
 

 

 

 

 

 

 ول  ـــــــــاألص  حاشـــــــيـــــة  
 من علم األصول   

 

 حبليل حممد البوكانوين                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاشية األصول من  
 علم األصول

 حبليل حممد البوكانوين



 

 

 

  

 

 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل:             

                                 إن أصول الفقه علم جليل القدر             

                                   الفائدة  غزير  ابلغ األمهية                

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم                           

ابهلل من شرور أنفسنا، من يهد إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 
ُ َوْحَدُه ََل  هللا فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، َواْشَهْد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلا اَّللا

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.                                                           َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنا حُمَما
الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َحقا تُقاتِِه َوَل ََتُوُتنا ِإَلا َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن ]آل عمران  ََي أَي َُّها

3 :102].                                                                                                    
الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنها َزْوَجها َوَبثا ََي أَي َُّها النااُس ات اُقوا رَباُكُم 

َ كاَن  َ الاِذي َتسائَ ُلوَن ِبِه َواأْلَْرحاَم ِإنا اَّللا ُهما رِجاًَل َكِثرياً َوِنساًء َوات اُقوا اَّللا ِمن ْ
                                        [ .                                     1َعَلْيُكْم رَِقيباً  ]النساء: 

ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديداً)(ُيْصِلْح َلُكْم َأْعماَلُكْم َويَ ْغِفْر 
َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فاَز فَ ْوزاً َعِظيمًا]األحزاب: [. 70  /70َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اَّللا

لفضيلة  «األصول من علم أصول »أما بعد ، فهذه كلمات يسرية على كتاب 
الشيخ  حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا، وهي عبارة عن حاشية هلذا الكتاب 

.                                                                                القيم
لوجهه الكرمي و أن ينفع به املسلمني و أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصا 

صلى هللا و سلم على رسوله الكرمي و على آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل 
يوم الدين.                                                                                                

د بن عبد هللا البوكانوين التلمساين كتبه العبد الفقري إىل موَله حبليل حممد بن حمم
 املالكي.

 

 

 



 

                                                           عملي في هذا الكتاب                                 
توسعت يف شرح التعاريف إلثراء املوضوع.                                                         /
وضحت ابألمثلة املواضع اليت حتتاج إىل مزيد بيان.                                                /
                                    زدت بعض املسائل مهمة .                                          /
ضمنت الكتاب كثريا من الفوائد.                                                                       /
أكثرت النقل من كالم العلماء.                                                                        /
رمبا خالفته إذا فت الشيخ رمحه هللا على سعة علمه و رسوخه فيه مل أتقيد برتجيحا /

 اقتضى الدليل عندي ذلك يف حدود علمي الضئيل و هللا أعلم ابلصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة املؤلف
احلمد هلل حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا 
وأشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، 

صلى هللا عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وسلم 
 تسليماً.

 

 
 .هِ ابِ حَ صْ ا أَ هَ مُ لِ عَ م ي ُ لا سَ وَ  يهِ لَ عَ  ى هللاُ لَ صَ  ِبُّ النَ  انَ  كَ اليِت  ةِ اجَ احلَ  ةِ بَ طْ ِبُ  هُ ابَ تَ كِ   فُ لِّ ؤَ املُ  لا هَ ت َ اسْ 

ُد ْبُن َكِثرٍي، َأْخََبَََن ُسْفَياُن، َعْن َأِب ِإْسَحاَق، َعْن َأِب ُعبَ ْيَدَة، َعْن و دَ بُ أَ  الَ قَ  ثَ َنا حُمَما اود: َحدا
ُد ْبُن ُسَلْيَماَن  َعْبِد اَّللِا ْبِن َمْسُعوٍد، يف ُخْطَبِة احْلَاَجِة يف النَِّكاحِ  ثَ َنا حُمَما َوَغرْيِِه، ح، وَحدا

ثَ َنا وَِكيٌع، َعْن ِإْسَرائِيَل، َعْن َأِب  ِإْسَحاَق، َعْن َأِب اأْلَْحَوِص، َوَأِب  ، اْلَمْعََن، َحدا اأْلَنْ َباِريُّ
، قَاَل: " َعلاَمَنا َرُسوُل اَّللِا َصلاى هللاُ    َعَلْيِه َوَسلاَم ُخْطَبَة احْلَاَجِة َأنِ ُعبَ ْيَدَة، َعْن َعْبِد اَّللِا

ُ َفاَل ُمِضلا لَ  ُه، َوَمْن احْلَْمُد َّلِلِا َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفُرُه َونَ ُعوُذ ِبِه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا، َمْن يَ ْهِد اَّللا
ُ، ُيْضِللْ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ََي أَي َُّها  َفاَل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل ِإَلَه ِإَلا اَّللا َوَأْشَهُد َأنا حُمَما

َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا{ ]النساء : الاِذيَن آَمُنوا }ات اُقوا اَّللاَ الاِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنا اَّللا
ِه َوََل ََتُوُتنا ِإَلا َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{ ]آل عمران: [ }ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َحقا تُ َقاتِ 1

[ }ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر 102
َ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزً   جَ رَ أخْ وَ  [71ا َعِظيًما{ ]األحزاب: َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اَّللا

ي ائِ سَ النِ اح، وَ كَ ة النِ بَ طْ خُ  بُ اح ابَ كَ اب النِ تَ ( كِ 2/591ه )نِ نَ  سَ اود يف و دَ بُ أَ  يثَ دِ احلَ 
 هِ نِ نَ  سُ ه يف اجَ مَ  ابنُ اح، وَ كَ النِ  دَ نْ م عِ اَل الكَ  نَ مِ  بُّ حَ تَ سْ يُ  امَ  بُ ابَ  احِ كَ النِ  ابُ تَ ( كِ 6/89)
( كتاب 3/404ه )نَ سَ حَ ذي وَ مِ الرتِْ ، وَ احِ كَ النِ  ةبَ طْ  خُ يف  بٌ اح ابَ كَ النِ  ابُ تَ ( كِ 1/609)

النكاح ابب ماجاء يف خطبة النكاح، وقد توسع األلباين يف ختريج احلديث يف رسالته 
ما رأي فضيلتكم يف  : تعاىل وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاخطبة احلاجة.

  املناسبات اليت تقال فيها خطبة احلاجة غري النكاح؟
تقال هذه اخلطبة عند كل حاجة، تقال مثالً يف جملس الصلح، إذا أردت أن  »:فأجاب 



تصلح بني اثنني أو بني زوجني، فاقرأ هذه اخلطبة، وتقال أيضاً إذا أردت أن تتكلم يف 
اخلطبة بني يدي كالمك، وكذلك تقال يف خطب اجلمعة الناس أبمر هام، فاجعل هذه 

 .انتهى كالمه من جمموع الفتاوى و الرسائل.»والعيدين، ألهنا مشروعة عند كل أمٍر هام

 

 

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

 «صول من علم األصولاأل»
 أسأل هللَا أن جيعل عملنا خالصاً هلل َنفعاً لعباد هللا، إنه قريب جميب.

 

 
: قائم مقام الشرط مبين على الضم ) بعُد (  :  أما حرف شرط . )) أما بعد ((قوله: 

وبعد يؤتى هبا لالنتقال من أسلوب إىل آخر  لقطعه عن اإلضافة مع نية املضاف إليه .
واختلف يف أول من قال : أما  استحباابً ، يف اخلطب واملكاتبات ، لفعله عليه السالم .

 بعد ، على مثانية أقوال جيمعها قول الناظم : 
رب                              جرى اخللف أما بعد من كان ابدائً         هبا عد أقواَلً وداود أق

 وقس وسحبان وكعب ويعرب وب وآدم                                  وب  أي                     ويعق
قال علي رضي هللا عنه :  : املختصر ما قل لفظه و كثر معناه. ((رسالة خمتصرة ))قوله 

 خري الكالم ما قل ودل ومل يطل فيمل .
 

 أُصول الِفْقه
 تعريفه:

 أصول الفقه يعّرف ابعتبارين:
 ابعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.األول: ابعتبار مفرَديِه؛ أي: 

فاألصول: مجع أصل، وهو ما يبَن عليه غريه، ومن ذلك أصل اجلدار وهو أساسه، 
ُ َمَثالً  وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصاهنا قال هللا تعاىل: }َأمَلْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اَّللا

َماِء{ ]ابراهيم:َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ََثِبٌت َوف َ   [.24ْرُعَها يف السا



 [27والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعاىل: }َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين{ ]طه:
 واصطالحاً: معرفة األحكام الشرعية العملية أبدلتها التفصيلية.

                                          منها: األصل يف اللغة يطلق على إطالقات
أن  اإلطالق الثاين:كما ذكر املؤلف   أنه يطلق على ما يبتين عليه غريه اإلطالق األول:

 اإلطالق الرابع: األصل: ما يتفرع عنه غريه اإلطالق الثالث: األصل: ما منه الشيء
. و  د ذلك الشيء إليهاألصل هو: ما يستن اإلطالق اخلامس: األصل هو: احملتاج إليه

كل هذه اإلطالقات َل تعارض بينها بل هي متقاربة تصب يف معَن واحد. و مل يذكر 
فقد يراد به  : إذ أن له معان عدة املؤلف معَن كلمة األصل من حيث اَلصطالح 

يعين  القاعدة العامة املستمرة  األمر يقتضي الوجوبأن  األصلكقوهلم    القاعدة العامة:
يوضح ذلك قوله تعاىل: }وما آاتكم الرسول فخذوه{ فهذا أمر عام يقتضي وجوب  ،

األخذ بكل ما آاتَن الرسول العظيم من غري تعرض يف هذه اآلية ابلذات إىل فرد من 
و قد يطلق و يراد به  أفراد األوامر اليت وجهها إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

قوله تعاىل: }َي أيها الذين آمنوا كتب عليكم  كقولك: أصل وجوب الصوم  الدليل
مثل قوهلم : األصل يف الكالم احلقيقة  الراجح : من معانيه كذلك  والصيام{ أي دليله.

يقال : األصل براءة  املستصحب : .، أي الراجح يف الكالم محله على احلقيقة َل اجملاز
ما يقابل . الذمة ، أي يستصحب خلو الذمة من اَلنشغال بشيء حىت يثبت خالفه

كإحلاق حترمي النبيذ ابخلمر يف ابب القياس فاخلمر أصل و النبيذ   الفرع يف ابب القياس
هم لغة  الفقه فهو الف أما                                                               . فرع

قوله تعاىل على لسان قوم شعيب عليه من األمثلة على ذلك   وكما ذكر املؤلف 
أي ما نفهم كثريا مما تقول . هذا الذي اختاره املؤلف  {ما نفقه كثريا مما تقول}:  لسالما

كثري من العلماء    أهم ما قيل يف معَن كلمة الفقه من الناحية اللغوية ، واختار هذا القول
و قال  كاآلمدي، والباجي، وابن عقيل، واإلسنوي، وصفي الدين اهلندي، والشوكاين.

.و ذهب أبو إسحاق الشريازي و غريه إىل  الفقه لغة هو: العلم آخرون منهم ابن فارس:
،  فهم غرض املتكلم من كالمههو الفقه أن الفقه هو إدراك األشياء الدقيقة. وقيل:



الرازي يف " احملصول  أبو احلسني البصري يف " املعتمد "، وفخر الدين القولاختار هذا 
                                                                                                                                                                                   وما ذكره املؤلف هو األقرب. ،"

؛ العلم والظن؛ ألن إدراك األحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد «معرفة»فاملراد بقولنا: 
 يكون ظنيًّا، كما يف كثري من مسائل الفقه.

قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا ككثري من  إدراك األحكام الشرعية و العلم هباألن 
فعلمنا بوجوب الصلوات اخلمس و صوم شهر رمضان و إيتاء الزكاة واحلج  مسائل الفقه

إىل بيت هللا احلرام مثال يقيين قطعي وأما علمنا بوجوب صالة اجلماعة و إخراج الزكاة 
من حلي املرأة مثال فظين . و علمنا حبرمة الزَن قطعي و أما علمنا حبرمة اإلسبال حتت 

 الشمال فظين . الكعبني لغري خيالء و األكل من
 

؛ األحكام املتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحرمي، «األحكام الشرعية»واملراد بقولنا: 
فخرج به األحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكَب من اجلزء واألحكام العادية؛ كمعرفة 

 نزول الطل يف الليلة الشاتية إذا كان اجلو صحوًا.
 

 ثالثة أقسام: بدليل اَلستقراء إىلاحلكم ينقسم 
أو سلباً حنو الكل أكَب من اجلزء  إجياابوهو ما يعرف فيه )العقل( النسبة ي:حكم عقل

                                                 اجلزء ليس أكَب من الكل سلباً. .إجيااب
                وهو ما عرفت فيه النسبة ابلعادة حنو السيقمونيا مسهل للصفراء  :يحكم عاد

                                                                        والسكنجبني مسكن هلا.
ه مجاعة من أهل األصول أبنه )خطاب هللا املتعلق بفعل دا وهو املقصود وحَ  :يحكم شرع

 نه مكلف به( .إاملكلف من حيث 
 .و سيأيت تعريف احلكم لغة و اصطالحا

 



؛ ما َل يتعلق ابَلعتقاد؛ كالصالة والزكاة، فخرج به ما يتعلق «العملية»واملراد بقولنا: 
 ابَلعتقاد؛ كتوحيد هللا ومعرفة أمسائه وصفاته، فال يسّمى ذلك فقهاً يف اَلصطالح.

 
عمل جوارح كالصالة،  يبني أن األحكام الشرعية ينبغي أن يكون فيها " العملية ":: هقول

وحنو ذلك.وليس املراد ب  " العملية " هو: أن  حلج، واملعامالت، واجلناَيتوالزكاة، وا
 وأفعال، بل املراد: أن أكثرها فعلي وعملي، َل كلها، وذلك مجيع األفعال هي عملية

الفقيه كما يكون فلوجود بعض األحكام الفقهية الكائنة ابلقلب دون عمل اجلوارح؛ 
م بوجوب النية، لواحلج،كذلك يكون فقيهاً ابلع فقيهاً ابلعلم بوجوب الصالة والصيام

، وأمور كثرية َل توجد إَل ابلقلب، فيدخل غل و احلقد ..والكَب واإلخالص، وحترمي ال
                                                       وعمل القلب، وما هو وسيلة إىل العمل كعلم أصول الفقه. عمل اجلوارح،

التوحيد، كالعلم أبن اَّللا  لعملية " األحكام الشرعية العقائدية، وهو علموخرج بكلمة " ا
 يف شيء. واحد مسيع بصري، فهذا ليس من الفقه

 
؛ أدلة الفقه املقرونة مبسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج «أبدلتها التفصيلية»واملراد بقولنا: 

 اإلمجالية.به أصول الفقه؛ ألن البحث فيه إمنا يكون يف أدلة الفقه 
 

أن هذا  قصدوا بذلك من أدلتها التفصلية و "املكتسبة"كلمة و قد زاد بعض العلماء  
 العملية مأخوذ بسبب النظر ابألدلة واستنباط األحكام منها،  العلم ابألحكام الشرعية

؛ ألنه َل علم اَّللا تعاىلأعين: " املكتسب من األدلة "  -وعلى هذا خرج هبذه الكلمة 
علم األنبياء عليهم السالم و  أزيل غري مكتسب أبنه أخذ من أدلة، حيث إنهيوصف 

؛ ألنه علم املالئكةو يتلقى ذلك عن طريق الوحي. ابألحكام من غري اجتهاد، حيث
 الذي مل جيتهد يف حتصيل واستنباط أي حكم من علم املقلدو مأخوذ من اللوح احملفوظ.

 .تهداألحكام من أدلتها، بل أخذ احلكم عن اجمل
بعينه على حكم معني مثل  : " التفصيلية " أي: آحاد األدلة، حبيث يدل كل دليلهقول

 ( تنكحوا ما نكح آابؤكم من النساءوقوله: )وَل  ( ،أَتوا احلج والعمرة هللقوله تعاىل: )وَ 



كمطلق األمر النهي،   وقد جيء بلفظ " التفصيلية " إلخراج األدلة اإلمجالية الكلية
وحنو ذلك،  و اَلستصحاب وشرع من قبلنا  الصحاِب والقياس، وقولواإلمجاع، 

 .و ليس من عمل الفقيه وشأن األصويل فالبحث عن هذه األدلة اإلمجالية من عمل
 

الثاين: ابعتبار كونه؛ لقباً هلذا الفن املعني، فيعرف أبنه: علم يبحث عن أدلة الفقه 
 يد.اإلمجالية وكيفية اَلستفادة منها وحال املستف

 
بعدما عرف املؤلف كلمة أصول الفقه ابعتبار مفرديه ، انتقل إىل تعريفه ابَلعتبار الثاين 

))علم يبحث عن أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية اَلستفادة  فقال : وهو كونه لقبا هلذا العلم
 منها وحال املستفيد. ((

 .((منها، وحال املستفيدمعرفة أدلة الفقه إمجاًَل، وكيفية اَلستفادة )) :و أخصر منه
فإن قيل فما أصول الفقه قلنا هي أدلته وأدلة الفقه هي  :»قال اجلويين يف كتابه الَبهان 

انتهى   «األدلة السمعية وأقسامها نص الكتاب ونص السنة املتواترة واإلمجاع ومستنده.
 كالمه.

 
للوجوب والنهي للتحرمي ؛ القواعد العامة مثل قوهلم: األمر «اإلمجالية»فاملراد بقولنا: 

والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به األدلة التفصيلية فال تذكر يف أصول الفقه إَل على 
 سبيل التمثيل للقاعدة.

 
والقواعد الكلية، ولو مل حنمل  املقصود ابألدلة هنا: األدلة املتفق عليها، واملختلف فيها،

احلد كقاعدة: " العَبة بعموم  مسائل أصول الفقه عن األدلة على ذلك خلرج كثري من
 وحنو ذلك. و اخلاص مقدم على العام و"األمر املطلق يقتضي الوجوب " اللفظ "،

ة، وال الكتابمعرفة أن ف ة، والنهي يقتضي سنةُحجا التحرمي تعتَب أدلة إمجالية؛ ألهنا  ُحجا
 حالة معينة َل تدل على حكم معني.أما األدلة اجلزئية: فهي اليت تدل على حكم معني يف



و هو وجوب  يستفاد منه حكم معنيه جزئي؛ ألنحكم  (أقيموا الصالةفقوله تعاىل: )
 .الصالة

 
؛ معرفة كيف يستفيد األحكام من أدلتها بدراسة «وكيفية اَلستفادة منها»واملراد بقولنا: 

أحكام األلفاظ ودَلَلهتا من عموم وخصوص وإطالق وتقييد وَنسخ ومنسوخ وغري 
 فإناه إبدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.ذلك، 

 
معرفة الدَلئل، ومعرفة   معطوف على " دَلئل " أي: " وكيفية اَلستفادة منها ": هقول

عن األحوال اليت  يكون ث يف األصولالبحكيفية اَلستفادة من تلك الدَلئل.أي: أن 
 ، فال بد يف ذلك من معرفة التعارض هاوكيف نستفيد احلكم من تعرتض لألدلة،

 .و ترتيب األدلة ، وكيفية فك هذا التعارض، والرتجيح بينهامثال بني األدلة
 

؛ معرفة حال املستفيد وهو اجملتهد، مسي مستفيدًا؛ ألنه «وحال املستفيد»واملراد بقولنا: 
اجملتهد وشروط يستفيد بنفسه األحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة اَلجتهاد، فمعرفة 

 اَلجتهاد وحكمه وحنو ذلك يبحث يف أصول الفقه.
 

اجملتهد والشروط اليت جيب أن  املقصود أن من مواضع أصول الفقه هو البحث عن حال
فائدة البحث عن  وإمنا كان البحث عن حال اجملتهد من أصول الفقه، ألن تتوفر فيه.

أن مبا  استنباط األحكام من األدلة، وإىل  أحوال األدلة إمنا هو ألجل أن يتوصل هبا
 أنه َل يوجد بني الدليل الظين ومدلوله ارتباط عقلي و  األدلة ظنية

والرابط هو: اَلجتهاد، فلذلك حبث يف األصول عن  فكان َل بد من رابط يربط بينهما
 وذكر فيه الشروط اليت جيب توافرها يف اجملتهد. اَلجتهاد،

 
 فائدة أصول الفقه:

                                  ل الفقه علم جليل القدر، ابلغ األمهية، غزيرالفائدة، إن أصو 



ن من حصول قدرة يستطيع هبا استخراج األحكام الشرعية من أدلتها  فائدته: التاَمكُّ
 على أسس سليمة.

 
قـال ابن خلدون:                                                                                  

وأجلِّها قدرًا، وأكثرِها فائدًة، وهو  اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية، 
 ..همن حيث  تؤخذ منها األحكام والتآليف النظر يف األدلة الشرعية

                                                                                                  .وى فائدة واحدة ألصول الفقهومل يذكر املؤلف س
: العلم أبحكام هللا تعاىل املتضمنة للفوز بسعادة الدارين.                    من فوائدهو 

طرق استخراج األحكام الشرعية  تعلم هذا العلم ميكننا من  :و كما ذكر املؤلف
للحوادث و النوازل املتجددة.  و كذا من تعلمه يكون قادراً على الدفاع عن وجهة نظر 

و من فوائده أن العارف ابحلكم وأدلته أعظم أجراً من الذي يعلم احلكم بدون  . إمامه
أدلته و العارف به يستطيع أن يدعو إىل هللا وإىل دينه أبسلوب مقنع ، و يستطيع أن 

يبني ألعداء اإلسالم أن اإلسالم صاحل و مصلح لكل زمان ومكان. و َل ميكن للجاهل 
شرح األحاديث فهذا العلم جليل القدر مهم جدا. ومن به أن يفسر كتاب هللا و َل أن ي

فوائده فهم كالم العلماء و كالم الناس و دعاواهم و أوقافهم و غريها . و يستفاد منه  
 ...كذلك معرفة أن هذه الشريعة َل تتناقض و َل تتعارض

 
العلماء وأول من مجعه كفٍن مستقل اإلمام الشافعي حممد بن إدريس رمحه هللا، مث اتبعه 

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

 
أصول الفقه  هو اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه هللا.و بعض  أول من ألف يف

احلنفية يزعمون أن حممد بن احلسن الشيباين قد سبق الشافعي يف ذلك لكن الذي عليه 
اجلمهور هو األول.                                                                              

شارة إىل طرق التأليف يف هذا الفن، حيث ميكن التمييز بينها  وهبذه املناسبة جتدر اإل



وتتميز أبهنا تقرر القواعد األصولية على و هم احلنفية  طريقة الفقهاءكاآليت : أوَل 
مقتضى ما نقل من الفروع الصادرة عن أئمة احلنفية املتقدمني كأِب حنيفة، و أصحابه و 

ليق ابلفروع، ومن كتب هذه الطريقة: الفصول مسيت بطريقة الفقهاء ألهنا أمس ابلفقه وأ
وهم املالكية،   طريقة  اجلمهوريف األصول للجصاص، وتقومي األدلة للدبوسي...َثنيا :

والشافعية، واحلنابلة و تعرف ابمليل الشديد إىل اَلستدَلل العقلي، والبسط يف اجلدل 
ذه الطريقة أحكام وجتريد املسائل األصولية عن الفروع الفقهية، ومن أهم كتب ه

و املستصفى للغزايل و الواضح َلبن عقيل و غريها  الفصول للباجي و الَبهان للجويين
؛ من اجلمع بني طريقة احلنفية وطريقة اجلمهور طريقة َثلثة أرادتهناك  و.من الكتب

خالل حتقيق القواعد األصولية، وإثباهتا ابألدلة النقلية والعقلية، وتطبق ذلك على 
ومل يتطرق                ، ومن كتب هذه الطريقة: بديع النظام َلبن الساعايت.الفروع

فرض كفاية لطالب املؤلف إىل حكم تعلم أصول الفقه وميكن تلخيصه فيما يلي: هو 
العلم و العلماء عموما لكنه فرض عني ملن يريد أن يصل إىل مرتبة اَلجتهاد . و قد 

      على أصول الفقه أم العكس على قولني.                                                                                            اختلف العلماء : أيقدم تعلم الفقه
  املؤلف األشياء اليت يستمد منها أصول الفقه و هي ثالثة: و مل يتناول

الشرعية على معرفة الباري لتوقف األدلة و العقيدة  أي التوحيد:علم أصول الدين /1
جل وعال، وصدق املبلغ عنه صلى هللا عليه وسلم ومها مبينان فيه مقررة أدلتهما يف 

و استمد منه مسائل مثل: مسألة احلاكم، والتحسني والتقبيح العقليني،  مباحثه.
                                               والتكليف مبا َل يطاق، وتكليف املعدوم وحنوها.

ألن فهم الكتاب والسنة واَلستدَلل هبما متوقفان على معرفتها إذ  علم اللغة العربية:/2
واستمد منه كثرياً من املسائل منها: األوامر والنواهي، والعموم واخلصوص، ،  مها عربيان

واملطلق واملقيد، و املشرتك  ومعاين احلروف، واحلقيقة واجملاز واَلستثناء، واملنطوق 
 :األحكام الشرعية /3                                   واملفهوم، وغريها من املباحث.

من حيث تصورها؛ ألن املقصود إثباهتا أو نفيها وغري املتصور هلا َل يتمكن من ذلك ألن 
 احلكم على الشيء فرع عن تصوره.

                                                                                                                                                                               



 األحكام

 
الفن و ذكر  بعدما فرغ املؤلف من التعريف أبصول الفقه ابعتبار مفرديه و كونه لقبا هلذا

 فوائده و واضعه شرع يف مبحث األحكام. قال رمحه هللا:
 

 األحكام: مجع ُحكم وهو لغًة: القضاء.
واصطالحاً: ما اْقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من طلب، أو ختيري، أو 

 وضع.
 ؛ الكتاب والسنة.«خطاب الشرع»فاملراد بقولنا: 
؛ ما تعلق أبعماهلم سواء كانت قوَلً أم فعاًل، «عال املكلفنياملتعلق أبف»واملراد بقولنا: 

 إجياداً أم تركاً.
 فخرج به ما تعلق ابَلعتقاد فال يسمى حكماً هبذا اَلصطالح.

 ؛ ما من شأهنم التكليف فيشمل الصغري واجملنون.«املكلفني»واملراد بقولنا: 
 اإللزام، أو األفضلية.؛ األمر والنهي سواء على سبيل «من طلب»واملراد بقولنا: 
 ؛ املباح.«أو ختيري»واملراد بقولنا: 
؛ الصحيح والفاسد وحنومها مما وضعه الشارع من عالمات «أو وضع»واملراد بقولنا: 

 وأوصاف للنفوذ واإللغاء.

 
ْحَكاِم، َوِمْنُه  َوِمْنُه احْلََكَمُة لِْلَحِديَدِة الايِت يف اللَِّجاِم،لَُغًة اْلَمْنُع َوالصاْرُف،  احْلُْكم َومبَْعََن اإْلِ

إحكاماً وحكماً إذا أتقنه،  اإلتقان، فيقال: أحكم الشيء واحْلَِكيُم يف ِصَفاتِِه ُسْبَحانَُه،
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي{ ]هود: [ 1ومنه قوله تعاىل: }الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آََيتُُه مثُا ُفصِّ

فيقال: أحكم السفيه، إذا أمسكه عن سفهه ورده عنه، .ويطلق كذلك على اإلمساك، 
أبين حنيفة                                                                   ومنه قول جرير:

أبين                             إين أخاف عليكم أن أغضبا           أحكموا سفهاءكم 
                                    اليمامة َل تواري أرنبا  أدع            حنيفة إنين إن أهجكم 



وليس كما ذكر املؤلف ألن تعريفه إمنا  وهو يف اَلصطالح: إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه
 ينطبق على احلكم الشرعي َل احلكم بشكل عام

 ( .مندوب( ، و )هذا واجب وهذا علي غادرو  جاء مصطفىإثبات أمر ألمر: ك  )
( ، و )ليس هذا بواجب وليس هذا حبرام( ، عمرو قمومل ي يعمل زيدأو نفيه عنه: ك  )مل 

فكل ذلك يسمى حكماً، وهو ينقسم ابعتبار أصله إىل ثالثة أقسام: إىل حكم شرعي، 
 و قد مضى التمثيل عليها. وحكم عقلي، وحكم عادي

 طلب، أو ختيري، أو وضع.ما اْقتضاه خطاب الشرع املتعلق أبفعال املكلفني من )) قوله:
ما ثبت ابخلطاب الشرعي، أي: أثره املرتتب عليه، َل نفس النص الشرعي.أما  مبعَن:  ((

تعريف األصوليني فهو خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني أي نفس النص شرعي فقولنا 
األصوليني أما عند )َوَأِقيُموا الصاالَة و آتوا الزكاة( هو نفس احلكم الشرعي عند : مثال 

خطاب خطاب هللا( مقتضى ) :الفقهاء فهو وجوب الصالة وإيتاء الزكاة. فخرج بقوله
هللا"  إَل"َل اله  :ما تعلق بذات هللا تعاىل حنو)املتعلق بفعل املكلف( وخرج بقوله ، غريه 

حنو خالق كل شيء " وما يتعلق بذوات املكلفني هللا وما تعلق بفعله حنو قوله تعاىل: "
"ويوم نسري اجلبال وترى  :"ولقد خلقناكم مث صورَنكم " اآلية. وما تعلق ابجلمادات حنو

خطاب هللا تعاىل املتعلق بفعل مقتضى  )املتعلق بفعل املكلف(األرض ابرزة".وخرج بقوله 
نه خطاب هللا إ"يعلمون ما تفعلون" ف:كقوله تعاىل   نه مكلف به إاملكلف َل من حيث 

 .نه مكلف به إن احلفظة يعلمونه َل من حيث إكلف من حيث متعلق بفعل امل

 

 أقسام األحكام الشرعية:

 
 :شرع يف بيان أقسامه حيث قال رمحه هللا ، بعدما عرف املؤلف احلكم

 
 تنقسم األحكام الشرعية إىل قسمني: تكليفية ووضعية.

 
 احلكم الشرعي: معَن سبق أن بني املؤلف



 خطاب هللا املتعلِّق بفعل املكلاف اقتضاء، أو ختيريًا، أو وضعاً. فهو
 كما قلنا سابقا  ند األصوليني هو نفس خطاب الشارعفاحلكم ع

أما احلكم عند الفقهاء فهو: ما ثبت ابخلطاب الشرعي، أي: أثره املرتتب عليه، َل و 
 ، و قد أشرَن إىل هذا.نفس النص الشرعي

 ( هو احلكم عند األصوليني.َتوا احلج و العمرة هللقوله تعاىل: )َوأَ  :و لنمثل أكثر
                                            هو: احلكم عند الفقهاء.إَتام احلج و العمرة ووجوب 

 وهذا اخلالف بني الطائفتني َل يرتتب عليه شيء.
احلكم التكليفي و احلكم ينقسم احلكم الشرعي إىل قسمني مها: و كما أشار املؤلف ،

 الوضعي
هو: خطاب هللا تعاىل املتعلق بفعل املكلف فالقسم األول: احلكم التكليفي فأما 

 خطاب هللا تعاىل فيعرف أبنه القسم الثاين: احلكم الوضعي وأما ابَلقتضاء أو التخيري.
و أو عزمية. املتعلق جبعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو رخصة،

                               هذان التعريفان جيرَين على طريقة األصوليني.
 

 فالتكليفية مخسة: الواجب واملندوب واحملرام واملكروه واملباح.
 

 
  األوىل أن يقال : الوجوب و الندب واحلرمة و الكراهة واإلابحة ألن قولنا:

 هي متعلقات احلكم و ليست احلكم. واملكروه واملباح (()) الواجب واملندوب واحملرام 

احلكم  إذا قال قائل : ما وجه احنصار األحكام التكليفية يف مخسة أقسام ؟ قلنا :
التكليفي إما أن يكون بطلب فعل أو بطلب ترك، وكالمها إما جازم أو غري جازم وإما 

فعل اجلازم: إجياب، ومتعلقه: فاخلطاب بطلب ال:  أن يكون فيه ختيري بني الفعل والرتك
  متعلقه: مندوب. واجب.واخلطاب بطلب الفعل غري اجلازم: ندب، و

واخلطاب بطلب الرتك غري اجلازم:  . متعلقه: حمرم واخلطاب بطلب الرتك اجلازم: حترمي، و
 .متعلقه: مكروه.واخلطاب ابلتخيري بني الفعل والرتك: إابحة، ومتعلقه: مباح. كراهة، و



 
 

 فالواجب لغة: الساقط والالزم. -1
 واصطالحاً: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ كالصلوات اخلمس.

 ؛ احملرم واملكروه واملباح.«ما أمر به الشارع»فخرج بقولنا: 
 ؛ املندوب.«على وجه اإللزام»وخرج بقولنا: 

 والواجب يثاب فاعله امتثاًَل، ويستحق العقاب اترُكه.
ى: فرضاً   وفريضة وحتماً وَلزماً.وُيسما

 
ويقال: " وجب امليت "  الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب احلائط ": إذا سقط

 :)فإذا وجبت جنوهبا( أي: سقطت على األرض.سبحانهإذا سقط ومات، ومنه قوله 
الواجب جزماً سقط،  معَن الوجوب لغة: السقوط، حيث إَن نتخيل احلكم أو الشيء و

املكلف من اَّللا تعاىل.ويطلق الواجب على الالزم والثابت، يقال: " وجب أي: وقع على 
 أي: لزم. الشيء "

ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛  هو  :أما الواجب اصطالحا كما عرفه املؤلف
 .و صوم شهر رمضان و أداء األمانة و غريها كالصلوات اخلمس

 رعاً مطلقاً.ما ُذَم اتركه ش و عرفه بعض األصوليني بقوله:
هو ما يثاب فاعله امتثاَل  »و أما تعريف بعض األصوليني له كصاحب الورقات بقوهلم:

  «.ويستحق اتركه العقاب
ويتعلق أبمر  للواجب ومثرة له َل ابلفصل، فهو رسم باصة من خصائصه هذا التعريفف

 .خفي؛ ألن الثواب والعقاب كالمها أخروي 
 صيغ الواجب و هي كاآليت: املؤلفمل يذكر و 
 (.أَتوا احلج و العمرة هللفعل األمر كقوله تعاىل: ) - 1
ُفوا اِبْلبَ ْيِت اْلَعِتيِق(. - 2  الفعل املضارع اجملزوم بالم األمر كقوله تعاىل: )َوْلَيطاوا
 اسم فعل األمر كقوله تعاىل؛ )َعليكم أَنُفَسكم(. - 3



كقوله تعاىل: )فَِإَذا َلِقيُتُم الاِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب املصدر النائب عن فعل األمر،   - 4
 الّرِقَاِب(.

َ َيَُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََماََنِت  - 5 التصريح من الشارع بلفظ األمر كقوله تعاىل: )ِإنا اَّللا
 ِإىَل َأْهِلَها(.

(، التصريح بلفظ اإلجياب أو الفرض، أو الكتب كقوله تعاىل: )َفرِ  - 6 يَضًة ِمَن اَّللِا
 (.القتالوقوله: )ُكِتَب َعَلْيُكُم 

كل أسلوب يفيد الوجوب يف لغة العرب كقوله تعاىل: )َوَّلِلِا َعَلى النااِس ِحجُّ   - 7
 اْلبَ ْيِت(.

ترتيب الذم والعقاب على الرتك كقوله تعاىل: )فَ ْلَيْحَذِر الاِذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن  - 8
َنٌة. . .(.  ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 تنبيه:
" الفرض "  الواجب مرادف للفرض عند اجلمهور خالفا للحنفية حيث فرقوا بينهما أبن

، كاآلية واحلديث املتواتر اللاَذين عن دليل مقطوع به (يعين وجوبه)حكمه اسم ملا ثبت 
 قد قطع بدَللتهما على احلكم، واإلمجاع الصريح الذي نقل إلينا نقالً متواتراً.

بدليل ظين كخَب الواحد، واإلمجاع  حكمهاسم ملا ثبت  عندهم فهوأما " الواجب " 
 السكويت، والقياس، ومجيع دَلَلت األلفاظ الظنية.

 مسألة:
 ، وبياهنا  ابختصار كاآليت:يتطرق املؤلف إىل أقسام الواجب مل

 .فرض عني وفرض كفاية إىلهبذا اَلعتبار  ينقسم  ابعتبار فاعله:/1
ي  فرض عني: ما طلب حصوله من عني كل واحد من املكلفني كالصالة والصيام. ومسُِّ

 إىل العني والذات. بذلك؛ ألن الفعل الذي تعلق به اإلجياب منسوب
ما يتحتام أداؤه على مجاعة من املكلافني، َل من كل فرد منهم، حبيث إذا  فرض كفاية:

ي الواجب، وسقط اإلمث واحلرج عن الباقني، مثل: الصالة  قام به بعض املكلفني فقد أدِّ
 .على امليت

 .مضيق و موسعينقسم إىل ابعتبار الوقت:/2



د الفعل الذي طلب الشارع  هو الواجب املضيق: إيقاعه من املكلف طلباً جازماً وحدا
 .وقت أدائه حبيث يسعه وَل يسع غريه من جنسه، مثل: صيام يوم من رمضان

د  هوالواجب املوسع: الفعل الذي طلب الشارع من املكلف إيقاعه طلباً جازماً وحدا
 الصلوات اخلمس. وقت أدائه حبيث يسعه ويسع غريه من جنسه، مثل

 .معني و مبهمينقسم إىل  ابعتبار الفعل :/3
هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه دون ختيري بينه وبني غريه   الواجب املعني:

 .و احلج كالصلوات اخلمس، والصيام
ما طلبه الشارع طلباً جازماً َل بعينه، بل خري الشارع يف فعله بني  هوالواجب املبهم:

 .بني خصال كفارة اليمني أفراده املعينة احملصورة، مثل: ختيري املكلف
 
2- .  واملندوب لغة: املدعوُّ

 واصطالحاً: ما أمر به الشارع َل على وجه اإللزام؛ كالرواتب.
 ؛ احملرم واملكروه واملباح.«ما أمر به الشارع»فخرج بقولنا: 
 ؛ الواجب.«َل على وجه اإللزام»وخرج بقولنا: 

 .واملندوب يثاب فاعله امتثاًَل، وَل يعاقب اتركه
ى سنة ومسنوَنً ومستحباً ونفاًل.  وُيسما

 
و ليس مطلق الدعاء كما  املندوب لغة مأخوذ من الندب وهو: الدعاء إىل أمر مهم،

يقال: " ندبته " أي: دعيته إىل شيء مهم، ومل يرد عن العرب ذكر املؤلف و هللا أعلم. 
 لذلك كما قال قريط العنَبي: إَل

                                      للنائبات على ما قال برهاَن          َل يسألون أخاهم حني يندهبم 
بين مازن من َتيم لنجدته قبيلته والنائبة هي: املصيبة العظيمة. فهذا الشاعر قد دعا 

األعداء ليس  اسرتجاع إبله ممن أخذها، فقاموا بذلك، واسرتجاع اإلبل من وإعانته على
 .ابألمر اهلني

 (( ما أمر به الشارع َل على وجه اإللزام؛ كالرواتب. )) كما عرفه املؤلف :  و املندوب



 (( غري ذم على تركه مطلقاً. املطلوب فعله شرعاً من )) و عرفه بعضهم بقوله:
مثل فهو  ((ما يثاب فاعله وَل يعاقب اتركه)) و أما تعريف بعض األصوليني له بقوهلم:

تعريف ابلرسم، وقد بينا وجه اَلعرتاض عليه؛ ألنه ميكن أن يفعله  فيه نظر ألنه سابقه
اإلنسان رَيًء أو غري حاضر فال يثاب عليه، وميكن أيضاً أن يفعله مكرهاً عليه أو حنو 

 .ذلك فال يثاب عليه
 فائدة:

فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح » قال اإلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا :
أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله، أو وصفه ابَلستقامة أو فاعله، أو 

قسام ابلشفع والوتر وبيل اجملاهدين، الَبكة أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله كاإل
عبده أو حملبته أو للثواب عاجالً أو آجاًل، أو لوابلنفس اللوامة. أو نصبه سبباً لذكره 

ته، أو لقبوله أو اإلرضاء فاعله أو ملغفرة ذنبه وتكفري سيئلشكره له أو هلدايته إَيه، أو 
لنصرة فاعله أو بشارته، أو وصف فاعله ابلطيب أو وصف الفعل بكونه معروفاً، أو نفي 

احلزن أو اخلوف عن فاعله، أو وعده ابألمن أو نصبه سبباً لوَليته، أو أخَب عن دعاء 
ح كاحلياة والنور والشفاء، فهو دليل الرسول حبصوله أو وصفه بكون قربه، أو بصفة مد 

 «على مشروعيته املشرتكة بني الوجوب والندب.
 فائدة أخرى :

 للمندوب صيغ من أمهها:
كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إىل الندب، كقوله تعاىل:   - 1

)َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيًا(، فإن هذا األمر للندب، والقرينة الصارفة هي السنة 
 التقريرية.

: " وسننت لكم قيامه " -صلى هللا عليه وسلم  -التصريح أبن ذلك سنة كقوله  - 2
و لكن ليتنبه القارئ أن الشارع قد يعَب عن الواجب .-رمضان قيام شهر  يقصد -

 .ابلسنة
يف غسل  صلى هللا عليه وسلم التصريح ابألفضلية الوارد من الشارع، كقوله - 3

 و يف احلديث ضعف. اجلمعة: " ومن اغتسل فالغسل أفضل "



السالم لَبيرة: " لو  الصالة و كل عبارة تدل على الرتغيب، ومنه قوله عليه  - 4
 راجعتيه ".

 فائدة َثلثة:
 :صاحب املراقي بقوله اهنظم املندوب عند املالكية على مراتب

 بخِ تُ ***ترادفت مث التطوع ان ْ بّ حِ تُ فضيلة والندب والذي اسْ 
  ِب جُ  رِ مْ األَ  نَ مِ  يهِ فِ  امَ  رِ كْ ذِ ***بِ ِب النَ  بَ ما فيه رغا  ةٌ يبَ غِ رَ 

  لِ خْ أَ  ودِ يُ القُ  كَ لْ تِ  نْ ل مِ فْ الن َ ***وَ لِ فْ الن َ  فِ صْ وَ بِ  هٌ لُ عْ فِ  امَ أو دَ 
  ابِ وَ الصَ وَ  دِ شْ  الرُ ِب نَ  يهِ ***فِ ابِ وَ لث َ ابِ  مَ لَ ل أعْ بَ  رَ مْ األَ وَ 
 ابَ جَ وَ  يهِ فِ  ورُ هُ الظُ وَ  يهِ لَ ا***عَ بَ اظَ وَ  دْ قَ  دٌ محَْ ا أَ مَ  ةٌ نا سُ وَ 
 ادَ يِ ا قُ مَ  ذْ خُ فَ  بٍ اجِ وَ ا بِ هَ ن ْ ا***مِ دَ كِ أُ  دْ ي قَ ى الذِ مَسا  مْ هُ ضُ عْ ب َ وَ 

 
 واحملرم لغة: املمنوع. - 3

 واصطالحاً: ما هنى عنه الشارع على وجه اإللزام ابلرتك؛ كعقوق الوالدين.
                         ؛ الواجب واملندوب واملباح.«ما هنى عنه الشارع»فخرج بقولنا: 
 ؛ املكروه.«على وجه اإللزام ابلرتك»وخرج بقولنا: 

 يثاب اتركه امتثاَلً، ويستحق العقاب فاعله.واحملرم 
 ويسمى: حمظوراً أو ممنوعاً.

 
يف اللغة: هو املمنوع. قال تعاىل: }َوَحراْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع ِمْن  كما ذكر املؤلف احلرام

 َوُيْطَلُق مبَْعََن اْلُوُجوِب َكَقْوِلِه: [ مأخوذ من احلرمة،12{ ]القصص: ....قَ ْبل
ْهَر اَبِكًيا   َعَلى َشْجِوِه إَلا َبَكْيت َعَلى َعْمٍرو ...فَِإنا َحَراًما ََل َأَرى الدا

[ َأْي َوَواِجٌب َعَلى قَ ْريٍَة َأَرْدََن 95َوَعَلْيِه َخَرَج قَ ْوله تَ َعاىَل: }َوَحَراٌم َعَلى قَ ْريٍَة{ ]األنبياء: 
 ُ ميَاِن، َوُحِكَي َذِلَك َعْن اْبِن َعبااٍس  َرِضَي اَّللا ُْم ََل يَ ْرِجُعوَن َعْن اْلُكْفِر إىَل اإْلِ إْهاَلَكَها َأهنا

 .َعْنُه 



"ما توعد ابلعقاب على فعله"، أو "ما يعاقب فاعله" أو "ما يذم فاعله شرًعا"  :اأما شرع
 و كلها تعريفات متقاربة..وإن شئت قلت: ما طلب الشارع تركه جازًما

 و للحرام صيغ مل يتطرق إليها املؤلف من أمهها:
َتُة(. - 1  لفظ " التحرمي " ومشتقاهتا، كقوله تعاىل: )ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
 صيغة النهي املطلق، كقوله تعاىل: )َوََل تقربُوا الزََِّن(. - 2
: " َل حيل دم امرئ مسلم. -صلى هللا عليه وسلم  -التصريح بعدم احلل، كقوله  - 3

." . . 
أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام،   - 4

ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما(. اِرُق َوالسا  كقوله تعاىل: )َوالسا
ومجاع هذه الصيغ ما ذكره اإلمام العز بن عبد السالم بكالم نفيس بني فيه صيغ احلرام 

ع تركه، أو ذمه أو ذم فاعله أو عتب وكل فعل طلب الشار  » واملكروه حيث يقول :
حمبته أو حمبة فاعله أو الرضا به أو عن فاعله، أو  ىعليه، أو مقت فاعله أو لعنه أو نف

شبه فاعله ابلبهائم أو ابلشياطني، أو جعله مانعاً من اهلدى أو القبول أو وصفه بسوء أو  
في الفالح، أو لعذاب آجل نكراهة، أو استعاذ األنبياء منه أو أبغضوه، أو جعله سبباً ل

ث أو رجس أو جنس، أو بأو عاجل، أو لذم أو لوم أو ضاللة أو معصية، أو وصف ب
بكونه فسقاً أو إمثاً أو سبباً إلمث أو رجس، أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول 

 و، أو لعداوة هللا وحماربته أستهان نفمخزي أو ا نقمة أو حد من احلدود أو قسوة أو
سبباً لنسيانه فاعله، أو وصف نفسه ابلصَب عليه أو  هزائه أو سخريته، أو جعله هللاستَل

ابحللم أو ابلصفح عنه أو دعا إىل التوبة منه أو وصف فاعله ببث أو احتقار أو نسبه 
إىل عمل الشيطان أو تزيينه أو تويل الشيطان لفاعله، أو وصف بصفة ذم ككونه ظلماً 

و إمثاً، أو مرضاً، أو تَبأ األنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إىل هللا أو بغياً، أو عدوَنً، أ
 ةواحلزن عليه، أو نصب سبباً خليب ىاآلسمن فعله أو جاهروا فاعله ابلعداوة أو هنوا عن 

فاعله أبنه عدو  فصو  وفاعله عاجالً أو آجاًل، أو رتب عليه حرمان اجلنة وما فيها، أ
هللا أو أبن هللا عدوه، أو أعلم حبرب من هللا ورسوله، أو محل فاعله إمث غريه، أو قيل فيه 

َل ينبغي هذا. أو َل يكون، أو أمر ابلتقوى عن السؤال عنه، أو أمر بفعل مضاده، أو 



ى هبجر فاعله، أو تالعن فاعلوه يف اآلخرة، أو تَبأ بعضهم من بعض، أو دعا بعضهم عل
نه ليس من هللا يف شيء، أو ليس من الرسول إبعض، أو وصف فاعله ابلضاللة، أو 

وأصحابه. أو جعل اجتنابه سبباً للفالح، أو جعله سبباً إليقاع العداوة والبغضاء بني 
رتب عليه إبعاداً  عن الدعاء لفاعله أو األنبياءاملسلمني، أو قيل هل أنت منته، أو هنى 

تل من فعله، أو قاتله هللا، أو أخَب أن فاعله َل يكلمه هللا يوم أو طرداً أو لفظه، ق
القيامة وَل ينظر إليه وَل يزكيه وَل يصلح عمله وَل يهدي كيده أو َل يفلح، أو قيض له 

الشيطان أو جعل سبباً إلزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آَيت هللا وسؤاله عن علة 
 ه. «مي أظهر من دَللته على جمرد الكراهة.عل، فهو دليل املنع ودَللته على التحر فال

 
 واملكروه لغة: املبغض. - 4

واصطالحاً: ما هنى عنه الشارع َل على وجه اإللزام ابلرتك؛ كاألخذ ابلشمال واإلعطاء 
 هبا.

 ؛ الواجب واملندوب واملباح.«ما هنى عنه الشارع»فخرج بقولنا: 
 رم.؛ احمل«َل على وجه اإللزام ابلرتك»وخرج بقولنا: 

 واملكروه: يثاب اتركه امتثاًَل، وَل يعاقب فاعله.

 
تقول: " كرهت الشيء " إذا مل حتبه، والكره: املشقة، فاملكروه يكون: ما نفر يف اللغة 

 الشرع َل ينفران إَل عن مشقة وشدة تلحق ابملكلف. عنه الشرع والطبع، ألن الطبع و
 كمس الذكر ابليمني   يف فعله فعله، وَل عقابَ  من واملكروه اصطالحاً هو: ما َترُكه خري

 تنبيه:
                                     و كراهة تنزيهية: كراهة حترمييةاحلنفية  تنقسم الكراهة إىل قسمني :  عند 

ما كان إىل احلرام أقرب وميكن توضيحه أبنه ترك واجب من الواجبات  فاملكروه حترميا
فهو ما َل  املكروه تنزيهاأما  .اليت هي أقل من الفرض ويقال هلا : سنة مؤكدة عندهم

يعاقب على فعله ويثاب على تركه ثوااب يسريا ويقابل املندوب أو املستحب أو حنو ذلك 
 .من السنن غري املؤكدة



                                                                                                مسألة:
 مل يتناول املؤلف صيغ املكروه و ميكن التنبيه على بعضها:

أنه  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النب  ثبتلفظ " كره " وما يشتق منها، ومنه ما  - 1
و ليتنبه القارئ إىل أن الشارع  وقال وكثرة السؤال ". قال: " إن هللا كره لكم قيل

كل ذلك كان سيئة )احلكيم قد يستعمل املكروه و يقصد به احلرام كما يف قوله تعاىل : 
                                                                               وسبق كالم الزركشي يف ذلك. (عند ربك مكروها

 –صلى هللا عليه وسلم  - عن النب ما روي لفظ: " بغض " وما يشتق منها، ومنه - 2
 .و احلديث َل يصح : " أبغض احلالل إىل هللا الطالق "أنه قال

لفظ النهي: " َل تفعل "، إذا اقرتنت هبا قرينة تصرفها عن التحرمي إىل الكراهة،   - 3
ْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم(. فالنهي عن السؤال للكراهة، كقوله تعاىل: )ََل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء إِ 

والقرينة الصارفة من التحرمي إىل الكراهة هي آخر اآلية، حيث قال تعاىل: )َوِإْن َتْسأَُلوا 
ُ َغُفوٌر َحِليٌم( َها َواَّللا ُ َعن ْ َها ِحنَي يُ نَ زاُل اْلُقْرآُن تُ ْبَد َلُكْم َعَفا اَّللا  َعن ْ

 
 غة: املعلن واملأذون فيه.واملباح ل - 5

 واصطالحاً: ما َل يتعلق به أمر، وَل هني لذاته؛ كاألكل يف رمضان لياًل.
 ؛ الواجب واملندوب.«ما َل يتعلق به أمر»فخرج بقولنا: 
 ؛ احملرم واملكروه.«وَل هني»وخرج بقولنا: 
لكونه وسيلة  ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة ملأمور به، أو هني«لذاته»وخرج بقولنا: 

ملنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، وَل ُيرجه ذلك عن  
 كونه مباحاً يف األصل.

 واملباح ما دام على وصف اإلابحة، فإنه َل يرتتب عليه ثواب وَل عقاب.
  ويسمى: حالَلً وجائزًا.

 
َوُهَو اْلُمَراُد ُهَنا َما َصراَح ِفيِه  اأْلَواُل:يُْطَلُق اْلُمَباُح َعَلى َثاَلثَِة أُُموٍر.  » : قال الزركشي

ْرُع اِبلتاْسوِيَِة َبنْيَ اْلِفْعِل َوالرتاِْك، َوِمْنُه قَ ْولُُه لِْلُمَساِفِر: إْن ِشْئت َفُصْم، َوِإْن ِشْئت  الشا



اَبَحِة َعَلى  الثااين:فََأْفِطْر.  ْرُع، فَ يُ َقاُل اْسَتَمرا َعَلى َما َكاَن، َويُوَصُف اِبإْلِ َما َسَكَت َعْنُه الشا
َواِل الثااَلِث، َوُهَو َما َجاَز ِفْعُلُه، اْستَ َوى َطَرفَاُه َأْو ََل. َوَقْد يُْطَلُق اْلُمَباُح َعَلى  َأَحِد اأْلَق ْ

، فَاْلُمَراُد اْلَمْطُلوِب، َوِمْنُه قَ ْولَُنا: احلَْ  ْلُق يف احْلَجِّ اْسِتَباَحُة حَمْظُوٍر َعَلى َأَحِد اْلَقْوَلنْيِ
اَبَحِة ِفيِه أَناُه لَْيَس ِبَشْرٍط يف التاْحِليِل، َولَْيَس اْلُمَراُد أَناُه َغرْيُ َمْنُدوٍب إلَْيِه. َوَقْد جيَْ  ِري اِبإْلِ

ِبِه اْلُوُجوَب، َوَذِلَك ظَاِهٌر ِفيَما  ْو لِْلَويلِّ َأْن يَ ْفَعَل َكَذا َويُرِيُدونَ يف َكاَلِم اْلُفَقَهاِء: َجاَز َلُه أَ 
قَ  ى إَذا َكاَن اْلِفْعُل َدائًِرا َبنْيَ احْلُْرَمِة َواْلُوُجوِب فَ َيْسَتِفيُد ِبَقْوهلِِْم: جَيُوُز نَ ْفُي احْلُْرَمِة فَ يَ ب ْ

ْم ِفيَمْن َعِلَم ُدُخوَل رََمَضاَن اِبحلَِْساِب: إناُه جَيُوُز َلُه الصاْوُم؛ اْلُوُجوُب، َوهِلََذا ََل حَيُْسُن قَ ْوهلُُ 
: ََل َيِصحُّ إْساَلُمُه؛  أِلَناُه أِلَنا ِمْثَل َهَذا اْلِفْعِل ََل يُ تَ نَ فاُل ِبِه، وََكَذا ََل حَيُْسُن قَ ْوهُلُْم يف الصاِبِّ

 انتهى كالمه «َلْو َصحا َوَجَب.
َلصطالح هو: ما كان اخلطاب فيه ابلتخيري بني الفعل والرتك فلم يثب على فعله ويف ا

ومل يعاقب على تركه كاألكل والنوم واَلغتسال للتَبد وحمل ذلك ما مل تدخله النية فإن 
 نوى ابملباح خرياً كان له به أجر.

 و املباح كغريه من األحكام التكليفية له صيغ تدل عليه من أمهها ما يلي:
َياِم الراَفُث ِإىَل ِنَساِئُكْم(. - 1 َلَة الصِّ  لفظ: " أحل "، كقوله تعاىل: )ُأِحلا َلُكْم لَي ْ
 لفظ: " َل جناح "، كقوله تعاىل: " َل جناح عليكم إن طلقتم النساء ". - 2
(وقوله  صلى هللا عليه ..)لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرجٌ لفظ: " َل حرج "، كقوله تعاىل: - 3

 : " افعل وَل حرج ".-سلم و 
صيغة األمر اليت صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إىل اإلابحة بسبب قرينة  - 4

اقرتنت هبا، كقوله تعاىل: )فَِإَذا ُقِضَيِت الصااَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض(، فهذا األمر 
)فَاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اَّللِا  لإلابحة، والقرينة الصارفة هي: منع الفعل قبل ذلك يف قوله تعاىل:

 .َوَذُروا اْلبَ ْيَع(
 فائدة:

تستفاد  » إلمام العز بن عبد السالم رمحه هللا :لجاء يف كتاب اإلملام أبدلة األحكام 
ونفي اجلناح واحلرام واإلمث واملؤاخذة، ومن اإلذن فيه والعفو  لاإلابحة من لفظ اإلحال

عنه ومن اَلمتنان مبا يف األعيان من املنافع. ومن السكوت عن التحرمي، ومن اإلنكار 



عن فعل من قبلنا  واإلخبارعلى من حرم الشيء، ومن اإلخبار أبنه خلق أو جعل لنا، 
 «دل على مشروعيته وجواابً أو استحباابً.غري ذام هلم عليه، فإن اقرتن ابإلخبار مدح 

 ه.
                                                                                                     

 األحكام الوضعية:
  

 انتقل إىل بيان األحكام الوضعية فقال: ، ملا فرغ املؤلف من األحكام التكليفية
 

 ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء.األحكام الوضعية: 
 ومنها: الصحة والفساد.

 
ولدته، ويطلق على  الوضع لغة يطلق على الوَلدة يقال: " وضعت املرأة محلها " إذا

أسقطته، ويطلق على الرتك يقال: " وضعت  اإلسقاط يقال: " وضعت عنك الدين " إذا
أما احلكم الوضعي يف اَلصطالح فهو: خطاب اَّللا  تعاىل  تركته. الشيء بني يديه " إذا

أو كون الفعل رخصة،  املتعلِّق جبعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه،
 أو عزمية.

و يضاف إليها على ،  و مل يذكر املؤلف من األحكام الوضعية سوى الصحة و الفساد 
العلاة، والصحة، أما نع "، و " العزمية "، و " الرخصة "." الشرط "، و " املاالصحيح 

 داخلةواألداء، واإلعادة، والقضاء، فهي  والفساد، والتقديرات الشرعية، واحلجاج،
 .ضمن السبب

 أمثلة على األحكام الوضعية:
لوجوهبا على املكلف، وبلوغ النصاب  أوقات الصالة سبب : مثال عن السبب /1

                                                                           .الزكاة وجوب للمال، سبب يف
 يف صحتها. شرطالطهارة البلوغ شرط لوجوب الصالة و  :مثال عن الشرط /2
                                                ،ة الصالةالنجاسة َتنع من صح مثال عن املانع : /3



                                                                                 كالعبادات اخلمس.: العزميةمثال عن  /4
 .كأكل امليتة عند اَلضطرار  رخصةمثال عن ال/5
 
 فالصحيح لغة: السليم من املرض. - 1

 واصطالحاً: ما ترتبت آَثر فعله عليه عبادًة كان أم عقدًا.
 العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.فالصحيح من 

 والصحيح من العقود: ما ترتبت آَثره على وجوده؛ كرتتب امللك على عقد البيع مثالً.
 وَل يكون الشيء صحيحاً إَل بتمام شروطه وانتفاء موانعه.

 مثال ذلك يف العبادات: أن َييت ابلصالة يف وقتها اتمة شروطها وأركاهنا وواجباهتا.
 ثال ذلك يف العقود: أن يعقد بيعاً اتمة شروطه املعروفة مع انتفاء موانعه.وم

 فإن فُِقد شرٌط من الشروط، أو ُوِجد مانع من املوانع امتنعت الصحة.
 مثال فَ ْقد الشرط يف العبادة: أن يصلي بال طهارة.

 ومثال فقد الشرط يف العقد: أن يبيع ما َل ميلك.
 دة: أن يتطوع بنفل مطلق يف وقت النهي.ومثال وجود املانع يف العبا

ومثال وجود املانع يف العقد: أن يبيع من تلزمه اجلمعة شيئاً، بعد ندائها الثاين على وجه 
                                                                                           َل يباح.

 .والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً  -2
 واصطالحاً: ما َل ترتتب آَثر فعله عليه عبادًة كان أم عقدًا.

 فالفاسد من العبادات: ما َل تَبأ به الذمة، وَل يسقط به الطلب؛ كالصالة قبل وقتها.
 والفاسد من العقود: ما َل ترتتب آَثره عليه؛ كبيع اجملهول.

ي حدود هللا، وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه حمّرم؛ ألن ذلك  ِمْن تعدِّ
طوا شروطاً واختاِذ آَيته هزؤاً، وألن النب صّلى هللا عليه وسّلم أنكر على من اشرت 

 ليست يف كتاب هللا. 
 والفاسد والباطل مبعَن واحد إَل يف موضعني:

األول: يف اإلحرام؛ فّرقوا بينهما أبن الفاسد ما وطئ فيه املُحرِم قبل التحلل األول، 



 ا ارتد فيه عن اإلسالم.والباطل م
الثاين: يف النكاح؛ فرقوا بينهما أبن الفاسد ما اختلف العلماء يف فساده كالنكاح بال 

 ويل، والباطل ما أمجعوا على بطالنه كنكاح املعتدة.

 

: الصحة و البطالن، حيسن التنبيه على مسائل ني الوضعينيالكالم على احلكم قبل
               .األخرى: السبب و الشرط واملانع و العزمية و الرخصةمتعلقة ابألحكام الوضعية 

  السبب: /1

واصطالحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم  ما توصل به إىل غريه لغة هو
لذاته كزوال الشمس فإنه سبب يف وجوب صالة الظهر وكملك النصاب فإنه سبب يف 

                                                  املرياث.وجوب الزكاة وكالوَلء والنسب يف 
                                                            و ينقسم السبب ابعتبارات شىت:

                                                 : ينقسم إىل قسمني ابعتبار قدرة املكلف/1
ما كان داخالً حتت كسب املكلف وطاقته، حبيث يستطيع وهو  :سبب مقدور عليهأ/

                                                                             .املسبب للقصاص فعله وتركه، كالقتل
وهو ما مل يكن من كسب املكلف، وَل دخل له يف حتصيله  :سبب غري مقدور عليهب/

                                                                       .غروهبا سبب لوجوب الصالة أو اإلفطار أو عدم ذلك كزوال الشمس أو
                                                     ينقسم إىل قسمني: ابعتبار املشروعية/2
إىل بعض املفاسد وهو ما كان سبباً للمصلحة أصالة، وإن كان مؤدَيً  :سبب مشروعأ/

تبعاً، كاجلهاد يف سبيل هللا فإنه سبب إلقامة الدين وإعالء كلمة هللا، وإن أدى يف الطريق 
                                                                                  إىل نوع من املفاسد كإتالف األنفس، وإضاعة األموال.

وهو ما كان سبباً للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من  :سبب غري مشروعب/
املصلحة تبعاً، كالقتل بغري حق فإنه سبب غري مشروع، وإن ترتب عليه مرياث ورثة 

                                                                                      املقتول.



                                                                 :ينقسم إىل قسمني ابعتبار املناسبة/3
حتقق مصلحة، أو دفع  بهوهو الذي يرتتب على شرع احلكم  :سبب مناسب للحكمأ/

مفسدة يدركها العقل، كالسرقة ابلنسبة لعقوبة القطع؛ حيث إهنا حتقق مصلحة حفظ 
                                                                       األموال، وتدفع مفسدة ضياعها.

حتقق مصلحة به وهو الذي َل يرتتب على شرع احلكم  :مناسب للحكم سبب غريب/
شهود الشهر كدلوك الشمس، حيث إنه سبب لوجوب الظهر، ومثل:   أو دفع مفسدة

 /4                                                          .ابلنسبة لوجوب الصيام
                                                     ينقسم إىل ثالثة أقسام: ابعتبار مصدره

وهو: ما كان مستمداً من الشارع فقط، كالوقت ابلنسبة لوجوب  :سبب شرعيأ/
                                                                                 الصالة.

وهو: ما كان مستمداً من العقل فقط، كوجود النقيض فإنه سبب يف  :سبب عقليب/
                                                                                    انعدام نقيضه عقالً مثل املوت فإنه سبب لعدم احلياة.

وهو: ما كان مستمداً من العادة املألوفة املتكرر وقوعها كالذبح، فإنه  :سبب عاديج/
                                                          يتسبب يف إزهاق الروح يف العادة.

                                       ينقسم إىل قسمني: ابعتبار اقرتانه ابحلكم وعدم ذلك /5
وهذا هو األصل كاألسباب املوجبة للصلوات، والزكاة،  :سبب متقدم على احلكمأ/

                                                                                                     والبيع، والنكاح، وهو األكثر.
كقتل املسلم للكافر يف احلرب، فإنه سبب َلستحقاق سلبه   :سبب مقارن للحكمب/

                                                                                     .فوراً، وإحياء املوات فإنه سبب فوري للملك
                                                    نقسم إىل قسمني:ي :ابعتبار اللفظ والفعل /6
                                                                                  .على القول ، كصيغ العقود مثل البيع والشراء وهو: ما كان معتمدا :سبب قويلأ/

 .                         سبب للقصاصوهو: ما كان َنشئاً عن الفعل، كالقتل  :سبب فعليب/

 الشرط /2
 



وواحد األشراط واملراد به  -ابلتحريك -واحد الشروط مأخوذ من الشرط  الشرط لغة
 العالمة.

ما يلزم من عدمه العدم، وَل يلزم من وجوده وجود وَل عدم لذاته.   و اصطالحا:
وجود الطهارة عدم وجود كالطهارة مثال فإهنا شرط يف صحة الصالة فيلزم من عدم 

الصالة الشرعية، وَل يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة، إذ قد يكون اإلنسان 
                                                             متطهراً وميتنع من فعل الصالة.

 مل يتعرض املؤلف كذلك إىل أقسام الشرط و ميكن أن نذكر أمهها :و 
 ينقسم إىل أربعة أقسام: وصفه ابعتبار /1

وهو: ما َل يوجد املشروط عقالً بدونه، كاشرتاط احلياة  شرط عقلي القسم األول:
 .للعلم

لام لصعود السطح. شرط عادي،: القسم الثاين  وهو: ما يكون شرطاً عادة، كنصب السُّ
جائزة  وهو: ما يذكر بصيغة التعليق مثل: " إن جنحت فلك شرط لغوي،: القسم الثالث

." 
، وهو: ما جعله الشارع شرطاً لبعض األحكام، كاشرتاط شرط شرعي القسم الرابع:

 الطهارة لصحة الصالة.
 : ينقسم إىل قسمني:ابعتبار قصد املكلف له وعدم ذلك /2

ما قصده الشارع قصداً واضحاً، وهو: الذي يرجع إىل خطاب التكليف،  القسم األول:
وهو: إما أن يكون مأموراً بتحصيله كالطهارة للصالة، وإما أن يكون منهياً عن حتصيله  

 كنكاح احمللل يف مراجعة الزوجة لزوجها األول.
كاحلول   ما مل يقصد الشارع حتصيله، وهو: الذي يرجع إىل خطاب الوضع القسم الثاين:

يف الزكاة، فإن بقاء النصاب حىت يكمل احلول ألجل أن جتب الزكاة ليس مطلوب 
 الفعل، وَل هو مطلوب الرتك.

 ينقسم إىل قسمني: ابعتبار مصدره/3
الشارع، وهو: املراد من  ، وهو: ما كان مصدر اشرتاطهشرط شرعي القسم األول:

 الشرط عند اإلطالق، وهو املقابل للسبب واملانع.



، وهو: ما كان مصدر اشرتاطه املكلف، حيث يعتَبه ويعلق شرط جعلي القسم الثاين:
   عليه تصرفاته ومعامالته كاَلشرتاط يف البيوع والنكاح.

                                                
 املانع /3
 

" منعته منه "، فهو  احلائل بني الشيئني، يقال: " منعه األمر "، و املانع يف اللغة: احلاجز،
   ممنوع أي: حمروم، واملانع: اسم فاعل من املنع ضد اإلعطاء.

واصطالحاً: هو ما يلزم من وجوده العدم وَل يلزم من عدمه وجود وَل عدم لذاته،  
كالقتل يف املرياث، واحليض يف الصالة، فإن وجد القتل امتنع املرياث، وإن وجد احليض 

امتنعت الصالة وقد ينعدمان وَل يلزم مرياث وَل صالة، فهو بعكس الشرط إذ الشرط 
                               ه، واملانع ينفى وجوده. يتوقف وجود املشروط على وجود

ين على املانع الدين  و من األمثلة كذلك  عدم وجود  -مثالً  -فيلزم من وجود الدا
احلكم وهو: وجوب الزكاة، وَل يلزم من عدم الدين الزكاة أو عدمها، فقد يكون 

عليه الزكاة، وقد يكون  الشخص غنياً ميلك النصاب وحال على ماله احلول، فهذا جتب
 فقرياً فهذا َل جتب عليه الزكاة.

 إىل قسمني: ابعتبار ما مينعه من حكم أو سببو ينقسم املانع 
، وهو: كل وصف وجودي ظاهر منضبط حلكمة تقتضي مانع احلكم القسم األول:

نقيض حكم السبب مع حتقق السبب، كاحليض فإنه مانع من وجوب الصالة مع حتقق 
على وجود املانع عدم ترتب املسبب  -هنا  -وهو: دخول الوقت، فقد ترتب  السبب

 على سببه.
 ثالثة أشياء: -وهو: مانع احلكم  -وهذا القسم 
مثل: اإلسالم، فإنه مينع  استمراره دون –فقط  -مانع مينع ابتداء احلكم : الشيء األول

ابتداء السب، ولكنه َل مينع استمراره، فلو أسلم بعد أن صار مملوكاً فإنه َل ينقطع عنه 
 الرق.



كالطالق،   دون ابتداء احلكم -فقط  -مانع مينع دوام احلكم واستمراره  الشيء الثاين:
 نكاح َثين.فإنه مينع من الدوام على النكاح األول، ولكنه َل مينع من ابتداء 

، كالرضاع فإنه مينع ابتداء مانع مينع ابتداء احلكم، ومينع أيضاً استمراره الشيء الثالث:
النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع، كما مينع استمراره، إذا طرأ عليه، وكذلك " 

 احلدث " مينع انعقاد العبادة ابتداء كما مينع صحتها إذا طرأ عليها.
، وهو: كل وصف يقتضي وجوده حكمة ختل حبكمة السبب  السبب مانع القسم الثاين:

ين يف ابب الزكاة؛ حيث إنه مانع من وجوب الزكاة؛ ألن السبب يف وجوب الزكاة  كالدا
هو: بلوغ النصاب حيث إنه يفيد غَن من ميلك هذا النصاب، فطلب منه مواساة 

ين يف  املال مل يدع فضالً الفقراء من فضل ذلك املال، وهذه هي احلكمة، ولكن الدا
ين  يواسي به الفقري، حيث إن النصاب قد صار مشغوَلً حبقوق الغرماء، فهنا قد أخل الدا

 حبكمة السبب، فكانت رعاية براءة الذمة من الذين أوىل من رعاية مواساة الفقراء.
 
   العزمية و الرخصة/5و4
 

 : ثبات احلكم وعدم تغيريه.هيوالعزمية 
تغيري احلكم إىل سهولة؛ بسبب عذر اقتضى ذلك مع بقاء سبب احلكم : هيوالرخصة 

األصلي، كأكل امليتة يف حق من ُياف على نفسه اهلالك من اجلوع، فهذا رخصة، 
َتُة{ ]املائدة: [ ، 3فاحلكم الشرعي األصلي هو حرمة أكل امليتة: }ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ

املرتتب على أكلها، لكن احلكم الشرعي هنا وسبب حترميها قائم وهو خبثها والضرر 
تغري إىل سهولة؛ لعذر وهو جوع هذا اإلنسان الذي أبيح له أكل امليتة، مع قيام سبب 

 احلكم األصلي الذي هو اخلبث يف امليتة.
 العزمية والرخصة قيل : أهنما من أقسام احلكم التكليفي .

 جه العموم .ألن األول : اسم ملا طلبه الشارع أو أابحه على و 
والرخصة : اسم ملا أابحه الشارع عند الضرورة ختفيفا عن املكلفني ودفعا للحرج عنهم ، 

 والطلب واإلابحة من أقسام احلكم التكليفي .



وذه  ب ال  بعض إيل أن العزمي  ة والرخص  ة م  ن أقس  ام احلك  م الوض  عي ، ابعتب  ار أن العزمي  ة 
ف   ني س   ببا لبق   اء األحك   ام األص   لية مكللترج   ع إيل أن الش   ارع جع   ل األح   وال العادي   ة ل

واستمرارها ، وأن الرخصة ترج ع إيل جع ل الش ارع األح وال الطارئ ة غ ري اَلعتيادي ة س ببا 
 للتخفيف عن املكلفني ، والسبب من أقسام احلكم الوضعي .

 تنقسم الرخصة إىل عدة أقسام هي كما يلي:و 
امتنع عن ذلك، مث مات،  ، أي: جيب األخذ ابلرخصة، فإنرخصة واجبة القسم األول:

شرب اخلمر ملن غص بلقمة، وخشي  أو حلقه ضرر، فإنه َيمث بذلك، ومن أمثلة ذلك:
ومل جيد ما يسيغها إَل به، وقلنا ذلك لقوله تعاىل: )َوََل تَ ْقتُ ُلوا  علي نفسه اهلالك،

 وجه الدَللة: أنه لو مل يدفع هذه الغصة جبرعة من اخلمر، مث أَنْ ُفَسُكْم( .
هذه اللقمة؛ إبقاء  ، لكان قاتالً لنفسه، لذلك جيب عليه شرب اخلمر إلساغةمات

 حلياته.
اإلبراد يف مثاله: أجر. ، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فلهرخصة مندوبة القسم الثاين:

وقلنا ذلك لورود األمر به مع ذكر  صالة الظهر يف شدة احلر، فإنه رخصة مندوبة،
 :-صلى هللا عليه وسلم  -فيح جهنم، حيث قال  العلاة، وهي: أن شدة احلر من

 فإن شدة احلر من فيح جهنم ". "ابردوا
، ومن أمثلة ذلك:العراَي، وهي: بيع الرطب على رؤوس رخصة مباحة القسم الثالث:

 من التمر خرصاً فيما دون مخسة أوسق، فالقياس: عدم جواز مثل النخل بقدر كيله
  العراَي للحاجة إليها. والغرر، ولكن رخص الشارع يفهذا البيع؛ ملا فيه من اجلهالة 

 
 الصحة و الفساد

 
الصحيح يف اللغة: معناه السليم من املرض الذي ليس فيه عيب، ومنه كما ذكر املؤلف 

قول الشاعر: وليل يقول املرء سواء صحيحات العيون وعورها )صحيحات العيون( ، 
 .اللوايت َل تبصرأي: السليمات املبصرات. )وعورها( ، أي: 



ويف اَلصطالح: ما يتعلق به اعتداد يف العبادات، ونفوذ يف املعامالت، كأن تقع الصالة 
مثال مستوفاة شروطها اتمة أركاهنا مع انتفاء املوانع ولو يف اعتقاد الفاعل وكذلك البيع 
ا يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على تسليمه مملوك يف نفس األمر، فلو ابع م

على ما يف نفس األمر  يظن أنه ملك غريه فبان أنه ملكه صح البيع، إذ املعامالت مبناها
 والعبادات على ما يف اعتقاد الفاعل.

 العبادة والعقد، فيقال: هذه عبادة صحيحة. اتوصف هبفالصحة إذا 
إعادة أي: رافعة للتكليف هبا، وحينئذ يوافقها اإلجزاء، واإلجزاء مبعَن: أنه َل يطلب 

 تلك العبادة وَل قضاؤها؛ ألهنا صحيحة.
العقد فيقال: هذا بيع صحيح أو نكاح صحيح ومعَن ذلك: أنه يرتتب عليه  اويوصف هب

األثر، فالبيع الصحيح أثره: ملك البائع للثمن وملك املشرتي للسلعة، والنكاح 
ق اليت الصحيح يرتتب عليه: جواز اَلستمتاع وملك الزوجة للصداق، وترتب احلقو 

اْلُعُقود ف ترتتب على النكاح الصحيح من اإلرث ووجوب النفقة والسكَن وغري ذلك.
ْرِعّي مسيت َصِحيح  ة.ِإذا أفادت اْلَمْقُصود الشا

والصحة يف اصطالح الفقهاء تطلق يف العبادات ويف املعامالت فالصحة عندهم يف 
فكل عبادة فعلت على وجه جيزئ ويسقط  :القضاء وإسقاطجزاء العبادات هي اإل

 القضاء فهي صحيحة.
 والصحة عندهم يف املعامالت هي ترتب األثر املقصود من العقد على العقد.

وأما عند املتكلمني فضابط الصحة مطلقاً يف العبادات وغريها هي موافقة ذي الوجهني 
 إماُيلو من أحد أمرين، أو معاملة، َل  أن كل فعل، عبادة كان وإيضاحهالشرعي منهما، 

ن وقع موافقاً له فهو الصحيح والقائلون إأن يكون موافقاً للوجه الشرعي أو خمالفاً له ف
املوافقة للوجه الشرعي َلبد أن تكون واقعة يف نفس األمر  إنهبذا القول منهم من قال 

م من كانت غري حاصلة يف نفس األمر، ومنه  إنوَل يكفي فيها ظن املكلف املوافقة، 
ن مل حتصل يف نفس األمر كمن صلى يظن أنه إقال تكفي املوافقة يف اعتقاد املكلف و 

 متطهر وهو حمدث،



فاملوافقة للوجه الشرعي حاصلة يف ظنه َل يف نفس األمر فمن قال يكفي يف ذلك 
وبعضهم يقول هي صحيحة  ، اعتقاده قال صالته صحيحة وهو قول بعض املتكلمني

ولكن جيب قضاؤها وبعضهم يقول هي صحيحة َل جيب قضاؤها وعامة الفقهاء على 
 .أهنا ابطلة َلختالل شرط الصحة وهو الطهارة

فهو يف اللغة ضد الصالح وهو يف اصطالح الفقهاء يف العبادات هو عدم  فساد أما ال
ه مل جيزئ ومل يسقط القضاء القضاء وكل عبادة فعلت على وج إسقاطجزاء وعدم اإل

 فهي فاسدة.
 إابحةويف املعامالت عدم ترتب األثر املقصود من العقد على العقد فكل نكاح مل يفد 

التصرف يف املشرتى فهو فاسد،  إابحةالتلذذ ابملنكوحة فهو فاسد وكل شراء مل يفد 
ذي الوجهني الشرعي منهما )والفاسد والباطل  وعند املتكلمني الفساد هو خمالفة

أبو حنيفة النعمان بن  اإلماممرتادفان( فمعنامها واحد عند اجلمهور وخالف يف ذلك 
َثبت فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع اخلنزير ابلدم وجعل الفاسد هو ما 

بيع درهم  شرع أبصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم ابلدرمهني فهو مشروع أبصله وهو
الراب ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده  بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزَيدة اليت سببت

صح البيع يف الدرهم الباقي ابلدرهم على أصل بيع الدرهم ابلدرهم يداً بيد قال يف 
 مراقي السعود:

 وهو الفساد عند أهل الشان ...وقابل الصحة ابلبطالن 
 اد         ما هنيه ابلوصف يستف ...وخالف النعمان فالفساد 

 
 الِعلم

 تعريفه:
العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك أن الكل أكَب من اجلزء، 

 وأن النية شرط يف العبادة.
 



هذه بعض املصطلحات اليت يقدم هبا األصوليون بني يدي البحث يف هذا العلم، 
                                      .وغري ذلكفيذكرون تعريف العلم واجلهل 

اْلعلم ََل حيد؛ أِلَن اأْلَْشَياء كلَها  ََل تعرف ِإَلا اِبْلعلِم، فقيل :  يف حد اْلعلمو اختلف 
فَ َلو حد اْلعلم َفاَل َُيُْلو َأن حيد ِبِه، َأو ِبَغرْيِِه.فَِإن  َواحْلَد يْكشف َعن َحِقيَقة اْلَمْحُدود:

َوِإن حد ِبِه: فَ ُهَو  أَْيضا  حَمال؛ أِلَناُه ََل  ِبَغرْيِِه: َكاَن حماًَل؛ أِلَن اْلعلم ََل يْنَكشف ِبَغرْيِهِ حد 
ْيء بَِنفِسِه.  و اختار هذا اجلويين يف كتابه الَبهان.يعرف الشا

 و قال اجلمهور بل حيد ، و اختلفوا يف حده :
ُهْم َمْن قَاَل: » قال الشوكاين: ْيِء َعَلى َما ُهَو ِبِه َعْن َضُرورٍَة َأْو َدلِيٍل. َفِمن ْ  ُهَو اْعِتَقاُد الشا

َُيُْرُج َعْنُه َوِفيِه: َأنا اَِلْعِتَقاَد اْلَمْذُكوَر يَ ُعمُّ اجْلَازَِم َوَغرْيَ اجْلَازِِم، َوَعَلى تَ ْقِديِر تَ ْقِييِدِه اِبجْلَازِِم 
 ْيَس ِبَشْيٍء اتَِّفاقًا.اْلِعْلُم اِبْلُمْسَتِحيِل، فَِإناُه لَ 

ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو َمْعرَِفُة اْلَمْعُلوِم َعَلى َما ُهَو ِبهِ   َوِمن ْ
ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو  َوِفيِه: أَناُه َُيُْرُج َعْن َذِلَك ِعْلُم اَّللِا َعزا َوَجلا؛ إذ َل يسمى معرفة. َوِمن ْ

 ًما َأْو يُوِجُب ِلَمْن قام به اسم العامل.الاِذي يُوِجُب َكْوَن َمْن قَاَم ِبِه َعالِ 
ْوَر أِلَْخِذ اْلَعاملِِ يف تَ ْعرِيِف اْلِعْلِم.  وفيه: أن َيْستَ ْلزُِم الدا

ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو َما َيِصحُّ مماْن قَاَم ِبِه ِإتْ َقاُن اْلِفْعِل.  َوِمن ْ
 َعاملُ َعَلى ِإتْ َقانِِه، َكاْلُمْسَتِحيِل.َوِفيِه: َأنا يف اْلَمْعُلوَماِت َما ََل يَ ْقِدُر الْ 

ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو اْعِتَقاٌد َجازٌِم ُمطَاِبٌق.  َوِمن ْ
 َوِفيِه: أَناُه َُيُْرُج َعْنُه التاَصوُّرَاُت َوِهَي ِعْلٌم.

ْيِء يف اْلَعْقِل، َأِو الصُّورَُة احلَْ  ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو ُحُصوُل ُصورَِة الشا  اِصَلُة ِعْنَد اْلَعْقِل.َوِمن ْ
َب. كا َواْلَوْهَم، َواجْلَْهَل اْلُمرَكا ، َوالشا  َوِفيِه: أَناُه يَ تَ َناَوُل الظانا

اِمِل ِلأْلُُموِر اْلَمْذُكورَِة. ، الشا ا لِْلِعْلِم اِبْلَمْعََن اأْلََعمِّ  َوَقْد َجَعَل بَ ْعُضُهْم َهَذا َحدًّ
ِب، ُُيَاِلُف َمْفُهوَم اْلِعْلِم َوِفيِه: َأنا ِإْطاَلَق اسْ  ، َواْلَوْهِم َواجْلَْهِل اْلُمرَكا كِّ ِم اْلِعْلِم َعَلى الشا

 لَُغًة َواْصِطاَلًحا.
ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو ُحْكٌم ََل حَيَْتِمُل َطَرفَاُه   نَِقيَضُه. -َأِي: اْلَمْحُكوُم َعَلْيِه، َوِبهِ -َوِمن ْ

 ْنُه التاَصوُُّر َوُهَو ِعْلٌم.َوِفيِه: أَناُه َُيُْرُج عَ 



ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو ِصَفٌة ُتوِجُب ََتِْييًزا ِلَمَحلَِّها ََل حَيَْتِمُل الناِقيَض ِبَوْجٍه.  َوِمن ْ
ْمَكاِن َخْرِق اْلَعاَدِة اِبْلقُ  هَلِياِة.َوِفيِه: َأنا اْلُعُلوَم اْلُمْسَتِنَدَة ِإىَل اْلَعاَدِة حَتَْتِمُل الناِقيَض، إِلِ  ْدرَِة اإْلِ

ُهْم َمْن قَاَل: ُهَو ِصَفٌة يَ َتَجلاى ِبِه اْلُمْدَرُك لِْلُمْدِرِك.  َوِمن ْ
ْيِء بِنَ ْفِسِه، َمَع َكْوِن اْلَمَجاِز َمْهُجورً  ْدرَاَك جَمَاٌز َعِن اْلِعْلِم فَ يَ ْلَزُم تَ ْعرِيُف الشا ا َوِفيِه: َأنا اإْلِ

ْعرِيَفاِت،  َوَدْعَوى اْشِتَهارِِه يف اْلَمْعََن اأْلََعمِّ الاِذي ُهَو ِجْنُس اأْلََخصِّ َغرْيُ يف الت ا
                                                                       ه إىل آخر كالمه.  «...ُمَسلاَمٍة.

