
 

  

 شرح قواعد وضوابط أصولية
أصول الفقه -برنامج التأصيل العلمي   

 الشيخ د. صالح عبدالكريم
 



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  1
 

 

 مقدمة التفريغ
 

الحمدهلل رب العالمين، الهادي إلى الصراط المستقيم، والصالة والسالم على خاتم النبيين المبعوث 

 رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد،

برنامج التأصيل  - بارك فيهحفظه هللا و-فقد بدأ شيخنا فضيلة الدكتور صالح بن عبدالكريم 

في  - حفظها هللا والة أمر وشعبا على الكتاب والسنة - في دولة اإلمارات العربية المتحدة العلمي

ومن ضمن ما دّرسه  مدينة خورفكان. فكان من ضمن العلوم التي دّرسها علم "أصول الفقه"،

 . وقد استغرق الشرح ستة مجالس."شرح قواعد وضوابط أصولية"

 سيرا لطلبة العلم، تم ما يلي:فتي

 تفريغ هذه الدروس بأسلوب مناسب للقراءة 

 الشرح بالحرف "ش" تمييز بداية و، وترقيمها يز القاعدة بحرف "ق"يمت 

 إضافة فهرس لهذه القواعد 

 الشيخ صالح حفظه هللا لهذا الشرح المفرغ مراجعة 

أن يبارك فيه، وفي كل من شارك في هذا العمل يجزي شيخنا خيرا، وأن ، ونسأل هللا يسرما هلل على  فالحمد

 أو نشره، وأن يتقبل منا جميعا. 

اإلخوة  أحدبناء على تنبيهات  (79 ،74، 62، 58، 34د: )القواعالتفريغ  أخطاءتم تعديل بعض  مالحظة:

 هللا خيرا. اهزجف

 وصلى هللا وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.

 

 هـ.1437ربيع األول في تم 

   -حفظه هللا  -عبدالكريم بن بواسطة: بعض طالب الشيخ د. صالح 
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 المجلس األول
 سندخل في واليوم بإذن هللا نظرية،يع الماضية كانت في الغالب تقريرات ما درسناه في األساب

الجوانب التطبيقية المتعلقة بالقواعد وهذا هو الهدف من علم األصول أن نعرف القواعد والتنزيل 

القصد هي األمور  التطبيقية مع أن النظرية دونوالتطبيق ألن البعض يطيل النفس في األمور 

ب وما هو أساس في أختار منها المناساعد األصولية كثيرة جدا لكن أحببت أن والقو التطبيقية،

 .التأصيل العلمي

  :على أركان علم األصول المعروفة بإذن هللا وسنسير

 .ثم المستنبط، االستنباطثم ، األدلةثم  ،األحكام

 القواعد والضوابط األصولية المتعلقة باألحكام

 اإلثابة دون عدم المؤاخذة ((  : )) غير البالغ مكلف من جهة1ق 

أن غير  إلى منها وهي تكليف الصبي ، ذهب جمهور العلماء شيءهذه المسألة أشرنا إلى : ش

البالغ ليس مكلفاً ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قرنه بالنائم والمجنون كما في الحديث )) رفع 

وعن المجنون حتى يعقل (( فقالوا القلم عن ثالث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم 

: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قرنه بالنائم والمجنون ، وذهبت المالكية إلى أن الصبي مكلف 

يثاب عليه لكنه ال يعاقب على تركه ، في غير الواجبات والمحرمات ، فقالوا : إذا فعل الواجب 

فإنه ال يأثم ، وكذا لو ترك الحرام  فالصبي لو صلى مثال فإنه يؤجر عليه لكن لو ترك الصالة

أن فإنه ال يأثم ، وهذا هو الراجح وهو المقصود من القاعدة إمتثاال فإنه يثاب عليه أما لو ارتكبه 

يعني : ال يؤاخذ على ترك الصبي غير مكلف من جهة المؤاخذة ومكلف من جهة اإلثابة   

رم فإنه يثاب عليه ، وهذا قول عند الواجب أو فعل محرم ولكن إذا فعل الواجب أو ترك المح

 .بعض الشافعية ورجحه الغزالي في المستصفى وصاحب متن المراقي 

رفعت صبياً وقالت : ألهذا التي  وهذه القاعدة دلت عليها األحاديث منها : حديث المرأة في الحج 

 .فقال : نعم ولك األجر فالنبي صلى هللا عليه وسلم أثبت للصبي الطاعة حج ؟ 

 .عمرو بن سلمة أنه صلى بالقوم وهو ابن ست أو سبع سنين لك في حديث كذ
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حديث )) يا غالم سم هللِا وكل بيمينك وكل مما يليك (( فهذا الخطاب للغالم بأحكام مستحبة  وكذلك

وآداب فدَل على أنه مكلف من جهة اإلثابة فلو صلى الصبي الفجر يثاب عليه  ولو كان صبياً ، 

أنا سمعت أن األغاني حرام فال فال أستمعها فيؤجر على ذلك ، كذلك لو جاء  ولو قال الصبي :

 .صبي وأسبل ثوبه ال يأثم ، إذا الصبي مكلف من جهة اإلثابة ال المؤاخذة 

 )) فاقد العقل لعارض يمنع التكليف كفاقد العقل أصال (( : 2ق 

، ففاقد العقل كالمجنون والمغمى ليف إنما يكون للبالغ العاقفي باب المكلفون ذكرنا أن التكل: ش

(( ففاقد العقل ثالث ... وعن المجنون حتى يعقلرفع القلم عن عليه غير مكلف باإلتفاق لحديث ))

مسألة وهي من فقد العقل لعارض )يعني: أمر  ، وهنانون غير مكلف والمغمى عليه كذلككالمج

 : مثل لها بمثالين( فهذه الصورة نمؤقت

رجل طلق إمرأته وهو غضبان غضباً شديداَ بحيث أنه ال يدري ما يقول  : عندناالغضب – .1

فهذا والمجنون لو فعل فعالً فإنه ال يؤاخذ عليه ألنه فاقد العقل  ، فهذا الغضبان له حكم المجنون

الغضبان في هذه اللحظة ينزل منزلة المجنون ولذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم :  )) ال 

الغضبان غضبا شديدا ك( فاإلغالق هو شدة الغضب ، ففاقد العقل لعارض طالق مع إغالق (

 ما يقول  فال يدري ينزل منزلة الفقدان األصلي كالمجنون ، أما إذا كان الغضب في مبادئة وهو

 .العقل والطالق صحيح  فاقديكون في حكم 

إغاثة اللهفان في حكم ) اإلمام ابن القيم في كتابه الماتع ) يهوتفصيل هذه المسألة فقهيا فصل ف

 . (( وذكر له ثالثة صور مفصلة باألحكام طالق الغضبان

: جماهير العلماء يرون أن من تعمد الُسكر فهو في حكم المكلف إال إذا كان معذورا الُسْكر – 2

 الم ابن تيمية واإلمام ابن القيملكن المحققين من العلماء أمثال شيخ اإلس –كالمكره ومن أخطأ  –

فينزل منزلة المجنون كر ال يكون عقله معه ن أنه غير مكلف وهو الصحيح ألنه في حالة السُ يرو

في حال السكر كالزوال الكلي للمجنون، وهذا قول عند بعض  لعارض في العقلاوهذا الزوال 

كر (( ره والسُ الحنابلة وكأنه قول البخاري ، ألن البخاري بوب )) باب الطالق في اإلغالق والكُ 

 نه يقيس عليه نفس الحكم .فكأ

نهما يضمنان مع كالصبي والمجنون إذا أتلفا بيتاً أو سيارةً فإلزمون بضمانها لكن في اإلتالفات يُ 

 .آخر شيءوالحكم التكليفي  شيءتلفات ألن ضمان الم أنهما غير مكلفين
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 : )) الجهل مانع من التكليف (( 3ق 

ء ألن التكليف ال يثبت ه وال يجب عليه القضايعني أن الجاهل غير مكلف وهو معذور بجهلش: 

وما كنا معِذبين حتى نبعَث رسوال (( وقوله )) لئال يكون ، والدليل على ذلك قوله )) إال ببالغ

للناس على هللا حجة بعد الرسل (( هذا يدل على أن التكليف يكون بعد البالغ ، فالمكلف إذا 

 . الجاهل بها فمعذور وصلته األحكام هو الذي تلزمه التكاليف أما

الصالة  ال يحسنصالته الذي دخل المسجد فصلى وهو  المسيءوأشهر دليل على هذا حديث  

، ووجه الشاهد هل الصالة مراراً حتى يتعلم الصالة فأمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يعيد

، عذره ة؟ الغير صحيح أمره النبي صلى هللا عليه وسلم أن يعيد كل الصلوات الفائتة ألنها

 .لجهله

تمرغ عمار رضي هللا عنه  التيمم،في  رضي هللا عنهما وأيضا قصة عمار لما كان معه عمر

يكن رضي هللا عنه يعرف صفة التيمم فقاس على الغسل فأخذ  ألنه لم الدابة،بالتراب كما تمرغ 

ا م عليه وسلم إنيتمرغ في التراب ثم جاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وقال له النبي صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم صفة التيمم لكن وجه الشاهد هل فعلمه النبي  هكذا،ن تقول بيديك يكيفك أ

 لجهله.وإنما عذره  ال، التيمم؟صلى هللا عليه وسلم أن يعيد الصلوات التي صالها بهذا أمره النبي 

ين الفجر الصادق أيضا قصة عدي األنصاري رضي هللا عنه لما وضع خيطين حتى يميز ب

يداعبه النبي صلى هللا  –إن قفاك لعريض  له:فالنبي صلى هللا عليه وسلم قال  الكاذب،والفجر 

ومع ذلك هل أمره النبي  الصبح،وإنما هو سواد الليل وبياض  وقال:ثم بين له  –عليه وسلم 

وإنما عذره  ال، ح؟الصباأن يعيد صيام األيام التي كان يفطر فيها في أول صلى هللا عليه وسلم 

 .لجهله

لكن يحاسب اإلنسان على التفريط في العلم العيني ألن اإلنسان البد  التكليف،فالجهل مانع من 

  - :هللارحمه  أن يتعلم ويؤاخذ اإلنسان على التفريط في العلم مع تمكنه ولذلك يقول الناظم

 فافتهم  المسيءله فعل ال يلزم قبل العلم                               دلي عوالشر

 فذا محل نظر فالتعلم           لكن إن فرط في التعلم                           

لو عندنا صبي  التفريط،فالشرع ال يلزم قبل التعلم لكن إن فرط في التعلم فهو محاسب على هذا 

بلغ خمس عشرة سنة الثالثة عشر وكان يعتقد أن اإلنسان ال يكلف بالصالة إال إذا  في بلغ وهو

 السنتين؟فما صلى حتى بلغ خمس عشرة سنة فهل يلزمه أن يعيد ما فاته من الصلوات في تلك 

 التكليف.ل يمنع هال يعيدها ألن القاعدة أن الج
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في نهار رمضان وكان يعتقد أنه ال يفطر وأنه مباح فهل عليه  امرأتهجامع  آخر: رجلمثال 

 الجهل.ذلك بسبب  من شيءليس عليه  كفارة؟قضاء أو 

 )) الترك والكف فعل ((  :4ق 

الترك أمر عدمي ال وجود له والعدم ال  فعال ألنبعض األصوليين إلى أن الترك ليس  ذهبش: 

الدليل  ذلك؟ما الدليل على  فعل،أن الترك والكف  يقولون:من علماء األصول  شيء، والمحققين

( فهنا ويده(من سلم المسلمون من لسانه  سلم))الم وسلم:على ذلك قول النبي صلى هللا عليه 

 فعل.فترك األذى  الغير،وصف المسلم بأنه ترك أذى 

ماذا فهم الصحابة من تركه عليه  يده،كذلك لما أُتي النبي صلى هللا عليه وسلم بضب فرفع 

 ال، فقال: هو؟أحرام  عنه:فهموا أن الترك فعل فقال خالد بن الوليد رضي هللا   والسالم؟الصالة 

فهنا لما ترك النبي صلى هللا عليه وسلم أكل الضب  تعافه،ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي 

فهم الصحابة منه الفعل وأنه يثبت به حكم شرعي فلذلك سأله خالد بن الوليد فدل هذا على أن 

 فعل.الترك 

( شرك( ))تكف :قالكذلك النبي صلى هللا عليه وسلم في وصيته للرجل لما ذكر له وصايا كثيرة 

فلو أن إنسان ترك  األفعال،التروك داخلة في  فكف الشر عن الناس فعل إذاً  الناس،عن  أي:

 عليه.الزنى مع القدرة عليه وتوفر األسباب فإنه يؤجر 

ولذلك من  نعم، فعل؟كذلك النبي صلى هللا عليه وسلم ترك األذان لصالة العيد فهل تركه هذا 

  بدعة.العيد فلو أذن شخص وقع في السنة عدم األذان لصالة 

 : )) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ((  5ق 

مضى معنا يعني أن مكمالت الواجب وهي األشياء التي تحتم على اإلنسان الوصول  وهذاش: 

صالة الجماعة واجبة  الصالة،ومثلنا له بالمشي إلى  الواجب،إليها للوصول إلى الواجب لها حكم 

ذلك إال بالمشي إلى المسجد فحكم الصالة واجبة والمشي إلى الصالة واجبة ألنه ال وال يتحقق 

 المسجد.يتم الواجب وهي صالة الجماعة إلى بالمشي إلى 

سافر يعلى ذلك ولكن البد أن  واالستطاعةانسان استطاع أن يحج ووجد القدرة  آخر:مثال 

 واجب.فهذا السفر والسعي حكمه  ،سعىيو
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وجبت عليك صالة وليس لديك ماء وقرب هذا المكان محل لبيع الماء وأنت تملك  إذا آخر:مثال 

أداء الصالة إال بشراء الماء فما  تستطيعفحكم شراء الماء واجب ألنك ال  الماء،الدراهم لشراء 

 واجب.ال يتم الواجب إال به فهو 

فنقول : الة الفجر مثال آخر : شخص نومه ثقيل إذا نام متأخرا يعرف أنه جزما سوف تفوته ص

لصالة الفجر ، وهذه القاعدة وبعض القواعد التي سوف  لالستيقاظهنا يجب عليك النوم مبكراً 

))الوسائل لها أحكام المقاصد (( ثم فرع   قاعدة تأتي ذكرها ابن القيم في إعالم الموقعين تحت

وعندنا قيد مهم  ، واجبةيلة إلى هذا المقصد عية ، فإذا كان المقصد واجب فالوسعليها قواعد فر

يعني أن الوسيلة الصحيحة التي توصله إلى )) ما لم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها (( جدا وهو 

محرمة فليس لها حكم المقصد مثاله : شخص يريد  الوسيلةالمقصد هذا حالل ، لكن إذا كانت 

قاصد ، نقول : الوسيلة نشر الدعوة من خالل التمثيليات اإلسالمية ألن الوسائل لها أحكام الم

محرمة في ذاتها ففيها تشبه وفيها كذب ، فالوسيلة لها حكم المقصد ما لم تكن الوسيلة محرمة 

في ذاتها ، فهذا القيد مهم جداً ألن هذا الضابط أطلقه ابن القيم وبعض العلماء لكن إذا لم يضاف 

