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المحلي على الورقات

مقدمة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت ،ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين.
وبعد:
فالشكر هلل أوال ٍب للقائمُت على ىذا ا١تسجد ،زادىم اهلل توفيقا ُب إقامة مثل ىذه الدورات والندوات
واحملاضرات ا١تفيدة النافعة بإذف اهلل ،وال شك -أيها اإلخوة -أف عقد مثل ىذه الدورات ظاىرة طيبة -وهلل
اٟتمد -وسنة ٛتيدة.
وىذه الدورات فيها فوائد كثَتة منها :إحياء لسنة طلب العلم ُب ا١تساجد ،وىذا ىو األصل ُب طلب
العلم ،وكم خرجت ا١تساجد من علماء أجبلء أفادوا األمة ُب نواحي شىتٍ ،ب أف ىذه الدورات ْتكم أهنا
٤تددة ا١تدة ،معلومة االنتهاء ،مقررة االبتداء ،فيها تنشيط للنفوس ،فاإلنساف قد يكوف وقتو ال يسمح لو
بأف ٭تضر درسا مستمرا طواؿ العاـ ،لكنو بإمكانو أف يفرغ نفسو أسبوعُت أو ثبلثة أو أقل أو أكثر منها
مثبل إلدراؾ علم من العلوـ وحضور منت من ا١تتوف ،ففيها سد ٟتاجة بعض الطبلبٍ ،ب أيضا بعض من
يلقي الدروس من ا١تشائخ وا١تدرسُت ،قد يكونوا وقتهم ال يسمح أيضا بدرس مستمر طواؿ العاـ فلهم أيضا
٣تاؿ ُب ىذه الدورات والدروس ا١تستمرة طواؿ العاـ ٢تا ٣تا٢تا وفيها نف كثَت والدورات أيضا ٢تا ٣تا٢تا وفيها
نف كثَت وُب كل خَت إف شاء اهلل.
أيها اإلخوة ُب اهلل :موضوع ىذا الدرس ىو شرح جبلؿ الدين احمللي على ورقات اإلماـ اٞتويٍت -رٛتو
اهلل -ا١تتوَب سنة أربعمائة وٙتانية وسبعُت ىجرية ،وقبل أف نبدأ ٔتوضوع الدرس نتناوؿ شيئا من أصوؿ الفقو
من حيث طبيعة ىذا العلم ووصايا لطالب العلم أو لطالب علم األصوؿ بالذات وشيئا ٦تا يتعلق هبذا العلم
فنقوؿ -مستعينُت باهلل سبحانو تعاىل ومستمدين التوفيق منو :-إف علم األصوؿ ىو علم يساعد طالب
العلم على االستنباط الشرعي الصحيح لؤلحكاـ فهو يضبط لطالب العلم ويضبط للفقيو كيف يستنبط
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اٟتكم استنباطا صحيحا ،وبغَت ىذه القواعد قد يتمكن مثبل ْتكم سليقتو العربية قد يتمكن ،لكن ىذه
القواعد ضرورية جدا حىت يكوف استنباطو مظنة اإلصابة ،فهو يبحث ُب األدلة -األدلة اإلٚتاليةٔ -تعٌت أف
الكتاب حجة والسنة حجة واإل ٚتاع حجةٍ ،ب يبحث أيضا ُب ترتيب ىذه األدلة إذا اجتمعتٍ ،ب يبحث
أيضا علم األصوؿ ُب كيفية استنباط اٟتكم ،يعٍت كيفية عمل ىذا الدليل.
إذا قلنا بأف السنة حجة مثبل يأٌب الدالالت اللفظية اللي ىي األمر والنهي والعاـ وا٠تاص كيف يستفاد
من ىذه الداللة اللفظية ُب فه م اٟتديث فهما صحيحاٍ ،ب يبحث أيضا ُب حاؿ اجملتهد اللي ىو ا١تستفيد
وحاؿ ا١تقلد اللي ىو ا١تتلقي ،فيبحث ُب أحواؿ ىؤالء ٚتيعا؛ ألف الكبلـ عن األحكاـ الشرعية ال ينبغي
أف يتكلم فيو إال من كاف مؤىبل تأىيبل شرعيا.
ففي علم أصوؿ الفقو حفظ للشريعة من أف تكوف ألعوبة بيد إنساف غَت مؤىل؛ فيحرـ ما أحل اهلل
و٭تل ما حرـ اهلل بدعوى مثبل إما التيسَت أو ا١تصلحة أو فتح باب االجتهاد أو غَته ،فهذا ال ٯتكن أبدا ؛
ألف الكبلـ ُب مثل ىذه األمور ال بد أف يكوف مربوطا وموزونا ٔتيزاف الشرع ومنطلقا من القواعد األصولية.
و٢تذا -أيها اإلخوة الكبلـ -على األحكاـ الشرعية وغَتىا من علوـ الشريعة ،الكبلـ عليها من غَت
علم أمر خطَت كما ُب قولو تعاىل:

             

 )ٔ(                  فنبلحظ أف اهلل -
سبحانو وتعاىل -قرف الشرؾ يعٍت قرف القوؿ بغَت علم ،قرنو بالشرؾ وُب قولو تعاىل:
         

(ٕ)

    

فدؿ على أف الكبلـ مثبل من غَت علم

وصدور الكبلـ من إنساف غَت مؤىل معناىا أنو قد يكوف افًتاء على اهلل سبحانو وتعاىل.
ٍب -أيها اإلخوة -علم األصوؿ لو فوائد أخرى جانبية غَت الفائدة األساسية اللي ىي إدراؾ القواعد،
من فوائده أوال أف اإلنساف ٭تيط بأسباب ا٠تبلؼ وإذا أحاط بأسباب ا٠تبلؼ علم أو أدرؾ أف خبلؼ
 - 1سورة األعراف آية .33 :
 - 2سورة النحل آية .116 :
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األئمة -رٛتهم اهللُ -ب ا١تسائل الفقهية مرده إىل خبلؼ ُب مسائل أصولية؛ فيعذرىم ُب ذلك ويزداد تقديرا
٢تم ،وقد أشار إىل كثَت من ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل ُ-ب رسالتو رف ا١تبلـ على األئمة
األعبلـ.
أيضا ٦تا يفيده علم األصوؿ لطالب ىذا العلم الًتوي والتثبت وعدـ االستعجاؿ ُب إصدار األحكاـ،
فليس كل ما من أوؿ إ١تاحة يصدر اٟتكم ال ،بل ال بد من الًتوي والتثبت والنظر ُب األمور ٍب بعد ذلك
إذا تبُت لو وجو اٟتق بعد ذلك كلو كاف يعٍت -إف شاء اهلل -حكمو مظنة الصدؽ ومظنة اإلصابة؛ و٢تذا -
أيها اإلخوة -اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -سئل عن مسألة مب ٗترج ا١تطلقة من عدهتا أو مب تنقضي عدة
ا١تطلقة؟ معلوـ أف عدة ا١تطلقة ثبلث حيض ،إذا طلقها ُب طهر فإف اٟتيضة األوىل ٍب اٟتيضة الثانية ٍب
اٟتيضة الثالثة على قوؿ اٞتمهور ،إذا اغتسلت من اٟتيضة الثالثة ،ليس ٔتجرد الطهر ،إذا اغتسلت من
اٟتيضة الثالثة ،اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -قاؿ :إذا اغتسلت من اٟتيضة الثالثة خرجت من العدة ،لكن لو أنو
انقط الدـ عنها أو ظهر الطهر ومل تغتسل فهي ما زالت ُب العدة ،فإذا اغتسلت خرجت من العدة ػ
اٟتيضة الثالثة ،فقيل لئلماـ أٛتد إف ابن عباس يقوؿ أهنا إذا طهرت خرجت من العدة فقاؿ اإلماـ أٛتد:
ىذا جيد من حيث النظر ،قيل أال تقوؿ بو؟ قاؿ :أهتيب أف أخالف فبلنا وفبلنا وفبلنا من كبار الصحابة
رضي اهلل عنهم.
فاإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -استح سنو من حيث النظر؛ ألف العدة ربطت بأمر ال ٘تلكو ا١ترأة ،ىذا كونو
جيدا من حيث النظر ربطت بأمر ال ٘تلكو ا١ترأة لكن االغتساؿ ىو بيدىا ،لكن ١تا قيل لو أال تقوؿ بو؟
قاؿ :أهتيب أف أخالف فبلنا ،وذكر ٚتعا من الصحابة رضي اهلل عنهم.
ٍب أيضا إدراؾ القواعد األصولية يريب ا١تلكة الفقهية ْتيث ٯتيز اإلنساف بُت ما يصلح أف يكوف دليبل
وما ال يصلح أف يكوف دليبل ،ٯتيزىا طالب العلم ،فليس كل ما أورد عليو ما يعٍت ٯتكن أف يكوف دليبل أو
يعٍت يظن أف يكوف دليبل تبعو ال ،التميز بُت ما يصلح أف يكوف دليبل وبُت ما يصلح أف يكوف دليبل ىذا
قد يستفيده اإلنساف ،قد يستفيده كثَتا من علم األصوؿ.
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يقاؿ إف القاضي حسُت شيخ الشافعية ُب عصره ببل منازع قاضي خراساف كاف رجبل فقهيا أصوليا
متمكنا ،ولو كتاب مشهور اٝتو التعليقة ُب الفقو ،وكاف قاضي البلد ففي يوـ الثبلثُت من شعباف البارحة ما
رئي ُب تلك اليوـ ما رئي ا٢تبلؿ ،فإذا ما رئي ا٢تبلؿ ليلة الثبلثُت ،ماذا يكوف حكمو ،يكونوا مفطرين ما
يصوموا ألنو ما رئي ا٢تبلؿ ،فكاف وىو جالس ُب ٣تلس القضاء وحولو يعٍت بعض اٞتلساء فدخل إنساف
عليو قاؿ لو :أيها القاضي أنا البارحة رأيت النيب  وىو ُب ا١تناـ يقوؿ :إف اليوـ واحد من رمضاف ،إف
اليوـ ىو األوؿ من رمضاف ،وكاف ىذا الرجل الذي يقوؿ ىذا الكبلـ تظهر عليو عبلمات الفزع ،كيف إهنم
يعٍت مفطرين اآلف واليوـ األوؿ من رمضاف ،فقاؿ لو القاضي :أنت رأيتو يعٍت رأيت النيب -صلى اهلل عليو
وسلم-؟ قاؿ نعم ،قاؿ لو يا ىذا إف الذي رأيتو ُب ا١تناـ رآه الصحابة ُب اليقظة وىو يقوؿ  :ال تصوموا
حىت تروه وال تفطروا حىت تروه



فأٯتا يقدـ الرؤية ا١تنامية وال الرؤية اللي ُب اليقظة اللي ُب اليقظة،

الشاىد من ىذا أف يعٍت التمييز  +ا١تلكة الفقهية والتمييز بُت ما يصلح أف يكوف دليبل وما ال يصلح أف
يكوف دليبل؛ ألف ىذا يعٍت نقوؿ لعل ىذا يستفاد من علم األصوؿ.

حرص الصحابة على اتباع النبي 
بقي اإلشارة -أيها اإلخوة -إىل أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا إذا أشكل عليهم أمر سألوا النيب

 فإذا نزلت هبم نازلة وأرادوا معرفة حكمها سألوا النيب 
حديث فاطمة بنت أيب حبيش سألت النيب  قالت" :يا رسوؿ اهلل إنٍت امرأة استحاض فبل أطهر"
فأجاهبا النيب  وُب حديث أيب ثعلبة ا٠تشٍت" ،قاؿ يا رسوؿ اهلل إف بأرضي قوـ أىل كتاب أفنأكل من
فقالوا يسألونو عن كذا وعن كذا كما ُب

آنيتهم قالوا إف مل ٕتدوا غَتىا فارحضوىا با١تاء -أي اغسلوىا -وكلوا فيها" وُب حديث يعلى بن أيب أمية

أف رجبل قاؿ للنيب 
 انتظارا للوحيٍ ،ب جاءه الوحي بذلك فسأؿ عن الرجل فجيء بو فقاؿ  :أما الطيب الذي بك

"يا رسوؿ اهلل ما ترى ُب رجل أحرـ ُب جبة بعد ما تضمخ بطيب فسكت النيب

فاغسلو وأما اٞتبة فاخلعها ٍب اصن ُب حجك ما كنت صانعا ُب عمرتك -قاؿ الراوي -فخلعها من رأسو
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وىذا فيو إشارة إىل أف خل القميص وأف مروره على الرأس ُب أثناء ا٠تل ال يعترب تغطية وإال لوجبت

عليو فدية ُب ىذا.

بل إف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا ٭ترصوف على متابعة أفعاؿ النيب 

ومبلحظة تصرفاتو

مبلحظة دقيقة جدا ألهنم يستفيدوف منها األحكاـ.

يقوؿ ابن عباس -فيما رواه البخاري ُب صحيحو -واصفا حج النيب  يقوؿ١" :تا دخل النيب 
من باب السبلـ فلما رأى البيت رف يديو مكربا قاؿ :فسقط زماـ ناقتو فتناولو بشمالو" ،الحظوا الوصف
قاؿ" :فسقط زماـ ناقتو فتناولو بشمالو" قد يقوؿ قائل مثبل :ما تفرؽ سواء يعٍت تناولو بشمالو أو بيمينو،
نقوؿ :ال ػ قد يأٌب إنساف ويستفيد من ذلك حكما ،والصحايب الذي رأى ىذه الواقعة ينقلها كما رآىا ،بل
إف بعض الصحابة -رضي اهلل عنهم -أو أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا يستنبطوف األحكاـ بفطرىم
السليمة ْتكم سليقتهم العربية ،وْتكم ٥تالطتهم للنيب  كانوا إذا ٝتعوا آية أو ٝتعوا حديثا فهموه على
مراد الشرع؛ و٢تذا ١تا ٝت عمر -رضي اهلل عنو-قوؿ اهلل تعاىل:

       

               

انتهينا انتهينا فهم من ىذه الصيغة

     

(ٕ)

(ٔ)

رف يديو وقاؿ:

أف فيها التقري والتوبيخ والذـ واإلنكار

على من فعل ىذا الشيء.
على أف بعض الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا يدركوف بعضا من القواعد األصولية ا٠تليفة عثماف بن

عفاف 

سئل عن مسألة ،عن مسألة اٞتم بُت األختُت ٔتلك اليمُت ،معلوـ أف اٞتم بُت األختُت

بعقد النكاح ما حكمو ؟ ما ٬توز ،فسئل عن اٞتم بُت األختُت ٔتلك اليمُت فنظر فيها ا٠تليفة عثماف -
رضي اهلل عنو-وقاؿ :أحلتهما آية وحرمتهما آية ،يشَت إىل قوؿ اهلل تعاىل :أحلتهما آية:

 - 1سورة المائدة آية .91 :
 - 2سورة المائدة آية .91 :
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 )ٔ(   ويشَت ُب قولو وحرمتهما آية:



 )ٕ(          فقاؿ:

حرمتهما آية وأحلتهما آيةٍ ،ب قاؿ  :والتحرمي أحب إلينا ،يشَت إىل قاعدة فقهية مشهورة وىي أنو :إذا
اجتم حاظر ومبيح ما الذي يقدـ ؟ يقدـ اٟتاظر.
أيضا الصحايب اٞتليل عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنوُ-ب مسألة عدة ا١تتوَب عنها زوجها اٟتامل،
معلوـ أف اٞتمهور يقولوف :إف عدهتا بوض

اٟتمل ،وابن عباس 

نقل عنو أنو كاف يقوؿ :تعتد ٔتاذا؟

بأبعد األجلُت :إما أربعة أشهر وعشرا وإما وض اٟتمل ،فابن مسعود -رضي اهلل عنو-يقوؿ :أشهد باهلل
أف سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكربى ،ما الذي يقصد بسورة النساء الصغرى ،يقصد
سورة الطبلؽ وسورة النساء الكربى يقصد سورة البقرة ،يشَت إىل قوؿ اهلل تعاىل:
        

الصغرى



(ٖ)

   

وُب سورة الطبلؽ اللي ىي ٝتاىا سورة النساء

 )ٗ(        فهو يشَت إىل قاعدة فقهية قاعدة أصولية وىي:

أف ا١تتأخر ينسخ ا١تتقدـ أو ٮتصصو على خبلؼ بُت األصوليُت ُب مسألة النسخ والتخصيص ُب مثل ىذه
اٟتالة.
أيضا ا٠تليفة علي -رضي اهلل عنو١-تا استشار ابن عمر -رضي اهلل عنو-والصحابة ُب حد شارب

ا٠تمر ،فقاؿ علي 

أرى أنو إذا شرب ىذى ،وإذا ىذى افًتى ،وأرى أف يقاـ عليو حد الفرية ،فهو

أخذ بقاعدة أصولية وىي أف العربة ٔتآؿ الشيء أو ٔتا يؤوؿ إليو.
كما أف الصحابة -رضي اهلل عنهم -كانوا يستخدموف القياس ،ومن أوضح األمثلة على استخداـ

الصحابة -رضي اهلل عنهم -للقياس قياس أبو بكر 
 - 1سورة النساء آية .3 :
 - 2سورة النساء آية .23 :
 - 3سورة البقرة آية .234 :
 - 4سورة الطالق آية .4 :
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الصبلة ،فقاؿ :إهنا فريضة الصبلة ُب كتاب اهلل؛ و٢تذا -أيها اإلخوة -ىذه اٟتادثة أو ىذه الواقعة -كما
رواىا البخاري ُب صحيحو -ىي من أقوى األدلة على حجية القياس١ ،تاذا؟ ألهنا إٚتاع الصحابة ،أبو بكر
-رضي اهلل عنو -قاس ،وكاف بعض الصحابة كأنو ُب أوؿ األمر ما تبُت لو اٟتكم فيها ٍب وافق  +أبا بكر



وأٚت الصحابة -رضي اهلل عنهم -على معاملة مان الزكاة كمعاملة تارؾ الصبلة ،فهذا حقيقة من

أقوى األدلة على مشروعية القياس.

أىمية علم أصول الفقو
بقي معنا اإلشارة -أيها اإلخوة -إىل أنو ُب أثناء دراسة طالب العلم لؤلصوؿ يبلحظ عدة أمور ،منها
أوال :ما وق ُب أذىاف البعض أف ىذا العلم علم صعب ،وأف فيو شيئا من صعوبة العبارة.
اٟتقيقة كل علم من العلوـ ليس باألمر السهل ،بل ٭تتاج إىل بذؿ جهد واستفراغ وس حىت ٭تصل
اإلنساف منو ما يريد ،وعلم األصوؿ قد يكوف فيو شيء من الصعوبة ،لكن ىذه الصعوبة ليست بالصعوبة
اليت ٖتوؿ بُت طالب العلم وبُت إدراؾ ىذا العلم ،يعٍت قد يكوف فيو بعض التعاريف مثبل ،قد يكوف فيو
بعض االعًتاضات شيء من ىذا ،لكنها يعٍت ما يظهر أهنا صعوبة ٖتوؿ يعٍت بُت طالب العلم وبُت إدراؾ
ىذا العلم ،ابن السبكي تاج الدين ،تقي الدين عبد الوىاب بن علي يصف كتاب برىاف اٞتويٍت يقوؿ :ىو
لغز األمة ،يسميو لغز األمة لكن حقيقة إذا قرأ اإلنساف كتاب برىاف اٞتويٍت وجده سهل العبارة ،ما وجد
فيو يعٍت شيئا كثَتا من ىذا الوصف.
أيضا با١تناسبة ىناؾ ك تاب من كتب األصوؿ اٝتو ٥تتصر ابن اٟتاجبٝ ،تاه مؤلفو منتهى السؤؿ
واألمل ُب علمي األصوؿ واٞتدؿ ىذا الكتاب فيو شيء من الصعوبة من حيث ضغط العبارة٥ ،تتصر
وكتب لو ذيوع وانتشار؛ و٢تذا ابن كثَت -رٛتو اهلل -كاف يقوؿ :ىو كتاب الناس شرقا وغربا ،وعليو حواشي
ومتوف كثَتة.
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أذكر با١تناسبة كاف ىناؾ شخص أدركتو أنا يدرس ىذا الكبلـ لبعض التبلميذ ،فدخل عليهم إنساف
فسأؿ الشيخ ،قاؿ لو :ماذا تفعلوف ،قالوا :واهلل ٨تن نقرأ ٥تتصر ابن اٟتاجب ،قاؿ كيف أنتم و٥تتصر ابن
اٟتاجب ،قالوا :قاؿ الشيخ ٨تن ال ٩تلو من ثبلثة حاالت يعٍت قسمها على طريقة أىل األصوؿ ُب
التقسيم ،قاؿ ٨تن ال ٩تلو من ثبلثة حاالت ،أحيانا أفهم أنا والطبلب مل يفهموا ،وأحيانا يفهم الطبلب
وأنا ما فهمت ،وأحيانا ال نفهم ٚتيعا.
أيضا يبلحظ طالب العلم ُب دراسة علم األصوؿ اجتماع الفرؽ يعٍت يذكر فيو فرؽ كثَتة ،بل يذكر فيو
أيضا حىت يعٍت خبلؼ اليهود وخبلؼ السمنية ،وىي فرقة من مبلحدة ا٢تند ما يعٍت؛ و٢تذا الشوكاين -
رٛتو اهلل  -يعٍت ١تا ذكر مسألة النسخ وتعرض لكبلـ األصوليُت ُب خبلؼ اليهود ُب بالنسخ ،قاؿ الشوكاين
رٛتو اهلل  :-سبحاف اهلل ليست ىذه أوؿ مسألة ٮتالفوف فيها اليهود ،اليهود خالفونا ُب مسائل كثَتةفلماذا يذكر خبلفهم ُب ىذه ا١تسألة.
أيضا يبلحظ دارس علم األصوؿ دخوؿ علم الكبلـ ُب علم األصوؿ ،وعلم الكبلـ دخل ُب علم
األصوؿ ٯتكن من ا١تائة الثالثة أو ا١تائة الرابعة ،ودخل فيو علم ا١تنطق وىناؾ مسائل أصولية بنوىا على
مسائل كبلمية كمسألة التحس ُت والتقبيح العقلي ،ومسألة األمر بالشيء هني عن ضده ومسألة التكليف
باحملاؿ ،ىذه مسائل مشهورة مبنية على مسائل كبلمية فدخل علم الكبلـ ُب علم األصوؿ ،وإف كاف ىناؾ
علماء أجبلء ىذبوا ونقحوا علم األصوؿ من علم الكبلـ من أمثاؿ اإلماـ أيب إسحاؽ الشَتازي وشيخ
اإلسبلـ ابن تيمية واإلماـ ابن القيم واإلماـ الشاطيب واإلماـ الشيخ ٤تمد األمُت الشنقيطي -صاحب
أضواء البياف ،-فهؤالء ٢تم جهود واإلماـ أبو مظفر السمعاين -صاحب القواط  -فهؤالء ٢تم جهود
مشكورة ُب تنقيح مسائل األصوؿ ٦تا علق هبا من مسائل الكبلـ.
اإلماـ الغزايل -أبو حامد -عاب على مؤلفي األصوؿ إدخاؿ علم الكبلـ ُب األصوؿٍ ،ب ١تا ألف
كتاب "ا١تستصفى" ىو وق ُب شيء من ذلك ،فوض مقدمة منطقية وأدخل فيها شيئا من علم الكبلـٍ ،ب
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اعتذر عن ذلك وقاؿ :حقيقة أنا انتقدت من أدخل علم الكبلـ لكنٍت وقعت ُب ىذا؛ ألف الفطاـ عن
ا١تألوؼ شديد.
أيضا يبلحظ دارس علم األصوؿ أف علم األصوؿ أو مؤلفات األصوؿ قواعد من غَت أمثلة ،األصوليوف
يقرروف القاعدة ويستدلوف ٢تا ويوردوف االعًتاضات الواردة عليها ويدفعوهنا وال يأتوف بأمثلة عليها إال من
باب ضرب ا١تثاؿ فقط ،يعٍت ما يأتوف بفروع فقهية إال من باب ضرب ا١تثاؿ الذي وضح القاعدة ،وىذا
حقيقة يعٍت قد يكوف أكثر فائدة لو أنو وضعت القاعدة األصولية ٍب وض ما ينبٍت عليها من مسائل
فقهية؛ فيكوف أسرع فهما للطالب وأكثر إفادة ،ألف كوف القاعدة األصولية ٔتعزؿ والفروع الفقهية ٔتعزؿ
يعٍت قد ما ٭تقق الفائدة الكربى للطالب.
أيضا يبلحظ -أيها اإلخوة -دارس علم األصوؿ أف أثر دراسة علم األصوؿ ليست سريعة ،ىذا
مبلحظ ٭تتاج إىل سنوات حىت تظهر أثر ىذه الدراسة ٓتبلؼ علم الفقو ،علم الفقو الذي ىو الغاية والثمرة
دراستو أثرىا سري ؛ و٢تذا -أيها اإلخوة -لو أف إنسانا مثبل قرأ مسألة من مسائل الفقو وضبطهاٍ ،ب جاء
إنساف مثبل وسألو عن حكمها مثبل أمكنو أف يقوؿ مثبل :واهلل لو يعٍت تبيانا ألنو راجح من أقواؿ العلم كذا
وكذا ،مثبل لو جاء إنساف وسألو عن مسألة مثبل زكاة اٟتلي ا١تعد لبلستعماؿ بعد أف يكوف يعٍت عرؼ
ترجيحات العلماء مثبل ،أمكنو أف يقوؿ مثبل :واهلل حقيقة الذي ظهر يل مثبل أف العلماء مثبل رجحوا مثبل
وجوب الزكاة ،أو رجحوا عدـ وجوب الزكاة ،على يعٍت ما ظهر لو من الًتجيح ،لكن دراسة علم األصوؿ
أل ٖتتاج إىل وقت أوال ٭تتاج إىل أنو ٤تيط مثبل بالكتابٍ ،ب إحاطة بالسنة ٍب يطبق ىذه القواعد األصولية
على اآليات واألحاديث فعند ذلك تظهر الثمرة.
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علم الجدل وعلم األصول
بقي معنا اإلشارة إىل أف علم األصوؿ أو علماء األصوؿ يدخلوف أحيانا علم اٞتدؿ م علم األصوؿ،
وىذا واضح ُب عنواف كتاب اإلماـ أيب ٤تمد عبد اهلل بن أٛتد بن قدامة روضة الناظر ،فهذا الكتاب الذي
ىو مقرر على ٚتي كليات الشريعة ،وقل أف ٕتد طالبا شرعيا إال وقد مر على ىذا الكتاب ،ا١تؤلف -رٛتو
اهلل ٝ-تى كتابو روضة الناظر وجنة ا١تَن ِ
اظر ،ما معٌت جنةٔ ،تعٌت وقاية وداللة ،فهو يعٍت وقاية ودرع ١تن يعٍت
ُ ُ
ٮتوض غمار ا١تناظرة.
وال شك -أيها اإلخوة -أف ا١تناظرة واٞتداؿ مشروعة إذا كانت باليت ىي أحسن ففي قولو تعاىل:
        

(ٔ)

 

فاٞتداؿ وا١تناظرة نوعاف :نوع مذموـ ونوع مشروع،

ا١تذموـ ما كاف ال يقصد بو إحقاؽ اٟتق ،أما ا١تقصود بو ا١تكابرة أو ا١تقصود بو فقط إظهار العلم مثبل أو
شيء من األغراض األخرى ،لكن إذا قصد بو إظهار اٟتق وقصد بو إقامة اٟتجة فهذا ال شك أنو مشروع
ُب ىذه اٟتالة ،فكل واحد منهم ػ يبدي ما لديو من اٟتجة ،وإذا يعٍت تبُت أف حجة ىذا أقوى لزـ اآلخر
مثبل أف يتبعو ديانة ،ولزـ اآلخر أيضا يعٍت أف يلزـ مثبل يعٍت من كانت حجتو أقوى مثبل يلزـ الطرؼ اآلخر
أف يتبعو ويوافقو ،وال ٭تل لو مثبل أنو بعد أف تبُت لو أف حجة فبلف أقوى من حجتو ال ٭تل لو ُب ىذه
اٟتاؿ مثبل أف يتمسك برأيو ،لكن اٞتداؿ ا١تذموـ ىو الذي ال يقصد بو شيء من ذلك.
يقوؿ ٭تِت من أكثم -قاضي أىل السنة ُب عهد ا١تأموف -يقوؿ :سألٍت ا١تأموف ذات مرة قاؿ١ :تن
تركت بالبصرة من العلماء ،فذكرت لو علماء أجبلء من ضمنهم سليماف بن حرب -شيخ البخاري -وىو
احملدث اٞتليل ،وذكرت للمأموف ما ىو عليو من العقل والرزانة والديانة ،فقاؿ ا١تأموف :أحب أف أراه ،قاؿ
فكتبت إليو أف اقدـ إىل أمَت ا١تؤمنُت ،قاؿ :فجاء سليماف بن حرب ،ودخل على ا١تأموف يقوؿ ٭تِت بن
أكثم ،وكاف ُب اجمللس أٛتد بن أيب دؤاد وٙتامة بن أشرس و٫تا من كبار ا١تعتزلة ،يقوؿ ٭تِت بن أكثم:
فكرىت أف يدخل مثلو ُب حضرهتم ،فدخل على ا١تأموف وسلم عليو فأكرمو وأجلسو ّتانبو ،وكاف ُب
 - 1سورة العنكبوت آية .46 :
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اجمللس ىذاف الرجبلف يقوؿ :فلما انتهى السبلـ والًتحيب قاؿ أٛتد بن أيب دؤاد للمأموف :يا أمَت ا١تؤمنُت،
نسأؿ الشيخ ،فنظر ا١تأموف نظرة ٗتيَت لو ،يعٍت كأنو يقوؿ :يعٍت أنت وشأنك يعٍت ما أحببت ،تسأؿ أـ
ال؟
ال حرج ُب ىذا ،فلما هتيأ أٛتد بن دؤاد للسؤاؿ قاؿ سليماف بن حرب :إذف يل يا أمَت ا١تؤمنُت روينا
عن فبلف عن فبلف عن فبلف أف رجبل قاؿ إلياس القاضي أسألك فقاؿ" :إف كانت مسألتك ال تلحق
اٞتليس وال تزري با١تسؤوؿ فسل" ،وروينا عن فبلف عن فبلف أف رجبل قاؿ أف ابن شربمة كاف يقوؿ" :من
ا١تسائل ال ينبغي للمسؤوؿ أف يسأؿ عنها وال ينبغي للسائل أف يسأؿ عنها فإف كانت مسألتكم يا أمَت
ا١تؤمنُت ليست من ىذا فليسألوا" قاؿ ٭تِت بن أكثم" :فهابوه فواهلل ما نطق أحد منهم بكلمة حىت قاـ"
الشاىد من ىذا يعٍت أف اٞتداؿ قد يكوف يعٍت ٤تمودا ،وقد يكوف مذموما ْتسب اٟتالةْ ،تسب الواقعة.

بأيهما يبدأ طالب العلم بعلم األصول أم بعلم الفقو
بقي معنا اإلشارة -أيها اإلخوة -ىل األصوؿ خاصة باجملتهد يعٍت دراسة علم األصوؿ خاصة باجملتهد
أو يستفيد منها من ىو طالب العلم مثبل ،اٟتقيقة دراسة علم األصوؿ ليست خاصة باجملتهد ،بل يستفيد
منها طالب العلم ُب الًتجيح وإدراؾ القوؿ الراجح بناء على ما عرؼ من قواعد أصولية فليست خاصة
باجملتهد.
أيضا فبل بد من اإلشارة إىل مسألة وىي بأيهما يبدأ طالب العلم؟ ىل يبدأ باألصوؿ بدراسة األصوؿ
أـ يبدأ بدراسة الفقو.
بعض العلماء قدموا ىذا على ىذا لكن التحقيق ٢تذه ا١تسألة أوال نقوؿ :إف ما كاف من قبيل فرض
العُت وىو معرفة أحكاـ الطهارة ومعرفة أحكاـ الصبلة ،وحفظ بعض القرآف اليت تصح بو الصبلة ،ومعرفة
أحكاـ الزكاة إذا كاف ذا ماؿ وجبت عليو الزكاة ،وأحكاـ الصياـ إذا كاف وجب عليو ،وأحكاـ اٟتج إذا
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كاف وجب عليو ،وأحكاـ ا١تعامبلت التجارية إذا كاف صاحب ٕتارة و٭تتاج إىل معرفتها ،فإف ىذا من قبيل
فرض العُت الذي ال ٬توز تأخَتىا.
أما ما عدا ذلك ٦تا ىو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقو ومسائل األصوؿ وغَتىا من العلوـ
اليت ىي من قبيل فرض الكفاية فهذا الذي يظهر -واهلل أعلم -أهنا يعٍت ينظر فيها من حيث التقدمي ىل
يقدـ ىذا على ىذا؟ إىل ما ٭تقق االستفادة ،ما ٭تقق االستفادة بالنسبة للطالب ينبغي أف يقدـ؛ ألف ما
٭تقق االستفادة فيو حفظ للوقت وا١تسلم مأمور ْتفظ الوقت ،فكل ما كاف ٭تقق االستفادة بشكل أكرب
عندئذ نقوؿ ينبغي أف يقدـ ،وقد يظهر -واهلل أعلم -أف دراسة علم الفقو أوال ٖتقق االستفادة من علم
األصوؿ أكثر ،فإذا كاف يعٍت ىذا ىو الواق وىذه ىي اٟتالة فبهذه اٟتاؿ نقوؿ :إف اإلنساف يبدأ بعلم
الفقو قبل علم األصوؿ ،أما إذا كاف أف دراسة علم األصوؿ أوال ٖتقق االستفادة من الفقو أكثر أو ٖتقق
االستفادة من األصوؿ أكثر ففي ىذه اٟتاؿ يبدأ كما قلت يعٍت القاعدة ُب ىذا أو الذي ينبغي أف يقاؿ أف
ما كاف ٭تقق االستفادة ينبغي أف يؤخذ بو.

وصايا لدارس علم األصول
بقي معنا وصايا لدارس علم األصوؿ ،أوال -أيها اإلخوة -أي علم من العلوـ ال بد فيو من التطبيق إذا
طبق اإلنساف -سبحاف اهلل يعٍت -العلم الذي تعلمو سهل عليو فهمو وسهل عليو حفظو وصار نسيانو
بطيئا،



 )ٔ(             فعلم النحو وعلم الطب وغَته

من العلوـ ،إذا اإلنساف يعٍت عرفها نظريا ٍب مل يطبقها ،قد يكوف فيو فائدة لكن فائدتو قليلة ،إنساف ضبط
أحكاـ الفاعل وأحكاـ ا١تفعوؿ وأحكاـ الظرؼ وأحكاـ اٞتار واجملرور ،لكنو مل يطبقها ُب كبلمو ففي ىذه
اٟتاؿ تكوف يعٍت فائدتو قليلة جدا ،أو إنساف عرؼ يعٍت أنواع العلل واألمراض ،لكنو ما طبقها على من
يصاب هبا فأيضا يكوف فائدتو قليلة جدا فكذلك الشأف ُب علم األصوؿ ال بد فيو من التطبيق والتطبيق أف
 - 1سورة النساء آية .66 :
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يعود اإلنساف نفسو ،يعود اإلنساف نفسو أنو إذا ٝت آية أو ٝت حديث تأملو على ما عنده من قواعد
أصولية ،فإف كانت عامة ْتث عن أداة العموـ وإف كانت خاصة مثبل وأمكنو مثبل أف يدرؾ مثبل ما ىو
العاـ الذي اختص هبا ىذه اآلية أو ىذا اٟتديث ،وإف كاف مفهوـ مثبل ذكر نوع ىذا ا١تفهوـ ،ىل ىو
مفهوـ صفة ،ىل ىو مفهوـ شرط ،ىل ىو مفهوـ غاية ،ىل ىو مفهوـ عدد ،ىل ىو مفهوـ من أنواع
ا١تفاىيم؟
وإف كاف مثبل يعٍت فيو علة ذكر يعٍت طرؽ إثبات العلة وقواعد األصوؿ كثَتة اليت ٯتكن االستفادة منها
ُب التطبيق كما ُب قولو تعاىل مثبل:



 )ٔ(      يعلم أف ىذه اآلية عامة

       

(ٕ)

يعلم أف ىذه اآلية عامة

    

 )ٖ(   يعلم أف ىذه عامة ألف أدوات ا١توصوؿ من أدوات العموـ
  

إثبات العلية

(ٗ)



 

     

يعلم أف ىذه عامة أداهتا ما ىي؟ من الشرطية وىكذا ،أيضا اآليات األخرى مثبل اليت فيها
 )٘(     الحظوا معي ترتيب اٟتكم على الوصف بالفاء أو

ذكر اٟتكم عقيب وصفو بالفاء



 )ٙ(     فذكر اٟتكم القط وذكر العلة

ما ىي ما قبل الفاء اللي ىو ثبوت السرقة

       

اٞتلد والعلة ما ىي ثبوت الزنا  من بدؿ دينو فاقتلوه
 - 1سورة آل عمران آية .97 :
 - 2سورة النور آية .4 :
 - 3سورة البقرة آية .183 :
 - 4سورة الطالق آية .2 :
 - 5سورة المائدة آية .38 :
 - 6سورة المائدة آية .38 :
 - 7سورة النور آية .2 :
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العلة ؟ تبديل الدين  ،من أحيا أرضا ميتا فهي لو  ما ىي ما ىو اٟتكم ثبوت ا١تلكية وما ىي العلة،
اإلحياء  ومن ناـ فليتوضأ
النوـ وىكذا





ما ىو اٟتكم ثبوت الوضوء أو وجوب الوضوء ،ما ىي العلة ؟ حصوؿ

من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد

مقعده من النار  وكثَتا جدا جدا اآليات واألحاديث



 

من كذب علي متعمدا فليتبوأ

 )ٔ(       اليت فيها

يعٍت شيء من ىذا القبيل.
ا١تقصود أف اإلنساف يعود نفسو أنو إذا ٝت مثل ىذه اآليات ،وىذه األحاديث أف يتذكر القواعد
األصولية فهذا يفيد فائدة كبَتة جدا -أيها اإلخوة.-
أيضا ٦تا ٭تتاجو طالب األصوؿ التأكد من انطباؽ القاعدة على ا١تسألة ،فبل بد أف يتأكد أف ىذه
القاعدة األصولية منطبقة على ىذه ا١تسألة ا١تسئوؿ عنها مثبل أو النازؿ أو ا١تراد ْتث حكمها ،ال بد أف
يتأكد منها فإف كاف أمرا ْتث عن صيغة األمر ،إف كاف هنيا ْتث عن صيغة النهي إف كاف مثبل عاما ْتث
عن العموـ ،إف كاف مفهوـ يبح ث إذا أراد أف يطبق القاعدة ال بد أف يتأكد من ىذا ،إف كاف قياسا أراد
أف يقيس فبل بد أف يتبُت لو مثبل الفرع واألصل والعلة ،على سبيل ا١تثاؿ لو أردنا أف نقيس مثبل ا١تغذي أو
ما يسمى باٞتلوكوز نقيسو على األكل والشرب ،ماذا نقوؿ مثبل؟ اللي ىو بالنسبة ٟتصوؿ اإلفطار يعٍت
حصوؿ الفطر بو للصامي فنقوؿ مثبل:الفرع ما ىو؟ اٞتلوكوز ا١تغذي ،واألصل ما ىو؟ األكل والشرب الثابت
بالنصوص أنو مفطر ،ما ىو العلة اٞتام بينهما حصوؿ التغذية بكل منهما حصوؿ التغذية بكل منهما ما
ىو اٟتكم حصوؿ اإلفطار؟ حصوؿ اإلفطار هبما ٚتيعا ،يعٍت حصوؿ اإلفطار هبما نقوؿ قياس أل ألف
ذلك ثبت بالنص ونقوؿ حصوؿ اإلفطار باٞتلوكوز.
أحيانا -أيها اإلخوة -قد ٭تتج أحد مثبل بقاعدة ويكوف احتاجو هبا ُب غَت ٤تلو ونذكر مثالُت على
ىذا وىو يعٍت ذكر٫تا ٦تا يفيد إف شاء اهلل.

 - 1سورة البقرة آية .185 :
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احتج بعض العلماء بقولو تعاىل:



 )ٔ(     احتج هبا على وجوب الزواج ،طبعا قبل ىذا

نقوؿ إنو فيو قاعدة أصولية مشهورة؛ وىي األمر بالشيء هني عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده،
والصحيح أف نقوؿ :إف النهي عن الشيء أمر بأحد أضاده إذا تكرر ىذا وىو أف األمر بالشيء هني عن
ضده والنهي عن الشيء أمر بأضاده.
فبعض العلماء أراد أف يستدؿ على وجوب الزواج بقولو تعاىل:

     

(ٕ)

فيقوؿ ُب

عرضو وجو استدالؿ ،يقوؿ :إف اهلل -سبحانو وتعاىل -هنى عن الزنا ،والنهي عن الشيء أمر بضده وىو
الزواج طبعا ،ىناؾ أحاديث وردت ُب اٟتث على الزواج" ،يا معشر الشباب" لكن من باب يعٍت
االستدالؿ من طريق آخر فهل ىذا االستدالؿ صحيح؟ أل عند التحقيق غَت صحيح ١تاذا؟ ألف النهي عن
الشيء أمر بأحد أضاده فهو صحيح أف اآلية هني عن الزنا والنهي ىنا أمر بأحد أضاده ،فهو ا١تكلف
مأمور إما بالزواج وإما بالتعفف وإما بالتس ري وإما إف كاف ىناؾ حالة أخرى ٘تن من الزنا فهو أيضا يعٍت
تكوف حالة رابعة ،لكن كوف نقوؿ :إف النهي عن الشيء أمر هبذا ال ما يعٍت.
أيضا مثاؿ آخر ىناؾ قاعدة عند األصوليُت أيضا مشهورة أيضا وىي أف األمر بعد االستئذاف ما
حكمو؟ أنو يفيد اإلباحة مثاؿ ذلك لو أف إنساف مثبل طرؽ عليك الباب فقلت لو من قاؿ أنا فبلف ،قلت
ادخل ،كلمة ادخل صيغة أمر ،ىل معناىا أنو ٬تب عليو وال معناىا أنك أْتت لو وأذنت لو بالدخوؿ،
أذنت لو ولو أف مثبل طالبا من الطبلب أو مدرس ُب الفصل استأذف فقاؿ ا١تدرس لو أخرج فكلمة أخرج
الصادرة من ا١تدرس تدؿ ع لى ماذا ،اإلباحة يعٍت أذنت لك با٠تروج لكن لو جلس الطالب وما خرج ال
حرج ُب ىذا فالعلماء يقولوف أف األمر بعد االستئذاف يدؿ على اإلباحة فبعض العلماء أتى أو أراد أف
يطبقها على حديث جابر بن ٝترة  أف النيب  سئل :أنتوضأ من ٟتوـ اإلبل قاؿ :نعم ،قاؿ :أنتوضأ
من ٟت وـ الغنم ،قاؿ :ال ،قاؿ أنصلي ُب معاطن اإلبل ،قاؿ ال قاؿ أنصلي ُب مرابض الغنم ،قاؿ نعم
 - 1سورة اإلسراء آية .32 :
 - 2سورة اإلسراء آية .32 :
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فقاؿ  :أنتوضأ من ٟتوـ اإلبل



قاؿ :أمر بعد استئذاف فمعناه أنو يفيد اإلباحة لكن عند التحقيق،

ىل ىذا التطبيق صحيح أل غَت صحيح ١تاذا ؛ ألف السؤاؿ يعٍت ىل ٬تب علينا الوضوء؟ ىل ٬تب علينا

الوضوء من ٟتوـ اإلبل؟ النيب 

قاؿ نعم ،والقاعدة الفقهية األخرى أف السؤاؿ معاد ُب اٞتواب ،فكأنو

قاؿ نعم٬ ،تب عليك الوضوء من ٟتوـ اإلبل ،فإذًا التطبيق ُب ىذه اٟتالة ال يستقيم.

التجديد في أصول الفقو
بقي معنا اإلشارة -أيها اإلخوة -إىل ما يسمى بالتجديد ُب أصوؿ الفقو ،نسم أحيانا مثبل دعاوى
بالتجديد أو بطرح التجديد ُب أصوؿ الفقو ،إما ُب اجملبلت أو ُب جرائد أو أحيانا يعٍت ُب بعض وسائل
اإلعبلـ ا١تسموعة أو ا١ترئية وغَتىا مثبل ،أو مثبل ُب بعض رسائل صغَتة تؤلف فكأهنم يعٍت يلحوف
بالتجديد ُب أصوؿ الفقو ،فما اٟتكم ُب ذلك؟ ،اللي ىو موضوع التجديد ُب أصوؿ الفقو.
قبل ىذا نقوؿ١ :تاذا يعٍت يقصد أصوؿ الفقو بالذات ٔتطالبة التجديد؟ ١تاذا يعٍت علم الفقو قليبل،
نسم أهنم يقولوف :جردوا علم الفقو أو علم مثبل العقيدة أو علم التفسَت أو علم ا١تصطلح أو علم لكن
أصوؿ الفقو بالذات يعٍت كثَت ١تاذا أوال ألف يعٍت يظهر علم أف الذين يعٍت يقولوف بالتجديد ُب أصوؿ الفقو
على ما يقصدونو ىم وما ٬تدونو؛ ألف ٕتديد أصوؿ الفقو ىو مفتاح لتغيَت األحكاـ إذا يعٍت خفض من
درجة الدليل أو قوي دليل آخر أو ألغي دليل فمعناىا أف األحكاـ التابعة ٢تذا الدليل قد تتغَت ،ىذا اللي
يظهر -واهلل أعلم -أف ا١تطالبة بالتجديد إهنا يعٍت سببها عند من يقولوف بذلك ويقصدونو ،يبدو أنو ىذا
وىذا باطل لكن ٨تن نقوؿ أف التجديد أمر ٣تمل كلمة التجديد أمر ٣تمل ،فبل بد أف يسأؿ اإلنساف عن
األمور اجململة ،نقوؿ :ماذا تقصد؟ ما الذي تقصده بالتجديد؟
إف كاف -واهلل -مراده بالتجديد يعٍت إحياء مثبل ما اندرس مثبل من سنة النيب  ىذا أمر طيب ،ىذا
التجديد مطلوب إذا كاف إحياء ما اندرس مثبل منها أو مثبل من األحكاـ الشرعية اندرست الثابتة،
اندرست وا١تطلوب مثبل إحياؤىا ،ىذا أمر طيب؛ و٢تذا شيخ اإلسبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب -رٛتو اهلل -
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نسميو اجملدد وإف كاف ا١تقصود مثبل بالتجديد تغيَت طريقة التعليم مثل كونو نظما٧ ،تعلو متنا أو متنا٧ ،تعلو
نظما أو تغيَتا مثبل نقدـ ىذا على ىذا أو ٧تعلو على ىيئة قواعد أو ٪تزج القواعد مثبل بالفروع الفقهية ٦تا
٭تقق استفادة للطبلب م احملافظة على ا١تضموف ال بد من ىذا ،نقوؿ :ىذا أمر أيضا واس وال حرج فيها،
لكن إذا كاف التجديد ا١تقصود بو مثبل إلغاء بعض األدلة أو مثبل تقوية دليل على حساب دليل آخر مثبل
أو إلغاء شروط لدليل مثبل ،اشًتط علماء األصوؿ فيلغي مثبل بعضها بدوف مستند فبل شك أف ىذا ال
٬توز ،ال ٬توز بأي حاؿ من األحواؿ وال يوافق عليها مثاؿ ذلك.
مثبل ٨تن نعلم مثبل أف العرؼ يرج إليو ُب بعض األحياف ومن قواعد العلماء ،العادة ٤تكمة فلو جاء
إنساف مثبل وأراد أف يرف من درجة العرؼ ويقوي من حجية العرؼ و٬تعلو أقوى من النصوص ويقوؿ مثبل
قد يكوف ُب بعض البلداف مثبل تعارفوا مثبل على شرب ا٠تمر مثبل وكوهنا مثبل موجودة فيقوؿ ىذا عرؼ
وينبغي والعرؼ ٤تكم ويعمل هبذا فهل يعٍت يوافق علي ىذا ،نقوؿ ال ما ٬توز ىذا األمر ولو قاؿ مثبل أف
ا١ترأة مثبل ُب بعض البلداف تتربج وتسفر عن وجهها وىذا أمر مألوؼ وجرى العمل بو عندىم والعرؼ يعٍت
يعمل بو والعادة ٤تكمة فنقوؿ ال ىذا عرؼ يصادـ نصا وبالتايل ال اعتبار لو وال قيمة لو وكونو مثبل يقوي
جانب العرؼ مثبل على حساب دليل آخر ال ٬توز بأي حاؿ إف كاف مقصوده بالتجديد فنقوؿ ال ىذا ال
٬توز وال يوافق عليو.

الطريقة المثلى لدراسة علم األصول
بقي اإلشارة -أيها اإلخوة -ما ىي الطريقة ا١تثلى لدراسة علم األصوؿ ،نستصحب القاعدة ،ذكرناىا
قبل قليل وىي أف كل شيء حقق االستفادة أكثر ينبغي أف يعمل بو ،ينبغي يؤخذ بو ىذه قاعدة ينبغي
اإلنساف أف يستصحبها دائما ُب كل مكاف ألهنا مأخوذة من مقاصد الشريعة العامة وىي حفظ الوقت،
فأنا ما ٯتكنٍت أف أضي مثبل وقت طويل ُب أمر أستطي أف أحصلو بنفس الدرجة بوقت قصَت ،وإال يعترب
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ىذا معٌت إضاعة للوقت الذي ىو إنساف مسئوؿ عنو ،فكل ما كاف يعٍت ٭تقق االستفادة ا١ترجوة بسهولة
ويسر ووقت قصَت ،ىذا ىو ا١تطلوب.
والذي يظهر -واهلل أعلم -أف اإلنساف لو اقتصر مثبل على منت من متوف األصوؿٍ ،ب كتاب آخر فيو
ٗتريجٍ ،ب كتاب آخر فيو توضيح يكتفي هبذا إال إذا أراد أف يتعمق ُب ىذا العلم تعمقا يعٍت كبَتا ،ىذا لو
بابو ولو كتبو ولو ٣تالو ،لكن لو اقتصر على كتاب مثبل كتاب الشيخ ٤تمد بن عثيمُت -رٛتة اهلل عليو-
تيسَت األصوؿ فإذا يعٍت أكملو أو كتاب شرح الورقات فإذا أكملو مثبل وضبطو ضبطا جيدا انتقل لكتاب
آخر الذي ىو مفتاح الوصوؿ إىل بناء الفروع على األصوؿ للشريف بن عبد اهلل التلمساين ،ىذا كتاب
حقيقة ٗتريج ،لكن كتاب جيد يعٍت عبارتو متقنة وٗتر٬تو يعٍت جيد ،والعبارت والقواعد األصولية اليت
يذكرىا أيضا يعٍت جيدة ،وأىم شيء أنو يذكر القاعدة ويذكر يعٍت خبلفا فعليا ،ما ىو خبلؼ نظري أـ
خبلؼ أل خبلؼ موجود ،يعٍت بُت الشافعية واٟتنفية -رٛتهم اهلل -وبُت اٟتنابلة وا١تالكية ،وبُت يعٍت بُت
األئمة -رٛتهم اهلل -ويذكر أهنم اختلفوا ُب ىذه ا١تسألة بناء على ا٠تبلؼ ُب القاعدة األصولية.

أيهما أولى دراسة المتن أم دراسة النظم
بقي معنا اإلشارة ٦تا يعٍت يناسب مسألة بأيهما يبدأ؟ أيهما أوىل دراسة ا١تنت أـ دراسة النظم؟ وىذه
ا١تسألة يعٍت تنسحب على علوـ شىت ُب النحو ُب ا١تصطلح ُب الفقو ُب العقيدة ُب غَتىا يعٍت ،واألصوليوف
عندىم شرح الورقات وعندىم نظم الورقات وعندىم ٚت اٞتوام وُب نظم ٚت اٞتوام ففيو يعن فأيهما
أوىل النظم أـ ا١تنت؟.
أيضا الذي يظهر يعٍت اٞتواب عن ىذا التساؤؿ أنو إف كاف واهلل اإلنساف يقوؿ :أنا واهلل النظم أسهل
عليها ىذا ا١تنت أل أستطي فالنظم أسهل علي ٛتلو ،ففي ىذه اٟتاؿ نقوؿ إذا يعٍت النظم أوىل بالنسبة لك،
لكن إنساف آخر يقوؿ أل أنا اٟتمد هلل عندي من ملكة اٟتفظ ما ٬تعلٍت أحفظ ا١تنت كما أحفظ النظم و٫تا
عندي -وهلل اٟتمدُ -ب درجة واحدة ،فنقوؿ لو :ا١تنت١ ،تاذا؟ ألف النظم قد ال يكوف يعٍت دقيقا العبارة جد
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٭تكمو الوزف والقافية فتكوف عبارتو أقل إتقانا من عبارة ا١تنت أل بالعبارة ،أنا أقوؿ يعٍت أخذ راحتو صاحب
ا١تنت ُب ضبط العبارات فهو عنده يعٍت إمكانية ُب ضبط العبارات أكثر من الناظم.
ىذا ما تيسر من حيث ما يتعلق بعلم األصوؿ ووصايا لدارس علم األصوؿ ولعلنا نأخذ قليبل من شرح
الورقات عندنا وقت نأخذ وال أل يا شيخ نعم يا شيخ نعم يا شيخ ػ ُب أسئلة لعلنا نبدأ يعٍت نؤجل بداية
الدرس إىل الغد -إف شاء اهلل -لكن سأذكر مسألة خطرت ُب بايل وأنا ُب الطريق٢ ،تا عبلقة بتحية
ا١تسجد ،وىي مسأل ة نطرحها اآلف وإف كاف ليس ٢تا عبلقة باألصوؿ ،لكنها خطرت ُب بايل وأنا ُب الطريق
إليكم ،لو أف إنساف مثبل سيأٌب للمسجد وقد يعٍت يض ُب بالو أنو قد ال ٬تد مكاف يصلي فيو ٖتية
ا١تسجد مثبل أو مثبل ينشغل بأمر فقاؿ أصلي ٖتية ا١تسجد ُب البيت ٍب أنوي هبا تلك الركعتُت ُب البيت،
أنوي هبا ٖتية ا١تسجد اليت سأدخل بعدىا.
ما اٟتكم ُب ذلك ىا ػ نعم ػ أعد ا١تسألة ،أقوؿ لو أف إنساف مثبل أراد أف يدخل يعٍت ومقرر أف يدخل
ا١تسجد بعد قليل مثبل أوىل لو شيء ُب ا١تسجد أو لو يعٍت حاجة فأراد أف قاؿ أخشى أف أدخل ا١تسجد
أنشغل أو أين مثبل ما يكوف ُب مكاف فأنا أصلي ٖتية ا١تسجد ُب البيت مثبل وأنوي هبا عن ٖتية ا١تسجد
الذي سأدخلو بعد قليل ػ ىا ػ ما اٟتكم ُب ذلك الشيخ ػ طيب ػ الشيخ ػ ما أحد عنده جواب آخر ،أي
نعم طيب نسأؿ الشيخ نعم ػ سنة فات ٤تلها وال ما بعد أتى ٤تلها ػ ويعٍت وسيصليها قبل فهذه سنة فات
٤تلها ال سيصليها قبل وسيأٌب كما صلى ركعتُت وأنوي هبما الحظوا معي أنوي هبما أف تكوف عن ٖتية
ا١تسجد ػ نعم يا شيخ ػ واهلل يا شيخ يعٍت ما شاء اهلل نظرىا تنظَتا جيدا الشيخ يعٍت يقوؿ :ىل تشبو ىذه
ا١تسألة يعٍت من أراد أف يصوـ يوـ األحد وينوي بو صياـ يوـ االثنُت الذي ىو أفضل يعٍت كبلـ اإلخوة
كبلـ طيب ُب ىذا يعٍت نقوؿ لعل نعم يا شيخ ػ وقتنا إيو يعٍت ػ إيو ػ لعل األقرب ُب ىذا ،وأنا أقوؿ لعل
األقرب ُب ىذا أف نقوؿ أنو ال ٬توز ألف ىناؾ قاعدة وىي أنو ال ٬توز تقدمي العبادة قبل سبب الوجوب أو
قبل سبب ا١تشروعية.
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فتقدمي العبادة أو فعل العبادة قبل سبب ا١تشروعية ال ٬توز ،ولكن فعل العبادة بعد سبب ا١تشروعية
وقبل شرط ا١تشروعية جائز ،فبعض العبادات ٢تا سبب و٢تا شرط ،ففعلها قبل السبب ال ٬توز ،وفعلها بعد
السبب وقبل الشرط ٬توز ،فبل شك أف سبب مشروعية ٖتية ا١تسجد ما ىو؟ دخوؿ ا١تسجد ،فبالتايل أف
فعل ٖتية ا١تسجد قبل السبب ال يشرع ،ال ٬توز ُب ىذه اٟتالة ،لكن لو يعٍت فعلها بعد السبب جائز مثل
تعجيل زكاة ،الزكاة بعد السبب يعٍت بعد بلوغ النصاب وقبل حوالف اٟتوؿ ٬توز وال ما ٬توز؟ ٬توز ألف ىذا
فعلها بعد السبب وقبل الشرط ،كذلك مثبل تعجيل إخراج الكفارة أو التكفَت ُب عقد اليمُت ُب اليمُت،
يعٍت لو عقد اليمُت اإلنساف ٍب كفر ٍب حنث ٬توز وال ما ٬توز؟ ٬توز ألف سبب الكفارة ما ىو؟ أل ما ىو
اٟتنث؟ اٟتنث شرط عقد اليمُت ،إذا قاؿ :واهلل ما أدخل بيت فبلف مثبل ،فهذا من عقد ػ نشوؼ ٨تن إف
دخل ىذا الشرط وجبت الكف ارة ،فتقدمي العبادة قبل السبب ال ٬توز ،لكن بعد السبب ٬توز قبل الشرط
٬توز قبل الشرط.
ىذه أيها اإلخوة بعض األسئلة اليت وردت.
سائل يقوؿ :ىل ىناؾ منظومة ُب أصوؿ الفقو تنصحوا ْتفظها وكتاب تنصح طالب األصوؿ باالرتباط
بو وفهمو؟
لعل يعٍت ما أشرنا إليو قبل قليل فيو يعٍت شيء من الفائدة وىو أف منظومة العامرية ٥تتصرة وصغَتة
اٟتجم ،وُب منظومة ا١تراقي وىي طويلة أطوؿ من منظومة العامرية ،أما ا١تنت الذي أنصح طالب العلم بو
فهو كتاب الشيخ ٤تمد بن العثيمُت -رٛتة اهلل عليو -كتاب منت صغَت اٟتجم كبَت الفائدة.
األخ يسأؿ يقوؿ :يعٍت أف أصوؿ الفقو ما وض إال بعد الصحابة فكيف يكوف بعض الصحابة
يأخذوف بعض األدلة من قواعد وأصوؿ الفقو؟
يعٍت فرؽ بُت أف نقوؿ أف علم األصوؿ ما وض إال بعد الصحابة أو ما دوف إال بعد الصحابة أل
الصواب أف نقوؿ :إنو مل يدوف والبل القواعد موجودة -كما ذكرنا من أمثلة ا٠تليفة عثماف  وا٠تليفة
علي وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم ٚتيعا -فا١تقصود أف علم األصوؿ مل يدوف إال بعد الصحابة،
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لكن أسسو كانت موجودة ُب عصر الصحابة -رضي اهلل عنهم -و٢تذا يعٍت بعض القواعد األصولية دليلها
من الكتاب والسنة ،فدؿ على أف القاعدة موجودة ودليلها من الكتاب والسنة.
األخ يسأؿ يقوؿ :ىل اسم كتاب ابن قدامة روضة الناظر وجنة ا١تناظر بفتح ا١تيم ٚت منظر وال يعٍت
وجنة بفتح ٔتعٌت يريد جنة ٔتعٌت روض وحديقة وبستاف؟
أل الصواب ُجنة وليس جنة الصواب ُجنة ٔتعٌت وقاية وسًت وا١تناظر من ٮتوض غمار ا١تناظرة ،ىذا
ا١تقصود وىذا ىو الصواب ،واالجتناف ُب اللغة االستتار ومنو ٝتي اٞتنُت جنينا الستتاره وٝتي اٞتٍت جنيا
الستتاره وٝتي القرب ٣تنا ألنو يسًت صاحبو ،وٝتيت اٞتنة جنة ألهنا تسًت األرض بأوراقها ،لكن الصواب أف
وجنة ا١تناظر ىذا ما تيسر.
ابن قدامة -رٛتو اهلل -يعٍت ػ كتابة روضة الناظر
ُ ُ
ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :يعٍت ىل يعترب علم األصوؿ من العلوـ اليت انتهى األصوليوف من وض قواعده أـ
يتم وض أصوؿ جديدة إذا احتاج األمر إىل ذلك؟ وىل ال بد أف يكوف الفقيو من األصوليُت أما يكتفي
فقط يعٍت أف يكوف دارسا ٢تا؟ وىل كل دارس لعلم األصوؿ يستطي أف يكوف فقهيا أو يقوـ بالفتوى،
وجزاكم اهلل خَتا؟
أوال بالنسبة للفقرة األوىل يعٍت ىل علم األصوؿ انتهى؟ ٔتعٌت أنو يعٍت ليس ىناؾ قواعد أخرى ،ىو من
حيث الظاىر انتهى  +القواعد لكن لو فرضنا أف إنساف مثبل يعٍت أتى بقيد أو بشرط مثبل بشرط أف يكوف
لو يعٍت ما يؤيده من الدليل ،فهذا يعٍت ينظر فيو؛ ألنو ال ٯتكن نقوؿ مثبل فيو يعٍت أمر ،وىي مسألة
اإلٚتاع ىذا أمر مهم -يا إخواف -ألف حينما يأٌب إنساف مثبل بقيد أو بشرط مل يكن موجودا عند
السابقُت ،فمعناىا أف السابقُت أٚتعوا على عدـ وجوب ىذا الشرط ،فهل يكوف إ٬تاب ىذا الشرط خرقا
لئلٚتاع السابق أـ ال؟ يعٍت إذا كاف مثبل السابقوف ٚتي العلماء السابقوف أٚتعوا على أف ىذا الدليل
اإلٚتايل ال يشًتط فيو ىذا الشرط الذي وجد فبالتايل يعٍت إ٬تاده معناه خرؽ لئلٚتاع السابق وللعلماء كبلـ
ُب مسألة يعٍت خرؽ اإلٚتاع أو ما يسمى بإحداث قوؿ ثالث إف كاف يؤدي إىل رف اإلٚتاع ال ٬توز ،وإف
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كاف ال يؤدي إىل رف اإلٚتاع السابق فهو جائز ،ولعل ىذا يأٌب معنا عند الكبلـ على اإلٚتاع من شرح
احمللي.
أما قوؿ السائل وىل ال بد أف يكوف الفقيو من األصوليُت يعٍت عا١تا باألصوؿ أـ يكتفي فقط أف يكوف
دارسا ٢تا؟ الفقيو ٔتعٌت اجملتهد إذا كاف ا١تقصود الفقيو ٔتعٌت اجملتهد فبل بد أف يكوف اجملتهد ٤تيطا بقواعد
األصوؿ ،وعلماء األصوؿ إذ ما إذا تكلموا إذا يعٍت أطلقوا كلمة الفقيو ،يقصدوف هبا اجملتهد وسيأٌب معنا -
إف شاء اهلل -ىذا ،فالفقيو اللي ىو اجملتهد القادر على االستنباط ال بد أف يكوف ٤تيطا بقواعد األصوؿ،
وال يكتفي أف يكوف فقط أنو مر عليها مرورا ،بل من شرط االجتهاد أف يكوف ملما بأدواتو.
ويقوؿ أيضا :ىل كل دارس لعلم األصوؿ يستطي أف يكوف فقيها أو يقوـ بالفتوى؟ أل ألف علم
األصوؿ ال بد لو من علم آخر يساعده ال بد وىو يعٍت حفظ كتاب اهلل واستيعاب سنة النيب  أما ٣ترد
اإلحاطة بقواعد األصوؿ وحدىا أل ما تكفي؛ ألنو كيف يستطي أف يستنبط اٟتكم ال بد أف يتأكد من
صحة اٟتديث ،وال بد أف يتأكد من أف ىذه اآلية ٤تكمة وليست منسوخة ،وىذا من صميم علم التفسَت،
فإذا معناىا أف قواعد األصوؿ وحدىا ال تكفي ،فبل بد أف يكوف ٤تيطا حافظا لكتاب اهلل ،ليس اٟتفظ
ً
ا١تقصود بو يعٍت اٟتفظ عن ظهر قلب لكنو ٤تيط بآيات األحكاـ كما ذكره علماء األصوؿ ُب شروط
االجتهاد ،وأف يكوف يعلم احملكم من ا١تنسوخ ،ال بد من أف يكوف مدركا للمحكم وا١تنسوخ ،وال بد أيضا
أف يكوف عا١تا بصحيح اٟت ديث وضعيفها؛ ألنو إذا كاف اٟتديث يعٍت موضوع مثبل فبل ٯتكن أنو يطبق
قاعدة أصولية على حديث موضوع ،ما ينتج حكم صحيح ُب ىذه اٟتالة ،أكتفي هبذا وباهلل التوفيق وصلى
اهلل على ٤تمد وآلو وصحبو وسلم.

تعريف أصول الفقو
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد
وآلو وأصحابو أٚتعُت ،ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين ،وبعد:
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بسم اهلل الرٛتن الرحيم قاؿ الشيخ العبلمة ٤تمد بن أٛتد احمللي الشافعي -رٛتو اهلل تعاىل:-
بسم اهلل الرٛتن الرحيم وبو نستعُت ،اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة على سيد ا١ترسلُت ٤تمد وعلى آلو
وصحبو وسلم ،وبعد:
ىذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصوؿ من أصوؿ الفقو ،ينتف هبا ا١تبتدئ وغَته ،وذلك أف لفظة
أصوؿ الفقو مؤلف من جزئُت :أحد٫تا أصوؿ واآلخر الفقو ،مفردين من اإلفراد ،مقابل الًتكيب ال التثنية
واٞتم  ،وا١تؤلف يعرؼ ٔتعرفة ما ألف منو.
ابتدأ ا١تؤلف -رٛتو اهلل  -باٟتمدلة ،وىناؾ إشارة إىل أمر قد يهم من يهتم بعلم التحقيقٖ ،تقيق
ا١تخطوطات يعٍت أمر جانيب ،وىو أنو ١تا ابتدأ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -فقاؿ :قاؿ العامل العبلمة جبلؿ الدين
احمللي ،ىذه يفهم منها من يهتموف بعلم التحقيق أف النسخة اليت طبعت من ىذا الكتاب ليست ٓتط
ا١تؤلف ،إذا وجد مثل ىذه االفتتاحية دائما ،قاؿ العامل العبلمة ا١تتفنن ا١تتقن مثبل وغَتىا من أوصاؼ الثناء
على العامل ،وإف شاء اهلل ىو ثناء ٔتا يستحقو ،إف شاء اهلل ُب الغالب وال نقوؿ ُب الغالب نقوؿ دائما،
ليست نسخة ا١تؤلف ألف ا١تؤلف ال ٯتكن أف يبدأ هبذه االفتتاحية ،لكن ىذه دائما يكتبها نسخة تكوف
موجودة ُب نسخ التبلميذ ،فيستفيد من ىذا من يهتموف بعلم التحقيق.
ٍب قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل  :-ىذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصوؿ من أصوؿ الفقو أوال قولو:
تشتمل على معرفة فصوؿ من أصوؿ الفقو.
ىل الورقات تشتمل على ا١تعرفة أو تشتمل على أصوؿ الفقو ؟ ا١تعرفة ىذه من الزـ القاعدة يعٍت صفة
من صفات القاعدة وليست صفة من صفات الكتاب فلهذا قاؿ بعض العلماء أنو لو قاؿ يعٍت تشتمل
على فصوؿ من أصوؿ الفقو أوىل من أف تشتمل على معرفة يعٍت ال تشتمل على معرفة إ٪تا تشتمل فصوؿ
من أصوؿ الفقو ٍب ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بدأ يعرؼ أصوؿ الفقو ٍب قاؿ لفظ أصوؿ الفقو مؤلف من جزأين
ألنو مركب إضاُب وعادة حينما يعرؼ الشيء ال بد أف يعرؼ يعرؼ اٞتزءاف فقط أوال ٍب يعرؼ ٚتلة
فاٞتزأين اٞتزء األوؿ كلمة أصوؿ واٞت زء الثاين كلمة فقو فسيعرؼ ا١تؤلف اآلف كلمة أصوؿ ٍب يعرؼ كلمة
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فقو ٍب يعرفهما باعتبار أصبح مركب وأصبح علم على ىذا على ىذا العلم وىو كلمة أو يعٍت ٚتلة أصوؿ
فقو نعم يا شيخ.