ما هو عليه،  معرفة الشيء علىو ما اختاره املؤلف أقرب ، و ميكن تعريف كذلك أبنه 
 أو على ما هو به يف الواقع.

 
، مثل «اجلهل البسيط»؛ عدم اإلدراك ابلكلية ويسّمى «إدراك الشيء»فخرج بقولنا: 

 أن ُيسأل: مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول: َل أدري.
 

من شروط العلم إدراك الشيء ومعرفته على ما هو عليه يف الواقع فإن عدم هذا اإلدراك 
الذهن ابلكلية مسي جهال بسيطا مثاله: عدم العلم مبا حتت األراضي و يف أبن غاب عن 

و كأن يسأل أحد مثال: من أول من ابيع  ، أعماق البحار و أقاصي أطراف السموات
فيقول : َل أدري أو َل أعلم أو ليس  ؟رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتت الشجرة

 .فهذا كله يسمى جهال بسيطا...عندي علم 
 

؛ إدراكه على وجه ُيالف ما هو عليه، ويسّمى «على ما هو عليه»رج بقولنا: وخ
، مثل أن ُيسأل: مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول: يف السنة الثالثة من «اجلهل املركب»

 اهلجرة.
 

 .ينبغي التمييز بني نوعني من اجلهل : اجلهل البسيط و اجلهل املركب
العلم  ةعدم اإلدراك ابلكلية و غياب صور  فأما اجلهل البسيط فكما عرفه املؤلف هو

و أما اجلهل املركب فهو إدراك الشيء على وجه ُيالف ما هو عليه  ، عن الذهن َتاما



عدم العلم ابلشيء  يف الواقع و احلقيقة :فهو أقبح أنواع اجلهل ألنه يتكون من جهلني :
 صلى هللا عليه و و عدم العلم جبهل الشيء مثاله : لو سئل أحد : مىت ولد رسول هللا

 سلم ؟ فقال: ولد يف القرن األول للميالد .
احلكيم توما ريف بيتان شعرَين عن محار رجل معروف ابجلهل املركب يدعى و من الط

:                                                                                            حيث قالوا على لسان محاره
 محار احلكيم يوماً ... لو أنصف الدهر كنت أركبقال 

 ب جاهل مركب                                      ألنين جاهل بسيط ... وصاح
يعين صاحبه الذي ركبه أجهل منه؛ ألنه َل يدري أنه َل يدري، فجهله مركب من 

 جهلني.
، وهنا يقول: لو والشعراء يتجاوزون يف مثل هذا فينسبون بعض األفعال إىل الدهر

 أنصف الدهر كنت أركب!
 

؛ إدراك الشيء إدراكاً غري جازم، حبيث حيتمل عنده أن «إدراكاً جازماً »خرج بقولنا:  و
يكون على غري الوجه الذي أدركه، فال يسمى ذلك علماً. مث إن ترجح عنده أحد 

 اَلحتمالني فالراجح ظن واملرجوح َوهم، وإن تساوى األمران فهو شك.
 

فإن كان جازما فهو العلم و قد سبق إما أن يكون جازما أو غري جازم.  ءإدراك الشي
الكالم عليه وإن كان غري جازم فال ُيلو من احتمالني: إما أن يرتجح عنده الشيء 

 فيكون ظنا أو َل يرتجح فيكون ومها و إما أن يستوي عنده الطرفان فيكون شكا
 فيغلب على ظنه أن السماء ستمطر . : أن يرى أحد سحااب ثخيناالظن مثال 
:أن يسأل أحد هل قدم أبوك من السفر؟ فيجيب : َل .ظنا منه أنه مل َيت  الوهممثال 

 بعد و أبوه قد جاء ابلفعل.
:أن يسأل أحد: أقدم علي أم أمحد؟ فال يدري أيهما قدم َلستواء الطرفني  الشكمثال 

 .عنده و َل مزية ألحدمها على اآلخر
  



 تبنّي أن تعلق اإلدراك ابألشياء كاآليت:وهبذا 
 علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. - 1
جهل بسيط؛ وهو عدم اإلدراك ابلكلية.                                               - 2
 جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه ُيالف ما هو عليه. -3
 ء مع احتمال ضد مرجوح.ظن، وهو إدراك الشي - 4
 وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجح. - 5
 شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساو. - 6
 

 لإلمام أِب إسحاق الشريازي يف اللمع حيث قال: كخالصة هلذا املبحث أذكر كالما
اعتقاد الشيء فأما العلم فهو معرفة املعلوم على ما هو عليه. وقالت املعتزلة: هو  »

على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غري صحيح ألن هذا يبطل ابعتقاد العاصي 
 فيما يعتقده فإن هذا املعَن موجود فيه وليس ذلك بعلم.

وحد اجلهل تصور املعلوم على خالف ما هو به، والظن جتويز أمرين أحدمها أظهر من 
أنه على ما أخَب به وإن جاز أن يكون بالفه اآلخر كاعتقاد اإلنسان فيما ُيَب به الثقة 

وظنِّ اإلنسان يف الغيم املشف الثخني أنه جييء منه املطر وإن جوِّز أن ينقشع عن غري 
مطر واعتقاد اجملتهدين فيما يفتون به يف مسائل اخلالف وإن جوزوا أن يكون األمر 

 بالف ذلك وغري ذلك مما َل يقطع به.
غري املشف أنه  زية ألحدمها على اآلخر كشكِّ اإلنسان يف الغيموالشك جتويز أمرين َل م

يكون منه مطر أم َل وشكِّ اجملتهد فيما مل يقطع به من األقوال وغري ذلك من األمور 
 ملخصا ىهانت «اليت َل يغلب فيها أحد التجوزين على اآلخر.

إمنا عرف نوعا واحدا من  «حد اجلهل تصور املعلوم على خالف ما هو به» قوله :
  .اجلهل أَل وهو اجلهل املركب أما اجلهل البسيط فهو عدم العلم ابلشيء

 
 أقسام العلم:

 ينقسم العلم إىل قسمني: ضروري ونظري.



، حبيث يضطر إليه من غري نظر وَل  - 1 فالضروري: ما يكون إدراك املعلوم فيه ضرورَيًّ
 زء، وأن النار حارة، وأن حممداً رسول هللا.استدَلل؛ كالعلم أبن الكل أكَب من اجل

 والنظري: ما حيتاج إىل نظر واستدَلل؛ كالعلم بوجوب النية يف الصالة. - 2
 

علم هللا عز وجل وهو متعلق جبميع املعلومات وَل  القدمي. فقدمي وحمدثالعلم ضرابن: 
علم اخللق وقد يكون ذلك ضرورَي  احملدثيوصف ذلك أبنه ضروري وَل مكتسب، و 

كل علم لزم املخلوق على وجه َل ميكنه دفعه عن نفسه   الضروريوقد يكون مكتسبا، ف
بشك وَل شبهة وذلك كالعلم احلاصل عن احلواس اخلمس اليت هي السمع والبصر 

والشم والذوق واللمس والعلم مبا تواترت به األخبار من ذكر األمم السالفة والبالد 
ائية وما حيصل يف النفس من العلم حبال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح وما الن

يعلمه من غريه من النشاط والفرح والغم والرتح وخجل اخلجل ووجل الوجل وما أشبهه 
كل علم يقع على نظر واستدَلل كالعلم حبدوث العامل   املكتسبمما يضطر إىل معرفته، و 

جوب الصالة وأعدادها ووجوب الزكاة وُنَصِبها وغري وإثبات الصانع وصدق الرسل وو 
 ذلك مما يعلم ابلنظر واَلستدَلل.

 
 الكالم

 
العلم شرع يف ابب الكالم و ما مقدمة الكتاب و مباحث األحكام و ملا فرغ املؤلف من 

 يتفرع عنه.
 الكالم يف اللغة: يطلق على عدة أمور، منها اخلط، كقول عائشة رضي هللا عنها: )ما و

 بني دفيت املصحف كالم هللا( والذي بني الدفتني هو اخلطوط.
وكذلك يطلق الكالم على اإلشارة، كقول الشاعر: إذا كلمتين ابلعيون الفواتر رددت 

عليها ابلدموع البوادر ومل يعلم الواشون ما كان بيننا وقد قضيت حاجتنا ابلضمائر 
                                               كذلك على ما يفهم من حال الشيء.  ، ويطلق الكالم

 وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي        َي دار عبلة ابجلواء تكلمي 



اجملروح، ومن كلم  مأخوذ من الكلم، وهو: اجلرح الذي يؤثر يف نفسو الكالم كذلك 
 فيسمى ذلك كالما. غريه فقد أثر يف قلبه بتفهيم غرضه ومقصده،

 
 تعريفه:
 لغة: اللفظ املوضوع ملعَن. الكالم

 واصطالحاً: اللفظ املفيد مثل: هللا ربنا وحممد نبينا.
 وأقل ما يتألف منه الكالم امسان، أو فعل واسم.

 مثال األول: حممد رسول هللا، ومثال الثاين: استقام حممد.
وواحد الكالم كلمة وهي: اللفظ املوضوع ملعَن مفرد وهي إما اسم، أو فعل، أو 

 حرف.
 

قاله  هو يف اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غري مفيداملؤلف   عرفهكما الكالم  
 ابن عقيل  يف شرحه لأللفية و قال أيضا:

والكلم: اسم جنس  واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف ألهنا إن دلت  »
بزمان فهي الفعل وإن مل على معَن يف نفسها غري مقرتنة بزمان فهي اَلسم وإن اقرتنت 

 تدل على معَن يف نفسها بل يف غريها فهي احلرف.
 والكلم: ما تركب من ثالث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد.

والكلمة: هي اللفظ املوضوع ملعَن مفرد فقولنا املوضوع ملعَن أخرج املهمل كديز وقولنا 
املصنف رمحه هللا تعاىل أن القول مث ذكر  مفرد أخرج الكالم فإنه موضوع ملعَن غري مفرد

يعم اجلميع واملراد أنه يقع على الكالم أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول 
وزعم بعضهم أن األصل استعماله يف املفرد مث ذكر املصنف أن الكلمة قد يقصد هبا 

لم يف الصدق الكالم كقوهلم يف َل إله إَل هللا كلمة اإلخالص وقد جيتمع الكالم والك
وقد ينفرد أحدمها فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كالم إلفادته معَن حيسن السكوت 

عليه وكلم ألنه مركب من ثالث كلمات ومثال انفراد الكلم إن قام زيد  ومثال انفراد 
 ه «الكالم زيد قائم



السكوت  عبارة عن اللفظ املفيد فائدة حيسنأما يف اصطالح النحويني فمعَن الكالم 
 «طوشيبا» قولناويشمل املهمل ك،  فاللفظ جنس يشمل الكالم والكلمة والكلم :عليها 

ومفيد أخرج املهمل وفائدة حيسن السكوت عليها أخرج الكلمة  أمحدواملستعمل ك 
وبعض الكلم وهو ما تركب من ثالث كلمات فأكثر ومل حيسن السكوت عليه حنو إن 

 جاءأو من فعل واسم ك "  سعيد أمحد من امسني حنو وَل يرتكب الكالم إَل هند جاءت
  ابن مالك رمحه هللا                  األلفيةصاحب " وكقول فريد

                                                                        كالمنا لفظ مفيد كاستقم
"استقم" فإنه كالم مركب من فعل أمر وفاعل مسترت والتقدير استقم أنت فاستغَن 

ابملثال عن أن يقول: "فائدة حيسن السكوت عليها فكأنه قال الكالم:هو اللفظ املفيد 
 فائدة كفائدة استقم".

 
 فاَلسم: ما دل على معَن يف نفسه من غري إشعار بزمن. /أ 

 
بل هي جمردة عنه مثال :  معَن يف نفسها وَل تقرتن بزمانهو الكلمة اليت تدل على ف

كل كلمة منها تدل على معَن يف نفسها  غري  «اإلسالم »و «األرض»و  «السماء»
 مقرتنة بزمن ما َل املاضي و َل املضارع و َل اَلستقبال...

اَلسم: ما دل على املسمى.والفعل: ما دل على حركة » قال بعض األصوليني:
 « من إثبات أو نفي أو أتكيد أو حنو ذلك. يف غريه املسمى.واحلرف: ما دل على معَن

 ه
 

 وهو ثالثة أنواع:
 األول: ما يفيد العموم كاألمساء املوصولة.

 الثاين: ما يفيد اإلطالق كالنكرة يف سياق اإلثبات.
 الثالث: ما يفيد اخلصوص كاألعالم.

 



 ميكن تلخيصها كاآليت: ينقسم اَلسم ابعتبارات شىت
                                                                                                                                                                                        اجلامد واملشتق :ينقسم اَلسم لنوعني رئيسيني مها:  ابعتبار اَلشتقاق و عدمه/1

هو ما مل يؤخذ من غريه وهو مرجتل وضع للدَللة على معَن بعينه )مثل:  :اَلسم اجلامد
                      مشس وزراعة()مجيع املصادر أمساء جامدة واسم املرة واسم اهليئة. 

                                                                                 :                    وهو على نوعني
 ضوأر و مساء ويشمل كل ما يدرك ابحلواس وله حيز يف الوجود )مثل:إنسان  :اسم ذات

(.                                                                                               
الدالة على  املصادرويشمل ما دل على معَن يدرك ابلذهن، ويشمل : اسم معَن

                                                                    .(وإرادة و رجولة و سآمة أحداث )مثل شجاعة
هو الذي يؤخذ من غريه ويدل على ذات وحيمل معَن وصفيا )مثل:دائم  :اَلسم املشتق

اسم الفاعل واسم املفعول وهو يشمل  (و مكتوب و احمليض و غضبان و احملراث وكتوم
                                                                                                 .الزمان واملكان اسم التفضيل وصيغ املبالغة واسم اآللة يوامس

                                                                                     :ابعتبار العدد/2
                                                                                               و جسر و لب. اَلسم الدال على واحد أو ما يف حكمه. كرجل وقوم وَتروهو : املفرد
لدال على اثنني بزَيدة ألف ونون أو َيء ونون على آخره مثل كتاابن هو اَلسم ا :املثَن

                                                                                      و محاران ومحارين وفتااتن و فتاتني... وكتابني
               هو اَلسم الدال على ثالثة فأكثر بزَيدة يف آخره أو بتغيري يف هيئة مفرده: اجلمع

مجع و رجال  و عشرون ملحق جبمع مذكر ساملمثل مسلمون و فالحون مجع مذكر سامل 
                                         .تكسري و مسلمات و قانتات مجع مؤنث سامل

                                                                          :وينقسم إىل اجلنسابعتبار /3
وهو اَلسم الدال على الذكور. مثل: رجل وسيد وصب وولد ومراهق وفىت  :اسم مذكر

                                                                                             و شيخ. وشاب
وآنسة وصبية وهو اَلسم الدال على اإلَنث. مثل: امرأة وست وسيدة : اسم مؤنث

                                                                      .وبنت ومراهقة وفتاة وشابة
                  .قياسي ومساعيوينقسم املؤنث إىل  أيضا حقيقي وجمازيوينقسم كالمها إىل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%AB


                                                                                    :من َنحية صرفية/3
م اَلسم من َنحية صرفية إىل :                                                           كما يُ َقسا

وهو اَلسم الذي ينتهي أبلف لينة َلزمة وتقدر عليه حركات اإلعراب  :اسم مقصور 
.                                                                           وعمىو الدنيا و الزَن الثالث. مثل عصا 

                                                                                           وهو اَلسم املعَرب الذي يف آخره مهزة قبلها ألف زائدة. مثل: مساء وزهراء :اسم ممدود
دة مكسور ما  :اسم منقوص وهو كل اسم معَرب يف آخره َيء َلزمة أصلّية غري ُمشدا

                                                                     و القاضي و الساعي. قبلها. مثل: الوادي، واملاضي
   وهو أّي اسم مل ُيشَمل يف األنواع الثالثة السابقة. مثل موسوعة ورجل: اسم صحيح

                                                                                     :أقسام أخرى
وهو اَلسم الدال على ثالثة فأكثر بال زَيدة أو تغيري وليس له واحد من : اسم اجلمع

                                                                             .لفظه. مثل: قوم ورهط
 .وهو على نوعني مجعي وإفرادي: اسم اجلنس

يدل على اجلمع، وهذه هي عادة أمساء أجناس احليواَنت  :اسم اجلنس اجلمعي
فأر، وللدَللة على الواحد  -مسك -شجر -َتر -عنب -تفاح -مثل: خنل والنبااتت،

 -مسكة -شجرة -َترة -عنبة -تفاحة -أو الواحدة منه تلحق آخره اتء التأنيث )خنلة
فأرة(. كما قد يدل على مفرده إبحلاق َيء النسب؛ كعرب وعرِب. وهذه هي القاعدة 

 .العامة، وهلا شواذ
 .لنب، عسل، ماء: دّل على الكثري والقليل من اجلنس، حنوهو ما  :إلفراديااسم اجلنس 

}ما عندكم :ما املوصولة  يف قوله تعاىل مثاله: «ما يفيد العموم كاألمساء املوصولة» قوله:
  قوله تعاىل: }وَل تؤمنوا إَل ملن تبع دينكم{يف وصولة و من املينفد وما عند هللا ابق{

 كالمها يفيدان العموم و غريمها من األمساء املوصولة تفيد ذلك.
فكلمة امرأة  جاءت امرأةمثاله :  « ما يفيد اإلطالق كالنكرة يف سياق اإلثبات.» :قوله

نكرة يف سياق اإلثبات تفيد اإلطالق و َل تفيد العموم و الفرق بينهما أن عموم العام 
                                                 مشويل و عموم اإلطالق بديل يشمل واحد غري معني.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3


فكلمة حممد اسم علم  ، حممد رسول هللا مثاله: « ما يفيد اخلصوص كاألعالم.» قوله:
 .يفيد اخلصوص 

 
 والفعل: ما دل على معَن يف نفسه، وأشعر هبيئته أبحد األزمنة الثالثة. /ب 

َهمْ »، أو أمر َك  «يَ ْفَهمُ »، أو مضارع ك  «َفِهمَ »وهو إما ماٍض ك    «.ِاف ْ
 والفعل أبقسامه يفيد اإلطالق فال عموم له.

ما يدل بنفسه على فهو  عند النحوينيأما  و ما دل على احلدث هو الفعل عند اللغويني
وينقسم الفعل  .الثالثة املاضي واحلال واملستقبل األزمنةحدث مقرتن وضعا أبحد 

                                                        :ماض ومضارع وأمر إىلابعتبار الزمن 
    قام ، أخذ ، بدأ، أعمل ، تفرق ، استخرج...                                                                                      مثال املاضي:

                         أقوم ، أتخذ ، يبدأ، نعمل ، تفرتقني ، تستخرجون....                                                                مثال املضارع:
 : قم ، خذ ، ابدأ، اعملوا ، تفرقي، استخرجا....مثال األمر

 

واحلرف: ما دل على معَن يف غريه، ومنه:                                                     /ج 
الواو: وأتيت عاطفة فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم، وَل تقتضي الرتتيب، وَل /1

 تنافيه إَل بدليل.
الفاء: وأتيت عاطفة فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم مع الرتتيب والتعقيب، وأتيت  /2

 سببية فتفيد التعليل
 الالم اجلارّة. وهلا معاٍن منها: التعليل والتمليك واإلابحة. /3
 على اجلارّة. وهلا معاٍن منها: الوجوب. /4
 

ل ، انتقل إىل القسم الثالث أَل وهو احلرف ، و أّخره بعدما فرغ املؤلف من اَلسم والفع
 عن اَلسم و الفعل لتأخر رتبته عنهما.



و احلرف َل يفيد معَن يف نفسه و إمنا يفيد يف غريه و عالمته عدمية فما َل يصدق على 
بكالم لإلمام أِب إسحاق الشريازي البحث  خنتم هذا . و اَلسم و َل الفعل يسمى حرفا

 حيث يقول :
 ب القول يف حروف املعايناب »

واعلم أن الكالم يف هذا الباب كالم يف ابب من أبواب النحو غري أنه ملا كثر احتياج 
الفقهاء إليه ذكرها األصوليون وأَن أشري إىل ما يكثر من ذلك إن شاء هللا تعاىل فمن 

 ذلك.
اَلستفهام من عندك ويدخل ذلك يف اَلستفهام والشرط واجلزاء واخلَب. وتقول يف من: 

ومن جاءك وتقول يف الشرط واجلزاء من جاءين أكرمته ومن عصاين عاقبته وتقول يف 
 اخلَب جاءين من أحبه وُيتص بذلك من يعقل دون من َل يعقل.

: تدخل يف اَلستفهام والشرط واجلزاء واخلَب تقول يف اَلستفهام أي شيء حتبه أي و
تقول أي رجل جاءين أكرمته، ويف اخلَب أيهم قام وأي شيء عندك، ويف الشرط واجلزاء 

 ضربته ويستعمل ذلك فيمن يعقل وفيما َل يعقل.
: تدخل للنفي والتعجب واَلستفهام تقول يف النفي: ما رأيت زيدا ويف التعجب ما و

زيدا. ويف اَلستفهام: ما عندك ويدخل يف اَلستفهام عما َل يعقل وقد  أحسنتقول: ما 
َماِء َوَما بَ َناَها{.قيل: أنه يدخل أ  يضا ملا يعقل كقوله تعاىل: }َوالسا

: تدخل َلبتداء الغاية والتبعيض والصلة تقول يف ابتداء الغاية سرت من البصرة من و
الدراهم وأخذت من علم فالن  وورد الكتاب من فالن ويف التبعيض تقول: خذ من هذه

 حد.ويف الصلة تقول ما جاءين من أحد، وما ابلربع من أ
: تدخل َلنتهاء الغاية كقولك ركبت إىل زيد وقد تستعمل مبعَن مع إَل أنه َل حتمل إىل و

على ذلك إَل بدليل كقوله عز وجل: }َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمَراِفِق{ واملراد به مع املرافق. وزعم 
ه قوم من أصحاب أِب حنيفة أنه يستعمل يف معَن مع على سبيل احلقيقة وهذا خطأ ألن

من درهم إىل عشرة مل يلزمه الدرهم العاشر وكذلك إذا  يا َل خالف أنه لو قال لفالن عل
 قال َلمرأته أنت طالق من واحد إىل ثالث مل تقع الطلقة الثالثة فدل على أنه للغاية.



: للجمع والتشريك يف العطف. وقال بعض أصحابنا: هي للرتتيب وهذا خطأ الواو و
ألنه لو كان للرتتيب ملا جاز أن يستعمل فيه لفظ املقارنة وهو أن تقول جاءين زيد 

وعمرو معاً كما َل جيوز أن يقال: جاءين زيد مث عمرو معا، وتدخل مبعَن رب يف ابتداء 
أي: ورب مهمه، ويف القسم تقوم مقام الباء تقول   ومهمه مغَبة أرجاؤه الكالم كقوله:

 وهللا مبعَن ابهلل.
: للتعقيب والرتتيب تقول: جاءين زيٌد فعمرو ومعناه جاءين عمرو عقيب زيد، الفاء و

 وإذا دخلت السوق فاشرت كذا يقتضي ذلك عقيب الدخول.
يكون بعده  : للرتتيب مع املهلة والرتاخي وتقول جاءين زيد مث عمرو ويقتضي أنمث و

 بفصل.
 : لالستفهام تقول: أكلت أم َل وتدخل مبعَن أو تقول: سواء أحسنت أم مل حتسن. أم و
: تدخل يف الشك للخَب تقول كلمين زيد أو عمرو، وتدخل يف التخيري يف األمر  أو و

 كقوله تعاىل:
َأْو ِكْسَوهُتُْم{  وقال بعضهم: يف }ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم 

النهي تدخل للجمع واألول هو األصح ألن النهي أمر ابلرتك كاألمر أمر ابلفعل فإذا مل 
 يقتض اجلمع يف األمر مل يقتض يف النهي.

: تدخل لإللصاق كقولك: مررت بزيد وكتبت ابلقلم وتدخل للتبعيض كقولك الباء و
فة رمحه هللا: َل تدخل للتبعيض وهذا غري مسحت ابلرأس. وقال أصحاب أِب حني

صحيح ألهنم أمجعوا على الفرق بني قوله أخذت قميصه وبني قوله أخذت بقميصه 
 فعقلوا من األول أخذ مجيعه ومن الثاين األخذ ببعضه فدل على ما قلناه.

: تقتضي التمليك وقال بعض أصحاب أِب حنيفة رمحه هللا: تقتضي اَلختصاص الالم و
لك وهذا غري صحيح ألنه َل خالف أنه لو قال هذه الدار لزيد اقتضى أهنا دون امل

ملكه فدل على أن ذلك مقتضاه، وتدخل أيضا للتعليل كقوله عز وجل: }لَِئالا َيُكوَن 
ٌة بَ ْعَد الرُُّسِل{  وتدخل للغاية فيه والصريورة كقوله عز وجل:  لِلنااِس َعَلى اَّللِا ُحجا

  ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن هَلُْم َعُدّواً َوَحَزًَن{.}فَاْلتَ َقطَُه آلُ 
 : لإلجياب كقوله لفالن علّي كذا ومعناه واجٌب.على و



 : للظرف تقول على َتٍر يف جراب ومعناه أن ذلك فيه.يف و
 : ظرف زمان تقول مىت رأيته.مىت و
معناه يف : ظرف للزمان إَل أن إذ ملا مضى تقول: أنت طالق إذ دخلت الدار إذا، و إذ و

 املاضي، وإذا للمستقبل تقول: أنت طالق إذا دخلت الدار ومعناه يف املستقبل.
وحىت: للغاية كقوله تعاىل: }َحىتا َمْطَلِع اْلَفْجِر{  وتدخل للعطف كالواو إَل أنه َل يعطف 
به إَل على وجه التعظيم والتحقري تقول يف التعظيم جاءين الناس حىت السلطان وتقول يف 

قري كلمين كل أحد حىت العبيد وتدخل ليبتدأ الكالم بعده كقولك: قام الناس حىت التح
 زيد قائم.

: للحصر وهو مجع الشيء فيما أشري إليه ونفيه عما سواه تقول إمنا يف الدار زيد إمنا و
 ه ملخصا «أي ليس فيها غريه، وإمنا هللا واحد أي َل إله إَل واحد.

 
 أقسام الكالم:

 
املؤلف الكالم لغة واصطالحا وبني أقسام الكلمة انتقل إىل بيان أقسام بعدما عرف 

 الكالم ابعتبار إمكان وصفه ابلصدق و الكذب و عدمها حيث قال رمحه هللا:
 

 ينقسم الكالم ابعتبار إمكان وصفه ابلصدق وعدمه إىل قسمني: خَب وإنشاء.
 فاخلَب: ما ميكن أن يوصف ابلصدق أو الكذب لذاته. - 1

؛ اإلنشاء؛ ألنه َل ميكن فيه «ما ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب»فخرج بقولنا: 
 ذلك، فإن مدلوله ليس خمَباً عنه حىت ميكن أن يقال: إنه صدق أو كذب.

؛ اخلَب الذي َل حيتمل الصدق، أو َل حيتمل الكذب ابعتبار «لذاته»وخرج بقولنا: 
 ثة أقسام:املخَب به، وذلك أن اخلَب من حيث املخَب به ثال

 ما َل ميكن وصفه ابلكذب؛ كخَب هللا ورسوله الثابت عنه. :األول
ما َل ميكن وصفه ابلصدق؛ كاخلَب عن املستحيل شرعاً أو عقاًل، فاألول: كخَب  :الثاين 

مدعي الرسالة بعد النب صّلى هللا عليه وسّلم، والثاين: كاخلَب عن اجتماع النقيضني  



احدة يف زمن واحد.                                  الثالث: كاحلركة والسكون يف عني و 
ما ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب إما على السواء، أو مع رجحان أحدمها، كإخبار 

 شخص عن قدوم غائب وحنوه.
 

مأخوذة من اخلبار وهي األرض الرخوة ألن اخلَب يثري الفائدة   :األخبار مجع خَب وهو لغة
 بار تثري الغبار إذا قرعها احلافر وحنوه.كما أن األرض اخل

 وهو قسم من أقسام الكالم، وقد يستعمل يف غري القول كما قيل.
 ختَبك العينان ما القلب كامت

وتعريف اخلَب من حيث هو: ما حيتمل الصدق والكذب لذاته، أي أن احتماله هلما من 
األول كخَب هللا تعاىل حيث كونه خَباً وقد يقطع بصدق اخلَب أو كذبه ألمر خارجي ف

والثاين كاخلَب عن احملاَلت كقول القائل "الضدان جيتمعان " فال ُيرج بذلك عن كونه 
 خَبًا.

حنو: العلُم َنفٌع . « مدلولُه يف اخلارِج بدون النطِق به هو ما يتحّققُ » :و قيل يف تعريفه
مل  تلفظَت ابجلملِة السابقة أمْ النفِع للعلم، وتلَك الصفُة َثبتٌة له، سواٌء  فقد أثبتنا صفةَ 

 .تتلفظْ 
أنَت حتكي ما اتفَق عليه الناُس  ألنا نفَع العلِم أمٌر حاصٌل يف احلقيقِة والواقِع، وإمنا

 .العقوُل، بدوِن نظرٍ إىل إثباٍت جديدٍ  قاطبًة، وقَضْت به الشرائُع، وهديْت إليه
 ،واملراُد بكذبِه عدُم مطابقتِه له، ُمطابقُته للواقِع ونفِس األمر واملراُد: بصدِق اخلَب

املفهومِة من تلك  فجملُة: العلُم َنفٌع  إن كانْت نسبُته الكالمياةُ )وهي ثبوُت النفعِ 
وإَل « فصْدقٌ »يف اخلارِج والواقِع  اجلملِة( مطابقًة للنسبِة اخلارجّيِة  أي موافقًة ملا

 يسْت مطابقًة وموافقًة للنسبِة اخلارجيةِ الكالميُة ل فنسبتهُ « اجلهُل َنفعٌ »، حنو « فكِذبٌ »
واخلَب يطلق عند احملدثني على ما أضيف إىل النب صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل 

 أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي.
َصاِر اْلَكاَلِم يف يرون النَُّحاِة َوَأْهِل اْلبَ َياِن قَاِطَبًة  مجهور اْعَلْم َأنا و   شاءاخلَب و اإلن احنِْ

ٌب َوَقَسٌم  هي: َواداَعى قَ ْوٌم َأنا َأْقَساَم اْلَكاَلِم َعَشَرةٌ  ِنَداٌء َوَمْسأََلٌة َوَأْمٌر َوَتَشفٌُّع َوتَ َعجُّ



 .َوَشْرٌط َوَوْضٌع َوَشكٌّ َواْسِتْفَهامٌ 
 .َوِقيَل: ِتْسَعٌة إبِِْسَقاِط اَِلْسِتْفَهاِم ِلُدُخوِلِه يف اْلَمْسأََلةِ 

 .انَِيٌة إبِِْسَقاِط التاَشفُِّع ِلُدُخوِلِه ِفيَهاَوِقيَل: مثََ 
كِّ أِلَناُه ِمْن ِقْسِم اخْلَََبِ  َعٌة إبِِْسَقاِط الشا  .َوِقيَل: َسب ْ

 .ِهَي ِستاٌة َخََبٌ َواْسِتْخَباٌر َوَأْمٌر َوهَنٌْي َوِنَداٌء َوََتَنٍّ  :َوقَاَل اأْلَْخَفشُ 
 .َوَأْمٌر َوَتْصرِيٌح َوطََلٌب َوِنَداءٌ َوقَاَل: بَ ْعُضُهْم مَخَْسٌة َخََبٌ 

 .َوقَاَل: قَ ْوٌم َأْربَ َعٌة َخََبٌ َواْسِتْخَباٌر َوطََلٌب َوِنَداءٌ 
ْنَشاِء . :َوقَاَل َكِثريُونَ   َثاَلثٌَة َخََبٌ َوطََلٌب َوِإْنَشاٌء َواْلُمَحقُِّقوَن َعَلى ُدُخوِل الطاَلِب يف اإْلِ

 أِلَناُه َضُروِريٌّ  : لُِعْسرِِه َوِقيلَ يعّرفُ اخْلَََبِ َفِقيَل: ََل  تعريف َوَقِد اْختَ َلَف النااُس يف 
هِ  قَاَل اْلَقاِضي أَبُو َبْكٍر َواْلُمْعَتزَِلُة: اخْلَََبُ اْلَكاَلُم الاِذي َيْدُخُلُه . و تعريفه َواأْلَْكثَ ُر َعَلى َحدِّ

ْدُق َواْلَكِذبُ  اَّللِا تَ َعاىَل فَِإناُه ََل َيُكوُن ِإَلا  َعَلْيِه َخََبُ  ْوِردَ فَأُ  كما ذكر املؤلف...  الصِّ
 َصاِدقًا.

يَراِد اْلَمْذُكوِر  َوقَاَل أَبُو احْلََسِن .َوِقيَل: الاِذي َيْدُخُلُه التاْصِديُق والتكذيب وهو َساملٌ ِمَن اإْلِ
 :ِه حَنُْو"ُقْم" فَِإناُه َيْدُخُل يف احْلَدِّ َوِقيلَ َكاَلٌم يُِفيُد بنفسه نسبة فَُأوِرَد َعَليْ   كاخلَب هو  اْلَبْصِريُّ 

 اْلَكاَلُم اْلُمِفيُد بِنَ ْفِسِه ِإَضاَفَة َأْمٍر ِمَن اأْلُُموِر ِإىَل َأْمٍر ِمَن اأْلُُموِر نَ ْفًيا َأْو ِإثْ َبااتً 
ر نفَوِقيَل: اْلَقْوُل اْلُمْقَتِضي ِبَصِرحِيِه ِنْسَبَة َمْعُلوٍم ِإىَل معلوم ابل : نو ي واإلثبات وقال اْلُمَتَأخِّ

ْنَشاُء َما حَيُْصُل َمْدُلولُُه يف اخْلَارِِج اِبْلَكاَلِم َواخْلَََبُ ِخاَلفُهُ   .اإْلِ
 فائدة بالغية

 : األصُل يف اخلَب أن يلَقى ألحِد غرضنيِ 
ى إماا إفادُة املخاطِب احلكَم الذي تضمنْتُه اجلملُة، إذا كان جاهالً له، /أ هذا  ويسما

. « إمنا األعمال ابلنيات» وسلم  صلى هللا عليه-حنو قوِل الناِبِّ « فائدُة اخلَبِ » النوع ُ 
 احلديث

أخَفى  لرجلكما تقوُل  وإماا إفادُة املخاطِب أنا املتكلَم عاملٌ أيضاً أبنُه يعلُم اخلََب،/ب
ى هذا  .رآنالق حفظتآخَر: أنَت  وعلمَته من طريقٍ   حفظه للقرآن الكرميعليَك  ويسما

 .ألنه يلزمُ  يف كلِّ خٍَب أن يكوَن املخََبُ به عنده علٌم أو َظن بهِ  ، «َلزَم الفائدةِ » النوُع 



وقد ُيرُج اخلَُب عن الغرضنِي السابقنِي إىل أغراٍض أخرى ُتستفاُد ابلقرائَن، ومْن سياِق 
 .الكالمِ 

 :أمهها
 . إىل عفِو رِبِّ ، حنو: إين فقرٌي اَلسرتحاُم واَلستعطافُ  /1
 ، حنو قول الشاعرحتريُك اهلمِة إىل ما يلزُم حتصيُله/2

 َسلي إْن جهلِت النااَس عناا وعنكُم ... وليَس سواٌء عاملٌ وجُهولُ 
السالُم : )َربِّ  حنو قولِه تعاىل على لسان النب زكرَي عليه إظهاُر الضعِف واخلشوِع، /3

 [4مرمي/] (ِإيّنِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ 
سِر على شيٍء حمبوبٍ /4 عليها السالُم :  حنو قوله تعاىل على لسان أمِّ مرميَ  إظهاُر التحُّ

 [36]آل عمران/ ()َربِّ ِإيّنِ َوَضْعتُ َها أُنْ َثى
َجاَء احْلَقُّ َوزََهَق اْلَباِطُل  ، حنو قوله تعاىل : )َوُقلْ إظهاُر الفرِح مبقبٍل ، والشماتِة مبدبرٍ /5

 ]81اإلسراء/] (اِطَل َكاَن زَُهوقًاِإنا اْلبَ 
 . : الشمُس طالعةٌ نائمكقولِك: لل  التوبيخُ /6
َيْسَتِوي َأْصَحاُب النااِر  حنو قوله تعاىل :} ََل  - التاذكرُي مبا بني املراتِب من التافاوتِ  /7

[، وحنو قولنا : 21 ،20({ ]احلشر/20اجْلَناِة ُهُم اْلَفاِئُزوَن ) َوَأْصَحاُب اجْلَناِة َأْصَحابُ 
  (.الكافر املؤمن ويستوي  )َل

أَبْ َغُض احْلاََلِل ِإىَل » : أنه قالصلى هللا عليه وسلام  روي عن النب حنو – التحذيرُ  /8
 .«اَّللِا الطااَلُق 

 . «َأََن َسيُِّد َوَلِد آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة » حنو قوِل النب صلى هللا عليه وسلم :  الفخرُ /9
 :كقول النابغةِ املدُح   /10

 فِإناَك مَشٌْس واملُُلوُك َكواِكٌب ... ِإذا طََلَعْت مَلْ يَ ْبُد ِمْنهنا َكوَْكبُ 
 .واملرجُع يف معرفة ذلك إىل الذوِق والعقِل السليمِ  -ألغراٍض أخرى  يتوقد َي

 
واإلنشاء: ما َل ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب، ومنه األمر والنهي. كقوله  - 2

[ وقد يكون الكالم 36تعاىل: }َواْعُبُدوا اَّللاَ َوَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا{ ]النساء: من اآلية 



خَباً إنشاء ابعتبارين؛ كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت، فإهنا ابعتبار دَللتها 
 يف نفس العاقد خَب، وابعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. على ما

 وقد َييت الكالم بصورة اخلَب واملراد به اإلنشاء وابلعكس لفائدة.
مثال األول: قوله تعاىل: }َواْلُمطَلاَقاُت َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َثالثََة قُ ُروٍء{ ]البقرة: من اآلية 

واملراد هبا األمر، وفائدة ذلك أتكيد فعل املأمور [ فقوله: يرتبصن بصورة اخلَب 228
 به، حىت كأنه أمر واقع، يتحدث عنه كصفة من صفات املأمور.

ومثال العكس: قوله تعاىل: }َوقَاَل الاِذيَن َكَفُروا لِلاِذيَن آَمُنوا اتاِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل 
بصورة األمر واملراد هبا « ولنحمل»[ فقوله: 12َخطَاََيُكْم{ ]العنكبوت: من اآلية 

 اخلَب، أي: وحنن حنمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء املخَب عنه منزلة املفروض امللزم به.
 

 .اإلجيادُ  و هو لغةً مل يعرف املؤلف اإلنشاء 
والتمينِّ والنداِء  اَلصطالِح: ما َل حيتمُل صدقاً وَل كذابً، كاألمِر والنهِي واَلستفهامِ  ويف

أن يقاَل لك: صادٌق أو كاذٌب، نعْم  ( َل يصحُّ اغفر يلوغريها، فإنَك إذا قلَت: )الّلُهما 
 .الضمينِّ املستفاِد من الكالِم، وهو أنَك طالٌب للمغفرةِ  يصحُّ ذلك ابلنسبِة إىل اخلَبِ 
 .ظَت بهِ َل حيصُل مضمونُه وَل يتحقُق إَل إذا تلف تعريف آخر لإلنشاء: هو ما

، وطلُب  :الفعِل يف: افَعْل، وطلُب الكفِّ يف َلَ تَ ْفَعْل، وطلُب احملبوِب يف فطلبُ  الاتَمينِّ
النِّداء،كلُّ ذلك ما حصَل إَل بنفِس الّصيِغ  الفهم يف: اَلستفهاِم، وطلُب اإلقباِل يف

 .املتَلفِظ هبا
                 « وابلعكس لفائدة. وقد َييت الكالم بصورة اخلَب واملراد به اإلنشاء »:  قوله

َع ِإْطاَلُق اخْلَََبِ َعَلى الطاَلِب َأْمًرا َأْو هَنًْيا َأْو ُدَعاًء ُمَباِلَغًة يف احلَْثِّ َعَلْيِه َحىتا َكأَناُه َوقَ مثال 
َوَعْكُسُه، حَنُْو: }اتاِبُعوا  َوَأْخََبَ َعْنُه حَنُْو: }َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن{ }َواْلُمطَلاَقاُت َيرَتَباْصَن{

َا يَرُِد  ُْم َلَكاِذبُوَن{ َواْلَكِذُب ِإمنا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم{ أي وحنن حاملون بدليل }َوِإهنا
أي: حنن نتكفل بنفقتك .  (سر معنا و لنتكفل بنفقتك).و كقولنا : َعَلى اخْلَََبِ 

                                       من ابب اجملاز.والبالغيون جيعلون هذين األسلوبني 
 



 احلقيقة واجملاز:
 

بعدما فرغ املؤلف من بيان أقسام الكالم من حيث إمكان وصفه ابلصدق والكذب 
  ان أقسامه من حيث اَلستعمال . قال رمحه هللا:شرع يف بي

 
 وينقسم الكالم من حيث اَلستعمال إىل حقيقٍة وجماٍز.

 
طالب العلم خصوصا و القارئ عموما أن تقسيم الكالم إىل حقيقة و جماز ليس ليعلم 

 :متفقا عليه بني العلماء
 تقسيم ثالثة آراء: هذا يف حيث هلم

 قد جنح  منع هذا التقسيم أصال وأنه َل جماز َل يف القرآن وَل يف اللغة العربية، و -1
 منتصرا له شيخ اإِلسالم ابن تيميةهذا القول اختار  إىل ذلك أبو إسحق اإِلسفرائيين و

قال: إن تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز اصطالح حادث بعد حيث  اإِلميان  هيف كتاب
انقضاء القرون الثالثة مل يتكلم به أحد من الصحابة وَل التابعني هلم إبحسان وَل أحد 

لشافعي بل وَل من األئمة املشهورين يف العلم كمالك والثوري واألوزاعي وأِب حنيفة وا
تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل: اخلليل وسيبويه وأِب عمرو بن العالء وحنوهم إىل أن 

وهذا الشافعي هو أول من جرد الكالم يف أصول الفقه مل يقسم هذا التقسيم وَل  :قال
و قد فصل يف كتابه اآلنف الذكر املسألة أميا تفصل فلريجع تكلم بلفظ احلقيقة واجملاز.

كتابه و كذلك تلميذه ابن القيم اجلوزية انتصر هلذا القول و أنكر اجملاز و جعله من إىل  
 الطواغيت و أبطله من ستني وجها.

منع وجود اجملاز يف القرآن دون اللغة ونسبه يف كتاب اإلميان إىل أِب احلسن اجلزري  -2
بن علي الظاهري منداد من املالكية وإىل داود  وابن حامد من احلنابلة وحممد بن خويز

 و كأن هذا القول وسط بني الرأيني اآلخرين ورغم ذلك فيه ما فيه. وابنه أِب بكر.
وقوع اجملاز يف اللغة ويف القرآن وهو قول القاضي أِب يعلى وابن عقيل وأِب اخلطاب  -3

وغريهم من احلنابلة ورجحه ابن قدامة يف روضة الناظر ونسبه الزركشي يف كتابه الَبهان 



بل كثري من أصحاب املذاهب األخرى من احلنفية و علوم القرآن إىل اجلمهور يف 
املالكية و الشافعية قد اختاروا هذا القول وانتصروا له مستدلني أبدلة كثرية سيأيت ذكر 

 بعضها.
و  و حىت نثري املوضوع ، لنذكر طرفا مما استدل به املانعون للمجاز و القائلون به

 :فمنها قوهلم ، اجمليزين لهأبدلة لنستهل البحث 
أن القرآن عرِب نزل بلغة العرب، قال تعاىل:)ِإَنا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآًَن َعَربِيًّا( ،  الدليل األول:

العرب يدخلها اجملاز، فيكون القرآن قد اشتمل على  وقال: )بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنٍي( ، ولغة
 أن لغة العرب يدخلها اجملاز هو: وقوعه فيها،الدليل على  و نزل بلغتهم. اجملاز؛ ألنه

للرجل البليد، و " البحر  فاستعمل العرب لفظ " األسد " للرجل الشجاع، و " احلمار "
 احلرب على ساق "، وقال الشاعر: " للرجل العامل، وقوهلم: " قامت

 كر الغداة ومر العشي  ...أشاب الصغري وأفَن الكبري 
والليايل، وهذا َل شك يف أنه  الشيب، واإلفناء إىل تعاقب األَيمفهنا نسب الشاعر فعل 

 واألمثلة على ورود اجملاز يف لغة العرب كثرية َل تكاد حتصى. جماز.
أن العرب عَبوا عن الرجل  اَلعرتاض األول: قد اعرتض على هذا الدليل ابعرتاضني:و 

 يقي.وعن البليد ابحلمار، ولكن هذا التعبري حق الشجاع ابألسد،
قال: "  أبن هذا َل يصح؛ ألنه لو كان حقيقة فيه: لكان إذا و أجاب املثبتون للمجاز

الذي يسبق إىل الفهم: الرجل  رأيت محاراً " أنه َل يسبق إىل فهمه احلمار املعهود، بل
سبق فهمه إىل احليوان البهيم دلا على أنه جماز يف  البليد واحلمار املعهود معا.، فلما

بدون  وأيضا: أنه ملا احتاج إىل قرينة دلا على أنه جماز؛ ألن احلقيقة تفهم ليد،الرجل الب
 قرينة.

ت مجيع األشياء، فال حنتاج اَلعرتاض الثاين: إىل اجملاز، فلم يعَب به  احلقيقة قد عما
 عبثاً. القرآن؛ ألنه َل يفيد، وابلتايل يكون

 عنه أبَن َل ُنَسلُِّم أبن اجملاز َل فائدة فيه، بل فيه فوائد و أجاب املثبتون
 :ة ذكروا منهاكثري 



فمثالً لو قال: " هذا حبر  أن الكالم ابجملاز أبلغ وأفصح من الكالم ابحلقيقة أحياَنً، / 1
 " يريد مدح آخر، أبلغ وأفصح من قوله:" هذا رجل عامل جبميع العلوم ".

قال: " هذا الرجل أسد "  فيد اَلختصار يف الكالم، فمثالً لوأن الكالم يف اجملاز ي / 2
وكذلك إذا أراد أن يصف  األسد يف الشجاعة ". أخصر من قوله: " هذا الرجل يشبه

يقول: "سل عين علياً كيف فعلت وقتلت "، وهلذا  نفسه يقول: " سل عين سيفي "، وَل
 واسأل أهل القرية " مع أنه هو)َواْسَأِل اْلَقْريََة( ، ومل يقل: "  قال تعاىل:

 املقصود، وذلك َلختصار الكالم.
"اخلراءة "، فإنه حقيقة يف  أن الكالم يف اجملاز فيه جتنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ / 3

الشارع إىل ذكر الغائط، أو قضاء احلاجة وهي  اخلارج املعتاد من اإلنسان، فعدل عنه
  جماز.

الشيء بالف ما وضع له،  أن اجملاز وقع وورد يف القرآن، حبيث يذكر الدليل الثاين:
 استعارة، أو تقدمي، أو أتخري، من ذلك: وهو إما زَيدة، أو نقصان، أو

القرية؛ َلمتناع توجيه السؤال  قوله تعاىل: )َواْسَأِل اْلَقْريََة( ، فإن املراد: واسأل أهل / 1
 إىل نفس القرية.

 جيوز أن َيذن اَّللا تعاىل للقرية أن جتيبهم.اعرتض أحدهم فقال: 
أخرجه خمرج اخلَب،  عن ذلك: أبن اَّللا مل ُيرج ذلك خمرج املعجزة، وإمنا و أجاب املثبتون

القرية، مما يدل على ذلك قوله تعاىل:  وكل موضع يف القرآن ذكر قرية فاملراد به أهل
بْ َناَها َعَذااًب ُنْكًرا )وََكأَيِّْن ِمْن قَ ْريٍَة َعَتْت َعْن َأْمِر رَ  َناَها ِحَسااًب َشِديًدا َوَعذا َا َوُرُسِلِه َفَحاَسب ْ هبِّ

حساابً شديدًا،  ومعروف أن نفس القرية ما عتت عن أمر رهبا، وأهنا َل حتاسب ( ،8)
 وَل تعذب، وإمنا املراد أهل القرية.

2 / ، ) لِّ ومعلوم أن الذل ليس له جناح  من ذلك قوله تعاىل: )َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّ
 حقيقة، فاستعاره له.

3 / ، ) َقضا ومعروف أن اجلدار َل إرادة له؛  ومن ذلك قوله تعاىل: )ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَ ن ْ
وأريد به امليل القائم  شعور، فاستعار اإلرادة للجدار، ألن اإلرادة يوصف هبا من كان له

 ابجلدار.



يطلق على  -حقيقة  -والغائط  ومن ذلك قوله: )َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط( / 4
 اإلنسان من األذى ابملكان استعارة. املنخفض من األرض، ومسي ما ُيرج من

ًبا( والرأس َل يشتعل. / 5  ومن ذلك قوله: )َواْشتَ َعَل الراْأُس َشي ْ
 ومن ذلك قوله: )َوُأْشرِبُوا يف قُ ُلوهِبُِم اْلِعْجَل( واملقصود:حب العجل. / 6
ُنا َأْضَلْلَن َكِثريًا ِمَن النااِس( / 7 ومعروف أن األصنام نفسها َل  ومن ذلك قوله: )َربِّ ِإهنا

 تضل أحداً.
اللفظ يف تلك اآلَيت  اعرتض بعضهم على ذلك بقوله: إَن نسلم أن هللا قد استعمل يف

 وإمنا زَيدة، ونقصان، واستعارة، وتقدمي، وأتخري. غري ما وضع له، ولكن َل نسميه جمازًا،
 عنه أبَن نسميه جمازًا؛ لصدق تعريف اجملاز عليه، وأنتم َل أجاب املثبتون

فال  -فقط  -واللفظ  تسمونه بذلك، وتسمونه ابسم آخر، فيكون اخلالف يف التسمية
 ذن.خالف بيننا وبينكم إ

القول األول وهم املثبتون للمجاز و هناك أدلة أخرى هذا جممل ما استدل به أصحاب 
 أعرضنا عنها اختصارا .

أما أصحاب القول الثالث و النافني للمجاز فقد أجابوا على األدلة السابقة و غريها 
للشيخ حممد األمني الشنقيطي  أبدلة كثرية و لنتقتصر على كالم نفيسواستدلوا بدورهم 

منع جواز اجملاز يف »رمحه هللا فقد استفاض يف دحض أدلة املخالف يف كتابه املسمى 
 :يف كتاب املذكرة  حيث قال رمحه هللا «املنزل للتعبد و اإلعجاز

قد بينا أدلة منعه يف القرآن يف رسالتنا املسماة منع جواز اجملاز يف املنزل للتعبد  »
يف ذلك أن مجيع القائلني ابجملاز متفقون على أن من  األدلةومن أوضح  واإلعجاز

الفوارق بينه وبني احلقيقة أن اجملاز جيوز نفيه ابعتبار احلقيقة، دون احلقيقة فال جيوز نفيها، 
هو رجل شجاع، والقول يف  وإمناليس أبسد  فتقول ملن قال رأيت أسداً على فرسه، هو

أن يف القرآن ما جيوز نفيه، وهو ابطل قطعاً، وهبذا الباطل توصل  القرآن ابجملاز يلزم منه
صلى هللا  املعطلون إىل نفي صفات الكمال واجلالل الثابتة هلل تعاىل يف كتابه وسنة نبيه 

، بدعوى أهنا جماز كقوهلم يف استوى استوىل. وقس على ذلك غريه، من عليه وسلم 



ت اليت ذكرها املؤلف فال يتعني يف شيء منها نفيهم للصفات عن طريق اجملاز. أما اآلَي
 أنه جماز.

ن كان كالم إأما قوله: " واخفض هلما جناح الذل " فليس املراد به أن للذل جناحاً و 
العالمة ابن القيم رمحه هللا يقتضيه، وظن أبو َتام أنه معَن اآلية ملا قيل له صب يف هذا 

 من ماء املالم يعين قوله: اإلَنء
 صب قد استعذبت مات بكائي ... فإنينَل تسقين ماء املالم 

هات ريشة من جناح الذل، حىت أصب لك من ماء املالم، بل املراد ابآلية  :فقال
املوصوف إىل صفته، أي  إضافةالكرمية كما يدل عليه كالم مجاعة أهل التفسري أهنا من 

حامت  :كالم العرب قوهلمواخفض هلما جناحك الذليل هلما من الرمحة، ونظريه من  :
ألن البطش  اإلنسانووصف اجلناح ابلذل مع أنه صفة  ،ابجلود املوصوف :اجلود، أي

يظهر برفع اجلناح، والتواضع واللني يظهر بفضه، فخفضه كناية عن لني اجلانب كما 
 قال:

 فال تك برفعه أجدَل ...وأنت الشهري بفض اجلناح 
عذاب اهلون" أي املطر املوصوف أبنه يسوء من وقع ونظريه يف القرآن " مطر السوء" و 

لبعض  اإلنسانصفة  وإضافةعليه، والعذاب املوصوف بوقوع اهلون على من نزل به، 
أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب 

حب الناصية اليت هي مقدم خاطئة " واملراد صا اجلناح، ونظريه قوله تعاىل: " َنصية كاذبة
شعر الرأس، وقوله تعاىل " وجوه يومئذ خاشعة عاملة َنصبة " مع أن تلك الصفات 
ألصحاب الوجوه وقوله تعاىل " واسأل القرية" فيه حذف مضاف، وحذف املضاف 

 املضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده يف اخلالصة بقوله: وإقامة
 إذا ما حذفا اإلعرابعنه يف  ...ف َييت خلفا وما يلي املضا

واملضاف احملذوف مدلول عليه بدَللة اَلقتضاء، وهي عند مجاهري األصوليني، دَللة 
اَللتزام وليست من اجملاز عندهم، كما هو معروف يف حمله، وقوله "جداراً يريد أن ينقض 

 إراداتن للجمادات يف اآلية على حقيقتها أل اإلرادةَل مانع من محل  إذ" َل جماز فيه، 
حقيقية يعلمها هللا جل وعال، وحنن َل نعلمها ويوضح ذلك حنني اجلذع الذي كان 



 إرادةَنشئ عن  وذلك احلنني صلى هللا عليه وسلم  ملا حتول عنه إىل املنَب ُيطب عليه 
ألعرف  ينإ :قال صلى هللا عليه وسلم مسلم أن النب يعلمها هللا وقد ثبت يف صحيح

يعلمها هللا وحنن َل نعلمها كما  إرادةيسلم علي يف مكة وسالمه عليه، عن  حجراً كان
يسبح حبمده ولكن َل تفقهون  إَلن من شيء إصرح تعاىل بذلك يف قوله جل وعال " و 

تسبيحهم " فصرح أبننا َل نفقهه، وأمثال ذلك كثرية يف الكتاب والسنة، وكذلك َل مانع 
تطلق يف اللغة على معناها املعروف والسنة، وكذلك َل مانع من كون  اإلرادةمن كون 

كون معَن يف إليهتطلق يف اللغة على معناها املعروف، وعلى مقاربة الشيء وامليل  اإلرادة
اجلدار، ميله إىل السقوط وقربه منه، وهذا أسلوب عرِب معروف، ومنه قول  إرادة

 الراعي:
 َقِلَق ْت بِ ِه هاماهُتَ اف  ي َمْهَم  ٍة 

                                                                                                قَ لَ  َق الُفئُ  وِس إَذا أَرْدَن ُنُص  وَل 

 وقول اآلخر:
 ويعدل عن دماء بين عقيل ...يريد الرمح صدر أِب براء 

اسم احملل على  إطالقجماز فيه، بل  كم من الغائط" َلوكذلك قوله " أو جاء أحد من
احلال فيه وعكسه، كالمها أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية، وكالمها حقيقة يف 

اسم  إطالقحمله، كما أقروا بنظريه يف أن نسخ العرف للحقيقة اللغوية َل مينع من 
وجزاء سيئة سيئة مثلها " وقوله  احلقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية، وكذلك قوله تعاىل "

" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه " اآلية.َل جماز فيه، وبذلك اعرتف أكثر علماء 
ومعلوم أن اجملاز من فن  املشاكلة،البالغة، حيث عدوا هذا النوع من البديع ومسوه ابسم 

 ن املشاكلة من البديع كقوله:إالبيان، َل من فن البديع، فأكثرهم قالوا 
 قلت اطبخوا يل جبة وقميصاً  ... هد لك طبخقالوا اقرتح شيئاً جنُِ 

واحلق أن هذا أسلوب من أساليب اللغة، ومنه اآليتان، نعم زعم قوم من علماء البالغة 
أن املشاكلة من عالقات اجملاز املرسل، فسموا ما استعمل يف غري معناه عندهم 

بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معَن للمشاكلة جمازًا، وأما تفسريه " يؤذون هللا" 
هللا كفرهم به وجعلهم له األوَلد والشركاء، وتكذيبهم رسله. ويوضح ذلك  إيذاءهم



يدعون له ولداً وأنه ليعافيهم  إهنمصَب على أذى يسمعه " من هللا أحديث )ليس أحد 
ازًا، كما هو ويرزقهم( ، وأكثر املتأخرين على أن يف اآلَيت اليت ذكرها املؤلف جم

معروف، وقد بينا منع القول ابجملاز يف القرآن يف رسالتنا اليت ألفناها يف ذلك، وقول 
على وجه يصح،  األصلياملؤلف يف تعريف اجملاز، وهو اللفظ املستعمل يف غري موضعه 

يعين بقوله على وجه يصح أن تكون هناك عالقة بني املعَن األصلي واملعَن اجملازي، وأن 
 إَلاملعَن األصلي، وتعريفه للمجاز َل يدخل فيه  مث أيضاً قرينة صارفة عن قصدتكون 

اثنان من أنواع اجملاز األربعة، ومها اجملاز املفرد وهو عندهم الكلمة املستعملة يف غري ما 
ن كانت املشاهبة  إوضعت له لعالقة مع قرينة صارفة عن قصد املعَن األصلي، والعالقة 

يرمي مسي هذا النوع من اجملاز استعارة، وحد اَلستعارة جماز عالقته كقولك رأيت أسداً 
ازاً مفرداً ن كانت عالقته غري املشاهبة كالسببية واملسببية وحنو ذلك مسي جمإاملشاهبة، و 

 :مرسالً كقول الشاعر
 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر ...مل أرعك بضرة  إنأكلت دماً 

مرسالً عالقته السببية ألن الدية املعَب عنها ابلدم سببها الدم أطلق الدم وأراد الدية جمازاً 
 وهي مسبب له.

الثاين من النوعني الذين دخال يف كالمه، اجملاز املركب وضابطه أن يستعمل كالم مفيد يف 
معَن كالم مفيد آخر، لعالقة بينهما وَل نظر فيه إىل املفردات، فقد تكون حقائق لغوية، 

كانت   إنيكون بعضها جمازاً وبعضها حقيقة، وعالقته  فردة، وقدوقد تكون جمازات م
املشاهبة فهو استعارة َتثيلية، ومنها مجيع األمثال السائرة واملثل حيكي بلفظه األول، 

فرصته جاء  إمكانفات  نأفرصته، مث بعد  إمكانومثاله قولك ملن فرط يف أمر وقت 
من َتيم خطبها رجالن أحدمها كبري  امرأةأن  :يطلبه )الصيف ضيعت اللنب( وأصل املثل

يف السن وله مواشي كثرية، والثاين شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشاب، وكانت 
اخلطبة زمن الصيف، مث طلبت بعد ذلك من الكبري الذي ردت خطبته لبناً فقال هلا: 

ن  إو ، )الصيف ضيعت اللنب( وهذا اَلستعمال لعالقة املشاهبة، بني جمموع الصورتني 
هواي مع الركب اليمانيني  مسي جمازاً مركباً مرسالً كقوله:كانت عالقته غري املشاهبة، 

 جنيب وجثماين مبكة موثق ... ... ... ...مصعد



ن ما أخَب به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف أل إنشاءفالبيت كالم خَبي أريد به 
مل يقصد هبذا اخلَب  ألنهر والتأسف، وهو جماز مركب مرسل، عالقته السببية سالتح

فائدة اخلَب، وَل َلزم فائدته، والنوعان اللذان مل يدخال يف كالمه مها اجملاز العقلي وجماز 
 النقص والزَيدة.

ند خاصة َل يف لفظ املسند إليه وَل املس اإلسنادأما اجملاز العقلي عندهم فالتجوز فيه يف 
وسواء فيه كاَن حقيقتني لغويتني أو جمازين مفردين أو أحدمها حقيقة والثاين جمازاً ألن 

 كقول املؤمن )أنبت الربيع البقل( فالربيع  اإلسنادالتجوز فيه يف خصوص 
إىل الربيع  اإلنبات إسنادهو يف  إمناالبقل كالمها مستعمل يف حقيقته، والتجوز  وإنبات

املتكلم وكذلك هو يف الواقع وأنكر اجملاز العقلي السكاكي ورده  جل وعال عند هللاوهو 
 إىل اَلستعارة املكنية، وأما جماز النقص عندهم )واسأل القرية(

وهذا املثال ذكره املؤلف مع أنه مل يدخل يف تعريفه للمجاز، ألن مجيع ألفاظه مستعملة 
ل جماز الزَيدة عندهم عراب، ومثافيما وضعت له، والتجوز من جهة احلذف املغري لإل

يف كتاب هللا جمازاً  إنوقد بينا أنه َل ينبغي للمسلم أن يقول ، ليس كمثله شيء 
هي أساليب عربية تكلمت جبميعها العرب،  وإمنا والتحقيق أن اللغة العربية َل جماز فيها

على ذلك  ولو كلفنا من قال ابلوضع للمعَن احلقيقي أوَلً مث للمعَن اجملازي َثنياً ابلدليل
   انتهى كالمه رمحه هللا «ذلك عجزاً َلشك فيه. إثباتلعجز عن 

 
 فاحلقيقة هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له، مثل: أسد للحيوان املفرتس. / 1

                           ؛ املهمل، فال يسمى حقيقة وَل جمازًا.«املستعمل»فخرج بقولنا: 
 اجملاز.؛ «فيما وضع له»وخرج بقولنا: 

 
على وزن فعيلة، مأخوذة من احلق،  مل يعرف املؤلف معَن كلمة احلقيقة لغة و هي

و  من الشيء احملقق، وهو احملكم، تقول: " ثوب حمقق النسج "أي: حمكم. واشتقاقه
مأخوذة من احلق مبعَن الثابت على أنه مبعَن فاعل أو املثبت على أنه مبعَن هي أيضا 

 مفعول.



،  «اللفظ املستعمل فيما وضع له» : و قوله ْرِعيا ، َوالشا فيشمل َهَذا اْلَوْضَع اللَُّغِويا
.  َواْلُعْريفا، َواَِلْصِطاَلِحيا

د قَ ْيًدا، َوُهَو قَ ْوهُلُْم: يف اْصِطاَلِح التاَخاُطِب؛ أِلَناُه ِإَذا َكاَن َوزَاَد مجاعة يف هذا احل
َنُه َوَبنْيَ َما اِبْصِطاَلٍح، َواْست ُ  التاَخاُطبُ  ْعِمَل ِفيِه َما ُوِضَع َلُه يف اْصِطاَلٍح آَخَر، ِلُمَناَسَبٍة بَ ي ْ

 ُوِضَع َلُه يف اْصِطاَلِح التاَخاُطِب، َكاَن جَمَازًا َمَع أَناُه َلْفٌظ ُمْستَ ْعَمٌل ِفيَما ُوِضَع َلُه.
ْخَراِج َوزَاَد آَخُروَن يف َهَذا احْلَدِّ قَ ْيًدا، فَ َقاُلوا: ِهيَ   اللاْفُظ اْلُمْستَ ْعَمُل ِفيَما ُوِضَع َلُه َأواًَل إِلِ

 ِمْثِل َما ذُِكَر.
َا َما أُِفيَد هِبَا َما ُوِضَعْت َلُه يف َأْصِل اَِلْصِطاَلِح الاِذي َوَقَع  َوِقيَل يف َحدِّ احْلَِقيَقِة: ِإهنا

 التاَخاُطُب ِبِه.
َا   َها: ِإهنا ُكلُّ َكِلَمٍة ُأرِيَد هِبَا َعنْيُ َما ُوِضَعْت َلُه يف َوْضِع َواِضٍع، َوْضًعا ََل َوِقيَل يف َحدِّ
 َيْسَتِنُد ِفيِه ِإىَل َغرْيِِه.

فهذا القيد األول ُيرج به  «اللفظ املستعمل فيما وضع له»و نرجع إىل قول املؤلف 
 .املهمل كقولنا ديز و براون .. فال تسمى حقيقة وَل جمازا

اللفظ فهو قيد َثن ُيرج به اجملاز فال يدخل يف احلّد ألنه  «فيما وضع له» قوله:و أما 
 .املستعمل يف غري ما وضع له أوَل لعالقة مع قرينة

 
 وتنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية.

 فاللغوية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اللغة.
 احلقيقة الشرعية والعرفية.؛ «يف اللغة»فخرج بقولنا: 

 مثال ذلك الصالة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه يف كالم أهل اللغة.
 

هي اللفظ » فقالوا وعرف بعض األصوليني احلقيقة اللغوية بتعريف قريب من هذا
يف احليوان   أسدلفظ ك  مثال على ذلك : «املستعمل فيما وضع له أوَل يف اللغة

إَل هذا  - عند إطالقه -يفهم منه احليوان املفرتس، فال ينقدح يف الذهن  :املفرتس
 وهي األسبق إىل الذهن من احلقيقة، اوهذا هو املقصود هب لغوية املعَن، فيكون حقيقة



 العرفية والشرعية.
 تعريف املؤلف للحقيقة اللغوية له قيدان: ، و كما سبق

 أخرج املهمل. «اللفظ املستعمل »األول:
 أخرج احلقيقة اللغوية و العرفية واجملاز. «فيما وضع له يف اللغة» الثاين:

 
 واحلقيقة الشرعية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف الشرع.

 ؛ احلقيقة اللغوية والعرفية.«يف الشرع»فخرج بقولنا: 
لتكبري مثال ذلك: الصالة، فإن حقيقتها الشرعية األقوال واألفعال املعلومة املفتتحة اب

 املختتمة ابلتسليم، فتحمل يف كالم أهل الشرع على ذلك.
 

و هي اللفظ املستعمل فيما وضع له أوَل يف الشرع   املؤلفعرفها كما احلقيقة الشرعية  
لعبادة املخصوصة املفتتحة ابلتكبري ا فحقيقتها الشرعية هي أهنا الصالةقد مثل بكلمة 

 اإلميان، لالعتقاد والقول والعمل.كلمة   : ومن األمثلة كذلكاملختتمة ابلتسليم، 
 الشارع من ألفاظ أهل اللغة مثل: اختلف العلماء فيما استعمله و

ا "، و " احلج "، هل خرج به عن وضعه صالة "، و " الصوم "، و " الزكاةلفظ " ال
 .أو َل؟ على مذاهب اللغوي

 
 العرف.واحلقيقة العرفية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له يف 

 ؛ احلقيقة اللغوية والشرعية.«يف العرف»فخرج بقولنا: 
مثال ذلك: الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات األربع من احليوان، فتحمل عليه يف كالم 

 أهل العرف.
وفائدة معرفة تقسيم احلقيقة إىل ثالثة أقسام: أن حنمل كل لفظ على معناه احلقيقي يف 

عمال أهل اللغة على احلقيقة اللغوية، ويف استعمال موضع استعماله، فيحمل يف است
 الشرع على احلقيقة الشرعية، ويف استعمال أهل العرف على احلقيقة العرفية.

 



 فهي تنقسم إىل قسمني: عامة و خاصة العرفية،احلقيقة مل يذكر املؤلف أقسام 
يف بعض مدلوله أو  فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ

 بتغليب اجملاز على احلقيقة.
أن يكون اللفظ قد وضع يف أصل اللغة ملعَن عام مث خصصه العرف ببعض  فاألول:

مسمياته كلفظ "دابة" فإن أصله لكل ما دب على وجه األرض غري أن العرف خصصه 
 بذوات األربع.

أن يكون اللفظ يف أصل اللغة ملعَن مث يشتهر يف عرف اَلستعمال يف املعَن  والثاين:
اجملازي حبيث َل يفهم من اللفظ عند إطالقه غريه كلفظ " الغائط " فإنه يف أصل الوضع 

للمكان املطمئن من األرض مث نقل عنه إىل الفضلة اخلارجة من اإِلنسان. وكلفظ " 
 لذي يستقى عليه مث نقل عنه ِإىل املزادة.الراوية" فإنه يف األصل للبعري ا

والعرفية اخلاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من األلفاظ اليت وضعها ملعَن عندهم  
كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات اجلر يف معان اصطلحوا 

 عليها: وكتعارف أهل البالغة على املسند واملسند إليه وحنو ذلك.
 
از هو: اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له، مثل: أسد للرجل الشجاع. واجمل - 2

 ؛ املهمل، فال يسمى حقيقة وَل جمازًا.«املستعمل»فخرج بقولنا: 
 ؛ احلقيقة.«يف غري ما وضع له»وخرج بقولنا: 

وَل جيوز محل اللفظ على جمازه إَل بدليل صحيح مينع من إرادة احلقيقة، وهو ما يسمى 
 يان ابلقرينة.يف علم الب

ويشرتط لصحة استعمال اللفظ يف جمازه: وجود ارتباط بني املعَن احلقيقي واجملازي، 
ليصح التعبري به عنه، وهو ما يسمى يف علم البيان ابلعالقة، والعالقة إما أن تكون 

 املشاهبة أو غريها.
 شجاع.؛ كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل ال«استعارة»فإن كانت املشاهبة مسي التجوز 

إن كان التجوز يف الكلمات، و « جمازاً مرسالً »وإن كانت غري املشاهبة مسي التجوز 
 إن كان التجوز يف اإلسناد.« جمازاً عقليًّا»



جماز عن العشب، « املطر»مثال ذلك يف اجملاز املرسل: أن تقول: رعينا املطر، فكلمة 
 فالتجوز ابلكلمة.

: أنبت املطر العشب فالكلمات كلها يراد هبا ومثال ذلك يف اجملاز العقلي: أن تقول
حقيقة معناها، لكن إسناد اإلنبات إىل املطر جماز؛ ألن املنبت حقيقة هو هللا تعاىل 

 فالتجوز يف اإلسناد.
 ومن اجملاز املرسل: التجوز ابلزَيدة، والتجوز ابحلذف.

[ فقالوا: إن 11الشورى: مثلوا للمجاز ابلزَيدة بقوله تعاىل: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]
                                                  الكاف زائدة لتأكيد نفي املثل عن هللا تعاىل.

[ أي: واسأل أهل 82ومثال اجملاز ابحلذف: قوله تعاىل: }وسئل القرية{ ]يوسف: 
 .جمازًا، وللمجاز أنواع كثرية مذكورة يف علم البيان« أهل»القرية؛ فحذفت 

وإمنا ذكر طرف من احلقيقة واجملاز يف أصول الفقه؛ ألن دَللة األلفاظ إما حقيقة وإما 
 جماز، فاحتيج إىل معرفة كل منهما وحكمه. وهللا أعلم.

 
بعدما فرغ املؤلف من تعريف احلقيقة و ذكر أقسامها ، انتقل إىل تعريف اجملاز وذكر 

األصل والراجح فال حيمل الكالم على  احلقيقة عليه ألهنامبحث بعض أنواعه ، وقّدم 
 اجملاز عند القائلني به إَل مع قرينة مانعة من إيراد املعَن احلقيقي.

ي، َكَما يُ َقاُل: ُجْزُت "َمْوِضَع  وزنو كلمة اجملاز على  َعدِّ َمْفَعٌل، ِمَن اجْلََواِز الاِذي ُهَو الت ا
يْ ُتُه، َأْو مِ  َن اجْلََواِز الاِذي ُهَو َقِسيُم اْلُوُجوِب َواَِلْمِتَناِع، َوُهَو رَاِجٌع َكَذا" َأْي: َجاَوْزتُُه َوتَ َعدا

ًدا َبنْيَ اْلُوُجوِد َواْلَعَدِم، َفَكأَناُه  ِإىَل اأْلَواِل؛ أِلَنا الاِذي ََل َيُكوُن َواِجًبا َوََل مُمَْتِنًعا، َيُكوُن ُمرَتَدِّ
َتِقُل ِمْن َهَذا ِإىَل َهَذا، "َومِ   .ْن َهَذا إىل هذا"يَ ن ْ

 : فَ ُهَو اللاْفُظ اْلُمْستَ ْعَمُل يف َغرْيِ َما ُوِضَع َلُه ِلَعاَلَقٍة َمَع َقرِيَنٍة.اصطالحا َأماا اْلَمَجازُ و 
.  َوِقيَل ُهَو اللاْفُظ اْلُمْستَ ْعَمُل يف َغرْيِ َما ُوِضَع َلُه َأواًَل، َعَلى َوْجٍه َيِصحُّ

َماِء.َوِزََيَدُة قَ ْيِد:  ْخَراِج ِمْثِل اْسِتْعَماِل لَْفِظ اأْلَْرِض يف السا  َعَلى َوْجٍه َيِصحُّ إِلِ
ِه أَْيًضا: ِإناُه َما َكاَن ِبِضدِّ َمْعََن احْلَِقيَقِة.  َوِقيَل يف َحدِّ



و قد ذكر املؤلف بعض أنواع اجملاز و نلخصها يف كالم نفيس لإلمام احمللي على شرحه 
َوَقْد َيُكوُن اْلَمَجاُز ِمْن َحْيُث  ..» لإلمام اتج الدين السبكي حيث يقول :جلمع اجلوامع 

ْكِل(اْلَعاَلَقُة  ُقوَشِة )  )اِبلشا َجاِع   َأْو ِصَفٍة ظَاِهَرٍة(َكاْلَفَرِس ِلُصورَتِِه اْلَمن ْ َكاأْلََسِد لِلراُجِل الشُّ
َجاَعِة ُدوَن اْلَبَخِر يف اأْلََسِد اْلُمْفرَتِِس   َما َيُكوُن( )َأْو اِبْعِتَبارِ ُدوَن الراُجِل اأْلَْبَِر ِلظُُهوِر الشا

َكاحْلُرِّ  اْحِتَماًَل(  )ََل َكاخْلَْمِر لِْلَعِصرِي   )َأْو ظَنًّا(حَنُْو }إناك َميٌِّت{  )َقْطًعا(يف اْلُمْستَ ْقَبِل 
َم يف َمْسأََلِة ا َِلْشِتَقاِق لِْلَعْبِد َفاَل جَيُوُز َأماا اِبْعِتَباِر َما َكاَن َعَلْيِه قَ ْبُل َكاْلَعْبِد ِلَمْن َعَتَق فَ تَ َقدا

) دِّ ِلَظْرِف اْلَماِء اْلَمْعُروِف َتْسِمَيًة َلُه َكالرااِويَِة   )َواْلُمَجاَورَِة(َكاْلَمَفازَِة لِْلََبِياِة اْلُمْهِلَكِة   )َواِبلضِّ
حَنُْو }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ فَاْلَكاُف  )َوالزََِّيَدِة(اِبْسِم َما حَيِْمُلُه ِمْن مَجٍَل َأْو بَ ْغٍل َأْو مِحَاٍر 

. َواْلَقْصُد هِبََذا اْلَكاَلِم نَ ْفُيُه زَاِئَدٌة َوِإَلا َفِهَي مبَْعََن ِمْثِل فَ َيُكوُن َلُه تَ َعاىَل ِمْثٌل َوُهَو حُمَالٌ 
ْقَصاِن( َع َوِإْن مَلْ َيْصُدْق َعَلى َذِلَك  )َوالن ُّ حَنُْو }َواْسَأْل اْلَقْريََة{ َأْي َأْهَلَها فَ َقْد جَتَواَز َأْي تَ َوسا

اِبُق. َوِقيَل َيْصُدُق َعَلْيِه َحْيُث اْستَ ْعَمَل نَ ْفَي ِمثْ  ِل اْلِمْثِل يف نَ ْفِي اْلِمْثِل َحدُّ اْلَمَجاِز السا
ْسَناِد  َبِب لِْلُمَسبِِّب(َوُسَؤاَل اْلَقْريَِة يف ُسَؤاِل َأْهِلَها َولَْيَس َذِلَك ِمْن اْلَمَجاِز يف اإْلِ  )َوالسا

َبٌة َعْن اْلَيِد حبُُصوهِلَا هِبَا  حَنُْو جَيَْعُلوَن  لِْلبَ ْعِض( )َواْلُكلِّ حَنُْو ِلأْلَِمرِي َيٌد َأْي ُقْدرٌَة َفِهَي ُمَسب ا
ِم  )َواْلُمتَ َعلِِّق(َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم َأْي َأََنِمَلُهْم  ِبَفْتِحَها حَنُْو }َهَذا  )لِْلُمتَ َعلاِق(ِبَكْسِر الالا

{ َأْي خَمُْلوقُُه َورَُجٌل َعْدٌل َأْي َعاِدٌل  َبِب َكاْلَمْوِت َأْي اْلُمَسبابِ  )َواِبْلُعُكوِس(َخْلُق اَّللِا  لِلسا
ِديِد أِلَناُه ُمَسباٌب َلُه َعاَدًة  حَنُْو ُفاَلٌن مَيِْلُك أَْلَف رَْأٍس ِمْن اْلَغَنِم  َواْلبَ ْعِض ِلُكلٍّ لِْلَمَرِض الشا

ِم لِْلُمتَ َعلِِّق ِبَكْسرَِها حَنُْو }أِبَيُِّكْم اْلَمْفُتوُن{ َأْي ا َنُة َوُقْم قَاِئًما َأْي َواْلُمتَ َعلاِق ِبَفْتِح الالا ْلِفت ْ
ِة(ِقَياًما  نِّ   )َوَما اِبْلِفْعِل َعَلى َما اِبْلُقوا  َكاْلُمْسِكِر لِْلَخْمِر يف الدا

ْسَناِد(اْلَمَجاُز  )َوَقْد َيُكوُن(       ْيُء ِلَغرْيِ َمْن ُهَو َلُه ِلُماَلَبَسٍة  )يف اإْلِ أبَِْن ُيْسَنَد الشا
نَ ُهَما حَنُْو قَ ْوله تَ َعاىَل }َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدهْتُْم إميَاًَن{ ُأْسِنَدْت الّزََِيَدُة َوِهيَ  ِفْعُل  بَ ي ْ

ِة َسبَ ًبا هَلَا عَ  ُلوا ْسَناِد  )ِخاَلفًا ِلَقْوٍم(اَدًة اَّللِا تَ َعاىَل ِلْْلََيِت اْلَمت ْ يف نَ ْفِيِهْم اْلَمَجاَز يف اإْلِ
ُهْم َمْن جَيَْعُلُه يف اْلُمْسَنِد إلَْيهِ  ُهْم َمْن جَيَْعُل اْلَمَجاَز ِفيَما يُْذَكُر ِمْنُه يف اْلُمْسَنِد َوِمن ْ  َفِمن ْ

ُ تَ َعاىَل إْطاَلقًا ِلْْلََيِت َعَلْيِه َفَمْعََن زَاَدهْتُْم َعَلى اأْلَواِل اْزَداُدوا هِبَا َوعَ  َلى الثااين زَاَدُهْم اَّللا
َها   ْسَناِد ِفْعِلِه إلَي ْ َعاِل َواحْلُُروفِ َقْد َيُكوُن اْلَمَجاُز ) )َو(تَ َعاىَل إِلِ ِوفَاقًا َِلْبِن َعْبِد  يف اأْلَف ْ

اَلِم والنقشواين( َعاِل }َوََنَدى أَ  السا ْصَحاُب اجْلَناِة{ َأْي يُ َناِدي }َوات ابَ ُعوا َما ِمثَالُُه يف اأْلَف ْ



َياِطنُي{ َأْي تَ َلْتُه َويف احْلُُروِف }فَ َهْل تَ َرى هَلُْم ِمْن اَبِقَيٍة{ َأْي َما نَ َرى  ُلوا الشا  )َوَمَنَع(تَ ت ْ
َماُم الرااِزيُّ  َبِع أِلَناُه َأْي قَاَل ََل َيُكوُن ِفيِه جَمَاُز إف ْ  )احْلَْرَف ُمْطَلًقا(اإْلِ اِت َوََل اِبلت ا َراٍد ََل اِبلذا

ُه إلَْيِه فَ ُهَو َحِقيَقٌة َأْو إىَل َما ََل  َبِغي َضمُّ ِه إىَل َغرْيِِه فَِإْن ُضما إىَل َما يَ ن ْ ََل يُِفيُد إَلا ِبَضمِّ
ْقَشَواينُّ ِمْن أَْيَن  ُه إلَْيِه َفَمَجاُز تَ رِْكيٍب قَاَل الن ا َبِغي َضمُّ أَناُه جَمَاُز تَ رِْكيٍب َبْل َذِلَك الضامُّ يَ ن ْ

َها  َراِد حَنُْو قَ ْوله تَ َعاىَل }َوأِلَْصلَُبنُكْم يف ُجُذوِع الناْخِل{ َأْي َعَلي ْ ف ْ َمَنَع  )َو(َقرِيَنُة جَمَاِز اإْلِ
(أَْيًضا  َبِع(اٌز َكاْسِم اْلَفاِعِل فَ َقاَل ََل َيُكوُن ِفيِهَما جمََ   )اْلِفْعَل َواْلُمْشَتقا لِْلَمْصَدِر  )إَلا اِبلت ا

 فَ َواِضٌح َأْصُلُهَما فَِإْن َكاَن َحِقيَقًة َفاَل جَمَاَز ِفيِهَما َواْعرُتَِض َعَلْيِه اِبلتاَجوُِّز اِبْلِفْعِل اْلَماِضي
َم ِمْن َغرْيِ جَتَوٍُّز يف َأْصِلِهَما َوأبَِ  نا اَِلْسَم اْلُمْشَتقا يُ َراُد ِبِه َعْن اْلُمْستَ ْقَبِل َواْلَعْكُس َكَما تَ َقدا

َماَم ِفيَما قَاَلُه نَ  َم ِمْن َغرْيِ جَتَوٍُّز يف َأْصِلِه وََكَأنا اإْلِ َظَر إىَل اْلَماِضي َواْلُمْستَ ْقَبُل جَمَازًا َكَما تَ َقدا
َا إْن َكاَنْت ُمْرجَتََلًة َأْي مَلْ  ِم()يف اأْلَْعاَل اْلَمَجاُز  )َوََل َيُكوُن(احْلَِديِث جُمَراًدا َعْن الزاَماِن  أِلَهنا

ُقوَلًة ِلَغرْيِ ُمَناَسَبٍة َكَفْضٍل فَ َواِضٌح َأوْ   َيْسِبْق هَلَا اْسِتْعَماٌل يف َغرْيِ اْلَعَلِمياِة َكُسَعاَد َأْو َمن ْ
ْطاَلِق ِعْنَد َزَواهِلَا ِلُمَناَسَبٍة َكَمْن مَساى َوَلَدُه مِبَُباَرٍك ِلَما ظَناُه ِفيِه ِمْن اْلََبَ  ِة اإْلِ َكِة َفَكَذِلَك ِلِصحا

َفِة( ِح الصِّ ِبَفْتِح اْلِميِم الثاانَِيِة َكاحْلَاِرِث فَ َقاَل إناُه جَمَاٌز أِلَناُه ََل يُ َراُد  )ِخاَلفًا لِْلَغَزايلِّ يف ُمتَ َلما
َفُة َوَقْد َكاَن قَ ْبَل اْلَعَلِمياِة َمْوضُ  وًعا هَلَا َوَهَذا ِخاَلٌف يف التاْسِمَيِة َوَعَدُمَها ِمْنُه الصِّ

)َلْوََل ِمْنُه إىَل اْلَفْهِم  )بِتَ َباُدِر َغرْيِِه(اْلَمَجاِزيُّ لِلاْفِظ َأْي اْلَمْعََن  (.)َويُ ْعَرُف اْلَمَجازُ َأْوىَل 
َباُدَر ِمْن َغرْيِ  اْلَقرِيَنُة( َوِمْن اْلَمْصُحوِب هِبَا اْلَمَجاُز الرااِجُح َوَسَيْأيت َويُ ْؤَخُذ مماا ذُِكَر َأنا الت ا

ْفِي(  َقرِيَنٍة تُ ْعَرُف ِبِه احْلَِقيَقُة  ُة الن ا يف قَ ْوِلك يف اْلَبِليِد َهَذا مِحَاٌر فَِإناُه َيِصحُّ نَ ْفُي  َكَما)َوِصحا
َراِد( ِر َعْنُه احلَِْما ِفيَما َيُدلُّ َعَلْيِه أبَِْن ََل َيطاِرَد َكَما يف }َواْسَأْل اْلَقْريََة{ )َوَعَدُم ُوُجوِب اَِلطِّ

َأْي َأْهَلَها َفاَل يُ َقاُل َواْسَأْل اْلِبَساَط َأْي َصاِحَبُه َأْو َيطارَِد ََل ُوُجواًب َكَما يف اأْلََسِد لِلراُجِل 
َجاِع  َ يف بَ ْعِضَها اِبحْلَِقيَقِة الشُّ يِع ُجْزئِيااتِِه ِمْن َغرْيِ ُوُجوِب اجْلََواِز َأْن يُ َعَبِّ فَ َيِصحُّ يف مجَِ

يِع ُجْزئِيااتِِه َِل  ْنِتَفاِء ِبِاَلِف اْلَمْعََن احْلَِقيِقيِّ فَ يَ ْلَزُم اطَِّراُد َما َيُدلُّ َعَلْيِه ِمْن احْلَِقيَقِة يف مجَِ
ْعبِ  الِّ َعَلْيِه  )َومَجُْعُه(رِي احْلَِقيِقيِّ ِبَغرْيَِها الت ا  )َعَلى ِخاَلِف مَجِْع احْلَِقيَقِة(َأْي مَجُْع اللاْفِظ الدا

 َواِمَر. َكاأْلَْمِر مبَْعََن اْلِفْعِل جَمَازًا جُيَْمُع َعَلى أُُموٍر ِبِاَلِفِه مبَْعََن اْلَقْوِل َحِقيَقًة فَ ُيْجَمُع َعَلى أَ 
الِّ َعَلْيِه َكَجَناحِ  َواِبْلِتَزاِم تَ ْقِييِدِه() لِّ َأْي ِلنِي اجْلَاِنِب َوََنِر احْلَْرِب  َأْي تَ ْقِييِد اللاْفِظ الدا الذُّ

تِِه ِبِاَلِف اْلُمْشرَتَِك ِمْن احْلَِقيَقِة فَِإناُه يُِفيُد ِمْن َغرْيِ ُلُزوٍم َكاْلَعنْيِ اجْلَارِيَِة  يف  َوقُِّفِه()َوت َ َأْي ِشدا



ى اآْلَخِر(إْطاَلِق اللاْفِظ َعَلْيِه  حَنُْو }َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللاُ{ َأْي َجازَاُهْم َعَلى  )َعَلى اْلُمَسما
اَلُم أبَِْن أَْلَقى  َمْكرِِهْم َحْيُث تَ َواطَُئوا َوُهْم اْليَ ُهوُد َعَلى َأْن يَ ْقتُ ُلوا ِعيَسى َعَلْيِه الصااَلُة َوالسا

َبُه ظَنًّا أَناهُ  َماِء فَ َقتَ ُلوا اْلُمْلَقى َعَلْيِه الشا َلُه َورَفَ َعُه إىَل السا ِعيَسى  َشبَ َهُه َعَلى َمْن وََكُلوا ِبِه قَ ت ْ
ا مَلْ يَ َرْوا اآْلَخَر فَِإْطاَلُق اْلَمْكِر عَ  وا ِفيِه َلما َلى َومَلْ يَ ْرِجُعوا إىَل قَ ْوِلِه َأََن َصاِحُبُكْم مثُا َشكُّ

ُف اْلُمَجازَاِة َعَلْيِه ُمتَ َوقٌِّف َعَلى ُوُجوِدِه ِبِاَلِف إْطاَلِق اللاْفِظ َعَلى َمْعَناُه احْلَِقيِقيِّ َفاَل يَ تَ َوقا 
ْطاَلُق َعَلى اْلُمْسَتِحيِل(َعَلى َغرْيِِه  َها  )َواإْلِ حَنُْو َواْسَأْل اْلَقْريََة فَِإْطاَلُق اْلَمْسُئوِل َعَلي ْ

َا اْلَمْسُئوُل َأْهُلَها اْلَمأْ  َا اأْلَْبِنَيُة اْلُمْجَتِمَعُة َوِإمنا )َواْلُمْخَتاُر ُخوُذ ِمْن َذِلَك ُمْسَتِحيٌل أِلَهنا
ْمِع يف نَ ْوِع اْلَمَجاِز( َبِب لِْلُمَسباِب إَلا  اْشرِتَاُط السا فَ َلْيَس لََنا َأْن نَ َتَجواَز يف نَ ْوٍع ِمْنُه َكالسا

َع ِمْن اْلَعَرِب ُصورٌَة ِمْنُه َمَثاًل َوِقيَل ََل ُيْشرَتَُط َذِلَك َبْل ُيْكتَ َفى اِبْلَعاَلَقِة الايِت َنَظُروا إَذا مسُِ 
ِة التاَجوُِّز يف َعْكِسِه َمَثاًل  َماُع يف نَ ْوٍع ِلِصحا َها فَ َيْكِفي السا (إلَي ْ يف  )َوتَ َوقاَف اآْلِمِديُّ

َماُع يف َشْخِص اْلَمَجاِز إمْجَاًعا أبَِْن ََل ُيْستَ ْعَمَل إَلا يف اَِلْشرِتَاِط َوَعَدِمهِ   َوََل ُيْشرَتَُط السا
  انتهى ملخصا «...الصُّورَِة الايِت اْستَ ْعَمَلْتُه اْلَعَرُب ِفيَها.

