املعىن أ ال ما تفهم الزمان ؟ الزمان و

قولنا  ن  املستقبل فإذا قلنا ذهب زيد فإ احلاضر و زمان الثالثة املاضي وفالفعل يشعر هبيئته أي بصيغته بواحد من األ

عندما نقول  فرغ انتهى ليس مستمرا و فرغ ذهب يف املاضي و ه ذهب ون  املاضي أيغة صيغة ذهب يشعران هبذه الص

 يف املاضي و ه بدأن  ؟ أو املستقبل ما معىن االستمرار هنا ة الفعل يشعران بزمان االستمرار أي بصيغيصل   ن  ي زيد فإيصل  

ي هذا ال زال يصل   ي من قبل ويصل   ه بدأن  أ ي معىن ذلكقول لك زيد يصل  مستمر اآلن عندما تقول يل أين زيد ؟ فأ

ا على املستقبل يض أيدل    مستمر يف احلال و  اضي وامل  يف  ه بدأن  على االستمرار يعين أ  الفعل املضارع يدل    ن  معىن قوهلم أ

إذا قلت لك اذهب إىل اجلامعة  املستقبل و شعران ابحلال ومصر مثال يعين يف املستقبل فهذا أىل فتقول يسافر زيد إ
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كالم يعين ن يكون بعد الفراغ من المعىن يف املستقبل أ ال يف املستقبل واألمر ال ميكن أن يكون إ  فعل مر وفهذا فعل أ

 و بعيدا .املستقبل البعيد ففعل األمر يشعران بصيغته صيغة فعل األمر ابملستقبل سواء كان قريبا أ وأيب املستقبل القر 

 ؤلف رمحه هللا :قال امل

ْم". ُم"، أو أمر كا "ِافْ ها  وهو إما ماٍض ك "فاِهما"، أو مضارع ك "ي اْفها

 والفعل أبقسامه يفيد اإلطالق فال عموم له.

ه يكفي : ذهب زيد إىل اجلامعة فإن  ذا قلت لك ة الواحدة فال عموم له فإملر  اب ه يصدقن  الفعل يفيد اإلطالق يعين أ   

 ة واحدة وه يكفي يف صدقي أن يكون يذاكر مر  عندما أقول يذاكر زيد فإن   ة واحدة ويكون ذهب مر  يف صدقي أن 

حروف  لى االستمرار بقرائن وع قد يدل   و، ة واحدة ب مر  الذهاعلى  ىل اجلامعة فهذا يدل  : اذهب إقول لك عندما أ

 خر .فهذا أمر آ

 :املؤلف رمحه هللا قال  

 و احلرف : ما دل على معىن يف غريه ، ومنه: 

احلرف  الفعل و هذا أخرج االسم و ، يف غريه و هذا خيرج املهمل الذي ال يدل على معىن على معىن و احلرف ما دل  

    فتقولذا ربطناه بغريه  ، ما يفيد فائدة ما يفيد معىن إال إيف ، على ، عن ، و، ف، مث ل،عىن يف ذاته فِ ال يفهم منه م

تقول ملن جاءك البارحة ت على الظرفية يف البيت فأصبح لفي معىن و  فهنا دل   ففي، قول يف البيت : أين زيد فأمثال 

 صبح ل  و معىن .خالد فأ عمرو و قول جاءين زيد وفأ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 و منه الواو: وأتيت عاطفة فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم، وال تقتضي الرتتيب، وال تنافيه إال بدليل. 

 قول جاءين زيد وتراخيا فتقول من جاءك البارحة فأ ال ال تقتضي ترتيبا و ال الرتاخي الواو عاطفة تفيد العطف و و

الثاين هو  ل هو خالد وو   الذي جاءين يف األن  أها ال تفيد الرتتيب ميكن العطف لكن   دتفاخالد فالواو هنا أ عمرو و

قول لك ال الرتاخي فيمكن أن يكونوا حضروا معا عندما أ هتا وما تفيد الرتتيب بذا الثالث هو عمرو يصح و      زيد 

ل فهي ال تفيد و  بل األاألخري حضر ق ن  ميكن أ  م حضروا معا يف وقت واحد ون  خالد ميكن أ عمرو و جاءين زيد و

بدأ ابلسعي يف ه يُ ن  لذلك فهمنا أ ذا فهم الرتتيب مع وجود الواو فذلك لدليل خارجي وإ ال تراخيا و بذاهتا ترتيبا و

ةا  }جل قال  هللا عز و ن  الصفا مع أ ْروا ا وااْلما لة  فجاءت ابلواو هذا ال يقتضي الرتتيب ميكن من حيث دال  {ِإنَّ الصَّفا

لعبادة مبنية على ا هذا يف عبادة و هللا به و بدأ مبا قال نبدأ  ية لكن النب  تصدق اآل و      ابملروة بدأغة أن نالل

 هللا به . نبدأ مبا بدأ  هو قول النب   ية و من أن نبدأ ابلصفا فهذا فهم من خارج اآلبد  ه الن  التوقيف علمنا أ

 بدليل.ه إال قال املؤلف رمحه هللا : و ال تنافي

 يوجد ن الميكن أ  ن يوجد الرتتيب معها والرتاخي ميكن أ  ال تثبت الرتتيب و  الرتاخي و  وال تنافيه يعين ال متنع الرتتيب و

 خيه ما شاء هللا ولذلك ال جيوز لإلنسان أن يقول أل ىل دليل خارجي ولكن داللتها على الرتتيب أو عدمه حتتاج إ

على  هنا تدل   مث   ن  العطف يقتضي التشريك لكن جيوز أن يقول ما شاء هللا مث  شئت أل والواو عاطفة هنا  ن  شئت أل

 الرتاخي .
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

 الفاء: وأتيت عاطفة فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم مع الرتتيب والتعقيب

أفادت  اجمليء فكلهم جاء و شرتاك يففادت االالد هنا أل لك جاءين زيد فعمرو فخقو الفاء تقول من جاءك أمس ؟ أ

ا بل يضا على سبيل الرتاخي فوصوهلم مل يكن متقاراب جد  الثالث خالد أ  اثين عمرو و  ل من جاء زيد وو  الرتتيب أيضا فأ

االشرتاك شرب القهوة فجاء خالد فالفاء تفيد العطف الذي هو  شرب القهوة فجاء عمرو جلس و جاء زيد فجلس و

 تفيد الرتاخي . وتفيد الرتتيب  و

 قال املؤلف رمحه هللا : و أتيت سببية فتفيد التعليل

 ن شاء هللا يف الكالم عن احلروف بيان بعض معاين احلروف .سيأيت إ يت مبعىن التعليل والفاء أت

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ابحة.الالم اجلارهة. وِلا معاٍن منها: التعليل والتمليك واإل

يعاً  }عىن التمليك مب يتالالم اجلارة أت لاقا لاُكم مَّا يف اْلاْرِض مجِا م الالم هنا تقتضي هو الذي خلق لك { ُهوا الَِّذي خا

أتيت كذلك الالم  ن ننتفع به ما مل مينع من ذلك مانع واألرض مجيعا فيجوز لنا أهللا ملك لنا ما يف  ن  التمليك يعين أ

حيتمل أن  كله وك الطعام أن أتاي  إ ئين تكون للتعليل فعلة إعطاأتمل أعطيتك الطعام لتأكله هنا حتاجلارة لإلابحة 

 ه .لكتكون لإلابحة أي ألبيح لك أ
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 قال املؤلف رمحه هللا : على اجلارهة. وِلا معاٍن منها: الوجوب.

ِبياًل  }  ْيِت ماِن اْستاطااعا ِإلاْيِه سا َّلِلِه عالاى النَّاِس ِحجُّ اْلب ا اء داللتها على الوجوب من أقوى علمال على كما يقول و {وا

قولون مثال لك علي كذا معىن ذلك دخلت على في العرب إذا أرادت أتكيد وجوب احلق أن  الدالالت على الوجوب فإ

ْيِت ماِن اْستاطااعا ِإلاْيِه سا  }جل  قول هللا عز و  ن  الوا أ لذلك ق كد و هذا احلق قد أتن  أ َّلِلِه عالاى النَّاِس ِحجُّ اْلب ا  {بِياًل وا

 من آكد صيغ الوجوب للدخول على فيه .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 أقسام الكالم: 

 إنشاء. ينقسم الكالم ابعتبار إمكان وصفه ابلصدق وعدمه إىل قسمني: خِب و

      الكذب فعالمة اخلرب  نشاء من جهة احتماله للصدق وإ ىل خرب واألصويل تقسيم الكالم إ مور اليت حيتاجهامن األ

 و عدم القبول .الكذب أ نشاء قبول الوصف ابلصدق واإل و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فاخلِب: ما ميكن أن يوصف ابلصدق أو الكذب لذاته.

و من ابب أن تعرف هل هي من ابب اخلرب  أردت  أ  ذا جاءتك مجلة وفإو الكذب لذاته  أن يوصف ابلصدق  أما ميكن  

و كذبت بغض النظر عن القائل اعترب القائل غري أن تقول لقائلها صدقت أيصلح  نشاء فاختربها هبذا امليزان هلاإل

نت من ابب اخلرب ذهب  هذا كا  ن صح  فإو صدقت  أذا قال كذبت  إن تقول لقائلها  أ  و غري معروف هل يصح  أموجود  
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ستشفى كان مريضا يف املن تقول كذبت فقد  أ  يصح    يته يف اجلامعة ورأان  أن تقول للقائل صدقت  أ  ىل اجلامعة يصح  إزيد  

و نوع أي بقطع النظر عن القائل أ و كذبت فهذا خرب لكن قالوا لذاته أن يكون اجلواب بصدقت أه يقبل ن  أفما دام 

سه خنلة  رأيت رجال نبتت يف  رأعطيكم مثاال قال قائل  أو كذبت  أن يقال فيه صدقت  أ حيتمل  نوع اخلرب قد ال  ن  فإاخلرب  

النخلة ما  سه خنلة ميشي ورأنبتت يف  ما ميكن هذا مستحيل رجل ماشي و ه صدقت ؟ن يقول لأهل ميكن لعاقل 

الكذب  ما احتمل الصدق وكذبت مباشرة كذبت فهو   سه انبتة هذا حمال هذا ما حيتمل صدقت ورأشاء هللا فوق 

ىل إلك شيخك ذهب زيد ىل املخرب لو قال إ و للنظرأاخلرب مستحيل  ن  ألا لنوع اخلرب ن  إ و   لكن هنا ليس لذاته 

ن تقول له أخربك خبرب يرويه بنفسه أذا إن تقول للشيخ أالكذب ما حيتمل عادة  اجلامعة عادة ال حيتمل الصدق و

ن تقابله بكذبت أصبح من حيث العادة ال حيتمل أاملخرب شيخك  ن  ألرب حمتمل لكن كذبت لكن هنا ليس للخرب اخل

ن يقال له صدقت أفظ حيتمل  ذا كان ذات الل  فإفظ  ىل ذات الل  إا النظر  ن  إ  اخلارجية و  خراج القرائنإلفهم هنا قالوا لذاته  

 ىل القرائن ال حيتمل .إسب إذا نن كان إ كذبت فهو خرب و  و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

  فخرج بقولنا: "ما ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب" ؛ اإلنشاء؛ ْلنه ال ميكن فيه ذلك

 ن شاء هللا .إيت سيأعصينا كما  و يقال فيه مسعنا وأ خطأ االنشاء يقال فيه صواب و ن  أ ن شاء هللاإتينا سيأ

  ميكن أن يقال: إنه صدق أو كذب.قال املؤلف رمحه هللا :  فإن مدلوله ليس خمِباً عنه حىت

ذلك أن اخلِب وخرج بقولنا: "لذاته" ؛ اخلِب الذي ال حيتمل الصدق، أو ال حيتمل الكذب ابعتبار املخِب به، و 

 من حيث املخِب به ثالثة أقسام:
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نواع اليت  األمرين حىت يشمل األمن  بد  املخرَب به يعين ال اخلرب من حيث املِخرب و ن  أن يقال أهو احلقيقة هنا ينبغي 

 قسام . أىل ثالثة إمن حيث املخرب به ينقسم  يذكرها الشيخ اخلرب من حيث املخرب به و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 اْلول : ما ال ميكن وصفه ابلكذب؛ كخِب هللا ورسوله الثابت عنه.

خبار يف كتاب هللا ما حيتمل كاإلغريه احتمل  خرب به أ به مبعىن لو ن يوصف ابلكذب للمخرب أال حيتمل  ما ال ميكن و

صف ابلكذب ال تو ن أخبار لكن ال حتتمل أن هي القرآ هللا فالقصص يف املخرب  ن  ألعوذ ابهلل لكن أن يقال كذب أ

ن نقول له صدقت أخربان هبا رجل حتتمل  أ  ن والقرآالقصة مل ترد يف    ن  أخرب هبا هللا فلو فرضنا  أالذي    ن  ألا  ن  إ  و    لذاهتا  

في االحتمال هنا فنُ   القائل هو الرسول   ن  ألن يقال فيها كذب  أال حتتمل    خبار الرسول  أو كذبت كذلك  أ

 ال حيتمل الكذب . ال صدقا وإهذا القول ال يكون  ن  أا قاله هذا القائل علمنا قول مل  من جهة القائل ال من جهة ال

 رمحه هللا :قال املؤلف 

 الثاين : ما ال ميكن وصفه ابلصدق؛ كاخلِب عن املستحيل شرعاً أو عقالً 

رؤاي!! ها خري  تيرأان أقال اي شيخ  ال كذبت لو جاءين شخص وإن يقال فيه أيعين ما ال حيتمل الصدق ما ميكن 

اس ال قال يل قل للن   يف املنام و  يت النب  رأن شاء هللا !! قال إ!! خري يت النب  رأان أن شاء هللا !! قال إ

نظر هل هو أيت حىت رأصف يل من  يتها ورأقول له ما هي الصفات اليت أن أيصوموا رمضان هذا العام !! حيتاج 

قول له أبعدم صيام رمضان مباشرة   مر النب  أين أهذا مستحيل شرعا  ن  ألو ال ؟ ال ما حيتاج أ الرسول 
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حياان حيتاج يعين االستفصال عن أ  نت كذبت وأال    الشيطان كذب عليك و  ن  أا  م  إو ُكذبت  أكذبت يف رؤايك كذبت  

له تسأن  أفيحتاج    لة حمتملةاملسأ  يف املنام و  يت الرسول  رأيقول    يت وأياس  ذا كان اخلرب حمتمال بعض الن  إالصفات  

الشيطان ال يتمثل  ن  كما هي معلومة فهذه رؤية حق أل  ن ذكر صفات الرسول فإيت ؟ رأما هي صفات من 

ان جاءين واحد يف احلج مرة أ الرسول ,ه ن  أهو يزعم  و يت الشيطان بغري صفة الرسول أيلكن قد  ابلرسول 

 هم كثر فرتكته و اس بعد العصر وجابة الن  إب غولني حقيقةمش كنا  ان عندي موضوع مهم وأقال اي شيخ  يف التوعية و

يف املنام   يت الرسول رأان  أقلت تعال فقال اي شيخ    مة قلت طيب انتظر مث  األقال اي شيخ موضوع مهم جدا يهم  

؟ ال ان املهدي املنتظر قلت له ما امسك فأين املهدي املنتظر أ يف كل اخلمس يبشرين الرسول  مخس مرات قال و

املهدي امسه   ن  فإول شيء  أال ابن عبدهللا قلت هذا    ليس حممدا و  مساء لكن هو اسم غريب علي واألتذكر ما قال من  أ

يته فذكر يل صفاات رأذكر يل صفات هذا الذي أحممد بن عبدهللا قال ميكن امسي عند هللا حممد بن عبدهللا فقلت له 

ضخم !! يعين خيال  ل جييه الشيطان يلعب به طويل وا يتخي  خيال طويل يعين هكذ  صفات النب   ليست من

وعضناه كان الرجل خرج  ونصحناه و  ال هذه صفات الرسول  و رجل عمالق فقلت له ما هذا الرسول 

ى الرسول رأاس الشاهد من  للن    ينتظر الصرخة من السماء ليخرج  ه يعين املهدي ون  أمن عندان يعين ما زال الرجل مقتنع  

خربان أذا فإو مستحيل عقال أىل استفصال مستحيل شرعا إمر خبالف املشروع فهذا كذب مباشرة ما حيتاج أي 

سه رأيت رجال يعين قد نبتت يف رأال يقال صدقت كما قلت يعين قال  و    ه ال يصدقن  فإشخص ابملستحيل العقلي 

هذا  دقت بل كل العقالء يقولون كذبت وال صن يقأيت ثورا يسري على قرنيه يعين هذا حمال فال حيتمل رأو أخنلة 
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لذلك   الثاين ابعتبار املخرَب به ال ابعتبار املخرب و  ل ابعتبار املخرب واألو  ْخرب به ال ابعتبار املخرب  امل  ه ابعتبارن  أتلحظون  

 نواع .األو ابعتبار املخرب به حىت يصدق على كل أه ن يزاد ابعتبار املخرَب بأ قلت لكم جيب 

 املؤلف رمحه هللا : ل قا

 فاْلول: كخِب مدعي الرسالة بعد النب صلهى هللا عليه وسلهم

رجال   ن  أمن عجائب ما مسعت من الدجالني    ان رسول وأيقول    و  يل  إه يوحى  ن  أيقولون    هؤالء الدجالون الذين خيربون و

  املرسلني قال ال النب   نبياء واألخامت   النب   ن  إان رسول فقيل له أقال  سالم واإلخرج يف بلد من بلدان 

 النب  ان أ :قال اس ودجاال خرج للن   ن  أا فتذكرت ما ذكره العلماء يف الكتب لست نبي   ان رسول وأ بعدي و قال ال نب  

   الذي بشر يب النب  

 كيف ؟   :قالوا

ما أبعدي  ال نب    ا لقال النب  غة لو كان هذهذا جاهل يف الل   و بعدي( )ال نبه قال   النب   ان ال وأ : قال

ة يف بلد من بلدان امرأتباع  أهلم    ه خيرج دجالون ون  أ  ة حممد  م  أالعجيب من    ال نَب بعدي فهذه ال انفية للجنس و

كما يقول ابن   مر اجلهل اجلهل يوقع يف كل شر  أصبح هلا مريدون عجيب أ ا جربيل هذه فاقت ون  أدعت إاملسلمني 

ن يسعوا يف تيبيس شجرة اجلهل املاء الذي معك ألذلك جيب على طالب العلم    ر اجلهل و شجرة كل ش  القيم رمحه هللا

مت شجرة اجلهل مبقدار ما معك معك كاسة جزاك هللا خري ابذهلا أ  اس واملعارف يف نفوس الن  اسق به شجرة    و  امحله 

ذا  إال ال اصرب حىت يصبح عندك نر النهر ما ميكن  ساا نقول للن  م  أمعك دلو جزاك هللا خري ابذله عندك عني ابذهلا 
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اخلري من رزقه هللا شيئا فليبذله مبقدار ما  مامأفعل ال نكون قطاع طرق  تنتظر حىت جيتمع النهر جيف بفعل الشمس و

 ا مباشرة يقال كذبت .ن  إ ن يقال صدقت وأال يزيد، كخرب مدعي الرسالة فهذا ال حيتمل  عنده و

 محه هللا :قال املؤلف ر 

 .والثاين: كاخلِب عن اجتماع النقيضني كاحلركة والسكون يف عني واحدة يف زمن واحد

خربان خمربون عن أذا فإالسكون من شخص واحد يف وقت واحد حمال  ممكن فاجتماع احلركة واجتماع النقيضني غري 

 هذا ال ميكن . ن  فإنا نقول له كذبت ن  فإالسكون من شخص واحد يف مكان واحد  اجتماع احلركة و

 قال املؤلف رمحه هللا :

أحدمها، كإخبار شخص عن  ا على السواء، أو مع رجحانالثالث: ما ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب إمه 

 قدوم غائب وحنوه. 

و رجحت الكذب أو رجحت الصدق  أاالستواء عندك    حد  و كذاب على سواءأن يكون صدقا  أما حيتمل    :القسم الثالث

 املخرَب به . اع اخلرب ابلنسبة للمخرب به وو نأفهذه هي 

ما احتمل   الكذب لذاته،  معىن اخلرب هنا هو ما احتمل الصدق و  ن  إقلنا    نشاء وإىل خرب و  تكلمنا عن تقسيم الكالم إ

 فهو الدخول يعين الوقوع حقيقة لكن قلنا احتمل ن  الكذب أل ما قلنا ما دخله الصدق و ن  احلظوا أ ه حمتمل ون  أي أ

 قلنا لذاته . و للكذب فيقال هذا كذب ومل للصدق فيقال هذا صدق أحمت
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و كذاب النظر عن قائله فإذا كان األمر إذا قطعنا النظر عن قائله احتمل أن يكون صدقا أخل كل خرب بقطع  ذلك لند  و

ا مسعنا مجلة هي ذإ خربا فمثال  ذا ال خيرجه عن كونهه ن  ه ال حيتمل فإن   لنا بعد أن علمنا القائل أفهذا خرب حىت لو تبني  

ال حتتمل عندان الكذب  ذ ذاك نقطع ابلصدق وإ ن  ذلك عنه فإ وصح    الذي قاهلا هو النب   ن  خربية مث علمنا أ

ه جاءان خرب من مسيلمة ن  لو أ ىل القائل و انتفاء الكذب هنا كان ابلنظر إن  هذا ال خيرجها عن كونا خربا أل ن  لك

س لي ىل القائل و النظر هنا كان إن  أل ه ال خيرج عن كونه خربال الصدق بل نقطع بكذبه لكن   حيتمهذا ال ن  الكذاب فإ

نقطع بكذبه لكن ذلك ال خيرجه عن كونه   ن  ه مستحيل فإن  كذلك لو كان األمر مستحيال فعلمنا أ  و      ىل الذاتإ

و التكذيب من املخاطب ه ما احتمل التصديق أن  إقال بعض أهل العلم يف حد اخلرب  خربا فهذه فائدة قوهلم لذاته و

الكذب لذاته مبعىن   ىل ذات اخلرب ليشمل ذلك ما حيتمل الصدق وكذيب إىل املخاطب ال إالت  فيكون نسبة التصديق و

ىل  التصديق ابلنظر إن  ال حيتمل خربه الصدق يدخل هنا أل ما يكون قائله ما يكون قائله ال حيتمل خربه الكذب و

خاطب كافرا  التكذيب من قبل املخاطب فقد يكون امل  ن الكرمي اخلرب فيه حيتمل التصديق وولون القرآمبعىن يقاملخاطب  

عين ابلنسبة لكون اخلرب جل أ ا ابلنسبة لذات اخلرب ابلنسبة لكونه من هللا عز وم  قد يكون مؤمنا فيصدق أ فيكذب و

ضافوا التصديق  وا التأدب مع القرآن فأرادهؤالء أقارابن لكن األمران مت ال الكذب و و من هللا فهو ال حيتمل الصدق 

ا غري مطابقة م  إ  ا مطابقة وم  إد له من حقيقة يف اخلارج  ب  ون الاخلرب يقول  ىل اخلرب ور إالتكذيب إىل املخاطب ال ابلنظ  و

يد هنا ال بد أن تقول يل كذبت جاء ز ن حيتمل أ ن تقول يل صدقت وه حيتمل أن  عندما أقول جاء زيد هذا خرب أل

وقفنا عند اإلنشاء  ن يكون هلا وجود يف اخلارج وأ بد  ه مل أيت فالن  ا أم  إ ه جاء فعال ون  ا أم  ون هلا وجود يف اخلارج إيك

 عند كالم الشيخ عن اإلنشاء .



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

122 

   دقت ن يقال يب صأ ال الكذب يعين ال يصح   هو ما ال حيتمل الصدق و يقولون هو عكس اخلرب و: نشاء فما هو اإل

نشاء ال حيتمل يقولون اإليعين  و العصيانة السمع أو املعصيا حيتمل النفي أو االثبات أو السمع أن  إ ال كذبت و و

 لكن ماذا حيتمل حيتمل النفي   ا يكون بعد ذلك ون  إ  ه ليس له حقيقة يف اخلارج عند الكالم ون  ال الكذب أل  الصدق و

و يقول يل صدقت حيتمل هل ميكن واحد منكم يقول يل كذبت أجاء زيد ؟  عطيكم مثاال قلت لكم هلأو اإلثبات أ

ا م  ا ال فهو إم  إ و نعم وا نعم جاء أم  ا نفي إم  إ ثبات ويس خربا إذن هو إنشاء ما جوابه ؟ إم ا إهذا ؟ ما حيتمل إذن ل

طاعة  ن يقول مسعا وأ ام  إثبات أو نفي أو مسع أو عصيان أحضر يل ماء يقول يل قائل كذبت ؟ أو يقول صدقت ؟ إ

العلماء يقولون لذلك  و الطاعة واإلثبات أو السمع أتمل النفي أو نشاء حياإلذن اخلرب ا أن يقول معصية لك إم  إ و

 نشاء غري طلب .إ و -2نشاء طلب إ -1نشاء نوعان:اإل

 نشاء طلب فيه طلب وهو :إ -1

 نشاء طلب .حضر يل ماء هذا إاألمر أ وال:أ

 ن شاء هللاتعريف إتينا يف الأان أشرح ني فيه طلب طلب الكف كما سيأ وال تنم  اثنيا: النهي

م هل فيه طلب ؟ منه االستفهام االستفهام طلب العلم مبا مل يكن معلوما فيه طلب االستفها:فيه االستفهام  واثلثا : 

   أيتنعم فيه طلب طلب أن أعلم هل جاء زيدِ ؟ أان أطلب األعلم منك هل جاء زيد أو مل

و بعيد الوقوع هذا  أن يكون يف شيء مستحيل أ الغالب يف استعماله هو طلب حصول حمبوب و التمين و الرابع: و

 الغالب كما قال:

 خربه مبا فعل املشيبأال ليت الشباب يعود يوما     فأ
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سد الشاب ي حيمثل لذلك الشاب يف نعمة من جتاوز مرحلة الشباب هللا حمبوب و لكن و ن يعود الشباب ومستحيل أ

و بعيد فهو متين حمبوب طلب حصول حمبوب أ ن يعودأ ال ليت الشباب يعود يوما ما ميكنحسد غبطة فهو يقول أ

لذلك روى  ه على دين ون  ه يظن أن  دع بعيدة ملاذا ؟ ألال ليت املبتدع يعود، توبة املبتهذا خيتلف فمثال تقول أ الوقوع و

 :ه قالن  الدارمي عن بعض السلف أ

 ؟  دمألوليائه من أي شيء أتتون بين آدم ؟ من أي ابب أتتون بين آ:بليس قال  ان  إ 

 من االستغفار ؟ تونم من كل شيء ميكن أن أنتيهم قالوا فهل أت:قالوا 

ن يدخل من قبل ال ميكن أ االستغفار يهدم للشيطان ما بناه و ن  هيهات ذاك أمر قرنه هللا ابلتوحيد مبعىن أ :قالوا

 .تغفار االس

ه على دين فال ن  بدعة يرى أصاحب ال ن   يستغفرون هللا منه فبث فيهم األهواء ألبثن فيهم شيئا الابليس أل:فقال 

 .هو على ذنب عظيم  يستغفر، يستغفر من الدين ؟ و

الرتهيب  يف صحيح الرتغيب ولذلك جاء يف احلديث كما ذكران  ه على دين ون  ه يرى أن  لذلك توبة املبتدع بعيدة أل و

أن يستعمل   الغالب  هو طلب حصول احملبوب .و  فهذا الرابع: التمين و  هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة(  نه إ)

 و ما يبعد وقوعه .يف ما ال ميكن وقوعه أ

نداء هذا    اجلبل اي سارية اجلبلىل املتكلم اي طالعا جبال اي طالع اجلبل اي سارية  هو طلب االلتفات إ  اخلامس: النداء و  و

 .نشاء الطلب ى ابإلفهذا يسم   ىل املتكلم .املطلوب فيه االلتفات إ
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هذا ال يهتم  حنو ذلك و ساليب املدح وبئس أ مثل نعم و ليس فيه طلب مثل التعجب وا نشاء ليست طلبيهناك إ و

 نشاء وهي فهذا معىن اإلالن    مر وال سيما األ  الطلب ونشاء   مقصود األصوليني هو اإلن  وخاصة األصوليني ألبه العلماء  

جل قال  مثلة هللا عز وأعطيكم أ يت اخلرب فيه طلب وقد أييت اخلرب مبعىن اإلنشاء مبعىن أي نشاء وهذه أقسام اإل

ِبيِثنيا } ِبيثااِت واالطَّيهِبااُت ِللطَّيِهِبنيا واالطَّ  اخْلابِيثااُت لِْلخا ال  غة خرب تعالوا يف الواقع أصي هذه {يِهُبونا ِللطَّيِهبااتِ وااخْلاِبيُثونا لِْلخا

يضا قد يوجد رجل أ  ال ما يوجد ؟ يوجد و  يوجد زوجة صاحلة تبتلى بزوج خبيث سكري عربيد ؟ يوجد هذا يف الواقع و

ن يكون الذي يف القرآن أن ال ميك لكان خبالف الواقع و دار ذن لو كان هذا خربا جمبتلى ابمرأة خبيثة إصاحل تقي مث ي

 ال الطيبات للخبيثني   ذا تزوجتم فال تزوجوا اخلبيثات للطيبني وا هذا خرب مبعىن اإلنشاء فيكون املعىن إن  إ  خبالف الواقع و

  ن يزوج عفيفة يثة كما قلنا يف الزاين ال جيوز أال خبيزوج اخلبيث إ ال  الطيبني للطيبات و  جوا الطيبات للطيبني وا زو  ن  إ  و

،  ه من جهة اخلرب ال يطابق الواقعن  ه مبعىن اإلنشاء أن  مبعىن اإلنشاء كيف عرفنا أخلرب ذن هذا ا ا يزوج مثال زانية إ ن  إ و

اِملانْيِ }مثال  ْولانْيِ كا اُت يُ ْرِضْعنا أاْوالاداُهنَّ حا اِلدا صال ؟ من الوالدات من ال أ والدهنهل كل الوالدات يرضعن أ {وااْلوا

لكن يراد به اإلنشاء أي لريضع الوالدات   ذن هذا خرب وسنة إ  منهن من يرضعن  شهر ومن يرضعن ستة أ  منهن  يرضعن و

{الدهن حولني كاملني أو  لاُه }مر قات ما يرتبصن فهذا خرب مبعىن األيف طل }وااْلُمطالَّقااُت يارتاابَّْصنا أبِانُفِسِهنَّ وامان داخا

انا آِمًنا انا آِمًنا}املسجد احلرام احلرم مكة    {  كا لاُه كا وائل عوذ ابهلل مثال دخول اخلوارج األ حدث أسنني  قبل  {  وامان داخا

لوا قالوا هذا خرب مبعىن األمر وقت  استعملوا السالح يف احلرم  تباعه دخلوا املسجد احلرام وأ يف هذا العصر جهيمان و

 وقع اخلوف .ن تؤذي مبا ياحلرام أ ذا دخلت املسجدك اي عبد هللا إاي  عىن إمجاعة أن جيعلوه آمنا مب فرادا وللمؤمنني أ
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هذا احلرم آمنا فهذا خرب يراد به اإلنشاء  ن يكون هذا املسجد واحرصوا على أ مة حممد اي أ نت وحدك وأ و

 اخلربية فقط ما كان مطابقا للواقع ون ال يكون اخلرب مطابقا للواقع لو محل على اخلربية املطلقة لو محل على ضابطه أ

ُكْم{ نشاء مبعىن اخلرب اإل د أييت اإلنشاء مبعىن اخلرب قد أييتق طااَيا لنحمل أمر هذا إنشاء لكن هل هم  و }واْلناْحِمْل خا

نشاء ا بصيغة اإلكيد جاءو لكن للتأ  حنمل خطاايكم و  ن  أهم يريدون اخلرب  نفسهم حبمل اخلطااي ؟ اجلواب ال لكن  أيمرون أ

{ل هللا عز وجل يئا يف قو مر نذكر شكران األلة النهي ذ راد اخلرب ما ضربت لكم مثاال ملسأامل و ُه ِإالَّ اْلُمطاهَُّرونا  }الَّ ميااسُّ

نشاء خرب يراد فكان املراد هنا ابخلرب النهي اإلن ون القرآغري املطهرين قد ميس   ن   جند أان  هذه صيغة خرب لكن يف الواقع أ

 ا خرب يراد به النهي .اهرا فهذذا كان طحد أن ميسه إال إال طاهرا ال تسمحوا أل وه إي ال متس  ه أالنهي ال ميس  به 

 اجملاز . لة احلقيقة ونعلق عليه قبل أن ننتقل إىل مسأ كالم الشيخ و  أنقر 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

نهي. كقوله تعاىل: }وااْعُبُدوا اَّللَّا واال ُتْشرُِكوا واإلنشاء: ما ال ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب، ومنه اْلمر وال

ْيئاً {]النس مثل: بعت  [ وقد يكون الكالم خِباً إنشاء ابعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية36اء: من اآليةِبِه شا

 وقبلت، فإنا ابعتبار داللتها على ما يف نفس العاقد خِب، وابعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.

ارا ابملاضي فهذا خرب خبإنشاء من جهة عندما أقول بعت سياريت إذا كان هذا إ  عقود تكون خربا من جهة وصيغ ال  ن  أ

هنا  لفشيء هذا وقع فهذا خرب لكن عندما أقول لك بعتك سياريت أبذا كان الحمض عندما أقول لك بعت سياريت إ

لف لكن من جهة طلب العقد هبا أان عندما أقول لك  بعتك سياريت أبين  من جهة ما يف نفسي هذا خرب أان أخرب أ

إخبار ا ن  من جهة أ نشاء وا طلب للعقد هي إ ن  رتيت فمن انحية ألت قل اشلك قل قبقول  أين  بعتك سياريت أبلف كأ
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خربا حمضا مىت تكون خربا حمضا ؟ إذا كنت أخرب ن تكون  تمل أحي  عتك كتايب بعشرة رايل هذهان فهي خرب بمبا عندي أ

 إنشاء من جهة وان بعتك كتايب بعشرة رايل هذا خرب حمض لكن قد تكون خربا أفأقول لك اي أخي  عن شيء مضى

 رايل هي خرب ابعتبار ما يف نفسي أانا يف جملس العقد فقلت لك بعتك كتايب بعشرة ذا كن  ذلك إ و       من جهة

 أقول لك قل اشرتيت ين  طلب أن حيصل العقد هبا فكأأ أطلب هبا العقد  ين  هي إنشاء ابعتبار أ  خرب عن ما يف نفسي وأ

 و حنو ذلك .أو قبلت أ

 إنا ابعتبار داللتها على ما يف نفس العاقد خِب، وابعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. محه هللا : فقال املؤلف ر 

أقول له بعتك سياريت أبلف يقول ال كذاب ما بعتين أبلف اي شيخ بعتك بعتك   نسان ما يفهم جدا وإليعين ممكن أنيت  

ما يف نفسي لكن أان أعلمه أقول اي أخي أان ما  اخلرب و حد يلومه من جهة الصيغة وسياريت أبلف يقول كذاب ما أ

 نشاء هبذا االعبتار  .ف فيكون هذا من ابب اإلريت أبلن تشرتي سياقصدي أن أخربك بشيء ماضي قصدي أ

 قال املؤلف رمحه هللا : وقد أييت الكالم بصورة اخلِب واملراد به اإلنشاء وابلعكس لفائدة.

صورة [فقوله: يرتبصن ب228نَّ ثاالثاةا قُ ُروٍء{]البقرة: من اآليةلَّقااُت يارتاابَّْصنا أبِانْ ُفِسهِ مثال اْلول: قوله تعاىل: }وااْلُمطا 

 اخلِب واملراد هبا اْلمر، وفائدة ذلك أتكيد فعل املأمور به

اِملا }رغ منه ه شيء واقع فُ ن  م الفائدة أتكيد كأنع ْولانْيِ كا اُت يُ ْرِضْعنا أاْوالاداُهنَّ حا اِلدا املراد به اإلنشاء  هذا خرب و {نْيِ وااْلوا

 مر .املقصود به األ هي ترضع و ال ون األمر مفروغ منه ما من مؤمنة إأك
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 قال املؤلف رمحه هللا :

فقوله: يرتبصن بصورة اخلِب واملراد هبا اْلمر، وفائدة ذلك أتكيد فعل املأمور به، حىت كأنه أمر واقع، يتحدث 

 عنه كصفة من صفات املأمور.

فاُروا لِلَِّذينا آماُنوا مو  ُكْم{]العنكبوت: من ثال العكس: قوله تعاىل: }واقاالا الَِّذينا كا طااَيا بِيلاناا واْلناْحِمْل خا اتَِّبُعوا سا

 [فقوله: "ولنحمل" بصورة اْلمر واملراد هبا اخلِب12اآلية

نشاء لكن يراد هبا  الصيغة صيغة إ و اءنشلنحمل خطاايكم هذه الصورة صورة إ نشاء وعندان هنا اتبعوا سبيلنا هذا إ

 خطاايكم . حنن حنمل اخلرب يعين اتبعوا سبيلنا و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 واملراد هبا اخلِب، أي: وحنن حنمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء املخِب عنه منزلة املفروض امللزم به.

 احلقيقة واجملاز:

احلقيقة ا م   كالم العلماء يف وقوع اجملاز أحنن نشرحها مث نبني   جماز و ىل حقيقة ومن تقسيم الكالم تقسيم الكالم إ

ا م  أ ي مثبتة هذا من جهة اللغة وة مبعىن فاعلة أي اثبتة أو مفعولة أليذا ثبت فحقيقة فعة من حق الشيء إليفهي فع

 :ن  االصطالح فلها تعريفات كثرية من أسلم تعريفاهتا أمن جهة 

يها جماز شارات مثال ليس ففاإللفاظ  اجملاز من صفات األن  مل يف ما وضع له اللفظ فإستعظ املهي اللف: احلقيقة  

املهمل ال  ن  س فيها حقيقة احلقيقة من صفات األلفاظ اللفظ املستعمل إلخراج املهمل فإلي شارة ليس فيها جماز واإل
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صلي فيما وضع له عند من ؟ فيما ضوعه األال يف مو فيما وضع له ، يعين فيما وضع له أو  ال جماز  يقال يف حقيقة و

و اللفظ  اصطالح التخاطب استعمال اللفظ أدق يفهذا أ صوليني يزيد ولذلك بعض األ اطب ووضع له حبسب التخ

ما هو ؟ يقولون احليوان املفرتس إذن األسد  سد يف لغة العرب ضع له يف اصطالح التخاطب يعين األاملستعمل فيما و 

يف الشرع ما الصالة . عند العرب  ه لفظ مستعمل فيما وضع له يف اصطالح التخاطبن  املفرتس ألحقيقة يف احليوان 

لصالة ذن امة ابلتسليم هكذا وضعت يف الشرع إذكار معلومة مبدوءة ابلتكبري خمتو أ فعال معلومة وهي ؟ عبادة ذات أ

يدرج دابة  رض واللغة كل ما يدب على األ اصطالح التخاطب شرعا الدابة يف أصل يف ن  هبذه املعىن حقيقة شرعية أل

ظ  ه لفن  ة مث أهل العرف نقلوه إىل ذوات األربع فقط فأصبح حقيقة عرفية ألالفرس داب الثعبان دابة و نسان دابة وفاإل

خيصصون الدابة بشيء كما يذكر األصوليون  هل العرف رمبا يف بلد من البلدانمستعمل فيما وضع له يف اصطالح أ

ربع رمبا حنن يف عرفنا اليوم نطلق الدابة ذوات األالدابة ابحلمار من  واهل مصر هي احلمار فخص  الدابة عند أيقولون و 

هي استعمال اللفظ فيما وضع له يف  ى ابحلقيقة العرفية وعلى السيارة ويقول دابيت عند الباب يعين سياريت فهذه تسم  

 .ى حقيقة صطالح التخاطب يسم  ذن اللفظ املستعمل فيما وضع له يف ااس إعرف الن  

 ما وضع له يف اصطالح التخاطب فإذا نظران فظ املستعمل يف غرينواعا فيقولون اجملاز الل  أ تعريفا ويقابل احلقيقة اجملاز 

ه هذا جماز كيف نعرف هذا ؟ هذا سأذكره لكم بعد قليل يف ىل التخاطب اللغوي فاستعمال اللفظ يف غري ما وضع لإ

سد لكن ليس مبعىن أسدا حامال رحمه استعملت األ غة عندما أقول رأيتالمات اجملاز يعين مثال يف اللع لةمناقشة مسأ

إذا دعي )  ا مبعىن الرجل الشجاع يقولون هذا جماز لغوي يقابل احلقيقة اللغوية قال النب  ن  إ احليوان املفرتس و

من حضر الوليمة إذا كان صائما     مر النب  فأ  ي(ن كان صائما فليصلإ  كل و كان مفطرا فليأنه أحدكم فليجب فإ
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الة يشتغل ابلص   كلون يقوم وا أيو الة إذا بدأيشتغل ابلص   هل العلم قالوا على ظاهرها يقوم وا بعض أي طبعن يصل  أ

 الشرع مبعىن الدعاء جماز شرعيالة يف هل العلم يقولون معىن فليصلي فليدع فيقولون هنا استعمال الص  لكن مجهور أ

ذكر اخلالف يف العرف لو عندما أ يتحة هذا هذه ستأعدم ص ا صحة هذا وم  لكم املعاين لتفهموها أ  أقررانأظوا الح

ي ة يف البلد تستعمل مبعىن احلمار أاستعملنا الكلمة يف غري املستعمل يف العرف يكون هذا جمازا عرفا مثال لوكانت الداب

 .ان فاستعملت الدابة يف اجلمل هذا جماز عريف رفجئت أهم احلمافهم ؟ يفة ماذا يرجل يف البلد تقول له اشرتيت داب

 شرط اجملاز عموما شرطان :

هللا ال ألبس ثواب   قال و  وفظ فلو جاءان شخص ن حيتمله اللأ  بد  غة الن حيتمله اللفظ حىت ال يعبث ابللل: أالشرط األو  

  ستعملت اللفظ يف غري ما وضع له اللبس معروف ب اجملاز فاكل خبزا من ابهللا ال أ  ردت وواضح اجلملة ؟ مث قال أان أ

ذن ليس جمازا ابتفاق العلماء إ كل اخلبز نقول هذا عبث ولكن أان من ابب اجملاز استعملته يف أ الثوب معروف و و

 ن مل حيتمله اللفظ كان عبثا .فظ فإن حيتمله الللني به أشرط اجملاز حىت عند القائ

هو ما  عليه و ن يوجد دليل يف الكالم يدل  لغازا ال يقبل أإِ إال كان  دليل عليه يف الكالم و ل  يدن والشرط الثاين: أ

 .ى ابلقرينة هذا من جهة التعريف يسم  

ال لو مل تكن إ ن احلقيقة موجودة وموجودة العلماء جممعون على أقيقة احل ن  ؟ العلماء متفقون على أهل يوجد جماز  

 صل بينها:ن نفْ عندان ثالث مسائل جيب أاس لكن هل يوجد جماز ؟ هم الن  احلقيقة موجودة ما تفا

 وىل .صفاته ؟ هذه األ مساء هللا وصفاته هل وقع اجملاز يف أ مساء هللا واملسألة األوىل : وقوع اجملاز يف أ

 السنة . ن و: وقوع اجملاز يف القرآ الثانية
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 والثالثة : وقوع اجملاز يف اللغة .

  صفاته  مساء هللا و اجملاز ليس واقعا يف أن  أاجلماعة بال نزاع بينهم على  هل السنة وفقد أمجع أ وىل:األ ا املسألةم  أ ❖

        هل السنة بهوا ما يف نزاع بني أانت ، هل البدعالصفات بدعة حمدثة أحدثها أ مساء و القول ابجملاز يف األن  أ و

 ن  يقينيا على أمجاعا إ اجلماعة اتفاقا قطعيا و هل السنة وتفق أا الصفات مساء واجلماعة يف نفي اجملاز عن األ و

الصفات بدعة حمدثة أحدثها أهل البدع  مساء و القول ابجملاز يف األن  أ الصفات و مساء واجملاز غري واقع يف األ

 لة .هذه مسأ

ة  الحظوا دق   ، و صول الفقهوا يف أة ؟ مجهور األصوليني الذين كتبالسن   ن و: هل وقع اجملاز يف القرآلة الثانيةاملسأ ❖

ا م  أ وة السن   ن و اجملاز واقع يف القرآن  افهموها مجهور األصوليني الذين كتبوا يف أصول الفقه يرون أ كالمي و

 ن ومة واحدة يف إثبات اجملاز االصطالحي يف القرآ العلماء احملققون كالمهم فلم جيدوا فيه كل السلف فقد استقرأ 

 م لو قالوا بوقوعه لوجدان هلم ما يدل  ن  ة فإالسن    ن و اجملاز غري واقع يف القرآن   السلف متفقون على أن  ة مبعىن أالسن  

األئمة األربعة فإن قال قائل وجدان يف كالم اإلمام  التابعون و ابلسلف الصحابة ونعين  مل جنده و و على ذلك 

اجملاز يعين  ن  قلنا حنن ال ننع كلمة اجملاز أل جملازاد كلمة افعال العبيف كالم البخاري يف خلق أ محد كلمة اجملاز وأ

 .غة الطريق أان نسيت أن أذكر معىن اجملاز يف الل   و  الذي جيوز 

 .هو الطريق : غة اجملاز يف الل  

سلوب الذي ي جمازا هذا األلح الذي مس  فنحن ال نتكلم عن كلمة اجملاز من حيث املعاجم لكن نتكلم عن هذا املصط

 .بدا ي جمازا مل جنده يف كالم السلف أمس  
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ة الذين  السن   ن وقع يف القرآ اجملاز غري وان  بعض احلنابلة من األصوليني إىل أ بعض الشافعية و ذهب بعض املالكية و و

اجملاز  عريب و نقالوا ؟ قالوا القرآ سلوب عريب ماذا اجملاز أن  إ ن عريب و القرآن  إة قالوا السن   ن ويقولون ابجملاز يف القرآ

هذا غري صحيح ال يلزم من كون األسلوب عربيا على التسليم   ن جماز قلنا هلم أن يكون يف القرآبد  ذن الأسلوب عريب إ

سلوب ى أبمنه ما يسم   ن قطعا واليب العربية ما ال يوجد يف القرآس من األن  ه أسلوب عريب أن يوجد يف القرآن فإن  أب

وب عريب إلظهار ه هذا أسلغري  إنكار املتقدم أن أقول كالما مث أ سلوب الرجوع و؟ يعين أعىن أسلوب العود العود ما م

 ت كما قال الشاعر حب حتري    من شدة شوقي وين  أ

 الدمي رايح وثبت دايري اليت مل يعفها القدم   بلى وغريهتا األأ

ثبت دايري اليت مل يعفها القدم مل يعفها طالب أمني من العرب كانوا يقفون على اإلالشعراء املتقد  ن  أثبت دايري تعرفون أ

 الداير ال زالت قائمة مث ماذا قال ؟ بال و ن  ل ؟ يقول أو  زالت رسومها قائمة إذن ماذا يقول يف األالت قائمة ما ما ز 

 الدمي . هتا الرايح وغري  

ر ى الداي  ىل املكان رأالداير ملا وصل إانت تسكن يف هذه ه من حبه حلبيبته اليت كن  يعين ماذا ؟ يريد الشاعر أن يقول إ

هم متفقون على سلوب ميدحونه يف الشعر لكن  هذا أ عاد و ها هكذا مث  تكون موجودة رآ ها أنمن شدة متني كما هي و

 وبسل أبمر جد   أسلوب اهلزل التعبري عن اجلد   التعبري عن اجلد  أو اجِلد  أبسلوب اجلد  فيه أيضا أ  ون  ه ال جيوز يف القرآن  أ

 اهلزل مثل ما قال الشاعر:

 كلك للضب ذا كيف أي عن هعد  اتك مفاخرا فقل    إذا ما متيمي أ
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ىت لكن الشاعر ماذا يقول قبيلة بين متيم قبيلة حممودة شرعا ح  ذا جاءك شخص من بين متيم وإذا ما متيمي أاتك مفاخرا إ

خر به هذا عدي عن ذا أترك الكالم الذي تفت مفاخرا بنفسه فقل له عدي عن هذا أتركاتك ؟ يقول إذا ما متيمي أ

هذا األسلوب متفق  كل الضب وهو يريد أن يذمه أب سلوب هزل وهذا أ كلك للضبأ كيف أكلك للضب ؟ كيف

 .ن  كل أسلوب عريب يكون يف القرآن  ه ليس يف القرآن إذن هدمنا القاعدة أن  على أ

 .ابلوقوع  ةالسن   ن و على وقوع اجملاز يف القرآنستدل  :قالوا 

 .جلدار ال إرادة له ا ه مائل ون  نقض يريد أي ألوا مثال فوجدا فيها جدارا يريد أن يمثلوا قا :قلنا

علم ابجلدار من كل شيء يسبح لكن هل نعي حنن تسبيحهم ؟ ما هو أ م هللا ؟ هللا خلق اجلدار وأأنتم أعلم أ :قلنا

جبل حد أ  مل يقل النب  حنن ال نعلم أ رادة يعلمها هللا ور إي لكن الذي خلق يعلم فما املانع أن يكون للجداندر 

 .رادة هذه حقيقة فما املانع أن تكون له إ حد احلب وأل  ثبت النب  أ حنبه ؟ و و    حيبنا

 . اسأل أهل القرية  اسال القرية و معىن و و }وااْسأاِل اْلقاْرياةا{ :قالوا

ل القرية للعاقل اسأ  إذا قلنا  ى قرية وما يف القرية كله يسم    البيوت و  هل واأل القرية تطلق على  ن  كل عاقل يدرك أ:قلنا  

ما يف عاقل يت فالان ؟ يقول هل رأ خي يف عاقل يفهم هذا يذهب للجدران ويقول هل رأيتم أ لن يذهب للجدران و

هل القرية يدخلون  أن  ل القرية ألل أهاسأ يعين و }وااْسأاِل اْلقاْرياةا{ريد به اخلاص بداللة السياق فهذا من العام الذي أ

 .يف اسم القرية 
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ل لة يعين حتتاج فقط شيء من البسط القليلكن هذه املسأ توسع ليس درسنا مشرتط ال أن  هكذا يف بقية األمثلة أل و

 :ة السن   ن وفات اجملاز يف القرآالذي يكفي نُ 

هذا   م قالوا هذه حقيقة ون   مل يرد عنهم أالقرآن كامالن فسروا  هم الذي  و  مالسلف الصاحل رضوان هللا عليه  ن  أ  ال:و  قالوا أ

 جماز .

 لة الثالثة .نناقش يف املسأ يت وهذه إن شاء هللا سيأ ا يستفيد معانيه من سياقاته ون   الكالم إن  اثنيا: أ

اجملاز أن ابتفاق أهل  سدا يضحك يصح  أ يتجيوز نفيه ابالتفاق لو قلت لك رأ اجملاز ن  قالوا أيضا أنتم متفقون على أ

 .ه ال جيوز نفي شيء مما يف القرآن ن  ال شك أ يت رجال وتقول يل ما رأيت أسدا بل رأ

 السنة ال جماز فيهما . ن و القرآن  فالراجح أ

ب  هذ اجملاز واقع يف اللغة و ن  غة يرون أهل اللأ  صوليني وغة مجهور األهي هل اجملاز واقع يف الل لة الثالثة: وتبقى املسأ

الشيخ األمني صاحب أضواء  سالم ابن القيم وشيخ اإل سالم ابن تيمية وشيخ اإل بعض الشافعية و هري وداود الظا

ه ؟ ال  املثبتون يقولون الدليل الواقع تقول شربت النهر هل شربت النهر كل   صال وغة أاجملاز غري واقع يف الل   ن  البيان إىل أ

ال  ما فيها من ؟ و كلت النخلة مبا فيها من جذع والنخلة هل ألت ا جماز أكه إذن هذك مل تشرب النهر كل  ن  شك أ

 الكلمة  ن   الكالم كله حقيقة غري أن  إلوا  غة قاالذين نفوا اجملاز يف الل    ذن هذا جماز وأكلت الرطب ؟ أكلت الرطب قالوا إ

ىل  الذي يتبادر إن  إ ىل الذهن وا تبادر إ احلقيقة من   القائلني ابجملاز يقولون إن  تكتسب معانيها من السياق بدليل أ

هذه اليد اجلارحة املعروفة ذهانكم ؟ ن خيتلف حبسب السياق قلت لكم يد إنسان يد زيد ما الذي يتبادر إىل أالذه

يد الفيل  ذا قلت يد النملة وال يد الئقة ابلنملة ؟ إ ذا قلت يد النملة ما الذي يتبادر ؟ هذه اليد ؟ وال ؟ إم صحيح أ
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 يد ن  ا كلها حقيقة على أن  العلماء متفقون على أ ا حبسب السياق ون  إ ىن واحد يف الذهن ؟ قطعا ال ول مها مبعه

ا ختتلف يف الذهن حبسب السياق لو قلت لكم شربت النهر  ن  مع أنسان حقيقة يد النملة حقيقة يد الفيل حقيقة اإل

تيه واحد يقول  كيف الشيخ شرب النهر ؟ حىت أيبريالنهر كهل يف واحد منكم يفكر يقول الشيخ كيف شرب النهر ؟ 

صبحت شربت ما يعين أ  خذت من النهر و أين   أقول شربت النهر يعين أين  القرينة كذا مبجرد أن يسمع أ  له ال هذا جماز و

ق خيال ما السياذا ه هب شربت النهر كل  ين  ل أو   املعىن األن  هو أ احلقيقة يف هذا السياق خيال احلقيقة اليت يقولونا و

 أخذت من املاء فشربت لو قلت لكم رأيت أسدا ين  ا احلقيقة اليت تتبادر إىل كل ذهن أن  إ ن يكون حقيقة وميكن أ

نو و هللا قلت رأيت أسدا يضحك أو رأيت أسدا حامال سيفه لن أييت يف ذهن أحدكم أذا ستفهمون احليوان املفرتس إ

سد الذي هو احليوان حامل السيف على ظهره مث أتيت القرينة فتقول له ال ليس األ ربع وهذا األسد الذي ميشي على أ

ليس له إال معىن واحد ليس هناك ه الرجل الشجاع فن  جاع مبجرد ما يسمع السياق سيفهم أا هو الرجل الشن  إ  املفرتس و

 ال من سياقه وسياقه ال أيخذ معانيه إالكالم ال أيخذ معانيه إال من  و ىل معىن جديدمعىن أييت يف الذهن مث ننتقل إ

ما أدخل يف سياق كل    ختالف السياق وه خيتلف إباجملاز غري واقع بل كل الكالم حقيقة لكن    ن   الراجح أن  لذلك نقول أ

 .و الراجح يف هذه املسائل كتسب معىن حبسب سياقه فهذا ها 

سدا يضحك قلنا نقول هذا هو الرجل  رأيت أه أحياان يتفق على معىن مثالن  :  أللة هل اخلالف لفظيبقيت مسأ

حكام فالقائلون ابجملاز جييزون النفي خنتلف يف األ ن  يف االسم ؟ اجلواب ال ملاذا ؟ أل الشجاع فهل خالفنا لفظي فقط

لك أن تقول أرأيت  حنن ال جنيز النفي فإذا قلت لك رأيت أسدا حامال رحمه ال يصح   لو كان الكالم يف السياق و و

سدا ماذا ؟ حامال رحمه أنت تنفي شيئا آخر أان أثبت أ ثبت شيء و أانا إذا قلت ما رأيت أسدا فأم  ا حامال رحمه أأسد
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    لة عقدية ؟ إذن اخلالف ليس لفظيا مث هل املسأثبات على شيء واحد اإل سدا جمردا فلم يرد النفي وأنت تنفي أ و

طالق بل من العلماء من يثبت اجملاز لقرآن ليست املسألة عقدية إبز يف ااجملا مجاز يف اللغة وه ابلنسبة للن  اجلواب أ و

هل من أ الصفات و مساء و اجملاز ال يدخل األن  ه كما قلنا أهل السنة متفقون على أن  هو يثبت عقيدة السلف أل و

ىل حال ءة هذا بل ننظر إلرباهذا   ال نربأ رم هذا وم هذا جلالصفات فال جنر   مساء ومن جعل اجملاز مطية لتأويل األالبدع 

يف  هل البدع ال ما يلزم وه من أن  تقول إ ك مبجرد ما جتد عاملا يقول ابجملاز تنفر منه ون  ال يصلح أم ابجملاز يعين املتكل  

ز من أجل أن غة جماكثر الليقول أ ن حتذر مثال ابن جين تعرفونه من كبار علماء النحو معتزيل ونفس الوقت جيب أ

قول هذا لننظر نظرة مع ذلك يقول ابجملاز أان أ ابن قدامة صاحب عقيدة سلفية و ثبات عقيدة املعتزلة وإ يتوصل إىل

جة واحدة اس القائلني ابجملاز ليسوا على در ىل الن  مبين على الدراسة العلمية النظر إحتقيقنا هو  علمية جمردة ترجيحنا و

نا لكن   و ننفر منه ويف اجملاز أ هقولصحيح ما نبدعه بقيدة يف الع اجلماعة و     هل السنة حبسب عقيدته من كان من أ

يستعمل اجملاز يف هدم العقيدة السلفية فهذا  هل البدع وا من كان من أم   اجملاز غري واقع أن  عندان أ و نقول هو أخطأ

 السلف . مبتدع استعمل هذا السالح يف هدم عقيدة 

 عثيمني رمحه هلل ؟ قد يسألين سائل منكم ما رأي الشيخ ابن 

   و اجلواب أن  رأي الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا أن ه ال جماز و أن  الكلمات هلا حقائق حبسب أسلوهبا و حبسب السياق 

 و السباق فهي حقيقة يف سياقها و قد صرح هبذا جبالء يف بعض كتبه .

  أمرين:ا املبحث ؟ و اجلواب أن  السبب يعود إىلالشيخ يرى أن ه ال جماز فلماذا عقد هذ فيقول قائل منكم ما دام أن  
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ا تبني  له األمر األو ل: أن  الشيخ عند أتليف الكتاب مل يكن قد تبني  له أن ه ال جماز و بعد أن حبث و قرأ و ازداد علم

      رمحة واسعة على هذا و هذا قد صر ح به الشيخ بنفسه رمحه هللا  حلق آبخر هذا املبحث كالما يدل  أأن ه ال جماز و لذلك  

 ة و فضيلة ألن  العلماء يدورون مع احلق حيث دار .ي  و رجوع العامل عن قول قرره هذه مزِ 

ري و األمر الثاين: أن  هذا الكالم موجود يف كتب أهل العلم الذين يقولون ابجملاز فناسب ذكره ليفهم و إن كان اجملاز غ

 واقع .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 از:احلقيقة واجمل

 وينقسم الكالم من حيث االستعمال إىل حقيقٍة وجماٍز.

 .فاحلقيقة هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له ، مثل: أسد للحيوان املفرتس - 1

فاحلقائق متعلقة ابأللفاظ متعلقة ابلكالم فال  اللهفظقال احلقيقة ما هي احلقيقة ؟ قال الل فظ املستعمل فيما وضع له ، 

ا يقال هذا الكالتتعلق ابألفعال ال فظ الله م حقيقة و هذا الكالم جماز،  يقال هذا الفعل حقيقة و هذا الفعل جماز و إن 

خمرتع   هو كالم املهملهذا خيرج ما يسميه العلماء املهمل من الكالم  اس يف معىن وي الذي يستعمله الن  أ املستعمل

الدجالني  يت احد فيقول شخلبيط مثل كالم الكهان وأي أن أييت أحدان فيخرتع كلمة ال معىن هلاال معىن له مبعىن 

ذن الذي يدخل فيه حقيقة همل فاملهمل هو كالم ال معىن له إشخلبيط نقول له ما معىن شخلبيط ؟ يقول ما يف، هذا م

يما ، يعين فاللفظ املستعمل فيما وضع لهصال، همل فضائع ال معىن له أالكالم املا م  جماز هو الكالم املستعمل أ و
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 اجملاز لفظ مستعمل فيما ن  اجملاز أل هذا التعريف يشمل احلقيقة و ن  ن به له لكن هذا التعريف منتقد ألاملتكلمو  وضعه

 ذن ما الفرق بينهما عند القائلني هبا ؟ يقولون:وضع له إ

 ال .و  ا وضع له أفظ املستعمل فيماحلقيقة الل   ❖

 اجملاز لفظ مستعمل فيما وضع له اثنيا . و ❖

وا املعىن األول لكن أحدثوا معنا معنا جديدا مل يغري ِ  حدثواأ ة اصطلحوا على معىن للكلمة يف األول مث  غهل الل  أ نأفك

ل هذا و  ال يعين الوضع األو  ال فيما وضع له أو   فيه زايدة أبد  ك هذا التعريف اللذل ل وضع اثين وو  جديدا فعندان وضع أ

 ن  غوية ألهذا التعريف خاص ابحلقيقة الل  يت وعرفية كما سيأ شرعية و لغوية و احلقائق ن  التعريف أيضا اعرتض عليه أل

ال يف اصالح و  فظ املستعمل فيما وضع له أمن زايدة اصطالح التخاطب الل    بد  لذلك قالوا ال  صل يف الوضع وهذا هو األ

فظ املستعمل و كان يف العرف الل  غة أو كان يف الشرع أكل اصطالح بني املتخاطبني سواء كان يف الل    التخاطب ليشمل

سالم ابن تيمية رمحه هللا قال هذا ما قيل يف تعريف احلقيقة شيخ اإل دقال يف اصطالح التخاطب هذا أو  فيما وضع له أ

 هناك وضعا ن   أال مث  و   هناك وضعا أن  أنتم تدعون أقال جماز كيف ؟  ىل حقيقة و على بطالن تقسيم الكالم إمما يدل  

ه حقائق حبسب وضع اثين فالكالم كل   ل وو  ه كان هناك وضع أن  ال تستطيعون أن تثبتوا أين لكم هذا ؟ أ اثنيا فمن

 سياقه .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .فخرج بقولنا: "املستعمل" ؛ املهمل، فال يسمى حقيقة وال جمازاً 

 ال يتعلق به معىن .ه ن  أل



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

138 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 .وضع له" ؛ اجملازو خرج بقولنا: "فيما 

 ال .و  ه ليس موضوعا أال كان اخرتاعا لكن  إ اجملاز موضوع و ن   ال شك أن  ال ألو  ا خيرج لو قلنا أن  إ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .وعرفيةوتنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام: لغوية وشرعية 

 ىل:تنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام حبسب اخلطاب تنقسم إ

 غة .ان الكالم من أهل الل  إذا كذلك  لغوية: و ❖

 السنة . ذا كان الكالم من الكتاب وذلك إ ىل شرعية: وإ و ❖

 مثلة .األ يت معانيها وأت اس واس يف عرف الن  ذا كان الكالم بني الن  ذلك إ ىل عرفية: وإ و ❖

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 فاللغوية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اللغة.

 " ؛ احلقيقة الشرعية والعرفية.: "يف اللغةفخرج بقولنا

 .مثال ذلك الصالة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه يف كالم أهل اللغة

ا اليوم غة يف املوجود يف الكتب ليس املستعمل بيننصل الل  غة يف أالل  ال يف و  فظ املستعمل فيما وضع له أغوية هي الل  فالل  

ن كان استعماهلا ال زال قائما فهي حقيقة غوية هي املوجودة يف الكتب فإا الل  ن  إ  يت هذه العرفية واملستعمل بيننا اليوم سيأ
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فليجب فإن   حدكمإذا دعي أ)قال      لذلك النب    غة مبعىن الدعاء والة يف الل  الة، الص  مثال ذلك قال الص  و  لغوية  

هل العلم  بعض أقال  غوية ويدعوا فهذه حقيقة لمعىن فليصل هنا فل ن كان صائما فليصل(إ كل وكان مفطرا فليأ

ا نقول اللهم صل على على فعندمعلى عبده هي ثناؤه عليه يف املأل األ لذلك صالة هللا غة هي الثناء والة يف الل  الص  

ا عليك هب ى هللامرة صل    ذا صليت على النب  إ على وعلى نبينا يف املأل األثين أنا نا نقول اللهم اي ربن  معناه أحممد 

 ا الدعاء ون  غة حقيقتها أالة يف اللذن الص  إ هذا فضل عظيم، على عشر مرات وعشرا أي أثىن هللا عليك يف املأل األ

احلقيقة اللغوية يقابلها جماز   غة وال يف الل  و  ذا املعىن أه وضع هلن  هو احليوان املفرتس ألغة  سد يقولون يف اللمثال األ ،  الثناء

سدا يضحك أو رأيت أسدا  أذه حقيقة لغوية عندما تقول رأيت دا هسجملاز فعندما تقول رأيت ألني ابالقائ لغوي عند

ل احلقيقة ه يقابن  شجاع فيقولون هذا جماز لغوي ألال ا هو الرجلن  إ  سد هو احليوان ؟ يقينا ال وحامال رحمه هل هذا األ

 ن  م وال جماز ؟ هذه جماز ال يتصور أحقيقة لغوية عندهسدا على احلائط على اجلدار هذه اللغوية طيب لو قلت رأيت أ

، أما   غة عند القائلني بهسد على احلائط فهذا جماز ابحلذف يف الل  د فوق احلائط ولكن املقصود هنا رأيت صورة األساأل

سد احليوان أن ه األ   الا حامال رحمه هل هناك عاقل يفهم أو  سد: رأيت أ  عندما يقول العاقل:  ه ال جماز يقولون  ن  القائلون أب

 ىل الرجل الشجاع ؟ مث ينتقل ذهنه بعد ذلك إ؟ 

 .لرجل الشجاع ه ان  ا ابجلملة يفهم أن  إ ال و: اجلواب 

 قال املؤلف رمحه هللا :  

 واحلقيقة الشرعية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف الشرع .

 .فخرج بقولنا: "يف الشرع" ؛ احلقيقة اللغوية والعرفية
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ذلك: الصالة، فإن حقيقتها الشرعية اْلقوال واْلفعال املعلومة املفتتحة ابلتكبري املختتمة ابلتسليم،  المث

 .الشرع على ذلكفتحمل يف كالم أهل 

 

ما يف العرف  خرج ما يف اللغة وضع له يف الشرع و قوهلم يف الشرع أفظ املستعمل فيما و هي الل  : احلقيقة الشرعية     

تفهمها مبعىن الدعاء و الثناء ل ، هالة حاديث فوجدت كلمة الص  جئت تقرأ يف القرآن أو تقرأ يف األذا : إمثال ذلك، 

ا تنظر إىل حقيقة الص الة يف الشرع   ال و  :  اجلواب  ،  الثناء  ا الدعاء ون  يقتها أغة حقالة يف الل  الص    ن  ؟ ألن  تقدم معنا أ إن 

فعال مفتتحة ابلتكبري وخمتتمة ابلتسليم  ذات أقوال و أة يتقرب هبا إىل هللالصالة يف الشرع عبادهي ؟ فحقيقة ا   ما 

الة ما معىن الص  ،    ال املسجد احلرام(اه إلف صالة فيما سو صالة يف مسجدي هذا خري من أ):عندما قال النب  

ختتتم  تفتتح ابلتكبري و فعال اليت تستفتح واأل قوال وقيقة الشرعية هي العبادة ذات األالة يف احلالص  : نقول   ؟ 

ال املسجد خري من ألف فرض فيما سواه إ    فصالتك الفرض يف مسجد النب  ،  يدخل فيها صالة الفرض  ابلتسليم ف

ال املسجد خري من ألف صالة نفل فيما سواه إ    يدخل فيها صالة النفل فصالتك النفل يف مسجد النب    و،  احلرام  

ال لف صالة جنازة فيما سواه إأري من خ  النب  مسجد  زة فصالتك اجلنازة يفيدخل فيها صالة اجلنا و احلرام 

ل فيها صالة اخلسوف كل صالة ذات يدخ يدخل فيها صالة الكسوف و يدخل فيها صالة العيد و املسجد احلرام و

لشرعي  لشرعية اجملاز ايقابل احلقيقة ا ختتتم ابلتسليم دخلت يف لفظ الصالة حقيقة و فعال تفتتح ابلتكبري وأ و قوالأ

من كان  ا يقولون هذا جماز كما تقدم معنا يف احلديث ون  الة مبعىن الدعاء كأذا استعملت الص  ذلك إ  ولقائلني به عند ا
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ليصلي على احلقيقة هم يقولون   هل العلم قال على ظاهره على احلقيقة من كان صائما فليقم وصائما فليصلي بعض أ

 يدعوا هلم . املقصود الدعاء من كان صائما فليدع هلم يعين يؤنس قلوهبم ابحلضور و ن  أ لكن األصوب هو يصلي و و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 واحلقيقة العرفية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف العرف.

 .فخرج بقولنا: "يف العرف" ؛ احلقيقة اللغوية والشرعية

 .ربع من احليوان، فتحمل عليه يف كالم أهل العرفت اْلمثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذا

اس يف خماطباهتم ما تعارف هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف العرف ما هو العرف ؟ ما تعارفه الن  :احلقيقة العرفية 

 اللغة الولد يفالولد، ال يف العرف مثال ذلك و  ينهم من معاين فهذه حقيقة عرفية إذا كانت موضوعة أاس فيما بعليه الن  

ظِه اْلُنث ايانْيِ  يُوِصيُكمُ }نثى يف القرآن هو ما ينسب إىل اإلنسان ذكرا كان أو أو  ِر ِمْثُل حا ُ يف أاْوالادُِكْم لِلذَّكا فالولد  {اَّللَّ

ت لكم  قلين  العرف الولد يطلق على الذكر فلو أن يف األنثى لكن اآل ن يطلق على الذكر ويف القرآ صل اللغة ويف أ

ذا ه يف عرفنا إ ن  مساه مرمي ملاذا ؟ أل ، شوفوا الشيخ يقول جاه ولد وحكون مين  ت البارحة بولد مسيته مرمي كان تضزقر 

مها على أوالد عطها قس ِ أقلت  عطيتك مائة رايل وألنثى هذه حقيقة عرفية فلو أمسعنا لفظ الولد فهمنا الذكر دون ا

مثال ذلك أيضا  نثى وه يف عرفنا إذا قلنا الولد فهو الذكر دون األن  ر أل تعطي إال الذكو ك يف هذه احلال ال ن  فالن فإ

غة ما أردت أن أقول صل اللدابة يف أ انغة أصل اللغة كل ما يدب على وجه األرض ففي أصل اللالدابة فالدابة يف أ

النملة   الثعبان دابة و  و  اجلمل دابة  ض ور أمشي على وجه األ  رض و أدب على وجه األين  ان دابة ألأغة  صل اللأنت يف أ

ه يساوي عنده أن ن  لذلك لو قلت لشخص أنت دابة رمبا ضربك أل دابة لكن يف عرفنا الدابة خاصة ابحليوان يقينا و
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ربع سب األعراف يف بعض األعراف الدابة هي ذوات األربع اليت متشي على ذوات األنت حيوان مث ختصص حبتقول له أ

أهل الكتب   يف بعض البلدان الدابة تطلق على احلمار فقط و  ثنتني واه ميشي على  ن  ابة ألد  ىالطري ال تسم  ى دابة فتسم  

األرايف ال زالوا يقولون  هل الصعيد و أن  أخربين بعض اإلخوة أ ذا ذكروا هذا يقولون الدابة يف مصر مبعىن احلمار وإ

حيمل الكالم يف كل أصل على  عرفية وذه حقيقة ال شاة فه سا وال فر  ذا قال دابة يعين احلمار ما يعين مجال وهذا إ

ة حيمل على احلقيقة السن   ن وأ يف القرآذا جئت تقر غة حيمل على احلقيقة اللغوية إهل اللحقيقته فإذا جئت تتكلم عن أ

 صل .ل على احلقيقة العرفية هذا هو األاس حيمذا جئت يف عرف الن  الشرعية إ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

حلقيقة إىل ثالثة أقسام: أن حنمل كل لفظ على معناه احلقيقي يف موضع استعماله، فيحمل فة تقسيم اوفائدة معر 

يف استعمال أهل اللغة على احلقيقة اللغوية، ويف استعمال الشرع على احلقيقة الشرعية، ويف استعمال أهل 

 .العرف على احلقيقة العرفية

يفسر القرآن   ة ون ابلسن  ال ابملعاين الشرعية يفسر القرآن ابلقرآن يفسر القرآو  ؟ يفسر القرآن أ  علماؤانماذا يقول  لذلك    و

يوجد ما يفسرها يف  ن ملبة يف التفسري هلا حكم املرفوع فإاثر الصحا آن  هل العلم أأقد قال بعض  اثر الصحابة وآب

الة إذا  ىل العرف فمثال الص  ل إنتقِ أُ ددها اللغة ما حين مل يوجد يف القرآن مبا يف اللغة فإل إىل اللغة فيفسر نتقِ أُ ع الشر 

د ن مل جنحة ابلتكبري املختتمة ابلتسليم فإفعال املفتتاأل قوال وا العبادة ذات األن  وردت يف النصوص نفسرها ابتداء أب

يف ديدا ا حتن مل جند هلهذه معانيها معروفة من اللغة فإض ر األ ىل اللغة مثل الشمس وللفظة معىن يف الشرع انتقلنا إ
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ال يف اللغة ما  ىل العرف مثل السفر ما هو املعىن الدقيق للسفرِ ؟ ليس يف الشرع ما حيدده من كل وجه واللغة انتقلنا إ

 .لو من بعض الوجوه كما قررانه يف شروحنا يف الفقه  ىل العرف ودده من كل وجه فريجع يف حتديده إحي

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 . ضع له، مثل: أسد للرجل الشجاعملستعمل يف غري ما و واجملاز هو: اللفظ ا

ن خنرتع للكلمة معنا  اجملاز أن   معىن ذلك أن   ألفظ املستعمل يف غري ما وضع له لو قلنا هذا ملا صح  هو الل  : اجملاز 

 بد  فال للغةىل ا اللغوي الذي ينسب إن  حنن الذين سنخرتع سيصبح عرفيا أل اذا كن  ال عرفيا ؟ إ جديدا فيصبح لغواي و

يعين  ال،و  للفظ املستعمل يف غري ما وضع له أاجملاز هو ا ن يقال ولذلك الصواب أ ن يكون اجملاز موضوعا يف اللغة وأ

ل للحيوان املفرتس مث وضعها العرب للرجل الشجاع و  ابلوضع الثاين قال مثل أسد للرجل الشجاع قالوا أسد يف الوضع األ

 هذا ال دليل عليه . و

 رمحه هللا : ملؤلفقال ا

 فخرج بقولنا: "املستعمل" ؛ املهمل، فال يسمى حقيقة وال جمازًا.

 قيقة.وخرج بقولنا: "يف غري ما وضع له" ؛ احل

 ال كما قلت لكم .و   أن نقول أال بد   و

يسمى يف قال املؤلف رمحه هللا : وال جيوز محل اللفظ على جمازه إال بدليل صحيح مينع من إرادة احلقيقة، وهو ما 

 .علم البيان ابلقرينة
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 الكالم قد يكون له معىن ن  يستعمل الكالم يف املعىن اخلفي إال بدليل أل نعامة يف الكالم ال جيوز أهذه القاعدة  و 

 املقصود ن  لضاع املقصود من الكالم أل  إال ال بدليل ويستعمل الكالم يف املعىن اخلفي إ نمعىن خفي ال جيوز أ ظاهر و

هو ما    يف حالة واحدة مستثناة والعليه إ  هام فال جيوز أن يستعمل الكالم يف معنا خفي إال بدليل يدل  فاإل  من الكالم

ان أ فهذه جيوز استخدام الكلمة فيها يف املعىن اخلفي بدون دليل يعين جئت تطرق الباب علي وى ابملعاريض، يسم  

قول رمبا ما تنام يف تلك الليلة فأ يقع يف نفسك شيء و   متعب تغضب وين  ك إذا قيل لك أن  أان أعرف منك أ  متعب و

 هلا معىن خفي و هو النوم و اس ويب راقد راقد هنا له معىن ظاهر عند الن  أان مضطجع قل له أان راقد قل له أ للولد و

ا استفدان من ه لو كان هناك دليل من  لمة يف املعىن اخلفي بدون دليل ألان هنا استعملت الكهو االضطجاع بدون نوم فأ

ال إ ال بدليل واستعمال الكالم يف املعىن اخلفي إصل فال جيوز ا من حيث األم  ريض شيئا فهذا جائز للمصلحة أملعاا

ن يوجد دليل يدل لذلك يقولون يشرتط للمجاز أ  فهام وهو اإل  ضاع املقصود من الكالم و لضاعت الثقة يف الكالم و

د رجال شجاعا نقول ما يصلح نت تقصأ  سدا اليوم ولت رأيت أك قن  رينة فلو ألقى ابهو ما يسم    و     عليه يف الكالم  

أيت أسدا أيكل تفاحة معلوم أن األسد الذي ن تقول مثال ر المك ما يدل على املقصود فيشرتط أه ليس يف كن  هذا أل

 وحقيقة  على الصحيح هو كما قلنا نت تقصد رجال شجاعا فهذا جائز وهو احليوان املفرتس ما أيكل التفاح إذن أ

 ليس جمازا . 

 قال املؤلف رمحه هللا :

ويشرتط لصحة استعمال اللفظ يف جمازه: وجود ارتباط بني املعىن احلقيقي واجملازي، ليصح التعبري به عنه، وهو  

 .ما يسمى يف علم البيان ابلعالقة
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قة فال يكون املعىن اجملازي الثاين نوع عال ل وو  هذا الشرط الثاين لصحة اجملاز أن يوجد بني املعىن األصلي املعىن األ 

استغربتم  با كلت اليوم ثواب طي   قلت لكم أين  لذلك مثال لو أ من وجود عالقة و بد  ل من كل وجه الو  الثاين غريبا عن األ

ال  ن  ليس جمازا أل با يقولون لك هذا خبل وقصد خبزا طي  قلت لكم ال هذا جماز أان أ كل ثوب وأنتم كيف الشيخ أي

شهرها عالقة  األصوليني لكن أ   نواعها كثرية عند البالغيني وهذه العالقة أ  و  اخلبز  ال عالقة بني الثوب و  بد من عالقة و

 حنو ذلك . عالقة اجلزء ابلكل و املسبب و قد تكون العالقة عالقة السبب و املشاهبة و

 ريها.قال املؤلف رمحه هللا : والعالقة إما أن تكون املشاهبة أو غ

 "استعارة" ؛ كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع.فإن كانت املشاهبة مسي التجوز 

فظ ى ابالستعارة يعين استعري اللا يف الصورة فهذا يسم  م  إ ا يف الصفة وإم  املشاهبة  ن كانت العالقة هي املشاهبة وإ 

هي الشجاعة   هذا الرجل هي يف الصفة و  املفرتس و  سدا حامال رحمه املشاهبة بني احليوانللمعىن الثاين كما تقول رأيت أ

 هذا شجاع . فهذا شجاع و

قال املؤلف رمحه هللا : وإن كانت غري املشاهبة مسي التجوز "جمازًا مرساًل" إن كان التجوز يف الكلمات، و "جمازاً  

 .عقليًّا" إن كان التجوز يف اإلسناد

ليس يف اإلسناد  كان يف الكلمة ون  ى جمازا مرسال إيسم   كالمال  ن يفن كا هذا إن  إن كانت العالقة غري املشاهبة فإ 

العشب ؟ املطر فهذا  ذا قلت رعت املاشية املطر هل املاشية ترعى املطر ؟ املاشية ترعى العشب لكن ما سبب خروجفإ

عىن احلقيقي لى امللكلمات عن تكون اا يف اإلسناد فمعناه أم  أكلمة املطر فهو يف الكلمات  ع يف  اجملاز وق  ن  جماز مرسل أل

غري فاعله مثال ذلك عندهم قالوا أن تقول أنبت املطر العشب  ىل از يكون يف إسناد الفعل فيسند الفعل إلكن اجمل
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هو أين اجملاز عندهم ؟ يقولون يف إسناد الفعل  العشب هو العشب كما املطر هو املطر و نبات على وجه احلقيقة واإل

 م لنا لنصلي عليه ود ِ ماته املرض شخص قُ ن مثل أن يقال أاملنبت هو هللا أيضا يقولو  طر واملىل حيث أسند اإلنبات إ

ه أسند ن  لها حقيقة لكن يقولون هذا جماز ألماته املرض فهذه كقال ملاذا مات مباذا مات ؟ قال أ لشخص آخر سأ

لة هذه املسأ  سناد وه متعلق ابإلن  جماز عقلي أل  هن  جل فهذا يقولون إ  ماته حقيقة هو هللا عز والذي أ  و  ىل املرضإماتة  اإل

 األسباب ال أثر هلا يف ن   األسباب جمرد أمارات ال أثر هلا يف املسببات أن  هو أ صل فاسد وهذه األمثلة مبنية على أ

جل  ز ومر هللا عأ ذن هللا ومؤثرة فيها إب سباب مرتبطة ابملسببات واأل ن  هذا غري صحيح فإ و مارةاملسببات جمرد أ

من بعد هلل  مر كله من قبل واأل ب وبَ سَ ذن هللا سبب ومُ  املطر ينبت العشب إبن  شب حقيقة ألفقوهلم أنبت املطر الع

ضرة فهذه نبت املاء اخلُ إذا قلت أ  هي احلقيقة الكربى و  جل اخلضرة فهذه حقيقة و  نبت هللا عز وجل فإذا قلت أ  عز و

 اجلماعة هذه حقيقة و هل السنة واإلنبات فعلى أصول أ ا يف اإلنبات فيحصل به املاء سبب جعله هللا مؤثر  ن  حقيقة أل

هذا املثال من   ن  إِ اجلماعة أن يقول    هل السنة واز ما يستقيم ملن يعتقد عقيدة أ على قول القائلني ابجملهذه حقيقة حىَت 

 ابب اجملاز .

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ."املطر" جماز عن العشب، فالتجوز ابلكلمةل: رعينا املطر، فكلمة مثال ذلك يف اجملاز املرسل: أن تقو 

الذي  ك تقول رعينا ون  از الكلمة يف نفس املثال جماز اإلسناد ألفيها جم سناد واملطر احلقيقة هذه فيها جماز اإل رعينا

ك ن  ا جماز الكلمة أليهف ا هو من الدواب ون  إالفعل حقيقة  و لكم ويرعى يف احلقيقة الدواب فأسندت الفعل لك أ

 املقصود رعينا العشب الذي نبت بنزول املطر . قلت رعينا املطر و
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

ومثال ذلك يف اجملاز العقلي: أن تقول: أنبت املطر العشب فالكلمات كلها يراد هبا حقيقة معناها، لكن إسناد 

 .عاىل فالتجوز يف اإلسنادت اإلنبات إىل املطر جماز؛ ْلن املنبت حقيقة هو هللا

 مثلة .علمتم ما فيه علمتم ما يف هذه األقد  و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ومن اجملاز املرسل: التجوز ابلزَيدة، والتجوز ابحلذف.

ْيٌء{ ]الشورى:   ِمْثِلِه شا ثل املِ لتأكيد نفي  [ فقالوا: إن الكاف زائدة  11مثلوا للمجاز ابلزَيدة بقوله تعاىل: }لاْيسا كا

 عن هللا تعاىل.

ن يستغىن  غري املشاهبة اجملاز ابلزايدة أبن يزاد حرف أو كلمة ميكن أ من اجملاز املرسل الذي هو يف الكلمات بعالقة     

ْيءٌ جل  مثلوا لذلك بقول هللا عز و استقامته و عنها مع صحة الكالم و ِمْثِلِه شا ة قالوا فالكاف هنا زائد { }لاْيسا كا

ه ليس يف القرآن شيء زائد ن  ألكن املعلوم  عراب ليس مثله شيء واإل عمال وقيم بدونا من حيث األم يست الكالن  أل

 ن  ول صلة فيقول الكاف صلة من صلة ألهل العلم يقول صلة ما يقول زائدة يقلذلك بعض أ ن يستغىن عنه وميكن أ

على نفي التماثل فال   نفي املثل هنا دل    ن  ق املعىن أل منها لتحقبد  الكاف هنا ال  ن  الصحيح أ  املعىن من دونا صحيح و

ملساوي الشبيه هو ا  املثيل هو املساوي من كل وجه و  شعرت بنفي التشبيه فال شبيه هلل والكاف أ جل و  مثيل هلل عز و
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جل  هللا عز وتعاىل فال يصلح يف حق  نه وال شبيه هلل سبحا ه ال مثيل هلل ون  من وجوه ال من كل وجه فاآلية أفادتنا أ 

 ال قياس الشمول كما تقدم معنا . و  قياس التمثيل 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

[ أي: واسأل أهل القرية؛ فحذفت "أهل" جمازًا،  82ومثال اجملاز ابحلذف: قوله تعاىل: }وسئل القرية{ ]يوسف: 

 البيان.وللمجاز أنواع كثرية مذكورة يف علم 

ا ن  إ ل احليطان ويسأ ن يذهب وأبيهم أ م مل يريدوا منن  املعلوم أ اسال القرية قالوا و و يعين قالوا مثال اجملاز ابحلذف

طان ؟ ال يوجد عاقل يفعل ل احلييسأ  ل القرية يذهب وهل هناك عاقل إذا قيل له اسأ  هل القرية قلنا وأرادوا أن يسأل أ

خذت معك الفالنية تصدق هبا على القرية فأ يةنت من القر قلت تصدق هبا على القرية أ رايل ولف هذا لو أعطيتك أ

صنعت قلت تصدقت على  قلت لك ماذا كل ما جئت عند حائظ دققت مائة رايل يف احلائط و  ذهبت و مسامري و

ه ال  ن  مباشرة أخذك للطبيب فإ على احلائط هذا مائة ذا بك تريين على احلائط هذا مائة والقرية قلت أرين فأخذتين فإ

يطلق على  هذا يطلق على البيوت و ي مبعىن اجلمع ور ِ لذلك القرية من القَ  ل احليطان وهذا أن تسأعاقل يفهم من 

 ليست جمازا .  كلها حقيقة فهنا هذه حقيقة و  ساكين البيوت و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

لفقه؛ ْلن داللة وإمنا ذكر طرف من احلقيقة واجملاز يف أصول ا البيان.وللمجاز أنواع كثرية مذكورة يف علم 

 .ز، فاحتيج إىل معرفة كل منهما وحكمه. وهللا أعلماْللفاظ إما حقيقة وإما جما
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 نواع فهذه موجودة يف كتب البالغة . ا األم  ا حيتاج إىل األحكام ال إىل األنواع أن   األصويل إن  مبعىن أ

 رمحه هللا :قال املؤلف 

 تنبيه:

 حلق الكالم هبذا التنبيه . له أه ال جماز فلما تبني  ن  له أ تبني  قدم قبل أن يه هللا كتب الكالم املتتنبيه الشيخ رمح

 قال املؤلف رمحه هللا :

 تقسيم الكالم اىل حقيقة وجماز هو املشهور عند أكثر املتأخرين يف القران وغريه

 ن   له أه تبني  ن  أكثر العلماء أل جماز هو املشهور عند أكثر املتأخرين مل يقل عند ىل حقيقة والكالم إانتبهوا يقول تقسيم 

مل يتفق عليه املتأخرون إذن تقسيم  ا هذا اصطالح حادث ون  إ جماز و ىل حقيقة وتقدمني ما كانوا يقسمون الكالم إامل

 وخرون مل يتفق عليه املتأ خرون مل يقل به املتقدمون وتفق عليه املتأمل ي جماز مل يقل به املتقدمون و ىل حقيقة والكالم إ

 خرين .ا قاله أكثر املتأن  إ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 وقال بعض أهل العلم: ال جماز يف القرآن 

منهم  جماز ومنهم ابن القيم قالوا ال  سالم ابن تيمية ومنهم شيخ اإل منهم داود الظاهري و هل العلم وقال بعض أ

دلة قد تقدمت األ ن وألة قالوا ال جماز يف القرآهو من أقوى من تكلم يف هذه املس مني الشنقيطي والشيخ حممد األ

 :تقدم بيانا لكن ألمهية املوضوع نعيدها قد  يت وهلذا القول أدلة كثرية لكن أقوى احلجج هي ما أي على هذا و
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رده على قائله فلو قلت لك رأيت أسدا يضحك  اجملاز جيوز نفيه و ن  على أ أهل اجملاز متفقون ن  أ:احلجة األوىل  ❖

 الذي ن  ك ترى أن  ا ألم  إ صال وا لنفي الرؤية أم  ن تقول يل ما رأيَت أسدا إأأسدا حامال رحمه جيوز لك  أيتو ر أ

ن اجملاز متنافيان ال ميكن أ ن وه ال جيوز نفي شيء يف القرآن إذن القرآن  قينيات الدين أمن يو ه ليس شجاعا رآ

  قلت لك هللا عز وين  في شيء منه ابتفاق املسلمني فلو أوز نن ال جيالقرآ جيتمعا اجملاز جيوز نفيه ابتفاق قائليه و

ْيءٌ  }جل قال  ِمْثِلِه شا  وىل .األن تقول يل ال ليس مثله شيء هذه احلجة فليس لك أ { لاْيسا كا

 وضع اثن هو اجملاز و ل هو احلقيقة وو   اجملاز فيه وضع أن  القائلني ابجملاز متفقون على أ ن  احلجة الثانية : أ  و ❖

اجلماعة يف القرآن    هل السنة ووضع اثين عقيدة أ  ل وو   فكيف يكون يف كالم هللا وضع أن كالم هللا القرآن  علوم أملا

ن هو كالم هللا القرآ وضع اثين و ل وو  از من وضع أ يف اجملبد  هل اجملاز يقولون ال أن  تنفي اجملاز يف القرآن يقينا أل

 تعاىل . هللا يتكلم مىت شاء سبحانه و كله على املعاين احلقيقية وين بل  وضع اث ل وو  كالم هللا ليس فيه وضع أ  و

ه ن  ع يف اللغة فإإذا مل يق ه مل يستقم ابلقائلني ابجملاز دليل يسلم على وقوع اجملاز يف اللغة ون  إاحلجة الثالثة: قالوا  و ❖

 ن . غري واقع يف القرآ

 ن ؟ اجلواب ال واللغة يصلح يف القرآكل ما يصلح يف وي فهل  سلوب لغه أن  منا لكم أقالوا سل   : احلجة الرابعة و ❖

 هو الرجوع عن الكالم ى ابلعود وساليب البالغة عند العرب ما يسم   من أن  ألذلك ذكرت لكم سابقا 

 ميَُ الدِ  و حُ رايَ هتا األَ ريََ ى وغَ لَ ب َ      مُ دَ يعفها القِ مل ي التي ابلدايرِ  فْ قِ 

 ا مر  ه مل  ن  اس منها لكن يظهر أ انتقل الن   القرية يف احلقيقة قد هتدمت و ر ابلقرية وم  ا ه ملن  هذا الرجل الشاعر يظهر أ 

 القرية فقال قف ابلداير اليت مل يعفها القدماس يف الن   ا قائمة ون  شدة حبه هلا رأى القرية كأ لقرية من شوقه حلبيبته واب
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غريهتا   له بلى قد هتدمت من القدم ون املوجود مث تبني  ه من شدة شوقه ذهل عن  ال زالت قائمة كما هي هذا يظهر أ

رجوعا الشاعر يعرف كل شيء من األصل لكن يريد أن   ىاملطر فهذا يسم   الدمي السحاب و ح اليت متر ورايح، الرايال

م إذا قالت  ما يقوله بعض الكذابني لزوجاهته غفل عن مجيع احلقائق مثل  ن  ة شوقه حلبيبته كأهذا يريد أن يظهر شد    يظهر

هي معه  هو كذاب رمبا و نِت وعملك فيه اختالط للنساء قال أصال أان ما أرى إال أ نت ملاذا تعمل مع النساء وله أ

ن فليس كل ما صلح البالغة ال يصلح يف القرآ هل البيان ولبليغ عند أإذا مرت امرأة لوى عنقه فهذا األسلوب العريب ا

 ن الكرمي .القرآا يف واقع اس كان صاحلا ويف لسان الن  

 :قال املؤلف رمحه هللا 

 وقال بعض أهل العلم: ال جماز يف القرآن

 اإلسفراييِن رمحه هللاوقال اخرون: ال جماز يف القران وال يف غريه، وبه قال أبو إسحاق  

 الشيخ: وداود الظاهري .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 قيطيومن املتأخرين العالمة الشيخ حممد اْلمني الشن

موقف الشيخ من  مل يظهر يل ن مل يتكلم عن اللغة و كالم الشيخ األمني رمحه هللا كان كله عن القرآن  احلقيقة أ       

ا ن  كالم الشيخ كله يف اجملاز إ  ن وا موقفه من اجملاز يف القرآن فهو أوضح من الشمس ال جماز يف القرآم  اجملاز يف اللغة أ

 ن .قرآصب على نفي اجملاز يف الان
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 .انقصاء القرون الثالثة املفضلةوقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطالح حادث بعد 

مل  أهو اصطالح حادث ؟  اس على النحو ومل يصطلح الن  ماذا يف ذلك أ ه اصطالح حادث فيقول القائل ون  نعم إ 

طالح حادث هو اص اس على علم البالغة ومل يصطلح الن  هو اصطالح حادث ؟ أ وصول الفقه اس على أيصطلح الن  

 مرين:ا يذم إذا وجد أحد أن  طالح احلادث إ االصن  ؟ ماذا يف ذلك ؟ نقول أ

 ذا مل يكن معناه مستقيما فليس له حقيقة وهذا موجود يف اجملازل : إذا مل يستقم معناه إو  األمر األ ❖

 .ه مفاسد بت عليذا ترتاألمر الثاين: إ و ❖

خر فال عالمة على اجملاز أبطلها اآلقال واحد منهم ما القائلني ابجملاز كل   ن  كال األمرين موجودان يف اجملاز فإ  و     

مثل هذا  يضا ترتبت عليه مفاسد عظيمة منها احنراف بعض املسلمني يف العقيدة ابستعمال اجملاز وأ حقيقة له تسلم و

 ال شك . يرتتب عليه هذا مذموم واالصطالح احلادث الذي 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .  عليها أن هذا القول هو الصوابونصره أبدلة قوية كثرية تبني ملن اطلع 

ان قلت الكالم هل اخلالف لفظي ؟ ألذلك عقد هذا التنبيه تقدم   له ابلقراءة وتبني   ليه الشيخ وهذا الذي رجع إ    

النافون للمجاز على املعىن لكن يقول نفاة  اجملاز و لقائلون ابحلقيقة واين دائما قد يتفق ااخلالف ليس يف املع ن  إلكم 

هل هذا اخلالف لفظي ؟ يعين مثال إذا قلت لكم أكلت النخلة يقول القائلون ابجملاز هذا جماز ف از هذه حقيقة واجمل
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 كل من السعف ونكم يقول الشيخ اليوم أاحد مفيه و كلت من متر النخلة ما  أين  كم مجيعا ستتفقون على أن  اليوم فإ

 الشيخ استعمل اجملاز و ن  متفق على املعىن لكن بعضكم يقول أه التمر فهو ن  أأكل من ليف النخل ال الكل سيفهم 

 ن ال يرتتب عليه شيء و شرط اخلالف اللفظي أن  ل هذا اخلالف لفظي ؟ اجلواب ال ألبعضكم يقول هذه حقيقة ه

ذا قلت لكم شربت النهر قطعا هذه حقيقة ال جييز نفيه إ ذي يقولال جماز جييز نفيه و الذي يقول هذا هنا يرتتب عليه

 ن  يدرك أ قلخ اليوم شرب النهر كل عاالشي ن  سيذهب يتفقد النهر هل هو موجود أو غري موجود أل ال يوجد عاقل

 وهو ثقة وجب تصديقه  خرب هبا وأمن  ونفيها  ال جيوز املعىن شربت من النهر لكن نفاة اجملاز يقولون هذه حقيقة و

لة حبثا  حبثت هذه املسأين  أاحلقيقة و لة احلقيقة واجملاز ردها على قائليها فهذه مسأ القائلون ابجملاز يقولون جيوز نفيها و

ه ال ن  ت يقينا أ ازددكالم العلماء املتقدمني  صوليني وكالم األ  البيانيني و ت يف كالم البالغيني وما قرأكل    طويال قدميا و

ال سابقا قد ضربت لكم مثا خذ معناه بسياقه وا أين   الكالم إن  أ ن وال يف القرآ حي يف اللغة وجماز ابملعىن االصطال

لت  ذا قهي هذه اليد طيب إ ىل اليد املعروفة واألذهان تنصرف إ اليد تتضح حبسب السياق إذا قيل اليد مطلقا فإن  

الكل يقول حقيقة هنا ما  مباشرة تعرف يد العربة وىل العربة ؟ ي مث تنتقل إىل يدرف ذهنك إلك يد العربة هل سينص 

 خر واز يقولون يد العربة حقيقة طيب إذا قلت لك يد الفيل ستذهب إىل معىن آجماز حىت القائلني ابجمل يف حقيقة و

 لفيل ولت لك يد النملة لو قلت لك يد ااملعىن خيتلف تقييدا يف ذهنك ق ن  هي حقيقة عند اجلميع مع أ يد أخرى و

يد النملة سواء بل   يد الفيل و  ن  ستدرك يد النملة لن يقع يف ذهنك أ  و         د النملة يقينا بذهنك ستدرك يد الفيلي

ا تكتسب ن  يد النملة حقيقة إذن املعاين إ هي حقيقة ابتفاق املتكلمني يد الفيل حقيقة و يد النملة شيء ويد الفيل و

 .الكلمة احلقيقي ما يفهم منها هذا ما يتعلق هبذا املبحث  معىن ليه الكالم وما يضاف إ و من السياق
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 قال املؤلف رمحه هللا : 

 اْلمر

 تعريفه:

 اْلمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه االستعالء، مثل: أقيموا الصالة وآتوا الزكاة.

 معنيان:مر يف لغة العرب له األ

 نك وشأ  حالك و ن  ك كسول أي أن  ما عليه اإلنسان فأقول لشخص مثال أمرك أ ن والشأ  ل: احلال وو  املعىن األ ❖

ما عليه  ن وشأ ي ما حال وأ { ِفْرعاْونا ِبراِشيدٍ  واماا أاْمرُ  } جل  منه قول هللا عز و ك كسول ون  ما أنت عليه أ

مور مبقاصدها( األ القاعدة الفقهية )الفقهاء يفلذلك قال  مور ولى أجيمع األمر هبذا املعىن ع و  فرعون برشيد 

. 

 ن تفعله وأو املعىن الثاين لألمر يف لغة العرب فهو الطلب أقول أمرتك بكذا أي طلبت منك أ مر الثاين:األ و ❖

 .هو ضد النهي  هذا هو املراد هنا و وامر وجيمع على أ

صوليني فقد اختلف العلماء يف تعريفه حبسب ند األ: يف لسان العلماء عالعلماءا االمر يف اصطالح م  أ و        

       رادة حبسب اعتقادهم  على اإللذلك يذكرون فيه ما يدل   اختالفهم يف العقيدة فاملعتزلة يعرفونه حبسب اعتقادهم و

 ر                                     اْلم
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هل أ و اعرة يعرفونه حبسب اعتقادهمشاأل ويف الكالم و أن  الكالم كالم النفس شاعرة يعرفونه حبسب اعتقادهم األ و

 .ابعتبار املدلول عليه فيه  مر ابعتبار الدال عليه والعلماء يعرفون األ اجلماعة يعرفونه حبسب اعتقادهم و السنة و

على وجه االستعالء بتعريفات منها تعريف الشيخ هنا حيث قال قول يتضمن طلب الفعل    :  فيعرفونه ابعتبار الدال عليه

ن إ مرا وى أه ال يسم  ن  هذا خيرج ما ليس قوال فإ ل قال قول وه الدال عليه هو القو مر ابعتبار الدال عليفهذا تعريف لأل

 ن  لذلك مثال لو أ  مرا وى أا ال تسم  ن  هم يرون أ على معىن األمر لكن  شارة قد تدل   على معىن األمر كاإلشارة مثال اإلدل  

حدكم ينعس   رأيت أين  ها أمرك ابلبقاء لو أم رفع يده يستأذن ليخرج فقلت برأسي أشرت هكذا فهذه إشارة معناحدكأ

حد أ يف دروسه يفعل هذا فإذا رأى   رمحه هللاكان شيخنا الشيخ ابن عثيمني  يف الدرس مرارا فقلت له هكذا املعىن قف و

ه عرضة ن  عل الطالب ال يسرحون يف الدرس ألهذا جي له عما يقول وطالبه سارحا أو انعسا أشار إليه أن قف مث سأ

مر ا مدلول األهذ شارة معناها قف ويسأله عما يقول فأان لو قلت لك هكذا ابإل ي وقت وقفه الشيخ يف أألن يو 

 مرين .قالوا ألهم ال يسمونا أمرا طيب ملاذا ال تسمونا أمرا ؟ لكن  

 .شارة ليس هلا صيغة اإل عليه و له من صيغة تدل   بد  مر له صيغة ال األن  ل: أو  األمر األ ❖

اإلشارة لذلك  شارة ووجه االستعالء ال يكون يف اإل يكون على وجه االستعالء و ن  أ بد   األمر الن  أ ين:مر الثااأل و ❖

 مر و اإلشارة إذا دلت على األمر فهي أن  بعض أهل العلم يرون أ مرا وهم ال يسمونا أمر لكن  على األ يقولون تدل  

 على طلب ل يف الداللة حبيث يدل   ذلك ما يشبه القو و ما يشبهه ليدخل يفيقولون يف التعريف ؟ قول أ لذلك ماذا

 على طلب ما دل    ن  إذا كان يرى أ  ه يقتصر على قوله قول ون   األمر خاص ابألقوال فإن  الفعل إذن إذا كان املعرف يرى أ

يس  ة لماعاجل   هل السنة وعند أ شارة قول يتضمن  اإلو ما يشبهه ليدخل يف ذلك  ه يقول قول أن  الفعل يدخل يف األمر فإ
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هل ا أم  م يريدون اإلرادة مطلقا على تفسريهم أن  مر يتضمن فإ املعتزلة إذا قالوا يف تعريف األن  املراد هبا ما عند املعتزلة أل

اجلماعة القول   هل السنة ومعناه هذا رأي أ  القول يطلق على اللفظ و  ن   مرادهم أن  اجلماعة إذا قالوا يتضمن فإ  السنة و

لذلك انتقاد بعض  ي املعىن ومنه القول فقول الشيخ هنا يتضمن أمعناه يتض املعىن فاللفظ قول و و يطلق على اللفظ

اجلماعة املراد هبا تضمن املعىن  هل السنة وه يتضمن عند أن  ليس يف حملة أل وافق املعتزلة هناه ن  اح للشيخ رمحه هللا أبالشر  

ليس املراد ابلفعل هنا ما يقابل  جياد ومبعىن اإليقاع أو اإلل معىن قول يتضمن طلب الفعل الفع فهو قول فيه لفظ و

هذا القول فاملقصود  ن توجدنك أ طلبت مين  لذلك إذا قلت لك قل ال إله إال هللا قل سبحان هللا هذا أمر أل القول و

أن يكون  ستعالء على وجه االستعالء معناهيقاع طلب الفعل على وجه االجياد طلب اإلاإلي طلب بطلب الفعل أ

على االستعالء  من لفظه ما يدل  عليه أن يكون األمر مستعليا على املأمور فيض ن لفظه ما يدل  مِ ضَ اآلمر مستعليا فيُ 

بعضهم يقول على وجه  صوليني يقولون على وجه العلو وطبعا بعض األلذلك  و       قوة العبارة  الغلظة و كاجلزم و

مر املساوي املساوَي لكن املشرتط ه ال يشرتط فقد أين  الصحيح أ ٍل ومر فاآلمر عاالعلو صفة لآل  ن  الفرق أ  االستعالء و

لذلك يقولون العلو وصف  على ذلك و من كالمه ما يدل  أن يرى اآلمر نفسه عاليا فيضاالستعالء  هو االستعالء و

يقة ال حيتاج إىل كان عاليا حق اآلمر إذا  ن  عليه فإ فيه استعالًء و ن  مر وصف للقول أاالستعالء وصف لأل للفاعل و

اٍل أمر األب البنه ال حيتاج إىل استعالء ال تعاىل ع هللا سبحانه و ن  استعالء أمر هللا لعباده ال حيتاج إىل االستعالء أل

ئل الء يف األمر مبعىن لو سألنا سان يظهر االستع من أبد  ذا مل يكن كذلك فالا إم  ه عال حقيقة أن  حيتاج أن يظهر العلو أل

علوه  ن  ه ال حيتاج إىل استعالء ألن  ؟ نقول فيه تفصيل فإن كان اآلمر عاليا حقيقة فإ هل يشرتط يف األمر االستعالء

جل قال  شكال على هذا التعريف هللا عز و من االستعالء طيب هنا إبد  مل يكن عاليا حقيقة فالإذا  يتحقق فيه هذا و
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ْيعا  } )اجتنبوا هو يدخل يف هذا التعريف  احلقيقة ني و مر وغة أني ؟ الصيغة صي فهل هذا أمر ؟ أو { واذارُوا اْلب ا

لذلك بعض   احلقيقة ني عن هذه السبع املوبقات و  مر واجتنبوا الصورة صورة أ   كما قال النب    السبع املوبقات(

ف كُ   و فل عليه بغري كُ من طلب الفعل مدلو قول يتضقول صوليني يزيد قيدا يف التعريف حيرتز به عن مثل هذا فياأل

قة الكالم يف احلقي ف عن الكالم يعين أناك عن على النهي تتكلم يف الدرس فأقول لك كُ مر اليت تدل  معناه صورة األ

ه ن  بعض أهل العلم يقول ال حاجة هلذا أل  مر وليس أ  عليه بكف فهو ني و  ذا دل  ه إن  فيقولون مدلول عليه بغري كف أل

ل على جهة مر طلب الفعل ابلقو : وهو طلب الفعل فيقول األعتبار املدلول عليه فيه يعرفه اب هل العلمبعض أ مر وأ

ه طلب الفعل ما هو األمر ؟ يقولون طلب الفعل ن   على طلب الفعل فيعرفونه أبمر يدل   األن  االستعالء طلب الفعل أل

هو الطلب فيقولون طلب  عليه وه ابملدلول خرون يعرفوناآل و هو القول  ولون يعرفونه ابلدال على الطلب وإذن األ

من  هل العلم من يزيد والقيود من أ حيح على ما فسرته لكم وهذا التعريف ص الفعل ابلقول على وجه االستعالء و

 مر .من األما فيها ال يدخل يف ض ن  ه حيتاج إليها الن  أهل العلم من ال يرى أ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 ى أمرًا، وإن أفادت معناه.؛ اإلشارة فال تسم فخرج بقولنا: "قول"

 هذا منهج كثري من العلماء . فادت الطلب وإن أ مرا وى أفادت معناه ال تسم  إن أ و

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 وخرج بقولنا: "طلب الفعل" ؛ النهي ْلنه طلب ترك، واملراد ابلفعل اإلجياد، فيشمل القول املأمور به.
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التعريف لكن كما قلت استشكل بعض النهي طلب ترك فال يدخل يف  ن  أل لنهيولنا طلب الفعل اوهذا ظاهر خرج بق

 . فَ من زايدة قيد مدلول عليه بغري كُ  بد  صود به النهي فقالوا الاملق مر وأهل العلم ما صورته صورة األ

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 وخرج بقولنا: "على وجه االستعالء" ؛ االلتماس،

ا أن يكون التماسا فإن م  إ مرا وا أن يكون أم  لب املساوي من املساوي إاملساوي طعناه طلب املساوي من ماس مااللت

ن مل يكن إ  مر وقوة هذا أ ء ؟ جعل يف كالمه غلظة ومر ما معىن على وجه االستعالكان على وجه االستعالء فهو أ

عطيك القلم ن يالتماس تلتمس منه أهذا ليس أمرا هذا  ستعالء فهذا التماس تقول لزميلك أعطين القلمعلى وجه اال

ك صاحب ن  ك تطلب هنا على وجه االستعالء ألن  لكن أخذ كتابك فتقول له أعطين كتايب هذا أمر ليس التماسا أل

الفرق يف االستعالء فإن وجد يف الطلب  قد يكون التماسا و مرا وطلب املساوي من املساوي قد يكون أذن احلق إ

 ن مل يوجد االستعالء فهو التماس .إ و   مر الء فهو أاالستع

 قال املؤلف رمحه هللا :

 . والدعاء

شخص من امللك فيقول أعطين   اء كان يطلبعلى فهو دع: الدعاء يقولون إذا كان الطلب من األدون إىل األالدعاء    و

      جل ال هلل عز ويكون إاء ال توحيد الدعمعنا يف اله سؤال كما تقدم ن  الصواب أ عطين بيتا يقولون هذا دعاء وأأرضا 
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نه من املخلوقات ا كان املخلوق يطلب شيئا ممن هو أعلى مذهللا هذا شرك لكن إ  غري  تدعوَ   نطلبه من غري هللا شرك أ  و

 هذه خرجت ابالستعالء . ن يعطيه بيتا ولة فإذا قال أعطين بيتا يعين يسأل امللك أأفهذا سؤال أو مس

 ه هللا :قال املؤلف رمح

 .وغريمها مما يستفاد من صيغة اْلمر ابلقرائن

 صيغ اْلمر:

صيغ تفيد مدلول األمر صيغ لألمر هي أمر حبقيقتها   مر وهي عند أهل العلم نوعان صيغ لأل  مر له صيغة تدل عليه واأل

ليست   مر وول األيغ ملدلهناك ص مر وصيغة أ { الصَّالاةا  واأاِقيُمواْ  } مر مثل أن أقول لك أحضر كتابك أحضر صيغة أ

مر ة هنا لألمر ؟ ليس يف صيغة لألهل يف صيغ )ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم(  مرا مثل قول النب  أ

 : ذن الصيغ نوعان هو الطلب هنا على وجه اإللزام إ مر وت على ما يدل عليه االلكن يف صيغة دل  

 مر صيغة هي صيغة أمر فيقال هذا أ ❖

ها ابلصيغ التوابع ليس  هل العلم يسميلذلك بعض أ مرا وى أن كانت ال تسم  إ مر ويدل عليه األتدل على ما وصيغة  ❖

 صلية .صيغا أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 صيغ اْلمر أربع:

 [45فعل اْلمر، مثل: }اْتُل ماا أُوِحيا ِإلاْيكا ِمنا اْلِكتااِب{]العنكبوت: من اآلية - 1
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 على طلب الفعل يف املستقبل و مر فعل يدل  تقبل هذا فعل األمر ، فعل األيف املس لب الفعلهو ط مر ول فعل األو  األ

أاِقيُمواْ   }هو مبين دائما مثل   اةا   وا فهذا يعين أظهر صيغ   {أُوِحيا ِإلاْيكا ِمنا اْلِكتاابِ   اْتُل ماا}مثل    و {  الصَّالاةا واآُتوْا الزَّكا

 ند العلماء .مر عمر فعل األمر أظهر صيغ األاأل

 قال املؤلف رمحه هللا :

 اسم فعل اْلمر، مثل: حيه على الصالة. - 2

  العالمات كثرية   هو الذي يدل على طلب الفعل يف املستقبل وال يقبل ايء املخاطبة العلماء يقولون ال يقبل العالمة و  و

مر مثل ها فعل األت اليت يقبلقبل العالماعلى الطلب يف املستقبل لكن ال ي لكن حنن اخرتان ايء املخاطبة فهو يدل   و

ما يقال هلا صهي بينما يف فعل ة صه فاملرأ صه يعين اسكت صٍه هذا ال ما يقبل اي املخاطبة هذا خياطب فيه الرجل و

قبال على على طلب اإل مر يعين يدل  على الصالة حَي اسم فعل أ هذا حيَ  تقول اسكيت يصح   مر تقول اسكت واأل

ى عند أهل العلم ابسم فعل مر هذا يسم  قبل العالمات اليت يقبلها فعل األال ي د مساع النداء والصالة يف املستقبل بع

 مر .األ

  قال املؤلف رمحه هللا :

فاُروا فاضاْربا  - 3  [4الرهِقااب{]حممد: من اآليةاملصدر النائب عن فعل اْلمر، مثل: }فاِإذاا لاِقيُتُم الَِّذينا كا
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 على ما يدل   ي يدل  ه ينوب عن فعل األمر أن  عليه األمر هذا معىن أ  على ما يدل  ذي يدل  املصدر اسم ال و: املصدر 

فاُروا فاضاْربا الرهِقاابِ  فاِإذا لاِقيُتمُ }جل  هو طلب الفعل يف املستقبل فقول هللا عز و مر وعليه فعل األ  {الَِّذينا كا

 مر .الرقاب فهذا مصدر انب عن فعل األ معناها فاضربوا

  لف رمحه هللا :املؤ قال 

 [4املضارع املقرون بالم اْلمر، مثل: }لِتُ ْؤِمُنوا اِبَّللَِّ واراُسوِلِه{]اجملادلة: من اآلية - 4

ظن هذا موجود عندكم يف  أ مر الحظوا هنا وه فعل أمر داال على األتصري  مر  الم األن  املضارع املقرون بالم األمر فإ

الشيخ   و اجملاَدلة كالمها صحيح ومكتوب اجملاِدلة أ  و  }لِتُ ْؤِمُنوا اِبَّللَِّ واراُسوِلِه{  ايت مثلسخ مكتوب هذا بتقويس اآلالن

مر  ليست الم األ هذه الالم الم تعليل و ية لكانت هذا ليس من األمر الذي نتكلم عنه لو كانت اآلن  ال يريد هذا أل

لتؤمنوا خطاب لكم لتؤمنوا ابهلل ية ست آمثل به لي يعين الشيخن ا هذا مثال مطلق ليس من القرآن  إ فما تصلح مثاال و

 .لفعل املضارع فيكون داال على األمر مر ابة أن تقرتن الم األالسن   هذا كثري يف الكتاب و مر وأمر الالم الم األ

ل مر فعأ { راّبِه اِبْلِقْسطِ ُقْل أامارا }مر هي الفعل املاضي أو املضارع من األ هل العلم واك صيغة خامسة يذكرها أهن

ُمرُُكمْ }مر ماضي من األمر هذا من صيغ األمر هذا أ ا  ِإنَّ اَّللَّا أيْا ِت ِإىلا أاْهِلها  هللا أيمركم هذا فعل ن  إ {أان ُتؤدُّوْا اْلامااانا

ُمرُ   }مر  مضارع من األمر فهو من صيغ األ ِإيتااء ِذي اْلُقْربا  ِإنَّ اَّللَّا أيْا اِن وا  هللا أيمر هذا من صيغ ن  إ  {  اِبْلعاْدِل وااإِلْحسا

 مر الصرحية . األ من صيغ مرالفعل املضارع من األ مر فالفعل املاضي واأل

 قال املؤلف رمحه هللا :
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 . وقد يستفاد طلب الفعل من غري صيغة اْلمر، مثل أن يوصف أبنه فرض

ى أمرا قال الشيخ مثل سم  ت  ال  مرا وهو طلب الفعل لكنها ليست أ  مر وصيغ تدل على مدلول األهذا الذي قلت لكم  

هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات  نه ذلك فأعلمهم أجابوك لفإن هم أطاعوك لذلك أو أ)ه فرض ن  أن يوصف أب

ض عليهم مخس صلوات فهنا ال يوجد أمر أعين ابلنسبة يف رواية قد فر  هللا قد افرتض و ن  فأعلمهم أ الليلة( يف اليوم و

و الصالة فهو هنا جاء بلفظ الفرض أ لكن ابلنسبة لفرض ملعاذ رضي هللا عنه و رم لفرض الصالة فأعلمهم هذا أ

 مرا .ى هذا أن مل يسم  إ الة منهم وعلى طلب الص   هذا يدل   االفرتاض و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .أو واجب

ىل صالة سعى إوب من كل حمتلم يه مطلن   على أفهذا يدل    )غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم(  مثل قول النب  

  النب   ن  مثل ما تقدم أ مر وليه األو مستحبا لكن هو يدل على ما يدل عكونه واجبا أاجلمعة بغض النظر عن  

ربعة اجلماعة حق واجب على كل مسلم إال أ)  قول النب   و  )ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم(قال 

اجلماعة   ربعة فهنا قال النب  إال أ جب على كل مسلماجلماعة حق وا ض(املري الصب و ة واملرأ عبد مملوك و

فهذا ربعة( ة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أ)اجلمعخر يف احلديث اآل ي صالة اجلماعة حق واجب وأ

 ه مطلوب الفعل .ن   على أيدل  

 قال املؤلف رمحه هللا :
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 .أو مندوب

اء لفظ املندوب ابسم وص مندوب من جهة الطلب نعم جهذا اللفظ ورد هكذا يف النص ن  ال أعرف أ و مندوب وأ

النب  ن  رد يف النصوص لكن ورد يف احلديث أعرفه و لكن مندوب مبعىن الطلب ما أ  الفرس كان يف زمن النب  

لكل نب   إنه )زبري فقال  ندب الصحابة للصدقة يوم اخلندق فانتدب الزبري فندهبم فانتدب الزبري فندهبم فانتدب ال  

الصحابة على الصدقة فانتدب ابن الزبري يعين فعل ما   ي حث النب  ندب أ  حواري ابن الزبري( نه إ ي وحوار 

 ه مطلوب .ن   على أهذا يدل   و حث عليه النب 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 . أو طاعة

 ذلك فدل   ة هللا()طاعة الوالد طاعقال  ه مطلوب النب ن  ه طاعة فهذا يدل على أن  أو طاعة إذا وصف الشيء أب

 هذا مطلوب . ن  ت على أهي واجبة يف غري معصية هللا فكلمة طاعة هنا دل   طاعة الوالد مطلوبة شرعا و ن  على أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 . أو ميدح فاعله

 ن   على أا يدل  عدد الصفات فهذ مث   {اْلُمْؤِمُنونا  أافْ لاحا قاْد  }جل  و ميدح فاعله فيوصف ابملدح مثل قول هللا عز وأ

 هللا مدح فاعليها . ن  ذه الصفات مطلوبة أله

 قال املؤلف رمحه هللا :
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 . أو يذم َتركه

 الوتر مطلوب طلبا مؤكدا . ن   على أك اترك الوتر فهذا يدل  لو يذم اتركه كما جاء يف ذأ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 . على فعله ثوابأو يرتب 

جله ط له يف رزقه أو ينسا له يف أن يبسمن أحب أ)و أ راد(من أ)خرة أو اآلأو يرتب على فعله ثواب يف الدنيا 

هذا فعل مضارع اقرتنت  لصِ صلية فليَ داللة اتبعة الداللة األ صلية وأ على األمر داللتان داللة هنا دل   فليصل رمحه(

ذا الفعل ثواب يف الدنيا ب على هجله فرتينسا له يف أ ن يبسط له يف رزقه والداللة التابعة من أحب أ مر وبه الم األ

ازًا ِإنَّ لِْلُمتَِّقنيا  }جل  كذلك قول هللا عز و   ن  لقيامة على التقوى فيدل ذلك على أمفازا فرتب هللا الفوز يوم ا { مافا

 مطلوبة .التقوى 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 . أو على تركه عقاب

 مر . يه األ هذا يدل على ما يدل  علن  أن يرتب على تركه عقاب فإ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 ما تقتضيه صيغة اْلمر:

 صيغة اْلمر عند اإلطالق تقتضي: وجوب املأمور به، واملبادرة بفعله فورًا.
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طلق يدل  األمر إذا أن  ا نفهم منه ؟ مجهور العلماء على أمر مطلقا فماذمل تقرتن به قرينة فجاءان األ مر وإذا أطلق األ 

واأاِقيُموْا }على الوجوب  هذا يدل   ن  ن الوجوب إال بدليل فحيث ما جاءان أمر مطلق فإصرف عال ي على الوجوب و

لة وال كثرية تزيد على سبعة يف املسأقالعلماء هلم أ ر وهذا قول اجلمهو  على الوجوب و مر مطلق يدل  هذا أ {الصَّالاةا 

الشيخ سيذكر األدلة على ذلك  ه يدل على الوجوب ون   األمر املطلق إذا ورد فإن  هو أ لكن الراجح هو قول اجلمهور و

و الرتاخي على الفور أ العلم داللة األمر املطلق هل ى عند أ املبادرة بفعله فورا فهذا يسم   مور به وقال تقتضي وجوب املأ

ل و  املأمور به يف أاملقصود ابلفور فعل  خر ؟ ونتأن إذا أمران هللا أبمر فهل جيب علينا أن نفعله فورا أو جيوز لنا أيعين 

ل و  ا املقصود يف أن  إ مكان ليس املقصود ابلفور حاال ول وقت اإلو  وقت اإلمكان انتبهوا ملا أقول فعل املأمور به يف أ

  ن الغد يبدأه جيب عليه من  م بصوم رمضان هل املقصود ابلفور أور ابلصو هو مأم سلم شخص اليوم ومكان أوقت اإل

نا نقول له امسع ن  يصوم وجب عليه احلج هل معىن هذا أذا جاء رمضان ه إن  ا املقصود أن  إ بصيام رمضان ؟ قطعا ال و

تكون معهم  يت احلجاج و مكة حمرما إىل أن أيتبقى يف تذهب و حترم لبيك اللهم حجا و ن تذهب للميقات واآل

على الفورية فيحمل  جد فيه ما يدل  يو ن ا أم  ماء يقولون األمر إالعل ذا جاء وقت احلج وا جيب عليه إن  إ اجلواب ال و

ال من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة ِلا إ)  على الفورية ابالتفاق مثال ذلك قول النب  

إذا على الفورية يف قوله  مر هنا ما يدل  من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قالوا فوجد يف األ ذلك(

ن وجد إ لة لكن مل خيالفوا يف القاعدة وإن خالف الشافعية يف املسأ ن يصليها فورا وفهنا جيب عليه أذكرها أي فورا 

ثبت عن أمنا عائشة  خر قالوا ورتاخي مثل قضاء رمضان فعدة من أايم أاله حيمل على ن   على الرتاخي فإفيه ما يدل  

فور قضاء القضاء ليس على ال ن  على أ جدت قرينة تدلن قالوا هنا و ال يف شعباا كانت ال تقضي إن  رضي هللا عنها أ
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ى الفور وال على الرتاخي يت ما يدل علالصيام بل على الرتاخي إىل أن أييت رمضان اآلخر لكن إذا كان األمر مطلقا مل أي

 قوال :اختلف العلماء يف هذا على ثالثة أفعلى ما يدل ؟ 

ه  ن  احلنابلة أ بعض الشافعية و كثري من املالكية و  به بعض احلنفية ول قااألكثر  هذا مذهب  ه يدل على الفور ون  إقول:  ❖

 .يدل على الفور 

  بعض احلنفية  كثر الشافعية وهذا قال به أ ن يؤخر وجيوز لإلنسان أ ه يدل على الرتاخي يعين ن  إقال بعض أهل العلم   و ❖

 بعض احلنابلة . بعض املالكية و و

هذا اختاره كثري من  دلة والرتاخي إىل األ ال تراخي بل يرجع يف الفور و فور و ه ال يدل علىن  إ القول الثالث: و

ه ن  كثري من العلماء يرجحون أ  الشيخ ابن ابز و ابن عثيمني والشيخ  هل العلم كابن القيم وكثري من أ  صوليني واأل

 دلة على هذا . الشيخ سيقيم األ ه يقتضي الفور ون  يقتضي الفور فإذا جاء مطلقا فإ

 قال املؤلف رمحه هللا :

ِر الَِّذينا خُيااِلُفونا عاْن أاْمرِِه أانْ  ُهْم  فمن اْلدلة على أنا تقتضي الوجوب قوله تعاىل: }ف اْلياْحذا ناٌة أاْو ُيِصيب ا ُهْم ِفت ْ ُتِصيب ا

اٌب أالِيٌم{]النور: من اآلية  [63عاذا

ال يف ترك ال يكون ذلك إ ليم والعذاب األ تنة والف صابةإب  مر النب  أجل توعد على خمالفة  هللا عز و ن  يعين أ

 ه يدل على الوجوب ون  تعاىل فإ سبحانه وو يف كتاب ربنا أ ذا جاءان من نبينا  األمر إن   ذلك على أواجب فدل  

يعين تصيبه و هنا لتنويع احلال  أ  خرة وأو يصيبه عذاب أليم يف اآل  ن تصيبه فتنة يف الدنياه يعرض نفسه أل ن  من مل ميتثل فإ
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ن يصيبه عذاب أليم يف اآلخرة إال أ خرة ليست للتخيري تصيبه فتنة يف الدنيا ويصيبه عذاب أليم يف اآل الدنيا وفتنة يف 

 مر يدل على الوجوب . األن   ذلك على أيعفو هللا عنه فدل  

 قال املؤلف رمحه هللا :

 عليه وسلهم أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ، أو يصيبهم وجه الداللة أن هللا حذر املخالفني عن أمر الرسول صلهى هللا

واجب؛ فدل على أن أمر الرسول صلهى هللا عليه وسلهم   على تركليم، والتحذير مبثل ذلك ال يكون إالعذاب أ

 املطلق يقتضي وجوب فعل املأمور.

ِة اْسُجُدوْا  مثَّ قُ ْلناا}جل  ودلة كثرية جدا منها قول هللا عز هور استدلوا أبال فاجلمإ دلة وهذا دليل من األ و آلِئكا لِْلما

اِجِدينا ) ْ ياُكن مِهنا السَّ ُدوْا ِإالَّ ِإبِْليسا َلا جا عاكا أاالَّ تاْسُجدا ِإْذ أاماْرُتكا 11آلداما فاسا  ن  قالوا هذا يدل على أ  {( قاالا ماا مان ا

مل يكن األمر للوجوب   بليس فلومل يعتذر إ  مر واأل   هللا ذم إبليس بعدم امتثالهن  األمر يدل على الوجوب كيف ؟ قالوا أل

أان مل أحب فعله لكن هللا ذمه  مر مستحب ويقول يعين هذا أ ن يعتذر ولكان إلبليس أ بليس برتك السجود وملا ذم إ

مر   األن  كذلك مما استدل به اجلمهور على أ  مر يدل على الوجوب األن   ذلك على أبليس فدل  مل يعتذر إ مر وبرتك األ

ألمرهتم يعين  لوال أن أشق على أميت ْلمرهتم ابلسواك عند كل صالة()قال  النب  ن  جوب أطلق يقتضي الو امل

 ذلك حثنا على السواك عند كل صالة فدل    النب   ن  أل جياب و الذي فيه املشقة هو أمر اإلن  مبا جيب عليهم أل

 األمر إذا أطلق ن   ذلك على أالندب ليس فيه مشقة فدل   ن  أل الندب وقع و ن   املقصود ابألمر هنا الوجوب ألن  على أ

 ه يدل على الوجوب .ن  فإ

 قال املؤلف رمحه هللا :
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  [48، واملائدة: 148ومن اْلدلة على أنه للفور قوله تعاىل: }فااْستاِبُقوا اخْلارْيااِت{ ]البقرة: 

مر هذا أ و  {اخْلارْيااتِ  }فااْستاِبُقواْ هللا عز وجل قال  ن  الفور أ األمر املطلق يقتضي ن  من األدلة اليت استدل هبا القائلون أب

ارُِعواْ مورون ابملسابقة   ذلك على أان مأمور به من اخلريات فدل  املأ  و كيف نسارع إىل املغفرة   {ِإىلا ماْغِفراٍة مِهن رَّبِهُكمْ   }واسا

 على الفور . مر يدل  األ ن   ذلك على أمران ابملسارعة فدل  هللا أ عمال الصاحلة و؟ ابأل

 قال املؤلف رمحه هللا :

 اْلمر ابالستباق إليها دليل على وجوب املبادرة. واملأمورات الشرعية خري، و

وْلن النب صلهى هللا عليه وسلهم كره أتخري الناس ما أمرهم به من النحر واحللق يوم احلديبية، حىت دخل على أم 

 .لناسمن القي سلمة رضي هللا عنها فذكر ِلا ما 

مل يبادروا لالمتثال  حلق رؤوسهم ما هان عليهم هذا و الصحابة ابلنحر و  مر النب  أ ملا وقع صلح احلديبية و  

 حدا منهم وم أال تكل   خرج واس فقالت أخربها مبا لقي من الن  أ م سلمة مغضبا ودخل على أ و  فغضب النب  

سارعه الصحابة رضوان هللا عليهم إىل ذلك سه فحلق رأ  حدا فنحر وأم  يكل  مل    و   سك فخرج النب  احلق رأ  احنر و

مر ل ليس من ابب التأخر عن أو  وان هللا عليهم مل ميتثلوا يف األالصحابة رض ن  أعلى  هذا يدل   ن يقتتلوا وحىت كادوا أ

 و  خرج النب  فلما  ن ينسخاألمر أا كانوا يرجون أن أييت انسخ فما أرادوا التعجل لعل هذا ن  إ و رسول هللا 

يبادر ا مل  غضب مل     النب   ن  أرضاهم الشاهد أ ن ينسخ فبادروا فورا رضي هللا عنهم وحلق ما بقي احتمال أ حنر و
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الواجب هنا هو املبادرة الفورية  ال لرتك واجب وإ  مل يغضب النب   مره والصحابة رضوان هللا عليهم إىل امتثال أ

 يوجب الفور . رم األن  على أ  ذلكفدل  

 قال املؤلف رمحه هللا :

 .وْلن املبادرة ابلفعل أحوط وأبرأ، والتأخري له آفات

 اإلنسان قد يعرض له مرض  ن  له فإ ضُ عرِ  اإلنسان ال يدري ما يَ ن  أبرأ للذمة أل حوط و املبادرة ابلفعل أن  أل قال و    

قريا قد مينع من ىل العام القادم قد يفتقر يصبح فر احلج إمن احلج فإذا أخَ كن يتم خر قد يكون غنيا هذا العام وإذا أ

 نسان والتأخري له آفات قد تعرض لإل لذلك قال و ذمته و ه يربأن  احلج لسبب من األسباب فإذا ابدر فور اإلمكان فإ

 . عرض له(حدكم ال يدري ما ي أنه فليتعجل فإ)يعين الفريضة  راد احلج(من أ)  لذلك قال النب  

 محه هللا :ؤلف ر قال امل

 ويقتضي تراكم الواجبات حىت يعجز عنها.

أييت واجب آخر حىت  خر وره أييت واجب آخَ أاآلن يستطيع أن يؤدي الواجب لكن التأخري يقتضي تراكم الواجبات 

احلج فرض يف السنة  ن  اعرتض على هذا أب مر يقتضي الفور و األن   ذلك على أو يعجز عنها فدل  تثقل عليه أ

ال إ  مل حيج النب   ية نزلت يف السنة السادسة ووهذه اآل {احلْاجَّ وااْلُعْمراةا َّلِلهِ واأاَتُّوْا }جل  دسة لقول هللا عز والسا

اجلواب  ابحلج و  النب  ذ لو كان يقتضي الفور لبادر الفور إ مر ال يقتضي األن   ذلك على أيف السنة العاشرة فدل  

 عن هذا االعرتاض: 
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ا ن  احلج إ متام احلج بعد الشروع فيه وا الذي وجب هبذه اآلية إن  إ ية و احلج مل جيب هبذه اآلن  إ يقالأن  ال:و  أ ❖

َّلِلهِ }جل  وجب بقول هللا عز و ْيتِ  وا  العام التاسع .ية نزلت يف عام الوفود يف هذه اآل و {عالاى النَّاِس ِحجُّ اْلب ا

حىت مينع العراة من الطواف  اس ليتعلموا منه ون جيتمع الن  هي أ خر احلج لعلة وأ  النب   ن  أ الوجه الثاين: و ❖

ىل حىت يعود الزمان إ صنام من حول الكعبة وحىت تزال األ حىت مينع املشركون من الطواف ابلكعبة و ابلكعبة و

 ن  أمله نعن ينبغي أ مما احلج ال جيب فورا ، هذا و ن  ليس أل خريه لعلة وفكان أتته اليت خلقها هللا عليها هيئ

فضل مجيع العلماء يقولون من ابدر  املبادرة ابالمتثال أن   ملبادرة أفضل ما خيتلفون يف أن  العلماء متفقون على أ

الذين يقولون ر ؟ خَ أمث إذا عته لكن القضية فقط هل أيعلى مسار كان مثااب   كان ممدوحا و  فامتثل برئت ذمته و

من  لةيقولون على الرتاخي يقولون ال أيمث أيضا يرتتب على هذه املسأ نالذي ر وخَ على الفور يقولون أيمث إذا أ

فكان مستطيعا للحج فإراد أن حيج فمنعه أبوه أو أمه فهل  اجدا ماالً كان و   الشاب بلغ و ن  املسائل الفقهية لو أ

ذا العام حيج هد أن رابلغ وعنده نقود وعنده قدرة على أن حيج أ و ال جيب شابجيب عليه أن يطيع والده هنا أ

قالت أمه ال أان أخاف  كثر وتتحمل أ قوى وتصبح أ بوه ال ال حتج هذا العام  حىت تبلغ عشرين سنة وقال أ

 أنت صغري أنت جسمك ضعيف ال ما تذهب أغضب عليك لو تذهب هل جيب عليه أن يطيع والده أابً عليك  

)ال طاعة ملخلوق يف ه ن  جيوز له أن يطيع والده أل ال مر يقتضي الفور فنقول  األن  ا هنا ؟ إذا قلنا أأمً  وْ كان أَ 

ذهابه  ن  ه جيب عليه أن يطيع والده ألن  فإ ه على الرتاخين  إإذا قلنا  خريه مع القدرة معصية وأت و معصية اخلالق(

م ن يذهب مع عدال جيوز له أ ن يقدم طاعة الوالد وطاعته للوالد واجبة فيجب أ و       هذا العام ليس واجبا 

 .رضا والده 
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مر عن ىل مسألة الصوارف اليت تصرف األاملسائل تنبين على هذه املسألة األصولية مث الشيخ سينتقل من هذا إ فهذه

من الصوارف ما  ه قد يوجدن  ه يقتضي الوجوب إال أ ن  إن كان األصل يف األمر أ ه ون  تصرفه عن الفورية فإ الوجوب و

قد  و غري ذلك من املعاين وام أو اإلذن أو التسخري أكر اإل حة أو التهديد أو ن الوجوب إىل الندب أو اإلابعيصرفه 

 .ىل الرتاخييوجد من األدلة ما يصرفه عن الفور إ

 يذكر الشيخ ثالث مسائل تتعلق ابألمر:

 املسألة األوىل: هل يصرف األمر عن الوجوب إىل غريه كاالستحباب أو اإلابحة ؟ ❖

 األمر إذا جاء بعد احلظر . يدل  و املسألة الثانية: على ماذا  ❖

 و املسألة الثالثة: هل يصرف األمر من الداللة على الفور إىل الداللة على الرتاخي ؟  ❖

 قال املؤلف رمحه هللا : 

 وقد خيرج اْلمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك 

    داال على الوجوب دائما ؟  يكونو ال يصرف فاإلابحة أ ىل غري ذلك كاالستحباب وهل يصرف األمر عن الوجوب إ

تلفون قد خي  دليل على ذلك و  ذا دل   األمر قد يصرف عن ظاهره إىل غري ظاهره إن   العلماء قد اتفقوا على أن  اجلواب أ  و

هل العلم منها مثال هذا له أمثلة كثرية عند أ  و هو مصروف ؟ ويف الدليل فيختلفون يف األمر هل هو على الوجوب ؟ أ 

األصل يف األمر  ه ومر مطلق من حيث صياغتُ أ مر وأشهدوا هذا أ و {ت ابااي اْعُتمْ  }واأاْشِهُدْوْا ِإذااجل  ز و عهللاقول 

ليس واجبا طيب ملاذا ؟  شهاد على البيع مستحب و اإلن  إهاء يقولون لوجوب لكن مجهور الفقعلى ا ه يدل  ن  املطلق أ

ك ومن ه اشرتى ومل يشهد على ذلن  أ  ه ابع ون  ثبت عنه أ   النب    ن  أود الصارف ما هو الصارف ؟ قالوا  يقولون لوج
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النب صلى هللا عليه وسلم اشرتى بعريا من جابر رضي هللا عنه فقد كان جابر رضي  ن  أ ذلك مثال ما يف الصحيح من 

رضي هللا عنه يبيعه ذلك البعري فباعه جابر  ن  أ له النب أتعبه بعريه فسأ يف سفر و هللا عنه مع رسول هللا 

ه اشرتى فرسا من ن  أ  بت عنه كذلك ث  على هذا البيع و   مل يشهد النب    ىل املدينة واشرتط محالنه إ  و  البعري  

من يشهد له فشهد له خزمية رضي     استشهد النب    نكر البيع و األعرايب بعد ذلك أن  مل يشهد عليه حىت أ  عرايب وأ

خرب   ن تكون عن علم و الشهادة جيب أن  أل ل هللا شهد البيع لكنه شهد لرسو خزمية رضي هللا عنه مل ي هللا عنه و

شهادته    ولذلك جعل النب     على العلم القطعي فخزمية رضي هللا عنه شهد على خرب النب    يدل      النب  

شهد على هذا كن قد أمل ي  النب   ن  خزمية رضي هللا عنه لكن الشاهد أ على فضيلة هذا يدل   بشهادة رجلني و

)َي غالم     ما جاء يف قول النب  كذلك مثال    ليس واجبا و  شهاد على البيع مستحب و اإلن   ذلك على أالبيع فدل  

األصل يف  وامر وكل مما يليك فهذه أ  كل بيمينك و  وامر سم هللا وفهذه أ كل مما يليك(  كل بيمينك و  سم هللا و

ليست للوجوب  وامر يف هذا احلديث لالستحباب و األن  إهل العلم الوجوب لكن قال مجهور أه يقتضي ن  األمر أ

يستحب  كل مما يليه ويستحب ملن أكل من قصعة فيها طعام واحد أن أي  ي هللا ون يسم  فيستحب ملن أراد أن أيكل أ

خرى  ة أليس مستحبا ألدل كل ابليمني واجب ولراجح أن األن كان اإ كل ابليمني هذا قول اجلمهور وملن أكل أن أي

صالة  املخاطب به أن  ليست للوجوب قالوا أل  وامر فيها هنا لالستحباب ؟ واأل  ن  إن هذا احلديث ملاذا قال اجلمهور  لك

عليه  وامر ال جتبغريه البالغ ال جيب عليه شيء فإذا كان املخاطب أصالة هبذه األ الغالم هو الذي مل يبلغ و غالم و

رف صرفت األمر من الوجوب ال جتب عليه فهذه صوا ان   هذه األوامر تبعا فإهذه األوامر فمن ابب أوىل من دخل يف

 ىل االستحباب .إ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 فيخرج عن الوجوب إىل معان منها:

[ فاْلمر ابإلشهاد على التبايع للندب بدليل  282الندب؛ كقوله تعاىل: }واأاْشِهُدوا ِإذاا ت ابااي اْعُتْم{ ]البقرة:  - 1

 صلهى هللا عليه وسلهم اشرتى فرساً من أعراّب وَل يشهد . النبه أن 

ا ن  ئر التوثيقات يف البيوع كالرهن فإهذا كسا شهاد لتوثيق احلق و اإلن  إهذا يف املثال أيضا قال اجلمهور كما ذكران 

هذا يرجع   ونْي عَ بايِ ق للمتا هو من ابب احلن  ألمر ابإلشهاد إا ن  إك اإلشهاد أو بعبارة أخرى قالوا ليست واجبة فكذل

شهاد له أن ال أيخذ فكذلك اإل خذ رهنا ومن ابب توثيق احلق البائع فريجع إليه له أن أيالرهن  ن  إليهما كالرهن فإ

 ليس واجبا . و  مستحب 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 اإلابحة – 2

سيأيت التمثيل  على ذلك و ابحة لقرائن تدل  يكون األمر داال على اإلابحة فيعين قد يصرف األمر من الوجوب إىل اإل

 ن شاء هللا .هلا إ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد احلظر، أو جواابً ملا يتوهم أنه حمظور.



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

174 

ذلك بعد به مران  أذا حرم هللا علينا شيئا مث  ما هو احلظر احلظر هو التحرمي فإ ذا ورد بعد احلظرأكثر ما يقع ذلك إ و

 قوال فذهب كثري من احلنفية واختلف العلماء يف ذلك على ثالثة أمر الذي جاء بعد احلظر ؟ فعلى ماذا يدل هذا األ

 مر يقتضي الوجوب . األن  على الوجوب لألدلة اليت تقدمت يف أ يدل   ه يقتضي الوجوب ون  أاملالكية إىل 

 مر بعد حترمي فهذا يدل  احلنابلة قالوا إذا جاءان أ و الشافعيةكثري من ىل هذا ذهب  إ ابحة وه يقتضي اإلن  وقيل أ      

كان قبل احلظر فريجع حكم الشيء إىل ما كان قبل   ىل ماه يرد الشيء إن  ذهب كثري من األصوليني إىل أ  ابحة واإل  على

من أكل )   ال النب  اضرب لكم مثاال ق على الوجوب و مر يدل   األن  احلظر فإن كان الشيء قبل احلظر واجبا فإ

انت له رائحة يف فمه و بصال فكمعىن احلديث من أكل ثوما أو كرااث أ  يقربن مسجدان(و بصال فال أو كراَثثوما أ

ن ذِ  ا أُ كل ثوما مل  ى الفجر أن صل  بل الصالة فال يدخل يف احلديث ، إنسان بعد أذا ذهبت الرائحة قا إم  عند الصالة أ

و من أكل ثوما أو كراَث أ)قال   يت يقول النب  ا غري موجودة ما أين  ضعفت كأزالت أو للظهر كانت الرائحة قد 

أكله فال رائحة تؤذي  ماته وبل يذهب إىل املسجد ، طبخ الثوم أو طبخ البصل حىت أ بصال فال يقربن مسجدان(

فاألمر  رحيه( يقربن مسجدان حىت يذهب)فال رحيه  لذلك جاء يف بعض الرواايت حىت يذهب و ىل املسجديذهب إ

الة ور الص  كانت الرائحة يف فمه عند حض  و كرااث وم على من أكل ثوما أو بصال أحرَ   ذن النب  متعلق ابلرائحة إ

 النب  وامر للرجل بصالة اجلماعة كقول ه أتيت األن  طيب إذا زالت الرائحة فإ منعه من ذلك، ىل املسجد وأن يذهب إ

احلظر يقتضي مر بعد ، فهذا األ جد لك رخصة(أجب ال أال نعم قال إذن أتسمع النداء؟ ق)عمى لذاك األ 

العصر قد عندما جاء  ىل املسجد يف صالة الظهر ول ثوما مثال قبل الظهر فلم يذهب إكالوجوب فيجب على من أ

وجوب  وه  ىل ما كان قبل احلظر ويف حقه يعيده إذا األمر ىل املسجد فيكون هذهبت الرائحة جيب عليه أن يذهب إ
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  من ذلك مثال ذلك قول النب   ىل االستحباب وه يعيده إن  إن كان األمر قبل احلظر مستحبا فإ صالة اجلماعة و

  هنا النب    خرة(ا تذكركم اآلنه فإ)يف رواية    و  فيها تذكرة(  نه كنت قد نيتكم عن زَيرة القبور أال فزوروها فإ  ينه إ)

مرهم بزايرهتا فقال  أن يزوروا القبور مث  م على الرجال أحرَ   ذن النب  إ لقبور( كنت نيتكم عن زَيرة اينه أال إ)قال 

مستحبة قبل زايرة القبور كانت  ن   عندان دليل على أذا دل  هذا األمر يرد األمر إىل ما كان قبل احلظر فإ ال فزوروها(أ)

ال لقول األصوليني  املثال ؟ نقول هذا مث  هذاذا مل جند دليال ماذا نقول يفده إىل االستحباب طيب إاحلظر فنقول هنا ر 

 دليل على خالف ذلك، لو فرضنا ما وجدان دليال يدل   ذا دل  ال إإرده إىل ما كان قبل احلظر قوهلم ه ين  إالذين يقولون 

ست  صلي مباحة ليالقبور قبل النهي ؟ مباحة على اإلذن األعلى استحباب زايرة القبور قبل النهي ماذا ستكون زايرة 

 زايرة املقابر يف هذا األمر ن  نقول أ  ن  إهو الراجح    مقتضى هذا القول و  ال فزوروها()أ    طيب قال النب  مستحبة ،  

 هو قول النب   على االستحباب و ه وجد دليل يدل  ن  ة ملاذا ؟ ألمستحب ا كانت مباحة لكن ها هنا نقول هين  مباحة أل

 هذا األمر يقتضي االستحباب ن   على أفهذا التعليل يدل   خرة(تذكركم اآلا نه فإ)يف رواية  و فيها تذكرة( نه فإ) 

ه ال ن   الدليل على أثل له مبا دل  نو ب أىل االستحباا أن نثل به لألمر بعد احلظر الذي يعيد األمر إم  إذن هذا املثال إ

ذلك   ابحة واإلابحة فيقتضي اإلذلك إىل  قد يرد    و االحتمالني املذكورين وما كان قبل احلظر على الصورتني أ  ىليعود إ

صاْيُد  واُحرهِما عالاْيُكمْ  }جل حرم على احملرم صيد الرب  هللا عز و ن  إذا كان الشيء املأمور به قبل احلظر كان مباحا مثل أ

لاْلُتمْ   }قال    مث    {اْلِباِه ماا ُدْمُتْم ُحُرًما ِإذاا حا ىل ما كان عد احلظر فيعود األمر إرد به و مر لكن  فاصطادوا هذا أ  {فااْصطااُدواْ   وا

جل يف نداء يوم   هللا عز و  ن  إلابحة من ذلك مثال أحترميه على احملرم ؟ مباح فيعود إىل اقبل احلظر، ما حكم الصيد قبل  

ْيعا {}  }اجلمعة قال   ا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا نُوِدي لِلصَّالِة ِمن ي اْوِم اجْلُمُ   واذارُوا اْلب ا ْيعا عاِة فااْسعاْوا ِإىلا ِذْكِر اَّللَِّ  َيا أاي ُّها  واذارُوا اْلب ا
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فاِإذاا ُقِضياِت الصَّالُة فاانتاِشُروا   }تعاىل    قال سبحانه و  اء الثاين للجمعة مث  م علينا البيع بعد الندجل حر    ذن هللا عز وإ  {

ُغوا ِمن فاْضِل اَّللَِّ   مر ابلبيع ابتغوا من فضل هللا يعين البيع ماذا هذا أ  مر وأابتغوا من فضل هللا ابتغوا    و  {يف اْلاْرِض واابْ ت ا

ته حال م على الزوج أن يقرب امرأجل حر   ابحة طيب هللا عز وضي اإلبيع قبل التحرمي ؟ مباحا فهذا األمر يقتكان ال

ِحيضِ  }          ها  حيض اءا يف  واياْسأاُلوناكا عاِن اْلما ِحيِض واالا ت اْقرابُوُهنَّ حاىتَّ يا ُقْل ُهوا أاًذى فااْعتازُِلوْا النِهسا  ْطُهْرنا  اْلما

مره  أمره إذا تطهرن أن أيتيها من حيث أته حال حيضها مث  ع امرأن جيامم على الزوج أوال تقربوهن حىت يطهرن حر   {

 ن  ء أطهرت ؟ الذي عليه مجهور العلماذا رجل امرأته إجل فهل هذا األمر يقتضي وجوب أن جيامع ال و    هللا عز 

ا كان حكم ىل ما كان قبل التحرمي ماذكم هللا يعود إمي فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر األمر يعود إىل ما كان قبل التحر 

لك إذا كان  ذ ته واجبا وقد يكون مجاع الرجل المرأ ابحة وه مباح فيعود إىل اإلن  اجلماع قبل احليض ؟ األصل فيه أ

ه سيقع يف الزىن ن   أحس من نفسه أالعياذ ابهلل ه ون  إلعفاف الزوجة الرجل لو أ سبيال إلعفاف الزوج من زىن غالب أو

ليسلم من الزىن كذلك لو احتاجت املرأة يف إعفافها أن جيامعها   ن جيامع زوجته ليكسر شهوته وه جيب أن  ألمور ظاهرة فإ

طلب الولد يف ديننا  ن  لد فإطلب الو  ذلك عند ته مستحبا وقد يكون مجاع الرجل المرأ ن جيامعها وه جيب عليه أن  فإ

ب لسعة الرزق  كثرة العدد سبب لفتح الربكات وسب  ن  الفقر من كثرة العدد بل يعلمون أ مستحب املسلمون ال خيافون

ذا كان اجلماع لطلب فإ  مم يوم القيامة،هبذه األمة األ    مة حيث يفاخر النب  سبب لتكثري األ  مة وسبب لعزة األ  و

وال قكان قبل احلظر هذا هو الراجح من أىل ما  الشيء إ دُ رُ  األمر بعد احلظر ي َ ن  أتحب لكن الشاهد الولد فهو مس

 صوليني . األ

 :قال املؤلف رمحه هللا 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

177 

لاْلُتْم فااْصطااُدوا{ ]املائدة:  ِإذاا حا  [2مثاله بعد احلظر: قوله تعاىل: }وا

 مر .فاصطادوا أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

ه بعد احلظر املستفاد من قوله تعاىل: }غارْيا حمُِلِهي الصَّْيِد واأانْ ُتْم ُحُرٌم { ]املائدة:  د لإلابحة لوقوعفاْلمر ابالصطيا

1] 

علم هو القول هللا أ  ابحة لكن الراجح و األمر بعد احلظر يقتضي اإلن  هو أ  الشيخ قرر هنا مذهب احلنابلة وطيب طبعا  

       ابحة  األمر لإلن   على أمن القرائن اليت تدل   ىل ما كان قبل احلظر ولشيء إه يرد ان  هو أ الثالث الذي ذكرته لكم و

يف يوم احلج األكرب يف يوم النحر رتب     ن يرد لدفع توهم املنع يعين النب  أمن الوجوب إىل اإلابحة  مر  صرف األت  و

 فعل وا)ال قال يف ذلك اليوم إفما سئل عن شيء قدم أو أخر   لون النب  أفعال احلج فجاء بعض الصحابة يسأ

 ؟ ال ، هل يقتضي االستحباب ؟ ال ، و مر يقتضي الوجوبافعل أمر فهل هذا األ ،ال حرج( )افعل و،  ال حرج(

افعل هنا فهو   ا قول النب  م  و أ عمال احلج كما رتبها النب  ا يقتضي اإلابحة فاملستحب هو ترتيب أن  إ

شعر كذا مل أ  شعر ففعلت كذا قبله ورد لدفع توهم املنع أو احلرج فجاءه من يقول مل أن  أابحة ما القرينة الصارفة ؟ لإل

فهذه قرينة صرفت األمر من الوجوب إىل  ال حرج( )افعل و  ففعلت كذا قبل كذا فلدفع توهم املنع قال النب  

 ابحة .اإل

 قال املؤلف رمحه هللا :
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جواب من سألوه يف حجة ، يف 1لهى هللا عليه وسلهم: "افعل وال حرج"ومثاله جواابً ملا يتوهم أنه حمظور؛ قوله ص

 أفعال احلج اليت تفعل يوم العيد بعضها على بعض.الوداع عن تقدمي 

 التهديد - 3

  ن  ن تقول البنك ذاكر أو ال تذاكر فإأذلك ك ى علىل التهديد لقرائن تدل  التهديد فقد يصرف األمرمن الوجوب إ

  .غدا فهذا هتديداالختبار    ن  ال تذاكر فإ  وريه هنا بل أنت هنا هتدده ذاكر أأو ال تذاكر فأنت ال ختاالختبار غدا ،ذاكر  

 قال املؤلف رمحه هللا :

ُلونا باِصرٌي{]فصلت: من اآلية ْعما ُتْم ِإنَُّه مِباا ت ا ُلوا ماا ِشئ ْ  [40كقوله تعاىل: } اْعما

ُتْم   ُلوا ماا ِشئ ْ م املغرضون اليو  ن يعمل ما يشاء كما يقوله اجلهال وعلى حرية العبد يف أليس هذا األمر داال  {} اْعما

جل قد جعل احلرية للعبد يف أن يفعل ما يشاء فإذا أمر  هللا عز و ن  إاملغرضني اليوم يقولون لألمة  بعض اجلهال و ن  فإ

  جل قال هللا عز و  مرها ؟ ووا كيف أتتسرت زينتها قال  ن تتحجب والشيخ أو العامل أو الواعظ أو اآلمر ابملعروف امرأة أب

ُتْم  ُلوا ماا ِشئ ْ قلت  ىل رجل حليق وأن تفعل ما شاءت إذا جئت إ ن تلبس ما شاءت و؟ هللا كفل هلا حرية أ {} اْعما

ا جل قال  هللا عز و مرين هبذا ويقول كيف أت؟  )اعفوا اللحى(قال  نبيك  له ملاذا حتلق حليتك و ُلوا ما } اْعما

ُتمْ   التدين ن  لون أسالميون بعض الكت اب يقو م إن  الكت اب الذين يزعمون أة حىت بعض مر حرية شخصي{ فهذا األ ِشئ ْ

جيمع   نيصلي يف بيته هذا شيء طيب يريد أ  نحرية شخصية الرجل يريد أن يذهب إىل املسجد هذا شيء طيب يريد أ

ُلوا ماا شِ هللا قال   وهللا بني خي هذا بينه والصلوات هذا شيء طيب يريد أن ال يصلي اي أ ُتْم } اْعما ية ، هذه اآل{ ئ ْ
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كم مالقوه ن  معناها اعملوا ما شئتم اليوم فإ  ية للتهديد وا هذه اآلن  إ  العقالء و  مجاع العلماء وإب  على هذا يقينا و  ال تدل  

إن  ك مالقيه غدا ون  ق فإدُ صْ ك مالقيه غدا أُ ن  ي فإصل   اعمللكم إرادة  غدا ، اعملوا ما شئتم اليوم فلكم اختيار و

د اعلموا ما شئتم من اخلري اخلري فيها وع في الصالح وففيها هتديد  ية فيها وعد وك مالقيه غدا فهذه اآلن  كذبت فإ

 ن  ديد اعملوا ما شئتم من املعاصي فإفيها هت كرمني هذا وعد وهو أكرم األ سيجازيكم عليه و ه مبا تعلمون بصري ون  إ

سيجازيك  ستلقى هللا غدا و  كتب عليك ما فعلت ويُ   يسمعك هللا و  هللا وذا عصيت هللا سرياك  ن بصري إهللا مبا تعلمو 

 على هذه املعصية فهذا هتديد .

