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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  نياحلمد هللا رب العامل

  ًوصىل اهللا عىل حممد وآله وسلم كثريا

  : وبعد

 يــــــشتمل عــــــىل املــــــسائل األمهــــــات، وبعــــــض املـــــــسائل يف أصــــــول الفقــــــه إىل خمتــــــرص  ئاملبتــــــدًفنظــــــرا حلاجــــــة 
ًاملتفرعــــات؛ بحيــــث حيـــــصل لديــــه أوال اإلرشاف واإلطـــــالل عــــىل أصــــول الفقـــــه عــــن كثـــــب؛ فيــــستطيع بعـــــد 

تعــــــــب، فيــــــــسهل عليـــــــــه اإلملــــــــام بالتفريعــــــــات، وحتتــــــــل لـــــــــه ذلــــــــك أن يــــــــصول وجيــــــــول يف ميــــــــادين مـــــــــسائله بــــــــدون 
 خـرج عطــال بــال - املتعـرسات؛ فــإن املبتـدأ يف األمــور إذا أراد مـن أول وهلــة اإلحاطــة بتفاصـيلها الدقيقــة 

نتيجــة، بـــل قــد حتـــصل لديــه النفـــرة؛ خلروجــه منهـــا وهــو مكـــرتب، ويف معرفتهــا مـــضطرب؛ فمــن يـــرد بنـــاء 
  .ثم باحليطان، وقبل وضع السقف البد أن تطرح العمدانالعمران فال بد أن يبدأ باألسس 

ًونظـرا أيــضا  االلتقــاط،  يـستعمل كلــامت تكـون قريبــة  للحاجـة املاســة إىل كتـاب ســهل األلفــاظ،  ً
ًوأمثلـــــة واضــــــحة تبـــــني مــــــا هـــــو املــــــراد، وتكــــــون  الطــــــالب،  ســـــب مــــــع فهـــــم مجيــــــع ايتن ًويتـــــضمن رشحــــــا 

  . هادفة ومن السنة والكتاب

كلـــــه حـــــصل اـلـــداعي لتـــــأليف خمتـــــرص، يكـــــون عـــــىل مفــــاتيح أصـــــول الفقـــــه قـــــد اقتـــــرص، ًفنظــــرا هلـــــذا 
ٍبأســلوب يف الــرشح يــسهل مــا فهمــه قــد يتعــرس، مرصــع بأمثلــة وتطبيقــات هادفــة وملموســة، جانيـــة  ٍ ٍ ٍ ٍ َّ ِّ

، لريبط القارئ مسائل أصول الفقه هبام؛ فيتيرس )١(ٍلثمرات أشجارها من القرآن والسنة مغروسة
طبيـــــــــــــق، ويعـــــــــــــرف أن أصـــــــــــــول الفقــــــــــــــه مـــــــــــــنهام بـــــــــــــاملوقع القريـــــــــــــب، وأن معـــــــــــــرفتهام مرتبطــــــــــــــة لـــــــــــــه الفهـــــــــــــم والت

ًبمعرفتـه، كحاجــة معرفـة املــتعلم، لغـة املعلــم املـتكلم، خــصوصا يف وقتنـا احلــارض الـذي قــد أتـى فيــه ، ِّ
من يتكلم وحيارض، ويروج لعدم عالقته هبام، وأنه وليد عليهام، مع جتاهله ما حيظى به من املكانة 

، من زمن باب مدينـة العلـم النبـوي، أمـري املـؤمنني وقـدوهتم اإلمـام عـيل، ثـم دعة من زمن بعيالرفي
  .تدارج ذلك بني أوساط أوالده القادة، وأئمة املسلمني كافة

                                                             
   .وأكثر ذلك يف  باب األمر والنهي والعموم واخلصوص وما أشبه ذلك) ١(
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وقد أحلقت يف  كل موضوع  خالصة تشتمل عىل خالصته وزبدته وجتمع ما قد يكون تـشتت 
بـــــــــــارة عــــــــــــن مـــــــــــتن هلـــــــــــذا الكتــــــــــــاب، وقـــــــــــد مجعـــــــــــت هــــــــــــذه يف أثنـــــــــــاء رشحـــــــــــه، وهـــــــــــذه اخلالصــــــــــــة يف احلقيقـــــــــــة ع

اخلالصـات ليـسهل حفظهـا، ويقـرب فهمهـا، فهــي مطبوعـة يف آخـر هـذا الكتـاب، وصـىل اهللا وســلم 
  .عىل حممد وآله، واحلمد هللا رب العاملني

  )مالحظة(
 .  قد كان أكثر االعتامد يف التأليف والنقل من كتب إلكرتونية

ها ؤسامأُ طبعت بعض الطبعات املستعجلة غري الكاملة و؛ وهي أهنا قدًوهناك مالحظة أيضا

قـــد ختتلـــف، وبعـــضها طبـــع مـــن أولـــه وبعـــضها مـــن وســـطه وبعـــضها مـــن آخـــره، وذلـــك لطلـــب بعــــض 

اإلخـــوان رسعــــة إخــــراج الكتـــاب ألجــــل أن يــــدرس فيــــه يف ذلـــك الوقــــت، ثــــم بعـــد املراجعــــة ظهــــر فيهــــا 

  .هو ما يف هذه الطبعةبعض األخطاء وحصل فيها زيادة ونقص وتعديل؛ فاملعتمد 

 مــــــا جــــــاء يف بدايتـــــه يف األحكــــــام الــــــرشعية مــــــن وضــــــع كفــــــارة الظهــــــار )١(ومـــــن أبــــــرز تلــــــك األخطــــــاء

  .وإنام كان املراد كفارة اليمني

ًونطلـب ممــن وجــد مالحظـة، أو خطــأ، أو اقرتاحــا، يف الكتـاب أو طباعتــه وتنــسيقه أن يتواصــل 

  :من ال يسهوًبأحد األرقام التالية وجزاه اهللا خريا؛ فجل 

٧٧٠٨٨٩٦٨٥ ٧٧٥٤٠٧٢٤٣  ٧١٧٠٩٩٠٩٠ 

           

                                                             
َإىل رهبا ناظرة﴿من قوله تعاىل ) ناظرة(ومما أريد التنبيه عليه هنا هو أن   )١( َ ِّ َِ َ َ  من باب املؤول دون املجمل عىل املختار، وقد وقع يف ﴾ِ

بقة أهنا من باب املجمل، وهي مسألة قد وقع فيها خالف إال أن املختار هو كوهنا ليست مـن بـاب املجمـل كـام بعض الطبعات السا
 .قدمت
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ًكثــــــريا طيبــــــا مباركـــــا فيــــــه، والـــــصالة مــــــع أفــــــضل التـــــسليم، عــــــىل ســــــيد  ًاحلمـــــد هللا رب العــــــاملني، محـــــدا ً ً

  األولــــــــــني واآلخـــــــــــرين، حممـــــــــــد املبعــــــــــوث رمحـــــــــــة للعـــــــــــاملني، وعــــــــــىل أهـــــــــــل بيتـــــــــــه الطــــــــــاهرين، الـــــــــــذين تـــــــــــركهم

  .ليكونوا مفرسين، ملا التبس من السنة والذكر املبني

وأنزل معه سـيد الكتـب   ً اهللا وإياك أن اهللا تعاىل بعث إلينا سيد البرشية، حممدااعلم هداين

ًكل ذلك إرشادا فعل ؛ الساموية َونزلنا﴿فيه صالحنا واهلداية؛ ما  إىلَّ ْ َّ َ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًتبيانا ْ َ ْ ِّلُكل ِ  ٍءَْيش ِ

ًوهدى ُ ًورْمحَة َ َ َوبْرشى َ ُ َللمسلمني َ ِ ِِ ْ ُ زلنا﴿ ]٨٩: النحل[﴾ْ َوأ ْ َ ْ َ َإليك َ ْ َ َالذكر ِ ْ َلتبني ِّ ُِّ َ ِللناس ِ َّ َنزل َما ِ ِّ ْإليهم ُ ِ ْ َ ْولعلهم ِ ُ َ ََّ َ 

رون َيتفكَّ َُ َ ؛  قد بني لنا ما أنزل ربنا أكمل بيان، وأوضـح لنـا احلـق بكـل برهـان  فنبينا  ]٤٤: النحل[﴾َ

 مـــــن البيـــــان؛ ألن  الرســــولجاءنــــا بـــــهمـــــا عــــىل ذلـــــك القـــــرآن، وعــــىل ف َّعـــــرتيبـــــق علينــــا إال أن نفلــــم 

  أنزله اهللا وأمر نبيه بتبيينه وبيان كلام يوصل إىل اهلدى ملاذا؟، ذلك كله إنام نزل من أجلنا

فهـذه الـرشيعة هـي قـانون ودســتور ؛ ألجـل أن ذلـك هـو الـذي سيوصـلنا إىل خـري الـدنيا واآلخـرة

ًق هبــا نعــيش عــيش الكرامــة والرفعــة، واألمــن والطمأنينــة، عيــشا بــال كــدر، بــال ظلــم أو حــذر، وطريــ

  .هذا يف الدنيا

وأمـــا يف اآلخــــرة التـــي مل نخلــــق إال مـــن أجلهــــا فـــإن اهللا قــــد أعـــد فيهــــا ملـــن اتبــــع هـــذا الــــنهج اجلليــــل، 

 فهـــــــذه ؛بــــــرشمــــــن األجــــــر واجلــــــزاء اجلزيـــــــل، مــــــا ال عــــــني رأت، وال أذن ســــــمعت، وال خطـــــــر عــــــىل قلــــــب 

 فـوق كتفيـه مـع شــدة مـا عانـاه وكابـده مـن اعــداء  الـرشيعة العظيمـة قـد حتملهـا الرســول األعظـم

لينــــــا إيوصــــــلها  نأ فلــــــم يمنعـــــه ذلــــــك مــــــن الـــــصرب يف ســــــبيل ؛نـــــواع الــــــشدة واإلهانــــــةأ فلقــــــي ؛هـــــذا الــــــدين

نسانية الكريمة، نخرج من الظلامت اىل النور، من املنزلة البهيمية، إىل املنزلة اإل غضة طرية، لكي

َالتي هي الشكر والعبادة، ملن قرص عن وصفه كل قول ُ   .وعبارة َ



 

 ٦ 

 

 

ًذا فـال بــد لنـا مــن بـذل الوســع والطاقـة، والبحــث عـن هــذه الـرشيعة العظيمــة، فهـي موجــودة يف إ

 يف فنقـــــوم بـــــتعلم مـــــا يوصـــــلنا إىل معـــــرفتهام بـــــل نجعـــــل ذلـــــك؛  وســـــنة رســـــولهجـــــل جاللـــــهكتــــاب اهللا 

 فنجعـــل لــه مـــن وقتنـــا النـــصيب األكثـــر، ؛ألول واألجـــدر، والغايــة األهـــم واألكـــربهـــو اهلـــدف احياتنــا 

 اهلديــــــة الربانيــــــة، والرســــــالة  أكــــــرب نــــــصيب مــــــنومـــــن طاقتنــــــا احلــــــظ األوفــــــر، فنــــــسعى إىل احلــــــصول عـــــىل

   .املحمدية، بكل ما لدينا من قوة وإمكانية، مدة أعامرنا القصرية الفانية

َوما﴿ ُاحلياة َ َ َ َالدنيا ْ ْ َّإال ُّ ٌلعب ِ ِ ٌوهلو َ َْ ُوللدار َ َّ َ ُاآلخرة َ َ ِ ٌخري ْ ْ َللذين َ ِ َيتقون َِّ ُ َّ َأفال َ َ َتعقلون َ ُ ِ ْ  ]٣٢: األنعام[﴾َ

ومما يوصلنا إىل فهم هذه الرشيعة املطهرة أصول الفقه بـل هـو وسـيلة مبـارشة السـتخراج األحكـام 

 مـــــــن تتبـــــــع األســــــــاليب - ريض اهللا عــــــــنهم-الـــــــرشعية الفرعيـــــــة؛ فأصـــــــول الفقــــــــه قـــــــد اســـــــتخرجه العلـــــــامء 

والقواعـد واللغــة املنزلــة هــذه الــرشيعة عليهــا؛ فهــو تعــاىل قــد جعلهــا منزلــة عــىل اللغــة العربيــة بلــسان 

خــــــري الربيــــــة، وجعلهـــــــا عــــــىل طريقـــــــة وأســــــلوب، تكـــــــون بــــــه مؤديـــــــة للمطلــــــوب، عـــــــىل أتــــــم اإلحكـــــــام، يف 

  . مجيع القضايا واألحكام



 

 



 

٧  

 

  .)واعد يستخرج هبا األحكام الرشعية الفرعيةعلم بق: (أصول الفقه هو

آلـة إذا حــصلنا عليهـا متكنـا مـن دخـول بــستان القـرآن الكـريم والـسنة النبويــة : أي أن أصـول الفقـه هـو

  .ٍفيكون باستطاعتنا اقتطاف ثامر من ثامرمها فنعرف ما أراد منا موالنا جل وعال ونبيه املصطفى

ام ناســــــــــــــخهام ومنــــــــــــــسوخهام جمملهــــــــــــــام ومبيــــــــــــــنهام عــــــــــــــامهام فنعـــــــــــــرف بأصــــــــــــــول الفقــــــــــــــه مفهــــــــــــــومهام ومنطــــــــــــــوقه

  .وخاصهام مطلقهام ومقيدمها نصهام وظاهرمها ومؤوهلام ونعرف املحكم واملتشابه واألوامر والنواهي

أمجــــع آل رســــول اهللا صــــىل اهللاّ عليــــه وآلــــه وســــلم واألمــــة : قــــال احلــــسن: ( )١(قــــال يف اجلــــامع الكــــايف

ًمنـسوخا وحمكـام ومتـشاهبا وخاصـا وعامـا، وأمجعـوا عـىل أنــه ال ًالقـرآن ناسـخا و] يف[معهـم عـىل أن  ً ً ًً

  .إهــ .) ًيسع أحدا أن يتكلم يف القرآن إال من يعلم ذلك

  )١ (اخلــالصــــة

صــــىل اهللا عليـــــه  مــــأمور بتبيينــــه لنـــــا، فــــرشيعة حممــــد ربنــــا، والنبــــي القــــرآن منــــزل إلينــــا مــــن عنـــــد

تنا، وفيهـــا البيــان لكيفيـــة شـــكر املــنعم علينـــا؛ فينبغـــي وآلــه وســـلم دســتور حلياتنـــا، فيهـــا هــدانا وتبـــرص

علينـــــــــــــا معرفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب الربـــــــــــــاين، وذلــــــــــــــك البيــــــــــــــان النـبـــــــــــــوي، فنـــــــــــــتعلمهام ونــــــــــــــتعلم مــــــــــــــا يوصــــــــــــــل إىل 

 فننــال الــسعادة األبديـــة، ؛ لنــصل إىل عبــادة رب الربيــة، وإىل شــكر معطينــا كــل نعمــة ســنية؛معــرفتهام

  .ونرقى إىل املرتبة العلية

بــــارشة الســـتخراج األحكــــام مبـــل هــــو وســـيلة وآلـــة ،  املوصــــلة إىل ذلـــك أصـــول الفقــــهومـــن الطـــرق

  . الرشعية الفرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

  ).علم بقواعد يستخرج هبا األحكام الرشعية الفرعية: (فأصول الفقه

                                                             
ًالتــــي بــــني املعكـــــوفني فزدهتــــا لكـــــون ناســــخا منــــصوبا وأظـــــن أن ) يف(منقــــول مــــن نـــــسخة إلكرتونيــــة إال كلمـــــة ) ١( موجــــودة يف مفتـــــاح ) يف(ً

  .السعادة نقال عن اجلامع



 

 ٨ 

 

 

 

بواســــــــــطة  الـــــــــسنة املطهــــــــــرةاألحكـــــــــام الــــــــــرشعية التـــــــــي نــــــــــستخرجها ونعرفهــــــــــا مـــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم و

  ). واإلباحة الوجوب، واحلرمة، والندب، والكراهة، (:قواعد أصول الفقه مخسة

هـــــــذه األحكـــــــام اخلمـــــــسة هـــــــي أحكـــــــام وصــــــــفات ألفعالنـــــــا فـــــــإذا أتينـــــــا ننظـــــــر إىل أفعالنـــــــا شــــــــاهدناها و

ًمخـسة أنـواع  كـل نـوع متـصف بواحـد مـن األحكـام اخلمـسة فمـثال صـلواتنا اخلمـس والـصيام وطاعــة 

  .إلخ... الوالدين متصفة بالوجوب، والرسقة ورشب اخلمر  والكذب متصفة باحلرمة، و

  .)ومباح واجب، وحرام، ومندوب، ومكروه، (: لنا أن أفعالنا مخسة أنواعتلخصف

  :ِفلنأت اآلن لتعريف كل نوع منها

وذلـــك مثــل الـــصلوات اخلمـــس، ) الــذي نـــستحق بفعلــه الثـــواب وبرتكـــه العقــاب(: فالواجــب هـــو

  .بر الوالدينو

وذلــك مثــل رشب اخلمــر، ) الــذي نــستحق بفعلــه العقــاب وبرتكــه الثــواب(: واحلـرام عكــسه فهــو

  . والكذب والغيبة

  .وذلك مثل األكل باليمني) الذي نستحق بفعله الثواب والعقاب يف تركه(:  واملندوب هو

  . مثل األكل بالشامل وذلك ) الذي نستحق برتكه الثواب وال عقاب يف فعله(: واملكروه عكسه فهو

  .وذلك مثل األكل والرشب )  الذي ال نستحق ثوابا وال عقابا ال يف فعله وال يف تركه:  (واملباح هو

  )٢ (اخلــالصــــة

 وهــــــذه اخلمــــــسة )الوجــــــوب، واحلرمــــــة، والنــــــدب، والكراهــــــة، واإلباحــــــة(: وهـــــذه األحكــــــام مخــــــسة

  .كالصلوات اخلمس)  تاركهما يثاب فاعله ويعاقب: (هووالواجب ؛ صفات ألفعالنا

  .كالغيبة) ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله: (هووواحلرام 

  .كاألكل باليمني) ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه: (هووواملندوب 
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  .كاألكل  بالشامل) ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله: (هو وواملكروه

  .ألكل والرشبكا) ما ال يثاب وال يعاقب الفاعله وال تاركه: (هووواملباح 

  مترين

مثل من كالم اهللا تعاىل أو رسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم بثالثة أمثلة يكون يف كل مثال : ١س

  .حكم رشعي

  : ما الفرق بني كل من: ٢س

  املكروه واملندوب؟.   الواجب واملندوب.   الواجب واحلرام
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أي  -ًوينقسم أيضا إىل مطلق ، ىل عني و كفايةً وينقسم أيضا إ،ينقسم الواجب إىل معني وخمري

 بعـــــون اهللا نـــــأيت اآلن لنعـــــرف ؛وينقـــــسم هـــــذا املؤقـــــت إىل موســـــع ومـــــضيق،  وإىل مؤقـــــت-غـــــري مؤقـــــت

  :كل نوع منها

ًما يكون  فعال واحدا ال ختيري فيه مع غريه: (فالواجب املعني   . كالصلوات اخلمس وصوم رمضان) ً

ختيـري املكلـف يف خـصال كفـارة : مثالـه) امً أو أكثـر خمـريا بيـنهمـا يكـون فعلـني: (والواجـب املخـري

  .ِّواإلطعام، والكسوة، فاملكلف خمري بأن يكفر بأهيا شاء، العتق: اليمني بني ثالثة أشياء

ٍمـــــــا يكــــــون متعينـــــــا عـــــــىل كـــــــل املكلفــــــني بـــــــه ال يـــــــسقط عــــــن بعـــــــض بفعـــــــل بعـــــــض: (والواجــــــب العـــــــني ٍ ً (

  .كالصلوات اخلمس وصوم رمضان

كـــــــــصالة اجلنـــــــــازة، فــــــــــإذا ) ٍ بفعــــــــــل بعـــــــــض بـــــــــهمـــــــــا يـــــــــسقط عــــــــــن بعـــــــــض املكلفـــــــــني: (الكفايـــــــــةوالواجـــــــــب 
  .ًسقطت عن الباقني، ولكن لو تركها الكل أثموا مجيعاهبا صالها بعض املكلفني 

كالزكـــــــاة، فإهنــــــــا غـــــــري حمــــــــددة بوقـــــــت معــــــــني، بـــــــل متــــــــى ) مـــــــا ال وقــــــــت لـــــــه معــــــــني: (والواجـــــــب املطلــــــــق
ًي شهر، ليال أم هناراتكاملت رشائطها وجبت، يف أي يوم ويف أ ً.  

كـــــــام ذلـــــــك معينـــــــة كالـــــــصلوات اخلمــــــس، فلهـــــــا أوقـــــــات حمـــــــددة ) مـــــــا لـــــــه وقـــــــت معـــــــني: (واملؤقــــــت هـــــــو
  .عنياملشهر ذا المعروف، وكذلك صوم رمضان فوقته حمدد هب

  .وموسع، مضيق: وهذا القسم الذي هو املؤقت نوعان

وم، فال يـصح صـومان أو أكثـر كالص) ًما كان وقته ضيقا ال يتسع إال لفعل الواجب: (فاملضيق
  .يف يوم واحد، وذلك واضح

كالـصلوات اخلمـس فـإن صـالة الظهـر ) ما كان وقته يزيد عىل ما يـسع فعـل الواجـب: (واملوسع

  .ًمثال ال تستغرق مجيع وقت الظهر
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  )٣( اخلــالصــــة

ًمـــــا كــــــان فعــــــال واحــــــدا فقــــــط: (وينقـــــسم الواجــــــب إىل معــــــني وهــــــو لــــــني مــــــا كــــــان فع: ( وخمـــــري وهــــــو،)ً

  ).امًخمريا بينهأكثر  أو

ٍمــــا يـــــسقط عـــــن بعـــــض : (وكفايـــــة وهـــــو، )ٍمـــــا ال يــــسقط عـــــن بعـــــض بفعـــــل بعــــض: (وإىل عــــني وهـــــو

  ).بفعل بعض
  ).ما وقت معني: ( ومؤقت وهو،)ما ال وقت  معني: (ٕواىل مطلق وهو

مـــا : (وموســـع وهـــو) ًمـــا كـــان ضــيقا ال يتـــسع إال لفعـــل الواجــب: (مـــضيق وهــو: واملؤقــت قـــسامن

 ).يزيد عىل ما يسع الفعل

  )فائدة(

  .بعني، وبمعني، وبمؤقت موسع: تتصف الصلوات اخلمس

  .بعني، وبمعني، وبمؤقت مضيق: ويتصف صوم رمضان

  .بمخري، وبعني، وبمطلق: )١(وتتصف اخلصال الثالث يف كفارة اليمني

  مترين

  من أي أقسام الواجب؟اجلمعة صالة : ١س

  ملعني، الواجب املوسع، الواجب العني، الواجب املخري؟مثل بمثال لكل من الواجب ا: ٢س

  ارشح الفرق بني الواجب املعني والعني، وبني الكفاية والعني؟: ٣س

                                                             
وهـو خطـأ فإنـه ال ختيـري بينهـا يف الظهـار وإنـام كـان املـراد كـام هنـا ) خمري وعني: ويف الواجب من خصال كفارة الظهار(: طبعةوقع يف ) ١(

  .كفارة اليمني
  



 

 ١٢ 

 

 

 

عرفنا أقسام الواجب وأن منها ما هو مؤقت بوقت معني، فنريـد اآلن أن نـتكلم حـول هـذا قد 

  . ًسمي أداء) ًما فعل يف الوقت أوال: (القسم فنقول

  . سمي إعادة) ما فعل يف الوقت مرة ثانية خللل يف األول(و

ٍمــــــا فعـــــــل بعـــــــد وقتـــــــه ألجـــــــل خلــــــل وقـــــــع يف مـــــــا فعـــــــل يف الوقـــــــت، أو ألجــــــل أنـــــــه تـــــــرك فلـــــــم يفعـــــــل يف (و

  .ًءسمي قضا) ًالوقت أصال

  )٤ (اخلــالصــــة

  ). ًما فعل يف الوقت أوال(األداء 

  ).  خللل يف األولًما فعل يف الوقت ثانيا(واإلعادة 

  ).ما فعل بعد الوقت إما خللل يف األول أو لرتكه(والقضاء 

  تطبيق ومترين 

تـــــم صــــالته انكــــشف لـــــه أن ثوبــــه كـــــان أ فلــــام ؛ فــــصىل الفجـــــر؛قــــام عــــيل وقـــــت الفجــــر وصـــــاحبه نــــائم
 فلـــــام خــــــرج وقـــــت الفجـــــر وطلعـــــت الــــــشمس  ؛ً فقـــــام وصـــــىل مـــــرة ثانيــــــة والوقـــــت مـــــا زال باقيـــــا؛ًمتنجـــــسا

 فـصليا الفجـر ؛بـصاحبه قـد اسـتيقظ مـن النـوم  فقام ليصيل مرة ثالثـة فـإذا؛هيه مل يغسل رجلتذكر أن
  .الشمس ًمعا بعد خروج الوقت وطلوع

  .، وإعادة، وقضاءينًأخرج مما تقدم أداء

  مترين

  ة ؟دما الفرق بني األداء واإلعا: ١س

  ما الفرق بني األداء والقضاء؟: ٢س



 

 



 

١٣  

 

، الرخـــصة، والعزيمــــة: (ًن عرفنــــا األحكـــام اخلمــــسة نعـــرف أن هلــــا توابـــع مخــــسة أيـــضا وهــــيبعـــد أ

  :فنقول) والبطالن، والصحة، والفساد

زم بــــه لـــملاحلكـــم ا(عزيمــــة ال، و )عـــىل خـــالف دليــــل الوجـــوب أو احلرمـــة ٍ لعــــذررشعمـــا  (:الرخـــصة

  ).عذرال ل

امليتــة فحرمــة  ؛للمــضطر فيــه ورخــصأكــل امليتــة عــىل غـري املــضطر،  اهللا ســبحانه قــد حــرم: ًفمـثال

 ينللمـــــضطروأمـــــا أكلهـــــا   هـــــو عزيمــــة قـــــد ألـــــزم اهللا هبـــــا يف وقـــــت الرخــــاء والفـــــسحة،غـــــري املـــــضطرعــــىل 

ًفقد رشع ترخيصا ألجل عذر األزمة والشدة َ ِ ُ .  

  ً:فسنورد لذلك مثاالوأما معنى الصحة والفساد والبطالن 

ًصليت الظهـــر كاملــة كـــام أمــر اهللاإذا قمـــت فــًمــثال ف  أمـــاصحة، وفهــي بـــال شــك توصـــف بالــ تعـــاىل َ

  . فاسدة وباطلةفستكونمل تكملها لو 

  تطبيق

َأهيا َيا﴿ :يقول جل جالله ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َكتب َ ِ ُعليُكم ُ ْ َ ُالصيام َ َ َكام ِّ َكتب َ ِ َعىل ُ َالذين َ ِ ْمن َّ ْقبلُكم ِ ِ ْ َ 

ْلعلُكم َّ َتتقون ََ ُ َّ اما*  َ ًأ َّ ٍمعدودات َ َ ُْ    ]١٨٤ ،١٨٣ :البقرة [﴾َ

عزيمـة، ثــم الـصيام  وجـوب اإلفطــار فيـه؛ ففـال حيـل الـصيام يف رمـضان،  وجــوبفهـذه اآليـة تـدل عـىل

ام أخر﴿: يقول جل شأنه َفمن كان منُكم مريضا أو عىل سفر فعدة من أ َ َ ْ ََ ٍُ َ ََّ ْ ْ ِْ ِ ٌِ َّ َ َ َ ٍَ َِ َ ً ْ    .]١٨٤: البقرة [﴾َ

عــىل   مـرشوعةرخـصةر، فهـذا ملـرض والـسفلعــذر ا اإلفطـاررشع سـبحانه ففـي هـذه اآليـة الثانيـة 

  .خالف عزيمة الصيام الذي دلت عليه اآلية األوىل

  )٥ (اخلــالصــــة 

  )والبطالن، والصحة، والفساد، الرخصة، والعزيمة(: ولألحكام توابع وهي



 

 ١٤ 

 

 

  . لرضورةكأكل امليتة ل) عىل خالف دليل الوجوب أو احلرمة ٍ لعذرما رشع(الرخصة ف

  . الرضورةأكل امليتة لغري كحرمة ) عذرال لزم به لمل ااحلكم(والعزيمة 

  مترين

  ارشح عىل حسب فهمك الفرق بني الرخصة والعزيمة؟: ١س



 

 



 

١٥  

 

  ).نسبة ونتيجةما يوصل بالنظر الصحيح إىل : (الدليل هو

 .التفكريالتفهم وواملراد بالنظر هنا هو 

  . ًيسمي دليال وحجةة ونتيجة فإنه  نسبمعرفة إىلنصل بالتفهم له والتفكري فيه فكل يشء 

ًفمــثال خملوقـــات اهللا ســـبحانه وتعـــاىل دليــل إىل معرفتـــه، ألنـــك عنـــدما تنظــر وتتفكـــر فيهـــا تتوصـــل 
هبـــــــا إىل معرفـــــــة اهللا تعـــــــاىل فتعـــــــرف عظـــــــيم قدرتـــــــه وســـــــعة علمـــــــه وأنـــــــه الواحـــــــد العزيـــــــز اجلبـــــــار مـــــــن لـــــــيس 

  .كمثله يشء وهو السميع البصري

َيا أهي﴿وكآية الوضوء ُّ َ ْا الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهُكمَ ْ ْ ََ ُ ُ َّ َُ َ َ ُ َ َِّ ِ ِْ َ ِ ُِ ُ  فإهنا ؛اآلية...﴾َ
  . وجوب الوضوءنتوصل بفهمها إىلدليل 

ــــب ﴿: وكـــــذلك تقــــــول الغيبـــــة والتجــــــسس حمرمــــــان لقـــــول اهللا تعــــــاىل يف القــــــرآن ــــسوا وال يغتــ ْوال جتســ َ َ ََ َْ َ َُ َّ َ

ًبعضُكم بعضا ُْ َْ   .إىل حتريم ذلك فأوصلتني هذه اآلية وهذا الدليل  ]١٢: احلجرات [﴾َْ

إال يفيـــــد ال مـــــا : (، والظنــــي)مـــــا يفيــــد العلـــــم اليقـــــني: (قطعـــــي وظنــــي، فـــــالقطعي: يل نوعـــــانلوالــــد

  . العلمدون) الظن

)  ( 

 ألن مــا كــان بنظـــر فاســد فإنــه يــسمى شـــبهة، ًنظــر صــحيحايكـــون الالــدليل أن حــد إنــام رشطنــا يف 

  يـشبه الــدليل فيـشتبه عــىل صـاحب النظــر القـارص فيظنــه دلـيال، وذلــك كقولـه تعــاىل مــا:فالـشبهة هـي

ِبــل يــداه مبــسوطتان﴿ َ ََ ُْ َْ ُ َ ٌفأمــا الــذين يف قلــوهبم زيــغ ﴿ فإنــه شـبهة ملـن نظــره قـارص أويف قلبـه زيـغ ﴾َ ْ ََ ْ َِّ ِ ُ ُ َّ َِ ِ َ

َفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ُ ََ ْْ َ َّْ َ ََ ِ تأويلهِ ِ ِ ْ َ﴾.  

  )٦ (اخلــالصــــة

  ).نتيجةنسبة وما يوصل بالنظر الصحيح إىل : (الدليل هو

  ) .ما يفيد الظن: ( والظني،)ما يفيد العلم: ( فالقطعي؛قطعي وظني: وهو نوعان



 

 ١٦ 

 

 

  ).شتبه عىل ذي النظر العليليشبه الدليل فيما : (والشبهة هي

  مترين

  يل؟ ارشح عىل فهمك؟ما الفرق بني الدليل وشبهة الدل: ١س

  أورد دليال عىل وجوب طاعة الوالدين، و دليال عىل وجوب صلة األرحام؟: ٢س



 

 



 

١٧  

 

  :اإلدراك أربعة أنواع

 فـإذا وصـل % ١٠٠ ًسـمي ظنـا إىل أن يـصل % ٥٠ً سـمي شـكا، ومـا كـان أكثـر مـن % ٥٠فـام كـان 

  .ً فإنه يسمى ومها % ٥٠ًسمي علام وأما ما كان أقل من 

ًأن مــا كـان مــن اإلدراك ال احــتامل فيـه فهــو علــم، وذلـك كــإدراك كونــك جائعــا أو أن : ان ذلــكبيـ

النار حترق أو ما أشبه ذلك، فإنك ال حتتمل وال جتوز أنك غري جائع أو أن النـار ال حتـرق، بـل جتـزم 

  )% ١٠٠(ً إذا فهذا علم يقني ؛بذلك

ظـن، وشــك، ووهــم؛ فــاالحتامل األقــوى : وأمـا مــا كــان مــن اإلدراك فيـه احــتامل فهــو ثالثــة أنــواع

ًيسمى ظنا، واالحتامل األضعف يسمى ومها ، واملستوي فيه االحتامالن يسمى شكا ً ً.  

  تطبيق

؛ ألن يل )أنــــا أعلــــم وأتــــيقن أن طاعــــة الوالــــدين واجبــــة(، و)أنــــا عــــامل ومتــــيقن بوجــــود اهللا (:تقــــول

  .احتامل أييبقى يل يف ذلك  عىل مجيع ذلك أدلة قطعية واضحة جلية، ال

ًأنا أظن أن فالنا سيصل غدا من السفر (:وتقول   .، وما أشبه ذلك)أنا أظن أنك ستكرمني(، و)ً

 فأنـــت جتــــوز يف  االحـــتامل؛جتـــوز غـــري ذلـــكحتتمـــل وإنـــك تعلـــم ذلـــك؛ ألنـــك مـــا زلـــت : وإنـــام مل تقـــل

 أن املخاطــب ِاملثـال األول أنــه قــد حيــصل لــه عــارض جيعلــه ال يــصل، وكــذلك املثــال الثــاين فإنــك جتــوز

  . قد ال يكرمك لسبب من األسباب

  )٧ (اخلــالصــــة

  .)اإلدراك األقوى من االحتاملني: ( والظن هو،)اإلدراك الذي ال احتامل فيه: (العلم هو

اإلدراك املـــــــــــــــستوي فيــــــــــــــــه : (والـــــــــــــــشك هــــــــــــــــو). اإلدراك األضــــــــــــــــعف مـــــــــــــــن االحتاملــــــــــــــــني( :والـــــــــــــــوهم هـــــــــــــــو

  ).االحتامالن



 

 ١٨ 

 

 

  )فائدة(

إنه يعلم هذا األمر هل سيقع : نه عالم الغيوب فإنه يقال يف مجيع األمورأما ربنا جل وعال فأل

إنــــــه يظـــــــن أو يــــــشك أو يتـــــــوهم، ألن الظـــــــن : أو ال يقــــــع؛ فـــــــال يــــــصح يف حقـــــــه تقدســــــت صـــــــفاته أن يقـــــــال

والشك والوهم هم أقسام اإلدراك الذي يكون فيه احتامل وجتويز كام تقـدم، واهللا جلـت عظمتـه ال 

 جتـــويز يف حقـــه، لكـــون علمـــه بـــدون حـــد، وبـــدون حتديـــد مـــن أحـــد، فلـــم يبـــق يف احــتامل وال تـــردد وال

  .فقط حقه سبحانه إال العلم

َّوعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال ﴿ َّ َِ ٍِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َ َ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َِ ِّ َ ِ ُ ِ َ ْ

ِيعلمها وال حبة يف ٍ َّ َ َ َ ْ ََ ُ ٍ ظلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبنيَ ِ ِ َُ َ ٍْ ٍَ ِ ِِ َّ َ َ ِْ ٍ َِ َ َْ ُ   ]٥٩: األنعام[﴾َُ

   مترين

  ما الفرق بني العلم والظن؟: ١س

  ما الفرق بني الوهم والشك؟: ٢س

  ما هو اإلدراك الذي ال احتامل فيه؟: ٣س

  وما هو اإلدراك الذي فيه احتامل، وإىل كم ينقسم؟

  ًمبينا فيه أقسام اإلدراك؟ًضع تشكيال : ٤س

  
  
  
  
  



 

 



 

١٩  

 

ًمــــا كـــــان جهـــــال : ( فـــــاملفرد هـــــو؛مفـــــرد ومركــــب: وهــــو نوعـــــان) عــــدم معرفـــــة الـــــيشء: (هـــــو: اجلهــــل
  ).ما كان مركبا من جهلني: (واملركب هو). ًواحدا فقط

ٌفمــــثال إذا كنــــت جـــــاهال بمــــسألة وأنـــــت معــــرتف بأنــــك جاهـــــل هبــــا فهـــــذا جهــــل مفــــرد ألنـــــه واحــــد فقـــــط،  ٍ ً ً

 إذا اعتقدت أنك تعرف تلك املسألة زاد مع جهلك باملـسألة جهـل آخـر وهـو جهلـك بأنـك جاهـل ولكن

  .باملسألة، فهذا كام ترى جهل مركب من جهلني

  تطبيق

مــن هــو خليفــة املــسلمني : (مـن يعــرف اجلــواب عــىل مــن سـأل قــائال : سـأل زيــد أخويــه فقــال هلــام

  ).بعد النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

  ).ال أعلم: (ول بقولهفأجابه األ

  ).اخلليقة هو أبو بكر(: وأجابه الثاين بقوله

ثــــــــم نظرنــــــــا إىل األدلــــــــة مــــــــن القــــــــرآن والــــــــسنة املتــــــــواترة فوجــــــــدنا أهنــــــــا تــــــــدل عــــــــىل أن اخلليفــــــــة هــــــــو عــــــــيل 

  .صلوات اهللا عليه بال  شك وال ريب

  ).علمال أ( ًإذا فاألخ األول جاهل جهال مفردا فقط ألنه معرتف بأنه جاهل وهلذا قال 

ذلك ؛ وأما الثاين فهو جاهل جهال مركبـا؛ ألنـه جهـل اجلـواب الـصحيح، وجهـل كونـه جـاهال بـ

  .)١()أبو بكرهو اخلليفة (ألنه أجاب بقوله 

                                                             
ِّاملقــــرصين يف طاعــــة رب العــــاملني بعـــض   )١( َ فهــــذا الــــشخص املغــــرت بنفـــسه جاهــــل بأنــــه ال ينجــــى مــــن ؛ يظـــن أنــــه مــــن النــــاجني يف يــــوم الـــدينُ

َّوجاهل أيضا بجهله هذا؛ ألنه يعتقد النجاة؛ فقد تركب جهله مع جهل آخره عذاب رب   .- أعاذنا اهللا من العذاب والغرور-ً
 أنــه يف عــني ً ومعتقــداًوأمـا مــن كــان مـن أهــل جهــنم وهــو جاهـل ال يعلــم بأنــه مــن أهلهـا إال أنــه عــارف بأنـه جيهــل ذلــك ومل يكــن مغـرتا

  .- فجهله مفرد غري مركب-الطريق



 

 ٢٠ 

 

 

  )٨ (اخلــالصــــة

 ،)ًمــــــا كـــــــان واحـــــــدا فقـــــــط(: فـــــــاملفرد؛ ، وهـــــــو نوعـــــــان مفــــــرد ومركـــــــب)عـــــــدم معرفـــــــة الــــــيشء(اجلهــــــل 
  .)اجلهل املركب من جهلني(: واملركب

  مترين

  ارشح ذلك بمثال من عندك؟؛  الفرق بني اجلهل املفرد واملركبام: ١س

***  



 

 



 

٢١  

 

نعــــــــــرف مـــــــــا هــــــــــي األدلــــــــــة الــــــــــرشعية التــــــــــي منهــــــــــا نــــــــــستخرج بقــــــــــي أن بعـــــــــد أن عرفنــــــــــا الــــــــــدليل ومعنــــــــــاه 

  ).والندب، والكراهة، واإلباحة، الوجوب، واحلرمة(األحكام الرشعية اخلمسة املتقدمة 

، وسـنة النبـي املختـار، وإمجـاع األمـة أو األئمـة اجلبـاركتـاب العزيـز : ياألدلة الـرشعية هـ: فنقول

  .     األطهار، وما جاء عن عيل الكرار، والقياس من أويل العلم واألفكار



 

 ٢٢ 

 

 

 

  :فأول األدلة الرشعية وأعظمها هو

يه الباطل من بني يديه وال من خ﴿ كتاب اهللا الذي  َال يأ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ ُ ْ ٍلفه تنزيل من حكيم َمحيدْ ِ ِ ِ ِِ ٍ ٌ َْ ْ ِ ْ َ﴾.  