 
 تنبيه:

تقسيم الكالم اىل حقيقة وجماز هو املشهور عند أكثر املتأخرين يف القران وغريه، وقال 
بعض أهل العلم: َل جماز يف القران، وقال اخرون: َل جماز يف القران وَل يف غريه، وبه 

قال أبو إسحاق اإلسفراييين ومن املتأخرين العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي، وقد 
م ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطالح حادث بعد انقصاء القرون بني شيخ اإلسال

الثالثة املفضلة، ونصره أبدلة قوية كثرية تبني ملن اطلع عليها أن هذا القول هو 
 الصواب.

  

عن  أن أذكر طرفا مما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اإلميان يف هذا املقام  حيسن
تقسيم األلفاظ الدالة على  »:حيث يقول رمحه هللاإىل بعضها ، وقد سبق اإلشارةاجملاز 

معانيها إىل ]حقيقة وجماز[ وتقسيم دَللتها أو املعاين املدلول عليها إن استعمل لفظ 
احلقيقة واجملاز يف املدلول أو يف الدَللة، فإن هذا كله قد يقع يف كالم املتأخرين. ولكن 



رض األلفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطالح املشهور أن احلقيقة واجملاز من عوا
الصحابة وَل التابعني هلم إبحسان  حادث بعد انقضاء القرون الثالثة مل يتكلم به أحد من

وَل أحد من األئمة املشهورين يف العلم كمالك والثوري واألوزاعي وأِب حنيفة والشافعي 
وأِب عمرو بن العالء وحنوهم. وأول بل وَل تكلم به أئمة اللغة والنحو كاخلليل وسيبويه 

من عرف أنه تكلم بلفظ اجملاز أبو عبيدة معمر بن املثَن يف كتابه. ولكن مل يعن ابجملاز ما 
هو قسيم احلقيقة. وإمنا عَن مبجاز اآلية ما يعَب به عن اآلية، وهلذا قال من قال من 

ة من اجملاز بطرق منها: إمنا تعرف احلقيق -كأِب احلسني البصري وأمثاله   -األصوليني 
نص أهل اللغة على ذلك أبن يقولوا: هذا حقيقة وهذا جماز , فقد تكلم بال علم , فإنه 

ظن أن أهل اللغة قالوا: هذا ومل يقل ذلك أحد من أهل اللغة وَل من سلف األمة 
 وعلمائها.

ني فإنه وإمنا هذا اصطالح حادث والغالب أنه كان من جهة املعتزلة وحنوهم من املتكلم
مل يوجد هذا يف كالم أحد من أهل الفقه واألصول والتفسري واحلديث وحنوهم من 

السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكالم يف أصول الفقه مل يقسم هذا التقسيم 
 وَل تكلم بلفظ احلقيقة واجملاز .

وكذلك حممد بن احلسن له يف املسائل املبنية على العربية كالم معروف يف اجلامع الكبري 
وغريه، ومل يتكلم بلفظ احلقيقة واجملاز. وكذلك سائر األئمة مل يوجد لفظ اجملاز يف كالم 

أحد منهم إَل يف كالم أمحد بن حنبل، فإنه قال يف كتاب الرد على اجلهمية يف قوله: ]إَن 
وحنو ذلك يف القرآن: هذا من جماز اللغة يقول الرجل: إَن سنعطيك. إَن  , وحنن[

 سنفعل، فذكر أن هذا جماز اللغة.
وهبذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن يف القرآن جمازًا كالقاضي أِب يعلى 

وابن عقيل وأِب اخلطاب وغريهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون يف القرآن جماز  
حلسن اخلرزي. وأِب عبد هللا بن حامد. وأِب الفضل التميمي بن أِب احلسن كأِب ا

التميمي وكذلك منع أن يكون يف القرآن جماز حممد بن خويز منداد وغريه من املالكية 
 ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. و

. وأما سائر األئمة فلم يقل أحد منهم وَل حكى بعض الناس عن أمحد يف ذلك روايتني



الشافعي، وَل أبو حنيفة فإن  من قدماء أصحاب أمحد: إن يف القرآن جمازًا َل مالك وَل
إمنا اشتهر يف املائة الرابعة وظهرت أوائله يف املائة الثالثة  تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وجماز

أن يكون يف أواخرها والذين أنكروا أن يكون وما علمته موجودا يف املائة الثانية اللهم إَل 
أمحد وغريه نطقوا هبذا التقسيم. قالوا: إن معَن قول أمحد: من جماز اللغة. أي: مما جيوز 

يف اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: حنن فعلنا كذا ونفعل كذا وحنو ذلك. 
وضع له. وقد أنكر طائفة أن قالوا: ومل يرد أمحد بذلك أن اللفظ استعمل يف غري ما 

يكون يف اللغة جماز َل يف القرآن وَل غريه كأِب إسحاق اإلسفراييين. وقال املنازعون له: 
النزاع معه لفظي فإنه إذا سلم أن يف اللغة لفظًا مستعمالً يف غري ما وضع له َل يدل 

ينصره: إن الذين على معناه إَل بقرينة، فهذا هو اجملاز وإن مل يسمه جمازًا. فيقول من 
قسموا اللفظ: حقيقة وجمازًا قالوا: ]احلقيقة[ هو اللفظ املستعمل فيما وضع له. 

]واجملاز[ هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له كلفظ األسد واحلمار إذا أريد هبما 
 البهيمة أو أريد هبما الشجاع والبليد.

أوًَل ملعَن مث بعد ذلك قد وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع 
يستعمل يف موضوعه وقد يستعمل يف غري موضوعه، وهلذا كان املشهور عند أهل 

التقسيم أن كل جماز فال بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة جماز؟ فاعرتض عليهم بعض 
متأخريهم وقال: اللفظ املوضوع قبل اَلستعمال َل حقيقة وَل جماز فإذا استعمل يف غري 

ه فهو جماز َل حقيقة له.وهذا كله إمنا يصح لو علم أن األلفاظ العربية وضعت موضوع
أوًَل ملعان مث بعد ذلك استعملت فيها، فيكون هلا وضع متقدم على اَلستعمال. وهذا 

إمنا صح على قول من جيعل اللغات اصطالحية فيدعي أن قوما من العقالء اجتمعوا 
ا بكذا وجيعل هذا عاما يف مجيع اللغات. واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذ

وهذا القول َل نعرف أحدا من املسلمني قاله قبل أِب هاشم بن اجلبائي، فإنه وأاب احلسن 
األشعري كالمها قرأ على أِب علي اجلبائي لكن األشعري رجع عن مذهب املعتزلة 

 وبني من تناقضهم صفات هللا تعاىل وخالفهم يف القدر والوعيد ويف األمساء واألحكام ويف
وفساد قوهلم ما هو معروف عنه. فتنازع األشعري وأبو هاشم يف مبدأ اللغات، فقال أبو 

هاشم: هي اصطالحية وقال األشعري: هي توقيفية. مث خاض الناس بعدمها يف هذه 



املسألة، فقال آخرون: بعضها توقيفي وبعضها اصطالحي وقال فريق رابع ابلوقف. 
َل ميكن أحدا أن ينقل عن العرب بل وَل عن أمة من األمم أنه اجتمع املقصود هنا أنه 

مجاعة فوضعوا مجيع هذه األمساء املوجودة يف اللغة مث استعملوها بعد الوضع وإمنا 
املعروف املنقول ابلتواتر استعمال هذه األلفاظ فيما عنوه هبا من املعاين فإن ادعى مدع 

إىل آخر   «...فإن هذا مل ينقله أحد من الناس.أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل 
         كالمه.

 
 األمر

 تعريفه:
 األمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه اَلستعالء، مثل: أقيموا الصالة وآتوا الزكاة.

 ؛ اإلشارة فال تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه.«قول»فخرج بقولنا: 
ترك، واملراد ابلفعل اإلجياد، فيشمل ؛ النهي ألنه طلب «طلب الفعل»وخرج بقولنا: 

 القول املأمور به.
؛ اَللتماس، والدعاء وغريمها مما يستفاد من صيغة «على وجه اَلستعالء»وخرج بقولنا: 

 األمر ابلقرائن.
 

 يطلق لفظ األمر لغة على إطالقني:
كقوله تعاىل: }وأمر أهلك ابلصالة{ وهذا األمر جيمع على   طلب الفعلاألول: على 

 أوامر.
 كقوله تعاىل: }وشاورهم يف األمر{الفعل واحلال والشأن  الثاين: على 

                           وهذا األمر جيمع على أمور واملراد هنا: األول ملا فيه من الطلب.
مصدر أمر ابلشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء، أي: بقيد و لفظ األمر 

اجلزم، وبقيد َل شيء، أي: بقيد عدم اجلزم، وَل بقيد شيء، أي: من غري تعرض لذكر 
 وهو ما أطلق بقيد شيء: هو األمر الدال على الوجوب. فاألول:اجلزم أو نفيه، 



لدال على زم: وهو األمر اوهو ما أطلق بقيد َل شيء. أي: بقيد عدم اجل والثاين:
وهو ما أطلق َل بقيد شيء.أي: َل بقيد اجلزم وَل عدمه: هو األمر  والثالث:الندب.

 املطلق، وكل هذه يبحثها األصوليون.
استدعاء فعل ابلقول الدال عليه على و أما األمر يف اَلصطالح فكما عرفه الشيخ هو 

و وَل اَلستعالء يف األمر واستشهدوا سبيل اَلستعالء وأكثر األصوليني َل يشرتط العل
 بقول عمرو بن العاِص ملعاوية:

 أمرتك أمراً جازماَ فعصيتين وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وكان خارجاً على معاوية فظفر به مث عفا عنه، فخرج عليه مرة أخرى، ومعلوم أنه ليس 

حكاية عن فرعون هناك علو وَل استعالء من عمرو على معاوية، وكذلك قوله تعاىل 
 لقومه: }فماذا أتمرون{ .

 .وميكن أن جياب عن ذلك أبنه حني منحهم سلطة إبداء الرأي كان ذلك إعالء هلم
 و، واملوفق ، وأِب حممد اجلوزي ، فعلى هذا يعتَب اَلستعالء، وهو قول أِب اخلطاب

، وابن مفلح ، وابن قاضي اجلبل ، وابن برهان ، والفخر الرازي ، و اآلمدي ،  الطويف
 وغريهم ، وأِب احلسني من املعتزلة ، وصححه ابن احلاجب وغريه .

واعتَب أكثر أصحابنا ، منهم القاضي ، وابن عقيل ، وابن « : »شرح التحرير »قال يف 
» ابن محدان وغريهم ونسبه ابن عقيل يف البناء ، والفخر إمساعيل ، واجملد بن تيمية ، و 

واملعتزلة : العلو ، الطَبي ، وأبو إسحاق الشيزاري ، إيل احملققني ، وأبو الطيب« الواضح
 فأمر املساوي لغريه يسمي عندهم التماسا ، و األدون سؤاَل .

 واعتَب اَلستعالء والعلو معا ابن القشريي والقاضي عبد الوهاب املالكي.
« التنقيح »: طلب بغلظة ، والعلو : كون الطالب أعلى رتبة .قال القرايف يف  واَلستعالء

من  مر ، والعلو يرجع إيل هيئة اآلمراَلستعالء هيئة يف األمر من الرتفع أو إظهار األ: » 
 اه  .« شرفه وعلو منزلته ابلنسبة إيل املأمور 

 
 صيغ األمر:

 صيغ األمر أربع:
 [45َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب{ ]العنكبوت: من اآلية  فعل األمر، مثل: }اْتلُ  - 1



 اسم فعل األمر، مثل: حّي على الصالة. - 2
املصدر النائب عن فعل األمر، مثل: }فَِإَذا َلِقيُتُم الاِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقَاب{  - 3

 [4]حممد: من اآلية 
                                                                                                   [4تُ ْؤِمُنوا اِبَّللِا َوَرُسوِلِه{ ]اجملادلة: من اآلية املضارع املقرون بالم األمر، مثل: }لِ  - 4

وقد يستفاد طلب الفعل من غري صيغة األمر، مثل أن يوصف أبنه فرض، أو واجب، 
عله، أو يذم اتركه، أو يرتب على فعله ثواب، أو على أو مندوب، أو طاعة، أو ميدح فا

 تركه عقاب.
 

و الراجح صيغة موضوعة تدل عليه أم َل صيغة له ؟  هُ األمر  ألَ اختلف األصوليون يف 
ألن العرب قد وضعوا الذي عليه الدليل ما اختاره املؤلف و هو مذهب مجهور العلماء 

واهلر، واخلمر، فمن ابب أوىل أن يَضعوا صيغة  ملا َل حُيتاج إليه كثرياً أمساء كاألسد،
لألمر تدل عليه، وذلك ألن احلاجة داعية إىل معرفة األمر، لكثرة خماطبات الناس عن 

طريقه، حيث َل ميكن أن يتخاطبوا بغري صيغة، فدل هذا على أهنم وضعوا له صيغة هي: 
 " افعل ".

يسقه، فإنه يستحق عند عقالء أهل اللغة وألن السيد لو قال لعبده: " اسقين ماء " فلم 
 الذم والتوبيخ، فلو مل تكن هذه الصيغة موضوعة لألمر ملا استحق ذلك.

وبناء على ذلك: فإنه إذا ورد لفظ: " افعل " يف الكتاب والسنة فإنه ظاهر؛ حيث إنه 
مر له معنيان مها: إفادته لألمر " و " عدم إفادته له " ويرجح األول، وهو إفادته لأل

 .بدون قرينة، ويعمل
لألمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا جتردت عن القرائن الصارفة كما أسلف املؤلف :  و

 عنه وهي أربع:
مثل: }أقم الصالة{، }استغفروا ربكم{، }َي أيها النب جاهد الكفار  فعل األمر: /1

                                                                                               واملنافقني{.
مثل قوله تعاىل: }مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم  املضارع اجملزوم بالم األمر: /2

 وليطوفوا ابلبيت العتيق{ .



 .مثل قوله تعاىل: }َي أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم{ اسم فعل األمر: /3
 مثل قوله تعاىل: }فضرب الرقاب{ . املصدر النائب عن فعل األمر: /4

وقد يستفاد طلب الفعل من غري صيغة األمر، مثل أن يوصف أبنه فرض، أو » قوله:
واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو ميدح فاعله، أو يذم اتركه، أو يرتب على فعله ثواب، 

 «أو على تركه عقاب.
فأعلمهم أن هللا قد فرض »ومثال ما وصف أبنه فرض: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 ....«.عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة 
غسل اجلمعة واجب على كل »ومثال ما وصف أبنه واجب: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 «.حمتلم
 «.من أطاع أمريي فقد أطاعين»ومثال ما وصف أبنه طاعة: قوله صلى هللا عليه وسلم: 

نعم الرجل عبد هللا بن عمر لو كان »ليه وسلم: ومثال ما مدح فاعله: قوله صلى هللا ع
 «.يقوم من الليل

من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، »ومثال ما ذم اتركه: قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 « ..فإهنا نعمة كفرها

من صلى علي صالة »ومثال ما رتب على فعله الثواب: قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 «.صلى هللا عليه بت عشرا

من ترك ثالث مجع هتاوَن »ومثال ما رتب على تركه العقاب: قوله صلى هللا عليه وسلم: 
                          «.                                               طبع هللا على قلبه

 ذكر هذه األمثلة املؤلف تعليقا.
 

 ما تقتضيه صيغة األمر:
 وجوب املأمور به، واملبادرة بفعله فوراً.صيغة األمر عند اإلطالق تقتضي: 

فمن األدلة على أهنا تقتضي الوجوب قوله تعاىل: }فَ ْلَيْحَذِر الاِذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه 
َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ ]النور: من اآلية  [، وجه الدَللة أن 63َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

مر الرسول صّلى هللا عليه وسّلم أن تصيبهم فتنة، وهي هللا حذر املخالفني عن أ



واجب؛  الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير مبثل ذلك َل يكون إَل على ترك
 فدل على أن أمر الرسول صّلى هللا عليه وسّلم املطلق يقتضي وجوب فعل املأمور.

(، 148اِت{ ]البقرة: )ومن األدلة على أنه للفور قوله تعاىل: }فَاْسَتِبُقوا اخْلريَْ 
[ واملأمورات الشرعية خري، واألمر ابَلستباق إليها دليل على وجوب 48واملائدة: 

 املبادرة.
وألن النب صّلى هللا عليه وسّلم كره أتخري الناس ما أمرهم به من النحر واحللق يوم 

 (.1) احلديبية، حىت دخل على أم سلمة رضي هللا عنها فذكر هلا ما لقي من الناس
وألن املبادرة ابلفعل أحوط وأبرأ، والتأخري له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حىت 

 يعجز عنها.
 

 
 بعدما عرف املؤلف األمر و ذكر صيغه ، شرع يف بيان ما تقتضيه صيغه عند اإلطالق

و التجرد عن القرينة و قد رجح وجوب فعل املأمور به و املبادرة بفعله فورا و ما اختاره 
ملؤلف هو الراجح الذي قرره كثري من احملققني .و ليعلم طالب العلم أن يف املسألة ا

اْخُتِلَف يف اأْلَْمِر َهْل يَ ْقَتِضي اْلَفْوَر َأْم  » خالف بني األصوليني .يقول اإلمام الشوكاين:
اْلَفْوَر؛ أِلَناُه يَ ْلَزُم اْلَقْوُل ِبَذِلَك َل؟ فالقائلون "إنه" يَ ْقَتِضي التاْكَراَر يَ ُقوُلوَن: أِبَناُه يَ ْقَتِضي 

، َوَأماا َمْن َعَداُهْم فَ يَ ُقوُلو  َن مماا َلزَِمُهْم ِمِن اْسِتْغَراِق اأْلَْوقَاِت اِبْلِفْعِل اْلَمْأُموِر َعَلى َما َمرا
أْلََداُء ِبَفَواتِِه، َأْو ََل َوَعَلى الثااين اْلَمْأُموُر ِبِه ََل َُيُْلو ِإماا َأْن َيُكوَن ُمَقياًدا ِبَوْقٍت يَ ُفوُت ا

َيُكوُن ِلُمَجراِد الطاَلِب فَ َيُجوُز التاْأِخرُي َعَلى َوْجٍه ََل يَ ُفوُت اْلَمْأُموَر ِبِه، َوَهَذا ُهَو الصاِحيُح 
اِفِعيِّ َوَأْصَحاِبِه، َواْخَتارَُه الرا  اِزيُّ َواآْلِمِديُّ َواْبُن احْلَاِجِب ِعْنَد احْلََنِفياِة، َوُعِزَي ِإىَل الشا

.  َواْلبَ ْيَضاِويُّ
َا فُ ُروُعُهَما َتُدلُّ َعَلى َذِلكَ  ، َوِإمنا اِفِعيِّ َنصٌّ َقْل َعْن َأِب َحِنيَفَة َوالشا  .قَاَل اْبُن بُ ْرَهاٍن: مَلْ يُ ن ْ

ِل، َوُهَو اْلَقْدُر اْلُمْشرَتَُك َبنْيَ طََلِب قَاَل يف "اْلَمْحُصوِل": َواحْلَقُّ أَناُه َمْوُضوٌع ِلطََلِب اْلِفعْ 
َاِخي ِمْن َغرْيِ َأْن َيُكوَن يف اللاْفِظ ِإْشَعاٌر ِبُُصوِص َكْونِِه  اْلِفْعِل َعَلى اْلَفْوِر َوطََلِبِه َعَلى الرتا

 فَ ْورًا َأْو تَ َراِخًيا. انتهى.



تْ َياُن ِبِه يف أَ  ْمَكاِن لِْلِفْعِل املأمور به، وقيل: إنه يقتضي الفور، فيحب اإْلِ واِل َأْوقَاِت اإْلِ
اِفِعياِة، َوقَاَل اْلَقاِضي: اأْلَْمُر يُوجِ  ُب ِإماا َوُعِزَي ِإىَل اْلَماِلِكياِة َواحْلََنابَِلِة َوبَ ْعِض احْلََنِفياِة َوالشا

تْ َياِن ِبِه يف ََثين احْلَالِ   .اْلَفْوَر َأِو اْلَعْزَم َعَلى اإْلِ
َن َوتَ َوقاَف اجْلَُوْييِنُّ يف أَناُه اِبْعِتَباِر اللَُّغِة لِْلَفْوِر أو الرتاخي قال: فَ َيْمَتِثُل اْلَمْأُموُر ِبُكلٍّ مِ 

َاِخي ََل اِبْلفَ  َوقُِّف يف ِإمثِِْه اِبلرتا َاِخي ِلَعَدِم رُْجَحاِن َأَحِدمِهَا َعَلى اآْلَخِر َمَع الت ا ْوِر اْلَفْوِر َوالرتا
َاِخي، َوِقيَل اِبْلَوْقِف يف اَِلْمِتثَاِل، َأْي ََل َنْدِري َهْل َيَْمَثُ ِإْن اَبَدَر  ِلَعَدِم اْحِتَماِل ُوُجوِب الرتا

َاِخي. َر َِلْحِتَماِل ُوُجوِب الرتا  َأْو ِإْن َأخا
َم يف اْلَفْصِل الذي قبل هذا، اْسَتَدلا اْلَقائُِلوَن اِبلتاْكَراِر اْلُمْستَ ْلزِِم َِلْقِتَضاِء اْلَفوْ  ِر مِبَا تَ َقدا

ُعُه.  وقد تقدم َدف ْ
َم أَْيًضا، ِمْن َأنا دَ  ََللََتُه َواْحَتجا َمْن قَاَل: أِبَناُه يف َغرْيِ اْلُمَقياِد ِبَوْقٍت ِلُمَجراِد الطاَلِب مبَا تَ َقدا

َئَة ََل َتزِيُد َعَلى جُمَراِد الطلب بفور أو تراخي َل حب يَغِة أِلَنا َهي ْ سب املادة، وَل حبََسِب الصِّ
اأْلَْمِر ََل َدََلَلَة هَلَا ِإَلا َعَلى الطاَلِب يف ُخُصوِص زََماٍن، َوُخُصوِص اْلَمْطُلوِب ِمَن اْلَماداِة، 

يَغِة طََلُب اْلِفْعِل فَ َقْط، وََكْوهُنَا َوََل َدََلَلَة هَلَا ِإَلا َعَلى جُمَراِد اْلِفْعِل فَ َلزَِم َأنا ََتَاَم َمْدُلوِل ا لصِّ
َاِخي َخارٌِج َعْن َمْدُلوِلِه، وإمنا يُ ْفَهُم َذِلَك اِبْلَقَراِئِن َفاَل بُدا ِمْن  َدالاًة َعَلى اْلَفْوِر، َأِو الرتا

ًعا ِلاِلْشرِتَاِك َواْلَمَجاِز َواْلَموْ  فَاَدِة َجْعِلَها حقيقة للقدر املشرتك بني القسمني َدف ْ ُضوِع إِلِ
ْعِينِي؛ أِلَنا  اْلَقْدِر اْلُمْشرَتِِك بني اْلِقْسَمنْيِ ََل َيُكوُن ِفيِه ِإْشَعاٌر ِبُُصوِصياِة َأَحِدمِهَا َعَلى الت ا

ى اللفظ وغري َلزمة "له" فَ ثَ َبَت َأنا اللاْفَظ ََل ِإْشَعاَر َلُه  تِْلَك اخْلُُصوِصياَة ُمَغاِيَرٌة ِلُمَسما
 ِبُُصوِص َكْونِِه فَ ْورًا َوََل ِبُُصوِص َكْونِِه تَ َراِخًيا.

َعِل اْلِفْعَل اْلُفاَلينا يف احْلَاِل، َأْو  يِِّد َأْن يَ ُقوَل ِلَعْبِدِه: اف ْ وا أيًضا أبنه حَيُْسُن ِمَن السا َواْحَتجُّ
َعْل"  َلَكاَن اأْلَواُل َتْكَرارًا َوالثااين نَ ْقًضا َوأَناُه َغًدا، َوَلْو َكاَن َكْونُُه فَ ْورًا َداِخاًل يف َلْفِظ "اف ْ

 َغرْيُ َجاِئٍز.
َعْل ِإَلا  وا أَْيًضا أبَِنا َأْهَل اللَُّغِة قَاُلوا: ََل فَ ْرَق َبنْيَ قَ ْولَِنا: تَ ْفَعُل َوَبنْيَ قَ ْولَِنا اف ْ  َأنا َواْحَتجُّ

َلِكنا قَ ْولََنا تَ ْفَعُل ََل ِإْشَعاَر َلُه ِبَشْيٍء ِمَن اأْلَْوقَاِت فَِإناُه َيْكِفي اأْلَواَل َخََبٌ َوالثااين ِإْنَشاٌء، 
نَ ُهَما فَ ْرٌق ِسَوى َكْوِن  تْ َياُن ِبِه يف َأيِّ َوْقٍت َكاَن َفَكَذِلَك اأْلَْمُر، َوِإَلا َلَكاَن بَ ي ْ يف ِصْدِقِه اإْلِ

 .َأَحِدمِهَا َخََبًا َوالثااين ِإْنَشاءً 



َواْحَتجا اْلَقائُِلوَن اِبْلَفْوِر: أبَِنا كل خمَب بكالم خَبي كزيد قَائٌِم، َوُمْنِشٌئ َكِبْعُت َوطَاِلٌق، 
ْطاَلِق َعِن اْلَقَراِئِن َحىتا َيُكوَن َمْوُجوًدا لِْلبَ ْيِع والطالق مبا ذكر،  يَ ْقِصُد احْلَاِضَر ِعْنَد اإْلِ

َنُه وبني سائر واجلامع بينه وبني اخل فكذا األمر ُهَما ِمْن َأْقَساِم اْلَكاَلِم، َوبَ ي ْ َب َكْوُن ُكلٍّ ِمن ْ
َها ِإْنَشاًء.  اإلنشاءات اليت يقصد هبا احلاضر َكْوُن ُكلٍّ ِمن ْ

ُْم قَاُسوا اأْلَْمَر يف ِإفَاَدتِِه اْلَفْوَر َعَلى اخْلَََبِ   َوُأِجيَب: أبَِنا َذِلَك ِقَياٌس يف اللَُّغِة؛ أِلَهنا
َاِد احْلُْكِم َغرْيُ َجاِئٍز َفَكْيَف َمَع اْخِتاَلِفِه فَِإناُه  ْنَشاِء لِْلَجاِمِع اْلَمْذُكوِر، َوُهَو َمَع احتِّ يف َواإْلِ
ُ الزاَماُن احْلَاِضُر "لِلظاْرِفياِة" َومَيَْتِنُع َذِلَك يف اأْلَْمِر ألن احلاصل َل  ْنَشاِء تُ َعنيِّ اخْلَََبِ َواإْلِ

 ْطَلُب.يُ 
نَ ُهَما َكْوهُنَُما طََلًبا. ْهَي يُِفيُد اْلَفْوَر َفَكَذا اأْلَْمُر، َواجْلَاِمُع بَ ي ْ وا ََثنًِيا: أبَِنا الن ا  َواْحَتجُّ

َم ُبْطاَلنُُه.  َوُأِجيَب: أِبَناُه ِقَياٌس يف اللَُّغِة َوَقْد تَ َقدا
ْهِي َضُروِريٌّ؛ أِلَ  ، ِبِاَلِف َوأَْيًضا: اْلَفْوُر يف الن ا نا اْلَمْطُلوَب الرتاُْك ُمْسَتِمرًّا َعَلى َما َمرا

 اأْلَْمِر.
َا حَيُْصُل ابلفور، فالفور يثبت بضرورة"  ْهِي َوُهَو "اَِلْمِتثَاُل ِإمنا َوأَْيًضا: اْلَمْطُلوُب اِبلن ا

ْهِي.اَلمتثال "َل أنه" يُِفيُد اْلَفْوَر، فَاْلُمَراُد َأنا اْلَفْوَر َضُرورِ   يٌّ يف اَِلْمِتثَاِل لِلن ا
ْهُي لِْلَفْوِر فَ يَ ْلَزُم َأْن َيُكوَن اأْلَْمُر لِ  وا ََثلِثًا: أبَِنا اأْلَْمَر هَنٌْي َعِن اأْلَْضَداِد، َوالن ا  ْلَفْوِر.َواْحَتجُّ

ْفِع مبِْثِل َهَذا يف اْلَفْصِل الاِذي قَ ْبَل  َم ِمَن الدا  َهَذا.َوُأِجيَب مبَا تَ َقدا
وا رَاِبًعا: أبَِنا اَّللاَ َذما ِإْبِليَس َعَلى َعَدِم اْلَفْوِر ِبَقْوِلِه: }َما َمنَ َعَك َأَلا َتْسُجَد ِإْذ  َواْحَتجُّ

َأَمْرُتَك{ ، َحْيُث قَاَل: }َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا{  فدل على أنه 
ما أِلَناُه مَلْ يَ َتَضياْق َعَلْيِه.للفور، وإَل َلَما اْستَ   َحقا الذا

ى َوُأِجيَب َعْن َهَذا: أبَِنا َذِلَك ِحَكايَُة َحاٍل فَ َلَعلاُه َكاَن َمْقُروًَن مبَا َيُدلُّ َعَلى اْلَفْوِر، َوََل َُيْفَ 
ْجوِيِز ُمَسوًِّغا لدفع األدلة مل يَ ْبَق َما يف َهَذا اجْلََواِب ِمَن الضاْعِف، فَِإناُه َلْو َكاَن جُمَراُد التا 

 َدلِيٌل ِإَلا َوِقيَل ِفيِه ِمْثُل َذِلَك.
ْبِليَس ُمَقياٌد ِبَوْقٍت، َوُهَو َوْقُت نَ ْفِخ الرُّوِح يف آَدَم ِبَدلِيِل  َوُأِجيَب أَْيًضا: أبَِنا َهَذا اأْلَْمَر إِلِ

 قَ ْوِلِه:
يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفي ِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِدين{  َفَذمُّ ِإْبِليَس َعَلى تَ رِْكِه }فَِإَذا َسوا



                                                    اَِلْمِتثَاَل ِلأْلَْمِر يف ذلك الوقت املعني
: }فَاْسَتِبُقوا واحتجوا خامًسا بقوله سبحانه: }َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكم{  وقوله تعاىل

 اخْلَرْيَات{.
 َوُأِجيَب: أبَِنا َهاَتنْيِ اآْليَ َتنْيِ َلْو َدلاَتا َعَلى ُوُجوِب اْلَفْوِر ِلَما ِفيِهَما ِمَن اأْلَْمِر اِبْلُمَسارََعةِ 

وا سَ  اِدًسا: أِبَناُه َلْو َجاَز َواَِلْسِتَباِق، مَلْ يَ ْلَزْم ِمْنُه َدََلَلُة نَ ْفِس اأْلَْمِر َعَلى اْلَفْوِر. َواْحَتجُّ
ِخرِي التاْأِخرُي جَلَاَز ِإماا ِإىَل َبَدٍل َأْو "ِإىَل" َغرْيِ َبَدٍل، َواْلِقْسَماِن اَبِطاَلِن، فَاْلَقْوُل جبََواِز التاأْ 

 اَبِطٌل.
 اْلُمْبَدِل ِمْن ُكلِّ اْلُوُجوِه فَِإَذا َأماا َفَساُد اْلِقْسِم اأْلَواِل: فَ ُهَو َأنا اْلَبَدَل ُهَو الاِذي يَ ُقوُم َمَقامَ 

 أََتى هِبََذا اْلَبَدِل َوَجَب أن يسقط عنه التكليف وابَلتفاق لَْيَس َكَذِلَك.
َوَأماا َفَساُد اْلِقْسِم الثااين: َفَذِلَك مينع من كونه واجبا؛ ألنه يُ ْفَهُم ِمْن قَ ْولَِنا لَْيَس ِبَواِجٍب 

  تَ رُْكُه ِإىَل َغرْيِ َبَدٍل.ِإَلا أَناُه جَيُوزُ 
َوُأِجيَب: اِبْخِتَياِر الشق األول، ويقوم البدل مقام اْلُمْبَدِل يف َذِلَك اْلَوْقِت ََل يف ُكلِّ 

تْ َياِن اِبْلَبَدِل ُسُقوُط اأْلَْمِر اِبْلُمْبَدِل. َورُدا أِبَناُه ِإَذا َكاَن ُمْقَتَضى  األوقات فال يَ ْلَزُم ِمَن اإْلِ
تْ َياَن بِِتْلَك اْلَماِهياِة َمراًة َواِحَدًة يف َأيِّ َوْقٍت َكاَن، فَ َهَذا اْلَبَدُل قَائٌِم َمَقاَمُه يف   اأْلَْمِر اإْلِ

َهَذا اْلَمْعََن فَ َقْد َحَصَل َما ُهَو اْلَمْقُصوُد ِمَن اأْلَْمِر بَِتَماِمِه فَ َوَجَب ُسُقوُط اأْلَْمِر اِبْلُكلِّياِة، 
َم.َوإِ  َا يتم ما ذََكُروُه ِمَن اجْلََواِب بِتَ ْقِديِر اْقِتَضاِء اأْلَْمِر لِلتاْكَراِر، َوُهَو اَبِطٌل َكَما تَ َقدا  منا

وا َساِبًعا: أِبَناُه َلْو َجاَز التاْأِخرُي َلَوَجَب َأْن َيُكوَن ِإىَل وقت معني أو إىل آِخِر َأْزِمَنِة  َواْحَتجُّ
ْمَكاِن، َواأْلَ  َتٍف أِلَنا اْلَكاَلَم يف غري املؤقت، والثاين تكليف ما َل يطلق ِلَكْونِِه اإْلِ واُل ُمن ْ

ٍ ِعْنَد اْلُمَكلاِف، َوالتاْكِليُف إبِِيَقاِع اْلِفْعِل يف َوْقٍت جَمُْهوٍل َتْكِليٌف مبَا ََل ُيطَاُق.  َغرْيَ ُمَعنيا
مْجَايلِّ َوالن ا  ْقِض اإْلِ ْطاَلِق، َوُأِجيَب اِبلن ا مْجَايلُّ َفِلَجَواِز التاْصرِيِح اِبإْلِ ، َأماا اإْلِ ْفِصيِليِّ ْقِض الت ا

ارُِع افعل ولك التأ لِيِل جار فيه، خأبَِْن يَ ُقوَل الشا ري فَِإناُه َجاِئٌز ِإمْجَاًعا، َوَما ذََكْرمُتْ ِمَن الدا
َا يُ ْلزُِم َتْكِليَف  َما ََل يُطَاُق إبجياب التأخري إىل آخر أزمنة وأما التفصيل، فَِبأَناُه ِإمنا

اإلمكان، أما جواز التأخري إىل وقت يعينه اْلُمَكلاُف َفاَل يَ ْلَزُم ِمْنُه َتْكِليُف َما ََل يطاق 
 انتهى ملخصا «...لتمكنه ِمَن اَِلْمِتثَاِل يف َأيِّ َوْقٍت َأرَاَد ِإيَقاَع الفعل فيه..

علم أن األمر عند اإلطالق و التجرد عن القرينة يفيد و الذي يرتجح عندي وهللا أ



و َل  وجوب فعل املأمور به و املبادرة بفعله فورا و هذا لقوة األدلة الدالة على ذلك 
 .ُيفى ما يف اعرتاضات املخالفني من التكلف

 
وقد ُيرج األمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إىل 

 معان منها:
[ فاألمر ابإلشهاد 282الندب؛ كقوله تعاىل: }َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم{ ]البقرة: /1

على التبايع للندب بدليل أن النب صّلى هللا عليه وسّلم اشرتى فرساً من أعراِب ومل 
                                                                                            (.2يشهد )

 اإلابحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد احلظر، أو جواابً ملا يتوهم أنه حمظور. /2
[ فاألمر 2مثاله بعد احلظر: قوله تعاىل: }َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا{ ]املائدة: 

لِّي الصايْ  ِد ابَلصطياد لإلابحة لوقوعه بعد احلظر املستفاد من قوله تعاىل: }َغرْيَ حمُِ
 [1َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم{ ]املائدة: 

يف «  افعل وَل حرج»ومثاله جواابً ملا يتوهم أنه حمظور؛ قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
جواب من سألوه يف حجة الوداع عن تقدمي أفعال احلج اليت تفعل يوم العيد بعضها 

 على بعض.
ُتْم ِإناُه  - 3 مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي{ ]فصلت: من التهديد كقوله تعاىل: }اْعَمُلوا َما ِشئ ْ

[ فذكر الوعيد بعد 29[، }ِإَنا َأْعَتْدََن لِلظااِلِمنَي ََنرا{ ]الكهف: من اآلية 40اآلية 
 األمر املذكور دليل على أنه للتهديد.
 وُيرج األمر عن الفورية إىل الرتاخي.

لرتاخي، فعن عائشة مثاله: قضاء رمضان فإنه مأمور به لكن دلا الدليل على أنه ل
رضي هللا عنها قالت: كان يكون علّي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إَل 

  .يف شعبان، وذلك ملكان رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم 
 

األصل يف األمر أنه يفيد الوجوب و الفورية كما بني املؤلف ، لكن قد ُيرج عن هذا 
د نبه املؤلف على ثالث معان يصرف إليها األمر و . و ق األصل لقرينة تدل على ذلك



. و هناك معان أخرى مل يذكرها املؤلف اختصارا من هي: الندب و التهديد و اإلابحة
 أمهها:

 مثل قوله تعاىل: }كلوا من طيبات ما رزقناكم{ . ولالمتنان/4
 مثل قوله تعاىل: }أدخلوها بسالم آمنني{ . ولإلكرام /5
 مثل قوله تعاىل: }فأتوا بسورة من مثله{ . للتعجيزو  /6
 مثل قوله تعاىل: }واصَبوا أو َل تصَبوا{ .للتسوية و  /7
 مثل قوله تعاىل: }القوا ما أنتم ملقون{ . لالحتقارو  /8
 مثل قوله تعاىل: }فانظر ماذا ترى{ .للمشورة و  /9

 مثل قوله تعاىل: }انظروا إىل مثره إذا أمثر{ . لالعتبارو  /10
 مثل قولك: }رب اغفر يل{ . للدعاءو  /11
 مثل قولك لزميلك: }َنولين القلم{ .لاللتماس: و  /12
لعمر بن أِب سلمة: " َي غالم سم هللا،  -صلى هللا عليه وسلم  -كقوله   التأديب/13

                                                                 وُكل بيمينك، وُكل مما يليك ".

                                                كقوله تعاىل: )َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْم(.  اإلرشاد /14

 .                                ((49، كقوله تعاىل: )ُذْق ِإناَك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرميُ )اإلهانة-15

                                                 .، كقوله تعاىل: )ُكونُوا ِقَرَدًة(السخرية-16

.                                 " كن أاب ذر " -صلى هللا عليه وسلم  -، كقوله التمين -17
.                                                            ، كقوله تعاىل: )ُكْن فَ َيُكوُن(التكوين -18
ٍم(.خبار عما يؤول إليه أمرهمالتحذير واإل -19 ُعوا يف َدارُِكْم َثاَلثََة َأَيا                                                                                      ، كقوله تعاىل: )ََتَت ا

                     ، كقوله  صلى هللا عليه وسلم: " إذا مل تستح فاصنع ما شئت "اخلَب -20
                          ، كقوله تعاىل: )اْنظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اأْلَْمثَاَل(.التعجب -21

                                                ، كقوله تعاىل: )ََل حَتَْزْن ِإنا اَّللاَ َمَعَنا(.التصَب -22

ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللِا ِإْن ، كقوله تعاىل: )فَْأُتوا ِبُسورٍَة لتكذيبا-23
ُتْم َصاِدِقنَي(.                                                                        ُكن ْ

                                 ، كقوله تعاىل: )قَاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوََل ُتَكلُِّموِن(.التحسري-24



                                          ، كقوله تعاىل: )فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض(.التفويض-25

من النوم فال يغمس  : " إذا قام أحدكم-صلى هللا عليه وسلم  -، كقوله اَلحتياط-26
 َنء حىت يغسلها ثالَثً "، بدليل قوله بعده: " فإنه َل يدري أين ابتت يده ".يده يف اإل

    
 ما َل يتم املأمور إَل به:

إذا توقف فعل املأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأموراً به، فإن كان املأمور به 
 واجباً كان ذلك الشيء واجباً، وإن كان املأمور به مندوابً كان ذلك الشيء مندوابً.

 مثال الواجب: سرت العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجباً.
ثال املندوب: التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء وم

 مندوابً.
وهذه القاعدة يف ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل هلا أحكام املقاصد، فوسائل 

 املأمورات مأمور هبا، ووسائل املنهيات منهي عنها.
 

إذا كان الواجب املطلق يتوقف وجوده على شيء فإن األمر يشمله أيضاً ضرورة توقف 
حصول الواجب عليه كالطهارة فإن األمر ابلصالة يشملها وهذا معَن قوهلم " األمر 

ابلشيء أمر به ومبا َل يتم إَل به " وليس معَن ذلك أن وجوبه جاء ضمناً بدون دليل 
أن األمر اخلاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما مستقل، بل له أدلة أخرى، غري 

 توقف الواجب عليه.                                                                                        
هذا يف الواجب املطلق فإن وجوب الصالة مثال غري مشروط بقيد فيكون األمر هبا 

 الطهارة.مقتضياً األمر مبا َل يتم إَل به وهو 
أما يف الواجب املقيد فليس كذلك كالزكاة فإن وجوهبا مقيد مبلك النصاب فليس األمر 

هبا أمراً بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها إبمتالكه، ألن ذلك إَتام للوجوب َل 
 للواجب، ولذا يقولون: ماَل يتم الواجب إَل به فهو واجب،

صالة قد استقر وجوهبا، أما الزكاة فال جتب وماَل يتم الوجوب إَل به فليس بواجب، وال
 حىت حيصل النصاب.



 به قسمان: إَلما َل يتم الواجب  »يقول اإلمام حممد األمني الشنقيطي:
كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه   قسم ليس حتت قدرة العبد

َل تصح اجلمعة بدونه، فال قدرة  يوالعدد الذ اإلمامالكتابة مقطوع اليدين، وكحضور 
 إَلعلى احلضور إىل املساجد، فهذا النوع َل يوصف بوجوب  اإلمامللمكلف على قهر 

 على قول من جوز التكليف مبا َل يطاق وهو مذهب ابطل مردود.
َل  إذللجمعة، وغسل جزء من الرأس،  يالسع ، كالطهارة، وقسم حتت قدرة العبدو 

جزء من الليل مع  وإمساكبغسل جزء يسري من الرأس،  إَليتحقق تعميم غسل الوجه 
جزء يسري من الليل، بناء  إبمساك إَلمجيع هنار رمضان  يف اإلمساكَل يتحقق  إذالنهار 

( . اآلية. خارجة وهو األبيضقوله تعاىل: )حىت يتبني لكم اخليط  على أن الغاية يف
عن مجيع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا  اإلمساكالصحيح، ألن من أخر 

 َل واسطة بني الليل والنهار. إذىف هنار رمضان، 
وما جاء من األحاديث مومها جواز تناول املفطر بعد الصبح فهو حممول على أن املراد 

ما هو  أعين األخريآخر جزء من الليل لشدة قربه من النهار. وهذا القسم  به أنه يف
يقصد  – واجب هذا حاصل معَن كالمه رمحه هللا إنهحتت قدرة املكلف قال املؤلف 

قال مقيده عفا  - اإلمام ابن قدامة املقدسي رمحه هللا يف كتابه روضة الناظر وجنة املناظر
وهذا التقسيم غري جيد وحاصل : يعين الشيخ الشنقيطي رمحه هللا و الكالم له – هللا عنه

 به ثالثة أقسام: إَلحترير املقام أن يقال: ما َل يتم الواجب 
 كما مثلنا له آنفا.  قسم ليس حتت قدرة العبد

لوجوب الزكاة  كالنصاب   أنه مل يؤمر بتحصيله إَلقسم حتت قدرة العبد عادة  و
 .إمجاعالوجوب الصوم، وهذان القسمان َل جيبان  واإلقامةواَلستطاعة لوجوب احلج 

 يكالطهارة للصالة والسع  ما هو حتت قدرة العبد مع أنه مأمور بهالقسم الثالث 
ن شئت قلت: )ما َل يتم الواجب املطلق إ للجمعة.. اخل.. وهذا واجب على التحقيق و

به فهو واجب( كالطهارة للصالة و )ما َل يتم الواجب املعلق   على شرط كالزكاة  إَل
بواجب( كالنصاب  به فليس إَلمعلقة على ملك النصاب، واحلج على اَلستطاعة   

به فهو  إَلللزكاة واَلستطاعة للحج، وأوضح من هذا كله أن نقول: )ما َل يتم الواجب 



به فليس بواجب كالنصاب  إَلم الوجوب واجب كالطهارة للصالة( وما َل يت
 .انتهى كالمه«للزكاة.

 
ْهي  الن ا

َعَلى اْلَكاَلِم  األمر يف  َم اْلَكاَلمَ دا قَ و  يِ هْ الن َ  ثِ حَ بْ  مَ ىَل إِ  لَ قَ ت َ ان ْ  رِ ن األمْ مِ  فُ لِّ ؤَ املُ  غَ رَ ا ف َ مَ دَ عْ ب َ 
ْهُي طََلُب  ْفِي، َأْو؛ أِلَناُه طََلُب إجَياِد اْلِفْعِل، َوالن ا ثْ َباِت َعَلى الن ا ِم اإْلِ ْهِي، لِتَ َقدُّ يف الن ا

ْقِدمُي اِبلشا  َم اأْلَْمُر تَ ْقِدمَي اْلَمْوُجوِد َعَلى اْلَمْعُدوِم، َوُهَو الت ا َرِف، اَِلْسِتْمَراِر َعَلى َعَدِمِه، فَ ُقدِّ
ْهُي تَ ْقِدمَي اْلَعَدِم َعَلى اْلَمْوُجوِد؛ أِلَنا اْلَعَدَم َأْقدَ  َم الن ا ْقِدمُي الزاَماينُّ َلُقدِّ  .مُ َوَلْو ُلوِحَظ الت ا

 تعريفه:
النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه اَلستعالء بصيغة خمصوصة هي املضارع 

بُوا ِِبَيتَِنا َوالاِذيَن َل  املقرون بال الناهية، مثل قوله تعاىل: }َوَل تَ تاِبْع َأْهَواَء الاِذيَن َكذا
 [.150يُ ْؤِمُنوَن اِبآْلِخَرِة{ ]األنعام: من اآلية 

 ؛ اإلشارة، فال تسمى هنياً وإن أفادت معناه.«قول»فخرج بقولنا: 
 ؛ األمر، ألنه طلب فعل.«طلب الكف»وخرج بقولنا: 
؛ اَللتماس والدعاء وغريمها مما يستفاد من النهي «على وجه اَلستعالء»وخرج بقولنا: 

 ابلقرائن.
؛ ما دل على طلب الكف بصيغة «بصيغة خمصوصة هي املضارع إخل»وخرج بقولنا: 

األمر مثل: دع، اترك، كف، وحنوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة 
 األمر فتكون أمراً َل هنياً.

النهي، مثل: أن يوصف الفعل ابلتحرمي أو احلظر  وقد يستفاد طلب الكف بغري صيغة
 أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو حنو ذلك.

 

املنع، ومنه مسي العقل هنية ألنه ينهى  لفظ يطلق على مل يعرف املؤلف النهي لغة و هو
سبيل واصطالحاً: طلب الكف عن فعل على  صاحبه ومينعه من الوقوع فيما َل يليق.



اَلستعالء، بغري كف وحنوها.مثال قوله تعاىل: }َل أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل{ ، 
                     : }َل ختونوا هللا والرسول وختونوا أماَنتكم وأنتم تعلمون{ .تعاىل وقوله

 جنس يشمل: طلب الفعل وهو األمر "، و " طلب الرتك وهو النهي ". " طلب "قوله: 
 أخرج األمر؛ ألنه طلب الفعل كما سبق. الكف عن الفعل " : "وقوله

أخرج الرتك ابلفعل كأن يُقيِّد عبده، ومينعه عما يريد، واملقصود هبذا  " ابلقول "وقوله: 
القول: " صيغة النهي وهي: َل تفعل " وليس املقصود أي شيء يدل على الكف مثل: 

ه األلفاظ وإن كان مدلوهلا الرتك إَل " كف "، و " ذر "، و" دع "، و " اترك "، فإن هذ
أهنا ليست نواهي؛ ألن الرتك قد دلا عليه بلفظ " الكف " وحنوه، والنهي َل بد فيه من 

 أن يدل على الرتك لفظ غري الكف مثل: " َل تفعل ".
أخرج صيغة النهي إذا صدرت من املساوي مثل قول  اَلستعالء " وجه" على وقوله: 

املساوي للمساوي: " َل تضرب فالَن "، ويسمى شفاعة والتماساً. وهذا اللفظ أخرج  
أيضاً  صيغة النهي إذا صدرت من األدىن مثل قوله تعاىل: )ربنا َل تؤاخذَن إن نسينا أو 

ن األقل رتبة لو قال ملن هو وقوله أيضا: على وجه اَلستعالء؛ أل أخطاَن( ويسمى دعاء.
أعلى رتبة: " َل تفعل " على وجه اَلستعالء يقال له: إنه " هناه "، ولذلك يوصف 

 ابجلهل واحلمق بسبب هنيه ملن هو أعلى منه رتبة.
وقد يستفاد طلب الكف بغري صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل ابلتحرمي » و قوله:

 «و يرتب على فعله عقاب، أو حنو ذلك.أو احلظر أو القبح، أو يذم فاعله، أ
ُ اْلبَ ْيَع َوَحراَم الرِّاب{.  مثال ما وصف الفعل ابلتحرمي: قوله تعاىل: }َوَأَحلا اَّللا

 «.مثن الكلب خبيث»ومثال وصفه ابلقبح: قوله صلى هللا عليه وسلم: 
يَناِر، »ومثال ذم فاعله: قوله صلى هللا عليه وسلم:  ْرَهِم، َوَعْبُد َتِعَس َعْبُد الدِّ َوَعْبُد الدِّ

اخلَِميَصِة، ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي، َوِإْن مَلْ يُ ْعَط َسِخَط، َتِعَس َوانْ َتَكَس، َوِإَذا ِشيَك َفالَ 
 «.....انْ تَ َقشَ 

َا  ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعاىل: }ِإنا الاِذيَن َيَُْكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى ظُْلماً ِإمنا
ذكر هذه األمثلة املؤلف  [.10َيَُْكُلوَن يف ُبطُوهِنِْم ََنراً َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا{ ]النساء: 

 .تعليقا



 
 ما تقتضيه صيغة النهي:

 
و الصواب ، هل للنهي صيغة موضوعة يف اللغة تدل عليه؟ فيه مذهبان لألصوليني 

و هذا مذهب كثري  «تفعل َل» الذي عليه الدليل أنه كاألمر له صيغة تدل عليه و هي
 إمجاع أهل اللغة على أن للنهي صيغة وهي: " َل و من األدلة على ذلك من العلماء 

 هذه الدار "، فإنه يعقل منهأحدا أن السيد لو قال لعبده: " َل تدخل  تفعل "، بيانه:
من  فإنه يستحق العقوبة، ولو رآه العقالء أحد عن الدخول، وإذا دخلها الناس كف

أعاقبه؛ ألنه عصاين: فقد  اللغة وهو يعاقبه، وسألوه عن سبب معاقبته وقال: إين أهل
: أدخل بعضهمهذه الدار " فأحدا تدخل  الدار بقويل: " َل إدخال الناسهنيته عن 

العقوبة، دون منكر لذلك، فكان هذا إمجاعا  لوافقوه على أن العبد قد استحق تلك
 اللفظ وضع للنهي. منهم على أن ذلك

أن أهل اللغة قد قسموا الكالم إىل: " أمر "،و"هني "، و " خَب "، و من األدلة كذلك 
وجعلوا للنهي: " َل تفعل "، وللخَب: " قد  و " استخبار "، وجعلوا لألمر: " افعل "،

 ولالستخبار " هل فعلت؟ ". فعلت "،
  

 صيغة النهي عند اإلطالق تقتضي حترمي املنهي عنه وفساده.
األدلة على أهنا تقتضي التحرمي قوله تعاىل: }َوَما آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم فمن 

[ فاألمر ابَلنتهاء عما هنى عنه، يقتضي وجوب 7َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{ ]احلشر: من اآلية 
 اَلنتهاء، وِمْن ََلزِِم ذلك حترمي الفعل.

من عمل عمالً ليس »ى هللا عليه وسّلم: ومن األدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلّ 
؛ أي: مردود، وما هنى عنه؛ فليس عليه أمر النب صّلى هللا عليه « عليه أمرَن فهو رد

 وسّلم، فيكون مردوداً.
 



اختلف األصوليون القائلون أبن للنهي صيغة موضوعة يف اللغة له أتقتضي التحرمي أم 
َأَحُدَها: َوُنِسَب ِلأْلَْشَعِريِّ أَناُه  »شوكاين:الكراهة أم  غري ذلك على مذاهب، قال ال

ْنزِيِه َحِقيَقًة ََل لِلتاْحرِ  َا َمْوُقوٌف ََل يَ ْقَتِضي التاْحِرمَي، َوَغرْيَُه إَلا ِبَدلِيٍل. َوالثااين: أَناُه لِلت ا مِي؛ أِلَهنا
َلا ِبَدلِيٍل، َوَحَكاُه بَ ْعُض َأْصَحابَِنا َوْجًها، َوَعَزاُه يَِقنٌي َفُحِمَل َعَلْيِه َومَلْ حُيَْمْل َعَلى التاْحِرمِي إ

َبِليُّ ِلَقْوٍم. َوالثااِلُث: أَناُه لِلتاْحِرمِي َحِقيَقًة َكَما َأنا ُمْطَلَق اأْلَْمِر لِْلوُ  ُجوِب؛ أَبُو اخْلَطااِب احْلَن ْ
ْهِي، َولَِقْوِلِه تَ َعاىَل: }َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{ أِلَنا الصاَحابََة رََجُعوا يف التاْحِرمِي إىَل جُمَرا  ِد الن ا

اِفِعيِّ َعَلْيِه، فَ َقاَل يف 7]احلشر:  [ َوَهَذا ُهَو الاِذي َعَلْيِه اجْلُْمُهوُر، َوَتظَاَهَرْت ُنُصوُص الشا
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -ْنُه َرُسوُل اَّللِا الرَِّساَلِة ": يف اَبِب اْلِعَلِل يف اأْلََحاِديِث: َوَما هَنَى عَ  َصلاى اَّللا

َا َأرَاَد ِبِه َغرْيَ التاْحِرمِي، َوقَاَل يف اأْلُ  - َا إمنا مِّ " يف فَ ُهَو َعَلى التاْحِرمِي َحىتا َيَْيتَ َدََلَلٌة َعَلى َأهنا
ْهُي ِمْن َرُسولِ  ْهِي: الن ا ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -اَّللِا  ِكَتاِب ِصَفِة اأْلَْمِر َوالن ا إْن َكاَن َما  -َصلاى اَّللا

اْلُقْرآِن "  هَنَى َعْنُه فَ ُهَو حُمَراٌم َحىتا أَتْيتَ َدََلَلٌة أَناُه مبَْعََن َغرْيِ التاْحِرمِي، َوَنصا َعَلْيِه يف َأْحَكامِ 
اِفعِ  ْيُخ أَبُو َحاِمٍد: َقَطَع الشا ْهَي لِلتاْحِرمِي ِبِاَلِف اأْلَْمِر، فَِإناُه أَْيًضا. قَاَل الشا يُّ قَ ْوَلُه: إنا الن ا

ْيُخ أَبُو َحاِمٍد ُهَو الاِذي َدلا َعَلْيِه  َ اْلَقْوَل ِفيِه، َوَهَذا الاِذي قَاَلُه الشا يف بَ ْعِض اْلَمَواِضِع َلنيا
اِفِعيِّ َكَما َسَبَق. فَ نَ ُقوُل: إنا الن ا   «..ْهَي لِلتاْحِرمِي قَ ْوًَل َواِحًدا َحىتا يَِرَد َما َيْصرِفُهُ َكاَلُم الشا

}َوَما آاَتُكُم و قد استدل املؤلف على دَللة النهي للتحرمي بقوله تعاىل : .ملخصاانتهى 
من عمل عمالً »الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{ و قوله صلى هللا عليه و سلم : 

 و هناك أدلة أخرى منها: «عليه أمرَن فهو رد ليس
والتابعني؛حيث إهنم كانوا يستدلون على حترمي  -رضي اَّللا عنهم  -إمجاع الصحابة /1

 فيقولون: الزَن حمرم؛ لقوله تعاىل: -وهي:"َل تفعل "  -الشيء بصيغة النهي 
هللا إَل ابحلق( ،  اليت حرم قوله تعاىل: )وَل تقتلوا النفس تقربوا الزَن( ، والقتل حمرم ل)وَل

وحنو ذلك، فهم كانوا ينتهون عن ذلك  والراب حرام لقوله تعاىل: )وَل أتكلوا الراب( ،
 الصيغة، ويعاقبون من يفعل املنهي عنه، واستدَلهلم على التحرمي، مبجرد مساعهم لتلك

 وانتهائهم عن املنهي عنه، ومعاقبتهم ملن يفعل املنهي عنه دليل واضح
 جمازاً. أن الصيغة حقيقة يف التحرمي، فإذا استعملت يف غريه كان ذلكعلى 



بدون  عملأن السيد إذا قال لعبده: " َل ت إمجاع أهل اللغة واللسان، بيان ذلك: /2
 ، فإن العقالء من أهل اللغة َل ينكرون على السيدعملهعاقبه على  ، مثعمل" ف إذين

استحق العقوبة  تفعل " تقتضي التحرمي ملامعاقبة عبده، فلو مل تكن صيغة " َل 
 مبخالفتها.

 
 هذا 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 ابطالً. - 1
عنه وَل شرطه، فال أن يكون النهي عائداً إىل أمر خارج َل يتعلق بذات املنهي  - 2

 يكون ابطالً.
 مثال العائد إىل ذات املنهي عنه يف العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين.

ومثال العائد إىل ذاته يف املعاملة: النهي عن البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ممن تلزمه 
 اجلمعة.

فسرت العورة ومثال العائد إىل شرطه يف العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب احلرير، 
شرط لصحة الصالة، فإذا سرتها بثوب منهي عنه، مل تصح الصالة لعود النهي إىل 

 شرطها.
ومثال العائد إىل شرطه يف املعاملة: النهي عن بيع احلمل، فالعلم ابملبيع شرط لصحة 

 البيع، فإذا ابع احلمل مل يصح البيع لعود النهي إىل شرطه.
ج يف العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة احلرير، فلو ومثال النهي العائد إىل أمر خار 

صلى وعليه عمامة حرير، مل تبطل صالته؛ ألن النهي َل يعود إىل ذات الصالة وَل 
 شرطها.

ومثال العائد إىل أمر خارج يف املعاملة: النهي عن الغش، فلو ابع شيئاً مع الغش مل 
 َل شرطه.يبطل البيع؛ ألن النهي َل يعود إىل ذات البيع و 

 
األدلة اليت استدل هبا احلنابلة على أن النهي العائد إىل ذات املنهي عنه يقتضي  من

 الفساد:



قوله عليه السالم يف احلديث الصحيح: "من عمل عمال ليس عليه أمرَن فهو رد" أي /1
مردود وما كان مردودا على فاعله فكأنه مل يوجد، والرد إذا أضيف إىل العبادات اقتضى 

 عدم اَلعتداد هبا وإذا أضيف إىل العقود اقتضى فسادها وعدم نفوذها.
ومنها: أمره صلى هللا عليه وسلم بالَل حني اشرتى صاعا من التمر اجليد بصاعني من /2

 الرديء برده وإعالمه أبن ذلك عني الراب.
ود ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد ابلنهي كاستدَلهلم على فساد عق/3

الراب بقوله صلى هللا عليه وسلم: " َل تبيعوا الذهب ابلذهب إَل مثال مبثل " وعلى فساد 
 نكاح احملرم ابلنهي عنه.

اليت ذكرها املؤلف و اقتصر فيها على قول املذهب  هذه املسألةو اجلدير ابلذكر أن 
ْهُي َفَذَهَب اجْلُْمُهوُر ِإىَل  :وقع فيها النزاع بني األصوليني احلنبلي ، أَناُه ِإَذا تَ َعلاَق الن ا

اِبْلِفْعِل، أبَِنا طََلَب اْلَكفِّ َعْنُه فَِإْن َكاَن ِلَعْيِنِه، َأْي ِلَذاِت اْلِفْعِل َأْو جِلُْزئِِه، َوَذِلَك أبَِْن 
ْهُي مقتضًيا لِْلَفَساِد اْلُمَراِدِف لِلْ  ْهِي قُ ْبًحا َذاتِيًّا َكاَن الن ا ُبْطاَلِن، َسَواًء َكاَن َيُكوَن َمْنَشأُ الن ا

ًيا َكالّزََِن َوُشْرِب اخْلَْمِر، َأْو َشْرِعيًّا َكالصااَلِة والصوم، واملراد عندهم أنه  َذِلَك اْلِفْعُل ِحسِّ
 يقتضيه َشْرًعا ََل لَُغًة.

 َوِقيَل: ِإناُه يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد لغة كما يقتضيه َشْرًعا.
ْهَي ََل  يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد ِإَلا يف اْلِعَباَداِت فَ َقْط ُدوَن اْلُمَعاَماَلِت، َوِبِه قال أبو َوِقيَل: ِإنا الن ا

 صااُص.احلسني البصري، والغزايل، والرازي، َواجل
: ةِ ِزََيَدًة َعَلى َما ذََكْرََن آنًِفا عن أدلة احلََنابِلَ  َواْسَتَدلا اجْلُْمُهوُر َعَلى اْقِتَضائِِه لِْلَفَساِد شرعا

يِع اأْلَْعَصاِر مَلْ يَ َزاُلوا َيْسَتِدلُّوَن ِبِه َعَلى اْلَفَساِد يف أَبْ َواِب الّرَِبِوَيا  ِت، أبَِنا اْلُعَلَماَء يف مجَِ
 َواأْلَْنِكَحِة َواْلبُ ُيوِع، َوَغرْيَِها.

َها الن ا  َها َوأَْيًضا َلْو مَلْ يُ ْفِسْد َلزَِم ِمْن نَ ْفِيِه ِحْكَمٌة َيُدلُّ َعَلي ْ ْهُي، َوِمْن ثُ ُبوتِِه ِحْكَمٌة َتُدلُّ َعَلي ْ
زُِم اَبِطٌل؛ أِلَنا احلِْْكَمَتنْيِ ِإْن َكانَ َتا ُمَتَساِويَ َتنْيِ تَ َعاَرَضَتا وتساقطتا، فكان فعله   ُة، َوالالا حا الصِّ

ْهِي َمْرُجوَحًة  ِفْعٍل، "فَاْمتَ َنَع" كال ْهُي َعْنُه خِلُُلوِِّه َعِن احلِْْكَمِة. َوِإْن َكاَنْت ِحْكَمُة الن ا الن ا
ِة، َوِهَي َمْصَلَحٌة َخاِلَصٌة، َوِإْن َكاَنْت رَاِجَحًة  حا فََأْوىَل؛ ِلَفَواِت الزااِئِد ِمْن َمْصَلَحِة الصِّ

ُة، خِلُُلوِِّه َعِن املصلحة حا ْهِي. اْمتَ نَ َعِت الصِّ  أيًضا، بل لفوت َقْدِر الرُّْجَحاِن ِمْن َمْصَلَحِة الن ا



ْيِء ِعَبارٌَة َعْن َسْلِب َأْحَكاِمِه،  َواْسَتَدلُّوا َعَلى َعَدِم اْقِتَضائِِه لِْلَفَساِد لَُغًة، أبَِنا َفَساَد الشا
ْهِي َما َيُدلُّ َعَلْيِه لَُغًة َقْطًعا.  َولَْيَس يف َلْفِظ الن ا

 ِبِه َتَدلا اْلَقائُِلوَن أِبَناُه يَ ْقَتِضيِه لَُغًة َكَما يَ ْقَتِضيِه شرعا، أبَِنا اْلُعَلَماَء مَلْ يَ َزاُلوا َيْسَتِدلُّونَ َواسْ 
 َعَلى اْلَفَساِد.

ْرِع َعَلْيِه، ََل  َا اْسَتَدلُّوا ِبِه َعَلى اْلَفَساِد ِلَدََلَلِة الشا ُْم ِإمنا  ِلَدََلَلِة اللَُّغِة.َوُأِجيَب: أبَِهنا
ْهُي نَِقيُضُه، َوالناِقيَضاِن ََل  َم، َوالن ا َة ِلَما تَ َقدا حا واستدلوا ََثنًِيا: أبَِنا اأْلَْمَر يَ ْقَتِضي الصِّ

ْهُي مقتضًيا لِْلَفَساِد.  جَيَْتِمَعاِن فَ َيُكوُن الن ا
َة شرعا، ََل  حا ِة لَُغًة مَمُْنوٌع، َكَما َوُأِجيَب: أبَِنا اأْلَْمَر يَ ْقَتِضي الصِّ حا لَُغًة فَاْقِتَضاُء اأْلَْمِر لِلصِّ

ْهِي لِْلَفَساِد لَُغًة مَمُْنوٌع.  َأنا اْقِتَضاَء الن ا
واستدل اْلَقائُِلوَن: أِبَناُه ََل يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد ِإَلا يف اْلِعَباَداِت ُدوَن اْلُمَعاَماَلِت: أبَِنا 

ْت َلَكاَنْت َمْأُمورًا هِبَا َنْداًب؛ ِلُعُموِم َأِدلاِة َمْشُروِعياِة اْلِعَباَداِت اْلِعَباَداِت اْلَمنْ  َها لو َصحا ِهيا َعن ْ
 فَ َيْجَتِمُع الناِقيَضاِن؛ أِلَنا اأْلَْمَر ِلطََلِب الفعل والنهي لطلب الرتاِْك َوُهَو حُمَاٌل.

َتَضاُه يف غريها لكان ُغْسُل َوَأماا َعَدُم اْقِتَضائِِه لِْلَفَساِد يف غَ  رْيِ اْلِعَباَداِت َفأِلَناُه َلِو اق ْ
ْبُح ِبِسكِّنٍي َمْغُصوبٍَة، َوَطاَلُق اْلِبْدَعِة، َواْلبَ ْيُع يف َوْقِت النَِّداِء،  الناَجاَسِة مبَاٍء َمْغُصوٍب، َوالذا

بَ َعٍة آِلَثَ  بِيَحِة، َوَأْحَكاِم َواْلَوْطُء يف زََمِن احْلَْيِض َغرْيَ ُمْستَ ت ْ رَِها ِمْن زوال النجاسة، َوِحلِّ الذا
زُِم اَبِطٌل، فَاْلَمْلُزوُم ِمثْ ُلُه.  الطااَلِق، َواْلِمْلِك، َوَأْحَكاِم اْلَوْطِء، َوالالا

ْيِء َأْو جلزئه، بل أل ْهِي يف اأْلُُموِر اْلَمْذُكورَِة ِلَذاِت الشا مر خارج، َوُأِجيَب: مبَْنِع َكْوِن الن ا
، فال يرد النقض هِبَا.  ولو ُسلَِّم َلَكاَن َعَدُم اْقِتَضاِئَها لِْلَفَساِد ِلَدلِيٍل َخارِِجيٍّ

اِفِعياِة، َواحْلََنِفياِة، َواْلُمْعَتزَِلِة: ِإىَل أَناُه ََل يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد ََل لُغَ  ًة َوََل َوَذَهَب مَجَاَعٌة ِمَن الشا
اْلِعَباَداِت َوََل يف اْلُمَعاَماَلِت، قَاُلوا: أِلَناُه َلْو َدلا َعَلى اْلَفَساِد لغة أو َشْرًعا،  َشْرًعا، ََل يف 

زُِم اَبِطٌل َأماا اْلُماَلزََمُة َفظَاِهَرٌة، َوَأماا ُبْطاَل  ِة لَُغًة َأْو شرعا َوالالا حا ُن لََناَقَض التاْصرِيَح اِبلصِّ
ارِعَ  الالزم: فألن ُتَك َعِن الرِّاَب هَنَْي حترمي ولو فَ َعْلَت َلَكاَن اْلبَ ْيُع اْلَمْنِهيُّ  الشا َلْو قَاَل هَنَي ْ

 َعْنُه ُموِجًبا لِْلَمِلِك َلَصحا ِمْن َغرْيِ تَ َناُقٍض، ََل لَُغًة َوََل َشْرًعا.
ْهِي قَ  رِيَنٌة َصارَِفٌة َلُه َعِن الظااِهِر، َومَلْ َنداِع َوُأِجيَب: مبَْنِع اْلُماَلزََمِة؛ أِلَنا التاْصرِيَح ِبِاَلِف الن ا

 ِإَلا َأنا ظَاِهَرُه اْلَفَساُد فَ َقْط.



ْرِع َكالزََِّن، َوُشْرِب اخْلَْمِر َيُكوُن  َوَذَهَبِت احلنفية إىل: أن ما َل تتوقف َمْعرِِفُتُه َعَلى الشا
ْهُي َعْنُه ِلَعْيِنِه، َويَ ْقَتِضي اْلَفَسادَ  لِيُل َعَلى أَناُه َمْنِهيٌّ َعْنُه ِلَوْصِفِه، َأِو  الن ا ِإَلا َأْن يَ ُقوَم الدا

ْهِي َعْن قُ ْراَبِن  ْهُي ِحيَنِئٍذ َعْنُه ِلَغرْيِِه، َفاَل يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد َكالن ا اْلُمَجاِوِر َلُه، فَ َيُكوُن الن ا
ْرِعيُّ َوُهَو َما ْهُي َعْنُه ِلَغرْيِِه َفاَل  احْلَاِئِض، َوَأماا اْلِفْعُل الشا ْرِع فَالن ا يَ تَ َوقاُف َمْعرِفَ ُتُه َعَلى الشا

 يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد، َومَلْ َيْسَتِدلُّوا َعَلى َذِلَك ِبَدلِيٍل َمْقُبوٍل.
: َأنا ُكلا هَنٍْي ِمْن َغرْيِ فَ ْرٍق َبنْيَ اْلِعَباَداِت َواْلُمَعاَماَلِت يَ ْقَتِضي حتَْ  ِرمَي اْلَمْنِهيِّ َعْنُه، َواحْلَقُّ

لِيُل َعَلى  َوَفَساَدُه اْلُمَراِدَف لِْلُبْطاَلِن، اْقِتَضاًء َشْرِعيًّا، َوََل َُيُْرُج ِمْن َذِلَك ِإَلا َما قَاَم الدا
لِيُل َقرِيَنًة َصارَِفًة َلُه ِمْن َمْعَناُه احْلَقِ  يِقيِّ ِإىَل َمْعَناُه َعَدِم اْقِتَضائِِه ِلَذِلَك فَ َيُكوُن َهَذا الدا

.  اْلَمَجاِزيِّ
ُ َعَلْيِه  َفِق َعَلْيِه َوُهَو قَ ْولُُه َصلاى اَّللا َومِماا ُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى َهَذا ما ورد يف احلديث اْلُمت ا

فَ ُهَو َردٌّ، َوَما َوَسلاَم: "كل أمر ليس عليه َأْمُرََن فَ ُهَو َردٌّ"  َواْلَمْنِهيُّ َعْنُه لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرََن 
َكاَن َردًّا َأْي: َمْرُدوًدا َكاَن اَبِطاًل، َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماُء َمَع اْخِتاَلِف َأْعَصارِِهْم َعَلى 

، َوَهَذا هُ  ْرِع، َوأَناُه اَبِطٌل ََل َيِصحُّ َواِهي َعَلى َأنا اْلَمْنِهيا َعْنُه لَْيَس ِمَن الشا َو اَِلْسِتْدََلِل اِبلن ا
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم أَناُه قَاَل: "إذا  ْهِي مقتضًيا للفساد، وصح َعْنُه َصلاى اَّللا اْلُمَراُد ِبَكْوِن الن ا

ُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه" فََأفَاَد ُوُجوَب اْجِتَناِب  أمرتكم أبمر فَْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم َوِإْن هَنَي ْ
 ، َوَذِلَك ُهَو اْلَمْطُلوُب، َودَْع َعْنَك َما "رَاَوُغوا"به من الرأي.اْلَمْنِهيِّ َعْنهُ 

 أحوال النهي أربع وهي: ، و للتنبيه
و كالنهي عن  أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثري كالنهي عن الزَن مثال /1

 .اإلشراك ابهلل و عقوق الوالدين والسحر و غريها
 بني متعدد، وللمنهي أن يفعل أيها شاء على انفرادهأن يكون النهي عن اجلمع /2

 كاجلمع بني األختني. واجلمع بني املرأة وعمتها، وبينها وبني خالتها.
أن يكون النهي عن التفريق بني شيئني أو أكثر دون اجلمِع كالتفريق بني رجليه بنعل  /3

 إحدامها دون األخرى. بل على املنهي أن ينعلهما معا أو حيفيهما معاً.

أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافرتاقاً مثل قوله تعاىل: }وَل تطع منهم آمثاً أو   /4
 ..تمعني وَل مفرتقنيكفورا{ . فال جتوز طاعتهما جم



 
 وقد ُيرج النهي عن التحرمي إىل معاٍن أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها:

َل ميسنا أحدكم ذكره بيمينه »الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله صّلى هللا عليه وسّلم:  - 1
 ، فقد قال اجلمهور: إن النهي هنا« وهو يبول

 النهي تنزيه اليمني. للكراهة، ألن الذكر بضعة من اإلنسان، واحلكمة من
َل تدعن أن تقول دبر كل صالة: »اإلرشاد: مثل قوله صّلى هللا عليه وسّلم ملعاذ:  - 2

 «.اللهم أعيّن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
 

 :أمهها " َل تفعل " تستعمل ملعان النهي صيغة
 .و هذا املعَن هو األصل  ، كقوله تعاىل: )َوََل تَ ْقَربُوا الّزََِن(التحرمياألول: 

َنُكْم(الكراهةالثاين:  و قد ذكر هذا املعَن الشيخ  ، كقوله تعاىل: )َوََل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ
 .رمحه هللا تعاىل

و قد ذكر  ، كقوله تعاىل: )ََل َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم(اإلرشادالثالث: 
 .أيضا املؤلف هذا املعَن

 كقوله تعاىل: )رَب اَنا ََل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا(.  الدعاء،الرابع: 
ُهْم(.التقليل واَلحتقاراخلامس:  ْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمن ْ نَ ْيَك ِإىَل َما َمت ا نا َعي ْ  ، كقوله تعاىل: )ََل ََتُدا

نَبا الاِذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللِا َأْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ، كقوله تعاىل: )َوََل حَتْسَ بيان العاقبةالسادس: 
 ((.169ِعْنَد َرهبِِّْم يُ ْرزَُقوَن )

 ، كقوله تعاىل: )ََل خَتَافَا ِإنايِن َمَعُكَما َأمْسَُع َوَأَرى(.التسكني والتصَبالسابع: 
 َكَفُروا ََل تَ ْعَتِذُروا اْليَ ْوَم(.، كقوله تعاىل: )ََي أَي َُّها الاِذيَن  ليأساالثامن: 

 : " َل تتخذوا الدواب كراسي ".-صلى هللا عليه وسلم  -، كقوله الشفقةالتاسع: 
                      ، كقولك ملن هو يف مرتبتك: " َل تضرب فالَن ".اَللتماسالعاشر: 

                                 ، كقول السيد لعبده: " َل تفعل اليوم شيئا ".التهديداحلادي عشر: 
 

 من يدخل يف اخلطاب ابألمر والنهي:



. عقد املؤلف هذا الباب لبيان من يدخل يف خطاب األمر و النهي و من َل يدخل فيه
 قال:

 املكلف، وهو البالغ العاقل.« هو»الذي يدخل يف اخلطاب ابألمر والنهي 
ابألمر والنهي تكليفاً مساوَيً لتكليف ؛ الصغري، فال يكلف «البالغ»فخرج بقولنا: 

البالغ، ولكنه يؤمر ابلعبادات بعد التمييز َتريناً له على الطاعة، ومينع من املعاصي؛ 
 ليعتاد الكف عنها.

؛ اجملنون فال يكلف ابألمر والنهي، ولكنه مينع مما يكون فيه تعد «العاقل»وخرج بقولنا: 
 ه مل يصح منه الفعل لعدم قصد اَلمتثال منه.على غريه أو إفساد، ولو فعل املأمور ب

وَل يرد على هذا إجياب الزكاة واحلقوق املالية يف مال الصغري واجملنون، ألن إجياب هذه 
مربوط أبسباب معينة مىت وجدت ثبت احلكم فهي منظور فيها إىل السبب َل إىل 

 الفاعل!.
 

، حيسن اإلشارة إىل معَن َل يدخل ومنوالنهي قبل بيان من يدخل يف خطاب األمر 
املشقة، ويطلق على األمر  يطلق على فهو من الناحية اللغويةالتكليف لغة و اصطالحا 

 اصطالحاً هو: اخلطاب أبمر أو هني. و أمامبا يشق عليك، فهو إذاً: األمر مبا فيه ُكلفة.
ص التكليف و تتلخو قد ذكر املؤلف شروطا جيب أن تتوفر يف املكلف حىت يدخل يف 

 فيما يلي:
 يشرتط يف املكلف أن يكون ابلغاً، عاقاًل، فامهاً للخطاب.

 فخرج بشرط البلوغ: الصب، وإن كان عاقالً فامهاً للخطاب، فإنه َل ميكن تكليفه.
 وخرج بشرط العقل: اجملنون وإن كان ابلغاً، فإنه َل ميكن تكليفه.

تكليف هؤَلء لعدم الفهم   ميكنوخرج بشرط الفهم: النائم والغافل والساهي، فإنه َل 
 وهم يف حالتهم تلك.

 هذه خالصة ما ذكر املؤلف من الشروط ، وهنا مسائل ينبغي التنبه هلا:



الصب غري املميِّز بني األشياء وهو ما دون سبع سنوات  غري مكلف، لعدم فهمه /1
 ولعدم صحة النية والقصد منه. للخطاب الوارد من الشارع وإدراكه ملقتضاه

وإن   هالصب املميز بني األشياء وهو من جتاوز سن السابعة من عمره  غري مكلف، ألن/2
مىت مياز، ومىت فهم  لعدم معرفةكان مميزاً بني حقائق األمور إَل أنه َل ميكن تكليفه؛ 

اخلطاب؛ ألن الفهم يتزايد تزايداً غري واضح، فال ميكن له وَل لغريه أن يقف على أول 
و ألن إدراكه غري متكامل فال ميكن أن يقاس على البالغ و َل  لشارعوقت فهم خطاب ا

أن يلحق به ...هذا ما خنتاره  خالفا لعلمائنا املالكية فهم يرون تكليف املميز ابملندوب 
 والكراهة.

