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جمع وترتيب

اللجنة العلمية بجمعية الترتيل
مراجعة

د /محمد عبد العزيز أبو النجا

المشرف العام على دار العلوم الشرعية واللجنة العلمية بجمعية الترتيل
والخبير بمجمع فقهاء الشريعة

وعضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين

قد نضيف شيئا أثناء التلخيص ،أو نظهر أمرا غير واضح ،أو نستخدم معنى ،أو لفظا أقرب للفظ وفهم السلف ،أو نتصرف تصرف ال يخل بالمعنى
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ﭑ ﭒﭓﭔ
فتح القوي المتين
في تبسيط األصول من علم األصول للعثيمين
المقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 ،ﭽﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭼ [آل عمران ،]٢٠١ :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ[النساء ،]٢:ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ [ األحزاب.]٠٢– ٠٠ :
وبعد ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ،وخري اهلدي هدي حممد  ،وشر األمور حمدثاهتا ،وكل حمدثة بدعة ،وكل
بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.

 هذه الرسالة كتبها الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
باململكة العربية السعودية.
 وامسها األصول من علم الوصول؛ أي أصول املسائل من علم األصول.

للمنهج املقرر للسنة الثالثة يف املعاهد العلمية

نافعا للعباد ،وقد حقق اهلل الثانية ،ونسأل
 وقد دعا
ُ
الشيخ اهللَ وسأله اإلخالص حىت يقبل العمل ويكون ً
اهلل أن يستجيب سبحانه لألوىل.
 وسوف نقوم بإذن اهلل بتوضيح هذه الرسالة على صورة سؤال وجواب ،مع االختصار يف مواطن ،والتطويل يف
يف متنه ،باإلضافة
كثري من املواطن ،كما أننا سوف نضيف بعض األبواب األصولية اليت مل يذكرها الشيخ
إىل حتقيق وختريج األحاديث ،واهلل نسأل أن يتقبل منا العمل ،ويغفر لنا الزلل ،وأن يقبله منا خدمة لشرعه
العظيم ،إنه على كل شيء قدير.
اللجنة العلمية بدار العلوم الشرعية
بجمعية الترتيل
ربيع األول ٢141
يناير ١٠٢4
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تعريف علم أصول الفقه
 .٢عرف أصول الفقه باعتبار مفرديه.
نعرف كلمة فقه ،وهبذا يصبح عندنا تصور عن أصول
فنعرف كلمة أصول ،مث ّ
أي بالنظر يف كل كلمة مبفردهاّ ،
الفقه.
أساسا
أساسا لغريه ،مثل أصل الشجرة (جذرها) يكون ً
تعريف كلمة أصول :مجع أصل ،وهو أي شيء يكون ً

للغصن والفروع.

الفقه :يف اللغة هو الفهم ،قال تعاىل :ﭽﯦﯧ ﭼ[طه]٨٢ :؛ أي يفهموا قويل.
والفقه يف االصطالح -أي فيما اصطلح واتفق عليه أهل هذا الفن ،وهم األصوليون :-معرفة األحكام الشرعية
العملية بأدلتها التفصيلية.
اعلم أن كل كلمة من التعريف تفهمك أجزاء التعريف ،كما أهنا خترج من التعريف ما ليس منه.
وتشمل كلمة (معرفة) العلم والظن ،والعلم معناه اليقني؛ كعلمك بوجوب الصالة ،وحترمي اخلمر والزنا ،فمثل هذه
األمور ال شك فيها ،فأنت متيقن منها.
أما الظن -وهذا يف كثري من مسائل الفقه -مثل :وجوب حتية املسجد ،ووجوب صالة اجلماعة ،فمنهم من يرى
نظرا لبحثه
ذلك ،ومنهم من يرى أن هاتني املسألتني سنة؛ وذلك ألن كل فريق من العلماء استنبط هذا احلكم ً
يف األدلة ،فقد ختتلف وجهات النظر (االستدالل) ،وقد خيتلفون يف تصحيح احلديث أو تضعيفه.
فقيها.
 وخرج بكلمة (معرفة) :اجلهل ،فمن جهل األحكام الشرعية أو جهل األدلة؛ فليس ً

( األحكام الشرعية) :اليت قاهلا الشرع ،مثل :هذا الفعل واجب ،وهذا حرام . .....
اصطالحا ،واألحكام
 وخرج بكلمة (األحكام الشرعية) :األحكام العقلية؛ فاألحكام العقلية ليست من الفقه
ً
مثال أن كل احلديقة أكرب من ٍ
جزء منها ،فهذا أمر يستنبط بالعقل.
العقلية تعرف بإشغال العقل ،كمعرفتك ً
أيضا األحكام العادية ،وهي ما يعرف بالعادة ،أي أمور متكررة تعرف بتكرارها عادة ،مثل نزول الندى
وخرجت ً
صحوا (أي السماء ال سحاب فيها).
(املطر اخلفيف ً
جدا) يف ليلة الشتاء عندما يكون اجلو ً
 ومعىن كلمة (العملية) :أي املتعلقة بالبدن (أي أحكام الصالة ،والزكاة ،وغريها) ،فخرج :ما يتعلق باالعتقاد.
 .١عرف أصول الفقه باعتباره لقبًا لهذا الفن.

هو علم يبحث عن أدلة الفقه اإلمجالية ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد.
 وأدلة الفقه اإلمجالية :أي القواعد العامة اليت هبا تستنبط األحكام الفقهية ،مثل :األمر يقتضي الوجوب،
والصحة تقتضي النفاذ.
 وكيفية االستفادة منها :أي معرفة كيف يستفيد األصويل وكيف يستنبط األحكام من أدلتها ،عن طريق دراسة
أحكام األلفاظ؛ من عموم وخصوص ،وناسخ ومنسوخ ،وغري ذلك.
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وهذا مثال يبني معىن (أدلة الفقه اإلمجالية وكيفية االستفادة منها) :يف قوله تعاىل :ﭽﮛﮜﭼ
[البقرة ]٣٤:هذا يسمى دليل تفصيلي؛ أي :دليل من القرآن ،تفصيلي :أي على مسألة معينة ،وهي الصالة ،وميكن
أن يكون الدليل التفصيلي من القرآن ،أو السنة ،أو اإلمجاع ،أو غري ذلك ،فنأيت بدليل فقه إمجايل يناسب
استنباط احلكم من هذه اآلية ،ودليل الفقه اإلمجايل هنا (األمر يقتضي الوجوب) ،أي أن اآلية أو احلديث إذا
جاءت بصيغة األمر؛ حنكم على املأمور به أنه واجب ،أي يأمث تاركه ويثاب فاعله.
ولكن كيف نعرف أن اآلية ﭽﮛﮜﭼ[البقرة ]٣٤ :فيها لفظ أمر حىت نستطيع أن نطبق قاعدة (األمر
يقتضي الوجوب)؟ فمعرفة ذلك هو ما يسمى بـ(كيفية االستفادة منها) ،فندرس يف أصول الفقه صيغ األمر،
وهبذا نتعلم يف أصول الفقه األدلة اإلمجالية (القواعد العامة) ،مثل :األمر يقتضي الوجوب ،النهي يقتضي
التحرمي ،ونتعلم ما هو العام ،وما هو اخلاص ،وكذلك نتعلم ما هو األمر وصيغه ،وما هو النهي وصيغه ،وما هو
العام ،وما هو اخلاص ،وما هو اإلطالق ،وما هو التقييد ،وهكذا ،حىت تستطيع أن تطبق هذه القواعد العامة.
 حال املستفيد :املستفيد هو اجملتهد ،العامل ،الذي يستفيد بنفسه األحكام من أدلتها ،ففي أصول الفقه تعرف
جمتهدا ،وشروط االجتهاد ،وما إىل ذلك من أحوال املستفيد.
من هو اجملتهد ،وكيف يكون ً
موجودا في عهد الصحابة؟
 .4من هو أول من جمع أصول الفقه؟ وهل علم أصول الفقه كان
ً

 ،غري أهنا كانت متناثرة غري

قواعد أصول الفقه كانت موجودة يف عهد النيب والصحابة والتابعني
مكتوبة ،بل حمفوظة يف صدورهم ،يستطيعون هبذه القواعد أن يستنبطوا األحكام.
لكن اإلمام الشافعي رضي اهلل تعاىل عنه هو أول من مجع هذه القواعد كفن مستقل ،مث تابعه العلماء بعده،
وأخذوا يصنفون يف أصول الفقه.
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األحكام
واصطالحا.
 .1عرف األحكام لغة
ً

األحكام :مجع حكم ،وهو لغة :القضاء.
اصطالحا :ما اقتضاه خطاب الشرع املتعلق بأفعال املكلفني من طلب ،أو ختيري ،أو وضع.
ً
ومعىن التعريف االصطالحي:
احلكم :هو ما تطلبه (خطاب الشرع) أي يف الكتاب والسنة( ،املتعلق بأفعال املكلفني) أي اآليات واألحاديث
اخلاصة بأعمال املكلفني ،واملتعلقة بأقوال املكلفني.
حكما يف االصطالح؛ فالصالة ،والصيام،
أما النصوص من كتاب أو سنة اخلاصة باالعتقاد فال تسمى
ً
واألذكار ،واحلج ،والبيوع ،والنكاح ،وكل ما خيتص بأعمال املكلفني يدخل يف التعريف ،و(املكلف) هو البالغ
العاقل.
ِ 
(م ْن ٍ
طلب) :أي اآليات واألحاديث اليت تطلب من املكلفني فعل شيء على سبيل اإللزام (الواجب) أو على
سبيل األفضلية (املندوب) ،وكذلك اآليات اليت تطلب من املكلفني ترك فعل على سبيل اإللزام (احملرم) أو ترك
فعل على سبيل األفضلية (املكروه).
ختري املكلف بني الفعل والرتك (املباح).
( أو ختيري) :أي اآليات واألحاديث اليت ّ
 أو (وضع) :أي اآليات واألحاديث اليت جعلها الشارع عالمات لصحة األعمال أو العقود ،أو فسادها ،أو
جعلها عالمات لشروط العبادات أو العقود.
 .5ما هي أقسام األحكام الشرعية؟

تنقسم األحكام الشرعية إىل قسمني :تكليفية ووضعية.

 .6ما هي أقسام الحكم التكليفي؟

الواجب ،واملندوب ،واملباح ،واحملرم ،واملكروه.
واصطالحا.
 .٠عرف الواجب لغة
ً
الواجب :كالصالة ،والزكاة ،وصوم رمضان ،واحلج الفرض. ... ،
الواجب لغة :الساقط والالزم ،والساقط من السقوط ،كقوله تعاىل :ﭽﯖﯗﯘﭼ [احلج]٤٣ :؛ أي إذا
سقطت الذبيحة ،والالزم :أي األمر الذي ال بد أن يُفعل.
اصطالحا :ما أمر به الشارع على وجه اإللزام.
والواجب
ً
أمرا من الشرع،
( ما أمر به الشارع) :خيرج -أي ليس من التعريف -احملرم ،واملكروه ،واملباح؛ ألهنا ليست ً
ويبقى يف التعريف الواجب واملندوب.
( على وجه اإللزام) :خيرج املندوب؛ ألن الشرع أ ََمَر باملندوب ،ولكن ليس على وجه اإللزام ،بل على وجه
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األفضلية؛ فال يتبقى معنا اآلن إال الواجب وهذا هو املطلوب.

 .8ما الذي يترتب على فعل الواجب أو تركه؟

منقادا ملا أراده اهلل
الواجب يثاب فاعله ً
امتثاال ،أي إذا فعله ً

يثاب ،وتارك الواجب يستحق العقاب.

 .9هل توجد تسميات أخرى للواجب؟
الزما.
نعم؛ يسمى الواجب ً
أيضا :فريضةً ،
حتماً ،
فرضاً ،
واصطالحا.
 .٢٠عرف المندوب لغة
ً

املندوب مثل :سنن الصالة ،السواك ،صيام االثنني واخلميس ،والصدقة. .... ،
املندوب لغة :املدعو ،نقول :ندبه مبعىن دعاه.
اصطالحا :ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام.
و
ً

 فخرج بقولنا (ما أمر به الشارع) :احملرم ،واملكروه ،واملباح ،ومل يتبق إال الواجب واملندوب.
 وخرج بقولنا (ال على وجه اإللزام) :الواجب؛ ألن الواجب أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ إذن مل يتبق إال
املندوب ،وهذا هو املطلوب.

 .٢٢ما الذي يترتب على فعل المندوب أو تركه؟
امتثاال ،أي يثاب إذا احتسب به وجه اهلل تعاىل بأنه جييب طلب الشرع ،وال يعاقب تارك
املندوب يثاب فاعله ً
جرا ،ومن مل يتسوك ،ال إمث عليه.
املندوب ،فمن ّ
تسوك (استعمل السواك) أخذ أ ً

 .٢١هل توجد تسميات أخرى للمندوب؟
نعم؛ السنة ،املسنون ،املستحب ،النفل.

واصطالحا.
 .٢4عرف المحرم لغة
ً

احملرم مثل :عقوق الوالدين ،الزنا ،شرب اخلمر ،الربا. .... ،
احملرم لغة :املمنوع.
اصطالحا :ما هنى عنه الشارع على وجه اإللزام بالرتك.
و
ً
 فخرج بقولنا (ما هنى عنه الشارع) :الواجب ،واملندوب ،واملباح؛ ذلك ألن الواجب أمر به الشارع على وجه
اإللزام ،واملندوب أمر به الشارع ال على وجه اإللزام ،واملباح خيّـَر فيه الشارع املكلف بني الفعل والرتك؛ فلم يتبق
إذن إال املكروه واحملرم.
 وخرج بقولنا( :على وجه اإللزام) املكروه؛ ألن املكروه هنى عنه الشارع ال على وجه اإللزام ،إذن مل يتبق إال
احملرم وهذا هو املطلوب.
 .٢1ما الذي يترتب على فعل المحرم أو تركه؟

امتثاال ،أي يرتك احملرم خوفًا من اهلل استجابة لنهيه ،ومن فعل احملرم يستحق العقاب.
يثاب تارك احملرم ً
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 .٢5هل توجد تسميات أخرى للمحرم؟
نعم ،احملظور واملمنوع.

واصطالحا.
 .٢6عرف المكروه لغة
ً

املكروه مثل :األخذ باليسار أو اإلعطاء هبا.
املكروه لغة :املبغض ،فالن يبغض فالن؛ أي :يكرهه.
اصطالحا :ما هنى عنه الشارع ال على وجه اإللزام بالرتك.
و
ً
 فخرج بقولنا (ما هنى عنه الشارع) :الواجب ،واملندوب ،واملباح.
 وخرج بقولنا (ال على وجه اإللزام) :احملرم؛ فلم يتبق إذن إال املكروه ،وهذا هو املطلوب.
 .٢٠ما الذي يترتب على فعل المكروه أو تركه؟
امتثاال ،وال يعاقب فاعله.
يثاب تارك املكروه ً

واصطالحا.
 .٢8عرف المباح لغة
ً

شرعا ،وغري ذلك.
كاألكل يف وقت معني من اليوم ،شرب العصري ،اختيار ملبس من املالبس املباحة ً
املباح لغة :املعلن أو املأذون فيه ،تقول :أحبت لك هذا؛ أي :أذنت لك أن تستعمله.
اصطالحا :ما ال يتعلق به أمر وال هني لذاته.
و
ً
 فخرج بقولنا (ما ال يتعلق به أمر) :الواجب واملندوب.
 وخرج بقولنا (وال هني) :احملرم واملكروه؛ فلم يتبق إال املباح ،وهذا هو املطلوب.
 وخرج بقولنا (لذاته) :ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة ملأمور به ،أو هني لكونه وسيلة ملنهي عنه.
مثال :شراء املاء للتربد به يف الصيف مباح ،أما لو دخل وقت الصالة وال يوجد ماء؛ فهنا شراء املاء يكون
واجبًا ،ال لذاته ،ولكن ألنه وسيلة إىل شيء واجب وهو الوضوء ،وهكذا.
 .٢9ما الذي يترتب على فعل المباح أو تركه؟
ال يرتتب على ذلك ثواب وال عقاب.

 .١٠هل للمباح تسمية أخرى؟
نعم ،يسمى احلالل واجلائز.

 .١٢هل يمكن أن يثاب المرء على المباح؟
لتقوي على طاعة اهلل ملا فيه من املقويات ،أو
نعم؛ لو نوى به شيئًا حيبه اهلل ،كالذي يأكل الربتقال وينوي به ا ّ
ملبسا معينًا يقصد به التزين يف املسجد ،وسرت عورته ،وإظهار نعمة اهلل عليه.
كالذي يشرتي ً

 .١١عرف األحكام الوضعية.

ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت ،أو انتفاء ،أو نفوذ ،أو إلغاء؛ أي :ما جعله الشارع عالمة لثبوت حكم أو
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انتفاء -عدم ثبوته -هذا احلكم ،أو نفوذ احلكم أو إلغائه.

مثال :فقد جعل الشارع القرابة سببًا للمرياث ،فالقرابة هنا عالمة على ثبوت املرياث ،وكذلك اختالف الدين
عالمة على انتفاء املرياث ،فلو أن األب قبل أن ميوت ارتد عن دين اإلسالم -والعياذ باهلل-؛ فال يرث االبن منه
الختالف الدين ،إذن اختالف الدين عالمة على انتفاء املرياث ،فأصبحت اآلن القرابة أمارة وعالمة على
الثبوت ،واختالف الدين أمارة وعالمة على االنتفاء ،وهذه هي األحكام الوضعية.
وأما ما جعله الشارع عالمة على النفوذ أو اإللغاء:
مثال ذلك :البيع الصحيح الذي اكتملت شروطه عالمة على النفوذ ،فيصح ما يرتتب عليه؛ أي يصح ما يرتتب
على البيع ،مثل :انتقال امللكية للمشرتي ،وحق املشرتي أن يبيع السلعة أو يهبها ،وغري ذلك مما يرتتب على
البيع.
والبيع الفاسد الذي اختلت شروطه عالمة على أنه ملغي؛ أي :ال حيق لكال الطرفني شيئًا؛ ألن البيع مل يتم،
فالبيع الصحيح عالمة على النفوذ ،والبيع الفاسد عالمة على اإللغاء.
 .١4اذكر بعض أقسام األحكام الوضعية.

مثل :الصحة ،والفساد ،والسبب ،والشرط ،واملانع.

واصطالحا ،مع ذكر أمثلة موضحة.
 .١1عرف الصحة لغة
ً

الصحيح لغة :السليم من املرض.
اصطالحا :ما ترتبت آثار فعله عليه ،عبادة كان أم ع ْق ًدا.
و
ً
فالصحيح من العبادات :ما برئت به الذمة وسقط به الطلب ،والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده.
ومعىن ذلك :إذا وقعت العبادة أو املعاملة صحيحة ،يرتتب وينتج عن ذلك ما جعله َورتـبَه الشرع على صحة
املعاملة أو العبادة.
فعلى سبيل املثال :إذا وقعت العبادة صحيحة كالصالة؛ ال تكون صحيحة إال بتمام شروطها (من استقبال
القبلة ،الوضوء ،سرت العورة ،).... ،وبانتفاء موانعها (مثل أن يتطوع بنفل مطلق يف وقت النهي عن الصالة،
فهذا مانع من صحة الصالة) ،فإذا متت الشروط وانتفت املوانع تقع الصالة صحيحة ،ويرتتب على ذلك أن تربأ
وّف ما
ذمة املكلف ،فاملكلف مطلوب منه الصالة ،وإن مل يفعلها فهو آمث ،فلما وقعت العبادة صحيحة فقد ّ
طلبه الشارع منه وبرئت ذمته ،وكذلك عندما يصوم املكلف يوم االثنني ،ويقع الصيام صحيحا ،فقد سقط
الطلب؛ ألن الشرع طلب منه صيام يوم االثنني على سبيل النفل ،فالفرق بني براءة الذمة وسقوط الطلب :أن
األول للواجبات ،والثاين للنوافل.
صحيحا إال إذا توافرت شروطه (مثل أن يبيع ما
ومثال صحة املعاملة( :أي إذا وقعت صحيحة) كالبيع ال يكون
ً
ميلك ،وأن يكون جائز التصرف ،وأن خيلو من الغرر ،والغش ،والتدليس ،وما إىل ذلك من الشروط) ،وكذلك ال
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بد أن تنتفي املوانع؛ فال يبيع من تلزمه اجلمعة شيئًا بعد ندائها الثاين على وجه ال يباح؛ فقد هنى اهلل عن البيع
صحيحا ،وترتتب
بعد األذان الذي خيطب بعده اخلطيب مباشرة ،فإذا َمتت الشروط وانتفت املوانع؛ يقع البيع
ً
آثاره عليه ،فينتقل املِْلك من البائع إىل املشرتي ،وكذلك حيق للمشرتي أن يبيع السلعة مرة أخرى أو يهبها ،وما

إىل ذلك.

واصطالحا ،مع ذكر بعض األمثلة الموضحة.
 .١5عرف الفاسد لغة
ً

وخسرا.
ضياعا
الفاسد لغة :الذاهب ً
ً
عقدا.
اصطالحا :ما ال ترتتب آثار فعله عليه ،عبادة كان أم ً
ً
فالفاسد من العبادات :ما ال تربأ به الذمة وال يسقط به الطلب ،والفاسد من العقود :ما ال ترتتب آثاره عليه،
ٍ
حينئذ ال يرتتب شيء
ومعىن هذا أن الفاسد عكس الصحيح ،وأن العبادة أو املعاملة إذا وقعت فاسدة؛ فإنه
عليها؛ ألن العبادة أو املعاملة صارت فاسدة.
ٍ
حينئذ تصبح الصالة فاسدة ،وعليه :مل تربأ ذمة
مثال)؛
فالصالة إذا مل يـُ ْف َعل شرط من شروطها (مل يتوضأ ً
مانعا (كالذي
املكلف ،وال يسقط طلب الشارع منه بأداء هذه الصالة؛ ألنه يعترب مل يصلها ،وكذلك لو ارتكب ً
يصلي النفل املطلق يف وقت النهي) فتقع صالته فاسدة؛ ألن الشرع منع ذلك.
مانعا
كذلك املعاملة؛ فلو باع بيعة فاسدة ،ترك شرطًا من شروط البيع (كالذي يبيع ما ال ميلك) أو أنه ارتكب ً
(كالذي يبيع بعد األذان الثاين يوم اجلمعة)؛ فهذه املعاملة تصبح فاسدة ،فال يرتتب أي أثر عليها ،فال حيق
للمشرتي ملكية السلعة ،وال حيق له أن يبيعها أو يهبها ،وال حيق للبائع الثمن.
 .١6هل يجوز إيقاع المعاملة أو العبادة الفاسدة؟

ال جيوز تصحيح املعاملة أو العبادة الفاسدة اليت يرتك شرطها أو يرتكب مانع هلا ،فلو فعل ذلك يأمث ،وتكون
العبادة أو املعاملة فاسدة.
 .١٠هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟

نعم مبعىن واحد إال يف موضعني:
1
فاسدا ،والذي يرتد عن اإلسالم
املوضع األول :يف اإلحرام؛ فالذي جيامع أهله قبل التحلل األول يكون حجه ً

باطال.
يكون حجه ً
املوضع الثاين :يف النكاح؛ فالنكاح الفاسد :الذي اختلف العلماء على فساده مثل النكاح بال ويل ،٨أما النكاح
الباطل :الذي اجتمع العلماء على فساده كنكاح املعت ّدة (أي املرأة اليت يف عدهتا من طالق أو وفاة زوجها) ،فإن
تزوجت يف العدة فاإلمجاع على بطالن النكاح.٤
 1التحلل األول يكون بعد رمي اجلمار ،والذبح ،واحللق أو التقصري ،وفيه ترفع حمظورات اإلحرام إال الوطء (اجلماع) ،مث بعد الطواف والسعي يكون التحلل الثاين (األكرب) وفيه ترفع حمظورات اإلحرام كلها.
 2فال جيوز للمرأة أن تتزوج بال ويل ،ولكن قال بعض أهل العلم باجلواز.
3
صحيحا.
جديدا
فاسدا أو وقع ً
عقدا ً
باطال فيجب التفريق بني الزوجني ،ويعقدان ً
وسواء النكاح وقع ً
ً
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العلم
 .١8عرف العلم.
جازما؛ كإدراك أن الكل أكرب من اجلزء.
العلم :إدراك الشيء على ما هو عليه إدرا ًكا ً
ويسمى" :اجلهل البسيط" ،مثل أن يُسأل :مىت كانت
 فخرج بقولنا (إدراك الشيء) :عدم اإلدراك بالكليةّ ،
غزوة بدر؟ فيقول :ال أدري.
ويسمى "اجلهل املركب" ،مثل أن
 وخرج بقولنا (على ما هو عليه) :إدراكه على وجه خيالف ما هو عليهّ ،
يُسأل :مىت كانت غزوة بدر؟ فيقول :يف السنة الثالثة من اهلجرة.
جازما) :إدراك الشيء إدرا ًكا غري جازم ،حبيث حيتمل عنده أن يكون على غري الوجه
 وخرج بقولنا (إدرا ًكا ً
علما.
الذي أدركه ،فال يسمى ذلك ً
 .١9اذكر أقسام تعلُّق اإلدراك باألشياء.
علما
درجات اإلدراك بالنسبة لشيء معني خمتلفة ،فقد يكون اإلنسان مدرًكا إدرا ًكا قويا (أي يعلم هذا الشيء ً
جاهال به ،وقد يكون بني ذلك.
قويا) ،وقد يكون ً
فأقسام اإلدراك على حسب القوة (األقوى إىل األضعف):
جازما.
 )٢العلم :وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدرا ًكا ً
مثال :أن تعلم أن خالق الكون هو اهلل  ،فأنت متيقن من ذلك تيقنًا قويا.

 )١الظن :وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
شديدا ،وهو ذو خلق ٍ
عال ،وأنت يف حاجة إىل مال؛ فإنك تظن أنه سوف
أخا حتبه حبًا ً
مثال :لو أن لك ً
يعطيك هذا املال ،مع العلم أنه يوجد "ضد مرجوح" ،وهو قد ال يعطيك بسبب مانع عنده ،أو تَـغَُري قلبه ،وما
إىل ذلك.
 )4الشك :وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مسا ٍو.
مثال :يف يوم من أيام الشتاء ،تشك فيه هل سوف متطر السماء أم ال؟ فاالحتماالن واردان ،ال تستطيع أن
ترجح بينهما.