تعريف األصل
فاألصل الذي ىو مفرد اٞتزء األوؿ ما يبٌت عليو غَته كأصل اٞتدار أي أساسو ،وأصل الشجرة أي
طرفها الثابت ُب األرض والفرع....
يعٍت ىذا ىو ا١تقصود من كلمة األصل ىنا ُب أصوؿ الفقو ،قاؿ ما يبٌت عليو غَته ،وإف كانت كلمة
األصل ٢تا إطبلقات أخرى قد تطلق أحيانا ٔتعٌت يعٍت القاعدة ا١تستمرة ،كما نقوؿ مثبل يعٍت :أكل ا١تيتة
للمضطر نقوؿ على خ بلؼ األصل ،وجاء ا١تقصود باألصل ُب ىذه اٞتملة يعٍت خبلؼ القاعدة ا١تستمرة
وىي ٖترمي أكل ا١تيتة.
وقد يطلق األصل على ما يقابل الفرع ُب القياس فنقوؿ :األصل اللي ىو اٟتكم الثابت ُب النص
والفرع ،ىو ا١تسألة ا١تراد إٟتاقها لكن ا١تقصود ىنا ُب موضوعنا ىنا األصل ىنا ما يبٌت عليو غَته نعم نعم يا
شيخ.

تعريف الفرع
والفرع الذي ىو مقابل األصل ما يبٌت على غَته كفروع الشجرة ألصلها وفروع الفقو ألصولو.
ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل  -للفرع ىنا زيادة إيضاح وإال ال عبلقة لو بأصوؿ الفقو ،إ٪تا ا١تقصود ىو ذكر
كلمة أصوؿ وكلمة فقو لكن ال فرع ذكر ا١تؤلف ىنا من باب يعٍت ١تا ذكر الشيء ذكر ما يقابلو ،وإال ال
عبلقة ٢تا ىنا لكن نقوؿ من باب زيادة اإليضاح نعم يا شيخ.
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التعريف اللغوي للفقو
والفقو الذي ىو اٞتزء الثاين لو معٌت لغوي وىو الفهم ،ومعٌت شرعي وىو معرفة األحكاـ الشرعية اليت
طريقها االجتهاد.
نعم الحظوا معي ىو الفقو الذي ىو جزء الثاين لو معٌت لغوي وىو الفهم ،ىذه ىنا للشارح احمللي
اٞتويٍت -رٛتو اهلل -قاؿ :والفقو معرفة األحكاـ الشرعية دخل ُب التعريف االصطبلحي مباشرة ،وما تكلم
عن ا١تعٌت اللغوي ،فعادة الشارح احمللي -رٛتو اهلل -يستدرؾ من ىذه األشياء بعبارات صغَتة يعٍت يسد ما
يعٍت يرى أنو مثبل نقص ،فلما ا١تؤلف اقتصر على التعريف االصطبلحي ىو أتى با١تعٌت اللغوي فقاؿ والفقو
الذي ىو جزء الثاين لو معٌت لغوي وىو الفهم ،يقاؿ فقو ٔتعٌت فهم.
ما الفرؽ بُت فقو وفقو بالضم؟ ،نعم يا شيخ ػ أحسنت -بارؾ اهلل فيك -يعٍت فقو يقولوف بالضم أي
صار الفقو لو سجية ،فقو غَت فقو ٔتعٌت عرؼ لكن فقو فيها زيادة وىي أنو صار الفقو لو سجية ،يقاؿ
فبلف فقو ٔتعٌت أنو أصبح فقيها وصار الفقو لو سجية ،لكن نقوؿ فبلف فَػ َقو ا١تسألة ٔتعٌت أنو عرؼ ىذه
ا١تسألةٍ ،ب قاؿ" :ومعٌت شرعي وىو معرفة األحكاـ الشرعية اليت طريقها االجتهاد" ،عادة الفقو أو من
يوصف بالفقو ُب اصطبلح أىل األصوؿ كما مر معنا باألمس يقصدوف بو اجملتهد؛ و٢تذا قاؿ ا١تؤلف:
"معرفة األحكاـ الشرعية اليت طريقها االجتهاد" يعٍت طريق تلك ا١تعرفة فإف كاف طريقها التقليد يكوف ال
يعترب ػ هبا طبع ا ىذه مسألة اصطبلحية وال مشاحة ُب االصطبلح ُب مصطلح األصوؿ على أف الفقيو إذا
قاؿ الفقيو ىو القادر على استنباط اٟتكم بدليلو وىذا ىو اجملتهد .نعم يا شيخ ومعٌت شرعي.

التعريف الشرعي للفقو
ومعٌت شرعي وىو معرفة األحكاـ الشرعية اليت طريقها االجتهاد كالعلم بأف النية ُب الوضوء واجبة وأف
الوتر مندوب.

ٕ٘

احمللي على الورقات

وتبلحظوف الشارح سيذكر أمثلة كلها من ا١تسائل ا٠تبلفية؛ ألهنا ىي اليت طريقها االجتهاد ،وال يذكر
من األشياء اجملم عليها كوجوب الصبلة ووجوب الزكاةٖ ،ترمي الزناٖ ،ترمي ا٠تمر أل سيقتصر على يعٍت
ضرب مثاؿ لؤلحكاـ اليت طريقها االجتهاد ٔتسائل خبلفية،نعم من أوؿ كالعلم بأف النية.

األعمال بالنيات
كالعلم بأف النية ُب الوضوء واجبة نعم وأف الوتر مندوب وأف النية من الليل.
طبعا على قوؿ اٞتمهور -رٛتهم اهلل -النية ُب الوضوء واجبة وٟتديث إ٪تا األعماؿ بالنيات،فبل بد
لئلنساف أف ينوي إذا أراد أف يتوضأ ،اٟتنفية -رٛتهم اهلل -ا٠تبلؼ للحنفية ،اٟتنفية -رٛتهم اهلل -يروف أف
النية ُب الوضوء سنة ،ويروف أف النية ُب التيمم واجبة ،ويفرقوف بينهما فيقولوف :إف الوضوء با١تاء ا١تاء مطهر
بطبعو و١تا كاف التيمم بالًتاب فالًتاب غَت مطهر بطبعو فاحتاج التيمم إىل نية ،ومل ٭تتاج الوضوء إىل نية،
ىذا ٖتقيق اٟتنفية -رٛتهم اهلل -وقوؿ اٞتمهور معروؼ ُب ىذا ،وىو الراجح -إف شاء اهلل -نعم يا شيخ.

مسائل اإلجماع ليست من مسائل الخالف
وأف النية من الليل شرط ُب صوـ رمضاف ،وأف الزكاة واجبة ُب ماؿ الصيب ،وغَت واجبة ُب اٟتلي ا١تباح،
وأف القتل ٔتثقل يوجب القصاص و٨تو ذلك من مسائل ا٠تبلؼ.
الحظوا معي "و٨تو ذلك من مسائل ا٠تبلؼ" ليست مسائل اإلٚتاع من مسائل ا٠تبلؼ يعٍت ا١تسائل
اليت فيها خبلؼ بُت العلماء فتكوف تلك األحكاـ ىي اليت طريقها االجتهاد نعم.

العلم بالمسائل القطعية ال يسمى فقها
ٓتبلؼ ما ليس طريقو االجتهاد كالعلم بأف الصلوات ا٠تمس واجبة ،وأف الزنا ٤ترـ ،و٨تو ذلك من
ا١تسائل القطعية فبل يسمى فقها.
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يعٍت ال يسمى العلم بذلك فقها ،نعم وىي مسألة اصطبلحية.

المقصود بمعرفة األحكام
فا١تعرفة ىنا العلم ٔتعٌت الظن.
ا١تعرفة اليت ت قدمت معنا ١تا قاؿ" :معرفة األحكاـ ا١تقصود هبا" ولو قلنا إنو ما يشمل العلم والظن لكاف
أوىل ،نقوؿ :ا١تعرفة ىناؾ ما يشمل العلم والظن لكاف أوىل ،فيدخل فيها األحكاـ القطعية ،ويدخل فيها
األحكاـ الظنية ،نعم يا شيخ.

أقسام الحكم الشرعي
أقساـ اٟتكم الشرعي :واألح كاـ ا١ترادة فيما ذكر سبعة :الواجب وا١تندوب وا١تباح واحملظور وا١تكروه
والصحيح والباطل ،فالفقو العلم بالواجب وا١تندوب إىل آخر السبعة.
الحظوا معي فالفقو العلم بالواجب العلم هبذا الواجب ،يعٍت بالصبلة مثبل بالنية مثبل بسًت العورة
بغَتىا من الواجبات ،يقوؿ" :فال فقو ىو العلم الواجب" ،لكن العلم ْتقيقة ىذا الواجب من أي علم،
العلم ْتقيقة الواجب ليس ىذا الواجب ،العلم ْتقيقة الواجب يعٍت طبيعتو وأقسامو وتفريعاتو ،ىذا من علم
األصوؿ ،فا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ" :الفقو العلم بالواجب" لكن العلم ْتقيقة الواجب من علم األصوؿ
نعم.

تعريف الواجب
فالفقو العلم بالواجب وا١تندوب إىل آخر السبعة ،أي :بأف ىذا ىذا الفعل واجب وىذا مندوب وىذا
مباح وىكذا إىل آخر جزئيات السبعة -نعم ،-فالواجب من حيث وصفو بالوجوب ما يثاب على فعلو،
ويعاقب على تركو.
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نعم ،بدأ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بأوؿ األقساـ اللي ىو الواجبٍ ،ب عرفو فقاؿ" :ما يثاب على فعلو
ويعاقب على تركو" وللواجب تعريفات كثَتة :الوجوب ُب اللغة ٔتعٌت الثبوت ىذا الوجوب ُب اللغة ٔتعٌت
الثبوت ،الوجوب ٔتعٌت الثبوت ،ىذا تعريفو لغة ،أما تعريفو اصطبلحا أوال عادة أىل األصوؿ إذا أرادوا أف
يعرفوا شيئا ،إذا أ راد أىل األصوؿ أف يعرفوا شيئا وقبل ىذا نقوؿ :ما ا١تقصود بالتعريف ؟ ا١تقصود بالتعريف
ىو إفادة خايل الذىن إنساف ما يعرؼ معٌت الواجب ،فيأٌب فيسأؿ فيقوؿ مثبل :ما ىو الواجب؟ فتقرب لو
مثبل فتقوؿ لو :إما عن طريق ضرب ا١تثاؿ مثبل ،أو عن طريق مثبل ذكر فائدة من فوائد الواجب أو بذكر
مكوناتو األساسية ،أو ما يسمونو مثبل با١تاىية يعٍت ْتقيقة الشيء ففي ىذه اٟتاؿ يعرؼ ا١تواد ،ويقوؿ -
اٟتمد هلل -فهمت اآلف ،فؤلىل األصوؿ طرؽ ُب التعريف مثبل اصطلحوا على تسميتها يسموهنا اٟتد
وبعضها يسموهنا الرسم ،وىذه التعريفات قد ترد معكم ُب كتب األصوؿ ،وىي أصلها جاءت من ا١تناطقة
التعريف باٟتد وتعريف بالرسم.
ويقصدوف بالتعريف باٟتد التعريف ْتقيقة الشيء ،والتعريف بالرسم يقصدوف بو التعريف بأعراضو مثبل
أو الفائدة أو الثمرة ،وسنضرب مثاؿ على ىذا مثبل لو أف إنساف مثبل جاء وسأؿ وقاؿ ما ىو الكرسي،
إنساف جاء من البادية ما سبق رأى الكرسي وسأؿ وقاؿ مثبل :ما ىو الكرسي فلك طريقاف ُب تعريف
الكرسي ،قد تقوؿ مثبل :الكرسي شيء ٬تلس عليو فيفهم ا١تراد ،فقولك شيء ٬تلس عليو عرفتو ٔتاذا؟
بالفائدة ،فهذا ٭تصل با١تقصود وإذا فهم اكتفى أو تعرفو ٔتكوناتو األساسية تقوؿ :الكرسي شيء من مادة
صلبة ،لو أربعة أرجل مثبل ومسندة ،تكوف عرفتو ىو اآلف ٔتاذا؟ با١تاىية ،يعٍت ْتقيقة الشيء ،وكبل األمرين
يعٍت صائب التعريف ،لكن يقولوف أف التعريف باٟتد أجود -إف أمكن ،-وإذا ما أمكن التعريف باٟتد اللي
ىو ٔتكوناتو األساسية ٯتكن تعريفو مثبل باألعراض أو األوصاؼ اليت يفهم منها ا١تراد.
فا١تؤلف -رٛتو اهلل -عرفو ١تا قاؿ مثبل ما يثاب على فعلو ويعاقب على تركو ،عرفو عن طريق اٟتد أو
عن طريق الرسم ،ىا الرسم عن طريق الرسم ،ذكر يعٍت أثر أو صفة من صفاتو.
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لو أردنا أف نعرؼ الواجب عن طريق اٟتد ماذا نقوؿ؟ الشيخ نعم ،الشيخ يقوؿ :ما أمر بو الشارع أمرا
ىا -الزما ،ىذا التعريف قريب أو نقوؿ :ما طلبو الشارع الشارع طلبا جازما ،ما طلبو الشارع طلبا جازمأتعٌت عرفنا الواجب ْتقيقتو أو ٔتاىيتو ،طيب لو قلنا :ىو طلب الشارع الشيء طلبا جازما ،لو قلنا -
الحظوا معي قبل أف تكتبوف لو قلنا -يكوف تعريف ىل ىو تعريف للواجب أو تعريف لشيء آخر ،نعم يا
شيخ ،لو قلنا مثبل عندنا اآلف فقط نقدـ كلمة على كلمة ،لو قلنا مثبل الواجب نقوؿ ىو ما طلبو الشارع
طلبا جازما أو نقوؿ ىو طلب الشارع الشيء طلبا جازما ،ىل ىناؾ فرؽ بُت العبارتُت ،طلب الشارع
الشيء طلبا جازما أو نقوؿ ما طلبو الشارع طلبا جازـ ،ىل ىناؾ فرؽ بُت العبارتُت ؟ نعم الشيخ نعم.
تعريف الوجوب أو تعريف لئل٬تاب ،يقوؿ :طلب الشارع الشيء طلبا جازما ،ىذا إ٬تاب ،وما طلبو
فإذا الفرؽ بُت الواجب وبُت اإل٬تاب ،اإل٬تاب ىو نفس الدليل ،نفس الطلب
الشارع ىذا ىو الواجبً ،
ىذا ىو اإل٬تاب والواجب ىو متعلق اإل٬تاب يعٍت ىو الشيء ا١تطلوب؛ فلهذا نقوؿ مثبل إف قوؿ اهلل تعاىل
مثبل:



 )ٔ(   نقوؿ ىذا إ٬تاب ،والصبلة نفسها ماذا نسميها؟ نسميها واجبا نعم يا شيخ،

فالواجب.

أقسام الواجب
فالواجب من حيث وصفو بالوجوب ما يثاب على فعلو ويعاقب على تركو ،ويكفي ُب صدؽ العقاب
وجوده لواحد من العصاة م العفو عن غَته.
ىذه يعٍت كأهنا جواب عن اعًتاض ١تا عرؼ الواجب ٔتا يثاب على فعلو ويعاقب على تركو ،كأنو قاؿ:
طيب يعٍت الواجب قد يعٍت أف اهلل -سبحانو وتعاىل -قد يغفر فهو ٖتت ا١تشيئة
        

(ٕ)

      

فتارؾ الواجب قد يغفر لو فقاؿ أل يعٍت ا١تقصود مثبل :يكفي ُب

صدؽ العقاب وجوده لواحد ولو عفي عن الباقُت ،ألنو يعٍت من شأنو ومن طبيعتو أنو يعٍت يثاب على فعلو
 - 1سورة األنعام آية .72 :
 - 2سورة النساء آية .48 :
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وي عاقب على تركو ،كونو ٗتلف العقاب ُب بعض األفراد ال يقدح ُب صحة التعريف ،ىذا جواب ،لكن كما
مر معنا أف األجود واألوىل أف نقوؿ :إف الواجب ىو ما طلبو الشارع طلبا جازما ،واإل٬تاب نقوؿ :ىو
طلب الشارع الشيء طلبا جازما.
بقي معنا اإلشارة إىل أف الواجب ينقسم إىل قسمُت :مطلق ومقيد ،أو ومؤقت مطلق ومؤقت ،فا١تطلق
ىذا ىو الذي مل ٭تدد بوقت مثل الزكاة مثبل ،زكاة ا١تاؿ وإف كانت ىي على الفور ،لكن الشارع ما حددىا
بوقت معُت ،ومثل الكفارات ومثل النذر ا١تطلق ،ىذه يعٍت واجبة على اإلنساف لكن ليس ٢تا وقت ٤تدد،
ىي ٕتب على الفور على ا لقوؿ الصحيح ،لكن لو أخرىا مثبل يومُت ثبلثة أسبوع شهر يعترب إذا أخرجها
يعترب إخراجو ٢تا أداء ،ىذا بالنسبة للمطلق.
ا١تؤقت أيضا نوعاف :موس ومضيق يعٍت الشارع حدد لو وقتا ٤تددا معينا ،ىذا موس وحدد وقتا ضيقا
ال يس إال ىذا الفعل ،ىذا مضيق؛ و٢تذا يعرفوف العلماء الواجب ا١توس يقولوف :ما طلبو الشارع طلبا
جازما ُب وقت يسعو ويس غَته من جنسو ،ما طلبو الشارع طلبا جازما ُب وقت يسعو ويس غَته من
جنسو كصبلة الظهر مثبل.
و٢تذا يُعرفوف العلماء الواجب ا١توس يقولوف :ما طلبو الشارع طلبا جازما ُب وقت يسعو ويس غَته من

جنسو ،كصبلة الظهر مثبل ،فإف الوقت -وقت صبلة الظهر -يتس لصبلة الظهر ولغَتىا مثبل من جنسها،
يعٍت صبلة الظهر ،نفرض أهنا تأخذ مثبل ُب -الغالب مثبل -الصبلة عشرة دقائق مثبل ،لكن وقت الظهر
حوايل ثبلث ساعات مثبل أو أقل بقليل أو يزيد بقليل ،فهو يتس ٢تا ولغَتىا من جنسها.
الواجب ا١تضيق ما طلبو الشارع طلبا جازما ُب وقت ال يس غَته من جنسو ،يعٍت أو نقوؿ :يسعو وال
يس غَته من جنسوُ ،ب وقت يسعو وال يس غَته من جنسو ،مثل ماذا ؟ صوـ رمضاف ،فإف الوقت من
طلوع الفجر إىل غروب الشمس ال يتس إال صياـ واحد ،فهذا ىو الواجب ا١تضيق.
ب قي معنا اإلشارة ،ما فائدة ا٠تبلؼ؟ أو ما فائدة ىذا التقسيم؟ يعٍت الواجب ا١توس والواجب ا١تضيق؟
يعٍت بعض العلماء ّفرع على ىذا التقسيم مسألة النية ،بعض العلماء فرع على ىذا التقسيم ،منهم اٟتنفية -

ٖٓ

احمللي على الورقات

رٛتهم اهلل -فرعوا على ىذا التقسيم فقالوا :إف من شأف الواجب ا١تضيق أنو ال تشًتط لو النية؛ و٢تذا
اٟتنفية -رٛتهم اهلل -ال يشًتط النية لصياـ رمضافٔ ،تجرد أف اإلنساف إذا أمسك وأوق الصياـ ُب ىذا
الوقت احملدد الذي عينو الشرع وال يتس إال لو فقد صح صيامو ولو مل ِ
ينو.
لكن الواجب ا١توس ١تا كاف يسعو ويس غَته من جنسو قالوا فيو بوجوب النية ،كصبلة الظهر مثبل
وصبلة العصر وغَتىا من الصلوات ،الواجب ا١توس ال بد فيو من النية ألنو ما ندري ،ما يُدرى ،يعٍت ١تا
كاف الوقت واس ويس -يعٍت -عدة صلوات ما يُدرى أيها ،فبل بد فيها من النية.

بقي معنا اإلشارة إىل أف الواجب أيضا ينقسم إىل :واجب ٤تدد ،وواجب غَت ٤تدد .فالواجب احملدد:

كالصلوات والقدر الواجب ُب الزكاة ،ىذا يسمى واجبا ٤تددا يعٍت الشارع حددىا وطلب شيئا ٤تددا ،أرب
ركعات ُب الظهر ،ثبلث ركعات ُب ا١تغرب ،الزكاة اثناف ونصف ُب ا١تائة ُب ا١تاؿُ ،ب أربعُت من الغنم شاة،
ُب ٜتسُت من اإلبل شاةُ ،ب ثبلثُت من البقر تبي أو تبيعةُ ،ب أربعُت من البقر مسنة ،وىكذا شيء ٤تدد.
وىناؾ واجبات الشرع ما حددىا ،أطلقها كالنفقات ،النفقة على الزوجة والنفقة على األقارب ،ومثل
إذا وجب على اإلنساف إطعاـ اٞتائ  ،إطعاـ اٞتائ فرض كفاية لكن لو تعُت على إنساف معُت مثبل ما فيو
من يقدر على ىذا إال ىو فيكوف واجبا بعينو إطعاـ اٞتائ يكوف واجبا بعينو ،فيقولوف :إف إطعاـ اٞتائ إذا
وجب على اإلنساف ىو من قبيل أي الواجبات من احملدد أو من غَت احملدد؟ غَت احملدد.
إذا تقرر ىذا ،وىو التقسيم يعٍت إىل ٤تدد وغَت ٤تدد .ما فائدة ىذا التقسيم ؟ يقوؿ العلماء :فائدة
ىذا التقسيم أف الواجب احملدد يثبت ُب الذمةٔ ،تعٌت أنو لو فات الوقت مثبل أو تأخر اإلنساف ،ما أخرجو
وما أدى ىذا الشيء يثبت ُب الذمة ال بد أف يؤديو ،فالزكاة مثبل أف اإلنساف تأخر ما أخرجها مر يعٍت
سنوات ما ٮترج الزكاة ،ىل تسقط ؟ ال تسقط ،تثبت ُب الذمة؛ ألهنا واجب ٤تدد حدده الشرع.
لكن لو أف إنسانا مثبل تعُت عليو مثبل إطعاـ جائ تعُت عليو ،وىذه متصورة أف إنسانا ،مثبل إنساف
جائ يكاد يهلك من اٞتوع وعلم بو شخص معُت فهذا يتعُت عليو أف يطعمو ال بد وجوبا شرعيا ،فإذا
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تأخر وما أطعمو ٍب انتهى األ مر مثبل .ىل ال بد أف ٮترج مقابل ما تعُت ُب ذمتو مثبل ؟ ال ،ما يلزمو يقوؿ:
ألف ىذا واجب مل ٭تدد.
وبٍت على ىذا مسألة نفقة الزوجة واألقارب ،ىل ىي من قبيل الواجب احملدد فتكوف تثبت ُب الذمة لو
أف إنسانا -وىذا ٭تصل الزوج مثبل -ٯتتن عن اإلنفاؽ على الزوجة سنة سنتُت ،وىو غائب عنها مثبل وال
يعيش ُب منطقة ىي تعلم عنو وىو يعلم عنها لكن ما ينفق عليها ،فبعد سنتُت ثبلث سنوات رفعت قضية
عليو ،قالت :ىذا ما كاف ينفق علي .فإف قلنا :إف النفقة على الزوجة من الواجب احملدد .معناه يلزمو قضاء
أف يدف ٢تا؛ ألهنا ثبتت ُب الذمة ،وإف قلنا :إهنا من غَت الواجب احملدد فهي تسقط ال تثبت ُب الذمة،
ولكن لعل الراجح إف شاء اهلل أف النفقة على الزوجة واألقارب أهنا إذا تعينت أهنا من قبيل الواجب احملدد،
فبالتايل ٢تا ا١تطالبة وال تسقط ولو مضت ا١تدة ال تسقط ،فمسألة -يعٍت -سقوط النفقة ٔتضي ا١تدة ،نفقة
الزوجة واألقارب تنبٍت على ىل تعترب من الواجب احملدد أو ال تعترب من الواجب احملدد؟
بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -إىل أف الواجب ينقسم إىل قسمُت :واجب عيٍت وواجب كفائي،
فالواجب العيٍت ىو ما طلب من كل شخص بعينو كالصلوات مثبل كالزكاة لو وجبت على اإلنساف كصياـ
رمضاف ،والواجب الكفائي ما طلب من عموـ ا١تسلمُت ،أو تعريف ما إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلٍب عن
الباقُت ،والحظوا عبارة -يا إخواف -من يكفي ،ترى ُب بعض التعاريف إذا قاـ بو البعض ال قد يكوف ىذا
البعض ما يكفي ،و٢تذا األدؽ واألصوب أف نقوؿ :إذا قاـ بو من يكفي سقط اإلٍب عن الباقُت.
بقي معنا اإلشارة ُب ما يتعلق بالواجب الكفائي ،طبعا ١تا كاف ا٠تطاب غَت الكفائي يتوجو لعموـ األمة
وأمثلتو كثَتة ،الواجب الكفائي كطلب العلم ،واألمر با١تعروؼ ،والنهي عن ا١تنكر ،وإطفاء اٟتريق مثبل إذا
ما كاف ىناؾ جهة معينة تتوالىا ،وإطعاـ اٞتائ  ،وإنقاذ الغريق ،وحفظ القرآف ،و -كثَتة جدا -وتغسيل
ا١تيت ،والصبلة عليو ،وفروض الكفاية كثَتة جدا جدا.
بقي معنا اإلشارة ،ىل يكفي سقوط فرض الكفاية الظن أـ ال بد من اليقُت؟ يعٍت اإلنساف لكونو من
عموـ ا١تسلمُت تعلق بو فرض الكفاية وخوطب بو شرعا ،ما الذي يسقطو عنو؟ ما الذي يسقط عنو فرض
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الكفاية؟ ىل ىو ،ىل ال بد فيو من اليقُت أـ يكفي الظن؟ الصواب أنو يكفي الظن إذا غلب على ظنك
أف ىذا الشيء فُعل ،يكفي فلهذا مثبل لو مريت مثبل ُب الشارع مثبل من باب التمثيل وجدت شخص -ال

ٝتح اهلل -حادث وفيو توُب شخص ما حكم تغسيل ا١تيت؟ فرض كفاية .أنت رأيت ىذا الشخص اآلف،
رأيت ىذا اٟتادث فأنت يكفي يعٍت يغلب على ظنك أف -إف شاء اهلل -لو أقارب ولو ناس سيأتوف
وسيهتموف بو لن يًتؾ إف شاء اهلل ،فيغلب على ظنك ىذا ،وبالتايل لك أف تنصرؼ و٘تشي وتذىب إىل
حاؿ سبيلك؛ ألنك ُب أغلب ظنك أف ىناؾ مثبل من يتواله حىت لو مل يكن ىناؾ فيو يعٍت مثبل من أىل
ا٠تَت مثبل إف شاء اهلل من ىم يعٍت يقوموف ٔتثل ىذا العمل أو غَتىم مثبل من اٞتهات.
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية :أيهما أفضل ،أو أيهما آكد فرض الكفاية أـ فرض العُت؟ طبعا
الحظوا معي يا إخواف طبعا كبل األمرين من قبيل الواجب ،كبل٫تا واجب ،لكن ىذا واجب -فرض العُت-
على كل إنساف بعينو ،وذاؾ واجب على عموـ األمة فأيهما آكد؟
الشيخ -نعم -فرض الكفاية ،الشيخ يقوؿ :فرض الكفاية آكد .الشيخ :فرض العُت .يعٍت قوالف ُب
ا١تسألة!! ىو من نظر  ..-نعم يا شيخ؟ كبل٫تا على حسب .كبل٫تا على حسب .يعٍت ىذا رأي وسط،
ويبلحظ أيها األخوة أف فرض الكفاية نفعو يتعدى وليس نفعو خاصا ،نفعو يتعدى طلب العلم ،تغسيل
ا١تيت ،إطعاـ اٞتائ  ،إنقاذ الغريق ،األمر با١تعروؼ ،النهي عن ا١تنكر ،ىذه كلها نفعها لعموـ األمة،
والواجب العيٍت قد يكوف نفعو خاص وقد يكوف نفعو يتعدى ،طبعا ليس الواجب العيٍت دائما نفعو خاص
أل ،كالزكاة مثبل نفعها خاص ّوال نفعها يتعدى؟ نفعها يتعدى ،الصياـ نفعو خاص الصبلة نفعها خاص،
لكن الواجب العيٍت قد يكوف بعضو نفعو يتعدى وقد يكوف بعضو نفعو خاص.
ىي مسألة يعٍت مشهورة عند أىل األصوؿ و٫تا القوالف ُب ا١تسألة لكن لعل الصواب أف فرض العُت
آكد ُب نظر الشارع من فرض الكفاية ،ويدؿ ىذا اٟتديث الصحيح  :ما تقرب إىل عبدي بأحب إيل
بأحب إيل من أداء ما افًتضتو عليو



فقولو:



ما تقرب إيل عبدي بأحب إيل من أداء ما افًتضتو

عليو  الحظوا  ما افًتضتو عليو  فكلمة ما افًتضتو عليو ىي الواجب العيٍت.
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بقي معنا اإلشارة أيها األخوة :فرض الكفاية إذا أعيد ،ىل يكوف ما يزاؿ من قبيل فرض الكفاية وال
يكوف نافلة؟ وىذه نضرب ٢تا مثاؿ :مسألة إعادة صبلة اٞتنازة :الصبلة على ا١تيت ُب ا١ترة األوىل ،ال شك
صلي عليو ُب ا١تسجد وصلى عليو ٚت من ا١تسلمُت فقد تأدى فرض الكفاية ،فإذا
أهنا فرض كفاية ،فإذا ُ
نُقل إىل ا١تقربة أحيانا تعاد الصبلة عليو؛ فإعادة الصبلة عليو مرة ثانية ،ىل ىي من قبيل فرض الكفاية أو

من قبيل النافلة؟

نعم يا شيخ من قبيل النافلة ،إذا قلنا -الشيخ يقوؿ :إهنا من قبيل النافلة -إذا قلنا :إهنا من قبيل النافلة
ينبٍت على ىذا :ىل تصح إعادة صبلة اٞتنازة ُب وقت النهي أو ال تصح؟ واضحة ا١تسألة وال غَت واضحة
يا إخواف؟ متصورة؟ إذا قلنا :إهنا من قبيل -يعٍت إعادة الصبلة -إذا قلنا :إهنا من قبيل فرض الكفاية ،ىذه
تُعمل يعٍت تُقاـ وتؤدى ولو كاف وقت النهي ،و٢تذا ٨تن نصلي على اٞتنائز ُب ا١تسجد بعد صبلة العصر
بعد صبلة الفجر وىي أوقات هني ،فرض الكفاية يؤدى ولو كاف وقت هني ،لكن إذا أعيدت ُب ا١تقربة مثبل
أو ُب مكاف آخر فإف قلنا :إهنا نافلة فمعناىا أهنا نافلة صبلة النافلة فعلت ُب وقت النهي ،وإف قلنا :إهنا ما
زالت فرض كفاية وإهنا امتداد لصبلة سابقة ففي ىذه اٟتاؿ ال حرج ُب ذلك ،وىي مسألة خبلفية بُت
اٟتنابلة -رٛتهم اهلل -ىي مسألة إعادة صبلة اٞتنازة ُب وقت النهي.
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية ،فرض الكفاية حقيقة باب مهم جدا يا أخواف وىي مىت يتعُت على
ع ُب فرض الكفاية ،إذا شرع اإلنساف فرض
اإلنساف؟ أو ا١تقصود منو يعٍت :يتعُت على اإلنساف إذا َشَر َ
كفاية ،أو ُب حاالت أخرى مثل كونو مثبل ال ٭تسن ىذا الشيء إال ىو يتعُت عليو ،كما لو أف إنساف مثبل
يعٍت ىو ا١تؤىل للقضاء ٬تب عليو يتعُت عليو ،ما يقوؿ :واهلل أنا ما أستطي  .ال يتعُت عليو أصبح اآلف ال
٭تسن القضاء إال أنت فبل بد أف تتوىل القضاء ،أو إنسانا مثبل ٚتاعة ا١تسجد أو القرية كلهم عواـ وىو
ا١تتعلم الوحيد فيها ،فبل بد أف يتوىل اإلمامة ىو ال بد ،يصبح ُب حقو واجبا عينيا ،أو أف إنسانا مثبل غرؽ
مثبل والناس جالسة على شاطئ البحر وإنساف يغرؽ مسلم يغرؽ مثبل وال ٭تسن السباحة إال ىذا
الشخص ،يتعُت عليو ٬تب عليو وجوبا شرعيا عينيا أف يذىب إلنقاذ ىذا النفس.
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ىذه ا١تسائل اليت يتحوؿ فيها فرض الكفاية لفرض عيٍت ،قالوا -العلماء :-أو بالشروع فيو إذا شرع
اإلنساف فرض الكفاية ولو مل يتعُت عليو ُب األوؿ إذا شرع فيو ففي ىذه اٟتاؿ يصبح واجبا عينيا ،فلو أف
إنسانا مثبل أراد أف ينقذ غريق فقبل أف يصل لو قاؿ :ىذا فرض كفاية .بعد أف بدأ قاؿ :ىذا فرض كفاية.
قاؿ ما ُب داعي فأرج  .ال ،نقوؿ :ما ٬توز .أنت اآلف أشبو ٔتن حضر القتاؿ بُت صفُت ما ٬توز لك أف
تًتاج وال ٬توز؛ ألنو أصبح تعُت ُب حقك وسقط ٔتباشرتك- .الحظوا معي -سقط ٔتباشرتك ا١تطالبة
الشرعية عن عموـ األمة يعٍت سقط اإلٍب عن الباقُت ٔتباشرتك فبل ٭تل لك ،أصبح واجبا عينيا.
وينبٍت على ىذا أيها األخوة مسألة مهمة ،وىي مسألة ما حكم؟ أوال طلب العلم ما حكمو؟ طلب
العلم فرض كفاية ،طيب إذا بدأ اإلنساف ُب طلب العلم ٍب تراج ما حكمو ُب ىذه اٟتالة؟ إما انشغل ُب
أعماؿ ٕتارية مثبل أو انشغل بكذا وكاف ُب ىذه اٟتاؿ يعٍت بعض العلماء -الحظوا معي -بعض العلماء
يقوؿ :إنو أصبح بشروعو بطلب العلم أصبح واجبا عينيا عليو؛ ألنو أسقط اإلٍب عن عموـ األمة ٔتباشرتو؛
و٢تذا أيها األخوة يقوؿ اإلماـ أٛتد :ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآف ٍب نسيو .حفظ القرآف ما حكمو؟
فرض كفاية .فإذا شرع فيو اإلنساف ٍب تراج  ،اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -يقوؿ :ما أشد ما ورد فيمن حفظ
القرآف ٍب نسيو؛ ألنو يعٍت أصبح واجبا عينيا عليو.
طبعا ال بد أف تقيد ىذه ا١تسألة بالقدرة ،يعٍت إنساف مثبل كاف قادرا على االستمرار لكنو تراج من
غَت عذر ،أما إذا كاف تراج بالعذر مثبل إما ١ترض أو انشغاؿ بواجب آخر آكد مثبل ،كمراعاة لوالديو مثبل
ا١تريضُت أو كذا فهذا يعٍت اٟتاؿ ،فهذا قد يكوف لو عذر لكن إذا تراج من غَت عذر فيخشى -الحظوا
معي -فيخشى أف يدخل ُب ىذه الدائرة يعٍت ُب دائرة من رج عن فرض الكفاية.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقوؿ :ما يثاب على فعلو ويعاقب على تركو.
بقي معنا اإلشارة مسألة الصحة والثواب ،ىل ىناؾ تبلزـ بينهما ،ىل من الزـ أف يكوف العمل
الصحيح أف يثاب عليو؟ ال ،ما يلزـ لكن قد يكوف -إذا كاف صحيحا٣ -تزئا وال يلزمو القضاء ،لكن
الثواب فرع عن ماذا؟
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يقوؿ العلماء :إف الثواب فرع عن القبوؿ فإذا قبل اهلل من اإلنساف العبادة أثيب عليها ،وإذا مل يقبلها ال
يثاب عليها م أنو ال يؤمر باإلعادة وتكوف صبلتو صحيحة و٣تزئة وبرئت ذمتو لكن ال ثواب فيها.
نعم يا شيخ.

استحقاق تارك الواجب للعقاب
ويكفي ُب صدؽ العقاب وجوده لواحد من العصاة م العفو عن غَته ،و٬توز أف يريد ويًتتب العقاب
على تركو ،كما عرب بو غَته فبل يناُب العفو.
ىذه على مسألة يعٍت ويعاقب تاركو قاؿ :ويًتتب العقاب فيكوف خروجا من االعًتاض اللي ذكرناه،
مسألة أنو يعٍت قد يعفى عن تارؾ الواجب ،وبعضهم يقوؿ :ويستحق تاركو العقاب .نعم.

تعريف المندوب
وا١تندوب من حيث وصفو بالندب ما يثاب على فعلو وال يعاقب على تركو.
نعم الندب ُب اللغة يعٍت الدعاء -ىذا من حيث اللغة -الدعاء ألمر مهم ،ومنو قوؿ الشاعر:
ال يسي ي ي ي ي ي ييألون أمي ي ي ي ي ي يياىم حي ي ي ي ي ي ييين يني ي ي ي ي ي ييدبهم  ف ي ي ي ييي النائب ي ي ي ييات عل ي ي ي ييى م ي ي ي ييا ق ي ي ي ييال برىا ي ي ي ييا




وا١تندوب عرفو ا١تؤلف ،قاؿ :ما يثاب على فعلو وال يعاقب على تركو ،يعٍت ىو أقل درجة من الواجب،
الواجب ُب تركو عقوبة وىذا ليس ُب تركو عقوبة ،ولو أردنا أف نعرؼ ا١تندوب ٔتا عرفنا بو الواجب ١تا قلنا:
ما طلبو الشارع طلبا جازما ،ماذا نقوؿ ىنا؟ نعم يا شيخ  -نعم نقوؿ :ما طلبو الشارع طلبا غَت جازـ .لو
أردنا أف نعرؼ الندب ماذا نقوؿ؟ ىو طلب الشارع الشيء طلبا غَت جازـ نعم.
ا١تندوبات كثَتة :قراءة القرآف والسنن الرواتب وركعيت الفجر والوتر وصبلة الًتاويح ومطلق الصدقة
واإلتياف باٟتج والعمرة يعٍت بعد الفريضة وغَتىا مندوبات كثَتة جدا.
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لكن بقي معنا اإلشارة أيها األخوة :ىل يًتؾ ا١تندوب إذا أصبح شعارا للمبتدعة مثبل أو ال يًتؾ؟
نفرض أف فرقة من فرقة ا١تبتدعة صارت تبلزـ صياـ عاشوراء ،ىل نًتكو لذلك؟ بعض العلماء بعض
الشافعية قاؿ بذلك ،لكن الصحيح أنو ال يًتؾ ،الصحيح أنو حىت لو أصبح ما داـ ا١تندوب يعٍت ثبت أنو
مندوب بسبب صحيح أو بدليل صحيح فهذا ٍ
كاؼ ُب مشروعيتو ،وال يًتؾ حىت ولو أصبح شعارا لبعض
ا١تبتدعة.
أيضا ىل يًتؾ ا١تندوب خوفا من أف تعتقد العامة وجوبو؟ ال ،أيضا ما يًتؾ ا١تندوب يعٍت بعض العلماء
يقوؿ مثبل :أنا أترؾ ا١تندوب مثبل -وىذا نقل عن بعض أىل العلم -حىت ال تعتقد العامة وجوبو ،ال قد

يكوف ىذا ُب وقتو 

نعم :أخشى أف تفرض عليكم كمن ترؾ صبلة الًتاويح لكن بعد استقرار األحكاـ

ال ،الصحيح أنو ما يًتؾ ا١تندوب حىت لو ُخشي أف العامة تعتقد وجوبو.

أيضا قاؿ العلماء :يتأكد ا١تندوب على من يُقتدى بو ،يكوف ُب حقو آكد إذا كاف قدوة للناس ،و٢تذا
أيها األخوة نقل عن اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -أنو كاف يقوؿ :ال أحب ا١ترة من ِ
العامل ،شو ا١تقصود با١ترة؟

نعم يا شيخ يقوؿ :ال أحب ا١ترة من ِ
العامل ا١تقصود با١ترة اللي ىو غسل األعضاء ُب الوضوء مرة واحدة،
وىي صحيحة باإلٚتاع يعٍت ٣تزئة ،إذا أسبغ ٣تزئة ،والصواب التثليث فيقوؿ اإلماـ مالك :ال أحبها من
ِ
العامل١ .تاذا ؟ قاؿ :ألف العامة تقتدي بو فتًتؾ التثليث اقتداء هبذا العامل وقد يأٌب إنساف عامي ال ٭تسن
الوضوء فَتى ىذا غسل مرة مرة ،والعامل ٭تسن اإلسباغ وىو ال ٭تسن اإلسباغ فيتوضأ مثلو وىو ال ٭تسن
اإلسباغ فقد يؤدي ىذا إىل بطبلف وضوء ىذا العامي؛ و٢تذا قاؿ اإلماـ مالك رٛتو اهلل :ال أحب ا١ترة من
العامل.
بقي معنا اإلشارة إىل أف ا١تفضوؿ قد يصَت فاضبل ١تصلحة راجحة ،والشارع راعى ىذه األمور كما ُب
حديث  :يؤـ القوـ أقرأىم فإف كانوا ُب القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإف كانوا ُب السنة ثواب فأقدمهم
ىجرة  ....إىل آخر اٟتديث  وال يؤمن الرجل الرجل ُب بيتو وال ُب سلطانو - فبلحظوا معي -
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ترجح على الفاضل اللي ىو العامل ولكن
 ولو كاف أعلم منو  فا١تفضوؿ اللي ىو صاحب البيت ّ
١تصلحة الراجحة كونو ىو صاحب البيت ،فقاؿ العلماء :إف ا١تفضوؿ قد يصبح فاضبل ١تصلحة راجحة.
وكذلك ُب حديث عائشة رضي اهلل عنها:



لوال أف قومك حديث عهد بإسبلـ لنقضت الكعبة

وجعلت ٢تا بابُت  كما ُب اٟتديث .فوضعها ُب الوقت اٟتاضر مفضوؿ ووضعها على ما أراد النيب 
فاضل .واضح أيها األخوة ،ولكنو تُرؾ ىذا الفاضل ورجح عليو ىذا ا١تفضوؿ ١تصلحة راجحة .فقاؿ
العلماء :إنو ٬توز يعٍت ترؾ الفاضل إىل ا١تفضوؿ ١تصلحة راجحة أو نقوؿ :إنو يًتجح ا١تفضوؿ على الفاضل
١تصلحة راجحة ،نعم يا شيخ.

تعريف المباح
وا١تباح من حيث وصفو لئلباحة ما ال يثاب على فعلو وتركو وال يعاقب على تركو وفعلو ،أي ما ال
يتعلق بكل من فعلو وتركو ثواب وال عقاب.
نعم ىذا تعريف ا١تباح يعٍت ما ال يثاب على فعلو وتركو وال يعاقب على تركو ،أو نقوؿ :يعٍت ال يتعلق
بفعلو -من حيث فعلو من حيث ذاتو -ال يتعلق بو ثواب وال عقاب ،كسائر أنواع األكل مثبل من حيث
ذاهتا من حيث وصفها لكن يتعلق هبا شيء آخر أمر آخر قد تتحوؿ إىل مكروه أو مندوب أو واجب أو
حراـ ،لكن من حيث ذاهتا فهي مباحة ٔتعٌت أنو ال يتعلق هبا ال طلب ال أمر وال هني وال يتعلق هبا ال ثواب
وال عقاب.
بقي معنا أيها األخوة أف ا١تباح قد يكوف مباحا من حيث اٞتزء ولكنو مطلوب من حيث الكل ،بعض
صور ا١تباح يكوف ىو مباح من حيث اٞتزء مطلوب من حيث الكل ،مثاؿ ذلك األكل فهو من حيث
اٞتزء ىو مباح ،لكن لو أف إنساف ترؾ األكل بالكلية ما حكمو؟ ما ٬توز؛ ألنو يعٍت إىبلؾ للنفس ما
٬توز.
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أيضا قد يكوف ا١تباح مباحا من حيث اٞتزء مطلوب الًتؾ من حيث الكل مطلوب الًتؾ من حيث
الكل ،مثل التنزه مثبل كوف اإلنساف مثبل يذىب إىل بستاف إىل مزرعة نقوؿ ىذا مباح ،فإف نظرنا إليو على
أنو تقو على عبادة صار مندوبا ،إف تضمن أمرا آخر قد يكوف مكروىا ،لكن ىو حد ذاتو يكوف مباحا،
ىذا مطلوب من حيث اٞتزء ،لكنو مطلوب الًتؾ من حيث الكل ،لو أف إنسانا قضى كل وقتو يتنزه ،ىل
ىو يعٍت ما زاؿ ُب حقو مباحا نقوؿ :ال ،ا١تباح من حيث اٞتزء لكن كونو من حيث الكل ال ،ىو مطلوب
الًتؾ ليس مباحا ،نعم يا شيخ.

تعريف المحظور
واحملظور من حيث وصفو باٟتظر أي اٟترمة ما يثاب على تركو امتثاال ويعاقب على فعلو.
نعم احملظور أيضا -اٟتظر اللي ىو ا١تن  -ويسمى احملظور واٟتراـ ويسمى ا١تعصية ويسمى السيئة
ويسمى اإلٍب ويسمى الذنب ،ىذا كلها تسميات واألصوليوف يسموهنا احملظور ويسمونو اٟتراـ ،وعرفو
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ :ما يثاب على تركو امتثاال ويعاقب على فعلو ،والحظوا كلمة امتثاال ١تاذا؟ كلمة
امتثاال ١تاذا؟ نعم يا شيخ؟
...نعم أنو ال يثاب اإلنساف على ترؾ اٟتراـ إال بالنية ال يثاب اإلنساف على ترؾ اٟتراـ إال بالنية ،إذا نوى
مثبل بامتناعو التقرب واالمتثاؿ ُب ىذه اٟتاؿ يثاب .لكن إنسانا ترؾ اٟتراـ لعدـ قدرتو عليو ،أو ترؾ اٟتراـ
مثبل ألنو ما خطر على بالو ىذا ما يثاب عليو ،لكن مىت يثاب ؟ يثاب إذا تركو امتثاال ،ىذا ىو القوؿ
الراجح والصحيح ُب ا١تسألة.
طيب لو أردنا أف نعرؼ اٟتراـ بالتعريف السابق ،ماذا نقوؿ؟ ىا نعم يا شيخ؟
...أو نقوؿ ما طلب الشارع تركو طلبا جازما ،فيكوف مقابل الواجب ىناؾ طلب فعلو وىنا طلب تركو.
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بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -إىل أف اٟتراـ واحملظور ينقسم إىل قسمُت٤ :ترـ لعينو أو لذاتو ،و٤ترـ
لغَته ،ىذا التقسيم لو فائدة ،يقولوف :ينقسم إىل قسمُت٤ :ترـ لذاتو أو لعينو ،و٤ترـ لغَته؛ فمثل احملرـ
لذاتو أو لعينو كالقتل والسرقة والزنا وشرب ا٠تمر ،ىذه كلها حرمها الشارع لذاهتا ولعينها ،وما حرمو الشارع
لغَته كالنظر للمرأة األجنبية والسفر هبا مثبل أو خلوة ،ىذه حرمها الشارع لغَتىا ،ليس معناىا يعٍت أهنا أقل
ال ىي وسائل ووسائل احملرـ ٤ترـ ،لكن ىذا التقسيم.
فاحملرـ لغَته كالنظر للمرأة األجنبية وا٠تلوة هبا ،فيقوؿ العلماء :إف من شأف احملرـ لعينو أنو ال ٬توز إال
ُب حاؿ الضرورة ،مثل أكل ا١تيتة ال ٬توز إال ُب حاؿ الضرورة ،أما احملرـ لغَته فيجوز ُب حاؿ اٟتاجة ؛
و٢تذا النظر للمرأة األجنبية ُب حاؿ ا٠تطبة مباح ،بل بعضهم يقوؿ :إنو سنة أخذا من حديث  :فإنو
أحرى أف يؤدـ بينكما  ىذه اٞتملة األخَتة ُب اٟتديث ،ترف الدرجة إىل السنية ،وإف كاف يعٍت لكن ١تا
وجدت اٟتاجة النظر إليها أبيح ،م أهنا قبل العقد ىي أجنبية لكن ١تا أنو وجدت اٟتاجة ارتف ىذا احملرـ
ىذا احملظور.
وكذلك مثبل ذىاب ا١ترأة مثبل للطبيب ولو -مل يكن ىناؾ يعٍت كوهنا مثبل -أو للقاضي مثبل تطالب
ْتقها تطالب القاضي مثبل حىت يتأكد منها مثبل يتأكد منها جائز للحاجة ،فيقوؿ العلماء :إنو ما كاف
٤ترما لغَته ٬توز ٥تالفتو للحاجة ،وما كاف ٤ترما لذاتو ال ٬توز إال ُب حاؿ الضرورة .نعم يا شيخ.

تعريف المكروه
ويكفي ُب صدؽ العقاب وجوده لواحد من العصاة م العفو عن غَته ،و٬توز أف يريد ويًتتب العقاب
على فعلو ،كما عرب بو غَته فبل يناُب ُب العفو ،وا١تكروه من حيث وصفو بالكراىة ما يثاب على تركو
امتثاال ،وال يعاقب على فعلو.
أيضا ا١تكروه اللي ىو أقل درجة يعٍت قسيم ا١تندوب يعٍت عندنا األقساـ :الواجب مقابلو اٟتراـ،
ا١تندوب مقابلو ا١تكروه؛ فهذا مطلوب الفعل الواجب ،وىذا مطلوب الًتؾ جزما وجزما ،وا١تندوب مطلوب

ٓٗ

احمللي على الورقات

الفعل ال على سبيل اإللزاـ واٞتزـ ،والكراىة مطلوب الًتؾ ال على سبيل اإللزاـ واٞتزـٍ ،ب ا١تباح ما استوى
فيو الطرفاف ،ىذا ىو التقسيم .ولو أردنا أف نعرؼ الكراىة أو ا١تكروه فنقوؿ :ما طلب الشارع تركو طلبا غَت
جازـ.
بقي معنا اإلشارة :ما الفرؽ بُت ا١تكروه وخبلؼ األوىل؟ نعم الشيخ؟
...نعم الشيخ؟
...نعم
...أحسنت بارؾ اهلل فيك ،الذين يفرقوف بينهما يذكروف ما ذكره الشيخ ،يقولوف :إف ا١تكروه ما ورد دليل
ٮتصو يعٍت ما ورد دليل بالنهي ٮتصو ،وخبلؼ األوىل ترؾ ا١تندوب ،فنقوؿ مثبل أف يعٍت ترؾ الًتاويح نقوؿ:
خبلؼ األوىل ،ترؾ مثبل سنن الرواتب نقوؿ :خبلؼ األوىل .فنقوؿ :إنو مكروه ،الذين يفرقوف بينهم
األوىل ما
يقولوف :خبلؼ األوىل ،فلهذا يفرقوف بُت ا١تكروه يعٍت ما ورد دليل بالنهي عنو با٠تصوص ،و ْ
أخذت الكراىة من كونو تركو أمرا حث الشارع عليو مثل ترؾ ا١تندوب.
بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -إىل أف الكراىة يقولوف تزوؿ باٟتاجة ،الكراىة من شأهنا ومن طبيعتها
أهنا تزوؿ باٟتاجة؛ و٢تذا قاؿ العلماء :ويكره ذوؽ طعاـ ببل حاجة ،فإف وجدت اٟتاجة ارتفعت الكراىة
ومثلها أيضا تغميض العينُت ُب الصبلة ،العلماء ذكروا أنو مكروه تغميض ُب الصبلة ،لكن لو أف إنساف
قاؿ :أنا ما أخش إال إذا غمضت عيٍت ،فقاؿ العلماء :إنو إذا كاف تغميض العينُت يعٍت يساعده على
ا٠تشوع يغمض عينيو .فالكراىة تزوؿ للحاجة ،نعم يا شيخ.

ٔٗ

احمللي على الورقات

أقسام الحكم الوضعي
والصحيح من حيث وصفو بالصحة ما يتعلق بو النفوذ ويُعتد بو ،بأف استجم ما يعترب فيو شرعا عقدا

كاف أو عبادة.

ا١تؤلف -رٛتو اهلل -انتهى من أقساـ اٟتكم التكليفي وبدأ بأقساـ اٟتكم الوضعي ،فذكر من ضمنها
الصحيح ٍب سيأٌب ذكر الفاسد ،قاؿ :الصحيح ما يتعلق بو النفوذ ويعتد بو بأف استجم ما يعترب فيو شرعا
عقدا كاف أو عبادة ،الصحيح من العبادات ما يعتد هبا أو نقوؿ :ما أسقط القضاء ،الصحيح من العبادات
ما أسقط القضاء ،فإذا وقع ت العبادة مثبل وال يلزـ منها قضاء مثبل ففي ىذه اٟتاؿ تكوف العبادة صحيحة،
وىي موافقةُ أمر الشارع ،فإذا جاءت العبادة مكتملة الشروط خالية من ا١توان موافقة ألمر الشارع؛ نقوؿ:

وقعت العبادة صحيحة و٣تزئة؛ ألف من أداىا ال يؤمر بالقضاء مرة ثانية؛ ألنو اعتد هبا شرعا ،فالصحيح ما
يعتد بو شرعا.
أما ُب باب العبادات يكوف الصحيح ما ينفذ ،يعٍت ما يًتتب عليو األثر النفاذ اللي ىو انتقاؿ ا١تلك،
انتقاؿ ملك ا١تبي للمشًتي ،وانتقاؿ الثمن للبائ ؛ فالنفوذ ىذا ُب باب ا١تعامبلت ،واالعتداد ىذا ُب باب
العبادات ،نعم من أوؿ يا شيخ والصحيح.

تعريف الصحيح
والصحيح من حيث وصفو بالصحة ما يتعلق بو النفوذ ويعتد بو ،بأف استجم ما يعترب فيو شرعا عقدا
كاف أو عبادة ،والباطل من حيث وصفو بالبطبلف ما ال يتعلق بو النفوذ وال يعتد بو ،بأف مل يستجم ما
يعترب فيو شرعا ،عقدا كاف أو عبادة ،والعقد يتصف بالنفوذ واالعتداد ،والعبادة تتصف باالعتداد فقط
اصطبلحا.
يعٍت العقد يوصف بأنو نافذ ومعتد بو ،والعبادة ما توصف بالنفاذ ،توصف بأهنا معتد هبا شرعاٍ ،ب قاؿ
ا١تؤلف :وىذه تسمية اصطبلحية .نعم يا شيخ.
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الفقو بالمعنى الشرعي أمص من العلم
والفقو با١تعٌت الشرعي أخص من العلم؛ لصدؽ العلم بالنحو وغَته ،وكل فقو علم.
قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-والفقو ٍب جاء احمللي وقاؿ با١تعٌت الشرعي ،الحظوا ىذا القيد ،احمللي -رٛتو
اهلل -يأٌب بزيادات ُب ٤تلها؛ ألنو حىت ال يقاؿ :إف الفقو ٔتعناه اللغوي .ال ،الفقو معناه اللغوي قد يكوف
مرادؼ للعلم ،لكن ١تا أف قالوا :والفقو أخص من العلم .قيدىا احمللي ،قاؿ با١تعٌت الشرعي .نعم من أوؿ يا
شيخ والفقو.
والفقو با١تعٌت الشرعي أخص من العلم؛ لصدؽ العلم بالنحو وغَته ،فكل فقو علم وليس كل علم
فقها.
يقوؿ :إف الفقو اللي ىو يعٍت معرفة األحكاـ الشرعية اليت طريقها االجتهاد ،أو نقوؿ :معرفة األحكاـ
الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية كما عرفها ابن اٟتاجب ولو تعريفات كثَتة يقوؿ :ىذه الفقو هبذا
ا١تصطلح أخص من العلم؛ ألف العلم يشمل علم النحو وعلم الطب وعلم ا٢تندسة ،وأي علم كلو ٝتاه علم
يقوؿ :فالفقو اللي ىو علم األحكاـ الشرعية أخص نعم ،من أوؿ يا شيخ والفقو.

تعريف العلم
والفقو با١تعٌت الشرعي أخص من العلم؛ لصدؽ العلم بالنحو وغَته ،فكل فقو علم وليس كل علم
فقها ،والعلم معرفة ا١تعلوـ أي إدراؾ ما من شأنو أف يعلم على ما ىو بو ُب الواق  ،كإدراؾ اإلنساف بأنو
حيواف ناطق.
يقوؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-والعلم معرفة ا١تعلوـ على ما ىو بو ٍب جاء احمللي -رٛتو اهلل -فقاؿ :والعلم
معرفة ا١تعلوـ أي إدراؾ ما من شأنو أف يُعلم ،الحظوا قيد احمللي قاؿ :إدراؾ ما من شأنو أف يعلم١ ،تا
عرؼ ،..أوال تعريف العلم العلماء -رٛتهم اهلل ،-علماء األصوؿ يعٍت اختلفوا كثَتا ُب تعريف العلم ،و٢تم
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كبلـ طويل جدا ُب تعريف العلم ،وأذكر أف أبا حامد الغزايل -رٛتو اهلل -عرؼ العلم بتعريفاتٍ ،ب كلما
عرفو تعريفا انتقده ىو ٍب أورد تعريفا آخر ٍب انتقدهٍ ،ب ُب األخَت قاؿ :والعلم أشهر من أف يعرؼ وتركو
ومضى ،فهو يعٍت ..وقاؿ بعض العلماء :إنو ال ٭تد لعسره؛ ألنو ال بد أف تأٌب بكلمة معلوـ فيكوف ىذا
٭تسب بالدور بكلمة معلوـ فيكوف فيو دور اللي ىو إدخاؿ جزء من ا١تعرؼ ُب التعريف.
فا١تؤلف قاؿ :والعلم معرفة ا١تعلوـ على ما ىو بو ،أُعًتض على ىذه فقيل ا١تعلوـ ىو ما وق عليو
العلم ،الحظ وا معي يا إخواف ا١تعلوـ ىو ما وق عليو العلم ،فإذا كاف إدراؾ ما وق عليو العلم يكوف
ٖتصيل حاصل ،إذا قلنا :إف العلم إدراؾ ا١تعلوـ وا١تعلوـ ما وق عليو العلم يكوف ٖتصيل حاصل ،فلهذا
احمللي احتار ُب ىذا األمر فقاؿ :ا١تعلوـ أي إدراؾ ما من شأنو أف يعلم .ليس ىو معلوـ حقيقة لكن إدراؾ
ما من شأنو أف يعلم فإدراكو ىذا ىو العلم.
وبعضهم يعرؼ العلم فيقوؿ :العلم ىو االعتقاد اٞتازـ ا١تطابق للواق  .اللي ىو اليقُت ،ككوف الواحد
مثبل نصف االثنُت ىذا علم كوف السماء فوقنا ىذا علم كوف مثبل إذا رأيت السماء ٘تطر تقوؿ السماء
٘تطر ىذا علم ،االعتقاد اٞتازـ ا١تطابق للواق نعم ،وىي مسألة اصطبلحية نعم.

تعريف الجهل
كإدراؾ اإلنساف بأنو حيواف ناطق ،واٞتهل تصور الشيء أي إدراكو على خبلؼ ما ىو بو ُب الواق .
نعم ذكر ا١تؤلف -رٛتو اهلل -العلم يعٍت تعريف العلم قد ٭تتاجو طالب علم األصوؿ لكن تعريف
اٞتهل ذكر ا١تؤلف اٞتهل من باب ا١تقابلة فقط ،وإال تعريف اٞتهل ليس لو كبَت عبلقة بعلم األصوؿ لكن
ذكره من باب ا١تقابلة فقط.
الحظوا ا١تؤلف -رٛتو اهلل١ -تا عرؼ العلم قاؿ :العلم إدراؾ .و١تا عرؼ اٞتهل قاؿ :اٞتهل تصور.
قالوا :ىذه ٢تا ملحظ ،وىو أف اٞتهل ليس إدراكا ،لكنو تصور اللي ىو إدراؾ ا١تفرد طبعا تقسيم من
تقسيمات ا١تناطقة  -مسألة التصور والتصديق يعٍت من تقسيمات ا١تناطقة ،وترد كثَتا ُب كتب األصوؿ
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لكن ال مان من اإلشارة إليها ،يقولوف العلماء :الفرؽ بُت التصور والتصديق :التصور إدراؾ ا١تفرد لكونك
عرفت مثبل يعٍت أف األسد مثبل معناه كذا مثل أو أدركت ىذا إدراؾ مفرد ،التصديق إدراؾ النسبة إذا قلت
مثبل يعٍت زيد مثبل حاذؽ أو زيد ٣تتهد ىذا تصديق ،السماء ٘تطر ىذا تصديق لكن السماء كوهنا تعرؼ
عنها  -العلو ا١تعروؼ أو الشيء الذي فوقنا ،نقوؿ :ىذا تصور ليس تصديق .نعم يا شيخ واٞتهل.
العامل -وىو ما
واٞتهل تصور الشيء أي إدراكو على خبلؼ ما ىو بو ُب الواق  ،كإدراؾ الفبلسفة أف َ
سوى اهلل تعاىل -قدمي ،وبعضهم وصف ىذا اٞتهل با١تركب.
الفبلسفة ا١تقصود هبا ا١تبلحدة فبلسفة ا١تبلحدة يعٍت الذين نعم قو٢تم :إف العامل ا١توجود ىذا قدمي ليس
٤تدث ،ىذا ال شك أنو يعٍت من كبلـ الفبلسفة ا١تبلحدة نعم.

الجهل المركب
وبعضهم وصف ىذا اٞتهل با١تركب وجعل البسيط عدـ العلم بالشيء كعدـ علمنا ٔتا ٖتت األرضُت.
نعم بعضهم يفرؽ يعٍت بُت اٞتهل ا١تركب واٞتهل البسيط يقوؿ :اٞتهل البسيط إذا قاؿ اإلنساف :ما
أدري ما أ علم .ىذا جهل بسيط ،إذا قاؿ أتى بكبلـ غَت صحيح يكوف جهل مركب ألنو ال يدري وال
يدري أنو ال يدري ،فهذا يعٍت كأنو جاىل مرتُت لكن لو قاؿ ما أدري ىذا يعٍت جاىل بسيط ،و٢تذا -أيها
األخوة -كوف اإلنساف إذا ما علم يكوف يعٍت جاىبل بسيطا أحسن من أف يكوف جاىبل مركبا إذا قاؿ مثبل
إذا كاف ال يعلم شيئا فقاؿ واهلل أنا ما أدري فهو يعٍت سنة حسنة ،يعٍت اإلنساف إذا ما علم عن شيء يقوؿ
واهلل ما أدري.
وىي طريقة العلماء ا١تتقدمُت -رٛتهم اهلل ،-عائشة رضي اهلل عنها -كما ىو كما ورد ُب صحيح
مسلم -أهنا سئلت عن ا١تسح على ا٠تفُت فقالت :سل عليا فإنو كاف كثَت السفر م

أجابت من عندىا فأحالت إىل علي 

رسوؿ اهلل 

ما

وفيو رد ١تا قيل إف بُت علي وعائشة -رضي اهلل عنها -شيء
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من ..ال ،غَت صحيح؛ ألهنا ١تا سئلت عن ا١تسح على ا٠تفُت قالت سل عليا فإنو كاف كثَت السفر م
رسوؿ اهلل .
و٢تذا -أيها األخوة -كا ف كثَت من أىل العلم إذا سئلوا عن مسألة أجابوا عنها ببل أدري ،اإلماـ مالك
رٛتو اهلل -كاف مشهورا بالتوقف ُب ا١تسائل ،وكاف لو تلميذ من أكرب التبلميذ اٝتو أبو ىشاـ ا١تغَتة بنعبد الرٛتن ا١تخزومي كاف من وجهاء ا١تدينة وكاف من أكرب تبلميذ اإلماـ مالك ،وكاف -رٛتو اهلل -اإلماـ
مالك ٬تلو ويقدره ،فكاف ا١تغَتة بن عبد الرٛتن يسأؿ اإلماـ مالك كباقي التبلميذ ،واإلماـ مالك -رٛتو
اهلل -من شأنو ومن طبيعتو أنو ال ٭تب السؤاؿ ُب أثناء الدرس ،يعٍت منهج ارتضاه لنفسو ورأى أف ىذا ىو
أفضل وال حرج ُب ىذا يعٍت ما داـ ىو رأى أف ىذا يعٍت أحفظ للدرس وأكمل.
فكاف ا١تغَتة بن عبد الرٛتن ا١تخزومي يسأؿ اإلماـ مالك أماـ التبلميذ ،يقوؿ ا١تغَتة :فصلى ذات مرة
ّتانب اإلماـ مالك ،فلما أردت أف أقوـ أخذ برجلي وقاؿ يل يا أبا ىشاـ ،إنك تسألٍت أماـ التبلميذ وإنٍت
ال أحب ذلك ،فإذا كاف لديك أسئلة فاكتبها ٍب ض خا٘تك عليها حىت أتأكد أهنا منك ٍب ابعثها إيل فإنٍت
سأجيبك عليها ْتوؿ اهلل.
يقوؿ ا١تغَتة :وٚتعت األسئلة اليت من عندي م بعض أسئلة التبلميذ -وجدىا فرصة -قاؿ فكتبتها ُب
طومار ما ىو الطومار؟ الورؽ الطويل اللي يلف أحيانا ،ىذا مثل أوراؽ السكوؾ القدٯتة ،أوراؽ السكوؾ
الطويلة ىذا يسمى الطومار ،قاؿ فكتبتها ُب طومار ما أخذ ورقة صغَتة كتبها ُب طومار ،قاؿ ٍب بعثتها
لئلماـ مالك فكتبتها ووضعت خا٘تي عليها وبعثتها لئلماـ مالك ،قاؿ :فبقيت عنده ثبلثة أشهر ٍب أعادىا
إيل وقد أجاب على ثلثها وقاؿ ُب الثلثُت ال أدري.
اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -لو منهج متميز يعٍت ُب تعاملو م تبلميذه وينبغي حقيقة أف يفرد بالدراسة،
وحبذا لو أف مثبل ا١تهتمُت بأمور الًتبية وغَته يعٍت أخذوا طريقة اإلماـ مالك منهجو ُب التدريس ،منهجو
ُب تربية التبلميذ يقولوف :ما من أحد إال وزجره مالك إال ابن وىبٚ ،تي تبلميذ ابن مالك كلهم نا٢تم
شيء من اللوـ والتقري  ،اإلماـ مالك ،يقوؿ :ما من أحد إال وزجره مالك إال ابن وىب فإنو ىو اللي سلم
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ما زجره اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -وىو منهج يعٍت العلماء -رٛتهم اهلل -السابقُت ٢تم مناىج ُب طريقة
التعليم ،منهم من يتميز بالليونة والسهولة ومنهم من يتميز بالشدة واٟتزـ ويرى أف ىذا أفضل للطبلب.
اإلماـ تاج الدين بن السبكي عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب كاف يذىب إىل شيخُت عا١تُت
اإلماـ ا١تزي واإلماـ الذىيب يقوؿ ىو ٭تكي عن نفسو ابن السبكي يقوؿ :كاف اإلماـ ا١تزي شديدا فكنت
وأنا صيب ما أحب ا لذىاب إليو ،وكاف اإلماـ الذىيب لينا وسهبل م التبلميذ فكنت أحب الذىاب للذىيب
والذىاب إليو وال أحب الذىاب للمزي؛ ألنو كاف يعٍت شديدا م التبلميذ ،و٫تا رٛتهما اهلل  -من كاف
منهم شديدا ومن كاف منهم سهبل كلهم يعٍت سار على طريقة ارتضاىا لنفسو وغلب على ظنو أهنا أنف
لتبلميذه نعم يا شيخ.