فــــــالقرآن هـــــــو ذلــــــك الكتـــــــاب املعظــــــم، الـــــــذي ال نظـــــــري لــــــه يف مـــــــا تقــــــدم، مـــــــن الكتــــــب املنزلـــــــة يف ســـــــائر 

 بـــــن عبــــــد اهللا، عليـــــه وعلـــــيهم أزكــــــى حممـــــدنبينــــــا  فقـــــد متيــــــز بـــــه خـــــاتم املرســــــلني وســـــيد ولـــــد آدم، ؛األمـــــم

  .ُّ، وآهلم  الطاهرين التقاةصالة اهللا

زة اهللا العظمـــــــى، التـــــــي مهـــــــام طـــــــال الزمـــــــان فلـــــــن تـــــــنقص أو تزيـــــــد أو تـــــــبىل، بـــــــل ال تـــــــزال وهـــــــو معجـــــــ
  .كافةوأنه رسول اهللا إىل الناس ، إىل يوم القيامة  ًناطقة بصدق رسالة املصطفى

َّإنا﴿ ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذكر َ ْ َّوإنا ِّ ِ ُله َ َحلافظون َ ُ ِ َ   .]٩: احلجر [﴾َ

اءات، كلهــــا صـــــحيحات، وكلهـــــا أنزهلـــــا رب العـــــاملني، عـــــىل فهــــذا الكتـــــاب األعظـــــم، فيـــــه ســـــبع قـــــر
  .قلب النبي الصادق األمني، عليه وعىل آله أزكى الصالة والتسليم

  .فالقراءات السبع مجيعها متواترة معلومة

 كانت َّامفل.  مجاعة عن مجاعة يستحيل منهم الكذب يف العادةومعنى أهنا متواترة أنه نقلها عنه 

؛ألن كـل متـواتر يفيـد العلـم اليقـني، وسـيأيت بيـان املتــواتر  %١٠٠تـواترة كانـت معلومـة القـراءات الـسبع م

  .إن شاء اهللا يف الدليل الثاين وهو السنة

)( 

  . عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائيقراءة نافع وابن كثري وأيب: والقراءات السبع هي

ال نعتربهــا قرآنــا ألن مـن رشط القــرآن التــواتر ألنــه وهنـاك قــراءات ليــست متـواترة بــل آحاديــة فـ

أمـــــر عظــــــيم مـــــن حقــــــه الـــــشهرة، وأن يتــــــواتر وينقـــــل بكثــــــرة؛ فـــــإن األمــــــور العظيمـــــة املهمــــــة، تكـــــون بــــــني 

 مبثوثـــــــــة منــــــــشورة، فــــــــإذا أخــــــــرب هبـــــــــا آحــــــــاد ومل تتــــــــواتر وتنقــــــــل بكثـــــــــرة، أوســــــــاطهمالنــــــــاس مــــــــشهورة، ويف 



 

 



 

٢٣  

بيعــــة البـــــرشية، أن تتناقــــل األخبـــــار عــــن األمـــــور ن مــــن دواعـــــي الطفـــــإفــــسنحكم بأهنــــا غـــــري صــــحيحة؛ 

  .ذلك فال تستطيع السكوت عن ؛العظيمة بكمية كبرية

 وتــــــسبب يف  شــــــديد،كـــــام إذا جــــــاء شــــــخص فــــــأخربك بأنـــــه وقــــــع يف مــــــدينتك التــــــي أنـــــت فيهــــــا حريــــــق

ً ثـــم مل جتـــد أحـــدا مـــن النـــاس خيـــرب بـــذلك اخلـــرب، ويـــتكلم يف ذلـــك اخلطــــر، ،النـــاس مـــن مـــوت العـــرشات

  تقطع بعدم صدقه، ملاذا؟ فإنك س

َألن هــــــذا األمــــــر العظـــــــيم لــــــو وقــــــع وكـــــــان صــــــدقا لتناقلـــــــه املتنــــــاقلون، وألصــــــبح حـــــــديثهم الــــــذي فيـــــــه  ً

  .يتكلمون، كام هي العادة البرشية، والطبيعة اإلنسانية

 التــــي تتعلــــق بالنـــاس أمجعــــني؛ فكــــان ال بــــد أن َّفكـــذلك القــــرآن أمــــر عظـــيم بــــل مــــن أكــــرب وأجـــل األمــــور

 يف اآلفــاق، ويتناقلـــه اآلبــاء عـــن األجـــدادتـــرش وين فيتــواتر اهــتاممهم، ويـــرصفوا إىل تلقيــه آذاهنـــم، يلقــوا إليـــه

ون بمثله ولو كان بعضهم ﴿ وا بمثل هذا القرآن ال يأ ْقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأ ْ َُ ْ ْ َ َ َ ُّ َ ُ َ ُْ ََ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ

ًلبعض ظهريا ِ َ ٍ ْ َ   .]٨٨: اءاإلرس [﴾ِ

َأم يقولون تقوله بل ال يؤمنون ﴿ واعلم أنه جل وعال قد حتدى الكفار أن يؤتوا بمثله فلم يتمكنوا ْ َ َ َ ُ ُُ ِ ْ ُ ُ َّ ََ َ َ ْ َ، 

وا بحديث مثله إن كانوا صادقني َفليأ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِ ِ  ، وحتداهم أن يؤتوا بعرش سور فلم يستطيعوا]٣٤، ٣٣: الطور[﴾ْ

َأم يقولون افرت﴿ َ ْ َ ُ ُ َ ْ وا بعْرش سور مثله مفرتياتَ ٍاه قل فأ ِ َِ َ َ َُ َ ْ ْ َ ْ ُُ ُِ ٍ ِ ِْ َأم يقولون ﴿ ، وبسورة فلم يأتوا بيشء]١٣: هود [﴾ُ ُ ُ َ ْ َ

وا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون ا إن كنتم صادقني َافرتاه قل فأ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ ُ ْ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُْ ِ ِ َ   .]٣٨: يونس [﴾ َ

)(  
ألـــيس القـــرآن نـــزل إىل البــــرش، يف وقـــت كانـــت العـــرب ببالغتهــــا تتفـــاخر، وتقـــع بيـــنهم التحــــديات 
بالفـصاحة، واملنافــسة باألشـعار والبالغــة، ثــم مل يتمكنـوا مــن اإلتيـان ولــو بمثــل سـورة، بــل جلــأوا إىل 

م متكنــــوا مـــــن القتــــال الــــذي هـــــو األصــــعب، وعــــدلوا بـــــه عــــن الكـــــالم مــــع أهنــــم أفـــــصح العــــرب، فلــــو أهنـــــ
ًاإلتيـــــــــان بكــــــــــالم يــــــــــشابه القــــــــــرآن لكـــــــــان األمــــــــــر علــــــــــيهم ســــــــــهال، فـــــــــسيجنبون أنفــــــــــسهم حربــــــــــا وقــــــــــتال، بــــــــــل  ًً

 يف غايـــة - حاشـــاه -وســيكون عـــدم صــدقه  أشـــد االتـــضاح،  سيتــضح للنـــاس بطــالن نبـــوة حممــد
ه رضبـة  فلـو أهنـم قـد متكنـوا لكـان ذلـك لـ؛الظهور واالفتضاح؛ ألنه حتداهم وأخرب أهنم لن يتمكنـوا



 

 ٢٤ 

 

 

قاصــــــــــمة، وألصــــــــــبحوا يتناقلونــــــــــه ليعــــــــــرف عــــــــــدم صــــــــــدقه النــــــــــاس قاطبــــــــــة، فينفــــــــــرون عنــــــــــه فــــــــــال يتبعونـــــــــــه، 
  .ويشنون عليه الغارات بكل ما يستطيعونه

وأمـا مـا جلـأت العـرب إليـه مـن احلـرب والقـوة، فلـيس فيـه دليـل عـىل بطـالن النبـوة، بـل تلـك هــي 

  .وسيلة العاجز عن إظهار احلجة

 ذروة الكــــامل والعظمـــــة، فــــال عجـــــب يف ذلــــك فهـــــو كــــالم رب العـــــزة، عـــــامل فمــــن هنـــــا عرفنــــا أنـــــه يف

  .الغيب والشهادة، فسبحان من خضعت له األعناق، وتطأطأت له الرقاب

أن  الفــــــصحاء والبلغــــــاء، مل يــــــستطيعوا وعرفنـــــا أهنــــــا لــــــو اجتمعــــــت العــــــرب العربــــــاء، ومجعــــــت أبــــــرز
َأفـال يتــد﴿مـن الـسور الـصغرى، مثـل سـورة بيـأتوا ولـو  َ َ َ َ ِبرون القـرآن ولـو كــان مـن عنـد غــري ا َ َّ ْ ْ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ُ َّ

ًلوجدوا فيه اختالفا كثريا
ِ ِ ِ َِ ً َ َْ ُ َ َ﴾.  

)( 

 عـىل أن البـسملة آيـة مـن أول كــل -علـيهم الـسالم -أمجـع العـرتة الطـاهرة سـفن النجـاة واهلدايـة 
  ). براءة(سورة غري سورة 

  )٩ (اخلــالصــــة

 املختـــــــــــار، وإمجــــــــــــاع األمـــــــــــة أو األئمــــــــــــة نبــــــــــــيال، وســـــــــــنة العزيـــــــــــز اجلبــــــــــــاركتــــــــــــاب : ياألدلـــــــــــة الــــــــــــرشعية هـــــــــــ

  .وقياس أويل العلم واألفكار، األطهار، وإمامنا عيل الكرار

  ).الكالم املعجز الباقي، املنزل عىل نبينا اهلادي: (القرآن هو

  . وهو سبع قراءات، كلها صحيحات متواترات

  . ه، فإن من حقه التواتر والشهرةألن ما كان عظيام مثل؛ ورشطه التواتر

والدليل عىل أهنـم مل ، لم يستطيعواف  بمثل سورة املرشكني أن يأتواه حتدىوهو معجز بدليل أن

يـستطيعوا أهنـم اسـتخدموا أمـر احلـرب األصـعب، وتركـوا الكـالم مـع أهنـم أفـصح العـرب، ومـع أنـه 

  . أخرب بعدم قدرهتم عىل ذلك ألنهأنفع هلم وأقرب؛ ألنه يكون أوضح دليل عىل عدم صدقه 



 

 



 

٢٥  

  .بإمجاع العرتة الطاهرة) براءة(والبسملة آية من أول كل سورة إال 

)( 

  . السبع املذكورة قراءات شاذة، وهي ماعدا ال قراءاتواعلم أنه يوجد

 .ًأن ال نعتربها قرآنا، وأهنا تكون كخرب اآلحاد: وحكم القراءة الشاذة 

ــام متتابعــات﴿القــراءة التـي رويـت عـن ابــن مـسعود : شاذةفمثـال القـراءة الـ ٍفــصيام ثالثــة أ َّ ََ ِ َ َ َ َُ ِ﴾ 

ً إذا كـان الـراوي للـشاذة عـدال، فـال جيـوز اعتقـاد كوهنـا قرآنـا لعـدم تواترهـا، ولكـن )متتابعـات(فـزاد 

، قرآنايف اعتقاد كوهنا الراوي  وإنام أخطأ  من كالم النبي صىل اهللا عليه وآله وسلمها سنجعلفإننا 

  .فنقبلها كحديث آحادي

  ) ١٠ (اخلــالصــــة

ًوهنــــــــــــــــاك قــــــــــــــــراءات شــــــــــــــــاذة غــــــــــــــــري الــــــــــــــــسبع املتــــــــــــــــواترة وحكمهــــــــــــــــا أن ال نعتربهــــــــــــــــا قرآنــــــــــــــــا، وأهنــــــــــــــــا تكــــــــــــــــون 

  .اآلحاد كخرب

  مترين

  ملاذا اشرتطنا يف القرآن التواتر؟: ١س

  كيف عرفنا أن القرآن معجز؟: ٢س

  ة بدون أي حتريف؟كيف علمنا أن القرآن سيبقى إىل يوم القيام: ٣س

  ما حكم القراءة الشاذة؟: ٤س



 

 ٢٦ 

 

 

 

ًإذا عرفنــــــــا أن القــــــــرآن البــــــــد أن يكـــــــــون متــــــــواترا وذلــــــــك إنـــــــــام هــــــــو ســــــــبع قـــــــــراءات وعرفنــــــــا القــــــــراءة الـــــــــشاذة 

ًوحكمهــا فلنعــرف اآلن أن اهللا جــل وعــال جعــل يف القــرآن حمكــام ومتــشاهبا؛ َهـــو ﴿ :تعــاىل ســبحانه وقــال  ً ُ
َالذي أ ِ ٌزل عليك الكتاب منه آيات حمَكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ َّ َْ َ َ َّ َ ُ َ َْ ٌ ٌ ٌ َ َْ َّ ُ ُ ُِّ ِ ُِ ُ َّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ

َّفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال ِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِْ َْ َ ْ َ َُّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ََ ْ َ َ ا والراسخون يف العلم يقولون ِ ُ ُ ِ ْ ْ ََ َ َِّ ِِ ُ َّ ُ
ِآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو األلباب َُ َ َ ْْ ُ َّ ٌَّ ِْ َّ ِ ُ َ َ ََّ َُ ْ َِّّ ِ ِ ِ   . ]٧: آل عمران [﴾ ِ

 فـــــــاملحكامت،: ( -عليـــــــه صـــــــلوات اهللا وســـــــالمه - اهلـــــــادي  اإلمـــــــام)١(قـــــــال، القــــــسم األول املحكـــــــمف

 فـيهن يقـال وال معنيـني، حيـتملن ال كتنزيلهن، وتأويلهن كباطنهن، ظاهرهن اللوايت اآليات ّفهن

َلــيس﴿: وتعـاىل تبـارك قولـه مثـل بقـولني، ْ ِكمثلــه َ ِِ ْ ٌيشء َ ْ َوهـو َ ُالــسميع َُ ِ ُالبـصري َّ ِ َ : ومثــل ،]الــشورى [﴾ ْ

ْقل﴿ َهو ُ ُا ُ ٌأحد َّ َ ُا * َ ُالصمد َّ َ ْمل* َّ ْيلد َ ِ ْومل َ َ ْيولد َ َ ْومل *ُ َ ُله ُْكنَي َ ًكفوا َ ُ ٌأحد ُ َ : ومثل ،]اإلخالص[ ﴾َ

ُاحلمد﴿ ْ َ ْ ِ ِالذي َِّ ْمل َّ ْيتخذ َ ِ َّ ًولدا َ َ ْومل َ َ ْيُكن َ ُله َ ٌرشيك َ ِامللك ِيف َِ ْ ُ ْومل ْ َ ْيُكـن َ ُلـه َ ٌّويل َ ِ َمـن َ ِّالـذل ِ ُوكـربه ُّ َْ ِّ َ 

ًتْكبريا ِ   .]اإلرساء [﴾َ

ُا﴿: قوله ومثل احلمد، سورة: ومثل َإ َال َّ َ َّإال ِ َهو ِ ُّاحلي ُ َ ُالقيوم ْ ُّ َ  ،]٢٥٥:البقرة[ كلها اآلية...﴾ ْ

 فـــــــــيهن ختتلـــــــــف وال التـــــــــأويالت، تـــــــــدخلهن ال الـــــــــاليت املحكـــــــــامت، اآليـــــــــات مـــــــــن كـــــــــان ممـــــــــا ذلـــــــــك؛ وغــــــــري

   .إهــ.) القاالت

: قــــــــسامن) عليـــــــه الــــــــسالم( عنــــــــد اإلمـــــــام اهلــــــــادي وهـــــــو والقـــــــسم الثــــــــاين مـــــــن أقــــــــسام القـــــــرآن املتــــــــشابه،

؛  حجب اهللا عن اخللق علمه من اآليـات، اللـوايت ال يعلـم تـأويلهن غـري رب الـسامواتما: أحدمها

  . )حم ،واملر، وأمل(فريد علمه إىل اهللا تعاىل وذلك نحو ما يف أوائل السور من مثل 

  .املتأول الذي قد أطلع اهللا العلامء الذين أمر بسؤاهلم عىل علم ذلك ومعرفته:  وثانيهام

                                                             
  .منقول من لوامع األنوار نسخة إلكرتونية ول اإلمام اهلادي هذاق) ١(



 

 



 

٢٧  

   تطبيق

ُتدركه َال ﴿: تقدست أسامئه يف وصف نفسهيقول املوىل ُ ِ ْ صار ُ ُاأل َ ْ َ   ]١٠٣: األنعام [﴾ْ

أنــه ال يمكـن لألبــصار إدراكـه ورؤيتــه جـل وعــال، وداللتهـا معناهــا ومتـضح أن هـذه آيـة حمكمــة 
َإىل ﴿:  كقولـــــه تعـــــاىل؛ًرددنـــــا إليهـــــا مــــا كـــــان مـــــن اآليـــــات متـــــشاهباوالداللـــــة متـــــضحة املعنـــــى فلــــام كانـــــت  ِ

ـ َرهبـــا نــ َ ِّ ٌاظرةَ َ فظـــاهر هـــذه اآليــة املتـــشاهبة هـــو الرؤيـــة؛ ولكــن هـــذا الظـــاهر مـــرتوك وغـــري  ]٢٣:القيامـــة[﴾ِ
مراد، وإال لزم خمالفة اآليات املحكامت الواضحات، الاليت هن أم الكتـاب وأصـل جلميـع اآليـات، 

ــصار﴿ أعنــي تلـك املحكمــة  إىل هــذه املتــشاهبةرددنــافلـام  ُال تدركــه األ َ ُْ َ ْ َُ ِ ْ طبقنــا مــا أراد منــا  كنــا قـد ﴾ُ
كنــــــــا بــــــــذلك قــــــــد عرفنـــــــــا أن ، ورب العــــــــزة ـمـــــــن رد اآليــــــــات املتــــــــشاهبة اىل أمهــــــــا وأصــــــــلها وهــــــــي املحكمــــــــة

ــــاظرة﴿ ـ ـ ـ ـ ــ ٌن ََ ــــاظرة﴿بــــــــــل املعنــــــــــى الـــــــــصحيح لـــــــــــ، الرؤيـــــــــة اهــــــــــاعنمكـــــــــون ي ال يمكــــــــــن أن ﴾ِ ـ ـ ـ ـ ــ ٌن ََ الــــــــــذي هــــــــــو  ﴾ِ
َنـاظر﴿معنى كــاالنتظـار ًللمحكـامت مطـابق، وللغـة العربيـة أيـضا موافـق، هـو إمـا  ِ  التـي يف قولــه ﴾ٌةَ

َوإين مرسلة إلـيهم هبديـة فنـاظرة بـم يرجـع املرسـلون﴿: تعـاىل ُ َ َ ٌ ََ ْ ْ َ َ ْ ْ ُُ ْ ُ َ َّ ْ َِ ِ ٌ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ِ ِ ؛ وإمـا غـريه كـام ذلـك ]٣٥:النمـل[﴾ِِّ
  .حمقق يف أصول الدين

ُا﴿ :يقول سبحانه وتقدست صفاته ُخالق َّ ِ ِّكل َ ٍيشء ُ
ْ   ]٦٢: الزمر [﴾َ

و زيــغ وهـوى، وقلبـه مــريض وأعمـى، عـىل أنــه تعـاىل خيلـق مجيــع هـذه اآليـة اسـتدل هبــا مـن هـو ذ
،  أرحــم الــرامحنيإنــه سـيعذب العاصــني، بــام هــو مــن فعــل: أفعـال العبــاد طاعــة ومعــصية، ثــم يقولــون

 العظمـــة والــــسلطان هـــو مــــن خلـــق كفــــر الـــشيطان، وهــــو مـــن أوجــــد عمـــل فرعــــون ذافيجعلـــون ربنــــا 
 والطغيــــــــــان، فعمــــــــــى قلـــــــــوهبم وتعــــــــــاميهم عــــــــــن األدلــــــــــة وهاـمــــــــان، ومجيــــــــــع مــــــــــا يقـــــــــع يف العــــــــــامل مــــــــــن الفـــــــــساد

 املحكمــــــة القاطعـــــــة، التـــــــي أنوارهــــــا قـــــــاهرة ســـــــاطعة، قــــــد جعلهـــــــم يأخـــــــذون املتــــــشابه ويرتكـــــــون املحكـــــــم
ًإن ا ال يظلـم النـاس شــيئا ﴿:  ويرمـون بعقـوهلم حتـت أقـدامهم، ألـيس اهللا تعـاىل يقـولالواضـح، ْ َ َ ََّ َّ ُ ِ ْ ََّ َ ِ

فسه ُولكن الناس أ َ َّ ََ ُ َْ َ َّ َم يظلمونِ ُْ ِْ ٍإن ا ال يظلم مثقـال ذرة﴿ ويقـول ]٤٤: يونس [﴾َ َِّ َُ َ َ ْ ْ َِّ َ ََّ َ  ]٤٠: النـساء [﴾ ِ
ًوال يظلـــم ربـــك أحـــدا﴿ويقــول  َ َ ََ َ ُّ َ ُ ِ ْ ات  وغـــري ذلـــك مـــن اآليـــات املحكـــامت الواضـــح ]٤٩: الكهـــف [﴾َ
ن األفعـال، وهنــيهم محاســب أمــر العبـاد امـتأل بــه كتـاب الواحـد املتعــال، مـن، هـذا غــري مـا قــد البينـات

َخلصال، بل نسبهاا عن قبيح َ َ وجعلها من عملهم وخلقهم إليهم،َ َ َ.  



 

 ٢٨ 

 

 

ُاجلهــــول، ًوأيــــضا قــــوهلم هـــــذا  خمـــــالف ملــــا قـــــد حكمــــت بـــــه العقــــول، مـــــن أن مثــــل ذلـــــك ال جيــــوز عـــــىل َ

  . احلكيم الغني العليم العيل

ل الــــــــذكر ني، وأهــــــــ هــــــــي عقيــــــــدة الراســــــــخ-علــــــــيهم الــــــــسالم -فمــــــــن هنــــــــا نــــــــرى عقيــــــــدة أهــــــــل البيــــــــت 

 ألهنـــــم  اتبعــــوا مــــا أرشــــد إليـــــه وال تفـــــاوت، وال ميــــل فيهــــا وال هتافــــت؛  التــــي ال تنــــاقض فيهــــاالعــــارفني،

َفأما الذين ﴿:  من رد وتفسري املتشابه باملحكم، ونرى أهل الزيغ الذين قال اهللا فيهمربنا األحكم ِ َّ ََّ َ

ــه ُيف قلــوهبم زيــغ فيتبعــون مــا تــشابه من َ ُ َ ْْ ِ َ َ َ ََّ َْ َ ُ ُِ ٌ َ ِ ِ ِ ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــهِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ََ َْ َْ َ  نـرى عقيــدهتم متناقــضة ﴾ْ

أعمــــــى عـــــــن طريـــــــق  إن اهللا:  ثـــــــم تـــــــراهم ينقــــــضون ذلـــــــك بقـــــــوهلم،إن اهللا ال يظلــــــم: متخبطــــــة؛ فيقولـــــــون

يعــاقبهم عــىل ذلــك بأشـــد  وإنــه ســوف ،ن فعــل العبــادفليــست مـــعــايص امل خلــق الرشــاد، وإنــه هــو مــن

  . كذابمفرتوخسئ كل  -ه موالنا الغني الوهاب تعاىل عن-ني الظلم عإالهذا وهل  العذاب؛

ًوتـــــــراهم أيــــــــضا يــــــــسلمون بــــــــأن اهللا جـــــــل جاللــــــــه ال يــــــــشبه شــــــــيئا  ثـــــــم تــــــــراهم ينقــــــــضون ذلــــــــك مبــــــــارشة  ً
َوإنـــه ســـريى، وغـــري ذلــك ممـــا يتعـــاىل عنـــه ربنــا ذلـــه يـــدين ورجلــني،  هإنـــ: بقــوهلم  الكربيـــاء، وهـــذا هـــو وُ

ـــبحان رب ﴿إلــــخ   ... وورجــــالن يــــدان لـــــهً يكــــون شــــبيها بمخلوقاتــــه ٍ فإنــــه حينئـــــذ؛التــــشبيه بعينــــه ِّســ َ َْ َُ
َالساموات واألرض رب العرش عام يصفون ُ ِْ َ َ ِّ َ ََّ ََ ِ ِْ َ ْ ََّ ْ ِ﴾.  

  .وغري ذلك الكثري من التخبطات واألباطيل، التي يتنزه عنها دين موالنا الواحد اجلليل

اهللا بـام فيـه إلغــاز وتعميـة أو بـام ال معنـى لــه،  أن خياطبنـا ال يمكـنأنــه ًأيـضا اعلم إذا عرفـت هـذا فـ
  .فهو تعاىل عدل حكيم، فال جيوز عليه أن يفعل مثل ذلك

ال يمتنــع أن يـأيت يف القــرآن مــا ال معنـى لــه، وهنــاك : ولكـن هنــاك مــن أهـل الزيــغ والــضالل مـن يقــول
 خالف ظاهره بدون دليل؛ إنه يصح أن يأيت يف القرآن ما املراد به: من يقولواهلوى أيضا من أهل الزيغ 

ًإن ا يأمركم أن تذبحوا بقرة﴿ :فمثال قال بعضهم إن املراد بقوله تعاىل ََ ْ ُ َُ ْ ْ ََّ َُ َ ََّ ُْ َ عائشة، وإن املراد  ]٦٧:البقرة[﴾ِ
والكـالم الـذي لــيس ،  أبـو بكــر وعمـر، وغـري ذلـك مــن اهلـذيان﴾الطــاغوت﴿و ﴾اجلبــت﴿: بقولـه تعـاىل

  . عليه دليل وال برهان



 

 



 

٢٩  

  )١١ (ـالصــــةاخلـ 

زل عليك الكتاب منه آيات حمَكامت هن ﴿: ، كام قال سبحانه ومتشابه،والقرآن حمكم َّهو الذي أ َ ُ َ ْ َُ ٌُ ٌ َ ََ ْ ُ ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ

َأم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا ٌِ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ ْ َ َْ َ ََ َّ َ ََ ْ َّ ُ ُ َُّ َ ُ ُ َّ َ ِْ َ ٌِ ِ ِِ َ ُ ِ َُ ِء الفتنة وابتغاء تأويله َ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ْ

ُوما يعلم تأويله إال ا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولـو  َّ ٌّ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َُ َّْ َِّ ُِ َ َ َ َّ ُ ََّ َُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُ ِ َ

ِاأللباب َ ْ َ ْ﴾.  

  .و بام ال معنى لهوال جيوز أن خياطبنا اهللا بام فيه إلغاز وتعمية أ

  مترين

  . ما الدليل عىل أن يف القرآن متشاهبا وحمكام؟ مثل بمثال لكل من املحكم واملتشابه: ١س

***  



 

 ٣٠ 

 

 

 

 خـري مـنقد عرفنا القرآن الذي هـو كـالم الواحـد الـديان، فلنعـرف اآلن الـسنة النبويـة التـي هـي 
  .  هديةصىل اهللا وسلم عليه وعىل آله العصابة امل، الربية

  . قوله، وفعله، وتقريره:  فالسنة ثالثة أنواع
والكتــــاب فهــــو جــــزء مــــن وحــــي اهللا وأحكامــــه، وســــنته جــــزء  (:اإلمــــام اهلــــادي عليــــه الــــسالم: قــــال

آخــــــر مـــــــن وحـــــــي اهللا وتبيانـــــــه، فـــــــسمي الـــــــوحي الــــــذي فيـــــــه أصـــــــول املحكـــــــامت مـــــــن األمهـــــــات املنـــــــزالت 
ًقرآنـــا، ألنــــه جعــــل لألصــــول إمامــــا وقوامــــا، ولل ً ًفـــروع املفرعــــات أصــــوال وتبيانــــا، وســــمي اجلــــزء الثــــاين ً ً

  . )ًمن وحي اهللا عز وجل وفرائضه سنة وبرهانا

والــسنة فهــي األحكـام املبينــة، والفـرائض املفــصلة، فهــي هللا  (:ثـم بــني عليـه الــسالم مــا هـي الــسنة فقـال
فعـل غـري التبيلــغ واألداء سـبحانه ومنـه، ال مـن رسـول اهللا صـلوات اهللا عليـه وآلــه وال عنـه، ولـيس لـه فيهـا 

والنصيحة واإلبالء، والسنة فهي سنة اهللا عز وجل، وإنام نسبت إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم 
   .)١(السالم   عليهإلخ الكالم الذي يف جمموعه... )عىل جماز الكالم، إذ هو املبلغ هلا

القــرآن فقـط فـإن هـذا الــشخص فمـن هنـا نعـرف أن مــن قـال ال أعمـل إال بـام جــاء بـه الـوحي مـن 
قد ترك البعض اآلخر من وحي اهللا املنـزل أيـضا مـن رب العـاملني عـىل لـسان رسـوله صـىل اهللا عليـه 

ُوأطيعـــوا ا وأطيعـــوا ﴿: وآلــه وســـلم بـــل مـــع تركـــه للـــسنة فقـــد تـــرك العمـــل بـــالقرآن ألن اهللا يقـــول َ َّ ُ َِ َِ ََ
َالرسول واحذروا فإن توليتم فا َّ ْ َ َ َْ ُ ُ َُّ َْ َ ْ ام عىل رسولنا البالغ املبنيَِ ُعلموا أ َِّ ُ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ ُ َ َُ َ َْ ُوما آتاكم ﴿ ]٩٢: املائدة [ ﴾َ َُ َ َ

ُالرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ُ َ َُ ْ َ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َُّ َ   . وغري ذلك من اآليات]٧: احلرش [﴾ُ

َوأقيموا الصالة وآتوا الزكاة﴿:نعم اهللا أوجب الصالة والزكاة فقال ُ ََ َّ َ َّ ََ ُ ِ  ومل يبني أن الظهر ]٤٣: البقرة [﴾َ
  .إىل آخره إال عىل  لسان رسوله بالسنة...والعرص والعشاء أربع واملغرب ثالث والفجر ركعتني و

إىل آخـــر ... وال ...ِّ وكــذلك الزكــاة مل يفـــصل كــم مقـــدار املــال الــذي يؤخـــذ منــه وال كـــم يؤخــذ وال
  .عية معروفةما هو معروف كونه مأخوذا من السنة من تفاصيل ألحكام رش

                                                             
  منقول من نسخة إلكرتونية  )١(



 

 



 

٣١  

)( 

َوما ﴿رب العاملني عند  فهو من ، يف ما يتعلق بأمور الدين،أما القول؛ فام كان قوال للصادق األمني َ
َينطق عن اهلوى  ََ ْ ِ َ ُ َإن هو إال وحي يوحى* ِْ ُ ْ َ ٌَ َّ ِ ُِ  والعمل بام أمر به هفال بد من امليش عىل ما قال ]٤، ٣:النجم[﴾ْ

ُما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهواَو﴿واالنتهاء عام هنى عنه  ُ َ َُ ْ ََ ُ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ   .]٧:احلرش[﴾َ

)( 

ٌلقد كان لُكم يف رسول ا أسوة ﴿:  يف أفعاله لقوله تعاىل  بهىأسنت وهتبعفن: وأما الفعل َْ َّْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ َ َ َ ََ
َحسنة َملن كان يرجو ا واليوم اآلخر َ ْ َِ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َْ َ ٌَ َ ِ   .]٦:املمتحنة[﴾َ

)  عـــىل نفــــس الــــصفة والكيفيــــة التــــي فعلــــه عليهــــا أن نفعــــل كفعلــــه: ( يف الفعــــل هــــووالتـــأيس بــــه 
؛فــــإذا صـــــىل ركعتــــني عـــــىل أهنــــام منـــــدوبتان مل يكــــن التـــــأيس بــــه أن نـــــصليهام فقــــط، بـــــل أن نــــصليهام عـــــىل أهنـــــام 

 للــركعتني اللتــني تنينــا خمــالفمنـدوبتان، فلــو صــلينامها عــىل أهنــام واجبتــان كــان ذلـك بدعــة، وكانــت ركعتا
  :فنقولآخر بمثال أكثر  نوضح ذلك  الختالف جهة فعلنا وجهة فعله،؛صالمها النبي

، وليس ألجل الطاعة  عند النزال ألجل أن ال يقال إنه جبانأال ترى أن من قاتل مع النبي
 قاتــــل طاعـــــة  النبـــــي يف القتــــال، ألن، فإنـــــه ال يكــــون متأســــيا بـــــه الكبـــــري املتعــــالواالمتثــــال ألمــــر 

 ً فعرفنــا أن جمــرد أن نفعــل ال يكــون تأســيا بـــالنبي ؛لــذي اجلــالل، وذاك قاتــل ألجــل القيــل والقـــال
  ).عىل نفس الصفة: (فهذا الذي قدمنا من الرشح هو معنى قولنا؛ حتى تتفق صفة فعلنا وفعله

 نــسجد يف الركعــة فــذلك أن نفعـل تلــك الــركعتني عــىل نفــس مـا فعــل فــال) والكيفيــة: (وأمـا قولنــا
  .الواحدة أكثر من سجودين أو أقل، وكذلك ال نزيد أو ننقص من عدد الركوع، وما أشبه ذلك

  )تنبيه(

ًمـا كـان جبليـا مـن طبيعـة :  أوهلـام؛ فـيهام التـأيسمـرشوعاعلم أن هنالك نـوعني مـن األفعـال غـري 
 ويـــرشب وينـــام، فلــــم كبقيـــة األنـــام، يأكـــل هـــو كـــل إنـــيس، كاألكـــل والـــرشب والنـــوم ونحـــو ذلـــك، ف

 إال يف األشــياء التــي ليــست مــن طبيعــة اإلنــسان؛ ألن ذلــك هــو الــذي فيــه البيــان  يكــن التــأيس بــه
  .لرشيعة الواحد املنان



 

 ٣٢ 

 

 

 التـــــــــــي اخـــــــــــتص هبـــــــــــا كوجـــــــــــوب الـــــــــــوتر مـــــــــــا دل الـــــــــــدليل عـــــــــــىل أنـــــــــــه مـــــــــــن خصائـــــــــــصه:  والثـــــــــــاين هـــــــــــو
   .فإن ذلك غري واجب علينا نابخالفوهذا ؛ واألضحية وغري ذلك

 

ً وعدم إنكاره عىل من فعل فعال، أو ترك تركاسكوت النبي: (وأما التقرير فمعناه ً. (  

  .ً من يأكل حلم أرنب فسكت لكان سكوته وعدم إنكاره تقريرا عىل أنه حالللو رأى النبي: ًفمثال

  .ليس بواجبوكذا لو رأى من ترك السواك قبل الوضوء وأقره فلم ينكر عليه لكان ذلك يدل عىل أنه 

ُإذا ي   وعـــــــدم اإلنكـــــــار أن ذلـــــــك الفعـــــــل أو الـــــــرتك غـــــــري حمـــــــرم؛ ألنـــــــه لـــــــو كــــــــان عـــــــرف مـــــــن ســـــــكوته ً
  . ًحمرما ألنكره؛ ألنه جيب إنكار املنكر؛ فلام مل ينكره دل عىل كونه غري حمرم

ً هناك رشوطا أربعة لكون سكوته وعدم إنكاره تقريرا ودليالَّولكن ً ً:  

ن النبـــي قـــد  ألأن ال ينكــره غـــري النبــي: الثـــاين  .عــل أو الـــرتك  ذلـــك الفأن يعــرف :  األول
  .ًدرا عىل اإلنكارأن يكون قا: الثالث . يستكفي بإنكار غريه 

َ ال يلزمه اإلنكار حينئذ؛ ألنه يأن ال يكون كذهاب كافر إىل كنيسة، فإنه : الرابع  رف أن ْعٍ
َالناس عارفون أنه منكر لذلك، وي ِ ْ   . ينفع لو أنكر عليه يف تلك احلالًرف أيضا أنه الْعُ

  تطبيق

  : كان النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 وبركعات معـدودة، وبركـوع وسـجودين لكـل ركعـة، إىل ،يفعل الصالة عىل هيئات خمصوصة
  .غري ذلك

ًفـــاملكلف يكــــون واجبــــه هـــو التــــأيس واالقتــــداء بـــه يف ذلــــك، فــــام كـــان منــــه واجبــــا فعلـــه عــــىل أنــــه واجــــب، 
غـري واجـب، وذلـك مثـل بعــض وًوالركـوع، ومـا مل يكـن واجبـا فــإن شـاء فعلـه عـىل أنـه منــدوب كالـسجود 

  .هيئات الصالة كام ذلك مبني يف الفقه

ً أو ثالثـــا؛ ألن هـــذا خمالفــة لفعلـــه صـــىل اهللا عليــه وآلـــه وســـلم ً عمــداً فــال تـــصح صــالة الظهـــر مخـــسا
  .الخ... ت يف ركعة واحدة ود ثالث سجداوسجنتعمد ٍومناف للتأيس به، وكذلك ال يصح أن 



 

 



 

٣٣  

  : وكذلك احلج

 قـــــــــد فعلـــــــــه النبـــــــــي صــــــــــىل اهللا عليـــــــــه وآلـــــــــه وســــــــــلم عـــــــــىل طريقـــــــــة خمــــــــــصوصة وبـــــــــصفات معينـــــــــة، فتلــــــــــك 
 كيــــف تكــــون ومعرفــــةالطريقــــة وتلــــك الــــصفات هــــي دليــــل للمتأســــني، املريــــدين طاعــــة رب العــــاملني، 

  .تأدية ما رشعه من احلج ومناسكه

 ؛ٍع، أن يتـزوج بـأكثر مـن أربـع، ألن ذلـك لـيس ممـا فيـه تـأس واقتـداء ال حيل ألحـد مـن البـرشية أمجـنعم
 .مجعاء  تهرب العزة والكربياء، قد جعله من خصائصه صىل اهللا عليه وآله وسلم من دون أمف

  )١٢ (اخلــالصــــة

 إال مجيـــــع أفعـــــال النبـــــي  :لفعـــــل هـــــو وا، فـــــالقول واضـــــح؛قـــــول، وفعـــــل، وتقريـــــر: الـــــسنة ثالثـــــة أنـــــواع 
  . يف مجيع أفعاله إال فيهاماملختص به، فيجب التأيس به اجلبيل و