 قال املؤلف رمحه هللا :

ُلونا باِصرٌي{]فصلت: من اآلية ْعما ُتْم ِإنَُّه مِباا ت ا ُلوا ماا ِشئ ْ ْليُ ؤْ  [،40كقوله تعاىل: } اْعما اء ف ا ن شا اء }فاما مان شا ِمن وا

را{]الكهف: من اآلية  ياْكُفْر{ف الْ   [29} ِإانَّ أاْعتاْدانا لِلظَّاِلِمنيا انا

اء ف اْليُ ْؤِمن}خر  نعم هذا مثال آ ن شا ْلياْكُفرْ   فاما اء ف ا ن شاء فليكفر هذا أمر هل م  مر وفمن شاء فليؤمن هذا أ  {وامان شا

ن يكون مسلما فليسلم  اإلنسان حر ؟ من شاء أن  أ ة االعتقاد ؟ وعلى احلرية حري ابلكفر هنا يدل  جل  مر هللا عز وأ

 ن يكون بوذاي فليكن هل يدل  من شاء أ ن يكون يهوداي فليتهود ومن شاء أ ر ون يكون نصرانيا فليتنص  من شاء أ و

نسان قاد بني اإلعتاال  سالم كفل حرية االعتقاد واإلإلمجاع لكن اجلهلة اليوم يقولون  عليه اب  على هذا ؟ اجلواب ال يدل  

 الكافر يدخل النار . بني ربه ملاذا تقولون املسلم يدخل اجلنة و و

ْمُت خرة  ا هي يف اآلن  احلياة إ  الكافر سيموت و  ن  إ املؤمن سيموت و  ن  هذه اآلية وردت للوعيد للكفار فإ تاِِن قادَّ }َيا لاي ْ

من كفر  ة وسلم فهو موعود ابجلن  هناك سيكون اجلزاء فمن أ وخرة حيايت احلياة هي اليت يف اآلت يف قدم سلي  حِلاياايت{
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رًا {جل  على ذلك قول هللا عز و يدل   ار وىل النَ مآله إ فهو متوعد و ا يدخلها ن  ار إفالن   } ِإانَّ أاْعتاْدانا لِلظَّاِلِمنيا انا

جل  قول هللا عز و ن   على أذا يدل  الشرك ابهلل فه طالق الكفر واإل أعظم الظلم الكفر أعظم الظلم على الظاملون و

ْلياْكُفرْ } اء ف ا اء ف اْلياْكُفرْ }مر للتهديد هذا األ {وامان شا رًا {الكافر ظامل و ن  فإ {وامان شا فهذا   } ِإانَّ أاْعتاْدانا ِللظَّاِلِمنيا انا

ار ار للظاملني نعوذ ابهلل من الن  لن  عد اجل قد أ  هللا عز و  من كفر فقد ظلم و  ن  ا هذا فيه بيان أن  إ  ما فيه حرية االعتقاد و

 مر جاء للتهديد .الظلم فهذا أمن  و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 فذكر الوعيد بعد اْلمر املذكور دليل على أنه للتهديد. 

  اعتدان للظاملني انرا .ان  كر الوعيد يعين أفذِ 

 قال املؤلف رمحه هللا :

 وخيرج اْلمر عن الفورية إىل الرتاخي.

 الدليل على ذلك و  ذا دل  اجلواب نعم إ خري ؟ وجواز التأ ىل الرتاخي والثالثة هل يصرف األمر من الفور إسألة هذه امل

را {مور به  قضاء رمضان مأن  ل به الشيخ من أمن ذلك ما مث   ٍم ُأخا ٌة مِهْن أاَيَّ ايم أخر ة من أمعناها فصوموا عد   } فاِعدَّ

 ال نؤمر بقضاء الصالة( ا نؤمر بقضاء الصوم و)كنه عنها قالت  رضي هللا منا عائشةأيضا يف حديث أ مر وفهذا أ

 عنها منا عائشة رضي هللا أن  هو أ  على الرتاخي و  ه يقتضي الفورية لكن جاء دليل يدل  ن  األصل يف األمر أ  و   مر  ذا أفه

واجبا   ذ لو كان القضاء فورا على جواز التأخري إمنها فدل    ىل شعبان ملكان رسول هللا  كانت تؤخر قضاء الصيام إ
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ثل ما كانت تصوم رمضان لكن ملا رأيناها أخرت القضاء إىل شعبان مكان مها عن اإلمنا عائشة رضي هللا عنته أخر  ملا أ

  ن  أصل لكن من جهة الوقت  من حيث األمن جهة الوقت هو واجب    القضاء قبل شعبان مل يكن واجبا يعين  ن  علمنا أ

ال ما يكفي للقضاء هنا يتعني الوقت  تضايق الوقت فلم يبقى من شبعان إ  ذاا جيب إن  إ  جبا ويقضى قبل شعبان ليس وا

 للقضاء  .

 قال املؤلف رمحه هللا :

هللا عنها قالت: كان يكون مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دلَّ الدليل على أنه للرتاخي، فعن عائشة رضي  

 مأقضيه إال يف شعبان، وذلك ملكان رسول هللا صلهى هللا عليه وسله عليه الصوم من رمضان فما أستطيع أن 

 ولو كان التأخري حمرماً ما أِقرهت عليه عائشة رضي هللا عنها.

قرها نها ذلك ملا أخرت أيضا ملا أمت عائشة رضي هللا ععل خري حمرما وعائشة رضي هللا عنها لو كان التأ بل ما فعلته

ا جيوز فيه الرتاخي ن  إ مر بقضاء الصيام ليس على الفور و األن  ت على أنة دل  ذه قريخري فهعلى هذا التأ  النب  

 ن يدخل رمضان التايل .يدخل رمضان التايل بل يقضيه قبل أن بشرط أن ال يؤخره إىل أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 املأمور إال بهما ال يتم 

 يف ذكرها ثالث طرائق : هلمالعلماء  مر وكالم عن األهذه القاعدة من ابب متام ال
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يوسعها بعض أهل العلم فيقولون ما ال يتم   ال به فهو واجب ول بعض العلماء ما ال يتم الواجب إن يقو الطريقة األوىل أ ❖

 .مور به املأمور إال به فهو مأ

   حكام املقاصد أالوسائل هلا  يوسعها بعض العلماء فيقولون املستحب و ي تشمل الواجب وفه: هذه الطريقة الثانية  و ❖

 .جل  ن شاء هللا عز و إحكام اخلمسة كما سنبني  هبذا تشمل األ و

 :ابلطريقة االوىل  نبدأ و

املكلف إال به فهو واجب فإذا ما ال حيصل الواجب من  معىن هذه القاعدة العام  :  ال به فهو واجب  إما ال يتم الواجب   ❖

الوسيلة تكون واجبة علينا مثال  تلك ن  مر إال هبا فإذلك األ ال حيصلكانت هناك وسيلة   مرا وأوجب الشرع علينا أ

السعي وسيلة حلصول صالة اجلماعة ال ابلسعي فصالة اجلماعة ال حتصل إ وجب هللا على الرجال صالة اجلماعة وأ

مشى فحسن من ركب  مر واسع من سعى برجليه وا كيف نسعى فاألم  ىل صالة اجلماعة أإذن جيب علينا أن نسعى إ

ه ال ميكن ن  جب العمرة واجبة بشروطها فالسفر إليها واجب ألن ركب سيارة فحسن لكن السعي واابة حيواان فحسن مد

السفر إىل احلج واجب ر واجب احلج واجب بشروطه فتسافر فالسف ن تسعى و أنت يف بلدك ال بد  أ و   ن تعتمر أ

من بر الوالدين الواجب الزايرة أن  وسيلة بر الوالدين واجبةنسان يف بلده بر الوالدين واجب فه ال ميكن أن حيج اإلن  أل

أعود إليها بشيء من  بر الوالدين واجب هذا معىن القاعدة العام و ن  تزور والديك فالسعي إىل الوالدين واجب أل

اد به هنا ر املقول  ألكين   ال يقع من املكلف الواجب الواجب تقدم معناه شرعا و ما ال حيصل وي التفصيل ما ال يتم أ

 ال به .هذا خيرج ما ال يتم الوجوب إ صبح واجبا عليه وأ ذي استقر وطولب به املكلف والواجب ال
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من املكلف سواء كان يف قدرته لب ال يط ه ليس واجبا على املكلف ون  يعين ما ال يصبح الشيء واجبا أصال إال به فإ

   ا جتب بشروط ن  إ  واب ال ولزكاة هل جتب على كل مسلم ؟ اجلاضرب لكم ما يوضح لكم املعىن ا  و مل يكن يف قدرته وأ

 مل حيل عليه احلول ال جتب فيه الزكاة و الذي عنده مال و  ن  حوالن احلول مبعىن أ  من شروط وجوب الزكاة النصاب و  و

ملك اإلنسان  وذا حال احلول إال لزكاة طيب ال تصبح الزكاة واجبة إال ال يبلغ نصااب ال جتب فيه امن كان عنده م

 مرين :اجلواب ال ملاذا ال يطلب أل ن حييل حلول ؟أ ن يدخل احلول ؟ وطلب من املكلف أالنصاب هل يُ 

 ال مبا يف قدرتنا .هللا ال يكلفنا إ الزمن و ريَ ن جنُ أ ن ندخل الوقت ويف قدرته ، ليس يف قدرتنا أه ليس ن  ل: أو  األمر األ ❖

مر به واجبا علينا حنن ال يلزمنا أن نفعل ما يصبح األ ليس مقدمة للواجب و ب وهذا شرط للوجو  ن  األمر الثاين: أ و ❖

هل جيب هذا   يعمل حىت حيصل النصاب لكن يعمل و ن يذهب وحصول النصاب كل واحد منا يستطيع أطيب 

 الواجب ن  مقدمة للواجب ما ال يتم الواجب إال به أي أ   ليس  حصول النصاب شرط للوجوب و  ن  علينا ؟ اجلواب ال أل

 ن تعرف ابلعقل وا أم  إن أن حيصل إال به ؟ هذه املعرفة   الواجب ال ميكن  ال ميكن أن حيصل إال به طيب كيف نعرف أ

ال بوسيلة ما مثل ما قلنا ه ال ميكن حتصيل هذا الشيء إن  علم أابلشرع ابلعقل يُ  رفن تعا أم  إ ن تعرف ابلعادة وا أم  إ

السعي  من السعي و بد  هو يف بيته ال ن يصلي يف املسجد وه ال ميكن أن  إلنسان أالصالة يف املسجد ابلعقل يدرك ا

 هذا الشيء ال حيصل إال بذاك  ن  أ  له من قدمني أو آلة يدرك اإلنسان هذا بعقله فهذا واجب أو ابلعادة فالعادةبد  ال

 ن  م إذا أحدث حىت يتوضأ فنعرف أع مثل الوضوء ال يقبل هللا صالة أحدكو ابلشر ا وسيلة أن  ففي هذه احلال نعرف أ

دلة فيكون لشرع فهذا يكون من ابب توارد األذا عرفنا الوسيلة ابلكن إ ال ابلوضوء وال تقع إ و  الصالة ال حتصل 

 كونا وسيلة تكون دليال على وجوهبا .  على وجوب الوسيلة و اخلاص دل  الدليل 
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ن مل يكن مقدورا للمكلف فال هو أن يكون مقدورا للمكلف فإ  ال به فهو واجب : وهذا له شرط وإما ال يتم الواجب  

الواجب نسان عاجزا عن اإلديننا دين اليسر فإذا كان تكرارا ال واجب مع العجز  جيب عليه ملاذا ؟ تقدم معنا مرارا و

د آلة جي ال ن ميشي لكونه مشلوال ولذلك األشل املشلول الذي ال يستطيع أ ه يسقط عنه ال واجب مع العجز ون  فإ

ذا ا إم  ه غري قادر على السعي أن  متيسرة له ينتقل هبا إىل املسجد هل جيب عليه أن يسعى إىل املسجد ؟ اجلواب ال أل

 يبيع و ىل السوق ويذهب إىل املسجد عنده عربة يذهب هبا إ نشلوال لكن عنده قدرة أىت لو كان مكان قادرا ح

يدخل يف ه ن   األمر متيسر لك ألن  دام أ ن تذهب إىل املسجد مايذهب هنا نقول جيب أ و  يذهب هنا  يشرتي و

اجلماعة يف حقه فنقول هذا واجب ىل املسجد تتم به صالة قاعدة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فذهابه ابلعربة إ

 ن  العربة أو أعفه استعمال ال يستطيع لضو ه ال توجد عنده عربة أو ال جييد أن  ا أم  ا إذا مل يتيسر إم  قه إذا تيسر له أيف ح

 ه غري قادر على هذا .ن  الستعمال العربة فهذا تسقط عنه ألة الطرق غري مهيأ

هذا  ( ومور بهأمور به إال به فهو مأما ال يتم املقال الشيخ ابن عثيمني هنا )الطريقة الثانية: قال فيها العلماء كما  ❖

 وسيلته اليت ال حيصل ن   أمرا مستحب فإن  على أ دليل يدل   يشمل املستحب فإذا جاءان قد تقدم و يشمل الواجب و

ما يعرفون طريقة العلماء بعض طالب العلم  ن  ألين الدليل ؟ يقول أف يت وليس ألحد أن أي ال هبا تكون مستحبة وإ

لة عند دالال يت نص ينص عليه وأن أي بد   أن كل شيء الاملسكني يظن   ما ذكر العامل شيئا قال ما الدليل ؟ كأن  فكل  

وسع من هذا فمثال طلب العلم الزائد عن الفرائض مستحب فالسفر لطلب العلم مستحب، السعي لطلب أهل العلم أ

الكلمات النافعة يف املساجد مستحب، فالذهاب للمسجد  ساجد ويف امل، حضور احملاضرات النافعة  العلم مستحب

اس اليوم مس الطيب يوم هذا يعين يرتكه كثري من الن   والستماع احملاضرة مستحب، التطيب يوم اجلمعة مستحب، 
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ن يشرتي ع أن يتطيب يوم اجلمعة إال أبالة مستحب فيه أجر فإذا كان اإلنسان ال يستطيىل الص  أنت ذاهب إ  اجلمعة و

و نسيت ال طيب عندي أ  ان خرجت من بييت وأ هو قادر على ذلك فشراء الطيب يوم اجلمعة مستحب، الطيب و

ال به فهو  ما ال يتم املستحب إ ن  أن أتطيب به أل شرتي طيبا وأان معي نقود يستحب أن أ بائع الطيب وفمررت ب

ن تدخل السرور على املسلم جل أن تنوي أ ىل هللا عز وس املؤمن مستحب قربة إلسرور يف نفدخالك اإ مستحب،

خاك بلغه  أ ن  جد السبب بلغك أا إذا و ال سيم ليه لتدخل السرور عليه مستحب ور مستحب فذهابك إ مأ هذه قربة و

ل السرور على ن تدخحتادثه من أجل أ تالطفه و ليه وأحزن قلبه يستحب أن تذهب إ خرب من البلد كدر خاطره و

وسيلته مستحبة  ن   ذلك على أه مستحب دل  ن   الدليل على أا دل  ه مل  ن  ما ال يتم املستحب إال به فهو مستحب أل قلبه،

. 

ما ال يتم )حكام اخلمسة هذا يشمل األ و حكام املقاصد(الوسائل ِلا أ)هل العلم بعض ألثة: قال هبا والطريقة الثا ❖

ال ما ال يتم املباح إ)وقد تقدم  ال به فهو مستحب(ما ال يتم املستحب إ)قد تقدم  و ال به فهو واجب(الواجب إ

اجمللس الذي ىل هابك إا ليس فيه حرام مباح، ذوسيلة املباح مباحة، حديثك مع جريانك عن الدنيا فيم به فهو مباح(

ة يف املسجد مباحة صالة املرأ  ملسجد،ىل املسجد لتصلي يف امباح ذهاب املرأة إ  مر ليس فيه حرام،يتحدث فيه اجلريان أب

 ة يف بيتها خري هلا من صالهتا يف املسجد لكن صالهتا يف املسجد مباحة،ال مستحبة بل صالة املرأ ليست واجبة و

 ىل املسجد مباح .فذهاهبا وسعيها إ

 ة للمسجد لتصلي فيه ؟ مباح .أما حكم ذهاب املر 

 ما الدليل ؟ : يقول  يقوم طالب و
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ابحة صالهتا يف املسجد ت على إىل املسجد لتصلي فهي دل  ت على جواز ذهاب املرأة إحاديث اليت دل  الدليل األ:نقول  

 ىل املسجد لتطلب جد لطلب العلم ؟ ما حكم سعي املرأة إىل املسإ املسجد مباح، لكن ما حكم سعيها ىلفسعيها إ

 العلم ؟ 

إىل ذن انتبهوا  املسجد لتطلب العلم مستحب إ  ىلاجبا عليها مستحب كالرجل فسعيها إت و ذا مل يفو  طلب املرأة للعلم إ

واجبا عليها فو ت العلم مما ال ي ىل املسجد لتطلبه وسيلة إىل مباح سعيها إن  باح ألىل املسجد لتصلي ماألمرين سعيها إ

ىل املكروه روه إال به فهو مكروه الوسيلة إما ال يتم املك يف غريه مستحب و طلبها العلم يف املسجد و ن  مستحب أل

 مكروهة . 

 ىل السوق من غري حاجة ؟ ما حكم الذهاب إ

و ليذكر هللا يف السوق هذه كلها أيكون حمتاجا لشيء من السوق أو ألحد يف السوق ن من غري حاجة يعين من غري أ

 حاجة .

أن تذهب    اس مباح،حدا من الن  السوق لتقابل أ  الذهاب للسوق دخولىل السوق لتشرتي مباح ما فيه شيء،  الذهاب إ

ن تذكر هللا بدعاء دخول السوق هذا كان بعض السلف يفعلونه، لكن دخول السوق من غري إىل السوق من أجل أ

دخول  ن   السوق يقولون متشية الراجح من أقوال أهل العلم أسواق يتنزهون يفإىل األيذهبون  اس اآلنحاجة بعض الن  

سواق فدخوهلا  األسواق أبغض البقاع إىل هللا أبغض بقاع األرض إىل هللا األن  غري حاجة مكروه ملاذا ؟ ألسوق من ال

ما ال يتم ه وسيلة إىل املكروه ن  مكروه أل املشي إىل السوق من غري حاجة ىل السوق وإمن غري حاجة مكروه فالسعي 

لو مل يرد   و بغلبة ظن فهو حرام، ويلة تؤدي إىل احلرام يقينا أكل وس  ، يعين وسيلة احلرام حرام،ال به فهو حراماحلرام إ
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رام، ىل جمالس الغيبة حاملشي إ ىل جمالس الغيبة والغيبة اجللوس فيها حرام فالسعي إدليل خاص على حترميها، جمالس 

ال ما ال يتم احلرام إ  حرام،  يو بغلبة ظن فهزىن حرام فكل وسيلة تقود املكلف إىل الزىن أو تقود املسلم إىل الزىن يقينا أال

كم العادة املعلوم حب  ن  ه وسيلة إىل احلرام فإن  الطرب مطلقا أب  هل العلم على حرمة الغناء ولذلك يستدل أ  به فهو حرام، و

هذه األالت املوسيقية  الغناء هذا طرب و ن  اس أ م حبكم العادة اليت جتري بني الن  وب للحرام، املعلو الغناء يرقق القل ن  أ

لذلك العاشق الوهلان أييت يف الليل بدل من أن يقوم الليل يشغل األغنية  ىل احلرام وإ م وىل العشق احملرَ ترقق القلب إ

ة يف اليوم إذا أرادت الذائب البشرية أن تصطاد امرأ لغناء والرجل هيمان مع ا نصف ساعتني و غنية ساعة وأتخذ األ

ن حيذره عباد هللا هذه وسائل التواصل االجتماعي ينبغي أ  خطر ما يكون وهذا من أ  و        وسائل التواصل االجتماعي

 الغناء و لى حرمةغنية فالغناء بريد الزىن، فالعلماء حيتجون هبذه القاعدة عالنساء يرسل هلا مقطع من أ بني الرجال و

نسان من الوقوع يف احلرام استماع الغناء يقرب اإل  ن  وم حبكم العادة أمن املعل  ال به فهو حرام، ويقولون ما ال يتم احلرام إ

 ىل الوقوع يف احلرام فيكون حراما .يكون وسيلة تقوده إ و

ي يؤدي إىل الواجب واجب إذا يه فالذا تؤدي إلمم خذ حكمها من مقاصدها و الوسائل أتن  إىل أمن هذا  صُ لُ خْ فنَ 

 ىل املباح مباح مطلقا والذي يؤدي إ  ىل املستحب مستحب مطلقا والذي يؤدي إ  ال به وكان ال يوصل إىل الواجب إ

من  بد  هل العلم يذكرون شرطا اللكن أ ىل احلرام حرام مطلقا والذي يؤدي إ ىل املكروه مكروه مطلقا والذي يؤدي إ

رد االحتمال فال حيكم به يعين أييت ا جمم  تكون الوسيلة مؤدية إىل املقصود يقينا أو بغلبة الظن أ ن  أ هو و    معرفته 

ن يكون وسيلة لصنع اخلمر إذا زرع العنب فهذا ميكن أ  هللا حنن يف بلدان يكثر الذين يشربون اخلمر و  و     نسان يقول  إ

و بغلبة ظن بل ىل هذا املقصود يقينا أإال تؤدي  لوسيلةهذه ا ن  عنب حمرمة على القاعدة نقول ال ألفتكون زراعة ال
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احتمال قليل ابعتبار  ن وجد من يصنع مخر لكن هذا إ كلون العنب ما يصنعون منه مخرا وم أي ن  اس أالغالب على الن  

م ن  هو أ   احلرام وىلدي إا تؤ ن  فيها كامريا حرام ملاذا ؟ يقول ألنسان يقول بيع اجلواالت اهلواتف هذه اليت  الفاعلني أييت إ

م حرام نقول ال هنا ال يؤدي ذلك إىل ال به فهو حرام بل وسيلة احلراما ال يتم احلرام إ رواح ويصورون هبا ذوات األ

ا تستعمل يف املباح أييت ن  األصل يف هذه اهلواتف أ عمال املباح وإني  األصل يف املسلمن  احلرام يقينا أو بغلبة ظن أل

 كثر الرجال يف بلدان حيلقون حلاهم هبا و أن  ة هذه بيعها حرام ملاذا ؟ يقول ألمواس احلالقأ مواسألبيع اإنسان يقول 

و يف املستحب  هذه األمواس يستعملها رجال يف املباح أن  ما يؤدي إىل احلرام حرام نقول ال ألف حلق اللحية حرام و

ك ن  ستعملها ابحلرام ال جيوز أن تبيعها له ألمعينا بذاته سي ن  أ ا حرام إذا علمتن  إلكن مىت نقول  كحلق العانة مثال و

ال ستحلق حليتك ؟   نت ستحلق العانة وه على احلرام يعين جاءك رجل قال أريد موسا ما يصلح أن تسأله أ هبذا تعين

ريد قول أي و هو حليق ريد يعين موسا انعما على اخلد وقال أان يعين أ و      ما يصلح هذا تبيعه، لكن جاءك رجل

تتحقق   ن  حلالقة حالقة حليته هنا ال جيوز أن تبيع له ألن يستعمل املوس يف اه يريد أن  خلد هبذا علمت أموسا انعما على ا

 خي قد تكون يفهذه القاعدة تفيد املسلم إذا اشتبه عليه األمر فأنت اي أ ال به فهو حرام والقاعدة ما ال يتم احلرام إ

إذا  ه حرام ون  ا يؤدي إليه فإن كان يؤدي إىل حرام فاعلم أىل مفانظر إىل ما يؤول إليه إشيء موقف ال تعرف حكم ال

حيتاج إىل معرفته حاال  مر ون هذه القاعدة عندما يشتبه عليه أه مكروه فاملسلم ينتفع م ن  كان يؤدي إىل مكروه فاعلم أ

حكام املقاصد هذه يه هذا األمر فالوسائل هلا أي إلما يؤد مر واألهذا الت ىل مآ مما يعني على ذلك أن ينظر إن  فإ

 نقرا كالم الشيخ ونعلق عليه . خالصة ما يذكره العلماء يف هذه القاعدة و
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 إذا توقف فعل املأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به

فعل مور به هو ما يتوقف عليه الشيء مأمورا به فاملأ ه يقول إذا توقف فعل املأمور به على شيء كان ذلكن  الحظوا أ و

ل واحد منهما حصل فيكون الواجب واحدا عِ ذا فُ  فعل ذلك الشيء يعين يتوقف على أمرين إن  ذلك الشيء فلو فرضنا أ

ة على الرجل فالسعي واجب فيتوقف أو تتوقف صالة اجلماعة واجب ن  ل له العلماء على سبيل التقريب أبميث منهما و

ذا كون الواجب عليه واحدا منهما إذا مشى حتقق الواجب إو يركب سيارة فهنا يالة اجلماعة على أن يذهب ماشيا أص

 ركب سيارته حتقق الواجب .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 فإن كان املأمور به واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان املأمور به مندوابً كان ذلك الشيء مندواًب.

 رت العورة واجب: سمثال ال

لداخل  خلارج الصالة عورة و واجب يف الصالة و سرت العورة واجب يف خارج الصالة و مثال الواجب سرت العورة و

و كانت العورة يف خارج الصالة ى املكلف سواء كانت عورة الصالة إذا كان يصلي أالصالة عورة فسرت العورة واجب عل

 على الراجح من أقوال حد العاتقنيالصالة ما بني السر ة إىل الركبة مع سرت أ جل يفة الر ور يعين مثال ابلنسبة للرجل ع

حد العاتقني الركبة فقط مع قدرته على سرت أحد املنكبني أ  ة وهو متزر ساتر ما بني السر    نسان وأهل العلم فال يصلي اإل

 ال به فهو واجب .اجب فما ال يتم السرت إورة و  العسرتىل الركبة ة إا عورة الرجل خارج الصالة فهي ما بني السر  م  إ و
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البنطال الذي يصف ما حتته لضيقه ليس ساترا  قد لبس بنطاال ضيقا يصف ما حتته و ن يصلي وجاءان مسلم يريد أ

هذا   للعورة هذا الرجل يكون كاسيا عاراي كما قلت مرارا بعض املسلمني يلبسون بنطاال تتعجب كيف لبسوه كيف دخل

اسعا ال يصف ما ذا كان البنطال و بس الرجل للبنطال جائز إل ن  لرجل هللا أعلم هذا ما جيوز أان أفيت أب هذا ابنطال يفال

قد لبس بنطاال  ن يصلي و يف الثوب فلو جاءان مسلم يريد أو حنو ذلك هذا حىتا كونه إذا احنىن أم  حتته حال القيام أ

فعل ماذا أ ن تصلي هبذا البنطال قالنا نقول له اي أخي ما جيوز أن  فإيصف عورته يف احلقيقة ابلتحجيم  و حي جم عورته 

البسه فوق هذا البنطال   اشرتي ثواب و  ن وهذا قبل الصالة قلنا له اذهب اآل  كان  قلنا معك نقود ؟ قال نعم معي نقود و

 به هذه تلبسه تسرت تشرتي ثواب ىل السوق وذهب اآلن إ ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب جيب عليك أن تن  أل

 ال به فهو واجب.ال يتم الواجب إ ما العورة و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبًا.

 ومثال املندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندواًب.

هذا قول  ة وسن   سه مستحب ورأ نسان يف حليته ورم اإلحين أتطيب من أجل اإلحرام التطيب قبل مثال ال كذلك  و

فشراء الطيب من أجل التطيب لإلحرام مستحب إذا مل يكن عند    عليه فعل النب    هو الذي دل    مجهور العلماء و

 سأن توضع على الر فيها الكحول اليت ال تصلح أاليت    عندي هذه العطور  حرام وغتسل لإلاإلنسان طيب أان أردت أن أ

شرتي أ نزل والرأس يستحب أن أ  العود اليت تصلح للحية و طياب هذه كاملسك وما عندي األ ال على اللحية و و

 ال به فهو مستحب . ما ال يتم املستحب إن  ب رأسي قبل إحرامي ألطي  أ ب حلييت وطي  طيبا حىت أ
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 قال املؤلف رمحه هللا :

ا، ل ِلا أحكام املقاصد، فوسائل املأمورات مأمور هب وهذه القاعدة يف ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائ

 ووسائل املنهيات منهي عنها.

ناه وهبذا يظهر حكام التكليفية اخلمسة تدخل يف هذه القاعدة على الوجه الذي فص لناه وبي   األن  كما تقدم معنا يعين أ

اس مما الفقه ومن نوازل الن  كثرية من مسائل    ا تؤثر يف مسائلن  أ  سالمي وشأنا يف الفقه اإل  لكم أثر هذه القاعدة وعظم

 اس يف هذا الزمان مما مل يكن حاداث قبل ذلك .حيدث للن  
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 الن َّْهي قال املؤلف رمحه هللا :

 :النهي معناه 

ه مينع ن  ألية  ى العقل نُ يسم    ى وى العقول نُ منه تسم    طلب الكف عنه و  املنع منه و  الزجر عن الشيء و  :يف لغة العرب ❖

عىن مأخوذ من أصل معىن هذا امل و منعته منه يقال نيته عنه وصاحبه مما ال يليق به فإذا زجرت إنساان عن شيء أ

ملنتهى فأنت إذا منعت إنساان مثال من الكالم فقد أوصلته إىل ا  صل معىن النهي يف لغة العرب بلوغ الغاية و أن  النهي أل

تكف  ن تسكت وأمرتك أب ىل ناية الكالم واإلمام خيطب أي أوصلتك إ تتكلم و قول لك المنتهى الكالم عندما أ

 صل معىن النهي واملنع من الشيء مأخوذ من أ و ءذن النهي مبعىن الزجر عن الشيتهى إىل املنعن الكالم فأوصلتك إ

 .املنتهى هذا معىن النهي يف اللغة  صل معىن النهي هو بلوغ الغاية وأ

مر اختلف العلماء يف تعريفه : فكما تقدم معنا يف األصولينييف اصطالح األ  ح علماء املسلمني واصطال  ا النهي يفم  أ  و ❖

النهي االختالف يف العقيدة فاملعتزلة يعر فونه على  مر والف يف تعريف األرئيس يف كثرة اخلالسبب ال اختالفا كثريا و

    صل الصحيح فوه على األهل السنة عر  أ لى عقيدهتم ويعر فونه عاملاتردية  شاعرة يعر فونه على عقيدهتم واأل عقيدهتم و

الطريقة الثانية: تعريفه ابعتبار   الدال عليه و  وىل: تعريف النهي ابعتبارالطريقة األالعلماء يف تعريف النهي هلم طريقان :  و

 .املدلول عليه فيه 

 النهـــــــــــــــــي
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النهي قول يتضمن طلب  ن  اختاره الشيخ هنا أ  وصولينيفمن التعريفات فيها قول بعض األ :وىلا الطريقة اْلمه فأ  -1

 ن  أن يكون قوال أل بد  لنهي الا ن  هذا كما تقدم معنا يف األمر عند الذين يرون أ الكف على وجه االستعالء ، قول و

 فادتإن أ  شارة و اإلن  عليه فهذه الكلمة قول خترج اإلشارة فإ  ظ وا تكون يف القول يف اللفن   الصيغة إ  النهي له صيغة و

أل فحركت يدي هكذا أشرت إليه هكذا معىن  أحدكم رفع يده ليسن  أان أتكلم لو أ ى نيا يعين ومعىن النهي ال تسم  

على طلب  لَ دَ ى نيا وبعض أهل العلم يقول كل ما أَ ا ال تسم  ن  هم يقولون أشارة ال تفعل فهي مبعىن النهي لكن  هذه اإل

كلم ال تشوش علينا فهذا قول ني أو يتك تتكلم يف الدرس فقلت اي فالن ال تترأن الكف فهو ني سواء كان قوال كأ

لذلك يقولون يف  ى نيا وشارة فيقولون هذا يسم  ال تتكلم لكن ابإلليك هكذا يعين رأيتك تتكلم يف الدرس فأشرت إ

 شارة مثال .التعريف قول أو ما أشبهه كاإل

هل السنة واجلماعة يقولون القول املعىن ، أ  القول هو اللفظ ون  عناها أاجلماعة م يتضمن عند أهل السنة و )يتضمن(

 واملعىن من هللا فالقول القول من هللا واملعىن من هللا اللفظ من هللا  ن  قلنا قال هللا تعاىل فهذا معناه أذا  املعىن فإ  فظ ولهو ال

هذا القول معناه فهو  ن  فمعىن ذلك أ ضمن،يشمل املعىن فعندما نقول يت اجلماعة يشمل اللفظ و هل السنة وعند أ

الكف معناه هنا عدم اإليقاع يعين يتضمن طلب عدم   طلب الكف و يتضمن  يتضمن املعىن  يتضمن املعىن فهو لفظ و

ستعالء اإل ستعالء وال توجد الكالم على وجه اإلأ ال توقع الكالم وع إذا قلت لك ال تتكلم يعين أطلب منك أ يقا اإل

هذا كما يقولون  ستعالء واإل، بغلظة يف القول أو جزم فيظهر ظهر املتكلم العلو بغلظة يف القول مثاليُ ن أكما قلنا 

 خطاان(ا ال تؤاخذان إن نسينا أو أ)ربنى نيا ه دعاء ال يسم  ن  ي فإن كان بصيغة النهإ  على وخيرج طلب األدىن من األ

عاىل فهو دعاء وليس ت  على سبحانه ودون إىل األطلب من األلكن هذا    )ال تؤاخذان(ربنا ال تؤاخذان هذه صيغة ني،  
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مامي هذا جتلس أ  خيه الطويل الى التماسا يقول أحدكم أله يسم  ن  الطلب من املساوي إذا مل يستعِل فإفيه استعالء أو 

صيغة انتبهوا    و  ى التماساا يسم  ن  إ  ى نيا ومامي، هذا ال يسم  مل يظهر االستعالء ال جتلس أ  و   مساوي يكلم مساوي  

 :ذا صدرت من املساوي كالزميل لزميله هلا ثالث صورالنهي إ

يه لك ف  خذ قلمي القلم قلمك وك على سبيل االستعالء وهذا ني كأن تقول لزميلك ال أتن يكون ذلأ  وىل:الصورة األ ❖

 خذ قلمي هذا ني .حق فلك فيه قوة فتقول له ال أت

 التماس .مامي فهذا ري استعالء مثل ما قلنا ال جتلس أف بغن املساوي الكطلب املساوي من يَ أ الصورة الثانية: ❖

ميلك خلفت املوعد فتقول لز ف على سبيل التذلل واعدت زميلك فأب املساوي من املساوي الكلن يطأ  والصورة الثالثة: ❖

ى السماح فهذا يسم   نت تتذلل يعين تطلب منهليست هنا مساواة بل أ ال تستعلي و نتأال تؤاخذين هنا يف احلقيقة 

ال  ا وى نيً ه ال يسم  ن   على التذلل فإا كان يف الكالم بني املتساويني ما يدل  ذا فإقد يكون إعتذارً  و ى رجاءً طلبا ويسم  

جل   الدعاء خاص ابلطلب من هللا عز و  ى دعاءً ال يسم    و حنو ذلك وأو طلبا أو اعتذارا أ  ى رجاءا يسم  ن  إ  و   التماسا  

ه يف النواهي يف ليتاج إهذا القيد ال حيُ  ن  هللا أعلم أ الذي يظهر و و )الدعاء هو العبادة(  النب  لذلك قال  و

عامل حقيقة  النب    و  لٍ ىل استعالء فاهلل عاحقيقة فال حاجة يف نيه إ  جل عالٍ   هللا عز و  ن  السنة أل  و       الكتاب  

يف كالم اس اس يف تعريف النهي يف كالم الن  ليه يف كالم الن  تاج إا هذا القيد حين  فال حاجة يف نيه إىل االستعالء وإ

 العلو فوق االستعالء . ن  العلماء أما يف القرآن فال حاجة إليه أل
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حنو ذلك فإذا كان  اليا ابلغلظة ابلكالم ولو مل يكن ع نسان العلو واالستعالء أن يظهر اإل  ن  سبق أن ذكرت لكم أ

ة السن   ن والنهي يف القرآ لذلك و ىل االستعالء املتكلم ليس حباجة إن  ه عامل فإن  يعلم أ امعالس اإلنسان عاليا حقيقة و

 ه قول يتضمن طلب الكف .ن  أن نقول:يكفي أ

وجه االستعالء طلب الكف   و علىب الكف ابلقول أو ما أشبهه على سبيل االستعالء أيقولون طل  الطريقة الثانية:  و ❖

 هذان التعريفان صحيحان للنهي . ول االستعالء شبهه على سبيابلقول أو ما أ

 املؤلف رمحه هللا :قال 

 تعريفه:

 .النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه االستعالء بصيغة خمصوصة هي املضارع املقرون بال الناهية

  عز وشيء هللاخراج الهو قيد إل من التعريف عند الشيخ و قال بصيغة خمصوصة هي املضارع املقرون بال الناهية وهذا

ْيعا{}واذارُوا جل قال   هذا أمر  ن  مع ذلك فالشيخ يرى أ كف عن البيع وتركوا البيع كفوا عن البيع فهو طلب الأي ا اْلب ا

ليخرج طلب الكف بصيغة  )بصيغة خمصوصة(لذلك قال  مر معناه النهي وا فهو أليس نيً   الصيغة صيغة أمر ون  أل

ا معىن كان معناه  ن  إ  ا تكون من األوامر ون  الشيخ يرى أ   الصيغة صيغة أمر ون  ف فإكُ   ر وذ  مر كقول القائل اترك واأل

 ن كانت الصيغة صيغة ني .إ ا تدخل يف النهي نظرا للمعىن ون  بعض أهل العلم يرون أ هو طلب الكف و النهي و

 قال املؤلف رمحه هللا :

اءا الَِّذينا  بُوا ِِبَيتِناا واالَّ   مثل قوله تعاىل: }واال ت اتَِّبْع أاْهوا ذَّ  [.150ِذينا ال يُ ْؤِمُنونا اِبآْلِخراِة { ]اْلنعام: من اآليةكا
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}واالا أتاُْكُلوْا كل ال تشرب ال تتكلم ملضارع املقرون بال الناهية ال أتظهر صيغ النهي الفعل اهذه أ هذا مثال للصيغة و

ِر اْسُم اَّللَِّ عالاْيهِ  ْ ُيذْكا اءا {  له  شيخ بقو مث ل ال  {  ممَّا َلا ل مضارع جمزوم بال تتبع فع  ال تتبع ال هنا انهية، و  و}واال ت اتَِّبْع أاْهوا

 ظهر صيغ النهي .هذه أ الناهية و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 فخرج بقولنا: "قول" ؛ اإلشارة، فال تسمى نياً وإن أفادت معناه.

 شارة .يدخل يف النهي فتدخل يف ذلك اإله ن  كف فإ على طلب الهل العلم كما قلنا يقولون كل ما دل  وبعض أ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 وخرج بقولنا: "طلب الكف" ؛ اْلمر، ْلنه طلب فعل. 

 يقاع .اإل الفعل املقصود به اإلجياد واإليقاع فطلب الكف هو طلب عدم اإلجياد و ن  إلنا هناك ق كما تقدم و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 االلتماس والدعاء وغريمها مما يستفاد من النهي ابلقرائن. وجه االستعالء" ؛ وخرج بقولنا: "على

 كما وضحنا نعم .

 قال املؤلف رمحه هللا :

هي املضارع إخل"؛ ما دل على طلب الكف بصيغة اْلمر مثل: دع، اترك، كف، وخرج بقولنا: " بصيغة خمصوصة 

 مر فتكون أمراً ال نيًا.وحنوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة اْل
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ا قالو   ىل املعىن وبعض األصوليني نظروا إ  قالوا الصيغة صيغة أمر فهذا أمر مبعىن النهي و  و  ىل الصيغةهؤالء نظروا إ  نعم و

 حرتاز عنه .هذا يدخل يف النهي فال حاجة لإل

 قال املؤلف رمحه هللا :

الفعل ابلتحرمي أو احلظر أو القبح، أو يذم فاعله، وقد يستفاد طلب الكف بغري صيغة النهي، مثل: أن يوصف 

  .يرتب على فعله عقاب، أو حنو ذلك أو

ن  على طلب الكف مثل أخرى تدل   هناك أمورا أن   عليه ذكر لنا هنا أللنهي صيغة خمصوصة تدل   ن  ملا ذكر الشيخ أ

رَّما الرهابا يوصف الفعل ابلتحرمي  ْيعا واحا ُ اْلب ا لَّ اَّللَّ رَّما الرهابا {ملا قال هللا  {} واأاحا فهذا يدل على طلب الكف عن  } واحا

اتُ الراب   عرفه  هذا ال أ  ر وظهكذا أو احل  مهات و على طلب الكف عن نكاح األهذا يدل    و  ُكْم {} ُحرهِماْت عالاْيُكْم أُمَّها

 و   ن نه أم ا يف القرىب الكف عور يعين جيظون هذا حمة الفقهاء يقوله يرد يف السن  لكن   السنة و يف نصوص الكتاب و

ن يوصف الفعل أمعناه  و القبح(أ)ح، و القبملنع والنهي وطلب الكف عن الشيء أعلمه ورد مبعىن اة فال أيف السن  

)مثن   ن يوصف الفعل بوصف قبيح كقول النب  ا املراد أ ن  إ  س املراد ابلقبح هنا اللفظ فقط ولي بوصف قبيح و

ذلك على طلب الكف  ه خبيث فدل  ن  هو أ فوصف مثن الكلب بوصف قبيح و غي خبيث(الكلب خبيث ومهر الب

ن جاءك يطلب فإ)لذلك قال ابن عباس رضي هللا عنهما  ال يوىف مثنه و جيوز بيع الكلب وه ال ن  أ عن مثن الكلب و

إذا حدث فق ثالث ية املنا)آ  يوصف بوصف مذموم كقول النب   و يذم فاعله وأ مثن الكلب فامأل كفه ترااب(

هذا وصف خبيث ذم للفاعل  الكذاب عند احلديث ابلنفاق و فَ صِ فوُ  ذا اؤَتن خان(كذب وإذا وعد أخلف وإ

تب على ذا رُ رتب على فعله عقاب إحنو ذلك أو يُ  عن إخالف الوعد و  ذلك على طلب الكف عن الكذب وفيدل  
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ه  ن   على أهذا يدل   ن  اآلخرة إذا رتب على الفعل عقاب فإ عقاب سواء كان العقاب يف الدنيا أو كان العقاب يففعله 

ارِقاُة فااْقطاُعوْا ه حرام سواء رتب العقاب يف الدنيا مثل احلدود  ن  ي عنه بل أقصى درجات النهي وهو أمنه اِرُق واالسَّ }واالسَّ

ا{  املؤمن مطلوب منه أن ينزجر  ن  أ ها و السرقة منهي عنن  أ  السرقة حرام ون   على أعقوبة يف الدنيا هذا يدل   أاْيِدي اُهما

ًا ار  ن تكون ابلوعيد ابلن  ا أم  العقوبة يف اآلخرة إ  العقوبة يف اآلخرة وعن السرقة أو كانت   عا اَّللَِّ ِإِلا }واالَِّذينا ال ياْدُعونا ما

رَّما اَّللَُّ ِإالَّ اِبحلْاقِه واال ي اْزنُونا  ْفسا الَّيِت حا را واال ي اْقتُ ُلونا الن َّ ًما ) آخا ن ي اْفعاْل ذاِلكا ي اْلقا أاَثا اُب  ( ُيضااعافْ 68واما لاُه اْلعاذا

ااًن { ُْلْد ِفيِه ُمها خيا ِة وا ا حمرمة ن   ذلك على أار فيدل  خرة يف الن  د ابلعقاب على هذه األمور الثالثة يف اآلعِ وُ فت ُ  ي اْوما اْلِقيااما

)من   ة كقول النب  خرة ابحلرمان من اجلن  اآلعقاب يف وعيد ابلن يكف عنها وقد يكون ال املؤمن جيب عليه أن  وأ

"من تعلم  اجلنة يوم القيامة( فا رْ ال ليصيب به عرضا من الدنيا َل جيد عا ا يبتغى به وجه هللا ال يتعلمه إعلم علما ممت

 هدف له وال ال ال ليصيب به عرضا من الدنيا"ال يتعلمه إ"هو هذا العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه هللا  و علما"

جل  طلب العلم الشرعي من أن  على أ هذا يدل   و "َل جيد عرف اجلنة يوم القيامة"مور الدنيا قصد يف طلبه العلم إال أ

خرة ابحلرمان من بعض وقد يكون الوعيد ابلعقوبة يف اآل ن يكف عنهحرام ومنهي عنه وجيب على املسلم أالدنيا فقط 

اخلمر يف الدنيا َل "من شرب  ن يتوب( أر يف الدنيا َل يشرهبا يف اآلخرة إالماخل)من شرب    النعيم كقول النب  

شرب فشارب اخلمر الذي ميوت مدمنا على  ن يتوب"إال أ"مل يشرهبا يوم القيامة مل يشرهبا يف اجلنة  خرة"يشرهبا يف اآل

الذي ال م يشربون اخلمر ن  يم أهل اجلنة إلن يشرب اخلمر يف اجلنة من نعن دخل اجلنة ه إن  اخلمر والعياذ ابهلل متوعد أب

ن دخل اجلنة لن يشرب إ ه ون  هو يشرهبا متوعد أب مات و الدنيا و مفسدة فيه لذة خالصة لكن من شرب اخلمر يف

 ن يكف عنه كذلك مثال قول النب  ه جيب على املسلم أن  أ  شرب اخلمر منهي عنه ون   على أاخلمر يف اجلنة فهذا يدل  
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ال ذا لبس احلرير يلبس قميص حرير بنطال حرير شالرجل إ خرة(احلرير يف الدنيا َل يلبسه يف اآل)من لبس  

ه جيب  ن  أ  لبس الرجل للحرير منهي عنه ون  ة فهذا يدل على أن ال يلبس احلرير يف اجلن  حرير عمامة من احلرير متوعد أب

من رمحة هللا كقول و ابحلرمان من فضل هللا أوعيد بة الكذلك يدخل يف العقو   يكف عن لبس احلرير و ن  على املؤمن أ

 تعاىل و سبحانه ومن لعن والديه يلعنه هللا  ن  ا دعاء أبم  إ ا خرب وم  فهنا هذا إ ن هللا من لعن والديه()لع  النب  

جيب على املؤمن  و و التسبب منهي عنه، لعن الوالدين ابملباشرة أن  أعلى  بعاد عن رمحة هللا فهذا يدل  اللعنة معناها اإل

)املدينة حرم ما بني عري إىل ثور من أحدث فيها ملدينة يف حق من سكن ا  كذلك قول النب    ن يكف عنه وأ

بة جيب على من يسكنها هذه املدينة الشريفة الطي   مجعني(اس أوى فيها حمدَث فعليه لعنة هللا واملالئكة والنه حدَث أو أ

نفس اإلنسان فال يليق مبن أكرمه هللا هبذه املدينة  ثُ بِ البدع ختَُ  اهلوى و ة وابلسن   الال يطيب املؤمن إ با ون يكون طي  أ

الطيبة أبن يكون من أهلها أو من ضيوفها أو من زائريها ال يليق به أن يكون خبيث النفس أبن يكون من أهل البدع 

 الذي يف املدينة ن  كبريها فإ  صغريها و  حيذر من البدع  نمسلم على وجه البسيطة جيب عليه أ  ذا كان على كللذلك إ  و

يبتدع البدع بل  و  مام قرب النب  يتأكد هذا يف حقه أضعافا مضاعفة جيب أن حيذر من البدع فكيف مبن أييت أ

ر حلظة خمنذ أن بعثه هللا إىل آ  عوذ ابهلل النب  لغوث أهو ينادي اي رسول هللا الولد اي رسول هللا ا يشرك ابهلل و

وذ عأ؟    الدنيا ليشرك عند قرب النب    يصاحيارب الشرك أييت رجل من أق  هو مينع من الشرك و  ت حياته ومن حلظا

املدينة مات  ة واملدينة انطلقت منها السن   ن  ابهلل ففعل البدع يف املدينة أشد نكارة من فعل البدع يف أي مكان آخر أل

كذلك أيضا مثال قول   سيبعث من املدينة و  و  ه شيء هو ما تغري من  جسده يف قربه كما و  فيها رسول هللا 

 قطع من قطعكي(من وصلكي وأن أ صلأال ترضني أن أ)ه قال للرحم ن  عن ربه أ خرب به النب  هللا للرحم فيما أ
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ن هللا لو كا  الرحم ولذلك قطيعة    الذي مينع هللا فضله عنه كيف يفلح و  ن مينع هللا فضله عن قاطع الرحم وهذا وعيد أب

ك خلاسر فكيف ن  هللا إ أثرايء أهل االرض و ىثر أك إذا قطعت رمحك أصبحت ن  ابلها من الدنيا كنوز الدنيا لو أيق

ال من  أمه من أجل عمارة و ؤمن أبن يقطع رمحه من أجل شيء من الدنيا يهجر الرجل أخاه من أبيه ويطيب قلب امل

ة يف الدنيا مع ما ل هللا لصاحبه العقوبن يعجه ن ذنب أجدر أم ما)وج البنت للولد ه مل يز ن  أجل سيارة وال من أجل أ

 ب على قطيعة الرحم املنع من فضل هللا سبحانه وتعاىل فهذا يدل  تِ ذن رُ إ  خرة من البغي وقطيعة الرحم(يدخر له يف اآل

ب الكف على طل يكف عنها كذلك مما يدل  ن ه جيب على املؤمن أن  أ عة الرحم منهي عنها نيا مغلظا وقطي ن  على أ

ن يشرب  أ  كما يف مسلم نى النب    ن يشرب الرجل قائما(أ)نى   النب   ن  النهي بكلمة نى كما جاء أ

كما عند   عن الشرب قائما( )زجر النبه يضا  ى النهي كلمة زجر كما يف احلديث أعل  الرجل قائما كذلك مما يدل  

 يكف ن  ه يطلب منه شرعا أن  ه يعلم هبذا أن  عها املؤمن فإمس إذا  على طلب الكف ومسلم يف الصحيح فكل هذه تدل  

 مور .عن هذه األ

 قال املؤلف رمحه هللا :

 ما تقتضيه صيغة النهي:

 صيغة النهي عند اإلطالق تقتضي حترمي املنهي عنه وفساده.

 ا يدل  ممو ما ذكرانه ألصلية أقرتن بقرينة ماذا تفيد املؤمن ؟ إذا تقدمت صيغة النهي امل تذا صيغة النهي عند اإلطالق إ

منهم  مجهور العلماء و هذا قول ا تدل على التحرمي ون  ها املؤمن ماذا يستفيد ؟ يستفيد أعلى طلب الكف فسمع

 دلة منها قول هللا عز وأهل العلم على ذلك أباستدل   النهي عند اإلطالق يقتضي التحرمي ون  املذاهب األربعة على أ
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ُكُم  }جل   ُهواالرَُّسوُل فاخُ واماا آَتا  و        وجه الداللة يف قول هللا عز  ما ناكم عنه فانتهوا و  و  {  ُذوُه واماا ناااُكْم عاْنُه فاانت ا

مر  األن  قد تقدم معنا أ  و   هللامران ابجتناب ما ناان عنه رسول  عنه فانتهوا حيث أطلق هللا النهي وأ  جل وما ناكم

حيرم علينا أن  أن ننتهي و و يف سنة رسول هللا مسعنا النهي يف كتاب هللا أ  على الوجوب فيجب علينا إذايدل  

قرينة تصرف النهي عن ذلك كما سيأيت بيانه إن شاء هللا كذلك استدل أهل العلم على   ذا وجدتنفعل املنهي عنه إال إ 

تطعتم وإذا نيتكم عن شيء إذا أمرتكم أبمر فاتوا منه ما اس)  النهي املطلق يقتضي التحرمي بقول النب   ن  أ

توا  أإذا أمرتكم أبمر ف)خياطبك   جابة النب  ة اإلماخلطاب لألمة لك اي عبد هللا ويل لأل إذا أمرتكم و وه(فاجتنب

   مر به النب  فامتثل ال تلتفت ملن يدعوك إىل أن ترتك ما أ  مر من النب  فإذا مسعت األ منه ما استطعتم(

ن جنتنب ما نى  على الوجوب فيجب علينا أمر يدل  األ و ذا نيتكم عن شيء فاجتنبوه(وإ توا منه ما استطعتمأف)

 ن   النهي ليس للتحرمي كذلك استدل أهل العلم على أن   على أذا وجد دليل يدل  فهذا هو األصل إال إ  عنه النب  

مة حيتجون على التحرمي الء األن بعدهم من فضمَ   الصحابة ون  النهي يقتضي التحرمي إبمجاع السلف على ذلك فإ

خر  الصحايب اآلن  ال جند أ  رمي شيء ابلنهي و على حتالصحايب حيتج على الصحايب  ن  ابلنهي من غري مدافعة يعين جند أ

ع املعاملة نوا هذا نوع من أ  ان الصحابة خيابرون ولذلك ك  يقول ال هات يل شيء يدل على التحرمي هذا ني يسلمون و

 على التحرمي النهي املطلق يدل   ن  انتهوا فإمجاع السلف على أ )نى عن املخابرة(  النب   ن  غهم أبلا يف الزرع فلم  

بنه عن شيء فوجده يفعله يسوغ له ب لو نى ا األن   هذا هو اجلاري يف العرف فإن  كما إحتج أهل العلم على هذا أب

ب قال البنه ال  األن  و أنت فقط نيتين يعين لأ لي  نت ما حرمته عليس لالبن أن يقول أ و يعاقبه وأن يعتب عليه أ

العشاء يسوغ  بعدبن بعد ساعتني لعشاء خارج البيت ال تسهر بعد العشاء خارج البيت فجاء االتسهر بعد صالة ا
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نت قلت ال تسهر ليس لالبن أن يقول اي أبت أنت ما قلت يل ممنوع أ له أن يعاقبه و يعتب عليه و لألب أن يلومه و

 النهي املطلق يقتضي التحرمي . ن   ذلك على أفدل  

 ليها .ساد فهذه نؤخرها حىت يصل الكالم إالنهي املطلق يقتضي الف ن  وهي أ ة:ا املسالة الثانيم  أ و

 قال املؤلف رمحه هللا :

ُكُم الرَُّسوُل فاُخُذوُه واماا ناااُكمْ  ُهوا{ ]احلشر: فمن اْلدلة على أنا تقتضي التحرمي قوله تعاىل: }واماا آَتا  عاْنُه فاانْ ت ا

زِِم ذلك حترمي الفعل.[ فاْلمر 7من اآلية  ابالنتهاء عما نى عنه، يقتضي وجوب االنتهاء، وِمْن الا

ا أن م  إ  ا أن يكون عن ذات الشيء وم  العلماء يقولون النهي إو ال يقتضي الفساد ؟  النهي املطلق هل يقتضي الفساد أ 

الشيء فإذا كان النهي عن ذات عن ذات  ن يكون النهي  ا أم  أن يكون عن وصف خارج إ  ام  يكون عن وصفه املالزم وإ

 صالهتا ابطلة ن  صالة احلائض طيب لو صلت احلائض فإه يقتضي الفساد ابتفاق العلماء ورد النهي عن ن  الشيء فإ

يفارق فكالنهي عن صوم  الا النهي عن وصف مالزم ال ينفك و م  إ  النهي ورد عن ذات الصالة ون  ابتفاق العلماء أل

إنسان سافر يوما يف هذا عند مجهور العلماء يقتضي الفساد يعين  و )نى عن صوم العيدين(  النب   ن  العيدين فإ

يد ينامون طوال النهار فسهل علي أن أصوم أانم أصلي صالة اس يوم العفطر فعليه يوم واحد جاء قال وهللا الن  رمضان فأ

  الصوم هنا ون   إن كان عاملا يبطل صيامه ألك صمت مع اإلمثن  ا كأانم فصام نقول مأرجع أ  صلي وأانم أقوم أ  العيد و

ن يكون يوم العيد ليس يوم العيد الوصف مالزم هلذا اليوم ما ميكن أهذا    ن  هو كونه يف يوم العيد إال أ  كان لوصف ون  إ

 بعض احلنفية وه يقتضي الفساد خالف يف هذا ن  لى أذا وصف مالزم مجهور الفقهاء عما ميكن هو يوم العيد دائما فه

الفعل  ا النهي لوصف خارج فهو النهي عن الفعل لوصف ال يالزمه بل يوجد بدونه الوصف يوجد بدون الفعل وم  أ



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

203 

نساان صلى يف  إن  وبة املستفاد من حترمي الغصب لو أيوجد بدون الوصف مثال ذلك النهي عن الصالة يف الدار املغص

احلنابلة  مث ويقتضي الفساد فصالته صحيحة مع اإلهي ال هذا الن ن  إما حكم صالته ؟ اجلمهور يقولون  صوبةدار مغ

هذا ليس مثاال للوصف قال  علم من انزع يف هذا املثال وهل المن أ ي يقتضي الفساد فتبطل صالته ويقولون هذا النه

فيكون من النوع كرب فهذا غصب عندما يركع فهذا غصب   أ اإلنسان إذا قال هللان  لوصف مالزم ألاخلارج بل هذا مثال  

 : على البطالن فهذه خالصة املسألة عند العلماءيدل   الثاين و

 عن ذات الشيء فهو فاسد ابالتفاق ذا كان النهي إ  ❖

 وصف مالزم فهو فاسد عند اجلمهور ذا كان النهي عن إ ❖

 ابلة صحيح عند اجلمهور .ذا كان النهي عن الشيء لوصف خارج فهو فاسد عند احلنإ ❖

 ه هللا :قال املؤلف رمح

 ومن اْلدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلهى هللا عليه وسلهم: "من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد

 ن  ل يف ابب العبادات فهذا يدل على أهذا الدلي ن  من الدعوى وليس على كل الدعوى أل لكن هذا الدليل على جزء

ا هو يف ن  هذا إ و مران فهو رد(من عمل عمال ليس عليه أ)   الفساد لقول النب   العبادات يقتضيالنهي يف ابب 

به   ال تربأ جل و طل ال يقبله هللا عز وعمله مردود عليه فهو فاسد اب ن  دات فمن عبد هللا بوجه مل يشرع فإابب العبا

 الذمة .
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 ى هللا عليه وسلهم، فيكون مردودًا.ليس عليه أمر النب صله مردود، وما نى عنه؛ فأي: 

 هذا وقاعدة املذهب يف املنهي عنه هل يكون ابطاًل أو صحيحاً مع التحرمي؟ كما يلي:

النهي متعلقا شرطه فكان ىل نا عن احلنابلة احلنابلة يقولون إذا كان النهي عائدا إىل ذات الشيء أو إالكالم ه و     

ني السكران عن الصالة  الصالة وعن  ني احلائضيف ذات الشيء كما قلنا  على فساد العمل و يدل   هن  ابلشرط فإ

و ليس شرطا لصحة ا بشرطه الوضوء شرط لصحة الصالة أذا كان النهي متعلق هذا يدل على فساد هذه الصالة أو إ ن  فإ

 أخذ يتوضأ املاء من البقالة و وق سرقاء مسر و متوضأ مباء مغصوب أوضوء شرط لصحة الصالة طيب لو الصالة ال

الصالة  الة فالوضوء ابطل والنهي متعلق ابلشرط لصحة الص ن  ابلة الوضوء ابطل ما توضأ ملاذا ؟ قالوا ألبه يقول احلن

عورته بثوب حرير  رت ذا صلى هبذا الوضوء فصالته ابطلة سرت العورة كما تقدم معنا شرط لصحة الصالة فلو سابطلة إ

 ىل الشرط . النهي عائد إ هذا ن  ال تصح أل ته ابطلة عند احلنابلة وصال ن  ضرورة فإمن غري 

مر خارج ما معىن خارج ؟ ليس ذات الشيء وال شرطا يف الشيء ما يتعلق أن يكون النهي عائدا إىل أ والنوع الثاين:

       ن مل ينهى عن ذات الصالة اآل  عمامة حرير العمامة من حريرا  النهي بذات الشيء وال بشرطه مثال ذلك من صلى البس

يقولون البس العمامة  تصح الصالة و مث وابلتايل يقولون أي وط صحة الصالة والعمامة ليست متعلقة بشرط من شر  و

س  عمامة على الرأحريرا مل يلبسه ال كحامل احملرم البس العمامة احلرير كحامل احملرم يقولون هو مثله مثل ما لو محل

ه إذا  ن  هب الدقيق عند احلنابلة أذن ضابط املذيكون النهي هنا داال على الفساد إابلتايل ال  ل الشيء وكاحلمل كحم
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علق بذات مر خارج ليس له تألذا كان ا إم  ه يقتضي الفساد أن  كان النهي متعلقا بذات الشيء أو بشرط الشيء فإ

 الفساد . ه ال يقتضي يقتضي التحرمي ولكن  ه ن  ال بشرط الشيء فإ الشيء و

 قال املؤلف رمحه هللا :

 وقاعدة املذهب يف املنهي عنه هل يكون ابطالً أو صحيحاً مع التحرمي؟ كما يلي:

 أن يكون النهي عائداً إىل ذات املنهي عنه، أو شرطه فيكون ابطاًل. - 1

 طاًل.ملنهي عنه وال شرطه، فال يكون ابأن يكون النهي عائداً إىل أمر خارج ال يتعلق بذات ا - 2

 مثال العائد إىل ذات املنهي عنه يف العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين. 

م العيدين هذا يف احلقيقة عند األصوليني مثال للنهي ىل ذات املنهي عنه النهي عن صوم يو الشيخ هنا ميثل مثال العائد إ

ه ني عن ن  ملا كان مالزما كأ ا الوصفن مالزمذا كا الشيء إ ن  كالنهي عن الذات أللكن هو   الزم و ىل وصفالعائد إ

 ال مع الوصف .ء إن يقع ذات الشيه ال ميكن أن  ذات الشيء أل

 قال املؤلف رمحه هللا :

 ومثال العائد إىل ذاته يف املعاملة: النهي عن البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ممن تلزمه اجلمعة.

      اجلمعة الثاين ممن تلزمه اجلمعة النهي انصب عن البيع بعد نداء  ن  ته يف املعاملة النهي عن الييع ألىل ذاد إمثال العائ

ْيعا{جل  ىل اجلمعة فالنهي املستفاد من قول هللا عز وي إو يلزمه السعأ ه ني يف ن  يقتضي فساد هذا البيع أل }واذاُروا اْلب ا
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عن بيع ما  ىل الذات نى النب  عائد إإذا أردان املثال لل الزم فهو كالعائد إىل الذات وماحلقيقة عائد إىل وصف 

 فهذا ني عن نفس البيع عن ذات البيع فيدل على الفساد . )ال تبع ما ليس عندك(نسان ليس عند اإل

 قال املؤلف رمحه هللا :

العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب احلرير، فسرت العورة شرط لصحة الصالة، فإذا ومثال العائد إىل شرطه يف 

 ثوب منهي عنه، َل تصح الصالة لعود النهي إىل شرطها.سرتها ب

 وهذا ظاهر كما مثلنا .

 قال املؤلف رمحه هللا :

 ومثال العائد إىل شرطه يف املعاملة: النهي عن بيع احلمل

 ن  عن بيع ما يف بطون األنعام احلمل هو ما يف بطن أمه فالنهي عنه يقتضي الفساد أل مل ، النهيالنهي عن بيع احل

 مه ال يعلم فيقتضي الفساد .احلمل يف بطن أ هو العلم ابملبيع و مر متعلق ابلشرط وهنا عائد إىل أنهي ال

 قال املؤلف رمحه هللا :

 البيع لعود النهي إىل شرطه.فالعلم ابملبيع شرط لصحة البيع، فإذا ابع احلمل َل يصح 

الرجل عمامة احلرير، فلو صلى وعليه عمامة ومثال النهي العائد إىل أمر خارج يف العبادة: النهي عن لبس 

 ته؛ ْلن النهي ال يعود إىل ذات الصالة وال شرطها.حرير، َل تبطل صال

 وهذا واضح كما ذكران يف املثال .
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 قال املؤلف رمحه هللا :

لنهي ال إىل أمر خارج يف املعاملة: النهي عن الغش، فلو ابع شيئًا مع الغش َل يبطل البيع؛ ْلن ا ومثال العائد

 يعود إىل ذات البيع وال شرطه.

على   فُ وقَ ا يُ ن  إ  ه ال يقتضي البطالن ون  املكلف أي البائع أو املشرتي فإ  ذا كان حلق النهي إن  هو أ  ووهنا ضابط         

ذن  لى إا يوقف عن  إ ه ال يقتضي البطالن ون  كان ملصلحة املكلف يعين البائع أو املشرتي فإ  ذا النهي إن  إذن املتضرر أ 

ا حىت ينتفخ ضرعها للنب يف ضرع الدابة أايمً ن حيبس اما هي التصرية ؟ التصرية أ  عن التصرية(  )نى النبه املتضرر  

للنب يف ضرعها حىت ينتفخ الضرع فإذا و ثالثة يرتك االشاه ما حيلبها اليوم أو يومني أ مث تباع اإلنسان إذا أراد أن يبيع

ها ذهب هو يريد شاه يريد شاة حلواب حيلبها يف بيته اشرتا  ا حلوب ون  اس فيظن املشرتي أىل السوق يراها الن  ذهب هبا إ

يت حبليب قليل احلليب يف اليوم الثاين حلبها فإذا هبا أت عطى اجلريان منل يوم ما شاء هللا أو  هبا إىل البيت حلبها يف أ

ه ن  ا مصراة ما احلكم ؟ احلكم أن  م ألليال علب حليبا قإذا هبا حت ري عليها املكان من الغد حلبها وقال لعل الشاة تغ

اب عقد ؟ اجلو السعر طيب هل نقول جيب جتديد ال س مع هذا فالشاة طيبة وال ال أبق مضى البيع وابخليار إن شاء أ

 )نى النبه ن شاء ردها ففسخ البيع وصاعا من متر ذن وإأ قد  ال العقد صحيح وهو موقوف على إذن املتضرر و

قطهم بزرعهم بقمحهم يريدون البيع يف املدينة نى اس الذين أيتون من البادية بغنمهم بسمنهم أبالن   تلقي اجللب( نع

 هذا له علتان : ن يتلقوا اجللب يف الطريق وجتار املدينة أ  النب  

 ي منه بنصف القيمة،ويشرت سعار هو ال يعرف األ يقابله يف الطريق والتاجر  ن  العلة األوىل: حىت ال يتضرر اجلالب أل ❖

لكن   يف غرض و  قول وهللا ما يلعانك هللا فيقول طيب اشرتي مين فيالسوق ضعيف أ  عانك، هللا معك، اليوم غنمهللا أ
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ذا الشاه مبائة رايل ابعه غنمه واصل سريه إىل املدينة يريد أن يشرتي أشياء ألهله هذا العادة ملا وصل وإجلك الشاه  من أ

ت افسخ ن شئال له إن شئت امضي البيع وإة يف هذه احلال خيري صاحب الغنم يقذا اشرتى منه الشاه مبائمبائيت رايل وه

الص فالبيع صحيح وال نقول حيتاج إىل عقد جديد ان بعته وهللا يرحبه خفإذا قال ال خالص أ  واردد له ماله وخذ غنمك

ذن  ه موقوف على إن  بط ما كان النهي ملصلحة املكلف فإذن هذا الضاه يفسخ البيع إن  ا إذا مل يرد أمضاء البيع فإم  أ

 ذه وهذا الذي اريده يف املثال .تلقي اجللب له علتان العلة ه ن  ال يقتضي البطالن قلت لكم إاملتضرر و 

ذا تلقاه يف الطريق رعية عامة فالنهي يقتضي البطالن إهل السوق وهذه مصلحة شالعلة الثانية: من أجل مصلحة أو  ❖

لكن ملاذا من أجل أن يبيع على أهل السوق  سوق مبائيت رايل اشرتاه مبائيت رايلمنه بنفس السعر الشاة يف الفاشرتى 

هل السوق فهذه كما يقول العلماء مصلحة عامة ليس هلا معني فهي اشرتى مجيع الغنم فهنا ملصلحة أ هن  بسعر أعلى أل

ما حكم شرائه ؟ طبعا هو آمث على احلالني لكن إن  لب ى اجلذن من تلقشرعية فالنهي هنا يقتضي البطالن إمصلحة 

شاء فسخ وإن شرى بنفس سعر البلد أو أعلى إن  من سعر البلد فالبائع ابخليار إن شاء أمضى البيع وقل اشرتى أب

 ه للمصلحة العامة فيكون النهي للمصلحة العامةن  فالبيع ابطل أل

ذا ورد يف   النهي إن  عليه فقهاء املذاهب األربعة أ العلماء و عند مجهورن النهي املطلق يقتضي التحرمي وقد تقدم معنا أ ❖

 يستفيد ه يقتضي التحرمي ون  ن التحرمي فإو قرينة يصرف هبا عأ مل يوجد دليل وو يف سنة رسول هللا هللا أكتاب 

 العلماء قد استدلوا على هذا ابدلة:  ن  إقلنا  املؤمن من مساعه التحرمي و

ُهوا{النصوص يف قول هللا عز وجل من ل: و  الدليل األ ❖ ُكُم الرَُّسوُل فاُخُذوُه واماا ناااُكْم عاْنُه فاانت ا ا آَتا مران هللا قالوا فأ }واما

من ابب  فهو حرام و  ما ناان عنه النب   ن  وهذا يعين أ ن ننتهي عن ما نى عنه رسول هللا أوجب علينا أ و
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ذا نيتكم عن شيء إذا أمرتكم أبمر فآتوا منه ما استطعتم وإ)  النب   ن كذلك استدلوا بقولأوىل ما يف القرآ

و مسع النهي يف حديث رسول هللا ا مسع النهي يف الكتاب أذه جيب على املسلم إن   على أقالوا فهذا يدل   فاجتنبوه(

عليهم كانوا حيتجون السلف الصاحل رضوان هللا  م استدلوا ابستعمال السلف فإن  ن  أن جيتنب املنهي عنه كما أ 

م ن   ذلك على أ مدافعة فدل  ال  ال نكري و  يستفيدون التحرمي من النهي بغري خالف ينقل عنهم و  على التحرمي و  ابلنهي

 االستعمال جار بذلك ن  لنهي يقتضي التحرمي كما استدلوا أيضا ابالستعمال قالوا فإا ن  سبقوا اخلالف ابإلمجاع على أ

السلطان نى  السيد نى عبده و ه وب لو نى ابنسيد لو أمر عبده أو األن حتت واليته أو ال السلطان لو أمر من  فإ

النهي املطلق يقتضي التحرمي   ن  أن يعاقبه فلوال أ  هي عنه قالوا لساغ له أن يعاتبه بل وفعل املن  فخالف وحدا من رعيته  أ

هي هل النهي املطلق   خرى تتعلق ابلنهي وعن مسألة أ  تناع ملا ساغ ذلك كما تقدم معنا أن العلماء تكلمواووجوب االم

ه ال ن  لى الكراهة ما يدخل معنا يف املسألة ألع مي فالذي يدل  املقصود ابلنهي هنا الذي يقتضي التحر  يقتضي الفساد و

لعلماء قد اتفق ا ي التحرمي وا الذي تكلم فيه العلماء هل يقتضي الفساد هو النهي الذي يقتضن  إ يقتضي الفساد و

النهي عن نكاح  م ونه لذاته فاسد كالنهي عن نكاح األاملنهي ع ن  أ ي عن الشيء لذاته يقتضي الفساد والنه ن  ى أعل

نهي عن الشيء لوصف ال ن  إىل أ مجاهري العلماء ذهبوا ن  ق العلماء كما أهذا يقتضي الفساد ابتفا ن  اخلالة فإ العمة و

 ه يقتضي فساد الصوم يف يوم العيد عند مجاهري العلماءن  عن صوم يوم العيد فإ نهيكاله يقتضي الفساد  ن  الزم ال ينفك أ

لعلنا نعرب هبذا  ا النهي عن الشيء لوصف منفك وم  إ إىل مذهب احلنفية و يَ زِ عُ  فية وخالف يف ذلك بعض احلن و

ك عنه فالصالة ن تنفن أ العبادة ميكن  معىن وصف منفك أ طلحات لوصف منفك والتعبري حىت ال ختتلط عندكم املص

 ن  فهذا ني لوصف منفك ألمن النصوص  خر مثال كالنهي عن الصالة يف الدار املغصوبة املستفادهو شيء آ شيء و
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ه ن   العلماء متفقون على أن  الغصب منفك عن الصالة فهنا إذا كان الوصف جماورا فإ و   غصب الصالة منفكة عن ال

هو يصلي  ه مل يتعلق بذات العبادة وال بشرطها كلبس عمامة حرير للرجل ون  ورا أمعىن كونه جماو يقتضي الفساد ال 

وصف املنفك متعلقا بذات العبادة أو بشرطها ذا كان الا إم  فهذا ال يقتضي فساد الصالة أاور يقولون هذا وصف جم

و و بشرط الصالة فهصالة أبذات ال ه متعلقن  ا هو مالبس للعبادة ما دام أن  إ ه ليس جماورا ون   احلنابلة يقولون أن  فإ

الغصب  ن  الدار املغصوبة فاسدة ملاذا ؟ أل الة يفه يقتضي الفساد فالصن  ه مالبس فإن  مالبس للعبادة فيقولون ما دام أ

عندما يركع فهو  ه مالبس لذات الصالة فعندما يكرب فهو مالبس للغصب ون  إن كان منفكا يف األصل إال أ هنا و

 فيقولون  الشافعية  املالكية و  ا اجلمهور احلنفية وم  أ  مالبس هلا و  و    متعلق بذات العبادة  هكذا فهو    مالبس للغصب و

قد   احلنابلة وعلم هو قول  هللا أ   الراجح ون  قلت أ  ه ال يقتضي الفساد ون  ه وصف جماور فإن  ما دام أ  هذا وصف جماور و

من عمل )قال  النب  ن  ا النقل فقالوا أم  العمل أ النقل وي الفساد بدليل من النهي يقتض ن  استدل العلماء على أ

 مر رسول هللا  ه ليس عليه أن  كما يف الصحيحني قالوا فإذا كان الشيء منهيا عنه فإ  مران فهو رد(عمال ليس عليه أ

هو  خرى وة أفساد من جهيضا حيتج به على الهذا احلديث أ الفساد و يقتضي الرد وال يف املعاملة ف ال يف العبادة و

سكت عنه الشرع من ابب هذا يف ابب العبادات ما  ن  إقلت لكم  كت عنه الشرع فهو فاسد والسكوت فما س

نعلق  م عن النهي ويكمل الشيخ الكال ا يف ابب املعامالت فال وم  مله املكلف فهو فاسد مردود عليه أالعبادات فع

 ىل الفصل الذي يليه على كالمه قبل أن ننتقل إ

 لف رمحه هللا :املؤ قال 

 فمنها:وقد خيرج النهي عن التحرمي إىل معاٍن أخرى لدليل يقتضي ذلك، 
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 لكن بدليل يدل   السنة قد يقتضي غري التحرمي و النهي املطلق يقتضي التحرمي لكن النهي يف الكتاب و ن  إقلنا      

اهة كما تقدم معنا الكراهة ما نى عنه كر ال ليه النهي من التحرمي الكراهة وأشهر ما ينصرف إ أكثر و على ذلك و

على   ىل الكراهة بدليل يدل  فاعله فينصرف النهي من التحرمي إ  ال يعاقب  اتركه واملكروه ما يثاب    الشرع نيا غري جازم و

  النب   ن  زجر عن الشرب قائما لكن جاءت أحاديث كثرية فيها أ ا وعن الشرب قائم  ذلك مثال نى النب  

عليا  ن  منها أ شرب من فم قربة قائما و  النب   ن  منها أ شرب من زمزم قائما و  النب   ن  أما منها شرب قائ

فعل مثل ما فعلت قالوا فهذه   يت النب  قال رأ و ىل رسول هللا هللا عنه شرب قائما مث عزى ذلك إ رضي

املكروه    ن قال قائل كيف يفعل النب  ها فإفيكون الشرب قائما مكرو   ىل الكراهةاألدلة تصرف النهي من التحرمي إ

يؤجر   النب   ن   أهل العلم يقررون أن  إالعلم إذا مسعوا مثل هذا فنقول  شبهة ترد يف أذهان بعض طالب هذه ن  أل

قد يفعل املستحب   مة و لأللكونه بني    قد يفعل الواجب فيؤجر على الشيء لكونه واجبا و    على كل ما فعل فالنب  

 ه مباح ون   لألمة أه بني  ن  ل املباح فيؤجر على الشيء ألد يفعق مة و لأللكونه بني   با وعلى الشيء لكونه مستح فيؤجر

العلماء انصرف النهي عن ه مكروه فهنا قال  ن   لنا أه بني  ن  على فعله أل   قد يفعل ما هو مكروه يف حقنا فيؤجر النب  

قال     النب    ن  مسألة أكذلك أيضا مما ذكره أهل العلم يف هذه املسألة    و    ىل الكراهة بدليل فعل النب  التحرمي إ

التحرمي لكن ذهب    صل يقتضيقالوا فهذا النهي يف األ  كل بشماله(فال أي)ويف رواية    حدكم فلياكل بيمينه(إذا أكل أ)

 النهي يف ابب ن  يرون أ ءمجهور العلما دب ومن ابب األه ن  احتج بعضهم أب ه يقتضي الكراهة ون  مجهور الفقهاء إىل أ

 هذا عندي مرجوح و الكراهة و ه صارف للنهي عنن  داب فإالكراهة فمجرد كون الشيء من ابب اآلدب يقتضي األ

تضي الكراهة لكن كما نبهت مرارا ه يقن   دليل على أذا دل   على التحرمي إال إ ه يدل  ن  هللا أعلم فالنهي إذا جاء فاألصل أ
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ابالستقراء على النهي يف ابب  الغالب ن  ىت تراجع فإيف محله على التحرمي حداب فال تعجل آلإذا ورد النهي يف ابب ا

قد يصرف النهي  حرمي وعلى الت النهي يدل   ن  إال فاألصل أ ىل نظر واآلداب أن يكون للكراهة لكن هذا األمر حيتاج إ

 رشاد .اإلىل من التحرمي إ

ال  يثاب على تركه و عنه خري له و الرتك خري له ترك هذا املنهي ن   أ ىلإ أن يرشد املكلفمعناه  :ما معىن االرشاد ؟ ❖

 ال يعاقب على فعله  على تركه وثر مثل املكروه يثاب يعاقب على فعله فهو من حيث األ

لحة  املصن   املصلحة يف اإلرشاد للمكلف يف الدنيا أ ن  : يقول لك العلماء الفرق أرشاد ؟  ما الفرق بني الكراهة واإل  لكن ❖

 املصلحة فيه للمكلف يف دنياه فهذا يدل   ن   على أذا وجدان النهي ورد ووجدان ما يدل  الدنيا فإاد للمكلف يف رشاإل يف

النهي   ن  قلت لكم ذهب بعض أهل العلم إىل أ  ن الشرب قائما وع  النب    مثال ذلك ني   النهي لإلرشاد ون  على أ

 ليس للكراهة ما الدليل ؟ قال و رشاد و النهي هنا لإلن  لعلم إىل أذهب بعض أهل ا و هنا للكراهة لفعل النب  

  )لو يعلم الذي يشرب قائما ما يف بطنه  قال  النب   ن  عند أمحد وغريه أ الدليل ما صح عن النب  

لم )لو يع  نسان ولذلك قال النب  يضر اإل الشرب قائما ن   النهي هنا ألن   ذلك على أ، قالوا فدل   الستقاءه(

لف يف الدنيا فيكون النهي ملصلحة املك ن   ذلك على أه يضره قالوا فدل  ن  أل يف طبنه الستقاءه(ي يشرب قائما ما الذ

ال تدعن )قال ملعاذ رضي هللا عنه     النب    ن  منه ما جاء عند أيب داود وغريه إبسناد صحيح أ  هذا النهي لإلرشاد و

هذا النهي مصروف   ال تدعن هذا ني و  عبادتك(وحسن    كرك وشكركعِن على ذ يف دبر كل صالة أن تقول اللهم أ

ليس للكراهة     النهي هنا لإلرشاد ون  إقد قال العلماء    مصروف عن اببه و عن اببه ابتفاق العلماء ، ابتفاق العلماء هو

رشاد ا يصرف إىل اإلن  إ يعين داللة على ما حيب فال يصرف إىل الكراهة وه ن  قالوا أل مجاع و الصارف هنا اإلن  إيقال 
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رشادا من إن كان إ ن يرتك هذا الدعاء وأه يكره للمكلف ن  أ ه يصرف إىل الكراهة ون  هللا اعلم أ لكن األقرب عندي و

داخال يف  خروية فيكونا املصلحة أن  إ يوية واملصلحة هنا ليست دن  ن   تركه مكروه ألن  فضل إال أ إىل األ  النب  

الصالة على الراجح  آخرد به ن يرتك هذا الدعاء يف دبر كل صالة يف دبر كل صالة املقصو الكراهة فيكره للمكلف أ

 خر الصالة .ه يف آن  من قال يعين بعد الصالة ولكن األقرب وهللا أعلم أ هل العلممن أقوال أهل العلم وإن كان من أ

 قال املؤلف رمحه هللا : فمنها:

، فقد قال  1ره بيمينه وهو يبول" عليه وسلهم: "ال ميسنَّ أحدكم ذكالكراهة: ومثلوا لذلك بقوله صلهى هللا - 1

 للكراهة، ْلن الذكر بضعة من اإلنسان، واحلكمة من النهي تنزيه اليمني. اجلمهور: إن النهي هنا

حني فهذا ني مجهور الفقهاء ابجلملة يف الصحياحلديث    و حدكم ذكره بيمينه وهو يبول(ال ميسن أ)قال    النب  

اليسار   ليمني وال فرق بني ا  خص اليمني و  النب    ن  ليس للتحرمي ما الصارف قالوا أ  ة وهذا النهي للكراه  ن  لى أع

 سوى تكرمي اليمني .

 : ذن ما احلكمة من النهي ؟ إ

 .احلكمة تكرمي اليمني، هذا وجه  ❖

هو لتكرمي اليمني فهذا  ان  لبول ابليمني إالنهي عن مسه حال انسان فيكون ذكر قطعة من اإل الن  إقالوا : الوجه الثاين و ❖

 للكراهة  النهي ن  يدل على أ
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ذكره بيمينه وهو يبول وهذا عندي ن ميس ه حيرم على الرجل أن  هذا للتحرمي وأ ن  الظاهرية ورواية عن اإلمام أمحد أ و

هو استنباط   ان  ذكره أهل العلم إ  الذي   هذان  هو يبول أل  ه حيرم أن ميس ذكره بيمينه ون  للتحرمي وأ هذا  ن  وهللا أعلم أقرب  أ

 من مس ذكره و ن  ا كون الذكر قطعة من اإلنسان فال شك لكن الشرع خصه أبحكام ومنها أم  أ مل يقم عليه دليل و و

حكام  الذكر له أن  جبهته فدل ذلك على أذه أو مس  هو متوضيء ينتقض وضوءه على الصحيح خبالف ما لو مس فخ

 ه يقتضي التحرمي . ن  هو أ  النهي هنا على اببه ون  اجلسد فالذي يظهر يل وهللا أعلم أ يةبقخاصة يف الشرع عن 

 قال املؤلف رمحه هللا : 

أعِنه على ذكرك اإلرشاد: مثل قوله صلهى هللا عليه وسلهم ملعاذ: "ال تدعن أن تقول دبر كل صالة: اللهم  - 2

 .وشكرك وحسن عبادتك

 النهي هنا لالرشاد وبعض ن  أيب داود وإسناده صحيح بعض أهل العلم يرون أ أمحد ووهذا كما قلت لكم عند اإلمام 

رشاد تكون  اإلن  ى الضابط الذي ذكره العلماء وهو أه للكراهة علن  ه للكراهة واألقرب كما قلت لكم أن  أهل العلم يرون أ

قالوا  د اخلفي(أ)ذلك الو لعزل فقال ا عن  ا سئل النب  لمكلف يف الدنيا ، كذلك مثال العلماء قالوا مل  مصلحته ل

ولو كان مثة ني   ن ينزل(كنا نعزل والقرآ)جابرا رضي هللا عنه قال  ن  ه حممول على الكراهة ألهذا ني عن العزل لكن  

قال بعض أهل العلم بل  هي عن التحرمي للكراهة وللعزل صرف الن   قرار النب  هذا يف الصحيحني قالوا فإ لنهينا و

 رشاد . نسله فقالوا هذا النهي لإلنسان يف الدنيا ليكثر  مصلحته لإلن  نهي لإلرشاد ألهذا ال
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 قال املؤلف رمحه هللا :

 من يدخل يف اخلطاب ابْلمر والنهي:

هنا من املكلف  النواهي تكلم الشيخ وامر وهو ابأل التكليف وة وكيف يكون حكام التكليفيملا فرغ الشيخ من بيان األ

 ليه التكليف ؟ من الذي يقع عليه التكليف ؟ فالشيخ هنا يتكلم عن املكلف من هو املكلف وتوجه إ؟ من الذي ي

 لغ العاقل العلماء يقولون املكلف هو البا

 .ذا وصله من بلغ الشيء إ :البالغ و

  الصبا والصبا فمن بلغ فقد جاوز الصبا ودخل يف مرحلة الرجولة فالبلوغ حد فاصل بنينتهاء حد : هو االبلوغ  و

ن كان ما بعده رجولة فإذا بلغ الصب أو الفتاة فقد دخل يف النضج فإ ما عند البلوغ و والرجولة فما قبل البلوغ صبا 

ة منها فقد بلغ الصب أو الفتاة لت واحدذا حصالبلوغ له عالمات إ ى امرأة ون كانت فتاة تسم  إ ى رجال وصبيا يسم  

 :هلا و  هذه العالمات أ

 ماع فقد بلغ وو خرج من الفتاة املاء املعروف عند النساء الذي خيرج عند اجلنزل الصب املين أين فإذا أإنزال امل ❖

لغ لو ه قد بن  على أيف الليل فاحتلم فخرج منه املين أمجع العلماء الصب انم  ن  هذا حمل اتفاق بني أهل العلم لو أ

 ل هذه احلال فقد بلغت وذي تراه النساء يف مثملعروف الت املاء ارأت ما يرى يف املنام فرأ  البنت انمت ون  أ

و من الفتاة فقد حصل سواء كان إنزال املين يف حال املنام أو يف حال اليقضة إذا حصل نزول املين من الصب أ

 ابتفاق العلماء  وغالبل
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 ن  أل إنبات الشعر اخلشن العلماء يقولون ن  أالحظوا  الدبر و نبات الشعر اخلشن حول القبل وإالصفة الثانية  و ❖

صل يف الطفل وقد يظهر قبيل البلوغ يظهر شعر الناعم وقد يكون ظاهرا من األى ابلزغب وهو الهناك ما يسم  

ىل حلق ي حيتاج إا العالمة ظهور الشعر اخلشن الذن  إ  يس عالمة والزغب ليس خشنا هذا ل  يعين شعر انعم يشبه

املذهب  ابلة وليه احلنهو الذي ذهب إ ه الراجح وهل العلم لكن  ف بني أهذا حمل خال ى عليه املوس ورَ الذي جيُْ 

هو قول  الشافعية وبعض  مام مالك وهو قول لإل بعض املالكية و حلنفية وليه بعض ا ذهب إ  عند احلنابلة و

ن قد  يكو الصب ن  عالمة على البلوغ إذا حصلت فإو الدبر كون ظهور الشعر اخلشن حول القبل أللشافعي يعين  

مام اإل قال به بعض املالكية و قول له ومام مالكا يف اإل بلغ هذا حمل خالف بني أهل العلم لكن احلنابلة و

 .راجح هو ال ه عالمة ون  بعض احلنفية كأيب يوسف يرون أ وبه بعض الشافعية  قال الشافعي يف قول له و

ابن مخس عشرة صبح أ غ الصب مخس عشرة سنة والصفة الثالثة بلوغ الصب أو الفتاة مخس عشرة سنة فإذا بل و ❖

     هل العلم فهذا مذهب احلنابلة هذا أيضا حمل خالف بني أ  هذه عالمة على البلوغ ون  كذلك الفتاة فإ  سنة و

بعض املالكية وبعض الفقهاء يقولون ال بعضهم يقول حىت يبلغ الصب مثانية  الشافعية وقال به بعض احلنفية و و

بعضهم يقول حىت يبلغ الصب تسعة عشر عاما   هذا معروف عند احلنفية و  الفتاة سبعة عشر عاما و  عشر عاما و

علم هو لكن الراجح وهللا أ عند املالكية وقوال عدة أيف  هذا معروف عند املالكية و الفتاة مثانية عشر عاما و و

بلوغ مخس عشرة سنة هذه عالمة  ن  الكية أوبعض امل بعض احلنفية احلنابلة و الذي قدمناه الذي عليه الشافعية و

هذا حمل اتفاق بني أهل  يض فقد بلغت وذا خرج منها دم احلهي احليض فإ تزيد الفتاة بعالمة و وعلى البلوغ 

على   ذا محلت الفتاة فهذا يدل  هي احلمل للفتاة فإ  حلقيقة فرعية وهي يف ا  هل العلم عالمة ويذكر بعض أ  و  العلم



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

217 

 ن  السابقة فجامعها رجل فحملت فإفتاة مل تظهر عليها عالمة من العالمات  ن  فيما لو أا رتضونهذا يف بلوغها و

 .قلم التكليف قد جرى عليها  صبحت ابلغة وا أن  أ هذا يدل على بلوغها و

     لعقلهبموه العاقل يعرف االعقل معروف ال حيتاج إىل تعريف عرفه األصوليون فأ نه العقل والعاقل من وجد م و     

   هلذا ابملفهوم قول النب    يدل    ىل تعريف من وجد منه العقل فهو العاقل واجملنون ال حيتاج أن يُعر ف فال حيتاج إ  و

رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه   ثالثة النائم حىت يستيقظ والصب حىت حيتلم واجملنون حىت يعقل()رفع القلم عن  

القلم ليس مرفوعا  ن  أغريه فمفهوم هذا  لباين وإسناده صحيح صححه األ داود و يباللفظ ألهذا  أبلفاظ خمتلفة و

ذا احتلم ىت حيتلم فجعل احلد حىت حيتلم إذن إح قال عن الصب  النب   ن  عن احملتلم أل الصاحي املستيقظ وعن 

اقل يقع عليه قلم التكليف لعا ن   ذلك على أاجملنون حىت يعقل فدل   ال يرفع عنه القلم بل يقع عليه قلم التكليف و

 لتان :الصب فيه مسأ البالغ خيرج الصب و يقول العلماء املكلف هو البالغ العاقل و

ال  ه ال يفهم اخلطاب ون  كلف أله ال يُ ن  ب غري املميز اتفق الفقهاء على أالص ميز ووىل: الصب غري املاملسألة األ ❖

استثنوا مسألة واحدة له   اجلهة فهذا ال يكلف و نون من هذهال يدرك فهو قريب من اجمل ال يعرف و قصد له و

من  العمرة ال يصح   احلج و ن  إإال فبعض أهل العلم يقولون  العمرة على الراجح و هي مسألة احلج و ال عليه و

 ميز حيملون حديث الصب على الصب امل العمرة و الصب غري املميز الصب غري املميز يقولون ال يصح منه احلج و

ه رفعت خرجته من احملفة وأة قد  الصب الذي سألت عنه املرأن   كل صب يدخل يف احلديث ألن  لكن الراجح أ

عه بعضده هذا يف الغالب  ة خترج صبيا وترف امرأن  هذا يف الغالب ال يكون إال لصب دون سن التمييز أ و عضدهب

فهذا الصب ال يكون مكلفا   نعم ولِك اجر(ج قال  ِلذا حأ)ال يف صب صغري دون سن التمييز فقالت  ال يكون إ
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ذا بلغ سبع العلم احلد أن يبلغ الصب سبع سنني فإملميز ما هو احلد ؟ قال بعض أهل لة الثانية الصب ااملسأ و

 )مروهم للصالة بسبع(قال    النب   ن  فهو غري مميز ما الدليل ؟ قالوا أما قبل السبع سنني  سنني فهو مميز و

قال بعض أهل  مييز يكون يف هذه السن والت ن  ه الغالب أن  أل ه ال خياطب قبل السبع قالوا ون  على ألك  ذفدل  

ما قبل  يز وصبح يفهم اخلطاب على وجهه يعين يفهم اخلطاب فهما صحيحا فقد ماحلد هو الفهم فإذا أالعلم 

 فهو مميز من ظهر متييزه بعض لسبع سننيعلم لكن من ظهر متييزه قبل ال أضبط وهللا أو  األ و ذلك فهو غري مميز

رمبا فاق يف  يفهم و و اخلري من الشرذكياء يف اخلمس سنني يف الست سنني يصبح يعرف األطفال ما شاء هللا أ

ذا مل يظهر لكن احلد الفاصل هو السبع سنني فإكرب منه فمن ظهر متييزه قبل السبع سنني فهو مميز  فهمه من هو أ

الصب  ن  مجهور الفقهاء بل مجهور العلماء أقد ذهب  ني وسنني فاحلد الفاصل هو السبع سنالتمييز قبل السبع 

)مروهم ابلصالة لسبع واضربوهم    ه يكلف بدليل قول النب  ن  ذهب بعض احلنابلة إىل أ  ميز ال يكلف وامل

ذا تكليف إذن ه  بن عشرهو ا  يضرب و  ذن هذا تكليف خطاب وهو ابن سبع إ  قالوا فهو يؤمر و  عليها لعشر(

ه ابلواجب يف حقه مر أ تكليفه و ه يكلف ابملستحب ون  ه يكلف مبا له ال مبا عليه أي أن  ذهب املالكية إىل أ و

 القول بتكليفه مطلقا ن  ال شك أ جلماعة هذا يف حقه مستحب ومره ابلصالة مع اأن و مره ابلصالة مستحب أن

ياء وليكون األمر هناك لأل  لصب حىت حيتلم وهذا نص وعن ا  و  لقول النب    ليه احلنابلة ال يصح  الذي ذهب إ

ا م  أ من ابب العقوبة من ابب أن يؤدب حىت يتعلم الصالة وليس  ضربه من ابب التأديب و ليس للصب و و

هذا ال ينايف  جيري عليه التكليف مبا له و الصب يؤمر و ن  هو القول الصحيح أ و فهو قول صحيح قول املالكية

ا عن يس مرفوعا قلم الثواب فهو لم  هذا قلم املؤاخذة أ رفع القلم عن وه هناك قال ن  القلم أل عَ فِ رُ  النب  قول 
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العلم الذي عليه مجاهري العلماء هل يؤمر ابلصوم إن أطاقه إذن الراجح من أقوال أ ميز فيؤمر ابلصالة والصب امل

من  ال يكلف ابحلرام و  فرض و يوجد يف حق الصبالصب ال يكلف ابلواجب ما فيه واجب على الصب ال ن  أ

ه يكلف بل الواجب يف ن  فاألمر مستوي بقي املستحب فالصحيح أا اإلابحة م  أ و ابب أوىل أال يكلف ابملكروه

 ىل مكة الويل أحرم للصب ابلعمرة أو ابحلج ملا وصل إن  الصحيح من أقوال أهل العلم لو ألذلك    حقه مستحب و

به هذا أتع ه جيوز أن حيل اإلحرام بال شيء أحرم البنه ابلعمرة كان يف زحام ون  تعبه أأ  أن يعتمر وأىب الصب أىب

{جل  حرام اجلمهور يقولون ال لقول هللا عز واالبن هل له أن حيل اإل احلنفية لكن  } واأاَتُّوْا احلْاجَّ وااْلُعْمراةا َّلِلِه

 ن   الراجح من أقوال أهل العلم أن  هي أ  لة وأمس اكالصب لكن هن  ه ال واجب حبقن  هو الصحيح أل  يقولون نعم و

ن ال يكلف ابحلرام هل جيوز للويل أ لة قلنا الصبله أن يفعله للصب قبل هذه املسأاحلرام يف حق الويل ال جيوز 

 قميص حرير وجد يعين   الصب جاء و  ن  رير ؟ لو لبس الصب ثوب حرير ما أمث لو ألبس الولد ثوب حرير بدلة حيُ 

جيوز ألبيه أن يشرتي له قميص فعل الصبيان لبس هذا القميص ما أيمث ما فعل حراما لكن هل خته لبسه كما يأل

ه مكلف أعين الويل فال جيوز أن ن  ه ال جيوز ألن  حرير ؟ أن يلبسه قميص حرير ؟ الراجح من أقوال أهل العلم أ

إال ملا فيه من مفاسد فيجب عليه أن هللا عن شيء  فاسد ما نى النهي فيه م  ن  يلبسه بل الواجب عليه أن مينعه أل

 .مينعه 

ال حيرم عليها  ىل البلوغ غري مكلفة ال جيب عليها شيء و الصبية الصغرية ال تكلف إن  هي أ ومهية هنا مسألة ذات أ

 ب جيب األ ن  إول حلجاب للطفلة قبل البلوغ ؟ نقلباس اما حكم إ.ه من جهة كونه حراما شيء يعين ليست مكلفة ب

فأوجب   )مروهم ابلصالة لسبع(قال      لنب  ا  ن  ا تدرك فيه هذا أل د الفتاة على احلجاب إذا بلغت سنً ن يعو  عليه أ



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

220 

تعويدمها على  تدريبهما ون كانت الصالة غري واجبة عليهما لإ الصب ابلصالة والفتاة ابلصالة ومر على الويل أن أي

ما يلبسها احلجاب هي  ن  أ ه جيب على الويل أن يعودها عليه ون  فيه احلجاب فإدرك ذا بلغت الطفلة سنا تما جيب فإ

ن ال يكون ذلك على أ لبسها احلجاب ابلشرط الذي ذكرته أن تدرك هذا ون يجيب عليها لكن جيب على الويل أ

ذا جاء إريب كون ابلتدو حنوها يا يف احلجاب فتنعكس املسألة يعين يكون إذا كانت يف سن السابعة أهَ ضُ غِ بَ جه ي ُ و 

 خارج البيت تلبس احلجاب البسي وو خترج ملرأة املسلمة إذا كانت تصلي أصالة يقول هلا البسي احلجاب اوقت ال 

رأت البنات يلعنب   البنت الصغرية لو أمرت ابحلجاب ون  ا مع صوحيباهتا تلعب فالغالب أم  أيمرها ابللباس لتصلي أ

إىل بنت لكن أقول هذا قد خيتلف من بنت  ب احلجاب وجيعلها ال حت  نفسها وهذا يؤثر يف ن  بال هذا احلجاب أ

لو مل تبلغ وجب على األب أن يلزمها  ليها معه وذا بلغت البنت حدا خيشى عينبغي على الويل أن يراعي هذا فإ

عليه أن  جيبه ن  إن كان هذا غري واجب عليها يف األصل لكن جيب على األب أن يلزمها ابحلجاب أل ابحلجاب و

ىل الشارع  ا أصبح خيشى معه عليها إذا ذهبت إىل املدرسة أو خرجت إبلغت البنت من احلجم أو السن م  ذايصونا فإ

البنيات الصغريات على    ا تقع على الصبيان ون  هذه اجلرائم الفضيعة اليت نسمع أ  وى ابلتحرش  اليوم نسمع ما يسم    و

 .ها شرعا إن كان هذا مل جيب علي و ن يقوم مبصلحتهاه جيب عليه أن  جيب على الويل أن يلزمها ابحلجاب أل

لة الثانية: تكليف اجملنون املسأ  وىل: تكليف العاقلاملسألة األصوليني مخسة مسائل:ا العاقل فتكليف العاقل عند األم  أ  و

 ليه .كليف املغمى علة اخلامسة: تاملسألة الرابعة: تكليف السكران املسألة الثالثة: تكليف املعتوه املسأ

 :مخس مسائل 
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 من بلغ عاقال كلف ، فقد ن   العاقل مكلف إذا وجد البلوغ أمجع العلماء على أن  أمجع العلماء على أل : تكليف العاق ❖

 البلوغ فيكلف مبا له ال مبا عليها قبل م  أ اتفق العلماء على تكليف العاقل إذا وجد شرط البلوغ و

    مكلف وال يطالب بشيء لقول النب  اجملنون ال يكلف اجملنون غري  ن  لماء على أمجع الع: فقد أا تكليف اجملنونم  وأ ❖

 مرين:لكن أنبه إىل أ )وعن اجملنون حىت يعقل(

ة واجتمع ال الدولة تعطيه منحة تعطيه مكافأه ال يسقط عنده من   ما وجب يف ماله فإن  أ ل:و  األمر األ ▪

الراجح من أقوال أهل العلم وإن   ن يزكى هذا املال علىب أبلغ نصااب وحال عليه احلول جي املال حىت

حلكم التكليفي فما وجب يف ماله هل العلم من احلكم الوضعي وليس من اكان مال جمنون وهذا عند أ

 و         لك دوااب دخلت الدواب يف مزرعة إنسان حموطة  ن يؤدى عنده دواب ميلك اجملنون ميه جيب أن  فإ

قيمة ما أتلفته دوابه من الزروع هذا األمر  خذ من ماله تلفته دوابه يؤ ضمن ما أي هن  أفسدت الزروع فإ

 ل .و  األ

و يضر غريه ما يرتك اجملنون يفعل ما يشاء يعين بعض ه مينع مما يضره أن  نص الفقهاء على أمر الثاين :  األ ▪

ا روين يشرب مفيون يشرب هيقول اجملنون خالص ما له عقل إذن خلوه يشرب اخلمر يشرب أ ساالن  

هذا   ن  ه جيب على العقالء أن مينعوه من هذا ألن  قل نقول ال نص الفقهاء أشاء من املخدرات ما فيه ع

 و          يضره حىت لو مل يذهب العقل املخدرات تفسد البدن اخلمر يفسد البدن هذا يضره كونه ميشي  

اجملنون ما عليه حرج يضرب هذا  ن ويقول هذا جمنو  اس ما جيوز للويل يرتكه يف الشوارع ويضرب الن  
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هللا جمنون جيب عليه أن مينعه مما يضر غريه مما يضره أو يضر غريه   يل له قال وذا قإ  زجاج هذا ويكسر  

 مر ينبغي التنبه له. هذا أ

 ل أحياان واملعتوه الذي ال يصل إىل اجلنون املطبق بل يعقلة الثالثة: فهو تكليف املعتوه من هو املعتوه ؟ أما املسأ و ❖

لكن الغالب عليه  ا وصل إىل كرب يف السن يصبح يعقل أحياان وذيذهب عقله أكثر مثل ما حيدث لبعض كبار السن إ

لكن الغالب ميكن بعد دقيقتني أو ثالث   ف وال هذا حممد معرو قيل له من هذا ق  والده وه كاجملنون أحياان إذا جاءه أن  أ

  املدن يبدأعاشوا يف هم من زمان تركوا البادية و ل البنه وين ذهبت الغنم ؟ وو مخس دقائق يقول اي بوي يقو دقائق أ

و يتكلم بكالم ى معتوها أحياان يعقل هذا يسم  ه ألكن   ال يدرك املوجود يغلب عليه فقد العقل و يتحدث عن القدمي و

رمبا أتخذ مخس دقائق ما تدرك  اس تلحظ فيه هذا أحياان جيلس معككثر كالمه كالم اجملانني بعض الن  العقالء لكن أ

اجملنون هو الذي حيدث   ن  املعتوه أب  علم يفرق بني اجملنون وهل البعض أ  تيك بطامة فهذا معتوه وه جمنون لكن فجاة أين  أ

ه ن  ا عنده علة يف عقله فاملعتوه أكثر الفقهاء على أن  إ املعتوه ال حيدث منه ضرر و سر ويك اس ومنه ضرر فيضرب الن  

ه يؤمر  ن  ذهب بعض احلنفية أ عن املعتوه و عن املعتوه حىت يربأ و قد جاء يف بعض ألفاظ احلديث و كلف وغري م

جانب  ن  نب العقل فيه قالوا احتياطا ألجا ن يصوم احتياطا لوجودابلواجبات احتياطا يؤمر أبن يصلي احتياطا يؤمر أب

 ال وب مثأ عندهمن كان لذلك  ه غري مكلف ون  صحيح ألا كثر عدم العقل وه مغلوب األالعقل فيه ليس معدوما لكن  

نت األب يقول أ ال يؤمر بشيء بعض اإلخوة أييت ليوضئه وو ال يدرك فهذا بلغ من السن ما ال يدرك معه إال قليال أ

د هلل كرب احلم أكرب ليه ؟ قل هللالي ليه ما يدري املسكني قل هللا أتفعل يب خذ حط املاء يف فمك ليه ؟ طيب صماذا 

ال بصيام  ال يؤمر ال بصالة و لكن هو غري مكلف و رَب يُ  ليه ويكلف هذا سقط عنه التكليف حيسن إ احلمد هلل ما قل
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حال  ه يف حال صالة ون  إىل الذكر يعين إذا رأيت أ الصالة ويرشد إىل  نعم إذا كان يعقل أحياان فيحسن أن يؤمر و

ن يف هذا الوقت ه أصبح يفهم اآلن   وال ينفعه مره ابلصالة ما دام أاحلمد هللليه شيئا قل له قل سبحان هللا و رجوع عقله إ

ه ليس  ن  اجبا أله ليس و مره ابلصالة قل له صلي صلي الظهر صلي العصر صلي الصالة اللي هذه وقتها هذا حسن لكن  

 مكلفا .

 تكليف السكران .و بقي معنا أن نتكلم عن مسألتني : مها مسألة تكليف املغمى عليه ، و مسألة    

أما املغمى عليه فهو الذي أصابته غشية أذهبت عنه االحساس و اإلدراك يف الظاهر ، أصابته غشية أذهبت    •
      الظاهر فهو يف الظاهر ال يدرك مثل ما نرى اليوم عنه االحساس فأصبح ال حيس و أذهبت عنه اإلدراك يف

ارات ، فيكون الرجل خيرج من بيته عاقال ء بسبب حوادث السياس يف حالة اإلغماو العياذ ابهلل من وقوع الن  
ى الغيبوبة و يغمى عليه ، و قد يستمر لشهر و صحيحا سليما فيقع له حادث سيارة فيدخل فيما يسم  

السنة و السنتني ، فهذا املغمى عليه هل يكلف ؟  فنقول : اتفق العلماء على أن املغمى عليه ال الشهرين و 
ه ال يستطيع أن يفعل فال يطالب ابلصالة و هو حال اإلغماء ، و هذا أمر مدرك ابلعقل ألن  يطالب ابلفعل 
هذا أمر واضح . كما أن ه ال يستطيع أن يصلي ، و ال يطالب ابلصوم و هو مغمى عليه و مغمى عليه ألن  

ا اخلالف إذا أغمي و إن   اإلغماء ال يرفع التكليف ابلكلية فهو يبقى مكلفا إذا أفاق ، العلماء اتفقوا على أن  
ته بعض الواجبات هل يؤمر بقضائها إذا أفاق . رجل أغمي عليه ساعة ساعتني مخس ساعات اعلى اإلنسان فف

. دخل وقت الفرض و خرج و هو مل يصل ، شخص وقع له حادث عشر ساعات ليوم ليومني لشهر لشهرين .
أفاق بعد دخول وقت املغرب هل جيب عليه أن قبل صالة الظهر فدخل يف غيبوبة إىل دخول وقت املغرب 

تته مخس فرائض فأفاق هل الة ففيقضي صالة الظهر و صالة العصر ؟ شخص دخل يف غيبوبة ملدة يوم و لي
 صلوات اخلمس ؟  و هكذا .جيب عليه أن يقضي هذه ال
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ماء يف تكليف املغمى عليه هبذا و حنن ال نستطيع أن نضع قاعدة للعلماء يف هذه املسألة لكن يف اجلملة اختلف العل  
 االعتبار الذي ذكرانه على قولني :  

و ال يدرك و ال  ه كاجملنون قد زال عقله يف الظاهرالقول األول : أنه ال يكلف و ال يطالب ابلقضاء إذا أفاق ألن   ❖
ه عقله ات مث عاد إلي تته بعض الصلو اإنساان جن حىت ف  ه لو أن  يفهم و ال يعلم فحكمه حكم اجملنون ، و املعلوم أن  

ه ال يكلف بقضائها ، قالوا : فكذلك املغمى عليه ، و استدلوا مبا رواه مالك و غريه عن ابن عمر رضي هللا فإن  
ا فاته ، فلم يقضي ما فاته و هذا أصح ما ورد عن الصحابة رضوان هللا عليهم ه أغمي عليه فلم يقضي معنهما أن  

. 
اجلنون ال يصيب  ه ليس جمنوان ألن  يؤمر ابلقضاء إذا أفاق ، و قالوا : إن   لف وه يكو قال بعض أهل العلم : إن   ❖

ه  و قالوا : ألن   ب النب ا االغماء فإنه يصيب األنبياء عليهم السالم ، و قد أصااألنبياء عليهم السالم ، أم  
ىت خرج وقتها جيب عليه أن يقضيها أشبه ابلنوم ، أشبه ابلنوم و املعلوم املتقرر شرعا أن النائم إذا انم عن صالة ح

، قالوا : و هو أشبه ابلنائم ، و احتجوا   ) من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (:    لقول النب  
رضي هللا عنه  –، و عن عمران بن حصني  -رضي هللا عنه  – ، و عن علي   -رضي هللا عنه -آباثر عن عمار 

 هذه اآلاثر يف أسانيدها مقال . هذا يف اجلملة . ة حال االغماء . إال أن  يف قضائهم ما فاهتم من الصال –

 فالعلماء فصلوا يف مسألتني :  و أما على وجه التفصيل 

املسألة األوىل :  يف قضاء الصالة ، هل جيب على املغمى عليه أن يقضي الصالة اليت فاتته أثناء االغماء ؟   ❖
ا إن زاد ه يقضي ، أم  ه إذا أغمي عليه يف مخس صلوات فأقل فإن  ية إىل أن  اختلف العلماء يف ذلك ، فذهب احلنف

، هل هو  قضي  طيب ، اي معاشر احلنفية ما معىن إذا زاد على مخس صلواته ال يعن مخس صلوات فإن  
اختلفوا يف هذا فقال بعض احلنفية : ابلساعات ، فإذا أغمي عليه أكثر من مخس   ابلساعات أو ابلصلوات ؟

و  إنساان أغمي عليه قبل الظهر فظل مغمى عليه الظهر ، يعين : لو أن   ه ال يقضيت بساعة واحدة فإن  واصل
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العصر ،  و املغرب ، و العشاء ، و الفجر ، و بعد طلوع الشمس بساعة أو حنوها أفاق . يقول : األحناف ال 
 العربة ابلساعات . قضاء عليه على هذا القول أن  

إنساان أغمي عليه  يعين : لو أن  ذا زاد صالة سادسة فإنه ال يقضي  العربة ابلصلوات فإ إن  و قال بعضهم :     ❖
هر فظل مغما عليه الظهر ، و العصر و املغرب و العشاء و الفجر و يف الضحى أفاق ، فإن أصحاب عند الظ

ا إذا بقي أم  ماً عليه السادسة مغ الة الزائدةه مل يصل إىل الصهذا القول من احلنفية جيب عليه القضاء . ملاذا؟ ألن  
اين أعين اعتبار الزايدة ابلصالة هو األصح ست صلوات و هو مغمى عليه فإنه ال قضاء عليه ، و هذا القول الث

 عند األحناف .
ه ال قضاء عليه إال إن أفاق يف آخر وقت الصالة ، فخرج وقتها قبل أن يصليها و ذهب املالكية و الشافعية إىل أن   ❖

إنساان أغمي عليه قبل الظهر و ظل مغمى  يعين : الشافعية و املالكية يقولون : لو أن   ه جيب عليه أن يقضىيفإن  
م يقولون ال قضاء عليه ، ال يقضي الظهر ، ، إىل املغرب فإن   -حىت خنرج من مسألة اجلمع  -عليه إىل املغرب 

و أفاق يف آخر وقت الظهر مث خرج الوقت قبل الظهر    ه أغمي عليهلكن لو أن    ا يصلي املغربو ال العصر ، و إن  
 عليه أن يقضي هذه الصالة ألنه أفاق يف جزء من وقتها . ؛ يقولون : جيب

ه جيب عليه قضاء الصالة مطلقا سواء أغمي عليه ملدة يوم أو يومني ، أو ثالثة ، أو شهر و ذهب احلنابلة إىل أن   ❖
 وات .، أو أكثر . جيب عليه أن يقضي تلك الصل

ه يقضي كان يقول : إن أغمي عليه ليوم ، أو يومني ، أو ثالثة أايم فإن    –رمحه هللا    -و شيخنا الشيخ ابن ابز      ❖
غماء ملدة كان يقول : إذا كان اإل  –ه هللا  رمح  –ه ال يقضي . شيخنا الشيخ ابن ابز  ا إذا زاد  عن ثالثة أايم فإن  أم  
ملدة يومني أنمره بقضاء الصالة ، إذا كان االغماء ملدة ثالثة أايم أنمره غماؤه إ م أنمره بقضاء الصالة ، إذا كان يو 

رمحه هللا   –و الشيخ  لقضاء مطلقا ، يسقط عنه القضاء  ا إذا زاد عن ثالثة أايم فإننا ال أنمره اببقضاء الصالة ، أم  
و  –رضي هللا عنه  –ار عن عم هنا حيتج أبن أقصى ما ورد عن الصحابة يف القضاء ثالثة أايم و هي الرواية –

 ه يقول : إنه إذا كان ثالثة أايم فأقل فهو أشبه ابلنائم .إن كانت ضعيفة ، و ألن  

 و سبب اخلالف بني العلماء يعود إىل أصلني :  
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ه ليس جمنوان ، األصل األول : ما الذي يشبهه املغمى عليه ، هل يشبه اجملنون أو يشبه النائم ؟  هو الشك أن      ❖
ه يشبه النائم أكثر  فمن رأى أن    اجملنون أكثر ؟ ئما الشك يف هذا ، لكن هو يشبه النائم أكثر أو يشبهليس ان و

ه أكثر شبها ه يشبه اجملنون قال هو غري مكلف ابلقضاء ، و األقرب و هللا أعلم أن  قال هو مكلف و من رأى أن  
ف املغمى عليه ، خبالف املغمى عليه أنت لو جئت للنائم به خبالالنائم لو نبه لتن ه ال يشبه النائم فإن  ابجملنون ألن  

ن األذان و قلت : اي فالن اي فالن أذن الفجر يستيقظ . لكن لو جئت للمغمى عليه و قلت :  فالن إذا أذ  
غائب ن الفجر و هللا لو تصيح إىل أن خيرج الوقت ما يفيق إال أن يشاء هللا أن يفيق من إغمائه ، و عقله  فالن أذ  

ه ال يؤمر ابلقضاء ، و ال يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات  الظاهر و لذلك الراجح عندي و هللا أعلم أن  يف
 أعين قول املالكية و الشافعية .

ه ال يعذر بل إذا أفاق جيب أن ه إذا كان إغماءه بسبب منه ليغمى عليه فإن  العلماء نبهوا على أمر و هو أن   غري أن   
بنقيض قصده الفاسد ، أعطيكم مثاال أو مثالني : شخص يريد أن ينام ، قالوا له : ما يصلح أن له يقضي معاملة 

أن تقوم للصالة فذهب إىل الصيديل و أخذ دواء إذا تناوله يدخل يف إغماء ، فأخذ الدواء ليغمى عليه  تنام البد  
 فأغمي عليه ملدة يومني و هو مغمى عليه مث أفاق .

 ابلقضاء  ملاذا ؟ ره يقولون : هنا أنم

قالوا : معاملة له بنقيض قصده الفاسد ، هو أراد أن ال يصلي هبذا ، أراد أن يبقى بال صالة يوم يومني فنعامله بنقيض 
 قصده الفاسد  .

أو مثال : ضرب رأسه يف حائط أو يف شيء قاص ليغمى عليه ، يريد أن يغمى عليه فضرب رأسه يف حائط حىت  
 أغمي عليه . 

ه يعامل بنقيض ن : إذا أفاق أنمره ابلقضاء .ملاذا ؟   معاملة له بنقيض قصده الفاسد ، و القاعدة املستقرة شرعا أن  و وليق
 ه حيرم من املرياث معاملة له بنقيض قصده الفاسد .القصد الفاسد ، و لذلك لو قتل الوارث مورثه عمدا فإن  
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أغمي على املسلم يف نار رمضان أو يف أايم رمضان ، فهل جيب ذا ا املسألة الثانية :  فهي مسألة الصوم : إ و أم   ❖
ه جيب عليه القضاء إذا عليه أن يقضي تلك األايم ؟ مجهور العلماء و منهم املذاهب األربعة يف الظاهر على أن  
يف  ادثإنساان وقع له ح أفاق ، سواء أغمي عليه ألايم معدودة من الشهر ، أو أغمي عليه الشهر كله .  لو أن  

 آخر شهر شعبان ، فدخل يف غيبوبة و أفاق يف اثين أايم العيد ، فكان مغمى عليه طوال الشهر .

 ه إبمجاع يقضي .يقول مجاهري العلماء : جيب عليه القضاء ، جيب أن يقضي الصوم ، و بعضهم حكاه إمجاعا أن   

احلنابلة يف قول ال جيب عليه القضاء ، ال  ، وو قال بعض أهل العلم : و منهم احلسن البصري ، و الشافعية يف قول 
 جيب عليه القضاء . 

 و هذا يعود إىل األصلني املتقدمني ، و أظن أين نسيت أن أذكر لكم األصل الثاين .

 قلت لكم : األصل األول هو مبا يشبه املغمى عليه ، هل يشبه ابلنائم أو يشبه ابجملنون .

 يصح منه الصوم فيجب عليه القضاء ، و من شبهه ابجملنون قال : هو غري و ملفمن شبهه ابلنائم قال : هو مكلف   
 مكلف فال جيب عليه القضاء ، ال جيب عليه القضاء .

املريض إذا  اإلغماء مرض ، قال : جيب عليه القضاء ألن   األصل الثاين :  هل اإلغماء مرض؟ فمن قال : إن   ❖
ى عليه مريض ، فيدخل يف عمومات النصوص اآلمرة املريضة غمأفطر يف نار رمضان جيب عليه أن يقضي و امل

أن يقضي . و من خالف ، قال : هذا مرض مؤثر يف العقل حابس للعقل ، مانع من الفهم فهو ليس كسائر 
 األمراض ، فال يكون مكلفا ، هو أقرب إىل اجلنون منه إىل املرض الذي يفطر املسلم بسببه .

مجاهري العلماء على وجوب القضاء فهو أحوط و أبرأ للذمة   ن يقضي ألن  ل هذه املسألة أاالحتياط يف مث  ال شك أن  و 
ه ال بعض أهل العلم نص على اإلمجاع يف املسألة .فاألحوط و األبرأ للذمة أن يقضي ، و األقعد أن    ، و قلت لكم إن  

ضان ليوم مث أفاق جيب عليه يف نار رمفقال : إن أغمي  طرد قاعدته    –رمحه هللا    –يقضي ، و شيخنا الشيخ ابن ابز  
عليه القضاء ، إن أغمي عليه ليومني مث أفاق جيب عليه القضاء ، إن أغمي عليه ثالثة أايم مث أفاق جيب عليه القضاء 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

228 

يقضي  ، إن أغمي عليه أربعة أايم ما جيب عليه أن يقضي شيئا ، إن أغمي عليه أربعة أايم فأكثر ما جيب عليه أن 
 شيئا .

ه ال يطالب ابلقضاء . ن  أالقضاء ، و األقعد عدم القضاء , و هذه املسألة كما مسعتموها يف قضاء الصيام األحوط   
 هذا ما يتعلق ...

يعين أفاق ، و لكن بقي مريضا حىت مات طيب ، لو أن شخصا أغمي عليه يف نار رمضان مث مات قبل أن يفيق أو 
رمضان ، بل و شوال مث مات يف ذي القعدة ما احلكم أغمي عليه طوال  دث قبل رمضان ،  : شخص عندان وقع له حا

 ه ما متكن .؟  ال جيب شيء ، ال إطعام ، و ال جيب و ال يستحب ألوليائه أن يصوموا عنه ، ما جيب شيء ألن  

  أايم  صوم مث بعد عشرةه مريض ما يستطيع الطيب ، أغمي عليه يف رمضان يف الشهر كله مث أفاق يف شوال و لكن   
ه استمر مات ، فما الواجب ؟ ال شيء ، ال جيب على أوليائه أن يطعموا عنه و ال يستحب هلم أن يصوموا عنه ألن  

 ل كان مغمى عليه مث كان مريضا ، فال شيء عليه و ال على أوليائه .عذره إىل أن مات ، يف األو  

ه بنفسه أو بتعاطي سبب و الذي أذهب عقل.و السكران :  هو أما املسألة األخرية : فهي تكليف السكران  ❖
السكران ال خياطب أثناء السكر ، فال يقال له : صلي و هو سكران   أذهب العقل ، و قد اتفق العلماء : على أن  

مه  ه ال يعلم . مث اختلفوا ، هل يكلف السكران بكالنِو الصيام و هو سكران ألن  ه ال يعلم ، و ال يقال له : اِ ألن  
 لت له امرأته : اي أخي اتق هللا فينا أنت دائما سكران .؟  رجل سكر فقا أثناء سكره

ه مؤاخذ بكالمه قالت : أنت طالق فطلقها  و هو سكران .اختلف العلماء يف ذلك ، فذهب مجهور العلماء إىل أن    
 ذ على كالمه عند ها و هزهلا ، و هي الطالق و العتاق و النكاح  ، مؤاخد  يف سكره يف املسائل اليت يستوي جِ 

 اجلمهور ، فإذا طلق امرأته فإن طالقه يقع .
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ه  ه ال يؤاخذ كالمه ألن  إىل أن   – رمحه هللا  –و ذهب بعض الفقهاء و اختاره مجع من احملققني كشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ا الَّذِ  }ال يعلم ما يقول  ْقرابُوْا الصَّالاةا واأانُتْم َيا أاي ُّها اراىينا آماُنوْا الا ت ا ُقوُلونا  ُسكا ْعلاُموْا ماا ت ا ىتَّا ت ا ذلك على  ، فدل   {حا

 ه ال يؤاخذ مبا قال .ه ال يعلم ما يقول فإن  ه أثناء سكره ال يعلم ما يقول ، و مادام أن  أن  

  السكران له عقوبة مقدرة شرعا ، و ليس من عقوبته املقدرة شرعا أن تطلق امرأته فال يقع طالقه و قالوا أيضا : ألن  
ا هو أيمث إذا سكر  بكالم ال يعلمه .  طيب ، هل يؤاخذ السكران مبا فاته من واجبات أثناء سكره ، هل أيمث ؟  طبع

سكر قبل الفجر فلم يصل الفجر يف وقتها حىت ، لكن هل أيمث مبا تركه من واجبات أثناء سكره ، سكر قبل الظهر ، 
ه أيمث ، شرب اخلمر حىت إن كان سكره بسبب منه فإن   علماء :يقول ال خرج الوقت ، هل أيمث بكونه مل يصل الفجر؟

ه ال أيمث ، بغري سبب ا إن كان سكره بغري سبب منه فإن  أم   مر ، و أيمث لفوات الصالة .فاتت الصالة أيمث لشرب اخل
لصالة  اء فوجد شيئا يشبه املاء فشربه يظنه ماء فإذا به عرق مسكر ، فسكر و صار يتخبط حىت خرج وقت امنه ج

يف فمه فسكر حىت معذور ليس بسبب منه ما علم أنه مخر ، أو جاءه ظامل و وضع السالح على رأسه و صب اخلمر 
ا ِلااا }ان إال بفعله ه ال أيمث ألن هذا ليس من فعله ، و ال يؤاخذ اإلنسفاتت الصالة فإن   ُ ن اْفًسا ِإالَّ ُوْسعاها لِهُف اَّللَّ الا ُيكا

باتْ  سا ا ماا ا واعالاي ْ  ماا كا باْت ها  {.ْكتاسا

طيب ، إذا أفاق السكران هل يؤمر بقضاء ما فاته من الصالة ؟  نعم يؤمر بقضاء ما فاته من الصالة ، و يؤمر بقضاء  
عين سكر يف الليل و دخل عليه الفجر و هو سكران مل ينِو الصيام مث أفاق يف ما فاته من الصوم ، يعين لو أن إنساان ي

الليل ليه أن ميسك بقية النهار و جيب عليه أن يقضي هذا اليوم ألنه مل ينِو من الليل ، مل ينِو من النهار فإنه جيب ع
وامر و النواهي ابتفاق العلماء ، و إن السكران ال خياطب أثناء سكره ابأل  ه كان سكران .  فإن قال قائل : قلتم إن  ألن  

ا الَِّذينا  }جل    و  .  فكيف تقولون يف قول هللا عز  خالف يف ذلك بعض العلماء لكن هذا اخلالف ال نقف عنده َيا أاي ُّها
ا ت اُقوُلونا  ْعلاُموْا ما ىتَّا ت ا اراى حا  ارى ؟ ، و هذا خطاب للسك{آماُنوْا الا ت اْقرابُوْا الصَّالاةا واأانُتْم ُسكا

 قلنا : أجاب العلماء عن هذا جبوابني :  
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: ال َتْسَكُروا قرب الصالة فيمتد   غري السكارى ، و املعىنهذا خطاب لألصحاء الصاحني  اجلواب األول : أن   •
  سكركم إىل الصالة ، و هذا قبل حترمي اخلمر فهو خطاب لغري السكرانني أي ال تشربوا اخلمر قرب وقت 

 الصالة .
فهو خطاب له عند النشوة  ه مل يسكر  ،و الوجه الثاين : قالوا: هذا خطاب ملن مل يسكر ، شرب شيئا لكن   •

 قبل الدخول يف السكر .

و األول أوىل و هو الظاهر و هللا أعلم ، هذا ما حيضرين يف مسائل تكليف العاقل اخلمس اليت يذكرها األصوليون و 
 اس كثريا و فقهها انفع جدا .هي من أهم املسائل و ترتتب عليها فوائد فقهية كثرية ، و حيتاجها الن  

 ليق علقنا عليه .وجدان شيئا حيتاج إىل تع كره الشيخ يف هذا ، و إذانقرأ ما ذ   

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف 

 " من يدخل يف اخلطاب ابْلمر والنهي:
 الذي يدخل يف اخلطاب ابْلمر والنهي "هو" املكلف، وهو البالغ العاقل. 

ولكنه يؤمر ابلعبادات تكليفاً مساوَيً لتكليف البالغ، فخرج بقولنا: "البالغ" ؛ الصغري، فال يكلف ابْلمر والنهي 
 ز َتريناً له على الطاعة، ومينع من املعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. "بعد التميي

و قلنا يف الشرح إن الصب غري املميز ال يؤمر بشيء ، ال يؤمر بشيء ال بصالة و ال بصوم و ال بغري ذلك ، و لكن  
 ل العلم .والداه على الصحيح من أقوال أهه يصح ذلك و يؤجر هو ، و يؤجر ن  ج به أو اعتمر به فإإذا حُ 

لصالة مستحبا ال واجبا ليؤمر ابلصالة ، و يكون فعله يف    ها الصب املميز و قد بينا لكم يف الشرح ما هو احلد ، فإن  أم  
ه يضرب من أجل أن هو مل يصِل فإن  ، و لكن جيب على وليه أن أيمره أمر حتبيب و ترغيب ، و إذا بلغ عشر سنني و  

الويل جيب عليه أن مينع الصب  د على الصالة ، و ذكرت لكم أيضا أن   إذا بلغ يكون قد تعوَ تعود على الصالة حىتي
نعم الصب ال حيرم عليه  ن حق الرعاية الواجبة على الويل  من احملرمات تعويدا له على تركها ، و منعا من الفساد و هذا م
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ل ال جيوز لألب أن يشرتي للصب من احملرمات ، و قلت لكم يف املثا ن جيب على وليه كما قرران أن مينعهشيء لك
الصب لبس قميص حرير ، وجد قميص حرير يف البيت فلبسه ، هل أيمث ؟ اجلواب   الذكر قميصا من حرير ، لكن لو أن  

فه عن احلرام ، و ن يفعل احلرام به و جيب عليه أن يك: ال ، ال حيرم عليه شيء و ال يؤاخذ ، لكن حيرم على الويل أ
 درس .هذا فصلناه يف ال

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف  

" وخرج بقولنا: "العاقل" ؛ اجملنون فال يكلف ابْلمر والنهي، ولكنه مينع مما يكون فيه تعد على غريه أو إفساد،  
 تثال منه."ولو فعل املأمور به َل يصح منه الفعل لعدم قصد االم

الصب لو فعل املأمور به على وجهه الشرعي لصح ذلك منه ،  ، فإن   رق بني اجملنون و الصبيشري الشيخ هنا إىل الف
ابن و تؤجر أمه إذا أمراه ابلصالة  الصب إذا صلى عى الوجه الشرعي فصالته صحيحة  و يؤجر ، و يؤجر والده ،

، بعض الرجال أييت متأخرا فيجد الصالة هو أحق ابلصف إذا وصل إليه  سبع سنني إذا ذهب إىل املسجد و هو حيسن  
ا مسكينا جاء من األذان و جالس يف الصف األول ، و جالس بعمامته و ينتظر اإلقامة فإذا أقيمت الصالة أييت صبي

اْلحالم و ) ليليِن منكم أولو قال :  النب  هذا ارجع يف الصف ، ارجع يف الصف اخللف ، و يقول : إن  
ه حيسن الصالة ، أما إذا كان ال حيسن ن تظلم الصب مادام أن  دم ، و ليس إذان لك أب، هذا أمر لك أن تتق النهى (

فالصب املميز إذا حج صح احلج منه و ان حيسن الصالة فهو أحق ابملكان ا إذا كالصالة فال يقف يف الصف ، أم  
صحت الصالة منه و يؤجر و  رة منه و يؤجر و يؤجر والداه ، إذا صلىيؤجر و يؤجر والداه ، إذا اعتمر صحت العم

 ، إذا صام صح الصوم منه و يؤجر و يؤجر والداه .يؤجر والداه 

شخصا عنده جمنون و ذهب  ه ال يصح منه النعدام األصل و هو العقل ، لو أن  ا اجملنون فإنه لو فعل املأمور به فإن  أم  
أخذ يقوده يف املطاف طاف  الرداء و لىب عنه وامليقات غسله و جرده و ألبسه االزار و إىل العمرة و أخذه معه و يف 

ه يتعبه من غري ه ال يصح منه و ال يؤجر و ال جيوز أن يفعل به ألن  و أخذ يقوده يف السعي مث حلق له شعره فإن       به
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لو  ، أما يلبسه االحرام و هكذا ، فاجملنونو ال فائدة إال إذا احتاج أن أيخذه معه فأخذه معه فقط ليحفظه  مصلحة 
 لفرق بني الصب و اجملنون يف ابب التكليف .فعل املأمور به ال يصح منه . هذا ا

 قال املؤلف رمحه هللا :    

 "وال يرد على هذا إجياب الزكاة واحلقوق املالية يف مال الصغري واجملنون "

 حلول هل جتب فيه الزكاة ؟ كان للمجنون مال و بلغ النصاب و حال عليه اه قد أييت قائل و يقول : طيب ، لو  فإن   

 نقول : نعم جتب فيه الزكاة .لو كان للصب مال و بلغ النصاب و حال عليه احلول هل جتب فيه الزكاة ؟ 

 نقول : نعم جتب فيه الزكاة .

 فيقول : إذن كيف تقولون أنه غري مكلف ، و الزكاة عبادة .

قاةً }ابملكلف ا ال يرد علينا ألن الزكاة علقت ابملال ال نقول : إن هذ اِلِِْم صادا ) فإن هم أطاعوك ،  { ُخْذ ِمْن أاْموا
و هذا معىن قول العلماء : هذا من ابب الربط ابألسباب  لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة يف أمواِلم (

فهذا من ابب  ب و هو املال إذا اجتمعت فيه شروط الزكاة ،ا علقت ابلسبالزكاة ما علقت ابلكلف و إن   ، يعين أن  
 التكليف .احلكم الوضعي ، و ليس من ابب 

صبيا أتلف ماال ملسلم ، صب جاء و أخذ األحجار و ضرب هبا زجاج انفذة فكسر  فإن قال قائل : طيب ، لو أن  
ف ؟ ال ، هذا حلفظ حق غريه و هو من الزجاج ، هل يضمن ؟ اجلواب : نعم يكون الضمان يف ماله . هل هذا تكلي

 ابب احلكم التكليفي .كم الوضعي ، من ابب احلكم الوضعي و ليس من ابب احل

 : -رمحه هللا  –قال املؤلف 
 ْلن إجياب هذه مربوط أبسباب معينة مىت وجدت ثبت احلكم فهي منظور فيها إىل السبب ال إىل الفاعل!.

 للمسلمني والكفاروالتكليف ابْلمر والنهي شامل 
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 بفروع الشريعة ؟ هذه مسألة ؛ هل الكفار خماطبون

رسوال نبيا  و قد كان موجودا بعد   رسوال نبيا  ، كل من مل يؤمن مبحمد   و الكافر كل من مل يؤمن مبحمد 
ذا رسوال نبيا ، و كان موجودا بعد بعثته ه فهو كافر ، كل من مل يؤمن مبحمد   و مسع ابلنب   بعثته 

ه كافر سواء كان على اليهودية ع به هذا خيرج من مل يسمع به ، فإن  خيرج من مات قبل البعثة هذه أمور أخرى ، و مس
 أو النصرانية أو غري ذلك . 

الكفار خماطبون ابإلسالم ، فالكافر خماطب أبن يسلم ابتفاق العلماء ال خيالف يف ذلك أحد  اتفق العلماء على أن  
ال كفرهم ؟ يعين هل الكافر مأمور أبن يصلي ، ختلف العلماء هل الكفار خماطبون بفروع الشريعة حمن العلماء ، و ا

 الكافر مأمور أبن يصوم أمرا يتناوله اخلطاب أو ال يتناوله اخلطاب .هل 

 اختلف العلماء يف ذلك على أقوال أوصلها بعض األصوليني إىل سبعة لكن املؤدى منها إىل قولني :

الكفار   على أن    ل هبذا مجهور العلماء ؛ مجهور العلماءالكفار خماطبون بفروع الشريعة ، و قا  القول األول : إن      ❖
 خماطبون بفروع الشريعة . 

 و القول الثاين : إنم غري خماطبني بفروع الشريعة ،و قال هبذا كثري من احلنفية و بعض فقهاء املذاهب األخرى .  ❖

 و الراجح و هللا أعلم أنم خماطبون بفروع الشريعة .  

 مع كفره فهل يصح ذلك منه ؟  الكافر أن يصلي أو يصوم فإن قال قائل : لو أراد 

 عمل الكافر ال يصح . قلنا : ال ، فإن  

 طيب ، ملاذا تقولون : إنه خماطب ابلفروع ؟ 

احملدث من املسلمني خماطب ابلصالة  إلسالم ، أال ترون أن  ه خماطب ابلفروع بشرط أن أييت بشرطها و هو انقول : إن  
أو غري خماطب ؟  خماطب ن ، هل هذا احملدث خماطب ابلصالة و أن يذهب للصالة  ن املؤذ ِ ث و أذ  إنساان أحد  ، لو أن  
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 طيب ، لو ذهب و صلى و هو حمدث هل تصح منه ؟ ال ما تصح منه ابالتفاق إذن هو خماطب ابلصالة ابالتفاق 
 بشرطها و هو اإلسالم .بشرط أن أييت بشرطها و هو الوضوء ، كذلك الكافر خماطب ابلفروع بشرط أن أييت 

 إذن ما فائدة القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة ؟ 

 الفائدة يف اآلخرة و هو أنه يضعف عليهم العذاب فيعذبون على كفرهم و على تركهم الفروع . 

 نيا ؟ طيب ، هل هلذا فائدة يف الد

  ريعة يف الدنيا ، و قال كفار بفروع الشلقول بتكليف الل؛ فقال أكثر العلماء : ال فائدة اختلف العلماء يف ذلك 
مسلما تزوج نصرانية عفيفة أو تزوج يهودية عفيفة و هذا جائز ، إذا  بعضهم : بل هلا فائدة : و من ذلك لو أن  
ر من احليض ؛ غسل و هو ال جيوز ه  طَ نتهت من احليض ليس يف دينها تَ حاضت هذه الزوجة النصرانية أو اليهودية و ا

و حاضت و انتهت من احليض قال هلا : اغتسلي ، قالت :  عها حىت تتطهر لعموم النص ، زوجته نصرانيةله أن جيام
 ال ، قال : اغتسلي من هذا احليض ، قالت : ال ، فهل له أن جيربها و أيمرها ؟ 

 قالوا : نعم ألمرين : 

 األمر األول : حلقه ابلعقد ، و ال يتوصل حبقه ابلعقد إال ابغتساهلا .  •
ا خماطبة بفروع الشريعة ، فتكون خماطبة ابلغسل و قد تعلق بغسلها حق مسلم فيجب عليه و األمر الثاين : أن    •

 أن تقوم به .

 الكفار خماطبون بفروع الشريعة .فهذه خالصة ما يقرره األصوليون يف هذه املسألة : هل  
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 : -رمحه هللا  –قال املؤلف 

 مسلمني والكفاروالتكليف ابْلمر والنهي شامل لل

والتكليف ه قال : "خماطبون بفروع الشريعة ، خماطبون بفروع الشريعة ألن   الكفارإذن ما رأي الشيخ ؟ رأي الشيخ أن  
 " . ابْلمر والنهي شامل للمسلمني والكفار

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف 

  " "لكن الكافر ال يصح منه فعل املأمور به حال كفره

و صلى ما تصح منه الصالة ، لو صام ما يصح منه الصوم ، لو تصدق و زكى ما تصح إلمجاع الكافر لابإلمجاع ، اب  
مسلما صلى مرائيا للناس منذ أن قال : هللا  شرط صحة العبادة اإلخالص ، لو أن   منه هذه النفقات حال كفره ، ألن  

تصح صالته ؟  اجلواب : ال ، من الناس ، هل  و هو يرائي أحداأكرب ، إىل أن قال : السالم عليكم و رمحة هللا ، 
 ه ليس خملصا و الكافر ال ميكن أن يكون خملصا فال تصح منه العبادة .ملاذا ؟ ألن  

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف

فاُروا اِبَّللَِّ واِبرا  ُْم كا قااهُتُْم ِإالَّ أانَّ ُهْم ن افا عاُهْم أاْن تُ ْقبالا ِمن ْ  ُسوِله{ لقوله تعاىل: }واماا مان ا

  فاهلل عزوجل علل عدم قبول نفقات الكفار بكونم كفروا ابهلل و رسوله ، قال العلماء : فإذا كان هذا يف النفقة ابملال  
 لناس فكيف ابلعبادة القاصرة ، إذا كانت نفقة الكافر اليت ينفقها على الناس و ال شك أن  و هي نفقة متعدية تنفع ا
، فكيف بعبادته القاصرة كالصالة و الصوم ؟ من ابب أوىل   عون ، ال تقبل منه بسبب كفرهالناس إذا جاءهم املال ينتف

 ا ال تقبل منه . أن  
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 بقضائه إذا أسلم""وال يؤمر رمحه هللا : قال املؤلف    

بعد خطابه   أمجع العلماء على أن الكافر إذا أسلم ال يؤمر بقضاء الفروع كالصالة و الصوم اليت تركها حال كفره ، و لو
 حممدا رسول هللا و بني له ، لكن أىب   جئنا إىل كافر و قلنا له أسلم ، اشهد أن ال إله إال هللا و أن   ابإلسالم يعين لو أن  

ه ال جيب عليه أن يقضي ما كان عليه قبل اإلسالم ، ما أنمره بقضاء صالة أسلم فإن    و سنتني غري مسلم مث  و بقي سنة أ
  بقضاء زكاة و ال بغري ذلك و هذا حمل إمجاع ، و الشيخ سيقيم الدليل على ذلك .و ال بقضاء صوم و ال

ك جئت له و قلت له أسلم و إذا م ، الكافر لو أن  احلكمة يف هذا حىت ال ينفر الكفار عن اإلسال  و العلماء قالوا : إن  
عترب األوالد  ن ق زوجتك و أن الحرام و أن تفار  ك أتيت هبا من طرقأسلمت جيب عليك أن تتخلص من أموالك ألن  

نكاحكم خري صحيح و جيب عليك أن تقضي الصلوات و تقضي الصيام ، ينفر من اإلسالم ما يسلم .  أوالدك ألن  
 فكانت احلكمة أن ال يطالب بشيء مما كان قبل إسالمه.

صالة و عاش سبع سنني أو عشر  و هذه املسألة فيها فائدة فقهية تتعلق ابملسلم إذا ترك الصالة ، املسلم إذا ترك ال 
اترك الصالة يكفر مطلقا ، قال :   صلى فهل يؤمر بقضاء الصلوات يف العشر السنني ؛ من قال إن  سنني ال يصلي مث

 ه ال يكفر ؛ قال : جيب عليه القضاء ، و بعض من قال : إن  ه أسلم ، و من قال : إن  ال يؤمر ابلقضاء و احلمد هلل أن  
ه خماطب هبا و حىت ال ينفر من التوبة و األوبة و أبن   ب عليه القضاء لعدم علمهفر ؛ قالوا : ال جياترك الصالة ال يك

ه قد صلى ، و ه ال يؤمر ابلقضاء ، ال يؤمر ابلقضاء بل إذا صلى حنمد هللا أن  الرجوع إىل الصالة ، و الراجح عندان أن  
يظهر يل و هللا   لذي تركه حال كونه ال يصلي هذا الراجح فيماال أنمره بقضاء الصلوات اليت تركها و ال بقضاء الصوم ا

 أعلم . 

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف    

  } لافا ُْم ماا قاْد سا ْر ِلا ُهوا يُ ْغفا ت ا فاُروا ِإْن ي ان ْ  لقوله تعاىل: }ُقْل لِلَِّذينا كا

لافا  } ُْم ماا قاْد سا  األمر .ا أاي كان هذا ان قبل اإلسالم مطلقم ال يطالبون مبا كفهذا دليل على أن   {يُ ْغفاْر ِلا
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 : -رمحه هللا  –قال املؤلف 

 لعمرو بن العاص: "أما علمت َي عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله" وقوله 

 كما يف صحيح مسلم ، و هذا دل على أن اإلنسان ال يطالب بشيء مما كان منه حال الكفر .  

 : -رمحه هللا  –قال املؤلف 

  تركه إذا مات على الكفراقب على وإمنا يع

   ه يعاقب على تركها إذا مات علىهذا جواب عن سؤال ما فائدة القول بتكليفه ؟ فائدة القول بتكليفه ابلفروع أن   
 لكفر ، فيغلظ له العذاب يف النار فوق عذاب كفره .ا

 : -رمحه هللا  –قال املؤلف 
ْ نا لقوله تعاىل عن جواب اجملرمني إذا سئلوا: }  قارا قااُلوا َلا ُكْم يف سا لاكا ْ ناُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيا ماا سا ُك ِمنا اْلُمصالِهنيا واَلا

انا اْلياِقنُي{  ىتَّ أاَتا يِن حا ْوِم الدِه ُب بِي ا ذِه ُوُض ماعا اخْلااِئِضنيا واُكنَّا ُنكا  واُكنَّا َنا
ُكْم يف سا }ن اجملرمني يف جهنم  هذا التساءل ع    لاكا ْ ناُك }و سقر من أمساء جهنم عياذا ابهلل منها ،   {قارا  ماا سا قااُلوا َلا

ُوُض ماعا اخْلااِئِضنيا }هذا فرع ، مل نكن نصلي ،  {ِمنا اْلُمصالِهنيا  ْ ناُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيا واُكنَّا َنا هذه كلها فروع ،   {واَلا
ذهِ } يِن واُكنَّا ُنكا ْوِم الدِه انا اْلياِقنيُ }إلسالمهذا الكفر ، ترك ا {ُب بِي ا ىتَّ أاَتا م  فمتنا على هذا ، فدل ذلك على أن   {حا

ار على كفرهم و على تركهم الفروع إذا ماتوا على ذلك ، و قلت لكم هذا حمل اتفاق بني أهل العلم ، يعذبون يف الن  
هلا فائدة يف الدنيا و ذكروا  أن  مجعا من أهل العلم ذكروا  الدنيا ؟ و ذكرت لكم أن  مث اختلفوا : هل للمسألة فائدة يف 

 أمثلة هلا ، و ذكرت لكم مثاال واحدا مما يذكره أهل العلم يف هذا الباب .
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 الكالم عن املكلف و ما يتعلق بذلك، نشرع اليوم يف الكالم عن موانع التكليف .و كنا قد فرغنا عن ... 
 لف رمحه هللا :املؤ قال 

 موانع التكليف 

عند كالمهم عن شروط التكليف موانع التكليف؛ األصوليون املتقدمون مل يعنونوا هبذا العنوان، و إنا يذكرون هذه املوانع  

، فنحن مثال:   " أنه ختلف الشرط مانع "و ذلك أن املوانع ضد الشروط ، و عكس الشروط و القاعدة عند أهل العلم:

خلف العقل ابلصىب مانع فالصىب من موانع التكليف . ذكران أن من كون عاقال ، فتمن شروط التكليف أن يذكران 

، و العته، و السكر، و اإلغماء من موانع التكليف ، و أكثر شروط التكليف العقل فما يضاد العقل من اجلنون

أكثر من تكلم عن ، و هم "اْلهلية ابلعوارض "ا األصوليني ال يعنونون هلا بعنوان، و األصوليون األحناف يعنونون هل

 هذه املسائل و بسط الكالم عنها .

أنا   :"و موانع التكليف كثرية؛ يكثر بعض أهل العلم من عدها، و يقلل بعض أهل العلم يف عدها و لكن ضابطها    

ثة يف مانع أو ختل ابلقصدو قد جتنمع الثالفاملوانع ختُُِل ابلعلم، أو ختل ابلفهم، ، هم و القصد"اليت خُتُْل ابلعلم و الف

 واحد ، و الشيخ ذكر ثالثة موانع : اجلهل، و النسيان، و اإلكراه .

 موانع التكليف       
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فمعناه : عدم العلم ابلشيء ، و العلم كما تقدم معنا أمر وجداين يعرفه اإلنسان ال حاجة لتعريفه، و أما اجلهل     

هو اجلهل، و ضد العلم    ،هبامالعلم يعرفه كل واحدعلم أدخلوه يف حيز اإلو لذلك الذين عرفوا التعريفه يؤدي إىل اإلهبام  

 ، و إما أن يكون جهال ابلعقوبة .ملطالبةو اجلهل إما يكون جهال مطلقا، و إما أن يكون جهال اب

اليوم ال يعرف الشيء أصال أو ال يعرف حكمه، مثال: لو أن مسلما أسلم فمعناه : أن اإلنسان  أما اجلهل املطلق    

: هل تصلي؟ يقول : ما الصالة ؟ أصال، لو قلت له بعدما أسلم  و مل يُ َعَلْم فإنه يكون جاهال ابلصالة ال يعرف الصالة

 يعرف الشيء لكن ال يعرف حكمه. أو ال يعرف احلكم مطلق يعرف الصالة أصال ، فهذا جهل ال

، لكنه ال يعرف ألن اخلمر معروفة عندهمف اخلمر مثال ذلك مثال أيضا : لو أن مسلما أسلم اآلن فإنه يعر        

 حكمها ال يعرف أنه حيرم على املسلم أن يشرب اخلمر فهذا جهل مطلق .

، فمعناه : أن جيهل املسلم أنه مطالب ابحلكم، هو يعرف احلكم لكن جيهل أنه مطالب  أما اجلهل ابملطالبةو      

و اجتنب احملظورات، و يعرف احملظورات ملا وصل إىل مكة أحس   املدينةابحلكم جلهله ابحلال ، مثال : إنسان أحرم من  

يف املدينة و ميكن أعتمر يف أي وقت إذن سأترك هذه العمرة فخلع ببعض الدوار ، و بعض التعب ؛ فقال : أان موجود  

ألنه يظن أنه أصبح اإلحرام و لبس ثيابه و تطيب ، هو يعرف أن الطيب حرام على احملرم لكنه جيهل أنه مطالب اآلن 

 رما مع أنه يف الشرع الزال حمرما. ليس حم

، و ذهب و شرب املاء؛ إنساان استيقظ يف آخر الليل يف رمضان، مثل : لو أن  -بزمان املطالبة-أو جلهله ابلزمان    

إذا  ؛األذانظنا منه أن الليل ابق ومل يفرط . فلما شرب و فرغ من الشرب و أراد أن يتوضأ و جيلس يذكر هللا إىل 
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ب عليه أن جي  . فهذا جهل أنه خماطب ابإلمساك هو يعرف أن الصائم: أن املسلم إذا أذن الفجر ابملؤذن يقيم الصالة

 .لكنه جهل دخول الوقت فجهل أنه مطالب ابإلمساك هذا جهل ابملطالبة ميسك يف نار رمضان، 

: لو أن مسلما يعلم أن  ثر املرتتب على فعله، مثال ذلك، فمعناه : أن جيهل املسلم األ و أما اجلهل ابلعقوبة     

جيلد، أو لو أن مسلما يعلم أن السرقة حرام، لكنه ال يعلم أن شرب اخلمر حرام ، و لكنه ال يعلم أن شارب اخلمر 

 السارق تقطع يده فهذا جهل ابلعقوبة.

كليف، و ال املؤاخذة ألن هذا ليس من فعله ، و قد نص العلماء على أن اجلهل ابلعقوبة ليس عذرا، و ال مينع الت    

 فال يعذر فيه ابجلهل .و إنا هو أثر فعله 

، شرب اخلمر ؛ فقبضنا عليه و أردان أن جنلده مثانني جلدة . فقال : أان و هللا ما كنت أعلم أان جاهل فلو أن إنساان  

شرب اخلمر حرام فاجلهل ابلعقوبة ال مينع و اجلهل عذر . نقول له : ال ؛ بل يقام عليك احلد ما دمت تعلم أن 

 التكليف.

  . اتفق العلماء على أن اجلهل املطلق،د مجيع العلماء يف اجلملةو أما اجلهل املطلق ، و اجلهل ابملطالبة فهو عذر عن 

اِخْذانا  } ؛ أنم قالوا: و اجلهل ابملطالبة عذر يف اجلملة و ذلك ألن هللا عزوجل قال يف دعاء املؤمنني املبارك راب َّناا الا تُ ؤا

يف رواية ))قال هللا : قد فعلت(( كمل يف صحيح :)) قال هللا : نعم ((، و ، قال رسولنا{ ِإن نَِّسيناا أاْو أاْخطاْأانا 

اِخْذانا ِإن نَِّسيناا أاْو أاْخطاْأانا   }مسلم. فاملؤمنون املباركون دعوا هبذا الدعاء املبارك ، خل يف اخلطأهل يد، و اجل{  راب َّناا الا تُ ؤا

ا أاْخطاْأُُت ِبِه والاِكن }  و هللا عزوجل قد قال : ْت قُ ُلوُبُكمْ والاْيسا عالاْيُكْم ُجنااٌح ِفيما دا فجعل هللا عزوجل ،  { مَّا ت اعامَّ

 اخلطأ رافعا للجناح ، و بني أن املؤاخذة مبين على تعمد القلب و اجلاهل ال يتعمد بقلبه ألنه ال يعلم .
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جتاوز عن أميت اخلطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه(( رواه ابن هللا  )) إن  قال :  ستدلوا أبن النب  أيضا او     

، و احلاكم، و الطرباين، و صححه احلاكم، و وافقه الذهب، و بني  الشيخ ، و ابن حبان، و الدارقطين، و البيهقيماجه

)) إن  هللا وضع عن أميت اخلطأ، و النسيان، و ما عند ابن ماجه  أنه صحيح بطرقه، و يف لفظ –رمحه هللا  –انصر 

 استكرهوا عليه (( . 