مطبقاً أو غري مطبق  غري  سواء كان جنونه أصلياً أو طارائً، وسواء كان مطلقااجملنون /3
وعدم  للخطاب الوارد من الشارع، وعدم إدراكه للفعل املكلف بهمكلف؛ لعدم فهمه 

 وجود القصد منه.
غري مكلف؛ قياساً  -وهو خمتلط الكالم بسبب ما يعرض للعقل من خلل  -املعتوه /4

 .على اجملنون، والصب غري املميز
 

املأمور والتكليف ابألمر والنهي شامل للمسلمني والكفار لكن الكافر َل يصح منه فعل 
ُْم َكَفُروا اِبَّللِا  به حال كفره؛ لقوله تعاىل: }َوَما ُهْم نَ َفَقاهُتُْم ِإَلا َأهنا َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ

[. وَل يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعاىل: }ُقْل لِلاِذيَن 54َوِبَرُسوِله{ ]التوبة: من اآلية 
تَ ُهوا يُ ْغَفْر هلَُ  [ وقوله صّلى هللا عليه 38ْم َما َقْد َسَلَف{ ]ألنفال: من اآلية َكَفُروا ِإْن يَ ن ْ

، وإمنا « أما علمت َي عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله»وسّلم لعمرو بن العاص: 
يعاقب على تركه إذا مات على الكفر؛ لقوله تعاىل عن جواب اجملرمني إذا سئلوا: }َما 

[ }َومَلْ َنُك 43اُلوا مَلْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي{ ]املدثر:[ }قَ 42َسَلَكُكْم يف َسَقَر{ ]املدثر:
ُب 45[ }وَُكناا خَنُوُض َمَع اخْلَاِئِضنَي{ ]املدثر:44ُنْطِعُم اْلِمْسِكنَي{ ]املدثر: [ }وَُكناا ُنَكذِّ

يِن{ ]املدثر:  [47[ }َحىتا َأاَتََن اْلَيِقنُي{ ]املدثر:46بِيَ ْوِم الدِّ
 



أن ؤلف أن املكلف  إما أن يكون مسلما أو غري مسلم، واخلطاب إما خالصة ما ذكر امل
 بفرع كالصالة والصيام وحنو ذلك.أن يكون أبصل كالعقائد و اإلميان وإما يكون 

 أ/ فاخلطاب أبصل يشملهما ابتفاق مجيع العلماء.
مثانية أقوال هي :                                              ب/ واخلطاب بفرع فيه 

هم مكلفون بفروع اإلسالم مطلقا و هذا هو الراجح الذي تدل عليه  القول األول :
 األدلة و هو اختيار املؤلف .

 .هم غري مكلفني بفروع اإلسالم مطلقا القول الثاين:
 .مر:هم مكلفون ابلنواهي دون األوا القول الثالث

 . هم مكلفون ابألوامر دون النواهي القول الرابع :
 . :هم مكلفون بفروع اإلسالم سوى اجلهاد يف سبيل هللا القول اخلامس

:التفريق بني الكافر املرتد فيكلف ابلفروع و الكافر األصلي فال يكلف  القول السادس
 .هبا

 .ر غري احلرِب فيكلف:التفريق بني الكافر احلرِب فال يكلف و الكاف القول السابع
                                                            التوقف يف املسألة. القول الثامن :

، و قد ساق كاملسلمني  و أهنم خماطبون بفروع الشريعة والصحيح دخول الكفار فيه
مل نك من قوله تعاىل عن الكفار: }ما سلككم يف سقر قالوا  منها ذلك املؤلف أدلة على

املصلني ومل نك نطعم املسكني وكنا خنوض مع اخلائضني وكنا نكذب بيوم الدين{ فذكروا 
من أسباب تعذيبهم تركهم ملا أمروا به من الفروع كرتكهم الصالة والزكاة وارتكاهبم ملا 
هنوا عنه بوضهم مع اخلائضني، ومل يقتصروا على ذكر السبب األكابر وهو تكذيبهم 

 بيوم الدين.
ومنها رمجه صلى هللا عليه وسلم اليهوديني، وكذلك قوله تعاىل: }الذين كفروا وصدوا 

عن سبيل هللا زدَن هم عذاابً فوق العذاب{ . وكما أن املؤمن يثاب على إميانه وعلى 
امتثاله األوامر واجتناب النواهي فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى 

 األوامر.ارتكاب النواهي وعدم امتثال 

 و من األدلة على ذلك أيضا:                                                                    



وجه الدَللة: أن  قوله تعاىل: )َوَّلِلِا َعَلى النااِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل( ./1
اَلستغراقية، فيشمل مجيع الناس، والكفار من  جنس معرف أبل -لفظ " الناس " اسم 

 فيدخلون يف هذا اخلطاب، وَل مانع من دخوهلم حتت اخلطاب  مجلة الناس،
من  و َل شرعي ألنه لو وجد مانع لكان إما عقلياً، وإما شرعياً.وَل يوجد مانع عقلي

                   .                                                          دخول الكافر
وجه الدَللة: أن هذا عام يف حق  تعاىل: )َوَأِقيُموا الصااَلَة َوآُتوا الزاَكاَة( . قوله/2

الكافر إَل بدليل، وَل يوجد دليل على ذلك، والكفر ليس  املسلمني والكفار، فال ُيرج
 مسقطة للخطاب عن الكافر. برخصة

ُ ِإَلا قوله تعاىل: )َوالاِذيَن ََل َيْدعُ  /3 ْفَس الايِت َحراَم اَّللا وَن َمَع اَّللِا ِإهَلًا آَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلوَن الن ا
( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَُيُْلْد 68اِبحْلَقِّ َوََل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق َأََثًما )

 نص يف مضاعفة عذاب من مجع بني هذهوجه الدَللة: أن هذا  ِفيِه ُمَهاًَن( .
الزَن والقتل يدخالن فيه،  احملظورات، وهي الكفر، والقتل، والزَن، وهذا يدل على أن

 أن الكافر خماطب ومكلاف بفروع الشريعة. فثبت كون ذلك حمظوراً عليه، مما يقتضي
َق َوََل َصلاى )/4 َب 31قوله تعاىل: )َفاَل َصدا  ( .32َوتَ َوىلا )( َوَلِكْن َكذا

وهي من فروع الشريعة،  الكفار لرتكهم الصالة، -هنا  -وجه الدَللة: أن اَّللا تعاىل ذم 
 مما يدل على أن الكفار مكلافون ابلفروع.

( الاِذيَن ََل يُ ْؤُتوَن الزاَكاَة َوُهْم اِبآْلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن 6قوله تعاىل: )َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنَي ) /5
ترك إيتاء الزكاة،  ( .وجه الدَللة: أن اَّللا تعاىل توعاد املشركني على شركهم، وعلى7)

ألنه َل يتوعد على ترك ما  إبيتاء الزكاة؛ فدل ذلك على أهنم خماطبون ابإلميان، وخماطبون
 ُياطب به، فدل ذلك على أن الكفار مكلافون ابلفروع. َل جيب على اإلنسان، وَل

                                                                                           
 موانع التكليف:

 كما أن للتكليف شروطا تقتضيه له موانع تنافيه:
 



إن »للتكليف موانع منها: اجلهل والنسيان واإلكراه؛ لقول النب صّلى هللا عليه وسّلم: 
رواه ابن ماجه والبيهقي، وله «. هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته.
ه فال شيء عليه، كمن تكلم فاجلهل: عدم العلم، فمىت فعل املكلف حمرماً جاهالً بتحرمي

 يف الصالة جاهالً بتحرمي الكالم، ومىت ترك واجباً جاهالً بوجوبه مل يلزمه قضاؤه إذا كان
وكان َل  -قد فات وقته، بدليل أن النب صّلى هللا عليه وسّلم مل َيمر املسيء يف صالته 

الصالة احلاضرة مل َيمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإمنا أمره بفعل  -يطمئن فيها 
 على الوجه املشروع.

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم، فمىت فعل حمرماً َنسياً فال شيء عليه؛ كمن 
أكل يف الصيام َنسياً. ومىت ترك واجباً َنسياً فال شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه 

 « ها إذا ذكرهامن نسي صالة فليصل»فعله إذا ذكره؛ لقول النب صّلى هللا عليه وسّلم: 
واإلكراه: إلزام الشخص مبا َل يريد، فمن أكره على شيء حمرم فال شيء عليه؛ كمن 

أكره على الكفر وقلبه مطمئن ابإلميان، ومن أكره على ترك واجب فال شيء عليه حال 
اإلكراه، وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصالة حىت خرج وقتها، فإنه يلزمه 

 زال اإلكراه. قضاؤها إذا
وتلك املوانع إمنا هي يف حق هللا؛ ألنه مبين على العفو والرمحة، أما يف حقوق املخلوقني 

 فال َتنع من ضمان ما جيب ضمانه، إذا مل يرض صاحب احلق بسقوطه، وهللا أعلم.
 
 

 الناس على قسمني:خالصة هذا املبحث أن 
  لعدة أسباب هي:                                                                          قسم مل يكتمل إدراكه /1

 عدم البلوغ كالصغري مميزا كان أو غري مميز. السبب األول
           كاجملنون أبنواعه.                                                                       فقدان العقل :السبب الثاين

                                                                    و النائم كالسكران  ة العقلتغطي:  السبب الثالث
 : ذهول العقل كالساهي و الناسي. السبب الرابع



 َل يدخل يف نطاق التكليف وَل يشمله اخلطاب بدليل العقل والنقل.فهذا القسم 
عقل فألن األمر يقتضي اَلمتثال ومن مل يدرك أمراً َل يتأيت منه أما من جهة ال -/أ

 امتثاله.
                            وأما من جهة النقل فلحديث "رفع القلم عن ثالثة" احلديث. -/ب

ري غوَل يعرتض على هذا بتضمني ما أتلفه ألن ضمان حق الغري يستوي فيه العاقل و 
 أتلفته هبيمة لزم صاحبها ضمانه. العاقل حىت لو

و هذا الذي ، وهو البالغ العاقل السامل من العوارض املتقدمة قسم مكتمل اإلدراك /2
 .يدخل يف خطاب التكليف

                                                                                        مسألة :

واإلكراه: إلزام الشخص مبا َل يريد، فمن أكره على شيء حمرم فال شيء عليه؛ »: قوله
إىل آخر كالمه. مل يبني املؤلف نوعي اإلكراه و إمنا اقتصر على ذكر نوع واحد و  .«...

فاملكره ينقسم إىل نوعني : املكره امللجأ واملكره غري امللجأ و بياهنما  األوىل التفصيل :
 كاآليت:

وهو من محل على أمر يكرهه وَل يرضاه، وَل تتعلق به قدرته واختياره،   ْلَجأ  :املكره املُ 
؛ ألنه مسلوب ابتفاق العلماءكمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله  غري مكلف 

 كاآللة.  فهو القدرة غري خمتار
وهو من مُحل على أمر يكرهه، وَل يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته  املكره غري امللجأ  :

واختياره وإرادته، كمن قيل له: اقتل أخاك املسلم وإَل قتلناك  هذا مكلف؛ ألن شروط 
فال يوجد مانع من تكليفه،   فاهم للخطابو  عاقل  وابلغ  متوفرة فيه فهوالتكليف 

 أبي حال. هباً إلسقاط اخلطاب عنفهو هبذا كغري املكره ، وجمرد اإلكراه ليس سب
 

 العام
 تعريفه:

 العام لغة: الشامل.
واصطالحاً: اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر، مثل: }ِإنا اأْلَبْ َراَر َلِفي نَِعيٍم{ 



 [13]اَلنفطار:
؛ ما َل يتناول إَل واحداً كالَعَلم والنكرة يف «املستغرق جلميع أفراده»فخرج بقولنا: 

[ ألهنا َل تتناول مجيع األفراد 3ثبات؛ كقوله تعاىل: }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة{ ]اجملادلة: سياق اإل
.  على وجه الشمول، وإمنا تتناول واحداً غري معنيا

؛ ما يتناول مجيع أفراده مع احلصر كأمساء العدد: مئة وألف «بال حصر»وخرج بقولنا: 
 وحنومها.

 
ُهْم اخْلَََبُ  ُهَو يف اللَُّغِة: مُشُولُ العام  ٍد َسَواٌء َكاَن اأْلَْمُر َلْفظًا َأْو َغرْيَُه، َوِمْنُه: َعما َأْمٍر ِلُمتَ َعدِّ

رَِكِة ِفيهِ  َلُهْم َوَأَحاَط هِبِْم، َوِلَذِلَك يَ ُقوُل اْلَمْنِطِقيُّوَن: اْلَعامُّ َما ََل مَيَْنُع َتَصوَُّر الشا  إَذا مشَِ
ْنَساِن. َوجَيَْعُلوَن   اْلُمْطَلَق َعامًّا.َكاإْلِ

وعرفه . «اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر» و يف اَلصطالح عرفه املؤلف بقوله:
اللفظ املستغرق ملا يصلح له دفعة بوضع »:  بتعريف قريب منه وهو األصوليني بعض

 «واحد من غري حصر.

حروف هجائية، سواء كان  جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من " اللفظ ": هقول
مهماًل، أو مستعماًل، عاما أو خاصا، مطلقا أو مقيدًا، جممالً أو مفصاًل، حقيقة أو 

 "الواحد" للعلم به.ذكر لفظيجمازًا.واملقصود هنا ابللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن مل 
 وقد عَبا ب " اللفظ " إلخراج أمرين مها:

اجملازي كقولنا: " هذا مطر عام "، فإن مثل ذلك َل األمر األول: العموم املعنوي، أو 
 أما  -ل ُيتلف املعنوي َل يتحد احلكم فيه، ب ل يف التعريف "، وذلك ألن العموميدخ

قولنا: " أكرم الطالب  بصدده  فإن احلكم فيه متحد، أي:العموم اللفظي  وهو ما حنن 
 م وشامل مجيع الطالب بدون ختصيص." عا

الشيء الذي أفاد العموم،  : " اللفظ " أخرجهلفاظ املركبة، أي: أن قولاألمر الثاين: األ
تفدَنه من الفاعل زيد عمراً "، فإن العموم قد اس ولكن أبكثر من لفظ كقوهلم: " ضرب

الضرب،  وهو: زيد، واملفعول به، وهو املضروب وهو عمرو، والفعل وهو الضارب وهو
" : هقول                                                 وكقوهلم: " كالم منتشر ".



 ا وضع له من األفراد دفعة واحدة.أي: يشرتط أن يكون اللفظ متناوَلً مل املستغرق "
اللفظ املهمل و اللفظ املطلق و النكرة يف سياق  لفظ " املستغرق " إلخراج وقد عَبا ب

 اإلثبات و بيان ذلك كاآليت:
"، حيث إنه َل يدخل يف التعريف؛ ألن اَلستغراق  غراوناألول: اللفظ املهمل مثل: " 

ل، فمن ابب أْوىل أنه موضوع ملعَن وغري مستعم ع اَلستعمال والوضع، واملهمل غريفر 
 َل يستغرق.

الثاين: اللفظ املطلق مثل قوله تعاىل: )فتحرير رقبة( ، فإنه َل يدخل يف التعريف، ألن 
 فراداً أبعياهنم.أما اللفظ العام فإنه يتناول أاملطلق يتناول واحداً َل بعينه اللفظ 

الثالث: النكرة يف سياق اإلثبات، حيث َل تدخل يف التعريف، ألن النكرة وإن وضعت 
ا مل تتناوله دفعة مجيع ما وضعت له، أي: أهن شائع يف جنسه إَل أهنا َل تستغرقللفرد ال

يف  طعام" معناه: حقق اإل أطعم فقراءلى سبيل البدل، فمثاًل: " تتناوله ع واحدة، وإمنا
 خترج عن العهدة. فإنك مثال ثالثة رجال أطعمتأقل اجلمع وهو: ثالثة، فإذا 

ما يصلح  اَلحرتاز عن اللفظ الذي استعمل يف بعض " جلميع أفراده بال حصر"  : هقول
م، " الناس " صيغة من صيغ العمو النااُس( ، فإن لفظاَل هَلُُم له مثل قوله تعاىل: )الاِذيَن قَ 

: نعيم بن مسعود، وقيل: بل قصد هبا فرد واحد، وهو ولكن مل يقصد هبا هنا العموم،
 ذلك.األعراب استأجرهتم قريش، وقيل غري  طائفة من

كان عندي أدق وهللا  «ملا يصلح له دفعة بوضع واحد» و لو زاد املؤلف يف التعريف :
 فاملعَن الذي مل يوضع له معناه: ما وضع له اللفظ،  «ملا يصلح له»أعلم ألن قولنا 

ضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع فمثالً لفظ " َمْن " و  اللفظ َل يكون اللفظ صاحلاً له.
" عاقل، فنقول: ميكن أن تستعمل " من " لغري ال فال العاقل، ومها من صيغ العموم  لغري

رأيته  " ما " للعاقل فتقول: " أكرم ما البهائم "، وَل ميكن أن تستعمل اشرت من رأيته من
 من العلماء ".

 معناه حبسب وضع واحد. أن يكون اللفظ يدل على :«بوضع واحد  معناه» و قولنا:
 هبا إلخراج أمرين مها: يناوهذه العبارة أت



كثر َل مزية أمعنيني، ف الدال علىاألول: اللفظ املشرتك؛ ألن املشرتك هو اللفظ 
 أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد آلخر مثل: " العني "، و "القرء"،ألحدها على ا

 عام. املوضوع ملعَن واحد، هذا املعَن
 أما اللفظ املشرتك، فال نعمل به وهلذا: نعمل ابللفظ العام؛ ألن معناه واحد قد فهمناه.

 املعاين  حدإَل بعد أن أتيت قرينة ترجح أ
 الثاين: اللفظ الصاحل للحقيقة واجملاز مثل: " األسد ".

العموم من عوارض األلفاظ حقيقة، والعوارض: مجع عارض،  ليعلم طالب العلم أن و
والعارض هو الذي يذهب وجييء، ولذلك مسي املال عرضاً يف قوله تعاىل: )تُرِيُدوَن 

نْ َيا( ألنه يذهب وجييء،   فالعموم عارض للفظ قد جييء إليه، وقد يزول عنه.َعَرَض الدُّ
     

 صيغ العموم:
 

  يهاللغة خاصة به موضوعة له تدل عل العموم له صيغة يفذهب مجهور العلماء إىل أن 
وهي: صيغ العموم اليت سيأيت ذكرها كأدوات  -حقيقة، وَل حتمل على غريه إَل بقرينة 

الشرط واَلستفهام، وكل اسم دخلت عليه " أل " اَلستغراقية، و " كل " و " مجيع " 
على أن تلك الصيغ للعموم؛ حيث كانوا جيرون تلك أمجعوا الصحابة  ألنوغريها 

الكتاب والسنة، وَل يطلبون دليالً على ذلك؛ نظراً  األلفاظ على العموم إذا وردت يف
، فإن وجدوا من غري خالف نقل عنهم ألن إفادهتا للعموم أمر مسلم به عندهم

 ، وإن مل جيدوا أجروا تلك الصيغ علىو خصصوا دليل العموم املخصص أخذوا به
 .منهم ، وكانوا يفعلون ذلك دون نكري من أحد، فكان إمجاعاً  عمومها

مثلة ذلك: أهنم عاقبوا مجيع السارقني والسارقات، وعاقبوا مجيع الزَنة والزانيات ومن أ
ارَِقُة( وقوله: )الزاانَِيُة َوالزااين  اِرُق َوالسا  (وذلك لورود صيغة العموم يف قوله تعاىل: )َوالسا

 وألن هذه األلفاظ لو مل تكن للعموم ، خلال التعبري هبا عن الفائدة .
اعتب ار عمومه ا ي ؤدي إيل اخ تالل أوام ر الش رع العام ة ، ألن ك ل واح د ميكن ه وألن عدم 

 أن يقول : مل أعلم أنين مراد هبذا اللفظ .



العبد كل داخل مل يكن  كرم، فأكرمهوألن السيد لو قال لعبده : من دخل داري فأ
إمنا هذا وهو قصري و  كرمته السيد وقال : مل أللسيد أن يعرتض عليه ، فلو اعرتض علي

فجميع « كل داخل كرام  رتين هبذا ، وإمنا أمرتين إبما أم» ؟ فقال العبد :  ويلأردت الط
 العقالء يرون العبد مصيبا ، ويرون اعرتاض السيد ساقطا .

 ؟  كرمهت اذا مل الداخلني فقال له السيد : مل كرامكما أن هذا العبد لو امتنع عن إ
خاصة ، كان  فقراءولفظك َل يقتضي العموم فيحتمل أنك أردت ال غينفقال : ألنه 

 .                                              هذا العبد مستحقا للتأديب يف نظر عامة العقالء 
وذهب مجاعة يقال هلم : أرابب اخلصوص ، إيل إنكار وضع صيغ للعموم ، فهذه الصيغ 

                                                                 ل يف العموم بقرينة .عندهم حقيقة يف اخلصوص ، وتستعم
أما عند عدم القرينة فتحتمل على أقل اجلمع بدعوى أنه القدر املستيقن دخوله حتت 

 اللفظ ، والباقي مشكوك فيه ، وَل ثبوت مع الشك .
وى أن كون هذه الصيغ للعموم وذهب األشعري ومجاعة إيل التوقف يف صيغ العموم بدع

َل دليل عليه من عقل أو نقل ، إذ العقل َل مدخل له يف اللغات ، والنقل إما تواترا أو 
آحاد ، واآلحاد َل حجة فيه ، واملتواتر َل ميكن دعواه ألنه لو وجد ألفاد العلم 

 الضروري .
ليل . ويسمي وألن هذه الصيغ من ابب املشرتك فال يستعمل يف أحد معانيه إَل بد

                                                             أصحاب هذا املذهب : الواقفية .
واملختار مذهب اجلمهور ، ألن أدلة خمالفيهم حتكم ظاهر الفساد كما مل يقل أحد من 

 .قتل ثالثة ألنه املتيقن (فاقتلوا املشركني)الفقهاء : إن الواجب بقوله : 
 

 العموم سبع:صيغ 
ما دل على العموم مبادته مثل: كل، ومجيع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تعاىل:  - 1

 [49}ِإَنا ُكلا َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر{ ]القمر:

 



و حنو : جاء  قوله تعاىل: }كل نفس ذائقة املوت{ وقوله: }كل آمن ابهلل ومالئكته{ و:
 .الطالب مجيعهم 

[ 15أمساء الشرط؛ كقوله تعاىل: }َمْن َعِمَل َصاحِلاً َفِلنَ ْفِسه{ ]اجلاثية: من اآلية  / 2
{ ]البقرة: من اآلية   [115}فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثما َوْجُه اَّللِا

}فمن يعمل  و قوله: ري يعلمه هللا{ خقوله تعاىل: }وما تفعلوا من ومن األمثلة كذلك 
                                                                                            مىت زرتين أكرمتك. و حنو:قوله: }أينما تكونوا يدرككم املوت{  ومثقال ذرة خرياً يره{ 

[ 30أمساء اَلستفهام؛ كقوله تعاىل: }َفَمْن َيَْتِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي{ ]امللك: من اآلية /3
 [.26[ }فأين تذهبون{ ]التكوير: 65ُتُم اْلُمْرَسِلنَي{ ]القصص: من اآلية }َماَذا َأَجب ْ 

 ؟و أين تعملون.. ؟و مىت تغادرون ؟..و من األمثلة على ذلك : من يعلمكم القرآن

َق ِبِه ُأولَِئَك ُهُم /4 ْدِق َوَصدا األمساء املوصولة؛ كقوله تعاىل: }َوالاِذي َجاَء اِبلصِّ
ُقوَن{   [.33]الزمر:اْلُمت ا

ُهْم ُسبُ َلَنا{ ]العنكبوت: من اآلية  [. }ِإنا يف َذِلَك 69}َوالاِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن ا
َماَواِت َوَما يف اأْلَْرض{ ]آل 26َلِعَْبًَة ِلَمْن َُيَْشى{ ]النازعات: [. }َوَّلِلِا َما يف السا

 [.129عمران: من اآلية 

}وَل تؤمنوا  و قوله : له تعاىل: }ما عندكم ينفد وما عند هللا ابق{قو و من األمثلة كذلك 
 .إَل ملن تبع دينكم{

النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط أو اَلستفهام اإلنكاري؛ كقوله تعاىل:  / 5
[ }َواْعُبُدوا اَّللاَ َوَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا{ ]النساء: 62هللا{ ]آل عمران:  إَل}وما من اله 

 َشْيٍء َعِليمًا{ [. }ِإْن تُ ْبُدوا َشْيئاً َأْو خُتُْفوُه فَِإنا اَّللاَ َكاَن ِبُكلِّ 36من اآلية 
 [71من اآلية ُعوَن{]القصص:اٍء َأَفال َتْسمَ }َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اَّللِا َيَْتِيُكْم ِبِضيَ [54]األحزاب:



                                                                       َل رجل يف الدار.:النكرة يف سياق النفيمثال 
                                                                          : َل تظلم أحداالنكرة يف سياق النهيمثال 

                                                                                     : إن تركت واجبا عاقبتك.النكرة يف سياق الشرطل مثا
ما دين غري اإلسالم ينفعك يوم القيامة.                              :اَلستفهام اإلنكاريمثال 

مالحظة:                                                                                             
 تكون النكرة يف سياق النفي نصا صرحياً يف العموم يف احلاَلت اآلتية:

 إذا بنيت مع َل حنو، َل إله إَل هللا. /1
 :إذا زيدت قبلها من وتزاد من قبلها يف ثالثة مواضع /2

 مثل }لتنذر قوماً ما أاتهم من نذير{ اآلية. قبل الفاعل /أ
 مثل }وما أرسلنا من قبلك من رسول{ اآلية. قبل املفعول /ب

 مثل }وما من إله إَل إله واحد{ . قبل املبتدأ /ج 
النكرة املالزمة للنفي مثل: دَير كما يف قوله تعاىل عن نوح: }َل تذر على األرض من  /3

 ا{ .الكافرين دَير 
وتكون ظاهرة َل نصاً فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها " َل " عمل ليس مثل قولك 

 َل رجل يف الدار.

أذكروا نعمة هللا عليكم{  املعّرف ابإلضافة مفرداً كان أم جمموعاً؛ كقوله تعاىل: }و / 6
 [74]أعراف: 

 
دل على أنه يفيد  حتصوها{.و من األمثلة كذلك  قوله تعاىل :}وإن تعدوا نعمة هللا َل 

تقول: " أكرم عامل هذه املدينة إَل زيداً "، واَلستثناء يدل  العموم صحة اَلستثناء منه
وبناء على ذلك: فإنه لو قال: " زوجيت طالق وعبدي حر "  على أن املستثَن منه عام.

 ه القاعدة.ومل ينو معيناً، فإن مجيع زوجاته طوالق أو مجيع عبيده أحرار استدَلَلً هبذ
 مالحظة :



مما يدل على أن هذه الصيغ تفيد العموم كالم إمامنا األعظم سيد اخللق نبينا حممد صلى 
َنا َمَع الناِبِّ َصلاى  بن مسعود َعْن َعْبِد اَّللاِ هللا عليه وسلم ففي الصحيح  قَاَل: ُكناا ِإَذا َصلاي ْ

اَلُم َعَلى  اَلُم َعَلى ِجَْبِيَل، السا اَلُم َعَلى اَّللِا قَ ْبَل ِعَباِدِه، السا هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم قُ ْلَنا: السا
ا اْنَصَرَف الناِبُّ  اَلُم َعَلى ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، فَ َلما َبَل ِميَكائِيَل، السا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم، َأق ْ

َنا ِبَوْجِهِه، فَ َقاَل  اَلُم، فَِإَذا َجَلَس َأَحدُُكْم يف الصااَلِة [52]ص:َعَلي ْ : " ِإنا اَّللاَ ُهَو السا
اَلُم َعَلْيَك أَي َُّها النا  ، َوالصاَلَواُت، َوالطايَِّباُت، السا ِبُّ َوَرمْحَُة اَّللِا فَ ْليَ ُقْل: التاِحيااُت َّلِلِا

َنا َوَعَلى  اَلُم َعَلي ْ ُكلا َعْبٍد ِعَباِد اَّللِا الصااحِلِنَي، فَِإناُه ِإَذا قَاَل َذِلَك َأَصاَب  َوبَ رََكاتُُه، السا
َماِء َواأَلْرضِ  َصاِلحٍ  ًدا عَ يف السا ُ، َوَأْشَهُد َأنا حُمَما ْبُدُه َوَرُسولُُه، مثُا ، َأْشَهُد َأْن َلَ ِإَلَه ِإَلا اَّللا

 يَ َتَخرياْ بَ ْعُد ِمَن الَكاَلِم َما َشاَء "
 
ْنَساُن  / 7 املعرف أبل اَلستغراقية مفرداً كان أم جمموعاً؛ كقوله تعاىل: }َوُخِلَق اإْلِ

[. }َوِإَذا بَ َلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنُكُم احْلُُلَم فَ ْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما 28َضِعيفًا{ ]النساء: من اآلية 
 [.59اْسَتْأَذَن الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهم{ ]النور: من اآلية 

عرف أبل العهدية، فإنه حبسب املعهود فإن كان عامًّا فاملعراف عام، وإن كان وأما امل
خاصًّا فاملعراف خاص، مثال العام قوله تعاىل: }ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشراً 

يْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا 71ِمْن ِطنٍي{ ]ّص: َلُه َساِجِديَن{ [ }فَِإَذا َسوا
                                       [73[ }َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن{ ]ّص:72]ّص:

[ 15ومثال اخلاص قوله تعاىل: }َكَما َأْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرُسوًَل{ ]املزمل: من اآلية 
 [16ْخذاً َوبِياًل{ ]املزمل:}فَ َعَصى ِفْرَعْوُن الراُسوَل فََأَخْذََنُه أَ 

اليت لبيان اجلنس؛ فال يعم األفراد، فإذا قلت: الرجل خري من « أبل»وأما املعرف 
املرأة، أو الرجال خري من النساء، فليس املراد أن كل فرد من الرجال خري من كل فرد 

ن أفراد من النساء، وإمنا املراد أن هذا اجلنس خري من هذا اجلنس، وإن كان قد يوجد م
 النساء من هو خري من بعض الرجال.

 



من األمثلة على ذلك قوله تعاىل: }قد أفلح املؤمنون{ و قوله: }والعصر إن اإِلنسان 
لفي خسر إَل الذين آمنوا ... { و قوله صلى هللا عليه وسلم، " إذا التقى املسلمان 

 ل " هذه عهدية بشرط: أن َل تكون " أ بسيفيهما.."احلديث فإنه يعم كل مسلمني.
 كما نبه على ذلك املصنف.تعود على خاص  

مفردا كان أو مثَن أو  : صحة اَلستثناء من املعراف أبلعموم هذه الصيغودل على 
 فتقول: " أكرم الرجال إَل زيداً "، فلو مل يفد العموم ملا صح اَلستثناء منه. مجعا

 )َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن(.وأيضاً: أنه يؤكد مبا يقتضي العموم، كقوله تعاىل: 
 

 العمل ابلعام:
جيب العمل بعموم اللفظ العام حىت يثبت ختصيصه؛ ألن العمل بنصوص الكتاب 

 والسنة واجب على ما تقتضيه دَللتها، حىت يقوم دليل على خالف ذلك.
 

 و العمل به اعتقاد عمومهالسامع  جيب على السابقة فهلإذا ورد لفظ من ألفاظ العموم 
اعتقاد عمومه إَل بعد البحث عن  املخصص، أو َل جيبالدليل قبل أن يبحث عن 
 املخصص فال جيد؟

 على مذهبني: األصوليون يف ذلكاختلف 
، كو وجب العمل بذل أنه جيب اعتقاد عموم اللفظ يف حال علمنا به، املذهب األول:

صا تركناالبحث عن املخصص، ويف حني عملنا ب قبل العام واعتقدَن  ه فإن وجدَن خمصِّ
ص له نستمر يف  وما بقي بعد التخصيص  إن بقي شيء  -املخصص  وإن مل جند املخصِّ

 العمل ابلعام.
ص، فإذا ظهرقأي: جيب اعتقاد عموم اللفظ  املخصاص تغري ذلك  بل ظهور املخصِّ

عليه الدليل و النظر و هذا اختيار احملققني من أهل العلم و الذي يدل  اَلعتقاد
 الصحيح . و قد استدلوا أبدلة كثرية منها:

لعام َلحتمال وجود املخصص:يلزم منه: ترجيح ابأن ترك التمسك  الدليل األول:
أن اللفظ العام راجح؛ حيث إنه قد وجد  املرجوح على الراجح، وهو ممتنع، بيان ذلك:



 املخصص مرجوح؛ حيث إنه فهو معلوم قطعاً، واحتمال وجود وأثبت احلكم بال شك
 جمرد احتمال َل دليل عليه قد يثبت وقد َل يثبت، فكوننا نرتك دليالً 

ترجيح املرجوح على  قد ثبت  وهو اللفظ العام  من أجل احتمال وجود خمّصص هذا
 الراجح، وهذا ممتنع عقاًل.

عدم املخصص، وهو يكفي  أن األصل عدم املخصص، وذلك يوجب ظن الدليل الثاين:
 يف ظن إثبات احلكم ابللفظ العام.

بدليل عمل الصحابة   أن احتمال وجود الشيء َل يرتك به الشيء الثابت الدليل الثالث:
يعتقدون بسبب   -رضوان اَّللا عليهم  -الصحابة  رضي اَّللا عنهم  يف النسخ: فقد كان

 فيما بعد،أن كل حكم ينزل عليهم سينسخ  -من الناسخ واملنسوخ  كثرة ما نزل عليهم
 ولكن هذا اَلعتقاد مل مينعهم من العمل ابحلكم حال نزوله، فإذا

نزل ما ينسخه تركوا املنسوخ، وعملوا ابلناسخ.فكذلك هنا: جيب اعتقاد عموم اللفظ 
 تمل وجود خمصص له، فإن ثبت هذاحنعلى ذلك وإن كنا  حال علمنا به، والعمل

ص تركنا العام وعملنا ابملخصص، وإن  صاملخصِّ نستمر يف العمل على  مل يثبت خمصِّ
 فطن. العموم، وهذا فيه من اَلحتياط ما يعلمه كل

يبحث عن املخصص،  أنه َل جيب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به حىت املذهب الثاين:
 . و هذا اختيار بعض األصوليني و استدلوا أبدلة منها فال جيد ما ُيصه

َل تفيد العموم إَل بشرط وهو: عدم  لذكر  صيغة من صيغ العموم السابقة اأن أيا 
 املخصص يكون وجوده وعدمه مشكوكا فيه، والشك يف الشرط املخصص، وقبل طلب

وعدم وجوده: فإن هذا  يوجب الشك يف املشروط، أي: إذا شككنا يف وجود املخصص
 العموم أو َل؟ يلزم منه أن نشك يف هذا اللفظ هل أفاد

 يعمل به. فرد مشكوك فيها، واملشكوك فيه َلإذن: حجته ابلنسبة إىل كل 
 أَن َل ُنَسلُِّم أن وجود املخصص وعدمه مشكوك فيه، بل عدمه و قد أجاب العلماء

فعلى هذا يعتقد عمومه،  عندَن أغلب على الظن، فيكون ظن حجية اللفظ العام أغلب،
 وجيب العمل بذلك.

 



ن العَبة بعموم اللفظ َل وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ أل
بصوص السبب، إَل أن يدل دليل على ختصيص العام مبا يشبه حال السبب الذي ورد 

 من أجله فيختص مبا يشبهها.
مثال ما َل دليل على ختصيصه: آَيت الظهار؛ فإن سبب نزوهلا ظهار أوس بن 

 الصامت، واحلكم عام فيه ويف غريه.
ليس من الَب الصيام يف »له صّلى هللا عليه وسّلم: ومثال ما دل الدليل على ختصيصه قو 

 ، فإن سببه أن النب صّلى هللا عليه وسّلم كان يف سفر فرأى« السفر
ليس من الَب »؟ قالوا: صائم. فقال: «ما هذا»زحاماً ورجالً قد ظُلِّل عليه فقال: 

ق عليه ، فهذا العموم خاص مبن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يش«الصيام يف السفر
الصيام يف السفر، والدليل على ختصيصه بذلك أن النب صّلى هللا عليه وسّلم كان 

 يصوم يف السفر  حيث كان َل يشق عليه، وَل يفعل صّلى هللا عليه وسّلم ما ليس بَب.
 

خالصة هذا املبحث أنه إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص مل يسقط عمومه سواء  
كما ثبت أنه صلى هللا عليه وسلم مر على شاة ميتة مليمونة   كان السبب سؤاَل أو غريه

فقال: "أميا أهاب دبغ فقد طهر" ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون ابلعمومات 
الواردة يف أسباب خاصة من غري خالف، وأصرح األدلة يف ذلك أن األنصاري الذي 

ل رسول هللا صلى هللا عليه قبل األجنبية ونزلت فيه }وإن احلسنات يذهنب السيئات{ سأ
وسلم عن حكم هذه اآلية هل ُيتص به بقوله: "أيل هذا وحدي " فأجابه النب صلى هللا 
عليه وسلم مبا يدل على التعميم حيث قال: "بل ألميت كلهم " ويوضحه من جهة اللغة: 

أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقين فطلق مجيع نسائه وقع الطالق عليهن ومل ُيتص 
كما قال    ما إذا ورد دليل ُيصص ذلك ابلطالبة وحدها. و يستثَن من هذه القاعدة

                                                                                     املؤلف. 
هو أن العَبة بصوص السبب، َل بعموم و يبقى أن ننبه على القول الثاين يف املسألة 

ن اللفظ العام الوارد على سبب خاص ُيتص به.فال يعمل ابلعام على اللفظ. أي: أ



عمومه. وهو مذهب اإلمام مالك يف رواية عنه، واختاره بعض الشافعية كاملزين، 
 والدقاق، والقفال، وحكي عن اإلمام الشافعي، وحكي عن أِب ثور.

ا: جلاز أنه لو كان اخلطاب الوارد على سبب عامو استدل أصحاب هذا القول على 
إخراج السبب عن العموم ابَلجتهاد، كما يف غريه من الصور الداخلة حتت العموم 

 ضرورة تساوي نسبة العموم إىل الكل، وهو خالف اإلمجاع.
، وهي بلفظ عام، و هالل بن أمية فمثاًل: نزلت آية اللعان بسبب قصة عومير العجالين

 اسبب اومه - ماُيتص حكم اللعان هب ؛ ألنه لو ملو هالل فإن حكم اللعان ُيتص بعومير
ابلتخصيص كأي فرد من  - و هالل أي: إخراج عومير -جلاز إخراج السبب  -نزوله 

أصاًل، وما دام أنه َل  ما؛ ألن اآلَيت نزلت بشأهنماأفراد العموم، ولكنه َل جيوز إخراجه
خمتص بسببه  من األفراد جيوز إخراجه، فثبت أن اللفظ اأبي حال، بينما غريمه انُيرج

ن احلكم الوارد بلفظ و قد أجاب اجلمهور على هذا اَلستدَلل أب .و هالل وهو عومير
عام على سبب خاص جيب تعميمه ملا ورد بشأنه ولغريه، فإن هذا َل يلزم منه: جواز 

وذلك ألنه َل  -وهو ما ورد احلكم بشأنه كعومير يف آَيت اللعان  -إخراج السبب 
و  هو بيان حلكم ما وقع لعومير -مثالً  -ارع يف آَيت اللعان خالف يف أن كالم الش

 ماخاصة، أو بيان هلو هالل  ت الواردة يف اللعان بيان لعومير، ولكن هل هذه اآلَيهالل
مما شابه ذلك؛ هذا هو حمل النزاع. فعندَن: أن اللفظ الوارد يف حكم اللعان يعم  اولغريمه

تناوَلً  ما: أن اللفظ تناوهلاوبني غريمه مارق بينه، لكن الفاويعم غريمه و هالل عومير
: إن دَللة العام ظنية، وما دام -هناك  -تناوَلً ظنيا، لذلك قلنا  اقطعيا، وتناول غريمه

 اقطعي، فال ميكن أن ُيصص أو ُيرج حبال، أما غريمه و هالل أن اخلطاب يف حق عومير
 فيجوز ختصيصه بدليل معتَب.

 
 اخلاص

 . قال رمحه هللا: ااملؤلف من بيان العام شرع يف بيان اخلاص َلرتباطهمبعدما فرغ 
 



 اخلاص لغة: ضد العام.
واصطالحاً: اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد، كأمساء األعالم واإلشارة 

 والعدد.
 العام.« على حمصور»فخرج بقولنا: 

 والتخصيص لغة: ضد التعميم.
 م.واصطالحاً: إخراج بعض أفراد العا

ص  : فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل -بكسر الصاد  -واملخصِّ
 الذي حصل به التخصيص.

 
ى َواِحٍد َوَما َدلا َعَلى َكثْ َرٍة خَمُْصوَصٍة،  »قال الزركشي :  اُل َعَلى ُمَسمًّ : اللاْفُظ الدا اخْلَاصُّ

َمُه بَ ْعُض احْلََنِفياِة َعَلى  ِب.َوهِلََذا َقدا  اْلَبْحِث يف اْلَعامِّ تَ ْقِدميًا لِْلُمْفَرِد َعَلى اْلُمرَكا
َواخْلُُصوُص: َكْوُن اللاْفِظ ُمتَ َناِوًَل لِبَ ْعِض َما َيْصُلُح َلُه ََل جِلَِميِعِه، َوَقْد يُ َقاُل: ُخُصوٌص يف 

ِ الاِذي ََل َيْصلُ  ُح إَلا َلُه، َكتَ َناُوِل ُكلِّ اْسٍم ِمْن َأمْسَاِء اَّللِا َكْوِن اللاْفِظ ُمتَ َناِوًَل لِْلَواِحِد اْلُمَعنيا
اُج يف ِكَتاٍب َلُه يف ُأُصولِ   تَ َعاىَل اْلُمْخَتصاِة ِبِه َلُه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل. َوذََكَر اْلِقْسَم الثااينَ الزاجا

ُ َعْنُه َعَباَ َعْن اْلِفْقِه، نَ َقَلُه َعْنُه اْبُن الصااَلِح يف فَ َواِئِد رِْحَلتِ  اِفِعيا  َرِضَي اَّللا ِه، َأنا الشا
، َواخْلُُصوُص ِمْن َعَواِرِض اأْلَْلَفاِظ َحِقيَقًة،  َقى َمراًة اِبخْلَاصِّ ، َوَعْن اْلُمب ْ اْلُمْخَرِج َمراًة اِبخْلَاصِّ

اِبُق يف اْلُعُموِم، َومَلْ يَ تَ َعرا  ُضوا ِلَذِلَك. َوفَ راَق اْلَعْسَكِريُّ َبنْيَ اخْلَاصِّ َويف اْلَمَعاين اخلِْاَلُف السا
َواخْلُُصوِص، فَ َقاَل: اخْلَاصُّ َيُكوُن ِفيَما يُ َراُد ِبِه بَ ْعُض َما يَ ْنَطِوي َعَلْيِه َلْفظُُه اِبْلَوْضِع، 

ُل َأْمًرا َواِحًدا بِنَ ْفِس َواخْلُُصوُص َما اْخَتصا اِبْلَوْضِع ََل إبِِرَاَدٍة.َوِقيَل: اخْلَاصُّ َما يَ تَ َناوَ 
ًئا ُدوَن َغرْيِِه، وََكاَن َيِصحُّ َأْن يَ تَ َناَوَلُه َذِلَك اْلَغرْيُ.  «..اْلَوْضِع، َواخْلُُصوُص َأْن يَ تَ َناَوَل َشي ْ

 انتهى
اخلاص مقابل للعام فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بال : و خالصة كالم املؤلف 

على »فخرج بقولنا: ) و هلذا قال املؤلف يتناول سوى واحدحصر فإن اخلاص َل 
كزيد مثال أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل احلصر، كاثنني أو    (العام.« حمصور

مخسة أو مائة ألنه خاص هبذا العدد، ومنه النكرة يف سياق اإلثبات كقولك رأيت رجال 



رجل، وصادقاً أبي عبد إَل أنه عملياً يف البيت أو اعتق عبدًا، فإنه وإن كان صاحلاً لكل 
 َل يصدق إَل بفرد واحد ُيتص به ألنه مبعَن رأيت رجال واحداً واعتق عبداً واحداً.

العام ": إخراج بعض افراد املراد من " «التخصيص إخراج بعض أفراد العام. »:و قوله 
حكما.واملراد من على عمومه، لكن لفظاً َل  قصر حكمه، وإن كان لفظ العام ابقياً 

ُيصص ويكون املراد به بعض أفراده  قوله: " على بعض أفراده " أي: أن هذا العام
 مثل قوله تعاىل: )َواْلُمطَلاَقاُت َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َثاَلثََة قُ ُروٍء( ، بسبب قرينة خمصصة.

محلهن( ، فهنا  يضعن فقد أورد اَّللا ختصيص ذلك بقوله: )وأوَلت األمحال أجلهن أن
 -عدهتا وضع احلمل، فلم يبق لفظ العموم  قد خصص الشارع املطلقة احلامل، وجعل

 عمومه، بل قصره على بعض أفراده. على –وهو املطلقات 
ص » و قوله: : فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على -بكسر الصاد  -واملخصِّ

يقصد ابلشارع كتاب ربنا و سنة نبينا صلى هللا  «الدليل الذي حصل به التخصيص.
أو حديث نبوي و أما الدليل فكآية .عليه و سلم وأما اإلمجاع و القياس فتبع هلما 

 شريف ....اخل
 

 ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل.
 فاملتصل: ما َل يستقل بنفسه.

 واملنفصل: ما يستقل بنفسه.
 

 .متصل ومنفصل ن:اقسم أشار املؤلف إىل نوعي املخصص ومها
أي يتعلق معناه ابللفظ فهو  «هو ما َل يستقل بنفسه» :قال. املخصص املتصلاألول: 

 مقارن له دائماً و مرتبط به .
َل ارتباط له  أي عكس األول «هو ما استقل بنفسه»:قال . املخصص املنفصلوالثاين: 

                                                               يف الذكر مع العام من لفظ أو غريه.
ْرَط  لْ صِ تَ املُ  صَ صِ خَ و قد َجَعَل اجْلُْمُهوُر املُ  َأْربَ َعَة َأْقَساٍم: اَِلْسِتثْ َناَء اْلُمتاِصَل، َوالشا

، "َوََنزََع" اأْلَْصَفهَ  َفَة، َواْلَغايََة. َوزَاَد اْلَقَرايفُّ، َواْبُن احْلَاِجِب: َبَدَل اْلبَ ْعِض ِمَن اْلُكلِّ اينا َوالصِّ



َلهُ  َوَقْد َوَجْدهُتَا اِبَِلْسِتْقَراِء اْثيَنْ ». قَاَل اْلَقَرايفُّ: يف َذِلَك قَاِئاًل: ِإناُه يف نِياِة َطْرِح َما قَ ب ْ
َعًة ُأْخَرى، َوِهَي: احْلَاُل، َوَظْرُف الزاَماِن، َوَظْرُف اْلَمَكاِن،  َعَشَر، َهِذِه اخْلَْمَسَة َوَسب ْ

ُعوُل أِلَْجِلِه، فَ َهِذِه اثْ َنا َعَشَر لَْيَس َواْلَمْجُروُر َمَع اجْلَارِّ، َوالتاْمِييُز، َواْلَمْفُعوُل َمَعُه، َواْلَمفْ 
 ه «ِفيَها َواِحٌد َيْسَتِقلُّ بِنَ ْفِسِه.

 
 املخصصات املتصلة

 فمن املخصص املتصل:
 أوًَل: اَلستثناء وهو لغة: من الثين، وهو رد بعض الشيء إىل بعضه؛ كثين احلبل.

 اإلنسانكقوله تعاىل: }ِإنا   واصطالحاً: إخراج بعض أفراد العام إبَل أو إحدى أخواهتا،
[ }ِإَلا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحْلَقِّ َوتَ َواَصْوا 2َلِفي ُخْسٍر{ ]العصر:

 [3اِبلصاَْبِ{ ]العصر:
 ؛ التخصيص ابلشرط وغريه.«إبَل أو إحدى أخواهتا»فخرج بقولنا: 

 
األوىل أن يزيد يف التعريف  «إبَل أو إحدى أخواهتاإخراج بعض أفراد العام »:  قوله

املخصصات العقلية  حىت خترج «قول» منها كلمة ...قيودا حىت يكون أدق وأصح
رج الصيغ واأللفاظ املهملة اليت َل تدل حىت خت «يدل »وكلمة  من التعريف . واحلسية

إَل أو إحدى قول متصل يدل حبرف » لذلك عرفه بعض األصوليني بقوهلم:و على شيء.
 «أخواهتا على أن املذكور معه غري مراد ابلقول األول.

 .و قد ذكرَن هذا: " قول " أخرج املخصصات العقلية واحلسية.مقوهل
 : " متصل " أخرج بقية املخصصات املنفصلة السابقة الذكر.موقوهل

 واملراد: أن يكون اَلستثناء متصالً ابجلملة غري منفصل عنها.
 " أخرج الصيغ واأللفاظ املهملة اليت َل تدل على: " يدل موقوهل

 و قد نبهنا على هذا أيضا.شيء.
 : " حبرف إَل أو إحدى أخواهتا " أخرج أمرين:موقوهل



أوهلما: املخصصات املتصلة األخرى كالتخصيص ابلشرط،والصفة، والغاية السابقة 
 .ختتلف عن أدوات اَلستثناء الذكر، فإن هلذه املخصصات أدوات وصيغ

 ليس ابستثناء لغة. َثنيهما: أخرج مثل قوهلم: " أكرم القوم دون زيد " فإن هذا
 : " على أن املذكور معه غري مراد ابلقول األول " معناه: أنموقوهل

 املذكور بعد أداة اَلستثناء خمرج من القول األول وَل يدخل حتته.
 فائدة:

 متصل ومنقطع. مل يذكر املؤلف نوعي اَلستثناء و مها:
ما كان فيه املستثَن بعضا من املستثَن منه كقوله تعاىل يف شأن  املتصل:اَلستثناء ف -ا

نوح عليه السالم: }فلبث فيهم ألف سنة إَل مخسني عاما{ وهذا القسم هو املقصود 
 ابتفاق.

ى ما مل يكن فيه املستثَن بعضا من املستثَن منه حنو: له عل املنقطع:اَلستثناء  و -2
ويف التخصيص هبذا النوع خالف وعلى  .و جاء القوم إَل محارا عشرة دَننري إَل كتااب

القول به كما عند املالكية حيتاج إىل التأويل أي إَل قيمة الكتاب، فيكون املخرج من 
 .العشرة دَننري قيمة الكتاب 

 
 شروط اَلستثناء:

 يشرتط لصحة اَلستثناء شروط منها:
 اتصاله ابملستثَن منه حقيقة أو حكماً. / 1

فاملتصل حقيقة: املباشر للمستثَن منه حبيث َل يفصل بينهما فاصل. واملتصل حكماً: 
 ما فصل بينه وبني املستثَن منه فاصل َل ميكن دفعه كالسعال والعطاس.

فإن فصل بينهما فاصل ميكن دفعه، ميكن دفعه أو سكوت مل يصح اَلستثناء مثل أن 
 ل:يقو 

عبيدي أحرار، مث يسكت، أو يتكلم بكالم آخر مث يقول: إَل سعيدًا؛ فال يصح 
 اَلستثناء ويعتق اجلميع.

وقيل: يصح اَلستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكالم واحداً حلديث ابن 



إن هذا البلد »عباس رضي هللا عنهما أن النب صّلى هللا عليه وسّلم قال يوم فتح مكة: 
، فقال العباس: «هللا يوم خلق السموات واألرض، َل يعضد شوكه وَل ُيتلى خاله حرمهُ 

وهذا القول أرجح «. إَل اإلذخر»َي رسول هللا إَل اإلّذخر فإنه لقينهم وبيوهتم، فقال: 
 لدَللة هذا احلديث عليه.

 أن َل يكون املستثَن أكثر من نصف املستثَن منه، فلو قال: له علّي عشرة دراهم /2 
 إَل ستة مل يصح اَلستثناء ولزمته العشرة كلها.

وقيل: َل يشرتط ذلك، فيصح اَلستثناء، وإن كان املستثَن أكثر من النصف فال يلزمه 
 يف املثال املذكور إَل أربعة.

أما إن استثَن الكل، فال يصح على القولني، فلو قال: له علي عشرة إَل عشرة لزمته 
 العشرة كلها.

ا إذا كان اَلستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح، وإن خرج وهذا الشرط فيم
الكل أو األكثر، مثاله: قوله تعاىل إلبليس: }ِإنا ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإَلا َمِن 

[ وأتباع إبليس من بين آدم أكثر من النصف، ولو 42ات ابَ َعَك ِمَن اْلَغاِويَن{ ]احلجر:
ن يف البيت إَل األغنياء، فتبني أن مجيع من يف البيت أغنياء صح قلت: أعط م

 اَلستثناء، ومل يعطوا شيئاً.
 

 ينبغي توفرها حىت يصح : أن اَلستثناء له شروط خالصة كالم املؤلف
أن يكون متصال مبا قبله لفظا يف العرف، فال يضر فصله بتنفس أو عطاس خالفاً  /1

 .يف رواية عنه  َلبن عباس إذ أجاز فصله مطلقاً 
اَلستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكالم واحداً حلديث  ةصحو رجح املؤلف 

إن هذا »فتح مكة: ابن عباس رضي هللا عنهما أن النب صّلى هللا عليه وسّلم قال يوم 
ل ، فقا«البلد حرمُه هللا يوم خلق السموات واألرض، َل يعضد شوكه وَل ُيتلى خاله

و استدل  «إَل اإلذخر»خر فإنه لقينهم وبيوهتم، فقال: العباس: َي رسول هللا إَل اإلذ
ما ثبت يف الصحيحني، أن سليمان عليه السالم قال: " ا آخرون أبدلة أخرى منه

ة على سبعني حتمل كل امرأة فارساً جياهد يف سبيل هللا " فقال له امللك: " ألطوفن الليل



أي من  -: )فلم حتمل شيئاً -صلى هللا عليه وسلم  -إن شاء هللا " فلم يقل، قال النب 
 .إَل واحداً قد بقي أحد شقيه، ولو قال إن شاء هللا جلاهدوا يف سبيل هللا( -نسائه 

و مل يذكر  أن يكون ملفوظاً يسمع، َل مبجرد النية، إَل يف ميني ظلماً عند املالكية /2
 . إمياءاملؤلف هذا الشرط و لكن يستفاد من كالمه 

أن َل يستغرق املستثَن منه كخمسة إَل مخسة ألنه يعد لغوًا، أو أكثر من النصف /3
ليل. وحاصل اخلالف يف الشرط عند احلنابلة كخمسة إَل ثالثة ألن اَلستثناء إلخراج الق

 األخري كاآليت:
 أن يكون املستثَن أقل مما بقى كخمسة إَل اثنني فهذا صحيح ابإلمجاع. /1
أن يكون املستثَن مستغرقاً جلميع املستثَن منه كخمسة إَل مخسة وهذا ابطل عند  /2

 األكثر خالفاً َلبن طلحة األندلسي.
أن يكون املستثَن أكثر مما بقى كخمسة إَل أربعة وهو جائز عند اجلمهور ممنوع عند  /3

هذا الشرط فيما إذا كان اَلستثناء من عدد، أما إن كان من و رجح الشيخ احلنابلة. 
قوله تعاىل إلبليس: }ِإنا ِعَباِدي لَْيَس و مثل بصفة فيصح، وإن خرج الكل أو األكثر، 

أتباع إبليس معلوم أن  [ و42ْلطَاٌن ِإَلا َمِن ات ابَ َعَك ِمَن اْلَغاِويَن{ ]احلجر:َلَك َعَلْيِهْم سُ 
حديث هذا هو الراجح و يدل على هذا الكالم .قلت : من بين آدم أكثر من النصف

: -صلى هللا عليه وسلم -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أِب سعيد اخلدري 
ك وسعديك واخلري يف يديك قال: يقول: أخرج بعث النار، "يقول هللا َي آدم فيقول لبي

قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فذاك حني يشيب 
الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 

ل: أبشروا فإن من هللا شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا: َي رسول هللا أينا ذلك الرجل قا
ومنكم رجل، مث قال: والذي نفسي يف يده إين ألطمع أن تكونوا  ألفَيجوج ومأجوج 

شطرا أهل اجلنة، قال: فحمدَن هللا وكَبَن مث قال: والذي نفسي يف يده إين ألطمع أن 
تكونوا شطر أهل اجلنة إن مثلكم يف األمم كمثل الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود 

. قوله بكتاب الرقاق اب  اإلمام البخاري يف صحيحهمة يف ذراع احلمار". أخرجه أو الرق



اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم{  كتاب   و اإلمام مسلم يف صحيحه:، 8/94تعاىل: }ِإنا زَْلَزَلَة السا
 .1/201قوله يقول آلدم أخرج بعث النار(  باإلميان اب

 فائدة:
 إحدى عشرة صيغة: " إَل "، وهي و هي أدوات وصيغ اَلستثناءمل يفصل املؤلف 

أم الباب، و " غري "، و " سوى "، و " ما عدا "، و " ليس "،و"َل يكون "، و " حاشا 
 "، و " خال "، و " سيما "، و " ما خال "، و "عدا".

 أما صيغة: " إَل " فهي حرف ابَلتفاق.
 وأما صيغة: " حاشا " فهي حرف عند سيبويه، وهو الصحيح،

 " َل يكون " فهي فعل ابَلتفاق.وأما صيغة: 
 على األصح. وأما صيغة: " ليس "، و " ما عدا "، و " ما خال " فهي أفعال

اَلستعمال،  واحلرفية حبسب وأما صيغة: " خال "، و " عدا " فهما مرتددان بني الفعلية
 جر ما بعدمها كانتا حرفني. فإن نصب ما بعدمها كانتا فعلني، وإن

 غري "، و " سوى " فهما امسان.وأما صيغة: " َل 

 

 َثنياً: من املخصص املتصل: الشرط، وهو لغة: العالمة.
 واملراد به هنا: تعليق شيء بشيء وجودًا، أو عدماً إبن الشرطية أو إحدى أخواهتا.

 والشرط خمصص سواء تقدم أم أتخر.
الصاالَة َوآتَ ُوا الزاَكاَة َفَخلُّوا مثال املتقدم قوله تعاىل يف املشركني: }فَِإْن اَتبُوا َوَأقَاُموا 

 [5َسِبيَلُهم{ ]التوبة: من اآلية 
تَ ُغوَن اْلِكَتاَب مماا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن  ومثال املتأخر قوله تعاىل: }َوالاِذيَن يَ ب ْ

 [.33َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخرْيا{ ]النور: من اآلية 

 

املخصص املتصل األول الذي يتمثل يف اَلستثناء انتقل إىل بعدما فرغ املؤلف من 
 املخصص الثاين املتصل املتمثل يف الشرط و هو كما عرفه املؤلف يطلق يف اللغة على

 العالمة .



الشرط اللغوي وهو املعروف بتعليق أمر أبمر. وأدواته كثرية منها: إن واملراد به هنا : 
 هللا:قال الشيخ عبد الكرمي بن عبد هللا النملة رمحه ".هديةوإذا مثل "إن جنح زيد فأعطه 

وهو: أن يؤتى بعد اللفظ العام حبرف من حروف الشرط مثل: " إن " أو " إذا " أو »
من خمصصات العموم املتصلة، مثل قولك: " أكرم الطالب إن جنحوا "،  -أخواهتما 

الطالب جيب  فإنه لو اقتصر على قوله: " أكرم الطالب " لوجب أن يكون مجيع
إكرامهم، أي: سواء كانوا َنجحني أو راسبني، وملا أتى ابلشرط وهو: إن جنحوا " 

                                       انتهى. «خصص املكرمني وبينهم وهم الناجحون فقط.
 هذا عدم بعدم .« فلن أعطيك هدية  اَلمتحانتنجح يف إن مل » :  مثال فإذا قلت

 هذا وجود بوجود.« أعطيتك هدية  اَلمتحانجنحت يف إن » ولو قلت : 
عدم بوجود ، فاألول عدم « أعطيتك هدية  اَلمتحانختسر يف إن مل » وإن قلت : 

                                                                               والثاين وجودي .
و قد ذكر املؤلف أمثلة على التخصيص  أو أتخر .سواء تقدم  متصل  والشرط خمصص

قوله تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من و أتمل ،   به
قصر الصالة على حصول الشرط وهو الضرب يف األرض،  فاهلل عز وجل علق الصالة{

 .ولوَل الشرط جلاز القصر مطلقاً حضراً وسفراً، لكنه خصص حبالة السفر
 ويشرتط للتخصيص ابلشرط أن يتصل ابملشروط لفظاً كما يف اَلستثناء.

 

                                                                                          َثلثاً: الصفة وهي: ما أشعر مبعَن ُيتص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. 
}َفِمْن َما َمَلَكْت َأمْيَاُنُكْم ِمْن فَ تَ َياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت{ ]النساء: من  مثال النعت: قوله تعاىل:

 [25اآلية 
ومثال البدل: قوله تعاىل: }َوَّلِلِا َعَلى النااِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{ ]آل 

 [97عمران: من اآلية 
دًا َفَجَزاُؤُه َجَهناُم َخاِلداً ِفيَها{ ومثال احلال: قوله تعاىل: }َوَمْن يَ قْ  ُتْل ُمْؤِمناً ُمتَ َعمِّ

 [93]النساء: من اآلية 
 

 .هذا النوع الثالث من املخصصات املتصلة و هو التخصيص ابلصفة



: التابع املشتق الذي يقع نعتا للموصوف مثل:"طالب َنجح "، أبهناالصفة و قد عرفت 
 املطلق وهو:"طالب ".فلفظ " َنجح " قيد به اللفظ 

 : هو ما أشعر مبعَن يتصف به بعض أفراد العام كقولك:ال بعض األصولينيوق
 "أكرِم الطالب الناجحني "، فلفظ " الطالب " عام يشمل الناجحني

 والراسبني.وملا وصف الطالب ابلناجحني أخرج الطالب الراسبني، فيكون
ريف الثاين أصح و أدق و قد اختاره و هذا التع اإلكرام مقتصراً على الناجحني فقط.

والظرف والتمييز  املعنوية من النعت و احلال و البدل املؤلف لشموله ألنواع الصفات
 .فليس هو املقصود هنا وغريها.َل النعت املعروف يف علم النحو

 :من األمثلة على التخصيص ابلصفةو 
 . فقراء: أكرم الطلبة المثال النعت 
 الطلبة من اجتهد منهم .: أكرم مثال البدل 

 .: إذا قلت مثال : أكرم الطلبة داخلني يف املسجدمثال احلال و 
 تتقدم أن جتيء خمصصة للموصوف قبلها ورمبا الغالب يف الصفةوليعلم طالب العلم أن  

 عليه كما يف إضافة الصفة إىل املوصوف.
مفهومها عن  ووجه التخصيص ابلصفة: أهنا تقصر احلكم على ما تصدق عليه وخترج

                                                               نطاق احلكم إذا كان هلا مفهوم معتَب.
اقرأ الكتب، عام يف كل   حد ماالكتب النافعة يف البيت، فإن قولك أل طالعفمثال:  /أ

رج وأخ فقط على النافع منها طالعةابلنفع قصر حكم امل ك للكتبكتاب ولكن وصف
 ماعدا ذلك.

الكتب " عام يف كل مكان ولكن قولك "يف البيت " قصر  طالع"قولك وكذلك  /ب
 دون غريه. واحد الذي هو البيت يف مكان طالعةاملحكم 

 وقولك "إذا حضرت مبكراً أدركت الدرس األول " فحضرت عام يف مجيع األحوال /ج
صيص ابلصفة قوله تعاىل: مبكراً ختصيص له، ومن أمثلة التخلكن قولك ، و األزمان

}ومن مل يستطع منكم طوَل أن ينكح احملصنات املؤمنات فما ملكت أميانكم من فتياتكم 
و هذا ما قصده املؤلف  الصفة ابملؤمنات املؤمنات{ . فلفظة }فتياتكم{ عامة خصصتها



 بتمثيله هلذه اآلية.
 ط واَلستثناء.ويشرتط لذلك أن تكون الصفة متصلة ابملوصوف لفظاً كما يف الشر 

                                                                                                    فائدة:
و هو أن يؤتى بعد اللفظ العام حبرف من أحرف مل يتطرق املؤلف إىل ختصيص الغاية 

أكرم العلماء إىل أن الغاية وهي: الالم، وحىت، وإىل، من املخصصات املتصلة مثل: " 
يدخلوا الدار "، فهنا بني أن إكرام العلماء ليس عاماً جلميع األزمنة، بل خمصص إىل 

 غاية دخوهلم الدار فقط.
تعاىل: }قاتلوا الذين َل يؤمنون ابهلل وَل ابليوم اآلخر وَل حيرمون ما  ولهق كذلك:  مثاله

وا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد حرم هللا ورسوله، وَل يدينون دين احلق من الذين أوت
 وهم صاغرون{ .

فإن ما قبل الغاية وهو األمر بقتاهلم عام يشمل كل أحواهلم، فلوَل التخصيص ابلغاية 
 لكنا مأمورين بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها.

 

 املخصص املنفصل:
 

املتمثلة  املخصصات املنفصلةبعدما فرغ املؤلف من املخصصات املتصلة انتقل إىل بيان 
 يف احلس والعقل و الشرع .قال رمحه هللا:

 
                                                                                      املخصص املنفصل: 

 ما يستقل بنفسه وهو ثالثة أشياء: احلس والعقل والشرع.
َا{ مثال التخصيص ابحلس: قوله تعاىل عن  ُر ُكلا َشْيٍء أبَِْمِر َرهبِّ ريح عاد: }ُتَدمِّ

 [ فإن احلس دل على أهنا مل تدمر السماء واألرض.25]َلحقاف: من اآلية 
 

مل يعرف املؤلف التخصيص ابحلس وإمنا اكتفى مبثال يدل عليه و يسهل فهمه لطالب 
البصرية،  : الرؤيةهي اليت الدليل املأخوذ من أحد احلواس اخلمس العلم. و املقصود به



و قد أمجع العلماء على جواز التخصيص  أو السمع، أو اللمس، أو الذوق، أو الشم.
و قد ذكر  ذلك الوقوع: حيث وقع أن احلس قد خصص اللفظ العام ، دلا علىحلساب

 نعلم قوله تعاىل: )َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء( حنن :مثاَل آخراملؤلف مثاَل على ذلك و نزيده 
واألرض، وأن ما كان يف يد  أن هناك أشياء كثرية مل تؤت منها بلقيس كالسموات،

 يدها وهو شيء. سليمان  عليه السالم مل يكن يف
 

ومثال التخصيص ابلعقل: قوله تعاىل: }ِإناُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير{ ]احقاف: من اآلية 
 [ فإن العقل دل على أن ذاته تعاىل غري خملوقة.33
العلماء من يرى أن ما خص ابحلس والعقل ليس من العام املخصوص، وإمنا هو  ومن

من العام الذي أريد به اخلصوص، إذ املخصوص مل يكن مراداً عند املتكلم، وَل 
 املخاطب من أول األمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به اخلصوص.

 
وهو احلق؛ لدليل الوقوع؛ أن العقل جيوز ختصيص العموم به. إىل  ذهب مجهور العلماء

غري داخلني يف  إنه قد وقع أن "العقل خصاص وأخرج بعض أفراد العام، وبني أهنم حيث
ومن أمثلته قوله تعاىل: }هللا خالق كل شيء{ فإن العقل دل على أن  ، عموم اللفظ

ذات الرب جل جالله مع صفاته غري خملوقة وإن كان لفظ الشيء يتناوله كما يف قوله 
 ىل: }كل شيء هالك إَل وجهه{ .تعا
 

وأما التخصيص ابلشرع، فإن الكتاب والسنة ُيصص كل منهما مبثلهما، وابإلمجاع 
 والقياس.

مثال ختصيص الكتاب ابلكتاب: قوله تعاىل: }َواْلُمطَلاَقاُت َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َثالثََة 
 [.228قُ ُروٍء{ ]لبقرة: من اآلية 

}ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مثا طَلاْقُتُموُهنا ِمْن قَ ْبِل َأْن خص بقوله تعاىل: 
وهَنَا{ ]األحزاب: من اآلية  ٍة تَ ْعَتدُّ وُهنا َفَما َلُكْم َعَلْيِهنا ِمْن ِعدا  [.49ََتَسُّ

 



أوَلت األمحال بقوله تعاىل: }وأوَلت األمحال أجلهن أن يضعن  أيضا خص منه
 .محلهن{

 
ُ يف َأْوَلدُِكْم  ومثال ختصيص الكتاب ابلسنة: آَيت املواريث؛ كقوله تعاىل: }يُوِصيُكُم اَّللا

[ وحنوها خص بقوله صّلى هللا عليه 11لِلذاَكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنْ ثَ َينْي{ ]النساء: من اآلية 
 .« َل يرث املسلم الكافر وَل الكافر املسلم»م: وسلّ 

 
قوله تعاىل: }حرمت عليكم امليتة " وخص منه السمك واجلراد بقوله صلى هللا  كذلك

عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان أما امليتتان فاجلراد واحلوت ". ومثل قوله تعاىل: 
}ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وَل تقربوهن حىت 

سلمة أنه صلى هللا عليه وسلم كان َيمر بعض  عن عائشة وأم جاءيطهرن{ خص مبا 
 أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض.

 
ومثال ختصيص الكتاب ابإلمجاع: قوله تعاىل: }َوالاِذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت مثُا مَلْ َيَُْتوا 

[ خص ابإلمجاع على أن 4ة أبَِْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم مَثَاِننَي َجْلَدًة{ ]النور: من اآلي
الرقيق القاذف جيلد أربعني، هكذا مثل كثري من األصوليني، وفيه نظر لثبوت اخلالف يف 

 ذلك، ومل أجد له مثاَلً سليماً.
 

قوله تعاىل: }يوصيكم هللا يف أوَلدكم للذكر مثل حظ األنثيني{ مثل بعض األصوليني ب
العمومات املانعة من الغرر ابإلمجاع على خص منه الولد الرقيق ابإِلمجاع ومنه ختصيص 

 جواز املضاربة.
 

ُهَما  ومثال ختصيص الكتاب ابلقياس: قوله تعاىل: }الزاانَِيُة َوالزااين فَاْجِلُدوا ُكلا َواِحٍد ِمن ْ
 [2ِماَئَة َجْلَدة{ ]النور: من اآلية 

مخسني جلدة،  خص بقياس العبد الزاين على األمة يف تنصيف العذاب؛ واَلقتصار على



 على املشهور.
 

عموم الزانية خص ابلنص وهو قوله تعاىل يف اإلماء: }فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف 
ما على احملصنات من العذاب{ وأما عموم الزاين فهو خمصص بقياس العبد على األمة 

 لعدم الفارق.
 

أقاتل الناس أمرت أن »ومثال ختصيص السنة ابلكتاب: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
، احلديث. خص بقوله تعاىل: ...«حىت يشهدوا أن َل إله إَل هللا وأن حممداً رسول هللا 

ُ َوَرُسولُُه َوَل  }قَاتُِلوا الاِذيَن َل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللاِ  َوَل اِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَل حُيَّرُِموَن َما َحراَم اَّللا
يَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحىتا يُ ْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{ َيِديُنوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الاذِ 

 [29]التوبة:
 

قوله صلى هللا عليه وسلم: " ما أبني من حِي فهو ميت " خص بقوله تعاىل: "  كذلك
أوابرها وأشعارها أَثَثً ومتاعاَ إىل حني ". ومثل قوله صلى هللا عليه  ومن أصوافها و

" إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" خص بقوله تعاىل:  وسلم:
 }فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا{ .

 
«  فيما سقت السماء العشر»ومثال ختصيص السنة ابلسنة: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 

 «.ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة»خص بقوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
 ومل أجد مثاَلً لتخصيص السنة ابإلمجاع.

البكر ابلبكر جلد مئة »ومثال ختصيص السنة ابلقياس: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
(، خص بقياس العبد على األمة يف تنصيف العذاب، واَلقتصار على 3« )وتغريب عام

 مخسني جلدة، على املشهور.
 

 يف مبحث العام و اخلاص منها:بقيت مسائل كثرية مل يتطرق إليها املؤلف 



مفهوم املوافقة واملخالفة ُيصصان العام من الكتاب والسنة؛ ألن اخلاص من مفهوم /1
املوافقة واملخالفة، والعام من الكتاب والسنة، دليالن قد ثبتا وتعارضا ظاهراً، فيجب أن 

إبطال أحدمها نعمل ابخلاص وما بقي بعد التخصيص؛ مجعاً بني الدليلني، وهذا أوىل من 
 ابلكلية.

الُعرف َل ُيصص العام؛ ألن أفعال الناس وعاداهتم وأعرافهم َل تكون حجة على  /2
الشرع، فيبقى اللفظ على عمومه وَل يوجد له معارض، والعادات واألعراف َل تصلح 

 أن تكون معارضة، فوجب العمل بعموم اللفظ.
 

 املُطَلق واملَقَيد
 تعريف املطلق:

 ضد املقيد. املطلق لغة:
واصطالحاً: ما دل على احلقيقة بال قيد؛ كقوله تعاىل: }حترير رقبة من قبل أن يتماسا{ 

 [3]اجملادلة 
؛ العام ألنه يدل على العموم َل على مطلق احلقيقة «ما دل على احلقيقة»فخرج بقولنا: 

 فقط.
 ؛ املقيد.«بال قيد»وخرج بقولنا: 

 
هو لغة: اَلنفكاك من أي و أحسن منه أن يقال عرف املؤلف املطلق لغة أبنه ضد املقيد 

مطلق "، ومثال  وادفمثال احلسي: قوهلم: " هذا اجل قيد: حسيا كان أو معنوَيً،
يف اللغة: وصف للمفعول، من أطلقه يطلقه فهو  فهو املعنوي:اإلطالق يف األدلة.

 مطلق، أي: أرسله.
قوله تعاىل: ل بو مثا ما دل على احلقيقة بال قيد؛ فقد عرفه بقوله:  و أما اصطالحا 

مطلقة تصدق على أي  «رقبة»فكلمة  [3}حترير رقبة من قبل أن يتماسا{ ]اجملادلة 
رقبة حررها املظاهر لزوجته و ليست كلمة عامة أي َل جيب عليه إعتاق كل الرقاب حىت 

 يكفر عن ظهاره.



اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل  هو »املطلق بقوهلم:و عرف بعض األصوليني 
نكرة يف سياق اإلثبات، يتناول كل ذكر آدمي،   فرجل مثالً  .«البدلية َل دفعة واحدة

لكنه َل ميكن أن يتناوهلم دفعة واحدة، فال يصدق يف الرجال مجيعاً يف وقت واحد، بل 
 واحد حىت َييت على كلهم. يصدق بواحد وواحد و

اللفظ املتناول لواحد َل بعينه ابعتبار حقيقة هو » و أحسن تعريف للمطلق قولنا :
 " أو فقرياً  طعمقول السيد لعبده: " أ : آخر لتوضيح املطلقَلامثو نزيد  «.شاملة جلنسه

"، فإن هذا األمر قد تناول واحداً غري معني، وتناول مجاعة غري معينني،  فقراء طعم" أ
 فقراءمعروف، أو مجاعة من ال فقريومدلول هذا األمر شائع يف جنسه، فال يوجد 

 فقراء، أو أي طعمهوي فقريمعروفني بصفة معينة، بل الواجب على العبد اختيار أي 
 وتَبأ ذمته. طعمهمفي
 

 تعريف املقيد:
 د لغة: ما جعل فيه قيد من بعري وحنوه.املقي

واصطالحاً: ما دل على احلقيقة بقيد؛ كقوله تعاىل: }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء: من 
 [92اآلية 

 ؛ املطلق.«قيد»فخرج بقولنا: 
 

املقيد أيضاً: وصف للمفعول من قيده يقيده فهو مقيد، أي: جعل فيه قيداً، والقيد: ما 
حيد احلركة، واملقصود به هنا: ما حيد من اإلطالق، فيعطل اللفظ عن بعض ما يصدق 

[ ، فالرقبة 92عليه، كالتقييد ابلوصف يف قول هللا تعاىل }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء:
؛ ألهنا نكرة يف سياق اإلثبات، وقيدت بعد ذلك ابلصفة حني قال: )مؤمنة( مطلقة

 فخرج ما سواها من الرقاب فال ميتثل به األمر.
 

 العمل ابملطلق:
جيب العمل ابملطلق على إطالقه إَل بدليل يدل على تقييده؛ ألن العمل بنصوص 



 ى خالف ذلك.الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دَللتها حىت يقوم دليل عل
وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد املطلق به إن كان احلكم واحدًا، وإَل 

 عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطالق أو تقييد.
مثال ما كان احلكم فيهما واحدًا: قوله تعاىل يف كفارة الظهار: }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ِمْن قَ ْبِل 

ا{ ]اجملادلة  [ وقوله يف كفارة القتل: }فَ َتْحرِيُر رَقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة{ ]النساء: من 3َأْن يَ َتَماسا
[ احلكم واحد هو حترير الرقبة، فيجب تقييد املطلق يف كفارة الظهار ابملقيد 92اآلية 

 يف كفارة القتل، ويشرتط اإلميان يف الرقبة يف كل منهما.                                          
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما{ ومثال ما ل اِرُق َوالسا يس احلكم فيهما واحدًا: قوله تعاىل: }َوالسا

[ وقوله يف آية الوضوء: }فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل 38]املائدة: من اآلية 
غسل؛ فال  [ فاحلكم خمتلف، ففي األوىل قطع ويف الثانية6اْلَمَراِفق{ ]املائدة: من اآلية 

تقيد األوىل ابلثانية، بل تبقى على إطالقها ويكون القْطع من الكوِع مفصِل الكف، 
 والغسل إىل املرافق.

 
 خالصة ما ذكره املؤلف أن املطلق إما أن يرد دليل يقيده أو َل يرد ، فإن مل يرد دليل

                      وجب العمل به على إطالقه و إن ورد دليل يقيده فال ُيلو من أربع حاَلت: يقيده
أن يتحد حكمها وسببها.                                                                                  /1
                                        أن يتحد احلكم وُيتلف السبب.                                /2
أن ُيتلف احلكم ويتحد السبب.                                                                    /3
                                أن ُيتلف احلكم والسبب. و بياهنا ابلتفصيل كاآليت:/4
ارة اليمني ، فقد ورد فيه نص مطلق وهو ، كالصوم يف كف أن يتحد حكمها وسببها/1

فصيام ثالثة :»وورد فيه نص مقيد وهو قراءة ابن مسعود  )قوله : ) فصيام ثالثة أَيم 
فاجلمهور على أنه جيب يف هذا القسم محل املطلق على املقيد وتقييده « أَيم متتابعة 

املطلق على املقيد  بقيده ، ونسب الشيخ املوفق ابن قدامة إيل أِب حنيفة أنه َل حيمل
لكن قول  ص ، والزَيدة على النص نسخ عنده هنا بدعوى أن القيد زَيدة على الن
 اجلمهور أصح وأرجح و هللا أعلم.



، كالعتق يف كفارة الظهار والقتل ، فقد قيدت الرقبة  أن يتحد احلكم وُيتلف السبب/2
د وهو عتق الرقبة والسبب يف كفارة القتل ابإلميان ، وأطلقت يف الظهار ، واحلكم متح

 خمتلف وهو الظهار والقتل .
وأكثر احلنفية وبعض الشافعية : أنه َل حيمل املطلق  –رمحه هللا  –وقد روي عن أمحد 

 على املقيد هنا إلمكان العمل بكل واحد مهما .وقال قوم : حيمل عليه .
ة الظهار فالصوم ، كالصوم والعتق واإلطعام يف كفار  أن ُيتلف احلكم ويتحد السبب/3

وأطلق اإلطعام فلم يقيد هبذا القيد والسبب  )والعتق قيد بقوله : ) من قبل أن يتماسا 
 واحد .

ومذهب عامة أهل العلم على أنه َل حيمل املطلق على املقيد هنا ألن فائدة محل املطلق 
األصل ، على املقيد احتاد احلكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين مها على خالف 

 فإذا كان حكمهما خمتلفا امتنعت الفائدة من محل املطلق على املقيد .
وذهب بعض أهل العلم إيل أنه حيمل املطلق على املقيد هنا ، فقيدوا اإلطعام يف الظهار 

 بكونه قبل املسيس نظرا َلحتاد السبب .
اليد يف السرقة ابملرافق ، و  ةكاليد يف الوضوء ، وردت مقيد  أن ُيتلف احلكم والسبب/4

وردت مطلقة ، واحلكم خمتلف وهو الغسل والقطع ، والسبب خمتلف وهو الوضوء 
 والسرقة .

 وهذا القسم انعقد إمجاع أهل العلم على أنه َل حيمل فيه املطلق على املقيد .
 

 املُْجَمُل واملَبنيا 
 تعريف اجململ:

 اجململ لغة: املبهم واجملموع.
 املراد منه على غريه، إما يف تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. واصطالحاً: ما يتوقف فهم

مثال ما حيتاج إىل غريه يف تعيينه: قوله تعاىل: }َواْلُمطَلاَقاُت َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َثالثََة 
[. فإن القرء لفظ مشرتك بني احليض والطهر، فيحتاج 228قُ ُروٍء{ ]البقرة: من اآلية 

 ا إىل دليل.يف تعيني أحدمه
ومثال ما حيتاج إىل غريه يف بيان صفته: قوله تعاىل: }َوَأِقيُموا الصاالة{ ]البقرة: من اآلية 



 [، فإن كيفية إقامة الصالة جمهولة حتتاج إىل بيان.43
{ ]البقرة: من اآلية و آتوا الزكاةومثال ما حيتاج إىل غريه يف بيان مقداره: قوله تعاىل: }

 الزكاة الواجبة جمهول حيتاج إىل بيان.[، فإن مقدار 43
 

اللفظ إما أن حيتمل معَن واحداً فقط أو أكثر فاألول النص، والثاين إما أن يكون يف 
أحد املعنيني أو املعاين أظهر منه يف غريه أوَل أبن يكون على السواء فاألول الظاهر 

                                                                          ومقابله املؤول والثاين اجململ.

اجملموع، ومنه يقال: " أمجلت الشيء إمجاَلً ": مجعته من و اجململ كما عرفه املؤلف لغة 
يطلق لغة أيضاً على اخللط، ويطلق على املبهم، ويطلق على احملصل،  غري تفصيل.و

 ومنه قوهلم: " مجلت الشيء " إذا حصلته.
ترجح ألحدمها أو أحدها على ما احتمل معنيني أو أكثر من غري و يف اَلصطالح :

: لفظ القرء فهو مرتدد بني معنيني على السواء: الطهر من األمثلة على ذلكغريه.
واحليض بدون ترجح ألحدمها على اآلخر وهلذا الرتدد وقع اخلالف يف املراد ابلقرء يف 

وء{ فحمله الشافعي ومالك على قوله تعاىل: }واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قر 
                                             الطهر، وأبو حنيفة وأمحد محاله على "احليض ".

ما يتوقف فهم املراد منه على غريه، إما يف تعيينه أو بيان صفته أو » : قوله
ثالثة  حصرها يفوقد  يستفاد من كالمه أن اجململ يفتقر إىل غريه يف بيان دَللته«.مقداره

 أمور:
}إَل أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة  مثل قوله تعاىل::ما يفتقر يف دَللته إىل تعيينه/1

أن يكون الزوج وأن يكون الويل. ولذا محله أمحد والشافعي على  حيتملالنكاح{ . 
                                                                                          الزوج؛ ومحله مالك على الويل.