  ). عىل نفس الصفة والكيفيةأن نفعل كفعله : (ومعنى التأيس

 ). ً عىل من فعل فعال  أو تركعدم إنكاره : (والتقرير هو

 ذلــــــــــك الفعـــــــــل أو الــــــــــرتك، وأال ينكـــــــــره غــــــــــريه، وأن أن يعــــــــــرف النبـــــــــي : ورشوط التقريـــــــــر أربعـــــــــة
  .ًقادرا عىل إنكاره، وأن ال يكون كذهاب كافر إىل كنيسة يكون النبي 

  مترين

  ما هو التأيس ارشح ذلك بأمثلة ولو من عندك؟: ١س

  مثل لألمر اجلبيل من عندك؟:٢س

ٍمثل لتقرير مستكمل للرشوط، وتقرير غري مستكمل للرشوط ولو من عندك؟: ٣س ٍٍ ٍ  
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قــــــول، وفعـــــــل، وتقريــــــر، بقــــــي أن نعـــــــرف الطريــــــق التـــــــي :  ثالثــــــة أنـــــــواعبعــــــد أن عرفنــــــا الـــــــسنة، وأهنــــــا

  . رَّ قال، أو فعل، أو قرتوصلنا إىل معرفة أن النبي

 ومــــــــــــشاهدته لفعلـــــــــــــه  فيعــــــــــــرف ذلـــــــــــــك بــــــــــــسامعه لقولـــــــــــــهفأمــــــــــــا مــــــــــــن كـــــــــــــان حــــــــــــارضا عنـــــــــــــد النبــــــــــــي

  .وتقريره

اليــوم، فإنـــه  كـــأن يكــون بعيــدا عنـــه، أو يف غــري زمانــه كحالنـــا  وأمــا مــن مل يكـــن حــارضا عنــده

  .     يعرف ذلك بالرواية واحلديث واألخبار

  )١٣ (اخلــالصــــة

والطريــــــــــق إىل معرفــــــــــة القــــــــــول والفعــــــــــل والتقريــــــــــر أمــــــــــا احلــــــــــارض فالــــــــــسامع للقــــــــــول واملــــــــــشاهدة للفعـــــــــــل 

  .والتقرير، وأما غريه كحالنا اليوم فطريقه األخبار
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  .  األخبار قسامن معلوم وغري معلوم

  .  وهو كله صحيح مقبول%١٠٠أي ) ما يفيد العلم: (وفاملعلوم ه

  .ومن اخلرب املعلوم املتواتر فإنه يفيد العلم الرضوري

، وال يقبـل منــه إال خـرب العـدل، وســيأيت )مـا ال يفيــد العلـم: (وغـري املعلـوم ـ ويـسمى آحاديــا ـ هـو
  .ًمجيع ذلك مفصال إن شاء اهللا سبحانه و تعاىل

)( 

  ).خرب مجاعة يستحيل منهم الكذب يف العادة يفيد العلم: (هوفاملتواتر 

 فـام وصــل الينـا بطريــق اجلامعـات كــل مجاعــة تـروي عــن مجاعـة أخــرى حتـى يــصلوا إىل النبــي
  : من أمرين ً، إذا فال بد يف اجلامعةوهم مجاعات فهو متواتر عنه

لون للخـــــــــــــرب إلينـــــــــــــا عــــــــــــــن أن يكـــــــــــــون النـــــــــــــاق: الثــــــــــــــاين. أن يـــــــــــــستحيل مـــــــــــــنهم الكـــــــــــــذب يف العـــــــــــــادة: األول
 وهــــم مجاعــــات؛  مجاعــــات كــــل مجاعـــة تنقــــل عــــن مجاعـــة أخــــرى حتــــى يـــصلوا إىل النبــــي النبـــي

 كـــــــــان متـــــــــواترا عــــــــن الـــــــــصحايب ال عـــــــــن فلــــــــو تناقـــــــــل اخلــــــــرب مجاعـــــــــات إىل صـــــــــحايب واحــــــــد عـــــــــن النبــــــــي
  بتناقـل اجلامعـات بـل تناقلـت ألن الصحايب واحد ال مجاعة، فلم يـصل اخلـرب إىل النبـيالنبي

 وهــــو واحـــــد ًاجلامعــــات اخلــــرب إىل الــــصحايب فكــــان متــــواترا عــــن الــــصحايب ثــــم الــــصحايب نقلــــه عنــــه
  .أعني اجلامعة؛ فقط، فانخرم عنده نصاب التواتر

  . ونستفيد من املتواتر العلم القاطع الرضوري يف كل األشياء

  .كيف علمت بأنه كان هنالك نبي  فقل بالتواتر : فإذا قيل

  .علمت بأنه كان هناك قبيلة تسمى قريشا فقل بالتواتر كيف : وإذا قيل لك

كيـف علمـت البلـدان التـي مل تـسافر إليهـا وأنـت متـيقن قـاطع بوجودهـا كـاألردن : وإذا قيل لك
  . وسوريا وغريمها فقل بالتواتر 
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)( 

 لفظــــــــــي  متــــــــــواتر قـــــــــسامنأنــــــــــهعرفنـــــــــا املتــــــــــواتر وأنـــــــــه يفيــــــــــد العلـــــــــم الــــــــــرضوري فـــــــــاآلن نريــــــــــد أن نعـــــــــرف 

  :ومتواتر معنوي

  . وكخرب الغديرلفظي مثل آيات القرآن الكريمالتواتر فامل

ن يكــوفمتفــق؛  معنــى واحـد جمموعـة أخبــار خمتلفـة يؤخــذ مــن أنـه: معنــاهفعنـوي املاملتــواتر وأمـا 

  . تلك األخباراملتواتر إنام هو ذلك املعنى دون اللفظ الختالف

بتـواتر شاسـع، قـصص جـوده   فقـد تناقلـت األخبـار حـاتم الطـائي،كرم ما تواتر من مثال ذلكو

هـــو و، وهـــذه األخبــار وإن كانـــت خمتلفـــة، إال أن هنالــك معنـــى مجيعهـــا عليــه متفقـــةوكرمــه الواســـع، 

  .ًأن حامتا  كان صاحب كرم وجود عظيم

  تطبيق

نجــــد أنــــه قـــــد تــــواتر مــــن جهـــــة املعنــــى، أن شــــجاعة اإلمـــــام  ،عنــــدما نقــــرأ يف التـــــاريخ ومــــا قــــد مـــــىض

 هــي الــشجاعة الكــربى، وأنــه البطــل املقــدام، يف حــني تــزل األقــدام، وجيــبن  - عليــه الــسالم- الكـرار

  .سائر األنام

ًفهو من افرتس فرسانا شاخمة بأعناقها إىل السامء، فعانقها بسيفه فطأطأها إىل الثرى، وهـو صـاحب 

  .ركعالدور األكرب واألرفع، يف جعل كل كافر متكرب خيضع، وكل ناكث وقاسط ومارق ي

  .كم شارك يف غزوات وحروب، فرتك األعداء ما بني مرصوع ومرعوب

َفــــــانظر لغــــــزوة اخلنـــــــدق، ومــــــا خــــــيم عـــــــىل املــــــؤمنني حينهــــــا مـــــــن الفــــــرق، حــــــني تقـــــــدم ابــــــن ود وأرعـــــــد  َ

ٌّوأبــــرق، فكــــر عــــيل  م الــــرشك كلـــــه ِزُ، فهــــبكـــــل بــــسالة وإقــــدام، فرمــــى بـــــرأس ذلــــك املتكــــرب حتــــت األقـــــدامّ

  .وانترص حينها اإلسالم

مــا قـــصة مرحـــب وحـــصن خيـــرب، إذ مرحـــب بنفـــسه يفتخـــر ويتكـــرب، واهنـــزم اجلـــيش بقيـــادة أيب بكـــر وأ

  .ومن بعده عمر، فبطش الكرار بطشته ففتح اهللا به الفتح األكرب
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ً واقيـا مــن رش ًدرعـالـه فكـان  ؛وهكـذا مـا كـان مـن إلقـاء نفـسه عـىل فـراش حبيبـه رسـول اهللا بـال مبـاالة

  .وقام بفداهه ألخيه َرْمُ وهب عًبأن عليا :الئكة السامء من اإللهرية مة خل فحصلت حينها املباها؛العتاة

ًفسالم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، جعلنا اهللا مـن شـيعته املـؤمنني، وأنجانـا مـن 

ًزمرة مبغضيه القالني، وجعله لنا شافعا وساقيا يوم الدين ً.  

، ةلنـــــا مواقفـــــه املـــــرشفة، معنـــــى كلهـــــا عليـــــه متفقــــــفقـــــد وجـــــدنا مـــــن األخبـــــار املختلفـــــة، التـــــي حتكــــــي 
  . ، وعليه متواردةًوذلك هو البطولة والشجاعة، إذا فهي به متواترة

  )١٤(اخلالصة 

  .  األخبار قسامن معلوم وغري معلومو

  ).خرب مجاعة يستحيل منهم الكذب عادة يفيد العلم: (ومن أقسام املعلوم املتواتر، واملتواتر هو

أن يكــــــون : الثــــــاين. أن يــــــستحيل مـــــنهم الكــــــذب يف العـــــادة: األول: عــــــة مـــــن أمــــــرينوال بـــــد يف اجلام
 مجاعـــــة وكـــــل مجاعـــــة تنقـــــل عـــــن مجاعـــــة أخـــــرى حتـــــى يــــــصلوا إىل النـــــاقلون للخـــــرب إلينـــــا عـــــن النبـــــي 

  . وكل درجة منهم مجاعةالنبي 

 كــــــــــــام:  واملعنــــــــــــويكآيـــــــــــات القــــــــــــرآن  وخــــــــــــرب الغـــــــــــدير،فــــــــــــاللفظي : ومعنــــــــــــوي واملتـــــــــــواتر قــــــــــــسامن لفظـــــــــــي
  . -عليه السالم- تواترت به األخبار من شجاعة عيل

  مترين

  إىل كم تنقسم األخبار؟: ١س
  ماذا نستفيد من املتواتر؟: ٢س
مـن مجاعـة تـروي عـن مجاعـة إىل أن   تقدم لنا أنه البد يف املتواتر الينا من خرب النبـي: ٣س

  ِّ فبني ذلك عىل حسب ما قد فهمت من الدرس السابق؟؛ يصلوا إليه
  ما الفرق بني املتواتر اللفظي واملعنوي؟: ٤س
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بقـي أن تعـرف أن وقـد عرفـت ممـا تقـدم أن مـا كـان مـن األخبـار غـري معلـوم فإنـه يـسمى آحاديـا، 

  .مسند ومرسل: هذا اآلحادي قسامن

)( 

ُفيــــــذكر فيـــــــه )  م فيــــــه بالــــــسند كـــــــامال إىل النبــــــي األعظـــــــَِيتُالــــــذي تسلـــــــسل وأ:  (اخلــــــرب املــــــسند هـــــــو ْ َ
الـــــراوي مـــــن روى عنــــــه إىل النبـــــي صــــــىل اهللا عليـــــه وآلــــــه وســـــلم وذلـــــك مثــــــل أن حيـــــدث اإلمــــــام زيـــــد بــــــن 

  . قال كذا أن النبي -عليهم السالم -عيل، عن أبيه، عن جده، عن عيل 

ًالــــذي مل يــــأت فيـــه بالــــسند كــــامال: (وأمـــا اخلــــرب املرســــل فهـــو َ ْ ًكثــــري، ونـــرضب لــــه مثــــاال ًوهـــو أيــــضا ) ُ

 اهللا صــــىل اهللا رســــول قــــال:  -صــــلوات اهللا عليــــه - اهلــــادي حييــــى بــــن احلــــسني  اإلمــــام)١(: قــــال: فنقــــول

  :وسلم وآله عليه

 ومـن اهللا أحـب فقـد أحبنـي ومـن أحبنـي فقـد أحبـك ومـن أحبـك فقـد ولـدك أحـب من عيل يا«

 أبغـــــضني ومـــــن أبغـــــضني فقــــد أبغـــــضك ومـــــن أبغــــضك فقـــــد أبغـــــضهم ومــــن اجلنـــــة، أدخلـــــه اهللا أحــــب

  .»النار يدخله أن اهللا عىل حقيقا كان اهللا أبغض ومن اهللا أبغض قدف

  )فائدة(

، علـيهم أفــضل ســالم وحتيــة؛ ةيــنبوالعرتة البــوذلــك إذا تسلـسل  ؛ يكــون الــسند سلـسلة ذهبيــةقـد

 ، -علــــيهم الــــسالم -وذلـــك مثــــل روايــــات اإلمـــام زيــــد واإلمــــام اهلـــادي التــــي تكــــون مسلـــسلة بآبــــائهم 

ُلـــو قــــرئ هـــذا اإلســــناد عـــىل جمنــــون لـــربئ مــــن جنونــــه؛ :  قــــال فيـــه أمحــــد بـــن حنبــــل الـــذي)٢(ومثـــل اخلــــرب

  : فقال-عليه السالم -وهو ما رواه عيل بن موسى الرضا 

                                                             
 .انظر األحكام) ١(

 .انظر لوامع األنوار) ٢(
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حــــدثني أيب، الــــصادق املــــصدوق، جعفــــر : حــــدثني أيب، العبــــد الــــصالح، موســــى بــــن جعفــــر، قــــال
 حـــدثني أيب، ســـيد العابـــدين، :حـــدثني أيب، بـــاقر علـــم األنبيـــاء، حممـــد بـــن عـــيل، قـــال: بـــن حممـــد، قـــال

أيب، حـــــدثني : حـــــدثني أيب، ســــيد شـــــباب أهـــــل اجلنــــة، احلـــــسني بـــــن عــــيل، قـــــال: عــــيل بـــــن احلــــسني، قـــــال
  :ـ يقولسمعت النبي: ، قال)ع(سيد العرب، عيل بن أيب طالب

  »اإليامن معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باألركان«
   .لزكية صلوات اهللا عليهم اوغري هذا اخلرب كثري من مسلسالت العرتة

ـادي   كــم بــني قــويل عــن أيب عــن جــده ــ ـــي اهل ـــو النب ـــو أيب فه   وأب

ـياخنا ـا أشـ ـنادي   ًوفتــى يقــول روى لنـ ــن إسـ ـناد م ــك اإلسـ ـا ذل   مـ

ـــراد   ما أحسن النظـر الـصحيح ملنـصف ـــدار واإلي ـــىض اإلص   يف مقت

)( 

  :حادنبقى اآلن مع الدليل عىل العمل بخرب اآل

ً كـــــــــــان يرســــــــــل آحـــــــــــادا إىل املنــــــــــاطق والنـــــــــــواحي ليبلغـــــــــــوا  الــــــــــدليل عـــــــــــىل العمــــــــــل بخـــــــــــرب اآلحــــــــــاد أنـــــــــــه
  فهـو ً آحـادا؛ األحكام الرشعية، فـدل ذلـك عـىل أنـه يعمـل بخـرب اآلحـاد وإال ملـا أرسـل النبـي

  . ما أرسل اآلحاد إال ليقبل الناس منهم ويعملوا بام أخربوهم به عنه

)( 

  .التكليف، والعدالة، والضبط: وللعمل بخرب اآلحاد رشوط ثالثة

  ).أن يكون أكثر أحواله عدم النسيان والسهو: (ومعنى الضبط

  )١٥( اخلــالصــــة 

  مسند ومرسل: وأما غري املعلوم من األخبار، ويسمى آحاديا ـ فهو قسامن

  .)  َما أيت فيه بالسند كامال إىل النبي: (فاملسند  هو

 ).ً فيه بالسند كامالَتْأُما مل ي: (واملرسل هو



 

 ٤٠ 

 

 

  .  اآلحاد ليبلغوا عنه األحكاموالدليل عىل العمل بخرب اآلحاد إرساله 

أن يكـــــــون أكثــــــــر : (التكليـــــــف، والعدالـــــــة، والـــــــضبط؛ ومعنـــــــى الـــــــضبط: وللعمـــــــل بـــــــه ثالثـــــــة رشوط
  ).أحواله عدم النسيان والسهو

      مترين 

  ند واملرسل؟ما الفرق بني املس: ١س

)( 

َّ صـــح أن ينقلــه بلفـــظ جتــوز الروايــة بـــاملعنى مــن عـــارف ملعــاين األلفــاظ، فـــإذا ســمع لفظـــا مــن النبــي
غنم السائمة يف ال: (يقول ًفمثال لو سمع شخص النبي آخر يؤدي نفس املعنى الذي أراده النبي

  .  ألنه قد أدى املعنى الذي أراده النبي؛لصح ذلك) ِاء التي ترعى زكاةَّيف الش: (ثم رواه بقوله) زكاة

  : وللرواية باملعنى رشطان 

أن تكـون مـن عـارف بمعـاين األلفــاظ كـام تقـدم، والثـاين أن ال يكــون مـا نقلـه مـن األمــور : األول
  . التي نحن متعبدون بألفاظها؛ كألفاظ األذان واإلقامة

ــة    )١٦(اخلــالصــ

  :نيوجتوز الرواية باملعنى برشط

  .أن تكون من عارف بمعاين األلفاظ، وأن ال يكون املروي مما تعبدنا بلفظه

)( 

ًواعلم أنه ال يعمل بخرب اآلحاد يف ما لو كان واقعا وصدقا الشتهر بني النـاس وعرفـوه، وذلـك  ً
ً مــــــــشتهرا ملـــــــا ذكرنــــــــا يف حــــــــق القـــــــرآن العظــــــــيم مــــــــن أن مـــــــا كــــــــان مثلــــــــه مـــــــن األمــــــــور العظيمــــــــة فإنـــــــه يكــــــــون

 إذا ًمتــــواترا ويكثــــر فيـــــه حــــديث النــــاس وكالمهـــــم فــــال يقبــــل فيـــــه خــــرب اآلحــــاد، بـــــل يقطــــع بعــــدم صـــــدقه
  : فنقول؛، ونزيد هنا مثاالورد
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 إذا أخــــربك شــــخص أو اثـنـــان أنـــــه قتــــل خطيــــب اجلمعـــــة عــــىل املنــــرب والنـــــاس حــــارضون عنــــد القتـــــل
يـــه وال يذكرونــه، فالبــد أنــك تقطـــع ، ثــم تــرى النــاس ســـاكتني عــن هــذا األمــر ال يتكلمــون فواجلريمــة

ً ألنه لوكان صحيحا لتناقله الناس بكثرة واشـتهر، فـإن مثلـه لـو ؛بعدم صدق من أخربك هبذا اخلرب
  .حصل لتحدث الناس عنه وتناقلوه وكان شغلهم الشاغل

ًقـــد نــص عــىل اثنــي عــرش إمامـــا  أنــه اإلماميــةمـــن ادعــى مــن فمــن هنــا نعــرف بطــالن دعــوى 
  .هممعينني بأسامئ

  . قد نص عىل أن اخلليفة بعده أبو بكرنه إ:من قال وكذا دعوى 

 ألمهيـة هـذا األمــر وعظمـه، كـام أهنــم ؛فـإن هـذين النــصني لـو كانـا صــادقني لتنـاقلهام النـاس بكثــرة
  .قد تناقلوا بكثرة حديث الغدير وغريه من األخبار العظيمة الشأن

قــل أو القــرآن أو اخلــرب املعلــوم  فهــو مـــردود أن كــل خــرب خــالف الع: ً أيــضاإذا علمــت هــذا فــاعلم
 وذلـــــك كاألحاديـــــث التـــــي فيهـــــا تـــــشبيه للبـــــاري تعـــــاىل أو جـــــرب أو نـــــسبة األفعــــــال وغـــــري صـــــحيح،باطـــــل 

ً وتعــــــــــاىل عـــــــــام يقولــــــــــون علـــــــــوا كبــــــــــرياالقبيحـــــــــة إليــــــــــه ســـــــــبحانه ون بأهــــــــــل الـــــــــسنة قــــــــــد رووا َّمَسُ فـــــــــإن مــــــــــن يـــــــــ؛ً
  .ا منه األبدان تقشعر، وتكاد منه الساموات تنفطرأحاديث ال تقبل التأويل تنسب ملوالنا اجلليل م

  )١٧ (اخلــالصــــة

وال يعمـــــل بخـــــرب اآلحــــــاد فـــــيام مـــــن شــــــأنه أنـــــه لـــــو كــــــان لظهـــــر واشـــــتهر، كقتــــــل خطيـــــب اجلمعـــــة عــــــىل 
  . املنرب، مع حضور كثري من البرش

تـــي  وذلــك كاألحاديـــث ال،وكــل خـــرب خــالف العقـــل أو القـــرآن أو اخلــرب املعلـــوم فهــو مـــردود باطـــل
  .فيها جرب أو تشبيه أو نسبة الفعل القبيح إىل من له كل تقديس وتسبيح

  مترين

 نص عىل اثني عرش إماما معينني بأسامئهم؟  أنهقول من ادعىكيف عرفنا بطالن : ١ س
   مثل من عندك بمثال ألمر من األمور التي من شأهنا أن تشتهر؟٢س

***  



 

 ٤٢ 

 

 

 

 نعــرف املــصطفى تــاب اهللا تعـاىل، والثــاين وهــو سـنة نبيــهبعـد أن عرفنــا الـدليل األول وهــو ك

ُومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له ﴿املؤمنني وسبيلهم؛ الدليل الثالث الذي هو إمجاع  اآلن َ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ََّ َ ُ َّ َِ ِ َِ ِ َ

َاهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم َ ََّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ َ َّ ََّ َِّ ْْ ُ ْ ِ ِ َِ ْ ً وساءت مصرياُ ِ َ َ َْ   .]١١٥:النساء [﴾َ

  :فنقول 

  .اإلمجاع نوعان إمجاع عام، وإمجاع خاص

  ). اتفاق مجيع املجتهدين العدول من األمة: (فاإلمجاع العام هو

  ).اتفاق مجيع املجتهدين العدول من العرتة: (واإلمجاع اخلاص هو

ألن ســـائر األمــة مـــأمورون   - الــسالم علـــيهم - هــو إمجـــاع العــرتة و واحــد فقـــط نـــوع  اإلمجــاعو احلــق أن

  .ا يأيت من األدلةوحيرم عليهم خمالفة العرتة كام يتبني ممباتباعهم 

سـبيلهم هـو  صـار - أعني وجوب متابعـة أهـل البيـت وحرمـة خمـالفتهم -َّفلام كان األمر هكذا 

َويل ما توىلسبيل املؤمنني الذي من خالفه من املسلمني  ِّ َ وأصيل جهنم وساءت ُ
ِ ْ   .ًمصرياُ

ه  فإنـــــ»لـــــن جتتمــــع أمتــــي عـــــىل ضــــاللة« :نحــــوبًستدل عــــىل كـــــون إمجــــاع األمــــة دلـــــيال فــــإن اســــتدل مـــــ

يقــــال لــــه هــــذا مــــسلم فإهنــــا ـلـــن جتمــــع عــــىل ضــــاللة وبيــــنهم ســــفن اهلدايــــة واألمــــن مــــن الــــضاللة والثقـــــل 

ا، فمهام أمجعت األمة كانت العرتة بينها؛ ألهنم بال شـك بعـضها بـل هـم قطبهـ األصغر وباب حطة؛

  :ويف هذا قال قائلهم

ـه ــو لـ ـاع وه ـة اإلمجـ ـا حجـ ــم ينبيــه   إمجاعنـ ــىل مــا العل ــل ع ــوى دلي   أق

))(( 

  :منها من القرآن الكريمنذكر  وظاهرة، كثريةالطاهرة، األدلة عىل إمجاع العرتة و

ْإنام يريد ا ليذهب عنُك﴿: ه تعاىلَقول) ١ َ َ ُ َّ ُِ ْ ِ ُ َُ َِّ ًم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياِ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ ِّ ُُ ِّ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ َ﴾ .  



 

 



 

٤٣  

ُكم عليه أجرا إال اَملودة يف القربى﴿: ه جل وعالَوقول) ٢ َقل ال أسأ ْ ً ْ ُْ ْ َ ُ ْ ُِ َ َّ َ ْ ْْ َّ َِ َ َ َِ َ﴾.  

إين تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا من بعدي «:  ِهقولمن السنة النبوية ما روي من و) ٣
  .»وعرتيت أهل بيتي إن اللطيف اخلبري نبأين أهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوضاهللا كتاب  أبدا 

 . »أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجى ومن ختلف عنها غرق وهوى«: ِوقوله) ٤

إين أوشـــك أن أدعـــى فأجيـــب وإين تــــارك  فـــيكم الثقلـــني كتـــاب اهللا حبـــل ممــــدود «:  هِوقولـــ) ٥
  . »ّهل بيتي إهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوضأوعرتيت ، رضمن السامء اىل اال

  .»أهل بيتي أمان ألهل األرض كام أن النجوم أمان ألهل السامء« :ِهوقول) ٦

  .»إن أهل بيتي فيكم كباب حطة«: ِهوقول)٧

فــأين يتــاه بكـــم عــن علــم تنوســـخ مــن أصــالب أصـــحاب الــسفينة حتــى صـــار يف «: هِوقولــ) ٨
  .»عرتة نبيكم

كـم وكــم ورد يف أهـل البيــت علـيهم الــسالم مـن روايــة املوالـف واملخــالف ممـا قــد ضـاقت بــه كبــار 
الكتب، ويف بعض ما جاء فيهم من األخبار، دليل ملن ألقى السمع وهو شهيد، فكيف بجميع ما 

  .ورد فيهم من الكمية الوفرية، الواضحة املنرية

ً البيــــت ويف مجـــــاعتهم، وأن اهلــــدى دائـــــام حتـــــت فــــام قـــــدمناه مــــن األدلـــــة يــــدل عـــــىل أن احلـــــق مــــع أهـــــل
َفهــــــــــم القربــــــــــى مـــــــــــن اخللــــــــــق مــــــــــأمورون بمــــــــــودهتم، وهـــــــــــم الــــــــــذين أذهــــــــــب اهللا رجــــــــــسهم وحكـــــــــــم ؛ رايــــــــــتهم

فمـن ركـب سـفينتهم كـان ناجيـا كـام نجـي مـن ركـب سـفينة نـوح ومـن دخـل يف مـذهبهم  ؛بطهـارهتم
ـــوا ﴿ولــــه ســـــبحانه اـســـتجاب ألمــــر اهللا تعـــــاىل كــــام اســـــتجاب لــــه مـــــن دخــــل مـــــن بــــاب حطـــــة يف ق ــ ُوادخل ُ ْ َ

َالبــاب ســجدا وقولــوا حطــة نغفــر لُكــم خطايــاكم وســنزيد املحــسنني ُ َ ًِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّ َ َُ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ُُ َ َ ٌ َّ ُ ُ َْ ــرة [﴾ْ  ومــن اتبــع ]٥٨: البق
علومهم فقد اتبع علم  أهل احلق الذي قد تنقل وتنوسخ مـن أصـالب أصـحاب الـسفينة حتـى أن 

أنجــم متأللئــة   فكيـف وإىل أيــن يتيــه مـن أمامــه، وآلــه وســلمصـار اآلن يف عــرتة النبــي صـىل اهللا عليــه
  ؛َّمنرية، كال ولكن خفيات يف الرسيرة، هي التي تعمي القلوب والبصرية

صار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور﴿ ِفإهنا ال تعمى األ ُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِّ ُ ُ ْ َ ََ ُ َ َّْ َ ْ َ َ ِ﴾.  



 

 ٤٤ 

 

 

  )١٨ (اخلــالصــــة 

  ).  العرتة النبويةاتفاق املجتهدين العدول من: (اإلمجاع هو

 الفـــــــــــــــرقرويــــــــــــــة، عنــــــــــــــد م بـــــــــــــــراهني قرآنيــــــــــــــة ونبويــــــــــــــة، متــــــــــــــواترة، الزكيــــــــــــــة العــــــــــــــرتة  عــــــــــــــىل إمجــــــــــــــاع واألدلــــــــــــــة

  .اإلسالمية

  مترين

   غري ما قد ذكرناه؟-عليهم السالم -هل حتفظ أحاديث عن العرتة : ١س

  ؟-عليهم السالم -ملاذا قلنا إن األصل يف اإلمجاع هو إمجاع العرتة : ٢س



 

 



 

٤٥  

 

أنــــه اشـــتهر احلكــــم يف مــــسألة مــــن بعــــض أهــــل اإلمجــــاع، : ومـــن اإلمجــــاع، اإلمجــــاع الــــسكويت ومعنــــاه
  .ًوالباقي علموا وسكتوا سكوت رضا

  .ً ويعرف أن سكوهتم رضا بعدم حصول مربر لسكوهتم من خوف أو غريه

  )١٩ (اخلــالصــــة 

 يف مــــــسألة مــــــن بعــــــض أهــــــل اإلمجـــــــاع، أنــــــه ظهـــــــر احلكــــــم: ومــــــن اإلمجــــــاع، اإلمجــــــاع الــــــسكويت ومعنــــــاه
  .ًوباقيهم علموا وسكتوا سكوت رضا

  .ً ويعرف أن سكوهتم رضا بعدم حصول مربر لسكوهتم من خوف أو غريه

  )تنبيه  ( 

  :اعلم أن اإلمجاع ينقسم إىل قسمني

بطريــــق قطعـــــي، كــــأن نــــسمع احلكـــــم مــــن كـــــل اتفـــــاقهم ً األول القطعــــي وســــمي قطعيـــــا ألنــــه عــــرف 
ًاإلمجاع مبارشة أو ينقل إلينا عنهم نقال متواتراٍواحد من أهل  ً.  

ًفهذا القسم ملا كان قطعيا فإنه يستدل به يف املسائل القطعية والظنية َّ.  

ٍو القسم الثاين الظني وسمي ظنيا ألنه عرف بطريـق ظنـي، وذلـك كـأن نعـرف حـصول اإلمجـاع  ً
  .بخرب آحادي

  .ون القطعيةوال يستدل بالظني إال يف املسائل الظنية فقط د

  )فائدة (

، وكون خرب الرؤيةعدم جواز مثل مسألة )  العلم القاطعاًما كان مطلوبا فيه: ( املسائل القطعية  هي

  .ً دليال من األدلة الرشعية، وغري ذلك، من املسائل القطعية- عليه السالم - اآلحاد أو اإلمام عيل



 

 ٤٦ 

 

 

كفــــــي فيــــــه الظــــــن إذا حــــــصل مــــــن طريــــــق مــــــا ال يــــــشرتط فيــــــه العلــــــم بــــــل ي وأمـــــا املــــــسائل الظنيــــــة فهــــــي 

مثـل كــون املضمـضة واالستنــشاق مـن أعــضاء الوضـوء، وكــون الـضم يفــسد الــصالة  رشعـي معتــرب

  .وغري ذلك من املسائل الظنية

  )٢٠ (اخلــالصــــة

ويعمــــل بـــــه يف املــــسائل القطعيـــــة ) مــــا عـــــرف بطريــــق قطعـــــي: (واإلمجــــاع قــــسامن أيـــــضا قطعــــي وهـــــو

  . وال يعمل به إال يف املسائل الظنية فقط)  عرف بطريق ظنيما: (، وظني وهوويف الظنية

  مترين

ًملاذا سمي اإلمجاع القطعي قطعيا، والظني ظنيا؟ : ١س ً  

  مثل من عندك بمثال ملسألة ظنية، ومثال ملسألة قطعية؟: ٢س

***  



 

 



 

٤٧  

 

دليــــــــل واجــــــــب هــــــــو حجـــــــة و - صــــــــلوات اهللا وســـــــالمه عليــــــــه- أمـــــــري املــــــــؤمنني عــــــــيل بـــــــن أيب طالــــــــبو
فـسنذكر منهـا ، ألدلة مرشقة منرية، قطعية متواترة كثرية؛ خمالفته والنزاعحترم عىل الناس االتباع، 

  :ما تضيق به العبارة ما فيه اإلشارة إىل

   .»عيل مع احلق واحلق مع عيل«: ِهقول من النبيما روي عن فمنها 

  .»عيل مع القرآن والقرآن مع عيل«:  ِهوقول

ًيا عامر إذا سلك الناس واديا وسلك عيل واديا فاسلك وادي عيل« :ِهوقول ً«.  

  .»أنا مدينة العلم وعيل باهبا«: ِهوقول

  .»يا عيل انت تبني للناس ما اختلفوا فيه من بعدي«:  ِهوقول

  . مما ورد فيه مما قد ملئ بطون الكتب وال يتسع له هذا املخترص وكم نعدد

  )٢١ (اخلــالصــــة

َ ألدلــة تـــواترت مــن كـــل البقــاع، عـــىل كونـــه ؛دليـــل وحجـــةفهــو عـــيل كــرم اهللا وجهـــه، ء عــن مــا جـــاو ِ

  .ًحقا واجب االتباع، بدون تأخر عنه أو نزاع

    مترين

  غري ما قد ذكرنا؟  - عليه السالم -هل حتفظ أحاديث عن اإلمام عيل : ١س

***  



 

 ٤٨ 

 

 

 

  .الدليل األخري من األدلة الرشعية هو القياس

ًجعل القرآن تبيانا لكل فكمل لنا الدين  أ تقدم أول الكتاب أن اإلله عز وجل قدكاملمت قد ع

َونزلنا﴿يشء  ْ َّ َ َعليك َ ْ َ َالكتاب َ َ ِ ًتبيانا ْ َ ْ ِّلُكل ِ ٍيشء ِ
ْ ًوهدى َ ُ ـة َ ًورْمحَ َ َوبـْرشى َ ُ َللمـسلمني َ ِ ِِ ْ ُ  ]٨٩: النحـل[﴾ْ

زلن﴿: بقولـه أمر نبيه صىل اهللا عليه وآلـه وسـلمو َوأ ْ َ ْ َ ْا إليـك الـذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهمَ َ ِّ َِ ْ َ َْ َ ِّ َِ ِِّ ُ َ ُِ َّ ِ ِ ْ َ﴾ 

ـــــل[ فـــــالنبي صــــىل اهللا عليـــــه وآلــــه وســـــلم قـــــد أمتثــــل أمـــــر الرمحــــان؛ فبـــــذل كــــل جهـــــده يف ذلـــــك  ]٤٤:النح

 اآلن ولكـن مـا نريـد أن نقولـه  ذي العزة والـسلطان،سيقربنا أو يباعدنا عنالتبيان، وبني كل يشء 

  :ن بيانانهو أن ذلك البيا

  .ًالسنة بحكمه موضحا وأًبيان مفصل تفصيال، قد رصح الكتاب 

  .السنة النبوية ووبيان حيتاج يف معرفته إىل تفتيش واستخراج من القرآن الكريم

ِفإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل ا والرسول﴿: يقول ربنا عز وجل ُ َّ ُ َْ َّ ُ ُِّ َ ِ َِ ْ ٍَ
ْ َ َِ ُ َْ  روي عن ]٥٩: النساء[ ﴾َ

الــــرد إىل اهللا هـــــو الــــرد إىل حمكــــم كتابــــه والـــــرد إىل : (  أنــــه قــــال-رم اهللا وجهــــه يف اجلنـــــة كــــ-ملــــؤمننيأمــــري ا

  .)رسوله هو إىل سنته اجلامعة غري املفرقة

 فلـــــم يبـــــق إال أن الـــــرد فيهـــــا يكـــــون ؛إذا عرفــــت هـــــذا فمـــــن املؤكـــــد أن بعـــــض األحكـــــام ال نـــــص فيهـــــا

  .بقياسها عىل سائر األحكام التي يوجد فيها نص

 دعـىل مــا قــًمــرصحا  فنقــيس مــا مل نجـد حكمــه ؛نكــون متعبـدين مــن اهللا تعــاىل بالقيـاسفمـن هنــا 

ً ألننـــا مــأمورون بـــالرجوع إلــيهام فـــام ال نجــده رصحيـــا فــيهام فـــسنجده ؛فــصل حكمــه يف القـــرآن والــسنة

 كـــام مـــر قـــد جعـــل بعـــض البيـــان حيتـــاج إىل تعـــب وبحـــث - جـــل وعـــال- اهللافـــ ؛باالســـتخراج وبالقيـــاس

  .خراج وتفتيش حلكمة منه فهو احلكيم اخلبريواست

  :واآلن نأيت إىل معرفة حقيقة القياس

  ). إحلاق فرع بأصل يف حكمه الشرتاكهام يف العلة: (القياس هو



 

 



 

٤٩  

  :نوضح ذلك هبذا املثال وهو

  :سنقول  مسكرة كاخلمر، فإننااحلشيشة أن اهللا تعاىل حرم اخلمر إلسكاره، ثم نرى نعرفأن 

ً حـــــــرام كـــــــاخلمر؛ ألن اخلمـــــــر ملـــــــا حـــــــرم بعلـــــــة كونـــــــه مـــــــسكرا وهـــــــذه العلـــــــة املـــــــسببة يـــــــشةاحلشال بـــــــد أن  َّ
  .احلرمة فإهنا ستكون مثله يف احلكم وهو احلشيشةه هي بنفسها موجودة يف تحلرم

ٍ بأصــــل وهــــو اخلمــــر يف حكــــم وهــــو احلشيــــشةًفقـــد قمنــــا يف هــــذا املثــــال بالقيــــاس فأحلقنــــا فرعــــا وهــــو 

  .)١( اإلسكار، فبان لك وظهر القياس وحقيقته وهيعلةال ألهنام مستويان يف احلرمة؛

 فإننــــــا ســـــــوف نجـــــــده  ًفــــــاآلن اســـــــتفدنا أننــــــا إذا مل نجـــــــد حكــــــم يشء مفـــــــصال يف القــــــرآن وال يف الـــــــسنة

ْفــإن ﴿: بطريـق القيـاس الـذي هـو الـدليل األخـري مـن األدلـة الـرشعية، والـذي دلنـا عليـه ربنـا يف قولـه َِ

ُتنازعتم يف يشء فر َْ ٍ
ْ َ َِ ُ َْ ِدوه إىل ا والرسولَ ُ َّ َ َّ ُ ُِّ َ ً واستفدنا أيضا أن القياس له أركان أربعة ]٥٩: النساء [﴾ِ

فكــــــــــــل قيــــــــــــاس البــــــــــــد أن توجــــــــــــد فيــــــــــــه هــــــــــــذه ) أصــــــــــــل، وفــــــــــــرع، وعلــــــــــــة، وحكــــــــــــم: (يرتكـــــــــــب ويتكــــــــــــون منهــــــــــــا

  .األركان األربعة

 

  :يقول املوىل سبحانه وتعاىل يف اإلماء الزانيات

َفعليهن نصف ما ﴿ ُ ْ َّ ْ َِ ِ َ ِعىل املحصنات من العذابَ َ َْ َ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ   ]٢٥: النساء [﴾َ

  .نصف ما عىل احلرة وذلك النصف مخسونمن اجللد   الزانيةفجعل سبحانه عىل األمة

 احلــــر كـــام كــــان هلــــا مـــن جلــــدنــــصف ال عليــــه يف أن  الزانيـــة فـــنحن ســــنقيس العبــــد الـــزاين عــــىل األمــــة

  .ًي كون كل منهام مملوكااجلامعة بني العبد واألمة هعلة وال احلرة جلدنصف 
                                                             

ًاعلـم أن هـذا القيـاس إنـام هـو زيـادة يف االسـتدالل وعـىل فـرض أن احلشيـشة ال تـسمى مخـرا، وإال فقـد روي عنـه صـىل اهللا عليـه وآلـه و  )١(
، ويف األحكــــام للهــــادي عليــــه )٢()املـــسكر بمنزلــــة اخلمــــر: (عـــن عــــيل عليــــه الــــسالم أنــــه قــــال، ونحــــوه، و)١()كــــل مــــسكر حــــرام(: لموســـ

ن كــل مـــسكر مخــر وحـــدمها  أقـــد جــاءت يف ذلــك آثـــار وأخبــار: أنــه ســـئل عــن املــسكر أمخـــر هــو؟ فقــال: حــدثني أيب عـــن أبيــهو: الــسالم
  . إهـ ما أسكر كثريه فقليله حرام ى، وكلفرتقا يف املعناواحد واسمهام واحد وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  انظر األحكام لإلمام اهلادي عليه السالم) ١(

 .  انظر األحكام لإلمام اهلادي عليه السالم) ١(



 

 ٥٠ 

 

 

  .، والعلة هي امللكيةاجللداألصل هو األمة، والفرع هو العبد، واحلكم هو تنصيف 

  : نوضح ذلك أكثر فنقول

  بحثنــا فوجــدنا أن الــسبب -ملـا رأينــا اهللا ســبحانه قـد جعــل عــىل األمــة اململوكـة نــصف حــد احلـرة

 فقــــــسناه ؛ً العبــــــد فوجــــــدناه مثلهــــــا مملوكــــــايف أن هلــــــا نــــــصف حــــــد احلــــــرة هــــــو كوهنــــــا مملوكــــــة، ثــــــم نظرنــــــا يف

 فاســـــتفدنا أن ؛ امللكيـــــةي، وهـــــ اجللــــدقتــــيض تنـــــصيف حـــــدتي تـــــالعلـــــة ال وعليهــــا لوجـــــود نفـــــس الــــسبب

  .)١(عليه نصف حد احلر أي مخسني جلدة

)( 

  :وللفرع رشوط

  .فمنها أن يشارك األصل يف العلة

ًألصــــــــل؛ ألن القيــــــــاس حينئــــــــذ يكــــــــون بـــــــــاطال ومنهــــــــا أن ال يكــــــــون فيــــــــه نــــــــص بحكــــــــم خمــــــــالف حلكــــــــم ا

  .ملخالفته النص

 مل يـــــصح لنــــا أن نقيـــــسها عــــىل اخلمـــــر احلشيــــشةًفمــــثال لـــــو افرتضــــنا أنـــــه جــــاء حـــــديث نبــــوي بتحليـــــل 

، وهـــــــذا جمــــــــرد فــــــــرض وإال فــــــــالنص قــــــــد جــــــــاء بــــــــالتحريم فنحرمهـــــــا ألننــــــــا حينئــــــــذ نكــــــــون خمــــــــالفني للــــــــنص

  .قدمنا كام

 ألن األصــــــــل والفــــــــرع حينئــــــــذ قـــــــــد فــــــــرع؛للًألصـــــــــل شــــــــامال ومنهــــــــا أن ال يكــــــــون الــــــــدليل عــــــــىل حكــــــــم ا

ً وكيـــف يكـــون أحـــدمها أصــــال فكيـــف يقـــاس أحــــدمها عـــىل اآلخـــر؛  يف دخـــوهلام يف الـــدليلًاشـــرتكا معـــا

   .ًواآلخر فرعا مع استوائهام

                                                             
ً واعلم أن يف هذه املسألة دليال أيضا غري )١(  القياس فقد روى اإلمام األعظم زيد بن عيل، عن أبيه، عن جـده، عـن عـيل علـيهم الـسالم ً

  .)١ ()حد العبد نصف حد احلر: (قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  انظر مسند اإلمام زيد عليه السالم) ١(



 

 



 

٥١  

)( 

  :وللعلة رشوط
عــصري :  أن نقـوللـه يف احلكــم، فـال يــصحً فمنهـا أن ال يكـون بعــض أوصـافها طرديــا أي ال تـأثري 

ًحـــرام قياســـا عـــىل اخلمـــر بعلـــة كونـــه ســـائال مثلـــهالربتقــال   ألن هـــذه العلـــة طرديـــة ال تـــأثري هلـــا يف كـــون ،ً
  .؛ فال يصح القياس هباًاخلمر حراما

  .ومنها أن ال تكون نفس حمل احلكم المتناع القياس حينئذ

ًفمــثال لــو قلنــا إن العلــة يف اخلمــر هـــي نفــس كونــه مخــرا المتنــع قيـــ ؛ ألننــا كلــام أردنـــا غــريه عليــهاس ً

ًأن نقـــــــــيس عليـــــــــه شـــــــــيئا فإنـــــــــه ســـــــــيكون خاليـــــــــا عـــــــــن العلـــــــــة  ألننـــــــــا قـــــــــد جعلناهـــــــــا نفـــــــــس اخلمـــــــــر فـــــــــال يـــــــــصح ؛ً

  .وجودها يف غريه، وال قياس إال بعلة

)(  

هــــــو حكـــــــم األصــــــل، فحكـــــــم األصــــــل هـــــــو رابـــــــع ) حكـــــــم(اعلــــــم أن املـــــــراد بقولنــــــا يف أركـــــــان القيــــــاس 

  :نقولأركان القياس ف

ًمن رشوط حكم األصل كونه رشعيا، ومنها كونه فرعيا، ومنها بقاؤه ً.  