 )1الوهم :وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
مثال عن متسابقني أحدمها قوي ،وشاب ،وسريع ،وآخر أقل منه
مثال :كالذي يتوهم شيئًا غري حقيقي ،فيقول ً
كفاءة يف كل شيء :إن الثاين هو الذي سوف يسبق.
 )5اجلهل البسيط :وهو عدم اإلدراك بالكلية.
ِ
صاب الذهب؟ فيقول :ال أدري شيئًا.
مثال :تسأل
شخصا فتقول له :ما هو ن َ
ً
 )6اجلهل املركب :وهو إدراك الشيء على وجه خيالف ما هو عليه.
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ِ
صاب الذهب؟ فيقول لك :ال يوجد نصاب للذهب ،فهو فوق أنه
مثال :تسأل
شخصا فتقول له :ما هو ن َ
ً
صحيحا ،فجهله جهل مركب ،وعالجه عالج مركب.
جاهل باحلكم قد أدرك شيئًا ليس
ً
أوال أن تثبت له أن
إذن صاحب اجلهل البسيط عالجه أن تعلمه ما جهله ،أما صاحب اجلهل املركب عالجه ً
قوله خطأ (لو استطعت) ،مث تعلمه الصواب.
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الكالم
 .4٠لم ندرس هذا الباب في أصول الفقه مع أن دراسته تكون في كتب النحو؟
ذلك ألن األصويل ال بد وأن يعلم مدلول الكالم (مدلول اآليات واألحاديث) ،فكلمة (أقم) مثال :على
األصويل أن يعلم أن هذه الكلمة هبذه الصيغة هي "أمر" ،وقوله تعاىل :ﭽﮞﮟﮠﮡﭼ
[آل عمران]1٢١:؛ فـكلمة (ﮞ) :على األصويل أن يعلم أن مدلوهلا "العموم" ،وهكذا.
فترتتب على هذه املدلوالت أحكام ،ومن هنا نعلم أن ما يهم األصويل يف باب الكالم هو املدلول ،والنحوي
يهتم بذات الكلمة ،هذه مرفوعة ،وهذه منصوبة ،وهذه أدوات جتزم ،وأخرى تنصب ،وهكذا.
واصطالحا.
 .4٢عرف الكالم لغة
ً

الكالم لغة :اللفظ املوضوع ملعىن.
اصطالحا :اللفظ املفيد؛ مثل :اهلل ربنا ،وحممد نبينا.
و
ً

 .4١ما هو أقل ما يتألف منه الكالم؟
وأقل ما يتألف منه الكالم امسان؛ مثل :حممد رسول ،أو فعل واسم؛ مثل :قام حممد.
 .44عرف الكلمة وأنواعها.

الكلمة هي اللفظ املوضوع ملعىن مفرد؛ مثل :كتب ،جاء ،من.
وأنواع الكلمة:

مثال
 )٢االسم :ما دل على معىن يف نفسه من غري إشعار بزمن؛ مثل :حممد ،مدرسة ،مسجد؛ فكلمة مسجد ً
اسم دل على معىن ،وهو هذا البنيان الذي تقام فيه الصالة ،وال عالقة بالزمن هنا ،فال نقول إن كلمة (مسجد)
يف زمن ماضي أو مضارع.
واالسم ينقسم إلى ثالثة أقسام:

أ .ما يفيد العموم كاألمساء املوصولة؛ مثل :الذي ،اليت ،اللذان ،الذين ،فكلمة (الذين) تفيد العموم؛ ففي قوله
تعاىل:

ﭽﭑﭒﭓﭼ[البقرة]٣٨ :

كلمة (ﭒ) عامة يف كل مؤمن ،ال نستطيع أن نقول إهنا خاصة

بشخص معني أو أشخاص بلد معني.
(رجال) نكرة ،واجلملة
رجال" فكلمة ً
ب .ما يفيد اإلطالق كالنكرة يف سياق اإلثبات؛ كما يف قولك" :أكرم ً
رجال.
مثبتة (ليست منفية)؛ فأي رجل تكرمه يصدق عليك أنك أكرمت ً
ملحوظة :يوجد فرق بني القسم األول والثاين (العموم واإلطالق) ،ويظهر ذلك يف هذين املثالني ،فلو أننا يف
فصل وقلت لك" :أكرم الرجال" فهذا عموم ،جيب عليك أن تكرم كل رجل يف الفصل ،ويسمى ذلك بـ(العموم
الشمويل) أي مشل كل أفراده (كل الرجال).
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احدا من الرجال الذين يف الفصل قد
رجال" فهذا إطالق ،مبعىن أنك لو أكرمت ً
أما لو قلت لك" :أكرم ً
رجال و ً
امتثلت لألمر ،وهذا يسمى بـ(العموم البديل) يعين إكرامك يكون ألي رجل من هؤالء الرجال.
مبعني.
ج .ما يفيد اخلصوص كاألعالم؛ مثل :حممد ،فاطمة؛ أي :االسم خاص ّ

 )١والفعل :ما دل على معىن يف نفسه ،وأشعر هبيئته بأحد األزمنة الثالثة.
مثال( :يصلي) فدل على معىن الصالة ،ونالحظ أن الفعل يدل على زمن معني ،هنا يف املضارع (احلال).
وينقسم إلى ثالثة أنواع:
أٍ .
ماض مثل" :فَ ِه َم"؛ هذا يف الزمن املاضي.

ب .مضارع مثل" :يَـ ْف َه ُم"؛ هذا يف الزمن احلاضر (حاليًا).
ج .أمر مثل" :اِفْـ َه ْم"؛ هذا يف زمن املستقبل.

 )4واحلرف :ما دل على معىن يف غريه ،فاحلرف (يف) ال يدل على معىن إال إذا قرن بغريه ،فتقول" :يف الفصل".
ومن أمثلة الحروف:

أ .الواو :وتأيت عاطفة ،فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم ،وال تقتضي الرتتيب ،وال تنافيه إال بدليل.
مثال :قال تعاىل :ﭽﮅﮆﮇﮈﮉﮊﭼ [البقرة ]1١٢ :؛ فـ(الواو) بني كلميت (ﮆ ﮇ) أفادت
اشرتاك كل من الصفا واملروة يف احلكم الذي هو :أهنما من شعائر اهلل ،فمن شعائر العمرة واحلج السعي بينهما،
أوال على الصفا أم على املروة إال
وال تدل (الواو) على الرتتيب وال تنافيه ،أي ال نستطيع أن نقول إننا نسعى ً

بدليل آخر ،فالواو ال تكفي لذلك ،وقد ثبت يف السنة البدء بالصفا.

ب .الفاء :وتأيت عاطفة فتفيد اشرتاك املتعاطفني يف احلكم مع الرتتيب والتعقيب ،وتأيت سببية فتفيد التعليل.
مثال األول :قال تعاىل :ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﭼ [احلج]٣٤:؛ فالفاء
أوال
يف كلمة (ﯣ) دلت على أن األرض تبدأ يف أن تكون خمضرة بعد املطر ،وهذا يدل على الرتتيب (املطر ً
مث االخضرار) ،وكذلك يدل على التعقيب :أي مبجرد نزول املطر تبدأ األرض يف االخضرار.1
مثال الثاين (فاء السببية) :مثل قوله تعاىل :ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌﭼ[طه ، ]٢1 :فكلمة (ﮊ)
الفاء هنا سببية ،واملعىن :أن الغضب بسبب الطغيان.
ج .الالم اجلارة :أي اليت جتر االسم بعدها؛ وهلا ٍ
معان:
ّ
 منها التعليل؛ مثال" :كرهت العاصي ملعصيته"؛ أي بسبب معصيته.
 ومنها التمليك؛ مثال" :هذا اهلاتف حملمد"؛ أي ِملك حممد.
1
مثال يف قوله
التعقيب على حسب احلالة؛ ففي الصالة ً

عن اإلمام" :فإذا كبر فكبروا" فتكبري املأموم يكون مبجرد تكبري اإلمام ،وأما قولنا" :تزوجت فولدت" فالتعقيب هنا أي أهنا ولدت بعد تسعة أشهر؛

فالتعقيب خيتلف مع اختالف احلاالت.
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 ومنها اإلباحة؛ مثال" :لك أن تفعل كذا"؛ أي يباح أن تفعل.
د.

على اجلارة :أي اليت جتر االسم بعدها؛ وهلا ٍ
معان منها :الوجوب كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮﮯ
ّ

ﮰﭼ [آل عمران]٧٩ :؛ أي جيب عليهم احلج.

14

األمر
 .41عرف األمر.
قول يتضمن طلب الفعل على وجه االستعالء ،مثل :ﭽﮛﮜﭼ[البقرة]٣٤ :؛ أي :قول من كتاب اهلل أو
أمرا.
سنة الرسول يدل على الطلب؛ أي أن اهلل يطلب منك ً
و"على وجه االستعالء"؛ أي أن األمر يصدر من األعلى لألدىن.

 .45ما هي صيغ األمر؟
صيغ األمر أربع:

 )٢فعل األمر :ففي قوله تعاىل :ﭽﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ[العنكبوت ،]٣١ :الفعل ﭽﯚﭼ فعل أمر.
 )١اسم فعل األمر :والفرق بني فعل األمر واسم فعل األمر؛ أن الكلمة إن كانت تدل على طلب شيء وقبلت
العالمة (وهي نون التوكيد أو ياء املخاطبة)؛ دل ذلك على أهنا فعل أمر ،مثل( :اض ِربَن ،اضريب) ،وإن مل تقبل
(حي ،هلم).
وكانت تدل على طلب شيء؛ فهي اسم فعل أمر ،مثلّ :
 )4املصدر النائب عن فعل األمر :مثل قوله تعاىل :ﭽﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﭼ

[حممد:

 ،]٣كلمة

ب) ومعناها :اضربوا الرقاب.
(ﮆ) هذه مصدر َ
(ضَر َ

 )1املضارع املقرون بالم األمر :مثل قوله تعاىل :ﭽﯡﯢﯣﭼ[الفتح ،]٧ :وكما تقول لولدك( :لِتأخذ

هذا الكتاب).

 .46هل يستفاد طلب الفعل من غير صيغة األمر؟
نعم ،عندما يذكر الشارع أن هذا الفعل فريضة ،فإذن هو فعل يطلبه الشارع كقوله تعاىل :ﭽﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ [التوبة ]٣٦ :عندما كان يتكلم عن مصادر الزكاة ،أو يقول( :ﭦ) مبعىن
ض :ﭽﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭼ [البقرة ،]1٢٤:أو يذكر أن هذا الفعل واجب كقوله
فُ ِر َ
"الْغُسل ي وم ال ِ ِ
ب َعلَى ُك ِّل ُم ْحتَلِم" ،١ ٢أو يذكر الشرع أنه مندوب ،أو طاعة ،أو ميدح فاعله ،أو
ْ ُ َْ َ ُ
ْج ُم َعة َواج ٌ
يذم تاركه ،فكل هذا يدل على أن الشارع يطلب هذا الفعل.
:

 .4٠ما الفرق بين أمر الشارع عن طريق صيغ األمر أو عن طريق آخر؟

ال فرق؛ فاألمر يستفاد إما بالصيغة أو هبيئة الكلمة مثل (فرض ،واجب.)...... ،

1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٨٣٤ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)١٤٣
 2ما ال يصرفه صارف ،وقد قال اجلمهور بسنية غسل اجلمعة.
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 .48ما الذي تقتضيه (تتطلبه) صيغة األمر؟ وما دليل ذلك؟
فورا؛ وهلذا
صيغة األمر عند اإلطالق (أي يكون األمر بال قيد) تدل على وجوب املأمور به ،واملبادرة بفعله ً

نقول :إن األمر املطلق يقتضي الوجوب والفورية ،ومثال ذلك قوله تعاىل :ﭽﮛﮜﭼ [البقرة ]٣٤ :فكلمة
(ﮛ) هي صيغة أمر ،واألمر هنا مطلق؛ أي :مل يقل سبحانه "وأقيموا الصالة إن استطعتم" ،أو "أقيموا
الصالة ملدة معينة" ،أو "أقيموا الصالة يف الوقت الذي تريدون"؛ فاألمر املطلق يقتضي الوجوب والفورية ،أي:
تفعله مبجرد أن تستطيع ،فلو أنك قلت لولدك( :قم) فمن البديهي أنك تغضب إذا مل يقم ،وكذلك من
مسرعا ،وإال يكون قد خالف األمر.
البديهي أن يقوم ً
والدليل على أن األمر املطلق يقتضي الوجوب قوله تعاىل :ﭽﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕﮖ ﮗ ﮘﭼ[النور ،]٣٤ :فلو أن األمر ال يقتضي الوجوب (أي أنك تفعله أو ال) ما ح ّذر اهلل عباده
من الفتنة والعذاب.
بالنحر واحللق يوم احلديبية،
والدليل على أن األمر املطلق يقتضي الفورية؛ أن النيب ملا أمر الصحابة
يشا ،فتأخروا عن أمره ،فغضب ؛ ألهنم تأخروا عن أمره ،ولو كان
والصحابة
كانوا يريدون أن حياربوا قر ً
األمر يقتضي الرتاخي ما غضب .1
 .49متى يخرج األمر من الوجوب إلى غير ذلك؟

قلنا :إن األمر املطلق يقتضي الوجوب ،وقد يُقيد األمر إما يف نفس اآلية ،أو احلديث ،أو من دليل آخر ،فيخرج
األمر من الوجوب إىل:
 )٢الندب (السنة ،املستحب) :كما يف قوله تعاىل :ﭽﯨﯩﯪﭼ [البقرة ،]٨٢٨:فمقتضى األمر هنا
الوجوب؛ أي جيب على كل بائع ومش ٍرت أن يشهد اثنني من املسلمني ،ولكن خرج األمر من الوجوب إىل
فرسا من أعرايب ومل يُشهد ،٨فَِف ْع ُل النيب دل على أن األمر انصرف من الوجوب
الندب؛ ألن النيب اشرتى ً
إىل الندب.
 )١اإلباحة :لَما هنى اهلل

الْ ُمح ِرم أن يصطاد حال إحرامه ،فقال:

ﭽﮘﮙﮚ ﮛﮜﭼ [املائدة]1 :؛

ّبني بعد ذلك أن الذي انتهى من نسكه وإحرامه له أن يصطاد ،فقال :ﭽﯝﯞ ﯟﭼ [املائدة،]٨ :
فاألمر هنا لإلباحة ،وليس املفهوم أن كل ُحم ِرم أهنى نسكه جيب عليه الصيد.
وهلذا قال العلماء" :األمر بعد احلظر حكمه كما كان قبل احلظر" فحكم الصيد قبل احلظر اإلباحة ،مث حرمه اهلل
أثناء اإلحرام ،وبعد التحلل من اإلحرام رجع حكمه كما كان قبل اإلحرام ،وهو اإلباحة.

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٩٤٩ومسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٤٦٣
 2صححه األلباين يف صحيح أيب داود رمحه اهلل (.)٤٣٦٩
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كذلك قد خيرج األمر من الوجوب إىل اإلباحة عندما يكون األمر جوابًا ملا يتوهم أنه حمظور؛ ففي احلج قَد َم
أفعال احلج بعضها على بعض ،ومل يرتبوها كما فعل النيب  ،فظنوا أهنم أخطؤوا ،فلما
بعض الصحابة
سأل أحدهم النيب

ج" ،1فَ َدل ذلك على اإلباحة.
قال له" :افْ َع ْل َوَال َح َر َ

 )4التهديد :قد خيرج األمر من الوجوب إىل التهديد بقرينة كما يف قوله تعاىل :ﭽﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﭼ [الكهف ،]٨٧ :فاألمر هنا (ﭼ) ليس للوجوب ،لوجود قرينة يف نفس اآلية
ﭽﭾﭿ ﮀﭼ؛ فَ َدل ذلك على أن الذي يكفر سوف يُع ّذب ،وهذا يدل على أن قوله تعاىل:

ﭽﭼﭼ ليس الغرض منه األمر ،بل التهديد ،مثل قولك البنك" :لو شئت العب واترك املذاكرة ،وسوف
أضربك" فقول األب" :العب" يدل على التهديد.

 .1٠هل األمر يمكن أن يخرج عن الفورية إلى التراخي؟
معىن الرتاخي :هو تأخري الفعل املأمور به عن زمن األمر بعض الشيء.
األصل أن األمر املطلق يقتضي الفورية إال عند وجود قرينة من آية ،أو حديث ،أو غريمها خترجه إىل الرتاخي،
َستَ ِطيع أَ ْن أَق ِ
ْضيَهُ َحتَّى يَ ْد ُخ َل
كما يف قول أمنا عائشة
" :إِ ْن َكا َن لَيَ ُكو ُن َعلَ َّي َّ
الص ْو ُم فِي َرَم َ
ضا َن ،فَ َما أ ْ ُ
َش ْعبا ُنَ ،كا َن ذَلِ َ ِ ِ
ان ر ُس ِ
ول اللَّ ِه " ،١فقضاء رمضان مأمور به ،واألصل أن يكون على الفور؛ أي أن
َ
ك ل َم َك َ
تقضي مباشرة بعد انتهاء رمضان ،فلما كانت أ ُمنا عائشة تؤخر إىل شعبان ،وأقرها النيب
أمنا عائشة
على ذلك؛ دل على أن هذه املسألة خرجت من الفورية إىل الرتاخي.
 .1٢ما معنى قول األصوليين" :ما ال يتم المأمور إال به فهو مأمور"؟

مأمورا به ،فإن كان املأمور به واجبًا؛ كان ذلك الشيء
إذا توقف فعل املأمور به على شيء؛ كان ذلك الشيء ً
واجبًا ،وإن كان املأمور به مندوبًا؛ كان ذلك الشيء مندوبًا.
مثال الواجب :سرت العورة ،فإذا توقف سرت العورة على شراء ثوب؛ كان ذلك الشراء واجبًا.
ومثال املندوب :التطيب للجمعة ،فإذا توقف التطيب للجمعة على شراء طيب؛ كان ذلك الشراء مندوبًا.
وهذه القاعدة يف ضمن قاعدة أعم منها ،وهي" :الوسائل هلا أحكام املقاصد" ،فوسائل املأمورات مأمور هبا،
ووسائل املنهيات منهي عنها.

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٤٨ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٢٣٩
 2أصله رواه مسلم يف صحيحه (.)٩٤٨
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النهي
 .1١عرف النهي.
النهي :قول يتضمن طلب الكف ،على وجه االستعالء ،بصيغة خمصوصة ،هي :املضارع املقرون بال الناهية ،مثل
قوله تعاىل :ﭽﮊﮋﮌ ﭼ [اإلسراء.]٤٨ :
 فخرج بقولنا (قول) :اإلشارة ،فلو أشار بعدم فعل معني؛ ال يسمى هنيًا يف االصطالح.
 وخرج بقولنا (طلب الكف) :األمر؛ ألن األمر طلب فعل.

 وخرج بقولنا (على وجه االستعالء) :االلتماس ،والدعاء ،وغري ذلك ،فعندما تقول :ﭽﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﭼ [البقرة ،]٨٢٣ :فهذا اخلطاب من األدين (العبد) إىل األعلى (الرب) ،فهذه ليست صيغة هني
بل صيغة دعاء.
 وخرج بقولنا (بصيغة خمصوصة ،هي :املضارع املقرون بال الناهية) :ما دل على طلب الكف بصيغة األمر؛
ك" ،1أي :اترك الذي جتد فيه ريبة (شك) إىل األمر املتيقن منه،
ففي قوله َ " :د ْ
ك إِلَى َما َال يَ ِريبُ َ
ع َما يَ ِريبُ َ

ع) (أي اترك) ليست صيغة هني ،بل هي صيغة أمر.
فكلمة ( َد ْ
 .14هل يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي؟

نعم؛ مثل أن يوصف الفعل بالتحرمي ،أو احلظر ،أو القبح ،أو يذم فاعله ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﭑﭒ
ﭓﭼ[املائدة ،]٤ :فهنا هني عن أكل امليتة ،ال بصيغة النهي ،ولكن بوصف الفعل (األكل) بالتحرمي.
وكذلك يف قوله تعاىل :ﭽﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﭼ [النحل ،]11٣ :فذم هؤالء بعدم الفالح يدل
على النهي عن الكذب.

 .11ما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ مع ذكر األدلة على ما تقول؟
صيغة النهي تقتضي حترمي املنهي عنه وفساده ،والدليل على التحرمي قوله تعاىل :ﭽﮠﮡﮢﮣ

ﮤﮥﮦﮧﭼ [احلشر ،]٩ :فاألمر يف اآلية يف قوله (ﮧ) يدل على وجوب االنتهاء ،ومعىن ذلك :لو مل
ينته؛ فهو آمث.

ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرنَا فَ ُه َو َردٌّ"١؛ أي :أمر
ومن األدلة على أن النهي يقتضي الفساد قوله َ " :م ْن َعم َل َع َم ًال لَْي َ
مردود وفاسد ،ومما ال شك فيه أن ما هني عنه الشارع ليس عليه أمر الشرع؛ فهو مردود وفاسد.

 1أخرجه الرتمذي رمحه اهلل يف سننه ( ،)٨١1٢وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع (.)٤٤٩٩
2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٩1٢
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 .15متى نحكم ببطالن العبادة أو المعاملة إذا ارتكب المنهي عنه؟

عائدا إىل ذات املنهي عنه؛ فتكون العبادة أو املعاملة باطلة.
 حنكم بذلك إذا كان النهي ً

فقد هنى الشرع عن الصيام يوم العيدين ،فالنهي هنا عائد على ذات املنهي عنه (الصيام يوم العيدين) ،فيكون
الصوم يوم العيدين باطال ،فال جيوز.
فاسدا؛ ألن النهي عاد على
وكذلك هنى الشرع عن البيع بعد نداء اجلمعة الثاين ممن تلزمه اجلمعة ،فيكون البيع ً
ذات املنهي عنه (البيع بعد النداء الثاين).
باطال.
عائدا إىل أمر خارج ال يتعلق بذات املنهي عنه؛ فال يكون ً
 أما إذا كان النهي ً
مثال :هنى الشرع عن لبس احلرير ،فالصالة بثوب احلرير صحيحة؛ ألن النهي عائد على لبس ثوب احلرير ،وليس
عائدا على لبس ثوب احلرير يف الصالة ،فتكون الصالة صحيحة ولبس احلرير حرام.
ً
كذلك الذي توضأ مباء مغصوب ،يكون الفعل حر ًاما ،أما الوضوء فهو صحيح؛ ألن النهي مل يعد على ذات
خاصا بالوضوء ،فالنهي عائد على أمر خارج ،وهو اغتصاب
الفعل ،أي النهي عام يف اغتصاب املاء ،وليس ً
املاء ،وليس عائدا على ذات املنهي عنه؛ أي مل يقل الشرع ال تتوضأ مباء مغصوب ،ولكن قال :ال تغصب املاء.
 .16متى يخرج النهي عن التحريم ؟
خيرج النهي عن التحرمي عند وجود قرينة ،ومن ذلك:

 )٢خيرج من التحرمي إىل الكراهة :مثال قوله ِ َ :
ول" ٢فهذا النهي
َح ُد ُك ْم ذَ َك َرهُ بِيَ ِمينِ ِه َو ُه َو يَبُ ُ
"ال يُ ْمس َك َّن أ َ
يقتضي التحرمي ،أي حيرم على املكلف أن ميس ذكره حال تبوله ،ولكن خرج النهي من التحرمي إىل الكراهة،
وذلك كما قال مجهور أهل العلم :إن الذكر جزء من اإلنسان ،فاحلكمة من النهي تنزيه اليمني ،أي أن اإلنسان
إذا مس ذكره وهو يبول فقد مس جزءا (من بدنه) وهذا ليس حر ًاما ،ولكن ينبغي أن ينزه اليمني حىت ال تصاب
بالبول ،وهبذا ينتقل احلكم من التحرمي إىل الكراهة.
ول :اللَّه َّم أ ِ
ِ
َعنِّي َعلَى ِذ ْك ِر َك
 )١اإلرشاد :مثل قوله ملعاذ
ص َالة تَ ُق ُ
ُ
َ " :ال تَ َد َع َّن في ُدبُ ِر ُك ِّل َ
ِ
ك" ،٨فقوله َ ( :ال تَ َد َع َّن) هذا النهي األصل فيه القاعدة اليت تقول" :النهي يقتضي
ادتِ َ
َو ُش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن عبَ َ
التحرمي" ،ولكن كان هذا من النيب ملعاذ على سبيل التعليم واإلرشاد ،فانتقل النهي من التحرمي إىل اإلرشاد.

1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1١٣ورواه مسلم يف صحيحه (.)٨٣٩
 2صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح أيب داود رمحه اهلل (.)1١٨٨
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الداخل في الخطاب
 .1٠من الذي يدخل في الخطاب باألمر والنهي؟
هذا اخلطاب (األحكام الشرعية) موجه فقط للمكلف ،وهو البالغ العاقل ،فال يلزم الصغري إال على سبيل
التدريب ،وال يُلزم به غري العاقل.
 .18هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟

نعم ،1جتب الزكاة واحلقوق املالية يف مال الصغري واجملنون؛ ذلك ألن هذه احلقوق منظور فيها إىل السبب ،ال إىل
الفاعل؛ أي جتب هذه احلقوق مبجرد وجود املال ،فال يُنظر إىل صاحب املال :هل هو صغري أم كبري ،جمنون أم
عاقل.
 .19هل هذه التكاليف خاصة بالمسلمين فقط؟

ال ،بل كذلك الكفار ،يقول تعاىل :ﭽﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡ ﰢ ﰣ ﰤ
ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭﰮﰯﰰ ﰱ ﰲﰳﭑﭒﭓﭔﭼ
[املدثر ،]٣٢ – ٣٨ :ومعىن ذلك :أن من األسباب اليت من أجلها يعذبون :تركهم للصالة؛ إذن فالكفار مطالبون بفروع
الشريعة (أي بالصالة والصيام واحلج .).....

 1واملسألة خالفية بني الفقهاء.
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موانع التكليف
 .5٠ما معنى قوله (موانع التكليف)؟ واذكر بعض هذه الموانع.
مثال ،فلو نسي
املقصود بقوله (موانع التكليف) :أي األمور اليت ترفع التكليف عن املكلف ،مثل النسيان ً
حمرما ،ولكن بضوابط سوف تُذكر إن
املكلف ،ففعل فعال حمرما؛ فإنه ال يؤاخذ على فعله إن كان هذا الفعل ً
شاء اهلل ،ومن هذه املوانع :اجلهل ،والنسيان ،واإلكراه.
 .5٢عرف كل ما يأتي( :الجهل -النسيان -اإلكراه).