{ فإن  و أَتوا احلج والعمرة هلل}مثاله قوله تعاىل ما يفتقر يف دَللته إىل بيان صفته:/2
 .من الشارع كيفية أداء مناسك احلج جمهولة حتتاج إىل بيان



آتوا الزكاة{ فإن مقدار و } مثل املؤلف بقوله تعاىل: اره:ما يفتقر يف دَللته إىل مقد/3
و كذلك األصناف اليت ُيرج منها الزكاة جمهولة  الزكاة الواجبة جمهول حيتاج إىل بيان

 .حتتاج إىل تعيني فاآلية فيها أكثر من إمجال
 و للمجمل أنواع مل يتناوهلا املؤلف ميكن أن نلخصها كاآليت:

كقوله تعاىل: }إَل أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح{ .   اإلمجال يف املركب /1
 و قد سبق كالمنا على هذا. َلحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الويل

 اإِلمجال يف املفرد: /2
                                                                                                   . و اجلاسوس واجلارية والنقد الباصرة : ومثله لفظ "العني " للجارحةاإلمجال يف اَلسم/أ

فالفعل عسعس لفظ جممل : كقوله تعاىل: }والليل إذا عسعس{ اإِلمجال يف الفعل /ب
                                                                      بني أقبل وأدبر.  معناه لرتدد

: كقوله تعاىل: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه{ َلحتمال من اإِلمجال يف احلرف /ج 
 للتبعيض وَلبتداء الغاية ولذا محله الشافعي على األول، ومحله مالك على الثاين.

كقوله تعاىل: }وترغبون أن   اإِلمجال بسبب اخلالف يف تقدير احلرف احملذوف /3
تنكحوهن{ . ألن احلرف املقدر بعد ترغبون حيتمل أن يكون " يف " أي ترغبون يف 

 نكاحهن جلماهلن، وحيتمل أن يكون "عن " أي ترغبون عن نكاحهن لفقرهن ودمامتهن.
، كلفظ: " املختار " يف عبارة: " زيد املختار "، فال يعرف هل التصريف يف اللفظ /4

 و الذي اختار فيكون فاعالً أو زيد هو الذي اختري فيكون مفعوَلً به.زيد ه
: " َل مينعن جار جاره أن -صلى هللا عليه وسلم  -كقوله   الرتدد يف مرجع الضمري /5

 يغرز خشبة يف جداره "، فالضمري ىف لفظ
 " جداره " حيتمل أن يعود إىل الغارز، أو إىل جاره.

" اقتلوا املشركني إَل بعضهم "، ألن العام إذا خص  كقوهلم:  التخصيص ابجملهول /6
 مبجهول يصري الباقي حمتماًل، فكان جمماًل.

 
:  تعريف املبنيا

 املبنيا لغة: املظهر واملوضح.



 واصطالحاً: ما يفهم املراد منه، إما أبصل الوضع أو بعد التبيني.
عدل، ظلم، صدق، مثال ما يفهم املراد منه أبصل الوضع: لفظ مساء، أرض،جبل، 

 فهذه الكلمات وحنوها مفهومة أبصل الوضع، وَل حتتاج إىل غريها يف بيان معناها.
َوآُتوا الزاَكاَة{ و أقيموا الصالة ومثال ما يفهم املراد منه بعد التبيني قوله تعاىل: }

 [، فإن اإلقامة واإليتاء كل منهما جممل، ولكن الشارع بيانهما،43]البقرة: من اآلية 
 فصار لفظهما بيِّناً بعد التبيني.

 
ر، وهو: اصطالحاً -بفتح الياء  - املبنيا  : اسم مفعول من التبيني وهو: املوضاح واملفسا

 يطلق ويراد به اخلطاب املبتدأ املستغين عن البيان، وهو الواضح بنفسه.
ى ذلك ويطلق ويراد به: ما وقع عليه البيان مما احتاج إليه، وهو: الواضح  بغريه، ُويسما

 الغري مبيِّناً.
ح لغريه، وهو: -بكسر الياء  -املبنيِّ و  ، أي: موضِّ ، يبنيِّ فهو مبنيِّ : اسم فاعل من بنيا

. وهو اصطالحاً: الكاشف عن املراد من اخلطاب، وعلى هذا درج أكثر  الدليل املبنيِّ
يطلقه على كل إيضاح األصوليني فخصوا البيان إبيضاح ما فيه من خفاء. ومنهم من 

 سواء تقدمه خفاء أم َل.
.وهو اصطالحاً: الدليل، والدليل هو: ما يتوصل بصحيح النظر البيانو  : اسم مصدر بنيا

 فيه إىل مطلوب خَبي.

هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح  :واختلف يف البيان فقيل»:قال ابن قدامة املقدسي 
 الشيء من اإلشكال إىل الوضوح هو إخراج  :وقيل.النظر فيه إىل علم أو ظن

هذان : وقد قيل .هو ما دل على املراد مبا يستقل بنفسه يف الدَللة على املراد:وقيل
احلدان ُيتصان ابجململ وقد يقال ملن دل على شيء بينه وهذا بيان حسن وإن مل يكن 

 جممال والنصوص املعربة عن األحكام ابتداء بيان وليس مث إشكال وَل يشرتط أيضا
 ه                      «..حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بني له غري أنه مل يتبني

 
 العمل ابجململ:



 جيب على املكلف عقد العزم على العمل ابجململ مىت حصل بيانه.
والنب صّلى هللا عليه وسّلم قد بنيا ألمته مجيع شريعته أصوهلا وفروعها، حىت ترك األمة 

 قية ليلها كنهارها، ومل يرتك البيان عند احلاجة إليه أبداً.على شريعة بيضاء ن
 

عازمني على العمل به مىت حصل  جيب أن نتوقف فيه يستفاد من كالم املؤلف أن اجململ
، فال جيوز العمل به حىت َييت دليل خارجي يدل على أن املراد هو أحد املعنيني، بيانه

يراد كل واحد منهما معاً وهذا ابطل َلستحالة ألن اللفظ املرتدد بني معنيني إما أن 
العمل مبعنيني كل واحد منهما ضد اآلخر، وإما أن َل يراد كل واحد منهما، وهذا ابطل 

ألنه يؤدي إىل خلو اللفظ عن املعَن، وهذا َل يتكلم به العقالء.وإما أن يراد  -أيضاً  -
و  .عَن املراد إَل بدليل خارجيف املأحد املعنيني دون اآلخر، وهو الصحيح لكننا َل نعر 

ينظر أوَلً هل هناك قرائن أو مرجحات ألحد املعاين أوَل فإن ينبغي للمستدل أن 
 وجدت عمل هبا، وإَل ترك اَلستدَلل به ولذا قيل: إذا وجد اَلحتمال بطل اَلستدَلل.

 
 مجيعاً.وبيانه صّلى هللا عليه وسّلم إما ابلقول، أو ابلفعل، أو ابلقول والفعل 

مثال بيانه ابلقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما يف قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
؛ بياَنً جململ قوله تعاىل: }َوآُتوا الزاَكاَة{ ]البقرة: من اآلية «فيما سقت السماء العشر»

43.] 
ه تعاىل: }َوَّلِلِا َعَلى ومثال بيانه ابلفعل: قيامه أبفعال املناسك أمام األمة بياَنً جململ قول

 [.97النااِس ِحجُّ اْلبَ ْيت{ ]آل عمران: من اآلية 
جململ قوله صّلى هللا عليه  وكذلك صالته الكسوف على صفتها، هي يف الواقع بيان

 «.فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا»وسّلم: 
يف حديث املسيء ومثال بيانه ابلقول والفعل: بيانه كيفية الصالة، فإنه كان ابلقول كما 

إذا قمت إىل الصالة، فأسبغ الوضوء، مث »يف صالته حيث قال صّلى هللا عليه وسّلم: 
 ، احلديث....«استقبل القبلة فكَب 

وكان ابلفعل أيضاً، كما يف حديث سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه أن النب 



وهو على املنَب ... ، صّلى هللا عليه وسّلم قام على املنَب فكَب، وكَب الناس وراءه 
إمنا فعلت هذا؛ لتأَتوا ِب، ولتعلموا »احلديث، وفيه: مث أقبل على الناس وقال: 

 «.صاليت

ابلقول، أو ابلفعل، أو ابلقول خالصة ما ذكره املؤلف أن بيان الشارع للمجمل يكون 
مور كذلك البيان قد يكون برتك الفعل وابلكتابة وابإلشارة و هذه األ  والفعل مجيعاً.

..                                                                              الثالثة مل يذكرها املؤلف
 على ذلك: وقد مثل املؤلف ألنواع البيان و نزيد أمثلة

قال تعاىل: }إَل ما يتلى عليكم{ فهذا جممل بينه هللا بقوله: }حرمت  كتاب بكتاب  /1
 عليكم امليتة والدم{ اآلية.

قال تعاىل: }وآتوا حقه يوم حصاده{ فحقه جممل بينه صلى هللا عليه  كتاب بسنة  /2
 وسلم بقوله: "فيما سقت السماء العشرة وفيما سقى ابلنضح نصف العشر".

 البيان ابلفعل:
لتأخذوا عين "و قوله ألصحابه : صلى هللا عليه وسلم حجه ك  صورة العمليكون ب /أ

                                                           "وكقطعه يد السارق من الكوع. مناسككم
                   ككتابته صلى هللا عليه وسلم أسنان الزكاة لعماله عليها.   ويكون ابلكتابة /ب

هكذا". وأشار أبصابع يديه وقبض  كقوله: "الشهر هكذا وهكذا و  كون ابإلشارةوي /ج 
 اإلهبام يف الثالثة يعَن تسعة وعشرين يومًا.

كرتكه صلى هللا عليه وسلم الرتاويح يف رمضان بعد أن فعلها   البيان برتك الفعل:يكون و 
 وكرتكه الوضوء مما مست النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما.

 الظااِهر واملَؤوال
 تعريف الظاهر:

 الظاهر لغة: الواضح والبني.
واصطالحاً: ما دل بنفسه على معَن راجح مع احتمال غريه. مثاله قوله صّلى هللا عليه 

، فإن الظاهر من املراد ابلوضوء غسل األعضاء « توضؤوا من حلوم اإلبل»وسّلم: 



 هو النظافة.األربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي 
 ؛ اجململ ألنه َل يدل على املعَن بنفسه.«ما دل بنفسه على معَن»فخرج بقولنا: 
 ؛ املؤول ألنه يدل على معَن مرجوح لوَل القرينة.«راجح»وخرج بقولنا: 
 ؛ النص الصريح؛ ألنه َل حيتمل إَل معًَن واحدًا.«مع احتمال غريه»وخرج بقولنا: 

 
قة ابأللفاظ كاجململ و املبني و غريها.استهله املؤلف هذا املبحث من مباحث املتعل

يقال : ظهر الشيء  «الظاهر لغة: الواضح والبني» بتعريف الظاهر لغة واصطالحا.قال :
 الشاخص املرتفع والواضح املنكشف، على يطلق الظاهر كذلك و إذا وضح وابن.

و قد  َواآْلِخُر َوالظااِهُر َواْلَباِطُن(ويطلق على خالف الباطن، قال تعاىل: )ُهَو اأْلَواُل 
 شرحه سيد املرسلني صلى هللا عليه وسلم أبن هللا عز وجل ظاهر ليس فوقه شيء.

فهذا احلد له . «ما دل بنفسه على معَن راجح مع احتمال غريه» و أما اصطالحا: قال:
 ثالثة قيود:

إىل  اجململ ألنه مفتقر يف معناهُيرج به اللفظ  «ما دل بنفسه على معَن» :القيد األول
جممل حيتاج إىل بيان ملقدارها فال يدخل يف  (آتوا الزكاة)فقولنا مثال غريه و َل دَللة فيه.

 احلد.
فقولنا مثال : رأيت أسدا راجح يف احليوان .ُيرج اللفظ املؤول «راجح» :القيد الثاين

لقرينة  املعَن املرجوح إَل املعروف مرجوح يف الرجل الشجاع  فال حنمل لفظ األسد على
  على املنَب... ُيطبتصرفه إىل ذلك املعَن كأن نقول مثال: رأيت أسدا 

واحدا َل يتعدى  ُيرج النص ألنه َل حيتمل إىل معَن «مع احتمال غريه» :القيد الثالث
 فقوله تعاىل :إطعام عشرة مساكني نص َل حيتمل إىل معَن واحدا .إىل غريه.

اللفظ الذي حيتمل معنيني هو  أبنهو بعض األصوليني عرف الظاهر هذا ما ذكره املؤلف 
أحد هذين  اللفظ الذي فهم منه السامع معنيني، ولكن رجحأي أنه أحدمها أظهر. يف

 املعنيني، دون اآلخر.
اللفظ الذي َل حيتمل  : " الذي حيتمل معنيني " أخرج النص؛ حيث إن النص هومقوهلف

                                                   .-كما سبق   -معَن واحدا فقط إَل 



هو: اللفظ الذي. احتمل  : " هو يف أحدمها أظهر " أخرج اجململ؛ ألن اجململموقوهل
 معنيني َل مزية ألحدمها على اآلخر، أي:اللفظ املرتدد بني معنيني على السواء كالقرء.

وظاهر من جهة الدليل،  -أي: لفظه ظاهر-من جهة اللفظ قسمان: ظاهر و الظاهر 
 أي: دل الدليل على أتويله فأصبح ظاهراً يف املعَن اآلخر الذي كان خفياً فيه.

 
 العمل ابلظاهر:

طريقة السلف، وألنه  العمل ابلظاهر واجب إَل بدليل يصرفه عن ظاهره؛ ألن هذه
 أحوط وأبرأ للذمة، وأقوى يف التعبد واَلنقياد.

 
أفادَن املؤلف بوجوب العمل ابللفظ الظاهر إَل إذا وجد دليل صحيح يصرفه عن ظاهره 

 إىل املعَن املرجوح و هنا مسائل ينبغي لطالب العلم التنبه هلا ، نلخصها كاآليت:
 َل يعدل عن النص إَل بنسخ./1
 َل يعمل ابجململ إَل بعد البيان. /2
 إَل لقرينة قوية جتعل اجلانب املرجوح راجحاً.َل يرتك الظاهر وينتقل إىل املؤول  /3

مثاله: لفظ " اجلار" يف حديث " اجلار أحق بصقبه " فإنه راجح يف اجملاور مرجوح يف 
الشريك فحمله احلنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية وهي قوله صلى هللا 

: َل ضرب حلدود عليه وسلم: "فإذا ضربت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة " فقالوا
وَل صرف لطرق إَل يف الشركة أما اجلريان فكل على حدوده وطرقه، وهلذا قالوا: َل 

                                                                               شفعة جلار.
يصري بالنسبة حلكم النص الذي َل حيتمل إَل معَن واحدا كما قلنا ينبغي للمكلاف أن ف

إىل معناه، وأن يعمل ابحلكم الذي دلا عليه وَل يرتكه إَل إذا ثبت َنسخ له، فهنا يرتك 
نا يف هذا املبحث فحكمه كذلك  يهمّ  املنسوخ ويعمل ابلناسخ. وأما الظاهر و هو الذي

فيجب العمل مبا دّل  املكلف إىل معناه الظاهر له كما قال املؤلف رمحه هللا أن يصري
كام، وَل جيوز ترك ذلك املعَن الراجح إَل إذا قام دليل صحيح على عليه من األح

أتويله، أو ختصيصه، أو نسخه و هذه طريقة السلف كما قال الشيخ. و أما التأويل 



فمقبول  و معمول به إذا حتقق مع شروطه، ومل يزل العلماء يف كل عصر من عهد 
 ه من غري أن ينكر عليهم أحد.الصحابة  رضي اَّللا عنهم  إىل زماننا هذا عاملني ب

و ابلنسبة للفظ اجململ فكما سبق: جيب أن نتوقف فيه، فال جيوز العمل به حىت َييت 
دليل خارجي يدل على أن املراد هو أحد املعنيني، وذلك ألن اللفظ املرتدد بني معنيني 

مبعنيني كل َل ُيلو: إما أن يراد كل واحد منهما معا، وهذا ابطل؛ ألنه يستحيل أن نعمل 
واحد منهما ضد اآلخر. وإما أن َل يراد كل واحد منهما، وهذا ابطل؛ ألنه يؤدي إىل 

خلو اللفظ عن املعَن، و هذا َل يتكلم به العقالء. وإما أن يراد أحد املعنيني دون اآلخر 
 وهو الصحيح، لكننا َل نعرف املعَن املراد  من هذين املعنيني  إَل بدليل خارجي.

 
 املؤول:تعريف 

 املؤول لغة: من اأَلَول وهو الرجوع.
 واصطالحاً: ما محل لفظه على املعَن املرجوح.

 ؛ النص والظاهر.«على املعَن املرجوح»فخرج بقولنا: 
أما النص، فألنه َل حيتمل إَل معَن واحداً، وأما الظاهر فألنه حممول على املعَن 

 الراجح.
 

والتأويل آخر األمر،  من آل، يؤول، أي: رجع،لغة مأخوذ التأويل كما عرفه املؤلف 
وعاقبته، يقال: إىل أي شيء مآل هذا األمر،أي: مصريه وعقباه، ويقال: أتول فالن اآلية 

هو: محل اللفظ على غري  و من الناحية اَلصطالحية ما يؤول إليه معناها. أي: نظر
اللفظ حيتمل معنيني: معَن أن يكون أي  الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده مدلوله
املرجوح، فيحمل اجملتهد  ومعَن مرجوح، فثبت لدى اجملتهد دليل يقوي املعَن راجح،

وَل يعمل ابملعَن الذي دلا عليه الظاهر؛ ألنه  اللفظ على املعَن املرجوح ويعمل بذلك،
 هو التأويل الصحيح. صار مرجوحا، وهذا

                                           ها:و للتأويل شروط نبه عليها األصوليون من
 أن يكون املتأول من أهل اَلجتهاد والنظر واَلستدَلل./1



 أن يكون بدليل فال ميكن أن يؤول بغري دليل. /2
أن يكون اللفظ قابالً للتأويل، فإن كان اللفظ صرحياً َل يقبل التأويل فال ميكن  /3

 أتويله.
 أن يقع فيه موجب للتأويل. /4
مقبوًَل يف العربية، فال ميكن أن حيمل اللفظ  أن يكون اللفظ الذي أول إليه حمتماًل. /5

 على ما َل تقتضيه اللغة بوجه من الوجوه، فذلك أتويل فاسد.
 

 والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود.
تعاىل: }َواْسَأِل اْلَقْريََة{ إىل فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح؛ كتأويل قوله  - 1

 معَن: واسأل أهل القرية، ألن القرية نفسها َل ميكن توجيه السؤال إليها.
والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح؛ كتأويل املعطلة قوله تعاىل: }الرامْحَُن َعَلى  - 2

ستقرار من [ إىل معَن استوىل، والصواب أن معناه العلو واَل5اْلَعْرِش اْستَ َوى{ ]طه:
 غري تكييف وَل َتثيل.

و قد  ،أفادَن املؤلف أن التأويل منه ما هو صحيح مقبول و منه ما هو فاسد مردود
.و ننبه إىل أن بعض األصوليني قسموه إىل ثالثة أقسام  ذكرَن شروط التأويل الصحيح

املتوسط و التأويل القريب ،و التأويل وَل مشاّحة يف اَلصطالح .هذه األقسام هي: 
.                                                                                    التأويل البعيد

إليه اللفظ قريباً جداً، فهذا يكفيه أدىن  لو املؤ وهو ما إذا كان املعَن  :التأويل القريب
ُقْمُتْم ِإىَل الصااَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم : قوله تعاىل: )ََي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ِإَذا هلادليل.مث

َوأَْيِدَيُكْم(، فإن القيام إىل الصالة قد صرف عن معناه الظاهر إىل معَن قريب حمتمل، 
وهو: العزم على أداء الصالة، والذي رجح هذا اَلحتمال دليل أن الشارع َل يطلب من 

                                                      املكلفني الوضوء بعد الشروع يف الصالة.
إليه اللفظ بعيداً جدًا، فهذا حيتاج إىل دليل  املؤولما إذا كان املعَن وهو  :التأويل البعيد

(، فقد أ ل وا يف غاية القوة.مثل قوله تعاىل: )َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ



اد: مسح الرجلني بدَلً من غسلهما، وقد استدل على هذا التأويل ذلك بعضهم أبن املر 
بقراءة اجلر يف قوله: )َوَأْرُجِلُكْم( وأن ذلك كان عطفاً على قوله: )ِبُرُءوِسُكْم( فقالوا ذلك 
نظراً إىل تلك القراءة، ولكن ما ثبت من األحاديث الصحيحة اليت أمرت بغسل الرجلني 

وهو  :التأويل املتوسط                                        .جعل هذا التأويل بعيداً جداً 
 إليه متوسطاً، فإن هذا حيتاج إىل دليل متوسط يف القوة. املؤولما كان املعَن 

 الناْسخ
 تعريفه:

 النسخ لغة: اإلزالة والنقل.
 واصطالحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.

؛ أي: تغيريه من إجياب إىل إابحة، أو من إابحة إىل حترمي «رفع حكم»بقولنا: فاملراد 
 مثاًل.

فخرج بذلك ختلف احلكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة 
 لنقص النصاب، أو وجوب الصالة لوجود احليض؛ فال يسمى ذلك نسخاً.

ألن النسخ إما أن يكون للحكم دون ، لفظ الدليل الشرعي؛ «أو لفظه»واملراد بقولنا: 
 اللفظ أو ابلعكس أو هلما مجيعاً؛ كما سيأيت.

؛ ما عدامها من األدلة كاإلمجاع والقياس فال «بدليل من الكتاب والسنة»وخرج بقولنا: 
 ينسخ هبما.

 
 يطلق على إطالقني مها: كما عرفه املؤلف  النسخ لغة

ومنه قوهلم:"نسخت الشمس الظل "، أي: يراد به اإلزالة والرفع،   اإلطالق األول:
إىل بدل.ومنه أيضاً قوهلم: " نسخت الريح األثر " أي:  أزالته ورفعته، وهذا مثال النسخ

 القوم وأزالتها، وهذا مثال النسخ إىل غري بدل. رفع الريح آَثر
ومنه قوهلم: " نسخت الكتاب " أي:  يراد به النقل مع بقاء األول، اإلطالق الثاين:

 األصل. لت ما فيه، مع بقاءنق



                                                                                                  «رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.» :اصطالحاو  قال املؤلف :
 .«آخر مرتاخ عنهرفع احلكم الثابت بطاب متقدم بطاب » و عرفه بعضهم بقوله:

               جنس يعم النسخ وغريه مما ُيرج ابلقيود التالية لذلك. «رفع احلكم»فقولنا 
ُيرج منه  الَباءة األصلية فإجياب الصالة والزكاة "الثابت بطاب متقدم " : القيد األول

                                                                                      والصوم واحلج وغري ذلك رفع للَباءة األصلية وليس بنسخ 
                                                                                         .رفع احلكم ابجلنون واملوت"بطاب آخر " القيد الثاين:

ما كان متصال ابخلطاب كالتخصيص فإن ذلك َل يسمى  " مرتاخ عنه " القيد الثالث:
 .             و إن كان بعض السلف يدخل التخصيص و تقييد املطلق يف النسخ نسخاً 

واليك مثال نزيد به التعريف وضوحاً وهو أن الواجب يف أول اإِلسالم مصابرة الواحد 
مصابرة الواحد من من املسلمني للعشرة من الكفار يف احلرب مث نسخ ذلك بوجوب 

املسلمني لالثنني من الكفار فوجوب مصابرة الواحد للعشرة حكم ثبت بطاب متقدم 
هو قوله تعاىل: }إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني{ فرفع هذا احلكم بطاب 
آخر متأخر عنه وهو قوله تعاىل: }اآلن خفف هللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 

 ابرة يغلبوا مائتني{ اآلية.منكم مائة ص
 

 والنسخ جائز عقالً وواقع شرعاً.
أما جوازه عقاًل: فألن هللا بيده األمر، وله احلكم؛ ألنه الرب املالك، فله أن يشرع 

لعباده ما تقتضيه حكمته ورمحته، وهل مينع العقل أن َيمر املالك مملوكه مبا أراد؟ مث إن 
يشرع هلم ما يعلم تعاىل أن فيه قيام مصاحل دينهم حكمة هللا ورمحته بعباده أن  مقتضى

ودنياهم، واملصاحل ختتلف حبسب األحوال واألزمان، فقد يكون احلكم يف وقت أو حال 
 أصلح للعباد، ويكون غريه يف وقت أو حال أخرى أصلح، وهللا عليم حكيم.

خلقه هللا تعاىل إذا جاز أن ُيلق هللا تعاىل خلقاً على صفة مث ينقله إىل صفة أخرى، فو 
طفالً مث نقله إىل الشباب، مث إىل الكهولة مث إىل الشيخوخة مث إىل املوت بدون اختيار 



للعبد، ومل يكن ذلك قبيحاً يف شرع وَل عقل، فإنه جيوز أن يكلف هللا خلقه بعبادة مث 
 ينقلهم عنها.

 وأما وقوعه شرعاً فألدلة منها:
َها َأْو ِمْثِلَها{ ]البقرة: من قوله تعاىل: }َما نَ ْنَسْخ ِمْن  - 1 آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها ََنِْت ِبَرْيٍ ِمن ْ

 [106اآلية 
ُ َعْنُكم{ ]ألنفال: من اآلية  - 2 [ }فَاآْلَن اَبِشُروُهّن{ 66قوله تعاىل: }اآْلَن َخفاَف اَّللا

 [ فإن هذا نص يف تغيري احلكم السابق.187]البقرة: من اآلية 
( فهذا 1« )كنت هنيتكم عن زَيرة القبور فزوروها»ليه وسّلم: قوله صّلى هللا ع - 3

 نص يف نسخ النهي عن زَيرة القبور.
 

و احلديث الذي  و قد مثل ِبية املصابرة ع يف الشريعةاقو النسخ  مقصود املؤلف أن 
وجوب الرتبص حوَلً كامالً عن  أيضا نسخكما   يتضمن نسخ حترمي زَيرة القبور و غريها

ونسخ صوم يوم  عند كثري من العلماء زوجها ابلرتبص أربعة أشهر وعشراً املتوىف عنها 
عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب التوجه إىل بيت املقدس إىل التوجه إىل الكعبة، 

 والوقوع دليل اجلواز.
على أن اتفقوا حيث  ،ذلك و من حجية وقوع النسخ شرعا أيضا إمجاع الصحابة على 

شريعة حممد  صلى هللا عليه وسلم  َنسخة جلميع الشرائع السابقة، إما ابلكلية، وإما 
 . فيما ُيالفها فيه

 
 ما ميتنع نسخه:

 ميتنع النسخ فيما َييت:
األخبار، ألن النسخ حمله احلكم، وألن نسخ أحد اخلَبين يستلزم أن يكون  - 1

يف أخبار هللا ورسوله، اللهم إَل أن يكون احلكم أتى أحدمها كذابً، والكذب مستحيل 
بصورة اخلَب، فال ميتنع نسخه كقوله تعاىل: }ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا 



{ ]ألنفال: من اآلية  [ اآلية، فإن هذا خَب معناه األمر، ولذا جاء نسخه يف 65ِمائَ َتنْيِ
ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنا ِفيُكْم َضْعفاً فَِإْن اآلية اليت بعدها، وهي قوله  تعاىل: }اآْلَن َخفاَف اَّللا

{. ]ألنفال: من اآلية   [.66َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ
األحكام اليت تكون مصلحة يف كل زمان ومكان: كالتوحيد، وأصول اإلميان  - 2

الق من الصدق والعفاف، والكرم والشجاعة، وحنو وأصول العبادات ومكارم األخ
ذلك؛ فال ميكن نسخ األمر هبا، وكذلك َل ميكن نسخ النهي عما هو قبيح يف كل زمان 

ومكان كالشرك والكفر ومساويء األخالق من الكذب والفجور والبخل واجلنب وحنو 
 ذلك، إذ الشرائع كلها ملصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم.

 
 أمورا َل يتناوهلا النسخ ميكن إمجاهلا فيما يلي:خالصة ما ذكر املؤلف أن هناك 

 النسخ َل يتناول األخبار إَل إذا ورد حكم يف صورة خَب فال ميتنع حينئذ نسخه. /1
و اليوم أبصول الدين كاإلميان ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله،  املتعلقةاألحكام  /2

  اآلخر....
 .األحكام الكلية كاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر /3
و يعَب عنها بعض  أمهات األخالق والفضائل، كالعدل، واألمانة، والصدق، والوفاء/ 4

 .األحكام اليت َل حتتمل عدم املشروعية العلماء بقوهلم :
اليت ألحكام اب و يعَب عنها أمهات الرذائل، مثل الكذب، والظلم، واخليانة، والغدر /5

 .َل حتتمل املشروعية
 .األحكام اليت ارتبط هبا ما ينايف النسخ كالتأبيد مثل: اجلهاد ماض إىل يوم القيامة/6
 

 يشرتط للنسخ فيما ميكن نسخه شروط منها:
 تعذر اجلمع بني الدليلني، فإن أمكن اجلمع فال نسخ إلمكان العمل بكل منهما. - 1
 إما ابلنص أو بَب الصحاِب أو ابلتاريخ.العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك  - 2

كنت أذنت لكم يف اَلستمتاع »مثال ما علم أتخره ابلنص: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
 «.من النساء، وإن هللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة



ومثال ما علم بَب الصحاِب: قول عائشة رضي هللا عنها: كان فيما أنزل من القرآن 
 ومات حيرمن، مث نسخن بمس معلومات.عشر رضعات معل

ُ َعْنُكْم{ اآلية؛ فقوله:  يدل « اآلن»ومثال ما علم ابلتاريخ: قوله تعاىل: }اآْلَن َخفاَف اَّللا
على أتخر هذا احلكم. وكذا لو ذكر أن النب صّلى هللا عليه وسّلم حكم بشيء قبل 

 اهلجرة، مث حكم بعدها مبا ُيالفه، فالثاين َنسخ.
وت الناسخ، واشرتط اجلمهور أن يكون أقوى من املنسوخ أو مماثالً له؛ فال ثب - 3

ينسخ املتواتر عندهم ابآلحاد، وإن كان َثبتاً، واألرجح أنه َل يشرتط أن يكون الناسخ 
 أقوى أو مماثاًل؛ ألن حمل النسخ احلكم، وَل يشرتط يف ثبوته التواتر.

 
توفرها حىت يصح و يثبت دعواه و العمل به ، و أفادَن املؤلف أن للنسخ شروطا ينبغي 

. و اقتصر على ثالثة منها هي:تعذر اجلمع بني الدليلني و العلم بتأخر الناسخ و ثبوته
قد ذكر غريه من األصوليني شروطا أخرى، أنقلها على لسان اإلمام الشوكاين رمحه هللا 

 حيث يقول :
 لِلناْسِخ ُشُروٌط:»

 َأْن َيُكوَن اْلَمْنُسوُخ َشْرِعيًّا ََل َعْقِليًّا. اأْلَواُل:
ْرِط،  الثااين: ًرا َعْنُه، فَِإنا اْلُمْقرَتَِن َكالشا َفِصاًل َعِن اْلَمْنُسوِخ، ُمَتَأخِّ َأْن َيُكوَن النااِسُخ ُمن ْ

ى َنْسًخا َبْل خَتِْصيًصا. َفِة، َواَِلْسِتثْ َناِء ََل ُيَسما  َوالصِّ
َأْن َيُكوَن الناْسُخ ِبَشْرٍع، َفاَل َيُكوُن اْرتَِفاُع احْلُْكِم اِبْلَمْوِت َنْسًخا، َبْل ُهَو ُسُقوُط  الثااِلُث:

 َتْكِليٍف.
َأْن ََل َيُكوَن اْلَمْنُسوُخ ُمَقياًدا ِبَوْقٍت، َأماا َلْو َكاَن َكَذِلَك َفاَل َيُكوُن اْنِقَضاُء َوْقِتِه  الرااِبُع:

 َد ِبِه َنْسًخا َلُه.الاِذي قُ يِّ 
َوى ِمْنُه، ََل ِإَذا َكاَن ُدونَُه يف  اخْلَاِمُس: ِة، َأْو َأق ْ َأْن َيُكوَن النااِسُخ ِمْثَل اْلَمْنُسوِخ يف اْلُقوا

مجَْ  .قَاَل ِإْلِكَيا: َوَهَذا مماا َقَضى ِبِه اْلَعْقُل، َبْل َدلا اإْلِ ِة؛ أِلَنا الضاِعيَف ََل يُزِيُل اْلَقِويا اُع اْلُقوا
 نا الصاَحابََة مَلْ يَ ْنَسُخوا َنصا اْلُقْرآِن ِبَََبِ واحد.َعَلْيِه، فَإِ 



اِدُس: َأْن َيُكوَن اْلُمْقَتَضى لِْلَمْنُسوِخ َغرْيَ اْلُمْقَتَضى لِلنااِسِخ، َحىتا ََل يَ ْلَزَم اْلَبَداُء، َكَذا  السا
ُظ النااِسُخ ُمتَ َناِوًَل ِلَما تَ َناَوَلُه ِقيَل.قَاَل ِإْلِكَيا: َل ويشرتط اِبَِلتَِّفاِق َأْن َيُكوَن اللافْ 

 اْلَمْنُسوُخ، َأْعيِن: اِبلتاْكَراِر َواْلبَ َقاِء؛ "ِإْذ ََل مَيَْتِنُع" فَ ْهُم اْلبَ َقاِء ِبَدلِيٍل آَخَر ِسَوى اللاْفِظ.
اِبُع: َ ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن مماا جَيُوُز َنْسُخُه، َفاَل َيْدُخُل الناْسُخ َأْصَل الت ا  السا ْوِحيِد؛ أِلَنا اَّللا

 ُت.أبَِمْسَائِِه َوِصَفاتِِه مَلْ يَ َزْل َوََل يَ َزاُل، َوِمْثُل َذِلَك َما ُعِلَم اِبلناصِّ أَناُه يَ َتأَباُد َوََل يَ َتأَقا 
: وَُكلُّ َما ََل َيُكوُن ِإَلا َعَلى ِصَفٍة َواِحَدٍة، َكَمعْ  ، ووحدانيته، قَاَل َسِليٌم الرااِزيُّ رَِفِة اَّللِا

وحنوه، فال يدخله النسخ، ومن ههنا يُ ْعَلُم أَناُه ََل َنْسَخ يف اأْلَْخَباِر؛ ِإْذ ََل يُ َتَصواُر ُوُقوُعَها 
، َوقَاَل: الضااِبُط ِفيَما يُ ْنَسُخ  َما َعَلى ِخاَلِف َما َأْخََبَ ِبِه الصااِدُق، وََكَذا قَاَل ِإْلِكَيا الطاََبِيُّ

 يَ تَ َغرياُ َحالُُه ِمْن ُحْسٍن ِإىَل قُ ْبٍح.
، حكامها املاوردي،  : َواْعَلْم َأنا يف َجَواِز َنْسِخ احْلُْكِم اْلُمَعلاِق اِبلتاْأبِيِد َوْجَهنْيِ قَاَل الزارَْكِشيُّ

ِخ.َوالثااين: والروَيين، وغريمها. أحدمها: املنع؛ ألن صريح التأبيد َماِنٌع ِمِن اْحِتَماِل الناسْ 
و اجْلََواُز، قَاََل: َوأَْنُسبُ ُهَما اجْلََواُز. قَاَل: َوَنَسَبُه اْبُن بَ ْرَهاَن ِإىَل ُمْعَظِم اْلُعَلَماِء، َوَنَسَبُه أَبُ 

ْستَ ْعَمِل يف احْلَُسنْيِ يف "اْلُمْعَتَمِد" ِإىَل اْلُمَحقِِّقنَي، "قَاَل" أِلَنا اْلَعاَدَة يف َلْفِظ التاْأبِيِد اْلمُ 
 انتهى ملخصا«...َلْفِظ اأْلَْمِر اْلُمَباَلَغُة ََل الدوام.

 
 أقسام النسخ:

 ينقسم النسخ ابعتبار النص املنسوخ إىل ثالثة أقسام:
 األول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثري يف القرآن.

{ مثاله: آيتا املصابرة، ومها قوله تعاىل: }ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم عِ  ْشُروَن َصاِبُروَن يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ
ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنا 65]ألنفال: من اآلية  [، نسخ حكمها بقوله تعاىل: }اآْلَن َخفاَف اَّللا

وا أَْلَفنْيِ ِفيُكْم َضْعفاً فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبَرٌة يَ ْغِلُبوا ِمائَ َتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَ ْغِلبُ 
ُ َمَع الصااِبرِيَن{ ]ألنفال:  [66إبِِْذِن اَّللِا َواَّللا

 



 نسخ حكم آية اَلعتداد ابحلول الثابت بقوله تعاىل: )َمَتاًعا ِإىَل احْلَْوِل َغرْيَ  كذلك
َأْربَ َعَة َأْشُهٍر ِإْخَراٍج( ابَلعتداد أبربعة أشهر وعشراً الثابت بقوله تعاىل: )َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا 

 َوَعْشًرا(.
 

 حكمة نسخ احلكم دون اللفظ، بقاء ثواب التالوة، وتذكري األمة حبكمة النسخ. و
 

 قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف املذكرة يف أصول الفقه:
 يتوجه على هذا الذي ذكر يف هذا البحث ثالثة أسئلة: »

أن يقال كيف ساغ نسخ احلكم دون التالوة مع أن التالوة دليل احلكم، فكيف  األول:
بال مدلول، وهو حمال، إذ َل تعقل  يرفع املدلول مع بقاء دليله، ألن هذا يلزمه الدليل

 الدَللة بدون مدلول.
أن يقال تقدم يف حد النسخ أنه رفع احلكم إىل آخره فكيف يدخل نسخ التالوة  الثاين:

 احلكم ألن احلكم فيه مل يرفع. مع بقاء
نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يرفع،  إمناأن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه  الثالث:

 رفعه يقتضي انتقاء حكمته. إذ
اجلواب عن السؤال األول هو أَن َل نسلم كون اللفظ دليالً على احلكم بعد نسخ 

جاء اخلطاب  فإذاعما يرفع حكمه، ه عند انفكاكه ييكون دليالً عل إمنااحلكم، بل هو 
الناسخ حلكمه زالت دَللته على احلكم ابلكلية، كما قدمنا يف الفوارق بني النسخ 

 والتخصيص.
أن احلكم الشرعي املنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقاً، وتالوة ذلك  إيضاحه و

اللفظ وكتابته يف القرآن وانعقاد الصالة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، 
 وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ.

 قال يف املراقي:
 نفي الوقوع َلتفاق قد قفى ...وكل حكم قابل له وىف 



عرفت ذلك عرفت أنه َل مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحرمي، والوجوب  وإذا
جزائه يف الصالة إ املفهوم منه، مع بقاء أحكام أخر من أحكامه مل تنسخ، كالتعبد به و

تربص احلول على  إجيابوحنو ذلك.فآية اَلعتداد حبول مثاًل، نسخ ما دلت عليه من 
أحكامها مل تنسخ، وهي قراءهتا يف الصالة، وكتابتها املتوىف عنها، وبقيت أحكام أخر من 

 مع القرآن يف املصحف، وهو واضح كما ترى.
واجلواب عن السؤال الثاين: هو أن نسخ التالوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصالة 

به وكتبه مع القرآن يف املصحف وهذه أحكام من أحكامه، فال مانع من نسخها مع بقاء 
نسخ، وهو ما دل عليه اللفظ، فآية الرجم مثالً َل مانع من نسخ التعبد حكم آخر مل ي

أحكامها مل ينسخ، وهو  هبا والصالة هبا، وكتبها يف املصحف مع بقاء حكم آخر من
ن قيل: كيف اجلمع بني هذا وبني قوهلم هذا إرجم الزانيني احملصنني كما تقدم مثله ف

 نسخ التالوة مناف لنسخ احلكم.منسوخ تالوة َل حكماً ألنه يفهم منه أن 
فاجلواب أن احلكم املنفى عنه النسخ يف قوهلم َل حكماً غري احلكم املثبت له النسخ 

 بنسخ التالوة ألهنا أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريباً.
نه َل مانع من أن يكون أصل املقصود من املنسوخ إاجلواب عن السؤال الثالث: هو 

صلى هللا عليه  -هو احلكم دون التالوة، لكنه أنزل على رسول هللا  إمناتالوة َل حكماً 
واملقصود فال مانع من كم ويستقر احلال، واحلال أنه ه بلفظ معني ليثبت به احل -وسلم 

ن جاز نسخ التالوة فلينسخ إنه قيل: فإنسخ اللفظ، ألن املقصود هو جمرد احلكم ف
 احلكم معها ألن احلكم تبع للتالوة فكيف يبقى الفرع مع نسخ األصل.

فاجلواب: أن التالوة حكم، وانعقاد الصالة هبا حكم آخر ودَللتها على ما دلت عليه 
حكم آخر، فال يلزم من نسخ التعبد هبا وعدم الصالة هبا نسخ حكمها الذي دلت 

يتلى وَل تنعقد به صالة، واآلية املنسوخة تالوهتا مع بقاء  عليه، فكم من دليل َل
حكمها دليل لنزوهلا وورودها، َل لكوهنا متلوة يف القرآن والنسخ َل يرفع ورودها 

 انتهى «..ونزوهلا، وَل جيعلها كأهنا غري واردة بل يلحقها ابلوارد الذي َل يتلى.
 

من حديث «  الصحيحني»ثبت يف الثاين: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد



ابن عباس رضي هللا عنهما أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال: كان فيما أنزل هللا 
آية الرجم، فقرأَنها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ورمجنا 

ب هللا، بعده، فأخشى إن طال ابلناس زمان أن يقول قائل: وهللا ما جند الرجم يف كتا
فيضلوا برتك فريضة أنزهلا هللا، وإن الرجم يف كتاب هللا حق على من زىن، إذا أحصن من 

 الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان احلبل، أو اَلعرتاف.
 

                      نسخت التالوة وبقي احلكم؛ حيث نسخت تالوة: " الشيخ يف هذا القسم ، 
وهللا عزيز حكيم " قيل كانت هذه اآلية  فارمجومها البتة نكاَلً من هللاوالشيخة إذا زنيا 

و َل وبقي حكمها وهو: الرجم للمحصن.،  األحزاب سورة ل مني، وقءةبراسورة من 
 عَبة بقول من منع ذلك.

 
وحكمة نسخ اللفظ دون احلكم اختبار األمة يف العمل مبا َل جيدون لفظه يف 

القرآن، وحتقيق إمياهنم مبا أنزل هللا تعاىل، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 
                                                                 نص الرجم يف التوراة. 

ولفظه: كنسخ عشر الرضعات السابق يف حديث عائشة الثالث: ما نسخ حكمه 
   رضي هللا عنها.

  
كان فيما أنزل من القرآن  »ثبت يف صحيح مسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها

عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن بمس معلومات فتوىف رسول هللا صلى هللا 
فآية التحرمي بعشر الرضعات منسوخ رمسها  «عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

وحكمها، وآية التحرمي بمس الرضعات منسوخ رمسها دون حكمها، فقد اجتمع يف هذا 
 احلديث مثاَلن:

                                                                             ملنسوخ التالوة واحلكم. /أ
 م كما ترى.ملنسوخ التالوة دون احلك /ب

 



 وينقسم النسخ ابعتبار الناسخ إىل أربعة أقسام:
 األول: نسخ القرآن ابلقرآن؛ ومثاله آيتا املصابرة.

 
 

صريح قوله تعاىل: )َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نُ ْنِسَها ََنِْت ِبَرْيٍ لجيوز نسخ القرآن ابلقرآن؛ 
َها َأْو ِمْثِلَها( نسخ القرآن ابلقرآن. فقد نسخ الفداء وقوعه؛ حيث وقع و كذلك ل ِمن ْ

ابملال عن الصيام، قال تعاىل: )َوَعَلى الاِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي(، فنسخ ذلك 
ْهَر فَ ْلَيُصْمُه( والوقوع دليل اجلواز.  بقوله: )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشا

 
 سليماً. الثاين: نسخ القرآن ابلسّنة؛ ومل أجد له مثاَلً 

 
جيوز نسخ القرآن ابلسنة املتواترة لالحتاد يف السند حيث إن كالً منهما متواتر، واَلحتاد 

يف املصدر؛ حيث إن كالً منهما من هللا تعاىل، فإذا كان كل واحد منهما قطعي الثبوت، 
 ومصدره من هللا تعاىل، فإن كل واحد منهما يقوى على نسخ اآلخر.

و أما نسخ القرآن و السنة املتواترة أبخبار اآلحاد فجائز عقال و من الناحية الشرعية 
فأما نسخ  » يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي: و الراجح هو اجلواز.فيه ثالث أقوال 

َل ميتنع أن يقول الشارع  إذالقرآن واملتواتر من السنة أبخبار اآلحاد فهو جائز عقالً 
يقصد الشيخ – خ بَب الواحد وغري جائز شرعاً إىل آخره حاصل ما ذكرهتعبدَنكم ابلنس

يف هذا املبحث أن نسخ املتواتر  -ابن قدامة املقدسي رمحه هللا صاحب روضة الناظر
 ابآلحاد جائز عقالً وأما شرعاً ففيه ثالثة أقوال:

املتواتر من كتاب أو سنة َل ينسخ بَب اآلحاد مطلقاً وهذا هو الذي نصره  إناألول: 
 املؤلف، وعلى هذا القول مجهور أهل األصول وعليه درج يف املراقي بقوله:

 والنسخ ابآلحاد للكتاب ... ... ليس بواقع على الصواب



َل يرفع مبا هو  وحجة هذا القول أن املتواتر قطعي املنت وخَب اآلحاد دونه رتبة واألقوى
دونه يف الرتبة واستدل له املؤلف بقول عمر رضي هللا عنه َل ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 

 لقول امرأة َل ندري أحفظت أم نسيت.
قال مقيده عفا هللا عنه:التحقيق الذي َل شك فيه هو جواز وقوع نسخ املتواتر ابآلحاد 

 الصحيحة الثابت أتخرها عنه والدليل الوقوع.
قد غلطوا فيه  فإهنمأما قوهلم أن املتواتر أقوى من اآلحاد واألقوى َل يرفع مبا هو دونه 

خَبين خمتلفي ذلك أنه َل تعارض البتة بني  وإيضاحغلطاً عظيماً مع كثرهتم وعلمهم 
صدق كل منهما يف وقته وقد أمجع مجيع النظار أنه َل يلزم التناقض بني  مكانإلالتاريخ 

اختلفا فيجوز صدق كل منهما يف وقتها، فلو قلت  إناحتد زمنهما أما  إذا إَلالقضيتني 
إىل بيت املقدس وقلت أيضاً مل يصلي إىل بيت املقدس  -صلى هللا عليه وسلم  -النب 

وعنيت ابألوىل ما قبل النسخ وابلثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة يف وقتها ومثال 
احلمر األهلية مثالً  إابحةحة الثابت أتخرها عنه نسخ أبخبار اآلحاد الصحي نسخ القرآن

املنصوص عليها ابحلصر الصريح يف آية " قل َل أجد فيما أوحي إيل حمرماً على طاعم 
أن يكون ميتة " اآلية. ابلسنة الصحيحة الثابت أتخرها عنه ألن اآلية من  إَليطعمه 

وحترمي احلمر األهلية ابلسنة  سورة األنعام وهي مكية أي َنزلة قبل اهلجرة بال خالف
واقع بعد ذلك يف خيَب وَل منافاة البتة بني آية األنعام املذكورة وأحاديث حترمي احلمر 

األهلية َلختالف زمنهما، فاآلية وقت نزوهلا مل يكن حمرماً إَل األربعة املنصوصة فيها 
 وحترمي احلمر األهلية طارئ

حتصل املنافاة بينهما لو كان يف اآلية ما  وإمنا الطروء ليس منافاة ملا قبله بعد ذلك و
يدل على نفي حترمي شيء يف املستقبل غري األربعة املذكورة يف اآلية وهذا مل تتعرض له 

اآلية بل الصيغة فيها خمتصة ابملاضي لقوله: " قل َل أجد فيما أوحي إيل" بصيغة املاضي 
 ا ترى وهللا أعلم.ومل يقل فيما سيوحى إيل يف املستقبل وهو واضح كم

للوالدين واألقربني فالتحقيق أهنا منسوخة ِبية املواريث واحلديث بيان  وأما آية الوصية
للناسخ وبيان املتواتر َل يشرتط فيه التواتر كما تقدم واحلديث يشري إىل أن الناسخ هلا 

نفى الوصية للوارث ابلفاء على  -صلى هللا عليه وسلم  -آَيت املواريث ألن ترتيبه 



هللا قد  إن) -صلى هللا عليه وسلم  -اث يف قوله كل ذي حق حقه يعين املري   إعطاء
 أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث( يدل على ذلك.

وأما قول عمر رضي هللا عنه َل ندع كتاب ربنا اخل، فاحلق يف ذلك ليس معه رضي هللا 
زوجها طلقها  إنعنه بل مع املرأة املذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي هللا عنها قالت 

 انفقة وَل سكن -صلى هللا عليه وسلم  -ث تطليقات فلم جيعل هلا رسول هللا آخر ثال
 وعندما مسعت قول عمر َل ندع كتاب ربنا لقول امرأة اخل..

قالت بيين وبينكم كتاب هللا قال هللا تعاىل: " فطلقوهن لعدهتن" حىت قال: " َل تدري 
ث وصرح أئمة احلديث أبنه مل لعل هللا حيدث بعد ذلك أمراً " فأي أمر حيدث بعد الثال

يثبت من السنة ما ُيالف حديثها، فالسنة معها وكتاب هللا معها فال وجه لالستدَلل 
من  ىألن من حفظ حجة عل -صلى هللا عليه وسلم  -مبخالفة عمر ملا مسعته من النب 

ها وعلى مل حيفظ )والذي يظهر وهللا تعاىل أعلم أن عمر مل ُيالفها ولكنه مل يثق يف روايت
 انتهى «...( إذاهذا فال منافاة 

 
الثالث: نسخ السنة ابلقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت املقدس الثابت ابلسنة، 

ابستقبال الكعبة الثابت بقوله تعاىل: }فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما 
ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَره{   [.150(، 149، )144(،144]البقرة: )ُكن ْ

 
ن كالً من القرآن والسنة وحي، ونسخ حكم أحد الوحيني أل جيوز نسخ السنة ابلقرآن

حيث نسخ أتخري الصالة حالة اخلوف الثابت  ابلفعل ، وقوعهولابآلخر غري ممتنع عقاًل.
ابلسنة ابلصالة حالة اخلوف وهو قوله تعاىل: )َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم فََأَقْمَت هَلُُم الصااَلَة(، 

ونسخ التوجه إىل بيت املقدس الثابت ابلسنة بقوله تعاىل: )فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
 الوقوع دليل اجلواز.هذا  وذلك كما مثل املؤلف ب  احْلََراِم(

 
كنت هنيتكم عن النبيذ »الرابع: نسخ السنة ابلسنة، ومثاله قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 

 «.يف األوعية، فاشربوا فيما شئتم، وَل تشربوا مسكراً 



 
جواز نسخ آحادها  ق العلماء علىاتفمل يفصل املؤلف نوع السنة املنسوخة ابلسنة حيث 

يف جواز نسخ املتواتر منها  فواابملتواتر منها، ونسخ آحادها ِبحادها، واختلمتواترها  و
و الراجح جواز ذلك وقد ذكرَن آنفا كالم الشيخ الشنقيطي يف بيان ذلك و  ابآلحاد

ومن أمثلة نسخ السنة ابلسنة قول النب صلى هللا عليه ،  الرد على من منع النسخ
قوله صّلى هللا عليه بو استدل املؤلف  فزوروها " وسلم: " كنت هنيتكم عن زَيرة القبور

 «.كنت هنيتكم عن النبيذ يف األوعية، فاشربوا فيما شئتم، وَل تشربوا مسكراً »وسّلم: 
 

 حكمة النسخ:
 للنسخ ِحَكٌم متعددة منها:

 مراعاة مصاحل العباد بتشريع ما هو أنفع هلم يف دينهم ودنياهم. / 1
 يبلغ الكمال.التطور يف التشريع حىت  / 2
 اختبار املكلفني ابستعدادهم لقبول التحول من حكم إىل آخر ورضاهم بذلك. / 3
اختبار املكلفني بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إىل أخف، ووظيفة الصَب  / 4

 إذا كان النسخ إىل أثقل
 

 شرعت أوَلً  مثال الصالةفهتيئة نفوس الناس إىل تقبل احلكم األخري و من احلكم أيضا  
 ركعتني يف الغداة، وركعتني يف العشي، مث شرعت مخسا ركعتني
السفر، وزيد يف احلضر،  ركعتني عدا املغرب فقد كانت ثالَث، مث أقرت تلك الصالة يف

 فجعلت أربعاً يف الظهر والعصر والعشاء.
 القبلة. استمالة القلوب إىل اعتناق اإلسالم كما يف مسألةو من حكم النسخ 

لشارع احلكيم مل يشأ أن يفاجئ اليهود الذين كانوا يف املدينة بالف ما عهدوه من اف
 إىل بيت املقدس، فجاء األمر ابلصالة حنو بيت املقدس؛ لبيان أن أنبيائهم من الصالة

 و دعوة ألهل الكتاب إىل اعتناق اإلسالم. وجهة الرُُّسل واحدة



حكم متعددة . يقول الشيخ عبد كذلك نسخ شريعة اإلسالم للشرائع األخرى له 
 ِحَكٌم ومنها: نسخ اإلسالم جلميع الشرائع السابقة  له » الكرمي النملة رمحه هللا:

السلف صارت كالعادة  أن األعمال البدنية إذا واظب عليها اخللف عن احلكمة األوىل:
 ومنعهم ذلك الظن من الوصول إىل عند اخللق، وظنوا أن أعياهنا مطلوبة لذاهتا،

 وَتجيده، فإذا غريت تلك األعمال إىل أعمال أخرى، وتبني أن املقصود، وهو معرفة هللا
 املقصود من تلك األعمال رعاية أحوال القلب، واألرواح يف املعرفة

والظواهر إىل عالم  واحملبة: انقطعت تلك الظنون واألوهام عن اَلشتغال ابلصور
 السرائر.

نوع من أنواع العبادة،  على املاللة من اَلستمرار علىأن اخللق طبعوا  احلكمة الثانية:
 يف أدائها. فوضع يف كل عصر شريعة جديدة لينشطوا

مراحل خمتلفة، ولكل  أن النوع اإلنساين يتقلب كما يتقلب الطفل يف احلكمة الثالثة:
يف الوجود كانوا كالوليد يف السذاجة واجلهالة  مرحلة حال تناسبها، فالبشر أول عهدهم

 التطور شيئاً فشيئاً، ويف أثناء هذا التطور مراْت عليهم أعراض متباينة البساطة، مث بدأو 
 ومتفاوتة، فاقتضى ذلك وجود شرائع خمتلفة هلم، فلما نضج هذا

للشرائع، وجامعاً  استوى جاء هذا الدين احلنيف خاَتا لألدَين كلها، ومتمًما العامل و
 انتهى «..إىل قيام الساعة. ن عام وخالدملصاحل العباد والبالد، فهو حبق دي

 
 األخبار

 تعريف اخلَب:
 اخلَب لغة: النبأ.

واملراد به هنا: ما أضيف إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
 وصف.

 وقد سبق الكالم على أحكام كثرٍي من القول.
 

 مراِدٌف للحديِث. املصطلحاخلَب: عند علماِء 



احلديُث: ما جاء عن النب صلى هللا عليه وسلم ، واخلَب: ما جاء عن غريه، وِمن وقيل: 
مثَاَة قيل ملن يشتغل ابلتواريخ وما َشاَكَلَها: "اإِلْخَباِري" ، وملن يشتغل ابلسناة النبوية: 

ث".وقيل: بينهما عموٌم وخصوٌص ُمْطَلق: فكلُّ حديٍث خٌَب، ِمن غري عكسٍ   ."احملدِّ

 «ا أضيف إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصفم » قوله:
ما أسند إىل النب صلى هللا عليه وسلم، وسواء كان هذا املضاف قوَل للنب صلى هللا 

عليه وسلم، أو فعال، أو تقريرا، أو صفة، وسواء كان املضيف هو الصحاِب، أو من 
دونه، متصاًل كان اإلسناد، أو منقطًعا، فيدخل يف املرفوع املوصول، واملرسل، واملتصل، 

ومن  وتعريفه. هور يف حقيقته، وهناك أقوال أخرى يف حقيقتهواملنقطع، هذا هو املش
 خالل تعريف املؤلف يتبني لنا أن ما يضاف إىل النب صلى هللا عليه و سلم أربعة أنواع:

 .املرفوع الوصفي /.داملرفوع التقريري /ج  .املرفوع الفعلي /ب .املرفوع القويل /أ
: أن يقول الصحاِب أو غريه: "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  املرفوع القويلمثال /أ

 ". ...كذا 
أن يقول الصحاِب أو غريه: "فعل رسول هللا صلى هللا عليه  املرفوع الفعلي:مثال  /ب

                                                                                        ". ...وسلم كذا 
أن يقول الصحاِب أو غريه: "فُِعَل حبضرة النب صلى هللا عليه  املرفوع التقريري:مثال  /ج 

                                                      وسلم كذا" وَل يروي إنكاره لذلك الفعل.
أن يقول الصحاِب أو غريه: "كان رسول هللا صلى هللا عليه  املرفوع الوصفي:مثال  /د

     أحسن الناس ُخُلقا". وسلم
                                                                    

 وأما الفعل فإن فعله صّلى هللا عليه وسّلم أنواع:
 

 صلى هللا عليه وسلم هِبََذا اْلَباب بَ َيان َأْحَكام َأفعالهاملؤلف َوَأرَاَد  و هذا ابتفاق العلماء.
 قسامهاأو 

 
األول: ما فعله مبقتضى اجلبّلة؛ كاألكل والشرب والنوم، فال حكم له يف ذاته، ولكن 



قد يكون مأموراً به أو منهيًّا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كاألكل ابليمني، أو 
 منهي عنها كاألكل ابلشمال.

 
َل ُيلو « ما فعله مبقتضى اجلبّلة؛ كاألكل والشرب والنوم، فال حكم له يف ذاته» قوله:

من نظر بل هو على اإلابحة يف حقه صلى هللا عليه و سلم وحقنا. قال الزركشي رمحه 
ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -ِفْعُلُه  » هللا: َقِسُم إىَل َأْقَساٍم. َأَحُدَها: َما َكاَن مِ  -َصلاى اَّللا ْن َهَواِجِس يَ ن ْ

: َفاَل  ْمَعاينِّ ْفِس َواحْلَرََكاِت اْلَبَشرِياِة، َكَتَصرُِّف اأْلَْعَضاِء َوَحرََكاِت اجْلََسِد. قَاَل اْبُن السا الن ا
اَبَحِة. َا َيُدلُّ َعَلى اإْلِ ْيُث بَ رََكْت حَ  يَ تَ َعلاُق ِبَذِلَك َأْمٌر اِبْمِتَناٍع َوََل هَنٌْي َعْن خُمَاَلَفٍة، َأْي َوِإمنا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -ََنَقُة الناِبِّ   َتََبًُّكا ِِبََثرِِه الظااِهَرِة.... -َصلاى اَّللا
َكَأْحَواِلِه يف ِقَياِمِه َوقُ ُعوِدِه، : الثااين َما ََل يَ تَ َعلاُق اِبْلِعَباَداِت َوَوَضَح ِفيِه َأْمُر اجْلِِبلاةِ 

اَبَحِة، َونَ َقَل اْلَقاِضي َعْن قَ ْوٍم أَناُه َمْنُدوٌب َواْلَمْشُهوُر يف ُكتُ  ِب اأْلُُصوِل أَناُه َيُدلُّ َعَلى اإْلِ
ا َحجا َجرا ِخطَاَم  ِبُُصوِصِه، وََكَذِلَك َحَكاُه اْلَغَزايلُّ يف " اْلَمْنُخوِل ". َوَقْد َكاَن اْبُن ُعَمَر َلما

 آخر كالمه . إىل«.....ََنقَِتِه َحىتا بَ راَكَها
                                                     

الثاين: ما فعله حبسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح يف حدِّ ذاته، وقد يكون مأموراً به أو 
 منهيًّا عنه لسبب.

 
اَّللِا َصلاى َعِن اْبِن َعبااٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل فمثاله الثوب األبيض : وقد يكون مأموراً به

َا ِمْن َخرْيِ ثَِياِبُكْم، وََكفُِّنوا ِفيَها َموْ  اَتُكْم، هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: " اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَ َياَض فَِإهنا
ْعَر " مثُِْد: جَيُْلو اْلَبَصَر، َويُ ْنِبُت الشا                                                                                     رواه أبو داود و غريه َوِإنا َخرْيَ َأْكَحاِلُكُم اإْلِ

ُ َعْنُه، َعِن فكإسبال اإلزار أسفل من الكعبني   أو منهيًّا عنه لسبب َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللا
 متفق عليه «الَكْعَبنْيِ ِمَن اإِلزَاِر َفِفي الناارِ َما َأْسَفَل ِمَن »الناِبِّ َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم قَاَل: 

 

الثالث: ما فعله على وجه اخلصوصية؛ فيكون خمتصًّا به، كالوصال يف الصوم والنكاح 



 ابهلبة.

ما ثبتت خصوصيته به مثل جواز مجعه بني أكثر من أربع نسوة ابلنكاح  أن  مراد املؤلف
لقوله تعاىل: }َي أيها النب إَن أحللنا لك أزواجك{ وكن أكثر من أربع ونكاح الواهبة 

فهذا َل شركة  و الوصال يف الصيام نفسها لقوله تعاىل: }خالصة لك من دون املؤمنني{
 إبمجاع العلماء. ألحد معه فيه

 حيكم ابخلصوصية إَل بدليل؛ ألن األصل التأسي به.وَل 
 

َ َواْليَ ْوَم  } :قال هللا تعاىل َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللا
َ َكِثريًا {   .[21األحزاب: ]اآْلِخَر َوذََكَر اَّللا

ي » تفسريه :قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا يف  َهِذِه اآْليَُة اْلَكِرميَُة َأْصٌل َكِبرٌي يف التاَأسِّ
َعاِلِه َوَأْحَواِلِه؛ َوهِلََذا أُِمَر النااُس ابِ  َواِلِه َوَأف ْ ُ َعَلْيِه َوَسلاَم يف َأق ْ ي ِبَرُسوِل اَّللِا َصلاى اَّللا لتاَأسِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم ي َ  ْوَم اأْلَْحَزاِب، يف َصَْبِِه َوُمَصابَ َرتِِه َوُمَراَبطَِتِه َوجُمَاَهَدتِِه اِبلناِبِّ  َصلاى اَّللا
يِن؛  َوهِلََذا َواْنِتظَارِِه اْلَفَرَج ِمْن رَبِِّه، َعزا َوَجلا، َصَلَواُت اَّللِا َوَساَلُمُه َعَلْيِه َداِئًما ِإىَل يَ ْوِم الدِّ

ُروا َوتَ َزْلَزُلوا َواْضَطَربُوا يف َأْمرِِهْم يَ ْوَم اأْلَْحَزاِب: }َلَقْد َكاَن قَاَل تَ َعاىَل لِلاِذيِن تَ َقلاُقوا وَ  َتْضجا
ُتْم ِبَشَمائِِلِه؟ َوهِلََذا قَاَل: ي ْ َتَديْ ُتْم ِبِه َوأتََسا  َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ َأْي: َهالا اق ْ

َ َكِثريًا{ }ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللاَ َواْليَ وْ   انتهى«.َم اآلِخَر َوذََكَر اَّللا
و  [7احلشر: ]}َوَما آاَتُكُم الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا{  و قال سبحانه:

اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي  و ثبتت أحاديث كثرية يف هذا املعَن منها حديث غريها من اآلَيت
َأََل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلِكَتاَب، َوِمثْ َلُه َمَعُه »َكِرَب َعْن َرُسوِل اَّللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم أَناُه قَاَل: 

َعاُن َعَلى َأرِيَكِتِه يَ ُقوُل َعَلْيُكْم هِبََذا اْلُقْرآِن َفَما َوَجْدمتُْ   ِفيِه ِمْن َحاَلٍل َأََل يُوِشُك رَُجٌل َشب ْ
، َوََل   ُكلُّ فََأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدمُتْ ِفيِه ِمْن َحَراٍم َفَحّرُِموُه، َأََل ََل حيَِلُّ َلُكْم حَلُْم احلَِْماِر اأْلَْهِليِّ

َها َصاِحبُ َها، َومَ  ُبِع، َوََل لَُقطَُة ُمَعاِهٍد، ِإَلا َأْن َيْستَ ْغيِنَ َعن ْ ْن نَ َزَل ِبَقْوٍم ِذي ََنٍب ِمَن السا
                                     .«فَ َعَلْيِهْم َأْن يَ ْقُروُه فَِإْن مَلْ يَ ْقُروُه فَ َلُه َأْن يُ ْعِقبَ ُهْم مبِْثِل ِقَراهُ 

َأنا ُعَمَر ْبَن اخْلَطااِب، أََتى الناِبا  »َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا، روى اإلمام أمحد يف املسند



 َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِبِكَتاٍب َأَصابَُه ِمْن بَ ْعِض َأْهِل اْلُكُتِب  ، فَ َقَرَأُه َعَلى  الناِبُّ َصلاى هللاُ 
َعَلْيِه َوَسلاَم فَ َغِضَب َوقَاَل: " َأُمتَ َهوُِّكوَن ِفيَها ََي اْبَن اخْلَطااِب، َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد 

ُتُكمْ  بُوا ِبِه، َأْو بَِباِطٍل  ِجئ ْ هِبَا بَ ْيَضاَء نَِقياًة، ََل َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيٍء فَ ُيْخَِبُوُكْم حبَقٍّ فَ ُتَكذِّ
ُقوا ِبِه، َوالاِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو َأنا ُموَسى َكاَن َحيًّا، َما َوِسَعُه ِإَلا َأْن يَ تاِبَعيِن                         .«فَ ُتَصدِّ

 .و غريها من األحاديث كثري
 

 

الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حىت حيصل البالغ لوجوب التبليغ عليه، مث يكون 
مندوابً يف حقه وحقنا على أصح األقوال، وذلك ألن فعله تعبداً يدل على مشروعيته، 

العقاب على الرتك فيكون مشروعاً َل عقاب يف تركه، وهذا حقيقة  واألصل عدم
 املندوب.

مثال ذلك: حديث عائشة أهنا سئلت أبي شيء كان النب صّلى هللا عليه وسّلم يبدأ 
إذا دخل بيته؟ قالت: ابلسواك ، فليس يف السواك عند دخول البيت إَل جمرد الفعل، 

 فيكون مندوابً.
 ومثال آخر: كان النب صّلى هللا عليه وسّلم ُيلل حليته يف الوضوء. فتخليل اللحية ليس

 داخالً يف غسل الوجه، حىت يكون بياَنً جململ، وإمنا هو فعل جمرد فيكون مندوابً.

أن يعلم  إما ما فعله صلى هللا عليه وسلم َل جلبلة وَل لبيان ومل تثبت خصوصيته له
أن و إما  حكمه ابلنسبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم من وجوب أو ندب أو إابحة

و بيان القسمني كاآليت:                                                         يه صلى هللا عليه وسلمَل يعلم حكمه ابلنسبة إل
أن يعلم حكمه ابلنسبة إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم من وجوب أو ندب أو  -1

، فيكون حكمه لألمة كذلك كصالته صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة، وقد علمنا إابحة
 .أيضا و َل فرق حقه صلى هللا عليه وسلم جائزة، فهي لألمة على اجلوازأهنا يف 

 ويف هذا القسم أربعة أقوال:: أن َل يعلم حكمه ابلنسبة إليه صلى هللا عليه وسلم -2
 الوجوب وهو قول أِب حنيفة وبعض الشافعية ورواية عن أمحد. -1
 ورواية عن أمحد أيضاً. الندب، لرجحان الفعل على الرتك وهو قول بعض الشافعية -2



 اإِلابحة، ألهنا املتيقن. ولكن هذا فيما َل قربة فيه إذ القرب َل توصف ابإِلابحة. -3
؛ وهذا أضعف قول املعتزلة و مذهب ابن فورك التوقف؛ لعدم معرفة املراد، وهو -4

؛ فتحصل لنا من هذه ابلنب صلى هللا عليه وسلم األقوال ألن التوقف ليس فيه أتس
 قوال األربعة أن الصحيح الفعل أتسياً برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجوابً أو ندابً األ

 .و إن كان القلب مييل إىل الندب
هلذا الفعل بلعه صلى هللا عليه وسلم نعله يف الصالة فخلع الصحابة   العلماء ومثل

فلما انتهى صلى هللا عليه وسلم سأهلم عن خلعهم نعاهلم، قالوا: رأيناك  ، كلهم نعاهلم
فعلت ففعلنا. فقال هلم: أاتين جَبيل وأخَبين أن يف نعلي أذى فخلعتهما؛ فإنه أقرهم 

 مل يعلموا احلكم قبل إخباره إَيهم. أهنمعلى خلعهم أتسياً به ومل يعب عليهم مع 

صوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حىت حيصل اخلامس: ما فعله بياَنً جململ من ن
البيان لوجوب التبليغ عليه، مث يكون له حكم ذلك النص املبني يف حقه وحقنا، فإن  

 كان واجباً كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان مندوابً كان ذلك الفعل مندوابً.
ّلم بياَنً جململ مثال الواجب: أفعال الصالة الواجبة اليت فعلها النب صّلى هللا عليه وس

 [.43قوله تعاىل: }َوَأِقيُموا الصاالَة{ ]البقرة: من اآلية 
فرغ من  ومثال املندوب: صالته صّلى هللا عليه وسّلم ركعتني خلف املقام بعد أن

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصّلًى{ ]البقرة: من اآلية  [ 125الطواف بياَنً لقوله تعاىل: }َواختِا
دم صّلى هللا عليه وسّلم إىل مقام إبراهيم وهو يتلو هذه اآلية، والركعتان خلف حيث تق

 املقام سنة.
 

اليت النب صلى هللا عليه وسلم  أفعال خالصة ما ذكره املؤلف يف القسم اخلامس أن
 يحكم املبني: فإن كان املبني واجباً فه افإن حكمه فعلها لبيان جممل، أو لتقييد مطلق

َل يتعدى رتبة  ، وإمنا كان كذلك؛ ألن البيانةمندوب يكان املبنيا مندوابً: فه،وإن  ةواجب
انطبق على املبني كالتفسري ينطبق  ماهو املبني، ومىت تعداه َل يكون بياَنً له، وألن البيان 

 .رعلى املفس



 
وأما تقريره صّلى هللا عليه وسّلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي 

 ه قوَلً كان أم فعاًل.أقر 
 قالت: يف السماء.« أين هللا؟»مثال إقراراه على القول: إقراره اجلارية اليت سأهلا: 

رية الذي كان يقرأ ألصحابه، فيختم ب   ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السا
ُ َأَحٌد{ اَلخالص: ، فقال النب صّلى هللا عليه وسّلم:  ألي شيء   سلوه»}ُقْل ُهَو اَّللا

، فسألوه فقال: ألهنا صفة الرمحن وأَن أحب أن أقرأها فقال النب «كان يصنع ذلك
 «.أخَبوه أن هللا حيبه»صّلى هللا عليه وسّلم: 

 ومثال آخر: إقراره احلبشة يلعبون يف املسجد ؛ من أجل التأليف على اإلسالم.
ه حجة إلقرار هللا له، ولذلك فأما ما وقع يف عهده ومل يعلم به فإنه َل ينسب إليه، ولكن

استدل الصحابة رضي هللا عنهم على جواز العزل إبقرار هللا هلم عليه، قال جابر رضي 
هللا عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه ، زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئاً 

 ينهى عنه لنهاَن عنه القرآن.
نكرة اليت كان املنافقون ُيفوهنا يبينها هللا ويدل على أن إقرار هللا حجة، أن األفعال امل

 تعاىل وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت هللا عنه فهو جائز.
 

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب » قال اإلمام اجلويين يف الورقات :
ه .قال الشيخ حممد احلسن و لد ددو يف شرحه «  وإقراره على الفعل كفعله الشريعة

إذا كان ذلك حتت -أي: إقرار النب صلى هللا عليه وسلم للقائل يف قوله  » للورقات:
 فإنه حيمل على رضاه به. -حكمه ومبجلسه وبعلمه

 واإلقرار ينقسم إىل قسمني: تقرير ابَلستحسان، وتقرير ابلسكوت.
كتقريره لقول جمزز املدجلي حني رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه   فالتقرير ابَلستحسان:

 أسامة قد خرجت من كساء لبساه، فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض.
قالت عائشة: )فدخل علّي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تَبق أسارير جبهته مسرورًا، 

قد خرجت من كساء يلبسانه،  فقال: أما علمت أن جمززاً املدجلي رأى أقدام زيد وأسامة



فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض( ، فأقر القيافة، ويف ذلك رد على املنافقني، 
فإن زيداً شديد البياض، وابنه أسامة شديد السواد، وكان املنافقون يطعنون يف نسب 

يد أسامة، فجاء هذا األعراِب الذي يعرف األثر والتشبيه، فشبه أقدام أسامة أبقدام ز 
 ففرح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك، فدل هذا على تقريره للقيافة.

كإقراره لبعض ما جرى حبضرته، كقوله لألنصاري حني رآه   إقراره ابلسكوت:ومثل ذلك: 
يصلي بعد الفجر: )أمل تشهد معنا الصالة؟ قال: بلى.قال: فماذا كنت تصلي؟ قال: 

فسكت، فهذا السكوت دليل على اإلابحة، ركعتا الفجر استعجلت عنها ابلصالة( 
ومثله إقرار الفعل كما قال املصنف: ]وإقراره على الفعل كفعله[ ، فقد ثبت أنه أُكل 

الضب على مائدته، وأنه أهدي إليه ضب مشوي فقال: )مل يكن يف بالد قومي فأجدين 
عليه وسلم  أعافه( ، فاجرته خالد بن الوليد فأكله، وكل ذلك يف بيت النب صلى هللا

 انتهى «وإبقراره، فدل هذا على جواز أكل الضب...
 ويف املسألة قيد مل يذكره املؤلف وهو أن اإلقرار إمنا يكون حجة إذا كان حتت إمرته

، بالف ما مل يكن حتت إمرته، كما كان يف العهد صلى هللا عليه وسلم و حتت سلطته 
و ما كانوا يصنعون من أنواع الشرك و الفواحش و غريها  املكي من أفعال أهل اجلاهلية

صلى هللا عليه و  لو مل يصرح إبنكارهحىت  ، ومن األمور الفاسدة اليت ختالف الشريعة
؛ فإن سكوته عنه ليس إقراراً له، أما ما كان ابملدينة حتت إمرته فحصل وعلم به ومل سلم

كما   ما فعل يف جملسه، ويضاف على هذاينكره فيعتَب ذلك إقراراً منه له، فحكمه حكم 
ما فعل يف عهد النب صلى  و نعيده ملزيد توضيح أن  ذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 

هللا عليه وسلم من بعض املؤمنني ولو مل يعلم به النب صلى هللا عليه وسلم، لكن مل ينزل 
اراً من هللا سبحانه وتعاىل الوحي إبنكاره، وقد كان ظاهرة منتشرة بينهم، فيعتَب ذلك إقر 

الذي  هلم، إذ لو كان منكراً لنزل الوحي إبنكاره، ودليل هذا قول جابر رضي هللا عنه 
وقد بني أن هذه الظاهرة كانت  (كنا نعزل والقرآن ينزل) استدل به املؤلف حيث قال :

ى منتشرة يف وقت نزول الوحي، فلم ينزل القرآن إبنكارها وحترميها، فدل ذلك عل
جوازها، وهذا من إقرار هللا سبحانه وتعاىل، وهو أبلغ من إقرار النب صلى هللا عليه 

 وسلم.



 عليه وسلم ما ذكره و من عجيب اَلستدَلل إبقرار هللا عز وجل و رسوله صلى هللا
الشيخ األلباين رمحه هللا يف رده على الشيخ سابق رمحه هللا قوله أن الدم الكثري َنقض 

وخمالف أيضا حلديث األنصاري الذي قام يصلي يف الليل  ...»:قول للوضوء حيث ي
ه فيه فنزعه حىت رماه بثالثة أسهم مث ركع وسجد ومضى يف عفرماه املشرك بسهم فوض

صالته وهو ميوج دما. كما علقه البخاري ووصله أمحد وغريه وهو خمرج يف "صحيح أِب 
وهو يف حكم املرفوع ألنه يستبعد عادة أن َل يطلع النب صلى هللا عليه  193داود" 

 عليه وسلم ألن أتخري البيان لبينه صلى هللاوسلم على ذلك فلو كان الدم الكثري َنقضا 
كما هو معلوم من علم األصول. وعلى فرض أن النب صلى   عن وقت احلاجة َل جيوز

فما هو باف على هللا الذي َل ختفى عليه خافية يف هللا عليه وسلم خفي ذلك عليه 
ألوحى بذلك إىل نبيه صلى هللا عليه فلو كان َنقضا أو جنسا  األرض وَل يف السماء

 كما هو ظاهر َل ُيفى على أحد  سلمو 
وإىل هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض اآلَثر املتقدمة واستظهره يف "الفتح" 

  إىل آخر كالمه. «....- 255/  1وهو مذهب ابن حزم 
                             

 أقسام اخلَب ابعتبار من يضاف إليه:
 

األفعال الصادرة من جناب املصطفى صلى هللا عليه و بعدما فرغ املؤلف من بيان أقسام 
 سلم ، شرع يف بيان أقسام اخلَب ابعتبار من يضاف إليه.قال رمحه هللا:

 
 ينقسم اخلَب ابعتبار من يضاف إليه إىل ثالثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع.

 فاملرفوع: ما أضيف إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم حقيقة أو حكماً. - 1
 فاملرفوع حقيقة: قول النب صّلى هللا عليه وسّلم وفعله وإقراره.

واملرفوع حكماً: ما أضيف إىل سنته، أو عهده، أو حنو ذلك، مما َل يدل على مباشرته 
 إَيه.

ومنه قول الصحاِب: أِمرَن أو هنينا، أو حنومها؛ كقول ابن عباس رضي هللا عنهما: أُِمَر 



 لبيت، إَل أنه خفف عن احلائض.الناس أن يكون آخر عهدهم اب
 وقول أم عطية: هنينا عن اتباع اجلنائز، ومل يعزم علينا.

 
اسم مفعول من فعل "رفع" ضد "وضع" كأنه مسي  و هو لغةً مل يعرف املؤلف املرفوع 

 بذلك؛ لنسبته إىل صاحب املقام الرفيع، وهو النب صلى هللا عليه وسلم.
 «النب صّلى هللا عليه وسّلم وفعله وإقراره.فاملرفوع حقيقة: قول »:قوله 

ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه  مثال املرفوع القويل: ُ َعن ْ َعِن اْبِن ُعَمَر، َرِضَي اَّللا
ُ َوَأنا حمَُ  ، َوِإقَاِم َوَسلاَم " ُبيِنَ اإِلْساَلُم َعَلى مَخٍْس: َشَهاَدِة َأْن َلَ ِإَلَه ِإَلا اَّللا ًدا َرُسوُل اَّللِا ما

، َوَصْوِم رََمَضاَن "                                                                                                                                                                                              متفق عليه. الصااَلِة، َوِإيَتاِء الزاَكاِة، َواحلَجِّ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َيْذُكُر هللاَ َعَلى َكاَن الناِبُّ َصلا »َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: مثال املرفوع الفعلي: 

َتُه »َأنا الناِبا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: و عنها رضي هللا عنها . «ُكلِّ َأْحَيانِهِ  َكاَن ِإَذا َدَخَل بَ ي ْ
َواكِ   روامها مسلم وغريه. «َبَدَأ اِبلسِّ

ا بَ َعَثُه َرُسوُل هللِا َصلاى هللاُ »اِص أَناُه قَاَل: َعْن َعْمِرو ْبِن اْلعَ  مثال املرفوع اإلقراري: َلما
َلٍة اَبرَِدٍة َشِديَدِة اْلََبِْد، فََأْشَفْقُت  اَلِسِل، قَاَل: فَاْحتَ َلْمُت يف لَي ْ َعَلْيِه َوَسلاَم َعاَم َذاِت السا

ْمُت مثُا َصلاْيُت أبَِْصحَ  ا َقِدْمَنا  اِب ِإْن اْغَتَسْلُت َأْن َأْهَلَك، فَ تَ َيما َصاَلَة الصُّْبِح، قَاَل: فَ َلما
َعَلى َرُسوِل هللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ذََكْرُت َذِلَك لَُه، فَ َقاَل: " ََي َعْمُرو، َصلاْيَت 

لَ  ٍة اَبِرَدٍة أبَِْصَحاِبَك َوأَْنَت ُجُنٌب؟ " قَاَل: قُ ْلُت: نَ َعْم ََي َرُسوَل هللِا، ِإيّنِ اْحتَ َلْمُت يف لَي ْ
َشِديَدِة اْلََبِْد، فََأْشَفْقُت ِإْن اْغَتَسْلُت َأْن َأْهَلَك، َوذََكْرُت قَ ْوَل هللِا َعزا َوَجلا }َوََل تَ ْقتُ ُلوا 

ْمُت، مثُا َصلاْيُت. 29أَنْ ُفَسُكْم ِإنا هللاَ َكاَن ِبُكْم رَِحيًما{ ]النساء:  َفَضِحَك َرُسوُل [ فَ تَ َيما
ًئاهللِا َصلا   . أخرجه اإلمام أمحد و غريه «.ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َومَلْ يَ ُقْل َشي ْ

تنبيه:                                                                                                   
سمان وهو ق فات املؤلف أن يذكر القسم الرابع من املرفوع حقيقة وهو املرفوع الوصفي

                                                                                   : ُخُلِقي وَخْلِقي
َكاَن الناِبُّ َصلاى » أََنٍس، قَاَل:  و ميكن أن منثل له حبديث املرفوع الوصفي اخلُُلِقي :أ/ 

 -قَاَل: َأْحِسُبُه  -، وََكاَن يل َأٌخ يُ َقاُل َلُه أَبُو ُعَمرْيٍ هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َأْحَسَن النااِس ُخُلًقا



َغرْيُ »َفِطيًما، وََكاَن ِإَذا َجاَء قَاَل:  َا « ََي َأاَب ُعَمرْيٍ، َما فَ َعَل الن ُّ نُ َغٌر َكاَن يَ ْلَعُب ِبِه، فَ ُرمبا
ِذي حَتَْتُه فَ ُيْكَنُس َويُ ْنَضُح، مثُا يَ ُقوُم َونَ ُقوُم َحَضَر الصااَلَة َوُهَو يف بَ ْيتَِنا، فَ َيْأُمُر اِبْلِبَساِط الا 

                                                                    .«َخْلَفُه فَ ُيَصلِّي بَِنا
ُهَما، قَاَل: َكانَ مثاله املرفوع الوصفي اخلَْلِقي:ب/ ُ َعن ْ الناِبُّ  َعِن الََبَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اَّللا

ُلُغ َشْحَمَة ُأُذنِِه، رَأَيْ ُتُه يف َمْربُوًعا، بع»ْيِه َوَسلاَم َصلاى هللاُ َعلَ  ، َلُه َشَعٌر يَ ب ْ يَد َما َبنْيَ املَْنِكَبنْيِ
ًئا َقطُّ َأْحَسَن ِمْنهُ  ِإىَل »قَاَل يُوُسُف ْبُن َأِب ِإْسَحاَق، َعْن أَبِيِه: « ُحلاٍة مَحَْراَء، مَلْ َأَر َشي ْ

 أخرجه البخاري. «َمْنِكبَ ْيهِ 
                                                                                                   فائدة

 قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف  كتابه مصطلح احلديث:
مرفوع صرحياً، ومرفوع ينقسم إىل قسمني:  ما أضيف إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم»

                                                                                           حكماً.
فاملرفوع صرحياً: ما أضيف إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم نفسه من قول، أو فعل، أو 

 تقرير، أو وصف يف ُخُلقه، أو ِخْلَقِته.
النب صّلى هللا عليه وسّلم: "من عمل عمالً ليس عليه أمرَن فهو  مثاله من القول: قول

 رد".
 ومثاله من الفعل: كان صّلى هللا عليه وسّلم إذا دخل بيته بدأ ابلسواك  .

ومثاله من التقرير: تقريره اجلارية حني سأهلا: "أين هللا؟ "  قالت: يف السماء، فأقرها على 
 ذلك صّلى هللا عليه وسّلم.

كل قول، أو فعل علم به النب صّلى هللا عليه وسّلم ومل ينكره، فهو مرفوع صرحياً وهكذا  
 من التقرير.