أقسام العلم
وبعضهم وصف ىذا اٞتهل با١تركب وجعل البسيط عدـ العلم بالشيء ،كعدـ علمنا ٔتا ٖتت األرضُت
ؤتا ُب بطوف البحار .وعلى ما ذكره ا١تصنف ال يسمى ىذا جهبل ،والعلم الضروري ما مل يق عن نظر
واستدالؿ كالعلم الواق بإحدى اٟتواس ا٠تمس.
سيقسم اآلف العلم إىل علم ضروري وعلم نظري أو علم مكتسب ،فقاؿ :علم ضروري ال يق عن نظر
واستدالؿ وٝتي ضروريا ،قالوا :ألف اإلنساف ٬تد نفسو مضطرا للتصديق بوٝ ،تي ضروريا ألف اإلنساف ٬تد
نفسو مضطرا للتصديق فسمي ضروريا ،قاؿ كالعلم الواق بأحد اٟتواس ا٠تمسة إذا ١تست سطحا وجدتو
ناعما فعلمت أف ىذا ناعم ،يقاؿ ىذا علم ضروري إذا يعٍت ١تستو وجدتو خشنا مثبل ،فقالوا :العلم
اٟتاصل لديك بأف ىذا اٞتسم خشن مثبل قاؿ ىذا علم ضروري نعم.
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العلم الضروري
كالعلم الواق بإحدى اٟتواس ا٠تمس الظاىرة ،وىي السم والبصر واللمس والشم والذوؽ ،فإنو
٭تصل ٔتجرد اإلحساس هبا من غَت نظر واستدالؿ.
نعم من غَت نظر وفكر وانتقاؿ مثبل وْتث ُب وجو الداللة ال ما يبحث اإلنساف٣ ،ترد يعٍت ما ٭تصل
باٟتواس ا٠تمس يكوف علما ضروريا نعم.

العلم المكتسب
وأما العلم ا١تكتسب فهو ا١توقوؼ على النظر واالستدالؿ ،كالعلم بأف العامل حادث فإنو موقوؼ على
النظر ُب العامل وما نشاىده فيو من التغَت فينتقل من تغَته إىل حدوثو.
نعم كما لو قاؿ :العامل متغَت وكل متغَت حادث .فالنتيجة أف العامل حادث ،قاؿ فهذا علم نظري
مكتسب ألف اإلنساف ينتقل من ا١تقدمة األوىل إىل ا١تقدمة الثانية ٍب ٖتصل النتيجة.
من أوؿ يا شيخ :وأما العلم ا١تكتسب.
وأما العلم ا١تكتسب فهو ا١توقوؼ على النظر واالستدالؿ ،كالعلم بأف العامل حادث فإنو موقوؼ
على النظر ُب العامل وما نشاىده فيو من التغَت ،فينتقل من تغَته إىل حدوثو والنظر ىو الفكر ُب حاؿ
ا١تنظور فيو ليؤدي إىل ا١تطلوب.
نعم ١تا ذكر أف العلم ا١تكتسب أنو موقوؼ على النظر واالستدالؿ ال بد أف يعرؼ النظر ٍب يعرؼ
االستدالؿ ،فقاؿ :النظر ىو الفكر يعٍت ىو تنقل الفكر ُب حاؿ ا١تنظور فيو.
ليؤدي إىل ا١تطلوب سواء كاف ا١تطلوب علما أو ظنا ،يعٍت سواء كاف يقينا أو ظنا نعم.
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تعريف االستدالل
واالستدالؿ طلب الدليل ليؤدي إىل ا١تطلوب فمؤدى النظر واالستدالؿ واحد ،فجم ا١تصنف بينهما
ُب اإلثبات والنفي تأكيدا.
واالستدالؿ طلب الدليل ،االستدالؿ صيغة االستفعاؿ دائما طلب ،فاالستدالؿ طلب الدليل
واالستفهاـ طلب الفهم واالستنصار طلب ا لنصرة مثبل واالستعجاؿ طلب العجلة مثبل واالستيضاح طلب
الوضوح ،فدائما يقوؿ فاالستدالؿ ىو طلب الدليل ليؤدي إىل ا١تطلوب فمؤدى النظر واالستدالؿ واحد،
نعم.

تعريف الدليل
والدليل ىو ا١ترشد إىل ا١تطلوب ألنو عبلمة عليو.
الدليل ىو ا١ترشد للمطلوب ألنو عبلمة عليو ،ا١تؤلف -رٛتو اهلل -عليو اكتفى بالتعريف اللغوي فقاؿ:
الدليل ىو ا١ترشد للمطلوب ألنو عبلمة عليو .واألصوليوف عرفوا الدليل فقالوا :ىو ما ٯتكن ما ٯتكن التوصل
بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربي ىذا ىو الدليل ،وسواء كاف يعٍت ،وكلمة ا١تطلوب ا٠تربي تشمل ما
كاف علما وما كاف ظنا يعٍت ما أفاد اليقُت والعلم ،أو ما أفاد الظن كلو يسمى دليل ،ا١تعتزلة ٢تم تقسيم
فجعلوا ما أفاد اليقُت يسمونو دليبل وما أفاد الظن يسمونو أمارة .ولكن التعريف الصحيح ىو تعريف
اٞتمهور :ما ٯتكن التوصل بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربي وأنو يعٍت والدليل يطلق على ما أفاد اليقُت
أو العلم وما أفاد الظن .نعم يا شيخ.

تعريف الظن
والظن ٕتويز أمرين أحد٫تا أظهر من اآلخر عند اجملوز.
نعم ١تا عرؼ اليقُت اللي ىو العلم انتقل إىل ما ىو أقل درجة اللي ىو الظن.
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الحظوا معي يا إخواف ،ا١تؤلف يقوؿ :الظن ٕتويز أمرين أحد٫تا أظهر من اآلخر عند اجملوز ،ىل الظن
ىو ٕتويز وال الظن ىو اإلدراؾ الراجح؟ يعٍت ىل ىو نفس التجويز ىو ظن٣ ،ترد أنو يعٍت ٯتكن ىذا وىذا،
ىذا ىو ظن؟ وال الظن ىو اٞتانب الراجح؟ فما ىو الظن؟ نعم يا شيخ؟
...ىو اٞتانب الراجح ،فعبارة ا١تؤلف -رٛتو اهلل -فيها تسامح ،و٢تذا نقوؿ :الظن ىو اإلدراؾ الراجح من
ٕتويز أمرين فأكثر .نعم يا شيخ.

تعريف الشك
والشك ٕتويز أمرين ال مزية ألحد٫تا على اآلخر عند اجملوز ،فالًتدد ُب قياـ زيد ونفيو على السواء،
شك.
ىذا مثاؿ قاؿ :الًتدد ُب قياـ زيد .نعم ونفيو نفي القياـ على السواء شك .نعم.

العمل بالظن في األحكام الفقهية
م رجحاف الثبوت أو النتفاء الظن.
يعٍت وم رجحاف الثبوت والنتفاء ظن إذا يعٍت ترجح لديك أنو قاـ ىذا ظن ،ترجح لديك أنو ما قاـ
أيضا ىو ما زاؿ ظنا نعم لكن إذا تردد وما ترجح أحد٫تا يسمى شكا.
بقي معنا اإلشارة -أيها األخوةُ -ب مسألة الظن إىل أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -لو يعٍت
قاعدة مستمرة ُب مسألة الظن وىي أنو يعمل بو ُب األحكاـ الفقهية ،و٢تذا يقوؿ البعلي ُب القواعد
األصولية ،قاؿ :وطرد شيخ اإلسبلـ أصلو ،وطرد يعٍت أف مطرد أصلو ُب مسألة الظن ،فلهذا كل ا١تسائل
الفقهية شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل -يقوؿ يُكتفى فيها بالظنُ .ب مسألة مثبل دخوؿ الوقت ومسألة يعٍت
األسباب ومسألة مثبل سًت العورة ومسألة اإلفطار بغروب الشمس وسقوط اٟتجر مثبل ُب الرميِ ،ح ّل
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الشيء مثبل يقوؿ :يكفي فيها الظن .وىذه قاعدة مستمرة لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -أنو يكفي
فيها الظن .فمثبل دخوؿ الوقت إذا يعٍت زالت الشمس إذا غلب على ظننا أو ظننا أف الشمس زالت ،ففي
ىذه اٟتاؿ يباح لنا أف نصلي الظهر وال يلزـ اليقُت.
بقي معنا اإلشارة إىل مسألة يا إخواف ،ىل -حُت العمل بالظن -ىل ال بد أف نعمل بالظن عند عدـ
القدرة على ال يقُت؟ لكن لو قدرنا على اليقُت ،ىل نكتفي بالظن؟ إنساف يقدر يتيقن ،ىل يكتفي بالظن؟
يقوؿ العلماء -رٛتهم اهلل :-إنو يكتفي بالظن ولو قدر على اليقُت.
مثاؿ ذلك لو قاؿ إنساف مثبل :أنا غلب على ظٍت أف الشمس زالت .يباح لو الصبلة وال ما يباح لو
الصبلة صبلة الظهر؟ يباح لو على القوؿ الصحيح ،يباح لو وتكوف صبلتو ٣تزئة وصحيحة ،وال نقوؿ لو
مثبل :أخر نصف ساعة حىت تتيقن من زواؿ الشمس ،ما نقوؿ ىذا الشيء ،فإذا غلب على ظنو أف
الشمس زالت ُب ىذه اٟتاؿ نقوؿ :دخل وقت الظهر ُب حقو وأبيح لو الصبلة.
مثاؿ آخر ،ما ىو الواجب ُب استقباؿ ا لقبلة بالنسبة ١تن كاف ُب مكة؟ أو من كاف ،طبعا ىو الواجب
ىو األصل أف اإلنساف يستقبل عُت الكعبة لكن من كاف بعيدا عنها يكفي اٞتهة ،والّ األصل أف اإلنساف
يستقبل عُت الكعبة ،لكن من كاف بعيدا عنها يكفي اٞتهة فإذا اإلنساف صلى ُب بعض أجزاء ا١تسجد
اٟتراـ مثبل ُب ال سطح مثبل ُب األخَت واستقبل جهة الكعبة احتماؿ أنو يكوف ا٨ترؼ قليبل ،احتماؿ إنو ما
أصاب عُت الكعبة ،ىل نقوؿ ال تقدـ ما داـ أف ما ُب قدامك أحد تقدـ حىت تطل على الكعبة وتشوفها،
وال يكفي أف يصلي مثبل ُب األخَت م غلبة ظنو أنو جهة الكعبة؟ ُب ىذه اٟتاؿ نقوؿ :إنو يكفي وإف كاف
قادرا على أف يذىب ويتقدـ مثبل م قدرتو على ذلك ويشاىد عُت الكعبة.
مثاؿ آخر أيضا يا إخواف :يصلي اإلنساف مثبل ُب ثوب مثبل ألنو يغلب على ظنو إف شاء اهلل الطهارة،
ما نقوؿ لو ال خلي الثوب جديد ،كل مرة اغسلو مثبل حىت تكوف صليت بيقُت أف ثوبك طاىر قد يكوف
اإلنساف ُب بيتو ،قد ٭تمل أوالده ،قد ٭تمل كذا وكذا فهو معرض لكن األصل الطهارة ُب الثوب ما داـ أنو
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ما تبُت لو إنو ٧تس فيصلي فيو ،ولو كاف عنده ثوب جديد ما يلزمو ُب ىذه اٟتاؿ فإذا معناه أف نقوؿ :إنو
يكتفى بالظن ولو قدر على اليقُت ولو قدر .نعم يا شيخ.

الطريقة التي اتبعها صاحب الورقات في التأليف
وأصوؿ الفقو والذي وض فيو ىذه الورقات طرقو أي طرؽ الفقو على سبيل اإلٚتاؿ ،كمطلق األمر
والنهي وفعل النيب .
نعم لو الحظتم أيها األخوة ُب التعريف ،اٞتويٍت -رٛتو اهلل -عرؼ األصل ٍب عرؼ الفقو ٍب بدأ
باألحكاـ ا٠تمس ة ٍب الصحيح والباطل ٍب عرؼ أصوؿ الفقو ،يعٍت ىذه من حيث صنعة التأليف لو أنو
عرؼ الفقو ٍب عرؼ أصوؿ الفقو ٍب انتقل إىل األحكاـ التكليفية ا٠تمسة واألحكاـ الوضعية لكاف أوىل،
لكن ا١تؤلف -رٛتو اهلل -لو يعٍت رأي ُب ذلك،
نعم يا شيخ ،وأصوؿ الفقو.

مطلق األمر للوجوب

كمطلق األمر والنهي وفعل النيب 

واإلٚتاع والقياس واالستصحاب ،من حيث البحث عن أو٢تا

بأنو للوجوب.
من حيث البحث عن أو٢تا أنو الوجوب اللي ىو مطلق األمر ،نعم والثاين اللي ىو النهي نعم للحرمة،
والباقي اللي ىو الفعل واإلٚتاع والقياس أهنا حجج .نعم.
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تعريف أصول الفقو
والثاين بأنو للحرمة والباقي بأهنا حجج وغَت ذلك ٦تا سيأٌب م ما يتعلق بو ٓتبلؼ طرقو على سبيل
التفصيل.
تعريف أصوؿ الفقو ١تا عرفو ا١تؤلف ،قاؿ ىو أصوؿ الفقو طرقو يعٍت طرؽ الفقو على سبيل اإلٚتاؿ،
أصوؿ الفقو لو تعريفات كثَتة جدا لكن لعل من أجودىا أف نقوؿ :ىو معرفة أدلة الفقو اإلٚتالية وكيفية
االستفادة منها وحاؿ ا١تستفيد .فدخل معنا أدلة الفقو اإلٚتالية اللي ىي كوف الكتاب حجة وكوف السنة
حجة وكوف اإلٚتاع حجة وكوف القياس حجة ،وشروط كل واحد منهما شروط االحتجاج بكل واحد
منهماٍ ،ب قاؿ كيفية االستفادة منها يعٍت ما العمل إذا يعٍت تعارض الكتاب م السنة م القياس ،وأيضا
يدخل فيها مباحث األمر والنهي والعاـ وا٠تاص وا١تطلق وا١تقيد ،ىذا كيفية االستفادة منهاٍ ،ب قاؿ :وحاؿ
ا١تستفيد دخل فيو أحكاـ اجملتهد .ألف األصوليُت يذكرونو عادة ودخل فيو أحكاـ ا١تقلد فدخلت فيو كل
ىذه األمور .نعم يا شيخ.
بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة١ -تا ذكر ا١تؤلف ُب األوؿ ١تا قاؿ كمطلق األمر والنهي .ما الفرؽ بُت
مطلق األمر وبُت األمر ا١تطلق ىي العبارتُت ٣ترد قدمت إحدا٫تا على األخرى ،ما الفرؽ بينهما بُت مطلق
األمر وبُت األمر ا١تطلق؟ نعم الشيخ؟
...مطلق األمر أعم ،واألمر ا١تطلق؟ أخص ،كبلـ األخ صحيح ،مطلق األمر يشمل أي أمر سواء فيو
قرينة ٖتملو على الوجوب أو الندب أو ليس معو قرينة ،يسمى مطلقا ،أما األمر ا١تطلق فهذا ىو األمر الذي
ليس معو قرينة ،مثل لو قلنا مثبل :ا١تاء ا١تطلق ومطلق ا١تاء ،ا١تاء ا١تطلق ىو ا١تاء الذي مل يتغَت ومطلق ماء
ىو ا١تاء حىت ولو كاف متغَتا؛ ألنو مطلق ماء فالذي يصح الوضوء ما ىو؟ ا١تاء ا١تطلق ،ىو ا١تاء ا١تطلق
وليس مطلق ماء؛ ألف مطلق ا١تاء ال يلزـ أف يكوف يعٍت أف يكوف طهورا .نعم يا شيخ ،ا١تؤلف -رٛتو اهلل -
قاؿ يعٍت إف ىذه أصوؿ فقو ٍب قاؿ ٓتبلؼ طرقو على سبيل التفصيل ٨تو أقيموا الصبلة وال تقربوا الزنا،
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ومثل يعٍت صبلتو ُب الكعبة اللي ىو الفعل ،قاؿ :ىذه أدلة تفصيلية ليس ا١تقصود من أصوؿ الفقو إال على
سبيل ضرب ا١تثاؿ .نعم.

األدلة التفصيلية ليست من أصول الفقو

ٓتبلؼ طرقو على سبيل التفصيل ٨تو وأقيموا الصبلة ،وال تقربوا الزنا ،وصبلتو 

ُب الكعبة كما

أخرجو الشيخاف ،واإلٚتاع على أف لبنت االبن السدس م بنت الصلب.
ىذا مثاؿ اإلٚتاع نعم.
حيث ال عاصب ٢تما ،وقياس األرز على الرب ُب امتناع بي بعضو ببعض إال مثبل ٔتثل ،يدا بيد.
ىذا مثاؿ القياس ١تا ذكر اآلية ذكر أمرا ٍب ذكر هنيا ٍب ذكر فعبل ٍب ذكر إٚتاعا ٍب ذكر قياسا نعم.
ّ
إال مثبل ٔتثل ،يدا بيد كما رواه مسلم ،واستصحاب الطهارة ١تن شك ُب بقائها فليست من أصوؿ
الفقو وإف ذكر بعضها ُب كتبو ٘تثيبل.
نعم ىذه أيضا فهذه األمثلة أو األدلة التفصيلية يقوؿ ىي ليست من أصوؿ الفقو يعٍت على مسائل
معينة كوف اإلٚتاع أف لبنت االبن السدس وكوف يعٍت قياس األرز على الرب ىذه ليست من األصوؿ؛ ألهنا
وإف كانت قياسا لكنو قياس تفصيلي يعٍت دليل تفصيلي يعترب من قبيل الفقو ٍب قاؿ أيضا :استصحاب
الطهارة ١تن شك ُب بقائها .ىذا من ضمن القواعد الفقهية ليس من أصوؿ الفقو نعم.

موضوع أصول الفقو
وكيفية االستدالؿ هبا أي بطرؽ الفقو من حيث تفصيلها عند تعارضها لكوهنا ظنية من تقدمي ا٠تاص
ٕتر إىل صفات من يستدؿ هبا وىو اجملتهد،
على العاـ وا١تقيد على ا١تطلق وغَت ذلك ،وكيفية االستدالؿ هبا ّ

فهذه الثبلثة ىي الفن ا١تسمى بأصوؿ الفقو لتوقف الفقو عليو.
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فإذا معٌت أصوؿ الفقو يشمل األدلة ويشمل ترتيب كيفية االستفادة منها ويشمل أيضا حاؿ
نعم ً
ا١تستدؿ أو ا١تستفيد اللي ىو اجملتهد وا١تقلد وإف كاف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ما ذكر ا١تقلد.
بقي معنا اإلشارة أيها األخوة :ما ىو موضوع أصوؿ الفقو؟ أي علم ال بد لو من موضوع اللي ىو
٣تاؿ البحث ،ىو يعٍت الشيء الذي يدور حولو األصوؿ أو يدور حولو ىذا العلم ،فعلى سبيل ا١تثاؿ حىت
يتضح األمر يا إخواف ألف ا١تثاؿ يوضح كثَتا لو قلنا :ما ىو موضوع علم الطب؟ ىا ماذا نقوؿ ؟ نعم.
النظر ُب بدف اإلنساف.
أحسنت .الشيخ يقوؿ :النظر ُب بدف اإلنساف .صح ،ىذا موضوع علم الطب مسألة األمراض مسألة
العبلج ىذا ليس ىو ا١توضوع ،ىذا ٙترة العبلج ىو الثمرة واألمراض ىي ا١تسائل لكن الذي ٣تالو يدور
حولو بدف اإلنساف ،ىذا موضوع علم الطب .فاألمور األخرى إما أف تكوف مسائل وإما أف تكوف ٙترة.
ولو قلنا مثبل :ما موضوع مثبل علم الطب البيطري مثبل؟ نقوؿ :اٟتيواف وبدف اٟتيواف .ولو قلنا :ما
موضوع مثبل علم الزراعة مثبل؟ نقوؿ :األشجار كوهنا ما يعرض ٢تا من علل وأمراض ىذه مسائل كوهنا يزيد
إنتاجها ىذه ٙترة والفائدة ا١ترجوة منها.
فإذا نقوؿ :ما موضوع علم األصوؿ؟ نعم يا شيخ ،الشيخ يقوؿ :موضوع علم األصوؿ ىو استنباط
ً
األحكاـ ىا ما رأيكم؟
...ىا نعم يا شيخ؟
...الشيخ يقوؿ :موضوع علم األصوؿ استنباط األحكاـ من أدلتها التفصيلية ىا من األدلة اإلٚتالية.
طيب نعم الشيخ؟
...معرفة القواعد اليت يستنبط هبا.
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٧تيب على أوال ما ذكره األخ واألخ ،أليست االستنباط ىي الثمرة؟ فإذا معناه ليست ا١توضوع ىذه
الثمرة والغاية ،الشيخ يقوؿ :القواعد معرفة القواعد ،القواعد ىذه ا١تسائل فهي تشبو مسألة األمراض والعلل
ُب الطب ًإذا ما ىو ا١توضوع؟ نعم الشيخ
...نعم؟
...األدلة إيش ا١تقصود باألدلة؟ ترى عندنا نوعاف :أدلة إٚتالية ،وال أدلة تفصيلية؟ األدلة اإلٚتالية ىذه
مثل ما قاؿ الشيخ ىذه ىي ا١تسائل ......طيب الشيخ؟
...نعم؟
...مصادر االستدالؿ نعم يا شيخ؟
...طرقو على اإلٚتاؿ ال ىذا التعريف ،التعريف ترى غَت ا١توضوع ىذا غَت ا١توضوع نعم الشيخ؟
 النظر ُب الدليلالنظر ُب الدليل ال ليس ىذا ىو ا١توضوع ،ىذا ما يقوـ بو يعٍت طالب األصوؿ أو ما يقوـ بو عامل
األصوؿ لكن موضوعو؟ نعم يا شيخ؟ -
ا١توضوع -يا إخواف -ىو موضوع األصوؿ ىو الدليل الشرعي من حيث ثبوت اٟتكم بو ىذا موضوعو
وىذا مهم يا إخواف ،حقيقة يعٍت ٖتديد ا١توضوع مهم جدا ١تاذا؟ ألنو إذا ما حدد ا١توضوع قد يستخدـ
علم األصوؿ ُب غَت ما وض لو ُب غَت موضوعو كما لو أف إنساف مثبل استخدـ علم الطب مثبل بعبلج
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النبات يصلح ىذا وال ما يصلح؟ ما يصلح ،فكذلك لو استخدـ قواعد األصوؿ ُب غَته يعٍت الدليل
الشرعي مثبل ما يكوف االستخداـ صحيحا.
وعلى ىذا أيها األخوة تأٌب مسألة ،ىل ٯتكن مثبل تطبيق القواعد األصولية على كبلـ ا١تكلفُت أو ال
ٯتكن؟ ىذه مسألة مهمة يا إخواف ،يعٍت ىل مثبل القواعد األصولية ىل تطبق على كبلـ ا١تكلفُت؟ ال ما
ت طبق على كبلـ ا١تكلفُت؛ ألنو ليست من موضوع علم األصوؿ ،موضوع علم األصوؿ ىو الدليل الشرعي،
فهو ينظر ُب ىذا الدليل ىل ينتِج ىذا اٟتكم أو ال ينتج ىذا اٟتكم؟ يعٍت موضوعو الدليل الشرعي من
حيث ثبوت اٟتكم بو ،ىذا موضوعو لكن كونو يطبق على كبلـ ا١تكلفُت ال ،لكن قد يقاؿ مثبل :إنو تطبق
قواعد اللغة ليست قواعد األصوؿ وقد يكوف ُب اشًتاؾ بينهما.
لكن وعلى سبيل ا١تثاؿ مثبل مفهوـ ا١تخالفة حجة أو ليس ْتجة؟ مفهوـ ا١تخالفة حجة على قوؿ
اٞتمهور ،الشروط ا١تعروفة ُب ا١تخالفة لكن ىل ىو حجة ُب كبلـ اآلدميُت؟ ال ما يلزـ ،و٢تذا يقولوف :الزـ
ا١تنهج ليس ببلزـ .فهو على كبلـ ا١تكلفُت ليس ْتجة مفهوـ ا١تخالفة لكنو ُب اآليات واألحاديث ىو
حجة مفهوـ ا١تخالفة ،لكن تطبيقو على كبلـ ا١تكلفُت ال.
وكذلك مثبل مسألة العاـ وا٠تاص وغَتىا على كبلـ ا١تكلفُت تطبيق قواعد العاـ وا٠تاص ما يتأتى وما
يستقيم؛ ألف ىذه القواعد قواعد األصوؿ وضعت للحكم أو موضوعها أو ٣تا٢تا ىو الدليل الشرعي،
فكبلـ ا١تكلفُت ليس ىو من قبيل الدليل الشرعي ،فاستخداـ علم األصوؿ ُب كبلـ ا١تكلفُت يشبو استخداـ
مثبل علم الطب ُب عبلج األشجار من باب التمثيل من باب التوضيح فقط .نعم يا شيخ.

أبواب أصول الفقو
وأبواب أصوؿ الفقو أقساـ الكبلـ واألمر والنهي والعاـ وا٠تاص ،ويذكر فيو ا١تطلق وا١تقيد واجململ،
وا١تبُت والظاىر ،وُب بعض النسخ وا١تؤوؿ وسيأٌب ،واألفعاؿ والناسخ وا١تنسوخ ،واإلٚتاع واألخبار والقياس،
واٟتظر واإلباحة ،وترتيب األدلة ،وصفة ا١تفيت وا١تستفيت ،وأحكاـ اجملتهدين.
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ىذه ذكرىا ا١تؤلف ٣تملة وستأٌب إف شاء اهلل تباعا.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد
وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت ،ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين وبعد:
تكلم ا١تؤلف -رٛتو اهللُ -ب اللقاء السابق عن تعريف الفقو وتعريف أصوؿ الفقو واألحكاـ التكليفية
اليت تتناوؿ أفعاؿ ا١تكلف ،وبقي الكبلـ على مدخل من مداخل اللغة يذكره أىل األصوؿ عادة وىو أقساـ
الكبلـ وما يتعلق هبا وتقسيمو إىل حقيقة شرعية وحقيقة عرفية و٣تاز وغَت ذلك ٦تا يذكره أىل األصوؿ
عادة .نعم يا شيخ.

أقسام الكالم
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت:
قاؿ احمللي -رٛتو اهلل -تعاىل :فأما أقساـ الكبلـ فأقل ما يًتكب منو الكبلـ اثناف ٨تو :زيد قائم .أو
اسم وفعل ٨تو :قاـ زيد .أو فعل وحرؼ ٨تو :ما قاـ .أثبتو بعضهم ومل يعد الضمَت ُب قاـ الراج إىل زيد
مثبل؛ لعدـ ظهوره واٞتمهور على عده كلمة أو اسم وحرؼ وذلك ُب النداء ٨تو :يا زيد .وإف كاف ا١تعٌت
أدعو أو أنادي زيدا.
مؤلفات األصوؿ أو أىل األصوؿ يذكروف دائما شيئا ٦تا يتعلق بعلم اللغة وىم يأخذوف من علم اللغة
ما يساعد على فهم النصوص فهما صحيحا فما يتعلق بالكبلـ وغَته يذكرونو عادة؛ ألنو يساعد على فهم
النصوص واستنباط األحكاـ منها استنباطا صحيحا.

وأ٫تية معرفة اللغة وإدراكها مهم جدا لطالب العلم؛ ألف القرآف نزؿ باللغة العربية الفصحى والنيب 
إ٪تا نطق باللغة العربية الفصحى ،ففهم اآليات واألحاديث فهما صحيحا ال يتم إال إذا كاف طالب العلم
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مدركا لعلم اللغة ،وكاف العلماء السابقوف -رٛتهم اهلل -يهتموف بعلم اللغة كثَتا؛ ألنو يساعدىم على ما
ذكرنا.
يقوؿ أبو عمرو اٞت رمي أحد شراح سيبويو ،وىو عامل جليل متمكن من علم اللغة يقوؿ :أنا أفيت الناس
منذ ثبلثُت سنة من كتاب سيبويو ،كتاب سيبويو ما الذي فيو؟ ليس فيو إال قاـ زيد وجلس عمرو ،لكن أيب
عمرو اٞترمي يقوؿ :أنا أفيت الناس منذ ثبلثُت سنة .فتوجيو ىذا الكبلـ يقوؿ :إف أبا عمرو اٞترمي كاف
حافظا لكتاب اهلل ،وملما بأحاديث رسوؿ اهلل  فيفهم اآليات واألحاديث فهما صحيحا على ما أدركو
من قواعد اللغة.
وىناؾ بعض ا١تسائل اليت أوردىا العلماء تدؿ على أ٫تية علم اللغة مثل ما قيل ُب مسألة ا١تصغر ال
يصغر أف الكسائي -وتروى أيضا عن الفراء -أنو أف ٤تمد بن حسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة -رٛتو اهلل-
سأؿ األخفش فقاؿ لو :ما ترى ُب رجل سهى ُب سجود السهو؟
وأصل القصة أهنما تنازعا ُب أيهما أكثر فائدة :علم الفقو أـ علم النحو؟ فبحكم أف الفراء يعٍت كأنو
قاؿ :إف علم النحو يعٍت قل من أمعن النظر فيو ودقق فيو إال وسهل عليو باقي العلوـ .فسألو ٤تمد بن
اٟتسن وقاؿ لو :وما تقوؿ ُب رجل سهى ُب سجود السهو؟ فقاؿ الفراء :أرى أف ال شيء عليو ،قاؿ ١تاذا؟
قاؿ ألف عندنا معاشر النحاة أف ا١تصغر ال يصغر ،فإذا اإلنساف سهى ُب سجود السهو فإف سجود السهو
ىو صبلة صغرى بالنسبة للصبلة ا١تعروفة فبل يلزمو سجود آخر؛ ألف ا١تصغر ال يصغر.
ما ذكره ا١تؤلف -رٛتو اهلل -من أقساـ الكبلـ فقاؿ :أقل ما يًتكب منو الكبلـ اٝتاف ٨تو زيد قائم أو
اسم وفعل ٨تو قاـ زيد أو فعل وحرؼ ٨تو ما قاـ ،وىذه مسألة خبلفية مسألة فعل وحرؼ ما قاـ ىل تعترب
كلمة أو تعترب كبلما يعٍت كبلما مفيدا؟ وىي مسألة اصطبلحية .أو مثبل يعٍت حرؼ واسم مثل يعٍت يا زيد
أو يا اهلل ،ىذه يعٍت على أساس أف يا اللي ىو حرؼ النداء قائم مقاـ أدعو وأنادي ،فكأنو قاؿ :أنادي
زيدا فتكوف ُب ىذه اٟتاؿ إذا قلنا بأهنا أنادي زيدا تكوف من قبيل أهنا فعل واسم مثل قاـ زيد.
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والكبلـ عرفو علماء اللغة ىو ما تضمن كلمتُت باإلسناد ،وقالوا ما تضمن ومل يقولوا ما تألف ١تاذا؟
نعم الشيخ؟
...ليشمل ا١تضمر يعٍت كاستقم مثبل ٦تا فاعلو غَت مسبوؽ بو فقالوا :ما تضمن ومل يقولوا ما تألف ،أما
تعريف الكلمة فقالوا :ىي لفظ استعمل ُب معٌت ا١تفرد مثل :زيد ،عمرو ،خالد ،أسد ،فرسٚ ،تل ،ىكذا
ىذه ىي الكلمة و١تاذا قالوا :استعمل ومل يقولوا وض ؟ قالوا :حىت يشمل ما كاف بأصل الوض وما كاف
باالستعماؿ كحقيقة العرفية وغَتىا فإف اٟتقيقة العرفية مل توض لكنها باالستعماؿ فقالوا يعٍت إف الكلمة
لفظ استعمل حىت يشمل ما كاف بالوض بأصل اللغة وما كاف باالستعماؿ كاٟتقائق العرفية .نعم يا شيخ.

األمر والنهي والخبر واإل شاء
والكبلـ ينقسم إىل أمر وهني ٨تو :قم وال تقعد وخرب ٨تو جاء زيد واستخبار وىو االستفهاـ ٨تو ىل
قاـ زيد؟ فيقاؿ نعم أو ال وينقسم أيضا إىل ٍ
٘تن.
ىذا ن وع من التقسيم أنو ينقسم إىل أمر وهني أمر ٨تو قم وهني ٨تو ال تقعد وخرب ٨تو جاء زيد أو
السماء ٘تطر أو اٞتو حار مثبل أو اٞتو بارد مثبل ،واستخبار اللي ىو ىل جاء زيد ،ىل قرأت اليوـ ،ىل
فعلت كذا اللي ىو طلب يعٍت و٬تاب ،استفهاـ ٬تاب عنو بنعم أو ببل ،وبعضهم يقسمو تقسيم آخر
يقوؿ :ينقسم إىل خرب وإنشاء ،فا٠ترب ما كاف لو حقيقة ُب ا٠تارج موجودا كزيد مثبل موجود أو حاضر مثبل
أو قائم أو جالس ،ىذا لو حقيقة ُب ا٠تارج ،واإلنشاء الذي ليس لو حقيقة ُب ا٠تارج اللي ىو االستفهاـ
والسؤاؿ والطلب .نعم يا شيخ.

الفرق بين التمني والترجي
وينقسم أيضا إىل ٘تن ٨تو ليت الشباب يعود ،وعرض ٨تو أال تنزؿ عندنا ،وقسم ٨تو واهلل ألفعلن كذا.
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ما الفرؽ بُت التمٍت والًتجي؟ التمٍت ليت الشباب يعود ،الًتجي مثبل تقوؿ مثبل :ليت فبلف يقدـ علينا
مثبل أو فبلف مثبل ...نعم يا شيخ؟
...الشيخ يقوؿ :التمٍت ال ٯتكن حصولو والًتجي ٯتكن حصولو ،إذا قلت ليت فبلف مثبل يأٌب إلينا .ىذا
٘تٍت ا١تقصود ٘تٍت لكن ٯتكن حصولو ،فلعل الفرؽ ما ذكره األخ صحيح بس ٭تتاج إىل قيد ،وأنا أقوؿ الفرؽ
بينهما أف التمٍت يكوف ُب ا١تمكن وا١تستحيل ،والًتجي ال يكوف إال ُب ا١تمكن و٢تذا قاؿ ا١تؤلف :ليت
الشباب يعود ،ىذا من ا١تمكن وال من ا١تستحيل؟ من ا١تستحيل فهو ٍ
٘تن نعم.
وعرض بإسكاف الراء وعرض ٨تو أال تنزؿ عندنا والعرض ما الفرؽ بُت العرض والتحضيض أو اٟتض؟
ما الفرؽ بينهما؟ يعٍت بينهما التشابو نعم الشيخ اٟتث برفق بأال أال تزورنا مثبل ،أال ٕتلس عندنا ،واٟتض
ىو اٟتث بشدة وقوة مثبل ،ىبل فعلت كذا مثبل وىو ا١تصدر هببل ،نعم يا شيخ.

الحقيقة والمجاز
ومن وجو آخر ينقسم إىل حقيقة و٣تاز ،فاٟتقيقة ما بقي ُب االستعماؿ على موضوعو ،وقيل ما
استعمل فيما اصطلح عليو من ا١تخاطبة.
بقي معنا اإلشارة إىل مسألة يذكرىا األصوليوف ودائما يسموهنا يقولوف ىي مسألة يقولوف طويلة الذيل
قليلة النيل ،وصفوىا هبذا الوصف :مسألة طويلة الذيل قليلة النيل ،وىي مسألة ىل اللغات توقيفية أو
ليست توقيفية يقوؿ الثمرة قليلة جدا لكن ا١تسألة ٢تا يعٍت تشعيبات و٢تا اعًتاضات و٢تا أدلة كثَتة
ويصدروهنا األصوليوف عادة ُب الدالالت اللفظية وا١تسألة فيها ثبلثة أقواؿ:
القوؿ األوؿ :إف اللغات توقيفية ٔتعٌت أهنا نزلت م آدـ عليو السبلـ ،توقيفية والقوؿ اآلخر إهنا
اصطبلحية ليست توقيفية وأف الناس تعارفوا عليها ،تعارفوا على أف يسموف اٞتبل جببل واألسد أسدا مثبل،
والشمس مشسا والقمر قمرا ىكذا يعٍت اصطلحوا على ىذا ومنهم من يقوؿ ال ،يتوسط ُب األمر فيقوؿ :إف
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أصوؿ األشياء أهنا توقيفية األصوؿ ،وإف باقي األشياء اٞتزيئات الدقيقة ىذه اصطبلحية ،وإف األشياء
األصوؿ واألساسيات ىذه توقيفية نزلت م آدـ عليو السبلـ .وفيما يروى عن ابن عباس  على قولو
تعاىل:



 )ٔ(     ؛ قاؿ علمو حىت القصعة والقصيعة.

بقي معنا اإلشارة إىل أمر يذكره أىل األصوؿ عادة وىو يعٍت أخذوه من علم اللغة ىل ىناؾ ارتباط
يعٍت بُت االسم وا١تسمى أو ليس ىناؾ ارتباط؟ يعٍت ىل ىناؾ ارتباط بُت االسم وبُت ا١تعٌت أو ليس ىناؾ
ارتباط؟ معٌت مثبل اٟتجر ،ىل ىناؾ ارتباط بُت االسم وبُت كونو صلبا؟ وكلمة مثبل مشس بُت االسم وبُت
كوف ىذا الكوكب أو اٞترـ ا١تضيء مثبل ،ىل ىناؾ ارتباط؟ كثَت من أىل العلم يقولوف :ليس ىناؾ ارتباط
بُت االسم وا١تسمى و٭تتجوف ٢تذا بوجود األضاد ُب اللغة وىي تسمية الشيء بضده.
كثَت من أىل العلم يقولوف :ليس ىناؾ ارتباط بُت االسم وا١ت َسمى ،و٭تتجوف ٢تذا بوجود األضداد ُب
ُ
القرء ُب اللغة يطلق إطبلقُت كبل٫تا حقيقة ،كبل٫تا حقيقة
كالقرء؛ فإف ُ
اللغة ،وىي تسمية الشيء بضدهُ ،
من باب االشًتا ؾ اللفظي ،يطلق على الطهر ويطلق على اٟتيض ،واٟتيض مضاد للطهر ،فبل ٯتكن أف
يكوف بينهما مناسبة؛ ألف ىذا ضد ىذا ،أو ىذا نقيض ىذا ،اٟتيض نقيض الطهر ،فليس بينهما مناسبة،
فهذا -يعٍت -دليل من يقوؿ إنو ليس ىناؾ ارتباط.
وكاف بعض أىل اللغة ،شخص اٝتو عباد بن سليماف ،كاف -يعٍت -يداف أو يرى أف ىناؾ بينهما
عبلقة ال بد ،فيقاؿ أنو كاف -وىو ال ٭تسن الفارسية -فسئل عن كلمة بالفارسية ىي اإلدراد ،فقيل لو :ما
اإلدراد إذا كنت تستطي إنك ترى بينهما مناسبة؟ واإلدراد ُب الفارسية ىو اٟتجر فقاؿ :أرى شيئا فيو
صبلبة وقسوة وأظنو اٟتجر ،يعٍت ىذا ما ذكره أىل اللغة ُب ذلك ،ولكن الصواب أنو ليس بينهما عبلقة.
نعم يا شيخ ..من األوؿ يا شيخ ..ومن وجو آخر..
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تعريف الحقيقة
ومن وجو آخر ينقسم إىل حقيقة و٣تاز ،فاٟتقيقة ما بقي ُب االستعماؿ على موضوعو ،نعم ،وقيل ما
استعمل فيما اصطلح عليو من ا١تخاطبة ،وإف مل يبق على موضوعو ،كالصبلة ُب ا٢تيئة ا١تخصوصة.
يعٍت ذكر تعريفُت للحقيقة ،فقاؿ :اٟتقيقة ىي ما بقي ُب االستعماؿ على موضوعو ،والتعريف الثاين ما
استُعمل فيما اصطُلح عليو من ا١تخاطبة ،طبعا بينهما فرؽ ُب التعريفُت:

التعريف األوؿ دؿ على أنو ُب أصل الوض اللغوي أنو باؽ ،والثاين يتناوؿ حىت لو مل يكن ُب أصل

اللغة إ٪تا استعمل استعماال ،بينهما فرؽ ،وبعضهم يعرؼ اٟتقيقة يقوؿ :ىي اللفظ ا١تستعمل فيما ُوض لو
ُب اللغة ،ىي اللفظ ا١تستعمل فيما وض لو ُب اللغة.
وإذا أطلقت كلمة اٟتقيقة انصرفت للحقيقة اللغوية ،أو يقاؿ اٟتقيقة الوضعية ،أو اٟتقيقة اللغوية ،أو
اٟتقيقة ،كلها ٔتعٌت واحد ،كلها من باب الًتادؼ ،نعم من أوؿ يا شيخ ،فاٟتقيقة..
فاٟتقيقة ما بقي ُب االستعماؿ على موضوعو ،وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليو من ا١تخاطبة ،وإف
مل يبق على موضوعو ،كالصبلة ُب ا٢تيئة ا١تخصوصة ،فإنو مل يبق على موضوعو اللغوي وىو الدعاء با٠تَت،
أو وىو الدعاء ٓتَت ،والدابة لذات األرب كاٟتمار ،فإنو مل يبق على موضوعو ،وىو كل ما يدب على
األرض.
يعٍت على التعريف األوؿ ليس ىذا من باب اٟتقيقة اللغوية ،وعلى التعريف الثاين؛ ألنو استعمل ُب
ا١تخاطبة ىو من باب اٟتقيقة اللغوية ،فعلى التعريف األوؿ يقوؿ :اٟتقيقة فقط ىي مثل كلمة الشمس،
القمر ،الفرس ،أو اٞتدار ،أو كل ما كاف باقيا على أصل اللغة مل ينقل ،فهو حقيقة لغوية ،وعلى التعريف
الثاين إذا استعمل استعماال واشتهر ونُِقل واستعمل ،وُب ىذا اٟتاؿ يكوف أيضا حقيقة لغوية.

ٍب ذكر الصبلة ،قاؿ :وىي الدعاء ٓتَت ،يعٍت :ىل الصبلة ُب اللغة ىي الدعاء مطلقا ،ولبل الدعاء

ٓتَت؟ قوالف ألىل اللغة؛ منهم من يقوؿ :إف الصبلة ُب أصل ُب اللغة ىي الدعاء با٠تَت ،وبعضهم يقوؿ:
ال ،ىي الدعاء مطلقا .نعم يا شيخ..
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تعريف المجاز
واجملاز ما ُٕتُوز ،أي تُػ ُعدي بو عن موضوعو ،ىذا على ا١تعٌت األوؿ للحقيقة ،وعلى الثاين ىو ما
استعمل ُب غَت ما اصطلح عليو من ا١تخاطبة.
اجملاز ،للعلماء كبلـ ُب اجملاز ،أوال نعرؼ اجملازٍ ،ب نتكلم على ا٠تبلؼ بينهم ،ذكر ا١تؤلف تعريفُت
للمجاز ،فقاؿ :اجملاز ىو ما ُٕتُوز أي تُػ ُع دي بو عن موضوعو ،وىذا على التعريف األوؿ ػ اٟتقيقة ،أما على

الثاين :ما استُعمل ُب غَت ما اصطلح عليو ،ولعل األدؽ من تعريفات اجملاز أف نقوؿ :ىو اللفظ ا١تستعمل

ُب غَت موضوعو على وجو يصح ،اجملاز :ىو اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو على وجو يصح .ىذا لعلو

أقرب التعاريف للمجاز.
لكن قبل ىذا إشارة ،لو قلنا :اجملاز ىو استعماؿ اللفظ ُب غَت موضوعو ،ىل بينهما فرؽ؟ ومثلو
اٟتقيقة١ ،تا قلنا :اٟتقيقة ىي اللفظ ا١تستعمل١ ،تا عرفنا اٟتقيقة قلنا :ىي اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو،
لو قلنا مثبل :بأف اٟتقيقة ىي استعماؿ اللفظ ُب غَت موضوعو ،أيهما أوىل؟ الحظوا معي يا إخواف ىنا،
يقوؿ :اٟتقيقة ىي اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو ،أو نقوؿ :ىي استعماؿ اللفظ ُب غَت موضوعو ،أيهما
أوىل ُب ىذين التعريفُت؟ الكلمات ىي ىي ،لكن فقط قدمنا كلمة على كلمة ،ىذا من باب التمرين على
إدراؾ دالالت األلفاظ ،استعماؿ أفضل ،الشيخ يقوؿ :استعماؿ أفضل ،يعٍت تقوؿ ،كأنك تقوؿ :اٟتقيقة
ىي استعماؿ اللفظ ُب غَت موضوعو ،ىي استعماؿ اللفظ فيما ُو ِض لو أوال ،ىكذا ،يعٍت تقوؿ :إف
اٟتقيقة استعماؿ اللفظ فيما وض لو أوال ،أو نقوؿ :اجملاز ىو استعماؿ اللفظ ُب غَت موضوعو على وجو
يصح ،كذا يا شيخ؟

إذا قلنا بأف اٟتقيقة ىي استعماؿ اللفظ فيما ُو ِض َ لو أوال ،فهل ىذا التعريف تعريف للحقيقة ،ولبل
تعريف الستعماؿ اٟتقيقة؟ ىا ..تعريف الستعماؿ اٟتقيقة ،استعماؿ اٟتقيقة يسمى ٖتقيقا ،كما أف

عرفنا التجوز نقوؿ :التجوز ىو استعماؿ اللفظ ُب غَت
استخداـ اجملاز ،ماذا يسمى؟ يسمى َٕتَوزا ،فإذف لو ّ
موضوعو على وجو يصح ،ولو عرفنا اجملاز نقوؿ :اجملاز ىو اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو على وجو
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يصح ،واضح يا إخواف أو غَت واضح؟ فإذا قدمنا كلمة استعماؿ يكوف تعريفا آخرٔ ،تدلوؿ آخر ،وإذا
أخرناىا يكوف أيضا تعريف ٔتدلوؿ آخر ،فيختلف مدلوؿ التعريف بالتقدمي والتأخَت.
أما اجملاز -أيها األخوة -فللعلماء كبلـ -رٛتهم اهللُ -ب وجود اجملاز ،فيو ثبلثة أقواؿ ُب ا١تسألة:
القوؿ األوؿ :أنو ال ٣تاز ال ُب اللغة وال ُب القرآف ،ال ٣تاز ال ُب اللغة وال ُب القرآف ،وىذا ىو رأي
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم والشيخ األمَت الشنقيطي -رٛتة اهلل عليو -وكثَت من العلماء احملققُت.
والقوؿ الثاين :وجود اجملاز ُب اللغة دوف القرآف ،وجود اجملاز ُب اللغة دوف القرآف ،وبو قاؿ ابن حامد
شيخ اٟتنابلة ُب عصره ،أيب عبد اهلل حسن بن حامد شيخ القاضي أيب يعلى ،وىو رواية عن اإلماـ أٛتد.
القوؿ الثالث :وجود اجملاز ُب اللغة والقرآف ،وىذا مشى عليو أكثر أىل اللغة وأكثر علماء الببلغة
وا١تعاين وأكثر أىل األصوؿ.
أصحاب القوؿ األوؿ الذين يقولوف بأنو ال ٣تاز ال ُب اللغة والقرآف ،يقولوف :إف اجملاز حادث ،وإف
أصل إنشاء اجملاز أو أص ل القوؿ بو إ٪تا قاؿ بو أىل الكبلـ ليتوصلوا بو إىل نفي الصفات ،فإذا يعٍت قيل:
إف هلل يد فسروىا بالقدرة ،والرٛتة فسروىا باإلنعاـ وغَتىا من التفسَتات ،وقالوا :إف اليد يعٍت :القدرة من
باب اجملاز،

    

(ٔ)

قالوا :ىذه يعٍت :القدرة ،وكل ما ورد من الصفات ثابتة ُب

الكتاب والسنة يؤولوهنا عن طريق اجملاز.
وأيضا من أدلة من يقولوف بنفي اجملاز ،يقولوف :إف من شأف اجملاز ومن طبيعتو ومن خصائصو أنو يصح
نفيو ،من حقائق اجملاز أنو يصح نفيو ،فإذا قلت مثبل :فبلف أسد ،ىذا حقيقة ولبل ٣تاز؟ ٣تاز ،يقوؿ
للسام أف يقوؿ :واهلل فبلف ليس بأسد ،فاجملاز من شأنو أنو يصح نفيو ،فإذا فُتِح يعٍت أو قيل باجملاز ُب
القرآف ،معناه أنو أصبح ُب القرآف شيء يصح نفيو ،والقرآف منزه عن ذلك.

ٍب يقوؿ ىؤالء -أصحاب القوؿ األوؿ الذين يقولوف باجملاز -يقولوف :ما الداعي لكل ىذا م أف ىذه
كلها -يعٍت -أسلوب من أساليب العرب ،فكل ما أوردًب من اآليات على أهنا من باب اجملاز ىي أسلوب
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تعرفو العرب ،مثل

   

(ٔ)

قالوا :ىذا أسلوب من أساليب العرب؛ ألف القرية تطلق على

األىل وتطلق على ا١تنازؿ والبيوت ،تطلق على القرية نفسها ،يعٍت أرضها ومكاهنا ،وتطلق على الساكنُت
إطبلقا عربيا صحيحا ليس من باب اجملاز.


 )ٕ(     قالوا :اٞتدار لو -يعٍت -إرادة ٗتص ْتسبو ،نعم يا شيخ..

من أوؿ يا شيخ ،واجملاز..
الحقيقة الوضعية
واجملاز ما ٕتوز ،أي تعدي بو عن موضوعو ،ىذا على ا١تعٌت األوؿ للحقيقة ،وعلى الثاين ىو ما
استعمل ُب غَت ما اصطلح عليو من ا١تخاطبة ،واٟتقيقة إما لغوية بأف وضعها أىل اللغة.
نعم ..ىذه اٟتقيقة الوضعية بأف وضعها أىل اللغة نعم ..ودائما يقوؿ كلمة أىل اللغة ما يقصد بأىل
اللغة علماء اللغة ،ال ،يقصد بأىل اللغة األوائل ،الذين على القوؿ بأهنم اصطبلحيا اللي اصطلحوا عليو،
ىذا مقصوده نعم .واٟتقيقة إما لغوية..
الحقيقة اللغوية والعرفية
واٟتقيقة إما لغوية :بأف وضعها أىل اللغة كاألسد للحيواف ا١تفًتس ،وإما شرعية :بأف وضعها الشارع
كالصبلة للعبادة ا١تخصوصة ،وإما عرفية :بأف وضعها أىل العرؼ العاـ كالدابة لذات األرب كاٟتمار ،وىي
لغة لكل ما يدب على األرض أو ا٠تاصة كالفاعل لبلسم ا١ترفوع عند النحاة ،وىذا التقسيم ٍ
ماش على
التعريف الثاين للحقيقة دوف األوؿ القاصر على اللغوية.
قسم ا١تؤلف -رٛتو اهلل -اٟتقيقة إىل لغوية وىي الوضعية اليت وضعها -كما قلنا -أىل اللغة األوائل
ّ
على أهنا اصطبلحية ،أو إهنا وجدت -يعٍت -نزلت م آدـ ،ىذه ىي اٟتقيقة اللغوية الباقية على أصلها،
أو الشرعية ٔتعٌت أف الشارع أطلقها وإف كاف ٢تا معٌت ُب اللغة ،والشارع أطلق بعض األٝتاء على بعض
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العبادات وبعض األشياء الشرعية و٢تا أصل ُب اللغة ،كالصبلة والزكاة والصياـ واٟتج والوضوء والتيمم
والنكاح وغَتىا كثَت ،ىذه األمور كاف ٢تا أٝتاء ُب اللغة ،و٢تذا دائما إذا قرأت ُب كتب الفقو يقولوف مثبل:
الصياـ ُب اللغة اإلمساؾ ،وُب الشرع :إمساؾ ٥تصوص من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ،اٟتج ُب اللغة
القصد والزيادة ،وُب االصطبلح ،فدائما يقدموف ا١تعٌت اللغوي؛ ألنو مفتاحٍ ،ب يذكروف ا١تعٌت الشرعي.
وأحيانا أيها األخوة -وىذه مسألة غَت مؤثرة -يكوف ا١تعٌت قريبا ،ا١تعٌت اللغوي قريب من ا١تعٌت
االصطبلحي وأحيانا يكوف بعيدا ،تأملوا معي مثبل ما تعريف الصياـ ُب اللغة؟ اإلمساؾٍ .ب ُب الشرع:
إمساؾ ٥تصوص.
ما تعريف اٟتج؟ القصدٍ .ب ُب االصطبلح :قصد ٥تصوص.
لكن تعريف التيمم ،التيمم ُب اللغة ٔتعٌت القصد .وُب االصطبلح :ضرب الصعيد باليدين ومسح الوجو
هبما ،ومسح إحدا٫تا باألخرى.
فالعبلقة بعيدة ،يعٍت بُت القصد ُب التيمم وبُت نفس ا١تعٌت االصطبلحي ،وإف كاف التيمم ٭تتاج إىل
نية ال شك ُب ىذا ،لكن ليس ىذا ىو ا١تقصود ،بدليل أف الوضوء ٭تتاج إىل نية وم ىذا ما ٝتي بالتيمم،
فالوضوء ٭تتاج إىل نية ،لكن التيمم جاء من قولو تعاىل:



 )ٔ(    فأخذوا منو كلمة

ماش ،ما معٌت ٍ
التيمم ،ووضعوىا على ىذا ا١تصطلح ،نعم يا شيخٍ ..ب قاؿ ا١تؤلف :وىذا التقسيم ٍ
ماش؟ أنا
كنت أظن حقيقة أف كلمة ٍ
ماش أهنا كلمة غَت فصيحة ،كنت أظن أهنا كلمة غَت فصيحة؛ لكن وجدت
أكثر كتاب من كتب األصوؿ  +للسبكي ،وىنا أيضا أتى بكلمة ٍ
ماش ،وعلى ما أذكر أف الذين شرحوا
وعلقوا ما تكلموا على أهنا ليست فصيحة ،فاستخدامها ىنا وإف كاف استخداـ الناس كثَت ٢تا يعٍت
باإلجابة وا١توافقة ،يقاؿ :ماش مثبل ،فكنت أظن أهنا غَت فصيحة ،لكن يبدو أهنا فصيحة.
وىناؾ كثَت من األلفاظ قد -يعٍت -يتبادر لذىن اإلنساف إهنا غَت فصيحة ،كلمة إيش ،ىذه وردت
عند اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -أنو كاف يقوؿ مثبل إيش ىذا مثبل؟ ،أي شيء تقوؿ؟ فمعناىا طبعا أي شيء
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تقوؿ ،لكن يقوؿ مثبل إيش تقوؿ؟ ورد عنو أف أبا عبد اهلل القطيعي دخل على اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل-
فقاؿ لو :يا أبا عبد اهلل ،ما تقوؿ ُب الوضوء ٔتاء الباقبلء؟ فقاؿ اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -كعادتو ُب عدـ -
يعٍتُ -ب الًتوي قاؿ :ال أحب ذلك ،قاؿ :ما تقوؿ ُب الوضوء ٔتاء النورة؟ قاؿ :ال أحب ذلك ،قاؿ أبو
عبد اهلل القطيعي :فأردت أف أقوـ ،فأخذ بثويب وقاؿ :اجلس ،فجلست فقاؿ يل :إيش تقوؿ إذا دخلت
إىل ا١تسجد؟ هبذا اللف ظ ،إيش تقوؿ إذا دخلت إىل ا١تسجد؟ قاؿ :فسكتٍ ،ب قاؿ :إيش تقوؿ إذا
خرجت من ا١تسجد؟ قاؿ :فسكت ،قاؿ :اذىب وتعلم ىذا.
نعم يا شيخ..
أقسام المجاز
أقساـ اجملاز :واجملاز إما أف يكوف بزيادة أو نقصاف ،أو نقل أو استعارة ،فاجملاز بالزيادة مثل قولو تعاىل:


 )ٔ(     فالكاؼ زائدة ،وإال فهي ٔتعٌت مثل ،فيكوف لو تعاىل مثل وىو ٤تاؿ ،والقصد

هبذا الكبلـ نفيو.
على قولو تعاىل:

     

(ٕ)

فقالوا :إف على -يعٍت -رأي من يقوؿ مثبل باجملاز،

يقوؿ :الكاؼ زائدة ىنا وإال فهي ٔتعٌت مثل ،وإذا كانت ٔتعٌت مثل -على ما يقوؿ ا١تؤلف -فمعناىا أنو
أثبت هلل مثلو ،معناىا :ليس مثل مثلو ،ليس كمثلو ،ألف الكاؼ تشبيو ،فليس كمثلو ،طبعا الفرؽ إذا قلنا:
ليس مثلو شيء ،ما ا١تعٌت؟ يعٍت ال أحد يشبهو ،طيب إذا قلنا :ليس كمثلو ،يعٍت :ال أحد يشبو مثلو،
فكأف ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقوؿ :إنو إذا قيل بأف الكاؼ ليست زائدة للتشبيو معناىا يؤدي ىذا إىل إثبات
ا١تثل ،م أف اآلية جاءت بنفي ا١تثل ،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يقوؿ :ال ،الكاؼ ليست زائدة
ىنا.
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وإ٪تا ا١تثل -يعٍت -أسلوب من أساليب العرب ،وىو أبلغ ،يعٍت لو قاؿ :ليس كهو ،شيء -يعٍت -أبلغ
منها أف يقاؿ :ليس كمثلو ،يعٍت لو يقاؿ مثبل ُب باب ،يقاؿ مثبل :مثلك ال يفعل ىذا ،أيهما أبلغ ،يعٍت
ُب التحذير؟ يقاؿ :مثلك ال يفعل ىذا ،أو يقاؿ :أنت ال تفعل ىذا ،يقوؿ من أساليب العرب ولغتهم أف
يقاؿ :مثلك ال يفعل ىذا أبلغ ،فالشارع أو ُب القرآف جاء على البليغ من لغة العرب ،فقاؿ :ليس كمثلو؛
ألف مثل أسلوب من أساليب العرب ،يقاؿ :مثلك ال يفعل ىذا ،فهي -يعٍت -ليست زائدة .نعم يا
شيخ ..أحسن اهلل إليك..
واجملاز بالنقصاف مثل قولو تعاىل:



 )ٔ(   أي :أىل القرية.

قلنا :إف ىذا يسمى ٔتجاز النقصاف أو ٣تاز اٟتدث ،يعٍت :واسأؿ القرية ،ا١تقصود واسأؿ أىل القرية
ىذا على رأي من يقوؿ باجملاز ،وعلى رأي شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يقولوف :إف القرية ُب اللغة
ىي أصل لغة العرب ،ىي اسم للبيوت وللساكنُت ،تطلق عليهم ٚتيعا ،نعم..
وقُرب صدؽ تعريف اجملاز على ما ذكر بأنو استعمل نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،وسؤاؿ القرية ُب
سؤاؿ أىلها..
لعلها يعٍت :وقػُرب صدؽ تعريف اجملاز ،وقػُرب قاؿ ُب ا١تبٍت للمجهوؿ ،وقرب صدؽ تعريف اجملاز على
ما ذكر.
وقُرب صدؽ تعريف اجملاز على ما ذكر بأنو استعمل نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،وسؤاؿ القرية ُب
سؤاؿ أىلها..
الحظوا معي ..يقوؿ :إنو ١تا كاف تعريف اجملاز ىو اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو على وجو يصح،
يقوؿ :كيف أصبحت ىذه للمجاز
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التعريف؟ يعٍت ىذه اآلية



 )ٔ(   و



 )ٕ(     ىل ٫تا داخبلف ُب تعريف

اجملاز؟ يعٍت أف يصدؽ عليهم تعريف اجملاز؟ قاؿ :نعم يصدؽ ،قاؿ :وقرب صدؽ تعريف اجملاز عليهما،
يعٍت جعلناه قريبا ١تاذا؟ ألنو استعمل نفي ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،استعمل نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،استعمل
نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،فهو استعماؿ ُب غَت موضوعو ،يعٍت األصل نفي ا١تثل ،لكنو استخدـ ماذا؟
استخدـ نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،فكاف من باب اجملاز ،واستخدـ سؤاؿ القرية ُب سؤاؿ أىلها ،فكاف
من باب اجملاز.
فالعبارة معناىا :أنو يعٍت :قُػرب صدؽ تعريف اجملاز على ما ذكر ،يعٍت على اآليتُت ،يعٍت :أف التعريف
أصبح صادقا عليهما ،يعٍت :قرب صادقا هبذا التفسَت نعم ..وقرب صدؽ..
استُعمل نفي مثل ا١تثل ُب نفي ا١تثل ،وسؤاؿ القرية ُب
وقُرب صدؽ تعريف اجملاز على ما ذكر بأنو ْ
سؤاؿ أىلها ،نعم ..واجملاز بالنقل كالغائط فيما ٮترج من اإلنساف ،نقل إليو عن حقيقتو ،وىي ا١تكاف
ضى فيو اٟتاجة ْتيث ال يتبادر منو عرفا إال ا٠تارج.
ا١تطمئن من األرض تُػ ْق َ

نعم ..يقوؿ :الغائط ُب أصل اللغة كاف يطلق على ماذا؟ على ا١تكاف ا١تطمئن يعٍت :ا١تنخفض؛ ألف

الناس كا نوا يقصدوف ىذا ا١تكاف لقضاء حاجاهتمٍ ،ب نقلت كلمة الغائط من ا١تكاف ا١تطمئن إىل الفضلة
ا١تستقذرة ،وأصبح كلمة الغائط ،أصبح إطبلؽ الغائط على ا١تكاف ا١تطمئن أصبحت مهملة ومنسية،
وأصبح إذا أطلق كلمة الغائط عرفا يتبادر على ماذا؟
على الفضلة ا١تستقذرة ،فهذا -يعٍت -حقيقة عرفية ،وىي ُب حقيقتها تعترب ٣تازا٣ ،تاز النقل ،يعٍت كاف
يطلق على شيء ٍب أصبح يطلق على شيء آخر ،وىذا تعريف اجملاز ،لكنو -يعٍت -الفرؽ بُت اجملاز وبُت
اٟتقيقة العرفية ،ما ىو؟ أف اٟتقيقة العرفية ٣تاز غالب ،اٟتقيقة العرفية ىي ٣تاز غالب ،ىذا الفرؽ بينهما،
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ولبل ىي ُب أصلها ٣تاز؛ ألهنا استعماؿ اللفظ ا١تستعمل ُب غَت موضوعو على وجو يصح ،نعم ..واجملاز
بالنقل ..نعم

واجملاز بالنقل كالغائط فيما ٮترج من اإلنساف ،نُِقل إليو عن حقيقتو وىي ا١تكاف ا١تطمئن.

وتبلحظوف كلمة (نقل إليو) كأنو -يعٍت -تُرؾ ا١تعٌت السابق ..نعم..
ِ
ضى فيو اٟتاجة ْتيث ال يتبادر منو ُع ْرفًا إال
نُق َل إليو عن حقيقتو ،وىي ا١تكاف ا١تطمئن من األرض تُػ ْق َ
ا٠تارج.
واجملاز باالستعارة كقولو تعاىل:



 )ٔ(     أي يسقط ،فشبو ميلو إىل السقوط

بإرادة السقوط ،اليت ىي من صفات اٟتي دوف اٞتماد.


 )ٕ(     يقوؿ :شبو ميلو إىل السقوط بإرادة السقوطّ ،تام ماذا؟ ّ +تام +

ٍب اشتق من اإلرادة فعل يريد اليت من صفات اٟتي ،اشتق من اإلرادة فعل يريد من صفات اٟتي ٍب أطلقها
عليو ،فقاؿ :يريد أف ينقض ،وكل ٣تاز عبلقتو ا١تشاهبة ىو استعارة ،دائما كل ٣تاز عبلقتو ا١تشاهبة ىو
استعارة ..نعم..
الحقيقة العرفية
واجملاز ا١تبٍت على التشبيو يسمى استعارة..
فإف كاف ليس عبلقتو ا١تشاهبة كالػ +مثبل أو غَتىا ليست باستعارة ،لكن إذا كاف عبلقتو ا١تشاهبة فهو
من باب االستعارة.
بقي أف نشَت إىل صفا ت اٟتقيقة العرفية أهنا تنقسم إىل قسمُت :حقيقة عرفية عامة ،يعٍت أهنا أصبحت
مشتهرة ٞتمي الناس ،مثل إطبلؽ الدابة لذوات األرب  ،مثل مسألة الغائط ،ومثل العذرة؛ ألف العذرة ُب
أصل اللغة ىي فناء الدارٍ ،ب نقلت للفضلة ا١تستقذرة ،ىذه حقيقة عرفية عامة.
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حقيقة عرفية خاصة :ما تعارؼ عليو أىل يعٍت :أىل فن خاص أو فئة معينة ،مثل تعارؼ النحاة على
اٞتر والرف والنصب والضم ،والفاعل وا١تفعوؿ والظرؼ وغَتىا ،ىذا مصطلح النحاة ،وتعارؼ أىل األصوؿ
على العلة وا١تفهوـ وغَتىا والفرع واألصل ،وتعارؼ أىل الفقو على مسألة اللزوـ وعدـ اللزوـ ،واٞتواز،
العقد اٞتائز والعقد البلزـ وغَتىا ،ىذا تعارؼ أهنم اصطلحوا عليو ،وتعارؼ ا١تهندسُت ٢تم مصطلحات
واألطباء ٢تم مصطلحات ،وأىل اٟترؼ والصناعات ٢تم مصطلحات ،وىذا كلو من باب اٟتقيقة العرفية
ا٠تاصة .نعم يا شيخ..