 اجلهل :عدم العلم (أي ال يعلم احلكم).

 النسيان :ذهول القلب عن شيء معلوم.

 اإلكراه :إلزام الشخص مبا ال يريد.
محرما أو تركه واجبًا؟
 .5١ما الذي يلزم الجاهل ،والناسي ،والمكره عند فعله ً
حمرما؛ فال إمث عليه وعبادته
 أوال فعل احملرم :بالنسبة للمكلف سواء كان ً
جاهال ،أو ناسيًا ،أو ً
مكرها؛ لو فعل ً
صحيحة.
صائما ،وهو قريب عهد باإلسالم ،وجيهل أن إتيان امرأته حمرم عليه يف الصيام ويفسده ،أو أكل أو
فلو أنه كان ً
شرب ناسيًا ،أو أُكره على ذلك؛ ففي مجيع هذه احلاالت ال إمث عليه وصيامه صحيح؛ فيتمه ،وال شيء عليه.
 ثانيا ترك الواجب :أما لو ترك واجبًا يف حالة اجلهل ،أو النسيان ،أو اإلكراه؛ فال إمث عليه ،ولكن عليه اإلتيان
هبذا الواجب.
جاهال أن قراءة الفاحتة ركن ،أو نسي ومل يصل الركعة الرابعة من الظهر ،أو أُكره على ترك الوضوء قبل
فإذا كان ً
الصالة؛ ففي مجيع هذه احلاالت ال إمث عليه ،وجتب عليه إعادة الصالة اليت ترك فيها الفاحتة ،وأن يأيت بالركعة
الرابعة اليت تركها ،وأن يتوضأ ويعيد الصالة اليت صالها بدون وضوء.
 .54هل هذه الموانع بالكيفية التي ذكرت متساوية سواء في حق اهلل أو في حق المخلوق؟

هذه املوانع مقبولة بالكيفية اليت ذكرت عندما تكون يف حق اهلل؛ ألن حق اهلل مبين على العفو والرمحة ،أما يف
ض ِمنَه ،فال بد أن يعطي
حقوق املخلوقني ،فال متنع من ضمان ما جيب ضمانه ،فلو نسي وأكل طعام غريه؛ َ
صاحب الطعام بدله أو قيمته ،كذلك لو أخطأ بدون قصد وأتلف شيئًا؛ فعليه ضمان هذا الشيء الذي أتلفه.

21

العام
واصطالحا.
 .51عرف العام لغة
ً

العام لغة :الشامل.
اصطالحا :اللفظ املستغرق جلميع أفراده بال حصر.
و
ً
عاما؛ ألهنا ال
 فخرج بقولنا (املستغرق جلميع أفراده) :ما ال يتناول إال و ً
احدا َ
كالعلَم ،فكلمة "حممد" ليست ً
احدا فقط هو حممد.
تتناول إال و ً
وخرج :النكرة يف سياق اإلثبات ،كما يف قوله تعاىل:ﭽﮈﮉﭼ

[اجملادلة]٤:

فـ"ﮉ" هنا ال تدل على

ي رقبة.
العموم؛ ألنه ليس املعىن حترير كل الرقاب ،بل املعىن حترير رقبة غري معينة ،أ ُ

 وخرج بقولنا (بال حصر) :ما يتناول مجيع أفراده مع احلصر ،كأمساء العدد :مائة ،وألف ،وحنومها.
عاما؛ ألن اإلطعام حمصور يف ألف وليس أكثر،
معىن ذلك أين عندما أقول لك "أطعم ألف رج ٍل" فهذا ليس ً
بدليل أنه لو جاء رجل فوق األلف كان من حقك أال تطعمه ،ولكن عندما أقول لك "أطعم كل الرجال" فليس
حمصورا بعدد معني ،بل يشمل اإلطعام مجيع أفراد العام (مجيع الرجال) وإن كانوا أقل من ألف.
هذا
ً

مثال العام يف القرآن :ﭽﮊﮋ ﮌ ﮍﭼ [االنفطار ]1٤ :فكلمة (ﮋ) لفظ استغرق (مشل) مجيع أفراده ،أي
مجيع األبرار بال حصر ،مل نقل (مخسمائة -أل ًفا) بل كلهم.

 .55اذكر صيغ العموم.

صيغ العموم سبع:
 .1ما دل على العموم مبادته :أي ما دل على العموم بنفس الكلمة ،مثل( :كل ،مجيع ،كافة ،قاطبة ،عامة)،
فكل كلمة من هذه الكلمات تدل على العموم.
فكلمة "مجيع" تعم كل األفراد ،وعلمنا ذلك من مادة الكلمة ،أي من حروفها (ج ،م ،ي ،ع) ،وليس من أمر
خارج ،ومثاله :ﭽﰌﰍﰎﰏﰐﭼ [القمر ]٣٧ :فلفظ "ﰍ" مشل كل األشياء ،فخلق اهلل يشمل كل شيء.
(من ،أين) ،كقوله تعاىل:ﭽﰎﰏﰐﰑﭼ
 .٨أمساء الشرط :مثلَ :
"من" مشلت كل األفراد ،ومل
أي أحد يعمل ً
عمال صاحلًا؛ يستفيد به ،فأداة الشرط َ
دلت على العمومْ ،
أيّ :
تشمل جمموعة معينة.
 .٤أمساء االستفهام :مثل( :ماذا ،أين ،من ).... ،تفيد العموم ،أما حروف االستفهام مثل( :اهلمزة ،هل) فال
تفيد العموم.
ووجه أن أمساء االستفهام تفيد العموم؛ لو قلت" :من يعرف قارة آسيا؟" ،فاإلجابة :ممكن أن يكون واحد فقط
[فصلت]٣٣ :
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فأداة الشرط "ﰎ"

يعرفها ،أو اثنان ،أو عشرون ،أو مليون ،فهذا وجه داللة اسم االستفهام على العموم ،ويف قوله تعاىل :ﭽﯟ
ﯠﭼ [التكوير]٨٣ :؛ أي :عيّنوا أي مكان تذهبون إليه ،هذا عام يف كل األماكن.

 .٣األمساء املوصولة :مثل( :الذي ،اليت ،اللذان ،الذين) ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤﭥﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ [الزمر ]٤٤ :فأي أحد فيه هذه الصفة ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ فهو من
املتقني ،ويدل على أن األمساء املوصولة للعموم أن اهلل

قال :ﭽﭩ ﭪﭫﭼ مع أن أول اآلية

(ﭣ).
 .١النكرة يف سياق النفي ،أو النهي ،أو الشرط ،أو االستفهام اإلنكاري:
 النكرة يف سياق النفي؛ مثل قوله تعاىل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [آل عمران]٣٨ :؛ فكلمة "ﭙ" نكرة يف سياق
النفي " َما" ،فكلمة " ﭙ" هنا يراد هبا العموم ،أي ال يوجد أي إله (على زعمهم الباطل أن معبوداهتم آهلة) إال

اهلل

.

 والنكرة يف سياق النهي؛ مثل قوله تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [النساء]٤٣ :؛ فكلمة
"ﮜ" نكرة يف سياق النهي "ﮙﮚ" فتعم ،فكلمة "ﮜ" هنا عام ،ومعىن اآلية :أي ال تشركوا مع
اهلل أي أحد نبيا ،أو ملكا ،أو إنسانا ،أو صنما. ... ،
 النكرة يف سياق الشرط مثل قوله تعاىل :ﭽﰂﰃﰄﰅﰆﭼ

[األحزاب:

]١٣؛ فأداة الشرط (ﰂ)

و(ﰄ) نكرة ،فتكون (ﰄ) هنا عام ،ومعىن اآلية :إن تظهروا أي شيء من عمل ،أو قول ،أو إشارة ،أو
...؛ فاهلل يعلمه.
 نكرة يف سياق االستفهام االستنكاري ،فاالستفهام االستنكاري مبنزلة النفي ،مثل قوله تعاىل :ﭽﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭼ [القصص ،]٩1 :فهنا االستفهام يف "ﭜ" استنكاري ،والنكرة هنا يف لفظ "ﭝ"؛ أي :ال
يوجد أي إله (من معبوداتكم) يأتيكم بضياء.
جمموعا :ففي قوله تعاىل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ
مفردا كان أم
املعرف باإلضافة ً
ً
ّ .٣

[املائدة]٩ :

"ﮓ" معرفة باإلضافة ،أضيفت إىل " ﮔ" ،واملعىن :اذكروا أي نعمة (الصحة ،املال ،الدواب ،البيوت،
الزوجة ،العقل.).... ،
وكذلك لو كانت جمموعة كما يف قوله تعاىل :ﭽﭱﭲﭳ ﭼ [األعراف ]٣٧ :أي نعم اهلل.
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 .٩املعرف بـ(أل) االستغراقية مفردا كان أم جمموعا( :أل) تأيت بثالثة ٍ
معان:
ً
ً

أ(.أل) للعهد :أي شيء معهود مذكور أو معروف ،كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﭼ [املزمل]1٣-1١ :؛ فكلمة " ﯟ" هنا ال نقول هو أي رسول ،بل حنن نعلم أن الذي أرسل إىل
فرعون هو سيدنا موسي ،و(أل) يف كلمة الرسول للعهد.

ب( .أل) لبيان اجلنس :مثال (الرجال خير من النساء) فـ(أل) هنا اليت يف الرجال لبيان اجلنس ،وهو :الرجال،
وكذلك (أل) اليت يف النساء لبيان اجلنس وهو النساء.
وال تدل (أل) هنا على لعموم؛ بدليل أنه يوجد من النساء من هن أفضل من ألف رجل ،ولكن املراد هنا أن
جنس الرجال أفضل ،أي جمموع الرجال أفضل من جمموع النساء ،يقول تعاىل :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﭼ

[البقرة:

.]٨٨٢
ج( .أل) االستغراقية :وهي اليت تفيد العموم ،وهي اليت تستغرق كل أفرادها ،وعالمتها أنك لو وضعت مكاهنا
"كل" قامت بنفس املعىن.
مثال :ﭽﭥﭦﭧ ﭼ [النساء ]٨٢ :أي ُخلِق كل إنسان ضعي ًفا ،فكل إنسان ضعيف.
 .56هل يجب العمل بالعام؟

جيب العمل بعموم اللفظ العام حىت يثبت ختصيصه؛ ألن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه
داللتها ،حىت يقوم دليل على خالف ذلك؛ أي :إذا نزلت آية عامة نعمل هبا ،فعلى سبيل املثال :ملا ذكر رسول
ِِ
ِ
ْج ِام َعةُ
اهلل ما يف اخليل من خري ،قالوا :واحلُ ُمر (مجع محار)؟ قال" :لَ ْم يُ ْن َز ْل َعلَ َّي ف َيها َش ْيءٌ إَِّال َهذه ْاْليَةُ ال َ
الْ َفاذَّةُ :ﭽﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ[الزلزلة،٢"]٢– ٩:

شرا فعليك عقاب ،والشاهد أن النيب
كأنه يقول :إن عملت يف احلمر ً
خريا فلك ثواب ،وإن عملت فيها ً
استعمل عموم اللفظ يف اآلية ،وعمل به يف كل أفراده ،ومل ينتظر حىت تنزل آية تبني حكم فرد معني (احلمر) من
أفراد العام.
 .5٠إذا جاء لفظ النص العام على سبب خاص ،فما الحكم؟

 وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ،إال أن
يدل دليل على ختصيص العام مبا يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص مبا يشبهها.
مثال يوضح املعىن :آيات الظهار اليت تقول :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)٣٧٣٤
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ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ ﭼ [اجملادلة ]٣ – 1 :فهذه اآليات عامة وسبب نزوهلا خاص ،فهذه اآليات سبب نزوهلا
علي مثل أمي؛
علي كظهر أمي" أي لن أعاشرك وحترمني ّ
ظهار أوس بن الصامت من زوجته فقال هلا" :أنت ّ
فأنزل اهلل هذه اآليات يف حكم الظهار ومن يظاهر.
الذي
فنقول :إن هذا احلكم للناس كلهم لكل من ظاهر ،وال خيتص احلكم فقط بأوس بن الصامت
نزلت اآلية خبصوصه ،فحكم اآلية عام ،وهذا هو املقصود من قوله "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب" أي
فقط.
اللفظ عام لكل أحد من الناس ال خبصوص من نزلت اآلية عليه ،وهو أوس بن الصامت
وقد يأيت دليل عام على سبب خاص ولكن يدل الدليل على ختصيص العام؛ كما يف قوله ملا رأى يف السفر
صائِ ٌم" أي أنه صائم يف السفر والشمس شديدة احلرارة،
زحاما ً
ورجال قد ظلل عليه فقالَ " :ما َه َذا؟ فَ َقالُواَ :
ً
٢
الس َف ِر" .
س ِم َن الْبِ ِّر َّ
الص ْو ُم فِي َّ
وهو متعب ويف مشقة ،فقال " :لَْي َ
فال نقول هنا كما قلنا يف آيات الظهار :إن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ فنحكم بأنه ليس من الرب
ألي أحد مسافر أن يصوم ،ال نفعل ذلك؛ ألنه دل دليل على ختصيص هذا العام ،وهو أن النيب كان أحيانًا
ِ
الس َف ِر"
س ِم َن الْبِ ِّر َّ
الص ْو ُم فِي َّ
يصوم يف السفر ،فَف ْع ُل النيب هذا خصص العام ،أي أن قول النيب " :لَْي َ
ليس على عمومه أي ليس كل من سافر ال يصوم ،بل نقول :إن من سافر ووجد مشقة؛ فال يصوم ،ومن مل جيد
مشقة فله أن يصوم؛ ألن النيب صام.

1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٧٣٣ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه بلفظ خمتلف (.)111١
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الخاص
اصطالحا.
 .58عرف الخاص لغة و
ً

اصطالحا :اللفظ الدال على حمصور بشخص أو عدد ،كأمساء األعالم ،واإلشارة،
اخلاص لغة :ضد العام ،و
ً
والعدد.
وع ُده) فهو لفظ خاص.
فخرج بقولنا (على حمصور) :العام؛ فأي لفظ يدل على شيء حمصور (أي ميكن حصره َ
مثال اخلاص :األعالم مثل :حممد ،علي ،بكر ،واإلشارة مثل" :خذ هذه" فإنك ال تأخذ غريها ،وكذلك العدد
مثل" :مائة رجل" فهذا لفظ خاص.
واصطالحا.
 .59عرف التخصيص لغة
ً

واصطالحا :إخراج بعض أفراد العام من عمومه.
التخصيص لغة :ضد التعميم،
ً

يدا،
مثال :لو قلت" :أكرم الطلبة" فهذا لفظ عام يقتضي إكرام مجيع الطلبة ،ولو قلت" :أكرم الطلبة إال ز ً
وحممدا ،وأمحد" فهذا ختصيص؛ ألننا أخرجنا بعض أفراد العام ،وهم :زيد ،وحممد ،وأمحد.
ً
مثال آخر( :احلديث األول) يقول النيب " :فِيما س َق ِ
الس َماءُ الْعُ ْش ُر" ،٢ومعىن احلديث :أي أرض أخرجت
ت َّ
َ َ
أي نوع من أنواع الزروع قد سقاها املطر فزكاهتا العشر ،وهذا عام سواء يف أي نوع من الزروع (أرز ،قمح،
طماطم ،فواكه ،).... ،وكذلك عام يف الكمية؛ أي :الزكاة خترج على أي كمية سواء أخرجت األرض كيلو ،أو
١
عشرة ،أو مائة ،أو طن ،أو أكثر ،أو أقل ،مث قال النيب (احلديث الثاين)" :لَي ِ
س ِة أ َْو ُسق
سفَ
يما ُدو َن َخ ْم َ
ْ َ
ص َدقَةٌ" ،4فهذا احلديث خصص عموم احلديث األول.
َ
فنقول :إن احلديث الثاين ُخمَصص للحديث األول ،فاحلديث األول عام يف مجيع الزروع ،وكذلك يف أي كمية،
وحكم كل ذلك العشر ،أما احلديث الثاين (الْ ُم َخصص) أخرج بعض أفراد العام عن احلكم ،فقد أخرج كل
الكميات اليت هي أقل من مخسة أوسق ،كذلك أخرج كل نوع من الزروع ال يكال؛ ألن معىن الوسق الشيء
املكيل ،مثل :البُـّر ،واألرز ،والتمر ،... ،فقد أخرج كل زرع ال يكال ،مثل :الفواكه.
 .6٠اذكر أنواع التخصيص.

التخصيص نوعان:
 )٢خمصص متصل :وهو ما ال يستقل بنفسه؛ مثل قوله تعاىل :ﭽﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [العصر ]٤ – 1 :فكلمة (ﭔ) هنا لفظ
متصال يف السورة ﭽﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
عام ،أي كل إنسان يف خسران ،مث أتى املخصص
ً
 1رواه البخاري رمحه اهلل بلفظ قريب يف صحيحه (.)1٣٢٤
2
صاعا.
الوسق :كيلة معلومة وهي محل بعري ويساوي ستون ً

 3رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٣٦١ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٧٩٧
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ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،فأخرج بعض أفراد العام من حكم اخلسران ،وهم :ﭽ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ.

 )١خمصص منفصل :وهو ما يستقل بنفسه؛ مثل احلديث العام" :فِيما س َق ِ
ص بقوله
ت َّ
َ َ
الس َماءُ الْعُ ْش ُر" ُخص َ
" :لَيس فِيما ُدو َن َخم ِ
ص َدقَةٌ" ،وقد مر بيان ذلك.
سة أ َْو ُسق َ
ْ َ َ
َْ
المخصص المتصل.
 .6٢اذكر أنواع
ِّ

المخصص المتصل:
من أنواع
ِّ

 )٢االستثناء :وهو إخراج بعض أفراد العام بـ :إال أو إحدى أخواهتا؛ كما يف سورة العصر :ﭽﭑﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭼ[العصر،]٤ – 1 :
وقد تقدم شرح التخصيص فيها.

حكما؛ فاملتصل حقيقة كأن أقول" :دخل الرجال
ويشرتط لصحة االستثناء :اتصاله باملستثىن منه حقيقة أو ً
حكما كأن أقول" :دخل الرجال السوق" ،مث يعرض يل عارض من سعال أو كالم،
السوق إال ً
رجال" ،واملتصل ً
رجال".
مث أقول" :إال ً

عدما بـ( :إ ْن) الشرطية أو إحدى أخواهتا ،سواء تقدم الشرط أم
 )١الشرط :هو تعليق شيء بشيء ً
وجودا أو ً
تأخر.
مثال املتقدم :ﭽ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﭼ [التوبة ،]١ :فأتت أداة الشرط (ﯘ)
صا؛ أيُ :خيلى سبيل كل من تاب وأقام الصالة وآتى الزكاة ،فخصص
يف أول الكالم ،وهنا الشرط أتى ُخمَص ً
الشرط من املشركني فقط التائبني املقيمني الصالة واملؤدين الزكاة؛ هؤالء فقط خصصوا بتخلية سبيلهم (أي
خيرجون من األسر).
ومثال الشرط املتأخر :ﭽﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ

ﭼ [النور]٤٤ :

العبد لسيده
فالنص العام يف كل من يريد املكاتبة ،والْ ُمكاتبة :هي أن يرتك السيد عبده يعمل على أن يعطي ُ
حرا.
مبلغا معينا يتفقان عليه ،فإذا َوّف العبد وأعطى سيده هذا املبلغ؛ يكون حينئذ العبد ً
وقد خصص الشرع هنا بصيغة الشرط املتأخرة يف قوله:ﭽ ﭷﭸ ﭹﭺﭼ ،ومعىن ذلك :إن مل تعلموا

خريا؛ ال تكاتبوهم ،فخصص الشرع النص العام بأن تكاتبوا فقط من الْ ُم َكاتَبني من وجدمت فيه خريا.
فيهم ً

 )4الصفة :ما أشعر مبعىن خيتص به بعض أفراد العام من نعت ،أو بدل ،أو حال ،والصفة هنا ليست هي
النعت فقط كما يف علم النحو ،ولكن هي أي كلمة تبَـني معىن َخيتص ببعض أفراد العام ،فقد تكون الكلمة
نعتا ،أو بدال ،أو حاال ،وسوف توضح األمثلة املراد بإذن اهلل.
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 .٢النعت مثاله عندما نقول" :أكرم الطلبة" فهذا عام أن نكرم كل الطلبة ،واملراد بأفراد العام هنا (الطلبة
اجملتهدين ،والطلبة غري اجملتهدين ،والطلبة الصغار ،والطلبة الكبار ،والطلبة الذكور ،والطلبة اإلناث ،والطلبة الذين
يف املدن ،والطلبة الذين من القرى ،... ،وهكذا) ،فعند قولنا "أكرم الطلبة" دخل كل أفراد العام ،فيكرم كل
ذكورا أم إناثًا ،.... ،وهكذا.
كباراً ،
صغارا أم ً
الطلبة سواء كانوا جمتهدين أم الً ،
فعندما أقول" :أكرم الطلبة اجملتهدين" فإن اجملتهدين نعت للطلبة؛ فاآلن خصصنا بعض أفراد العام باحلكم،
مبعىن :خصصنا اجملتهدين فقط باإلكرام.
مثال آخر :يف قوله تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ [النساء( ،]٨١ :ﮏ ﮐ)
هنا لفظ عام يشمل جواز نكاح الفتيات املؤمنات وغري املؤمنات ،ولكن كلمة (ﮑ) يف اآلية صفة
للفتيات ،فاآلن خصصنا بعض أفراد العام باحلكم ،فيكون جواز النكاح فقط من الفتيات املؤمنات.
 .١البدل مثاله قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﭼ [آل عمران ]٧٩ :فلفظ العموم
هنا (ﮭﮮ) يعين فرض احلج على كل الناس ،املستطيع وغري املستطيع ،ويف قوله تعاىل :ﭽ ﮱﯓﯔ
ﯕﭼ هذا هو البدل الذي خصص العام ،فصار احلكم أن احلج فقط على املستطيع وهو ﭽ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﭼ.
 .4الحال مثاله :ﭽﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﭼ [النساء ]٧٤ :فالعموم
متعمدا أو
هنا (ﮓ ﮔﮕ)؛ فـ(ﮓ) ِمن ألفاظ العموم ،فتفيد عموم القتل ،سواء كان القاتل
ً

ص عموم القتل بالتعمد ،فصار احلكم أن جهنم واخللود
خطأً؛ فلما ّبني بكلمة (ﮖ) حال القاتل ُخص َ

فيها جزاء القاتل املتعمد.

المخصص المنفصل.
 .6١اذكر أنواع
ِّ

متصال
املخصص املنفصل :هو ما يستقل بنفسه؛ مبعىن :أن املخصص يف آية أخرى أو حديث آخر ،وليس ً
باآلية نفسها اليت فيها العموم ،وهو ثالثة أشياء:
 )٢التخصيص باحلس :أي بالشيء احملسوس ،فعلى سبيل املثال يف قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﭼ
[األحقاف ،]٨١ :فـ (ﮝﮞ) لفظ عام؛ أي :دمرت الريح كل شيء موجود( ،الناس ،احليوانات ،الزروع ،املساكن،
السماوات ،األرض) ،واحلس خصص السماوات واألرض؛ فإننا حنس بوجودمها ونرامها مل تُ َد ّمرا؛ إذن احلس
خصص عموم اآلية ،وأخرج بعض أفراد العام.
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 )١التخصيص بالعقل :كما يف قوله تعاىل :ﭽ ﮏﮐﮑ ﮒﭼ [الزمر ]٣٨ :فـ(ﮑ ﮒ) عام ،أي أن
اهلل خلق كل شيء ،فيلزم من هذا العموم أن اهلل خلق نفسه ،ولكن العقل خصص هذا العموم بأن اهلل خالق
وليس خملوقًا ،فنقول :إذن العقل أخرج بعض أفراد العموم.

 )4التخصيص بالشرع :أي التخصيص بالكتاب والسنة ،وهذا ينقسم إىل سبعة أقسام:

أ.ختصيص الكتاب بالكتاب :أي القرآن بالقرآن ،ففي قوله تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ [البقرة ،]٨٨٢ :فالعموم هنا يشمل كل املطلقات سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول ،ويشمل من
ص بدليل آخر منفصل عن هذه اآلية ،وهو قوله تعاىل :ﭽﮁ
طُلّقت بعوض وبغري عوض ،وهذا العموم ُخص َ

ﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﭼ
فردا من أفراد العام عن احلكم وهي املطلقة قبل الدخول عليها؛ فتكون اآلية
[األحزاب]٣٧ :؛ فهذه اآلية أخرجت ً
الثانية قد خصصت عموم اآلية األوىل ،فيكون احلكم أن كل املطلقات يرتبصن ثالثة قروء إال املطلقة قبل
الدخول عليها؛ فليس عليها عدة.
ب .ختصيص الكتاب بالسنة :ففي قوله تعاىل :ﭽﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﭼ
ث ال ُْم ْسلِ ُم الْ َكافِ َر،
[النساء ،]11:هذه اآلية عامة ،أي كل أب عند موته يرثه كل أبنائه ،ولكن يف قوله َ " :ال يَ ِر ُ
ِ 1
ص عموم اآلية ،فأصبح احلكم أن األوالد يرثون آباءهم وأمهاهتم إال
ص
خ
احلديث
هذا
َوَال الْ َكافِ ُر ال ُْم ْسل َم"
َ َ
عند اختالف الدين؛ فإهنم ال يرثون؛ مبعىن :إذا ارتد أحد األبناء عن اإلسالم ،أو ارتد األب قبل موته؛ فال
توارث بني املسلم والكافر.
ج .ختصيص الكتاب باإلمجاع :ففي قوله تعاىل :ﭽ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ
أحدا بالزنا -والعياذ باهلل -مث
ﮖﭼ [النور ]٣ :هذا عام ،يف قوله تعاىل( :ﮌ ﮍ) ،ويعين :أن أي أحد يتهم ً

ال يكون معه أربعة شهداء فحكمه أن جيلد مثانني جلدة ،سواء كان هذا القاذف حرا أو عبدا ،رجال أو امرأة،
ص باإلمجاع الذي يقول" :إن الرقيق القاذف جيلد أربعني جلدة" ،٨فأصبح احلكم :كل من
 ،...هذا العموم ُخص َ
يرمي احملصنات جيلد مثانني جلدة إال العبد أو األمة ،فيجلدان أربعني جلدة.