ة )) الغاية تبرر الوسيلة (( وهذ إليه هذا القيد استغله أهل البدع وغيرهم فصار قريبا من قاعد

 .خطأ 

 ( الواجب( م)) إذا تعارض الواجب مع المندوب قد :6ق 

نقدم الواجب  افإذا حدث تعارض المندوب،شك أن الواجب تاركه يستحق اإلثم بخالف  الش: 

دخلت المسجد تريد أن تصلي السنة فعندما كبرت أقيمت الصالة فهل أكمل الصالة أو  مثاله:

أقيمت  ))إذاألنه تعارض عندك واجب ومندوب فتقدم الواجب وقد جاء في الحديث  ؟اقطعها

 المكتوبة((.الصالة فال صالة إال 

شخص يريد أن يصلي قيام الليل وحكم قيام الليل مندوب لكنه يعلم أنه إذا قام وصلى  آخر:مثال 

صالة الفجر فإذا تعارض يقدم الواجب وهو  يقدم؟قيام الليل فاتته صالة الفجر فماذا عليه أن 

عندنا واجب ومندوب نقدم الواجب ألن الواجبة يتعلق به استحقاق العقاب ويأثم عليه أما المندوب 

 عليه.فال يعاقب 



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  7
 

 إذا تعارض الواجب الموسع مع المضيق قدم المضيق ((  ))  :7ق 

دنا واجب فإذا تعارض عن وموسع،الوقت ينقسم إلى مضيق  باعتبارمضى معنا أن الواجب ش: 

بين  )الصالة)الحديث مثال الموسع الصالة وقد جاء في  المضيق،موسع مع واجب مضيق نقدم 

واجب مضيق له الوعندك  الوقت،أول الوقت ووسط الوقت وآخر له موسع ال( فالوقت هاتين(

شخص نذر أن يصوم عشرة أيام وجاء قبل رمضان عليه بعشرة أيام وقد أفطر  مثاله:وقت يسير 

عشرة أيام نذر وعشرة أيام قضاء من رمضان  ،ضان الماضي ففي ذمته عشرون يوما ًمن رم

صيام القضاء ألنه مضيق أما صيام النذر فموسع  يقدم؟الفائت واآلن سيدخل عليه رمضان فأيهما 

كما يقول العلماء لكن جاء الترخيص في تأخير القضاء كما في حديث وإن كان األصل أن يبادر 

 هنا.نوا يقضون في شعبان فيقدم المضيق عائشة أنهم كا

 متفاوتة،والعلوم الشرعية  الشرعية،لو جاء موسم الحج ولدينا طالب علم يطلب العلوم  آخر:مثال 

يتعلم كتاب في إما أن  أمرين:فعندنا شخص تعلم العلوم الواجبة وقبل الحج بخمسة أيام هو بين 

يقدم الحج ألنه سيدخل عليه الحج وممكن أن  قدم؟يالعقيدة وإما أن يتعلم كتاب في الحج فأيهما 

  العقيدة.يؤخر دراسة 

 ((  عيني)) إذا تعارض الواجب العيني مع الكفائي قدم ال :8ق 

بعد صالة المغرب هناك  مثاله: العيني،عندك واجب أحدهما عيني واآلخر كفائي يقدم  إذاش: 

خذني إلى المستشفى بعد صالة  ك:أبووقال لك  كفائي،جنازة وصالة الجنازة حكمها واجب 

طاعة الوالدين ألن طاعة الوالدين واجب عيني وصالة الجنازة واجب  نقدم؟يهما أف المغرب،

 كفائي.

يريد طالب البدأ بطلب العلم فبأي العلوم يبدأ بمتن في العقيدة أم متن في اللغة  آخر:مثال 

 كفائي.ب عيني أما تعلم النحو واجب يقدم متن في العقيدة ألن تعلم العقيدة واج وتفاصيلها؟

 ((  باالستطاعة)) الواجب منوط  :9ق 

( وحديث استطعتم(هللا ما  ))فاتقواوالدليل على ذلك قوله تعالى  االستطاعةيفعل بقدر  الواجبش: 

والواجب بعكس المحرم  الواجبات،تسقط  ( فمع العجزاستطعتم(أتوا منه ما أمرتكم بأمر ف ))إذا

شخص ال يستطيع القيام  مثاله: االستطاعةوالواجب يفعل بقدر  الدوام،نب على سبيل فالمحرم يجت
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وشخص ال يستطيع الصالة جالسا هل له أن  عنه،يسقط  ال؟في الصالة هل يسقط عنه ذلك أم 

إذا صمت رمضان ربما تهلك فهل  األطباء:كذلك رجل قال له  ذلك،نعم له  مضطجعاً؟يصلي 

األمر  فمثال: باالستطاعة،فكل أمر منوط  مسكين،بأن يطعم عن كل يوم ويكٍفر ال يصوم  يصوم؟

فاألمر بالمعروف والنهي  تأثم،ال  تأثم؟إذا كنت ال تستطيع هل بالمعروف والنهي عن المنكر 

رأى منكم منكراً  ))منوالدليل عليه حديث أبي سعيد الخدري  باالستطاعةعن المنكر منوط 

قال شيخ اإلسالم في  : المنكرات كثرت نقول له أنكر لكن كماالقائل ولبيده .......(( فيق فليغيره

 ،غير شرعية ةال تركب موجوأ االستطاعة(( فتنكر حسب الواسطية ))على ما توجبه الشريعة

فإذا لم تستطع  ،نصحا، فإذا استطعت أن تنصح نصيحة والة األمر ومعاصي فيمات وتفعل محر

من ذلك سقط عنك الواجب فالتكليف  شيئاما استطعت  ذافإ ،ترسل له برسالة عن طريق شخص

 .االستطاعةحسب ب

 

 ))  ما ال يتم المندوب إال به فهو مندوب ((  :10ق 

فأي عمل من المندوبات  واجب(ال يتم الواجب إال به فهو  )ماالقاعدة هي نفس قاعدة  وهذهش: 

أن  ))لوال وسلم:لنبي صلى هللا عليه قال ا مثاله:لم تستطيع أن تفعله إال بهذا األمر يلحق حكمه 

هذا المندوب حتى  ( أنت ال تستطيع تحقيقصالة(أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل 

كذلك المثال مع  مندوب،تشتري سواكا فشراء السواك مندوب فما ال يتم المندوب إال به فهو 

فشرائك للطيب مندوب ألنه أن تتطيب لصالة الجمعة وهناك محل يبيع الطيب إذا أردت  الطيب،

 مندوب.به فهو ما ال يتم المندوب إال 

 )) ال يلزم المندوب بالشروع فيه ((  :11ق 

 دخلت الفرض يجب عليك أن تكملهإذا أنت  والندب،الفرض  اعندن ،هذه مسألة خالفية ش:

 فيةهذه مسألة خال ا؟تقطعهلكن لو دخلت في صالة السنة هل يجوز لك أن  والصيام،كالصالة 

الحج والعمرة  ))وأتمواالعلماء كما في قوله  باتفاقوالعلماء يستثنون إكمال الحج والعمرة النافلة 

تبطلوا  ))والقوله تعالى  والدليل-أي المندوب  – واألحناف والمالكية يقولون البد أن يكمله هلل((،

التفسير، علماء  نقول هذه في الرياء كما جاء هذا عن ابن عباس وغيره من أعمالكم(( لكن

-بحديث في مسند أحمد أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأهدي لهما هدية لهما هدية  واستدلوا
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وهذا الحديث ضعيف ال . تعوداقضيا وال افأفطرتا فقال لهما النبي صلى هللا عليه وسلم:  -طعام

 . يثبت به حكم

والدليل أن النبي صلى ندوب بالشروع فيه ال يلزم الم قالوا:قول الحنابلة والشافعية  الثاني:القول 

إن المتطوع أمير نفسه  ))الصائمهللا عليه وسلم كان ينوي صيام التطوع ثم يفطر وأيضا حديث 

لكن  المعنى،( وهذا هو الراجح وهناك أحاديث كثيرة تدل على هذا أفطر(شاء صام وإن شاء 

عرض عن العبادة حتى ال يُ  لماذا؟ ب،سبيكره لإلنسان أن يقطع المندوب لغير  يقولون:العلماء 

 العبادة،فإذا دخل العبادة وقطعها من غير سبب كأنه أعرض عن  عثيمين،كما يقول الشيخ ابن 

أن له  البيت فهلكأن يكون سمع صراخ في  وعرض له عارض -الندب  –لكن إذا كان يصلي 

 .نعم ال بأس بذلك؟ يقطعها

 م الحاظر (( )) إذا اجتمع الحاظر والمبيح قد :12ق 

وهذه القاعدة لها ارتباط بقواعد  محرم،هذا محظور يعني  يقولون:المراد به التحريم  الحظرش: 

فإذا تعارض عندنا مباح  المصالح(المفاسد مقدم على جلب  )درءفلها ارتباط بقاعدة  المفاسد،

بغير الكلب  ديجوز الصي وال معلم،خرجت لصيد ولديك كلب  مثاله:ومحرم قدمنا جانب التحريم 

كلبك فاصطاد الفريسة وأمسكها فلما جئت إلى الفريسة وجدت كلب آخر غير  المعلم فأرسلت

فإذا كان الصيد من  اآلخر؟هل الذي صاد الفريسة كلبك المعلم أم الكلب  كاختلط علي فاآلن معلم،

 فإنه محرم كلبك فهو حالل وإذا كان من كلب غيرك 

ة فيها عشرة نسوة وهو يريد أن يتزوج من هذه القرية لكن رجل داخل قرية صغير آخر:مثال 

ثقة أن أحد هذه النساء أخته بالرضاعة فهنا اجتمع الحل والحرمة فيغلب جانب  امرأةأخبرته 

  محرمات.الحظر فيصبحن كلهن 

 للكمال (( ثم للصحة ثم)) النفي للوجود  :13ق 

نافية أو غيرها من أدوات النفي في حديث من هذه قاعدة التدرج في النفي ، فإذا رأينا ال ال ش: 

األحاديث ، فالنفي في الدرجة األولى  يأتي للوجود كقولنا )) ال خالق إال هللا (( هنا النفي للوجود 

المنفي موجود وله واقع ننتقل إلى الصحة كحديث )) ال  الشيء، بعد ذلك ننظر إذا كان هذا 

فالصالة موجودة لكن المراد الصحة ، وإذا كان  صالة بغير طهور (( انسان صلى بغير وضوء

موجود وهناك قرينة تدل على أن الصحة غير مرادة يكون للكمال ، والعلماء يقولون  الشيءهذا 
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ن تكون بالنص أو كمال يكون بالقرائن ، وهذه القرائمن الوجود إلى الصحة إلى ال االنتقال: 

ضرة طعام (( اآلن الصالة موجودة  ، وهل المراد قرائن خارجية ، مثال الكمال : )) ال صالة بح

  للكمال.النفي يكون إذا  ال،الصحة ؟ 

 للصحة، فالصالةالنفي  هنا؟( ما المراد بالنفي الصف(صالة لمنفرد خلف  ))ال آخر:مثال 

فاألصل عندنا الصحة وحتى  ال، للكمال؟وهل هناك قرينة على أن هذا النفي ينتقل  موجودة،

وهو أن النبي صلى هللا  ةوقد ورد ما يعضد كون المراد الصح دليل،من  البد كمالننتقل إلى ال

فالنفي للوجود  والصالة.الصف فأمره أن يعيد الوضوء  خلف منفردارجال صلى  رأىعليه وسلم 

  بالقرائن.يكون  واالنتقالثم للصحة ثم للكمال 
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 المجلس الثاني

 تابعة لها (( )) طرق الحرام والمكروهات  :14ق 

))   تها يعني : الوسائل لها أحكام المقاصد ، ويعبر عنه العلماء بقاعدة اوهذه القاعدة كسابق ش: 

ما أدى إلى الحرام فهو حرام (( ويعبر عنه العلماء بعبارة يقولون : )) ما يحرم إيقاعه يحرم 

ثل له العلماء بالقتال في تحقيق سببه (( فكلها بنفس المعنى أن الوسيلة إلى المحرم حرام ، وم

محرم ألن اإلنسان مأمور بكف نفسه عن القتال وكسر  القتال في وقت الفتنة طبعا ، وقت الفتنة

قتال الفتنة ، لو إنسان لديه محل بيع أسلحة  خوض فيها فيكثيرة منهي عنها بأن ي سيفه وبأمور

ه بيع األسلحة في هذا الوقت ؟ لوجاء وقت الفتنة ومعلوم أن القتال في الفتنة محرم فهل يجوز 

م فهي محرمة على ضوء هذه كل األلعاب التي تؤدي إلى الحراف، لى الحرامإ، ألنها وسيلة ال

 ت أو المكروهات فإنها تأخذ حكمها.، فأي وسيلة إذا عرفنا أنها سبب إلى المحرماالقاعدة

 المضيق قدم المضيق ((  الموسع مع)) إذا تعارض المندوب  :15ق 

لو عندنا  مثال ذلك المندوب،ما قلنا في الواجب الموسع والواجب المضيق نقول في  مثلش: 

يلقي الحديث بين المغرب والعشاء وجاء طالب علم وجلس هناك شيخ  الحديث،حلقة من حلقات 

إما أن يحضر  أمرين:بين  اآلن هو القرآن،أنا أجلس في هذا الوقت أقرأ  وقال:في نهاية المسجد 

لكن مجلس الحديث إذا كان وقت العشاء  مندوب،ديث وهو مندوب أو يقرأ القرآن وهو مجلس الح

 العلم.انتهى أما قراءة القرآن فموسعة فيقدم مجلس 

 )) الضرورات تبيح المحظورات ((  :16ق 

، ألن لها تعلقاً بالتخفيف والرخص (التيسير(تجلب  ))المشقة قاعدة:القاعدة مندرجة تحت  هذهش: 

 ))فمنوهذه القاعدة دلت عليها اآليات  القصوى،أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة  ومعناها

فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم  ))وقد( وقوله عليه(اضطر غير باغ وال عاد فال إثم 

إذا  الهالك،أكل الميتة عند خشية  ومثاله:( فالمحرم والممنوع شرعاً يباح عند الضرورة إليه(

بين أن يهلك ( فهو اآلن الميتة(عليكم  ))حرمتنسان في فالة ووجد ميتة والميتة حرام كان اإل

  الميتة.فيأكل  الميتة،أو يأكل 
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لو أن إنسان في مكان وأكل طعاماً  وغَص غصةً يحتمل أنه سيموت منها وليس  آخر:مثال 

ن الضرورات تبيح جوز ألي نعم، الغصة؟هل يجوز أن يدفع بها  الطاولة إال الخمرأمامه في 

 المحظورات.