جتاوز عنا  -سبحانه و تعاىل-أخربان و بشران حنن معاشر أمة اإلجابة أن ربنا الكرمي  و وجه الداللة أن النب    

 هل نوع من اخلطأ .اخلطأ، و النسيان ، و ما استكرهنا عليه، و اجل

ة بعدما َتَضَمَخ ابلطيب، بَ جبُ )) اي رسول هللا ما رأيك فيمن أحرم    :فقال  جاءه رجل    استدلوا أبن النب  لك  كذ      

حىت أوحي إليه مث قال : )) أما أثر الطيب   فسكت النب  ،بعدما تضمخ ابلطيب ((  ةبَ ما تقول يف رجل أحرم ابجلُ 

 و هذا اللفظ للبخاري .( ، و احلديث يف الصحيحني ، و أما اجلَُبة فانزعها (الذي عليك فغسله ثالث مرات

فسأله هذا السؤال ؛ أحرم ابجلبة و اجلبة مثل عباءيت  و وجه الداللة أن هذا الرجل كان جاهال فجاء للنب      

، و أن ينزع  -أثر الطيب  -أن يغسل الطيب يب أيضا تضمخ ابلطيب و هو حمرم فأمره النب هذه ، و قد تط

 و مل أيمره بفدية دَل ذلك على أن  اجلهل عذر .اجلبة ، 

و صلى   أنه يف أول إسالمه عندما قدم إىل النب  –رضي هللا عنه  –كذلك ما جاء عن معاوية بن احلكم      

 ؛أمياه لَ كْ تُ  او  )فقال :أببصارهم، ، فأخذ الناس ينظرون إليه (يرمحك هللا  )عطس رجل فقال له : خلف النب 

 انصرف النب يسكتونه فسكت . فلما  ، و هو يصلي فأخذوا يضربون على أفخاذهم (؟يل تنظرون إ ما شأنكم
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ما قهره، و ال نره، و ال ضربه ، و لكن قال له : )) إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم البشر، و إنا هو 

 .التسبيح، و التكبري ، و قراءة القرآن (( ، و احلديث يف صحيح مسلم 

(، مث ملا رمقوه أببصارهم،    تكلم يف الصالة، فقال لصاحبه : ) يرمحك هللا  -رضي هللا عنه-فهذا معاوية بن احلكم        

، فتكلم يف الصالة و الكالم يف الصالة يبطلها فإنه (  أمياه؛ ما شأنكم تنظرون إيل  ْكلَ تُ   او أخذوا ينظرون إليه قال : )و 

 مل أيمره إبعادة الصالة . و مع ذلك فإن النب  ،ال يصلح فيها كما قال النب 

فقال : السالم     الذي يف الصحيحني حيث صلى مث جاء إىل النب  أيضا ما جاء يف حديث املسيء صالته       

، فرجع الرجل فصلى كما صلى يف (( و عليكم السالم؛ ارجع فصِل فإنك مل تصلِ : ))  عليكم . فقال النب 

ك )) و عليكم السالم؛ ارجع فصِل فإن     فقال : ) السالم عليكم ( . فقال النب     ىل النب  األوىل . فجاء إ

الصالة   فعلمه النب .( مل تصِل(( . فقال هنا أو يف الثالثة : ) و الذي بعثك ابحلق ال أحسن غري هذا فعلمين 

. فدل  ذلك على أن اجلهل عذر   ن يعلمه النب اليت كان قد صالها قبل أاملاضية  و مل أيمره إبعادة صلواته الفائتة  

 يف اجلملة.

قد خيتلفون يف بعض املسائل لدليل خارجي ،كما اختلفوا مثال يف مسائل و قد اتفق العلماء على هذا غري أنم    

 الصالة للجاهل ، و مسائل ارتكاب اجلاهل للمحظورات ألدلة خارجية . أما من حيث األصل فاجلهل عذر .

ولون: إن اجلهل إما أن يقع يف املأمورات، و إما أن يقع يف املنهيات . فإن وقع يف املأمورات فرتك العلماء يق إن مث    

املسلم واجبا عليه جهال منه فإنه ال إمث عليه ابتفاق العلماء ، فاجلهل يرفع اإلمث . لكن هل جيب عليه أن يتدارك ما 

صلحته ، و ال ميكن تداركه فإنه ال شيء عليه . و أضرب تركه مما تفوت مفاته ؟ قال أكثر العلماء : إن كان الذي 
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، و كان الرجل أمه يف الشهر الثامن، يف الشهر الثامن سقط اجلنني من بطنلكم مثاال : رجل سقط له سقط جنني 

ه احلفرة مل ، و دفنه يف هذ جيهل أن الِسْقَط يف هذا العمر يغسل، و يكفن، و يصلى عليه فأخذه و حفر له حفرة

مث علم بعد ذلك؛ بعد شهر ، بعد شهرين مسع شيخا يقول : إن اجلنني إذا نفخت نه، و مل يغسله، و مل يصِل عليه  يكف

 . ماذا عليه هنا ؟ فيه الروح فسقط ميتا جيب أن يغسل، و يكفن، و يصلى عليه

ة فاتة ال ميكن أن يتدارك يتدارك؛ املصلح ألنه ال ميكن أننقول : ال إمث عليه ألنه جاهل ، و ليس عليه شيء هنا    

 ذلك.  

 ، يعين يوم أو يومان أو ثالثة مدفوان، فهل خيرجه ؟ -للسقط  –فإن قال قائل : إن كان له    

 اجلواب : ال، ألن إخراجه أعظم مفسدة من عدم تكفينه .     

و مل يعلموا به حىت لمون انئمني ، و كان املس، أو حصل خسوف للقمرلو حصل كسوف فما علم به املسلمون     

 ، فإنه ال شيء عليهم و ال يصلون صالة اخلسوف ألن هذه املصلحة قد فاتت ،فهذااجنلى . مث علموا بعد أن اجنلى 

  ال ميكن تداركه .

 -جيب عليه أن أييت به ألنه مصلحة ميكن تداركها و هي مصلحة واجبةأما إن كان ميكن تداركه، فإنم يقولون :      

 . ، جيب عليه أن يتدارك-عن املأمورات الواجبةحنن نتكلم 

غري ب صالها قبلفلو أن  إنساان صلى و ترك مثال : الطمأنينة مث علم فإنه جيب عليه أن يقضي الصلوات اليت      

 يتدارك .  م و ال أفيت اآلن . يقولون : جيب عليه أنلِ عَ ، أان أُ  ، و أان أقرر مذهب أكثر أهل العلم هناطمأنينة 
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يف مثالنا: الرجل َسَقَط له ِسْقط و هو ابن مثان سنني فلم يغسله، و مل يكفنه، و دفنه. قلنا : ال خيرجه،  طيب،    

 طيب ماذا يفعل يف الصالة ؟ 

فإنه يذهب و يصلي عليه يف قربه . أما إذا بعد العهد و ضابطه كما نقول : إن كان العهد قريبا، يعين أقل من شهر     

 يصبح من النوع األول : ال ميكن التدارك ؛ خالص ابلنسبة للصالة . فهنا، زيد عن شهر ر اإلمام أمحد ما يذك

إىل أن اجلاهل ابألمر الواجب ال جيب عليه تدارك ما مضى ، و إنا يفعل فرض الوقت و ذهب بعض أهل العلم     

صلى الظهر مع قومه، و هم ال مع الناس، أو لظهر صلى اإن علم يف الوقت ، يعين لو أن إنساان عندما أذن الظهر 

قال : كذا،  فإن النب  ، و قال هلم : اي إخوة هذا ال جيوز، و ال يصح  مث جاءهم طالب علم .ئنون يف الصالةميط

،و العشاء السابقة ، و لكن جيب و ذكر هلم حديث املسيء صالته و علموا فإنه ال جيب عليهم قضاء صالة الفجر

طالبون بصالة الظهر ، و هذا هو الراجح بدليل حديث املسيء يصلوا صالة الظهر ألن الوقت الزال و هم معليهم أن  

السابقة، و إنا علمه للصالة احلاضرة و قال له: )) ارجع فصِل فإنك   مل أيمره بقضاء الصلوات  صالته . فإن النب  

ته املاضية ، و ال شك أنه كان فإنه مل أيمره إبعادة صلواله : )) فإنك مل تصِل ((    . فمع قول النب مل تصِل (( 

: ) و الذي بعثك ابحلق ال  ، ألنه قال للنب : )) فإنك مل تصِل (( يصلي كصالته اليت قال فيها النب 

 .أحسن غري هذا ( 

ت السابقة كان يطمئن، ألنه قد أييت قائل فيقول : طيب، رمبا أنه مل يطمئن يف هذه الصالة فقط ، و إال فالصلوا     

 فلم يطمئن . لكن هنا رمبا كان مستعجال ليجلس مع رسول هللا  
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فدله ذلك على إذن كانت صلواته السابقة كلها على غري طمأنينة.  نقول : ال ، هو قال : ) ال أحسن غري هذا ( ،     

 ح من أقوال أهل العلم .أن املسلم إذا جهل املأمور الواجب و تركه فإنه ال يؤمر ابلتدارك على الراج

 لكن أنبه هنا إىل أمرين :     

ؤمن تداركها و إن تركها جال ، و هذا أن العبادة اليت يظهر فيها احلكم الوضعي جليا جيب على املاألمر األول :     

ابملال الزكوي   من جهة أنا مربوطة  –خطاب الوضع    –إنا هو يف الزكاة . فالزكاة عبادة يظهر فيها احلكم الوضعي جليا  

املاضية . الذي يبلغ نصااب ، و هلذا من ترك الزكاة الواجبة سنة أو أكثر جهال مث علم فإنه جيب عليه أن يزكي للسنوات 

 أما إذا كان قد ترك الزكاة ألنه علم أنه ال جتب الزكاة يف املال هذا مث علم أن الراجح وجوب الزكاة فهذا شيء آخر .

فهو  يزيدو  يبلغ نصااب: أان عندي ذهب حدامها ، قالت إءتنا امرأاتن وضح لكم املسألة : جاأضرب لكم مثاال ي    

  ؛ و لكين مل أزِك الثالث سنوات املاضية منذ أن اكتسبت الذهبس و مثانون غراما  ، طبعا النصاب مخمئة غرام أو أكثر

 ؟مل أزكِ 

 قلنا هلا : ملاذا ؟ 

 قالت : ما كنت أعلم.  

 أو كنت مسعت أنه ال زكاة يف احللي ؟ ،وجوب الزكاة ما كنت تعلمني 

 .، أان جاهلةقالت : ال ما مسعت شيئا 

 .كي للسنوات املاضية أن تز نقول: جيب 
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 حلي يبلغ نصااب ويزيد، و أان ما زكيت الثالث سنوات املاضية .  قالت : ايشيخ أان عندي ذهب  :الثانية

 قلنا هلا : ملاذا؟

 نه جيب . قالت : ما كنت أعلم أ 

 طيب، ملاذا ما كنت تعلمني أنه جيب ؟ 

، أو مسعت مساحة عندان يقول : إن احللي ال زكاة فيه ، احللي املعد لالستعمال ال زكاة فيه قالت : ألين مسعت الشيخ 

ان ما زكيت ال زكاة فيه. فأالشيخ عبد العزيز آل الشيخ يف املذايع يقول : إن  احللي املعد لالستعمال مفيت عام اململكة 

.  

املعد  علم معترب لكن الراجح أنه جيب أن يزكى احللي، ألنك بنيت على نقول : ما عليك شيء يف السنوات املاضية 

 لالستعمال .

 طيب، ماذا أفعل ؟    

أن تزكي لسنة واحدة عند العلم فهذا ، و إن شئت  فإذا حال احلول تزكنينقول هلا : تستأنفني حوال منذ العلم    

 سن و أحوط .أح

، فبذل له العلم غري أنه أعرض عنه، و أىب أن يتعلم األوىل له أن  من كان جهله عن إعراض أن  التنبيه الثاين :     

ا ه و ترك بعض املأمورات الواجبة جلهله مُ ل ِ عَ ، و مل جيد من ي ُ يتدارك ما ميكن تداركه، يعين: لو أن  إنساان كان جاهال أبن 

 .ال أنمره بتدارك ما فات واجبة نُ َعلِ مه و 
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، يف مسجد النب يف املدينة ، و العلم منشور يف مساجد املدينة ، مثل : مسلم العلم أما لو أن  مسلما عرض له     

، و املشايخ موجودون لكنه أعرض، و مل يرد أن يذهب و يتعلم، و مل يرد أن يسأل العلماء. مث َعِلَم فاألوىل يف  

 . ميكن تداركه من املأمورات الواجبةشأنه أن يتدارك ما 

 فهو ال خيلو من حالني :  –يف احملرمات  –يف احملظورات و أما إذا وقع اجلهل     

 أن يكون احلق فيها هلل عزوجل .احلالة األوىل :      

 و احلالة الثانية : أن يكون احلق فيها للمخلوق .     

 .أن اجلهل عذر  هلل عزوجل فإن األصلفإن كان احلق فيها     

. رفع اإلمث حمل االتفاق عن اجلاهل، مث قال العلماء طبعا، اتفق العلماء على أن  اجلهل يف فعل احملظورات يرفع اإلمث    

احلق يف احملظور هلل فإن  األصل عدم املؤاخذة و ال يطالب بشيء و قد خترج من هذا مسائل لدليل أو علة ن كان : إ

، و فليس فيه مصلحة تُ َتَدارك  ترك، عدم فعل، عدم اجتناب للمحرم  :ة ألن اجلهل ابحملظوراتلكن األصل عدم املؤاخذ

ما ميكن أن ترفع مرة أخرى . قال : فاألصل أن ه يعذر ،  فاملفسدة وقعتإنا يف مفسدة تدرأ ، و مادام أن األمر وقع 

: من قلم أظفاره و هو حمرم جاهال فإن  مجعا و قد خترج بعض املسائل كما قد قلنا للدليل عند بعض أهل العلم ، مثل

و ذكروا علة هلذا  ،ن الفديةالف فالبد م، و مادام أنه قد وقع اإلتمن أهل العلم يقولون : عليه الفدية ألن  هذا إثالف

 .األمر و إن كان هذا مرجوحا عندان

ا أعلم أعلم أن  اخلمر حرام، أان مسلم جديد مفأتينا به عند القاضي . فقال: أان ما  شرب اخلمر    يعين : لو أن إنساان    

 أن  اخلمر حرام .
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ال يقام عليه احلد . الحظوا هو ال يعرف أن  اخلمر  سألنا عنه، قالوا: نعم هذا الرجل أسلم اليوم، فإنه يف هذه احلال   

يعرف احلكم هذا ما جيلد،  الذي يعرف أن  اخلمر حرام لكن ال يعرف أن  شارب اخلمرحرام ، ليس مثل ذاك األول 

 اجلهل شبهة ترفع احلد .علماء على أن اجلهل شبهة ترفع احلد، و قد اتفق الأصال، فهذا ال يقام عليه احلد .

و وجد غنما أما إذا كان احلق للمخلوق فإن  حق املخلوق ال يسقط إال بعفوه، ال يسقطه جهل، لو أن  إنساان جاء    

 اء صاحب الغنم و إذا بشاته مذبوحة و الرجل أيكل . ى و أكل . جيف اجلبل . فأخذ شاة فذحبها، و شو 

 قال له : ملاذا تذبح شايت ؟  

 قال : أان وجدته ابجلبل و الناس شركاء يف هذه األشياء املطلقة. جاهل .  

 قال: ال هذه شايت، و ما جيوز لك أن تذحبها .   

 قال : و هللا ما أدري .  

 ال إذا عفى صاحب الشاة .جلهله بل جيب عليه الضمان إفهنا ال يسقط الضمان عنه   

أان أعرت أحد الطالب كتااب من كتب ، و مل يرد الكتاب كعادة الطالب ؛ الغالب أن الطالب عفى هللا عين و عنهم   

ثالث  : تشحن كذا ، فشحنوا و بقيتو ال يردونا، مث ملا خترج أراد شحن كتبه . فقالت له العمادة يستعريون الكتب 

مث تبني أن  كتايب   و هو جاهل أن  كتايب معه.  ها كتايب . ماذا أفعل هبا ؟ قام و أحرقها، أتلفها  كتب أو أربع كتب و مع

 كان معها فإنه يضمن قيمة الكتاب، و ال عذر له أبن يقول : أان و هللا جاهل أن  كتابك مع كتب. إال إذا عفوت عنه.



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

249 

اجلهل ليس عذرا يف إسقاط الضمان بل يبقى الضمان  و كان احلق فيه للمخلوق فإنذن اجلاهل إذا فعل حمظورا، إ   

 .قائما إال أن يعفو صاحب احلق 

 فهذه خالصة اخلالصة ملا يذكره العلماء يف مسألة اجلهل و كونه من موانع التكليف .    

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف   

 :للتكليف موانع منها   

يدخل العلماء   ،كل املوانع و لكن سأذكر أمهها . ألن املوانع كما قلت لكم كثرية، يعين : لن أذكر    للتكليف موانع منها

 فيها اجلنون ، و النوم، و اإلغماء، و العته، والصىب و غري ذلك . 

 :-رمحه هللا –قال املؤلف     

نسيان وما استكرهوا عليه«. رواه : »إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والاجلهل والنسيان واإلكراه؛ لقول النب  

 .ماجه والبيهقي ابن

و قلت لكم، يعين أيضا رواه ابن حبان، و رواه الدارقطين، و الطرباين، و احلاكم، و إسناده صحيح . نعم يف بعض    

 بعضا حىت يصبح احلديث صحيحا لغريه .طرقه ضعف لكن يشد بعضه 

 :-رمحه هللا –قال املؤلف     

 نة تدل على صحته.الكتاب والس وله شواهد من  
 00فاجلهل: عدم العلم، فمىت فعل املكلف حمرماً جاهالً بتحرميه فال شيء عليه



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

250 

عدم العلم ، و العلم معروف كما يقول العلماء: وجداين يعرفه اإلنسان ابلوجدان . اإلنسان العاقل يعرف  فاجلهل   

 العلم، و إذا عرف العلم عرف ضده. 

 :- ه هللارمح –قال املصنف 

 كمن تكلم يف الصالة جاهالً بتحرمي الكالم  

إمث و ال حكم يف الدنيا إذا كان هذا يف حق هللا ، فمن تكلم من فعل حمرما جاهال بتحرميه فال شيء عليه ال يعين :    

ث معاوية بن جاهال بتحرمي الكالم . قلنا لكم يف الدرس؛ يف الفقه : إن  الراجح أن صالته ال تبطل حلدي يف الصالة

 قضاؤه..احلكم ، و مىت ترك واجبا جاهال يعين ترك مأمورا به واجبا جاهال به مل يلزمه 

 : -رمحه هللا  –ف قال املصن   

 .. قد فات وقته ومىت ترك واجباً جاهالً بوجوبه َل يلزمه قضاؤه إذا كان   
" يف الركوع واجب ، و قول " سبحان ريب  ؛ يصلي هو ما علم أن قول " سبحان ريب العظيمإذا كان قد فات وقته 

ما جيب عليه أن يقضي صالة يف السجود واجب حىت خرجت صالة العصر و دخل وقت املغرب فعلم  لى "األع
 العصر.  

 كما قلنا فإنه جيب عليه أن أييت هبذه الصالة الزال مطالبا هبا فذمته مل تربأ .  أما إذا علم يف الوقت    
 : - ه هللارمح –قال املصنف   
َل أيمره بقضاء ما فات من  -وكان ال يطمئن فيها  -َل أيمر املسيء يف صالته  بدليل أن النب    

     الصلوات، وإمنا أمره بفعل الصالة احلاضرة على الوجه املشروع.
 ما يتعلق ابجلهل ، و ذكر الشيخ أيضا النسيان و اإلكراه ...هذا  
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أكثر األصوليني ال خيصونا بعنوان ، و إنا  اجمللس املاضي أن  نا يف تكليف ، و قد بي  ... و كنا نتحدث عن موانع ال
السادة األحناف خيصونا بعنوان عوارض األهلية و  م عن التكليف و شروطه ، و قلنا إن  يذكرونا ضمن كالمه

ثة ألنا و ذكر منها ثال، كليف " خصها هبذا العنوان " مبوانع الت –رمحه هللا  –يفصلون يف ذلك ، و قلنا إن الشيخ 
كثرية لكن الشيخ ذكر ما مجعت يف السنة يف احلديث ) إن هللا قد جتاوز عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا 

عليه ( ، فذكر اجلهل و النسيان و اإلكراه و تقدم بيان ما يتعلق ابجلهل و فصلنا فيه ، و اليوم إن شاء هللا نتكلم عن 
 النسيان . 

عند أهل العلم عدم تذكر الشيء عند احلاجة إليه ، و قال بعض أهل العلم : الذهول عن و النسيان معناه      
 الشيء عند احلاجة إليه ، و املعىن  واحد .

الناسي يكون عاملا ابلشيء لكنه عند احلاجة إليه يغفل قلبه عنه ، و يذهل قلبه عنه و ال يتذكره  فاملعىن أن       
 سيا ، و قبل أن ننتقل إىل األحكام أنبه إىل أمور : فيسمى ان

هناك لفظا يشبه النسيان يذكره أهل العلم و هو السهو ، فالعلماء يذكرون النسيان و يذكرون   األمر األول : أن      
 السهو ، و قد اختلف العلماء هل بينهما فرق أو ال فرق بينهما ؟ 

 هل العلم إىل أن بينهما فروقا . فرق بني النسيان و السهو ، و ذهب بعض أفذهب كثري من أهل العلم إىل أنه ال    

لنسيان فقد ففرق بعض أهل العلم بينهما أبن السهو يتذكر صاحبه أبدىن مذكر ، أدىن مذكر يذكر صاحبه ، أما ا
ال يتذكر ، و حيتاج إىل أمر كثري حىت يتذكر صاحبه . و عكس بعض أهل العلم فقالوا : إن الساهي إذا ذكر قد 
سبيحهم . أما لذلك مثال: من سهى عن التشهد األوسط فقام قد يسبح له الناس فال يتذكر ، و ال يلتفت إىل ت

 الناسي فإنه إذا ذكر يتذكر . 

ض أهل العلم أبن النسيان يقع ملا كان و ملا مل يكن ، يقع ملا كان و يقع ملا مل يكن ؛ فيكون و فرق بينهما بع    
ان مث ينساه اإلنسان مثال : وعدتك أن ألتقيك عند صالة العشاء ، فكان هذا املوعد مث عند صالة الشيء قد ك
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نسيت ما قد كان و هو أين قد وعدتك ،  يت هذا املوعد و مل أقابلك يف املكان و الزمان احملددين ، فهناالعشاء نس
 تذكرين .وقد تلتقيين و تقول : اي شيخ قد وعدتين ، فأقول : ال نسيت ؛ حىت 

و يكون أيضا ملا مل يكن فمثال : أنسى الصالة يف وقتها فال أصليها يف الوقت ، فال أصليها يف الوقت فأكون      
 قد نسيتها فلم تكن .

إنه ال يكون إال عما مل يكن ، فتقول : سهوت عن قول " سبحان ريب العظيم " ، أي أنه مل أما السهو فقالوا :      
 تقول : سهوت عن املوعد ، هكذا قالوا . يكن منك . لكن ال

 و على كل حال فال فرق بينهما يف األحكام من جهة الفقه .    

 التنبيه الثاين :     

 أن السهو على نوعني : 

فَ َوْيٌل ذا يكون عن اختيار و تفريط و يؤاخذ به اإلنسان كما قال هللا عزوجل )) سهو عن الشيء : و ه -
(( ، فهم ساهون عن الصالة و هذا السهو عن الشيء يكون عن  ْم َعن َصالهِتِْم َساُهونَ يَن هُ اَلذِ  ل ِْلُمَصلِ نيَ 

 تفريط و سوء فيؤاخذ به اإلنسان .
و يف الصالة أو تسهو يف الصيام ، وهذا ال يؤاخذ به اإلنسان و و النوع الثاين : سهو يف الشيء : كأن تسه -

 له أحكام فقهية معلومة .

 ث :  و التنبيه الثال

 أن النسيان يف الشرع على قسمني :    

القسم األول : نسيان عن اختيار يظهر يف األفعال ، يظهر يف أفعال اإلنسان يكون اإلنسان هو الذي اختار هذا    
انه و (( هم نسوا هللا عزوجل فلم يعبدوه سبح َنُسواْ اَّلَلَ فَ َنِسيَ ُهمْ النسيان و هذا يؤاخذ به اإلنسان و يعاقب عليه ))
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يار و تفريط و إعراض ، فهؤالء يؤاخذون بنسيانم و لذلك نسيهم هللا ، و اخت تعاىل ، و تركوا عبادته و هذا عن
(( هللا عزوجل  َنُسواْ اَّلَلَ فَ َنِسيَ ُهمْ (( ، )) َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللَُ معىن نسيهم هللا هنا تركهم هذا مما يقال يف ابب املقابلة ))

(( فأعرضوا و تركوا عبادته ، َنُسواْ اَّلَلَ ن هنا مبعىن الرتك . ))ا نسيا ، لكن النسياو ال ينسى و ما كان ربنال يضل 
(( ، "  َوال َتُكونُوا َكاَلِذيَن َنُسوا اَّلَلَ فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهمْ فرتك رمحته هلم و هدايته هلم و عفوه عنهم سبحانه و تعاىل . ))

" فأغفلهم عما ينفعهم و جعلهم  فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهمْ به ،  "  هذا نسيان إعراض ، نسيان ابختيار فيؤاخذون " َنُسوا اَّللََ 
 يذكون فيما يضرهم يف العاجل و اآلجل .

 إذن انتبه ، النسيان يف الشرع قد يطلق مبعىن ما فيه اختيار ، ما فيه اختيار و يظهر هذا يف أفعال اإلنسان .  

ب ، و هذا هو الذي نتكلم عنه و هو الذي يتعلق به العذر ، ا ال اختيار فيه بل هو ذهول للقلالثاين : مو القسم   
و قد أمجع علماء اإلسالم على أن النسيان عذر يف اجلملة و استدلوا على ذلك أبدلة منها قول هللا عزوجل  يف دعاء 

ن رهبم أن ال يؤاخذهم عند النسيان ، (( ، فدعا الصاحلو  ِسينَا أَْو َأْخطَْأانَ َربَ نَا الَ تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَ املؤمنني املبارك : ))
كما يف صحيح مسلم ، و يف رواية  " قال هللا : قد فعلت " . إذن فقال هللا : نعم " . كما أخرب لك عنه النب 

 على أن النسيان عذر . فهو ال يؤاخذ األمة عند النسيان فدل ذلك ربنا الكرمي الرحيم الرب رحم أمة حممد 

: ) إن هللا قد جتاوز عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ( ، و قد تقدم  كذلك يف قول النب     
الكالم على هذا احلديث و هو أنه رواه ابن ماجه و ابن حبان و الدارقطين و الطرباين و البيهقي و احلاكم و قال 

نفيسا و بني أنه صحيح مبجموع طرقه ، و لشيخ انصر رمحه هللا يف إرواء الغليل حبثا احلاكم صحيح اإلسناد ، و حبثه ا
يف رواية عند ابن ماجه : ) إن هللا وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه (.إذن ربنا جتاوز عن أميت 

 النسيان ، فدل ذلك على أن النسيان عذر .  حممد 

من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ، : )  ول النب العلم على أن النسيان عذر قكذلك مما استدل به أهل      
ال كفارة هلا إال ذلك ( ، و احلديث يف الصحيحني ) من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها ( ، قال العلماء : و مل 

 و إنا أمره ابلصالة عند التذكر . يؤمثه النب  
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، فإنا أطعمه هللا و سقاه من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه  : ) كذلك استدلوا بقول النب      
 ( رواه الشيخان . إىل غري ذلك من األدلة اليت تدل على أن النسيان عذر . 

و قد اتفق العلماء على أن النسيان يرفع اإلمث فال إمث على الناسي ، فمن ترك واجبا انسيا فال إمث عليه ، و من    
 سيا فال إمث عليه .اتفق العلماء على أنه ال إمث على الناسي .سيا فال إمث عليه و من أتلف ماال ملخلوق انفعل حمرما ان

 أما األحكام فإن النسيان ال خيلو من أحوال :    

احلال األوىل : أن يقع النسيان يف مأمور ال ميكن تداركه و هنا يسقط املأمور عن الناسي ، مثال ذلك : لو أن    
ف أو رأى بداية اخلسوف و قال : حىت يظهر و أصلي ، مث سان نسي الكسوف و اخلسوف ، رأى بداية الكسو اإلن

نسي فلم يصل حىت زال الكسوف أو زال اخلسوف فإنه ال شيء عليه و ال يطالب بشيء ، و ال يطالب ابلصالة 
 ألنه ال ميكن تدارك هذا األمر . 

ن أن اليوم هو يوم مجعة ل للناس أحياان يف اإلجازات ينسى اإلنساو كذلك لو نسي صالة اجلمعة كما حيص     
 فينسى صالة اجلمعة فال يصليها ، فإنه ال ميكن له أن يتدارك اجلمعة و إنا جيب عليه أن يصلي ظهرا .

ضاء امليت ، نسي و كفنه و صلي و كذلك لو أن مغسل امليت نسي غسل بعض أعضائه ، نسي غسل بعض أع   
 فات وقته و ال ميكن تداركه . ن مث تذكر فإنه ال شيء عليه ألن هذا أمرعليه و دف

و احلالة الثانية : أن يقع النسيان يف مأمور به ميكن تداركه بذاته ، و هنا جيب على املكلف أن يتداركه . كمن   
ة مث تذكرها عند ن يصليها يف وقتها ، و كذلك لو نسي الصالنسي الصالة مث تذكرها يف الوقت فإنه جيب عليه أ

: ) من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها ( رواه  جيب عليه أن يقضيها  لقول النب دخول وقت األخرى فإنه 
 الشيخان ، و يقاس على الصالة سائر ما ميكن تداركه من األفعال املأمور هبا .

قابله جاء به الشرع ، انتبهوا : األول ميكن احلالة الثالثة : أن يقع النسيان يف مأمور به ميكن تداركه بفعل شيء ي   
تدارك الصالة أبن يصليها ؛ هذا يف مأمور به ميكن تداركه لكن ليس بذاته و إنا بفعل تداركه بذاته ، نسي الصالة ي
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قابله ، ما يقابل هذا املأمور و أضرب لكم مثاال : لو أن اإلنسان نسي شيء يقابله ، و هنا الواجب أن يفعل ما ي
ود ، أو نسي التشهد األوسط أو "سبحان ريب العظيم يف الركوع " ،  أو قول " سبحان ريب األعلى " يف السج قول

ال أهل العلم أن نسي فزاد ركعة يف الصالة ، فهذا ميكن تداركه ال بذاته و إنا أبن يسجد للسهو و الصحيح من أقو 
 و و هذا مقابل املأمور به الذي نسيه .سجود السهو واجب إذا وجد سببه ، فيجب عليه أن يسجد للسه

من نسي واجبا يف العمرة أو يف احلج ، نسي فلم حيرم من امليقات ، لبس املالبس يف الفندق مث انطلق إىل امليقات   
صلت احلافلة على بعد مئة كيلو تذكر أنه مل ينِو ، و النية من امليقات عندما مر ابمليقات نسي أن ينوي ؛ نسي . ملا و 

 جب . وا

،  -ذبيحة  –فهنا إن رجع فأحرم من امليقات و نوى من امليقات فال شيء عليه أما إن نوى من الطريق فعليه دم   
 هذه الذبيحة مقابل الواجب املأمور به الذي تركه نسياان .

رضي  ة و هو حاج نسياان فنسي الواجب ، الواجب عليه أن يذبح دما لقول ابن عباسنسي أن يبيت يف مزدلف   
ثر مشهور و قد رواه اإلمام مالك و هللا عنهما : " من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما " و هذا األ

رع مقابال فهنا جعل الش الدارقطين و البيهقي و إسناده صحيح ، و ال شك أن له حكم الرفع إىل النب  
 للواجب املرتوك و هو الذنب فيجب عليه أن أييت هبذا املقابل .

، فيفعل اإلنسان حمظورا نسياان و هنا  -سبحانه و تعاىل  –احلالة الرابعة : أن يقع النسيان يف حمظور حلق هللا     
النسيان ليس عذرا يف هذا األصل ال يؤاخذ اإلنسان و ال يطالب بشيء إال إذا قام دليل على املطالبة و على أن 

إىل املخبز و اشرتى اخلبز احلار يف نار رمضان بينما ميشي نسي  احملظور ؛ يعين لو أن إنساان نسي و هو صائم ذهب
فأخذ قطعة من اخلبز و أكلها كعادة الناس ، نسياان ارتكب حمظورا يف الصيام فأكل ، أو أن إنساان نسي  أنه صائم

إلحرام حمظورا يف الصيام و هو الشرب ، أو نسي أنه حمرم فتطيب ارتكب حمظورا يف اأنه صائم فشرب ، ارتكب 
 انسيا .
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: )  هنا األصل عند العلماء أنه ال يطالب بشيء و صيامه صحيح عند اجلمهور خالفا للمالكية لقول النب    
مل يلزم الناسي يف  هنا النب من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنا أطعمه هللا و سقاه (  ، ف

ية أتولوا : ) فليتم صومه ، فإنا أطعمه هللا و سقاه ( ، السادة املالكالصيام الذي أكل أو شرب بشيء و إنا قال 
: ) فإنا أطعمه هللا و احلديث قالوا فليتم صومه أي فليمسك ، و لكن جيب عليه القضاء و هذا يرده قول النب 

 شيء عليه .طعمه هللا مث أيمره ابلقضاء و كيف يسقيه هللا مث أيمره ابلقضاء فهذا ال سقاه  ( ، فكيف ي

كذلك كل من فعل حمظورا من حمظورات اإلحرام انسيا فإنه ال شيء عليه إال اجلماع فيما اخرتانه من أقوال أهل      
 : العلم أن من جامع انسيا أنه يلزمه ما يلزم اجملامع متعمدا ، و ذلك ألمرين 

مل يفصلوا مع احتمال النسيان و اجلهل فدل  األمر األول : أن الصحابة رضوان هللا عليهم الذين أفتوا يف اجلماع   
 ذلك على عموم احلكم .

و األمر الثاين : أن النسيان يف اإلحرام حىت جيامع اندر الوقوع ، و النادر ال حكم له بل يلحق ابألكثر ، لكن يف   
 رما يتعلق حبق هللا انسيا فإنه ال إمث عليه .اجلملة من فعل حم

خلوق ، كمن أكل طعام غريه انسيا . أحد اإلخوة ترك طعامه قع يف حمظور يتعلق حبق املو احلالة األخرية : أن ي  
عند أخيه وديعة فاألخ نسي و أكله نسياان ال إمث عليه ، لكن عليه الضمان فالنسيان ال يسقط حق املخلوق . رجل 

مث قال : و هللا أان نسيت مع الشغل عن امرأته و تغيب سنة مث تركها ثالث أشهر أربع أشهر ال يرسل هلا النفقة سافر 
قة . نقول : جيب عليك أن ترسل هلا نفقة هذا األشهر و النسيان ال يسقط و الغربة و كذا .. نسيت أن أرسل النف

 حق املخلوق . 

 م أهل العلم يف النسيان .هذا ما يتعلق ابلنسيان ، هذه خالصة كال
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 رمحه هللا :  –قال املؤلف 

 ملقلب عن شيء معلو والنسيان: ذهول ا

ذهل القلب عن شيء معلوم ، و خص الشيخ هنا قوله " عن شيء معلوم " ليبني أن النسيان يسبقه العلم و لكن 
 اإلنسان يذهل قلبه عنه عند احلاجة .

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف   

 فمىت فعل حمرماً انسياً فال شيء عليه؛ كمن أكل يف الصيام انسياً.

علق حبق هللا انسيا فال شيء عليه . أما حق املخلوق سيأيت تنبيه الشيخ عليها يف آخر فعل حمرما يت طبعا ؛ مىت   
 الكالم .

 :  -رمحه هللا  –قال املؤلف    
: "من نسي   عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره؛ لقول النبومىت ترك واجباً انسياً فال شيء 

 . صالة فليصلها إذا ذكرها
 و لكن عليه فعله إذا ذكره أو عليه فعل ما يقابله شرعا كما بينا يف التفصيل .   
    
 مث إن الشيخ سيتكلم عن اإلكراه  ، و اإلكراه يف اللغة : أصله من الكره و هو ضد احملبة . 
 و اإلكراه يف لسان العلماء معناه : محل الغري على ما ال يريده لوال هذا احلمل . 
 ريه . ه غَ رِ كْ يُ اإلكراه يصدر من إنسان على غريه ، ف َ  أن   :معناه  "" محل الغري   

 رَ هِ عليه محال و قُ  لَ ، فهو ال يريد أن يفعله لكنه محُِ  ال يريده لوال ذلك احلملأو  محل الغري على أمر يكرهه   
 عليه قهرا .

ِئنٌّ اِبإِلمياانِ   ُأْكرِها ِإالَّ مانْ }اإلكراه عذر ابتفاق العلماء يف اجلملة لقول هللا عزوجل : و    ْلُبُه ُمْطما ق ا ، فعذر هللا  { وا
: ) إن هللا قد جتاوز عن أميت  املكره يف قول كلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا ابإلميان ، و لقول النب 

( ، و اإلغالق وال َعتَاَق يف إغالق  ،: ) ال طالق و ما استكرهوا عليه(( ، و لقول النب  ،و النسيان ،اخلطأ
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  شك أن اإلكراه من أعظم أنواع اإلغالق فاملكره يغلق عليه . و النب   من العلماء ابإلكراه . و الفسره كثري
 و ال َعتَاَق يف إغالق ( فدل ذلك على أن اإلكراه عذر.  ،طالق  يف إغالق القال : ) 

 و اإلكراه ينقسم إىل قسمني :    
 القسم األول :   
 ، و معناه: إكراه ذي الوالية َمْن عليه حق على أمر للوفاء بذلك احلق، إكراه ذي والية َمْن عليه حق حبقإكراه     

 .على أمر الفاء ذلك احلق 
غري ذي الوالية فإنه ال يكون  البد أن يكون من ذي والية، فإن كان املكره من فاإلكراه حبق إكراه ذي والية    

فيكون املكره عليه ، إكراه ذي الوالية من عليه احلقابحلق . و سأضرب لكم أمثلة :  إكراها حبق حىت لو كان للوفاء
و ال مال عنده ليفي ابلدين لكن عنده حق لغريه على أمر الفاء ذلك احلق . أعطيكم مثاال: شخص عليه ديون 

عنده مخسة بيوت ، جل ، سدد الدين . قال: ما عندي . نظر القاضي فإذا ابلر  ابلدينبيوت ميلكها. قلنا له : يف
فهذا  .ميلك مخس بيوت . فهنا يكرهه القاضي على بيع بيت من بيوته للوفاء ابحلق الذي عليه و هو سداد الدين

فلو أنك علمت أن  القاضي أمر ببيع بيت فالن للوفاء إكراه حبق و هذا اإلكراه ليس عذرا و ال مينع صحة التصرف 
، و إن كان البائع غري راض و إنا  ن تشرتي، و من اشرتاه فالبيع صحيحوز لك أمكرها جي ابحلقوق أو أمره ببيع بيته

 و أيمر به.مكره ألن هذا إكراه حبق و احلق حيبه هللا 
   النوع الثاين :    
يل إكراه بغري احلق . طبعا ابلنسبة لألول قلت لكم : البد أن يكون اإلكراه حبق من ذي والية، يعين : لو أن       
، و إذا جئته بعد ست و مل يِف ابلدين و كل ما جئت قال : إن شاء هللا بعد ست أشهر ،زيد من الناسا على دين

و أان أعرف أن  له بيوات فوضعت املسدس على رأسه، و قلت له : بع بيتك من أجل  ،ت أشهرأشهر، قال : بعد س
هذا إكراه حبق؛ أان س و وقع ، و قال املكره : أن تعطيين املال، فباع البيت . املشرتي موجود و املسدس على الرأ

 أكرهته من أجل أن يفي ابحلق .
ال يسلط فرد على ف أن يكون من ذي الوالية، السلطان أو القاضي . أما األفرادال ، اإلكراه ابحلق البد نقول :     
 فرد . 

 و القسم الثاين : 
 و اإلكراه بغري حق ينقسم يف اجلملة إىل ثالثة أقسام :إكراه بغري حق، و هذا هو الذي يتكلم عنه يف العذر .   
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 القسم اْلول:      
 م الرضا و االختيار.إكراه يعد    

 و النوع الثاين :    
 .إكراه يعدم الرضا ، و يفسد االختيار    
 و النوع الثالث :   
 إكراه يعدم الرضا ، و يضعف االختيار .    
 ما هو الرضا ؟ أوال ::  رإكراه يعدم الرضا و االختيا    
 الرضا هو امليل، و احلب للشيء .   
 ما هو االختيار ؟   
 القدرة على الفعل .   
 يعدم الرضا و االختيار، فال رضا و ال اختيار؛ فهو غري راضي و غري قادر على غري ما أكره عليه .فالنوع األول :    
مث محله و وضعه على طفل. فمات  رجليه ؛ ربط يديه وقيده شخص آخرشخص : املثال يوضح لكم األمر و     

 الطفل .
 إنساان بعصا، العصاال يرضا هبذا و ال خيتار هو هنا مثل اآللة متاما، مثل : لو جاء إنسان و ضرب هذا املقيد      

أنه مثل دام و ما.ما تستطيع ، العصا ترضا ؟ ما ترضا . هو مثل العصا هنا، هو مثل اآللة تستطيع أن تقول، ال ؟ 
 فإنه غري مكلف. اآللة
شخص قال : و هللا ال أدخل بيت زيد اليوم. فجاء رجل قوي فأمسكه من خلفه و رفعه، و دخل أعطيكم مثاال:    

 به يف بيت زيد . 
 ،امللجئ؛ الذي يعدم الرضا و االختيار ال رضا له و ال اختيار، و هذا يسميه مجهور العلماء اإلكراه هذا الرجل     

 و هذا يرفع التكليف و ال يؤاخذ اإلنسان معه .
 القسم الثاين :      

أو قطع عضو من األعضاء، أو الضرب الشديد،  ،و ذلك كاإلكراه ابلقتل و يفسد االختيار، إكراه يعدم الرضا   
 ما يرضا اإلنسان معه.الرضا . هذا اإلكراه يعدم أو احلبس الطويل 
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لو جاء  يعين: ،ر؟ أنه يبقى نوع اختيار، لكن العاقل ما يستطيع أن خيتارسد االختياما معىن يفو يفسد االختيار،  
س على رأسه أعدم رضاه، و وضع مسدسا على رأس إنسان، و قال : طلق امرأتك . هنا عندما وضع املسد إنسان

 يسكت و ال يتكلم؟ ميكن . لكن االختيار موجود أليس من املمكن أن 
، فهذا معىن القتل ما يستطيع أن خيتار خالف ما أكره عليه املسدس على رأسه، و جاءلكن العاقل إذا وضع    

 الختيار؛ يبقى نوع اختيار لكن كأنه غري موجود .يفسد ا
هدده ابلقتل، هدده بقطع يده، هدده بضربه ضراب شديدا، هدده بسجنه سجنا طويال هذا يعدم الرضا و       

 .ْلِجئف خاصة اإلكراه املُ وهذا يسميه اْلحنايفسد االختيار 
ال ختلطوا يف اإلكراه امللجئ بني اإلكراه امللجئ عند اجلمهور، و اإلكراه امللجئ إذا كنتم تقرأون يف الكتب و لذلك    

الذي ما فيه اختيار أبدا، أما عند األحناف فهو هذا عند األحناف. اإلكراه امللجئ عند اجلمهور هو النوع األول 
 النوع الثاين .

  و أما النوع الثالث:      
فهذا . الغري الطويل كاإلكراه ابلضرب الغري الشديد، و السجنالذي يعدم الرضا و يضعف االختيار : راه فهو اإلك

لإلنسان فيجعل الكفة ليست متساوية يف االختيار، وإن كان ميكن  دون األولني يعدم الرضا و لكنه يضعف االختيار
 فهذا أقل األنواع و األضعف األنواع .اط ميكن أن يتحمل و ال ييفعل ، أن يتحمل، يضرب عشر أسو 

على أن  األول، و الثاين عذران يف اجلملة، و اختلفوا يف الثالث و الصحيح أنه عذر لعموم  و قد اتفق العلماء     
 األدلة. 
 كما أن  اإلكراه يقسم إىل قسمني ابعتبار من يقع عليه :       
؛ وضع مسدس على رأسه، و قال: طلق امرأتك، بعين سيارتك . فهذا نفسهباملكره : إكراه يقع على النوع األول     

 إكراه وقع على املكره نفسه و هذا فيما تقدم .
، -على رأس ابنه –القسم الثاين: إكراه يقع على األصول أو الفروع أو ذي قرابة. جاء و وضع املسدس على ابنه    

يت يف مدة كذا مببلغ كذا لفالن سنقتل ابنك، إذا مل تطلق امرأتك نك عندان إذا مل تبع البأو خطف ابنه، و قال اب
 ق فالنة اآلن أو أقتل ابنك . و قال: طلسأقتل ابنك . وضع املسدس على رأس االبن 

و ذي أو على أصل. وضع املسدس على رأس أبيه، و قال: بع بيتك و إال قتلت والدك، أفوقع اإلكراه على فرع     
 .كزوجة، أو عم، أو خال قرابة  



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

261 

الذي يقع و قد اختلف العلماء يف هذا اإلكراه، فذهب بعض أهل العلم إىل أنه ليس إكراها يعذر به ألن اإلكراه     
 الصحيح أنه إكراه و يعذر به.على النفس، و ذهب بعض الفقهاء إىل أنه إكراه و هذا هو الراجح 

ل العلماء: ال، لإلكراه شروط البد من توفرها حىت يعذر ابإلكراه. قلنا: ما هي قاطيب، هل كل إكراه يعذر به     
 هذه الشروط ؟ 

قال: الشرط األول: أن يكون املُْكرُِه قادرا على فعل ما يهدد به فإن غلب على الظن أنه غري قادر، و إنا كما    
لى الظن أنه قادر على فعل ما كراها إذا غلب ع، و إنا يكون إيقولون: كالم فإنه يف هذه احلال ال يكون إكراها

 يهدد به .
قادرا على دفع اإلكراه بغري ما أكره عليه. فإن كان قادرا على دفع اإلكراه أن ال يكون املكره الشرط الثاين:     

 كاالستعانة ابلناس و الصراخ، أو اهلرب. فإنه ال يكون مكرها .
أعظم ضررا من املهدد به، فإن كان املهدد عليه أو املكره عليه أعظم  ليهالشرط الثالث: أن ال يكون املهدد ع    

ليس له أن يقتل، ه ال إكراه. وأضرب لكم مثاال: لو أكرهه ابلقتل على القتل . قال العلماء: فإنضررا من املهدد به 
قالوا: ألنه لو قتل  ، كيف؟أعظم ضررا من صربه حىت يقتل. قتله لغريه لغريه أعظم ضررا من صربه حىت يقتل ألن قتله 

 غريه لكان ظاملا، و لو صرب حىت قتل لكان مظلوما .
على أن القتل ال حيل ابلتهديد ابلقتل، و كذا لو هدده ابلضرب على الزىن. قال: تزين أو و لذلك أمجع العلماء     

 وجواب و لو ضرب . صربل ي. بأجلدك مئة جلدة ضرر الزىن و العياذ ابهلل أعظم من ضرر الضرب، فهنا ليس مكرها
 .فإن املهدد عليه أعظم ضررا من املهدد به  ،لوهدده ابلضرب على قطع يد مسلم    
جيب عليه أن يصرب ألن ضرر الزىن  ال يزين بل إذا هدد ابلقتل على الزىن، فقال بعض أهل العلم: و اختلف العلماء  

أنه إذا هدد ابلقتل على الزىن فإنه معذور. نعوذ ابهلل من أعظم من ضرر صربه حىت يقتل، لكن هذا مرجوح و الراجح 
 سوء احلال.

 الشرط الرابع: أن يكون اإلكراه واقعا ال متوقعا؛ أن يكون اإلكراه اآلن و ليس متوقعا يف املستقبل. فجاء و وضع    
 املسدس على رأسه، و قال: بع البيت اآلن أو أقتلك .

، قال: بع البيت اآلن أو أقتلك غدا . قالوا: و هذا ليس إكراها . ملاذا؟ قالوا: ألنه  أما إذا كان متوقعا أو مؤجال      
. ميكنه أن يرفع  ، ابلرفع إىل السلطانميكنه أن يدفع اإلكراه يف هذه احلال؛ ابالستعانة ابلناس، ابلرفع إىل القضاء

 اإلكراه .
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 ا فإن اإلكراه ال يكون عذرا.فإذا اجتمعت الشروط حتقق اإلكراه، و إذا انتفى شرط منه    
                ما أثر اإلكراه؟طيب، 

 قال العلماء : اإلكراه إما أن يقع يف الفعل أو يقع يف القول :   
 فإنه يف اجلملة عذر، و يبطل االختيار . اإلكراه يف الفعل أما    
ته  قوال عذر، فلو أكرهه على أن يطلق امرأفجمهور الفقهاء يقولون: اإلكراه يف األ :و أما اإلكراه  يف اْلقوال   

يقع الطالق، لو أكرهه على أن يعتق عبده فأعتقه ال يقع العتق، لو أكرهه على أن يبيع سيارته فباع و  الفطلقها 
 تك، ال يقع البيع .قال: بع
          و أما اْلحناف فقالوا: اإلكراه يف اْلقوال على نوعني :       
 : النوع اْلول      

. فهذه ال يبطلها اإلكراه ، مثل: الطالق، و العتاق، و النكاح، وبعضهم يزيد الرجعةأقوال يستوي جدها و هزِلا   
قال: طلق امرأتك فطلقها. يقول األحناف: وقع الطالق . أعتق ، و عند األحناف. وضع املسدس على رأس الرجل

 عبدك فأعتقه، يقول األحناف: وقع العتق.
 : سم الثاينو أما الق    

، ما معىن ينعقد ، كالبيع، و اإلجارة، و اهلبة، و هنا قالوا: ينعقد فاسدافهو ما ال يستوي فيه اجلد و اِلزل .1
على الرضا بعد زوال اإلكراه. وضع املسدس على رأسه و قال: فاسدا يعين أن العقد ينعقد لكن يوقف 
 بعين سيارتك، و قال: بعتك، بعتك .

متضي ما رأيك عقد فاسدا. ما معىن ذلك؟ إذا زال اإلكراه ، نقول للبائع: عقد البيع، و لكن ينيقول األحناف: ان   
أما إذا أىب فإن العقد  ،ال حنتاج إىل عقد جديد ميضي العقد ت؛و رضي ،العقد أو ال؟ قال: أصال أان أريد بيع السيارة

 يفسخ .
كراه، يعين: يقولون: القول ال ميكن أن يكون اإلنسان اإل  فيه اللسان ال ميكن يف هذا عند األحناف أن  و العلة     

 .آلة عن غريه؛ اللسان خاص ابإلنسان ما ميكن أن يكون آلة عن غريه، و ابلتايل ذكروا هذه األحكام 
ذا عذر ابلنطق فإ، { ِإالَ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإِلميَانِ و الصحيح أنه عذر يف األقوال لقول هللا عزوجل }     

 من األقوال .بكلمة الكفر حال اإلكراه مع اطمئنان القلب فمن ابب أوىل ما دون ذلك 
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إن  حق املخلوق ال يسقط، لكن على من يكون الضمان؟ طيب؛ بقي إذا وقع اإلكراه فيما يوجب حقا ملخلوق ف     
 ؟ نْ يكون على مَ  فالضمان ،الحظوا عندان ُمْكرِه و ُمْكرَه

، وضع املسدس على رأسه و قال: كل هذا الطعام؟ الطعام لزيد من الناس، قال: متسبب، و املُْكرَه مباشراملُْكرِه       
 املُْكرِه. ه هو الذي ابشر اإلكراه . و من الذي تسبب؟املُْكرَ كله. أكل الطعام . َمْن الذي أكل 

 يف الفقه إىل قسمني :  و لذا اختلف العلماء فيمن يكون عليه الضمان، و هذا ينقسم     
 القسم األول:      
يلزم القصاص، ل. هنا ، أكره ابلقتل على القتل فقتابإلكراه، مثل: القتلأال يكون املًْكرَُه مأذوان له يف الفعل شرعا     

 لكن يقتص ِمْن َمْن؟ 
الوا: ألن الفعل يضاف إىل ذا؟ ق. ملاقال بعض أهل العلم: يقتص من القاتل املباشر الذي هو املُْكرَه يقتص منه     

 ال املتسبب، و هو هنا غري مأذون له شرعا يف القتل، فهو الذي يقتص منه.الفاعل املباشر 
 أما املُْكرِه هذا يعزره القاضي مبا شاء.    
 .ْكرَهفنقتل املُْكرِه و نقتل املُ  ،و قال بعض الفقهاء: يقتص من املُْكرِه و املُْكرَه لنسبة الفعل إليهما     
 .يف حقه أشد اء، يعين االعتدو قال بعض أهل العلم: يقتص من املُْكرِه ألن األثر البني له     
 .و الصحيح أنه يقتص من اإلثنني املُْكرِه و املُْكَره      
 و القسم الثاين:      
يد على أكل مال مسلم . جيوز له أن يكون املُْكرَه مأذوان له يف الفعل ابإلكراه، مثل: ما لو هدد ابلضرب الشد     

 أن أيكل. مأذون له شرعا أن أيكل .
 ماء.طيب؛ الضمان على من؟ اختلف العل     

: الضمان على املُْكرَه ألنه املباشر، الضمان على املُْكرَه. أان صاحب الطعام أطالب من؟  فقال بعض أهل العلم        
، مث للُمْكَرِه أن يرجع على املُْكرِِه يدعي عليه، إذن صاحب الطعام يدعي أطالب املُْكرَه . أقول: أعطيين قيمة الطعام

أخرى   أن يدعي دعوىو املُْكَره هو الذي يلزم ابلضمان ألنه هو الذي أتلف. مث للُمْكَره    على من؟ يدعي على املُْكرَه،
 .فهذه دعوى أخرى على املُْكرِه بنفس الضمان، فريجع عليه

ى املُْكرِه، مبعىن أنه ليس لصاحب احلق أن يدعي على املُْكرَه، و إنا له  العلم : بل الضمان علو قال بعض أهل       
 على املُْكرِه . أن يدعي
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 .و األول أقعد و هللا أعلم و هو أن الضمان يكون على املُْكرَه، مث له أن يرجع ابلدعوة على املُْكرِه      
تفصيالت كثرية، يعين فيها إشكاالت  كراه، على أن لبعض أهل العلمه خالصة ما يذكره العلماء يف اإل هذ     

 .و التعمق هو األليق ابلفقه ،و عدم الدخول يف التفاصيل ،علمية، لكن الوقوف عند الدليل
 .اإلكراه امللجئ مبعناه عند اجلمهور حمل اتفاق بني أهل العلم يف العذر و يرفع التكليف     
 : - رمحه هللا–قال املصنف     
على الكفر وقلبه واإلكراه: إلزام الشخص مبا ال يريد، فمن أكره على شيء حمرم فال شيء عليه؛ كمن أكره  

 .مطمئن ابإلميان، ومن أكره على ترك واجب فال شيء عليه حال اإلكراه، وعليه قضاؤه إذا زال
كراه فإذا زال اإلكراه وجب عليه أن هذا فاتين أن أذكره، و هو من أكره على واجب فإنه معذور حال اإل         

فإذا يع أن يصلي أبي حال من األحوال فإنه معذور لصالة، فكان ال يستطيقضي، فلو أن إنساان أكره على ترك ا
زال اإلكراه فإنه جيب عليه أن يقضي الصالة ألنه يف هذه احلال كالناسي، فهو يف ترك الواجبات يلحق ابلناسي. 

 كتارك الواجبات نسياان يلحق به يف األحكام على التفصيل الذي ذكرانه يف النسيان .اترك الواجبات إكراها  
 :-رمحه هللا–ل املصنف قا       

ومن أكره على ترك واجب فال شيء عليه حال اإلكراه، وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصالة   
 .حىت خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال اإلكراه

 يعين: إذا زال اإلكراه .   
 و العلة أنه كالنسيان ، فيلحق ابلنسيان .  

 :-رمحه هللا –قال املصنف     
وتلك املوانع إمنا هي يف حق هللا؛ ْلنه مبِن على العفو والرمحة، أما يف حقوق املخلوقني فال َتنع من ضمان ما 

 جيب ضمانه، إذا َل يرض صاحب احلق بسقوطه، وهللا أعلم.
، فإن قال: هو معذور، و أان مساحمه فقد عفى عن حقه، و إن طالب احلق لصاحب احلق كما تقدم معنا       

 حبقه فإن الضمان اتبث على التفصيل الذي ذكرانه .
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لع  ام له أمهية كربى ألن العام موجود بكثرة يف ... يف جملسنا اليوم سنتكلم على أمر ذي أمهية أال و هو العام، فإن  ا    

، و يف كالم العلماء، بل و يف كالم الناس فاملسلم حباجة ألن يعرف أحكام العام، سنة النب القرآن الكرمي، و يف  

ذكره سنة، و يعرف كيف يتعامل مع الناس يف ألفاظهم . فنقرأ إن شاء هللا ما و ما يتعلق به ليفهم القرآن، و يفهم ال

 الشيخ، و نشرح هذا الباب حبول هللا و قوته.

و حنن يف شرحنا هذا قد اشرتطنا أن يكون شرحنا على سبيل التأصيل، ال على سبيل التفصيل؛ فال نفصل إال       

 سطره الشيخ يف هذا الباب. اإذا احتاج التأصيل إىل ذلك. فنبدأ بقراءة م

 :-رمحه هللا-قال املصنف    

 العام  

 ام لغة: الشامل. ه:العتعريف

ابجلود، أي:   األمري الرعية مَ عَ : هو الشامل، يقال: العام يف لغة العرب أول ما نبدأ به أن نعرف العام، ما هو العام؟   

 و أعطاهم مجيعا. مشلهم ابلعطاء

 ـامــــالعـ
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و ال يكون   يع أجزائهال مجفشم  ،، إذا مشل كل أجزائها فهطل املطر على مجيع أجزاء املدينةو يقال: َعَم املطر املدينة    

 جزء.قد اختص جبزء من املدينة دون 

 الشامل ، و العموم يف اللغة: الشمول. فالعام يف اللغة:     

 أما يف اصطالح العلماء: فأدق ما قيل يف تعريف العام: إنه اللفظ املستغرق ما يصلح له دفعة بال حصر. و         

لكلمة اليت هلا معىن، و قد تقدم تفصيل ما يتعلق ابأللفاظ و الكالم. قدم معنا هو او اللفظ كما ت،  اللفظفقالوا:        

، فإنا ركب كلمة ال معىن هلا عند الناسيسمى لفظا، فلو أن إنساان  الذي ال معىن له، فإنه ال    فهذا خيرج أوال: الكالم

 ال تدخل يف اللفظ عندان و ال تدخل يف العام .

ال عموم له، فعلي أان خاص يب و فعلك خاص بذاته من حيث هو فعل  فإن الفعل عالكذلك اللفظ خيرج اْلف   

، يعم لدليل عموم التأسي  ، و لكن فعل النب خاص به   من حيث هو فعل فرد  بك، و فعل الرسول 

 .إذن اللفظ خيرج األفعال فإنا ال تدخل يف العام .و ليس من جهة الفعل 

ابملعاين األمور املعنوية اليت ليست   و إنا املقصود و املقصود ابملعاين ليس معىن الكالم ،اللفظ خيرج املعاينكذلك      

 معاين.ذاهتا ال من جهة ألفاظها هذه يقال هلا: كالما كاجلود، و العطاء، و املطر من جهة 

 قال لك العلماء: لوجهني:  ؟ملاذا خيرج املعىن      

 يعتين مبا يؤثر يف األحكام. األحكام، و األصويل إنا ال أثر له يف عموم املعاين أن   الوجه األول:      

 و ليس من عوارض املعاين. ،الذي عليه أكثر العلماء أن العموم من عوارض األلفاظ و الوجه الثاين: أن       
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 ما معىن هذا؟    

 يقولون: العموم صفة تعرض للكالم.    

 و قد ال يكون عاما . أن ال توجد . فالكالم قد يكون عاما ما معىن تعرض؟ ميكن أن توجد، و ميكن    

 يت، مثل: يقول العلماء: املرض عرض ، ملاذا؟ ألن املرض أيأن أتيت و تذهبفالصفة العارضة هي اليت ميكن      

. ويذهب عن اإلنسان، و يقولون: الفقر عرض، و الغىن عرض ألنه ليس وصفا الزما لإلنسان، أييت و يذهب  لإلنسان

 من الفقراء، فهو عرض.يصبح من األغنياء، و يكون اليوم غنيا و غدا يصبح  يكون اليوم فقريا و غدا

التنفس، اإلنسان يتنفس، من صفاته أنه يتنفس هذه صفة الزمة ، ألنا ال تذهب و أتيت؛ دائما  خبالف مثال:     

 يتنفس اإلنسان. 

و ، فالعموم من عوارض اْللفاظنا صفة للشيء أتيت و تذهب. إذن، إذا قال العلماء: هذه عوارض ، معناه: أ   

 . ما معىن هذا؟ ليس من عوارض املعاين

 من ابب احلقيقة أو من ابب التوسع يف العبارة؟ هل إطالق العموم أو العام على املعاينماء: يعين: يقول العل   

على وجه احلقيقة أو توسع يف العبارة ألن املطر عندما نقول: عم هم املطر، هل هذا عام حقيقة؟ مبعىن أنه شامل    

 .ية غزيرةيصيب هؤالء، يكون هنا بكمية قليلة و يكون هنا بكم يصيب هؤالء، و ال

 أكثر العلماء يقولون: إنا يطلق العام على املعاين من ابب التوسع يف العبارة، و أشري هنا إىل أمرين:    
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الذي اخرتعه األشاعرة يف كالم ربنا، و قالوا: ن املقصود ابملعاين الكالم النفسي  األمر األول: أن بعض الشراح ظنوا أ   

، و فكالم ربنا سبحانه و تعاىل كالم حقيقي كما يليق جبالل ربنا سبحانه و تعاىل  ابطل، و هذا كالم ربنا كالم نفسي

ت من األلفاظ، مثل: املطر، و اجلود، و  ليس األمر كذلك فإن املقصود ابملعاين كما قلت لكم األمور املعنوية اليت ليس 

 الكرم، و غري ذلك. 

صفات األلفاظ، و األعم من صفات املعاين، و هذه غري مسألة: هل   : أن العام مناألمر الثاين: مما قرره األصوليون    

عاين؟ يعين: العموم من عوارض األلفاظ أو املعاين؟ ما معىن قوهلم: العام من صفات األلفاظ، و األعم من صفات امل

 اللفظ إذا أردت أن تصفه تقول: هذا لفظ عام، و هذا لفظ خاص .

 من ذاك املعىن، و هذا املعىن أخص من ذاك املعىن.لفظ، فتقول: هذا املعىن أعم أما معىن اللفظ، ما يدل عليه ا    

 ما معىن املستغرق؟  املتناول ملتعدد .اللفظ املستغرق، 

بن خالد،  خيرج ما يدل على واحد، مثل: االسم، عندما نقول: زيد تعددا، و لذلك املستغرقالعام البد أن يتناول م   

 هذا يدل على واحد فهو ليس عاما. إذن ما يدل على واحد ال يسمى عاما، البد أن يتناول متعددا .

مجيع املصلني.  شملأي املستغرق مجيع أفراده، عندما أقول: سلم املصلون، فإنه يللفظ املستغرق مايصلح له: ا   

{، فيدخل يف ذلك كل  ُكل  نَ ْفٍس َذآئَِقُة اْلَمْوتِ تعاىل}  عندما أقول: كل نفس ذائقة املوت، كما قال ربنا سبحانه و 

 .، كل نفس ذائقة املوت نفس
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صلح دفعة: يعين مرة واحدة، و هذا خيرج ما يسمى ابملطلق فإن املطلق يشمل ما ي املستغرق ما يصلح له دفعة،    

كلنا ندخل داخل املسجد و نصلي. العام   له على سبيل البدل. يعين، مثل لنا أقول: املسجد يصلح لنا دفعة واحدة،

 . مثل املسجد

، لكن هو لناس جتلس على هذا الكرسيالكرسي هذا يصلح لنا مجيعا لكن ليس دفعة واحدة، ما ميكن أن مجيع ا   

فهو يشمل اجلميع،   و إذا قمت أنت جلس زيد، و إذا قام زيد جلس عمرو  صاحل لنا مجيعا فإذا قمت أان جلست أنت،

 و لكنه يصلح للفرد الكامل فهو صاحل لكل األفراد لكن على سبيل البدل.

؛ ال ؟، هل املطلوب من املكفر أن يعتق كل الرقاب{ ُر َرقَ َبةٍ فَ َتْحرِي }.إذن عندما نقول: دفعة خنرج ما يسمى املطلق    

                         .يفعل الفرد الكامل  ن الرقاب ، هذه الرقبة و هذه، وهذه كلها تصلح. لكن املطلوب منه أنأن يعتق رقبة ماملطلوب منه  

أعطيتك مبلغ من املال و قلت   مجيع األفراد . إذاهناك فرق من جهة احلكم، ففي احلكم العام يشمل  من جهة أخرى  و  

تعطي مجيع الطالب. لكن إذا قلت لك : أكرم  ب يدخلون يف اإلكرام البد أنأكرم الطالب، فإن مجيع الطاللك: 

 طالبا، قلت: أكرم طالبا؛ كل الطالب يصلحون أن يكرموا هنا، لكن املطلوب حيصل بواحد.

أكرم الطالب، مث جئتين بعد يوم . قلت: ها؛ ماذا صنعت؟ قال: فعلت الذي  فلو أعطيتك مبلغا، و قلت لك:    

. قلت: ال ما يصلح، أان قلت لك : أكرم الطالب، قلت: أعطيت الطالب كلهم. قلت: ال؛ أعطيت طالبا  طلبت مين.

ا فعلت؟ قلت:  يعين: جيب أن تكرم مجيع الطالب، لكن لو قلت لك: أكرم طالبا، مث لقيتك من الغد. و قلت: ها ماذ

 يك.. أقول: ابرك هللا فأكرمت طالبا، ماذا فعلت؟ أعطيت فالان من الطالب

 . ألن املطلق يصلح و يصدق ابلفرد الكامل    
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، ما معىن بال حصر؟ أن ال تكون األفراد حمصورة ابللفظ، و معىن أن ال تكون حمصورة ابللفظ أنا دفعة بال حصر   

" مئة"  الحظوا أكرم مئة طالب، هل هذا عام؟، إذا قلت لك: احملصور؟ الذي ال يقبل الزايدةتقبل الزايدة، ما هو 

 "املئة" تشمل اجلميع، و ال، أل؟ تشمل اجلميع.  ، متعددون  واحد؟ أو متعددون

 .دفعة واحدة أو على سبيل البدل؟ دفعة واحدة   

إذن هذا حبصر، هذا ال لكن هل هي بال حصر؟ اجلواب: ال، هي حمصورة . هل ميكن تزيد واحد على املئة؟ ال،   

 .يسمى عاما 

ألنه حبصر ، لكن إذا قلت لك : أكرم الرجال، فهذا ون" عام؟  اجلواب: ال ، خاص مات مليون رجل، هل "ملي     

 عام و لو كانوا ثالثة. 

قلت لك: أكرم الرجال، ميكن يزيدون  ألين عندماا و ثالثة عام؟ نعم . ملاذا؟ ليس عام ، " مئة رجل"هللاسبحان    

يكونوا مليون. ونون عشرة ، ميكن يكونون مئة، ميكن أن  أل؟ ميكن . ميكن يكونون مخسة، ميكن يك  يكونون أربعة و ال

 إذن يقبلون الزايدة و ال أيابهم اللفظ.

 الزَيدة فهذا عام. أما إذا إذا كان اللفظ يشمل أفرادا متعددين دفعة، و يقبل الزَيدة، و اللفظ ال أيب إذن     

 كان اللفظ أيب الزَيدة فهذا خاص.

  يقبل الزايدة. خاص ليس عاما، ملاذا؟ ألنه الأكرم ألف رجل، "ألف" هذا    

 أكرم الطالب و لو كانوا مخسة، هذا عام ألنه يقبل الزايدة .    
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 ثة أنواع: وضعي، و عقلي، و عريف.العموم املتعلق ابْللفاظ ثالهذا معىن العام، و العلماء يقولون:     

"كل" العرب إذا مسعت " على العموم، مثل: "كل"، ، بوضع اللغة يدل اللفظ يعين: بوضع اللغة ما معىن وضعي؟  

 كل" تفهم العموم، و أنتم إىل اليوم إذا مسعتم "كل" تفهمون العموم.

أال ترى اي أخي لو لقيتك، و كان لك عشرة من الوالد يف املدرسة . فقلت لك: جنح كل أوالدك، مث عندما جاء     

. إذا لقيتين تقول: ملاذا كذبت علي؟ فرحتين، و قلت: واحد راسب  األوالد ابلنتيجة إذا بواحد راسب، تسعة جنحوا،

كل أوالدك، جنح رسب . قال: ال، لكن أنت قلت يل:   جنح كل أوالدك . قلت لك: ما شاء هللا تسعة جنحوا، واحد

 كل أوالدك . 

 فهذا يدل على العموم ، هذا عموم وضعي بوضع اللغة .   

  اظ: عقلي:النوع الثاين من عموم اْللف     

 ما معىن عقلي؟ يعين بعموم العلة ، اللفظ ال يكون عاما، لكن العلة جتعله عاما. اللفظ من حيث وضع اللغة     

 خاص ، و لكن العلة جتعله عاما . 

ُلَغَن ِعنَدَك اْلِكرَبَ َأَحُدمُهَا أَْو ِكاَلمُهَا َفالَ أضرب لكم مثاال: يف قول هللا عزوجل: }      {،"أف" لفظ  تَ ُقل هَلَُمآ ُأف ٍ ِإَما يَ ب ْ

هما فإن هذا اللفظ أصبح ، و عدم أذيتليس عاما، "أف" لفظ معناه: التضجر، لكن ملا كانت احلكمة إكرام الوالدين

 ، و كل لفظ يهني الوالدين . يشمل كل لفظ يدل على التضجر من الوالدين، و كل لفظ يؤذي الوالدين
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مث طلب منك شيئا، مث طلب منك شيئا. فقلت ثال: لو أن والدك طلب منك شيئا،  إذا قلت أنت لوالديك مثال، م    

، أضجرتين، و جئتين و قلت: اي شيخ ما حكم قويل أليب: أضجرتين، أتعبتين، أقرفتين؟  قلت لك: حرام . له: أقرفتين

. نقول: العلة قلت "أف" أان ما  {. تقول:َفاَل تَ ُقل هَلَُمآ ُأف ٍ قلت: ما الدليل؟ أقول لك الدليل قول هللا عزوجل} 

 األلفاظ، و كل ما فيه تضجر من الوالدين.  الشرعية جعلت لفظ " أف" يعم كل ما يؤذي الوالدين من 

هذه الكلمة أليب؟ قلت: حرام . قلت:  جئتين و قلت: اي شيخ أان إذا أطلقت على أيب كلمة يتأذى، ما حكم قويل   

ميه الشرعية عممت، و هذا العموم يس  {، تقول: أان ما قلت: أف، نقول: العلةف ٍ هَلَُمآ أُ   َفالَ تَ ُقلالدليل }  ما الدليل؟  

الوضعي.لكن الحظوا، أن العموم متعلق بعض أهل العلم ابلعموم األعلوي، أي: عموم العلة، و هو أقوى من العموم 

 بلفظ.

 اْلمر الثالث:    

التناول ابلفم   -مايل. األكل معروف نا عام، إذا قلت لك: ال أتكلأن ينقل العرف الكلمة إىل مع: العموم العريف   

َنُكْم  }العرف أصبح يطلق على كل إتالف، اي أخي ال أتكل مايل يعين: ال تتلف مايل، لكنه يف - الَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

، يشمل كل إتالف؛ ؟ الام أخيك و أتكلهفقط ال أتخذوا طع ، ما معىن ال أتكلوا، هل معىن ال أتكلوا يعين{اِبْلبَاِطلِ 

قلت: حرام، قلت: ما الدليل؟ أقول: و وجئتين وقلت: ما حكم فعلي؟  فإذا أحرقت مال أخيك ال تتلف مال أخيك 

َنُكْم اِبْلبَاِطلِ }  إلتالف. أقول: األكل ابلعريف أصبح يطلق على ا  ، أان أحرقت.{. تقول:أان ما أكلتالَ أَتُْكُلواْ أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

َنُكْم اِبْلبَاِطلِ }املثالهذا طبعا،      ، ألن العلة يف النهي -العموم العقلي -يصلح للعموم املعنوي {اَل أَتُْكُلوْا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

 عن األكل عدم اإلتالف فيعم كل إتالف، و يصلح للعموم العريف.
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 من ثالثة أمور:إذن من أين أنخذ العموم يف األلفاظ؟     

حبيث ينقل   من العريف  ،من العلة املتعلقة ابللفظ إذا كانت عامة  ،هذا املعروف ابلصيغ  و  أهل اللغةوضع  :  الوضع       

 خاصا إىل كونه عاما. اللفظ من كونه العرف

 :-رمحه هللا-قال املصنف   

 ِعيٍم{واصطالحاً: اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر، مثل: }ِإنَّ اْْلابْ راارا لاِفي نا   

 ..فخرج بقولنا: »املستغرق جلميع أفراده«؛ ما ال يتناول إال واحداً     

  "ما ال يتناول إال واحدا كالعلم "، كاالسم؛ االسم علم على الفرد فاالسم ال يكون عاما. هذا واضح   

 :-رمحه هللا –قال املصنف       

ْلنا ال تتناول مجيع اْلفراد على وجه الشمول،   ،يُر راق اباٍة{ْحرِ }ف اتا ه تعاىل:  كالعالام والنكرة يف سياق اإلثبات؛ كقول   

.   وإمنا تتناول واحداً غري معنيَّ

إليه الشيخ و هو أن قوهلم "املستغرق جلميع أفراده" خيرج املطلق ألن املطلق ذهب مجع من األصوليني إىل ما ذهب    

ألن املطلق  ،ن الصواب: أن االستغراق يدخل فيه املطلق، لكلبدلال يستغرق مجيع أفراده، و إنا يشملهم على سبيل ا 

 كل فرد من أفراده.بيستغرق مجيع أفراده على سبيل البدل فيصلح 

 على تعريف الشيخ، لنخرج املطلق. "دفعة" حنن و لذلك زدان    
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 :-رمحه هللا–قال املصنف      

 رأفراده مع احلصوخرج بقولنا: »بال حصر«؛ ما يتناول مجيع  

" ما يتناول مجيع أفراده مع احلصر"، قلت لكم: معىن واضح و هو الذي ال يقبل الزايدة، اللفظ ما يقبل الزايدة مئة،  

 ألف، مليون.

 : -رمحه هللا-قال املصنف

 كأمساء العدد: مئة وألف وحنومها.

 :صيغ العموم     
 سبعة كما ذكره الشيخ.، و هي يف جمملها العموم بوضع اللغةصيغ العموم : يعين األلفاظ اليت تدل على     
 :-رمحه هللا-قال املصنف   

 صيغ العموم سبع:
 ما دل على العموم مبادته مثل: - 1

، مثل:"كل" مبجرد أن تسمع"كل" تفهم " ما دل على العموم مبادته " أي أن لفظه إذا مسع يدل على متعدد    
لى العموم بلفظه و معناه، لفظه " تفهم أن هناك أفرادا فهو يدل عتقول:"مجيع" مبجرد أن تسمع "مجيعالتعدد، عندما 

-إذا طرق السمع فهم منه العموم، و معناه يدل على العموم و هو أقوى ما يدل على العموم و لذلك بدأ به الشيخ 
 .-رمحه هللا عزوجل

 :-رمحه هللا -قال املصنف   
لاقْ وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تع مثل: كل، ومجيع،   ْيٍء خا ٍر{اىل: }ِإانَّ ُكلَّ شا  نااُه ِبقادا
يف ،"كل" فيشمل كل شيء، كذلك }ِإاَن ُكَل َشْيٍء َخَلْقنَاُه ِبَقَدٍر{و مثل هلا الشيخ بقول هللا عزوجلمثل:"كل"    

ُكل  نَ ْفٍس َذآئَِقُة }قول هللا عزوجل {، فهذا يعم كل شيء. كذلكِإَن اَّلَل َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ  }قول هللا عزوجل
 ، فهذا يشمل كل نفس، و"كل" من أقوى ألفاظ العموم.{اْلَمْوتِ 
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يعاً  }قال الشيخ:" ومجيع" ، كما قال هللا عزوجل:      {، كل ما خلقه هللا يف ُهَو اَلِذي َخَلَق َلُكم َما يِف اأَلْرِض مجَِ
كل ما خلقه هللا   نع من ذلك، احلصى، الرتاب، املاء، النبات،، و ملكنا إايه فاان أن ننتفع به ما مل ناألرض خلقه لنا

 ابألرض خلقه لنا مجيعا. 
 حتتمل معنيني عند أهل العلم:و "مجيعا" هنا      
 املعىن األول: أنا عائدة إىل ما خلق يعين: مجيع ما يف األرض مما خلقه هللا.     
 ، أي جلميع الناس .-إىل الناس -و املعىن الثاين: أنا عائدة إلينا    
 و على األمرين فهي تدل على العموم.     
ِإالَ ِعبَاَدَك ِمن ُْهُم من ألفاظ العموم ، مث استثىن}" أمجع، ف  "{َأمْجَِعنيَ  ألْغِويَ نَ ُهمْ و إبليس قال هلل عزوجل}    

ء هو يريد أن يغويهم، و لكنه يعلم . فإبليس يسعى يف إغواء كل بين آدم، إبليس مل ييأس حىت من األنبيا{اْلُمْخَلِصنيَ 
لذلك له  ليهم سلطان، و لكنه يسعى إن مل يستطع اإلغواء يسعى يف اإليذاء وأن عباد هللا املخلصني ليس له ع

 .، إبليس له قصص مع النب  قصص مع النب 
ْلنَاَك ِإالَ َكاَفًة أَْرسَ َوَما }كما قال الشيخ"كافة"، "كافة" تدل على العموم كما يف قول هللا عزوجلأيضا:        
، الذي عليه أكثر املفسريين أن معىن اآلية: " و ما أرسلناك إال للناس كافة"، لعموم الناس، عرهبم و عجمهم، {ل ِلنَاسِ 

 .هنا: مجيع الناس "كافة"أمحرهم و أبيضهم و أسودهم. فمعىن 
معا للناس، فيجتمع يف دينك {: و ما أرسلنا إال جاَكاَفًة ل ِلنَاسِ   َوَما أَْرَسْلنَاَك ِإالَ }و قال بعض املفسريين: معىن     

. جيتمع العريب، و األعجمي، و األبيض، و األمحر، و األمسر كما نرى يف احلج، و كما الناس، و ال كرامة إال ابلتقوى
، و هذا جنتمع إخوة هذا طويل، و هذا قصري نرى يف الطواف عند الكعبة، و كما نرى يف مسجد النب

أمسر، و هذا أسود و هذا أبيض و هذا أمحر مجعنا دين اإلسالم الذي جاء به حممد أعجمي، و هذا عريب. هذا
 . 

 { للمفسريين فيه قوالن: َوَما أَْرَسْلنَاَك ِإالَ َكاَفًة ل ِلنَاسِ  إذن قول هللا عزوجل}   
أحد، من كان على دين جاء به نب و    عوة النبفال خيرج عن د ك إال جلميع الناسالقول األول: ما أرسلنا  

 .لو حرف و من مل يكن دخل يف دعوة النب
 { يعين إال جامعا للناس هلذا الدين العظيم.  ِإالَ َكاَفًة ل ِلنَاسِ و قال بعض املفسريين: }     
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ند البخاري يف الصحيح. )) و خاصة و بعثت إىل الناس كافة(( كما ع: )) كان النب يبعث إىل قومه وقال النب
  الناس كافة(( أي إىل مجيع الناس .بعثت إىل

قال الشيخ:" و قاطبة" : "قاطبة" من ألفاظ العموم عند العرب، لكين مل أقف على مثال هلا يف النصوص، يف      
يستعمله ا اللفظ ، لكن هذهذا اللفظ د يف كالم النبو يف السنة حبثت كثريا فلم أج ،القرآن ليست يف القرآن

العرب و العلماء للعموم؛ فنجد الفقهاء يقولون يف كتبهم أحياان: " أمجع العلماء قاطبة على كذا"، أمجع العلماء 
 قاطبة يعين مجيع العلماء فهو يدل على العموم.

ب كان الن: )) و  ا و معناها، و قد قال النب:"و عامة"، "عامة" لفظة تدل على العموم بلفظهقال الشيخ     
  (( رواه البخاري يف الصحيح.يبعث إىل قومه خاصة و بعثت إىل الناس عامة 

ت إىل الناس عامة((، و مسلم روى احلديث  إىل الناس كافة(( و )) بعث تإذن البخاري روى اللفظتني )) و بعث     
 يع الناس.، و هذا تفسري لعامة و كافة أي مجاألسود((جبملة)) و بعثت إىل الناس األمحر و 

؟ أن اللفظ إذا مسعه الذي يفهم كالم العرب يفهم إذن هذه األلفاظ تدل على العموم مبادهتا، ما معىن مبادهتا     
هكذا إذا كان "كل" يعلم أنا عامة، و  ، ما ميكن أن أييت عريب و يسمع"كل" و يظن أنا تدل على واحد.العموم

 .يف بقية األلفاظ
 :-رمحه هللا-قال املصنف    

ْفِسه{ - 2 {و قوله،أمساء الشرط؛ كقوله تعاىل: }ماْن عاِملا صااحِلاً فاِلن ا لُّوا ف اثامَّ واْجُه اَّللَِّ ا تُ وا  .}فاأايْ ناما
"إن" حرف و ليست الثاين: من صيغ العموم أمساء الشرط، و أمساء الشرط ما يدل على الشرط ماعدا "إن" فإن   

، "إن " هذه شرطية لكنها حرف، ما جاء زيد أكرمه، إن جاء زيد فأنت حر امسا، و لذلك ال تدخل معنا هنا؛ إن
يدل على الشرط ماعدا "إن" هو أمساء الشرط، مثل: من، و ما، و مهما، و مىت، و أاين، و أين، و أىن، و حيثما، 

ن ه األلفاظ كما تلحظو من أمساء الشرط، فهذا.. هذا تقريبا ما ذكره النحاة ، و أي، و إذا، و لو، و لوال، و ملو كلما
، و لكن هي بذاهتا ليس فيها ما يشعر ابلعموم "من" ما فيها ما يشعر ابلعموم، "ما" ليس فيها ما يشعر ابلعموم

فتعم كل  ا اسم شرطهن{"من" َعِمَل َصاحِلًاَمْن {،}َمْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَ ْفِسهِ  }-ابلرتكيب الشرطي -عمومها ابملعىن
له الصاحل، بل املنة هلل، لوال هللا ما صليت، لوال ماذكرت، و ما يف أحد له على هللا منة بعممن عمل صاحلا. ما 

 عملته من أعمال صاحلة فلنفسك إنا تنفع نفسك، و هذا يشمل كل من عمل صاحلا.
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{كل َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَة َخرْيًا يَ َرهُ  {، }يَ رَهُ ( َوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَة َشرًّا 7رْيًا يَ رَُه )َفَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَة خَ }   
، أيتيين شخص يقول: طيب؛ الكافر إذا تصدق، إذا تربع كما من يعمل خريا سريى ذلك اخلري بشرط أن يكون خريا

اجلواب: ال، ألنه ؟ مبليار لفقراء إفريقيا، أال نسمع هذا؟ هل سرياه يوم القيامة نسمع اليوم؛ فالن تربع مبليار لأليتام،
 ليس خريا، ال يكون خريا إال إذا كان ابلنية الصاحلة، إال ابلنية الصاحلة. 

دخله التخصيص فهذا عام  { كل من يعمل مثقال ذرة شرا يره؛ إال أن يعبد هللاَوَمن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَة َشرًّا يَ رَهُ }   
 . ابألدلة األخرى

، هذا يشمل مجيع }فَأَيْ َنَما تُ َول وا فَ َثَم َوْجُه اَّلَلِ{ ل:ضا و قال و مثل بقول هللا عزوجكذلك الشيخ قال، استدل أي      
 اجلهات فأينما تولوا فثم وجه هللا، فهذا يدل على العموم. 

 إذن إذا وجدان أمساء الشرط فإن نفهم من اجلملة العموم.   
 :-رمحه هللا–قال املصنف    

ْن أياْ أمساء االستفهام؛ كق - 3 ُتُم اْلُمْرسا  ،تِيُكْم مِبااٍء ماِعنٍي{ وله تعاىل: }فاما ب ْ { }مااذاا أاجا  .ِلنيا
كل ما يدل على االستعالم ماعدا اهلمزة، و"هل" . اهلمزة حرف و ليست امسا،   " و هي:أمساء االستفهام "قال:     

فإنا أمساء استفهام، مثل: من، و ما، و و"هل" حرف و ليست امسا، مث ما يدل على االستعالم عدا اهلمزة و "هل" 
 مىت، و أين، و كم، و كيف، و أي. 

" من" ذكرانها يف أمساء الشرط و أمساء االستفهام بعض األمساءر معنا يف أمساء الشرط، و أمساء أنه تكر و احلظوا    
،  اء الشرط، و أمساء االستفهاماالستفهام، "ما" ذكرانها يف أمساء الشرط، و أمساء االستفهام، "مىت" ذكرانها يف أمس

 ستفهام." أين" ذكرانها يف أمساء الشرط، و أمساء االستفهام، "أي" ذكرانها يف أمساء الشرط، و أمساء اال
واب الشرط  جب  فعل الشرط و ربط لكن إذا كانت لالستعالم و السؤال فهي اسم استفهام، و إذا كانت للشرط    

 . فإنا تكون للشرط
، فهذا يشمل الكل فال أييت ابملاء املعني ؛ ال أحد ، اجلواب: ال أحداىل: }َفَمْن أَيْتِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي{ه تعكقولقال:   
إال هللا سبحانه و تعاىل، جاءوا أبجهزة و طائرات و مواد اليوم، ال أييت ابملاء املعني حىت مع تقدم العلم  هللا، و هللاإال 

ستقطار صناعي. و هللا ما يهطل املطر إال إبذن هللا، و لذلك يعين كما قولون: االسحب، ييرشونا على  كيماوية
 الناس.يقال: يسقى بعض الناس مبا أعد لبعض 
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بعض الدول ترش السحب مبواد من أجل أن يهطل املطر فتأيت الرايح، و تسوق هذه السحب إىل بلدة أخرى و     
 . فهذا عام .تسقى
تُ و كذلك     ب ْ ِلنيا }مااذاا أاجا   .هذا يشمل كل جواب {ُم اْلُمْرسا
 .هذا أيضا عام }فأين تذهبون{   

 :-رمحه هللا-قال املصنف     
 ..اْلمساء املوصولة - 4   

 األمساء املوصولة، ما معىن األمساء املوصولة؟  األمساء املوصولة نسمع هذا يف النحو دائما   
ي، و سكت؛ كلكم تنتظرون بقية لة ما فهمت. لو قلت لكم: جاء الذاليت تفتقر إىل الصلة، لوال الص هي األمساء   

 الكالم. جاء الذي، فلو سكت و ما قلت رمبا قام أحد الطالب و قال اي شيخ الذي ماذا؟ 
 إذن الذي يفتقر إىل الصلة، جاء الذي جنح هنا يتم الكالم و يفهم.   

  الصلة، فلوال الصلة ملا كان هلا معىن.ىلإألمساء املوصولة؟ ألنا تفتقر إذن ملاذا مسيت اب     
 و األمساء املوصولة هي الذي، و اليت، و اللذان، و اللتان، و الاليت، و الالئي، و من، و ما، و أي.     

، فهذه هي األمساء إذن تكررت معنا " من، و ما، و أي" يف أمساء الشرط، و أمساء االستفهام، و األمساء املوصولة
 املوصولة.

إذن نستطيع أن نقول:" من" تعم مطلقا إذا كانت امسا، حيثما وجدت"من" فاعلم أن  هنا عموما، ألنا إذا كانت    
 من أمساء الشرط، أو أمساء االستفهام، أو األمساء املوصولة فإنا داخلة فيها. "ما" كذلك، و"أي" كذلك. 

 :-هللارمحه –قال املصنف     
اءا  قا ِبِه أُو كقوله تعاىل: }واالَِّذي جا {اِبلصِهْدِق واصادَّ ُقونا  لاِئكا ُهُم اْلُمت َّ

و الذي جاء ابلصدق فهذا يشمل  {}َواَلِذي َجاَء اِبلصِ ْدقِ  ،" و الذي" لو قلت لكم " والذي" ما كان هناك معىن
 . َوَصَدَق ِبِه أُولَِئَك ُهُم اْلُمتَ ُقوَن{كل من جاء ابلصدق} 
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 :-رمحه هللا –قال املصنف  
ْهِدي ان َُّهْم ُسبُ لاناا{و قوله     ُدوا ِفيناا لان ا اها  }واالَِّذينا جا

كل من جاهد هلل و يف هللا البد أن يهديها هللا، املهم أن جتاهد هلل و يف هللا لَنَ ْهِديَ نَ ُهْم ُسبُ َلنَا{}َواَلِذيَن َجاَهُدوا ِفينَا 
حيرم اخلريات، و ال تكن مبتدعا فإن املبتدع يا فإن املرائي ، و ال تكن مرائفال تكن كسوال. فإن الكسول حيرم كل خري

 حيرم اخلريات.  
فإذا سلمت من الكسل، و سلمت من الرايء، و سلمت من االبتداع فابشر ابهلداية ، و لذلك املطلوب منا أن    

ان هلل. فإذا حتقق لنا فال نركن إىل كسل و ال إىل دعة و ال إىل راحة، بل يف جهاد؛ و املطلوب أن يكون جهادجناهد 
ن الرايء، و إرادة الدنيا، و من االبتداع فإن موعودون أبن هذا فسلمنا من ضده من الكسل و الركون إىل الدعة، و م

 ندى سواء السبيل .
     

انه و كلها هلل سبح  األرض كل ما يف  ما" هنا موصولة فتشمل كل ما يف السموات و، "{ }َوَّللَِِ َما يِف الَسَماَواتِ 
 فهذا يدل على العموم. تعاىل، 
مث إن الشيخ سينتقل إىل مسائل النكرة، و النكرة فيها تفاصيل ألن النكرة قد أتيت منفية، و قد أتيت يف سياق     

النفي، و قد أتيت يف سياق الشرط، و قد أتيت يف سياق االستفهام اإلنكاري، و قد أتيت يف سياق االستفهام 
اإلثبات، و سياق اإلثبات ينقسم إىل قسمني: قد أتيت يف سياق اإلثبات لالمتنان، أتيت يف سياق تعالمي، و قد االس

اإلثبات لغري االمتنان، و كل هذا مؤثر يف العموم، و هذا إن شاء هللا نبسطه يف الدرس القادم، و و قد أتيت يف سياق 
الشرط، و مىت تكون يف سياق  تكون يف سياق النفي، و مىت نبني مىت تكون النكرة منفية، و مىت تكون يف سياق

االستفهام اإلنكاري، و مىت تكون يف سياق االستفهام االستعالمي، و مىت تكون يف سياق اإلثبات لالمتنان، و مىت 
. على العمومتكون يف سياق اإلثبات لغري االمتنان.و ما الذي يدل على العموم من هذا كله، و ما الذي ال يدل 

    ..الدرس القادم . ن شاء هللا يفهذا نفصله إ
 

أيها األحبة نتكلم عن صيغ العام، حيث تقدم معنا أن العام الذي يشمل أفرادا كثرية له صيغ،  ...و مازلنا         
إذا مسعناها نفهم العموم و قد ذكر الشيخ أنا سبع صيغ أي من جهة اجلنس أوهلا األلفاظ الدالة على العموم مبادهتا 

ناه عام، مثل: كل، و مجيع، و كافة، و قاطبة، ها، و معناها أن اللفظ مبجرد أن تسمعه يشعرك ابلتعدد و معو معنا
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َفَسَجَد اْلَمآلِئَكُة }تشعر أبن فيها تعددا، و معناها عام؛ و عامة، و معشر.. فإن هذه األلفاظ مبجرد أن تسمعها
لفظ يدل دل على العموم، كلهم: "كل" فيها "أل" االستغراقية اليت ت ، فسجد املالئكة: املالئكة هنا{ُكل ُهْم َأمْجَُعونَ 
 على العموم.

تشعر أبنه يدل على التعدد ."كلهم أمجعون" و هبذا نعلم أن مجيع مالئكة ربنا سبحانه و أنت إذا مسعت "كل"    
 سبحانه و تعاىل كلهم سجدوا ، املالئكة مع أن عددهم ال حيصيه إال هللاتعاىل قد سجدوا ألدم عليه السالم أبمر هللا

 سبحانه و تعاىل، فهم أطاعوا هللا سبحانه و تعاىل. السالم أبمر رهبم ألدم عليه
، و اسم الشرط يدل و الصيغة الثانية: أمساء الشرط، و هي كل ما دل على الشرط ماعدا إن فإن "إن" حرف    

كل من   ام أن حيضر املكرم الدرس فهذا يشملمن حضر الدرس أكرمه. اشرتطت لإلكر  على العموم . أقول لك:
 ، فكل من حضر الدرس دخل يف هذه اجلملة. حضر الدرس

َسَنِة فَ َلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا}    فإنه جيزى بعشرة أمثاهلا ال ينقص عن فهذا عام كل من جاء حبسنة مقبولة  {َمن َجاء اِبحلَْ
نه يؤجر بعشرة أمثاهلا، و سنة؛ ال كل من عملة حسنة مقبولة فإيه أحد يعمل حسنة فتقبل فيؤجر ابحلذلك أحد، ما ف

 يزيد هللا من شاء تفضال سبحانه و تعاىل و كله فضل من هللا سبحانه و تعاىل.
حرفان، و فإنما  الصيغة الثالثة: أمساء االستفهام، و هي كل ما دل على االستعالم غري اهلمزة و"أل"و     

ن : من دخل البيت اليوم؟ فأنت كأنك تقول له: أخربين بكل مإذا قلت البنك مثالاالستفهام يدل على العموم؛ 
 دخل البيت اليوم رجال كان أو امرأة، كبريا كان أو صغريا.

 ، فهو يدل على العموم.فمعناه أخربين بكل من دخل املسجدفإذا قلنا من دخل املسجد     
من دون هللا، فيدخل يف ذلك كل أحد؛ يدخل يف ذلك مباء معني  أحد أيتيكم أي: أنه ال تِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي{}َفَمْن أيَْ 

 الذي يشرب. كل أحد إال هللا سبحانه و تعاىل هو القادر على أن أييت الناس ابملاء العذب الطيب 
و مثل: الذي، و الصيغة الرابعة: األمساء املوصولة، و هي األمساء الفقرية اليت ال تدل بذاهتا بل تفتقر إىل الصلة     

 . من.. فهذه تدل على العموم
أقول لك: ما قدمته من خري ستجده عند هللا، يعين: الذي قدمته من خري ستجده عند هللا هذا عام، كل ما     

 عند هللا سبحانه و تعاىل. تقدمه من خري ستجده
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من وجد يف قلبه  اعدة:الم هللا، و لذلك اي إخوة قفكل من خيشى هللا يعترب بك }ِإَن يِف َذِلَك َلِعرْبًَة لَِمْن خَيَْشى{   
 قسوة، و ال يلني قلبه عند مساع كالم هللا فليعلم أن يف خشيته هلل نقصا. كل من ال جيد يف قلبه لينا عند مساعه لكالم

 .هللا فليعلم أن يف خشيته هلل نقصا
سب تفاوهتم يف تفاوت الناس يف هذه العربة حبفيه العربة لكل من خيشى، و يفكالم هللا، آايت هللا، كتاب هللا     

اخلشية، و لذلك أعظم الناس اعتبارا مبا يف القرآن العلماء الرابنيون، ألنم أعظم الناس خشية هلل و لذلك اي إخوة إذا 
تتبعه األمة.  رأيتم عاملا رابنيا زكاه علمه، و رأيتم فيه خشية هلل عزوجل فاعلموا أن هذا هو العامل الرابين، العامل الذي

و ال تظهر عليه خشية و ال اعتبار، و ليست اخلشية اي إخوة البكاء أمام الناس، فإن  أما إذا وجدت من يدعي العلم
رضوان هللا عليهم. بكاءه، و هذا منهج السلف الصاحل  ن ال يسمع الناسمن العلماء من حيرص حرصا شديدا على أ
 -أعين أن يبكي هلل–ناس بكاءه إذا كان يبكي هلل، بل هذا أمر حممود نعم ال عيب على من غلبه البكاء فسمع ال

 .أو ال خيشع فلم نسمع بكاءه يكون قلبه قاسٍ لكين أقول اي إخوة ليس كل من قرأ القرآن، و صلى بنا 
حيرص على أن  –حفظه هللا  –و إن شئتم أن أضرب لكم مثاال، أضرب لكم مثاال شيخنا الشيخ علي احلذيفي    
، و هذا الشيخ ما خيشع يف صالته أبدا إال إذا غلب، و بعض الناس يظن أن الشيخ علي يسمع الناس بكاءهال 

الرجل ال يكاد يعرف الدنيا، صاحب دين و  هذاو أقول أقول ، و اب أان شو علي احلذيفي أعرفه الشيخ اإلمام 
ما س يطعن يف أئمتهم الذين يصلون هبم أبنم عبادة و ال نزكي على هللا أحدا. قلت هذا يف املناسبة ألن بعض النا

يبكون، و أان أقول ليست اخلشية البكاء فقط الذي يسمعه الناس فقد يرق القلب، و يلني و لكن جياهد القارئ 
يف عدم ظلم الناس، و حرصا على اإلخالص. لكن تظهر اخلشية يف األفعال  خوفا على نفسهبكاءه  نفسه أال يسمع

 سبحانه و تعاىل.، يف اخلوف مما يغضب هللا يرضي هللاعلى ما يف احلرص 
بكالم هللا، مث يتفاوت الناس ابالعتبار حبسب تفاوهتم يف اخلشية. مث نكمل ما  يعترب أن كل من خيشى هللاالشاهد     

 قرره الشيخ من صيغ االستفهام.
 :-رمحه هللا-قال املصنف   

، و من اله اال هللا{أو االستفهام اإلنكاري؛ كقوله تعاىل: }وما  النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط - 5
ْيئًا{قوله ْيٍء عاِليمًا{  ،و قوله}وااْعُبُدوا اَّللَّا واال ُتْشرُِكوا ِبِه شا انا ِبُكلِه شا ْيئاً أاْو خُتُْفوُه فاِإنَّ اَّللَّا كا ، و }ِإْن تُ ْبُدوا شا
تِيُكمْ  قوله {}ماْن ِإلاٌه غارْيُ اَّللَِّ أيْا ُعونا  . ِبِضيااٍء أافاال تاْسما
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مثل:  ،اليت تدل على غري معني، و إن شئت قل: هي اليت تدل على شائع يف اجلنسالنكرة يف لغة العرب هي      
؛ رجل نكرة ألنه ال يدلك على رجل معني، بل يدل على كل رجل؛ فإذا قلت لك: رأيت رجال، فإنك لن أييت رجل

 رجل، لكن من هو؟ ال أيتيك يف ذهنك. يت يف ذهنكو إنا أي يف ذهنك أحد معني
محراء فقد ذحبت، بقرة  اذبح بقرة، اذبح شاة فهذا ال يدل على بقرة بعينها، إذا ذحبت بقرة ك:عندما أقول ل    

 صفراء فقد ذحبت و هكذا.
 . جنسه، و يعرب بعض النحاة بقوهلم: ما يدل على غري معنيما يدل على شائع يفإذن النكرة     
 و النكرة أت ي على أحناء:     
مباشرة فال حيول بينها و بني أداة النفي شيء كقول هللا األول: أن تكون منفية، أي أن النفي يتسلط عليها    

نفية { ، ال: انفية و إله: نكرة فتعم و هذه من أقوى صيغ العموم أن تكون النكرة مفَاْعَلْم أَنَُه ال ِإلََه ِإالَ اَّللَُ  :}عزوجل
   .بذاهتا
 إال هللا سبحانه و تعاىل. { فيعم كل إله، ال إله يعبد حبقفَاْعَلْم أَنَُه ال ِإَلَه ِإالَ اَّللَُ  }   
، يعين النفي موجود يف اجلملة لكن أداة النفي مل تتسلط على النكرة و الثاين: أن تكون النكرة يف سياق النفي   

انفية هنا، مل أتت  "ما، "وما": "}وما من اله اال هللا{زوجل:نفي كقول هللا عق الو لكن كانت النكرة  يف سيا ،بذاهتا
، فهذه يقال "من"، فلم تتسط "ال" على النكرةعلى "إله"، و إنا حال بينها و بني النكرة  "ما" متسلطة على النكرة
 نكرة يف سياق النفي. 

ئًايَ ْوَم ال مَتِْلُك نَ ْفٌس ل ِنَ فْ يقول هللا عزوجل:}    ، "لنفس" نكرة هذه يف " نفس" نكرة{  يَ ْوَم ال مَتِْلُك نَ ْفسٌ {، }ٍس َشي ْ
 .هذه انفية، مث جاء "متلك" فما تسلطت "ال" على نفس النكرة سياق النفي ملاذا؟ " يوم ال " 

ئًا }   إال إبذن ئا يوم القيامة { و هذا يدل على العموم، فكل نفس ال متلك لنفس شي يَ ْوَم ال مَتِْلُك نَ ْفٌس ل ِنَ ْفٍس َشي ْ
 هللا فيما يتعلق ابلشفاعة كما قررانه يف كتاب التوحيد . 

 هلا درجتان: و النكرة يف سياق النفي داللتها على العموم    
 فتكون هللا{ إالله إ}وما من فال يستثىن منها شيء،  درجة استغراقية نصية، و ذلك إذا دخلت عليها "من"   

هل يف البيت أحد؟ فأقول ستثناء يقولون داللتها على العموم نصية. تقول يل: ا ما تستقبل االة استغراقا كليمستغرق
ملاذا قلت يل  حلق يل أن أقول لك:و وجدت زيدا يف داخل البيت لك: ما من أحد يف البيت، هنا لو دخلت البيت 

 ما من أحد يف البيت و قد وجدت زيدا؟
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 ،؛ ما يصح ألن هنا نص يف االستغراق ما جيوز االستثناءيف البيت إال زيداو ال جيوز لك أن تقول: ما من أحد    
و هي النكرة يف سياق النفي إذا مل تسبقها "من" فإنا تدل على العموم الظاهر جاءت الدرجة الثانية خبالف ما لو 

 ال أحد يف البيت إال زيدا فأستثين؛ يصح. فتقبل االستثناء فيصح أن أقول لك:
 رة يف سياق النفي يف داللتها على العموم هلا درجتان:نكالإذن     
 االستثناء.نصا يف العموم و ال تقبل  فإنا تكون الدرجة العليا: إذا دخلت عليها "من"   
 "من".إذا مل تدخل عليها و الدرجة الثانية:    
ئًا أَْو خُتُْفوُه فَِإنَ إِ }الثالث: أن تكون يف سياق الشرط    ئًا،} إِ { اَّلَلَ َكاَن ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليًمان تُ ْبُدوا َشي ْ { ن تُ ْبُدوا َشي ْ

ئًا {هذا شرط}ن تُ ْبُدواوقعت يف سياق الشرط} إِ  {أَْو خُتُْفوهُ  شيء نكرة } شيئا: فَِإَن اَّلَلَ َكاَن ِبُكلِ   أَْو خُتُْفوهُ  َشي ْ
الدقيق و اجلليل، يشمل  يعلمه. يشمل هللا فإن ، كل شيء و لو أخفيت حرفافهذا يشمل كل شيء { َشْيٍء َعِليًما

ابملعصية حىت ظننت من جهلك أنه ال  فاهلل يعلم ذلك، و إن ختبأةأمام الناس  و الفعل. إن فعلت املعصية القول
أبديته  إن فعلت فعال، و يعلم بك. إن قلت قوال أبديته أو أخفيته فإن هللا يعلمهفإن هللا يراك  و يعلم بكأأحد يراك 

 يعلمه. خفيته فاهلل أو أ
 . فالنكرة يف سياق الشرط تعم    
اإلنكاري، و االستفهام اإلنكاري املقصود منه اإلنكار و ليس االستعالم،  الرابع: أن تكون يف سياق االستفهام    

: هذه َمنْ " َمْن ِإَلهٌ  ،"{ يَاءأَيْتِيُكم ِبضِ  َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اَّللَِ  فالذي فيه معلوم و لكن يراد به اإلنكار كقول هللا عزوجل:}
عليهم؛ مادام أنه ال أحد غري هللا ، و لكن هذا لإلنكار و هذا معلوم أنه ال يستطيع أن أييت بضياء إال هللا ،استفهامية

املعىن و املقصود من االستفهام يقول العلماء:  . ملاذا؟العموم على؛ فكيف تشركون ابهلل، فهذا يدل أيتيكم بضياء
. معلوم أنه ما من أحد أييت بضياء االستخبار ليس املقصوداملقصود من االستفهام اإلنكاري النفي،  النفي، ارياإلنك

عزوجل، لكن املقصود اإلنكار عليهم؛ املعىن النفي. فاملعىن ال أحد من دون هللا أيتيكم بضياء، ال أحد من دون هللا 
 فهام اإلنكاري مبعىن النفي دلت على العموم.سياق االستأيتيكم بضياء. فلما كانت النكرة يف من دون هللا 

و من هنا تعلم أن النكرة يف سياق االستفهام االستعالمي االستخباري ال تدل على العموم، و إن شئت أن     
يف سياق االستفهام االستعالمي االستخباري فإنا ال تعم، فلو قلت لك: هل  جتعلها انحية مستقلة فافعل. النكرة

، و إنا تدل على للرجل:)) هل جتد رقبة؟(( فإن هذا ال يدل على العموم أو كما قال النبتقت رقبة؟ أع
 .الذي سيأتينا إن شاء هللا -الشمول البديل-اإلطالق 
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يف انحية مستقلة يف األحناء اليت  إذن النكرة يف سياق االستفهام االستخباري تدل على اإلطالق، و أان مل أجعلها    
، و جتعل هلا رقما لك ذلك. لكن ملا كانت علهاشئت أن جت. فإن ثباتهتا ألنا داخلة يف النكرة يف سياق اإلعدد

 أجعل هلا يعين رقما.يف النكرة يف سياق اإلثبات فإين مل  عندي داخلة
 أن رسولهالناحية اخلامسة: أن تكون النكرة يف سياق اإلثبات لالمتنان، أي أن هللا عزوجل مينت هبا، أو     

 على عباد هللا، أنا نعمة عظيمة من نعم هللا عزوجل.  مينت هبا
نكرة، و نكرة مثبتة، { ماء:َوأَنَزْلنَا ِمَن الَسَماء َماء ،}{َوأَنَزْلنَا ِمَن الَسَماء َماء طَُهورًا كما يف قول هللا عزوجل:}      

 ماء طهورا.السماء أنعم علينا فأنزل علينا من  ، هللا عزوجل مينت علينا أنهمنها االمتنان و لكن املقصود
إذن هذه نكرة يف سياق االمتنان فتعم، تعم كل ماء. ملاذا تعم النكرة يف سياق االمتنان؟ يقول لك العلماء: ألن     

إال إذا كانت عامة  املنة ال تتحقق إال إذا كانت عامة، لو كانت خاصة ما كانت نعمة عظمى، فال يتحقق االمتنان
 فالبد أن تعم. 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام )) : و من ذلك أيضا: قول النب    
: ))صالة(( نكرة، و يف مقام اإلثبات؛ نكرة مثبتة يف سياق اإلثبات لكنها يف مقام االمتنان. ((، قول نبينا 

للمؤمن من خريا  جعل صالة واحدة يف مسجده الكربى أن هللاخيربان هبذه النعمة العظمى و املنة   فالنب 
 إال املسجد احلرام.  ألف صالة مما سواه

يف مسجدي هذا خري من ألف كل صالة    :قال  و لذلك هنا"صالة" تعم فتشمل كل صالة، فكأن النب   
 صالة فيما سواه إال املسجد احلرام.

 لالمتنان فإنا تعم.إذن النكرة يف سياق اإلثبات إذا كانت    
ال عامة يعين: تكون على  الناحية السادسة: أن تكون نكرة يف سياق اإلثبات لغري االمتنان، فهذه تكون مطلقة     

كل   االمتنان، فهنا ال تعم، رقبة هنا نكرة يف سياق اإلثبات لغري {فَ َتْحرِيُر َرقَ َبةٍ  سبيل البدل كقول هللا عزوجل:}
اب، و لكن املطلوب منك أن تعتق رقبة من الرقاب؛ يعين اي إخوة طلب منك أن تعتق كل الرقالرقاب مبعىن : ال ي

 انتبهوا عندان ثالثة أشياء: 
 أن يطلب منك أن تعتق كل الرقاب، هذا عام. -
 أن تعتق رقبة من الرقاب أي رقبة هذا مطلق. أن يطلب منك -
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، هذا خاص. ملاذا ذكرت املثال األخري؟ زيدأن تعتق رقبة معينة، لو قلت لك: أعتق رقبة نك أن يطلب م -
، فاخلاص يدل على معني، و املطلق يدل على واحد شائع؛ حىت ال ختلطوا بني العام و املطلق و اخلاص

 .و العام يدل على الكل واحد لكنه شائع
خارجي؛ ، و لكن قد تدل على العموم لدليل تدل على اإلطالقو النكرة يف سياق اإلثبات األصل فيها أنا 

، و أضرب لكم مثاال: هللا عزوجل يدلنا على أن النكرة يف سياق اإلثبات عامة قد أييت دليل من خارج
. على مقتضى األصل أن تدل على هنا نكرة و هي مثبتة "نَ ْفسٌ  ،"{َعِلَمْت نَ ْفٌس َما َأْحَضَرتْ يقول:}
 { للعموم .َضَرتْ ٌس َما َأحْ َعِلَمْت نَ فْ }أنفس، لكن  نفسا هنا للعموممن  ةنفس واحد اإلطالق

 تقول: كيف شيخ للعموم ، و هي نكرة يف سياق اإلثبات؟    
كل نفس    ذن{إنَ ْفسٍ يَ ْوَم جتَُِد ُكل   {،}يَ ْوَم جتَُِد ُكل  نَ ْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حم َْضرًا} نقول: لوجود دليل   

أي {َعِلَمْت نَ ْفٌس َما َأْحَضَرتْ {، إذن }ُد ُكل  نَ ْفسٍ َم جتَِ يَ وْ اآلية}  نعم بداللة ستجد ما أحضرت و إال ال؟
 كل نفس بدليل اآلية األخرى، و إال فالسياق ال يدل على العموم.

 ؟ إذن لو سألنا سائل: مىت تدل النكرة املثبتة لغري االمتنان على العموم    
 تدل على اإلطالق.ا أن يكون اجلواب: إذا دل دليل خارجي على ذلك، و إال فاألصل   

 :-رمحه هللا-قال املصنف
فااذُْكُروْا  و قوله:}عليكم{املعرهف ابإلضافة مفردًا كان أم جمموعاً؛ كقوله تعاىل: }وأذكروا نعمة هللا  - 6 

  {آالء اَّللَِّ 
فتصبح معرفة، و تضيفها إىل معرفة فتصبح  النكرة من خصائصها أنا تقبل التعريف فتدخل عليها"أل"  
سواء كانت مفردة، يعين: سواء كان  ا تدل على العمومعرفة. فالنكرة إذا أضيفت فأصبحت معرفة فإنم

أضيفت  ؛ نعمة: نكرة}نعمة هللا عليكم{،  }وأذكروا نعمة هللا عليكم{ كقوله تعاىل:  املعرف ابإلضافة مفردا
من نعم هللا ما امتثلت،  إىل لفظ اجلاللة فأصبحت معرفة فهي تدل على العموم، لو ذكرت نعمة واحدة

نعمة:  "َوأََما بِِنْعَمِة َربِ كَ ، "{َوأََما بِِنْعَمِة َربِ َك َفَحدِ ثْ  نعمة هللا عليك. هللا عزوجل يقول:}املطلوب أن تذكر 
هبا، حتدث هبا ابلعمل ، و  فتعم، فكل نعمة ينعم هللا هبا عليك حتدثنكرة أضيفت إىل الرب سبحانه 

 عليك ابملال أظهر هذه النعمة يف ملبسك من غري إسراف و ال تكرب و ال عم هللا، أنأظهرها عليك
ُقْل ِإَن  {؛}ُقْل ِإَن َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمْيَاَي َومَمَايت َّللِ ِ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ {،}َربِ َك َفَحدِ ثْ َوأََما بِِنْعَمِة شهرة}
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 فتشمل كل{صاليت أضيفت أصبحت معرفة ُقْل ِإَن َصاَليت  صالة: نكرة أضيفت إىل ضمري املتكلم}{َصاَليت 
اليت هي العبادة املعروفة، و تشمل الدعاء يدخل يف  صالة. ليس من صالتك شيء لغري هللا فتشمل الصالة

فيعم { ذحبي؛ "نسك" نكرة فلما أضيف إىل الضمري أصبح معرفة ُقْل ِإَن َصاَليت َوُنُسِكي. {،}عموم الصالة
ختسر يف جتارتك.  لصاحب القرب و لو ذاببة. قالوا لك : اي ويلك إذا ما ذحبت للويلهلل، ما تذبح كل ذحبك 

 ، و لن يستطيع أن يفعل شيئا.تقول: و ال أخسر ديين
؛ ال ختالف هذا الويل الصاحل. أييت يقول: أحضر امرأتك عندي أابركها. و هللا اي إخوة يقول لك: انتبه انتبه 

، و تدخل يربكها الشيخل: مساكني، أييت يزين امرأته، جيمل امرأته أيخذها للشيخ ما أقو  جمانني بعض الناس
بال حمرم. و هللا اي إخوة يف دولة من عنده و ينفرد هبا، لو كان شيخا صاحلا ملا رضي أن تدخل عنده امرأة 

ن آاثر الوالية شيء لكن الدول زرانها رأينا شيخا كاذاب؛ يقولون: ويل من أولياء هللا، و هللا ما عليه م
لكرمي إذا وهب ما سلب، لو شفتوه يف مخارة؛ تراه ويل أيخوذنا ابلوراثة، و يكذبون على الناس يقولون: إن ا

ألن الكرمي إذا وهب ما سلب، لو شفتوه يزين ابمرأة؛ تراه ويل ألن الكرمي إذا وهب ما سلب.. خمدرات 
 لعقول الناس.

... نرى نساء متجمالت متزينات طابور يدخلن على الشيخ يلتمسن الربكةفة و يف غر و هللا اي إخوة        
و خترج. قالوا: زوجتك منقبة، الويل ما يرضى ابلنقاب يف قريتنا سيحصل لك كذا و كذا.  تدخل واحدة

ىل. فذحبي سبحانه و تعاتقول: ال إله إال هللا. أان يف صاليت أقول: هللا أكرب؛ هللا أكرب من كل أحد. أوحد هللا 
 {. َربِ  اْلَعاَلِمنيَ َوحَمْيَاَي َومَمَايت َّللِ ِ  ،}ال أذبح لغري هللا أبدا ؛ه هللكل

أضيفت { صراط: نكرة َوأََن َهَذا ِصرَاِطي {،}َوأََن َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِبُعوهُ  هللا عزوجل قال:}     
ال ؛ يقول: هذا نتبعه وهذا ما عندان أنت خري من الدين فأصبحت معرفة ابإلضافة فتشمل كل ما شرعه هللا،

لكن مشاخينا ما يقولون  نعم هو يف القرآن هذا و هللا مشاخينا يف البلد ما يرضون به ،نتبعهي ما ما هو قطع
 . }صراط هللا هذا{ِصرَاِطي الذي يف القرآن والسنة. }{َوأََن َهَذا فنحن ما نعمل به؛ املؤمن يقرأ قول هللا}

 .{ُعوهُ فَاتَبِ  كل ما يف القرآن و السنة صراط هللا املستقيم }  {َتِقيًماسْ مُ 
:"آالء" عرفت ابإلضافة، و {فَاذُْكُرواْ آالء اَّللَِ  : جمموعا يعين كقول هللا}قال الشيخ: مفردا كان أم جمموعا   

 .    هللا  آالء يعين نعم
  نكرة مجع  عباد هللا الصاحلني"؛" و على عباد" عندما نقرأ التحيات فنقول: "السالم علينا و على   
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و على عباد هللا الصاحلني" علينا  السالم"إىل لفظ اجلاللة، أضيفت إىل معرفة فعمت؛ فإذا قلت: أضيفت 
ن اجلن، و على الصاحلني هلل، فسلمت على مجيع املالئكة، و على الصاحلني م سلمت على كل عبد صاحل

و على عباد هللا الصاحلني" عباد مجع أضيف فأصبح معرفا ت." السالم علينا األحياء و األموا من اإلنس
 فيعم، يعم كل عباد هللا الصاحلني. 

و تكتسب ة فَ رَ عَ إذا أضيفت إىل معرفة اكتسبت التعريف، و أصبحت مُ إذن النكرة مفردة كانت أو جمموعة    
 العموم. 

 ة؟ إىل املعرف النكرة ابإلضافةالذي تكتسبه  ماإذن    
 أمرين:  تكتسب  
 فتصبح معرفة. التعريف  

 .العموم فتصبح عامة
 إىل معرفة اكتسبت التعريف و العموم فحيث ما أضيفت النكرة 

 :-رمحه هللا  -قال املصنف
اُن ضاِعيفًا{.  - 7   ْنسا و قوله املعرف أبل االستغراقية مفرداً كان أم جمموعاً؛ كقوله تعاىل: }واُخِلقا اإْلِ

ِإذاا  ا اْستاْأذانا الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهم{ب الاغا اْْلا }وا ما ْلياْستاْأِذنُوا كا اُل ِمْنُكُم احْلُُلما ف ا  .ْطفا
 " ثالثة أنواع: أل"
 عالمتها أمران:   هنا استغراقية النوع األول: "أل" االستغراقية، و عالمتها أمران: كيف أعرف أن "أل" 
إذا بلغ األطفال  أن جتعل بدال منها "كل"، كما لو قلت: األمر األول: أن يصح إبداهلا بكل، يصح  
 .جبوه عن النساءأو كل طفل فاح ؛ يصح هنا أن أقول: إذا بلغ كل األطفالحجبوهم عن النساءاف

و العالمة الثانية: أن يصح االستثناء منها، لو وقع االستثناء صح. كأن أقول مثال: إذا بلغ األطفال    
  .ال يرده ال اللغة و ال املعىن يف إشكال  أبناء فالن؛ يقبل مافاحجبوهم عن النساء إال

 و عالمتها أمران: معىن استغراقية تستغرق كل األفراد ،هذه "أل" استغراقية  
 و هي إذا دخلت على النكرة أكسبتها التعريف.    
اُن ضاِعيف مفردا كان أم جمموعاقال الشيخ:    ْنسا  ًا{؛ كقوله تعاىل: }واُخِلقا اإْلِ
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إنسان ضعيفا؛ ف "أل" هنا : "أل" هنا استغراقية، ألنه يصح أن تقول يف غري القرآن:و خلق كل "اإلنسان"   
 . استغراقية فتشمل كل إنسان

اُل ِمْنُكُم احْلُُلما{أو جمموعا كقوله تعاىل:    ِإذاا ب الاغا اْْلاْطفا  }وا
الُ   كل األطفال، ؛ "أل" هنا استغراقية يصح أن نبدهلا ب "كل""أل" هنا مجع دخلت عليه :" األطفال"ِإذاا ب الاغا اْْلاْطفا

. فهذه استغراقية يشمل كل األطفال من أو نقول: كل طفل ،.فنقول: كل األطفالعليها "كل"، يصح أن ندخل 
 الذكور و اإلانث.

 :-رمحه هللا-قال املصنف   
فاملعرَّف عام، وإن كان خاصًّا فاملعرَّف خاص، وأما املعرف أبل العهدية، فإنه حبسب املعهود فإن كان عامًّا  

ْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي ف اقاُعو له تعاىل: مثال العام قو  وَّيْ ُتُه وان افا راً ِمْن ِطنٍي فاِإذاا سا اِلٌق باشا ِة ِإينهِ خا الِئكا ا }ِإْذ قاالا رابُّكا لِْلما
اِجِدينا  { لاُه سا ُة ُكلُُّهْم أامْجاُعونا الِئكا دا اْلما جا  فاسا

ْلناا ِإىلا        ا أاْرسا ما ُه أاْخذاً وابِياًل{ومثال اخلاص قوله تعاىل: }كا ْذانا عاصاى ِفْرعاْوُن الرَُّسولا فاأاخا   ِفْرعاْونا راُسواًل ف ا
و هي اليت يكون الذي حلقته معهودا لذا السامع، هذا النوع الثاين من أنواع "أل" ، و تسمى "أل" العهدية       

 ثة أنواع :ته معهودا لذا السامع، و هي ثالثة أنواع؛ "أل" العهدية ثاليكون الذي حلق
 "أل" للعهد الذكري، و الثاين: "أل" للعهد الذهين، و الثالث: "أل" للعهد احلاضر.  
. كيف؟ املثال يوضح أبن يكون ما حلقته قد ذكر يف الكالم قبلها، يقال: هذا عهد ذكري "أل" للعهد الذكري:  

، و لشيخ عهديةل "أل" هنا مث سكت الشيخ، مث سكت الشيخ ..اتقوا هللا :قال الشيخ سليمان الرحيليلكم. قلت: 
، من أين عرفنا؟ من الذكر ألنك يف األول قلت: ؟ سليمان الرحيليهذا عهد ذكري من هو هذا الشيخ الذي سكت

. فالسامع يذهب ذهنه إىل من يخاتقوا هللا.. فذكرت امسه مث قلت: مث سكت الش : قال الشيخ سليمان الرحيلي
 هو الشيخ سليمان الرحيلي؛ هذا يسمى العهد الذكري. ذكرت و 

يكون الذي حلقته معلوما يف ذهن السامع، كأن تقول ملن هو جالس يف  و هو أن و الثاين: "أل" للعهد الذهين:   
ان الرحيلي، ألن هذا املعهود يف احللقة قبل أن آيت؛ هل سيحضر الشيخ اليوم؟ املسؤول يفهم أنك تسأل عن سليم

تريد. جاءك يف احللقة العصر، و أان ما جئت  . فما يصلح مثال أن يقول: اي أخي وضح كالمك أي شيخالذهن
؟ فيه أكثر من هذا التوضيح، ما يصح أن تقول له: وضح كالمك، حىت اآلن. يقول لك: هل سيحضر الشيخ

 يف هذا الوقت. العادةيف يخ الذي أييت ؤول عنه هو الشقاضي أبن املس الشيوخ كثري. ألن الذهن هنا
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كأن أتكلم اآلن و يقول أحدكم ألخيه: ماذا قال   "أل" للعهد احلضوري:-و أما الثالث: فهو للعهد احلضوري  
"أل" هنا عهدية و "أل" للعهد الشيخ؟ أان أتكلم أحدكم فاتته كلمة و هو يكتب؛ فقال لزميله : ماذا قال الشيخ؟ 

 أل عنه .وري ألن الذي يتكلم حاضر. فأنت تساحلض
 اضبطوها اي إخوة فوائد حنوية . هذه أنواع "أل"العهدية   

 للعهد ثالثة أنواع: للعهد الذكري ، و للعهد الذهين، و للعهد احلضوري."أل" 
 .أقلب السؤال: كيف نعرف العهد يف "أل" ؟ إما ابلذكر، و إما ابلذهن، و إما ابحلضور   
 حبسب السياق، كيف هذا؟   ية يف داللتها قد تدل على العموم، و قد تدل على اخلصوصالعهد "أل"  

 .-إن شاء هللا عزوجل–دم نفصله يف الدرس القا
    
... و الزال حديثنا عن العام، و الزلنا نتحدث عن صيغ العموم و قد انتهى بنا الكالم يف اجمللس السابق إىل      

نا عند هذه الصيغة و هي املعرف ب أل االستغراقية، و ذكرت لكم أن "أل" عند أهل العلم الصيغة السابعة، و وقف
 أقسام. على ثالثة أنواع أو 

القسم األول: "أل" االستغراقية، و معناها اليت تستغرق مجيع أفراد من دخلت عليه، و ضابطها أن يصح أن       
دها لبقي املعىن على ماهو ال يتغري، فلو أدخلت "كل" يدخل عليها "كل" مبعىن أنك لو أدخلت "كل" على مفر 

{، فلو قلت يف غري القرآن: و إذا بلغ  ْطَفاُل ِمنُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُواَوِإَذا بَ َلَغ األَ  } على مفردها يبقى املعىن كما هو
 كل طفل منكم احللم فليستأذن. لكان املعىن واحدا ال يتغري املعىن.

 تقبل االستثناء، و أن يدخل عليها االستثناء .الثاين: أن و األمر    
و ذكران أن "أل" العهدية هو الذي يكون اليت دخلت عليه معهودا  مث ذكران القسم الثاين: و هو "أل" العهدية،    

ت عليه قد لذا السامع، معلوما لذا السامع، و قلنا إنا ثالثة أنواع: "أل" للعهد الذكري و ذلك إذا كان الذي دخل
 . تقدم بيانه يف الكالم كما مثلت لكم، أن تقول: قال الشيخ سليمان اتقوا هللا، مث سكت الشيخ قليال

فقولك: مث سكت الشيخ، الشيخ هنا؛ "أل" يف الشيخ هنا للعهد و هذا العهد للعهد الذكري ألن اسم الشيخ قد     
 بيل النكرة أو ذكر على سبيل املعرفة.ذكر قبل قليل يف الكالم، و هذا يستوي سواء ذكر على س

تحضرا يف ذهن اإلنسان، كما مثلت لكم أن و النوع الثاين: "أل" للعهد الذهين أبن يكون املذكور معهودا مس    
تقول جلالس يف حلقة بعد العصر؛ هل سيأيت الشيخ؟ فإن "أل" هنا للعهد، و هذا عهد ذهين فمعروف أنه األن إنا 
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ن مثال. و عندما تقول: هل سيأيت الشيخ، فاملقصود هل سيأيت الشيخ سليمان؟ فهذا للعهد أييت الشيخ سليما
 الذهين. 

الثالث: للعهد احلضوري، و ذلك إذا كانت الذي دخلت عليه "أل" موجودا حاضرا كأن تقول ألحد و النوع    
ود أان سليمان، الشيخ سليمان ألنه هو إخوانك و أان أتكلم، ماذا قال الشيخ؟ فإنه ههنا املعهود يف الذهن أن املقص

 الذي يتكلم األن و هو احلاضر.        
 إلغازا، و ملا كان مستقيما. نشيخ آخر لكاو لو كان السؤال عن      
 و وقفنا عنده. نه يف اجمللس املاضيو هذا الذي بي       

 :-رمحه هللا-قال املصنف       
ملعرَّف عام، وإن كان خاصًّا فاملعرَّف حبسب املعهود فإن كان عامًّا فاوأما املعرف أبل العهدية، فإنه       
 .. خاص

داللة "أل" العهدية على العموم تكون حبسب السياق، فإن كان السياق يدل على العموم فإنا تدل يعين : أن       
 على العموم، و إن كان السياق يدل على اخلصوص فإنا تدل على اخلصوص.

 لتها على العموم ختتلف عن "أل" االستغراقية، ألن "أل" االستغراقية دائما تدل علىلعهدية يف دالإذن "أل" ا   
 العموم.

 أما "أل" العهدية فهي حبسب السياق، قد تدل على العموم و قد تدل على اخلصوص؛ و الشيخ ميثل هلذا.    
 :-رمحه هللا-قال املصنف  
ِة ِإينهِ خا مثال العام قوله تعاىل: }ِإْذ قاالا     الِئكا راً ِمْن ِطنيٍ  رابُّكا ِلْلما ْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي  اِلٌق باشا ن افا يْ ُتُه وا وَّ فاِإذاا سا

اِجِدينا  { ف اقاُعوا لاُه سا ُة ُكلُُّهْم أامْجاُعونا الِئكا دا اْلما جا   فاسا
َفَسَجَد  َسَويْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدينَ َذا فَإِ   َخاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ }ِإْذ قَاَل َرب َك لِْلَمالِئَكِة ِإين ِ    

 .اْلَمالِئَكُة ُكل ُهْم َأمْجَُعوَن{
{ السياق َفَسَجَد اْلَمالِئَكةُ  للعهد، و قد سبق ذكر املالئكة فهذا للعهد الذكري.}{ :"أل" هنا َفَسَجَد اْلَمالِئَكةُ  }  

فدل ذلك على أن  َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكل ُهْم َأمْجَُعوَن{ ل}أتكد هذا العموم بقول هللا عزوجيدل على العموم؛ و قد 
 املالئكة هنا عامة؛ عمت املالئكة أمجعني.

 :-رمحه هللا-قال املصنف     
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ْلنا  ا أاْرسا ما عاصاى ِفْرعاْوُن الرَّسُ  ا ِإىلا ِفْرعاْونا راُسوالً ومثال اخلاص قوله تعاىل: }كا ُه أاْخذاً ف ا ْذانا   وابِياًل{ولا فاأاخا
يعين: إذا كان املعهود خاصا حبسب السياق، فإن "أل" العهدية ال تدل على العموم، و إنا تكون دالة على   

فَ َعَصى  ؛}َوبِياًل{ فَ َعَصى ِفْرَعْوُن الَرُسوَل فََأَخْذاَنُه َأْخذاً  ِفْرَعْوَن َرُسوالً }َكَما أَْرَسْلَنا ِإىَل  اخلصوص كقول هللا عزوجل:
و "أل" هنا للعهد، و قد ذكر الرسول قبل و هو الذي بعث إىل ، الرسول: دخلت عليها "أل" {ِفْرَعْوُن الَرُسولَ 

 . فرعون و هو موسى و هارون، موسى و هارون عليهما السالم
، و إن هللا إىل فرعونون "أل" هنا دالة على اخلصوص، ألنا رجعت إىل خاص و هو الرسول الذي أرسله فتك    

كان املعلوم أن من عصى رسوال واحدا فقد عصى مجيع الرسل ألن مجيع الرسل قد جاءوا بتوحيد هللا عزوجل، لكن 
فرعون و هو موسى عليه السالم و أخوه هارون عليهما الذي بعث إىل املقصود ابلرسول هنا يف اآلية إنا هو الرسول 

 السالم. 
 :-رمحه هللا-قال املصنف   
وأما املعرف »أبل« اليت لبيان اجلنس؛ فال يعم اْلفراد، فإذا قلت: الرجل خري من املرأة، أو الرجال خري من     

ا املراد أن هذا اجلنس خري من هذا النساء، فليس املراد أن كل فرد من الرجال خري من كل فرد من النساء، وإمن
 خري من بعض الرجال.اجلنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو 

هذا النوع الثاين من أنواع "أل" يف لسان العرب و يف النصوص، و هو "أل" لبيان اجلنس، أي أنه يقصد منها بيان    
إىل مطلق اجلنس، كما مثل الشيخ؛ فال ينظر فيها إىل األفراد، و إنا ينظر فيها اجلنس، بيان مطلق اجلنس ال األفراد  

أن جنس الرجل خري من جنس  املرأة أو قلت: الرجل أقوى من املرأة . فإن املقصود هناإذا قلت: الرجل خري من 
جل أقوى من املرأة فإن املقصود أن جنس الرجل أقوى من جنس إىل األفراد. عندما تقول: الر املرأة؛ من غري نظر 

 املرأة.
. فعندما نقول: الرجل هنا ال تعم األفرادفاملقصود هنا الكالم عن اجلنس،ف "أل" هنا جنسية لبيان اجلنس، و هي ه   

ال الكفار مجيعا، و قد الواحدة خري من الرجخري من املرأة ال يعين أن كل رجل خري من كل امرأة، بل املرأة املسلمة 
 ، كالصحابياتيف املؤمنني امرأة خريا من الرجل؛ قد تكون امرأة يف املؤمنني خريا من رجل بل خريا من الرجاليكون 

 ات الفاضالت التقيات و حنو ذلك.لعاملو ا
عندما نقول: الرجل أقوى من املرأة هذا من اجلنس، لكن قد جتد امرأة قوية جلدة و أقوى من زوجها الذي هو قيم    

 .عليها 
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ال و لذلك اليت لبيان اجلنس إىل األفراد، و إنا إىل اجلنس؛ مطلق اجلنس فهنا يقول العلماء: ليس النظر يف "أل"     
و هذا معىن لبيان  ل خري من املرأة، ال يعين هذا أن كل رجل خري من كل امرأة.مجيع األفراد، فإذا قلنا: الرجتعم 

 اجلنس. 
 نعم هذا النوع الثالث؛ لالستغراق و للعهد و لبيان اجلنس.   
 :-رمحه هللا-قال املصنف    

    العمل ابلعام    
الكتاب والسنة واجب على ما ثبت ختصيصه؛ ْلن العمل بنصوص جيب العمل بعموم اللفظ العام حىت ي   

 تقتضيه داللتها، حىت يقوم دليل على خالف ذلك.
العموم، أو مسع حديثا فيه صيغة  ملا علمنا صيغ العموم. طيب؛ ما موقف املسلم إذا مسع آية فيها صيغة من صيغ    

موم فإنه يعلم العموم و يعتقد ظ عام مادام أن الصيغة صيغة عمن صيغ العموم فإنه إذ ذاك يعتقد العموم و يعلم أن اللف

 أنه عام.

 لكن هل يعمل ابلعام مباشرة أو البد أن يبحث عن املخصص، فإذا مل جيد دليال خيصص العام عمل به.    

 ىت يبحثاألصوليون يف ذلك: منهم من أجاز العمل ابلعام مباشرة، و منهم من منع العمل ابلعام مباشرة حاختلف     

توقف. و القول ابجلواز أو املنع منقول عن بعض األئمة كاإلمام الشافعي و اإلمام أمحد رمحهما املخصص، و منهم من  

 هللا عزوجل و سائر علماء املسلمني.

أن هذا النص قد دخله التخصيص كثريا فإنه ال  و التحقيق يف هذه املسألة: أن العام إذا كثر ختصيصه، إذا علم    

املخصص، ألنه إذا دخله التخصيص كثريا فقد أصبح حيتمل العموم، و حيتمل  حىت يبحث عن ز العمل بعمومهجيو 

 التخصيص على وجه متقارب.
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فهنا إذا جاء اللفظ عام، و علمنا أنه قد خصص كثريا وجب على العامل، و طالب العلم، و العامي أن ال يعمل    

: )) هذا ال خالف فيه(( ، يعين : أنه جيب  -رمحه هللا-إلسالم ابن تيميةابلعام حىت يبحث عن املخصص. قال شيخ ا

 املخصص. البحث فيه عن 

 طبعا؛ العوام يرجعون إىل العلماء.   

أما إذا كان العام مل يدخله التخصيص أو دخله التخصيص قليال فلم يكثر ختصيصه و مل يعهد من الشرع ختصيص     

من السلف الصاحل األولني فإنه يعمل ابلعام مباشرة و هذا  إذا كان من املتقدمني ؛كثريا، ففي هذه احلال   هذا العام

عام عملوا به، و ال يبحثون عن املخصص و ال يتوقفون حىت البحث املعهود عن السلف الصاحل أنم إذا جاءهم اللفظ ال

 .عن املخصص

م كل عامل تبحر يف الكتاب و السنة. العامل إذا فقرب عهدهم من زمن النبوة يعطيهم قوة يف هذا الشأن، و يلحق هب   

إنه يف هذه احلال له أن يعمل كاإلمام مالك، و اإلمام أمحد مثال ف  للقرآن متبحرا يف سنة النبكان متبحرا حافظا  

و هذا هو األصل ، و هو  -لفظ العموم-أنه عام و مادام أن اللفظابلعام قبل البحث عن املخصص، ألن األصل 

 فإنه يعمل ابلعام و ال حيتاج أن يبحث عن املخصص. عرف النصوصمتبحر ي

ال جيوز له أن يعمل ابلعام حىت يبحث عن أنه  كان من املتأخرين، و مل يكن متبحرا يف النصوص فإن الراجح  أما إذا     

 عام.فإنه يعمل ابل على التخصيص صص. يبحث بنفسه أو يسأل العلماء املتبحرين، فإذا مل يعلم دليالاملخ

أهل العلم. استقرأان كالم السلف املتقدمني  هذا هو التحقيق يف هذه املسألة، ذكرت لكم أن املسألة خالفية بني   

؛ احنرفوا عن الذين حصل عندهم احنراف يف العقيدة مث وجدان بعض الناس ،فوجدان أنم يعملون ابلعام على عمومه
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، و وجدان العلماء الرابنيني  لعام على عمومه حىت يبحث عن خمصصعقيدة السلف و هم األشاعرة قالوا: ال يعمل اب

 إال عند البحث عن املخصص.اإلمام أمحد جاءت عنهم أقوال أن من يف زمنهم ليس هلم أن يعملوا ابلعام    كالشافعي و

ال يعمل به حىت فتحرر عندان يف دراسة املسألة و مراجعة الكالم ما قررنه أنه إذا كان العام قد خصص كثريا فإنه    

 بني العلماء".الف فيه ينظر يف األدلة و يبحث عن التخصيص، قلت لكم: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:"هذا ال خ

خله التخصيص قليال فإن كان الناظر من املتقدمني و هم السلف أما إذا كان اللفظ عاما مل يدخله التخصيص، أو د   

و ال حيتاجون إىل البحث عن خمصص لقرب عهدهم بزمن  ،ابلعام مباشرة الصاحل رضوان هللا عليهم فإنم يعملون

 .و يلحق هبم كل عامل أشبههم فكان متبحرا يف النصوص حافظا للقرآن، متبحرا يف سنة النب الرسالة،

دون ذلك فإنه ال يعمل ابلعام حىت يبحث عن املخصص، و قد وجدان أن أكثر زلل املتأخرين أنم  أما من كان   

أن الزلل وقع يعملون ابلعام قبل البحث عن املخصص و قد خص. كثري من العلماء الذين أقروا بعض البدع وجدان 

د خص شرعا و جاءت األدلة اليت تقيده و ختصصه.  قبل البحث عن املخصص، و هذا العام قمنهم ملا عملوا ابلعام 

فمن ابب أوىل يف شأن طالب العلم فإن العلماء فمن هنا كان الواجب البحث عن املخصص و إذا كان هذا يف شأن 

إذا وقف على حديث عام حكم به بدون رجوع، و طالب العلم إذا أراد أن حيكم يف جند اليوم بعض طالب العلم 

 مسألة جيب عليه أن يرجع إىل أمرين:  

 األمر األول: أن يرجع إىل كالم العلماء اجملتهدين، ما الذي قرروه يف هذه املسألة. 

يف كالم العلماء، هل ذكروا هلذا اللفظ و األمر الثاين: إذا كان اللفظ عاما أن يراجع و يبحث عن املخصص و يبحث   

 .العام خمصصا أو مل يذكروا 
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:" جيب العمل بعموم اللفظ العام حىت فهذه خالصة ما ذكره العلماء يف هذا الباب و التحقيق فيه، و الشيخ قال  

صه، ألن ختصي لكم قول لبعض أهل العلم أنه جائز على اإلطالق إال إذا كثر كما قلت ، و هذا  يتبث ختصيصه" 

العمل بنصوص الكتاب و السنة واجب على ما تقتضيه داللتها حىت يقوم دليل على خالف ذلك هذا هو األصل، 

عليهم العمل  لكن كما قلت لكم إن  يعين املتأخرين جيب عليهم البحث عن املخصص فإذا مل جيدوا املخصص وجب

 علم.ابلعام. هذا هو األرجح يف نظري يف دراسة املسألة و هللا أ

 :-رمحه هللا-قال املصنف  

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ ْلن العِبة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، إال أن يدل 

 مبا يشبهها.دليل على ختصيص العام مبا يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص 

نزوِلا ظهار أوس بن الصامت، واحلكم عام فيه ويف مثال ما ال دليل على ختصيصه: آَيت الظهار؛ فإن سبب  
 غريه. 

ومثال ما دل الدليل على ختصيصه قوله صلهى هللا عليه وسلهم: »ليس من الِب الصيام يف السفر« ، فإن سببه أن 
ما هذا«؟ قالوا: صائم. فقال: »ليس من الِب لِهل عليه فقال: »زحاماً ورجاًل قد ظُ  كان يف سفر فرأى  النب

الصيام يف السفر«، فهذا العموم خاص مبن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام يف السفر، 
ما  كان يصوم يف السفر حيث كان ال يشق عليه، وال يفعل   والدليل على ختصيصه بذلك أن النب

  ليس بِب.
ون، و يذكرها احملدثون و هي مسألة هل ة عظيمة عند أهل العلم يذكرها األصوليون، و يذكرها املفسر مسألهذه      

للحديث سبب ورود، و كان اللفظ العربة بعموم اللفظ أو خبصوص السبب؟ أي: إدا ورد لآلية سبب نزول أو ورد 
 د أهل العلم صوراتن: بعموم اللفظ أو العربة خبصوص السبب؟ و هذه هلا عن عاما فهل العربة
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إن نركب   » فقيل له: عن شيء فيجيب بلفظ عام؛ كما سئل النب  الصورة األوىل: أن يسأل النب   
هو الطهور ماؤه، احلل  »:البحر و معنا ماء قليل؛ فإن توضأان به عطشنا، فهل نتوضأ مباء البحر؟ فقال النب

 األربعة و صححه األلباين. رواه «ميتته
 فهل العربة بعموم اللفظ؟ ، « هو الطهور ماؤه »: سئل سؤاال فأجاب جوااب عاما ا أن النبظون هنتلح   
لو  ماء عذب، يعين: أانفنقول: البحر ماؤه طهور لكل أحد، سواء من كان معه ماء عذب أو من مل يكن معه   

قال: )) هو الطهور  نب ماء البحر طهور يل ألن ال فهل سا عند البحر و معي ماء عذب كثري؛كنت جال
قال: ))   ماؤه((؟ لو كنت يف البحر و معي ماء كثري، فهل ماء البحر طهور يل و يل أن أتوضأ منه، ألن النب 

هو الطهور ماؤه(( و هذا لفظ عام؛ فالعرب بعموم اللفظ؟ أو نقول: العربة خبصوص السبب؛ فالبحر ماؤه طهور ملن 
 قليل .البحر و ليس معه إال ماء  ركب
 واضح املسألة اي إخوة؟ هذه املسألة؛ هذه الصورة األوىل.  
مث وجد به عيبا فرده إىل صاحبه، فقال صاحب الغالم: اي منها أيضا؛ من أمثلتها: ما جاء أن رجال اشرتى غالما   

 : ))اخلراج ابلضمان(( رواه ابن ماجه إبسناد صحيح. رسول هللا قد استغل غالمي. فقال النب
هنا رجل اشرتى عبدا و بقي عنده، و عمل العبد عنده مث وجد يف العبد عيبا فرده ابلعيب؛ رده ابلعيب. فلما     

كأنه يقول: فهل له أن يرده   . فقال: اي رسول هللا؛ قد استغل غالمي.رده إىل صاحبه جاء الرجل يسأل النب 
 ذا لفظا عاما.ر هفصااخلراج ابلضمان   يل بدون أن يعطيين أجرة. فقال النب 

فهل العربة بعموم اللفظ، فكل خراج ابلضمان أو خبصوص السبب فيكون هذا خاصا مبسألة الرد ابلعيب؟ هذه    
 الصورة األوىل.

 عن شيء  فيجيب بلفظ عام يعمه و غريه. الصورة األوىل: أن يسأل النب     
حبكمها، و من ذلك ما جاء أن هالال ابن أمية نص عاما فيأيت الالصورة الثانية: أن تقع واقعة يف زمن النب     

إذا رأى أحدان رجال  : ))البينة أو حد يف ظهرك((، فقال: اي رسول هللا؛. فقال قذف امرأته عند النب 
: الرجل أييت إىل بيته فيجد رجال على امرأته يزين هبا؛ ، يقولعلى امرأته ينطلق يلتمس البينة؟ يعين: كأنه يستشكل

: )) البينة و إما حد يف ظهرك((، فقال هالل: و الذي بعثك ابحلق هب ينطلق يبحث عن بينة. فقال النبيذ
يَ ْرُموَن َواَلِذيَن :} بقول هللا عزوجل -عليه السالم -إين لصادق فلينزلن هللا ما يربئ ظهري من احلد. فنزل جربيل

 إىل آخر اآلايت. و احلديث يف البخاري. {ِإن َكاَن ِمَن الَصاِدِقنيَ  }{ حىت بلغأَْزَواَجُهمْ 
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هنا الواقعة خاصة و هي واقعة هالل بن أمية، و قال: لينزلن هللا ما يربئ ظهري، فنزلت اآلايت عامة. فهل العربة    
العربة خبصوص السبب. هذه صورة  ؟ أو ال خمرج ابللعان بعموم اللفظ، فكل من قذف امرأته و ال بينة له، له

 ما سؤال، و إما واقعة.املسألة، إ
 الوارد على سبب له عند أهل العلم ثالث حاالت: و العام     
 َوالَسارُِق َوالَسارَِقُة فَاْقطَُعواْ احلالة األوىل: أن يقرتن بقرينة تدل على العموم، و من ذلك قول هللا عزوجل:}     

يدها، و هنا يقول العلماء   اليت سرقت فقطع النبأن سبب نزول هذه اآلية املرأة املخزومية {، ورد أَْيِديَ ُهَما
 .مجيعا: العربة بعموم اللفظ، فكل سارق جتتمع فيه شروط القطع تقطع يده

 ما هي القرينة اليت جعلت العلماء يقولون: هذا اللفظ عام و ال ينظر إىل سببه؟ طيب؛    
قال:}  قال هللا:" و السارقة فاقطعوا يدها"؟امرأة أو رجل؟ امرأة املخزومية . هل هذه القصة  علىالسبب    

 ، و أنه مل ينظر إىل السبب. عزوجل أبمر ليس ابلقصة و هو الرجل؛ فهذه قرينة تدل على العموم { فجاء هللاَوالَسارِقُ 
 {َوالَسارَِقةُ  قول هللا عزوجل :}الرجل الذي سرق من صفوان فإن  ؛و على القول اآلخر إن  سبب نزول اآلية     

 م.قرينة على إرادة العموم، يعين على القولني فيه قرينة تدل على العمو 
 يف كل سارق و سارقة اجتمعت فيهم شروط القطع. و لذلك اتفق العلماء على أن اآلية عامة     
كان يف مبا يدل على التخصيص فيخصص إمجاعا: مثل: ما ذكره الشيخ أن النبأن يقرتن و احلال الثانية:     
: )) ليس من الرب  اإلعياء . فقال النبقد اجتمع عليه القوم يضللونه، و سقط من التعب و  فرأى رجال سفر

الصيام يف السفر((، و هذا عام فاللفظ يشمل كل صيام الفريضة، و النافلة يف السفر. لكن جاء ما يدل على أن 
، و معه املفطر و كان يسافر و معه الصائم  كان يصوم و يفطر يف سفره و  العربة هنا ابلسبب، و ذلك أن النب 

 ال يفعل ما ليس برا، و ال يقر على ما ليس برا. و الشك أن النب. ال يعاب على أحد
إذن دل ذلك على أن هذا اللفظ و إن كان عاما ال يشمل كل من صام يف السفر، و إنا من كان مثل الرجل     

 السفر حىت أضعفه و أقعده و أسقطه فإنه يقال ليس من الرب لصيام يفعليه ا فشق عليه الصيام يف السفر، فمن شق
 الصيام يف السفر. 

؛ ما فيه قرينة. و يف هذه ا يدل على التعميم، و ما ال يدل على التخصيصو احلالة الثالثة: أن ال يقرتن ابللفظ م 
لعربة بعموم ن، و احملدثني على أن ا، و الفقهاء، و املفسريمن األصولني ، و مجهور العلماءاحلال اختلف العلماء

حديث عبد  و يدل لذلك أدلة منها: ما جاء يف الصحيحني مناللفظ ال خبصوص السبب؛ فال يلتفت إىل السبب 
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 فأخربه فأنزل هللا عزوجل قوله:}  أن رجال أصاب من امرأة قبلة فأتى النب –رضي هللا عنه –هللا بن مسعود 
َسنَاِت ُيْذِهنْبَ الَسيِ ئَاِت  النَ َهاِر َوزَُلًفا م ِ َوأَِقِم الَصالََة طََريفَِ  َسنَاِت يُْذِهنْبَ الَسيِ ئَاتِ {،}إِ َن الَلْيِل ِإَن احلَْ { هذا عام، َن احلَْ

 : )) بل جلميع أميت((.. فقال النبفقال الرجل: ايرسول هللا؛ أيل هذا
 يذهنب السيئات. ، فاحلسنات أمة حممددل على أن هذه اآلية عامة جلميع   النبفهنا     
على أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب أن كثريا من النصوص العامة أيضا استدل مجهور أهل العلم     

 . من غري خمالف. فدل ذلك على إمجاع الصحابةوردت على سبب، و وجدان الصحابة يعملون بعمومها 
 إن وردت على سبب خاص. صحابة على العمل بعموم األلفاظ، وعىن آخر الدليل الثاين: إمجاع المب   
إنا هو لفائدة و هذه أيضا، الدليل الثالث: قالوا: إن االنصراف عن السبب إىل اللفظ العام يف القرآن أو السنة     

 الفائدة هي تعميم احلكم. 
يفعل ذلك إال لفائدة، كن أن ال مي  عن شيء فيعدل إىل لفظ عام، النب  يقولون: ملاذا يسئل النب  

 و أن يكون احلكم عاما.هذه الفائدة هي تعميم احلكم 
عندان يف هذه املسألة أنه إذا وجدت قرينة تدل على العموم فإن العربة بعموم اللفظ ابتفاق العلماء، و  فتحصل    

 .دت قرينة تدل على اخلصوص فإن العربة خبصوص السبب ابتفاق العلماءإذا وج
خبصوص السبب ليس لصاحب الواقعة بعينه، و إنا لصورة السبب فحيثما  به هنا أن مقصود العلماءكن انل    

 .وجدت صورة السبب دخلت يف الدليل
قول اجلمهور، و هو أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص فإن الراجح من أقوال أهل العلم هو أما إذا مل توجد قرينة     

 السبب. 
 .يمة كثرية النفع يف الفقه و احلديث و التفسريهبذه املسألة العظهذا ما يتعلق     
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، و إنا يستعملون لفظ اخلاصاخلاص هذا لفظ يستعمله بعض األصوليني، و كثري من األصوليني ال           

 شأن يف التخصيص. ؛ ألن اخلاص بعينه ال أثر له يف األحكام، و إنا اليتكلمون عن التخصيص

و بعض األصوليني يطلقون اخلاص مبعىن التخصيص، فيقولون : اخلاص و هم يقصدون التخصيص، و الشيخ هنا    

 يعرف اخلاص يف اللغة و االصطالح.

 :-رمحه هللا-املصنفقال    

  اخلاص لغة: ضد العام. تعريفه : 

نا أن العام يف اللغة هو الشامل، فاخلاص يف اللغة هو نعم؛ اخلاص ضد العام، اخلاص يقابل العام و قد تقدم مع   

؛ فاخلاص هو الفرد. هذا  غري الشامل و قال بعض أهل العلم: هو الفرد، ألنه من اخلصوص و التخصيص هو اإلفراد

 ن جهة اللغة. م

 :-رمحه هللا-قال املصنف  
  شارة والعدد.واصطالحاً: اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، كأمساء اْلعالم واإل

 اصطالحا اخلاص يقابل العام؛ فاخلاص هو اللفظ الدال على واحد أو حمصور .  

 اخلاص
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مثل: "زيد" الذي هو علم لشخص منا، "زيد بن حممد" هذا خاص ألنه يدل على  "،اللفظ الدال على واحد"    
 منا. واحد

مليون هذا حمصور ال يقبل الزايدة فهذا  ، مثل: أمساء العدد كما تقدم معنا. عندما نقول: مليون،"أو حمصور"   
 خاص؛ هذا خاص. 

صور فإنه يكون خاصا، و لذلك قال الشيخ: لكنه حمإذن اخلاص ما دل على فرد أو حمصور و إن كان متعددا    
أو  ،خاصلو قلنا: مليون، لو قلنا: مئة ألف، لو قلنا: ألفا. فإنه  ،و لو كان متعددا "،اللفظ الدال على حمصور"

 يعين فرد.  فرد، شخصأي ص شخ
العدد احلقيقة هو يعين يدخل فيه احملصور، و بعض أهل العلم جيعل احملصور اإلثنني فيجعل اإلثنني من  "أو عدد"  

 اخلاص.
 كما قلت لكم: االسم لعلم بعينه، انتبهوا لو قلنا:" زيد "، "زيد" مشرتك؛ كثري من الناس أمساؤهم  "كأمساء اْلعالم" 

 ،هذا خاص ألنه ليس شائعا.علم على معني فهذا خاص قلنا: "زيد" زيد. لكن لو
و أشرت إىل مسجد بعينه خصصته و هو  ،، "اإلشارة" ألن "اإلشارة" حاصرة إذا قلت: هذا املسجد" واإلشارة "  

 . إذا قلت: هؤالء الطالب، و أشرت. واحد
أنه من صيغ  شارة ابلفعل . اسم اإلشارة تقدم معناليس اسم إشارة انتبهوا ال ختلطوا بني اسم اإلشارة و بني اإل  

و أشرت إليهم؛ هنا ابإلشارة الفعلية و ليس بلفظ :أكرم هؤالء الطالب، و هم عشرة أمامي العموم، لكن قلت لك
و قلت أكرم هؤالء  خل معهم، لو أعطيتك مبلغا من املالاإلشارة أصبحوا حمصورين. فلو جاء طالب من بعيد ال يد

 . فلو جاء طالب آخر فإنه ال يدخل فيهم.لفعلية عينتهم و حصرهتمأشرت إليهم. هذه اإلشارة ا الطالب و
أي اإلشارة ابلفعل، و ليس اسم اإلشارة فهذا يدل على إذن انتبهوا اي إخوة قول الشيخ هنا "أو اإلشارة"     

 .اخلاص. يدل على اخلاص كأمساء األعالم، و اإلشارة، و العدد
 :-هللارمحه -نفقال املص    

 فخرج بقولنا: »على حمصور« العام.   
 تقدم معنا بيان العام و أنه شامل.    
 :-رمحه هللا-قال املصنف  

 التعميم.والتخصيص لغة: ضد 
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 و هو يقابل التعميم. يعين: ،التخصيص يف اللغة: جعل الشيء واحدا ، التخصيص اإلفراد و جعل الشيء واحدا    
يقابله التخصيص. عندان اخلصوص أو العموم و يقابله  ان التعميم و هو فعله اخلاص، عندالعام يقابل عندان

 . التخصيص يقابله التعميم و هو جعل الشيء واحدا أو اإلفراد. اخلصوص
 :-رمحه هللا-قال املصنف     

   واصطالحاً: إخراج بعض أفراد العام.
 د العام.يف اصطالح أهل العلم: إخراج بعض أفرا  خصيصالت     

ليس ختصيصا، إخراج الكل نسخ و رفع. يعين: لو قلت  و هذا خيرج إخراج الكل، فإن إخراج الكل " إخراج بعض"
 لك: إذا أردت الدخول على األمري فتصدق بصدقة، هذا عام.