د .ختصيص الكتاب بالقياس :ففي قوله تعاىل :ﭽﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭼ [النور ]٨ :هذا عام
ٍ
ص بقياس العبد الزاين على األمة
ص بالقياس ،أي ُخص َ
يف كل زان وزانية أن ُجيلَدوا مائة جلدة ،وهذا العموم ُخص َ

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٣٩٣٣ورواه مسلم رمحه اهلل بلفظ خمتلف يف صحيحه (.)1٣1٣
2

هذا اإلمجاع فيه نظر لثبوت اخلالف بني العلماء يف جلد الرقيق أربعني أم مثانني.
29

الزانية يف تنصيف العذاب ،1أي االقتصار على مخسني جلدة ،فأصبح احلكم :أن كل ز ٍان وزانية غري حمصنني
(أي مل يتزوجا مطلقا) جيلدان مائة جلدة إال الرقيق ،فيجلد مخسني جلدة.
ِ
َّاس َحتَّى يَ ْش َه ُدوا أَ ْن َال إِلَهَ إَِّال اللَّهُ َوأ َّ
َن ُم َح َّم ًدا
ه .ختصيص السنة بالكتاب :يف قوله " :أ ُِم ْر ُ
ت أَ ْن أُقَات َل الن َ
ِ ِ
رس ُ ِ ِ
الص َالةََ ،ويُ ْؤتُوا َّ
اء ُه ْم َوأ َْم َوالَ ُه ْم ،إَِّال بِ َح ِّق
يموا َّ
الزَكاةَ ،فَِإذَا فَ َعلُوا ذَلِ َ
ك َع َ
َُ
ول اللَّهَ ،ويُق ُ
ص ُموا منِّي د َم َ
َّ ِ ٨
ِْ ِ ِ
َّاس) يعين سواء من أهل الكتاب أو من
سابُ ُه ْم َعلَى الله" فهذا احلديث عام يف قوله ( :الن َ
اإل ْس َالم َوح َ

ص هذا العموم ،فقد قال تعاىل :ﭽﭽﭾ ﭿ
غريهم ،فيُقاتَلون ً
مجيعا حىت يُسلموا ،ولكن القرآن َخص َ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﭼ [التوبة ، ]٨٧ :فأصبح احلكم أن يقاتل الكفار حىت

يُسلموا إال أهل الكتاب ،إما أن يُسلموا وإما أن يعطوا اجلزية.٤
و .ختصيص السنة بالسنة" :فِيما س َق ِ
الس َماءُ الْعُ ْش ُر" هذا عام يف كل زرع ،ويف كل كمية قليلة كانت أو
ت َّ
َ َ
كثرية ،أما قوله " :لَيس فِيما ُدو َن َخم ِ
ص هذا العموم السابق بكمية معينة وهي
سة أ َْو ُسق َ
ْ َ َ
ص َدقَةٌ" َخص َ
َْ
مخسة أوسق أو أكثر؛ فيكون احلكم فيما سقت السماء العشر وكان مخسة أوسق أو أكثر.
ِ
ِ ِِ
يب عام" ٣وهذا عام يف كل رجل أو امرأة
ز .ختصيص السنة بالقياس :قوله " :الْب ْك ُر بالْب ْك ِر َج ْل ُد مائَة َوتَ ْغ ِر ُ
غري حمصنني (مل يتزوجا قبل ذلك مطلقا) إذا زنيا؛ فيجلدان مائة جلدة ،وهذا العموم خصص بالقياس ،أي
بقياس العبد على األمة يف تنصيف العذاب واالقتصار على مخسني جلدة (كما سبق) ،فيكون احلكم :أن كل
امرأة ورجل زنيا جيلدان مائة جلدة ،إال العبد أو األمة فيجلدان مخسني جلدة.

 1لقوله تعاىل :ﭽ ﮭﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﭼ [النساء.]٨١ :
 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٨١ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨٨
 3ومن أدلة أخرى علمنا أن احلكم عام يف كل الكفار ،إما أن يسلموا وإما أن يعطوا اجلزية.
 4رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه بلفظ قريب (.)1٣٧٦
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المطلق والمقيد
 .64عرف المطلق.
ما دل على احلقيقة بال قيد ،فهو اللفظ الدال على فرد غري معني أو على شيء غري معني؛ أي ما دل على
حقيقة الشيء بدون تعيني ،مثل( :إنسان)( ،حيوان)( ،بيت) وما أشبه ذلك؛ فهذا هو املطلق ،ومل نقيد هذا
بشيء :أي مل نقل (حيوان أليف).
ويف قوله (ما دل على احلقيقة) :أخرج العام؛ ألن العام يدل على العموم ،ال على مطلق احلقيقة فقط ،فعندما
أيضا على
نقول (أكرم الرجال) فكلمة الرجال هنا لفظ عام ،ال تدل على (حقيقة) أهنم رجال فقط ،لكن تدل ً
عموم (كل) الرجال.
 .61عرف المقيد.

ما دل على احلقيقة بقيد ،كقوله تعاىل :ﭽﭞﭟﭠﭼ [النساء ،]٧٨ :فخرج بقولنا (بقيد) :املطلق.
مثال :يف قوله تعاىل :ﭽﮈﮉﮊﮋﮌﮍﭼ [اجملادلة ]٤ :يف كفارة الظهار( ،ﮉ) هنا مطلق؛ ألين
أستطيع أن أعتق أي رقبة ،أما يف قوله تعاىل :ﭽﭞﭟﭠﭼ يف كفارة القتل ،فـ(ﭟ) هنا مقيدة
بكوهنا مؤمنة؛ ألين ال أستطيع أن أعتق أي رقبة ،بل ال بد أن تكون مؤمنة.

 .65ما الفرق بين العام والمطلق؟

فردا منها لكنه غري معني.
اللفظ العام يعم مجيع أفراده بال حصر ،أما املطلق فإنه ال يعم مجيع أفراده ،وإمنا خيص ً
مثال يوضح املعىن :عندما أقول (حرر الرقاب) فهذا اللفظ عام ،واملقصود به :أن أحرر كل الرقاب ،فهذا عمومه
مشويل؛ ألنه مشل كل الرقاب ،أما عندما يقول تعاىل :ﭽﭞﭟﭼ ،فهذا مطلق؛ ألين ال أستطيع أن
أحرر إال رقبة واحدة ،ولكن غري معينة؛ وهلذا نقول :إن املطلق عمومه بديل؛ ألن لك أن تعتق هذه الرقبة أو
هذه الرقبة أو هذه؛ أما اللفظ العام فإنه به تعتق مجيع الرقاب هذه ،وهذه ،وهذه؛ وهلذا نقول :إن العام عمومه
مشويل ،واملطلق عمومه بديل.
 .66ما الفرق بين التقييد والتخصيص؟
التقييد :يَِرُد ويكون مع اللفظ املطلق ،والتخصص :يَِرُد مع اللفظ العام.

مثال يوضح املعىن :عندما يقول تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ ،فكلمة (ﭠ) وردت على اللفظ

املطلق (ﭟ) ،فتسمى كلمة (ﭠ) :لفظ ُم َقيد (التقييد) ،فهنا نصف الرقبة بأن تكون مؤمنة ،فاحلكم:

أننا ال نعتق إال الرقبة املؤمنة.
أما عندما أقول :أعتق الرقاب املؤمنة( ،الرقاب) لفظ عام؛ ألن (أل) االستغراقية من ألفاظ العام ،فتكون
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(الرقاب) لفظ عام ،وإذا وردت كلمة (املؤمنة) على اللفظ العام؛ فإهنا ختصص اللفظ العام (التخصيص) ،فيكون
احلكم :أننا خنصص فقط كل الرقاب املؤمنة فنعتقها.
ومعىن آخر يف املثال( :أعتق الرقاب املؤمنة) ،أن كلمة (الرقاب) لفظ عام ،وأفراده (الرقاب املؤمنة -الرقاب
اليهودية -الرقاب النصرانية -الرقاب اجملوسية -الرقاب الكافرة ،)... -فاألصل أن حكم كل هذه الرقاب العتق،
فلما أتت كلمة (مؤمنة) أخرجنا بعض أفراد العام ،ومل يبق إال الرقاب املؤمنة ،فيكون احلكم أن نعتق الرقاب
املؤمنة.
 .6٠هل يجب العمل بالمطلق على اإلطالق؟
نعم جيب العمل باملطلق على اإلطالق إال بدليل يدل على تقييده؛ ألن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب
على ما تقتضيه داللتها حىت يقوم الدليل على خالف ذلك.
مثال يوضح املعىن :يف قوله تعاىل ﭽﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﭼ
[البقرة ،]٨٨٨ :أي مىت وجد األذى (دم احليض)؛ فاملرأة حائض ،فال جيوز لنا أن نقيد هذا احليض بعدد أيام معني
طاملا أن الدم موجود بأوصافه املعتربة ،إذن جيب العمل باملطلق (املرأة حكمها أهنا حائض طاملا الدم موجود).
أما لو وجد دليل يف القرآن أو السنة يقيد زمن احليض فنحن نقيده ،ولكن ال يوجد دليل يف القرآن أو السنة
على ذلك.
 .68هل إذا وجدنا نصين أحدهما مطلق واْلخر مقيد يجب علينا تقييد النص المطلق باْلخر المقيد

مباشرة؟

ال ،بل نقيد النص املطلق باآلخر املقيد إذا اتفقا يف احلكم ،وإال عُ ِمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطالق
أو تقيد.
أوال :مثال يوضح تقييد النص المطلق باْلخر المقيد إذا اتفقا في الحكم:
ً

قوله سبحانه وتعاىل يف كفارة الظهار :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [اجملادلة ،]٤ :فهذا نص مطلق لوجود
نكرة (ﮉ) يف سياق اإلثبات ،أي حترير رقبة واحدة ليست معينة ،وأما قوله تعاىل يف كفارة القتل :ﭽﭞ
فنظرا ألن حكم النصني واحد وهو العتق (التحرير)؛
ﭟﭠ ﭼ [النساء ،]٧٨ :هذا النص قَـي َد الرقبة باإلميان؛ ً

فإذن النص الثاين يقيد النص األول؛ ألهنما متفقان يف احلكم ،فيكون احلكم :اشرتاط اإلميان يف عتق الرقاب
(العبيد واإلماء).
ثانيًا :مثال يوضح عدم تقيد النص المطلق بالنص المقيد الختالفهما في الحكم:

يف قوله تعاىل :ﭽﭟﭠﭡﭢ ﭼ [املائدة ،]٤٢ :فهذا نص مطلق ،أما قوله تعاىل
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ﭽﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭼ [املائدة ،]٣ :فهنا نص قيد اليد إىل املرفق؛ فال ميكن محل املطلق
نظرا الختالف
على املقيد أي ال ميكن أن نقول :إننا نقطع يد السارق إىل املرفق؛ ألن الوضوء يكون إىل املرفق؛ ً
احلكم يف كال النصني ،فحكم النص األول القطع ،وحكم النص الثاين الغسل يف الوضوء.
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واصطالحا.
 .69عرف المجمل لغة
ً

والمبيَّن
جمل ُ
الم َ
ُ

اجململ لغة :املبهم واجملموع؛ واملبهم هو الشيء الذي مل يتبني أمره.
اصطالحا :ما يتوقف فهم املراد منه على غريه ،إما يف تعيينه ،أو بيان صفته ،أو مقداره.
و
ً
ومعىن هذا التعريف :أن تأيت آية أو حديث حيتاج إىل شرح وبيان ،فيأيت نص آخر يوضحه.
مثال اجململ الذي حيتاج إىل غريه يف تعيينه :قوله تعاىل :ﭽﭸﭹﭺﭻﭼﭼ
[البقرة ]٨٨٢:فكلمة (ﭼ) جمملة ،إذ إن معناها يف اللغة :الطهر واحليض ،فأيهما املقصود من اآلية؟

ِ
س
إذن هذا اللفظ جممل ،حيتاج إىل بيان لتعيني املقصود من القروء ،فجاء نص يبني ذلك ملا قال النيب " :تَ ْجل ُ
ام أَق َْرائِ َها" ٢أي جتلس حيضتها ،وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء.
أَيَّ َ
مثال اجململ الذي حيتاج إىل غريه يف بيان صفته :قوله تعاىل :ﭽﮛﮜﭼ [البقرة]٣٤ :؛ فإن كيفية إقامة

ت صفة هذه الصالة.
الصالة جمهولة حتتاج إىل بيان ،فجاءت نصوص من السنة وبَـيـنَ ْ

أما مثال اجململ الذي حيتاج إىل غريه يف بيان مقداره :قوله تعاىل :ﭽﮝﮞﭼ [البقرة]٣٤ :؛ فإن مقدار الزكاة

الواجبة جمهول حيتاج إىل بيان ،وقد بينت السنة هذا املقدار اجملهول.

واصطالحا.
 .٠٠عرف المبين لغة
ً

املبني لغة :املظهر واملوضح.
اصطالحا :ما يفهم املراد منه ،إما بأصل الوضع أو بعد التبيني؛ أي أن النص املبني يفهم املراد منه بأصل
و
ً
الوضع ،مثل لفظ :السماء ،واألرض ،واجلبل ،فهذه األلفاظ مفهومة ،ومبينة ،وال حتتاج إىل توضيح.
وكذلك قد يفهم املراد من النص بعد التبيني ،مثل قوله تعاىل :ﭽﮛﮜﭼ [البقرة]٣٤ :؛ فإن هذا اللفظ
جممل ،ولكن الشرع بَـيـنَه بعد ذلك ،فصار النص مبيّـنًا بعد أن بيّنه الشرع.
 .٠٢هل يجب العمل بالمجمل؟

جممال جيب على املكلف
جيب على املكلف عقد العزم على العمل باجململ مىت حصل بيانه؛ أي لو جاء النص ً
أن ينوي العزم على فعله عندما يعلم بيانه.
 .٠١ما معنى قول العلماء" :ال يجوز للنبي

أي أن النيب

مىت سئل أو كان األمر خفيًا جيب على النيب

 .٠4كيف يبين النبي

كان النيب

تأخير البيان عن وقت الحاجة"؟

لألمة ما أُجمل أو أخفي عليها؟

أن يبني هذا األمر وال يؤخر بيانه.

مجيعا.
يبني ذلك إما بالقول ،أو بالفعل ،أو بالقول والفعل ً

 1صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح النسائي (.)٤١٧
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فبيانه بالقول؛ كقوله " :فِيما س َق ِ
الس َماءُ الْعُ ْش ُر" ٢بيانًا للنص اجململ يف قوله تعاىل :ﭽﮝﮞﭼ
ت َّ
َ َ
[البقرة ،]٣٤ :فمن بيان الزكاة تبيني النيب مقدار زكاة الزروع يف قوله " :فِيما س َق ِ
الس َماءُ الْعُ ْش ُر" ،أي كل
ت َّ
َ َ
ما خيرج من األرض من الزروع اليت سقتها السماء باملطر فزكاهتا العشر.٨
وبيانه بالفعل؛ كقيامه بأفعال املناسك أمام األمة بيانًا؛ جململ قوله تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯﮰ ﭼ
[آل عمران ،]٧٩:وكذلك صالته الكسوف ،فقد صالها بصفة معينة ،وكان هذا بيانًا لقوله ":فَِإذَا َرأَيْ تُ ْم
ِ
صلُّوا"4؛ أي صالة الكسوف.
م ْن َها َش ْيئًا ،فَ َ
ني كيفية الصالة بالقول والفعل؛ فبالقول كما يف
ومثال بيانه بالقول والفعل ،هو بيان كيفية الصالة ،فقد بَـ َ
وعلم
حديث املسيء لصالته ،ويف هذا احلديث رأى النيب أحد الصحابة
فعل َمه َ
خيطئ يف الصالة َ
ت إِلَى َّ ِ
استَ ْقبِ ِل ال ِْق ْب لَةَ ،فَ َكبِّ ْر" ،1وكذلك علم النيب
َسبِ ْغ ال ُْو ُ
األمة ،يقول " :إِ َذا قُ ْم َ
وء ،ثُ َّم ْ
الص َالة ،فَأ ْ
ض َ
ت رس َ ِ
ام َعلَْي ِه،
األمة الصالة بفعله ،كما يف حديث سهل بن سعد الساعدي
ول اللَّه قَ َ
"ولََق ْد َرأَيْ ُ َ ُ
َ :
ِ
ت َه َذا
صنَ ْع ُ
َّاس ،إِنِّي َ
َّاس َوَراءَهُ َو ُه َو َعلَى الْم ْنبَر" ،مث أقبل على الناس وقال" :يَا أَيُّ َها الن ُ
فَ َكبَّ َرَ ،وَكبَّ َر الن ُ
ِ
ِ
واألمة من بعدهم كيفية الصالة بفعله حني
ص َالتِي" ،5فهنا َعل َم النيب الصحابة
لتَأْتَ ُّموا بِي َولتَ َعلَّموا َ
صلّى على املنرب (وهو مكان عال) ليعلم األمة.

 1أخرجه ابن خزمية يف صحيحه ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف ختريج مشكلة الفقر (.)١١
 2وزكاة الزروع والثمار فيها تفصيل يف نصاب الزكاة ومقدارها وأنواع الزروع.

 3رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)١٩٢١ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٧11
 4رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٣٣٣٩ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٤٧٩
 5رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٤٩٩رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)١٣٣
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واصطالحا.
 .٠1عرف الظاهر لغة
ً

والمؤَّول
الظاهر َ

الظاهر لغة :الواضح والبَـني.
اصطالحا :ما دل بنفسه على معىن راجح (معىن أصح) مع احتمال غريه (أقل صحة).
و
ً
 فخرج بقولنا (ما دل بنفسه على معىن) :اجململ؛ ألن اجململ ال يدل على املعىن بنفسه ،إذ ال بد من نص
آخر يوضحه.
 وخرج بقولنا (راجح) :املؤول؛ ألنه يدل على معىن مرجوح.
احدا.
معىن و ً
 وخرج بقولنا (مع احتمال غريه) :النص الصريح؛ ألنه ال حيتمل إال ً

وتوضيح ذلك في هذا المثال:
قوله " :ت وضَّئوا ِمن لُح ِ
وم ِْ
اإلبِ ِل" ،٢فكلمة (تَ َوضَّئُوا) هنا حمتمل أن يكون الوضوء املعروف وحيتمل أن يكون
ََ ُ ْ ُ

النظافة ،ولكن الذي يتبادر إىل الذهن هو الوضوء الشرعي؛ وكذلك ألن كالم الشرع ُحيمل على املعىن الشرعي.
إذن الوضوء الشرعي هنا هو الظاهر ،وهو املعىن الراجح ،وأما الوضوء مبعىن النظافة ،مثل :غسل اليدين فقط
تنظي ًفا ،فهو املرجوح (املؤول) ،وال جيوز لنا صرف اللفظ من املعىن الظاهر إىل املؤول إال بقرينة تدل على ذلك.
تنبيه :النص هو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىن واحدا ،كقولنا" :حممد رسول اهلل".

 .٠5هل يجب العمل بالظاهر؟
مؤول؛
نعم جيب العمل بالظاهر ،فإذا جاء النص حيتمل معنيني أحدمها يتبادر إىل الذهن (الظاهر) ،واآلخر ّ
املؤول ال املعىن الظاهر.
فيجب العمل بالظاهر ،إال إذا وجدنا قرينة (دليل) يدل على أن املقصود املعىن ّ
وهذا مثال يوضح ذلك:
السم ِاء ُّ ِ
ولَ :م ْن
ث اللَّْي ِل ْاْل ِخ ُر ،يَ ُق ُ
ين يَ ْب َقى ثُلُ ُ
يف قوله " :يَ ْن ِز ُل َربُّنَا تَبَ َ
الدنْ يَا ح َ
ار َك َوتَ َعالَى ُك َّل لَْي لَة إِلَى َّ َ
ي ْدعُونِي فَأ ْ ِ
يب لَهُ؟ َم ْن يَ ْسأَلُنِي فَأُ ْع ِطيَهُ؟ َم ْن يَ ْستَ ْغ ِف ُرنِي فَأَ ْغ ِف َر لَهُ؟" ،١فالظاهر يف كلمة (يَ ْن ِز ُل َربُّنَا) هو
َ
َستَج َ
النزول احلقيقي املعروف ،وجيب محل اللفظ على املعىن املتبادر إىل الذهن ،أي املعىن األصلي ،فنقول :إن اهلل
نزوال يليق بعظمته؛ ﭽﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭼ [الشورى ،]11 :وال جيوز أن حنمل النص
ينزل ً
املؤول ،ونقول :املقصود (تنزل رمحته)؛ ألن هذا ليس املعىن املتبادر إىل الذهن ،وألنه ال
(يَ ْن ِز ُل َربُّنَا) إىل املعىن ّ
توجد قرينة (دليل) تدل على ترك املعىن الظاهر واألخذ باملؤول.

واصطالحا.
المؤول لغة
 .٠6عرف َّ
ً

املؤول لغة :من األ ََول وهو الرجوع؛ يقال "آل األمر إليه" أي رجع األمر إليه.
 1صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح ابن ماجه رمحه اهلل (.)1/1١٧

 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)11٣١ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٩١٢
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اصطالحا :ما محل لفظه على املعىن املرجوح.
و
ً
 فخرج اجململ؛ ألنه ال يدل على معىن واضح أو يدل على معنيني ال يرتجح أحدمها على اآلخر.
 وخرج الظاهر؛ ألن الظاهر يدل على املعىن الراجح ،وهو املتبادر إىل الذهن.
احدا.
معىن و ً
 وخرج :النص الصريح؛ ألنه ال حيتمل إال ً

تنبيه :يأيت التأويل يف الشرع مبعىن التفسري ،كما يف قوله
ِّ
يل" ،٢أي التفسري.
َو َعل ْمهُ التَّأْ ِو َ

البن عباس

" :اللَّ ُه َّم فَ ِّق ْههُ فِي الدِّي ِن،

ت فَ لَ ْم تَ عُ ْدنِي" أي مرضت فلم تزرين،
آد َمَ ،م ِر ْ
ضُ
املؤول :قوله تعاىل يف احلديث القدسي" :يَا ابْ َن َ
مثال يوضح ّ
منزه عن
فاملعىن الظاهر للمرض هو املرض املعروف ،وهذا ال يليق باهلل تعاىل؛ ألن املرض نقص وضعف ،واهلل ّ
ذلك ،فال ميكن محل اللفظ على املعىن الظاهر ،فال بد أن ُحيمل على املعىن املرجوح كما يف بقية احلديث يف قوله
تعاىل" :أ َّ ِ
ض فَ لَ ْم تَ عُ ْدهُ" ،أي ُحيمل املعىن على التأويل ،ويكون املرض هنا للعبد ،فنحن هنا
َن َع ْبدي فَُالنًا َم ِر َ

نظرا لقرينتني؛ أوهلما :تنزيه اهلل
محلنا اللفظ على املعىن املؤول ً
ت أ َّ ِ
ض فَ لَ ْم تَ عُ ْدهُ؟".١
َعلِ ْم َ
َن َع ْبدي فَُالنًا َم ِر َ
 .٠٠اذكر أنواع التأويل.

املؤول" :أ ََما
 ،ثانيًا :النص نفسه أتى باملعىن ّ

التأويل قسمان:
 )٢التأويل الصحيح :ما دل عليه دليل صحيح ،أي توجد قرينة صحيحة ،كما قي قوله تعاىل :ﭽ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [يوسف]٢٨ :؛ فاملعىن الظاهر أن نسأل القرية ،ولكن القرية نفسها (األرض واحلجارة
املؤول وهو" :واسأل أهل
والزرع واملساكن) ال ميكن توجيه السؤال إليها؛ وهلذا عدلنا عن املعىن الظاهر إىل املعىن ّ
القرية".
 )١التأويل الفاسد :وهو ما ليس عليه دليل صحيح ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊﮋﮌﭼ [طه،]١:
املؤول بأن
واملعىن الظاهر لكلمة (ﮌ) العلو واالستقرار ،فالذين مل يأخذوا باملعىن الظاهر وذهبوا إىل املعىن ّ

املؤول.
معىن (ﮌ) استوىل خمطئون؛ فال دليل وال قرينة تدفعهم لرتك املعىن الظاهر والذهاب إىل املعىن ّ
تنبيه :يف صفات اهلل نثبت ما أثبته اهلل لنفسه وما أثبته له رسوله

من غري حتريف ،وال تأويل ،وال تعطيل ،وال

تكييف ،ونقول :ﭽﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭼ [الشورى.]11 :

 1قال أمحد شاكر رمحه اهلل يف مسند أمحد :إسناده صحيح ( ،)٣/٤1٣وصححه األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة (.)٨١٢٧
 2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨١٣٧
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النسخ
واصطالحا؟
 .٠8عرف النسخ لغة
ً

لغة :اإلزالة والنقل ،تقول :نسخت الكتاب ،أي :نقلته يف ورق ،أي :كتبته مرة أخرى.

واصطالحا :رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.
ً
واملعىن :أن يوجد دليل من الكتاب أو السنة ،فريفع (يلغى) حكم هذا الدليل ،سواء كان باإلجياب ،أو التحرمي،
موجودا ،أو يرفع
موجودا ،أو يرفع لفظ الدليل ويظل احلكم
أو غري ذلك ،ويـُغَري إىل حكم آخر ،ويظل الدليل
ً
ً
وحكما.
الدليل لفظًا
ً
ورفع هذه األحكام أو ألفاظ الدليل ال يكون إال بكتاب أو سنة ،يعين ال جيوز إلغاء هذه األحكام بقول أمري،
أو عامل ،أو غريمها ،بل ال بد أن يكون من اهلل سبحانه وتعاىل؛ فال جيوز نسخ احلكم أو الدليل إال من الكتاب
أو السنة ،فال يصلح القياس ،أو اإلمجاع ،وال أي مصدر من مصادر التشريع غري الكتاب أو السنة.
 .٠9اذكر الدليل على وقوع النسخ.
وعقال.
شرعا ً
النسخ واقع ً

شرعا :فلقوله تعاىل :ﭽﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭼ[البقرة ،]1٦٣ :أي أن
أما وقوعه ً

خريا من املنسوخة أو
اهلل سبحانه وتعاىل خيرب أنه إذا نسخ آية (أزال حكمها أو لفظها) يأيت بغريها ،وتكون ً
شرعا يف كتاب اهلل
مثلها يف الصورة فقط مع اختالف ما يرتتب على كل واحد منهما ،الشاهد :أن النسخ واقع ً
تعاىل.
وكذلك قوله تعاىل ﭽ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭼ[البقرة ،]1٢٩ :يعين النساء ،وكان أول ما فرض
الصوم إذا صلى اإلنسان العشاء أو نام قبل العشاء؛ حرم عليه األكل ،والشرب ،والنكاح ،ووجب عليه
فشق على املسلمني فنسخ اهلل هذا احلكم وقال :ﭽﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
اإلمساكُ ،

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﭼ [البقرة.]1٢٩ :
ت نَهيت ُكم َعن ِزي ِ
وها" ،1فهذا نص من السنة يف نسخ
ور َ
ارة الْ ُقبُوِر فَ ُز ُ
وكذلك قول رسول اهلل " :إِنِّي ُك ْن ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
النهي عن زيارة القبور إىل اجلواز ،بل إىل استحباب الزيارة؛ ألهنا تذكر باآلخرة.