ال يشربها  ؟يشربهالو خرج إنسان في فالة وكاد أن يموت فوجد أمامه علبة خمر هل  آخر:مثال 

رع عملية : أن الخمر يزيد العطش وإذا دخل الجسم امتص سائر السوائل فيسألن العلماء يقولون

 . الموت فشربه تحصيل حاصل، أما صورة الغصة تختلف

دخل لص البيت ودفعته وضربته وما استدفع فأخرج السكين ليقتلك فأخذت السكين  لو آخر:مثال 

أن تدفع الضرورة بالتي هي أحسن حتى تصل إلى هذا المحظور  نعم يجوز يجوز؟وقتلته فهل هذا 

 كثيرة.وله أمثلة  الصائل،لكن بالتدرج في دفع 

 )) المكروه يباح عند الحاجة ((  :17ق 

ً ش:  رجل كان  مثاله: تجيزه،فما حرم تحريم كراهة فإن الحاجات  الضرورة، الحاجة دون طبعا

ً آخراً فهذا الطلب للثوب اآلخر إما أن يط فطلب ثوب،في مكان شديد البرد وهو لديه  لبه ثوبا

يطلبه حتى يخفف حتى يخفف عن نفسه البرد فيكون له حكم  أن حتى يدفع عن نفسه الموت أو

 الحاجة 

يجوز  نعم، وينظر؟ان يصلي وسمع صراخاً في البيت فهل له أن يتحرك لو رجل ك آخر:مثال 

فهذا األمر  مباحة،والحركة في الصالة تنقسم إما مكروهة أو واجبة أو  الحالة،لك ذلك في هذه 

 يباح لإلنسان أن يتحرك هذه الحركة 

هل يجوز رجل في الصالة سمع صوتاً فاشتبه عليه هل هو صوت والدته أو غيرها ف آخر:مثال 

( وهذه القاعدة لها الحاجة(يباح عند  ))المكروهل تحت قاعدة يجوز وينزّ  نعم، الحركة؟له 

في إلحاق  ولها تفاصيل كثيرة الضرورات،الحاجات تنزل منزلة  العلماء:تضاعيف كثيرة يقول 

  بالضرورات.الحاجات 

 )) ما حرم للذريعة يجوز فعله للحاجة ((  :18ق 

اآلن تحريم  الحرام،إلى سبب  ألنهاحرم تحرم ألصله وإما أنه تحرم إما أن التي ت األشياءش: 

فالتحريم إما لذاته  الزنى،وتحريم النظر إلى المرأة األجنبية ألنه سبب إلى  لذاته،الزنى تحريم 
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 للحاجة وهذاأن األشياء التي حرمت للذريعة تجوز  المحرم فالقاعدةأو ألنه سبب ألنه وسيلة إلى 

 النظر إلى األجنبية محرم لكن إذا أردت الزواج يجوز للحاجة  المثال:

لو عندنا رجل فقير ويريد أكل رطب وليس لديه مال وعنده في المخزن  العرايا،بيع  آخر:مثال 

دلة التمر مع التفاوت محرم وهذا امب الشجر،الذي على تمر قديم وجاء يبادل هذا التمر بالرطب 

النبي صلى هللا عليه وسلم عن  ىلتساوي وإال يكون مزابنة ونهيسمى بربا الفضل فالبد من ا

فهنا  الفقير،لكن أجازه النبي صلى هللا عليه وسلم لهذا  -يعني التفاوت في الرطب  -المزابنة 

التحريم ألنه ذريعة إلى الربا وهذا الجواز بحدود ضيقة فتكون كمية محددة وأن يكون فقيراً وأن 

 فهنا الجواز بسبب الحاجة  النخل،يكون الرطب فوق 

 )) يقدم أولى الواجبات ((  :19ق 

تزاحم وتزاحم الواجبات  التزاحم:، فمن قواعد (التزاحم( قواعد)) بــ تسمى عند العلماء هذهش: 

فلو  الواجبين،فإذا حصل تزاحم بين واجبين يقدم أولى  الصورة،داخلة في هذه  المستحبات كلها

الصورة  أوجب ونفسالة الفرض نقدم صالة الفرض ألن الفرض تزاحم عندنا صالة النذر وص

في الواجب ولذلك  منحصرة غيروهذه القاعدة  منهما،األولى إذا حصل تزاحم بين مستحبين نقدم 

تقديم  فيقول:يخصص  تقديم أعلى المصالح أو تقديم أعلى الفضائل وبعضهم يقول:بعض العلماء 

 الواجب.أعلى 

 واجب،وأداء الحج  واجب،فرد الدين  دين،ذلك لكن عليك  ج واستطعتالحاآلن أنت وجب عليك 

فإذا كان  باالستطاعةوأنت حجك معلق  ردها،لكن رد الدين أوجب ألنه حقوق للناس البد من 

 الناس.فالبد من أداء حقوق  االستطاعةمالك فكأنك خرجت عن صورة  سيستنزفهذا الدين 

كما  -رحمه هللا  – كما ذكر الشيخ ابن عثيمين اآليات وموبعض العلماء يستدل لهذه القاعدة بعم

( وقال بعض العلماء أن هذه القاعدة دل عليها ربكم(أحسن ما أُنزل إليكم من  ))اتبعوافي قوله 

 فهذا من التقديم في الواجبات (( ....ثم أمك ثم أمك  وسلم ))أمكهللا عليه  صلىقول النبي 
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  )) يرتكب أخف الضررين (( :20ق 

 تزاحمهما،( بمعنى أنه يرتكب أخف الشرين عند المحرمات(أخف  ))ارتكابقاعدة  وتسمىش: 

 واألخرىفلو كنت في صحراء وأوشكت على الهالك ووجدت بين يديك ميتتين أحدهما لبعير 

فهنا يرتكب أخف الضررين  ضرورةً،وأنت مضطر على أكلها فيجوز لك ذلك  أهلي،لحمار 

أما ميتة الحمار فحرمته مضاعفة فهو حرام أكله حال  الحياة،نه حالل حال فتأكل ميتة البعير أل

 الحياة باإلضافة إلى أنه ميتة فتصبح حرمته مضاعفة 

 )) األصل في العبادات المنع إال بإذن الشارع ((  :21ق 

( فاألصل في رد(عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو  ))منوسلم  هقوله صلى هللا علي دليلهاش: 

ألن العبادات ال تعرف إال عن  –كلها عبارات متنوعة  –ادات المنع والحظر والتحريم العب

الموافقة المعروف  -رحمه هللا  –وتحت هذه القاعدة ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  الشرع،طريق 

 - أمور :في ستة 

 السبب  – 1

 الجنس  – 2

 الكمية  – 3

 الكيفية  – 4

 الزمان  – 5

  المكان – 6

   الستة(من موافقة الشرع في هذه األمور  بد)فال 

ألن  ال، هلل؟الحمد  يقول:وإذا تجشأ فهل له أن  هلل،الحمد  يقول:إذا عطس إنسان  السبب:مثال 

  الشارع ما جعله سبب فيكون فعله بدعة 

جاء شخص في العيد وقال الناس اآلن تضحي بالتيوس أنا سأضحي بفرس فهل  الجنس:مثال 

 الشرع.ألن الجنس لم يوافق فيه  ،ال يجوز؟هذا 



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  15
 

شخص قال أنا اليوم سأجتهد أكثر منكم سأصلي الظهر خمس ركعات فهل هذا الفعل  الكمية:مثال 

 الشرع.يجوز؟ ال يجوز ألن الكمية لم يوافق فيها 

ألن  ال، صالته؟نسان بعد الفاتحة سجد ثم قام فركع ثم سلم فهل تصح لو صلى إ الكيفية:مثال 

 الشرع.يوافق فيها  مالكيفية ل

ألنه لم يوافق  يصح،ال  يصح؟أنا سأصلي الوتر قبل صالة العشاء فهل  قال:نسان إ الزمان:مثال 

 .العبادةالشرع في زمن 

؟  ال يصح ذلك عتكف في غير المساجد فهل يصح ذلكنسان أنا سوف ألو قال إ المكان:مثال 

 العبادة.ألنه لم يوافق الشرع في مكان 

الشرع والذي صل في العبادات المنع إال بإذن فاأل الستة،وافقة الشرع في هذه األمور فالبد من م

ألنك أنت لديك البراءة األصلية فال يفتح لك باب ثم يطلب دليل  الدليل،يأتي بعبادة جديدة عليه 

 المنع.ألنك أنت لديك أصل شرعي وهو أن األصل في العبادات 
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 المجلس الثالث
 وصلنا إلى قاعدة  الشرعية،ا في الحديث على القواعد والضوابط المتعلقة باألحكام ال زلن

 )) األصل تحريم الحيل ((  :22 ق

هذه قاعدة أصولية يقررها جمهور العلماء في منع الحيل إلسقاط واجب أو تحليل حرام ،  ش: 

مشروع ، وفي الفقه  والحيل تعريفها عند العلماء : هي التوصل بما هو مشروع إلى ما هو غير

معروف أن األحناف يرون الحيل ، و األحناف استخدامهم للحيل كما يقول الشاطبي في الموافقات 

قصد الشارع ، وذكر الشاطبي  ىليس قصدهم مضادة الشريعة أو مصادمة الشارع وإنما جروا عل

األصل تحريم أن مصادمة النصوص ال تصدر عن العوام فضال عن الفقهاء ، هذه القاعدة وهي 

الحيل دلت عليها النصوص الشرعية الكثيرة كما في حديث : )) لعن هللا المحِلل والمحَلل له (( 

وحديث : )) قاتل هللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها (( وأيضا 

صد مالم تصيدوه أو يُ النبي صلى هللا عليه وسلم في أحكام الحاج  قال : )) صيد البر لكم حالل 

قال لشخص : أنت صد لي هذا الصيد وأنا لكن م ولم يصد بنفسه حرِ لكم (( يعني لو إنسان مُ 

وعموم حديث إنما األعمال بالنيات يدل على هذا األصل وهو أن اإلنسان مؤاخذ بنيته  ، سآكله

 ولذلك يقول الناظم : 

 المحتال باب حيلتهواسدد على                  امل بنيته واحكم لكل ع

اآلن لو عندنا شخص يعرف أن الذي يأكل البصل والثوم ال يجوز له أن يقرب المسجد وجاء في 

ً أو بصال فال يقربن  ))من الحديث: ( أراد شخص أن يتحايل لعدم حضور مصالنا(أكل ثوما

ثوماً أو  أكل ))من وسلم:الجماعة فيأكل البصل قبل وقت الجماعة فيقول النبي صلى هللا عليه 

نقول حكم أكل البصل لك حرام ألنه يحتال والشريعة  له:( هذا ماذا نقول مصالنا(بصال فال يقربن 

 نفسه.تسد هذا الباب باب الحيلة هذا يحتال إلسقاط صالة الجماعة عن 

إذا ترخص للسفر إنسان يريد أن يسافر ألجل أن يأكل ويشرب ويتمتع بالجماع  آخر: كذلكمثال 

وجاء رمضان فأراد أن  بأسبوعلو إنسان تزوج قبل رمضان  الفطر،يباح له في  وغيره مما

ترخصك باطل  له:فنقول  والجماع،يحتال فسافر في نهار رمضان حتى يباح له األكل والشراب 

 التحايل.وتأثم على هذا ألن هذا من باب 

ل شهر واحد شخص عنده مال فبلغ المال النصاب وقارب الحول وبقي على الحو آخر:مثال 

فجاء الحول  ،بنهقبل بلوغ الحول بشهر وهب ماله ال حتى يخرج هذه الزكاة فجاء صاحب المال
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فهذه حيلة محرمة إلسقاط الزكاة  ابنه،وهو ليس لديه مال وانتهى الحول فاسترجع ماله من 

  عظيم.شر وهذا أصل عظيم في سد هذا الباب ألنه لو انفتح ألنفتح  الباب،فالشريعة تسد عليه هذا 

 )) الصحة ال تالزم القبول ((  :23ق 

إذا ذكر القبول معه الصحة ال  القبول،الصحة مثل  يقول:المسألة بعض علماء األصول  هذهش: 

هنا ال تقبل صالة بغير  قالوا:( طهور(تقبل صالة بغير  ))اليفترقان واستدلوا ببعض النصوص 

إال بحجاب فالنفي هنا للصحة وذهب آخرون  (بخمار(تقبل صالة حائض إال  ))الطهور وكذلك 

صحيح وغير مقبول فال تالزم واستدلوا بنصوص  الشيءأن الصحة ال تالزم القبول فقد يكون 

( فهنا الذي يأتي العراف ال تقبل صالته ليلة( أربعينأتى عرافا لم تقبل له صالة  ))من كحديث:

 القبول. ه الصالة لكن المنتفي عنهلكنها صحيحة وهو ملزم بهذ

لزم ( صالته صحيحة وهو مكلف ويُ يوما(شرب الخمر لم تقبل له صالة أربعين  ))من آخر:مثال 

 بهذه الصالة لكن القضية في القبول أنه ال يترتب عليه الثواب وهي نوع عقوبة له 

مثال آخر : )) إذا أبق العبد لم تقبل له صالته حتى يعود إلى مواليه (( صالته صحيحة لكن 

صحيحا وهو غير مقبول  الشيءعنه القبول ، فال تالزم بين الصحة والقبول فقد يكون  تفيالمن

والقرافي لما ذكر هذه المسألة قال : أن الغالب إذا جاء نفي القبول مع ذكر اإلثم فإنه يتوجه إلى 

إذا جانب الثواب ، يعني إذا ذكر مع معصية كما ذكرنا كمن أتى عرافا فإنه يكون للثواب ، وأما 

لم يقترن مع معصية فغالبا يتوجه إلى الصحة مثل األحاديث التي مرت معنا )) ال يقبل هللا صالة 

بغير طهور (( لم تذكر مع معصية فتكون للصحة ، فهذه من الضوابط التي ذكرها القرافي ، 

 (( كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول  ونستطيع أن نخرج بضابط نقول :))

 في الشروط والعقود الصحة ((  )) األصل :24ق 

 الشارع،قاعدة معروفة عند الجمهور أن األصل في الشروط والعقود الصحة إال ما أبطله  هذهش: 

 الحل.ألن األصل في العبادات  العبادات،عكسها في  هي ومضت معنا القاعدة التي

ن إال مع دليل األصل في العقود والشروط البطال يقولون:هذه القاعدة خالف فيها الظاهرية 

على  ))المؤمنونوأحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم تدل على هذا الشرط كقوله  اإلباحة،

 ))إني( وحديث الفروج(استحللتم به  توفوا ماأحق الشروط أن  ))إن( وكذلك حديث شروطهم(
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لف ( هذه كلها تدل على هذا األصل أن اإلنسان له أن يشترط بشرط أال يخابالعقد( ال أخيس

 كذلك. حالل والعقودفالشرط إذا ما خالف النصوص فهو  النصوص،

فرضي المشتري  سنة(يسكن الدار  )أنلو باع شخص آلخر داراً واشترط هذا البائع السكنى  مثال:

 جائز.ألن السكنى منفعة مباحة فإذا بنيت على التراضي فهو  نعم، ذلك؟بذلك فهل يصح 

ال للمشتري أبيعك هذه األمة على أن أستمتع بها سنة كاملة لو باع رجل أمة لرجل وق آخر:مثال 

والشرط محرم فهذا الشرط  ت ملك يمين فكيف يستمتع بها؟!ألنها أبضاع ليس ال، يجوز؟فهل 

 العقود.المحرم ينخرم من هذه القاعدة ومثلها سائر 

 المكلف ((  باعتبار)) تفاضل الرخصة والعزيمة  :25ق 

صيام رمضان عزيمة  فمثال: والرخصة،حث األصول العزيمة مضى معنا في مبا ش: نحن

والرخصة ما يجري على باب  األدلة،فالعزيمة ما يجري على أصل  رخصة،واإلفطار للسفر 

  لألصل.التخفيف خالفا 

  بالرخصة؟أيهما أفضل أن يعمل اإلنسان بالعزيمة أو أن يعمل 

ألن العزيمة عامة لجميع  قالوا:لعزيمة ذهب بعض العلماء إلى أن األفضل أن يعمل اإلنسان با