 إال يوم اخلميس، اآلن أخرجت بعض أفرادفتصدق بصدقة   طيب، إذا قلت لك: إذا أردت الدخول على األمري    
 .العام هذا ختصيص العام أو كل أفراد العام؟ بعض أفراد 

قلت لك: إذا أردت الدخول على األمري  قلت لك: إذا أردت الدخول على األمري فتصدق بصدقة، مث بعد شهر   
رفعت كل العام و ال ما رفعته؟ رفعت كل العام هذا ليس ختصيصا هذا نسخ، هذا رفع  .فال تتصدق بصدقة 

 .للمتقدم
 " هذا مقصود، ألن التخصيص ال يقع يف إخراج الكل. بعض "صوليون عندما يقولون:ن األإذ   

يقصر على بعض األفراد "بعض أفراد العام"، و بعضهم يقولون: قصر العام على بعض أفراده، فيكون اللفظ عاما مث 
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر كقول هللا عزوجل:} ِإاَل اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  .}يف خسراإلنسان { هذا عام، جنس َواْلَعْصِر ِإَن اإْلِ

قِ  َوتَ َواَصْوا   َعِمُلوا الَصاحِلَاتِ ِإاَل اَلِذيَن آَمُنوا وَ {. ملا قال هللا} َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلَصرْبِ   الَصاحِلَاتِ  َوتَ َواَصْوا اِبحلَْ
 الغري مذكورين يف االستثناء. راد، و همبعض األف { قصر العام علىاِبلَصرْبِ 

يف خسر، و إنا الذين يف خسر هم غري املؤمنني. أما املؤمنون فليسوا يف خسر.هذا معىن إذن ليس كل إنسان      
،و سيأتينا إن شاء هللا يف االستثناء هل جيوز استثناء النصف، هل جيوز استثناء قوهلم:"قصر العام على بعض أفراده" 

 حبول هللا و قوته. هل جيوز اسثناء الكل. هذا إن شاء هللا أيتينا يف الدرس القادم األكثر،
 

... تعلموان أن درسنا يف عصر األربعاء يف علم شريف من علومنا اإلسالمية، كان يعرفه السلف قبل التدوين         
رمحه هللا و سائر -طلب الشافعيإدريس املحممد بن  اإلمام الشافعيو بدأ الكتابة فيه إمام من أئمة املسلمني الكبار 
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، و تتابع على الكتابة فيه علماء اإلسالم إال أنه من األسف أدخل فيه املنحرفون يف العقيدة أصوهلم -علماء املسلمني
م أن الفاسدة يف العقيدة، و أدخل فيه املتعصبون ألقوال الرجال أصوال تناسب تعصبهم، فكان ينبغي على طالب العل

لعلم الشريف؛ بل إن االهتمام به من عامة املسلمني انفع هلم ألنه يعني اإلنسان على فهم ما يف الكتاب وا هبذا ايهتم
 و السنة، و على فهم كالم العلماء، بل و على فهم كالم الناس.

ذا تنا هبكانت عناياليت أدخلت يف األصول و ليست منه، و من هنا  لكن البد من احلذر من املزالق األصولية     
حيث بدأان بكتاب صغري يف حجمه انفع يف نفعه سليم من الدخيل أال و هو كتاب العلم؛ أعين علم أصول الفقه 

رمحه هللا عزوجل و سائر أموات –العثيمني  لإلمام العامل الكبري املتفنن الشيخ حممد بن صاحل األصول من علم األصول
 .-املسلمني

ق به، و شرعنا يف شيء من الكالم عن اخلاص، و لعلنا نعيد قرأت ن العام و ما يتعلفرغنا عن الكالم عقد و كنا     
متعلقني مبا قررانه يف  أحب أن أنبه إىل أمرين ما يتعلق ابخلاص لنربط الكالم ببعضه؛ لكن قبل أن ننتقل إىل اخلاص

 العام.
يف سياق النهي و مل أتكلم  ة؛ مل أذكر النكرةا تكلمت عن النكر فقد ذكر يل بعض اإلخوة أين مل أما األمر األول:     

النكرة يف سياق النهي، فإذا فنضيف إىل كالمنا السابق أن من النكرة اليت تفيد العموم عنها؛ فلعلي غفلت عن هذا 
، و ذلك كما يف النهي يتضمن معىن النفي و استغراق األفراد، ألن وقعت النكرة يف سياق النهي فإنا تفيد العموم

" فتعم كل شيء،  َوالَ ُتْشرُِكواْ ؛ " ، ف  "شيئا" نكرة يف سياق النهي{َواْعُبُدواْ اَّلَلَ َوالَ ُتْشرُِكواْ ِبِه َشي ْئًا}هللا عزوجلقول 
وق؛ لكل خملوق أن فالشرك كله منهي عنه الكبري، و الصغري، و اخلفي كله منهي عنه ، و اإلشراك ابهلل لكل خمل

 يف صالتك، يف صيامك.نهي عنه يف كل عباداتك، يف دعائك، يف نذرك، تشرك خملوقا مع هللا هذا م
": "أنداد" هذه نكرة  َفالَ جَتَْعُلواْ َّللِ ِ أَنَداداً ،" {َفالَ جَتَْعُلوْا َّللِ ِ أَنَداداً َوأَنُتْم تَ ْعَلُمونَ كذلك مثال قول هللا عزوجل:}       

ا{، " َوأََن اْلَمَساِجَد َّللَِِ َفال َتْدُعوا َمَع اَّلَلِ َأَحدً   عزوجل:}فتعم كل ند، كذلك ما جاء يف قول هللايف سياق النهي 
اء كل أحد، يشمل املالئكة، و يشمل األنبيفيشمل   " َفال َتْدُعوا َمَع اَّلَلِ َأَحدً  أحدا" هنا نكرة يف سياق النهي "

دا من عباد هللا فال يقول: اي جربيل املدد، و عليهم السالم، و يشمل األولياء الصاحلني فال جيوز للمؤمن أن يدعو أح
ولد، و ال يقول: اي فالن الويل الرزق، و إنا شأنه يف الدعاء كله أن يدعو هللا سبحانه و ال يقول: اي رسول هللا ال

  ه عليها فتضاف إىل ما قررانه يف داللة النكرة على العموم. فهذه املسألة األوىل اليت أنب ،تعاىل
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ة: أن ذكران أن النكرة املنفية إذا دخلت عليها "من" فإنا تكون نصا يف العموم و هذا صحيح، ألة الثانيو املس    
 كالمي أنا ال فال حتتمل غري العموم، لكين ذكرت يففإن "من" إذا دخلت على النكرة املنفية جتعلها نصا يف العموم 

بدال عنه إنا ال تقبل أمرين، النكرة املنفية إذا دخلت عليها  تقبل االستثناء و هذا اكتبوه فإنه غري صحيح، بل اكتبوا
 ال تقبل أمرين: "ِمْن"  
تثناء، أما أصل االستثناء األمر األول: كثرة االستثناء، ال تقبل كثرة االستثناء ألن النصية يف العموم متنع كثرة االس    

َوَما ِمْن يف األصول؛ } –رمحه هللا –د الشيخ ابن عثيمني من شواه {، و هذهَوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَ اَّللَُ }فإنه يدخل عليها
{، " إله" نكرة سبقتها "من"، و دخلها االستثناء، و إذا دخل االستثناء عليها فإنا تكون نصا يف مجيع ِإَلٍه ِإالَ اَّللَُ 

{  ِإالَ اَّللَُ  َوَما ِمْن ِإَلهٍ  سبحانه و تعاىل: } إال املستثىن. فقول ربنا األفراد إال املستثىن، فإنا تكون نصا يف مجيع األفراد
 حق إال هللا سبحانه و تعاىل فإنه املعبود حبق. أنا بغريفهذا نص يف كل اآلهلة 

مثال أ، تقول:" ما الذي ال تقبله النكرة املنفية إذا سبقت ب "ِمْن" اإلضراب عن العموم، فال يصح  و األمر الثاين:    
أن  تقول:" ما جاءين من رجل، بل رجالن"، بينما يصح بل رجالن"، ما يصح هذا؛ ما يصح أنجاءين من رجل، 

تقول: " ما جاءين رجل، بل رجالن"، يصح أن تقول:"ما جاين رجل، بل رجالن"، و ال يصح أن تقول: " ما 
 ما الفرق بينهما؟ جاءين من رجل، بل رجالن" 

نا: اق النفي فهي ظاهرة يف العموم، ما معىن قول رجل" فهذه نكرة يف سيأنك إذا قلت: " ما جاءينالفرق بينهما      
فتكون تقصد"ما جاءين أي رجل"، و حتتمل اخلصوص، فتحتمل أنك تريد "  العموم" أنا حتتمل العموم"ظاهرة يف 

هبا ما  لكنها ظاهرة يف العموم، فإذا قلت:" ما جاءين رجل، بل رجالن" بينت أنك أردتما جاءين رجل واحد" 
 .حيتمله الكالم و هو " ما جاءين رجل واحد، بل جاءين رجالن" 

رجل، بل رجالن. يعين:  يسألك سائل يقول: هل جاءك رجل اليوم إىل املكتب أو إىل البيت؟ فتقول: ما جاءين    
 ما جاءين رجل واحد، بل جاءين رجالن.

قلت: "ما جاءين من رجل" فهذا ال حيتمل أنك تريد  و هذا استعمال للكالم فيما حيتمله فهو جائز، لكن إذا    
ص يف العموم. و مادام أنه نص يف العموم فال جيوز لك تضرب عنه فتقول: ما جاءين من ، بل هذا نحدرجال وا

 رجل، بل رجالن.
 إىل الكالم عن اخلاص.هااتن املسألتان أردت التنبيه عليهما قبل أن ننتقل    
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 :-رمحه هللا–قال املصنف  
 اخلاص  

 اخلاص لغة: ضد العام. 
اخلاص يف لغة العرب، يقول الشيخ:" ضد العام"، و العام تقدم معنا يف اللغة: أنه الشامل، و اخلاص ضده،    

فيكون اخلاص هو الذي ال يشمل. و اخلاص يف لغة العرب: هو الفرد و املخصص ابلشيء هو املفرد به، يعين: 
يكون حمصورا، و املخصص ابلشيء هو املفرد  هو ضد العام أي الذي ال يشمل بل اخلاص يف لغة العرب هو الفرد و

 به. أقول: خصصتك ابهلدية أي أفردتك ابهلدية فهذا معىن اخلاص يف لغة العرب.
 :-رمحه هللا-قال املصنف    

 واصطالحاً: اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، كأمساء اْلعالم واإلشارة والعدد.
 ى حمصور« العام. لنا: »علفخرج بقو 

 التعريف: هو اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، و ما بعده متثيل و ليس من التعريف.   
ألن األصوليني إنا يعتنون ابأللفاظ مبا يف الكتاب و السنة من األلفاظ، و ألن اخلاص يقابل العام و " هو اللفظ"    

: إن اخلاص ما دل على حمصور ليشمل مل يرد حصره يف األلفاظ قال قد تقدم الكالم عن اللفظ يف العام. و من
 اللفظ و الفعل.

 إذا قلت لك: أكرم حممدا.     
 فأان هنا حصرت اإلكرام يف حممد ابللفظ.

 إذا قلت لك: أكرم هذا .    
 حصرت مباذا؟ ابلفعل و هو اإلشارة.  
عناية األصوليني ابأللفاظ و لذلك قال الشيخ: اللفظ. و إذن احلصر قد يقع ابأللفاظ و قد يقع ابألفعال، لكن    

 إذا أردت أن جتعل كالمك عاما فقل: " ما دل على حمصور" فيشمل القول و الفعل.
 ؟ صور" احملما هو " على حمصور": اللفظ الدال "    
 احملصور هو الذي ال يقبل الزايدة، و لو تعدد .   
 إذا قلت لك: أكرم حممدا.    
 بل الزايدة على "حممد" .ال يق فإنه  
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إذا قلت لك: أكرم ألف رجل، فإنه ال يقبل الزايدة على األلف، لكن لو قلت لك: أكرم الرجال يف البيت.     
أن يكونوا مخسة؟ نعم ، ميكن أن يكونوا مئة؟ نعم، ميكن أن فدخلت فوجتهم ثالثة فإنك تكرمهم مجيعا. ميكنهم 

 ام. يزيدوا على هذا؟ نعم، فهذا ع
الذي ال يقبل  ، بل احملصورأما احملصور فهو الذي ال يقبل الزايدة و لو تعدد، يعين: ليس احملصور هو الواحد   

 الزايدة، و لو كان متعددا.
 . -فرد  -دخل يف هذا بفرد، و ليس الشخص هو اإلنسان فقط. كل شاخصيعين :  "بشخص"قال الشيخ:      
 فإذا قلت لك: أكرم حممدا.   
 فهذا حمصور يف شخص الذي هو "حممد"؛ إنسان.   

 إذا قلت لك: ادهن العمود األمين يف البيت ابللون الفالين.
فهمه العامة أن الشخص هو العمود هذا األمين يف البيت هذا شخص، ألن الشخص هو الشاخص و ليس كما ي 

نسان أو مجادا أو حيواان فهو اإلنسان؛ أل كل شاخص فهو شخص. فإذا كان حمصورا يف شخص واحد سواء كان إ
 خاص.

. ، فال يشرتط يف احملصور أن يكون واحدا يعين إذل كان اللفظ داال على حمصور بعدد فإنه خاص" أو عدد":     
 فهو خاص.فإذا كان حمصورا بعدد معني 

 . أمساء األعالم خاصة مث أيضا ختتص أكثر فأكثر :"كأمساء اْلعالم"قال الشيخ    
 ملال، و قلت لك: أكرم حممدا .ك مبلغا من اإذا أعطيت   
فإذا كان هناك معهود فإنه خاص ابملعهود، بيين و بينك تعرف من حممد هذا، يكون خاصا ابملعهود، و إذا مل     

إنك تكرم من كان امسه حممدا، قد يكون يف احللقة معنا عشرة فهو حمصور يف هؤالء العشرة يكن هنالك معهود ف
 "حممد". 

 . لك: أكرم حممدا بن أمحد ب؛ قلتطي    
يكون أخص. ألنه رمبا معنا يف احللقة عشرة أمساءهم حممد. ملا قلنا: حممد بن أمحد . أصبح معنا ثالثة. ترى    

 . أخص
أمحد بن عبد الكرمي . رمبا صار خاصا يف واحد ألنه ليس عندان يف احللقة واحد امسه حممد  قلت: أكرم حممد بن   

   بد الكرمي إال واحد.بن أمحد بن ع
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 ."أمساء األعالم" خاصة، لكن قد تدل على متعدد حمصور، و قد تدل على فرد واحد   
فإذا        يعين أن أمساء اإلشارة تدل على اخلاص، و اإلشارة ابالسم أو الفعل تدل على اخلاص، " و اإلشارة"    

 قلت: أكرم هذا.
 فهنا عندان فعل واسم.    
 فعل. أكرم" فعندانإذا قلت: "  
 . و كلها تدل على اخلاص.إذا قلت: أكرم هؤالء فعندان اسم  

هناك فرق بني الفعل؛ اإلشارة ابلفعل، و اإلشارة ابالسم، و قد أردت أن أذكر لكم الفروق مث إين رأيت أن هذا     
 أليق منه يف شرحنا ابالختصار. -إن شاء هللا –أليق ابملطوالت، يف شرح املطول 

يار" خاص، " ترليون" خاص، "مليون" خاص، "عشرة مليون" خاص، "مل" أمساء األعداد " مئة" و العدد":     
 خاص؛ مادام أنه حمصور بعدد ال يقبل الزايدة فهو خاص.

 هذا هو تعريف اخلاص.    
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف      

   فخرج بقولنا: »على حمصور« العام.    
 بل اخلاص نص الشيخ عليه يف شرح التعريف.ام هو الذي يقاملا كان الع   

   :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف      
 والتخصيص لغة: ضد التعميم.    

 شيء خاصا بعد أن كان عاما شامال.التخصيص يف لغة العرب ضد التعميم، و هو جعل ال     
خارجا عن كونه شامال. فإذا قلت العموم خاصا، مث جيعل هذا  التخصيص البد فيه من عموم سابق انتبهوا؛    

خاصا بعد أن كان "أكرم الرجال" هذا عام مشل مجيع الرجال، " إال الطوال" هذا ختصيص. ألين جعلت اللفظ مثال: 
 شامال.
 صورا ، و خصه بكذا أي أفرده به. أو حمو التخصيص يف اللغة: اإلفراد، يقال: خصصه أي جعله فردا     
 :-رمحه هللا –صنف قال امل    

  اصطالحاً: إخراج بعض أفراد العام. و  
 التخصيص يف االصطالح هو قصر العام على بعض أفراده، و إخراج ماعداهم.     
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 نقول: "إخراج بعض" ملاذا نقول " بعض" و مل نقل "إخراج بعض العام"؟      
، إخراج كل أفراد العام نسخ و ليس اد العامألنه ال يصلح إخراج كل أفراد العام، ما يصلح إخراج كل أفر     

 .ختصيصا، و له شروط خاصة و أحكام خاصة ستأتينا إن شاء هللا يف النسخ
؛ فقلت لك: " ال تكرم الطالب" أخرجت كرم الطالب" هذا عام، مث بلغين عن الطالب شيءفإذا قلت لك: "أ     

 مجيع الطالب. هل هذا ختصيص؟  
 شروط و أحكام خاصة. سخ رفع للسابق، و هذا لهاجلواب: ال، و إنا ن   
يصا و إنا هو ال يكون إال إبخراج بعض، و ال يكون إبخراج الكل؛ إخراج الكل ليس ختص و لذلك التخصيص    

     نسخ و رفع.
 هذا خيرج ذكر بعض أفراد العام بعد العام، فإنه ليس ختصيصا." إخراج بعض أفراد العام"

َواْلَعْصِر  ِإَن اإِلنَساَن  كما قال ربنا سبحانه و تعاىل، قال هللا: :} {ُخْسرٍ  َلِفيِإَن اإِلنَساَن ْصِر  َواْلعَ  إذا قلت:}   
 {.ِإالَ اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلَصرْبِ   ُخْسرٍ  َلِفي
      .{ هذا عام، جنس اإلنسان لفي خسرَواْلَعْصِر  ِإَن اإِلنَسانَ  } 
من اخلسران؛ هذا  {هنا أخرجنا بعض أفراد العامِإالَ اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلَصرْبِ  }

 . ختصيص
أخرجت بعض أفراد   –ال من العام إذا قلت لك: "أكرم الطالب إال الطوال" هذا ختصيص؛ ألين أخرجت الطو     
 .-العام 
لكل الطالب، " أكرم الطوال  لكن لو قلت لك: "أكرم الطالب؛ أكرم الطوال منهم". " أكرم الطالب" هذا عام    

هذا ال يسمى ختصيصا، بل  منهم" هنا مل أخرج بعض أفراد العام ، و لكين ذكرت بعض أفراد العام مبا يوافق العام.
 .د، و إما تشريفهذا إما أتكي

 فإذا قلت لك : "أكرم الطالب" مشل مجيع الطالب، " أكرم الطوال منهم" مل أخصص، ملاذا؟     
فليس إخراجا، ليس إخراجا و التخصيص هو إخراج، و ألن الذي ذكرته يف بعض األفراد يوافق ما ذكرته يف العام     

 .حتب الطوال نك قصري، ميكن ماأؤكد عليك أن تكرم الطوال ألين أعرف أ إنا هو أتكيد
  فيكون املعىن:"أكرم الطالب حىت الطوال". ،فأقول لك: أكرم الطالب، أكرم الطوال منهم"   
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هذا عام مشل مجيع املالئكة، " و الروح"  ، "تنزل املالئكة"{تَ نَ َزُل اْلَمالِئَكُة َوالر وُح ِفيَها:} يقول هللا عزوجل    
 تنزل املالئكة و يتنزل الروح. و املعىن:، -عليه السالم -جربيل 
 { ختصيص؟ الر وحُ و  هل قول هللا عزوجل:}    
  اجلواب: ال، ملاذا؟   
تشريف  – ألنه ذكر لبعض أفراد العام فيما يوافق العام، فليس إخراجا، ليس إخراجا و إنا هذا من ابب التشريف     

 . {الر وُح ِفيَهاتَ نَ َزُل اْلَمالِئَكُة وَ } -جربيل عليه السالم
 هذا عام ، " "ظُواْ َعَلى الَصَلَواتِ َحافِ {،"َحاِفظُواْ َعَلى الَصَلَواِت والَصالَِة اْلُوْسَطى }قول هللا عزوجل: كذلك     

 " هل هذا ختصيص؟ والَصالَِة اْلُوْسَطى
 ا ختصيص؟ ال هذ، "حافظوا على الصلوات، و حافظوا على الصالة الوسطى"اجلواب: ال، هذا أتكيد    
 إذن مىت يكون التخصيص؟    
 ، هذا ختصيص ألنه إخراج.إذا ذكر بعض أفراد العام مبا خيالف مبا يف العام    
مبا يوافق العام فهذا ليس ختصيصا، و إنا هو أتكيد أو تشريف و هبذا تعرف فائدة  أما ذكر بعض أفراد العام    

 اإلخراج" هنا أوىل و أحسن.ا أحسن من قول بعض أهل العلم:"بيان"؛ ف   "كلمة "إخراج" هنا و أنا مقصودة، و أن
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف    

 : فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص.-بكسر الصاد  -واملخصِهص 
 إذا قال العلماء: "املخصص كذا.."، فماذا يريدون ابملخصص؟     
أو رسولنا -سبحانه و تعاىل-صل أن املخصص هو الذي أوقع التخصيص، و هو عند األصوليني: ربنا ألا      

و  -عزوجل–عند بعض أهل العلم ابلشارع؛ الشارع يعين الذي َيْشرَع، و الذي َيْشرَع هو هللا  ، املعرب عنه
 يشرع أبمر هللا. ، و لكن الرسول رسوله 
شرعه هللا، إذا وجدانه يف السنة فقد شرعه هللا، و يصح أن نقول فيما يف  رآن فقديف الق فإذا وجدان الشرع      

، و قد يطلق ؛ ابلوحي ليس من عندهإنا يشرع أبمر هللا لكن النب، و السنة شرعه رسول هللا
الَ اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا إِ   ُخْسرٍ  َلِفيَواْلَعْصِر  ِإَن اإِلنَساَن  ، عندما نقرأ قول هللا عزوجل:}املخصص على الدليل

{، ِإالَ اَلِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصاحِلَاتِ  أقول لك: قول هللا عزوجل:}{ إىل آخر اآلية، ما املخصص هنا؟ الَصاحِلَاتِ 
 أي دليل التخصيص. 
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 :-رمحه هللا–قال املصنف    
 ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. 

 ل بنفسه.فاملتصل: ما ال يستق
  واملنفصل: ما يستقل بنفسه.

نوعان:متصل و  صص أو دليل التخصيصاملخهذا عند اجلمهور، عند مجهور املالكية و الشافعية و احلنابلة    
 منفصل.

 يعين حمتاج إىل غريه من الكالم.فاملتصل: ما يكون متصال ابلكالم، و ال يستقل بنفسه.    
 الم .من الك و كالم مستقل و ال حيتاج إىل غريهو املنفصل: ما يستقل بنفسه؛ فه   
هذا عند اجلمهور، أما عند السادة األحناف فالتخصيص عندهم ال يقع إال ابلدليل املنفصل املقارن زمنا، يعين    

األحناف الدليل املتصل عندهم ال يسمى ختصيصا مثل االستثناء ما يسمونه ختصيصا، يقولون هذا بيان للمراد ابلعام 
 يف الزمن عندهم انسخ و ليس خمصصا. ال ليس ختصيصا، و الدليل املنفصل املتأخرأص
 متصال. أما اجلمهور فعندهم الدليل املخصص قد يكون منفصال و قد    

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف  
 فمن املخصص املتصل: 

 احلبل.أواًل: االستثناء وهو لغة: من الثِن، وهو رد بعض الشيء إىل بعضه؛ كثِن 
، و إنا " يعين: يقول لك الشيخ أان لن أذكر لك كل املخصصات املتصلة فمن املخصص املتصل الشيخ قال:"   

 سأذكر لك بعضها و أمهها.
و هو يف اللغة: الثين و معىن الثين رد بعض الشيء إىل بعضه، أقول: ثنيت العمامة، ثنيت  "فمنها: االستثناء"   
 ، و نقول: ثىن احلبل إذا رد طََرَفه إىل طرِفه فأصبح مثنيا.أقول: ثنيت العمامة إىل بعضها؛لعمامة ملا رددت طرفها ا

و يعرب عنه بعض أهل اللغة ابلعطف؛ هذا املعىن للثين يعرب عنه بعض أهل اللغة ابلعطف، فالعطف رد بعض    
ل أساء عشرة زوجته ففرت الشيء إىل بعضه، و منه مسي سحر العطف،سحر العطف رد احملبوب إىل حمبوبه؛ رج

، أان أعمل لك -عطف-لك حجاب زوجته من البيت، فيأيت الساحر الكذاب الدجال الكاهن يقول: أان أعمل
 يرد زوجتك إليك. و قد بينا يف التوحيد أن السحر كفر.  -سحر عطف-حجاب

 و أيضا من معانيه: الصرف؛ تقول: ثنيت أخي عن طالق امرأته أي صرفته عن طالقها. 
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اء تصري اجلملة أي جعل الشيء اثنني، ألنه يف االستثن تثنيةو قال بعض أهل العلم: االستثناء استفعال من ال   
مجلتني، أقول:" جلس الرجال إال زيدا" يصح"إال زيدا" و "إال زيٌد"، " جلس الرجال إال زيدا"؛ " جلس الرجال" 

قام فصارت مجلتني، مجلة تدل على جلوس  أفادتنا أن زيدا، ملا قلنا"إال زيدا" مجلة أفادتنا أن الرجال قد جلسوا
 فهو استفعال من التثنية.  الرجال، و مجلة تدل على قيام زيد

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف   
  واصطالحاً: إخراج بعض أفراد العام إبال أو إحدى أخواهتا  
ستثناء كثرية جدا، و هذا التعريف صحيح؛ و معناه: هذا أحد تعريفات العلماء لالستثناء، و تعريفات العلماء لال   

لعام بلفظ خمصوص هو"إال" أو إحدى أخواهتا، فهو إخراج ألن اللفظ العام يشمل مجيع أفراده فإذا إخراج  بعض ا
 قاموا.قلت: "قام الرجال"، سيفهم الناس أن مجيع الرجال قد 

 إخراج.فإذا قلت:" إال زيدا" فقد أخرجت زيدا من العموم فهو   
، لكن التحقيق و بعض األصولني يقولون:" بيان" و هؤالء عندهم أنا ذكر يف االستثناء مل يدخل يف العام أصال    

دا" فتكون خمرجة من فتتم اجلملة"إال زيأنه يدخل يف العام بدليل أنه حيسن السكوت بدون االستثناء"قام الرجال" 
 اللفظ العام.

ألنه اليصح استثناء مجيع أفراد العام كما سيأتينا إن شاء هللا، ما يصح أن تقول:"  "إخراج بعض أفراد العام"    
ألُف رايل" إما على التخصيص أو االبتدال؛ " لزيد علي ألَف رايل" أو " ألُف رايل إال ألف  إال  لزيد علي ألَف رايل 

 ال يصح ابتفاق أهل العلم.ما يصح عند أهل العلم، و سيأتينا إن شاء هللا و نبني لكم ملاذا رايل " 
 ملاذا نص الشيخ على "إال "؟ "  إخراج بعض أفراد العام إباله "إذن    
 " هي األصل يف أدوات االستثناء، األصل يف أدوات االستثناء هي "إال " فذكرها الشيخ. ألن " إال   
ماعدا، و ماخال، و ليس، و  ك   " غري"، " جاء الرجال غري زيٍد" و " سوى، و بيدا، و"  أو إحدى أخواهتا"   

ابلتشديد و يصح ابلتخفيف" و السي ما، و السيما، يصح و ، و السي ما، و يصح اليكون، و حاشا، و عدا، و خال
السيما" هل هي من أدوات االستثناء فنفاها سيبويه أو ليست من أدوات و يف " السيما" و قد اختلف أهل اللغة
 .النحاة األخبش و بعضاالستثناء؛ نفاها سيبويه و أقرها 

 : -رمحه هللا-قال املصنف    
انا لا     ْنسا اصاْوا اِبلصَِّْبِ{ ِإالَّ الَِّذينا آماُنوا ِفي ُخْسرٍ كقوله تعاىل: }ِإنَّ اْْلِ اصاْوا اِبحلْاقِه وات اوا  واعاِمُلوا الصَّاحِلااِت وات اوا
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 . فخرج بقولنا: »إبال أو إحدى أخواهتا«؛ التخصيص ابلشرط وغريه 
ابلدليل املنفصل كلها ألن ملا قلنا "إخراج بعض أفراد العام" هذا يشمل مجيع املخصصات؛ إبال، ابلشرط،     

 أخرجنا مجيع املخصصات، و بقي االستثناء. تدخل، فلما قلنا: "إبال"
 :-رمحه هللا-قال املصنف   

 شروط االستثناء:
 يشرتط لصحة االستثناء شروط منها:

 حكمًا.ثىن منه حقيقة أو اتصاله ابملست - 1
 صح االستثناء.ذكر العلماء أن  االستثناء ال يصح إال بشروط إذا توفرت    
اله ابملستثىن منه حقيقة أو حكما": و هذا عند مجاهري العلماء، يشرتط لصحة االستثناء أن الشرط األول: اتص"   

فقد يكون االتصال حقيقيا و ذلك  به العادة. يتصل املستثىن ابملستثىن منه  اتصاال معتادا، أي حبسب ما جرت
كالم واحد، و مل يفصل بينهما أجنب من كالم أو فعل، مل يفصل بينهما جبيث يكون املستثىن منه، و املستثىن يف  

أجنب؛ عندما أقول: "جاء الرجال إال زيدا" فهذا متصل حقيقة ألنه مل يفصل بني املستثىن منه و املستثىن فاصل 
م."جاء ملستثىن كالو قلت:" جاء الرجال الطوال الكرام الربرة األوفياء إال زيدا" فصل املستثىن منه عن اأجنب، ل

الرجال" هذا املستثىن منه، "الطوال األوفياء الربرة األصدقاء املخلصون إال زيدا" هذا ليس أجنبيا هو متصل حقيقة 
 ألن الفاصل ليس أجنبيا.

 منه و املستثىن فاصل يسري جرت العادة بعدم : و ذلك أبن يفصل بني املستثىنو قد يكون االتصال حكميا     
اطعا، انتبهوا إىل ما أقول: أن يفصل بني املستثىن منه و املستثىن فاصل أجنب يسري جرت العادة أبنه ال يعترب اعتباره ق

 قاطعا، هذا متصل حكما.
؛ فدخل رجل فقال: السالم عليكم، قال: و عليكم للزيد علي ألف راي :فقال ،أعطيكم مثاال: رجل جالس    

ب، و هو قوله:" وعليكم السالم" لكن هذا جرت به العادة أبنه ال يعترب السالم ؛ إال مئة " فصل هنا فاصل أجن
 قاطعا، و ابلتايل فاالستثناء صحيح على التحقيق و الراجح و إال فيه خالف.

ي طوالق" هذا عام، مث أصابه عطاس؛ : "نسائي طوالق"، "نسائ -مما قالو نعوذ ابهلل  -متزوج أبربع فقالرجل     
الرجل معه حساسية، أصابه عطاس ملدة مخس دقائق متصل مث ملا وقف العطاس قال: "إال الكربى"   فيه غبار يف اجلو
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ىن هذا . " نسائي طوالق" و عطس مخس دقائق، غلبه العطاس بعدما وقف هدأ العطاس، قال:"إال الكربى" فاستث 
 و هو فاصل يسري. ، ألن هذا و إن كان فاصال أجنبيا إال أنه يف العادة ال يعترب قاطعامتصل حكما

 و قد فسر الشيخ ذلك فقال:..     
 :-رمحه هللا-قال املصنف 
 فاملتصل حقيقة: املباشر للمستثىن منه حبيث ال يفصل بينهما فاصل.   

 و هذا سهل و واضح ما فيه إشكال.   
 :-رمحه هللا–صنف امل قال 
 ميكن دفعه كالسعال والعطاس.واملتصل حكماً: ما فصل بينه وبني املستثىن منه فاصل ال   

و هذا عليه إشكال، ألن الشيخ هنا: وصف الفاصل "أبنه ال ميكن دفعه" يعين الذي يغلب على اإلنسان، و     
ل رجل فقال: "رجل قال: لزيد علي ألف رايل، فدخ يفصل و يبطل االستثناء، كما قلنا: ابلتايل الذي ميكن دفعه

كن أن يقول:"إال مئة، عليكم السالم" فعلى هذا ال يصح هذا االستثناء، ما يصح السالم عليكم" ميكن أال جييب، مي
 يلغو.ستثناء، ما يلتفت إىل االستثناء؛هذا االسثناء فيثبت عليه األلف رايل دون اال

نسائي طوالق، فحصل له سعال خفيف فسكت حىت يهدأ السعال، هنا ميكن أن  :أو مثال: و هو يتكلم قال     
يتكلم مع السعال اخلفيف؛ فقالوا: إذا سكت يقع الطالق على النساء األربع، فإذا قال بعد السعال اخليف؛ ليس 

 السعال الغالب و إنا سعال خفيف. إذا استثىن بعد السعال يقولون: يلغو االستثناء.
احلقيقة حمل إشكال و الشيخ سريجح خالفه، الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا سريجح خالفهو هو الراجح  و هذا يف   

 كما قال الشيخ أعين ما رجحه و سأبني دليله.
 :-رمحه هللا-قال املصنف   
  فإن فصل بينهما فاصل ميكن دفعه أو سكوت َل يصح االستثناء 

، ميكن دفعه يعين ال يغلب على اإلنسان، مثل ما قلنا: دخل  "دفعهفإن فصل بينهما فاصل ميكن قال: "    
 .، إذن ما يصح االستثناءميكن أن يدفع هذا رجل، قال: السالم عليكم. فقال له : و عليكم السالم.

  على هذا القول. ثناءتلو قليال ما يصح االسفلو سكت و ألن اإلنسان يستطيع أن يتكلم ،أو سكوت مطلقا   
 :-رمحه هللا-قال املصنف   

 َل يصح االستثناء مثل أن يقول:...  
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 عبيدي أحرار، مث يسكت، أو يتكلم بكالم آخر مث يقول: إال سعيدًا؛ فال يصح االستثناء ويعتق اجلميع.
 يعين: عند هؤالء، لو قال رجل: عبيدي أحرار، مث سكت قليال، مث قال: إال زيدا.  
 أبطل االستثناء. يعتق مجيع العبيد، ألن السكوت يقولون:   
 لو قال: عبيد أحرار، كيف حالك ايفالن؟ مث قال: إال زيدا.    
 هذا مرجوح.قالوا: يبطل االستثناء، و يعتق اجلميع ألن هذا ميكن دفعه. لكن     
يت طوالق، مث بعد ساعة قلنا: إن اجلمهور يقولون: إن االتصال شرط حقيقة أو حكما، فلو أن إنساان قال: زوجا    
 منهن. فإن الطالق وقع على اجلميع و ال ينفعه هذا االستثناء عند مجاهري العلماء. ساعتني، قال: إال الصغرى أو

 إال مخسني رايال. لو قال: لزيد علي ألف رايل، مث بعد يومني قال:    
 فإن هذا االستثناء ال ينفعه عند مجاهري العلماء. ما الدليل على هذا؟     
{، و َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب ِبِه َواَل حَتَْنْث  عزوجل أليوب عليه السالم :} دلة منها قول هللااستدل اجلمهور أب   

؛ بعض املفسرين غضب من امرأته لسبب من األسبابهو مريض و  ،ذلك أن املفسرين ذكروا أن أيوب عليه السالم
الناس، يظهر أنه يعاجل الناس، فمرت امرأة أيوب عليه قال: إن الشيطان نصب حمال يف الطريق و أصبح يظهر مداواة 

إن الذي عاجلين فالن، إن الذي شفاين فالن. ، فقال هلا: عالج أيوب عندي، و لكن أشرتط أن يقول: السالم به
صربت معه صربا عظيما، و من شفقتها عليه و تريد فجاءت إىل أيوب عليه السالم فأخربته، هي امرأة رحيمة صبورة 

جلدة.و هذا يعزى إىل ابن عباس رضي ألضربنك مئة هللا  عالج أخربته، فقال هلا: ذاك شيطان، و هللا لئن شفاينله ال
 هما.هللا عن
ابعت ظفرية شعرها، و اشرتت به خبزا لزوجها. ابعت الظفرية ما عندهم  و قال بعض أهل العلم: إنا من فقرهم     
أيوب عليه السالم غضب منها، و قال: و هللا  زوجها. فلما أخربت و اشرتت خبزا لتطعمفباعت ظفرية شعرها  شيء

 .لئن شفاين هللا ألجلدنك مئة جلدة
لسبب، و قال هلا: و هللا لئن  غضب منها و قيل غري ذلك كما قال ابن كثري.املهم و الثابت أن أيوب عليه السالم   

 لُ كُ ثْ ، و الضغث قيل هو: عُ {َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًاله:} مئة جلدة، فشفاه هللا عزوجل، فقال هللا شفاين هللا ألجلدنك 
و هو املئة  كما قال قتادة: فيه تسعة و تسعون مشروخا  {بَِيِدَك ِضْغثًاَوُخْذ } ،- الذي يكون فيه الرطب -النخل

 فاضرب به. فإذا ضرهبا به فإنه يكون قد ضرهبا مئة جلدة و ال يؤملها ألن الشماريخ ال تؤمل.
 لعلم: بل الضغث حزمة حشيش، خذ حزمة من احلشيش فيها مئة و اضرهبا.بعض أهل او قال    
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  أين وجه الداللة هنا؟ 
وجه الداللة أنه لو كان االستثناء ينفع مع تطاول الزمان لقال هللا له:" قل إن شاء هللا"، فإذا قال:" إن شاء هللا"   

 سثناء مع تطاول الزمان ال ينفع.لى أن االلنا ذلك عاحنلت اليمني، لكن هللا مل يقل له ذلك؛ فد
: ))من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها، فليأهتا و ليكفر عن ميينه(( رواه  كذلك استدلوا بقول النب     

؛  مسلم يف الصحيح؛ " من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأهتا" يعين: فليأيت ما رأه، " و ليكفر عن ميينه"
ابملؤمنني رؤوف رحيم، فلو كان االستثناء ينفع مع تطاول الزمان لقال" فليأهتا و ليقول إن  ب لماء: النقال الع

: )) فليأهتا و ليكفر عن ميينه(( علمنا أن االستثناء مع تطاول الزمان  شاء هللا" فما يلزمه شيء، فلما قال النب 
 ال ينفع.

 األحكام و لضاعت مصاحلال لفقدت الثقة يف الكالم، و ملا استقرت أيضا قالوا: لو صح االسثناء مع االنفص   
 األانم.

استقرت األحكام و لضاعت مصاحل قالوا: لو صح االستثناء مع تطاول الزمان لفقدت الثقة يف الكالم، و ملا    
أان مقر لك علي  األانم. يعين: لو كان االستثناء جيوز مع تطاول الزمان؛ إذا قلت لك: لك علي ألف رايل، اسرتح

، أو إال سبع ئة أو إال مئةاألف رايل. لن تسرتيح ألنك ما عندك ثقة هبذا الكالم ميكن بعد شهر أقول: إال مخسم
الم ألنه ميكن أن يُ َغري، و ملا استقرت األحكام. يعين: لو كان جيوز االستثناء مع طول الزمان، مئة فما يف ثقة يف الك

و قال: نسائي طوالق ماذا نفهم اآلن؟  سائي طوالق عنده أربع نساء، أربع زوجاتلو قال رجل: نسائي طوالق، ن
ال سلمى مل تطلق. ما استقرت احلكم أن الطالق وقع عليهن، طيب جاء بعد شهر و نصف و قال: إال سلمى، إ

 األحكام، و رمبا بعد شهر و نصف يقول: و إال فاطمة.
يستثين بعد سنة أو  األانم ألن كل من يريد أن يتخلص من كالمه ما تستقر األحكام ، و أيضا تضيع مصاحل    

 بعد شهر أو بعد ثالث أشهر.
فسعى به كعادة من ال  -رمحه هللا–غض أىب حنيفة أن شخصا كان يب و مما حيكيه األصوليون يف هذا املقام     

 مسألة االستثناء مع طول الزما؛ ألنه يتقون هللا عند اخلليفة املنصور،و قال: إن أىب حنيفة خيالف جدك ابن عباس يف
د أن يوغر قلب املنصور على أيب حنيفة. حيكى عن ابن عباس أنه يرى االستثناء و لو طال الفصل، فهذا الرجل يري

إذا طال الزمان، فإن ابن عباس جييزه و قال له: إن أىب حنيفة خيالف جدك ابن عباس. يف ماذا؟ قال: يف االستثناء ف
 .أىب حنيفة مينعه إن  
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فكأن املنصور وجد يف نفسه كيف خيالف جدي، فلما حضر أبو حنيفة و قال له املنصور ذلك، قال له أبو حنيفة    
، قال: كيف؟ قال: إنه جييز ملن ابيعك العام أن يستثين : إنا يريد هذا أن حَيَُل عليك ُملكك، و يفسد عليك ملكك

 ألة على الواشي.   اآلن فينحل من البيعة. فقلب املس
 إنا يريد أن خيدعك من أجل أن حيل البيعة اليت يف أعناق الناس لك هبذه املقولة، فقلبها على الواشي.  قالوا: هذا    
يذكر األصوليون أيضا قصة يتندرون هبا و يثبتون هبا أن االستثناء مع طول الزمان ما يصلح، يقولون: إن رجال مر     

، فقال: امرأيت طالق إن كان يف الدنيا خنل أكثر من خنل الكوفة.  أى خنال كثرياالنخل يف الكوفة، ر ابلكوفة فرأى كثرة 
 فيها خنل أكثر من خنل الكوفة، فانتقل إىل البصرة فرأى خنال أكثر فقال: إال البصرة. يعين: إن كان فيه مدينة 

و لو كان االستثناء  كما ضحكتم،ا الناس  فقال األصوليون: حتكى هذه القصة على سبيل الطرفة فيضحك منه     
  ينفع ملا ضحك الناس.

     إذن مجهور أهل العلم استدلوا ابلكتاب و السنة و املعقول على أن االستثناء ما يصح مع تطاول الزمان.   
  

تثناء، ن لزلنا نتكلم عن املخصصات، و عن املخصصات املتصلة على وجه اخلصوص، و كنا نتكلم عن االس.... و حن
و آخر ما تكلمنا عنه يف جملسنا السابق شروط صحة االستثناء، و ذكران الشرط األول و هو االتصال؛ أن يكون 

و عليه املذاهب األبعة، أنه يشرتط لصحة    االستثناء يف كالم متصل و هذا عند مجاهري أهل العلم من السلف و اخللف
ون هبذا الشرط على أن االنقطاع الذي يغلب على اإلنسان و ال يستطيع اتصال الكالم، و اتفق العلماء القائلاالستثناء  

أصابه أن يدفعه ال يضر االستثناء، فلو أن اإلنسان قال: و هللا ألصومن غدا، مث أصابه سعال غلبه؛ فأصبح يسعل، أو  
ذا االستثناء ابملشيئة . قال: إن شاء هللا فإن هتثاؤب غلبه، أو حنو ذلك، أو أصابه نعاس غلبه مث بعدما انقطع هذا

 ينفعه عند العلماء، ألن هذا االنقطاع انقطاع أبمر ال يستطيع أن يدفعه اإلنسان. 
ذهب بعضهم إىل أن هذا يضر االستثناء، و مث اختلف اجلمهور إذا انقطع الكالم ابنقطاع يسري جرت به العادة، ف    

و أنه ال يعد انقطاعا يف العادة ال يضر االستثناء، و ذلك ذهب بعضهم إىل أن االنقطاع اليسري الذي جرت به العادة،  
كالسكوت القليل، و الكالم اليسري الذي جرت به العادة كرد السالم، و تشميت العاطس و حنو ذلك أن هذا ال 

   يضر



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

316 

فقال اء، و هذا هو الصحيح فلو أن أحدان قال: و هللا ألصومن غدا، فدخل عليه رجل فقال: السالم عليكم، االستثن
له: و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته، مث قال: إن شاء هللا، فإن هذا ينفعه و يكون قد علق اليمني على املشيئة 

 ألصومن غدا، مث رأى رجال يعرفه فسأله عن حاله و عن حال فليس عليه كفارة لو مل يفعل، و لو أن إنساان قال: و هللا
 فإن هذا أيضا ينفعه، و لو أنه سكت سكوات يسريا ابختياره فإن هذا ينفعه. أوالده، مث قال بعد ذلك: إن شاء هللا

، و قلنا: بكالم أجنب، أو بسكوت طويل فإن هذا يضر االستثناء و ال يصح االستثناء معه  لكن إذا طال الفصل     
 للنا على ذلك مبا ثبت عن النبإن االنقطاع املعتاد الذي ال يعد يف العادة انقطاعا ال يضر االستثناء هو الراجح، و د

((، فقال العباس:" إال االذخر ايرسول هللا، فإنه ، وال خيتلى خالها  أنه قال يف مكة: )) ال يعضد شوكها،  
 : )) إال اإلذخر((. لبيوتنا و قبوران"، و يف رواية "و لَِقْيِننا"، فقال النب 

اس، و مسع العباس رضي هللا عنه حىت أمت كالمه، مث استثىن سكت ملا تكلم العب و وجه الداللة أن النب      
 فقال: )) إال اإلذخر((، فدل ذلك على أن االنقطاع اليسري املعتاد ال يضر االستثناء. النب 
ضر ما يشرتط و إن مل يكن يف الكالم لكنه يدل على أن االنقطاع اليسري املعتاد ال ي  له  مما يعضد ذلك و يشهدو     

 حيث سلم من ركعتني، و مرة أخرى سلم من ثالث ركعات يف الرابعية، مث قام     ، ما وقع من النباتصاله
 فأكمل صالته، و سجد للسهو. و حترك و كلم الناس فلما علم أنه قد سهى قام 

 سهوا بكالم و أن الصالة يشرتط لصحتها اتصاهلا، و مع ذلك فقد انقطعت الصالة من النب و الشاهد    
و أكمل صالته فدل ذلك على أن االنقطاع اليسري   حركة، و مع ذلك مل يضر ذلك اتصال الصالة. بل قام النب  

 حبسب ما جرت به العادة ال يضر ما يشرتط اتصاله؛ و منه: االستثناء.
نه ال يشرتط ، يعين أأنه كان يرى جواز االستثناء و لو إىل سنةالعلماء عن ابن عباس رضي هللا عنهما حيكي و    

االتصال، و قد روى احلاكم يف املستدرك عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: " إذا حلف الرجل على ميني فله أن  
، و وافقه الذهب فقال: على شرط البخاري و يخنييستثين و لو إىل سنة" رواه احلاكم، و قال: صحيح على شرط الش

 مسلم.
م أن األثر ضعيف ألنه من رواية األعمش عن جماهد عن ابن عباس، و األعمش من لكن الذي يظهر يل و هللا أعل    

األعمش    املدلسني و قد عنعن يف رواية هذا األثر. فتكون روايته ضعيفة السيما أن العلماء الذين ذكروا ما ثبت من رواية 
ا األثر ضعيف.و األعمش وافق ابن عن جماهد مل يذكروا هذا األثر من ضمن ما ذكروه، فالذي يظهر و هللا أعلم أن هذ
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، و بعض العلماء قالوا: إن مقصود ابن عباس يف اليمني خاصة -يف أنه ال يشرتط االتصال –عباس فيما حكي عنه 
 ال يف عموم االستثناء.

 ئة ال حبروف االستثناء.و قال بعضهم: إن مقصوده االستثناء ابملشي   
ا، فال تصح النسبة إىل ابن عباس رشي هللا عنهما و إن كانت مشهورة و على كل حال األثر ضعيف فيما ظهر لن   

 عند األصوليني و العلماء.
س، و لو طال اجمللس، و لو تكلم بكالم أجنب له أن يستثين مادام يف اجملل و ذهب بعض التابعني إىل أن املتكلم    

: )) البيعان  س اتصاال، و من ذلك قول النب مادام أنه يف اجمللس، قالوا: ألن وجدان الشرع يعترب احتاد اجملل
لس، املقام يف اجمللس اتصاال و أن االنقطاع ال يكون إال ابخلروج عن اجمل  ابخليار مامل يتفرقا((، قالوا: فاعترب النب 

قول اجلماهري و اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عزوجل. لكن املختار فيما يظهر لنا و هللا أعلم هو 
 أنه البد من االتصال و يغتفر لالنقطاع املعتاد الذي جرت به العادة. 

عباس، و قول بعض التابعني إنا ذكرته   هذا ما يتعلق ابلشرط األول، و قد فرغنا منه يف اجمللس السابق غري قول ابن    
 يف هذا اجمللس. مث ننتقل إىل الشرط الثاين.

 :-رمحه هللا-قال املصنف   
أن ال يكون املستثىن أكثر من نصف املستثىن منه، فلو قال: له عليه عشرة دراهم إال ستة َل يصح االستثناء   -  2 

 ولزمته العشرة كلها.
فيصح االستثناء، وإن كان املستثىن أكثر من النصف فال يلزمه يف املثال املذكور إال وقيل: ال يشرتط ذلك،    

 أربعة.
 .فال يصح على القولني، فلو قال: له علي عشرة إال عشرة لزمته العشرة كلها أما إن استثىن الكل،  

أي أنه يشرتط لصحة االستثناء أن ال يكون مستغرقا للمستثىن منه ابلكلية، فإن كان مستغرقا للمستثىن منه ابلكلية     
، و إنا لتفصيل شذوذ ال يلتفت إليهفإن االستثناء ابطل ابتفاق العلماء، و ما ذكره بعض احلنفية، و بعض املالكية اب

 هو حمل اتفاق.
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هذا ل: نسائي طوالق إال أربع. طبعا لن يكون عنده إال أربع، فقال: نسائي طوالق إال أربع يعين: لو أن الرجل قا    
 .ه، فهذا االستثناء ابطل ابالتفاق، و يقع الطالق على زوجاته األربعاستثناء مستغرق استغرق املستثىن منه كل

ستغرق لكل املستثىن منه، فيلغو االستثناء "، فهذا أيضا استثناء مو لو قال المرأته: " أنت طالق ثالاث إال ثالاث    
 فيكون كأنه قال المرأته:" أنت طالق ثالاث"، فيدخل يف اخلالف هل تقع ثالاث أو تقع واحدة.

 ؟ملاذا ال يصح االستثناء املستغرق   
؛ قالوا:  {واالَِّذينا ُهْم عاِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونا  أنه معرض عن اللغو}ا لغو، و املؤمن األصل فيه قال العلماء: ألن هذ    

، ما هذا؟ هذا لغو من الكالم. و األصل يف املسلم أنه بعيد عن "ئة رايلائة رايل إال مالفالن علي م" أ، يقول إنسان
 اللغو.

م؛ إنسان أييت يقول: "لفالن علي مائة رايل"، طيب؛ مث يقول: "إال يذهب فائدة الكالأيضا قالوا: ألن هذا عبث   
 مائة رايل" هذا يعبث ابلناس، و يذهب فائدة الكالم. فيلغو االستثناء ابتفاق العلماء.

ستثين اإلنسان أقل من النصف؛ فتقول كما اتفق العلماء على جواز استثناء األقل، فيجوز ابتفاق العلماء أن ي      
لفالن علي مائة رايل إال أربعني رايال" جائز، " إال ثالثني رايال" جائز مادام أنك تستثين أقل من النصف فهذا مثال: "  

 جائز ابتفاق العلماء.
 و اختلف العلماء يف أمرين:     

ثر، فهنا مائة رايل إال سبعني رايال" هنا استثىن األككأن يقول مثال:" لفالن علي   ؛استثناء األكثر اْلمر اْلول:   
فذهب اجلمهور احلنفية، و املالكية، و الشافعية إىل أن استثناء األكثر صحيح و معترب. فعندما يقول اختلف العلماء 

يف القرآن،    ذلك ؛ قالوا: وقعله: " علي مائة رايل إال سبعني رايال" يلزمه ثالثون رايال عند اجلمهور، و استدلوا ابلوقوع
ُهُم اْلُمْخلاِصنيا   بليس أنه قال:}قالوا: قال هللا تعاىل عن إ ُهْم أامْجاِعنيا  ِإالَّ ِعبااداكا ِمن ْ ُْغِوي ان َّ فاِبِعزَِّتكا   {؛ }  قاالا فاِبِعزَِّتكا ْلا

ُهمْ  ُْغِوي ان َّ ُهُم  أامْجاِعنيا كل بين آدم } { ْلا  {، فاستثىن العباد املخلصني من الغاويني.اْلُمْخلاِصنيا ِإالَّ ِعبااداكا ِمن ْ

عاكا ِمنا اْلغااِوينا  }ال سبحانه يف آية أخرىو ق    ، ففي آية كان {ِإنَّ ِعبااِدي لاْيسا لاكا عالاْيِهْم ُسْلطااٌن ِإالَّ ماِن ات َّب ا
فقد وقع استثناء األكثر. إذا قلنا: إن عباد هللا االستثناء للغاوين، و يف آية كان االستثناء للمخلصني، فأيهم كان أكثر 
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الذين يغويهم إبليس أكثر  د وقع استثناؤهم فيكون قد وقع استثناء األكثر، و إذا قلنا: إن الغاويني أكثر؛ فق املخلصني
 استثناء الغاويني يف اآلية األخرى فيكون وقع استثناء األكثر.  فقد وقع

 ك، قالوا: ما جيوز استثناء األكثر ملاذا؟ و ذهب احلنابلة إىل عدم جواز ذل  
. عندما يقول:"علي مائة إال سبعني رايال" طيب ليه؛ بعبارة أخرى قالوا: تطويل من غري فائدةقالوا: ألنه ال حاجة إ  

 قل له:"علي ثالثون رايال"، يقولون: تطويل من غري فائدة ال حاجة له.
 لكن أجاهبم اجلمهور قالوا: كذلك لو قال:"له علي مائة إال عشرة رايل" هذا تطويل، ملاذا ال يقول: "له تسعون    

 واضح.و هذا رايال" و قد وافقتم على ذاك. 
أقرب إىل املستغرق، و ما جاور الشيء أخذ حكمه. يقولون األكثر: أقرب إىل املستغرق  ألن األكثرأيضا قالوا:     

 حكمه ألنه جار له. فيأخذ
 لكن الراجح هو قول اجلمهور أنه جيوز استثناء األكثر.   
اختلف فيه العلماء؛ فذهب اجلمهور احلنفية، و املالكية، و الشافعية، و احلنابلة يف ، استثناء النصف و اْلمر الثاين:  

مخسني"، يقول:" نسائي طوالق إال " له علي مائة إال ، فيجوز أن يقول:وجه هو املذهب إىل جواز استثناء النصف
. فتطلق اثنتان، و يثبت ري أهل العلمعنده أربع فيقول:"نسائي طوالق إال اثنتني" يف هذه احلال جيوز عند مجاه، اثنتني"

 عليه مخسون.
 و ذهب احلنابلة يف وجه إىل عدم جواز ذلك، و الراجح كما هو ظاهر هو قول اجلمهور.  

ابطل ابتفاق العلماء، استثناء األكثر أو النصف أو ، و ستثناء الكل ال جيوز ابتفاق العلماءإذن ابختصار نقول: ا    
 األقل جائز.

 فمحل اتفاق، و أما النصف، و األكثر فعلى الراجح من أقوال العلماء.قل األأما   
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف      

عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج الكل أو اْلكثر، وهذا الشرط فيما إذا كان االستثناء من     
{ وأتباع إبليس من مثاله: قوله تعاىل إلبليس: }ِإنَّ ِعبااِدي لاْيسا لاكا عالايْ  عاكا ِمنا اْلغااِوينا ِهْم ُسْلطااٌن ِإالَّ ماِن ات َّب ا
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مجيع من يف البيت أغنياء صح بِن آدم أكثر من النصف، ولو قلت: أعط من يف البيت إال اْلغنياء، فتبني أن 
 االستثناء، وَل يعطوا شيئاً.

كثر، و بعضهم مينع من استثناء النصف إنا مينعون ذلك معىن هذا الكالم أن احلنابلة الذين مينعون من استثناء األ   
طوالق" هنا العدد مقدر" إذا ذكر يف املستثىن عدد؛ إذا ذكر يف املستثىن عدد" له علي مائة إال سبعني"،" نسائي 
لصفة فإنم عدد و إنا ذكر ا نسائي األربع طوالق إال ثالاث"؛ يقول احلنابلة: مايصح، أما إذا مل يذكر يف املستثىن منه

 جييزون ذلك. 
إذا صرح بعدد املستثىن منه، أما إذا مل يصرح به فهو جائز ابتفاق"، و  إن ننع من استثناء األكثر "قال الطويف:    

لذلك اختلفوا إذا قال الرجل:"نسائي طوالق إال ثالاث". بعضهم قال ما يصح االستثناء فيقع الطالق على األربع. 
 ملاذا؟ 

 العدد مقدر هنا " نسائي األربع طوالق"؛ إذن فيه عدد مقدر يف املستثىن منه فال يصح استثناء األكثر. قالوا: ألن   
" هذه الصفة أنن طوالق " إال ثالاث" فلم يكن هنالك يصح ألنه استثناء من صفة" نسائي طوالق :و قال بعضهم   

 عدد. 
منه فإن استثناء األكثر ال يصح، و بعضهم يقول: استثناء  فالشاهد أن احلنابلة يقولون: إذا ذكر عدد يف املستثىن    

 النصف ال يصح. 
 يف استثناء األكثر. ؛مث ل ابآليةل ابآليةمث   -رمحه هللا-، و الشيخ ابن عثيمنيأما إذا مل يذكر عدد فإنه يصح   
 .الفون ما خيالفون فيهفيتحصل من هذا أن استثناء األكثر من الصفة جائز ابالتفاق، ألن احلنابلة الذين خي    
 ملاذا اي حنابلة؟   
قالوا: ألنه إذا مل يصرح ابلعدد فإن األمر يكون واسع من جهة لغة العرب، يعين يقولون: استقرأان لغة العرب    

 واسعا يف لغة العرب. -استثناء األكثر –فوجدان أنه إذا مل يصرح ابلعدد يكون أمر االستثناء 
ة و مل يعلم عند الكالم استغراقه، يعين عند الكالم إذا كان االستثناء ابلصف تغرق فإنه إنا يصحأما االستثناء املس     

 . ميكن أن يستغرق، و ميكن أن يكون أقل، و ميكن أن يكون أكثر
أعطيكم مثاال: أعطيتك مائة رايل، و قلت لك: "أكرم من يف البيت" هذا عام؛ "إال النائمني". عندما كلمتك       
ميكن أن يكونوا مجيعا مستيقضني فتعطيهم مجيعا، و ميكن أن و أنت هل ندري عن حال من يف البيت؟ ما ندري أان 

 يكونوا مجيعا انئمني، و ميكن أن يكون قليل منهم انئمني، و كثري منهم يعين مستيقضني. 
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فوجدهتم انئمني مجيعا ما  إذا قلت لك: "خذ هذا املبلغ أكرم من يف البيت إال النائمني"، دخلت عليهم فهنا   
  تعطي أحدا منهم، و هذا االستثناء استغرق لكنه صحيح. ملاذا صحيح؟

 ألنه أوال: استثناء من صفة.
 و اثنيا: مل يعلم عند الكالم أنه مستغرق؛ حمتمل ميكن و ميكن.  
 ذكر الشيخ.كما االستثناء من صفة و مل يعلم عند الكالم احلال فإنه يصح و لو استغرق   فإذا كان  
عندما أقول لك:"أكرم من  يقولون: يصح ألنه هنا ليس من ابب اللغو و ال من ابب العبث، بل هو كالم صحيح  

ذلك كذلك فإنه فمادام  يف البيت إال النائمني" هل هذا لغو؟ ليس لغوا ميكن أن يقع، هل هو عبث؟ ليس عبثا.
 .يصح
ستثناء و الراجح عدم اشرتاطها. و أذكرها ألمهيتها و الشيخ أشار لصحة االو هناك شروط اشرتطها بعض العلماء    

 .إليها يف الشرح
 قبل تكميل املستثىن منه. أن ينوي االستثناء الشرط اْلول:   

 ما معىن هذا الشرط؟      
عندما إال واحدة"،  نسائي طوالق"نطق املستثىن منه. قال رجل: قبل أن يكمل أن تكون نية االستثناء موجودة     
 صحيح." نسائي طوا.." قبل أن يكمل"لق" نوى االستثناء . يقولون: هذا االستثناء قال:
غرية منهن. فقال:" إال الصغرية"، فتذكر أنه يريد الص قال:" نسائي طوالق" و قلقل و مل يكن قد نوى االستثناء    

ل الفراغ من نطق املستثىن منه فإن االستثناء مادمت مل تنِو االستثناء قب هؤالء يقولون: ما ينفعك خالص وقع الطالق
 ال ينفعك.

 ؟ و هو الراجح أنه ال يشرتط. ملاذا و قد اشرتط هذا الشافعية و احلنابلة، و ذهب اجلمهور إىل عدم اشرتاطه  
يف  ، و ال يوجد: لعدم الدليل على اشرتاطه ال شرعا و ال لغة، و ال يوجد يف الشرع ما يدل على هذا الشرطأوال    

ستثناء فإن فائدة االستثناء االستدراك يف املهلة، يعين ما فائدة اللغة ما يدل على هذا الشرط، و ألنه يذهب فائدة اال 
اال ستثناء؟ أن يستدرك اإلنسان ما فاته عند النطق مادام أنه يف املهلة. مادام أن الكالم متصل. يعين إنسان قال:" 

تبه فورا فقال: "إال ان اليت يريد أن تبقى يف البيت، فلما قال" نسائي طوالق"نسائي طوالق" فاته املرأة الصغرية 
 الصغرية". فهذه فائدة االستثناء.

 قبل الفراغ من املستثىن منه أذهبنا فائدة االستثناء. فالراجح أنه اليشرتط.  فإذا قلنا البد أن ينوي االستثناء    
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، عندما قال:"امرأيت البيت اليوم"إال إذا رجعت ال:" امرأيت طالق و يرتتب على هذا مسائل كثرية مثال لو ق     
 ما نوى شيئا، مث قال: إال إذا رجعت إىل البيت اليوم.  طالق"
مل ينوه قبل قالوا: ألنه  عند الشافعية و احلنابلة تطلق امرأته فورا، ملاذا؟ ألن االستثناء ملغي، ملاذا تلغون االستثناء    

 ستثىن منه.الفراغ من نطق امل
أما اجلمهور احلنفية، و املالكية، و بعض الشافعية، و بعض احلنابلة فيقولون: ما تطلق امرأته إال إذا مل ترجع     

 ، و هذا هو الراجح.للبيت يف ذلك اليوم
ثناء منه. ألن االست يكون املستثىن من جنس املستثىنأن يكون االستثناء من اجلنس، يعين أن  و الشرط الثاين:    

من اجلنس، و قد يكون من غري اجلنس؛" له علي مائة رايل إال عشرين رايال" املستثىن من جنس املستثىن قد يكون 
ن منه " له علي مائة ألف رايل إال سيارة" السيارة ليست من جنس النقود، "له علي مائة رايل إال ثواب" الثوب ليس م

 جنس النقود. 
الستثناء من اجلنس، و إال فال يصح االستثناء، و هذا اشرتطه بعض الشافعية، و قالوا: هنا يشرتط أن يكون ا    

، و ذهب اجلمهور إىل عدم اشرتاط ذلك و هو الراجح لعدم الدليل على اشرتاطه ال يف اللغة و ال يف بعض احلنابلة
م أوىل من إمهاله"، : "إعمال الكال-عندهم قاعدة-كن، العلماء يقولونالشرع و ألن األصل تصحيح الكالم ما أم

ِإْذ  وقع كما يف قول هللا عزوجل:} أن نصحح الكالم أوىل من أن نمله فتصحيح الكالم أوىل من إبطاله، و ألنه وا
ُدوْا ِإالَّ ِإبِْليسا  جا ِة اْسُجُدوْا آلداما فاسا الاِئكا ِة اْسُجدُ  {،}وااْستاْكِباا  أابا قُ ْلناا لِْلما الاِئكا ِإْذ قُ ْلناا لِْلما ُدوْا وا جا وْا آلداما فاسا

هللا إبليس من املالئكة، و إبليس ليس من املالئكة ال خلقة و ال عمال، فاملالئكة خلقت من  استثىن {ِإالَّ ِإبِْليسا 
ليس املعصية املطلقة؛ فإبليس ليس من ، و عمل املالئكة طاعة هللا املطلقة، و عمل إبنور و إبليس خلق من انر
 املالئكة ال من جهة اخللقة و ال من جهة العمل.املالئكة، ليس من جنس 

ا الَِّذينا آماُنوْا  أيضا قالوا: قال هللا عزوجل}      ناُكْم اِبْلبااِطِل ِإالَّ أان تاُكونا جِتااراًة عان  الا أتاُْكُلواْ َيا أاي ُّها الاُكْم ب اي ْ أاْموا
ا الَِّذينا آماُنوْا   {، }ت ارااٍض مِهنُكمْ  ناُكْم اِبْلبااِطِل ُكُلوْا الا أتاْ َيا أاي ُّها الاُكْم ب اي ْ ِإالَّ أان تاُكونا جِتااراًة عان  استثىن } {أاْموا
 أموال الناس ابلباطل؟ التجارة أكل{ هل ت ارااٍض مِهنُكمْ 

  اجلواب: ال، فاستثناها من غري جنسها فدل ذلك على اجلواز.
، و بعض اجلنابلة يلغوا هذا "، عند بعض الشافعيةال ثوابو يرتتب على هذا لو قال إنسان" لزيد علي مائة رايل إ   

 فتلزمه مائة رايل، و عند بعضهم: يلغوا الكالم كله، فما يلزمه شيء. االستثناء
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 فيقولون: يصح هذا االستثناء، طيب مالذي يلزمه؟ أما اجلمهور     
يف السوق، قيمته عشرون رايال يلزمه مثانون  يقولون: يلزمه مائة رايل إال قيمة الثوب. هذا الثوب ننظر إىل قيمته   

 ق ثالثون رايال يلزمه سبعون رايال و هذا هو الراجح.رايال، قيمته يف السو 
    

 :-رمحه هللا -قال املصنف
  َثنياً: من املخصص املتصل: الشرط، وهو لغة: العالمة.

 فهو العالمة.راء "الَشَرط" من املخصصات املتصلة الشرط، و الشرط يف اللغة: إذا كان بفتح ال    
 أما بسكون الراء فهو الزام الشيء و التزامه.    
 أشراط الساعة يعين عالمات الساعة؛ مجع "َشَرط" بفتح الراء. نقول:      
، إذا ألزمتك بشيء يف لغة العرب الزام الشيء و االلتزامهقلت:" شروط" فهي مجع "شْرط"، و "الشرط" أما إذا     

 .يف لغة العرب  "الشرط"قول العرب: اشرتطت عليك. هذا فالتزمته ت
 .و ال عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم، و ال يلزم من وجوده عدم وجود :و "الشرط" عند األصوليني      
، الطهارة شرط لصحة الصالة فإذا -عدم املشروط  -يلزم من عدمه العدميعين: أنه وصف ظاهر منضبط     

و ال يوجد املشروط، قد تتوضأ ، قد يوجد الشرط و ال يلزم من وجوده وجود لذاته، ت الصحةعدمت الطهارة عدم
 و ال تصلي، و قد تتوضأ و تصلي فتبطل صالتك ملبطل آخر.

مثال: توضأت وصليت و أنت مرآي و العياذ ابهلل منذ أن قلت: هللا أكرب إىل أن قلت: السالم عليكم ورمحة      
 . صالتك ابطلة .هللا، و أنت ترآي رجال

 ؛ قد تتوضأ و تصلي.فلم يلزم من وجود الطهارة وجود الصحة، و ال يلزم من الوجود العدم      
 يعين لذات الشرط. و قد شرحت هذا مرارا و تكرارا. لذاته    

 أربعة أنواع: -عند العلماء-و الشرط     
 زمان و الدايانت.تلف األماكن و األو هو الذي حيكم به العقل. و يعرفه العقالء يف خم شرط عقلي:

 و هو ما جرى به عرف الناس. و شرط عريف:
 و هو ما اشرتطه الشرع. و شرط شرعي:

 و شرط لغوي.
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 .أما الشرط الشرعي كاشرتاط الطهارة لصحة الصالة
علم ال معروف أن ال و أما الشرط العقلي فكاشرتاط احلياة للعلم، و اشرتاط احلياة لإلدراك، فهذا أمر عقلي

 إال حي.  حيصله
إال بوسيلة  كالسلم للصعود، يعين معروف عادة أن اإلنسان ال يستطيع يصعد فوق  أو الشرط العادي    

 . فهذا شرط عادي
 ".إن اتقيت هللا كنت سعيدا"و أما الشروط اللغوية فهي التعليقات، مثل:     
واحد و هو الشرط اللغوي و لذلك قال فهذه أنواع الشروط، و املراد هبا هنا شرط واحد أو نوع     

 الشيخ... 
  

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف   
 ن الشرطية أو إحدى أخواهتا.واملراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودًا، أو عدماً إب  

أن املراد ابلشرط هنا الذي خيصص به هو الشرط اللغوي، و يسمى شرط التعليق و معناه: ربط حصول  يعين:     
 آخر أبدوات الشرط. يء حبصول شيءش

 الشرط.  مثل:" إن حضرت الدروس تتفقه"، فربطنا حصول الفقه حبضور الدروس ب   " إن" اليت هي أم أدوات     
ا دخلت البيت فأنت طالق"، فعلق طالقها بدخول البيت ب  "إذا" وهي من و مثل: أن يقول الرجل المرأته:" إذ   

 أدوات الشرط. 
ب   "مىت"  ل الرجل المرأته:" مىت خرجت من البيت فأنت طالق"، فعلق طالقها بزمن خروجها من البيتو مثل قو     

 و هي من أدوات الشرط. 
ْراًجاوامان ي اتَِّق اَّللَّا جياْعال لَُّه  }و كذلك قول هللا عزوجل:    ب   "من"  -سبحانه و تعاىل-، فعلق جعل املخرج بتقواه{خما

 و هي من أدوات الشرط. 
 هنا أنبه إىل شيء من ابب الفائدة العلمية:    
هذا عند أهل اللغة إذا كان اجلواب مجلة امسية فالبد أن يقرتن ابلفاء، فإذا مل يقرتن ابلفاء فال يصلح جوااب للشرط    

إذا عند من؟ عند أهل اللغة. فإذا قال الرجل المرأته:" إن دخلت البيت فأنت طالق "، قالوا: شرط فال تطلق إال 
 دخلت البيت. 
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قال هلا: " إن دخلت البيت أنت طالق" بدون الفاء، يقول أهل اللغة: هنا هذا كالم جديد فتطلق فورا. عندما    
ما جاء ابلفاء "أنت طالق" يقولون: ما تصلح أن تكون جوااب للشرط فهذا كالم  قال: " إن دخلت البيت أنت "

 تطلق فورا. جديد. كأنه قال هلا:" أنت طالق" و ابلتايل
المرأته "إن دخلت الدار أنت طالق" طلقت فورا ملقتضى  قد قال هبذا بعض فقهاء احلنفية فقالوا: إذا قال الرجل و   

 اللغة.
لكن ذهب اجلمهور إىل أن كالم الناس يفسر ابستعماهلم ال بكتب اللغة، يقولون: ال ننظر إىل كتب اللغة ننظر     

اليوم أنم ما يذكرون الفاء يقول الرجل المرأته: " إن ذهبت إىل أختك أنت  ال الناس و استعم ،إىل استعمال اللغة
طالق"، " إن كلمت فالنة أنت طالق". مجهور أهل العلم يقولون: هذا شرط فال تطلق إال إذا وقع ما علق عليه 

 الطالق. 
 . خمصص عند اجلمهور و الشرط     

 قول الشيخ:       
 أو عدماً  تعليق شيء بشيء وجوداً 

، ألن الشيخ يريد أنه سواء كان من ابب يعين ال يشرتط يف التعريف أو ال حاجة له يف التعريف هذا قيد زائد  
لكن هذا القيد زائد ال يشرتط ذكره يف التعريف. تعليق شيء بشيء إبن الشرطية أو  االجياد أو من ابب العدم.

  إحدى أخواهتا.
 تقبال حىت يكون شرطا.فيه أن يكون مسطبعا؛ يشرتط     
 
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف   

 والشرط خمصص سواء تقدم أم أتخر.
املالكية، و الشافعية، و احلنابلة يقولون: هو خمصص خالفا للحنفية كما نعم الشرط خمصص عند مجهور العلماء     

مراد من العام أصال لكن اجلمهور يقولون: ليس فيه ختصيص، و إنا هو بيان لل تقدم يف االستثناء. يقولون: هو بيان
 عند اجلمهور أنه يقلل الشيوع . هو ختصيص و معىن كونه خمصصا

 ما معىن التخصيص هنا؟     



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

326 

، أنت طالق" فهذا شائع يف مجيع األحوال التخصيص معناه يقلل الشيوع، فعندما يقول الرجل المرأته:" أنت طالق   
 خالص طالق.

خلت البيت" قلل شيوع الطالق، فأصبح الطالق ال يقع إال إذا دخلت البيت فهذا معىن تقليل فإذا قال: "إن د    
 الشيوع. 

و مبعرفتك هلذا تعرف الفرق بني التخصيص ابلشرط، و مفهوم الشرط. ألن معىن التخصيص ابلشرط تقليل شيوع    
 ند إنعدام الشرط. احلكم املنطوق به ع هو إثبات خالف معىن مفهوم الشرطالكالم ابلشرط، و 

 ما احلكم املنطوق به؟ طالقها إذا دخلت الدار. عندما يقول الرجل المرأته: "أنت طالق إن دخلت الدار"   
 مفهوم الشرط هنا أنا إذا مل تدخل الدار ال تطلق، إثبات خالف احلكم املنطوق به عند إنعدام الشرط.      
مبا  ول هلا"أنت طالق" فهذا شائع، "إن دخلت الدار" جعله خاصافهو تقليل الشيوع، عندما يق أما التخصيص    

 إذا دخلت الدار فقلل الشيوع. 
 يل الشيوع.إذن التخصيص ابلشرط هو تقل    
را مِ   وااْلُعْمراةا َّلِلهِ احلْاجَّ  واأاَتُّواْ  قول هللا عزوجل:}و من أمثلة التخصيص ابلشرط      ْيسا ا اْست ا نا فاِإْن ُأْحِصْرُُتْ فاما

لَّهُ  اِْلاْديِ  ُلغا اِْلاْدُي حمِا ىتَّ ي اب ْ ُكْم حا  { واالا حتاِْلُقوْا رُُؤوسا
هذا عام، يعين: و { وااْلُعْمراةا  " احلج" هذا عام، }{ احلْاجَّ  واأاَتُّواْ  العام، هللا عزوجل يقول:}تاج أوال إىل إثبات حن   

 ، و كل عمرة دخلتموها.أمتوا كل حج دخلتموه
را ِمنا اِْلاْديِ  : }هللا عزوجل مث قال     ْيسا ا اْست ا فخرج حال قلل شيوع ذلك العام  { فهذا شرط فاِإْن ُأْحِصْرُُتْ فاما
االمتام و إنا يلزمكم ذبح هدي  إال إذا أحصرمت، ما يلزمكمحصار. فأصبح معىن الكالم " و أمتوا احلج و العمرة هلل اإل

يف كل { شائع يف كل حج و  وااْلُعْمراةا َّلِلهِ احلْاجَّ  واأاَتُّواْ  :}  عزوجل، ألن قول هللاو حلق الرأس" إذن هذا ختصيص 
 .اآلية؛ قلل الشيوع فخرج حال اإلحصار{ فاِإْن ُأْحِصْرُتُْ  . فلما قال هللا عزوجل:}عمرة
لَّ و كذلك قول هللا عزوجل:}        ُلغا اِْلاْدُي حمِا ىتَّ ي اب ْ ُكْم حا ن كا  هُ واالا حتاِْلُقوْا رُُؤوسا انا ِمنُكم مَّرِيضاً أاْو ِبِه أاًذى فاما

قاٍة أاْو ُنُسكٍ  ُكمْ  ، فقول هللا عزوجل: }{مِهن رَّْأِسِه فاِفْدياٌة مِهن ِصيااٍم أاْو صادا مجع مضاف فيعم} { واالا حتاِْلُقوْا رُُؤوسا
ُكمْ  اإلحرام؛ إذن حرم على كل حمرم أن حيلق  ، اي أيها احملرم ال حتلق رأسك حالفيعم كل رأس{ واالا حتاِْلُقوْا رُُؤوسا
انا ِمنُكم مَّرِيضاً أاْو ِبِه أاًذى مِهن رَّْأِسِه فاِفْدياةٌ  . فلما قال له هللا عزوجل}رأسه حال اإلحرام ن كا اآلية، قلل شيوع {فاما
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املريض فإنه ذلك ن حيلق و هو حمرم و عليه فدية. و خرج من فخرج املتأذي من رأسه ابلقمل فإنه جيوز له أ ذلك
 إذن هذا ختصيص؛ كيف؟ ألنه قلل الشيوع.  .جيوز أن حيلق رأسه و عليه فدية

 من رأسه. ذىفبعد أن كان حترمي حلق الرأس شائعا لكل حمرم خرج منه من كان مريضا، و من كان به أ     
ْ ياْستاِطْع ِمنُكْم كذلك قول هللا عزوجل}     مان َلَّ ْت أامْيااُنُكم ُمحْ أان يانِكحا الْ  طاْوالً وا لاكا صانااِت اْلُمْؤِمنااِت فاِمن مِها ما

يااِتُكُم اْلُمْؤِمنااتِ  تْ  {، فقول هللا عزوجل:}مِهن ف ات ا لاكا {،" ما" موصولة تعم كل ملك ميني، لكن ملا قال هللا مِها ما
ْ ياْستاِطْع ِمنُكْم عزوجل: } أن يتزوج أمة، و إنا الذي { قلل شيوع ذلك فصار ما كل مسلم يستطيع طاْوالً وامان َلَّ

و خاف العنت فقلل ال يستطيع أن يتزوج حرة، ما ميلك، ما يستطيع أن يتزوج حرة يستطيع أن يتزوج أمة هو الذي 
 الشيوع فهذا ختصيص ابلشرط. 

  سواء تقدم أو أتخر قال الشيخ:    
فيجوز للرجل أن يقول  ؛و جيوز أتخره و أهل األصول على أن الشرط جيوز تقدمه يف أول الكالم ،اتفق أهل اللغة   

المرأته:" إن خرجت من البيت فأنت طالق" فقدم الشرط، و جيوز أن يقول هلا " أنت طالق إن خرجت من البيت"  
ل ما هو األوىل فذهب اجلمهور إىل فيجوز تقدمي الشرط و جيوز أتخريه، لكن اختلف العلماء يف اللغة و يف األصو  ؛

و نسب إىل الرباء أن األوىل هو التأخري، و شكك بعضهم يف هذه  ألنه أكثر استعماال :قالوا ،أن األوىل التقدمي
 النسبة. 
 خمصص سواء تقدم أو أتخر، و سيمثل الشيخ...  و الشرط    

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف
أاقااُموا الصَّالةا واآت ا مثال املتقدم قوله تعاىل يف    بُوا وا بِيلاُهم{املشركني: }فاِإْن َتا لُّوا سا اةا فاخا  ُوا الزَّكا
اةا هنا تقدم الشرط     بُوا واأاقااُموا الصَّالةا واآت اُوا الزَّكا ِبيلاُهم{}هذا الشرط، و اجلواب{}فاِإْن َتا لُّوا سا و هذا  فاخا

بِيلاُهم{} خمصص،  لُّوا سا و أن يؤتوا  قيد هبذا الشرط أن يتوبوا من الشرك و أن يقيموا الصالة هذا عام شائع فاخا
 الزكاة. 

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف  
اتُِبوُهْم ِإْن عاِلْمُتْم فِ      ْت أامْيااُنُكْم فاكا ُغونا اْلِكتاابا ممَّا مالاكا ت ا رْيا{ومثال املتأخر قوله تعاىل: }واالَِّذينا ي اب ْ   يِهْم خا
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اتُِبوُهْم ِإْن عاِلْمُتْم ِفيِهْم خا  هنا أتخر الشرط}     فتأخر الشرط، و هو أيضا خمصص ألنه لو مل أتِت هذه  رْيا{فاكا
رْيا{ }اآلية لكنا مأمورين على وجه االستحباب أن نكاتب كل عبد. فلما قال هللا خص ذلك، و  ِإْن عاِلْمُتْم ِفيِهْم خا

 بت العبد على وجه االستحباب إن علمنا فيه خريا.  قلل الشيوع فصران مأمورين مبكات
لماء: خريا يف دينه و خريا يف دنياه، يعين: علمتم فيهم خريا يف دينهم، و علمتم فيهم خريا يف دنياهم قال الع      

ست مأمورا أيضا، يعين علمت أن هذا العبد يستطيع أن يقوم بنفسه إذا أعتقته أو كاتبته. أما إذا مل تعلم فيه خريا فل
 أبن تكاتبه، فهذا ختصيص. 

اتصال الكالم كما قدمنا يف االستثناء، كل ما ذكرانه يف االستثناء يف االتصال و يشرتط للتخصيص ابلشرط     
 نذكر ههنا أعين من جهة ما اخرتانه، يعين أن االنقطاع اليسري املعتاد ال يضر. 

خراج إو أما مسألة االستغراق و األكثر و النصف فهذه مل يبحثها العلماء يف الشرط بل نصوا على جواز       
  الشرط ابالتفاق كما ذكره القرايف و غريه من العلماء. األكثر يف

 و هو اتصال الكالم، و هبذا نكون قد انتهينا من التخصيص ابلشرط.  فلتخصيص ابلشرط شرط واحد    
زلنا مع مبحث عظيم كبري من مباحث علم األصول أال و هو مبحث العام و اخلاص، و الزلنا مع و ال  

 أن املخصصات نوعان: متصل و منفصل.املخصصات حيث تقدم معنا 
يف الكالم مع العام يقلل شيوعه، يعين: أن يكون مع العام يف نفس الكالم، و  كل لفظ  فاملخصص املتصل:     

 يقلل شيوع العام.
، و قد تكلمنا عن خمصصات متصلة، و تكلمنا عن كما تقدم معنا  .هو الذي يستقل بنفسه و املنفصل:   

 لتخصيص ابلصفة. منا عن الشرط. و نبدأ اليوم إن شاء هللا الكالم عن الصفة، عن ااالستثناء، و تكل
 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف    

 َثلثاً: الصفة 
 .املخصص املتصل الثالث: الصفة  
 و الصفة يف لغة العرب: التحلية، يقال: وصفه أي َحْله و نعته.   
، و الغاية؛ كل لفظ يقلل من شيوع و الشرط ،يوع غري االستثناءو هي عند األصوليني: كل لفظ قلل من الش   

 الكلمة العامة غري االستثناء، و الشرط، و الغاية.
 فالصفة عند األصوليني أعم من الصفة عند النحاة، الصفة عند النحاة نوع من أنواع الصفة عند األصوليني.      
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استثناء، و ال شرطا، و ال غاية فإنه يسمى صفة عند و مل يكن فكل لفظ قيد و قلل شيوع اللفظ العام     
   األصوليني، و خيصص به العام، و لذلك عرف الشيخ الصفة فقال:..

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف  
  وهي: ما أشعر مبعىن خيتص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.

ه الثالثة، أعم من النعت، و أعم من البدل، و أعم من فذكر الشيخ أهم ما يف الصفة، و إال فهي أعم من هذ   
احلال، مثال: يدخل فيها ظرف الزمان و غري ذلك من األلفاظ اليت ليست شرطا و ال استثناء و ال غاية كما سيأيت 

 يف األمثلة.
 :-رمحه هللا-قال املصنف     

ْت أامْيااُنُكْم ِمنْ مثال النعت: ق لاكا يااِتُكُم اْلُمْؤِمنااِت{  وله تعاىل: }فاِمْن ماا ما  ف ات ا
يااِتُكُم {هذا مثال للتخصيص ابلنعت و الصفة     ْت أامْيااُنُكْم ِمْن ف ات ا لاكا يااِتُكمُ  }، }فاِمْن ماا ما يعين من { ِمْن ف ات ا

يااتِ } كافرة، أو كانت مؤمنة فجاء قول هللا عزوجل:عام يشمل كل أمة سواء كانت  إميائكم، فهذا اللفظ   ُكمُ ِمْن ف ات ا
 "  -سبحانه و تعاىل-"صفة و نعت للفتيات فقلل الشيوع، و لو مل أيِت قول ربنااْلُمْؤِمنااتِ " {،اْلُمْؤِمنااتِ 
جاء مؤمنة أو كانت مشركة فلما  هنا جلاز للمسلم أن ينكح األمة اململوكة له سواء كانت مملوكة له" اْلُمْؤِمنااتِ 

للفتيات اململوكات قلل الشيوع فأصبح ال جيوز للمؤمن أن يتزوج  قول ربنا سبحانه وتعاىل املؤمنات وهو وصف
 .  وينكح من اإلماء إال مؤمنة إذا خاف العنت ومل جيد طول احلرة

: )ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا  صلى هللا عليه وسلم كذلك من أمثلة النعت أو التخصيص ابلنعت قول النب
( رواه البخاري ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين  كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة شاة

 ومائة شاة شاة 

: ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين  إحلظوا هنا لو أين تسرعت يف احلديث ونطقته هكذا
 ة شاة شاة . ومائ

 ؟ كيف يكون املعىن
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صلى هللا  شرين شاة واحدة مطلقا عامة يشمل مجيع الشياه لكن ملا قال النبمعناه أنه يف كل أربعني شاة إىل مائة وع
األصولييون  ومعىن هذه اجلملة كلها : يف سائمة الغنم الزكاة أو يف الغنم السائمة الزكاة  ( عليه وسلم : ) يف سائمتها

م السائمة الزكاة لو شلنا يذكرون احلديث هكذا وهو ليس موجودا يف السنة هكذا ولكن هو معىن الكالم يف الغن
السائمة : يف الغنم الزكاة . يصبح كل من عنده الغنم جيب أن يزكي ملا جاءت السائمة وهذا وصف للغنم خرجت 

يشرتي العلف ليس فيها زكاة وإنا الزكاة يف السائمة اليت ترعى املعلوفة فالذي عنده أغنام ينفق عليها ويعلفها و 
إذن هذا ختصيص ابلصفة لو قلت لك : أكرم الرجال فهذا يشمل كل الرجال إذا قلت بنفسها أو ترعى أكثر العام 

صنا : أكرم الرجال الطوال فوصفت الرجال بكونم طواال أخرجنا القصار أخرجنا األكثر؛ أكرم الرجال الطوال خص
 .  قللنا الشيوع فأصبحت اآلن تكرم الرجال الطوال فقط هذا ختصيص يف النعت ابلصفة

 ه هللا :قال رمح

 ( ومثال البدل قوله تعاىل : ) وهلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال

املؤمنني والكافرين الرجال ربنا سبحانه وتعاىل يقول : )وهلل على الناس حج البيت ( الناس عام يشمل الناس مجيعا 
ت من استطاع إليه سبيال ( من استطاع إليه والنساء األطفال والكبار اململوكني واألرقة ) وهلل على الناس حج البي

سبيال هذا يسمى عند العلماء بدل بعض من كل ؛ الناس كل من استطاع إليه سبيال بعض الناس فهنا خصص هبذا 
ة فأصبح املعىن : وهلل على من استطاع إىل البيت سبيال احلج أو هلل احلج على من البدل وهذا من التخصيص ابلصف

ال وانظر الفرق وهلل على الناس مشل الناس مجيعا لكن وهلل احلج على من استطاع إليه سبيال قل استطاع للبيت سبي
الكافر ألن الكافر ممنوع من هذا فخرج الصب ألن الصب األصل أنه ال يستطيع إليه سبيال ؛ خرج اجملنون ؛ خرج 

 . هالبيت احلرام ؛ خرج يعين املريض الذي ال يستطيع أن يذهب وال مال عند
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 قال رمحه هللا :

 ( ومثال احلال قوله تعاىل : )ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

  األصولينيهذا مثال التخصيص ابحلال والتخصيص ابحلال من التخصيص ابلصفة عند 

فإنه يشمل ذلك   قول هللا عز وجل : )ومن يقتل مؤمنا ( هذا مشل كل مؤمن وكل قتل سواء قتله خطأ أو قتله عمدا
؛ ومن يقتل مؤمنا مؤمنا نكرة يف سياق الشرط فيعم كل قتل لكل مؤمن ؛ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومعىن متعمدا 

عىن : أن من يقتل مؤمنا سواء خطأ أو عمدا فجزاؤه جهنم خالدا حال كونه متعمدا لو مل أيت هذا احلال لكان امل
عمدا قلل الشيوع فخرج من يقتل مؤمنا خطأ أو شبه عمد فإنه ال يدخل فيها لكن ملا جاء احلال ومن يقتل مؤمنا مت

 يف الوعيد يف اآلية .

 عز وجل : )وال كذلك يدخل يف التخصيص يف احلال وهو من التخصيص يف الصفة عند األصوليني قول هللا
عىن ال تبشروا النساء يف تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد (وال تباشروهن هذا عام لو مل أيت ما بعدها لكان امل

رمضان فيكون الرجل حمرما عليه أن جيامع امرأته يف رمضان كله ليله وناره لكن ملا جاء قول هللا عز وجل : )وال 
ساجد ( هذه اجلملة يقول العلماء مجلة حالية وال تباشروهن حالة كونكم عاكفني يف تباشروهن وأنتم عاكفون يف امل

الصائم إذا أفطر أن جيامع امراته يف الليل فجماع املرأة يف الليل يف رمضان جائز وال حرج  املساجد إذن جيوز للرجل
 مراته .فيه وإنا جاء املنع حال اإلعتكاف فحال اإلعتكاف ال جيوز للرجل أن جيامع ا

 احلج أيضا يدخل يف الصفة كما قلت لكم ظرف الزمان كقول هللا عز وجل : )فمن مل جيب فصيام ثالثة أايم يف
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ( فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم لو كانت اآلية هكذا جلاز لإلنسان أن يصوم هذه 

رم بعد احلج لكن ملا جاء قول هللا عز وجل : ) يف احلج ( قلل األايم الثالثة يف أي وقت قبل أن حيرم بعد أن حي
 أي وقت ؟ قال : يف احلج إذن هذه األايم الثالثة تصام يف احلج ومعىن الشيوع فصيام ثالثة أايم مىت ايريب نصوم يف

من ذي  يف احلج يف زمن احلج وحال اإلحرام ابحلج يعين البد أن يكون يف زمن احلج شوال وذي القعدة وعشرة
هور على احلجة أو ذي احلجة على قول آخر وأن يكون حال اإلحرام ابحلج فلو أن اإلنسان أحرم ابحلج قبل واجلم



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

332 

أن إحرامه ينعقد مع الكراهة وهو يعلم أنه ال جيد اهلدي فإنه ليس له أن يصوم الثالثة أايم طيب أان يف شهر ذي 
قيمة اهلدي هل يل أن أصوم هذه األايم الثالثة قبل ؟ اجلواب  القعدة وأعرف أين سأحج وأحج متمتعا لكن ما عندي

العلم أنه إذا أحرم ابلعمرة فقد أحرم ابحلج ألن العمرة يف حج التمتع : ال حىت أحرم ابحلج والراجح من أقوال أهل 
 مرتبطة ابحلج فإذا أحرم ابلعمرة جاز له أن يصوم له هذه األايم الثالثة .

ف زمان كيف نعرف ظرف الزمان ؟ إذا أردان أن نعرف هل هذا ظرف زمان أو ال نسأل : املقصود أن يف احلج ظر 
ن يكون جوااب ملىت فهو ظرف الزمان يعين أقول اختبار يف النحو جاءك استخرج ظرف مىت ؟ فما صلح ابجلملة أ

 الزمان يف اجلملة .

 ملىت يف اجلملة فهو ظرف الزمان ففي وأنت ما تعرف ظرف الزمان إسأل هذا السؤال مىت فما وجدته يصلح جوااب
 احلج ظرف زمان .

ور فإنه يدخل يف الصفة عند األصوليني ويدخل يف التخصيص واجملر   أيضا يدخل يف الصفات عند األصوليني اجلار
ابلصفة اجلار واجملرور كقول هللا عز وجل : ) وال تصل على أحد منهم مات أبدا (وال تصلي على أحد على أحد 

كرة يف سياق النفي فتشمل كل أحد لو مل أتيت منهم هذه وكان : )وال تصلي على أحد مات أبدا ( لكان أحد ن
ميع لكن وال تصلي على أحد منهم اجلار واجملرور قلل الشيوع أي من املنافقني وال تصل على أحد من يشمل اجل

ط يف التخصيص ابلصفة ما اشرتط يف املنافقني مات أبدا ؛ فهذا يسمى عند األصوليني التخصيص ابلصفة ويشرت 
وأال يفصل بني الصفة واملوصوف التخصيص ابإلستثناء من جهة اإلتصال البد أن تكون الصفة متصلة ابلكالم 

بفاصل طويل وكل ما قلناه يف اشرتاط اإلتصال يف اإلستثناء ورجحناه وهو أن اإلنقطاع اليسري املعتاد ال يضر أما 
 لك فإنه يضر. اإلنقطاع الذي خيرج عن ذ

هر هلا أيضا هنا للتخصيص ابلصفة شرط مهم جدا وهو أال يكون لذكر الصفة غرض آخر غري التخصيص فإن ظ 
غرض آخر غري التخصيص فإنا ال تكون خمصصة يعين مثال قول هللا عز وجل : )وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 

لبحر طراي طراي صفة للحم هل نقول هنا : خصصت الصفة حلما طراي ( لتأكلوا منه حلما حلما يشمل كل حلم من ا
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ن البحر ال يؤكل ؟ اجلواب : ال قال العلماء :إنا ذكرت اللحم هنا بكونه طراي  فاللحم غري الطري الذي خيرج م
ىل مينت الصفة هنا لإلمتنان ألن متام اإلمتنان يقع يف كون هذا اللحم طراي فهذا لتمام اإلمتنان هللا ربنا سبحانه وتعا
خيرج من علينا أبنه سخر لنا يف البحر حلما طراي نصطاده وأنكله طراي لذيذا لكن هذا ليس للتخصيص فكل حلم 

 .  البحر جيوز أكله

صلى هللا عليه وسلم مثال :) ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق  كذلك يف قول النب  
صلى  ليه أربعة أشهر وعشرا ( متفق عليه . ال حيل المرأة يشمل كل امرأة طيب النبثالث إال على زوج فإنا حتد ع

: تؤمن ابهلل واليوم اآلخر فهل هذا خيصص فيكون هذا خاصا ابملرأة اليت تؤمن ابهلل واليوم  هللا عليه وسلم هنا قال
ال بل يشمل اجلميع وهذا القيد أو هذه  اآلخر أما املرأة اليت إميانا ضعيف أو املرأة الكافرة ال تدخل ؟ اجلواب :
أن حتد ومتتنع عن الزينة و عن الطيب على  الصفة ذكرت للحث يعين هذا فيه حتريك لقلب املرأة ألنا إذا أرادت

صلى هللا عليه وسلم قال : )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن حتد على ميت  أخيها مخسة أايم فقيل هلا النب
ث إال على زوج ( فإن هذا جيعلها متتثل ألنه كأنه يقال هلا : إن كنت مؤمنة فال تفعل فهذه الصفة اليت فوق ثال

 ت هنا إنا ذكرت للحث على اإلمتثال .ذكر 

صلى هللا عليه وسلم : )ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي  ومثلها قول النب
صلى هللا عليه وسلم :ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر هذه الصفة ليست للتخصيص وإنا  ن قول النبحمرم ( فإ

 غرضها حث القلب على اإلمتثال .

كذلك إذا ذكرت على سبيل التغليظ والتنفري فإنا ال تكون للتخصيص كقول هللا عز وجل : )اي أيها الذين آمنوا ال 
اعفة (هل قول ربنا سبحانه وتعاىل أضعافا مضاعفة ختصيص فيحل لإلنسان أن أيكل الراب إذا  أتكلوا الراب أضعافا مض

 عافا مضاعفة ؟كان قليال ليس أض

اجلواب : ال ألن هذا إنا ذكر للتنفري والتغليظ فليس للتخصيص إذن هذا الشرط جيب أن تفهمون وجيب أن يفهمه 
م بنفسه اليوم أصبح كل الناس فقهاء وإذا قلت له العلماء يقولون كل مسلم ألن بعض املسلمني يقرأ بنفسه مث حيك
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العلماء مثل الذي أييت ويقول : اإلميان يف  : لو كنت تفهم ما خالفت قال : اي أخي حنن نفهم وأان دائما أقول
ه : لو كان اإلميان القلب . يفعل األعمال السيئة الفاسدة وتقول له : اي أخي اتق هللا فيقول اإلميان يف القلب فأقول ل

ضغة إذا صلحت صلح اجلسد صلى هللا عليه وسلم يقول :) أال وإن يف اجلسد م يف القلب لظهر يف اجلوارح ألن النب
 كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله ( 

 الشاهد بعض الناس أييت يقول : حنن نفهم اي أخي . 

ائيات وليس لعلماء التلفزيوانت وليس للذين يفتون مبا اي أخي استنباط األحكام إنا هو للعلماء وليس لعلماء الفض
ماء الرابنيون الذين أيخذون من األدلة ويقررون ابألدلة بعض الناس يطلبه املستمعون أو ما يطلبه املتسلطون وإنا العل

 . اآلن يقرأ فيجد قيدا يقول : ال خالص هذا القيد ماهو منطبق علي إذن فعلي صحيح

ال هناك أمر عند أهل العلم ينتبهون إليه ففي مفهوم الصفة ففي التخصيص يف الصفة هنا يشرتط لكون الصفة  
 غرض آخر غري التخصيص فإن ظهر هلا غرض آخر غري التخصيص فإنا ال تكون خمصصة . خمصصة أال يظهر هلا 

التخصيص ابلغاية والغاية ناية الشيء وهي حد أيضا من املخصصات املتصلة عند أهل العلم ومل يذكرها الشيخ : 
 لثبوت احلكم قبلها وانتفائه بعدها وهلا حرفان يف اللغة :

حرف غاية ومثال يقول هللا عز وجل :)وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض  إىل حرف غاية وحىت إىل وحىت
الزمان كله أنكل ونشرب فجاء قول هللا عز وجل :  من اخليط األسود من الفجر ( وكلوا واشربوا هذا مطلق عام يف

ني اخليط أمسكنا ألن حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ( فإذا تب-فجاءت الغاية  -)حىت 
هنا الغاية خمصصة لعموم الزمان الذي تقدم فإذا أذن الفجر وهذا معىن تبني اخليط األبيض من اخليط األسود من 

 أمسكنا ومل أنكل ومل نشرب .الفجر 

نا اليد من وأيضا قول هللا عز وجل :)وأيديكم إىل املرافق ( وهذا خيصص الشيوع يف اليد لو مل أيت إىل املرافق لغسل
 أطراف األصابع إىل أن نصل إىل الكتف كله نغسله لكن ملا جاء إىل املرافق جاء هنا التخصيص إىل املرافق .
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يما قبل أو فيما بعد يف احلكم ؟ التحقيق أنه إذا كان من جنس ما قبله فهو يدخل فيه فيما مث هل حد الغاية يدخل ف
 دينا وال من رؤوسنا ؟قبل )وأيديكم إىل املرافق ( املرافق من أي

 من أيدينا إذن املرافق دخلت فنغسل املرافق مع اليد ) مث أمتوا الصيام إىل الليل (هل الليل من النهار؟ اجلواب ال فال
 . يدخل مبجرد ما يدخل الليل أفطران هذا معىن التخصيص ابلغاية وهو من املخصصات املتصلة

 قال رمحه هللا :

 بنفسه وهو ثالثة أشياءاملخصص املنفصل ما يستقل 

أي ال يكون مع العام يف نفس الكالم وال يرتبط ابلعام وإنا يكون يف كالم آخر  املخصص املنفصل ما يستقل بنفسه
األحناف يشرتطون املقارنة يف الزمن وهذا غري صحيح واجلمهور على أنه ال تشرتط املقارنة يف الزمن وهذا نعم 

 أو ثالثة أمور: ء ثالثة أشياء ابالستقراءاملخصص املنفصل يف لسان العلما

 قال رمحه هللا :

 وهو ثالثة أشياء احلسن والعقل والشرع

والذوق واللمس هذه احلواس اخلمسة واحلس ما يدرك ابحلواس يعين  احلس مايدرك ابحلواس النظر والسمع والشم
 إبحدى احلواس .

ا يكون يف اململكة شيء ويف مصر شيء ويف املغرب شيء والعقل ما يدرك بعقل اإلنسان وضابطه أال خيتلف يعين م
قة كون النار حمرقة يدرك أو عند زيد شيء وعند عمر شيء ال العقل يتفق عليه الناس مثل ماذا ؟ مثل كون النار حمر 

كان ابلعقل وكل العقالء يدركون أن النار حمرقة يعين النار يف املغرب ماهي ابردة والنار يف قطر حارة ال يف كل م
هذا عقل أما   الكسر واإلنكسار الكسر فعل واإلنكسار أثر كل عاقل يدرك أنه إذا حدث الكسر حدث اإلنكسار

يم وأمثاله ال كثرهم هللا الذين ال هم هلم إال أن يشككوا املؤمنني يف دينهم فهذه خزعبالت املناطق و عدانن إبراه
ب العلم يف املدينة أتثروا هبؤالء الضالل يقولون : هلم خزعبالت وخرافات يضحكون على الشباب حىت أن بعض طال
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خيتلف فيه العقالء أما أفالطون   املنطق والعقل نقول : ضابط املنطق والعقل السليم الذي هو حجة عند العقالء أنه ال
زئني  وأرسطو والفالسفة املشاؤون وحنو ذلك هذه ليس عقل هذه فلسفة وهي يف احلقيقة على امسها هي فلس يف اجل

فهذا ليس عقال الذي يضحكون به على الشباب ولذلك شيخ اإلسالم بن تيمية ملا تكلم عن املناطقة وقال والعقل 
قلي وال عقلك وال عقل زيد هذه األمور اليت ختتلفون فيها ليست العقل العقل ال قال عقل من ؟ ع  يقتضي كذا
قل أما أييت خبزعبالت وكذب وينمقون يف الكالم فإذا جاءان شخص بشيء ال خيتلف فيه نعم هذا ع خيتلف فيه

أن يضربوا  ويشككون املؤمنون يف السنة ويشككون املؤمنون يف دينهم وهؤالء أهل الكالم الذين حكمهم شرعا
 ابجلريد فإن اتبوا وإال قتلوا .

السنة واإلمجاع والقياس والشرع معروف الكتاب والسنة هذه الثالثة أشياء احلس والعقل والشرع أربعة أشياء الكتاب و 
 على ماسنبينه إن شاء هللا عز وجل

 قال رمحه هللا :

 رهبا ( مثال التخصيص ابحلس قوله تعاىل :)عن ريح عاد تدمر كل شيء أبمر

تدمر كل شيء فهذا عام أبمر رهبا ابحلس واملشاهدة أدرك الناس أن هناك أشياء مل تدمر مثل اجلبال ومثل السماء 
 ا مل تدمر فهذا ختصيص ابحلس ابملشاهدة .ومثل األرض فإن

وإنا أوتيت كذلك مثال قول هللا عز وجل :)وأوتيت من كل شيء ( ابحلس واملشاهدة يدرك أنا مل تؤتى كل شيء 
من كل شيء يصلح ملثلها يعين مثال ابحلس مبا عرفناه من قصص القرآن حىت كأان نراه ؛ ما أخربان هللا عنه كأان نراه 

ده ما عندان يف ذلك شك كان يف يد سليمان ويف ملك سليمان أشياء مل تعطها بلقيس فكأان نشاهد هذا كأان نشاه
 كنا هذا .رأي العني ألن هللا أخربان فباحلس أدر 

وكذلك قول هللا عز وجل :)جيىب إليه مثرات كل شيء ( فإان جند أن هناك من الثمار يف البلدان ما ال جيىب إىل مكة ؛ 
يز عن مجيع البلدان أنك جتد فيها أنواع الثمرات نعم قد يوجد يف البلدان مثار ما أتت إىل مكة لكن لكن مكة تتم
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يف مكة ال يوجد يف غريها وبعض أهل العلم قال :ألن األفئدة هتوي إليها مهما ذهبت إىل بلد فإن تنوع الثمار 
هل مكة ؛ ملاذا ؟ ألن كل من أييت وخاصة والناس حيضرون معهم ما عندهم ولذلك أكثر الناس تنوعا يف الطعام أ

هلل لكن قدميا كان قدميا اليوم احلمد هلل الناس يف سعة أييت حىت اإلحرام ما يشرتيه جيد يف املطار يلبسه واحلمد 
أييت بطعامه لكن  اإلنسان حيمل زاده معه كان اجلزائري أييت بطعام أهل اجلزائر واملغريب أييت بطعام أهل املغرب وكل

  ينا ابملشاهدة ليست كل الثمرات يف األرض جتىب إىل مكة لكن جيىب إليها من الثمار الشيء الكثرييق

 قال رمحه هللا :

 َل تدمر السماء واْلرض  فإن احلس دل على أنا

  ومثال التخصيص ابلعقل قوله تعاىل :) هللا خالق كل شيء ( فإن العقل دل على أن ذاته تعاىل غري خملوقة

ق كل شيء فهذا عام لكن ابلعقل أدركنا أن ذات هللا سبحانه وتعاىل ليست خملوقة ألن هللا هو اخلالق فال هللا خال
ي ال جيوز ابتفاق العقالء هذا معىن أنه خصص ابلعقل وأدرك ابلعقل ؛ هللا خالق كل يكون خملوقا وإال لزم الدور الذ

لوقة ألن هللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق فال يكون خملوقا شيء هذا عام وأدركنا ابلعقل أن ذات هللا عز وجل ليست خم
. 

ا اي أيها الناس اي أيها الذين آمنوا كذلك مما يذكره األصوليون للتخصيص ابلعقل يقولون : خطاابت الشرع اليت فيه
ثة (ألدركنا أن صلى هللا عليه وسلم :)رفع القلم عن ثال ندرك ابلعقل أن اجملنون ال يدخل فيها لو مل يرد قول النب

اجملنون ال يدخل فيها ملاذا ألن اجملنون ال يعقل ومن احملال عقال أن خياطب من ال يفهم فاجملانني ال يدخلون يف 
الشرع العامة والعقل يدل على ذلك مث يدل عليه أيضا ما علمناه من رمحة ربنا فإن الرمحة أتىب أن يكلف  خطاابت

ننا فإن يسر ديننا أيىب أن يكلف اجملنون مث النصوص دلت على ذلك ال مينع تظافر اجملنون أيضا ما علمناه من يسر دي
والقياس والعقل واحلس ما مينع املهم أال يكون هناك تنافر  النصوص ال مينع يكون الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع

 . بينها
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 قال رمحه هللا :

لعام املخصوص وإمنا هو من العام الذي أريد به ومن العلماء من يرى أن ما خص ابحلس والعقل ليس من ا
العام الذي أريد به اخلصوص إذ املخصوص َل يكن مرادا عند املتكلم وال املخاطب من أول اْلمر وهذه حقيقة 

 . اخلصوص

العلماء أمجعوا على اعتبار العقل وعلى اعتبار احلس أمجعوا على ذلك وعلى أنه خيرج ابلعقل شيء من اللفظ العام 
خيرج ابحلس شيء من اللفظ العام لكن اختلفوا ماذا يسمى ؟فجمهور األصوليني قالوا :هذا ختصيص . ملاذا ؟ قالوا و 

خصصه وهذا هو التخصيص )هللا خالق كل شيء (عام والعقل خصصه وقال بعض  ألن اللفظ عام والعقل
د ابلعام أصال أنه ليس العموم معىن هذا األصوليني وهم قلة :هذا ليس ختصيصا وإنا العقل واحلس يدالن على املرا

نه ليس العموم ؛ احلس أنم يقولون : العقل موجود أثناء الكالم ؛ إذن أثناء الكالم ندرك مباشرة املراد به وهو أ
كذلك موجود قبل الكالم وأثناء الكالم وبعد الكالم لكن اجلمهور يقولون هذا ختصيص ألن حقيقة التخصيص 

الف لفظي ليس له أثر اجلميع متفقون على أنه خرج شيء من العام لكن هل هذا ختصيص متحققة فيه وهذا خ
هذه اجلملة سأشرحها إن شاء هللا يف آخر كالمي عن العام نبني للعام أو بيان أنه عام أريد به اخلصوص من األصل و 

 الفرق بني العام املطلق والعام املخصوص والعام املراد به اخلصوص .

 
ر جمالس درسنا قد شرحنا العام ومسائله وبينا اخلاص والتخصيص وبينا أن كل عام من حيث هو عام وكنا يف آخ

يقبل التخصيص وقد يدخله التخصيص وقوعا وقد ال يدخله فإن مل يدخله التخصيص فإنه يسمى عند العلماء ابلعام 
وإن دخله التخصيص فإنه يسمى ه التخصيص فإذا وجدت هذا اللفظ فمعىن ذلك أن هذا العام مل يدخل احملفوظ

العام املخصوص أما إذا كان املراد بعض أفراد العام أصال فإنه هذا يسمى العام املراد به اخلصوص وقد بينا أن 
التخصيص البد له من دليل فإن قام الدليل على ختصيص العام قبل التخصيص وإال رد على صاحبه وبقي العام على 

ص اليت تسمى عند أهل العلم ابملخصصات على نوعني متصلة ومنفصلة وشرحنا املتصلة دلة التخصيعمومه وبينا أن أ
وفرغنا منها وشرعنا يف املخصصات املنفصلة اليت تنفصل عن العام وتستقل بنفسها وقلنا إنا ثالثة أدلة احلس والعقل 
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نه كأن يدرك ابلبصر أو ابلسمع ت عنه أو موالشرع أما احلس فقلنا هو اإلدراك ابحلاسة أن بعض أفراد العام خرج
كقول هللا عز وجل )تدمر كل شيء( فهذا عام من جهة اللفظ معناه أنا دمرت كل شيء ومل تبقي شيئا لكن ابحلس 

رأينا اجلبال ابقية ورأينا األشجار ابقية فخرجت هذه من العموم ابحلس ابملشاهدة ابلرؤية والعقل يدل أيضا على 
ل هللا عز وجل هللا )خالق كل شيء( ظاهر هذا العموم لكن العقل دل على أن ذات لك مثال قو التخصيص ومن ذ

هللا عز وجل خرجت من هذا العموم إذ العقل يدل على أن كل خملوق البد له من خالق وعلى أن اخلالق ال يكون 
الف العلماء هل هذا من قدم معنا خخملوقا فعلمنا أن اخلالق هو هللا سبحانه وتعاىل واخلالق ال يكون خملوقا وقد ت

ابب التخصيص فيكون هذا عاما خمصوصا أو من ابب اإلرادة أصال فيكون هذا عاما مرادا به اخلصوص فهذا آخر 
 .  ما شرحناه ووقفنا عند التخصيص أبدلة الشرع

 
لهما منهما مبث يقول اإلمام ابن عثيمني رمحة هللا عليه وأما التخصيص ابلشرع فإن الكتاب والسنة خيصص كل

  وابإلمجاع والقياس
 

التخصيص أبدلة الشرع املنفصلة هذا هو أكثر ما وقع من التخصيص وهو على سبيل اإلمجال مثان صور وعلى سبيل 
التفصيل مخس عشرة صورة على سبيل اإلمجال مثان صور وذلك أن املخصص نوعان القرآن والسنة املخصص إما 

أربعة القرآن والسنة واإلمجاع والقياس فإذا ضربنا اثنني يف أربعة يكون السنة واملخصصات نص من القرآن أو نص من 
الناتج مثان صور وهذه الصور كالتايل نبدأ أوال ابلكتاب الكتاب خيصص الكتاب الذي هو القرآن ابلقرآن هذه صورة 

أربع صور  كتاب ابلقياس هذهوخيصص الكتاب ابلسنة هذه صورة وخيصص الكتاب ابإلمجاع هذه صورة وخيصص ال
مث أنخذ املخصص الثاين السنة فالسنة ختصص ابلقرآن صورة والسنة ختصص ابلسنة هذه صورة والسنة ختصص 

  ابإلمجاع هذه صورة والسنة ختصص ابلقياس هذه صورة فهذه أربع صور أربع صور وأربع صور مثان صور
ة اآلحادية واملخِصصات مخسة القرآن والسنة املتواترة والسن وعلى سبيل التفصيل فاملخصصات ثالثة القرآن والسنة 
يكون الناتج مخس عشرة صورة ونفصلها على ما فصلنا  5×3املتواترة والسنة اآلحادية واإلمجاع والقياس فإذا ضربنا 

لكتاب يف الطريقة األوىل أنخذ الكتاب فنقول ختصيص الكتاب ابلكتاب ختصيص الكتاب ابلسنة املتواترة ختصيص ا
حادية ختصيص الكتاب ابإلمجاع ختصيص الكتاب ابلقياس هذه مخس مث أنخذ السنة املتواترة ختصيص ابلسنة اآل

السنة املتواترة ابلكتاب ختصيص السنة املتواترة ابلسنة املتواترة ختصيص السنة املتواترة ابلسنة اآلحادية ختصيص السنة 
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س مث أنخذ السنة اآلحادية ختصيص السنة اآلحادية ابلقياس فهذه مخ املتواترة ابإلمجاع ختصيص السنة املتواترة
  ابلقرآن

ختصيص السنة  ابلسنة اآلحادية  ختصيص السنة اآلحادي  ابلسنة املتواترة  ختصيص السنة اآلحادية
اتفق ابلقياس فهذه صور التخصيص ابلشرع هذه الصور بعضها قد  ختصيص السنة اآلحادية ابإلمجاع اآلحادية

شرعا وبعضها اختلف فيه العلماء والذي عليه اجلمهور والراجح أنه واقع والشيخ سيمثل ونشرح العلماء على وقوعه 
  ونزيد الشرح متثيال إن شاء هللا عز وجل

 
ثاةا قُ ُروٍء ۚ( قال رمحة هللا عليه مثال التخصيص الكتاب ابلكتاب قوله تعاىل )وااْلُمطالَّقااُت يارتاابَّْصنا أبِانُفِسِهنَّ ثا  الا

وُهنَّ خص ب ْحُتُم اْلُمْؤِمنااِت مثَّ طالَّْقُتُموُهنَّ ِمن ق اْبِل أان َتااسُّ ا الَِّذينا آماُنوا ِإذاا ناكا ا لاُكْم عالاْيِهنَّ قوله تعاىل )َيا أاي ُّها  فاما
ونااا ۖ( ٍة ت اْعتادُّ  ِمْن ِعدَّ

 
لف فإن وقوعه بني قطعي يف كتاب اء وال عربة خبالف من خاختصيص عموم القرآن ابلقرآن جائز عند مجاهري العلم

هللا سبحانه وتعاىل وقد ذكر الشيخ له مثاال يف قول هللا عز وجل واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء واملطلقات 
من  هذا عام يشمل كل مطلقة يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء يعين أن عدة املطلقة أن ترتبص ثالث حيض على الراجح

تفسري القرء فهذا عام إال أنه خص فمثال املطلقة اليت مل يُدَخل هبا رجل عقد على امرأة ومل يدخل أقوال أهل العلم يف 
هبا فطلقها فإنه ال عدة عليها ال ثالثة قروء وال غري ذلك واملقصود ابلدخول هنا إذا خال هبا خلوة يستطيع معها أن 

معها أن جيامعها فهذه مدخول هبا أما إذا عقد على مث خال هبا خلوة يستطيع جيامعها فإذا عقد الرجل على امرأة 
امرأة ومل يدخل هبا مبعىن مل خيلو هبا خلوة يستطيع أن جيامعها فيها فإنه مل يدخل هبا حىت لو خال هبا مثال يف بيت 

لو طلقها غري مدخول هبا وابلتايل أهلها ابجمللس حبيث ال يستطيع أن جيامعها لو أراد لوجود الناس فهذه مل يدخل هبا 
ْبِل أَن مَتَس وُهَن َفَما فليس عليها عدة لقول هللا عز وجل )اَي أَي  َها اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمنَاِت مُثَ طََلْقُتُموُهَن ِمن ق َ 

ملطلقة إذا كانت حامال رجل طلق لك اآلية ومن ذلك أيضا اَلُكْم َعَلْيِهَن ِمْن ِعَدٍة تَ ْعَتد وَنَاۖ  ( فهذه اآلية خصصت ت
امرأته وهي حامل فما عدهتا عدهتا أن تضع محلها ولو بقيت مدة أقل من مدة ثالثة قروء أو زادت على ذلك امرأة 

طلقها زوجها يف الشهر التاسع هي حامل يف الشهر التاسع فطلقها زوجها فولدت بعد يومني أو بعد ثالثة أايم 
زوجها وهي يف الشهر الثاين من احلمل فإنا ال خترج من العدة حىت تضع محلها  جت من العدة امرأة طلقهاخر 
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فخصت تلك اآلية العامة بقول هللا عز وجل )َوأُواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهَن أَن َيَضْعَن مَحَْلُهَن ۚ( فخصت تلك اآلية هبذه 
موم تلك اآلية املرأة اآليس من احمليض املرأة اليت لك اآلية أيضا خيرج من عاآلية فاملطلقة احلامل خرجت من عموم ت

انقطع حيضها وأيست من احليض لو طلقها زوجها إذا قلنا البد من ثالثة قروء ستبقى يف العدة إىل أن متوت ألنا ما 
ر املثل مث إن زوجها قد حتيض وكذلك املرأة املزوجة قبل أن حتيض صغرية قبل أن تبلغ زوجها أبوها من كفء مبه

طلقها قبل أن تصبح من ذوات احليض فهنا عدهتا هاتني املرأتني ثالثة شهور لقول هللا عز وجل )َوالاَلِئي يَِئْسَن ِمَن 
ُتْم َفِعَدهُتَُن َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالاَلِئي مَلْ حيَِْضَن ۚ( فجعل هللا عد  تصل إىل ة اآليسة واملرأة اليت ملاْلَمِحيِض ِمن نِ َساِئُكْم ِإِن اْرتَ ب ْ

احليض بعد ثالثة أشهر فخرج هذا من عموم اآلية السابقة فإن قال قائل طيب ما الفرق بني ثالثة قروء وثالثة أشهر 
نقول ثالثة قروء تعين ثالثة حيض وقد يكون ذلك أقل من ثالثة أشهر فبينهما فرق أيضا هناك أمثلة أخرى منها قول 

َكاِت َحىَتٰ يُ ْؤِمَن ۚ( املشركات هذا لفظ عام يشمل كل مشركة فيدخل يف ذلك اَل تَنِكُحوا اْلُمْشِر هللا عز وجل )وَ 
اليهودية والنصرانية فإن اليهودية مشركة والنصرانية مشركة ليست موحدة يقينا فتدخل يف عموم اآلية إال أن هذا 

ُتُموُهَن ُأُجوَرُهَن( َن اَلِذيَن أُوتُوا االعموم خص بقول هللا سبحانه وتعاىل )َواْلُمْحَصنَاُت مِ  ْلِكتَاَب ِمن قَ ْبِلُكْم ِإَذا آتَ ي ْ
فأحل هللا للمسلم أن ينكح اليهودية أو النصرانية بشرط أن تكون عفيفة ليست متساهلة يف عرضها وأن يعطيها 

عفيفة نا مشركة بشرط أن تكون  مهرها فخصت تلك اآلية هبذه اآلية فيجوز للمسلم أن يتزوج يعين الكتابية مع كو 
  وأن يعطيها مهرها

 
 قال رمحه هللا :

ظِه اْْلُنث ايا  ِر ِمْثُل حا دُِكْم ۖ لِلذَّكا ُ يف أاْوالا نْيِ ۚ( ومثال ختصيص الكتاب ابلسنة آَيت املواريث كقوله تعاىل )يُوِصيُكُم اَّللَّ
  مالكافر وال الكافر املسلصلى هللا عليه وعلى آله وسلم ال يرث املسلم  وحنوها خص بقوله

 
ختصيص الكتاب ابلسنة سواء كانت متواترة أو آحادا جائز عند مجهور العلماء وهو الراجح وهو واقع الشك فيه من 

اآلية عامة تشمل ذلك قول هللا عز وجل كما قال الشيخ )يُوِصيُكُم اَّلَلُ يِف أَْواَلدُِكْم ۖ لِلذََكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنثَ َينْيِ ۚ( فهذه 
ان الولد كافرا أو كان مسلما يوصيكم هللا يف أوالدكم طيب هذا الولد والعياذ ابهلل كافر أليس ولدا له كل ولد سواء ك

صلى هللا عليه  بلى هو ولد له وهذا الولد مسلم أليس ولدا له بلى ولد له فهذه اآلية عامة إال أنا خصت بقول النب
ق عليه رواه الشيخان فهنا خرج الولد الكافر فإنه ال يورث افر وال يرث الكافر املسلم متفوسلم ال يرث املسلم الك
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صلى هللا عليه وسلم وكذلك مما يتعلق يعين هبذا أيضا الولد القاتل  فخصص الولد الكافر من عموم اآلية حبديث النب
 لِلذََكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنثَ َينْيِ ۚ( وهو ُم اَّلَلُ يف أَْواَلدُِكْم ۖلو أن الولد قتل والده فإنه ال يرث مع أن هللا عز وجل قال )يُوِصيكُ 

صلى هللا عليه وسلم ليس لقاتل مرياث كما رواه ابن  ولد مع كونه قاتال إال أنه خص من عموم اآلية بقول النب
داود وصححه األلباين فخرج  صلى هللا عليه وسلم ال يرث القاتل شيئا كما رواه أبو ماجه وصححه األلباين وبقوله

لد القاتل من عموم قول هللا عز وجل يوصيكم هللا يف أوالدكم ابلسنة أيضا جاء قول هللا عز وجل )وأحل لكم ما الو 
صلى هللا عليه  وراء ذلكم( فأابح هللا عز وجل نكاح من مل تسمى من احملرمات يف اآلية إال أن هذا خص بقول النب

عليه فإذا كان الرجل متزوجا امرأة فإنه حيرم عليه أن يتزوج  على عمتها وال على خالتها متفقوسلم ال تنكح املرأة 
عمتها مادامت امراته حتته يف عصمته وال حيل له أن يتزوج خالتها فخص العموم يف اآلية هبذا احلديث الصحيح عن 

أيديهما  وجل والسارق والسارقة فاقطعوا صلى هللا عليه وسلم ومن أمثلة ختصيص الكتاب ابلسنة قول هللا عز النب
وهذا عام يشمل كل سارق ولو سرق رايال ألنه يسمى سارقا فيدخل يف هذا العموم إال أنه خصص مبن سرق نصااب 

صلى هللا  فأكثر فخص منه من سرق دون النصاب فإنه ال تقطع يده حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت قال النب
ويف رواية عند مسلم ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار  ربع دينار فصاعدا متفق عليه عليه وسلم تقطع اليد يف

فصاعدا إذن إذا سرق السارق ربع دينار فإن يده تقطع إذا سرق أكثر فإن يده تقطع لكن إذا سرق أقل من ربع 
ة هبذا احلديث الصحيح عن دينار فإن يده ال تقطع مع أن عموم اآلية يشمل هذا السارق لكن اآلية خصصت ابلسن 

صلى هللا عليه وسلم كذلك أيضا يف اآلية اليت قدمناها )يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني( فإن  النب
صلى هللا عليه وسلم إال أن هذا خص بقول  صلى هللا عليه وسلم فيدخل يف ذلك أوالد النب بعمومه يشمل النب هذا
تفق عليه احلديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي هللا عنه وسلم ال نورث ما تركناه صدقة مصلى هللا عليه  النب

صلى هللا عليه وسلم من اآلية  صلى هللا عليه وسلم قال ال نورث ماتركناه صدقة فخص أوالد الرسول وأرضاه أن النب
لسنة ا وهذه أمثلة لتخصيص القرآن ابهبذا احلديث الصحيح إذن اي أحبة ختصيص القرآن ابلسنة واقع وقد وقع كثري 

وحىت نربط الصور ببعضها نذكر ختصيص السنة ابلكتاب وإن كان الشيخ سيذكرها متأخرا لكن حىت ترتبط الصور 
ختص ابلقرآن من ذلك مثال   فإن السنة سواء كانت متواترة أو آحادية ومل يكن عند السلف تفريق بينهما يف األحكام

 هلن سبيال البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب ابلثيب  عليه وسلم خذوا عندي قد جعل هللاصلى هللا  قول النب
جلد مائة والرجم البكر ابلبكر الزانية البكر ابمرأة بكر ما عقوبته جلد مائة ونفي سنة وهذا يشمل كل زان بكر سواء 

ٍة فَ َعَلْيِهَن ِنْصُف َما َعَلى َن فَِإْن أََتنْيَ ِبَفاِحشَ كان حرا أو عبدا إال أن هذا خص بقول هللا عز وجل )فَِإَذا ُأْحصِ 
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اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب( فاألمة إذا زنت فإن عليها نصف ما على احملصنة احلرة من العذاب فتجلد أربعني جلدة 
صت منه األمة هبذه اآلية فهذا العموم يف السنة البكر ابلبكر جلد مائة ونفي سنة الذي يشمل احلر والعبد واألمة خ

إبمجاع العلماء ولذلك قال ابن املنذر أمجع العلماء على أن األمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على وهذا 
احلرة البكر من اجللد أمجع العلماء على أن األمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على احلرة البكر من اجللد هذا 

أوىل إذا كانت األمة إذا تزوجت فزنت والعياذ ابهلل زوجت طيب إذا مل تتزوج من ابب حمل إمجاع طيب هذا إذا ت
فحدها أن جتلد أربعني جلدة فمن ابب أوىل إذا مل تتزوج فزنت فإن حدها أن جتلد أربعني جلدة مث اختلف العلماء 

ال بعض العلماء نعم تغرب يف التغريب هل تغرب األمة عرفنا أنا جتلد أربعني جلدة ابإلمجاع طيب هل تغرب ق
صلى هللا عليه وسلم قال البكر ابلبكر جلد مائة إذن جتلد كم مخسني أان قلت أربعني ألين  نة ألن النبنصف س

ذهبت إىل القذف ونفي سنة فلما نصفنا اجللد ابإلمجاع وقلنا جتلد مخسني قالوا ننصف التغريب فتغرب نصف سنة 
 هذه ليست عقوبة خاصة عليها تتعدى إىل ة ألن يف هذا عقوبة لسيدها يعينوقال بعض أهل العلم ال تغرب األم

سيدها فإن مصلحته فيها تتعطل نصف سنة وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يرجح أنا تغرب نصف فتجلد 
أمرت أن  صلى هللا عليه وسلم قال مخسني جلدة وتغرب نصف سنة أيضا من أمثلة ختصيص السنة ابلكتاب أن النب

وا ال إله إال هللا كما يف الصحيحني أمرت يعين أن هللا أمرين أن أقاتل الناس أي غري املسلمني أقاتل الناس حىت يقول
صلى هللا عليه وسلم حىت يقولوا  حىت يقولوا ال إله إال هللا والناس هنا لفظ عام يشمل مجيع املشركني أن يقاتلهم النب

يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون فإذا أعطوا اجلزية فإنه  لعموم خص بقول هللا عز وجل حىتال إله إال هللا لكن هذا ا
جيب أن يكف عنهم مع أن الذي يف احلديث أنم يقاتلون حىت يقولوا ال إله إال هللا لكن يف هذه اآلية خرج من 

ض أهل العلم هم أهل الكتاب أعطى اجلزية مث اختلف العماء كما قدمنا لكم من الذين يدخلون يف هذا فقال بع
ل بعض أهل العلم هم أهل الكتاب واجملوس وقال بعض أهل العلم هم كل كافر إال العرب فالعرب ما تقبل منهم وقا

اجلزية إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا وقال بعض أهل العلم هو على العموم يشمل اجلميع فهذا احلديث خص هبذه 
تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ متفق عليه فهذا صلى هللا عليه وسلم ال  رسولنااآلية أيضا من ذلك ختصيص قول 

احلديث عام أنه ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ والوضوء معلوم وهو الذي يكون ابملاء خص هذا العموم بقول 
ه صالته وهو مل يتوضأ إذا هللا عز وجل )فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا( فخرج من مل جيد املاء فإن هللا يقبل من

  صلى هللا عليه وسلم هبذه اآلية فخص هذا العموم يف سنة النب تيمم
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صلى هللا عليه وسلم أنه  ختصيص السنة ابلسنة حىت ترتبط الصور عندان حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النب
 العشر رواه البخاري قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي العشر وما سقي ابلنضح نصف 

ا فيما عام سقت السماء والعيون أو كان عثراي العشر فهذا عام يشمل كل مثر خرج ابلسقي إال أنه خص إحلظوا هن
صلى هللا عليه وسلم أنه قال ليس فيما أقل من  حبديث آخر وهو حديث أيب سعيد اخلذري رضي هللا عنه عن النب

ن ما خيرج أقل من مخسة أوسق يعين لك احلديث هبذا احلديث فإذا كامخسة أوسق صدقة متفق عليه فخص عموم ذ
أقل من ثالث مائة صاع فإنه ال زكاة فيه وبعض أهل العلم أخذ منه ختصيصا آخر وهو أن الذي خترج منه الزكاة من 

  غريه ألن احلديث جاء يف الكيل الثمار هو ما يكال دون
 

 قال رمحة هللا عليه :
اءا فااْجِلُدوُهْم ب ابإلمجاع قوله تعاىل )واالَّ ومثال ختصيص الكتا  دا ُتوا أبِاْرب اعاِة ُشها ْ أيْا ِذينا ي اْرُمونا اْلُمْحصانااِت مثَّ َلا

ًة( خص ابإلمجاع على أن الرقيق القاذف جيلد أربعني هكذا مثل كثري من اْلصوليني وفيه نظر لثبوت  ْلدا مثاااِننيا جا
 سليما .  اخلالف يف ذلك وَل أجد له مثاال

 
تفق األصوليون على أن الكتاب خيصص ابإلمجاع ومرادهم هبذا وانتبهوا أن أهل اإلمجاع جيمعون نعم أيها الفضالء ا

على ختصيص العام فيجمعون على حكم خيرجونه من العام ويكون مستندهم دليال خيصص به فمن أييت بعدهم جيزم 
وقد جيهل الدليل وقد يعلم الدليل  ا العلماء خارجة عن عموم اآليةأن هذه اآلية خمصصة وأن الصورة اليت أمجع عليه

صلى هللا  أغناه فإن أمة حممد لكن اإلمجاع أغناه قد يعرف الدليل ملاذا خصت هذه اآلية وقد ال يعرف لكن اإلمجاع
نا أن هذه عليه وسلم ال جتتمع على ابطل فإذا أمجعت األمة على شيء وكانت هذه الصورة خمرجة عن العموم جزم

الصورة خرجت من عموم اآلية ومن ذلك قول هللا عز وجل يف املثال الذي ذكره الشيخ  اآلية خمصصة وأن هذه
مى حمصنا أو حمصنة حرا أو )َواَلِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت مُثَ مَلْ أَيْتُوا أِبَْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة( إذن من ر 

شهود يصدقونه وطالب املقذوف حبقه فإن القاذف جيلد مثانني جلدة وهذا العموم خص عبدا ابلزىن مث مل أيت أبربعة 
ابإلمجاع على أن العبد إذا قذف جيلد أربعني جلدة هكذا ذكر كثري من األصوليني قالوا هذه اآلية اليت هي عامة 

لدة ابإلمجاع الشيخ ابن بد إذا قذف فإنه جيلد أربعني جتشمل احلر والعبد إذا قذف حمصنا خصت وأخرج منها الع
عثيمني رمحه هللا قال هكذا مثل كثري من األصوليني ويف هذا التمثيل نظر لثبوت اخلالف ومل أجد له مثاال سليما طبعا 
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إن العبد إذا  الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا قال هذا فيه نظر ألنه نقل اخلالف عن بعض الصحابة وبعض التابعني وقالوا 
لد مثانني جلدة كاحلر فقال الشيخ هذا اإلمجاع فيه نظر لكن الذين مثلوا هبذا املثال ثبت عندهم  قذف حمصنا فإنه جي

اإلمجاع إما ألن اخلالف احملكي مل يثبت عندهم وإما ألن هذا اخلالف قد انقرض بعد ذلك وأمجعت األمة عرب 
دي وهللا أعلم هو ثبوت هذا اإلمجاع هبذا ه جيلد أربعني جلدة واألظهر عنالقرون بعد ذلك على أن العبد لو قذف فإن

االعتقاد وهو أن األمة يف صدرها قد اختلفت على قولني مث انقرض أحد القولني وأمجعت األمة على القول اآلخر 
  وهو أن العبد جيلد أربعني جلدة إذا قذف حمصنا

 عز وجل )اَي أَي  َها اَلِذيَن آَمُنوا ِإَذا  وليني يف مثال آخر وهو قول هللاأيضا ختصيص الكتاب ابإلمجاع مثل له بعض األص
دخل يف ذلك نُوِدَي لِلَصالِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّلَلِ( اي أيها الذين آمنوا هذا عام يشمل مجيع املؤمنني وي

عبيد والنساء فإنه ال يلزمهم خصت ابإلمجاع فخرج من األمر الالنساء ويدخل يف ذلك العبيد إال أن هذه اآلية 
السعي إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة وهذا حمل إمجاع من العلماء أيضا مثل له بعض أهل العلم ومنهم فيما أتذكر 

ل كل ابن حزم بقول هللا عز وجل )حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون( حىت يعطوا اجلزية وهذا لفظ عام يشم
و ربع رايل أو مخسة قروش أو حبة أرز أو حفنة قمح فإنا كلها تدخل يف لفظ اجلزية جزية ولو كانت نصف رايل أ

إال أن العلماء قد أمجعوا على أنه لو بذل ماال قيمة له ال حيقن دمه لو أعطاان فلسا يف القدمي يقولون هكذا لو أعطاان 
ف رايل فإنه ال حيقن دمه لو جاءان حبفنة أرز يوم لو أعطاان ربع رايل وال نصفلسا أو فلسني فإنه ال حيقن دمه نقول ال

ال حيقن دمه وال تقبل منه وهذا ابإلمجاع فخصت اآلية ابإلمجاع أيضا مثل له بعض  يف كفه وقال هذه جزية فإنه
لكنه خصص  األصوليني بتخصيص قول هللا عز وجل أو ما ملكت أميانكم فإنه عام يف حل كل مملوكة كل أمة

ململوكة إذا كانت أختا من الرضاع اململوكة إذا كانت أختا من الرضاع فإنه ال حيل وطؤها ابإلمجاع على حرمة ا
 فتخصص اآلية هبذا اإلمجاع أيضا مثل له بعض األصوليني بقول هللا عز وجل )يُوِصيُكُم اَّلَلُ يِف أَْواَلدُِكْم ۖ لِلذََكِر ِمْثلُ 

ر والولد اململوك ولكن اآلية خصصت ابإلمجاع على أن العبد ال يرث أمجع  ۚ ( فإن هذا يشمل الولد احلَحظِ  اأْلُنثَ َينْيِ 
العلماء على أن العبد ال يرث فإذا كان الولد عبدا فإنه ال يرث فخصت اآلية ابإلمجاع كذلك يف قول هللا عز وجل 

خوة ألم فإنم حظ األنثيني لكن خص من ذلك اإل)للذكر مثل حظ األنثيني( هذه القاعدة العامة أن للذكر مثل 
أيخذون ابلسوية ذكراان وإاناث وهذا ابإلمجاع فخص قول هللا عز وجل للذكر مثل حظ األنثيني ابإلمجاع على أن 

  اإلخوة ألم يرثون ابلسوية ذكورا وإاناث
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 قال رمحه هللا :
الزَّاين فااْجِلُدوا ُكلَّ وااالكتاب ابلقياس قوله تعاىل  ومثال ختصيص ٍة ۖ ( خص بقياس )الزَّانِياُة وا ْلدا ا ِمائاةا جا ُهما ِحٍد ِمن ْ

  العبد الزاين على اْلمة يف تنصيف العذاب واالقتصار على مخسني جلدة على املشهور
 
ُهَما ِماَئَة يعين مثال ختصيص الكتاب ابلقياس ختصيص قول هللا عز وجل )الزَانَِيُة َوالزَاين فَاْجلِ   ُدوا ُكَل َواِحٍد ِمن ْ

( فإن هذا يشمل احلر واحلرة والعبد واألمة أما األمة فكما تقدم معنا خرجت ابلكتاب بقي العبد هل العبد َجْلَدٍة ۖ
مثل احلر إذا زىن جيلد مائة جلدة أو مثل األمة إذا زىن جيلد مخسني جلدة الحظوا اي إخوة يف القرآن جاء بيان حد 

العبد هو يدخل يف عموم اآلية ويشبه األمة فقال أكثر  ين عموما وجاء بيان حد األمة على التنصيف وسكت عنالزا
الفقهاء وبعضهم حيكيه إمجاعا إن العبد مثل األمة إذا زىن جيلد مخسني جلدة قياسا على األمة جبامع الرق يف كل 

  األمة فخص العبد من عموم اآلية ابلقياسالعلة اجلامعة الرق هذا رقيق وهذا رقيق فيقاس العبد على 
 

 ه هللا :قال رمح
صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا  ومثال ختصيص السنة ابلكتاب قوله

ْوِم اآْلِخِر واالا حُيارِهُمونا ماا وأن حممدا رسول هللا واحلديث خص بقوله تعاىل )قااتُِلوا الَِّذينا الا يُ ْؤِمُنونا اِبَّللَِّ واالا  اِبْلي ا
رَّما  ٰ يُ ْعُطوا اجْلِْزياةا عان ياٍد وا  حا ىتَّ ُ واراُسولُُه واالا ياِديُنونا ِدينا احلْاقِه ِمنا الَِّذينا أُوُتوا اْلِكتاابا حا (اَّللَّ  ُهْم صااِغُرونا

 
  صور املتشاهبةنعم هذا شرحناه قدمناه من أجل اجتماع الصور حىت ال نفرق بني ال

 
 قال رمحه هللا :

صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم فيما سقت السماء العشب خص بقوله ابلسنة قوله ومثال التخصيص السنة
  عليه وسلم ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة

 
  وهذا أيضا شرحناه
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 قال رمحه هللا :
 وَل أجد مثاال لتخصيص السنة ابإلمجاع 

 
اال له واألصوليون مثلوا له فمثل له نعم ختصيص السنة ابإلمجاع هو جائز ابتفاق األصوليني والشيخ يقول مل أجد مث

صلى هللا عليه وسلم إن املاء طهور ال ينجسه شيء رواه أبود داود والرتمذي  بعض األصوليني بتخصيص قول رسولنا
صححه األلباين الحظوا اي إخوة إن املاء طهور ال ينجسه شيء هذا عام ال ينجسه شيء هذا يشمل لو والنسائي و 

صلى هللا عليه وسلم قال ال ينجسه شيء فإن هذا العموم خص  وقع يف املاء جناسة فإن النب وقع يف املاء طاهر أو
عمه أو رحيه ينجس واضح ال ينجسه شيء عام ابإلمجاع على أنه إذا وقعت جناسة يف املاء الطهور فغريت لونه أو ط

فإنه جنس ابإلمجاع إذن خصت  خص منه شيء وهو إذا وقعت جناسة ابملاء الطهور فغريت لونه أو طعمه أو رحيه
السنة هنا ابإلمجاع وأما احلديث الذي يذكر يف هذا فهو ضعيف كما قرران يف شرحنا لدليل الطالب إذن ليس 

صلى هللا عليه  اإلمجاع على أنه ينجس أيضا مثل له بعضهم بتخصيص حديث النبخمصصا وإنا املخصص هنا 
صلى هللا عليه وسلم نى  ائع واملبتاع وهذا احلديث يف الصحيحني إذن النبوسلم أنه نى عن بيع الثمار حىت نى الب

يدل على أنه ال جيوز بيع عن بيع الثمار مطلقا حىت يبدو صالحها فإذا بدا صالحها جاز بيعها إذن هذا احلديث 
الحها بشرط القطع الثمار قبل بدو صالحها إال أن هذا العموم خص ابإلمجاع على أنه جيوز بيع الثمار قبل بدو ص

فورا يعين اي إخوة إنسان عنده ذرة زارع ذرة قبل أن يشتد احلب ال جيوز أن يبيعها إال يف حالة واحدة إذا جاءه 
اآلن أان أريده علف لدوايب أشرتيه منك اآلن وأقطعه فورا فإن هذا جائز ابالتفاق  شخص وقال أشرتيه منك وأقطعه
سيقطع فورا وإذا قطع فورا هل تصيبه عاهة ماتصيبه عاهة فهنا خصت هذه احلالة  ملاذا ألنه لن تصيبه عاهة بعد هذا

  من عموم احلديث ابإلمجاع فهذا مثال لتخصيص احلديث ابإلمجاع
 

 ليه :قال رمحة هللا ع
  صلى هللا عليه وسلم البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام ومثال ختصيص السنة ابلقياس قوله

  اْلمة بتنصيف العذاب واالقتصار على مخسني جلدة على املشهورعلى  خص بقياس العبد
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عليه وسلم قال البكر صلى هللا  هذا ذكرانه مثاال يف ختصيص الكتاب ابلقياس هذا أيضا ختصيص السنة ابلقياس النب
كما تقدم   ابلبكر جلد مائة وتغريب عام أو ونفي سنة هذا يشمل احلر واحلرة والعبد واألمة وخصت األمة ابلكتاب

معنا وخص العبد ابلقياس على األمة يف تنصيف العذاب أبن جيلد مخسني جلدة مث اختلف العلماء هل يغرب أو ال 
لسنة ابلقياس وهبذا اكتملت صور التخصيص اليت يذكرها العلماء ومثلنا يغرب كما ذكران يف األمة فهنا خصت ا
 السنة املتواترة والسنة اآلحادية ألن السلف ال يفرقون بينهما يف التفريق بني جلميع الصور وألغينا بعض الصور ألغينا

نتهينا من مباحث األحكام فالسنة حجة سواء كانت متواترة أو كانت آحادية وأحكامهما واحدة وهبذا نكون ا
 . العام
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 املطلق واملقيد 
 

 
ن املطلق فيه عموم ولكنه عموم خاص فهو عموم بديل وليس األصولييون يذكرون املطلق واملقيد بعد العام واخلاص أل

ويذكرونه بعد العام كعموم العام ولذلك ال يذكره األصولييون يف مباحث العام ألن عمومه خيتلف عن عموم العام 
ماء مباشرة ألن فيه نوع عموم فهو يشبه العام ولذلك يذكرونه بعده إذن جتد هنا جوااب لسؤالني ملاذا ال يذكر العل

املطلق يف مباحث العام واجلواب ألن عمومه خيتلف عن عموم العام كما سيأتينا بعد قليل ان شاء هللا عز وجل 
اء املطلق بعد العام واجلواب ألن فيه نوع عموم ففيه نوع من العموم سنذكره ونبينه إن والسؤال الثاين ملاذا يذكر العلم

 شاء هللا عز وجل
  

 غة ضد املقيدتعريف املطلق :املطلق ل
 

املطلق يف اللغة هو املرسل واملخلى يقال أطلق املاشية أي أرسلها لرتعى ويقال أطلق األسري أي خال سبيله فاملطلق يف 
العرب هو املرسل واملخلى وهذا مناسب للمطلق عند علماء األصول ألن املطلق مرسل من القيود وخمال عن لغة 
 القيود 

 
 بال قيد كقوله تعاىل وحترير رقبة من قبل أن يتماسا واصطالحا ما دل على احلقيقة

 
مبعىن أن يذكر الشيء ابمسه فقط وال يقرن صطالح مبعناه العام هو ما خلي من القيود اليت تقلل شيوعه املطلق يف اال

ها به وصف وال يقرن به شرط وال زمان وال عدد وال شيء مما يشبه ذلك كقول هللا عز وجل فتحرير رقبة رقبة ذكر 
ابمسها رقبة ومل يذكر هلا قيدا فخلت من القيود فأصبحت شائعة يف مجيع الرقاب فيدخل يف ذلك الرقبة العربية والرقبة  

ة ورقبة الذكر ورقبة األنثى والرقبة املؤمنة والرقبة الكافرة فاملطلق أن يذكر الشيء ابمسه ويُ ْعرى من قيود تقلل األعجمي
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ف وال عدد وال مكان وال زمان وال مايشبه ذلك كقويل مثال أكرم رجال فإين شيوعه يف جنسه فال يذكر معه وص
يال أو قصريا عاملا أو أميا عربيا أو أعجميا فهو شائع يف ذكرت الرجل ابمسه رجال فهذا يشمل كل رجل سواء كان طو 

ولكن هذا الفرد   جنسه ولذلك املطلق يف اصطالح األصوليني مادل على فرد شائع يف جنسه املطلق يدل على فرد
شائع يف اجلنس فيصدق أبي فرد ابجلنس إذا قلت لك أكرم رجال فإنك لو أكرمت رجال من الرجال فقد امتثلت 

طلق دلك على فرد هو الرجل هذا الرجل ولكن هذا الرجل شائع يف جنسه حبيث متتثل لو أكرمت أي رجل ألن امل
ل الشيخ ومعىن هذا التعريف أن املطلق هو اللفظ الذي يدل فهذا هو املطلق عند األصوليني وعرفه بعضهم كما قا

زمان أو مكان فمثال قولنا حصان  من وحدة أو شرط أو وصف أو على احلقيقة من حيث هي بدون اعتبار أي قيد
حصان هذا يدل على احليوان الصاهل املعروف من غري قيد فلم يعترب هبذا اللفظ قيد من القيود اليت تقلل من شيوعه 

انتشاره فلم يوصف بوصف ومل يشرتط فيه شرط ومل يقيد مبكان وال بزمان فهذا هو املطلق ومجع بعض العلماء بني و 
طلق هو اللفظ املتناول لواحد غري معني ابعتبار حقيقة شاملة جلنسه فهو لفظ يتناول فردا ولكن التعريفني فقال امل

اجلنس يصدق عليه وإذا فعل املطلوب لفرد من اجلنس برئت  هذا الفرد غري معني بل هو شائع يف جنسه فأي فرد من 
 الذمة .