مبحث األمر
واألمر استدعاء الفعل بالقوؿ ٦تن ىو دونو على سبيل الوجوب ،فإف كاف االستدعاء من ا١ت ِ
ساوي ُٝتي
ُ
التماسا ،ومن األعلى ٝتي سؤاال ،وإف مل يكن على سبيل الوجوب بأف ُجوز الشرط فظاىره أنو ليس بأمر،
أي ُب اٟتقيقة.
ىذا مبحث األمر ،وُب مبحث الدالالت اللفظية يبدأ األصوليوف ٔتبحث األمر والنهيٍ ،ب العاـ
وا٠تاص وا١تطلق وا١تقيد ىذا ترتيب معروؼ ،فهم يقدموف األمر والنهي ١تاذا؟ قالوا :ألنو ٭تصل هبما
االبتبلء ،ابتبلء ا١تكلف ٭تصل باألمر والنهي ،فهو مطالب بفعل األوامر ومطالب باجتناب النواىي ،فلهذا
قُدـٍ ،ب ١تاذا قدموا األمر على النهي؟ ١تاذا مل يقدموا النهي على األمر؟ لكنهم دائما يقدموف األمر على
النهي ،يعٍت ٢تم تعليل يقولوف :إف األمر إ٬تاد والنهي عدـ ،واإل٬تاد أفضل وأشرؼ من العدـ ،ىذا تعليلهم
ُب ىذا.
ٍب عرؼ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -األمر فقاؿ :استدعاء الفعل بالقوؿ ٦تن ىو دونو على سبيل الوجوب،
استدعاء ٔتعٌت طلب الفعل بالقوؿ ٦تن ىو دونو على سبيل الوجوب ،ىذا تعريف ا١تؤلف -رٛتو اهلل،-
واألمر ُب اللغة يطلق على الطلب ،ويطلق على الشأف ،ويطلق على الفعل ،على الفعل ،فيطلق على الطلب
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مثل افعل ،اشرب ،يطلق عليو ،ىذا أمر ،ويطلق على الفعل كما ُب قولو تعاىل:

     

يعٍت ُب الفعل اللي أنت فيو أو ُب اٟتاؿ الذي أنت فيها ،ويطلق على الشأف واٟتاؿ كما ُب قولو تعاىل:

(ٔ)



 )ٕ(      يعٍت :وما شأنو وما حالو باٟتاؿ الرشيدة ،فتطلق ثبلثة إطبلقات.
ا١تؤلف قاؿ :استدعاء الفعل بالقوؿ ٦تن ىو دونو على سبيل الوجوب ،استدعاء الفعل ،الحظوا معي
كلمة الفعل ،يقصد أف هبا ما ىو أعم من فعل اٞتوارح ،فيتناوؿ مثبل فعل اٞتوارح كالصبلة ،ويتناوؿ أيضا
فعل اللساف كالذكر

    

(ٖ) كلمة اذكروا اهلل كثَتا أمر ،لكن ىل ىو طلب فعل ولبل

طلب قوؿ؟ طلب قوؿ ،فيدخل فيها ،ويطلب أيضا األعماؿ القلبية ،يدخل فيها األعماؿ القلبية كا٠تشوع
واحملبة والرٛتة ،ىذه كلها يتناو٢تا ويشملها كلمة الفعل.
ٍب قاؿ ا١تؤلف :على سبيل الوجوب ،فكأف ا١تؤلف يرى أف األمر إذا كاف يفيد الندب أنو ال ينبغي،
ألنو حصر التع ريف بأنو يكوف على سبيل الوجوب ،وىذا غَت يعٍت :غَت وجيو ،والصواب أنو ال داعي ٢تذه
الزيادة ،وأنو حىت لو كاف مثبل يفيد الندب فهو يسمى أمرا؛ ألف األمر يتناولو ،الندب مأمور بو ،ا١تندوب
مأمور بو شرعا ،فهو داخل معو ،و٢تذا لو قلنا :إف األمر ىو استدعاء الفعل بالقوؿ ٦تا ىو دونو ،صح ،وما
فيو داعي لكلمة :على سبيل الوجوب ،فيتناوؿ ُب ىذه اٟتاؿ يتناوؿ التعريف األمر ،أمر الوجوب ،ويتناوؿ
أيضا أمر الندب ،نعم يا شيخ ..أحسن اهلل إليك..
الفرق بين العلو واالستعالء
وصيغتو الدالة عليو افعل٨ ،تو اضرب..
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بعض العلماء -رٛتهم اهلل -يقيدوف ،يقولوف :ال بد أف يكوف على طريق العلو ،وبعضهم يقولوف :على
سبيل العلو ،وبعضهم يقوؿ :على سبيل االستعبلء ،وبعضهم يقوؿ :ال ٭تتاج يعٍت :ال يقاؿ :على سبيل
العلو ،وال على سبيل االستعبلء.
ما الفرؽ بُت العلو واالستعبلء؟ نعم ..نعم يا شيخ..
ىو طلب العلو ،يعٍت تكوف صيغتو صيغة استعبلء ،يعٍت كقوؿ مثبل التلميذ للمدرس :افعل كذا ،ىل
نسميو علوا وال نسميو استعبلء ،نسميو استعبلء لكن قوؿ ا١تدرس للتلميذ :افعل كذا ،نسميو على سبيل
العلو ،فيقولوف :االستعبلء ىو ادعاء العلو ،يعٍت سواء كاف العلو حقيقة أو ادعاء ،سواء كاف العلو حقيقة
أو ادعاء ،أما إذا قلنا على سبيل العلو فمعناىا ال بد أف يكوف العلو حقيقة ،فإذًا إذا قلنا على سبيل
االستعبلء يتناوؿ ما كاف حقيقة وما كاف ادعاء ،وإذا قلنا على سبيل العلو ال يتناوؿ إال ما كاف حقيقة،
وأكثر األصوليُت على أنو ال ٭تتاج ُب التعريف ،فمجرد أنو جاء بصيغة األمر ففي ىذه اٟتاؿ يسمى أمرا،
وال ٨تتاج إىل كلمة علو وال كلمة استعبلء .نعم يا شيخ..
صيغة األمر
وصيغتو الدالة عليو (افعل) ٨تو اضرب وأكرـ واشرب ،وىي عند اإلطبلؽ والتجرد عن القرينة الصارفة
عن طلب الفعل ُٖت َمل عليو ،أي على الوجوب٨ ،تو



 )ٔ(   إال ما دؿ الدليل على أف ا١تراد

منو الندب أو اإلباحة ،فيحمل عليو ،أي على الندب أو اإلباحة.
ىذا الكبلـ على صيغة األمر ،وىو أمر مهمٖ ،تديد صيغة األمر ،صيغة األمر األساسية ا١تشهورة ىي
كلمة (افعل) ،أقم الصبلةِ ،أد الزكاة ،صم رمضاف ،حج بيت اهلل ،اخش  ،اصدؽ ،ىذه صيغة األمر
األساسية ،وأيضا ا١تضارع ا١تقروف ببلـ األمر ،ا١تؤلف ما ذكرىا ا١تؤلف ،وىي أساسية ،ا١تضارع ا١تقروف ببلـ
األمر

       

(ٕ)

        

 - 1سورة األنعام آية .72 :
 - 2سورة البقرة آية .185 :
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 )ٔ(  كلها مضارع مقروف ببلـ األمر  ،من مس ذكره فليتوضأ  من ناـ فليتوضأ ،كلها مضارع
مقروف ببلـ األمر ،وىي كثَتة جدا ُب اآليات واألحاديث ،فتفيد األمر.
أيضا ا١تصدر النائب عن فعل األمر مثل



 )ٕ(   وأيضا اسم ا١تصدر مثل صو أو عليك

نفسك ،أو عليك نفسك ،أو عليك ٔتعٌت الزـ ،وصو ٔتعٌت اسكت ،فهذه صيغ األمر األربعة ،أما ما يذكره
البعض مثبل من أف صيغ األمر كلمة حكم وأوجب وفرض ،وحىت صيغة أمر ال تدخل معنا ،ما فهي داخلة
معنا ،وإف كانت تفيد الوجوب ،تفيد الوجوب ،لكن كبلمنا ُب صيغ األمر ،وما يشًتكاف -يعٍت -كل ما
يفيد الوجوب.
(إف اهلل فرض عليكم الصياـ) ،يفيد الوجوب لكن ىل ىي صيغة أمر معروفة؟ ال ليست صيغة أمر،
صيغة األمر ىي افعل وليفعل ،وىذا مهم جدا يا إخواف١ ،تاذا؟ ألنو حينما يأٌب معنا ُب ا١تسألة األمر بعد
اٟتظر ،يقوؿ العلماء :األمر بعد اٟتظر فيها خبلؼ ،وعلى قوؿ اٞتمهور أنو يفيد اإلباحة مثل:

 

 )ٖ(    لو قاؿ الشارع :وإذا حللتم فيجب عليكم االصطياد ،ٮتتلف اٟتكم ولبل ما ٮتتلف؟
ٮتتلف اٟتكم ،ٮتتلف كثَتا ،ولو قاؿ :وإذا حللتم فقد فرضت عليكم االصطياد ،ٮتتلف اٟتكم.
ًإذا معناىا أف مقصود أىل األصوؿ حينما يقولوف صيغة األمر يقصدوف هبا فقط افعل أو ليفعل ،أو
الصيغتُت األخريُت اللي ٫تا صو وكلمة فضرب الرقاب ،أما صيغة َح َكم وأوجب وفرض وإف كانت تفيد
الوجوب ال شك ُب ىذا ،لكن يقولوف :ليست ىي ا١تقصودة حينما نقوؿ صيغة األمر؛ ألننا سنفرع عليها
مسائل خبلؼ قد ال تأٌب معنا ،قد ال ينطبق عليها ا٠تبلؼ .نعم يا شيخ ..وصيغتو..

 - 1سورة الحج آية .29 :
 - 2سورة محمد آية .4 :
 - 3سورة المائدة آية .2 :
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صرف األمر عن الوجوب إلى الندب
وصيغتو الدالة عليو افعل ٨تو اضرب وأكرـ واشرب ،وىي عند اإلطبلؽ والتجرد عن القرينة الصارفة عن
طلب الفعل ُٖتمل عليو ،أي على الوجوب ٨تو:

   

(ٔ)

إال ما دؿ الدليل على أف ا١تراد

منو الندب أو اإلباحة ،فيحمل عليو ،أي على الندب أو اإلباحة ،مثاؿ الندب:
   

(ٕ)

ومثاؿ اإلباحة:

     

(ٖ)

   

وقد أٚتعوا على عدـ وجوب الكتابة

واالصطياد.
نعم ..ىذه أمثلة ١تا قُصد باألمر الوجوب وما قصد بو الندب ،أقيموا الصبلة وآتوا الزكاة ،ىذا قُصد بو
الوجوب ،لكن صلوا قبل ا١تغرب ،صلوا قبل ا١تغربٍ ،ب قاؿ١ :تن شاء ،ىذا ندب ،من قبيل االستحباب،
      

(ٗ)



قالوا :ىذا للندب؛ ألف القرينة أف اإلنساف حر ُب التربع ٔتالو ،وأٚتعوا

على أهنا ال ٕتب ا١تكاتبة ،ا١تكاتبة ىي العقد بُت الرقيق وبُت سيده.
وقولو تعاىل:



 )٘(     أيضا با إلٚتاع أنو يقصد اإلباحة ،نعم ..وكما ذكر ا١تؤلف

القوؿ الصحيح على أف صيغة األمر إذا جاءت مطلقة فإهنا ٖتمل على الوجوب ،صيغة األمر إذا جاءت
مطلقة ٖتمل على الوجوب ،وىناؾ من يقوؿٖ :تمل على الندب ،لكن ال ،الصحيح أهنا ٖتمل على
الوجوب ..نعم يا شيخ ..أحسن اهلل إليك …

 - 1سورة البقرة آية .43 :
 - 2سورة النور آية .33 :
 - 3سورة المائدة آية .2 :
 - 4سورة النور آية .33 :
 - 5سورة المائدة آية .2 :
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وال يقتضي التكرار على الصحيح؛ ألف ما قصد بو من ٖتصيل ا١تأمور بو يتحقق ُب ا١ترة الواحدة،
دؿ الدليل على قصد التكرار ،فيعمل بو ،كاألمر بالصلوات
واألصل براءة الذمة ٦تا زاد عليها إال إذا ّ
ا٠تمس ،واألمر بصوـ رمضاف ،ومقابل ….
ىذه مسألة مشهورة ،األمر يقتضي التكرار أو ال ،وخبلصة ىذه ا١تسألة ىم يصوغوهنا دائما تضبط
دائما ُب األمر ا١تطلق الذي مل يُقيد بشيء ،األمر ا١تطلق تضبط فيو ا١تسألة ىذه ،أما مسألة الصلوات
ا٠تمس فهذا أمر ضبط بسبب ،الصلوات ا٠تمس أو شهر رمضاف يقوؿ :ىذه غَت داخلة معنا ُب موض
النزاع ،إ٪تا كبلمنا إذا جاء من الشارع أمر مطلق ىل يقتضي التكرار؟ ٔتعٌت أف ا١تكلف ال بد أف يكرر ىذا
العمل حىت يأتيو أمر من الشارع يقوؿ توقف أو يكتفي بالفعل مرة واحدة؟ فلو قاؿ :الشارع مثبل ،لو -
يعٍت -على سبيل ا١تثاؿ لو قاؿ :تصدؽ ،جاء ا١تكلف وقاؿ لو :تصدؽ ،ما الذي تربأ بو ذمتو؟ يتصدؽ مرة
واحدة ولبل يظل يتصدؽ ويتصدؽ؟
كما سبق وقلنا لكم :ا١تسألة مقرونة ُب األمر ا١تطلق ،أما ا١تربوط بسبب كالصلوات ا٠تمس وشهر
رمضاف ال ،يقوؿ ىذه تتكرر ،لكن كبلمنا إذا جاء أمر مطلق ،فعلى رأي ا١تؤلف يقوؿ ال  +التكرار يقوؿ:
ألف كلمة تصدؽ ا١تقصود هبا إ٬تاد الصدقة ،ويقولوف :ا١تقصود هبا إ٬تاد ا١تعية ،وىذه تؤدى مرة واحدة ،إذا
أدى مرة واحد فقد -يعٍت -أوجب الشيء ا١تطلوب منو ،فربئت ذمتو ،وال يلزمو أف يكرر؛ ألنو تربأ ذمتو
ٔترة واحدة ،بل إف بعض األصوليُت يقولوف :إف ا١ترة الواحدة ليست من الزـ األمر ،بل ىي من ضروراتو،
ليست من مدلوؿ األمر ،بل ىي من ضروراتو ،ليست من مدلوؿ األمر ،بل ىي من ضروراتو ،يقولوف :إف
الشارع أمر بالصدقة ،و١تا كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من مرة أصبحت ا١ترة من ضروراتو ،نعم ،ومقابل
الصحيح ..ومقابل الصحيح..
ومقابل الصحيح أنو يقتضي التكرار ،فيستوعب ا١تأمور..
الحظوا معي ،ومقابل الصحيح أنو يقتضي التكرار ،إذا كاف ىذا التكرار ماذا يلزـ ا١تكلف؟ قاؿ :ال بد
أف يستوعب ا١تأمور ا١تطلوب طوؿ عمره ما أمكنو ..نعم..
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أمد المأمور بو
ومقابل الصحيح أنو يقتضي التكرار ،ويستوعب ا١تأمور با١تطلوب ،فيستوعب ا١تأمور با١تطلوب ما ٯتكنو
من ٘تاـ العمر ،نعم ،حيث ال بياف ألمد ا١تأمور بو؛ النتفاء مرجح بعضو على بعض.
نعم ،يقوؿ :إف الشارع إذا قاؿ مثبل على القوؿ الثاين أنو ُب التكرار أنو إذا قاؿ مثبل :تصدؽ أو صلي،
يقوؿ :ال بد أف يستوعب -يعٍت -زماف العمر ما أمكنو ،فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوـ ،يعٍت ذكره
ا١تؤلف ،قاؿ :ما أمكنو حىت يقوؿ :فبل تربأ ذمتو إال هبذا.
ىذه ا١تسألة حقيقة يا إخواف من أفضل مسائل األمر ،لكنها ليس ٢تا ٙترة ،يعٍت ليس ٢تا ٙترة تذكر؛ ألف
أغلب األوامر مقيدة كالصلوات ا٠تمس ،اٟتج فرض مرة واحدة ،فما ىنا أمر مطلق ىكذا ،مل يطلق بسبب
ومل يقيد بوقت ،ما ىنا ،أذكر أنا أف بعضهم فرض مسألة إجابة ا١تؤذف  ،إذا ٝتعتم ا١تؤذف فقولوا مثلما
يقوؿ



ىل يكرر اإلنساف إذا ٝت مؤذنا آخر؟ يعٍت قاؿ :إف ىذه ا١تسألة تنبٍت على ىذا ،لكن عند

التحقيق ما تنبٍت ىذه ا١تسألة؛ ألهنا ضبطت إذا ٝتعت مؤذنا آخر وأمكنك أف ٕتيبو ٕتيبو ،فليست داخلة
ُب يعٍتُ :ب ليس ىذا أمر مطلق ،بل ىذا أمر مكرر ،يعٍت إذا ٝتعت ا١تؤذف فقل مثلما يقوؿ ،فإذا انتهى
وٝتعت مؤذنا آخر أيضا أنت صدؽ عليك ،وٖتقق أنك تسم مؤذنا آخر اآلف فبل بد أف ٕتيب ،يعٍت
يشرع لك أف ٕتيب ..نعم يا شيخ..
ىل األمر يقتضي الفورية
وال يقتضي الفور؛ ألف الغرض منو إ٬تاد الفعل من غَت اختصاص بالزماف األوؿ دوف الزماف الثاين..
ولو الحظتم -أيها اإلخوة -يعٍت ا١تسألة ىذه واليت قبلها اٞتويٍت -رٛتو اهلل -كأنو -يعٍت -يقوؿ :إف
ا١تقصود من األمر ىو إ٬تاد ا١تعية ،وإ٬تاد ىذا الشيء ،ىذا ا١تقصود منو ،ما زاد عليو من كونو مثبل على
الفور ،أو كونو على التكرار ،ىذا أمر آخر ال يؤخذ منو مطلق األمر ،ىذا أمر آخر ال يفهم من مطلق
األمر ،ال بد من دليل آخر ،فإذا ما أتى دليل أمر مطلق يقتصر على ما دؿ عليو األمر ،األمر قاؿ لك:
افعل ىذا الشيء ،الشارع قاؿ :ا فعل ىذا الشيء معناه ما يلزمك أف تكوف فورا ،على الفور؛ ألنو كونو على
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الفور معناه زيادة على مدلوؿ األمر ،ىذا رأي اٞتويٍت -رٛتو اهلل -وإف كاف الصواب أنو على الفور ،نعم..
نعم من أوؿ يا شيخ ..وال يقتضي الفور..
وال يقتضي الفور؛ ألف الغرض منو إ٬تاد الفعل..
الحظوا التعليل ،قاؿ :ألف الغرض منو ،يعٍت من األمر نعم..
ألف الغرض منو إ٬تاد الفعل من غَت اختصاص بالزماف األوؿ دوف الزماف الثاين..
نعم ا١تقصود من الزماف األوؿ الذي عقب األمر ،والزماف الثاين ما بعده ،نعم يا شيخ..
وقيل :يقتضي الفور ،وعلى ذلك بٍُت قوؿ من قاؿ :يقتضي التكرار..

نعم ..ىذا ىو الراجح القوؿ الثاين على أنو يقتضي الفور ،ىذا ىو الراجح ،واألدلة واألحاديث كثَتة
كما ُب قولو تعاىل:

       

اٟتديبية١  :تا غضب النيب 

(ٔ)



 )ٕ(    وُب أيضا صلح

١تا قاؿ ألصحابو :حلوا من إحرامكم ،فما قاـ أحد ،فدخل على أـ

سلمة -رضي اهلل عنها -وىو غضباف ،فقالت :وما الذي أغضبك ،أغضبو اهلل؟ قاؿ :وما يل ال أغضب،
وأنا آمر باألمر وال أُتّب  فكأنو يعٍت :أنو كاف ينبغي على الصحابة ٬تب عليهم -رضي اهلل عنهم -أهنم
إذا أمرىم على الفور ،أما لو كاف على الًتاخي مثبل لكاف يعٍت األمر واضح ،فدؿ على أف مدلوؿ األمر
ومقتضاه أنو على الفور.
ٍب أيضا دليل آخر ،وىو أف اإلنساف ال يأمن على نفسو من سبلمة العاقبة ،يعٍت :ال يأمن على نفسو
أف تكوف عاقبتو سليمة ،قد يكوف اآلف صحيحا معاَب لكن ال يأمن أنو فيما بعد يكوف صحيحا معاَب
قادر على امتثاؿ األوامر الشرعية ،فا١تبادرة ىي الواجبة ا١تتعينة ،و٢تذا الراجح أنو على الفور ،نعم ،وقيل:
يقتضي الفور..
وقيل :يقتضي الفور ،وعلى ذلك بٍُت قوؿ من قاؿ :يقتضي التكرار..
 - 1سورة آل عمران آية .133 :
 - 2سورة البقرة آية .148 :
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يعٍت ىذه إشارة إىل أف يلزـ على القوؿ بالتكرار يلزـ عليو الفور ،يعٍت :من قاؿ بالتكرار فبلزـ قولو أنو
يقوؿ بالفورية ،أما من يقوؿ بالفورية فبل يلزـ ،يقوؿ التكرار ،نعم..
ىل األمر يقتضي الترامي
واألمر بإ٬تاد الفعل أمر بو ؤتا ال يتم..
الشافعية -رٛتهم اهلل -ا١تشهور عندىم على أف الفور األمر ا١تطلق يقتضي ،يعٍت ال يقتضي الفور ،بل
ىو عندىم ٬توز فيو الًتاخي ،وىذا ال بد من التنبيو على أمر يا إخواف ،بعض أىل األصوؿ يعنونوف ٢تذه
ا١تسألة يقولوف :ىل يقتضي الفور ،أو يقتضي الًتاخي ،ىل يقتضي الفور ،أو يقتضي الًتاخي؟ ىل العنواف
صحيح؟ غَت صحيح١ ،تاذا؟ ألف م ا أحد يقوؿ :إنو يقتضي الًتاخي ،إذا قلنا :بأنو يقتضي الًتاخي معناه
أنو ٬تب الًتاخي ،معناه لو فعلتو ُب األوؿ ما صح ،خالفت مقتضى األمر ،ال ،بل العبارة األسلم أف نقوؿ:
ىل يقتضي الفور أو ٬توز فيو الًتاخي؟ ىذه ىي العبارة الصحيحة.
الشافعية -رٛتهم اهلل -ا١تشهور ع ندىم على أنو ٬توز فيو الًتاخي ،وبنوا عليو مسألة جواز تأخَت اٟتج،
فيقولوف :إف اٟتج ليس على الفور ،بل ىو على الًتاخي ،فرض ُب العمر كلو ،لكن الصحيح أف اٟتج على
الفور.
فيقولوف :إف اٟتج ليس على الفور ،بل ىو على الًتاخي ،فرض ُب العمر كلو ،لكن الصحيح أف اٟتج
على الفور ،أخذ بناءً على ىذه القاعدة.

اٟتنفية أيضا -رٛتهم اهلل -ا١تشهور عندىم على أف مطلق األمر ،أو أف األمر ا١تطلق أنو يقتضي أنو

٬توز فيو الًتاخي ،لكن ُب مسألة الزكاة قالوا :الُ ،ب مسألة الزكاة ال بد من إخراجها فورا ،قالوا١ :تاذا؟
قالوا :ألف حاجة الفقَت ناجزة ،وإف كاف األصل عندنا -يقوؿ اٟتنفية رٛتهم اهلل :-واألصل عندنا على أف
الزكاة إخراجها على الًتاخي ،ليست زكاة الفطر ،بل زكاة ا١تاؿ ،إخراجها على الًتاخي ،لكن ١تا كانت
حاجة الفقَت ناجزة خالفنا ىذا األصل ،فقلنا :إهنا على الفور ،نعم يا شيخ..
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مسألة مقدمة الواجب
واألمر بإ٬تاد الفعل أمر بو ؤتا ال يتم الفعل إال بو ،كاألمر بالصبلة أمر بالطهارة ا١تؤدية إليها؛ فإف
الصبلة ال تصح بدوف الطهارة.
ىذه مسألة مشهورة عند األصوليُت ،وىي مسألة يسموهنا مقدمة الواجب ،أو ما ال يتم الواجب إال بو
فهو واجب ،وٖتقيق القوؿ فيها نقوؿ :ما ال يتم الوجوب إال بو فليس بواجب ،ما ال يتم الوجوب إال بو
فليس بواجب ،وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب ،وفرؽ بُت العبارتُت ،ما ال يتم الوجوب إال بو
كحضور األربعُت ،على من يقوؿ باشًتاط األربعُت ُب صبلة اٞتمعة ،وكزواؿ الشمس وكبلوغ النصاب وما
إىل ذلك؛ ألنو ما ًب الوجوب ،ما ال يتم الوجوب إال بو ليس بواجب.
لكن ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب ،كغسل جزء من الرأس ُب الوضوء ،وإمساؾ جزء من الليل،
وأيضا السعي لصبلة اٞتمعة ولصبلة اٞتماعة ،إنك ٘تشي؛ ألنو قد يقوؿ اإلنساف مثبل :أنا ما يلزمٍت أنا ما
أمرت با١تشي ،أنا أ مرت بالصبلة ،ىكذا يصلوف عندي ولبل ال؟ نقوؿ :ال ،ما ٬توز لك ىذا الكبلـ ،ألف
األمر بصبلة اٞتمعة أمر بالسعي إليها؛ ألف ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب ،نعم يا شيخ..
مقتضى فعل المأمور بو

وإذا فُعِل بالبناء للمفعوؿ ،أي ا١تأمور بو ،ٮترج ا١تأمور عن العهدة ،أي عهدة األمر ،ويتصف الفعل
باإلجزاء.
يقوؿ :إف ا١تكلف إذا فعل -يعٍت -ما أمره بو الشارع على وفق ما أمر بو الشارع فإنو تربأ ذمتو ،وقد
 ،+قالوا :وإذا فُعِل بالبناء للمفعوؿ يعٍت :أي ا١تأمور بو كالصبلة أو الزكاة أو الصياـُ ،ب ىذه اٟتاؿ يعٍت:

ٮترج ا١تأمور عن العهدة جملرد فعلو ،وتربأ ذمتو هبذا ويكوف أدى ما عليو ،أما إذا -يعٍت -أداىا على غَت ما
طلبو الشارع ،فبل تربأ ذمتو هبذا.
نعم يا شيخ.

ٔٛ

احمللي على الورقات

دمول الساىي والصبي والمجنون في الخطاب الشرعي
الذي يدخل ُب األمر والنهي وما ال يدخل ،ىذه ترٚتة ،يدخل ُب خطاب اهلل -تعاىل -ا١تؤمنوف،
وسيأٌب الكبلـ ُب الكفار ،نعم ،والساىي والصيب واجملنوف ،فهم داخلُت ُب ا٠تطاب؛ النتفاء التكليف
عنهم.
فهم غَت داخلُت ،غَت داخلُت ،الصيب واجملنوف غَت داخلُت ُب ا٠تطاب ،عندؾ داخلوف؟ داخلُت ،غَت
داخلُت ،والصيب واجملنوف غَت داخلُت..
أمر الساىي بعد ذىاب السهو عنو بجبر ملل السهو
والساىي والصيب واجملنوف فهم غَت داخلُت ُب ا٠تطاب؛ النتفاء التكليف عنهم ،ويؤمر الساىي بعد
ذىاب السهو عنو ّترب خلل السهو ،كقضاء ما فاتو من الصبلة ،وضماف ما أتلفو من ا١تاؿ.
ىذا الكبلـ على التكليف ،والتكليف ُب اللغة :ىو إلزاـ ما فيو كلفة ،التكليف ُب اللغة :إلزاـ ما فيو
كلفة ،وُب اصطبلح االصطبلح ىو ا٠تطاب بأمر أو هني ،ىو ا٠تطاب بأمر أو هني ،ىذا ىو التكليف،
فقاؿ :من يدخل ُب خطاب التكليف ومن ال يدخل؟ فقاؿ :يدخل ا١تكلف ا١تسلم البالغ العاقل ،ىذا
يدخل ُب خطاب التكليف قطعا ،سواء كاف رجبل أو امرأة ،فهو مكلف ،وشرط التكليف ،ما ىو شرط
التكليف؟ العقل وفهم ا٠تطاب ،العقل وفهم ا٠تطاب ،ىذا ىو شرط التكليف ،فإذا كاف عاقبل ويفهم
ا٠تطاب ،قالوا العقل حىت -يعٍت -ٮترج اجملنوف ،وفهم ا٠تطاب الصيب ا١تميز ،ىو يفهم ا٠تطاب ،لكن ليس
عاقبل ،فبل بد من العقل وفهم ا٠تطاب ،فهذا شرط التكليف.
ٍب قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل :-الساىي والصيب واجملنوف أهنم غَت مكلفُت ،فالساىي ُب حاؿ سهوه ،لكنو
إذا انتهى سهوه يطالب ٔتا ترؾ ُب حاؿ السهو ،لكن ُب حاؿ السهو فهو غَت مكلف ،فهو مرفوع عنو اإلٍب
ُب حاؿ السهو ،نعم ..ويؤمر الساىي..
ويؤمر الساىي بعد ذ ىاب السهو عنو ّترب خلل السهو ،كقضاء ما فاتو من الصبلة ،وضماف ما أتلفو
من ا١تاؿ..
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نعم ،طيب وجوب الزكاة وضماف ا١تتلفات ُب الصيب واجملنوف ،ما علة ذلك؟ يعٍت :الصيب واجملنوف ٕتب
ُب ما٢تم الزكاة ،م أننا نقوؿ :إهنم غَت مكلفُت.
نعم يا شيخ ..نعم .أحسنت بارؾ اهلل فيك ،ألف ذلك من باب خطاب الوض  ،يعٍت :وجوب الزكاة
وضماف اإلتبلفات من باب خطاب الوض  ،ليس من باب خطاب التكليف ولبل ىو غَت مكلف ،فلما
كاف من خطاب الوض لزمهم إخراج الزكاة ،ولزمهم ضماف ما أتلفوه.
بقي معنا اإلشارة ،ما الفرؽ بُت الناسي والساىي؟
قالوا :الفرؽ بُت الناسي والساىي :أف الناسي يتذكر إذا ذكرتو ،والساىي ال يتذكر ،يقوؿ الناسي :إذا
ذكرتو ال يتذكر ،ىذا الفرؽ بينهما.
ذكرتو يتذكر ،والساىي إذا ّ
بقي معنا اإلشارة إىل قاعدة ذكرىا العلماء ُب مسألة النسياف ،وىي أف النسياف عذر ُب ا١تنهيات دوف
ا١تأمورات ،النسياف عذر ُب ا١تنهيات دوف ا١تأمورات ،فلو أف إنسانا مثبل غطى رأسو وىو ٤ترـ ناسيا ،ىذا
مأمور بو ولبل منهي عنو؟ منهي عنو .ىل يعذر؟ نعم يعذر .إنساف مثبل تطيب ناسيا وىو ٤ترـ ،فيعذر،
لكن إنساف ترؾ غسل يده أو رجلو مثبل ُب الوضوء؟ يعيده ،ما ينف  ،إنساف ترؾ ركعة ُب الصبلة ما ينف ،
يعيده فيقولوف :إف النسياف عذر ُب ا١تنهيات دوف ا١تأمورات ،فإذا ارتكب الناس منهيا عنو نسيانا يعذر ،إذا
ارتكب ،إذا ترؾ مأمورا نسيانا ال يعذر.
لكن بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -إىل مسألة الصياـ ،جاء ُب حديث أيب ىريرة   من أكل
أو شرب ناسيا فليتم صومو؛ فإ٪تا أطعمو اهلل وسقاه



الصياـ حقيقتو ،ىل ىو فعل مأمور أو ترؾ منهي؟
حقيقة الصياـ ،ىل ىو فعل مأمور وإال ترؾ منهي؟ نعم يا شيخ ..ترؾ منهي ،يعٍت ترؾ األكل والشرب
وشهوة الفرج ،يعٍت لو قلت ،يعٍت تريد أف تقوؿ :إف ما داـ إنو ترؾ منهي فهنا متفق م القاعدة ،ويكوف
النسياف عذر ُب ا١تنهيات ،ىا ..ما رأينا ..بعيد أنت يا شيخ ،لكن نسم ما ػ نعم ػ الصياـ فعل مأمور:
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 )ٔ(       يعٍت :أنو طُلب من ا١تكلف الصياـ ،يعٍت أمر بالصياـ ،وُب
اٟتديث اآلخر  :يدع طعامو وشرابو من أجلي  فاٟتديث  :يدع طعامو  يعٍت :يًتؾ ،فكأف
اٟتديث يفهم منو أنو ترؾ منهي ،واآلية يفهم منها أنو فعل مأمور ،واضح يا إخواف؟
فإذا إذا قلنا بأف الصياـ أنو ترؾ منهي معناه متفق م القاعدة ،أف النسياف عذر ُب ا١تنهيات دوف
ا١تأمورات ،لكن يشكل على ىذا أ مر آخر أيها األخوة ،وىو أف كل ما كاف من باب ا١تنهيات وترؾ
شرط ٢تا النية ،فإذا قلنا بأف الصياـ أنو
ا١تنهيات ال يشًتط معو النية ،و٢تذا يقوؿ العلماء :قاعدة الًتوؾ ال تُ َ

من باب ترؾ ا١تنهي الزـ ىذا القوؿ أنو ال تُشًتط لو النية ،م أف اٟتديث صحيح  :ال صياـ ١تن مل...

 اٟتديث واضح  :ال صياـ ١تن مل يبيت الصياـ من الليل



فكل ما تشًتط لو النية فهو مأمور بو ،وكل ما ال تشًتط لو النية فهو منهي عنو ،كإزالة النجاسة ،إزالة
النجاسة تشًتط ٢تا النية؟ ال ،ترؾ منهي ،إذا كيف نقوؿ ُب ىذا؟ لعل الصواب واألقرب أف نقوؿ :إف
الصياـ حقيقتو أنو فعل مأمور ،الصياـ حقيقتو فعل مأمور بدليل اشًتاط النية لو ،بل كونو يعذر فيو الناس
نقوؿ :نعم ،يعذر فيو الناس ،ىذا استثناء من القاعدة ٟتديث أيب ىريرة؛ ألف جاء اٟتديث النص  :من
أكل أو شرب ناسيا فليتم صومو  فنأخذ بو ،واٟتديث ىو فعل مأمور ،يعٍت مقتضى القاعدة أف الصائم
ما يعذر ،مقتضى القاعدة ،وهبذا أخذ ا١تالكية رٛتهم اهلل ،اإلماـ مالك -رٛتو اهلل -يرى أف من أكل أو
شرب ناسيا فإنو يقضي ،يرى أنو يقضي ،وال يأخذ ْتديث أيب ىريرة ُب ىذا ا١توضوع ،ويفسروف  فليتم
صومو ،فإ٪تا أطعمو اهلل وسقاه  لرف اإلٍب ،يقولوف :ىذا لرف اإلٍب ،فليتم صومو رف اإلٍب ،لكن ال بد
من القضاء ،لكن جاء ُب رواية الدارقطٍت  :وال قضاء عليو  والرواية صحيحة ،وال قضاء عليو.
فإذا يعٍت خبلصة القوؿ ُب ىذا أف الصياـ من باب ا١تأمورات ،وأف الناسي يعذر فيو ،وال يلزمو قضاء
ً
أخذا ْتديث أيب ىريرة ،وأف القاعدة ىذه ا١تسألة مستثناة من القاعدة ا١تشهورة.

 - 1سورة البقرة آية .183 :
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بقي معنا اإلشارة أيها األخوة إىل ما يتعلق بالصيب ،إىل أذاف الصيب ،ما حكم أذاف الصيب؟ ىل يصح؟
يعٍت ٬تزئ أذانو ،ولبل ال ٬تزئ؟ ولبل ال بد أف يكوف ا١تؤذف بالغا عاقبل؟
ُب ا١تسألة خبلؼ بُت أىل العلم ،وىل األ ذاف من باب الشهادة ،أو ليس من باب الشهادة؟ يعٍت
الشهادة بدخوؿ الوقت ،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -توسط ُب األمر فقاؿ :إف كاف القرية أو
عبارتو "ا١تصر" ليس فيها إال مسجد واحد ،ىو الذي تقتدي بو القرية ،فهذا ال ٬توز يباشره إال بالغ ،وإف
كاف ا١تصر فيو مؤذنوف ،وىذا مؤذف يعٍت ليس الذي يتأذف بفرض كفاية ،إذا أداه غَته سقط بغَته ،فهذا
٬توز أف يباشره الصيب .نعم يا شيخ … أحسن اهلل إليك..
الكفار مخاطبون بفروع الشرائع
والكفار ٥تاطبوف بفروع الشرائ ؤتا ال تصح إال بو ،وىو اإلسبلـ؛ لقولو تعاىل حكاية عن الكفار:
           

(ٔ)



 -نعم  ..-وفائدة خطاهبم هبا عقاهبم

عليها؛ إذ ال تصح منهم حاؿ الكفر؛ لتوقفها على النية ا١تتوقفة على اإلسبلـ ،وال يؤاخذوف هبا بعد
اإلسبلـ ترغيبا فيو.
نعم ،ىذه مسألة خبلفية بُت أ ىل العلم ،مسألة ىل الكفار ٮتاطبوف بفروع الشريعة؟ طبعا الكفار
٥تاطبوف بأصل اإلٯتاف ،ال شك فيها ،بأصوؿ اإلٯتاف أهنم ٥تاطبوف ببل شك ،فهم -يعٍت -مطالب منهم
اإلٯتاف ومطلوب منهم اإلٯتاف ،والدخوؿ ُب اإلسبلـ ،ىذا ما فيو شك ُب ىذا ،لكن ىل ىم أيضا ُب حاؿ
كفرىم مطالب وف بالصبلة والزكاة والصياـ واجتناب الزنا والسرقة والقتل وشرب ا٠تمر ،يعٍت فروع الشريعة أو
غَت مطالبُت هبا؟ مسألة خبلفية فيها ثبلثة أقواؿ ُب ا١تسألة:
القوؿ األوؿ :أهنم مطالبوف هبا.
القوؿ الثاين :أهنم غَت مطالبُت هبا.
القوؿ الثالث :مطالبوف بالنواىي دوف األوامر.
 - 1سورة المدثر آية .43-42 :
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فيجب عليهم االمتناع عن السرقة وشرب ا٠تمر؛ ألف ال تشًتط ٢تا النية ،لكن ال ٬تب عليهم األوامر
اليت ىو الصبلة والزكاة؛ ألهنا ال بد فيها من النية وىي ال تصح منهم.
ًإذا فيو ثبلثة أقواؿ ُب ا١تسألة ،وابن اٟتاجب -رٛتو اهلل١ -تا صاغ ا١تسألة قاؿ :وُب تكليف الكفار
بفروع الشريعة ثالثها ُب النواىي دوف األوامر ،ثالثها ُب النواىي دوف األوامر ،يعٍت :القوؿ األوؿ :غَت
مكلفُت مطلقا ،القوؿ الثاين :مكلفوف مطلقا ،القوؿ الثالث بالتقسيم :مكلفوف بالنواىي؛ ألف ال تشًتط
فيها النية دوف األوامر اليت تشًتط فيها النية ،ولكن لعل الصحيح أهنم ٥تاطبوف هبا بدليل قولو تعاىل:

 

                 

           

(ٔ)

فجعلوا من ضمن -يعٍت -أسباب دخو٢تم النار تركهم الصبلة ،وعدـ إطعاـ الطعاـ ،يعٍت :عدـ إخراج
الزكاة؛ ألهنم مل يكونوا يطعموف ا١تسكُت ،فجعلوىا من أسباب دخو٢تم النار وىي من الفروع ،فهذا دليل
أهنم ٥تاطبوف بفروع الشريعة.
لكن بقي معنا ما فائدة -يعٍت -ىذا ا٠تبلؼ؟ قاؿ العلماء -رٛتهم اهلل :-ليس لو فائدة إال أف الكافر
عذب على الكفر ،ويعذب على ترؾ الصبلة وعلى ترؾ الزكاة ،ويعذب
يُضاعف لو العذاب يوـ القيامة ،فيُ ّ

على ارتكاب ا١تنهيات ،يضاعف العذاب عليو ،و٢تذا قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -ىنا :وفائدة خطاهبم هبا
عقاهبم عليها؛ إذ ال تصح منهم ُب حاؿ الكفر لتوقفها ،يعٍت توقف صحة الفروع ،على النية ا١تتوقفة على
اإلسبلـ ،وىي غَت موجودة لديهم ُب اإلسبلـ ،لكن بعض العلماء ذكر فرعا فقهيا ،وىي مسألة إذا قلنا
بأهنم ٥تاطبوف بفروع الشريعة ،ىل ٬توز بي الطعاـ عليهم مثبل إذا غلب على ظنك أهنم ُ +ب رمضاف؟ إذا
قلنا بأنو ٥تاطب بفروع الشريعة فمعٌت أنو ٬تب عليو الصياـ ،وطبعا ال يصح منو الصياـ ،فمعناىا أنك إذا
بعت عليو شيء معناه بعت عليو شيء أف ال ٬توز لو استعمالو ،بعض العلماء أو تبي عليو مثبل شيء

 - 1سورة المدثر آية .47-42 :

ٛٙ

احمللي على الورقات

ٯتكن أف يستخدـ ُب ٤ترـ ،كأف تبي عليو عنب ويغلب على ظنك أنو سيستخدمو ٜترا ،فما تقوؿ ا٠تمر
حبلؿ عليو؟ ال ،على القوؿ بأنو ٥تاطب بفروع الشريعة أنو ال ٬توز ىذا ،نعم يا شيخ..
األمر بالشيء هي عن ضده
واألمر بالشيء هني عن ضده ،والنهي عن الشيء أمر بضده ،نعم ،فإذا قاؿ لو :اسكن ،كاف ناىيا لو
عن التحرؾ ،أو ال تتحرؾ ،كاف آمرا لو بالسكوف.
ىذه أيضا مسألة ،مسألة األمر بالشيء هني عن ضده ،والنهي عن الشيء أمر بضده ،والصحيح على
أف األمر بالشيء يستلزـ النهي عن ضده ،طبعا ىناؾ من يقوؿ بأف األمر بالشيء ىو عُت النهي عن
ضده ،ىذا القوؿ ال يصح ،فاسد ،أف األمر بالشيء ىو عُت النهي عن ضده ،فكلمة قُ ْم معناىا ىي عُت

ال تقعد ،وكلمة صم ىي عُت ال تفطر ،طبعا ىذا القوؿ مبٍت على ماذا؟ مبٍت على أف الكبلـ ىو الكبلـ

النفسي ،إذا قلنا بأهنا عُت؛ ألهنا فقط ىي طلب شيء معرب عنو ُبق ْم أو معرب عنو ببل تقعد ،فأصلو إذا قلنا

بأهنا عُت أف األمر بالشيء ىو عُت النهي عن ضده معناىا بناءً على الكبلـ النفسي ،لكن الصحيح على

أف األمر بالشيء أنو هني عن ضده من حيث ا١تعٌت ،ال من حيث الصيغة ،أو نقوؿ ىو يستلزـ النهي عن

ضده ،واألصح أيضا أف نقوؿ :يستلزـ النهي عن أضداده ،األمر بالشيء يستلزـ النهي عن أضداده ،والنهي
عن الشيء أمر يستلزـ األمر بأحد أضداده ،يستلزـ األمر بأحد أضداده.
بعض العلماء ذكر فرعا على ىذه القاعدة ،قاؿ :لو قاؿ إنساف لزوجتو مثبل :إف خالفت هنيي فأنت
طالقٍ ،ب أمرىا فلم تفعل ،قاؿ ٢تا :إف خالفت هنيي فأنت طالقٍ ،ب أمرىا فلم تفعل ،فإذا قلنا بأف األمر
مر معنا باألمس على أف قواعد
هني عن أحد أضداده معناىا أهنا -يعٍت -خالفت النهي ،لكن كما ّ
األصوؿ ىي موضوعها الدليل الشرعي من حيث ثبوت اٟتكم بو ،فبل تطبق على كبلـ ا١تكلفُت ،لكن
يطبق عليهم ما كاف من قواعد األصوؿ لو عبلقة باللغة ،ىذا يطبّق عليهم ،لكن قواعد األصوؿ ُب ٚتلتها
ال تطبق على كبلـ ا١تكلفُت ،نعم يا شيخ..
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تعريف النهي
والنهي استدعاء أي طلب الًتؾ ،طلب الًتؾ بالقوؿ ٦تن ىو دونو على سبيل الوجوب على وزاف ما
تقدـ ُب حد األمر.
نعم عرؼ النهي فقاؿ :النهي ىو استدعاء الًتؾ بالقوؿ ٦تن ىو دونو ،وقولو على سبيل الوجوب كما
قلنا ُب األمر أنو ال داعي ٢تا ،ىنا أيضا ال داعي ٢تا ،فالنهي سواء إف كاف يراد بو التحرمي أو يراد بو
الكراىة ،ىو يسمى هنيا ،ولو صيغة واحدة وىي ال تفعل ،لو صيغة واحدة وىي ال تفعل ،يقوؿ علماء
األصوؿ :كل مسألة ُب األوامر ٢تا وزاهنا ُب النواىي ،يقوؿ كل مسألة ُب األوامر ٢تا وزاهنا ُب النواىي.
ما ا١تقصود ُب ذلك؟ يقولوف :ا١تقصود بذلك على أف األمر لو صيغة والنهي لو صيغة ،األمر يفيد
الوجوب م احتماؿ الندب ،النهي يفيد التحرمي م احتماؿ الكراىة ،أيضا النهي يدؿ على التكرار ويدؿ
على الفور ،واألمر أيضا فيو ا٠تبلؼ أنو ىل يدؿ على التكرار ،وىل يدؿ على الفور؟ وأيضا األمر ٮترج
ا١تأمور بفعل ا١تأمور بو ،والنهي ٮترج ا١تنهي بًتؾ ا١تنهي عنو ،فكل مسألة من األوامر يقولوف ٢تا وزاهنا من
النواىي ،نعم يا شيخ..
اقتضاء النهي المطلق فساد المنهي عنو
ويدؿ النهي ا١تطلق شرعا على فساد ا١تنهي عنو ُب العبادات ،سواء هني عنها لعينها كصبلة اٟتائض
وصومها ،أو ألمر الزـ ٢تا كصوـ يوـ النحر والصبلة ُب األوقات ا١تكروىة.
نعم الحظوا ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يعٍت جعل ،قاؿ :إف النهي يدؿ أف ويدؿ النهي ا١تطلق ،وا١تراد بالنهي
ا١تطلق الذي مل يقيد ٔتا يدؿ على فس اد ا١تنهي عنو ،مل يقيد هبذا ،إ٪تا هنيا مطلقا قد يدؿ على فساد ا١تنهي
عنو سواء كاف ُب العبادات ،سواء كاف النهي لعينها كصياـ ،كصبلة اٟتائض وصياـ اٟتائض ،فإنو منهي
عنو لعينها فبل تصح منها ،أو ألمر الزـ ٢تا كصياـ يوـ العيد ،يوـ النحر أو عيد الفطر؛ فإف النهي عنو ألمر
الزـ١ ،تا فيو من األعراض عن ضيافة اهلل ،وأيضا أمر آخر يعٍت صياـ اٟتائض عُت ،يعٍت :ىذا الصياـ منهي
عنو ،لكن صياـ يوـ العيد صياـ مكلف وق ُب شيء منهي عنو ،فلهذا أمر الزـ لو ،صياـ مكلف يعٍت:
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الشخص الذي -يعٍت -الذي طرأ عليو ما ىو كونو ُب يوـ العيد ،وىناؾ اللي طرأ عليو ىو كونو من
اٟتائض ،فلهذا كاف يعٍت النهي ىناؾ لعينها وىنا لوصف مبلزـ ،نعم يا شيخ ..أحسن اهلل إليك..
وُب ا١تعامبلت إف رج إىل نفس العقد كما ُب بي اٟتصاة ،أو ألمر داخل فيو كبي ا١تبلقيح أو..
األصل ا١تعامبلت إف رج إىل نفس العقد كما ُب بي اٟتصاة ،طبعا بي اٟتصاة للعلماء عدة تفاسَت
فيو ىو يعٍت إذا قاؿ مثبل أي يعٍت ثوب رميت عليو اٟتصاة فوقعت عليو فهو يعٍت عليك بكذا مثبل ،أو
مثبل يل بكذا ،ىذا بي اٟتصاة ،أو مثبل أنو يعٍت يرمي مثبل حصاة بدوف حيثما  +اٟتصاة فقد بعتك ىذه
األرض مثبل ،بعضهم فسرىا هبذا التفسَت ،وبعضهم قاؿ :بي اٟتصاة ،أنٍت إذا رميت اٟتصاة وأصابت
الثوب فمعناىا أنٍت بعتك ىذا الثوب ،فيكوف رمي اٟتصاة قائما مقاـ الصيغة ،قائم مقاـ الصيغة ،وُب
األوؿ ال ليس قائم مقاـ الصيغة ،أنٍت إذا رميت الثوب ُب عند الثياب مطروحة أو عند اٟتصاة  +مطروحة،
أي ثوب وقعت عليو اٟتصاة فهو عليك بكذا ٓتمسُت لاير أو مائة لاير ،لكن ُب تفسَت ثاف :إذا رميت
اٟتصاة وأصابت الثوب فقد وق البي  ،يعٍت عقد البي .
فتبلحظوف أف ُب ا١تعامبلت إف رج إىل نفس العقد كما ُب بي اٟتصاة ،يعٍت النهي إىل نفس العقد
بي اٟتصاة ،إذا قاؿ مثبل ألنو قائم مقاـ الصيغة على التفسَت الثالث ،قائم مقاـ الصيغة إذا -يعٍت -رميت
اٟتصاة فمعناه أنٍت بعتو ،فنفس العقد ىو ا١تنهي عنو ،أما ُب الثاين بي ا١تبلقيح وىي بي اٟتمل ،يعٍت ُب
بطوف أمهاهتا ،ىذا ا١تعٌت ىو ا١تقصود با١تبلقيح بي اٟتمل بطوف أمهاهتا ،يقوؿ :ألمر داخل فيو ،داخل ُب
ليس العقد العقد ىو اإل٬تاب والقبوؿ ،ومن شروط العقد ا١تتضمن الثمن وا١تبي  ،وىذه ضمن العقد ،ىذه
ىي ضمن العقد ،العقد اللي ىو اإل٬تاب والقبوؿ تاـ ،لكن ىذه ضمن العقد؛ ألف من من ضمن العقد
أربعة أركاف :العاقداف ،والعوض ،وا١تعوض.
فبي ا١تبلقيح يكوف جاء النهي؛ ألنو داخل ُب العقد ،نعم يا شيخ ،وُب ا١تعامبلت..
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وُب ا١تعامبلت إف رج إىل نفس العقد كما ُب بي اٟتصاة ،أو ألمر داخل فيو كبي ا١تبلقيح ،أو ألمر
خارج عنو ،الزـ لو كما ُب بي درىم بدر٫تُت ،نعم ،فإف كاف غَت الزـ لو.
أو ألمر خارج عنو الزـ لو كما ُب بي درىم بدر٫تُت ،اللي ىو الربا ،يقوؿ :العاقداف موجوداف،
والصيغة موجودة سليمة ،والعاقداف أيضا موجوداف ،والثمن وا١تثمن ،إ٪تا جاء ا٠تلل من ماذا؟ من الزيادة،
جاء ا٠تلل من الزيادة ،يقوؿ :و٢تذا يوصف بأف ىذا أمر خارج الزـ لو ،فجاء ا٠تلل من الزيادة ،بعكس
خبلؼ بي ا١تبلقيح ،ال ليس من الزيادة ،بل ىو من ضمن يعٍت ا٠تلل ُب ركن من أركاف العقد ،وبي
اٟتصاة ،ا٠تلل ُب نفس العقد ،نعم ،أو ألمر خارج عنو..
أو ألمر خارج عنو ،الزـ لو كما ُب بي درىم بدر٫تُت ،نعم ،فإف كاف غَت الزـ لو كالوضوء با١تاء
ا١تغصوب مثبل ،نعم ،أو كالبي وقت نداء اٞتمعة ،مل يدؿ على الفساد خبلفا ١تا يفهمو كبلـ ا١تصنف.
فإف كاف غَت الزـ لو كالوضوء با١تاء ا١تغصوب مثبل ،الفرؽ بُت مثبل بي درىم بدر٫تُت وبُت الوضوء ٔتاء
مغصوب ،أف ىناؾ الزـ لو مبلزـ لو اللي ىو الزيادة ،وىنا غَت مبلزـ؛ ألف العلة كونو أتلف ماء الغَت،
فاإلتبلؼ قد يكوف بالوضوء وقد يكوف باإلراقة ،إذا أراؽ ا١تاء أتلفو ،فاإلتبلؼ حاصل سواء كاف بالوضوء
أو باإلراقة أو بغَتىا من أنواع اإلتبلؼ ،يقوؿ :فهنا الوضوء يعٍت :اإلتبلؼ ليس مبلزما للوضوء ،بل قد
٭تصل بالوضوء وبغَته ،وُب أيضا البي وقت النداء ،وقت آذاف اٞتمعة يعٍت :بعد النداء ،يقوؿ :فهذا ١تا فيو
من اإلخبلؿ بالسعي للجمعة ،واإلخبلؿ بالسعي قد يكوف بالبي وقد يكوف بغَت البي  ،لو تشاغل مثبل
وجلس ُب بيتو وما أتى ،فهو أخل بالسعي للجمعة ،فمعناىا أف اإلخبلؿ بالسعي ىل ىو مبلزـ للبي ؟ ال
غَت مبلزـ؛ ألنو قد ٭تصل اإلخبلؿ بغَته ،قد ٭تصل بغَته.
فكما أف إتبلؼ ا١تاء ،إتبلؼ ا١تاء احملرـ يعٍت :قد ٭تصل بالوضوء ،وقد ٭تصل بغَت الوضوء ،فلهذا صار
غَت مبلزـ.
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ىذه ا١تسألة ،مسألة النهي يقتضي الفساد أو غَته ،خبلصة القوؿ فيها :أنو إف عاد النهي إىل ذات إىل
العُت فإنو يكوف فاسدا وباطبل ال يصح ،كصياـ يوـ النحر وصياـ اٟتائض وبي ا٠تمر وبي ا٠تنزير؛ ألف
النهي عاد إىل نفس العُت ،فبل ٬توز.
أما إف عاد إىل وصف ،إف عاد أيضا إىل وصف مبلزـ أيضا يكوف باطبل ،إف عاد إىل وصف مبلزـ
يكوف باطبل ،ىذا قاعدة اٟتنابلة ُب ىذا ،كما مثبل سًت عورتو بثوب حرير ،فإف الصبلة كانت صحيحة،
واٟتنفية -رٛتهم اهلل -يقوؿ :ال ،الصبلة صحيحة ،واٟتنابلة يقولوف :أهنا غَت صحيحة ،من سًت عورتو
بثوب حرير.
أما إذا عاد النهي إىل وصف غَت مبلزـ كالوضوء با١تاء ا١تغصوب ،فهو صحيح م اإلٍب ،أو من صلى
وعليو عمامة حرير ،فأيضا صبلتو صحيحة م اإلٍب؛ ألف سًت الرأس ليس شرطا ُب الصبلة ،سًت الرأس.
فإذف خبلصة القوؿ ُب ا١تسألة :أنو إف عاد النهي إىل عُت الشيء يكوف باطبل ،كبي ا٠تمر وا٠تنزير
وصياـ يوـ العيد وصياـ اٟتائض وغَتىا ،وإف عاد إىل وصف مبلزـ فاٟتنابلة أيضا يقولوف :إنو ال يصح
كمن سًت عورتو بثوب حرير ،وإف عاد إىل وصف غَت مبلزـ فيصح م اإلٍب ،كالصبلة ُب الدار ا١تغصوبة
والوضوء با١تاء ا١تغصوب ،نعم ،والغش ُب ا١تعاملة ،ىذا وصف غَت مبلزـ ،نعم يا شيخ..
المعا ي المختلفة لصيغة األمر
وترد أي توجد صيغة األمر وا١تراد بو أي باألمر اإلباحة كما تقدـ ،أو التهديد ٨تو:
 )ٔ( نعم ،أو التسوية ٨تو:



 )ٕ(     نعم ،أو التكوين ٨تو:



    

.)ٖ(   

ىذه من معاين صيغة األمر ،وىي -يعٍت -ليس ٢تا تعلق كبَت بعلم األصوؿ ،إ٪تا األصوليوف -رٛتهم
اهلل -يرددوهنا استطرادا ،وقد أورد الغزايل -رٛتو اهلل١ -تعاين األمر ٜتسة عشر معٌتٍ ،ب أورد ابن السبكي
 - 1سورة فصمت آية .41 :
 - 2سورة الطور آية .16 :
 - 3سورة البقرة آية .65 :
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ستا وعشرين معٌت لصيغ األمرٍ ،ب أورد ابن النجار الفتوحي -صاحب شرح الكوكب ا١تنَت -ستا ٜتس
وثبلثُت معٌت لصيغ األمر.
الغزايل -رٛتو اهلل١ -تا أورد ٜتسة عشر ،قاؿ :إف أغلبها -يعٍت -متكلف ،وإ٪تا ذكروىا لول أىل
األصوؿ بالتقسيم ،فهي ليس ٢تا يعٍت كبَت فائدة وتعلق بعلم األصوؿ ،نعم يا شيخ..

مبحث العام والخاص
وأما العاـ فهو ما عم شيئُت فصاعدا من غَت حصر.
ىذا مبحث العاـ وا٠تاص ،وىو حقيقة من أىم مباحث علم األصوؿ العاـ وا٠تاص؛ ألنو ما من آية أو
حديث إال ويتطرؽ إليها إما عموـ أو خصوص ،ونستأنف -إف شاء اهلل -من الغد -إف شاء اهلل -مبحث
العاـ وا٠تاص.
الفرق بين العام والعموم
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
قاؿ احمللي -رٛتو اهلل تعاىل :-وأما العاـ فهو ما عم شيئُت فصاعدا من غَت حصر ،من قولو :عممت
زيدا وعمرا بالعطاء ،وعممت ٚتي الناس بالعطاء ،أي مشلتهم بو ،ففي العاـ الشموؿ.
مبحث العاـ وا٠تاص من أىم مباحث علم أصوؿ الفقو ،والسبب ُب ىذا -أيها اإلخوة -أنو ُب
الغالب ما من آية أو حديث إال ويتطرؽ إليها عموـ أو خصوص ،وإدراؾ ىذه ىذا ا١تبحث -مبحث العاـ
وا٠تاص٦ -تا يساعد كثَتا على استنباط األحكاـ استنباطا صحيحا.
عرؼ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -العاـ فقاؿ :العاـ ىو ما عم شيئُت فصاعدا من غَت حصر ،احمللي زاد من
غَت حصر ،أوال العاـ ُب اللغة ٔتعٌت الشامل ،والعموـ ٔتعٌت الشموؿ ،وتعريف العاـ اصطبلحا لو عدة
تعريفات من ضمنها :ىو اللفظ الداؿ على ٚتي أجزاء ماىية مدلولو ،قاؿ الطوُب :ىذا أجود التعاريف،
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اللفظ الداؿ على ٚتي أجزاء ماىية مدلولو ،وقيل :ىو اللفظ ا١تستغرؽ ٞتمي ما يصلح لو بلفظ واحد.
وذكر ا١تؤلف قاؿ :ما عم شيئُت فصاعدا من غَت حصر.
بقي معنا اإلشارة إىل الفرؽ بُت العاـ والعموـ ،الفرؽ بُت العاـ والعموـ ،العاـ ىو اللفظ ا١تستغرؽ،
والعموـ ىو استغراؽ اللفظ ،فإذا قلنا مثبل :ما ىو العاـ ،نقوؿ :العاـ ىو اللفظ ا١تستغرؽ ٞتمي ما يصلح
لو بلفظ واحد مثبل ،ما ىو العموـ؟ العموـ ىو استغراؽ اللفظ ،فيكوف العاـ وصف للفظ ،والعموـ وصف
الستغراؽ اللفظ.
أيضا ينبغي التنبيو عليو يا إخواف أف العموـ أمر نسيب ،وىذا أمر مهم ،العموـ أمر نسيبٔ ،تعٌت أنو قد
يكوف الشيء عاـ ،يعٍت توافرت فيو أدوات العموـ وٖتتو أيضا عاـ ،لكن عاـ أقل منو ،فهذا ىو عاـ وىذا
يسمى خاص ،وإف كاف ىو ُب حقيقتو عاـ ،مثاؿ ذلك مثبل :لو قلنا مثبل العبادة ،ماذا تتناوؿ كلمة
العبادة؟ تتناوؿ الصبلة والزكاة والصياـ واٟتج وغَتىا من أنواع العبادات ،إذا قلنا :الصبلة ،الصبلة من
حيث العدد ولبل من حيث النوع ،أقل من العبادة ولبل أوس منها؟ أقل من العبادة ،الصبلة أيضا تشمل
الصلوات ا١تفروضة ،وتشمل صبلة التطوع ،فالصبلة بالنسبة للعبادة ىي خاص ،وبالنسبة للصبلة ا١تفروضة
ىي عاـ ،ولو نزلنا أيضا قلنا الصلوات ا١تفروضة منها ما ىي صبلة الظهر ،وصبلة الفجر ،وصبلة العصر،
وصبلة ا١تغرب فنقوؿ :الصلوات ا١تفروضة ىي بالنسبة لصبلة الظهر عاـ وبالنسبة للصبلة خاص ،وىكذا
دائما العاـ ىو خاص بالنسبة ١تا فوقو ،عاـ بالنسبة ١تا ٖتتو ،ىذه قاعدة عامة.
العاـ ىو خاص بالنسبة ١تا فوقو ،عاـ بالنسبة ١تا ٖتتو ،وىذا يساعد فيما يأٌب من األمثلة ،نعم يا
شيخ..

ٖٜ

احمللي على الورقات

ألفاظ العموم
وألفاظو ا١توضوعة لو أربعة :االسم الواحد ا١تعرؼ باأللف والبلـ ٨تو:

      

 )ٔ(   واسم اٞتم ا١تعرؼ بالبلـ.
نعم ،فاإلنساف كلمة ألهنا مفرد معرؼ بػ (ألػ) ،بػ (ألػ) االستغراقية ،ويسمى أحيانا ُب اللغة :اؿ اٞتنسية
للداللة على اٞتنس ،فهذه عامة ودليل العموـ ُب ىذه اآلية ما ىو االستثناء؛ ألف العلماء يقولوف :االستثناء
معيار العموـ ،فإذا جاء استثناء دؿ على أف ما قبلو عاـ ،نعم ،واسم اٞتم  ،قاؿ ا١تؤلف :اٞتم لكاف
أوىل؛ ألنو ذكر مثاؿ ٚت ما ذكر مثاؿ السم اٞتم ؛ ألف ا١تشركُت ىي ٚت  ،وليس اسم ٚت  ،نعم..
من ألفاظ العموم :اسم الجمع المعرف بالالم
واسم اٞتم ا١تعرؼ بالبلـ ٨تو:
نعم،





.)ٕ(   

 )ٖ(   أكرـ الطبلب ،أكرـ ا١تسلمُت ،كل ما كاف ٚتعا معرفا باأللف والبلـ

يفيد العموـ ،نعم يا شيخ..
من ألفاظ العموم :األسماء المبهمة
واألٝتاء ا١تبهمة كمن فيمن يعقل ،فمن دخل داري فهو آمن ،وما فيما ال يعقل٨ ،تو :ما جاءين منك
أخذتو.
نعم ،من فيمن يعقل طبعا إطبلؽ من على العاقل ،ىذا ُب الغالب ،وإهنا ورد إطبلقها على غَت العاقل،
       

(ٗ)

ورد إطبلقها لكن ُب الغالب ،فتطلق على العاقل كما فمثل ا١تؤلف:

 - 1سورة العصر آية .3-2 :
 - 2سورة التوبة آية .5 :
 - 3سورة التوبة آية .5 :
 - 4سورة النور آية .45 :
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كمن دخل داري فهو آمن ،وأيضا مثاؿ آخر:

        

(ٔ) نعم ،وما فيهما

٨تو :ما جاءين منك أخذتو ،نعم .أحسن اهلل إليك.
من ألفاظ العموم :أي االستفهامية أو الشرطية أو الموصولة
وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة ُب اٞتمي  ،أي من يعقل ومن ال يعقل نعم٨ ،تو :أي عبيدي
جاءؾ أحسن إليو ،وأي األشياء أردت أعطيتكو.
نعم ُب اٞتمي ا١تقصود ُب اٞتمي معناىا للعاقل ولغَت العاقل ،نعم.
أي من يعقل ومن ال يعقل نعم٨ ،تو :أي عبيدي جاءؾ أحسن إليو.
نعم ،ىذه شرطية نعم.
وأي األشياء أردت أعطيتكو.
نعم ،ىذه موصولة.
من ألفاظ العموم :أين
وأين ُب ا١تكاف ٨تو :أينما تكن ،أكن معك.
نعم ،ودائما -يعٍت -أراد اإل نساف يدرؾ أف ىذا اللفظ عاـ يأٌب بكلمة يعٍت :أي مثبل حينما قاؿ مثبل
يعٍت :من دخل داري فهو آمن ،يقوؿ مثبل :أي رجل دخل ىل يعٍت يطابق ا١تعٌت؟ نقوؿ :أي رجل دخل
داري فهو آمن؟ إذا كاف ا١تعٌت لو بدلناىا بأي كاف ا١تعٌت صحيحا ،معناىا أهنا تفيد العموـ.
من ألفاظ العموم :متى
ومىت ُب الزماف٨ ،تو :مىت شئت جئتك.
نعم ،مىت شئت جئتك؛ ألهنا ٔتعٌت :أي وقت شئت أجيئك نعم.
من ألفاظ العموم :ما االستفهامية
وما ُب االستفهاـ٨ ،تو :ما عندؾ.
 - 1سورة الطالق آية .2 :
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نعم أي شيء عندؾ.
من ألفاظ العموم :ما الجزائية
واٞتزاء٨ ،تو ما تعمل ٕتز بو.
أي شيء تعمل ٕتز بو.
من ألفاظ العموم :ما الخبرية
وُب نسخة وا٠ترب بدؿ من اٞتزاء ٨تو :علمت ما عملت.
عملت ،نعم..
عملت ما
عملت ،ىذا جواب ١تن قاؿ مثبل :ما عملت؟ فتقوؿ:
علمت ما
نعم،
َ
ُ
َ
ُ
من ألفاظ العموم :الخبر والجزاء

وغَته كا٠ترب على النسخة األوىل ،واٞتزاء على الثانية.
نعم ،يعٍت ُب نسخة قدمت ا٠ترب ،وُب نسخة قدمت اٞتزاء .نعم.
من ألفاظ العموم :ال في النكرات
وال ُب النكرات٨ ،تو :ال رجل ُب الدار.
نعم ،وىذه يقولوف :ىي نص ُب العموـ ،وغَتىا ظاىر إال رجل ُب الدار ،ال إلو إال اهلل ،وىذه كلها من
أدوات العموـ ،النكرة ُب سياؽ النفي تفيد العموـ.
بقي من أدوات العموـ ما ذكرىا ا١تؤلف( :كل وٚتي ) ،وأيضا ا١تفرد ا١تضاؼ إىل معرفة ،تقوؿ مثبل:
رأيت مثبل أوالد -يعٍت -مثبل تقوؿ :جاءين مثبل  +معرفة مثل أمر اهلل ،التزـ أمر اهلل مثبل ،فإنو أمر مفرد
أضيف إىل معرفة وىي الضمَت ،التزـ أمر اهلل معناىا :أي أمر من أوامر اهلل التزمو ،كما ُب قولو تعاىل:
     

(ٔ)



ما ىو أمر معُت أمر معُت  -أمر واحد ،ال ،بل ٚتي أوامر اهلل

سبحانو وتعاىل.

 - 1سورة النور آية .63 :
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وكذلك كل وٚتي  ،وكل ٦تا يتعلق هبا ما يسميها األصوؿ بسلب العموـ وعموـ السلب ،ىذه ترد على
كل ترد على ٚتي  ،عموـ السلب وسلب العموـ ،ىذه ال بد ٢تا من التوضيح -أيها األخوة -لو قاؿ
إنساف مثبل :ما حضر كل إخوتك ،ما حضر كل إخوتك ،فهذا يسمونو سلب العموـ ،فمعناىا ال تفيد
العموـ؛ ألنك سلبت العموـ ،نفيتو ورفعتو ،ما حضر كل إخوتك ،يعٍت كأنك تقوؿ :بل حضر بعضهم،
فإذا معناىا سلب
لكن لو قلت :كل إخوتك مل ٭تضروا ،ماذا يكوف ا١تعٌت؟ ىذا يسمونو عموـ السلبً ،
العموـ ،إذا تقدـ النفي على كل ،وعموـ السلب إذا تأخر النفي بعد كل :كل إخوتك مل ٭تضروف.

تأملوا معي -أيها األخوةُ -ب حديث ذي اليدين١  :تا انصرؼ النيب 

من الرباعية ٍب انصرؼ

وجلس وشبك بُت أصابعو ،فقاؿ ذو اليدين :يا رسوؿ اهلل ،أنسيت أـ قصرت الصبلة؟



-الحظوا

معي  -أنسيت أـ قصرت الصبلة؟  ماذا كاف جوابو -صلى اهلل عليو وسلم-؟  قاؿ :كل ذلك

مل يكن  كل ذلك مل يكن ،النيب 

وىو الفصيح ،أجاب ٔتا يسميو األصوليوف :عموـ السلب أو

سلب العموـ ،عموـ السلب؟ عموـ السلب ،قاؿ :كل ذلك مل يكن ،يعٍت :أنا ال أنا نسيت وال قصرت
الصبلة ،حسب ظنو  لكن لو قاؿ :مل يكن كل ذلك ،كاف ٯتكن -يعٍت -وجود بعضو ،فكل ذلك مل
يكن ،من قبيل عموـ السلب ،وىو الذي يفيد العموـ ،أما سلب العموـ فبل يفيد العموـ؛ ألنو رف للعموـ،
نعم يا شيخ..
العموم من صفات النطق
والعموـ من صفات النطق ،وال ٬توز دعوى العموـ ُب غَته من الفعل وما ٬تري ٣تراه ،كما ُب ٚتعو
 بُت الصبلتُت ُب السفر ،رواه البخاري.
الحظوا معي ،يا إخواف ،يقوؿ ا١تؤلف :والعموـ من صفات النطق ،معناىا :إف العموـ من عواـ
األلفاظ ،يعٍت يوصف بو اللفظ فيقاؿ :ىذا اللفظ عاـ وىذا اللفظ ليس بعاـ ،يعٍت :ليس من عموـ ا١تعاين،
ض
وإف كاف بعضهم يقوؿ :يطلق على ا١تعاين ،لكن الذي يهمنا أنو من عموـ اللفظ معناىا أنو إذا ُع ِر َ
عليك مثبل نص فقيل :ىل ىو عاـ ،تأكد من األداة؛ ألنو -يعٍت٦ -تا يعرض للفظ ،من عوارض األلفاظ،
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و٢تذا قاؿ :والعموـ من صفات النطق ،فلو قاؿ إنساف مثبل بعموـ مثبل كذا وكذا ،نقوؿ :طيب ىات
النص ،ىات اٟتديث ،ىات اآلية مثبل لنتأكد ونشوؼ ،ىل ىي فيها أداة  +ذكرىا أىل اللغة وأىل
األصوؿ ولبل ما فيها؟ ألف دعاوى العموـ ال بد أف يكوف ُب أداة ،ما ٯتكن ال بد اإلنساف يتأكد ،و٢تذا
١تاذا وض العلماء مثل ىذه األدوات ،قالوا :إذا وجدت مثل ىذه األدوات فاعلم أف اللفظ عاـ.
فلو قاؿ إنساف مثبل :لعموـ مثبل كذا وكذا ،نقوؿ :طيب ىات النص ،ىات اٟتديث ،ىات اآلية
مثبل ،نتأكد ونشوؼ ،ىل ىي فيها أداة من أدوات العموـ اليت ذكرىا أىل األصوؿ ولبل ما فيها؟ ألف
دعاوى العموـ ال بد أف يكوف فيها أداة ،ما ٯتكن ،ال بد لئلنساف أف يتأكد؛ و٢تذا ١تاذا وض العلماء مثل
ىذه األدوات؟ قالوا :إذا وجدت مثل ىذه األدوات فاعلم أف اللفظ عاـ.
والعموـ من صفات النط ق ،وال ٬توز دعوى العموـ ُب غَته من الفعل وما ٬تري ٣تراه كما ُب ٚتعو
يعم السفر الطويل والقصَت ،فإنو إ٪تا يق ُب واحد
 بُت الصبلتُت ُب السفر ،رواه البخاري ،فإنو ال ّ
منهما.
طيب ،الفعل ،يقوؿ العلماء -رٛتهم اهلل :-فرؽ بُت الفعل ُب حاؿ اإلثبات وبُت الفعل ُب حاؿ
النفي ،الفعل ا١تثبت :ما يدؿ على العموـ ،يدؿ على أف الشيء حصل مرة واحدة مثبل ،أنو يعٍت يدؿ على
أنو وجد ىذا الشيء ،لكن ما يدؿ على ا١ترتبة ،مثبل النيب  يعٍت ٛتل أمامة بنت زينب ُب صبلتو ،ىذا
فعلَٛ ،تَ َل فعل ماض ،أنو ٛتل ،نقوؿ صحيح ىو ٛتل ،لكن ال يدؿ على أنو ٛتلها ُب كل صبلتو ،يعٍت

ُب ٚتي الصلوات أنو ٭تملها ،ال ،يدؿ على أنو ٛتلها يعٍت ىذا اللفظ نقوؿ يصدؽ ٔترة واحدة ،قد يكوف
ٛتلها أكثر ،قد يكوف ،لكن ال يلزـ من ىذا اللفظ إنو ٛتلها أكثر ،إ٪تا الفعل ا١تثبت يدؿ على أنو ٭تصل

مرة واحدة.
١تا نقوؿ مثبل٤ :تمد مثبل جا ء للمسجد ،ولبل ٤تمد مثبل جاء إىل الديار مثبل ،ما يدؿ على أنو دائما
يأٌب ،لكنك تقوؿ أخربت أنو جاء ىذه ا١ترة .فمدلوؿ ىذا الفعل ا١تثبت أنو حصل ىذا الشيء مرة وقد
يكوف حصل مرات ،لكن ال يلزـ من ىذا.
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لكن الفعل ُب حاؿ النفي ىذا يدؿ على العموـ ،إذا قلت مثبل :واهلل ال آكل ،آكل فعل مضارع ،إذا
قلت :واهلل ال آكل ،ما الذي يعٍت يلزمك ُب ىذه اٟتالة؟ االمتناع عن ٚتي أنواع األكل ،إذا قلت ما
أكلت معناىا أيضا فعل منفي ،معناىا أنك يعٍت مل ٭تصل منك شيء من األكل.
ُب حديث أيب أيوب:



ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا بغائط وال بوؿ



الحظوا معي ،فعل

منفي ،ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروىا ،قاؿ العلماء :ىذا اٟتديث عاـ؛ ألنو فعل منفي ،فيشمل ٚتي
أنواع االستقباؿ ،سواء كاف داخل البنياف أو خارج البنياف.