المكلفين فلما نؤمر بصيام رمضان فهذا عام لسائر المكلفين، أما الرخصة فآلحاد الناس كشخص 

 بذلك.مسافر أو مريض يخرج من القاعدة أما عموم الناس فهم مأمورين 

المعنى  لى هذاوذهب بعض أهل العلم إلى أن األفضل األخذ بالرخصة ألن األحاديث تدل ع

كحديث )) ما خيّر بين أمرين إال اختار أيسرهما (( يعني النبي صلى هللا عليه وسلم إذا خير بين 

أمرين اختار األيسر ، وكذلك حديث )) خذوا من األعمال ما تطيقون (( قالوا : فهذه دعوة إلى 

يرجع إلى األخذ بالرخص والتخفيف على النفس ، لكن كل فريق له وجه والصحيح فيه أن ذلك 

كما يحب أن تؤتى عزائمه (( فهذا  هصُ خَ المكلف والدليل حديث )) إن هللا يحب أن تؤتى رُ 

الحديث يدل على أن األمر يرجع إلى المكلف نفسه ، فإذا رأى المكلف أن األخذ بالعزيمة أيسر 

 له أخذ به 

يأخذ بالرخصة  إٍنسان سافر ووجد من نفسه أنه إذا صام يتعب ويؤثر على نشاطه فهذا مثال:

 لحالته.
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 فنقول:كإقامته في باب الصيام  هوشخص آخر سافر ووجد أن السفر ال يؤثر عليه وأن سفر

رجع إلى المكلف فال نستطيع في هذه يإذا فباب الرخصة والعزيمة  بالعزيمة،األولى لك األخذ 

 نستطيع أن نقول والالمسألة أن نضطرد قاعدة عامة فال نستطيع أن نقول األفضل العزائم مطلقا 

 آلخر.أن األفضل الرخص مطلقا وإنما نقول أن المسألة نسبية تختلف من شخص 

 )) النيابة في العبادات توقيفية ((  :26ق 

( فالعبادات سعى(ليس لإلنسان إلى ما  ))وأنفي العبادات عدم النيابة كما في قوله  األصلش: 

ألن األصل  اليوم؟ ال،صل عني  ألخيه:الرجل فهل يستطيع أن يقول  النيابة،األصل فيها عدم 

دة استثناء من هذا األصل كما يقول الجمهور فتصح لكن هذه القاع بنفسه،أن يؤديها المكلف 

إذن األمر األول األصل عدم النيابة في العبادات لكن ما  النص،النيابة في العبادات فيما ورد فيه 

 و ممتنع ورد فيه النص يصح فيه النيابة وما سواه فه

( أنت في األصل وليه(مات وعليه صيام صام عنه  ))من قال:النبي صلى هللا عليه وسلم  مثاله:

  .ألن األصل عدم النيابة في العبادات ال، آخر؟هل لك أن تصوم عن شخص 

نذر الجد أن يصوم هلل خمسة أيام ثم صام يومين ومات فبقي عليه ثالثة أيام هل لنا  آخر:مثال 

  .للنص السابق نعم، نه؟عأن نصوم 

قصة المرأة التي سألت أن فريضة الحج أدركت أباها فسألت النبي صلى هللا عليه  آخر:مثال 

  الصيام.أجاز لهذه المرأة  نعم، فقال: عنه؟وسلم هل أصوم 

 النيابة.فكل ما ورد فيه النص في الباب يستثنى من هذه القاعدة فيصح فيه 

ال أعرف قراءة القرآن فأرجو منك أن تختم لي ختمة فهل  ايا بني أن أمك:لو قالت لك  آخر:مثال 

أما باب المعامالت أوسع وتجوز فيه النيابة  النيابة،ألن األصل في العبادات عدم  ال، يصح؟

 العبادات.بخالف باب  باضطراد
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 )) ال يجب القضاء إال بأمر جديد ((  :27ق 

ففعل العبادة في الوقت يسمى أداء  القضاء،ومضى معنا في مباحث األصول األداء  نحنش: 

نحن اآلن نتكلم عن القضاء هل لإلنسان أن يقضي باألمر  قضاء،وفعل العبادة بعد خروج الوقت 

  جديد؟السابق أم ال بد من أمر 

( هذا بالنسبة الصالة(نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء  ))كنانحن عندنا في هذا نص وهو 

تعمل باألمر السابق أم البد من  يكفي بأن( الصالة( ))وأقيموااألولي كقوله  أليس األمر للحيّض،

البد من أمر جديد يأمرها بقضاء الصالة فالحائض عندها أمر  الصالة؟أمر جديد يأمرها بقضاء 

  الصالة.بقضاء الصوم ال 

اء الصالة ديد بقض( فهذا أمر جذكرها(نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا  ))منوعندنا حديث 

ّ شخص أن ، لوللنائم والناسي يقضيها كما في  يصليها؟نام عن الوتر أو نسي الوتر فهل له أن  ا

 ( ذكره(ليصله إذا و نسيه فنام عن وتره أ ))منالحديث 

إلقرار  نعم، مباشرة؟بعد صالة الفجر  اشخص فاتته سنة الفجر القبلية هل له أن يقضيه مثال:

 جديد.الرجل الذي صلى بعد الفجر فهذا قضاء بأمر  النبي صلى هللا عليه وسلم

 يصح، ذلك؟لو شخص تأخر وما صلى سنة الفجر إال عند شروق الشمس فهل يصح  آخر:مثال 

 شذوذ.لكن الصحيح أن الحديث ال يصح ألن فيه  الحديث،ألنه ثبت في 

أن يعوض هذه  عليه وأراد متعمدا خمس سنوات ثم تاب هللالو إنسان ترك الصالة  آخر:مثال 

 الجديد،ال يقضي لعدم األمر  سنوات؟فهل نقول له اقض الصلوات التي فاتتك خمس  الصلوات

فورد في النائم والناسي أما المتعمد  يقضي،فالذي يترك الصالة متعمدا ال يوجد أمر جديد أنه 

  يقضي.فلم يرد أنه 

ال يصوم لعدم األمر  يصوم؟فهل إنسان أفطر عشر رمضانات متعمدا ثم تاب هللا عليه  آخر:مثال 

مع أن جمهور العلماء يرون أنه يصوم وأن من تركها يصلي ويستدلون بالقياس على  الجديد،

لكن المحققين كشيخ اإلسالم وابن القيم والمشايخ المعاصرين ال يرون أنه يقضي  والناسي،النائم 

 د فيها يحتاج إلى أمر جدفأي عبادة لم تؤدها في وقتها ت بالقضاء،لعدم وجود أمر جديد 

إنسان نسى أن يصلي السنة البعدية للمغرب وتذكرها بعد صالة العشاء فهل له أن  آخر:مثال 

الحديث مطلق ويشمل فرد واحد  والنفل؟هل األمر الوارد في الحديث يشمل الفرض  يصليها؟

د شائع في الجنس كما ذكرنا سابقا أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي فيشمل فرد واح

 الفرض.والمطلق يشمل فرد واحد شائع في جنسه وهو  مطلق،ألن الحديث  الفرض،فالمراد هو 
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النوافل ( صالة هنا مطلقة فهنا الصالة هل تشمل صالة(في مسجدي بألف  ))صالةوعندنا حديث 

لق فرد شائع فالمط والمطلق،؟ البد من العناية في التفريق بين العام والفرائض أو فقط الفرائض

 الجنس.في 

فهنا  القبض،( هذا في اليسرى(قام إلى الصالة وضع يديه اليمنى على  ))إذاحديث  ذلك:مثال 

ال تدخل في العمومات كما ذكر القرافي وإنما تنزل منزلة  الظرفية( )إذاإذا قام في هذا السياق 

ى وإنما المراد فرد شائع المطلق فال تستطيع أن تقول أن كل قيام تضع يدك اليمنى على اليسر

يجب القضاء إال  ال إذاً  المسألة.في جنسه وهو القبض قبل الركوع على خالف في تفاصيل هذه 

  بأمر جديد. 

 : )) الحكم ال يتم إال بتوفر شروطه وانتفاء موانعه (( 28ق 

م حتى يت –على األشخاص  –القاعدة قاعدة في العبادات والمعامالت وفي األحكام  هذهش: 

 الموانع.الحكم ال بد من توفر الشروط وانتفاء 

فإذا لم يوجد شرط  والخطأ،العلم والقصد واإلرادة وارتفاع موانعها من الجهل واإلكراه  فيقولون:

 الحكم.اختل 

لتوفر  صحيحة، صالته؟رجل صلى بطهارة كاملة نفل في وقت الضحى فما حكم  ذلك:مثال 

 صالته؟خص وصلى نفل مطلق بعد صالة العصر فهل تصح لو جاء ش الموانع.الشروط وانتفاء 

 لوجود المانع  ال،

 الشرط  الختاللال تصح  صالته؟لو جاء رجل وصلى إلى غير القبلة هل تصح  آخر:مثال 

يخرجها ه لم ال يصح ألن زكاته؟لشخص غير مستحق فهل تصح  رجل أعطى زكاته آخر:مثال 

 صحيحاً.ه قاعدة مهمة مضطردة حتى يكون الحكم في المصارف التي ذكرها هللا عز وجل فهذ

 )) الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدما ً (( :29ق 

الخمر علته اإلسكار فمتى ما وجد اإلسكار وجد  ذلك:مثال  باالضطراد،ما يسمونه  وهذاش:  

 ( فالعلةيحزنه(يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك  ))العندنا حديث  مشروب،التحريم في أي 

الوصف بعد الحكم بالفاء يفيد العلية وهذا سيأتي في باب القياس فالفاء  مجيءوطبعا  اإلحزان،
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ه سرّ وصورة المناجاة أن يُ  يحزنه،ألنه  المناجاة؟فما هي علة تحريم  قبله،هنا تفيد أنه علة لما 

ا يكون حكم فماذطيب إذا تكلم اثنان بجهر لكن بلغة ال يفهمها الثالث  انفراد،ويتكلم معه على 

 اإلحزان.ال يجوز ألن العلة هنا موجود وهي  ؟-رطانة اثنين دون الثالث  –الرطانة 

 

 )) إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب ((  :30ق 

، ومعنى القاعدة أن اإلنسان إذا فعل الشاطبي وهي تتعلق بجانب الذرائعقاعدة ذكرها  وهذهش: 

  الحكم.السبب فله نفس  ينتج عنه هذا شيءالسبب مباشرة أو فعل 

؟ غير دوائه متقصدا فما حكم ذلك دواءً  أعطاه متقصدا،أضر مريضا  طبيبعندنا  ذلك:مثال 

هذا األمر لكنه فرط لتقصير  الطبيبطيب لو لم يتقصد  األذى،ألنه سبب مباشر أدى إلى  محرم،

فعال يترتب  ء لكنه فعلعطاه هنا ال توجد مباشرة لإليذافأمنه وعدم مباالة اختار الدواء بسرعة 

فهذه قاعدة تتعلق بالذرائع سواء كان اإليذاء مباشرة أو بطريقة أخرى له نفس  النتيجة،عليه نفس 

  الحكم.

؟ ألن العلماء يقولون أن الحكم هل يرجع اإلثم إلى المتسبب كثيرة،وقضية المباشر لها أحكام 

اذهب واقتل فالن  آلخر:شخص قال  ذلك:يرجع إلى المباشر إال إذا لم يكن للمباشر قدرة مثال 

كان  ؟ تكون على المباشر إال إذاتسببفذهب وقتله اآلن أحكام القتل تكون على المباشر أو الم

م البنية وأخذ خلو جاء شخص ض ذلك:مثال  ئ.جلمثل اإلكراه المُ  المباشر ال قدرة له في ذلك

المتسبب  المتسبب؟ل المباشر أو شخص آخر وحمله فرماه على شخص ومات من الذي يتحمل القت

 . لجئويدخل المباشر في اإلكراه المُ 

 )) كل شرط مفسد للعقد بالذكر يفسده بالقصد ((  :31 ق

ً شخص أن لو عرفناش:  مثال  العقد،صرح بشرط فاسد ونطق به فهذا الشرط يعتبر باطل ويفسد  ا

ألن  باطل، العقد؟ما حكم هذا أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة لستة أشهر ف شخص:لو قال  ذلك:

والبطالن ألنه صرح بالشرط الباطل فليس فيه خالف لكن لو لم  باطالً،النكاح متعة فيكون 

شخص جاء إلى أناس وتزوج من عندهم وجعل في نفسه  ذلك:مثال  نفسه،يصرح به وكتمه في 
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 اً طق يكون العقد فاسدعرفنا أنه لو ن العقد؟أن سيتزوج هذه المرأة مدة ثم يطلقها فما حكم هذا 

  .ما يفسده بالذكر يفسده بالقصد باطل، نفسه؟في أضمره  إذالكن ما الحكم 

 امرأة – نكاح التحليل –لو جاء شخص واتفق مع الوالد والبنت أن يحلل لهم البنت  آخر:مثال 

 بينهم أنه يتزوجها االتفاقمطلقة ثالثا وتريد أن ترجع إلى زوجها فجاء هذا الشخص وصار 

 .فاسد العقد؟هذا ليطلقها حتى تحل للزوج األول فما حكم 

طيب لو جاء هذا الرجل من قبيل نفسه ومن غير علم الوالد والبنت ونوى في نفسه أن يتزوجها 

العقد باطل من جهة الزوج  مسألة:لكن عندنا  باطل، الحكم؟ليطلقها حتى تحل للزوج األول فما 

طيب لو وقع وطلق ورجعت  ال، شيء؟ال يعلمون هل يلحقهم أما المرأة واألب  منه،هذا مفروغ 

ديانة إلى هذا  نحن نتكلم بالنسبة شيء،ليس فيه  شيء؟إلى زوجها األول وهم ال يعلمون هل فيه 

فالذي يضمر شرط فاسد كالذي ينطق بالشرط الفاسد سيان ال  الفاسد،الزوج الذي أضمر العقد 

  بينهما.فرق 

 ى شرطه ال على سببه (( )) الحكم يقدم عل :32ق 

عندنا حوالن الحول  الزكاة، ذلك:مثال  أسباب،نعرف أن األحكام لها شروط ولها  نحنش: 

شخص يريد أن يخرج الزكاة  شرط،بلوغ النصاب يعتبر سبب وتمام الحول  النصاب،وبلوغ 

ماله  فبلغ اإلنسان،بعد ذلك يزكي ف خمسة عشر أل السبب، النصابقبل بلوغ النصاب أي قبل 

ثالثة عشر ألف قال أنا من باب الصدقة واإلحسان سأخرج الزكاة مبكراً قبل أن يصل خمسة 

شخص  باطل،قبل السبب  الشيءففعل  السبب،ال تصح ألنه فعل قبل   الزكاة؟عشر ألف فما حكم 

آخر النصاب مكتمل عنده فبقي شهر على مرور السنة وصادف مرور أناس فقراء عليه فقال 

ففعل  يصح، يصح؟هؤالء الفقراء سأقدم الزكاة قبل الشرط وهو حوالن الحول فهل  من مصلحة