ومثاله من الوصف يف ُخُلقه: كان النب صّلى هللا عليه وسّلم أجود الناس وأشجع الناس، 
ما سئل شيئاً قط فقال: َل. وكان دائم البشر سهل اخللق، لني اجلانب، ما خري بني 

                        اختار أيسرمها إَل أن يكون إمثاً فيكون أبعد الناس عنه. أمرين إَل
ومثاله من الوصف يف ِخْلَقِته: كان النب صّلى هللا عليه وسّلم ربعة من الرجال: ليس 



ابلطويل، وَل ابلقصري، بعيد ما بني املنكبني، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورمبا يبلغ 
 انتهى «...، فيه شعرات من شيب.منكبيه، حسن اللحية

 
واملرفوع حكماً: ما أضيف إىل سنته، أو عهده، أو حنو ذلك، مما َل يدل على  قوله:

 مباشرته إَيه.
 

ِمَن »َعْن َأِب ِقالَبََة، َعْن أََنٍس، قَاَل:  :صلى هللا عليه وسلم مثال ما أضيف إىل سنته
ًعا َوَقَسَم، َوِإَذا تَ َزواَج الث ايِّ  ناِة ِإَذا تَ َزواَج الراُجُل الِبْكَر َعَلى الث ايِِّب َأقَاَم ِعْنَدَها َسب ْ َب السُّ

َوَلْو ِشْئُت َلُقْلُت: ِإنا أََنًسا رَفَ َعُه قَاَل أَبُو ِقالَبََة: « َعَلى الِبْكِر َأقَاَم ِعْنَدَها َثاَلًَث مثُا َقَسمَ 
 .رواه البخاري وغريه.ِإىَل الناِبِّ َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ 

َعْن َأمْسَاَء، قَاَلْت: " َأَكْلَنا فَ َرًسا لََنا  :صلى هللا عليه وسلم مثال ما أضيف إىل عهده
 أخرج اإلمام أمحد و غريه. َعَلْيِه َوَسلاَم "َعَلى َعْهِد َرُسوِل هللِا َصلاى هللاُ 

 مالحظة:
قول الصحاِب: أمرَن أو هنينا أو أمر الناس وحنوه،   :كما نبه املؤلف  من املرفوع حكما

كقول أم عطية رضي هللا عنها: أمرَن أن خنرج يف العيدين العواتق  ، وقوهلا: هنينا عن 
عباس رضي هللا عنهما: أمر الناس أن يكون آخر وقول ابن  اجلنائز ومل يعزم علينا إتباع

عهدهم ابلبيت ، وقول أنس رضي هللا عنه: وقت لنا يف قص الشارب وتقليم األظافر 
 .ونتف اإلبط وحلق العانة أن َل نرتك فوق أربعني ليلة

أن حيكم الصحاِب على شيء أبنه معصية؛ كقول أِب هريرة رضي هللا عنه فيمن و كذلك 
. قال املسجد بعد األذان: أما هذا فقد عصى أاب القاسم صّلى هللا عليه وسّلمخرج من 

وكذا لو حكم الصحاِب على شيء أبنه طاعة. إذ َل » كتابه مصطلح احلديث:املؤلف يف  
يكون الشيء معصية أو طاعة إَل بنص من الشارع، وَل جيزم الصحاِب بذلك إَل وعنده 

 .ه «علم منه
قول عن الصحاِب: رفع احلديث أو رواية؛ كقول سعيد بن  :أيضا من املرفوع حكماو 

جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: "الشفاء يف ثالث: شربة عسل، وشرطة 



حمجم، وكياة َنر، وأهنى أميت عن الكي"   رفع احلديث، وقول سعيد بن املسيب عن أِب 
                    فطرة: اخلتان، هريرة رضي هللا عنه رواية: "الفطرة مخس، أو مخس من ال

َلَ » : ِرَوايَةً وعنه كذلك  اَلستحداد، ونتف اإلبط، وتقليم األظفار، وقص الشارب" و
، ُذْلفَ  َعُر، َوَحىتا تُ َقاتُِلوا الرتَُّْك ِصَغاَر اأَلْعنُيِ اَعُة َحىتا تُ َقاتُِلوا قَ ْوًما نَِعاهُلُُم الشا  تَ ُقوُم السا

 رواه البخاري. «نا ُوُجوَهُهْم، املََجانُّ املُْطَرَقةُ األُنُوِف، َكأَ 
وكذلك لو قالوا عن الصحاِب: َيثر احلديث، أو » : يف كتابه السابق قال الشيخ رمحه هللا

ينميه، أو يبلغ به وحنوه، فإن مثل هذه العبارات هلا حكم املرفوع صرحياً، وإن مل تكن 
 .ه «صرحية يف إضافتها إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم لكنها مشعرة بذلك

أْن َيضَع  ؤَمرونعن سهل بن سعد قاَل: كاَن الناس يُ  من األمثلة على كالم الشيخ:
 يَ ْنميالراجُل يَدُه الُيمَن على ذراعِه الُيسرى يف الصالِة.قاَل أبو حازم: َل َأعَلُمُه  إَل 

رواه .قاَل إمساعيُل: يُ ْنمى ذلَك، ومل يقل: يَ ْنمي.-صلى هللا عليه وسلم  -ذلَك إىل النبِّ 
 البخاري.

ُ َعْنُه،  ُلُغ ِبهِ ي َ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللا الناِبا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم قَاَل: " ِإنا يف اجلَناِة  ب ْ
ُتْم: }َوِظلٍّ مَمُْدوٍد{  َرُءوا ِإْن ِشئ ْ َشَجَرًة، َيِسرُي الرااِكُب يف ِظلَِّها ِماَئَة َعاٍم، َلَ يَ ْقطَُعَها، َواق ْ

 [30]الواقعة: 
 فائدة 

 قال احلافظ العراقي يف ألفيته:
ٌد( َوَعْنُه أْهُل الَبْصَرةِ  ...َوَما َرَواُه َعْن )أِب ُهَريْ َرِة(   )حُمَما
 َرَوى ِبِه الراْفَع َوَذا َعِجْيبُ  ...َكراَر قَاَل بَ ْعُد، فَاخلَِطْيُب 

أي وما رواُه أهُل البصرِة عن حمّمِد بِن سرييَن، عن أِب هريرَة  » : قال يف شرح التبصرة
 حديثاً، َومَلْ يذكْر ِفْيِه النبا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ، وإمّنا كّرَر لفَظ قَاَل بعَد قَاَل قَاَل، فذكرَ 

اخلطيَب َرَوى يف الكفاية من طريِق موسى بِن هاروَن احلّماِل بسنِدِه،  ذكِر أِب هريرَة فإنا 
ِإىَل محّاِد بِن زيٍد، عن أيوَب، عن حممٍد، عن أِب هريرَة، قَاَل قَاَل املالئكُة تصّلي َعَلى 

أحدِكم ما داَم يف ُمَصالاُه قَاَل موسى بُن هاروَن إذا قَاَل محّاُد بُن زيٍد والبصريون قاَل 
، فَ ُهَو مرفوٌع قَاَل اخلطيُب قلُت للََبْقايّنِ أحسُب أنا موسى َعيَن هبذا القوِل أحاديَث قالَ 



ابِن سرييَن خاّصًة، فَ َقاَل َكَذا جيُب قال اخلطيُب وحيّقُق قوَل موسى ما قال حممُد بُن 
ثُت عن أِب هريرَة، فهو مرفوٌع قلُت ووقَع يف الصحيِح من ذلَك  ما سريين كلا شيٍء حدا

ثنا محّاٌد، عن أيوَب، عن حممٍد،  رواُه البخاريُّ يف املناقِب، حّدثنا سليماُن بُن حرٍب، حدا
احلديث واحلديُث عند  ...أسلُم وِغَفاُر وَشيٌء ِمْن ُمَزيْنَة،  :عن أِب هريرَة، قال قال

رواُه اخلطيُب روايِة ابِن ُعَلياَة، عن أيوَب مصرٌح فيه ابلرفِع وأما احلديُث الذي  مسلٍم من
فهو عند النسائيِّ يف سنِنه الكَبى من روايِة ابن ُعَلياَة، عن أيوَب، عن ابِن سرييَن ومن 

 .انتهى «روايِة ابِن عوٍن، عن ابِن سرييَن أيضاً كذلك
إذا مل ميكن أن يكون من قد يكون مرفوعا حكما  قول الصحاِب و قد ذكر العلماء أن 

تفسريًا، وَل معروفاً قائله ابألخذ عن اإلسرائيليات، مثل أن يكون قبيل الرأي ومل يكن 
.فإن  أو صرحيا يف سبب نزول اآلية خَباً عن أشراط الساعة، أو أحوال القيامة، أو اجلزاء

 كان من قبيل الرأي فهو موقوف.
 
واملوقوف: ما أضيف إىل الصحاِب ومل يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول / 2

إَل أن ُيالف نصًّا أو قول صحاِب آخر، فإن خالف نصًّا أخذ ابلنص، وإن  الراجح،
 خالف قول صحاِب آخر أخذ ابلراجح منهما.

 
 يف كالم املؤلف عدة مسائل:

 املسألة األوىل:
ن الراوي وقف أاسم مفعول، من "الوقف". كمل يعرف املؤلف املوقوف لغة وهو 

 ابقي سلسلة اإلسناد.ابحلديث عند الصحاِب، ومل يتابع سرد 
 املسألة الثانية:

وصولة تفيد العموم و املما   «ما أضيف إىل الصحاِب ومل يثبت له حكم الرفع» :قوله
و مل يثبت له حكم  ما أضيف إىل الصحاِب من قول، أو فعل، أو تقرير كل  قصد املؤلف

 .الرفع فهو احلديث املوقوف اصطالحا



أي هو ما » يف شرح معَن احلديث املوقوف: أبو حفص طحان النعيميقال الشيخ 
نسب أو أسند إىل صحاِب، أو مجع من الصحابة؛ سواء كان هذا املنسوب إليهم قوَل، 

                      . ه«أو فعال، أو تقريرا، وسواء كان السند إليهم متصال، أو منقطعا
يهدم اإلسالم زلة العامل وجدال املنافق  » مثاله: قول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

 .«ابلكتاب، وحكم األئمة املضلني
ثوا  مثال املوقوف القويل:/أ قول الراوي، قال علي بن أِب طالب رضي هللا عنه: "حدِّ

 الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب هللا ورسوله".
 قول البخاري: "وَأما ابُن عباس وهو متيمم" مثال املوقوف الفعلي:/ب

قول بعض التابعني: "فعلت كذا أمام أحد الصحابة ومل ينكر  مثال املوقوف التقريري:/ج
 علي".

 املسألة الثالثة:
وهو حجة على القول الراجح، إَل أن ُيالف نصًّا أو قول صحاِب آخر، » قول املؤلف :

 .«قول صحاِب آخر أخذ ابلراجح منهما فإن خالف نصًّا أخذ ابلنص، وإن خالف
 ؟أم ليس حبجة حيسن أن نبني أقوال العلماء يف مسألة قول الصحاِب هل هو حجة

لتحديد اختالف العلماء يف مذهب الصحاِب ، َل بد من حترير حمل النزاع ، فنقول : 
 قسم األصوليون قول الصحاِب إيل أربعة أقسام :

 القسم األول :
» كأن يقول :   - صلى هللا عليه وسلم –قول الصحاِب الذي يضاف إيل زمن الرسول 

، أو هو بيننا  - صلى هللا عليه وسلم -كنا نفعل كذا ،أو نقول كذا على عهد رسول هللا 
وحنو ذلك ، فهذا القول حجة إبمجاع العلماء ، ألنه يعتَب سنة « كذا ، أو فينا كذا ... 

و كما ذكرَن يعتَب يف حكم رواها الصحاِب  -  عليه وسلمصلى هللا -عن رسول هللا 
و قد نبهنا عن كثري من الصيغ امللحقة  ، املرفوع عن النب صلى هللا عليه وسلم حكما

                                                                                    .بذلك أيضا
  القسم الثاين :



الذي انتشر بني علماء الصحابة ، ومل يعرف له خمالف منهم ، فهذا قول الصحاِب 
 القسم من قبيل اإلمجاع السكويت .

حجة  ه، فذهب أبو حنيفة وأكثر أتباعه إيل اعتبار  اَلستدَلل بهوقد اختلف العلماء يف 
جيب العمل به ، وهو مذهب اإلمام أمحد وابن القيم وخمتار الشريازي يف التبصرة ، 

 .صحة اَلحتجاج بهالغزايل شروطا لواشرتط 
وخالف يف هذا الشافعي ، فلم يعتَب اإلمجاع السكويت حجة ، ألنه َل ينسب لساكت 
قول ، وقد اختار هذا املذهب اإلمام داود والقاضي أبو بكر األشعري وصاحب نشر 

 .و غريمها من األصولينيالبنود 
 القسم الثالث :

 هذا القسم، و  بني الصحابة شرتاده والذي مل ينقول الصحاِب الصادر عن رأيه واجته
 وهي : ثالثة حمل خالف بني العلماء على مذاهب

 املذهب األول :
 هذا خالف القياس أم مل ُيالفه ، وذهب إىل سواء إن قول الصحاِب ليس حبجة مطلقا 

إىل اجلديد ، و   الشافعي يفكما ينسب هذا املذهب إىل األشاعرة ، واملعتزلة ،   القول
 أمحد بن حنبل يف إحدى الروايتني ، وهو ما اختاره اآلمدي.

 املذهب الثاين :
اإلمام  و نفيةاحل كثري منيقدم على القياس ، وذهب إيل هذا  حىت  أنه حجة مطلقا بل و 

 مالك وأبو على اجلبائي ، ونسبه صاحب التبصرة إيل الشافعي يف القدمي .
جة إذا خالف القياس ، أي يف املسائل اليت َل قول الصحاِب ح و رأى بعض العلماء أن

يدركها العقل ، ومثاله ما روي من إن على بن أِب طالب صلي يف ليلة ست ركعات يف  
كل ركعة ست سجدات ، وكاملقادير اليت َل تعرف ابلرأي كأقل احليض وأكثره ، فقد 

وأن أكثر قله ثالثة أَيم و أكثرة عشرة أو مخسة عشر أروي عن بعض الصحابة أن 
النفاس أربعون يوما فمثل هذه األقوال تكون حجة ، وقد نسب إمام احلرمني هذا القول 

 للشافعي يف القدمي وارتضاه ، وهو ما اختاره الغزايل يف املنخول.
                                                                          املذهب الثالث :

 لفاء الراشدين فقط .أن احلجة يف قول اخل



 يف قول الصحاِب الذي علم له خمالف : القسم الرابع :
اختلف العلماء فيما إذا اختلف الصحابة يف مسألة من املسائل ، هل ترجح بني آرائهم 
؟ على معين أنه َل جيوز للتابعني أو من بعدهم إحداث رأي جديد ، أم جيب العمل أبي 

 . هلم ذلكرأي من آرائهم بعد الرتجيح بينها أو جيوز 
 اختلف العلماء يف ذلك على ثالثة مذاهب :

 َل جيوز للتابعني إحداث رأي جديد . أنه األول :
 أنه جيوز إحداث رأي جديد و به قال الظاهرية . الثاين :

ذا كان إأنه جيوز إحداث رأي جديد إذا مل يلزم منه خرق اإلمجاع ، وَل جيوز  الثالث :
 الرأي اجلديد يرفع اإلمجاع .

 
 ومات على ذلك.والصحاِب: من اجتمع ابلنب صّلى هللا عليه وسّلم مؤمناً به 

 
هو َمن َلِقَي النب صلى هللا عليه وسلم مؤمناً به، ومات على الصحاِب كما عرفه املؤلف 

 يف األصح. اإلسالم، ولو خَتَلالْت رِداةٌ 
واملراُد ابللِّقاِء: ما ُهو أعمُّ: ِمن املُجاَلَسِة، واملُماشاِة، ووصوِل َأحِدمِها ِإىل اآلَخِر، وِإْن مل 

 يكاِلْمُه، وَيْدُخل فيِه رؤيُة أحِدمها اآلَخَر، سواٌء كاَن ذلك بنْفِسِه أم بغريِِه.
 والتعبري ابللُّقيِّ َأوىل ِمن قوِل بعِضهم: الصحاِبُّ َمْن رَأى النب صلى هللا عليه وسلم؛ ألنه

 .قاله ابن حجر وحنَوه ِمن الُعْميان، وُهْم صحابٌة بال تردُّدٍ  و  ُُيْرِج ابَن أُمِّ مكتومٍ 
 

 واملقطوع: ما أضيف إىل التابعي فمن بعده.
 

اسم مفعول، من اكتفى املؤلف ابلتعريف اَلصطالحي للمقطوع و مل يعرفه لغة وهو 
 "قطع" ضد "وصل".

ما نسب أو أسند إىل فكل هو ما أضيف إىل التابعي أو من دونه اَلصطالح:ويف 
و ليتنبه طالب  .فهو املقطوع قول، أو فعلالتابعي، أو اتبع التابعي، فمن دونه، من 



غري املنقطع؛ ألن املقطوع من صفات املنت، واملنقطع من صفات  املقطوعالعلم إىل أن 
أن احلديث املقطوع من كالم التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصال  مبعَناإلسناد، 

غري متصل، وَل تعلق  حني أن املنقطع يعين أن إسناد ذلك احلديث يفإىل ذلك التابعي. 
 له ابملنت.

قول احلسن البصري يف الصالة خلف املبتدع: "صلِّ وعليه  املقطوع القويل:مثال أ/
 بدعته".

"كان مسروق يرخي  قول إبراهيم بن حممد بن املنتشر: املقطوع الفعلي:مثال  -ب
 .السرت بينه وبني أهله، ويقبل على صالته، وُيليهم ودنياهم"

 تنبيه:
بعض احملدثني كالشافعي والطَباين لفظ "املقطوع" وأرادوا به "املنقطع" أي الذي مل أطلق 

 يتصل إسناده، وهو اصطالح غري مشهور.
                                                                                                    فائدة:

 به تيسري مصطلح احلديث:يف كتا أبو حفص طحان النعيميقال الشيخ 
 من مظنات املوقوف واملقطوع:»

 مصنف ابن أِب شيبة. /أ
 مصنف عبد الرزاق. /ب

 انتهى. «تفاسري ابن جرير، وابن أِب حامت، وابن املنذر. /ج
 مسألة:

                                                                هل حيتج ابحلديث املقطوع؟ 
لو صحت نسبته لقائله؛ ألنه  حىت املقطوع َل حيتج به يف شيء من األحكام الشرعية 

كالم أحد املسلمني أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض 
 له حكم املرفوع املرسل.فيصري حينئذ عند ذكر التابعي: "يرفعه" مثال، -الرواة 

 
 اً ابلرسول صّلى هللا عليه وسّلم، ومات على ذلك.والتابعي: من اجتمع ابلصحاِب مؤمن

 



 هذا التعريف فيه ثالثة قيود:
من الرواة فال يدخل يف  تمع بهُيرج به من مل جي «من اجتمع ابلصحاِب»  القيد األول:

                                                                                    .احلد
 ُيرج بذلك الكافر به. «مؤمنا ابلرسول صلى هللا عليه وسلم» الثاين :القيد 

 ُيرج به من مات على الردة و العياذ ابهلل. «و مات على ذلك» القيد الثالث:
 

 أقسام اخلَب ابعتبار طرقه:
 

بعدما فرغ املؤلف من بيان أقسام اخلَب ابعتبار من يضاف إليه ، انتقل إىل بيان أقسامه 
 طرقه.قال رمحه هللا:ابعتبار 

 
 ينقسم اخلَب ابعتبار طرقه إىل متواتر وآحاد:

فاملتواتر: ما رواه مجاعة كثريون، يستحيل يف العادة أن يتواطؤوا على الكذب،  - 1
 .وأسندوه إىل شيء حمسوس

  .«من كذب عليا متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»مثاله: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
 

له  يكون إما أنأفادَن املؤلف أن اخلَب ينقسم هبذا اَلعتبار إىل متواتر و آحاد ألن اخلَب 
حمصورة  هطرقإما عكس ذلك أبن تكون طرق غري حمصورة بعدد معني، فهو املتواتر.و 

 بعدد معني، فهو اآلحاد.
 و لنبدأ الكالم على اخلَب املتواتر فنقول: 

هو اسم فاعل، مشتق من التواتر، أي التتابع، تقول: تواتر املطر، أي  لغة: يف املتواتر
 تتابع نزوله.

ما رواه مجاعة كثريون، يستحيل يف العادة أن  »عرفه املؤلف بقوله: :و يف اَلصطالح 
أن املتواتر هو اخلَب و معَن كالمه  «يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إىل شيء حمسوس



أن  متناعمن طبقات سنده رواة كثريون، حيكم العقل عادة ابكل طبقة   الذي يرويه يف
 يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختالق هذا اخلَب.

 َلبد من توفرها: او من خالل تعريف املؤلف للمتواتر ، يتبني لنا أن له شروط
ليس له عدد أن يرويه عدد كثري، وقد اختلف يف أقل الكثرة على أقواٍل، املختار أنه  /أ

 ينحصر فيه. 
 أن توجد هذه الكثرة يف مجيع طبقات السند. /ب

 أن حتيل العادة تواطؤهم على الكذب. /ج
أما إن كان  ...أن يكون مستند خَبهم احلس؛ كقوهلم: مسعنا، أو رأينا، أو ملسنا، أو  /د

 را.مستند خَبهم العقل، كالقول حبدوث العامل مثال، فال يسمى اخلَب حينئذ متوات
أوَلً العلم: وهو القطع بصحة نسبته إىل من نقل يفيد  و ليعلم طالب العلم أن املتواتر

 العمل مبا دل عليه بتصديقه إن كان خَبًا، وتطبيقه إن كان طلباً.:و َثنيا  عنه
 فائدة:

 قال املؤلف يف كتابه مصطلح احلديث:
 ينقسم املتواتر إىل قسمني:»

 معًَن فقط. متواتر لفظاً ومعًَن، ومتواتر
 فاملتواتر لفظاً ومعَن: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه.

مثاله: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: "من كذب عليا ُمتعمداً فليتبواأ مقعَده من النار"  . 
فقد رواه عن النب صّلى هللا عليه وسّلم أكثر من ستني صحابيًّا، منهم العشرة املبشرون 

 ن هؤَلء خلق كثري.ابجلنة، ورواه ع
 واملتواتر معَن: ما اتفق فيه الرواة على معًَن كلي، وانفرد كل حديث بلفظه اخلاص.

 مثاله: أحاديث الشفاعة، واملسح على اخلفني، ولبعضهم:
 مما تواتَر حديُث َمْن َكَذبْ 
 َوَمْن َبََن هلِل بيتاً واْحَتَسبْ 

 ورؤيٌة َشَفاَعٌة واحْلَوضُ 
 انتهى. «َوهذى بَ ْعضُ  ُسُح ُخفانْيِ َومَ 



 
 واآلحاد: ما سوى املتواتر. / 2
 

بعدما فرغ املؤلف من أول أقسام اخلَب من حيث الطرق ، شرع يف بيان القسم الثاين 
 قال رمحه هللا:.املتمثل يف اآلحاد

 
 وهو من حيث الرتبة ثالثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.

 
 مقبول ومردودو ميكن أن نقسم خَب اآلحاد إىل قسمني:

 : الصحيح و احلسن بنوعيهما. فاملقبول
 الضعيف أبنواعه الكثرية جدا كاملوضوع و الشاذ و املنكر واملضطرب ... واملردود:

 
 فالصحيح: ما نقله عدل اتم الضبط بسند متصل، وخال من الشذوذ والعلة القادحة.

 
احْلَِديُث الصاِحيُح: فَ ُهَو  َأماا»يف علوم احلديث:  ابن الصالح يف مقدمته اإلمامقال 

بِنَ ْقِل اْلَعْدِل الضااِبِط َعِن اْلَعْدِل الضااِبِط ِإىَل  احْلَِديُث اْلُمْسَنُد الاِذي يَ تاِصُل ِإْسَناُدهُ 
تَ َهاُه، َوََل َيُكوُن َشاذًّا، َوََل ُمَعلااًل.  ُمن ْ

، َوَما ِفيِه ِعلاٌة َويف َهِذِه اأْلَْوَصاِف اْحرِتَاٌز َعِن اْلُمْرَسِل،  اذِّ َقِطِع، َواْلُمْعَضِل، َوالشا َواْلُمن ْ
                                                           انتهى.«قَاِدَحٌة، َوَما يف رَاِويِه نَ ْوُع َجْرحٍ 

و ليس مقصوده الصحيح  مراده ابلصحيح :النوع األول منه الذي هو الصحيح لذاته
 عرفه فيما بعد استطرادا .لغريه و سن

 شرح تعريف املؤلف للحديث الصحيح:
 استقامة الدين واملروءة. هي العدالة «ما نقله عدل» قوله :

 فاستقامة الدين: أداء الواجبات، واجتناب ما يوجب الفسق من احملرمات.



يذّمه واستقامة املروءة: أن يفعل ما حيمده الناس عليه من اآلداب واألخالق، ويرتك ما 
 وتعرف عدالة الراوي ابَلستفاضة كاألئمة املشهورين: مالك و.الناس عليه من ذلك

 وحنوهم، وابلنص عليها ممن يعتَب قوله يف ذلك. الثوريو الشافعي 
ما حتّمله من مسموع، أو مرئي على الوجه  الراوي أن يؤدي معناه «اتم الضبط» قوله:

 يضر خطأ يسري؛ ألنه َل يسلم منه أحد. غري زَيدة وَل نقص، لكن َل الذي حتمله من
ويعرف ضبط الراوي مبوافقته الثقات واحلفاظ ولو غالباً، وابلنص عليه ممن يعتَب قوله يف 

 ذلك.
 أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكماً.معناه  «بسند متصل» قوله:

حدثين، أو مسعت، أو فاملباشرة: أن يالقي من روى عنه فيسمع منه، أو يرى، ويقول: 
 رأيت فالَنً وحنوه.

واحلكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ حيتمل السماع والرؤية، مثل: قال فالن، أو: عن 
وحمل هذا يف غري املدلِّس، أما املدلِّس فال حيكم حلديثه  فالن، أو: فعل فالن، وحنوه.

 ابَلتصال إَل ما صرح فيه ابلسماع أو الرؤية.
 : أن ُيالفمعَن الشذوذ عن أهل الفن «وخال من الشذوذ والعلة القادحة. » قوله:

 الثقة من هو أرجح منه إما بكمال العدالة، أو َتام الضبط، وكثرة العدد، أو الراوي
                                       .من الصفات املرجحة مالزمة املروي عنه، أو حنو ذلك

ن زيد  يف صفة وضوء النب صّلى هللا عليه وسّلم: أنه مسح مثاله: حديث عبد هللا ب
برأسه مباء غري فضل يده، فقد رواه مسلم هبذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه 

البيهقي من طريقه أيضاً بلفظ: أنه أخذ ألذنيه ماء خالف املاء الذي أخذه لرأسه. 
الف ملن هو أكثر منه. حيث ورواية البيهقي شاذة؛ ألن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه خم

رواه مجاعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه فرواية البيهقي غري صحيحة، وإن  
ذكر هذا املثال الشيخ يف كتابه مصطلح كان رواهتا ثقات؛ لعدم سالمتها من الشذوذ.

 احلديث.
العلة القادحة: أن يتبني بعد البحث يف احلديث سبب يقدح يف قبوله. أبن يتبني أنه أما 

منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ احلفظ، أو مبتدع واحلديث يقوي 



                                                                                        بدعته، وحنو ذلك؛ فال حيكم للحديث ابلصحة حينئٍذ؛ لعدم سالمته من العلة القادحة.
مثاله: حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النب صّلى هللا عليه وسّلم قال: "َل تقرأ 

احلائض وَل اجلنب شيئاً من القرآن"  . فقد رواه الرتمذي وقال: َل نعرفه إَل من حديث 
 إخل. ...إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبة 

فظاهر اإلسناد الصحة، لكن ُأعّل أبن رواية إمساعيل عن احلجازيني ضعيفة، وهذا منها، 
 وعليه فهو غري صحيح لعدم سالمته من العلة القادحة.

 فإن كانت العلة غري قادحة مل َتنع من صحة احلديث أو حسنه.
وسّلم قال: "من  مثاله: حديث أِب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن النب صّلى هللا عليه

صام رمضان مث أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر"  . فقد رواه مسلم من طريق 
سعد بن سعيد، وُأعلا احلديث به، ألن اإلمام أمحد ضعفه. وهذه العلة غري قادحة؛ ألن 

يدل على صحته  بعض األئمة وثّقه، وألن له متابعاً، وإيراد مسلم له يف "صحيحه"
 قاله املؤلف يف كتابه السابق.العلة غري قادحة.عنده، وأن 
 :ط احلديث الصحيح لذاتهو خالصة شر 

هي: "اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة،  شروط مسةبيكون احلديث صحيحا 
 عدم العلة، عدم الشذوذ".

 
ومعناه أن كل راٍو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه، من أول  اتصال السند: /أ

                                                                                  السند إىل منتهاه.
أي أن كل راٍو من رواته اتصف بكونه مسلما، ابلغا، عاقال، غري  عدالة الرواة: /ب

                                                                           وءة.فاسق، وغري حمروم املر 
: أي أن كل راٍو من رواته كان اتم الضبط؛ إما ضبط صدر، وإما ضبط  ضبط الرواة /ج

                                                                                                     كتاب.
أي أَل يكون احلديث شاذا. والشذوذ: هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق  عدم الشذوذ: /د

                                                                                            منه.
أي أَل يكون احلديث معلوَل، والعلة: سبب غامض خفي، يقدح يف  عدم العلة: /ه 



 صحة احلديث، مع أن الظاهر السالمة منه.
 

 فائدة:
ومسي صحيحا لغريه؛ ألن ارتقى  احلسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه

  الصحة مل أتت من ذات السند األول وإمنا جاءت من انضمام غريه له
 .و سيذكر املؤلف هذا عند تعريفه للحديث احلسن كما سيأيت 

حديث حممد بن عمرو، عن أِب سلمة، عن أِب هريرة، أن مثال عن الصحيح لغريه :
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "لوَل أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل 

 صالة" .
املشهورين ابلصدق والصيانة، لكنه قال ابن الصالح: "فمحمد بن عمرو بن علقمة من 

مل يكن من أهل اإلتقان، حىت ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه 
وجاللته،فحديثه من هذه اجلهة حسن، فلما انضم إىل ذلك كونه روي من أوجه ُأَخَر زال 

هذا بذلك ما كنا خنشاه عليه من جهة سوء حفظه، واجنَب به ذلك النقص اليسري، فصح 
 كالمه انتهى اإلسناد، والتحق بدرجة الصحيح"

 فائدة َثنية:
 مراتب الصحيح هي:

 ما اتفق عليه البخاري ومسلم "وهو أعلى املراتب". /1
 مث ما انفرد به البخاري. /2
 مث ما انفرد به مسلم. /3
 مث ما كان على شرطهما ومل ُيرجاه. /4
 ُُيَّرِْجه.مث ما كان على شرط البخاري، ومل  /5
 مث ما كان على شرط مسلم، ومل ُُيَّرِْجه. /6
مث ما صح عند غريمها من األئمة، كابن خزمية، وابن حبان مما مل يكن على شرطهما،  /7

 أو على شرط واحد منهما.
 



واحلسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخال من الشذوذ والعلة القادحة، 
 تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً لغريه.ويصل إىل درجة الصحيح إذا 

 
 احلسن يف اللغة صفة مشبهة من احلسن مبعَن اجلمال

ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخال من »و يف اصطالح : قال املؤلف :  
الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إىل درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيحاً 

 وهنا مسائل : .«لغريه
                                                                                                األوىل:املسألة 

اختار املؤلف تعريف احلافظ ابن حجر للحديث احلسن و هو أقرب التعاريف 
و سبب ذلك راجع إىل كونه  أقوال العلماء يف تعريف احلسنوأصحها.و قد اختلفت 

.و سنذكر بعض و ألن بعضهم عرفه أبحد قسميه  الصحيح والضعيفبني ةمتوسطمرتبة 
 هذه التعاريف:

تعريف اخلطاِب: "هو ما عرف خمرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر احلديث،  -1
 وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء".

تعريف الرتمذي: "كل حديث يروى، َل يكون يف إسناده من يتهم ابلكذب، وَل  -2
 .يكون احلديث شاذا، ويروى من غري وجه حنو ذلك، فهو عندَن حديث حسن"

"َما ِفيِه َضْعٌف َقرِيٌب حُمَْتَمٌل فَ ُهَو احْلَِديُث احْلََسُن، َوَيْصُلُح  :تعريف ابن اجلوزي -3
 اْلِبَناُء َعَلْيِه َواْلَعَمُل ِبِه".

َوَقْد َأْمَعْنُت الناَظَر يف َذِلَك َواْلَبْحَث، َجاِمًعا َبنْيَ َأْطَراِف »:تعريف ابن الصالح  -4
 ْعَماهلِِْم، فَ تَ نَ قاَح يل َواتاَضَح َأنا احْلَِديَث احْلََسَن ِقْسَماِن:َكاَلِمِهْم، ُماَلِحظًا َمَواِقَع اْستِ 

ُتُه، َغرْيَ أَناهُ  لَْيَس  َأَحُدمُهَا: احْلَِديُث الاِذي ََل َُيُْلو رَِجاُل ِإْسَناِدِه ِمْن َمْسُتوٍر مَلْ تَ َتَحقاْق َأْهِلي ا
اًل َكِثرَي اخْلَطَِأ ِفيَما يَ ْرِويهِ  ُد ُمَغفا َهٌم اِبْلَكِذِب يف احْلَِديِث، َأْي مَلْ َيْظَهْر ِمْنُه تَ َعمُّ ، َوََل ُهَو ُمت ا

ٌق، َوَيُكوُن َمنْتُ احْلَِديِث َمَع َذِلَك َقْد ُعِرَف أبَِْن  اْلَكِذِب يف احْلَِديِث َوََل َسَبٌب آَخُر ُمَفسِّ
ْكثَ َر َحىتا اْعَتَضَد مبَُتابَ َعِة َمْن اَتَبَع رَاِويَُه َعَلى ِمْثِلِه، ُرِوَي ِمثْ ُلُه َأْو حَنُْوُه ِمْن َوْجٍه آَخَر َأْو أَ 



َأْو مبَا َلُه ِمْن َشاِهٍد، َوُهَو ُوُروُد َحِديٍث آَخَر بَِنْحِوِه، فَ َيْخُرُج ِبَذِلَك َعْن َأْن َيُكوَن َشاذًّا 
ِْمِذيِّ َعَلى َهَذا اْلِقْسِم ي َ   تَ نَ زاُل.َوُمْنَكًرا، وََكاَلُم الرتِّ

ُلْغ َدرَ  ْدِق َواأْلََمانَِة، َغرْيَ أَناُه مَلْ يَ ب ْ َجَة اْلِقْسُم الثااين: َأْن َيُكوَن رَاِويِه ِمَن اْلَمْشُهورِيَن اِبلصِّ
تْ َقاِن، َوُهَو َمَع َذِلَك يَ ْرَتِفُع َعْن حَ  ُهْم يف احْلِْفِظ َواإْلِ اِل رَِجاِل الصاِحيِح، ِلَكْونِِه يَ ْقُصُر َعن ْ

َفِرُد ِبِه ِمنْ  َمَع َساَلَمِة احْلَِديِث ِمْن َأْن  -َحِديِثِه ُمْنَكًرا، َويُ ْعَتََبُ يف ُكلِّ َهَذا  َمْن يُ َعدُّ َما يَ ن ْ
َساَلَمُتُه ِمْن َأْن َيُكوَن ُمَعلااًل.َوَعَلى اْلِقْسِم الثااين يَ تَ نَ زاُل َكاَلُم  -َيُكوَن َشاذًّا َوُمْنَكًرا 

.فَ َهَذا الاِذي ذََكْرََنُه َجاِمٌع ِلَما تَ َفراَق يف َكاَلِم َمْن بَ َلَغَنا َكاَلُمُه يف َذِلكَ اخْلَطا   ه «...اِبِّ
"وخَب اآلحاد بنقل عدل اتم الضبط، متصل السند، غري  :تعريف احلافظ ابن حجر -5

 الصحيح لذاته، فإن خف الضبط، فاحلسن لذاته". معلل، وَل شاذ، هو
  ضبط راويه، وهو خري ما عرف به احلسن قلاحلسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا ف

 أحدَ  فَ أما تعريف اخلطاِب فعليه انتقادات كثرية وأما الرتمذي فقد عرا  كما نبهت آنفا
قسمي احلسن، وهو احلسن لغريه، واألصل يف تعريفه أن يعرف احلسن لذاته؛ ألن 

و أما  احلسن لغريه ضعيف يف األصل، ارتقى إىل مرتبة احلسن؛ َلجنباره بتعدد طرقه
ِه لَْيَس مضبوطا بضابط يَتَمياز بِ  «ِفيِه ضعف قريب حُمَْتمل»َقْوله فتعريف ابن اجلوزي 

ْعرِيف اْلُمَميز لْلَحِقيَقة َغريهاْلقدر اْلُمْحَتمل من   .َوِإذا اْضطرَب َهَذا اْلَوْصف مل حيصل الت ا
 املسألة الثانية:

خفة عدالة الرواة،  و : "اتصال السند ابختصار مخسةشروط احلديث احلسن لذاته هي 
 عدم الشذوذ". و عدم العلة وضبط ال

 
ن فوقه، من أول ومعناه أن كل راٍو من رواته قد أخذه مباشرة عم اتصال السند: /أ

                                                                                  و قد سبق أن ذكرَن هذا الشرط يف احلديث الصحيح لذاته. السند إىل منتهاه
كونه مسلما، ابلغا، عاقال، غري أي أن كل راٍو من رواته اتصف ب عدالة الرواة: /ب

                                                                           و سبق التنبيه على هذا أيضا. فاسق، وغري حمروم املروءة
الضبط؛ إما ضبط  خفيفراٍو من رواته على األقل ن و كيأي أن  ضبط:خفة ال /ج

مع َتام ضبط غريه من الرواة و ليس شرطا فيه أن يكون كل  صدر، وإما ضبط كتاب



                                                                                                     رواته خفاف الضبط..
الشذوذ: هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق  أي أَل يكون احلديث شاذا. و عدم الشذوذ: /د

                                                                                            قد ذكرَن هذا سابقا. ومنه.
أي أَل يكون احلديث معلوَل، والعلة: سبب غامض خفي، يقدح يف  عدم العلة: /ه 

 و قد نبهنا على هذا.صحة احلديث، مع أن الظاهر السالمة منه.
 

 خال من شرط الصحيح واحلسن.والضعيف: ما 
 

انتقل إىل القسم الثاين من  ،بعدما فرغ املؤلف من تعريف احلديث الصحيح و احلسن
أقسام اآلحاد و هو املردود.وقد عرف الضعيف أبنه احلديث الذي ُيلو من شروط 

 .الصحة واحلسن
 هو اخلَب الذي مل يرتجح صدق املخَب به.و ليعلم طالب العلم أن املردود 

 وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول اليت مرت بنا يف حبث الصحيح.
 و ننقل يف هذا املقام كالما نفيسا للحافظ ابن حجر و هو يلخص أنواعه و أسبابه

                   . طَْعٍن يف راوَأْو  ِلَسْقٍط من إسناد: ِإماا َأْن َيُكوَن اْلَمْرُدودُ مثُا  »
ْقطُ فَال ، َأْو َغرْيِ : سا َنِد ِمْن تصرف َأْو ِمْن آِخرِِه بَ ْعَد التااِبِعيِّ ِإماا َأْن َيُكوَن ِمْن َمَباِدِئ السا

 َذِلَك.
. قال ابن الصالح إن وقع احلذف يف كتاب التزمت صحته كالبخاري اْلُمَعلاقُ فَاأْلَواُل: 

لغرض من  األغراض وما نه ثبت إسناده عنده وإمنا حذف أفما أتى فيه ابجلزم دل على 
 أتى فيه بغري اجلزم ففيه مقال .

 .اْلُمْرَسلُ َوالثااين: ُهَو 
َوايل فَ ُهَو  َقِطعُ ، َوِإَلا اْلُمْعَضلُ َوالثااِلُث: ِإْن َكاَن اِبثْ َننْيِ َفَصاِعًدا َمَع الت ا . مثُا إن فَاْلُمن ْ

                                     السقط من اإلسناد َقْد َيُكوُن َواِضًحا َأْو َخِفيًّا.
 فَاأْلَواُل: يُْدَرُك ِبَعَدِم التااَلِقي، َوِمْن مثَا اْحِتيَج ِإىَل التاْأرِيِخ..

وهم مساعه للحديث ممن مل أمل يسم من حدثه و  يمسى بذلك لكون الراو  املدلسوالثاين: 



قع بصيغة صرحية َل جتوز فيها  حيدثه به ويرد بصيغة حتتمل وقوع اللقي: كعن، وقال فإن و 
، من معاصر مل يلق من حدث عنه فالفرق بني املدلس املرسل اخلفيكان كذاب ، وكذا 

نه أأن التدليس ُيتص مبن روى عمن لقاؤه إَيه فأما إن عاصره ومل يعرف  اخلفيواملرسل 
                                                                         . اخلفيلقيه فهو املرسل 

: ِإماا َأْن َيُكوَن ِلَكِذِب الرااِوي، َأْو هُتَْمِتِه ِبَذِلَك، َأْو ُفْحِش َغَلِطِه، َأْو َغْفَلِتِه عن الطاْعنُ مثُا 
ِه أبن يروى على سبيل ال توهم ، َأْو خُمَاَلَفِتِه للثقات ، َأْو اإلتقان ، َأْو ِفْسِقِه، َأْو َومهِْ

 َجَهالَِتِه، َأْو ِبْدَعِتِه، َأْو ُسوِء ِحْفِظِه أبن يكون ليس غلطه أقل من إصابته .
 اْلَمْوُضوعُ فَاأْلَواُل: 

 .اْلَمرْتُوكُ َوالثااين: 
 َعَلى رَْأٍي من َل يشرتط يف املنكر قيد املخالفة .اْلُمْنَكُر َوالثااِلُث: 

                                                                       َكَذا الرااِبُع َواخْلَاِمُس.وَ 
 .اْلُمَعلالُ : ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِه اِبْلَقَراِئِن، َومَجِْع الطُُّرِق: َفهو اْلَوْهمُ مثُا 

َياِق سي ْسَنادِ اق اإلسناد : مثُا اْلُمَخاَلَفُة: ِإْن َكاَنْت بِتَ ْغِيرِي السِّ                      .  َفُمْدرَُج اإْلِ
 .َفُمْدرَُج اْلَمنْتِ َأْو ِبَدْمِج َمْوُقوٍف مبَْرُفوٍع: 

 .اْلَمْقُلوبُ َأْو بِتَ ْقِدمٍي َأْو أَتِْخرٍي يف األمساء كمرة بن كعب وكعب بن مرة : فَ 
 أْلََسانِيِد.َأْو ِبِزََيَدِة رَاٍو: فَاْلَمزِيُد يف ُمتاِصِل ا

َح:  ْبَداُل َعْمًدا اْمِتَحاًَن  - فَاْلُمْضطاِربُ َأْو إبِِْبَداِلِه َوََل ُمَرجِّ  -َوَقْد يَ َقُع اإْلِ
َياِق: فَ  فُ َأْو بِتَ ْغِيرٍي حروف َمَع بَ َقاِء صورة اخلط يف لسِّ يف  اْلُمَحرافُ يف النقط وَ  اْلُمَصحا

 الشكل .
ُد تَ ْغيِ  ْقِص َواْلُمَراِدِف ِإَلا لَِعاملٍِ مبَا حيُِيُل اْلَمَعاين ومن مث فَِإْن َخِفَي َوََل جَيُوُز تَ َعمُّ رِي اْلَمنْتِ اِبلن ا

                                            اْلَمْعََن اْحِتيَج ِإىَل َشْرِح اْلَغرِيِب َوبَ َياِن اْلُمْشِكِل.
الرااِوَي َقْد َتْكثُ ُر نُ ُعوتُُه من اسم او كنية أو لقب أو حرفة اخل : َوَسبَ بُ َها َأنا اجْلََهاَلةُ مثُا 

َح. ُفوا ِفيِه اْلُمَوضِّ  فَ ُيْذَكُر ِبَغرْيِ َما اْشُتِهَر ِبِه لَِغَرٍض، َوَصن ا
ُفوا ِفيِه الِوْحَداَن وهو من مل يرو عنه إَل  َوَقْد َيُكوُن ُمِقالًّ َفاَل َيْكثُ ُر اأَلْخُذ َعْنُه، َوَصن ا

ْعِديِل  َهُم َوَلْو ُأهْبَِم بَِلْفِظ الت ا َهَماُت، َوََل يُ ْقَبُل املُب ْ ى اْخِتصارًا، َوِفيِه املُب ْ واحد ،َ ْو ََل ُيَسما



 َعَلى اأْلَصاِح.
َي َوانْ َفَرَد َواِحٌد َعْنُه  ُهوُل ، َأِو اثْ َناِن َفَصاِعًدا، َومَلْ يُ َوثاْق: َفَمجْ فَمْجُهوُل اْلَعنْيِ فَِإْن مسُِّ

 .اْلَمْسُتورُ احلَاِل، َوُهَو 
ٍق.اْلِبْدَعةُ مثُا   : ِإماا مبَُكفٍِّر، َأْو مبَُفسِّ

فَاأْلَواُل: ََل يَ ْقَبُل َصاِحبَ َها اجْلُْمُهوُر والتحقيق أنه َل يرد كل مكفر ببدعته ألن كل طائفة 
ي ترد روايته من أنكر تدعى أن خمالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر خمالفها فاملعتمد أن الذ

 أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين ابلضرورة وكذا من اعتقد عكسه .
والثاين: يقبل من مل يكن داعية إىل بدعته يف األصح، إَل إن روى ما يقوي بدعته فريد 

 على املختار، وبه صرح اجلوزقاين شيخ النسائي. 
اذُّ للراوى يف مجيع حاَلته فَ ُهَو  : ِإْن َكاَن ََلزًِماُسوُء احْلِْفظِ مثُا  َعَلى رَْأٍي، َأْو طَاراًِئ  الشا

، َوَمىَت ُتوِبَع َسْيئُّ احْلِْفِظ مبُْعَتََبٍ كأن يكون فوقه أو مثله َل دونه ، وََكَذا اْلُمْخَتِلطُ فَ 
 «َبْل اِبعتبار اْلَمْجُموعِ اْلَمْسُتوُر َواْلُمْرَسُل، َواْلُمدلاُس: َصاَر َحِديثُ ُهْم َحَسًنا ََل ِلَذاتِِه، 

لغة: ضد القوي، والضعف حسي و نعود إىل تعريف احلديث الضعيف فنقول هو 
 ومعنوي، واملراد به هنا الضعف املعنوي.

 هو ما مل جيمع صفة احلسن، بفقد شرط من شروطه.فاصطالحا: و أما 
 قال البيقوين يف منظومته:

 فهو الضعيف وهو أقسام ُكثُ رْ  ...وكل ما عن رتبة احلُْسِن َقُصْر 
بقوله ما خال من لو اكتفى «ما خال من شرط الصحيح واحلسن» و أما قول املؤلف :

شرط احلسن كان أوىل ألن اخلايل من شروط احلسن هو من ابب أوىل خال من شروط 
 .الصحة

ما أخرجه الرتمذي من طريق "حكيم األثرم" عن أِب َتيمة  مثال عن احلديث الضعيف:
اهلجيمي، عن أِب هريرة عن النب صلى هللا عليه وسلم قال: "من أتى حائضا أو امرأة يف 

دبرها أو كاهنا فقد كفر مبا أنزل على حممد"، مث قال الرتمذي بعد إخراجه: "َل نعرف 
يمة اهلجيمي عن أِب هريرة" مث قال: هذا احلديث إَل من حديث حكيم األثرم عن أِب َت



احلديث من قبل إسناده" قلت: ألن يف إسناده حكيما األثرم، وقد  "وضعاَف حممد هذا
 .انتهى ضعفه العلماء، فقد قال عنه احلافظ ابن حجر يف تقريب التهذيب: "فيه لني"

 
حسناً  ويصل إىل درجة احلسن إذا تعدت طرقة، على وجه جيَب بعضها بعضاً، ويسمى:

 لغريه.
 

هو الضعيف إذا  »: معرفا للحديث احلسن لغريه  قال الشيخ أبو حفص طحان النعيمي
يستفاد من هذا التعريف أن  تعددت طرقه، ومل يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه.

 الضعيف يرتقي إىل درجة احلسن لغريه أبمرين، مها:
         الطريق اآلخر مثله أو أقوى منه.أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون  /أ

 أن يكون سبب ضعف احلديث إما سوء حفظ راويه، وإما انقطاعا يف سنده، أو /ب
وسبب تسميته بذلك أن احلسن مل َيت من ذات السند األول، وإمنا  جهالة يف رجاله.

 .انتهى ملخصا «أتى من انضمام غريه له.احلسن لغريه أدىن مرتبة من احلسن لذاته
 

وكل هذه األقسام حجة سوى الضعيف، فليس حبجة، لكن َل أبس بذكره يف الشواهد 
 وحنوها.

 
ب العمل به إبمجاع أهل احلديث، ومن يعتدُّ به من جيحلديث الصحيح كم اابلنسبة حل

وَل  األصوليني والفقهاء. فهو حجة من حجج الشرع َل يسع املسلم ترك العمل به
كالصحيح يف اَلحتجاج به، وإن كان دونه يف   كذلك  هواحلسن فو أما احلديث .اعتقاده 

القوة، ولذلك احتج به مجيع الفقهاء، وعملوا به، وعلى اَلحتجاج به معظم احملدثني 
يف نوع الصحيح، كاحلاكم، وابن حبان، وابن  دثنيأدرجه بعض احمل واألصوليني. وقد

 .خزمية، مع قوهلم أبنه دون الصحيح املبني أوَل
قال الشيخ طحان ،ما يتعلق ابحلديث الضعيف فكما قال املؤلف َل حيتج به و في

اختلف العلماء يف العمل ابحلديث الضعيف، الذي عليه مجهور العلماء أنه » النعيمي :



يستحب العمل به يف فضائل األعمال، لكن بشروط ثالثة، أوضحها احلافظ ابن حجر 
 وهي:

 أن يكون الضعف غري شديد. /أ
 أن يندرج احلديث حتت أصل معمول به. /ب

  انتهى «..أَل يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد اَلحتياط. /ج
 

 ِصَيغ األداء:
 للحديث حتّمل وأداء.

 فالتحمل: أخذ احلديث عن الغري.
 واألداء: إبالغ احلديث إىل الغري.

 ولألداء صيغ منها:
 حدثين: ملن قرأ عليه الشيخ. / 1
 أخَبين: ملن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. / 2
 أخَبين إجازة، أو أجاز يل: ملن روى ابإلجازة دون القراءة. / 3

 واإلجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن مل يكن بطريق القراءة.
 «.عن»العنعنة وهي: رواية احلديث بلفظ  / 4

س، فال حيكم فيها ابَلتصال إَل أن يصرح وحكمها اَلتصال إَل من معروف ابلتدلي
 ابلتحديث.

هذا وللبحث يف احلديث ورواته أنواع كثرية يف علم املصطلح، وفيما أشرَن إليه كفاية إن 
 شاء هللا تعاىل.

 
انتقل إىل بيان مبحث آخر من مباحث  ، ملا فرغ املؤلف من أقسام اخلَب من حيث الرتبة

و هي مثانية اقتصر املؤلف على ذكر بعضها و حنن جنمل  بصيغ األداء ُيتصاملصطلح 
                                                                                            السماع من لفِظ الشيخ:/1  :الكالم عليها

أن يقرأ الشيخ، ويسمع الطالب؛ سواء قرأ الشيخ من حفظه، أو كتابه، وسواء مسع 



الب، وكتب ما مسعه، أو مسع فقط ومل يكتب.والسماع أعلى أقسام طرق التحمل الط
عند اجلماهري.و قبل أن يشيع ختصيص بعض األلفاظ لكل قسم من طرق التحمل، كان 

جيوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول يف األداء: "مسعت، أو حدثين، أو أخَبين، أو 
ع ختصيص بعض األلفاظ لكل قسم من طرق أنبأين، أو قال يل، أو ذكر يل".وبعد أن شا 

التحمل، صارت ألفاظ األداء على النحو التايل:للسماع من لفظ الشيخ : مسعت، أو 
ولإلجازة: أنبأين.ولسماع املذاكرة: قال يل، أو ذكر : أخَبين.حدثين.وللقراءة على الشيخ

 يل.
                                                                                          القراءة على الشيخ: /2

ويسميها أكثر احملدثني "عرضا".صورهتا أن يقرأ الطالب، والشيخ يسمع؛ سواء قرأ 
الطالب، أو قرأ غريه وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ، أو من كتاب، وسواء  

غريُُه.والرواية بطريق كان الشيخ يتبع للقارئ من حفظه، أو أمسك كتابه هو، أو ثقٌة 
القراءة على الشيخ رواية صحيحة بال خالف يف مجيع الصور املذكورة، إَل ما حكي عن 

بعض من َل يعتدُّ به من املتشددين.واختلف يف رتبتها على ثالثة أقوال :أدىن من 
السماع و قيل: مساوية للسماع و قيل: أعلى من السماع.وعند الرواية هبا األحوط: أن 

الطالب: "قرأت على فالن" أو "قرئ عليه وأَن أمسع فأقرا به". وجيوز: بعبارات  يقول
السماع مقيدة بلفظ القراءة ك  "حدثنا قراءة عليه".و الشائع الذي عليه كثري من 

                                 احملدثني: إطالق لفظ "أخَبَن" فقط، دون غريها.                                                              
                                                                                                       اإلجازة: /3

هي اإلذن ابلرواية، لفظا أو كتابة. و صورهتا أن يقول الشيخ ألحد طالبه: "أجزت لك 
منها أن جييز الشيخ معينا ملعني: كأجزتك : أنواع أن تروي عين صحيح البخاري".وهلا 

صحيح البخاري، وهذا النوع أعلى أنواع اإلجازة اجملردة على املناولة.و منها أن جييز 
معينا بغري معني: كأجزتك رواية مسموعايت.و منها أن جييز غري معني بغري معني: كأجزت 

جملهول: كأجزتك كتاب أهل زماين رواية مسموعايت.و منها كذلك  أن جييز مبجهول، أو 
السنن، وهو يروي عددا من السنن، أو أجزت حملمد بن خالد الدمشقي، وهناك مجاعة 

مشرتكون يف هذا اَلسم. ومن أنواعها كذلك اإلجازة للمعدوم: فإما أن تكون تبعا 



ملوجود، كأجزت لفالن وملن يولد له، وإما أن يكون ملعدوم استقالَل، كأجزت ملن يولد 
لنسبة حلكم اإلجازة فهو ُيتلف حبسب أنواعها فالنوع األول منها، فالصحيح لفالن.و اب

الذي عليه اجلمهور، واستقر عليه العمل، جواز الرواية والعمل هبا، وأبطلها مجاعات من 
العلماء،. وأما بقية األنواع فاخلالف يف جوازها أشد وأكثر، وعلى كل حال فالتحمل 

جازة" حتمل هزيل، ما ينبغي التساهل فيه.وأما ألفاظ األداء والرواية هبذا الطريق "أي اإل
الذي جتوز به فاألوىل: أن يقول: "أجاز يل فالن".وجيوز: بعبارات السماع والقراءة 
مقيدة، مثل: "حدثنا إجازة"، أو "أخَبَن إجازة". واصطلح املتأخرون عبارة "أنبأَن" 

 واختاره صاحب كتاب "الوجازة".
                                                                                                           املناولة: /4

هي نوعان:األوىل منها مقرونة ابإلجازة: وهي أعلى أنواع اإلجازة مطلقا، ومن صورها: 
، مث يبقيه أن يدفع الشيخ إىل الطالب كتابه، ويقول له: هذا رواييت عن فالن، فاْرِوِه عين

معه َتليكا، أو إعارة؛ لينسخه.و الثانية جمردة عن اإلجازة: وصورهتا: أن يدفع الشيخ إىل 
الطالب كتابه مقتصرا على قوله: هذا مساعي.و أما حكمها فتختلف حبسب نوعها 

فاملقرونة ابإلجازة: جتوز الرواية هبا، وهي أدىن مرتبة من السماع، والقراءة على الشيخ. 
ردة عن اإلجازة: فال جتوز الرواية هبا على الصحيح.و ابلنسبة أللفاظ أدائها وأما اجمل

فاألحسن: أن يقول: "َنولين" أو "َنولين، و أجاز يل" إن كانت املناولة مقرونة 
ابإلجازة.وجيوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة، مثل: "حدثنا مناولة" أو "أخَبَن مناولة 

 وإجازة".
 الكتابة:/5

ا: أن يكتب الشيخ مسموعه حلاضر، أو غائب، بطه، أو أمره.وهي نوعان:النوع صورهت
األول: مقرونة ابإلجازة: كأجزتك ما كتبت لك أو إليك، وحنو ذلك.النوع الثاين: جمردة 

عن اإلجازة: كأن يكتب له بعض األحاديث، ويرسلها له، وَل جييزه بروايتها.وأما حكم 
الرواية هبا ، وهي يف الصحة والقوة كاملناولة  تصح جازة:الرواية هبا: فاملقرونة ابإل

املقرونة.وأما اجملردة عن اإلجازة: فمنع الرواية هبا قوم، وأجازها آخرون. والصحيح 
 اجلواز عند أهل احلديث؛ إلشعارها مبعَن اإلجازة.



منها و ابلنسبة أللفاظ أدائها:فمنها التصريح بلفظ الكتابة: كقوله: "كتب إيل فالن".و 
اإلتيان أبلفاظ السماع والقراءة مقيدة: كقوله: "حدثين فالن كتابة، "أو أخَبين فالن  

 كتابة".
 اإلعالم: /6

صورته: أن ُيَب الشيخ الطالب أن هذا احلديث أو هذا الكتاب مساعه.واختلف العلماء 
ديث يف حكم الرواية ابإلعالم على قولني: األول اجلواز: وهو قول كثري من أصحاب احل

 والفقه واألصول.
و الثاين عدم اجلواز: وهو قول غري واحد من احملدثني وغريهم، وهو الصحيح؛ ألنه قد 

يعلم الشيخ أن هذا احلديث روايته، لكن َل جتوز خللل فيه، نعم لو أجاز بروايته جازت 
 روايته.و أما ألفاظ أدائها فيقول الراوي هبا يف األداء: "أعلمين شيخي بكذا".

:                                                                                                     لوصيةا /7
صورهتا: أن يوصي الشيخ عند موته، أو سفره لشخص بكتاب من كتبه اليت يرويها.و أما 

ألنه  حكم الرواية هبا ففيها قوَلن : األول اجلواز: وهو قول لبعض السلف، وهو غلط؛
أوصى له ابلكتاب، ومل يوِص له بروايته.و الثاين: عدم اجلواز: وهو الصواب.و ابلنسبة 

 أللفاظ أدائها فيقول الراوي هبا: "أوصى إيلا فالن بكذا"، أو "حدثين فالن وصية".
 :الِوَجاَدةُ  /8

صورهتا: أن جيد الطالب أحاديث بط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه، وليس له مساع 
نه، وَل إجازة.و الرواية هبا: من ابب املنقطع، لكن فيها نوع اتصال.و ابلنسبة أللفاظ م

األداء هبا: يقول الواجد: "وجدت بط فالن، أو قرأت بط فالن كذا" مث يسوق 
 اإلسناد واملنت.

                                                                                                اإلمجاع 
 تعريفه:

 اإلمجاع لغة: العزم واَلتفاق.
واصطالحاً: اتفاق جمتهدي هذه األمة بعد النب صّلى هللا عليه وسّلم على حكم 

 شرعي.



 ؛ وجود خالف ولو من واحد، فال ينعقد معه اإلمجاع.«اتفاق»فخرج بقولنا: 
 م وَل خالفهم.؛ العوام واملقلدون، فال يعتَب وفاقه«جمتهدي»وخرج بقولنا: 
 ؛ إمجاع غريها فال يعتَب.«هذه األمة»وخرج بقولنا: 
؛ اتفاقهم يف عهد النب صّلى هللا عليه «بعد النب صّلى هللا عليه وسّلم»وخرج بقولنا: 

وسّلم فال يعتَب إمجاعاً من حيث كونه دلياًل، ألن الدليل حصل بسنة النب صّلى هللا 
رير، ولذلك إذا قال الصحاِب: كنا نفعل، أو كانوا عليه وسّلم من قول أو فعل أو تق

يفعلون كذا على عهد النب صّلى هللا عليه وسّلم؛ كان مرفوعاً حكماً، َل نقالً 
 لإلمجاع.

؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فال مدخل «على حكم شرعي»وخرج بقولنا: 
 له هنا، إذ البحث يف اإلمجاع كدليل من أدلة الشرع.

  
 

 مجاع يف اللغة يطلق على شيئني:أفادَن املؤلف أن اإل
اَلتفاق، يقال: أمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وهذا َل يتأتى إَل من  -1

 اجلماعة.
العزم املصمم يقال أمجع فالن رأيه على كذا، إذا صمم عزمه عليه وهذا يتأتى من  -2

                                                       الواحد ومن اجلماعة.                          
اتفاق جمتهدي هذه األمة بعد النب صّلى هللا عليه » و يف اَلصطالح عرفه املؤلف قائال:

« يف عصر من العصور »  األوىل أن يضيف يف التعريف عبارة «وسّلم على حكم شرعي
واملراد بقولنا "يف عصر من العصور" اإِلشارة  حىت يكون أدق و أصح و يستقيم املعَن.

إىل اعتبار اإِلمجاع يف أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء يف ذلك عصر الصحابة ومن 
" اتفاق " املراد به:  قوله:                                                           بعدهم.

 وت، والتقرير.واألفعال، والسك اَلحتاد واَلشرتاك يف األقوال
شروط اَلجتهاد و سيأيت التنبيه عليها  اجملتهد هو: كل من توفرت فيه «جمتهدي»قوله: 

 يف ابهبا.وخرج بذلك العوام، وطالب العلم الذين مل يبلغوا درجة اَلجتهاد.



ختلف واحد من اجملتهدين فال  وعَبا بذلك ليشمل مجيع اجملتهدين يف عصر واحد، فلو
إىل  .أي: أن يتفق علماء العصر الذي حدثت فيه احلادثة اليت حتتاجيسمى ذلك إمجاعاً 

 النظر فيها، أما من بلغ درجة اَلجتهاد بعد حدوث احلادثة،
 واحلكم عليها، فال يعتَب من أهل ذلك العصر.

أخرج اتفاق اجملتهدين من أتباع الشرائع السابقة كاليهود والنصارى  «َمةاألُ  هذه»: هقول
 خالفهم. وغريهم، فال يعتد إبمجاعهم وَل

صلى  -أخرج اتفاق اجملتهدين يف حياة النب  «صلى هللا عليه وسلم النب بعد  »: هقول
 ، فإن هذا َل يسمى إمجاعاً؛ ألنه َل إمجاع إَل بعد اجتهاد، وَل-هللا عليه وسلم 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -اجتهاد يف حياة النب 
الشرعي يشرتط أن يكون متعلقاً حبكم  لبيان أن اإلمجاع؛ «على حكم شرعي»قولنا: 

 املكلاف.وخرج بذلك اتفاق اجملتهدين على أمر ليس من أمور الدينشرعي يهم 
 وحنو ذلك. كاَلتفاق على بعض مسائل اللغة، أو احلساب، أو األمور الدنيوية،

 
                                                                               واإلمجاع حجة ألدلة منها:

َذِلَك َجَعْلَناُكْم أُماًة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النااس{ ]البقرة: من قوله تعاىل: }وَكَ  /1
[ فقوله: شهداء على الناس، يشمل الشهادة على أعماهلم وعلى أحكام 143اآلية 

 أعماهلم، والشهيد قوله مقبول.
قوله تعاىل: }فَِإْن تَ َنازَْعُتْم يف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِا َوالراُسوِل{ ]النساء: من اآلية  / 2

 [ دل على أن ما اتفقوا عليه حق.59
 «. َل جتتمع أميت على ضاللة»قوله صّلى هللا عليه وسّلم:  / 3
يكون ابطاًل، فإن  أن نقول: إمجاع األمة على شيء، إما أن يكون حقًّا، وإما أن  / 4

كان حقًّا فهو حجة، وإن كان ابطالً فكيف جيوز أن جتمع هذه األمة اليت هي أكرم 
األمم على هللا منذ عهد نبيها إىل قيام الساعة على أمر ابطل َل يرضى به هللا؟ هذا من 

 أكَب احملال.
 



ها ،  ومن بعدما فرغ املؤلف من تعريف اإلمجاع ، انتقل إىل بيان حجيته مستدَل علي
َ َلُه اهْلَُدى  األدلة على ذلك أيضا: قوله تعاىل: )َوَمْن ُيَشاِقِق الراُسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ َبنيا

 َويَ تاِبْع َغرْيَ َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه َما تَ َوىلا َوُنْصِلِه َجَهناَم َوَساَءْت َمِصريًا( .
: منازعته، وخمالفة ما -صلى هللا عليه وسلم  -وجه الدَللة: أن معَن مشاقة الرسول 

قول أو فعل أو اعتقاد،  جاء به عن ربه، ومعَن سبيل املؤمنني: ما اختاروه ألنفسهم من
املؤمنني، وهذا يدل على وجوب متابعة  وقد توعد اَّللا ابلعقاب على متابعة غري سبيل

 حراماً ملا توعد عليه وملا حسنخمالفتهم، ولو مل تكن خمالفتهم  سبيل املؤمنني، وحترمي
يف الوعيد كما َل  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلمع بينه وبني احملرم وهو: مشاقة الرسول 

ة  حيسن التوعد على اجلمع بني الكفر وأكل اخلبز املباح.وبذلك يكون سبيل املؤمنني ُحجا
 والعمل مبقتضاه. إتباعهجيب 

تُ و من األدلة كذلك  ْم َخرْيَ أُماٍة ُأْخرَِجْت لِلنااِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف قوله تعاىل: )ُكن ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر(  وجه اَلستدَلل: أن اَّللا تعاىل قد أخَب عن خريية هذه األُماة أبهنم َوتَ ن ْ

قوهلم حقاً وصوااب يف  َيمرون بكل معروف، وينهون عن كل منكر، وهذا يقتضي كون
اجتمعوا عليه؛ ألنه لو مل يكن حقاً لكان  واخلريية توجب حقيقة مامجيع األحوال، 

على مشروعية شيء يكون ذلك الشيء معروفاً، وإذا اجتمعوا  ضالًَل، فإذا اجتمعوا
 ُحجة. عدم مشروعية شيء يكون ذلك الشيء منكراً، فيكون إمجاعهم على

                                                                            و هناك أدلة أخرى.....
                      هذا القول األول يف املسألة و هو اختيار مجاهري العلماء وهو الصواب.

ة فقط، أما إمجاع غريهم أما القول الثاين يف املسألة  فريى من  أن إمجاع الصحابة ُحجا
 مذهب كثري من الظاهرية. ذافليس حبجة.وهالتابعني فمن بعدهم 

اِبُقوَن اأْلَواُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر و قد استدلوا أبدلة منها: قوله تعاىل: )َوالسا
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه( .وجه الدَللة: أن هللا قد أثَن على  ُ َعن ْ َوالاِذيَن ات ابَ ُعوُهْم إبِِْحَساٍن َرِضَي اَّللا

والثناء يدل على أن أقواهلم معتَبة، لصدقها يقينا، فدل على  ن الكرمي،الصحابة يف القرآ
ة. أن  اجتماعهم ُحجا



ن اآلية ليست خاصة ابلصحابة، بل هي أب و قد أجاب العلماء على استدَلهلم هذا
املتبعني إبحسان  ولغريهم بدليل قوله: )والذين اتبعوهم( ، فهذا شامل جلميع شاملة هلم

تكون دالة أيضاً على حجية إمجاع  ىل آخر املسلمني، فيلزمهم أنمن بعد الصحابة إ
 عا يف املدح.يغريهم َلشرتاكهم مج

ة مطلقا و هناك قول َثلث يف املسألة يرى وهو مذهب بعض ،أن اإلمجاع ليس حُبجا
.و قد و هذا القول مردود وهو أضعف األقوال اخلوارج، وبعض النظامية، وبعض الشيعة

َياًَن ِلُكلِّ َشْيٍء( ، وقوله:  اأبدلة منهاستدل أصحابه  قوله تعاىل: )َونَ زاْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ
)َما فَ راْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء( .وجه الدَللة: أن اآليتني تفيدان أن الكتاب قد ورد فيه 

ناة، أم حكم كل  اشيء، فال حاجة إىل اإلمجاع، فاملرجع هو الكتاب والسُّ
و قد أجاب العلماء على اإلمجاع فنظراً لعدم احلاجة إليه فال يصلح أن يكون مرجعا.

ُحجة، وذلك ابآلَيت اليت  أبن الكتاب قد بني كل شيء ومما بيانه أن اإلمجاع استدَلهلم
ة بقوله: )وما أاتكم  ذكرَنها ودلات على حجية اإلمجاع، ناة ُحجا وكذلك بنيا أن السُّ

ة الرسول فخذوه ناة بيانت أن اإلمجاع ُحجا  .يف كثري من األحاديث..(وغريها، والسُّ
 

 أنواع اإلمجاع:
 اإلمجاع نوعان: قطعي وظين.

بعدما عرف املؤلف اإلمجاع شرع يف بيان أنواعه و قد قسمه من حيث الدَللة إىل 
إمجاع قويل  /1 إىل قسمني مها: ينقسم اإلمجاع من حيث هوو قسمني :قطعي و ظين.. 

 وإمجاع سكويت /2أو فعلي. 
ه فيدل فعله إَيه على فاألول: أن يصرح كل فرد بقوله يف احلكم اجملمع عليه أو يفعل

 وهذا القسم من اإِلمجاع َل خالف يف حجيته عند القائلني بثبوت اإِلمجاع.جواز عنده.
الباقون عن  والثاين: أن حيصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت

القول به أو فعله أو َل ينكروا على من حصل منه، ومن أمثلته: العول، حكم به عمر يف 
 خالفته مبشورة بعض الصحابة وسكت ابقيهم.



وهذا القسم اختلف فيه فقال قوم إنه إمجاع َل يسوغ العدول عنه وقال قوم إنه ليس 
                                             إبمجاع وَل حجة وقال آخرون إنه حجة وليس إبمجاع.

قطعي: فهذا َل سبيل إىل أن يُعلم إمجاع  : اإلمجاع نوعان »ابن تيمية: قال شيخ اإلسالم
وأما الظين: فهو اإلمجاع اإلقراري واَلستقرائي، أبن يستقرئ .قطعي على خالف النص

يعلم أحداً النصوُص به؛ ألن أقوال العلماء فال جيد يف ذلك خالفاً، أو يشتهر القول وَل 
هذا حجة ظنية َل جيزم اإلنسان بصحتها، فإنه َل جيزم ابنتفاء املخالف، وحيث قطع 

ابنتفاء املخالف فاإلمجاع قطعي، وأما إذا كان يظن عدَمه وَل يقطع به، فهو حجة ظنية، 
ظن، ويُقدم والظين َل يُدفع به النص املعلوم، لكن حُيتج به، ويُقدم على ما هو دونه ابل

عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمىت كان ظنه لدَللة النص أقوى من ظنه بثبوت 
اإلمجاع قّدم دَللة النص، ومىت كان ظنه لإلمجاع أقوى قدم هذا. واملصيب يف نفس 

 .انتهى «األمر واحد
                      فائدة:                                                                          

                                                                            طريق معرفة اإلمجاع :
ابملشافهة إن كان اجملمعون عددا ميكن لقاؤهم كإمجاع الصحابة على قتال مانعي الزكاة أ/

.                                                                                                 
ابلنقل املتواتر إن كانوا عددا َل ميكن لقاؤهم كإمجاع العلماء على جناسة املاء إن تغري ب/

 لونه أو طعمه أو رحيه بنجاسة حتدث فيه .

 فالقطعي: ما يعلم وقوعه من األمة ابلضرورة كاإلمجاع / 1
على وجوب الصلوات اخلمس وحترمي الزىن، وهذا النوع َل أحد ينكر ثبوته وَل كونه 

 حجة، ويكفر خمالفه إذا كان ممن َل جيهله.
 

أن يصرح كل واحد من منها ينبغي أن يتوفر يف هذا اإلمجاع  اشرتط العلماء أمورا
وفق هذا يصرح بعضهم، ويعمل البعض اآلخر على  اجملتهدين حبكم املسألة، أو أن

 أن ينقل هذا القول وهذا التصريح إلينا نقالً متواتراً. و منها.القول املصرح



و من أمثلة هذا اإلمجاع إمجاع األمة على الصلوات اخلمس و صوم شهر رمضان و على 
وجوب احلج إىل بيت هللا احلرام مرة يف العمر على املستطيع و حرمة امليسر و شرب 

ََل يُوَجُد و ليعلم طالب العلم أنه املضطر و أكل حلم اخلنزير....اخلمر و أكل امليتة لغري 
مْجَاِع َنصٌّ َصِحيٌح َمْعُلوٌم ِلأْلُماِة َيُدلُّ   ِإمْجَاٌع َقْطِعيٌّ يُ َناِقُض َنصًّا َصِحيًحا ِإَلا ِإَذا َكاَن َمَع اإْلِ

مْجَاِع، َوِإَذا َخاَلَف  ناِة َعَلى َنْسِخ الناصِّ اْلُمَخاِلِف ِلإْلِ ُّ َنصًّا ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّ مْجَاُع الظاينِّ اإْلِ
َم الناصُّ َعَلْيهِ   .ُقدِّ

 
والظين: ما َل يعلم إَل ابلتتبع واَلستقراء. وقد اختلف العلماء يف إمكان ثبوته،  / 2

العقيدة »وأرجح األقوال يف ذلك رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال يف 
واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصاحل، إذ بعدهم كثر «: »الواسطية

 اه .«. اَلختالف وانتشرت األمة
 

ُكويتُّ، ُحْكِم ئل اليت مل يشر إليها املؤلف ما من املسا مْجَاِع الظاينِِّّ  َوُهَو السُّ ِإْنَكاُر اإْلِ
ُقوُل ِبَطرِيِق اآْلَحاِد   ََل يُوِجُب اْلُكْفَر. ؟ حكمه أنهَواْلَمن ْ

مْجَاِع اْلَقْطِعيِّ َهْل يُوِجُب اْلُكْفَر َأْم ََل؟ أما  اختار املؤلف كفر منكره و  ِإْنَكاُر ُحْكِم اإْلِ
ُن ِإْنَكاَر َسَنٍد قَاِطعٍ  ، ِفيِه َثاَلثَُة َمَذاِهَب: اأْلَواُل: يُوِجُب اْلُكْفَر ُمْطَلًقا ; أِلَنا ِإْنَكارَُه يَ َتَضما

ُن ِإْنَكاَر ِصْدِق الراُسوِل  َنِد اْلَقاِطِع يَ َتَضما اَلُم  -َوِإْنَكاُر السا  ِجَب لِْلُكْفِر.اْلُمو  -َعَلْيِه السا
مجَْ  مْجَاِع لَْيَسْت ُمِفيَدًة لِْلِعْلِم. فَاإْلِ اُع َوالثااين: ََل يُوِجُب اْلُكْفَر ُمْطَلًقا ; أِلَنا َأِدلاَة َأْصِل اإْلِ

َها ََل يُِفيُد اْلَقْطُع. َفاَل َيُكوُن ِإْنَكارُُه ُموِجًبا لِْلُكْفِر.  اْلُمتَ َفرُِّع َعَلي ْ
يِن، َكاْلِعَباَداِت اخْلَْمِس، َكاَن  َوََثلِثُ َها: مْجَاُع يف َأْمِر ِعْلٍم َقْطًعا َكْونُُه ِمَن الدِّ ِإْن َكاَن اإْلِ

 ِإْنَكاُر ُحْكِمِه يُوِجُب اْلُكْفَر َوِإَلا َفاَل.
: )وقد اختلف العلماء يف إمكان ثبوته وأرجح األقوال يف ذلك رأي شيخ اإلسالم هقول

يف العقيدة الواسطية: " واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليه السلف ابن تيمية حيث قال 
 الصاحل إذ بعدهم كثر اَلختالف وانتشرت األمة "(.



هلم و لغريهم من علماء الراجح أن انعقاد اإلمجاع َل ُيتص ابلصحابة لشمول األدلة 
ليس بصحيح و هللا أعلم بل قول  «أرجح األقوال»األمة يف سائر العصور فقوله : 

 مرجوح.
 

واعلم أن األمة َل ميكن أن جتمع على خالف دليل صحيح صريح غري منسوخ، فإهنا َل 
جتمع إَل على حق، وإذا رأيت إمجاعاً تظنه خمالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل 

 غري صحيح، أو غري صريح، أو منسوخاً، أو يف املسألة خالف مل تعلمه.
 

ألن عدم  يشرتط يف اإلمجاع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك اإلمجاع
املستند من دليل أو أمارة حيتمل عدم الوصول إىل احلق مما يؤدي إىل جواز اخلطأ، فقلنا: 

 إنه َل بد من مستند لإلمجاع؛ سداً هلذا اَلحتمال.
  دليالً قطعياً من الكتاب والسنةجيوز أن يكون مستند اإلمجاع و ليعلم طالب العلم أنه 

 .كذلك جيوز استناد اإلمجاع على دليل ظين وَل فرق
و خالصة ما ذكره املؤلف يف هذا املبحث أن الدليل إما أن يكون صحيحا و إما أن 

أو َنسخا  يكون ضعيفا و الدليل الصحيح إما أن يكون صرحيا يف دَللته أو غري صريح
 على دليل صحيح فال ميكن هلا أن جتمع على دليل ،فاألمة َل جتمع إَل أو منسوخا

جتمع األمة على خمالفة دليل  ضعيف ُيالف يف دَللته دليال آخر صحيحا و كذلك َل
على صحيح صريح يف دَللته و إذا وجدَن إمجاعا ُيالف دليال صحيحا فال بد أن دَللته 

ستنباط. و أيضا َل حلكم الشرعي غري صرحية بل ظنية حتتمل عدة أوجه للتعليل و اَلا
 جتمع األمة على العمل حبديث منسوخ يف دَللته و ترتك العمل حبديث َنسخ لألول.

 
 شروط اإلمجاع:

 لإلمجاع شروط منها:
أن يثبت بطريق صحيح، أبن يكون إما مشهوراً بني العلماء أو َنقله ثقة واسع  - 1

 اَلطالع.



إمجاع، ألن األقوال َل تبطل أن َل يسبقه خالف مستقر، فإن سبقه ذلك فال  - 2
 مبوت قائليها.

فاإلمجاع َل يرفع اخلالف السابق، وإمنا مينع من حدوث خالف، هذا هو القول الراجح 
لقوة مأخذه، وقيل: َل يشرتط ذلك فيصح أن ينعقد يف العصر الثاين على أحد األقوال 

اض عصر السابقة،ويكون حجة على من بعده، وَل يشرتط على رأي اجلمهور انقر 
اجملمعني فينعقد اإلمجاع من أهله مبجرد اتفاقهم، وَل جيوز هلم وَل لغريهم خمالفته بعد، 

ألن األدلة على أن اإلمجاع حجة ليس فيها اشرتاط انقراض العصر، وألن اإلمجاع 
 حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟

 
اإلمجاع ، و هذه  عقد املؤلف هذا الباب لبيان الشروط اليت وضعها العلماء لصحة

 .الشروط منها املتفق عليها فيما بينهم و منها املختلف فيها
أن يثبت بطريق صحيح، أبن يكون إما مشهوراً بني العلماء أو  و قوله يف الشرط األول :

يف حجية اإلمجاع أن يبلغ عدد اجملمعني حد  مل يشرتط املؤلفَنقله ثقة واسع اَلطالع.
ألن أدلة حجية  األصولينيو هذا القول هو الراجح خالفا ملن اشرتط ذلك من  التواتر

مطلقة، وبناء عليه: فإنه مهما كان عدد اجملمعني  اإلمجاع من الكتاب والسنة وردت
أنقص من عدد التواتر صدق عليهم لفظ " املؤمنني " ولفظ " األمة "، فإذا قالوا قوَلً  

؛ صيانة هلم عن اَلتفاق إتباعهماحلق قطعاً، فيجب  كانت احلجة يف قوهلم، ألهنم على
 قول املؤلف :و                                                            على اخلطأ.

يف   يف اجملتهدين فهي شرطو قد عرفنا العدالة فيما سبق ،أي عدَل  «َنقله ثقة »
الفاسق يف اإلمجاع مطلقاً، سواء  َل يقبل قول اجملتهد كما ، فو شرط يف َنقليه اإلمجاع

سق الك َل يقبل قول الناقل الفذفككان فسقه من جهة اَلعتقاد، أو من جهة الفعل؛
لقوله تعاىل: )وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُماًة َوَسطًا(، حيث إن هللا تعاىل جعل هذه األمة  لإلمجاع

، والوسط هو العدل، شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به؛ لكوهنم عدوَلً 
فلما مل يكن الفاسق متصفاً ابلعدالة؛ مل جيز أن يكون من الشهداء على الناس، فال يُعتد 

أن َل يكون   «ثقة» قول املؤلف يف الناقل من يفهم و و َل يف نقله . بقوله يف اإلمجاع



  .و هللا أعلمو هذا قيد َلبد منه  متساهال يف نقل اإلمجاع كذلك
َل يسبقه خالف مستقر، فإن سبقه ذلك فال إمجاع، ألن األقوال َل تبطل أن » قوله:

بل الصواب أن ، هذا الذي اختاره املؤلف قول مرجوح و هللا أعلم  .«مبوت قائليها
ألن أدلة سواء سبقه خالف مستقر أم مل يسبقه ،و رجحنا هذا القول  اإلمجاع ينعقد

جمتهدي العصر سواء سبقه اختالف حجية اإلمجاع قد دلت على حجية أي إمجاع من 
يف العصر الذي سبقه أو مل يسبقه شيء، فاتفاق علماء العصر املتأخر على أحد قويل 

.وألنه اتفاق بعد اختالف، كما إتباعهعلماء العصر املتقدم يعتَب سبيل املؤمنني فيجب 
اَلتفاق لو اختلفوا أنفسهم يف عصرهم يف حكم معني، مث اتفقوا عليه بعد ذلك، فيقطع 

 اَلختالف، فيكون إمجاعاً.
قوله تعاىل: )فَِإْن  و من األدلة اليت استدل هبا أصحاب القول األول الذي اختاره الشيخ

(تَ َنازَْعُتْم يف شَ  .وجه الدَللة: أن اَّللا أوجب الرد إىل اَّللا تعاىل عند ْيٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِا
خالف مقتضى  ثاين: للزم الرد إىل اإلمجاع، وهوالتنازع.فلو جوزَن انعقاد اإلمجاع ال

 اآلية.
 الرد إىل اَّللا تعاىل مشروط بوجود التنازع، فإذا حصل أن هذا اَلستدَللو اجلواب على 

إن الرد إىل اإلمجاع هو رد  اإلمجاع زال وجوب الرد إىل اَّللا لزوال شرطه وهو: التنازع، مث
على هذا احلكم أو ذاك استناداً إىل كتاب اَّللا أو ُسناة  اتفقواإىل اَّللا تعاىل؛ ألن اجملمعني 

 املفهوم منهما. رسوله، أو
إمجاع منهم على  شرعي هو ماة يف حكملألُ  املستقر ختالفاَلن و من أدلتهم كذلك أ

 قول كان إذا أداى إليه اجتهاد جمتهد، فلو جاز اإلمجاع بعده امتنع جواز األخذ أبي
 أمجعوا عليه فيلزم منه: رفع ما أمجعوا عليه أوَلً،وهو ابطل. األخذ بغري ما

اإلمجاع األول كان مشروطا بعدم اَلتفاق على واحد،  و اجلواب على هذا الدليل أن
 شرطه. اتفقوا زال شرط اإلمجاع األول، فزال اإلمجاع األول بزوال فلما

فينعقد اإلمجاع من أهله وَل يشرتط على رأي اجلمهور انقراض عصر اجملمعني » قوله:
هذا القول هو املختار يف  «.....مبجرد اتفاقهم، وَل جيوز هلم وَل لغريهم خمالفته بعد

 علماء منهم األئمة الثالثة: " أبو حنيفة،لهو مذهب مجهور ا و املسألة



وبعض احلنابلة كأِب  ومالك، والشافعي " وأكثر أتباعهم، وهو ورواية عن اإلمام أمحد
وبناء على ذلك فإنه لو اتفق مجيع جمتهدي  وغريه، وهو اختيار بعض املعتزلة.اخلطاب 

اإلمجاع  شرعي ملسألة معينة: ولو يف حلظة واحدة مهما قصرت  انعقد األُماة على حكم
ة حترم خمالفته على اجملمعني وعلى غريهم  .وأصبح ُحجا

ناة يفأل ة مبجرد اتفاق حجية اإلمجاع  توجب أ ن األدلة من الكتاب والسُّ ن اإلمجاع ُحجا
 ؛ حيث إن احلجية ترتتب على نفسكما ذكرَن هذا   العصر الواحد ولو يف حلظة جمتهدي

دليل عليه، وما َل دليل  ؛ ألن اَلتفاق مناط العصمة، فاشرتاط انقراض العصر َلقاَلتفا
 عليه فال يعتد به.