  
  على مطلق احلقيقة فقطوخرج بقولنا ما دل على احلقيقة العام ْلنه يدل على العموم ال

 
معىن مادل على احلقيقة أنه ما دل على ماهية الشيء وماهية الشيء كما يقول العلماء هي املفهوم املشرتك الذي 

د رجل هذه حقيقة جنس الرجال املفهوم املشرتك الذي جيمع الرجال مجيع أنم رجال مث يتفاوتون منهم جيمع األفرا
هم أعجمي منهم مسلم منهم كافر لكن احلقيقة أو املاهية اليت تشمل مجيع األفراد  طويل منهم قصري منهم عريب من

راد العام هو عموم اللفظ أما الذي جيمع أفراد هي الرجل فهذا املراد ابحلقيقة وهذا خيرج العام ألن الذي جيمع أف
املطلق أن مشول األفراد يف العام بعموم املطلق فهو اجلنس املاهية اليت تشمل مجيع األفراد وهذا أحد الفروق بني العام و 

أن استغراق اللفظ أما مشول األفراد يف املطلق فهي ابملاهية ابحلقيقة الشاملة جلميع األفراد من الفروق بينهما أيضا 
العام ألفراده مشويل فيدخل فيه مجيع األفراد دفعة واحدة أما استغراق املطلق ألفراده فهو بديل مثال ذلك الغرفة 

لكرسي العام مثل الغرفة واملطلق مثل الكرسي الغرفة تشمل مجيع ساكنيها دفعة واحدة يدخل مجيع السكان يف وا
حل لكل فرد يدخل الغرفة لكن ما ميكن أن جيلسوا عليه دفعة واحدة وإنا الغرفة دفعة واحدة أما الكرسي فالكرسي صا
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لون فيه دفعة واحدة لكن املكان الذي خلف اإلمام هذا على سبيل البدل املسجد مثل العام ألن مجيع املصلني يدخ
جاء زيد ميكن أن  مثل املطلق ألنه ما ميكن أن مجيع املصلني يقفون خلف اإلمام مباشرة لكن على سبيل البدلية لو

يقف لو جاء عمر ميكن أن يقف لو جاء خالد ميكن أن يقف إذا عموم العام مشويل يشمل مجيع االفراد دفعة واحدة 
ما عموم املطلق فهو عموم بديل إذا قلت لك أكرم الرجال يف املسجد أعطيتك مبلغا من املال وقلت أكرم الرجال أ

ذمتك ال تربأ حىت تكرم مجيع الرجال لو تركت رجال واحدا منهم مل تكرمه  يف املسجد أو أكرم الرجال يف الصف فإن
عمومه مشويل يشمل مجيع األفراد لكن لو أعطيتك مبلغا وقلت مل تربأ ذمتك ألين عندما أقول أكرم الرجال فهذا عام ف

برئت ذمتك   مت زيداأكرم رجال أكرم طالبا فإنك إذا أكرمت رجال من الرجال برئت ذمتك لكنه ليس معينا لو أكر 
لو أكرمت عمرا برئت ذمتك لو أكرمت خالدا برئت ذمتك إذا املطلق فيه عموم ولكنه عموم بديل ليس دفعة واحدة 

أما العام فعمومه يعين مشويل ولو قلت لك مثال صافح الرجال يف اجمللس فإنك ال تكون ممتثال أمري حىت تصافح 
يعاديك من الرجال الذين يف اجمللس فلم تصافحه فإنك ال تكون قد  مجيع الرجال يف اجمللس فلو كان لك شخص

واحدا امتثلت أمري أيضا من الفروق بني امتثلت أمري لكن لو قلت لك صافح رجال يف اجمللس فصافحت رجال 
ي مطلقة العام واملطلق فرق من جهة النكرة فإن النكرة يف سياق النفي أو النهي عامة أما النكرة يف سياق اإلثبات فه

لو قلت لك ال تكلم رجال اليوم رجل هنا نكرة يف سياق النفي فهي هنا مباشرة تعرف أنا للعموم كما تقدم معنا 
أي رجل يف ذلك اليوم لكن لو قلت لك كلم رجال فرجل هنا نكرة يف سياق اإلثبات ليس يف سياق النفي فال تكلم 

ني العام واملطلق يف النكرة فإذا كانت النكرة يف سياق ني أو وال يف سياق النهي فتكون مطلقة إذن يظهر الفرق ب
أما إذا كانت يف سياق اإلثبات فهي مطلقة إثبات فهي عامة وإذا كانت النكرة يف سياق نفي أو ني فهي عامة 

العام أو وهذه عالمة يعرف هبا طالب العلم املطلق من العام أيضا من الفروق بينهما عند أهل العلم أن تقليل أفراد 
تقليل مشول أفراد العام يسمى ختصيصا أما تقليل شيوع املطلق فيسمى تقييدا أيضا من الفروق بينهما وهذا فرق مهم 

م اخلاص خيالف حكم العام ولذلك كان التخصيص إخراجا أما حكم املقيد فإنه يوافق حكم املطلق ولذلك أن حك
لفي خسر إال الذين ’آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق  كان التقييد تقليال أمثل لكم والعصر إن اإلنسان

اإلنسان يف  ذا العام هذا حكم العاموتواصوا ابلصرب والعصر إن اإلنسان إن جنس اإلنسان ماحكمه يف خسر ه
خسر إال الذين آمنوا هذا ختصيص فحكم اخلاص هنا خيالف حكم العام فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا 

وتواصوا ابلصرب هل هم يف خسر ال بل هو يف ربح وفالح وفوز إذا حكم اخلاص خيالف حكم العام أما حكم  ابحلق
طلق قلت لك أكرم رجال هذا مطلق قلت أكرم رجال طويال هذا مقيد هل بينهما اختالف املقيد فإنه يوافق حكم امل



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

352 

 لل الشيوع واالنتشاريف احلكم ال أكرم أكرم فاحلكم سواء غري أنه زيد يف املطلق قيد ق
  

 وخرج بقولنا بال قيد املقيد
 

 وسيأيت تعريف املقيد
  

  وهتعريف املقيد املقيد لغة ماجعل به قيد من بعري وحن
 

املقيد يف لغة العرب اي إخوة ماجعل فيه قيد وأصل القيد هو احلبل يوضع يف رقبة الدابة أو يف رجلها ليمنعها من 
 واملقيد يف لغة العرب االنطالق فهذا هو أصل القيد

  
 واصطالحا ما دل على احلقيقة بقيد كقوله تعاىل وحترير رقبة مؤمنة

 
أن يذكر اللفظ مقروان بوصف أو شرط أو زمان أو عدد أو مايشبه ذلك فإذا قلت املقيد يف االصطالح مبعناه العام 

ن صلى فهذا مقيد ألنك ذكرت فيه رجل طويل فهذا مقيد ملاذا ألنك قرنت اللفظ بوصف وإذا قلت أكرم رجال إ
املدينة فهذا شرطا وإن قلت أكرم رجال يف رمضان فهذا مقيد ألنك ذكرت فيه زماان وإذا قلت مثال أكرم رجال يف 

مقيد ألنك ذكرت فيه مكاان ولو قلت مثال أكرم طالبا يف اجلامعة فهذا مقيد ألنك ذكرت فيه مكاان وعرف 
يخ ألنه ما دل على احلقيقة بقيد فهو يدل على املاهية املشرتكة اليت تشمل األفراد  ابصطالح األصوليني كما ذكر الش

جال طويال أكرم رجال رجل هذا هو احلقيقة اجلامعة للرجال طويال غري أنه يذكر فيه قيد عندما أقول لك أكرم ر 
لجنس غري أين زدت فيه قيدا عندما أقول أكرم رجال طويال فإين ذكرت لك وإن دل على احلقيقة واملاهية الشاملة ل

نس  فقل الشيوع عندما قلت لك أكرم رجال طويال هل هذا أصبح يدل على رجل واحد فقط ال الزال يدل على اجل
لكن زدان فيه قيدا قلل شيوعه فخرج الرجال القصار وبقي الطوال ولذلك املقيد اي إخوة يكون مطلقا من وجه مقيدا 

هة األوىل أنه يبقى شامال للجنس مع التقليل ووجه آخر أنه من جهة بقية من وجه يكون مطلقا من جهتني اجل
قي مطلقا من جهة كونه عربيا أو أعجميا من جهة الصفات يبقى مطلقا عندما قلت لك أكرم رجال طويال طيب ب
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ريف والتقييد كونه مسلما أو كافرا فيكون مطلقا من هذا الوجه ويكون مقيدا ابعتبار ذكر القيد فهذا معىن هذا التع
قد يكون ابللفظ قد يكون بكالم مثل أكرم رجال طويال القيد ما الذي دل عليه اللفظ الكالم وقد يكون ابلنية كأن 

ول هلل علي أن أحج وأنت تقصد بعد ثالث سنوات من جهة اللفظ هذا مطلق هلل علي أن أحج مىت غري مقيد تق
م ابلنية وقد يكون التقييد بداللة العادة كما لو قلت لك لكن بنيتك نويت بعد ثالث سنوات فيقيد هذا الكال

أبان ال أنكل إال   إذا جرت عادتنا يف البلد إشرتي يل حلما طبعا حلما هنا نكرة يف سياق اإلثبات فتكون مطلقة لكن
لت لك إشرتي حلم اإلبل ال أنكل مسكا وال أنكل دجاجا وال أنكل غنما وال أنكل بقرا عادتنا أان أنكل حلم اإلبل فق

يل حلما فإن هذا املطلق يقيد ابلعادة فكأين قلت لك إشرتي يل حلم بعري أو حلم حاشي مبا جرت به العادة لو قلت 
مثال أسقين ماء هذا مطلق يشمل املاء احللو العذب واملاء املاحل واملاء احلار واملاء البارد لكن قلت لك أسقين ماء لك 

اء البحر فإين أرده عليك وأعيبك ألنه مل جتري العادة أن املاء املاحل يشرب أتيتين مباء فذهبت وأتيتين مباء ماحل من م
اء الذي يشرب هو العذب البارد فكأين قلت لك أسقين ماء عذاب ابردا هذا حار فإين أرده عليك ألن العادة أن امل

يكون ابللفظ وهذا األصل وقد يكون  ليس موجودا يف اللفظ لكن العادة جرت هبذا إذن التقييد اي إخوة للمطلق قد
يف القرآن بقوله تعاىل  ابلنية وهذا ال يكون فيما فيه حقوق وقد يكون ابلعادة مبا جرت به العادة والشيخ مثل للمقيد

  فتحرير رقبة مؤمنة
قبة الكافرة فتحرير رقبة رقبة هذا مطلق فلما جاء لفظ مؤمنة قيدت الرقبة ابإلميان فقل شيوعها يف جنسها وخرجت الر 

وتلحظون هنا ما ذكرته لكم أن املطلق يبقى فيه نوع إطالق بعد التقييد فتحرير رقبة مؤمنة جاء القيد لكن مؤمنة 
ل فيها مجيع املؤمنني ممن كانوا أرقة سواء كان ذكرا أو أنثى عربيا أو أعجميا متكلم أو أبكم يدخل فيها كل رقبة يدخ

 خترج الرقبة الكافرةكانت مسرتقة وكانت مؤمنة ولكنها 
  

 العمل ابملطلق جيب العمل ابملطلق على إطالقه إال بدليل يدل على تقييده ْلن العمل بنصوص الكتاب والسنة
 على خالف ذلك  واجب على ما تقتضيه داللتها حىت يقوم دليل

 
قه ما مل يقم دليل التقييد نصا هذا حكم املطلق إذا انفرد ومل يكن معه مقيد فإن العلماء يقولون املطلق جيري على إطال

يس من حق أحد تفقوا على أنه حيمل على إطالقه ولاأو داللة فإذا ورد لفظ مطلق يف نص من النصوص فإن العلماء 
أن يقيده أو يقلل شيوعه بدون دليل ومادام ذلك كذلك فإنه إذا ورد اللفظ مقيدا بدون أن يذكر معه مطلق فإنه 
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ه مثال ذلك قول هللا عز وجل يف كفارة الظهار ئوز إلغاء القيد حىت أييت دليل يدل على إلغاجيب العمل ابلقيد وال جي
قبل أن يتماسا فمن مل جيد فصيام شهرين هذا مطلق لكنه قيد يف اآلية فصيام  فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من

صيام فإنه جيب أن يصوم شهرين شهرين متتابعني فيجب العمل هبذا القيد فمن ظاهر ووصل إىل أن يكفر ابل
هم وعندهم متتابعني وليس ألحد أن يلغي القيد ويقول التتابع فيه مشقة على الناس والناس اليوم مشغولون وعند

فيكفي أن يصوم شهرين مفرقني نقول ال ماجيوز أن تلغي القيد إال بدليل وال دليل يدل على إلغاء هذا القيد ومن 
ألغي هذا القيد لدليل قول هللا عز وجل يف آية احملرمات من النساء ورابئبكم الاليت يف  كنأمثلة املقيد يف النصوص ل

هبن فحرم هللا الربيبة والربيبة هي بنت الزوجة قال ورابئبكم الاليت يف حجوركم هذا حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم 
دخلتم هبن هذا قيد اثين وهي أن يكون الزوج قد قيد يعين الربيبة اليت يف حجرك مرتبية يف بيتك من نسائكم الاليت 

أن الربيبة حترم على زوج أمها سواء  دخل أبم الربيبة طيب ننظر يف القيد األول الاليت يف حجوركم نص العلماء على
تربت يف بيته أو تربت عند أبيها رجل تزوج امرأة وهلا بنت وهذه البنت رابها أبوها الذي طلق أمها ومل تعش حلظة 

احدة يف بيت زوج أمها فإنا حترم عليه فألغى العلماء القيد هنا ملاذا قالوا ألنه خرج خمرج الغالب ومادام أنه خرج و 
لغالب فإنه يف هذه احلال اليكون له مفهوم ويلغى وأما القيد الثاين فإنه معمول به وال حترم الربيبة على زوج خمرج ا

أمها مث مل يدخل هبا وفارقها فإنا ال حترم عليه بعض أهل العلم قال يف اآلية  أمها إال إذا دخل أبمها أما إذا عقد على
يد الثاين يف قول هللا عزوجل فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم فإن ما يدل على إلغاء القيد األول واعتبار الق

م أعاد هللا عز وجل القيد الثاين فإن مل مل تكونوا دخلتم هبن أي ابلزوجة ابألم فال جناح عليكم قالوا يف هذا املقا
ذلك على أن القيد األول ملغي  تكونوا دخلتم هبن إذا التغى هذا القيد فال جناح عليكم ومل يذكر القيد األول فدل

لكنه خرج خمرج الغالب قال العلماء ويف ذكر هذه اجلملة ترقيق للقلوب لالمتثال الاليت يف حجوركم هذا يرقق القلب 
ربيبة هي يف حجرك أو يف حكم من كانت يف حجرك ألن أمها حتتك فهذا يرقق قلوب الناس لالمتثال هذه ال

قصودي هنا أن أقول إن القيد إذا ورد يف نص فإنه جيب العمل به وال جيوز ألحد أن واجتناب هذا النكاح احملرم فم
  يلغيه إال إذا دل الدليل على إلغائه فإنه يلغى

 
ما ورد   نص مقيد وجب تقييد املطلق به إن كان احلكم واحدا وإال عمل بكل واحد علىوإذا ورد نص مطلق و 

كم فيهما واحدا قوله تعاىل يف كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن عليه من إطالق أو تقييد مثال ما كان احل
ب تقييد املطلق بكفارة يتماسا وقوله يف كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فاحلكم واحد هو حترير الرقبة فيج
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احدا قوله الظهار ابملقيد يف كفارة القتل ويشرتط اإلميان يف الرقبة يف كل منهما ومثال ما ليس احلكم فيهما و 
تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله يف آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق فاحلكم 

ية غسل فال تقيد اْلوىل ابلثانية بل تبقى على إطالقها ويكون القطع من الكوع خمتلف ففي اْلوىل قطع ويف الثان
 مفصل الكف والغسل إىل املرافق

  
على املطلق فيكون املطلق واملقيد مبنزلة النص الواحد فيقيد املطلق  ذا وجد مطلق ومقيد فهل يؤثر املقيدهذا احلكم إ

عز وجل يف كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فتحرير رقبة   أم يبقى املطلق على إطالقه مثال ذلك قول هللا
جل يف كفارة قتل اخلطأ فتحرير رقبة مؤمنة الشك أنه يف هنا الرقبة جاءت مطلقة فتشمل كل رقبة وقول هللا عز و 

 كفارة الظهار كفارة قتل اخلطأ البد أن تكون الرقبة مؤمنة ألنا قيدت لكن هل هذا التقييد يرجع على الرقبة يف
د اتفق فنقول ال جتزئ يف كفارة الظهار إال رقبة مؤمنة أم يبقى املطلق على إطالقه هذا هو البحث يف هذا اجلانب وق

العلماء على محل املطلق على املقيد إذا احتدا يف احلكم والسبب جيب محل املطلق على املقيد ابتفاق العلماء ومثال 
صلى هللا عليه وسلم قال للمجامع امرأته يف نار رمضان هل جتد رقبة قال ال  أن النب هذه احلالة ما جاء يف احلديث

ال فأطعم ستني مسكينا متفق عليه فقال وهل تستطيع صيام شهرين الحظوا قال وهل تستطيع صيام شهرين قال ال ق
ستطيع أن تصوم شهرين متتابعني صلى هللا عليه وسلم قال له فهل ت هنا هذا مطلق مل يقيد مباذا ابلتتابع وجاء أنه

يع أن تصوم وهذا أيضا متفق عليه إذن جاءان مطلق وهو هل تستطيع أن تصوم شهرين وجاءان مقيد وهو هل تستط
شهرين متتابعني واحلكم واحد وهو وجوب الكفارة والسبب واحد وهو اجلماع يف نار رمضان هنا أمجع العلماء على 

مبا يف البخاري   جب أن يصوم شهرين متتابعني فلو جاءان واحد وقال ال أان آخدأن املطلق حيمل على املقيد في
ستطيع أن تصوم شهرين فال أوجب عليه التتابع يصوم كما شاء يصوم صلى هللا عليه وسلم هل ت ومسلم يف قول النب

الفقه فإن شهرين ولو فرقهما وهذا حديث صحيح يف الصحيحني قلنا له أنت عرفت احلديث لكنك مل تعرف 
العلماء جممعون على أن هذا املطلق حيمل على املقيد هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ففي هذه احلالة إتفق 

لماء كما اتفق العلماء على أنه إذا اختلف احلكم والسبب ال حيمل املطلق على املقيد ابتفاق العلماء ومثاله ماذكره الع
والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما هذا مطلق من أين ما قيد وقال هللا الشيخ حيث قال قوله تعاىل والسارق 

كم إىل املرافق فعندان هنا مطلق ومقيد اليد يف آية السرقة أطلقت ويف عز وجل يف آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيدي
ليد ما احلكم يف آية الوضوء غسل آية الوضوء قيدت إىل املرافق طيب ننظر إىل احلكم ما احلكم يف آية السرقة قطع ا
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ما سبب غسل اليد  اليد إذن احلكم خمتلف أو واحد خمتلف طيب ما السبب ما سبب قطع اليد يف آية السرقة السرقة
يف آية الوضوء احلدث مع إرادة الصالة إذن احلكم خمتلف والسبب هنا أمجع العلماء على أن املطلق ال حيمل على 

على إطالقه فيصدق ابلفرد الكامل ولذلك تقطع يد السارق من الكوع ألنا يد فيقتصر على املقيد بل يبقى املطلق 
إىل الكتف يد وقلنا إن املطلق يصدق بفرد فإذا قطعت   كوع يد إىل املرفقني يدالفرد الكامل من اللفظ ألنا إىل ال

ابتفاق العلماء ال حيمل املطلق على  من الكوع صدق أن اليد قطعت وجيب غسل اليدين يف الوضوء إىل املرافق وهذا
ال ذلك ما يف قول هللا عز املقيد أما إذا اختلف املطلق واملقيد حكما واحتدا سببا حكمهما خمتلف والسبب واحد مث

وجل اي أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق مع قوله سبحانه وتعاىل يف شأن 
امسحوا بوجوهكم وأيديكم إن هللا كان عفوا غفورا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم طيب اآلن عندان الوضوء التيمم ف

وضوء والتيمم احلدث مع إرادة الصالة فالسبب واحد لكن احلكم خمتلف يف الوضوء ماذا والتيمم ماسببهما سبب ال
حكي خالف عن بعض املالكية واحلنابلة غسل ويف التيمم مسح ففي هذه احلال اتفق العلماء دون خالف يعتد به 

د بل يبقى املطلق على إطالقه  لكنه مل يثبت أو ضعيف فال يلتفت إليه اتفق العلماء على أن املطلق ال حيمل على املقي
ويبقى املقيد على تقييده ففي الوضوء جيب غسل اليدين إىل املرافق أما يف التيمم فيجب مسح اليدين طيب اليد قد 

الكوع الكف فقط وقد تكون إىل املرفقني وقد تكون إىل الكتف فإذا مسحت اليد إىل الكوع فقد حتقق تكون إىل 
سح اليد متسح الكفان فهنا ال حيمل املطلق على املقيد وهبذا تعرف أنه إذا اختلف احلكم املطلق ولذلك يف التيمم مت

سواء احتد السبب أو اختلف السبب ألان ذكران يف  وهذا أمر مريح إذا اختلف احلكم فإن املطلق ال حيمل على املقيد
هنا إذا احتد السبب إذن هكذا احفظ إذا احلالة اليت قبل هذه إذا اختلف السبب وقلنا ال حيمل املطلق على املقيد و 

اختلف احلكم فإن املطلق ال حيمل على املقيد سواء احتد السبب أو اختلف السبب وهذا حمل اتفاق بني العلماء بقي 
معنا إذا احتد احلكم واختلف السبب عكس احلالة السابقة كما يف قول هللا عز وجل يف كفارة القتل اخلطأ فتحرير رقبة  

ع قوله سبحانه وتعاىل يف كفارة الظهار فتحرير رقبة فهنا اي إخوة احلكم واحد وهو إعتاق الرقبة يف كفارة قتل مؤمنة م
ار احلكم إعتاق الرقبة إذن احلكم واحد لكن السبب خمتلف ألنه يف كفارة اخلطأ احلكم إعتاق الرقبة يف كفارة الظه

السبب هو الظهار إذن احتد احلكم واختلف السبب هنا اختلف قتل اخلطأ فالسبب هو قتل اخلطأ ويف كفارة الظهار ف
احد فاألقرب أن العلماء فذهب اجلمهور إىل أن املطلق حيمل على املقيد مجعا بني األدلة فيقولون جاء يف حكم و 

لى هللا ص يتحدا فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة ويشهد هلذا أن الرجل الذي صك جاريته وأراد أن يعتقها سأهلا النب
عليه وسلم أين هللا فأشارت أبصبعها وقالت يف السماء فقال من أان فقالت رسول هللا قال أعتقها فإنا مؤمنة فهذا 
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صلى هللا عليه وسلم فلما تبني أنا مؤمنة قال أعتقها فهذا  ي املؤمنة ولذلك سأهلا النبيشعر أبن الرقبة اليت تعتق ه
ل على املقيد فالبد من رقبة مؤمنة يف كفارة الظهار ويف كفارة قتل اخلطأ ويرى يشهد لقول اجلمهور إن املطلق حيم

لسبب خمتلف فال جيمع بينهما والراجح وهللا احلنفية أنه يعمل ابملطلق على إطالقه وابملقيد على تقييده قالوا ألن ا
رقبة يف قتل اخلطأ جبامع اإلعتاق يف أعلم أنه حيمل املطلق على املقيد بطريق القياس فنقيس الرقبة يف الظهار على ال

كل وهكذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه حيمل املطلق على املقيد ولكن بطريق القياس ال بطريق اللفظ فهذه هي 
وال املطلق واملقيد اليت يذكرها األصولييون وهي ابختصار أن يتحد احلكم والسبب فهنا حيمل املطلق على املقيد أح

اء احلالة الثانية أن خيتلف احلكم حىت لو مل تذكر السبب أن خيتلف احلكم فإذا اختلف احلكم فإنه ال إبمجاع العلم
إىل ذكر السبب أن خيتلف احلكم   السبب ولذلك لسنا حباجة حيمل املطلق على املقيد سواء احتد السبب أو اختلف

ف السبب ويف هذه احلال حيمل املطلق على املقيد فال حيمل املطلق على املقيد احلالة الثالثة أن يتحد احلكم وخيتل
وعرفت  بطريق القياس على الراجح من أقوال أهل العلم هي أحوال ثالثة فإذا ضبطتها ضبطت أحوال املطلق واملقيد 

  . مىت حيمل املطلق على املقيد ومىت ال حيمل املطلق على املقيد
 
 

والسنة ويتعلق هبا فهم مراد هللا وفهم مراد رسوله صلى هللا عليه وسلم حيث والزلنا نقف مع أساليب وقعت يف القرآن 
لك لكون املطلق يشبه العام يف بذكر املطلق واملقيد وقلنا إن ذ  أن الشيخ رمحه هللا ذكر العام واخلاص مث أعقب ذلك

مل واملبني ألن اجململ أن له عموما وإن كان عمومه خاصا فهو عموم بديل مث أعقب الشيخ ذلك ابلكالم عن اجمل
يشبه العام واملطلق يف حلوق البيان فإنه العام قد يلحقه التخصيص فيبني أن بعض أفراده خرجت عنه واملطلق قد 

وعه يف جنسه قل واجململ يلحقه البيان فناسب أن يذكر الشيخ رمحه هللا اجململ واملبني بعد يلحقه التقييد فيبني أن شي
  .اء بعد العام واخلاصاملطلق واملقيد الذي ج
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 قال رمحه هللا :

 اجململ واملبني 
  

يسميه العلماء  الكالم من حيث داللته على املعاين ينقسم إىل قسمني كالم ال يدل على معىن وهذا هو املهمل
كلمة ال معىن هلا ال تدل على شيء ابملهمل وقد تقدم معنا يف الدروس السابقة عند الكالم مثل ديز مقلوب زيد  

على املعىن وهذا   ومثل حشربوع ال تدل على شيء وال يفهم منها شيء فهذا يسمى املهمل والقسم الثاين ما يدل
حيتمل غريه مسي نصا كقول هللا عز وجل :) حممد رسول هللا (هذا كالم يسمى املستعمل فإن دل على املعىن حبيث ال 

صلى هللا عليه وسلم رسول هللا فهذا يسمى  املعىن وال حيتمل إال معىن واحدا وهو أن حممداواضح املعىن يدل على 
يف الدرس القادم  نصا أما إن دل على املعىن داللة راجحة مع احتمال غريه فهذا يسمى ظاهرا وسيأتينا ان شاء هللا

ه ( فليكأل هذا أمر وهو يدل على صلى هللا عليه وسلم :)إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين قول النب  مثال ذلك
 الوجوب غري أنه حيتمل الندب فهذا يسمى ظاهرا .

املراد منه  أما إن مل يدل على املعىن بنفسه فال يفهم املعىن منه وإن كان له معىن فهذا هو اجململ إن كان ال يفهم
 بنفسه وإن كان له معىن فهذا هو اجململ وهو جمال درسنا اليوم .

  
  :قال رمحه هللا

 املبهم واجملموع  تعريف اجململ :اجململ لغة
 

اجململ يف لغة العرب هو املبهم أي غري املوضح إما إلخفائه وإما لتعقيده أو غري ذلك يقال: أمجل الكالم أي أهبمه 
لك أنت )رمرنننر( أهبمت الكالم عليك فهو غري واضح كذلك يطلق على اجملموع واجملموع هو مثال أحدثك فقلت 

ا يذكر بعد تفصيل أو حاصل الشيء نقول : مخسمائة وأربعون زائد أربعمائة وستني جمموعها ألف ؛ تستطيع أن م

 و املبني ملاجمل
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قولون : البيع ابجلملة يعين ليس تقول هنا مجلتها ألف ولذلك الناس يقولون : اجلملة ؛ يعين اجملموع حىت البيع ي
 ابلفرد وإنا ابجملموع .

 غري املوضع واجملموع من غري تفصيل هذا معناه يف لغة العرب .فاجململ يف اللغة هو املبهم و  
  

 قال رمحه هللا :
  واصطالحا ما يتوقف فهم املراد منه على غريه إما يف تعيينه أو بيان صفته أو مقداره

داللته له صوليني يف بيان اجململ يف الغصطالح ومن أحسنها قول بعضهم : اجململ ما مل تتضح تعددت عبارات األ
وإنا حيتاج إىل تفسري فهو له معىن لكنه   داللة له مراد لكنه غري واضح وقول بعضهم : ما ال ينبئ عن معناه بنفسه

الشيخ هنا : ما يتوقف فهم املراد منه على  إىل شيء آخر حىت يفسره ؛ كذلك قول  بنفسه ال نفهم منه املعىن حيتاج
آخر؛   ملستعمل لكن مراده غري واضح فيتوقف فهمه على غريه حيتاج إىل دليلغريه أي أن اجململ له مراد فهو من ا

مثال ذلك مثال قول هللا عز وجل :) اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( 
 مل ألنه ماهو الصيام يف الشرع ؟الصيام هنا جم

اإلمساك لكن ماهو الصيام يف الشرع ال تفهمه من هذه اآلية ما شهره ؟ ال تفهمه من اآلية الصيام يف اللغة معروف 
يف كل السنة يف شهر حمرم ؟ يف شهر رجب ؟ يف شهر رمضان ؟ ال تفهمه من هذه اآلية ؛ يف كل اليوم أو يف بعض 

ت له أركان هذه اآلية حتتاج إىل األدلة األخرى مبعىن لو أنك مثال أسلم مسلم جديد وذكر ؟ ال تفهمه من  اليوم
( وترمجت له الكالم  اإلسالم وقلت : منها الصوم يقول هللا عز وجل :) اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
 فهذا جممل من هذه اجلهة .حرفيا سيحتاج أن يسألك : ماهو الصيام ؟ كيف أصوم ؟ مىت أصوم ؟ أليس كذلك ؟ 

 ننا قلنا : أن املهمل ال معىن له .فاجململ اي أحبة له معىن وهبذا يفارق املهمل أل 
وال يفهم املراد منه بنفسه وهبذا يفارق املبني كما سيأيت ألن املبني يفهم املراد منه بنفسه مث أشار الشيخ إىل أنواع 

ثالثة األول إمجال عني املراد مبعىن أن حيتمل اللفظ عدة معان على وجه اإلمجال اليت وقعت يف القرآن والسنة وهي 
ية أن حيتمل اللفظ معنيني أو أكثر على وجه السوية فهذا يسمى إمجال عني املراد وسيأيت املثال له بعد قليل يف السو 

مجال يف الصفة كيف يكون كالم الشيخ والنوع الثاين إمجال يف صفة املراد حبيث يكون املعىن العام معروفا لكن اإل
مقدار املراد حبيث يكون املراد معلوما لكن اإلمجال وقع يف مقداره  وسيأيت املثال له وأشرح هذا وإمجال يف املقدار يف

 كما سنبني يف األمثلة اليت ذكرها الشيخ ونزيد عليها ان شاء هللا .



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

360 

 قال رمحه هللا :
:)واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء ( فإن القرء لفظ مشرتك بني  مثال ما حيتاج إىل غريه بتعيينه قوله تعاىل

 والطهر فيحتاج يف تعيني أحدمها إىل دليل .احليض 
   مثال اإلمجال يف عني املراد ماجاء يف قول هللا عز وجل :) واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء (

ذا يف اللغة والقرء يف اللغة مشرتك بني احليض والطهر إبمجاع وقروء مجع قرء بضم القاف أو قرء بفتح القاف هذا وه 
على احليض ويدل على الطهر إبمجاع أهل اللغة ولذلك هو لفظ جممل ولذلك لو أن الرجل كان  أهل اللغة يدل

ن متزوجا ابمرأتني فقال هلما : من كانت منكما يف القرء فهي طالق وكانت إحدامها حائضا وكانت األخرى طاهرة اآل
د اإلثنتني لو قال : من كانت منكما يف القرء كالمه حمتمل أنه أراد احلائض وحمتمل أنه أراد الطاهرة وال حيتمل أنه أرا

فهي حائض حيتمل أنه أراد اإلثنتني فلو مات قبل أن يبني هو لو كان حيا ماذا نفعل ؟ نقول له : ماذا قصدت يف 
لقرء احليص نقول للمرأة اليت كانت حائضا طلقت على ما نرجحه حنن القرء ؟ البد من البيان قال : أان قصدت اب

ق احلائض يقع ؛ لكن إذا مات مات قبل أن يبني ماذا نفعل الراجح أنما تطلقان طلقتا لصدق الكالم طال  من أن
 على اإلثنتني لكن لو قال : إحداكما طالق وهي من كانت على قرء . 

يف  القرء حمتمل احليض أو الطهر ففي هذه احلال البد من البيان مث دخل الفقهاء هنا ما حيتمل إال تطليق واحدة لكن
االصل النكاح فال يقع   إذا مات قبل أن يبني بعضهم قال : يقرع بينهن وبعضهم قال : ال يقع الطالق ألن  مشكلة

 مع اإلحتمال مسألة ال هتمنا اآلن .
ه اآلية فذهب بعض أهل العلم إىل أن املراد هو األطهار فعدة املرأة ولذلك العلماء اختلفوا يف املراد ابلقرء يف هذ

املطلقة ثالثة أطهار وهذا فيما أتذكر مذهب املالكية والشافعية واإلمام أمحد يف رواية وهي الرواية القدمية لإلمام أمحد 
 أن القرء هنا احليض  صلى هللا عليه وسلم ؛ وذهب بعض أهل العلم إىل وذهب إىل ذلك مجع من صحابة رسول هللا

فيما أتذكر ورواية عن اإلمام أمحد قال اإلمام أمحد : كنت أرى وأن عدة املطلقة ثالث حيض وهذا مذهب احلنفية 
أنا االطهار وأان اآلن أرى أنا احليض . فروايته اجلديدة أنه يرى أن القروء هي احليض وهذا حمكي عن اخللفاء األربعة 

 هللا عليهم . ومجع من الصحابة رضوان
األدلة عما يبني ذلك فوجدان البيان فيما جاءت املستحاضة ) أنا إذن القروء يف اآلية جمملة حتتاج إىل بيان حبثنا يف 

صلى هللا عليه وسلم عند أيب داود وابن ماجه والنسائي  ترتك الصالة أايم أقرائها (هكذا جاء احلديث عن النب
قت احليض  هنا ماهي ؟احليض ألنه قال : ترتك الصالة وهي إنا ترتك الصالة يف و وصححه األلباين . طيب األقراء 
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فدل ذلك على أن القرء يف الشرع هو احليض فجاء البيان ؛ لكن الشاهد هنا أن اإلمجال يف عني املراد ألن الكلمة 
الطهر واحليض أي على حد حتتمل معنيني يف اللغة على وجه السوية وقد أمجع أهل اللغة على أن القرء مشرتك بني 

 السواء .
إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( أو يعفو الذي بيده عقدة كذلك أيضا يف قول هللا عز وجل :)  

النكاح هذا حمتمل أنه الزوج ألنه بعدما عقد أصبحت عقدة النكاح يف يده وحيتمل أنه الويل ألن عقدة النكاح يف 
لم هذا الويل وقال مشرتك شرعا بني الطرفني ولذلك إختلف فيها العلماء فقال بعض أهل العاألصل كانت بيده فهذا 

بعض اهل العلم هذا الزوج يعين الويل يعفو للزوج إذا كان املراد الويل فإنه يعفو للزوج عن النصف وإذا كان املراد  
 فيه اخلالف لإلمجال يف املعىن . الزوج فإنه يعفو للزوجة عن إسقاط النصف فيعطيها املهر كامال فهذا وقع

يل إذا عسعس ( عسعس يف لغة العرب تطلق على أدبر وأقبل يقال :عسعس كذلك أيضا قول هللا عز وجل :)والل
ويقال :عسعس احلصان إذا أقبل على صاحبه فعسعس لفظ مشرتك بني أقبل وأدبر ولذلك   احلصان إذا أدبر وانطلق

يل إذا أدبر ىن والليل إذا عسعس يعين إذا أقبل وقال بعضهم : معناه إذا أدبر اللاختلف املفسرون فقال بعضهم : مع
ورجح بعض اهل العلم ابلسياق أن املقصود : إذا أقبل ليقابل النهار إذا أسفر فيكون ذكر الليل عند إقباله والنهارعند 

 إلدابر على حد سواء .إقباله لكن على كل حال عسعس كلمة فيها إمجال ألنا مشرتكة بني اإلقبال وا
  

 قال رمحه هللا :
   بيان صفته قوله تعاىل وأقيموا الصالة فإن كيفية إقامة الصالة جمهولة حتتاج إىل بيانومثال ما حيتاج إىل غريه يف

مثال اجململ من جهة الصفة قول هللا عز وجل :) وأقيموا الصالة ( فإن لفظ الصالة هنا جممل من جهة الصفة 
الظهر أربع ركعات ؟ ما وفة ومعروف معناها لكن كيف تكون ؟ كيف نصلي ؟هل نعرف من اآلية أن الصالة معر 

يظهر وأن العصر أربع ركعات واملغرب ثالث ركعات ؟ مايظهرجنهر يف الركعتني األوليني من املغرب والعشاء ما يظهر 
 الكالم عن البيان .فاآلية جمملة من جهة الصفة بينت ابألدلة كما سيأتينا ان شاء هللا يف 

  
 قال رمحه هللا :

ومثال ما حيتاج إىل غريه يف بيان مقداره قوله تعاىل :) وآتوا الزكاة ( فإن مقدار الزكاة الواجبة جمهول حيتاج إىل  
  بيان
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ما  مثال اجململ من جهة املقدار والقدر قول هللا عز وجل :) وآتوا الزكاة ( فإن معىن الزكاة معروف لكن ما مقدار

نصفه ؟ هل خنرج عشره ؟ماهو واضح يف اآلية وكم مقدار املال الذي خنرج منه خنرج هل خنرج املال كله ؟ هل خنرج 
هل لو معي رايل أزكيه ؟ ماهو واضح يف اآلية ممكن هل لو معي مائة ألف أزكيها ؟غري ظاهر يف اآلية فمن جهة 

وع أم أنا يف مال ل السيارة والبيت والفرش والنقود والزر املقدار هناك جهالة ؛ كذلك هل تكون الزكاة يف كل ما
 خاص ؟غري واضح يف اآلية ؛ فهذا إمجال من جهة املقدار.

فهذه أنواع اإلمجال إمجال يف عني املراد مايفهم نفس الكلمة حتتاج إىل دليل يبني املراد إمجال يف الصفة املعىن من 
ة واملقدار أن الصفة اضحة وإمجال يف املقدار الفرق بني الصفحيث العموم واضح لكن الصفة كيف يكون غري و 

يسأل عنها بكيف واملقدار يسأل عنه بكم الصفة يسأل عنها بكيف يف الصالة كيف أصلي يف الزكاة كم أخرج كم 
 أزكي فهذه أنواع اإلمجال .

  
 قال رمحه هللا :

 تعريف املبني :املبني لغة املظهر واملوضح
إذا وضحه سألين طالب عن مسألة فأجبته مث يف اليوم الثاين من قول القائل : بينت الشيء تبينا املبني إسم مفعول 

سألين عن نفس املسألة فأجبته مث يف اليوم الثالث سألين عن نفس املسألة قلت : اي اخي أان بينت املسألة تبيينا يعين 
 مثال أي ظهر وانكشف ؛ طالب كان أييت مثالوضحتها ما بقي عندي شيء فهذا معىن التبيني ويقال : ابن أمرك 

وليس بشرط أن يكون واقعا ويسجل وحنن ما ندري ويظهر اإلخالص واحملبة والصدق وهو كذاب غشاش يضع 
املسجل يف جيبه وال خيرب وال يستأذن ويف يوم من األايم وقع املسجل من اجليب فقلنا له : ابن أمرك أي ظهر 

ممكن واحد يتصنع لك سنني مث يف موقف من  ويقال : أابن عما يف قلبه أي أظهرهوانكشف ماختفيه ظهر وانكشف 
املواقف ينفجر ويظهر الذي يف القلب يظهر يف اللسان فيقال : أابن عما يف قلبه أي أظهره إذن املبني يف اللغة 

 املظهر واملوضح واملكشوف وهذا مناسب ملعناه اإلصطالحي .
  

 قال رمحه هللا :
  أو بعد التبيني ما يفهم املراد منه إما أبصل الوضعواصطالحا 
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 فاملبني يف اإلصطالح عكس اجململ يظهر املراد منه وهو نوعان :
: املبني بنفسه وهو اخلطاب املبتدأ املستغين عن البيان أي أنه ظاهر يف نفسه يفهم املراد منه إذا مسع وال  النوع اْلول 

لب يف النصوص إذا مسعت قول هللا :)فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك حيتاج إىل غريه وهذا هو األصل الغا
 العربية تفهم معناها .(هذا مبني مبجرد أن تسمع اآلية وأنت عريب أو تعرف 

سه والنوع الثاين : املبني بغريه وهو الذي يفتقر يف وضوح داللته إىل غريه إذا انظم إليه غريه فيكون مبينا بغريه أما بنف 
ويسمى الذي بينه مبينا إذن عندان املبني وعندان املبني املبني كما قلنا   فقد كان جممال فلما انظم إليه غريه أصبح مبينا

ان نوع معناه واضح من نفسه مبجرد أن تسمعه تفهم معناه وهذا األصل الغالب يف النصوص ونوع حيتاج يف فهم نوع
بح مبينا بغريه وغريه الذي بينه يسمى مبينا واملبني عند العلماء يطلق على أمرين معناه إىل غريه فإذا انضم إليه غريه أص

: 
 مبينا  : الدليل الذي بني اجململ يسمى اْلمر اْلول 

: الدال على الدليل املبني فإذا ورد البيان يف القرآن فإن هللا هو الذي بني اجململ هو املبني للمجمل وإذا  واْلمر الثاين
  صلى هللا عليه وسلم هو املبني للمجمل . يف السنة فإن النبورد البيان 

 
 قال رمحه هللا : 

أرض جبل عدل ظلم صدق فهذه الكلمات وحنوها مفهومة  مثال ما يفهم املراد منه أبصل الوضع : لفظ مساء
  أبصل الوضع وال حتتاج إىل غريها يف بيان معناها

 غذا مسعها اإلنسان فهمها مباشرة ما حيتاج إىل شيء آخر مساء ما يف الشيخ رمحه هللا مثل ابلكلمات املفردة اليت
جبل كبد طحال من يفهم العربية سواء كان عربيا عريب أو شخص يفهم العربية يقول لك : ما معىن مساء ؟ أرض 

عربية ؛ أذكر طالبا ابألصالة أو تعلم العربية يدرك هذه املعاين أما الذي مايعرف العربية نعم مايعرفها ألنه مايعرف ال
أل من طالب اجلامعة ملا جاء إىل معهد تعليم اللغة وكان أخذوا درسا وجاءت كلمة الكبد فما فهم الطالب فجاء يس
أحد اإلخوة فكان حيب ميزح مع إخواننا الطالب فقال : ما هو الكبد ؟ قال له هذه  وأشار إىل الركبة واملسكني 

عد هذا علمه .واحلظوا هنا أن الشيخ من فقهه رمحه هللا ذكر أشياء حسية ذهب وهو يظن أن الكبد هي الركبة ب
ر الصدق والكذب وهذه معنوية يفهم معناها عند وأشياء معنوية فذكر السماء واألرض واجلبل هذه حسية وذك

فإن  مساعها .وأما من جهة النصوص فأمثلة هذا كثرية جدا مثل قول هللا عز وجل :)الرمحن على العرش استوى (
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صلى هللا عليه وسلم عن معىن  معناه يفهم أو معىن اآلية يفهم مبجرد مساعها ولذلك مل يرد قط أن الصحابة سألوا النب
ألنه معلوم عندهم يف لغة العرب استوى يعين عال وارتفع واستقر وهكذا تفهم على ما يليق جبالل هللا سبحانه  استوى

 ه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك ( .وتعاىل وكقول هللا عزو جل :) فاعلم أن
 وقد ذكر األصولييون أن هذا النوع الذي بيانه يف للفضه يتنوع إىل نوعني :

 ما يدل على املراد مبنطوقه  : النوع اْلول
 : ما يدل على املراد مبفهومه وستأتينا إن شاء هللا داللة املنطوق واملفهوم وسنشرح األنواع وما يتعلق بذلك والثاين

لكن لتفهموا أضرب مثاال واحدا يقول هللا عز وجل :) اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ( هذه اآلية 
ىن وهي تدل على معىن ابملنطوق وعلى معىن ابملفهوم أما املنطوق فهو وجوب التثبت من خرب الفاسق أو واضحة املع

لنص وجوب التثبت من خرب الفاسق من عرف ابلفسق جيب أن  من أشبه خربه خرب الفاسق وهذه ابلداللة وليس اب
تعرف يعين ممكن يتصل يب رجل من أي  يتثبت من خربه ولذلك ما جيوز قبول خرب من ال تعرفه إال أن أيتيك من من

دان دولة من دول املسلمني ويقول ايشيخ : أان أخوك فالن بن فالن السلفي وإان حنبكم يف هللا فالن هذا ترا خبيث عن
يف البلد . أان ما أعرفه ما أعرف هذا املتصل علي الذي يتسمى ابلسلفي ميكن )ديفد مشعون(وهللا ميكن يهودي 

ال أقول أن هذا يهودي لكن أقول ميكن حيتمل ابلنسبة يل ما جيوز أن أعتمد على خربه وأقول هذا  ميكن نصراين أان
 ربه .اخلبيث الذي حيارب ويفعل ما جيوز جيب أن أثبت من خ

كذلك وهذه قضية مهمة من يشبه خربه خرب الفاسق كما لو أخرب من مل يعرف ابلفسق حىت لو عرف ابلعدالة 
املستقر ؛ طالب معي منذ عشر سنوات حيضر دروسي وأرى منه اخلري مث جاءين طالب هو  خبالف األمر املعلوم

ذا اخلرب ابلنسبة يل يشبه خرب الفاسق ألنه عندي ثقة أان فقال: فالن هذا يتكلم فيك وحيذر منك يف اجملالس ه
املفهوم   ة الصريح والداللة أماجاءين خبالف األمر املعلوم املستقر عندي فيحتاج إىل تثبت وتبني هذا املنطوق من جه

أن العدل ال جيب التثبت من خربه فإذا مل يكن يف املنت ما يستدعي التثبت فإنه ال يتثبت بل يقبل منه بدون تثبت 
 . هذه يعين اآلية فيها الداللة على املراد ابملنطوق والداللة على مراد آخر ابملفهومف
 

 قال رمحه هللا :
ومثال ما يفهم املراد منه بعد التبني قوله تعاىل :)وأقيموا الصالة آتوا الزكاة ( فإن اإلقامة واإليتاء كل منهما  

  ينيجممل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التب
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قد بني يف  ملاذا ؟ ألن اجململ  كما قلت لكم اي اأحبة كل مثال للمجمل يصلح أن يكون مثاال للمبني بغريه اليوم
صلى هللا عليه وسلم ويف القرآن جممل ما مات النب صلى هللا عيه وسلم  صلى هللا عليه وسلم ما مات لنب زمن النب

ا إن شاء هللا عز وجل فكل مثال مثال قلنا مثال اجململ ) وأقيموا الصالة ( كما سيأتين   ويف السنة جممل  مل يبني أبدا
لك الشيخ : أذكر مثاال للمبني بغريه وأنت تذكر مثال اجململ وأقيموا الصالة ضعه هنا لو كنت تدرس يف الكلية وقال 

للمجمل وهو مثال للمبني بغريه كل  قل : قول هللا عز وجل :) وأقيموا الصالة ( فإنه مبني بغريه  )وآتوا الزكاة ( مثال
 لى هللا عليه وسلم .ص مثال يذكره العلماء للمجمل يكون مثاال للمبني بغريه بعد موت النب

 قبل أن ننتقل إىل العمل ابجململ الذي ذكره الشيخ نذكر مسألة وهي هل اجململ واقع يف الكتاب والسنة ؟ 
اجململ واقع يف الكتاب والسنة وأمثلته كثرية وقد ذكران بعضها وذهب ذهب مجهور العلماء بل أكثر العلماء إىل أن 

إىل أن اجململ غري واقع يف الكتاب والسنة وهذا القول يف احلقيقة غري معترب بعض أهل العلم ومنهم داوود الظاهري 
املراد منه إال بغريه فما ألن األمثلة ترده لكن هم متسكوا بشبهة وحنن نصوغها بصيغة سؤال ؛ مادام أن اجململ ال يفهم 

منه إال بغريه داوود الظاهري قال  فائدته ؟ ما الفائدة من وقوع اجململ يف القرآن والسنة مع أنه ال يفهم املراد
للجمهور: هذا تطويل بال فائدة ألنه حال اإلمجال هل يفهم منه املعىن ؟ قلنا: ال ؛مىت يفهم منه املعىن ؟ إذا جاء 

إذن هذا تطويل بال فائدة ملاذا ال يرتك اجململ إىل وقت املبني ؟ واضح اي إخوة واضحة الدليل اآلخر قال: 
ها بسؤال آخر ندمج بني األمرين : ما الفائدة من ذكر اجململ يف القرآن والسنة مادام أنه ال سؤال نصوغ  الشبهة

يف القرآن والسنة فإنه جيب أن نعتقد أن له  املراد ؟ قال العماء ؟ هلذا فوائد أوال: مادمنا اعتقدان أنه وقع  يفهم منه
 القرآن مايف زايدة وعندما يقولون :هذا احلرف زائد فائدة فإنه ليس ابلقرآن والسنة عبث بل وال زايدة حىت حرف يف

يف القرآن فهذا ليس املقصود به من جهة املعىن والفائدة وإنا املقصود به من جهة السبك اللغوي والنحو؛ فلذكر  
صلى  نبمل فوائد ذكرها أهل العلم منها : زايدة الثواب للصحابة وقلنا للصحابة ألن اإلمجال ماكان إال يف زمن الاجمل

صلى هللا عليه وسلم ما يف إمجال لكن كان اآلية تنزل مث بعد سنة تبني هذا يف زمن  هللا عليه وسلم بعد زمن النب
مل زايدة الثواب للصحابة ألنا إن كانت آية أي إن كان اإلمجال يف صلى هللا عليه وسلم فمن فوائد وقوع اجمل الرسول

قرؤون هذه اآلية وهلم بكل حرف حسنة إىل أن أييت وقت العمل فيأيت البيان آية فإن الصحابة رضوان هللا عليهم ي
اهلجرة وإنا كلفت  يعين مل يكن البيان يف العام السادس من اهلجرة مل تكن األمة مكلفة ابلعمل يف العام السادس من

السادسة ؛ ما الفائدة ؟ الصحابة  يف العام العاشر مثال إذن البيان مىت يكون ؟ يف العام العاشر جاء اإلمجال يف السنة
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سيقرؤون اآلية من السنة السادسة جمملة وال يكلفون بشيء فيها سوى أنم يتلون اآلية يقرؤونا إىل السنة العاشرة 
 هللا عليهم ابلقراءة . زايدة ثواب هلم رضوان

الصحايب رضي هللا   ابحلديث إذا بنيوإن كان اإلمجال يف السنة فهو زايدة ثواب للصحابة بعزم القلب على العمل 
صلى هللا عليه وسلم إذا كان جممال ماذا سيفعل ؟ يعزم يف قلبه أنه إذا بني احلديث  عنه مبجرد أن يسمع كالم النب
 النية إىل أن أييت وقت العمل إذن الفائدة األوىل زايدة ثواب للصحابة رضوان هللا عليهم .سيعمل به فيثاب على هذه 

الثانية : تشويق القلوب إىل البيان يعين الشيء الذي ما علمت عنه ما تشتاق إليه لكن إذا علمت عنه وكان  الفائدة
كتب او ما علمتم بكتايب أصال لن تفكروا فيه جممال ال بد تشتاق إليه مىت يكون ؟ لو ما علمتم أين سأوزع كتااب من  

قون إىل الكتاب لكن إذا قلت لكم : بعد شهر إن شاء هللا ولن تشتاقوا إليه رمبا تشتاقون أن أؤلف لكن ما تشتا
سأوزع كتااب من كتب جممل ما تدرون ماهو الكتاب ؛هنا حتسبون األايم إن كنتم حتبون مىت أييت املوعد ؟ ورمبا عجل 

إىل ما  م قبل املوعد بيومني قال : ايشيخ جاء الكتاب ؟واضح املثال فقالوا : إن يف اإلمجال تشويقا للقلوببعضك
 سيبني يعين حب قبل البيان فإذا جاء البيان جاء احملبوب الذي كان اإلنسان يشتاق إليه . 

ال يف آية وحديث والصحابة ينتظرون هم  الفائدة الثالثة : قالوا : ترسيخ املبني عند وجوده يف النفس مبعىن جاء اإلمج 
ء البيان مل ينسوه سريسخ يف النفس ألن النفس كانت يعلمون أنه سيبني لكن مىت ؟ هللا أعلم ينتظرون ينتظرون جا

تنتظره فريسخ يف النفس إذن إفهموا الفرق بني الفائدة السابقة وهذه الفائدة الفائدة السابقة تتعلق ابإلشتياق قبل 
ذكوراتن يف شرح الفائدة الثانية تتعلق برسوخ املنب يف النفس بعد وجوده وهااتن الفائداتن مها الفائداتن امل  بنيوقوع امل

  الشيخ بن عثيمني على الكتاب ولكن األلفاظ
قد ال يفهمها بعض اإلخوة لكن هبذا املعىن أرجوا أن تكون يعين وصلت لإلخوة هذه الفوائد الثالث هي أظهر 

نا نسبها موافقة للشرع لوقوع اجململ يف الكتاب والسنة ذكر بعض األصوليني فوائد أخرى لكن أرى يعين االفوائد وأ
 ضعيفة وهللا أعلم .

  
 قال رمحه هللا :

  العمل ابجململ جيب على املكلف عقد العزم على العمل ابجململ مىت حصل بيانه
ء جيب التوقف فيه إىل أن أييت بيانه وال ترتب عليه األحكام اجململ غري واضح املعىن له معىن لكن غري واضح فإذا جا

املكلف أن يعقد القلب و العزم على العمل به إذا بني فعندما نزل قول هللا عز وجل حال اإلمجال لكن جيب على 
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ما بني  :)وأقيموا الصالة ( وجب على الصحابة رضوان هللا عليهم أن يعقدوا العزم يف قلوهبم على إقامة الصالة مىت
قيمون الصالة ولكنه ليس اآلن ألنم هلم ذلك ألن هللا أمرهم وهذا أمر إجياب إذن جيب أن يعقدوا العزم على أنم سي

ما يعرفون كيف ولكن مىت ما حصل البيان والصالة معروف سيأتينا ان شاء هللا أنا بينها جربيل عليه السالم بفعله 
أو هل بقي هذا احلكم   عله وقوله كما سيأيت إن شاء هللا عز وجل هل يبقى هذاصلى هللا عليه وسلم بف  وبينها النب
طبعا من عرف البيان مل يبقى عنده إمجال يعين ما يف أحد منكم اليوم يقول : وأقيموا الصالة عندي جمملة  إىل اليوم

مسلم جديد عرف ابآلية ال اليوم مبينة كلنا نعرف كيف نقيم الصالة لكن قد يوجد هذا يف حق من أسلم حديثا 
علم اآلية أن يعقد العزم على أن يقيم الصالة مبجرد )وأقيموا الصالة ( ومل تشرح له الصالة بعد جيب عليه مبجرد أن ي

أن يعلم ممكن مسلم جديد قرأ يف الكتب عن اإلسالم وأسلم قال أشهد أال إله إال هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا 
 )وأقيموا الصالة ( ومشروحة ابإلجليزية إذا كان يتكلم ابإلجنليزية شرحا مبسطا ما عرف ووجد قطعة من ورقة فيها

كيف يقيم الصالة جيب أن يعتقد يف قلبه ويعزم العزم يف قلبه أنه مىت ما عرف كيف يقيم الصالة سيقيم الصالة فإذا 
 .  جاء إىل املسلمني أوة وجد كتااب وعرف كيف يصلي وجب عليه أن يصلي إذ ذاك

 
 

الواقعة يف القرآن والسنة وأن اجململ  وكنا يف آخر جملس نشرح اجململ واملبني حيث بيننا أن اجململ واملبني من االساليب
يف اصطالح العلماء هو ما مل تتضح داللته فاجململ له داللة لكنها ال تتضح عند مساعه بل حيتاج إىل شيء آخر يفسره 

ال قد يقع يف عني الشيء وقد يقع يف صفة الشيء وقد يقع يف قدر الشيء فقد يقع حيتاج إىل التفسري وبينا أن اإلمج
الشيء وهو الذي يسأل عنه مباهو كالقرء يف قول هللا عز وجل:" واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء "هنا يف عني 

قد فسره بعض العلماء ابلطهر تقول ما هو القرء واجلواب أن القرء لفظ مشرتك يطلق على الطهر ويطلق على احليض و 
فسره ووجدان دليال يفسره وهو أن املقصود ابلقرء هو وفسره بعض العلماء ابحليض فهو لفظ جممل حيتاج إىل دليل ي

احليض يف حديث املستحاضة وأنا تدع الصالة أايم أقرائها أي أايم حيضها فعلمنا أن القرء يف اإلستعمال الشرعي  
من إطالقه مبعىن الطهر وأما ما يكون اإلمجال فيه يف وصفه فهو الذي يسأل عنه بكيف يطلق مبعىن احليض أغلب 

ألن    "الصحابة عندما مسعوا هذه اآلية فإنم ما كانوا يعرفون كيف يقيمون الصالة  وأقيموا الصالةل هللا عز وجل:"  كقو 
الزكاة مل تبني هلم عند نزول هذه اآلية فكان  صفة الصالة مل تبني هلم وكذلك عند قول هللا عز وجل:" وآتوا الزكاة" فإن

فهذا إمجال ابلوصف وقد جاء البيان بعد ذلك وأما اإلمجال يف القدر يصح أن نقول كيف نؤيت الزكاة كيف نصلي 
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فهو الذي يسأل عنه بكم كما يف قول هللا عز وجل :"وآتوا الزكاة "كم خنرج ال يظهر من هذه اآلية فيحتاج إىل بيان 
ة إما بنفسه حيث يفهم ء بيانه بعد ذلك وبينا املبني وقلنا إن املبني هو ما اتضحت داللته فكانت داللته متضحوقد جا

املراد منه عند مساعه وإما بغريه وذلك يف اجململ إذا بني فإنه يصبح مبينا بغريه ابألدلة األخرى وأحسب أان وقفنا عند 
  حالكالم على العمل ابجململ فلعلنا نواصل الشر 

 
 قال املصنف رمحه هللا:

شريعته أصوِلا وفروعها حىت ترك اْلمة على شريعة بيضاء نقية صلى هللا عليه وسلم قد بني ْلمته مجيع  والنب 
  . ليلها كنهارها

تقدم معنا اي إخوة أن اجململ ال ميكن العمل به ألن املراد منه مل يتضح ولذلك مل يكلف الصحابة ابلعمل ابجململ عند 
لى العمل به مىت ما بني فعندما اعه لكن الواجب على الصحابة رضوان هللا عليهم عند مساع اجململ عقد العزم عمس

"فإن الصحابة ماكانوا يعرفون كيف يصلون فكان الواجب عليهم أن يعقد  وأقيموا الصالةنزل قول هللا عز وجل "
له كيف يصلي مث نقلنا الشيخ إىل أمر عظيم وهو أن زمن الواحد منهم العزم بقلبه على أنه يقيم الصالة مىت ما بني 

صلى هللا عليه وسلم وهذا الذي عليه مجاهري العلماء أنه مل يبقى جممل  هو زمن وجود النب اإلمجال هو زمن الوحي
لم وذلك صلى هللا عليه وس صلى هللا عليه وسلم بل كل جممل ورد يف القرآن والسنة بني يف حياة النب بعد وفاة النب

دينكم وأَتمت عليكم نعميت ورضيت اليوم أكملت لكم ألن هللا عز وجل قد أكمل الدين كما قال سبحانه :"
صلى  "ولو بقي شيء حيتاج إىل بيان ملا كان الدين كامال فعلمنا هبذا أنه مل يبقى جممل بعد وفاة النب  لكم اإلسالم دينا

صلى هللا  لنا كل الدين وبني لنا كل جممل يف القرآن أو يف سنة رسول هللاهللا عليه وسلم بل ربنا سبحانه وتعاىل بني 
" ونزلنا عليك الكتاب تبياان لكل شيءقال هللا عز وجل :"عليه وسلم وهللا عز وجل بني لنا ابلوحي كل شيء كما 

د بينه هللا عز وجل فالكتاب الذي هو القرآن فيه تبيان كل شيء إما ابلتفصيل وإما ابلتأصيل فما بقي شيء إال وق
يان وأما ما وراء أما الدين والعبادة وما يتقرب به إىل هللا فقد بينه هللا على وجه التفصيل ومل يبقى منه شيء حيتاج إىل ب

ذلك فقد يكون ورد يف القرآن على وجه التأصيل وقد يكون ورد على وجه التفصيل وقد قلت لكم مرة إين مسعت 
رمحه هللا يف عدد من اجملالس أن عامل غري مسلم قال لعامل مسلم إنكم تقولون إن يف  من شيخنا الشيخ بن عثيمني

ذلك فقال فأخربين كيف يصنع هذا الطعام وكان يف مطعم فقال األمر القرآن تبيان كل شيء فقال نعم ربنا يقول 
ع قال هذا ليس من القرآن  يسري فنادى صاحب املطعم فقال كيف تصنعون هذا الطعام فقال نصنعه كذا وكذا قال إمس
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ين إذا كنت ال قال بلى من القرآن فإن هللا عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون فعلمين هللا عز وجل أ
وأنزلنا إليك أعرف شيئا أسأل عنه أهل اخلربة وأهل الفن فيه وهذا فقه دقيق ملايف القرآن أيضا قال هللا عز وجل :"

صلى هللا عليه وسلم ما  صلى هللا عليه وسلم وقد بني النب " فالذكر هو سنة النبما نزل إليهم الذكر لتبني للناس
صلى  ي بياان كافيا شافيا وهذا يدل داللة واضحة بينة على أنه مل يبقى جممل بعد وفاة النبنزل إلينا يف القرآن أو ابلوح

ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه  عليه وسلم :"صلى هللا هللا عليه وسلم وقال هللا سبحانه وتعاىل لنبيه
جل أن عليه سبحانه أن يبني القرآن وقد بني هللا عز " فبني هللا عز و وقرآنه فإذا قرآانه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه

قد تركتم على سلم:" صلى هللا عليه و  وجل القرآن ابلقرآن والسنة فلم يبقى جممل يف القرآن وال يف السنة وقال النب
عليه  صلى هللا " وهذا الذي أشار إليه الشيخ يف كالمه النبالبيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

صلى هللا عليه وسلم على البيضاء البيضاء يعين النقية  وسلم قد تركتكم اي معاشر األمة بدءا من صحابة رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ليلها كنهارها ليس فيها ظلمة بل كلها بينة واضحة ال يزيغ  هلذا قالالظاهرة اليت ال خفاء فيها و 

صلى هللا عليه  وابن ماجة والطرباين وصححه األلباين فدل هذا على أن النب عنها بعدي إال هالك رواه اإلمام أمحد
السنة كلها فرتكنا على البيضاء ليس فيها خفاء وسلم ما مات إال وقد بني لنا الدين كله وبني لنا القرآن كله وبني لنا 

صلى هللا عليه وسلم وقد  النبفكل هذا دل على أن زمن اإلمجال إنا هو زمن الوحي يف حياة   بل ليلها كنهارها
  قدمت لكم سابقا احلكمة من اإلمجال واحلكمة من اجململ وفوائد اجململ

 
 قال املصنف رمحه هللا :

 احلاجة إليه أبدا وَل يرتك البيان عند
 عندان اي إخوة مسألتان 

:أتخري البيان عن وقت اخلطاب وهذا جائز وواقع أن يؤخر البيان عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة  املسألة اْلوىل
 صلى هللا عليه وسلم إليه وهلذا وقع اجململ فإن اجململ وقع يف القرآن والسنة وأتخر بيانه إىل وقت احلاجة يف زمن النب

 ماء فتأخري البيان عن وقت اخلطاب جائز وواقع عند مجاهري العل
: فهي أتخري البيان عن وقت احلاجة فإان نقول اي إخوة إن البيان يؤخر عن وقت اخلطاب إىل وقت وأما املسألة الثانية

ري البيان عن وقت  احلاجة أما إذا جاءت احلاجة فإنه جيب البيان ويقع البيان وال يؤخر البيان عن وقت احلاجة أتخ
ني النص عند احلاجة لكان ذلك من تكليف ما ال يطاق وهذا غري واقع شرعا احلاجة ال جيوز وغري واقع ألنه لو مل يب
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صلى هللا عليه وسلم قال للصحابة صوموا اليوم أو صوموا غدا وجاء الغد وهو مل يبني هلم كيف  يعين اي إخوة لو أن النب
ال يقع ومل يقع يف كليف ما اليطاق كيف يصومون وهم ال يعرفون كيف يصومون هذا يصومون الشك أن هذا من ت

الشرع وإنا إذا جاءت احلاجة وقع البيان وثبت البيان فتأخري البيان عن وقت احلاجة غري جائز و غري واقع فمىت ما 
  عنه وجدت احلاجة وجد البيان يقينا وقطعا ويدل لذلك حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا

فزاد أو نقص فلما سلم قيل له َي رسول هللا     عليه وسلمصلى هللا صلى رسول هللاقال بن مسعود رضي هللا عنه:"  
  " ما معىن أحدث يف الصالة شيء يعين أتغريت الصالة شرعاأحدث يف الصالة شيء

فثىن رجلني واستقبل كذا قال "" قالوا صليت كذا و  وماذاك ملاذا تسألونيعين أنزل عليك شيء غري الصالة فقال:" 
جد سجديت السهو مث سلم مث أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث شيء يف القبلة فسجد سجدتني مث سلم س

الصالة أنبأتكم به ولكن إمنا أان بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحرى 
هلم لو حدث  صلى هللا عليه وسلم قال متفق عليه ووجه الداللة أن النب "الصواب مث ليتم عليه مث ليسجد سجدتني

شيء يف الصالة أنبأتكم به أخربتكم به وال أأخر البيان عن وقت احلاجة فهذا دليل على أن البيان ال يؤخر عن وقت 
ؤمن يف عبادته وأال يعبد احلاجة وهذا مما الشك فيه طبعا هذا األمر العظيم الذي ذكره الشيخ يرتتب عليه إنضباط امل

  صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم بني كل شيء لى هللا عليه وسلم فإن النبص هللا إال مبا جاء به رسول هللا
 قال املصنف رمحه هللا:

 صلى هللا عليه وسلم إما ابلقول أو ابلفعل أو ابلقول والفعل مجيعا وبيانه
القرآن وقد يكون يف السنة تفق عليه العلماء والقول أو البيان ابلقول قد يكون يف البيان قد يكون ابلقول وهذا قد ا

صلى هللا عليه وسلم إما ابلقول فالبيان ابلقول اي إخوة  أنه يف السنة قال الشيخ وبيانه  ولكن ملا كان الغالب يف البيان
ن آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على َي أيها الذييوجد يف القرآن ويوجد يف السنة مثال قول هللا عز وجل :"

"بني الصيام ابلقول يف القرآن ويف السنة فبني لنا كيف نصوم يف آايت الصيام وبني لنا كيف نصوم  الذين من قبلكم
  صلى هللا عليه وسلم يف أحاديث كثرية عن رسول هللا

صلى هللا عليه  كتابة البيان ابلكتابة من الرسولصلى هللا عليه وسلم البيان ابل ويدخل يف البيان ابلقول من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم طيب إذا  صلى هللا عليه وسلم كان أميا كان ال يقرأ وال يكتب يان ابلقول ملاذا ألن النبوسلم ب

صلى هللا  كتب الكتب ماذا يفعل أيمر كاتبا فيكتب طيب إذا أمره أن يكتب كيف يكتب الكاتب ميلي عليه يقول
صلى هللا عليه وسلم كان  ألن النب  من البيان ابلقول صلى هللا عليه وسلم ه وسلم والكاتب يكتب إذن كتب النبعلي
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ابلقول وقد يكون البيان    صلى هللا عليه وسلم عن الصدقات فإنه من البيان ميليها على الكتبة وهذا كما يف كتاب النب
يان ابإلشارة فإن يبني اجململ وستأيت األمثلة إن شاء هللا ويدخل فيه البابلفعل وهذا عند أكثر العلماء يقولون الفعل 

إان أمة أمية صلى هللا عليه وسلم قال: " صلى هللا عليه وسلم ابإلشارة كما جاء عن النب اإلشارة فعل وقد يبني النب
ث مرات يعين أن الشهر صلى هللا عليه وسلم قال الشهر هكذا ثال " فأشارال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذا

صلى  عقد أصبعا يف الثالثة أي أنه يكون أيضا الشهر تسعة وعشرين يوما فبني النب ثالثون ويف الثانية قال هكذا مث
هللا عليه وسلم عدد أايم الشهر شرعا ابإلشارة وهذا تتعلق به أحكام كثرية من الصيام والعدد وغري ذلك وقد يكون 

طيب ما املبني منهما هل هو القول أو صلى هللا عليه وسلم بقوله وفعله  مر واحد فيبني النبالبيان ابلقول والفعل أل
الفعل نقول إن تقدم الفعل فاملبني الفعل والقول مؤكد وإن تقدم القول فاملبني القول والفعل مؤكد وإن اجتمعا كان 

  نواع البيان ابلقول والفعل وهبما معاالبيان هبما مجيعا هذا أصح ما قيل يف هذه املسألة وسيمثل الشيخ أل
 ه هللا:قال املصنف رمح

صلى هللا عليه وسلم : )فيما سقت السماء  مثال بيانه ابلقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما يف قوله
 ") العشر( بياان جململ قوله تعاىل : )وآتوا الزكاة

فيما سقت الشيخ هنا "زكى من األموال ومقادير الزكاة ومنها ما ذكره صلى هللا عليه وسلم بني أبقواله ما الذي ي النب
" فالزرع إذا فيما سقت السماء العشرصلى هللا عليه وسلم :" " رواه البخاري يف الصحيح فقال النبالسماء العشر

هللا عز وجل  كان يسقى ابملطر كل السنة أو أغلب السنة فإنه خيرج منه العشر ففي هذا بيان جململ الزكاة بقول
صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم وهكذا يف سائر مقادير الزكاة فإن النب " ابلقول من النبوآتوا الزكاة:"

  بينها ابلقول
 قال املصنف رمحه هللا:

 )  ومثال بيانه ابلفعل قيامه أبفعال املناسك أمام اْلمة بياان جململ قوله تعاىل )وهلل على الناس حج البيت 
صلى هللا عليه وسلم ولذلك أتخر حجه عن العام التاسع إىل العام  احلج أبفعالهصلى هللا عليه وسلم بني ألمته  النب

صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم وقال العاشر ليكثر الناس ويتعلموا منه ويكثر الذين ينقلون صفة حج النب
" فأمر الناس أن يتعلموا  هذهسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت  لتأخذوا عِن مناخماطبا الناس يف حجه :"

"كيف حنج بينه  وهلل على الناس حج البيتمنه وأن أيخذوا منه صفة احلج فكان هذا بياان لقول هللا عز وجل:" 
 ليطوفوا ابلبيت العتيقو صلى هللا عليه وسلم أبفعاله كما بني لنا الطواف الذي جاء جممال يف قول هللا عز وجل:"   النب
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صلى هللا عليه وسلم  دا هل نطوف سبعة هل نطوف عشرين ما الذي علمنا وبني لنا فعل النب"هل نطوف شوطا واح
  صلى هللا عليه وسلم بني لنا كيف نطوف وهذا بيان ابلفعل فإن النب

 قال املصنف رمحه هللا:
صلى هللا عليه وسلم  : )فإذا رأيتم منها  مل قولهوكذلك صالته الكسوف على صفتها هي يف الواقع بيان جمل 

 شيئا فصلوا"(
إن الشمس والقمر آيتان من آَيت هللا فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا هللا حىت صلى هللا عليه وسلم قال " النب

كصالة العصر ا فصلوا طيب كيف نصلي هل نصلي كصالة الظهر هل نصلي  "متفق عليه فإذا رأيتم منها شيئيكشفها  
صلى هللا  صلى هللا عليه وسلم بفعله فقد جاء أن النب هل نصلي كصالة املغرب هل هي صالة خاصة جممل بينه النب

موها فادعوا  إن الشمس والقمر آيتان من آَيت هللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتعليه وسلم قال:" 
صلى هللا عليه وسلم فصلى رسول  د انكسفت على عهد رسول هللا"وذلك أن الشمس ق هللا وصلوا حىت ينجلي

صلى هللا عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويال قدر حنو سورة البقرة مث ركع ركوعا طويال أي قريبا من قيامه مث  هللا
و دون الركوع األول أي ول أي دون قراءة سورة البقرة مث ركع ركوعا طويال وهرفع فقام قياما طويال وهو دون القيام األ

دون قيامه الثاين يقرتب منه مث سجد مث قام قياما طويال يعين قام للركعة الثانية بعد أن سجد سجدتني وهو دون القيام 
ون القيام األول مث ركع ركوعا طويال األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث رفع فقام قياما طويال وهو د

األول أي أنه يف كل ركعة يقلل القيام والركوع يف الركعة األوىل ملا ركع قام قرأ مث ركع مث ملا رفع جعل  وهو دون الركوع
اين قام قام للركعة الث  قراءته أقل من قراءته قبل الركوع مث جعل ركوعه الثاين يف هذه الركعة أقل من ركوعه األول مث ملا

ه يف القيام الثاين يف الركعة االوىل مث ركع وجعل ركوعه أقل مث رفع فقام فجعل القيام األول فيها جعل قراءته أقل من قراءت
قيامه أقل من القيام الذي قبله مث ركع فجعل ركوعه أقل من ركوعه الذي قبله مث سجد مث انصرف وقد اجنلت الشمس 

لشمس مل تكسف إال مرة صلى هللا عليه وسلم من صالة الكسوف ألن ا عن النب وهذا هو الذي يعمل به فيما ورد
صلى هللا عليه وسلم صلوا كيف نصلي هكذا كما  واحدة فالذي يعمل به هو هذه الصفة وهذا بيان للمجمل يف قوله

  صلى هللا عليه وسلم فعل النب
صالته فية الصالة فإنه كان ابلقول كما يف حديث املسيء يف  قال املصنف رمحه هللا:" مثال بيانه ابلقول والفعل بيانه كي

...." احلديث وكان إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكِبصلى هللا عليه وسلم:"  حيث قال
  ابلفعل أيضا
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" وأقيموا الصالةوجل :" صلى هللا عليه وسلم ابلقول والفعل واقعا يف أمر الصالة يف قول هللا عز النب  يعين كان بيان
لم بني الصالة ابلقول يف تعليمه الرجل الذي ماكان حيسن الصالة كما يف حديث أيب صلى هللا عليه وس فإن النب

صلى  صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النب أن رسول هللاهريرة رضي هللا عنه :"
أوال مث جاء م وقال ارجع فصلي فإنك َل تصلي فرجع يصلي كما صلى هللا عليه وسلم فرد أي رد عليه السال

"ويف هذا أن اإلنسان إذا فارق رفيقه ولو  صلى هللا عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك َل تصلي فسلم على النب
توثق احملبة وتؤكد فرقة يسرية يشرع له أن يسلم مرة اثنية وليس كما يقول العوام كثرة السالم تذهب احملبة كثرة السالم 

أخيه إذا لقي أخاه أن يسلم عليه فإذا فرق بينهما شيء حسا فلقيه بعد ذلك ولو  احملبة فيشرع لإلنسان إذا كان مع
صلى هللا عليه وسلم فقال  كان املفرق بينهما شجرة أو سيارة يشرع له أن يسلم عليه مرة أخرى فجاء فسلم على النب

" ا أحسن غريه فعلمِنفقال الرجل والذي بعثك ابحلق م أي وقع ذلك ثالاث "ارجع فصلي فإنك مل تصلي ثالاث
وهكذا املؤمن حيب أن يعلم مهما كان كبريا يف السن أو القدر يفرح أبن يعلم أمجل هدية عند املؤمن أن يعلم أن يعطى 

خطئه يفرح هبذه اهلدية وجيل هذا هدية املؤمن التقي حىت لو كان عاملا كبريا وأخطأ وجاء طالب صغري ونبهه على 
هكذا كل مسلم إذا جاءك طالب علم وأنت تصلي وختطئ يف صالتك وقال اي عماه الطالب ويشكر هذا الطالب و 

رأيت عليك كذا وكذا قل جزاك هللا خريا إفرح هبذه اهلدية بل اطلب العلم اآلن لو كان اإلنسان من عوام الناس ويف 
يل القراءة أان أتوضأ كذا  اييت لطالب العلم يقول اي ولدي تعال إمسع مين الفاحتة صحح حيهم طالب علم املفرتض أنه

إذا قمت صلى هللا عليه وسلم :" وكذا هل وضوئي صحيح قال والذي بعثك ابحلق ما أحسن غري هذا فعلمين فقال
ه إقرأ الفاحتة ألنه عامي أعرايب "ومل يقل ل مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن"هذه تكبرية اإلحرام "إىل الصالة فكِب 

حيفظ الفاحتة فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن وألن الغالب أن أول ما حيفظه املسلم هو  يظهر عليه اجلهل فلعله ال
مث اقرأ ما الفاحتة فهو الذي يتيسر عنده ولذلك ليس فيه دليل للحنفية أن الفاحتة ليست متعينة بل يقرأ أبي شيء "

قر مث ارفع حىت تعتدل قائما مث ن القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعا أي حىت تسكن أعضاؤك وتستتيسر معك م
" متفق عليه فإن هذا احلديث حىت تطمئن جالسا وافعل ذلك يف صالتك كلها   اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع

  صلى هللا عليه وسلم بيان للصالة ابلقول من النب
 قال املصنف رمحه هللا :
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صلى هللا عليه وسلم قام على  أن النب:)  هن ابلفعل أيضا كام يف حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنوكا
املنِب فكِب فكِب الناس وراءه وهو على املنِب احلديث وفيه مث أقبل على الناس وقال إمنا فعلت هذا لتأَتوا ّب 

 ( ولتعلموا صاليت
ن األنصار صلى هللا عليه وسلم إىل فالنة امرأة م يف حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه قال أرسل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم  قد مساها سهل مري غالمك النجار أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس كان النب
صلى هللا عليه وسلم أن تصنع  غالم جنار ماهر واستأذنت النب  خيطب على جذع خنلة وكان هناك امرأة من األنصار هلا

سلم هلا أيذن يف هذا وقال مري غالمك النجار أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن صلى هللا عليه و  له أعوادا فأرسل النب
وسلم أو فأرسلت إىل   صلى هللا عليه إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة مث جاء هبا فأرسلت إىل رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم صلى  رسول هللاصلى هللا عليه وسلم فأمر هبا فوضعتها هنا أي يف املسجد قال مث رأيت   رسول هللا
عليها وكرب وهو عليها مث ركع وهو عليها مث نزل القهقرة فسجد يف أصل املنرب ألنه ما يستطيع أن يسجد على املنرب مث 

"متفق عليه فكان هذا  أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأَتوا ّب ولتعلموا صاليتلى الناس فقال" عاد فلما فرغ أقبل ع
وهكذا فعل  وأقيموا الصالة"صلى هللا عليه وسلم لصفة الصالة بفعله فهو بيان لقول هللا عز وجل:"  النببياان من 

ذا تيسر له أن يعلم طالبه أحياان ابلفعل مثال السلف فإنم كانوا يبينون األحكام ابلفعل ولذلك من املناسب للشيخ إ
من املناسب أحياان أن يتوضأ أمامهم على الصفة الواردة  لو كان يف جملس يف غري اجملسد وأراد أن يعلمهم الوضوء
صلى هللا عليه وسلم  أال أصلي لكم كما رأيت رسول هللاوهكذا يف الصالة فقد صح عن عقبة رضي هللا عنه قال :"

"وصح عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  صلى هللا عليه وسلم يصلي "فصلى ِلم كما رأى النب بلىلوا:" يصلي قا
" وهذه صفة صلى هللا عليه وسلم فصلى هبم صالة حسنة َل يطول فيها أال أصلي لكم صالة رسول هللاقال:" أنه 

هكذا السنة يف الصالة أن تكون حسنة يف صلى هللا عليه وسلم كانت خفيفة يف متام كانت حسنة خفيفة و  صالة النب
لإلمام إال إذا عرض للناس عارض فإنه خيفف منها متام أن تكون خفيفة يف حسن ومتام هكذا هي السنة وهكذا ينبغي  

صلى هللا عليه وسلم  كما تقدم معنا يف دليل الطالب ففي هذا البيان ابلقول والفعل فتحصل عندان أن بيان النب
الم صلى هللا عليه وسلم ابلقول والفعل ووقع هبما معا فهذه أنواع املبني وهذه ناية ك يان عموما وقع منهللمجمل أو الب

 . الشيخ عن اجململ
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 الظاهر واملؤول

 
 
 

   ولؤ الظاهر وامل :  يقول املصنف رمحة هللا عليه
 

هللا هذا الفصل لبيان أقسام املبني أو لبيان أقسام ملا تقدم يف املبحث السابق بيان اجململ واملبني عقد املصنف رمحه  
يم الذي نذكره هنا وقد ذكره الشيخ واملعىن لكل قسم هو من أقسام املبني وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام وهذا التقس

سري على على طريقة اجلمهور املالكية والشافعية واحلنابلة أما احلنفية فلهم منهج آخر يف التقسيم والتعريف وحنن هنا ن
 النص والظاهر واملأول"طريقة اجلمهور فإنه ينقسم إىل ثالثة أقسام أعين املبني وهذه األقسام هي :"

صلى هللا عليه وسلم أي رفع  يقال نص احلديث إىل رسول هللا"  الظهور والِبوز واإلرتفاعأما النص فهو يف اللغة: " 
ر ويربز أمام الناس ويرتفع عمن حوله وتقول العرب نصت احلديث ومسيت املنصة منصة ألن الذي جيلس عليها يظه
 ص يف لغة العرب الظهور والربوز واإلرتفاعالضبية جيدها أي رفعت رأسها فظهر عنقها هذا معىن الن

"إذا مسعته ال تفهم منه إال معىن  فهو ماالحيتمل إال معىن واحداوأما النص يف اصطالح العلماء مبعناه اخلاص:"  
" هذا ال حيتمل إال معىن واحدا فاعلم فاعلم أنه ال إله إال هللاواحدا وال حيتمل معىن آخر كقول هللا عز وجل:" 

" فإن هذا نص إذ ال حيتمل إال " حممد رسول هللاأنه ال معبود حبق إال هللا سبحانه وتعاىل وكقول هللا عز وجل:وتيقن 
وأحل "" " وأحل هللا البيع وحرم الرابصلى هللا عليه وسلم وكقول هللا عز وجل: ا وهو إثبات الرسالة حملمدمعىن واحد

"حرم فإنه نص يف أن الراب حرام ال حيتمل غري وحرم الرابل غري هذا "فإنه نص يف أن البيع حالل ما حيتم  هللا البيع"
ال حيتمل غري العشرة ال حيتمل تسعة وال عشرين تلك عشرة " فإنه نص تلك عشرة كاملةهذا وكقول هللا عز وجل :"

  كاملة فهذا معىن النص وأما الظاهر واملأول فقد ذكرها الشيخ
 يقول املصنف رمحه هللا :

 ظاهر : الظاهر لغة الواضح والبنيتعريف ال 
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األمر وظهر سرك أي إذا اتضح الظاهر يف لغة العرب هو خالف الباطن ومعناه الواضح البني املكشوف يقال ظهر 
للناس وانكشف وابن إذن الظاهر يف لغة العرب هو الواضح البني املكشوف املنكشف فهذا هو الظاهر يف لغة 

  العرب
  قال املصنف رمحه هللا :

 ما دل على نفسه معىن راجح مع احتمال غريهواصطالحا: 
إطالقه معىن مع جتويز غريه ماابدر يعين سبق إىل الذهن منه عند الظاهر يف اصطالح اجلمهور هو ما ابدر منه عند 

األمر  إطالقه يعين مبجرد مساعه ليس بدليل آخر معىن مع جتويز غريه مع احتمال غريه مثال ذلك االمر فإنه إذا مسعت
حتمال غريه يتبادر إىل ذهنك الوجوب مع احتمال اإلستحباب فهذا الظاهر مادل على معىن راجح عند إطالقه مع ا

وهذا تعبري آخر واملعىن واحد فقولنا ما دل خيرج ما مل يدل أصال وهو املهمل كما تقدم معنا لو قال اإلنسان كلمة ال 
معنا ديز مقلوب زيد وشكنككيل وحنو هذا من الكلمات اليت ال يفهم فإن الكلمة مهملة كما تقدم   تدل على معىن

ى معىن راجح خيرج ما دل على معىن متساوي مع غريه كاجململ واملشرتك فإن منها معىن فهذا خيرج املهمل ما دل عل
اإلطالق كما  املعاين فيها متساوية عند إطالقه خيرج املؤول فإن املؤول يدل على معىن راجح عند الدليل وليس عند

شيخ ونعلق على هذا سيأتينا ان شاء هللا عز وجل وكذلك من التعريفات ما ذكره الشيخ ما دل بنفسه وسيشرحها ال
على أنه ينبغي أن نعلم أن بعض اهل العلم يطلق الظاهر على ما ظهر منه املعىن سواء كان نصا أو ظاهرا على ما ظهر 

مل غريه ومن هؤالء العلماء اإلمام الشافعي فإنه يطلق الظاهر مبعىن ما ظهر معناه منه املعىن سواء إحتمل غريه أو مل حيت
  فيكون ظاهرا كما عند األصوليني أو ال حيتمل غريه فيكون نصا كما عند األصوليني سواء كان حيتمل غريه

 قال املصنف رمحه هللا:
اهر من املراد ابلوضوء غسل اْلعضاء اْلربعة صلى هللا عليه وسلم:) توضؤو من حلوم اإلبل ( فإن الظ مثاله قوله

 بقولنا :على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة فخرج 
صلى هللا عليه وسلم  الظاهر له أمثلة كثرية يف الكتاب والسنة منها ما جاء يف صحيح مسلم أن رجال سأل رسول هللا

" واحلديث يف صحيح مسلم فعندان هنا الظاهر من إلبلأتوضأ من حلوم اإلبل قال نعم فتوضأ من حلوم افقال :"
 وجهني

هر األمر الوجوب مع احتمال اإلستحباب إال أنه جيب محله على الوجوب : األمر فتوضأ وهذا أمر وظاالوجه اْلول 
ذا مسع إال إذا وجد دليل صارف فهذا الوجه األول والوجه الثاين يف املراد ابلوضوء فتوضأ فإن الذي يفهمه املسلم إ
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و ظاهر يف هذا توضأ هو الوضوء الشرعي الذي هو العبادة الذي هو غسل األعضاء املخصوصة ومسح الرأس بنية فه
وإن كان حيتمل النظافة ألن الوضوء يف لغة العرب هو النظافة لكن الظاهر أنه الوضوء الذي هو عبادة فيجب محله 

وضأ الوضوء الشرعي فيكون أكل حلم اإلبل انقضا للوضوء على الظاهر فنقول جيب على من أكل حلم اإلبل أن يت
بل أن يتوضأ هذا الظاهر اجلمهور الذين ال يرون هذا أتولوا وحداث انقضا للوضوء فيجب على من أكل حلم اإل

احلديث فبعضهم قال حيمل احلديث على اإلستحباب لكن ال دليل عليه وبعضهم قال معىن الوضوء هنا غسل اليدين 
هو  ن للحم اإلبل زهومة وشحم زائد يعين يصيب اليد دسم فيغسل يديه وفمه هذا أتويل والظاهر وهللا أعلموالفم أل

  ما قدمناه فهذا مثال واحد من أمثلة الظاهر والظاهر كثري
 قال املصنف رمحه هللا :

 فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معىن اجململ ْلنه ال يدل على املعىن بنفسه"
املأول فإن ه هللا ما دل ما ال يدل ومل يذكره الشيخ خرج بقوله ما دل ما ال يدل أصال وبقوله بنفسه خرج بقوله رمح

  املأول يدل على معىن راجح لكن ليس بنفسه وإنا ابلدليل كما سيأتينا ان شاء هللا عز وجل
  وكذلك خرج اجململ فإنه ال يدل على املعىن بنفسه كما تقدم معنا

 هللا : قال املصنف رمحه
 وخرج بقولنا راجح املأول ْلنه يدل على معىن مرجوح لوال القرينة

  ه يدل على معىن مرجوح لوال القرينة وهذا فيه نظربقولنا راجح املأول ألنيقول الشيخ خرج 
ا ان ألنه عندما يكون مرجوحا ال يسمى مأوال وإنا يسمى مأوال إذا ترجح أو أن الشيخ أراد عموم املأول كما سيأتين

  شاء هللا عز وجل سواء ترجح أو مل يرتجح وكذلك خيرج بقول الشيخ راجح املشرتك
 فإنه يدل على معنيني فأكثر على وجه التسوية بدون ترجيح

 قال املصنف رمحه هللا :
 وخرج بقولنا مع إحتمال غريه النص الصريح ْلنه ال حيتمل إال معىن واحد

  ىن واحداكما تقدم معنا النص ال حيتمل إال مع
 قال املصنف رمحه هللا :

بدليل يصرفه عن ظاهره ْلن هذه طريقة السلف وْلنه أحوط وأبرأ العمل ابلظاهر واجب إال : العمل ابلظاهر
 . للذمة وأقوى للتعبد واإلنقياد
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إال بدليل العمل ابلظاهر على ظاهره واجب ابتفاق العلماء فاملؤمن جيب عليه أن يعمل ابلظاهر على ظاهره وال أيول 
واي حبيث جيعل املرجوح راجحا وكان التأويل من فال يرتك الظاهر إال إذا وجد دليل يصرفه عن ظاهره وكان الدليل ق

 أهله ال بد من ثالثة أمور اي إخوة حىت نرتك الظاهر إىل املرجوح البد من ثالثة أمور 
 ح إىل املرجوح فيصبح املرجوح راجحا :أن يوجد دليل يصرف الظاهر من املعىن الظاهر الراج اْلمر اْلول

 أن يكون الدليل قواي حبيث يصري املرجوح راجحا  اْلمر الثاين:
:أن يكون التأويل من أهله فليس كل طالب علم أيول وإنا التأويل من أهل اإلجتهاد أهل العلم  واْلمر الثالث
صلى هللا عليه وسلم فإنم  صحابة يف زمن الرسولعمل ابلظاهر واجب ابتفاق العلماء وهذا الذي عليه الوالبصرية فال

يبادرون للعمل ابلظاهر ومل يؤثر عنهم التوقف يف الظاهر وألنه كما قال الشيخ أحوط وأبرأ للذمة إذا عمل اإلنسان 
فإنه نه يدل على اإلميان أن يسلم العبد للظاهر ويعمل به ابلظاهر فقد برئت ذمته وألنه أقوى يف التسليم واإلنقياد فإ

  أقوى يف تسليمه وانقياده وهذا يدل على إميانه
 قال املصنف رمحه هللا :

 تعريف املؤول :املؤول لغة من اْلول وهو الرجوع
أأول احلكم إىل أهله يعين املأول لغة من األول أو األول بفتح الواو أو تسكني الواو وهو الرجوع ومنه قول القائل 

  االول أو األول وهو الرجوع هذا يف اللغةأرجع احلكم إىل أهله فاملؤول من 
 قال املصنف رمحه هللا :

 واصطالحا ما محل لفظه على املعىن املرجوح
اء املؤول اصطالحا ما دل على املعىن املرجوح هذا من حيث هو من غري نظر إىل حكمه وسيأيت بيان أحكامه ان ش

مر مثال ظاهره الوجوب فإذا محل على اإلستحباب كان هللا إذن ما هو املؤول املؤول هو املصروف عن ظاهره فاأل
" اجلمهور محلوا األمر هنا على اإلستحباب وحكاه َي غالم سم هللاصلى هللا عليه وسلم قال:"  مؤوال مثال ذلك النب

 واجبة وإنا مستحبة محل األمر هنا على اإلستحباب هذا أتويل وهذابعضهم إمجاعا أن التسمية على الطعام ليست 
صلى هللا  األمر هنا مؤول أول األمر من الوجوب إىل اإلستحباب واجلمهور هنا يقولون الدليل موجود وهو أنه النب
مر هنا عليه وسلم قال اي غالم والغالم هو ماكان دون البلوغ فهو ال جيب عليه شيء فيدل ذلك على أن األ

  لإلستحباب
 قال املصنف رمحه هللا :
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وأما الظاهر فألنه   ىن املرجوح النص والظاهر أما النص فألنه ال حيتمل إال معىن واحدافخرج بقولنا على املع
 حممول على املعىن الراجح

ىن الراجح النص ال يوجد فيه إحتمال فال يوجد راجح ومرجوح هو معىن واحد وأما الظاهر فإنه حممول على املع
املؤول إذا أصبح املعىن فيه راجحا يصبح ظاهرا فنقول إن واملؤول حممول على املعىن املرجوح ولقائل أن يقول إن 

الظاهر هو ما دل على املعىن الراجح بنفسه أو بدليل فيكون هذا ظاهرا وهذا ظاهرا وأما املؤول فهو ما محل على 
ن تستطيع أن تقول هذا ظاهر ماكان عليه السلف والعلماء املتقدمني أاملعىن املرجوح بغري دليل أو بدليل ضعيف 

الظاهر هو ما دل على املعىن الراجح بنفسه أو بدليل يصريه راجحا فيكون الظاهر ينقسم إىل قسمني ما دل على 
كون املؤول املعىن الراجح بنفسه بنفس اللفظ وما دل على املعىن الراجح بدليل جعله راجحا بعد أن كان مرجوحا وي

ف ألن ظاهر كالم املتقدمني مت التأويل فيحمل على هذا وهو هو ما دل على املعىن املرجوح بغري دليل أو بدليل ضعي
  التأويل بال دليل أو بدليل ضعيف

 : التأويل قسمان  قال املصنف رمحه هللا :
التأويل يف النصوص يف الكتاب والسنة جاء مبعىن التفسري ومعرفة املعىن وجاء مبعىن حقيقة األمر ومايؤول إليه األمر 

"وما  وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يقولون آمننا به كل من عند ربناجل:" كما يف قول هللا عز و 
 لعلم يقولون آمننا به كل من عند ربنا وبعض السلف يقرؤها هكذايعلم أتويله إال هللا مث وقف والراسخون يف ا

مث الوقف هنا فاملقصود وما يعلم حقيقة  والراسخون يف العلم مث وقف وكالمها صحيح فقراءة وما يعلم أتويله إال هللا
ه إال هللا والراسخون يف أمره وعاقبة أمره وما يؤول إله إال هللا سبحانه وتعاىل وعلى  قراءة بعض السلف وما يعلم أتويل

احلافظ  العلم فإنه يكون املعىن وما يعلم تفسريه ومعناه إال هللا والراسخون يف العلم يعلمون معناه ويعلمون تفسريه قال
بن كثري:" يف تفسريه التأويل يطلق ويراد به يف القرآن معنيان أحدمها التأويل مبعىن حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه 

" أي هذه حقيقة رؤايي وما آلت إليه رؤايي وهذا تعبري وقال َي أبيت هذا أتويل رؤَيي من قبله تعاىل:" ومنه قول
" يعين يوم أتيت حقيقته قال أي حقيقة ما ينظرون إال أتويله يوم أييت أتويلههل رؤايي على وجه احلقيقة وقوله :"

يعين إال هللا ألن حقائق األمور وكنهها ال يعلمها   فالوقف على اجلاللةأخربوا به من أمر املعاد فإن أريد ابلتأويل هذا 
التفسري والبيان والتعبري عن الشيء كقوله على اجللية إال هللا عز وجل قال وأما إن أريد ابلتأويل املعىن اآلخر وهو 

لم ألنم يعلمون ويفهمون ما "أي بتفسريه فإن أريد به هذا املعىن فالوقف على والراسخون يف العنبئنا بتأويله :"
حقيقة خوطبوا به" إذن اي إخوة التأويل يف القرآن والسنة أييت مبعنيني التفسري والشرح وبيان املعىن ومعرفة املعىن والثاين 
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األمر من مجيع جهاته وما يؤول إليه وما يسفر عنه وأما التأويل يف اصطالح األصوليني فهو صرف اللفظ عن معناه 
 املعىن املرجوح كما قلنا صرف األمر عن الوجوب إىل اإلستحباب هذا أتويل صرف العام عن عمومه إىل الراجح إىل

 تقسيمات تقسيم ابعتبار الصحة والفساد وتقسيم ابعتبار التخصيص هذا أتويل وهكذا وللتأويل عند األصوليني
  صحة والفسادالقرب والبعد والشيخ ذكر التقسيم األول وهو تقسيم التأويل من جهة ال

 والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود قال رمحه هللا :
 بوليعين ال يذم كل أتويل وإنا يذم التأويل الفاسد أما التأويل الصحيح فهو مق

 قال املصنف رمحه هللا: 
فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعاىل: ) واسأل القرية ( إىل معىن واسأل أهل القرية ْلن  

  القرية نفسها ال ميكن توجيه السؤال إليها
ومن   منهالتأويل الصحيح هو محل اللفظ على املعىن املرجوح بدليل يصريه راجحا بشرط السالمة من معارض أقوى 

يخ واسأل القرية فإن ظاهر اللفظ أن القرية ذاهتا تسأل هكذا يقولون ولكن الكالم هنا محل على أمثلته ما ذكره الش
املعىن املرجوح وهو األهل أهل القرية ألنه ال ميكن أن تسأل احليطان والطرقات فحمل على املعىن املرجوح فأصبح 

سأل القرية على ظاهره إسأل أهل القرية  تطلق على الساكن واملسكون واراجحا لكن الصحيح أن القرية يف ظاهرها 
وليس هذا أتويال وال جمازا ألن القرية تطلق على الساكن واملسكون فهذا من ابب سؤال يعين القرية سؤال أهل 

ل الصحيح محل من ابب سؤال القرية ألن القرية تطلق على أهلها وتطلق على ما يسكن فيها ومن أمثلة التأوي  القرية
" على البيوع اليت مل ينهى عنها أو على غري البيوع املنهي عنها ألن قول هللا عز وأحل هللا البيعل :"قول هللا عز وج

"ظاهره حل كل بيع كل بيع فهو حالل لكنه يؤول وجواب أبن حيمل على البيوع اليت مل ينهى وأحل هللا البيع وجل :"
فإنا حرام وال تكون حالال فيكون هذا من ابب ختصيص العام وهذا نوع من أنواع  عنها أما البيوع اليت ني عنها

ع احلصاه فهذا البيع منهي عنه فهو صلى هللا عليه وسلم نى عن بي  التأويل مثال ما جاء يف صحيح مسلم أن النب
احلصاة مبائة ألف فيقول  حرام بيع احلصاة له صور منها مثال أن أيخذ حصاة ويقول أبيعك من أرضي ما تبلغه هذه

قبلت فريمي احلصاة وحيثما بلغت احلصاة أخذ ذلك اجلزء ابملائة ألف ومن صوره أن أيخذ قبضة من حصى يف يده 
بعدد احلصى الذي يف يدي فيقول قبلت فيعد احلصى ويعرف الثمن هذا منهي عنه فهذا ال ويقول أبيعك هذا الثوب 

" بل خيرج إذن أولنا هذه اآلية من العموم إىل التخصيص وخصصناها  البيعوأحل هللايدخل يف قول هللا عز وجل:" 
وجد املعارض األقوى إنتفى التأويل  فإنه إذا  بغري البيوع املنهي عنها وقلنا بشرط السالمة من معارضة ماهو أقوى منه
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على ظاهرها فليس ألحد مطلقا مهما وجدان من أدلة مثال ذلك صفات هللا عز وجل قد أمجع السلف على إجرائها 
أن أيوهلا ال بدليل يظنه وال بغري دليل وأتويلها ليس صحيحا مطلقا ولو جاء صاحبه مبائة دليل لو جاءان شخص 

ة هللا وجاءان مبائة دليل من اللغة العربية على أن اليد تطلق مبعىن القدرة فإان ال نقبل منه هذا أبنا قدر   وأول يد هللا
صحيحا وال مقبوال ألنه عورض مباهو أقوى منه وهو إمجاع السلف الصاحل رضوان هللا عليهم على التأويل وال نسميه 

ية يف ابب التأويل ميتنع التأويل إذا سبقه إمجاع على عدم التأويل وهذا قيد ال بد أن يعرف ويفهم فإنه يف غاية األمه 
بل كل أتويل خيالف اإلمجاع على الظاهر فهو الظاهر مطلقا فليس ألحد أن يؤول نصا أمجع املتقدمون على ظاهره 

 فاسد مهما جاء صاحبه من أدلة فإنا ال تقبل
  

 قال املصنف رمحه هللا :
املعطلة قوله تعاىل:) الرمحن على العرش استوى( إىل معىن استوىل والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل 

 َتثيل.والصواب أن معناه العلو واإلستقرار من غريتكييف وال 
التأويل الفاسد اي فضالء هو محل اللفظ على معىن غري حمتمل له أصال أو على معىن حمتمل له من غري دليل هذا 

بدليل ضعيف ال يصريه راجحا هذا التأويل الفاسد محله على معىن غري حمتمل له الثاين أو محله على معىن حمتمل له 
أصحابه يطلقون عليه التأويل مسي أتويال وإنا هو عبث مثال ذلك  أصال وهذا يف احلقيقة ليس أتويال لكن ملا كان

لوا البقرة أبم املؤمنني عائشة " أو إن هللا أيمركم أن تذحبوا بقرةأتويل بعض الرافضة قبحهم هللا قول هللا عز وجل :"
صلى هللا عليه وسلم مات  رضي هللا عنها وأرضاها وقالوا إن البقرة اليت أمر اليهود بقتلها هي عائشة زوج رسول هللا

صلى  صلى هللا عليه وسلم وهو عنها راض وآخر ما دخل جوفه من الدنيا ريقها رضي هللا عنها وأرضاها مث مات النب
فيأولون البقرة يقولون هي عائشة رضي هللا عنها وأرضاها وهذا عبث ألن اللفظ ال حيتمل املعىن أصال  هللا عليه وسلم

لكن نقول إن هذا املعىن ال حيتمله اللفظ أصال لفظ البقرة ال حيتمل هذا املعىن الذي ذكروه أو  مع العلم ببطالنه قطعا
"ورد الرمحن على العرش استوى أمثلته ما ذكره الشيخ "محله على معىن حمتمل له بغري دليل أو بدليل ضعيف ومن 

عىن وفهمه السلف مبعىن عال واستقر وارتفع يف القرآن يف عدة مواطن الرمحن على العرش استوى وهذا يؤكد اللفظ وامل
لعرش من غري تكييف وال متثيل فجاء املؤولة من املتأخرين فأولوا إستوى وقالوا معىن استوى إستوىل" الرمحن على ا

استوى" معناها الرمحن على العرش استوىل ومل أيتوا على أتويلهم بدليل أثري وال بقول حجة عريب حيتج بقوله غاية ما 
دوه أو ذكروه أنم استدلوا ببيت األخطل النصراين إستوى بشر على العراقي من غري سيف أو دم مهراق فقالوا وج
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ت وليس دليال ال داينة وال لغة أما داينة فهذا نصراين األخطل الشاعر  إستوى هنا مبعىن إستوىل وال حجة يف هذا البي
له ولدا وجاؤوا هبذا املنكر العظيم وال لغة ألن   ىت زعموا أنهذا نصراين ومعلوم إحنراف النصارى يف هللا عز وجل ح

ل الذي ليس على األخطل ليس يف زمن اإلحتجاج بل بعدما مضى زمن اإلحتجاج مث إن هذا البيت مع كونه لألخط
ومل  داينتنا بل نصراين وليس من أهل اإلحتجاج فإنه جاء بعد إنقضاء زمن اإلحتجاج العريب مل يثبت هذا البيت عنه

يوجد يف ديوانه ومل يثبت بطريق صحيح أنه قاله مث إنه قيل إن البيت ليس هكذا وإنا حرفه املؤولة ليوافق كالمهم وإال 
العراقي من غري سيف وال دم مهراق فليس فيه استوى أصال وإنا هو استوىل لكن حرفوه فالبيت قد استوىل بشر على 

 استوى بشر على العراقي فعلى كل حال هذا ليس دليال مطلقا فهذا أتويل وقالوا إستوى وغريوا حىت ال ينكسر البني
كل الظاهر فهو ابطل مردود  فاسد مث إنه خمالف إلمجاع السلف وقد عرفنا قاعدة كل أتويل خيالف اإلمجاع على 

ظاهر فهو ابطل كل أتويل خيالف اإلمجاع على ال أتويل خيالف اإلمجاع على الظاهر يف العقيدة يف الفقه يف كل شيء
صلى هللا عليه وسلم لفريوز الديلب وقد أسلم على أختيه  يعين مردود أيضا ومن أمثلة التأويل الفاسد أتويل قول النب

" الذي رواه إخرت أيتهما شئتصلى هللا عليه وسلم:"  زوج أبختيه فأسلم وأسلمتا معه فقال له النبكان يف اجلاهلية ت
صلى هللا عليه وسلم يف اإلمساك ويف التطليق أو ميسك  لق أيتهما شئت" فخريه النبالرتمذي وعند ابن ماجة "ط

كها ومن يطلقها لكن بعض أهل العلم أتول واحدة منهما ويطلق األخرى ابختياره فهذا ظاهر يف أنه خمري فيمن ميس
ديدا هذا معىن اخرت وإن احلديث وقال إن كان قد عقد عليهما معا فمعىن احلديث إعقد على واحدة منهما عقدا ج

مل يكن قد تزوجهما يف عقد واحد فاملعىن أمسك األوىل وفارق الثانية فما قالوا إنه خمري قالوا إن كان عقد عليهما 
النكاح ابطل االول ماذا يصنع يعقد عقدا جديدا وإذا كان عقد على واحدة مث على الثانية فعقد الثانية بعقد واحد ف

ا كما تلحظون خالف الظاهر متاما طيب ما دليلكم قالوا والقياس على املسلم فلو أن مسلما ابطل ميسك األوىل وهذ
نة عقد على أختها واألوىل ال زالت يف ذمته عقد على أختني بطل النكاح ولو أن مسلما عقد على أخت مث بعد س

فاسد والواجب هو العمل ابلظاهر  فإن عقد الثانية يكون ابطال قالوا فكذلك هنا قلنا هذا دليل ضعيف فهذا التأويل
فلو جاءان اآلن رجل كان من أهل األواثن ومتزوج بعشر أخوات وأسلم وأسلمن معه نقول له إخرت واحدة منهن إن 

الكربى أو الوسطى أو الصغرى هو خيتار وفارق سائرهن فهذا التأويل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم شاء اختار 
 جعل األقسام هنا ثالثة ومل جيعلهما قسمني أتويل ضعيف بعض أهل العلم 

 التأويل الصحيح وهو ما تقدم بيانه  القسم اْلول:
 جيعل املرجوح راجحا  هو التأويل الفاسد وهو التأويل بدليل الوالقسم الثاين: 
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سيم من حيث اللعب قالوا وهو التأويل إىل معىن غري حمتمل أو بال دليل هذا لعب ابلشرع وأما التقوالقسم الثالث: 
القرب والبعد فإن األصوليني يقسمون التأويل إىل أتويل قريب وأتويل بعيد فالتأويل القريب ماكان احتمال املعىن فيه 

لعن هللا السارق يسرق صلى هللا عليه وسلم:"  هذا أتويل قريب مقبول كتأويل قول النبقواي ووجد دليل يرجحه 
 " متفق عليه أتويله أبحد معنيني سرق احلبل فتقطع يدهالبيضة فتقطع يده ولعن هللا السارق ي

أن املراد لعن هللا السارق يسرق البيضة بيض الدجاج فتحلو له السرقة فيزداد يف السرقة حىت يسرق ما املعىن اْلول :
لسرقة فيسرق  تقطع به اليد املعلوم اي إخوة أن البيضة ال تبلغ نصااب فاملعىن لعن هللا السارق يسرق البيضة فتعجبه ا

ق احلبل يسرق حبال ال يبلغ نصااب فتعجبه السرقة فيسرق  زايدة مث يسرق زايدة حىت تقطع يده ولعن هللا السارق يسر 
 شيئا أعلى مث يسرق شيئا أعلى حىت تقطع يده هذا أحد التأويالت 

ا فوق رأسه قدميا ملا كان القتال : لعن هللا السارق يسرق البيضة قالوا يعين بيضة املقاتل اليت يضعهوالتأويل الثاين 
عا على صدره وبيضة فوق رأسه ملا توضع بيضة فوق رأسه حتميه من ضرب ابلسيف والرمح كان املقاتل يلبس در 

السيف وهذه طبعا تبلغ نصااب فأولو البيضة ببيضة الفارس واحلبل قالوا حبل السفينة الذي تربط به السفينة وهو حبل 
وهو قول  التأويل قريب وصحيح ألن املعىن قريب ولوجود الدليل الذي يدل على ذلككبري يبلغ نصااب فهذا 

ال تقطع يد " متفق عليه ويف رواية عند مسلم "تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعداصلى هللا عليه وسلم :" النب
هذا التأويل داللة بينة وأما " فعلمنا أن احلديث السابق ليس على ظاهره ودل الدليل على السارق إال يف ربع دينار

مثال ذلك أتويل ما جاء ان غيالن بن   ضعيفا ومل يدل دليل على رجحانه التأويل البعيد فهو ماكان اإلحتمال فيه
صلى هللا عليه وسلم أن يتخري أربعا منهن رواه الرتمذي  سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة أسلمن معه فأمره النب

هل العلم كما يف " ظاهره أنه خيري فيأخذ أربعا ويرتك الباقي أتوله بعض أذ منهن أربعاخوعند ابن ماجة قال:" 
حديث فريوز قالوا إن عقد على العشرة بعقد واحد فإن نكاحه يبطل منهن مجيعا طيب ماذا يصنع يعقد عليهن من 

وا وإن كان قد عقد عليهن جديد طيب يف هذا إدخال الضرر عليه لو فارقهن مجيعا وما رضني به خرجن من يده قال
الباقي وهذا أتويل بعيد والدليل كما قلنا يف حديث فريوز القياس على  واحدة واحدة فإنه ميسك االربعة األول ويرتك

املسلم فهذا أتويل بعيد ألن اإلحتمال بعيد جدا أن يكون هذا هو املراد وألن الدليل الدال ضعيف جدا كذلك أتويل 
ل فنكاحها ابطل أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطصلى هللا عليه وسلم:"  بعض العلماء قول النب

أميا امرأة َل ينكحها الوِل فنكاحها ابطل " هكذا هو عند  أيب داود والرتمذي وعند ابن ماجة" فنكاحها ابطل
ابطل أتول بعض أهل العلم " ظاهر احلديث أن املرأة إذا تزوجت بغري ويل فنكاحها فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل
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لصغرية فلما قيل هلم إن نكاح الصغرية عندكم بغري ويل صحيح قالوا إذن هذا احلديث على الصغرية قالوا هذه املرأة ا
صلى هللا عليه وسلم قال يف احلديث  هي األمة مادام الصغرية ما نفعت هي األمة اململوكة فلما قيل هلم فإن النب

فهذا أتويل بعيد وماذكروه  عندكم ليس هلا املهر وإنا لسيدها قالوا إذن هي املكاتبة ألنا متلك" واألمة فلها املهر"
من األدلة ضعيف جدا أعين يف داللته فال يدل على ما أرادوه فهذا احلديث من أقوى االدلة على بطالن نكاح املرأة 

ظاهره فهذه خالصة ما يذكره العلماء عن الظاهر بغري ويل وجيب العمل بظاهره ألنه مل يقم دليل قوي على صرفه عن 
 ا نكون انتهينا من هذا الفصل .واملأول والتأويل وهبذ
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 النسخ

 
 

 يقول رمحه هللا تعاىل :

                 النسخ تعريفه: النسخ لغة:اإلزالة والنقل. 

مس الظل، أي أشرقت الشمس فأزالت الظل. النسخ يف لغة العرب: أيت مبعىن اإلزالة، يقال: نسخت الش
 هبت الريح فأزالت األثر من فوق الرمال وحنوها .ويقال:نسخت الريح األثر أي 

كما أيت النسخ يف لغة العرب مبعىن:النقل مع بقاء األصل، يقال:نسخت الكتاب أو نسخ الكتاب، أي نقله إىل 
تاب إىل تلك الصحائف مع بقاء األصل، فالكتاب صحائف أخرى فكتبه يف صحائف أخرى فنقل ما يف هذا الك

ي املبارك يظهر لك أن  النسخ يف لغة العرب أيت يف احلقيقة على ثالثة معاٍن، وبقية املعاين ترد ابقي وهبذه األمثلة أ
 إليها .

 األول: النقل مع بقاء األصل، كما قلنا يقال:نسخ الكتاب أي نقله مع بقاء أصله .

ء بشيء يعقبه، كما يقال: يء وحلول املزيل مكانه، أو بعبارة أخرى كما قال العلماء: إزالة شيوالثاين: إزالة الش
 نسخت الشمس الظل فإن  الشمس إذا نسخت الظل تبقى مكانه وحتل مكانه فيزول الظل وتبقى الشمس .

املاء الكتابة، كتبت مثال  واألمر الثالث: إزالة الشيء وإذهابه من غري أن يعقبه شيء أي حنو الشيء، كما يقال:نسخ
ال املاء الكتابة فإنه أزاهلا ومل يبق شيء مكانا، أو كما يقال: نسخت على زجاج مث سكبت املاء على الزجاج فأز 

الريح األثر فإن الريح إذا هبت تزيل األثر ومتحوه وال حيل شيء مكانه فهذا معىن النسخ يف لغة العرب على التفصيل 
 الثالثة. يعود إىل هذه األمور



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

386 

 قال رمحه هللا  تعاىل :

 لفظه بدليل من الكتاب والسنة.واصطالحا:رفع حكم دليل شرعي أو 

عر ف العلماء النسخ بتعريفات متعددة من أحسنها أنه: رفع احلكم الشرعي الثابت خبطاب متقدم أو لفظه خبطاب 
 مرتاخ عنه. 

الوجوب إىل اإلابحة أو من التحرمي إىل اجلواز أوغري ذلك  فقوهلم رفع احلكم: أي تغيري احلكم، فيغري احلكم مثال من
كم، والنسخ رفٌع للحكم ابلكلية انتبهوا هلذا اي إخوة، الن سخ رفع للحكم ابلكلية أي: أن  كل احلكم يرفع فيه يغري احل

. 

ني الن سخ والتخصيص أم ا إذا كان الرفع لبعض احلكم فهذا يكون ختصيًصا أو تقييًدا، فلو قال لكم قائل: ما الفرق ب
 والتقييد ؟ 

 حلكم أم ا التخصيص والتقييد فهو رفع لبعض احلكم، كما تقدم معنا.يكون اجلواب: أن  النسخ رفع لكل ا

وهنا أنبه اإلخوة إىل أن  النسخ عند السلف كان يطلق على كل رفع للحكم سواء كان رفًعا لكل احلكم أو رفًعا 
سخ الذي الصحابة أن  هذا منسوخ فاعلم أن ه قد يريد التخصيص، وقد يريد الن  لبعض احلكم، فإذا وجدت يف لسان 

 اصطلح عليه املتأخرون. 

 إذن النسخ يف لسان السلف :هو رفع احلكم سوآء كان لرفع احلكم كله أو لرفع بعض احلكم. 

العقلي الرباءة األصلية،  رفع احلكم الشرعي هذا يشمل األحكام الشرعية كلها وخيرج ما ليس ُحكًما شرعيًا كاحلكم 
ا الرباءة األصلية اي إخوة حكم عقلي حيكم  مة بريئة ما مل أيِت دليل، فرفع الرباءة األصلية ليس نسًخا وإن  العقل أن  الذ 

 ابتداء تشريع وابتداء تكليف، وكاحلكم العادي حكم العادة واحلكم احلسي فإن  هذه ال تدخل يف الن سخ.
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اثبت فالثبوت يسبق ابت خبطاب متقدم معلوم عقاًل اي إخوة أن  الرفع ال يكون إال لشيء رفع احلكم الشرعي الث
الرفع، فال يكون الرفع نسًخا إال  إذا كان احلكم اثبتًا، والبد أن يكون ثبوته ابلدليل من الكتاب أو السنة، أم ا ما كان 

 ا اثبتا ابلرباءة األصلية فقد قلنا قبل قليل إن رفعه ال يكون نسخً 

طاب فإن  الن سخ قد يكون رفعا للفظ دون قلنا رفع احلكم الشرعي الثابت خبطاب متقدم أو لفظه أي: لفظ اخل
 احلكم كما سيأتينا إن شاء هللا.

 ِمَن هللِا[ مث  نسخ يعين مثاًل كان هناك يف القرآن آية ُتسمى آية الرجم ]الَشْيُخ َوالَشْيَخُة ِإَذا َزنَ يَا فَاْرمُجُومُهَا اْلبَ َتَة َنَكااًل 
فهذا نسخ للفظ، ولذلك قلنا أو لفظه لندخل هذا النوع وسيأتينا إن لفظها ولكن حكمها ابق فالزاين احملصن يرجم 

 شاء هللا البيان والتمثيل عندما نتكلم عن أنواع النسخ .

 خبطاب شرعي أي: أن  الن سخ ال يكون إال بدليل من الكتاب أو السنة، ملاذا ؟ 

نسخ بعد موت النب صل ى هللا عل يه وسل م، يف زمن النسخ اي إخوة مقصورعلى زمن النب  صل ى هللا عل يه وسل م ال  ألن  
الوحي كان هللا عز  وجل  ينسخ ما يشاء ويثبت ابلوحي، فلم ا مات النب صل ى هللا عل يه وسل م انقطع النسخ، فليس 

من كن منسوخة يف زمن النب صل ى هللا عل يه وسل م أبًدا ولذلك كل ألحد أن أييت ويقول هذه اآلية منسوخة ومل ت
ادعى النسخ جيب أن نطالبه ابلدليل من الكتاب أو السنة، فإن جاء ابلدليل من الكتاب أو السنة قبلنا وإال  رددان 

 كالمه. 

م فال يكون مقاراًن له، ألنه مرتاخ عنه: ما معىن مرتاخ عنه؟ يعين  أن زمنه متأخر عن زمن الدليل املثبت ألصل احلك
وليس نسًخا فالبد أن يكون اخلطاب الرافع متأخرًا عن اخلطاب املثبت أصاًل، يف الن سخ اي إذا كان مقاراًن فهذا بيان 

 إخوة: عندان انسخ ومنسوخ، فما الناسخ ؟

 الن اسخ يطلق على أمرين: 
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طلق على  عز  وجل  } َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة{ اآلية، فالن اسخ ي: أن  الن اسخ هو هللا عز  وجل ، كما قال هللااْلمر اْلول 
 هللا عز  وجل  .

 : اخلطاب املتأخر الذي يرفع احلكم املتقدم، فإن ه يسمى انسخا .والثاين

 وأم ا املنسوخ: فهو املرفوع ابلدليل املتأخر سوآء كان حكًما أو لفظًا كما قدمنا وكما سيأيت إن شاء هللا عز  وجل  

 ال رمحه هللا تعاىل: ق

 من إجياب إىل إابحة أو من إابحة إىل حترمي مثاًل. فاملراد بقولنا رفع حكم أي: تغريه 

 يعين أن ه تغري للحكم فلم يبقى احلكم أصاًل بل ُغري إىل حكم آخر. 

 قال رمحه هللا :

 فخرج بذلك ختلف احلكم لفوات شرط أو وجود مانع .

أن  احلكم ال يثبت إال  إذا  دة جيب أن ال  يعين تغيب عن أذهاننا وقد قررانها سابًقا،من املعلوم اي إخوة وهذه قاع
وجدت شروطه وانتفت موانعه، فلو أن  إنسااًن قال: أريد أن أصلي املغرب اآلن نقول: له ال، ال جيوز أن تصلي 

نقول: ألن  شرط دخول الوقت مل يوجد  املغرب قال: ملاذا ؟ وهللا أمران أبن نصلي املغرب وأان  أريد أن أصلي املغرب
ملغرب اآلن، ولو أن امرأة  حائًضا قالت: أريد أن أصوم اخلميس غًدا، قلنا هلا: ال ما جيوز، فال يثبت حكم صالة ا

قالت: كيف ومن السنة أن يصام اخلميس، نقول: لوجود مانع فيك وهو احليض، إذن كل حكم ال يثبت حىت جتتمع 
 ب ال ليس نسًخا، ملاذا ؟عه فإذا ختلف شرط فإن  احلكم ال يثبت، هل هذا نسخ، اجلواشروطه وتنتفي موانف

ألن احلكم ابقي ولكن ختلف هنا لعدم وجود الشرط إذا أذن املغرب سيصلي املسلمون املغرب فاحلكم ابقي واثبت، 
كم لتخلف شرطه أما احلكم كذلك إذا كان ختلفه لوجود مانع فإنه ليس نسخا ألنه ليس رفعا للحكم وإنا ختلف احل

 فهو موجود .
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 ىل :قال رمحه هللا تعا

 مثلما يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب.

مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، إنسان عنده مال يبلغ نصااب وقبل أن حيول احلول بشهر اشرتى من  
كاة ترتفع عن ماله، لكن هل ترتفع الزكاة عن ماله سي ارة حيتاجها أو بيت حيتاجه فنقص املال عن النصاب فإن الز 

يعا، اجلواب ال إنا ارتفعت هنا لعدم حتقق الشرط وهو بلوغ النصاب، أما احلكم فباقي ولذلك هذا ال مال الناس مج
 يسمى نسخا . 

 قال رمحه هللا تعاىل: 

ليل الشرعي ْلن النسخ أو وجوب الصالة لوجود احليض فال يسمى ذلك نسخا املراد بقولنا أو لفظه لفظ الد
لعكس أو ِلما مجيعا كما سيأيت. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنه إما أن يكون للحكم من دون لفظ أو ا

 ماعداهنا من اْلدلة كاإلمجاعي و القياس فال ينسخ هبما.

 م إنا زمن الوحي. كما ذكران أن حمل النسخ هو زمن النب صلى هللا عليه وسلم، وزمن النب صلى هللا عليه وسل

 قال رمحه هللا: 

 ع شرعا.ونسخ جائز عقال وواق

طبعا هذا التعريف الذي ذكره الشيخ تلحظون أنه فقد قيد البد منه وهو تراخي اخلطاب الرافع ولذلك هذا التعريف  
 انقص، التعريف الذي ذكره الشيخ انقص لفقده هذا القيد الذي البد منه. 
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 قال رمحه هللا تعاىل :

 النسخ جائز عقال و واقع شرعا. 

اتفقت األمة على أن النسخ يف القرآن والسنه جائز عقال فال مينع منه العقل وواقع شرعا ومل خيالف يف ذلك إال بعض 
غالة أهل البدع من املتقدمني ومن املعاصرين بعض غالة من املتقدمني أنكروا وقوع النسخ واليوم هناك من غالة أهل 

ون يف التلفاز ويقيمون الربامج ويقولون ال نسخ يف القرآن وينكرون وقوع النسخ وإنكار وقوع النسخ ر البدع من يظه
من عالمات أهل البدع وهو ليس عالمة ألهل البدع بل أكثر أهل البدع يثبتون النسخ، لكن بعض غالة أهل البدع 

سنة فهذا دليل على أنه من أهل البدع بل إنه لينكرون النسخ يف القرآن والسنه فمن وجدته ينكر النسخ يف القرآن وا
 من غالهتم.

 قال رمحه هللا :

أما جوازه عقال ْلن هللا بيده اْلمر وله احلكم ْلنه الرب املالك فله أن يشرع لعباده ماتقتضيه حكمته ورمحته  
 وهل مينع العقل أن أيمر املالك مملوكه مبا أراد.

 بشيئني :الشيخ دلل على جواز العقل 

ألمر األول: هذا الذي ذكره وهو أن هللا عز وجل هو الذي خلق اخللق كلهم، وخلق الناس كلهم، وخلق اجلن كلهم ا
وكلفهم، وأوحى إىل الرسل أبمره سبحانه وتعاىل، فاهلل هو املالك، وهو السيد واألمر كله له من قبل ومن بعد يف 

أن يتصرف املالك يف ملكه مبا يريد، وأن أيمر السيد عبده مبا عقل عاقل  الدنيا ويف األخرى األمر كله هلل، فهل مينع
يريد، وأن أيمره أمر مث أيمره أبمر غريه ،العقل ال مينع من هذا بل الواقع عند العقالء يدل عليه مع أن زايدة الناس 

 انقصة، فكيف ابلسيد املطلق سبحانه وتعاىل واملالك املطلق سبحانه وتعاىل .

 ىل:ه هللا تعاقال رمح
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مث أن مقتضى حكمة هللا رمحته بعباده أن يشرع ِلم سبحانه وتعاىل أن فيه قيام مصاحل دينهم ودنياهم واملصاحل  
ختتلف حبسب اْلحوال واْلزمان فقد يكون احلكم يف وقت أو حال أصلح للعباد وقد يكون يف حال أو وقت 

 أصلح وهللا حكيم عليم.

نسخ عقال وهو أنه قد دلت األدلة شرعية على أن الدين مبين على جلب لى جواز الهذا األمر الثاين: الدال ع
املصاحل ودرء القبائح، فالدين مبين على جلب املصاحل ودرء املفاسد، وهذا من رمحة هللا بِنَا أنه مع أن حقه سبحانه 

لة وآجلة يف الدنيا واألخرة، وهللا حتنا العاجأن نعبده وأن نطيعه مل أيمران يف عبادتنا وال يف سائر أموران إال مبا فيه مصل
مث وهللا أن مصلحتك اي عبد يف أن تصلي إن مصلحتك العاجلة اليوم يف أن تصوم إن مصلحتك العاجلة يف أن 

تزكي وكذلك اآلجلة يف يوم القامية فاهلل عزوجل من رمحته أمران مبا فيه مصلحتنا وناان عما فيه مضرتنا، ومدام ذلك 
درك الشيء قد يكون يف مكان مصلحة أو يف زمان، ويف زمان أخر تكون املصلحة يف غريه، ن العاقل يكذلك فإ

فاهلل عزوجل أمر أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ببعض األمور ألن املصلحة كانت يف ذلك الوقت فيه يف تلك األمور 
األول، بل ينسخ االول مبا فيه  ر اثبت علىمث تغري األمر فصارت املصلحة يف أمر أخر فلم جيعل هللا عزوجل األم

 مصلحة ذلك الزمان مث إذا ثبت فيه مصلحة األمة إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.

 قال رمحه هللا تعاىل:

ا أاْو ِمْثلِ   ها ا َناِْت خبارْيٍ ِمن ْ ْخ ِمْن آياٍة أاْو نُ ْنِسها ا{.أما وقوعه شرعا فألدلة منها قول هللا تعاىل:}ماا ن اْنسا  ها

وقوع النسخ شرعا فال شك فيه، ال يشك فيه من يتدبر القرآن والسنة فإنه قد وقع يقينا، ودلت على ذلك أدلة  أما 
اكثرية جدا الشيح ذكر بعضها منها قول هللا عزوجل } ا أاْو ِمْثِلها ها ا َناِْت خبارْيٍ ِمن ْ ْخ ِمْن آياٍة أاْو نُ ْنِسها { فهذا ماا ن اْنسا

يف القرآن الكرمي، وهذا اخلرب صدق ال شك فيه، قال إمام املفسرين الطربي يقول جل  قوع النسخ خرب من ربنا عن و 
ْخ ِمْن آياٍة{}ثناؤه بقوله  أي: إىل غريه فنبدله ونغريه، وذلك أن حيول احلالل حراما واحلرام حالالً واملباح  ماا ن اْنسا

ظر واإلطالق، واملنع واإلابحة، يعين ال يكون ذلك لنهي، واحلحمظورًا واحملظور مباًحا، وال يكون ذلك إال يف األمر وا
ْخ ِمْن آياٍة{ }إال يف األحكام،  اهذا نص يف النسخ، ماا ن اْنسا اختلف العلماء يف معىن قول هللا عزوجل { }أاْو نُ ْنِسها
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ا} كم ونسخ وأقوى ما قيل يف ذلك، أي نرفعها، نرفع لفظها حىت تنسى، فيكون الذي يف اآلية نسخ احل{ أاْو نُ ْنِسها
ْخ ِمْن آياٍة{}اللفظ ،  ا}أي ما نرفع من حكم آية آبية،  ماا ن اْنسا أي ما نرفع من لفظ آية حىت تنسى، { أاْو نُ ْنِسها

اَناْ }وهذا الذي قلنا إنه رفع اللفظ فهذا نوع من أنواع النسخ،  ا أاْو ِمْثِلها ها  فدل هذا على وقوع النسخ. {ِت خبارْيٍ ِمن ْ

ُ أاْعلاُم مِباا يُ نازِهُل قااُلوا ِإمنَّاا أانتا ُمْفرتاٍ ۚ باْل ضا قول هللا عزوجل ومثل هذه اآلية أي انا آياٍة ۙ وااَّللَّ ْلناا آياًة مَّكا ِإذاا بادَّ }وا
ُهدً أاْكث اُرُهْم الا ي اْعلاُمونا *ُقْل ن ازَّلا  { ُه رُوُح اْلُقُدِس ِمن رَّبِهكا اِبحلْاقِه لِيُ ثابِهتا الَِّذينا آماُنوا وا هذه ى واُبْشراٰى لِْلُمْسِلِمنيا

اآلية نص يف أن هللا عزوجل يبدل آية مكان آية، ونص على أن هذا من التنزيل والوحي وأن هذا النسخ كسائر كتاب 
فالنسخ فيه الرمحة أبمة حممد صلى هللا عليه وسلم، فدل ذلك على وقوع هللا فيه اهلدى والرمحة واخلري للمسلمني، 

 املفسرون أن التبديل هنا مبعىن النسخ. النسخ وقد ذكر 

 قال رمحه هللا تعاىل:

ِشُروُهنَّ {، فإن هذا نص يف تغيري احلكم الس  ُ عاْنُكْم { وقوله:} فااآْلنا ابا فَّفا اَّللَّ  ابق. َثنيا قوله تعاىل: } اآْلنا خا

  عزوجلوقع النص يف القرآن ومن وقوع النص يف القران ما وقع قي هاتني اآليتني قال هللا 

وا نْيِ ۚ َوِإن َيُكن مِ نُكم مِ اَئٌة يَ ْغِلبُ }اَي أَي  َها الَنِب  َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتَاِل ۚ ِإن َيُكن مِ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ تَ 
اخلطاب األول أوجب هللا على املسلم يف قتال الكفار أن يثبت أمام هذا  أَْلًفا مِ َن اَلِذيَن َكَفُروا أِبََنُْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهوَن{،

 ِفيُكْم }اآْلَن َخَفَف اَّلَلُ َعنُكْم َوَعِلَم أَنَ  العشرة من الكفار فال جيوز له أن يفر من أمام العشرة مث قال هللا عزوجل:
 ۚ َوِإن َيُكن مِ نُكْم أَْلٌف يَ ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اَّلَلِ ۗ َواَّلَلُ َمَع الَصاِبرِيَن{، َضْعًفاۚ  فَِإن َيُكن مِ نُكم مِ اَئٌة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ 

زلت هذه اآلية، اآلن يف هذا الوقت  بعد أن أوجب هللا على املسلم أن يثبت أمام العشرة يف القتال بعد ذلك بزمن ن
على املسلم أن يثبت يف القتال أمام كافرين والحيل له أن يفر قد علم هللا فيكم ضعفا فنسخ احلكم السابق وأوجب 

أمامهما فنسخ من وجوب الثبات أمام العشرة إىل وجوب الثبات أمام اثنني وهذا نص يف النسخ، أيضا قال هللا 
اِئُكْم ُهنَّ لِبااٌس لَُّكْم واأانتُ :}ُأِحلَّ لاُكمْ عزوجل ٰ ِنسا لاةا الصِهيااِم الرَّفاُث ِإىلا ْتاانُونا  لاي ْ ُ أانَُّكْم ُكنُتْم ختا ُنَّ ۗ عاِلما اَّللَّ ْم لِبااٌس ِلَّ
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ا عانُكْم{،  عافا ُكْم ف اتاابا عالاْيُكْم وا هر كان احلكم يف أول وجب صيام رمضان أال جيامع الرجل امرأته يف شأانُفسا
 يف نار إىل أن يُرى هالل رمضان كله منذ أن يدخل هالل رمضان حيرم على الرجل أن جيامع امرأته ال يف ليل وال

شوال مث خفف احلكم أبن الرجل إذا أفطرعند الغروب جيوز له أن جيامع أهله جيامع إمراته بشرط أال ينام قبل ذلك 
الصحابة قد جامع امرأته بعد أن انمت جاء ووجدها مستيقظة فإن انم حرمت عليه إىل املغرب التايل، فكان بعض 

بعد ذلك مستيقظة فدعاها إىل الفراش فقالت إين كنت قد نت إذن صار حرام فظن  يعين غاب عنها وجاء ووجدها
َن أنه تتعلل حىت ال جتيبه، ألنه وجدها مستيقظة فهي تقول له أان كنت نت فوقع عليها، فنزل قول هللا عزوجل:}فَاآْل 

َحىَتٰ يَ تَ َبنَيَ َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبْ َيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر{،  اَبِشُروُهَن َوابْ تَ ُغوا َما َكَتَب اَّلَلُ َلُكْم ۚ وَُكُلوا َواْشَربُوا
له سواء انمت يف أثناء فاآلن يعين يف هذا الوقت قد خفف هللا عنكم فأحل هللا الرجل أن جيامع امرأته يف الليل ك

قع النوم فهذا نسخ للحكم، وقد رفع األمر على التحقيق الليل مث استيقظت أو انم هو يف أثناء الليل واستيقظ أو مل ي
على هذه الدرجات : كان الرجل يف أول ما فرض صيام رمضان حيرم عليه أن جيامع امرأته يف رمضان كله، مث خفف 

ال هو كما قلنا جيوز له إذا أفطر املغرب أن جيامع امرأته بشرط اإل ينام هو قبل ذلك أو لكن مع بقاء شيء من الثقل و 
تنام هي قبل ذلك، مث خفف عن األمة ونسخ هذا احلكم وأحل للزوج أن جيامع امرأته يف ليل رمضان إىل الفجر، 

-وكان رجال خيونون أنفسهم  كانوا اليقربون النساء رمضان كله قال الرباء رضي هللا عنه :)ملا نزل صوم رمضان
 أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم (( فأنزل هللا :) علم هللا-يغلبهم األمر فيقعون على نسائهم 

قبل النوم بعد املغرب -يعين اجلماع  -رواه البخاري يف الصحيح ؛ مث جاء يف السنة ما يدل على ما ذكرانه يف قضية
 كله .  وقبل النوم مث نسخ هذا

 قال رمحه هللا :

 بور فزوروها (َثلثا :قوله صلى هللا عليه وسلم :)كنت نيتكم عن زَيرة الق

:)نيتكم عن زايرة القبور فزوروها ونيتكم عن حلوم األضاحي فوق -وهذا نسخ يف السنة -مما يدل على وقوع النسخ 
ثالث فأمسكوا ما بدى لكم ونيتكم عن النبيذ إال يف سقاء فاشربوا يف األسقية كلها وال تشربوا مسكرا ( رواه مسلم 
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، كان حيرم على -حترمي-نيتكم عن زايرة القبور، إذن تقدم ني يه وسلم يقول: صلى هللا عليف الصحيح هنا النب 
الرجال أن يزوروا القبور، مث قال النب صلى هللا عليه وسلم هنا: أال فزوروها، فأصبحت زايرهتا للرجال مستحبة، نسخ 

 احلكم من التحرمي إىل االستحباب.

ان املسلم إذا ذبح أضحيته ال جيوز له أن يدخر وم األضاحي، فكعن ادخار حل أي كنت نيتكم عن حلوم األضاحي  
اللحم، أيكل يف ذلك اليوم، ويهدي يف ذلك لليوم، ويتصدق يف ذلك اليوم وال يدخر حلم األضاحي، أيخذ ما 
يكفيه يف يومه أيكله، ويهدي ويتصدق، مث يف هذا احلديث أجاز النب صلى هللا عليه وسلم للمضحي أن ميسك 

ع اللحم اآلن يف الثالجة إن شاء هللا إىل شهر، يذبح األضحية يوم العيد، وله أن يبقي بعض ما بدا له، يض اللحم
 اللحم عنده إىل شهر، إىل عشرة أايم ما بدا له.

ء وكان النب صلى هللا عليه وسلم نى عن االنتباذ إال يف األسقية اليت هي من اجللد، نى عن االنتباذ يف الدابء، الداب 
لدابء كانوا يقطعون الرأس وهو جموف من الداخل خيرجون ما فيه مث يضعون فيه املاء، وينتبذون التمر، معروف، نبت ا

يضعون التمر يف املاء، طبعا هذا يؤدي يف الغالب إىل أن يتغري، إىل أن يصبح مسكرا، ففي البداية نى النب صلى هللا 
صلى هللا عليه وسلم النبيذ يف كل إانء بشرط أن ال يزيد على مث أجاز النب عليه وسلم عن االنتباذ إال يف األسقية، 

ثالث، وبشرط أن ال يصبح مسكرا دون الثالث، يعين جيوز لإلنسان أن يضع الزبيب مع املاء يف أي إانء، ويغطيه، 
 ح مسكرا حرم أنأو يضع التمر مع املاء يف أي إانء ويغطيه، بشرط أال يصبح مسكرا ولو بعد يومني، إذا أصب

يشرب، وبشرط أن ال يزيد على ثالث؛ ألنه إذا زاد على ثالث يف الغالب يتخمر، فهذا نسخ، نى النب صلى هللا 
عليه وسلم عن االنتباذ يف بعض األسقية، يف بعض األواين، مث أجاز االنتباذ يف كل إانء ابلشرطني املذكورين واحلديث 

 كما ذكرت عند مسلم يف الصحيح.

 اىل:ل رمحه هللا تعقا

 ما ميتنع نسخه. 
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ميتنع النسخ فيما يلي: أوال: اْلخبار؛ ْلن النسخ حمله احلكم، وْلن نسخ أحد اخلِبين يستلزم أن يكون  
أحدمها كاذاب، والكذب مستحيل يف أخبار هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، اللهم إال أن يكون احلكم أتى 

  [،65]األنفال: ﴿ِإن ياُكن مِهنُكْم ِعْشُرونا صااِبُرونا ي اْغِلُبوا ِمائ اتانْيِ ۚ﴾ كقوله تعاىل:   بصورة اخلِب، فال ميتنع نسخه،
ُ عانُكْم واعاِلما  فَّفا اَّللَّ فإن هذا خِب معناه اْلمر، ولذا جاء نسخه يف اآلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل: ﴿اآْلنا خا

 [.66]األنفال: مِهائاٌة صااِبراٌة ي اْغِلُبوا ِمائ اتانْيِ ۚ﴾ أانَّ ِفيُكْم ضاْعًفا ۚ فاِإن ياُكن مِهنُكم 

اب والسنة إبمجاع األمة، وال التفات إىل بعض غالة أهل البدع، كأن سائال ملا تقدم أن النسخ واقع شرعا يف الكت
نع سأل: هل كل ما يف الكتاب والسنة ميكن نسخه؟ فكان اجلواب: ال؛ بل هناك أمور يف الكتاب والسنة ميت

 نسخها، وال ميكن نسخها، وذكر الشيخ األول وهو األخبار.

 املاضي كاألخبار عن قصة موسى مع فرعون، قصة سليمان مع واألخبار إن كانت ماضية عن أشياء وقعت يف 
اهلدهد، األخبار املاضية، فهذه ال يدخلها النسخ ابإلمجاع؛ ألن اخلرب عنها خرب بوقوعها، وهذا ال يتبدل، ال ميكن 

قي فرعون فهو مثال أن يكون موسى عليه السالم لقي فرعون، مث يف زمن نقول : إنه مل يلق فرعون، ما دام قلنا : إنه ل
قد لقي فرعون، فإن قلنا: إنه مل يلقه، كان أحد اخلربين كذاب، وهذا ممكن يف كالم الناس، ممكن أن أيتينا شخص 

وكذا، مث بعد فرتة ينسى ما قال، ويقول: أان يف زايريت األخرية مل ويقول: أان لقيت الشيخ فالن، وقال يل كذا وكذا 
اخلربين، إما يف خرب أنه لقي الشيخ فيكون قوله مل ألق الشيخ كذاب، وإما أنه مل ألق الشيخ فالن، فهو كاذب يف أحد 

 يلق الشيخ فيكون قوله قابلت الشيخ كذاب. 

 اب والسنة صدق حمض، وابلتايل ال يدخلها النسخ. أما يف الكتاب والسنة فهذا حمال، فكل ما يف الكت

أنا تقع يف املستقبل، فهذه األخبار عند مجاهري العلماء من السلف أما األخبار عن أمور مستقَبلة مل تقع، وإنا إخبار 
 واخللف ال يدخلها النسخ أيضا؛ ألن تغري اخلرب كذب، وهذا حمال يف الكتاب والسنة.

ىل أنه يدخلها النسخ، وقالوا: إن هذا قد وقع، قلنا هلم: اذكروا لنا كيف وقع؟ قالوا: هللا عز وذهب بعض أهل العلم إ 
[، فهذا خرب، هللا خيربان أاَن إذا 284ل: ﴿َوِإن تُ ْبُدوا َما يِف أَنُفِسُكْم أَْو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكم ِبِه اَّلَلُ ۖ﴾ ]البقرة: وجل قا



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

396 

وجعلناه يف أنفسنا، أنه سيحاسبنا عليه، قالوا: مث نسخ هذا بقول هللا: ﴿اَل ُيَكلِ ُف  أبدينا ما يف أنفسنا أو أخفيناه،
[، فالذي يقع يف  أنفسنا وحنن ال نلك أن 286﴾ ]البقرة:  ًۗسا ِإاَل ُوْسَعَها ۚ هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي َْها َما اْكَتَسَبتْ اَّلَلُ نَ فْ 

رفع، أيضا جاء يف احلديث : ) إن هللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل ندفعه ال حياسبنا هللا عليه، إذن هذا 
 فهذا نسخ. تتكلم أو تعمل ( قالوا:

والصواب: أن ها ليس خربا حمضا، بل هذا تكليف، إخبار ابلتكليف واملآخذة، يعين إنا هو خرب يتضمن تكليفنا مبا  
 لتكليف، وأخربها أنا ال تؤاخذ إال مبا كسبت، فهذا ليس خربا حمضا.يف أنفسنا، مث رحم هللا األمة، فرفع عنها هذا ا

علماء: أن األخبار سواء كانت ماضية أو مستقبلة ال يدخلها النسخ، وال يدخلها ولذلك الصواب ما عليه مجاهري ال 
 الرفع.  

 قال الشيخ: اللهم إال أن يكون احلكم أتى بصورة اخلرب.

األمر أو النهي مثال   )غري حمض( أنه يقصد به التكليف، فجاء بصورة اخلرب واملرادإذا جاء اخلرب غري حمض، ومعىن 
ذلك قول هللا عز وجل :)قال تزرعون سبع سنني دأاب ( هذا اللفظ خرب و لكن املقصود منه األمر أي إ زرعون سبع 

ينكح إال زانيتا أو مشركة والزانية ال  ول هللا عز وجل :) الزاين ال سنني دأاب وال تكلو هذا خرب أريد منه األمر كذلك ق
ينكحها إال زان أو مشرك ( هذا خرب الصوره صورة خرب لكن املراد النهي ني املؤمن العفيف أن يتزوج الزانية وني 

خرب غري حمض ؛ واألخبار املؤمنة العفيف أن تتزوج الزاين فهذا يف صورته خرب ولكن املراد منه األمر أو النهي فهذا 
حملضة ميكن  أن يدخلها النسخ ومثل الشيخ هذا مبثال ذكرانه يف أول الكالم ) إن يكن منكم عشرون صابرون غري ا

يغلبو مئتني ( هذا خرب  ولكن املقصود منه التكليف واألمر ابلثبات إذا لقيتم ما يساوي عشرة أمثالكم من الكفار أو 
هللا عز وجل :)اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن  د منه األمر مثُ نسخ هذا بقولأقل فاثبتو فهذا خرب أري

يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني ( فهذا أيضا خرب مبعىن التكليف واألمر أي إذا لقيتم ضعفيكم من الكفار فاثبتوا 
أل خبار سخ ؛ إذا لو سألك سائل : هل افهذه أخبار يف ظاهرها لكنهايف حقيقتها أوامر أو نواهي فهذه تقبل الن

تقبل النسخ هل األخبار يف القرآن والسنة تقبل التغيري؟ اجلواب : أما األخبار احملضة فال تقبل النسخ سواء كانت 
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ماضيا أو كانت مستقبلة األخبار اليت يراد منها اخلرب عن شئ وقع أو سيقع ؛ وأما األخبار غري احملضة اليت صورهتا 
ر أو ني مبطلوب أو منهي عنه فهذه يدخلها النسخ ألنا متعلقة ابألحكام رب واملراد منها التكليف أبمصورة اخل

 والنسخ يتعلق ابألحكام .

وكان آخر حديثنا يف اجمللس  املاضي عما ميتنع نسخه حيث تكلمنا عن النسخ ووصلنا إىل ما ميتنع نسخه وتبني لنا 
كل نص من الكتاب أو السنة مات النب صلى هللا ت النب صلى هللا عليه وسلم فمن الكالم أنه ميتنع النسخ بعد مو 

عليه وسلم وهو حمكم فإنه ميتنع نسخه بعد وفاة النب صلى هللا عليه وسلم  وال جيوز ألحد أن يدعي نسخه فال يقبل 
لى هللا عليه وسلم هناك من أحد دعوى نسخه فبعد موت النب صلى هللا عليه وسلم ميتنع النسخ ويف زمن النب ص

ميتنع نسخها ومل يقع نسخها قط وذكران من تلك األمور األخبار  وتبني لنا أن األخبار تنقسم إىل قسمني أمور 
: األخبار احملضة األخبار اليت يقصد منها اإلخبار فصورهتا صورة اخلرب املقصود منها املقصود من اخلرب  القسم اْلول:

ضية أو كانت أخبارا عن أمور مسقبلة ألن تغريها إما كذب فهذه ال يدخلها النسخ سواءا كانت أخبارا عن أمور ما 
 نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وال يتطرق الغلط وإما غلط وهذا ممتنع يف الكتاب والسنة فال يتطرق الكذب إىل

 أبدا بنصوص الكتاب والسنة الصحيحة . 

رب  واملراد منه التكليف سواء كان منه : وهو األخبار غري احملضة وهي كل خرب صورته صورة اخل وأما القسم الثاين
ذا يقبل النسخ إبعتبار مافيه من التكليف املراد األمر أو املراد منه النهي أو كان خربا عن مؤاخذة أو حنو هذا فإن ه

هذا آخر ما أوضحناه وبيناه ونواصل اليوم قراءة ما سطره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف قسم النسخ ونعلق عليه إن 
 ء هللا .شا

 يقول اإلمام إبن عثيمني رمحه هللا تعاىل حتت مبحث النسخ : 

ن و مكان وأصول اإلميان وأصول العبادات ومكارم اْلخالق من َثنيا : اْلحكام اليت تكون مصلحتا يف كل زما
و  الصدق والعفاف و الكرم والشجاعة وحنو ذلك فال ميكن نسخ اْلمر هبا وكذلك الميكن نسخ النهي عن ماه
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قبيح يف كل زمان ومكان كالشرك  والكفر  ومساوء اْلخالق من الكذب والفجور والبخل واجلنب وحنو ذلك 
 . ع كلها ملصاحل العباد  ودفع املفاسد عنهممن إذ الشرائ

معىن هذا أن احلكم الشرعى الذي تكون مصلحته دائمة  وال يتصور فيه أن تتغري. فيه املصلحة فإنه ال يقبل النسخ 
ن الشرع جاء جبلب املصاحل فالشارع مبين على جلب املصاحل وتغري هذا احلكم تغري إىل غري مصلحة وهذا ممتنع أل

ل ذلك التوحيد فقد دل املنقول واملعقول أن مصلحة التوحيد مصلحة دائمة مستمرة ال تتغري وال تنقطع شرعا مثا
وحيد توحيد هللا عزوجل  وكذالك أصول اإلميان الستة اليت فالتوحيد ال يقبل النسخ ولذلك مما أمجع عليه األنبياء الت

ري. وكذلك األخالق اليت يُعلم ابملنقول واملعقول أن وال التغي هي أصول العقيدة مصلحتها دائمة فال تقبل النسخ
 -مثال–مصلحتها دائمة، فإنا ال تقبل التغيري وال التبديل وال النسخ مثل الصدق، فإنه ال يقبل النسخ وأن يؤمر 

 ابلكذب من حيث هو، وحنو ذلك.

فإن مصلحتها دائمة فال تقبل  وكذلك العبادات الكلية كإقامة الصالة، وإاتء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت،
 النسخ. 

وكذلك املنهيَات اليت تكون مفسدهتا الزمة دائمة مستمرة ال تنقطع، فإنا ال تقبل النسخ، وال يُتصور نسخها أصال 
 ك مثال، فالشرك مفسدته الزمة دائمة ال تنقطع، فال يقبل النسخ.كالشر 

نقطع، فال يقبل النسخ؛ ألن الشرع مبين على درء املفاسد، وكذلك الكذب مثال، مفسدته الزمة دائمة مستمرة ال ت
 وهذه مفاسدها الزمة، فالشرع يدرأها، وال يُتصور أن يِقَر الشرع مفسدهتا.

 الذي يُعلم ابملنقول واملعقول أن مصلحته دائمة أو أن مفسدته الزمة دائمة ال يقبل النسخ. فهذا النوع من األحكام  

تكلم عما يقبل النسخ يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم ؛ أما بعد موت النب صلى هللا عليه والحظوا اي إخوة أننا ن 
 وسلم فكل نص مل يُنسخ ال يقبل النسخ.

 النسخ: يشرتط للنسخ فيما ميكن نسخه شروط منها: قال رمحه هللا تعاىل: )شروط
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 أوال: تعذر اجلمع بني الدليلني(.  

خ تُقبل، وإنا هناك شروط ال بد من توفِ رها مجيعا حىت ُتقبل دعوى النسخ، شروط النسخ: ليست كل دعوى للنس
وط قد تقدمت يف كالمنا فإن ختَلف شرط واحد منها مل تُقبل دعوى النسخ، وُردت على صاحبها، وبعض هذه الشر 

 املاضي عن النسخ، فمنها: 

جاءان شخص وقال: إن خرب هللا عن قصة أن يكون النص مما يقبل النسخ، فال يكون مما ميتنع نسخه، فلو  -
منسوخ، نقول دعواك مردودة، وال نستمع إليك، وال نقبل منك؛ ألن  -عليه الصالة والسالم-موسى 

 األخبار ال تقبل النسخ.
 : أن يكون النص املَدعى نسخه مما يقبل النسخ، أي ال ميتنع نسخه. شرط اْلولإذن ال

م كلِ ه، فإن كان الرفع جلزء احلكم فليس نسخا، وإنا هو ختصيص أو : أن يكون الرفع للحكوالشرط الثاين -
 تقييد كما تقدم.

و السنة، فإن كان اثبتا : أن يثبت احلكم املَدعى نسخه خبطاب شرعي، بدليل من الكتاب أوالشرط الثالث -
 ابلرباءة األصلية فإن رفعه ال يكون نسخا، وإنا يكون تكليفا، فهذا تكليف جديد.

: أن يكون احلكم الرافع أي الناسخ اثبتا بدليل من الكتاب أو السنة، فالبد للنسخ من دليل الرابع والشرط -
 اثبت من الكتاب أو السنة، فال نسخ بغريمها.

يكون الدليل الناسخ أو الرافع متأخرا زمنا عن احلكم املنسوخ؛ ألنه إذا مل يكن متأخرا  : أنوالشرط اخلامس -
 بياان، ومل يكن نسخا. بل كان مقاران كان ذلك 

 مث ذكر الشيخ فوق هذه الشروط شروطا أخرى البد من اجتماعها مع الشروط املتقدمة حىت تقبل دعوى النسخ ؟

  الدليلني، فإن أمكن اجلمع فال نسخ إبمكان العمل بكل منهما.فقال الشيخ: أوال: تعذر اجلمع بني 

بد من تعارض الدليلني، فإذا مل يكن هناك تعارض فال نسخ، فإن النسخ أيها الفضالء ال يكون إال عند التعارض، ال
 أمكن اجلمع بني الدليلني املتقابلني فإنه ال نسخ، وجُيمع بني الدليلني عند اجلمهور، ملاذا؟
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إعمال الدليل أوىل من إلغاءه، ويف اجلمع إعمال للدليلني، ويف النسخ إلغاء ألحد الدليلني، والعمل ابلدليلني ألن  
 و بوجه أوىل من إلغاء أحد الدليلني .ول

 فعند اجلمهور ال ُيصار إىل النسخ بل ال يُقبل النسخ ما أمكن اجلمع، فإن مل مُيكن اجلمع يصار إىل النسخ. 

 من أقوال أهل العلم أن مراحل اجلهاد ليس فيها نسخ، املعلوم أن اجلهاد مَر يف اإلسالم مبراحل:ولذلك الراجح  

املرحلة األوىل: األمر بكف األيدي، وذلك عندما كان املسلمون يف مكة، وكانوا ضعفاء، ُنوا عن القتال، وأُمروا 
 ابلصرب وكف األيدي. 

 لهم، أُذن للمسلمني ِإْذٌن بقتال من يقاتلهم. بقتال من يقات مث يف املدينة أُذن للمسلمني

 مث جاءت املرحلة الثالثة، فأُمر املسلمون بقتال من يقاتلهمُ أمروا أمرا.  

مث جاءت املرحلة احلالة الرابعة: فأُمر املسلمون بقتال املشركني كافة، سواء قاتلوا املسلمني أو مل يقاتلوا املسلمني، ما مل 
 ك عهد وأمان.يكن هنا

فهذه املراحل األربعة الراجح من أقوال أهل العلم أنه ال نسخ فيها، بل هي حمكمة وابقية؛ ألنه ميكن اجلمع بينها  
 حبسب حال األمة، فال يصار إىل النسخ ما أمكن اجلمع .

 قال رمحه هللا تعاىل: 

 . الصحاّب، أو ابلتاريخَثنيا: العلم بتأخر الناسخ، ويُعلم ذلك إما ابلنص، أو خبِب 

متأخرا عن احلكم املنسوخ زمنا، فالبد أن نعلم التأخر،  -أعين الدليل الناسخ-تقدم أنه البد من أن يكون الناسخ 
فإذا مل نعلم التأخر فإنه ال نسخ، البد أن نعلم أن هذا الدليل املَدعى أنه انسخ لذلك احلكم متأخر عنه زمنا، فإن مل 

 . نعلم فإنه ال نسخ

 ر؟ نعلم ذلك ابلدليل، والدليل كما قال الشيخ:كيف نعلم أنه متأخ ِ 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

401 

 إما من النص نفسه. -
 وإما من خرب الصحايب. -
 وإما من العلم ابلزمن. -

 وقد مَثل الشيخ لكلٍ . 

 قال رمحه هللا تعاىل : 

نساء، وإن هللا قد مثال ما ُعلم أتخره ابلنص قوله صلى هللا عليه وسلم: )كنت أذنت لكم يف االستمتاع من ال
  م ذلك إىل يوم القيامة(.حر 

َي أيها الناس: إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من النساء، وإن هللا قد قال النب صلى هللا عليه وسلم: )
وال أتخذوا مما آتيتموهن ، حرَّم ذلك إىل يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليِخلَّ سبيله أو فليْخِل سبيله

 رواه مسلم. ا(شيئ

النص فيه أن النب صلى هللا عليه وسلم يف أول األمر أذن مبتعة النساء، أذن بنكاح املتعة يف أول األمر، مث فهذا  
ناهم عن ذلك، وبنَي هلم أن هللا حَرم نكاح املتعة إىل يوم القيامة، وأمر من كان عنده واحدة قد نكحها نكاح متعة 

 ا. أيخذ مما آاتها شيئأن خيلِ َي سبيلها، وأاَل 

 فهذا النص دلنا على حكم متقدم وحكم متأخر: 

 احلكم املتقدم هو اإلذن بنكاح املتعة. -

 واحلكم املتأخر هو حترمي نكاح املتعة. -

فهنا تلحظون أن األمرين متعارضان، ما ميكن اجلمع بينهما: إْذٌن وحترمي، ودل النص على أن اإلذن متقدم، والتحرمي  
 ابلنص.  ، فعلمنا أتخر الناسخمتأخر
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أيضا قول النب صلى هللا عليه وسلم : )نيتكم عن زايرة القبور فزوروها( كما عند مسلم )نيتكم عن زايرة القبور 
 فزوروها( فعلمنا هبذا النص أن هناك نيًا عن زايرة القبور كان متقدما، مث جاء إْذٌن متأخر عنه.

ة القبور، وذلك أن القبور مظنة تعظيم أصحاهبا، فهي مظنة النب صلى هللا عليه وسلم يف أول األمر نى عن زاير  
حصول الشرك، ولذلك اإلسالم منع من إبراز القبور، ومن البناء عليها، ومن بناء األضرحة، ومن إدخال القبور يف 

 املساجد، ملاذا؟

 مظنة العبادة. ألن القبور مظنة التعظيم، والتعظيم

بعد زمن سيقول الناس: إنا بنوا عليه البناء ألنه معظم، وبعد زمن يقول الناس: كان  فلو أن الناس بَ نَ ْوا على قرب بناء، 
 معظما، فهو وسيلة إىل هللا، فيعبد.

لنب صلى هللا عليه واملتأمل يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم جيد أن الشرك قد تسلل إىل أفراد منها بسبب القبور، فا 
رة القبور، حىت عن الزايرة، الزايرة اجملردة نى عنها النب صلى هللا عليه وسلم، وسلم يف أول األمر نى حىت عن زاي

فلما استقرت العقيدة يف نفوس الناس، واستقر التوحيد يف نفوس الناس، أَِذَن يف زايرة القبور؛ ألن يف زايرهتا مصلحة؛ 
 خرة.ألنا تذكِ ر ابآل

ألن النب صلى هللا عليه وسلم يقول: )إين نيتكم( هذا النهي كان  فهذا النص منه نعلم أن هناك انسخا أتخر زمنه؛ 
 سابقا )فزوروها(. 