عقال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو امللك ،بيده احلكم ،يأمر مبا يشاء ويشرع ما يشاء مبا
وكذلك النسخ واقع ً
فيه مصاحل العباد ،واملصاحل ختتلف باختالف األحوال واألزمان ،فَـغَري اهلل األحكام على حسب هذه املصاحل مث

أمت اهلل الدين ،وقال :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﭼ [املائدة،]٤ :
فجعل اهلل األحكام هبيئتها صاحلة إىل يوم القيامة.
1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه من غري لفظ (إين كنت) ( ،)٧٩٩ورواه النسائي رمحه اهلل يف سننه ،وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع (.)٨٣٩١
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 .8٠تكلم عما يُمتنع فيه النسخ؟
ميتنع النسخ يف:

 .1األخبار :وهي ما خيرب هبا اهلل تعاىل عن شيء ،كما يف قوله تعاىل :ﭽﯩﯪﯫﯬﯭﭼ
[الفجر ،]٨٨:فال تُنسخ مثل هذه النصوص؛ ألن معىن نسخها أن تقول( :مل يأت اهلل وال امللك) ،وهذا مستحيل؛
ألنك لو قلت (قام زيد) مث (مل يقم زيد)؛ فأنت إما كاذب أو متوهم ،ومثل هذه الصفات مستحيلة يف حق اهلل
تعاىل؛ وكذلك فإن النسخ حمله األحكام ال األخبار يف كل الشرائع.

 .٨األحكام :اليت تكون مصلحة يف كل زمان ومكان يف كل الشرائع ،كالتوحيد وأصول اإلميان ،وهي :اإلميان
باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره ،وأصول العبادات :كالصالة ،والصوم ،والزكاة،
واحلج ،كذلك مكارم األخالق :كالصدق ،والكرم ،والشجاعة.
 .8٢اذكر شروط النسخ.
شروط النسخ هي:

 .1تعذر الجمع بين الدليلين :مبعىن :إذا مل نستطع اجلمع بني الدليلني (أي جنمع حكمهما بدون تعارض)؛
فحينئذ يكون النسخ إذا وجدت قرينة ،أما إذا استطعنا اجلمع؛ فال نسخ ٍ
ٍ
فمثال يف قوله تعاىل :ﭽﭩ
حينئذً ،
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [الشورى ،]١٨ :ال نقول :إن هذه اآلية نسخت بقوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﭼ [القصص]١٣ :؛ ذلك ألنه ميكن اجلمع بني اآليتني ،فاآلية األوىل هداية إرشاد؛ أي أن النيب

يرشد

الناس إىل طريق اهلل املستقيم ،فمنهم من يهتدي ومنهم من ال يهتدي ،أما اآلية األخرى فهي هداية توفيق ،وهي
من عند اهلل فقط ،وهي أن يوفق اهلل من شاء إىل اهلداية.
فهنا ميكن اجلمع بني اآليتني ،أن النيب يهدي الناس هداية اإلرشاد ،والتوفيق من عند اهلل.
 .٨العلم بتأخر الناسخ :فإذا تعذر اجلمع بني الدليلني املتعارضني من وجهة نظرنا؛ فال نقول :اآلية الثانية تنسخ
اآلية األوىل إال إذا علمنا تأخر اآلية الثانية يف الزمن عن اآلية األوىل ،ويُعلم ذلك إما بالنص ،أو بقول صحايب،
أو بالتاريخ.
ت نَهيت ُكم َعن ِزي ِ
وها" ،1فالنص يوضح أن اإلذن بالزيارة
ور َ
ارة الْ ُقبُوِر فَ ُز ُ
فبالنص :كما يف قوله " :إِنِّي ُك ْن ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ
متأخرا عن حكم حترمي زيارة القبور.
جاء ً

َ " :كا َن فِيما أُنْ ِز َل ِمن الْ ُقر ِ
ومات يُ َح ِّرْم َن،
آن َع ْش ُر َر َ
ض َعات َم ْعلُ َ
َ ْ
َ

بقول صحابي :كما يف قول أمنا عائشة
ِ
ومات" ،٨يعين :أن الطفل ال يكون و ًلدا للمرضعة إال إذا رضع منها عشر مرات ،مث نسخ
ثُ َّم نُس ْخ َن بِ َخ ْمس َم ْعلُ َ
1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه من غري لفظ (إين كنت) ( ،)٧٩٩ورواه النسائي رمحه اهلل يف سننه ( ،)١٣١٨وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع (.)٨٣٩١
2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٣١٨
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هذا احلكم خبمس رضعات ،فصار إذا رضع مخس مرات و ًلدا للمرضع ،ودلنا على النسخ هنا قول أمنا عائشة.
ِ
ناسخا.
أما التاريخ :كما لو ذُكر أن النيب حكم بشيء قبل اهلجرة ،مث حكم بعدها مبا خيالفه؛ فيكون الثاين ً
 .8١على كم اعتبار قُسم النسخ؟
أوال :باعتبار النص املنسوخ.
قسم النسخ على اعتبارينً :

 .84اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ مع األمثلة.

ثانيًا :باعتبار النص الناسخ.

ينقسم النسخ باعتبار النص املنسوخ إىل ثالثة أقسام:

 .1ما نسخ حكمه وبقي لفظه :وهذا هو الكثير في القرآن ،أي اآلية تقرأ وموجودة يف القرآن ،ولكن حكمها
هو الذي ينسخ ،كما يف آييت املصابرة يف قوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ
[األنفال ،]٣١:فهذه اآلية أوجب اهلل فيها على العباد إذا القوا العدو أن يصربوا يف اجلهادَ ،و َح ُد ذلك بأن يثبت

الواحد أمام العشرة ،مث جاءت اآلية الناسخة :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﭼ[األنفال،]٣٣:
فصار الواحد يثبت أمام االثنني ،والشاهد :أن اآلية األوىل نسخ حكمها وبقي لفظها يف كتاب اهلل.
 .٨ما نسخ لفظه وبقي حكمه :كآية الرجم فقد تبني من حديث ابن عباس أن عمر ابن اخلطاب
ول اللَّ ِه َوَر َج ْمنَا بَ ْع َدهُ،
اهاَ ،ر َج َم َر ُس ُ
قال" :فَ َكا َن ِم َّما أَنْ َز َل اللَّهُ آيَةُ َّ
اها َوَو َع ْي نَ َ
اها َو َع َقلْنَ َ
الر ْج ِم ،فَ َق َرأْنَ َ
اب اللَّ ِه ،فَ ي ِ
الر ْج ِم فِي كِتَ ِ
ال بِالن ِ
ضلُّوا بِتَ ْر ِك
َّاس َزَما ٌن ،أَ ْن يَ ُق َ
شى إِ ْن طَ َ
ول قَائِ ٌلَ :واللَّ ِه َما نَ ِج ُد آيَةَ َّ
فَأَ ْخ َ
َ
اب اللَّ ِه ح ٌّق َعلَى من َزنَى إِ َذا أ ْ ِ
ال والنِّس ِاء ،إِ َذا قَام ِ
صن ِمن ِّ ِ
َّ
الر ْجم فِي كِتَ ِ
ت
فَ ِر َ
َْ
َ
َ
ُح َ َ
الر َج َ َ
يضة أَنْ َزلَ َها اللهَُ ،و َّ ُ
اف".٢
ْحبَ ُل ،أَ ِو ِاال ْعتِ َر ُ
الْبَ يِّ نَةُ ،أ َْو َكا َن ال َ

ومعىن احلديث أنه كانت توجد آيات بينات تتلى ،وفيها أن الرجل إذا زنا باملرأة وكان أحدمها أو كالمها حمصنني؛
فحد احملصن أي عقابه الرجم ،واحملصن هو الذي تزوج وجامع زوجته يف نكاح صحيح حىت لو طلقها بعد ذلك
أو ماتت؛ فإن حكم الزاين احملصن الرجم ،أي :القذف باحلجارة حىت املوت ،هذا احلكم ٍ
باق إىل يوم القيامة،
مع أن اآليات اليت كانت تتلى وتدل على هذا احلكم نسخت ،فمعىن ذلك أن اآلية نسخت لفظا وبقي
حكمها.
 .4ما نسخ حكمه ولفظه :كنسخ عشر الرضعات السابق يف حديث عائشةَ " :كا َن فِيما أُنْ ِز َل ِمن الْ ُقر ِ
آن
َ ْ
َ
ِ
ومات" ،٨فاآلية نُسخت لفظا ،فهي ليست موجودة
َع ْش ُر َر َ
ومات يُ َح ِّرْم َن ،ثُ َّم نُس ْخ َن بِ َخ ْمس َم ْعلُ َ
ض َعات َم ْعلُ َ
يف كتاب اهلل ،ونسخت حكما فصار الرضاع احملرم مخس رضعات.
1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٣٢٤٦ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٣٧1
2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٣١٨
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 .81اذكر حكمة الشرع في النسخ باعتبار النص المنسوخ.
حكمة الشرع باعتبار النص املنسوخ:
أوال :الحكمة في ما نسخ حكمه وبقي لفظه
ً

أجرا.
 بقاء ثواب التالوة ،فاآليات موجودة ،وحكمها نسخ ،ولكن ما زالت تتلى ويأخذ عليها القارئ ً

 تذكري األمة حبكمة النسخ؛ ألنك كلما قرأت اآلية املنسوخة تذكر حكمة النسخ وأنه ختفيف على األمة.
ثانيًا :الحكمة في ما نسخ لفظه وبقي حكمه

اختبار األمة يف العمل مبا ال جيدون لفظه يف القرآن وحتقيق إمياهنم مبا أنزل اهلل تعاىل ،على عكس حال اليهود
الذين حاولوا كتم نص الرجم يف التوراة.
معىن ذلك :أنك عندما تطبق حكم اللفظ املنسوخ ،فهذا يدل على أنك قوي اإلميان؛ ألنك تطبق احلكم مع أن
اللفظ غري موجود ،فإنك فقط تؤمن بالرسول وصدق الصحابة؛ فآمنت مبا آمنوا به ،بعكس اليهود الذين
حاولوا كتم نص الرجم الذي يف التوراة من أجل أهوائهم.
 .85اذكر أقسام النسخ باعتبار الناسخ مع األمثلة.
ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إىل أربعة أقسام:

 .1نسخ القرآن بالقرآن

ومعىن ذلك أن آية القرآن تنسخ آية أخرى ،ومثاله كما مر آيتا املصابرة ،فقوله تعاىل :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌ ﭼ[األنفال ،]٣١ :نسخت قوله تعاىل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﭼ [األنفال.]٣٣ :
 .١نسخ القرآن بالسنة
ومعىن ذلك أن آية من القرآن تُنسخ حبديث نبوي ،بعض أهل العلم يرون أن املثال يف ذلك قوله تعاىل:

ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ[البقرة ،]1٢٦ :أي أن اإلنسان قبل أن ميوت يوصي للوالدين واألقارب ،هذه اآلية نُسخت بقوله َ " :ال
وِ
صيَّةَ لَِوا ِرث" ،1أي أن اإلنسان ال يوصي لوارث؛ ألن الوارث سوف يرث مبا قدره اهلل له.
َ
 .4نسخ السنة بالقرآن

ومعىن ذلك أن حديثًا من أحاديث النيب

يُنسخ بآية قرآنية ،ومثاله ما ثبت يف بادئ األمر بالسنة أن القبلة

1صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح ابن ماجه (.)٨٨11
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شهرا متجهني يف صالهتم إىل بيت
شهرا أو سبعة عشر ً
جهة بيت املقدس ،وظل الناس يصلون ستة عشر ً
املقدس ،مث نسخ هذا بقوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ
ﯓﭼ [البقرة.]1٣٣:
 .1نسخ السنة بالسنة

ت نَ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن
ومعىن ذلك أن حديثًا من أحاديث النيب يُنسخ حبديث آخر ،ومثال ذلك قوله " :إِنِّي ُك ْن ُ
ِزي ِ
وها" ،1ومعىن ذلك أن حديثًا نسخ حديثًا.
ور َ
ارة الْ ُقبُوِر فَ ُز ُ
ََ
 .86ما هي حكمة النسخ؟
للنسخ ِح َكم متعددة منها:
 .٢مراعاة مصاحل العباد بتشريع ما هو أنفع هلم يف دينهم ودنياهم.

 .١التطور يف التشريع حىت يبلغ الكمال ،وهو تدرج ليسهل على املكلفني العمل ،مثال ذلك يف حترمي اخلمر فقد
حرم اهلل اخلمر على أربع مراحل:

المرحلة األولى :مرحلة اإلباحة :ﭽﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭼ [النحل.]٣٩ :
المرحلة الثانية :مرحلة التعريف :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﭼ [البقرة ،]٨1٧ :فهنا يعرض القرآن الضرر الكبري للخمر مع أنه مل حيرمها.
المرحلة الثالثة :مرحلة التوقيت :ﭽﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﭼ[النساء ،]٣٤ :أي ال
يَ ْس َكر اإلنسان إذا اقرتبت أوقات الصالة ،وله أن يسكر ويشرب اخلمر بعد ذلك.

المرحلة الرابعة :مرحلة التحرمي على التأبيد :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
(أبدا إىل يوم القيامة).
ﭛﭜﭝﭞﭟﭼ[املائدة ،]٧٦ :فقد حرمت اخلمر على التأبيد ً

 .4اختبار املكلفني بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ من األشق إىل األخف كما يف آييت املصابرة ،ووظيفة
الصرب إذا كان النسخ من األخف إىل األشق مثل حترمي اخلمر.

 1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه من غري لفظ (إين كنت) ( ،)٧٩٩ورواه النسائي رمحه اهلل يف سننه ( ،)١٣١٨وصححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع (.)٨٣٩١
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مصادر التشريع أو أدلة األحكام
 .8٠ما المقصود بمصادر التشريع؟
مصادر التشريع :هي األدلة الكلية لألصويل ،ومنها يبين األدلة والقواعد اإلمجالية ،فبالتتبع واالستقراء يستخرج
هذه القواعد مثل( :األمر يقتضي الوجوب ،والنهي يقتضي التحرمي ،وحكم العام يستغرق مجيع أفراده ،وما إىل
ذلك) ،كذلك يستنبط الفقيه بأدلة األصويل اإلمجالية أحك ًاما من األدلة التفصيلية من هذه املصادر.

القسم األول :األدلة المتفق عليها
أوال :القرآن الكريم
ً

 .88عرف القرآن.

 ،املعجز بسورة منه أو أقل منها ،املتعبد بتالوته.
هو كالم اهلل ،املنزل على النيب
 كالم اهلل لفظًا ومعىن ،ليس كالم أي أحد ،فهو صفته ،وليس خملوقًا.
 الْ ُمنزل :ينزل جربيل
 على النيب

باآليات.

ليس قرآنًا.

 :فما نزل على نيب غري النيب

 املعجز بسورة أو أقل منها.

 املتعبد بتالوته :فال يتعبد بتالوة السنة ،ولكن يُتعبد بالقرآن.
القرآن له أمساء كثرية ،أشهرها :القرآن ،الكتاب ،فالقرآن من القراءة ،والكتاب من الكتابة.
 .89تكلم عن خواص القرآن الكريم.

 أن ألفاظه ومعانيه من عند اهلل تعاىل.

 وأن ألفاظه العربية هي اليت أنزهلا اهلل على قلب رسوله ،والرسول

ما كان إال مبلغًا هلا.

 وأنه منقول بالتواتر الذي يفيد العلم والقطع بصحة الرواية؛ أي أنه وصل إلينا جيال عن جيل ،آالف وماليني
عن آالف وماليني بدون تغيري.
 أن القرآن حمفوظ ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﭼ[احلجر ،]٧ :وبناءً على ذلك :السنة حمفوظة؛
ألهنا ُمبَـيـنَة للقرآن.
 .9٠برهن على أن القرآن الكريم حجة.

 الربهان على أن القرآن الكرمي حجة على الناس ،وأن أحكامه قانون واجب االتباع :أنه من عند اهلل تعاىل،
وقد نقل إلينا بطريق قطعي ال ريب يف صحته ،وهو التواتر كما مر ،وهذا يدل على أنه من عند اهلل ،وال يوجد
أدىن حتريف كما حدث يف التوراة واإلجنيل.
 والربهان على أنه من عند اهلل :إعجازه الناس عن أن يأتوا مبثله.
ومسعه صحايب أو اثنان ليس يف ذلك تواتر ،ومل نشرتط أن
ومل يشرتط التواتر؛ ألن القرآن ملا نزل على النيب
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يكون مكتوبًا بني دفيت املصحف؛ وذلك ألن القرآن يف أول األمر يف عهد الرسول
املصحف.

مل يكن بني دفيت

 .9٢ما هي أنواع أحكام القرآن الكريم؟
أنواع األحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثالثة:

األول :أحكام اعتقادية ،تتعلق مبا جيب على املكلف اعتقاده يف اهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر.
الثاني :أحكام ُخلُقية ،تتعلق مبا جيب على املكلف أن يتحلى به من الفضائل ،وأن يتخلى عنه من الرذائل.

الثالث  :أحكام عملية ،تتعلق مبا يصدر عن املكلف من أقوال ،وأفعال ،وعقود ،وتصرفات  ،...وهذا النوع
الثالث هو :فقه القرآن ،وهو املقصود الوصول إليه بعلم " أصول الفقه".

واألحكام العملية في القرآن تنقسم إلى قسمين:

 .1أحكام عبادات :من صالة ،وصيام ،وحج ،وزكاة ،وحنوها من العبادات اليت يقصد هبا تنظيم عالقة اإلنسان
بربه.

 .٨وأحكام المعامالت :من عقود ،وتصرفات ،وعقوبات ،وجنايات ،وغريها مما عدا العبادات ،واليت يقصد هبا
تنظيم عالقة املكلفني بعضهم ببعض؛ سواء أكانوا أفر ًادا ،أم أممًا ،أم مجاعات.

 .9١تكلم عن داللة نصوص القرآن الكريم.

 .٢نصوص القرآن الكرمي مجيعها قطعية من جهة ورودها ،وثبوهتا ،ونقلها عن الرسول  إلينا.

 .١وأما نصوص القرآن الكرمي من جهة داللتها (أي ما تعنيه وما تدل عليه من األحكام) ،فتنقسم إىل قسمني:

تأويال ،وال جمال
األول :نص قطعي الداللة على حكمه؛ وهو ما دل على معىن متعني فهمه منه ،وال حيتمل ً
لفهم معىن غريه منه ،كقوله تعاىل ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭼ [النساء،]1٨:

فهذا نص قطعي الداللة على أن فرض الزوج يف هذه احلالة النصف ،ال غري.

الثاني :نص ظين الداللة؛ وهو ما دل على معىن ،ولكن حيتمل أن يؤول ويصرف عن هذا املعىن ،ويراد منه معىن

آخر ،مثل قوله تعاىل :ﭽﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭼ[البقرة]٨٨٢ :؛ فلفظ القرء يف اللغة العربية
مشرتك بني معنيني:
 ويطلق لغة على احليض.
 يطلق لغة على الطهر.
فيحتمل أن يراد ثالثة أطهار ،وحيتمل أن يراد ثالث حيضات ،فهو ليس قطعي الداللة على معىن واحد من
املعنيني؛ وهلذا اختلف اجملتهدون يف أن عدة املطلقة :ثالث حيضات ،أو ثالثة أطهار.
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ثانيًا :السنة النبوية
(األخبار)

 .94عرف الخبر.
الخبر لغة :النبأ.
واصطالحا :األخبار أو السنة :هي ما أضيف إىل النيب من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو وصف.
ً
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات".1
أي ما نسب للنيب من قول ،مثل قوله" :إِنَّ َما ْاألَ ْع َم ُ
ِ
ج بَ ْي َن يَ َديْ ِه" ،٨أي :جعل بني يديه فرجة ،أي :مسافة.
ومن فعل ،مثلَ " :كا َن النَّب ُّي إِذَا َس َج َد فَ َّر َ
ول اللَّ ِه،
ت َر ُس ُ
الس َم ِاء ،قَ َ
ت :فِي َّ
الَ :م ْن أَنَا؟ قَالَ ْ
أو تقرير ،مثل قول النيب للجارية" :أَيْ َن اللَّهُ؟ قَالَ ْ
ت :أَنْ َ
ال :أَ ْعتِ ْق َها ،فَِإنَّ َها ُم ْؤِمنَةٌ" ،٤وهذا معناه إقرار من النيب بأن اهلل يف السماء.
قَ َ
وكذلك إقراره احلبشة "من أهل أفريقيا" وقد دخلوا املسجد ومعهم رماح يلعبون هبا ،فأقرهم النيب (أي مل ينه
عن ذلك) تألي ًفا لقلوهبم.
أو وصف ،مثلَ " :كا َن رس ُ ِ
َّاسَ ،وَكا َن أَ ْش َج َع الن ِ
َج َو َد الن ِ
س َن الن ِ
َّاس".1
َّاسَ ،وَكا َن أ ْ
ول اللَّه أ ْ
َُ
َح َ
 .91هل كل أفعال النبي تتأسى وتتبعه فيها؟
أفعال النبي

أنواع:

 .1ما فعله بمقتضى ِ
الجبِلَّة (الطبيعة) وما طبعه اهلل عليه:

مثل األكل والشرب والنوم ،فال حكم تشريعي يف ذلك؛ ألن كل إنسان جيوع ،ويأكل ،ويتعب ،وينام ،ويستثىن
من ذلك ما أمر به الشرع أو هنى عنه ،فلو أن عدم األكل يضره؛ فهو مأمور باألكل ،وكذلك هو مأمور بطعام
السحور ،ومنهي عن األكل يف حال مرضه من األطعمة اليت تضره.
كذلك قد ينهاه الشرع عن األكل بالشمال وما إىل ذلك ،فاألصل أن أفعال الرسول اجلبلية ال حكم فيها
إال ما أمر الشرع به أو هنى عنه.

 .٨ما فعله الرسول

بحسب العادة:

كصفة اللبس ،فاألصل يف ذلك أنه مباح؛ فالرسول عاش مع أناس يلبسون العمامة ،ويلبسون اإلزار والرداء مثل
يتعمم ،ويلبس اإلزار ،ويلبس الرداء ،فمثل هذا نصفه أنه مباح ،ال نقول :إنه ال

(ملبس اإلحرام) ،فصار
حكم له كالفعل اجلِبِلي.
فاخلالصة :ما فعله النيب على سبيل العادة فحكمه أنه مباح ،فنحن إذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا؛ كان
 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٧٦٩

 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٤١٣٣ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٣٧١
 3رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)١٤٩

 4رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٤٦٣٦ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨٤٦٩
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مباحا ،إال إذا كانت هذه العادات خمالفة للشرع ،كعادات الناس يف إسبال مالبسهم (جيعلوهنا أسفل الكعبني)،
ً
وكعادات البعض يف اللبس الضيق ،وكعادة النساء يف لبس السراويل.
 .٤ما فعله الرسول

على وجه الخصوص:

خمتصا به ،وال بد من قرينة تبني أن هذا الفعل خاص بالرسول ؛ ألن األصل أن ما تَـ َعبد به الرسول
فيكون ً
1
خاصا.
ليس
و
،
للتأسي
ً

ومثال الفعل الذي على وجه اخلصوص للنيب " :الوصال في الصوم" ،٨أي :يصل األيام بالصيام ،فال يفطر

بينها ،والدليل على أن هذا خاص بالرسول  :أنه هنى عن الوصال ،فقال له الصحابة
ُس َقى".٤
رسول اهلل ،قال":إِنِّي لَ ْس ُ
ت َك َه ْيئَتِ ُك ْم ،إِنِّي أُط َْع ُم َوأ ْ
 .٣ما فعله تعب ًدا:

 :إنك تواصل يا

فقط بدون أن يأمر به األصل فيه

فعلينا أن نتأسى به ،ويكون مندوبًا يف حقه وحقنا؛ وذلك ألن فعل النيب
الندب.
السو ِ
َي َشيء َكا َن يَ ْب َدأُ النَّبِ ُّي إِذَا َد َخل بَ ْيتَهُ؟ قَالَ ْ ِ
ِ
اك"٣؛
ت :ب ِّ َ
َ
مثال ذلك حديث عائشة  ،ملا سئلت" :بأ ِّ ْ
إذن فيكون السواك يف حقنا مندوبًا.
 .١ما فعله النبي بيانًا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة:
فعلينا أن نتأسى بفعله  ،ويكون حكم فعله هو حكم ذلك النص الذي بَـيـنَه.

مثال :قوله سبحانه وتعاىل ﭽﮛﮜﭼ [البقرة ،]٣٤ :فنحن ال ندري كيف نقيم الصالة (فهذا جممل)،

فلما صلى النيب
ذلك.

ني لنا هذا اجململ؛ فنحن نصلي مثله ،ويكون حكم الصالة واجب؛ ألن اآلية تدل على
وبَـ َ

وكذلك يف قوله تعاىل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [البقرة ،]1٨١ :حيث صلى النيب
ال َْم َق ِام"5؛ وحنن علينا التأسي به ،وحكم الصالة يف هذه احلالة سنة.

 .95هل ما وقع في عصر النبي

ْف
" َرْك َعتَ ْي ِن َخل َ

ولم يعلمه حجة علينا؟

ما وقع يف عهد النيب  ،ومل يعلم النيب به؛ فال ينسب إىل النيب  ،ولكنه يكون حجة إلقرار اهلل له ،يعين
مشروعا؛ ألنكره اهلل
ومل يعلمه النيب ؛ فقد أقره اهلل ،ذلك ألهنم إذا فعلوا شيئًا ليس
ما فعله الصحابة
ً
عليهم كما أنكر فعل املنافقني ،فقد قال اهلل يف حقهم لرسوله
 1التأسي معناه االتباع واختاذه قدوة.