  السبب.العبادة تصح قبل الشرط وال تصح قبل 

 أن يوفي –الحنث  والشرط فيعندنا اليمين سبب  فالن،شخص حلف أال يدخل بيت  آخر:مثال 

 الدخول؟لبيت فهل يصح هذا كفّر دخل افهذا الشخص قبل أن يُ  يُكفّر،فإذا أراد الدخول  –بها 

  الشرط.ه دخل قبل الشرط ألنه سبق يعني أن ذلك،دخل البيت ثم كفّر بعد  يصح،

  السبب.إذا الحكم قد يقدم على الشرط لكن ال يقدم على 
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 )) انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط ((  :33ق 

ومثلنا له زم للمشروط ة وقلنا أن الشرط ماليوهذه واضحة ومضت معنا في األحكام الوضعش: 

لحكم والمشروط مرتبطان فا ،وهكذا في سائر الشروط .بالطهارة فإذا انتفت الطهارة انتفت الصالة

يعني إذا انعدم انعدم الحكم  ،، وذكرنا سابقا أن قضية الشرط متعلقة بالجانب العدميبهذا بالشرط

كم كالوضوء قد يتوضأ لقراءة فقد يوجد الشرط وال يلزم منه وقوع الح الوجودي،وليس الجانب 

  ذلك.القرآن وغير 

 مقصود ((  غير )) الشرط في خطاب التكليف مقصود وفي الوضعي :34ق 

  قسمان:ذكرنا أن الخطابات الشرعية ش: 

  تكليفيةأحكام  (1

 أحكام وضعية  (2

أمور ، فأنت م: الطهارةمثل ،فالشرط إذا كان في باب األحكام التكليفية فاإلنسان مأمور بتحصيله

: حوالن الحول في الزكاة الوضعية غير مقصود مثال كاملكن في األح .بتحصيل الطهارة للصالة

  .؟ تنتظر الجريان القدريأنت مطالب بتحقيق الحكم الوضعي أم تنتظر الجريان القدريهل 

غير مكلف بتحقيق األحكام الوضعية، فاألحكام الوضعية وهذا ما ذكرناه سابقا أن اإلنسان 

( ا ال يتم الواجب إال به فهو واجبمكرون أننا فرقنا بين قاعدتين وهي: )، ولو تذأمارات وضعت

هذه المسألة وهو أن اإلنسان ( فما ذكرنا يرجع إلى واجبفليس ا ال يتم الوجوب إال به و )م

ً بتحقيق الحكم الوضعيب بتحقيق الحكم التكليفي ومطال ً بأن تجتهد ليس مطالبا ، فلست مطالبا

 . مالك النصاب حتى تزكييصل لكي 

 )) السبب الذي تم شرطه يثبت المسبب ((  :35ق 

، فإنه يثبت المسبب بشرط معين أي سبب من األسباب الشرعية إذا ربط الشارع الحكم فيها ش:

 .أما في الحرم ألبد ،ف سنةر  عَ أن تُ  :، فاللقطة ال تمتلك إال بشرط وهوةطَ لُقَ  كلو عند :مثال ذلك

وضعت لتحقق هذا السبب هو فهنا الشرط الذي  سنة يحق لك أن تمتلك هذه اللُقََطة.مضت  فإذا

وهكذا في  اللُقَطة،، فإذا عرفتها لسنة ثم انتهت فهنا يثبت لك المسبب وهو ملك هذه التعريف

 معين.سائر األحكام التي ربطت بشرط 



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  25
 

 

  



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  26
 

 المجلس الرابع

  دلةالقواعد والضوابط األصولية المتعلقة باأل

ثم ننتقل بالقواعد المتعلقة  باألحكام،انتهينا من الكالم حول القواعد والضوابط األصولية المتعلقة 

  باألدلة.

 )) يفسر القرآن على مقتضى اللغة ((  :36ق 

اللغة  بمقتضىهذه القاعدة نّص عليها جماهير العلماء وهي مسألة جواز تفسير القرآن  ش: 

العرب ، وقالوا في الحديث )) اللهم فقهه في الدين وعلمه  ةغزل بلوعللوا لهذا ألن القرآن ن

أن معرفة هذا التفسير يكون بالشرع ويكون باللغة ، وجاء في آثار  :  التأويل (( أي التفسير قالوا

فجاء في مسائل أحمد عند قول هللا عز وجل )) إنني معكما أسمع  ، األئمة العمل بهذه القاعدة

جائز في اللغة ، يقول الرجل : سأجري عليك رزقا أي أفعل بك خيراً فهنا  قال : هو وأرى ((

اللغة ، وجاء في األثر المشهور عن ابن عباس أنه  قال :  بمقتضىاآلية  فسر هذهاإلمام أحمد 

 التفسير على أربعة أوجه : 

 وجه تعرفه العرب من كالمها  (1

 وتفسير ال يعذر أحد بجهله  (2

 وتفسير يعرفه العلماء  (3

 تفسير ال يعلمه إال هللا و (4

هذا األثر يبين فيه ابن عباس رضي هللا عنه  أن تفسير قد يكون بلغة العرب ، قالوا : ما جرى 

في لغة العرب من الكلمات مثل : كهف و السرر والمنضود والطلع وغيرها من الكلمات التي 

اإلنسان بجهلها كاإليمان تعرف من لغة العرب فتفسر بلغة العرب ، وأما األشياء التي ال يعذر 

والرسل و إقامة الصالة وغيرها مما هو معلوم بالضرورة ، وأما ما يتعلق بالعلماء فهي العام 

والخاص والمطلق والمقيد ، وأما ما ال يعلمه إال هللا فهو المآالت وحقيقة الجنة والنار وغيرها 

وهو تفسير القرآن بلغة العرب فهذا  فهذه القاعدة تقرر هذا األمر ، وجرى عليه العلماء في كتبهم

دارج ، وقد خاض فيه كثير من أهل البدع : كالزمخشري وأبو حيان األندلسي نجد منهم عناية 
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، فالتفسير بمقتضى لغة العرب فهذا تفسير جار صحيح عند في هذا الباب مع بدعهم ومخالفاتهم 

 .العلماء 

 )) ال تفسير بالرأي دون أصل شرعي ((  :37ق 

 محرم،على نص أو أصل  االعتمادالعلماء على أن التفسير بمجرد الرأي من غير  اتفق ش:

 . ( وغيرها من اآلياتتعلمون(تقولوا على هللا ما ال  ))وأنواستدلوا باآليات 

وشيخ اإلسالم ابن تيمية في مقدمة التفسير أشار إلى هذه القاعدة  وقال : والتفسير بالرأي حرام 

ليتبوأ مقعده من النار ((  لكن هذه الحديث ضعيف قال في القرآن بغير علم ف )) من وأورد حديث

ه شيخ اإلسالم في مقدمة التفسير ، فجميع التفاسير التي تستند إلى رأي التي يستدل رال يصح ذك

بها أهل البدع داخلة ضمن هذا المعنى ، التفسير الباطني اإلشاري الصوفي كلها داخلة في هذا 

قول أن للقرآن ظاهر وباطن فهو  داخلة في هذا وهو التفسير المحرم  ، فمثال : المعنى من ي

رضي  -الرافضة قبحهم هللا يقولون في قوله )) إن هللا يأمركم أن تذبحوا بقرة (( قالوا : عائشة

فهذا التفسير ال يستند ال إلى لغة وال إلى نص شرعي فهذه القاعدة تسد على أهل البدع  -هللا عنها

  .الباب هذا

ويقول شيخنا ابن عثيمين : تفسير بعض األمور العلمية والكونية وربطها بالقرآن مع عدم الداللة 

جاز و الكونيات ويريد أن يثبتها من اآليات ويلوي عليها في القرآن كبعض من يخوض في اإلع

ذا الباب أعناق النصوص مع أنه لم يذكرها أحد من الصحابة والتابعين والسلف فهو داخل في ه

، اآلن لو جاء رجل عامي وقرأ قوله )) وفاكهة وأبا (( قال أبا يعني األب يقال له هذا تفسير 

بالرأي دون الرجوع إلى مستند شرعي فهو مردود ، وهذه قاعدة نافعة ألن الخوض في هذا 

ام معينة اآلن ظهر في هذه األيام التفسير الحسابي فيجعلون اآليات في حسابات وأرق، الباب كثير 

 -هللارحمه -ويستنتجون استنتاجات معينة فهذا كله باطل ، واذكر لما كنا عند الشيخ ابن عثيمين 

حسابية أن هذا األمر ذكر في القرآن بهذا العدد فيفيد كذا ، فأراد  جاء شخص ببحث وذكر أشياءً 

مر وهو العناية بهذه نزل القرآن لهذا األأن يستشير الشيخ في نشر هذا البحث فقال الشيخ : ما أُ 

األرقام والحسابات من غير أثارة من علم فقال : هذا حقه أن يحرق ألن هذا ليس من مقاصد 

 القرآن وإنما أنزل للتدبر والتعلم . 
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 )) ما لم يذكر له في القرآن بدل فال بدل له ((  :38ق 

 لو جئنا إلى اآلن  نحن القياس،هذا أشبه ما يكون بالضوابط يستفيد منه العلماء في باب ش: 

باب الحج تعرفون أن الهدي الذي يلزم اإلنسان على أنواع كثيرة فإما أن يكون ترك  الحج،باب 

فاهلل تعالى ذكر في سورة  تمتع وهكذا،واجب أو وقوع في محظور أو يكون إحصار أو يكون 

نا ليه الهدي وعندفإنسان متمتع يجب ع التمتع،اإلنسان إذا ما وجد هدي  منها أنالبقرة أحكاما 

صيام عشرة أيام بمجموعها ثالثة في الحج وسبعة  عليه؟عن الهدي فما الواجب  إنسان فقير عجز

إذا رجع ، فالبديل هنا لمن لم يجد الهدي في التمتع أن يصوم عشرة أيام ، هللا تعالى ذكر حكم 

عليه هدي  ي فالمحصرحصر بمرض أو عدو ال شك أن عليه هدآخر وهو اإلحصار ، إنسان أ

، فاهلل تعالى لما ذكر الهدي في التمتع والقرآن ذكر له بدل وهو صيام عشرة ولما ذكر الهدي 

في اإلحصار لم يذكر له بدل فهل يصح أن نقول أن اإلنسان المحصر إذا ما وجد الهدي يصوم 

يجد المحصر  عشرة أيام قياسا على المتمتع ، كما يقولون في كتب الفقه ، وقال في الزاد : فإن لم

ما لم يذكر هللا ) الهدي صام عشرة وهذا في المتن قياسا على المتمتع ، هنا تأتي هذه القاعدة : 

ألن بعض األحكام  ، لو كان له بدل لبينه هللا في نفس السياق ( له بدل في القرآن فليس له بدل

 يقولون:اذا ؟ ألن العلماء صح القياس لمي، وال  ذكر هللا تعالى لها بدل وبعضها لم يذكر لها بدل 

ألن اإلنسان في هدي التمتع يهدي وإن لم يجد يصوم ألن المقصود قد  الفارق،هذا قياس مع 

 بالصيام،حصل فقد أدى الحج وحصل المقصود فهذا التمتع شكر هللا وإذا لم يجد يؤدي هذا الشكر 

مقصوده فهذا قياس لم يحصل  ال، مقصوده؟لكن هذا المحصر الذي قطع عليه الحج هل حصل 

  الفارق.مع 

إذا لم  بدل،المهم عندنا هو أن هللا لما ذكر اإلحصار وذكر أن المحصر عليه الهدي لم يذكر له 

وهذا  بدل،هللا تعالى لم يذكر له  عنه،يسقط  عنه؟صم عشرة أم يسقط  له:يجد هدي هل نقول 

  وغيرهم.قول اإلمام الشافعي ومالك وابن قدامة 

 سنة حجة شرعية (( )) ال :39ق 

( فخذوه(وهذه قاعدة عظيمة دلت عليها نصوص القرآن والسنة كقوله ))وما آتاكم الرسول ش: 

 ( أمره(الذين يخالفون عن  ))فليحذر( هللا(طع الرسول فقد أطاع ي ))من

أمرتكم  ))وإذا( وحديث معه(وإني أوتيت القرآن ومثله  ))أالصلى هللا عليه وسلم  السنة قولهومن 

كلها نصوص تدل على السنة  بسنتي(( هذه ))عليكم( وكذلك حديث استطعتم(بأمر فأتوا منه ما 
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نقول له أن اآليات  له؟هذا الحديث آحاد أنا ال آخذ به ماذا نقول  قائل:طيب لو قال  شرعية،حجة 

واألحاديث المرتبطة بالقرآن أو  واآلحاد،واألحاديث مطلقة في حجية السنة تشمل المتواتر 

أن هذه السنة ثبتت من فعله وأنا ال  قائل:طيب لو قال  الحكم،المفسرة أو المؤكدة كذلك لها نفس 

 واألفعال،السنة حجة مطلقا في األقوال  له؟أخذ إال من قوله صلى هللا عليه وسلم ماذا نقول 

اء فاآليات واألحاديث التي جاءت تدل على حجية السنة مطلقا سواء كان متواتر أو آحاد وسو

كان قوال أو فعال فال يصح أن يقول أنا آخذ بنوع من السنة دون النوع اآلخر وهذا نقل شيخ 

وبعضهم ال  كالقرآنيين،السنة بوهناك طوائف ال يعملون  الفتاوى،كما في  عليه االتفاقاإلسالم 

يث يقبل حديث اآلحاد لكن أهل السنة يقررون هذه القاعدة أن السنة حجة مطلقا فإذا صح الحد

 به.وجب العمل 

 )) الفعل المجرد ال يدل على الوجوب (( :40ق 

 مثال: الوجوب،هنا الكالم على أفعال النبي صلى هللا عليه وسلم أن فعله المجرد ال يدل على ش: 

هل هذا يدل على  –يستخدم السواك  –ستاك اكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا دخل البيت 

، ونحن مضى معنا أن أفعال النبي صلى هللا عليه لها صور  ال يدل على الوجوب الوجوب؟

أو عادية أو خصوصية أو مبينة أو أن يكون فعل مطلق ونحن نتكلم عليه  جبليةكثيرة فقد تكون 

ألن الفعل لو كان بيان لحكم أحيانا ، فعل المجرد للنبي صلى هللا عليه وسلم كالم على ال، فال

صلوا كما رأيتموني أصلي (( فيبين : ))  حديث جب مثال ذلكيكون بيان لواجب فيكون حكمه وا

لهم بعض الواجبات في الصالة فيكون له حكم الوجوب ، وحديث )) خذوا عني مناسككم (( 

فيكون على الوجوب ، لكن الفعل المجرد للنبي صلى هللا عليه وسلم من غير اقتران ببيان هذا 

 .ال يدل على الوجوب 

 تشريع بالمنع (( عمع قيام المقتضي وانتفاء الموان)) ترك الفعل  :41ق 

وسد  ،هذه القاعدة في السنة التركية وهو أصل عظيم في حفظ الشريعة كما قال الشاطبي ش:

قررها ابن تيمية في مواضع كثيرة في الفتاوى وكذلك الشاطبي ودليلها  وهذه القاعدة البدع،أبواب 

انتفاء ( فترك الفعل مع قيام المقتضي ورد(نا فهو عمل عمال ليس عليه أمر ))منالعام حديث 