 أواخر عصر الصحابة الصحابة يفالتابعني كانوا حيتجون إبمجاع و من األدلة كذلك أن 
 إبمجاعهم مع وجودهم قد وقع، ومل ينكره أحد، فعلم أن شرط واَلحتجاج

 اَلنقراض غري معتَب، فلو كان اَلنقراض شرطا ملا احتج التابعون
 إبمجاع الصحابة؛ ألنه مل يكن قد زم لفقد شرطه.

وعدم حتققه،  اعن اشرتاط انقراض العصر يؤدي إىل تعذر اإلمجأو من األدلة أيضا 
ة متبعة، وكل شرط أدى إىل إبطال املشروط املتفق  وامتناع انعقاده مطلقا مع كونه ُحجا

 ...إىل غري ذلك من األدلة.على حتققه كان ابطالً 
أما املذهب الثاين يف املسألة فريى اشرتاط انقراض أهل العصر لصحة اإلمجاع سواء كان 

َل يسمى اَلتفاق  صر الصحابة أو غريهم، أي:يف ع  صرحيا أو سكوتياهذا اإلمجاع 
هو رواية ظاهرة لإلمام أمحد، وهو اختيار بعض الشافعية  و إمجاعا إَل بعد موت اجملمعني.

عقيل، واحللواين،  فورك، وسليم الرازي، وبعض احلنابلة كأِب يعلى، وتلميذه ابن كابن
 .وبعض املعتزلة

ة قبل انقراض و قد استدلوا هم كذلك أبدلة منها  أنه لو كان اتفاق اجملتهدين ُحجا
وهذا خمالف إلمجاع  العصر َلمتنع رجوع اجملتهد عن اجتهاده؛ إذا ظهر له أنه أخطأ فيه،

اجملتهد عند ظهور الدليل املوجب لذلك،  العلماء؛ حيث أمجعوا على وجوب رجوع
ة فبطل كون اَلتفاق قبل  .اَلنقراض ُحجا

 ن العلماء قد أمجعوا على وجوب رجوع اجملتهد عند ظهورأجاب اجلمهور عليهم أ



جيوز ألي جمتهد أن  موجبه إذا كان اَلجتهاد انفرادَيً، أما إذا كان اَلجتهاد مجاعياً، فال
فيكون هذا املوجب مؤول، أو منسوخ، فلم  يرجع عن اجتهاده، ولو ظهر له موجب،

 ن مقابله، أو أتويله.يكن موجبا للرجوع؛ألن اإلمجاع قاطع، فيدل على بطال
 

وإذا قال بعض اجملتهدين قوَلً أو فعل فعاًل، واشتهر ذلك بني أهل اَلجتهاد، ومل 
ينكروه مع قدرهتم على اإلنكار، فقيل: يكون إمجاعاً، وقيل: يكون حجة َل إمجاعاً، 

وقيل: ليس إبمجاع وَل حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل اإلنكار فهو إمجاع؛ ألن استمرار 
سكوهتم إىل اَلنقراض مع قدرهتم على اإلنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب 

 األقوال.

                                  :فيتحصل من كالم املؤلف أن يف هذه املسألة أربعة أقوال
و هذا ما رآه الشيخ أقرب األقوال.                                                                                      إن انقرضوا قبل اإلنكار فهو إمجاع القول األول:

:يكون إمجاعا.                                                                                       القول الثاين
إمجاعا.                                                                                 : يكون حجة َل القول الثالث

 .:ليس إبمجاع و َل حجةالقول الرابع

 القياس
 تعريفه:

 القياس لغة: التقدير واملساواة.
 واصطالحاً: تسوية فرع أبصل يف حكم لعلاة جامعة بينهما.

 
هذا الباب للنوع الرابع من أنواع األدلة اإلمجالية، فأول األدلة اإلمجالية:  املؤلف عقد

                                              الكتاب، مث السنة، مث اإلمجاع، مث القياس.
والقياس مصدر قاس اجلرح إذا سَبه ليعرف غوره، ومنه قول الشاعر: إذا قاسها اآلسي 

غثيثتها وازداد َوْهًيا ُهُزوُمها يصف الشاعر طعنًة، )إذا قاسها اآلسي( النِّطَاسيُّ أدبرت 
 أي: أدخل فيها املسبار ليعرَف َغْورََها.



َي كذلك  يف اللَُّغةِ القياس و  : تَ ْقِديُر َشْيٍء َعَلى ِمثَاِل َشْيٍء آَخَر، َوَتْسوِيَ ُتُه ِبِه، َوِلَذِلَك مسُِّ
ُر ِبِه النَِّعاُل ِمْقَياًسا، َويُ َقاُل: ُفاَلٌن ََل يُ َقاُس ِبُفاَلٍن، َأْي: ََل اْلِمْكَياُل ِمْقَياًسا، َوَما  يُ َقدا

 ُيَساِويِه.
ْيَء، ِإَذا اْعَتََبْتُُه، َأِقيُسُه قَ ْيًسا َوِقَياًسا، ومنه قيس الرأي،  َوِقيَل: ُهَو َمْصَدُر ِقْسُت الشا

 َرْأيِه.ومسي امرؤ اْلَقْيِس َِلْعِتَباِر اأْلُُموِر بِ 
َحاِح"، َواْبُن َأِب اْلبَ َقاِء ِفيِه لَُغًة ِبَضمِّ اْلَقاِف، يُ َقاُل: ُقْسُته َأُقوُسُه  َوذََكَر َصاِحُب "الصِّ

 َقوًسا؛ ُهَو َعَلى اللَُّغِة اأْلُوىَل ِمْن َذَواِت اْلَياِء، َوَعَلى اللَُّغِة الثاانَِيِة ِمْن َذَواِت اْلَواِو.
تلفت تعاريف األصوليني له                                               و يف اَلصطالح  اخ

 : ِإْدرَاُج ُخُصوٍص يف ُعُموٍم.ِقيلَ ف
 : ِإحْلَاُق اْلَمْسُكوِت َعْنُه اِبْلَمْنطُوِق ِبِه.ِقيلَ وَ 
َفِق َعَلْيِه.ِقيلَ وَ   : ِإحْلَاُق اْلُمْختَ َلِف ِفيِه اِبْلُمت ا
َباُط ِقيلَ وَ  .: اْسِتن ْ  اخْلَِفيِّ ِمَن اجْلَِليِّ
 : مَحُْل اْلَفْرِع َعَلى اأْلَْصِل بِبَ ْعِض َأْوَصاِف اأْلَْصِل.ِقيلَ وَ 
 : "اجْلَْمُع َبنْيَ الناِظريَْيِن"، َوِإْجَراُء ُحْكِم َأَحِدمِهَا َعَلى اآْلَخِر.ِقيلَ وَ 
.ِقيلَ وَ   : َبْذُل اجْلُْهِد يف طََلِب احْلَقِّ
ْيِء َعَلى َغرْيِِه، َوِإْجَراُء ُحْكِمِه َعَلْيِه.: مَحُْل ِقيلَ وَ   الشا
َبِه.ِقيلَ وَ  ْيِء يف بَ ْعِض َأْحَكاِمِه، ِبَضْرٍب ِمَن الشا ْيِء َعَلى الشا  : مَحُْل الشا

 .َوَعَلى ُكلِّ َحدٍّ ِمْن َهِذِه احْلُُدوِد اْعرِتَاَضاتٌ 
 حكم جلامع بينهما كإحلاق إحلاق فرع أبصل يف» و من أحسن التعاريف للقياس قولنا:

األرز ابلَب يف حترمي الراب جلامع هو الكيل عند احلنابلة واَلقتيات واَلدخار عند املالكية 
 «.والطعم عند الشافعية

هو محل معلوم على معلوم، ملساواته له يف علة » قال الشيخ حممد ولد ددو الشنقيطي:
 حكمه عند احلامل.

إحلاقه، واملعلوم: هو ما ُعرف عيُنه، واملقصود هنا: وُجِهل فقولنا: ]محل معلوم[ أي: 
 حكمه، ألن ما جاء النص حبكمه َل حُيتاج إىل محله على غريه.



 ]على معلوم[ أي: معلوم العني، معلوم احلكم، وهو األصل.
 ]ملساواته له[ أي: ملوافقته له.

يف املعلالت، فالتعبدَيت ]يف علة حكمه[ أي: يف حتقق العلة فيهما معاً، فال قياَس إَل 
 احملضة َل قياس فيها.

 ]يف علة حكمه[ سواء كانت تلك العلُة نصياًة أو استنباطياًة.
]عند احلامل[ أي: عند الذي قاس، ليدخل يف ذلك: القياس الفاسد، فإن الفرَع َل 

يساوي األصَل فيه يف علة حكمه عند مجهور الناس، وإمنا يساويه عند احلامل وحده، 
 .انتهى«مع ذلك ُيسمى قياساً، وإن كان فاسداً و 

 تسوية فرع أبصل يف حكم لعلاة جامعة بينهما. قوله:
 أي: إحلاق جمهول احلكم، معروف العني.  (فرع تسوية)قال: 

 أي: معروف احلكم والعني معاً. (صلأب ) 
 . (األصل)، واملقيس عليه ُيسمى عرفًا ب  (الفرع)واملقيس، يسمى عرفًا ب

 وهذا هو وجه الرد، أي: إحلاقه به إمنا هو يف احلكم. (احلكميف )
 أي: بسبب مجع العلة هلما، فالعلة جتمعهما معًا. (جامعة بينهمابعلة ) 

وهذا التعريف جامع لألركان األربعة، اليت هي أركان القياس، وهي: الفرع، واألصل، 
 وحكم األصل، والعلة اجلامعة.

 يف اَلصطالح. -أيضاً - جلامع()الوصف اوهذه العلة تسمى ب  

 
 فالفرع: املقيس.

 
 هو احملل املطلوب إحلاقه ابألصل كالنبيذ 

 
 واألصل: املقيس عليه.

 
 .يف احلكم املطلوب إحلاق الفرع بهالذي ثبت حكمه و هو احملل 



 .يف احلكم الفرع به تسويةهو احملل املطلوب  و إن شئت فقل:
 .تعدية حكمه إىل الفرع  املطلوب احمللهو  و إن شئت فقل: 

يف احلرمة لعلة اإلسكار.فاخلمر هنا هو األصل املقيس عليه و  اخلمر أحلق به النبيذمثاله:
 النبيذ كما أسلفنا هو الفرع .

 
واحلكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو حترمي، أو صحة، أو فساد، أو 

 غريها.
 

 .النبيذفاحلكم يف املثال السابق هو حترمي شرب  
 

 والعلة: املعَن الذي ثبت بسببه حكم األصل، وهذه األربعة أركان القياس، 
 

الوصف الذي بين عليه حكم األصل وبناء على  املعَن أي هي أن العلة أفادَن املؤلف
فاإلسكار يف النبيذ هو العلة اليت بين عليها  وجوده يف الفرع يسوى ابألصل يف حكمه

حكم األصل الذي هو حترمي شرب اخلمر و بناء على وجوده يف الفرع الذي هو النبيذ 
 . يسوى ابألصل يف حكمه فينتج حترمي شرب النبيذ

والعلة أعظم أركان القياس .والفرق بني احلكمة والعلة أن : احلكمة هي : املصلحة اليت 
حتقيقها بتشريعه احلكم .والعلة هي : الوصف الظاهر املنضبط الذي بين قصد الشارع 

عليه احلكم ، وربط به وجودا وعدما .والعلة مظنة لتحقيق احلكمة . تسمي احلكمة : 
 املثنة ، كما تسمي العلة : املناط ، والسبب ، واألمارة .

 .«وهذه األربعة أركان القياس»:قال 
 :نعيدها ابختصارالقياس َلبد فيه من أربعة أركان  أفادَن املؤلف أن

 .أصل مقيس عليه، وهو احملل الذي ثبت حكمه وأحلق به غريه  -1
 .فرع ملحق ابألصل، وهو: احملل املطلوب إحلاقه بغريه يف احلكم -2
علة جتمع بني األصل والفرع، وهي املعَن املشرتك بني األصل والفرع املقتضي  -3

 .إثبات احلكم 



احلكم الثابت لألصل املقيس عليه؛ وهو األمر املقصود إحلاق الفرع ابألصل فيه   -4
 كالقصاص أثبت يف القتل ابملثقل إحلاقاً له ابلقتل ابحملدد.

 
والقياس أحد األدلة اليت تثبت هبا األحكام الشرعية.وقد دل على اعتباره دليالً شرعيًّا 

 الكتاب:الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة 
ُ الاِذي أَنْ َزَل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِّ َواْلِميَزان{ ]الشورى: من اآلية  - 1 [ 17قوله تعاىل: }اَّللا

 وامليزان ما توزن به األمور ويقايس به بينها.
ُ الاِذي 104قوله تعاىل: }َكَما َبَدْأََن َأواَل َخْلٍق نُِعيُده{ ]اَلنبياء: من اآلية  - 2 [ }َواَّللا

َنا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوهِتَا َكَذِلَك أَ  ْرَسَل الرََِّيَح فَ تُِثرُي َسَحاابً َفُسْقَناُه ِإىَل بَ َلٍد َميٍِّت فََأْحيَ ي ْ
[ فشّبه هللا تعاىل إعادة اخللق اببتدائه، وشبه إحياء األموات إبحياء 9النُُّشوُر{ ]فاطر:

                                                                           األرض، وهذا هو القياس.
 ومن أدلة السنة:

أرأيِت لو  »قوله صّلى هللا عليه وسّلم ملن سألته عن الصيام عن أمها بعد موهتا:  - 1
فصومي عن »؟ قالت: نعم. قال: «كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها

 «.أمك
 عليه وسّلم فقال: َي رسول هللا! ولد يل غالم أسود! أن رجالً أتى النب صّلى هللا - 2

هل فيها »؟ قال: محر، قال: «ما ألواهنا»؟ قال: نعم، قال: «هل لك من إبل»فقال: 
فلعل ابنك »؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: «فأىن ذلك»؟ قال: نعم، قال: «من أورق

 «.هذا نزعه عرق
ة دليل على القياس ملا فيها من اعتبار وهكذا مجيع األمثال الواردة يف الكتاب والسن

 الشيء بنظريه.
ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف كتابه  إىل أِب موسى 

األشعري يف القضاء قال: مث الفهم الفهم فيما أدىل عليك، مما ورد عليك مما ليس يف 
ل، مث اعمد فيما ترى إىل أحبها قرآن وَل سنة، مث قايس األمور عندك، واعرف األمثا

 إىل هللا، وأشبهها ابحلق.
 قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء ابلقبول.



وحكى املزين أن الفقهاء من عصر الصحابة إىل يومه أمجعوا على أن نظري احلق حق 
 ونظري الباطل ابطل، واستعملوا املقاييس يف الفقه يف مجيع األحكام.

 
، انتقل إىل بيان حجيته مستدَل ابلكتاب ف املؤلف القياس و ذكر أركانه بعدما عر 

 والسنة وأقوال الصحابة.
 كثرية جدا يصعب حصرها و سنذكر طرفا منها:  على اعتباره دليالً شرعيًّا األدلة و

قوله تعاىل: }فاعتَبوا َي أوىل األبصار{ واَلعتبار من العبور وهو اَلنتقال من شيء /1
 والقياس فيه انتقال ابحلكم من األصل إىل الفرع فيكون مأموراً به.إىل آخر 

تصويب النب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ رضي هللا عنه حني قال: إنه جيتهد حيث َل   /2
 .إن ثبت احلديث كتاب وَل سنة فإن اَلجتهاد حيث َل نص يكون ابإلحلاق ابملنصوص

سألته عن احلج عن الوالدين "أرأيت لو  قوله صلى هللا عليه وسلم للخثعميه حني  /3
كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين هللا أحق أن يقضى" 

 فهو تنبيه منه صلى هللا عليه وسلم على قياس دين اخللق.
قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر حني سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو  /4

   بلة على املضمضة.َتضمضت فهو قياس للق
 

 شروط القياس:
 للقياس شروط منها:

أن َل يصادم دليالً أقوى منه، فال اعتبار بقياس يصادم النص أو اإلمجاع أو أقوال  - 1
فاسد »الصحابة إذا قلنا: قول الصحاِب حجة، ويسمى القياس املصادم ملا ذكر: 

 «.اَلعتبار
نفسها بغري ويل قياساً على صحة بيعها  مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج املرأة الرشيدة

 ماهلا بغري ويل.
َل نكاح »فهذا قياس فاسد اَلعتبار ملصادمته النص، وهو قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 

 «.إَل بويل
 



منه كآية من كتاب هللا  أقوىمقصود املؤلف من الشرط األول عدم خمالفة القياس لدليل 
 .أو حديث نبوي صحيح أو إمجاع أو غري ذلك

 لإلمام الشوكاين كالم مفيد جيمل فيه شروط األصل فيقول :و 
 الشروط اْلُمْعَتََبَُة يف اأْلَْصِل: »

 اأْلَْصِل. َوََل َيُكوُن اْلِقَياُس َصِحيًحا ِإَلا ِبُشُروٍط اْثيَنْ َعَشَر، ََل بُدا ِمِن اْعِتَبارَِها يف 
 اأْلَواُل:

 ًتا.َأْن َيُكوَن احْلُْكُم الاِذي أُرِيَد تَ ْعِديَ ُتُه ِإىَل اْلَفْرِع، ََثبًِتا يف اأْلَْصِل، فَِإناُه َلْو مَلْ َيُكْن ََثبِ 
 ِفيِه أبَِْن مَلْ ُيْشرَْع ِفيِه ُحْكٌم اْبِتَداًء، أو شرع ونسخ ومل ميكن بناء الفرع عليه.

 الثاين:
يكن احْلُْكُم الثااِبُت يف اأْلَْصِل َشْرِعيًّا، فَ َلْو َكاَن َعْقِليًّا َأْو لَُغِوَيًّ مَلْ َيِصحا اْلِقَياُس َعَلْيِه؛ أن 

. ْرِعيِّ َا ُهَو يف اْلِقَياِس الشا  أِلَنا حَبْثَ َنا ِإمنا
 ، ْفِي اأْلَْصِليِّ ْرِع؟َواْختَ َلُفوا: َهْل يَ ثْ ُبُت اْلِقَياُس َعَلى الن ا  َوُهَو َما َكاَن قَ ْبَل الشا

، َجواَز اْلِقَياَس َعَلْيِه، َوَمْن قَاَل: ِإناُه لَْيسَ  ْرِعيِّ ُحْكٌم َشْرِعيٌّ  َفَمْن قَاَل: ِإنا نَ ْفَي احْلُْكِم الشا
 حبُْكٍم َشْرِعيٍّ مَلْ جُيَوِِّز اْلِقَياَس َعَلْيِه.

 الثااِلُث:
ِإىَل َمْعرِفَِتِه مَسِْعياًة؛ أِلَنا َما مَلْ َتُكْن َطرِيُقُه مَسِْعياًة ََل َيُكوُن ُحْكًما َشْرِعيًّا، َأْن َيُكوَن الطارِيُق 

ْقِبيَح العقلني، َل عند من يثبتها.  َوَهَذا ِعْنَد َمْن يَ ْنِفي التاْحِسنَي َوالت ا
 الرااِبُع:

، َوُهَو  ناُة. َوَهْل جَيُوُز اْلِقَياُس َعَلى احْلُْكِم َأْن َيُكوَن احْلُْكُم ََثبًِتا اِبلناصِّ اْلِكَتاُب َأِو السُّ
 الثااِبِت مبَْفُهوِم اْلُمَوافَ َقِة َأِو اْلُمَخاَلَفِة.

: مَلْ يَ تَ َعراُضوا َلُه، َويَ تاِجُه َأْن يُ َقاَل: ِإْن قُ ْلَنا ِإنا ُحْكَمُهَما "ُحْكُم"* النُّْطِق  قَاَل الزارَْكِشيُّ
 .ىِس "فَ يَ ْلَحُق" ِبِه. انْ تَ هَ اِضٌح، َوِإْن قُ ْلَنا: َكاْلِقَيافَ وَ 

ْرِعياَة، َوالظااِهُر: أَناُه جَيُوُز اْلِقَياُس َعَلْيِهَما ِعْنَد َمْن أَثْ بَ تَ ُهَما؛ أِلَناُه يُ ْثِبُت هِبَِما اأْلَْحَكاَم الشا 
 َكَما يُ ْثِبتُ ُهَما اِبْلَمْنطُوِق.



ْمَعاينِّ َوَأماا َما ثَ َبتَ  ، َواْبُن السا ريَاِزيُّ ْيُخ أَبُو ِإْسَحاَق الشِّ مْجَاِع، َفِفيِه َوْجَهاِن: قَاَل الشا  اِبإْلِ
اِفِعيِّ َوالثااين َعَدُم اجْلََواِز َما ملَْ  ُهَما اجْلََواُز َوَحَكاُه اْبُن بَ ْرَهاَن َعْن مُجُْهوِر َأْصَحاِب الشا  َأَصحُّ

مْجَاَع يُ ْعَرِف الناصُّ ا : َوَهَذا لَْيَس ِبَصِحيٍح؛ أِلَنا اإْلِ ْمَعاينِّ لاِذي َأمْجَُعوا أِلَْجِلِه قَاَل اْبُن السا
، َجاَز َعَلى  ، فَِإَذا َجاَز اْلِقَياُس َعَلى الثااِبِت اِبلناصِّ َأْصٌل يف ِإثْ َباِت اأْلَْحَكاِم، َكالناصِّ

مْجَاِع.  الثااِبِت اِبإْلِ
 اخلامس:

 َل يكون األصل اْلَمِقيِس َعَلْيِه فَ ْرًعا أِلَْصٍل آَخَر، َوِإلَْيِه َذَهَب اجْلُْمُهوُر.أن 
 َوَخاَلَف يف َذِلَك بَ ْعُض احْلََنابَِلِة، َواْلُمْعَتزَِلِة فََأَجاُزوُه.

نْيِ ِإِن احتاََدْت َكاَن ِذْكُر اأْلَْصِل َواْحَتجا اجْلُْمُهوُر َعَلى اْلَمْنِع؛ أبَِنا اْلِعلاَة اجْلَاِمَعَة َبنْيَ اْلِقَياسَ 
الثااين َتْطوِياًل ِباَل فَاِئَدٍة، فَ ُيْستَ ْغََن َعْنُه ِبِقَياِس اْلَفْرِع الثااين َعَلى اأْلَْصِل اأْلَواِل، َوِإِن 

 احْلُْكِم.ينعقد القياس الثاين، لعدم اْشرِتَاِك اأْلَْصِل َواْلَفْرِع يف ِعلاِة  اختلفت مل
: ريَاِزيُّ َهِذِه اْلَمْسأََلَة ِإىَل ِقْسَمنْيِ ْيُخ أَبُو ِإْسَحاَق الشِّ َم الشا  َوَقسا

َبَط ِمَن الثااِبِت اِبْلِقَياِس نَ ْفُس اْلَمْعََن، الاِذي ثَ َبَت ِبِه، َويُ َقاُس َعَلْيِه  َأَحُدمُهَا: َأْن ُيْستَ ن ْ
 يف َجَوازِِه. َغرْيُُه، قَاَل: َوَهَذا ََل ِخاَلفَ 

َبَط ِمْنُه َمْعًَن َغرْيُ اْلَمْعََن الاِذي ِقيَس ِبِه َعَلى َغرْيِِه، َويُ َقاُس َغرْيُُه َعَلْيهِ  . َوالثااين: َأْن ُيْستَ ن ْ
 قَاَل: َوَهَذا ِفيِه َوْجَهاِن:

: اجْلََواُز.  َأَحُدمُهَا: َوِبِه قَاَل أَبُو َعْبِد اَّللِا اْلَبْصِريُّ
ي ِإىَل ِإثْ َباِت َوالثا  : اْلَمْنُع، َوُهَو الاِذي َيِصحُّ "ِعْنِدي" اآْلَن؛ أِلَناُه يُ َؤدِّ اين: َوِبِه قَاَل اْلَكْرِخيُّ

َحُه يف "اْلَقَواِطِع"، َومَلْ َيْذُكِر  ُحْكٍم يف اْلَفْرِع ِبَغرْيِ ِعلاِة اأْلَْصِل، َوَذِلَك ََل جَيُوُز، وََكَذا َصحا
  َغرْيَُه.اْلَغَزايلُّ 

اِدُس:  السا
َأْن ََل َيُكوَن َدلِيُل ُحْكِم اأْلَْصِل َشاِماًل حِلُْكِم اْلَفْرِع، َأماا َلْو َكاَن َشاِماًل َلُه، َخَرَج َعْن َكْونِِه 

ْصِل، َوأِلَناُه ََل فَ ْرًعا، وََكاَن اْلِقَياُس َضائًِعا، خِلُُلوِِّه َعِن اْلَفاِئَدِة اِبَِلْسِتْغَناِء َعْنُه ِبَدلِيِل اأْلَ 
 َيُكوُن َجْعُل َأَحِدمِهَا َأْصاًل َواآْلَخِر فَ ْرًعا َأْوىَل ِمَن اْلَعْكِس.

اِبُع:  السا



َفًقا َعَلْيِه؛ أِلَناُه َلْو َكاَن خُمْتَ َلًفا ِفيِه اْحِتيَج ِإىَل ِإثْ َباتِِه أَ  واًَل، َأْن َيُكوَن احْلُْكُم يف اأْلَْصِل ُمت ا
 مَجَاَعٌة اْلِقَياَس َعَلى اأْلَْصِل اْلُمْختَ َلِف ِفيِه؛ أِلَنا اْلِقَياَس يف نَ ْفِسِه ََل ُيْشرَتَُط اَِلتَِّفاُق َوَجوازَ 

ِك ِبِه، َفُسُقوُط َذِلَك يف رُْكٍن ِمْن َأرَْكانِِه َأْوىَل.  َعَلْيِه يف َجَواِز التاَمسُّ
َعَلى اأْلَْصِل، َفَشَرَط بَ ْعُضُهْم َأْن يَ تاِفَق َعَلْيِه اخْلَْصَماِن فَ َقْط،  َواْختَ َلُفوا يف َكْيِفياِة اَِلتَِّفاقِ 

 لِيَ ْنَضِبَط فَاِئَدُة اْلُمَناَظَرِة.
 َوَشَرَط آَخُروَن َأْن يَ تاِفَق َعَلْيِه اأْلُماُة.

تَ َهى" َأنا  : َوالصاِحيُح اأْلَواُل. َواْخَتاَر يف "اْلُمن ْ  اْلُمْعرَتَِض ِإْن َكاَن ُمَقلًِّدا مَلْ قَاَل الزارَْكِشيُّ
مْجَاَع؛  مْجَاَع؛ ِإْذ لَْيَس لَُه َمْنُع َما ثَ َبَت َمْذَهًبا َلُه، َوِإْن َكاَن جُمَْتِهًدا اْشرَتََط اإْلِ أِلَناُه َيْشرَتِِط اإْلِ

 ، َوََل َمْنُصوًصا َعَلْيِه َجاَز َأْن مَيْنَ َعُه.لَْيَس ُمْقَتِدًَي إبَِِماٍم، فَِإَذا مَلْ َيُكِن احْلُْكُم جُمَْمًعا َعَلْيهِ 
 الثااِمُن:

ٍب، َوَذِلَك ِإَذا ات اَفَقا َعَلى ِإثْ َباِت احْلُْكِم يف  َأْن ََل َيُكوَن ُحْكُم اأْلَْصِل َذا ِقَياٍس ُمرَكا
ُهَما َأْن  ِبِعلاٍة" "َوِعْنَد اآْلَخرِ  اأْلَْصِل، َوَلِكناُه ُمَعلاٌل ِعْنَد َأَحِدمِهَا ِبِعلاةٍ  ُأْخَرى َيْصُلُح ُكلٌّ ِمن ْ

ُب اأْلَْصِل، "َوِإِن ات ا  َِلْخِتاَلِفِهْم يف  َفَقا َعَلى ِعلاِة اأْلَْصلِ َيُكوَن ِعلاًة، َوَهَذا يُ َقاُل لَُه: ُمرَكا
ُب اْلَوْصِف، اْلَوْصِف، َوَلِكْن َمَنَع َأَحُدمُهَا َوُجوَدَها يف اْلَفْرِع، َوَهَذا  نَ ْفسِ  يُ َقاُل َلُه ُمرَكا

 َِلْخِتاَلِفِهْم يف نَ ْفِس اْلَوْصِف، َهْل َلُه ُوُجوٌد يف اأْلَْصِل َأْم ََل؟
، َواْبُن  ِب اِبأْلَواِل، َوَخاَلَفُه اآْلِمِديُّ وََكاَلُم الصاِفيِّ اهْلِْنِديِّ يَ ْقَتِضي خَتِْصيَص اْلِقَياِس اْلُمرَكا

ْرِط، احْلَاِجِب، وغري  مها، فجعلوه متناوَل لقسمني، َوَقِد اْخُتِلَف يف اْعِتَباِر َهَذا الشا
َل اأْلُُصولِيُّوَن، َواجْلََدلِيُّونَ   َواجْلُْمُهوُر على اعتباره، َوَخاَلَفُهْم مَجَاَعٌة، فَ َلْم يَ ْعَتَِبُوُه، َوَقْد َطوا

ْرِط مبَا ََل طَاِئَل حتَْ   َتُه.اْلَكاَلَم َعَلى َهَذا الشا
 التااِسُع:

ِقَياُس؛ َأْن ََل َنُكوَن ُمتَ َعبِِّديَن يف َذِلَك احْلُْكِم اِبْلَقْطِع، فَاْن تَ َعباْدََن ِفيِه اِبْلَقْطِع، مَلْ جَيُْز ِفيِه الْ 
بْ َياِريُّ اْلَقْوَل اِبْلَمْنِع، َوقَاَل:  ، َوَقْد َضعاَف اإْلِ َبْل َما تَ َعباْدََن ِفيِه اِبْلِعْلِم أِلَناُه ََل يُِفيُد ِإَلا الظانا

. َوَقْد قسم احملققون القياس إىل ما َل يفيد العلم، اِبْلِقَياِس، الاِذي يُِفيُدهُ َجاَز َأْن يَ ثْ ُبَت 
ْرَط َمْبيِنٌّ َعلَ  َواِن": َلَعلا َهَذا الشا ى َأنا وإىل ما يُِفيُدُه. َوقَاَل اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد يف "َشْرِح اْلُعن ْ

ٌّ، فَ َلْو َكاَن َقْطِعيًّا، َوَعِلْمَنا اْلِعلاَة َقْطًعا، َوُوُجوَدَها يف اْلَفْرِع َقْطًعا، ف َ  َقْد َدلِيَل "اْلِقَياِس َظينِّ



َوُوُجوَدَها  اأْلَْصِل َوِإْن َكاَن َقْطِعيًّا، َوَعِلْمَنا اْلِعلاةَ  َوَمْن َنَظَر أِلَنا َدلِيَل" َعِلْمَنا احْلُْكَم َقْطًعا،
. حْلَاِق، َوِإثْ َباُت ِمْثِل ُحْكِم اأْلَْصِل لِْلَفْرِع لَْيَس ِبَقْطِعيٍّ  يف اْلَفْرِع َقْطًعا فَ نَ ْفُس اإْلِ

. َم اْبَن َدِقيِق اْلِعيِد ِإىَل ِمْثِل َهَذا اْلَفْخُر الرااِزيُّ  َوَقْد تَ َقدا
 اْلَعاِشُر:

َعْن قَاِعَدِة اْلِقَياِس، َكَشَهاَدِة ُخَزمْيََة، َوَعَدِد الراَكَعاِت، َوَمَقاِديِر َأْن ََل َيُكوَن َمْعُدوًَل ِبِه 
احْلُُدوِد، َوَما ُيَشاِبُه َذِلَك؛ أِلَنا ِإثْ َباَت اْلِقَياِس َعَلْيِه ِإثْ َباٌت لِْلُحْكِم َمَع ُمَناِفيِه، َوَهَذا ُهَو 

 اْلِقَياِس ََل يُ َقاُس َعَلْيِه. َمْعََن قَ ْوِل اْلُفَقَهاِء: اخْلَارُِج َعنِ 
ْرَط الفخر الرازي، واآلمدي، وابن احلاجب وغريه. َوَأْطَلَق اْبُن بَ ْرَهاَن  َومِماْن ذََكَر َهَذا الشا

، َجَواُز اْلِقَياِس َعَلى َما ُعِدَل ِبِه َعْن ُسَنِن اْلِقَياِس. َوَأماا  اِفِعيِّ َأنا َمْذَهَب َأْصَحاِب الشا
ِفياُة َوَغرْيُُهْم َفَمنَ ُعوُه، وََكَذِلَك منع منه الكرخي إَل إبحدى خالل: ِإْحَداَها: َأْن َيُكوَن احْلَنَ 

 َما َوَرَد َعَلى ِخاَلِف اأْلُُصوِل َقْد َنصا َعَلى ِعلاِتِه.
 ، َوِإِن اْختَ َلُفوا يف ِعلاِتِه.ََثنِيَ تُ َها: َأْن َتُكوَن اأْلُماُة جُمِْمَعًة َعَلى تَ ْعِليِل َما َوَرَد ِبِه اخْلَََبُ 

َن ََثلِثَ تُ َها: َأْن َيُكوَن احْلُْكُم الاِذي َوَرَد ِبِه اخْلَََبُ ُمَواِفًقا لِْلِقَياِس َعَلى بَ ْعِض اأْلُُصوِل، َوِإْن َكا
 خُمَاِلًفا لِْلِقَياِس َعَلى َأْصٍل آَخَر.

 احْلَاِدَي َعَشَر:
 ِل ُمَغلاظًا، َعَلى ِخاَلٍف يف َذِلَك.َأْن ََل َيُكوَن ُحْكُم اأْلَصْ 

 الثااينَ َعَشَر:
ٌر َعِن  َأْن ََل َيُكوَن احْلُْكُم يف اْلَفرِْع ََثبًِتا قَ ْبَل اأْلَْصِل؛ أِلَنا احْلُْكَم اْلُمْستَ َفاَد ُمَتَأخِّ

َم َلزَِم اْجِتَماُع النا  ْيِن، َوُهَو حُمَاٌل.اْلُمْستَ َفاِد ِمْنُه اِبلضاُرورَِة، فَ َلْو تَ َقدا دا ، َأِو الضِّ  ِقيَضنْيِ
ُروِط اْلُمْعَتََبَِة يف اأْلَْصِل.  َهَذا َحاِصُل َما ذََكُروُه ِمَن الشُّ

 َوَقْد ذََكَر بَ ْعُض َأْهِل اأْلُُصوِل ُشُروطًا، َواحْلَقُّ َعَدُم اْعِتَبارَِها.
َها: َأْن َيُكوَن اأْلَْصُل َقِد انْ َعَقَد  مْجَاُع َعَلى َأنا ُحْكَمُه ُمَعلاٌل، ذََكَر َذِلَك ِبْشٌر َفِمن ْ اإْلِ

رِيُف اْلُمْرَتَضى.  اْلِمّرِيِسيُّ َوالشا
َها: َأْن ُيْشرَتََط يف اأْلَْصِل َأْن ََل َيُكوَن َغرْيَ حَمُْصوٍر اِبْلَعَدِد. قَاَل َذِلَك مَجَاَعٌة، َوَخاَلَفُهمُ   َوِمن ْ

 اجْلُْمُهوُر.



هَ   ا: اَِلتَِّفاُق َعَلى ُوُجوِد اْلِعلاِة يف اأْلَْصِل، قَاَلُه اْلبَ ْعُض، َوَخاَلَفُهُم اجْلُْمُهوُر.َوِمن ْ
َها: أَتِْثرُي اأْلَْصِل يف ُكلٍّ بوضوح، ذكره البعض وخالفهم اجلمهور  انتهى «َوِمن ْ

 
 أن يكون حكم األصل َثبتاً بنص أو إمجاع، فإن كان َثبتاً بقياس مل يصح - 2

القياس عليه، وإمنا يقاس على األصل األول؛ ألن الرجوع إليه أوىل، وألن قياس الفرع 
عليه الذي جعل أصالً قد يكون غري صحيح، وألن القياس على الفرع مث الفرع على 

 األصل تطويل بال فائدة.
 مثال ذلك: أن يقال: جيري الراب يف الذرة قياساً على الرز، وجيري يف الرز قياساً على
الَب، فالقياس هكذا غري صحيح، ولكن يقال: جيري الراب يف الذرة قياساً على الَب؛ 

 ليقاس على أصل َثبت بنص.
أن يكون حلكم األصل علة معلومة؛ ليمكن اجلمع بني األصل والفرع فيها، فإن   - 3

 كان حكم األصل تعبدَيًّ حمضاً مل يصح القياس عليه.
ينقض الوضوء قياساً على حلم البعري ملشاهبتها له،  مثال ذلك: أن يقال: حلم النعامة

فيقال: هذا القياس غري صحيح ألن حكم األصل ليس له علة معلومة، وإمنا هو تعبدي 
 حمض على املشهور.

أن تكون العلة مشتملة على معَن مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره؛   - 4
 كاإلسكار يف اخلمر.

 طردَيًّ َل مناسبة فيه مل يصح التعليل به؛ كالسواد والبياض مثاًل.فإن كان املعَن وصفاً 
مثال ذلك: حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن بريرة خريت على زوجها حني عتقت 

؛ وصف طردي َل مناسبة فيه للحكم، «أسود»قال: وكان زوجها عبداً أسود ، فقوله: 
ان أبيض، وَل يثبت هلا إذا عتقت ولذلك يثبت اخليار لألمة إذا عتقت حتت عبد وإن ك

 حتت حر، وإن كان أسود.
أن تكون العلة موجودة يف الفرع كوجودها يف األصل؛كاإليذاء يف ضرب الوالدين  - 5

 املقيس على التأفيف، فإن مل تكن العلة موجودة يف الفرع مل يصح القياس.
مث يقال: جيري الراب يف  مثال ذلك: أن يقال العلة يف حترمي الراب يف الَب كونه مكياًل،

التفاح قياساً على الَب، فهذا القياس غري صحيح، ألن العلة غري موجودة يف الفرع، إذ 



 التفاح غري مكيل.
 

نبه على شروط الفرع وميكن إمجال ما مل ذكر املؤلف شروط حكم األصل و العلة ومل ي
 كاآليت:  يذكره

 يشرتط يف الفرع شرطان::شروط الفرع أ/
 وجود علة األصل فيه ألهنا مناط تعدية احلكم إليه. /1
 أن َل يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان مل حيتج إىل قياسه على غريه. /2

                                  زَيدة على ما مل يذكره املؤلف:ويشرتط يف حكم األصل  :شروط حكم األصلِ  ب/
كقياس األرز على الَب يف حترمي الراب فإن كان أن يكون الفرع مساوَيَ له يف األصل  /1

احلكم يف الفرع أزيد منه يف األصل أو أنقص مل يصح القياس؛ كأن يكون حكم األصل 
 الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.

أن يكون شرعياً؛ َل عقلياً فال يثبت ذلك ابلقياس ألنه يطلب فيه اليقني والقياس  /2
                                                                                             يفيد الظن.

 يشرتط يف العلة شرطان: :شروط العلة ج/
أن تكون العلة متعدية فإن كانت قاصرة على حملها امتنع القياس هبا لعدم تعديها إىل  /1

تصديق النب صلى  الفرع مثال ذلك: جعل شهادة خزمية كشهادة رجلني لعلة سبقه إىل
 هللا عليه وسلم بنوع من التصديق مل يسبقه إليه غريه.

أن تكون كاإِلسكار فكلما وجد اإِلسكار يف شيء وجد التحرمي فيه، وكالطعم  /2
والكيل فكلما وجد الكيل أو الطعم يف شيء حرم الراب فيه، فإذا ختلفت فإن كان ختلفها 

مد العدوان علة للقصاص وقد ختلفت يف قتل الوالد ملانع فال تبطل كما لِو قيل القتل الع
لولده عمداَ عدواَنً إذ أنه َل يقتل به فيقال إهنا ختلفت ملانع هو األبوة فال تبطل يف غري 

 األب؛ فكلما وجد القتل العمد العدوان من غري األب وحنوه وجب القصاص.
: جتب الزكاة يف املواشي وإن كان ختلفها من غري مانع فال يصح التعليل هبا كما لو قيل

قياساً على األموال جبامع دفع حاجة الفقري فيقال إن التعليل بدفع حاجة الفقري قد 
 ختلف عنها احلكم يف اجلواهر مثال.



 
 أقسام القياس:

.  ينقسم القياس إىل جلّي وخفيٍّ
فاجللي: ما ثبتت علته بنص، أو إمجاع، أو كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بني  - 1

 األصل والفرع.
مثال ما ثبتت علته ابلنص: قياس املنع من اَلستجمار ابلدم النجس اجلاف على املنع 

من اَلستجمار ابلروثة، فإن علة حكم األصل َثبتة ابلنص حيث أتى ابن مسعود رضي 
هللا عنه إىل النب صّلى هللا عليه وسّلم حبجرين وروثة؛ ليستنجي هبن، فأخذ احلجرين، 

 والركس النجس.«  هذا ركس»ثة، وقال: وألقى الرو 
ومثال ما ثبتت علته ابإلمجاع: هني النب صّلى هللا عليه وسّلم أن يقضي القاضي وهو 

غضبان ، فقياس منع احلاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس اجللي، 
 لثبوت علة األصل ابإلمجاع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.

قطوعاً فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع: قياس حترمي إتالف مال اليتيم ومثال ما كان م
 ابللبس على حترمي إتالفه ابألكل للقطع بنفي الفارق بينهما.

 
هو ما َل حيتاج معه إىل التعرض للعلة اجلامعة بل يكتفي فيه بنفي الفارق املؤثر يف احلكم  

                                             كإلغاء الفارق بني البول يف املاء الراكد والبول يف إَنء وصبه فيه، وهو أنواع منها.                                             
ما كان املسكوت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق مع القطع بنفي الفارق كإحلاق مثقال  /1

اجلبل مبثقال الذرة يف املؤاخذة، وإحلاق ضرب الوالدين ابلتأفيف يف التحرمي، وإحلاق 
مادون القنطار وفوق الدينار هبما يف التأدية من بعض أهل الكتاب إذا أؤَتن عليه يف 

 هم يف الثاين.األول واملطل من بعض
ما كان املسكوت عنه مساوَيً للمنطوق يف احلكم مع القطع بنفي الفارق. كإحلاق  /2

 إغراق مال اليتيم وإحراقه أبكله يف التحرمي.
ما َل حيتمل إَل معَن واحدا وهو ما ثبتت عّليته بدليل قاطع َل  كذلكاجللي  و القياس 

حيتمل التأويل وهو أنواع بعضها أجلى من بعض فأجالها ما صرح فيه بلفظ التعليل  
كقوله تعاىل: }َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم{. وكقوله صلى هللا عليه وسلم: 



ة" فصرح بلفظ التعليل ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة األوىل  "إمنا هنيتكم ألجل الداف
{ فنبه على أن الضرب أوىل ابملنع وكنهيه عن التضحية  كقوله تعاىل: }َفال تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍّ

ابلعوراء فإنه يدل على أن العمياء أوىل ابملنع ويليه ما فهم من اللفظ من غري جهة األوىل  
ء الراكد الدائم واألمر إبراقة السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة كنهيه عن البول يف املا

فإنه يعرف من لفظه أن الدم مثل البول والشريج مثل السمن وكذلك كل ما استنبط من 
العلل وأمجع املسلمون عليها فهو جلي كإمجاعهم على أن احلد للردع والزجر عن 

ه فهذا الضرب من القياس َل ارتكاب املعاصي ونقصان حد العبد عن حد احلر لرق
حيتمل إَل معَن واحدا وينقض به حكم احلاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف. النص 

 واإلمجاع.
 
 واخلفي: ما ثبتت علته ابستنباط، ومل يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع. / 2

يل ابلكيل مل يثبت مثاله: قياس األشنان على الَب يف حترمي الراب جبامع الكيل، فإن التعل
بنص وَل إمجاع، ومل يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع، إذ من اجلائز أن يفرق 

 بينهما أبن الَب مطعوم بالف األشنان.
 

: ما احتيج فيه إىل البحث عن العلة اجلامعة كإحلاق إبختصار الظين هواخلفي أو القياس 
 األرز ابلَب يف حترمي الراب جبامع الكيل.

فهو ما كان حمتمل وهو ما ثبت بطريق حمتمل وهو أنواع بعضها أظهر من بعض فأظهرها 
علم من هنيه صلى هللا عليه وسلم عن بيع  ما دل عليه ظاهر مثل الطعم يف الراب فإنه

املطعوم يف قوله: "َل تبيعوا الطعام ابلطعام إَل مثل مبثل" فإنه علق النهي على الطعم 
كان زوجها عبدا فخريها رسول هللا صلى و  أن بريرة أعتقت  ثبتا فالظاهر أنه علة وكم

هللا عليه وسلم فالظاهر أنه خريها لعبودية الزوج ويليه ما عرف ابَلستنباط ودل عليه 
التأثري كالشدة املطربة يف اخلمر فإنه ملا وجد التحرمي بوجودها وزال بزواهلا دل على أهنا 

ألنه حمتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن هي العلة، وهذا الضرب من القياس 
حرم فيه التفاضل ملعَن غري الطعم وكذلك حديث بريرة حيتمل أنه أثبت اخليار لرقه 



وحيتمل أن يكون ملعَن آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا وكذلك التحرمي يف اخلمر جيوز 
سم يوجد بوجود الشدة أن يكون للشدة املطربة وجيوز أن يكون َلسم اخلمر فإن اَل

 ويزول بزواهلا فهذا َل ينقض به حكم احلاكم.
 

 قياس الشبه:
وهو أن يرتدد فرع بني أصلني خمتلفي « قياس الشبه» -ومن القياس ما يسمى: ب

احلكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق أبكثرمها شبهاً به، مثال ذلك: العبد هل ميلك 
 قياساً على البهيمة؟ ابلتمليك قياساً على احلر أو َل ميلك

إذا نظرَن إىل هذين األصلني احلر والبهيمة وجدَن أن العبد مرتدد بينهما، فمن حيث أنه 
إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه احلر، ومن حيث أنه يباع ويرهن 

ويوقف ويوهب ويورث وَل يودع ويضمن ابلقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة، وقد 
 حيث التصرف املايل أكثر شبهاً ابلبهيمة فيلحق هبا وجدَن أنه من

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبني األصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه 
                               يف أكثر األحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.                       

 
من  قياس الشبه وهو أن حتمل فرعاً على األصل بضرب »:قال أبو إسحاق الشريزي 

الشبه وذلك مثل أن يرتدد الفرع بني أصلني يشبه أحدمها يف ثالثة أوصاف ويشبه اآلخر 
يف وصفني فريد إىل أشبه األصلني به وذلك كالعبد يشبه احلر يف أنه آدمي خماطب مثاب 

أشبه به وكالوضوء يشبه التيمم  معاقب ويشبه البهيمة يف أنه مملوك مقوم فيلحق مبا هو
يف إجياب النية من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة يف أنه طهارة مبائع 

فيلحق مبا هو أشبه به فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح 
ومنهم من قال: َل يصح وأتول ما قال الشافعي على أنه أراد ، وللشافعي ما يدل عليه 

أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال  به
الشبه الذي يرد الفرع إىل األصل جيب أن يكون حكما ومنهم من قال: جيوز أن يكون 

حكما وجيوز أن يكون صفة قال الشيخ اإلمام رمحه هللا: واألشبه عندي قياس الشبه َل 



ند هللا تعاىل وَل دليل على العلة، فال جيوز تعليق احلكم يصح ألنه ليس بعلة احلكم ع
 .انتهى«عليه

إذا شابه الفرع أصلني خمتلفني وحصل تردد أبيهما أنه  من هذا القياس مقصود املؤلف
 قياس الشبه. ذا ما يسميه األصوليونيلحق فه

العبد مثال فهل يلحق ابحلر فتكون فيه  لَ تِ إذا قُ  وقد مثل األصوليون ابلعبد فقالوا:
الدية، أو ابملتاع فتكون فيه القيمة، فمن جهة أنه إنسان مكلف شابه احلر، ويف احلر 

الدية، ومن جهة أنه يباع ويوهب ويورث شابه املتاع ويف املتاع القيمة فقد مجع بني 
وهلذا مسى قياس شبهني خمتلفني، شبه احلر فيوجب الدية وشبه املتاع فيوجب القيمة، 

الشبه. مث وجدَنه الصق أبحدمها يف احلكم الشرعي حيث إنه يباع ويوهب ويورث بل 
 وتضمن أجزاؤه ابلقيمة فهذه كلها رجحت شبهه ابملال فلحق به يف الضمان.

 
 قياس العكس:

وهو: إثبات نقيض حكم األصل للفرع « قياس العكس» -ومن القياس ما يسمى ب
 ألصل فيه.لوجود نقيض علة حكم ا

قالوا: َي رسول «. ويف بضع أحدكم صدقة»ومثلوا لذلك بقوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان »هللا! أَييت أحدَن شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 

 «.عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر
الوطء احلالل نقيض حكم األصل وهو  فأثبت النب صّلى هللا عليه وسّلم للفرع وهو

الوطء احلرام لوجود نقيض علة حكم األصل فيه، أثبت للفرع أجراً ألنه وطء حالل،  
 كما أن يف األصل وزراً ألنه وطء حرام.

 

قياس العكس هو: معرفة حكم فرع حبمله على عكس حكم ذكره املؤلف أن  خالصة ما
قول النب صلى هللا عليه وسلم: )ويف بضع األصل؛ َلختالفهما يف العلة، وذلك مثل 

أحدكم صدقة، قالوا َي رسول هللا! أَييت أحدَن شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: نعم، 
أرأيتم إذا وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر( ، 



الطرد؛ ألن األصل  فاستباحة احلالل الذي يثاب عليه اإلنسان قياس، لكنه ليس كقياس
والفرع َل جتمعهما علة، فال جيتمعان يف احلكم، فحكمهما خمتلف َلختالف علتهما، 

فعلة اإلمث يف الزَن أنه وضعها يف حرام، ويقابلها علة الثواب يف املباح أنه وضعها يف 
 حالل.

                                                                     
 ضالتعار 

 تعريفه:
 التعارض لغة: التقابل والتمانع.

 
املماثلة  : هو التقابل، وهذا قد يكون على سبيلكما عرفه املؤلف  التعارض لغة

واملساواة، ومن ذلك قوهلم: " عارضت فالَن يف السري "إذا سرت حياله.وقد يكون على 
تصب وصار سبيل املمانعة واملدافعة، ومن ذلك قوهلم:"عرض الشيء يعرض ": إذا ان

 مينع السالكني، ومنه قوهلم: " اعرتض الشيء دون الشيء " أي مانعا كاحلجر يف الطريق
 حال دونه.

 
 .«تقابل الدليلني حبيث ُيالف أحدمها اآلخر»واصطالحاً: 

 
 و املعَن واحدتقابل الدليلني على سبيل املمانعة. و عرفه بعض األصوليني بقوهلم:

 شرح تعريف املؤلف:
 لفظ " تقابل " عام يشمل كل تقابل، فيدخل التقابل الواقع بني «تقابل الدليلني» قوله:

أقوال اجملتهدين، ويدخل  حكمني خمتلفني كالوجوب والتحرمي، ويدخل التقابل الواقع بني
: " تقابل الدليلني " أخرجت ما سبق إَل تقابل املؤلف عبارةلكن التقابل بني الدليلني.

 الدليلني.
الدليلني املتعارضني: أن يدل  أيت هبا لبيان أنه يشرتط يف  «ُيالف أحدمها اآلخرحبيث  »

اآلخر كأن يدل أحدمها على اجلواز، واآلخر يدل  أحد الدليلني على غري ما يدل عليه



مقابل  على التحرمي،فدليل اجلواز مينع التحرمي، ودليل التحرمي مينع اجلواز، فكل منهما
 نع منه.اآلخر، ومعارض له، وما

 و مل يتناول املؤلف شروط التعارض و هي ابختصار أربعة:
أن يكون الدليالن متضادين َتام التضاد، أبن يكون أحدمها حيّرِم واآلخر  الشرط األول:

 .مثال يبيح
أن يتساوى الدليالن يف القوة، فال تعارض بني متواتر وآحاد، وَل بني ما  الشرط الثاين:

 دَللته قطعية وما دَللته ظنية.
أن يكون تقابل الدليلني يف وقت واحد؛ ألن اختالف الزمن ينفي  الشرط الثالث:

 التعارض.
قق بني أن يكون تقابل الدليلني يف حمل واحد، ألن التضاد والتنايف َل يتح الشرط الرابع:

 الشيئني يف حملني.
 

 وأقسام التعارض أربعة:
 

 بعدما فرغ املؤلف من تعريف مبحث التعارض شرع يف بيان أقسامه.قال رمحه هللا
 األول: أن يكون بني دليلني عامني وله أربع حاَلت:

 
أن ميكن اجلمع بينهما حبيث حيمل كل منهما على حال َل يناقض اآلخر فيها  / 1

 فيجب اجلمع.
مثال ذلك: قوله تعاىل لنبيه صّلى هللا عليه وسّلم: }َوِإناَك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ 

[ وقوله: }ِإناَك َل هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت{ ]القصص: من اآلية 52]الشورى: من اآلية 
للرسول  [ واجلمع بينهما أن اآلية األوىل يراد هبا هداية الدَللة إىل احلق وهذه َثبتة56

 صّلى هللا عليه وسّلم.
واآلية الثانية يراد هبا هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد هللا تعاىل َل ميلكها الرسول صّلى 

 هللا عليه وسّلم وَل غريه.



 
للخروج من التعارض طرق: أوًَل: أن ميكن اجلمع بني الدليلني أفادَن املؤلف أنه 

وهذا مذهب مجهور األصوليني من املالكية والشافعية  املتعارضني فيجمع بينهما حينئذ
واحلنابلة واملعتزلة، فإن مل ميكن اجلمع قالوا برتجيح أحدمها على اآلخر أبحد املرجحات، 

برتجيح أحدمها على اآلخر أوَلً، مث النظر يف اتريخ النصني مث يف اجلمع :وقال احلنفية 
  . بينهما مث التساقط، ويف املسألة أقوال أخرى

فإن كاَن عامني فإن أمكن اجلمع بينهما مجع  حبمل كل منهما على حال ، »:قال احمللي 
مثاله حديث )شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد( ،  وحديث )خري الشهود 

الذي يشهد قبل أن يستشهد( فحمل  األول على ما إذا كان من له الشهادة عاملاً 
عاملاً هبا والثاين رواه مسلم  بلفظ )أَل أخَبكم بري الشهود هبا.والثاين على ما إذا مل يكن 

 الذي َييت  بشهادته قبل أن يسأهلا(.
واألول متفق على معناه يف حديث )خريكم قرين مث الذي يلوهنم( إىل قوله )مث يكون 

 انتهى «..بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا(
 
 فإن مل ميكن اجلمع، فاملتأخر َنسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون األول. / 2

مثال ذلك: قوله تعاىل يف الصيام: }َفَمْن َتَطواَع َخرْياً فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ 
التخيري بني اإلطعام والصيام مع  [ فهذه اآلية تفيد184َلُكْم{ ]البقرة: من اآلية 

ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيضاً َأْو َعَلى ترجيح ال صيام، وقوله تعاىل: }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشا
ٍم ُأَخر{ ]البقرة: من اآلية  ٌة ِمْن َأَيا [ تفيد تعيني الصيام أداء يف حق غري 185َسَفٍر َفِعدا

َنسخة هلا كما  املريض واملسافر، وقضاًء يف حقهما، لكنها متأخرة عن األوىل، فتكون
 وغريمها.«  الصحيحني»يدل على ذلك حديث سلمة بن األكوع الثابت يف 

 
و تعذر  جيعل أحدمها َنسخاً لْلخر إذا علم التاريخ مقصود املؤلف من احلالة الثانية أن

[ ، 184تعاىل: }َفَمْن َتَطواَع َخرْيًا فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه{ ]البقرة: هقولب قد مثل رمحه هللاو اجلمع 
فقوله: )فمن تطوع خرياً فهو خري له( ، يدل على التخيري بني الصوم والفطر يف السفر، 



ٍم  ٌة ِمْن َأَيا ًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدا ُأَخَر َوَعَلى فإنه قال: }َأَيا
 الاِذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطواَع َخرْيًا فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم{

[ وهذا يقتضي ترجيح الصيام على اإلفطار، فحينئذ جُيعل الثاين َنسخاً، 184]البقرة:
 أي: أن الصيام أفضل ملن َل يشق عليه.

                                              
 فإن مل يعلم التاريخ عمل ابلراجح إن كان هناك مرجح. / 3

وسئل صّلى هللا عليه «  من مس ذكره فليتوضأ»مثال ذلك: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
، فريجح « َل إمنا هو بضعة منك»وسّلم عن الرجل ميس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: 

ول؛ ألنه أحوط، وألنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، وألنه َنقل عن األصل، ففيه األ
                                                                                           زَيدة علم.

 
العمل الرتجيح هو: تقدمي اجملتهد ألحد الدليلني املتعارضني؛ ملا فيه من مزية معتَبة جتعل 

َل يوجد إَل بني الدليلني املتعارضني؛ ألنه لوَل التعارض ملا وجدت  وبه أوىل من اآلخر 
حاجة إىل الرتجيح والبحث عنه بعد تعذر اجلمع، فلم يلجأ اجملتهد إىل الرتجيح إَل من 

 أجل التخلص من ذلك التعارض.
بن علي عن عند احلنفية يرجح حديث طلق  و ابلنسبة للمثال الذي ذكره املؤلف

حديث بسرة بنت صفوان؛ ألن هذا من أحكام الرجال، ومل يروه أحد من الرجال، فال 
يؤخذ برواية املرأة له، وعند اجلمهور يرجح ابعتبار قوة اإلسناد، وحديث بسرة َل شك 

أقوى إسناداً من حديث طلق بن علي، وأيضاً فإن العمل ابَلحتياط؛ للخروج من 
مرجح حلديث بسرة على حديث طلق، هذا إذا كان الدليالن  اخلالف وإبعمال الدليل،

 عامني.
 
 فإن مل يوجد مرجح وجب التوقف، وَل يوجد له مثال صحيح. /4
 



وإن مل ميكن اجلمع بينهما، يتوقف فيهما إن مل يعلم » قال احمللي يف شرحه للورقات
التاريخ ، أي إىل أن يظهر مرجح أحدمها، مثاله قوله تعاىل }َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَاهُنْم{  وقوله 

{  فاألول جيوز   اليمني. والثاين  مبلكمجع األختني  ...تعاىل }َوَأْن جْتَمُعوا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ
انتهى  أي ألن التحرمي أحوط من احلل الذي « حيرم  ذلك ، فرجح التحرمي ألنه أحوط 

هو مقتضى األول، إذ العمل به خملص عن احملذور يقيناً بالف العمل ابحلّل َلحتمال 
 .احملذور فيقع فيه

 
 القسم الثاين: أن يكون التعارض بني خاصني، فله أربع حاَلت أيضاً.

 
بعدما بني املؤلف احلاَلت األربع لتعارض الدليلني العامني ، انتقل إىل بيان احلاَلت 

 األخرى للدليلني اخلاصني و هي كذلك أربع:
 
 أن ميكن اجلمع بينهما فيجب اجلمع. /1

مثاله حديث جابر رضي هللا عنه يف صفة حج النب صّلى هللا عليه وسّلم أن النب صّلى 
ى الظهر يوم النحر مبكة  وحديث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النب هللا عليه وسّلم صل

صّلى هللا عليه وسّلم صالها مبَن ، فيجمع بينهما أبنه صالها مبكة، وملا خرج إىل مَن 
 أعادها مبَْن فيها من أصحابه.

 
تعارضا ومها خاصان، فجمع بينهما النووي  اللذان مثل هبما املؤلف  هذان احلديثان

بقوله: ووجه اجلمع بينهما أنه صلى هللا عليه وسلم طاف لإلفاضة قبل الزوال، مث صلى 
الظهر مبكة يف أول وقتها، مث رجع إىل مَن فصلى هبا الظهر مرة أخرى أبصحابه حني 

أن األمر سألوه ذلك، ولكن قد حيمل هذا على أن أحدمها نسي وأن اآلخر ذكر، و 
 جائز، إذ لو كان األمر مما يطلب فيه احلسم جلاء فيه نص حاسم.

قول النب صلى هللا عليه وسلم: )أميا إهاب دبغ فقد  اجلمع بني الدليلني اخلاصنيمثال 
طهر( ، وما روي عنه صلى هللا عليه وسلم من حديث عبد هللا بن عكيم )أنه كتب إليهم 



من امليتة إبهاب وَل عصب( ، فجمع بينهما أن اإلهاب قبل موته بشهر: أن َل تنتفعوا 
اسم ملا مل يدبغ، فيحمل حديث ابن عكيم على ما مل يدبغ، وحديث ابن عباس على ما 

دبغ، فيكون ما دبغ قد طهر، وما مل يدبغ ابق على النهي، وحمل هذا عند صحة حديث 
 ابن عكيم والراجح فيه عدم الصحة.

َصلاى هللاُ  -كما يف حديث )أنه مع بني الدليلني اخلاصني  و من األمثلة كذلك على اجل
 توضأ وغسل رجليه( وهذا مشهور يف الصحيحني  وغريمها. -َعَلْيِه َوَسلاَم 

توضأ ورش املاء على قدميه ومها يف النعلني(  -َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -وحديث )أنه 
بينهما أبن الرش يف حال التجديد  ملا  يف بعض فجمع  رواه النسائي  والبيهقي  وغريمها

 الطرق )أن هذا وضوء من مل حيدث(
 
 فإن مل ميكن اجلمع، فالثاين َنسخ إن علم التاريخ. / 2

يت آتَ ْيَت ُأُجورَُهنا َوَما  مثاله: قوله تعاىل: }ََي أَي َُّها الناِبُّ ِإَنا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالا
اِتَك{ ]األحزاب: من اآلية َمَلَكْت  َك َوبَ َناِت َعما ُ َعَلْيَك َوبَ َناِت َعمِّ مَيِيُنَك مماا َأفَاَء اَّللا

َل هِبِنا ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك 50 [، وقوله: }َل حيَِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بَ ْعُد َوَل َأْن تَ َبدا
 ة َنسخة لألوىل على أحد األقوال.[، فالثاني52ُحْسنُ ُهن{ ]األحزاب: من اآلية 

 
يت آتَ ْيَت ُأُجورَُهنا َوَما َمَلَكْت مَيِيُنَك  هقول تعاىل: }ََي أَي َُّها الناِبُّ ِإَنا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالا

يت  اِتَك َوبَ َناِت َخاِلَك َوبَ َناِت َخاَلِتَك الالا َك َوبَ َناِت َعما ُ َعَلْيَك َوبَ َناِت َعمِّ مماا َأفَاَء اَّللا
{ ]األحزاب:َهاَجْرَن مَ   ه اآلية[ ، ظاهر هذ50َعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِلناِبِّ

إابحة الزواج للنب صلى هللا عليه وسلم مطلقاً دون احنصار يف عدد حمدد، مث أنزل قول 
َل هِبِنا  ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسنُ ُهنا هللا تعاىل: }َل حيَِلُّ َلَك النَِّساُء ِمْن بَ ْعُد َوَل َأْن تَ َبدا

ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء رَِقيًبا{ ]األحزاب: قد علم أن هذه [ ، و 52ِإَلا َما َمَلَكْت مَيِيُنَك وََكاَن اَّللا
يمونة بنت احلارث، وهي مبيل بعد أن دخل النب صلى هللا عليه وسلم اآلية نزل هبا جَب 

هذه اآلية َنسخة لسابقتها، ومع ذلك ففي حديث عائشة آخر امرأة تزوجها، فعلم أن 



أنه ما تويف حىت أحل هللا له كل شيء كان حرمه عليه يف النكاح، فيدل ذلك أيضاً على 
 أن هذه اآلية نسخت.
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وهو حالل وحديث ابن مثاله: حديث ميمونة أن النب صّلى هللا عليه وسّلم تزوجها 
عباس أن النب صّلى هللا عليه وسّلم تزوجها وهو حمرم ، فالراجح األول ألن ميمونة 
صاحبة القصة فهي أدرى هبا، وألن حديثها مؤيد حبديث أِب رافع رضي هللا عنه أن 

نَ ُهما.  النب صّلى هللا عليه وسّلم تزوجها وهو حالل قال: وُكْنُت الراُسوَل بَ ي ْ
 

كما ،  إن كان هناك مرجح إذا مل ميكن النسخ فالرتجيحاحلالة الثالثة من طرق الرتجيح 
ديث ميمونة بنت احلارث أن النب صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهو حب مثل املؤلف

 عليه وسلم تزوجها حالل، ويف حديث ابن أختها عبد هللا بن عباس أن النب صلى هللا
لقصة مقدمة يف الرواية على ابن عباس، وأيضاً يشهد ميمونة صاحبة اوهو حمرم، ف 

حلديث ميمونة حديث أِب رافع، فإنه أخَب أن النب صلى هللا عليه وسلم تزوج ميمونة 
وهو حالل، قال وكنت السفري بينهما، فهو صاحب القصة أيضاً؛ ألنه السفري بينهما، 

عدد يف الرواية، فكونه فهو مقدم يف الرواية على ابن عباس، ويرجح أيضاً بكثرة ال
 تزوجها وهو حالل روته ميمونة وأبو رافع، وكونه تزوجها وهو حمرم انفرد به ابن عباس.
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سئل عما  -َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -جاء )أنه  مباهلذه احلالة وقد مثل بعض األصوليني 
 حيل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق اإلزار( رواه أبو داود.

أي الوطء  رواه  قال )اصنعوا كل شيء إَل النكاح(  -َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -وجاء أنه 
 مسلم.



فتعارضا فيه  فرجح بعضهم التحرمي احتياطاً  ، ومن مجلته الوطء فيما فوق اإلزار. 
 وبعضهم احلل ألنه األصل يف املنكوحة

 
 

 القسم الثالث: أن يكون التعارض بني عام وخاص فيخصص العام ابخلاص.
ليس فيما دون »وقوله: « فيما سقت السماء العشر»مثاله: قوله صّلى هللا عليه وسّلم: 

اين، وَل جتب الزكاة إَل فيما بلغ مخسة فيخصص األول ابلث«  مخسة أوسق صدقة
 أوسق.

 
ُ يف َأْوََلدُِكْم( نص عام يدل على أن مجيع األوَلد يرثون من  قوله تعاىل: )يُوِصيُكُم اَّللا

 -صلى هللا عليه وسلم  -خصصوه: أوَلً مبا روي أن النب  آابئهم، ولكن الصحابة
قال: " َل يرث الكافر املسلم وَل املسلم الكافر " فخرج الولد الكافر، وخصصوه َثنياً 

قال: " َل يرث القاتل " فخرج الولد  -صلى هللا عليه وسلم  -مبا روي أن النب 
قال: " حنن  -صلى هللا عليه وسلم  -القاتل، وخصصوه َثلثاً مبا رواه أبو بكر أن النب 

األنبياء َل نورث ما تركناه صدقة " فخرج أوَلد األنبياء، ومل ينقل إلينا أهنم حبثوا هل 
 العام نزل قبل اخلاص، أو اخلاص قبله؛ فدل على أن اخلاص ُيصص العام مطلقاً.

ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِدي َ  هقولكذلك  اِرُق َوالسا [ فعمم كلا 38ُهَما{ ]املائدة:تعاىل: }َوالسا
سارق وكل سارقة، وخصص ذلك النب صلى هللا عليه وسلم بقوله: )َل تقطع يد سارق 

إَل يف ربع دينار فصاعداً( ، وبقوله: )َل قطع يف مَثَر وَل َكَثر( ، وكذلك قوله: )حىت 
 يؤويه اجلرين( ، وكذلك قوله: )وَل يف حريسة اجلبل( .

صيص السرقة ابلنصاب وأن يكون مما َل شبهة للسارق فيه، وأن وكل هذا يدل على خت
 يكون حمرزاً حبرز جنسه، فتعتَب هذه األحاديث خمصصة لعموم اآلية.

 
القسم الرابع: أن يكون التعارض بني نصني أحدمها أعم من اآلخر من وجه وأخص من 

 1                                                                وجه. فله ثالث حاَلت:



 أن يقوم دليل على ختصيص عموم أحدمها ابآلخر فيخصص به. /
ٍر مثاله: قوله تعاىل: }َوالاِذيَن يُ تَ َوف اْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجاً َيرَتَباْصَن أِبَنْ ُفِسِهنا َأْربَ َعَة َأْشهُ 

{ 234{ ]البقرة: من اآلية َوَعْشراً  [، وقوله: }َوُأوَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنا َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنا
[ فاألوىل خاصة يف املتوىف عنها عامة يف احلامل وغريها. والثانية 4]الطالق: من اآلية 

خاصة يف احلامل عامة يف املتوىف عنها، وغريها لكن دل الدليل على ختصيص عموم 
ىل ابلثانية، وذلك أن سبيعة األسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن هلا النب األو 

صّلى هللا عليه وسّلم أن تتزوج ، وعلى هذا فتكون عدة احلامل إىل وضع احلمل سواء  
 كانت متوىف عنها أم غريها.

 
عدة هذه املسألة فيها خالف على ثالثة أقوال، فقيل: تعتد أبربعة أشهر وعشراً أي: ب

و الراجح ما  املتوىف عنها مطلقاً، وقيل: تعتد بوضع احلمل، وقيل: أبقصى األجلني
َبَة، َأنا َأاَبُه  يف الصحيح عنو حديث سبيعة .اختاره املؤلف  ُعبَ ْيُد اَّللِا ْبُن َعْبِد اَّللِا ْبِن ُعت ْ

: َعَة بِْنِت احلَاِرِث  َكَتَب ِإىَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اَّللِا ْبِن اأَلْرَقِم الزُّْهِريِّ َيَُْمُرُه َأْن َيْدُخَل َعَلى ُسبَ ي ْ
اأَلْسَلِمياِة، فَ َيْسَأهَلَا َعْن َحِديِثَها، َوَعْن َما قَاَل هَلَا َرُسوُل اَّللِا َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم ِحنَي 

َعَة بِْنَت اْستَ ْفتَ ْتُه. َفَكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد اَّللِا ْبِن اأَلْرَقِم، ِإىَل  َبَة، ُُيَِْبُُه َأنا ُسبَ ي ْ  َعْبِد اَّللِا ْبِن ُعت ْ
، وََكاَن ممانْ  َا َكاَنْت حَتَْت َسْعِد اْبِن َخْوَلَة، َوُهَو ِمْن َبيِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ  احلَاِرِث َأْخََبَْتُه: َأهنا

ِة الَوَداِع َوهِ  َها يف َحجا َ َعن ْ َي َحاِمٌل، فَ َلْم تَ ْنَشْب َأْن َوَضَعْت مَحَْلَها بَ ْعَد َشِهَد َبْدرًا، فَ تُ ُويفِّ
َناِبِل ْبُن بَ ْعَكٍك، َها أَبُو السا َلْت لِْلُخطااِب، َفَدَخَل َعَلي ْ ا تَ َعلاْت ِمْن نَِفاِسَها، جَتَما  َوفَاتِِه، فَ َلما

اِر، فَ َقاَل هَلَا: َما يل َأرَاِك جتََ  نَي النَِّكاَح؟ فَِإناِك رَُجٌل ِمْن َبيِن َعْبِد الدا ْلِت لِْلُخطااِب، تُ َرجِّ ما
ا قَاَل يل ذَ  َعُة: فَ َلما ِلَك َواَّللِا َما أَْنِت بَِناِكٍح َحىتا ََتُرا َعَلْيِك َأْربَ َعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر، قَاَلْت ُسبَ ي ْ

َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك  مَجَْعُت َعَليا ثَِياِب ِحنَي َأْمَسْيُت، َوأَتَ ْيُت َرُسوَل اَّللاِ 
َزوُِّج ِإْن َبَدا يل » َتاين أبَِيّنِ َقْد َحَلْلُت ِحنَي َوَضْعُت مَحِْلي، َوَأَمَرين اِبلت ا   متفق عليه. «فََأف ْ
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إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت »هللا عليه وسّلم: مثال ذلك: قوله صّلى 



َل صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس، وَل صالة بعد العصر »وقوله: « يصلي ركعتني
 «.حىت تغرب الشمس

فاألول خاص يف حتية املسجد عام يف الوقت، والثاين خاص يف الوقت عام يف الصالة، 
صيص عموم الثاين ابألول، فتجوز حتية يشمل حتية املسجد وغريها لكن الراجح خت

املسجد يف األوقات املنهي عن عموم الصالة فيها، وإمنا رجحنا ذلك ألن ختصيص 
عموم الثاين قد ثبت بغري حتية املسجد؛ كقضاء املفروضة وإعادة اجلماعة؛ فضعف 

 عمومه.
 

 :قالحيث  الشنقيطيحيسن يف هذا املقام أن أذكر كالما نفيسا للشيخ حممد األمني 
القاعدة املقررة يف األصول: أن النصني إذا كان بينهما عموم، وخصوص من وجه، »

فإهنما يظهر تعارضهما يف الصورة اليت جيتمعان فيها، فيجب الرتجيح بينهما. كما أشار 
 له صاحب مراقي السعود بقوله:

 فاحلكم ابلرتجيح حتما معتَب ...وإن يك العموم من وجه ظهر 
ن حديث جبري بن مطعم رضي هللا عنه أن النب صلى هللا عليه وسلم قال: وإيضاح كو 

َي بين عبد مناف َل َتنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو »
َل صالة بعد العصر حىت »كحديث أِب ذر مرفوعا:   -، بينه وبني أحاديث النهي «هنار

عموم وخصوص من وجه،   -« الشمستغرب الشمس وَل صالة بعد الصبح حىت تطلع 
كما ذكره الشوكاين رمحه هللا: هو أن أحاديث النهي عامة يف مكة وغريها، خاصة يف 

أوقات النهي. وحديث جبري بن مطعم عام يف أوقات النهي وغريها، خاص مبكة حرسها 
هللا، فتختص أحاديث النهي أبوقات النهي يف غري مكة، وُيتص حديث جبري ابألوقات 

 َل ينهى عن الصالة فيها مبكة، وجيتمعان يف أوقات النهي يف مكة، فعموم أحاديث اليت
النهي يشمل مكة وغريها، وعموم إابحة الصالة يف مجيع الزمن يف حديث جبري، يشمل 

أوقات النهي وغريها يف مكة فيظهر التعارض يف أوقات النهي يف مكة، فيجب الرتجيح. 
 بري من وجهني:وأحاديث النهي أرجح من حديث ج

 أحدمها: أهنا أصح منه لثبوهتا يف الصحيح.



والثاين: هو ما تقرر يف األصول، أن النص الدال على النهي يقدم على النص الدال 
على اإلابحة ; ألن درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل، كما قدمناه مرارا. والعلم عند 

 .انتهى «هللا تعاىل
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 منهما فيما َل يتعارضان فيه، والتوقف يف الصورة اليت يتعارضان فيها.
لكن َل ميكن التعارض بني النصوص يف نفس األمر على وجه َل ميكن فيه اجلمع، وَل 

ول صّلى هللا عليه وسّلم قد بنّي النسخ، وَل الرتجيح؛ ألن النصوص َل تتناقض، والرس
 وبّلغ، ولكن قد يقع ذلك حبسب نظر اجملتهد لقصوره. وهللا أعلم.  

 
َماِم أَناُه قَاَل: " ََل َأْعِرُف أَناُه رُِوَي َعِن الناِبِّ  هلذا جاءوَ  ِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزمْيََة اإْلِ َعْن حُمَما

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  - َحِديثَاِن إبِِْسَناَدْيِن َصِحيَحنْيِ ُمَتَضاداْيِن، َفَمْن َكاَن ِعْنَدُه  -َصلاى اَّللا
نَ ُهَما ".فَ ْلَيْأِتيِن ِبِه أِلُ   َؤلَِّف بَ ي ْ

 
 

 :الرتتيب بني األدلة
 

منها، وما هو قطعي منها، وما هو  و يقدم عقد هذا الباب لرتتيب األدلة، فيما يُبدأ به
 قياسا على نص و مثال اجملتهد  فال يقدم.ووجوه الرتجيح .َوبَِناء بَ ْعضَها على بعض ظين

يقول اإلمام الطويف يف شرح  إىل غري ذلك من مسائل هذا الباب. َل اجملاز على احلقيقة
ْرِعياَة »خمتصر الروضة:  اْعَلْم َأنا َهَذا ِمْن َمْوُضوِع َنَظِر اْلُمْجَتِهِد َوَضُرورَاتِِه، أِلَنا اأْلَِدلاَة الشا

ِة، فَ َيْحَتاُج اْلُمْجَتِهُد ِإىَل  ُر، لَِئالا َيَُْخَذ ُمتَ َفاِوَتٌة يف َمَراِتِب اْلُقوا َها َوَما يُ َؤخا ُم ِمن ْ َمْعرَِفِة َما يُ َقدا
ِم َمَع ُوُجوِد اْلَماِء.َوَقْد يَ ْعِرُض ِلأْلَِدلاةِ  َوى، فَ َيُكوَن َكاْلُمتَ َيمِّ َها َمَع ُوُجوِد اأْلَق ْ  اِبأْلَْضَعِف ِمن ْ

َعاُرُض َوالتاَكافُ ُؤ، فَ َتِصرُي ِبَذِلَك َكاْلَمْعُدومَ  ِْجيِح لِيَ ْعَمَل الت ا ِة، فَ َيْحَتاُج ِإىَل ِإْظَهاِر بَ ْعِضَها اِبلرتا
ْيِء ِبِه، َوِإَلا تَ َعطاَلِت اأْلَِدلاُة َواأْلَْحَكاُم.فَ َهَذا اْلَباُب مماا يَ تَ َوقاُف َعَلْيِه اَِلْجِتَهاُد تَ َوقَُّف ا لشا



 .انتهى«َعَلى ُجْزئِِه، َأْو َشْرِطهِ 
 

على حكم أو انفرد « الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس»السابقة  إذا اتفقت األدلة
أحدها من غري معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن اجلمع وجب اجلمع، وإن مل 

 ميكن اجلمع عمل ابلنسخ إن َتت شروطه.
 وإن مل ميكن النسخ وجب الرتجيح.

 فريجح من الكتاب والسنة:
 النص على الظاهر.

 
لعدم احتماله غري املراد، والظاهر حمتمل غريه وإن كان احتماَل ألن النص أدل، 

فدَللة النص أقوى من دَللة الظاهر على ، مرجوحا، لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل
 املعَن املراد فيقدم عليه.

أبنت نَفِسي يَقع الطااَلق  :فَ َقاَلت،طَلِِّقي نَفسك : َلمرأتهرَُجٌل  َلو قَالَ  أمثلة على ذلك :
ُنونَة فيرتجح اْلَعَمل اِبلناصِّ  رَْجِعًيا  .أِلَن َهَذا َنص يف الطااَلق َوظَاهر يف اْلبَ ي ْ

اَلم ألهل عرينة َنص يف بَ َيان َسَبب  (وألباهنا)إشربوا من أبواهلا  وََكَذِلَك قَ ْوله َعَلْيِه السا
َفاء اَلم اْلبَ ْولَوظَاهر يف إَجازَة شرب  الشِّ )استنزهوا من اْلبَ ْول فَِإن َعاماة  َوَقوله َعَلْيِه السا

َعَذاب اْلَقَْب ِمْنُه(َنص يف وجوب اَِلْحرِتَاز َعن اْلبَ ْول فيرتجح الناص على الظااِهر َفاَل حيل 
 ،هذا عند الشافعية. شرب اْلبَ ْول أصال

[ فَِإناُه ظَاِهٌر يف ِحلِّ 24اَء َذِلُكْم{ ]النساء: قَ ْوله تَ َعاىَل }َوُأِحلا َلُكْم َما َورَ كذلك :
قَ ْوله تَ َعاىَل }فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثََن َوُثالَث يف  اأْلَْكَثِر ِمْن اأْلَْرَبِع وَ 

 .ُح الناصُّ َعَلى الظااِهرِ [ فَِإناُه َنصا َعَلى َقْصِر احلِْلِّ َعَلى اأْلَْرَبِع َفرُيَجا 3َوراَُبَع{ ]النساء: 
 

 والظاهر على املؤول.
 



يقدم الظاهر على املؤول؛ ألن الظاهر دَللته على املعَن جلية بالف املؤول فدَللته 
 إَل أن يكون دليل التأويل أرجح من األصل املقتضي للظاهر. على املعَن خفية

 
 واملنطوق على املفهوم.

 
 اللفظ يف حمل النطق."املنطوق " ما دلا عليه 

إذا وقع تعارض بينهما قدم املنطوق "املفهوم ": ما دلا عليه اللفظ َل يف حمل النطق. ف
 على املفهوم يف الرتجيح.

ْسه شيءٌ »: ترجيح منطوق حديث: هلامث )اخلمسة إَل ابن ماجه( « املاُء طهوٌر َل يُنجِّ
أن ما نقص عن  -بطريق مفهوم املخاَلفة  -على مفهوم حديث الُقلاتني؛ فإنه يُؤخُذ منه 

ِسه إذا  الُقلاتني يتنّجُس مبالقاة النجاسة، وإْن مل يتغرّيْ، ومنطوُق األول يدلُّ على عدم تنجُّ
 غرّي لونُه أو طعُمه أو رحُيه.مل يت

 
 واملثبت على النايف.

 
الِّ  الا َعَلى ثُ ُبوِت احْلُْكِم َعَلى اخْلَََبِ الدا ُم اخْلَََبُ اْلُمْثِبُت " َعَلى الناايف "، يَ ْعيِن الدا َويُ َقدا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  يف اْلَكعْ  ُ َعْنُه  َصاَلَة الناِبِّ  َصلاى اَّللا َبِة َعَلى نَ ْفِيِه، َكِإثْ َباِت ِباَلٍل  َرِضَي اَّللا
و ا. َلى ِرَوايَِة اْبِن َعبااٍس يف نَ ْفِيَها، أِلَنا ِعْنَد اْلُمْثِبِت زََِيَدُة ِعْلٍم مُمِْكَنٍة َوُهَو َعْدٌل َجازٌِم هبَِ عَ 

ْفُي ِإىَل ِعْلٍم اِبْلَعَدِم، ََل َعَدِم اْلِعْلِم، فَ َيْسَتِوََيِن َل يستثَن من ذلك سوى  َأْن َيْسَتِنَد الن ا
: مَلْ َأْعَلْم َأنا َرُسوَل اَّللِا   الَراِويقَ ْولُ رتجيح من دليل آخر .مثال ذلك حينئذ و يطلب ال

ُ َعَلْيِه َوَسلامَ  َصلاى اِبْلبَ ْيِت، َومَلْ َأْعَلْم َأنا ُفاَلًَن قَ َتَل ُفاَلًَن، مَلْ يُ ْلتَ َفْت ِإلَْيِه، وََكاَن  َصلاى اَّللا
ًما ِلَما َسَبَق. َوِإِن اْستَ َنَد نَ ْفُي الناايف ِإىَل ِعْلٍم ِإثْ َباُت اْلُمْثِبِت لِلصااَلِة، َوق َ  ْتُل ُفاَلٍن ُمَقدا

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -اِبْلَعَدِم، َكَقْوِل الرااِوي: اْعَلْم َأنا َرُسوَل اَّللِا  مَلْ ُيَصلِّ اِبْلبَ ْيِت،  -َصلاى اَّللا
َعْن َنَظِري َطْرَفَة َعنْيٍ ِفيِه، َومَلْ َأرَُه َصلاى ِفيِه، َأْو قَاَل َأْخََبَين  أِلَيّنِ ُكْنُت َمَعُه ِفيِه، َومَلْ يَِغبْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلاَم  -َرُسوُل اَّللِا  أَناُه مَلْ ُيَصلِّ ِفيِه، َأْو قَاَل: اْعَلْم َأْن ُفاَلًَن مَلْ يَ ْقُتْل  -َصلاى اَّللا



ا بَ ْعَد َمْوِت ُفاَلٍن، َأْو بَ ْعَد الزاَمِن الاِذي َأْخََبَ اجْلَارُِح أَناُه قَ تَ َلُه زَْيًدا، أِلَيّنِ رَأَْيُت زَْيًدا َحيًّ 
، َوَيْسَتِوي ُهَو َوِإثْ َباُت اْلُمْثِبِت، فَ يَ تَ َعاَرَضاِن،  ِفيِه. فَ َهَذا يُ ْقَبُل، َِلْسِتَناِدِه ِإىَل ُمْدَرٍك ِعْلِميٍّ

ُح ِمْن َخارِجٍ   .َوُيْطَلُب اْلُمَرجِّ
 

 والناقل عن األصل على املبقي عليه، ألن مع الناقل زَيدة علم.
 