 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٧٣٧ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)11١٣
 3رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٧٨٨ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)11٦٨
 4رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨١٤
 5رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨٣٩٤
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ملا أبطنوا الكفر واخلداع :ﭽ ﯲ ﯳ

ﯴﭼ [املنافقون ،]٣ :وقال يف حقهم :ﭽﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﭼ [النساء ،]1٦٢ :وقد فهم الصحابة

ذلك ،فَ ِه ُموا أن ما

كانوا يفعلونه يف عهد النيب حجة طاملا أن اهلل أقرهم عليه ،حىت ولو مل يعلم به الرسول .
٨
٢
ني أن النيب
فقد استدل الصحابة جبواز العزل ،فعن جابر
قالُ " :كنَّا نَ ْع ِز ُل َوالْ ُق ْرآ ُن يَ ْن ِز ُل"  ،ومل يـُبَـ ْ
اطلع عليهم.
 .96اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه.4

اخلرب باعتبار من يضاف إليه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

َ .9٠ع ِّرف الحديث أو الخبر المرفوع.

أ.املرفوع .ب.املوقوف .ج.املقطوع.

حكما ،ومسي باملرفوع الرتفاع نسبته إىل النيب
المرفوع :ما أضيف إىل النيب حقيقةً أو ً
رفعه إىل منتهاه وهو الرسول  ،فاملرفوع حقيقة قول الرسول  ،وفعله ،وإقراره.
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات".٣
فقوله " :إِنَّ َما ْاألَ ْع َم ُ
لرُكو ِع".١
وفعله َ " :كا َن يَ ْرفَ ُع يَ َديْ ِه َح ْذ َو َم ْن ِكبَ ْي ِه ،إِذَا افْ تَتَ َح َّ
الص َالةَ َوإِذَا َكبَّ َر لِ ُّ
الس َم ِاء".٣
ت :فِي َّ
وإقراره  ،كإقراره للجارية عندما قال هلا" :أَيْ َن اللَّهُ؟ قَالَ ْ
حكما :يعين ما أضيف إىل سنة النيب  ،أو عهده ،أو حنو ذلك.
أما المرفوع ً

 ،وألن الصحايب

مثل أن يقول الصحايب :هذه سنة الرسول  ،وكذلك كما يقول الصحايب كنا نفعل ذلك يف عهد النيب ،
ِ
ِ
ِِ
اف بِالْب ْي ِ
حكما :قول ابن عباس
ت ،إَِّال أَنَّهُ
َّاس أَ ْن يَ ُكو َن آخ َر َع ْهده ُم الطََّو ُ َ
" :أُم َر الن ُ
ومثال املرفوع ً
ْحائِ ِ
ْجنَائِ ِزَ ،ولَ ْم يُ ْع َزْم َعلَْي نَا".٢
ض" ،٩وقول أم عطية
ُخ ِّف َ
" :نُِهينَا َع ِن اتِّ بَ ِاع ال َ
ف َع ِن ال َ
 .98من هو الصحابي؟
هو من اجتمع بالنيب

مؤمنًا به ،ومات على ذلك.

 .99عرف الحديث أو الخبر الموقوف.

هو ما أضيف إىل الصحايب ومل يثبت له حكم الرفع ،مثل قول أحد الصحابة شيئًا من رأيه يف حكم مسألة.

 .٢٠٠هل يمكن أن يضاف الحديث للصحابة ويكون له حكم الرفع؟
أمرا يف القرب ،أو يف اجلنة ،أو يف
نعم ،إذا قال ً
قوال أو فعل فع ًال ليس للرأي فيه جمال ،كأن يقول الصحايب واص ًفا ً
 1العزل هو أن يقذف الرجل املين خارج فرج املرأة عند معاشرته حىت ال حتمل ( وحكم هذا ليس اجلواز على إطالقه بل يوجد فيه تفصيل [اللجنة العلمية]).
 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)١٨٦٢ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٣٣٦
 3أي باعتبار من قاله ،أو فعله ،أو أقر به.
 4رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٧٦٩
 5روا البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)٩٤١

 6رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)١٤٩
 7رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٩١١

 8رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٨٩٢ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٧٤٢
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النار ،أو ما إىل ذلك.

 .٢٠٢هل قول الصحابي (الحديث الموقوف) حجة؟
نعم حجة إذا كان من الصحابة الفقهاء يف الدين ،أو ممن نص النيب على أن قوهلم حجة ،إال إذا خالف
نصا (حديث مرفوع للنيب )؛ أُخذ بالنص ،وإن خالف قول
نصا أو قول صحايب آخر ،فإن خالف ً
قوهلم ً
صحايب آخر؛ أُخذ بالراجح منهما.
يرى أن املرأة احلامل إذا توّف عنها زوجها اعتدت بأبعد األجلني ،ومها عدة الوفاة
مثال :كان ابن عباس
(األربعة أشهر وعشرا) أو (عدة احلامل) ،فإن وضعت احلمل بعد أقل من أربعة أشهر وعشرا؛ انتظرت حىت تتم
األشهر ،أما إذا اعتدت بأربعة أشهر وعشرا ،ومل تضع احلمل؛ انتظرت حىت تضع احلمل ،ولكن رأي ابن عباس
خالف النص؛ والنص هو" :أ َّ
اجتَ َم َعا َع ْن َد أَبِي ُه َريْ َرةََ ،و ُه َما
َن أَبَا َسلَ َمةَ بْ َن َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِنَ ،وابْ َن َعبَّاس ْ
ِ
ِ
ِ
ال أَبُو َسلَ َمةَ :قَ ْد
َجلَْي ِنَ ،وقَ َ
س بَ ْع َد َوفَاةِ َزْو ِج َها بِلَيَال ،ف َق َ
ال ابْ ُن َعبَّاس :ع َّدتُ َها آخ ُر ْاأل َ
يَ ْذ ُك َران ال َْم ْرأَةَ تُ ْن َف ُ
ال أَبو هري رةَ :أَنَا مع اب ِن أ ِ
از َع ِ
َخي ،يَ ْعنِي أَبَا َسلَ َمةَ ،فَ بَ َعثُوا ُك َريْ بًا َم ْولَى
ك ،قَ َ
َحلَّ ْ
ان ذَلِ َ
ت ،فَ َج َع َال يَتَ نَ َ
ََ ْ
ال :ف َق َ ُ ُ َ ْ َ
اء ُه ْم فَأَ ْخبَ َرُه ْم :أ َّ
َسلَ ِميَّةَ
ابْ ِن َعبَّاس إِلَى أ ُِّم َسلَ َمةَ ،يَ ْسأَلُ َهاَ :ع ْن ذَلِ َ
َن أ َُّم َسلَ َمةَ ،قَالَت :إِ َّن ُسبَ ْي َعةَ ْاأل ْ
ك ،فَ َج َ
ت َذلِ َ ِ ِ ِ
ِ
ج"1؛ إذن نأخذ بالنص
ت بَ ْع َد َوفَاةِ َزْو ِج َها بِلَيَالَ ،وإِنَّ َها ذََك َر ْ
سْ
ك ل َر ُسول اللَّه " :فَأ ََم َرَها أَ ْن تَ تَ َزَّو َ
نُف َ
 ،ومعىن نفست بعد وفاة زوجها :أي أهنا وضعت محلها بعد وفاة زوجها بأيام.
ونرتك قول ابن عباس
 .٢٠١عرف التابعي.

هو من اجتمع بالصحابة ،وكان التابعي مؤمنًا بالرسول  ،ومات على ذلك.
 .٢٠4عرف الحديث أو الخبر المقطوع.
(أثرا).
احلديث املقطوع هو :ما أضيف إىل التابعي فمن بعده ،ويسمى ً
 .٢٠1اذكر أقسام الحديث (الخبر) باعتبار طرقه.
ينقسم اخلرب باعتبار طرقه إىل متواتر وآحاد.

 .٢٠5عرف الحديث المتواتر ،مع ضرب مثال.
الحديث المتواتر :ما رواه مجاعة كثريون ،ويستحيل يف العادة أن يتواطؤوا على الكذب ،وأسندوه إىل شيء
حمسوس.

يشترط في الحديث المتواتر:

 .1أن يرويه مجاعة ،عن مجاعة ،عن مجاعة كثريون.
فمثال حديث رواه عشرون ،فنقل إىل مائة ،فرووه ملن بعدهم ،وهم خمتلفون
 .٨يستحيل أن يتفقوا على الكذبً ،
يف املسكن ،والقبيلة ،وغري ذلك ،فيستحيل أن يتفقوا على أن يكذبوا.
 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)١٤٨٦ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٣٢١
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 .٤أسندوا احلديث إىل شيء حمسوس ،مبعىن أهنم قالوا :مسعنا كذا رأينا كذا ،فلو أسندوه إىل فكرهم أو تصورهم،
مثل قول النصارى :إن اهلل ثالث ثالثة؛ فهم مجاعات نقلوه عن مجاعات ،ولكن مل يسند إىل احلس؛ أي :مل
يرووا ذلك ،بل هو اعتقادهم وتصورهم الفاسد.

ب َعلَ َّي ُمتَ َع ِّم ًدا ،فَ لْيَتَبَ َّوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر".1
"م ْن َك َذ َ
مثال احلديث املتواترَ :

ملحوظة :من العلماء من يرى أن أقل عدد يف رواة احلديث املتواتر عشرة يف كل طبقة ،أي يف كل جيل.

 .٢٠6عرف الحديث اْلحاد مع ذكر أقسامه.

هو ما سوى التواتر ،يعين الذين رووا احلديث أقل من عدد رجال احلديث املتواتر.
وأقسام الحديث اْلحاد ثالثة:

 .٢الحديث الغريب :وهو الذي رواه واحد فقط يف أي طبقة من طبقاته ،يعين سواء من الصحابة أو من
التابعني أو من بعدهم.

 .١الحديث العزيز :هو ما ال يقل رواته عن اثنني يف أي طبقة من طبقاته.
 .4الحديث المشهور :هو ما رواه ثالثة أو أكثر يف كل طبقة ما مل يبلغ حد التواتر.
 .٢٠٠اذكر أقسام الحديث من حيث الصحة والضعف.
ينقسم احلديث من حيث الصحة والضعف إىل مخسة أقسام:

أوال :الحديث الصحيح
ً

ما نقله عدل تام الضبط ،بسند متصل ،وخال من الشذوذ والعلة القادحة.

والعدالة :هي االستقامة يف الدين مع املروءة.

وتام الضبط معناه :أن غالب ما يرويه حيفظه وال ينساه ،سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه.

بسند متصل :حبيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه ،فلو أن سند احلديث سقط منه را ٍو؛ ُحيكم على
احلديث بعدم االتصال.

عدم الشذوذ :يعين أن الراوي ال خيالف الرواة الثقات فيما نقلوه (أي ال خيالفهم يف منت احلديث) ،فلو أن
الراوي نقل حديثًا عن النيب  ،ورواه آخرون ثقات نقلوا نفس احلديث ،وحدث اختالف بني الراوي األول
والرواة اآلخرين يف منت احلديث؛ ُح ِكم على حديث الراوي األول بالشذوذ.
العلة القادحة :هي سبب غامض خفي يقدح يف صحة احلديث.
مثال الحديث الصحيح:
ما أخرجه البخاري

يف صحيحه ،قال :حدثنا عبد اهلل بن يوسف ،قال :أخربنا مالك عن ابن شهاب ،عن

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)1٨٧1ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٤
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ول اللَّ ِه
ت َر ُس َ
"س ِم ْع ُ
حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قالَ :
صحيح ألنه:

قَ رأَ فِي ال َْم ْغ ِر ِ
ب بِالطُّوِر" ،1فهذا احلديث
َ

أوال :رواته عدول وضابطون.
ً

ثانيًا :احلديث متصل ،فكل رجل من رجال السند مسع من شيخه ،فعبد اهلل بن يوسف مسع من مالك ،ومالك
مسع من ابن شهاب ،وابن شهاب مسع من حممد بن جبري ،وحممد بن جبري مسع من أبيه.

ثالثًا :واحلديث غري شاذ؛ ألن الرواة ما خالفوا الثقات ،وكذلك ليس فيه علة.
ثانيًا :الحديث الحسن

ما نقله عدل خفيف الضبط ،بسند متصل ،وخال من الشذوذ والعلة.
فالفرق بني احلديث احلسن والصحيح :خفة الضبط يف احلسن ،ومتامه يف الصحيح.
ثالثًا :الصحيح لغيره
هو احلديث احلسن إذا تعددت طرقه ،يعين إذا كان احلديث حسنًا وروي من طريق آخر مثله أو أقوى منه ،كأن
يروي احلديث مجاعة من الناس وحيكم عليه باحلسن ،مث يروي نفس احلديث مجاعة آخرون وحيكم عليه بالصحة
أو احلسن ،فمجموع هذين الطريقني جيعلنا حنكم على احلديث الذي من الطريق األول أنه صحيح لغريه.
رابعا :الحديث الضعيف
ً

عدوال أو ليسوا
هو ما خال من شرط من شروط احلديث الصحيح ،كأن يكون السند منقطعا ،أو الرواة ليسوا ً
ضابطني ،أو احلديث فيه شذوذ أو علة.

خامسا :الحديث الحسن لغيره
ً

هو احلديث الضعيف إذا تعددت طرقه ،بشرط أال يكون سبب الضعف فسق الراوي أو كذبه.

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)٩٣١
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 .٢٠8عرف اإلجماع.

ثالثًا :اإلجماع

اإلجماع لغة :يطلق على معنيني ،مها :العزم واالتفاق.
اصطالحا :اتفاق جمتهدي هذه األمة بعد النيب
ً

على حكم شرعي.

مجيعا اتفقوا على
فخرج بقولنا (اتفاق) :وجود خالف ولو من واحد فال ينعقد معه اإلمجاع ،أي لو أن العلماء ً
إمجاعا.
حكم شرعي معني مث خالفهم عامل فقط؛ فال يعترب ً
وخرج بقولنا (جمتهدي) :العوام واملقلدون ،فال يعترب وفاقهم وال خالفهم ،أي ال يعترب إال العلماء ،أما العوام
الذين ال علم هلم أو املقلدون الذين عندهم علم ناشئ من تقليدهم العلماء؛ فال يعترب اتفاقهم وال خالفهم،
املعترب فقط العلماء.
وخرج بقولنا (هذه األمة) :إمجاع غريها ،فال يلزمنا إمجاع النصارى أو اليهود ،واملقصود األمة اإلسالمية.
دليال؛ ألن الدليل
إمجاعا من حيث كونه ً
وخرج بقولنا (بعد النيب ) :اتفاقهم يف عهد النيب  ،فال يعترب ً
حصل بالسنة ،أي يف عهد النيب نقول عن فعل الصحابة واتفاقهم :إنه سنة عن النيب .
وخرج بقولنا (حكم شرعي) :اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي؛ ألن البحث يف اإلمجاع عن األمور الشرعية،
إمجاعا باملعىن االصطالحي.
فلو اتفق الناس على أن اجلزء أصغر من الكل؛ فهذا ال يعترب ً

 .٢٠9هل اإلجماع حجة؟ وما الدليل على ذلك؟

معنى حجة :أي :هو دليل نستدل به حبيث أننا نعبد به اهلل سبحانه وتعاىل ،ويكون دليلنا هو أن العلماء أمجعوا
على هذا احلكم ،واإلمجاع حجة ،واألدلة على ذلك:
 .1قوله تعاىل :ﭽﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭼ [البقرة ،]1٣٤ :والشهيد قوله مقبول،
فأنت عندما تقبل قول الشاهد ،هذا معناه :أن شهادته مقبولة عندك ،فشهادة هذه األمة مقبولة؛ إذن إذا أمجعوا
على أمر فإمجاعهم يقبله اهلل .
 .٨قوله تعاىل :ﭽ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [النساء ،]١٧ :معىن ذلك أن األمة إذا تنازعت (أي
اختلفت) يف شيء؛ ترده إىل اهلل ورسوله ،وإذا اتفقوا (أمجعوا) على شيء؛ فهو حق.
ضاللَة" ،1وهذا معناه :أهنا إذا اجتمعت على شيء صار اإلمجاع ح ًقا.
 .٤قوله " :ال تَ ْجتَ ِم ُع أ َُّمتِي َعلَى َ
 .٢٢٠تكلم عن أنواع اإلجماع؟
اإلمجاع نوعان:

 .1اإلجماع القطعي :وهو ما يعلم وقوعه من األمة بالضرورة ،كاإلمجاع على وجوب الصلوات اخلمس وحترمي
مجيعا أمجعوا
الزىن ،وهذا النوع ال ينكر أحد ثبوته ،بل هو حجة ،يعين :أي أحد يعلم أن الزىن حمرم ،وأن العلماء ً
 1أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل مبعناه يف سننه ( ،)٤٧١٦وصححه الزرقاين رمحه اهلل يف خمتصر املقاصد (.)11٩٧
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على ذلك.

 .٨اإلجماع الظني :وهو الذي ال يعلم إال بالتتبع ،وقد اختلف العلماء يف إمكان ثبوته ،فهذا النوع من الصعب
مجيعا يف كل األقطار اجتمعوا على حكم معني أم ال؛
أن حتصل عليه ،أي :من الصعب أن تعلم هل العلماء ً
وهلذا اختلف العلماء فيه.
فمنهم من يرى أنه من املكن ثبوت هذا النوع من اإلمجاع ،ومنهم من يقول :يستحيل أن تعلم أن كل عامل يف
األمة من مشرقها إىل مغرهبا وافق على نفس احلكم ،فرمبا يوجد عامل مسترت ال نعلمه وقد خالف احلكم ،وهلذا
أرجح األقوال هو قول ابن تيمية رمحه اهللَ " :و ِْ
الصالِ ُح؛ إِ ْذ
ف َّ
ضبِ ُ
طُ :ه َو َما َكا َن َعلَْي ِه َّ
السلَ ُ
اإل ْج َماعُ الَّ ِذي يَ ْن َ
شر ِ
 ،أي القرون
ت ْاأل َُّمةُ" ،1والسلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم
بَ ْع َد ُه ْم َكثُ َر ِاال ْختِ َال ُ
فَ ،وانْ تَ َ َ
األوىل املفضلة الثالثة.

 .٢٢٢تكلم عن شروط اإلجماع( .ومعنى السؤال :كيف تثبت أن هذا إجماع صحيح لكي يكون حجة
نعمل به؟)
شروط اإلجماع:
موجودا يف كتبهم وأقواهلم أن حكم
مشهورا بني العلماء؛
 .1أن يثبت بطريق صحيح ،وله صورتان :أن يكون
ً
ً
هذه املسألة جممع عليه ،وقد اشتهر بينهم ذلك ،وأما الصورة الثانية :أن يكون ناقل اإلمجاع من العلماء الثقات
جمتهدا يف مذهب واحد فقط ،بل مطلع على مجيع املذاهب جمتهد واسع اإلطالع.
واسع اإلطالع ،ليس ً
اإلمجاع إمجاع يف العصر الذي قبله أو خالف مستقر ،مبعىن لو أمجع أهل العصر األول على شيء؛
 .٨أال يسبق
َ
مجيعا ،وال ميكن أن جيتمع العلماء
فال جيوز خمالفة اإلمجاع بقول آخر ،سواء من أحد العلماء ،أو من العلماء ً
على خمالفة إمجاع سبق؛ ألن اإلمجاع األول حق ،فإن خالفه أهل العصر الذي بعده؛ فقد أمجعوا على خالف
احلق؛ ألن األمة ال جتتمع على ضاللة.
كذلك لو أن أهل القرن األول أمجعوا على خالف مستقر ،يعين أمجع العلماء على أن حكم املسألة املعينة إما
مندوب أو واجب؛ فال جيوز ألهل القرن الذي بعده أن جيتمعوا على قول من القولني ،يعين ال جيوز أن جيتمعوا
مثال على وجوب هذه املسألة؛ فاإلمجاع ال يرفع اخلالف السابق ،ولكن مينع حدوث خالف بعد ذلك.
ً
 .٢٢١هل يشترط انقراض عصر المجمعين حتى ينعقد اإلجماع؟

ال يشرتط هذا ،مبعىن إذا أمجع العلماء على حكم مسألة؛ فقد انعقد اإلمجاع ،وال يشرتط أن ميوتوا حىت ينعقد
اإلمجاع ،بل مبجرد اجتماعهم على حكم املسألة ولو يف حلظة؛ انعقد اإلمجاع ،وإذا َغيـَر أحد العلماء رأيه بعد
ذلك؛ ال يعترب وال يؤثر يف اإلمجاع.

 1العقيدة الواسطية (.)1٨٢/1
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 .٢٢4هل اإلجماع السكوتي حجة؟
اإلمجاع السكويت معناه :أن أحد العلماء يفيت حبكم مسألة ،ويشتهر ذلك بني العلماء ،ومل خيطئه أحد ،هذا هو
اإلمجاع السكويت ،وال يكون حجة إال إذا مات كل العلماء يف هذا العصر ،ومل خيطئوا العامل الذي قال حكم
هذه املسألة ،فيدل ذلك على أهنم ما سكتوا إال ألهنم موافقون على ما قاله هذا العامل.
يف مسألة بأهنا حرام ،وانتشر ذلك بني العلماء يف املدينة ويف كل املدن،
مثال :لو أفىت اإلمام مالك
وسكت مجيع العلماء ومل خيطئوا اإلمام مال ًكا ومل ينازعوه حىت انقضى هذا العصر ،فنقول :إن هذا اإلمجاع
سكويت قد انعقد بانتهاء هذا العصر.
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وشرعا.
 .٢٢1عرف القياس لغة ً

رابعا :القياس
ً

1

لغة :التقدير واملساواة ،فقولك :قست القماش بالذراع ،أي :قدرته بالذراع ،وتقول :هذا الثوب على قياس هذا
الثوب؛ أي مسا ٍو له.
وشرعا (اصطالحا) :تسوية فرع بأصل يف حكم لعلة جامعة بينهما.
ً

فمن هذا التعريف نعلم أن للقياس أركانًا أربعة:

 .1األصل :وهو املقيس عليه.
 .٨الفرع :املقيس.
 .٤احلكم :ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب ،أو حترمي ،أو صحة ،أو فساد. ... ،
 .٣العلة :املعىن الذي ثبت بسببه حكم األصل.
وهذا مثال يوضح األمر:

فاخلمر حكمه أنه حمرم بنص الشرع ،وعلة حترميه السكر ،ونريد أن نعرف حكم املخدرات.
 .1األصل أو املقيس عليه هو :اخلمر.
 .٨الفرع أو املقيس الذي نريد أن نعرف حكمه هو :املخدرات.
 .٤احلكم أي حكم األصل (حكم اخلمر) :حمرم بنص القرآن.
السكْر (تغطية العقل) ،فيفعل أشياء ال يدري عنها ،واملخدرات كذلك.
 .٣العلة :علة حترمي اخلمر هيُ :
(السكْر)،
فهنا نقيس املخدرات (الفرع) على األصل (اخلمر) ،فنجد أن العلة يف اخلمر هي نفس العلة يف الفرع ُ
فنحكم على الفرع كحكم األصل ،وهو التحرمي.
 .٢٢5ما الدليل على أن القياس من األدلة الشرعية (مصادر التشريع)؟
األدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة

أوال :الكتاب
ً

:

أدلة منها قوله تعاىل :ﭽ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [األنبياء ،]1٦٣ :يعين كما حنن قادرون على ابتداء اخللق،
كذلك قادرون على إعادته ،فهنا قاس سبحانه اإلعادة على البدء ،وهو قياس واضح ،وهذا دليل على أن الشرع
يعترب القياس.

ثانيًا :السنة

ت لَو َكا َن َعلَى أ ُِّم ِ
ِ
ض ْيتِ ِيه ،أَ َكا َن
ك َديْ ٌن فَ َق َ
قوله ملن سألته عن الصيام عن أمها بعد موهتا ،فقال " :أ ََرأَيْ ْ
ال :فَص ِ
ومي َعن أ ُِّم ِ
ي َؤدِّي ذَلِ ِ
ك" ،1فقد قاس َديْن اهلل على َديْن اآلدمي وهذا يدل
ك َع ْن َها؟ قَالَ ْ
ت :نَ َع ْم ،قَ َ ُ
ْ
ُ

 1اتفق الفقهاء على أن القياس من األدلة املتفق عليها ،مع أن املذهب الظاهري خيالف يف ذلك.
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على أن الشرع يعترب القياس.
ثالثًا :قول الصحابة

يف القضاء" :ثُ َّم
يف كتابه إىل أيب موسى األشعري
ما جاء عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
الْ َف ْهم الْ َف ْهم فِيما أَ ْدلَى إلَيك ِم َّما ور َد َعلَيك ِم َّما لَي ِ
ِ
ك
ور ِع ْن َد ذَلِ َ
ََ ْ
ْ
س ْاأل ُُم َ
َ َ
َ
س في قُ ْرآن َوَال ُسنَّة ،ثُ َّم قَاي ْ
ْ َ
ِ
ِ ِ
ْحقِّ".٨
ف ْاألَ ْمثَ َ
َوا ْع َر ْ
َحبِّ َها إلَى اللَّه َوأَ ْشبَ ِه َها بِال َ
يما تَ َرى إلَى أ َ
ال ،ثُ َّم ا ْعم ْد ف َ

(الفهم،الفهم) أي افهم األصل ،والفرع ،واحلكم ،والعلة ،مث (قايس األمور عندك واعرف
فهنا قال عمر
املثال) يعين األشياء املتماثلة أي املتشاهبة يعين من باب القياس.

 .٢٢6اذكر شروط القياس.
من شروط القياس ما يلي:

دليال أقوى منه ،فال اعتبار بقياس يصادم النص ،أو اإلمجاع ،أو أقوال الصحابة
 .٢أال يصادم ً
القياس املصادم ملا ذُكَِر :فاسد االعتبار.