: ترك النبي صلى هللا عليه وسلم للعبادة له ثالثة أحوال بناًء على هذه الموانع تشريع بالمنع مثال

 القاعدة:
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هل مانعي  الزكاة،كعدم قتال مانعي  للفعل:المقتضي  ميترك النبي صلى هللا عليه وسلم لعد أن- 1

ظهروا في خالفة أبي بكر  ال، وسلم؟ين على عهد النبي صلى هللا عليه الزكاة كانوا موجود

 عليه وسلم لم فإذا قاتل أبوبكر مانعي الزكاة مع أن النبي صلى هللا عنه،الصديق رضي هللا 

 . في زمن النبي صلى هللا عليه وسلمالمقتضى غير قائم  المقتضي،: عدم قيام نقول يقاتلهم؟

، النبي  عليه وسلم لوجود مانع: كصالة القيام جماعة في رمضانى هللالعدم فعل النبي ص – 2

فهنا  . ؟ خشية أن يفرض عليهمما المانع ترك،ليلتين ثالث ثم  صلى هللا عليه وسلم صلى ليلة

، هل يمكن أن يأتي واحد ويقول عض األفعال لكن لمانعكان يترك ب النبي صلى هللا عليه وسلم

عليه وسلم حتى ال يفرض على : ترك النبي صلى هللا ة فنقولنبي ترك وال تفعل وهي بدعال

 .الناس

: يترك النبي صلى هللا وسلم عبادة مع عدم مع عدم المانع وقيام المقتضي له ترك الفعل – 3

العيدين فقد ثبت أن النبي صلى هللا  جئنا إلى األذان لصالة والمقتضي موجود، اآلن لو المانع،

 فترك النبي صلى هللا عليه وسلم تشريع.  ،لعيدينوسلم ترك األذان لصالة ا

 أما    أنتم تزكون في البقر والغنم وقال:أزكي في الخيل  خص قال: أنا أريد أنشلو جاء  مثال:

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم ترك هذا األمر مع  بدعة، له:، ماذا نقول فسأزكي في الخيل أنا

عليه وسلم فيكون هذا األمر ع ذلك تركه النبي صلى هللا الخيل موجودة وم المقتضي، وكانتقيام 

 .مبتدع

؟ ال يجوز ، يجتمع فيها أكثر من وجه من العلل الكذب مثيليات اإلسالمية هل يجوز فعلهااآلن الت

والتشبه والبدعة ثالثة أمور ، لكن جانب البدعية هنا يكون ترك النبي صلى هللا عليه وسلم مع 

لذين يمثلون يقولون حتى ندعو إلى هللا ونحبب الناس إلى اإلسالم ، فنقول قيام المقتضي ، اآلن ا

أسلم : هذا المقتضي كان موجودا في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم ، والكثير من الصحابة 

متأخرا فلم يرى الذي كان في بداية اإلسالم من التعذيب وأخذ الصحابة إلى الصحراء ووضع 

أراد النبي صلى هللا عليه وسلم  أن يقول : نفعل تمثيليةً نبين فيها ما  الحجارة على صدورهم فلو

، فالمقتضي موجود وهو أن يبين للناس الصورة والصبر ي بداية اإلسالم لمن لم يرى ذلككان ف

، وال يوجد مانع من هذا الفعل فتركه وهذه األمور التي يدندنون حولها على الدعوة والتحمل

، وكذلك األناشيد نفس الحكم تركه النبي صلى هللا وسلم فيكون فعله بدعة هللا عليه النبي صلى

 . نشاد الجماعي مع قيام المقتضيعر كان موجود لكن لم يوجد اإلعليه وسلم مع أن الشِ 

إذا القاعدة مهمة جدا يستخدمها شيخ اإلسالم ابن تيمية في رد كثير من البدع التي يقع فيها 

 المخالفين.
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 النبي صلى هللا عليه وسلم عن البيان حجة ((  )) سكوت :42ق

النبي صلى هللا عليه وسلم في مقام التشريع إذا أقر أمراً أو سكت عن أمر في معرض  ش: 

البيان فهو بيان ، وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بقوله )) السكوت في موضع البيان بيان 

تشريع يعتبر بيان للحكم ، مثال ذلك : الرجل ال مقام(( فسكوت النبي صلى هللا عليه وسلم في 

ً األعرابي الذي جاء للنبي صلى هللا عليه وسلم في الحج وقد لبس جبةً متضمخ بأثر الطيب فالنبي  ا

صلى هللا عليه وسلم أمره بنزع الجبة وغسل أثر الطيب ولم يتعرض النبي صلى هللا عليه وسلم 

يلزم بالفدية إذا كان فالجاهل إذا فعل المحظور ال  ،ولم يأمره بذلك لوجود عارض الجهلللفدية 

ل كل ، وبعض المفتين في الحج يشدد على الناس في قضية الدماء ولألسف ال يفصّ يجهل الحكم

عضهم ال ، وبول فيه دم فهذا تكليف فوق الطاقةما يأتيه مستفت ترك واجب أو فعل محظور يق

 .  عليه وسلم في هذا المعرض بيان وحجةيستفصل هل هو جاهل أم ال؟ فسكوت النبي صلى هللا

 وسلم:ه رمضان قال له النبي صلى هللا علي قصة المجامع الذي واقع أمرأته في نهار آخر:مثال 

هل  الرجل؟وحصل خالف بين العلماء هل المرأة تأخذ حكم  الكفارة،عليك بعتق رقبة وذكر له 

ين أنه ال كفارة عليها ألن النبي صلى هللا رجح كثير من المحقق الرجل؟المرأة عليها كفارة مثل 

 –وسكوت النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا المقام  البيان،عليه وسلم سكت عنها في معرض 

وهذا خاص بالنبي صلى هللا عليه وسلم ألنه في مقام تشريع أما عموم  حجة، –مقام التشريع 

( قول(ينسب لساكت  ))الالعلماء  قاعدة يذكرها لهم وهناكال تستطيع أن تنسب ذلك الناس 

: أنا إن شاء هللا ل ينسب إليه قول ويكون سكوته حجة؟ لو قال قائلشخص تُكلم أمامه وسكت فه

ألن السكوت  ؛ال ينسب لساكت قول ال،؟ فهل له أن يأخذ سيارتهآخذ سيارتك وسكت اآلخر س

ا أن السكوت في ن كما قلن، لكاع السكوتي أن له اعتبارات كثيرةكما يقول العلماء في اإلجم

 . معرض البيان بيان

 : )) تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفي وقت الخطاب جائز (( 43ق 

وهذه القاعدة متفق عليها بين األصوليين مثال  السابقة،هذه القاعدة لها ارتباط مع القاعدة : ش

هذا تأخير البيان عن وقت  لون؟يصثم لم يبين لها كيفية الصالة فكيف  غداً،صلوا  قيللو  ذلك:

النبي صلى هللا عليه وسلم ال يؤخر البيان عن وقت الحاجة والدليل على ذلك ما جاء في  الحاجة.

شك الراوي  –النبي صلى هللا عليه وسلم زاد أو نقص  ))صلى السهو:صحيح مسلم في حديث 

 ولم؟ وسلم:النبي صلى هللا عليه  فقال الصالة؟،في  شيء ثَ دَ حَ رسول هللا أَ  لما سلّم قالوا ياف –

في  شيءأما إنه لو جّد  قال:ثم  للسهو،فسجد النبي صلى هللا عليه وسلم  زدت،أو  أنقصت قالوا:
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إذا كان  ،النبي صلى هللا عليه وسلم ال يؤخر البيان عن وقت الحاجة يعني: (.(الصالة ألنبأتكم به

 يقول:مثال الجمهور  يبينه،يؤخره بل  فإن النبي صلى هللا عليه وسلم ال حكم شرعيهناك 

 والمسيء صالته، للمسيءليست واجبة ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يذكرها  االنتقالتكبيرات 

 قالوا: االنتقالصالته علمه النبي صلى هللا عليه وسلم األركان والواجبات فلما ترك ذكر تكبيرات 

 االنتقالوقت الحاجة ال يجوز ولو كانت تكبيرات ألن تأخير البيان عن  الوجوب،هي دليل عدم 

  وسلم.واجبة لذكرها النبي صلى هللا عليه 

جمهور  حديد((،ولو خاتماً من  ))التمسقال النبي صلى هللا عليه وسلم  المهر،: في أقل مثال آخر

خاتم  لوالتمس و قال:ال يوجد تحديد ألقل المهر ألن النبي صلى هللا عليه وسلم  يقولون:العلماء 

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم ال  ،لبينه النبي صلى هللا عليه وسلم ولو كان هناك حد حديد،من 

  الحاجة.يؤخر البيان عن وقت 

أة على الثوب ، النبي رمثال آخر : يقول العلماء : ال يشترط عدد معين في إزالة دم الحيض للم

تقرضه ثم تنضحه بالماء ، ولم يذكر النبي عددا ن الصفة قال : تحته ثم صلى هللا عليه وسلم بيّ 

معينا فهذا يدل على أنه ال يشترط عدد معين في غسل نجاسة دم الحيض لقاعدة ال يجوز تأخير 

البيان عن وقت الحاجة ، وممكن النبي صلى هللا عليه وسلم أن يؤخر لوقت الحاجة ونحن ذكرنا 

 ،، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزاجة محرمعن وقت الح البيانتأخير ذلك وأن بينهما فرق ف

ومثلنا له بالحج أنه فرض مبكراً والبيان كان في السنة العاشرة ، فقالوا : هذا تأخير البيان إلى 

 المسيء: حديث مثال يسير أو طويالً  اً سواء كان تأخرفقد يتأخر البيان لحاجة  ، وقت الحاجة

   .ن له صالته مباشرة أم عدة مرات؟ عدة مراتيّ صالته النبي صلى هللا عليه وسلم ب

)) ما ثبت في حق النبي صلى هللا عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم على  :44ق  

 اختصاصه دليل (( 

فما يثبت في حق النبي صلى هللا  التشريع،ذكرنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم في مقام  نحنش: 

جاء رجل وسأل أم سلمة  ))لماهذه القاعدة حديث أم سلمة  عليه وسلم يثبت في حق غيره ودليل

أم سلمة ما أجابت أخبرت النبي صلى هللا  –عن التقبيل للصائم فقال النبي صلى هللا عليه وسلم 

هذا يدل على هذه القاعدة بما أنه ثبت أن النبي صلى  ذلك((.أال أخبرتيه أني أفعل  :-عليه وسلم 

إال إذا باح في حق النبي صلى هللا عليه وسلم فهو مباح في حق غيره هللا عليه وسلم فعله وهو م

بأكثر من  الزواج وسلم،نبي صلى هللا عليه الوصال خاص بال مثال: االختصاصدل الدليل على 
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أما بقية األمور التي تثبت في حق النبي صلى هللا عليه  وسلم،أربع خاص بالنبي صلى هللا عليه 

  الخصوصية.ما لم يرد دليل وسلم تثبت في حق األمة 

 (( و يتكلف فعل الناقص مع بعدهال يترك األفضل مع قربه ملسو هيلع هللا ىلص النبي )) :45ق 

فالنبي صلى هللا عليه وسلم إذا  وتفاضلها،من القواعد المهمة أيضا في فعل العبادات  هذهش: 

هللا عليه اآلن النبي صلى  النصوص،خيّر بين أمرين يختار األفضل واأليسر كما دلت على ذلك 

المسجد ، وكذلك  المصلى؟أيهما أقرب المسجد أم  المصلى،وسلم في يوم العيد كان يخرج إلى 

فهنا المسجد أقرب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم والمصلى أبعد  ،الخلفاء يفعلون نفس الصنيع

بعض ومع ذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي في المصلى ويترك الصالة في المسجد ، 

الفقهاء يقول : إذا كان المسجد كبير فهو أفضل ، فيرد عليهم بهذه القاعدة أن النبي صلى هللا عليه 

وسلم ال يترك األقرب ويتكلف األبعد ، إذا كان هذا األقرب هو األفضل لفعله النبي صلى هللا 

رحمه هللا  –ي عليه وسلم ، فخروج النبي صلى هللا عليه وسلم له مقاصد ، ولذلك الشيخ األلبان

 له رسالة لطيفة أن الصالة في المصلى هي السنة ، وقرر فيها أمرين :  –

 أن الصالة في المصلى هي السنة دون المساجد  – 1

وتآلف القلوب ولقاء  االجتماعأن من السنة أن يكون المصلى واحد بحيث يحصل فيه  – 2

مصليات فقدت وكثرة الن كثرة المساجد ، واآلن لما تجدونياء بالفقراء وغيرها من المقاصداألغ

يريدها الشارع  وهناك أمور مقاصدية عظيمة إال شيءشريعة ما تشرع ، الهذه المعاني الشرعية

، فهنا صالة النبي صلى هللا عليه وسلم في المصلى في المسجد مع بعده من هذه التشريعات

 .لمسجداألفضل دون الصالة في ا تكلفه يدل أن الصالة في المصلى هيو

 الحديث الصحيح ال يعارض بالضعيف (( ))  :46ق 

التعارض  وفي مقامالتأويل فرع التصحيح  يقولون:القاعدة أظنها واضحة والعلماء دائما  وهذهش: 

عندنا حديث  يعني:البد أن ينظر إلى صحة الحديث قبل الخوض في الجمع والنظر في األدلة 

يقطع صالته الحمار والمرأة  ))فإنهاآلخر عند مسلم  ( وعندنا الحديثشيء(يقطع الصالة  ))ال

فالحديث األول  الحديثين،عندنا تعارض بين  يقول:( اآلن بعض الفقهاء األسود(الحائض والكلب 

الحديث  لكن إذا صح اآلخر،لحديث الصحيح ( ضعيف فال يعارض باشيء(يقطع الصالة  ))ال

  الحديث.ودة في ستدالل والدالالت الموجينتقلون إلى مسألة اال
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 )) عمل الراوي بخالف ظاهر الحديث ال يقدح في وجوب األخذ بظاهر الحديث (( :47ق 

ترك الراوي لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم وعمل بخالفه وأفتى بخالفه هنا ماذا ينتج  لوش: 

 سلم،ووالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه  الموقوف،مع  المرفوعيتعارض  عندنا؟

النبي صلى هللا عليه  المقّدم،ألنه هو  المرفوع، نقدم؟والموقوف هو ما جاء عن الصحابي فأيهما 

ابن عباس رضي  المرتدة،( وهذا يشمل الرجل المرتد والمرأة فاقتلوه(بدل دينه  ))من قال:وسلم 

السابق هو ابن راوي الحديث  أن مع تقتل(وال  )تحبس يقول:هللا عنه كان يفتي بعدم قتل المرتدة 

 المرفوع.فهنا تعارض فتوى ابن عباس مع حديث النبي صلى هللا عليه وسلم فنقدم  عباس،

 عمل المسلمين المتصل حجة (( ))  :48ق 

  إلى:ونحن ذكرنا أن اإلجماع ينقسم  الفعلي،إشارة إلى مسألة اإلجماع  وهناش: 

 إجماع قولي  (1

 إجماع فعلي  (2

 إجماع سكوتي  (3

فعله المسلمون والزالوا يفعلونه عبر األزمان متصالً  شيءلو  الفعلي،اإلجماع  فهذا اإلجماع هو