أيضا قول النب صلى هللا عليه وسلم : )ونيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم( نيتكم عن 
لبا على من مع رسول هللا صلى الث فأمسكوا ما بدا لكم ؛ يف أول األمر كان الفقر غاإدخار حلوم األضاحي فوق ث

هللا عليه وسلم ، فلم يكن يضحي إال عدد قليل؛ ألنم ال جيدون، وكان الفقراء كثريين، فنهى النب صلى هللا عليه 
ضحيته إال ما يكفي ثالثة أايم وسلم عن إدخار حلوم األضاحي فوق ثالث، فال جيوز ملن ضَحى أن يدخر من حلم أ
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قي على الفقراء فلما كثر املال أِذَن النب صلى هللا عليه وسلم للمضحي أن يدخر ما شاء، ، ملاذا؟ ليتصدق ابلبا
 ميسك ما شاء: ثالث أايم، مخسة أايم، عشرة أايم، ميسك حلم األضحية شهرا، جاز له ذلك.

 . ففي هذا النص بيان أتخر الناسخ عن املنسوخ 

: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات - قول عائشة ضقال رمحه هللا تعاىل: )ومثال ما ُعلم خبري الصحايب
 معلومات حيرمن، مث نسخن خبمٍس معلومات(.

 هذا احلديث الذي رواه مسلم

 ال رمحه هللا :ق

رهِمن عشر، مثه نسخن عن عائشة  رضي هللا عنها :) أنهه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيُ 
 خبمس معلومات (

يث الذي رواه مسلم عن عائشة  رضي هللا عنها  أن ه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات نعم هذا احلد 
 حُير ِمن عشر، مث  نسخن خبمس معلومات

 أي : خبمس رضعات معلومات حيرمن أين النسخ هنا ؟

مشبعات فإن ه  لعشر بقيت حمرمة إذا رضع الطفل يف احلولني عشر رضعاتالنسخ يف مخس رضعات ليس يف العشر، ا
يصبح إبنًا من الرضاعة، لكن أين وقع النسخ ؟ يف اخلمس ؛ يف أول األمر لو رضع الطفل مخس رضعات معلومات 

من فأصبح مشبعات يف احلولني ال حيرم ذلك وال يكون إبنًا من الرضاعة، مث  نسخ هذا خبمس رضعات معلومات حُير ِ 
 احلولني يصبح إبن ا من الرضاعة وحترم هذه الرضاعة .  الطفل إذا رضع مخس رضعات معلومات مشبعات يف

هنا أخربتنا أمنا عائشة رضي هللا عنها أن ه يف أول األمر كانت اخلمس الرضعات املعلومات ال حُتر ِم، مث  أصبحت حُتر ِم 
 ها .فعلمنا التأخر خبرب أمنا عائشة رضي هللا عن
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اء عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه :)أن  رسول هللا صل ى هللا عل يه كذلك أيًضا مم ا ُعلم التأخر خبرب الصحايب ما ج
فقدم قتادة بن النعمان  -يعين نى عن إدخار األضاحي فوق ثالثة أايم  -وسل م نى عن األضاحي فوق ثالثة أايم 
لعيد قدم عليهم فقدموا له بعد ثالثة أايم من أايم ا -فقد موا إليه من األضاحي وكان أخ أيب سعيد ألمه، وكان بدراًي، 

هنا قتادة مل يعلم ابلنسخ فقال -فقال : أليس قد نى عنه رسول هللا صل ى هللا عل يه وسل م ؟،  -شيء من األضاحي 
فقال أبو  -ضاحي فوق ثالث : أليس قد نى عنه رسول هللا  صل ى هللا عل يه وسل م ؟ يعين عن إدخار حلوم األ

 أن رسول هللا صل ى هللا عل يه وسل م  ناان أن أنكله فوق ثالثة أايم مث  رخص لن ا أن أنكله سعيد: إن ه قد حدث فيه أمرٌ 
 وندخره ( فهنا أخرب أبو سعيد أن الرتخيص كان بعد املنع من اإلدخار واحلديث رواه النسائي وصححه األلباين .

قلنا : ما يف إشكال ُعلم التأخر ابلنص وعلم  قائل منكم: أنت ذكرت لنا قبل أن ه ُعلم التأخر ابلنصطبًعا قد يقول 
 التأخر خبرب الصحايب فهذا مثال هلذا .

 قال  رمحه هللا تعاىل :

فَّفا  ومثال ما ُعلم ابلتاريخ قوله  تعاىل :}اآْلنا   ُ عانُكْم{، فقوله: اآْلنا يدل على أتخر هذا احلكم  خا  اَّللَّ

  حكم بشيء قبل اِلجرة مثه حكم بعدها مبا خيالفه فالثاين انسخ وكذا لو ذُكر أن النب صلهى هللا علهيه وسلهم 

 حاضر، وما قبله زمٌن متقدم فهذا كالتاريخ ألن ه متعلق ابلزمن هو ليس قوله تعاىل : }اآْلَن{ اآلن كما هو معلوم زمنٌ 
 اترخيًا ولكن ه كالتاريخ ألن ه متعلٌق ابلزمن فمثل به الشيخ  رمحه هللا عز  وجل  .

 مثاًل علمنا ابلنصوص أن  النب  صل ى هللا عل يه وسل م  كان يستقبل بيت املقدس يف مكة غري أن ه  صل ى هللا وكذلك
عل يه وسل م  من حبه للكعبة كان جيعل الكعبة بينه وبني بيت املقدس، ويف أول هجرته إىل املدينة كان يستقبل بيت 

ه وسل م يستقبل الكعبة، فعلمنا أن استقبال النب صل ى هللا عل يه وسل م املقدس مث  ُنسخ ذلك وأصبح النب صل ى هللا عل ي
ه لبيت املقدس، فاستقبال الكعبة انسخ الستقبال بيت املقدس وقد علمنا أتخره للكعبة متأخر يف التاريخ عن استقبال

 مبعرفة التاريخ، فهذه أوجه معرفة أتخر الناسخ .
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 يقول رمحه هللا :

  ثبوت الناسخ 

بل اتفق العلماء على أن ه البد للنسخ من دليل اثبت، فال يُقبل النسخ بال دليل ولو كان القائل أعلم األمة ما نقنعم 
دعواه النسخ بال دليل، وال يُقبل النسخ بدليل ضعيف فالبد يف النسخ من دليل، والبد يف الدليل من أن يكون اثبتًا 

 فالدليل الضعيف ال يقبل يف النسخ 

  تعاىل : قال رمحه هللا

كان َثبًتا،   واشرتط اجلمهور أن يكون أقوى من املنسوخ أو مماثاًل له، فال يُنسخ املتواتر عندهم ابآلحاد وإن
  واْلرجح أنهه ال ُيشرتط أن يكون النهاسخ أقوى أو مماثاًل ْلنه حمل النسخ احلكم وال ُيشرتط يف ثبوته التواتر

رتط يف الن اسخ أن يكون أقوى من الدليل املنسوخ أو مساواًي له، هل نعم هذه مسألة عند العلماء وهي هل يش
 ون أقوى من الدليل املنسوخ أو مساواًي له أم ال يشرتط ؟ يشرتط يف الن اسخ يف الدليل الناسخ أن يك

قرآن يُنسخ ذهب مجهور العلماء إىل أن ه يشرتط يف الدليل الن اسخ أن يكون أقوى من دليل املنسوخ أو مساواًي له، فال
م يقولون: إن  السنة  ابلقرآن، اآلية تنسخها اآلية فقط، وال ينسخ عندهم القرآن ابلسنة ال املتواترة وال اآلحاد ألن 

َها أَْو ِمْثِلَهاليست خريا من القرآن وال مساويًة له،   {  وهللا عز  وجل  يقول: }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها أَنِْت خِبَرْيٍ مِ ن ْ

وذهب احلنفية واإلمام مالك رمحه اَّلل  يف إحدى الروايتني عنه وقد اختارها مجع من أصحابه وأمحد يف رواية اختارها 
واترة، ملاذا؟ وقد قال اَّلل  عز وجل : }َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها أَنِْت مجع من احلنابلة إىل أن القرآن ينسخ ابلسنة املت

ا أَْو ِمْثِلَها{ قالوا ومن قال لكم أن السنة ليست مثل القرآن ؟ السنة مثل القرآن السنة املتواترة مثل القرآن يف  خِبَرْيٍ مِ ن ْهَ 
ِإْن   ﴾3اهْلََوى ﴿ َعنِ  يَنِطقُ  ا على األحكام قال اَّلل  عز وجل : }َوَماثبوهتا وداللتها يف ثبوهتا فهي متواترة ويف داللته

    ُهَو ِإاَل َوْحٌي يُوَحٰى{
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فكل ما جاء عن النب صلى اَّلل  عليه وسلم وحي كل ما جاء به النب صلى اَّلل  عليه وسلم وحي فالسنة املتواترة مثل 
)أال إين أوتيت القرآن ومثله معه(. رواه أمحد وأبو داود وصححه  القرآن قالوا : وقال النب صلى اَّلل  عليه وسلم:

 األرانؤوط واأللباين.

السنة املتواترة مثل القرآن، وهذا القول هو الراجح أنه جيوز نسخ القرآن ابلسنة املتواترة والسنة فدل هذا على أن  
افعي يف إحدى الروايتني عنه فمنع نسخ السنة املتواترة عند اجلمهور تنسخها السنة املتواترة أو القرآن، وخالف الش

ية والسنة املتواترة والقرآن، إذن اجلمهور يشرتطون يف ابلقرآن، والسنة اآلحادية عند اجلمهور تنسخها السنة اآلحاد
 الدليل الناسخ أن يكون أقوى من الدليل املنسوخ لآلية اليت ذكرانها .

املتواترة ابلسنة اآلحادية فيجوز نسخ اآلية خبرب الواحد وجيوز نسخ وذهب بعض العلماء إىل جواز القرآن والسنة 
لقول ذهب بعض احلنفية وبعض الشافعية واإلمام أمحد يف رواية وبعض احلنابلة وابن السنة املتواترة خبرب الواحد وهذه ا

اهْلََوى  َعنِ  يَنِطقُ  وجل قال: }َوَما حزم الظاهري لألدلة اليت قدمنها يف نسخ السنة القرآن ابلسنة املتواترة قالوا اَّلل  عز
 ادام أنه وحي من اَّلل  مبا املانع أن ينسخ به.ِإْن ُهَو ِإاَل َوْحٌي يُوَحٰى{   فكله وحي من اَّلل  وم ﴾3﴿

أيضا قول النب صلى هللا عليه وسلم : )أال إين أوتيت القرآن ومثله معه( وهذا يشمل السنة كلها كل السنة الصحيحة 
إىل يف هذا فهي مثل القرآن وهذا هو الراجح إن شاء اَّلل  عز وجل ؛ مث إن الشيخ ابن عثيمني رمحه اَّلل  أشار داخلة 

دليل آخر لرتجيح هذا القول وهو أن النسخ يتعلق ابألحكام واألحكام تدل عليها النصوص كلها من القرآن والسنة  
خ متعلق ابألحكام فيجوز نسخ هذا احلكم مبا يدل على املتواترة وخرب اآلحاد ابإلمجاع تدل على األحكام والنس

 رب الواحد وهكذا، وهذا كما قلت هو الراجح.احلكم، فيجوز نسخ احلكم الثابت ابلقرآن حبكم اثبت خب

 قال رمحه اَّلله تعاىل :

 أقسام النسخ ينقسم ابعتبار النص املنسوخ إىل ثالثة أقسام: 

 و الكثري يف القرآن اْلول : ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا ه



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

407 

حلكم ينقسم النسخ من جهته إىل نعم هذا تقسيم لنسخ ابعتبار الدليل املنسوخ به الدليل املنسوخ به ألننا سنتعلق اب
 هذه األقسام :

: ما نسخ حكمه رفع حكمه وبقي لفظه وهذا هو أكثر النسخ أكثر النسخ من هذا القسم وقد قال  القسم اْلول
 ثالث وستني سورة من القرآن . جاء نسخ احلكم مع بقاء اللفظ يف ثالث وستني سورة وله الزركشي : إنه جاء يف

 الشيخ مثل مبثال.أمثلة كثرية جدا و 

 قال رمحه اَّلله تعاىل : 

{ ]اْلنفال:  صاابُِرونا  ِعْشُرونا  مِهنُكمْ  ياُكن }ِإنمثاله آيتا املصابرة ومها قوله تعاىل   65ي اْغِلُبوا ِمائ اتانْيِ

نُكم مِ اَئٌة َصاِبرٌَة يَ ْغِلُبوا َيُكن مِ   فَِإن َضْعًفا ِفيُكمْ  أَنَ  َوَعِلمَ  َعنُكمْ  اللَ هُ  َخَففَ  نسخ حكمها بقوله تعاىل: }اآْلنَ 
 [ 66َمَع الَصاِبرِيَن{ ]األنفال:  َواللَ هُ  اللَ هِ  ْغِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْذنِ َيُكن مِ نُكْم أَْلٌف ي َ  َوِإن ِمائَ َتنْيِ 

عشرة من هذا مثال ملا نسخ فيه احلكم وبقي اللفظ فاحلكم كان يف أول األمر أن املسلم الواحد يقابل يف القتال 
املسلم الواحد يقابل اثنني من الكفار  الكفار وجيب عليه أن يثبت أمام العشرة مث نسخ هذا ورحم اَّلل  األمة فصار

يَ ْغِلُبوا  َصاِبُرونَ  ِعْشُرونَ  مِ نُكمْ  َيُكن فيجب على املسلم يف القتال أن يثبت أمام اإلثنني من الكفار وهذه اآلية }ِإن
 سخ. لقرآن والزلنا نقرؤها إىل اليوم مع أن احلكم قد نسخ، وهذا يعين كما قلت أكثر النِمائَ َتنْيِ{ بقيت يف ا

 قال رمحه اَّلله تعاىل : 

 وحكمة نسخ احلكم دون اللفظ بقاء ثواب التالوة وتذكري اْلمة حبكمة النسخ

من بقاء اآلية مع إرتفاع احلكم نعم لو أن قائال قال : ما احلكمة مادام أن احلكم قد رفع ملا مل ترفع اآلية ما احلكمة 
 ملا مل يرفع اَّلل  اآلية ؟

 ة تظهر يف وجهني :قلنا : الفائدة واحلكم
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: أن القرآن يف تالوته أجر لألمة فكل حرفاً حبسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا وهللا ُيضاعف ملن يشاء ففي  الوجه اْلول
ها وثواهبا ابقياً فكلما قرأت حرفاً منها فهو حبسنة واحلسنة  بقاء اآلية تكثرياً لثواب األمة نعم ُحكمها رُفع لكن فضل

بقائها حكمة عظيمة وفائدة عظيمة وهي تكثري الثواب لألمة حممد صلى هللا عليه وسلم ؛ أمة  بعشر أمثاهلا إذا يف
ولذلك كل أمة حممد  حممد صلى هللا عليه وسلم أمة مرحومه سبحان هللا يُريد هللا هبا الُيسر يف دينها و يُريد هلا اجلنة

م األمة فوسع هلا يف طرق اجلنة فال حُيرم اجلنة من أمة صلى هللا عليه وسلم يدخلون اجلنة إال من أىب ألن هللا قد رحِ 
حممد صلى هللا عليه وسلم إال شقي أيىب دخول اجلنة ابإلعراض عن الطاعة والوقوع يف املعصية فيكون مستحقاً 

 د فيها مادام التوحيد يف قلبه مادام موحداًهذا الوجه األول .لدخول النار وإن كان الخُيل

األغلب يف النسخ أن يكون من أثقل إيل أخف ففي بقاء اآلية تذكري لألمه برمحة هللا هلا كان  : أن والوجه الثاين
ية ابلكلية ماعرفنا األمر يف البداية األمر أن املسلم يُقابل عشر من كفار مث رمحه هللا األمة فخفف عنها لو رفعت اآل

ذة النعمة إذا يف بقاء اآلية مع ارتفاع احلُكم حكمه هذا لكن مع بقاء اآلية نُدرك رمحة هللا بنا فنشكر هللا على ه
 عظيمة ورمحة ونفٌع لألمة حممد صلى هللا عليه وسلم . 

 قال رمحه هللا تعاىل :

الصحيحني من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما الثاين : ماُنسخ لفظُه وبقيه ُحكمه كآية الرجم فقد ثبت يف 
كان فيما أُنزل هللا آية الرجم فقرأانها وعقلناها ووعيناها و رجما رسول أن عمر بن اخلطاب رضى هللا عنه قال :)

هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ورمجعنا بعده فأخشى إن طال ابلناس زمان أي يقول قائل : وهللِا ما جنُد 
إذا ُأحِصن من الرجال  ِكتاب هللا فيظل برتك فريضة أنزِلا هللا وإن الرجم يف كتاب هللا حقاً على من زىنالرجم يف  

 والنساء وقامت البيهنه أو كان احلبُل أو اإلعرتاف( .

يف حديث ابن عباس يف الصحيحني أن عمر رضى هللا عنه ملا رجع من احلج يف أول خطبة خطبها يف املدينة على  
 عليه وسلم ابحلق وأنزل وِل هللا صلى هللا عليه وسلم بعد عودته من احلج قال :) إن هللا بعث حممد صلى هللامنرب رس

عليه الكتاب فكاان مما أنزل هللا آية الرجم فقرأانها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورمجنا 
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وهللا ما جند آية الرجم يف كتاب هللا فيضل برتك فريضة أنزهلا هللا بعده فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائال: 
ب هللا حقاً على من زىن إذا ُأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البي نة او كان احلبُل أو اإلعرتاف ( والرجم يف كتا

ليهم حيث دخل أانس فهذا يف الصحيحني عمر رضي هللا عنه ملا رأى يف احلج ما رأى من تغري الناس ودخول أمور ع
سلم ملا رجع كان يُريد أن خيطب يف احلج هناك يف يف دين هللا اليعرفون ماكان يف زمن رسول هللا صلى هللا عليه و 

الناس فمنعه عبدالرمحن بن عوف ألن يف احلج أخالٌط من الناس قد اليفهمون عن عمر رضي هللا عنه مايُريد فلما 
ها قال هذا الكالم العظيم خوفاً على األمة من أن تنسى ويف هذا كما قلت لكم  رجع إىل املدينة يف أول خطبة خطب

: تقوية ملا قال ألنه قاله على املنرب على منرِب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف حضرة الصحابة ومل يُرد عليه  سابقا
نه قال :) إن هللا بعث حممداً صلى هللا أحداً قوله رضي هللا عنه و أرضاه فيكون الصحابه وافقوه على ماقال ؛ احلظ أ

فكان فا فرَع ابلفاء وهذا يدل على أن مقصوده -مما أنزل هللا آية الرجم عليه وسلم ابحلق وأنزل عليه الكتاب فكان 
زل فكان مما أنزل هللا أي يف الكتاب ألن بعض الناس قالوا : مما أنزل هللا يعين يف السن ة واألثر أيىب هذا ألنه قال وأن

هذا دليل اثين على أن إنزال يف -ها فكان مما أنزل هللا آية الرجم فقرأان -عليه الكتاب فا فرَع ابلفاء على ماتقدم 
فقرأانها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول هللا صلى هللا عليه  -الكتاب ألن القراءة يف ُعرِف الصحابة تقال للقرآن 

فأخشى إن طال ابلناس زماانً أن يقول قائل :  -اليت فيها امتثاُل هذة اآلية هذة السن ة العملية -وسلم و رمجنا بعده 
فيضُل برتك فريضة   -وهذا يُدلك على أنه أراد أن آية الرجم أُنزلت يف كتاب هللا - ما جِنُد آية الرجم يف كتاب هللا وهللاِ 

عنهما قال قال عمر بن اخلطاب :)لقد  أنزهلا هللا ( ؛ جاء عند ابن ماجه وصححه األلباين عن ابن عباس رضي هللا
لرجم يف كتاب هللا فيضل برتك فريضة من فرائض هللا أال وإن الرجم خشيت ابلناس زماانً حىت يقول قائال ما أجد ا

(  الشيُخ والشيخُة إذا زانَي فارمُجومها البتةحقاً إذا ُأحصن الرجل وقامت البي نة أو كان محل أو إعرتاف وقد قرأهتا ) 
 ختالف ما يف الصحيحني، وإنا والصحيح أن هذه الرواية اثبتة، وال شذوذ هنا؛ ألنا الد يف رواية ابن ماجه اآلية فزا

 فيها التصريح ابآلية، فهذه اآلية حكمها ابٍق إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، ولكن لفظها رُفع .
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 قال رمحه هللا :

مة ابلعمل مبا ال جيدون لفظه يف القرآن،  وحتقيق إميانم مبا أنزل هللا وحكمة نسخ اللفظ دون احلكم اختبار اْل  
 تعاىل على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم يف التوراة.

قد يقول قائل: عرفنا أن لرفع احلكم وبقاء اللفظ فائدًة لألمة، فمن الفائدة من رفع اللفظ وبقاء احلكم، ما هي 
لفظه، وقد علم بقاء اء: احلكمة اختبار املؤمن يف صدق إميانه، حيُث يعمُل فيما غاب عنه احلكمة؟، يقول العلم

حكمه، فمع أن اللفظ مرفوع؛ فإنه لصدق إميانه يعمل به؛ ألنه علم ابلدليل أن حكمه ابقي، وهذا عكس حال 
النص، وعدم العمل به، فقد جاء  اليهود، فإن اليهود  مع بقاِء نص الرجم يف التوراة، حىت بعد حتريفها، حاولوا كتم

ن اليهود جاؤوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكروا له أن رجاًل منهم عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :  إ
وامرأًة زنيا، هم ما يريدون حكم الرسول صلى هللا عليه وسلم ، لكن يعلمون أن احلكم يف التوراة هو الرجم، فأرادوا أن 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعَل احلكم أن يكون أخف، فقال هلم ر حيكِ موا 
جتدون يف التوراة يف شأن الرجم؟ (، وهذا استفهام تقريري وليس استعالًما، كأن النب صلى هللا عليه وسلم يقول هلم : 

؟ فقالوا: نفضحهم، وجُيلدون، يعين ما نرجم، احلكم عندان تريدونين أن أحكم واحلكم عندكم يف التوراة  الرجم
لدون، فقال عبد هللا ابن سالم: كذبتم، إن فيها الرجم، إن الرجم يف التوراة، فأتوا ابلتوراة، فأتوا هبا، نفضحهم وجيُ 

احلال، يكذبون،  فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، ما أقبحهم والزالوا على هذه
األمة، ويريد أن يضر ابألمة على طريقتهم يكذبون وال  وال يستحيون من الكذب وتالميذهم، من بعض من دخل يف

يستحيون من الكذب، ويزعمون أنم الصادقون، اآلن بعض وسائل اإلعالم تكذب على أهل احلق وعلى السلفيني 
أنا صاحبة املصداقية هؤالء تالميذ اليهود يكذبون وال يستحيون من  وعلى السلفية كذاًب ُصراًحا وتبرت كالمهم وتزعم

الكذب فقال له عبد هللا ابن سالم: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا : صدق اي حممد فيها آية 
 الصحيحني. الرجم، ما حيتاج اآلن إىل تصديقكم، فأمر النب صلى هللا عليه وسلم هبما فُرمِجا، واحلديث يف
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حتريفها الزال ابقيًا فيها ومع ذلك مل يعملوا به، وأنكروه،  انظروا إىل حال اليهود الرجم مذكور يف التوراة حىت بعد 
املؤمن عكس اليهود، آية الرجم رُفعت من القرآن لكن حكمها ابقي، فاملؤمن ُيصدِ ق آبية الرجم ويعمل حبكمها مع 

يؤمن ابلقرآن يقينًا من ابلغيب وما دام أنه آمن ابهلل، فإنه يؤمن بكل ما أييت من هللا، رفعها من القرآن؛ ألن املؤمن يؤ 
يؤمن ابلسنة املتواترة  يقينًا، يؤمن خبرب الواحد يقينًا؛ مل؟؛ ألنه من هللا )إن هو إال وحٌي يوحى( فيؤمن به، وُيسلِ م له، 

 ويعمُل حبكمه.

 قال رمحه هللا : 

 . ه ولفظه، كنسخ عشر الرضعات السابق يف حديث عائشة رضي هللا عنهاالثالث: ما ُنِسخ حكم 

 لشرح: ا

أي أنه رفٌع لآلية ابلكلية، رفٌع للفظها، ورفٌع حلكمها، فال تُتلى وال يُعمل حبكمها املرفوع، كما جاء عن عائشة  
رمن(، مث ُنسخن خبمٍس رضي هللا عنها أنا قالت: ) كان فيما أُنزل من القرآن: ) عشر رضعاٍت معلوماٍت حيُ 

 وهَن فيما يُقرأ من القرآن ( رواه مسلم يف الصحيح .معلومات فتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

طبًعا النسخ كما بينت لكم متعلق ابخلمس، طيب هذه اآلية : ) عشر رضعات معلومات حُيرمن (، كانت يف  
اٍت معلوماٍت حُيرمن (، مث رُفعت هذه اآلية طيب، عائشة رضي القرآن، مث رُفعت هذه اآلية آبية أخرى: ) مخس رضع

 ها تقول: فتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن، ما معىن هذا؟هللا عن

معىن هذا أن نسخها أتخر إىل آخر زمن حياة النب صلى هللا عليه وسلم ، فكان يُقرأ: )عشر رضعات معلومات  
حُيرِ من (، بقيت اآلية املنسوخة، مث أصبح يُقرأ : )عشر رضعات معلومات حُيرِ من، ومخس رضعات معلومات حُيرمن (، 

مث يف آخر زمن النب صلى هللا عليه وسلم رُفعت اآليتان، وبقي حكم اآلية األخرية: )مخس رضعات معلومات حُيرِ من 
ؤمها مل يعلم ابلنسخ؛ ألن النسخ أتخر إىل آخر حياة (، حىت أن بعض الصحابة كان مثبتًا لآليتني يف مصحفه يقر 

عليه وسلم وال شك أنم ملا علموا بنسخ اآلية، أما اآلية األوىل فُنِسخ لفظها وُحكمها ابلنسبة النب صلى هللا 
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ن  للخمس، أما اآلية الثانية ُنِسخ لفظها، وبقي حكمها، وهي أن اخلمس الرضعات املشبعات املعلومات حُيرِ من، إذ
لفظها وحكمها، وآية ُنسخ لفظها، وبقي هذا احلديث عن عائشة رضي هللا عنها فيه مثاالن: مثال آلية ُنِسخ 

 حكمها.

أما اليت نسخ لفظها وجكمها فهي آية )عشر رضعات معلومات حيرمن (رفع  حكمها فيما يتعلق ابخلمس إىل العشر 
ى حكمها إىل يوم القيامه فهذه انواع النسخ ابلنسبة مخس رضعات معلومات حيرمن ( رفع لفظها بقورفع لفظها )

 ع النسخ ابلنسبة للمنسوخ .ملنسوخ هذه انوا 

 طيب يقول قائل : مااحلكمة من رفع اآلية واحلكم رفع اآلية واحلكم معاً ؟

أيضا أن : الرمحة ابألمة ألن هذه تكون تبعا لتغري املصلحة تكون املصلحة تغريت فرتحم األمة هبذا النسخ  ’احلكم
 عنها وهو يف صحيح مسلم فأمنا وصدقنا مبا قالت يثاب املسلم على إمانه هبذا حنن ملا مسعنا خرب عائشه رضي هللا

أثبنا على هذا ملا مسعنا خرب عائشة رضى هللا عنها وماجئنا نقول : عقولنا ما أدري كيف قلنا :مسعنا وسلمنا و ءامنا 
 مانا وتصديقها هبذا .نتاب على هذا فبهذا تثاب األمة على إ

 فاىدة تعلم أصول الفقه :

الفقه الصحيح الصايف انفع ماتع وحيتاجه املسلم لفهم القرآن والسنة وفهم كالم العلماء، ويتأكد األمر يف وعلم أصول 
فهو  شأن طالب العلم وال شك أن  املتكلم يف العلم إذا مل يكن على علم أبصول الفقه البد أن جتد يف كالمه خلاًل،

يفهمها ويردها لنقص علمه أبصول الفقه وهذا ما نراه يف ال يورد احلجة على وجهها وإذا عرضت عليه احلجة قد ال 
م  كثري من طالب العلم اليوم الذين يتكلمون يف العلم، أم ا الكبار فال ترى فيهم إال  سالمة اللسان وسالمة الفهم ألن 

ويعرفون من  ون من النحو ما حيتاجون ويعرفون من األصول ما حيتاجون إليهكانوا يعتنون بعلوم اآللة فكانوا يعرف
املصطلح معرفة صحيحة ما حيتاجون إليه وهكذا، ولذلك إذا استمعت إىل الكبار وهم يتحدثون فإن ك قل أن جتد يف 

العلم اليوم فإذا تكلم  كالمهم حلنًا، أو جتد يف كالمهم إعوجاًجا يف إيراد احلجج، أو مقابلة احلجج، أم ا بعض طالب
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جهها بل يقلب قواعد النحو تقليبًا عجيبًا وإذا قرأ ال حيسن أن يقرأ شيئا، وإذا فإن ك ال تكاد تسمع منه مجلة على و 
 أورد عليه يف شيء ال حيسن فهمه وذلك بسبب اخللل يف التعلم والسيما ما يتعلق بعلوم اآللة .

فهمهم أن ن يكون كالكبار الذين يسمع هلم فُيعجب بدقيق كالمهم وُحسن ولذلك من اخلري لطالب العلم إذا أراد أ
يعتين بعلوم اآللة والسيما ما يتعلق ابلنحو وما يتعلق أبصول الفقه، وحنن يف هذا الدرس نتعلم صحيح أصول الفقه 

 والصافية من علم أصول الفقه 

ألصويل ابن عثيمني رمحه هللا  )األصول من علم والزلنا نتكلم عن الن سخ من خالل كتاب الشيخ الفقيه اإلمام ا
د تكلمنا عن شيء مما أورده الشيخ مما يتعلق ابلن سخ، وبقي لنا شيء قليل من ذلك نشرحه اليوم إن األصول (، وق

 شاء هللا مث  ننتقل إىل ابب األخبار. 

 حتت مبحث النهسخ:  -رمحه هللا تعاىل  -يقول اإلمام ابن عثيمني 

  سخ ابعتبار الناسخ إىل أربعة أقسام:وينقسم النه 

 لقرآن ومثاله آيتا املصابرة اْلول: نسخ القرآن اب

ينقسم الن سخ ابعتبار الن اسخ أي ابعتبار الدليل الن اسخ، وقد تقدم معنا أن  الن سخ ال يقع إال يف الكتاب والسنة، وأم ا 
 اإلمجاع فإن ه يدل على الن سخ لكنه ال يقع به النسخ 

 القياس فالراجح من أقوال أهل العلم أن ه ال يقع به الن سخ وأم ا

 فالن سخ ابعتبار الدليل الن اسخ ينقسم إىل أربعة أقسام : 

: نسخ القرآن ابلقرآن وهذا كثري جًدا وهو األصل يف النسخ وأمثلته كثرية وقد مرت معنا يف اجمللسني املاضيني، اْلول
لم يقابل عشرة من ومقابلة املسلم للكفار، حيث كان األمر يف بدايته أن  املس ومن أمثلته آيتا املصابرة يف القتال

الكفار، فإذا التقى صف املسلمني مع صف الكفار مل جيز للمسلم أن ينهزم أمام عشرة فأقل مث  خفف هللا عز  وجل  
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ملؤمنني مع صف املشركني  عن األمة ونسخ هذا، وأصبح املؤمن يقابل إثنني فأصبح ال جيوز للمسلم إذا التقى صف ا
 زادوا فله ذلك وقد تقدمت أمثله كثرية هلذا. أن يفر من أمام إثنني أو واحد فإن 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 الثاين : نسخ القرٓان ابلسنة وَل أجد له مثاالً سليما

مثاالً سليما أن ما ذكر مقصود الشيخ النوع الثاين هو نسخ القرآن ابلسنة فقط ومقصود الشيخ يف قوله مل أجد له  
ومل يسل م لقائليه بل فيه نزاع فذهب كثري من العلماء إىل أن كل ما ذكر العلماء أنه من أمثلة نسخ القرآن ابلسنة قليل 

نسخ فيه القرآن ابلسنة أن هناك آية تدل على النسخ كما قال ابن تيمية رمحه هللا: ) وابجلملة فلم يثبت أن شي من 
مثلة وخالفهم يف ذلك ٓاخرون وشيخنا الشيخ بسنة بال قرآن ( ؛ وقد ذكر العلماء لنسخ القرآن ابلسنة أالقرآن نسخ 

ابن عثيمني رمحه هللا يف شرحه على هذا الكتاب ذكر بعض األمثله ومل يعلق عليها فمن أمثلة ذلك قول هللا عز وجل: 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفهن  )والاليت أيتني الفاحشة من نسائكم فأستشهدوا عليهن أربعة

عل هللا هلن سبيال والذان أيتيانا منكم فآذومها فإن اتاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن هللا كان تواابً رحيما املوت أو جي
ال (هكذا كان احلكم من أتى الفاحشة فإنه يؤذى ابللسان وحنوه فإن اتب أمسك عنه واملرأة تسجن يف البيوت و 

وسلم :)خذوا عين،خذوا عين قد جعل هللا هلن  يطلق سراحها مث نسخ هذا احلكم بقول النب صلى هللا عليه
سبيال،البكر ابلبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب ابلثيب جلد مئة والرجم ( .قالوا : فالنب صلى هللا عليه وسلم هبذا 

ن هذا ليس نسخاً وإنا بيان للمجمل ) أو جيعل هللا هلن القول نسخ ما يف القرآن لكن ذهب بعض أهل العلم إىل أ
 الً ( فكان احلكم مغيا بغاية جمملة فبينها النب صلى هللا عليه وسلم فكان هذا بيان لغاية احلكم  .سبي

كذلك قالوا إن قول هللا عزوجل: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خري الوصية للوالدين واألقربني 
عر ابملوت وأن أجله قد اقرتب أن يوصي ف حقاً على املتقني( فكان احلكم أن الوصية مفروضة على من شابملعرو 

للوالدين واألقربني فنسخ حكمها بقول النب صلى عليه وسلم خبطبته عام حجة الوداع :)إن هللا عزوجل قد أعطى 
لباين. فقال النب صلى هللا عليه وسلم لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث( رواه الرتميذي وابن ماجه وصححه األ
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نسخ الوصية للوالدين واألقربني وأعرتض على هذا املثال أبن النسخ هنا كان ابلقرآن والسنة :)ال وصية لوارث ( ف
عضدت ما دل عليه القرآن ؛ فقد روى البخاري يف الصحيح عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال :)كان املال 

-للولد وكانت الوصية للوالدين   هكذا كان احلكم،كان املال للولد فقط،املرياث- صية للوالدين للولد وكانت الو 
فكان امليت اذا مات الذي أيخذ ماله ولده ولذلك شرع له أن يوصي للوالدين واألقربني هكذا يقول ابن -واألقربني 

األنثيني وجعل لألبوين لكل واحد  قال:فنسخ هللا من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ -عباس رضي هللا عنهما
الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ( فهنا ابن عباس رضي هللا عنهما عندما يقول : إن منهما السدس وجعل للمرأة 

الذي نسخ آية الوصية هي اايت املواريث فيكون هذا من ابب نسخ القرآن  ابلقرآن والسنة عضدت وزادت بياانً ملا 
 ن .ورد يف القرآ 

أنه مل جيد لنسخ القرآن ابلسنة مثاال سليما مث إنه رمحه هللا وشيخنا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا هنا كما مسعتم ذكر 
ذكر يف شرحه على قواعد األصول ومعاقد الفصول أنه وجد له مثاالً وشيخنا رمحه هللا من تواضعه مع غزارة علمه 

ما دام إين مل أحد علكم تبحثون فتجدون مثاالً ما كان يقول هلم : أان األعلم و كان يقول لطالبه : أان مل أجد مثاالً ول
مثاالً فلو خضدمت البحر وصعدمت السماء ما وجدمت مثاال،مسعته مراراً يقول : أان ال أعرف هلذا مثاالً لكن لعلكم 

اً وحمبة خللق هللا وإكراماً ملن يستحق تبحثون فتجدون له مثاالً ؛ وهكذا هم العلماء كلما زادوا علماً كلما زادوا تواضع
 املسلم و العامل ابلقرآن والسنة واحلاكم العادل املقسط . اإلكرام كذي الشيبة

الشاهد أن الشيخ ذكر أنه وجد له مثاالً وذلك يف الذي يعمل عمل قوم لوط وال يصح أن يقال لوطي ألن لوطي 
دث عمل قوم لوط أو يقال لواطي نسبة إىل اللواط وهذا اسم استح نسبة إىل لوط عليه السالم وإنا يقال : من يعمل

هلذا الفعل أما أن ينسب إىل لوط عليه السالم فهذا غلط قال فإنه يدخل يف قول هللا عزوجل: )والالذان أيتيانا 
ل قوم لوط يدخل منكم فآذومها فإن اتاب وأصلحا فأعرضوا عنهما إن هللا كان تواابً رحيما ( قال : فإن الذي يعمل عم

ونسخ هذا بقول النب صلى هللا عليه وسلم :) َمْن َوَجْدمُتُوُه يَ ْعَمُل َعَمَل قَ ْوِم يف االٓية ألنه أتى فاحشة فيدخل يف االٓية 
 لُوٍط فَاقْ تُ ُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل ِبِه ( رواه الرتمذي وأبو داوود وابن ماجه إبسناد صحيح
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الذي يعمل هذه الفاحشة يقتل وهو شة اللواط أو عمل قوم لوط أشد ُفحشاً من الزىن ألن وهذا يدل على أن فاح
واملفعول به سواًء كان بكراً أو كان ثيباً وهذا يدل على ُفحش هذا الفعل الشنيع فقال الشيخ:) إن احلكم املذكور يف 

ملثال أيضاً فيه نزاع فإن  بعض أهل العلم اآلية نسخ هبذا احلديث والنعلم انسخاً له سوى هذا احلديث ( ولكن هذا ا
ن اآلية إنا هي يف الزان واملقصود ابلفاحشة فاحشة الزان و)ال( هنا للعهد واملعهود بكونه فاحشة الزان يقولون: إ

فاليكون عمل قوم لوط داخالً يف اآلية ؛ وعلى كل حال فهناك أمثلة ذكرها أهل العلم ولكن مامن مثال يذكر إال  
والسنة تكون انسخة إبستقالهلا والقرآن يكون انسخاً اع ولكن ما املانع أن يكون النسخ ابلكتاب والسنة ؟ وفيه نز 

 إبستقالله ولكن هذا يكون من ابب تعاضد األدلة فلو مل توجد اآلية الناسخة فإن السنة تنسخ القرآن . 

 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 النوع الثالث :نسخ السنة ابلقرآن

ْطرا سخ إستقبال بيت املقدس الثابت ابلسنة ومثاله: ن كا شا لِه واْجها إبستقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل: }ف اوا
ْطراُه ۗ ) ُكْم شا لُّوا ُوُجوها ْيُث ماا ُكنُتْم ف اوا ْسِجِد احلْارااِم ۚ واحا  ({ ]البقرة[144اْلما

رآن ومثاله ن أبن يثبت ُحكٌم ابلسنة مث يرفع ابلقالنوع الثالث من أنواع النسخ إبعتبار الناسخ هو : نسخ السنة ابلقرآ
ماذكره الشيخ فإن املسلمني يف أول األمر عند صالهتم يستقبلون بيت املقدس وهذا الثابت ابلسنة وكان النب صلى 
هللا عليه وسلم وهو يف مكة إذا أراد أن يصلي جيعل الكعبة بينه وبني بيت املقدس وهكذا كان احلال يف أول قدوم 

ىل إخوانم األنصار فإنم كانوا يستقبلون بيت املقدس يف الصالة وهذا اثبت ملؤمنني إىل املدينة قدوم املهاجرين إا
ل وا ابلسنة مث إن هذا قد نسخ ابلقرآن بقول هللا عز وجل :} فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ۚ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ وَ 

إستقبال الكعبة ابلقرآن وكان إستقبال بيت املقدس اثبتاً ابلسنة ُه ۗ { فنسخ إستقبال بيت املقدس إىل ُوُجوَهُكْم َشْطرَ 
. 
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كذلك من أمثلته: أن حترمي املُباشرة لزوجة على من انم بعد املغرب يف رمضان كان اثبتاً ابلسنة كان احلكم يف أول 
عليه أن جُيامع إمرأته إىل   األكل والشرب إىل املغرب التايل وحيرماألمر أن من انم بعد املغرب قبل أن يفطر  حيرم عليه 

املغرب التايل وهكذا لو انم يف اليوم التايل وكان هذا اثبتاً  ابلسنة مث نسخ بقول هللا عز وجل : }فَاآْلَن اَبِشُروُهَن 
َلَة الصِ يَاِم الَرَفُث ِإىَلٰ   ملا ثبت يف السنة ِنَساِئُكْم ۚ ُهَن { فكان هذا نسخاً  {وبقوله سبحانه وتعاىل : }ُأِحَل َلُكْم لَي ْ

 ابلقرآن. 

 قال رمحه هللا تعاىل :

النوع الرابع :نسخ السنة ابلسنة ومثاله قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:) كنت نيتكم عن النبيذ يف  
 اْلوعية فإشربوا فيما شئتم وال تشربوا ُمسكرا(

رية لذلك ومنها ماذكره الشيخ هنا أن النب صلى ابت ابلسنة ابلسنة وقد تقدمت أمثلة كثالنوع الرابع: نسخ احلكم الث
هللا عليه وسلم قال: )كنت نيتكم عن النبيذ يف األوعية فإشربوا فيما شئتم وال تشربوا ُمسكرا( وهذا يف الصحيح يف 

لد ابء لقة مثل: الد ابء كانوا يفتحون رأس اأول األمر  النب صلى هللا عليه وسلم نى عن اإلنتباذ يف األوعية املغ
وينتبذون فيه مث يغلقونه برأسه وحنو ذلك من األوعية  املغلقة املصمتة كما يقول بعض أهل العلم مث أن النب صلى هللا 

ما شئتم  عليه وسلم قال:) كنُت نيتكم عن النبيذ يف األوعية فإشربوا فيما شئتم وال تشربوا ُمسكرا( يعين إنتبذوا في
مسلم أن ينتبذ فيما شاء ابألوعية حبيث اليزيد على ثالث  ألن الغالب إذا زاد على ولكن إايكم واملسكر  فكان لل

ثالث يدخل النبيذ اإلسكار  هذا الغالب  ولو وجدان اإلسكار قبل هذا فإنه حيرم أن ُيشرَب أيضاً تقدم معنا أن النب 
عن حلوم األضاحي فوق ثالث فإمسكوا م عن زايرة القبور فزوروها ، ونيتكم صلى هللا عليه وسلم قال:) كنت نيتك

مابدا لكم ، ونيتكم عن النبيذ إال يف سقاء فإشربوا يف األسقية كلها والتشربوا ُمسكرا ( كما عند مسلم يف الصحيح 
فوس وبعدوا عن الشرك ُشرِع للر جل فكان حيرم على الر جال يف أول األمر أن يزوروا القبور  فلم ا استقر اإلميان يف الن

يزور القبور ليتذك ر اآلخرة وحيسن للمقبورين ابلدعاء هلم وكان النب صلى هللا عليه وسلم يف أول األمر ينهى عن أن 
إد خار حلوم األضاحي فوق ثالث لقلة من يذبح وكثرة احملتاجني فلما وس ع هللا على املؤمنني ُنسخ هذا احلكم  وجاز 
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عطي الفقري منها وله أن يد خر ولو إىل شهر أو شهرين أو ثالثة أن يد خر ماشاء من األضحية بشرط أن ي للمسلم 
 وكذلك األسقية كما تقدم يف أول الكالم .

 قال رمحه هللا تعاىل :

 حكمة النسخ يف النسخ حكٌم متعددة منها:

لنسخ ِحَكماً ا يذكر الشيخ ِحَكم النسخ عموماً وأن تقدم معنا اي إخوة أثناء الكالم بيان ِحَكِم النسخ يف كل نوع وهن
والشك أن  كل مؤمن يعتقد أن كل ماجاء يف الكتاب أو السنة فإن فيه حكما وإن له حكما ال يوجد شيء ولو قل 

يف الكتاب أو السنة ال حكمة فيه وال حكمة له والنسخ كما علمنا اثبت واقع يف القرآن والسنة وله حكم كثرية 
 الشيخ يف هذه احلكم .أمجلها 

 قال رمحه هللا :

 اْلول : مراعاة مصاحل العباد بتشريع ما هو أنفع ِلم يف دينهم ودنياهم .

ال شك أن الدين كله مبين على جلب املصاحل ودرء املفاسد ؛ فما أمران هللا بشيء ليشق علينا وماناان عن شئ 
ملصاحل قد ختتلف إبختالف درء املفاسد واملعلوم عند العقال أن اليحرمنا وإنا اآلمر كله جللب املصاحل والنهي كله ل

الزمان واملكان فعل منا هللا عز وجل ابلنسخ أن مصاحل العباد ينظر إليها وأن احلكم قد خيتلف إبختالف الزمان إذا كان 
ة لغري املنسوخ معلقا ابلعرف أو املصلحة وليس كل حكم ألنه ليس كل حكم يف الشرع منسوخا النسخ قليل ابلنسب

نسخ النسخ جاء مرعاة ملصاحل العباد ألن قد يكون يف الزمن األول املصلحة يف املنع مث يتغري فكذلك ما نتعلمه من ال
احلال فتصبح املصلحة يف اإلبل ؛ مثل النهي عن زايرة القبور يف أول األمر ملا كان املؤمنون قريب عهد بكفر وكان 

لحة أن يبعد الناس عن القبور فنهى النب صلى هللا غلو يف الصاحلني ويف القبور كانت املصكثري مما يف الشرك يتعلق ابل
عليه وسلم عن زايرة القبور أتكيدا لإلميان وتثبيتا لإلميان فلما استقر اإلميان يف قلوب الناس وحسن إسالمهم قال 

زمان ومن نوطة ابملصلحة والعرف تتغري بتغري الالنب صلى هللا عليه وسلم :)فزوروها (فكذلك نتعلم حنن أن األحكام امل
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ثبت على املستور يف الكتب فيها أو عل مايفيت به أهل بلد بعينه فقد وقع يف اخلطأ بل قال بعض أهل العلم : فقد 
 ظل وأظل . 

ذا تغري تتغري األمور اليت تتعلق ابلعرف وتعلقها ابلعرف نوع من املصلحة تتغري بتغري الزمان ألن الغالب أن الزمان إ 
تغري املكان يعين لو جائين رجل وقال : ايشيخ ما رأيك يف املشاركة يف اخلالوي والذهاب املصلحة والعرف وكذلك ب

إىل الشيوخ يف اخلالوي ؟ فقلت له :ال جيوز هذي خالوي صوفية وفيها البدع فإنه ال جيوز أن تنقل فتوى أي إىل بلد 
ان هي حلق حتفيظ القرآن ليست تلك البلدان فإن اخلالوي يف بعض البلدآخر حىت ينظر يف معىن اخلالوي يف 

خلوت الصوفية فلو نقلت هذه الفتوى اىل بلد آخر. فقد أتيت ببالء ولو جائين رجل آخر وقال : ايشيخ كم تقدر 
هبا ويطري نفقت زوجيت يف هذا الزمان ؟ فقلت له : ثالث آالف رايل يف الشهر ماجيوز لواحد من اإلخوة أن يذهب 

قت الزوجة ثالثة أالف للشهر ألنه يف بعض البلدان الرجل يكدح الشهرين والثالثة واألربع هبا إىل البلدان ويقول : نف
 ما حيصل هذه الثالث أالف .

إذا نتعلم من النسخ النسخ بذاته فيه مراعاة للمصاحل ونتعلم حنن يف فتاواانونقلنا للعلم أن ما علق شرعا ابملصاحل 
 تغري الزمان واملكانعرف يتغري بتغري املصاحل اليت تتغري بوال

 قال رمحه هللا تعاىل :

 احلكمة الثانية :التطور يف التشريع حىت يبلغ الكمال .

نعم احلكمة الثانية التطور أي الرتقي والتدرج أي األخذ شيئا فشيئا  يف التشريع حىت يبلغ الكمال ويطيقه الناس فإن  
أسلم كثري من الناس ولكنهم أخذوا ابلشرع ابلتدريج  واحدة ملا أطاقوا ذلك وكلما ةلشرع دفعالناس لو أخذو اب

كذالك ابلتطور والرتقي حىت بلغا الكمال وهذه حكمة ينبغي أن يتعلم منها املؤمن قي دعوته وإذا رأى أن  الناس ال 
ىل التوحيد وإنا إىل رأس اخلري فيبدأ بدعوهتم إ يطيقون كل اخلري أن  يبدأ بدعوهتم إىل رأس اخلري ال إىل ما حيبون آل

واإلميان وأعمال القلوب والصاله مث يدعوهم اىل ما وراء ذالك اليبيح هلم حراما واليبيح هلم ترك واجب ولكنه 
يدعوهم إىل الرأس أوال ويدعوهم إىل غريه ابأل سلوب اللبق املناسب الذي يقرهبم و حيببهم حىت ذكر أهل العلم أن 
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ألمر أعين التدرج. وأن يعطى رؤس األمور يف أول األمر يعين يذكر شيخنا ؤمن اجلديد ينبغي أن يراعى فيه هذا اامل
الشيخ بن عثيمني رمحه هللا يقول املسلم اجلديد لو أنك عندما أراد أن يسلم قلت له : جيب أن تفارق زوجتك وأن 

أن إلاله إال هللا وأن إىل التوحيد وتبني له اإلسالم شهادة  تتربأ من والديك وأن وأن وأن ... مايسلم ولكنك تدعوه
حممدا رسول هللا وأركان اإلسالم فإذا أسلم قلت له : حيرم عليك كذا كذا ...وإذا فعلت كذا وكذا وكذا يرتتب عليك 

 كذا وكذا وكذا. ابألسلوب املناسب وهذا يؤخذ من من احلكمة يف النسخ .

 قال رمحه هللا تعاىل :

  بستعدادهم لقبول حتوِلم من حكم إىل آخر ورضاهم بذلكمة الثالثة : إختبار املكلفني احلك

نعم إبتالء املؤمنني ليتميز الصادق من املنافق ويتميز من يطيع هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم. حقا وصدقا ممن 
كعبة املقدس فأصبحوا يتوجهون إىل اليظهر الطاعةويبطن خالف ذالك ولذالك ملا حتول املؤمنون عن القبلة إىل بيت 

قال الكفار واملنافقون:)ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها ( املؤمنون الصادقة امتثلوا فورا أال ترون أن أهل قباء وهم 
يصلون جاءهم اخلرب ما انتظروا وقالوا :نتأكد جاءهم اخلرب عن واحد ثقة فقبلوا ما قالوا : خالص نكمل صالتنا 

استداروا مع إمامهم يف نفس الصالة من جهة الشمال إىل اجلهة املعاكسة متاما الة القادمة نتوجه إىل الكعبة والص
وهي اجلنوب وما ترددوا وما احتاروا وما كانت هلم اخلرية أما غريهم فقالوا :)ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها (و 

ق إمتثل له ما يقول : مشاخينا ليسوا ن الكتاب والسنة و رأى نور احلهكذا املؤمن اي إخوة املؤمن إذا جاءه احلكم م
على هذا ما يقول : أجدادي ماتوا على غري هذا يقبل احلق و جيعله يف قلبه و يصدقه بعمله فإذا جاء الداعية إىل 

يخ طريقة ال التوحيد و عرف املؤمن أن هذا هو حق هللا ما يقول : أيب مات و هو ينذر لصاحب القرب جدي كان ش
 و سلمت ألمر هللا ، و ال جيد يف نفسه حرجا مما قضى هللا و يسلم تسليما ألنه عبد هلل و ؛ يقول : أسلمت هلل

لذلك عند إختالف احلق مع اهلوى أو العادة يتميز من يطيع مواله ممن يطيع هواه و مشتهاه ، املوفق من عباد هللا 
تهاه فوقع يف معصية هللا هذا نتعلمه من ه و املخذول من أطاع هواه و مشمن أخرج نفسه من داعية هواه لطاعة موال

 حكم  النسخ . 
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 قال رمحه هللا تعاىل :

احلكمة الرابعة  : إختبار املكلفني بقيامهم  بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إىل أخف ووظيفة الصِب إذا كان 
  النسخ إىل أثقل .

ما فنصف شكر و نصف صرب كل اإلميان ما و اإلميان منقسم إىل نصفني هب نعم إبتالء املكلفني بعبادتني عظيمتني
خيرج عن هذا إما شكر و إما صرب و يف النسخ إبتالء املؤمنني بعبادة الشكر إذا ُنسخ األمر إىل أخف مما كان 

رب مث انم قبل أن فيشكر العبد ربه ، حنن  اآلن عندما نسمع أبن الصيام يف أول األمر كان العبد إذا دخل عليه املغ
جاز له أن أيكل و ال أن يشرب وجب عليه أن ميسك إىل الليلة التالية فلو فرضنا أن جدال أنه يف  يطعم شيئا ما

الليلة التالية عندما دخل عليه املغرب صلى املغرب و انم قبل أن أيكل ما حل له أن أيكل و يشرب  إىل الليلة التالية 
الشرب و املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب  واجب علينا أن نسك عن األكل ومث ُنسخ هذا احلكم و أصبح ال

الشمس مث إذا غربت الشمس حل لنا أن أنكل و نشرب حىت يتبني لنا اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ، 
ه من أول يوم إىل آخر يوم سواءا ننا أو مل ننم و أن األمر يف أول الصيام أن الرجل كان ال جيامع إمرأته يف الشهر كل

قرب إمرأته ال يف نار و ال يف ليل مث ُنسخ يف ذلك الوقت و هي أن الرجل إذا أفطر حيل له أن جيامع إمرأته  ال ي
بشرط أن ال ينام بعد ذلك فإن انم مل حيل له أن جيامعها يف تلك الليلة مث ُنسخ هذا األمر فأصبح احلكم أنه حيرم 

فيحل له أن يباشرها سواء انم قبل ذلك أو مل ينم فنشكر هللا على مرأته يف النهار أما يف الليل على الرجل أن جيامع إ
هذه النعمة اليوم كثري من الناس إذا جاء العصر  يف رمضان تراه مغربا مصفرا يكاد أن يُغمى عليه كيف لو كان 

صرعى يف تالية كيف يكون احلال ؟ جتدان الواجب علينا إذا دخل املغرب و مل نفطر  فنمنا فنمسك إىل الليلة ال
املسجد مجيعا لكن هللا خفف علينا فنشكر هللا على هذه النعمة و إبتالء العباد بعبادة الصرب إذا كان النسخ إىل أثقل 

 فيصرب العبد و يتبني من يكون صابرا ممن ال يكون صابرا . 
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 اْلخبار

 

 يقول رمحه هللا تعاىل :

   اْلخبار

األصوليون و احملدثون غري أن األصوليني يعتنون مبا يتعلق إبستنباط األحكام و خبار اي أحبة  يشرتك فيها مباحث األ
ما خيدم هذا من صحة احلديث أو عدم صحته أما عناية احملدثني فمن جهة الضبط و الثبوت من عدمه فاألصوليون 

ه ما حيقق هذا و طئته فيبحثون يف أصول الفقعنايتهم منصبة على أخذ األحكام من األخبار و تصويب ذلك أو خت
أما احملدثون فشأنم يف النقل و الضبط و الكل ممدوح فحامل الفقه ممدوح و الفقيه ممدوح و لكن املقصود هنا أن 

األخبار و إن كان يشرتك فيها األصوليون و احملدثون إال أن احملدثني يبحثونا من جهة و األصوليني يبحثونا من جهة 
الباب " كثري من األصوليني يدعون أن األصل يف الباب هم أهل  األصول و أن   دار حبث " من هم األصل يفمث

احملدثني قد أخذوا هذه الصنعة من األصوليني ألن الشافعية قد ذكر هذا يف الرسالة فالتأليف يف أصول الفقه كان 
هم يف الفن إال أن هذا كان ن احملدثني و إن أتخر أتليفسابقا للتأليف يف املصطلح و بعض العلماء يرد هذا و يقول إ

 صنعة هلم و كانت الرواية موجودة من أول اإلسالم مع صنعتها اإلثبات هلا أتخر ابلتأليف .

و الذي يظهر و هللا أعلم  أن الكل يف صنعته و أن احملدثني يطرقون األخبار من ابب و أن األصوليني يطرقون 
كن احملدث ينظر إليها من جهة و األصويل ينظر إليها من جهة قد جيتمع حبثهم يف مسائل ل األخبار من ابب آخر و

 أخرى . 
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 قال رمحه هللا تعاىل :

  تعريف اخلِب اخلِب لغة النبأ . 

األخبار مفردها خرب و اخلرب قال الشيخ يف اللغة :هو النبأ و النبأ هو ما يتناقله الناس بينهم و حيتمل الصدق أو 
بأ و اخلرب و هو مشتق من اخلبار و اخلبار هي األرض الرخوة غري املتماسكة و ب من حيث ذاته ، هذا هو النالكذ

اجلامع بينهما أن اخلرب يثري الفائدة و أن األرض اخلبار تثري الغبار األرض اخلبار غري األرض املتماسكة إذا جاءت 
 بار تثري الغبار  يثري الفائدة, واألرض اخلالريح اثر منها الغبار فاجلامع بينهما اإلاثرة فاخلرب

 وقال أهل العلم النبأ:هو اخلرب عن األمر العظيم الذي يفيد العلم أو غلبة الظن 

فهو أوال:خرب عن أمر عظيم, فال تقول مثال عن تكليم زيد لعمر: أتيتك بنبأ إنا تقول : أتيتك خبرب أما األمر العظيم 
إذا النبأ على هذا القول نوع من اخلرب وليس مرادفا إنك تقول: جئتك بنبأ عظيم, الذي يفيد علما أو غلبة ظن ف
 للخرب, فاخلرب أعم من النبأ ,

وقال بعض أهل العلم:إن النبأ خرب عن املستقبل وإن اخلرب خرب عن املاضي وعلى هذا القول يكون النبأ قسيما  
ختلف اللفظ واملعىن واحد مثل هما يدالن على معنا واحد, اعلى القول األول:النبأ مرادف للخرب ف  -انتبهوا -للخرب

 مثال:سليمان يدل علي أان, أبو عبد هللا يدل علي أان فهما مرتادفان يف الداللة على الذات 

 وعلى القول الثاين: النبأ نوع من اخلرب فاخلرب أعم من النبأ 

ضي, لكن املشهور عند أهل ملستقبل واخلرب خرب عن املاوعلى القول الثالث: النبأ قسيم عن اخلرب ألن النبأ خرب عن ا
اللغة األول كلها مذكورة يف كتب اللغة لكن املشهور عند أهل اللغة األول, وهو أن اخلرب يف اللغة مبعىن النبأ وقد 

 عرفتم معناه.
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نك نسبت االجتهاد أما اخلرب يف االصطالح العام : فهو نسبة أمر إىل أمر، فعندما تقول حممد جمتهد فهذا خرب أل
كاذب هذا خرب ألن نسبت الكذب إىل زيد وهو معىن قول بعضهم ما حيتمل التصديق -وحاشاكم -, زيد إىل حممد

 أو التكذيب لذاته. 

 قال رمحه اَّلله تعاىل :

 واملراد به هنا ما أضيف إىل النب صلى اَّلله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف

ألصوليني يف ابب األدلة هو هذا املعىن, ألنه تقدم معنا أن اخلرب عند به هنا أي املراد به عند ا قال الشيخ: واملراد
األصوليني مبعناه العام ما حيتمل التصديق أو التكذيب لذاته وهو الذي يقابل اإلنشاء وقد تقدم معنا, ولكن اخلرب يف 

و فعل أو تقرير أو وصف ( ى اَّلل  عليه وسلم من قول أابب األدلة الكلية هو احلديث قال :) ما أضيف إىل النب صل
 القول والفعل والتقرير معروفة وستأيت أمثالتها 

الوصف: املقصود به ما كان وصفا ِخلقيا أو ُخلقيا, يعين ما كان وصفا للنبيةصلى اَّلل  عليه وسلم يف ِخلقته, أو 
م ال يذكره األصوليون، ابخلري وحنو هذا, وهذا القسوصفا ألخالقه كان أجود ما يكون يف رمضان، كان أجود الناس 

األصوليون عادة يقولون: ما أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير, ألن األوصاف ال تتعلق 
سلم من هبا األحكام الفقهية, وإنا الذين يذكرون الوصف هم احملدثون فيقولون :)ما أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه و 

أو وصف ( ولذلك ستلحظون أن الشيخ عندما شرح ذكر أمثلة مل يذكر أمثلة للوصف, ألن  قول أو فعل أو تقرير
األصوليني ال يعتنون هبذا من جهة أنه ال تتعلق به األحكام الفقهية، ويزيد بعض األصوليني:"أو أضيف إىل الصحايب 

 أو التابعي" 

 أو فعل أو تقرير أو أضيف إىل الصحايب أو التابعي(لى اَّلل  عليه وسلم من قول اخلرب عندهم: )ما أضيف إىل النب ص

فإن أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه وسلم مسي حديثا وإن أضيف إىل الصحايب أو التابعي مسي أثرا وكالمها خرب؛ 
إىل التابعي ؛ فإذا أردان  اىخلرب يشمل ما أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه وسلم وما أضيف إىل الصحايب وما أضيف
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التمييز قلنا احلديث فاحلديث هو:ما أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه وسلم ؛ أو قلنا األثر فاألثر ما أضيف لصحايب 
أو التابعي, وهذا يذكره مجع من األصوليني ويقولون إنا ذكره الشيخ يعين ال يقولون ما ذكره الشيخ لكن الذي ذكره 

 يث.: إنه حديث وهو تعريف للحد الشيخ هنا يقولون

 قال رمحه اَّلله تعاىل :

 وقد سبق الكالم على أحكام كثري من القول, وأما الفعل فإن فعله صلى هللا عليه وسلم أنواع

يعين أن ما أضيف إىل النب صلى اَّلل  عليه وسلم إن كان قوال فهو من األلفاظ فهو يشرتك مع القرءان يف األلفاظ 
األلفاظ األوامر والعموم واملطلق واجململ وغري ذلك مما يتعلق ابأللفاظ فما يتعلق الكالم عن دالالت  وقد تقدم معنا

 ابألقوال تقدم معنا ما حنتاج إليه وبقي الكالم عن  األفعال .

فقد وأفعال النب صلى هللا عليه وسلم ليست على درجة واحدة بل تتنوع أنوعا يف حقيقتها وفيما تفيده من األحكام 
تكون جبلية وقد تكون عادية وقد تكون عبادية وقد تكون بيانية وقد تكون خاصة به صلى هللا عليه وسلم وهذا من 

ريا من خالف العلماء ينبين على أفعال النب صلى هللا عليه وسلم أنفع املباحث لطالب العلم ) داللة األفعال ( فإن كث
لكم اشكاالت يعين من االشكاالت أن كثريا من أهل العلم يقولون :  وسأذكر لكم ضوابط تفيدكم إن شاء هللا وحتل

يف الصالة بيان إن  الفعل ان كان بياان جململ فانه يدل على الوجوب ويقولون : إن أفعال النب صلى هللا عليه وسلم 
ة ليست واجبة جململ واجب ومع ذلك جند ان أكثر افعال النب صلى هللا عليه وسلم جيعلها العلماء سنه مستحب

كذلك مثال يف احلج يقولون : إن فعل النب صلى هللا عليه وسلم يف احلج بيان جململ واجب ومع ذلك جند انم 
ست واجبة فما هو الضابط الذي خيرجنا من هذا االشكال ؟هناك حيكمون على كثري من أفعال احلج أبنا سنن لي

ذا إن شاء هللا ونفصله يف مفتتح درس األصول االسبوع القادم ضابط مريح جدا ودقيق جدا لن أذكره اآلن سنذكر ه
 إن شاء هللا عز وجل 
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حيث يفهم به كالم أهل العلم  ال شك أَن علم أصول الفقه انفع للعامل إذ يضبط به االستدالل، وانفع لطالب العلم
أصول الفقه خيوضون يف الفتوى ويعرف به كيف يرجح بني األدلة، وإين ألعجب عجبًا كثريًا من أقوام ال حيسنون 

وخيوضون يف الرتجيح بني أقوال العلماء وقد خيطؤون قواًل ويردونه رًدا منكرًا وهم ال يعرفون أصول الفقه وال يتقنون 
ن الفتوى ال ينبغي أن يطرق ابابها وأن يركب سفينتها إاَل من جييد الفهم فهم الواقع وفهم هذا العلم، الشك أ
الواقع وأعين بفهم الواقع فهم واقع السؤال وفهم املطلوب يف ذلك الواقع وال يكون ذلك إال ملن املطلوب يف ذلك 
 يعرف أصول الفقه

كًيا سليم القلب جياهد نفسه يف ذلك فيحرص على أن ال يفيت كما أنَه ال جيوز أن يقدم على الفتوى إال  من كان ز 
مجاهريته عندهم، وإَنا يفتيهم مبا يعلموا أنه احلق وإن أعرض أكثر النَاس النَاس مبا يعجبهم وال مبا حيبهم وال مبا يزيد 
 عنه ويفتيهم مبا ينفعهم يف دنياهم وأخراهم  

ن يفهم القرآن حينما يقرأه ويفهم السنة حينما يسمعها، فهذا العلم كما أن العامي يستفيد من أصول فقه فهمه أب
 ص عليه املسلم عموًما وطالب العلم خصوًصا اتقانه وإحسانه من أنفع ما ينبغي أن حير 

وحنن ابتدأان دروسنا يف هذا العلم بكتاب من أنفع الكتب اليت ألفت يف هذا الفن أعين الكتب الصغرى وهو كتاب 
لم األصول"، ولو مسيته املصفى من أصول الفقه أو من علم األصول لكان صوااًب، فإنَه كتاب صفاه "األصول من ع
ثيمني  رمحه هللا من الدخيل ومن املباحث اليت يقل نفعها، وصفاه أيًضا من كثرة التعقيد والعبارات الشيخ ابن ع

كتاب الن افع املاتع الصغري يف حجمه لعامل من كبار الصعبة وأحسن فيه أميا إحسان ابلتمثيل والبيان مل ا يقرره هذا ال
ويل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عَز وجَل  الذي مأل الدنيا فقًها علماء هذا الزمان أعين املتأخر وهو اإلمام الفقيه األص

 وحتقيًقا  رمحه هللا  وسائرعلماء املسلمني .

صلنا إىل ابب األخبار، وأحسب أاَن ذكران ما يتعلق مبقدمة األخبار وقد قطعنا يف هذا الكتاب الن افع شوطًا كبريًا وو 
 ه وسل م .ووقفنا عند أفعال النب صل ى هللا عل ي
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 :  -حتت مبحث اْلخبار -يقول اإلمام ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل  

  وأمها الفعل فإنه فعله صلهى هللا علهيه وسلهم أنواع :

اخلرب أو السنة ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا تقدم معنا أيها الفضالء أن  
 تفون هبذه الثالثة ألَن األحكام تتعلق هبا، ويزيد كثري من احملدثني أو وصف ِخلقي أو ُخلقي عند أكثر األصولني يك

 فالسنة عند األصوليني ثالثة أقسام :

 قول وفعل وتقرير 

 ر من النب صلى هللا عليه وسلم :وذلك أن ما يصد

 إما أن يكون بلسانه وهذا القول

 واجلسد وهذا الفعلوإان أن يكون جبوارحه غري اللسان كاليد  

 وإما أن يكون بسكوته وهذا التقرير.  

لقول، فقد تقدم بيان كيفية داللته على األحكام يف املباحث املتقدمة يف الكتاب أعين املتعلقة بداللة ا وأما القول
 ودالالت األقوال مشرتكة بني الكتاب والسنة فال حاجة إلعادهتا هنا وقد تقدمت.

لنسبة لداللتها على األحكام ليست نوعا واحدا، أفعال نبينا صلى هللا عليه وسلم من جهة فإنا اب وأما اْلفعال
 داللتها على األحكام تنقسم إىل قسمني يف اجلملة:

: أفعال ليست مبنية على الوحي، فلم يبنها النب صلى هللا عليه وسلم على الوحي، ضابط ذلك أنا القسم اْلول-
ان النب صلى هللا عليه وسلم يفعلها قبل البعثة، وفعلها بعد البعثة استمر يفعلها بعد كانت موجودة قبل البعثة فك

ألفعال مثل أكله، وشربه، ونومه، ولباسه هذه البعثة من غري أن يضيف إليها شيئا جديدا يتعلق ابلشرع، فهذه ا
ى أحكام فوق ذلك فال يقال مثال: األفعال غاية ما تدل عليه اإلابحة، فتدل على أنه يباح هذا الفعل، وال تدل عل
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يسن للمسلم أن ينام ألن هذه األفعال مل أييت هبا الشرع، ومَل تنب على الشرع بل كانت موجودة قبله وإنا بنيت على 
 طبع أو العادة ولذلك هذه األفعال تتنوع إىل نوعني أعين القسم األول : ال

مبقتضى اإلنسانية: فكون اإلنسان من بين آدم يقتضي منه أن  النوع األول: ما يفعله النب صلى هللا عليه وسلم-
بعض األطعمة يفعل ذلك، فهي بطبع اإلنسان وجبلة اإلنسان، مثل النوم، ومثل األكل، ومثل الشرب، ومثل حب 

أو كره بعض األطعمة، فالنب صلى هللا عليه وسلم كان حيب الدابء مبقتضى طبعه وإنسانيته وكان يكره الضب 
ذره حبكم طبعه وإنسانيته فهذا النوع يدل على اإلابحة، أعين كونه يعين يفعله يدل على اإلابحة وال يدل على ويستق

 شيء فوق ذلك.

ب صلى هللا عليه وسلم موافقا للعادة، يعين فعل عادة قومه مثل لَْبس العمامة، مكورة، فإنا والنوع الثاين: ما فعله الن-
القميص والسروال، ولبس القميص واإلزار فإنا هذه هي عادة قومه صلى هللا عليه هذه هي عادة قومه، ومثل لبس 

عادة قومه، فهذا يدل على اإلابحة يدل عن -أعين يف جنسها-وسلم، والنب صلى هللا عليه وسلم ما فعل شيئا زائدا
أنه واجب وال غري ذلك، فال  على أنه مباح، لكن ال يدل على أنه يتقرب به إىل هللا، فال يدل على أنه سنة وال على

نقول مثال : إن لبس العمامة مكورة سنة ، نقول هو من فعل النب صلى هللا عليه وسلم وأما كونه سنة لألمة فال 
 سيأيت إن شاء هللا مزيد من األمثلة عند التفصيل، اآلن أريد أن تضبطوا املسألة هذا القسم األول.نقول هذا، و 

ل النب صلى هللا عليه وسلم ما بين على الوحي، أي أن النب صلى هللا عليه وسلم فعله ألنه : من أفعاوالقسم الثاين-
 أوحي إليه فيه ، وهذا قسم على ثالثة أنواع:

ما كان خاصا ابلنب صلى هللا عليه وسلم فعرفنا ابألدلة أنه خاص ابلنب صلى هللا عليه وسلم فهذا ال  النوع األول:-
مة مطلقا، وإنا داللته يف حق النب صلى هللا عليه وسلم فقد يكون واجبا يف حقه، وقد يكون داللة فيه يف حق األ

م يتزوج أكثر من أربع، فتزوج تسع نسوة صلى هللا مستحبا، وقد يكون مباحا، مثل كون النب صلى هللا عليه وسل
 عليه وسلم يواصل يف الصوم فيصوم عليه وسلم هذا خاص به ال داللة فيه يف حق األمة، ومثل كون النب صلى هللا
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مة اليومني ال يفطر بينهما، والثالثة ال يفطر بينها فإن هذا خاص ابلنب صلى هللا عليه وسلم وال داللة فيه يف حق األ
 ألنه ال تعلق لألمة به مطلقا.

وهذا غالب أفعال النب صلى والنوع الثاين: ما فعله على وجه القربة والتشريع من غري تقدم إمجال يبينه بذلك الفعل -
هللا عليه وسلم املروية، وهذا يدل على االستحباب أو السنية عند مجهور العلماء، مبعىن أنه يدل على أن يف فعله 

س يف تركه عقاب ، يدل على أن يف فعله ثَ َوااب،وليس يف تركه عقاب عند مجهور العلماء وهو الصواب أن ثوااب، ولي
وجه التشريع إنا يدل على اإلستحباب، فإذا روي للمؤمن من طريق صحيح أن النب صلى  جمرد الفعل الصادر على

يستحب له أن يفعله، سواء تعلق ذلك  هللا عليه وسلم فعل كذا ومَل يكن ذلك خاصا به صلى هللا عليه وسلم
 ابلعبادات، أو تعلق ذلك ابلعادات كاملعامالت وحنوها.

صلى هللا عليه وسلم مبينا جململ تقدم، فجاء األمر ابلشيء جممال يف القرءان مثال أو والنوع الثالث: ما فعله النب -
لى ما يدل عليه اجململ، فإن دل اجململ على يف السنة، مث يفصله النب صلى هللا عليه وسلم بفعله، فهذا يدل ع

على اإلستحباب، فمثال   الوجوب فإن الفعل يدل على الوجوب، وإن دل اجململ على اإلستحباب فإن الفعل يدل
أمران هللا إبقامة الصالة) وأقيموا الصلٰوة( ولكن هللا عزوجل مل يُبني لنا كيف نقيم الصالة.فهذا الفعل بيان جململ فما 

بذات الصالة فإنه يدل على الوجوب إال إن دل دليل على غري ذلك وما تعلق بقدر زائد على حقيقة الصالة  تعلق
 باب إال أن يدل دليل زائد على غري ذلك وهكذا . فإنه يدل على اإلستح

ى األحكام فهذا هو التقسيم احلاصر ألفعال النب صلى هللا عليه وسلم ولداللة أفعال النب صلى هللا عليه وسلم عل
 والشيخ سيذكرهذه األنواع تنويعا ونعلق عليها إن شاء هللا .

 قال رمحه هللا تعاىل :

بله كاْلكل والشرب والنوم فال حكم له يف ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا اْلول : ما فعله مبقتضا اجل
 كاْلكل ابلشمال .عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كاْلكل ابليمني أومنهيا عنه  



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

430 

 هذا النوع األول من أفعال النب صلى هللا عليه وسلم على وهوفعل مل يستند إلىلوحي وإنا إستند وإنا إستند إىل
اخللقة إىل اجلبلة يعين الذي طلبه من النب صلى هللا عليه وسلم جبلته وطبيعته وإنسانيته فهو يفعله ألنه إنسان 

البعثة فكونه كان جيلس صلى هللا عليه وسلم أو يقوم أوأيكل أويشرب أويلبس فهذا  وهوحاصل منه قبل البعثة وبعد
حة  وليس فيه إئتساء والإقتداء ابلنب صلى هللا عليه وسلم فال يقول الفعل األصل أنه ال تتعلق به األحكام فوق  اإلاب

إنسان ؛ وال يقول : أان أشرب مقتداي املسلم " أان آكل مقتداي ابلنب صلى هللا عليه وسلم . ال أنت أتكل ألنك 
ب صلى هللا ابلنب صلى هللا عليه وسلم أو يقال يسن الشرب مطلقا من حيث جنسه أو يسن األكل فإن فعل الن

عليه وسلم اليدل على ذلك أعين هذا النوع ؛ إال إذا فعل النب صلى هللا عليه وسلم فيه فعال زائدا على مقتضى 
قتضيه الطبيعة فإنه إذ ذاك يكون تشريعا ويكون فعل ذلك سنة ؛ مثال نقول : يسن لإلنسان أن اجلبلة فزاد على ما ت

نب صلى هللا عليه وسلم زائدا على ما تقتضيه اإلنسانية فدل هذا على أنه ينام على جنبه األمين ألن هذا فعله ال
ظبطه بثالثة أصابع ألن النب صلى هللا تشريع ؛ كذلك مثال يقال : يسن للمسلم أن أيكل بثالث أصابع فيما ميكن 

  -يعين التشريع -لق به عليه وسلم كان أيكل بثالثة أصابع وهذا نعم متعلق ابألكل لكنه زائد على مقضى اجلبلة فيتع
وكذلك إذا إرتبط الفعل بعبادة فإنه يكون تشريعا مثل اإلغتسال لإلحرام األصل أن اإلنسان يغتسل بطبعه ألن طبع 

نه حيب النظافة لكن اإلغتسال لإلحرام سنة نعم مقصود اإلغتسال لإلحرام النظافة لكنه فعل إرتبط بعبادة اإلنسان أ
ستحبة كذلك اإلغتسال عند الذهاب إىل مصلى العيد فإنه سنة ألنه مرتبط بعبادة فيكون تشريعا ويكون سنة م

ملشي أصله جبلة لكن كون النب صل هللا عليه كذلك كون النب صلى هللا عليه وسلم كان يذهب إىل العيد ماشيا ؛ ا
بعد سنة الفجر  يف  وسلم يذهب إىل العيدماشيا ال راكبا هذا يدل على السنة واإلستحباب ؛  كذلك اإلظطجاع

البيت كون النب صلى هللا عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر يظطجع حىت يؤ ذنه بالل ابإلقامة هذا اإلظطجاع سنة 
 دة مرتبط بسنة الفجر إىل إقامة الفجر فهذا سنة .ألنه مرتبط بعبا

يمني فإنه مطلوب مأمور به و و قد يتعلق ابلفعل اجلبلي تشريع أي طلب أو ني طلب فعل أو طلب ترك كاألكل ابل
األكل ابلشمال فإنه منهي عنه كما جاء أن النب صلى هللا عليه وسلم قال :) إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه و إذا 

فليشرب بيمينه فإن الشيطان أيكل بشماله و يشرب بشماله ( رواه مسلم يف الصحيح ، إذا أحدكم فليأكل  شرب
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يقتضي الوجوب فالراجح من أقوال أهل العلم أن األكل ابليمني واجب و إذا شرب بيمينه هنا هذا أمر و األمر 
شمال ، ألن إضافة الفعل إىل الشيطان فليشرب بيمينه كذلك فإن الشيطان أيكل بشماله هذا ني عن األكل ابل

ى الراجح من تدل على اخلبث فيدل على التحرمي فيكون األكل ابلشمال حراما و يكون الشرب ابلشمال حراما عل
 أقوال العلماء .

يه و مما يتعلق هبذا الفعل أنه إذا أصبح جبلة لإلنسان مما ال يشرتك فيه الناس ألن العبد علم أن النب صلى هللا عل 
وسلم حيبه أو يستقذر فإنه يؤجر عليه اإلنسان هذا الفعل إما أن يكون جبلة يشرتك فيها الناس  األكل من حيث 

ث جنسه ؛ النوم من حيث جنسه ؛هذا يقع من كل الناس ، لكن قد يكون الفعل اجلبلي جنسه ؛الشرب من حي
الفاكهة جتد هذا حيب التمر و هذا ال حيب التمر يتفاوت فيه الناس مثل احملبة لألمور العادية و البغض حمبة بعض 

عليه وسلم حيب شيئا منه فأحبه  هذا حيب التفاح و هذا ما حيب التفاح هذا النوع إذا علم العبد أن النب صلى هللا
جبلة حىت أصبح من جبلته فإنه يؤجر على هذا و إذا علم أن النب صلى هللا عليه وسلم يستقذره فأصبح جبلة فعال 

تقدره يؤجر على هذا ، يؤجر على ماذا ؟ على عظيم حمبته للنب صلى هللا عليه وسلم اليت أثرت يف نفسه حىت يس
حيبه النب صلى هللا عليه وسلم من األكل أو يبغض صدقا ما يبغضه النب صلى هللا  أصبحت نفسه حتب صدقا ما

حيب الدابء ال نقول : من السنة أكل الدابء ،  عليه وسلم من األكل مثال ذلك : النب صلى هللا عليه وسلم كان
فما ُيسن لإلنسان أن أيكل  أكل الدابء و حب النب صلى هللا عليه وسلم للدابء هذا أمر جبلي ما جاء فيه تشريع

ه و الدابء و هو ال حيبه ما ُيشرع له أن يتقرب هبذا أييت و يصنع الدابء و أيمر أهله أبن يصنعوا الدابء و القرع و أيكل
هو يبغضه و يقول : أان أفعل السنة ؛ ال اي أخي مل ُيطلب منك ذلك شرعا بل مل ُيشرع أصال ، لكن هناك مسلم 

هللا عليه وسلم حيب الدابء فمن شدة حبه للنب صلى هللا عليه وسلم أصبح حيب الدابء و أيكل علم أن النب صلى 
م أن النب صلى هللا عليه وسلم استقذر الضب فمن حمبته للنب الدابء و هو حيبه و رمبا ما كان يعرفه قبل ذلك ؛ عل

هذا أما يقول : أان أستقذر الضب . يراهم   صلى هللا عليه وسلم صار يستقدر الضب يستقدره فعال ، فإنه يؤجر على
 ال هذا ليس سنة، وليس مطلواب من العبد .  ويقول: أان أفعل السنة،  أيكلون وهو يتمىن أن ميد يديه،

 ذن القضية الكلية يف هذا الفعل أنه ليس فيه اقتداء، وليس فيه اتساء، وال يقال: إنه سنة جملرد الفعل. إ
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 قال رمحه هللا تعاىل : 

 لثاين : ما فعله حبسب العادة كصفة اللباس، فمباح يف حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب.ا

ليه وسلم موافقا لعادة قومه من غري أن أييت فيه بصفة خاصة، وإنا فعل كما النوع الثاين: ما فعله النب صلى هللا ع
كم يف املقدمة مثل: لبس القميص والسروال، هذه عادة يفعل قومه وأهل زمانه صلى هللا عليه وسلم، كما قلت ل

لنب صلى هللا عليه وسلم العرب أنم يلبسون قميصا، وحتته سرواال أو أزرة وهذا األغلب أنم يلبسون قميصا وإزارا، فا
املكورة  ولبس العمامة كعادة قومه   مل يغري شيئا من عادة قومه كان يلبس القميص واإلزار ويلبس القميص والسروال،

هذه عادة العرب، حىت أنه كان يقال: إن العمائم تيجان العرب، نعم ورد يف هذا حديث لكنه ضعيف، أن العمامة 
يث الواقع كان يقال هذا، العرب كانوا يرون العمامة كالتاج ابلنسبة هلم، فالنب تيجان العرب ضعيف، لكن من ح

 العمامة. صلى هللا عليه وسلم لبس العمامة كما تلبس العرب

يسري متوكئا على عصا هذه عادة أهل الصحراء إىل اليوم ، الناس يف الصحراء   كون النب صلى هللا عليه وسلم كان
العصا؛ وذلك ألن فيها منفعة؛ ألن الصحراء قد تثقل فيها اخلطى؛ ألن فيها   يتوكؤون عليف الغالب يسريون وهم 

 سريه؛ وألن بالد العرب تكثر فيها اهلوام من الثعابني والعقارب وغري الرمال، فيحتاج اإلنسان إىل العصا تقويه يف
اهلامة، وهلم فيها مآرب أخرى  فيسري اإلنسان وهو معه العصا، حىت لو خرج عليه هامة يدفع عنه هذه  ذلك،

فال يقال كاخلبط ألنعامهم، وحنو ذلك ؛ فهذا النوع إنا يدل على اإلابحة وال يدل على أحكام زائدة على ذلك 
يسن أن تلبس العمامة مكورة أو يسن أن يسري اإلنسان على عصا وإنا يقال: يسن أن يوافق العبد قومه يف لباسهم 

 ع هللا.وعاداهتم ما مل ختالف شر 

لو جاءان سائل قال: عندان هنا يف السعودية ما هي السنة يف اللباس؟ نقول: السنة الثوب، هذا الذي نسميه الثوب  
(، هذه السنة يسن أن تلبس الثوب ألن عادتنا هنا لبس الثوب لو كنت من قوم يلبسون القميص إىل )القميص 

 كستان وحنو ذلك نقول : يسن أن تلبس ذلك اللباس.نصف الفخذ وحتته سروال طويل كإخواننا يف اهلند واب



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

433 

يف السعودية   سنة يف لبس العمامةما هي السنة يف لبس العمامة؟ عندان ال  فالسنة أن توافق عادة قومك يف اللباس،
هكذا مطلقة بدون أن تكون مكورة بدون أن تكون مدورة ما هي السنة يف لبس العمامة يف السودان ؟ يسن ان 

مدورة مكورة ألنم هكذا يلبسون وهكذا ؛ يقول العلماء سنة يف اجلنس يعين موافقة العادة، إذا كانت عادة يلبسها 
كئني على عصي فالسنة أن تسري بال عصا أما أتيت وسط الناس ومتشي ابلعصاة ) طق طق القوم أنم ال يسريون مت

ة أن توافق العادة كما وافقها النب ملسو هيلع هللا ىلص فليست طق على البالط( وتقول : أان أفعل السنة هذه ليست سن ة،  السن  
واملقصود وسبب الفعل وهذه هلا السن ة الصورة فقط وإنا السنة أن تفعل كما فعل ألجل أنه فعل فتوافقه يف احلكمة 

حكمة عظيمة ،  ألن اإلنسان إذا وافق عادة قومه من غري أن تكون عادة خمالفة لشرع هللا حصلت األلفة بني الناس 
ن العادة أن اإلنسان ينفر ممن خيالفه وأيلف من يشاكله،  فيكون أن اإلنسان يلبس كما يلبس قومه إذا مل يكن يف فإ

أو مل يكن جلنسه،  كطالب علم مثالً لباس خاص يف العادة هذا يؤدي إىل أتليف القلوب،  ذلك خمالفة شرعية 
على وجه موافقة العادة ،  لكن قد يفعل النب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا  فاملتقرر أن مثل هذا اليفعل على وجه التقر ب وإنا يُفعل

حُيب البياض ويلبس البياض فلو مل يرد احلث  النوع فعالً زائًدا على املعتاد فيكون مشروًعا ، مثال ذلك كان النب ملسو هيلع هللا ىلص 
يلبس  على لبس البياض لقلنا : يستحب لبس البياض، ملاذا؟  ألن النب ملسو هيلع هللا ىلص زاد على عادة قومه شيئًا وهو حب أن

البياض،  فيكون ذلك تشريًعا،  كذلك مثالً مسألة اخلامت ،  هل لبس خامت الفضة سنة للرجل؟  اجلواب: أنه من غري 
به للعادة،  فإن كانت عادة القوم أنم يلبسون خامت الفضة بفص فيستحب أن يوافق عادة قومه ألن هذا  حاجة يُنظر

لناس لبس اخلامت فمباح للرجل من الفضة،  لريتفع عن قيد اإلابحة،  هو األصل العام،  لكن إذا مل يكن من عادة ا
الفضة على أن يكون له فص عند احلاجة،  مثال لكن إذا احتاج إليه  املسلم يصبح سن ة،  فيسن لبس اخلامت من 

ملسو هيلع هللا ىلص ما اختذ ذلك: أعمى حيتاج أن خيتم األوراق يسن له أن يتخذ خامتًا عليه ختمه فوق حبيث خيتم به،  ألن النب 
من  اخلامت قصًدا إال عند احلاجة،  ملا قيل له : إن امللوك التقبل الرسائل اليت يبعثها إال إذا كانت خمتومة اختذ خامتًا

فضة وُكتب على فص ه) حممد رسول هللا ( ملسو هيلع هللا ىلصفكان خيتم به كتبه إىل امللوك ملسو هيلع هللا ىلص، فال ُيشرع التقر ب إىل هللا ابخلامت عند 
مستحبًّا عند وجود احلاجة،  وإذا تعل ق هبذا الفعل أمر فإنه يكون مطلواًب من املكل ف كما  عدم احلاجة وإنا يكون

 -يعين نزول عن الكعب -: ) مررت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ويف إزاري اسرتخاء جاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال 
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ا كان ابن عمر رضي هللا عنه يفعل ذلك مل يكن مرخًيا ولكن يف إزاره اسرتخاء. فقال  :)اي عبدهللا ارفع إزارك ( م
قاله بعض أهل العلم قصداً فضالً عن يكون خيالء،إن بعض الناس يقولون : اإلسبال ال حيرم إال إذا كان عن خيالء،

يردد بعض املفتني اليوم الذين يعين ال يهنؤون إال بتغيري احلال احلسنة اليت استقام عليها حال الناس وأيتون الناس 
ب من أجل إن يعجبوا الناس ال كثرهم هللا وال وفقهم،نسأل هللا أن يهدينا مجيعاً إىل ما حيب ويرضى ويكفي ابلعجائ

ابلشر،ابن عمر رضي هللا عنهما مر ابلنب صلى هللا عليه وسلم وإبزاره إسرتخاء فقال النب  هذه األمة شر من أيتيها
فقال  -يعين رفعته حىت زال اإلسرتخاء فحصل الواجب-رفعته صلى هللا عليه وسلم : )اي عبدهللا ارفع إزارك قال ف

(فقال بعض القوم إىل أين ؟  -فعل كذك يعين أن أ-النب صلى هللا عليه وسلم : زد،فزدت ؛ فما زلت احتراها بعد 
قال :) إىل أنصاف الساقني ( رواه مسلم يف الصحيح . فيستحب للمسلم أن جيعل إزاره إىل نصف الساقني لكن 

مت لكم مراراً وتكراراً اي إخوة أنه اذا تعلق برتك املستحب مصلحة فيستحب تركه على أن ال يفعل حرام،يعين لو قد
تدعوهم إىل هللا فإذا كنت البسا اإلزار إىل نصف الساقني ما يقبلونك وال يقبلون منك وهم أنك ذهبت إىل قومك 

قاد أنك أتيت بدين جديد هنا يستحب لك أن تنزل إزارك إىل غري متعودين على هذا األمر ورمبا دعاهم هذا إىل اإلعت 
أسفل الكعبني حىت لو كان الناس ما حيبون  الكعبني وال تزيد على هذا ولو كره من كره،ما تزيد إىل الكعبني،ما تنزل

نبغي أن الذي جيعل على الكعبني،احلرام ما يفعل لكن قد تكون املصلحة برتك املستحب فيكون تركه مستحباً وهذا ي
تفقهوه اي إخوة وأان دائماً أقول لإلخوة : ينبغي أن نفهم أحوال البالد،البلدان ليست على حاٍل واحدة وأيضاً أحوال 

اد رجل عامي يذهب إىل قومه ويريد أن يلبس إىل نصف الساقني يريد أن حييي السنة،جيد جزاه هللا خري حىت لو العب
حييي السنة يف فعله مصلحة وليس يف الرتك مصلحة شرعية لكن طالب علم  كان الناس ما حيبون هذا لكنه يريد أن

لعلم الصحيح،دعوة إىل ترك املنكرات ولو ذهب إىل يذهب حيمل دعوة،دعوة إىل لتوحيد،دعوة إىل السنة،دعوة إىل ا
بغي أن يراعي تغري قد ال يقبلون منه دعوته هنا ين -أعين إزاره إىل منتصف الساقني  -قومه وهو إىل منتصف الساقني 

حال البالد،أنت كنت يف املدينة يف مكان السنة واحلمدهلل لكن إذا ذهبت إىل بلدك وأنت تريد أن تدعو وعلمت 
ا فابدأ بتعليمهم مث أفعل ويستحب أن ترتك هذا والقاعدة عند أهل العلم :)أن السنة قد يستحب تركها إذا ظهرت أن

الة يعين مثالً أنت ترى أن السنة القط بعد الركوع ولكن قومك ما يعرفون هذا مصلحة شرعية يف تركها ( حىت يف الص
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ها هذا دين جديد . هذا الذي يقوله الناس هؤالء ولو جئت صليت أمامهم وقبضت من أول ما جئت يقولون : 
ابن  أيتون بدين جديد فال يسمعون لك أترك القبض،يستحب يف احلقيقة أن ترتك القط حىت ذكر شيخ اإلسالم

تيمية رمحه هللا حىت :)وإن كان اإلمام يرى أن فصل الوتر وهو السنة وهو أفضل من وصل الوتر ولكنه ذهب إىل قوم 
الوتر وأنم يصلون الوتر ثالث ركعات متصلة فاألفضل أن يصل الوتر وأن يصلي الوتر ثالثة ركعات يرون أن وصل 

 أتليفاً لقلوهبم (هذا أمر من األمهية ابملكان .

كذلك اذا تعلق به نٌي فإنه يكون مطلوب الرتك كما جاء أن النب صلى هللا عليه وسلم قال: )ال ينظر هللا يوم   
إزاره بطراً( .متفق عليه. فهذا منهي عنه يف اللباس وهو أن يسبل خيالء كرباً،هذا من كبائر  القيامة إىل من جر

وخيالء ولو مل يكن إسباالً كذلك قال النب صلى هللا عليه وسلم الذنوب وأُيخذ من العلة حترمي كل لباس يلبس كرباً 
ض من اإلزار ففي النار( فهذا ذنب ٓاخر وهو :)ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي النار( ويف رواية ) ما مس األر 

إذا تعلق به  اإلسبال من غري خيالء وهو أيضاً من كبائر الذنوب لكن األول أعظم منه ذنباً وأعظم عقوبة فهذا الفعل
أمر صار مطلوابً من جهة هذا األمر واذا تعلق به ني صار منهي عنه من جهة هذا النهي وقولنا القول ليس املقصود 

 النب صلى هللا عليه وسلم وإنا املقصود جنس هذا الفعل الذي يكون متعلقاً ابلعادة. فعل

 قال رمحه هللا :

خمتصاً به كالوصال يف الصوم و النكاح ابِلبة وال حيكم ابخلصوصية الثالث ما فعله على وجه اخلصوصية فيكون 
 إال بدليل ْلن اْلصل التأسي به.

اله صلى هللا عليه سلم وهو ما يفعله بوحي لكن ذلك يكون خاصاً به صلى هللا عليه نعم هذا النوع الثالث من أفع 
ثبت أن النب صلى هللا عليه وسلم واَصل  وسلم كما تقدم كالوصال يف الصوم وصال يومني وثالثة ببعضها فقد

بفعله وهذا يفيدان فائدة أن  يعين احتجوا-فواَصل الناس فشق  عليهم فنهاهم صلى هللا عليه وسلم فقالوا: إنك تُواِصل 
ماقال هلم -األصل يف فعل النب صلى هللا عليه وسلم العموم إال أن يدل دليل على التخصيص قالوا:إنك تُواصل

ن حتتجوا بفعلي ال بني  هلم اخلصوصية فد ل ذلك على أن  األصل يف فعل النب صلى هللا عليه وسلم العموم مالكم أ
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صوصية قال صلى هللا عليه وسلم: )لست كهيئتكم إين أظل يطعمين ريب ويسقيين (متفق إال إذا دل  دليل على اخل
 عليه

ماً وليس املقصود)يسقيين( املاء حقيقة وإن ا املقصود أن  وليس املقصود هنا) يطعمين( الطعام حقيقة وإال ماكان صائ
د نشاطاً صلى هللا عليه وسلم إذا صام هللا يعطيه قوة الط اعم وقوة الشا رب فالخيمل بسبب طول الصوم بل يزدا

 واحلديث يف الصحيحني فليس ألحد أن يواصل ويقول : ُيسن للعبد أن يواصل . حىت لو كان اليشق عليه فإن النب
صلى هللا عليه وسلم عل ل ابخلصوصية وليس بعدم املشقة ولذلك مذهب إليه بعض أهل العلم من أن  الِوصال جيوز  

 العبد غري صحيح  ألن  النب صلى هللا عليه وسلم إن ا عل ل ابخلصوصية . إذا كان اليشق على

عز وجل:}َواْمَرأًَة م ْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلَنِبِ  وكذلك النكاح ابهلبة فإنه خاص ابلنب صلى هللا عليه وسلم يقول هللا 
( ۗ{ ]األحزاب[ وقال هللا عز وجل:}َخاِلَصًة َلَك ِمن 50َك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي)ِإْن أَرَاَد الَنِب  أَن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لَ 

عود إىل النكاح ابهلبة فإنه خاٌص ابلنب صلى هللا عليه وسلم والحيكم ( ۗ والصحيح أن  هذا القيد ي50ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي)
احلديث املتقدم عموم فعل النب صلى هللا عليه وسلم أعين ابخلصوصية إال بدليل ألنه كما قلنا : األصل كما دل  عليه 

بة أعين يف النكاح وكما يف لألمة إال إذا دل دليل على اخلصوصية فإنه حُيَكم ابخلصوصية مثل أن أييت نص كما يف اهل
ك: نى النب الِوصال وإم ا أن يتعارض فعل النب صلى هللا عليه وسلم مع قوله فُيحمل ِفعله على اخلصوصية مثال ذل

صلى هللا عليه وسلم أن ُتسَتقبل القبلة أو ُتستدبر من بوٍل أو غائط وثبت أن النب صلى هللا عليه وسلم ابَل يف بيته 
املقدس ُمستدبَر الكعبة فبعض أهل العلم قالوا:حُيَمل هذا الفعل على اخلصوصية ويبقى النهي عاماً يف  ُمستقبل بيت

ول والغائط يُنهى عن إستقبال القبلة بَِبوٍل أو غائط يف البيوت أو يف الصحراء طيب وفعل البيوت وغري البيوت يف الب
لى اخلصوصية؟ قالوا: تعارض القول والفعل وهذا الفعل فُِعَل النب صلى هللا عليه وسلم يقولون: خاص به ما الدليل ع

مبعىن آخر يقول هؤالء العلماء : من  على وجٍه خاص مما يدل على خصوصية النب صلى هللا عليه وسلم به يعين
اصة يف مثل البعيد أن  النب صلى هللا عليه وسلم ينهاان نًي عاماً مث خُيصص النهي بفعٍل اليُط لع عليه يف العادة خ

النب صلى هللا عليه وسلم كان شديد احلياء وكان يُبِعد عن الناس وقالوا : كون هذا الفعل هبذه الصفة وعارض القول 
مل على اخلصوصية لنب صلى هللا عليه وسلم وقد خيالف بعض أهل العلم يف هذه ؛ هذه مسألة إجتهادية قد أييت حيُْ 
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على اخلصوصية حُيْمل على الكراهة جنمع بني القول والفعل حبمله على الكراهة  بعض أهل العلم ويقول: ال ماحُيْمل 
املكروه؟ نقول: ال مكروه يف حق النب صلى هللا  -عليه وسلمفيكون مكروهاً فيقول قائل: هل يفعل النب صلى هللا 

 يبني لنا األحكام . عليه وسلم مافعله النب صلى هللا عليه وسلم وهو مكروٌه يف حقنا مشروٌع يف حقه ألنه

  

حكام، أي من جهة داللتها على األ -صَلى هللا عَليه وسَلم  -وقد شرعنا يف اجمللس املاضي يف الكالم عن أفعاله 
 تنقسم إىل قسمني:  -صَلى هللا عَليه وسَلم  -وبَينا أن أفعال نبينا 

 القسم األول: ما ال يكون مستنده الوحي وهو نوعان: 

ة واخلِلقة والطبيعة واإلنسانية، فالنب صَلى هللا عَليه وسَلم فعله من أجل ذلك وهذا النوع األول: ما كان مستنده اجلبل
، وليس فيه اقتداء وال إئتساء وال موافقة للنب صَلى هللا عَليه وسَلم ، لكن من بلغ حبه للنب صَلى يدل على اإلابحة

ى هللا عَليه وسَلم  كان يقتضي ذلك فصار طبعه يقتضي ذلك هللا عَليه وسَلم أن أتثر طبعه ملَا علم أَن طبع النب صلَ 
 عَليه وسَلم .  فإنَه يؤجر على شدة حمبته للنب صَلى هللا

والنوع الثاين: ما كان مستنده العادة اجلارية يف قومه فالنب صَلى هللا عَليه وسَلم فعله ألَن عادة قومه ِفعله، وهذا أيًضا 
ن فيه اقتداء، واالقتداء فيه أن توافق عادة قومك يف مثل هذه األفعال، فإن وافقت عادة قومك يدل على اإلابحة لك

ابلنب صَلى هللا عَليه وسَلم يف ذلك، وضربنا هلذا مثااًل ابلعمامة فإَن النب صَلى هللا عَليه وسَلم كان كنت مقتداًي 
ن االقتداء أن تلبس العمامة كما يلبس قومك يف زمانك، يلبس العمامة املكورة فهذا يدل على جواز لُبسها، ولك

ابلنب صَلى هللا عَليه وسَلم أن جتعلها مرسلًة هكذا، وإن كنت من فعندان هاهنا العمامة تكون ُمرسلة هكذا فاالقتداء 
تلبسها هكذا كما  قوٍم يلبسون العمامة مدورة مكورة ملفوفة على الرأس فاالقتداء ابلنب صَلى هللا عَليه وسَلم أن

على خالف هذا فهذا يسمى  يلبسها قومك، أَما إذا لبستها كما لبس النب صَلى هللا عَليه وسَلم وقومك يلبسونا
 موافقة وليس اقتداءًا، وليس يف هذا أجر بل األجر يف ترك هذا إىل االقتداء ابلنب صَلى هللا عَليه وسَلم .
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لكم يف اجمللس املاضي أَنما موجودان من النب صَلى هللا عَليه وسَلم  قبل البعثة، وضابط هذين النوعني كما اسلفت 
  عَليه وسَلم قبل أن يبعث كان يفعل هذا وهذا .فالنب صَلى هللا

 وأَما القسم الثاين: فهو ما كان مستنده الوحي، وذكرت لكم أنَه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

يل أنَه خاٌص بنبينا  صَلى هللا عَليه وسَلم فهذا ال يدل على حكٍم يف حق األمة مطلًقا ال القسم األول: ما ثبت ابلدل
غري إابحة، ومثال ذلك أَن النب صَلى هللا عَليه وسَلم تزوج تسع نسوة وهذا خاٌص به صَلى هللا عَليه وسَلم إابحة وال 

حة وال غري إابحة، ويقينًا ليس فيه اقتداء وال إئتساء وال ، فهذا الفعل ال يدل على حكٍم يف حقنا مطلًقا ال إاب
  املوافقةموافقة، فال جيوز فيه اقتداء وال اإلئتساء وال

وهذا آخر ما بسطناه وشرحناه يف اجمللس املاضي، ونكمل اليوم أفعال النب صَلى هللا عَليه وسَلم وما تالهى من 
 املسائل األصولية .

 قال رمحه هللا :

ع : ما فعله تعبدا فواجب عليه حىت حيصل البالغ لوجوب التبليغ عليه مث يكون مندواب يف حقه وحقنا على الراب
اْلقوال ْلن فعله تعبدا يدل على مشروعيته واْلصل عدم العقاب على الرتك فيكون مشروعا ال عقاب  أصح

   يف تركه وهذا حقيقة املندوب مثال

هذا النوع الرابع حبسب عد  الشيخ ألفعال النب صلى هللا عليه وسلم وهو النوع الثاين من القسم الثاين الذي ذكرانه  
صلى هللا عليه وسلم على وجه التشريع, فعله بياان للشرع وفعال للمشروع, فهذا الفعل واجب  لكم, وهو ما فعله النب

بتداء من جهة تبليغ األمة, ألن  النب صلى هللا عليه وسلم جيب عليه أن على النب صلى هللا عليه وسلم أن يفعله ا
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل يبلغ األمة شرع هللا سبحانه وتعاىل ؛ يقول هللا عز وجل : )اي أيها 

وسلم أبنه قد فعل, لكن  فما بلغت رسالته ( والشك أن النب صلى هللا عليه وسلم قد فعل ونشهد له صلى هللا عليه
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املقصود هنا بيان أن الفعل ابتداء يف حقه صلى هللا عليه وسلم واجب من جهة التبليغ, من جهة تبليغ األمة, وأما 
 الفعل فمستحب يف حقه وحقنا عند مجهور العلماء, فيثاب على فعله وال يعاقب على تركه .نفس 

 ملاذا يدل على االستحباب فقط؟ 

فعله على وجه التشريع  -صلى هللا عليه وسلم -ور: ألن الفعل يدل على املشروعية, مادام أن النبيقول لك اجلمه
ملشروعية وهو االستحباب ألنه املتيقن, وال ينقل إىل األعلى وهو فإنه يدل على  مشروع, فيحمل على أقل درجات ا

الوجوب إال بدليل يدل على ذلك, هذا قول الوجوب إال بدليل, ال ينقل الفعل يف داللته إىل الداللة أعلى وهو 
ى مجهور أهل العلم وإن كان من العلماء من قال : إنه يدل على اإلابحة فقط, ومنهم من قال : إنه يدل عل

 الوجوب, لكن الراجح هو قول اجلمهور وهو الذي جرت عليه األحكام .

 

 قال رمحه هللا :

:)أبي شيءكان النب صلى هللا عليه وسلم يبدأ إذا دخل  مثال ذلك حديث عائشة رضي هللا عنها أنا سئلت
 . بيته؟ قالت : ابلسواك ( فليس يف السواك عند دخول البيت إال جمرد الفعل فيكون مندواب

هذا احلديث الذي ذكره الشيخ عند مسلم يف الصحيح وفيه أن: النب صلى هللا عليه وسلم : )كان إذا دخل بيته 
ن حسن عشرته صلى هللا عليه وسلم ألهل بيته, فإنه ال حيب أن يشم أهل بيته منه إال الرائحة  يبدأ ابلسواك ( وهذا م

واك سنة يسن للمسلم إذا دخل بيته أول ما يدخل البيت أن الطيبة, ولذلك يتسوك مبجرد دخول البيت ,وهذا الس
ام من الليل يشوص فاه ابلسواك ( يتسوك ويستعمل السواك, ومثله ذلك ) أن النب صلى هللا عليه وسلم كان إذا ق

غري كما عند الشيخني البخاري ومسلم, فهذا يدل على أنه يسن للمسلم إذا قام من النوم أن يتسوك, ألن  الن ائم تت
رائحة فمه, وأخذ العلماء من هذا أنه يسن للمسلم أن يتسوك كلما تغريت رائحة فمه بكالم طويل أو سكوت طويل 
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 صلى هللا عليه وسلم كان يتسوك عقب ما يظهر منه تغري رائحة الفم, فاملقصود أن هذا الفعل أو غري ذلك, ألن النب
 العلماء . مستنده التشريع وهو يدل على االستحباب عند مجهور

 قال رمحه تعاىل :

جه ومثال آخر كان النب صلى هللا عليه وسلم خيلل حليته يف الوضوء, فتخليل اللحية ليس داخال يف غسل الو  
 . حىت يكون بياان وإمنا هو فعل جمرد يكون مندواب

بن ماجة وصححه األلباين, نعم,كان النب صلى هللا عليه وسلم خيلل حليته يف الوضوء كما عند أىب داود والرتمذي وا
ول الشيخ وختليل اللحية معناه: أن أيخذ اإلنسان ماء يف كفه ويدخل كفه يف حليته وحيركها أبصابعه, وختليل اللحية يق

: ليس من الوجه, ألن الوجه هو الذي حتصل به املواجهة وما يف داخل اللحية ال حتصل به املواجهة, وإنا الذي من 
ظاهرها فظاهرها من الوجه, ولذلك تغسل أما ابطلها الذي خيلل فيسن ختليله وليس واجبا, فهذا  الوجه يف اللحية هو

 وجه التشريع فيدل على االستحباب والسنية . فعل فعله النب صلى هللا عليه وسلم على

 قال رمحه هللا :

بيان لوجوب التبليغ عليه, اخلامس ما فعله بياان جململ من نصوص ابلكتاب أو السنة فواجب عليه حىت حيصل ال
مث يكون له حكم ذلك النص املبني يف حقه وحقنا, فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا, وإن كان مندواب كان 

 ذلك الفعل مندواب

هذا النوع اخلامس من فعل النب صلى هللا عليه وسلم حبسب عد الشيخ, وهو النوع الثالث من القسم الثاين الذي 
يان النب صلى هللا عليه وسلم جململ قد تقدم يف الكتاب أو السنة, وقد تقدم معنا أن أفعال النب صلى ذكرانه, وهو ب

ندما تكلمنا عن اإلمجال والبيان واجململ واملبنَي واملبنِي, فهذا النوع من األفعال واجب هللا عليه وسلم تبني اجململ ع
جهة البيان, وأما داللته على األحكام فإن كان اجململ واجبا فإن   على النب صلى هللا عليه وسلم من جهة التبليغ ومن

ل يكون مستحبا  ؛طيب ما الضابط؟ فإن الفعل واجب, وإن كان اجململ الذي فصله وبينه الفعل مستحبا فالفع
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املسألة تشكل على طالب العلم, كيف نعرف أنه بيان للواجب أو نعرف أنه بيان للمستحب؟ نقول : فعل النب 
صلى هللا عليه وسلم الذي ليسمن حقيقة املأمور به وجواب يكون ٌمستحبا ، و إذا كان بياان ملستحب فإنه يكون 

 ملٌجمل واجب ، إن كان فعل النب صلى هللا عليه و سلم من حقيقة ذلك الشيئ و من ٌمستحبا ؛ إذا كان بياانً 
ئ فإنه يكون ٌمستحبا ، مثاٌل َذِلَك قال هللا عز و جل:) أجزائه فإنه يكوٌن واجباً و إن كان ليس من حقيقة ذلك الشي

و تعاىل لنا و بينه النب صلى هللا عليه و و ليطوفوا ابلبيت العتيق ( و هذا جٌممل كيف نطوف ؟؟ ما بينه هللا سبحانه 
يه و سلم سلم بفعله ، فما كان من حقيقة الطواف فيصدٌق عليه أنه طواف فإنه يكون واجباً ككونه صلى هللا عل

طاف سبعاً فهذا من حقيقة الطواف ، و كونه طاف و الكعبة عن يساره هذا من حقيقة الطواف ، فيكون واجباً ، 
ٌمكمالت الطواف مثل : الر مل يف الطواف ليس من حقيقة الطواف يوجد بدونه و لذلك النب  أما ما مل يكن من

، فالرمٌل يف الطواف ليس من حقيقة الطواف و لذلك هو صلى هللا عليه و سلم طاف و رمَل ، و طاف و مل يرمل 
حسنة و يف اآلخرة حسنة و قنا  سنة و ليس واجباً ، و كذلك الذكر يف الطواف و منه قول :) ربنا آتنا يف الدنيا

عذاب النار( بني الرٌكنني فإنه زائد عن حقيقة الطواف فيكون فعل النب صلى هللا عليه و سلم هنا داال على 
ستحباب ، و كذلك ركعتا الطواف كما سٌيمثل الشيخ ليستا من حقيقة الطواف ، فيكون فعل النب صلى هللا عليه اال

 ٌسنية و اإلستحباب ، و كذلك يف كل جممل مثل الصالة .و سلم هلما داالًّ على ال

ذلك ، و ما مل يكن من فما كان من حقيقة األمر املٌجمل فإن الفعل يدل على الوجوب ما مل يٌدل دليل على خالف 
حقيقة األمر املٌجمل فإن الفعل يدل على اإلستحباب ما مل يدل دليٌل على خالف هذا ، و قد مثل الشيخ أبمثلة 

 رحها . نش

 قال رمحه هللا : 

مثال الواجب أفعال الصالة الواجبة اليت فعلها النب صلى هللا عليه و على آله و سلم بياانً جململ قوله تعاىل:) 
  أقيموا الصالة ( . و
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يعين مثال الفعل الذي بني اجململ الواجب صالة النب صلى هللا عليه و سلم و قد تقدم معنا أن النب صلى هللا عليه 
و سلم بني لنا الصالة بقول و بني لنا الصالة بفعل ، فأفعاله صلى هللا عليه و سلم املٌبينة لقول هللا " و أقيموا الصالة 

دل على الوجوب تدل على الوجوب ، ما مل يدل دليل على خالف ذلك ، و حقيقة الصالة فإنا ت" إن كانت من 
إن مل تكن من حقيقة الصالة فإنا تدل على اإلستحباب فكون النب صلى هللا عليه و سلم جلس بني السجدتني  

صبعه  عليه و سلم حرك إفهذا جزء من الصالة و من حقيقة الصالة فهذا يدل على الوجوب ، كون النب صلى هللا
 يف التشهد أو أقام أصبعه يف التشهد على قول هذا زائد عن حقيقة الصالة فيدل على اإلستحباب . 

 قال رمحه هللا :

و مثال املندوب : صالته صلى هللا عليه و سلم ركعتني خلف املقام بعدما فرغ ِمن الطواف بياان لقوله تعاىل :)  
 لى هللا عليه و سلم إىل مقام إبراهيم و هو يتلوا هذه اآلية .يم مصلى ( حيث تقدم صو اختذوا من مقام إبراه

نعم ، قال مثال الفعل الذي يُبني املٌجمل املندوب صالة النب صلى هللا عليه و سلم خلف املقام ركعتني عقب 
( إال أن هذا  يطوفوا ابلبيت العتيقالطواف ، فإن هذا يٌبني آليتني ، أما اآلية األوىل فهي قول هللا عز و جل  :)و ل

كما ذكران ليس من حقيقة الطواف فيكون ٌمستحبا ، و كذلك كان الفعل بياان لقول هللا عز و جل :) و اختذوا من 
مقام ابراهيم مصلى ( بدليل أن النب صلى هللا عليه و سلم كان يقرأ هذه اآلية عندما أراد أن ٌيصلي الركعتني ، و 

بة من حيث هي ليست واجبة فهو أمر مبستحب فبيان النب صلى هللا عليه و صالة خلف املقام مستحاملعلوم أن ال
سلم هلذا بفعله حيث صلى ركعتني يدل على االستحباب و ال يدل على الوجوب و القول أن الصالة ركعتني خلف 

القسمني ، قٌلنا : األفعال ما تردد بني املقام سنة و هو قول مجاهري العلماء وهو الراجح أنما ٌسنة بقي معنا خبصوص 
 إن أفعال النب صلى هللا عليه و سلم على قسمني :

 ما مل يكن مبنيا على الوحي  القسم اْلول 

ما كان مبنيا على الوحي ، طيب إذا تردد الفعل بني القسمني مٌيكن أن يكون مبنيا على الوحي و  والقسم الثاين
عند األصوليني بقوهلم : إذا تردد الفعل بني أن يكون جبليا أو  الوحي و هو ما يٌعرف مٌيكن أن ال يكون مبنيا على   
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تشريعا ؛ و أضرب لكم مثاال أو مثالني أقرب لكم املسألة  من أمثلة هذا : جلسة اإلسرتاحة كو ن النب صلي صلى 
دة الثانية يف ذا بعد قيامه من السجهللا عليه و سلم كان جيلس بعد قيامه من السجدة الثانية من الركعة األوىل و ك

الركعة الثالثة يف الصالة الرابعية جيلس جلسة خفيفة ، هذا الفعل مرتدد بني أن يكون جبليا ألن النب صلى هللا عليه 
و سلم احتاج أن يراتح لثقل جسمه لكرب سنه فجلس جلسة االسرتاحة و بني أن يكون تشريعا فتكون هاته اجللسة 

فعل مرتدد بني هذا و هذا من أمثلة هذا أيضا كو ن النب َصَلى هللا عليه و سلم ة املندوبة ، هذا المن أفعال الصال
يقبل زوجاته وهو صائم، هذا حمتمل أن يكون فعله جبلة وطبعا فال يكون مستنده الوحي، وحيتمل أن يكون فعله 

 تشريعا، فيكون مستنده الوحي.

الفجر، كان يضطجع يف بيته حىت يؤاذنه بالل سلم بعد أن يصلي سنة كذلك اضطجاع النب صلى هللا عليه و 
ابلصالة، فهذا حُيتمل أن يكون النب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك؛ طبعا ألنه كان يقوم الليل، فيتعب فبعد أن 

لى أي صلى الركعتني يضطجع، يراتح إىل اإلقامة، وحُيتمل أن يكون فعل ذلك تشريعا، فكان مستنده الوحي، فع
 ؟ اجلانبني حُيمل

قال بعض األصوليني: حُيمل على جانب التشريع، ألن هذا هو األصل يف النب صلى هللا عليه وسلم : ﴿َوَما يَنِطُق  
َعِن اهْلََوٰى ِإْن ُهَو ِإاَل َوْحٌي يُوَحٰى﴾ قالوا: ويدخل يف هذا أفعاله صلى هللا عليه وسلم ؛ وقال بعض األصوليني: حُيمل 

 واخللقة؛ ألن هذا هو األصل يف اإلنسان، والتشريع طارئ وعارض على هذا األصل. على اجلبيلة والطبيعةالفعل 

والراجح وهللا أعلم أنه يُنظر يف القرائن، فُيحمل على ما دلت عليه القرينة ؛ مثال ذلك يف جلسة االسرتاحة نظران يف  
لنب صلى هللا عليه وسلم فُنرجح لصالة، وقد تكرر من االقرائن فوجدان أنا تدل على أن هذا الفعل مقصود يف ا

 جانب التشريع، ونقول: جلسة االسرتاحة من سنن الصالة.

وابلنسبة لتقبيل النب صلى هللا عليه وسلم لزوجاته أتملنا يف احلديث والقرائن فوجدان أنا تدل على أن هذا من ابب  
خياف أن يتجاوز فإنه يُباح له أن يقبل امرأته   ة إذا كان اإلنسان الاجلبلة والطبع، فالراجح أن هذا يدل على اإلابح

 وهو صائم، وال يدل على االستحباب كما ذهب إليه ابن حزم، وقال : يسن للصائم أن يقبل امرأته. 
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على وإذا استوى األمران مل يرتجح عندان هذا وال هذا ابلقرائن فإن الذي يظهر يل وهللا أعلم أن الراجح أن حُيمل  
صل الغالب يف أفعال النب صلى هللا عليه وسلم ومحل املرتدد على الغالب أوىل من محله على النادر؛ التشريع؛ ألنه األ

مبعين أين أقول: استقرأان أفعال حبيبنا صلى هللا عليه وسلم فوجدان أكثرها من ابب التشريع، فحمل املرتدد على 
نب صلى هللا عليه وسلم بعد أن يصلي سنة الفجر ومثال ذلك اضطجاع ال األكثر الغالب أوىل من محله على النادر،

، حقيقة أن األمر مرتدد، والقرائن وليست ظاهرة، فاألوىل والراجح فيما يظهر -اضطجاعه يف بيته وليس يف املسجد-
الصالة أن يضطجع يل وهللا أعلم أن حُيمل على التشريع، فُيسن ملن صلى سنة الفجر يف بيته وبقي وقت إىل إقامة 

 على شقه األمين يف بيته قبل أن يذهب إىل الصالة . شيئا

 وهبذا نكون فرغنا من أفعال النب صلى هللا عليه وسلم .

 قال رمحه هللا تعاىل : 

 وأما تقريره صلى هللا عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قوال كان أم فعال .

 املنقولة عن نبينا صلى هللا عليه وسلم اليت تتعلق هبا األحكام وهو التقرير. ثالث من األمور هذا األمر ال

 -وسنتكلم عن هذه النقطة إن شاء هللا-والتقرير أو اإلقرار معناه عدم إنكار النب صلى هللا عليه وسلم ما علم به  
 من قول أو فعل وقع من بعض الصحابة.

الفعل الذي ُعِمل حبضرته يعين فُعل وهو موجود، أو علم به بعد ذلك،  ه وسلم القول أووإقرار النب صلى هللا علي 
ففعله الصحابة وعلم به بعد ذلك وسنمثل إن شاء هللا، أو كان من شأنه أن يعلم به لكثرة وقوعه حىت يغلب على 

 واهللا به. انتبه الظن أن كل من يف ذلك الزمان يعلم به، أو كان من شأنه أنه لو كان منكرا ألخربه

 ما فُعل حبضرة النب صلى هللا عليه وسلم ومل ينكره.  -

 ما فُعل يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم وعلم به وعلمنا أنه علم به.  -
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ما شاع يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم وكثر حىت غلب على الظن أن النب صلى هللا عليه وسلم كان يعلم به   -
 ومل ينكره.

 أنه أن يُطلعه هللا عليه لو كان منكرا، فلم ينكره صلى هللا عليه وسلم .وما كان من ش  -

 كل هذا يدل على أنه ليس منكرا وعلى أنه مباح ليس حمرما، ملاذا؟

 ألن النب صلى هللا عليه وسلم ال يُِقر  على منكر، فلو كان منكرا ألنكره صلى هللا عليه وسلم ، ولو أنكره صلى هللا 
 ل إلينا، وسيمثل الشيخ ونشرح، ونثل حنن إن شاء هللا.عليه وسلم لُنق

 قال رمحه هللا تعاىل: 

 مثال إقراره على القول: إقراره اجلارية اليت سأِلا: أين هللا؟ قالت: يف السماء .

)فاطلعت  هذا احلديث حديث معاوية بن احلكم أنه قال: )كانت يل جارية ترعى غنما يل قبل أحد(، أي جهة أحد
م فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها( يعين اطلعت عليها مرة تفقدهتا، فإذا ابلذيب قد أخذ شاة من ذات يو 

غنمها وفر هبا، )قال: وأان رجل من بين آدم، آسف كما أيسفون( يعين أغضب كما يغضبون، )فصككتها صكة، 
 أفال أعتقها؟( وانظروا لني قلوب قلت: اي رسول هللافأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعَظم ذلك علي، قال: 

الصحابة، اليوم الرجل واملرأة ويوعظ وخيوف ابهلل وال جتد لينا يف قلبه، يعظم له األمر:)ايأخي اتق هللا، ايأخي ال تظلم 
فيفي  أخاك، ايأخي التكذب على أخيك، ايأخي ال تنسب إليه يف دينه مامل يقل وهو يصر ويكتب يف تويرت ويكتب

...( نعوذ ابهلل من العناد ونصرة النفس . جارية مملوكة له ظنها غفلت عن الغنم حىت ذهب الديب كذا ويكتب
بشاه، ضرهبا ضربة فعظم النب صلى هللا عليه وسلم ذلك فقال، :) أفال أعتقها ايرسول هللا؟( يريد أن يتخلص، إىل 

وسلم:)إئنت هبا، قال:فأتيته هبا. فقال هلا :أين   صلى هللا عليهأن يصل األمر إىل أن يعتقها من أجل هذا، قال النب
هللا ؟، قالت يف السماء، قال:من أان؟ قالت:أنت رسول هللا. قال:إعتقها فإنا مؤمنة ( رواه مسلم يف الصحيح. 

ذين ، وأييت بعض السبحان هللا، النب صلى هللا عليه وسلم، أعرف الناس بربه، يسأل اجلارية أين هللا؟ يسأهلا أين هللا
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ينتسبون إىل اإلسالم، وينتسبون إىل حممد صلى هللا عليه وسلم، ويقولون:) الجيوز للمسلم أن يسأل أين هللا، حرام ( 
والنب صلى هللا عليه وسلم يسأل اجلارية أين هللا، صلى هللا عليه وسلم، قالت: )يف السماء ( فأقرها النب صلى هللا 

راره صلى هللا عليه وسلم حجة، مث قال: ) أعتقها فإنا مؤمنة ( فشهد هلا يف السماء، وإق عليه وسلم على قوهلا
ابإلميان ألنا أقرت بوجود هللا، وأقرت أن هللا مستو على عرشه فوق مساواته، وأقرت أبن حممدا صلى هللا عليه وسلم 

 لسماء، فأقرها على القول .على قوهلا يف ا رسول هللا، لكن وجه الداللة هنا أن النب صلى هللا عليه وسلم أقرها

 قال رمحه تعاىل :

ومثاله إقراره على الفعل، وإقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ ْلصحابه فيختم ب: )قل هو هللا أحد( فقال 
النب صلى هللا عليه وسلم : )سلوه ْلي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال:ْلنا صفة الرمحان وأان أحب أن 

 النب صلى هللا عليه وسلم : أخِبوه أن هللا حيبه(ها، قال أقرأ

نعم، هذه القصة يف الصحيحني، أَمر النب صلى هللا عليه وسلم رجال على سرية فكان يصلي هبم و يقرأ يف كل ركعة 
ى هللا جهرية مع السورة قل هو هللا أحد، و هذا أمر غريب على الصحابة الذين كانوا معه، فذكروا ذلك للنب صل

ليه وسلم، فقال: )سلوه ملا يفعل ذلك، فقال: ألن فيها صفة الرمحان و أان أحبها، فقال النب صلى هللا عليه وسلم: ع
 أخربوه أن هللا حيبه (.

من أحب الرمحان صادقا أحبه هللا، تريد أن حيبك هللا أِحَب هللا و اتبع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و إقرار 
 ه وسلم للرجل على قراءة قل هو هللا أحد سورة اإلخالص، و عدم إنكاره عليه، دل على أمرين:هللا عليالرسول صلى 

: دل على جواز أن يقرأ املصلي سورتني يف ركعة واحدة بعد الفاحتة، فيجوز أن تقرأ الفاحتة و بعدها أن اْلمر اْلول 
قرأ ) قل اي أيها الكافرون ( ألن الصحايب كان غ منها تتفرغ منها تقرأ مثال إذا )جاء نصر و الفتح ( و بعد أن تفر 

 يفعل هذا، فكان يقرأ سورة أو شيء من القرآن مث يقرأ سورة اإلخالص بعدها. 
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:جواز أن يقرأ املصلي سورة اإلخالص يف كل ركعة، جواز: إابحة، فهذا اإلقرار يدل على اجلواز أما  و اْلمر الثاين
أن يقرأ املسلم سورة اإلخالص يف كل ركعة، بل املستحب غري هذا،  نه يستحباالستحباب فال، ال يدل على أ

 األفضل غري هذا، األفضل أال يقرأها يف كل ركعة، ملاذا؟ ألمرين : 

األمر األول: أن النب صلى هللا عليه وسلم مل يفعل هذا ال قبل هذا اخلرب و ال بعد هذا اخلرب، و فعل النب صلى  -
 ضل . هللا عليه وسلم أف

األمر الثاين، أن الفضل الذي ذكره النب صلى هللا عليه وسلم و هو قوله أعلموه، أخربوه أن هللا حيبه مل يُرتب على  و-
القراءة، و إنا رتب على أنه حيب السورة، ألن فيها وصف الرمحان، فلم يرتب الفضل على القراءة حىت يقال يكفي 

األمثلة القليلة جدا للعبادة الباحة، عبادة و مباحة، ليست  هذا أحد بيان الفضل للداللة على االستحباب، و
مستحبة و ال واجبة، األصل يف العبادات إما أن تكون مستحبة، أو واجبة، أما عبادة مباحة: هذا قليل جدا بعضهم 

جيوز وهو أنه يذكر هلم مثالني، و بعضهم يذكر هلم ثالثة أمثلة، و بعضهم يزيد قليال.،من أوضح األمثلة هذا، 
لإلنسان أن يقرأ سورة اإلخالص يف كل ركعة، لكن هذا ليس مستحبا. كذلك من أمثلة الفعل، إقراره صلى هللا عليه 

 وسلم احلبشة . 

 قال رمحه هللا تعاىل : 

 و مثال آخر إقراره احلبشة يلعبون يف املسجد من أجل التأليف على اإلسالم

) لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما على ابب حجريت،  ها قالت:نعم، حكت أمنا عائشة، رضي هللا عن 
و احلبشة يلعبون يف املسجد، و رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرتين برداءه، أنظر إىل لعبهم (. فهذا احلديث إقراره  

 صلى هللا عليه وسلم فيه كان على أمرين :
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برماحهم و يتقافزون و ينشدون كالما طيبا بلسان احلبشة، و كانوا  املسجد  األمر األول: أن احلبشة كانوا يلعبون يف
يقولون حممد رجل صاحل، حممد رجل صاحل، بلسان احلبشة، فأقرهم النب صلى هللا عليه وسلم، فدل ذلك على جواز 

 هذا يف املسجد.

إىل الرجال و هم يلعبون، فدل  يف نظرهاو األمر الثاين: أن النب صلى هللا عليه وسلم، أقر عائشة رضي هللا عنها  
 ذلك على أنه جيوز للمرأة أن تنظر إىل الرجال بشرطني، الشرط األول: أال يكون نظرها بشهوة.

 والشرط الثاين : أن ال يؤول ذلك إىل فساد يف القلب.

ليوتيوب وغري ذلك، ولذلك بعض النساء يسألننا دائما هل جيوز أن أنظر إىل الشيخ يف املقاطع اليت تبعث يف ا 
اجلواب : أنه جيوز من حيث اجلواز ابلشرطني: أن ال يكون بشهوة فإذا وجدت الشهوة ولو يسريا حرم نظرها ؛ 

ا وجدت مؤشرات يف هذا حرم، وإن كنت دائما أان والشرط الثاين أن ال توجد ريبة يف املآل إىل فساد القلب فإذ
نظرك إىل الشيخ العلم علما، ما احلاجة إىل أن تنظري استمعي بدون نظر أنصح النساء أقول : ما احلاجة ؟ لن يزيد 

إال إذا كان العلم والشرح فيه إشارات أوحنو ذلك فهذا شيء، أان أقول جيوز لكن أن يسد اإلنسان على نفسه أبواب 
ة رضي هللا يطان هذا مطلوب، فمادام ليست هناك حاجة فرتك النظر أحسن وإن كان ذلك جائزا، وقالت عائشالش

عنها :)رأيت النب صلى هللا عليه وسلم يسرتين وأان أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون يف املسجد فزجرهم عمر، فقال النب 
 ري. صلى هللا عليه وسلم : دعهم أمنا بين أرفدة ( رواه البخا

النب صلى هللا عليه وسلم  كانوا يلعبون يف املسجد فلما دخل عمر رضي هللا عنه ورآهم زجرهم عن هذا الفعل فقال
خماطبا عمر رضي هللا عنه :)دعهم (وخاطبهم هم فقال :)أمنا بين أرفدة ( يعين لكم األمن من عمر اي بين أرفدة فنهى 

ن أيب ُهريرة رضي هللا عنه قال :)بينما احلبشة يلعبون عند النب صلى عمر رضي هللا عنه عن زجرهم وأمنهم، وجاء ع
 راهبم دخل عمر فأهوى إىل احلصا فحصبهم هبا فقال: دعهم اي عمر( . متفق عليههللا عليه وسلم حب

وهذا من حكمه أتليفهم على اإلسالم، ومن حكمه أن يعلم الناس أن يف ديننا فسحة وأنه ليس دين شدة ومنع من 
 باح فهذا إقرار على الفعل.امل
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 قال رمحه هللا تعاىل:

إنه ال ينسب إليه ولكنه حجة إلقرار هللا له ولذلك استدل الصحابة رمحهم فأما ما وقع يف عهده وَلا يعلم به ف 
 هللا على جواز العزل إبقرار هللا ِلم عليه، قال جابر رضي هللا عنه : ) كنها نعزل والقرآن ينزل ( . متفق عليه

 زاد مسلم قال سفيان :)ولو كان شيء ينهى عنه لنهاان عنه القرآن ( . 

ا وقع يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم إما أن يفعل حبضرته صلى هللا عليه وسلم وال ينكره تقدم قبل قليل أن م
م حفيد خالة ومثال ذلك إقرار خالد رضي هللا عنه على أكل الضب فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:) أهدت أ

لنب صلى هللا عليه وسلم من األقط فأكل ا -مجع ضب-ابن عباس إىل النب صلى هللا عليه وسلم أقطا ومسنا وأضبَا
والسمن وترك الضب تقذرا (، قال ابن عباس رضي هللا عنهما :) فأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  صلى هللا عليه وسلم، متفق عليه.ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول هللا

ه النب صلى هللا عليه وسلم ملاذا؟ تقذرا، استقذره النب صلى إذن ابن عباس رضي هللا عنهما خيربان أن الضب مل أيكل
هللا عليه وسلم ولكنه ُأكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذن أكل حبضرة النب صلى هللا عليه وسلم، 

م على اجلواز ألنه أثر ابن عباس رضي هللا عنهما أن الصحابة كانوا يستدلون إبقرار النب صلى هللا عليه وسلوأفادان 
قال : ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هذا النوع األول. وإما ألنه أخرب به فبلغه 

نه قال :)كن ا نعزل على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبلغ وأقره ومَل ينكره كما جاء عن جابر رضي هللا عنه أ
عليه وسلم فلم ينهنا ( رواه مسلم يف الصحيح. جابر رضي هللا عنه يقول : كن ا نعزل والعزل ذلك نب هللا صلى هللا 

لراجح أنه مكروه هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج فرج امرأته وهو وسيلة ملنع احلمل، وقد اختلف العلماء يف حكمه وا
: فبلغ ذلك نب هللا صلى هللا عليه وسلم من غري حاجة وجائز عند احلاجة، الشاهد هنا أن جابرا رضي هللا عنه قال 

فلم ينهنا، فبلغ اخلرب إىل النب صلى هللا عليه وسلم ومَل ينكر عليهم فدل ذلك على اجلواز، لكن ملا سئل النب صلى 
ال :) ذك الوأد اخلفي ( كما جاء عند مسلم يف الصحيح دلنا على كراهيته مجعا بني هللا عليه وسلم عن العزل ق

 إال إذا وجدت احلاجة، فإذا وجدت احلاجة فإن الكراهة تسقط وجيوز. األدلة  
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َوممَا ينبغي أن يعلم أن منع احلمل مؤقتا ال جيوز إال برضى الزوجني، حق مشرتك للزوجني ليس من حق الرجل فقط 
جيب أن يعلم وأن  املرأة إال أن أتخذ هو حق مشرتك وال جيوز للمرأة أن تستعمل موانع احلمل بدون علم زوجهافيلزم 

 يرضى وجيب أن ترضى الزوجة، هذا النوع الثاين . 

وإما أنه من شأنه أن يعلم به لكثرة وقوعه فيغلب على الظن أن النب صلى هللا عليه وسلم علم به ومن ذلك ماجاء 
قوله : كن ا ؛ يدل ر رضي هللا عنه أنه قال :) كن ا نعزل على عهد النب صلى هللا عليه وسلم ( متفق عليه. فعن جاب

 على التكرار والكثرة ومثل هذا يغلب على الظن أن النب صلى هللا عليه وسلم علم به.

أن يكون األمر مما من شأنه أن وهذه الصور الثالث من ابب إقرار النب صلى هللا عليه وسلم هلا صورة رابعة وهي  
ين فيدل ذلك على جوازه ولكن هذا ال يعلمه النب صلى هللا عليه وسلم إذ لو كان منكرا ألطلعه  هللا عليه لتعلقه ابلدِ 

 ينسب إىل النب صلى هللا عليه وسلم وإنا ينسب إىل الشرع وهللا هو الذي أقر عليه .

قال: ) كنا نعزُل والقرآن ينزُل، ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهاان عنه القرآن (، رواه من ذلك أيًضا  ما جاء عن جابٍر 
 الصحيح ؛ والشاهد قول جابررضي هللا عنه : )والقرآن ينزُل، ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهاان عنه القرآن (، مسلٌم يف

 ففي هذه الصورة إقراٌر من هللا، فيدل ذلك على اجلواز.

  : قال رمحه هللا

 تعاىل وينكرها عليهم، ويدل على أن إقرار هللا حجة أن اْلفعال املنكرة اليت كان املنافقون خيفونا، يبينها هللا
 فدل ذلك على أن ما سكت هللا عنه فهو جائز .

ه من مراد الشيخ أن يبني أن هللا كان يُطلع نبيه صلى هللا عليه وسلم على األفعال املنكرة اليت كانت تقع يف زمان
بيه صلى هللا عليه وسلم عليها املنافقني، فاألفعال اليت يفعلها الصحابة رضوان هللا عليهم لو كانت منكرة، ألطلع هللا ن

وألنكرها، فلما مل يُطلعه على ذلك، دَل ذلك على جوازها، والكالم عن األفعال املتعلقة ابلداينة،؛ألن هي اليت فيها 
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ينا من هذه األمور الثالثة اليت تُنقل عن النب صلى هللا عليه وسلم وتتعلق هبا منكر ومعروف، وهبذا يكون انته
 وال واألفعال والتقرير أو اإلقرار.  األحكام، األق

  

اي معاشر الفضالء إن الوصول إىل مدينة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعمة عظمى ومنة من هللا كربى فإن النب 
وا ربه ويقول اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد وكان النب صلى هللا عليه صلى هللا عليه وسلم كان يدع

إىل املدينة إذا فارقها فكان إذا كان يف سفر مث رأى جدرات املدينة أوضع راحلته أي حثها على السري  وسلم يشتاق
لم وبني حرمها وحرمتها فقال صلى هللا وحرك دابته من حمبته للمدينه هذه املدينة حرمها رسول هللا صلى هللا عليه وس

حداث أو آوى فيها حمداث فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  عليه وسلم املدينة حرم ما بني عري إىل ثور من أحدث فيها
الم أمجعني ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال فالنب صلى هللا عليه وسلم حرم املدينة أبمر هللا كما حرم إبراهيم عليه الس

ب صلى هللا عليه وسلم يف مكة أبمر هللا فهي حرام حبرمة هللا سبحانه وتعاىل ومن أعظم ما يتعلق حبرمتها ما ذكره الن
هذا احلديث أال وهو اجتناب اإلحداث فيها وأن اإلحداث فيها أعظم إمثا من اإلحداث يف غريها فمن أحدث يف 

عم كل حدث فيشمل الشرك بنوعيه الشرك األكرب املخرج من امللة املدينة حداث وحداث هنا نكرة يف سياق الشرط في
اجته من غري هللا أو ينذر لغري هللا أو يعتقد أن أحدا من دون هللا ميلك الضر أو كأن يدعو العبد غري هللا ويسأل ح

وحياة أوالدي،  النفع أو كان الشرك شركا أصغر كاحللف بغري هللا كقول بعض إخواننا: والنب ورأس أيب وحياة أمي 
داث حداًث ببدعة سواء فإن هذا كفر أصغر أو شرك أصغر فمن حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك، أو كان اإلح

كانت البدعة أصلية فهي مل تشرع من أصلها أو كانت إضافيًة فكان أصلها مشروًعا غري أن العبد قد أحدث بدعة 
ر الذنوب، ومما يستاهل فيه الناس كثريًا يف املدينة عموًما وقد يف صفاهتا ويدخل يف ذلك أيًضا اإلحداث بفعل كبائ

الكذب يف احلديث ولو كان ذلك يف شيء صغري والغيبة بذكر املسلم مبا يكرهه  يصل األمر إىل املسجد خصوًصا 
نني ولو وهو غائب أو اهلمز و اللمز ولو إبشارة من يد أو أنف أو عني أو فٍم أو حنو ذلك فإن اهلمز واللمز للمؤم

ىل ما ذكران اإلصرار ابإلشارة من كبائر الذنوب، كل هذا يدخل يف اإلحداث وبعض أهل العلم يرون أنه  ُيضاف إ
على صغائر الذنوب فإنه يُعد  من اإلحداث الذي ورد فيه الوعيد الشديد يف هذا احلديث الذي مسعناه، من أحدث 
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ِداًث فأعان حمِداًث على شيء مما ذكران أو يس ر له البقاء يف املدينة وهو فيها حداًث ففعل شيئًا مما ذكران أو آوى فيها حم
وهو يعلم هبذا ويستطيع أن ال ييسر له البقاء، فما عقوبته؟ فعليه لعنة هللا، عليه الطرد واإلبعاد يعمل تلكم األحداث 

 هذه املدينة، لكن من أحدث فيها من رمحة هللا عزوجل، املسلم وهو يف املدينة يرجو الربكة واخلري وعظيم األجر يف
من بقائه يف املدينة فإن عليه لعنة هللا، يُطرد ويُبعد من رمحة حداًث أو آوى فيها حمِداًث فإنه يُعامل بضد مايريده املسلم 

انفلًة يوم هللا، واملالئكة تدعو عليه أبن يلعنه هللا مادام مقيًما على إحداث والناس أمجعني، اليقبل هللا منه فريضًة وال 
 القيامة إن مات على هذا اإلحداث، نعوذ ابهلل من سوء احلال.

املقيم يف املدينة بني طريقني ال اثلث هلما، إما أن يكون حمسنًا وهذا مبش ٌر ابخلري ومبضاعفة فيا معاشر الفضالء إن 
عياًذا ابهلل من سوء احلال، وهذا  األجور والربكات العظيمة يف مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وإما أن يكون مسيئًا من احملدثني

ها األحبة لنفسي وإلخواين أن نتقي هللا وأن تشتد  تقواان ، فوصييت أيملسو هيلع هللا ىلصُمتوع ٌد ابلوعيد الشديد الذي قاله رسول هللا 
وأن حنسن جوار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلنا أن نفوز جبواره يف اجلنة يف الفردوس  ملسو هيلع هللا ىلصهلل يف مدينة رسول هللا 

كاان ومقيمني على وأن نراقب أنفسنا وأن حناسب أنفسنا وأن ندقق على أنفسنا تدقيقا شديدا فنحن أهل املدينة ساأل
وزوارا لسنا كغريان من املسلمني بل أمران له خصوصية بينها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فينبغي علينا أن نكون من 

دم فلنكن رجاعني أوابني سريعي األوبة إىل ربنا سبحانه وتعاىل لنتخلص املتقني احلذرين املراقبني ألنفسهم فإن زلت الق
وهبا لربنا سبحانه وتعاىل فأسأل هللا عز وجل أن جيعلين وإايكم ممن َأحسن يف املدينة من الذنب بتوبة صادقة نت

هو يف شرح كتاب فُأْحِسن إليه وعمل اخلري فبورك له مث إن درسنا معاشر األحبة كما تعلمون يف عصر األربعاء 
عز وجل وسائر علماء املسلمني  األصول من علم األصول لإلمام الفقيه املتفنن حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا

 والزلنا مع قسم األخبار من هذا الكتاب الصغري يف حجمه الكبري يف نفعه العظيم فيما حواه من علم 
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 قال رمحه هللا تعاىل :

 أقسام اخلِب ابعتبار من يضاف إليه 

ذي يتحدث عنه األصولييون إما أن هذا تقسيم للخرب ابعتبار من ينسب إليه اخلرب ومن ينتهي إليه اخلرب فإن اخلرب ال
ينتهي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإما أن ينتهي إىل صحايب من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإما 

إىل رجل من املسلمني دون ذلك بدءا من التابعني إىل يومنا وعليه فإن اخلرب ابعتبار من يسند إليه ومن أن ينتهي 
سم إىل  ثالثة أقسام على ما ذكران وقد اصطلح العلماء لكل قسم على اسم يطلق عليه فما انتهى إىل ينتهي إليه ينق

ايب يسمى موقوفا وما انتهى إىل رجل من املسلمني دون النب صلى هللا عليه وسلم يسمى مرفوعا وما انتهى إىل الصح
 لشيخ ذلك يسمى مقطوعا هذا وجه القسمة وأصل القسمة اليت يتحدث عنها ا

 )مثاالن من الفقرة السابقة(

 قال رمحه هللا تعاىل :

ومثال ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم من وصف يف خلقه كان النب صلى هللا عليه وسلم أجود الناس 
ومثاله ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم يف خلقته كان النب صلى هللا عليه وسلم ربعة من الرجال ليس 

 لطويل وال ابلقصري اب

ن اخلرب ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو نعم هذا تتمة لألمثلة لتعريف اخلرب وأ
وصف ِخلقي أو ُخُلقي وقلنا إن األصوليني ال يهتمون بذكر ما يتعلق ابألوصاف ألن األوصليني يهتمون ابألحكام 

ى هللا عليه وسلم من م والشيخ هنا ميثل لتتمة التعريف يف ما أضيف إىل النب صلواألوصاف ال تتعلق هبا األحكا
األخالق ومن ذلك أن النب صلى هللا عليه وسلم كان أجود الناس هذه صفة ُخُلقية يف النب صلى هللا عليه وسلم من 

سلم من أنه ما انتقم لنفسه قط أخالق النب صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك أيضا ما وصف به النب صلى هللا عليه و 
رمات هللا صلى هللا عليه وسلم وأما ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم من وأنه كان يغضب إذا انتهكت ح
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أوصافه اخلِلقية أي من أوصاف ِخلقته فما وصف به النب صلى هللا عليه وسلم من كونه مثال ربعة بني الرجال وما 
 يه وسلم من أوصاف خلقته وصف به وجهه صلى هللا عل

 قال رمحه هللا تعاىل :

 ِب ابعتبار من يضاف إليه إىل ثالثة أقسام  مرفوع وموقوف ومقطوع ينقسم اخل

 كما ذكران  

 قال رمحه هللا :

 فاملرفوع ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم حقيقة أو حكما 

صلى ومسي هذا القسم مرفوعا ألن الصحايب يرفعه إىل مقام النب نعم املرفوع ما انتهى إىل النب صلى هللا عليه وسلم 
هللا عليه وسلم فهو مرفوع إىل أعلى ما يصل إليه اخلرب الذي يتحدث عنه األصوليون مرفوع إىل النب صلى هللا عليه 

يروى عن  وسلم هذا من وجه ومن وجه آخر مسي مرفوعا ألنه أشرف األخبار وأرفع األخبار فأرفع ما يروى هو ما
ة مرفوع فضال ومنزلة فهو مرفوع من حيث انتهاؤه إىل أرفع ما النب صلى هللا عليه وسلم فهذا القسم مرفوع حقيق

يصل إليه اخلرب وهو النب صلى هللا عليه وسلم ومرفوع منزلة وفضال ألنه أشرف وأرفع وأعلى ما يروى من األخبار 
 عليه وسلم حقيقة أو حكما وسيفسر الشيخ األمرين ونشرحهما  وهو كما مسعنا ما أسند إىل النب صلى هللا

 قال رمحه هللا :

 فاملرفوع حقيقة قول النب صلى هللا عليه وسلم وفعله وإقراره 

املرفوع حقيقة هو ما أسند إىل النب صلى هللا عليه وسلم صراحة فيقال قال النب صلى هللا عليه وسلم مسعت النب 
لى هللا عليه وسلم كذا فُِعل كذا يف يقول رأيت النب صلى هللا عليه وسلم يفعل كذا فعل النب صصلى هللا عليه وسلم 

 حضرة النب صلى هللا عليه وسلم وحنو هذا وقد تقدم معنا هذا يف شرح تعريف اخلرب 
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 قال رمحه هللا :

ه ومنه قول الصحاّب أمران أو واملرفوع حكما ما أضيف إىل سنته أو عهده أو حنو ذلك مما يدل على مباشرته إَي
اس رضي هللا عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه خفف عن نينا أو حنومها كقول ابن عب

 احلائض وقول أم عطية نينا عن اتباع اجلنائز وَل يعزم علينا

قرائن على أنه منه أنه صادر منه املرفوع حكما هو الذي مل ُيسند صراحة إىل النب صلى هللا عليه وسلم لكن دلت ال
 عليه وسلم وإنا  يذكر أمر تدل القرينة هذه على أنه من النب صلى هللا عليه وسلم ومن فال يذكر فيه النب صلى هللا

ذلك على ما ذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا وذهب إليه مجاعة من األصوليني ما أسند إىل السنة فقال الصحايب 
على أنه يريد سنة النب صلى هللا عليه وسلم  فإن الصحايب إذا أسند األمر إىل السنة فإن هذه قرينة قويةمن السنة كذا 

إذ لو كان يريد سنة غريه كسنة أيب بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي هللا عنهم أمجعني لبني  فبعيد عن مقام 
ى هللا عليه وسلم فإذا قال الصحايب من السنة كذا الصحايب أن يسند إىل السنة ويطلق وهو يريد غري سنة النب صل

ه يريد سنة النب صلى هللا عليه وسلم ومثال ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه علمنا أن
ها أنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا مث قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عند

ى هللا عليه وسلم لكن قال من السنة أن الرجل إذا تزوج بكرا ثالاث مث قسم فأنس رضي هللا عنه هنا مل يصرح ابلنب صل
على ثيب يقيم عند البكر سبعة أايم متوالية مث يقسم بينهما وإذا تزوج ثيبا فإنه يقيم عندها ثالثة أايم متوالية مث يقسم 

اة احلديث لو شئت على سنة النب صلى هللا عليه وسلم ولذلك قال خالد أحد رو  بني زوجتيه فهنا حتمل السنة هنا
قلت رفعه إىل النب صلى هللا عليه وسلم ألنه قال من السنة وقول الصحايب من السنة يفهم منه فهما متبادرا قواي سنة 

 النب صلى هللا عليه وسلم 
عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال من السنة أن خيفى التشهد أيضا من أمثلة ذلك ما رواه الرتمذي وصححه األلباين 

 هذا حممول على سنة النب صلى هللا عليه وسلم وهذا كثري يف األخبارف
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وكذلك ما أضيف إىل زمن النب صلى هللا عليه وسلم وإىل عهد النب صلى هللا عليه وسلم فإن هذا يدل على أنه من  
يث جابر كنا نعزل قوله أو فعله أو تقريره ومن ذلك احلديث الذي تقدم معنا حدسنة النب صلى هللا عليه وسلم من 

والقرآن ينزل فأضاف فعلهم العزل إىل زمن النب صلى هللا عليه وسلم ألن القرآن إنا كان ينزل يف زمن النب صلى هللا 
أنه قال كنا خنري بني الناس يف عليه وسلم وكاحلديث الذي رواه البخاري يف الصحيح عن ابن عمر رضي هللا عنهما 

سلم فنخري أاب بكر مث عمر مث عثمان بن عفان رضي هللا عنهم وهذا يدل على علم النب زمن النب صلى هللا عليه و 
ومن  ملسو هيلع هللا ىلصلكان بعيًدا عن الصحايب أن يضيفه إىل زمن النب  ملسو هيلع هللا ىلصصلى هللا عليه وسلم إذ لو مل يكن ذلك بعلم النب 

أاب معَبد موىل ابن عباس أخرب أن ابن عباس رضي هللا عنهما أخرب أن رفع الصوت ابلذكر   ذلك مارواه البخاري أن
فأضاف ابن عباس رضي هللا عنهما رفع الصوت ابلذكر   ملسو هيلع هللا ىلصحني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النب 

وأن الصحابة رضوان هللا كان يفعله   ملسو هيلع هللا ىلصعلى أن النب  فدل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوإىل عهد النب  ملسو هيلع هللا ىلصبعد املكتوبة إىل زمن النب 
ولذلك فالراجح من أقوال العلماء أن السنة يف الذكر قبل التسبيح أن يُرفع   ملسو هيلع هللا ىلصعليهم كانوا يفعلون ذلك حبضرة النب 

السالم  به الصوت فيقول املسلم بعد فراغه من صالته: )استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا اللهم أنت السالم ومنك
واإلكرام... اخل( إىل التسبيح إىل قول: )سبحان هللا واحلمدهلل وهللا أكرب( هذه السنة فيها اإلخفاء  تباركت ايذا اجلالل

جهرًا وقول بعض أهل العلم أن هذا كان من ابب التعليم هذا بعيد ألن ابن عباس رضي  ملسو هيلع هللا ىلصألنا مل تُنقل عن النب 
السنة هي رفع الصوت لكن الشاهد أن ابن عباس رضي الستمرار، فهذا يدل على أن هللا عنهما إنا رواه على صيغة ا

، كذلك من املرفوع حكًما فيما ذكره الشيخ ابن عثيمني وعليه مجاعة من ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهما أضاف ذلك إىل عهد النب 
 وامر وكذلك يف النواهي، قولاألصوليني قول الصحايب:) أُِمران( أو) أُِمر الناس( أو) ُكن ا نؤمر( أو حنو ذلك يف األ

الصحايب: )ُنينا( أو ) ُني الناس( أو ) كانوا يُنَهون( فإن هذا له حكم املرفوع، ومثال ذلك احلديث الذي رواه 
الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: ) أُِمر الناس أن يكون آخر عهدهم ابلبيت إال أنه  

 ُخف ف عن احلائض(، 

ب على ظن املسلم وذهن املسلم إذا مسع هذا ابلنسبة لآلمر؟ الذي يغلب على الظن أنه )أُِمر الناس( ما الذي يغل
، ولذلك وإن كان ابن عباس رضي هللا عنهما مل ُيصر ح ابآلمر إال أن القرينة القوية تدل على أن اآلمر هو ملسو هيلع هللا ىلصالنب 
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لم يف صحيحه عن أم عطية اري يف الصحيح وكذلك عند مس، وكذلك من أمثلة هذا ماجاء عند البخملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
رضي هللا عنها أنا قالت: )أُمران أن خُنرِج احلي ض يوم العيدين و ذوات اخلدور فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوهتم 

آلمر هو ويعتزل احلي ض املصل ى( فأم عطي ة رضي هللا عنها وأرضاها تقول: )أُمران( والذي يتبادر إىل الذهن هنا أن ا
ما رواه مسلم عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص قال: )صل يُت إىل جنب أيب فلما ركعت وكذلك  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

شب كُت أصابعي وجعلتهما بني ركبيت، فضرب يدي ، فلما صل ى قال: قد كن ا نفعل هذا مث أُمران أن نرفع إىل الر كب(  
ني ويضعون اليدين بني الرجلني أثناء عون الكف ني أو يشبكون الكفيعين أنم يف أول األمر كانوا يطب قون فكانوا جيم

الركوع مث نسخ هذا وأمروا ابلقبض على الركب والشاهد أنه قال مث أمران أن نرفع إىل الركب ومل يصرح ابآلمر لكن 
م عطية رضي هللا القرينة القوية تدل على أن اآلمر هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويف جانب النهي ما جاء عن أ

قالت نينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا وهذا عند الشيخني عند البخاري ومسلم وأيضا ما رواه البخاري عنها أنا 
عنها رضي هللا عنها أنا قالت: ُنينا أن حند أكثر من ثالثة أايم إال بزوج ُنينا ومل تذكر الناهي لكن القرينة تدل على 

ومن أمثلة ذلك أيضا يف النهي فيما رواه الشيخان عن أنس رضي هللا  ول هللا صلى هللا عليه وسلمأن الناهي هو رس
عنه قال: نينا أن يبيع حاضر لباٍد ومل يذكر من نى ولكن القرينة تدل على أن الناهي هو رسول هللا صلى هللا عليه 

ذا ليس مرفوعا حقيقة  فيما قرره هنا إىل أن هوسلم فذهب مجاعة من األوصوليني ومنهم شيخنا ابن عثيمني رمحه هللا
وإنا هو مرفوعا حكما ملاذا؟ قالوا ألن الراوي مل يصرح بنسبة األمر إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لكن القرينة 

تدل فهذا مرفوع حكما وذهب مجاعة من األصوليني إىل أن كل ماتقدم إنا هو من املرفوع حقيقة وليس حكما ألن 
منسوب إىل النب صلى هللا عليه وسلم فهو أقرب إىل الصراحة إىل التصريح ابلنسبة إىل  الظاهر ظهورا بينا أن األمر

النب صلى هللا عليه وسلم فهو مرفوع حقيقة واحتمال أن يكون منسواب إىل غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ح وأقوى وهللا أعلم أن ما فت إليه وهذا عندي أرجح وأصضعيف جدا بل يكاد أن يكون ومها ال قيمة له فال يلت

ذكره شيخنا رمحه هللا من أنه مرفوع حكما مما تقدم أنه مرفوعا حقيقة وليس من ابب الرفع احلكمي هذا األظهر 
عندي وهللا أعلم وكذالك مما له حكم الرفع إخبار الصحايب عما ال يعلم إال ابلوحي من الغيبيات واإلخبار عن 

حكم الرفع أال يكون الصحايب معروفا ابألخذ عن أهل الكتاب ألن الغيبيات بيات يشرتط له حىت يكون له الغ
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بعضها َموجود عند أهل الكتاب فإذا كان الصحايب معروفا ابألخذ عن أهل الكتاب فإن ما يرويه من الغيبيات ال 
يقع يف القرب أو ستقبل أو وصف اجلنة أو ما أيخذ حكم الرفع أما إذا روى شيئا من الغيبيات عن شيء حيدث يف امل

وصف النار فإن له حكم الرفع وإن مل ينسبه إىل النب صلى هللا عليه وسلم وكذلك ما يكون من أمور هذه األمة 
وعباداهتا مما ال يدخله االجتهاد فإن الصحايب إذا ذكره فإن له حكم الرفع مثل أن يذكر فضال لعمل فإن هذا له 

لقياس واالجتهاد وإنا يؤخذ ابلتلقي وكذلك أن يصف عباده ويذكر فإن فضل األعمال ال يؤخذ ابحكم الرفع 
أوصافها فإن هذا له حكم الرفع إىل النب صلى هللا عليه وسلم وهذا هو املرفوع حكما وما يتعلق هبذه األمة مما ال 

لكتاب ألنه ال ايب معروفا ابألخذ عن أهل اجمال لالجتهاد فيه من أمور األمة فإنه ال يشرتط فيه أال يكون الصح
مدخل ألهل الكتاب فيه فضائل األعمال أعمال األمة وصفات أعمال األمة إذا ذكرها الصحايب فإن هلا حكم الرفع  
مباشرة إىل النب صلى هللا عليه وسلم وهذا هو املرفوع حكما على ما اخرتانه و هو جزء من املرفوع حكما على ما 

  وذهب إليه مجاعة من األصولينيا الشيخ ابن عثيمني رمحه هللااختاره شيخن
 

 قال رمحه هللا تعاىل :

  واملوقوف ما أضيف إىل الصحاّب وَل يثبت له حكم الرفع
 

هذا هو القسم الثاين وهو املوقوف ومسي موقوفا ألن الراوي وقف يف نسبته إىل الصحايب ومل يرفعه إىل النب صلى هللا 
املنتهى يف األخبار األصل أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فالراوي هنا قف دون الوصول إىل املنتهى عليه وسلم فتو 

وقف دون املنتهى وقف عند الصحايب فسمي موقوفا مسي موقوفا و املوقوف هو ما أسنده الراوي إىل الصحايب ومل 
ما إذا كان مما ال الصحايب قد يكون مرفوعا حك يثبت له حكم الرفع ألنه اي إخوة ذكران قبل قليل أن ما يسند إىل

 مدخل للرأي فيه كما ذكران فإذا كان أسند إىل الصحايب وليس له حكم الرفع فهو املوقوف 
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 قال رمحه هللا :

وهو حجة على القول الراجح إال أن خيالف نصا أو قول صحاّب آخر فإن خالف نصا أخذ ابلنص وإن خالف 
 راجح منهماقول صحاّب آخر أخذ ابل

 
وف قول الصحايب تكلم الشيخ عن فائدة نقل آاثر الصحابة ملاذا نتعب أنفسنا يف نقل آاثر الصحابة ملا كان املوق 

وصنف املصنفون كتبا مستقلة كاملصنف لعبد الرزاق و البن أيب شيبة يف نقل آاثر الصحابة واجلواب ذكره الشيخ هنا 
س حجة على صحايب آخر وإن كان أفضل  قول الصحايب أيها األحبة ليوهو أن قول الصحايب حجة على الراجح و 

منه قول الصحايب ليس حجة على صحايب آخر وإن كان أفضل منه يعين مثال قول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه 
ليس حجة على قول ابن عباس رضي هللا عنهما مع أن أاب بكر رضي هللا عنه أفضل من ابن عباس رضي هللا عنهما 

إخوة احلق ال يقوى بفضل القائل وإنا يقوى بدليل القائل والسيما عند االختالف ما  هذه قاعدة عند أهل العلم ايو 
ألنه أكرب املشايخ الفضل ليس دليال على احلق وال يصلح أن يقال حنن مع شيخنا ألنه شيخنا ألنه أعلم من يف البلد 

هذا ال يلتفت إليه أما إذا كان من أهل  بل الفاضل ليس من أهل القوليرج ح به ابإلمجاع إال إذا كان القائل الذي يقا
القول فإن احلق يلتمس ابألدلة وإن كنا نفض ل العامل الكبري على العامل الذي دونه هذه قواعد أهل العلم وهذه أصول 

حايب ال يكون أهل العلم حىت بني الصحابة قالوا قول الصحايب ليس حجة على قول صحايب آخر كما أن قول الص
إذا عارضه قول صحايب آخر يعين قال ابن عباس رضي هللا عنهما قوالً وقال أبو هريرة رضي هللا عنه  حجة على األمة

قوالً آخر فإنه ليس قول ابن عباس من حيث هو حجة على األمة وليس قول أيب هريرة من حيث هو حجة على 
يكون فيهما حجة على األمة وقول  يرتجح أحدمها تساقطا وال األمة وإنا الواجب الرتجيح فيؤخذ األقوى فإن مل

الصحايب إذا خالف النص فإن العربة ابلنص ما دام أن النص بني ٌ يف معناه فإن قول الصحايب أو فعل الصحايب إذا 
اللحى خالف النص ليس حجة وإنا احلجة يف النص مثال ذلك النب صلى هللا عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وف روا 
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عن النب صلى هللا عليه وسلم أنه كان أيخذ من حليته وال جزءاً من شعره صلى هللا عليه وسلم  أرخوا اللحى ومل ينقل
فجاءان عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان أيخذ من حليته من طوهلا وعرضها يف احلج فيما زاد عن القبضة فهنا 

نص خمالفة بي نة فاحلجة يف النص وليس يف مر رضي هللا عنهما خمالف للقول ابن عمر رضي هللا عنهما أو فعل ابن ع
فعل ابن عمر رضي هللا عنهما حجة غري أن فعل الصحايب مينع التفسيق فمن فعل ما فعله صحايب ال يفس ق نعم 

يس تفسرياً بعض أهل العلم قالوا هذا تفسري من ابن عمر رضي هللا عنهما للنص إال أن هذا يف احلقيقة ضعيف هذا ل
من ابن عمر رضي هللا عنهما واحلجة يف النص أما إذا كان قول الصحايب ال يعارضه قول صحايب  وإنا هو اجتهاد

آخر وال خيالف نصاً لكنه فشى وانتشر بني الصحابة ومل يعلم له خمالف فهذا هو اإلمجاع السكويت واجلمهور على أن 
إذا مل ينتشر ومل نعلم أنه انتشر بني  ة كونه إمجاعاً سكوتياً أمااإلمجاع السكويت حجة فيكون هذا حجة من جه

الصحابة لكن ثبت أن صحابياً قاله فهذا قد اختلف العلماء يف كونه حجة والراجح وهللا أعلم أنه حجة لألدلة الدالة  
هبم وينسب إليهم   على وجوب اتباع السلف والسلف يف النصوص هم الصحابة رضوان هللا عليهم ومن بعدهم يقاس

ن قال إنه ليس حجة ألن احلجة إنا هي يف الكتاب والسنة لكن الراجح وهللا أعلم أنه حجة إذا مل ومن أهل العلم م
 يوجد غريه

 قال رمحه هللا تعاىل:

 والصحاّب من اجتمع ابلنب صلى هللا عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك .. 