الـذي  فـإن القيـاس ؛ًعقـيل مـثالكم الًرج ما كان حكام غري رشعي كـاحلْخَيِفل) ًرشعيا(فأما كونه 

 هو القياس الرشعي الذي حيصل لنا به إثبات أحكام رشعية ال القياس الـذي حتـصل بـه كالمنا فيه

  .و غريها من األحكامأحكام عقلية أ

شأها أول مرة﴿: ًفمثال هناك قياس يف قوله تعاىل يف العظـام الـرميم ٍقل ُحيييها الذي أ َِّ َ َْ َّ ْ َُّ ََ َ ََ َ ْ : يس [﴾ِ

ًفإنه ملا قال اإلنسان مستنكرا ؛ ولكنه ليس برشعي بل عقيل]٧٩ ْمن﴿: َّ ُِحيي َ َالعظام ْ َ َوهي ِْ ِ ٌرميم َ َِ﴾ 

ـــس[  عقــيل حاصـــله أن يقـــيس القــدرة الثانيـــة عـــىل القــدرة األوىل؛ فـــإن مـــن  أجابــه تعـــاىل بقيـــاس]٧٨: ي

  .ًقدر عىل إنشاء العظام يف املرة األوىل حتام سيقدر عليها يف املرة الثانية فيحييها



 

 ٥٢ 

 

 

 أن يكــــــــــــــون مـــــــــــــن األحكـــــــــــــام الفرعيـــــــــــــة ال مــــــــــــــن :فهـــــــــــــو ) كونـــــــــــــه فرعيـــــــــــــا(وأمـــــــــــــا معنـــــــــــــى مـــــــــــــا اشـــــــــــــرتطنا مــــــــــــــن 

  .ليةاألص  األحكام

ً أن ال يكـون منـسوخا ألنـه إذا صـار احلكـم منـسوخا وزائـال مـن :فهـو) ؤهبقا: (وأما معنى قولنا ً ً
  .األصل نفسه فكيف نريد أن نثبت مثله يف الفرع

  )٢٢ (اخلــالصــــة

إحلـاق فــرع بأصـل يف حكمـه الشــرتاكهام : (الـدليل األخـري مـن األدلــة الـرشعية هـو القيــاس، وهـو

، ومـــن رشوط الفــــرع مــــشاركته لألصــــل )وحكــــمأصـــل، وفــــرع، وعلــــة، : (، وأركانــــه أربعــــة)يف العلـــة

يف العلـــــــة وعـــــــدم الــــــــنص فيـــــــه بحكـــــــم خمــــــــالف حلكـــــــم األصــــــــل وأن ال يكـــــــون الـــــــدليل عــــــــىل حكـــــــم األصــــــــل 

  .ًشامال له

ًومن رشوط العلة أن ال يكون بعض أوصـافها طرديـا ال تـأثري لـه يف احلكـم، وأن ال تكـون نفـس 

  .ٍاملحل المتناع القياس حينئذ

  .ته وفرعيته وبقاؤهومن رشوط احلكم رشعي

  مترين

  .عرف الدليل األخري من األدلة الرشعية: ١س

  .مثل للقياس الصحيح بمثال: ٢س

  .مثل لقياس اختل فيه أحد رشوط الفرع أو العلة أو احلكم: ٣س

  . أركان القياسأحدما املراد باحلكم الذي هو : ٤س

)( 

  . معرفة علة احلكمتوصل من خالهلا إىليًطرقا ذكروا  قد مواعلم أهن



 

 



 

٥٣  

، الـــسرب والتقــــسيم، ومنهـــا  املناســـبة، ومنهــــافمـــن هـــذه الطـــرق الـــنص واإلمجــــاع عـــىل أن العلـــة كـــذا

وسـتعرف الـصحيح والفاسـد منهـا وتفاصـيلها يف غـري هـذا  ومنهـا الـدوران، وغـري ذلـك مـن الطـرق

  .املخترص إن شاء اهللا تعاىل

  . النص واإلمجاع فأمرمها واضح ولكن ال بأس بذكر بعض من تفاصيل بعض منها، فأما

  :فكأن يقال وأما املناسبة

 أن يكــون  لــهًكــان مناســباويــسكره ا كــان يزيــل العقــل َّ ملــاخلمــرالعلـة يف حتــريم اخلمــر هــي اإلســكار ألن 

  .ً معرضا لفعل القبائح واملحرماتيكون زال عقله فإن منًحراما 

 بـــــــادئ يف للعليــــــة الـــــــصاحلة فيــــــه جـــــــودةاملو أوصـــــــاف األصــــــل  فمعنامهـــــــا حــــــرص:وأمــــــا الـــــــسرب والتقــــــسيم

  . ثم إبطال بعضها حتى ال يبقى إال وصف واحد فيتعني أنه هو العلةالرأي

ًفمـثال لنفــرتض أنـا ســمعنا قـائال يقــول إن العلـة يف حتــريم التفاضـل يف بيــع الـرب بــالرب هـي الكيــل، : ً
لعلـة فلـم أجـد حرصت األوصاف التي قـد تكـون هـي ا: (فقلنا له كيف عرفت ذلك فيجيب بقوله

، ثـــم يبطــــل هــــذا املــــدعي صـــحة أن يكــــون القــــوت أو الطعــــم علــــة )القــــوت والطعــــم والكيــــل: إال ثالثـــة
  .)فلم يبق إال الكيل فتعني أنه العلة: (بأحد طرق اإلبطال املعروفة يف املبسوطات، ثم يقول

  )٢٣ (اخلــالصــــة

، الــــــــــــــــسرب والتقــــــــــــــــسيموســــــــــــــــبة، املناوعـــــــــــــــىل أن العلــــــــــــــــة كــــــــــــــــذا،   منهــــــــــــــــا الــــــــــــــــنص واإلمجــــــــــــــــاع؛طــــــــــــــــرقوللعلـــــــــــــــة 

والــــــــــدوران، وغــــــــــري ذلــــــــــك، وســــــــــتعرف الــــــــــصحيح والفاســـــــــــد منهــــــــــا وتفاصــــــــــيلها يف غــــــــــري هــــــــــذا املختـــــــــــرص 

  .شاء اهللا إن

  مترين

  ما معنى طرق العلة؟: ١س

  . أو لبعضهامثل بمثال لكل واحد من طرق العلة: ٢س



 

 ٥٤ 

 

 

)( 

قيــــــــاس جـــــــــيل وقيــــــــاس خفـــــــــي ًينقــــــــسم القـيـــــــاس إىل قيـــــــــاس طــــــــرد وقيـــــــــاس عكــــــــس، وينقــــــــسم أيـــــــــضا إىل 

  .وكذلك ينقسم إىل قياس داللة وقياس علة

ًواعلــــــم أنـــــــا مل نتعـــــــرض لبقيـــــــة تفاصـــــــيل القيـــــــاس، وكــــــذلك مل نوســـــــع الـــــــرشح فيـــــــه حرصـــــــا عـــــــىل عـــــــدم 

ً، واعتامدا عىل أنه سيكون املدرس يف كل مقام مستخدما لألسـلوب املناسـب قارئتشتت ذهن ال ً

  .ستوى فهم الطالبًوشارحا ملا مل نوسع رشحه بام يتناسب مل

  )٢٤ (اخلــالصــــة

  .وينقسم القياس إىل قياس طرد وقياس عكس، وإىل جيل وخفي، وإىل قياس علة وقياس داللة

  مترين

  ارشح ما هو الذي استفدته من القياس وأركانه، ورشوط أركانه؟: ١س

  

***  



 

 



 

٥٥  



ْبأوامر كثرية، فقد أمرنا بالصالة أمرنا اهللا جل وعال ونبيه املصطفى صىل اهللا عليه وآله وسلم  ِ ُ

  .الخ... والزكاة والصيام واحلج وطاعة الوالدين والصدق واألمانة و

فعندما يريد اهللا تعاىل أو رسوله صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم اإللـزام واإلجيـاب لـيشء مـن األفعـال 

َأقـــم الـــصالة ﴿ : ومــا أشــبهها نحـــو)افعــل(األمــر وهـــي باســتخدام صــيغة ًفــإن ذلــك كثــريا مــا يكـــون  َ َِّ ِ َ

ِلدلوك الشمس ْ َّ ِ ُِ ء[﴾ُ ُتوبوا﴿و  ]٧٦:اإلرسا َإىل ُ ِا ِ ًتوبة َّ َ ْ ًنصوحا َ ُ ُاتقوا﴿ و ]٨:التحـريم[﴾َ َا َّ ْولتنظر َّ ُ ْْ َ َ 

ٌنفس ْ ْقدمت َما َ َ َّ ٍلغد َ فسُكم ُقوا﴿و ]١٨:احلرش[﴾َِ ْأ َ ُ ْ ْوأهلـيُكم َ ِ ْ َ ًنـارا َ ومثـل ذلـك كثـري يف   ]٦:التحـريم[﴾َ

  .موالنا جلت عظمتهكتاب 

ِأقـــم﴿: بقولـــه) زواهلـــا: وهــو(فيجــب إقامـــة الــصالة عنـــد دلــوك الـــشمس  ِ : التوبـــة بــــقولهب جتــ و﴾َ

ُتوبوا﴿ ُاتقوا﴿ وجتب تقوى اهللا بقوله ﴾ُ   . من األوامر وكذلك بقية ما ذكرنا﴾َّ

فـــاهللا ســــبحانه وتعــــاىل اســــتخدم هـــذه العبــــارات التــــي تــــسمى أوامـــر ألجــــل أن يوجــــب علينــــا تلــــك 

  .الخ... التقوى وو والتوبة النصوح الصالة  تلكشياء مناأل

ومـــن أمثلـــة األمـــر يف كالمــــه صـــىل اهللا عليـــه وآلــــه وســـلم مـــا روي عنـــه صــــىل اهللا عليـــه وآلـــه وســــلم 

مــــن أحـــب أن يركــــب ســــفينة النجـــاة ويتمــــسك بــــالعروة الـــوثقى ويعتــــصم بحبــــل اهللا املتــــني «: أنـــه قــــال

 أمـر وإلـزام بـاالئتامم بعـيل، وكـذلك قولـه »ًفليأتم عليا«:  فقوله»ًفليأتم عليا و ليأتم اهلداة من ولده

  . أمر وإلزام باالئتامم بولده »وليأتم اهلداة من ولده«

   .» بالنار ختلل أن قبل باملاء االصابع خللوا«: وكذا ما روي عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم

ت اخلمـــــــس فـــــــإن اهللا تبــــــــارك حـــــــافظوا عــــــــىل الـــــــصلوا«: ومـــــــا روي عنـــــــه صـــــــىل اهللا عليــــــــه وآلـــــــه وســـــــلم

وتعــــــاىل إذا كــــــان يـــــــوم القيامــــــة يـــــــدعو بالعبــــــد فـــــــأول مــــــا يـــــــسأله عــــــن الـــــــصالة فــــــإن جـــــــاء هبــــــا تامـــــــة وإال زج 

  . »النار يف



 

 ٥٦ 

 

 

ادرس الفقـه (و ) اقـرأ أصـول الـدين لتعـرف رب العـاملني: (قـول األب لولـده: ومـن أمثلتـه أيـضا
والنحـــــو لــــــتفهم أوامـــــر اهللا ونواهيـــــه ومــــــا تعلـــــم أصــــــول الفقـــــه (و ) لتعـــــرف األحكـــــام الــــــرشعية الفرعيـــــة

  ).يريد بكالمه

ًفـــاآلن وبعـــد أن عرفنـــا أن هنالـــك أمـــرا وأن لـــه صـــيغة يـــستخدمها مـــن يريـــد أن يـــأمر غـــريه بـــيشء 
  : فنقول؛ًفإننا نريد معرفة حقيقة األمر، ورشحا أكثر عن الصيغة

  :أما حقيقة األمر فهي

  ). واإلجيابونحوه عىل جهة االستعالء) افعل(قول املتكلم (

ـــا َو﴿: ليخـــــرج مــــــا مل يكـــــن كــــــذلك كقولنــــــا يف الـــــدعاء) عــــــىل جهـــــة االســــــتعالء: (قولنـــــاف ـ ــــف عنــ َّاعــ َُ ْ
ــت موالنــا فانـرصنا عــىل القـوم الَكــافرين َواغفـر لنــا وارَمحْنـا أ ْ ْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ َْ ََ ْ َ ْْ ُ َ َ ْ َْ َ : ، وكقولـك ملتمـسا لــصاحبك﴾َ

  .)أعطني قلام(

ًجمــازا ) افعـل(مـا سـيأيت ـ إن شـاء اهللا تعـاىل ـ مـن اسـتعامل فليخـرج بـذلك ) اإلجيـاب: (وأمـا قولنـا

  .يف غري اإلجياب وذلك كالندب واإلباحة وغري ذلك

ِأقــــم﴿ومــــا أشـــبهها، فـــــ) افعـــل: (وأمـــا صــــيغة األمـــر فهــــي ِ ــــوا﴿ و ﴾َ ُتوب  ومجيــــع مـــا ذكرنــــاه يف اآليــــات ﴾ُ

: لإلجيــــاب، وكــــذلك نحــــوًوـكــالم النبــــي صــــىل اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم هــــي ألفـــاظ وضــــعت لتــــستخدم أمــــرا و

  .وغري ذلك كثري)  ليجلس– اجلس– ليذاكر– ذاكر – تواضع – تعلم– ارضب –زك–صل (

واعلــــم أن مــــا ذكرنــــاه مــــن كــــون هــــذه الــــصيغة لإلجيــــاب هــــو املعنــــى احلقيقــــي هلــــا، ولكنهــــا قــــد تــــأيت 

ٍلغـــــري ذلـــــك جمـــــازا ـفــــال بـــــد حينئـــــذ مـــــن قرينـــــة كـــــام هـــــو حـــــال املجـــــاز؛ كـــــام ســـــتعرف حلقيقـــــة  يف بـــــاب ا ذلـــــكً

  .واملجاز إن شاء اهللا تعاىل

ًفمــن اســتعامل الــصيغة جمـــازا قــول اهللا ســبحانه وتعــاىل ْاعملـــوا مـــا شـــئتم﴿: ِ َ َُ ْ ِْ  فـــإن ]٤٠:فـــصلت[﴾ُ

ــــوا﴿ ـ ــ ُاعمل َ  أصـــــــلها كلمـــــــة إجيــــــاب، ولكـــــــن ليـــــــست لالجيــــــاب يف هـــــــذه اآليـــــــة فإنــــــه تعـــــــاىل مل يـــــــرد األمـــــــر ﴾ْ

ًخدمها جمــازا يف غــري معناهــا احلقيقــي، وذلــك  فاســت؛واإلجيـاب بــأن نفعــل مــا نــشاء، بــل أراد التهديــد

  ). العب واترك املذاكرة: ( ًواضح، وهذا مثل قول األب مهددا لولده



 

 



 

٥٧  

))((  

  : واملعاين املجازية لصيغة األمر كثرية جعلها بعضهم مخسة عرش وبعضهم أكثر نذكر ثالثة

  .التهديد كام تقدم

إن أفــــواهكم طـــرق القــــرآن فطهروهــــا «:  روي عنــــه صـــىل اهللا عليــــه وآلــــه وســـلم والنـــدب مثــــل مـــا

 يف حـديث الغــائط »رشقــوا أو غربـوا«:  وكـذلك مــا روي عنـه صـىل اهللا عليــه وآلـه وسـلم »بالـسواك

  .  يف باب النهي-إن شاء اهللا تعاىل -اآليت 

ْكلوا من طيبات ما رزقناكم﴿: واإلباحة كقوله تعاىل َ َُ َُ ْ َ َُ ِ َِ ِّ   . ]١٦٠:األعراف[﴾ْ

ففـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذه األمثلـــة قرينـــة قـــد أخرجتـــه مـــن املعنـــى احلقيقـــي ـ وهـــو اإلجيـــاب ـ إىل 
  . والندب، واإلباحة، يف ما تقدم،املعنى املجازي كالتهديد

  )٢٥ (اخلــالصــــة

  .ونحوه) افعل: (، وصيغته)ونحوه عىل جهة االستعالء واإلجياب) افعل(قول املتكلم : (األمر هو

ًوهـــذه الـــصيغة حقيقــــة يف األمـــر واإلجيــــاب ال تـــستخدم يف غــــريه إال جمـــازا فيحتــــاج إىل القرينـــة كــــام 
  .هو شأن املجاز

  . الندب، واإلباحة، والتهديد، وغري ذلك يذكر يف املطوالت:ومن املعاين املجازية للصيغة

  مترين

   الذي سنحملها عليه وملاذا؟ ونحوها فام هو املعنى) افعل(إذا مل حتصل قرينة عىل املراد بـ: ١س

  التي للوجوب وبمثال للتي لإلباحة ) افعل(مثل بمثالني من القرآن الكريم لصيغة : ٣س

  .وبمثال من عندك للتي للندب

ًهل قول الطالب ألبيه اشرت يل كتابا يسمى أمرا علل ملا تقول؟: ٤س ً ِ  

  :أخرج صيغة األمر مما ييل: ٥س

َأهيا َيا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمن َّ ُاصربوا واَ ِ ُوصابروا ْ ِ َ ُورابطوا َ ِ َ ُواتقوا َ َّ َا َ ْلعلُكم َّ َّ َتفلحون ََ ُْ ِ   ]٢٠٠: عمران آل[﴾ُ



 

 ٥٨ 

 

 

َأهيا َيا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاركعوا َ َ ُواسجدوا ْ ُ ُواعبدوا َْ ُ ْربُكم َْ ُوافعلوا ََّ َْ َاخلري َ ْ َ ْلعلُكم ْ َّ َتفلحون ََ ُْ ِ   ]٧٧: احلج [﴾ُ

ُفاقرءوا﴿ َ ْ َتيرس َما َ َّ َ ُمنه َ ْ ُوأقيموا ِ ِ َ َالصالة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ ُوأقرضوا َّ ِ ْ َ َا َ ًقرضا َّ ْ ًحسنا َ َ َوما َ ُتقدموا َ ِّ َُ 

فـــسُكم ْأل ِ ُ ْ َ ْمـــن ِ ٍخـــري ِ ْ ُجتـــدوه َ ُ ِ ـــد َ َعن ْ ِا ِ َهـــو َّ ًخـــريا ُ ْ َوأعظـــم َ َ ْ َ ًأجـــرا َ ْ ُواســـتغفروا َ ِْ ْ َ َا َ َّإن َّ َا ِ ٌغفـــور َّ ُ َ 

ٌرحيم   ]٢٠: املزمل[﴾َِ

َّبني َيا﴿ َ ِأقم ُ ِ َالصالة َ َ ْوأمر َّ ُ ْ ِباَملعروف َ ُ ْ ْ َوانه ِ ِعن َْ ِاملنَكر َ ْ ُ ْواصرب ْ ِ ْ َعىل َ َأصابك َما َ َ َ َّإن َ َذلك ِ ِ ْمن َ ِعزم ِ ْ َ 
ِاألمور ُ ُ   ]١٧: لقامن [﴾ْ

)( 

ا تـــــــــرك واعلـــــــــم أن القـــــــــضاء ملـــــــــا فـــــــــات وقتـــــــــه ال يكـــــــــون إال بـــــــــدليل جديـــــــــد ال بـــــــــنفس األمـــــــــر األول، فـــــــــإذ

  . ما أمر بفعله يوم اجلمعة فال جيب قضائه يوم السبت إال بدليلفاملكل

  )٢٦ ( اخلــالصــــة

  .والقضاء ال يكون إال بأمر جديد ال بنفس األمر األول

)( 

بعــــد معرفــــة األمــــر وصــــيغته وحقيقتــــه فــــاعلم أنــــه إذا مل يقيــــد بوقــــت معــــني فإنــــه يكــــون للفــــور عنــــد 
  . ال للرتاخي-عليه السالم -اإلمام اهلادي 

  .أنه جيب أن يمتثل يف أرسع وقت يمكن: ومعنى أنه للفور

  .جواز تأخريه: ومعنى أنه للرتاخي

  :توضيح املسألة

ًأن األمـر إمـا أن يكـون قـد جعــل لـه اآلمـر وقتـا معينـا، وذلــك مثـل قولـه تعـاىل ِأقــم الــصالة لــدلوك ﴿: ً ِ ُِ َ ُِ َ َّ َ

ِالـــشمس ْ ِأقـــم﴿: اهللا تعـــاىل هلــذا األمـــر وهـــو فقـــد جعــل]٧٨:اإلرساء[﴾َّ ِ وقتـــا معينــا يبتـــدأ مــن الـــدلوك فهـــذا  ﴾َ

  . لهِّنيُع نه سيفعل يف وقته الذي قدإ ف؛النوع أمره واضح



 

 



 

٥٩  

ًوأما إذا مل جيعل اآلمر وقتا معينا ملا أمر به بل أتى باألمر مطلقا غري مؤقت بوقت فإن هذا هو  ً
إن األمـــــــــر :  قــــــــال-صــــــــلوات اهللا وســــــــالمه عليــــــــه -ادي  فاإلمـــــــــام اهلــــــــ؛الكــــــــالم فيهــــــــانريــــــــد مــــــــسألتنا التــــــــي 

إنـــه : املطلــق للـفــور فـــال جيـــوز للمـــأمور تـــأخري الفعـــل بـــل يفعلـــه يف أرسع وقـــت يمكـــن، وقـــال بعـــضهم
  .للرتاخي فيجوز للمأمور التأخري

  تطبيق

  -عليـه الــسالم -وأطلـق ومل يعــني لـه وقـت فعنــد اهلـادي )  رِّمـن حنـث يف يمينــه فليكفـ: (إذا قيـل
ه جيــــــــــب عــــــــــىل احلانـــــــــث التكفــــــــــري يف أرسع وقــــــــــت يمكـــــــــن، وعنــــــــــد القائــــــــــل بـــــــــأن األمــــــــــر للرتاخــــــــــي جيــــــــــوز أنـــــــــ

  .التأخري

َومل حيـ) ًصــم يومـا( أو) صـل ركعتـني: (وكـذلك لـو قيــل د هلــام وقـت فعـىل مــذهب اإلمـام اهلــادي َّدُ
   جيب يف احلال صالة ركعتني وجيب صيام أول يوم يأيت ألن ذلك هـو أرسع وقـت-عليه السالم -

  .التأخريفيه يمكن فيه الفعل، وعىل القول الثاين جيوز 

  )٢٧ (اخلــالصــــة

  . عند بعضهمللرتاخيو  - عليه السالم - واألمر املطلق عن الوقت للفور عند اهلادي

  مترين

  ما معنى الفور والرتاخي؟: ١س

يف يكون ِّ ووضح فيه ك،مثل لألمر املؤقت بمثالني؟ ومثل بمثال يكون األمر فيه مطلقا: ٢س
   وكيف يكون عىل مذهب القائل بالرتاخي؟-عليه السالم -عىل مذهب اإلمام اهلادي 



 

 ٦٠ 

 

 

 

  ،-عليـه الـسالم -قد عرفنا أن األمر املطلق عن التقييد بوقت معني للفور عند اإلمام اهلادي 
إنـــــــه : ن للمـــــــرة، وبعــــــضهم قـــــــالوأمــــــا اآلن فـــــــاعلم أن األمــــــر املطلـــــــق عـــــــن التقييــــــد بـــــــاملرة والتكــــــرار يكـــــــو

  . تكرار الفعل يف مجيع ما يمكن ويعتاد من أوقات العمر: للتكرار ومعناه

والقـــــول بأنـــــه للتكــــــرار غـــــري صـــــحيح ألن األمــــــر املطلـــــق إنـــــام يــــــدل عـــــىل إجيـــــاد الفعــــــل وذلـــــك حيــــــصل 
  .ًبمرة، فيكون القول بتكراره قوال بال دليل وحجة

  تطبيق

ك مل جيب إال صالهتام مرة واحدة، وعىل قـول بعـضهم جيـب وأطلق ذل) صل ركعتني: (إذا قيل
  .ر الصالة يف مجيع ما يمكن ويعتاد من أوقات العمرَّأن تكر

  )تنبيه(

أمـا األمـر الـذي مل يطلـق بـل قيـد بمـرة أو بتكـرار فهـو واضـح؛ ألننـا سـنحكم بـذلك القيـد إن مـرة 
صــــل ركعتــــني يف :(د املــــرة، وإذا قـــالأفـــا) صــــل ركعتـــني مــــرة: (تكـــرار فــــإذا قـــالبًمـــرة، وإن تكــــرارا فبف

  .يف كل األوقاتأفاد تكرارمها ) مجيع األوقات

  )٢٨ (اخلــالصــــة

  .واألمر املطلق عن املرة والتكرار للمرة ال للتكرار

   مترين 

  ما معنى مطلق يف هذه املسألة وما معناه يف التي قبلها؟: ١س

  طلق؟ ما معنى التكرار؟ وما هو املختار يف األمر امل: ٢س

  ؟تكرارمثل بمثال يكون األمر فيه للمرة، ومثال لل: ٣س

***  
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النهــــي هـــــو عكـــــس األمـــــر، فـــــإن املقــــصود مـــــن األمـــــر هـــــو الفعـــــل ومــــن النهـــــي الـــــرتك للفعـــــل، فقـــــول 

  . هإلزام برتكوالقيام هني عن ) ال تقم(إلزام بالقيام، وقول الناهي ) قم(آلمر ا

ًه صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم فعلنــاه وجوبــا وحــتام، ومــا هنانــا عنــه فـام أمرنــا بــه اهللا ســبحانه ورســول ً

 وإال دخلنــــــــا فـــــــيام يـــــــسخط اهللا ربنـــــــا جــــــــل ؛ً ورســـــــوله صـــــــىل اهللا عليـــــــه وآلــــــــه وســـــــلم تركنـــــــاه حـــــــتام تعـــــــاىلاهللا

  .جالله، نعوذ باهللا من ذلك

   :نستعرض بعض األمثلة التي هنانا فيها رب العزة

ـ﴿: فمـن ذلــك قولــه ســبحانه َوال تنـ َ َ ِابزوا باأللقــابَ َ ْ َ ِْ ُ َوال ﴿:  وقولــه جــل جاللــه]١١: احلجــرات [﴾َ َ
ًجتسسوا وال يغتب بعـضُكم بعـضا ُْ ْ ْ َ ََ َْ ُ ََّ َْ َ ٍّفـال تقـل هلـام أف ﴿:  وقولـه تعـاىل يف الوالـدين]١٢: احلجرات [﴾َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ََ

َوال تنهرمها ُ ْ َ َْ َ   .]٢٣: اإلرساء [﴾َ

ـــابزوا﴿: فــــــــــاهللا ـســــــــــبحانه ألــــــــــزم بـــــــــــرتك التنــــــــــابز باأللقـــــــــــاب بقولـــــــــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُوال تن َ َ َ َ  وألــــــــــزم بـــــــــــرتك التجـــــــــــسس ﴾َ

ْوال جتسسوا وال يغتب﴿: واالغتياب بقوله َ َ ََ َْ َ َُ َّ  وكذلك بقية اآليات، فمن فعل أي يشء من ذلك ﴾َ

ًكان هللا عاصيا، وإلرادته خمالفا ً.  

ومـــــن األمثلـــــة التـــــي روي فيهـــــا هنـــــي نبينـــــا األعظـــــم صـــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم مـــــا روي مـــــن قولــــــه 

  : عليه وآله وسلمصىل اهللا

  . »دينه يف جرأة ذو ال يؤمنكم«

 اهللا عبــــاد وكونــــوا تــــدابروا وال حتاســــدوا وال تباغــــضوا ال« ومــــن قولــــه صــــىل اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم

  .»إخوانا
  .َّ، فمن فعل أي هذه األفعال املنهي عنها يأثم؛ الرتكابه املنهي عنه املحرمفهنا ثالث كلامت للنهي

ال (و ) ال تـــرتك املـــذاكرة: ( قـــول األب لولـــدهغـــري كـــالم اهللا تعـــاىل ونبيـــه ومـــن أمثلـــة النهـــي يف 
  ).ًال تتأخر ليال(و ) متش مع أصحاب األخالق السيئة فتكون منهم
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  .الناهية اجلازمة) ال(وللنهي حرف واحد وهو 

  :حقيقة النهي هيإذا عرفت ذلك ف

  .)ونحوه عىل جهة االستعالء والتحريم) ال تفعل(قول املتكلم (

  .ونحوه) افعل(رج األمر ألن صيغته خي) ال تفعل ونحوه: (بقولناف

َربنا ال تؤاخذنا إن نـسينا ﴿ : نحـو  لربنا سبحانهئناخرج دعا) عىل جهة االستعالء: (وبقولنا َِ َِ َ ُْ ِْ َ َ َّ َ
ا َأو أخطأ ْ َ ََ ْ َربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴿  ﴾ْ َ ََ َ َ ُْ َْ ْ ُ ُ ِْ َ َ َِّ َ ال تنسنا :(لتمسا لزميلك وخيرج أيضا قولك م﴾َ
  ).  اتيانك للقراءة معناتتأخر عنال (، و ) من الدعاء

ًجمــازا ) ال تفعـل( مـن اســتخدام -إن شـاء اهللا تعــاىل -ًقريبـاخيــرج مـا ســيأيت ) والتحـريم: (وبقولنـا
  .يف الكراهة والتهديد وغريمها

مـــــــــر صـــــــــيغة وهــــــــــي ونحوهـــــــــا هــــــــــي صـــــــــيغة النهـــــــــي، فكـــــــــام أن لأل) ال تفعـــــــــل(قـــــــــد تبـــــــــني ممـــــــــا تقـــــــــدم أن و
  . ونحوها) ال تفعل(ونحوها فللنهي صيغة وهي ) افعل(

ــــع ا  ﴿ومـــــــن األمثلـــــــة لـــــــصيغة النهــــــــي غـــــــري مـــــــا تقـــــــدم، قــــــــول ربنـــــــا جـــــــل جاللـــــــه  ـ ـ ــــدع مــ ـ ـ ًوال تــ َ ِ ِ َّ َ ُ ََ ْ َ َ
َآخر ِوال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان﴿ ]٨٨: القصص[﴾َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َْ ِ ْ ِ ْ ََ َوال تقـف مـا لـيس﴿ ]٢: املائدة [﴾َ ْ ََ َْ ُ َ ِ لـك بـه َ ِ َ َ
ٌعلم ْ    ]٣٦: اإلرساء [﴾ِ

ال تـــرتك صــــالتك (و) ال تكــــذب(و ) ال تـــشتم(و ) ال تــــؤذ(و) ال تـــرسق(و) ال تــــرضب: (وقولـــك
  .وما أشبه ذلك) ًأبدا

  .ًواعلم أن صيغة النهي تستعمل يف غري التحريم جمازا، وذلك إذا حصلت قرينة

 
  : نذكر منها ثالثة فنقولجمازية ٍهم لصيغة النهي سبعة معان عضبقد عد 

َربنا ال تؤاخذنا﴿منها الدعاء كام تقدم من  ُْ ِ َ َ َ َّ َربنا ال تـزغ قلوبنـا﴿ ﴾َ ََ َُّ ُ ْ ِ ُ َ ال متتنـا إال  ربنـا: ( ومثـل﴾َ
  ).وقد خلصت ذممنا من كل حق يلزمنا بني يديك

إذا أتــــــــى أحــــــــدكم الغــــــــائط فــــــــال (:  وســــــــلمومنهـــــــا الكراهــــــــة مثــــــــل مــــــــا روي عنــــــــه صــــــــىل اهللا عليــــــــه وآلــــــــه

  . )يستقبل القبلة وال يستدبرها، رشقوا أو غربوا
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  .ًمهددا له) ال تذاكر دروسك: (ومنها التهديد كام لو قال األب لولده

  )٢٩ (اخلــالصــــة

  ) ونحوه عىل جهة االستعالء والتحريم) ال تفعل(قول املتكلم : (النهي هو

  . ونحوها) ال تفعل(وصيغته 

  .وصيغته حقيقة يف النهي والتحريم فال حيتاج إىل قرينة، جماز يف غريه فيحتاج إىل قرينة

  . وغري ذلكومن املعاين املجازية لصيغته الدعاء والكراهة والتهديد

  مترين

  .مثل بمثال من القرآن ومثال من السنة للنهي الدال عىل التحريم، ومثالني من عندك: ١س
  ينة عىل املراد من صيغة النهي فام هو املعنى الذي سنحملها عليه؟إذا مل حتصل لنا قر: ٣س
  :أخرج مما ييل صيغة النهي: ٤س

َوال﴿ ْتصعر َ ِّ َ َخدك ُ َّ ِللناس َ َّ َوال ِ ِمتش َ ْ ِاألرض ِيف َ ْ َ ًمرحا ْ َ َّإن َ َا ِ ُُّحيب َال َّ َّكل ِ ٍخمتال ُ َ ْ ٍفخور ُ ُ   ]١٨: لقامن [﴾ َ

ْقل﴿ ْتعالوا ُ ََ ل َ ُأ ْ َّحر َما َ ْربُكم َمَ ْعليُكم َُّ ْ َ َّأال َ ُتْرشكوا َ ِ ِبه ُ ًشيئا ِ ْ لدين َ ِوبالوا ْ َ ََ ِ ْ ًإحسانا ِ َ ْ َوال ِ ُتقتلـوا َ ُْ َ 

ْأوالدكم ُ َ َْ ْمن َ ٍإمالق ِ َ ْ ُنحن ِ ْ ْنرزقُكم َ ُْ ُ ْوإياهم َ ُ َّ َوال َِ ُتقربوا َ َ ْ َالفواحش َ ِ َ َ َظهر َما ْ َ َمنها َ ْ َوما ِ َبطن َ َ َوال َ ُتقتلوا َ ُْ َ 

َالنفس ْ ِلتيا َّ َحرم َّ َّ ُا َ َّإال َّ ِّباحلق ِ َ ْ ْذلُكم ِ ِ ْوصاكم َ ُ َّ ِبه َ ْلعلُكم ِ َّ َتعقلون ََ ُ ِ ْ َوال * َ ُتقربوا َ َ ْ َمال َ ِاليتيم َ ِْ َّإال َ ِ 

ِبالتي َّ َهي ِ ُأحسن ِ َْ َّحتى َ َيبلغ َ ُ ْ ُأشده َ َّ ُ   ]١٥٢ ١٥١ :األنعام[﴾َ

  



 

 ٦٤ 

 

 

 