( فاستمرار الناس على عمل معين ضاللة(تجتمع أمتي على  ))اللحديث  لماذا؟فهذا حجة 

المعاطاة  جداً مثل:وله أمثلة كثيرة  األمر،وبصورة مستمرة عبر األزمان هذا يدل على حجية هذا 

بعتك وقبلت واشتريت هذا  تقول:األصل في البيع والشراء اإليجاب والقبول  ء،والشرافي البيع 

اآلن أنت تدخل  المعاطاة،لكن جرى عمل المسلمين من عبر العصور على  قبول،إيجاب وهذا 

تخرج ال إيجاب وال قبول ثم المحل بدون أن تتكلم مع البائع تأخذ خبزاً وتأتي وتضع ثالثة دراهم 

ألن ذلك جرى عليه عمل المسلمين كما ذكر شيخ اإلسالم في الفتاوى  وز،يج يجوز؟هل هذا 

  والقبول.فتنزل منزلة اإليجاب 

 ال، بداخلها؟عرف ما يهل  ال؟ذكروا مسألة بيع الباقالء هل هي مجهولة أم  آخر أيضا:مثال 

جرى  لماذا؟ عن بيع المجهول لكن استثناه العلماءنهى ألنها مجهولة والنبي صلى هللا عليه وسلم 

  قشره.عليه عمل المسلمين أنهم يبيعونه في 

الجزر وغيره هذا يكون في التراب ويباع  مثل:بعض المحاصيل في التراب  آخر: بيعمثال 

  المسلمين.فاستثنوه من بيع المجهول وعلى هذا جرى عمل 



 الشيخ د. صالح عبدالكريم -قواعد وضوابط أصولية   أصول الفقه  -علمي برنامج التأصيل ال

  67من  35
 

يمكنك أن تضلل  وال المسلمين،وعلى هذا عمل  يقولون:في كتب الفقهاء  اهذا كثيرا ولذلك تجدو

كاملة من المسلمين تقول أنهم كانوا على خطأ في مثل هذا األمر خاصة أن العلماء والفقهاء أمم 

 فاستمراره على هذه الصفة دليل على جوازه  ألنكروه،موجودين ولو كان باطال 

 باإللغاء بطل القياس ((  )) إذا عاد القياس على النص  :49ق 

  أربعة:كانه عرفنا أن القياس أر نحنش: 

 العلة-3 األصل -1
 الحكم-4 الفرع -2

  

فإذا لُغي حكم األصل هذا يلغي  األصل،اآلن لو جئنا وقسنا فرع على أصل البد أن نبقي حكم 

ولغ الكلب في  ))إذا فقال:النبي صلى هللا عليه وسلم ذكر مسألة ولوغ الكلب  ذلك:مثال  القياس،

ت في ذِكر تسبيع ذَكر النبي صلى هللا عليه وسلم ختمه إناء أحدكم ....(( على اختالف الروايا

 ))أخراهن( لكن هي شاذة والصحيح بالتراب( ))أوالهن( وفي رواية بالتراب( ))أخراهن

ما هي  منه؟طبعا التراب هنا ما القصد  التراب،( فهنا ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم بالتراب(

العصر الحديث ونحن لدينا تطور واستخدام  التنظيف ، لو جاء شخص وقال اآلن نحن علته؟

لم لقلة المنظفات العصرية فاآلن ظهرت مساحيق الغسيل من النبي صلى هللا عليه وسزالتراب في 

فنستخدمها بدل التراب ، فاآلن هنا العلة التنظيف لكن لو قلنا بهذا اإلثبات للفرع وأن التنظيف 

اب ، فيلتغي التراب ويوضع بدله فرع فتكون يكون بالصابون هذا يلغي حكم األصل وهو التر

ً وضعت فرع ، فهنا إذا فرع في اإللحاق على حكم األصل يصبح القياس باطل  صالً أولغيت  ا

ألنه عاد على األصل باإللغاء مثال ذلك : حديث )) من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال (( 

ان كصيام الدهر (( وهذا مذهب المالكية يصححون رواية )) من صام رمضان ثم صام ستاً ك

، فلو صام اإلنسان ستة أيام من أي شهر من الشهور بعد ال تختص بشوال المالكية أن ستة أيام 

بشوال ، فلو قلنا بهذا القول أنه يصح أن يصوم ستة   رمضان أجزأه ألنها مطلقة وغير مقيدة

يص باإلبطال  كما ذكر مطلقة في غير شوال بعد رمضان هذا سيعود على األصل وعلى التخص

ابن القيم في تهذيب السنن والزركشي في البحر المحيط ، وكأن تقيد النبي صلى هللا عليه وسلم 

ال أثر له )) من صام ستاً من شوال (( هذا مقصود من النبي صلى هللا عليه وسلم فلو قلنا يصوم 
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شاهد أنه إذا وجد القياس أو ستة أيام من سائر السنة عدنا على هذا األصل باإلبطال ، ووجه ال

 اإللحاق فشرطه أال يبطل حكم األصل . 

 )) إذا كان الوصف مناسباً اقتضى العلية ((  :50ق 

منصوصة وقد تكون العلة مستنبطة ، فالبحث عن هذه العلة يسميها ذكرنا أن العلة قد تكون  ش: 

يسمى  شيءعن العلة وهناك  علماء األصول )) تخريج المناط (( أو )) اإلخالة (( يعني البحث

)) مسالك العلة (( يعني طرق إثبات العلة لهذا الحكم ، فهذه القاعدة إذا رأوا في سياق النص 

العلية مثال : لما تأتي عند قوله )) والسارق والسارقة فاقطعوا وصف مناسب منضبط حكموا له ب

أيديهما (( عندنا حكم اآلن وهو القطع وال يحتاج إلى متخصص دقيق ، لكن اإلنسان يأتي وينظر 

فهذا هو الوصف المناسب للقطع المنضبط هو السرقة ، ألنه ) السرقة (   ما هو سبب القطع 

فاقطعوا أيديهما (( فهذا هو الوصف المناسب الذي رتب  ةوالسارقجاء بهذا التعقيب )) والسارق 

 عليه الحكم وهو أن القطع جاء بسبب السرقة . 

قيد مناسب كما يقول شيخ اإلسالم للعلية وهو  الصيد فهذا( في متعمداً(قتله  ))ومن آخر:مثال 

نحن عندنا وصف  ألن يدخل،ال  الحكم؟طيب لو رجل قتل خطأً هل يدخل في  تعمدا،قتل الصيد 

فإذا ارتبط بأي وصف مناسب تقتضيه المصلحة هنا  يرتبط؟فينظر هذا الحكم بماذا  مناسب،

 المناسبة.هذه مسألة  العلة،يجعلون هذا الوصف هو 

 ))واقعت قال:فلما ينظر في سياق الحديث  رمضان،وذكرنا في مسألة الرجل الذي واقع في نهار 

فهنا  الكفارة،( ثم ذكر رقبة(عليك عتق  وسلم:لنبي صلى عليه أهلي في نهار رمضان ... فقال ا

هذا وصف مناسب الوقاع في نهار رمضان  الكفارة؟طيب ما هي علة  الكفارة،جاء الحكم وهو 

 الحكم.أفاد هذا 

 )) ال قياس مع نص ((  :51ق 

والخبر القياس وهذه قاعدة ذكرها في البدايات اإلمام الشافعي في الرسالة قال : ) ال عمل ب ش: 

، وأيضا هناك أقوال لإلمام فالقياس ال يستخدم مع وجود النص ،موجود ( والخبر يعني النص

أحمد وغيره في التنصيص على هذه القاعدة ، ومن المسائل التي مرت علّي أن بعض الفقهاء 

سبعا كذلك  أٌثر عنه أنه يقيس الهر على الكلب في الغسل سبعاً ، قال : كما أن نجاسة الكلب تغسل

الهر إذا ولغ في اإلناء يغسل سبعاً ، فنقول : هذا قياس مع نص ، ونفى النبي صلى هللا عليه 
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فات (( فال افقال : )) إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطو عن الهر وسلم النجاسة

ليتوضأ ه فلمالكية في حديث )) من مس ذكربعض فقهاء ا ذكر يصلح القياس لوجود النص ، أيضا

؟ قال : ال ينقض  وضوؤهأينقض (( قال أحد المالكية : إذا وضع اإلنسان يده في دم حيض 

الوضوء قال : فكيف بمس الذكر ، فاآلن هو يقيس الحكمين يقول : مس دم الحيض مع أنه أشد 

يقول ال ينقض الوضوء فكيف بمس الذكر فيقال له : هذا قياس مع نص ، ال يصلح منه هذا 

س ، فأي قياس في معرض النص قياٌس باطل ، ويقولون : أول من قاس مع النص هو إبليس القيا

 هكذا قالوا ، فالقياس مع النص باطل . 

يعني إذا جاء النص ال  معقل(جاء نهر هللا بطل نهر  )إذا يقولون:وعلماء األصول لهم عبارة 

  عقليات.و أيوجد قياس 

 )) شرع من قبلنا شرع لنا ((  :52ق 

 ثالثة صور في شرع من كان قبلنا:قاعدة معروفة وتحرير محل النزاع فيها أن هناك  هذه: ش

 .يعني أن شرع من قبلنا يوافق شرعنا فهو حجة شرعنا،ما وافق  (1

 .لف شرع من قبلنا شرعنا فليس بحجةيخا شرعنا،ما خالف فيه  (2

هذه هي المسألة ف يخالفه،في شرعنا ما يوافقه أو  دما كان من شرع من قبلنا ولم يرِ  (3

 .الخالفية المشهورة بين العلماء

من الشرائع السابقة ولم يرد في شرعنا ما يخالفه أو يوافقه هذا الذي يقول  شيءيعني إذا جاء 

رائع شعالة في الفقه واستدلوا في الوذكروا مسألة الجُ  لنا،فيه العلماء على الصحيح أنه شرع 

 ))وكتبنا في قوله بالمرأة كما( وذكروا قتل المرأة ير(بعجاء به حمل  ))ولمن في قولهالسابقة 

وهي طبعا مسألة  لنا،قبلنا أنه شرع  منهذه أمثلة على شرع  (بالنفس(عليهم فيها أن النفس 

 األدلة.يستأنس بها في معرض التعارض واجتماع  خالفية لكن هي من القواعد التي ممكن أن

 في الشرع يرجع في حده للعرف (( )) كل اسم ليس له حد في اللغة وال  :53ق 

ظ لم يرد اإلى العرف ، هناك ألف فيه من األلفاظ ما يأمرنا الشرع بالرجوع، فاأللفاظ تختلف  ش: 

قوله )) وعاشروهن بالمعروف ((  مثال ذلكتحديدها لكن الشرع يأمرنا أن نرجع إلى العرف 

ة تأمرنا بالرجوع إلى العرف عشريالهنا لما تأتي كلمة المعروف في مواضع كثيرة من القرآن ف
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لكن لو جاءنا لفظ ليس له حد في الشرع وليس له حد في اللغة فهنا نرجع في تحديد هذا اللفظ ، 

إلى العرف مثال ذلك : الحرز ، السرقة حتى يثبت حكمها  البد أن تكون السرقة من حرز حتى 

ن األموال ويحدده العرف مثال وهذا الحرز يختلف من مال لمال ومن نوع لنوع م ، يقام الحد

ذلك : لو رجل عنده خمسين الف ووضعها في العزبة وجاء اللص وسرقها وقُبض على هذا 

في  الخزانات؟ي العزب أم في فاألموال هل توضع أن ألن العرف  ال،اللص فهل تقطع يده ؟ 

يحفظ فيه  والحرز هو ما الحرز،والعرف أن المال يحفظ في  العرف،وهذا يحكمه  الخزانات،

وحفظ المال ضابطه العرف وهو ما تعارف عليه الناس أن هذا يسمى حرز فيأخذ هذا  المال،

 الشروط.الحكم وتقطع يد السارق إذا توفرت 

واللغة لم تبين  الحرز،لكن لم يرد تحديدها والشرع لم يبين لنا ما هو  األلفاظ وردتفعندنا بعض 

نه مكان حفظ المال لكن ماهيته حنى يعد حرز البد أن يقال في اللغة أ الحرز،لنا ذلك ما هو 

  مناسب.فالبهائم لها مكان والمال له مكان فتوضع في حرز  العرف،يرجع فيه 

 )) سد الذرائع الظنية واليقينية حجة ((  :54ق 

لما امتنع عن قتل المنافقين  حديث:ومنها  كثيرة،جاءت في تقرير هذه القاعدة وهي  النصوصش: 

أن قومك حديثوا عهد بإسالم  ))لوال عائشة:وحديث  أصحابه،يقول الناس أن محمداً يقتل  حتى ال

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه  ))فمنومنها حديث  ابراهيم((،لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد 

سواء  الحرام،فهذه القاعدة تفيد حسم الذرائع المؤدية إلى  النصوص،من  وعرضه(( وغيرها

ألن قد يؤدي  للمجلس؟لماذا ينهانا الشارع عن القيام للداخل  يقينية،هذه الذريعة ظنية أو كانت 

غترار بالنفس ولذلك كان النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل عليهم االستعالء واالإلى جانب 

حيانا ، والذرائع أإلى التكبركذلك اإلسبال ذريعة  عنه،لم يقم له أحد كما يقول أنس رضي هللا 

الباب حسما لمادة تكون يقينية وأحيانا ظنية فالشريعة تنظر كل ما فيه ذريعة إلى الحرام تسد هذا 

النبي صلى هللا عليه وسلم عن الصالة في المقبرة ألنه ذريعة إلى الشرك  ذلك نهى الحرام،

  وهكذا.
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 المجلس الخامس

 )) األصل في الكالم الحقيقة والظاهر ((  :55ق 

 - شقين:والقاعدة لها  األصول،قاعدة متعلقة باللغات في مباحث علم ال هذهش: 

ألن  الحقيقة،على المجاز فإنه يحمل على  أوإذا دار حمل الكالم بين حمله على الحقيقة  – 1

 األصل.ل والمجاز خالف صالحقيقة هي األ

ظاهر وال يصار إذا دار حمل الكالم على الظاهر وبين حمله على المؤول فإنه يحمل على ال – 2

 .التأويل إال بقرينةإلى 

وليس ألحد أن يحمل  ظاهرها،النصوص تحمل على  الرسالة أنوهذه القاعدة قررها الشافعي في 

ولذلك العلماء ذكروا ضوابط عند صرف الكالم من  بدليل،النصوص على المعنى الباطن إال 

هنا المسخ هل هو مسخ حقيقي ( خاسئين(قردة  ))كونوا قوله ذلك مثال المؤول،الظاهر إلى 

أن المسخ المراد به المعنى المجازي وهو الطبع على القلوب  وخنازير أموأنهم يحولون إلى قردة 

يرجحون المعنى الحقيقي وأن فالجمهور من المفسرين   حاتم؟كما جاء عن مجاهد عند ابن أبي 

  األصل.المسخ على حقيقته وأنهم يحولون إلى قردة وخنازير على 

الظاهر والحقيقي ينصب على اللحم  الشاة، فالمعنىوفي كالم العرب لو حلف إنسان أال يأكل 

حمله  الشاة فاألصلفيه اللبن والسمن فلو حلف اإلنسان أال يأكل من هذه  المجازي يدخلوالمعنى 