 قائالً قال له من الصحايب؟وقوف إحتاج أن يعرف الصحايب كأن ملا ذكر الشيخ الصحايب يف تعريف امل

فعرف الصحايب أبنه من اجتمع ابلنب صلى هللا عليه وسلم أي أنه لقي النب صلى هللا عليه وسلم ومل يذكر الشيخ 
ه ال تشرتط شيئاً غري هذا فالعربه ابللقيا وال يشرتط طول الصحبة هذا الذي عليه أهل احلديث وعليه أهل السنة أن 

لطويلة وإنا يكفي اللقيا أن جيتمع ابلنب صلى هللا عليه وسلم وقول الشيخ هنا من اجتمع لثبوت الصحبة الصحبة ا 
ابلنب صلى هللا عليه وسلم أحسن من قول بعض العلماء من رأى النب صلى هللا عليه وسلم فإن الصحايب قد يكون 

مع ابلنب صلى هللا عليه وسلم ولقي هو صحايب كابن أم مكتوم ولكنه اجتأعمى ال يرى النب صلى هللا عليه وسلم و 
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النب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً به أي لقيه مؤمناً به وهذا خيرج من اجتمع ابلنب صلى هللا عليه وسلم كافراً به مث 
أن رجالً اجتمع ابلنب صلى هللا أسلم بعد ذلك ولو يف حياة النب صلى هللا عليه وسلم فإنه ال يكون صحابياً يعين لو 

ليه وسلم وكان كافراً ومل يسلم وترك النب صلى هللا عليه وسلم وقد كان على كفره ما أسلم مث بعد أن ذهب إىل ع
ابديته ذهب إىل مدينته أسلم والنب صلى هللا عليه وسلم حي لكنه مل يرجع ويلقى النب صلى هللا عليه وسلم فإنه ليس 

ذلك لو أسلم بعد موت النب صلى هللا عليه وسلم ومات على ذلك هذا ا إذا لقي صحابياً يكون اتبعياً كصحابياً وإن
خيرج من لقي النب صلى هللا عليه وسلم وآمن به مث ارتد ومات مرتداً وال يعلم أن أحداً من الصحابة وقع منه هذا 

لذلك يقولون ولو ختلل سالم فإنه ال تنتفي عنه الصحبة و وإنا وقع من املنافقني أما لو أنه حصلت ردة مث عاد إىل اإل
 ذلك ردة ختلل يعين وقعت الردة بني طريف اإلسالم فكانت يف الوسط فهذا يبقى صحابياً لو وقع ذلك منه

 

 قال العالمة ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل : 

 من بعده.يف أقسام اخلِب ابعتبار من يضاف إليه واملقطوع ما أضيف إىل التابعي ف

يف هذا الكتاب الصغري العظيم النَافع كتاب أصول الفقه اجملرد عن الزوائد وعن ما  -محه هللار -قال الشيخ ابن عثيمني 
 ال يفيد )األصول من علم األصول( يف مبحث تقسيم اخلرب إبعتبار من ينتهي إليه اخلرب ومن ُيسنُد إليه اخلرب. 

صَلى هللا -هي إليه اخلرب إَما إىل رسول هللا بعده، حيث تقدم معنا أَن من ينت واملقطوع ما ُأضيف إىل التابعي فمن
،  -صَلى هللا عليه وسَلم-وهذا هو أعلى األخبار، وإَما إىل الصحايب وهو يلي اخلرب املنتهي إىل النب  -عليه وسَلم

قطع دون الصحايب و املقطوع ومُسَي بذلك ألنَه يُ وإَما إىل التَابعي فمن دونه من املسلمني، فهذا هو القسم الثالث وه
 فهو خرٌب ينتهي إىل التَابعي أو من دونه فُيسنُد إىل التَابعي أو من دونه. 

وتَلحظون هنا أَن الشيخ قال تبًعا لكثري من العلماء: فمن بعده؛ فمن بعده يعين نزواًل ال ُعلًوا ألَن الذي بعده ُعُلًوا 
 من بعده أي نزواًل من املسلمني. هو الصحايب الذي خربه هو املوقوف، وإَنا قصدهم ف
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لصحابة رصوان هللا عليهم، بل أقوال الَناس بعد واملقطوع ليس حجًة ابإلمجاع، فليس هناك حجة يف قول أحٍد بعد ا
 الصحابة حُيتُج هلا وال حُيتُج هبا.

 هذا من فعل السلف ألَن نعم بعض الفقهاء إذا مل جيدوا دلياًل يستأنسون أبقوال التَابعني من ابب االستئناس، ألنَ 
-ن مل يكونوا هم األصل فاألصل هم الصحابة وإ -رضوان هللا عليهم-التَابعني يدخلون فيما ُيسمى السلف الَصاحل 

 .-رضوان هللا  عليهم

لكن الشك أَن قول التَابعي ليس حجة إال أن ينتشر وال يُنِكره أحد فيكون ذلك من ابب اإلمجاع السكويت ال من 
 ب َقول التَابعي. اب

هللا عليه وسَلم ، وأَما الصحابة فُمختلٌف  العلماء جممعون على أنَه ال ُحَجة يف قول أحد بعد صحابة رسول هللا صَلى
 يف االحتجاج أبقواهلم كما قدمناه يف الدرس املاضي.

 قال رمحه هللا : 

 عليه وسلَّم ومات على ذلك.والتَّابعي من اجتمع ابلصحاّب مؤمًنا ابلرسول صلَّى هللا 

 

ابعي أبنَه من اجتمع ابلصحايب فهو قد اجتمع مبن اجتمع ملَا ذكر الشيخ رمحه هللا الت ابعَي يف تعريف املقطوع عَرف التَ 
 برسول هللا صَلى هللا عليه وسَلم مؤمًنا ابلرسول صَلى هللا عليه وسَلم .

لرسول صَلى هللا عليه وسَلم، مثَ آمن بعد ذلك ومل جيتمع فإنَه ال يكون فإذا اجتمع الرجل ابلصحايب غري مؤمٍن اب
أَن من اجتمع ابلصحايب يكون اتبعيًا أن يكون حال اجتماعه ابلصحايب مؤمًنا برسول هللا صَلى اتبعيًا، فشرط كون 

د بعد ذلك فإنَه ال يسمى اتبعيًا إن هللا عليه وسَلم، ومات على ذلك، هذا خُيرُج من اجتمع ابلصحايب مؤمًنا مثَ ارت
 مات على الر ِدة. 
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أَن املقطوع غري املنقطع، هناك ما ُيسمى ابملقطوع وهناك ما ُيسمى  إذا كان ذلك كذلك فيجب أن نعرف اي إخوة
 ابملنقطع.

هللا عليه وسَلم غري أَن  املقطوع: متصٌل منتٍه إىل اتبعي أو من دون التَابعي، أَما املنقطع فهو مسند إىل النب صَلى
 من قوله حجة لكَنه ليس صحيًحا، فهذا إسناده مل يتصل، فاملقطوع صحيٌح لكَنه ليس حجة، واملنقطع ينتهي إىل

 شيء وهذا شيء آخر. 

 

 قال رمحه هللا :

 أقسام اخلِب ابعتبار طُرقه: ينقسم اخلِب ابعتبار طرقه إىل متواتٍر وآحاد.

 تبار عدد الرواة يف طرقه، فهو ينقسم عند مجهور أهل العلم إىل متواتر وآحاد.هذا تقسيٌم للخرب ابع

وهذا التقسيم معاشر الفضالء إَنا هو ابعتبار القوة، أَما ابعتبار االحتجاج فعند أهل السنة الكل سوآءٌ يف 
 -صَلى هللا عليه وسَلم-النب االحتجاج، فيحتج ابآلحاد فيما حُيتج فيه ابملتواتر، العربة ابلثبوت فكل ما ثبت عن 

 أو ثبت بطريق اآلحاد. حجٌة يف الدين كله سوآًء ثبت بطريق التواتر 

إىل متواتر وآحاد يف االحتجاج بدعة أحدثها املتكلمون، ما كان  -صَلى هللا عليه وسَلم-وتقسيم األخبار عن النب 
ن هل هو متواتٌر أو آحاد، أو يفرقون بني أصول السلف يعرفونا، فما كان السلف الحتجاجهم ابحلديث يسألو 

 حيثما ثبت احلديث عندهم كان حجًة يف الدين كله.الدين وفروعه يف هذا الباب بل 

إذن لو سألنا سائل: تقسيم احلديث إىل متواتر وآحاد هل تنكرونه؟ نقول: أَما تقسيمه ابعتبار القوة فهو أمر مسلًٌّم 
 ال يُنَكر. 
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العقل هو احلجة يف أصول  عتبار االحتجاج فهو بدعٌة منكرة أحدثها أهل الكالم ملَا أصيبوا مبصيبة أنَ وأَما تقسيمه اب
الدين فأرادوا التخلص من األحاديث يف هذا الباب، فقالوا احلديث: إن كان آحاد فهو ال حُيتج به يف أصول الدين 

حتمال إليه من وجوه فال يصلح أن يدل على العقيدة ولكن أصاًل، وإن كان متواترًا فهو ال يدل على اليقني لتطرق اال
 لعامة.يُؤول مبا يتناسب مع ا

 قال رمحه هللا :

 فاملتواتر ما رواه مجاعٌة كثريون يستحيل يف العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إىل شيٍء حمسوس.

 رة يف طبقٍة واحدة فإنَه ليس متواترًا. املتواتر: هو ما رواه مجاعٌة كثريون يف مجيع طبقاته، فإن اختلت الكث

، وروى عن الصحايب اتبعيان، مثَ -صَلى هللا عليه وسَلم-واحد عن رسول هللا  يعين اي إخوة لو روى احلديث صحايبٌ 
ت يف روى احلديث مجاعٌة كثريون ورواه عنهم مجاعة كثريون إىل استقرار الرواية فإَن هذا ليس متواترًا ألَن الكثرة ليس 

بط ابلعدد وإَنا ابلوصف ما نقول مجيع الطبقات فالبد أن تكون الكثرة يف مجيع الطبقات، وهذه الكثرة ال تض
 الكثريون هم ثالمثئة أو مئتان ال، وإَنا تضبط ابلوصف. 

 ماهو هذا الوصف؟ أن تكون هذه اجلماعة يستحيل يف العادة أن يتفق أفرادها على الكذب يف اخلرب.

؛ ألَن احملال العقلي صعب، ولو يف العادة: خيرج االستحالة العقلية فإنَه ال يشرتط أن يكون ذلك حمااًل عقاًل  وقوهلم
اشرتط ملا كاد أن يوجد، لكن العربة ابلعادة فإذا كان يف العادة يف األمر املعتاد أن يستحيل أَن هذا العدد يتفق أفراده 

 ق. ترًا، أَما االستحالة العقلية حبيث ال يبقى احتمال أبًدا فهذا صعٌب أن يتحقعلى الكذب يف اخلرب فإنَه يكون متوا

وأسندوه إىل حمسوس، يعين أسندوه إىل احلس وهو هنا يف ابب الرواية الرؤية أو السماع فيقولون: رأينا أو مسعنا أو 
أحدهم مثاًل: رأيت والثاين يقول رأيت  حدثنا، فيسندوه إىل الرؤية أو السماع أو ما يدل على الرؤية أو السماع فيقول

 أنَه رأى وحنو ذلك. والثالث يقول رأيت أو يقول حدثين فالن

 أَما إذا أسندوه إىل ظن فقالوا نظن أنَه وقع جاءان عدد كثري 
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إذا مل تسند قالوا: وهللا نظن أَن اخلطيب وقع يوم اجلمعة من على املنرب قلنا رأيتم مسعتم قالوا؛ ال لكن نظن، الكثرة  
 إىل حمسوس ال تفيد التواتر فلو أسندوا األمر إىل ظنهم فإنَه ال يكون متواترًا. 

أبن يتفق اجلماعة الكثريون على رواية لفٍظ واحد والتواتر يف اخلرب قد يكون لفظيًا وقد يكون معنواًي، فيكون لفظيًا 
ا فَ ْليَ تَ بَ َوأ َمْقَعَدُه ِمَن النَاِر(( هذا احلديث متواتٌر لفظي، واملتواتر ومثاله عند العلماء حديث ))َمن َكِذَب َعَلَي ُمتَ َعمِ دً 

لى رواية معىن ال على الَلفظ بل يروي اللفظي قليٌل يف األخبار، وأَما املتواتر املعنوي فهو أن يتفق مجاعة كثريون ع
 ٌي. بعضهم حديثًا ويروي آخرون حديثًا لكن املعىن واحد، فهذا متواتر معنو 

فإَنا متواترٌة معىن وإن كانت ألفاظ احلديث  -صَلى هللا عليه وسَلم-ومثاله عند أهل العلم: أحاديث شفاعة النب 
فإَنا متواترة املعىن وإن تعددت األلفاظ، وهذا  -َلى هللا عليه وسَلمص-متعددة، وكذلك أحاديث احلوض حوض النب 

 هو األكثر يف املتواتر. 

 يف األخبار قليل واملتواتر الَلفظي يف املتواتر اندر، أي أنَه قليل جًدا وكلها متواترة عند العلماء. املتواتر

 قال رمحه هللا: 

ُه ِمنا النَّاِر(.مثاله قوله صلَّى هللا عليه وسلَّم : )ما  وَّأ ماْقعادا ب ا ت ا ْلي ا ًدا ف ا عامِه ِذبا عالايَّ ُمت ا  ن كا

 اتر وقد ذكرت لكم أَن هذا من املتواتر الَلفظي. مَثل الشيخ هبذا احلديث للمتو 

 قال:

 واآلحاد ما سوى املتواتر . 

يكون آحاًدا،  فَ َلو كان رواة اخلرب ال  خرب اآلحاد: ما اختلت فيه صفة التواتر، كل ما اختلت فيه صفة التواتر فإنَه
فإَن احلديث آحاد ولو رواه عشرة ولو رواه يبلغون الكثرة اليت يستحيل معها يف العادة أن يتواطؤوا على الكذب 
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عشرون يسمى آحاًدا، مادام أَن رواته مل يصلوا إىل الوصف الذي ذكرانه أبن يكونوا كثريين يستحيل يف العادة أن 
 على الكذب فإنَه يكون آحاًدا.  يتواطؤوا

أكثر الطبقات ينطبق عليها وصف  كذلك لو اختلت الكثرة يف طبقة من الطبقات فإنَه يكون آحاًدا حىت لو كانت
 التواتر، لكن يف طبقٍة من الطبقات اختلت هذا الوصف فإنَه يكون آحاًدا.

 قدمت معنا. فالشاهد أَن خرب اآلحاد ما اختلت فيه صفة التواتر اليت ت

 وخرب اآلحاد ينقسم إىل ثالثة أقسام: 

 شهور.القسم األول املشهور: وهو ما رواه ثالثٌة فأكثر يسمى امل-

 القسم الثاين العزيز: وهو ما رواه اثنان.-

 والقسم الثالث الغريب: وهو ما رواه واحد.-

 قال رمحه هللا : 

 وضعيف.وهو من حيث الرتبة ثالثة أقسام: صحيح، وحسن، 

 أي وخرب اآلحاد ثالثة أقسام: صحيٌح وحسن وضعيف، طيب واملتواتر ؟ 

د صحيح اثبت أَما خرب اآلحاد فهو الذي ينقسم إىل ثالثة أقسام صحيح املتواتر ال يكون إال صحيًحا، قسٌم واح
 وحسن وضعيف.

 قال: 

  لقادحة.فالصحيح ما نقله عدٌل َتم الضبط بسنٍد متصٍل وخال من الشذوذ والعلة ا

 هذا الصحيح لذاته، هو ما اتصف خبمسة أمور:
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 األول: أن يكون راويه عداًل عن مثله إىل منتهاه. 

أن يكون راويه اتم الَضبط عن مثله إىل منتهاه، فيكون راويه حافظًا ضابطًا ملا ينقل؛ فهو غري مغفل وال شاك والثاين: 
 وال يلقن.

 ه وقد سلم من ثالثة أمور: الغفلة والشك والتلقني.الَضابط هو احلافظ الَضابط ملا يروي

 والثالث: أن يكون اإلسناد متصاًل ال انقطاع فيه.

ال يكون يف املنت شذوٌذ فال تكون فيه خمالفة الثقة للثقات، فإن كانت فيه خمالفة الثقة للثقات كان والرابع: أن 
 ضعيًفا.

جاء يف بعض الرواايت الصحيح، فإَن هذه الرواية شاذة وإْن كان مثاله: األمر جبلسة اإلسرتاحة األمر هبا الذي 
 إسنادها صحيًحا، فتكون هذه الرواية ضعيفة .

أاَل يكون يف احلديث علٌة تقدح يف صحته، فقد يكون ظاهر اإلسناد الصحة، لكن يطلِ ع النقاد فيه على  واخلامس:
 قادٍح بعد التدقيق والتفتيش.

يث ليس سبياًل لكل من هب ودب، يقرأ كلمتني مثَ يتمشيخ يف اإلنرتنت، ويرد على األلباين وهلذا احلكم على األحاد
 ، يقول: وعندي أَن هذا احلديث ضعيف وينظر ويسرد بعض ما قاله العلماء يف الرجال.وعلى أئمة الدنيا يف احلديث

هذا احلديث!! ليتنا سلمنا منك أو وعندي أَن هذا احلديث صحيح وقد غفل األلباين غفلًة شديدة حيث ضع ف 
 وبقينا على غفلة األلباين.

وال أعمم هناك علماء يظهرون يف اإلعالم وهناك علماء وقد أبتليت األمة اليوم مبشايخ اإلنرتنت ومشايخ اإلعالم، 
يكتبون يف اإلنرتنت هناك مشايخ خفافيش ويلقبهم أصحاهبم الصغار معهم يف اإلنرتنت ابلشيخ!! ليت شيخنا 
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املقدام فالن يبني لنا درجة هذا احلديث الذي صححه األلباين، ويقوم املسكني من نومه ينتفخ ويكتب مقااًل طوياًل 
 ا خُيطئ األلباين، وخيطئون األمة فيما يصدرون من أحكام، خيطئون العلماء الكبار.عريضً 

تقليل التدين يف نفوس الَناس، بل هم  وكذلك بعض مشايخ اإلعالم الذين نفخهم اإلعالم ألَنم حيققون أغراضه يف
ء الكبار الذين حرموا بعض املسائل، أخطر ألَنم يقللون التدين يف نفوس النَاس ابسم التدين، فريدون على العلما

 وعندي أَن العلماء غفلوا يف هذه القضية عن أمر فيه كذا وكذا.

خذون دينكم، هذا يقوله املتقدمون يف أايم السلف، كيف يف وعلى األمة أن حتذر، إن  هذا العلم دين فانظروا عمن أت
 زماننا هذا ؟

ليوم بعد ثالثة أايم املشاهدة مليون ونصف، يقولون الشيخ فالن، هناك من ال حيسن العلم وينفخ، يُنزل مقطًعا ا
 وأيتون ابلعجائب والغرائب، ويضرون املسلمون يف دينهم .

أيخذوا من العلماء الثقات األثبات الكبار الذين ُعرفوا ابلعلم وأخذ العلم  فعلى املسلمني أن يكونوا حذرين وأن
يعة عن ختصص، وأن يبتعدوا عمن مل يعرف هبذا ولو كان حسن النية، وتعلموا عن األشياخ وختصصوا ودرسوا الشر 

 حتذر حذرًا شديًدا.ولو كان صاحلًا يف نفسه، ألنه الكالم ليس عن الذوات، الكالم عَما يصدر لألمة، األمة أن 

العلماء  هناك يف أسانيد األحاديث ما يكون ظاهر الصحة لكن تكون فيه علة خفية ال يدركها إال النقاد، وبعض
يقيدون العلة أبن تكون قادحة، وبعضهم يطلقونا وال يقيدونا أبن تكون قادحة فيتوسعون يف ذكر العلل، حىت 

حلديث موقوفًا اترًة ورواه مرفوًعا اترًة يقولون هذه علة، طيب هذه علة ما يدخلون يف ذلك مثاًل: إذا روى الراوي ا
وقف عن علم وال يقدح هذا يف هذا، لكن ألَنم مل يشرتطوا يف العلة أن تقدح!! ألنَه نِشَط فرفع عن علم وقطع فأ

د هذه العلة ابن تكون تكون قادحة توسعوا يف ذكر علٍل ال تقدح يف الصحة يف احلقيقة، ولذلك الصواب أن تقيَ 
ه فهو احلديث قادحًة، فإذا سلٍ م احلديث من الشذوذ ومن العلة القادحة ورواه عدٌل ضابٌط عن مثله إىل منتها

 الصحيح لذاته.  
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 قال رمحه هللا :

 واحلسن ما نقله عدٌل خفيف الضبط بسنٍد متصل وخال من الشذوذ والعلة القادحة . 

 خبمس صفاتاحلسن لذاته هو املتصف 

األول: أن يكون راويه عداًل عن مثله إىل منتهاه، والعدالة البد منها يف قبول احلديث الصحيح واحلسن البد أن 
 ون الراوي عداًل  يك

 إذن اشرتاط العدالة ال خيتلف فيه احلديث الصحيح واحلديث احلسن.  

من هو خفيف الضبط؟ الذي مل يتم ضبطه  الثاين: أن يكون راويه خفيف الضبط، مل يتم ضبطه لكن مل يكثر غلطه
روايته ولكن ينزهلا من  لكن مل يكثر غلطه بل هو قليل الغلط وغلطه القليل يقدح يف متام ضبطه لكن ال يقدح يف

الصحة إال احلسن، ولو كان ذلك يف راو واحد يعين لو روى العدل اتم الضبط عن عدٍل خفيف الضبط عن عدٍل 
 اتم الضبط فاحلديث حسن.

 الثالث: أن يكون إسناده متصاًل وهبذا يتفق مع احلديث الصحيح. 

  الرابع: أن خيلو من الشذوذ وهبذا يتفق مع احلديث الصحيح.

 اخلامس: أن خيلو من العلة القادحة وهبذا يتفق مع احلديث الصحيح 

صحيح ضابٌط اتم الضبط، والراوي وهبذا تعرف أَن الفرق بني الصحيح واحلسن إَنا هو يف الضبط فقط، فالراوي يف ال
 يف احلسن خفيف الضبط ليس منعدم الضبط خفيف الضبط على ما ضبطناه. 

 قال رمحه هللا : 

 . إىل درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيًحا لغريهويصل 
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علم أَن الطرق هذا الصحيح لغريه، وهو احلسن الذي تعددت طرقه على وجٍه يقوي بعضها بعًضا هبذا اخليط، وهبذا ن
 لو تعددت لكنها ال يقوي بعضها بعًضا فإَنا ال ترفع احلسن إىل الصحيح لغريه.

 قال رمحه هللا :

 ما خال من شرط الصحيح واحلسن.والضعيف  

هذا تعريف الضعيف وهو ما خال من شروط الصحة واحُلسن أبن يكون مثاًل راويه غري عدٍل فإذا انعدمت العدالة 
عيًفا مطلًقا، أو يكون راويه غري ضابٍط أصاًل، أو كان كثري الغلط فإن حديثه ضعيف أو كان يف كان احلديث ض

 ته ثقاة.اإلسناد انقطاٌع ولو كان روا

ولذلك إذا قال العامل رجاله ثقاة ال يعين أَن احلديث صحيح، وإَنا هو حكٌم على املذكورين يف اإلسناد وقد يكون يف 
 احلديث ضعيًفا  اإلسناد انقطاًع فيكون

اله ولذلك إذا وجدت العامل يقول رجاله ثقاة فال تعجل حىت تعلم االتصال؛ فإن علمت االتصال كان قول العامل رج
 ثقاة تصحيًحا للحديث، 

 أو كان يف اخلرب شذوٌذ فإنه يكون ضعيًفا وإن كان ظاهر اإلسناد الصحة، أو كان يف اخلرب علة قادحة. 

هذا التعريف الذي ذكره الشيخ وذكره غريه أبَن فيه طواًل من غري حاجة  اعرتض بعض العلماء أو بعض الُشراح على
ا خال من شرط احلسن ملاذا قال الصحيح؟ ألنَه إذا ما قال خال من شرط احلسن ملاذا؟ قالوا كان يكفي أن يقول م

 فإنَه يكفي ألَن الذي خال من شرط احلسن لن يكون صحيًحا أصاًل 

رتاض غري سديد، ألن قوله: ما خال من شرط الصحيح له فائدة، ألن ما خال من شرط  قال لك العلماء هذا االع
 كون ضعيًفا وقد خيلو إىل أعلى فيكون صحيحا احلسن قد خيلو إىل أسفل في
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فلو قلنا ما خال من شرط احلسن لشمل األمرين ما خال إىل أعلى وهو الصحيح، وما خال إىل أسفل وهو الضعيف 
 ال من شرط الصحيح واحلسن تعنَي أنَه خال إىل أسفل فيكون ضعيًفا.لكن ملا قلنا ما خ

عجل يف نقد كالم العلماء العلماء الكبار قدميًا وحديثًا، هم أعلم منا حنن ومن هنا نصل إىل فائدة وهي إايك أن ت
أصاًل وأال ينتقد وإذا طالب العلم وأدق يف العبارة وينبغي على طالب العلم أن يعوِ د نفسه على األدب مع العلماء  

بني وجهه، ووجه هذا اببه واسع وقف على شيء أن يرجع إىل العلماء على وجه املستفسر إاَل إذا كان معلًما يشرح في
مثَ ال يعجل ابلَنقد أن تتهم فهمك وطريقتك أقرب من أن تتهم فهم العلماء وطريقة العلماء فال تعجل بل راجع ودقق 

عن نفسي كم مرة نقف على كالم العلماء املتقدمني وحيصل عندان خلل يف الفهم فنرى أنَه  وراجع ودقق وأان أقول
عة والتدقيق وإعادة الكالم والنظر فيه وكتابته ابليد مثَ النظر يف الكلمات كلمة كلمة، مثَ إعادته مرة خطأ، لكن ابملراج

 خلطأ وأَن كالم العلماء هو الصحيح أخرى، مثَ القراءة يف الكتاب مرة أخرى يتضح أَن فهمي هو ا

ون واملتفيقهون واملتصدرون؛ فينبغي علينا أن واي ليتنا نرتىب على هذا حنن يف زمن قل فيه األدب وكثر فيه املتكلم
حنرص حنن على األدب وأال نعيب النَاس فيما نقع فيه، أان أقول بعضنا يعيب طالب علم على أنَه غري مؤدب من 

 يقع يف نفس ما وقع فيه هذا من هذه اجلهة يف هذه اجلهة األخرى األدب ال يتجزأ ألهله. جهة، لكن هو 

يقول: ال تتكلم يف العلماء أتدب ال تكن مثل فالن يتكلم يف العلماء هو يتكلم يف عامل هو أوىل  بعض النَاس أيتيك
 أبن يتأدب معه.

دب، وإذا عابك أحٌد ابألدب فكم من رجٍل صاحل ُعيِ ب فيا أحبيت لنكن فيما بيننا وندعوا غريان حريصني على األ
 لس لف وسلكه املشايخ األبرار فإَن هذا أمٌر انفع جًدا.بصالحه، ما يضرك مادمت على طريق صحيح سلكه علماء ا

ق يف فالشاهد أان أقول اي إخوة، من األدب الذي نتعلمه يف طلب العلم أاَل نعجل يف نقد كالم العلماء فهم أعلم وأد
 كالمه، ال عيب يف األلفاظ، لكن ال يعين أَنم معصومون، قد يكون بعد الَنظر الدقيق يتبنَي أَن العامل هذا أخطأ يف

أن يقال أنَه أخطأ مع األدب معه، كما نقول هذا مع األئمة األربعة وغريهم، بل قد يصل األمر إىل الصحابة نقول 
 صواب.هذا راجح وهذا مرجوح هذا خطأ وهذا 
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يف هذه ولكن املخطئ ال يسقط عن حد الفضل واألجر، واملصيب ينال فضل اإلصابة يف هذه املسألة وأجر اإلصابة 
 املسألة. 

 قال رمحه هللا : 

 ويصل إىل درجة احلسن إذا تعددت طرقه على وجه جيِب بعضها بعًضا ويسمى حسًنا لغريه.

 ضعفه وتعددت طرقه حبيث جيرب بعضها بعًضا.هذا احلسن لغريه وهو الضعيف الذي مل يشتد 

وجٍه جيرب بعضها بعًضا، ويقوي بعضها الضعيف الذي مل يشتد ضعفه شديد الضعف ما يتقوى، وتعددت طُرقه على 
 بعًضا فتحَصل عندان مخسة أقسام:

 الصحيح لذاته، والصحيح لغريه، واحلسن لذاته، واحلسن لغريه والضعيف؛ هذه أقسام خرب اآلحاد.

 وأَما املتواتر فكما تقدم كله صحيح.

قسم إىل متواتر وآحاد وبينا معىن املتواتر وبينا الزلنا مع قسم األخبار وقد تقدم معنا يف اجمللس السابق أن األخبار تن
معىن اآلحاد وبينا أقسام اآلحاد وأن اآلحاد ينقسم إىل ثالثة أقسام من حيث اجلملة ومخسة من حيث التفصيل 

إىل صحيح وحسن وضعيف والصحيح ينقسم إىل قسمني: صحيٍح لذاته وصحيٍح لغريه، واحلسن ينقسم إىل فينقسم 
ته وحسٍن لغريه، وذكران أن هذا التقسيم أعين تقسيم اخلرب إىل متواتر وآحاد، إنا هو من حيث قسمني: حسٍن لذا

فهو حجة يف مجيع أمور الدين، وأن التفريق القوة، أما من حيث االحتجاج فإن العربة ابلثبوت، فحيثما ثبت احلديث 
َِهل السنة بني املتواتر واآلحاد يف االحتجاج ليس من طريقة السلف الصاحل رضوا ن هللا عليهم، وليس من طريقة ا 

واجلماعة، وإنا أحدثه أهل األهواء وآخر ما تكلمنا عنه مسألة تقسيم اآلحاد إىل األقسام اليت ذكرانها، فنتم ماذكره 
 شيخ من أقسام اخلرب وما يتعلق به مث ننتقل إىل مابعده إن شاء هللا .ال
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 : -عاىلرمحه هللا ت-فيقول اإلمام إبن عثيمني

 وكل هذه اْلقسام حجة سوى الضعيف فليس حبجة، لكن ال أبس بذكره يف الشواهد وحنوها، 

حلديث فإنه حجة عند أهل السنة تقدم معنا معاشر الفضالء أن العربة يف االحتجاج ابلثبوت، فحيثما ثبت ا
وأهل القرون املفضلة،  -وسلمصلى هللا عليه -واجلماعة، وقد دلت على ذلك األدلة وأطبق عليه صحابة رسول هللا

وإنا خالف يف ذلك أهل البدع واألهواء، فاحلديث الثابت سواء كان من ابب املتواتر أو من ابب اآلحاد حجة يف 
يث االحتجاج إما ثبوٌت للحديث فيكون حجة، وإما أن يكون ضعيفاً فال يكون حجًة، الدين كله، فاملسألة من ح

الفقهاء يرون أن احلديث الضعيف حجة إذا مل يوجد دليل غريه، وبعضهم فاحلديث الضعيف ليس حجة وبعض 
س بذكر  يقدمه على القياس، لكن الذي عليه اجلمهور أن احلديث الضعيف ليس حجًة، ولكن عند احملدثني الأب

أن احلديث الضعيف يف ابب الشواهد واملتابعات حىت لو كان صاحب الكتاب يلتزم الصحة فيما روى، فإنه الأبس 
 يذكر احلديث الضعيف يف ابب الشواهد واملتابعات، والشواهد: مجع شاهد،

انيد احلديث من طريق والشاهد: هو متابعة الصحايب لصحايٍب آخر يف منت احلديث لفظاً ومعىًن، وفائدهتا تقوية أس
 صحايب آخر  فتزيد ثبوت احلديث قوًة إىل قوته، 

اوي غري الصحايب غريه يف رواية احلديث، وملا كان الغرض من الشواهد واملتابعات مجع: متابعة، وهي موافقة الر 
ون ضعيفة، لكن واملتابعات التقوية فإنه اليلتزم فيها الصحة، فبعض الشواهد واملتابعات تكون صحيحًة وبعضها تك

س بذكر احلديث ملا كان الغرض منها التقوية فإن احملدثني اليلتزمون فيها يعين الصحة، وأم ا عند الفقهاء فالأب
الضعيف عند االستدالل تبعاً لغريه من األدلة يعين ذكرت لكم أن مجهور العلماء يَ َرْون أن احلديث الضعيف ليس 

ألدلة أخرى اثبتة فإنم يتساهلون يف هذا و يروون ويذكرون احلديث  حجة لكن إذا كان احلديث الضعيف اتبعا
يذكرونه يف ضمن األدلة غري أنه ينبغي أن نتنبه إىل أمر وهو أن تضعيف الضعيف يف األدلة ال يعتمدون عليه ولكنهم 

الفقيه حبديث احلديث وحتسينه وتصحيحه أمر اجتهادي فال حيكم على العلماء برأي عامل يف احلديث، فقد يستدل 
أو صححه، مث   يرى أنه صاحل إما مثال ألن أاب داوود رواه وسكت عنه فريى أنه صاحل أو ألن الرتميذي رواه وحسنه
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أييت عامل آخر من أهل الفن كاإلمام األلباين فيضعف احلديث فاملسألة هنا إجتهادية، فال يعاب الفقهاء بذكرهم 
يفها يف ضمن يعين يف األدلة املستقلة، أما ذكر احلديث الضعيف يف أحاديث اختلف العلماء يف تصحيحها وتضع
فقهاء يذكرونه وهذا ال يعاب به الفقهاء، وهذا ال يعين أن الفقهاء أحياان ضمن األدلة وتبعا لألدلة فهذا صنيع أكثر ال

هذا قليال يف أعين بعضهم يستند إىل حديث ضعيف قد يتفق على ضعفه بل قد ال يوجد يف كتب السنة وإن كان 
 صنيع الفقهاء.

احلديث الضعيف يف األدلة   إذن احملدثون يذكرون احلديث الضعيف يف ابب الشواهد واملتابعات، والفقهاء يذكرون
تبعا لغريه من األدلة، وبعضهم كما قلت لكم إذا مل جيد دليال من القرآن والسنة فإنه حيتج ابحلديث الضعيف وإن كان 

ْون أن ما أسند إىل النب صلى هللا عليه وسلم أوىل ابالحتجاج من القياس وحنوه وإن كان هذا يعلم ضعفه، ألنم يَ رَ 
 ر وليس عليه أكثر العلماء.مرجوحا فيما يظه

 قال رمحه هللا تعاىل: 

 صيغ اْلداء 

 للحديث حتمل وأداء، فالتحمل أخذ احلديث عن الغري، واْلداء إبالغ احلديث إىل الغري.

هو معلوم مدرك أيها الفضالء ينقل عن الغري و يؤدى إىل الغري، اخلرب ينقله اإلنسان عن غريه ويؤديه إىل اخلرب كما 
ذلك البد يف اخلرب من حتمل وأداء، فالتحمل هو نقل احلديث عن الشيخ أو إن شئت قل نقل احلديث عن غريه، ول

صل أنا ال تدخل على غري لكنه شائع فالتحمل هو الغري وإن كن ا يف احلقيقة نتحرج من إدخال ال على غري ألن األ
 ديث للتلميذ أو قل رواية احلديث للغري. نقل احلديث عن الشيخ أو نقل احلديث عن الغري، واآلداء رواية احل

 قال رمحه هللا:

 ولألداء صيغ منها .
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به األصوليون كثريا ألنه ال نعم هذا املبحث اي إخوة من مباحث احملدثني وليس من صنعة األصوليني ولذلك ال يهتم 
هللا عليه وسلم فأداء احلديث له  أثر له يف األحكام، ولكن يهتم به احملدثون لدقتهم يف رواية األحاديث عن النب صلى 

 صيغ تلتزم يف نقل احلديث.

 قال رمحه هللا تعاىل:

 أوال حدثِن ملن قرأ عليه الشيخ . 

يخ وحده يقول أخربين و مسعت الشيخ أو أمسعين أو أنبأين وحدثنا نعم، حدثين، ومسعت وأنبأين ملن مسع من الش
مع غريه فإذا كان التلميذ يف حلقة والشيخ حيدثهم إما من حفظه  وأمسعنا ومسعنا وأخربان وأنبأان ملن مسع من شيخه

 وإما من كتابه فإنه يروي بصيغة اجلمع وإذا كان يسمع من الشيخ وحده فإنه يروي بصيغة املفرد 

 ل رمحه هللا َثنيا: قا

  أخِبين مبن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ
أن يقول أخربين الشيخ إذا مسع من الشيخ إما من حفظ الشيخ أو من  أي هذه الصيغة صاحلة للطرفني يصلح للراوي

كتابه ويصلح أن يقول أخربين الشيخ إذا قرأ هو على الشيخ أحاديث يرويها الشيخ كما كان التالميذ يصنعون مع 
أخربين فهذه الصيغة الك رمحه هللا فيصح هنا أن يقول التلميذ اإلمام مالك رمحه هللا فإن التالميذ يقرؤون املوطأ على م

 صاحلة للطرفني 

 قال رمحه هللا َثلثا:

 أخِبين إجازة أو إجازة ِل ملن روى ابإلجازة دون القراءة و اإلجازة إذنه  

ابإلجازة، فإذا قال نعم يعين يقيد هذا ابإلجازة فيقول أخربين إجازة أو أجاز يل و عند املتأخرين خيصون صيغة أنبأين 
 يروي ابإلجازة هذا صنيع كثري من املتأخرين  أنبأين فمعىن ذلك أنه
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 قال رمحه هللا :

 واإلجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه و إن َل يكن بطريق القراءة .
 

مروايته، فإذا أجاز اإلجازة يف اللغة تدور معانيها على اإلذن و يف االصطالح أن أيذن الشيخ لغريه أبن يروي عنه 
ي املروايت فهذه إجازة سواء كان ذلك يف كتب كأن أيذن له أن يروي كتااب معينا أو كان ذلك الشيخ للتلميذ أن يرو 

 مطلقا ملروايته و مؤلفاته فهذه اإلجازة 

 قال رمحه هللا :

فال حُيكم فيها ابالتصال رابعا: العنعنة وهي رواية احلديث بلفظ عن وحكمها االتصال إال من ُعرف ابلتدليس  
 تحديث . إال أن يصرح ابل

نعم من صيغ الرواية عن، فيقال عن فالن عن فالن عن فالن وهذه األصل فيها أنا على االتصال وصيغة صحيحة 
إال من ُعرف ابلتدليس فإنه إذا عنعن ُيضعف حديثه وال حُيكم فيها ابالتصال إال أن ُيصرح ابلتحديث ولو يف طريق 

عن فإن حديثه ضعيف، إال إذا صرح ابلتحديث فقال حدثين يعين مثال ابن إسحاق من املدلسني فإذا عنأخرى 
أخربين ولو يف طريق أخرى فإذا وجدان أن ابن إسحاق يف إسناد عنعن لكن يف إسناد آخر للحديث صرح ابلتحديث 

ِعن ثقة،غري مدلِ س كيحي بن معني وحنوه عن شيخه عن نفس الشيخ فإن احلديث حُيكم له ابالتصال أما إذا كان املعن
 هذا حُيكم حلديثه ابالتصال مطلقا إذا عنعن .ف

 قال رمحه هللا :

 هذا وللبحث يف احلديث وِروايته أنواع كثرية يف علم املصطلح وفيما أشران إليه كفايٌة إن شاء هللا تعاىل 
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 اإلمجاع

 

 قال رمحه هللا اإلمجاع تعريفه: اإلمجاع لغة : العزم واالتفاق 

طبعا ملا فرغ الشيخ من الدليل الثاين وهو السنة انتقل إىل الدليل الثالث من األدلة املتفق اإلمجاع يف اللغة اي إخوة 
قال تعاىل }فأمجعوا أمركم{ أي  عليها وهو اإلمجاع، واإلمجاع يف اللغة : العزم املَصمم عليه أي العزم الذي ال تردد فيه

ق يقال أمجع القوم على كذا أي اتفقوا، أمجع القوم على اعزموا عزما جازما كذلك من معاين اإلمجاع يف اللغة االتفا
 السفر أي اتفقوا على السفر . 

 قال رمحه هللا:

 واصطالحا : اتفاق جمتهدي هذه اْلمة بعد النب صلى هللا عليه وسلم على حكم شرعي  

مع اختالف وزيدوا حىت يكون التعريف صحيحا يف عصر من العصور وقول الشيخ اتفاق أي احتاد قوهلم ولو 
املقصود اي إخوة أن جيتمعوا  أمكنتهم ولو مل يلتقوا ولو مل يتواطؤوا على القول لكن احتَد قوهُلم فهذا اتفاق يعين ليس

ويتفقوا فيما بينهم وإنا املقصود ابالتفاق أن كلمتهم يف احلُكم جتتمع فتتِحد فيحصل هبذا االتفاق، ونقرأ ما شرح به 
 الشيخ ونعلق عليه .

 رمحه هللا تعاىل : قال

 فخرج  بقولنا اتفاق وجود ِخالف ولو من واحد فال ينعقُد معه اإلمجاع 

ية اإلمجاع مبنية على عدم اجتماع  يقول الشيخ )خرج بقولنا اتفاق وجود خالف من اجملتهدين ( وذلك ألن ُحجِ 
لعلم يقولون إن خمالفَة جمتهٍد واحٍد األمة على ضاللة فإذا خالف واحد من العلماء انتفى ذلك ولذلك كثري من أهل ا
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اثنان هل يقدح هذا يف اإلمجاع حمل ِخالف بني َتقدُح يف اإلمجاع وإن كانت املسألة نزاعية إذا خالف واحد أو 
األصوليني لكن كثريا من العلماء يقولون إذا خالف واحد أو اثنان قدَح ذلك يف اإلمجاع وانتفى اإلمجاع ملاذا؟ ملا 

حجيُة اإلمجاع مبنية على أن أمة حممد صلى هللا عليه وسلم ال جتتمع على ضاللة فإذا خالف عاملٌ واحد ذكرته لكم ،
وقال كذا ،انتفى اجتماع األمة على ضاللة لو كان قول األكثرين ضاللًة ألن الواحد  قد قال ابحلق فيقدح ذلك يف 

ا خالف واحٌد وُعلم خالفه يف عصر اإلمجاع فإن  هذا يقدُح اإلمجاع وهذا األظهر وهللا أعلم أنه يَقدُح يف اإلمجاع ،فإذ
 يف اإلمجاع .

 قال رمحه هللا :

 جمتهدي العوام واملقلدون ،ال يعتِب وفاقهم وال خالفهم  وخرج بقولنا

 

جون عنه )خرج بقولنا جمتهدي العوام واملقلدون ( العوام عامة الناس واملقلدون هم العلماء الذين التزموا التقليد وال خير 
والشاهد أن املعترب يف وال اجتهاد هلم وإنا قي دوا أنفسهم مبذهب معني فهؤالء هم قصروا أنفسهم عن درجة االجتهاد  

اإلمجاع إنا هو اتفاق اجملتهدين الذين اجتمعت فيهم شروط االجتهاد أما العوام واملقلدون ومن قُصر عن درجة 
ع ألن الكالم عن األحكام الشرعية وال مدخل يف إثبات االحكام الشرعية  االجتهاد فإن خالفهم ال يؤثر يف اإلمجا 

قلدون ومن كان دون اجملتهدين فال مدخل هلم يف إثبات األحكام الشرعية فاملعترب يف إال للمجتهدين أما العوام وامل
لكبار بقول الصغار أو من اإلمجاع هو كالم اجملتهدين وهبذا تعرف رعاك هللا خطأ من خيالف ما يتفق عليه العلماء  ا

كلهم يقولون كذا  لكن أان سألت إمام   ال يبلغ درجة النظر واالجتهاد، فبعض الناس مثال قد أييت ويقول نعم العلماء
 املسجد  وإمام املسجد قال كذا فالعلماء اختلفوا فأان آخذ  بقول من يظهر يل ..

ن األمة بدأ بعض أفرادها يفرطون يف قضية أخذ األحكام ال.. إمام املسجد مع فضله ليس من أهل النظر ولألسف أ
عن األحكام اليت دون هذا وإنا نوازل األمة أيخذونا عن  فيأخذون أحكام نوازل األمة فضال يعين ال نتحدث

الصغار ومن مل يشهد هلم ابستحقاق الفتوى  فيتصلون يف شأن الدماء بفالن وفالن ويسجلون وينشرون وهو ليس 
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على لو أفىت ليس أهال ألن يفيت يف نوازل األمة فهو ليس من أهل االجتهاد والنظر يف هذه النوازل فينبغي  أهال حىت
األمة أن تدرك هذه القضية وأن األمور اليت هي نوازل األمة ال يرجع فيها إال إىل اجملتهدين أو من ُشهد له حبسن 

وإحسان أمور النظر يف الوقائع النازلة يف نوازل األمة  الفتوى وقوة النظر يف األمور وُعرف إبحسان أصول الفقه
 اع إنا هم اجملتهدون  الذين ُوجدت فيهم شروط االجتهاد .الشاهد أن املعترب ِوفاقهم وخالفهم يف اإلمج

 قال رمحه هللا :

 وخرج بقولنا هذه اْلمة إمجاع غريها فال يعتِب  

ألن األدلة مقيدة إبمجاع أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  كما  فالكالم عن إمجاع أمة حممد صلى هللا عليه وسلم
 سيأتينا إن شاء هللا 

 قال رمحه هللا :

وخرج بقولنا بعد النب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم اتفاقهم  يف عهد النب صلى هللا عليه وسلم فال يعتِب 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير  نه دليال ْلن الدليل حصل  بسنة النب صلى هللاإمجاعا من حيث كو 

وبذلك إذا قال الصحاّب كنا نفعل أوكانوا يفعلون كذا على عهد النب صلى هللا عليه وسلم كان مرفوعا حكما 
 ال نقال لإلمجاع 

مجاع ألنه يُرجع إىل النب صلى هللا عليه هذا واضح ففي زمن النب صلى هللا عليه وسلم مل تكن هنالك حاجة لإل
م يف مجيع  أمور الدين فاالحتجاج يف ذاك الزمان  إنا هو ابلقرآن وبقول  النب صلى هللا عليه وسلم وقد أمجع وسل

 العلماء على أنه ال إمجاع  يف زمن النب صلى هللا عليه وسلم ومعىن )ال إمجاع (أي ال إمجاع من جهة كونه دليال  يف
هللا عنهم كانوا يرجعون إىل النب صلى هللا عليه وسلم يف األحكام  زمن النب صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضوان

فلم تكن هناك حاجة لإلمجاع، إذا نعلم أن العلماء متفقون على أن اإلمجاع من جهة كونه دليال مل يكن يف زمن النب 
اإلمجاع ووقع بعد موت  عليه وسلم أمته على أن اإلمجاع حجة وقد وجد صلى هللا عليه وسلم وإنا دل النب صلى هللا
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النب صلى هللا عليه وسلم وأول إمجاع عرفناه هو إمجاع الصحابة على نصب من يقوم أبمر املسلمني ووجوب نصب 
ى خالفة أيب خليفة للمسلمني هذا أول إمجاع علمناه حيث أمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على ذلك مث اإلمجاع عل

اع على قتال املرتدين هذه أوائل اإلمجاع اليت علمناها وقد وقعت بعد موت النب بكر الصديق رضي هللا عنه مث اإلمج
صلى هللا عليه وسلم مباشرة أما األول والثاين فقد وقعا قبل أن يدفن النب صلى هللا عليه وسلم فهذا هو اإلمجاع أنه 

 عليه وسلموقع بعد موت النب صلى هللا 

 قال رمحه هللا تعاىل :

على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فال مدخل له هنا إذ البحث يف اإلمجاع  وخرج بقولنا 
 كدليل من أدلة الشرع.

يعين أن اإلمجاع البد أن يكون على حكم شرعي ملاذا ؟ ألن حجية اإلمجاع تقوم على أن األمة ال جتتمع على ضاللة 
 احلكم العقلي املدعى قد يكون خطأ وقد يكون صوااب رع ليس فيه ضاللة وحق وإنا فيه خطأ وصواب يعينوغري الش

احلكم العادي حبكم العادة قد يكون خطأ وقد يكون صوااب، احلكم الدنيوي ومسائل الدنيا قد تكون خطأ وقد 
لى حكم شرعي وبعض األصوليني أيىب تكون صوااب وهذه ليست من مسائل اإلمجاع وإنا اإلمجاع البد أن يكون ع

قول على أمر من األمور أي أمر اتفق عليه اجملتهدون فهو إمجاع لكن الذي ذكره الشيخ هو األدق وهللا هذا ويعمم وي
أعلم وهو األصوب فيما يظهر يل زدان يف عصر من العصور ألن لو مل نذكر هذا القيد ملا وجد إمجاع لو مل نذكر هذا 

ع عصورها وهذا ال يتحقق فنقول يف عصر من العصور أطلقناه معناه أنه البد أن جتتمع األمة يف مجيالقيد ألن لو 
فإذا حصل االتفاق يف عصر من العصور فقد انعقد اإلمجاع وكان حجة على من بعدهم فليس ألحد أن أييت ويقول 

ه قد اجتمعو يف عصر من العصور على قول أان جمتهد وأخالف من تقدمين فلم نتفق حنن اجملتهدين، نقول له ما دام أن
 أن ختالف إذا جئت يف عصر آخر  فليس لك

 قال رمحه هللا تعاىل: 

 واإلمجاع حجة ْلدلة منها 
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اإلمجاع حجة ودليل شرعي معترب وال جيوز ألحد أن خيالفه اإلمجاع حجة ودليل شرعي معترب دليل قوي جدا وال   
اع يف ثبوت اإلمجاع أما إذا ثبت  ء على أن اإلمجاع حجة ودليل وإنا قد يقع النز جيوز ألحد أن خيالفه وقد اتفق العلما

ابإلمجاع فإن العلماء متفقون على أنه حجة وعلى أنه دليل وعلى أنه ال جيوز ألحد أن خيالفه وقد دل على ذلك 
 أدلة كثرية ذكر الشيخ بعضها 

 قال رمحه هللا :

عالْ  ِلكا جا ذٰا اأوال قوله تعاىل ﴿ واكا دا طًا لهِتاُكونُوا ُشها ءا عالاى النَّاِس﴾ فقوله شهداء على الناس يشمل نااُكْم ُأمًَّة واسا
 الشهادة على أعماِلم وعلى أحكام أعماِلم والشهيد قوله مقبول

 
نعم هذه اآلية حيتج هبا العلماء على حجية اإلمجاع يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا﴿ الوسط العدل اخليار﴾  

هم قال خيار وال تنايف بني املعنيني لذلك يقول شيخ اإلسالم هذا هو تفسري السلف للوسط بعضهم قال عدول وبعض
ابن تيمية   ﴿الوسط العدل اخليار﴾ وقد جعلهم هللا شهداء على الناس وأقام شهادهتم مقام شهادة رسول هللا صلى 

ال وجبت ليه وسلم مر عليه جبنازة فأثنوا عليها خريا فقهللا عليه وسلم وقد ثبت يف الصحيح أن النب صلى هللا ع
وجبت مث مر عليه جبنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت فقالوا اي رسول هللا ما قولك وجبت وجبت قال هذه 

اء هللا يف اجلنازة أثنيتم عليها خريا فقلت وجبت هلا اجلنة وهذه اجلنازة أثنيتم عليا شرا فقلت وجبت هلا النار أنتم شهد
ه اجلملة األخرية أنتم شهداء هللا يف األرض يقول فإذا كان الرب قد جعلهم األرض الشيخ أورد احلديث من أجل هذ

شهداء مل يشهدوا بباطل ما دام أن هللا جعلهم شهداء وقبل شهادهتم فإنم مل يشهدوا بباطل فإذا شهدوا أن هللا أمر 
باطل أو خطأ مل يكونوا قد نى عن شيء فقد نى عنه ولو كانوا يشهدون ببشيء فقد أمر به وإذا شهدوا أن هللا 

 شهداء هللا يف األرض فوجه الداللة من هذه اآلية من وجوه 

الوجه األول أن هللا أخرب أن هذه األمة وسط والوسط هم العدول األخيار والعدول األخيار حمال أن جيتمعوا على 
 ا كانوا عدوال وملا كانوا خيارا ضاللة إذ لو اجتمعوا على ضاللة مل
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أن هللا جعلهم شهداء على الناس كما كان النب صلى هللا عليه وسلم شهيدا على الناس فاهلل جعلهم  الوجه الثاين
شهداء على الناس وقبل شهادهتم بل وجعل شهادهتم مكان شهادة النب صلى هللا عليه وسلم فدل ذلك على أن ما 

 ة من هذه اآلية ذا شهدوا أن احلكم كذا فهو حق فهذا وجه الدالليشهدون به مجيعا حق فإ

 قال رمحه هللا تعاىل :

ْيٍء ف اُردُّوُه ِإىلا اَّللَِّ واالرَُّسوِل﴾ دل على أن ما اتفقوا عليه حق    َثنيا قوله تعاىل ﴿فاِإن ت اناازاْعُتْم يف شا
ُسوِل﴾ مفهومها إن اتفقتم على شيء  يِف َشْيٍء فَ ُرد وُه ِإىَل اَّلَلِ َوالرَ وجه الداللة من هذه اآلية أن هللا قال ﴿فَِإن تَ نَاَزْعُتمْ 

فهو حق ال حتتاجون فيه إىل دليل فهذه األمة بعد موت النب صلى هللا عليه وسلم ال ختلو من حالني إما أن تتفق 
 دليل . على شيء فيكون قوهلا حقا ال حتتاج فيه إىل رجوٍع إىل دليل وإن كان اتفاقها عن

 رجوع إىل الدليل ؛ فدل ذلك على أن األمة إذا اتفقت فقوهلا حقٌّ .وإما أن تتنازع يف شيٍء فيجب عليها ال

ومن أقوى األدلة من القرآن وهو الدليل الذي اعتمد عليه اإلمام الشافعي واإلمام الشافعي شيخ األصوليني ومقَدُمهم 
ُسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ َبنَيَ َلُه اهْلَُدى أصول الفقه قول هللا عز وجل : ﴿َوَمن ُيَشاِقِق الرَ وحامل رايتهم فهو أول من أَلف يف 

 [115َويَ َتِبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِ ِه َما تَ َوىَل َوُنْصِلِه َجَهَنَم َوَساَءْت َمِصريًا ﴾ ]النساء : 

سلم فيكون ذلك من ع غري سبيل املؤمنني كمشاَقة الرسول صلى هللا عليه و ووجه الداللة أن هللا عز وجل جعل ات ِبا 
أشد اجلرم وأعظم احلرام فإذا اتفق املسلمون على شيٍء فمن اتَبع غري سبيلهم كان مرتكبًا حلراٍم شديد احلرمة ؛ فدل 

 ذلك على وجوب لزوم ما يتفقون عليه.

 يف دنياه . ذا الوعيد الشديد ؛ ﴿ نُ َولِ ِه َما تَ َوىَل ﴾ فيضيعوقد توعد هللا من اتَبع غري سبيل املؤمنني هب

﴿َوُنْصِلِه َجَهَنَم َوَساَءْت َمِصريًا ﴾ ؛ فيكون مصريه يف ُأخراه إىل النار فدل ذلك على وجوب لزوم صراط املسلمني  
 وما اتفق عليه املسلمون فإنه سبيلهم وصراطهم فال جتوز خمالفته. 

 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

483 

 تعاىل :قال رمحه هللا 

 ال جتتمع أميت على ضاللة( .َثلثًا : قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : ) 

هذا دليٌل من السنة على ُحجَية االمجاع ، فقد جاء عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ) إن هللا 
يد هللا مع اجلماعة (  رواه الرتمذي على ضاللة ، و  -أو قال : أمة حممد صلى هللا عليه وسلم  -ال جيمع أميت 

 وصححه األلباين.

 ه الداللة من هذا احلديث من وجهني :ووج

• الوجه األول : أن النب صلى هللا عليه وسلم قال : )إن هللا ال جيمع أميت على ضاللة( ؛ وهذا خرب صدٍق من 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

األرض ومن عليه وسلم على ضاللة ولن جتتمع على ضاللة حىت يرث هللا  فوهللا ما اجتمعت أمة حممد صلى هللا
 عليها ، فدل ذلك على أن األمة إذا اجتمعت على شيء فهو حقٌّ ، واحلق جيب لزومه . 

• والوجه الثاين : أن النب صلى هللا عليه وسلم قال : ) ويد هللا مع اجلماعة( ؛ فدل ذلك على أن ما اجتمعوا عليه 
 هللا معه، ومن كانت يد هللا معه فهو حقٌّ جيب لزومه. فإن يد 

ا قال النب صلى هللا عليه وسلم : ) سألت هللا عز وجل أن ال جيمع أميت على ضاللة فأعطانيها ( رواه أمحد وهو أيضً 
اللة( رواه صحيح لغريه كما ذكر األرانؤوط وغريه ، وقال صلى هللا عليه وسلم : ) إن هللا أجار أميت أن جتتمع على ض

 ابن أيب عاصم وحسنة األلباين بطرقه.  

لداللة هو وجه الداللة من احلديث املتقدم يف الوجه األول ؛ وهو أن هذه األمة ال جتتمع على ضاللة ، فإذا ووجه ا
اجتمعت على شيء فهو حق كذلك مما استدل به اإلمام الشافعي على حجية اإلمجاع األدلة الكثرية اآلمرة  

 اع ولزوم اجلماعة ابالجتم
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 جة ألن هذا يدخل يف األمر بلزوم اجلماعة قال الشافعي دلت على أن إمجاع األمة ح

 قال رمحه هللا تعاىل :

رابعا أن نقول إمجاع اْلمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون ابطال فإن كان حقا فهو حجة وإن كان 
أمر  أكرم اْلمم على هللا منذ عهد نبيها إىل قيام الساعة على ابطال  فكيف جيوز أن جتتمع هذه اْلمة اليت هي

 ابطل ال يرضى به هللا هذا من أكِب احملال

يقول الشيخ هذا دليل من النظر على حجية اإلمجاع فنقول إمجاع أمة حممد صلى هللا عليه وسلم على شيء ال خيلو 
 من حالني 

كن ا فإنه جيب أن أنخذ ابحلق وإن كان ابطال فهذا حمال ال ميإما أن يكون حقا وإما أن يكون ابطال فإن كان حق
أن جتتمع خري األمم اليت اختارها هللا عز وجل لتكون أمة أشرف األنبياء صلى هللا عليه وسلم على ابطل ال يرضي 

وقضية  رهبا سبحانه وتعاىل وتعمل بذلك وال يظهر فيها احلق وال يعرف فيها احلق فإن هذا من احملال بقيت شبهة
نم قد اتفقوا وهذا وإن كان فيه كالم لبعض العلماء املتقدمني على حجية اإلمجاع وهي قول بعضهم ما الذي يدرينا أ

إال أن هذا يف احلقيقة مردود من جهة أان إذا علمنا اتفاق العلماء على قول ومل نعلم خالفا فإان ندرك أن هذا هو 
م به أصال فضال يف األمة فقول بعضهم رمبا وجد جمتهد يف  الصحراء ومل نعلاحلق ألن احلق ال ميكن أن يكون مغمورا 

عن العلم حبكمه وقوله  قول مردود ألن احلق البد أن يظهره هللا وقد جاء قول النب صلى هللا عليه وسلم ال تزال 
لم وأن يكون صاحب احلق طائفة من أميت على احلق ظاهرين حىت أييت أمر هللا فال ميكن أن يكون احلق مغمورا ال يع

ة احلق يف هذه األمة أن يكون ظاهرا ال يضره من خالفه وهبذا نعلم أن اإلمجاع إذا مغمورا ال يعلم  لألمة كلها بل صف
 ثبت دليل شرعي قوي وحجة جيب التزامها وال جيوز ألحد أن خيالفه .
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وهو: اإلمجاع: وقد تقدم معنا أن اإلمجاع هو اتفاق والزلنا معاشر الفضالء مع الدليل الثالث من األدلة املتفق عليها 
أمة حممد صلى هللا عليه وسلم بعد وفاته علي حكم شرعي يف عصر من العصور وشرحنا هذا التعريف وبينا  جمتهدي

 شيئا من األدلة الكثرية الدالة على أن اإلمجاع حجة ووقفنا عند رأس الكالم عن أنواع اإلمجاع 

 

 صول :ثيمني رمحه هللا تعاىل يف كتابه النافع اْلصول من علم اْلفيقول اإلمام ابن ع

 أنواع اإلمجاع : اإلمجاع نوعان : قطعي وظِن 

 نعم يعين أن اإلمجاع من جهة ثبوته أن اإلمجاع من جهة نوعان فيكون قطعيا ويكون ظنيا .

 قال رمحه هللا :

كاإلمجاع على وجوب الصلوات اخلمس وحترمي الزان وهذا  أوال : فالقطعي ما يعلم وقوعه من اْلمة ابلضروره  
 د ينكر ثبوته وال كونه حجة ويكفر خمالفه إذا كان ممن ال جيهله .النوع ال أح

اإلمجاع القطعي هو ما جيزم فيه حبصول االتفاق وجتتمع فيه الشروط ما جيزم فيه حبصول االتفاق من اجملتهدين  
أحد فيصري  القطعي يكون معلوما لعموم األمة لعلمائها وعامتها ال يراتب فيه وجتتمع فيه الشروط، وهذا اإلمجاع

معلوما من الدين ابلضرورة وال ينكره إال أحد الطرفني: إما جاهل ممن كان شأنه أن جيهل مثل هذا كحديث العهد  
ملواريث  فإن فيها إمجاعا ابإلسالم أو لكون اإلمجاع القطعي غري مشهور بني الناس لقلة اجلاجة إليه كبعض مسائل ا

نم ال حيتاجون إىل هذه املسائل وإذا احتاجوا إليها رجعوا إىل العلماء قطعيا ومع ذلك جيهلها كثري من الناس أل
العارفني ابملواريث فهذا يقع فيه اجلهل فمنكر هذه اإلمجاعات القطعية لوجود اجلهل هذا معذور وال يكفر ولكنه يعلم 

ن اإلمجاع القطعي وإما مكابر: ألمر حمل إمجاع قطعي من العلماء، فهذا أحد الطرفني اللذين ينكراو يبني له أن هذا ا
منكر ملا علم من الدين ابلضرورة فيكون كافرا بذلك ألنه أنكر ما علم من الدين ابلضرورة سواء كان هذا يف املسائل 

مجاع على هذه األحكام معلوم لدى مجيع الكبار كوجوب الصالة مثال، وحرمة الزان، وحرمة شرب اخلمر، فاإل
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حكام ومل يكن جاهال حقيقة فإنه يكفر هبذا اإلنكار وكذلك إذا كانت املسائل أخف املسلمني فمن أنكر هذه األ
من هذه املسائل كسنية السواك يف اجلملة ككون السواك مثال سنة يف اجلملة  فهذه املسألة مثال أخف من مسألة 

ري وجود جهل حقيقي  يها إمجاع قطعي معلوم لدى عامة املسلمني، فإنكار هذا األمر من غوجوب الصالة لكن عل
يكون كفرا ألنه إنكار ملا علم من الدين ابلضرورة من غري مانع مينع من هذا التكفري ومما ينبغي التنبيه عليه أن احلكم 

يوجد إمجاع قطعي مل نعرف أدلته من الكتاب  اجملمع عليه إمجاعا قطعيا البد أن تعرف أدلته من الكتاب والسنة فال
لكتاب والسنة معلومة فيكون ذلك من تظافر األدلة مثال عندما نقول إن الصالة واجبة فإن والسنة بل أدلته من ا

الدليل من الكتاب والسنة معلوم على وجوب الصالة مث نضيف إىل هذه األدلة دليل اإلمجاع القطعي على أن الصالة 
وم يكفر خمالفه كما يكفر خمالف النص :" والتحقيق أن اإلمجاع املعل-رمحه آهلل-شيخ اإلسالم ابن تيمية واجبة يقول

برتكه لكن هذا ال يكون إال فيما علم ثبوته أو ثبوت النص به وأما العلم بثبوت اإلمجاع يف مسألة ال نص فيها فهذا 
مجاع القطعي الذي من أنكره كان كافرا ال بد أن تكون أدلته  ال يقع وأما غري املعلوم فيمتنع تكفريه"واملقصود أن اإل

كتاب والسنة معلومة فلو وجدان إمجاعا ال نعرف دليله من الكتاب والسنة فإن هذه عالمة وأمارة على أنه ليس  من ال
 إمجاعا قطعيا وإنا يكون من اإلمجاعات الظنية.

 قال رمحه هللا تعاىل :

ذلك قول شيخ  واالستقراء وقد اختلف العلماء يف  إمكان ثبوته وأرجح اْلقوال يفوالظِن ال يعلم إال ابلتدبر  
اإلسالم ابن تيمية رمحه آهلل تعاىل حيث قال يف العقيدة الواسطية:)واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 

 الصاحل إذ بعدهم كثر االختالف وانتشر يف اْلمة(

ذلك الخنرام ول االتفاق وإنا يظن ما ال جيزم فيه حبصول االتفاق وإنا يظن و اإلمجاع الظين هو ما ال جيزم فيه حبص
 شرط من شروط اإلمجاع أو للخالف يف كونه إمجاعا كاإلمجاع السكويت أو ألنه يبىن على التتبع واالستقراء.

إمجاع واإلمجاع الظين فال يعلم إال بتتبع الكتب ، واستقراء كالم العلماء حىت يُعرف هل هناك إمجاع أو ليس هناك 
ون ظاهرا ومل يعلم ماخيالفه، ومل يظهر لألمة ماخيالفه هو حجة ، وإن حجة واألصل فيه أنه حجة مادام احلكم املظن
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كان ظنيا ألن احلق من صفاته أن يكون ظاهرا فإذا مل يظهر لألمة سوى هذا القول ، ومل يظهر له خمالف من األقوال 
اهرًا وإن قل ق فإان نقول : لوكان هناك حقٌّ غري هذا القول الذي عرف ، لكان ظ، فإن هذا يدل على أنه احل

القائلون به لكن ملا مل يظهر لألمة قول خيالف هذا اإلمجاع الظين فإن هذا اإلمجاع هو احلق وهو احلجة وأقوى 
اعهم وكلما بعد العهد عن مايكون ذلك ، ماكان يف زمن الصحابة رضوان هللا عليهم ، وذلك لقلة تفرقهم وكثرة إجتم

ة الناس وكثرة التفرق بني الناس فكلما أبعدت عن زمن الصحابة جاء زمن الصحابة ضعف هذا اإلمجاع وذلك لكثر 
إحتمال اخلالف أقوى ويصدق قول القائل هنا : وما أدراك أنم أمجعوا ألنك تعرف العلماء يف مكان وقد يكون 

نه اليقدح يف ن خمالفا هلذا القول . فهذا احتمال لكن ملا مل يظهر  لألمة ، فإالعامل ظاهرا يف مكان بعيد عنك ويكو 
احلجية ، لكنه يضعف هذا اإلمجاع فالراجح أنه حجة مطلقا مادام مل يعلم قول خمالف هلذا القول الذي ظننا اإلمجاع 

علم قول خيالفه ولكنه حجة على كل عليه لكن األحسن يف التعبري عنه أال يعرب ابإلمجاع ، وإنا يقال : هذا قول ال يُ 
 حال 

ن جتمع على خالف دليل صحيح صريح غري منسوخ ، فإنا ال جتمع إال على حق وإذا واعلم أن اْلمة الميكن أ
رأيت إمجاعا تظنه خمالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غري صحيح أو غري صريح أو منسوخا أو يف املسألة 

  خالف َل تعلمه
 
األول : أن نعلم أن هناك دليال يدل على  ثبت اإلمجاع ، وعلمنا اإلمجاع فعندان أمران يتعلقان ابلدليل األمرإذا 

احلكم اجملمع عليه إذ القول ابحلكم بال دليل ضاللة وحمال أن جتتمع األمة على ضاللة فإذا وجدانهم قد أمجعوا علمنا 
طلب الدليل ، فال يضران إْن مل نعلم الدليل لكنا نعتقد جازمني أن أنم عن دليل أمجعوا ، ولكن اإلمجاع يغنينا عن 

هناك دليال دل على هذا احلكم وأقول من ابب النظر يف املسائل الفقهية  أنه ال يكاد يوجد حكم جممع عليه إمجاعا 
: املتعلق ابلدليل إذا  اثبتا ال يعرف دليله ال يكاد يوجد حكم جممع عليه إمجاعا اثبتا ال يعرف دليله  واألمر الثاين

ع الثابت  دليال صحيحا ابقيا ال ميكن  أن خيالف اإلمجاع  الثابت دليال  ثبت اإلمجاع أنه ال ميكن  أن خيالف اإلمجا 
صحيحا ابقيا  ،فإذا توهم متوهم أن هناك دليال  خيالف إمجاع األمة أو خيالفه إمجاع األمة فال خيلو األمر من أن 
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أهل العلم أن كل فا غري اثبت  من أن يكون هذا الدليل ضعيفا غري اثبت والقاعدة عند يكون هذا الدليل ضعي
حديث مل تعمل به األمة أو عملت األمة خبالفه فهو ضعيف القاعدة عند العلماء أن كل حديث مل تعمل به األمة أو 

وإن كان صحيحا اثبتا  عملت األمة خبالفه فهو ضعيف وإما أنه اثبت صحيح غري أنه منسوخ فيكون هذا دليل
لد ثالاث فإن شرب الرابعة قال النب صل هللا عليه وسلم "اقتلوه" منسوخا مثال ذلك أنه ورد من شرب اخلمر أنه جي

وهذا احلديث صحيح لكن أمجعت األمة على أن شارب اخلمر وإن شرب أربع مرات أو مخس مرات أو ست مرات 
رب يث املذكور منسوخ حبديث أن النب صلى هللا عليه وسلم أويت برجل يشأنه ال يقتل وإنا جيلد قالوا وهذا احلد

اخلمر فجلده  مرارا فجلده  مرارا  فدل ذلك على نسخ ذلك يعين احلديث وإما أنه اثبت غري منسوخ إال أن داللته  
ري منسوخ لكن على احلكم غري صحيحة يعين إما أنه غري اثبت أصال إما أنه اثبت لكنه منسوخ و إما أنه اثبت غ

ل ذلك احلديث الذي ذكرته قبل قليل يف ما ورد أن النب داللته على احلكم الذي خيالف اإلمجاع غري صحيحة ومثا
صلى هللا عليه وسلم قال فإن شرب الرابعة فاقتلوه مجعا من أهل العلم قالوا إن قول النب صلى هللا عليه وسلم فاقتلوه 

ن هذا خمالفا من ابب احلد وهذا يرجع إىل اإلمام إذا رآى تعذيره ابلقتل فال يكو  هو من ابب العقوبة التعذيرية ال
 لإلمجاع  من أن حد اخلمر ليس فيه قتل  وإنا هو اجللد فقط نعم.

 قال رمحه هللا تعاىل  :

قله شروط اإلمجاع : لإلمجاع شروط منها أوال أن يثبت بطريق صحيح  أبن يكون إما مشهورا بني  العلماء أو ان
 ثقة واسع االطالع

 
بد من أن تتوفر فيه شروط الشرط األول:  أن يكون اإلمجاع اثبتا ال ةنعم اإلمجاع حىت  يكون إمجاع اثبتا وحج

بصحة طريق نقله وذلك إما أن يكون مشهورا بني األمة  ال يراتب فيه أحد من املسلمني فإن الشهرة الشائعة 
ك ما ب فيه مسلم إال جلهل أو مكابرة أقوى األدلة على اإلمجاع ، ومن ذلاملستفيضة  بني املسلمني حبيث ال يرات

تقدم اإلمجاع على وجوب الصالة واإلمجاع على وجوب الصوم واإلمجاع على مشروعية األضحية وحنو ذلك ، وإما 
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األول اي إخوة  أن يكون مشهورا بني العلماء ينصون عليه ويذكرونه وال يدفعه أحدهم ما الفرق بني األول والثاين؟
إمجاع ، الثاين مشهور بني العلماء ينصون عليه يف الكتب  مشهور بني األمة حىت العامة يعرفونه يعرفون أن هذا

ويقولون هذا إمجاع ويقررون هذا اإلمجاع وال يدفعه أحد من العلماء فهذا الطريق الثاين يف القوة يف ثبوت اإلمجاع وإما 
الف العلماء الثقة الضابط لإلمجاع وذلك إذا كان هذا الواحد واسع االطالع على خأن يكون منقوال خبرب الواحد 

فيعرف مواقع اخلالف ومواطن اإلمجاع فعنده سعة يف معرفة أقوال العلماء فهذا يقبل قوله وإن كان واحدا ويثبت 
سائل اإلمجاع واسع االطالع على اإلمجاع بقوله مامل يثبت خطؤه ، كابن املنذر مثال ابن املنذر رمحه هللا ثقة ضابط مل

ى كذا فهذا يدل على اإلمجاع ويقبل هذا اإلمجاع مامل يثبت خطأ هذا اإلمجاع خالف العلماء  فإذا قال أمجعوا عل
وكذلك احلافظ ابن عبد الرب فإنه واسع االطالع على خالف العلماء ومن قرأ التمهيد للحافظ إبن عبد الرب عرف 

اع يثبت بنقله مامل لى خالف العلماء ، فإذا نقل احلافظ ابن عبد الرب اإلمجاع فإن اإلمجسعة إطالع هذا الرجل ع
يثبت خطأ نقله وكذلك اإلمام ابن حزم فاإلمام إبن حزم رمحه هللا مع ظاهريته ومحله على األئمة والعلماء فإنه ال 

سع االطالع على اخلالف كثري املعرفة ينكر أحد أنه واسع االطالع على اخلالف من زمن الصحابة إىل زمنه فهو وا
إلمجاع فإن اإلمجاع يثبت خبربه مامل يثبت خطأ نقله ، الشاهد أن الشرط األول ألقوال العلماء فإذا نص على ا

لإلمجاع لكونه إمجاعا وحجة أن يثبت بصحة طريق نقله إما بشهرة بني األمة وإما بشهرة بني العلماء وهذا يدخل يف 
 وإما بنقل واحد ثقة ضابط لإلمجاعالنقل املتواتر 

 قال رمحه هللا : 

ه خالف مستقر فإن سبقه ذلك فال إمجاع ْلن اْلقوال ال تبطل مبوت قائلها فاإلمجاع ال يرفع َثنيا أال يسبق
 اخلالف السابق. 

ن ال هذا الشرط الثاين أن ال يسبق اإلمجاع خالف مستقر ، وقوله مستقر مقصود وهذا هو الصواب قول بعضهم أ
وإنا أن ال يسبقه خالف مستقر وهذا خيرج  يسبقه خالف هكذا أو أن ال يكون فيه خالف سابق له هذا ما يصلح

ما إذا وجد خالف لكنه مل يستقر أبن رجع املخالفون عن أقواهلم إىل قول واحد فإن هذا ال مينع انعقاد اإلمجاع وكونه 
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راب الفضل وقوهلم : إنه ال راب إال يف النسيئة فإن هذا اخلالف  حجة مثل خالف بعض الصحابة رضوان هللا عليهم يف
يستقر ورجع أولئك املخالفون عن قوهلم  إىل إثبات الراب بنوعيه راب  الفضل وراب النسيئة فإن هذا اخلالف المينع  مل

الف فإذا استقر اخلالف انعقاد اإلمجاع، إذاً املقصود ابستقرار اخلالف أن ميوت املخالف وهو على قوله،  فيستقر اخل
عند مجاعة من العلماء،  قال العلماء: ألن العربة ابلقول ال ابلقائل  فإنه اليكون إمجاع على نفس املسألة بعد ذلك

مادام أن القول ُوجد فاخلالف موجود واخلالف مستصحب واألقوال المتوت مبوت أصحاهبا بل تبقى قائمًة يعين 
التفاق بعد املستقر مينع انعقاد اإلمجاع لكن يظهر يل وهللا أعلم أنه يدل أن امستصحبة وهذا صحيح فإن اخلالف 

اخلالف املستقر يدل على أن القول املتفق عليه هو الراجح وهو احلق، وأن القول الثاين وإن كان من اخلالف السائغ 
يعين أن ال يغلب الظالم إال أنه مرجوح ولذلك انتثر من األمة يف عصر من عصورها بشرط عدم اندارس السنة،  

كان ذلك كذلك فإن هذا يدل على أن القول الذي بقي و صار   العلمي على األمة يف عصر من العصور،  فإذا
علماء العصر يقولون به وال يقولون ابلقول الثاين،  يدل على أنه هو الراجح وأضرب لكم مثااًل: فإن من جامع بعد 

قولني:  فذهب بعض الصحابة ومنهم ابن عمر إىل أن حجه يبطل وذهب  التحلل األول اختلف فيه الصحابة على
ض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي هللا عنه و عن أبيه وعن الصحابة أمجعني إىل أنه خيرج إىل احلل وحيرم من احلل بع

أحد بعد ذلك،   ليجدد إحرامه مع بقية األحكام املعلومة وقد تركت األمة قول ابن عمر رضي هللا عنهما ومل يقل به
عباس رضي هللا عنهما ومن وافقه،  إذاً إذا وجد خالف  فيكون ذلك دليالً على أن الراجح الصواب هو قول ابن

مستقر مث وجدان علماء العصر الذي بعده أو بعده يقولون أبحد القولني وال يقولون ابلقول الثاين فإن هذا ال يكون 
علماء أنه إمجاع لكنه يكون دليالً على أن القول الذي بقي يف األمة وصار إمجاًعا على الراجح وال يكون حجة على 

العصر يقولون به من غري التقليد املانع من االستدالل يكون هذا القول هو الصواب وأن القول املرتوك يعين هو 
 املرجوح وأنه اليعمل به. 

 قال رمحه هللا : 

 ن حدوث خالففاإلمجاع ال يرفع اخلالف السابق وإمنا مينع م
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على قول مث حصل خالف بعد ذلك فإن هذا اخلالف عدم اإلمجاع مينع من حدوث اخلالف بعده فإذا أمجع العلماء 
وال عربة به ال جيوز إحداثه وال يعترب،  فقد أمجعت األمة أمجع سلف األمة على إثبات صفات هللا عزوجل على 

وحصل خالف يف هذه الصفات فإن هذا اخلالف ال جيوز وقوعه مايليق جبالل هللا سبحانه وتعاىل مث حدثت البدع 
جيوز اعتباره بل هو عدم وال يلتفت إليه،  فال جيوز إحداث خالف بعد اإلمجاع وإذا حدث هذا اخلالف أصالً وال 

إن كان فإنًه غري معترب وال يلتفت إليه وال جيوز العمل ابلقول املخالف لإلمجاع الس ابق، مهما كان فضل القائل. و 
بت .لكن الجيوز األخذ بقوله ما دام أن اإلمجاع الس ابق يعترب للقائل إن كان ذا فضل أبن ه متأو ل أن اإلمجاع غري اث

قد ثبت عدان ألن اإلمجاع يدًل على أن القول اجملمع عليه هو احلق وال جيوز أن خيالف احلق وال جيوز أن يعترب القول 
 املخالف للحق 

 
 عاىل : قال رمحه هللا ت

أن ينعقد يف الصعر الثاين على أح اْلقوال هذا هو القول الرهاجح لقوة مأخذه وقيل ال يشرتط ذلك فيصح 
ة على من بعده   السابقة ويكون حجه

 
نعم هذا  القول الث اين وهو مرجوح يف ما يظهر يل وهللا أعلم أن ه إذا وقع اإلمجاع بعد خالف مستقر  فإن ه إمجاع 

إن قلنا إن ه حج ة على ما بعد قول مرجوح ألن عندان هنا طرفني ما قبل اإلمجاع وما بعد اإلمجاع .فوحج ة وهذا ال
اإلمجاع فإنه ينبغي أن يكون حج ة على ما قبل اإلمجاع ابعتبار أن ه احلق. فلم ا كانت األم ة مت فقة على اخلالف يف 

الف ابٍق وأن هذا اإلمجاع ال يرفع اخلالف ولكن ه كما هذه املسألة وعلى تسويغ اخلالف يف هذه املسألة ُعلم أن اخل
 لة بي نة على الرتجيحقلت يدل  دال

 
 قال رمحه هللا تعاىل :
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وال يشرتط على رأي اجلمهور انقراض عصر اجملمعني فينعقد اإلمجاع من أهله مبجرد اتفاقهم وال جيوز ِلم وال 
 لغريهم خمالفته بعد

 
لماء على حكم عصر. هل يشرتط انقراض العصر الستقرار اإلمجاع مبعىن إذا ات فق العهذه املسألة اشرتاط انقراض ال

ولكن ال زال هؤالء العلماء أحياء مل ميوتوا فهل هذا إمجاع أو ال ؟ مجهور العلماء يقولون نعم إمجاع مبجر د ات فاقهم 
ألمة ال جتتمع على ضاللة فما دام أنم قد فهذا إمجاع ألن ه يف احلقيقة تنطبق على ذالك األدل ة اليت قدمناها فإن ا

ل به .وذهب الظ اهرية واإلمام أمحد يف رواية إىل أن ه يشرتط انقراض العصر فال يستقر  أمجعوا فهذا حق جيب العم
اإلمجاع وال يعد اإلمجاع إمجاعا حىت ينقرض عصر اجملمعني فإذا انقرض العصر وهم على رأيهم مل يرجع أحد منهم عن 

ذا مضى زمن على االت فاق حبيث متكن ستقر  اإلمجاع وصار حج ة ولعل  األعدل يف هذا ،وهللا أعلم، أن ه إرأيه ا
 املراجعة فيه وإعادة الن ظر ومل يرجع أحد من القائلني عن ما قال من األحكام فإن هذا يعترب إمجاعا وينعقد به اإلمجاع 

 
 قال رمحه هللا تعاىل :

 الذي يرفعه ليس فيها اشرتاط انقراض العصر وْلن اإلمجاع حصل ساعة اتفاقهم فما ْلن اْلدلة على اإلمجاع 
 
نعم هذا واضح يقولون اإلمجاع الذي هو اإلت فاق على احلق حصل عند اتفاقهم فال يرفع بعد ذالك بل يكون خالفه  

كما قلت بشرط أال   ضاللة. فلو فرضنا أن أحدهم رجع فإن هذا يكون من الضاللة وليس من إصابة احلق ولكن
 ن الرجوع بعد النظر واملدارسة ليس من ابب الضاللة .يكون ذلك يف مهلة النظر واملراجعة واملدارسة فإ

 قال رمحه هللا : 

وإذا قال بعض اجملتهدين قوالً أو فعل فعاًل واشتهر ذلك بني أهل االجتهاد ، وَل ينكروه مع قدرهتم على 
: إن إمجاعاً وقيل : يكون حجة ال إمجاعاً ، وقيل : ليس إبمجاع وال حجة ، وقيل اإلنكار ، فقيل : يكون 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

493 

انقرضوا قبل اإلنكار فهو إمجاع ، ْلن استمرار سكوهتم إىل االنقراض ، مع قدرهتم على اإلنكار : دليل على 
 موافقتهم ، وهذا أقرب اْلقوال

 
م فيقول مجيع اجملتهدين حكما واحدا ، وإن مل يتواطؤوا عليه اإلمجاع إما أن يكون ابتفاق مجيع اجملتهدين يف أقواهل 

: هذا واجب ، وهذا يقول : هذا واجب ، وهذا يقول : هذا واجب ، فيتفق مجيع اجملتهدين على لكن هذا يقول 
م قول واحد وهذا حجة ، وإما أن يكون بفعلهم فيفعل مجيع اجملتهدين فيدل ذلك على أنه جائز وإما أن يكون أبقواهل

هم أو بفعل بعضهم مع سكوت وأفعاهلم وهذا كذلك إمجاع وحجة ، وإما أن يكون بقول بعضهم مع سكوت بعض
بعضهم وهذا ما يسمى : ابإلمجاع السكويت ، حيث يقول بعض اجملتهدين حكما وال خيالفهم بقية اجملتهدين أو يفعل 

علماء يف هذا ، فقال بعض العلماء: هذا ليس إمجاعا بعض اجملتهدين فعال وال خيالفهم بقية اجملتهدين وقد اختلف ال
ىل ساكٍت قول فلعله سكت ألنه مل يعلم ابلقول ، وقال بعض العلماء: هو إمجاع وحجة وال حجة ألنه ال ينسب إ

ألنه لو كان القول الذي قاله بعض اجملتهدين أو الفعل الذي فعله بعض اجملتهدين ليس حقا لقيض هللا من ينكر هذا 
أحدا من اجملتهدين أنكر وخالف عدم اإلنكار دليل على أنه حق وهللا حافظ دينه ، قالوا:  فلما مل نعلم أن ألن 

علمنا أن هذا حق فيكون إمجاعا وحجة ، وقال بعض أهل العلم: هو حجة وليس إمجاعا ، هو ليس إمجاعا ألنم مل 
إمجاعا ألنم مل يتفقوا واإلمجاع البد فيه من اتفاق لكنه يتفقوا لكنه حجة ألن الساكتني مل ينكروا ، يقولون : هو ليس 

 مل ينكروا ولو كان القول منكرا ألنكر بعض الساكتني هذا القول فلما مل ينكروا دل ذلك على أنه حجة ألن الساكتني
القرائن  حجة ، وقال بعض أهل العلم: هو إمجاع وحجة إذا دلت القرائن على أن الساكتني إنا سكتوا موافقة ، ومن

هتم موافقة وعلى هذا القول يكون انقراض أن يسكتوا زمنا طويال حىت ينقرض العصر فإن هذه قرينة على أن سكو 
العصر شرطا لصحة اإلمجاع السكويت فقط وهذا رأي الشيخ أن انقراض العصر شرط لصحة اإلمجاع السكويت 

أما إذا دلت القرينة على أنم إنا ى أنم مل يسكتوا لعذر والراجح وهللا أعلم أنه إمجاع وحجة مادامت القرائن دالة عل
 ه ال يكون إمجاعا وال يكون حجة  .سكتوا لعذر فإن
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 القياس

 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 القياس
 
ن القياس ملا فرغ الشيخ رمحه هللا من الدليل الثالث من األدلة اجملمع عليها أو املتفق عليها انتقل إىل الدليل الرابع م 

ة املتفق عليها واخلالف يف حجيته مشهور األدلة املتفق عليها وهو القياس فإن قال قائل كيف يكون القياس من األدل
معروف كيف يعد أكثر العلماء القياس من األدلة املتفق عليها واخلالف فيه مشهور معروف قلنا إن أكثر العلماء 

 يعدون القياس من األدلة املتفق عليها لوجهني 

تقدم معنا قبل قليل أن اخلالف وجه األول إمجاع الصحابة وصدر األمة على القول ابلقياس الصحيح وأنه حجة و ال
بعد اإلمجاع عدم وال يعترب فهذا خالف بعد اإلمجاع فأول من عرف إبنكار القياس هو النظام املعتزيل وأما قبله 

فهو أن األدلة الدالة على إثبات القياس وعلى أنه حجة فكانت األمة على إثبات القياس الصحيح وأما الوجه الثاين 
 مقابلة األدلة كالعدم أن األدلة الدالة على اعتبار القياس وعلى حجية القياس كثرية جدا كثرية جدا واخلالف يف

 واخلالف املقابل لألدلة كالعدم فال يلتفت إليه فيقال إن القياس من األدلة املتفق عليها 

 هللا تعاىل :قال رمحه 

  تعريفه القياس لغة التقدير واملساواة
 

يت مبعىن التقدير فيقال قاس األرض ابألمتار أي قدر طوهلا وعرضها وأييت مبعىن املساواة نعم القياس يف لغة العرب أي
فتقول مثال قال فيها فيقال فالن ال يقاس بفالن أي ال يساوي فالان فتأيت مثال ملسألة انزلة اآلن من نوازل العصر 
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يخنا خريج كلية الشريعة قبل سنة قوال الشيخ صاحل الفوزان حفضه هللا كذا فيأتيك طالب من الطالب ويقول قال ش
خيالف قول الشيخ صاحل الفوزان فتقول له وهل يقاس فالن ابلشيخ صاحل الفوزان يعين هل يساوي فالن الشيخ صاحل 

 أي ال يساويه فهذا معىن القياس يف لغة العرب الفوزان فيقال فالن ال يقاس بفالن

 قال رمحه هللا :

  حكم لعلة جامعة بينهما واصطالحا تسوية فرع أبصل يف
 

هذا أحد املعاين االصطالحية للقياس وهو معىن صحيح تسوية فرع أبصل يف حكم لعلة جامعة بينهما أن يساوى 
كم لوصف ظاهر منضبط مجع بينهما أن يساوى فرع فرع حادث مل ينص على حكمه أبصل نص على حكمه يف احل

من ظاهر منضبط دل الدليل على أنه علة كم لوصل حادث مل ينص على حكمه أبصل نص على حكمه يف احل
احلكم اجتمع فيه فالقياس تسوية يف احلكم فإن قال قائل فما تفعلون بقياس األوىل مثل قياس ضرب الوالدين على 

 الظاهر بل الضرب أعظم قلنا مها استواي يف احلكم و هو التحرمي ال يف التأثيم إمث الضرب  التأفيف هذا ليس تسوية يف
عظم من إمث التأفيف لكن هذا حرام و هذا حرام و القياس متعلق ابألحكام ال ابآلاثم فهو تسوية بني فرع و أصل أ

 يف احلكم لعلة جامعة بينهما 

 قال رمحه هللا تعاىل : 

ْلصل املقيس عليه و احلكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو حترمي أو صحة أو فالفرع املقيس و ا
  ها ، قال و العلة املعىن الذي ثبت بسببه حكم اْلصل و هذه اْلربعة أركان القياسفساد أو غري 

 
فرع حيتاج  هذا أركان القياس اليت ال بد منها ليكون األمر قياسا أن يوجد أصل ُعرف حكمه ، األصل ، أن يوجد 

الكالم عنه يف أول الكتاب و  إىل معرفة حكمه ، الفرع ، أن يُعلم احلكم فيكول حكم األصل معلوما و احلكم تقدم
الركن الرابع العلة و العلة هي الوصف الظاهر املنضبط الذي دل الدليل على أن احلكم ُشرع بسببه أو دل الدليل على 
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ين ظاهٌر معلوم منضبط ال يتفاوت ابختالف الزمان و املكان دل الدليل على أنه علة ، هو وصٌف فهو معىن من املعا
 أو ثبت به هكذا نقول حنن أهل الُسنة ،فهذه األركان األربعة للقياس أن احلكم ثبت عنده

 وبينا أن أكثر علماء األصول يعدون القياس من األدلة املتفق عليها وبينا الوجهني هلذا األمر مع وجود اخلالف يف 
علة احلكم ، أو حجية القياس وذكران تعريف القياس وأن القياس هو تسوية فرع أبصل يف احلكم الشرتاكهما يف 

الستوائهما يف علة احلكم وبعض األصوليني يزيد عند املثبت هذا هو تعريف إصول الفقه وقد تقدم معنا وذكران أن 
 وحكم جيتمعان فيه وعلة جامعة هلما يف ذلك احلكم .  أركان القياس أربعة أصل يقاس عليه وفرع يقاس على األصل

 ىل :فيقول اإلمام ابن عثيمني رمحه هللا تعا

 والقياس أحد اْلدلة اليت تثبت هبا اْلحكام الشرعية .

ذهب مجاهري علماء األمة من السلف واخللف بل عليه إمجاع السلف وأكثر العلماء من اخللف ، إىل أن القياس  
 يل شرعي تبىن عليه األحكام الشرعية وهذا هو املتعني والذي جيب اعتقاده والعمل به والشك أنحجة شرعية ، ودل

القياس َمفزَع للفقيه إذا مل جيد دليالً من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع فالقياس دليٌل ُمعترب إذا توفرت شروطه و مل يكن 
والقياس يكون حجة حىت مع وجود الدليل من الكتاب  فاسد االعتبار فلم يكن خمالفاً للكتاب وال سنة وال إمجاع

دلة فيكون ذلك من ابب توارد األدلة فتجد أن العلماء يقولون دل على هذا والسنة واإلمجاع إذا كان موافقاً هلذه األ
رِد الكتاُب والسنة واالمجاع والقياس وبعضهم يقول دل على هذا الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول هذا من ابب توا

ل هو فاسد اإلعتبار وال األدلة أما إذا كان القياس خمالفاً لنٍص من كتاب او من سنة أو لإلمجاع فإنه ليس حجة ب
يعترب إذاً مىت يكون القياس دليالً ؟ و مىت ال يكون دليالً ؟ يكون القياس دليالً يف حالتني : أما احلالة األوىل فهي أن 

و السنة أو اإلمجاع على احلكم الذي يبحث عنه فيستدل ابلقياس إن كان مثَة قياس ال جيد الفقيه دليالً من الكتاب أ
انية أن يكون القياس موافقاً يف احلكم للدليل من الكتاب أو الدليل من السنة أو اإلمجاع فيكون موافقاً واحلالة الث

 يكون دليالً ؟ اليكون دليالً إذا كان فيكون دليالً ويكون هذا من ابب توارد األدلة و قوة األدلة على احلكم ومىت ال
دليالً وهذا معىن ما ورد عن بعض أهل العلم وينسب للشافعي أنه خمالفاً للكتاب أو السنة أو اإلمجاع فإنه ال يكون 
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قال إن القياس للفقيه كامليتة للمضطر كما أنه الجيوز للمضطر أن أيكل من امليتة مع وجود احلالل فإنه ال جيوز 
ن وأكثر  أن يستدل ابلقياس املخالف للدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع وحاصل ذلك أن السلف جممعو للفقيه 

علماء اخللف على أن القياس دليل وحجة إذا اجتمعت فيه الشروط وتبىن عليه كثري من األحكام لكن ليس صحيحاً 
بىن أغلب األحكام القرآن والسنة ففيهما بيان ما يقوله كثري من األصوليني من أن القياس مبىن أغلب األحكام بل م

 لكن القياس دليٌل من األدلة تبىن عليه كثرٌي من األحكام األحكام وقل أن يعوز النص من كان به خبرياً و 

 قال رمحه هللا تعاىل :

وقد دل على اعتباره دلياًل شرعياً الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فمن أدلة الكتاب قوله تعاىل هللا الذي أنزل 
 الكتاب ابحلق وامليزان/ وامليزان ماتوزن به اْلمور ويقايس به بينها 

 الذي أنزل الكتاب ابحلق القرآن واألدلة من القرآن على اعتبار القياس كثرية جداً منها قول هللا عز وجل هللا من األدلة
و امليزان فاهلل عز وجل قرن بني امليزان والكتاب وامليزان هو الذي توزن به األشياء و يقدر هذا هبذا ويقايس هذا هبذا 

وازين القياس حيث يقايس فيه بني األحكام فيكون ذلك دليال على فدل ذلك على اعتبار القياس ألن من أوضح امل
 اعتبار القياس

 رمحه هللا :  قال

 .َثنيا قوله تعاىل :  )كما بدأان أول خلق نعيده ( 

أي أن هللا عز وجل دل الناس على املقايسة فهنا يقاس إعادة اخللق أي البعث على بدأ اخللق فإذا كان هللا عز وجل 
س األوىل فتقاس لق على غري مثال سابق فإن إعادهتم إىل ما كانوا عليه أيسر وأهون فهذا من ابب قياقد بدأ اخل

اإلعادة والبعث على ابتداء اخللق وهذا يعين قياس من ابب قياس األوىل فدل ذلك على اعتبار القياس إذ لو مل يكن 
حجة فيكون القياس حجة ، فيكون القياس حجة القياس حجة ملا كان يف اآلية حجة وال جيوز أال يكون يف اآلية 
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س حجة ملا قامت احلجة هبذه اآلية واحلجة قائمة هبذه اآلية فهذا يدل داللة  أعود وأقول : يعين أنه لو مل يكن القيا
 بينة على أن القياس حجة معتربة 

به اْلرض بعد موهتا كذلك وقوله تعاىل :) وهللا الذي أرسل الرَيح فتثري سحااب فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا 
 النشور ( .

ق أن يقيسوا القياس الصحيح فيقاس النشور على إحياء األرض ابملاء فهذا أيضا إقامة احلجة ابلقياس وتعليم للخل 
بسعد موهتا فها أنت ترى رأي العني أن الزرع ييبس ويتكسر ويصبح هامدا وتصبح األرض صفراء ، مث ينزل املاء من 

ناس يف قبورهم إال ألرض وتربوا وخيرج النبات بعد أن كان متكسرا ، وكذلك النشور فإنه بعد أن يبلى الالسماء فتهتز ا
عجب الذنب فإنه ينزل إذا شاء هللا عز وجل ماء من السماء يشبه مين الرجال ويبعث الناس من قبورهم فيقاس هذا 

القياس حجة ملا قامت احلجة هبذه اآلية واحلجة قائمة على هذا ووجه الداللة كما ذكرانه يف اآلية السابقة لو مل يكن 
 ن القياس حجةهبذه اآلية قطعا ويقينا فيكو 

 قال رمحه هللا :

 فشبه هللا تعاىل إعادة اخللق اببتدائه وشبه إحياء اْلموات إبحياء اْلرض وهذا هو القياس. 

ا اي أويل األبصار " فأمر هللا عز وجل أويل ومن أشهر األدلة من القرآن على القياس قول هللا عز وجل : " فاعتربو 
ال األمم املاضية وما وقع هلم وهذا أمر ابلقياس أي قيسوا حالكم على حال األبصار من هذه األمة أن يعتربو أبحو 

األمم املاضية خمالفة وموافقة فيكون هللا عز وجل أمر هذه األمة ابلقياس وإذا كان هللا أمر ابلقياس يف هذه األمور 
لعظمٰى فمن ابب أوىل مبا دون لعظمٰى وأرشد إىل القياس وأقام احلجة ابلقياس يف األمور العظمٰى يف هذه األمور اا

 ذلك من األحكام
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 قال رمحه هللا : 

ومن أدلة السنة قوله صلى هللا عليه وسلم ملن سألته عن الصيام عن أمها بعد موهتا : ) أرأيت لو كان على أمك 
 ن يؤدى ذلك عنها ؟ ، قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك ( .دين فقضيتيه أكا

 هذا احلديث يف الصحيحني 
و فيه أن املرأة سألت النب صلى هللا عليه و سلم عن الصيام عن أمها بعدما ماتت وعليها صيام فكان النب صلى هللا 

حلكم لكن ها أنت اي عبد هللا ترى ويظهر ا عليه و سلم يستطيع أن يقول هلا مباشرة صومي عن أمك وتقوم احلجة
قال هلا أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم يؤدي  النب صلى هللا عليه وسلم

عنها . فهذا إرشاد من النب صلى هللا عليه وسلم إىل القياس فقاس النب صلى هللا عليه وسلم دين اَّلل  الذي هو 
مة أبيه فكذلك دين هللا الذي ربئت ذللق يف اإلجزاء فكما أن الولد لو قضى الدين عن أبيه الصيام على دين اخل

يُقضى وهو الصوم لو قام به الولد عن أبيه فإنه تربأ به ذمة أبيه فهذا احلديث يدلنا على أمرين : األمر األول أن 
وسلم تطويال بال فائدة وحاشاه صلى هللا القياس حجة إذ لو مل يكن القياس حجة لكان كالم النب صلى هللا عليه 

عين لو مل يكن القياس حجة ما فائدة قول النب صلى هللا عليه وسلم أرأيت لوكان على أمك عليه وسلم من ذلك ي
دين فقضيتيه أجيزئ ذلك عنها أو أيؤدي ذلك عنها ، لو مل يكن القياس حجة ملا كان هلذا الكالم فائدة وكالم النب 

 أن النب صلى هللا عليه وسلم كان يه وسلم كله فائدة فدل ذلك على أن القياس حجة واألمر الثاينصلى هللا عل
حريصا على أن يعلم أمته القياس وعلى أن يرشدهم إىل القياس كان النب صلى هللا عليه وسلم قادرا على أن يذكر هلا 

 عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة ويعلمنا من احلكم مباشرة وقول النب صلى هللا عليه وسلم حجة لكنه صلى هللا
 ياس معترب وأن القياس دليل وأن املؤمن يرجع إىل القياس ابلشروط املعلومة املستقرة بعدهم أن الق

قال رمحه هللا : َثنيا أن رجال أتى النب صلى هللا عليه و سلم فقال َي رسول هللا ُولد ِل غالم أسود فقال رسول 
محر ، قال هل فيها من أورق ؟  عليه و سلم هل لك من إبل ؟ قال نعم ، قال ما ألوانا ؟ قالهللا صلى هللا 

  قال نعم ،قال فأىن ذلك ؟ قال لعله نزعه عرق ، قال فلعل إبنك هذا نزعه عرق .
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ُولد له  نعم أيضا هذا احلديث الذي يف الصحيحني و فيه أن هذا الرجل جاء إىل النب صلى هللا عليه وسلم يشكو أنه
غالم أسود وأم هذا الغالم ليست على هذا اللون فكان هذا غريبا عجيبا عند الرجل ، فذهب إىل النب صلى هللا 

لم يستطيع أن يقول له لعله نزعه عرق من أجداده ، فكان عليه وسلم فشكى له ذلك فكان النب صلى هللا عليه وس
هللا عليه وسلم عدل عن هذا إىل املعقول فأرشده إىل طريق أحد أجداده مثال أسود فنزعه عرق لكن النب صلى 

القياس فقال هل لك من إبل و العرب أصحاب إبل قال نعم قال ما ألوانا قال محر قال فهل فيها من أورق ؟ هل 
ها لون آخر ؟ قال نعم ، قال فأىن ذلك ؟ من أين جاء هل أنت اشرتيت هذا من خارج ما عندك من أين جاء خيالط
اللون ؟ فقال لعله نزعه عرق ، ألنه يعرف أن اإلبل اليت عنده متناسلة من بعضها فقال لعله نزعه عرق ، فقال له  هذا

لنب صلى هللا عليه وسلم هذا الولد الذي جاء لونه مغايرا النب صلى هللا عليه وسلم فلعل ابنك هذا نزعه عرق فقاس ا
لونه خمالفا للون والديه فدل ذلك على اعتبار القياس و دل ذلك أن للون والديه على احلاشي وأمثاله من ما أييت 

قياس من سنة النب صلى اَّلل  عليه و سلم كان يرشد أمته إىل القياس فاإلرشاد إىل القياس و تعليم القياس واعتبار ال
أن ننفر من القياس كله النب صلى هللا عليه وسلم وال ينبغي أن جيعلنا استعمال بعض الناس للقياس استعماال خاطئا 

 وإنا جيعلنا ذلك حنرص على أن نعلم الناس القياس الصحيح  

 قال رمحه هللا تعاىل :

اس ملا فيها من اعتبار الشيء بنظريه قال رمحه وهكذا مجيع اْلمثال الواردة يف الكتاب والُسنة دليل على القي 
  هللا و من أقوال الصحابة

العلم يقولون اإلمجاع وحيكون إمجاع الصحابة وإمجاع السلف على اعتبار القياس و من أقوال الصحابة بعض أهل  
 يح ونبذ الرأي الفاسدوما ذكره الشيخ أمثلة من أقوال الصحابة وإال فأقوال الصحابة متفقة على اعتبار القياس الصح

هللا عنه يف كتابه إىل أّب  قال رمحه هللا : ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي
موسى اْلشعري رضي هللا عنه يف القضاء قال مث الفهم الفهم فيما أدىل عليك مما ورد عليك مما ليس يف قرآن 

 اْلمثال مث اعمد فيما ترى إىل أحبها إىل اَّلله وأشبهها ابحلق .  وال سنة مث قايس اْلمور عندك واعرف
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نه إىل أيب موسى األشعري رواه البيهقي والداراقطين وله ألفاظ وقد تلقاه نعم هذا الكتاب كتاب عمر رضي هللا ع
مبا فيه فتلقوه  العلماء ابلقبول تلقيا يغين عن البحث يف إسناده فهو كتاب معترب عند أهل العلم يذكرونه وحيتجون

معرفة األمثال وأن يقصد ابلقبول وفيه أن عمر رضي هللا عنه أمر قاضيه أىب موسى األشعري مبقايسة األمور عنده و 
إىل أشبهها ابحلق ويعتربه ويعين حيكم به فهذا الكتاب من عمر رضي هللا عنه والذي مل ينكره الصحابة وتلقاه العلماء 

س وعلى إمجاع الصحابة على القياس وكذلك إمجاع من تقدم من العلماء وقبل حدوث ابلقبول دليل على حجية القيا
 املعتزيل مث تبعه بعض العلماء اخلالف الذي أحدثه النظام

 قال رمحه هللا تعاىل : 

وحكى املزين أن الفقهاء من عصر الصحابة إىل يومه أمجعوا على أن نظري احلق حق ونظري الباطل ابطل 
 اييس يف الفقه يف مجيع اْلحكام . واستعملوا املق

ذلك العلماء من بعدهم والنظام من املعتزلة نعم ال شك أن الصحابة رضوان هللا عليهم قد أمجعوا على هذا األمر وك
واملعتزلة ليس هلم عناية ابلفقه لكنهم أفسدوا أصول الفقه يف كثري من مباحثه وإال فال تُعرف هلم أقوال إال لعدد قليل 

مع    الفقه ولذلك مل يعدهم املُزين من الفقهاء وكذلك الظاهرية فإنم أنكروا القياس إنكارا فجا ال يستقيممنهم يف
األصول واألدلة يعين الشرعية ،فالفقهاء الذين يُنظر إليهم وتُعترب أقواهلم يعين جممعون على اعتبار القياس وعلى قياس 

لف قبل حدوث اخلالف ال شك أنم جممعون على هذا وبعد حدوث النظري بنظريه وكما قلت ابلنسبة للصحابة والس
 أن القياس حجة وكانوا يستعملون ذلك يف أحكام الفقه  اخلالف فجماهري العلماء ممن يعتد برأيهم على

 قال رمحه هللا : 

 شروط القياس 
 وط وذكرها القياس حىت يكون صحيحا معتربا ال بد من أن تتوفر فيه  شروط والشيخ أمجل هذه الشر  
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 قال رمحه هللا : 

 للقياس شروط منها :

يصادم النص أو اإلمجاع  أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول أوال :أال يصادم دليال أقوى منه، فال اعتبار بقياس 
 . الصحاّب حجة ، ويسمى القياس املصادم ملا ذُكر فاسد االعتبار

 
واألدلة املتقدمة على القياس كما تقدم  هي اإلمجاع والسنة والكتاب معىن) أال يصادم ( أال خيالف دليال أقوى منه  

إنه فاسد االعتبار ومعىن فاسد االعتبار أنه فاسد احلجية وإذا خالف دليال من فإذا خالف القياس دليال من الكتاب ف
جون ابلقياس السنة فكذلك وإذا خالف دليال من اإلمجاع فكذلك فإن قال قائل إان جند أن بعض العلماء  حيت

املخالف للنص املخالف للنص فهل يف املسألة خالف ؟ قلنا:ليس فيها خالف بل العلماء جممعون على أن القياس 
من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع فاسد ال يلتفت إليه ، طيب  كيف ننظر إىل ما ذكرمت من  أان جند يف كتب الفقهاء 

 هذا يعود اىل أمرين :من حيتج ابلقياس املخالف للنص فنقول  وجه 
النص إما غاب عن ذهنه إذا كان  األمر األول :أال يكون العامل احملتج هبذا القياس  قد علم ابلنص  فيكون خفي عليه

الدليل من القرآن وإما مل يعلم به أصال إذا كان الدليل من السنة ،فظن أنه ال يوجد دليل من الكتاب والسنة فحكم 
من علم أن قوله املبين على القياس خمالف للدليل من الكتاب والسنة ال جيوز له أن أيخذ  ابلقياس وهو معذور، لكن

 بقوله .

الثاين :أن يكون العامل  قد فهم من الدليل حكما يوافق القياس ال خيالف القياس سواء كان فهمه صوااب أو  و األمر
لك عنده من ابب توارد األدلة ال من ابب خطئا لكنه فهم  أن النص يدل على احلكم املوافق للقياس فيكون ذ
س خطأ  فإنه ال جيوز له أن أيخذ حبكمه املبين تصادم األدلة ، لكن من ظهر له أن فهمه  للدليل األقوى من القيا
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على هذا القياس فالقياس املخالف للدليل األقوى منه غري حجة وغري معترب بل غري صحيح إبمجاع العلماء ،والشيخ 
 هلذا .  سيذكر مثاال

 قال رمحه هللا:

 ها ماِلا بغري وِل مثاله أن  يقال يصح أن تزوج املرأة الرشيدة نفسها بغري وِل قياسا على صحة بيع

أن يقول قائل املرأة الرشيدة يصح هلا أن تتصرف يف ماهلا، جيوز هلا ويصح أن تتصرف يف ماهلا فكذلك جيوز هلا أن  
ع ماهلا جيوز أن تزوج نفسها جبامع الرشد يف كٍل ، فإنه يقال إن هذا القياس تتصرف يف حاهلا ، فكما جيوز أن تبي

لقول النب صلى هللا عليه وسلم ]أمَيا امرأة زو جت نفسها بغري إذن ولِي ها فنكاحها ابطل  فاسُد االعتبار ألنه خمالفٌ 
ا القياس فاسُد االعتبار ساقُط ،فنكاحها ابطل فنكاحها ابطل[ وهذا أحد النصوص الذي خيالفه هذا القياس، فهذ

 احلجية .

 قال رمحه هللا : 

 قوله صلى هللا عليه وسلم : )ال نكاح إال بوِل (  فهذا قياس فاسُد االعتبار ملصادمته النص وهو

 نعم وهذا أحد النصوص اليت خيالفها هذا القياس 

 قال رمحه هللا :

 ،فإن كان َثبتا بقياٍس َل يصح القياُس عليه َثنيا : أن يكون حكم اْلصل َثبتا ابلنص أو اإلمجاع 

، فيكون اثبتا ابلكتاب أو اثبتا ابلسنة ،أما إذا كان  أن يكون حكم األصل الذي يقاس عليه اثبتا بدليل غري القياس
اثبتا ابلقياس فال يصح أن يُقاس عليه وإنا يُقاس على األصل ، هذا على قول بعض أهل العلم ألنم يقولون إن 

جيري يف  ياَس على القياس تطويل بغري  فائدة وفيه ُعرضٌة للخطأ ،ونضرب هلذا مثاال : لو جاء إنسان فقال إن الرابالقِ 
األُرز قياسا على الذرة هنا الذرة مل يثبت حكمها ابلن ص وإنا ثبت ابلقياس ،فجاء من قاس وقال إن الذرة جيري فيها 
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األرز على الذرة وكان قد قاس الذرة على الرُب ، فنقول ملاذا هذا التطويل ! الراب قياسا على الرُب فيأيت إنسان فيقيس 
األرز جيري فيه الراب قياسا على الرُب ألان نقول إما أن تكون علُة األصل الثابت بدليل الكتاب  ِقِس األرز على الرُب ،ُقلِ 

تكون موجودة فال جيب القياس ،أنيت نقول موجودة بتمامها يف الفرع األخري فيجب القياس عليه مباشرة ،وإما أن ال 
موجودة وجب أن تقيس عليه وإذا مل تكن العلة له ملاذا ال تقيس على األصل الذي ثبت ابلكتاب ،إذا كانت العلة 

موجودة بتمامها ال يصح قياسك ،هذا قاله بعض أهل العلم وذهب بعض األصوليني إىل أنه جيوز ،مادام أن القياس 
وز أن يُقاس على ما ثبت ابلقياس واألظهر وهللا أعلم أن املسألة ليست يف ثبوت األحكام وإنا األول صحيح ،فيج

املناظرة أما يف ثبوت األحكام فال شك أنه إذا ِقيس على ما ثبت ابلقياس الصحيح فاحلكم صحيح ولكن  املسألة يف
ألة أن يقال إذا كان اخلصمان متفقني على هذا قد جيعل اخلصم يُبطل القياس ولذلك أقول إن االعتدال يف هذه املس

مل يكوان متفقني فال جيوز القياس حىت ال يؤدي ذلك  صحة القياس األول فإنه جيوز القياُس على ذلك القياس ،أما إذا 
 إىل التطويل بال فائدة .

 قال رمحه هللا تعاىل :

 وإمنا يُقاس على اْلصل اْلول ْلن الرجوع إليه أوىل وْلن قياس الفرع عليه الذي ُجعل قد يكون غري صحيح 

 مبعىن قد يبطله املناظر ويقول ال قياسك غري صحيح،  

 قال :

 قياس على الفرع مث الفرع على اْلصل تطويل بال فائدة .وْلن ال 
  
 يقيس على األصل األول مباشرة.  

 قال: 
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مثال ذلك أن يقال جيري الراب يف الذرة قياساً على الرز وجيري يف الرز قياًسا على الِب فالقياس هكذا غري 
 صحيح ولكن يقال..

ح وهذا كما قلت لكم يف احلقيقة ليس يف ابب تقرير  احلكم اي إخوة صحيح لكن الشيخ يقول القياس غري صحي
 ناظرة بني اخلصوماألحكام ألن احلكم صحيح وإنا يف ابب امل

 
 قال رمحه هللا:

 ولكن يقال جيري الراب يف الذرة قياساً على الِب ليقاس على أصل َثبت بنص  
 

از واألمر كما ذكرت الذي يظهر يل وهللا واملسألة غري مؤثرة يف األحكام كما ذكرت و من األصوليني من يرى اجلو 
صحة القياس األول فإن هذا ال مينع من القياس على القياس أما إذا أعلم أنه إذا كان اخلصمان املتناظران متفقني على 

 مل يكوان متفقني فهذا مينع من صحة القياس على القياس.

 قال رمحه هللا:

 َثلثًا أن يكون حلكم اْلصل علة معلومة .
 
( قد يكون شرط الثالث أن يكون حلكم األصل علة معلومة ألن حكم األصل قد يكون تعبدايًّ وقد يكون معلالً ال

تعبدايًّ مبعىن مل نعرف العلة،  مثال ذلك:  مثالً نقض الوضوء من حلم اإلبل،  من أكل حلم اإلبل هنا يعين كثري من 
يقولون هذا تعبدي نتلقاه من النص وال نعرف له علة،  العلماء الذين يقولون أبن أكل حلم اإلبل ينقض الوضوء 

عليه، ألن الذي يتم به الربط بني الفرع واألصل هو العلة فإذا كانت العلة  ومادام ذلك كذلك فإنه ال جيوز القياس
ل غري موجودة فالقياس غري موجود،  فليس ألحد مثالً أن أييت فيقول أكل حلم النعام ينقض الوضوء،  ملاذا؟  قا

ذا وصف طردي وأكثر أهل  قياساً على اإلبل،  طيب مالعلة اجلامعة؟  قال كرب احلجم. النعامة تشبه الناقة،  نقول ه
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العلم الذين يقولون أبنه ينقض الوضوء أعين أكل حلم اإلبل يقولون هذا تعبدي فال يصح القياس يعين قلنا إما أن 
رة لنا وإما أن يكون معل اًل،  فإن كان معل اًل،  إما أن نعرف يكون حكم األصل تعبداًي أي أنه ليست له علة ظاه

إما أن ال نعرف العلة بعينها بدليل صحيح،  فإذا عرفنا العل ة بدليل صحيح جاز القياس،  العلة بعينها بدليل صحيح و 
معلومة،  ما قال أن وإذا مل نعرف العل ة بدليل صحيح مل جُيز القياس،  ولذلك قال الشيخ أن يكون حلكم األصل عل ة 

 علمها فال يصح القياس.يكون حلكم األصل عل ة وسكت،  ألنه قد يكون حلكم األصل عل ة لكنا مل ن

 قال رمحه هللا تعاىل :

لُِيمكن اجلمع بني اْلصل والفرع فيها فإن كان حكم اْلصل تعبدَيًّ حمًضا َل يصح القياس عليه. مثال ذلك  أن  
لوضوء قياساً على حلم البعري ملشاهبتها له فيقال هذا قياس غري صحيح ْلن حكم يقال: حلم النعامة ينقض ا

 علة معلومة وإمنا هو تعبديٌّ حمٌض على املشهور .  اْلصل ليس له

 قال: رابًعا أن تكون العلهة مشتملة على معىًن مناسٍب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره .

منضبطًا. فالبد أن تكون العلة وصفا ومعىن كونا وصفا: أن تكون مشتملة  نعم البد أن تكون العلة وصًفا ظاهرًا
حكم يعلم ابلدليل مناسبته للحكم، فإذا علم ابلدليل أنا علة وأن هذا الوصف املناسب فيها على معىن مناسب لل

 مناسب للحكم فإنه يصح القياس .

 قال رمحه هللا تعاىل :

 كاإلسكار يف اخلمر .

خلمر وصف ظاهر منضبط فيه معىن مناسب لتحرمي اخلمر دل الدليل عليه فجاء مثال : كل مسكر كاإلسكار يف ا  
ر وجاء ) ال إن اخلمر ما خامر العقل ( فدل ذلك على العلة وعلى الوصف املناسب فيها، فيكون ذلك يعين داال مخ

 على صحة القياس .
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 قال رمحه هللا:

 ه َل يصح التعليل به .فإن كان املعىن وصفا طردَي ال مناسبة في 

أكل حلمها ينقض الوضوء لكرب احلجم فإن كرب مثل ما ذكران املثال قبل قليل يف قياس النعامة على الناقة يف أن 
 احلجم وصف طردي مل يرد الشرع ابعتباره فليس فيه معىن مناسب

 قال رمحه هللا:

جها حني عتقت قال وكان زوجها عبدا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن بريرة خريت على زو  
 أسود .

اس رضي هللا عنهما قال: " وكان زوجها عبدا " أي هي أصبحت بريرة ملا عتقت خريت يف زوجها فالراوي ابن عب 
حرة وزوجها عبد رقيق، لكن قال " وكان زوجها عبدا أسود " فهذا وصف للعبد، هذا الوصف طردي ومعىن كونه 

ة إذا مناسب فال فرق بني العبد األسود والعبد األمحر والعبد األبيض ال فرق، وعليه فإن املرأ طرداي أنه ليس فيه معىن
كانت متزوجة بعبد حيث كانت أمة مث أعتقت فإنا ختري يف زوجها سواء كان زوجها عبدا أمسر أو عبدا أسود أو 

 عبدا أمحر أو عبدا أبيض أو غري ذلك . 

 قوله رمحه هللا:

 ف طردي ال مناسبة فيه للحكم .فقوله أسود وص 

اسب احلكم وإنا وقع هكذا وقع أن زوج بريرة كان يفهم ين اي إخوة معىن وصف طردي كما ذكرت أنه ليس فيه معىن
 عبدا أسود نعم . 

 قال رمحه هللا: 

 ود ولذلك يثبت اخليار لألمة إذا عتقت حتت عبد وإن كان أبيض وال يثبت ِلا إذا عتقت حتت حر وإن كان أس 
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 قال رمحه هللا:

 .خامسا أن تكون العلة موجودة يف الفرع كوجودها يف اْلصل  

العلة املوجودة يف األصل موجودة يف الفرع كوجودها يف األصل فال تنقص عنه وإنا توجد بتمامها يف أن تكون  
جد بتمامها أو توجد الفرع، وقول الشيخ هنا: أن تكون العلة موجودة يف الفرع كوجودها يف األصل يشمل أن تو 

 وهذا القياس األوىل . أبكمل منها، أن توجد بتمامها وهذا قياس التسوية، أو توجد أبكمل منها

 قال رمحه هللا:

 كاإليذاء يف ضرب الوالدين املقيس على التأفيف .  

ن، فإن األذية يف هذا قياس األوىل فإن العلة يف حكم األصل وهو التأفيف حترمي التأفيف، العلة عدم أذية الوالدي
التأفيف، هي وجدت بتمامها وزايدة فهنا يكون ضرب الوالدين موجودة بتمامها بل هي أكمل من وجودها يف 

 القياس صحيحا .

وكذلك مثال : قياس األرز على الرُب يف جراين الراب جبامع الكيل واالقتيات مثال، أو االقتيات واالدخار، على اخلالف 
 امها املوجودة يف الرب موجودة يف األرز .الراب فهنا العلة بتم

 قال رمحه هللا :

 فإن َل تكن العلة موجودة يف الفرع َل يصح القياس  

إن مل تكن العلة موجودة يف الفرع أصال أو مل تكن موجودة يف الفرع بتمامها حىت لو وجد بعضها فإنه ال يصح 
 القياس.
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 قال رمحه هللا :

التفاح قياسا على الِب فهذا يف حترمي الراب يف الِب كونه مثيال مث يقال جيري الراب يف مثال ذلك أن يقال: العلة  
 القياس غري صحيح ْلن العلة غري موجودة يف الفرع إذ التفاح غري مكيل 

أنا  هذا املثال واضح أن أقول مثال العلة علة حترمي الراب يف األصناف األربعة أو علة جراين الراب يف األصناف األربعة
الرب فإان نقول هذا القياس غري صحيح ألن العلة غري موجودة مكيلة مث آيت فأقول جيري الراب يف التفاح قياسا على 

التفاح غري مكيل التفاح موزون فالعلة مل توجد أصال أومثال نقول إن علة جراين الراب يف األصناف األربعة الكيل 
حيح ألن  حب الرمان قياسا على الرب فإان نقول إن هذا القياس غري صواالدخار،فيأيت إنسان فيقول جيري الراب يف

العلة بتمامها غري موجودة نعم هذا مكيل وهذا مكيل لكن حب الرمان ال يدخر فمادام أن بعض العلة مل يوجد فإن 
ذا كانت العلة القياس غري صحيح إذا جيب أن نفهم أنه إذا مل توجد العلة أصال يف الفرع فإن القياس غري صحيح وإ

يوجد اجلزء اآلخر فإن القياس أيضا غري صحيح وهذا معىن قول مركبة من جزأين فأكثر فوجد أحد اجلزأين ومل 
األصوليني أن توجد علة األصل يف الفرع بتمامها إذا كانت العلة مركبة من جزأين أو أكثر فوجد أحد اجلزأين ومل 

 ا .يوجد اجلزء اآلخر فإن القياس ال يكون صحيح

 قال رمحه هللا تعاىل:

 لي وخفي. أقسام القياس ينقسم القياس إىل ج

أقسام القياس من حيث قوته ينقسم القياس إىل: قياس جلي وقياس خفي وبعضهم يقول إىل:قياس قطعي وهو 
 القياس اجللي وقياس ظين وهو القياس اخلفي. 

 قال رمحه هللا:

 مقطوعا فيه بنفي الفارق بني اْلصل و الفرع فاجللي: ما ثبتت علته بنص أو إمجاع أو كان 
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علته بنص أو إمجاع وعلم حتققها يف الفرع، ما ثبتت علته بنص فدل النص على أن هذه هي العلة  اجللي: ما ثبتت
وعلم حتقق العلة املنصوصة يف الفرع فإذا وجد األمران فالقياس جلي وسيمثل الشيخ هلذا أو كان مقطوعا فيه بنفي 

 بني األرز والرب بوجه من الوجوه.  الفرع واألصل فهما مستواين حقيقة مثل األرز والرب ال فرقالفارق بني

 قال رمحه هللا :

مثال ما ثبتت علته ابلنص قياس املنع من االستجمار ابلدم النجس اجلاف على املنع من االستجمار ابلروثة  
 عنه إىل النب صلى هللا عليه وسلم حبجرين فإن علة حكم اْلصل َثبتة ابلنص حيث أتى ابن مسعود رضي هللا

 ي هبن فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس والرجس النجسوروثة ليستنج

 ولكن قد يقول قائل إن هذا ليس من القياس اجللي ألن املناظر له أن مينع من وجود العلة يف الفرع وهو الدم اجلاف 
 فكون املانع اجلاف قياسا على منع االستجمار ابلروث جبامع النجاسة يف كل ٍ لو أان قلت ال جيوز االستجمار ابلدم 

النجاسة من االستجمار هذا صحيح ثبت ابلنص ابحلديث لكن ملناظري أن يقول ال أسلم لك أن هذا الدم اجلاف 
دقة الشيخ إن الدم جنس فال يسلم يل وجود العلة يف الفرع فال يكون جليا لكن لو ذُكر كما قال الشيخ وانظروا إىل 

تجمار به قياسا على أنه ال جيوز االستجمار ابلروثة جبامع النجاسة يف كلٍ  النجس اجلاف كالدم املسفوح ال جيوز االس
لكان ذلك قياسا جليا ألنه أوال العلة اثبتة ابلنص واثنيا العلة ُعلم وجودها يقينا يف الفرع فيكون ذلك من ابب 

 القياس اجللي

  :قال رمحه هللا 

 ومثال ما ثبتت علته ابإلمجاع ني النب صلى هللا عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان 

نى النب صلى هللا عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان وأمجع العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء 
و غضبان أنه يكون قضي وهوهو غضبان هي تشويش الذهن الغضب يشوش الذهن فالعلة من منع القاضي أن ي

حال غضبه مشوش الذهن ومن هنا قال الفقهاء ال جيوز للقاضي أن يقضي وهو مشغول الذهن يعين مثال جاء 
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اتصال للقاضي أثناء نظر القضية أبمر مزعج أزعجه فأشغل ذهنه ال جيوز له أن يقضي هنا جيب عليه أن ميسك عن 
لقضاة يف احملاكم بل حىت من حيكمون على الناس إذا كانوا يف اصا ابالقضاء هنا حىت يزول هذا الشغل وهذا ليس خ

حالة غضب إذا كانوا يف حالة عدم رضا عن الشخص الذي سيحكمون عليه إذا كانوا يف حالة تشويش ذهن ال 
جيوز هلم أن حيكموا على الشخص بل جيب عليهم السكوت حىت يزول تشويش الذهن فالقاضي إذا جاءه ما يشغل 

ضية ال جيوز له أن يقضي جيب عليه أن ميسك حىت يزول هذا فكذلك من حيكم على الناس بل أان أقول عن القذهنه 
حىت من يصحح اختبارات الطالب إذا جاءه ما يزعجه ال جيوز له أن يصحح حىت يزول هذا االزعاج ألن تصحيح 

ان القاضي حاقنا حيتاج إىل قضاء إذا ك اختبارات الطالب نوع من القضاء واحلكم بني الطالب وكذلك قال الفقهاء
 احلاجة ال جيوز له أن يقضي ألن هذا يشوش ذهنه فهذا قياٌس جلي

 قال رمحه هللا :

فقياس منع احلاكم من القضاء على  منع الغضبان منه من القياس اجللي، لثبوت علة اْلصل ابإلمجاع وهي  
بنفي الفارق بني اْلصل والفرع، قياس حترمي  فيه تشويش الفكر وانشغال القلب، قال ومثال ماكان مقطوعاً 

 إتالف مال اليتيم ابللبس على حترمي إتالفه ابْلكل للقطع بنفي الفارق بينهما .

حيرم على اإلنسان أن أيكل مال اليتيم، ملاذا؟ حىت اليتلفه عليه ويضيعه عليه، فيحرم عليه أن يلبس مالبس اليتيم 
 الف ابللبس ال فرق بينهما، هذا إتالف وهذا إتالف، فهذا قياس جليواإلت ألنه يتلفها، فاإلتالف ابألكل

وكنا يف ٓاخر جملس جلسناه يف شرح هذا الكتاب نتكلم عن القياس و وصلنا إىل الكالم عن أنواع القياس واملقصود  
نا ما يتعلق به ه وبي  به أنواع قياس العلة وتقدم أن القياس ينقسم إىل قسمني  القسم األول القياس اجللي وشرحنا

 والقسم الثاين هو القياس اخلفي وهو الذي نبدأ به جملسنا اليوم .
 يقول اإلمام ابن عثيمني عليه رمحة هللا تعاىل :

  النوع الثاين اخلفي وهو ما ثبتت علته ابستنباط وَل يقطع به بنفي الفارق بني  اْلصل و الفرع 
ص أو إمجاع أو قطع فيه بنفي الفارق بني الفرع واألصل والقياس لته بننعم تقدم أن القياس اجللي هو ما ثبتت ع
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اخلفي يقابل القياس اجللي إذاً القياس اخلفي هو ما ثبتت علته ابالجتهاد ومل جيمع عليها فاستنبطها اجملتهد ومل جيمع 
 القياس اخلفيا صفة العلماء عليها ومل يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع بل يكون فيه إحتمال إذا م

 أوال: أن تكون علته مستنبطة أي أنه اجتهد العلماء يف إستخراجها.
 اثنيا: أن ال جيمع عليها فهي مستنبطة وخمتلف فيها مل يتفق العلماء على كونا هي العلة.

هذا  ل ومسيواثلثا: ال يقطع يف هذا القياس بنفي الفارق بني الفرع واألصل بل يكون ذلك مظنوان فيبقى االحتما
القياس ابلقياس اخلفي ألن علته خفية حتتاج إىل حبث واجتهاد واستنباط والقياس اخلفي يكون خمتلفا فيه بني الفقهاء 
يف املسائل الفقهية فمنهم من يثبت احلكم يف املسألة بناء عليه ألنه ظن أن هذه العلة وأن هذه العلة موجودة يف الفرع 

في صحة القياس يف تلك املسألة أقوام آخرون إما لعدم التسليم ابلعلة وإما لعدم رع وينوأنه ال فرق بني األصل والف
التسليم بوجودها يف الفرع وإما لعدم التسليم ابنتفاء الفارق بني األصل والفرع فتكون العلة املذكورة ظنية وفيها خالف 

ظنيا ولذلك ختتلف أنظار الفقهاء يف هذا الفرع ويكون وجودها يف الفرع أيضا ظنيا ويكون انتفاء الفارق بني األصل و 
 القياس اخلفي إذا ما الفرق بني القياس اجللي والقياس اخلفي الفرق يف احلقيقة ويف احلكم

أما يف احلقيقة فالقياس اجللي تكون علته اثبتة ابلنص أو تكون اثبتة ابالستنباط لكن جيمع عليها العلماء فيجمع 
 فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع فال احتمال بل الفارق مقطوع به. و يقطعالعلماء أنا هي العلة أ

أما القياس اخلفي فتكون علته مستنبطة ال منصوصة وال جيمع عليها العلماء وال يقطع فيه بنفي الفارق بني الفرع 
خيتلفون يف كونه كانوا واألصل وأما من حيث احلكم فالقياس اجللي حجة عند اجلميع ال ينازع فيه إال مكابر وإن  

قياسا هل يسمٰى قياسا أو ال يسمٰى قياسا أما القياس اخلفي ففي حجيته نزاع  يف حجيته نزاع مشهور وإن كان 
 الراجح ما عليه مجهور العلماء من كونه حجة

 قال رمحه هللا تعاىل :

يل َل يثبت بنص وال إمجاع وَل يقطع ابلكمثاله قياس اْلشنان على الِب يف حترمي الراب جبامع الكيل فإن التعليل 
 فيه بنفي الفارق بني اْلصل والفرع إذ من اجلائز أن يفرق بينهما أبن الِبُّ مطعوم خبالف اْلشنان.
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ميثل الشيخ للقياس اخلفي بقياس األشنان واألشنان مادة من شجر معروف يف جزيرة العرب ويف غريها إما أبن تكون 
ت من ذلك الشجر يستعمل يف الغسل فهو يشبه  مساحيق الغسيل اليوم مسحوق بيبارماًدا لذلك الشجر أو ح

غسيل قدمي إما من رماد شجرة معروفة وله خاصية يف إزالة الوسخ وإما حبيبات من تلك الشجرة وهلا خاصية يف إزالة 
هو هذا القياس؟ فيقول س ماالوسخ وهو يكال فيأيت إنسان فيقول إن األشنان جيري فيه الراب ما الدليل؟ يقول القيا

نقيس األشنان على الرب يف جراين الراب ما العلة اجلامعة أنه مكيل فهذا يزعم ويرى أن علة جراين الراب يف الرب 
واألصناف األربعة يعين الرب وبقية األصناف األربعة هي الكيل ويقول واألشنان مكيل فيجري فيه الراب قياسا عليها 

علة مل تثبت ابلنص ومل جيمع عليها العلماء أي أن العلة هي الكيل وإنا هي استنباطية ه الفهذا قياس خفي ألن هذ
وحمل نزاع بني أهل العلم وابلتايل ال يقطع يف هذا القياس بنفي الفارق بني األصل والفرع ألنه قد أييت إنسان فيقول 

ان مكيال لكنه ليس مطعوما فهذا قياس إن كال هناك فارق مؤثر وهو أن الرب مطعوم أيكل مكيل أما األشنان فهو 
خفي ولو شئت أنت أن تقول قياس مسحوق الغسيل على الرب يف جراين الراب جبامع الكيل يف كل فإن هذا القياس 

 قياس خفي ملا ذكرانه وهبذا يتضح لك يعين معىن القياس اخلفي أكثر ابملثال

 قال رمحه هللا تعاىل :

بقياس الشبه وهو أن يرتدد فرع بني أصلني خمتلفي احلكم وفيه شبه بكل  يسمىقياس الشبه ومن القياس ما  
 منهما فيُلحق أبكثرمها شبها به.

 
ذكر الشيخ هنا قياس الشبه وهو من األقيسة اليت كثر فيها الكالم عند األصوليني وقياس الشبه فسره مجع من 

أصلني خمتلفي احلكم فيُلحق أبكثرمها شبها به يعين  بني األصوليني هبذا التفسري الذي ذكره الشيخ وهو أن يرتدد فرع
مثال يرتدد الفرع بني أصل يشبهه يف وصفني وبني أصل آخر يشبهه يف ثالث أوصاف فيلحق أبكثرمها شبها فهذا 

قياس الشبه مثال أييت إنسان فيقول التشقري تشقري احلاجبني وهو وضع لون على شعر احلاجبني خيفي شعر احلاجبني 
 مرتدد بني أصلني األصل األول النمص وهو إزالة شعر احلاجبني فيقول هو كالنمص ألنه متعلق بشعر تشقريال

احلاجبني كالنمص وألنه يغري شكل احلاجبني كالنمص واألصل اآلخر هو جتمل املرأة ابللون يف وجهها أن تضع لوان 



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

514 

يف كونه ال يغري األصل بل يبقى األصل ولكنه يضا على وجهها تتجمل به ويشبهه يف كونه لوان وليس إزالة ويشبهه أ
يغطى ويشبهه أبنه يزال خبالف النمص فهو مرتدد بني هذين األصلني النمص يقتضي التحرمي وفيه شبه به والتجمل 
ابللون يقتضي اإلابحة وفيه شبه به فيلحق أبكثرمها شبها فعلى ما ذكرت أان اآلن مثال يقال إن شبهه ابللون أكثر  

 هه يف ثالثة أمور خبالف شبهه ابلنمص فإنه يشبهه يف أمرين فهذا قياس الشبه والشيخ ذكر له مثاال يشب ألنه

 قال رمحه هللا تعاىل :

 مثال ذلك العبد هل ميلك ابلتمليك قياسا على احلر أو ال ميلك قياسا على البهيمة
ر اإلنسان احلر ال شك أنه ميلك املال احل األصل األول العبد هل ميلك أو ال ميلك هو مرتدد يف هذا بني أصلني 

ويصبح مالكا للمال والعبد يشبهه من جهة كونه إنساان ومن جهة كونه مكلفا فالعبد ال شك أنه إنسان وال شك أنه 
مكلف وإن كان خيفف عنه لضعفه أو ال ميلك قياسا على البهيمة ألن البهيمة ال متلك فكذلك العبد والعبد يشبه 

ونا يعين ماال والعبد ال شك أنه مال وذلك ابإلمجاع جيوز بيعه فهو مال فهو يشبه هذا ويشبه هذا هة كالبهيمة من ج
 فيلحق أبكثرمها شبها 

 قال رمحه هللا :

إذا نظران إىل هذين اْلصلني احلر والبهيمة وجدان أن العبد مرتدد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب  
  ويعاقب وينكح ويطلق يشبه احلر

 
من حيث أنه إنسان هذا أوال اثنيا من حيث أنه يكلف اثلثا من حيث أن له عقال يدبر به ويعرف به واثلثا من 

 ويطلق فهو يشبه احلر من هذه اجلهة  حيث أن تصرفاته تنفذ فهو ينكح

به ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث وال يودع ويضمن ابلقيمة ويتصرف فيه يش قال رمحه هللا :
 البهيمة
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من جهة كونه ماال أنه جتوز فيه التصرفات يف املال جتوز فيه التصرفات اليت تكون يف املال وهذا يقتضي أال ميلك قال 

ووجدان أنه يف الناحية املالية أكثر شبها ابلبهيمة أنه من الناحية املالية أكثر شبها ابلبهيمة فيلحق هبا فنقول  العلماء
 إن العبد ال ميلك 

 ل رمحه هللا :قا

  وقد وجدان أنه من حيث التصرف املاِل أكثر شبها ابلبهيمة فيلحق هبا
 

حق ابحلر ويعامل معاملة احلر أو يلحق ابلبهيمة هذا حمل كذلك أيضا العبد يف جنايته على ما دون النفس هل يل
وكذلك من أمثلة قياس الشبه على نزاع من جهة تردده بني هذين األصلني واختالف العلماء هو أِبَيِهَما أكثر شبها 

 هذا املعىن املذي
بني أصل البول وأصل املين  املذي كما تعلمون وهو السائل الرقيق الذي خيرج عند املداعبة والتفكر مرتدد بني أصلني

ل فهو مرتدد بني أصل البول ألنه خارج من الفرج كالبول وال يوجب الغسل وال خيلق منه الولد فهو هبذا يشبه البو 
وهذا يقتضي أن يكون جنسا واألصل اآلخر املين على القول بطهارته قالوا ألنه يشبهه يف كونه خارجا متعلقا ابلشهوة 

و الشهوة كاملين وأنه مقدمة للمين وهذا يقتضي أنه طاهر واحلقيقة أنه أكثر شبها ابلبول فالباعث على خروجه ه
 سته أخف من جناسة البول ولكنه جنس . ولذلك فاملذي جنس غري أن األدلة دلت على أن جنا

 قال رمحه هللا تعاىل:

بهه يف أكثر اْلحكام مع أنه وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبني اْلصل علة مناسبة سوى أنه يش 
 ينازعه أصل آخر. 

هلا أصال ومفصل  هذا النوع من القياس اختلف العلماء يف حجيته بني انف هلا أصال ويقول ليس حبجة وبني مثبت
حبسب القوة واألظهر وهللا أعلم ما قاله الشيخ هنا أنه حجة لعموم األدلة الدالة على حجية القياس وهذا قياس وألن 
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الفرع ابألكثر شبها به أوىل من إحلاقه ابألقل شبها به إال أن هذه احلجية ضعيفة وميكن دفعها أبضعف فارق  إحلاق
ع القياس وميكن إبطاله أبدىن سبيل وأنبه هنا إىل أن هناك ما يسمى عند نعم هو حجة لكنه من أضعف أنوا 

نا لقياس الشبه هو هو قياس الشبه فيسمى قياس األصوليني بقياس غلبة األشباه وهو على املعىن الذي ذكره شيخنا ه
س الشبه ويسمى غلبة األشباه ويسمى قياس الشبه على املعىن الذي ذكره شيخنا هنا لقياس الشبه فهو يسمى قيا

قياس غلبة األشياء ومن األصوليني من يفرق بني قياس الشبه وقياس غلبة األشباه فقياس غلبة األشباه هو الذي ذكره 
ا أن يرتدد الفرع بني أصلني فيلحق أبكثرمها شبها أما قياس الشبه فيعرفونه بتعريف آخر وهو اجلمع بني الشيخ هن

هر مناسبته لكن عهد من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام مثال ذلك الفرع واألصل يف احلكم بوصف مل تظ
ال ابملاء قياسا على الوضوء إزالة النجاسة من اليد قول بعض الفقهاء إزالة النجاسة طهارة مشرتطة للعبادة فال تكون إ

ابلرتاب ابملزيالت الوسخ ما من الثوب من الفراش يقولون إنا طهارة مشرتطة للعبادة فال تكون إال ابملاء ماتصلح 
سة تصلح البد من املاء قياسا على الوضوء فإن مناسبة الطهارة للماء ال تظهر ألن الطهارة إزالة احلدث أو النجا

فكونا ال تكون إال ابملاء املناسبة غري ظاهرة مبعىن جناسة وقعت على الثوب فغسلتها ابملاء تزول طيب لو غسلتها 
 ما تبقى لو دلكتها بشيء فإنا تزول ما تبقىابلبنزين تزول تذهب 

ض الطهارة وهو يف الوضوء إذن املناسبة بني املاء وإزالة النجاسة غري ظاهرة لكن وجدان الشارع يلتفت إىل املاء يف بع
ويف الغسل البد من املاء فهذا قياس شبه وهو كما تالحظون غري املعىن الذي ذكره الشيخ وعلى هذا يكون قياس 

األشباه غري قياس الشبه أان أنبه هنا ألن بعض طالب العلم يقرؤون يف كتب األصول فيحصل عندهم ارتباك يف  غلبة
قياس الشبه مبعىن ويف كتاب آخر يتكلمون عن قياس الشبه مبعىن آخر فإذا مل يتنبه  الفهم ألنه يف كتاب يتكلمون عن

اس الشبه ويف الفرق بينه وبني قياس غلبة األشباه فإذا طالب العلم إىل هذه القضية يقع عنده ارتكاب يف فهم قي
شبه وقياس غلبة األشباه واحد فسران قياس الشبه بتفسري شيخنا وهو الذي سار عليه مجع من األصوليني فإن قياس ال

ذكره يسمى هبذا ويسمى هبذا وإذا فسران قياس الشبه مبا ذكرته عن بعض األصوليني فإن قياس غلبة األشباه هو الذي 
 شيخننا ابسم قياس الشبه وقياس الشبه له معنا آخر بيناه ومثلنا له 

 قال رمحه هللا تعاىل :
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بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم اْلصل للفرع لوجود نقيض علة قياس العكس ومن القياس ما يسمى 
 حكم اْلصل فيه

القياس يقتضي إثبات مثل حكم  هذا قياس العكس وقياس العكس اي إخوة يقتضي للفرع عكس حكم األصل كل
 األصل للفرع أما قياس العكس فهو يقتضي للفرع عكس حكم األصل فهو يستعمل إلثبات حكم لفرع خيالف حكم

 األصل لتعاكس العلة 

أقول لك بعيدا عن األمثلة الفقهية للتقريب الطالب ينجح إذا ذاكر أال تراه يرسب إذا مل يذاكر الطالب ينجح إذا 
ت للطالب النجاح من أجل املذاكرة قلت مدلال ملا أقول أال تراه يرسب إذا مل يذاكر؟ فأثبتنا للطالب الذي ذاكر فأثب 

 يذاكر وأثبتنا للطالب الذي يذاكر عكس هذا احلكم وهو النجاح لعكس العلة وهو املذاكرة ال يذاكر الرسوب ألنه مل
 خفهذا هو قياس العكس وسنطبقه على املثال الذي ذكره الشي

 قال رمحه هللا تعاىل :

ن له ومثلوا لذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم ويف بضع أحدكم صدقة قالوا َي رسول هللا أأييت أحدان شهوته ويكو 
فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر قال فأثبت 

هو الوطء احلالل نقيض حكم اْلصل وهو الوطء احلرام لوجود نقيض علة النب صلى هللا عليه وسلم للفرع و 
 ل وزرا ْلنه وطء حرامحكم اْلصل فيه أثبت للفرع أجرا ْلنه وطء حالل كما أن يف اْلص

 
فعندان هنا أصل وهو وطء املرأة األجنبية وحكم وهو اإلمث فيه وعلة وهي الوطء احلرام عندان أصل وهو وطء املرأة 

احلكم أن فيه إمثا العلة أنه وطء حمرم وعندان فرع وهو وطء الزوجة واحلكم أن فيه أجرا والعلة هي الوطء  األجنبية
ملرأة األجنبية الفرع وطء الزوجة حكم األصل أن  فيه إمثا العلة يف حكم األصل أنه وطءٌ حمرم احلالل إذا األصل وطء ا

ة هنا ستقتضي عكس احلكم قلنا يف األصل أن احلكم فيه إمثا طيب وطء الزوجة وطء ُمباح إذا العلة هنا عكس العل
األصل موجود يف الفرع فيقتضي هذا إذا نقول يف الفرع أن احلكم فيه أجراً عكس حكم األصل فنقيض العلة يف 
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نقيض حكم األصل للفرع وقد استعمل الصحابة رضوان هللا عليهم قياس العكس من ذلك مثال ماجاء عن ابن 
هللا عنه أنه قال: قال النب صلى هللا عليه وسلم من مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار وقلت أان من مسعود رضي 

نة ابن مسعود رضي هللا عنه هنا يستعمل قياس العكس النب صلى هللا عليه وسلم مات ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجل
خل النار العلة أنه مشرك قال ابن مسعود من مات يشرك ابهلل شيئا دخل النار األصل من مات ُمشركا احلكم يد

جلنة والعلة التوحيد رضي هللا عنه وقلت أان من مات اليشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة الفرع من مات موِحدا يدخل ا
 عكس العلة يف األصل فاقتضت عكس احلكم للفرع . 
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 التعارض

 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 التقابل والتمانع  التعارض تعريفه التعارض لغة 

األدلة وهذا منهج ملا فرغ الشيخ رمحه هللا من أهم األدلة وهي األدلة املتفق عليها األربعة إنتقل إىل الكالم عن تعارض 
جلمع من األصوليني أنم يذكرون التعارض بعد األدلة مباشرة ألنه متعلق ابألدلة وبعض األصوليني يذكرون التعارض 

نظر يف التعارض ودفع التعارض من عمل اجملتهد لذلك ستجد يف بعض كتب األصول جتد بعد االجتهاد ألن ال
إنا يقع يف الظاهر بني األدلة فهو متعلق ابألدلة فيذكرعقبها مباشرة التعارض بعد األدلة ما السبب ألن التعارض 

فيحسن ذكره بعد أن نعرف اجملتهد  وبعض األصوليني يقولون ال يذكرونه بعد االجتهاد ملا يقولون أنه من عمل اجملتهد
تمل معنيني حيتمل قابلته والتعارض يف اللغة كما قال الشيخ التقابل والتمانع ومنه قولك عارضته يف الوقوف فإنه حي

يعين وقفت مقابال له هو واقف يف جهة اليمني أان وقفت يف جهة الشمال قابلته وحيتمل خالفته يف الوقوف عارضته 
ل أن يكون املراد خالفته يف الوقوف فهو واقف وأان جالس وهذه ممانعة فالتعارض يف لغة العرب أييت يف الوقوف حيتم

 ىن التمانعمبعىن التقابل وأييت مبع

 قال رمحه هللا :

 واصطالحا تقابل الدليلني حبيث خيالف أحدمها اآلخر

مانع ومعىن هذا التعريف هو ما ذكره الشيخ األصوليون يف الغالب يقولون إن التعارض هو تقابل األدلة على سبيل الت
ة الظاهر ألنه ال يوجد تعارض تقابل الدليلني حبيث خُيالف أحدمها اآلخر يف مدلوله من جهة الظاهر ونقول من جه
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حقيقي بني األدلة ألن األدلة من احلكيم العليم سبحانه وتعاىل وال ميكن أن يقع بينها اختالف وال ميكن أن يقع 
رض يف احلقيقة بل هي خمتلفة ولكن التعارض يقُع يف نظر اجملتهد فيما يظهر للمجتهد فيكون يف ظن اجملتهد بينها تعا

ظر يف األدلة يرى أن هذا الدليل يقابل هذا الدليل وخيالفه يف املدلول فيحتاج إىل عمل ومن هنا فاجملتهد عندما ين
 ل قسم . يذكر العلماء أقسام التعارض وما جيب على اجملتهد يف ك

 قال رمحه هللا :

 أقسام التعارض أربعة  

 ة الدليل . هذه أقسام للتعارض من جهة داللة الدليل هذه األقسام األربعة من جهة دالل

 قال رمحه هللا :

 القسم اْلول أن يكون بني دليلني عامني وله أربع حاالت  

وهذا الدليل فيه عموم فُيحتاج فيه إىل يعين  هذا القسم األول أن يكون بني دليلني عام ني هذا الدليل فيه عموم
 رتتيب.التوفيق بني الدليلني وله أربع حاالت أو يُعمُل فيه أبربعة أمور على وجه ال

 

 قال رمحه هللا :

 أوال أن ميكن اجلمُع بينهما حبيث حُيمُل كٌل منهما على حاٍل ال يناقض اآلخر فيها فيجُب اجلمُع  

د التعارض بني دليلني عام ني فيُلجأ إىل اجلمع بني الدليلني ألن فيه إعماال للدليلني فهو هذا أول ما يُلجأ إليه عن
الدليلني إال يف حالة واحدة إذا ثبت النسخ ابلنِص فإنه يُقال ابلنسخ وال يُقال ابجلمع يُقدم على مافيه تعطيل أحد 

نسخ ما جيوز أن أييت واحد يقول ال اي أخي حىت لو أمكن اجلمع مادام ثبت ابلنص أن هناك نسخا فيجب القول ابل
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ه مادام أن النص دل على أنه ميكن اجلمع نقول النص دَل على أن هذا الدليل منسوخ فكيف تعمل به ما تعمل ب
 منسوخ فإذا مل يدل النص على النسخ فإن اجلمع ُمقدم على النسخ ألن فيه إعماال للدل يلني . 