 الــــــــذي هــــــــو اهللا جــــــــل جاللــــــــه أو - قــــــــال الـــــــشارع نع العبــــــــادات، فــــــــإيـــــــدل النهــــــــي عــــــــىل الفــــــــساد يف مجيـــــــ
فقمــــــــت وصــــــــليت فيهــــــــا فـــــــــإن ) ال تــــــــصل يف الــــــــدار املغـــــــــصوبة : (-رســــــــوله صــــــــىل اهللا عليــــــــه وآلـــــــــه وســــــــلم 

ٍ الــــشارع، فحينئـــذ ال قيمـــة هلـــا وال يعتــــد هبـــا لفـــسادها بــــل ملـــرادغــــري موافقـــة وصـــالتك ســـتكون فاســـدة 

  .إنك آثم لفعلك ما قد هنيت عنه

 عـن معاملـة ىل النهي أيضا عىل الفـساد يف املعـامالت إال يف حالـة واحـدة وهـي عنـدما ينهـويد
  .ألجل غريها ال ألجلها نفسها

 نفـــسه بـــل هوذلــك كـــأن ينهـــى عـــن البيـــع وقـــت األذان للجمعـــة فـــإن النهـــي مل يقـــع عـــىل البيـــع ألجلـــ
  .ألجل أنه يؤدي إىل عدم الذهاب إىل ذكر اهللا والصالة

  .يدل عىل الفساد وأما اإلثم فإنه سيحصل عىل الفاعل لفعله املنهي عنه املحرم فالنهي هنا ال 

  )٣٠ (اخلــالصــــة

ويـــدل النهـــي عـــىل الفـــساد يف العبـــادات كلهـــا، ويف املعـــامالت أيـــضا إال يف نـــوع واحـــد وهـــو الــــذي 
  . عن البيع وقت األذان للجمعةأن ينهى عنه ألجل غريه كىينه

  مترين

  لة يكون النهي فيها للفساد؟مثل بثالثة أمث: ١س
  مثل بمثال ال يكون النهي فيه للفساد؟: ٢س
  من هو الشارع؟: ٣س
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  :ًاصنع أمرا ملا ييل١س

  -بر الوالدين - اخلوف من ربنا - اإلخالص هللا  -مراقبة اهللا 

  -اتباع  اآلل -التزود بزاد التقوى -اإلقبال عىل ما ينجي من العذاب 

  . األخالق احلسنة-اداء األمانة-الصدق -علم املفيد  الت-طلب العلم

  :اصنع هنيا عام ييل٢س

حـب مــدح -الريـاء - الغـرور -التبـاطء عـن صـالة الفجــر- الغفلـة عـن اآلخــرة -معـصية اخلـالق

   االشتغال  - أذية الزمالء - نسيان املوت- الكذب-الناس

   التكلم- سوء معاملة األخوة واألخوات -بالدنيا 

   - احتقار اآلخرين - البذيئة باأللفاظ

  .العجب بالنفس
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  ؛األلفاظ منها ما هو عام ومنها ما هو خاص نأيت لنعرف الفرق بينهام

ٌوا بُكل يشء عليم﴿: قول اهللا جل جالله: ًفمثال ِ َ ٍ
ْ َ ِّ ِ ُ َّ   .)اهللا بيشء عليم: ( ليس معناه كام لو قيل﴾َ

 فمعنــــاه أنـــه تعــــاىل قــــد أحـــاط علمــــه بجميــــع األشـــياء ال خيفــــى عليــــه ؛ءفـــإن األول عــــام لكـــل األشــــيا

ً فمعنـــــاه أنـــــه تعـــــاىل علـــــم شـــــيئا ؛ فـــــإنام هـــــو لـــــيشء واحـــــد؛ وأمـــــا الثـــــاين فلـــــيس بعـــــام بـــــل خـــــاص،يشء منهــــا

  .ًواحدا من األشياء

ًوإنــام كـــان األول عامـــا والثــاين خاصـــا ألن يف األول  لفـــظ  ّكـــل﴿ًِ  وهـــو مـــن ألفــاظ العمـــوم التـــي ﴾ُ

 ؛ بخـــالف الثــاين فـــال يوجــد فيـــه يشء مــن ألفــاظ العمـــوم فلهــذا قلنـــا إنــه خـــاص-إن شــاء اهللا -يت ســتأ

  .ًفهذا هو الفرق بني كون اللفظ عاما وكونه خاصا

  :مثال آخر ملعرفة الفرق بني العام واخلاص

ً، إذا حيـــق )كــل(عــام لكــون فيــه لفــظ ) كـــل درهــم(، فــإن )خــذ كــل درهــم يف اخلزنــة: ( إذا قيــل لــك

  .أخذ مجيع ما يف اخلزنة من الدراهملك 

فــال حيــق لـــك أن تأخــذ كــل مــا فيهـــا ألنــه ال يوجــد هنـــا ) ًخــذ درمهــا مــن اخلزنـــة: ( وأمــا لــو قيــل لـــك

  .لفظ خاص وليس بعام) ًدرمها(لفظ عموم يعم مجيع ما فيها من الدراهم فإن 

  :مثال ثالث للتوضيح أكثر

أكلـــــت : (يكــــن معنــــى هـــــذا مثــــل معنـــــى قولــــكمل ) أكلـــــت الــــذي يف املطعـــــم مــــن الطعـــــام: (لــــو قلــــت

فإنــــــه ) الـــــذي(فــــــإن املثـــــال األول عـــــام لوجـــــود لفــــــظ مـــــن ألفـــــاظ العمـــــوم فيــــــه وهـــــو ؛ )طعامـــــا مـــــن املطعـــــم

ًأكلــــــــت طعامــــــــا مــــــــن :(  وأمــــــــا املثــــــــال الثــــــــاين وهــــــــو ،- إن شــــــــاء اهللا- ًيــــــــستخدم للعمــــــــوم كــــــــام ســــــــيأيت قريبــــــــا

  . اهللا الفرق بني العام واخلاصفوضح بحمد، فهو خاص لعدم وجود لفظ عموم فيه) املطعم

  .) جلميع ما تصلح لهالشاملةالكلمة : (و العام هيتبني لك أنالفرق ذلك فبعد أن عرفت 
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فإنــــــه يــــــصح ) حيــــــوان: (انظـــــر إىل قولــــــك؛ مـــــا صــــــح إطــــــالق الكلمــــــة عليــــــه) مــــــا تــــــصلح لــــــه(ومعنـــــى 
مــــــا فيـــــــه حيـــــــاة  )كــــــل حيـــــــوان(عنـــــــدما تقـــــــول ً إذا ســـــــيدخل يف عمومــــــه ؛عـــــــىل مجيــــــع مـــــــا فيـــــــه حيــــــاةه اطالقــــــ

) حيـــــوان(بجميــــع أنواعـــــه فــــيعم اخليـــــل والبقـــــر والغــــنم وغريهـــــا مــــن احليوانـــــات لـــــصحة إطــــالق كلمـــــة 
  .عمومهذا العليها، وأما ما ليس فيه حياة فلن يدخل يف 

ًيعـــــــم مجيــــــع اإلنــــــس ذكـــــــورا وإناثــــــا عربــــــا وعجـــــــام ) اإلنــــــسان: (وكــــــذلك قولــــــك ً ً  ومجيـــــــع ًوســــــودا ًبيــــــضاً
 وأما غري اإلنسان من البقر والغـنم واحلمـري ،)إنسان( تصلح هلم لفظة ًأصناف البرش؛ ألهنم مجيعا

  .وغريهم فال تعمهم ألهنا ال تصلح هلم

  . ًتعم كل من كان ذكرا من البرش دون من كان أنثى) الرجل(وكذلك كلمة 

  .تعم املؤنث من البرش دون املذكر وذلك واضح) مجيع النساء(وكذلك كلمة 

 

لفـــــــاظ أ ً واحــــــدا مـــــــنيريـــــــد املــــــتكلم أن يـــــــدل كالمـــــــه عــــــىل العمـــــــوم والــــــشمول فإنـــــــه يـــــــستخدم عنــــــدما 
  :  فنقولًا من هذه األلفاظنذكر يف هذا املخترص بعض؛ فسوضعتها العربقد العموم التي 

ِكــل نفــس ذائقــة اَملــوت﴿: كقولــه تعـاىل) مجيـع(و) كـل: (مـن ألفـاظ العمــوم ِْ ْ ُ َ َ ْ ٍُّ َ ــران [﴾ُ  ]١٨٥: آل عم
  ).مجيع النعم من ربنا فكيف نعصيه: (ونحو قولك

ـــك ﴿ :قــــول ذي اجلــــالل :النكــــرة بعــــد النفــــي أو النهــــي فمثاهلــــا بعــــد النفــــي: ومنهــــا َوال يظلــــم ربــ ُّ َ ُ ِ ْ َ ََ

ًأحــدا َ ًأحــدا﴿ فـــ]٤٩:الكهـف[﴾َ َ  ومثـل مــا روي عـن اإلمـام زيــد ، عـام لكونــه نكـرة وقعـت بعــد النفـي﴾َ
 عرفــت منـذ ًحمرمـا انتهكــت وال شـاميل، مـن يمينـي عرفــت منـذ كذبـة كــذبت مـا واهللا: (عليـه الـسالم

  .ن لكوهنام نكرتني بعد النفياعام) ًحمرما(و) كذبة(، فـ)يؤاخذين اهللا أن

َوال تدع مع ا  آخر﴿: ومثال النكرة بعد النهي قول رب العزة ََ ً َ ِ ِ َّ َ ُ َْ َ   .]١:العنكبوت[﴾َ

ُال ت﴿: املعــرف بــأل االســتغراقية كقولــه جـــل وعــال: ومنهــا ـــصارَ ُدركــه األ َ ُْ َ ْ ُ ِ  فــــلام ]١٠٣: األنعـــام[﴾ْ
ــصار﴿ كانـت ُاأل َ ْ َ ال يمكــن ن مجيـع األبـصار أَّ معرفـة بـأل االســتغراقية كانـت عامـة، فكـان املعنــى ﴾ْ

ً ترى اهللا جلت عظمته وتعاىل عن ذلك علوا كبرياأن ً.  

  ).الرجال والنساء( :وكقولك
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ٌلذين أحسنوا احلسنى وزيـادةِل﴿: ومنها املوصول االستغراقي نحو قوله جل جاللـه َ َ َ ْ َِ َ ُْ َُ ْ َ ِ   ]٢٦: يونس [﴾َّ

ِو مـــا يف الـــساموات ومـــا يف األرض﴿ :وقولــه ســبحانه ْ َ َّ ََ ْ ِ َِ َ َّ َِ َ
ِ الـــذي يف : (وكقولــك ]١٢٩: آل عمـــران[﴾ِ

  ).الكيس ملكي

َبـــىل مـــن كـــسب ســـيئة وأحاطـــت بـــه خ﴿: ومنهــا أســامء الـــرشط كقولــه تقدســت أســـامئه ِ ِ ْ ََ ًَ َ ِّ َ َْ َ َ ََ َ ـــه َ ُطيئت ُ َ ِ

ك أصحاب النار هم فيها خالدون َفأو َ َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْْ ُ ِ َّ َ  صـىل اهللا عليـه يف مـا روي عنـه) مـن(كــ  و]٨١: البقـرة [﴾َُ

  ).َمن مشى يف حاجة أخيه املسلم فبالغ فيها قضيت أو مل تقض كتبت له عبادة سنة: (وآله وسلم

ْمن﴿ : قوله تعاىلأسامء االستفهام نحو: ومنها ِالذ َذا َ ُيقرض يَّ ِ ْ َا ُ ًقرضا َّ ْ ًحسنا َ َ ُفيضاعفه َ َُ َِ ُله َ َ 

ًأضــعافا َ ْ ًكثــرية َ َ
ِ ــرة [﴾َ  درس َّأي(و ) مـا تأكــل عـىل الغــداء؟: (وقولـك) مـن قــرأ؟(: قولــكو ]٢٤٥: البق

  .)حفظت؟

  )تنبيه ( 

ِ مــــــن كلمــــــةٌكــــــل تــــــستخدم يف املوصــــــول ويف الــــــرشط ويف االســــــتفهام بــــــل ويف ) ّأي(و) مــــــا(و) َمــــــن (ِ

  .غري ذلك

  .ًتستخدم يف النهي ويف النفي وزائدة أيضا) ال(وكلمة 

  .فعليك بالتأمل لتميز الفرق بني أقسامهن

  )٣١ (اخلــالصــــة

 جلميـــع مــــا تــــصلح الــــشاملةالكلمـــة : ( فالعـــام هــــو؛األلفـــاظ منهــــا مـــا هــــو عـــام ومنهــــا مـــا هــــو خــــاص

 واملعــــــــرف بــــــــأل ،النهـــــــي أو بعــــــــد ،والنكــــــــرة بعـــــــد النفــــــــي) مجيـــــــع(و) كــــــــل( :وللعمــــــــوم ألفـــــــاظ فمنهــــــــا، )لـــــــه

  . وأسامء االستفهام، واملوصول االستغراقي، وأسامء الرشط،االستغراقية
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  )تنبيه( 

واملوصــــــول أن يكونــــــا لالســــــتغراق ليخــــــرج مــــــا كــــــان مــــــن أل واملوصــــــول لغــــــري ) أل(إنــــــام رشطنــــــا يف 

  . االستغراق

ـــن﴿لغــــــــري االســــــــتغراق ) أل(فمثــــــــال كــــــــون  ـ ـ ـ ـ ــــذهب عـ ـ ـ ـ ــــد ا ليـ ـ ـ ـ ــــام يريـ ـ ـ ـ ْإنـ َ َ ُ َّ ُِ ْ ِ ُ َُ َِّ ــــل ِ ـ ـ ـ ــــرجس أهــ ـ ـ ـ َُكم الـ ْ َ َ ْ ِّ ُ
ـــت ِالبيــ ْ َ ـــــت﴿ فقولــــه ] ٣٣:األحـــــزاب[﴾ْ ِالبي ْ َ لكنهــــا ليـــــست اســــتغراقية لكـــــون املــــراد هبـــــا ) أل( معـــــرف بــــــ﴾ْ

  . البيت النبوي املقدس عىل أهله أزكى الصلوات وأنمى السالم والربكات

ذلــــــــك وولكنهــــــــا ليـــــــست للعمــــــــوم واالســـــــتغراق ) أل(فـــــــإن الرجــــــــل فيـــــــه ) مـــــــات الرجــــــــل: (وكقولـــــــك

  . اضحو

ِقد سمع ا قول التي جتادلك يف ﴿ :ومثال املوصول الذي لغري االستغراق قوله جل جالله َ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ُْ ْ َّ َُ َ
َزوجها ِْ ِالتي﴿ فإن لفظ ]١:املجادلة[﴾َ   .ذلك واضحكام ًهنا ليس عاما  ﴾َّ

   .خترصواملوصول االستغراقيني وغري االستغراقيني يف غري هذا امل) أل( ويعرف الفرق أكثر بني 

  بيق ومترينتط 

  : يقول ربنا جل جالله

ـــه احلْكـــم وإليـــه ﴿ ـــدع مـــع ا  آخـــر ال إ إال هـــو كـــل يشء هالـــك إال وجهـــه ل ِوال ت ِْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُ ََ َ ُِّ ِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ًْ ََّ َّ َ ٌَ َ ََ ٍُ
ْ َ ُ ِ ْ َ

َترجعون ُ َ ْ   ]٨٨: القصص [﴾ُ

فــــــي، وكـــــل ومعـــــرف بــــــأل نكـــــرة بعــــــد هنـــــي، ونكـــــرة بعـــــد ن: لفـــــاظ العمـــــومأيف هـــــذه اآليـــــة أربعـــــة مــــــن 
  .ً مستعينا باهللا سبحانه وتعاىلاالستغراقية فأخرج ذلك

  .»َاملؤمن من سلم املسلمون من يده ولسانه«: وروي عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم

 ألهنــــا )َمــــن( ألنـــه معــــرف بــــأل االســــتغراقية، وكلمــــة )املــــؤمن(كلمــــة :  هنـــا ثــــالث كلــــامت للعمــــوم

  .  ألهنا معرف بأل االستغراقية)موناملسل(موصول استغراقي، وكلمة 
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أفـــضل الفـــضائل أن تعطـــي مـــن حرمـــك، وتـــصفح عــــن «وروي عنـــه صـــىل اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم 

  . »من شتمك، وتصل من قطعك

  . تعاىلِّفيه عدد من ألفاظ العموم فبينها مستعينا باملوىل

  ).الذي ال احرتام فيه ملعلمه، ال خري فيه وال يف تعلمه: (وقولك

نكـــــرة بعـــــد النفــــــي ) احـــــرتام(موصـــــول اســـــتغراقي و) الـــــذي( ثـــــالث كلـــــامت للعمـــــوم املثـــــالهـــــذا يف 

  . ًنكرة بعد النفي أيضا) خري(و

  مترين

  ما هو الفرق بني العام واخلاص؟: ١س

   . من عندك ارشح ذلك؟)ملا تصلح له : ( ما معنى قولنا: ٢س

  .القرآن أو السنةمثل بمثال لكل نوع من ألفاظ العموم و يا حبذا أن تكون من : ٣س

  .غري االستغراقيني بمثالني) املوصول(و )أل(مثل لكل من:٤س

عـام ألنـه معـرف بـأل ) الطالـب ذو األخـالق، قـد أرىض ربـه اخلـالق: (الطالب يف قولك: ٥س

  ).الرجل(و) احليوان(ِّاالستغراقية فبني كيفية عمومه كام بينا ذلك يف 
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  .)ج بعض ما دخل حتت العامإخرا( :التخصيص هو

ًقـد عرفنــا أن العــام يكــون شـامال وعامــا جلميــع مــا يــصلح لـه، فــاملراد اآلن معرفــة أن  فــظ للذلــك اً

ــــي ﴿: ًفمـــــــــــثال قـــــــــــال اهللا تعـــــــــــاىل ؛هالعـــــــــــام يـــــــــــصح ختـــــــــــصيص عمومـــــــــــه وإخـــــــــــراج بعـــــــــــض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسان لفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِإن اإلنـ َ َ ََّ ْ ِ ْ ِ

ٍخــــرس ْ َاإلنــــسان﴿:  فقولــــه]٢:العــــرص[﴾ُ َ ْ ِ ن املــــؤمن والعــــايص فلــــوال أنــــه شمل كــــل إنــــسايــــ لفــــظ عمــــوم ﴾ْ

ــــوا﴿ :تعـــــــاىل خـــــــصص وأخـــــــرج املـــــــؤمن بقولـــــــه ـ ـ ــــذين آمنــ ـ ـ ُإال الــ َ َ ِ َّ َّ  اآليـــــــة لكـــــــان املؤمنـــــــون يف خــــــــرس ...﴾ِ

َاإلنــــسان﴿لفــــظلـــدخوهلم يف عمـــوم  َ ْ ِ ً فيكونـــون كغــــريهم حمكومـــا علـــيهم بــــأهنم يف خـــرس ولكنـــه كــــام ﴾ْ

َاإلنسان﴿ترى قد خصصهم من عموم لفظ  َ ْ ِ ْ﴾.  

َفــاقتلوا املــْرشكني﴿: عـاىليقـول ســبحانه وتو ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ــة [﴾َ َاملــْرشكني﴿ فكلمــة ]٥: التوب ِ ِ ُ  يعــم  لفـظ عــام﴾ْ

َّمجيع املرشكني، لكنه قد خص   .وغريهم من هذا العام وأخرجوا منه الذمة أهل ُ

  . ) إخراج بعض ما دخل حتت العام: (التخصيص هو:  فاآلن تبني لك معنى قولنا

َّإال ﴿ًوتبــني لـك أيــضا أن مثــل ًوصا، أخـرج بعــضه ســمي خمـصوتبـني لــك أن العـام كاإلنــسان إذا  ِ

ـــوا ـ ـ ــ ــــذين آمن ـ ــ ُال َ َ ِ ًاآليــــــة يـــــــسمى خمصــــــصا ...﴾َّ  الـــــــذي هــــــو يف مثالنـــــــا العــــــام َصَّصَ ؛ ألنــــــه خـــــــ-  بالكـــــــرس–ِّ
َاإلنسان﴿ َ ْ ِ ْ﴾.  

 

  . قسامن منفصل ومتصل-  بالكرس -ِّإذا عرفت هذا فاعلم أن املخصص

  .وذلك واضح) تقل بنفسه يف اإلفادةاملس: (فاملنفصل هو

  ).الذي ال يستقل بنفسه يف اإلفادة: (واملتصل هو 

ُإال الذين آمنوا﴿: انظر إىل قوله تعـاىل َ َ ِ َّ َّ اآليـة فإنـه خمـصص متـصل لعـدم صـحة أن يـستقل بنفـسه ..﴾ ِ

  .سهبدون كالم آخر معه، بخالف املنفصل فهو يستقل بنف) إال الذين آمنوا: (فال يصح أن يقال
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  :املتصل مخسة أقسامِّواملخصص 

  . املتقدمة) العرص(االستثناء وذلك مثل آية : األول

َ خم)إن اتقوه(: ك فإن قول)سريزق اهللا الناس إن اتقوه(: الرشط كقولك: الثاين   .  متصلٌصِّصُ

َّثم أمتـوا الـصيام إىل الل﴿: الغاية كقوله تعـاىل: الثالث َُ ِ َ ُّ ََّ ِّ ِ ِيـلَ ِإىل الليـل﴿:  فقولـه]١٨٧: البقـرة [﴾ْ ْ َّ َ ِ﴾ 

  . خمصص متصل

صــــــــــفة خمصــــــــــصة وخمرجــــــــــة للغــــــــــنم ) الــــــــــسائمة(فــــــــــ) يف الغــــــــــنم الــــــــــسائمة زكــــــــــاة (:الــــــــــصفة نحــــــــــو: الرابـــــــــع

  . وهي خمصص متصل )الغنم(املعلوفة من عموم 

صـــــــــفة وخمــــــــــصص ) املطيـــــــــع: (فقولنــــــــــا) خالقـــــــــه عامـــــــــل بوصـــــــــية والديــــــــــهالطالـــــــــب املطيـــــــــع ل: (وكقولنـــــــــا

  ).الطالب(تصل خصص عموم م

ـــه ﴿: بـــــدل الـــــبعض كقولــــه تعـــــاىل: اخلــــامس ـــج البيـــــت مـــــن اســـــتطاع إليــ ِو عـــــىل النـــــاس حــ ِ ِْ َ ْ َ ُّ َّ ََ َ ِْ َ ْ َِ ِ َّ َ َ ِ ِ

ــبيال ًســ ِ ِالنــــاس﴿:  فقولـــه]٩٧: عمــــران آل[ ﴾َ  عـــام للمـــستطيع وغــــريه ثـــم خـــصص اهللا وأخـــرج غــــري ﴾َّ

ًمن استطاع إليه سبيال﴿: املستطيع بقوله َ َِ َ ْ َِ ْ َِ َ َمن استطاع﴿فـ ﴾ِ َ َ ْ   .خمصص متصل ﴾َِ

بــــــــــــــدل ) الـــــــــــــذي(فـــــــــــــــ)  لــــــــــــــرب العـــــــــــــاملنيالــــــــــــــذي أخلـــــــــــــصإن الطالــــــــــــــب للعلـــــــــــــم مــــــــــــــن املقـــــــــــــربني : (وكقولـــــــــــــك

  .)الطالب(عموم متصل خصص وخمصص 

  تطبيق

ً عامــــا ـثـــم نـــستخدم يف كــــل مــــرة أحــــد املخصــــصات املتـــصلة اخلمــــسة لنكــــون قــــد عرفنــــا ًنأخـــذ لفظــــا

  . مسةاخلمن هذه كيف نخصص العموم بام شئنا 

ْإن اإلنـــسان لفـــي خـــرس﴿ :يقــول تعــاىل: ًفمــثال ُ ِ َ َ ََّ ْ ِ ْ َاإلنـــسان﴿ : فقولـــه﴾ِ َ ْ ِ  )لأ(لفــظ عــام لـــدخول ﴾ْ

  .االستغراقية عليه فيصح ختصيصه بأي أنواع املخصصات املتصلة اخلمسة
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ــــوا﴿: فــــــاألول وهـــــــو االســـــــتثناء قــــــد اســـــــتخدمه ربنـــــــا جـــــــل وعــــــال فقـــــــال ـ ــــذين آمنــ ـ ُإال الــ َ َ ِ َّ َّ اآليـــــــة ...﴾ِ

َاإلنــسان﴿ملـؤمنني وأخـرجهم باالسـتثناء مــن عمـوم فخـصص ا َ ْ ِ نعــوذ  - فلـم يـدخلوا يف اخلـرسان ﴾ْ

  . وقد تقدم ذلك- باهللا منه

 )إن اإلنــــسان لفـــــي خـــــرس إن مل يـــــؤمن( :بالثـــــاين وهــــو الـــــرشط لقيـــــلمثـــــل هــــذا العـــــام ولــــو خـــــصص 

  . خمصص لعموم اإلنسان) إن مل يؤمن(فيكون

) إىل أن يؤمن(أو ) إن اإلنسان لفي خرس حتى يؤمن( :ولو خصص بالثالث وهو الغاية لقيل

  . فالغاية خمصصة لعموم اإلنسان

فالــــذي صــــفة ؛ )إن اإلنــــسان الـــذي مل يــــؤمن لفــــي خـــرس:(ولـــو خــــصص بـــالرابع وهــــو الــــصفة لقيـــل

  .خمصصة

مــن مل (ـفــ) إن اإلنــسان لفــي خــرس مــن مل يــؤمن:( وهــو بــدل الــبعض لقيــل ولـو خــصص باخلــامس

  . وخمصص له بدل من اإلنسان)يؤمن

  )٣٢ (اخلــالصــــة

َالعــــــــــام املخـــــــــــرج ( : هــــــــــووص، واملخـــــــــــص)إخـــــــــــراج بعــــــــــض مــــــــــا دخـــــــــــل حتــــــــــت العــــــــــام(: التخــــــــــصيص هــــــــــو
ــــسان﴿ كـــــــــــ )بعــــــــــضه ـ ـ ـ ـ ـ ــ َاإلن َ ْ ِ  )ِاملخــــــــــرج لــــــــــبعض العـــــــــــام( :ِّ يف ســــــــــورة العــــــــــرص، واملخــــــــــصص بالكـــــــــــرس هــــــــــو﴾ْ

ُإال الذين آمنوا﴿: كاالستثناء بقوله تعاىل َ َ ِ َّ َّ قسامن منفصل ومتصل، ِّوهو أي املخصص . اآلية..﴾ِ

  .االستثناء والرشط والغاية والصفة وبدل البعض: واملتصل مخسة أقسام

   مترين

  .ص بأي أنواع التخصيصَّمثل بمثال من القرآن الكريم لعموم خمص: ١س

  ص؟وِّما الفرق بني املخصص واملخص: ٢س



 

 ٧٤ 

 

 

 هلكى كلهم سالنا: (ارشح كيفية التخصيص فيام روي عنه صىل اهللا عليه وآله وسلم : ٣س

 املخلصون، إال هلكى كلهم والعاملون العاملون، إال هلكى كلهم والعاملون العاملون، إال

  )عظيم خطر عىل واملخلصون

  .ِّفاذكر العام وبني ما هو املخصص له وبني أيضا معناه لو مل خيصص، ومعناه عندما خصص

  منفصل؟ ثمأممتصل فيه أص اذكر نوع التخصي) الطالب املخلص ينور اهللا قلبه(: قولنا: ٤س

  ؟من أي أقسامهاذكر ًإن كان متصال ف

  ) مسألة(

  . ًويبقى العام أيضا عىل عمومه ولو جاء لسبب خاص

  : بيان ذلك بأن نقول

عنــــدما يــــأيت يف كــــالم اهللا ورســــوله صـــــىل اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم لفــــظ عـــــام فإننــــا ال بــــد أن نبقيــــه عـــــىل 
  ؛ نقرصه عىل ذلكاللفظ من أجله هو سبب خاص فال عمومه ولو كان السبب الذي أتى ذلك 

: ًفمــــثال روي أنـــــه زنــــى رجـــــل يف عهـــــد النبــــي صـــــىل اهللا عليـــــه وآلــــه وســـــلم بـــــامرأة فنــــزل قولـــــه تعـــــاىل
نية والزاين فاجلدوا كل واحد منهام مائة جلدة﴿ ٍالزا ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ َ َّ َ َُ ُ َ ْ َ ََ َُ ْ ِ ِ َّ نية والزاين﴿:  فقوله تعاىل]٢: النور [﴾َّ ِالزا َّ ََّ َُ ِ﴾ 

  .كل من زنى، سواء كان الزانية والزاين تلك املرأة و ذلك الرجل أو غريمهاللفظان عامان 

ال عموم هلام بل مها خمتصان بتلك املرأة وذلك الرجـل فقـط ألهنـام  )الزانية والزاين (فإن قيل إن 
  من نزلت اآلية بسببهام كام روي؟

م معـــرفني بـــأل فـــال نخـــرجهام عـــن ذلــــك إال هـــو العمــــوم لكـــوهن)  والـــزاينالزانيـــة(ظـــاهر لفـــظ : قلنـــا
  .بمخرج معترب

  ..وكوهنام قد وردا لسبب خاص ليس من األشياء املخرجات املعتربة كام ذلك معروف يف مكانه

دهيام﴿: ومثل هذه اآلية قوله تعاىل َوالسارق والسارقة فاقطعوا أ ُ َ ِ ْ ُ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُِ َِّ  أهنا  فإنه روي]٣٨: املائدة [﴾َّ
عمـــــوم احلكــــم بعـــــدم قــــة وقعـــــت يف عهـــــده صــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه وســــلم، فلـــــيس ألحـــــد نزلــــت بـــــسبب رس

ُ َالسارق والسارقة﴿ َ ُِ َِّ   . السبب اخلاصهذا ألجل  ﴾ََّ



 

 



 

٧٥  

ُ كأن يسأل النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه ؛فيجيب بعامعن خاص ًوالسبب اخلاص أيضا  كالسؤال 
) زكـــاة يف الغــنم:(فيجيــب بقولـــه) اة؟هــل يف الغـــنم الــسائمة زكـــ: ( فيقــال لـــهوســلم عـــن الغــنم الـــسائمة

 ؛ألجــل الــسبب اخلــاص الــذي هــو هنــا الـــسؤال -)الغــنم: ( وهــو قولــه-عمــوم النحكــم بقــرص  ال نــافإن

  .إنام هو السائمة فقط) الغنم (: املراد بقوله:فال يقال

  . األسباب اخلاصةمن وغري ذلك 

  )فائدة(

  . فرادهاعلم أنه ال جيوز ختصيص العام حتى ال يبقى يشء من أ

أكـــرم النـــاس إال الــــذكور (، أو  وهــــم كلهـــم ليـــسوا إال عــــرشة)جــــاء الزيـــدون إال عـــرشة:(فـــال يقـــال 

  . وغري ذلك) واإلناث

  )٣٣ (اخلــالصــــة

  .ال جيوز ختصيص العام حتى ال يبقى يشء من أفرادهو  ،ويبقى اللفظ عاما ولو جاء لسبب خاص

  مترين 

  جل السبب اخلاص؟ ارشح ما معنى ال خيصص العموم أل:١س

  ًل ولو مستعينا بغريك لسبب خاص غري ما ذكرنا؟ِّثَم: ٢س

 

 خمصــــصات أم اإال بعــــد البحـــث هــــل هلــــا جيــــز العمـــل هبــــ ملَّ ملــــا كثـــر ختــــصيص العمومــــات واعلـــم أنــــه
 اعمل هبـفي ا، عىل عمومهت بقيًاصِّخمص ا هلنجد وإن مل ، بهناهاصَّ خصًا خمصصا هلناال، فإن وجد

  . بدون ختصيص

َفــاقتلوا املــْرشكني﴿:  يقـول ســبحانه وتعـاىلًفمـثال ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ــة [﴾َ َاملــْرشكني﴿ فكلمـة ]٥: التوب ِ ِ ُ  لفـظ عــام ﴾ْ
فلــــو عملنـــــا بــــه قبــــل البحــــث عـــــن املخــــصص مل نــــأمن مـــــن وبغــــريهم؛ أهـــــل الذمــــة بص ِّصُقــــد خــــولكنــــه 

  .وقوعنا يف قتل نفس حمرمة
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 يف كـــالم اهللا تعــــاىل أو نبيـــه املـــصطفى صــــىل اهللا عليـــه وآلـــه وســــلم  يف أي عمــــوم جـــاءلك ال بـــدوكـــذ

، وإال مل نــــأمن مــــن عملنـــا بــــيشء غــــري مــــا يريــــده اهللا ال  هـــل لــــه خمــــصص أم بــــهأن نبحـــث قبــــل أن نعمــــل

  .سبحانه ورسوله صىل اهللا عليه وآله وسلم

ع العمومــــات قــــد خصــــصت إال قولـــــه ًواعلــــم أن ختــــصيص العمــــوم واقـــــع كثــــريا حتــــى قيــــل إن مجيـــــ

ُوا﴿: تعاىل َّ ِّبُكل َ ٌيشء عليم ِ ْ ِ َ ٍ
ْ   . ونحوه﴾َ

  )٣٤ ( اخلــالصــــة

َ خمهل لهوال جيوز العمل بالعام إال بعد البحث     .صاتِّصُ

  مترين

  صه؟ ِّص وارشح كيف لومل يبحث عن خمصَّل بمثال لعام خمصِّمث: ١س

***  
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  ). الدال عىل شائع يف جنسهاللفظ: (املطلق هو

  ).َاملخرج من شائع يف جنسه: (واملقيد هو

مطلق مل تقيده بإيامن وال فسق وال غري ذلك، وهذا معنـى ) رجل( : فقولك؛)رجل(فاملطلق كــ

  .ًكونه شائعا

ً وصـار مقيــدا ،كونـه شــائعا يف املـؤمن وغــريه) رجـل(عــن  زالقـد ؛ فإنــه )رجــل مـؤمن(واملقيـد كـــ

  .ًتصا باملؤمن فقطباإليامن وخم

، )رجــــــــــل أســــــــــود(، و)رجــــــــــل ذكــــــــــي(، و)رجــــــــــل قــــــــــصري(، و)رجــــــــــل فاســــــــــق (: قولــــــــــكوكــــــــــذلك نحــــــــــو

؛ )أســــــــــود) (ذكـــــــــي( )قــــــــــصري) (فاســـــــــق: (يف هــــــــــذه األمثلـــــــــة مقيــــــــــد قـــــــــد قيدتـــــــــه بقولــــــــــك) رجـــــــــل: (فقولـــــــــك

َ خمرج من شائع ومقيد بصفة خاصةمنهاكل يف ) رجل(ٍفحينئذ  ُ.  