 ،ويسمى

قياسا على جواز وصحة بيعها
مثال يوضح المعنى :لو قال قائل :يصح أن تُزوج املرأة الرشيدة نفسها بغري ويل ً

وشرائها يف أمواهلا بغري ويل ،فإنه جعل األصل بيع املرأة ،والفرع زواج نفسها بدون ويل ،والعلة الرشد (أهنا عاقلة
راشدة) ،واحلكم الصحة؛ فهذه أركان القياس األربعة ،فمع صحة هذه األركان ووجودها غري أن هذا القياس
ِ ِ ِ 4
خيالف النص الذي هوِ َ :
فاسدا.
قياسا ً
"ال ن َك َ
اح إ َّال ب َول ٍّي" ؛ إذن فهذا القياس يصادم النص ،فيكون ً
 .١أن يكون حكم األصل ثابتًا بنص أو إمجاع ،فإن كان ثابتًا بقياس؛ مل يصح القياس عليه ،وإمنا يقاس على
األصل األول.
مثال يوضح المعنى:

ضةُ بِال ِْفض ِ
ب بِ َّ
يف قوله يف بيان ما جيري فيه الرباَّ :
الذ َه ِ
الش ِع ُير بِ َّ
َّةَ ،والْبُ ُّر بِالْبُ ِّرَ ،و َّ
بَ ،وال ِْف َّ
الش ِعي ِر،
"الذ َه ُ
ْح ِمثْ ًال بِ ِمثْل سواء بِسواء ي ًدا بِيد ،فَِإذَا ا ْخت لَ َف ْ ِ
ِ
ِ
ف
ْح بِال ِْمل ِ
َصنَ ُ
اف ،فَبِيعُوا َك ْي َ
َ
ت َه ِذه ْاأل ْ
ََ ً ََ َ َ
َوالت َّْم ُر بالت َّْم ِرَ ،والْمل ُ
٣
احدا،
ِش ْئتُ ْم إِذَا َكا َن يَ ًدا بِيَد"  ،فهذا احلديث يبني أن البُـر (القمح) ال جيوز أن يباع بالبُـر إال أن يكون املقدار و ً

فإن حدث غري ذلك؛ فهذا من أنواع الربا.
فإذا قسنا األرز على البُـر ،جبامع أن الصنفني مكيالن ،أي أن الرب يكال ١واألرز يكال؛ إذن فيجري الربا يف
األرز كما جيري يف البُـر ،فهذا قياس صحيح ،فإذا أردنا أن نقيس الذرة على األرز؛ فهذا قياس غري صحيح؛ ألننا
لو قسنا الذرة على األرز ،فكال الصنفني فرع؛ ألن حكم األرز الذي تقيس عليه ثابت بالقياس ،وليس بالنص
 1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)11٣٢

 2إعالم املوقعني البن القيم رمحه اهلل (.)٣٢/1

 3صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح أيب داود (.)٨٦٢١
 4رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1١٢٩
 ١نوع من أنواع معرفة الكمية عن طريق الصاع أو أي إناء حتدد به الكمية.
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أو اإلمجاع؛ فهنا علينا أن نقيس الذرة على البُـر؛ ألن يف هذه احلالة قسنا الفرع (الذرة) على األصل (البُـّر) ،والبُـُر
حكمه ثابت بالنص.
 .4أن يكون حلكم األصل علة معلومة ،ميكن اجلمع بني األصل والفرع فيها ،فإن كان حكم األصل تعبديًا
حمضا؛ مل يصح القياس عليه ،مثال يوضح المعنى:
ً
ِ 1
ضأْ ِمن لُح ِ
وم ا ِإلب ِل" ؛ إذن فلحوم اإلبل تنقض
قوله للرجل السائل عن الوضوء من حلوم اإلبل" :نَ َع ْم ،فَ تَ َو َّ ْ ُ
الوضوء ،فال جيوز أن تقيس حلم النعام على حلم اإلبل جبامع الشبه بينهما؛ ألن العلة ليست الشبه ،يعين :الشرع
مل حيكم بنقض الوضوء من أكل حلم اإلبل والعلة هي شكل اإلبل ،بل العلة تعبدية ،أي :مل يذكر الشرع العلة،
تعبدا هلل.
فنسميها تعبدية ،أي أننا نستسلم للشرع ً
فطاملا ال نعلم العلة؛ فال جيوز قياس حلم النعامة على حلم اإلبل؛ ألن من أركان القياس معرفة العلة حبيث تكون
علة األصل هي نفس علة الفرع.
 .1أن تكون العلة مشتملة على معىن مناسب للحكم يُعلَم اعتباره من قواعد الشرع كاإلسكار يف اخلمر.
مثال يوضح ذلك:

ففي الشرع ،عندما تكون األََمةُ متزوجة بعبد وقد حتررت األمة ،هلا أن ُختَيـَر بني أمرين :إما اإلبقاء على زوجها
ِ ِ
ت"،٨
العبد ،أو فراقه ،ونص احلديث يف ذلكَ " :كا َن فِي بَ ِر َيرةَ ثََال ُ
ث ُسنَنُ ،خيِّ َر ْ
ين َعتَ َق ْ
ت َعلَى َزْوج َها ح َ
َس َو َد" ،٤فقوله أسود وصف ال مناسبة فيه للحكم؛ أي أنه
وقال ابن عباس
ج بَ ِر َيرَة َع ْب ًدا أ ْ
َ " :كا َن َزْو ُ
ليست العلة يف سواد زوجها ،فنقول :إن السواد ليس علة مشتملة على معىن مناسب للحكم ،بل العلة هي الرق
عبدا أبيض؛ فيثبت احلكم ،وهو ختيري األمة بني
(أي أن زوجها كان عبدا) ،وهلذا إذا أُعتِقت األمة وكان زوجها ً
حرا أسود.
فراقه أو البقاء معه ،بينما ال يثبت احلكم إذا كان زوجها ً

 .5أن تكون العلة موجودة يف الفرع كوجودها يف األصل.

مثال يوضح المعنى :يف مثال سابق علمنا أن الربا جيري يف البُـر (القمح) ،والعلة أنه (مكيل) ،٣فال تقيس
التفاح على البُـر؛ ألن التفاح يوزن ،والبُـر يكال.
 .٢٢٠اذكر أقسام القياس.

ينقسم القياس إىل قسمني جلي وخفي.

 .٢٢8تكلم عن القياس الجلي بأنواعه.
مقطوعا فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع.
القياس الجلي :هو ما ثبتت علته بنص ،أو إمجاع ،أو كان
ً
 1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٤٣٦

 2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1١٦٣
 3رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)١٨٢٨

 4الكيل مثل الوزن غري أن الكيل بصاع أو إناء حيدد يه الكمية.
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ومعىن هذا أن القياس اجللي ما تأكدنا فيه من العلة ،أي :تأكدنا أن علة احلكم يف األصل معروفة حىت نستطيع
أن نقيس الفرع على األصل بنفس العلة ،وهذه أمثلة توضح املعىن:
 .٢ما ثبتت علته بنص:
ان دو َن ص ِ
ِ
ك يُ ْح ِزنُهُ" ،1فهنا هنى النيب أن
احبِ ِه َما ،فَِإ َّن ذَلِ َ
اجى اثْ نَ ُ َ
قول النيب " :إِذَا ُكنْتُ ْم ثََالثَةً؛ فَ َال يَتَ نَ َ
ني النيب علة النهي ،وهي :أن ذلك ُحي ِزن الثالث ،فالعلة هنا
يتكلم اثنان ويرتكا الثالث بأن يتهامسا ً
مثال ،وبَـ َ
أيضا فيه هني؛ ألن
منصوص عليها يف احلديث؛ فإذا وجد ثالثة ،وتكلم اثنان بلغة ال يعرفها الثالث؛ فإن هذا ً
العلة موجودة يف الفرع ،وهي أن ذلك حيزن الثالث ،وهذا يسمى بالقياس اجللي؛ ألن العلة ثبتت بالنص ،وهي
ك يُ ْح ِزنُهُ".
قوله " :فَِإ َّن ذَلِ َ

 .٨ما ثبتت علته باإلجماع:

ضي الْ َق ِ
يف حديث النيب " :ال ي ْق ِ
ضبَا ُن".٨
اضي َو ُه َو غَ ْ
َ

فالعلة باإلمجاع هي تشويش الفكر وانشغال القلب ،أي حينما يكون القاضي غضبان؛ فإنه ال يستطيع أن
يتصور القضية وحيكم فيها؛ النشغاله بغضبه وحزنه ،فهنا العلة ثبتت باإلمجاع.
قياسا على القاضي الغضبان ،قياس
إذن فقياس منع القاضي احلاقن (أي الذي يدافع البول والرباز) من القضاء ً
صحيح؛ ألن كليهما مشغول قلبه وفكره ،ويكون هذا القياس جليًا؛ ألن علة األصل جممع عليها.

مقطوعا فيه بنفي الفارق بين األصل والفرع
 .٤ما كان
ً

مثال ذلك قوله تعاىل :ﭽﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﭼ [النساء ،]1٦:فاحلكم جبهنم ملن يأكل من أموال اليتامى بغري حق ،وقياس من يأخذ من أموال اليتامى بغري
حق ليشرتي مالبس لنفسه ،قياس صحيح؛ ألنه ال فارق بني علة األصل وعلة الفرع ،ألن كال األمرين إتالف
ملال اليتيم.
 .٢٢9تكلم عن القياس الخفي.

القياس اخلفي :هو ما ثبتت علته باستنباط ،ومل يقطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع.
ومعىن ذلك أن علة األصل مل تثبت بنص وال إمجاع ،بل استنباط من العلماء ،وبالتايل مل يقطع بنفي الفارق بني
األصل والفرع.
ضةُ بِال ِْفض ِ
ب بِ َّ
ومثال ذلك :كما يف قوله َّ :
الذ َه ِ
الش ِع ُير بِ َّ
َّةَ ،والْبُ ُّر بِالْبُ ِّرَ ،و َّ
بَ ،وال ِْف َّ
الش ِعي ِرَ ،والت َّْم ُر
"الذ َه ُ
ْح ِمثْ ًال بِ ِمثْل ،سواء بِسواء ،ي ًدا بِيد ،فَِإذَا ا ْخت لَ َف ْ ِ
ِ
ِ
ف ِش ْئتُ ْم
ْح بِال ِْمل ِ
َصنَ ُ
اف ،فَبِيعُوا َك ْي َ
َ
ت َه ِذه ْاأل ْ
ََ ً ََ َ َ
بالت َّْم ِرَ ،والْمل ُ

 1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٣٨٧٦ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٨1٢٣واللفظ ملسلم.

 2رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه بلفظ قريب ( ،)٩1١٢ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه بلفظ قريب (. )1٩1٩
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إِ َذا َكا َن يَ ًدا بِيَد" ،1أن العلة هي الكيل يف جريان الربا على البُـر ،وهذه العلة مل تثبت بنص وال إمجاع ،وهلذا
اختلف العلماء يف العلة ،فمنهم من يرى أن العلة هي الكيل ،ومنهم من يرى أن العلة هي الطعم (أهنا من
املطعومات) ،ومنهم من يرى أن العلة هي الوزن.
ولذلك عندما تقيس األُشنان (من املنظفات) على البُـر جبامع العلة الواحدة وهي الكيل ،فإن هذا القياس خفي؛
ألن العلة فيهما غري متيقنة ،إذ قد تكون العلة هي الطعم ،وبذلك يكون القياس مع الفارق؛ ألن األُشنان ليس
مطعوما.
ً
 .٢١٠هل توجد أنواع أخرى في باب القياس؟
نعم توجد أنواع أخرى منها:
 .٢قياس الشبه:
شبها به.
وهو أن يرتدد فرع بني أصلني خمتلفي احلكم ،وفيه شبه بكل منهما ،فيلحق بأكثرمها ً
قياسا على البهيمة؟
قياسا على احلر ،أو ال ميلك ً
وهذا مثال يوضح املعىن :هل العبد ميلك بالتمليك ً
والبهيمة ال متلك ،فهنا أصالن مها احلر والبهيمة ،والفرع هو العبد ،فهل نقيس العبد على احلر ذلك؛ ألن العبد
يشبه احلر يف أنه إنسان ،عاقل ،يثاب ويعاقب ،وينكح ويطلق ،وغري ذلك؟
أم نقيسه على البهيمة؛ ألن العبد يشبه البهيمة يف أنه مثلها يباع ،ويشرتى ،ويُرهن ،ويُوقف ،ويُورث ،إذن فالفرع
هنا (العبد) مرتدد بني أصلني ومها (احلر -البهيمة)؛ فاحلكم يف احلر أنه ميلك ،واحلكم يف البهيمة أهنا ال متلك
فإذا قسنا العبد على احلر؛ فإنه ميلك ،وإذا قسناه على البهيمة؛ فإنه ال ميلك ،ولكننا اآلن نتكلم عن التصرف
شبها للبهيمة من حيث التصرف املايل ،إذن نقيس العبد هنا على البهيمة ،ويكون
املايل ،إذن فالعبد أكثر ً
احلكم أنه ال ميلك ،وهذا النوع من القياس ضعيف.
 .١قياس العكس:
وهو إثبات نقيض حكم األصل للفرع؛ لوجود نقيض علة حكم األصل فيه.
وهذا مثال يوضح املعىن :قول رسول اهلل ِ :
ض ِع أَح ِد ُكم ص َدقَةٌ ،قَالُوا :يا رس َ ِ ِ
َح ُدنَا
"وفي بُ ْ َ ْ َ
ول اللَّه أَيَأتي أ َ
َ َُ
َ
ِ
ض َع َها فِي
َج ٌر؟ قَ َ
ك إِذَا َو َ
ض َع َها فِي َح َرام أَ َكا َن َعلَْي ِه فِ َيها ِوْزٌر ،فَ َك َذلِ َ
ال :أ ََرأَيْ تُ ْم لَ ْو َو َ
َش ْه َوتَهَُ ،ويَ ُكو ُن لَهُ ف َيها أ ْ
٨
أجرا إذا نوى بذلك أن يتعفف عن
ْح َال ِل َكا َن لَهُ أ ْ
ال َ
َج ٌر"  ،فالرسول يبني أن الرجل إذا جامع زوجته؛ يأخذ ً

وزرا؛
احلرام ،فلما تعجب الصحابة
من ذلك ،فقال مبينا هلم :أنه لو جامع امرأة أجنبية سوف يأخذ ً
ألنه زنا ،ومعىن ذلك أصوليًا :أن األصل هو وطء األجنبية ،والفرع هو وطء امرأته ،والعلة اليت من أجلها حكم
الشرع باإلمث يف األصل هي :أنه وطء حرام ،وهذه العلة عكسها يف الوطء احلالل ،فيكون حكم الفرع عكس
حكم األصل؛ فإذن حكم الفرع (وطء امرأته) يثاب عليه.
 1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1١٢٩
 2رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٦٦٣
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القسم الثاني :األدلة المختلف فيها
خامسا :إجماع الخلفاء الراشدين
ً

 .٢١٢كيف يكون إجماع الخلفاء الراشدين حجة؟

) على أمر كان هذا األمر حجة على املسلمني؛
إذا أمجع اخللفاء الراشدون (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
ْخلَ َف ِاء َّ ِ
اش ِدين الْم ْه ِديِّينَ ،عضُّوا َعلَْي َها بِالنَّ و ِ
ِ
اج ِذ" ،1فقد يأيت أمر
سنَّتِيَ ،و ُسن َِّة ال ُ
الر َ َ َ
َ
لقوله َ " :علَْي ُك ْم ب ُ
مستجد بعد النيب وجيتمع عليه اخللفاء الراشدون كجمع القرآن ،ووضعه يف مصاحف ،وإرساله إىل األمصار.
سادسا :أقوال الصحابة
ً

 .٢١١كيف يكون قول الصحابي حجة؟ وماذا لو خالف قول الصحابي قول صحابي آخر؟
إمجاعا ،أو خيالف قول صحايب
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن قول الصحايب حجة ما مل خيالف كتابًا ،أو سنة ،أو ً
آخر ،ومعىن هذا أن الغالب أن يكون القول الذي قاله الصحايب يف أمور الشريعة هو مما مسعه من النيب ،
ولكنه مل يصرح بالسماع منه ،أو يكون مما علمه مبشاهدته ألفعال النيب أو تقريراته ومل يصرح باملشاهدة ،٨أو
يكون قد فهمه مبجموع ما َحصله من العلوم بطول صحبته للنيب  ،فإن مل يكن من هذه األنواع ،بأن كان قد
قاله باجتهاده احملض؛ فهو عدل ،عامل باللغة ،عامل بأصول االجتهاد؛ فيكون اجتهاده أوىل من اجتهاد غريه ممن
جاء بعده من التابعني فمن بعدهم.
مث إن الذين قالوا :إن قول الصحايب حجة ،جعلوه يف مر ٍ
تبة بعد الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،وقبل القياس
واجتهاد الرأي ،فال جيوز عندهم للمجتهد أن جيتهد رأيًا خيالف قول الصحايب.
قول صحايب
قوال خيالف الكتاب ،أو السنة ،أو اإلمجاع؛ فقوله مردود ،كذلك لو خالف َ
فإن قال الصحايب ً
آخر؛ فريى بعض العلماء أن ال خنرج عن أحد القولني ،أي خنتار أحد قويل الصحابة ،وال نستحدث قوال ثالثا.
سابعا :إجماع أهل المدينة
ً

 .٢١4ما معنى إجماع أهل المدينة؟ وهل هو حجة؟

بإمجاع أهل املدينة يف عصره ،وكذلك إمجاعهم قبل عصره وقال" :إذَا َكا َن ْاأل َْم ُر
احتج اإلمام مالك
بِالْم ِدينَ ِة ظَ ِ
وال بِ ِه؛ لَم أَر ِألَحد ِخ َالفَهُ ،وَال يج ُ ِ
َحد ُم َخالََفتُهُ".٤
اه ًرا َم ْع ُم ً
َ َُ
وز أل َ
ْ َ َ
َ

ووجه األخذ بعمل أهل املدينة املنورة عند مالك  :أن املدينة كانت مثوى النيب  ،والوحي قد نزل عليه بني
أهلها ،وتوارثوا العمل على وفق سنته وقضاياه ،فإن اتفق أهل املدينة على شيء؛ فال بد أن يكون مبنيًا على
مساع أو نقل قاطع عن النيب .
ٍ
وقد رد سائر العلماء االحتجاج بعمل أهل املدينة؛ الحتمال أن يكون أحد من غري أهل املدينة مسع احلديث عن
 1أخرجه ابن ماجه رمحه اهلل ( ،)٣٨وصححه األلباين رمحه اهلل يف ختريج كتاب السنة (.)١٢
2
فوعا للنيب .
ألن الصحايب إذا صرح أن ما يقوله هو قول النيب أو ما شاهده هو فعل النيب لكان هذا القول أو هذا الفعل مر ً
 3البحر احمليط يف أصول الفقه ( ،)٣٣1/٣للزركشي رمحه اهلل.
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النيب يف خارجها ،أو مسعه يف داخلها ،مث انتقل عنها ونزل يف غريها ،فإذا فعل أهل املدينة خبالف ذلك؛ كان
فعل أهل املدينة خمال ًفا للسنة ،ويكون اجتهادهم مرجوحا.
 .٢١1متى يكون عمل أهل المدنية حجة؟ ومتى ال يكون؟

فعال ،كنقل الصاع واملد ،أي
قوال أو ً
وميكن أن نقول :إن عمل أهل املدينة حجة إن كان أهل املدينة ينقلون ً
استعملوا مثل نفس الصاع واملد الذي استعمله النيب  ،أو نقلوا األذان واإلقامة كما كان يف عهد الرسول
وغري ذلك ،أما إذا كان عمل أهل املدينة ناجتا عن اجتهادهم ،وليس النقل والتوارث عن النيب والصحابة
؛ فال يعترب حجة.
 .٢١5ما معنى شرع من قبلنا؟

ثامنًا :شرع من قبلنا

قبل نبينا شرائع ذُكر أمرها يف القرآن العظيم واألحاديث النبوية ،ومن تلك الشرائع ما
كان لألنبياء
اندرس وذهب ،ومنها ما هو ٍ
باق يف التوراة واإلجنيل الّ َذيْ ِن يتناقلهما اليهود والنصارى ،على ما عندهم من
التحريف ،ومنها أحكام حكيت عن املاضني يف القرآن والسنة املطهرة.

 .٢١6متى يكون شرع من قبلنا حجة؟ ومتى ال يكون؟

قد اختلف العلماء يف أن شرائع من قبلنا حجة لنا أم ال ،ولكن ليس اخلالف يف مجيع تلك الشرائع:
 .٢بل ما ورد يف كتب اليهود ،والنصارى ،ومن سواهم من الشرائع املنسوبة لألنبياء ،ومل يكن حمكيًا يف القرآن أو
األحاديث النبوية الصحيحة؛ فليست حجة اتفاقًا ،وذلك ألهنم ينقلون أخبارهم دون إسناد ،وألجل ما ذكر اهلل
تعاىل عنهم :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﭼ [البقرة.]٩١:
 .١وما ورد يف القرآن والسنة من أحكام شريعتهم ،وأمرنا اهلل تعاىل أو رسوله

باألخذ به ،أو أثىن على فاعله،

فذلك حجة اتفاقًا ،ومثاله قوله تعاىل :ﭽﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭼ [البقرة.]1٢٤ :
 .4وما ورد يف شرعنا مما نقل عن األنبياء السابقني يف العقائد وأصول الدين فهو حجة اتفاقًا ،كقوله تعاىل:

ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭼ [النحل.]٤٣ :

ناسخا له ،ومثاله :الغنائم كانت حمرمة على من قبلنا ،وجاء شرعنا
 .1وما ورد يف شرعنا ما خيالفه ،يكون شرعنا ً
ناسخا لذلك ،بقوله تعاىل :ﭽﯽﯾﯿﰀﰁﭼ [األنفال.]٣٧ :
ً

وأما ما سوى هذه األنواع األربعة ،وهو شرع من قبلنا املنقول يف الكتاب أو السنة الصحيحة ،وسكت عنه
شرعنا ،فلم يُعلم نسخه ،ومل يرد األمر بالعمل به ،وكان يف األمور العملية؛ فإنه حجة وجيب علينا األخذ به ،وقد
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ذهب إىل هذا الرأي املالكية ،وأكثر احلنفية ،وأكثر الشافعية ،ومجهور الفقهاء ،واحتج هؤالء ،بقوله تعاىل:
ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﭼ [األنعام.]٧٦ :
مثاال يوضح كيف أخذ النبي بشرع من قبلنا.
 .٢١٠اذكر ً
ِ ٢
ِ
ورد" :أ َّ
شَ ،١وطَلَبُوا ال َْع ْف َو ،فَأَبَ ْوا ،4فَأَتَ ْوا النَّبِ َّي
َر
األ
وا
ب
ل
ط
ف
،
ة
ي
ر
ا
ج
َ
َ
ْ
َ
َن ُّ
س َر ْ
الربَيِّ َع َو ِه َي ابْ نَةُ النَّ ْ
َْ
ُ
ت ثَنيَّةَ َ َ
ض ِر َك َ
ِ
ص ِ
ْح ِّق َال
الربَيِّ ِع يَا َر ُس َ
اص ،فَ َق َ
س ُر ثَنِيَّةُ ُّ
س بْ ُن النَّ ْ
ول اللَّ ِه؟ َالَ ،والَّ ِذي بَ َعثَ َ
فَأ ََم َرُه ْم بِالْق َ
ك بِال َ
ض ِر :أَتُ ْك َ
ال أَنَ ُ
ِ ِ
ال :يا أَنَ ِ
تُ ْك ِ
اص".٣
اب اللَّه الْق َ
س ،كتَ ُ
ص ُ
َ
س ُر ثَنيَّتُ َها ،فَ َق َ َ ُ

وقالوا :مل يذكر يف كتاب اهلل القصاص يف السن إال يف قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [املائدة ،]٣١ – ٣٣ :فهذا يدل على أن
النيب

كان حيكم مبا ذكر يف القرآن من شرائع األنبياء السابقني.

 .٢١8ما هو االستحسان؟

تاسعا :االستحسان
ً

االستحسان أن يرتك اجملتهد -يف واقعة ما -العمل بنص ،أو قياس ،أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه،
وينتقل عن ذلك احلكم إىل حكم آخر حيقق املصلحة فيها ،بسبب ضرورة ،أو عرف عام ،أو قياس خفي ،أو
دليل آخر يقتضي هذا الرتك.
ومعىن هذا :حتدث واقعة ما ،حكمها يف نص عام ،أو إمجاع ،أو قياس ،فيرتك العامل األخذ هبذا احلكم من
النص العام أو غريه؛ ألنه جيد املصلحة مل تتحقق ،أو توجد مفسدة فيرتك اجملتهد األخذ بالنص العام يف شأن
هذه الواقعة ،ويأخذ حبكم آخر حيقق املصلحة أو يدفع املفسدة ،وال يفعل اجملتهد ذلك مبجرد هوى ،ولكن
يأخذ بالدليل.
مثال ،فإن القاعدة تقول :إنه ال ضمان على األجري فيما تلف بغري
ومثال ذلك :أن األجري املشرتك كاخلياط ً
تعديه وال تقصري منه.
 1أسنان يف مقدمة الفم.

2
ماال مقابل ما فعلته ابنتهم.
أي أن أهل بنت النضر طلبوا من أهل املعتدى عليها أن يدفعوا ً
 3رفضوا.

 4رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه (.)٨٩٦٤
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قماشا للخياط ليصنعه ثوبًا ،وتلف القماش حتت يده؛ فال يضمن حق القماش طاملا مل
أي أنك إذا أعطيت ً
يقصر ومل يقصد إتالف هذا القماش ،ولكن العلماء وجدوا (بعد خراب كثري من الذمم) أن األجري قد يدلس،
ويعمل أشياء سيئة ،وخيادع ،فعدلوا عن هذا احلكم ،وجعلوه يضمن ما حتت يده طاملا أنه أتلفه ،ففي هذه احلالة
ترك اجملتهدون القاعدة الشرعية املستقرة (يف عدم تضمني األجري املشرتك) ال من حمض هواهم ،ولكن لدليل آخر
وهو املصلحة ،فالدين كله أتى لضمان مصاحل الناس ،ويف خداع الصناع إهدار ملصاحل الناس.
 .٢١9ما هي المصلحة المرسلة؟

عاشرا :المصلحة المرسلة
ً

الحظ األصوليون أن األحكام الشرعية جاءت لتحقق مصاحل الناس.
إذا سكت الشارع عن شيء ما ،فلم حيكم فيه بأمر وال هني ،ومل يرد فيه دليل معترب من قياس أو غريه ،ومل يدل
شرعا؛ فإن اجملتهد ينظر ما فيه املصلحة فيأمر به ،وما فيه املفسدة؛ فينهى
دليل على أن تلك املصلحة ملغاة ً
عنه ،ولو مل يستند إىل دليل معني.
 .٢4٠تكلم عن شروط العمل بالمصلحة المرسلة؟

نصا شرعيًا.
الشرط األول :أن ال خيالف احلكم املثبت باملصلحة ً
الشرط الثاني :أن ال يكون يف احلكم مبقتضى املصلحة املرسلة إثبات عبادة جديدة ،وال إضافة ركن أو شرط
لعبادة مشروعة.