 قال رمحه هللا :

ْهِدي ِإىلا ِصرااٍط ُمْستاِقيٍم{ .مثال ذلك قوله ت ِإنَّكا لات ا  عاىل لنبيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم }وا

 ىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ فأثبت هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم أنه يهدي وهذا الدليل عام .} َوِإَنَك لَتَ ْهِدي إِ 

 قال رمحه هللا :

 وقوله }إنهك ال هتدي من أحببت {

قوله }إنك الهتدي من أحببت{ فنفى هللا عز  وجل  عن نبيه صلى هللا عليه وسلم أن يهدي وهذا أيضا عام وحنن و 
 نقول حمال أن يكون اإلثبات والنفي على شيء واحد فال بد من اجلمع بني الدليلني 

 قال رمحه هللا :

 هذه َثبتة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و واجلمع بينهما أن اآلية اْلوىل يراد هبا هداية الداللة إىل احلق  

فاهلداية املثبتة هي هداية البيان والداللة وهذه اثبتة للنب صلى هللا عليه وسلم وكالم النب صلى هللا عليه وسلم يف غاية 
يسمع  البيان ولذلك ال يسمع به أحد إال وقد ابن له احلق مادام يفهم العربية أو شرح له على وجه صحيح ولذلك ال

ابلنب صلى هللا عليه وسلم يهودي وال نصراين مث ال يؤمن به إال كان من أهل النار فهداية الداللة والبيان اثبتة للنب 
 صلى هللا عليه وسلم 
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 قال رمحه هللا :

آله وسلم  ىواآلية الثانية يراد هبا هداية التوفيق للعمل وهذه بيد هللا تعاىل ال ميلكها الرسول صلى هللا عليه وعل
 وال غريه

فاهلداية املنفية هي هداية التوفيق وهي هداية توفيق القلوب إىل اإلذعان للحق وهذه ال ميلكها إال هللا سبحانه وتعاىل 
وهي منفية عن النب صلى هللا عليه وسلم وكذلك مثال من املسائل املشهورة يف هذا أن النب صلى هللا عليه وسلم قال 

سجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني وهذا عام ونى صلى هللا عليه وسلم عن الصالة يف أوقات إذا دخل أحدكم امل
 النهي وهذا أيضا عام فيجمع بينهما أبن النهي إنا هو لغري ذوات األسباب 

 قال رمحه هللا :

 تعاىل القسم الثاين فإن َل ميكن اجلمع فاملتأخر انسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون اْلول 

األمر الثاين الذي يعمل به إذا تعذر اجلمع فإذا تعذر اجلمع ومل ميكن فإان نبحث عن اتريخ صدور الدليلني فإن  اهذ
 علمنا التاريخ وكان أحدمها متأخرا عن الثاين فإن املتأخر يكون انسخا للمتقدم إن توفرت شروط النسخ اليت قدمناها 

 قال رمحه هللا :

م )فمن تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري لكم ( فهذه اآلية تفيد التخيري مثال ذلك قوله تعاىل يف الصيا
 بني اإلطعام والصيام مع ترجيح الصيام 

 للكل فهي عامة 

وقوله تعاىل :) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيم أخر ( تفيد تعيني 
 فر أداء يف حق غري املريض واملساالصيام 

 تفيد لزوم الصوم لغري املعذور فهي تقتضي خالف ما اقتضته اآلية السابقة
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 قال رمحه هللا :

وقضاء يف حقهما لكنها متأخرة عن اْلوىل فتكون انسخًة ِلا كما يدل حديث سلمة بن اْلكوع الثابت يف 
 الصحيحني وغريمها 

تخيري بني الصوم واإلطعام فتكون اآلية الثانية املتأخرة تأخرة عن اآلية الدالة على الاآلية الدالة على لزوم الصوم م
انسخة لآلية األوىل من جهة التخيري وبعض أهل العلم قال ال بقيت اآلية األوىل يف حق الكبري الذي ال يستطيع 

 الصوم واآلية الثانية إناهي يف غريه

  تعاىل: يقول اإلمام ابن عثيمني عليه رمحة هللا

 ثة فإن َل يعلم التاريخ عمل ابلراجح إن كان هناك مرجح أي يف احلالة الثال

يعين إذا تعذر اجلمع بني الدليلني الع اَمني املتعارضني ومل نعلم اتريخ صدور الدليلني فإان ننظر يف درجة كل دليل من 
للفظ، جهة السند، وقد تكون من جهة اجهة القوة ونقدم األقوى على األضعف، والقوة يف الدليل قد تكون من 

وقد تكون من جهة الداللة، وقد تكون من جهة املدلول، وقد تكون من جهة مقٍو خارجي، وسيذكر الشيخ بعضا 
منها يف ترتيب األدلة املهم أن اجملتهد ينظر يف قوة هذا الدليل ويف قوة هذا الدليل، فينظر يف مقوايت هذا الدليل من 

ة مدلوله، من جهة املقوايت اخلارجية، وينظر كذلك يف قوة ة لفظه، من جهة داللته، من جهجهة سنده، من جه
 هذا الدليل من هذه اجلهات مث يقدم األقوى منهما على األضعف والشيخ يذكر مثاال ونشرحه إن شاء هللا 

 قال رمحه هللا :

وسلم  وسئل صلى هللا عليه وعلى آله مثال ذلك قوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم:)من مس ذكره فليتوضأ( 
عن الرجل ميس ذكره أعليه الوضوء قال:)ال، إمنا هو بضعة منك( فريجح اْلول ْلنه أحوط وْلنه أكثر طرقا 

 ومصححوه أكثر وْلنه انقل عن اْلصل ففيه زَيدة علم 
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فقد يذكر امل ال يشرتط أن يطابق قوله، الشيخ يذكر هنا مثاال وقبل أن أشرح املثال أذكر لكم فائدة املثال إذا ذكره الع
العامل املثال على قول غريه ألنه يريد فقط أن ميثل للقاعدة ولذلك اي إخوة أقوال العلماء ال تؤخذ من األمثلة اليت 

يذكرونا للقواعد إال أن ينصوا على قوهلم فمثال شيخنا هنا ذكر هذا املثال قول الشيخ يف الفقه ال يطابق هذا املثال 
ل بعض أهل العلم من أجل التمثيل للقاعدة، بل العلماء قد يذكرون املثال جملرد ولكنه يذكر هذا املثال على قو 

 االحتمال لبيان القاعدة وتوضيحها ولذلك يقولون والشأن ال يعرتض املثال*** إذ قد كفى الفرض واالحتمال.
يشرتط أن يكون العامل املمثل  أمرين األمر األول: أنه ال إذا يف األمثلة اليت يذكرها العلماء البد أن ننظر ونتبه إىل

ابملثال قائال ابلقول املوجود ابملثال وإنا يكون قاله غريه وميثل ليبني القاعدة واألمر الثاين أنه قد ال يكون املثال واقعا 
خ هنا مثل مبثال وهو وإنا هو مفروض وحمتمل من أجل إثبات القاعدة  الشرط أن يكون حمتمال ال مستحيال الشي

 صلى هللا عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه األربعة وسئل النب صلى هللا عليه وسلم عن الرجل ميس  قول النب
ذكره أعليه الوضوء  قال ال إنا هو بضعة منك رواه األربعة أيضا فقول النب صلى هللا عليه وسلم من مس ذكره 

وسلم ال إنا هو بضعة منك أي قطعة منك عام  وضأ وقول النب صلى هللا عليهفليتوضأ عام كل من مس ذكره فليت
أيضا فتعارض احلديثان فهنا ذهب مجهور أهل العلم إىل الرتجيع ورجحوا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ على 

 حديث طلق إنا هو بضعة منك مبرجحات قالوا حديث من مس ذكره أقوى ألمور 
وضأ فتوضأ صحت صالته إبمجاع العلماء لكن على القول إنه ال ألن إذا قلنا جيب عليه أن يت األمر األول أنه أحوط

جيب عليه أن يتوضأ مس ذكره فصلى سيختلف العلماء يف صالته منهم من يقول صالته صحيحة ألنه على وضوء 
ألقوال أو الوجه الذي ومنهم من يقول صالته ابطلة ألنه على حدث إذا القول الذي تصح به الصالة على مجيع ا

 الصالة على مجيع األقوال أحوط وأقوى فهذا وجه للرتجيحتصح به 

الوجه الثاين قالوا ألنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر فهو أكثر طرقا طرقه أكثر حىت من جهة الصحابة ومصححوه من 
أخرى وهي أن رجاله مجيعا أهل العلم أكثر وهذا يدل على أنه أقوى من جهة السند مث هو أقوى إسنادا من جهة 

هبم يف الصحيحني أو يف أحد الصحيحني أن رجال إسناده مجيعا حمتج هبم يف الصحيحني أو يف أحد  حمتج
الصحيحني أما حديث طلق فال فرجال إسناد حديث بسرة أقوى من رجال إسناد حديث طلق أيضا قالوا ألنه انقل 
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صل اي إخوة عدم نقض الوضوء األصل كيف انقل عن األصل األ عن األصل والناقل عن األصل أقوى من املبقي عن
وحديث إنا هو بضعة منك هو مبقي على هذا األصل حديث من مس ذكره فليتوضا انقل عن األصل والناقل عن 
األصل مقدم عن املبقي عن األصل ألن فيه زايدة علم وألن هذا هو األصل يف التشريع أييت األصل براءة الذمة مث 

رجحوه أبن بسرة راوية احلديث قد حدثت به يف املدينة مبحضر علماء  التشريع بتكليف فهو أقوى أيضاأييت 
الصحابة من املهاجرين واألنصار ومل يرده أحد منهم ومل يدفعه أحد منهم خبالف حديث طلق فهو أقوى من هذه 

خر ق فإسالمها متأخر فتحملها متأاجلهة أيضا رجحوه أبن إسالم بسرة راوية احلديث كان متأخرا عن إسالم طل
فتحملها متأخر فبهذا رجح اجلمهور حديث من مس ذكره فليتوضأ قالوا يظهر من هذه األوجه أن حديث من مس 
ذكره فليتوضأ أقوى فريجح ومن أهل العلم من ذهب إىل اجلمع وقال اجلمع ممكن فلماذا نقول ابلرتجيح كيف جنمع 

س ذكره فليتوضأ يقول األمر هنا لالستحباب واإلثبات على االستحباب من م قال حنمل النفي على نفي الوجوب
طيب ما الصارف لألمر من الوجوب إىل االستحباب قالوا حديث إنا هو بضعة منك فنجمع بينهما فيقول إنا هو 

هو  بضعة منك كأن السائل قال هل جيب علي أن أتوضأ إذا مسست ذكري فكان اجلواب ال ال جيب عليك إنا
ه فليتوضأ حيمل على االستحباب فنجمع بني الدليلني وبعض أهل العلم مجع بني بضعة منك وحديث من مس ذكر 

الدليلني أبن محل اإلثبات على املس بشهوة والنفي على املس بغري شهوة فصار معىن احلديثني عنده من مس ذكره 
 شهوة كأنه مس بضعة منك فقالوا إذا مسه بغري بشهوة فاليتوضأ وهل بتوضأ من مس ذكره بغري شهوة ال إنا هو

أذنه وأنفه وعينه أما إذا مسه بشهوة فهذه خاصية للفرج فينقض الوضوء لكن مجهور أهل العلم على الرتجيح وهو 
األظهر ألن اجلمع هنا ضعيف اجلمع على صورة ضعيفة مل يتقابل الدليالن يف القوة تقابال قريبا حىت نقول ابجلمع بل 

 يف هذه املسألةطلق أضعف بكثري من حديث بسرة حديث 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 فإن َل يوجد مرجح وجب التوقف وال يوجد له مثال صحيح.
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يعين إذا تعذر عند اجملتهد اجلمع بني الدليلني والقول ابلنسخ والرتجيح فإنه ليس أمامه إال أن يتوقف عن العمل أبحد 
ا إذ ذاك حتكم وهو ال جيوز وقول بال علم وهو ال الدليلني املتعارضني وأن يطلب احلكم من خارج ألن العمل أبحدمه

مل يظهر له النسخ ومل يظهر له ترجيح إذا عمل هبذا الدليل بدون وجه جيوز يقولون إذا مل يظهر للمجتهد وجه مجع و 
 يكون حتكما ظلم كأنه ظلم الدليل اآلخر مال إىل أحد الدليلني بغري سبب وهو من القول بغري علم فال جيوز والشيخ

أن نثل له يقول ليس له مثال صحيح وهذا صحيح ألن التوقف عجز من اجملتهد وليس يف حقيقة الدليل ما ميكن 
مبثال ألن العجز هنا حصل من اجملتهد وهو عجز نسب يعجز هذا ويستطيع هذا فاجملتهد يقول وهللا أان احرتت مل 

اجز مادمت عاجز فقف عن العمل ابلدليلني وقد أستطع اجلمع ومل أستطع القول ابلنسخ ومل أجد مرجحا فأان ع
م كما قال الشيخ ليس له مثال صحيح ألنه ليس له وجود يف فيعمل أبحد الدليلني إذا نعينظر غريه وجيد وجها 

اخلارج وإنا هو يف ذهن اجملتهد يف مسألة بل إن اجملتهد قد ينظر يف األدلة فيتوقف مث يعيد النظر بعد حني فيظهر له 
ه يف هذه ذا هذا عجز لقصور الفهم أو قصور العلم إما لقصور فهم اجملتهد يف هذه املسألة وإما لقصور علموجه إ

 املسألة وقد ال يوجد هذا القصور عند غريه وقد يزول قصوره هو فيزول توقفه 

 قال رمحه هللا تعاىل :

  القسم الثاين أن يكون التعارض بني خاصني 
 

يل خاصا ومدلول هذا الدليل خاصا فيقعان على انحية واحدة وعلى أمر واحد وعلى نعم فيكون مدلول هذا الدل
 وهنا أيضا ماذا يعمل جمتهد يعمل أربعة أمور على الرتتيبشيء واحد 

 
 قال رمحه هللا :

  وله أربع حاالت أيضا اْلول أن ميكن اجلمع بينهما فيجب اجلمع
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ألن العمل ابلدليلني أوىل من إمهال أحدمها وهذا عند مجهور أن ميكن اجلمع بينهما ولو من وجه فيجب اجلمع 
 دء ابجلمع الفقهاء واألصوليني جيب الب

قال مثاله حديث جابر رضي هللا عنه يف صفة حج النب صلى هللا عليه وسلم أن النب صلى هللا عليه وسلم 
هللا عليه وسلم صالها مبىن  صلى الظهر يوم النحر مبكة وحديث ابن عمر رضي هللا عنهما  أن النب صلى

 ن فيها من أصحابهفيجمع  بينهما أبنه صالها مبكة وملا خرج إىل مىن أعادها مب
 
نعم عندان حديثان جابر رضي هللا عنه خيرب أن النب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر يف حجة الوداع يوم النحر   

ن النب صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر يف مبكة واحلديث عند مسلم وابن عمر رضي هللا عنهما خيرب أ
اري ومسلم متفق عليه فتعارضا يف شيء واحد وهو صالة الظهر فبعض أهل حجة الوداع مبىن واحلديث عند البخ

العلم رجح حديث جابر قالوا ألن جابر رضي هللا عنه أضبط يف صفة احلج فلما كان ذلك كذلك فإنه يقدم ورجح 
م حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قالوا ألن حديث ابن عمر يف الصحيحني وحديث جابر عند بعض أهل العل

لم والذي يف الصحيحني أقوى من الذي يف أحدمها ولكن ذهب األكثر وهو الصواب إىل اجلمع  ألن توهيم أحد مس
ينهما كيف  جيمع أبن النب الصحابيني يف واقعة ظاهرة بعيد  هذه الواقعة ظاهرة ليس أمرا حيتمل الفهم  فيجمع ب

هر وهو يف املسجد احلرام فصلى الظهر فيه وهذا صلى هللا عليه وسلم  صلى الظهر يف املسجد احلرام أدركه الظ
احتمال هو األقوى ألن النب صلى هللا عليه وسلم  رمى مجرة العقبة ضحى وحنر هديه وحلق رأسه وطبخ من هديه 

وأكل من حلمها مث ركب بعريه وذهب إىل املسجد احلرام فطاف طواف الزايرة من كل بدنة قطعة وشرب من مرقها 
ى إىل الظهر وهذه بركة الوقت  فكون الظهر يدركه وهو يف املسجد احلرام هو األقوى ليس بعيدا كل هذا من الضح

الظهر ليصلوا خلفه وال ضعيفا مث إن النب صلى هللا عليه وسلم رجع إىل مىن فوجد بعض أصحابه ينتظرونه مل يصلوا 
 املسجد احلرام و املرة الثانية يف مىن وجابر الظهر مرتني مرة يف فصلى هبم صلى هللا عليه وسلم الظهر فوقع أنه صلى

 أخرب مبا رأى وابن عمر أخرب مبا رأى رضي هللا عن اجلميع 

 قال رمحه هللا :
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 فإن َل ميكن اجلمع فالثاين انسخ إن ُعلم ابلتاريخ 

 ينسخ املتقدمعذر اجلمع وعلمنا اتريخ الدليلني وأن أحدمها  متقدم واآلخر متأخر فإن املتأخر يعين ان ت

 قال رمحه هللا :

ْت   يت آت اْيتا ُأُجوراُهنَّ واماا مالاكا كا الالَّ اجا ا النَِّبُّ ِإانَّ أاْحلاْلناا لاكا أاْزوا ِيُنكا ممَّا أافااءا امثاله قوله تعاىل ﴿ َيا أاي ُّها ُ ميا َّللَّ
اِتكا ﴾ اآلية ، وقوله ﴿ الَّ  كا واب انااِت عامَّ لا هِبِنَّ ِمْن أاْزوااٍج عالاْيكا واب انااِت عامِه اُء ِمن ب اْعُد واالا أان ت ابادَّ لُّ لاكا النِهسا  حيِا

باكا ُحْسنُ ُهنَّ ﴾ الثانية انسخة لألوىل على أحد اْلقوال  والاْو أاْعجا
 

َن أجورهن/ فهن زوجات وما ملكت ا الَنِب  ِإاَن َأْحَلْلنَا َلَك أَْزَواَجَك الاَليت آتَ ْيَت ُأُجوَرهُ هنا قول هللا عزوجل اَي أَي  هَ 
ميينك مما أفاء هللا عليك وبنات عمك وبنات عماتك  يعين أن تنكح منهن  مع قول هللا عزوجل أيضا يف اآلية 

جاته َمْن َتَشاُء/ إذا اآلية دلت على أن النب صلى هللا عليه وسلم أحل هللا له زو  تُ ْرِجي َمْن َتَشاُء ِمن ُْهَن َوتُ ْؤِوي ِإلَْيكَ /
الاليت حتته واإلماء الاليت ميلكهن وأن يتزوج هذا شيء أيضا أحل هللا له أن يؤخر من شاء منهن أي يرتكها ويؤوي 

من أزواج ولو أعجبك حسنهن فهذه إليه من شاء مع قول هللا عز وجل ال حيل لك النساء من بعد وال أن تبدل هبن 
له إال زوجاته الاليت معه وليس له أن يتزوج من جديد فتعارضت هذه اآلية تدل أن النب صلى هللا عليه وسلم ال حيل 

اآلية مع اآلية السابقة من هذه اجلهة من جهة أن يتزوج النب صلى هللا عليه وسلم زواجا جديدا اآلية األوىل أابحت 
أن النب صلى هللا عليه  انية منعت فهنا تعارض بني خاصني  قال العلماء اآلية الثانية انسخة لألوىل وذلكو اآلية الث

وسلم َخري زوجاته بينه وبني الدنيا فاخرتنه صلى هللا عليه وسلم فكافأهن هللا على هذا أبن منع النب صلى هللا عليه 
ابإلمجاع  فتكون انسخة هلا كذلك  يف قول هللا عزوجل وال أن تبدل وسلم أبن يتزوج عليهن واآلية الثانية بعد األوىل 

على القول أبن قول هللا عز وجل ترجي من تشاء  منهن املقصود به الزوجات فهناك أابح له أن يطلق هبن من أزواج 
على أحد  وهنا منعه من التطليق فتكون هذه اآلية الثانية انسخة لألوىل ولكن هذا فيه خالف ولذلك قال الشيخ

لواهبات أنفسهن وليس يف الزوجات فتؤخر األقوال ألن بعض أهل العلم قال أن هذه اآلية ترجي من تشاء  منهن يف ا
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من تشاء فال تتزوجها وتتزوج من تشاء  فالشاهد أنه وقع التعارض بني اآليتني يف أمر خاص وعلمنا أن اآلية الثانية 
 سخة لآلية األوىل من جهة الزوجات متأخرة ابالمجاع فكانت اآلية الثانية ان

 قال رمحه هللا تعاىل :

 مل ابلراجح إن كان هناك مرجحفإن َل ميكن النسخ ع

يعين إذا تعذر اجلمع وتعذر النسخ ألان مل نعلم التاريخ  فماذا نفعل أنخذ ابلراجح كما قلنا يف التعارض بني عامني  
ف على ما ذكران هناك من أنه ينظر يف السند وينظر يف اللفظ ننظر يف قوة كل دليل مث نقدم األقوى على األضع

 نظر يف الداللة من حيث قوهتا وينظر يف املدلول وينظر يف املرجحات اخلارجيةنفسه من حيث قوته وي

 قال رمحه هللا تعاىل :

حديث ابن مثاله حديث ميمونة رضي هللا عنها أن النب صل هللا عليه وعلى آله  وسلم  تزوجها وهو حالل و 
لراجح اْلول ْلن ميمونة صاحبة عباس رضي هللا عنهما أن النب صل هللا عليه وسلم  تزوجها وهو حمرم فا

القصة فهي أدرى هبا وْلن حديثها مؤيد حبديث أّب رافع رضي هللا عنه أن النب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
  تزوجها وهو حالل قال وكنت الرسول بينهما

يف صحيح مسلم  أم املؤمنني رضي هللا عنها أن النب صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل وهذا حديث ميمونة
تعارض مع حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النب صل هللا عليه وسلم تزوجها وهو حمرم وهذا يف الصحيحني 

هو حالل وابن عباس رضي هللا عنهما فهنا تعارض يف أمر خاص ميمونة تقول إن النب صل هللا عليه وسلم تزوجها و 
و حمرم وال ميكن اجلمع والقصة واحدة ما يف تقدم وأتخر فالبد من إن النب صل هللا عليه وسلم تزوج مبيمونة وه

الرتجيح وقد رجح اجلمهور حديث ميمونة مبرجحات منها أن ميمونة هي صاحبة القصة هي اليت تزوجت فال شك 
أن  هللا عنهما مبا وقع  ومنها أن أىب رافع رضي هللا عنه ذكر كما ذكرت ميمونة وهو أنا أعلم من ابن عباس رضي

النب صل هللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل وقال كنت الرسول بينهما وأبو رافع مقدم خربه على خرب ابن عباس 
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 عليه وسلم من ابن عباس رضي هللا عنهما لكونه الصق ابلقصة لكونه الرسول بينهما فهو أعلم حبال النب صل هللا
قصة فهو رجل ابلغ وابن عباس مل يبلغ العاشرة مل يبلغ رضي هللا عنهما ولكونه أسن من ابن عباس عند حصول ال

العاشرة وال شك أن الرجل البالغ أضبط من الصب ولكون أيب رافع كان حاضرا العمرة اليت حصلت فيها القصة أما 
افع كان موجودا يف العمرة اليت حصلت فيها القصة أما ابن عباس رضي هللا عنهما ابن عباس فلم يكن حاضرا أبو ر 

كان من الضعفة الذين حيضروا هذه العمرة كما رجح خرب ميمونة وأيب رافع أيضا أبنه موافق لنهي النب صلى هللا ف
 عنهما البد أن خنالف عليه وسلم الينكح احملرم فهو يقوي هذا اجلانب ألننا لو قلنا حبديث ابن عباس رضي هللا

نقول أنه من خواص النب صلى هللا عليه وسلم وهذا  األصل إما أن نقول إنه انسخ وهذا خالف األصل  وإما أن
خالف األصل أما حديث أيب رافع وحديث ميمونة فإنه موافق لألصل الشرعي الينكح احملرم فدل ذلك على أنه 

ليه وسلم تزوج ميمونة وهو حالل جاء من طرق شىت خبالف كونه صلى أقوى كما رجح أبن كون النب صلى هللا ع
تزوج ميمونة وهو حمرم إنا جاء من طريق ابن عباس رضي هللا عنهما فخرب ميمونة وابن عباس أوىل هللا عليه وسلم 

ء مل؟ قالوا وذهب بعض أهل العلم إىل دفع التعارض أصال وإىل أنه ال تعارض بني احلديثني أصال فما حنتاج إىل شي
ونة وهو حمرم يقصد وهو يف احلرم ومن دخل قول ابن عباس رضي هللا عنهما إن النب صل هللا عليه وسلم تزوج ميم

احلرم مسي حمرما أو يقصد يف األشهر احلرم ومن كان يف األشهر احلرم  مسى حمرما فال تعارض نعم النب صلى هللا عليه 
ا احلرم لكنه مل يكن حمرما ابلعمرة حال زواجه هبا فقالوا ال تعارض أصال قالوا هذوسلم تزوجها  يف احلرم ويف األشهر 

أوىل من توهيم ابن عباس نعم هو أتويل ولكن قالوا التأويل هنا أوىل من توهيم ابن عباس رضي هللا عنهما يف القصة 
باس فيقدم وإذا قلنا هبذا التوجيه على كل حال إذا قلنا ابلتعارض فخرب ميمونة رضي هللا عنها  أقوى من خرب ابن ع

 اندفع التعارض من األصل

 قال رمحه هللا :

 َل يوجد مرجح وجب التوقف وال يوجد له مثال صحيح  فإن
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كما قلنا يف التعارض بني عامني إذا مل ميكن اجلمع تعذر اجلمع وتعذر القول ابلنسخ ومل يوجد مرجح فإنه جيب على 
ري لدليلني ألن العمل ابلدليلني إذ ذاك يكون حتكما وهو ظلم ال جيوز وألنه قول بغاجملتهد أن يتوقف على العمل اب

علم   وأيضا ليس له مثال صحيح ألنه إنا يقع يف نظر اجملتهد لقصوره قصور فهمه أو قصور علمه وليس متعلقا 
ه هذا وكما قلت لكم سابقا بظاهر األدلة نفسها وإنا هو متعلق بنظر يعين اجملتهد فيجب عليه أن توقف لو حصل ل

 ويتبني الوجه لغريه   قد يتوقف مث يتبني له وجه فيرتك التوقف وقد يتوقف هو

 قال رمحه هللا تعاىل :

  القسم الثالث أن يكون التعارض بني عام وخاص فيخصص العام ابخلاص
 

ىن قول العلماء ال تعارض أن يكون التعارض بني عام وخاص وهنا األمر واضح جدا خيصص العام ابخلاص وهذا مع
 ام ابخلاص بني عام وخاص التعارض بني عام وخاص معناه أن خيصص الع

قال : ومثاله قوله صلى هللا عليه وسلم  فيما سقت السماء العشر ليس ما دون مخسة أوسٍق صدقة فيخصص 
 اْلول ابلثاين وال جتب الزكاة إال فيما بلغ مخسة أوسق

ض سلم فيما سقت السماء العشر واحلديث عند البخاري هذا عام يف كل ما نبت من  األر قول النب صلى هللا عليه و 
وسقته السماء سواء كان حبواب  أوخضارا أو فاكهة كلها تدخل يف هذا وسواء بلغ كيلو واحد أو ألف كيلو أو ثالثة 

ليس فيما دون مخسة أوسق آالف كيلو أو عشرة آالف كيلو فيما سقت السماء عام مع قوله صلى هللا عليه وسلم 
ما دون اخلمسة أوسق وأخرج ما ال يكال فيخصص احلديث فيما سقت السماء العشر   صدقة فهذا خاص فأخرج

هبذا احلديث فيصبح املعىن فيما سقت السماء العشر إذا كان يكال وبلغ مخسة أوسق فيما سقت السماء العشر إذا  
اخلاص كأن ه قيد  بوب وبلغ مخسة أوسق فيخصص العام ابخلاص فيكونكان يكال يعين إذا كان نوعه مما يكال كاحل

للعام كما ذكرت فيما سقت السماء العشر إذا كان مما يكال وبلغ مخسة أوسق وهذا كما تلحظون هو مجع إذا كان 
 التعارض بني العام واخلاص فاجلمع متعني بتخصيص العام .
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نظر اجملتهد ال يف  وقد تقدم أن التعارض بني األدلة إنا يكون يفوالزال احلديث موصوال عن التعارض بني األدلة 
احلقيقة وأن التعارض يكون بني األدلة يف مدلوالهتا وأن التعارض بينها على أقسام أربعة أوهلا أن يكون بني دليلني 

ا التعارض على أربع عامني فيتعارضان يف العموم وهنا قلنا إنه عند مجهور العلماء وهو الراجح ينظر العامل يف هذ
 يبدأ هبا هي اجلمع بني الدليلني فإن أمكن اجلمع لزم العمل به وإن مل ميكن اجلمع فإن اجملتهد مراتب املرتبة األوىل اليت

ينتقل إىل املرتبة الثانية وهي القول ابلنسخ إن علم التأريخ للدليلني فيكون املتأخر انسخا للدليل األول فإن تعذر 
ملرتبة الثالثة وهي الرتجيح فيأخذ ابألقوى من الدليلني فإن لعدم العلم ابلتاريخ فإن اجملتهد ينتقل إىل االقول ابلنسخ 

تعذر الرتجيح وانبهم األقوى على اجملتهد فإنه ينتقل إىل املرتبة الرابعة وهي التوقف واملراد ابلتوقف أن ال يعمل أبحد 
فيكون التعارض  قسم الثاين أن يكون التعارض بني دليلني خاصنيالدليلني وإنا يطلب احلكم من خارج عنهما وال

بني الدليلني يف أمر خاص وهنا كما قلنا يف األول يلزم اجملتهد عند مجهور العلماء أن يعمل مبرتبة من هذه املراتب 
عام ابخلاص األربعة على الرتتيب والقسم الثالث أن يقع التعارض بني عام وخاص وهنا فاألمر سهل بني فيخصص ال

 العلماء إنه ال تعارض بني عام وخاص .خيصص العام ابخلاص وهذا معىن قول 

 فيقول اإلمام إبن عثيمني عليه رمحة هللا تعاىل

 القسم الرابع أن يكون التعارض بني نصني أحدمها أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه. 

ول وجه ويكون اآلخر خاصا من هذا الوجه ويكون األ املقصود أن يقع التعارض بني دليلني يكون أحدمها عاما من
خاصا من وجه ويكون اآلخر عاما من هذا الوجه فيتقابالن فيكون أحدمها عاما من وجه خاصا من وجه ويكون 

 اآلخر خاصا من ذاك الوجه الذي عم فيه األول عاما من ذاك الوجه الذي خص فيه األول

 قال رمحه هللا :

ل اْلوىل: أن يقوم دليل على ختصيص عموم أحدمها ابآلخر فيخصص به فيعمل فله ثالث حاالت احلا 
ابلتخصيص مثاله قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله 

 احلامل وغريها وأوالت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن فاْلوىل خاصة يف املتوىف عنها عامة يف 
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األوىل "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن أبنفسهن أربعة أشهر وعشرا " هذه اآلية خاصة يف املرأة اآلية 
اليت يتوىف عنها زوجها وهي عامة يف كل امرأة تويف عنها زوجها فتشمل احلامل وغري احلامل واآلية الثانية " وأوالت 

كل مفارقة سواء كانت الفرقة ابملوت أو كانت الفرقة ابلطالق   " فهذه اآلية عامة يفاألمحال أجلهن أن يضعن محلهن 
 وهي خاصة بذوات األمحال دون غريهن

 قال رمحه هللا تعاىل :

والثانية خاصة يف احلمل عامة يف املتوىف عنها وغريها لكن دل الدليل على ختصيص عموم اْلوىل ابلثانية وذلك  
ت بعد وفاة زوجها بليال فأذن ِلا النب صلى هللا عليه وسلم  أن هللا تعاىل عنها وضع أن سبيعة اْلسلمية رضي

 تتزوج

هذا الدليل الوارد يف الصحيحني عند البخاري ومسلم فيه أن زوج سبيعة األسلمية قتل وهي حبلى فوضعت بعد موته 
البخاري جاء وهذا اللفظ جاء عند  أبربعني ليلة فخطبت بعد أن وضعت فأنكحها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

التحديث أبنا وضعت بعد قتل زوجها أبربعني ليلة فدل هذا على أن احلامل إذا مات عنها زوجها تكون عدهتا 
 منتهية بوضع احلمل ولو كان ذلك دون أربعة أشهر وعشرا 

 قال رمحه هللا :

 ا أم غريها .وعلى هذا فتكون عدة احلامل إىل وضع احلمل سواء كانت متوىف عنه

 يقم دليل على ختصيص عموم أحدمها ابآلخر عمل ابلراجح وإن َل 
إن مل يقم دليل على التخصيص فإنه يف هذه احلال يعمل ابألقوى ويعمل ابلراجح فيما يتعارضان فيه فننظر األقوى  

 منهما ونقدمه ونعمل به وقد تقدم أن املرجحات كثرية 

 قال رمحه هللا :
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 وسلم :)إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( ى هللا عليه وعلى آلهمثال ذلك قوله صل
 وهذا احلديث عند البخاري ومسلم يف الصحيحني  

 الشمس( وقوله )ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حىت تغرب
 وهذا أيضا عند الشيخني عند البخاري ومسلم.  

 وقت والثاين خاص يف الوقت عام يف الصالة يشمل حتية املسجد وغريهاقال فاألول خاص يف حتية املسجد عام يف ال

فاألول: ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( خاص من جهة الصالة ألنه خاص بصالة حتية 
هة الوقت فإنه يشمل مجيع األوقات )إذا دخل أحدكم املسجد( فكلما دخل اإلنسان املسجد املسجد وعام من ج

 نه ال جيلس حىت يصلي ركعتني. فإ

والثاين خاص يف الوقت ألن النهي عن الصالة يف وقت معني وهو بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الفجر حىت 
ة( فهذا يشمل كل صالة وهنا ال يوجد دليل على التخصيص ترتفع أو تطلع الشمس، ولكنه عام يف الصالة )ال صال

هما رجعنا إىل كالم العلماء فوجدان أنم يعدون من املرجحات أن يكون العموم فنبحث عن املرجح ما هو األقوى من
حمفوظا والعموم اآلخر دخله التخصيص فالعموم احملفوظ أقوى من العموم الذي دخله التخصيص أقوى من العموم 

ني( حمفوظ دخله التخصيص فنظران هنا فوجدان حديث )إذا دخل أحدكم  املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعت الذي
وجدانه حمفوظا مل يدخله التخصيص أما حديث )ال صالة بعد الفجر حىت تطلع الشمس( فقد دخله التخصيص 

ها فليصلها إذا ذكرها( وهذا مثال دخله التخصيص يف قول النب صلى هللا عليه وسلم :من انم عن صالة أو نسي
قضاء له أن يقضيه يف وقت النهي كذلك مثال النب يشمل إذا كان بعد الفجر وقد أمجع العلماء على أن من عليه 

صلى هللا عليه وسلم ملا صلى الفجر وانصرف ورأى صحابيا يصلي ووقف عنده وسأله صلى هللا عليه وسلم فأخربه 
ليها أقره النىب صلى هللا عليه وسلم وتركه وانصرف صلى هللا عليه وسلم  فدخله أن سنة الفجر قد فاتته وأنه يص

فكان حديث ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني ( أقوى من هذه اجلهة فكان التخصيص 
نه ال مقدما فرجح مجاعة من العلماء هذا احلديث على حديث النهي فقالوا إذا دخل املسجد يف وقت النهي فإ
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وقت النهي فإنه جيوز أن جيلس حىت يصلي ركعتني مث أحلقوا بركعيت حتية املسجد كل ذات سبب انعقد سببها يف 
تصلى يف وقت النهي وحىت تعرفوا أن اجتهاد العلماء اجتهاد له وجه من النظر وله قوة فإن العلماء الذي خالفوا يف 

صر، وال صالة بعد الفجر ( على حديث ) إذا دخل أحدكم هذه املسألة إنا رجحوا حديث ) ال صالة بعد الع
مبرجح آخر طبعا أنتم تعلمون اي إخوة أن مجهور الفقهاء يقولون إن النهي يف  املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني(

 احلديث للكراهة وإن األمر يف احلديث لالستحباب فهنا قالوا إن األمر لالستحباب واألمر مقصوده حتصيل املصلحة
جح حديث ) ال صالة والنهي للكراهة والنهي مقصوده درء املفسدة ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل إذن نر 

بعد العصر حىت تغرب الشمس( على حديث ) إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني (، لكن 
ى حىت أنه عندما دخل أحد الصحابة والنب الرتجيح األول أقوى ألننا وجدان عناية الشارع بتحية املسجد عناية كرب 

ب صلى هللا عليه وسلم خطبته وقال أصليت وهذا أول ما يلحظ صلى هللا عليه وسلم خيطب اجلمعة وجلس قطع الن
أن النب صلى هللا عليه وسلم قطع خطبته وقال له أصليت قال: ال، قال: قم فصلي ركعتني. واملعلوم أن وقت اخلطبة 

 صلى النهي عن اإلشتغال أصال حىت أن اإلنسان ال يقول ألخيه أنصت لو َرآه يتكلم، فكون النب من أعظم أوقات
هللا عليه وسلم أيمره أن يقوم فيصلي ركعتني من أجل أنه دخل املسجد يدل على أن عناية الشارع بتحية املسجد 

 أعظم فيكون هذا أرجح 
ْلول، فتجوز حتية املسجد يف اْلوقات املنهي عن عموم قال رمحه هللا : لكن الراجح ختصيص عموم الثاين اب

ختصيص عموم الثاين قد ثبت بغري حتية املسجد كقضاء املفروضة وإعادة  الصالة فيها، وإمنا رجحنا ذلك ْلن
 .اجلماعة فضعف عمومه

 فيكون من ابب تقدمي العام احملفوظ على العام املخصوص الذي دخله التخصيص . 

 : قال رمحه هللا تعاىل

ارضان فيه والتوقف وإن َل يكن دليل وال مرجح لتخصيص أحدمها ابلثاين وجب العمل بكل منهما فيما ال يتع
 يف الصورة اليت يتعارضان فيها.
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هذا األمر الثالث إن مل يكن دليل على ختصيص أحدمها ابألخر ومَل جند مرجحا فماذا نعمل نقول مها يتعارضان يف 
أخر أما ما ال يتعارضان فيه فإنه يعمل بكل حديث فيه إذا دخل أحدكم املسجد فال  شيء وال يتعارضان يف شيء

ىت يصلي ركعتني مع حديث ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس وال صالة بعد الفجر حىت تطلع جيلس ح
لي ركعتني الشمس ال يتعارضان يف بقية األوقات يف بقية األوقات نقول أنت إذا دخلت املسجد فال جتلس حىت تص

عصر وما بعد الفجر هنا نتوقف ألنه يف غري ما بعد الفجر وما بعد العصر فنعمل هبذا احلديث إال يف وقت ما بعد ال
ال مرجح ألحدمها على اآلخر فيما تعارضا فيه أيضا ال صالة قلنا إنا عامة تشمل ذوات األسباب وغري ذوات 

سجد نصا ويف بقية ذوات األسباب قياسا فنتوقف يف هذا أما غريها األسباب فتعارضا يف ذوات األسباب يف حتية امل
عنها يف العصر بعد العصر وبعد الفجر فلو جاء شخص اآلن قال اي شيخ أريد أن أقوم من الصلوات فإننا ننهى 

تهد أصلي ركعتني نقول ال ، ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس طبعا كما قلنا دائما التعارض هنا يبقى عند اجمل
يف مثال حتية املسجد و الصالة فهو يف حق هذا اجملتهد يتوقف أما غريه فقد يظهر له الرتجيح حنن اآلن افرتضناها 

املفروضة على افرتاض أنه مل يوجد مرجح ألننا ال نستطيع أن نثل مبثال يف احلقيقة ولكن على افرتاض أنه ال يوجد 
 امرجح يف مثل هذين احلديثني فإان نعمل هكذ

 قال رمحه هللا :

اجلمع و ال النسخ و ال الرتجيح ْلن لكن ال ميكن التعارض بني النصوص يف نفس اْلمر على وجه ال ميكن فيه 
النصوص  ال تتناقض و الرسول صلى هللا عليه وسلم قد بني و بلغ و لكن قد يقع ذلك حبسب نظر اجملتهد 

 لقصوره و هللا اعلم . 

 وإنا هو يف نظر اجملتهد وال يكون يف نظر مجيع اجملتهدين وإنا يكون يف نظر جمتهد أو نعم كما قلنا ليست احلقيقة
بعض اجملتهدين قال الشيخ حبسب نظر اجملتهد لقصوره إما لقصور علمه و إما لقصور فهمه و لكن ال يصح أن يقال 

لقصوره إما لقصور علمه فيكون هناك  أو لتقصريه ألن الكالم عن اجملتهد واجملتهد ال جيوز له أن يُقصر وإنا يقال
 املسألة فيفهم غريه املسألة أقوى من فهمه .  دليل مرجح لكنه مل يعلم به وإما لقصور فهمه يف هذه
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 الرتتيب بني اْلدلة

 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 الرتتيب بني اْلدلة :

إذا اتفقت اْلدلة السابقة الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غري معارض وجب 
 إثباته 

الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس فإذا دلت على حكم فإن احلكم يثبت  نعم تقدم معنا أن األدلة املتفقة عليها أربعة
هبا فنقول ثبت احلكم ابلكتاب والسنة واإلمجاع والقياس ويكون هذا من ابب توارد األدلة ومن ابب تعاضد األدلة و 

والقياس وكذلك لو  ذا احلكم الكتاب ألنه أقواها والسنة واإلمجاعنذكرها دائما على الرتتيب حبسب القوة دل على ه
 انفرد واحد منها فثبت احلكم آبية فإان نثبت احلكم وهذا ابتفاق العلماء 

 قال رمحه هللا :

 وإن تعارضت وأمكن اجلمع وجب اجلمع  

الكالم عن التعارض بني كما تقدم إن تعارضت هذه األدلة يف ما تتعارض فيه وأمكن اجلمع فإنه جيب اجلمع و 
 قيسة فيما بينها واإلمجاعات فيما بينها.النصوص فيما بينها واأل

 قال رمحه هللا: 

 وإن َل ميكن اجلمع ُعمل ابلنسخ إن َتت شروطه
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 إن ُعلم التاريخ كما تقدم. 

 قال: وإن َل ميكن النسخ وجب الرتجيح 
 نعم كما تقدم فيؤخذ ابألقوى 

 لسنة النص على الظاهرقال: فريجح من الكتاب وا

رتجيح ذكر شيئًا من املرجحات وذكر شيئًا من أمهها وإال فاملرجحات كثرية ولعله إن شاءهللا هنا ملا ذكر أنه جيب ال
إذا شرحنا كتاب روضة الناظر نتوس ع فيها حبسب مايرد هناك إن شاءهللا  فريجح من الكتاب والسنة النص على 

ًدا نص كقول هللا عز وجل )فَاْعَلْم أَنَُه اَل ِإلَ َٰه  حيتمل إال معنًا واحًدا  فما ال حيتمل إال معنًا واحالظاهر والنص هو ماال 
تمل ِإاَل اللَ ُه( ال حيتمل إال معنًا واحًدا هذا نص ) تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة( هذا نص ال حيتمل إال معنًا واحًدا والظاهر ما حي

يف التحرمي إذا كان مطلًقا فإذا  رجح كالنهي حيتمل التحرمي وحيتمل الكراهة ولكنه أرجحمعنيني هو يف أحدمها أ
تعارض النص والظاهر فإن النص أقوى ألن النص الحيتمل إال معنًا واحًدا أما الظاهر حمتمل لغري الظاهر احتمااًل 

 ( فإنه ظاهر يف حل كل بيع مع حديث أيب هريرة  مرجوًحا فيكون أضعف مثالً قول هللا عز وجل )َوَأَحَل اللَ ُه اْلبَ ْيعَ 
 عنه قال " نى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع احلصى"رواه مسلم  فهذا نص يف النهي عن بيع احلصى فيقدم وبيع رضي هللا

احلصى كما تعرفون اختلف العلماء يف تفسريه منها أن يقبض على حصى ويقول أبيعك الثوب بعدد هذا احلصى  
احلصاة بعشرين  فريمي احلصاة فإذا وقعت  صاة فيقول أبيعك ثواًب من هذه األثواب إذا وقعت عليهومنها أن يرمي ح

على وعد قال خذه بعشرين،  أو أيخذ احلصاة ويرميها ويقول أبيعك من األرض مبقدار ماتنتهي إليه احلصاة بكذا 
بيع احلصاة حالل لقول هللا عز وجل  فهذا نص  من جهة النهي عن بيع احلصى فيقدم،  فليس ألحد أن أييت فيقول

 ُه اْلبَ ْيَع( فإان نقول له إن هذا معارض  أبن النب ملسو هيلع هللا ىلص نى عن بيع احلصى وهذا نص من جهة النهي عن )َوَأَحَل اللَ 
 بيع احلصاة خبصوصه، والعلماء عندما يذكرون هذا يقولون وأمثلته كل خاص عارضه عام.
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 وهل قال رمحه هللا: والظاهر على املؤ 

 الراجح واملؤول هو املعىن املرجوح مثل) ال صالة إال بفاحتة الكتاب( نعم يقدم الظاهر على املؤو ل والظاهر هو املعىن
فيأيت أحد العلماء فيقول ال صالة شرعية ال صالة صحيحة إال بفاحتة الكتاب وأييت آخر فيقول ال صالة كاملة إال 

حة إال بفاحتة الكتاب املعىن الظاهر وهو أنه ال صالة شرعا أو ال صالة صحي بفاحتة الكتاب فهنا يف هذه احلال يقدم
ول ألن العلماء متفقون على أن الظاهر مقدم ؤ أما من حيث األدلة أان ما أعرف له دليال يتعارض فيه الظاهر مع امل

 على املؤول وعلى أن املؤول إذا ترجح صار ظاهرا 

 قال : واملنطوق على املفهوم
هومه مثال قول النب صلى هللا عليه وسلم املاء طهور دم الدليل الذي يدل مبنطوقه على الدليل الذي يدل مبفنعم يق 

ال ينجسه شيء رواه أبو داوود والرتمذي والنسائي وصححه األلباين مع حديث إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث  
ور ال ينجسه شيء يدل مبنطوقه على أن املاء طهور ال رواه األربعة وصححه األلباين فإن احلديث األول املاء طه

نجسه النجاسة إذا وقعت فيه إال ما أمجع عليه وهو إذا غريت أحد أوصافه واحلديث الثاين يدل مبفهومه على أن ت
املاء إذا مل يبلغ قلتني حيمل النجاسة مبجرد ورودها عليه يتجنس مبجرد ورود النجاسة عليه فعندان منطوق وعندان 

أن املاء إذا وقعت فيه جناسة ولو كان قليال إذا مل تغري أحد  مفهوم األقوى هو املنطوق ونقدم املنطوق ونقول الراجح
أوصافه يبقى طهورا وال يتنجس ألن حديث املاء طهور ال ينجسه شيء  يدل على هذا مبنطوقه  فإن عارضنا 

 تداللك مبفهوم واستداللنا  مبنطوق واملنطوق مقدم علىمعارض حبديث إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث قلنا اس
 املفهوم 

 
 قال رمحه هللا :

 واملثبت على النايف 
يقدم احلديث املثبت للحكم على النايف أو املثبت للفعل على النايف ألن املثبت عنده زايدة علم مثال ذلك حديث  
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كعبة واحلديث يف الصحيحني مع حديث أسامة رضي بالل رضي هللا عنه أن النب صلى هللا عليه وسلم صلى يف ال
ه  أن النب صلى هللا عليه وسلم مل يصلي يف الكعبة وهذا عند مسلم قالوا فحديث بالل مثبت للصالة وحديث هللا عن

أسامة انف للصالة واملثبت مقدم على النايف فنقدم حديث بالل ونرجحه على حديث أسامة رضي هللا عنه ونقول 
 لمسلم أن يصلي النافلة داخل الكعبة النب صلى هللا عليه وسلم صلى يف الكعبة وأنه جيوز لالراجح أن 

 
 قال رمحه هللا :

  والناقل عن اْلصل على املبقي عليه
نعم يقدم الناقل على األصل على املبقي على األصل ألن الناقل عن األصل عنده زايدة علم أما املبقي على األصل 

ًدا وقع وأن دلياًل جاء حبكم جديد فيكون غاية ما فيه اإلخبار مبا كان ولكن الناقل يثبت أن حكًما جديفإنه يعين 
أقوى وهذا عند مجهور أهل العلم وهو الصواب ، وقدم تقدم معنا مثال هلذا وذكران من املرجحات هناك أن هذا 

 وضوء من مس الذكر نعم . احلديث انقل عن األصل وذاك مبقي على األصل وذلك يف مسألة نقض ال

 قال رمحه هللا :

 و الذي خيصص على غري احملفوظ .والعام احملفوظ وه 

العام احملفوظ الذي مل يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص وتقدم مثاله قبل قليل يف حديث إذا  
حىت تغرب الشمس وال صالة دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني مع حديث ال صالة بعد العصر 

آخر يف نفس املسألة وهو حديث إذا نسي أحدكم صالة أو انم عنها  بعد الفجر حىت تطلع الشمس وله مثال
فليصلها إذا ذكرها رواه الرتمذي والنسائي وصححه األلباين مع حديث ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس فإن 

صلها إذا ذكرها عام حمفوظ مل يدخله التخصيص فيقدم على حديث حديث إذا نسي أحدكم صالة أو انم عنها فلي
 ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس 
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 وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه   قال رمحه هللا :

ما كانت صفات القبول فيه أكثر من جهة رواته يقدم على ما دونه فإذا كان رواة أحد احلديثني من رجال 
قوى كذلك ما تعددت طرقه وكثر رواة احلديث اآلخر ليسوا من رجال الصحيحني فإن األول يكون أالصحيحني و 

رواته من الصحابه فإنه يكون أقوى مما مل تتعدد طرقه مثال ذلك مثاًل ما جاء عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقام فرفع يديه أول مرة مث مل  ألصحابه ألصلني بكم بصالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو قال أال أخربكم بصالة رسول

والرتمذي والنسائي وصححه األلباين ففي حديث ابن مسعود هذا رضي هللا عنه وأرضاه أنه رفع  يعد رواه أبو َداُودَ 
يديه مع تكبرية اإلحرام مث مل يرفع يديه بعد ذلك وقال أال أخربكم بصالة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مع أحاديث الرفع عند الركوع 

قال الرتمذي بعد أن روى حديثًا البن عمر  اديث رفع اليدين عند الركوع رواها مجع من صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفإن أح
رضي هللا عنهما يف ذلك قال : ويِف الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن احلويرث وأنس وأيب ُهريرة وأيب 

 موسى األشعري وجابر وعمري الليثي كل هؤالء محيد وأيب أسيد وسهل بن سعد وحممد بن مسلمة وأيب قتاده وأيب
 ا عن النب ملسو هيلع هللا ىلص الرفع عند الركوع فتكون روايتهم مقدمة على خرب ابن مسعود رضي هللا عنه وأرضاه الصحابة قد روو 

 قال رمحه هللا :وصاحب القصة على غريه 

 صلى هللا عليه وسلم صاحب القصة أدرى هبا من غريه وقد تقدم معنا مثال على ذلك يف قصة تزوج رسول هللا
 مبيمونة 

 إلمجاع القطعي على الظِن قال رمحه هللا :ويقدم من ا

ويقدم من اإلمجاع القطعي على الظين ملا تكلم عن التقدمي بني النصوص انتقل إىل التقدمي بني اإلمجاعات فقال يرجح 
ه مع إمجاع ظين مل يعلم فيه اخلالف فإان اإلمجاع القطعي على اإلمجاع الظين فإذا تعارض عندان إمجاع قطعي نص علي

ي وال أعرف مثاال أذكره هنا ولكن هو من حيث النظر صحيح لو تعارض اإلمجاع القطعي مع نقدم اإلمجاع القطع
اإلمجاع الظين فإن اإلمجاع القطعي أقوى فيقدم طيب هنا مسألة يذكرها العلماء يف تعارض اإلمجاعات وهي إذا  

شك أن اإلمجاع الثابت يقدم فأيهما يقدم والذي عليه أكثر العلماء أن اإلمجاع يقدم وال  تعارض اإلمجاع مع نص
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على النص إذا خالفه ألن النص إذا مل يعمل به أحد من األمة يدل على أنه مرتوك إما من جهة أصله فيكون ضعيفا 
مجعت األمة على خالفه فإن هذا يدل وإما من جهة مدلوله يعين إذا كان يف احلديث ومل يعمل به أحد من األمة بل أ

رضنا أن النص كان من القرآن ومل يقل أحد من األمة مبدلوله الظاهر الذي فهمناه فإن على أن احلديث ضعيف ولو ف
هذا يدل أن مدلوله مرتوك وأن هناك ما اقتضى ترك مدلوله فيقدم اإلمجاع لداللته على أن النص غري معمول به 

 ري معمول بهى كما قاله بعض العلماء وإنا لداللة اإلمجاع على أن النص غوليس ألن اإلمجاع أقو 

 ويقدم من القياس اجللي على اخلفي  قال رمحه هللا تعاىل:
نعم إذا تعارضت األقيسة فإن هناك مرجحات كثرية بعضها يرجع إىل األصل وبعضها يرجع إىل العلة وبعضها يرجع  

شيخ ذكر هنا أنه إىل دليل العلة وبعضها يرجع إىل الفرع وبعضها يرجع إىل أمر خارج وحملها كتب املطوالت ولكن ال
جللي هو ما نص على علته أو أمجع على علته أو جزم فيه يقدم القياس اجللي على اخلفي وتقدم معنا أن القياس ا

بنفي الفارق مثال هل الشاة العمياء جتزئ يف األضحية قال مجع من أهل العلم ال جتزئ قياسا للعمياء على العوراء 
على قطع بنفي الفارق بل العمياء أوىل ابحلكم من العوراء وقيل جتزئ قياسا ألن العمياء أشد عيبا من العوراء فن

السليمة ألن صاحب العمياء يعتين هبا وال يكلها إىل عينها قيل إن العمياء جتزئ ملاذا قالوا نقيسها على السليمة ملاذا 
تيها ابلعلف وجيعلها أتكل  فيعتين قالوا ألنا تشبهها يف األكل بل هي أكثر منها كيف؟ قالوا: صاحبها يعِلُفها أي

ياس العمياء على العوراء على هذا القياس، ألن هذا القياس خفي، أما قياس أبكلها خبالف العوراء، فإان نقدم ق
العمياء على العوراء فإنه جلي، كذلك مثالً من األمثلة اليت يذكرها العلماء  هلذا، وإن كنت التستطيع أن جتد أمثلة 

ماء: إن القليل من النبيذ الذي لشديد ملثل هذا، يعين منها األمثلة اليت ذكروها، يعين قول مجهور العلإال ابلتعب ا
يسكر كثريه حرام قياساً على اخلمر جبامع اإلسكار فهنا العلة منصوص عليها علة اإلسكار ) ما أسكر كثريه فقليله 

ل جبامع كونما من شراب أهل اجلنة، فهذا القياس حرام(، مع قول بعض األحناف: إن شربه حالل قياساً على العس
تنبطة، فيقدم القياس اجللي على هذا القياس اخلفي، ويقال: إن ُشرب قليل النبيذ الذي يسكُر خفي والعلة بعيدة ومس

 كثريه حرام من أجل اإلسكار ألن النب صلى هللا عليه وسلم قال ما أسكر كثريه فقليله حرام .
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 يتاملفيت واملستف

 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 املُفيت واملُستفيت 

أركان أصول الفقه ثالثة: أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية اإلستفادة وحال املُستفيد وقد تقدم الكالم تقدم أيها اإلخوة أن 
رحها إن شاء عن األدلة اإلمجالية وإن كان الشيخ مل يذكر إال األدلة املتفق عليها، وأمهل األدلة املختلف فيها وسنش

فادة القواعد األمر، وقواعد النهي، قواعد التعارض وحنو هللا يف شرح روضة الناظر أيضا تكلم الشيخ عن كيفية اإلست
ذلك، بقي الركن األخري وهو حال املُستفيد للحكم، واملُستفيد للحكم:إما املُستنبط : وهذا اجملتهدوإما العامل 

البد كم واملقلد:حيث يعمل ابحلكم وإما مستخرٌب عن احلكم: وهو املُستفيت و ابحلكم: وهذا اجملتهد حيث يعمل ابحل
أن يكون للُمستفيت ُمفيت إذاً هي أربعة:جمتهد ومقلد وُمفيت وُمستفيت فبدأ الشيخ الكالم عن هذا الركن حال 

شكل وإجابة السائل، بيان األمر املُستفيد، وبدأ ابلكالم عن املُفيت واملُستفيت، والفتوى يف اللغة: بيان األمر وكشف امل
سيارة من النوع الفالين تستشريين، فأقول لك :ال، ال تشرتيها هذه أعطاهلا  : أتتيين مثال تقول:أان أريد أن أشرتي

كثرية، فتقول: ما رأيك، فتقول: قد أفتيتك، بينت لك األمر وكشف املشكل يعين كشف األمر اخلفي، 
ألين كشفت  يل رؤاي رأيتها تريد أن أعربها وأفسرها إذا عربهتا لك قل : أفتيتك ، فأقول:أفتيتك يف رؤايك إذا حكيت

لك مشكلها وكشفت الرموز اليت فيها ، وإجابة السائل من سألك وأجبته فقد أفتيته ، أما يف اإلصطالح فالفتوى : 
جتهاد استنباط أما الفتوى هي اإلخبار عن حكم شرعي من غري إلزام ، فقولنا اإلخبارهذا خيرج االجتهاد ألن اال

بار عن أحكام الدنيا فإنا وإن كانت فتوى لغة فإنا ليست فتوى فإخبار اإلخبار عن حكم شرعي هذا خيرج اإلخ



 شرح األصول من علم األصول  

 

 

544 

اصطالحا ] على غري وجه اإللزام [ هذا خيرج القضاء ألن القضاء إخبار عن حكم الشرع على وجه اإللزام فهذا 
 تعريف الفتوى 

 ىل:قال رمحه هللا تعا

 . املفيت هو املخِب عن حكم شرعي  

م الشرع على غري وجه اإللزام كان املفيت املخرب عن حكم شرعي لكن زيدوا على ملا كانت الفتوى اإلخبار عن حك
 غري وجه اإللزام  ألن القاضي خيرب عن احلكم الشرعي على وجه اإللزام وليس مفتيا وإنا هو قاضي 

 قال رمحه هللا :

 هو السائل عن حكم شرعي . واملستفيت  

واملفيت هو املخرب بذلك احلكم من غري إلزام له ، والفتوى مقامها شريف املستفيت هو السائل عن حكم شرعي ، 
وخطرها عظيم شرفها هللا عز وجل أبن أضافها إليه سبحانه وتعاىل فقال: } ُقِل اَّلَلُ يُ ْفِتيُكْم{ وأفىت رسول هللا صلى 

ار عن حكم هللا ، ولذلك يقول العلماء فىت الصحابة والزال فضالء األمة يفتون إىل اليوم وفيها اإلخبهللا عليه وسلم وأ
إنا توقيع عن رب العاملني واملقصود أن املفيت خيرب عن حكم رب العاملني وليس املقصود أنه ال يقول إال صوااب ، ال ، 

له فهو موقع عن رب العاملني وأثرها يف الدين عظيم فإنه إذا ولكن املقصود أنه خيرب عن حكم رب العاملني فيما يظهر 
فىت العلماء بعلم يقوم الدين وتستقيم األحوال وإذا تقحم الفتوى من ليسوا أهال هلا وإن مسوا شيوخا وإن مسوا دكاترة أ

وضعف بسبب   ، إذا مل يكونوا أهال للفتوى فإن الدين يضعف وختتلط األحكام على الناس وكم من أانس رق دينهم
عف وبدأ اإلميان يضعف يف قلوهبم فالفتوى مقامها عظيم تقدمي من ال يصلح للفتوى فدخلهم الوهن ودخلهم الض

وأثرها خطري ولذلك ذكر األصوليون شروطا للمفيت وشروطا أو واجبات على املستفيت البد من معرفتها حىت حُيفظ 
 الدين.

 قال رمحه هللا :
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يقيًنا، أو ظًنا راجًحا،  از الفتوى شروٌط منها: أواًل : أن يكون املفيت عارفًا ابحلكمشروط الفتوى: ُيشرتط جلو 
 وإال وجب عليه التوقف.

أن يكون املفيت عاملًا ابحلكم يقينًا أو بغلبة الظن، وغلبة الظن هلا حكم اليقني، وال جيوز له أن يفيت ابلظن، أظن، وال 
ذا العلم، وإال وجب ا عند الناس، جيب عليه أن يكون عاملًا ابحلكم، وأن يُفيت هبمبا يطلبه الناس مما يزيده شهرًة ومقامً 

عليه السكوت، وال جيوز له  أن يقول : هذا حالل، وهذا حرام، بدون علم قال هللا عز وجل: ) فاسألوا أهل الذكر  
أهل الذكر، وابلتايل البد أن يكون املفيت  إن كنتم ال تعلمون (، فبنَي هللا لنا، أنه ال جيوز لنا أن نسأل إال أهل العلم،

از له أن يُفيت، وقال هللا عز وجل: ) وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالٌل وهذا حرام عاملًا، وإال ما ج
لتفرتوا على هللا الكذب، إن الذين يفرتون على هللا الكذب ال يفلحون (، ني عظيم، وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم  

كذب(، فبنَي هللا عزوجل أن قول  هذا حالل، ب، ألنه بغري علم )هذا حالٌل وهذا حرام، لتفرتوا على هللا الالكذ
وهذا حرام من غري علم افرتاءٌ للكذب على هللا سبحانه وتعاىل وبنَي أن هذا طريق عدم الفالح، )إن الذين يفرتون 

ون بغري علٍم فإنم ال يفلحون، لن تفلح األمة إال إذا قام على هللا الكذب ال يفلحون(، وإذا قَدم الناس من يفت
علماء ابإلفتاء، وقدم الناس العلماء، وإال كان الطريق طريق الضياع، كذلك قال النب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا ال

عاملًا اختذ الناس رؤوًسا ال يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا  مل يُبِق 
فضلوا وأضلوا(، متفٌق عليه، فدَل هذا احلديث العظيم على أن األمة ال تزال خبري ما  جَهاال، فُسئلوا فأفتوا بغري علم،

بقي فيها العلماء، فإذا اختذ الناس رؤوًسا جهااًل، هم رؤوس ليسوا خمتفني، ارتفعوا وظهروا للناس ولكنهم جهال، 
حقيقة ويُفيت بغري علم، كان السلف إذا  ا وهذا هللا ال يكون إال عن جهلهم، وهللا ال يعرف أحٌد العلمفسئلوا فأفتو 

أراد أحدهم أن يفيت يعرض نفسه على اجلنة والنار، فإذا أفىت الرؤوس اجلهال ضلوا هم وأضلوا الناس، وانتشر الضالل 
قهه املفتون والعامة، أما املفتون فيجب عليهم أن يتقوا هللا بني الناس، إذن هذا الشرط شرٌط عظيٌم جَدا، ينبغي أن يف

وأن ال أتخذهم العزة ابإلمث، و الكرب وال الرغبة فيما يف  أيدي الناس فيقولوا يف مسألٍة بغري علم ويفتوا فيها بغري علم 
قدموا إال العلماء ، وهللا وهللا وهللا ومن مل يكن أهال للُفتيا فإنه ال جيوز له أن يُفيت ، وعلى العامة أن يفقهوا هذا وأال ي

عامُة أنم أحسن هلم من جهِة التساهل يف الفتوى ،هَلُم أضُر على العامة من املرض الفتاك ، فإن إن اجلهلَة وإن ظن ال
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هذا طريق الضالل واخُلسران والضياع ،فالواجب على العامة الُبعد عن الرؤوس اجلهال ولزوم العلماء الذين ُشهد هلم 
 ابلعلم والقدرة على اإلفتاء.

أصول الفقه وهو حال املستفيد ونتكلم يف أمر حيتاج كل مسلم أن يعلم ما فيه أال وحنن مع الركن الثالث من أركان 
فإن كل مسلم حباجة إىل الفتوى وحباجة ألن يعرف أحكام اإلفتاء وقد تقدم معنا أن الفتوى يف  وهو اإلفتاء

لشرعي سواء كان كم الشرعي على غري وجه اإللزام فالفتوى إخبار وبيان للحكم ااالصطالح هي اإلخبار عن احل
 ذلك عن سؤال أو مل يكن عن سؤال 

عن سؤال أييت شخص ويقول اي شيخ ما حكم كذا فيقول حكمه حرام أو حالل أو غري ذلك وعن غري سؤال كأن 
 جيوز وال تصح صالتك هبذه الطريقة فهذه فتوى يرى الشيخ مثال مصليا يصلي وينقر صالته فيقول له اي أخي هذا ال

احلكم الشرعي وقولنا عن احلكم الشرعي خيرج غري الفتوى كاإلخبار عن األحكام الطبية غري الشرعية  ألنا إخبار عن
واألحكام املتعلقة ابهلندسة وحنو ذلك مما هو ليس من األحكام الشرعية على غري وجه اإللزام فاملفيت كما يقول 

السامع مبا يقول وهذا أحد الفروق بني الفتوى  لماء خمرب ال جمرب خيرب وينبئ عن احلكم الشرعي لكنه ال يلزمالع
 والقضاء، فإن القضاء حكم ُملزِم أما الفتوى فهي على غري وجه اإللزام 

ي ن من أوله إىل آخره،  والفرق الثاين بني الفتوى والقضاء: أن الفتوى أعم  من القضاء ألن الفتوى تتعل ق بكل الدِ 
كن فيه خصومة،  أما القضاء فإنه ال يتعل ق ابلعبادات وإنا يتعل ق وبكل أمٍر سواء كانت فيه خصومه أو مل ت

ابملعامالت وما أشبهها مما فيه خصومة بني الناس،  وتقد م معنا أن املُفيت هو املُخرب عن حكم الشرع من غري إلزام،  
ىَت واملُْفىت هو املُخرَب لحكم الشرعي أو السائل عن احلكم الشرعي،  وهناك عندان املُفْ وأن املستفيت هو الطالب ل

ابحلكم الشرعي سواء كان ذلك عن طلب أو مل يكن عن طلب،  إًذا املستفيت هو الطالب للحكم الشرعي السائل 
كم الشرعي سواًء سأل عن احلكم عن احلكم الشرعي أما املُفىت فهو أعم من املستفيت ألن املُفىت هو املُخرَب ابحل

سأل عن احلكم الشرعي لكنه احتاج إىل أن خُيرَب ابحلكم الشرعي وتقد م معنا أن املفيت الشرعي فكان مستفتيًا أو مل ي
ُيشرتط جلواز أن يُفيت وأن ُيستفىت شروط: فال جيوز أن يُفيت هو وال جيوز أن ُيستفىت من العام ة إال إذا استكمل هذه 

 ط من أوهلا .وكن ا قد بدأان ابلشرط األول وشرحناه ولعلنا نبدأ هذه الشرو  الشروط
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 فيقول املصنِهف رمحه هللا تعاىل: 

 شروط الفتوى ُيشرتط جلواز الفتوى شروط منها: 

 أوالً : أن يكون املُفيت عارفًا ابحلكم يقيًنا أو ظًنا راجًحا 

ا له حكم يُفيت به،  يقينًا قطًعا أو ظنًّا غالبًا،  والظن الغالب شرعً نعم ُيشرتط أن يكون املُفيت عاملًا ابحلكم الذي 
اليقني،  فالبد أن يكون عند املفيت علم ابألصول،  أبصول الفقه حبيث يتمك ن من الفهم،  من فهم األدلة وفهم كالم 

أن يكون عاملًا ابملسألة اليت  العلماء يف األحكام،  فالبد أن يكون عنده علم مبا حُيتاج إليه من أصول الفقه،  والبد
ال جيوز أن يُفيت إال من يعلم،  وال جيوز للعام ي أن يستفيت إال من يعلم قال هللا عز وجل يُفيت فيها ومايتعل ق هبا،  ف

الذ ِكر،   [ فقي د هللا عزوجل من ُيسأل أبن يكون من أهل43}ۚفَاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{ ]النحل:
ومل يقل هللا عز وجل }ۚفَاْسأَلُوا ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{ وإنا قال:}ۚفَاْسأَلُوا واملقصود ابلذ ِكر هنا: العلم ابألحكام واألدلة، 

َذا َحاَلٌل [ وقال هللا عزوجل}َواَل تَ ُقولُوا لَِما َتِصُف أَْلِسنَ تُ 43أَْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{ ]النحل: ُكُم اْلَكِذَب هَٰ
َذا َحرَاٌم ل ِتَ ْفرتَُ   [ 116وا َعَلى اَّلَلِ اْلَكِذَب ۚ ِإَن اَلِذيَن يَ ْفرَتُوَن َعَلى اَّلَلِ اْلَكِذَب اَل يُ ْفِلُحوَن{ ]النحل:َوهَٰ

ب أن يقول  فنهى هللا عزوجل املسلم عن أن يقول لشيٍء هذا حالل أو هذا حرام بدون علم،  فمن كبائر الذنو 
م بدون علم،  وقال النب صلى هللا عليه وسلم ) إن هللا ال املسلم عن شيء هذا حالل بدون علم أو يقول هذا حرا

يقبض العلم انتزاًعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء حىت إذا مل يبقي عاملًا اختذ الناس رؤوًسا ُجه االً فُسئلوا فأفتوا 
 متفق عليه بغري علم فضلوا وأضلوا(

يف مقام الذم أن الناس يتخذون ُجه االً يُفتون ويسألونم  فدل ذلك على أن السؤال إنا يكون ألهل العلم وجاء
فيكون ذلك سببًا يف ضالل املفتني وضالل املستفتني،  وقال ابن مسعود رضي هللا عنه:) إذا ُسئل أحدكم عم ا يعلم 
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هللا أعلم(  فال جيوز ل هللا أعلم فإن من علم الرجل إذا ُسئل عم ا اليعلم أن يقول فليقل به،  وإذا ُسئل عم ا اليعلم فليق
 لإلنسان أن يُفيت إال مبا يعلم وهذا األثر رواه الرتمذي وصححه األلباين.

 فال جيوز لإلنسان أن يُفيَت إال بعلم وال يلزم من كون اإلنسان عاملًا أن يعلم كل شيء وأن يُفيت يف كل شيء، ولذا
جمنون( ألن هذا ال حييط به أحد من الناس إال الِقل ة ممن قال العلماء:) من أفىت عن كل شيء أو يف كل شي فهو 

مجعوا علًما كثريا، والسلف الصاحل رضوان هللا عليهم كانوا يعل مون تالميذهم مقولة )الأدري( قبل العلم وذلك ألن من 
أعلم،  فقيل له:   وهو اإلمام العامل الكبري ُسئل عن مسألة فقال: الترك ال أدري ُأصيبت مقاتله وقد جاء أن الشعب

ال تعلم وأنت اإلمام أال تستحي أن تقول ال أعلم،  فقال: إن املالئكة مل تستحي أن تقول ) العلم لنا إال ماعلمتنا( 
 أدري حىت أسأل جربيل،  بل إن النب صلى هللا عليه وسلم ملا ُسئل عن شر األرض أو أبغض األرض إىل هللا قال: ال

م قال: ال أدري حىت أسأل هللا، فسأل هللا فقال: أسواقها(،  فهذا شأن من يعرف حق فلما َسأل جربيل عليه السال
هللا أنه إذا كان اليعلم يف املسألة فإنه يقول: ال أدري وابلتايل فإنه الجيوز للعام ي أن يستفيت إال من هو عامل،  فإن 

 حد أموٍر ثالثةعرف العام ي أنه عامل ُيستفىت؟  قال العلماء: إنه أبقال قائل: كيف ي

األول: شهادة العلماء له وتزكية العلماء له وإخبار العلماء املعتربين أنه أهل للفتوى فهذه يعين أول وأعظم مايعرف به 
ل العامل مثاًل اسألوا فالاًن أو أنتم العام ي أن هذا الرجل عامل يصلح للفتوى، ومن هذا األمر أن حُييل العلماء إليه فيقو 

 عندكم فالن اسئلوه أو حنو ذلك،   يف مدينة كذا

واألمر الثاين: اإلستفاضة والشهرة من غري نكري من العلماء، أن يستفيض بني الناس ويشتهر بني الناس أن فالان يفيت 
من أن ُيستفىت، هذا يدل على أنه أهل للفتوى  وُيسأل ويرى العلماء ذلك، وال يُنكرون هذا وال يذكرون فيه مانعا مينع

أنه مل يكن أهال للفتوى، ألنكر العلماء أو بعضهم ذلك وبينوا فيه مانعا مينُع من استفتائه، واألمر الثالث هو إذ لو 
فتيا ومن ذلك التولية فإذا وىل السلطان وويل  األمر من يقوم ابإلفتاء ومل يُعلم مانع مينع من استفتائه فإنه يكون أهال لل

مثل الذين ينتصبون للفتيا يف احلج من جهة وزارة الشؤون اإلسالمية يف اململكة من ينتصبون للفتيا من اجلهات الرمسية 
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أو حنو ذلك فهؤالء يدخلون يف  هذا النوع، فمثل هذا ُيستفىت إال إذا ُعلم فيه مانع مينع من استفتائه فبواحد من هذه 
 لفتوى. امي أن هذا الرجل عامل ُيستفىت أو أنه ليس من أهل ااألمور الثالثة يعلم الع

 قال رمحه هللا: 

 وإال وجب عليه التوقف
الشرط الثاين : أن يتصور السؤال تصورا َتما ليتمكن من احلكم عليه، فإن احلكم على الشيء فرٌع عن تصوره 

ل استفصله أو ذكر التفصيل يف فإذا أشكل عليه معىن كالم املستفيت سأله عنه وإن كان حيتاج إىل تفصي
امرئ هلك عن بنت وأٍخ وعٍم شقيق فليسأل عن اْلخ هل هو ْلم أو ال أو يُفصل يف اجلواب، فإذا ُسئل عن 

اجلواب، فإن كان ْلم فال شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغري أم فالباقي بعد فرض البنت له 
 وال شيء للعم.

للجواب فالبد أن حيسن فهم سؤال السائل   املفيت حىت يفيت  أن حُيسن الفهم للسؤال والتفهيمفاملعىن أنه ُيشرتط يف
وحيسن تفهيم السائِل جوابه فيكون مستمعا جيدا يستمع للسائل حىت يفرغ من سؤاله ويكون متأمال للسؤال فيتأمل 

استفصال فإذا مل يفهم شيئا يف السؤال  مايف السؤال من معىن وما فيه من قيود وحنو ذلك، مستفصال عما حيتاج إىل
كلمة فإنه يسأل عنها ومما حيتاج إىل استفصال وعناية من املُفيت العرف فيحتاج أن يعرف عرف   أو خفيت عليه

السائل يف الكالم إن مل يكم من عرف أهل بلده فإنه يسأله عن عرفه يف الكالم ألن استعمال األلفاظ خيتلف من 
 عرف السائل إذا مل يكن من أهل أن يسأل املفيت عن عرف املتكلم أو عن معىن الكلمة يفعرف إىل ُعرف فالبد 

بلده و إذا مل يعرف ذلك فإنه قد خُيطئ يف فهم السؤال وابلتايل خيطئ يف اإلجابة فعلى سبيل املثال: اخلطوبة يف 
صدون عقد النكاح لكن قبل النكاح يف بعض أعراف املسلمني تعين العقد قبل الدخول، يقولون خطوبة وهم يق

يتم العقد الشرعي ويسمونا خطوبة ألنه مل يقم الوليمة واإلشهار والدخول، بينما اخلطوبة الدخول فيعقد على املرأة و 
يف عرف بعض املسلمني وهذا األصل هي ما يسبق العقد وما يكون قبل العقد، فقد أييت سائل من أهل ذلك البلد 

ُعريف سأقول: ال جيوز أن تكلمها شيخ ما حكم أن أكلم خطيبيت اليت خطبتها، إن أجبته بمثاًل فيسألين فيقول: اي 
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الكالم الذي ال جيوز بني الرجل األجنب واملرأة األجنبية؛ ألن املخطوبة أجنبية عنك، بينما لو عرفت ُعرفه، وأنم 
ا وأن جتلس معها ألنا زوجٌة لك، و يقصدون ابخلطوبة العقد لكن قبل الدخول، فإين أقول له: جيوز لك أن تكلمه

هبا حىت اآلن، إذن من األمور املهمة جًدا اليت ينبغي أن يعتين هبا املفيت أن يستفصل عن ُعرف إن كنت مل تدخل 
 املتكلم يف كالمه إذا مل يكن من أهل ُعرفه ومن أهل بلده

لماء: وإذا كانت املسألة فيها تفصيل مل كذلك ينبغي أن يكون جوابه واضًحا، وأن يكون أسلوبه حسنًا، قال الع  
 اب، بل يُفصِ ل، إال إذا علم أن الواقع للسائل قسٌم بعينه، فيفتيه عن ذلك القسم، ويسكت عن البقية.يُطلق  اجلو 

كذلك قالوا: إذا غلب على ظنه أنه لو فَصل للمستفيت الختذ املستفيت ذلك وسيلًة للتحيل على املستفتني، فإنه   
ءين شخص يسأل عن طالٍق يتعلق ابلغضب، أمر  ى أن يفتيه عن سؤاله بدون تفصيل، أعطيكم مثااًل: جايقتصر عل

وقع له، طَلق وهو غضبان، املسألة فيها تفصيل، فإن كان غضبه مطبًقا حبيث يصبح كأنه جمنون، فإن طالقه ال يقع، 
جح أن طالقه ال يقع، أما إذا كان غضبه دون وإن كان غضبه ُمغلًقا حبيث يعقل لكنه ال يتحكم يف نفسه، فإن الرا

طالقه يقع،  طيب هذا املستفيت األصل أن أُفصِ ل له، حىت يعرف حاله، لكن إذا غلب على ظين أين لو ذلك فإن 
فَصلت له سيذهب إىل مفيت بعدي، ويصوِ ر له املسألة كأنا طالق إغالق، فإين أفتيه يف خصوص مسألته فقط 

 له طالقك واقع ، أو غري واقع فقط، بدون تفصيل. وأستفصله حىت أقول

لك مما مينع من التفصيل عند أهل العلم، أن يغلب على ظن املفيت أن هذا سيضيِ ع فهم السائل، أنه لو فَصل له كذ  
سيضيع فهمه، ما يضبط، فإنه يقتصر على اإلجابة احملددة بدون تفصيل، إذن إذا كانت املسألة فيها تفصيل فللمفيت 

ل ومينعه من التفصيل أمران: األمر األول أن يغلب على ظنه، أن يفيت عن القسم اخلاص ابلسؤال الواقع، وله أن يفصِ  
أنه لو فَصل للمستفيت لذهب يتحَيل هبذا على املفتني، واألمر الثاين أن يغلب على ظنه أنه لن يفهم التفصيل، 

 ل.املفيت حسن الفهم للسؤال، حسن اجلواب عن ذلك السؤا وسيضيع فهمه ابلتفصيل، إًذا هذا الشرط: أن يكون
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 قال رمحه هللا 
َثلثًا: أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور املسألة وتطبيقها على اْلدلة الشرعية، فال يفيت حال انشغال  

 فكره  بغضٍب أو هٍم أو ملٍل أو غريها. 

ن التأمل كغضب وجوع شديد وعطش شديد وحزن شديد معىن هذا الشرط، أن ال يفيت حباٍل يشغل قلبه ومينعه م
غالب ونعاس وماللة أحياان املفيت ميل وبعض الطالب مُيِلون فإذا مل فال ينبغي أن يفيت وكذلك احلر املزعج وفرح 

والربد املؤمل وكذلك حال مدافعة األخبثني مدافعة شديدة وغري ذلك مما يشغل القلب فإنه ال جيوز للمفيت أن يفيت 
من التأمل يف احلكم وهذه أمانة جيب أن يؤديها إىل أهلها ل انشغال قلبه ألن هذا مينعه من فهم السؤال ومينعه حا

وينبغي على املستفيت أن يراعي هذا فإذا رأى املفيت أو الشيخ غاضبا ينبغي أن جيتنب سؤاله وكذلك إذا رآه يف حال 
نبغي أن هذا األمر أنه إذا ورد يف السؤال ما يغضب املفيت فيقلقة ومما ينبغي أن ننبه عليه على وجه اخلصوص يف 

ميسك حىت يزول ما يف نفسه أحياان بعض الناس ما حيسن السؤال قد ينقل للشيخ كالما ميسه هو ويغضبه على من 
شيء ُيسأل عنه واإلنسان بشر فلو أفىت وهو متأثر رمبا قال ما يندم عليه بعد ذلك فإذا شعر اإلنسان أنه غضب من 

الفتوى واجلواب حىت يزول ما يف نفسه وهذه احلال يقسمها يف السؤال أعين املفيت فإنه ينبغي أن يتوقف عن 
األصولييون إىل قسمني أعين ما يشغل القلب القسم األول حال شديدة تشغل القلب جدا فهنا ال جيوز له أن يفيت 

الثانية لى فكره أتثريا واضحا فال جيوز له أن يفيت واحلالة مثال يدافعه األخبثان مدافعة شديدة جدا حبيث يؤثر هذا ع
أن يوجد ما يشغل القلب لكنه ال يغطيه ليس أمرا شديدا غضب خفيف حر خفيف برد خفيف مدافعة أحد 

األخبثني لكنها حمتملة فهنا قالوا جتوز الفتيا مع الكراهة ألنه خيشى أال يتمكن من التحقيق لكن مادام أنه ال يغطي 
قة هبذا أعين شروط الفتوى ما ذكره العلماء من أنه يشرتط جلواز قلب فإنه جيوز له أن يفيت ومن األمور املهمة املتعلال

استفتاء املفيت أال يعرف ابلتساهل يف الفتوى ومن عرف ابلتساهل مل جيز أن يستفىت كما حققه اإلمام النووي يف 
ال جيوز أن يستفىت ساهل يف النظر فال ينظر نظرا جيدا يف املسألة فإنه روضة الطالبني وغريه من العلماء فإذا عرف ابلت

وإذا عرف ابلتساهل يف األحكام سواء حبجة التيسري أو بعدم هذه احلجة ولكنه يتساهل يف الفتيا فإنه ال جيوز أن 
رتخيص حىت يقوم يستسفى ولذلك ذكر السمعاين يف شروط املفيت أن يكون ضابطا نفسه من التسهيل كافا هلا عن ال
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من يستفتيه طبعا الرتخيص اي إخوة بدليل ومبا يقتضيه املقام هذا حكم شرعي لكن حبق هللا تعاىل يف إظهار دينه وحبق 
الرتخيص للناس ومحلهم على األمور اليت حيبون واإلتيان ابلغرائب اليت جتذب الناس إىل اإلنسان هذا يقدح فيه وال 

 هذا احلال. جيوز أن يستفىت إذا عرف عنه 

عها فإنه جيوز للمفيت أن يفيت وجيوز للمستفيت أن يستفيت وإذا ختلف واحد طبعا هذه الشروط اي إخوة إذا توفرت مجي 
 منها فإنه ال جيوز. 

 يقول رمحه هللا تعاىل: 

 ويشرتط لوجوب الفتوى شروط منها .

ا الوجوب يشرتط له شروط فإذا توفرت هذه املفيت جيب عليه أن يفيت من استفتاه ويعل م من احتاج التعليم وهذ 
الشروط وجب عليه أن يفيت ووجب عليه أن يعل م من حيتاج التعليم، وال جيوز له السكوت ويكون آمثا إذا سكت 

 وهذه الشروط ذكرها الشيخ 

 قال رمحه هللا:

أن يكون قصد السائل  ثة املسؤول عنها فإن َل تكن واقعة َل جتب الفتيا لعدم الضرورة إالأوال وقوع احلاد 
 التعلم فإنه ال جيوز كتم العلم بل جييب عنه مىت سئل بكل حال.

واملقصود أنه جتب الفتوى على املفيت إذا سئل، أو رأى ما حيتاج إىل تعليم وأن يكون السؤال عن واقعة حادثة فيسأل  
ولو كان عن حادثة غري واقعة لكنها تقع  يت عن أمر وقع له أو لغريه وك له يف السؤال أو يكون السؤال للتعلماملستف

 يعين هي مل تقع للسائل ولكنها تقع للناس فيسأل ألنه ميكن أن تقع له أو لغريه.

وأان سأسافر إىل بالدي فإذا  يعين مثال: جاءين واحد يف رمضان وقال اي شيخ حنن يف املدينة صمنا قبل بالدان بيوم، 
شوال ماذا أصنع؟ هي اآلن مل تقع لكن ميكن أن تقع فهذه مثل  حصل اختالف يف آخر الشهر يف دخول شهر

الواقعة بشرط أن يكون السؤال عن ما ينفع يعين إذا كان السؤال للتعلم عما مل يقع بشرط أن يكون عن ما ينفع وأن 
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ل أن يتعلم املفيت عن أمر وقع أو عن أمر مل يقع لكنه يقع للناس ومقصود السائ يكون عن ما ميكن أن يقع فإذا سئل
فإنه إن كان عاملا وجب عليه أن )كأن صوت الشيخ انقطع هنا( فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه قال: قال رسول هللا 

{ رواه أمحد وأبو داوود صلى هللا عليه وسلم: }من سئل عن علم يعلمه فكتمه أجلم بلجام من انر يوم القيامة
 والرتمذي وابن ماجه وصححه األلباين 

يدل على أن عدم جواب املفيت إذا سئل عن أمر واقع أو حيتاج إليه الناس وهو يعلم من كبائر الذنوب وأنه ممن وهذا 
لجما بلجام من انر يفضحون يوم القيامة بعالمات يراها الناس فيجلم بلجام كاخليل من انر يوم القيامة ويراه النَاس م

 يوم القيامة فدل هذا على أنه من كبائر الذنوب .

 قال رمحه هللا تعاىل : 
َثنيا: أال يعلم من حال السائل أَّن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غري 

 ذلك من املقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائل َل جتب الفتوى.

ا غلب على ظنه أنه اليريد االنتفاع  وال ن يعلم ويغلب على ظنه أن السائل يريد النفع فهو يسأل عما ينفع فإذمبعىن أ
سأله شاب فلم جيبه، فسأله غريه فأجابه، فقال له: قد  -رمحه هللا-يريد النفع فإنه الجييبه وقد جاء أن اإلمام مالك 

تك، فإذا ظهر لشيخ أو املفيت أن السائل له مقصد سيئ مثل: سألتك فلم جتبين؟ فقال: لو سألت عما ينفعك ألجب
لى الشيخ أو يظهر ضعف علمه أو يريد أن يتتبع الرخص أو يريد أن حيدث الفتنة بني العلماء ويضرب أن يشق ع

م كذا؟،  آراء العلماء ببعضها، ورمبا جتاوز هذا إىل القصد السيئ ابلتفريق بني العلماء فيأيت إىل عامل فيقول له: ماحك
ول: ماحكم كذا؟ فيقول له : كذا، يقول له : أان سألت فيقول له: احلكم كذا وكذا وكذا، مث يذهب إىل عامل آخر فيق

الشيخ فالن وقال يل احلكم كذا وهذا الذي عند أهل العلم، والذي يفتيك بغري هذا مايعرف وجاهل، ورمبا قال 
اهل مايعرف، وهذه أمور واقعة ملرٍض يف القلوب نعوذ ابهلل، لشيخ أان سألت الشيخ فالن عن قولك، وقال هذا ج

م منه ذلك فإنه الجييبه والحيقق له مقاصده، ومن ذلك أيضا قال األصوليون: "إذا علم املفيت أن املستفيت ال فإذا عل
 يريد العمل ابلفتوى" ما يعمل، وغلب على ظنه أنه لن يعمل فإنه الجيب عليه أن يفتيه.
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 تعاىل :  قال محه هللا

إن ترتب عليها ذلك وجب اإلمساك عنها دفعاً ْلشد َثلثاً: أن ال يرتتب على الفتوى ماهو أكثر منها ضرراً ف
 املفسدتني أبخفهما

أن ال يرتتب على الفتوى ماهو أكثر من تركها أما الفتوى نفسها يرتتب عليها ضرر أكثر من تركها ألنه عندان اآلن 
ر  أكرب من ضرر نقول يف الشرط : "أن اليرتتب على الفتوى " أي : على فعل الفتوى ضر الفتوى و ترك الفتوى حنن 

تركها نعم ترك الفتوى يرتتب عليه ضرر، لكن إذا علمت أن الفتوى يرتتب عليها ضرر أكرب فإين أسكت وال أُفيت يف 
يفيت املفيت بل يسكت، ألن دفع  املسألة مثل: ما لو كان يرتتب على الفتوى ضرر عام وعلى تركها ضرر خاص فإنه ال

اص وهذا داخل حتت القاعدة أنه إذا تزامحت املفاسد ارتكب أخفها لدفع الضرر العام مقدٌم على دفع الضرر اخل
أعالها كذلك أيضاً يشرتط لوجوب الفتوى أال يوجد غري املسؤول يفيت ويعلم فإذا ُوجد غريه و ميكن الوصول إليه 

ايب أيتيه السائل و قد كان الصحابة يتدافعون الفتوى حىت ترجع إىل األول و كان الصح فإنه ال جيب عليه أن يفيت
فيسأله فيقول اذهب إىل فالن فاسأله مث يذهب إىل الثاين فيقول له اذهب إىل فالن فاسأله مث يسأله فيفتيه فريجع إىل 

ول كما حصل مع العمانيني الذين وقع الذي قبله فيقول مبا أفتاك فيقول بكذا فيقول هو كذلك ويعرف احلكم واأل
د غريه وميكن الوصول إليه فإنه ال جيب عليه أن يفيت وإنا جيب عليه أن يفيت إذا مل منهما اجلماع يف احلج فإذا ُوج

 يوجد غريه أو ُوجد غريه وعلم أن السائل ال يصل إليه فإنه جيوز له أو جيب عليه أن يفيت 

 قال رمحه هللا تعاىل :

العمل به ال تتبع الرخص وإفحام املفيت م املستفيت : يلزم املستفيت أمور  اْلول أن يريد ابستفتائه احلق و ما يلز  
 وغري ذلك من املقاصد السيئة . 

يلزم املستفيت أمور أوهلا أن يكون قصده حسنا فهو يريد أن يتعلم ويريد أن يعلم الناس فقصده حسن فإذا علم اخللل 
اجلواب إن كان  له أن يستفيت طيب هل من القصد السيئ أن ينقل السؤال بني العلماء؟ يف قصده فإنه ال جيوز
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قصده أن يطمئن قلبه ألنه مل يطمئن للجواب األول فال أبس أما إن كان قصده ضرب أقوال العلماء وإحداث الفنت 
 والبلبلة يف رؤوس الناس فإن هذا ال جيوز بل هو من املقاصد السيئة 

 هللا:قال رمحه 

 وى .الثاين أن ال يستفيت إال من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفت 

نعم أن ال يستفيت إال من يعلم و قد تقدمت اإلشارة إىل هذا أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى ، فيحرم عليه أن 
إىل العلم بل إذا رأووا يستفيت كل أحد و بعض الناس كما قلت مرارا يستفتون الِلحية يستفتون الثوب فال ينظرون 

سألوه هذا يدل على اخلري فيه لكنه ال يدل على العلم و بعض الناس  شااب له حلية سألوه أو رأووا شااب له ثوب قصري
يسألون أئمة املساجد وإمام املسجد ال يلزم أن يكون عاملا أو أهال للفتيا فال جيوز أن ُيسأل إال من يغلب على الظن 

يغلب على ظنه أنه د تقدم كيف يعرف العامي من هو أهل للفتوى وقال العلماء إذا استفىت من أنه أهل للفتيا وق
ليس أهال للفتوى مل تربأ ذمته ليست القضية أن املهم أن حتصل على فتوى القضية أن تربأ ذمتك فإذا استفىت اإلنسان 

 من مل يُعرف أبنه أهل للفتوى فإن ذمته ال تربأ فاألمر جد خطري 

 رمحه هللا:قال 

 . و ينبغي أن خيتار أوثق املفتني علما وورعا و قيل جيب ذلك  

نعم إذا  كان يف البلد أكثر من مفيت ثالثة أربعة مخسة كلهم أهل للفتوى فهل العامي ابخليار إن شاء استفىت من أراد 
هل للفتوى فيستفيت من شاء وقال منهم ما دام أنم أهل للفتوى ، قال هبذا مجاعة من أهل العلم قالوا ما دام أنم أ

علم ُيستحب وال جيب على هذا القول يعين مثال رآين أمشي يف املسجد بعض أهل العلم ُيستحب له أن يستفيت األ
النبوي ورأى الشيخ عبد احملسن العباد ميشي ميكن أن يسألين وميكن أن يسأل الشيخ عبد احملسن قال هؤالء يستحب 

ب أن يسأل ن ألن من أان جبوار الشيخ عبد احملسن ال شيء وقال بعض أهل العلم بل جيأن يسأل الشيخ عبد احملس
األعلم يف ظنه فإذا علم األعلم وجب عليه أن يسأله إن متكن من سؤاله والجيوز له أن يسأل األقل علما وإن كان 
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نه أبرأ لذمته وأطمن لقلبه لكن أهال للفتوى والقول الثاين هو أرجح األقوال وأعدهلا أنه يستحب أن يسأل األعلم أل
 أهل الفتوى وتنطبق عليهم الشروط جيوز له أن يسأل من شاء ممن كانوا من 

  الثالث: أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا  قال رمحه هللا:
أن يصف الواقعة وصفا صادقا دقيقا فيتحرى الصدق يف كل مايقول ألن اجلواب مبين على السؤال اجلواب ال ينفصل 

ر كما قلَت بعض الناس وخاصة يف مسائل عن السؤال فما ذكره السائل قيود يف اجلواب كأن  املفيت يقول إن كان األم
سألة ابلغضب الشديد جدا فيقول له املفيت هذه الطلقة غري الطالق يتساهلون يف وصف الواقع فيأيت مثال ويصور امل

واقعة ويذهب فرحا أنه أخذ فتوى من الشيخ واليدري املسكني أن اجلواب مبين على السؤال وقد كان الشيخ ابن ابز 
كذا ثبت عنده أن السائل تالعب يف سؤال الطالق حييله إىل القضاء للتعزير وقد وقعت عدة قضااي ه رمحه هللا إضا

أحال الشيخ السائل إىل القضاء لتعزيره ألنه ثبت أنه يتالعب يف السؤال فالبد أن يكون الوصف صادقا والبد أن 
ة والويل يف اجمللس ويسمعون من هذا وهذا يكون دقيقا واليوم مثال يف مسائل الطالق يطلبون حضور املطلق واملرأ

ن يف البيت قبل مايذهبون ها ماذا ستقولني سأقول كذا وهذا من أجل دقة الوصف بعض الناس من جهلهم جيتمعو 
وكذا وأنت ماذا ستقول سأقول كذا وكذا ال انتبه بعدين الشيخ مايردها انتبه للكلمة هذه ال تقلها تقول كذا هذا 

سؤال لوصف الدقيق ملا وقع وأن ال يتواطؤوا على الكالم بل كل خيرب مبا يعلم ويبىن اجلواب على الماجيوز البد من ا
 فإن كذب فإن  فتوى املفيت التنفعه شيئا أو أخل ابلوصف فإن فتوى املفيت ال تنفعه شيئا 

توضأان به عطشنا أفنتوضأ كقول السائل إان نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإذا    قال رمحه هللا تعاىل :
 مباء البحر 

 وصفا صادقا دقيقا  هذا قول السائل للنب صلى هللا عليه وسلم وصف احلالة

 الرابع أن ينتبه ملا يقوله املفيت حبيث ال ينصرف منه إال وقد فهم اجلواب َتاما   قال رمحه هللا :
ما يريد هو بعض املستفتني يسمع مايريد هو وهذا ال  نعم أن حيسن االستماع وأن ينتبه وأن يسمع ما يقول املفيت ال

فيت ويضبط ذلك وجيب عليه أن يكون دقيقا يف نقل الفتوى إذا نقلها لغريه يصلح يسمع مايقوله املفيت وما يريده امل
يعين أذكر  ألنا أمانة، بعض الناس ألنه يريد شيئًا أيخذ من كالم املفيت شيًئا ويرتك شيئًا، ويقول أان ما كذبت عليه،
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عن  -من املشايخ الكبار-ين لكم واقعة: شاب جاءين أايم القتال يف العراق؛ قال: اي شيخ أان سألت الشيخ الفال
الذهاب للعراق للقتال للجهاد، فقال يل: جيوز إن رضي والداك، مع أن هذه الفتوى فيها ما فيها، والصواب: أنه ال 

صاحل القتال، لكن املهم الشيخ قال له: جيوز إن رضي والداك، قال: جيوز ملنع ويل األمر من هذا، وهو أعلم مب
باب، فقالوا يل: ماذا قال الشيخ؟ قال قلت: قال: جيوز وسكتت عن: إن رضي فخرجت فلقيت عشرة من الش

والداك، وذهب العشرة وقتل منهم أربعة ورجع ستة، اآلن هؤالء يف رقبتة)..(الشيخ يف رقبتك وهم يف رقبتك، أنت  
أن يكون  كذبت على الشيخ وأطلقت الكالم وقد قيده، وغررت هبؤالء، فيجب على من ينقل الفتوى عن املفيت

 دقيًقا يف نقل الفتوى إذا نقلها لغريه. هذه األمور األربعة اليت تلزم املستفيت. 

املستفيد البد له من مفيد  وحنن يف الركن الثالث من أركان علم أصول الفقه أال وهو معرفة حال املستفيد واملعلوم أن
ستفيت واملفيت مفيد للحكم واملستفيت مستفيد فهما مفيد ومستفيد ويكون ذلك يف اببني الباب األول املفيت وامل

للحكم وقد تقدم الكالم عن الفتوى وعن املفيت وعن املستفيت والباب الثاين اجملتهد واملقلد فاجملتهد مفيد للحكم 
 واملقلد مستفيد للحكم 

املاتع النافع اجلامع وهذا الباب هو جمال درسنا يف هذا اجمللس وبه إن شاء هللا عز وجل سنختم هذا الكتاب الرائع 
ملهمات األصول والذي إذا بدأ به طالب علم األصول بدأ بداية صحيحة وإذا فهمه فهم مهمات األصول فنتكلم 

 يل وفقه هللا والسامعني يقرا لنا من حيث وقفنا اليوم أوال عن االجتهاد مث عن التقليد فيتفضل االبن خل
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 االجتهاد

 

 يقول اإلمام ابن عثيمني عليه رمحة هللا تعاىل 

 االجتهاد تعريفه : 

 االجتهاد لغة بذل اجلهد إلدراك أمر شاق 

يا فال يقال نعم االجتهاد يف اللغة هو بذل اإلنسان وسعه لتحصيل أمر فيه مشقه سواء كان ذلك معنواي أوكان حس
ان مل يبذل وسعه فإنه ال يقول اجتهدت لغة فالو أنك طلبت االجتهاد إال يف بذل الوسع يف أمر شاق فإذا كان اإلنس

من أحد أن حيمل احلقيبة فوضع يده على احلقيبة مث أراد محلها مث تركها وقال اجتهدت يف محلها يقال له ال ما 
مثال يكون يف أمر شاق يف األمور املعنوية واحلسية يف األمور املعنوية  اجتهدت مل جتتهد مل تبذل وسعك والبد أن

تقول اجتهدت يف فهم املسألة يعين بذلت وسعي ألفهم املسألة وال يصح أن تقول اجتهدت أن السماء فوقنا أو 
ة تقول اجتهدت يف فهم أن السماء فوقنا فإن هذا ال حيتاج إىل بذل جهد وليس فيه مشقه و يف األمور احلسي

ح أن تقول اجتهدت يف محل القلم أو اجتهدت يف اجتهدت يف محل الصخرة أو يف محل احلقيبة الكبرية لكن ال يص
محل الكتاب ألنه ال مشقة يف هذا واالجتهاد افتعال من اجلَْهِد أو اجلُْهِد افتعال من اجلَهِد بفتح اجليم واجلَهِد هو 

التعب ك اجلَهُد ما بلغ أي بلغ بك التعب ما بلغ فاجلَهُد بفتح اجليم هو التعب واملشقة تقول مايل أراك قد بلغ ب
واملشقه واجلُهُد بضم اجليم هوالوسع وكذلك يطلق على املشقة عند بعض أهل العلم ولذلك بعض أهل اللغة يقولون 

هُدهو التعب واملشقة واجلُهُد اجلَهُد بفتح اجليم املشقة واجلُهُد بضم اجليم الوسع واملشقة وبعض أهل اللغة يقولون اجلَ 
 هذا معىن االجتهاد يف لغة العرب  هو الوسع فال يذكرون يف الضم املشقة
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 قال رمحه هللا :

  واصطالحا بذل اجلُهِد إلدراك حكم شرعي
 

قال الشيخ واالجتهاد اصطالحا يعين يف اصطالح األصوليني هو بذل اجلُهِد إلدراك حكم شرعي وهذا التعريف فيه 
وسع والبذل الكامل ومن جهة أنه قال من جهة استخدام كلمة بذل والبذل ال يدل على االستفراغ استفراغ ال نظر

اجلُهُد واجلُهُد من مادة االجتهاد وهذا كما يقول علماء األصول دور ال تفهم اجلُهد حىت تفهم االجتهاد وال تفهم 
الذي يبذل بذل اجلُهد كأنه كل أحد ولذلك التعريف الدقيق االجتهاد حىت تفهم اجلُهد مث إن الشيخ مل يذكر من هذا 

أنه استفراغ الفقيه الوسع  لدرك حكم شرعي استفراغ استفراغ يعين أن يبذل كل ما يستطيع حىت حيس أنه لالجتهاد 
إن  مل يبقى شيء استفراغ فيستفرغ وسعه استفراغ الفقيه والفقيه معناه من اتصف بصفات الفقه فكان فقيها وسيأيت

ري الفقيه، مثل: طالب العلم الذي مل يتصف شاء هللا الشروط اليت إذا وجدت كان اإلنسان فقيها وهذا خيرج غ
ومثل أصحاب السلطة إذا مل توجد فيهم   بصفات الفقه؛ فإنه ال يكون جمتهدا، ومثل الطبيب، ومثل املهندس،

مهية مبكان؛ فإنه ملا فُقد دبت الفوضى بني املسلمني، صفات الفقيه؛ فإنم ليسوا من أهل االجتهاد، وهذا قيد من األ
ب جمتهدا يفيت وجيتهد يف نوازل األمة الكربى، وهذا كافر، وهذا مؤمن، وهذا كذا، وهذا كذا، وأصبح وأصبح الطبي

املهندس كذلك حيلل وحيرم، مع احرتامنا للجميع لكن الكالم عن من هو مؤهل لالجتهاد إذن الفقيه هو املتصف 
 فات الفقه الذي تتوفر فيه شروط االجتهاد.  بص

 )الوسع يف درك(  
فكالمها يدخل يف الدرك، واملعلوم أن  أو وصل إىل الظن، رك( يعين يف حتصيل سواء وصل إىل العلم واليقني،)يف د

ل إىل فقد جيتهد اإلنسان يف مسألة حىت يتيقن من احلكم، وقد يوص  التحقيق أن االجتهاد قد يوصل إىل اليقني،
 الظن، وهذا األكثر، ولذلك قولنا )يف درك( أدق ما قيل هنا. 
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 )حكم شرعي(. 

هذا العام، لو أن العامل قال: أفضل   خيرج ما لو استفرغ الفقيه وسعه يف معرفة حكم دنيوي، كمثال أفضل سيارة،
 دخل يف ابب االجتهاد.سيارة هي سيارة كذا، هو مثل العوام، هذا أمر دنيوي يستوي فيه العامل وغريه، وال ي

أعم لالجتهاد، ما هو؟ هو: استفراغ املكلف وسعه يف أمر شرعي، فهذا هذا االجتهاد مبعناه اخلاص، وهناك معىن  
 أعم من االجتهاد اخلاص من وجهني:

فقيها كان أو مل يكن، خبالف التعريف األول  رجال كان أو امراة، الوجه األول: أن املستفرِغ هنا هو املكلف،
 )املستفرِغ جهده( هو الفقيه. 

 وهو أعم من درك احلكم الشرعي.   اجملتَهد فيه هنا هو األمر الشرعي،والوجه الثاين: أن 

وابملثال يتضح لكم األمر: لو أن العامي أراد أن يصلي يف الصحراء، فإنه جيب عليه أن جيتهد يف معرفة 
ال ينَقض امي جمتهد، وهذا هو االجتهاد يف قاعدة: االجتهاد فيستفرغ وسعه يف معرفة جهة القبلة، هنا الع  القبلة،

 مثلما ذكران يف معرفة القبلة.  مبثله، يدخل فيه اجتهاد احلاكم، القاضي، واجتهاد العامي،

 املعىن اخلاص: استفراغ الفقيه الوسع يف درك حكم شرعي.    لكن إذا أطلق االجتهاد فاملقصود به 

 قال رمحه هللا:

 ن بذل جهده لذلك. واجملتهد م 

من هو اجملتهد؟ قال: من بذل جهده لذلك، واألدق من هذا واألحسن أن يقال: ملا عرف االجتهاد ذكر اجملتهد، 
وكان أهال لذلك من استفرغ وسعه لدرك حكم شرعي و كان   من استفرغ وسعه لتحصيل أو لدرك حكم شرعي،

 أهال لذلك هذا هو اجملتهد 

 قال رمحه هللا :
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  جتهاد لالجتهاد شروط منهاشروط اال
 

يعين مىت يكون اإلنسان فقيها يتأهل لالجتهاد اجلواب إذا توفرت فيه شروط االجتهاد وهذه لالجتهاد شروط منها 
الشروط بعد اإلسالم والعقل فالبد أن يكون اجملتهد مسلما والبد أن يكون عاقال وهل يشرتط أن يكون ابلغا اختلف 

قول يشرتط أن يكون مدركا ولو مل يبلغ يقول يشرتط يف اجملتهد أن يكون ابلغا ومنهم من ي العلماء يف ذلك منهم من
أو يصل إىل درجة البلوغ وهل يشرتط فيه العدالة حمل خالف والراجح وهللا أعلم أن العدالة شرط للثقة بكالمه 

 يكن عدال كيف نصدقه ما نستطيع وليست شرطا الجتهاده العدالة شرط لنثق بكالمه إذا قال لنا أان اجتهدت إذا مل
ميكن أن جيتهد فالعدالة ليست شرطا لالجتهاد ولكنها شرط للثقة بكالمه بعد هذا أتيت الشروط أن نصدقه لكن هو 

 اليت ذكرها الشيخ رمحه هللا 

 قال رمحه هللا :

  اأوال أن يعلم من اْلدلة الشرعية ما حيتاج إليه يف اجتهاده كآَيت اْلحكام و أحاديثه
 

ن يكون عاملا ابألدلة ألن مبىن األحكام على األدلة وكل حكم مل يبىن نعم اتفق العلماء على أنه يشرتط يف اجملتهد أ
على دليل فهو ضالل وليس فقها كل حكم مل يبىن على دليل فهو ضالل وليس حكما شرعيا معتربا فالبد للمجتهد 

ت األحكام لسنة فالبد أن يكون عارفا آبايت األحكام وماهي آايمن أن يكون عارفا ابألدلة وأصل األدلة الكتاب وا
اختلف األصوليون يف ذلك فقال بعضهم هي مخس مائة آية معلومة معدودة وقال بعضهم هي ألف إال مائة أي تسع 

ريق مائة آية وقال بعضهم هي ألف والذي يظهر وهللا أعلم أن مرادهم اآلايت اليت تدل على األحكام مباشرة أما بط
وقال بعض األصوليني بل القرآن كله آايت أحكام وهذا الصحيح القرآن  التضمن و االلتزام و املفاهيم فهذه مل يعدوها

كله آايت أحكام ما من آية يف القرآن إال وهي يستنبط منها حكم هذا على األقل وإال فبعض اآلايت قد يستنبط 
حيفظها  فاستنبط سبعني حكما من آية واحدة طيب هل يشرتط أنمنها األحكام الكثرية اإلمام الشافعي سهر ليلة 

أو يكفي أن يكون قادرا على الرجوع إليها حمل خالف بني العلماء والراجح أنه يشرتط أن حيفظ القرآن ألن حفظ 
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من  القرآن متيسر و حيتاج اجملتهد أن ينظر يف اآلايت فإذا كان حافظا للقرآن فإنه يكون مستحضرا ألدلة األحكام
حكام وأحاديث األحكام بعضهم عدها ست مائة وبعضهم زاد كتاب هللا عز وجل وأن يكون عارفا ألحاديث األ

والصحيح أنه ال حد هلا وال يشرتط حفظها يقينا وإنا يشرتط أن يكون قادرا على الرجوع إليها عند احلاجة فيعرف 
يشرتط للمجتهد حىت يكون جمتهدا أال يغيب عنه كتب السنة ويعرف كيف يرجع إىل األحاديث يف كتب السنة هل 

من أحاديث األحكام اجلواب ال وال فمن ذا الذي حييط جبميع أحاديث األحكام وأبو بكر الصديق رضي  حديث
هللا عنه مل حيط جبميع أحاديث األحكام وعمر رضي هللا عنه مل حيط جبميع أحاديث األحكام وإنا يشرتط أن يكون 

األحاديث وهو معذور كما سيأيت إن شاء هللا ع إليها عارفا ابحاديث األحكام وإن غابت عنه بعض قادرا على الرجو 
 عز وجل

 قال رمحه هللا :

 َثنيا: أن يعرف ما يتعلق بصحة احلديث وضعفه كمعرفة اإلسناد ورجاله وغري ذلك. 

كم على حديث ضعيف إال عند نعم أن يعرف ما يتعلق بصحة احلديث وضعفه ألنه ال جيوز للمجتهد أن يبين احل
صحيح أنه ال يبىن احلكم على حديث ضعيف فال بد أن يعرف ما يتعلق بصحة األحاديث الضرورة عند بعضهم وال

وضعفها إما أبن تكون عنده القدرة على أن حيكم فيتعلم أصول ذلك وإما أن يقلد عاملا معتربا يف ذلك فيعرف ما 
ا يبين احلكم على احلديث حاديث املهم أال يبين احلكم على جمرد الورود وإنقاله ذلك العامل من أحكام على األ

 الصحيح فالبد أن يعرف هل احلديث الذي يستدل به صحيح أو ضعيف إما حبكم منه وإما أبخذ عن أهل الفن 

 قال رمحه هللا : 

 إلمجاعَثلثا أن يعرف الناسخ واملنسوخ ومواقع اإلمجاع حىت ال حيكم مبنسوخ أو خمالف ل

ملنسوخ وقد تقدم معنا الكالم عن النسخ واملنسوخ مرتوك فالبد أن هذان شرطان األول منهما أن يعرف الناسخ وا
يعرف املنسوخ حىت ال حيكم به فالبد من العلم ابلناسخ والعلم ابملنسوخ حىت يقدم الناسخ ويرتك املنسوخ فلو مل 
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ئل اليت أمجع لثاين منهما أن يعرف اإلمجاع ومواقعه فيعرف املسايعرف ذلك حلكم ابملنسوخ وكان ذلك خطأ والشرط ا
عليها العلماء ويعرف مواقع اإلمجاع اليت مل يعرف فيها خالف هل يشرتط أن حيفظها هذا حمال ال يشرتط أن حيفظها 

يه ولذلك يقولون ولكن تكون عنده القدرة إذا أراد حبث املسألة أن حيرر حمل النزاع فيعرف ما أمجع عليه وما اختلف ف
قه البد أن يعرف حمل اإلمجاع وابلتايل يعرف ما اختلف فيه ألنه لو مل يعرف إن من مل يعرف اخلالف مل يشم الف

اإلمجاع ومواقعه قد جيتهد يف مسائل جممع عليها أمجع عليها الصدر األول أو األئمة مث أييت حبكم جديد خيالف ما 
حكم العلماء فيها اع ضالل وال جيوز للمجتهد أن يقول يف مسألة سبق أمجع عليه وهذا ضالل فإن خالف اإلمج

حبكم جديد خيرج عن األقوال السابقة ال جيوز للمجتهد أن يقول يف مسألة سبق حكم العلماء فيها بقول جديد خيرج 
 ع اإلمجاععن األقوال السابقة وملا كان ذلك كذلك فإنه يشرتط له أن يكون قادرًا على معرفة اإلمجاع ومواق

 قال رمحه هللا :  

 اْلدلة ما خيتلف به احلكم من ختصيص أو تقييد أو حنوه حىت ال حيكم مبا خيالف ذلك .رابًعا أن يعرف من  

مبعىن أن يعرف طرق داللة األحكام من جهة اللفظ يعين اختالف الرواايت مثاًل فيعرف هذا قيد وهذا شاذ وهذا 
اللفظ ُمقِيد وهذا اللفظ  إليه من داللة األحكام من جهة اللفظ فيعرف أن هذاخمصص وحنو ذلك فيعرف ما حُيتاج 

 خُمِصص وأن هذا ال يقتضي ختصيًصا وحنو ذلك . 

 قال رمحه هللا تعاىل :  

خامًسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدالالت اْللفاظ كالعام واخلاص واملطلق واملقيد واجململ  
 ليحكم مبا تقتضيه تلك الدالالت.واملبني وحنو ذلك 

تعلق بدالالت األلفاظ من جهة عمومها وخصوصها وإطالقها وتقيديها وبيانا وإمجاهلا وهذا حيتاج نعم أن يعرف ما ي
فيه إىل أصول الفقه ولغة العرب والبد أن يكون عارفًا من النحو ما حيتاج إليه ألن ضبط األلفاظ مؤثر يف األحكام 

م هو هللا واملُكَلم هو موسى لكن إذا جاء من ال هللا عز وجل : " وكلم هللا موسى تكليما " املُكلِ  عندما أقرأ قول
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يعرف الضبط وال النحو وقرأ "وكلم هللا موسى " يكون املُكَلم هو هللا واملُكِلم هو موسى وخيتلف املعىن متاًما عندما 
اًل من بعدي أيب بكر وعمر " ابجلر يكون هذا بدل يكون بد أييت مثاًل فيقرأ يف احلديث مثاًل " اقتدوا ابلذين من

ابلذين فيكون أمرًا ابالقتداء أبيب بكر وبعمر طيب ما رأيكم لو قلت احلديث هكذا : " أقتدوا ابلذين من بعدي أاب 
دي اي بكر وعمر " الذي ما يعرف النحو ما مييز ابلنصب يصبح أبو بكر منادى فيكون املعىن اقتدوا ابلذين من بع

نب صلى هللا عليه وسلم أمر أاب بكر وعمر أن يقتداي بعلي واحلسن أاب بكر وعمر وهذا يستعمله الشيعة ويقول ال
وقالوا هذا نص يف خالفة علي واحلسن ألنه أمر أاب بكر وعمر أبن يقتداي واحلقيقة احلديث ما ورد هكذا وإنا ورد 

األصولييون يف " هذا ماتعرفون من الكالم يف هذه املسألة يذكرها ابجلر " اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر
مسائل اإلمجاع إذا البد أن يعرف من النحو ماحيتاج إليه والبد أن يعرف من أساليب اللغة ماحيتاج إليه والبد أن 

 يعرف من أصول الفقه ماحيتاج إليه يف معرفة دالالت األدلة  

 قال رمحه هللا تعاىل :

 لتهاون عنده قدرة يتمكن هبا من استنباط اْلحكام من أدسادسا أن يك 

هذه األهلية أن تكون عنده آلة عنده قدرة على االستنباط وهذه هبة يهبها هللا من يشاء من عباده وتنمى ليس كل 
فاوت من قرأ صار جمتهدا بل قد يكون أحد الناس أقل قراءة من اآلخر ويكون جمتهدا ألن األهلية والقدرة األصلية يت

 أصلية لكي يتمكن من االستنباط فيها الناس فالبد أن تكون عنده قدرة وأهلية 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 واإلجتهاد قد يتجزأ فيكون يف ابب واحد من أبواب العلم أو يف مسألة من مسائله 

هاد يف كل مسألة ال نقول االجتهاد قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا فيكون مطلقا أبن يكون العامل قادرا على االجت 
اي إخوة أن يكون عاملا بكل مسألة العامل قد ُيسأل عن مسألة ويقول ال أدري لكنه يكون قادرا على االجتهاد يف كل 

هادهم مطلق أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد اجتهادهم مطلق عندهم مسألة مثل األئمة األربعة، األئمة األربعة اجت
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كل مسألة وهو الذي تقدمت شروطه االجتهاد املطلق واجملتهد فيه واالجتهاد املقيد قد يكون   قدرة على االجتهاد يف
ا أو يكون جمتهدا يف فن أو يف قسم كأن يكون أحد العلماء جمتهدا يف الفرائض لكنه ال يبلغ رتبة االجتهاد يف غريه

قسم مثل أن يكون جمتهدا يف ابب شروط يف البيوع لكنه ال يبلغ رتبة االجتهاد يف غريها وقد يكون يف ابب من 
البيوع وصل إىل درجة االجتهاد لكنه يف بقية األبواب ليس جمتهدا وقد يكون يف مسألة مثل ما لو حبث إنسان مسألة 

وأحاط هبا من كل جانب حىت أصبح جمتهدا فيها فهو جمتهد يف مسألة زكاة احللي هل جتب فيه الزكاة أو ال جتب 
ط فيه الشروط املتقدمة غري أنا تنسب ملا جيتهد فيه بدل من أن يقول أن يكون عارفا آبايت احللي مثال ويشرت 

فنقيد الشرط   األحكام نقول أن يكون عارفا آبايت األحكام يف البيوع أن يكون عارفا آبايت األحكام يف الفرائض
 بقيد االجتهاد وهذا الراجح أن االجتهاد قد يتجزأ 

 

 :قال رمحه هللا تعاىل 

 ما يلزم اجملتهد يلزم اجملتهد أن يبذل جهده يف معرفة احلق مث حيكم مبا ظهر له 

 

 نعم يلزم اجملتهد أن يبذل جهده، أن يبذل وسعه، أن يستفرغ وسعه، فإن غاب عنه شيء فهو معذور كان هناك
حلديث هو حديث مل يعلم به أو حديث صحيح جاءه عن طريق إسناد ضعيف ومل يعرف السند الذي يصح به ا

معذور، لكن جيب أن يستفرغ وسعه مث حيكم وإذا حكم فإما أن يصيب وإما أن خيطئ اجملتهد ال يلزم أن يكون 
هاده أبن يستفرغ الوسع، لكن هل ما مصيبا يف ما وصل إليه ولكنه مصيب يف اجتهاده يلزم أن يكون مصيبا يف اجت

قد خيطئ، ولذلك إن أصاب فله أجران أجر إصابة وصل إليه البد أن يكون صحيحا؟ اجلواب ال، قد يصيب و 
االجتهاد وأجر إصابة احلكم، وإن أخطأ فله أجر واحد أجر إصابة االجتهاد أما احلكم فلم يصبه فال ينال أجره إذن 

م ذكره ولكن اجملتهدين مصيبون يف اجتهادهم أما يف أحكامهم فقد يصيبون وقد ال يوجد عامل مصيب يف كل حك
 خيطئون. 
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 ل رمحه هللا تعاىل :قا

فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة احلق ْلن يف إصابة احلق إظهارا له وعمال به وإن  
ى آله وسلم:)إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصابه أخطأ فله أجر واحد واخلطأ مغفور له لقوله صلى هللا عليه وعل

 جر(.فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أ

 واحلديث يف الصحيحني رواه البخاري ومسلم .

 قال رمحه هللا :وإن َل يظهر له احلكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ لضرورة

مرجحا وتساوت يف نظره األدلة فلقد تقدم معنا يف ابب  إن مل يظهر له احلكم كأن تعارضت عنده األدلة ومل جيد
ال جيوز أن حيكم، طيب أييت سؤال من أحدكم طيب اي شيخ إذا توقف وكانت التعارض أنه جيب عليه أن يتوقف و 

 املسألة تقتضي عمال منه ماذا يفعل؟ قال: جيوز أن يقلد هذا معىن "وجاز التقليد حينئذ للضرورة" إذا كان األمر البد
 فيه من عمل.

مسألة مثال صالة انفلة يف وقت مثال ذلك مثال على سبيل التقريب: لو دخل إنسان إىل املسجد وكان قد درس  
النهي وتعارض عنده حديث )إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني( مع ني النب صلى هللا عليه 

طيب هو دخل املسجد اآلن البد من عمل،  إما أن وسلم عن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس فتوقف، 
 جيلس وإما أن يصلي؟ 

 ليد فيأخذ برأي عامل يثق به اندفع عنده التعارض فيقلده ويعمل بقوله للضرورة.قالوا جيوز له التق 

ينقل هلم  أما إن مل تكن هناك ضرورة فإنه ال جيوز للمجتهد أن يقلد، يعين أن يفيت الناس ابلتقليد ال ما جيوز إال أن
 فيها من عمل فإنه يقلد.أقوال علماء كما سيأيت إن شاء هللا أما عند الضرورة إذا كانت املسألة البد 
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 التقليد

  

 قال رمحه هللا تعاىل :

 التقليد تعريفه: لغة : وضع الشيء يف العنق حميطا به كالقالدة 

 نعم التقليد وهذا يتعلق مبستفيد احلكم من اجملتهد.

لعنق، فأصل التقليد التقليد يف اللغة: وضع الشيء يف العنق حميطا به كالقالدة، فسميت القالدة قالدة ألنا حتيط اب 
 هو وضع احلبل حميطا مثل القالدة هذا من جهة اللغة .

 قال رمحه هللا تعاىل :

  واصطالحا : اتباع من ليس قوله حجة 

ء: هو قبول قول الغري من غري معرفة حجته واألدق يف تعريف التقليد هذا أحد تعريفات التقليد. وقال بعض العلما
 من ليس قوله حجة يف ذاته من غري معرفة رجحان دليله أن يقال هو: لزوم املكلف قول

 "لزوم" مبعىن أن يلتزم املقلد هذا القول أن يلتزم املكلف هذا القول لزوم مكلف يشمل الذكر واألنثى. 

"قول من ليس قوله حجة يف ذاته" هذا خيرج قول النب صلى هللا عليه وسلم فإن قول النب صلى هللا عليه وسلم حجة 
 ه، وخيرج قول الصحايب إن قلنا إن قول الصحايب حجة فإنه ال يكون تقليدا ألن هذه أدلة حجة بذاهتا يف ذات

الفالين تراه يصلي على طريقة فتقول له مثال : تراه يقبض  "من غري معرفة رجحان دليله" فهو يلزم قوله ألنه العامل
 يديه بعد الركوع فتقول له ملاذا تقبض؟ 
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ابز قال ابلقبض طيب ما دليل الشيخ ؟ قال ما أدري ؟  الشيخ بن ابز عامل وقد قال ابلقبض  قال: ألن الشيخ ابن 
 وأان أقبض هذا التقليد. 

س مقلدا وإنا هو متبع، ولذلك الصواب أن الناس يف هذا الباب ثالثة أما إذا كان يعرف رجحان الدليل فهذا لي 
وهو اآلخذ بقول الفقيه لرجحان دليله هو ما يستطيع أن أييت  أقسام جمتهد وقد تقدم بيانه مقلد وقد ذكرانه متبع

اإلمام مالك ألن بقول ليس من أهل االجتهاد، لكنه يستطيع النظر يف األدلة أدلة العلماء فيقول الراجح هنا قول 
تباع مل جيز الدليل أقوى معه، الراجح هنا قول أيب حنيفة ألن الدليل أقوى معه، وهكذا فهذا متبع، ومن قدر على اال

 له التقليد، لكن كثريا من العلماء جيعلون القسمة ثنائية : جمتهد ومقلد 

 جمتهد تقدم، ومقلد هو الذي يتبع من ليس قوله حجة.

 اىل :قال رمحه هللا تع

فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النب صلى هللا عليه وسلم واتباع أهل اإلمجاع، واتباع الصحاّب إذا قلنا  
ن قوله حجة، فال يسمى اتباع شيٍء من ذلك تقليًدا ْلنه اتباٌع للحجة، لكن قد يسمى تقليًدا على وجه اجملاز إ

 والتوسع.

 ري، ولكن هذا ليس التقليد  االصطالحي، وإنا من ابب التوسع يف العبارة.يعين يسمى تقليًدا ألنه قبول قول الغ

 قال رمحه هللا تعاىل  :

التقليد يف موضعني: اْلول أن يكون املقلِهد عامًيا ال يستطيع معرفة احلكم بنفسه، ففرضه  مواضع التقليد: يكون
 (.التقليد لقوله تعاىل : ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

مىت يكون التقليد؟، يكون التقليد يف حالتني: يف حالة العامي الذي ال يعرف األدلة، وال الدالالت، وحيتاج إىل 
م، فإنه يقلد، جيب عليه أن يقلِ د، لقول هللا عز وجل: )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(، فأوجب على احلك

 أهل ألن يُقَلد من األئمة اجملتهدين. من ال يعلم، أن يسأل أهل الذكر، ويقلِ د من هو
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 قال رمحه هللا :

 ويقلِهد أفضل من جيده علًما وورًعا.

سألة يف الفتوى، بعض العلماء قال: جيب عليه أن يقلِ د األعلم، وبينت لكم هناك كيف يعرف تقدم معنا بيان هذه امل
 اجلميع جمتهدون فيستحب أن يقلد األعلم منهما. األعلم، وقال بعض أهل العلم: ُيستحب أن يقلِ د األعلم، مادام أن

 قال رمحه هللا :

 فإن تساوى عنده اثنان خريِه بينهما . 

 ه اثنان يف العلم والورع، فإنه خُيرَي بينهما.إذا تساوى عند

 قال رمحه هللا :

 يد حينئذ.الثاين: أن يقع للمجتهد حادثٌة تقتضي الفورية وال يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقل

ذهول نفسه نعم أن يوجد جمتهٌد وتقع له انزلة جيب العمل فيها فوًرا، وميتنع االجتهاد يف حقه، إما لتعارض األدلة أو ل
 عنده أشياء تشغل فكره، ما يستطيع أن جيتهد، فإنه يقلِ د من أجل أنه جيب عليه أن يعمل فورًا.

 قال رمحه هللا :

 ال تكون املسألة من أصول الدين اليت جيب اعتقادها.واشرتط بعضهم جلواز التقليد أن 

دان جانبان، اجلانب األول: أنه جيب على نعم، هذه مسألة مهمة، هل جيوز التقليد يف أصول الدين؟ واجلواب عن
املسلم أن يعرف أصول الدين والعقيدة أبدلتها، كاألصول الثالثة، جيب على املسلم أن يعرف العقيدة وأصول الدين 

مستٍو على عرشه فوق مساواته ابلدليل، ) الرمحن على العرش استوى(، يتعلم  -سبحانه وتعاىل-لتها، فيعلم أن ربنا أبد
ذه من املواطن اليت تعلمها فرض عني على كل مسلٍم ومسلمة، جيب أن يتعلم، ما أيخذ ابلتقليد، اجلانب هذا، ه
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واعتقد، فهل اعتقاده صحيح؟، اجلواب: نعم عند أهل السنة الثاين: لو فَرط املسلم فلم يتعلم العقيدة ابلدليل، 
 واجلماعة.

اده اليصح ابلتقليد ، لكن الذي عليه أهل السنة واجلماعة اعتقاده صحيح ، املعتزلة هم الذين يقولون إن  اعتق
ابن ابز رمحه هللا  ووافقتهم فرق أن اعتقاده صحيح ، مادام أنه اعتقد وجزم يف قلبه ، يعين اي إخوة ؛ عامي مسع الشيخ
، وجزم هبذا بقلبه  يقول : الرمحن ربنا مستٍو على عرشه فوق مساواته ، فاعتقد يف قلبه أن ربنا الرمحن مستٍو على عرشه

؛ اعتقاده صحيح لكنه ترك الواجب عليه يف التعلم هااتن املسألتان خلط بينهما بعض طلبة العلم فتكلم على العلماء 
 هله .مبا اليليق مبقامهم جل

 فبعض الناس عندما جاء يف مسائل األصول الثالثة قال : شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب هنا : وأبق املعتزلة . 

نه قال البد فيها من األدلة وبعض الناس جاء يشرح هنا قال اليصح اإلعتقاد إال إذا كان عن دليل وأيضا أخطأ أل
سالم حممد بن عبدالوهاب يف األصول الثالثة عندما ذكر أنه البد وإذا عرف اإلنسان املسألتني عرف احلق فشيخ اإل
لتعلم جيب على كل مسلم ، فرض عني ، أن يتعلم هذه املسائل يف هذه املسائل الثالثة مبعرفتها ابألدلة يتكلم عن ا

 ابألدلة وال يتكلم عن صحة االعتقاد . فلو قلد وجزم يف االعتقاد فإن اعتقاده صحيح .

 رمحه هللا تعاىل :قال 

 ْلن العقائد جيب اجلزم فيها والتقليد إمنا يفيد الظن فقط والراجح أن ذلك ليس بشرط . 

س بشرط لصحة االعتقاد والعامي يسأل العامي عن العقيدة كما يسأله عن الفقه لكن ينبغي والراجح أن ذلك لي 
يذكر الدليل ، أحسن مايذكر الدليل أما يف العقيدة ؛ يلزم للعامل يف العقيدة أن يذكر الدليل خبالف الفقه ما يلزم أن 

 ودليله ، أما يف الفقه فمايلزم أن يذكر الدليل .العامل أن يذكر الدليل حىت أيخذ العامي احلكم ودليله فيتعلم احلكم 

 قال رمحه هللا تعاىل : 

 سياق إثبات الرسالة .لعموم قوله تعاىل: ) فاسألوا أهل الذكر إْن كنتم التعلمون (واآلية يف 
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لعامل إذا سئل واآلية يف سياق السؤال عن األنبياء ، وإثبات نبوة األنبياء ، وهذا أصل أصول الدين لكن كما قلنا يلزم ا
 أن يذكر األمر بدليله . 

 قال رمحه هللا تعاىل:

رفة احلق بنفسه َل يبقى وهو من أصول الدين وْلن العامي اليتمكن من معرفة احلق أبدلته ، فإذا تعذر عليه مع 
 إال التقليد ، لقوله تعاىل : ) فاتقوا هللا ما استطعتم (

العلماء فإذا جزم مبعتقده فإن اعتقاده صحيح لكن جيب أن حيرص  نعم جيب عليه أن يتقي هللا ما استطاع ويسأل
فتوى يف غريها ، فالفتوى يف على معرفة األدلة .ولذلك اي إخوة جيب على املفيت أن يفرق بني الفتوى ابلعقيدة وال

 العقيدة دائما تقرن ابلدليل ، أما بغريها فاألمر واسع .

 قال رمحه هللا تعاىل : 

 .أنواع التقليد  

إن  هناك أمورا ال يدخلها االجتهاد،  -ونسيت أن أذكرها يف االجتهاد  -طيب قبل أن نغادر هذا العلماء يقولون 
ها واحًدا وذلك يف حالتني احلالة األوىل  أن يرد النص ابحلكم نصا “و أحل هللا أوهلا احلكم الذي ال حيتمل إال وج

اليوم ويقول الرىب أساس االقتصاد وأساس قوة الدولة فالرىب حالل  البيع وحرم الرىب “ مايف احتمال أن أييت جمتهد
مساغ لالجتهاد يف مورد النص ال  وحرم الرىب ما يدخلها االجتهاد ما حيتمل إال حكما واحدا وهلذا يقول العلماء ال

جتهاد والوجه مساغ لالجتهاد يف مورد النص يعين إذا جاء النص ابحلكم الذي ال حيتمل إال وجها واحدا بطل اال
الثاين إذا كان من املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة إذا كان من املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة ماأييت متحذلق 

فكر ويضع نفسه فوق اجملتهدين يقول الصالة حرية شخصية من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن ال يسمي نفسه م
لصوم حرية شخصية واآلن يظهرون هؤالء يف وسائل اإلعالم ويف رمضان قال يصلي ما يصلي الصالة حرية شخصية ا

أييت ابملسائل املعلومة من الدين املفكر فالن شيوعي خبيث مث يظهر اليوم على أنه مفكر إسالمي فوق اجملتهدين 
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ا الوجه الثاين أن تكون ابلضرورة وجيتهد فيها وهو وهللا ليس أهال أن جيتهد يف تقليم األظفار من الناحية الشرعية إذ
املسألة من املسائل املعلومة من الدين ابلضرورة هذه مايدخلها االجتهاد هذه ثوابت واثنيا ما أمجع عليه فإنه ال 

جتهاد وعلى رأس ما أمجع عليه العقيدة فإن العقيدة قد أمجع عليها السلف ولذلك إذا جاءان إنسان قال يدخله اال
اآلايت اليت حتتجون هبا على العقيدة اجعلوا عندكم أفق واسع مايف إال السلفية يف أشاعرة يف ملاذا ال تنتظرون يف هذه 

 احلمد ال زال أتباع السلف أمجعوا على العقيدة فمابقي جمال معتزلة نقول ما قبل األشاعرة كان السلف وال زالوا وهلل
نقول  مادام أمجع السلف فقد انسد ابب لالجتهاد مع أن النصوص دالة داللة بينة على ما أمجع السلف لكن 

دام أن  االجتهاد أييت واحد متخاذل إخواننا وماذا وكذا وماأدري وأييت خبالف ما عليه السلف ال جمال له يف العلم ما
السلف قد أمجعوا وجب على اجلميع أن يسكتوا أمجع السلف وجب على من بعدهم أن يسكت وال أييت بشيء 

مة رضوان هللا عليهم فاملسائل اليت وقع عليها اإلمجاع وهي العقيدة كلها وبعض الفقه هذه ال خيالف ما عليه سلف األ
 اآلن وأحببت التنبيه عليها جمال لالجتهاد فيها هذه فاتتين يف االجتهاد فذكرهتا

 قال رمحه هللا تعاىل : 

 أنواع التقليد التقليد نوعان :عام وخاص 
 
تقليد ألن عدم التقليد تكليف مبا ال يطاق وهو غري واقع يف الشريعة فالتقليد جائز مث نعم اتفق العلماء على جواز ال 

ء أو ال جيوز ولذا جاء هذا التقسيم فائدة هذا التقسيم اختلفوا هل جيوز لإلنسان أن يلتزم قول إمام بعينه يف كل شي
يف كل شيٍء، مثل ما أييت إنسان يقول أان أقلد  هذه املسألة قال التقليد نوعان عام مبعىن أن يقلد املكلف إماًما بعينه

شافعية يف كل أاب حنيفة يف كل شيء ال أخرج عن قوله، أان أقلد مالًكا يف كل شيٍء ال أخرج عن قوله، أان أقلد ال
شيٍء ال أخرج عن قوله، أان أقلد أمحد يف كل شيٍء ال أخرج عن قوله، وقد اختلف العلماء يف هذا التقليد؛ فمن 

، قالوا: وهذا االلتزام  -صل ى هللا عليه وسل م-: إن ه حراٌم وبدعة فال جيوز لإلنسان أن يلزم قول واحٍد إال قول النب قائلٍ 
دثت بعد القرون املفضلة، أم ا السلف فكانوا يسألون وال يلتزمون، من مل يكن من أهل لقول أحٍد بدعة حُمدثة ح

 قالوا: هذا بدعة وحرام وال جيوز. االجتهاد يسأل لكنه ال يلتزم قول واحٍد، ف
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هر وقال بعض أهل العلم: إن ه جائز، وهذا الذي عليه األكثر، وهو يشبه اإلمجاع عند املتأخرين أن ه جيوز، والذي يظ
أن ه جيوز للعامي أن يلتزم قول إماٍم بعينه بشرط أن ه إذا الح له احلق مع غريه بسبٍب من األسباب  -وهللا أعلم-يل 

له إىل قول غريه؛ فال يرد احلق من أجل التقليد، ما جيوز أن ه أييت يقول نعم وهللا هذا هو احلق لكن أان أقلد ترك كقو 
ب تقلد فالاًن، هو بنفسه مل جيز لك ذلك، األئمة األربعة مطبقون على أن  مع ترى احلق وتذه -سبحان هللا-فالاًن 

كثرية وبشرٍط اثن وهو أن ال يعادي املسلمني من أجل عرف خطأهم مل جيز له أن يقلدهم، وألفاظهم يف هذا  
ا الوالء للدين، وهذه مصيبة وقعت، فبعض الن اس والؤ  هم للمذهب إن املذهب، أن ال يكون الوالء للمذهب، وإن 

رآك على املذهب احلنفي وهو حنفي واالك وإن رأى فيك فسًقا، وإن رآك على مذهٍب آخر أبغضك وإن رأى فيك 
ذا يف بقية املذاهب هذا ال جيوز وحرام، الوالء لدين هللا إذن الذي يظهر يل وهللا أعلم أن  التزام تقليد إماٍم خريًا، وهك

 بعينه جائٌز بشرطني:  

ل أنه إذا الح احلق للمقلد يف غري قول إمامه لسبب من األسباب فإن ه جيب عليه أن يتبع احلق ويرتك الشرط األو 
الثاين: أن ال يعادي املسلمني من أجل املذهب ومن أجل هذا التقليد وأم ا التقليد اخلاص  التقليد هلذا اإلمام والشرط

فمثال انزلة نزلت اليوم ذهبت للشيخ العباد وسألته فأجابك  فجوازه حمل إمجاع أنك تقلد العامل إذا سألته عن املسألة
ت لقيت الشيخ الفوزان حفظه هللا وسألته فتقلده فتقلده يف هذه املسألة هذا اجلواز حمل إمجاع، غًدا نزلت انزلة ذهب

ده قدرة على يف هذه املسألة هذا التقليد اخلاص حمل إمجاع ملن كان ال يعلم ما يستطيع النظر يف األدلة وليس عن
 االجتهاد

 
 قال رمحه هللا تعاىل :

فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من أواًل: العام أن يلتزم مذهباً معيهناً أيخذ برخصه وعزائمه يف مجيع أمور دينه  
  حكى وجوبه

 
ْا هذا فمنهم من حكى وجوبه وقال جيب على كل  مسلم ليس من أهل االجتهاد أن خيتار إماماً ويقل ده ،مث ضي قو 
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أكثر قالوا جيب أن خيتار إماماً من األئمة األربعة ،مث بعضهم ألن ه اختار إماماً ضي ق أكثر فقال جيب على العامي أي 
ل من مل يكن جمتهداً ،ولو كان من طالب العلم أن يقل د إماماً بعينه من األئمة األربعة وهو اإلمام فالن وهؤالء غلو ك

 يكن قبل األئمة األربعة فكيف يكون واجباً، وإنا جيب على من ال يعلم أن يسأل يف  القول ابلوجوب فإن هذا مل
إنا  هو كما قلت جائز ابلشرطني ليس واجباً، من قال أان ال أريد أن من يعلم وأما تقليد إنسان بعينه فليس بواجب و 

هم ال نقول املهم أن تلتزم أقوال التزم قول إمام بعينه ما نقول إنك أتمث أو نقول من أهل الضالل كما يقول بعض
 العلماء وتسأل أهل الذكر 

 
 قال رمحه تعاىل:

  ين ومنهم من حكى حترميهفمنهم من حكى وجوبه لتعذر االجتهاد  يف املتأخر 
 

كما قلت لكم قالوا حرام وبدعة وأمر حمدث ومنكر وال جيوز، وهذا ، أيضاً ،فيه يعين مافيه من جهة النظر وإن كان 
اننا ال يزالون يقولون هبذا، وأذكر مرة أين يف درس من دروسي يف املسجد النبوي عندما شرحنا رفع املالم بعض إخو 

كرت رأيي يف هذه املسألة، فبعض اإلخوة الموين على هذا وقالوا ال ما جيوز التقليد ما جيوز ذكرت مسألة التقليد وذ 
ابلتحرمي مل يقولوا به أن التقليد الجيوز مطلقاً ما أحد يقول  مطلقاً قلت أما أنتم فأنتم جئتم بقول حىت الذين قالوا

 لن زاع والذي ظهر يل هو الذي ذكرته لكم هنا التقليد ال جيوز مطلقاً ولكن التقليد العام هو الذي وقع فيه ا
 

 قال رمحه هللا تعاىل :

 عليه وسلم وقال شيخ اإلسالم ابن ومنهم من حكى حترميه ملا فيه من االلتزام املطلق التباع غري النب صلى هللا
ونيه وهو خالف  تيمية رمحه هللا تعاىل إن يف القول ابلوجوب طاعة غري النب صلى هللا عليه وسلم يف كل أمره

  اإلمجاع وجوازه فيه ما فيه
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ال شك أنه هو  يعين القول ابلوجوب قول فيه ما فيه وال جيوز وليس بصحيح ولكن القول ابجلواز واتباع احلق إذا ظهر

 أعدل األقوال فيما يظهره يل أان 
 

 قال رمحه هللا تعاىل :

تقليد لعاَل آخر أفتاه وال استدالل بدليل يقتضي خالف  وقال كل من التزم مذهباً معيناً مث فعل خالفه من غري
 منكرذلك وال عذر شرعي يقتضي حل ما فعله وإال فهو متبع ِلواه فاعل للمحرم بغري عذر شرعي وهذا 

 
يعين يقول من التزم قول إمام لكن ه يرتكه بغري سبب وإنا ملوافقة هواه فهذا ال جيوز. يعين بعض الناس مثالً يعين قد 

يت جتده يسبل يده يف الصالة، تقول له ايأخي: ملا تسبل يدك؟ واألحاديث الصحيحة الثابتة يف القبض حىت يف أت
ملالكية، طيب. أراد أن يتزوج امرأة فأىب والدها .قال أنخذ مبذهب احلنفية املوطأ. يقول أان مقل د ،أان على مذهب ا

 جيوز .أما أن يرتك قول اإلمام ألنه الح له احلق يف غريه فال أنه جيوز النكاح بال ويل. هذا حرام واتباع للهوى وال
 شك أن هذا هو الواجب عليه وهو اتباع للحق وليس اتباعاً للهوى 

 
 قال رمحه هللا :

وأما إذا تبني له ما يوجب رجحان قول على قول إما ابْلدلة املفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما أبن يرى أحد 
املسألة من اآلخر وهو أتقى هلل فيما يقوله فريجع عن قول إىل قول ملثل هذا فهذا جيوز بل  الرجلني أعلم بتلك

 جيب وقد نص اإلمام أمحد على مثل هذا.

ص أن أيخذ بقوِل معنٍي يف قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة احلق ابالجتهاد، سواء قال: َثنيا واخلا
 شقة العظيمة.عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع امل
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 وهذا حمل إمجاع لقول هللا عز وجل } فاسألوا أهل الذكِر إن كنتم ال تعلمون{.

 قال رمحه هللا تعاىل :

 فتوى املقلد. 

املقلد، تقدم معنا الكالم عن املفيت واجملتهد، طيب هل املقلد جيوز له أن يفيت! املقلد ال جيوز له أن يفيت ألنه فتوى 
 عز وجل قال } فاسألوا أهل الذكر { إال عند الضرورة كأن ال يوجد غريه واملسألة تقتضي ليس من أهل الذكر وهللا

يفيت، يقول مثال: أان مسعت الشيخ ابن ابز قال كذا ، أان مسعت عمال وهو يعرف قول عامل، فينقل قول العامل وال 
لك أنه قال كذا فينقل قول العامل، مىت اي الشيخ ابن عثيمني قال كذا، أان مسعت الشيخ العباد قال كذا، أان قرأت ملا

بطه فيجوز أن ينقل إخوة ؟ عند الضرورة أبن ال يوجد عامل يف القرية واملسألة تقتضي العمل وهو يعرف قول عامل ويض
 قول العامل، ال أن يفيَت هو بنفسه ، هذه املسألة.

 قال رمحه هللا تعاىل : 

تم ال تعلمون{ وأهل الذكر هم أهل العلم، واملُقِلد ليس من أهل العلم قال هللا تعاىل }فاسألوا أهل الذكر إن كن
" أمجع الناس أبن املقلد ليس من أهل العلم، املتبوعني وإمنا هو َتبع لغريه، قال أبو عمر ابن  عبد الِب وغريه

 وأن العلم معرفة احلق بدليله" 

ن الناس ال خيتلفون يف أن العلم هو املعرفة احلاصلة قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل :) وهذا كما قال أبو عمر فإ
 عن الدليل (. 

ذكر هو الذي عنده علم، أما من عرف احلكم املقصود أنه ال يفيت إال من عرف احلق بدليله، ألنه هو الذي عنده 
 بدون دليل فهو ليس من العلماء وليس عنده علم وإنا عنده معرفة ابحلكم .

 قال رمحه هللا :
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اس ال خيتلفون أن العلم هو املعرفة احلاصلة عن الدليل وأما بدون دليل فإمنا فهو التقليد، مث حكى ابن فإن الن
 ك يف جواز الفتوى ابلتقليد ثالثة أقوال، أحدها ال جتوز الفتوى ابلتقليدالقيم رمحه هللا تعاىل بعد ذل

 
 ماء، ال جيوز له أن يتكلم يف املسألة مطلقا.مطلقا يف أي حال، ال جيوز للمقلد أن يفيت وال أن ينقل كالم العل

 قال رمحه هللا :

 الشافعية.ْلنه ليس بعلم والفتوى بغري علم حرام وهذا قول أكثر اْلصحاب ومجهور  

 الثاين : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه وال جيوز أن يقلد فيما يفيت به غريه .

جوز أن أيخذ بقول عامل يعرفه، لكنه ال يفيت غريه، احتاج هو أن نعم، أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، احتاج هو في
كن جاءه شخص قال أان أريد أن أشرتي يشرتي بطريقة معينة وقد عرف قول الشيخ ابن ابز مثال جيوز أن يعمل، ل

 ابلطريقة الفالنية ال جيوز أن يفتيه.  

 قال رمحه هللا تعاىل :

 لعاَل اجملتهد وهذا أصح اْلقوال وعليه العمل، انتهي كالمه رمحه هللا.الثالث: أن ذلك جائز عند احلاجة وعدم ا 

أن ال يوجد عامل وأن تكون املسألة تقتضي العمل نعم كما قلت أن ذلك جائز عند احلاجة عند الضرورة، مبا ذكران 
كذلك فإنه جيوز أن   فورا وأن يكون عارفا بقول بعض أهل العلم، عارف بقول عامل ماهو من رأسه يُفيت فإذا كان ذلك

 ينقل قول من يعلم قوله ال أن يفيَت بنفسه وهذا أعدل األقوال. 

 قال رمحه هللا تعاىل :

يف هذه املذكرة الوجيزة، أسأل هللا أن يلهمنا الرشد يف القول والعمل وأن يكلل أعمالنا وبه يتم ما أردان كتابته  
 مد وآله.ابلنجاح إنه جواد كرمي وصلى هللا وسلم على نبينا حم
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رحم الشيخ رمحة واسعة فقد كان حبرا من العلم، حبرا من األخالق ما رأيته قط إال واستفدت من النظر إليه، كان 
يف كل شيء رمحه هللا رمحة واسعة، هبذا نكون ختمنا هذا الكتاب " األصول من علم األصول" وإن شاء يتمثل العلم 

و ثالثة وجنعل يوم األربعاء للفقه لدليل الطالب حىت تراتحوا من هللا سنتوقف عن شرح األصول ملدة أسبوعني أ
شاء هللا وذلك لطلب كثري من اإلخوة أن أشرح األصول ملدة أسبوعني أو ثالثة مث نعود إىل شرح " روضة الناظر " إن 

اء إىل شرح " هذا الكتاب فإن شاء هللا عز وجل بعد أسبوعني أو ثالثة سأعلن لكم إن شاء هللا نعود يوم األربع
روضة الناظر" أما يف األسبوع القادم والذي يليه ورمبا الذي يليه سيكون يف شرح دليل الطالب إن شاء هللا عز وجل 

 أعتذر عن األسئلة هذه الليلة ويف هذا كفاية وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا وسلم .ولعلي 

  على نبينا وسَلم.مت وهلل احلمد ولعل يف هذا كفاية وهللا أعلم وصَلى هللا

 