  تطبيق

  : يقول ربنا عز وجل

ُفتحرير﴿ ِ ْ َ ٍ رقبة مؤمنةَ ِ ٍَ ْ ُ ََ   ]٩٢: النساء [﴾َ

ٍرقبة﴿: فقوله َ َ ٍمؤمنة﴿:  بـ قولهمقيد ﴾َ َِ ْ  ؛ فنستفيد من هـذا التقييـد أنـه ال يـصح إال حتريـر نـوع ﴾ُ

  .واحد من الرقبة وهو الرقبة املقيدة باملؤمنة

ٍفتحريــر رقبــة﴿: أمـا لــو قـال تعــاىل  َ َْ ََ ُ ِ ٍمؤمنــة﴿ فقــط ومل يقيــده بــ﴾َ َِ ْ ٍرقبــة﴿: قولـه فإنــه ســيكون ﴾ُ َ َ َ﴾ 

ِّمطلقـا شـائعا يف جنـسه، وسـتفيد اآليـة أنـه يـصح حتريــر أي ً مؤمنــة كانـت  مـن أنـواع الرقبـة سـواء ٍ نـوعً

  .غريمهاأم كافرة أم 

  )تنبيه(

  .ما تقدم من األحكامع اعلم أن التقييد للمطلق كالتخصيص للعام يف مجي
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  )فائدة(

  منها،ٌ أي أن املراد به بعض غري معني مجيع األفراد يفأن املطلق شائع:  الفرق بني العام واملطلق هو

  . ألنه جلميع ما يصلح له كام تقدمكلهم؛ املراد به اجلميع فهو شامل جلميع األفراد أي وأما العام 

 واحدة مـن ُّفاملقصود باألول أي)  فتحرير كل رقبة(وبني ) فتحرير رقبة(فانظر إىل الفرق بني 

  .اين فاملقصود به مجيع الرقاب الرقاب ال مجيعهم وأما الث

ًأن مــا كــان للعــام سـمي ختصيــصا ومــا كــان للمطلــق : وأمـا الفــرق بــني التخــصيص والتقييـد فهــو

 ًكـــــان تقييــــــدا،) فتحريــــــر رقبـــــة مؤمنـــــة:(لــــــو وضـــــعتها يف املثـــــال األول فقلـــــت) مؤمنـــــة(فـــــــ؛ ًســـــمي تقييـــــدا

فــــــــــسيكون ) ل رقبــــــــــة مؤمنــــــــــة فتحريــــــــــر كـــــــــ:( ولـــــــــو وضــــــــــعتها يف املثــــــــــال الثـــــــــاين فقلــــــــــتلكوهنـــــــــا بعــــــــــد مطلــــــــــق

  .؛ لكوهنا بعد عامًختصيصا

  تطبيق

 ،ًتكــــــون ممتــــــثالمــــــن الكتـــــاب  متـــــرين حتلــــــه ُّ فــــــأي؛مطلـــــق وشــــــائع ) مــــــن الكتــــــابًحــــــل مترينـــــا: (قولنـــــا

 فـال  الكتـابريناألن هـذا عـام جلميـع متـ)  مـن الكتـابحل كل متـرين: (وهذا بال شك خيالف قولنا

  . الكتابريناامتثال إال بحل مجيع مت

  )٣٥ (اخلــالصــــة
  . )ج من شائعَرُْخامل( : واملقيد هو،)اللفظ الدال عىل شائع يف جنسه( :املطلق هو

  .والتقييد كالتخصيص يف مجيع ما مر من األحكام

  مترين

مثـل بمثـال مـن القـرآن الكـريم للمطلـق ومثــال للمقيـد، ومثـل مـن عنـدك بمثـالني لكــل : ١ س

  .واحد منهام

ًأكرم طالبا مذاكرا: (، وقولنا)ًأكرم طالبا: (قولناما هو الفرق بني : ٢س   ؟)ً
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  :أخرج مما ييل املطلق واملقيد مع ذكر التقييدات: ٣س

ْوإذ﴿ ِ َقال َ َموسى َ ِلقومه ُ ِ ِْ َّإن َ َا ِ ْيأمركم َّ ُ ُُ ْ ْأن َ ُتذبحوا َ َ ْ ًبقرة َ َ َ ُقالوا َ تخذنا َ َأ َّ َُ ِ ًهزوا َ ُ َقال ُ ُأعوذ َ ُ ِبا َ َّ ِ 

ْأن َأكون َ ُ َاجلاهلني َنِم َ ِ ِ َ ُقالوا) ٦٧ (ْ ُادع َ َلنا ْ َربك َ َّ ْيبني َ ِّ َ َلنا ُ َهي َما َ َقال ِ ُإنه َ َّ ُيقول ِ ُ َإهنا َ َّ ٌبقرة ِ َ َ ٌفارض َال َ ِ َ 

َوال ٌبْكر َ ن ِ ٌعوا َ َبني َ ْ َذلك َ ِ ُفافعلوا َ ْ َتؤمرون َما ََ ُ َ ْ   ]٦٨ ،٦٧: البقرة[﴾)٦٨(ُ

َبىل﴿ ْمن َ َكسب َ َ ًسيئة َ َ ِّ ْوأحاطت َ َ َ ِبه ََ ُخطيئته ِ ُ َ ِ ك َ َفأو ِ َ ُأصحاب َُ َ ْ ِالنار َ ْهم َّ َفيها ُ َخالدون ِ ُ ِ   ]٨١: البقرة [﴾َ

ْفمن﴿ َ ْمل َ َْجيد َ ُفصيام ِ َ ِ ِشهرين َ ْ َْ ِمتتابعني َ ْ َُ ِ َ ْمن َ ِقبل ِ ْ ْأن َ َّيتامسا َ َ َ   ]٤: املجادلة [﴾َ

َأهيا َيا﴿ ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ُناجيتم ِ ُ َْ َالرسول َ ُ ُفقدموا َّ ِّ َ َبني َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخري َ ْ ْلُكـم َ َ 

ُوأطهر َ َْ   ]١٢: املجادلة [﴾َ
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  :اصنع عموما ملا ييل بثالثة من أنواع العموم املتقدمة:١س

   _ طاعة _  إمام _ اهتامم _ احرتام _عامل (

   _  مسجد_صالة   _معصية

  _ متعلم_جاهل

  ).كتاب

  :الني اآلتيني بجميع ما يمكن من أنواع املخصصات املتصلةخصص العام يف املث٢س

  )املتعلمون لدين اهللا يف اجلنة( ):٢)      سأجعل مجيع أوقايت يف املذاكرة( ):١

  ).الصالة واجبة عىل مجيع الناس:(خصص ما ييل بمخصص منفصل: ٣س

  مثل بخمس أمثلة للمطلق، ثم بعد  :٤س

  قم بإعادة كل مثال التمثيل

  .ًمقيدا

***  
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  .)املستعملة فيام وضعت له )١(الكلمة: (احلقيقة هي

  ). مع قرينة،الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له لعالقة: (واملجاز هو

اشــــــــرتيت (و) زيــــــــد أســــــــد(و) شــــــــجاعزيــــــــد (كــــــــالم العــــــــرب مجيعــــــــه مركــــــــب مــــــــن كلــــــــامت وألفــــــــاظ؛ كـــــــــ
  . من كلامت الكالم مركبهذاكل ) أكلت الدراهم(و) بالدراهم

 وموضــــــــوعنا الــــــــذي نريــــــــد الكــــــــالم حولــــــــه هــــــــو أن تلــــــــك األلفــــــــاظ والكلــــــــامت املركــــــــب منهــــــــا الكــــــــالم 
  . حقيقة وجماز:قسامن

ْحــــــدهيامفقبـــــل أن نبــــــدأ يف رشح مــــــا قـــــدمنا مــــــن ذكــــــر  َّ  نـــــأيت إىل التمثيــــــل لنــــــستطيع ربـــــط مــــــا يــــــأيت مــــــن َ
  : فنقول؛الرشح باألمثلة

؛ والفــرق أن ) أسـد عــىل فرســهجــاء: (وقولنــا) ًرجـالأكــل األســد : (ال شـك أنــك تفــرق بـني قولنــا
إن األول حقيقــــة، والثــــاين جمــــاز واضــــح للمتأمــــل؛ : قولنــــاو ،حقيقــــة ويف الثــــاين جمــــازيف األول ) أســــد(

يف ) أســـــد(األول هــــو بمعنــــاه احلقيقــــي، وهــــو احليــــوان املفــــرتس املعــــروف، وأمــــا املثــــال يف ) أســــد(فــــإن 
؛ ً ال يركـب فرسـاقيقـياحلسد أسد حقيقي فإن األيشبه األسد ال أنه املثال الثاين فإنام املراد به رجل 

  .فلهذا قلنا إنه جماز وليس بحقيقة

 وأمــا ؛ فـانطبق عليهـا حــد احلقيقـة،يف األول اسـتعامل هلـا فــيام وضـعت لــه) أســد(فاسـتعامل كلمـة 
  .؛ فانطبق عليها حد املجاز استعامل هلا يف غري ما وضعت لههويف الثاين ف

  :خرانمثاالن آ

 يف )قـــارورة( فــإن ؛)كــرست قــارورة العــصري: (يفــارق قولــك) قــارورة العــصري(رشبــت : قولــك
ه مـستخدمة يف غـري  فيـ)قـارورة(ـ فـ؛ ألنـك تريـد أنـك رشبـت العـصري ال القـارورة نفـسها؛زاألول جمـا

                                                             
) اللفـــظ ( )الكلمــة(بــدال مــن  يف حــد احلقيقــة واملجــاز هــو عــىل مــا ذكـــره بعــض املــؤلفني، واألشــمل يف العبــارة أن نــستخدم ) الكلمــة(اســتخدام   )١(

  .وضحت البحث يف كتاب ترويض األفهاموقد  ،ًوذلك ليشمل مع املفرد املركب فاملركب أيضا كاملفرد يوصف باحلقيقة واملجاز
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ًإذا ؛  فأنــــت كــــرست القــــارورة نفــــسها)كــــرست قــــارورة العــــصري(: ، وأمــــا قولــــكًمــــا وضــــعت لــــه جمــــازا
  . الذي وضعت لهمستخدمة يف معناها احلقيقيه  في)ارورةق(ـف

  :مثاالن آخران

  .يف األول جماز ويف الثاين حقيقة) الدراهم(فـ) اشرتيت بالدراهم (و ) أكلت الدراهم ( 

  نعود لرشح معنى احلقيقة واملجاز

  ).الكلمة املستعملة فيام وضعت له(فأما احلقيقة فهي كام قدمنا 

  ).القول املفرد: (واضح فهي) مةالكل: (فمعنى قولنا

الــيشء الـذي طرحــت الكلمــة ألجــل ) مـا وضــعت لــه(املــستخدمة، ومعنــى ) املــستعملة(ومعنـى 
ألجــــــــل أن تــــــــدل عــــــــىل إنــــــــسان ذكــــــــر، ) رجــــــــل(ح الواضــــــــع كلمــــــــة َرَأن تــــــــستخدم لــــــــه وتــــــــدل عليــــــــه، كــــــــام طــــــــ

وانني ليـــــــــــــدال عــــــــــــىل احليـــــــــــــ) محــــــــــــار(و) فـــــــــــــرس(ملعنــــــــــــاه املعـــــــــــــروف، وطــــــــــــرح كلمتــــــــــــي ) جبـــــــــــــل(وطــــــــــــرح كلمــــــــــــة 
  .هكذا...املعروفني، و

  .املستخدمة فيام طرحها الواضع له: هو) املستعملة فيام وضعت له(فمعنى 

  ). مع قرينة،الكلمة املستعملة يف غري ما وضعت له لعالقة(وأما املجاز فهو كام قدمنا 

املـــستخدمة يف غــــري : هـــو) املـــستعملة يف غـــري مـــا وضــــعت لـــه(واضـــح، ومعنــــى ) الكلمـــة(فمعنـــى 
  :ً فمثال؛طرحها الواضع لهما 

مـــستعمل يف غــــري مـــا طرحــــه الواضـــع لــــه ) يلقــــي خطبـــة  اجلمعــــةًرأيــــت أســـدا ( يف) ًاأســـد: ( قولـــك
  . شجاعفإنه طرحه للحيوان املفرتس املعروف، وأنت قد استخدمته يف رجل

 أنـه ال يــصح أن تـستخدم الكلمــة يف غــري مـا وضــعت لــه : فمعنــاه ملناســبة أي)لعالقـة(أمـا قولنــا و
  :ً فمثال؛إال ملناسبة وعالقة بني ما وضعت له وبني ما استخدمتها فيه

 فإن الرجل الشجاع ؛فستكون هاهنا مناسبة وعالقة) أسدهذا (عندما تقول للرجل الشجاع 
ًســميته باســم األســـد، ولكــن لــو ســمينا اجلبـــل أو احلــامر أســدا لكـــان لهـــذا  ف؛يــشبه األســد يف الــشجاعة

  . بل خطأ وغري عريب ألنه ال مناسبة وال عالقة بينهام كام ذلك واضحًذلك استخداما ال معنى له
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وأنـت ) ًرأيت أسدا: (فمعناه مع أمارة وعالمة فال يصح لك أن تقول) مع قرينة: (وأما قولنا
ًتريد رجال شجاعا إال والسامع لديه أمارة وقرينة تدل عىل أنك ال تريد األسد احلقيقي ً.  

). يلقـــــي خطبــــة  اجلمعـــــة(أو ) عــــىل فرســــه: (ة كـــــام قــــدمنا مــــن قولنـــــاوهــــذه القرينــــة قـــــد تكــــون لفظيــــ
: وكــذلك قولنــا). هــذا أسـد: (وقـد تكــون القرينـة غــري لفظيــة بـل معنويــة  كـأن تــشري إىل رجــل فتقـول

وغـــري ذلــك مــن القــرائن، وســيأيت إن شــاء اهللا تعــاىل موضـــوع ) أهــل بيــت النبــوءة، نجــوم لنــا مــضيئة(
  .خاص بالقرائن

  

) جبــــــل(احليــــــوان املفــــــرتس وذلــــــك وضــــــع ملــــــسامه وهــــــو ) أســــــد( فـــــــ؛كـــــل الكلــــــامت وضــــــعت ملــــــسمياهتا
هكــــــــــــذا، فقــــــــــــد اســــــــــــتطاع ...وضــــــــــــعت لتلــــــــــــك العبــــــــــــادة املعروفــــــــــــة، و) صــــــــــــالة(وضــــــــــــع ملــــــــــــسامه املعــــــــــــروف، و

  ؛لوا إىل أن يتفاهم الناس فيام بينهمَّالواضعون للكلامت يف مسمياهتا أن يتوص

 - شــــــــــجرة- صــــــــــالة- إنــــــــــسان- أســــــــــد-جبــــــــــل( كمــــــــــسمى ؛م عــــــــــن أي مــــــــــسمىفعنـــــــــدما تريــــــــــد الــــــــــتكل
أو أي يشء، فإنـــك بكــل ســـهولة تـــستطيع أن يفهمـــك )  دخـــول-  خــروج - نـــار- مـــاء- أرض-ســامء

َاملخاطــــــــــب بـــــــــــدون أي تعـــــــــــب مــــــــــا عليـــــــــــك إال أن تـــــــــــستخدم مــــــــــا قـــــــــــد وضـــــــــــعه مــــــــــن قبلـــــــــــك مـــــــــــن الواضـــــــــــعني  ِّ
  .للكلامت يف مسمياهتا ومعانيها

  :درسنا هذا هو أن أولئك الواضعني أربعةواملقصود التحدث عنه يف 

  .أصحاب العرف اخلاص) ٤(العرف العام، ) ٣(الشارع، ) ٢(أهل اللغة، ) ١(

فام وضعه أهل اللغة يـسمى حقيقـة لغويـة، ومـا وضـعه الـشارع يـسمى حقيقـة رشعيـة، ومـا كـان 
ًعرفا عاما يسمى حقيقة عرفية عامة، وما كان عرفا خاصا يسمى  ً ً سمى ي و،خاصةعرفية حقيقة ً

  .ًأيضا اصطالحية

  ).عرفية خاصةوعرفية عامة، ورشعية، ولغوية، : (َّفتحصل لنا أن احلقيقة أربعة أقسام

رشعـــــي، ولغــــوي، : (ًفهــــذه ـقـــسمة احلقيقـــــة ونــــستفيد منهــــا أيـــــضا قــــسمة املجـــــاز وأنــــه أربعــــة أقـــــسام
  ).عريف خاصوعريف عام، و
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  )٣٦ (اخلــالصــــة

: واملجـــــــــاز هــــــــــو،)الكلمــــــــــة املـــــــــستعملة يف مـــــــــا وضــــــــــعت لـــــــــه: (قـــــــــة هـــــــــيفاحلقي؛ الكـــــــــالم حقيقـــــــــة وجمــــــــــاز

) رجـــــل(والوضــــع هــــو كطــــرح لفظــــة ، ) مــــع قرينــــة،الكلمــــة املــــستعملة يف غــــري مــــا وضــــعت لــــه لعالقـــــة(

  .ملعناه املعروف لكي نستطيع التعبري عنه

واملجــاز ). لغويــة، ورشعيــة، وعرفيــة عامـة، وعرفيــة خاصــة: (وتنقـسم احلقيقــة إىل أربعــة أقـسام

  ).لغوي، ورشعي، وعريف عام، وعريف خاص: (ًذلك أيضاك

  مترين

  .ارشح بكالم من عندك الفرق بني احلقيقة واملجاز: ١س

  .ارشح من عندك؟) املستعملة يف ما وضعت له(ما معنى قولنا يف حد احلقيقة : ٢س

  . ارشح ذلك من عندك؟)املستعملة يف غري ما وضعت له(ما معنى قولنا يف حد املجاز : ٣س

  .ما معنى لعالقة؟ بني ذلك: ٤س

  .بني ذلك يف مثال ؟ما معنى قرينة: ٥س
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ُِّكتيب اثنتنيهذا الوللمجاز عالمات هبا يعرف ويتميز من احلقيقة نذكر منها يف  َ:  

 ًاجمــــــازالتـــــي تـــــستخدم  أي املجـــــاز بمعنـــــى أنــــــك عنـــــدما تنفـــــي الكلمـــــة )صـــــحة نفيـــــه(: فـــــاألوىل هـــــي

ًدقا وكالمك صحيحاتكون صا   فال يصح نفيها؛التي تستخدم حقيقة؛ بخالف الكلمة وهذا  ،ً

لـــيس : (أي يــشبهه يف الــشجاعة صــح لــك نفــي ذلــك فتقــول) زيــد أســد: (فــإذا ســمعت مــن يقــول
  . بمعنى ليس بذلك احليوان) بأسد

 اشـتد بــه أي قـد) زيـد ميـت مـن اجلـوع(أي بليـد كـاحلامر، ويف نحـو ) زيـد محـار(وهكـذا احلكـم يف نحـو

زيـد (فيـصح أن تقـولوصـادق صحيح كذلك نفيه و ،اجلوع فصار كامليت، فهذا كالم صحيح وصادق

  .أي مل يفارق احلياة) زيد ليس بميت من اجلوع(أي ليس بحيوان ناهق، و) ليس بحامر

) عــــدم تبـــادر املعنــــى املجــــازي للفهــــم(: والعالمـــة الثانيــــة التــــي يعـــرف هبــــا املجــــاز مــــن احلقيقـــة هــــي

   احلقيقي فإنه يتبادر للفهم؛بخالف

فهم املخاطب وتبادر إليه املعنى احلقيقي أي احليوان وال يتبادر ) ًمحارا(أو ) ًرأيت أسدا: (فإذا قلت

ًمحـارا يقـرأ يف (أو ) ًرأيت أسـدا يرمـي: (إليه املعنى املجازي وال يفهمه إال بقرينة وعالمة وذلك كقولك

قــــــــــرائن ) ّدرســـــــــت( و)كلمـــــــــت( و)يقـــــــــرأ( و)يرمـــــــــي( فـــــــــــ؛ً)اراّدرســـــــــت محـــــــــ(أو ) ًكلمـــــــــت أســـــــــدا(أو ) املـــــــــسجد

  .وعالمات لو أزلناها مل يفهم إال املعنى احلقيقي ألن املعنى احلقيقي هو املتبادر للفهم

   تطبيق

ًيريـد رجـال طـويال) شـاهدت نخلـة: (لـو قـال شـخص  فإنـه إذا مل يكـن هنـاك قرينـة عـىل أنـه يريـد ؛ً
ًرجال طويال فـسيحكم الـسامعون بأنـه : إين مل أقـصد ذلـك فـسيقولون:  فـإذا قـال؛ أراد نخلـة حقيقيـةً

ِإنـه مل حيــسن الكـالم  َيغوُ اســتخدامه املجــاز مـن دون قرينــة، فكــان ب ، وذلـكَّ ألنــه لـبس علــيهم؛ِّلطونــهُ
  .أو ما أشبه ذلك) تصيل(أو ) شاهدت نخلة تقود سيارة: (عليه أن يقول
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وأن املجـــــــاز ال يتبـــــــادر للفهـــــــم بـــــــل ال يفهـــــــم إال للفهـــــــم بعــــــد أن ذكرنـــــــا أن احلقيقـــــــة هـــــــي التـــــــي تتبـــــــادر 

  :تلك القرينة قسامن: بقرينة وعالمة تدل عليه فنقول

وكـذلك مـا تقــدم يف ) تقـود سـيارة(و) تـصيل(اللفظيـة مثـل مـا قـدمنا يف مثـال النخلـة مــن : األول

يف ) َّدرســــــــــــت(وكـــــــــــذلك ) يلقـــــــــــي خطبــــــــــــة  اجلمعـــــــــــة( و )كلمـــــــــــت(و ) يرمـــــــــــي: (مثـــــــــــال األســـــــــــد مـــــــــــن قولنــــــــــــا

ًدرست محارا(   . من القرائن اللفظيةوغري ذلك) ًرأيت محارا يقرأ(يف ) يقرأ(و) َّ

فـــإن احلالـــة ) قتلــت مائـــة أســد(القرينــة املعنويـــة كقولــك وأنـــت راجـــع مــن املعركـــة : والقــسم الثـــاين

ك تريــــــد املجــــــاز أعنــــــي مائــــــة رجــــــل ًالتـــــي أنــــــت عليهــــــا وهــــــي كونــــــك راجعـــــا مــــــن املعركــــــة قرينــــــة عــــــىل أنـــــ

تريــد يف مكـره، فإنـه ملــا  كـان املخاطــب ) عمـرو بــن العـاص  ثعلـب: (شـجاع كاألسـد، وكــذلك قولـك

  .ًاسم رجل فسيكون واضحا لديه أن املراد املجاز) عمرو بن العاص(يعرف أن 

  )فائدة جليلة(

  .ذلك من كثريالقرآن يف اعلم أن من القرائن املعنوية القرينة العقلية و

ِبل يداه مبسوطتان﴿: فمن ذلك قوله تعاىل َ ََ ُْ َْ ُ َ د﴿ ]٦٤: املائدة [﴾َ ٍوالسامء بنيناها بأ ْ ْ ََ ِ َ َ َ َ َ  ]٤٧: الذاريات [﴾ََّ

ِيا حرستا عىل ما فرطت يف جنب ا﴿ َّ َ َ َِ ْ ِ ُ َْ ََّ َ َ َ َ   ]٥٦: الزمر [﴾ْ

ىل ذلــــك قرينــــة وعــــ، فاليـــدان واأليــــدي واجلنــــب كــــل ذلــــك لـــيس عــــىل حقيقتــــه وإنــــام هــــو مـــن املجــــاز

ًعقليـــــــة وهــــــــي حْكـــــــم العقــــــــل القــــــــاطع، بأنـــــــه ال يمكــــــــن للخـــــــالق املبــــــــدع، أن يــــــــشبه خملوقـــــــا ذا بدايــــــــة وحــــــــد  ِ ُ ُ
؛  فيحتــــــــاج إىل خــــــــالق أوجــــــــده؛ً فيــــــــصري خملوقـــــــا مثلــــــــه؛ ألنــــــــه لــــــــو أشــــــــبهه لكـــــــان قــــــــد أخــــــــذ صــــــــفته؛منقطـــــــع

ُفتعـــاىل ا﴿؛ فيــؤدي ذلـــك إىل الـــتحكم أو التسلـــسل، ومـــا أدى إلــيهام فهـــو باطـــل َّ ََ َ َ عـــام يـــْرشكون َ ُ ِ ُ َّ َ *

ْرشكون ما ال َخيلق شيئا وهم ُخيلقون َأ ُ َ ُ َْ ْْ َُ َ ْ ًُ َ ُُ َ ِ   .]١٩١، ١٩٠:األعراف[﴾َ

  .وذلك معروف يف أصول الدين

ِواخفض هلام جناح الذل من الرْمحَة﴿ :ًومن ذلك أيضا قوله تعاىل ِ َِّ َ َ َ َِّ ُّ ََ َ ُ ْ   .]٢٤: اإلرساء [﴾ْ
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َّ وعالقة؛ فأما القرينة فقد فصلناها، وأما العالقة عرفنا أنه ال بد يف املجاز من قرينةفد   : فنقولَ

ًاعلـــــــــم أنـــــــــه ال يــــــــــصح أن تـــــــــستخدم الكلمـــــــــة جمــــــــــازا إال إذا كـــــــــان هنـــــــــاك مناســــــــــبة وعالقـــــــــة بـــــــــني املعنــــــــــى 
هـذه (ول خلـشبة وال أن تق) هذا أسد (:جباناحلقيقي واملعنى املجازي، فال يصح أن تقول لرجل 

  .ألنه ال مناسبة بني األسد واحلامر وبني اخلشبة) هذه محار(أو ) أسد

فاملناســــبة حاصــــلة وظـــاهرة يف مــــن قــــام ) عــــيل بــــن أيب طالـــب أســــد اهللا الغالـــب: (وأمـــا نحــــو قولـــك
  .بن فيها األنامجي بنفسه يف مواطن ضحىعىل سيفه عمود اإلسالم، ومن 

  :والعالقات كثرية نذكر بعضها

  .؛ أطلق عليه اسم األسد ملشاهبته له يف الشجاعةللرجل الشجاع) أسد( كـ)املشاهبة(ها فمن

 :كقولــــــه ســــــبحانه وتعـــــــاىلًوشــــــامال للمجـــــــازي  ًكــــــون املعنـــــــى احلقيقــــــي عامــــــا: أي) العمــــــوم(ومنهــــــا 
ــــصالة و﴿ ــــذين يقيمــــون ال ــــوا ال ــــذين آمن ــيُكم ا ورســــوله وال ــ َإنــــام ول َّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُّ ََ ََّ َ َّ َّ ُُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ــاة وهــــم ِ ــــون الزكــ ْيؤت ُ َ َُ َُ َّ َْ

َراكعون ُ ِ   .- عليه السالم-؛ فإنام املراد عيل ]٥٥: املائدة[ ﴾َ

:  أي)رعـت املاشـية املطــر(:  نحـوسـببية املعنـى احلقيقـي للمعنـى املجـازي: أي )الـسببية(ومنهـا 
  .ًالنبات؛ فإن املطر ملا كان سببا يف حصول النبات سمي النبات باسمه

ًكون املعنى احلقيقي مسببا عن املجازي؛ : أي) َّاملسببية(ومنها  فالن يـشرتي املـوت : (كقولكَّ
   :، وكقول الشاعرًإذا كان يشرتي شيئا يتسبب يف موته) بيده

ــيل ــل عق ــى ض ــم حت ــت اإلث ـالعقول   رشب   كـــذاك اإلثـــم يـــذهب بــ

ًسمى اخلمر إثام لكون اإلثم مسببا عنه     َّ ً.  

: أي) ّال يفـــــــض اهللا فــــــــاك: (احلقيقـــــــي ظرفــــــــا للمجـــــــازي نحــــــــوأي كـــــــون املعنــــــــى ) املظروفيــــــــة(ومنهـــــــا 

فاملـــــــــــــرشوب املـــــــــــــاء ال ) رشبـــــــــــــت القـــــــــــــارورة(و أســــــــــــنانك؛ فـــــــــــــسميت األســـــــــــــنان باســـــــــــــم حملهـــــــــــــا وهــــــــــــو الفـــــــــــــم، 

  .، وإنام سميت املاء باسم حملهالقارورة
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وكـــــذلك ) هـــــذا حــــاتم (:كقولـــــك للبخيــــلكــــون أحـــــد املعنيــــني ضـــــدا لآلخــــر : أي) الـــــضدية (ومنهــــا
  .)أبيض(ـد بتسمية شخص أسو

  ).ًأكلت ألفا: ( كقولككون أحد املعنيني بدال عن اآلخر: أي) البدلية(ومنها 

  )٣٧ (اخلــالصــــة

  :ونعرف املجاز من احلقيقة بعالمات

  .)بَعدم تبادره إىل فهم املخاط(ومنها ، )صحة نفيه(منها 

  .وال بد يف كل جماز من قرينة وعالقة

وإمـــا معنويــة، ومــن املعنويـــة العقليــة كقولـــه ) رأيــت نخلـــة تــصيل( فأمــا القرينــة فهـــي إمــا لفظيـــة كـــ
ِّواخفض هلام جناح الذل﴿: تعاىل ُّ ََ َ ََ َ ُ ْ ِ ْ﴾.  

  :، وهي أنواع كثرية)املناسبة التي تكون بني املعنى احلقيقي واملجازي: (وأما العالقة فهي

  .بدلية، والضدية، والاملظروفيةوواملسببية، العموم، والسببية، وفمنها املشاهبة، 

  مترين

  .مثل من القرآن الكريم بثالثة أمثلة جمازية وبثالثة من كالمنا: ١س
  .؟)زيد ثعلب( :ما معنى لعالقة وضح ذلك يف قولك: ٢س
  :عني ما هي العالقة يف كل مما ييل: ٣س
  ).ًنارا زيد أكل) (أكلت صحن الرمان) ( فالن دم أبيهأكل) (قلب زيد حجر(

 

ً حقيقـــة ولغــــريه جمـــازا، وتقـــدم أيـــضا أن النهــــي للتحـــريم حقيقـــة ولغــــريه لإلجيـــابا أن األمــــر قـــد تقـــدم لنـــ ً
فمـن الـرضوري ؛ ًجمازا؛ فاربط ما هنا بام هنالك فتعرف معنى ما تقدم من قولنا هذا حقيقـة وهـذا جمـاز

ً فكلام يذكر باب جديد يكون مصغيا؛عىل القارئ أن يرابط بني معلوماته ًا لربطه بام قد  ملا فيه، ومستعدٌ
  .ًفقد يقرأ بابا فيحتاج فيه ملعلومات من باب آخر وربط ما مىض به؛ مىض

***  



 

 



 

٨٩  

 

نفــــــي يـــــدل عـــــىل ) مـــــا قـــــام النـــــاس إال زيـــــد (:الكـــــالم الواحـــــد قـــــد يـــــدل عـــــىل أكثـــــر مـــــن معنـــــى فقولـــــك

ً ، ونفهـــــم منـــــه أيـــــضا أن زيـــــدا قـــــاممـــــن النـــــاس  زيـــــدغـــــريالقيـــــام عـــــن  يـــــع مجفيـــــت القيـــــام عـــــن فإنـــــك قـــــد ن؛ ً

  .ًواستثنيت منهم زيدا وأثبت له القيامالناس 

ًاقــــرأ كتابـــــا مفيــــدا: (وقولــــك كتـــــاب ً ويفهــــم منـــــه أيــــضا عـــــدم قــــراءة ،فيـــــدميـــــدل عــــىل قـــــراءة كتــــاب ) ً

  .فيدمغري 

ِثم أمتـوا الـصيام إىل الليـل﴿: وكذلك قوله عز مـن قائـل ْ َ َِّّ َُ ِ َ ُّ َِّ  وجـوب  يـدل عـىل فإنـه]١٨٧: البقـرة [﴾َ

  .يف الليلوجوبه ًونفهم منه أيضا عدم إىل وقت الليل إمتام الصيام 

 مـــن املعـــاين نوعـــان نـــوع اللفـــظمـــا تعرضـــنا لـــه مـــن األمثلـــة نريـــد أن نعـــرف أن مـــا يـــدل عليـــه  فبعــد

ًيسمى منطوقا، ونوع يسمى مفهوما ً.  

  ).احلال املستفادة من اللفظ ليشء مذكور: (فاملنطوق هو

  ).تفادة من اللفظ ليشء غري مذكوراحلال املس: (واملفهوم هو

  .األحكام الرشعية وكذا غريها مما ستعرفه يف املبسوطات: هو) احلال(فمعنى 

  .التي يدل عليها اللفظ: هي) املستفادة من اللفظ(و 

أنـــــــــك جئـــــــــت هبــــــــذه احلـــــــــال لـــــــــيشء مـــــــــذكور : هــــــــو) لـــــــــيشء مـــــــــذكور (:ومعنــــــــى قولنـــــــــا يف حـــــــــد املنطــــــــوق

  .ومنطوق به

أنــــك جئـــــت بحــــال لـــــيشء : فمعنــــاه عكــــسه، فهـــــو) لـــــيشء غــــري مـــــذكور(فهــــوم وأمــــا قولنــــا يف حـــــد امل

  .إن شاء اهللا تعاىلمن األمثلة غري مذكور كام ستعرف ذلك مما يأيت 

   .ثم بعد معرفتك حلد املنطوق وحد املفهوم نأيت للتطبيق



 

 ٩٠ 

 

 

  تطبيق

  )يف الغنم السائمة زكاة(

  ؛له معنيان منطوق ومفهوم

 من الغنم، فالزكاة حال ليشء مـذكور ًزكاة يف ما كانت سائمةال: فمعناه املنطوق واضح، وهو

  .ًمنطوقاالزكاة وهو الغنم السائمة فلذا كانت 

لـــــيشء غـــــري مــــــذكور ، فعـــــدم الزكـــــاة حـــــال عـــــدم الزكـــــاة يف الغـــــنم غـــــري الـــــسائمة: ومعنـــــاه املفهـــــوم هـــــو

  .ًمفهوماعدم الزكاة فلهذا كان وهو الغنم غري السائمة؛ 

  ؟ مع أنه مل تذكر الغنم غري السائمة املفهوما كيف فهمنا هذيلفإن ق

  زيـــــادة كلمـــــة زكــــاة مل يكـــــن هنـــــاك فائــــدة يف الـــــسائمة الــــسائمة وغـــــري الغـــــنمفــــاجلواب أنـــــه لــــو كـــــان يف
عرفنــــا أنــــه ؛ فلــــام ذكــــرت )الــــسائمة(ذكر تــــمــــن دون أن ) يف الغــــنم زكــــاة( أن يقــــال ىولكفــــ) الــــسائمة(

  .م الزكاة يف غري السائمةإنام قيل السائمة ألجل هذا املفهوم وهو عد

ًمنطوقــا وهـو الزكـاة يف سـائمة الغــنم، : معنيـني) يف الغــنم الـسائمة زكـاة: (فاسـتفدنا كـام تـرى مـن
  .ًومفهوما وهو عدم الزكاة يف غري السائمة من الغنم

  : ونحو

   )ٌ شاةًيف أربعني شاة(

  .منطوقه واضح، ومفهومه عدم الشاة يف أقل من أربعني

  .مثلة يف أول الباب هي هكذا هلا معنيان منطوق ومفهوموما ذكرنا من األ

 

  :واعلم أن املفهوم قسامن مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة

ًمــــــــــا كــــــــــان خمالفــــــــــا : (، ومفهــــــــــوم املخالفــــــــــة هـــــــــو)ًمـــــــــا كــــــــــان موافقــــــــــا للمنطـــــــــوق: (فمفهـــــــــوم املوافقــــــــــة هــــــــــو

  ).للمنطوق



 

 



 

٩١  

  .نأيت للتمثيل للنوعني ليظهر الفرق

ٍّفال تقل هلام أف﴿: وافقة مثل قوله تعاىل فمفهوم امل ُ َ ُ َ ْ ُ َ ٍّأف( فإن منطوقه حتريم قول  ]٢٣: اإلرساء [﴾ََ كام ) ُ

هو واضح، وأما مفهومه فهو حتريم الرضب والقتل والكالم عليهام بام يؤذهيام وغري ذلك، فانظر فإنه قد 

  . موافقة، فلهذا سمي هذا النوع مفهومفكالمها حتريماتفق املفهوم واملنطوق 

، ومثــــــــــل أن يناولــــــــــك البــــــــــاب ويف التطبيــــــــــقوأمــــــــــا مفهــــــــــوم املخالفــــــــــة فهــــــــــو كاألمثلــــــــــة املتقدمــــــــــة يف أول 

 ومفهومـــــه للمخلـــــصفـــــإن منطوقـــــه إعطاؤهــــا ) املخلــــصأعطهـــــا الطالـــــب : (شــــخص هديـــــة ثـــــم يقــــول

اإلعطــــــــــــاء، هـــــــــــو  املنطــــــــــــوق هنـــــــــــا مل يتوافــــــــــــق املنطـــــــــــوق واملفهــــــــــــوم؛ فـــــــــــإن، فاملخلــــــــــــصعـــــــــــدم إعطاؤهــــــــــــا لغـــــــــــري 

  . مل يتوافقا بل ختالفا سمي هذا النوع مفهوم خمالفةَّ عدم اإلعطاء، فلاماملفهومو

 

  :فإذا ظهر لك الفرق بني مفهوم املوافقة وبني مفهوم املخالفة فاعلم أن مفهوم املخالفة أنواع

الغـــــنم  يف منطوقـــــه الزكـــــاة) يف الغـــــنم الـــــسائمة زكــــاة: (مفهــــوم الـــــصفة وذلـــــك كـــــام تقــــدم مـــــن: األول
ِّالطالـــــب املخلــــص لربـــــه، يزيـــــده : (وكقولـــــك الــــسائمة، غـــــريالغـــــنم الــــسائمة، ومفهومـــــه عـــــدم الزكــــاة يف 

  ).ِّبصرية يف لبه

ــــل أن ﴿: مفهـــوم الــــرشط كقولـــه تعـــاىل: الثـــاين ْفمــــن مل َجيــــد فــــصيام شــــهرين متتــــابعني مــــن قب َ َ ََ ِِ َْ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ُ َ ُ َِ َ َ َْ ِ ِ ْ
َّيتامســا َ َ ــة[ ﴾َ ن مل جيـد الرقبــة، ومفهومـه عــدم صــيامهام ملــلـصيام شــهرين متتـابعني  منطوقــه ا]٤: املجادل

  .ن وجد الرقبةمل

ِثــم أمتــوا الــصيام إىل الليــل﴿: مفهــوم الغايــة كـام تقــدم مــن قولــه تعـاىل: والثالـث ْ َ َِّّ َُ ِ َ ُّ َِّ ــرة[﴾َ   ]١٨٧: البق
فقوا علـيهن ح﴿ :وكقوله جل جالله  َوإن كـن أوالت َمحْـل فـأ َّ ْ َّ َِ َ ُ َ َْ ِ ِْ َ ٍُ َ ُ َّتـى يـضعن َمحْلهـنِ ُ َ ْ ََ َ  ]٦: الطـالق [﴾َّ

  .وقت يضعن احلمل احلمل ومفهومه عدم إجياب اإلنفاق وقتمنطوقه إجياب اإلنفاق عليهن 

َّفاجلـــدوا كـــل ﴿: قولـــه ســـبحانه وك )ٌ شــاةًيف أربعـــني شـــاة(: يفمفهـــوم العـــدد كــام تقـــدم : والرابــع َُ ُ ِ ْ
ٍواحد منهام مائة جلدة ِ ِ ٍ َِ ْ ََ ُ ََ َ ًفاجلدوهم ثامنني جلدة﴿:  وكقوله تعاىل ]٢: النور [﴾ْ َ َ ُْ َ ََ ِْ َ ْ ُ   ]٤: النور [﴾ِ



 

 ٩٢ 

 

 

ًمـا كــان حـاال ملـذكور كــأربعني يف وهـو ، األول منطـوق: يـدل عـىل معنيــنيفكـل مـن هـذه األمثلــة 

  .املثال األول

ًحـــــاال لغـــــري مـــــذكور كتـــــسعة  واملعنــــى الثـــــاين الـــــذي تـــــدل عليـــــه هـــــذه األمثلـــــة مفهــــوم، وهـــــو مـــــا كـــــان 

  .يف املثال األول ونوثالثني فام د

َإنام وليُكم ا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ﴿: مفهوم احلرص كقوله تعاىل: اخلامس ََّ َ َّ َّ َُّ ُ َ َ َ ُ َ َّ ُّ َُ َ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ُ َ ِ

َويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون َُ َ ُ َِ َ ْ ُ َ َُ َّ ــدة [﴾ْ  منطوقــه حـرص الـويل يف  اهللا ورســوله والـذين آمنـوا الــذين  ]٥٥: املائ

 ال أيب بكــر اخللـقيقيمـون الــصالة ويؤتـون الزكــاة وهـم راكعــون، ومفهومـه عــدم واليـة غــريهم مـن ســائر 

  .وال عمر وال غريهم

 اســتفدنا احلــرص ل والــذي قبلــهاملثــا ،وهــذا)إنــام اإلنــسان النــاجح مــن هــو عبــد صــالح: (وكقولـك

  ).إنام(فيهام من 

فمنطوقـــه عــدم حـــب اهللا الطالـــب ) مراقبــاال حيـــب اهللا طالبــا إال مـــن كــان لـــه : (مثــال آخـــر للحــرص

  ).االستثناءو بالنفي(الذي ال يراقبه، ومفهومه حبه من كان مراقبا له، وهذا مثال للحرص 

   تطبيق

  : يقول سبحانه وتعاىل

ٍفتحرير رقبة مؤمنة﴿ ِ ٍَ ْ ُ َ َُ َْ َِ َ﴾  

ري منطوقـــــه حتريــــــر وإعتــــــاق رقبــــــة مؤمنـــــة، وفيــــــه مفهــــــوم خمالفــــــة وصــــــفة، وهـــــو عــــــدم حتريــــــر رقبــــــة غــــــ

ًمؤمنة؛ فبمفهوم الصفة هذا فهمنا حكام خمالفا للمنطوق ً.  