جاء حديث ابن عمر 

عن الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -على أحد األقواؿ ،وا١تسألة يعٍت

مشهورة خبلفية ،ىل ىو ٥تصص أو ناسخ أو غَتىا؟ للعلماء كبلـ ُب ذلك.
أيضا مثبل  :ال يبولن أحدكم ُب ا١تاء الدائم



فعل منفي ،معناىا أي نوع من أنواع البوؿ منهي

عنو ،أي نوع من البوؿ سواء كاف وىو جالسُ ،ب ا١تساءُ ،ب الصباحُ ،ب الليل ،أي حالة من أحواؿ البوؿ
منهي عنها اإلنساف؛ ألنو فعل منفي.
نعم يا شيخ..
أحسن اهلل إليك.

وكما ُب قضائو 

بالشفعة للجار ،رواه النسائي عن اٟتسن مرسبل ،فإنو ال يعم كل جار؛

الحتماؿ خصوصية ُب ذلك اٞتار.
ىذا مثل لك أىل األصوؿ فيما إذا قاؿ الصحايب  مثبل ،هنى رسوؿ اهلل  عن بي الغرر ،هنى
عن بي الغرر أو قاؿ :قضى باٞتوار ،أو قاؿ :قضى بالشفعة للجار ،اٟتديث هبذه الصيغة عزاه للنسائي،
وهبذه الصيغة مل يثبت ،هبذه الصيغة ،وإف كاف وردت بأحاديث مقاربة لو ،لكن هبذه الصيغة مل يثبت.

فَػنَػ َهى الرسوؿ 
ىو؟ صحايب  ٭تكي حالة صدرت منو  ٭تكي حالة صدرت فيقوؿ أنو هنى عن الغرر ،فيقوؿ
عن بي الغرر كما ُب صحيح مسلم ،فالذي ساؽ ىذه العبارة ،الذي قاؿ هنى من

ا١تؤلف أهنا ال تفقد العموـ الحتماؿ أف يكوف ُب حالة خاصة؛ ألف الذي صاغ بصيغة العموـ ىو
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الصحايب ،لكن القوؿ الصحيح أنو يفيد العموـ ،وأف الصحايب فاىم مدرؾ لدالالت اللغة ،ىو عريب فصيح
ومدرؾ لدالالت اللغة ،وبالتايل إذا حكى الصحايب فعبل بصيغة العموـ فدؿ على أنو فهم العموـ ،وفهم
الصحايب ُم َقدـ ،لكن ا١تؤلف -رٛتو اهلل -مشى على القوؿ اآلخر أنو ال يفيد العموـ ،لكن القوؿ الصحيح
كما قلنا أنو إذا قاؿ قضى بالشفعة للجار حكم مثبل أرخص ُب السلم ،وض اٞتوائح ،هنى عن الغرر،

وغَتىا ٦تا ٭تكيو الصحايب ،٭تكي فعبل صدر منو  فإنو يفيد العموـ على القوؿ الصحيح .نعم.
أحسن اهلل إليك.
الخاص يقابل العام
وا٠تاص يقابل العاـ فيقاؿ فيو :ما ال يتناوؿ شيئُت فصاعدا من غَت حصر٨ ،تو رجل ورجلُت وثبلثة
رجاؿ ،والتخصيص ٘تييز بعض اٞتملة ،أي إخراجو كإخراج ا١تعاىدين من قولو تعاىل:

  

.)ٔ( 
عرؼ ا٠تاص فقاؿ :ما ال يتناوؿ شيئُت فصاعدا من غَت
نعم ،ا٠تاص والتخصيص ،ا١تؤلف -رٛتو اهللّ -

حصر٨ ،تو رجل ورجلُت وثبلثة ،تعريف ا٠تاص الذي يقصده أىل األصوؿ فيما يقابل العاـ ليس ىو -
يعٍت -ال ينطبق عليو ىذا التعريف؛ ألف ا١تقصود ىنا با٠تاص ما كاف مقابل العاـ؛ وإف كاف ىو ُب حقيقتو
عاـ؛ وإف كاف ُب حقيقتو عاـ؛ و٢تذا -كما قلنا قبل قليل -إنو أمر نسيب ،فكل فإذا تقابل عاماف أحد٫تا
أقل من اآلخر ،نسمي ىذا عاما ونسمي ىذا خاصا وإف كاف ىذا ىو عاـ ،يعٍت متوفر فيو أدوات العموـ،
فبالتايل قوؿ ا١تؤلف إف ا٠تاص ما ال يتناوؿ شيئُت فصاعدا ،ال يستقيم٨ ،تو رجل ورجلُت وثبلثة.
يعرفوف ا٠تاص ،يعرفوف
يعرفوف التخصيص ،ما ّ
يعرفوف ا٠تاص ّ
و٢تذا أكثر علماء األصوؿ حينما ّ
التخصيص في قولوف :ىو قصر العاـ على بعض أفراده ،يقولوف :ا٠تاص التخصيص ىو قصر العاـ على
بعض أفراده ،أو نقوؿ :ىو إخراج بعض ما تناولو اللفظ العاـ ،إخراج بعض ما تناولو اللفظ العاـ ،فمثبل

 - 1سورة التوبة آية .5 :
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قوؿ اهلل تعاىل:



 )ٔ(            ىذه اآلية

عامة ،ما أداة العموـ فيها؟ اسم ا١توصوؿ ،فإنو عاـُ .ب سورة الطبلؽ
  

(ٕ)

     

ىذه خاصة م أف فيها اسم موصوؿ ،م إف فيها اسم موصوؿ ،لكن قالوا :ىذه أقل من

تلك ،فتكوف تلك عامة وىذه خاصة.
لو قلت اآلف مثبل :أُ ْك ِرـ مثبل طبلب جامعة كذا مثبل ،فإف طبلب جامعة كذا تفيد العموـ ،ما أداة
العموـ؟ اٞتم ا١تضاؼ ،مثل:



ٚ )ٖ(      ت أضيف يفيد العموـ ،لو قلت مثبل:

ال تُ ْك ِرـ طبلب القسم الفبلين ،الحظوا معي ،ال تكرـ طبلب القسم الفبلين ،فهذا أيضا عاـ؛ ألنو ٚت من
غَت معرفة ،لكن نسميو خاصا ألنو ُب مقابل ما ىو أكرب منو ،وىكذا.

طيب ،بقي معنا ،ىل ٬توز ٗتصيص العاـ حىت لو أُكد؟ يعٍت العاـ ٬توز ٗتصيصو إ٪تا بدليل فهو ىكذا
 ،+إ٪تا إذا ورد دليل ٮتصص عملنا بو ،فهل ٬توز ٗتصيص العاـ حىت لو أُكد؟ لو قلت مثبل :أَ ْك ِرـ الطبلب
كلهم أٚتعُتٍ ،ب قلت :إال فبلف وفبلف ،ىل ٬توز؟ فأنا اآلف الطبلب فيها عموـٚ ،ت اقًتف بػ (اؿ)ٍ ،ب
أُكد بػ(كلهم)ٍ ،ب أُكد بػ(أٚتعُت)ٍ ،ب جاء التخصيص واالستدالؿ ،ىل ٬توز أو ال ٬توز؟ نعم يا شيخ،
٬توز؟ نعم؟ أحسنت ،بارؾ اهلل فيك ،الشيخ يقوؿ٬ :توز نعم ،صحيح ٬توز حىت ولو كاف مؤكدا كما ُب
قولو تعاىل:



 )ٗ(        على القوؿ بأنو ليس من ا١تبلئكة وإف

كاف الصحيح أنو ليس من ا١تبلئكة إبليس ،لكن على القوؿ بأنو ،وإال فيكوف االستثناء منقطعا ىنا ،إذا
قلنا بأنو ليس من ا١تبلئكة فاالستثناء منقط .

 - 1سورة البقرة آية .234 :
 - 2سورة الطالق آية .4 :
 - 3سورة النساء آية .11 :
 - 4سورة الحجر آية .31-31 :
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وأيضا ُب صحيح مسلم قاؿ :فأحرموا كلهم إال أبا قتادة ،يقصد الصحابة -رضي اهلل عنهم -فأحرموا
ص أبا قتادة من (فأحرموا كلهم) الذي ىو عاـ األوؿ ،الضمَت عاد
كلهم إال أبا قتادة ،فهو استثٌت ،يعٍت خ ّ

على الصحابة وإال فهو يفيد العموـ؛ ألنو ٚت اقًتف بػ(ألػ) ٍب أُكد بكلهم ،فأحرموا كلهم إال أبا قتادة.
نعم يا شيخ..
الفرق بين النسخ والتخصيص
وينقسم إىل متصل ومنفصل.

بقي معنا اإلشارة ،ما الفرؽ ب ُت النسخ والتخصيص؟ ترى أحيانا يعٍت يلتبس ىذا هبذا ،النسخ
والتخصيص ،الفرؽ بينهما أف التخصيص يرد على البعض ،والنسخ يرد على البعض ويرد على الكل ،أيضا
فرؽ آخر أف النسخ ال بد فيو من الًتاخي ،و٢تذا يقولوف :ىو رف اٟتكم السابق ٓتطاب متقدـ ٓتطاب
مًت ٍاخ عنو ،لكن ال تخصيص ىل يشًتط فيو الًتاخي؟ ال ما يشًتط فيو الًتاخي،



 

                

ُ )ٔ(      ب نفس اآلية استثناء ،احرصوا ،احرصوا على األفراد.
فإذا التخصيص ال يشًتط فيو ،قد يكوف مًتاخيا كما ُب قولو تعاىل:

      

(ٕ) ٍب ُب حديث  :ليس ٍ
اث شيء  ىذا مًت ٍاخ ،فالتخصيص قد يكوف مًتاخيا وقد يكوف
لقاتل مَت ُ
غَت مًت ٍاخ ،لكن النسخ من الزمو أف يكوف مًتاخيا.
نعم يا شيخ..
الشرط من المخصصات المتصلة
وينقسم إىل متصل ومنفصل ،فا١تتصل االستثناء ،وسيأٌب مثالو ،والشرط٨ ،تو :أكرـ بٍت ٘تيم إف
جاءوؾ ،أي اٞتائُت منهم ،والتقييد بالصفة٨ ،تو :أكرـ بٍت ٘تيم الفقهاء.
 - 1سورة النور آية .5-4 :
 - 2سورة النساء آية .11 :
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نعم ،فهذه كلها أمثلة للمخصص ا١تتصل ،الشرط يعٍت أكرـ بٍت ٘تيم إف جاءوؾ ،فدؿ على أف َم ْن َمل

ِ
يأت منهم خرج ،وأكرـ بٍت ٘تيم الفقهاء ،دؿ على أف من ليس بفقيو أيضا خرج من اللفظ العاـ.
نعم يا شيخ..
االستثناء من المخصصات المتصلة
واالستثناء إخراج ما لواله لدخل ُب الكبلـ٨ ،تو :جاء القوـ إال زيدا.

نعم ،االستثناء إخراج ما لواله لدخل ُب الكبلـ ،ىذا التعريف عاـ ،فيو عموـ ،يشمل االستثناء
فإذا ال بد أف يزاد قيد إخراج
ويشمل الصفة؛ ألف الصفة من شأهنا أهنا إخراج ما لوالىا لدخل ُب الكبلـً ،
ما لواله لدخل ُب الكبلـ بإ ال أو إحدى أخواهتا ،ال بد أف يزاد بإال أو إحدى أخواهتا ،فيكوف التعريف
خاص باالستثناء ،لكن التعريف هبذه الصورة يتناوؿ االستثناء وغَته.
نعم يا شيخ..
علي عشرة إال تسعة ،فلو قاؿ:
وإ٪تا يصح االستثناء بشرط أف يبقى من ا١تستثٌت منو شيء٨ ،تو :لو ّ

إال عشرة ،مل يصح ،وتلزمو العشرة.

استثناء يستغرؽ
ىذا  +االستثناء ا١تستغرؽ ،يسميو األصوليوف االستثناء ا١تستغرؽ ،يعٍت ما إذا استثٌت
ً

ما قبلو ،لو علي عشرة إال عشرة ،ما ٬توز ،لو علي مائة إال مائة ،ما ٬توز ،لكن لو علي مائة إال تسعُت
جائز ،فبل بد أف يبقى ُب ا١تستثٌت منو شيء ،لكن إذا استثناه بالكامل ما ٬توز ،يكوف االستثناء الغيا
وتلزمو العشرة بالكامل ،يكوف االستثناء ملغيا وتلزمو العشرة.
نعم يا شيخ..
من شرط االستثناء أن يكون متصال بالكالم
ومن شرطو أف يكوف متصبل بالكبلـ ،فلو قاؿ :جاء الفقهاءٍ ،ب قاؿ :بعد يوـ إال زيدا ،مل يصح.
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أيضا ال بد من اتصالو بالكبلـ ،لكن ال يضر بفاصل ،يعٍت كعطاس مثبل أو سعاؿ أو غَتىا ،ال يضر،
لكن لو فرضنا فاصبل غَت طبيعي فإنو ال يصح االستثناء ُب ىذه اٟتالة ،بل ال بد أف يكوف متصبل.
نعم يا شيخ..
تقديم المستثنى على المستثنى منو
أحد.
يدا ٌ
و٬توز تقدمي ا١تستثٌت على ا١تستثٌت منو٨ ،تو :ما قاـ إال ز ً

(أحد) ىو ا١تستثٌت منو ،فيجوز تقدمي ا١تستثٌت على ا١تستثٌت منو ،وإف
يدا) ىي ا١تستثٌت ،و ٌ
نعم ،فػ(ز ً
كاف األصل ُب االستثناء عدـ التقدمي.
االستثناء من الجنس
و٬توز االستثناء من اٞتنس كما تقدـ  -نعم  -ومن غَته٨ ،تو :جاء القوـ إال اٟتمَت.
نعم ،تقوؿ :قاـ القوـ إال فرسا مثبل ،يسمى استثناء ماذا؟ استثناءً منقطعا ،قاـ القوـ إال زيدا ،استثناء

متصل.

نعم..

االستثناء من االستثناء
والشرط ا١تخصص والشرط..
بقي معنا يا إخواف االستثناء من االستثناء ،ىذه ما ذكرىا ا١تؤلف ،االستثناء من االستثناء ،لو قاؿ
علي عشرة ،أو لو علي عشروف إال ٙتانية إال ستة إال اثناف ،فكم يلزمو ُب ىذه اٟتالة؟ لو
إنساف مثبل :لو ّ

علي عشروف إال ٙتانية إال ستة إال اثناف ،كم يلزمو؟ الشيخ ..ال ،ال بد يلزمو شيء ،الطريقة ُب ىذا يا
ّ
إخواف ،الطريقة ُب ىذا االستثناء من االست ثناء أننا ٨تسب األخَت نقوؿ :اثناف من أربعة ،األخَت يبقى
اثناف ،اثناف من ستة؟ يبقى أربعة ،أربعة من عشرين؟ يبقى ستة عشر ،فيلزمو ستة عشر ُب ىذه اٟتالة،
واضح ولبل غَت واضح؟ إذا قاؿ لو علي مثبل عشروف إال ٙتانية إال ستة إال أربعة ،نبدأ من األربعة ،نقوؿ:
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أربعة من ستة؟ يبقى اثناف ،اثناف من ٙتانية؟ يبقى ستة ،ستة من عشرين؟ يبقى أربعة عشر ،وكل ما تغَتت
األرقاـ تغَت العدد ،قبل قليل كانوا ستة عشر واآلف صار أربعة عشر؛ ألف غَتنا األرقاـ.
واضح ولبل غَت واضح؟ الذي ما اتضح لو يقوؿ ما اتضح يل ،نعم يا شيخ ،نعم ،إذا قلنا سواء قلنا
علي عشروف إال ٙتانية إال ستة إال أربعة ،فيكوف أربعة
االثنُت أو األربعة ،يعٍت كل شيء ْتسابو ،إذا قلنا لو ّ
من ستة ،كم الباقي؟ اثناف .اثناف من ٙتانية ،كم الباقي؟ ستة .ستة من عشرين ،كم الباقي؟ أربعة عشر.

فيكوف يلزمو ُب ذمتو أربعة عشر.
ىذا ىو القوؿ الصحيح ُب ا١تسألة ،وىذا مأخوذ من قولو تعاىل:

      

                   

  

(ٔ)

فبلحظوا ىذا االستثناء من استثناء ،إنا أرسلنا إىل قوـ ٣ترمُت ،قاؿ:

  

                 

        

(ٕ)

فنقوؿ آؿ لوط ،نقوؿ :القوـ اجملرموف إال آؿ لوط إال امرأتو ،ا١تعٌت هبذا الشكل القوـ اجملرموف ،سيهلك
القوـ اجملرموف إال آؿ لوط إال امرأتو ،فإال امرأتو ،امرأتو مستثناة من ماذا؟ من آؿ لوط ،من آؿ لوط ،ما
استثناىا من القوـ اجملرمُت؛ ألنو لو استثناىا من القوـ اجملرمُت ماذا يكوف حكمها؟ تكوف ناجية وىي
ىالكة ،فامرأة لوط مستثناة من قوـ لوط ،وقوـ لوط مستثنوف من ماذا؟ من اجملرمُت ،من القوـ اجملرمُت ،مثل
١تا قلنا :لو علي عشروف إال ٙتانية إال س تة إال أربعة ،كل واحد مستثٌت من الذي قبلو ،واضح ولبل غَت
واضح؟ الدليل يا إخواف.

 - 1سورة الحجر آية .61-57 :
 - 2سورة الحجر آية .61-57 :
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بقي معنا أيضا االستثناء من اٞتمل ،االستثناء من اٞتمل ،ىل يعود على اٞتمي ولبل يعود على األخَت
كما ُب قولو تعاىل:
ىذه اٞتملة األوىل.
(ٖ)

            


 )ٕ(       ىذه اٞتملة الثانية.

(ٔ)

     

ىذه اٞتملة الثالثة .يعٍت اٞتملة األوىل آمرة ّتلدىم ،اٞتملة الثانية ناىية عن قبوؿ شهادهتم ،اٞتملة

الثالثة ٥تربة بفسقهمٍ ،ب قاؿ:

    

(ٗ)

فإف الذين تابوا يعود على اٞتمي ولبل يعود على

األخَتة؟ الصحيح أنو يعود على اٞتمي إال إذا من مان  ،الصحيح أنو يعود على اٞتمي إال إذا من مان ،
فب التايل ما يعود على مسألة ،ما يعود األمر باٞتلد؛ ألنو حىت لو تاب القاذؼ فإنو ال يسقط عنو اٟتد؛ ألف
اٟتد لغَته ،اٟتد حق لغَته ليس لو ،وبالتايل حىت لو تاب القاذؼ كما ُب اٞتملة األوىل ىذا باإلٚتاع ال
يسقط عنو اٟتد ،بل يسقط بالتوبة.
بقي مسألة قبوؿ التوبة ،مسأل ة الوصف بالفسق يعود االستثناء عليهم ٚتيعا ،فبالتايل إذا تاب القاذؼ
على القوؿ الصحيح فإنو تقبل شهادتو ،وينتفي عنو وصف الفسق.
نعم يا شيخ..
تقدم الشرط المخصص على المشروط
والشرط ا١تخصص ٬توز أف يتقدـ على ا١تشروط٨ ،تو :إف جاءؾ بنو ٘تيم فأكرمهم.
الحظوا معي يا أيها األخوة ،الشرط ا١تقصود بو ىنا ُب باب التخصيص ليس الشرط ا١تقصود بو ُب
ا١تصدر بإف مثبل أو ما قاـ
اٟتكم الوضعي ىنا ،ا١تقصود هبا الشرط اللغوي أو الشرط اللفظي الذي ىو ّ

مقامها ،لكن ىناؾ ال كاشًتاط الطهارة واشًتاط مثبل اٟتوؿ ُب الزكاة الذي ىو ما يلزـ من وجوده ،ما يلزـ

 - 1سورة النور آية .4 :
 - 2سورة النور آية .4 :
 - 3سورة النور آية .4 :
 - 4سورة النور آية .5 :
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من وجوده الوجود وال يلزـ من عدمو العدـ ،ما يلزـ من الشرط ،ما يلزـ من عدمو العدـ وال يلزـ من وجوده
الوجود ،نعم ،ما يلزـ من عدمو العدـ وال يلزـ من وجوده الوجود ،ىذا الشرط ،لكن الشرط ىنا ال.
ا١تقصود بالشرط ىنا التخصيص ىو تعليق شيء بشيء بإف الشرطية أو إحدى أخواهتا ،تعليق شيء بشيء،
وليس الشرط ا١تقصود بو الشرط اللغوي ُب اٟتكم الوضعي.
فإذا قلت مثبل :أكرـ الطبلب إف اجتهدوا ،فكاف اللفظ األوؿ أكرـ الطبلب يتناوؿ ٚتي الطبلب
اجملتهدين وغَتىم١ ،تا قلت إف اجتهدوا ما الذي خرج؟ غَت اجملتهدين ،خرج غَت اجملتهدين ،نعم.
نعم يا شيخ..
الفرق بين العام والمطلق
وا١تقيد بالصفة ٭تمل عليو ا١تطلق كالرقبة قيدت باإلٯتاف ُب بعض ا١تواض كما ُب كفارة القتل
وأطلقت..
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -أدخل باب ا١تطلق وا١تقيد ضمن باب العاـ ،و٫تا موضوعاف مستقبلف ،موضوع
العموـ وا٠تصوص وموضوع انطبلؽ التقييد ،كل منهم مستقل بذاتو ،وقبل ىذا يشَت إىل مسألة ،وىي ما
الفرؽ بُت العاـ وا١تطلق؟ ما الفرؽ بُت العاـ وا١تطلق؟ نعم الشيخ ..يكوف استغراقا أما ا١تطلق يكوف بدليا،
بارؾ اهلل فيك.
الفرؽ بينهما أف االستغراؽ ُب العاـ عموـ استغراقي وعموـ مشويل ،أما االستغراؽ أو العموـ ُب ا١تطلق
ىو عموـ بديل ،ويتضح ذلك با١تثاؿ ،لو قلت مثبل :أَ ْك ِرْـ الطبلب ،فهذا لفظ عاـ معناه :يلزمك أف تكرـ

ٚتي من يسمى طالب ،ىذا عاـ ،لكن لو قلت أكرـ طبلبا ،أكرمت ثبلثة أربعة يكفي ،فذاؾ من باب

العاـ ،وىذا من باب ا١تطلق ،إذا قلت :فتحرير رقبة ُب قولو تعاىل:



 )ٔ(   معناىا أي رقبة

تكفي ،مطلقة ،لكن وردت تقييدىا ُب آيات أخرى ،لكن من حيث اإلطبلؽ مطلقة ُب ىذه اآلية ،لكن
لو قيل :فتحرير الرقاب ،ىل تربئ ذمتك بتحرير رقبة واحدة؟ ال ،ما تربأ.
 - 1سورة النساء آية .92 :
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فإذا معناىا أف العاـ استغراقي ،وا١تطلق عمومو بديل ،معناه يعٍت ٘تتثل ُب ىذا وتًتؾ اآلخر ،يعٍت تعتق
ً
مثبل زيد ،الرقيق مثبل زيد ولكنك تًتؾ مثبل الرقيق عمرو وصاحل وأٛتد وغَتىم.
نعم يا شيخ ،من أوؿ وا١تقيد بالصفة..
التخصيص بالصفة
وا١تقيد بالصفة ٭تمل عليو ا١تطلق كالرقبة ،قيدت باإلٯتاف ُب بعض ا١تواض كما ُب كفارة القتل  -نعم
 وأطلقت ُب بعض ا١تواض كما ُب كفارة الظهار - ،نعم  -فيحمل ا١تطلق على ا١تقيد احتياطا.نعم ،بقي معنا الصفة اليت ىي من ا١تخصصات١ ،تا قاؿ مثل ا١تؤلف أكرـ بٍت ٘تيم الفقهاء ،ىل ىي
الصفة ا١تقصود هبا عند النحاة ما يسمى بالنعت؟ ال ،ا١تقصود هبا ىو ما أشعر ٔتعٌت يتصف بو بعض أفراد
العاـ ،الصفة ا١تقصود هبا ما أشعر ٔتعٌت يتصف بو بعض أفراد العاـ ،و٢تذا يدخل فيها النعت ،ويدخل فيها
البدؿ ،ويدخل فيها اٟتاؿ ،كلو يسمى ٗتصيصا بالصفة
  

(ٔ)

        

بدؿ ،فدؿ على أف من مل يستط غَت ٥تاطب ،فهذا ليس صفة ليس نعتا ،ولكنو بدؿ ،وم

ىذا العلماء يسمونو كلو من باب التخصيص بالصفة ،فإذا معناىا الصفة التخصيص بالصفة ٔتعناىا الواس
وىو كل ما أشعر بصفة أو ميز بعض أفراد العاـ ،أو ما أشعر ٔتعٌت يتصف بو بعض أفراد العاـ.
نعم يا شيخ..
ذكر ا١تؤلف مسألة اإلطبلؽ والتقييد وقاؿ إنو ٭تمل يعٍت ُب ىذه اٟتالة كما ُب كفارة القتل

  

 )ٕ(          ىنا قيدت باإلٯتاف ،وُب آية الظهار:
         

 - 1سورة آل عمران آية .97 :
 - 2سورة النساء آية .92 :
 - 3سورة المجادلة آية .3 :
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فقالوا :٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد ،طبعا ىذا

احمللي على الورقات

العلماء -رٛتهم اهلل -قالوا إف ىذا من باب اختبلؼ السبب واٖتاد اٟتكم ،فاٟتكم واحد وىو ماذا؟
التحرير ،والسبب ٥تتلف ،ذاؾ ُب القتل وىذا ُب الظهار.
طيب عكسو ،إذا كاف اٟتكم ٥تتلفا والسبب واحدا ىا ٭تمل ولبل ما ٭تمل؟ ال ٭تمل ،كما ُب آية
الوضوء وآية التيمم؛ فإف السبب واحد وىو إرادة الصبلة ،واٟتكم ٥تتلف ،ذاؾ حكمو الغسل وىذا حكمو
ا١تسح ،حكمو ا١تسح ،فإذا كاف اٖتد السبب واٟتكم ىذا ٭تدث كما ُب حديث
وشاىدين



وُب رواية:



وشاىدي عدؿ



ىذا السبب واحد واٟتكم واحد ،طيب إذا اختلف

السبب واختلف اٟتكم ،ما اٟتكم؟ كما ُب آية الوضوء وآية السرقة


(ٔ)

وىناؾ ُب آية الوضوء



ال نكاح إال بويل

    

           

 )ٕ(  فالسبب ىناؾ الصبلة ،والسبب ىنا السرقة ،واٟتكم ىناؾ الغسل ،واٟتكم ىنا القط .
نعم يا شيخ..
تخصيص الكتاب بالكتاب
و٬توز ٗتصيص الكتاب بالكتاب ٨تو قولو تعاىل:



 )ٖ(    خص بقولو تعاىل:



 - )ٗ(        نعم  -أي حل لكم.
نعم ومثلو أيضا
٥تصوصة بقولو تعاىل:

            
        

 - 1سورة المائدة آية .38 :
 - 2سورة المائدة آية .6 :
 - 3سورة البقرة آية .221 :
 - 4سورة المائدة آية .5 :
 - 5سورة البقرة آية .234 :
 - 6سورة الطالق آية .4 :
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تخصيص الكتاب بالسنة
وٗتصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قولو تعاىل:



- )ٔ(      نعم -إىل آخر

اآلية الشامل للولد الكافر ْتديث الصحيحُت  :ال يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم .
يعٍت الشامل الكافر ٥تصوص ْتديث الصحيحُت ،يعٍت ىذه اآلية ٥تصوصة ْتديث الصحيحُت،
ال يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم





نعم..
تخصيص السنة بالكتاب
وٗتصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحُت:
حىت يتوضأ  بقولو تعاىل:



 )ٕ(    إىل قولو:



ال يقبل اهلل صبلة أحدكم إذا أحدث



 - )ٖ(     نعم -

وإف وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزوؿ اآلية.
يعٍت ما يؤثر كونو متأخر ،ما يؤثر كوف ا١تخصص متأخر ،ما يؤثر ُب ىذا.
نعم..
تخصيص السنة بالسنة
وٗتصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحُت



فيما سقت السماء العشر

 ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة .
نعم ،ىذه كلها من ألفاظ العموـ اليت ورد عليها التخصيص ،واألمثلة واضحة.
نعم..

 - 1سورة النساء آية .11 :
 - 2سورة النساء آية .43 :
 - 3سورة النساء آية .43 :

ٓٔٔ



ْتديثهما
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تخصيص الكتاب والسنة بالقياس
وٗتصيص النطق بالقياس ،ونعٍت بالنطق قوؿ اهلل -تعاىل -وقوؿ الرسوؿ  ؛ ألف القياس يستند إىل
نص من كتاب أو سنة ،فكأنو ا١تخصص.
نعم ،يقوؿ :إف التخصيص بالقياس قاؿ بو اٞتمهور ،وىو صحيح إذا كاف القياس صحيحا ،فيخص بو
عاـ الكتاب وعاـ السنة ،كما ُب قولو تعاىل:
فيها؟ مفرد ٤تلى بػ(اؿ) مثل:





 )ٔ(    فإف ىذه اآلية عامة ،ما أداة العموـ

 )ٕ(      مفرد ٤تلى بػ(اؿ) ،ىذه أداة العموـ فيها،

فإهنا تتناوؿ كل بي ما مل يرد هني عنو.
وقد ورد النهي ُب بعض صور البي  ،بي األرز باألرز متفاضبل٬ ،توز ولبل ما ٬توز؟ ما ٬توز ،طيب
األرز باألرز مقيس على ماذا؟ مقيس على الرب ،مقيس  +ال تبيعوا الرب بالرب إىل آخره ،يقوؿ :فحكم بي
األرز باألرز متفاضبل ثابت بالقياس م أنو داخل ُب اآلية

    

(ٖ)

ولكنو أً ْخ ِرج منها

بالقياس.
نعم ،وٗتصيص النطق بالقياس..

المجمل
تعريف المجمل
وٗتصيص النطق بالقياس ،ونعٍت بالنطق قوؿ اهلل تعاىل وقوؿ الرسوؿ  ؛ ألف القياس يستند إىل نص
من كتاب أو سنة ،فكأنو ا١تخصص .واجململ :ما يفتقر إىل البياف٨ ،تو ثبلثة قروء ،فإنو ٭تتمل األطهار
واٟتيض؛ الشًتاؾ القرء بُت اٟتيض والطهر.
 - 1سورة البقرة آية .275 :
 - 2سورة العصر آية .2 :
 - 3سورة البقرة آية .275 :
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عرفو العلماء ما ال يفهم منو عند اإلطبلؽ معٌت معُت ،ما ال يفهم عند اإلطبلؽ معٌت
نعم ،اجململ ّ
معُت ،مثل القرء ،فإنو يق باالشًتاؾ بُت اٟتيض وبُت الطهرٍ ،ب جاءت بعض األحاديث وبينت ا١تراد ،وُب
حديث



دعي الصبلة أياـ أقرائك



والذي تًتؾ فيو الصبلة أياـ اٟتيض ولبل أياـ الطهر؟ أياـ

اٟتيض ،فدؿ على أف القرء ا١تراد بو اٟتيض ،وليس ا١تراد بو الطهر ،وا١تسألة خبلفية ،اٟتنفية واٟتنابلة -
رٛتهم اهلل -يقولوف :أف ا١تراد بو اٟتيض ،والشافعية وا١تالكية -رٛتهم اهلل -يقولوف :ا١تراد هبا الطهر.
نعم..
أسباب اإلجمال
والبياف إخراج الشيء من حيز اإلشكاؿ إىل حيز التجلي ،أي االتضاح ،وا١تبُت ىو النص.
أحيانا اإلٚتاؿ لو يعٍت أقساـ أو أسباب ،فنقوؿ من أسباب اإلٚتاؿ أوال :عدـ معرفة ا١تراد كما ُب
القرء ،وقد يكوف من أسباب اإلٚتاؿ عدـ معرفة الصفة ،كما ُب قولو تعاىل:

الصبلة جاءت ُب القرآف ٣تملةٍ ،ب بينها النيب 
بعدـ معرفة الصفة.



 )ٔ(   فإف

وبُت ىيئتها وكيفيتها بفعلو وقولو ،فهذا إٚتاؿ
بفعلوّ ،

وقد يكوف إٚتاؿ بعدـ معرفة ا١تقدار ،مثل األمر بالزكاة،
مقاديرىا ُب القرآف ٍب بينتها السنةُ  ،ب كل أربعُت شاة شاة.
نعم..

 - 1سورة األنعام آية .72 :
 - 2سورة البقرة آية .43 :
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(ٕ)

فإهنا جاءت ٣تملة
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تعريف النص
يدا ،نعم ،وقيل ما تأويلو تنزيلو٨ ،تو:
والنص ما ال ٭تتمل إال معٌت واحدا ،كزيد ُب :رأيت ز ً

 

 )ٔ(   فإنو ٔتجرد ما نزؿ يفهم معناه ،وىو مشتق من منصة العروس ،وىو الكرسي؛ الرتفاعو على
غَته ُب فهم معناه.
دخل ا١تؤلف إىل درجات ا١تعٌت والنص والظاىر وا١تؤوؿ وغَتىا ،فقاؿ :النص تعريفو ما ال ٭تتمل إال
معٌت واحد ،كزيد ُب رأيت زيد ُب قولو تعاىل:

     

(ٕ)

ما هبا احتماؿ إهنا تسعة وال

وعرفو تعريفا آخر ،قاؿ :ما تأويلو تنزيلو ،مراده بتنزيلو يعٍت أنو يفهم ٔتجرد
احتماؿ إهنا إحدى عشرة ،نصّ ،

ٝتاعو ،يفهم ٔتجرد ٝتاعو ،لكن ىذا التعريف الثاين يدخل معو الظاىر؛ ألف الظاىر يسبق إىل الفهم

للمعٌت ،الظاىر يسبق إىل الفهم للمعٌت ،فالتعريف الثاين فيو إشكاؿ ،لكن التعريف األوؿ أصوب ،وعرفو
ابن قدامة -رٛتو اهلل :-ما يفيد بنفسو من غَت احتماؿ ،ما يفيد بنفسو من غَت احتماؿ.
نعم يا شيخ..
أحسن اهلل إليك

تعريف الظاىر
والظاىر ما احتمل أمرين :أحد٫تا أظهر من اآلخر ،كاألسد ُب :رأيت اليوـ أسدا ،فإنو ظاىر ُب
اٟتيواف ا١تفًتس؛ ألف ا١تعٌت اٟتقيقي ٤تتمل للرجل الشجاع.
الظاىر ُب اللغة خبلؼ الباطن ،وعرفو ا١تؤلف فقاؿ :ما احتمل أمرين ال بد أف نزيد فأكثر؛ ألنو قد
٭تتمل أكثر من معٌت ،لكن ىو ظاىر ُب أحدىا فهو ليس ٤تصور فيها ُب أمرين ،ال ،بل يكوف أكثر منها
ما احتمل أمرين فأكثر أحد٫تا أظهر من اآلخر ،والتعريف األجود أف نقوؿ :ما يػُ ْف َهم منو عند اإلطبلؽ
 - 1سورة البقرة آية .196 :
 - 2سورة البقرة آية .196 :
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معٌت م ٕتويز غَته ،ما يػُ ْف َهم منو عند اإلطبلؽ معٌت م ٕتويز غَته ،فإذا كاف يفهم منو معٌت لكنو ال ٬توز
غَته ماذا يكوف؟ يكوف نصا ،فإذا جوزنا غَت يكوف ظاىرا ،فإذا قوينا ىذا الغَت الضعيف ،قويناه أو قوي

بدليل صحيح ،ماذا يكوف؟ يكوف مؤوال .نعم.
من أوؿ يا شيخ ،والظاىر..
والظاىر ما احتمل أمرين :أحد٫تا أظهر من اآلخر ،نعم ،كاألسد ُب :رأيت اليوـ أسدا ،فإنو ظاىر
ُب اٟتيواف ا١تفًتس؛ ألف ا١ت عٌت اٟتقيقي ٤تتمل للرجل الشجاع بدلو ،فإف ٛتل اللفظ على ا١تعٌت اآلخر ٝتي
مؤوال ،وإ٪تا يؤوؿ بالدليل كما قاؿ :ويؤوؿ الظاىر بالدليل ،ويسمى ظاىرا بالدليل ،أي كما يسمى مؤوال،
ومنو قولو تعاىل:

(ٔ)
فصرؼ إىل
    ظاىره ٚت يد ،وذلك ٤تاؿ ُب حق اهلل تعاىلُ ،



معٌت القوة بالدليل العقلي القاط .
ما ذكره ا١تؤلف من قولو أف إطبلؽ اليد على اهلل تعاىل ٤تاؿ ،ىذا غَت صحيح ،بل وردت اآليات
ووردت السنة بإطبلقها ،لكن ُب ىذه اآلية نعم نقوؿ :إهنا بقدرة ،لكن ُب آية أخرى قولو يعٍت أف إطبلؽ
اليد ٤تاؿ  +غَت صحيح ،بل ٨تن نثبت هلل يدا ،أىل السنة قدٯتا وحديثا يثبتوف هلل يدا تليق ّتبللو،
  

(ٕ)

      

(ٖ)

 

لكن ُب ىذه اآلية قاؿ العلماء وردت ُب القدرة ،لكن

كبلـ ا١تؤلف أف إثبات اليد هلل ٤تاؿ غَت صحيح.
الشيخ اإلماـ الشنقيطي -رٛتو اهلل تعاىل -قاؿ على ىذه اآلية



 )ٗ(    قاؿ :أيد

ىنا ليست ٚت يد؛ ألف أيدي اليت ٚت يد أفعل أيدي ،وىنا بأيد ٔتعٌت صيغة فعل أيد ،يقوؿ :أيد غَت

 - 1سورة الذاريات آية .47 :
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احمللي على الورقات

أيد؛ ألف أيد تأٌب ُب اللغة ٔتعٌت القدرة ،فهي كما ُب قولو تعاىل:



 )ٔ(     وأيدناه:

يعٍت وقويناه ،فيقوؿ الشيخ اإلماـ الشنقيطي ُب أضواء البياف يقوؿ :إف أيد ىنا ليست أيدي اللي ىي على
وزف أفعل ،بل ىي أيد على وزف فعل ،ا٢تمزة مقابل الفاء ،والياء مقابل العُت ،والداؿ مقابل البلـ ،وأهنا تأٌب
ُب اللغة أيد ٔتعٌت قوة.
نعم ،من أوؿ يا شيخ ..فإف ُٛتل اللفظ على ا١تعٌت اآلخر ٝتي مؤوال...

تعريف المؤول
فإف ٛتل اللفظ على ا١تعٌت اآلخر ٝتي مؤوال ،وإ٪تا يؤوؿ بالدليل ،كما قاؿ :ويؤوؿ الظاىر بالدليل،
ويسمى ظاىرا بالدليل ،أي كما يسمى مؤوال ،ومنو قولو تعاىل:



 )ٕ(    ظاىره ٚت

يد ،وذلك ٤تاؿ ُب حق اهلل تعاىل ،فصرؼ إىل معٌت القوة بالدليل العقلي القاط .
مثاؿ الظاىر كما ُب حديث  أنتوضأ من ٟتوـ اإلبل؟ قاؿ :نعم  .فعندنا الوضوء قد يطلق على
غسل اليدين اللي ىو النظافة ،وقد يطلق على الوضوء الشرعي ا١تعروؼ ،فهو ظاىر ُب كونو ا١تراد بو الوضوء
الشرعي ا١تعروؼ م احتماؿ أف يكوف ا١تراد بو النظافة ،لكن ىذا احتماؿ ضعيف ،وما جاء شيء يقويو،
فيبقى على الظاىر ،يبقى على الظاىر ،وا١تراد بو الوضوء الشرعي ا١تعروؼ مثاؿ التأويل الصحيح قوؿ اهلل
تعاىل:



 )ٖ(             ما معٌت إذا

قمتم؟ إذا أردًب ،ما ٯتكن إلنساف إذا دخل ُب الصبلة يتوضأ ،فبل بد أف نقوؿ :ا١تعٌت إذا قمتمٔ ،تعٌت إذا
أردًب.

 - 1سورة البقرة آية .87 :
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احمللي على الورقات

أيضا من التأويل الصحيح ،حرمت عليكم ا١تيتة ،فإف ا١تيتة اسم للحم واٞتلد ،يطلق عليو ،يقاؿ ىذه
ميتة ،ويشار إليها ،فيتناوؿ اللحم واٞتلد ،ىذا ظاىرىا م احتماؿ أف يكوف اٞتلد غَت مراد؛ ألنو غَت
مقصود باألكل ،ىذا احتماؿ أف يكوف اٞتلد غَت مراد؛ ألنو غَت مقصود باألكل ،ىذا االحتماؿ ّقواه
حديث  أٯتا إىاب دبغ فقد طهر  وإف كاف الظاىر أف التحرمي ينصب على اللحم واٞتلد؛ ألف ا١تيتة
اسم جملموعهما٣ ،تموع اللحم واٞتلد م احتماؿ أف يكوف اٞتلد غَت مراد؛ ألف ا١تقصود اٞتلد ال يؤكل ،أو
ال يقصد باألكل ،ىذا االحتماؿ ّقواه حديث



أٯتا إىاب دبغ فقد طهر



فأصبح أرجح من الذي

كاف ظاىرا ،وأصبح ىو الظاىر.
نعم يا شيخ..

داللة أفعال النبي 
األفعاؿ ىذه ترٚتة فعل صاحب الشريعة ،يعٍت النيب  ال ٮتلو إما أف يكوف على وجو القربة والطاعة
أو ال يكوف ،فإف كاف على وجو القربة والطاعة فإف دؿ دليل على االختصاص بو ٭تمل على االختصاص
كزيادتو ُ ب النكاح على أرب نسوة.

الحظوا معي يا إخواف ،داللة األفعاؿ ،أفعاؿ النيب 

حجة ،لكن ما تعريف الفعل حىت ٯتيز بُت

الفعل والقوؿ؟ ليس الفعل مثبل ىو اٟتركات واألفعاؿ مثبل الذي يقوـ بو 

بل ىو أعم من ذلك ،بل

يتناوؿ حىت القوي إذا كاف غَت موجو ألحد ،إذا كاف القوؿ غَت موجو ألحد ،فبهذا يكوف من قبيل األفعاؿ

كتسبيحو 

وذكره وتلبيتو إذا ٝت صحابيا كيف يليب ،فهذا ليس فعبل وقوال ،لكنو داخل ُب أنو فعل،

فيؤخذ منو اٟتكم على أنو من باب األفعاؿ ،ويطبق عليو قاعدة األفعاؿ ،ما يطبق عليو قاعدة األقواؿ ،إ٪تا
القوؿ إذا كاف موجو ألحد ىذا ىو القوؿ ،أما مثبل طريقتو ُب التسبيح مثبل وطريقتو ُب الذكر ىذه كلها من

باب األفعاؿ ،وإف كانت ىي قوؿ ،فإذا أردنا أف نعرؼ الفعل ا١تقصود بو ىنا نقوؿ :ىو ما صدر منو 
من فعل أو من قوؿ غَت موجو ألحد ،ما صدر منو  من فعل أو من قوؿ غَت موجو ألحد؛ ألنو كاف
ٔٔٙ

احمللي على الورقات

موجو ألحد ال ما يكوف فعل ،يكوف خطاب ،لكن طريقتو ُب التسبيح وطريقتو ُب الذكر ىذه من باب
األفعاؿ.
طيب ،ما معٌت التأسي؟

         

(ٔ)

ما معٌت التأسي؟ نعم يا

شيخ ،نعم ،التأسي االقتداء ،يعٍت االقتداء ،لو كاف أضيق من عموـ االقتداء ،ىا ،نعم يا شيخ ،نعم ،نعم،
نعم ،أحسنت ،بارؾ اهلل فيك ،التأسي أف تفعل مثل الذي فعل  على الوجو الذي فعل ألنو فعل ،أما
إذا فعلتو مصادفة ىكذا ما يعترب تأسي ،بل ال بد أف يكوف فيو نية االقتداء ،أف تفعل مثل الذي فعل على
الوجو الذي فعل ألنو فعل  ىذا ىو التأسي ا١تطلوب.
حكم فعل  ا١تؤلف ذكر قاؿ :فإف دؿ دليل على االختصاص ٭تمل على االختصاص يعٍت ما كاف

إذا قاـ دليل على أنو خاص بو  ففي ىذه اٟتاؿ ال تشاركو أمتو معو ،كإباحة الزواج بأكثر من أربعة 
أو اٞتم بُت أكثر من أربعة نسوة ،فإف ىذا خاص بو  ال يشاركو فيو أحد من أمتو ،أما إذا مل يقم
دليل على االختصاص فهذا فيو تفصيل إف كاف على وجو القربة والعبادة ،فمن العلماء من يقوؿ أنو يفيد
الوجوب ،و٭تتجوف ْتديث خل

النعاؿ  أنو 

خل نعليو ُب الصبلة ،فخلعوا نعا٢تم ،فلما انصرؼ

من صبلتو قاؿ :ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا :رأيناؾ خلعتو فخلعناه.



فما أنكر عليهم ذلك ،لكن

أخرب ٢تم بسبب العذر ،قاؿ :إين رأيت فيهما قذرا أو أذى ،إين وجدت ،أخربين جربيل أف فيهما أذى أو
قذرا ،فهذا من أدلة من يقوؿ :يفيد الوجوب.
والقوؿ ا آلخر أنو يفيد الندب ،أنو ما يفيد الوجوب إذا كاف على وجو القربة ،وأف الوجوب ما يأٌب إال
بدليل ،ال يكفي ٣ترد الفعل أنو يفيد الوجوب إال إذا كاف بياف جململ ،إذا كاف بياف جململ ،كحركاتو ُب
الصبلة؛ ألنو يقوؿ:



صلوا كما رأيتموين أصلي



وطريقتو ُب الوضوء ،وطريقتو ُب اٟتج أو فعلو

باٟتج ،فإف ىذا بياف جململ ،فبالتايل يأخذ حكم اجململ اللي ىو الوجوب ،وكذلك ١تا قط يد السارؽ من
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احمللي على الورقات

ا١تفصل بياف لقولو تعاىل:

   

(ٔ)

يقوؿ٬ :تب قطعها من ىذا ا١تكاف ،أما إذا مل يكن

بيانا جململ وظهر فيو أصل القربة ،فلعل األرجح أنو يكوف يفيد الندب كما ُب ،و٢تذا حديث البخاري



كاف الرسوؿ  يعتكف ُب العشر األواخر  فعل ،فاالعتكاؼ سنة ،كاف  إذا قاـ إىل الصبلة رف
يديو ،رف اليدين سنة ُب الصبلة ،داللة فعل.
أيضا حديث ابن عمر  كاف  إذا قرأ إذا مر بآية سجدة تبلوة سجد  فنقوؿ :سجدة التبلوة
سنة؛ ألهنا داللة فعل ،فلعل األرجح واألقرب أنو إذا كاف على طريق القرىب وليس بيانا جململ وليس خاص
بو  أنو يفيد الندب.

منو النيب 

إذا فعلو ،ىل

بقي معنا اإلشارة ما ُمن  ،بعض األصوليُت يذكر قاعدة فيقوؿ :ما ُمن
يكوف واجبا؟ إذا كاف ٦تنوعا ٍب فعلو النيب  فهل يكوف واجبا؟ كسجود السهو مثبل ،سجود السهو ىو
زيادة ُب الصبلة ،فهو ٦تنوع ُب الصبلة ،فإذا فعلو النيب  فهل نقوؿ سجود السهو واجب؟ وكل ما كاف

٦تنوعا فإذا فعلو النيب  من أنواع العبادات نقوؿ فعلو عاد الوجوب؛ ألف الواجب ،القاعدة أف الواجب ال
يًُتؾ إال لواجب ،الواجب ال يًتؾ إال لواجب ،ىذه ذكرىا بعض األصوليُت ،ىذه القاعدة ،لكن الصحيح
أهنا يعٍت ما تنتظم ىذه القاعدة ،ما تستقيم ،ليست منتظمة ،وليست قاعدة عامة يؤخذ هبا بدليل مثبل

اٞتم ُب مزدلفة ،يعٍت ٚت

الصبلة مثبل ىو ٦تنوع ُب األصل ،فلما فعلو النيب 

مقتضى القاعدة أف

يكوف واجبا م أف اٞتم ليس بواجب ،أي ٚت ُب السفر مثبل ليس بواجب ،أو القصر مثبل ُب السفر

ليس بواجب ،أو الفطر ُب هنار رمضاف ،مثبل للمسافر كاف ٦تنوعا ،فإذا فعلو 

ىل يكوف واجبا؟ بناء

على القاعدة يكوف واجبا ،لكن الصحيح أنو ليس بواجب ،وإف كاف ىو سنة ،واألفضل لكن ليس
بواجب.
بقي معنا اإلشارة ،ىل للفعل مفهوـ؟ يعٍت ىل لو مفهوـ؟ طبعا ا١تنطوؽ اللفظي لو مفهوـ ،لكن ىل

الفعل لو مفهوـ؟ قالوا :نعم ،لو مفهوـ ،كما ُب حديث  النيب 
 - 1سورة المائدة آية .38 :
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 فمفهومو أف ما كاف أعلى ،يعٍت أشد قذرا من النخامة أنو يزاؿ ،مفهوـ موافقة ،فما كاف مثل النخامة
وما كاف أعلى من النخامة من باب أوىل ،ىذا مفهوـ واضح.
طيب ،مفهوـ ا١تخالفة ىل لو مفهوـ ٥تالفة؟ نقوؿ إذا كاف دؿ على اإلباحة فليس لو مفهوـ ٥تالفة،
أما إذا كاف بيانا جململ فيكوف لو مفهوـ ٥تالفة إذا كاف بياف جململ؛ ألف مفهوـ ا١تخالفة إ٪تا يأٌب من ماذا؟
من ٗتصيص اٟتكم بتلك اٟتالة ،إذا خصصنا اٟتكم بتلك اٟتالة الزـ يأٌب مفهوـ ا١تخالفة ،فنقوؿ النيب



إف ُب قط يد السارؽ قط يد السارؽ من ا١تفصل ،ىذا فعل ،بياف جململ ،فمفهومو أنو ال ٬توز من

غَت ىذا ا١توض  ،واضح ولبل غَت واضح؟ يعٍت مفهومو أنو ال ٬توز من غَت ىذا ا١توض ؛ ألنو ىو فعل ،لكن
لو مفهوـ؛ ألف ىذا الفعل ىو بيانا جململ.
وكذلك أيضا إذا كاف أخذ حكم الندب فعلو ،فمفهومو يكوف خبلؼ األوىل كما مر معنا ،مفهومو
ٓتبلؼ األوىل على القوؿ ٔتشروعية ٗتليل األصاب ُب الوضوء ،على القوؿ بفتح األصاب ُب الوضوء ،فإذا

قلنا أف النيب 

ٮتلل بُت أصابعو ُب الوضوء وأنو سنة التخليل ،فيكوف تركو مفهومو تركو خبلؼ األوىل،

فإذا معناىا أف ما كاف لئلباحة ليس لو مفهوـ ،فإذا قلنا النيب  أكل اللحم على طريق اإلباحة ،ال يُفهم
منو أنو غَت األكل ،أف غَت اللحم ال ٬توز أكلو ،ال ،ما يفهم ىذا.
فإذا خبلصة الكبلـ ُب ىذا ا١تفهوـ أنو مفهوـ ا١توافقة نعم ،إذا اشًتكا مثبل ُب العلة يكوف مفهوـ
موافقة ،نعم ،مفهوـ ا١تخالفة ،إف كاف بيانا جململ فلو مفهوـ ٥تالفة ،إف أخذ حكم الندب أيضا لو مفهوـ
٥تالفة ،إف كاف مباحا ليس لو مفهوـ ٥تالفة ،ىذا تفصيل الكبلـ ُب ىذه ا١تسألة.
نعم يا شيخ..
دؿ على االختصاص بو ُْ٭ت َمل على االختصاص ،كزيادتو ُ ب النكاح على أرب نسوة ،وإف
فإف ّ

مل يدؿ ال ٮتتص بو؛ ألف اهلل تعاىل قاؿ:

         

(ٔ)

فيحمل على

الوجوب عند بعض أصحابنا ُب حقو وحقنا؛ ألنو األحوط ،ومن بعض أصحابنا من قاؿ :٭تمل على
 - 1سورة األحزاب آية .21 :
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الندب؛ ألنو ا١تتحقق بعد الطلب ،ومنهم من قاؿ :يتوقف فيو لتعارض األدلة فيو -نعم -وإف كاف على
وجو غَت وجو القربة والطاعة فيحمل على اإلباحة  -نعم ُ -ب حقو وحقنا.
يعٍت إذا كاف على غَت وجو القربة والطاعة ٭تمل على اإلباحة كما مر ُب حديث عبد اهلل بن حنُت،
غسل احملرـ رأسو ،ىذا على اإلباحة ،وكونو يعٍت أكل بعض ا١تأكوالت ،ىذا على اإلباحة.
نعم يا شيخ..

إقرار النبي 
وإقرار صاحب الشريعة  ػ على القوؿ من أحد ىو قوؿ صاحب الشريعة ،أي كقولو 
على الفعل من أحد كفعلو؛ ألنو معصوـ عن أف يقر أحدا على منكر ،مثاؿ ذلك إقراره  أبا بكر على
وإقراره

قولو :بإعطاء سلب القتيل لقاتلو.
ىذا مسألة اإلقرار أو التقرير ،تعريف اإلقرار اصطبلحا سكوت النيب  سكوت النيب  عن إنكار
قوؿ قيل بُت يديو أو ُب عصره ،أو عن إنكار فِ ْعل فُعِ َل بُت يديو أو ُب عصره ،فسكوتو  يدؿ على
جواز مثل ىذا الفعل ،يدؿ على اإلباحة ،ومن األمثلة ا١تشهورة على ىذا قصة أكل الضب على مائدتو

١ تا أكلو خالد بن الوليد  والنيب 

ينظر ،فدؿ على جواز أكل الضب ،ىذا من باب اإلقرار،

واإلقرار على قوؿ سَتد مثالو.
نعم يا شيخ ..وإقراره على الفعل..
وإقراره على الفعل من أحد كفعلو؛ ألنو معصوـ عن أف يقر أحدا على منكر ،مثاؿ ذلك إقراره  أبا
بكر على قولو :بإعطاء سلب القتيل لقاتلو.
نعم ،ىذه ُب حديث طويل  أف أبا قتادة ُ ب غزوة حنُت قتل مشركا من ا١تشركُتٍ ،ب جلس م

النيب  فقاؿ النيب  من قتل قتيبل لو عليو بينة فلو سلبو ،فقاؿ النيب 

ثبلثا وكل ذلك أبو قتادة

يقوؿ :ويقوؿ من يشهد يل أنٍت قتلت ذلك ا١تشرؾ؟ وُب الثالثة قاـ رجل فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،قاؿ صدؽ

ٕٓٔ
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أبو قتادة ،وسلبو عندي ،لكن أعطو وأرضو -يريد أف النيب  يرضي أبا قتادة وىو يأخذ السلب ،فقاؿ

أبو بكر 

الىا اهلل ،يعمد إىل أسد من أسد اهلل يقاتل عن اهلل ورسولو فبل يعطيو حقو ،أفبل يأخذ

سلبو؟ فقاؿ النيب  صدؽ أبو بكر ،أقره على ذلك ،وقاؿ للرجل :أعط أبا قتادة حقو.



نعم يا شيخ..

صور من إقرار النبي 

وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب ،متفق عليو -نعم  -وما فُعِ َل ُب وقتو 

ُب غَت ٣تلسو

وعلم بو ومل ينكره ،فحكمو حكم ما فعل ُب ٣تلسو.

نعم ،يعٍت أنو ال يشًتط أف يفعل بُت يديو أنو إذا علم سيأٌب الكبلـ ُب  +العلم إذا علم بو،فإف إقراره
يكوف حجة نعم كإقراره  معاذ ،أنو يصلي بقومو متنفبل وىم يصلوف خلفو فريضة ،النيب  أقره على
ذلك ،وىو مل يفعل ْتضرتو ،لكنو علم بو  وأقره على ذلك ودؿ على جواز أف يكوف اإلماـ متنفبل ومن
خلفو يصلوف الفريضة.
نعم يا شيخ ..وما فعل ُب وقتو..
شروط اإلقرار
وما فعل ُب وقتو ُ ب غَت ٣تلسو وعلم بو ومل ينكره فحكمو حكم ما فعل ُب ٣تلسو ،كعلمو ْتلف

أيب بكر 

أنو ال يأكل الطعاـ ُب وقت غيظوٍ ،ب أكل ١تا رأى األكل خَتا ،كما يؤخذ من حديث

مسلم ُب األطعمة.
نعم حديث أيب بكر  كما ُب صحيح مسلم حديث طويل ،لكن خبلصتو أف أضيافا نزلوا على أيب
بكر ٍ ب أمر بقراىم ،والقرى ىو الطعا ـ الذي يقدـ للضيف ،فقاؿ لو :كلوا ،فقالوا :واهلل ال نأكل حىت
تطعم معنا ،فقاؿ ٢تم  واهلل ال أطعم الليلة وال آكل ،يقوؿ عبد الرٛتن بن أيب بكر راوي اٟتديث :مل أر
شرا كتلك الليلة ،حلف  من الغيظ أنو ال يأكل ،فقالوا :إذا مل تطعم واهلل ال نطعم ٨تن ،فأمر أبو بكر
 أف يسًتج فأكل ،أكل معهمٍ ،ب جاء النيب  وأخربه فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،بروا وحنثت ،يعٍت ىم

ٕٔٔ
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بروا بكبلمهم وحنثت أنا ،فقاؿ لو النيب  أنت أبرىم وأخَتىم ،فأقره النيب  على أنو أكل وأنو خالف
ٯتينو ومل يأمره بالكفارة؛ ألنو قالوا ألنو قالو عن غيظ ،قاؿ :ومل تبلغٍت ُب اٟتديث ومل تبلغٍت كفارة.
بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -ما يتعلق باإلقرار ،ىل يشًتط العلم؟ ال بد أف نقوؿ أنو ،ال بد أف

يعلم بو النيب 

أو ال يشًتط؟ اٞتمهور على أنو ال بد أف يشًتط العلم ،اٞتمهور على أنو يشًتط العلم،

فإذا مل يثبت أنو علم بو النيب  فبل يكوف حجة ،لكن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -وابن القيم
يقوالف :ال يشًتط العلم ،فإذا ثبت أف أحد الصحابة أو بعض الصحابة فعلوا فعبل ُب وقت التنزيل فإف
فعلهم يكوف حجة؛ ألنو لو كاف ٥تالفا لنزؿ الوحي بذلك ،فلما مل ينزؿ الوحي دؿ على أف فعلهم حجة،
ويقولوف إذا كا ف الوحي نزؿ بإخباره باألذى ُب نعليو فكوف بعض الصحابة يعمل ،يفعل فعبل ٥تالفا ويثبت
عنو وينقل عنو أنو كاف يفعل كذا ،فدؿ على جوازه؛ ألنو لو كاف ٤ترما أو ٦تنوعا منو أو ٤تذورا لنزؿ الوحي
بذلك.
و٭تتجوف أيضا ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم ٔتا ورد ُب صحيح مسلم  كنا نعزؿ والقرآف ينزؿ
 فدؿ على أهنم فهموا أف ٣ترد فعلهم ىذا دؿ على جوازه؛ ألنو لو كاف شيء ينهى لنهى عنو القرآف،
ولعل ىذا ىو األقرب ،أنو إذا ثبت أف بعض الصحابة -رضي اهلل عنهم -فعلوا شيئا ونُِق َل عنهم ُب وقت
التنزيل فإف فعلهم يكوف حجة؛ ألنو لو مل يكن حجة لو كاف غَت صحيح أو ٦تنوعا أو ٤تذورا لنزؿ الوحي
بذلك ،فلما مل ينزؿ الوحي دؿ على جوازه.
بقي معنا اإلشارة ىل الًتؾ يسمى فعبل؟ ترؾ ،ترؾ الشيء ىل نسميو فعبل؟ قاؿ العلماء :نعم يسمى
فعبل

             

تنهاىيم ٝتاه فعبل



(ٔ)

فسمى عدـ

 )ٕ(             وُب

البيت ا١تشهور:
 - 1سورة المائدة آية .79 :
 - 2سورة المائدة آية .79 :

ٕٕٔ
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ف ي ي ي ي ي ي ي ي ييلاك من ي ي ي ي ي ي ي ي ييا العم ي ي ي ي ي ي ي ي ييل المض ي ي ي ي ي ي ي ي ييلل

لي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن قع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد ا والنب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي يعم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل

فسمى -بيت الشعرٝ -تى القعود وعدـ العمل ٝتاه عمبل.
ف ي ي ي ي ي ي ي ي ييلاك من ي ي ي ي ي ي ي ي ييا العم ي ي ي ي ي ي ي ي ييل المض ي ي ي ي ي ي ي ي ييلل

لي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ن قع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد ا والنب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي يعم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل

بقي معنا اإلشارة -أيها األخوة -إىل مسألة وىي الشيء إذا توافرت الدواعي على فعلو ٍب مل يفعلو النيب
 ومل يفعلو أصحابو ،ىل يدؿ ذلك على عدـ ا١تشروعية ،وىي قاعدة مشهورة ،فلها وصفاف أو شرطاف:
الشرط األوؿ أف الدواعي متوفرة تستدعي ىذا الشيء.
الثاين أهنم فهموا ما فعلوه م قدرهتم على ذلك.

فإذا كانت الدواعي متوفرة ،والصحابة -رضي اهلل عنهم -والنيب 

والصحابة ما فعلوا ىذا الشيء

فإنو يدؿ على عدـ ا١تشروعية ،مثاؿ ذلك االحتفاؿ با١تولد ،فنقوؿ :إف الدواعي متوفرة ،وىي حب رسوؿ
اهلل  ىذه متوفرة الدواعي ،فلما مل يفعلو الصحابة دؿ على عدـ ا١تشروعية.
أيضا اآلذاف لصبلة العيد ،و٢تذا معاوية  أحدث نداءً لصبلة العيد فأنكر عليو الصحابة -رضي اهلل

عنهم ،-نقوؿ اآلذاف لصبلة العيد ،نقوؿ الدواعي متوفرة .ما ىي الدواعي؟ اللي ىو دعوة الناس لصبلة

العيد ،الدواعي متوفرة ،دعوة الناس لصبلة العيد ،فلما مل يفعل دؿ على أنو غَت مشروع ،وىكذا كل ما
كانت الدواعي متوفرة واألسباب موجودة تقتضي ىذا الشيءٍ ،ب مل يفعلو النيب  وال فعلو أصحابو فإنو
يدؿ على عدـ مشروعيتو.
بقي معنا اإلشارة ،ىل الًتؾ ٮتصص العاـ؟ نقوؿ :نعم ،الًتؾ ٮتصص العاـ ،مثاؿ ذلك أف ا١تسلم

٬تب تغسيلو وتكفينو ،كل مسلم إذا توُب ٬تب تغسيلو وتكفينو ودفنو ،كل مسلم ،فلما ترؾ النيب 

ٖٕٔ
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تغسيل شهداء أحد دؿ على أنو ٥تصص ٢تم ،جاء ُب اٟتديث  :زملوىم ُب ثياهبم  لكن حىت ولو
مل ِ
يأت ىذا اٟتديث ترك و لغسل شهداء أحد ،دؿ على أهنم ٥ترجوف من العاـ٥ ،ترجوف من العموـ فبل
يتناو٢تم اللفظ العاـ.
بقي معنا ا١تسألة األخَتة ،وىي ترؾ بياف اٟتكم ،ىل يدؿ على عدـ الوجوب؟ ترؾ بياف اٟتكم ،ىل

يدؿ على عدـ الوجوب؟ إذا صحايب أحد الصحابة -رضي اهلل عنهم -سأؿ النيب 

عن شيءٍ ،ب

أجابو ومل يبُت لو أمراً آخر ٦تا ىو متعلق هبذا ،فهل نقوؿ ىذا الشيء الذي مل يبينو لو يدؿ على أنو غَت

واجب؟ ىل يقاؿ ذلك؟

للعلماء كبلـ ُب ىذه ا١تسألة ،لكن نقوؿ :أقوى ما يكوف ،أقوى ما يكوف إذا كاف السائل ال يعلم
اٟتكم ،ال يعلم اٟتكم أصل ا١تسألة ،فبالتايل يكوف عدـ بياف اٟتكم يدؿ على عدـ الوجوب ،مثاؿ ذلك
متضمخا بطيب ،فقاؿ:
حديث يعلى بن أمية ُب الرجل الذي جاء يسأؿ النيب  بعدما أحرـ ُب جبة
ً
 يا رسوؿ اهلل ،ما ترى ُب رجل أحرـ ُب جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فًتكو النيب  حىت جاءه الوحي ٍب
قاؿ :أين الرجل؟ فجيء بو ،فقاؿ  :فهذا الرجل واضح أنو ال يعلم اٟتكم؛ ألنو البس ا١تخيط ،ما يعلم
اٟتكم أبدا،



فقاؿ :أما الطيب الذي بك فاغسلو ،وأما اٞتبة اليت عليك فاخلعهاٍ ،ب اصن ُب عمرتك

ما كنت صانعا ُب حجك  .ىو ٤ترـ ،ودخل ُب النية ،دخل ُب النسك ،لكنو البس ا١تخيط ومتطيبا.
قاؿ العلماء :فلم يوجب عليو النيب  كفارة ،أي الفدية ،فدؿ على أهنا ال ٕتب عليو؛ ألنو جاىل
باٟتكم ،ال ٕتب عليو؛ ألف ىذا ما كاف يعلم اٟتكم أصبل ،حىت أصل اٟتكم ما يعلمو ،فهذا أقوى ما
يكوف أف عدـ بياف اٟتكم يدؿ على عدـ وجوب الكفارة.
النوع الثاين إذا كاف عنده شيء ،عنده معرفة بأصل اٟتكم ،مثاؿ ذلك:



الرجل الذي جاء يسأؿ

النيب  يقوؿ :ىلكت وأىلكت ،فقاؿ :ما صنعت ،قاؿ :وقعت على أىلي وأنا صائم ،فقاؿ :أعتق رقبة،
قاؿ :ال أستطي  ،قاؿ :صم شهرين متتابعُت ،قاؿ :ال أستطي  ،قاؿ :أطعم ستُت مسكينا



إىل آخر

اٟتديث ،فالنيب ُ ب اٟتديث ما أوجب على زوجتو ،فهل يدؿ عدـ إ٬تاب الكفارة على الزوجة على أهنا

ٕٗٔ
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ال تلزمها وال ٕتب عليها؟ ىذا ٮتتلف ،ىذا اٟتديث عن حديث يعلى بن أمية ُب اٟتديث السابق ،حديث
يعلى بن أمية -يعٍت -أقوى ُب الداللة؛ ألنو -يعٍت -ال يعلم اٟتكم أصبل ،أما ىذا فعنده معرفة أف ىذا
حراـ عند ه ،معرفة أف ىذا حراـ ،و٢تذا جاء فزعا ويقوؿ :ىلكت ،وىو يعلم لكنو ال يعلم ،ما الذي ٬تب
عليو.
فعدـ إ٬تاب الكفارة على الزوجة ُب حديث وقاع األعرايب ،يعٍت عدـ اإل٬تاب أقل قوة من عدـ
اإل٬تاب ُب حديث يعلى بن أمية.
نكتفي هبذا أيها األخوة ،نقف على باب النسخ إف شاء اهلل.