مقطوعا أو غالبًا على الظن.
الشرط الثالث :أن يكون حصول املصلحة باحلكم
ً

الشرط الرابع :أال يستتبع احلكم مبقتضى تلك املصلحة مفسدة أعظم من تلك املصلحة أو مساوية هلا ،بل ال
بد أن تكون املصلحة أكرب.

الشرط الخامس :أن يكون إصدار احلكم مر ًادا به املصلحة العامة لألمة اإلسالمية ،فال جيوز إصدار األحكام

اليت ال يُبتغى هبا إال حتقيق مصلحة خاصة ،كالقوانني الوضعية اليت تصدر أحيانًا ملصلحة بعض املنتفعني سياسيًا،
أو اقتصاديًا ،أو اجتماعيًا.
 .٢4٢هل المصلحة المرسلة حكم شرعي؟

أحكاما شرعيًا لكانت دينًا ،ولكنها وضعية وضعها البشر
ليست املصاحل املرسلة أحكاما شرعية ،إذ لو كانت
ً
للمصلحة ،مثل :قوانني املرور ،فهي من املصاحل املرسلة اليت تتوفر فيها الشروط السابقة ،فقوانني املرور ال ختالف
أحكاما شرعية ،وليست عبادة ،ومن املؤكد أن تنظيم املرور فيه مصلحة واضحة ،وكذلك يف تطبيق قوانني املرور
ً
بعض املصاعب على املخالف من دفع خمالفة أو حبس ،لكن هذه املصاعب أقل بكثري من تلك املصاحل
املتحققة يف احلفاظ على أرواح الناس وأمواهلم ،وكذلك هذه القوانني فيها مصلحة عامة ،وليس مصلحة لفرد
بعينه أو مجاعة.
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حادي عشر :العرف والعادة
 .٢4١عرف العرف.
هو العادة اجلارية بني الناس.

 .٢44متى يكون العرف حجة؟
نصا ومل يبطله الشرع ،كعرف التبين وكثري من أعراف اجلاهلية اليت
العرف عند أغلب األئمة معترب إن مل خيالف ً
أبطلها اإلسالم ملا فيها من املفاسد ،منها أكل الربا ،وشرب اخلمر ،وحنوها.
أمرا ما وتعاملهم به يدل على استقرار
أما يف غري ذلك ،فالعرف معترب ،والعادة حمكمة؛ ألن تعارف الناس ً
مصلحتهم فيه ومناسبته لظروفهم ،كما لو كان عرف أهل البلد أن املرأة تقبض مهرها كله قبل الدخول ،أو
ص عليه يف العقد ،وطاملا مل
يكون املهر مؤخرا يف ذمة الزوج ،أو أهنا تشرتي مبا تقبضه ً
جهازا ،فيعترب ذلك كأمنا نُ ّ
ينُص يف العقد على خالفه.
 .٢41ما الذي يدل على أن العرف معتبر؟

مما يدل على أن العرف معتبر قوله تعالى ﭽ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ ﭼ[ األعراف،]1٧٧ :
وكذلك أمر الناس برتك أعرافهم اليت ال ختالف الشرع فيه حرج عظيم ،واحلرج منتف يف شريعتنا.

 .٢45ما هي الشروط الواجب توافرها لإللزام باألعراف؟

نصا شرعيًا ،فلو تعارف بعض طبقات اجملتمع على تقدمي اخلمور يف
 .1يشرتط لوجوب العرف أن ال يصادم ً
حفل الزواج؛ مل يلزم ذلك الزوج ومل جيز له أن يفعله ،ولو تعارفوا على تربج املرأة وتكشفها أمام الناس؛ مل يلزم
الزوجة فعله ولو طلبه الزوج ،وال عربة ٍ
بعرف خيالف الشرع.
مطردا أو غالبًا ،فإن اختلفت العادات يف أمر ما ،وكان الذين يفعلونه أقل أو مساوين ملن ال
 .٨أن يكون العرف ً
يفعلونه؛ مل يلزم.
 .٤أن يكون العرف مقارنًا للواقعة ،فإن كان قبلها مث زال؛ مل يلزم ،وكذا لو مل يتكون ذلك العرف إال بعدها،
مثال :فلو أوصى رجل بوصية ،وكان عنده حيوانات كثرية ،فأوصى بثالثة دواب للفقراء ،فتنظر ما معىن الدابة يف
عرفه؛ فإن كان معناها (احلمار) أخرجنا ثالثة محري للفقراء ،ولكن يشرتط أن يكون هذا العرف يف وقت موته،
فإن كان هذا العرف معمول به قبل موته وتغري قبل موته؛ فال يصلح ،كذلك ال يصلح لو تَ َكون هذا العرف بعد
موته.
 .٣أن ال يعارض العرف تصريح خبالفه ،فإن اتفق العاقدان على خالف العرف؛ يُعمل باالتفاق وال يعمل
بالعرف ،ولكن لو سكت العاقدان؛ فيعمل بالعرف الذي ال خيالف الشرع.
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 .٢46ما معنى قولهم :المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؟

أي أن ما تعارف عليه الناس وكان غري خمالف للشرع ،فإنه إن كان يف العقود؛ فيكون كالشرط ،فلو استأجرت
مسلما ملدة شهر ،فإن يوم اجلمعة ال يدخل ،وال يلزمه العمل فيه إال بشرط صريح 1جلريان العرف بذلك،
ً
عامال ً
أيضا يف النهار إن جرى
فقد تعارفوا على أنه يوم راحة ،وكذلك ال يلزمه العمل يف الليل ،ويستحق أن يسرتيح ً
العرف بذلك يف ساعة معينة.
ولو ركبت سيارة أجرة أوصلتك إىل مكان معني دون أن تشارط السائق على أجرة معينة ،وقد جرت العادة بأجرة
منصوصا عليها يف العقد ،وال يلزمك أكثر منها لو
معلومة القدر ،فإنك ملزم بقدر األجرة املعتادة ،كما لو كانت
ً
طلبه السائق.
 .٢4٠ما معنى سد الذرائع؟

ثاني عشر :سد الذرائع

فالذريعة إىل الشيء لغة :هي الوسيلة املفضية إليه.
ظاهرا من حيث األصل ،لكن يتوصل به إىل حصول أمر حمرم.
أما في االصطالح :فالذريعة هي األمر املباح ً
وسد الذرائع :هو منع األمر املباح الذي يتوصل به إىل احملرم ،سواء قصد به فاعله الوصول إىل احملرم (كاحليل
٨
يتوصل به إىل الْ ُمحرم غريُه من الناس،
لئال
فيمنع
ذلك،
يقصد
مل
أو
،
على احملرمات كحيلة أصحاب السبت)
َ
ومن هنا جاء التعبري بـ(سد) الذرائع؛ ألنه مبعىن سد الباب بالكلية لئال يتوصل منه إىل املفسدة.
مثال يوضح ذلك:
مخرا ،فبيع العنب حالل ،ولكن لَما ِخفنا أن يكون هذا
حترمي بيع العنب لبعض الناس الذين سوف يتخذونه ً
فسدا للذرائع حرمنا بيع العنب يف هذه احلالة.
احلالل (بيع العنب) سببًا يف صناعة اخلمور؛ ً

 1بأن يكون يف العقد أن العمل طوال األسبوع مبا فيه اجلمعة.
 2أصحاب السبت حرم اهلل عليهم الصيد يوم السبت ،واختربهم بأن جعل احليتان تأيت يف هذا اليوم طافية بكثرة على وجه البحر ،وال يرون منها شيئا يف غريه من األيام ،فكانوا حيتالون على حبسها يوم السبت يف
حفر ،مث يصطادوهنا بعد انقضاء اليوم ،وهذا االبتالء كان بسبب فسقهم وبعدهم عن طاعة اهلل.
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التعارض
واصطالحا؟
 .٢48عرف التعارض لغة
ً

لغة :التقابل والتمانع.
اصطالحا :تقابل الدليلني حبيث خيالف أحدمها اآلخر ،ومعىن ذلك أنه يوجد دليالن خيالف حكم أحدمها
ً
اآلخر يف الظاهر.
 .٢49إذا وجد تعارض بين الدليلين في الظاهر ،فماذا نفعل؟ مع ذكر أمثلة توضح ذلك.

بداية ننظر إىل الدليلني:
إن كان الدليالن عامني ،أي مدلول كل دليل منهما يعم أفراده؛ ففي هذا التعارض أربع حاالت:
الحالة األولى :أن يمكن الجمع بينهما؛ فنجمع.

ومثال ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ [الشورى ،]١٨ :وقوله تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﭼ [القصص.]١٣ :
فاآلية األوىل تبني أن النيب يهدي الناس إىل طريق مستقيم ،واآلية الثانية تبني أن النيب ال يستطيع أن
يهدي من أحب؛ فالظاهر أن اآليتني متعارضتان ،ولكن ميكن اجلمع بني اآليتني بأن نقول :إن هداية النيب
كما يف اآلية األوىل هداية إرشاد ،مبعىن أن النيب يرشد الناس إىل طريق مستقيم ،فمن شاء اهتدى ،ومن شاء
ضل ،أما اآلية الثانية فمحمولة على هداية التوفيق ،وهذه اهلداية خاصة باهلل ،فال يستطيع النيب أن يوفق
أحدا إىل اهلداية ،وبالتايل ال يستطيع أن يهدي من أحب هداية توفيق.
ً
وخالصة القول أن اآليتني املتعارضتني يف الظاهر ميكن اجلمع بينهما بأن نقول :إن النيب يهدي الناس هداية
إرشاد ،أما هداية التوفيق فهي من عند اهلل ،ال يستطيع النيب أن يهدي من أحب هداية توفيق.
الحالة الثانية :إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين؛ فالنسخ.

فالدليل املتأخر يف الزمن ينسخ الدليل املتقدم إن علم التاريخ ،ومثال ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖﭼ
[البقرة ،]1٢٣:وقوله تعاىل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧ ﭼ [البقرة.]1٢١ :
فاآلية األوىل تفيد التخيري بني الطعام والصيام مع ترجيح الصيام ،واآلية الثانية تفيد وجوب الصيام يف حق
الصحيح واملقيم ،وقضاء الصيام يف حق املريض واملسافر ،فالظاهر التعارض بني الدليلني؛ إذ إن الدليل األول
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خيري املسلم بني الصيام واإلطعام ،والثاين يفرض الصيام على القادر املقيم ،وقضاء الصيام على املسافر أو
املريض ،ففي هذه احلالة ال نستطيع اجلمع بني الدليلني؛ إذ إننا ال نستطيع أن نقول للقادر على الصوم :ال
تصم ،وهلذا ننظر أي الدليلني متأخر ،فهو ناسخ للمتقدم عنه يف الزمن ،ولكن دل الدليل على أن اآلية الثانية
متأخرة يف الزمن ،فهي ناسخة لآلية األوىل ،فيكون احلكم هو حكم اآلية الثانية ،وهو وجوب الصيام على
القادر املقيم أداءً أي يف رمضان ،ووجوب القضاء على املسافر أو املريض إن مل يصم يف رمضان.
الحالة الثالثة :لم نستطع الجمع بين الدليلين وال نعلم التاريخ ،فال ندري ما الناسخ وال المنسوخ؛

فالترجيح.

ص ِّل َحتَّى يَتَ َو َّ
ضأَ"،1
"م ْن َم َّ
س ذَ َك َرهُ فَ َال يُ َ
يف هذه احلالة نعمل بالراجح من الدليلني ،ومثال ذلك قوله َ :
ك".٨
وقوله عندما سأله رجل مس ذكره ،أعليه وضوء؛ قال" :إِنَّ َما ُه َو بَ ْ
ض َعةٌ ِم ْن َ
فظاهر احلديثني التعارض؛ ألن احلديث األول يدل على وجوب الوضوء على من مس ذكره ،واحلديث الثاين
يدل على عدم وجوب وضوء من مس ذكره ،وال نستطيع اجلمع بني الدليلني؛ إذ إننا ال نستطيع أن نقول :جيب
عليه أن يتوضأ إذا مس ذكره أو ال جيب عليه أن يتوضأ إذا مس ذكره ،وكذلك ال نعلم الناسخ واملنسوخ؛ ألننا
ال نعلم أي احلديثني متقدم وأيهما متأخر؛ إذن يف هذه احلالة ننظر أي احلديثني أرجح من اآلخر ،واملرجحات
كثرية منها:
 أن احلديث األكثر صحة يُرجح على احلديث األقل صحة.
 وكذلك األحوط يُرجح عن غريه.

 وكذلك الناقل عن األصل يرجح على املبقي على األصل.
ويف الدليلني اللذين معنا احلديث األول أرجح من احلديث الثاين هلذه األسباب:
أوال :أن احلديث األول أصح من احلديث الثاين.
ً

ثانيًا :أن احلديث األول أحوط من احلديث الثاين ،ألنك لو توضأت فهذا أحوط وتكون صالتك صحيحة على
الدليلني؛ فعلى الدليل األول جيب عليك الوضوء ،وعلى الدليل الثاين ال جيب عليك الوضوء ،ولكنك لو
توضأت؛ فال شيء عليك.
ثالثًا :احلديث األول ناقل عن األصل ،إذ إن األصل براءة الذمة ،أي عدم وجوب الوضوء ،فهو ناقل عن األصل
أي ناقل عن براءة الذمة إىل وجوب الوضوء ،وقال العلماء :الناقل عن األصل يرجح على املبقي على األصل؛
ألن الناقل عن األصل فيه زيادة علم.٤
فيكون احلديث األول أرجح من احلديث الثاين فيجب الوضوء على من مس ذكره.

1صححه األلباين رمحه اهلل يف صحيح الرتمذي رمحه اهلل (.)٢٨
2رواه أمحد رمحه اهلل يف مسنده ،وضعفه النووي رمحه اهلل يف اخلالصة (.)1/1٤٩

3وزيادة العلم هنا هو وجوب الوضوء إذ إنه بسبب احلديث األول ازداد التشريع (العلم) بوجوب الوضوء على من مس ذكره.
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الحالة الرابعة:
إذا مل نستطع اجلمع ،أو معرفة الناسخ ،أو الرتجيح؛ جيب التوقف ،أي ال حنكم بشيء حىت يتبني لنا األمر،
وهذه احلالة يندر وجودها يف شريعتنا الغراء؛ ألن الشريعة أنزلت علينا لتطبيقها والعمل هبا.
احدا من أقسام التعارض ،وهو :إذا كان الدليالن عامني؛ للتيسري وعدم التعمق يف هذه
قسما و ً
ملحوظة :ذكرنا ً
املرحلة.
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المفتي والمستفتي
كال من المفتي والمستفتي.
 .٢1٠عرف ً

املفيت :هو املخرب عن حكم شرعي ،واملستفيت :هو السائل عن حكم شرعي.

 .٢1٢ما الفرق بين المفتي والقاضي؟

القاضي مثل املفيت ،غري أن القاضي ميتاز بأن حكمه حكم إلزامي يفصل فيه بني املتخاصمني ،أما املفيت
فحكمه ليس إلزاميًا.
 .٢1١ما هي شروط الفتوى؟

الفتوى إما أن تكون جائزة ،وإما أن تكون واجبة ،فيشترط لجواز الفتوى شروط منها:
اجحا ،وإال وجب عليه التوقف؛ أي :عدم الفتوى.
 .٢أن يكون املفيت عارفًا باحلكم يقينًا أو ظنًا ر ً

يقينًا :مثل الفتوى حبرمة حلم اخلنزير؛ ألن هذا نص قطعي الثبوت والداللة يف القرآن :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖ ﭼ [األنعام.]1٣١ :
ضأْ
للسائل عن الوضوء من حلوم اإلبل" :نَ َع ْم ،فَ تَ َو َّ

ظنًا :مثل الفتوى بالوضوء من أكل حلم اإلبل ،لقول النيب
ِمن لُح ِ
وم ا ِإلبِ ِل"1؛ فالنص ظين الثبوت والداللة ،وهلذا اختلف العلماء يف الوضوء من أكل حلم اإلبل.
ْ ُ

تاما ليتمكن من احلكم عليه ،فإن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،مبعىن أن
تصورا ً
 .١أن يتصور السؤال ً
تاما مطاب ًقا للواقع ،فإذا أفىت؛ أصاب احلكم الصحيح ،وإذا مل يفهم كالم
تصورا ً
يتصور القضية اليت يُ ْستَـ ْف َىت فيها ً
املستفيت أو كلمة من كالمه؛ يسأله عن معىن كالمه أو معىن هذه الكلمة.
رجال
فمثال قد يسأل املستفيت ويقول :إن ً
وإن وجد املفيت نفسه حيتاج إىل تفصيل من املستفيت؛ استفسر منهً ،
أخا ،وأختًا ،و ًأما ،فاملفيت ال بد وأن يسأل :هل األخ واألخت من األم أم ال؟ ألن جواب املستفيت
مات ،وترك ً
يرتتب عليه حكم املفيت.
 .4أن يكون املفيت هادئ البال ليتمكن من تصور مسألة املستفيت واحلكم فيها ،فال يكون املفيت غضبان ،أو
مهموما حىت ال خيطئ.
جوعان ،أو
ً

ويشترط لوجوب الفتوى:
 .٢وقوع احلادثة املسؤول عنها ،فإن مل تكن واقعة؛ مل جتب الفتوى لعدم الضرورة ،إال أن يكون قصد السائل
التعلم ،فإنه ال جيوز كتم العلم.
مثال :جاءك سائل يسأل :هل من طلق امرأته يف حيضها يقع الطالق أم ال؟ فال يلزمك اإلجابة إال إذا كان قد
1رواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)٤٣٦
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فعال يف حيضها.
طلق امرأته ً
ّ .١أال يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص ،فإن عُلم أن املستفيت يسأل ليحرج املفيت ،أو

تباعا هلواه ،فهنا
يريد أن يسأل هذا وهذا ليتتبع الرخص ،أو يذهب إىل عامل معني ألنه يعلم فتوته ،وكل ذلك ا ً
إن علم املفيت كل هذا؛ فال جيب عليه اإلجابة.
ضررا ،فإن ترتب عليها ضرر؛ وجب على املفيت اإلمساك عن
 .4أن ال يرتتب على الفتوى ما هو أكثر منها ً
الفتوى ،فلو أن املفيت يرى أنه ال جيب على املرأة تغطية وجهها وال يديها ،وجاءته امرأة تسأله عن هذا ،وهو
يعلم أنه لو أفتاها مبا يراه ،فإنه يرتتب على ذلك أهنا سوف تظهر جزءا من شعرها ،ورقبتها ،وذراعها؛ فهنا جيب
ضررا من إجابته مبا يراه.
على املفيت الكف عن اإلجابة؛ ألن سكوته أقل ً
 .٢14ما الذي يلزم المستفتي؟
يلزم المستفتي أمران:
 .٢أن يريد باستفتائه احلق والعمل به ،ال تتبع رخص هذا العامل وهذا العامل ليتبع هواه ،أو يريد أن حيرج املفيت،
أو ما إىل ذلك من النوايا السيئة.
وورعا ،وإن
علما ً
 .١أال يستفيت إال من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى ،بل عليه أن خيتار أوثق املفتيني ً
أفتاه؛ فال يستفيت غريه ،وهذا هو األصل.
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االجتهاد
واصطالحا.
 .٢11عرف االجتهاد لغة
ً

أمرا صعبًا.
االجتهاد لغة :بذل اجلهد إلدراك أمر شاق ،أي أن اإلنسان يبذل طاقته لكي ينجز ً
جهدا يف مراجعة الكتب والبحوث بالنظر يف
اصطالحا :بذل اجلهد إلدراك حكم شرعي ،أي أن العامل يبذل ً
ً
األدلة الشرعية وأقوال أهل العلم فيها حىت يصل إىل حكم شرعي.

 .٢15اذكر شروط االجتهاد.
لالجتهاد شروط منها:

 .٢أن يعلم من األدلة الشرعية ما حيتاج إليه يف اجتهاده؛ كآيات األحكام وأحاديث األحكام اليت تتكلم عن
األحكام الفقهية؛ كالوضوء ،والصالة ،واحلج ،واجلهاد ،والبيوع ،وما إىل ذلك.

 .١أن يعرف ما يتعلق بصحة احلديث وضعفه ،كمعرفة اإلسناد ،ورجاله ،وغري ذلك مما هو معلوم يف علم
مصطلح احلديث.
 .4أن يعرف الناسخ واملنسوخ من اآليات واألحاديث؛ حىت ال حيكم حبكم يستنبطه من آية أو حديث منسوخ،
كذلك على اجملتهد أن يعرف مواطن اإلمجاع؛ حىت ال حيكم حبكم خيالف اإلمجاع.
 .1أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدالالت األلفاظ؛ كالعام ،واخلاص ،واملطلق ،واملقيد ،واجململ،
واملبني ،ومىت خيصص ،ومىت يقيد ،وحنو ذلك ليحكم مبا تقتضيه تلك الدالالت.

 .5أن يكون عنده ملكة يستطيع أن يستنبط هبا األحكام من األدلة ،فقد يستنبط رجل عشرة فوائد من حديث
واحد ،واآلخر ال يستطيع أن يستنبط إال فائدة أو فائدتني.
 .٢16هل االجتهاد يتجزأ؟

نعم ،االجتهاد يتجزأ سواء كان يف باب من أبواب العلم أو يف مسألة من مسائله.
مثال ذلك :لو اجتهد أحد يف كتاب احلج وفَِقه أحاديثه ،وآياته ،وفتاوى العلماء ،وأقواهلم يف املذاهب ،وما إىل
ذلك؛ فقد يصل إىل درجة االجتهاد يف كتاب احلج ،كذلك يف الزكاة أو املسح على اخلفني.
 .٢1٠ما الذي يلزم المجتهد؟

يلزم اجملتهد أن يبذل جهده يف معرفة احلق عن طريق اإلتيان بالشروط السابقة ،مث حيكم مبا ظهر له ،فإن أصاب؛
فله أجران ،أجر على اجتهاده ،وأجر على إصابة احلق؛ ألنه سوف ينشر هذا احلق ويعمل به ،أما إن أخطأ؛ فله
أجر واحد ،وهو أجر االجتهاد ،واخلطأ مغفور له لقوله " :إِذَا ح َكم ال ِ
اب؛ فَ لَهُ
ْحاك ُم فَ ْ
َص َ
اجتَ َه َد ثُ َّم أ َ
َ َ َ
َجر ِ
َج ٌر" ،1وإن اجتهد اجملتهد ،ومل يظهر له احلكم؛ وجب عليه
اجتَ َه َد ثُ َّم أَ ْخطَأَ؛ فَ لَهُ أ ْ
انَ ،وإِذَا َح َك َم فَ ْ
أ َْ
التوقف ،فال حيكم بشيء.
1رواه البخاري رمحه اهلل يف صحيحه ( ،)٩٤١٨ورواه مسلم رمحه اهلل يف صحيحه (.)1٩1٣
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التقليد
واصطالحا.
 .٢18عرف التقليد لغة
ً

التقليد لغة :وضع الشيء يف العنق حميطًا به كالقالدة ،يقال :قلد فالن فالنًا ،يعين وضع يف عنقه قالدة ،مثل:
(العقد ،السلسلة).
اصطالحا :اتباع من ليس قوله حجة ،أي اتباع العلماء اجملتهدين ألن قوهلم ليس حبجة.
ً
فخرج بقولنا (من ليس قوله حجة) :النيب  ،واإلمجاع ،وقول الصحايب؛ ألن كل هؤالء قوهلم حجة كما سبق.
 .٢19ما هي مواضع التقليد؟

ميكن لإلنسان أن يقلد يف حالتني:

 .٢أن يكون املقلد عاميًا ال يستطيع معرفة احلكم بنفسه ،أي ال يستطيع االطالع على الكتاب والسنة
واستخراج حكما؛ فيجب عليه ٍ
حينئذ التقليد ،لقوله تعاىل :ﭽﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﭼ.
ً
 .١أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ،أي أن اجملتهد الذي يستطيع البحث والوصول إىل احلكم ،واحتاج
إىل حكم املسألة احلادثة اليت حدثت له ،وما عنده وقت كاف للبحث؛ فهنا جيوز له يف هذه احلالة أن يقلد.
 .٢5٠اذكر أنواع التقليد.
التقليد نوعان:

 .٢التقليد العام :أن يلتزم مذهبًا معينًا؛ كاملذهب احلنفي ،أو املالكي ،أو الشافعي ،أو احلنبلي ،أو يتبع عالِ ًما

معينًا يف ما أحل ،وحرم ،ورخص يف مجيع دينه ،إال إذا تبني له ما يوجب رجحان قول على مذهبه ،فلو وجد
قوال آخر غري قول مذهبه أو شيخه بدليل تبني له (إن كان يعرف ذلك ويستطيع االستنباط) ،أو لو كان يتبع
ً
عالِ ًما فوجد عالِ ًما آخر أعلم من األول وأتقى فيما يقوله؛ ففي مثل هذه احلاالت له أن يرجع عن قول مذهبه أو
شيخه إىل القول الذي ترجح عنده.
 .١التقليد الخاص :مبعىن أن يأخذ بقول معني يف مسألة معينة ،فله ٍ
حينئذ أن يقلد أحد العلماء أو املذاهب إن
عاجزا عن معرفة احلقيقة باالجتهاد أو توجد مشقة شديدة ملعرفة احلق.
كان ً

 .٢5٢هل للمقلد أن يفتي غيره؟

أصال ليس من العلماء ،حىت لو كان املقلد قد عرف فتاوى كثرية أو
األصل أن املقلد ال يفيت غريه؛ ألن املقلد ً
حفظ كتابًا أو كتابني؛ فال جيوز له أن يفيت غريه؛ ألن العلم هو أن تعرف احلكم بدليل ،يقول تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ

ٍ
فحينئذ جيوز لك
جمتهدا؛
ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜﭼ [األعراف ،]٤٤ :ولكن عند احلاجة جيوز ذلك ،أي لو مل جتد عالِ ًما ً

أن تستفيت املقلد؛ ألن املقلد سوف ينقل كالم إمام جمتهد ،ونقل كالم العامل اجملتهد خري من اجلهل.
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