فيه زَيدة على عن األصل ألن الناقل  هذا ما ذهب إليه مجهور العلماء و هو الراجح
 ألصل.على الَباءة األصلية إبثباته حكما شرعيا ليس موجودا يف ا ياملبق

األصلي، واآلخر َنقل عن قال املرداوي: )إذا تعارض حكمان أحدمها مقرر للحكم 
حكم األصل. فالناقل مقدم عند اجلمهور؛ ألنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا يف 

 اآلخر(.
؛ ألن عدم النقضاليت فيها نقض الوضوء من مس الذكر على مثل ترجيُح أحاديِث 

 َنقٌل عن حكم األصل.نقض ال
 

 على غري احملفوظ.« وهو الذي مل ُيصص»والعام احملفوظ 
 
إذا تعارض عامان أحدمها ابق على عمومه، واآلخر قد خص  »:شرح خمتصر الروضة  يف

بصورة فأكثر ; رجح الباقي على عمومه على املخصوص، ألنه خمتلف يف بقائه حقيقة أو 
جمازا، وحجة، أو غري حجة، والباقي على عمومه َل خالف يف بقائه حقيقة وحجة، 

قل ختصيصا على األكثر ختصيصا، مثل أن فكان راجحا.قلت: وكذلك يقدم ما كان أ
ُيص أحدمها بصورة، واآلخر بصورتني، فاألول أرجح، ألنه أقرب إىل األصل، وهو 

 .انتهى «البقاء على العموم وخمالفة األصل فيه أقل
 

 وما كانت صفات الَقبول فيه أكثر على ما دونه.
 



و قد درج العلماء على تنويع وجوه الرتجيحات من هذه ، هذا املرجح مرتبط ابلسند 
 يقول رمحه هللا. ، و استوعب احلافظ العراقي يف شرحه لأللفية كثريا منهاو غريها الناحية 

: 
وجوه الرتجيحات تزيد على املائة وقد رأيت عدها خمتصرا فأبدأ ابخلمسني اليت عدها  »

 أتقنمث أسرد بقيتها على الوَلء األول كثرة الرواة الثاين كون أحد الراويني  ياحلازم
الثالث كونه متفقا على عدالته الرابع كونه ابلغا حالة التحمل اخلامس كون مساعه  وأحفظ

حتديثا واآلخر عرضا السادس كون أحدمها مساعا أو عرضا واآلخر كتابة أو وجادة أو 
ا ملا رواه الثامن كونه صاحب القصة التاسع كونه أحسن سياقا مناولة السابع كونه مباشر 

 يواستقصاء العاشر كونه أقرب مكاَن من النب صلى هللا عليه وسلم حالة حتمله احلاد
عشر كونه أكثر مالزمة لشيخه الثاين عشر كونه مسعه من مشايخ بلده الثالث عشر كون 

حجازَي اخلامس عشر كون رواته من بلد أحد احلديثني له خمارج الرابع عشر كون إسناده 
َل يرضون ابلتدليس السادس عشر دَللة ألفاظه على اَلتصال كسمعت وحدثنا السابع 

عشر كونه مشاهدا لشيخه عند األخذ الثامن عشر كون احلديث مل ُيتلف فيه التاسع 
 يعشر كون راويه مل يضطرب لفظه العشرون كون احلديث متفقا على رفعه احلاد

شرون كونه متفقا على اتصاله الثاين والعشرون كون راويه َل جييز الرواية ابملعَن والع
اخلامس  إليهالثالث والعشرون كونه فقيها الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع 

استدَلَل واجتهادا  إليهوالعشرون كون أحد احلديثني نصا وقوَل واآلخر ينسب 
الفعل السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر  والسادس والعشرون كون القول يقارنه

القرآن الثامن والعشرون كونه موافقا لسنه أخرى التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس 
والثالثون كونه عمل به اخللفاء  يالثالثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع احلاد

ثون كون ما تضمنه من الراشدون الثاين والثالثون كونه معه عمل األمة الثالث والثال
احلكم منطوقا الرابع والثالثون كونه مستقال َل حيتاج إىل إضمار اخلامس والثالثون كون 

 يحكمه مقروَن بصفة واآلخر ابَلسم السادس والثالثون كونه مقروَن بتفسري الراو 
له السابع والثالثون كون أحدمها قوَل واآلخر فعال فريجح الثامن والثالثون كونه مل يدخ

التخصيص التاسع والثالثون كونه غري مشعر بنوع قدح يف الصحابة األربعون كونه مطلقا 



واألربعون كون اَلشتقاق يدل عليه دون اآلخر الثاين  يواآلخر ورد على سبب احلاد
واألربعون كون أحد اخلصمني قائال ابخلَبين الثالث واألربعون كون أحد احلديثني فيه 

ون كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة اخلامس واألربعون كون أحد زَيدة الرابع واألربع
احلديثني له نظري متفق على حكمه السادس واألربعون كونه يدل على التحرمي واآلخر 

على اإلابحة السابع واألربعون كونه يثبت حكما موافقا ملا قبل الشرع فقيل هو أوىل 
اخلَبين مسقطا للحد فقيل هو أوىل وقيل َل وقيل مها سواء الثامن واألربعون كون أحد 

يرجح التاسع واألربعون كونه إثباات يتضمن النقل عن حكم العقل واآلخر نفيا يتضمن 
 اإلقرار على حكم العقل

أحدمها على أو يف الفرائض وراوي أحدمها  ياخلمسون كون احلديثني يف األقضية وراو 
ذ وهلم جرا فالصحيح الذي عليه األكثرون أحدمها معا يزيد أو يف احلالل واحلرام وراو 

واخلمسون كونه أعال إسنادا الثاين واخلمسون كون راويه عاملا  يالرتجيح بذلك احلاد
ابلعربية الثالث واخلمسون كونه عاملا ابللغة الرابع واخلمسون كونه أفضل يف الفقه أو 

اخلمسون كونه ورعا العربية أو اللغة اخلامس واخلمسون كونه حسن اَلعتقاد السادس و 
السابع واخلمسون كونه جليسا للمحدثني أو غريهم من العلماء الثامن واخلمسون كونه 

أكثر جمالسة هلم التاسع واخلمسون كونه عرفت عدالته ابَلختبار واملمارسة وعرفت 
زكاه وعمل بَبه وزكى  يعدالة اآلخر ابلتزكية أو العمل على روايته الستون كون املزك

وروى خَبه احلادي والستون. كونه ذكر سبب تعديله الثاين والستون كونه ذكرا اآلخر 
 الثالث والستون كونه حرا

اخلامس والستون شهرة نسبه السادس والستون عدم  يالرابع والستون شهرة الراو 
فأكثر الثامن والستون   امسانواحد على من له  اسمالتباس امسه السابع والستون كونه له 

 كني التاسع والستون كثرة علم املزكني السبعون كونه دام عقله فلم ُيتلط.كثرة املز 
هكذا أطلقه مجاعة وشرط يف احملصول مع ذلك أنه َل يعلم هل رواه يف حال سالمته أو 

وقيل عكسه وبه جزم اآلمدي الثاين  يوالسبعون أتخر إسالم الراو  ياختالطه احلاد
سبب وروده إن   يث والسبعون كون اخلَب حكوالسبعون كونه من أكابر الصحابة الثال



فيه لفظ الرسول  يكاَن خاصني فإن كاَن عامني فبالعكس الرابع والسبعون كونه حك
 األصل أو مل يرتدد فيه. ياخلامس والسبعون كونه مل ينكره راو 

السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وَتكنه السابع والسبعون كونه مدنيا 
الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف وقيل ابلعكس التاسع والسبعون   يواآلخر مك

كونه مطلق التاريخ على املؤرخ بتاريخ مؤخر الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على 
حتمله يف اإلسالم على ما حتمله راويه يف  يوالثمانون كون الراو  يمطلق التاريخ احلاد

كون احلديث لفظه فصيحا واآلخر ركيكا الثالث الكفر أو شك فيه الثاين والثمانون  
والثمانون كونه بلغة قريش الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة اخلامس والثمانون كونه 
أشبه ابحلقيقة السادس والثمانون كون أحدمها حقيقة شرعية واآلخر حقيقة عرفية أو 

لغوية الثامن والثمانون  لغوية السابع والثمانون كون أحدمها حقيقة عرفية واآلخر حقيقة 
 كونه يدل على املراد من وجهني.

إىل علة احلكم  ءالتاسع والثمانون كونه يدل على املراد بغري واسطة التسعون كونه يومى
والتسعون كونه ذكر معه معارضة الثاين والتسعون كونه مقروَن ابلتهديد الثالث  ياحلاد

ون أحد اخلَبين يقل فيه اللبس اخلامس والتسعون كونه أشد هتديدا الرابع والتسعون ك
والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه ملسماه السادس والتسعون كونه منصوصا على 

حكمه مع تشبيهه حملل آخر السابع والتسعون كونه مؤكدا ابلتكرار الثامن والتسعون كون 
 أحد اخلَبين دَللته مبفهوم املوافقة.

ابلعكس التاسع والتسعون كونه قصد به احلكم املختلف واآلخر مبفهوم املخالفة وقيل 
فيه ومل يقصد ابآلخر ذلك املائة كون أحد اخلَبين مروَي ابإلسناد واآلخر معزوا إىل كتاب 

 معروف.
 احلادي بعد املائة كون أحدمها معزوا إىل كتاب معروف واآلخر مشهور.

ث بعد املائة كون العموم يف أحد الثاين بعد املائة كون أحدمها اتفق عليه الشيخان الثال
اخلَبين مستفادا من الشرط واجلزاء واآلخر من النكرة املنفية الرابع بعد املائة كون 

اخلطاب يف أحدمها تكليفيا ويف اآلخر وضعيا اخلامس بعد املائة كون احلكم يف أحد 
قدم على اخلَبين معقول املعَن السادس بعد املائة كون اخلطاب يف أحدمها شفاهيا في



خطاب الغيبة يف حق من ورد اخلطاب عليه السابع بعد املائة كون اخلطاب على الغيبة 
يف حق الغائبني الثامن بعد املائة كون أحد اخلَبين قدم فيه ذكر  يفيقدم على الشفاه

العلة وقيل ابلعكس التاسع بعد املائة كون العموم يف أحدمها مستفادا من اجلمع املعرف 
ملستفاد من ما ومن العاشر بعد املائة كونه مستفادا من الكل فيقدم على فيقدم على ا

املستفاد من اجلنس املعرف َلحتمال العهد ومث وجوه أخر للرتجيح يف بعضها نظر ويف 
بعض ما ذكر أيضا نظر وإمنا ذكرت هذا أيضا منها لقول املصنف أن وجوه الرتجيح 

               انتهى كالمه    «مخسون فأكثر وهللا أعلم.
 

 وصاحب القصة على غريه.
 

حديث ابن عباس رضي هللا عنهما يف زواج رسول هللا صلى هللا عليه مثاله ما سبق من 
وسلم مبيمونة وهو حمرم مع حديث أِب رافع أنه تزوجها وهو حالل قال وكنت السفري 

 بينهما فرجح حديث أِب رافِع على حديث ابن عباس ألمور منها:
  .سفرياَ بني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وميمونة كونه  -1
جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول هللا صلى هللا  -2

وهذا هو املقصود من استشاهدَن هبذا األثر و قد ذكرَنه  عليه وسلم حالل غري حمرم
 .سابقا

 
 ويقدم من اإلمجاع: القطعي على الظين.

 
فيقدم  النطقي املنقول ابلتواتر أو املشاهد بالف غريه القطعي هو ابختصاراإلمجاع 

 .القطعي على الظين كاإلمجاع السكويت
 

 ويقدم من القياس: اجللي على اخلفي.
 



القياس اجللي: هو قياس األوىل، كقياس الضرب على التأفيف، فهذا مقدم على القياس 
 اخلفي.

عند التعارض، فإذا أردَت أن تستدل ألمر واحد، وهذا حمله عند وجود اجلميع، أو 
فرتتب األدلة هكذا: تبدأ ابلدليل من الكتاب، مث ابلدليل من السنة، مث ابلدليل من 

 اإلمجاع.
وبعض األصوليني يبدأ ابإلمجاع أوًَل، ألنه َل يُنسخ، وألنه واضح الدَللة دائماً، مث 

 عد هذا جبَِليِّ القياس، مث بفيه، وهكذا.ابلدليل من الكتاب، مث ابلدليل من السنة، مث ب
وكذلك إذا تعارض دليالن فأقوامها الذي يُؤخذ به هو القطعي كما سبق، مث النصي 

 مقدم على القياس، مث القياس اجللي مقدم على القياس اخلفي.
                                                                                           فائدة نفسية : 

رتجيح بني ذكر الشيخ عبد الكرمي النملة يف كتابه اجلامع ملسائل أصول الفقه طرق لل
أنقلها بتمامها لنفاستها و إن كان يف بعض الطرق نظر  ...غريهاو  منقولني و بني األقيسة

و َل يسلم لرتجيحه  و هذا ملخصها:                                                                                           
 طرق الرتجيح بني منقولني.

، -صلى هللا عليه وسلم  -يرجح اخلَب الذي كان راويه قريباً من الرسول الطريق األول: 
ألن الراوي القريب أوعى للحديث من البعيد، وأكثر مساعاً له منه، فيكون القريب أبعد 

 عن احتمال اخلطأ.
يرجح اخلَب الذي كان راويه كبري السن؛ ألن الغالب أن كبري السن يكون الطريق الثاين: 

قال: " ليليين أولوا  حيث -صلى هللا عليه وسلم  -أقرب الناس جملساً إىل النب 
 األحالم والنهي، مث الذين يلوهنم ".

 وألن الغالب يف الكبار أهنم حيرتزون عن الكذب.
يرجح اخلَب الذي كان راويه متأخراً عن اإلسالم؛ ألن أتخره يف اإلسالم الطريق الثالث: 

ه صلى هللا علي -يدل على أتخره يف روايته، فهو حيفظ آخر األمرين من رسول هللا 
 .-وسلم 

 -يرجح اخلَب الذي كان راويه كثري الصحبة، ألن كثري املصاحبة للنب  الطريق الرابع:



 -أعلم برواية احلديث وأحفظ هلا، وأكثر استيعاابً ألقوال النب  -صلى هللا عليه وسلم 
                                                                                      وأفعاله، وأعلم مبقاصده. -صلى هللا عليه وسلم 

يرجح اخلَب الذي كان راويه قد مسع احلديث من غري حجاب، ألن رؤية  الطريق اخلامس:
احملدث تعني املسموع منه، بالف راوي احلديث مع وجود حجاب، حيث إن األول 

 يكون آمناً من تطرق اخللل املوجود يف الرواية األخرى.
يرجح اخلَب الذي كان راويه قد اتفق على عدالته؛ ألن املتفق عليه  دس:الطريق السا

م على املختلف يف عدالته يف كل شيء.  مقدا
يرجح اخلَب الذي كان راويه تتعلق القصة به أو كان سفرياً فيها، ألنه  الطريق السابع:

 صحة.أعرف بتفاصيل املوضوع، وأعلم ابلقضية من غريه، فتكون روايته أقرب إىل ال
يرجح اخلَب الذي كان راويه فقيهاً؛ ألنه أعلم بدَلَلت األلفاظ، وأعلم  الطريق الثامن:

ابستنباط األحكام الشرعية منها، فهو مييز بني ما جيوز وما َل جيوز، وما يدل على احلكم 
بظاهره وما يدل على احلكم بغري ذلك، ويعلم اللفظة من اخلَب الدالة على احلكم فيعتين 

 هبا.
بالف الراوي غري الفقيه فإنه يروي ما يسمعه دون اَلعتناء ابللفظة املهمة يف احلديث، 

 فيكون احتمال اخلطأ يف كالم الفقيه أقل.
يرجح اخلَب الذي كان راويه حسن اَلعتقاد؛ ألن الثقة بكالم الراوي  الطريق التاسع:

 حسن اَلعتقاد أكثر من غريه.
راوي ورعاً، ألن ورعه مينعه من التساهل بنقل اخلَب الرتجيح بكون ال الطريق العاشر:

 بالف غري الورع.
يرجح اخلَب الذي كان راويه أعلم ابللغة العربية؛ ألنه إذا مسع خَباً  الطريق احلادي عشر:

وعرف أن ما فيه َل حيمل على ظاهره حبث عنه، وعن سبب وروده، وعن اشتقاقات  
 وق بروايته أكثر من غري العارف ابللغة العربية.يزول اإلشكال، فيكون الوث كلماته حىت

يرجح اخلَب الذي كان راويه راجح العقل؛ ألن عقله مينعه من  الطريق الثاين عشر:
 التساهل ابلرواية، بالف خفيف العقل، أو الذي يعرتيه خلل عقلي يف بعض األوقات.

ثر؛ ألنه يغلب على يرجح اخلَب الذي كان راويه قد زكي بعدد أك الطريق الثالث عشر:



اه عدد أقل.  الظن صدق روايته أكثر من الراوي الذي زكا
يرجح اخلَب الذي كان راويه مشهوراً ابحلفظ واإلتقان والضبط؛ ألن  الطريق الرابع عشر:

شهرته يف هذه األمور تؤدي إىل كثرة الثقة به، وقوة اَلعتماد عليه، وقلة احتمال اخلطأ 
 ي غري املشهور هبذه األمور.والغلط منه، بالف الراو 

يرجح اخلَب الذي كان راويه مشهور النسب؛ ألن علو النسب  الطريق اخلامس عشر:
واَلشتهار به يسبب كثرة احرتازه عما يوجب نقص منزلته املشهورة، بالف الراوي غري 

 مشهور النسب.
ألن دقة  يرجح اخلَب الذي كان راويه مشهوراً بدقة اإلسناد، الطريق السادس عشر:

اإلسناد توجب علم الطمأنينة، فيكون قريباً من اليقني، بالف الراوي غري املشهور 
 بذلك.

يرجح اخلَب الذي كان راويه مل يلتبس امسه بغريه ألنه أبعد من  الطريق السابع عشر:
 اَلضطراب والشك، بالف الراوي الذي التبس امسه أبمساء الضعفاء.

ث؛ ألنه  يرجح اخلَب الذي كان راويه أكثر الطريق الثامن عشر: مالزمة للشيخ احملدِّ
يكون أعرف بطرق األحاديث، وطرق روايتها، وشروطها، بالف قليل املالزمة للشيخ 

ث.  احملدِّ
يرجح اخلَب الذي قد كثر رواته؛ ألن قول اجلماعة أقوى يف الظن  الطريق التاسع عشر:

جتد الناس يف أمورهم العادية مييلون وَيخذون  وأبعد عن السهو والغلط والكذب؛ لذلك
 ابألقوى، وَل شك أن اخلَب الذي رواته أكثر أقوى من اخلَب الذي رواته أقل.

يرجح خَب املتواتر على اآلحاد واملشهور؛ ألن املتواتر يفيد القطع،  الطريق العشرون:
 م على الظن.بالف خَب اآلحاد واملشهور فإنه َل يفيد إَل الظن، والقطع مقدا 

يُرجح املسند على املرسل، ألن املرسل يكون بينه وبني  الطريق الواحد والعشرون:
جمهول، وهذا اَلحتمال منتف يف املسند، فريجح ما  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 

 َل حيتمل على ما حيتمل.
رواة، وألن اَلعتماد يف حجية احلديث على السند وصحته، وهذا يكون ابلعلم حبال ال

والعلم بذلك متحقق يف املسند بالف املرسل، وهلذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد 



 األصل، وَل تقبل إذا شهد مرساًل.
يرجح اخلَب قليل الوسائط؛ ألن قليل الوسائط بني الراوي وبني  الطريق الثاين والعشرون:

وأقوى يف الظن أبعد عن احتمال اخلطأ والكذب،  -صلى هللا عليه وسلم  -النب 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -اتصاله برسول هللا 

احلكم: فريجح اخلاص على  يرجح اخلَب قوي الدَللة على الطريق الثالث والعشرون:
العام، ويرجح املقيد على املطلق، ُويرجح الدال على احلكم مبفهوم املوافقة على الدال 

على احلكم مبفهوم الشرط على اخلَب على احلكم مبفهوم املخالفة، ويرجح اخلَب الدال 
الدال على احلكم مبفهوم العدد، ويرجح اخلَب الدال على احلكم مع ذكر العلة، على 

اخلَب الدال على احلكم بدون ذكر العلة، وحنو ذلك، وقلنا ذلك؛ لقوة دَللته على 
 احلكم، والقوي يرجح على الضعيف.

ابللفظ، ألنه يكون أغلب على الظن بكونه  يرجح اخلَب املروي الطريق الرابع والعشرون:
 .-صلى هللا عليه وسلم  -من كالم النب 

وألنه املروي ابللفظ متفق على جواز روايته وعلى كونه حجة، بالف اخلَب املروي 
 ابملعَن فقد اختلف فيه، واملتفق عليه مقدم على املختلف فيه.

لفظه، ألنه يكون أبعد عن تطرق  يرجح اخلَب الذي قد أكد الطريق اخلامس والعشرون:
 اخلطأ إليه، بالف الذي مل يؤكد لفظه.

يرجح اخلَب الذي يكون لفظه مستقالً على اخلَب الذي مل  الطريق السادس والعشرون:
يستقل إبفادة احلكم بل احتاج إىل إضمار؛ ألن املستقل بنفسه قد علمنا املراد منه، أما 

 هو املضمر منه.احملذوف منه رمبا يلتبس عليه ما 
يرجح اخلَب الذي سلم متنه من اَلضطراب على غري السامل؛  الطريق السابع والعشرون:

 .-صلى هللا عليه وسلم  -ألن ما َل اضطراب فيه أشبه بقول الرسول 
مشهورة؛ ألنه أقوى يف  يرجح اخلَب املروي يف ثناَي قصة الطريق الثامن والعشرون:

 من الغلط مما يرويه املنفرد بدون قصة.النفوس، وأقرب إىل السالمة 
يرجح اخلَب القويل على اخلَب الفعلي، ألن القول أصرح  الطريق التاسع والعشرون:

 ابحلكم من الفعل.



 يرجح اخلَب الفعلي على التقريري، ألن الفعل أقوى من التقرير. الطريق الثالثون:
من هنياً على اخلَب الذي تضمن يرجح اخلَب الذي متنه قد تض الطريق الواحد والثالثون:

أمرًا؛ ألن الغالب يف النهي دفع املفسدة املوجودة يف املنهي عنه، والغالب يف األمر 
ابلشيء جلب املصلحة املوجودة يف املأمور به، واهتمام الشارع بدفع املفاسد أكثر 

 وأشد من اهتمامه جبلب املصاحل.
يدرأ احلد على املوجب له؛ ألن احلد ضرر  ترجيح اخلَب الذي الطريق الثاين والثالثون:

 : " ادرأوا احلدود ابلشبهات ".-صلى هللا عليه وسلم  -والضرر يزال، ولقوله 
ترجيح اخلَب الناقل عن الَباءة األصلية واآليت حبكم جديد  الطريق الثالث والثالثون:

كيد، والتأسيس أوىل على اخلَب املبقي عليها؛ ألن الناقل يفيد التأسيس واملبقي يفيد التأ
 من التأكيد.

 وألنه يوجد يف اخلَب الناقل زَيدة علم، وما أفاد الزَيدة يقدم على غريه.
يرجح اخلَب املفيد للوجوب على اخلَب املفيد لإلابحة أو  الطريق الرابع والثالثون:

الكراهة، أو الندب، ألن اترك الواجب مستحق للعقاب بالف اترك املباح واملندوب 
ين.وا                                                                                                    ملكروه، فيكون ذلك أحوط للدِّ

يُرجح اخلَب احملّرِم على املوجب؛ ألن الغالب أن التحرمي يكون  الطريق اخلامس والثالثون:
واهتمام الشارع بدرء املفاسد أكثر  لدفع مفسدة، واملوجب إمنا يكون جللب مصلحة،

 من اهتمامه جبلب املصاحل، وقد سبق.
 -يرجح اخلَب املفيد للتحرمي على ما يفيد اإلابحة، لقوله  الطريق السادس والثالثون:

 : " ما اجتمع احلالل واحلرام إَل وغلب احلرام احلالل ".-صلى هللا عليه وسلم 
مالبسة احلرام توقع يف اإلمث، بالف مالبسة  وألن العمل مبقتضى احلرام أحوط؛ ألن

 املباح فال توجب ذلك.
يرجح اخلَب املثبت للطالق والعتاق على َنفيهما، ألن األصل  الطريق السابع والثالثون:

 عدم القيد، وألن املثبت عنده زَيدة علم َل توجد عند النايف.
يُرجح اخلَب املفيد حلكم أثقل وأشد على اخلَب املفيد حلكم  الطريق الثامن والثالثون:

أخف؛ ألن زَيدة شدته ومشقته وثقله تدل على أتكد املقصود، وفضله على األخف 



 األيسر، فاحملافظة عليه أوىل.
يرجح اخلَب احملرم، على اخلَب املفيد لكراهة؛ احتياطاً؛ ألن فعل  الطريق التاسع والثالثون:

 ب العقوبة بالف فعل املكروه.احلرام يستوج
يرجح اخلَب املوافق آلية من القرآن؛ ألهنا أفادت زَيدة قوة يف الظن يف  الطريق األربعون:

                                                                                       اخلَب، بالف غري املوافق آلية.
يرجح اخلَب املوافق خلَب آخر؛ ألن اخلَب الذي وافقه قد أفاد  الطريق الواحد واألربعون:

 زَيدة قوة يف الظن يف اخلَب املوافق له.
يرجح اخلَب املوافق للقياس؛ ملا قلناه يف موافقته آلية أو  الطريق الثاين واألربعون:

 حلديث.
 يُرجح اخلَب املعمول به؛ ألن الطريق الثالث واألربعون:

، -صلى هللا عليه وسلم  -نه كان آخر األمرين من رسول هللا عملهم به يدل على أ
 بالف اخلَب غري املعمول به.

يرجح اخلَب الذي اقرتنت به قرائن تدل على أتخر وقته، على  الطريق الرابع واألربعون:
صلى هللا  -اخلَب الذي مل يقرتن به ذلك؛ ألن املتأخر يكون هو آخر األمرين من النب 

 فيجب العمل به، فيكون َنسخاً للخَب الذي مل يقرتن به ذلك. ،-عليه وسلم 
يُرجح اخلَب الذي اشتمل على زَيدة على اخلَب الذي مل  الطريق اخلامس واألربعون:

يشتمل على تلك الزَيدة؛ ألن دَللة اخلَب الذي فيه زَيدة دَللة َنطق، ودَللة اخلَب 
 ة الناطق مقدمة.الذي مل يشتمل على الزَيدة، دَللة ساكت، ودَلل

 طرق الرتجيح بني معقولني: وهو الرتجيح بني األقيسة:
يرجح القياس الذي حكم أصله قطعي على القياس الذي حكم أصله  الطريق األول:

 ظين، ألن ما كان حكم أصله ظنياً يتطرق إليه اخللل بالف اآلخر.
كلية؛ لكونه أبعد يرجح القياس الذي حكمه جرى على وفق القواعد ال الطريق الثاين:

عن التعبد وأقرب إىل العقول وموافقة الدليل على القياس الذي جرى حكمه على خمالفة 
                                                                                              القواعد وهو املعدول به عن سنن القياس.

قتضي للتحرمي على القياس املقتضي لإلابحة؛ ألنه إذا يرجح القياس امل الطريق الثالث:



 اشتبه املباح ابحلرام فإنه يغلب جانب التحرمي.
يرجح القياس املفيد إسقاط احلد، على القياس املفيد إثبات احلد؛ لقوله  الطريق الرابع:

 : " ادرأوا احلدود ابلشبهات ".-صلى هللا عليه وسلم  -
 ل.وألن احلدود ضرر، والضرر يزا

ف إليه  الطريق اخلامس: يرجح القياس املثبت للعتق على النايف له؛ ألن العتق يتشوا
الشارع، دون الرق، فيقدم ما يتشوف إليه الشارع، وما يتفق مع أهداف اإلسالم، 

 ومقاصد الشريعة.
يرجح القياس املتفق على تعليل حكم أصله على القياس املختلف  الطريق السادس:

 أصله، ألن املتفق على تعليله مقدم على املختلف فيه.على تعليل حكم 
الطريق السابع: يرجح القياس املتفق على عدم نسخ حكم أصله على القياس املختلف 

 يف نسخ حكم أصله؛ ألن النسخ يؤدي إىل اخللل يف فهم املقصود.
يرجح القياس الذي علة أصله وجدت بصورة قطعية على القياس الذي  الطريق الثامن:

 وجدت علة أصله بصورة ظنية؛ ألن القاطع َل حيتمل غري العلية، بالف الظن.
أي: كلما عدم الوصف عدم  -يُرجح القياس الذي علته منعكسة  الطريق التاسع:

 على القياس الذي ليس كذلك؛ ألن اَلنعكاس دليل اختصاص احلكم ابلعلة. -احلكم 
اخلفي؛ نظراً لقوة اجللي، وعدم  يرجح القياس اجللي على القياس الطريق العاشر:

                                                                                                اَلختالف فيه، بالف اخلفي.
يرجح القياس الذي علته ثبتت عن طريق اإلمجاع على القياس  الطريق احلادي عشر:

ن اإلمجاع َل حيتمل النسخ، وَل التأويل، بالف الذي ثبتت علته عن طريق النص، أل
 النص.

يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص الصريح على  الطريق الثاين عشر:
 القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص الظاهر، نظراً لقوته يف املراد.

أنواعه، يرجح القياس الذي ثبتت علته عن طريق اإلمياء جبميع  الطريق الثالث عشر:
على القياس الذي ثبتت علته عن طريق غريه من الطرق اَلجتهادية، كاملناسبة، والوصف 

الشبهي، والسَب والتقسيم والدوران، ألن اإلمياء طريق متفق عليه، واملتفق عليه أوىل 



 .ابإلتباع
يرجح القياس الذي علته عامة توجد يف مجيع األفراد على القياس  الطريق الرابع عشر:

 ذي علته خاصة وهي اليت خرج منها بعض األفراد، ألن العامة أكثر فائدة.ال
يرجح القياس الذي علته شهد هلا أصالن على القياس الذي علته  الطريق اخلامس عشر:

 شهد هلا أصل واحد؛ ألن ما شهد له اثنان أقوى مما شهد له واحد.
أي: مفيدة حكماً شرعياً  -يرجح القياس الذي علته َنقلة  الطريق السادس عشر:

م  -جديداً  على القياس الذي علته مبقية على األصل ألن الناقلة فيها زَيدة علم، فيقدا
 ألجل ذلك.

يرجح القياس الذي علته مفردة على القياس الذي علته مركبة من  الطريق السابع عشر:
وصافاً كلما كان ذلك أقرب إىل القبول، وأقوى يف أوصاف؛ ألنه كلما كانت العلة أقل أ

                                                                                        الظن.
يرجح القياس الذي قطع بوجود العلة يف الفرع على القياس الذي  الطريق الثامن عشر:

ود العلة فيه أغلب على الظن، وأبعد عن ظن بوجود العلة يف الفرع؛ ألن املقطوع بوج
 اَلحتمال.

يرجح القياس الذي وافقه أي دليل شرعي كالكتاب والسنة، أو  الطريق التاسع عشر:
عمل اخللفاء األربعة، أو اإلمجاع، أو قياس آخر، على القياس الذي مل يوافقه أيُّ واحد 

 مما سبق.
 .الرتجيح بني املنقول والقياس

 ". منقول عام"، و "  منقول خاص" املنقول قسمان: 
 فهو نوعان:. -وهو املنقول اخلاص  -أما القسم األول 

 : أن يكون هذا النقل اخلاص داَلً على حكمه ابملنطوق.النوع األول
 : أن يكون هذا النقل اخلاص داَلً على حكمه ابملفهوم.النوع الثاين

ملنطوق، فإن املنقول اخلاص فإذا تعارض القياس مع النقل اخلاص الدال على حكمه اب
 يُرجح؛ لقلة تطرق اخلطأ إليه.

 أما إذا تعارض القياس مع النقل اخلاص الدال على حكمه ابملفهوم:



فإن كان مفهوم موافقة: فإن النقل اخلاص مقدم؛ ألن مفهوم املوافقة يفيد دَللة أقوى 
 من دَللة القياس؛ حيث قلنا: إن دَللته لفظية.

القياس، فإن هذا ُيتلف  خلاص على حكمه مبفهوم املخالفة وخالفوإن دلا النقل ا
ابختالف قوة أنواع املفاهيم، وُيتلف حبسب اختالف اجملتهدين، وما يقع يف نفوسهم من 
قوة الدَللة وضعفها، وهذا َل ميكن ضبطه بقاعدة، فيكون هذا موكوَلً إىل نظر الناظرين 

 واجملتهدين يف آحاد الصور.
ثاين: وهو املنقول العام، فإنه إذا عارضه القياس اخلاص، فإن القياس أما القسم ال

ُيصص العام؛ ألنه يلزم من العمل بعموم العام إبطال دَللة القياس ابلكلية، وَل يلزم من 
العمل ابلقياس إبطال العام ابلكلية، بل إنه يلزم العمل ابلقياس وما بقي من العام بعد 

لدليلني وهو أوىل من العمل أبحدمها وإبطال اآلخر، وقد ختصيصه، وهذا فيه مجع بني ا
 سبق بيان ذلك.

 
 املُْفيت واملُْستَ ْفيت

 املفيت: هو املخَب عن حكم شرعي.
 واملستفيت: هو السائل عن حكم شرعي.

 
الفتيا والفتوى  املفىت: اسم فاعل من اإلفتاء قال يف القاموس: أفتاه يف األمر أابنه له و

به الفقيه انتهى واملفىت يطلق على املخَب ابحلق على غري جهة اإللزام به، وتفتح ما أفىت 
 ويطلق عند األصوليني على اجملتهد وهو:

 الباذل وسعه يف النظر يف األدلة ليحصل على العلم أو الظن حبكم شرعي.
: اسم فاعل من اَلستفتاء وهو لغة: طالب الفتوى ويف اَلصطالح هو: من واملستفيت

الشرعي من اجملتهد، فيدخل فيه العامي واملتعلم الذي مل يبلغ درجة  طلب احلكم
 اَلجتهاد.

 
 شروط الفتوى:



 يشرتط جلواز الفتوى شروط، منها:
 أن يكون املفيت عارفاً ابحلكم يقيناً، أو ظنًّا راجحاً، وإَل وجب عليه التوقف. - 1
فإن احلكم على الشيء أن يتصور السؤال تصوراً اتمًّا؛ ليتمكن من احلكم عليه،  - 2

 فرع عن تصوره.
فإذا أشكل عليه معَن كالم املستفيت سأله عنه، وإن كان حيتاج إىل تفصيل استفصله، 

أو ذكر التفصيل يف اجلواب، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، 
ُل يف اجلواب، فإن كان ألم فال شيء ل ه، فليسأل عن األخ هل هو ألم أو َل؟ أو يُ َفصِّ

والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغري أم فالباقي بعد فرض البنت له، وَل شيء 
 للعم.

أن يكون هادئ البال، ليتمكن من تصور املسألة وتطبيقها على األدلة الشرعية،  - 3
 فال يفيت حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غريها.

                                                                   ويشرتط لوجوب الفتوى شروط منها:
وقوع احلادثة املسؤول عنها، فإن مل تكن واقعة مل جتب الفتوى لعدم الضرورة إَل أن  -1

 يكون قصد السائل التعلم، فإنه َل جيوز كتم العلم، بل جييب عنه مىت سئل بكل حال.
التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء أن َل يعلم من حال السائل أن قصده  - 2

العلماء بعضها ببعض، أو غري ذلك من املقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال 
 السائل مل جتب الفتوى.

أن َل يرتتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررًا، فإن ترتب عليها ذلك وجب  - 3
 اإلمساك عنها؛ دفعاً ألشد املفسدتني أبخفهما.

 فيت:ما يلزم املست
 يلزم املستفيت أمران:

األول: أن يريد ابستفتائه احلق والعمل به َل تتبع الرخص وإفحام املفيت، وغري ذلك من 
 املقاصد السيئة.

 الثاين: أن َل يستفيت إَل من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
 وينبغي أن ُيتار أوثق املفتني علماً وورعاً، وقيل: جيب ذلك.



 ن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل:الثالث: أ
إَن نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإذا توضأَن بت عطشنا، أقنتوضأ مبا 

 البحر؟
 الرابع: أن ينتبه ملا يقوله املفيت حبيث َل ينصرف منه إَل وقد فهم اجلواب َتاما.

 
عبد الباسط بن موسى ل الشيخ قا .كما ذكر املؤلف   للمفيت شروط ينبغي أن تتوفر فيه

اعلم أن شرط املفيت كونه مسلما مكلفا عدَل » العلموي مث املوقت الدمشقي الشافعيّ 
ثقة مأموَن متنزها عن أسباب الفسق وخوارم املروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصني 

واملرأة الفكر، صحيح التصرف واَلستنباط، قوي الضبط متيقظا، سواء فيه احلر والعبد، 
واألعمى واألخرس إذا كتب أو فهمت إشارته، قال أبو عمرو: وينبغي أن يكون كالراوي 

يف أنه َل يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع ودفع ضر؛ ألن املفيت يف حكم خمَب عن 
الشرع مبا َل اختصاص له بشخص فكان كالراوي َل كالشاهد، وفتواه َل يرتبط هبا إلزام 

ر صاحب احلاوي أن املفيت إذا َنبذ يف فتواه شخصا معينا صار بالف القاضي.وذك
خصما معاندا، فرتد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته، واتفقوا على أن الفاسق َل 

تصح فتواه، ونقل اخلطيب فيه اإلمجاع، نعم جيب عليه أن يعمل لنفسه ابجتهاده، وأما 
نا، ففيه وجهان كالوجهني يف صحة النكاح املستور الظاهر العدالة ومل ختتَب عدالته ابط

واخلطيب: وتصح فتاوى أهل األهواء  حبضور املستورين واألصح اجلواز، قال الصيمري
واخلوارج ومن َل نكفره ببدعته وَل نفسقه، واستثَن اخلطيب الشراة والرافضة الذين 

يل: تكره يف يسبون السلف، والقاضي كغريه يف جواز الفتيا بال كراهة على الصحيح، وق
مسائل األحكام، ونقل عن شريح أنه قال: أَن أقضي وَل أفيت، قالوا: وينبغي أن يكون 

 انتهى «....املفيت ظاهر الورع مشهورا ابلدَينة الظاهرة، والصيانة الباهرة
 فمن آداب املفيت:. ذكر املؤلف بعضها لكل من املفيت واملستفيت آدابو 

من فقد النية احلسنة مل ،ف إخالص يف القول و العملو ذا أن يكون ذا نية حسنة ، /1
 يكن عليه نور وَل على كالمه نور.

ذا حلم ووقار وسكينة فإن ذلك هو كسوة العلم متصفا ابألخالق الفاضلة أن يكون  /2



                                                     ومجاله، فإذا افتقدها املفىت كان علمه كالبدن العاري من اللباس.
يستعف عما يف أيدي الناس، فإنه إن أكل منهم شيئاً  يكون قنوعا و  زاهدا و أن /3

 أكلوا من حلمه ودمه أضعافه.
فإنه إذا عدم ذلك تصور له  خمالطا هلم  أن يكون على جانب كبري من معرفة الناس /4

كان ما يفسده أكثر الظامل بصورة املظلوم وعكسه وراج عليه املكر واخلداع واَلحتيال ف
 مما يصلحه.

إىل هللا تعاىل ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء واَلستغفار ليلهمه  التوجه يكون دائم أن /5
 الصواب ويفتح له طريق السداد.

من نسبة احلكم إىل هللا تعاىل وإىل رسول هللا صلى دائما بقدر املستطاع أن يتحرز  /6
 يف ذلك.هللا عليه وسلم إَل بنص يستند عليه 

كما كان سادتنا الصحابة رضوان هللا عليهم أن يستشري يف فتواه من يثق بعلمه ودينه   /7
كان إذا نزلت به النازلة استشار من حضره من الصحابة،   مثال فإن عمر رضي هللا عنه
 ورمبا مجعهم فشاورهم.

أن يعمل بعلمه فإن العمل هو مثرة العلم وبدون العمل يكون علم اإلنسان حجة  /8
 عليه.

 ومن آداب املستفيت:
أن جيتهد يف البحث عن املفيت األعلم واألدين؛ ألنه املستطاع من تقوى هللا يه عل/1

 املأمور به كل أحد
 .أن يلزم األدب مع املفيت وأن يوقره وجُيلاه /2
  .أن َل يسأله عما َل يعَن /3
 َل يكثر من األسئلة إىل حد يسأم فيه املفىت وميل.أ/4

د بْن حَسنْي بن َحسْن اجليزاينقال الشيخ  َل جيوز للمستفيت العمل مبجرد فتوى »: حمما
املفيت إذا مل تطمئن نفسه إليها، وكان يعلم أن األمر يف الباطن بالف ما أفتاه به، ومل 

صلى هللا  -ختلصه فتوى املفيت من هللا كما َل ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال 
ليأخذها أو فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من النار ف»: -عليه وسلم 



وعلى املستفيت أن يسأل َثنًيا وَثلثًا حىت حتصل له الطمأنينة إذا كان عدم «  . ليرتكها
الثقة والطمأنينة ألجل املفيت؛ كأن يعلم املستفيت جهل املفيت وحماابته يف فتواه، أو عدم 

 تقيده ابلكتاب والسنة، أو ألنه معروف ابلفتوى ابحليل والرخص املخالفة للسنة، وغري
ذلك من األسباب املانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها، فإن مل جيد من يسأله فال 

 .انتهى «يكلف هللا نفًسا إَل وسعها، والواجب تقوى هللا قدر اَلستطاعة
 

 اإلجتهاد
 تعريفه:

 اَلجتهاد لغة: بذل اجلهد إلدراك أمر شاق.
 واصطالحاً: بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي.

 من بذل جهده لذلك. واجملتهد:
 

لغة هو: افتعال من اجلهد  ابلضم والفتح وهو: الطاقة كما عرفه املؤلف اَلجتهاد  
والغاية، وابلضم:  والوسع.وقال ابن األثري: هو: بفتح اجليم: املشقة، وقيل: املبالغة

 الوسع والطاقة.ويقال: " اجتهد يف األمر " أي: بذل ما يف وسعه وطاقته يف
جمهوده، ويصل إىل هنايته.فاَلجتهاد لغة: استفراغ الوسع، أي: غاية ما يقدر طلبه ليبلغ 

 استفراغه لتحصيل أمر شاق. على
                بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي.قال املؤلف  اَلجتهاد يف اَلصطالح:و أما 

لتحصيل ظن حبكم شرعي عملي من دليل  : " بذل الفقيه ما يف وسعهو أحسن منه قولنا
                                                                                    تفصيلي ".

سواء كان من فقيه، أو غريه،  قولنا: " بذل " جنس يف التعريف، يشمل كل بذل مطلقا،
أو حنو  يف غريها، وسواء كانت شرعية، أو لغوية، أو حنوية وسواء كان يف األحكام، أو

 ذلك.
 ما أضفنا لفظ " بذل " إىل لفظ " الفقيه " أخرج غري الفقيه مماسبق ذكره.فل



على استخراج أحكام  واملراد ابلفقيه: املتهيِئ للفقه، ومن عنده ملكة استنباط، وقدرة
 شرعية حلوادث متجددة.

والطاقة، ويعرف ذلك ابإلحساس ابلعجز عن  قولنا: " ما يف وسعه " الوسع هو: اجلهد
 ث والنظر.زَيدة البح

 َل يفيد إَل حكما ظنياً. قولنا: " لتحصيل ظن " لبيان أن اَلجتهاد
العقلي، أو احلسي، أو العريف،  وأيت بعبارة: " حبكم شرعي " إلخراج احلكم اللغوي، أو

 أو التجريب.
حكم شرعي فرعي  وقولنا: " من دليل تفصيلي " لبيان أن الفقيه يبذل جهده َلستنباط

 األدلة املختلف فيها. حديث، أو قياس، أو أّي دليل منمن آية أو 

 
 شروط اَلجتهاد:

 لالجتهاد شروط منها:
 أن يعلم من األدلة الشرعية ما حيتاج إليه يف اجتهاده كآَيت األحكام وأحاديثها. - 1
 أن يعرف ما يتعلق بصحة احلديث وضعفه؛ كمعرفة اإلسناد ورجاله، وغري ذلك. - 2
سخ واملنسوخ ومواقع اإلمجاع حىت َل حيكم مبنسوخ أو خمالف أن يعرف النا - 3

 لإلمجاع!،
أن يعرف من األدلة ما ُيتلف به احلكم من ختصيص، أو تقييد، أو حنوه حىت َل  - 4

 حيكم مبا ُيالف ذلك.
أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدَلَلت األلفاظ؛ كالعام واخلاص  - 5

                واملبني، وحنو ذلك؛ ليحكم مبا تقتضيه تلك الدَلَلت. واملطلق واملقيد واجململ
 أن يكون عنده قدرة يتمكن هبا من استنباط األحكام من أدلتها. -6

 واَلجتهاد قد يتجزأ فيكون يف ابب واحد من أبواب العلم، أو يف مسألة من مسائله.
 

يكون فرض عني، ويكون فرض كفاية، ويكون  و هو اَلجتهادمل يبني املؤلف حكم 
 مندوابً، ويكون حمرماً، وإليك بيان ذلك:



 يف حالتني: فرض عنييكون اَلجتهاد  أوًَل:
اجتهاد اجملتهد يف حق نفسه فيما نزل به؛ ألن اجملتهد َل جيوز له أن يقلِّد  احلالة األوىل:

اجتهاد اجملتهد يف حق غريه إذا تعني عليه احلكم فيه أبن  احلالة الثانية:غريه يف حق نفسه.
َل يوجد يف العصر إَل هو، أو ضاق الوقت فإنه جيب عليه اَلجتهاد على الفور، ألن 

 عدم اَلجتهاد يقتضي أتخري البيان عن وقت احلاجة، وهذا َل جيوز.
لعلماء، أو عني عندما تنزل حادثة أبحد، فاستفىت ا فرض كفايةيكون اَلجتهاد  َثنياً:

واحداً أو طائفة، فإن الوجوب هنا يكون فرضاً عليهم مجيعاً، فإن أجاب واحد منهم 
عنها سقط الفرض عن اجلميع، وإن أمسكوا مع ظهور الصواب أمثوا، وإن أمسكوا مع 

 التباسه عليهم ُعذروا.
 إليه يف حالتني مها: مندوابً يكون اَلجتهاد  َثلثاً:

 تهد العامل قبل نزول احلادثة ليسبق إىل معرفة حكمها قبل وقوعها.أن جي احلالة األوىل:
 أن يستفتيه سائل عن حكم حادثة قبل وقوعها. احلالة الثانية:

 يف حالتني هي:حمرماً يكون اَلجتهاد  رابعاً:
 أن يقع اَلجتهاد يف مقابلة دليل قاطع من نص أو إمجاع. احلالة األوىل:
 أن يقع اَلجتهاد ممن مل تتوفر فيه شروط اجملتهد فيما جيتهد فيه. احلالة الثانية:

هذه الشروط َلبد من توفرها وتتلخص يف  «...اخلأن يعلم من األدلة الشرعية» قوله:
معرفة األدلة الشرعية كتااب وسنة والناسخ واملنسوخ و إمجاع العلماء واختالفهم وعلوم 

 ...اللغة و أصول الفقه و ملكة اَلستنباط لألحكام الشرعية
أن يكون عارفا بكتاب اَّللا  الشرط األول: »:قال الشيخ عبد الكرمي بن عبد هللا النملة 

 تعاىل وما يتعلاق به: فإذا أراد اجملتهد اَلستدَلل ِبية على حكم حادثة، فإنه َل بد أن
 يعرف عنها ما يلي:

 أوًَل: هل هي َنسخة أو منسوخة حىت َل يستدل ِبية منسوخة.
 َثنيا: سبب نزوهلا؛ ألنه يساعده على معرفة معَن اآلية.

 ابة فيها؛ ألهنم أعرف مبعناها من غريهم.َثلثاً: أقوال الصح
 ذلك. رابعا: أقوال كبار التابعني فيها؛ ألهنم يقربون من الصحابة يف



 خامسا: تفاسري علماء الشريعة وعلماء اللغة هلا.
 سادساً: معرفة ما يعارضها من ظواهر اآلَيت األخرى، واألحاديث.

 نطوقها، أوسابعاً: معرفة نوع دَللتها هل دلات على احلكم مب
وَل يشرتط حفظ القرآن كله، وَل  مفهومها، ونوع هذا املنطوق، ونوع هذا املفهوم.

كما قال بعضهم  بل يكفيه أن يعرف مواقع آَيت األطعمة   يشرتط حفظ آَيت األحكام
والنفقات، وحنو  القرآن، وآَيت احلدود منه، وآَيت النكاح والطالق والرضاع، من

يذهب إىل املواضع اليت توجد فيها آَيت  حادثة يف األطعمة مثالً ذلك، حىت إذا نزلت 
حكم حادثته ِبية منها، بعد أن يطبق عليها ما ينبغي معرفته  األطعمة، ويستدل على

 عنها.
أن يكون عارفا بُسناة رسوله  صلى هللا عليه وسلم ،فإذا أراد اجملتهد  الشرط الثاين:

عنه مثل معرفته عن اآلية  نه َل بد أن يعرفاَلستدَلل حبديث على حكم حادثة، فإ
ويزاد يف احلديث: أن يعرف سند احلديث، وطريق وصوله  َتاماً، وقد سبق ذلك.

 إلينا،وحال رواته من العدالة والضبط، ومعرفة الصحيح من األحاديث
 والضعيف.وَل يشرتط حفظ األحاديث كلها، وَل حفظ أحاديث األحكام

قال مجهور العلماء؛  معرفة ما تتعلق به األحكام إمجاَلً كماكما قال بعضهم  بل يكفي 
شروط اجملتهد إذا مل يطلع على حديث مما ميكن  ذلك ألن اجملتهد الذي توفرت فيه مجيع

 بعد البحث اجلاد عن كل ما يتصل مبوضوع اجتهاده من النصوص َل أن يغيب عن ذهنه
رضي  -الصحابة  ر، يؤيد ذلكمينعه ذلك من حتصيل الظن ابحلكم الشرعي بدليل آخ

 فقد كانوا جيتهدون ابلنوازل ويستدلون -اَّللا عنهم 
فمثال  أو يوافقه على ذلك أبدلة، مث يظهر هلم بعد ذلك حديث ُيالف اجتهادهم

أربعني سنة حىت أخَبَن رافع بن  : كنا خنابر-رضي اَّللا عنهما  -املخالفة: قول ابن عمر 
 قد هنى عن املخابرة. -وسلم صلى هللا عليه  -خديج أبن 

املفوضة أبن هلا مهر  قد قضى يف -رضي اَّللا عنه  -ومثال املوافقة: أن ابن مسعود 
معقل بن سنان األشجعي أن هذا القضاء  مثيالهتا، وهلا املرياث؛ وعليها العدة، فاخَبه

من يف بروع بنت واشق  -صلى هللا عليه وسلم  -النب  لك َي ابن مسعود هو قضاء



صلى هللا عليه  -ففرح ابن مسعود على أن قضاءه قد وافق قضاء الرسول  مجاعتنا،
 .-وسلم 

واألمثلة على خفاء بعض األحاديث عن بعض الصحابة كثرية.ويقع هذا منهم، ومل 
 وصف اَلجتهاد. يسلب ذلك منهم ملكة اَلجتهاد، أو

.واشرتط ذلك؛ لئال جيتهد أن يكون عاِلما ابجملمع عليه، واملختلف فيه الشرط الثالث:
حكمها.وَل يلزم أن حيفظ مجيع مواقع اإلمجاع، بل يف   يف مسألة قد أمجع العلماء على

 فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه غري خمالفة لإلمجاع. كل مسألة يفيت
 وأما املختلف فيها من املسائل، فال بد للمجتهد أن يعرف املسألة،وأدلة كل فريق.

واحملاورات اليت  األربعة ومن تبعهم يعرفون اَلختالفات واملناظراتولقد كان األئمة 
بقوهلم؛ لذا اهتم كثري من العلماء هبذا   جرت بني الصحابة، ومن جاء بعدهم ممن يُعتد

 وهو علم اخلالف وألفوا فيه كاحمللى َلبن حزم، والذخرية للقرايف، واحلاوي
املهذب للنووي،وبداية اجملتهد َلبن رشد، للماوردي، واملغين َلبن قدامة، واجملموع شرح 

 واملبسوط للسرخسي، وغريها.
عاِلما أبن هناك أدلة  أن يكون عاملا بعلم أصول الفقه؛ حيث إنه جيعله الشرط الرابع:

ناة، واإلمجاع،وا   لقياس، وأن هناك أدلة خمتلف فيهامتفقا عليها كالكتاب، والسُّ
 الصحاِب، واملصاحل املرسلة، وسد الذرائع،واَلستحسان، وقول  كاَلستصحاب،

شروط كل  ويعرف أقسامها، و العرف، وشرع من قبلنا، وأن هناك قواعد أصولية. و
 بينها. دليل، وترتيبها، وفك التعارض

نصف الفقه مبين عليه،  أن يكون عاملا ابلقياس، حيث إن أكثر من الشرط اخلامس:
، وحنو ذلك مما قلناه يف ابب القياس، قال قوادحه و فيعرف أركانه، وشروط كل ركن،

 اإلمام الشافعي:" من مل يعرف القياس فليس بفقيه "، وقال اإلمام أمحد: " َل
يستغين أحد عن القياس "، وعرف بعضهم اَلجتهاد أبنه القياس،وهذا كله يدل على 

 أمهية القياس.
وحنو، وبالغة، وبديع،  ةأن يكون عاملا ابللغة العربية وقواعدها من لغ الشرط السادس:

ناة وردا بلغة العرب، وَل ميكن  ومعرفة كل ما يتوقف عليه فهم األلفاظ؛ألن القرآن والسُّ



يعرف ما تدل عليه ألفاظهما إَل مبعرفته ابللغة العربية.وَل يشرتط أن  ألي شخص أن
يل بن كسيبويه، أو الكسائي، أو اخلل  يتعمق يف علم النحو واللغة، ومعرفة دقائق ذلك

 أمحد، أو املَبد.وإمنا ينبغي معرفة القدر الذي يفهم به خطاب العرب، وعاداهتم
يف اَلستعمال إىل حد يفرق بني صريح الكالم، وظاهره،وجممله، وحقيقته، وجمازه، 

 وعامه، وخاصه، وحمكمه،ومتشاهبه، ومطلقه، ومقيده، ونصه، وفحواه، وحلنه، ومعرفة
األحكام الشرعية من األلفاظ.ويتفطن للمراد هل أريد أي شيء يساعد على فهم 

الشرعي بقرائن السياق، والقرائن العقلية، وحال  ابللفظ املعَن اللغوي له، أو العريف، أو
 املتكلم،واملوضوع الذي قيل فيه، والغرض الذي سيق ألجله.

ة من تشريع الشارع العام معرفة مقاصد الشريعة أبن يفهم اجملتهد مقاصد الشرط السابع:
 وأحواهلم، وأعرافهم، وعاداهتم. األحكام، وأن يكون خبرياً مبصاحل الناس،

العدالة، وهذا الشرط يشرتط  أن يكون عدَلً جمتنبا للمعاصي القادحة يف الشرط الثامن:
بعدل فإنه َل تقبل فتواه، وَل يعمل هبا  جلواز اَلعتماد على فتواه: فمن ليس

الشروط  فيجب عليه أن يعمل ابجتهاده إذا توفرت فيهاآلخرون.أما هو يف نفسه، 
 .انتهى «السابقة.

 «....واَلجتهاد قد يتجزأ»:قوله 
فيكون الرجل جمتهداً يف نوع  الذي اختاره املؤلف اَلجتهاد يقبِل التجزؤ على الصحيح

من العلم مقلداَ يف غريه كمن استفرغ وسعه يف علم الفرائض وأدلتها واستنباطها من 
الكتاب والسنة دون غريه من العلوم فيجوز له أن يفىت يف النوع الذي اجتهد فيه ألنه 
د قد عرف احلق بدليله وقد بذل جهده يف معرفة الصواب، فحكمه يف ذلك حكم اجملته

املطلق يف سائر األنواع، وَل جيوز له اإِلفتاء فيما مل جيتهد فيه فإن القاصر يف فن كالعامي 
 فيه.

 
 ما يلزم اجملتهد:

 يلزم اجملتهد أن يبذل جهده يف معرفة احلق، مث حيكم مبا ظهر له فإن أصاب فله أجران:
له وعمالً به،  أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة احلق؛ ألن يف إصابة احلق إظهاراً 



إذا حكم »وإن أخطأ فله أجر واحد، واخلطأ مغفور له؛ لقوله صّلى هللا عليه وسّلم: 
 «.احلاكم فاجتهد، مث أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، مث أخطأ فله أجر

 وإن مل يظهر له احلكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئٍذ للضرورة.
 

َل جيوز للمجتهد أن يقول يف احلادثة الواحدة قولني أنه  :منهاينبغي التنبيه على مسائل 
متضادين كالتحرمي والتحليل يف وقت واحد؛ ألنه بعد استقراء وتتبع ما روي عن 

الصحابة من الفروع الفقهية الكثرية: مل يرو عن واحد منهم أنه قال يف مسألة واحدة 
 واز.قولني متضادين يف وقت واحد، وهذا يدل على عدم اجل

املصيب واحد من اجملتهدين يف الفروع، أي: إذا حدثت حادثة يف الفروع، ومل و منها أن 
يوجد دليل قاطع يف حكمها من نص أو إمجاع، فإَن نعلم أن هلل تعاىل فيها حكماً شرعياً 

معيناً، فيطلب اجملتهدون ذلك احلكم بشىت أنواع اَلجتهاد، فمن أدركه كان مصيباً، ومن 
 كان خمطئاً َل إمث عليه، وَل يقطع بطأ واحد من اجملتهدين، وَل يقطع إبصابةمل يدركه  

و قد استدل املؤلف لذلك ابحلديث الصحيح خالفا ملن رأى غري ذلك من  واحد بعينه
 األصوليني كاملصوبة وقوهلم مرجوح.

إذا تعارض عند اجملتهد دليالن وعجز عن الرتجيح: فإن عليه أن يتوقف إىل أن  و منها
وإن مل » و قد أشار املؤلف إىل هذا بقوله: أحدمها أرجح من اآلخر أبي أمارة يعلم أن

    «..يظهر له احلكم وجب عليه التوقف
                                                 

 التاقليد
 

 .و هو مبحث اتبع لباب اَلجتهاد  هذا الباب للتقليداملؤلف عقد 
 والتقليد: مصدر قلاد الشيَء، إذا جعل يف عنقه قالدة.

له، ملا ورد عن النب صلى  واملقصود به هنا: مالزمة قول الغري، كأنه جعل يف عنقه ما حتما
ثَ َبٍت، فإمنا إمثه على ود  أنه قال: )من أُفيت على غري اهللا عليه وسلم يف سنن أِب د

 مفتيه( .



 والتقليد هو: األخذ بقول غري املعصوم من غري معرفة دليله.
فاألخذ بقول املعصوم مطلقاً، َل يكون تقليدًا، واألخذ بقول غري املعصوم مع معرفة 

قال » قال ابن القيم يف إعالم املوقعني:للدليل. إتباعدليله َل يكون تقليداً له، وإمنا هو 
أمجع الناس على أن املقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن  :عمر وغريه من العلماءأبو 

وهذا كما قال أبو عمر رمحه هللا تعاىل فإن الناس َل ُيتلفون أن  .م معرفة احلق بدليلهلالع
 العلم هو املعرفة احلاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإمنا هو تقليد 

إخراج املتعصب ابهلوى واملقلد األعمى عن زمرة العلماء فقد تضمن هذان اإلمجاعان 
وسقوطهما ابستكمال من فوقهما الفروض من وراثة األنبياء فإن العلماء هم ورثة األنبياء 

 «....فإن األنبياء مل يورثوا دينارا وَل درمها وإمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر
 انتهى

 ك الدليل، وأنت أخذَت مبا بلغك.مبلغ لذل -حينئذ  -فغري املعصوم 
َعَرَف العاِلُمون فضَلك  والتقليد َل يكون إَل عن جهل، وهلذا قال أبو عبادة البحرتي:

ال ابلتقليِد فالعاملون َمن كان ِمن أهل العلم عرفوا فضلك ابلعلم، وقال ابلعل   م وقال اجلُها
 عن جهل.اجلهال ابلتقليد فقلدوهم يف ذلك، فالتقليد َل يكون إَل 

 
 تعريفه:

 التقليد لغة: وضع الشيء يف العنق حميطاً به كالقالدة.
 واصطالحاً: اتباع من ليس قوله حجة.

أهل  وإتباعالنب صّلى هللا عليه وسّلم،  إتباع؛ «من ليس قوله حجة»فخرج بقولنا: 
شيء من ذلك  إتباعالصحاِب، إذا قلنا أن قوله حجة، فال يسمى  وإتباعاإلمجاع، 

 للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه اجملاز والتوسع. إتباعتقليدًا؛ ألنه 
 

على شيء.وَل بد من   : يدل على تعليق شيء-كما قال ابن فارس   -لفظ " قلد " 
ابلعنق َل يسمى قالدة يف عرف  كونه حميطا ابلعنق؛ ألن الشيء إذا مل يكن حميطا



يف كل ما  وإتباعه يف تفويض األمر إىل الشخص -استعارة  -اللغة.مث بعد ذلك استعمل 
 يقول.
 .«اتباع من ليس قوله حجة» اصطالحاقوله :

 شرح التعريف وبيان حمرتزاته:
 مع العمل به، وعدم العمل به، إتباعهجنس يشمل "  إتباع"  لفظ

 فاملراد به: اعتقاد ذلك، ولو مل يعمل به لفسق.
فليس قاصرا على معَن القول  عام ما كان قوَلً للمجتهد أو فعالً له " قوله" ولفظ 

 .النطقي فقط 
إىل الغري حىت ُيرج به ما كان معلوما ابلضرورة،وَل ُيتص به ذلك الغري إذا   قولونسب ال

كفرضية   اجتهاد، فإهنا َل تسمى مذهبه كان من أقواله وأفعاله اليت ليس له فيها
 .و الراب... الزَنان و حرمة الصلوات اخلمس و صوم رمض

ة " لبيان أنه يشرتط يف املقلد: أن َل يعرف الدليل الذي اعتمد  وأيت بلفظ " من غري ُحجا
 عليه ذلك الغري فخرج هبذا: اجملتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد جمتهد آخر

أمحد كما يقال: أخذ   وعرف دليل ذلك اجملتهد اآلخر على حكمه، فإنه َل يسمى تقليداً 
 ...الشافعي مبذهب مالك مبذهب أِب حنيفة يف هذه املسألة، أو أخذ

بسبب معرفته لدليل  وسبب قولنا هذا: أن اجملتهد وإن كان آخذاً بقول الغري، لكنه
ابلدليل، َل يسمى مقلدًا، فيكون إطالق  -حقيقة  -اجملتهد اآلخر حق املعرفة، وأخذه 

صلى هللا عليه  -: فإن الرجوع إىل قول النب األخذ مبذهبه فيه جتوز.وبناء على هذا
  كما ذكر املؤلف ونبه عليه  َل يسمى تقليداً وإىل قول الصحاِب ، و إىل اإلمجاِع -وسلم 

واإلمجاع يعتَب ُحّجة يف  -صلى هللا عليه وسلم  -؛ ألن كالًّ من قول الرسول 
ة يف نفسه، وَل  دليالً على احلكم؛  يعتَبنفسه.بالف فتوى اجملتهد فإن قوله ليس حُبجا

 ألنه فتواه حتتاج إىل دليل يعتمد عليه.
 

 مواضع التقليد:
 يكون التقليد يف موضعني:



األول: أن يكون املقلِّد عاميًّا َل يستطيع معرفة احلكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله 
ُتْم َل تَ ْعَلُموَن{ ]النحل: [، ويقلد أفضل 43من اآلية  تعاىل: }فَاْسأَلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ

 من جيده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خري بينهما.
الثاين: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، وَل يتمكن من النظر فيها فيجوز له 

التقليد حينئذ، واشرتط بعضهم جلواز التقليد أن َل تكون املسألة من أصول الدين اليت 
العقائد جيب اجلزم فيها، والتقليد إمنا يفيد الظن فقط.والراجح أن جيب اعتقادها؛ ألن 

ُتْم َل تَ ْعَلُموَن{  ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعاىل: }فَاْسأَلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ
[ واآلية يف سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، وألن 43]النحل: من اآلية 

ق أبدلته، فإذا تعذر عليه معرفة احلق بنفسه مل يبق إَل العامي َل يتمكن من معرفة احل
 [.16التقليد؛ لقوله تعاىل: }فَات اُقوا اَّللاَ َما اْسَتطَْعُتْم{ ]التغابن: من اآلية 

                                                                                                     
معرفة احلكم بنفسه  كنهاملقلِّد عاميًّا َل ميحصر املؤلف التقليد يف موضعني: األول كون 

و الثاين عند وجود حادثة فورية َل يتمكن اجملتهد من النظر فيها فيجوز  ففرضه التقليد
 له التقليد.

و قد رجح املؤلف أنه ليس شرطا أن تكون املسألة املقلد فيها من فروع الدين بل حىت 
يف األصول جيوز عنده التقليد و كثري من العلماء ُيالف ذلك و يرون عدم جواز التقليد 

كمعرفة اَّللا تعاىل، ووحدانيته،وصحة الرسالة، ووجود اَّللا تعاىل، وما يف أصول الدين   
 له، وما يستحيل عليه. جيب جيوز عليه، وما

 و استدلوا أبدلة منها:
تقليد؛ جلواز  لاب و عدم حصول ذلك على وجوب معرفة اَّللا تعاىل، إمجاع العلماء/1

 كذب املخَب، واستحالة حصوله.
قوله تعاىل: )َوقَاَل الاِذيَن َكَفُروا لِلاِذيَن آَمُنوا اتاِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَاََيُكْم َوَما ُهْم  /2

ُْم َلَكاِذبُوَن( .وجه الدَللة: أن هؤَلء الكفار قد ب نوا يحبَاِمِلنَي ِمْن َخطَاََيُهْم ِمْن َشْيٍء ِإهنا
 َّللا سبحانه عليهم قوهلم، وكذهبم يف ذلك، فدلا خطاَيهم، فرد ا هلم أهنم سيحملون

 على أنه َل يصح التقليد يف أصول الدين.



أنه َل جيوز التقليد يف أركان اإلسالم  قياس أصول الدين على أركان اإلسالم، فكما /3
ثبت ابلتواتر ونقلته األُماة خلفا  ؛ ألنهوالزكاة، واحلج، والصوم،  وهو وجوب الصالة،

معرفة العامل فيها، كما تتفق معرفة اجلميع فيما  فمعرفة العامي فيها توافقعن سلف، 
 فأصول الدين من الوحدانية، والنبوةالتواتر من البلدان كاهلند، والصني. حيصل أبخبار

  .التقليد أْوىل بعدم جواز
و أما أصحاب القول الثاين اجمليزين فقد ذكر الشيخ رمحه هللا دليلني على ذلك. قال 

مسألة( تتعلق )» : غاية الوصول يف شرح لب األصول كتابهلشيخ زكرَي األنصاري يف  ا
أبصول الدين )املختار( قول الكثري )إنه ميتنع التقليد يف أصول الدين( أي مسائل 

اَلعتقاد كحدوث العامل ووجود الباري، وما جيب له وميتنع عليه وغري ذلك مما سيأيت، 
فيجب النظر فيه ألن املطلوب فيه اليقني. قال تعاىل لنبيه }فاعلم أنه َل إله إَل هللا{ 

علم ذلك. وقال للناس }واتبعوه لعلكم هتتدون{ ويقاس ابلوحدانية غريها،وقيل وقد 
جيوز وَل جيب النظر اكتفاء ابلعقد اجلازم ألنه صلى هللا عليه وسّلم كان يكتفي يف اإلميان 

من األعراب وليسوا أهالً للنظر ابلتلفظ بكلميت الشهادة املنبء عن العقد اجلازم ويقاس 
قيل َل جيوز فيحرم النظر فيه، ألنه مظنة الوقوع يف الشبه والضالل ابإلميان غريه، و 

َلختالف األذهان واألنظار، ودليال الثاين والثالث مدفوعان أبَن َل نسلم أن األعراب 
ليسوا أهالً للنظر، وَل أن النظر مظنة للوقوع يف الشبه والضالل، إذ املعتَب النظر على 

األصمعي عن سؤاله مب عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل طريق العامة كما أجاب األعراِب 
على البعري، وأثر األقدام على املسري، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وحبر ذو 

أمواج أَل تدل على اللطيف اخلبري؟ وَل يذعن أحد منهم أو من غريهم لإلميان إَل بعد 
األدلة وتدقيقها ودفع  أن ينظر فيهتدى له. أما النظر على طريق املتكلمني من حترير

الشكوك والشبه عنها، ففرض كفاية يف حق املتأهلني له يكفي قيام بعضهم هبا أما غريهم 
ممن ُيشى عليه من اخلوض فيه الوقوع يف الشبه والضالل فليس له اخلوض فيه، وهذا 

حممل هني الشافعي وغريه من السلف عن اَلشتغال بعلم الكالم، وهو العلم ابلعقائد 
ينية عن األدلة اليقينية، والرتجيح من زَيديت، بل قضية كالمه يف مسألة التقليد ترجيح الد

لزومه هنا، مث حمل اخلالف يف وجوب النظر يف غري معرفة هللا تعاىل أما النظر فيها 



انتهى كالمه و ما ذكره عن علم الكالم َل يسلم له و املسلم َل حيتاج «فواجب إمجاعا
كفيه األدلة الشرعية من الكتاب و السنة وتوابعها فليت شعري هل إىل هذا العلم بل ي

أصحاب القرون املفضلة سلفنا من الصحابة والتابعني و أتباعهم هل غاب عنهم هذا 
 العلم أم كيف كان علمهم ابلعقائد الدينية....

 و املقصود أن هذه املسألة خالفية بني العلماء منهم من مينعها وهم األكثر ومنهم من
 جييزها .

 
 أنواع التقليد:

 التقليد نوعان: عام وخاص.
 فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً َيخذ برخصه، وعزائمه يف مجيع أمور دينه. - 1

وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر اَلجتهاد يف املتأخرين، 
النب صّلى هللا عليه ومنهم من حكى حترميه؛ ملا فيه من اَللتزام املطلق َلتباع غري 

 وسّلم.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن يف القول بوجوب طاعة غري النب صّلى هللا عليه 

 وسّلم يف كل أمره وهنيه، وهو خالف اإلمجاع وجوازه فيه ما فيه.
وقال: من التزم مذهباً معيناً، مث فعل خالفه من غري تقليد لعامل آخر أفتاه، وَل 

قتضي خالف ذلك، وَل عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع استدَلل بدليل ي
هلواه فاعل للمحرم بغري عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبني له ما يوجب رجحان 

قول على قول إما ابألدلة املفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما أبن يرى أحد 
يقوله، فريجع عن قول إىل الرجلني أعلم بتلك املسألة من اآلخر، وهو أتقى هلل فيما 

                               قول ملثل هذا، فهذا جيوز بل جيب، وقد نص اإلمام أمحد على ذلك.
واخلاص: أن َيخذ بقول معني يف قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة احلق /2

 ابَلجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع املشقة العظيمة.
 فتوى املقلِّد:

ُتْم َل تَ ْعَلُموَن{ ]النحل: من اآلية  [ 43قال هللا تعاىل: }فَاْسأَلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكن ْ



 وأهل الذكر هم أهل العلم، واملقلد ليس من أهل العلم املتبوعني، وإمنا هو اتبع لغريه.
عدوداً من أهل قال أبو عمر بن عبد الَب وغريه: أمجع الناس على أن املقلِّد ليس م

العلم، وأن العلم معرفة احلق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن 
الناس َل ُيتلفون يف أن العلم هو املعرفة احلاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإمنا 

 هو تقليد، مث حكى ابن القيم بعد ذلك يف جواز الفتوى ابلتقليد ثالثة أقوال:
وز الفتوى ابلتقليد ألنه ليس بعلم، والفتوى بغري علم حرام، وهذا قول أحدها: َل جت

 أكثر األصحاب ومجهور الشافعية.
 الثاين: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، وَل جيوز أن يقلد فيما يفيت به غريه.

الثالث: أن ذلك جائز عند احلاجة، وعدم العامل اجملتهد، وهو أصح األقوال وعليه 
 ى كالمه.العمل. انته

وبه يتم ما أردَن كتابته يف هذه املذكرة الوجيزة، نسأل هللا أن يلهمنا الرشد يف القول 
والعمل، وأن يكلل أعمالنا ابلنجاح، إنه جواد كرمي، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 

  وآله.
 

 :خالصة ما ذكره املؤلف أن التقليد نوعان عام وخاص
معني كاملذهب احلنفي و املالكي والشافعي و احلنبلي..و فأما العام فهو التزام مذهب 

 ذكر املؤلف اختالف العلماء فيه بني موجب له و حمرم..
 و أما اخلاص فهو األخذ بقول معني يف قضية معينة و جوزه املؤلف بقيود.. 

و بني من هم أهل العلم و فيما يفرتقون عن املقلد مث و ختم املؤلف كتابه بفتوى املقلد 
عن ابن القيم يف جوازها ثالثة أقوال ابلكالم على فتوى املقلد و حكى   البحثأمت

 للعلماء. 
هذا آخر ما تيسر من هذه الكلمات يسرية ، أسأل هللا أن جيعلها خالصة جلهه الكرمي و 

أن ينفع هبا املسلمني و صلى هللا و سلم و ابرك على سيدَن حممد و على آله وصحبه 
إبحسان إىل يوم الدين.كتبه العبد الفقري إىل ربه حبليل حممد بن أمجعني و من تبعهم 

 .حممد بن عبد هللا البوكانوين التلمساين املالكي



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجع البحث                                      
 

 إلعداد هذه احلاشية اعتمدت على كتب كثرية أمهها:
عبد  املؤلف: ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب الراجحاجلامع كتاب:   /1

اململكة العربية  -الرَيض  -مكتبة الرشد  الناشر: الكرمي بن علي بن حممد النملة
 1 عدد األجزاء: م 2000 -ه   1420األوىل،  الطبعة: السعودية



ُب يف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن)حتكتاب:   /2 ريٌر ملسائِِله ودراستها دراسًة نظرياًة اْلُمَهذا
 -مكتبة الرشد  دار النشر: عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة املؤلف: تطبيقياًة(

 .5 عدد األجزاء: م 1999 -ه   1420 الطبعة األوىل: الرَيض
حممد بن علي بن  املؤلف: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصولكتاب: /3

الشيخ أمحد عزو عناية،  احملقق: ه (1250حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: 
 الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل فرفور قدم له: كفر بطنا  -دمشق 
 عدد األجزاء: م1999 -ه  1419الطبعة األوىل  الطبعة: دار الكتاب العرِب الناشر:

2 
أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا  املؤلف: بحر احمليط يف أصول الفقهالكتاب: /4

 -ه  1414األوىل،  الطبعة: دار الكتب الناشر: ه (794بن هبادر الزركشي )املتوىف: 
 8 عدد األجزاء: م1994

عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  املؤلف: الَبهان يف أصول الفقهكتاب: /5
صالح  احملقق: ه (478اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

الطبعة األوىل  الطبعة: لبنان -دار الكتب العلمية بريوت  الناشر: بن حممد بن عويضة
 2 عدد األجزاء: م 1997 -ه   1418

عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو  :املؤلف الورقاتكتاب: /6
د. عبد اللطيف  احملقق: ه (478املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

 حممد العبد
 1 عدد األجزاء:

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  املؤلف: املستصفىكتاب: /7
 ه (505

األوىل،  الطبعة: دار الكتب العلمية الناشر: حممد عبد السالم عبد الشايف حتقيق:
 1عدد األجزاء: م1993 -ه  1413

 روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلكتاب: /8
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي  املؤلف:



مؤسسة  الناشر: ه (620مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 
 عدد األجزاء: م2002-ه 1423الطبعة الثانية  الطبعة: الرَّين للطباعة والنشر والتوزيع

2  
حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر  املؤلف: الفقهمذكرة يف أصول كتاب: /9

 مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة الناشر: ه (1393اجلكين الشنقيطي )املتوىف: 
 1 عدد األجزاء: م 2001اخلامسة،  الطبعة:

حممد بن صاحل بن حممد العثيمني  املؤلف: األصول من علم األصولكتاب: /10
 م 2009 -ه   1430الرابعة،  الطبعة: دار ابن اجلوزي الناشر: ه ( 1421)املتوىف: 

 1 عدد األجزاء:
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  املؤلف: اللمع يف أصول الفقهكتاب: /11

م  2003الطبعة الثانية  الطبعة: دار الكتب العلمية الناشر: ه (476الشريازي )املتوىف: 
 ه . 1424 -

 1 عدد األجزاء:
حممد احلسن ولد حممد امللقب  املؤلف : شرح الورقات يف أصول الفقهكتاب : /12

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  مصدر الكتاب : ب "الددو" الشنقيطي
 .اإلسالمية

أبو املعايل اجلويين امللقب  مؤلف األصل: شرح الورقات يف أصول الفقهكتاب: /13
عبد الكرمي بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محد  الشارح: ه (478إبمام احلرمني )املتوىف: 

 اخلضري
 .دروس مفرغة من موقع الشيخ اخلضري

 :دار ابن حزمالناشركاملة الكواري.  املؤلف : اخلالصة يف أصول الفقهكتاب :   /14
أمحد بن  املؤلف: األََثرِ نُ ْزَهُة الناَظِر يف َتوِضيِح خُنَْبِة اْلِفَكِر يف ُمْصطََلِح َأْهِل كتاب:   /15

أ. د. عبد هللا بن ضيف  احملقق: ه ( 852 - 773علي بن حممد بن حجر العسقالين )
 -ه   1429الثانية،  الطبعة: )بدون( الناشر:هللا الرحيلي )جامعة طيبة ابملدينة املنورة(

 1 عدد األجزاء: م 2008



أبو الفضل زين الدين  املؤلف: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالحكتاب:   /16
 ه (806عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أِب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

حممد عبد احملسن الكتب صاحب املكتبة  الناشر: عبد الرمحن حممد عثمان احملقق:
 .1 عدد األجزاء: م1969ه /1389األوىل،  الطبعة: السلفية ابملدينة املنورة

أبو الفضل زين الدين  املؤلف: شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي(كتاب:   /17
 ه (806عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أِب بكر بن إبراهيم العراقي )املتوىف: 

 -دار الكتب العلمية، بريوت  الناشر: ماهر َيسني فحل -عبد اللطيف اهلميم  احملقق:
 لبنان

 .2 عدد األجزاء: م 2002 -ه   1423األوىل،  الطبعة:
حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:  املؤلف: مصطلح احلديثكتاب:   /18

عدد  م 1994 -ه   1415األوىل،  الطبعة: مكتبة العلم، القاهرة الناشر: ه (1421
 1 األجزاء:

لى هللا عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صكتاب:   /19
 حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي املؤلف: وسننه وأَيمه = صحيح البخاري

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية  الناشر: حممد زهري بن َنصر الناصر احملقق:
 9. عدد األجزاء: ه 1422األوىل،  الطبعة: إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا كتاب:   /20
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  املؤلف: عليه وسلم

عدد  بريوت –دار إحياء الرتاث العرِب  الناشر: حممد فؤاد عبد الباقي احملقق: ه (261
 5 األجزاء:

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن  املؤلف: بيان أدلة األحكاماإلمام يف كتاب:   /21
عبد السالم بن أِب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء 

 –دار البشائر اإلسالمية  الناشر: رضوان خمتار بن غربية احملقق: ه (660)املتوىف: 
 م1987 -ه  1407األوىل،  الطبعة: بريوت

 روائع البيان يف تلخيص اإلتقان يف علوم القرآن ، يقع يف جزء واحد. كتاِب:/22



كنوز   الناشر:سعد بن َنصر بن عبد العزيز الشثري  املؤلف: الورقاتشرح كتاب: /23
 1عدد األجزاء: م2004األوىل  الطبعة: إشبيليا للنشر و التوزيع

عدد  اخلضريعبد الكرمي  املؤلف: حتقيق الرغبة يف توضيح النخبةكتاب: /24
 .1األجزاء:

دار  الناشر:جالل الدين احمللي  املؤلف:البدر الالمع يف حل مجع اجلوامع كتاب: /25
          2عدد األجزاء: :الرسالة

أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  املؤلف: احملصولكتاب: /26
 دراسة وحتقيق: ه (606الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: 

 -ه   1418الثالثة،  الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: الدكتور طه جابر فياض العلواين
 .م 1997

داء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الف املؤلف: تفسري القرآن العظيمكتاب: /27
دار طيبة  الناشر: سامي بن حممد سالمة احملقق: ه (774البصري مث الدمشقي )املتوىف: 

 .8 عدد األجزاء: م 1999 -ه  1420الثانية  الطبعة: للنشر والتوزيع
أبو حفص حممود بن أمحد بن حممود  املؤلف: تيسري مصطلح احلديثكتاب: /28

الطبعة العاشرة  الطبعة: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع الناشر: طحان النعيمي
 .1 عدد األجزاء: م2004-ه 1425

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  املؤلف: اإلميانكتاب: /29
 ه (728بن عبد هللا بن أِب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 الطبعة: املكتب اإلسالمي، عمان، األردن الناشر: حممد َنصر الدين األلباين احملقق:
 .1 عدد األجزاء: م1996ه /1416اخلامسة، 

جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد  املؤلف: شرح الورقات يف أصول الفقهكتاب: /30
م له وحققه وعلاق ه (864بن إبراهيم احمللي الشافعي )املتوىف:  الدكتور حسام  عليه: قدا

جامعة  الناشر:  حذيفة بن حسام الدين عفانة صف وتنسيق:و  الدين بن موسى عفانة
 القدس، فلسطني

 .1 عدد األجزاء: م 1999 -ه   1420األوىل،  الطبعة:



أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل  املؤلف: مسند اإلمام أمحد بن حنبلكتاب: /31
عادل مرشد،  -شعيب األرنؤوط  احملقق: ه (241بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 

 وآخرون
األوىل،  الطبعة: مؤسسة الرسالة الناشر: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي إشراف:
 .م 2001 -ه   1421

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف  املؤلف : شرح خمتصر الروضةكتاب : /32
عبد هللا بن عبد احملسن  احملقق : ه (716الصرصري، أبو الربيع، جنم الدين )املتوىف : 

عدد األجزاء  م 1987ه  /  1407األوىل ،  الطبعة : مؤسسة الرسالة الناشر : الرتكي
: 3. 

حممد بن أمحد بن زكرَي بن  املؤلف: غاية الوصول يف شرح لب األصولكتاب: /33
دار الكتب  الناشر: ه (926زكرَي األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي )املتوىف: 

 .1 عدد األجزاء: العربية الكَبى، مصر )أصحاهبا: مصطفى الباِب احللب وأخويه(
 العقد التليد يف اختصار الدر النضيد = املعيد يف أدب املفيد واملستفيدكتاب: /34

عبد الباسط بن موسى بن حممد بن إمساعيل العلموي مث املوقت الدمشقي  املؤلف:
 مكتبة الثقافة الدينية الناشر: الدكتور/ مروان العطية احملقق: ه (981الشافعّي )املتوىف: 

 .1 عدد األجزاء: م2004-ه 1424األوىل  الطبعة:
آَثر » منع جواز اجملاز يف املنزل للتعبد واإلعجاز )مطبوع ضمنكتاب: /35

 - 1325حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ) املؤلف: «(الشنقيطي
اململكة العربية  -دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، مكة املكرمة  الناشر: (1393

مشروع آَثر الشيخ العالمة حممد  جدة –مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي  السعودية
 1. عدد األجزاء:األمني الشنقيطي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