باب النسخ
معنى النسخ في اللغة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد
وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين وبعد:
قاؿ ا١تؤلف -رٛتو اهلل -باب النسخ.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت نبينا ٤تمد
وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،قاؿ ا١تصنف رٛتو اهلل تعاىل :وأما النسخ فمعناه لغة اإلزالة ،يقاؿ :نسخت
الشمس الظل ،إذا أزالتو ورفعتو بانبساطها ،وقيل :معناه النقل ،من قو٢تم :نسخت ما ُب ىذا الكتاب إذا
نقلتو بأشكاؿ كتابتو.
ىذا باب النسخ ،وبدأه ا١تؤلف -رٛتو اهلل -بالتعريف اللغوي ٍب ذكر تعريفُت لغويُت ،أحد٫تا أف يكوف
ٔتعٌت اإلزالة وإما أف يكوف ٔتعٌت النقل ،وكبل٫تا يتأتى م ا١تراد ،معٌت اإلزالة معٌت أنو أزيل اٟتكم السابق
وجاء -يعٍت -حكم آخر ٤تلو ،أو نقل اٟتكم السابق وحل ٤تلو حكم آخر.
نعم يا شيخ..

ٕ٘ٔ
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حد الناسخ شرعا
وحده شرعا ا٠تطاب الداؿ على رف اٟتكم الثابت با٠تطاب ا١تتقدـ على وجو لواله لكاف ثابتا م
تراخيو عنو ،ىذا حد للناسخ.
عرفو بالناسخ ،فنبو عليو الشارح ،قاؿ :ىذا التعريف ليس للنسخ ،ولكنو للناسخ؛ ألف
تعريف النسخ ّ

اٞتويٍت -رٛتو اهلل -قاؿ وحده شرعا ا٠تطاب الداؿ على رف اٟتكم ،ا٠تطاب الداؿ على رف اٟتكم ،فجاء
الشارح وقاؿ :ا٠تطاب ىو الناسخ يعٍت فرؽ بُت ا٠تطاب الداؿ على اٟتكم وبُت رف اٟتكم ،رف اٟتكم
ماذا نسميو؟ نسميو نسخا ،ونفس ا٠تطاب الذي رف اٟتكم نسميو ناسخا.
نعم..
حد النسخ
ويؤخذ منو حد النسخ بأنو رف اٟتكم ا١تذكور ٓتطاب إىل آخره.
الشارح قاؿ :يعٍت ىذا التعريف وإف كاف للناسخ لكن يفهم منو تعريف النسخ ،قاؿ :ويؤخذ منو حد
النسخ.
ويؤخذ منو حد النسخ بأنو رف اٟتكم ا١تذكور ٓتطاب إىل آخره ،أي رف تعلقو بالفعل ،وخرج بقولو
الثابت با٠تطاب رف اٟتكم الثابت بالرباءة األصلية.
تعلقو بالفعل يعٍت بفعل ا١تكلف ،فأصبح ا٠تطاب السابق -يعٍت -غَت متعلق بفعل ا١تكلف.
نعم..
فخرج بقولو الثابت با٠تطاب رف اٟتكم الثابت بالرباءة األصلية ،أي عدـ التكليف بشيء.
نعم ،فإف فرض األحكاـ ابتداءً ىو رف للرباءة األصلية ،فبل يعترب -يعٍت -ما شرع من األحكاـ ابتداء

ناسخا للرباءة األصلية ،بل النسخ إ٪تا يكوف رفعا ٟتكم شرعي ،يكوف النسخ رفعا ٟتكم شرعي ،لكن رف
الرباءة األصلية ال يعترب نسخا.
نعم يا شيخ..

ٕٔٙ
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وبقولنا ٓتطاب ا١تأخوذ من كبلمو الرف با١توت واٞتنوف.

نعم ،و١تا قاؿ أنو ال بد أف يكوف الراف خطابا ،الذي أُ ِخ َذ من كبلـ اٞتويٍت قاؿ :يفهم من ىذا أنو لو

ارتف اٟتكم باٞتنوف فبل يعترب نسخا؛ فإف اجملنوف يرتف حكم التكليف عنو ،فبل يعترب رف اٟتكم عن
اجملنوف نسخا.
نعم..
وبقولو على وجو إىل آخره ما لو كاف ا٠تطاب األوؿ ُمغَيا بغاية أو معلبل ٔتعٌت مصرح ،وصرح
ا٠تطاب الثاين ٔتقتضى ذلك.
نعم ،يقوؿ :لو كاف مثبل ٤تددا إىل غايةٍ ،ب انتهت الغاية ،فبل يعترب انتهاء ىذه الغاية نسخا ،نعم،
وسيذكر ا١تؤلف مثاال على ذلك.
نعم..
ىل اإلجماع يحصل بو النسخ
فإنو ال يسمى ناسخا لؤلوؿ ،مثالو قولو تعاىل:
    

(ٔ)

         

فتحرمي البي مغيا بانقضاء اٞتمعة ،فبل يقاؿ إف قولو تعاىل:

       

(ٕ)

ناسخ لؤلوؿ بل بُت غاية للتحرمي بل بُت غاية التحرمي- .

نعم ،ا١تثاؿ الثاينٍ ،ب ذكر مثاال آخر ،نعم -وكذلك قولو تعاىل:
(ٖ) ال يقاؿ نسخو قولو تعاىل:



   

         

 )ٔ(     ألف التحرمي لئلحراـ قد زاؿ وخرج بقولو م

تراخيو عنو ما اتصل با٠تطاب من صفة أو شرط أو استثناء.
 - 1سورة الجمعة آية .9 :
 - 2سورة الجمعة آية .11 :
 - 3سورة المائدة آية .96 :

ٕٔٚ

احمللي على الورقات

نعم ،ما اتصل با٠تطاب من صفة أو شرط أو استثناء فإنو ما يعترب نسخا ،وإ٪تا يعترب ماذا؟ ٥تصصا،
يعترب ٗتصيصا ،نعم ،كما ُب قولو تعاىل:
أيضا آية القذؼ:





 )ٕ(           وفيو

 )ٖ(        فإف ىذا االستثناء متصل ،فبل يعترب ،فبل

يعترب نسخا ،بل يعترب ٗتصيصا.
أيضا ىناؾ تعريف للنسخ قد يكوف أدؽ من ىذا التعريف ،وىو أف النسخ ىو بياف انتهاء حكم شرعي
بطريق شرعي مًت ٍاخ عنو ،بياف انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مًت ٍاخ عنو ،فقولو( :بياف انتهاء حكم
شرعي) يفيد الرباءة األصلية ،وقولو أيضا( :بطريق شرعي) يفيد أيضا ما كاف من طريق ما يصيب ا١تكلف
من جنوف وغَته ،وقولو (مًت ٍاخ عنو) يفيد التخصيص.
بقي معنا اإلشارة ،ىل اإلٚتاع ينسخ أو ٭تصل بو النسخ؟ قاؿ العلماء :ال ،اإلٚتاع ال ينسخ ،وال
٭تصل بو النسخ١ ،تاذا؟ قالوا :ألف اإلٚتاع إ٪تا يكوف بعد وفاتو  وأف النسخ إ٪تا يكوف ُب حاؿ وفاتو،

اإلٚتاع إ٪تا يكوف بعد وفاتو  اإلٚتاع إ٪تا يكوف بعد وفاتو 

والنسخ إ٪تا يكوف ُب حاؿ حياتو،

فبالتايل اإلٚتاع ال ينسخ وال ٭تصل بو النسخ.
بقي معنا أيضا القياس ،ىل ٭تصل بو النسخ ،قاؿ العلماء :ال ،ال ٭تصل النسخ بالقياس؛ ألف ىناؾ
قاعدة مهمة ،وىي أنو ال قياس م النص ١تا كاف النسخ يتجو إىل النصوص إىل اآليات واألحاديث ،فإذا
كانت اٟتادثة أو ا١تسألة منصوص عليها ال ٯتكن يأٌب القياس وإف سقط؛ ألنو إذا تعارض نص وقياس يقدـ
النص القاعدة ا١تشهورة ،وىي أنو ال قياس م النص ،فدؿ ىذا على أف القياس ال ٭تصل بو النسخ ،يعٍت ال
ينسخ بو.
نعم يا شيخ..
 - 1سورة المائدة آية .2 :
 - 2سورة آل عمران آية .97 :
 - 3سورة آل عمران آية .89 :

ٕٔٛ

احمللي على الورقات

سخ الرسم وبقاء الحكم
و٬توز نسخ الرسم وبقاء اٟتكم٨ ،تو( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارٚتو٫تا البتة) ،قاؿ عمر  فإف قد
قرأناىا ،رواه الشافعي وغَته  ،وقد رجم  احملصنُت  متفق عليو و٫تا ا١تراد بالشيخ والشيخة.
ستبلحظوف أف األ قساـ ُب النسخ كثَتة ،نسخ اٟتكم والرسم ،ونسخ اٟتكم م بقاء الرسم ،ونسخ
الرسم م بقاء اٟتكم ،والنسخ إىل بدؿ ،والنسخ إىل أثقل ،والنسخ إىل أخف ،لكن يقوؿ العلماء :كل
ىذه التقسيمات ال أثر ٢تا ،ال ينبٍت عليها شيء ،لكنها فقط من باب التسهيل على القارئ وطالب العلم
من جهة أف ٭تفظها ،لكن ىل ينبٍت عليها حكم؟
ال ،ال ينبٍت عليها حكم ،كونو مثبل نسخ ،بقاء نسخ الرسم وبقاء اٟتكم أو عكسو ،أو نسخ الرسم
واٟتكم ٚتيعا ،أو ما أشبو ذلك من أنواع التقسيمات ،يقوؿ العلماء :ال أثر ٢تا ُب اٟتكم ،إ٪تا ىي فقط من
باب التسهيل على طالب العلم حىت يسهل حفظو لؤلشياء؛ ألف القاعدة أنو دائما بالتقسيم يسهل اٟتكم،
والشيء إذا -يعٍت -أخذه اإلنساف يعٍت ٚتلة من دوف تقسيم صعب حفظو وسهل نسيانو ،لكن ما داـ أنو
قسم سهل حفظو وبطؤ نسيانو.
نعم يا شيخ..
ونسخ اٟتكم وبقاء الرسم ٨تو
 )ٔ(  نُ ِسخ بآية:



         

.)ٕ(       

نعم ،قولو٬ :توز نسخ الرسم ُب األوؿ وبقاء اٟتكم ،قالوا :ونسخ اٟتكم وبقاء يعٍت و٬توز نسخ اٟتكم
وبقاء الرسم ،و٬توز نسخ اٟتكم وبقاء الرسم.
نعم..

 - 1سورة البقرة آية .241 :
 - 2سورة البقرة آية .234 :

ٕٜٔ

احمللي على الورقات

ونسخ اٟتكم وبقاء الرسم ٨تو
 )ٔ(  نُ ِسخ بآية:



         

.)ٕ(       

نعم ،فإف اآلية األوىل موجودة ُب ا١تصحف ،تقرأ وتتلى وتصح هبا الصبلة ،لكن وإ٪تا حكمها ىو الذي
نسخ.
سخ الرسم والحكم
ونسخ األمرين معا -ونسخ األمرين معا ،اللي ٫تا الرسم واٟتكم ،نعم -ونسخ األمرين معا ٨تو حديث
مسلم عن عائشة -رضي اهلل عنها  -كاف فيما أنزؿ عشر رضعات معلومات ٭ترمن ،فنسخن ٓتمس
معلومات ٭ترمن .
نعم ،فالعشر رضعات معلومات نسخ رٝتها وحكمها.
نعم..
أقسام النسخ
وينقسم النسخ إىل بدؿ وإىل غَت بدؿ ،األوؿ كما ُب نسخ استقباؿ بيت ا١تقدس باستقباؿ الكعبة،
وسيأٌب ،والثاين كما ُب نسخ قولو تعاىل:



.)ٖ(          

فإف نسخ استقباؿ القبلة من استقباؿ بيت ا١تقدس إىل استقباؿ الكعبة ،نسخ إىل بدؿ ،وىو نسخ أيضا
نسخ ٍ
مساو ،يعٍت ىذا بدؿ ،ىذا ليس ىذا أثقل وليس ىذا أضعف ،فا١تكلف ال يثقل عليو -يعٍت-
أحد٫تا ،إ٪تا ٍ
مساو.
والثاين كما ُب نسخ قولو تعاىل:



.)ٗ(          

 - 1سورة البقرة آية .241 :
 - 2سورة البقرة آية .234 :
 - 3سورة المجادلة آية .12 :
 - 4سورة المجادلة آية .12 :

ٖٓٔ

احمللي على الورقات

والثاين ا١تقصود بو ماذا؟ النسخ إىل غَت بدؿ .نعم،
    

        

(ٔ)

نعم يا شيخ..
وإىل ما ىو أغلظ ،كنسخ التخيَت بُت صوـ رمضاف والفدية إىل تعيُت الصوـ ،قاؿ اهلل تعاىل:
 )ٕ(    فدية إىل

قولو :



.)ٖ(       

نعم ،كما قاؿ سلمة بن األكوع فيما رواه البخاري ومسلم١ :تا نزلت ىذه اآلية:

  

 )ٗ(      كاف من شاء أفطر وأطعم ،ومن شاء صاـ ،وكاف ا١تسلموف ُب أوؿ األمر
 )٘(       فأصبح الصياـ واجبا عينيا ،ونسخ

با٠تيارٍ ،ب نزؿ قوؿ اهلل تعاىل:



بالتخيَت ،فهذا نسخ إىل أثقل

       

()ٙ

ما صيغة األمر ىنا؟ ىا ..نعم،

ا١تضارع ا١تقروف ببلـ األمر.
نعم..
وإىل ما ىو أخف ،كنسخ قولو تعاىل:
تعاىل:



         

.)ٛ(         

 - 1سورة المجادلة آية .12 :
 - 2سورة البقرة آية .184 :
 - 3سورة البقرة آية .185 :
 - 4سورة البقرة آية .184 :
 - 5سورة البقرة آية .185 :
 - 6سورة البقرة آية .185 :
 - 7سورة األنفال آية .66 :
 - 8سورة األنفال آية .65 :

ٖٔٔ

( )ٚبقولو

احمللي على الورقات

نعم ،ىذا نسخ إىل أخف ،وىي مشهورة بآية ا١تصابرة.
نعم..
سخ الكتاب والسنة بالكتاب
و٬توز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدـ ُب آية العدة وآية ا١تصابرة ،ونسخ السنة بالكتاب كما تقدـ ُب
نسخ استقباؿ بيت ا١تقدس الثابت بالسنة الفعلية ،كما ُب حديث الصحيحُت بقولو تعاىل:

  

.)ٔ(     
نعم ،فإف استقباؿ بيت ا١تقدس كاف ثابتا بالسنة الفعلية ،فعلو  والنيب  استقبل بيت ا١تقدس ستة
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا كما ُب صحيح البخاري من رواية الرباء بن عازبٍ ،ب كاف ٭تب أف يوجو

إىل الكعبةٍ ،ب صدر ،نزلت اآلية ،وجاء التوجيو للنيب 

    

(ٕ)

نعم..
سخ السنة بالسنة
وبالسنة ٨تو حديث مسلم  كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا .
يعٍت ىذا نسخ سنة بسنة.
حديث  كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا  اٟتديث ُب مسلم  :كنت هنيتكم عن زيارة
القبور فزوروىا



أين األمر ىنا؟ فزوروىا ،فزوروىا١ ،تا كاف منهيا عنو ماذا يكوف على األمر؟ أمر بعد

حظر ،فعلى القوؿ الصحيح أنو يرد الشيء إىل سابق حكمو ،فيكوف زيارة القبور قبل النهي كانت مباحة،
ٍب ١تا جاء النهي حظرت ومنعتٍ ،ب ١تا نسخ النهي وأزيل رج اٟتكم إىل اإلباحة ،لكن ١تاذا قيل
باالستحباب؟ كاف مقتضى القاعدة األصولية أف تكوف الزيارة مباحة ،لكن ١تاذا قيل باالستحباب؟

 - 1سورة البقرة آية .144 :
 - 2سورة البقرة آية .144 :

ٕٖٔ

احمللي على الورقات

نعم الشيخ ،نعم ،يعٍت ١تا قيل إهنا تذكر اآلخرة ١تا ورد ُب بعض الروايات أهنا تذكر اآلخرة ،فيكوف ىذا
ىو -يعٍت -الذي رف درجة ا٠تطاب من اإلباحة إىل استحباب الندب ،كما ُب رواية ا١تخطوبة  ،انظر
إليها " انظر إليها" أمر ،واألصل أف نظر الرجل للمرأة األجنبية ال ٬توز ،فانظر إليها أمر جاء بعد حظر،
كاف مقتضى ىذا اإلباحة ،لكن ١تا جاء ُب اٟتديث:



فإنو أحرى أف يؤدـ بينكما  بعض العلماء

قالوا :إنو يستحب أخذا من ىذه الزيادة ،فإنو أحرى؛ ألف استمرار اٟتياة الزوجية مقصد من مقاصد
الشارع١ ،تا قاؿ فإنو أحرى أف يؤدـ بينكما.
نعم يا شيخ..
سخ الكتاب بالسنة
وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة ،وقد قيل ّتوازهُ ،مثل لو بقولو تعاىل:
        

(ٔ)

    

م حديث الًتمذي وغَته:



ال وصية

لوارث .
نعم ،على قوؿ بعض العلماء على أف ىذا من باب نسخ الكتاب بالسنة ،فإف حديث
أعطى كل ذي حق حقو فبل وصية لوارث  نسخ آية الوصية للوالدين،



إف اهلل

     

             

(ٕ)

فقالوا :إف اٟتديث

ىو الذي نسخ اآلية.
وىناؾ من يقوؿ :ال ،إف ىذه اآلية منسوخة ،إف ىذه اآلية منسوخة بآية ا١تواريث ،وأف ىذا اٟتديث
يكوف بيانا للناس وليس ىو الناسخ ،بدليل قولو  إف اهلل أعطى كل ذي حق حقو  فهو بياف للناس.
وعلى كل ىي من باب ا١تثاؿ.
نعم..
 - 1سورة البقرة آية .181 :
 - 2سورة البقرة آية .181 :

ٖٖٔ

احمللي على الورقات

واعًتض بأنو خرب واحد ،وسيأٌب أنو ال ينسخ ا١تتواتر باآلحاد ،وُب نسخة وال ٬توز نسخ الكتاب
بالسنة.
نعم ،يعٍت نسخ الشرح  ،نسخ الورقات منها ما سكتت عن نسخ الكتاب بالسنة ،ومنها ما قالت
نصمت على أنو ال ٬توز ،وإف كاف ىذا قوؿ اٞتمهور ،وإف كاف الراجح أنو جواز نسخ الكتاب بالسنة،
والراجح جوازه.
نعم يا شيخ..
تخصيص الكتاب و سخو بالسنة
أي ٓتبلؼ ٗتصيصو هبا كما تقدـ؛ ألف التخصيص ىو من النسخ.
نعم ،فإف ٗتصيص الكتاب بالسنة جائز على رأي ا١تؤلف الشارح ،ولكن نسخ الكتاب بالسنة ال
٬توز ،وكما أوضحنا كما أف التخصيص نسخ الكتاب بالسنة جائز فكذلك نسخ الكتاب بالسنة جائز،
نعم.
لكن ١تاذا قاؿ ا١تؤلف بأف التخصيص أىوف من النسخ؟ ما وجو كونو أىوف؟ نعم الشيخ ،نعم الشيخ،
أي نعم ،اإلخواف اتفقا على أف التخصيص رف البعض ،والنسخ رف الكلٍ ،ب أيضا أمر آخر يعٍت أف داللة
العاـ ،طبعا فيها خبلؼ مسألة داللة العاـ على -يعٍت -على بعض أفراده على كل ا١تعٌت قطعية ،وعلى
بعض أفراده ظنية ،فلما كانت أفراده ظنية أمكن أف ٮتص ٓترب اآلحاد ،وا١تسألة فيها خبلؼ ،مسألة داللة
العاـ.
نعم يا شيخ..

ٖٗٔ

احمللي على الورقات

ىل الفعل ينسخ القول
و٬توز نسخ ا١تتواتر با١تتواتر ،ونسخ اآلحاد باآلحاد وبا١تتواتر ،وال ٬توز نسخ ا١تتواتر كالقرآف باآلحاد؛
ألنو دونو ُب القوة ،والراجح جواز ذلك؛ ألف ٤تل النسخ ىو اٟتكم والداللة ،ىو اٟتكم ،والداللة عليو
با١تتواتر ظنية كاآلحاد.
نعم١ ،تا كاف -يعٍت٤ -تل النسخ ليس يعٍت ىو اٟتكم يقوؿ :فإنو ٬توز ُب ىذه اٟتاؿ نسخ ا١تتواتر
باآلحاد.
بقي معنا اإلشارة أيها اإلخوة إىل أف ىل الفعل ينسخ القوؿ؟
قاؿ العلماء :نعم ،فإنو إذا فعل النيب  أمرا على خبلؼ دليل شرعي ،فإنو ُب ىذه اٟتالة يكوف فعلو
ناسخا ٢تذا األمر.

ومثاؿ ذلك أف النيب 

١تا أنو رجم ماعز ومل ٬تلده ،دؿ على أف حكم الرجم بالنسبة للزاين احملصن

منسوخ ،ىذا على قوؿ بعض أىل العلم ،النيب  رجم ماعزا ومل ٬تلده ،فدؿ على أف حكم اٞتلد ُب حق
الزاين احملصن منسوخ.
بقي معنا ىل يثبت حكم النسخ قبل الببلغ أـ ال يثبت؟
قاؿ العلماء :ال يثبت حكم النسخ إال بالببلغ .إذا بلغهم اٟتكم ُب ىذه اٟتاؿ يثبت ُب حقهم
النسخ؛ و٢تذا أىل قباء مل يؤمروا بإعادة الصبلة اليت صلوىا ،أو صلوا جزءًا منها مستقبلُت بيت ا١تقدس ،مل

يؤمروا ،فلما مل يؤمروا باإلعادة ،دؿ على أف ما ثبت اٟتكم ُب حقهم إال بعد أف بلغهم١ .تا بلغهم
استداروا ،وكانت وجوىهم إىل الشاـ فاستداروا إىل جهة إىل جهة اٞتنوب ،جهة الكعبة (القبلة) ،وأ٘توا
صبلهتم ،فجزء من الصبلة اليت صلوىا كاف إىل بيت ا١تقدس ،وجزء من الصبلة اليت بلغ بعدما بلغهم النسخ
إتهوا إىل الكعبة.
نعم يا شيخ.
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فصل في التعارض
فصل ُب التعارض :إذا تعارض نصاف فبل ٮتلو إما أف يكونا عامُت أو خاصُت.
دائما علماء األصوؿ ُب آخر
كثَتا؛ و٢تذا أيها األخوة يضعو ً
مبحث التعارض يهتم بو علماء األصوؿ ً

الكتب ،يعٍت ُب آخر ا١تباحث ،مباحث الكتاب يضعوف ُب آخرىا التعارض ،والسبب ُب ىذا أنو ال ينبغي
أف يقرأ ىذا ...يعٍت كأهنم يقولوف :إنو يفًتض أف الذي يقرأ مبحث التعارض يكوف قد أمل ٔتسائل األصوؿ
اليت قبلها ،فيجعلونو ُب اآلخر ،فإذا عرؼ داللة الكتاب وداللة السنة وداللة اإلٚتاع ،وبقية أنواع
الدالالت ،وعرؼ األمر والنهي ،وعرؼ ترتيب ىذه األدلة ،عندئذ يأٌب مبحث التعارض ،إذا تعارضت ىذه
النصوص ماذا يفعل طالب العلم؟ وماذا يفعل الفقيو ُب ىذا؟
وينبغي أف يقاؿ أو يؤكد على أف التعارض ليس ُب اٟتقيقة ،ولكنو ُب نظر اجملتهد ،أو ُب نظر طالب
العلم ،لي س ىناؾ تعارض حقيقي ،ولكنو تعارض فيما ظهر للناظر اللي ىو طالب العلم أو اجملتهد .نعم يا
شيخ.
محل التعارض
إذا تعارض نطقاف فبل ٮتلو إما أف يكونا عامُت أو خاصُت ،أو أحد٫تا عاما واآلخر...
التعارض ُب اللغة ٔتعٌت التمان  ،يقاؿ :سرت فعرض يل جبل أو هنرٔ .تعٌت :منعٍت من ا١تسَت.
أما ُب االصطبلح فالتعارض ىو :تقابل الدليلُت على وجو ٯتن كل واحد منهما مقتضى اآلخر.
بقي معنا اإلشارة إىل أنو ال بد أف يكوف التعارض أيها األخوة على ٤تل واحد ،ما يكوف على ٤تلُت،
إذا كاف على ٤تلُت ما يكوف تعارضا ،ىذا لو حكم وىذا لو حكم ،لكن ال بد أف يكوف على ٤تل واحد،
مثاؿ ذلك مثبل :عقد النكاح أو عقد الزواج ،يفيد حبل ويفيد حرمة ،وىو عقد واحد أفاد حبل "حل
الزوجة" ،وأفاد حرمة "حرمة أمها" ،لكن ىل ىذه اٟتل واٟترمة اجتمعا على ٤تل واحد؟
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ال ،مل ٬تتمعا على ٤تل واحد ،بل اجتمعا ...بل كانا على ٤تلُت ٥تتلفُت ،أيضا ال بد ُب التعارض أف
يكوف النصاف متقاربُت ُب اٟتجية ،فليس تعارض مثبل بُت اٟتديث الصحيح واٟتديث الضعيف مثبل ،أو
اٟتديث ا١توضوع ،ال بل ال بد أف يكوف النصاف متقاريب اٟتجية .نعم يا شيخ.
أ واع التعارض
إذا تعارض نطقاف فبل ٮتلو إما أف يكونا عامُت أو خاصُت ،أو أحد٫تا عاما واآلخر خاصا ،أو كل
واحد منهما عاما من وجو وخاصا من وجو.
ىذه أٚتلهاٍ ،ب سيفصل ا١تؤلف اآلف ،يعٍت ذكر أنواع التعارض ٍب سيفصلها باألمثلة.
فإف كانا عامُت ،فإف أمكن اٞتم بينهما ٚتعاْ ،تمل كل منهما على حاؿ ،مثالو حديث  :شر
الشهود الذي يشهد قبل أف يستشهد  وحديث:



خَت الشهود الذي يشهد قبل أف يستشهد



فحمل األوؿ على ما إذا كاف من لو الشهادة عا١تا هبا ،والثاين على إذا ما مل يكن عا١تا هبا.
والثاين رواه مسلم بلفظ  :أال أخربكم ٓتَت الشهود؟ الذي يأٌب بشهادهتا قبل أف يسأ٢تا  واألوؿ
متفق على معناه ُب حديث:



خَتكم قرينٍ ،ب الذي يلوهنم



إىل قولو:



ٍب يكوف بعدىم قوـ

يشهدوف قبل أف يستشهدوا  وإف مل ٯتكن اٞتم بينهما يتوقف فيهما إف مل يعلم التاريخ.
نعم ،ىو يعٍت اٞتم بُت اٟتديثُت ،فحديث مدلولو ذـ من شهد قبل أف يستشهد ،وحديث آخر
مدلولو مدح من شه د قبل أف يستشهد ،فكبل اٟتديثُت تعارضا ُب الظاىر على ٤تل واحد ،فيجم بينهما،
فيقاؿ :إف حديث ا١تدح فيما إذا كاف صاحب اٟتق ال يعلم أف عند فبلف شهادة .ىذا حديث ا١تدح،
وحديث الذـ فيما إذا كاف صاحب اٟتق يعلم أف عندؾ شهادة ،لكنو ما استدعاؾ ،ففي ىذه اٟتاؿ ال
ينبغي لك أف تتقدـ ،ما داـ أنو يعلم أف عندؾ شهادة وما استدعاؾ ،فبهذا يعٍت ٬تم بُت اٟتديثُت.
بقي معنا اإلشارة إىل تعريف اٞتم اصطبلحا :ىو بياف التوافق بُت األدلة الشرعية .اٞتم  :ىو بياف
التوافق بُت األدلة الشرعية بتأويل الطرفُت أو أحد٫تا .بياف التوافق بُت األدلة الشرعية بتأويل الطرفُت أو
أحد٫تا .نعم يا شيخ.
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والثاين رواه مسلم بلفظ  :أال أخربكم ٓتَت الشهود؟ الذي يأٌب بشهادهتا قبل أف يسأ٢تا  واألوؿ
متفق على معناه ُب حديث:



خَتكم قرينٍ ،ب الذي يلوهنم



إىل قولو:



ٍب يكوف بعدىم قوـ

يشهدوف قبل أف يستشهدوا  وإف مل ٯتكن اٞتم بينهما يتوقف فيهما إف مل يعلم التاريخ.
نعم إذا كاف النصاف عامُت ،ففي ىذه اٟتاؿ وكاف على ٤تل واحد ،ففي ىذه اٟتاؿ يتوقف فيهما،
يعٍت :ما أمكن اٞتم بينهما ،مل ٯتكن اٞتم بينهما ،فيتوقف فيهما ،وال بد من الرجوع إىل مرجح آخر،
لكنو كونو يعلق اٟتكم . ..ال اٟتكم ما يعلق ،أو ما يتعلق اٟتكم ،ال بد من وجود مرجح ،فبل بد أف ىناؾ
حكما ُب ىذه ا١تسألة ،و٢تذا يقوؿ الشافعي -رٛتو اهللُ -ب كتاب "الرسالة"" :فليست تنزؿ بأحد من أىل
دين اهلل نازلة ،إال وُب كتاب اهلل الدليل على سبيل ا٢تدى فيها".
فكونو مثبل يتعارض نصاف ويتوقف ،وليس ىناؾ مرجح ،ال ،ال بد أف ىناؾ مرجحا.
نعم يا شيخ ،وإف مل يكن اٞتم بينهما...
تعارض صان ولم يمكن الجمع بينهما
وإف مل ٯتكن اٞتم بينهما يتوقف فيهما إف مل يعلم التاريخ ،أي إىل أف يظهر مرجح أحد٫تا ،مثالو
قولو -تعاىل:-



 )ٔ(     وقولو -تعاىل:-



 )ٕ(     فاألوؿ

٬توز ٚت األختُت ٔتلك اليمُت ،والثاين ٭ترـ ذلك ،فرجح التحرمي ألنو أحوط.
نعم ،وىذا سبق أف أشرنا إليها ،وىي ١تا سئل عنها عثماف  عن اٞتم بُت األختُت ٔتلك اليمُت،
فقاؿ :أحلتهم ا آية وحرمتهما آيةٍ .ب قاؿ :والتحرمي أحب إلينا ألنو أحوط .فهنا تعارض النصاف لكن ىناؾ
مرجح ،اللي ىو جانب اٟترمة .نعم يا شيخ.
فإف علم التاريخ فينسخ ا١تتقدـ با١تتأخر ،كما ُب آييت عدة الوفاة وآييت ا١تصابرة ،وقد تقدمت األرب .
سورة ا١تؤمنوف:



 )ٔ(     النساء:

 - 1سورة المؤمنون آية .6 :
 - 2سورة النساء آية .23 :
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فإف علم التاريخ فينسخ ا١تتقدـ با١تتأخر ،كما ُب آييت عدة الوفاة وآييت ا١تصابرة ،وقد تقدمت األرب .
نعم ،إذا علم التاريخ بينهما ومل ٯتكن اٞتم بينهماُ ،ب ىذه اٟتاؿ يعترب أحد٫تا ناسخا لآلخر ،كما مر
معنا ُب آية ا١تصابرة وُب عدة الوفاة.
تعارض صان ماصان وأمكن الجمع بينهما
وكذا إف كانا خاصُت أي فإف أمكن اٞتم بينهما ٚت

كما ُب حديث  :أنو 

توضأ وغسل

رجليو  وىذا مشروع ُب الصحيحُت.
الحظوا ا١تثاؿ ،طبعا ُب األمثلة السابقة عموـ ،وىنا ١تا جاء الفعل ...وكما قلنا لكم :إف الفعل ليس...
الفعل ا١تثبت ليس عاما ،إ٪تا ىو خاص ،يدؿ على حصوؿ حالة معينة ،فقالوا :وإف كاف بُت خاصُت.
فضرب ا١تثاؿ بشيء من فعلو .
نعم ،وكذا إف كانا خاصُت...
وكذا إف كانا خاصُت ،فإف أمكن اٞتم بينهما ٚت  ،كما ُب حديث:



أنو  توضأ وغسل

رجليو  وىذا مشروع ُب الصحيحُت وغَت٫تا ،وحديث  :أنو  توضأ ورش ا١تاء على قدميو و٫تا ُب
النعلُت



رواه النسائي والبيهقي وغَت٫تا ،فجم بينهما بأف الرش ُب حاؿ التجديد١ ،تا ُب بعض الطرؽ

أف ىذا وضوء من مل ٭تدث ،وإف مل ٯتكن اٞتم ...
طبعا جاء ا لتعارض من ماذا يا إخواف؟ جاء التعارض من ماذا .أف توضأ وغسل رجليو ىو بياف جململ
(جململ اآلية ،آية ا١تائدة) ،فلما كاف بيانا جململ ،يأخذ حكم اآلية نفسها فيكوف واجبا ،فدؿ على أف
الغسل واجب ،فإذا كاف واجبًا فكيف -يعٍت -يكوف الغسل واجبا وم ىذا يثبت الرش؟

أما لو كاف ليس واجبًا ،لقيل :ىذا ٬توز ُب حاؿ ،وىذا ٬توز ُب حاؿ .لكن ١تا كاف توضأ وغسل رجليو

ىو بياف جململ اآلية ،أخذ حكم الوجوب ،نعم من ىنا جاء التعارض أو جاء ما ظاىره التعارض.
 - 1سورة المؤمنون آية .6 :
 - 2سورة النساء آية .3 :
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فجم بينهما بأف الرش ُب حاؿ التجديد١ ،تا ُب بعض الطرؽ أف ىذا وضوء من مل ٭تدث ،وإف مل
ٯتكن اٞتم ...
ُب حالة ٕتديد الوضوء ٬توز الرش ،ووردت ىذه الرواية ُب صحيح ابن حباف ،واإلماـ ابن القيم ٚت
بينهما ُب عدة طرؽ ،وذكر من ضمنها ىذه الصورة (صورة اٞتم ) .نعم يا شيخ.
التوقف في الترجيح بين المتعارضين إلى أن يظهر المرجح
وإف مل ٯتكن اٞتم بينهما ومل يعلم التاريخ ،يتوقف فيهما إىل ظهور مرجح ألحد٫تا ،مثالو ما جاء:
 أنو  سئل عما ٭تل للرجل من امرأتو وىي حائض ،فقاؿ :ما فوؽ اإلزار  رواه أبو داود.
وجاء أنو  قاؿ  :اصنعوا كل شيء إال النكاح  أي :الوطء .رواه مسلم.
ومن ٚتلتو الوطء فيما فوؽ اإلزار فتعارضا فيو :فرجح بعضهم التحرمي احتياطا ،وبعضهم اٟتل؛ ألنو
األصل ُب ا١تنكوحة.
على رأي ا١تؤلف (الشارح) على رأي الشارح" :ما فوؽ اإلزار" ،فهذا يقتضي جواز الوطء فوؽ اإلزار،
جواز الوطء فوؽ اإلزار .نعم.
وجاء أنو  قاؿ  :اصنعوا كل شيء إال النكاح  أي :الوطء .رواه مسلم.
فهذا يقتضي أيضا أف الوطء فوؽ اإلزار ال ٬توز ،نعم فسر على رأي الشارح ىنا ،فسر على أف النكاح
ٔتعٌت الوطء .نعم.
ومن ٚتلتو الوطء فيما فوؽ اإلزار...
ومن ٚتلتو يعٍت :من اٟتديث الثاين ١تا قاؿ:



اصنعوا كل شيء إال النكاح



ومن ٚتلتو الوطء

فوؽ اإلزار .نعم.
فتعارضا فيو...
فتعارضا فيو ،تعارضا ُب ٤تل واحد وىو الوطء فوؽ اإلزار ،فاٟتديث األوؿ أجازه ،واٟتديث الثاين
منعو .نعم.
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فتعارضا فيو :فرجح بعضهم التحرمي احتياطا ،وبعضهم اٟتل؛ ألنو األصل ُب ا١تنكوحة.
نعمُ ،ب ىذه اٟتاؿ ١تا تعارضا على ٤تل واحد عمل با١ترجح ،فبعضهم رجح التحرمي احتياطا ،وبعضهم
رجح اٟتل ألنو األصل ُب الزوجة .نعم.
وإف علم التاريخ نسخ ا١تتقدـ با١تتأخر ،كما تقدـ ُب حديث زيارة القبور.
ُب ىذين اٟتديثُت ...بعضهم يرى أف التعارض إ٪تا ىو ُب ا١تباشرة فيما دوف اإلزار ،ىذا ا٠تبلؼ عند
الشارح ،يرى أف التعارض إ٪ت ا ىو ُب ا١تباشرة فيما دوف اإلزار ،فيقوؿ :ا١تباشرة فيما دوف اإلزار ال ٕتوز على
اٟتديث األوؿ ،اللي ىو :لك ما فوؽ اإلزار ،أما دوف اإلزار ال ٕتوز ا١تباشرة .واٟتديث الثاين  :اصنعوا
كل شيء إال النكاح  دؿ على أف ا١تباشرة جائزة .نعم.
وإف علم التاريخ نسخ ا١تتقدـ وا١تتأخر ،كما تقدـ ُب حديث زيارة القبور.
ألف أوؿ اٟتديث دؿ على معرفة ا١تتقدـ با١تتأخر  :كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا  نعم،
فاألمر "فزوروىا" ىو ا١تتأخر ،ومثاؿ آخر أيضا قد يكوف أوضح من مثالو :مسألة ما ٭تل للرجل من زوجتو
من مس ذكره فليتوضأ



اٟتائض ،وىو حديث بسرة ،وحديث طلق بن علي ،حديث بسرة:

وحديث طلق بن علي١  :تا سئل النيب  عن الرجل الذي مس ذكره ،فقاؿ :إ٪تا ىو بضعة منك





ناقضا ،بعض العلماء رجح حديث بسرة ٔترجحات :منها
ناقضا واآلخر ال يعتربه ً
فتعارضا ،أحد٫تا يعتربه ً
أنو أصح طرقا ،ومنها أيضا أنو ناقل من الرباءة األصلية ،وأف حديث طلق بن علي على الرباءة األصلية،

والناقل من الرباءة األصلية مرجح ،ومنها أف العمل بو أحوط.
نعم يا شيخ.
التعارض بين صين أحدىما عام واآلمر ماص
وإف كاف أحد٫تا عاما واآلخر خاصا فيخص العاـ با٠تاص كتخصيص حديث الصحيحُت  :فيما
سقت السماء العشر ْ تديثهما  :ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة  كما تقدـ.
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كتخصيص حديث الصحيحُت:



فيما سقت السماء العشر

الصحيحُت  :ليس فيما دوف ٜتسة أوسق



ْتديثهما ،نعم يعٍتْ :تديث

صدقة 

كتخصيص حديث الصحيحُت  :فيما سقت السماء العشر ْ تديثهما :فيما دوف- ...ليس،
ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة  -ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة  كما تقدـ.
إذا كاف أحد٫تا عاما واآلخر خاصاُ ،ب ىذه اٟتالة تطبق قاعدة التخصيص :فيقدـ ا٠تاص و٭تكم
با٠تاص على العاـ ،أو ٭تمل العاـ على ا٠تاصُ ،ب ىذه اٟتالة ...لكن ال بد من إدراؾُ ...ب ىذه اٟتالة
أف يكوف العاـ وا٠تاص أف يدؿ ...ال بد من ٖتقق التعارض ،وٖتقق التعارض بُت العاـ وا٠تاص كما قاؿ
العلماء :أف يدؿ ا٠تاص على غَت ما دؿ عليو العاـ.
فإذا دؿ على وفقو ،ىل ٨تتاج إىل التخصيص؟ ما ٨تتاج .إذا دؿ على وفقو ،كما لو قلت مثبل :أكرـ
الطبلبٍ ،ب قلت :أكرـ الطالب زيد .فاللفظ الثاين ىل دؿ على غَت ما دؿ عليو العاـ وال دؿ على وفقو؟
دؿ على وفقو ،ما نعتربه دؿ على غَت ما دؿ عليو العاـ ،إذف ٨تتاج إىل قاعدة التخصيص ،إذا كاف
اللفظ العاـ يدؿ على غَت ما دؿ عليو ا٠تاص ،عندئذ وق التعارض بينهما ،فنحتاج إىل التخصيص ،ففي
ىذه اٟتاؿ يقدـ ا٠تاص.
نعم يا شيخ :وإف كاف أحد٫تا عاما واآلخر خاصا...
وإف كاف أحد٫تا عاما واآلخر خاصا فيخص العاـ با٠تاص كتخصيص حديث الصحيحُت  :فيما
سقت السماء العشر ْ تديثهما  :ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة  كما تقدـ.
ومثل آية ا١تَتاث:



 )ٔ(      فإف "أوالدكم" عاـ؛ ألنو ٚت أضيف إىل معرفة

الذي ىو الضمَت ،فيتناوؿ كل ولد ،سواء كاف قاتبل أو مرتدا أو رقيقا من حيث التناوؿٍ ،ب جاء بالعموـ،
ٍب جاء اٟتديث وأخرج بعض أفراده  :ليس للقاتل من ا١تَتاث شيء   ال يرث ا١تسلم الكافر وال
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الكافر ا١تسلم



فخرج الكافر وخرج القاتل ،وإف كاف متناوال باللفظ؛ ألنو داخل ىو مسمى ولد ،داخل

ُب كونو ولدا .نعم يا شيخ.
التعارض بين صين كل واحد منهما عام من وجو وماص من وجو
وإف كاف كل واحد منهما عاما من وجو وخاصا من وجو ،فيخص عموـ كل واحد منهما ٓتصوص
اآلخر ،بأف ٯتكن ذلك ،مثالو حديث أيب داود وغَته:



إذا بلغ ا١تاء قلتُت فإنو ال ينجس



م

حديث ابن ماجو وغَته  :ا١تاء ال ينجسو شيء ،إال ما غلب على ر٭تو وطعمو ولونو .
فاألوؿ خاص بالقلتُت ،عاـ ُب ا١تتغَت وغَته ،والثاين خاص ُب ا١تتغَت ،عاـ ُب القلتُت وما دوهنما،
فخص عموـ األوؿ ٓتصوص الثاين؛ حىت ٭تكم بأف ماء القلتُت ينجس بالتغَت ،وخص عموـ الثاين
ٓتصوص األوؿ؛ حىت ٭تكم بأف ما دوف القلتُت ينجس وإف مل يتغَت.
نعم ،ىذا يسمى عند العلماء العموـ وا٠تصوص الوجهي ،طبعا إذا كاف بينهما عموـ وخصوص يسمى
عموـ ا٠تصوص مطلقا ،مثل :آية ا١تَتاث م حديث  :ليس للقاتل من ا١تَتاث شػيء  يسمى عموـ
ا٠تصوص مطلقا ،لكن إذا كاف بينهما عموـ وخصوص وجهي ،فهذا ىو الذي -يعٍت -٭تتاج إىل ْتث،
مثاؿ لعموـ ا٠تصوص الوجهي أهنما يشًتكاف ُب صورة وٮتتلفاف ُب صورة ،كما لو قلت مثبل :إناء وزجاج
أيهما أوس من اآلخر؟ إناء وزجاج ،إناء أوس من زجاج؟ ال الزجاج.
ال قد نقوؿ :اإلناء قد يكوف من زجاج ،وقد ال يكوف من زجاج ،والزجاج قد يكوف إناء ،وقد ال يكوف
إناء ،ىذا بينهما عموـ وخصوص وجهي ،لكن لو قلت مثبل :نبات و٩تلة .ىذا ماذا نسميو؟ عموـ
وخصوص مطلق ،نبات و٩تلة عموـ وخصوص مطلق؛ ألف النخلة ال بد أف تكوف نباتا.
إذا قلت :حبوب وقمح .طبعا ا١تسألة ٖتتاج إىل توضيح؛ ألف فيها شيئا من الدقة "مسألة العموـ
وا٠تصوص الوجهي".
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إذا قلت :حبوب وقمح ،ىا من أي األنواع؟ نعم يا شيخ .عموـ وخصوص مطلق ،طيب إذا قلت:
خشب وكرسي؟ الشيخ ،نعم عموـ وخصوص وجهي؛ ألف خشب قد يكوف كرسيا ،وقد ال يكوف كرسيا،
والكرسي قد يكوف من خشب ،وقد يكوف من حديد أو من ببلستيك.
طيب ،إذا قلت مثبل :قمح ورغيف؟ وجهي ،ىا قمح ورغيف؟ الشيخ ،عموـ وخصوص وجهي؛ ألف
القمح قد يكوف رغيفا وقد ال يكوف رغيفا ،والرغيف قد يكوف من قمح وقد يكوف من ذرة مثبل ،أو من
غَتىا من أنواع اٟتبوب.
طيب ،إذا قلت مثبل :صوؼ وقميص؟ الشيخ ،عموـ مطلق وال وجهي؟ صوؼ وقميص عموـ وجهي؛
ألف الصوؼ قد يكوف قميصا وقد ال يكوف ،قد يكوف عمامة ،قد يكوف جوارب ،والقميص قد يكوف من
صوؼ ،وقد يكوف من قطن ،وقد يكوف من غَته.
إذا قلت معدف أو ِ
معدف وحديد؟ الشيخ ،مطلق؛ ألف اٟتديد نوع من ا١تعادف .إذا قلت :فاكهة
َ
وبرتقاؿ؟ مطلق .إذا قلت مثبل :ذىب وخاًب؟ وجهي؛ ألف الذىب قد يكوف خا٘تا ،وقد ال يكوف خا٘تا،
وا٠تاًب قد يكوف ذىبا وقد ال يكوف ،إذا تقرر ىذا أيها األخوة ...نقرأ ا١تثاؿ اآلف نعم ،وإف كاف كل واحد
منهما...
وإف كاف كل واحد منهما عاما من وجو ،وخاصا من وجو ،فيخص عموـ كل واحد منهما ٓتصوص
اآلخر بأف ٯتكن ذلك ،مثالو حديث أيب داود وغَته  :إذا بلغ ا١تاء قلتُت فإنو ال ينجس  م حديث
ابن ماجو...
وُب بعض الروايات:



إذا بلغ ا١تاء قلتُت مل ٭تمل ا٠تبث



نعم ،واٟتديث صححو كثَت من

احملققُت من أىل اٟتديث .نعم.
م حديث ابن ماجو وغَته:



ا١تاء ال ينجسو شيء ،إال ما غلب على ر٭تو وطعمو ولونو

نعم -فاألوؿ خاص بالقلتُت.
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ىذا اآلف سيطبق عليو مسألة ،مثل قولنا :خشب وكرسي .ومثل مسألة -يعٍت -صوؼ وقميص،
بينهما عموـ وخصوص وجهي ،تأملوا معنا.
فاألوؿ خاص بالقلتُت ،عاـ ُب ا١تتغَت وغَته.
نعم ،فاألوؿ  :إذا بلغ ا١تاء قلتُت مل ٭تمل ا٠تبث  خاص بالقلتُت ،عاـ ُب ا١تتغَت وغَته .والثاين
الذي ىو  :ا١تاء طهور ال ينجسو شيء ،إال ما غلب على ر٭تو وطعمو ولونو  أو  ا١تاء ال ينجسو
شيء إال ما غلب على ر٭تو وطعمو أو طعمو أو لونو  نعم.
والثاين خاص ُب ا١تتغَت ،عاـ ُب القلتُت وما دوهنما.
نعم ،فاألوؿ خاص بالقلتُت لكنو عاـ ،سواء كاف متغَتا أو غَت متغَت ،إذا بلغ ا١تاء قلتُت يعٍت :ما كاف
فوؽ القلتُت ،سواء كاف متغَتا أو غَت متغَت ،لكنو خاص بكونو فوؽ قلتُت ،واضح وال غَت واضح؟ ىذا
األوؿ.
والثاين خاص بكونو متغَتا ،لكن ىل فيو إشارة إىل كونو أقل من قلتُت أو أكثر؟ ما فيو إشارة ،فهو عاـ
فيما كاف دوف القلتُت وما كاف أكثر من قلتُت .نعم ،من أوؿ يا شيخ.
فاألوؿ خاص بالقلتُت...
وإف كاف كل واحد منهما عاـ من وجو ،وإف كاف كل واحد عاما من وجو ...نعم.
وإف كاف كل واحد منهما عاما من وجو وخاصا من وجو ،فيخص عموـ كل واحد منهما ٓتصوص
اآلخر ،بأف ٯتكن ذلك ،مثالو حديث أيب داود وغَته:



إذا بلغ ا١تاء قلتُت فإنو ال ينجس



م

حديث ابن ماجو وغَته  :ا١تاء ال ينجسو شيء ،إال ما غلب على ر٭تو وطعمو ولونو  فاألوؿ خاص
بالقلتُت ،عاـ ُب ا١تتغَت وغَته ،والثاين خاص ُب ا١تتغَت...
طبعا مراده خاص بالقلتُت ،يعٍت :قلتُت وما زاد عليو؛ ألنو إذا بلغ ا١تاء قلتُت فقلتُت وما زاد عليو.
فاألوؿ خاص...
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فاألوؿ خاص بالقلتُت ،عاـ ُب ا١تتغ َت وغَته ،والثاين خاص ُب ا١تتغَت ،عاـ ُب القلتُت وما دوهنما،
فخص عموـ األوؿ ٓتصوص الثاين؛ حىت ٭تكم بأف ماء القلتُت ينجس بالتغَت ،وخص عموـ الثاين
ٓتصوص األوؿ؛ حىت ٭تكم بأف ما دوف القلتُت ينجس وإف مل يتغَت.
نعم ،هبذا -يعٍت -خص عموـ األوؿ با٠تاص الثاين ،وعموـ الثاين با٠تاص األوؿ ،فقيل :إذا كاف أكثر
من قلتُت أنو ينجس إذا تغَت ،وإذا كاف أقل من قلتُت فإنو ينجس ولو مل يتغَت .نعم يا شيخ.
كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي
فإف مل ٯتكن ٗتصيص عموـ كل منهما ٓتصوص اآلخر ،احتيج إىل الًتجيح بينهما فيما تعارضا فيو،

مثالو حديث البخاري  :من بدؿ دينو فاقتلوه  وحديث الصحيحُت  :أنو 

هنى عن قتل

النساء .
فاألوؿ عاـ ُب الرجاؿ والنساء خاص بأىل الردة.
والثاين خاص بالنساء ،عاـ ُب اٟتربيات وا١ترتدات .فتعارضا ُب ا١ترتدة :ىل تقتل أـ ال؟ والراجح أهنا
تقتل.
يعٍت يوضح الشارح كيفية ٖتقيق العموـ وا٠تصوص الوجهي.
نعم ،األوؿ ...نعم.
فاألوؿ عاـ ُب الرجاؿ والنساء خاص ُب أىل الردة...
نعم ،ألنو  من بدؿ دينو فاقتلوه



فيشمل ،سواء إف كاف ا١تبدؿ امرأة أو رجبل ،لكنو خاص ُب

حاؿ ارتداده.
نعم ،والثاين...
والثاين خاص بالنساء ،عاـ ُب اٟتربيات وا١ترتدات.
نعم خاص بالنساء ،عاـ ُب اٟتربيات وا١ترتدات ،نعم.
فتعارضا ُب ا١ترتدة :ىل تقتل أـ ال؟
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تعارضا ُب ماذا؟ ُب ا١ترأة ا١ترتدةُ ،ب ا١ترأة ا١ترتدة :ىل تقتل أو ال تقتل؟ مذىب اٞتمهور على أهنا
تقتل ،ومذىب اٟتنفية أهنا ال تقتل .نعم يا شيخ.
ىل تقتل أـ ال؟ والراجح أهنا تقتل...
أيضا من أمثلة التعارض الذي بينهما عاـ من وجو وخاص من وجو ،حديث  :إذا دخل أحدكما
ا١تسجد فبل ٬تلس حىت يصلي ركعتُت  م حديث  :ال صبلة بعد صبلة العصر حىت تغرب الشمس


فنقوؿ :حديث التحية إىل ا١تسجد ىو خاص بتحية ا١تسجد ،عاـ ُب األوقات؛ ألنو قاؿ" :إذا" ،أي

وقت ،وحديث:



ال صبلة بعد صبلة العصر



نقوؿ :خاص ُب األوقات ،عاـ ُب الصلوات؛ ألنو

٤تصور.
ال صبلة بعد صبلة العصر خاص ُب األوقات ،عاـ ُب الصلوات ،سواء إف كاف ٖتية مسجد ،أو نافلة
مطلقة أو غَتىا ،عاـ فيها ،فإذا تعارض ماذا يُفعل؟
بعض العلماء أخذ ْتديث النهي ،اٟتنابلة -رٛتهم اهلل -ما ٬تيزوف ،ما يروف مشروعية ٖتية ا١تسجد ُب
وقت النهي ،والشافعية -رٛتهم اهلل -أخذوا بعموـ حديث ٖتية ا١تسجد ،وقالوا :إف عمومو أقوى .رجحوه،
عمومو أقوى ١تاذا؟ قالوا :ألف النهي عن الصبلة بعد صبلة العصر خولف ،خص منو ،كقضاء الفائتة
وصبلة اٞتنازة وغَتىا ،فلما أنو أخرج بعض أفراده ضعف عمومو ،وحديث ٖتية ا١تسجد باؽ على عمومو مل
ٮتص منو شيء ،والقاعدة على أف" :كل شيء باؽ على عمومو ،أقوى من الذي أخرج بعض أفراده".
حديث ٖتية ا١تسجد مل ٮتص منو شيء ،وحديث  :ال صبلة بعد صبلة العصر  خص بقضاء
الفائتة ،وخص بصبلة اٞتنازة ،وخص بأمور كثَتة ،وبركعيت الطواؼ ،خص منها ،فيقوؿ١ :تا أنو خص
حديث:



ال صبلة بعد صبلة العصر



ضعف عمومو؛ ألنو دائما القاعدة على أف العاـ يضعف

بكثرة ا١تخرج منو ،فلما أنو ضعف عمومو ،أصبح عموـ "إذا دخل أحدكم ا١تسجد" أقوى منو ف ُرجح.
بقي معنا اإلشارة إىل أنو أحيانا يتعارض بعض ا١تقاصد أو بعض األحكاـ ،مثل :التعارض مثبل بُت
القرب م اإلماـ وبُت إدراؾ الركعة ،أحيانا تدخل ا١تسجد ،ا١تسجد كبَت جدا مثبل ،وفيو صفوؼ كما
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٭تصل مثبل ُب اٟترـ :فيو صفوؼ عند الباب ،فيو صفوؼ ُب الرواؽ ،فيو صفوؼ ُب الصحن ،فإف أنت
مثبل مشيت واإلماـ يقرأ ،دخل ُب الصبلة واإلماـ يقرأ ،ومشيت ،قد تصل الصحن اللي ىو أقرب لئلماـ
مثبل واإلماـ قد رك  ،ففاتتك قراءة الفاٖتة ،وقد يكوف فاتتك تكبَتة اإلحراـ ،وإف صليت ُب ا١تكاف الذي
يليك ،اليت ٕتوز فيو الصبلة ،يعٍت م أوؿ صف ٕتوز بو الصبلة ،فأنت أدركت جزءا كبَتا م اإلماـ ،لكنو
فاتتك القربة ،فأيهما يقدـ؟
ىذا من باب التعارض ،يعٍت تعارض ما بُت أحكاـ أو بُت مقاصد؟ ىا ،ما الذي يقدـ ُب ىذه اٟتالة؟
تستمر ماشيا حىت تدرؾ ،تكوف قريبا م اإلماـ؟ ّوال تصلي ُب ا١تكاف الذي يليك جنب الباب مثبل ،كما
٭تصل ُب ا١تساجد الكبَتة :كاٟترـ ا١تكي ،أو ا١تسجد النبوي؟ ىا ..الشيخ ،عندؾ شيء؟
يتقدـ ويستفيد ،ولو فاتو جزء من الصبلة م اإلماـ ،طيب يتقدـ لكنو -يعٍت -يؤدي الذي عليو،
يعٍت قد ال ينغلق الصف ،قد يكوف ...لكن يؤدي الذي عليو ،يؤدي الذي عليو من حيث ...وإف بقي
الصف ٤تفوظا .الشيخ يقوؿ -يعٍت :-اآلف القرب من اإلماـ وسد الصفوؼ "سد الفجوات" ،وىناؾ
سيستفيد أو سيحصل لو جزء كبَت من الصبلة م اإلماـ.
مقدـ على ما كاف من خارج
فيو قاعدة ذكرىا العلماء ُب ىذا ،وىو أف" :ما كاف من داخل الصبلة ّ
الصبلة" .ما كاف من داخل العبادة مقدـ على ما كاف من خارج العبادة ،فالقرب من اإلماـ أو سد الفجوة،
ىل ىو من داخل الصبلة ّوال من خارج؟
من خارج ،وإدراؾ جزء من الصبلة م اإلماـ ،ىل ىو من خارج الصبلة ّوال من داخل؟ من داخل.
ففي ىذه اٟتاؿ ،بناءًا على ىذه القاعدة نقوؿ :األوىل لو أف يصلي ُب ا١تكاف الذي يليو؛ ألنو سيحصل لو
إدراؾ أكرب جزء م اإلماـ وىو من داخل الصبلة ،أما القرب فهو من خارج الصبلة.

بقي معنا اإلشارة إىل مسألة التعارض ،أحيانا ُب القواعد "تعارض القواعد" ،فمن القواعد الفقهية
ا١تعروفة :األصل براءة الذمة ،اليقُت ال يزوؿ بالشك ،واألمور ٔتقاصدىا ،العادة ٤تكمة ،الضرر يُزاؿ،
االجتهاد ال يرف باالجتهاد ،الدف أوىل من الرف  ،ا١تيسور ال يسقط با١تعسور ...وغَت ىذه القواعد ،لكن
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لو أف إنسانا مثبل دىس بسيارتو ملفوفا ،ما يدري ما ىو فدىسوٍ ،ب تبُت لو أنو رجل ،أي إنو إنساف،
فجاء أىل ا١تيت ىذا وقالوا :أن ت تسببت ُب موت قريبنا؟ فهنا فيو قاعدة بالنسبة للسائق" :األصل براءة
الذمة" ،أو نقوؿ" :العربة ُب كل حادث تقديره بأقرب زمن" ،أو "األصل بقاء اٟتياة" ،األصل بقاء اٟتياة
يعٍت :يفًتض أنو مثبل ما كاف ميتا ،أنو كاف حيا؛ ألنو كاف حيا فيما مضى ،ىذا األصل ،األصل أنو حي،
ما ٨تكم بأنو ميت ،األصل بقاء اٟتياة ،فإذا قلنا عملنا باألصل بقاء اٟتياة ،يكوف يلزـ السائق .وإذا عملنا
بقاعدة" :األصل براءة الذمة" ،عندئذ ما يلزـ السائق شيء ،فإذا تعارضت قاعدتاف ،يعمد إىل مرجح آخر.
أيضا لو أف إنسانا مثبل طلق زوجتو ثبلث تطليقات ،قاؿ ٢تا (قاؿ لزوجتو) :أنت طالق ،أنت طالق،
أنت طالق .على ا١تذىب عند اٟتنابلة ماذا يكوف؟ كم طلقة؟ ثبلث تطليقات على ا١تذىب اٟتنابلة ،غَت
شيخ اإلسبلـ .على مذىب اٟتنابلة يكوف ثبلث طلقات ،فإذا إذا نوى هبا التأكيد (إذا نوى بالطلقتُت
األخَتتُت التأكيد) ،ماذا يكوف حكمها؟
يكوف طلقة واحدة .طيب إذا شك ىو ،قاؿ :واهلل أنا ما أدري ىل نويت كذا أو ما نويت كذا ،أنا
خرجت مٍت الطلقات ،لكٍت ال أدري ىل قصدت طبلؽ التأكيد أو ال؟ ماذا نفعل؟ نعم يا شيخ ،طلقة
واحدة ،اليقُت ال يزوؿ بالشك ،طيب لو أخذنا بقاعدة أخرى ،الشيخ يقوؿ :طلقة واحدة؛ ألف اليقُت ال
يزوؿ بالشك.
طبعا ىناؾ قاعدة وىي" :أف التأسيس أوىل من التأكيد" ،أو قاعدة أخرى مشاهبة ٢تا ،وىي" :إعماؿ
ً

الكبلـ أوىل من إ٫تالو" .وال شك أف جعلها توكيدا ىي أقرب لئل٫تاؿ ،فقاعدة إعماؿ الكبلـ أوىل من
إ٫تالو ،أو التأسيس أوىل من التأكيد ٬تعلها كم طلقة؟ ثبلث طلقات .وقاعدة" :األصل بقاء النكاح" ،فبل
نرف ىذا النكاح الثابت بيقُت إال بيقُت ،وما ىناؾ شيء يقُت ،واضح يا إخواف؟ ففي ىذه اٟتاؿ تعارضت
القاعدتاف ،ففي ىذه اٟتاؿ يرج إىل مرجح آخر ،إما مثبل العمل ٔتقاصد الشريعة ،نقوؿ مثبل :من مقاصد
الشريعة كما ُب حديث  :إنو أحرى أف يؤدـ بينكما  يعٍت :إف الشريعة حرصت على دواـ استمرار
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اٟتياة الزوجية واستقرار األسرة ،وىو مقصد من مقاصد الشريعة ،فإذا تعارضت قاعدتاف ،قد يعٍت يرجح
هبذا ،قد يرجح ٔتقاصد الشريعة ،نعم يا شيخ.