  .كان فيه مفهوم رشطل) فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة: (ولو قيل

  . مفهوم حرصفيهفإنه يكون ) إنام التحرير لرقبة مؤمنة: (ولو قيل



 

 



 

٩٣  

  )٣٨ ( اخلــالصــــة

  .مفهومو منطوق مدلول اللفظ

احلــال املــستفادة مـــن : (، واملفهــوم هــو)لفــظ لـــيشء مــذكوراحلــال املــستفادة مــن ال: (فــاملنطوق هــو

، )ًمـا كـان موافقـا للمنطــوق: (، وينقــسم املفهـوم إىل مفهـوم موافقـة، وهــو)اللفـظ لـيشء غـري مـذكور

، ومفهــــــــــوم املخالفــــــــــة ينقــــــــــسم إىل مفهــــــــــوم صـــــــــــفة )ًمــــــــــا كــــــــــان خمالفــــــــــا للمنطــــــــــوق: (ومفهــــــــــوم خمالفــــــــــة، وهــــــــــو

  .ورشط وغاية وعدد وحرص

  مترين

  .وع املفهوم يف األمثلة التي ذكرناها يف بداية الفصلعني ن: ١س

َّوإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حتى يضعن محلهن﴿: يف قوله تعاىل: ٢س ُ َ ْ َ َ َّ ْ َّ ََ َ ُ َ َ ْْ َ َ َ ْ ََّ ِْ ِ َِ ٍ ُ ُ  مفهومان قد ﴾ِ

َفمن مل جيد فصيام شهر﴿ : سبحانهذكرنا فيام تقدم أحدمها فاذكر اآلخر، وكذلك قوله ُ َْ َ َْ ِ َ َ َْ ِ َ ِين ْ ْ

ِمتتابعني ْ َُ ِ َ   .فيه مفهومان ذكرنا أحدمها فاذكر اآلخر ﴾َ

مثل ملفهوم املوافقة بمثالني وللمخالفة بمثال لكل قسم من أقسامه، وإذا كان من القرآن : ٣س

  .أو السنة فهو أفضل

ًعلل ملاذا كان حترير رقبة مؤمنة منطوقا؟ وملاذا كان عدم حترير رقبة غري مؤمنة مفهوما؟ : ٤س ً  



 

 ٩٤ 

 

 

 

بعـد معرفتنــا ملفهــوم املخالفـة فلنعــرف أنــه ال يعمـل بــه إال بــرشط أن ال يكـون لــذكر أحــد اخلمــسة 

  .املتقدمة فائدة غري إرادة ختصيص املذكور بالذكر

  ).  الصفة، والرشط، والغاية، والعدد، واحلرص: (واخلمسة املتقدمة هي

  . باملفهومعملد هؤالء اخلمسة غري التخصيص فال يفإذا كان هناك سبب آخر لذكر أح

) هــل يف ســائمة الغــنم زكــاة: (بــي صــىل اهللا عليــه وآلـه وســلم فيــسألهنَوذلـك كــأن يــأيت ســائل إىل ال
  ).يف الغنم السائمة زكاة: (ًفيجيب عليه النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم قائال

 غــــــــري ختصيــــــــصها بالـــــــذكر، وتلــــــــك الفائــــــــدة فهنـــــــا ال نعمــــــــل بــــــــاملفهوم ألن لـــــــذكر قولــــــــه الــــــــسائمة فائـــــــدة
  .والسبب لذكرها هي مطابقة سؤال السائل

يف الغــــــنم الــــــسائمة : (دما يمــــــر النبـــــي صــــــىل اهللا عليــــــه وآلـــــه وســــــلم بغــــــنم ســـــائمة فيقــــــولنــــــوكـــــذلك ع
غري التخصيص، وتلـك ) السائمة (:ًنعمل باملفهوم أيضا حلصول فائدة وسبب لقوله فهنا ال) زكاة

  . احلادثة احلاصلة، وهي مروره بغنم كذلك أي سائمةالفائدة هي مطابقة

  .ٍفحينئذ ال يعمل باملفهوم هنا

  .وغري ذلك من األسباب التي ال نعمل باملفهوم إال برشط انتفائها وعدم وجودها

  )٣٩ (اخلــالصــــة

 اخلمـــــــــسة ألجـــــــــل إخـــــــــراج غـــــــــري  هـــــــــذهوال يعمــــــــل بمفهـــــــــوم املخالفـــــــــة إال بـــــــــرشط أن يكـــــــــون ذكـــــــــر أحـــــــــد
  . حال املذكوراملذكور من

  مترين

  ما هو رشط العمل بمفهوم املخالفة، ارشح معنى ذلك؟: ١س
  ًمعموال به؟ املخالفة فهوم ممثل بمثال ال يكون فيه : ٣س
  :أخرج ما يف هذه اآليات من مفهوم خمالفة مع تعيني نوعه وتبيني املنطوق: ٤س



 

 



 

٩٥  

َوال﴿ ُتقربوا َ َ ْ َمال َ ِاليتيم َ ِْ َّإال َ ِبالتي ِ َّ َهي ِ ُحسنَأ ِ َّحتى َْ َيبلغ َ ُ ْ ُأشده َ َّ ُ ُوأوفوا َ ْ ِبالعهد ََ ْ َ ْ َّإن ِ َالعهد ِ ْ َ َكان ْ َ 
ًمسئوال ُ ْ   ]٣٤: اإلرساء [﴾َ

َوال﴿ ِمتش َ ْ ِاألرض ِيف َ ْ َ ًمرحا ْ َ َإنك َ َّ ْلن ِ َخترق َ ِ ْ َاألرض َ ْ َ ْولن ْ َتبلغ ََ ُ ْ َاجلبال َ َ ِ ًطوال ْ   ]٣٧: اإلرساء[﴾ُ

َوإذا﴿ ِ ْحللتم َ ُ ْ َ ُفاصطادوا َ َْ   ]٢: املائدة [﴾َ

ُوكلوا﴿ ُ ُوارشبوا َ َ ْ َّحتى َ َيتبني َ ََّ َ ُلُكم َ ُاخليط َ ْ َ يض ْ ُاأل َ ْ َ َمن ْ ِاخليط ِ ْ َ ِاألسود ْ َ ْ َ َمن ْ ِالفجر ِ ْ َ ] ١٨٧: البقرة [﴾ْ

***  



 

 ٩٦ 

 

 

 

، وفيـــه ةواضــحداللتـــه  اهللا تعـــاىل ورســوله صــىل اهللا عليـــه وآلــه وســـلم فيــه مــا مــا جـــاء مــناعلــم أن 

ً أوال ثــــم تبيينـــــه املــــدلولتفـــــصيل  فإنـــــه قــــد يكــــون يف إخفــــاء ؛يحتــــاج إىل بيــــانتــــه غــــري واضـــــحة؛ فداللمــــا 

  .ًثانيا مصلحة وحكمةوإيضاحه 
  .املبني يسمى ب)ما داللته واضحة(و ،املجمل يسمى ب)ما داللته غري واضحة(ـف

  : فنقوللمجمل واملبنيل للتمثيلِعرفت هذا  فلنأت أن  فبعد

ِّقد مثل للمجمل بق َأقيموا الصالة﴿: وله تعاىلُ َ َّ ُ ِ ، فإنه يدل عىل وجوب الصالة يف ]٢٠:املزمل [﴾َ

  .اجلملة دون التفصيل

ًومثـــل لـــه أيــــضا بقولـــه ســــبحانه ِّ ــــن﴿: ُ ــــك َمل ــا دون ذل ــــه ويغفــــر مــ ْإن ا ال يغفــــر أن يــــْرشك ب ُ َ َ ُ َ َِّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ُ ُِ َ َ َ َ َ ِ 

ُيشاء َ   ] ١١٦ و  ٤٨ :النساء[﴾َ

ًعـىل التعيـني؛ ألنـه أخـرج بعــضا ه ال نفهـم املـراد منـحانه لـه املغفـرة جممـل وذلـك ألن مـن يـشاء سـب

ًجمهــوال مل يتعـــني يف حــال إخراجـــه لــه فكـــان علينــا جممـــال  :، وتكــون هـــذه املــشيئة مبينـــة بقولــه ســـبحانهً

ْإن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنـه نَكفـر عـنُكم سـيئاتُكم﴿ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َِّ ُ ْ َ َ ُْ ْ ِّْ َ ُْ ُ َ َْ َ  م يـشاء سـبحانه هلـنالـذيف، ]٣١:النـساء [﴾ِ

املغفـــــرة هـــــم أصــــــحاب الـــــصغائر، ألن األدلــــــة قـــــد دلــــــت عـــــىل أن الكبـــــائر ال تغفــــــر مـــــع فقــــــد التوبـــــة، فلــــــو 

أحلقنـــــــا هبـــــــا الــــــــصغائر تعـــــــرت اآليـــــــة عــــــــن الفائـــــــدة وحلقــــــــت بالكـــــــذب، وذلـــــــك ال جيــــــــوز عـــــــىل اهللا ســــــــبحانه 

  . أصول الدينيفوتعاىل عىل ما ذلك مقرر 

ــصار﴿:  رب العـزةول قــَّنيَبـُاملومـن أمثلـة  ُال تدركــه األ َ ُْ َ ْ َُ ِ ْ ــام [﴾ُ َلــيس ﴿: قولـه جـل جاللـه و]١٠٣: األنع ْ
ٌكمثله يشء ْ َ ِ ِِ ْ ًوقَىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا﴿:  وقوله تعاىل]١١: الشورى [﴾َ َ ُ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َِ ِ ِِ َِ ْ َِ َّ َّ َ : اإلرساء [﴾ُّ

ِووصينا اإل﴿:  وقوله عز من قائل]٢٣ ْ َ ْ َّ َ ًنسان بوالديه حسناَ ْ َُ ْ َِ َِ ِْ َوال ﴿:  وقوله تقدست أسامؤه]٨: العنكبوت [﴾َ َ
ًيغتب بعضُكم بعضا ُْ ْ ْ ََ َْ َ ِوال تنابزوا باأللقـاب﴿:  وقوله عز وجـل]١٢: احلجرات [﴾ْ َ ْ َ ِْ َُ َ َ َ  وقولـه ]١١: احلجـرات[﴾َ

ًوال يظلم ربك أحدا﴿: سبحانه وتعاىل َ َ ََ َ ُّ َ ُ ِ ْ    .]٤٩: الكهف [﴾َ



 

 



 

٩٧  

الــــــضارب : ثالثــــــة أنـــــا شــــــفيع هلــــــم يـــــوم القيامــــــة: (عــــــن النبـــــي صــــــىل اهللا عليــــــه وآلـــــه وســــــلمومـــــا روي 

  .)بسيفه أمام ذريتي، والقايض هلم حوائجهم عندما اضطروا إليه، واملحب هلم بقلبه ولسانه

ّال تعلمــــــوا أهــــــل بيتـــــــي فهــــــم أعلــــــم مـــــــنكم، وال ( :ومــــــا روي عنــــــه صــــــىل اهللا عليـــــــه وآلــــــه وســــــلم مـــــــن قولــــــه 

احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا : ( ومن قوله ،)تهلكوا، وال تتولوا غريهم فتضلواتقرصوا عنهم ف

  .َّوغري ذلك من األدلة املبينة، )وأبومها خري منهام

قـم : ( قـال لـشخص- ً وكـان عـامال ملعاويـة - أن املغـرية  : رويوقريب من اإلمجال الذي نحن فيه مـا

وهو يريد ) مريكم هذا أمرين أن ألعن عليا فالعنوه لعنه اهللاإن أ: (فقام ذلك الشخص فقال) ًفالعن عليا

  .املغرية ) لعنه اهللا(و) العنوه: (بقوله

  تطبيق

ـتم ﴿: جل شأنه  ربناقولي عام إال ما يتىل عليُكم غري حميل الـصيد وأ ْأحلت لُكم هبيمة األ ْ َ َ ُْ ْ ْ َْ َُ ْ َّ ْ ُ َِ ِِّ َ َِ ُ َ ْ َ ُ َ ََّ َّْ ِْ ِ َ ِ َ
ٌحرم ُ  ]١: املائدة [﴾ُ

ْإال ما يتىل عليُكم﴿: ن مراده تعاىل من قولهفإن كا َْ َُ َ َ ْ َّ  إال ما يتىل عليكم يف املستقبل فستكون ﴾ِ

ًلكون التالوة مل تأت؛ إذا فهبيمة األنعام التي أحلت جمملة  عرف حالهلـا إال بعـد معرفـة مـا يـتىل ُيال ِ

ً فــــاحلالل ســـــيكون جممـــــال ملتبــــسا؛ فأمــــا قبـــــل ذلـــــكمــــن حرامهـــــا  ألن تكـــــون ممـــــا  فكـــــل واحـــــدة تــــصلح؛ً

  .مما أحلتًيتىل فتكون حراما، أو من غريه فتكون 

 

  :واعلم أنه قد اختلف يف مسائل هل هي من املجمل أو من املبني نذكر بعضها فنقول

مــل إنــه مبــني غــري جم:  وهــو األصــح-  فقيــل إنــه جممـل وقيــلمنهـا مــا علــق التحليــل والتحــريم باألعيــان

ُحرمت عليُكم اَمليتة﴿: فإنه يفهم من قوله تعاىل؛ ألنه واضح الداللة ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ   .  حتريم األكل]٣: املائدة [﴾ْ

عام﴿: ومن قوله جل وعال ِأحلت لُكم هبيمة األ َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ   .  حتليل األكل]١: املائدة [﴾}ُ



 

 ٩٨ 

 

 

 لـدليل خـاص يـدل عـىل خـالف سـيفهم منـه مـا يتناسـب معـه يف العـرف إالعلق باألعيـان ما  َّفإن
، فبعض األعيان يفهم أكلها مثـل مـا قـدمنا، وبعـضها رشهبـا كـام سـيأيت يف مثـال اخلمـر، ذلك العرف

  .هكذا...وبعضها لبسها كام سيأيت يف مثال الذهب واحلرير، و

  ).ال صالة إال بوضوء: (نحومن املسائل املختلف فيها و

، الداللـــــة؛ فهـــــذان ونحومهــــا ال إمجـــــال فــــيهام لوضـــــوح )رفــــع عـــــن أمتــــي اخلطـــــأ والنــــسيان: (ومنهــــا نحـــــو

  . جممل غري صحيحاقول بعضهم إن مثل هذوذلك واضح كام ترى؛ ف

  تطبيق

أن الـصحابة حــني ســمعوا مناديــه صــىل اهللا عليــه وآلــه وســلم أنــه قــد حــرم اخلمــر مل يــشكوا : روي

  . عنده فأهراقهأن املراد حتريم رشهبا ومل ينتظروا البيان ولذا عمد كل منهم إىل ما

أنــــــه خــــــرج رســــــول اهللا صـــــــىل اهللا عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ويف إحـــــــدى يديــــــه ذهــــــب ويف األخـــــــرى : وروي

  ).هذان حرامان عىل ذكور أمتي حل إلناثها: (حرير فقال

فــال شـــك أن مــن ســـمع هــذا ســـيفهم أن معنــاه حتـــريم لــبس الـــذهب واحلريــر عـــىل الــذكور وحتليـــل 

 أو غـــريالنظــر إلــيهام  وأ متلكهـــام هــل املــراد لبــسهام أو ًا عنـــدهولــن يكـــون األمــر ملتبــسنــاث، لبــسهام لإل

  . املقصودَّني له معنى هذا الكالم، وال حيتاج للبحث عن معناهَبُلن ينتظر السامع حتى يفذلك، 

  .وأما املخالف القائل إن هذا من املجمل فسينتظر البيان، ومذهبه كام ترى ظاهر البطالن



 

 



 

٩٩  

 

عرفنا املجمل وعرفنا أنه ال بد من بيانه لنا، ومـا نريـد أن نقولـه اآلن هـو أن هـذا البيـان ال جيـوز 

جيب عىل بعض املسلمني أن : (ًأن يتأخر عن وقت احلاجة فمثال لو قال صىل اهللا عليه وآله وسلم

ووقتهـا يف هـذا ، فإنه ال جيوز تأخري بيان من هو ذلك البعض عن وقت حاجتـه) يصوموا رمضان

عـرف مـن هـو الـذي قـد ُ ليذلـكل يـ، فال بـد مـن البيـان قبٍقبيل دخول أول هنار من رمضاناملثال هو 

م، وذلـك ال جيـوز مـن احلكـيم َلـْعُ، وإال لكان ذلك تكليفا بـام ال ي فيصوم ويمتثلوجب عليه الصيام

  . وتعاىلسبحانه

  )٤٠( اخلــالصــــة
  ).ما داللته واضحة: (، واملبني بخالفه فهو)حةما داللته غري واض: (املجمل هو

ُحرمــت علــيُكم اَمليتــة﴿: ولـيس مـن املجمــل نحـو ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ عــام﴿ و﴾ْ ِأحلــت لُكــم هبيمــة األ َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ لداللــة  ﴾ُ

  .العرف عىل املقصود

 ذلـــكة ألن داللـــ) رفـــع عــن أمتـــي اخلطـــأ والنــسيان (:، وال نحـــو)ال صـــالة إال بوضــوء (:وال نحــو

  .واضحة

  .مَلْعُلزم التكليف بام ال يوإال عن وقت احلاجة املجمل وال جيوز تأخري بيان 

  مترين 

ُحرمت عليُكم اَمليتة﴿ ما هو الذي نحو: ١س ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ ْ﴾.  

  .هذكرناقد مثل للمجمل بمثال، وللمبني بمثالني من غري ما : ٢س

  .ارشح من عندك معنى تأخري البيان عن وقت احلاجة ومثل لذلك: ٣س

***  



 

 ١٠٠ 

 

 

 

 قـــد ًأحكامـــا تتوافــق مــع احلكمـــة؛ ولكــن احلكمـــة املــرشوع احلكــم مـــن أجلهــا رشع اهللا ســبحانه وتعــاىل 

 يف رشع  يكونفإنه قد،  واألحوالختالف وتغري األزمانال تزول وقد حيصل ما هو أرجح منها، وذلك

قـــــت دون آخــــر ويف حـــــال دون ، وقــــد يكـــــون أرجــــح يف ويف زمــــان دون زمـــــانحكــــم مـــــن األحكــــام حكمـــــة 

ثــم جــاء وقــت آخــر بعــده حلكمــة، اهللا ســبحانه وتعــاىل رشع بعــض األحكــام يف وقــت مـن األوقــات حـال؛ فــ

َّفأزال احلكم األول الذي كان قد رشعه وبني أنه قد انتهى وقت العمل قد زال فيه اعتبار تلك احلكمة؛ 
  .به، فاحلكمة املعتربة لرشع احلكم قد أصبحت غري معتربة

فحقيقــــــة النـــــــسخ ؛ ًإذا عرفــــــت هــــــذا فــــــاعلم أن بيــــــان اهللا تعــــــاىل النتهــــــاء احلكــــــم األول يــــــسمى نــــــسخا

  .)بيان انتهاء حكم رشعي بطريق رشعي متأخر: (هي

هـــــو أنــــــه ال بـــــد أن يكــــــون وقـــــت الناســــــخ ) متــــــأخر( ممـــــا قــــــدمناه، ومعنـــــى يتــــــضحومعنـــــى هــــــذا احلـــــد 

أو حــــصول مــــا هــــو أرجـــــح  احلكمــــة زوال عــــن وقــــت املنــــسوخ وذلــــك ألن النــــسخ إنـــــام يكــــون لــــًمتــــأخرا

ٍ إال وقــــد اختلـــف الوقـــت، فحينئـــذ ال بــــد أن خيتلـــف وقـــت الناســـخ واملنــــسوخ، يكـــون ذلـــكوال منهـــا، 

  .ًفال جيوز أن يأيت الناسخ يف نفس وقت املنسوخ بل يكون متأخرا عنه

ِما ننسخ من آية أو ننسها نأت ﴿: والدليل عىل النسخ قوله تعاىل ِ ٍ ِْ ََ ُ ََ ْ َ ْْ ْْ َ َبخري منها أو مثلهاَ ْ َِ ْ ِ َِ ْ ٍ ْ َ   .]١٠٦: البقرة [﴾ِ

: لــه فقـال علـيهم، ُّويقـص النـاس يعــظ ًرجـال سـمع أنـه َّالـسالم عليــه املـؤمنني أمـري عـن روي وقـد

  .)َوأهلكت َهلكت(: َّالسالم عليه قال ال،: قال )ومنسوخه؟ القرآن ناسخ َعلمت هل(

  تطبيق

ْإن يُكن منُكم﴿: يقول تقدست أسامئه ْ ِ ْ َ ْ ِ عْرشون صابرون يغلبوا مائتنيِ ْ َُ َ ِ ُِ َ َِ ْ َ َِ   ]٦٥: األنفال[﴾ُ

ْاآلن خفف ا عنُكم وعلم أن فيُكم ﴿: هذه اآلية منسوخة نسخها اهللا سبحانه وتعاىل بقوله َ ِْ َّ َّ ََ ِ َ ََ َّْ َُ َ ْ

ِضعفا فإن يُكن منُكم مائة صابرة يغلبوا مائتني ْ َ َْ ٌَ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ٌ ْ َ ًْ ِ   .]٦٦: األنفال [﴾َ
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  : عن النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم روي

  ).كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها(

  :يقول اهللا جل وعال

َياأهيا﴿ ُّ َ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ُناجيتم ِ ُ َْ َالرسول َ ُ ُفقدموا َّ ِّ َ َبني َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصـدقة َ َ َ َذلـك َ ِ ٌخـري َ ْ ْلُكـم َ َ 

ُوأطهر َ َْ ْفإن َ ْمل َِ ُجتدوا َ ِ َّفإن َ َا َِ ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ   .]١٢:املجادلة[﴾َِ

َياأهيا﴿: تعـاىل اهللا قـول ُنـسخ ومما : )١(قال يف حقائق املعرفة ُّ َ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ َإذا َ ُنـاجيتم ِ ُ َْ َالرسـول َ ُ َّ 

ُفقدموا ِّ َ َبني َ ْ ْيدي َ ْنجواكم ََ ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخري َ ْ ْلُكم َ ُوأطهر َ َ َْ ْفإن َ ْمل َِ ُجتد َ ِ َّفإن واَ َا َِ ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ َِ﴾، 

 عليـــــه اهللا صـــــىل اهللا برســــول ذلـــــك َّأرض حتــــى َّالنجـــــوى أكثـــــروا املــــسلمني أن اآليـــــة هــــذه نـــــزول وســــبب

 وروي. املناجاة من الناس من كثري فامتنع اآلية، هذه فأنزل عنه، ُخيفف أن اهللا فأراد وسلم، وآله

 وال غـريي، ٌأحـد هبـام عمـل ما ًوفرضا ًآلية اهللا كتاب يف إن (:قال أنه َّالسالم عليه املؤمنني أمري عن

َياأهيـا﴿: اهللا أنــزل ملـا: بعـدي ٌأحـد هبـام يعمـل ُّ َ َالــذين َ ِ ُآمنــوا َّ َإذا َ ُنــاجيتم ِ ُ َْ َالرسـول َ ُ ُفقــدموا َّ ِّ َ َبــني َ ْ ْيــدي َ ََ 

كم ْنجوا ُ َ ْ ًصدقة َ َ َ َذلك َ ِ ٌخري َ ْ ْلُكم َ ُوأطهر َ َ َْ ْفإن َ ْمل َِ ُجتدوا َ ِ َّإنَف َ َا ِ ٌغفور َّ ُ ٌرحيم َ  معي كان ]١٢:املجادلة[﴾َِ

 ّتـــــــــــصدقت وســـــــــــلم وآلـــــــــــه عليـــــــــــه اهللا صـــــــــــىل اهللا رســــــــــول أنـــــــــــاجي أن أردت كلـــــــــــام فكنـــــــــــت فـــــــــــرصفته، دينــــــــــار

ْأأشفقتم﴿: بقوله اهللا ؛ فنسخها)الكريمة اآلية ُنسخت حتى الدينار يفرغ فلم ٍبدرهم، ُ ْ َ ْ َ ْأن َ ُتقدموا َ ِّ َُ 

َبني ْ ْيدي َ ُنجواك ََ َ ْ ٍصدقات ْمَ َ َ ْفإذ َ ْمل َِ ُتفعلوا َ َْ َوتاب َ ُا ََ ْعليُكم َّ ْ َ ُفأقيموا َ ِ َ َالصالة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ ُوأطيعوا َّ َِ َ 

َا ُورسوله َّ ََ ُ ُوا َ َّ ِخبي َ َبام ٌر َ َتعملون ِ ُ َ ْ   . إهـ .]١٣:املجادلة[﴾َ

  )فائدة(

ختــــــــــــــــــــصيص ه جيــــــــــــــــــــوز التخـــــــــــــــــــصيص فإنــــــــــــــــــــ وهــــــــــــــــــــذا بخــــــــــــــــــــالف ،نــــــــــــــــــــسخ القطعـــــــــــــــــــي بظنــــــــــــــــــــييال أنــــــــــــــــــــه اعلـــــــــــــــــــم 

  .بظني القطعي

                                                             
 . نسخة إلكرتونية-عليه السالم- بن سليامن منقول من حقائق املعرفة لإلمام أمحد) ١(



 

 ١٠٢ 

 

 

  )٤١ (اخلــالصــــة

ْما ننسخ ﴿، والدليل عىل النسخ )بيان انتهاء حكم رشعي بطريق رشعي متأخر: (النسخ هو َ َْ َ

َمن آية أو ننسها نأت بخري منها أو مثلها ْ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َْ ٍْ ْ َ ِ َ ُإن يُكن منُكم عْرشون صابرون يغلبوا﴿:  ومثاله،﴾ُ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُْ ِْ ُ
ِ ِْ ِ 

ِمائتني ْ َ َ ٌاآلن خفف ا عنُكم وعلم أن فيُكم ضعفا فإن يُكن منُكم مائة ﴿ نسختها ]٦٥: األنفال [﴾ِ ْ َ ً َّ َّ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ََ ِ ُ َ ْ

ِصابرة يغلبوا مائتني ْ ََ ٌَ ِ ُ َ َِ ْ   . وهذا بخالف ختصيص القطعي فيجوز بظني، وال ينسخ القطعي بظني﴾ِ

  مترين

  ارشح من عندك معنى النسخ؟: ١س

  ؟ي وما هو الظنالقطعيما هو : ٢س


***  
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َّاعلـم أن اللفــظ املـستعمل إمــا نــص وإمـا ظــاهر وإمـا مــؤول؛ ألن اللفــظ املـستعمل إن أفــاد معنــى 
حتمـل  معنيـني أحـدمها أرجـح ا،  وإن )طلقـت(و) زيد(و) عرشة: (ًال حيتمل غريه سمي نصا مثل

 صـــــــريته بقرينــــــةًرجــــــح ســـــــمي ظــــــاهرا، وإن محــــــل عــــــىل اآلخــــــر املرجــــــوح مــــــن اآلخــــــر؛ فــــــإن محــــــل عــــــىل األ

ُراجحــــــا ســــــمي مــــــ ًوال، وذلــــــك كقولـــــــك َؤً فــــــإن املعنـــــــى الــــــسابق إىل الفهــــــم والــــــراجح هـــــــو ) ًرأيــــــت أســــــدا(َّ

فـنحن سـنحمله كاألسـد، ً شجاعا ًشخصاكونه ذلك احليوان املعروف، واملعنى املرجوح هو كونه 

 عـىل خـالف ذلـك وأن املـراد هـو قرينـة إال أن يكـون هنالـك عىل الراجح وسنحكم بأنه من الظاهر

  .َّولَُؤاملعنى املرجوح فإننا سوف نحمله عىل ذلك املرجوح ونحكم بأنه من امل

  )فائدة(

َالضعيف، ككفتي امليزان أهيام كان األثقـل سـمي ): مرجوح(القوي، ومعنى ): راجح(معنى  َّ

ًراجحا، وما كان أخف سمي مرجوحا ً.  

  تطبيق

ٌاظرةَن﴿ َ ٌإىل رهبا ناظرة﴿:  يف قوله تعاىل﴾ِ ََ َِ
َ ِّ َ  يسبق منه إىل الفهم معنى راجح وهو ]٢٣: القيامة [﴾ِ

 فحينئـــذ  أو غـــريه عــىل مــا هــو معــروف يف أصــول الــدين؛نتظــاراالالرؤيــة مــع احــتامل معنــى مرجــوح 

ٌنــاظرة﴿إن محـل لفــظ  ََ اهر، وأمــا عــىل مــذهبنا  كــان مـن الظــُةَهِّبَشُ عــىل املعنــى الــراجح كـام محلتــه املــ﴾ِ

ٌنــــاظرة﴿مـــذهب العدليــــة فـــال جيــــوز محـــل  ََ  عـــىل الظــــاهر وهــــو الرؤيـــة ألن لــــدينا أدلـــة قاطعــــة ســــمعية ﴾ِ

ًوعقليـــــة تـــــصري املعنــــــى الـــــراجح مرجوـحــــا بــــــل بـــــاطال فيـــــصري بــــــسبب هـــــذه األدلـــــة املعنــــــى املرجـــــوح هــــــو  ً

ً مــــــع بعـــــــض، ولــــــزم أيـــــــضا  بــــــل اليقـــــــني وإال لــــــزم تنــــــاقض القـــــــران بعــــــضهاهللالــــــراجح والظــــــاهر مـــــــن مــــــراد 

ٌنــاظرة﴿ علمنـا أنــه البـد مــن جعـلتناقـضه مـع العقــل، ف ََ  ألجـل هــذه األدلـة ولــئال ؛َّ مــن قـسم املــؤول﴾ِ

ُفأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴿: ذو اجلاللة منكون ممن قال فيه َ ُ َ ْ َْ ِ َِ َ َ ََّ ْ ََّ َ ُ ُ َّ َِ ٌ َ ِ ِ ِ   ]٧: آل عمران [﴾َ

َجتري بأعيننا﴿: تعاىلاملوىل  يقول  ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ   ]١٤: القمر [﴾َ



 

 ١٠٤ 

 

 

َأعيننــا﴿فــ ِ ُ ْ ؛ فحملهــا عـىل العــني اجلارحــة وجعلهـا مــن قــسم ً وآخـر مــؤوالًا ظــاهرمعنــى حتتمـل ﴾َ
الظاهر هو قول عليل، يلزم منه املستحيل، يف حق موالنا اجلليل، وفيه خمالفة ملحكم التنزيل؛ فلـم 

يل، فــــــــذاك عمـــــــل بـــــــام دل عليــــــــه الـــــــدليل، وســــــــلوك يبـــــــق إال محلهـــــــا عــــــــىل الــــــــتأويل، ورصفهـــــــا عــــــــن املـــــــستح
ِألحـــــسن ســـــبيل، يف تنزيـــــه وتقـــــديس موالنـــــا مـــــيشء األشـــــياء ومركبهـــــا ومعطيهـــــا أشـــــكاهلا وصـــــوره

ِّ ، اَّ
َليس﴿ فتعاىل خالقها أن يشبهها ْ ِكمثله َ ِِ ْ ٌيشء َ ْ ٌومل يُكن له كفوا أحد﴿ ﴾َ َ ً ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َ﴾.  

  )٤٢ (اخلــالصــــة

وأمـــــــا مــــــــا كـــــــان فيــــــــه احـــــــتامل راجــــــــح  واحــــــــتامل ) عــــــــرشة(و ) زيـــــــد( كـــــــــمـــــــا ال احــــــــتامل فيـــــــه: الـــــــنص هــــــــو
 وإن مل حيمــــل عــــىل املرجــــوح بــــل محــــل عـــــىل ً،مرجــــوح فإنــــه إن محــــل عــــىل املرجــــوح لــــدليل ســـــمي مــــؤوال

  .ًالوجه الراجح سمي ظاهرا

  مترين

   .مثل لكل من النص والظاهر واملؤول بمثالني: ١س
  .ح الفرق بني النص والظاهرارش: ٣س .ارشح الفرق بني الظاهر واملؤول: ٢س
ٌناظرة﴿ ملاذا محلنا: ٤س ََ   عىل املرجوح ومل نحملها عىل الراجح؟ ﴾ِ

  مالحظة

ًالكـالم الواـحـد قــد يكــون صــاحلا للتمثيــل بــه يف أكثــر مــن بــاب مــن أبــواب أصــول الفقــه وهلــذا تالحــظ 
ًبعض األحيان أنا قد نورد مثاال واحدا يف أكثر من باب فمثال قوله تعـاىل ً ٌإىل رهبا ناظرة﴿: ً ََ َِ

َ ِّ َ  قـد تكـرر ﴾ِ
  . يف املتشابه ويف املؤولمرتنييف هذا الكتاب 

ٍفتحرير رقبة مؤمنة﴿وكذلك  ِ ٍَ ْ ُ َ َُ َْ َِ   . قد تقدم يف أكثر من باب﴾َ

وقــــــــد تعمـــــــــدنا ذلـــــــــك لــــــــيس لعـــــــــدم وجـــــــــود أمثلــــــــة أخـــــــــرى غريهـــــــــا، ولكــــــــن لتعـــــــــرف أنـــــــــك تـــــــــستطيع أن 
.تستخرج أكثر من معنى وفائدة من مثال واحد

***  



 

 



 

١٠٥  

 

وا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿ َفاسأ َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ َ﴾  

نفهــم مـــن خـــالل هـــذه اآليــة أن مـــن النـــاس مـــن هــو أســـري املتابعـــة، فـــال حيــل لـــه التقـــدم والتـــأخر إال 

  .باملرافعة، فيسأل أهل الذكر بدون أي منازعة، وهذا النوع هم أهل التقليد

 مــــــن أهــــــل اهلــــــدى والــــــذكر، فرقــــــى بنفــــــسه عــــــن مرتبــــــة األرس، ونــــــال مرتبــــــة املرجعيــــــة صــــــارمــــــن ومــــــنهم 

  .  والفخر، وفاز من اهللا بالرفعة وأتم األجر، وهذا النوع هم أهل االجتهاد

إذا عرفـــــــــت هـــــــــذا فــــــــــاعلم أنـــــــــه قــــــــــد خاطبنـــــــــا اهللا تعــــــــــاىل ورســـــــــوله صــــــــــىل اهللا عليـــــــــه وآلــــــــــه وســـــــــلم باللغــــــــــة 

 ال لـــــبس فيــــــه بـــــل كــــــل مـــــن ســـــمعه ممــــــن يعـــــرف العربيــــــة ً واضـــــحاذلـــــك اخلطــــــابعــــــض وجعـــــل بالعربيـــــة، 

يفهمــــــه ويفهــــــم املــــــراد بـــــــه، ولكنــــــه تعــــــاىل قـــــــد امــــــتحن العبــــــاد بجعــــــل بعـــــــض اخلطــــــاب القــــــرآين واخلطـــــــاب 

النبـــــــوي ال يفهمــــــــه الــــــــسامع بتلـــــــك الوضــــــــاحة بــــــــل بعـــــــضه حيتــــــــاج إىل قــــــــرائن وبعـــــــضه إىل تفــــــــسري وبيــــــــان، 

ًره حتـــــــى أن مــــــــا كـــــــان واضــــــــحا البــــــــد أن إىل آخــــــــ...وبعـــــــضه إىل بحــــــــث عـــــــن عــــــــدم املخـــــــصص واملقيــــــــد و

 يعـــظ ًرجـــال ســـمع مـــا تقـــدم مـــن أنـــه َّالــسالم عليـــه املـــؤمنني أمـــري ؛ وهلـــذا روي عـــنيعــرف أنـــه مل ينـــسخ

 عليــــــــــه قـــــــــال ال،: قـــــــــال )ومنــــــــــسوخه؟ القـــــــــرآن ناســـــــــخ َعلمــــــــــت هـــــــــل(: لـــــــــه فقــــــــــال علـــــــــيهم، ُّويقـــــــــص النـــــــــاس

  .)َوأهلكت َهلكت(: َّالسالم

د يف معرفــــة أحكـــام اهللا إىل اطـــالع وبحـــث وحتقيـــق فـــإذا ســــمع االجتهـــايريـــد حيتـــاج مـــن  فمـــن هنـــا 

كـــــــــالم اهللا مل حيكــــــــــم بــــــــــاحلكم إال بعــــــــــد اطالعــــــــــه وســــــــــعة علمــــــــــه وحتققــــــــــه مــــــــــن عــــــــــدم النــــــــــسخ والتخــــــــــصيص 

  .إىل آخره...و

ًيــــــــصري عاملــــــــا جمتهــــــــداحـــــــني ف يكــــــــون قـــــــد متكــــــــن مــــــــن اســــــــتخراج األحكــــــــام  ويكـــــــون مــــــــن أهــــــــل الــــــــذكر ً

  . نة النبوية، ويكون بإمكانه احلكم واإلفتاء بهالسمن الرشعية من كالم رب الربية، و

  :فإذا عرفت هذا فنقول



 

 ١٠٦ 

 

 

 فــاهللا ســبحانه ؛ وأن بعــضهم قــد يعــرف شــيئا خفــي عــىل اآلخــر، ختتلــفاخللــقال شــك أن عقــول 
قـــــسم العقــــــول عــــــىل مـــــا شــــــاء وعــــــىل ـمــــا اقتــــــضته احلكمــــــة، ولكنـــــه ســــــبحانه حكــــــيم عـــــدل فــــــال يمكــــــن أن 

 ولن يؤاخذه إال ،ن منه، فلم يكلف هذا العامل إال بام فهمه إال بام يستطيعه ويتمكالشخصيكلف 
  ؛َّ بدقة ورويةَرَظَ ون،بام عرفه ومل خيف عليه، ولكن إذا كان ذلك بعد أن بحث بجد ومهة

ال بعقـل   من العلامء بعقله وبحثهشخصسبحانه وتعاىل كلف كل ه إن: يقالفمن هنا صح أن 
ء البـاحثني الـذين قـد بـذلوا طـاقتهم ملعرفـة مـسألة مـن  فلـو أخطـأ أحـد العلـامببحثـه؛شـخص آخـر وال 

 فقد أدى ما استطاع من ؛ًاملسائل الفرعية فإنه سيكون عند احلكيم العدل سبحانه وتعاىل معذورا
م به﴿: البحث والنظر والتحقيق، وقد قال تعاىل ِوليس عليُكم جناح فيام أخطأ ِِ ْ ُْ ْ ََ َ َْ َ ٌ ُ ْ َ ْ ََ   .]٥: األحزاب [﴾َ

  .كل شخص مكلف باجتهاده: لومن هنا يقا

ا مل َّ ألهنــــم ملــــ؛بـــاعهمِّوأمـــا غــــري العلـــامء فقــــد ســــمح احلكـــيم تعــــاىل هلـــم بــــسؤال العلــــامء أهـــل الــــذكر وات
  .م كان واجبهم السؤال هل واملعرفةيكونوا من أهل الذكر

  :فبعد أن عرفت مجيع هذا فنقول
  

  ).ية الفرعيةمن يتمكن من استخراج األحكام الرشع: (املجتهد هو

  : ًوالعلوم التي ال يصري الشخص جمتهدا إال بعد معرفتها هي

 ألهنــا هــي التـــي ؛خمــسامئة آيـــةبالكتــاب العزيــز، واملــراد آيـــات األحكــام منــه، وقـــد قــدرت : األول
  .ستخرجها املجتهديفيها األحكام الرشعية الفرعية التي 

 فـــذلك هــو املحتـــاج إليـــه ؛ام الــرشعية الفرعيـــةالـــسنة النبويــة، واملـــراد هبـــا مــا يتعلـــق باألحكـــ: الثــاين
  .االجتهادهذا يف 

  . ألجل أن ال جيتهد وخيالف ذلك؛اإلمجاع القطعي، وكذا كل دليل قطعي: الثالث

  . ألهنا كام تقدم الوسيلة املبارشة الستخراج تلك األحكام؛أصول الفقه: الرابع

  .لبيان، واللغةالعربية التي تشمل النحو، والرصف، واملعاين وا: اخلامس



 

 



 

١٠٧  

، ومـا املــراد  الكــالممقاصـديعــرف ل أويل األفهـام،مــن أن يكـون  هــذه العلـوم املــذكورةوال بـد مـع 
  األمـارات املتفرقـاتشـوارد مـن ،األحكـاممنه يف هذا وذاك املقام؛ فيكون لديه القدرة يف اصطياد 

ظـــاهرهن متناقـــضات، يف أكثــر مـــن مكـــان، ويكـــون لديـــه اخلـــربة عـــىل اجلمـــع بـــني املـــشكالت، الـــاليت 
  .ويكون بإمكانه التمييز بني الشبهات، الاليت توقع يف اخلطأ والضالالت

 

ً اعلـــــــــم أنــــــــــه يمتنـــــــــع رشعــــــــــا خلـــــــــو زمــــــــــن مــــــــــن األزمـــــــــان، عمــــــــــن يقـــــــــوم بحجــــــــــة الـــــــــرمحن، يف مجيــــــــــع القــــــــــضايا 

بدعــــة إن عنــــد كـــل (:  رســــول اهللا صـــىل اهللا عليــــه وآلـــه وســـلممــــن نحـــو قـــولروي قـــد واألحكـــام، وذلـــك ملــــا 
ًتكون من بعدي يكاد هبا اإلسالم، وليا من أهل بيتي موكال، يذب عنه، يعلن احلق وينوره، ويرد كيـد  ً ُ

 احلق عىل أمتي من طائفة تزال ال(: ، ومن قوله)اهللالكائدين؛ فاعتربوا يا أويل األبصار، وتوكلوا عىل 
 ًظــاهرا إمــا بحجــة، هللا قــائم مــن رضاأل ختلــو ال بـىل اللهــم(): هوجهــكــرم اهللا (قــول عــيل مــن  و،)ظـاهرين

  . معناهقد تواتر مما  ذلكغري و،)وبيناته اهللا حجج تبطل لئال ًمغمورا، ًخامال أو ًمشهورا،

  )٤٣ (اخلــالصــــة

  ). من استخراج األحكام الرشعية الفرعيةاملتمكن: (املجتهد هو

 قــــــــــدرتحكــــــــــام التـــــــــي آيـــــــــات األ: هــــــــــيًال يــــــــــصري الـــــــــشخص جمتهــــــــــدا إال هبـــــــــا وعلـــــــــوم االجتهــــــــــاد التـــــــــي 
أفــضل صــالة وآلــه  عــىل صــاحبها ،خمـسامئة آيــة مــن القــرآن، وأحاديــث األحكــام مــن الــسنة النبويــةب

ًوحتيــــــة، وكــــــل دليــــــل قطعــــــي، وأصــــــول الفقــــــه، والعربيــــــة نحــــــوا ورصفــــــا ولغــــــة وبيانــــــا، وحيتــــــاج أيــــــضا إىل  ً ً ً
  .ذكاء يتمكن به من استخراج تلك األحكام من أدلتها

  .ًمغمورا ًخامال أو ًمشهورا، ًظاهرا إما األرض من قائم هللا بحجة ًويمتنع رشعا أن ختلو

  مترين

  ما هي الرشوط التي ال يوجد االجتهاد إال هبا؟: ١س



 

 ١٠٨ 

 

 
 

التقليد كام قـدمنا هـو مـن واجـب النـاس الـذين ليـسوا بمجتهـدين فعلـيهم أن يقلـدوا ويتبعـوا مـا 

  :أرشدهم إليه املجتهدون أهل الذكر، فنقول

  ).أخذ احلكم من الغري دون حجته: (ة التقليد هيحقيق

 هكـذا مثـل معرفـة اهللا وصـدق رسـله، فـإن مـا كـان املسائل األصوليةواعلم أن التقليد يمتنع يف 

فـــإن النـــاس مكلفـــون بــــه عـــىل ســـواء، فــــإن العلـــامء وغـــريهم مــــن ســـائر العقـــالء كلهــــم لـــدهيم عقـــول هبــــا 

 فـال جيـوز ألحـد أن ؛ العلميـة األصـوليةكهذه األمـوريستطيعون معرفة ما فرض اهللا عليهم مما كان 

  .هَيقلد فيها غري

فأمــــــا األحكـــــــام الــــــرشعية الفرعيـــــــة املــــــأخوذة ممـــــــا جــــــاء عـــــــىل لــــــسان خـــــــري الربيــــــة صـــــــىل اهللا عليــــــه وآلـــــــه 

 ؛وســــلم فإهنـــــا ال تعـــــرف بالعقـــــل وحـــــده، وإنـــــام يعرفهـــــا العقـــــالء ممـــــا جـــــاء بـــــه صـــــىل اهللا عليـــــه وآلـــــه وســـــلم

باجتهــــادهم، ومــــا أوصــــلهم إليـــــه فيهــــا تعــــاىل النــــاس العلــــامء املجتهــــدين مكلفــــني فجعــــل اهللا ســــبحانه و

: بحـــــثهم، وجعــــــل غـــــريهم ملــــــزمني بتقليـــــد العلــــــامء املجتهــــــدين أهـــــل الــــــذكر، وأمـــــرهم بــــــسؤاهلم بقولــــــه

وا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون﴿ َفاسأ َ ْ ِّ َ ُ َُ ْ ْْ َ َُ ْ ُ ِْ ِ ْ َ   .]٤٣: النحل [﴾َ

  )مسألة(

العدالـة، وكـذلك   فال يقلد خمتل العلـم أو؛ن عرف علمه وعرفت عدالتهوال جيوز التقليد إال مل
  .عدالته حتى يعرفا ال يقلد املجهول علمه أو

  ٤٤اخلــالصــــة

، والزم لغـري املـسائل األصـوليةوهـو ممتنـع يف ) أخـذ احلكـم مـن الغـري دون حجتـه: (التقليـد هـوو

  .املجتهد يف األحكام الرشعية الفرعية

. فيهاماملجهول  املختل أو لد إال من عرفت عدالته وعلمه فال يصح تقليدوال يصح أن يق



 

 



 

١٠٩  

  حكمـــــــــه، عــــــــىل الـــــــــشارع قــــــــد نــــــــصيشءعـــــــــىل لـــــــــيس فيــــــــه نــــــــص ومــــــــن االجتهــــــــاد قيـــــــــاس الــــــــيشء الــــــــذي 

بعلــــــة  ليقيــــــسه عليــــــه لــــــيس فيــــــه نــــــصاملجتـهـــــد يقــــــوم بالبحــــــث عــــــن أشــــــبه األشــــــياء وأنــــــسبها هلــــــذا الــــــذي ف

  .فيكون حكمه كحكمهجامعة بينهام؛ 

  .نوع من أنواع االجتهادالذي تقدم لنا الذي هو أحد األدلة الرشعية هو ًا فالقياس إذ

***  
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  ).حدى األمارات عىل غريها لسبب من أسباب القوةإتقوية : (الرتجيح هو

  .نريد هبا األدلة الظنية) األمارات: (قولنا

الرتجــــــيح فــــــإن تـــــرجح لــــــه أحــــــدها قــــــد تتعــــــارض فيكـــــون دور املجتهــــــد هـــــو الظنيـــــة األدلــــــة  اعلـــــم أن

  .ًوإن مل يرتجح له يشء تركها مجيعا عمل به

يكفــي مــن أراد الرتجــيح مــرجح واحــد، ولكــن كلــام كثــرت أســباب الرتجــيح كــان ذلــك أقـــوى و

  .فإنه قد جيتمع يف املكان الواحد مرجحات كثرية

 يكـــــــون إذا مل  إنـــــــام- أعنـــــــي الرتجـــــــيح أو الــــــرتك عنـــــــد عـــــــدم املـــــــرجح –واعلــــــم أن هـــــــذا الـــــــذي ذكرنـــــــا 

يمكــــن اجلمــــع بـــــني املتعارضــــات؛ فأمـــــا إن أمكــــن اجلمــــع بينهـــــا ولــــو مـــــن وجــــه مــــن الوجـــــوه فــــذلك هـــــو 

  .الواجب عىل املجتهد

 ًذكــر بعـــضهم مثـــاال عنـــد كالمـــه عـــىل وجـــوب اجلمــع بـــني األمـــارات إن أمكـــن ولـــو مـــن وجـــه بـــأن

  :األخرى؛ فقال يوافق ًتأويال إحدامها حتتمل

ُيؤاخذكم ال﴿ تعاىل قوله يف كام ُ ُ ِ َ ُا ُ ِباللغو َّ ْ َّ امنُكم ِيف ِ ْأ ِ َ ْ ْولكن َ َِ ْيؤاخذكم َ ُ ُ ِ َ َبام ُ ْكسبت ِ َ َ ْقلوبُكم َ ُ ُ ُ﴾ ]

ــرة ْولكــن﴿ آخــر موضـع ويف ]٢٢٥:  البق َِ ْيؤاخــذكم َ ُ ُ ِ َ َبــام ُ ُعقــدتم ِ ُ ْ َّ ــامن َ َاأل َ ْ َ ــدة[﴾ْ  توجــب ُفـاألوىل ]٨٩املائ

 عليهـــا املؤاخـــذة عــدم توجـــب والثانيــة لقـــصد،ا أي القلــوب كـــسب مــن ألهنـــا الغمــوس عـــىل املؤاخــذة

 هــــــي الغمــــــوس عــــــىل األوىل اآليــــــة توجبهــــــا التــــــي املؤاخـــــذة: يقــــــال بــــــأن بيــــــنهام اللغــــــو، واجلمــــــع مــــــن ألهنـــــا

 يف بالكفـــــارة اهللا يؤاخــــذكم ال أي الـــــدنيا؛ يف املؤاخــــذة هـــــي الثانيــــة تنفيهـــــا والتــــي اآلخـــــرة، يف املؤاخــــذة

ــــه﴿ بقولــــــــــــــه املؤاخـــــــــــــــذة فــــــــــــــرس ثــــــــــــــم املعقـــــــــــــــودة يف هبــــــــــــــا ويؤاخــــــــــــــذكم اللغــــــــــــــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُفَكفارتــ ُ َ َّ ـــام َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُإطعــ َ ْ ــــَرشة ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِعــ
َ َ 

َمـساكني ِ َ التعـارض إهــ واعلـم أنـه إنـام جعـل هـاتني  انـدفع املؤاخـذة تغـايرت فلـام اآليـة؛ ...]٨٩املائدة[﴾َ

ًاآليتـني اللتـني أوردمهـا مـن األمـارات واألدلـة الظنيـة ألن مــا داللتـه ظنيـة يكـون ظنيـا لعـدم القطـع بــام 

  . دل عليه
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  :ِ ألسباب الرتجيح التي حيصل هبا قوة األمارة عىل املعارضة هلا فنقولسنرضب بعض األمثلةو

 الفقيـــه عـــىل غـــري الفقيـــه ويـــرجح ، أو بزيـــادة الثقـــة، أو بزيـــادة الـــورع،مـــن الـــراوي بزيـــادة الفطنـــةيــرجح 

ومــــا ، رواألكثــــر مالزمــــة عــــىل غــــري األكثــــه، واألقــــرب عنــــد الــــسامع عــــىل غــــري عــــىل غــــريه، وصــــاحب القــــصة

  .املعنىالرواية بوالرواية باللفظ عىل ، والعامل بالعربية عىل غري العامل هبا، ذكرت علته عىل مامل تذكر
ً حـــديثا ثــــم رأينـــا حـــديثا آخــــر معارضـــا لـــه قــــد رواه اثنـــان ُ لـــو روى لنــــا العـــدلوكـــذلك ً َّلُكنــــا أو أكثـــر ً

  . أو األكثرسنرجح ما رواه االثنان

جوب أمر واآلخر أثبت إباحته؛ فـإن الـدليل املثبـت لوجوبـه أرجـح ًوكذلك لو أن دليال أثبت و

ًلالحتيــــــــاط واخلــــــــروج مــــــــن العهــــــــدة؛ فــــــــإن العمــــــــل بـــــــــام دل عــــــــىل الوجــــــــوب خــــــــروج ممــــــــا قــــــــد يكــــــــون الزمـــــــــا 

  .للمكلف، بخالف العمل باملبيح

ً حــــــديثا وروى لنــــــا شــــــخص آخــــــر مـــــــن - صــــــلوات اهللا وســــــالمه عليـــــــه - لــــــو روى اهلــــــادي وكــــــذلك

َّحـــديثا يعارضــه لُكنــا الـــذين ليــسوا يف مرتبتــه ول ســائر النــاس العــد ال شـــك ســنرجح مــا رواه هـــادي بــً

 النـاس حتــىًومظهـر ضـياء احلـق يف حلـك الظلمـة، فــالح مـرشقا مئـات الـسنني، يستـضيئ بـه  األمـة،

  أئمة املسلمني، وأعالم رصح هذه امللة، وسيظل ذلك حتى قيام الساعة، 

 بــــن احلـــسني بــــن ،ه املـــؤمتن صــــىل اهللا عليـــه وآلــــه وســـلمغـــرو فهـــو حييــــى الـــيمن، مــــن بـــرش بــــه جـــد ال

القاسـم بـن إبـراهيم بـن إسـامعيل بـن إبـراهيم بـن احلـسن بـن احلـسن بـن عـيل بـن أيب طالـب صــلوات 

  .اهللا وسالمه، وحتياته ورضوانه، عىل نبينا وعليهم، وعىل مجيع أهل البيت سابقهم ومقتصدهم

رشيف، الطــــــاهر الزكـــــي املنيــــــف، املرصــــــع بــــــرواد  بــــــذكر اهلـــــادي ونــــــسبه الــــــالكتــــــابواختتمنـــــا هــــــذا 

ًالــــدين احلنيــــف، النــــافني عنـــــه كــــل تــــصحيف وحتريــــف، تربكـــــا وتيمنــــا  فنــــسأل اهللا العظــــيم الكـــــريم أن ؛ً

، رب اغفــــــر وارحــــــم مــــــن علــــــومهم ومــــــرافقتهم يف دار اخللــــــدالتــــــزود يرزقنــــــا حــــــبهم واقتفــــــاء آثــــــارهم و

  . رب العاملني وسالم عىل املرسلني واحلمد هللاوأنت خري الرامحني،
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  )٤٥ (اخلــالصــــة

  ).حدى األمارات عىل غريها لسبب من أسباب القوةإتقوية :  (الرتجيح هو

  . فيزداد قوةوقد تتعدد املرجحات يف مكان واحد

  . وال يكون الرتجيح إال إذا مل يمكن اجلمع بني األمارات

ة أحــــد املتعارضـــني عــــىل أن مـــا بــــسببه حتـــصل قـــو: (وأســـباب الرتجـــيح كثــــرية ولكـــن ضـــابطها هــــو

  ).ر فهو مرجحَاآلخ

َرجحُنسأل اهللا الرمحن ذا اهلبات، أن يـ ِ  ميـزان احلـسنات، بأثقـل أنـواع الطاعـات، وأن حيـسن لنـا ْ

ْالـرش  هـذهبالعمـل يف خدمـةاخلامتـة، ويمنحنـا أكـرم النعمـة، 
ة، بـشتى الوسـائل والقـوة، وأن يرزقنــا َعِ

ِىل حممـــد خـــري البـــرشية مجعــــاء، وآلـــه مـــن جعلهـــم مـــن بعــــده  وصـــىل اهللا وســــلم عـــ،خـــري الـــدنيا واآلخـــرة

أئمـــــــــــــــة وخلفـــــــــــــــاء، وال حــــــــــــــــول وال قـــــــــــــــوة إال بـــــــــــــــاهللا العــــــــــــــــيل العظـــــــــــــــيم، وســـــــــــــــالم عــــــــــــــــىل املرســـــــــــــــلني، واحلمــــــــــــــــد هللا 

  .العاملني رب


***  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

صــــىل اهللا عليـــــه  نــــه لنـــــا، فــــرشيعة حممــــدمــــأمور بتبيي ربنــــا، والنبــــي القــــرآن منــــزل إلينــــا مــــن عنـــــد

وآلــه وســـلم دســتور حلياتنـــا، فيهـــا هــدانا وتبـــرصتنا، وفيهـــا البيــان لكيفيـــة شـــكر املــنعم علينـــا؛ فينبغـــي 

علينـــــــــــــا معرفــــــــــــــة ذلــــــــــــــك الكتــــــــــــــاب الربـــــــــــــاين، وذلــــــــــــــك البيــــــــــــــان النـبـــــــــــــوي، فنـــــــــــــتعلمهام ونــــــــــــــتعلم مــــــــــــــا يوصــــــــــــــل إىل 

ا كــل نعمــة ســنية، فننــال الــسعادة األبديـــة، معــرفتهام، لنــصل إىل عبــادة رب الربيــة، وإىل شــكر معطينــ

  .ونرقى إىل املرتبة العلية

بــــارشة الســـتخراج األحكــــام مبـــل هــــو وســـيلة وآلـــة ، ومـــن الطـــرق املوصــــلة إىل ذلـــك أصـــول الفقــــه

  . الرشعية الفرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

  ).علم بقواعد يستخرج هبا األحكام الرشعية الفرعية: (فأصول الفقه

 

 وهــــــذه اخلمــــــسة )الوجــــــوب، واحلرمــــــة، والنــــــدب، والكراهــــــة، واإلباحــــــة(: وهـــــذه األحكــــــام مخــــــسة

  .كالصلوات اخلمس) ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه: (هووالواجب ؛ صفات ألفعالنا

  .كالغيبة) ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله: (هووواحلرام 

  .باليمني كاألكل ) اركه وال يعاقب تما يثاب فاعله: (هووواملندوب 

  .كاألكل  بالشامل) ما يثاب تاركه وال يعاقب فاعله: (هو وواملكروه

  .كاألكل والرشب) ما ال يثاب وال يعاقب الفاعله وال تاركه: (هووواملباح 
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ًمـــــا كــــــان فعــــــال واحــــــدا فقــــــط: (وينقـــــسم الواجــــــب إىل معــــــني وهــــــو مــــــا كــــــان فعلــــــني : ( وخمـــــري وهــــــو،)ً

  .)ًخمريا بينهاأكثر  أو

ٍمــــا يـــــسقط عـــــن بعـــــض : (وكفايـــــة وهـــــو، )ٍمـــــا ال يــــسقط عـــــن بعـــــض بفعـــــل بعــــض: (وإىل عــــني وهـــــو

  ).بفعل بعض

  ).ماله وقت معني: ( ومؤقت وهو،)ما ال وقت له معني: (وإىل مطلق وهو

مـــا : (وموســـع وهـــو) ًمـــا كـــان ضــيقا ال يتـــسع إال لفعـــل الواجــب: (مـــضيق وهــو: واملؤقــت قـــسامن
 ).يزيد عىل ما يسع الفعل

  ). ًما فعل يف الوقت أوال(داء األ

  ). ًما فعل يف الوقت ثانيا خللل يف األول(واإلعادة 

  ).ما فعل بعد الوقت إما خللل يف األول أو لرتكه(والقضاء 

 

  )والبطالن، والصحة، والفساد، الرخصة، والعزيمة(: ولألحكام توابع وهي

  . لرضورةكأكل امليتة ل) ليل الوجوب أو احلرمةعىل خالف د ٍ لعذرما رشع(الرخصة ف

  . الرضورةأكل امليتة لغري كحرمة ) عذرال لزم به لملاحلكم ا(والعزيمة 

 

  ).نتيجةنسبة وما يوصل بالنظر الصحيح إىل : (الدليل هو

  ) .ما يفيد الظن: ( والظني،)ما يفيد العلم: ( فالقطعي؛قطعي وظني: وهو نوعان

  ).شتبه عىل ذي النظر العليلي ف؛شبه الدليليما (: والشبهة هي

 

  .)اإلدراك األقوى من االحتاملني: ( والظن هو،)اإلدراك  الذي ال احتامل فيه: (العلم هو
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اإلدراك املـــــــــــــــستوي فيــــــــــــــــه : (والـــــــــــــــشك هــــــــــــــــو). اإلدراك األضــــــــــــــــعف مـــــــــــــــن االحتاملــــــــــــــــني( :والـــــــــــــــوهم هـــــــــــــــو
  ).االحتامالن

 ،)ًمــــــا كـــــــان واحـــــــدا فقـــــــط(: فـــــــاملفرد؛ وعـــــــان مفــــــرد ومركـــــــب، وهـــــــو ن)عـــــــدم معرفـــــــة الــــــيشء(اجلهــــــل 
  .)اجلهل املركب من جهلني(: واملركب

 

املختـــــــــــار، وإمجــــــــــــاع األمـــــــــــة أو األئمــــــــــــة النبــــــــــــي ، وســـــــــــنة اجلبــــــــــــارالعزيـــــــــــز كتــــــــــــاب : األدلـــــــــــة الــــــــــــرشعية هـــــــــــي

  .األطهار، وإمامنا عيل الكرار، وقياس أويل العلم واألفكار

 

  ).الكالم املعجز الباقي، املنزل عىل نبينا اهلادي: (والقرآن ه

  . وهو سبع قراءات، كلها صحيحات متواترات

  . ألن ما كان عظيام مثله، فإن من حقه التواتر والشهرة؛ ورشطه التواتر

والدليل عىل أهنـم مل ، لم يستطيعواف  بمثل سورة املرشكني أن يأتواه حتدىوهو معجز بدليل أن

م اسـتخدموا أمـر احلـرب األصـعب، وتركـوا الكـالم مـع أهنـم أفـصح العـرب، ومـع أنـه يـستطيعوا أهنـ

  . ألنه أخرب بعدم قدرهتم عىل ذلكأنفع هلم وأقرب؛ ألنه يكون أوضح دليل عىل عدم صدقه 

  .بإمجاع العرتة الطاهرة) براءة(والبسملة آية من أول كل سورة إال 

  .ًكمها أن ال نعتربها قرآنا، وأهنا تكون كخرب اآلحادوهناك قراءات شاذة غري السبع املتواترة وح

زل عليك الكتاب منه آيات حمَكامت ﴿: ، كام قال سبحانه ومتشابه،والقرآن حمكم ٌهو الذي أ ٌ َ ََ ْ ُ َْ ُ َ ْ َِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ ُ
ِهن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتب َّ َ ََ ْ َ َ ََّ ُ ُ َّ َ ٌْ َ ٌْ َّ ُ ُ ُِّ ِ ِِ ِ َِ ُ ِ َُ َ َ ِعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ُ ِ ِ َِ ْْ َْ ََ ََ ْ َُ َ َُ

َوابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال ا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما  َ َ َّ ُ َ ََ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ ََ ْ َِّّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ُ ُ َّ ِ ِ ِْ َْ َِ َ

ِيذكر إال أولو األلباب َُ َْ ُ ََّ ْ َّ ِ ُ َّ﴾.  

  . خياطبنا اهللا بام فيه إلغاز وتعمية أو بام ال معنى لهوال جيوز أن
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 إال مجيـــــع أفعـــــال النبـــــي :  والفعـــــل هـــــو، فـــــالقول واضـــــح؛قـــــول، وفعـــــل، وتقريـــــر: الـــــسنة ثالثـــــة أنـــــواع 

  . يف مجيع أفعاله إال فيهاماجلبيل واملختص به، فيجب التأيس به 

  ).لصفة والكيفية عىل نفس اأن نفعل كفعله : (ومعنى التأيس

 ). ً عىل من فعل فعال  أو تركعدم إنكاره : (والتقرير هو

 ذلــــــك الفعــــــل أو الــــــرتك، وأال ينكــــــره غــــــريه، وأن يكــــــون أن يعــــــرف النبــــــي : ورشوط التقريــــــر أربعــــــة

  .ً قادرا عىل إنكاره، وأن ال يكون كذهاب كافر إىل كنيسةالنبي 

مــــــــــا احلــــــــــارض فالــــــــــسامع للقــــــــــول واملــــــــــشاهدة للفعـــــــــــل والطريــــــــــق إىل معرفــــــــــة القــــــــــول والفعــــــــــل والتقريــــــــــر أ

  .والتقرير، وأما غريه كحالنا اليوم فطريقه األخبار

  .  األخبار قسامن معلوم وغري معلومو

  ).خرب مجاعة يستحيل منهم الكذب عادة يفيد العلم: (ومن أقسام املعلوم املتواتر، واملتواتر هو

أن يكــــــون : الثــــــاين. ل مـــــنهم الكــــــذب يف العـــــادةأن يــــــستحي: األول: وال بـــــد يف اجلامعــــــة مـــــن أمــــــرين

 مجاعـــــة وكـــــل مجاعـــــة تنقـــــل عـــــن مجاعـــــة أخـــــرى حتـــــى يــــــصلوا إىل النـــــاقلون للخـــــرب إلينـــــا عـــــن النبـــــي 

  . وكل درجة منهم مجاعةالنبي 

كـــــــــــام :  واملعنـــــــــــوي كآيــــــــــات القـــــــــــرآن  وخـــــــــــرب الغـــــــــــدير،فـــــــــــاللفظي : ومعنـــــــــــوي واملتــــــــــواتر قـــــــــــسامن لفظـــــــــــي

وأمــــــا غـــــري املعلـــــوم مــــــن األخبـــــار، ويــــــسمى  . -عليـــــه الـــــسالم-عــــــيلتـــــواترت بـــــه األخبــــــار مـــــن شـــــجاعة 

  مسند ومرسل: آحاديا ـ فهو قسامن

  .)  َما أيت فيه بالسند كامال إىل النبي: (هوفاملسند 

 ).ً فيه بالسند كامالَتْأُما مل ي: (واملرسل هو

  .  اآلحاد ليبلغوا عنه األحكاموالدليل عىل العمل بخرب اآلحاد إرساله 
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أن يكـــــــون أكثــــــــر : (التكليـــــــف، والعدالـــــــة، والـــــــضبط؛ ومعنـــــــى الـــــــضبط: مـــــــل بـــــــه ثالثـــــــة رشوطوللع

  ).أحواله عدم النسيان والسهو

  :وجتوز الرواية باملعنى برشطني

  .أن تكون من عارف بمعاين األلفاظ، وأن ال يكون املروي مما تعبدنا بلفظه

 كقتــــــل خطيـــــب اجلمعـــــة عــــــىل وال يعمـــــل بخـــــرب اآلحــــــاد فـــــيام مـــــن شــــــأنه أنـــــه لـــــو كــــــان لظهـــــر واشـــــتهر،

  . املنرب، مع حضور كثري من البرش

 وذلـــك كاألحاديــــث التـــي فيهــــا جــــرب ،وكـــل خــــرب خـــالف العقــــل أو القـــرآن أو اخلــــرب املعلـــوم فهــــو مـــردود باطــــل

  .أو تشبيه أو نسبة الفعل القبيح إىل من له كل تقديس وتسبيح

 

  ). النبويةاتفاق املجتهدين العدول من العرتة : (اإلمجاع هو

 الفـــــــــــــــرقرويـــــــــــــــة، عنـــــــــــــــد م بـــــــــــــــراهني قرآنيـــــــــــــــة ونبويـــــــــــــــة، متـــــــــــــــواترة، الزكيـــــــــــــــة عـــــــــــــــىل إمجـــــــــــــــاع العـــــــــــــــرتة واألدلــــــــــــــة

  .اإلسالمية

أنــــــه ظهـــــــر احلكــــــم يف مــــــسألة مــــــن بعــــــض أهــــــل اإلمجـــــــاع، : ومــــــن اإلمجــــــاع، اإلمجــــــاع الــــــسكويت ومعنــــــاه

  .ًوباقيهم علموا وسكتوا سكوت رضا

  .م من خوف أو غريهً ويعرف أن سكوهتم رضا بعدم حصول مربر لسكوهت

ويعمــــل بـــــه يف املــــسائل القطعيـــــة ) مــــا عـــــرف بطريــــق قطعـــــي: (واإلمجــــاع قــــسامن أيـــــضا قطعــــي وهـــــو

  . وال يعمل به إال يف املسائل الظنية فقط) ما عرف بطريق ظني: (، وظني وهوويف الظنية

 

َواترت مــن كـــل البقــاع، عـــىل كونـــه  ألدلــة تـــ؛دليـــل وحجـــةفهــو عـــيل كــرم اهللا وجهـــه، مــا جـــاء عــن و ِ

  .ًحقا واجب االتباع، بدون تأخر عنه أو نزاع
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إحلـاق فــرع بأصـل يف حكمـه الشــرتاكهام : (الـدليل األخـري مـن األدلــة الـرشعية هـو القيــاس، وهـو

، ومـــن رشوط الفــــرع مــــشاركته لألصــــل )أصـــل، وفــــرع، وعلــــة، وحكــــم: (، وأركانــــه أربعــــة)يف العلـــة

 الــــــــنص فيـــــــه بحكـــــــم خمــــــــالف حلكـــــــم األصــــــــل وأن ال يكـــــــون الـــــــدليل عــــــــىل حكـــــــم األصــــــــل يف العلـــــــة وعـــــــدم

  .ًشامال له

ًومن رشوط العلة أن ال يكون بعض أوصـافها طرديـا ال تـأثري لـه يف احلكـم، وأن ال تكـون نفـس 

  .ٍاملحل المتناع القياس حينئذ

  .ومن رشوط احلكم رشعيته وفرعيته وبقاؤه

، والدوران، وغري السرب والتقسيمواملناسبة، وعىل أن العلة كذا،   منها النص واإلمجاع؛لعلة طرقول

  .ذلك، وستعرف الصحيح والفاسد منها وتفاصيلها يف غري هذا املخترص إن شاء اهللا

  .وينقسم القياس إىل قياس طرد وقياس عكس، وإىل جيل وخفي، وإىل قياس علة وقياس داللة

 

  .ونحوه) افعل: (، وصيغته)ه عىل جهة االستعالء واإلجيابونحو) افعل(قول املتكلم : (األمر هو

ًوهـــذه الـــصيغة حقيقــــة يف األمـــر واإلجيــــاب ال تـــستخدم يف غــــريه إال جمـــازا فيحتــــاج إىل القرينـــة كــــام 

  .هو شأن املجاز

  . الندب، واإلباحة، والتهديد، وغري ذلك يذكر يف املطوالت:ومن املعاين املجازية للصيغة

  .ال بأمر جديد ال بنفس األمر األولوالقضاء ال يكون إ

  . عند بعضهمللرتاخيو  -عليه السالم -واألمر املطلق عن الوقت للفور عند اهلادي 

  .واألمر املطلق عن املرة والتكرار للمرة ال للتكرار
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  ) ونحوه عىل جهة االستعالء والتحريم) ال تفعل(قول املتكلم : (النهي هو

  . اونحوه) ال تفعل(وصيغته 

  .وصيغته حقيقة يف النهي والتحريم فال حيتاج إىل قرينة، جماز يف غريه فيحتاج إىل قرينة

  . وغري ذلكومن املعاين املجازية لصيغته الدعاء والكراهة والتهديد

ويـــدل النهـــي عـــىل الفـــساد يف العبـــادات كلهـــا، ويف املعـــامالت أيـــضا إال يف نـــوع واحـــد وهـــو الــــذي 
  . عن البيع وقت األذان للجمعة ينهىأن عنه ألجل غريه كىينه

 

 جلميـــع مــــا تــــصلح الــــشاملةالكلمـــة : ( فالعـــام هــــو؛األلفـــاظ منهــــا مـــا هــــو عـــام ومنهــــا مـــا هــــو خــــاص
 واملعــــــــرف بــــــــأل ، أو بعــــــــد النهـــــــي،والنكــــــــرة بعـــــــد النفــــــــي) مجيـــــــع(و) كــــــــل( :وللعمــــــــوم ألفـــــــاظ فمنهــــــــا، )لـــــــه

  . وأسامء االستفهام،لرشط واملوصول االستغراقي، وأسامء ا،االستغراقية

َالعــــــــــام املخـــــــــــرج ( : هــــــــــووص، واملخـــــــــــص)إخـــــــــــراج بعــــــــــض مــــــــــا دخـــــــــــل حتــــــــــت العــــــــــام(: التخــــــــــصيص هــــــــــو
ــــسان﴿ كـــــــــــ )بعــــــــــضه ـ ـ ـ ـ ـ ــ َاإلن َ ْ ِ  )ِاملخــــــــــرج لــــــــــبعض العـــــــــــام( :ِّ يف ســــــــــورة العــــــــــرص، واملخــــــــــصص بالكـــــــــــرس هــــــــــو﴾ْ

ُإال الذين آمنوا﴿: كاالستثناء بقوله تعاىل َ َ ِ َّ َّ منفصل ومتصل، ِّوهو أي املخصص قسامن . اآلية..﴾ِ
  .االستثناء والرشط والغاية والصفة وبدل البعض: واملتصل مخسة أقسام

  .ال جيوز ختصيص العام حتى ال يبقى يشء من أفرادهو ،ويبقى اللفظ عاما ولو جاء لسبب خاص

َ خمهل لهوال جيوز العمل بالعام إال بعد البحث     .صاتِّصُ

 

  . )ج من شائعَرُْخامل( : واملقيد هو،) شائع يف جنسهاللفظ الدال عىل( :املطلق هو
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: واملجــــــاز هــــــو،)املــــــستعملة يف مــــــا وضــــــعت لــــــه )١(الكلمــــــة: (فاحلقيقــــــة هــــــي؛ الكــــــالم حقيقــــــة وجمــــــاز
) رجـــــل( كطــــرح لفظــــة والوضــــع هــــو، ) مــــع قرينــــة،الكلمــــة املــــستعملة يف غــــري مــــا وضــــعت لــــه لعالقـــــة(

  .ملعناه املعروف لكي نستطيع التعبري عنه

واملجــاز ). لغويــة، ورشعيــة، وعرفيــة عامـة، وعرفيــة خاصــة: (وتنقـسم احلقيقــة إىل أربعــة أقـسام
  ).لغوي، ورشعي، وعريف عام، وعريف خاص: (ًكذلك أيضا

  :ونعرف املجاز من احلقيقة بعالمات

  .)بَإىل فهم املخاطعدم تبادره (ومنها ، )صحة نفيه(منها 

  .وال بد يف كل جماز من قرينة وعالقة

وإمـــا معنويــة، ومــن املعنويـــة العقليــة كقولـــه ) رأيــت نخلـــة تــصيل( فأمــا القرينــة فهـــي إمــا لفظيـــة كـــ

ِّواخفض هلام جناح الذل﴿: تعاىل ُّ ََ َ ََ َ ُ ْ ِ ْ﴾.  

  :ي أنواع كثرية، وه)املناسبة التي تكون بني املعنى احلقيقي واملجازي: (وأما العالقة فهي

  .، والضدية، والبدليةاملظروفيةوواملسببية، العموم، والسببية، وفمنها املشاهبة، 

 

  .مفهومو منطوق مدلول اللفظ

احلــال املــستفادة مـــن : (، واملفهــوم هــو)احلــال املــستفادة مــن اللفــظ لـــيشء مــذكور: (فــاملنطوق هــو

، )ًمـا كـان موافقـا للمنطــوق: (وم إىل مفهـوم موافقـة، وهــو، وينقــسم املفهـ)اللفـظ لـيشء غـري مـذكور

، ومفهــــــــــوم املخالفــــــــــة ينقــــــــــسم إىل مفهــــــــــوم صـــــــــــفة )ًمــــــــــا كــــــــــان خمالفــــــــــا للمنطــــــــــوق: (ومفهــــــــــوم خمالفــــــــــة، وهــــــــــو

  .ورشط وغاية وعدد وحرص

                                                             
  .األشمل يف العبارة أن يقال اللفظ يف احلدين  )١(
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وال يعمــــل بمفهـــــوم املخالفــــة إال بـــــرشط أن يكــــون ذكـــــر أحـــــد اخلمــــسة ألجـــــل إخــــراج غـــــري املـــــذكور 

  .من حال املذكور

  
  ).ما داللته واضحة: (، واملبني بخالفه فهو)ما داللته غري واضحة: (املجمل هو

ُحرمــت علــيُكم اَمليتــة﴿: ولـيس مـن املجمــل نحـو ََ ْ ْ ُْ ُ َ َِّ عــام﴿ و﴾ْ ِأحلــت لُكــم هبيمــة األ َ ْ َ ْ ُ َ ََّ ِْ َ ْ ِ لداللــة  ﴾ُ
  .العرف عىل املقصود

 ذلـــكة ألن داللـــ) متـــي اخلطـــأ والنــسيانرفـــع عــن أ (:، وال نحـــو)ال صـــالة إال بوضــوء (:وال نحــو
  .واضحة

  .مَلْعُلزم التكليف بام ال يوإال عن وقت احلاجة املجمل وال جيوز تأخري بيان 

  

ْما ننسخ ﴿، والدليل عىل النسخ )بيان انتهاء حكم رشعي بطريق رشعي متأخر: (النسخ هو َ َْ َ

ٍمن آية أو ننسها نأت بخري  ْ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََ َُ ْ َ َمنها أو مثلهاْْ ْ َِ ْ ِ َِ ُإن يُكن منُكم عْرشون صابرون يغلبوا ﴿:  ومثاله،﴾ْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُْ ِْ ُ
ِ ِْ ِ

ِمائتني ْ َ َ ٌاآلن خفف ا عنُكم وعلم أن فيُكم ضعفا فإن يُكن منُكم مائة ﴿ نسختها ]٦٥: األنفال [﴾ِ ْ َ ً َّ َّ ََ ِ ِ ِْ ْ َ ْْ ْ َْ َ ْ َ َِّ َ َ ََ ِ ُ َ ْ

ِصابرة يغلبوا مائتني ْ ََ ٌَ ِ ُ َ َِ ْ   . وهذا بخالف ختصيص القطعي فيجوز بظني،سخ القطعي بظني وال ين﴾ِ

 

وأما ما كان فيه احتامل راجح واحتامل مرجـوح فإنـه إن ) عرشة(ما ال احتامل فيه كـ: النص هو

 وإن مل حيمــــــل عــــــىل املرجــــــوح بـــــل محــــــل عــــــىل الوجــــــه الــــــراجح ً،محـــــل عــــــىل املرجــــــوح لــــــدليل ســـــمي مــــــؤوال

  .ًسمي ظاهرا

 

  ). من استخراج األحكام الرشعية الفرعيةاملتمكن: (املجتهد هو

 قــــــــــدرتآيـــــــــات األحكــــــــــام التـــــــــي : هــــــــــيًال يــــــــــصري الـــــــــشخص جمتهــــــــــدا إال هبـــــــــا وعلـــــــــوم االجتهــــــــــاد التـــــــــي 

أفـــضل صــــالة وآلـــه خمـــسامئة آيـــة مـــن القـــرآن، وأحاديـــث األحكـــام مــــن الـــسنة النبويـــة عـــىل صـــاحبها ب
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ًصــــــول الفقــــــه، والعربيــــــة نحــــــوا ورصفــــــا ولغــــــة وبيانــــــا، وحيتــــــاج أيــــــضا إىل وحتيــــــة، وكــــــل دليــــــل قطعــــــي، وأ ً ً ً

  .ذكاء يتمكن به من استخراج تلك األحكام من أدلتها

  .ً مغموراً أو خامالً مشهوراًإما ظاهرا ًويمتنع رشعا أن ختلو األرض من قائم هللا بحجة

، والزم لغـري ل األصـوليةاملـسائوهـو ممتنـع يف ) أخـذ احلكـم مـن الغـري دون حجتـه: (التقليـد هـوو
  .املجتهد يف األحكام الرشعية الفرعية

. فيهاماملجهول  املختل أو وال يصح أن يقلد إال من عرفت عدالته وعلمه فال يصح تقليد

 

  ).حدى األمارات عىل غريها لسبب من أسباب القوةإتقوية :  (الرتجيح هو

  .وة فيزداد قوقد تتعدد املرجحات يف مكان واحد

  . وال يكون الرتجيح إال إذا مل يمكن اجلمع بني األمارات

أن مـــا بــــسببه حتـــصل قـــوة أحــــد املتعارضـــني عــــىل : (وأســـباب الرتجـــيح كثــــرية ولكـــن ضـــابطها هــــو
  ).ر فهو مرجحَاآلخ

َرجحُنسأل اهللا الرمحن ذا اهلبات، أن يـ ِ  ميـزان احلـسنات، بأثقـل أنـواع الطاعـات، وأن حيـسن لنـا ْ

ْالـرش  هـذهبالعمـل يف خدمـةحنـا أكـرم النعمـة، اخلامتـة، ويمن
ة، بـشتى الوسـائل والقـوة، وأن يرزقنــا َعِ

ِ وصـــىل اهللا وســــلم عـــىل حممـــد خـــري البـــرشية مجعــــاء، وآلـــه مـــن جعلهـــم مـــن بعــــده ،خـــري الـــدنيا واآلخـــرة

أئمـــــــــــــــة وخلفـــــــــــــــاء، وال حــــــــــــــــول وال قـــــــــــــــوة إال بـــــــــــــــاهللا العــــــــــــــــيل العظـــــــــــــــيم، وســـــــــــــــالم عــــــــــــــــىل املرســـــــــــــــلني، واحلمــــــــــــــــد هللا 

 ملنيالعا رب
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