مبحث اإلجماع
تعريف اإلجماع
وأما اإلٚتاع :فهو اتفاؽ علماء أىل العصر على حكم اٟتادثة ،فبل يعترب وفاؽ العواـ ٢تم .ونعٍت
بالعلماء الفقهاء ،فبل يعترب موافقة األصوليُت ٢تم .ونعٍت باٟتادثة اٟتادثة الشرعية.
ا١تقصود بالعلماء :الفقهاء ،ا١تقصود هبم اجملتهدين ،يعٍت أف دائما اصطلح لفظ الفقيو ُب كتب األصوؿ
فا١تقصود اجملتهد ،ىو ا١تقصود هبم .نعم.
ونعٍت باٟتادثة- ...ونعٍت بالعلماء الفقهاء -ونعٍت بالعلماء الفقهاء ،فبل يعترب موافقة األصوليُت ٢تم.
إال إذا كانوا ٣تتهدين ،دخلوا بكوهنم ٣تتهدين ال بكوهنم من علماء األصوؿ .نعم.
المجمع عليو

ونعٍت باٟتادثة :اٟتادثة الشرعية؛ ألهنا ٤تل نظر الفقهاء ٓتبلؼ اللغوية مثبل ،فإهنا ُ٬ت ِم فيها علماء
اللغة.
ىذا مبحث اإلٚتاع ،وىو دليل شرعي وحجة قاطعة ،مىت ما ثبت وٖتقق ،وتعريف اإلٚتاع كما ذكر
ا١تؤلف :اتفاؽ علماء أىل العصر على حكم اٟتادثة .وبعض العلماء عرفها بقولو :اتفاؽ ٣تتهدي أمة ٤تمد
ُ ب عصر من العصور على أمر شرعي.
واإلٚتاع -على القوؿ الراجح -إذا ٖتقق ولو ٟتظة ،إذا ثبت للمجتهد أهنم أحصوا ،يعٍت :ضبطوا من
حيث أعدادىم وأعياهنمٍ ،ب يعٍت اتفقوا ولو ٟتظة ،فقد انعقد اإلٚتاع الذي ال ٕتوز ٥تالفتو .والحظوا كبلـ
ا١تؤلف -رٛتو اهلل١ -تا قاؿ" :اتفاؽ" .ما قاؿ" :قوؿ" ،وال قاؿ" :نُطق" ١تاذا؟ حىت يشمل السكوت ،حىت
يشمل اإلٚتاع السكوت .نعم.
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بقي معنا اإلشارة :ىل ٯتكن اإلٚتاع ،أو غَت ٦تكن؟ ىا ..ىل ىو يعٍت ٦تكن؟ من حيث العلماء
ا١تتصور متصور ،واإلمكاف أيضا ،يعٍت نقوؿ:
يفرقوف بُت كونو متصورا ،وبُت كونو يوجد ،العلماء من حيث ّ

٦تكن ،لكن وإف كاف ،يبعد خاصة ُب الوقت اٟتاضر مثبل يبعد؛ أوال :لتفرؽ اجملتهدين ،وثانيا :عدـ ٖتديد
من ىو اجملتهد ومن ىو غَت اجملتهد ،وثالثا :قد يكوف يعٍت صحة النقل مثبل عنهم ،فهذا يعٍت ...قد ما

نقوؿ إنو يستحيل ،نقوؿ :إنو يبعد ٖتقق اإلٚتاع .و٢تذا ...ىذا الذي عناه اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل١ -تا قاؿ:
من ادعى اإلٚتاع ...ىو؟ من ادعى اإلٚتاع فهو كاذب .ىذا ىو اللي يقصده ،يقصد اإلٚتاع من كاف بعد
عصر الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-فإنو يعٍت يصعب ٖتققو لتفرؽ اجملتهدين ،لكن ما نقوؿ :مستحيل ،كما
يذكره بعض ...تقوؿ بعض اآلراء :إنو يستحيل .ال ،نقوؿ :إنو -يعٍت٦ -تكن ،لكنو يصعب ٖتققو ،فإف
ٖتقق فاٟتمد هلل فهو حجة قاطعة إف ٖتقق وثبت ،لكن إذا يعٍت مل يتحقق ،فنقوؿ :ىذا يعٍت أنو وارد أنو ال
يتحقق اإلٚتاع .نعم يا شيخ.
ونعٍت باٟتادثة :اٟتادثة الشرعية؛ ألهنا ٤تل نظر...
يبلحظ مسألة أ ف اإلٚتاع ال بد أف يكوف ...اإلٚتاع الذي ال ٬توز ٥تالفتو ،ال بد بأف يكوف على أمر
شرعي ،لو أٚتعوا على مسألة ٨توية ،ىل تأخذ حكم ا١تسألة الشرعية؟ ال ،لو أٚتعوا على مسألة ٨توية ٍب
رجعوا عن إٚتاعهم ،جاز .و٢تذا أحيانا بعض العلماء يستدلوف مثبل على مسألة ليست شرعية ،كما ذكر
دوف علم األصوؿ ،أهنا باإلٚتاع
اإلسنوي وغَته ،قالوا باإلٚتاع على أف الشافعي -رٛتو اهلل -ىو أوؿ من ّ

أمرا
على أف الشافعي -رٛتو اهلل -ىو أوؿ من ّ
دوف علم األصوؿ ،كونو أوؿ من دوف علم األصوؿ ،ليست ً
شرعيا ،كونو أوؿ من دوف ليست أمرا شرعيا؛ فبالتايل ما ٭تتاج إىل اإلٚتاع ُب مثل ىذه اٟتالة ،لو تبينت
من بعد أف فبلنا مثبل غَته -يعٍت دوف علم األصوؿ -وسبقو ،أمكن الرجوع إليو ،فهو ليس من اإلٚتاع
الذي ال ٕتوز ٥تالفتو ،إ٪تا الذي ال ٕتوز ٥تالفتو إذا كاف إٚتاعا ،على أمر شرعي .نعم.
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حجية اإلجماع
ونعٍت باٟتادثة :اٟتادثة الشرعية؛ ألهنا ٤تل نظر الفقهاءٓ ،تبلؼ اللغوية مثبل ،فإ٪تا ٬تم فيها علماء

اللغة ،وإٚتاع ىذه األمة حجة دوف غَتىا؛ لقولو 



ال ٕتتم أميت على ضبللة



رواه الًتمذي

وغَته.
حسن ىذا اٟتديث.
اٟتديث فيو كبلـ كثَت ألىل احملدثُت ،والشيخ ٤تمد األلباين -رٛتة اهلل عليوّ -
نعم.
اإلجماع حجة على العصر الثا ي ومن بعده
والشرع ورد بعصمة ىذه األمة ٢تذا اٟتديث و٨توه ،واإلٚتاع حجة على العصر الثاين ومن بعده ،وُب
أي عصر كاف...
ىذا على القوؿ الصحيح :أنو ُب أي عصر كافُ ،ب أي عصر ثبت وٖتقق اإلٚتاع ،فهو حجة ملزمة.
نعم.
دعوى اإلجماع
واإلٚتاع حجة على العصر الثاين ومن بعده ،وُب أي عصر كاف من عصر الصحابة ومن بعدىم .وال
يشًتط ُب حجيتو انقراض العصر.
طبعا اإلٚتاعات كثَتة ،يعٍت اإلٚتاعات أو دعاوى اإلٚتاع كثَتة ،لكن بعضها ال يثبت دعوى اإلٚتاع.
ائما علماء األصوليوف يسمونو "األستاذ" ،وإذا أطلق
أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت -رٛتة اهلل عليو -يسميو د ً
كلمة "األستاذ" انصرفت إىل أيب إسحاؽ اإلسفراييٍتُ ،ب كتب األصوؿ أحيانًا ال يذكروف االسم ،يقولوف:
اختاره األستاذ .أبو إسحاؽ اإلسفراييٍت أوصل مسائل اإلٚتاع إىل عشرين ألف مسألة ،لكن ىذا بعيد،
بعيد جدا أف يكوف مسائل اإلٚتاع عشرين ألف مسألة .نعم يا شيخ.
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إ٪تا اإلٚتاع الصحيح ا١تنضبط ىو إٚتاع الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-فهو إٚتاع صحيح منضبط ،وقد
أٚتعوا على مسائل كثَتة ،يعٍت مثبل من ضمنها :عدد الصلوات وىيئتها وكيفيتها ،وكثَت من األمور -يعٍت-
إٚتاعا قطعيا ،األمة تتوارثها توارثا منذ عهد النيب  إىل اآلف .نعم يا شيخ.
أٚتعوا عليها ،فيكوف ً
ال يشترط في حجية اإلجماع ا قراض العصر

وال يشًتط ُب حجيتو انقراض العصر بأف ٯتوت أىلو على الصحيح؛ لسكوت أدلة اٟتجية عنو .وقيل:
يشًتط ٞتواز أف يطرأ لبعضهم ما ٮتالف اجتهاده فَتج عنو ،وأجيب بأنو ال ٬توز لو الرجوع عنو إلٚتاعهم
عليو.
نعم ،على القوؿ الصحيح أنو ال يشًتط انقراض العصر ،بل مىت -يعٍت -حصل اإلٚتاع وٖتقق وثبت
ولو ٟتظة ،ففي ىذه اٟتاؿ انعقد اإلٚتاع الذي ال ٕتوز ٥تالفتو.
فإف قلنا :انقراض العصر شرط ،فيعترب ُب انعقاد اإلٚتاع قوؿ َمن ُولد ُب حياهتم وتفقو وصار من
أىل االجتهاد ،و٢تم على ىذا القوؿ أف يرجعوا عن ذلك اٟتكم الذي أدى اجتهادىم إليو.
يعٍت على قوؿ انقراض العصر ٭تتاجوف مثبل إىل ٯتكن ٙتانُت سنة حىت ينقرض أىل العصر ،يعٍت
اجملتهدين ومن ولد -يعٍت -وقت إٚتاعهم مثبل ،من ولد يعد حىت يكرب ،فإف كاف من أىل االجتهاد عندئذ
نقوؿ :ما انعقد اإلٚتاع .فإذا توُب ىذا الذي ولد ،نقوؿ :انعقد اإلٚتاع .يعٍت ىذا ...يعٍت القوؿ هبذا
القوؿ يعٍت باشًتاطو يضعف من حجية اإلٚتاع و٬تعلو أيضا أكثر صعوبة ،يعٍت أكثر صعوبة ُب التحقق.
اإلجماع يصح بالقول والفعل
واإلٚتاع يصح بقو٢تم وبفعلهم.
بقي معنا اإلشارة إىل مسألة إحداث قوؿ ثالث ُب ا١تسألة ،إحداث قوؿ ثالث ُب ا١تسألة .إذا اختلف
الصحابة -رضي اهلل عنهم -على قولُت ،ىل ٬توز إحداث قوؿ ثالث ،أو ال ٬توز؟
ا١تسألة فيها تفصيل :نقوؿ :إف كاف ...أوال الظاىرية -رٛتهم اهلل٬ -تيزوف ىذا٬ ،تيزوف إحداث قوؿ
ثالث ،يقولوف :ألف اختبلفهم دؿ على جواز االختبلؼ على أف االختبلؼ شائ  ،لكن الصحيح التفصيل

ٖ٘ٔ

احمللي على الورقات

ُب ىذه ا١تسألة ،أنو إف كاف إحداث القوؿ الثالث يرف حكم اإلٚتاع ،فهو ال ٬توز .إذا كاف إحداث قوؿ
ثالث يرف حكم اإلٚتاع ،فهو ال ٬توز.
مثاؿ ذلك مثبل :م سألة اٞتد م األخوة ،فيو قوالف ُب ا١تسألة :قوؿ بأنو كاألب يرث ا١تاؿ ويسقط
اإلخوة ،وقوؿ بأنو يقاٝتهم ،يشاركهم .قوالف ،فلو جاء إنساف وقاؿ :يسقط اٞتد بإسقاط اٞتد مثبل
حكما ٣تمعا عليو.
وتوريث األخوة ،قلنا :ال؛ ألف ىذا يرف
ً

أيضا مسألة النية ،قيل :شرط ُب الطهارات كلها .وقيل :شرط ُب التيمم فقط .فلو جاء إنساف وقاؿ:

ليس شرطًا ُب ٚتي الطهارات ،قلنا :ال ،ما ٬توز؛ ألف ىذا يرف حكما ٣تمعا عليو .أما النوع اآلخر الذي
ال يرف حكما ٣تمعا عليو فهذا ٬توز ،فلو أف إنسانا مثبل ...لو أف ا٠تبلؼ ُب مسألة القطرة والكحل
للصائم مثبل  ،فقاؿ :اختلفوا على قولُت ،مثبل اختلفوا على قولُت ،ىذا من باب التمثيل ،فقاؿ قوـ بأهنما
يفطراف (القطرة والكحوؿ) ،وقاؿ آخروف بأهنما ال يفطراف ،على قولُت ،ىذا من باب التمثيل ،فقاؿ قوـ
بأهنما يفطراف (القطرة والكحوؿ) ،وقاؿ آخروف بأهنما ال يفطراف ،فلو جاء شخص ثالث وقاؿ بأف القطرة
رفعا لئلٚتاع.
تفطر دوف الكحوؿ ،ففي ىذه اٟتاؿ ال يكوف قولو ً

يعٍت مسألة القطرة والكحل مثبل فيها ...لو فرضنا أف فيها قوالف :قوؿ مثبل بأهنما يفطراف ٚتيعا ،وقوؿ

بأهنما ال يفطراف ٚتيعا ،فلو جاء ٣تتهد ثالث واختار بعد ذلك مثبل ...واختار مثبل على أف القطرة تفطر
دوف الكحوؿ ،فنقوؿ ُب ىذه اٟتاؿ :ىو أخذ من كل قوؿ مثبل بطرؼ ،فبل يكوف اجتهاده رافعا ٟتكم
اإلٚتاع.
وقد نقل عن اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل -ما يشَت إىل التفصيل ُب مسألة قراءة اٞتنب ،فقاؿ :إف بعض
الصحابة قاؿ :ال يقرأ اٞتنب وال حرفا من القرآف .وبعضهم قاؿ :يقرأ ما شاء .اإلماـ أٛتد -رٛتو اهلل-
قاؿ :يقرأ اٞتنب بعض آية .فهو توسط ،يقرأ بعض آية .نعم يا شيخ.
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اإلجماع السكوتي
واإلٚتاع يصح بقو٢تم وبفعلهم كأف يقولوا ّتواز شيء ،أو يفعلوه فيدؿ فعلهم لو على جوازه لعصمتهم
كما تقدـ ،وبقوؿ البعض وفعل البعض ،وانتشار ذلك القوؿ أو الفعل وسكوت الباقُت عليو ،ويسمى ذلك
باإلٚتاع السكوٌب.
نعم اإلٚتاع السكوٌب وىو أف يصدر من ٣تتهد قوؿ أو فعل ،وينتشر عنو ،ويسكت بقية اجملتهدين.
ىذا ىو اإلٚتاع السكوٌب ،وا١تسألة خبلفية ،وفيها ثبلثة عشر قوال ،ثبلثة عشر قوال لؤلصوليُت ُب ىذه
ا١تسألة ،ولكن القوؿ الراجح أف اإلٚتاع السكوٌب حجة إ٪تا بالشروط:
أوال :أف يكوف ُب مسائل التكليف .الشرط األوؿ أف يكوف من مسائل التكليف ،فلو قاؿ مثبل أحد
الصحابة مثبل ،أو قاؿ أحد التابعُت :عمار أفضل من حذيفة .فبل يلزـ مثبل ما يقاؿ مثبل :أف فبلف
سكتٝ ،تعو وسكت ،دؿ على أف ىذا اإلٚتاع ،نقوؿ :ال ،ىذه ليست مسألة تكليف .ولو قاؿ مثبل :إف

عثماف  أفضل من علي ،أو علي 

أفضل من عثماف .وا١تسألة خبلفية بُت السلف ،فما يلزـ مثبل

أف السام مثبل إذا ٝتعوا مثبل سكتوا ،أف يقولوا باإلٚتاع ،ال؛ ألنو ليس ُب مسائل التكليف.
األمر الثاين :أف يُعلم أنو بلغ اجملتهدين ٚتيعا.

الثالث :أال يظهر عليهم أمارات الكراىة والسخط ،فإف ظهر عليهم أمارات الكراىة والسخطُ ،ب ىذه

اٟتالة ال يكوف إٚتاعا سكوتيا.
الشرط الراب  :أف يكوف قبل استقرار ا١تذاىب ،فإنو ١تا استقرت ا١تذاىب وأصبح ٢تا مؤلفات ،وال -
يعٍت -أناس يفتوف ٔتوجب ا١تذىب الذي ينقسموف إليوُ ،ب ىذه اٟتاؿ ما يعترب مثبل إذا أفىت مثبل ٣تتهد
من مذىب اٟتنفية ،أو مذىب ا١تالكية ومذىب الشافعية واٟتنابلة ،ال يعترب سكوت اآلخر أنو موافق لو،
فلو أف مثبل :أف بعض العلماء جالسُت مثبل ،وجاء شخص مثبل واستفىت إنساف مثبل ،فأفتاه ٔتذىبو مثبل،
فبل يعترب سكوتا مثبل؛ ألف يكوف ىذا أفتاه ٔتا ترجح لديو من مذىب إمامو ،فبل يعترب يعٍت سكوت اآلخر
مثبل أنو موافق لو ،ال ،إذف معناىا إٚتاع السكوت ،لو أف نازلة مثبل جديدة مثبل ،نازلة جديدة أفىت مثبل
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شخص معُت ،وانتشر ىذا القوؿ عنو وبلغ ٚتي اجملتهدين ،وما ٝتعنا أف أحدا أنكر ،وال ٝتعنا أف...
وتأكدنا أنو بلغ ٚتي اجملتهدين ،أو الذين يظن أهنم وصلوا درجة االجتهاد ،ففي ىذه اٟتاؿ يكوف اإلٚتاع
السكوٌب حجة.
بقي معنا اإلشارة إىل إٚتاع أىل ا١تدينة ،إٚتاع أىل ا١تدينة الذي ينسب إىل اإلماـ مالك -رٛتو اهلل،-
اإلماـ مالك يقوؿ :إنو فقط ُب عصر الصحابة والتابعُت فقط ،لكن من دوهنم ال ،وىو نوعاف :نقلي
واجتهادي ،والكبلـ ُب إٚتاع ا١تدينة نقلي ،ىذا يقوؿ ابن القيم أنو على الرأس والعُت ،النقلي ،إٚتاع ا١تدينة
النقلي إذا كاف ُب العصور األوىل ،فهو على الرأس والعُت ،مثل طريقة األذاف ،كونو يؤذف على مكاف مرتف ،
وكونو مثبل تغيَت ا١تقدار الصاع وا١تد يتوارثونو توارثا ،فهذا حجة ،اللي ىو النقلي ،وإذا كوهنم يعٍت اعتادوا
على أف ٮترجوا الزكاة ُب نوع معُت مثبل ،وتوارثوه توارثا من عصر الصحابة وعصر التابعُت ،فهذا ُب ىذه
اٟتاؿ يكوف حجة ،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم يقولوف هبذا ،اللي ىو عمل أىل ا١تدينة النقلي ُب
العصور األوىل ،لكن عملهم االجتهادي ال الصحيح ،ىو ليس ْتجة ،يعٍت عملهم االجتهادي الصحيح
ىو ليس ْتجة.
بعضهم توس ُب ا١تسألة جدا ،بل جعل يعٍت عمل أىل البصرة أنو حجة ،وعمل أىل الكوفة أنو
حجة .وبعضهم قاؿ :عمل أىل فاس .وبعضهم قاؿ :عمل أىل قرطبة أنو حجة .ال ،ال شك أف ىذا يعٍت
ال يستقيم أبدا وال يقر .نعم يا شيخ.

حجية قول الصحابي
وقوؿ الواحد من الصحابة ليس ْتجة على غَته على القوؿ اٞتديد .وُب القدمي حجة ٟتديث:



أصحايب كالنجوـ ،بأيهم اقتديتم اىتديتم. .
ىذه مسألة حجية "قوؿ الصحايب" ،وىي مسألة خبلفية ،أوال :تعريف الصحايب من ىو؟ ىو من لقي
النيب  يقظة حيا .يعٍت :النيب  حيا مسلما ،ولو ارتد ٍب أسلم ومات مسلما ،من لقي النيب  يقظة
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حيا مسلما ،ولو ارتد ٍب أسلم ومات مسلما ،فهذا يعترب من الصحابة ،وىذا ىو تعريف اإلماـ أٛتد
وتعريف البخاري ،وعليو أىل اٟتديث ،يعرفوف الصحايب هبذا التعريف ،واشًتطوا كلمة "حيا" ،عبارة أو ٚتلة

"حيا"؛ ألف أبا ذؤيب ا٢تزيل ١تا بلغو مرض النيب 
 فحضر الصبلة عليو ،فما ُعد من الصحابة؛ ألنو ما رأى النيب  وما لقاه ،إ٪تا لقاه ميتا بعد وفاتو
 فما اعترب من الصحابة.
أتى لزيارتو أو لعبادتو ،فدخل ا١تدينة وقت وفاة النيب

الصحابة -رضي اهلل عنهم -عدوؿ بتعديل اهلل ٢تم ،وال ٬توز انتقاص قدرىم بأي حاؿ من األحواؿ،
           

(ٔ)

      

 )ٕ(       وُب اٟتديث  :ال تسبوا أصحايب فلو أنفق أحدكم أنفق مثل أحد
ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو



والقدح ُب الصحابة -رضي اهلل عنهم -من عبلمات أىل البدع ،ومذىب أىل السنة الًتضي عنهم
ٚتيعا ،والكف عما شجر بينهم من خبلؼ ،والدعاء ٢تم بالرٛتة وا١تغفرة ،ونسأؿ اهلل -سبحانو وتعاىل -أف
٬تمعنا هبم وأف يرزقنا االقتفاء هبم وا٢تدى بسنتهم.
بقي اإلشارة إىل حجية قوؿ الصحايب ،أوال :ال بد من ٖتديد ٤تل النزاع ُب ا١تسألة ،وٖتديد ٤تل النزاع
ُب أي قضية يا إخواف ىو من أىم األمور ،ال بد أف ٭تدد ٤تل النزاع.
يقوؿ العلماءٖ :تديد ٤تل النزاع فائدتو حىت يتوارد النفي واإلثبات على ٤تل واحد؛ ألنو إذا ما حدد
٤تل النزاع ينتشر القوؿ ،ىذا يذىب إىل جهة وىذا يذىب إىل جهة ،فبل بد من ٖتديد ٤تل النزاع ،أنا أريد
هبذا الشيء كذا ،واآلخر يقوؿ :أنا أريد هبذا الشيء الذي تقصده أنت.
مثاؿ ذلك مثبل فيما إذا مل ٭تدد ٤تل النزاع :لو أف إنسانا مثبل سأؿ عن حكم زكاة اٟتلي "مسألة
خبلفية" ،فبل بد من ٖتديد ٤تل النزاع فيها ،كيف ٨تدد ٤تل النزاع؟ نقوؿ :اٟتلي ا١تعد لبلستعماؿ ،لكن
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اٟتلي ا١تعد للتجارة ،ىل ىو يعٍت يدخل معنا ُب ىذه ا١تسألة؟ ال ،ىذا خبلؼ ُب باب آخر ،إذف معناىا
ٖتديد ٤تل النزاع ُب وجوب زكاة اٟتلي أو عدـ وجوبو ،ىو ُب اٟتلي ا١تعد لبلستعماؿ ،وال نقوؿ اٟتلي
ا١تستعمل ،قد يكوف جديدا لكن ُب نيتهم أف يستعملونو أيضا ،فبل يفيد على القوؿ بوجوبو ،على القوؿ
بوجوب اٟتليٕ ،تب فيو ،فبل بد من ٖتديد ٤تل النزاع ،فتحديد ٤تل النزاع نقوؿ :ىو ما إذا صدر من
الصحايب قوؿ أو فعل ومل ينتشر بُت الصحابة ،ومل ينقل خبلؼ بينهم ،فهل يكوف ىذا القوؿ حجة على
من بعد الصحابة؟ ونعلم أنو ليس حجة على صحايب آخر ،لكن ىل يكوف حجة على من بعد الصحابة
أو ليس ْتجة؟ وقلنا إنو مل ينتشر بينهم ،لو انتشر بينهم مثبل وما نقل خبلؼ ،يكوف من أي باب؟ يكوف
من باب اإلٚتاع ،فبل بد من ٖتديد ٤تل النزاع.
إذا نقل عن الصحايب قوؿ أو فعل ،ومل ينتشر ومل ينقل عن أحد من الصحابة ،خبلؼ لو نقل عن
بعض الصحابة خبلؼ ىذا القوؿ ،ماذا يكوف حكم من بعدىم؟ الًتجيح ،الًتجيح بُت أقواؿ الصحابة،
فإذف ىذا ٖتديد ٤تل النزاع .وا١تسألة خبلفية بُت العلماء ،والراجح أنو حجة وىو قوؿ اإلماـ أٛتد ،ونُسب
١تالك وىو مذىب الشافعي ُب القدمي ،وإف كاف الشافعية يقولوف :إف مذىب اإلماـ الشافعي اٞتديد :إنو ال
٭تتج بقوؿ الصحابة.
ال ،ابن القيم -رٛتو اهلل -يقوؿ :حىت مذىب الشافعي ُب اٞتديد :أنو ٭تتج بقوؿ الصحايب .وإ٪تا توىم
ذلك تو٫تا أف الشافعي -رٛتو اهلل -ال ٭تتج بقوؿ الصحايب١ ،تا رأوه إذا ذكر قوؿ الصحابة عضده بأقيسة،
فظنوا ١تا عضده بأقيسة أنو ال ٭تتج ،ىذا ما يلزـ ،يعٍت ال يلزـ من كوف اجملتهد مثبل يأٌب بأدلة أخرى مثبل،
أف الدليل الذي أورده مثبل ال يعترب دليبل ،ال ،بل من الزيادة ُب االستدالؿ.
بعض األصوليُت يقوؿ باالستقراء :أنو إذا انفرد ابن عباس وزيد ...مىت اتفق علي وزيد وابن عباس وابن
دائما على قو٢تم ،ال ٮترج عن عن قو٢تم إال مبتدع ،إذا اتفق علي
مسعود ،إذا اتفق ىؤالء فإف األمة ٕتم ً

وزيد وابن عباس وابن مسعود على مسألة معينة ،فإف األمة ٣تمعة على ىذا ،وأيضا باالستقراء يقولوف :إذا

انفرد زيد بن ثابت بقوؿ ،ففي الغالب أف الشافعي يوافق زيدا ،وإذا نُقل أو انفرد ابن مسعود ُب قوؿ ُب
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مسألة ،وُب الغالب أف إبراىيم النخعي وعلقمة يوافقوف ابن مسعود ُب ىذا القوؿ ،وإذا انفرد اإلماـ علي
 بقوؿ ،ففي الغالب أف عبيدة السلماين يوافق عليا .
نكتفي هبذا أيها األخوة.
سائل يسأؿ يقوؿ :ىل حديث مسلم  كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروىا  ينسخ  لعن
اهلل زائرات القبور أو زوارات القبور  ؟
ج :ال ليس نسخا ،لكن يعمل بقاعدة التخصيص ،فنقوؿ" :فزوروىا" أنو للرجاؿ ،و



لعن اهلل

زوارات القبور  بالنسبة للنساء ،والنساء فرد من أفراد العاـ ،وال شك أف العمل مثبل بقاعدة التخصيص
أوىل من العمل بقاعدة النسخ؛ ألف النسخ معناىا طرح للنص بالكلية ،لكن العمل بالتخصيص عمل بكل
واحد منهما فيما دؿ عليو.

ىذا يقوؿ :كيف نوفق بُت أف "الفعل ينسخ القوؿ" ،وزواجو 

بتس من النساء ،وغَت ذلك من

خصوصياتو؟

ج :ىذه ثبت أهنا خاصة بو ثبت ،أهنا خاصتو ،وإال إذا صدر منو 

يعٍت فعبل ومل يثبت أنو من

خصوصياتو ،فإنو يكوف ناسخا.
النسخ إىل بدؿ .يقوؿ :ىل يعارض اآلية:



 )ٔ(           ؟

ج :ال ،ال يعارضها ،ىذا فإف النسخ إىل بدؿ قد يكوف اٟتكم الذي يعٍت الناسخ ،أو اٟتكم الذي ىو
ناسخ قد يكوف ُب علم اهلل أفضل من اٟتكم الذي منسوخ بالنسبة للمكلف .نعم يا شيخ ،نعم؟ أي
النسخ إىل غَت بدؿ ،نعم أحسنت ،النسخ إىل غَت بدؿ ،ال أيضا ال تعارض بُت حىت كوف النسخ إىل غَت
بدؿ ،فإف يعٍت عدـ ...يعٍت كوف اٟتكم على اإلباحة مثبل ىو حكم ىو بدؿ ،يعٍت كونو مثبل كاف ٬تب
عليهم شيء ،وأصبح ال ٬تب عليهم ،ىذا بدؿ من حيث اٟتكم ،وإف كاف ليس بدال من حيث الوجوب،
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لكن من حيث اٟتكم ىو بدؿ ،فكاف حكمو الوجوب فأصبح حكمو اإلباحة ،فيعترب من حيث األحكاـ
ىو بدؿ.
يقوؿ :ىل ا١تسائل اجملم عليها ُب الشريعة أكثر ،أـ ا١تسائل اليت فيها ا٠تبلؼ؟
ج :من حيث يعٍت اٟتكم بأف ىذا أكثر ٭تتاج إىل استقراء أو تتب  ،لكن من حيث الفروع "الفروع
الفقهية" ،فمسائل ا٠تبلؼ فيها كثَتة ،مسائل ا٠تبلؼ من حيث الفروع الفقهية ...مسائل ا٠تبلؼ يعٍت
كثَتة.
ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :ما معٌت الرباءة األصلية؟
ج :الرباءة األصلية ىي ما قبل اٟتكم ،يعٍت :ما قبل اٟتكم الشرعي ،فإف ا١تسلمُت أوؿ ما جاء
اإلسبلـ مل ٕتب عليهم الصبلةٍ ،ب نزؿ إ٬تاب الصبلة ،ومل ٬تب عليهم الصياـٍ ،ب نزؿ الصياـ ُب السنة
الثانية من ا٢تجرةٍ ،ب نزلت الزكاةٍ ،ب ن زؿ اٟتج ُب السنة الثامنة من ا٢تجرة ...وىكذا ،فقبل مثبل وجوب
اٟتج كاف على الرباءة األصلية ،فلما جاء اٟتج يعترب يعٍت ناقبل عن الرباءة األصلية.
ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :ىل عيسى -عليو السبلـ ،-عليو الصبلة والسبلـ ،يكوف صحابيا ألنو رأى النيب
ُ ب ا١تعراج؟
ج :ما أدري واهلل.
ىل ىناؾ فرؽ بُت القاعدة اجملم عليها ،وغَت اجملم عليها ُب الًتجيح؟
ج :نعم ىناؾ فرؽ ،يعٍت القاعدة اليت يعٍت مصدرىا من النصوص الشرعية ،سواء من أي صحايب،
أقوى من القواعد اليت مصدرىا االستقراء والتتب ؛ ألف مصدر القاعدة اليت مصدرىا من األحاديث واآليات
يكوف -يعٍت -من قوة اٟتديث واآلية اليت دلت عليها ،فالقواعد ٗتتلف من حيث القوة والضعف ،فقاعدة
مثبل "األمور ٔتقاصدىا" أقوى من قاعدة مثبل "الدف أوىل من الرف " إذا ثبتت باالستقراء.
ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :ما الفرؽ بُت عبارة" :األمر بالشيء هني عن ضده" ،وبُت "األمر بالشيء هني عن
أضداده"؟ أال ٯتكن ُب العبارة األوىل أف تكوف عامة ٞتمي األضداد ألهنا مفرد مضاؼ؟
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ج :نعم ٯتكن ،لكن من باب اإليضاح؛ حىت ال يفهم إنساف أف ا١تقصود بالضد يعٍت واحد ،ىذا من
باب اإليضاح ،ولو أخذنا بقاعدة أدوات العموـ ،نعم عن ضده؛ ألنو -ضده -مفرد مضاؼ إىل معرفة،
فيفيد العموـ مثل:

      

(ٔ)

أي أمر ،لكن من باب اإليضاح ،وحىت ال

يفهم مثبل أف ا١تقصود هبا ا١تفرد ،حىت ال يُفهم قيل أضداده.
يقولوف :ما ا١تقصود بالوصف ا١تبلزـ وغَت ا١تبلزـ؟

ج :ا١تبلزـ :الذي ال ينفك ،وغَت ا١تبلزـ :الذي ينفك .مثل مسألة يعٍت الوضوء با١تاء ا١تغصوب مثبل،
فإنو وصف غَت مبلزـ؛ ألف اإلنساف من منو؛ ألنو إتبلؼ ماء الغَت ،وإتبلفو قد يكوف بالوضوء وقد يكوف
بغَت الوضوء ،فهو وصف غَت مبلزـ ،لكن مسألة صياـ يوـ العيد مثبل وصف مبلزـ ،مسألة مثبل بي درىم
بدر٫تُت وصف مبلزـ؛ ألف الزيادة ما تنفك عنو.
ىل ىناؾ كتاب وصفي لكتب األصوؿ والقواعد الفقهية؟
ج :كتب األصوؿ كثَتة لكن سبق أف أشرت إىل أف لعل من أفضلها كتاب "شرح الورقات" ،وإما
كتاب الشيخ ٤تمد بن العثيمُت -رٛتة اهلل عليو -وىو "تيسَت الوصوؿ إىل علم األصوؿ"ٍ ،ب بعد٫تا
"مفتاح الوصوؿ" البن التلمساين ،عبارتو متقنة وجيدة وٗتر٬تو  +على األصوؿ جيدٍ ،ب بعده الشاطيب
وكتاب "القواط " للسمعاين جيد ،وفيو اىتماـ باألحاديث وترجيحاتو جيدة ،رٛتة اهلل عليو.
ما الكتاب الذي تنصحوف بو ُب القواعد الفقهية؟
ج :من حيث القوا عد الفقهية ىي أيضا درجات ومراتب ،كتاب "األشباه والنظائر" للسيوطي،
"األشباه والنظائر" البن زيد ،ىذه فروعو مبسطة ،لكن من أراد التعمق ُب القواعد الفقهية ففروؽ القراُب
أدؽ عبارة ،ويغوص على ا١تعاين غوصا دقيقا ،اللي ىو ا١تشهور بفروؽ القراُب ،فهو كتاب من أجود
الكتب ،لكن ينبغي ١تن يقرأ ىذا الكتاب أف يسبقو بقراءة كتب القواعد.
نكتفي هبذا ،وصلى اهلل على ٤تمد وآلو وصحبو وسلم.
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مبحث األمبار
تعريف السنة
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  .اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد ،وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت ،ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين ،وبعد:
نعم يا شيخ.
بسم اهلل الرٛتن الرحيم  .اٟتمد هلل رب العا١تُت والصبلة والسبلـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا
٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت ،قاؿ ا١تصنف -رٛتو اهلل -تعاىل :تعريف ا٠ترب وأقسامو.
وأما األخبار ،فا٠ترب ما يدخلو الصدؽ والكذب الحتمالو ٢تما ،من حيث إنو خرب .كقولك :قاـ زيد.
٭تتمل أف يكوف صدقا وأف يكوف كذبا ،ويقط بصدقو وكذبو ألمر خارجي ،األوؿ كخرب..
ىذا مبحث األخبار ،وأحيانا يسميو أىل األصوؿ "مبحث السنة" ،والسنة ىي الدليل الثاين من أدلة

األحكاـ بعد كتاب اهلل -سبحانو وتعاىل ،-والسنة جاءت مبينة جململ القرآف ومكملة لو ،كما ُب قولو 
 أال وإين أوتيت القرآف ومثلو معو  فكثَت من األحكاـ الشرعية جاءت ٣تملة ُب القرآف ،وجاء بياهنا
وتفسَتىا وكيفيتها ُب السنة ،وأمر اهلل -سبحانو وتعاىل -باتباع سنة النيب  كما ُب قولو -تعاىل:-



 )ٔ(         وكما ُب قولو   عليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين
ا١تهديُت من بعدي



وال ٬تادؿ ُب حجية السنة إال أىل البدع ،وعموـ ا١تسلمُت ٚتيعا ٭تتجوف بسنة

النيب .
بقي معنا اإلشارة ،ما تعريف السنة؟ السنة ٢تا تعريف عند احملدثُت -رٛتهم اهلل -وعند أىل األصوؿ -

رٛتهم اهلل ،-فتعريفو عند أىل األصوؿ يقولوف" :ما صدر من النيب 
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ويشمل الفعل ،ويشمل اإلشارة ،ويشمل الكتابة ،ويشمل التقرير ،ويشمل ا٢تمس ،كل ىذا يسمونو سنة؛
ألنو تؤخذ منو األحكاـ.

أما عند احملدثُت فهو -كما معروؼ لديكم :-ما صدر من النيب 

من قوؿ أو فعل أو تقرير ،أو

صفة َخْلقية أو ُخلقية .فالتعريف عند األصوليُت يشمل أيضا الكتابة واإلشارة ،ويشمل أيضا ا٢تم ،فكل
ىذا من قبيل السنة عند أىل األصوؿ.
بقي معنا كوف ال سنة تسمى باألخبارٍ ،ب قالوا :إف ا٠ترب ىو ما ٭تتمل الصدؽ والكذب لذاتؤ .تعٌت أنو
يقاؿ لقائلو :صدقت أو كذبت .ويقسموف الكبلـ إىل خرب وإنشاء ،ويقولوف :ا٠ترب -كما ذكرنا -ما ٭تتمل
الصدؽ أو الكذب لذاتو ،واإلنشاء :ما ال ٭تتمل الصدؽ والكذب لذاتو .مثل :األوامر والنواىي
واالستفهاـ ،لكن الذي ...السؤاؿ الذي ينبغي أف يطرح :إذا كانت السنة ىي من باب األخبار ،وا٠ترب ىو
ما ٭تتمل الصدؽ والكذب لذاتو ،فكيف نقوؿ إهنا أخبار وىي مشتملة على أوامر ونواىي ،م أف األمر
والنهي من باب اإلنشاء ال من باب ا٠ترب؟ ما اٞتواب عن ذلك؟
أليس قسم وا الكبلـ إىل خرب وإنشاء ،اإلنشاء ما ىو؟ األمر والنهي ،طيب السنة ليس فيها أوامر وال
نواىي؟ بل غالبها أوامر ونواىي ،فكيف تكوف من األخبار وىي أوامر ونواىي؟ نعم يا شيخ ،نعم يا شيخ؟
يعٍت من حيث السند ّوال من حيث ا١تنت؟ يعٍت نعم يا شيخ .إيو نعم أحسنت ،بارؾ اهلل فيك.

أمرا مثبل ىو ُب حقيقتو خرب؛ ألنو يقوؿ مثبل :قاؿ النيب  كذا ،فهذا خرب ١تا قاؿ
يعٍت حىت لو كاف ً

النيب  كذا ،مثبل  :من ناـ فليتوضأ  أمر  ،من ناـ فليتوضأ  أمر ،لكنو ىو ٔتجملو خرب
ألنو الراوي يقوؿ :أخرب بأنو قاؿ النيب  ىذا الكبلـ وىذا خرب؛ ألنو ٭تتمل الكذب والصدؽ لذاتو ،ىو
خرب ُب ذاتو .نعم يا شيخ.
أقسام الخبر
وا٠ترب ينقسم إىل قسمُت :أحاد ،ومتواتر .فا١تتواتر :ما يوجب العلم...
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بقي قولو األوؿ خرب اهلل تعاىل ،فإنو يعٍت ...فإنو صادؽ ،وخرب الرسوؿ 

وأخبار العدوؿ الثقات

كلها من باب ا٠ترب الصادؽ ،وغَته ا للي ىو ٭تتمل الكذب ،كأخبار مثبل ا١تكذوبة مثبل ،أو مثبل إنساف
مثبل أخرب خربا مكذوبا فقاؿ مثبل :إف الضدين ٬تتمعاف مثبل .ىذا نقوؿ كذب ىذا.
بقي معنا اإلشارة ،ما الفرؽ بُت الضد والنقيض؟ ما الفرؽ بُت الضد والنقيض؟ يقوؿ :الضداف
٬تتمعاف ،الفرؽ بُت الضد والنقيض ،الشيخ .نعم أحسنت ،والنقيضاف؟ نعم ،ال ٬تتمعاف وال يرتفعاف.
فالنقيضاف ال ٬تتمعاف وال يرتفعاف كاٟتياة وا١توت ،فإما أف يكوف حيا وإما أف يكوف ميتا ،وكالليل
والنهار ال ٬تتمعاف وال يرتفعاف ،لكن الضدين كالسواد والبياض ،نقوؿ :ضداف .السواد ضد البياض،
الحتماؿ أنو يكوف أٛتر أو يكوف أصفر ،لوف آخر.
نعم يا شيخ :وا٠ترب ينقسم...
الخبر المتواتر
وا٠ترب ينقسم إىل قسمُت :آحاد ،ومتواتر .فا١تتواتر :ما يوجب العلم ،وىو أف يروي ٚتاعة ال يق
ا١تخرب عنو ،فيكوف ُب األصل عن مشاىدة أو
التواطؤ عن الكذب عن مثلهم ،وىكذا إىل أف ينتهي إىل َ
ٝتاع ،ال عن اجتهاد ،كاإلخبار عن مشاىدة مكة ،وٝتاع خرب اهلل تعاىل من النيب ٓ تبلؼ اإلخبار عن
٣تتهد فيو ،كإخبار الفبلسفة بقدـ العامل.
َ

فأوال ا١تؤلف -رٛتو اهلل -قاؿ" :ا١تتواتر :ىو أف يروي ٚتاعة" .قولو :أف يروي ٚتاعة ،ىذا تعريف

للمتواتر ّوال تعريف للتواتر؟ ا لتواتر للتواتر ليس ا١تتواتر؟ إذف نقوؿ :ا١تتواتر :ىو ما رواه ٚتاعة ٖتيل العادة
تواطؤىم عن الكذب عن مثلهم ،من أوؿ السند إىل منتهاه ،وأسندوه إىل شيء ٤تسوس .وأسندوه إىل شيء
٤تسوس ٔتعٌت أف رأينا أو ٝتعنا أو ١تسنا ،فكل ما يعٍت كاف منتهاه مسند إىل شيء ٤تسوس ،فمعناه أيضا
أنو من شروط التواتر ،أف يرويو ٚتاعة ٖتيل العادة تواطؤىم عن الكذب عن مثلهمٔ ،تعٌت أنو من أوؿ السند
إىل منتهاه.
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وأيضا الشرط الثالث :أف يكوف مستندا إىل اٟتس ال إىل االجتهاد ،فلو قيل مثبل يعٍت أف حا٘تًا كرمي
شاىد الكرـ .مثبل كرـ حاًب مثبل ما يشاىد؛ ليس ٤تسوسا ،لكن تسرد قصة
بالتواتر .نقوؿ :ال ،الكرـ ما يُ َ
مثبل من القصص اليت تروى ،القصة اليت شاىدهتا مثل اللي رواىا ٚتاعة عن ٚتاعة بتحقق شروط التواتر،

نقوؿ ُب ىذه اٟتالة ىي من ا١تتواتر ،بقي معنا ما الذي يفيده التواتر؟ التواتر يفيد العلم اليقيٍت اٞتازـ ،يفيد
العلم اليقيٍت .نعم يا شيخ.
مبر اآلحاد
واآلحاد وىو مقابل التواتر ،ىو الذي يوجب العمل ،وال يوجب العلم الحتماؿ ا٠تطأ فيو.
نعم ،اآلحاد ٚت أحد ٔتعٌت واحد ،مثل :أسد وآساد ،أحد وآحاد ،وخرب اآلحاد ىو ما عدا ا١تتواتر،
وأخروا الكبلـ عن خرب اآلحاد؛ ألنو بو يعٍت با١تتواتر يعرؼ اآلحاد ،فقدموا التواتر حىت إذا ضبطت تعريفو
عندئذ يقاؿ ما عدا ا١تتواتر فهو آحاد .نعم.
وينقسم إىل قسمُت :مرسل ومسند...
بقي معنا اإلشارة ،ما الذي يفيده؟ أوال خرب اآلحاد حجة ٬تب العمل هبا ،وكثَت من السنة النبوية
ثبتت بأخبار اآلحاد ،و٬تب العمل با٠ترب الواحد ،ومن أقوى األدلة على وجوب العمل با٠ترب الواحد قصة

أىل قباء١ ،تا أهنا نسخ الكعبة فجاء استقباؿ القبلة ،فجاء أحد الصحابة 

وقاؿ وىم يصلوف ،قيل

صبلة الصبح ،وقيل صبلة الظهر ،وقاؿ على أف الكعبة قد حولت فاستداروا ،ىو خرب واحد ،فدؿ على

يعٍت وجوب قبوؿ خرب الواحد والعمل بو .وأيضا كاف النيب 
ا١تناطق وىم آحاد ،ويلزـ الذين بلغهم خرب النيب  العمل بو وقبوؿ خربه ،لكن ما الذي يفيده خرب

يرسل السعاة ،ويرسل الرسل إىل شىت

اآلحاد؟
طبعا ٫تا مسألتاف منفصلتاف ،ما الذي يفيده ومسألة وجوب العمل؟ وجوب العمل باإلٚتاع أنو ٬تب
ً

العمل بو ،لكن ما الذي يفيده خرب اآلحاد؟ ىل يفيد الظن أو يفيد اليقُت؟ اٞتمهور على أنو يفيد الظن،
قالوا :ألنو احتماؿ ا٠تطأ فيو وارد فلهذا يفيد الظن وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يقوؿ :إنو يفيد
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العلم أي اليقُت إذا احتفت بو القرائن ،فإنو يفيد كعمل األمة أو كونو من رواية الشيخُت أيب بكر وعمر -
رضي اهلل عنهما ،-ففي ىذه اٟتاؿ أنو يفيد اليقُت .نعم يا شيخ.
الحديث المسند
وينقسم إىل قسمُت :مرسل ،ومسند.
صرح برواتو كلهم .وا١ترسل :ما مل يتصل إسناده...
فا١تسند :ما اتصل إسناده بأف ُ

ىو أف ٬توز يعٍت بأف صرح ب رواتو كلهم ،و٬توز بأف صرح برواتو كلهم ،يعٍت :كلهم صرحوا بالرواة ٬توز،

يعٍتٍ ...ب أصحاب اٟتواشي نصوا على جواز العبارتُت .نعم.
الحديث المرسل
وا١ترسل ما مل يتصل إسناده بأف أُسقط بعض رواتو...
احملدثُت -رٛتهم
نعم ،ىذا ا١ترسل عند أىل األصوؿ :كل ما مل يتصل إسناده فهو مرسل ،أما عند ّ

اهلل ،-فا١ترسل ىو مرسل منو الصحايب سقط ،يعٍت :ما سقط -يعٍت -رواية التابعي مباشرة للنيب  يعٍت
ما سقط فهو مرسل عند احملدثُت ،لكن عند أىل األصوؿ :كل ما يعٍت مل يتصل سنده فهو مرسل ،فيدخل
فيو مرسل الصحايب ،ويدخل فيو ا١تنقط  ،ويدخل فيو ا١تعضل .نعم.
مراسيل غير الصحابة
فإف كاف من مراسيل غَت الصحابة -رضي اهلل عنهم -فليس ْتجة؛ الحتماؿ أف يكوف الساقط
٣تروحا ،إال مراسيل سعيد بن ا١تسيب من التابعُت ،أسقط الصحايب وعزاىا للنيب  فهي حجة.
نعم ،ومثل :مراسيل ابن سَتين كما ذكر ابن عبد الرب ،ومراسيل إبراىيم النخعي؛ فإهنا فتش عنها فوجد
أهنا كلها صحيحة ،نعم.
فإهنا فتشت ،أي :فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواىا لو الصحايب الذي أسقطو عن النيب .
قولو :ليس ْتجة ،ىذا مذىب احملدثُت -رٛتهم اهلل ،-أنو ليس ْتجة ،لكن مذىب أىل األصوؿ أنو
حجة ،وىو مذىب اٟتنفية ومالك وأٛتد على قبولو مطلق ا١ترسل ،والشافعي -رٛتو اهلل -يقبل ا١ترسل،
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ولكن يشًتط شروطا ال بد أنو يعٍت أف يعتضد بأحد األمور منها أوال :أف يكوف من رواة سعيد بن ا١تسيب
وغَته كبار التابعُت ،أو أف يعتضد مثبل بقوؿ صحايب ،أو أف تعمل بو األمة ،أو أف أيضا أف يوافقو مسند
آخر .فهذه شروط ما نقوؿ شروطا ،لكن ىو شرط واحد شرط الشافعي -رٛتو اهلل -با٠تيار ،يعٍت إما أف
كذا ،وإما أف كذا ،وإما أف كذا .نعم.
مراسيل الصحابة
أي رواىا لو الصحايب الذي أسقطو عن النيب  وىو ُب الغالب صهره أبو زوجتو أبو ىريرة  .أما

مراسيل الصحابة ،بأف يروي صحايب عن صحايب عن النيب 
كلهم عدوؿ.

فحجة؛ ألف الصحابة
ٍب يسقط الثاين ُ

نعم ،ال يضر اٞتهل بالصحابة؛ ألهنم عدوؿ كلهم بتعديل اهلل -سبحانو وتعاىل٢ -تم ،وىذا باإلٚتاع،
مرسل التابعي إذا أسقط الصحايب فإنو حجة باإلٚتاع.
الحديث المعنعن
والعنعنة بأف يقاؿ :حدثنا فبلف عن فبلف إىل آخره ،تدخل على اإلسناد ،أي :على حكمو فيكوف
اٟتديث ا١تروي هبا ُب حكم ا١تسند ال ا١ترسل؛ التصاؿ سنده ُب الظاىر.
وعلى ىذا ٚتهور احملدثُت وٚتهور أيضا أىل األصوؿ ،لكن يشًتط شرطُت :أال يعرؼ الراوي
بالتدليس ،وأيضا إف كانوا لقاء بعضهم ببعض ،يشًتط ىذين الشرطُت ٞتعل اٟتديث ا١تعنعن متصبل يأخذ
حكم ا١تسند نعم يا شيخ.
قراءة الشيخ على التلميل والتلميل على الشيخ
وإذا قرأ الشيخ وغَته يسمعو ٬توز للراوي أف يقوؿ :حدثٍت وأخربين ،وإف قرأ ىو على الشيخ يقوؿ:
أخربين وال يقوؿ :حدثٍت؛ ألنو مل ٭تدثو ،ومنهم من أجاز حدثٍت.
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نعم األصل ىو قراءة الشيخ على التلميذ ،ىذا األصل فيها ،وىو هبذه الصورة -إذا قرأ الشيخ على
التلميذ -للتلميذ أف يقوؿ :حدثٍت ،أو أف يقوؿ :أخربين ،والصورة الثانية :صورة العرض أف يقرأ التلميذ
والشيخ يسم  ،نعم وإف قرأ ىو...
وإف قرأ ىو على الشيخ يقوؿ :أخربين وال يقوؿ :حدثٍت.
والشيخ يقوؿ مثبل :يسكت يسم ويسكت ،أو يقوؿ :نعم مثبل ،كاالستمرار وغَت االستمرار كلها من
باب عرض التلميذ ما عنده على الشيخ ،نعم.
ألنو مل ٭تدثو ،ومنهم من أجاز حدثٍت.
نعم ،بعض احملدثُت يقولوف :إنو ال ٭تل لو أف يقوؿ :حدثٍت ،بل يقوؿ :أخربين وعلى ىذا اإلماـ مسلم
والنسائي واٟتاكم ،وبعضهم يقوؿ٬ :توز أف يقوؿ :أخربين وحدثٍت ،وعلى ىذا اإلماـ البخاري وسفياف بن
عيينة و٭تِت بن سعيد القطاف وغَتىم ،نعم وإف قرأ ىو على الشيخ...
األصل في طلب العلم الشرعي التلقي
وإف قرأ ىو على الشيخ يقوؿ :أخربين ،وال يقوؿ :حدثٍت؛ ألنو مل ٭تدثو ،ومنهم من أجاز حدثٍت،
وعليو ُع ْرؼ أىل اٟتديث؛ ألف القصد اإلعبلـ بالرواية عن الشيخ ،وإف أجازه الشيخ من غَت قراءة فيقوؿ:
أجازين أو أخربين إجازة.

حدثٍت إجازة ال ٭تل عن طريق اإلجازة يقوؿ :أخربين أو حدثٍت ١تا فيها من اإليهاـ والتلبيس ،بل ال بد
أف يبينو يقوؿ :أخربين أو حدثٍت إجازة ،أيضا إذا قاؿ :يعٍت حدثٍت قراءة عليو ما ُب إشكاؿ إذا قيدىا،
قاؿ :حدثٍت قراءة عليو ما ُب إشكاؿ.
واألصل ُب طلب العلم الشرعي أيها األخوة ىو التلقي ،وإلصاؽ الركب بالركب ،ىذا ىو األصل ُب
طلب العلم وكما ُب اٟتديث:



٭تمل ىذا العلم من كل خلف عدوؿ

نضر اهلل امرأ ٝت مقاليت فوعاىا فأداىا كما ٝتعها ،فرب مبلغ أوعى من سام
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وُب اٟتديث اآلخر:
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وللتلقي لو فوائد كثَتة ،ولعل اللي ذكر شيئا من ىذا بعضكم ،لكن التلقي عدا الفائدة العلمية ىو
يستفيد من اٟتديث والسنة والطريقة ،وٚتي أحواؿ الشيخ يستفيد منها التلميذ ،و٢تذا كاف كبار العلماء -
على جبللة قدرىم -٭تضروف ،يستفيدوف -يعٍت -غَت الفائدة العلمية ا٢تدي والسم  ،كما نقل عن عبد
اهلل بن ا١تبارؾ أنو كاف يقوؿ :أذىب إىل ابن عوؼ -أحد فقهاء البصرة و٤تدثيها -آخذ من أخبلقو وآخذ
من آدابو ،ويقوؿ األعمش :كانوا يأخذوف من الفقيو حىت لباسو ونعليو ،حىت طريقة كيف يلبس يعٍت لباسو،
أو كيف يلبس -يعٍت -نعليو ،يأخذوهنا بالتلقي ،وقد يكوف ىذا على سبيل ا١تبالغة ،لكن الشاىد منها أهنم
ال يًتكوف شيئا ٦تا ٯتكن االستفادة منو من الشيخ إال ويأخذوهنا ،نعم يا شيخ.

مبحث القياس
تعريف القياس
تعريف القياس :وأما القياس فهو رد الفرع إىل األصل بعلة ٕتمعهما ُب اٟتكم ،كقياس األرز على الرب
ُب الربا ّتام الطعم.
ستأخذونو إف شاء اهلل ُب األسبوع الثالث ،مفصبل إف شاء اهلل ُب األسبوع الثالث ُب التذكرة ،نعم يا
شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إىل األصل بعلة ٕتمعهما ُب اٟتكم ،كقياس األرز على الرب ُب الربا ّتام
الطعم.
نعم القياس ىو أصل من أصوؿ الشريعة ،و٭تتاج إليو الفقيو ،و٭تتاج إليو طالب العلم ١تعرفة حكم ما
٬تد من مسائل ،وما ينزؿ من نوازؿ ،والسبب ُب ىذا أف النصوص ٤تصورة ،اآليات ٤تصورة والنصوص
ّ
النبوية أيضا ٤تصورة ،يقولوف :اٟتوادث والنوازؿ ال تتناىى ،معٌت ال تتناىى :أهنا ال تنقط  ،و٨تن نعلم أنو ما
من نازلة وما من قضية إال وهلل حكم فيها ،ما ٮتلو -يعٍت -فعل من أفعاؿ ا١تكلف وال ما يعرض للمكلف
إال وهلل حكم فيها.
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األحكاـ والتكليفات ٜتسة :إما ٤ترـ ،وإما مباح ،وإما واجب ،وإما مندوب ،وإما مكروه ،ال ٮتلو
شيء من ىذا ،حىت حركات اإلنساف وسكناتو ،وأي شيء -يعٍت -يفعلو اإلنساف ىو داخل ُب ىذه
األحكاـ ا٠تمسة ،لكن ا١تهم كيف يوجد الفقيو وطالب العلم حكما ٢تذه النازلة وىذه ا١تسألة؟
فباب القياس استعانوا بو كثَتا ُب معرفة أحكاـ اهلل -سبحانو وتعاىلُ -ب النوازؿ والقضايا ،و٢تذا بعض
الذين خالفوا ُب حجية القياس كانوا ُب ٣تلس قاضي البصرة ،قاضي بغداد ،القاضي إٝتاعيل بن ٛتاد ،وىو
شيخ ا١تالكية ُب عصره ،وكاف من أىل العلم والفضل ،فنازع أحد ُب ٣تلسو ُب حجة القياس ،فأمر بأف
يسحب من رجلو ،وقاؿ :إذا أغلقنا باب القياس ،كيف نفعل ُب النوازؿ واٟتوادث وكما ُب البيت ا١تشهور:
إذا أعيي ي ي ي ي ي ي ي ييا الفقي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو وجي ي ي ي ي ي ي ي ييود ي ي ي ي ي ي ي ي ييص  تمس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييك ال محال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية بالقيي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياس




نعم يا شيخ.
وأما القياس فهو رد الفرع إىل األصل بعلة ٕتمعهما ُب اٟتكم ،كقياس األرز على الرب ُب الربا ّتام
الطعم.
نعم القياس ُب اللغة :التقدير وا١تساواة ،فأخذ التعريف االصطبلحي من التعريف اللغوي؛ ألف القياس
فيو مساواة ،وأيضا فيو تقدير ،تقدر هبذا تلحق ىذا هبذا ،أو تقوؿ ىذا يساوي ىذا ،فكبل٫تا مأخوذ من
ا١تعٌت اللغوي ،لكن تعريف القياس عند أىل األصوؿ :ىو إٟتاؽ فرع بأصل ُب حكم لعلة جامعة بينهما.
ىذا ىو القياس ،مثل ا١تؤلف -رٛتو اهلل -فقاؿ :كقياس األرز على الرب ّتام الطعم ُب مسألة جرياف
ا١تسكر؛ ألف أصل العنب ىو الثابت فيو النص فنقيس عليو النبيذ
الربا ،ونقيس النبيذ على عصَت العنب ْ

ونقوؿ :النبيذ ملحق بعصَت العنب بعلة اإلسكار فيحرـ ٢تذا نعم .أحسن اهلل إليك.
حجية القياس
وىو ينقسم إىل ثبلثة أقساـ :قياس علة وقياس داللة وقياس شبو.
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بقي معنا أف الناس ُب القياس :طرفاف ،ووسط؛ طرؼ نفوا القياس ،وىذا ال شك أنو ال ينبغي ،نفوا
القياس ٘تاما ،و٘تسكوا بظاىر النصوص فقط ،فأداىم ىذا القوؿ إىل أف كثَتا من األحكاـ اليت ٯتكن إدخا٢تا
ضمن النصوص الشرعية أخرجوىا .وطائفة أخرى غالت ُب إثبات القياس والعمل بو ،حىت ردوا كثَتا من
النصوص الشرعية.
والقوؿ الوسط ُب ىذا :أف القياس حجة ،وأنو يعمل بو ،ولكن وفق الضوابط الشرعية اليت قررىا أىل
العلم ،ومن ىذه الضوابط مثبل :أف تكوف ا١تسألة غَت منصوص عليها؛ ألنو معروؼ أنو ال قياس م النص،
إذا كانت ا١تسألة منصوص عليها انتهى األمر منصوص عليها؛ ألنو ال قياس م النص.
األمر الثاين :أف يصدر القياس من عامل مؤىل ،فليس كل إنساف يستطي القياس؛ ألنو ٭تتاج إىل تأمل
ونظر ،ونظر ُب العلة ومدى انطباقها ،واستخراج العلة أيضا ليس باألمر السهل ،فإذا توفرت ىذه األمور
كلها ،وأتى هبا عندئذ لو إف شاء اهلل أف يقيس ،وىو إف أصاب فلو أجراف وإف أخطأ بعد اجتهاده واستفراغ
وسعو فلو أجر ،نعم يا شيخ.
قياس العلة
وينقسم إىل ثبلثة أقساـ :قيا س علة وقياس داللة وقياس شبو ،فقياس العلة ما كانت العلة فيو موجبة
للحكمْ ،تيث ال ٭تسن عقبل ٗتلفو عنها ،كقياس الضرب على التأفيف للوالدين ُب التحرمي بعلة اإليذاء.
وقياس الداللة ،وىو االستدالؿ بأحد النظرين على اآلخر  -بأحد النظَتين -وقياس الداللة وىو
االستدال ؿ بأحد النظَتين على اآلخر ،وىو أف تكوف العلة دالة على اٟتكم ،وال تكوف موجبة للحكم،
كقياس ماؿ الصيب على ماؿ البالغ ُب وجوب الزكاة فيو ّتام أنو ماؿ ٍ
ناـ.
ا١تؤلف -رٛتو اهلل -يقوؿ :قياس العلة ما كانت فيو موجبة للحكم ،ويقوؿ فيما بعد ،بعد قليل سيقوؿ:
قياس الدال لة ما كانت العلة غَت موجبة ،ىذا نوع بعض ،وىذا تعريف لقياس العلة ،لكن لعل الصواب أف
تعريف العلة -يعٍت -ما ذكرت فيو العلة صراحة ،ليس قياس ما يدؿ على العلة ،ال ،قياس العلة ما ذكرت
العلة فيو صراحة ،فنقوؿ :نقيس النبيذ على ا٠تمر لعلة اإلسكار ،نقيس األرز على الرب ُب جرياف الربا بعلة
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الطعم أو علة الكيل أو خبلفهما ،فإذا ذكرت ُب القياس العلة يقاؿ قياس علة ،وإذا ذكرت ما يدؿ على
العلة نقوؿ قياس الداللة.
والعلة أيها األخوة يقوؿ العلماء٢ :تا من اٝتها نصيب ،ومعٌت ٢تا من اٝتها نصيب أهنا فيها شيء من
الغموض ،شروطها وأحكامه ا وكيفية استخراجها وما يعرض ٢تا ،وىي من أدؽ -كما يقوؿ أىل األصوؿ-
من أدؽ وأغمض مباحث علم األصوؿ ،فيقولوف٢ :تا من اٝتها نصيب والشاعر يقوؿ:
وق ي ي ي ي ي ييل إن أبصي ي ي ي ي ي ييرت عين ي ي ي ي ي يياك ذا لقي ي ي ي ي ي ييب  إال ومعني ي ي ي ي ي ي يياه إن فك ي ي ي ي ي ي ييرت ف ي ي ي ي ي ي ييي لقب ي ي ي ي ي ي ييو




وىي اليت العلة استخراج العلة ىي اليت ينبغي أف يهتم هبا الفقيو ُب استخراجها؛ ألنو إذا توصل إىل
العلة -علة حكم -سهل عليو الباقي؛ و٢تذا يقوؿ العلماء :إنو ينبغي على الفقيو اجملتهد البحث ُب العلة،
وليس البحث ُب اٟتكمة ،اٟتكمة ليست بكبَت ،نقوؿ :ليست بكبَت أثر ُب األحكاـ ،لكن الذي يؤثر ُب
األحكاـ العلة ،و٢تذا يقولوف :إف البحث للحكم الشرعية من ملح العلم ،يعٍت٦ :تا من ا١تلح ،لكن البحث
ُب العلة الشرعية من األساسيات.
العلة ما ىي قالوا :ىي الوصف الظاىر ا١تنضبط ،علينا أف نقوؿ :الباعث على اٟتكم أو ا١تعرؼ
للحكم على خبلؼ بُت أىل األصوؿ؛ فبعض أىل األصوؿ يقولوف :إف العلة باعثة ،وبعض أىل األصوؿ
يقولوف :إف العلة معرفة ،والفرؽ بُت القولُت يقولوف :إف العلة باعثة ٔتعٌت أف ىي السبب ُب اٟتكم،
فيقولوف :إف اإلسكار ىو السبب ُب كونو حراـ ،باعثة ومستدعية -يسموهنا -ومقتضية وجالبة ،ىذه
العبارات.
والطرؼ اآلخر يقولوف :ال ،ىي معرفة وىي عبلمة ،وىي أمارة ٔتعٌت أهنا كأف شرط أف إذا رأيتم
اإلسكار فاعلموا أف ىذا حراـ ،تكوف عبلمة على اٟتكم ،والقوؿ األوؿ اللي ذكرناه لكم يقوؿ :إذا رأيتم
اإلسكار فاعلموا أنو ىو السبب ُب التحرمي ،ىو اٞتالب وىو الباعث وىو ا١تستدعي وىو ا١تقتضي وىو
الباعث ،ىذه كلها.
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وباألوؿ قاؿ ا١تعتزلة ،وبالثاين قاؿ األشاعرة ،األشاعرة يقولوف :معرفة ،وجاء ىذا من مسألة السبب
عندىم يقولوف :إف السبب عندىم ما ٭تصل اٟتكم عنده ال بو ،فيقولوف :٭تصل التحرمي عنده ،لكن ليس
بسببو ،فيحصل التحرمي عند اإلسكار لكن ليس بسببو.
لكن مذىب أىل السنة وسط بُت األمرين فيقولوف :ىي باعثة صحيح ،وىي مستدعية صحيح ،وىي
جالبة صحيح ،وىي ُب نفس الوقت عبلمة وأمارة ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يقوؿ كبل األمرين
يقوؿ يطلق عليها بأهنا باعثة ومستدعية وجالبة وعبلمة وأمارة كبلىا صحيح ،لكن من قاؿ :إهنا باعثة فقط
وليست عبلمة ٮتطأ  ،ومن قاؿ :إهنا عبلمة وليست باعثة أيضا ٮتطأ ،من اقتصر على قوؿ فقط ،نعم.
أحسن اهلل إليك.
بقي معنا -أيها األخوة -حينما قلنا العلة وصف ظاىر منضبط ال بد أف تكوف وصفا ظاىرا ،بقي معنا
اإلشارة ،ىل ٬توز التعليل بالعلة الغيبية؟ ىي -تعليل األحكاـ -تعلل بعلة ظاىرة ،لكن ىل ٬توز التعليل
بالعلة الغيبية أـ ال ٬توز؟ خبلؼ بُت أىل العلم ،وبنوا عليو مسألة :ماذا يُفعل ِ
باحملرـ إذا مات ،إذا توُب؟ ُب

اٟتديث  :أف أعرابيا وقصتو راحلتو ،فقاؿ النيب  غسلوه وجنبوه السدر والطيب ،وال ٗتمروا رأسو فإنو
يبعث يوـ القيامة ملبيا



الحظوا معي السياؽ:



فإنو يبعث يوـ القيامة ملبيا



عبارة:



فإنو

يبعث يوـ القيامة ملبيا  ىذه تعليل؛ ألف ما جاء بعد إف يكوف علة ١تا قبلو مثل  :إهنا من الطوافُت
عليكم والطوافات   إنكم إف فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم  ىذه كل ما بعدىا علة.
فهذه العلة ال تدرؾ إال بوحي  ،يقوؿ :ىذه علة غيبية ال تدرؾ إال بوحي ،فا١تالكية يقولوف ما يصح
التعليل علة غيبية ،و٢تذا يقولوف :إف ىذه اٟتالة ىي خاصة باألعرايب ،وال يشًتؾ معو من مات وىو ٤ترـ؛
ألف ىذه خاصة باألعرايب والتعليل إ٪تا يكوف بعلة ظاىرة وىذه علة غيبية.
ومثل أيضا كراىية الصبلة ُب الوادي  :إف ىذا و ٍاد بو شيطاف  بنص اٟتديث فقالوا٢ :تا تعليل
غييب ،ليس كل و ٍاد بو شيطاف من قاؿ :إنو -يعٍت -ال ٬توز التعليل بالعلة الغيبية ،ومن قاؿ :إهنا ٬توز
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التعليل هبا طرد اٟتكم ،يعٍت :استمر على اٟتكم ،فقاؿ :كل و ٍاد يكره الصبلة فيو ،نعم يا شيخ .أحسن اهلل
إليك.
وقياس الداللة ،وىو االستدالؿ بأحد النظرين على اآلخر  -بأحد النظَتين -وقياس الداللة وىو
االستدالؿ بأحد النظَتين على اآلخر ،وىو أف تكوف العلة دالة على اٟتكم ،وال تكوف موجبة للحكم،
كقياس ماؿ الصيب على ماؿ البالغ ُب وجوب الزكاة فيو ّتام أنو ماؿ ٍ
ناـ.
ُب مسألة كوف العلة أو باعثة ،لو الحظتم ابن قدامة -رٛتو اهللُ -ب مبحث القياس أحيانا تأٌب عبارات
على أف العلة موجبة ،وتأٌب عبارات تدؿ على أف العلة عبلمة وأمارة ،فكأنو -رٛتو اهلل -يرى أنو ال حرج
إطبلقا ،لكن أحيانا عند ا١تتأمل وا١تدقق ُب عبارة ابن قدامة -رٛتو اهلل -يبلحظ فيو أنو أحيانا يقوؿ :باعثة،
وأحيانا يقوؿ :عبلمة وأمارة ،نعم يا شيخ وقياس الداللة...
قياس الداللة
وقياس الداللة وىو االستدالؿ بأحد النظَتين على اآلخر ،وىو أف تكوف العلة دالة على اٟتكم وال
تكوف موجبة للحكم ،كقياس ماؿ الصيب على ماؿ البالغ ُب موجب الزكاة فيوّ ،تام أنو ماؿ ٍ
ناـ ،و٬توز
أف يقاؿ :ال ٕتب ُب ماؿ الصيب كما قاؿ بو أبو حنيفة.
يعٍت كأف ا١تؤلف يرى أف قياس الداللة يعٍت ما كانت العلة فيو ٤تل نظر ،يعٍت :ليست من موجبات،
يقوؿ٤ :تل نظر ،وذكر مثاؿ مسألة قياس ماؿ الصيب على ماؿ البالغ ،فا١تؤلف يقوؿ :الذي جعلو قياس
داللة ىو ما خالف فيها أبو حنيفة -رٛتو اهلل ،-يعٍت داللة على أهنا ليست موجودة ،أما لو كاف ما فيها
خبلؼ مثاؿ قياس العلة على رأي الفقهاء ،ويرى أف قياس العلة مثل قياس الضرب على التأفيف؛ ألنو ما
فيها خبلؼ ،ما فيها إشكاؿ أبدا على أف الضرب حكمو وجود التأفيف وزيادة قياس أولوي ،على رأي أنو
من باب القياس .ومنهم من يقوؿ من باب ا١توافقة.
لكن لعل الصواب ُب تعريف قياس الداللة :ىو اٞتم بُت األصل والفرع ٔتا يدؿ على العلة ،ليست
بالعلة نفسها ،إف ٚت بينهما بالعلة نقوؿ :قياس علة ،كما إذا ٚتعنا بُت النبيذ وا٠تمر بعلة اإلسكار ،وإذا
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ٚتعناه ٔتا يدؿ على العلة نقوؿ :قياس داللة ،كما لو قسنا النبيذ على ا٠تمر بعلة الرائحة ا٠تاصة باإلسكار،
فالرائحة ا١تميزة ىي دليل على العلة ،ليست ىي العلة ،دليل على العلة فنقيس النبيذ على ا٠تمر ٔتا يدؿ
على العلة ،ففي ىذه اٟتاؿ يكوف قياس داللة ،نعم يا شيخ .أحسن اهلل إليك.
قياس الشبو
وقياس الشبو وىو الفرع ا١تًتدد بُت أصلُت فيُػْل َحق بأكثر٫تا شبها ،كما ُب العبد إذا أتلف فإنو مًتدد ُب

الضماف بُت اإلنساف اٟتر من حيث إنو آدمي وبُت البهيمة من حيث إنو ماؿ ،وىو ُب ا١تاؿ أكثر شبها من
اٟتر ،بدليل أنو يباع ويورث ويوقف ،وتؤمن أجزاؤه إذا نقص من قيمتو.
ىذا قياس الشبو ،يعٍت :تردد الفرع يعٍت بُت أصلُت ،فهل يلحق هبذا أو يلحق هبذا؟ مثل مسألة النبيذ
ما فيها ..تلحق با٠تمر ما فيو إشكاؿ ،مسألة األرز تلحق بالرب ،لكن لو أنو تردد بُت أمرين ىل يلحق هبذا
أو هبذ ا؟ ىذا يسمى قياس شبو ففي ىذه اٟتالة ماذا يفعل اجملتهد أو الفقيو أو طالب العلم يلحقهما
بأكثر٫تا شبها فهو حجة؛ ألنو يثَت غلبة الظن عند اجملتهد ،ففي ىذه اٟتاؿ يعمل هبا.
وضرب ا١تثاؿ على ذلك كما ُب العبد إذا أتُلف يعٍت إذا قُتل العبد ٔتا يكوف ضمانو ٔتا أتلف ،فهو
مًتدد ُب الضماف بُت أف يلحق مثبل باٟتر ْتكم أنو مكلف ،وْتكم أنو ٯتلك التمليك أيضا ،وْتكم أنو
عاقل ويفهم ا٠تطاب ،ملحق بو وملحق بالبهيمة ْتكم أنو ٯتلك ويوقف ويورث ويباع ويشًتى ،والشافعي
رٛتو اهلل -يعٍت قاؿ :إنو يضمن بقيمتو وليس بالدية ،واٟتنفية -رٛتهم اهلل -قالوا :يضمن بالدية ملحقباٟتر ،نعم.
من شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصل
ومن شرط الفرع أف يكوف مناسبا لؤلصل فيما ٬تم بو بينهما للحكم ،أي :أف ٬تم بينهما ٔتناسب
للحكم.
يقوؿ :من شرط الفرع أف يكوف مناسبا لؤلصل ،ال بد أف يكوف فيو مناسبة بُت األصل ،يشًتط أف
يكوف مناسبا لؤلصل فيما ٬تم بينهما للحكم ،فيكوف للمناسبة الواقعة بينهما ،فكما أف القط -السرقة
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يناسبها القط  ،وأيضا شرب ا٠تمر يناسبو إقامة اٟتد ،أو اإلسكار يناسبو اٟتد ،وتبديل الدين يناسبو ،القتل
فبل بد أف يكوف ُب مناسبة ٕتم بُت األصل والفرع .ومن شرط الفرع...
من شرط األصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليو
ومن شرط الفرع أف يكوف مناسبا لؤلصل فيما ٬تم بو بينهما للحكم ،أي:أف ٬تم بينهما ٔتناسب
للحكم ،ومن شرط األصل أف يكوف ثابتا بدليل متفق عليو بُت ا٠تصمُت؛ ليكوف القياس حجة على
ا٠تصم ،فإف مل يكن خصم.
يقوؿ ال بد أف يكوف األصل ثابت بدليل ،لكن لو ثبت األصل بالقياس يصح القياس على ما ثبت
بالقياس؟ ما يصح؛ ألنك تقيس على نفس األصل األوؿ ،يعٍت تقوؿ مثبل نقيس مثبل النبيذ نقيسو على
ا١تسكر مثبل من شراب العسل ،ونقيس ا١تسكر من شراب العسل على ا١تسكر من عصَت العنب ،ىذا معناه
تطويل ،لكن نقيس النبيذ فقط مباشرة على ا١تسكر من عصَت العنب ،فبل يقاس على ما ثبت بالقياس ،بل
يقاس على ما ثبت باألصل بشرط األصل أف يكوف ثابتا بالنص ،نعم ومن شرط األصل...
ومن شرط األصل أف يكوف ثابتا بدليل متفق عليو بُت ا٠تصمُت؛ ليكوف القياس حجة على ا٠تصم.
ن عم ،ىذا ُب حاؿ ا١تناظرة ،يقوؿ :بدليل متفق عليو بُت ا٠تصمُت ُب حاؿ ا١تناظرة ،وكما سبق أف أشرنا
لكم على أف أحيانا يكوف علم ا١تناظرة علم اٞتدؿ يدخلوف ُب علم األصوؿ ،حىت ُب العناوين ،كما ُب
عنواف اٟتاجب منتهى السؤؿ واألمل ُب علمي األصوؿ واٞتدؿ ،والسبب ُب ىذا -يعٍت إدخاؿ أو جعل
علم األصوؿ أنو لو عبلقة بعلم اٞتدؿ -أنو دائما ينتقل ا٠تبلؼ با١تسألة الفرعية إىل ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة
األصولية.
فمثبل لو -يعٍت -اختلف مثبل فقيهاف ُب مسألة نقض الوضوء ٔتس الذكر ،ىذا ٭تتج ْتديث بسرة
وىذا ٭تتج ْتديث طلق بن علي ،فحُت إذف ينتقل ا٠تبلؼ إىل مسألة قبوؿ خرب الواحد  +ينتقل ا٠تبلؼ
فيوُ ،ب ىذه اٟتاؿ يتناظراف ُب مسألة قبوؿ خرب الواحد  +وينتقل ا٠تبلؼ من مسألة النقل إىل مسألة
أصولية ،نعم يا شيخ.
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فإف مل يكن خصم فالشرط ثبوت حكم األصل ٍ
بدليل يقوؿ بو قياس.
ال ،يقوؿ بو القائس ،إذا ما كاف ىناؾ خصم فأىم شيء أف يكوف القائس الذي يعٍت يريد القياس
يكوف ىذا األصل ثابت بدليل معترب عنده ىو ،فإف مل يكن خصم فالشرط ثبوت حكم األصل بدليل يقوؿ
بو القائس ،يعٍت :بدليل معترب عنده.
من شرط العلة أن تكون مطردة في معلوالتها
فإف مل يكن خصم فالشرط ثبوت حكم األصل بدليل يقوؿ بو القائس ،ومن شرط العلة أف تطرد ُب
معلوالهتا ،وال تنتقض لفظا وال معٌت ،فمىت انتقضت لفظا بأف صدقت األوصاؼ ا١تعرب هبا عنها ُب صورة
بدوف اٟتكم ،أو معٌت بأف وجد ا١تعٌت ا١تعلل بو ُب صورة بدوف اٟتكم فسد القياس:
األوؿ كأف يقاؿ ُب القتل ٔتثقل :إنو قتل عمد عدواف ،فيجب بو القصاص ،كالقتل باحملدد فينتقض
ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنو ال ٬تب بو القصاص -نعم.-
والثاين كأف يقاؿ ٕتب الزكاة ُب ا١تواشي لدف حاجة الفقَت ،فيقاؿ :ينتقض ذلك بوجوده ُب اٞتواىر،
وال زكاة فيها.
ىذا يسمونو بالنقض ،والنقض ىل يقدح ُب العل ة أو ال يقدح؟ ومعٌت النقض اللي ىو ٗتلف اٟتكم
عن العلة ،فهل يعترب -يعٍت -مبطبل للعلة وناقضا ٢تا؟ مثبل لوجدنا مثبل من باب التمثيل مثبل ،نقوؿ :إف
ا٠تمر ٤ترـ بعلة اإلسكار ،فلو فرضنا من باب التمثيل وجدنا شرابا مسكرا أباحو الشرع ،نص الشرع على
إباحتو ،فهنا وجدت العلة وٗتلف اٟتكم ،ىل يعترب ىذه الصورة ناقضة للعلة ،ىذا ىو النقض.
ىذا ا١تقصود والنقض تعريفوٗ :تلف اٟتكم عن العلة ،أي توجد العلة وال يوجد اٟتكم ،نعم من أوؿ يا
شيخ ...والصحيح أنو -يعٍت -يعترب ناقضا إال -كما ذكر ا١تؤلف -إال إذا ٗتلف لوجود مان أو لفقد
شرط ،نعم يا شيخ ،ومن شرط العلة...
ومن شرط العلة أف تطرد ُب معلوالهتا.
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تطرد ،ما معٌت االطراد ؟ معناه :االستمرار ،وىو أنو كل ما وجدت العلة وجد اٟتكم ،ىذا االطراد ،كل
ما وجدت العلة وجد اٟتكم ،نعم ومن شرط العلة...
ومن شرط العلة أف تطرد ُب معلوالهتا ،وال تنتقض لفظا وال معٌت ،فمىت انتقضت لفظا بأف صدقت
األوصاؼ ا١تعرب هبا عنها ُب صورة بدوف اٟتكم ،أو معٌت بأف وجد ا١تعٌت ا١تعلل بو ُب صورة بدوف اٟتكم
فسد القياس ،األوؿ كأف يقاؿ ُب القتل ٔتثقل :إنو قتل عمد عدوانا ،فيجب بو القصاص كالقتل باحملدد.
كالقتل باحملدد يعٍت قياسو القتل با١تثقل ،وىو ما يقتل بثقل كالقتل باحملددّ ،تام ماذا؟ أف كبل منهما
عمد وعدواف ،األصل ما ىو؟ القتل باحملدد ،والفرع ما ىو؟ القتل با١تثقل ،واٞتام ما ىو؟ أف كبل منهما
عمد عدواف ،واٟتكم ما ىو؟ ثبوت القصاص ،اٟتكم ثبوت القصاص ،فيقوؿ ا١تؤلف :إنو يعٍت وجدنا أف
األب ال يقتل بابنو فانتقض اٟتكم وانتقضت العلة ،وجدنا أف األب لو قتل ابنو عمدا عدوانا فإنو ال يقاد
بو ،فهل يعترب ىذه الصورة صورة يعٍت انتفاء اٟتكم ُب حق األب ،نقض لتلك العلة ،وال ليست نقضا؟
ا١تؤلف اعتربىا أهنا نقض وفسد القياس ،لكن الصحيح ال؛ ألنو ىذا لوجود مان  ،ما ىو ا١تان ؟ األبوة
فالنقض ىنا غَت مؤثر لوجود ا١تان  .نعم من أوؿ يا شيخ األوؿ كأف يقاؿ...
األوؿ كأف يقاؿ ُب القتل ٔتثقل :إنو قتل عمد عدواف ،فيجب بو القصاص ،كالقتل باحملدد فينتقض
ذلك بقتل الوالد ولده ،فإنو ال ٬تب بو القصاص -نعم -والثاين كأف يقاؿ ٕتب الزكاة ُب ا١تواشي لدف
حاجة الفقَت ،فيقاؿ :ينتقض ذلك بوجوده ُب اٞتواىر ،وال زكاة فيها.
يعٍت لو قيل مثبل العلة مثبل ُب زكاة ا١تواشي دف حاجة الفقَت ،طيب اٞتواىر تدف بو حاجة الفقَت،
ىل ٕتب فيها الزكاة؟ تقوؿ :كأهنا نقض لتلك العلة ،يعٍت :نقض لكوف العلة ىي دف حاجة الفقَت ،لكن
دف حاجة الفقَت ىي ليست اٟتقيقة ليست علة ،ىي حكمة ،لكن العلة ُب وجود النواصب فيو ىو النص
أو النماء ،النماء ىو العلة فيها ،لكن دف حاجة الفقَت ىذه حكمة ،واٟتكم ال يعلل هبا ،نعم يا شيخ.
من شرط الحكم أن يكون تابعا للعلة في النفي واإلثبات
ومن شرط اٟتكم أف يكوف مثل العلة ُب النفي واإلثبات ،أي :تابعا ٢تا ُب ذلك ،إف وجدت وجد.
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ومثل أيضا لفقد شرط كما لو قلنا مثبل :إف علة مثبل علة ثبوت الرجم ُب حق الزاين وجود الزنا،
فوجدنا احملصن ال يرجم ،فتخلف اٟتكم ُب غَت احملصن ىل يعترب نقضا أو ال؟ يعٍت :لفقد شرط وىو
اإلحصاف ،فتخلف اٟتكم ُب ىذه الصورة ال يعترب نقضا؛ لكوف علة الرجم ىي الزنا .نعم.
تعليل الحكم بعلتين
ومن شرط اٟتكم أف يكوف مثل العلة ُب النفي واإلثبات ،أي :تابعا ٢تا ُب ذلك إف وجدت ،وإف
انتفت انتفى ،والعلة ىي اٞتالبة.
ىذا بناء على أنو ما ٬توز تع ليل اٟتكم إال بعلة واحد ،لكن الصحيح أنو ٬توز اٟتكم بعلتُت ،ا١تؤلف
ىنا يقوؿ :ومن شرط اٟتكم أف يكوف مثل العلة ُب النفي واإلثبات ،يعٍت :إف وجدت العلة وجد اٟتكم،
وإف انتفت العلة انتفى اٟتكم ،الطرؼ األوؿ صحيح :إف وجدت العلة وجد اٟتكم ،لكن إف انتفت انتفى
اٟتكم ،ال ،قد تنتفي العلة ويوجد اٟتكم كما إذا كاف معلبل بعلتُت ،واٟتكم قد يعلل بعلتُت ،مثبل ١تس
الزوجة والبوؿ مثبل كبل٫تا ناقض للوضوء ،فمن مثبل ١تس زوجتو على القوؿ بأف ١تس الزوجة ناقض على
القوؿ بو ،من ١تس زوجتو وباؿ انتقض وضوءه بعلتُت ُب آف واحد ،انتقض وضوءه بعلتُت :بالبوؿ وبلمس
زوجتو على القوؿ بأنو ناقض.
فبل نقوؿ مثبل ىنا :إنو إذا انتفى انتفى ،إذا انتفت العلة انتفى النقض ،ال ،٭تدث النقض نقض الوضوء
بعلة أخرى؛ ألنو كما قلنا :إنو ٬توز عليو اٟتكم بأكثر من علة ،لكن بناء على أنو ما ٬توز تعليل اٟتكم إال
بعلة واحدة صحيح يكوف كبلمو ،أنو إف وجدت العلة وجد اٟتكم وإف انتفت انتفى اٟتكم ،فا١تؤلف مشى
على أنو ال ٬توز تعليل اٟتكم إال بعلة واحدة ،م أنو الصحيح ٬توز تعليل اٟتكم بأكثر من علة ،نعم يا
شيخ ،ومن شرط اٟتكم...
العلة ىي الجالبة للحكم بمناسبتها لو
ومن شرط اٟتكم أف يكوف مثل العلة ُب النفي واإلثبات ،أي تابعا ٢تا ُب ذلك ،إف وجدت وجد وإف
انتفت انتفى ،والعلة ىي اٞتالبة للحكم ٔتناسبتها لو ،واٟتكم ىو اجمللوب للعلة ١تا ذُكر.
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ا١تؤلف أعاد قاؿ :العلة ىي :اٞتالبة للحكم ٔتناسبتها لو ،وكما ذكرنا لكم أف االقتصار على كوهنا
جالبة غَت صحيح ،كما أف االقتصار على كوهنا عبلمة غَت صحيح ،بل نقوؿ :ىي جالبة وعبلمة ُب نفس
الوقت ،نعم.
األمور التي تثبت بها العلة
وأما اٟتظر واإلباحة فمن الناس من يقوؿ :إف األشياء بعد البعثة على اٟتظر أي على...
العلة تثبت بأمور كثَتة كما ذكر أىل األصوؿ ،تثبت بالنص وتثبت باإلٚتاع ،والنص قد يكوف صر٭تا،
وإٯتاء للعلة وغَتىا ٦تا يعٍت ُب كتب ا١تطوالت تثبت أيضا بالدوراف ،وتثبت أيضا بالسرب والتقسيم ،والدوراف
ىو ما يسمى بالطرد والعكس ،وتثبت بالسرب والتقسيم ،ونتكلم على السرب والتقسيم .السرب والتقسيم يعٍت:
حصر األوصاؼ ا١تمكنة ُب ال شيء ٍب إبطا٢تا واحدا واحدا ،فبل يبقى إال واحد فيكوف الواحد ىو
الصحيح ،ىذا السرب والتقسيم ،وىو أطاؿ علماء األصوؿ ُب توضيح السرب والتقسيم.
وأغلب الناس يستخدموف السرب والتقسيم ُب حياهتم ،وأكثر من يستخدمو األطباء السرب والتقسيم،
وىم ال يعلموف أنو دليل من أدلة األصوؿ ،فأنت تأٌب مثبل للطبيب وتقوؿ :واهلل أنا أشعر مثبل بارتفاع ُب
اٟترارة ،فالطبيب يقسم يقوؿ :إما عندؾ مثبل التهاب ُب اٟتلق ،وإما أف تكوف مثبل عندؾ التهاب ُب
الزائدة ،وإما أف يكوف عندؾ كذا ،وإما أف يكوف كذا أو كذا ،و٭تصرىا ُب ٜتسة أشياء مثبل ،ويقوؿ :ال
سادس ٢تاٍ ،ب يبدأ يبطل يشوؼ اٟتلق مثبل يقوؿ :واهلل ال ،حلقك ما فيو شيء بطل ىذا يسألك مثبل عن
أشياء ،ىل أكلت شيئا وال كذا؟ يقوؿ :ما عندؾ التهاب ُب األمعاء ،ويسأؿ كذا ويبدأ يبطل يبطل يستقر
على رأي شيء واحد ،ويقوؿ :عندؾ مثبل التهاب الزائدة الدودية ،وىكذا كل أمور األطباء ىي من قبيل
السرب والتقسيم.
فالتقسيم ىو حصر األوصاؼ ا١تمكنة ،والسرب ىو إبطا٢تا من ٚتي النواحي ،إذا كاف ىذا ىو فلماذا
العلماء يقدموف ...أوال ُب االستخداـ أيهما يقدـ :السرب أو التقسيم عند التطبيق؟ التقسيم ىو الذي
يقدـ ،لكن دائما إذا قالوا ،يقولوف :السرب والتقسيم ١تاذا يقدموف السرب م أنو مؤخر؟ ١تاذا؟ نعم يا شيخ
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.......كل ٭تسن التقسيم ُب
ىو ما ينتهي إليو األمر أو يقوؿ؛ ألنو -يعٍت -أىم يعٍت التقسيم يقولوفُ :
الغالب ،كل ما معناه أنو سهل ال ،لكنو أسهل من السرب ،التقسيم أسهل من السرب ،السرب أصعب اللي ىو
إبطاؿ األوصاؼ احملتملة أو الصور ا١تمكنة إبطا٢تا ىذا صعب ،٭تتاج إىل بذلك جهد أكثر من التقسيم،
أما حصر األوصاؼ فسهل حصرىا ،نعم يا شيخ.

األصل في األشياء اإلباحة
وأما اٟتظر واإلباحة ،فمن الناس من يقوؿ :إف األشياء بعد البعثة على اٟتظر ،أي :على صفة ىي
اٟتظر إال ما أباحتو الشريعة ،فإف مل يوجد ُب الشريعة ما يدؿ على اإلباحة يُتمسك باألصل وىو اٟتظر،
ومن الناس من يقوؿ بضده ،وىو أف األصل ُب األشياء بعد البعثة أهنا على اإلباحة إال ما حظره الشرع.
و٭تتجوف للقوؿ الثاين على أهنا على اإلباحة بقولو تعاىل:

       

فكل -يعٍت -ما ىو ُب األرض فهو ٥تلوؽ لبٍت آدـ ٢تم االنتفاع بو ،و٭تتجوف أيضا ْتديث:



(ٔ)

إف من

أعظم الناس جرما من سأؿ عن شيء مل ٭ترـ ،فحرـ من أجل مسألتو  فدؿ على أنو قبل أف ٭ترـ ماذا
حكمو؟ اإلباحة ،وأف التحرمي طارئ ،التحرمي جاء طارئا بعد ،وأف األصل أنو مل ٭ترـ ،ىذا دليل من يقوؿ
بأنو على اإلباحة ،وىو قوؿ قوي نعم.

المضار على التحريم والمنافع على الحل
والصحيح التفصيل ،وىو أف ا١تضار على التحرمي وا١تناف على اٟتل ،أما قبل البعثة فبل حكم يتعلق
بأحد.
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لكن التفصيل وىو -طبعا ىذا كبلـ بعد البعثة -أف ا١تضار على التحرمي وا١تناف على اٟتل ىذا جيد،
إذا يعٍت إذا أدرؾ أف ىذا من باب ا١تضار ،وىذا من باب ا١تناف  ،لكن أحيانا ما يدرؾ فيبقى أنو على أصل
اإلباحة ،وإال إذا أدرؾ أنو من باب ا١تضار وأدرؾ أنو من باب ا١تناف ا١تصاحل ،فالشرع نقوؿ نعلم أنو جاء
بدف ا١تضار وجاء ّتلب ا١تصاحل ،لكن أحيانا ال يدرؾ ،والسؤاؿ ىو :إذا مل يدرؾ مل ٯتكن إدراكها ال بنص
شرعي مثبل بآية أو حديث ،وال  +القواعد ،وُب ىذه اٟتاؿ يبقى على أصل اإلباحة.

أما ما قبل البعثة فهل -يعٍت -قبل بعثة الرسل سواء أف كاف النيب ٤تمد 

أو من قبلو ،يعٍت :ما

حكم أفعاؿ ا١تكلفُت؟ وما حكم االنتفاع باألشياء؟ فيقوؿ ا١تؤلف :ال حكم يتعلق هبا؛ النتفاء الرسوؿ
ا١توصوؿ إلينا .من أوؿ يا شيخ أما قبل البعثة...

الكالم في األحكام قبل البعثة
أما قبل البعثة فبل حكم يتعلق بأحد؛ النتفاء الرسوؿ ا١توصل إليو.
النتفاء الرسوؿ ا١توصل إليو ا١توصل إىل اٟتكم ،وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -طبعا ىذه ا١تسألة
يعٍت -ليس فيها فائدة ،يعٍت الكبلـ ُب األحكاـ قبل البعثة ،اٟتمد هلل بعث الرسل ونزلت معهماألحكاـ ،فالكبلـ على مسألة قبل أف يبعث الرسل ليس فيها فائدة ْتثها ،شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يقوؿ:
يتوقف فيها شيخ اإلسبلـ -رٛتو اهلل ،-يقوؿ :يتوقف ،يعٍت ا١تسألة ،نعم.

االستصحاب
االستصحاب ومعٌت استصحاب اٟتاؿ الذي ٭تتج بو -كما سيأٌب :-أف يستصحب األصل أي العدـ
األصلي عند عدـ الدليل الشرعي ،بأف مل ٬تده اجملتهد بعد البحث عنو بقدر الطاقة ،كأف مل ٬تد دليبل على
وجوب صوـ رجب ،فيقوؿ :ال ٬تب باستصحاب اٟتاؿ ،أي :العدـ األصلي ،وىو حجة جزما.

ٕٔٛ

احمللي على الورقات

يعٍت :النفي األصلي أو الرباءة األصلية باستصحاب العدـ ،عدـ الدليل ىو حجة فنقوؿ٨ :تن ال ٬تب
الصياـ شهر مثبل رجب ،وال شهر ٚتادى ،وال شهر شعباف ،ال ٬تب صيامو ١تاذا؟ للرباءة األصلية ،عدـ
ورود الدليل ،فيكوف عدـ ورود الدليل حجة ُب نفي اٟتكم ،يعٍت :عدـ الصياـ ،نعم.
تعريف االستصحاب
أما االستصحاب ا١تشهور الذي ىو ثبوت أمر ُب الزمن الثاين لثبوتو ُب األوؿ ،فحجة عندنا دوف
اٟتنفية ،فبل زكاة عندنا ُب عشرين دينارا ناقصة ،تروج رواج الكاملة باالستصحاب.
ىذا ىو تعريف االستصحاب ا١تشهور ،ىذا تعريف االستصحاب اللي ىو ثبوت أمر ُب الزمن الثاين
لثبوتو ُب الزمن األوؿ ،ىذا تعريف االستصحاب ،نعم وأما االستصحاب.
أما االستصحاب ا١تشهور الذي ىو ثبوت أمر ُب الزمن الثاين لثبوتو ُب األوؿ ،فحجة عندنا دوف
اٟتنفية.
نعم وىو حجة االستصحاب من عدـ تعريف ثبوتو ،فنحتج مثبل باستمرار حكم الدليل حىت يأٌب
ناسخ ،ما داـ إنو ثبت الدليل مثبل ،ما نقوؿ :إنو -يعٍت٨ -تتج بالدليل حىت يأٌب ناسخ ،و٨تتج بالنص
العاـ حىت يأٌب ا١تخصص ،و٨تتج أيضا مثبل -حىت ليس مثبل ُب النصوص من حيث كوف الدليل قويا ،حىت
ُب األحكاـ٨ ،تتج مثبل بثبوت ا١تلكية حىت يأٌب ناقض ،نقوؿ :ىذا مثبل ثبت لدينا أف فبلف السيارة
سيارتو ،فلو ادعى إنساف مثبل بأنو ىذه السيارة سيارتو نقوؿ لو :ال األصل م فبلف حىت يأٌب ما ينقض،
أيضا بقاء الزوجية مثبل ،من ثبت عقد الزوجية ففبلنة ىي زوجة فبلف فتبقى زوجتو إال إذا ثبت طبلؽ مثبل،
أو ثبت خل مثبل ،أو ثبتت فرقة من الفرؽ ا١تعروؼ مثبل ،ىذا من باب االستصحاب ،نعم أما
االستصحاب...
أما االستصحاب ا١تشهور الذي ىو ثبوت أمر ُب الزمن الثاين لثبوتو ُب األوؿ ،فحجة عندنا دوف
اٟتنفية ،فبل زكاة عندنا ُب عشرين دينارا ناقصة ،تروج رواج الكاملة باالستصحاب.
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نعم يعٍت إذا نقضت مثبل العشرين دينار اللي ىو النصاب نقصت مثبل ،ولو كانت قيمتها أكثر مثبل،
إذا نقصت مثبل فبل زكاة فيو عندنا باالستصحاب ،االستصحاب اللي ىو عدـ وجوب الزكاة يستصحب
ىذا األمر ،وال يعٍت ننتقل عنو إال بيقُت ،فدائما يقولوف :االستصحاب -يعٍت -يكوف ،وىو قاعدة اليقُت،
ال يزوؿ بالشك ىي من قواعد االستصحاب ،نستصحب مثبل الطهارة ،نستصحب اٟتدث ،نستصحب
مثبل صحة الصبلة ،نستصحب يعٍت  -باب الفراغ مثبل  -أف األصل صحة العبادة ،ال يؤخذ الشك بعد
الفراغ ،وكثَتا من األمور من باب استصحاب األصل.
بقي معنا اإلشارة إىل قاعدة ذكرىا العلماء وىي يقولوف :النية ترد إىل األصل ،ولكنها ال تنقل عنو،
مثاؿ ذلك مثبل ُب مسألة زكاة العقارات ،نقوؿ مثبل على قاعدة اٟتنابلة -رٛتهم اهللُ -ب مسألة زكاة
العقار :ال بد أف يشًتيو بفعلو بنية التجارةُ ،ب ىذه اٟتاؿ ٕتب فيو الزكاة ،فإذا اشًتاىا بفعلو بنية التجارة،
ٍب نواىا فيما بعد للزكاة يقوؿ لك :ال ،لو فيما بعد مثبل بعد -ما اشًتى األرض بعدما اشًتاىا بنية القنية،
ٍب بعد ذلك قلب النية نواىا على أهنا تكوف للتجارةٕ ،تب فيها الزكاة أو ال ٕتب؟
 ال ٕتب.واضحة الصورة يعٍت :لو أف إنسانا اشًتى أرضا بنية القنية والسكٌت ،ال ٕتب فيها الزكاة هبذه النيةٍ ،ب
بعد فًتة قاؿ :واهلل عدلت سأنوي هبا التجارة ،لو جاين فيها مبلغ طيب بعتها ،نوى هبا التجارةٕ ،تب فيها
الزكاة وال ٕتب؟ ال قالوا اٟتنابلة :ال ٕتب ،ال ٕتب ُب ىذه اٟتاؿ ،يعٍت :لو نوى هبا التجارة ما ٕتب؛ ألف
النية ما تنقل عن األصل ،األصل عدـ وجوب الزكاة.
لكن لو أف إنسانا مثبل نوى هبا التجارة ،عكس ا١تسألة الثانية ،نوى هبا التجارة ففي ىذه اٟتاؿ ٕتب
الزكاة وال ما ٕتب عليو؟ ٕتب عليوٍ ،ب بعد ذلك قا ؿ :ال واهلل أنا عدلت عن التجارة سأبٍت بيتا فيها
وأسكن ،تستمر وجوب الزكاة وال تسقط الزكاة؟ ال ما ٕتوز٣ ،ترد النية ما ٕتوز ،فالنية ترد إىل األصل،
لكنها ال تنقل عنو ،يعٍت :ىو نواىا مثبل -نواىا للتجارة ُب ىذه اٟتاؿٍ ،ب بعد ذلك قلب نيتو إىل السكٌت،
نعم ما ٕتب ا لزكاة؛ ألهنا ترد إىل األصل النية اللي ىو عدـ وجوب الزكاة ،لكن عكسها لو أنو نوى هبا
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القنيةٍ ،ب نواىا للتجارة مل تصل ٢تا ،مل تصل للتجارة؛ ألف النية ال تنقل عن األصل ،ولكنها ترد إليو،
فالشاىد أف النية ترد إىل األصل ،لكن كوهنا تنقل عن األصل ال.
يا إخواف الصورة واضحة ،وال غَت واضحة؟
...إيو؟ األصل عدـ وجوب الزكاة ،يعٍت :لو أف إنسانا مثبل ،نعيد مرة ثانية ،لو أف إنسانا مثبل اشًتى
أرضا ،واشًتاىا بنية القنية اللي ىو السكٌتُ ،ب ىذه اٟتاؿ ٕتب الزكاة وال ما ٕتب؟ ال ٕتب ٍب بعد فًتة قاؿ
واهلل أنا عدلت ،نويت هبا التجا رة ،قاؿ العلماء ال ٕتب فيها الزكاة؛ ألف النية ما تنقل عن األصل ،واألصل
عدـ وجوب الزكاة ما تنقل عنها ،واضح ىذه الصورة.
طيب الصورة الثانية ،لو أف إنسانا نوى هبا التجارة ٕتب فيها الزكاة وال ما ٕتب؟ ٕتب فيها الزكاة ،بعد
أف استمر سنة ،سنتُت وىو ٮترج الزكاة بنية التجارة عدؿ عن ىذا ،قاؿ :أنا نويت السكٌتٔ ،تجرد النية ال
ٕتب الزكاة؛ ألف النية ترد إىل األصل ،اللي ىو عدـ وجوب الزكاة ،واضح وال غَت واضح؟.
مثالو أيضا ُب مسألة السفر واإلقامة ُب قصر الصبلة ،طبعا ىذه من قواعد اٟتنابلة ،لو أف إنسانا مثبل
سافر ،وُب أثناء الطريق أعجبتو مدينة -مثبل شقرا أو مكة مثبل وال عتيق -أعجبتو ،قاؿ :اآلف سأسكن
ىنا ،يلزمو اإل٘تاـ وال يباح لو القصر ٔتجرد النية ،ما صار لو بيت وال العفش ٣ترد النية قالوأ :تجرد نيتو
السكٌت يلزمو اإل٘تاـ؛ ألف النية ترد إىل األصل.
لكن إنسانا -مثبل -أراد إف يسافر  +عزـ على السفرٛ ،تّل العفش وربط العفش وٯتشي ،يصلي ٍب
أذف قبل أف يسافر ،قبل أف يباشر سفره بالفعل ،ىل يصلي أربعا أو اثنتُت على قاعدة اٟتنابلة يصلي أربعا؛
فإذا القاعدة على أف النية
ألنو ٣ترد نية السفر ال تكفي النية ما تنقل عن األصل ،األصل اإل٘تاـ ُب الصبلةً ،
ترد إىل األصل ،ولكنها ال تنقل عنو ،نعم يا شيخ.
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ترتيب األدلة والترجيح بينها
ترتيب األدلة والًتجيح بينها ،وأما األدلة فيقدـ اٞتلي منها على ا٠تفي ،وذلك كالظاىر وا١تؤوؿ ،فيقدـ
اللفظ ُب معناه اٟتقيقي على معناه اجملازي.
بقي معنا اإلشارة إىل أف ُب االستصحاب يقوؿ العلماء :االستصحاب آخر مدار الفتوى؛ ألنو دائما
إذا الفقيو أو طالب العلم أو القاضي إذا ما وجد شيئا حكم باألصل باالستصحاب ،إذا ما وجد بينة وال
وجد دليبل وال وجد شيئا ،حكم باألصل فيقولوف :إف االستصحاب ىو آخر مدار الفتوى ،ىو الذي يعٍت
أخر شيء يلجأ إليو طالب العلم أو الفقيو أو القاضي ُب حكمو االستصحاب ،نعم.
وأما األدلة فيقدـ اٞتلي منها على ا٠تفي ،وذلك كالظاىر وا١تؤوؿ ،فيقدـ اللفظ ُب معناه اٟتقيقي على
معناه اجملازي.
نعم يقدـ اٞتلي ا١تقصود باٞتلي النص ،يقدـ النص على الظاىر ،والظاىر يقدـ يعٍت على االحتماؿ،
نعم بل يقدـ النص حىت على ا١تؤوؿ؛ ألف ا١تؤوؿ؛ ألف ا١تؤوؿ إذا قوي أصبح ظاىرا ،نعم.
المتواتر يقدم على اآلحاد
وا١توجب للعلم على ا١توجب للظن ،وذلك كا١تتواتر واآلحاد ،فيقدـ األوؿ إال أف يكوف عاما فيخص
بالثاين كما تقدـ من ٗتصيص الكتاب بالسنة.
نعم ،فا١تتواتر يقدـ على اآلحاد إذا تعارضا؛ ألف ىذا يوجب العلم ،وىذا يوجب الظن على قوؿ أكثر
أىل األصوؿ ،نعم.
فيقدـ األوؿ إال أف يكوف عاما فيخص بالثاين.
نعم إذا تعارضا ،وكاف ما يفيد العلم عاما ،وما يفيد الظن خاصا ،فقاؿ :يعمل با٠تاص ،يقدـ ا٠تاص،
كما مر معنا ُب مسألة التخصيص ،نعم.
فيخص بالثاين كما تقدـ من ٗتصيص الكتاب بالسنة.
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نعم من ٗتصيص:



ُ )ٔ(      ب مسألة عدـ توريث القاتل ٟتديث  :ال

يرث القاتل من ا١تَتاث شيء



النص يقدم على القياس
والنطق من كتاب وسنة على القياس إال...
إذا تعارض قياس م نص يقدـ النص؛ ألنو ال قياس م النص ،نعم.
إال أف يكوف النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدـ.
إال إذا كاف اآلية واٟتديث من باب العموـ والقياس ،فإنو ٮتص بالقياس ،نعم.
القياس الجلي يقدم على القياس الخفي
والقياس اٞتلي على ا٠تفي ،وذلك كقياس العلة على قياس الشبو.
نعم ،قياس العلة أقوى من قياس الشبو.

إذا وجد في الكتاب والسنة ما يغير األصل عمل بو وإال استصحب األصل
فإف وجد ُب النطق من كتاب أو سنة ما يغَت األصل ،أي :العدـ األصلي الذي يعرب عن استصحابو
باستصحاب اٟتاؿ ،فواضح أنو يعمل بالنطق ،وإال أي :وإف مل يوجد ذلك ،فيستصحب اٟتاؿ ،أي :العدـ
األصلي أي يعمل بو.
يعٍت :إف وجد حديث أو آية مثبل يثبت حكما نعمل بو ،إذا مل يوجد ما يثبت اٟتكم نعمل باألصل
اللي ىو عدـ الدليل ،و٢تذا يقوؿ :يعٍت فإف وجد ُب النطق من كتاب أو سنة ما يغَت األصل ،أي العدـ
األصلي الذي يعرب عنو باستصحاب اٟتاؿ ،فواضح أنو يعمل بالنطق ،وإال أي مل ٬تد مثبل دليبل شرعيا،
ففي ىذه اٟتاؿ يستصحب اٟتاؿ اللي ىو العدـ ،عدـ الدليل .نعم يا شيخ.
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شروط المفتي
شروط ا١تفيت أو اجملتهد :ومن شرط ا١تفيت وىو اجملتهد :أف يكوف عا١تا بالفقو أصبل وفرعا خبلفا
ومذىبا.
نعم ،ا١تفيت تعريفو :ىو ا١تخرب ْتكم شرعي ،ا١تفيت ىو ا١تخرب ْتكم شرعي ،ىذا ا١تفيت ،واالجتهاد
تعريفو :ىو بذؿ الفقيو الوس إلدراؾ حكم شرعي ،ىذا االجتهاد ،بذؿ الفقيو الوس إلدراؾ حكم شرعي،
نعم يا شيخ ،ومن شروط ا١تفيت...
ومن شرط ا١تفيت وىو اجملتهد :أف يكوف عا١تا بالفقو أصبل وفرعا.
وتبلحظوف ىنا ،كأنو يعٍت يقوؿ ا١تؤلف :إنو ال يتوىل اإلفتاء يعٍت ما ينبغي أف يفيت ٔتسألة إال ٣تتهد،
ىذا ما يتوىل ما يفيت إال ٣تتهد ،فهل ٬توز مثبل لغَت اجملتهد أف يفيت؟ الصحيح نعم ٬توز ،الصحيح ٬توز أنو
إذا اإلنساف -يعٍت -تأكد مثبل من اٟتكم وعرفو ،وكاف ىناؾ أيضا حاجة -ال بد أف يقيد باٟتاجةُ -ب
ىذه اٟتاؿ جاز للعامي أف يستفيت غَت ٣تتهد مثبل ،ويقوؿ لو :الذي مثبل غلب على ظٍت أو ٝتعت من
فإذا كبلـ ا١تؤلف أنو ما يفيت إال ٣تتهد،
كبلـ أىل العلم كذا وكذا ،حينئذ أيضا يلزـ ا١تقلد قبوؿ ىذا القوؿً ،
ىذا ىو األصل ،لكن لو أفىت مثبل من ىو ليس ٣تتهدا للحاجة جاز ذلك ،نعم ،ومن شرط ا١تفيت...
من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقو وقواعده وفروعو
ومن شرط ا١تفيت وىو اجملتهد أف يكوف عا١تا بالفقو أصبل وفرعا ،خبلفا ومذىبا ،أئ :تسائل الفقو
وقواعده وفروعو ،ؤتا فيها من ا٠تبلؼ ليذىب إىل قوال منو وال ٮتالفو.
قالوا أصبل :ا١تقصود بو أصبل أصوؿ الفقو وفرعا الفروع الفقهية ،خبلفا ومذىبا ،ال بد أف يعرؼ مسائل
ا٠تبلؼ ومسائل الوفاؽ ،وقالوا :إنو ال بد يعرؼ مسائل ا٠تبلؼ ومسائل الوفاؽ حىت ال ٮتالف حكما
٣تمعا عليو ،يعٍت ال بد أف يعلم مسائل ا٠تبلؼ حىت ال ٮتالف اجملتهد حكما ٣تمعا عليو؛ ألنو بإدراؾ
مسائل ا٠تبلؼ يعرؼ مسائل اإلٚتاع ،نعم ،طبعا اجملتهد وضعوا لو شروط منها:
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أف يكوف العلم باألدلة الشرعية ،ومنها أيضا العلم بصحيح اٟتديث ،أحاديث األحكاـ ال بد أف يكوف
عا١تا بصحيحها وضعيفها ،أحاديث األحكاـ؛ ألنو كيف يتمكن من استنباط اٟتكم الشرعي إذا كاف ال
يدرؾ الصحيح من الضعيف؟ وأيضا أف يكوف عا١تا بالناسخ وا١تنسوخ ،وأيضا أف يكوف عا١تا أو مدركا
للمسائل اجملم عليها ،حىت ال يق ُب ٥تالفة اإلٚتاع ،ىذه أفضل الشروط اليت اشًتطوىا ُب اجملتهد.
وقالوا أيضا :حىت ال يلزمو أف يكوف حافظا لكتاب اهلل ،بل يكفي أف يكوف مدركا آليات األحكاـ اليت
يستنبط منها األحكاـ ،نعم ،بل حىت أحاديث األحكاـ ،قالوا :ال يشًتط حفظها ،بل إدراكها ومعرفتها،
نعم يا شيخ.
من شروط المفتي أن يكون كامل اآللة في االجتهاد
أي ٔتسائل الفقو وقواعده وفروعو ،ؤتا فيها من ا٠تبلؼ ليذىب إىل قوؿ منو وال ٮتالفو بأف ٭تدث قوال
آخر؛ الستلزاـ اتفاؽ من قبلو بعدـ ذىاهبم إليو على نفيو ،وأف يكوف كامل اآللة ُب االجتهاد ،عارفا ٔتا
٭تتاج إليو ُب انبساط األحكاـ ،من النحو واللغة ومعرفة الرجاؿ الراويُت لؤلخبار؛ ليأخذ برواية ا١تقبوؿ منهم
دوف اجملروح ،وتفسَت اآليات الواردة ُب األحكاـ ،واألخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك ُب اجتهاده وال ٮتالفو،
وما ذكره من قولو عارفا إىل آخره من ٚتلة آلة اجملتهد ،ومنها معرفتو بقواعد األصوؿ وغَت ذلك.
من قولو :عارفا إىل آخره من آالت االجتهاد ،أي :شروط االجتهاد ،يعٍت :ما ذكره من قولو :عارفا إىل
آخر اٞتملة ىي معناىا يعٍت شروط االجتهاد ،ومنها أيضا معرفتو بقواعد األصوؿ ،وغَت ذلك.
بقي معنا مسألة ٕتزؤ االجتهاد ،ىل يكوف ىناؾ ،ىل -يعٍت -يقبل االجتهاد اٞتزئي أو ال يقبل؟
الصحيح أنو -يعٍت -يقبل االجتهاد اٞتزئئ ،تعٌت لو أف إنسانا مثبل تعمق ُب مسألة فقهية معينة مثبل،
كزكاة اٟتلي مثبل وجوهبا ،فبحثها ْتثا دقيقا ٦تحصا ،وضبط األصوؿ وفروعها ،واألحاديث الواردة
وصححها ،وحكم عليها من باب الصحة ومن باب الضعف ...وتوصل إىل رأي معُت ،ففي ىذه اٟتاؿ
نقوؿ :ىو ٣تتهد ُب ىذه ا١تسألة ،وغَتىا من ا١تسائل ،إذا اإلنساف -يعٍت -سرب وسعو ،وبذؿ جهده ُب
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الوصوؿ إىل اٟتق ُب مسألة معينة ،وكاف عنده آلة االجتهاد ُب ىذه اٟتاؿ يكوف ٣تتهدا ،االجتهاد العاـ،
االجتهاد الكاملةُ ،ب ىذه اٟتاؿ نقوؿ :إنو ٣تتهد ُب ىذه ا١تسألة.
بقي معنا من يسأؿ ا١تستفيت ،إذا تعدد ا١تفتوف؟ من يسأؿ ا١تستفيت؟ نعم يا شيخ
....من يغلب على ظنو أنو أورع وأعلمُ ،ب ىذه اٟتاؿ ىو الذي يسألو ا١تستفيت ،وُب ىذه اٟتاؿ يلزمو قبوؿ
فتواه ،وال ٭تل لو أف يسأؿ فبلنا؛ ألنو حسبو -يعٍت ما غلب على ظنو -على ورعٍ ،ب يذىب إىل مفيت
آخر ،ال ،بل يلزمو قبوؿ ما قالو ىذا ا١تفيت؛ لقولو تعاىل:

         

(ٔ)

طيب ىل يكرر السؤاؿ؟ ىل يشرع تكرار السؤاؿ مثبل بالنسبة لغَته؟ ال بد من التفصيل ُب ىذا تكرار
السؤاؿ:
إف كاف واهلل على سبيل طلب العلم فهذا جائز ،إف كاف ُب طلب العلم ،يعٍت :إنساف مثبل قابل بعض
أىل العلم فسألو عن مسألةٍ ،ب أتيح لو أف يقابل شخصا آخر مثبل من أىل العلم فسألو عن نفس ا١تسألة،
ىذا جائز ،ولو سأؿ مثبل عشرة عشرين مثبل من أىل العلم؛ ألجل أف يستفيد منهم مثبل ،ليعرؼ رأي
فبلف ودليلو ،ليعرؼ رأي فبلف ودليلو يستفيد علما ،ىذا ال حرج فيو إف شاء اهلل.
لكن إذا كاف من باب الفتيا ،يعٍت :لواقعة أو نازلة واق فيها ليعرؼ حكمها ويعمل بو ،ال ،يسأؿ
واحد ما يغلب على ظنو أنو أعلم وأورع ،يسألو ويكتفي بو ويلزمو قبوؿ قولو.
طيب ،ىل يكره السؤاؿ مثبل عن الشيء الذي مل يق من األحكاـ التكليفية مثبل ،الشيء الذي مل
يق ؟ معروؼ أف العلماء -رٛتهم اهلل -أحيانا يفرضوف مسائل قد تكن مل تق  ،يفرضوهنا فرضا يعٍت ،فما
حكم مثبل السؤاؿ عن الشيء الذي مل يق ؟ قاؿ نعم ،تقوؿ شيء يا شيخ؟
....-
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إذا كاف يطلب العلم جائز ،إذا كاف مستفيت طيب ا١تستفيت ما يعٍت ا١تستفيت ،ال بد أف يسأؿ عن نازلة
واق فيها ،ىذا ا١تستفيت ،فما يرد معنا ا١تستفيت معناه يسأؿ عن نازلة واق فيها ،لكن طالب العلم ىل
يسأؿ عن شيء مل يق مثبل؟ ما بعد وق  ،ىل يسأؿ عنو؟ قاؿ العلماء :إنو إف كاف الشيء ٤تقق الوقوع،
أنو سيق ُب ا١ت ستقبل ،وإف كاف مل يق اآلف ،لكن ٤تقق الوقوع فهذا يشرع السؤاؿ عنو ،وإف كاف ال واهلل
غَت ٤تقق الوقوع فهذا ال ينبغي السؤاؿ عنو ،بل يدخل ُب حديث النهي عن كثرة السؤاؿ:
قيل وقاؿ ،وكثرة السؤاؿ ،وإضاعة ا١تاؿ.



هنى عن



فاألحاديث واآلثار الناىية عن كثرة السؤاؿ ،معٌت السؤاؿ عن الشيء الذي مل يق  ،لكن إذا كاف
الشيء ٤تقق الوقوع ،ففي ىذه اٟتاؿ يشرع لئلنساف ،كما ُب صحيح مسلم ُب قصة الدجاؿ ١تا قاؿ

الرسوؿ 



إنو لو -يعٍت -يوـ كسنة ،ويوـ كشهر ،ويوـ كجمعة ،وسائر أيامو كأيامنا



اللي ىو

أربعوف يوما  ،فقاؿ الصحابة -رضي اهلل عنهم :-يا رسوؿ اهلل اليوـ الذي كسنة إٔتزئنا فيو صبلة يوـ؟
فقاؿ النيب  اقدروا لو قدره.



فهذا سؤاؿ عن شيء مل يق ُب وقتهم ،لكنو ٤تقق الوقوع ،ففهم العلماء منها -يعٍت -قاعدة على أف
الشيء إذا كاف ٤تقق الوقوع يشرع السؤاؿ ،وإذا كاف غَت ٤تقق الوقوع ال ما ينبغي السؤاؿ عنو ،نعم يا
شيخ.

شروط المستفتي
من شروط المستفتي أن يكون من أىل التقليد
ومن شرط ا١تستفيت أف يكوف من أىل التقليد ،فيقلد ا١تفيت ُب الفتيا ،فإف مل يكن الشخص من أىل
التقليد ،بأف كاف من أىل االجتهاد فليس لو أف يستفيت كما قاؿ.
ا١تستفيت ىو السائل عن حكم شرعي ،نعم يا شيخ.
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فيقلد ا١تفيت ُب الفتيا ،فإف مل يكن الشخص من أىل التقليد ،بأف كاف من أىل االجتهاد فليس لو أف
يستفيت كما قاؿ.
يعٍت ا١تستفيت ال بد أف يكوف من أىل التقليد ليس ٣تتهدا؛ ألف اجملتهد يعٍت :فرضو أف يستنبط اٟتكم
بنفسو ،فالتقليد إ٪تا أجيز ُب حاؿ اٟتاجة:
(ٕ)



 )ٔ(    مقيد:

      

فدؿ على أف اإلنساف إذا علم اٟتكم ،إذا استطاع أف يعرؼ اٟتكم من نفسو ىذا ىو الواجب عليو،

فإذا كاف ٣تتهدا قادرا على الوصوؿ للحكم بنفسو ال يشرع لو التقليد ،نعم ،فإف مل يكن الشخص...
فإف مل يكن الشخص من أىل التقليد بأف كاف من أىل االجتهاد ،فليس لو أف يستفيت كما قاؿ،
وليس ِ
للعامل -أي اجملتهد -أف يقلد لتمكنو من االجتهاد.
نعم ،فما داـ أنو متمكن من االجتهاد ليس لو أف يقلد عا١تا آخر ،لكن لو ضاؽ الوقت بالنسبة
للمجته د ،يعٍت :ضاؽ الوقت وىو ُب نازلة ال يستطي فيها معرفة اٟتكم ُب اٟتاضر ،والوقت ضيق بالنسبة
إليو ،يقولوف٬ :توز لو ولو كاف ٣تتهدا٬ ،توز لو ُب ىذه اٟتاؿ أف يقلد ٣تتهدا آخر يسألو ،ويكوف ُب ىذه
اٟتاؿ مستفتيا ويستفيت ،وإف كاف ٣تتهدا ،لكن لضيق الوقت مثبل والنازلة ال ٖتتمل التأجيل ،جاز لو أف
يستفيت ٣تتهدا آخر ،نعم يا شيخ.

تعريف التقليد

والتقليد قبوؿ قوؿ القائل ببل حجة يذكرىا ،فعلى ىذا قبوؿ قوؿ النيب 

فيما يذكره من األحكاـ

يسمى تقليدا ،ومنهم من قاؿ :التقليد :قبوؿ قوؿ القائل وأنت ال تدري من أين قالو ،أي :ال تعلم مأخذه
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ُب ذلك ،فإف قلنا :إف النيب  كاف يقوؿ بالقياس بأف ٬تتهد ،فيجوز أف يسمى قبوؿ قولو تقليدا؛
الحتماؿ أف يكوف عن اجتهاد.
التعريف الثاين حىت ال يشمل النيب  حىت ال يكوف الًتتيب على نظَت التقليد ،فأتى بالتعريف الثاين،
أو نقوؿ :ىو اتباع قوؿ الغَت ،التقليد :اتباع قوؿ الغَت من غَت معرفة دليلو ،نعم ،ومنهم من قاؿ..
ومنهم من قاؿ :التقليد :قبوؿ قوؿ القائل وأنت ال تدري من أين قالو ،أي :ال تعلم مأخذه ُب ذلك،
فإف قلنا :إف النيب  كاف يقوؿ بالقياس بأف ٬تتهد ،فيجوز أف يسمى قبوؿ قولو تقليدا؛ الحتماؿ أف
يكوف عن اجتهاد.

يعٍت يدخل ُب القوؿ حىت على التعريف الثاين ،يعٍت :ما اجتهد فيو النيب 
الثاين يكوف قبوؿ قولو تقليدا على التعريف الثاين ،فيقوؿ :فإف إف قلنا النيب  كاف يقوؿ بالقياس ..نعم
وقالو ،على التعريف

يا شيخ.
فإف قلنا :إف النيب  كاف يقوؿ بالقياس بأف ٬تتهد ،فيجوز أف يسمى قبوؿ قولو تقليدا؛ الحتماؿ أف
يكوف عن اجتهاد ،وإف قلنا :إنو ال ٬تتهد ،وإ٪تا يقوؿ عن وحي:

         

.)ٔ(   
وبعضهم عرؼ التقليد بقولو :اتباع من ليس قولو حجة حىت ٮترج اتباع النيب  اتباع من ليس قولو
حجة ،فإف اجملتهدين ليس قو٢تم حجة ،لكنو يعٍت بناء على ما يعٍت على ما عنده من أدلة ،لكن قو٢تم ُب
حد ذاتو ليس حجة ،فإف التعريف األوىل اتباع من ليس قولو حجة؛ ألنو ال ينبغي حقيقة أف يسمى اتباع

النيب ،يعترب القوؿ يسمى تقليدا ،بل ال بد من التفريق -يعٍت -التقليد قبوؿ قوؿ اجملتهد ،وقبوؿ قولو 
تصديق بالنبوة أو تأس مثبل ،نعم.
 - 1سورة النجم آية .4-3 :
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االجتهاد
تعريف االجتهاد
وإف قلنا :إنو ال ٬تتهد ،وإ٪تا يكوف عن وحي:

            

(ٔ) فبل يسمى قبوؿ قولو تقليدا؛ الستناده إىل الوحي ،وأما االجتهاد :بذؿ الوس ُب بلوغ الغرض وا١تقصود
من العلم ليحصل لو.
نعم ،كأنو تعريف لغوي ،االجتهاد :بذؿ الوس ُب بلوغ الغرض ،لكن إذا عرفنا االجتهاد ا١تقصود بو
شرعا نقوؿ :ىو بذؿ الوس ُب النظر ُب األدلة الشرعية ،باستنباط األحكاـ منها ،أو نقوؿ مثبل :االجتهاد
بذؿ الفقيو الوس ؛ إلدراؾ حكم شرعي ،كبل األمرين صحيح.
أجر المجتهد
وأما االجتهاد فهو بذؿ الوس ُب بلوغ الغرض ا١تقصود من العلم؛ ليحصل لو ،واجملتهد وإف كاف كامل
اآللة ُب االجتهاد -كما تقدـ -فإف اجتهد ُب الفروع وأصاب فلو أجراف على اجتهاده وإصابتو ،وإف
اجتهد فيها وأخطأ فلو أجر واحد على اجتهاده ،وسيأٌب دليل ذلك ،ومنهم من قاؿ :كل ٣تتهد...
إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب فلو أجراف ،وإف اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد ،لكن أىم شيء أف يكوف -
يعٍت -بذؿ وسعو بذؿ وجهده واستفرغ وسعو ُب الوصوؿ للحق.
ومنهم من قاؿ :كل ٣تتهد...
والحظوا القيد :واجملتهد إف كاف كامل اآللة ُب االجتهاد ،أنو إذا توفر لو أدوات االجتهاد عندئذ ،لكن
إذا كاف غَت متوفر لو فاجتهد ،فهذا قد -يعٍت -قد يدخل ُب دائرة اإلٍب إذا أراد أف ٬تتهد وىو غَت مؤىل.
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ىل الحق واحد أم متعدد
وإف اجتهد فيها وأخطأ فلو أجر واحد على اجتهاده ،وسيأٌب دليل ذلك ،ومنهم من قاؿ :كل ٣تتهد
ُب الفروع مصيب ،بناء على أف حكم اهلل تعاىل ُب حقو وحق مقلده ما أدى إليو اجتهاده.
ال ،ىذا غَت صحيح ،الصواب أف اٟتق واحد ،وليس كل ٣تتهد مصيبا ،ال ،اٟتق واحد ،وحديث:
إذا اجتهد اٟتاكم فأصاب فلو أجراف





ا لداللة على أهنا نسبة اإلصابة للمجتهد كما أنو ينسب إليو

ا٠تطأ ،فدؿ على أنو ٮتطئ ويصيب ،لكن على القوؿ أف كل ٣تتهد مصيب ،ال ،وىذا دليل على مسألة:
ىل اٟتق -يعٍت -واحد أو متعدد؟ ال ،اٟتق واحد ليس متعددا اٟتق ،نعم ،ومنهم من قاؿ...
االجتهاد في األصول الكالمية
وم نهم من قاؿ :كل ٣تتهد ُب الفروع مصيب ،بناء على أف حكم اهلل تعاىل ُب حقو وحق مقلده ما
أدى إليو اجتهاده ،وال ٬توز أف يقاؿ :كل ٣تتهد ُب األصوؿ الكبلمية أي :العقائد مصيب.
نعم ىذا ال ٬توز أبدا بأي حاؿ من األحواؿ ،ىذا بإٚتاع ا١تسلمُت ،نعم.
ما يترتب على القول بأن كل مجتهد مصيب
ألف ذلك يؤدي إىل تصويب أىل الضبللة من النصارى ُب قو٢تم بالتثليث ،واجملوس ُب قو٢تم باألصلُت
للعامل.
إذا قلنا :كل ٣تتهد مصيب ،دخل الكفار ،ويقولوف٨ :تن ٣تتهدوف ،ال ،ىذا ما ٬توز بأي حاؿ ،ىذا
بإٚتاع ا١تسلمُت أف ىذا ال يصح ،نعم.
واجملوس ُب قو٢تم باألصلُت للعامل :النور والظلمة ،والكفار..
اجملوس يقولوف الظلمة إلو الشر ،والنور إلو ا٠تَت ،وجعلوا للوجود خالقُت :الظلمة والنور ،وُب ذلك يقوؿ
الشاعر ا١تتنيب:
وكي ي ي ي ييم لظي ي ي ي ييالم الليي ي ي ي ييل عني ي ي ي ييدك مي ي ي ي يين يي ي ي ي ييد  تح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدث أن الما وي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية تك ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييلب
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وا١تانوية ىم ٣توس ،نعم.
والك فار ُب نفيهم التوحيد وبعثة الرسل وا١تعاد ُب اآلخرة ،وا١تلحدين ُب نفيهم صفاتو تعاىل كالكبلـ
وخلقو أفعاؿ العباد ،وكونو مرئيا ُب اآلخرة وغَت ذلك.
ىذا كبلـ ا١تؤلف ،وىذا غَت صحيح ُب كبلمو ،يعٍت :جعل أف من اإلٟتاد إثبات اهلل ..يعٍت نفي
صفات اهلل ،القوؿ ٓتلقو أفعاؿ العباد ،ونفي الرؤية ،ال ،ما ٬توز ىذا ،نعم ال شك أف نفي صفة الكبلـ من
اإلٟتاد ُب صفات اهلل ،نفي صفة الكبلـ٨ ،تن نثبت هلل -سبحانو وتعاىل -كبلما ،أىل السنة خلفا وسلفا
يثبتوف هلل -سبحانو وتعاىل -الكبلـ ،وأنو يتكلم كما يليق ّتبللو -سبحانو وتعاىل -وال يقولوف كما يقوؿ
ا١تعتزلة :إف الكبلـ ٥تلوؽ ،وال كما يقوؿ األشاعرة :إنو معٌت قائما ُب النفس ال ،بل يثبتوف الكبلـ حقيقة،
وأنو يتكلم حقيقة ،لكن بكبلـ يليق ّتبللو -سبحانو وتعاىل.-
ومسألة -يعٍت -خلق أفعاؿ العباد ،ىذه بدع اٞتربية والقدرية ،اٞتربية يقولوف :إف العباد ٣تربوف -يعٍت-
على أفعا٢تم ،وإهنم -يعٍت -كالسعفة ُب مهب الريح ،وكالورقة ُب ا٢تواء ،ليس ٢تم -يعٍت -إرادة وال مشيئة،
ىذا قوؿ اجملربة ،وىذا غَت صحيح ،والقدرية يقولوف :بأف العباد ٮتلفوف أفعا٢تم ،وىذا غَت صحيح ،ولكن
أىل السنة خلفا وسلفا يقولوف :إف العباد فاعلُت ألفعا٢تم حقيقة ،وإنو هبا ٭تصل الثواب والعقاب ،وإف
كانت ىي داخلة ٖتت مشيئة اهلل وقدرتو وخلقو للعباد وألفعا٢تم ،لكن األفعاؿ تنسب للعباد حقيقة ،وهبا
٭تصل الثواب والعقاب.
فأىل السنة يأخذوف من كل فرقة من اجملربة والقدرية ،يأخذوف منهم ما صح من قو٢تم ،فقوؿ مثبل
اجملربة بأف العباد ليس ٢تم ا١تشيئة هلل -سبحانو وتعاىل ،-ىذا صحيح ،وأف اهلل خلق الكوف كلو ٔتا فيو
العباد ،ىذا صحيح ،يؤخذ منهم ىذا ،وقوؿ القدرية مثبل :إف العباد ٮتلقوف إف ما أضيف إليهم ..إف العباد
ٮتلقوف ...إف األفعاؿ ىي فعل العباد حقيقة ،ىذا صحيح ،فما عند ىؤالء من أدلة وما عند ىؤالء من أدلة
٬تمعاف ويقاؿ :إف العباد األفعاؿ تنسب إليهم حقيقة ،وأهنم ىم الفاعلوف ٢تا حقيقة ،وأنو ٭تصل ٢تا الثواب
والعقاب ،وإف كانت داخلة ٖتت مشيئة اهلل -سبحانو وتعاىل.-
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أما القدرية الذين يقولوف مثبل بأف العباد ٮتلقوف أفعا٢تم ،و٢تذا جاء وصف القدرية بأهنم ٣توس ىذه
األمة؛ ألهنم كأهنم أثبتوا خالقا غَت اهلل -سبحانو وتعاىل ،-فكما أف اجملوس عندىم -يعٍت -خالقاف،
اجملوس عندىم خالقاف ،كذلك القدرية كأهنم -يعٍت -عندىم كأف عندىم خالقُت.
نعم يا شيخ ،أما مسألة الرؤية فهي ثابتة باألحاديث الصحيحة ،ورواىا ثبلثوف صحابيا ،الرؤية -رؤية
اهلل -سبحانو وتعاىل -يوـ القيامة ،وخالف ُب ذلك بعض ا١تبتدعة ،ا١تعتزلة واألشاعرة.
نعم الشيخ
...نعم يا شيخ؟
...نعم يا شيخ؟
...ال
...يقصد يعٍت :أف مثل ىؤالء ال يوافق على كبلمهم يقوؿ :ىو يقوؿ مثبل :إف -يعٍت -من يرى الرؤية من
يقوؿ بالرؤية ،ومن يقوؿ بنفي خلق أفعاؿ العباد ،ومن ينفي صفة الكبلـ -ىذه أوافق عليها -أف من ينفيها
ال شك أنو ٥تطئ ،من ينفي صفة الكبلـ ،لكن مسألة خلق أفعاؿ العباد ومسألة الرؤية يقوؿ :إف من
خالف فيها ال يوافق عليو فهو يرى -ا١تؤلف ىو -أف العباد ال ٮتلقوف أفعا٢تم ،ويرى عدـ إثبات الرؤية،
ىذا رأيو ،نعم من األوؿ يا شيخ.
وال ٬توز أف يقاؿ :كل ٣تتهد ُب األصوؿ الكبلمية ،أي :العقائد ،مصيب؛ ألف ذلك يؤدي إىل
تصويب أىل الضبللة من النصارى ُب قو٢تم بالتثليث ،واجملوس ُب قو٢تم باألصلُت للعامل :النور والظلمة،
والكف ار ُب نفيهم التوحيد وبعثة الرسل وا١تعاد ُب اآلخرة ،وا١تلحدين ُب نفيهم صفاتو تعاىل ،كالكبلـ وخلقو
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أفعاؿ العباد ،وكونو مرئيا ُب اآلخرة ،وغَت ذلك ،ودليل من قاؿ :ليس كل ٣تتهد ُب الفروع مصيبا قولو 
 من اجتهد وأصاب فلو أجراف ،ومن اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد  وجو الدليل :أف النيب  خطّأ
اجملتهد تارة ،وصوبو أخرى ،واٟتديث رواه الشيخاف ولفظ البخاري  :إذا اجتهد اٟتاكم فحكم فأصاب
فلو أجراف ،وإذا حكم فأخطأ فلو أجر .
فدؿ على أف ُب الفروع ٭تصل اإلصابة ،و٭تصل ا٠تطأ ،وأنو ليس كل ٣تتهد ُب الفروع مصيبا.

ماتمة
ًب الكتاب واٟتمد هلل وحده ،وصلى اهلل وسلم على من ال نيب بعده ،اللهم اغفر لنا وللمسلمُت ،وكاف
الفراغ من كتابة ىذه النسخة ا١تباركة يوـ االثنُت ا١تبارؾ ،التاس شهر صفر اٟتراـ من شهور سنة ألف ومائة
وعشرين ،من ا٢تجرة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة والسبلـ.
...نعم يا شيخ؟
...نعم يا شيخ؟
...واهلل ما ظهر يل يا شيخ ىذه
 ...إيو...إيو
...-
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إذا كاف ىكذا فاٟتمد هلل ،إذا كاف ىكذا اٟتمد هلل ،إذا كاف ،إذا كاف فاٟتمد هلل -يعٍت -على..لكن أنا يعٍت ظهر يل أنو مشى على طريقو األشاعرة ُب نفي الرؤية ،ومشى على ُب أيضا ُب كوهنم ٣تربين
على أفعا٢تم ،لكن إذا كاف هبذا الشكل فاٟتمد هلل ،ويعٍت ٛتل الشيء على احململ الطيب أحسن وأوىل،
نعم يا شيخ.
س :ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :الرجاء توضيح االستصحاب ،الذي ىو ثبوت أمر ُب الزمن الثاين لثبوتو ُب
الزمن األوؿ.
ج :نقوؿ :االستصحاب ثبوت أمر ُب ال زمن الثاين لثبوتو ُب الزمن األوؿ ،فنقوؿ مثبل :إف الدليل
الشرعي مثبل جاء مثبل ْتكم معُت فنستصحب ىذا اٟتكم ،فيثبت ىذا اٟتكم مثبل ُب الزمن الثاين بناء
على ثبوتو ُب الزمن األوؿ ،وال ننتقل عنو مثبل إال بدليل إما ٥تصص ،وإما ناسخ ،وكذلك مثبل ثبوت
اٟتكم مثبل ،كثبوت ا١تلك مثبل لفبلفُ ،ب ىذه اٟتاؿ مثبل نقوؿ :إف السيارة مثبل أو الشيء مثبل لفبلف وال
ينتقل عنها عن ثبوت ا١تلك لو إال مثبل بناقل ،إما مثبل بي أو ىبة إذا ثبت ذلك ،فإف مل يثبت فاألصل أهنا
باقية ُب ملكو.
س :ىذا أخ يسأؿ يقوؿ :لو فسرًب لنا شروط القياس ،ومن ىم الذين يقيسوف؟ وىل أي أحد
باستطاعتو القياس إذا علم األصوؿ؟
ج :نقوؿ :ليس لكل أحد باستطاعتو القياس ،بل القياس ما ينبغي لئلنساف أنو يقيس إال إذا كاف
مؤىبل ،وكما قلنا من شروط القياس :أف يصدر من عامل مؤىل ،فإذا مل يصدر من عامل مؤىل ففي ىذه
اٟتاؿ يكوف قياسو ُب غَت ٤تلو ،وشروط القياس :أوال تكوف مسألة غَت منصوص عليها ،وال بد من وجود
األركاف ،األصل والفرع والعلة واٞتام بينهما ،ولكل -يعٍت -ركن من األركاف لو شروط خاصة بو.
س :يقوؿ ىذا السائل يقوؿ :ىل ٬توز يل أف أسأؿ من ال أثق بعلمو ،وال تقن النفس بفتواه ،وإ٪تا أريد
أف أعرؼ رأيو ُب ا١تسألةٍ ،ب أوجو إىل ما أعلم من فتوى أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة؟
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ج :كونك مثبل تسألو من باب -يعٍت -إثارة موضوع ا١تسألة ،وعندؾ علم ،وليس من باب األخذ
بفتواه؛ ألف قولك مثبل ال أثق بعملو ،وال تقن النفس بفتواه ،ال ،أنت ال تسألو ال تسألو شيئا تعمل بو ،إذا
كاف مثبل هبذه الصفة ال تثق بعلمو وال تقن بفتواه ،لكن إذا كنت تريد أف تعرؼ رأيو مثبل لتوجيو الوجهة
ا١تناسبة مثبل وبياف اٟتق لو ال حرج ُب ىذا.
س :األخ يقوؿ :ما الفرؽ بُت العلة واٟتكمة؟
ج :اٟتكمة قد يقاؿ :ىي -يعٍت -ما يرتب عليها األمر ،أو نقوؿ ىي الغرض الذي قصده الشارع
مثبل من ىذا األمر ،وىي تتلمس تلمسا اٟتكمة مل ينص الشارع عليها ،لكن تلمس تلمسا اٟتكمة ،مثبل،
ويتضح ىذا با١تثاؿ فنقوؿ مثبل :قصر ا١تسافر ُب السفر ،نقوؿ :قصره مثبل العلة فيو السفر ،واٟتكمة فيو
ا١تشقة.
س :ىذا أخ يقوؿ :ىناؾ بعض الطلبة يستعجلوف ُب إنزاؿ األحكاـ على بعض ا١تسائل؛ اعتمادا على
دراستو لؤلصوؿ والقواعد الفقهية دراسة ٥تتصرة دوف النظر ُب بقية األدلة وقواعد الشريعة؟
ج :ال ينبغي االستعجاؿ وال ٬توز االستعجاؿ؛ لكوف اإلنساف من أوؿ إ١تاحة يقوؿ اٟتكم الشرعي كذا
وكذا ،كما ورد التحذير عنو:



 )ٔ(           ما

٬توز ُب ىذه اٟتالة ،بل ال بد من الًتوي والتثبت واستكماؿ آلة النظر ُب األحكاـ الشرعية ،لكن مباشرة
من أوؿ إ١تاحة يقوؿ اٟتكم الشرعي ،ال ،ما ٬توز ُب ىذه اٟتالة.
س :يقوؿ :ما السبيل إىل معرفة ٣تتهدي األمة؟ وىل تسموف لنا بعض اجملتهدين ُب العامل اإلسبلمي
اليوـ؟ وىل صحيح قوؿ من قاؿ :إنو ال وجود ٢تم ُب ىذا العصر؟
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ج :واهلل التسمية -يعٍت -قد ما تبُت لئلنساف شيء لكن ..وأيضا كوف اإلنساف ما تبُت لو شيء ال
يدؿ على أهنم غَت موجودين ،وعلم اإلنساف ٤تدود ،لكن قد يوجد مثبل ٣تتهدين ال يُعلم عنهم مثبل ،فهذا
ال ينفي أهنم غَت موجودين ،وعلم اإلنساف ٤تدود:



.)ٔ(       

س :ىذا أخ يقوؿ مثبل :ىل مثبل ما داـ أنك رددت أمثلة ا١تؤلف ُب النقض وٗتلف اٟتكم عن العلة،
فهل تعطينا من أمثلة؟
ج :ال  +مثاؿ ،لكن من التمثيل ،لو قلنا مثبل بأف -كما ذكرت مثاؿ :مسألة النبيذ وا٠تمر ،لوجدنا
أف لو قلنا :إف العلة اإلسكار فوجدنا اإلسكار مثبل ُب شراب مثبل مسكر ،وقد أباحو الشرع فيعترب إباحة
ىذا الشراب ا١تسكر نقضا ٢تذه العلة.
أكتفي هبذا ،وصلى اهلل على ٤تمد وآلو وصحبو وسلم.
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