 اإلطالق.هو الظاهر في هذا  اللحم ألنهأكل  الحقيقي وهوعلى المعنى 

كون الكلمة تحتمل  يعني: ،(االشتراكاإلضمار مرجح على )خلون فيها أن وطبعاً هذه القاعدة يد

وهذه القاعدة أخرى لها تعلق في أن األصل  معنى،معنى واحد هذا أرجح من أن تحتمل أكثر من 

  والظاهر.في الكالم الحقيقة 

 )) ال يثبت النسخ في حق من لم يعلمه ((  :56ق 

كنا معذبين حتى نبعث  ))وماتلزم قبل العلم  لشريعة الامعنا في تضاعيف القواعد أن  مضىش: 

نسان ما بلغه النسخ إال بعد فترة إ مثال: النسخ،يبلغه ( فال يترتب أثر النسخ على من لم رسوال(

ويمثل له بحديث تحويل القبلة فالنبي صلى هللا عليه وسلم لما جاءه الوحي  ال، بذلك؟فهل يؤاخذ 
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مر عليهم أحد الصحابة وأخبرهم أن القبلة م تأخر ألهل قباء كما ل هو ومن معه وهذا الحكفحوّ 

قد غيرت فهنا نصف الصالة صلوها إلى بيت المقدس ثم تحولوا إلى الكعبة فهل يلزمهم أن 

الصحيح هو  النسخ؟يعيدوا الركعتين التي صلوها إلى بيت المقدس أم أنه ال يلزمهم إال إذا بلغهم 

ومن خالف  النسخ،هم هذا عليهم األحكام حتى يبلغليس و العلماء، القول الثاني وهو قول جمهور

لكن الصحيح أنه عند بلوغه ألن هذا يدخل  بلوغه،يلزم عند نزوله ال عند  قال:الجمهور في هذا 

   يطاق.في التكليف بما ال 

 )) ال نسخ مع إمكانية الجمع ((  :57ق 

إلى الجمع   فينظرون ظاهرها التعارض أن العلماء ينظرون إلى النصوص التيى معنا مض ش: 

كال الدليلين ) إعمال  قاعدة  بتداًء ، والجمع فيه فائدة وهي أن الجمع فيه إعمال كال الدليلين وهذها

كال الدليلين أولى من إهمالهما ، فإذا أمكن ذلك  فإعمالمالهما ( هذه قاعدة أصولية ، هإمن  لىأو

ويقولون هو كالكي ألنه  ،ل العلماء : أن النسخ آخر العالجدون الحكم على أحدهما بالنسخ ، ويقو

يحتاج إلى قرائن كالتاريخ وكتصريح النبي صلى هللا عليه وسلم أو تصريح الصحابي ، مثال : 

حديث الوضوء مما مست النار وما جاء في الحديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم أكل لحماً 

ما صحيح األول عند الترمذي والثاني مسلم فالظاهر وصلى ولم يتوضأ ، فهنا الحديثين كاله

أن الحديث يمكن الجمع بينهما ولذلك قال الجمهور بينهما التعارض فكيف يجمع بينهما ؟ ال 

   منسوخ.األول منسوخ وهو الوضوء مما مست النار ولذلك بوب له ابن خزيمة في صحيحه بأنه 

 )) الجمع مقدم على الترجيح ((  :58ق 

ن ظاهرهما ا، فإذا جاءتنا روايتمع مقدم على النسخ ، كذلك الجمع مقدم على الترجيح الج ش: 

جاء التعارض فال يصار إلى الترجيح إذا أمكن الجمع مثال ذلك : الغال الذي غل من الغنيمة 

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فحرق النبي رحله ) أي : متاعه ( وجاء في صورة أخرى أن 

فالظاهر بين فعلي النبي صلى هللا عليه يحرق النبي صلى هللا عليه وسلم رحله ، رجالً غل فلم 

الراجح اإلحراق أو ترك اإلحراق ؟ قال العلماء : ال هل نقول البد أن نرجح كأن نقول : وسلم ف

فقالوا : أن إحراق المال من العقوبات نصير إلى الترجيح وإنما نصير إلى الجمع ، فالجمع ممكن 

وهي ترجح إلى ولي األمر وهو مخير بين الفعل والترك ، فهذه العقوبات المالية تنزل  المالية

، فإذا استطعنا أن نحكم على هذين الحديثين بالجمع منزلة التعزيرات فله أن يحرق وله أن يترك 

، والذي ينظر في طريقة الجمهور يرى أنهم يعتنون بجوانب بأن كل رواية تفهم على وجه معين 
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العمل بالترجيح وهذا مؤداه الظاهر األحاديث ، ويغلب على أهل إعمال الذي يحصل فيه  الجمع

 العمل ببعض األحاديث . عدم 

 : )) المثبت مقدم على النافي (( 59ق 

واآلخر يعارضه  شيءفأحدهما يثبت  نافي،تعارض لدينا حديثان أحدهما مثبت واآلخر  إذاش: 

ونحن عندنا  وسلم،ما جاء إلى النبي صلى هللا عليه كما في حديث ماعز ل ينفيه( )أي:ظاهراً 

( فهنا فرجم(كان في الرابعة حفرنا له حفرة ثم أُمر به  ))فلما قال:روايتين في مسلم رواية بريدة 

  التطهير.بعدما أقر الزنى وطلب من النبي  يعني:حديث بريدة بَين أنهم حفروا له ثم رجموه 

( فهنا لدينا تعارض له(وثقناه وال حفرنا  ))فما قال:د مسلم وفي حديث أبي سعيد الخدري كما عن

فهنا  له،واضح فحديث أبي سعيد الخدري ينفي أنهم حفروا له وحديث بريدة يثبت أنهم حفروا 

  علم.ألن المثبت لديه زيادة  بريدة،المثبت وهو حديث  ونافي فنقدمتعارض لدينا مثبت 

حديث الصحيح أن النبي  عليه وسلم قائما ً، فقد جاء في الوأيضا لدينا أحاديث بول النبي صلى هللا

 قالت:وعندنا حديث عائشة رضي هللا عنها  قائما،صلى هللا عليه وسلم جاء إلى سباطة قوم فبال 

فعندنا مثبت ونافي والمثبت  تصدقوه((،حدثكم أن النبي صلى هللا عليه وسلم بال قائما فال  ))من

ين رضي هللا عنها حدثت بما ترى في البيت والمثبت عنده زيادة علم عنده زيادة علم وأم المؤمن

  والتعديل.وهذه القاعدة قاعدة حديثية معروفة أيضا في باب الجرح  النافي،فيقدم على 

 المنطوق مقدم على المفهوم (( ))  :60ق 

كما في  صالة الخوفمثاله : منطوق مع مفهوم  تعارضأشرنا سابقاً إلى هذه القاعدة وهو  ش: 

قوله )) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصالة (( اآلية  قال بعض العلماء كالمزني وأبو يوسف من 

الحنفية أن صالة الخوف خاصة في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم هذا هو المفهوم ) وإذا كنت 

 النعداموف يعني أن النبي صلى هللا عليه وسلم ، فليس لإلنسان أن يصلي صالة الخفيهم ( اآلية 

هذا الشرط هذا أخذوه من المفهوم ، وعندنا حديث )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( هذا منطوق 

، فهنا تعارض  كماً وكيفاً  شيءوهو أن يصلي كما صلى في الفريضة والنوافل والخوف وكل 

 لدينا منطوق مع مفهوم فنقدم المنطوق ألن المنطوق أقوى داللة من المفهوم .
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أسماء : نحرنا فرساً على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأكلناه ) متفق عليه  كذلك حديث

( ، وكذلك حديث جابر: ) رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في لحوم الخيل ( فالمنطوق 

من الحديثين هو جواز أكل لحم الخيل ، وعندنا قوله تعالى )) والخيل والبغال والحمير لتركبوها 

لذلك زينة وهذا أخذناه من المفهوم ، و للهذه اآلية تفيد أن هذه الحيوانات للركوب ال وزينة ((

ذهب اإلمام مالك لمنع أكل لحوم الخيل لمفهوم هذه اآلية ، والجمهور إلى جواز أكل لحوم الخيل 

 . للمنطوق الصريح في حديث أسماء وحديث جابر ، فنقدم المنطوق وهو جواز أكل لحم الخيل 

 )) القول مقدم على الفعل ((  :61ق 

ذكرنا أن العالئي  ونحن- أقوال:تعارض القول مع الفعل اختلف فيه العلماء على ثالثة  إذاش: 

  –له رسالة مستقلة في تعارض األقوال واألفعال 

  يقدم القول على الفعل: وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بأمور: (1

 بأن داللة القول صريحة  -

 فإنه يحتمل الخصوصية الفعل ام لألمة بخالف أن القول خطاب ع -

 أن القول ال يحتاج في إثباته إلى قرائن بخالف الفعل في بعض األحيان يحتاج إلى قرائن  -

 

  :وهو قول بعض الشافعية، واستدلوا بأمور يقدم الفعل على القول: (2

 أن الفعل هو الذي يبين القول فهو أقوى  -

( فهذه مناسككم(عني  وحديث ))خذوا( أصلي(ني كما رأيتمو ))صلواأيضا باألحاديث  -

 أقوال بُينت بفعل النبي صلى هللا عليه وسلم فالفعل أقوى ألنه هو المبين للقول 

 أن الفعل مشاهد بالعين فهو أقوى  -

 

فكما أن القول  :أنهما متساويان وكالهما دليالن شرعيان ال مزية ألحدهما على اآلخر (3

 .عليه وسلم حجة صلى هللاحجة كذلك فعل النبي 

فال يقال األصل تقديم  المسائل،ال بالنظر في أعيان في هذه المسألة أنه ال يطلق القول إ والراجح

 فيها.القول أو الفعل حتى ينظر في أعيان المسائل فننظر في القرائن أو الدالالت حتى نرجح 

لعورة ، فعندنا حديث ومن تطبيقات هذه القاعدة عند من يقدم القول على الفعل أحاديث كشف ا

 فخذك فإن الفخذ  عليه وسلم قال ))  يا جرهد ، غطِّ قولي وهو حديث جرهد أن النبي صلى هللا

عورة (( فهذا أمر قولي  ، وعندنا حديث في صحيح البخاري أن  النبي صلى هللا عليه وسلم 
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لما دخل دخل عليه أبوبكر وهو كاشف عن فخذه ، ودخل عليه عمر وهو كاشف عن فخذه ، ف

عليه عثمان غير جلسته فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : )) أال أستحي ممن تستحي منه المالئكة 

((  فهذا فعل فيه انكشاف العورة ، فهنا لدينا قول )) غط الفخذ فإن الفخذ عورة (( وعندنا حديث 

ل والفعل فقّدم فعلي وهو انكشاف عورة النبي صلى هللا عليه وسلم ، فالتعارض هنا بين القو

، وعند من ال يرى الترجيح ذهب إلى تفصيل نبي صلى هللا عليه وسلم على فعلهالعلماء قول ال

 العورة إلى : مغلظة ومخففة . 

وإذا أمكن الجمع ال يصار غلى  القول،في بعض المواطن وال يطلق فيها  القاعدة تطبقإذا هذه 

 الترجيح.

 ب ال يكون حجة (( )) المفهوم إذا خرج مخرج الغال :62ق

لكن حجية المفهوم له شروط  األصوليين،المخالفة مضى معنا أنه حجة عند جماهير  مفهومش: 

نحن عندنا قوله تعالى  الغالب،وهو أال يكون المفهوم خرج مخرج كثيرة من أهمها هذا الشرط 

هنا  الفقر،وهو فهذا وصف  الفقر،( نهي عن قتل الولد خشية إمالق(تقتلوا أوالدكم خشية  ))وال

رجل على أوالده من العدو أو  خشيمفهوم المخالفة أنه يجوز قتل األوالد لغير سبب القتل فلو 

ألن هذا المفهوم خرج مخرج الغالب فال  لماذا؟ال نقول هذا  هذا؟الفضيحة يجوز قتلهم فهل نقول 

لكن لو قتل أحدهم  الفقر،الغالب عند العرب في السابق أنهم كانوا يقتلون أوالدهم خشية  به،يعمل 

هذه  للغالب فهنافهذا الوصف  النهي،ولده للفقر أو للعدو أو للفضيحة له نفس الحكم وداخل في 

  لها. مفهوماآلية ال 

( فهنا الغافالت(السبع الموبقات ... قذف المؤمنات المحصنات  ))اجتنبوا: عندنا حديث مثال آخر

 ؟هل نعمل بهذا المفهوم (المؤمنات)هذا الوصف  ت،الغافالنهي عن قذف المؤمنات المحصنات 

يعني لو جاء شخص وقذف رجل من الرجال هل نقول هذا جائز وليس من الموبقات ألن النبي 

ال  :نقولأن قذف غير المؤمنات جائز (؟! فمفهوم المخالفة المؤمنات) :صلى هللا عليه وسلم قال

يره من الفواحش هلية أن القذف بالزنا وغ، ألنه كان الغالب في الجابهذا خرج مخرج الغال

هنا خرج  فالمفهوموإن وجد على ندرة،  الرجالتهم قذف ، ولم يكن من عاديتوجه إلى النساء

 . مخرج الغالب

م تكن الربيبة في ل( طيب إذا حجوركم(الالتي في  ))وربائبكمكذلك آية الربائب كما في قوله 

 –تدخل في الحكم فالغالب على الربيبة  ال، الحكم؟في الحجر هل مفهوم المخالفة أنها ال تدخل 

أنها تكون مع الرجل والزوجة في نفس المنزل لكن إذا كانت في منزل آخر يكون  –بنت الزوجة 
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فال يعتبر ألنه  كاشفة( )صفةلها نفس الحكم من حيث التحريم وليس هذا إال قيد أغلبي أو يسمى 

 الغالب.خرج مخرج 

 

 

 ض العام المحفوظ مع المخصوص قُّدم المحفوظ (( )) إذا تعار :63ق

ذكرنا أن العام قد يكون محفوظ يعني لم يدخل  المجمع،القاعدة مضت معنا في شرح  وهذهش: 

 مخصص،وقد يكون العام مخصوص وهو الذي دخل عليه  المخصصات،عليه أي مخصص من 

لم يدخل عليه أي مخصص والعام الذي  داللته،وقلنا أن العام إذا دخل عليه مخصص يضعف 

 .تبقى داللته قوية

تقرأ خمسة على الخالف الطويل في قراءة الفاتحة في الصالة الجهرية تقرأ أو ال  ذلك:مثال  

من منع  القراءة،وقول من منع  القراءةلكن أشهر قولين قول من أوجب  الفقه،أقوال معروفة في 

( فهذا عموم أن القرآن إذا قُرأ األصل له(استمعوا قُرأ القرآن ف اآلية ))وإذاالقراءة استدل بعموم 

صالة لمن لم يقرأ بفاتحة  ))الومن أوجب قراءة الفاتحة استدل بعموم الحديث  له، االستماع

 عمومان،رض ( فهنا عندنا تعاخداج(لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصالته  ))من( وحديث الكتاب(

صالة لمن لم يقرأ  ))ال؟ حديث ا عام مخصوصيهما عام محفوظ وأيهمننظر إلى هذه المسألة أف

( هذا دخلت عليه مخصصات يعني عندنا صور في الشريعة إذا لم يقرأ إذا لم الكتاب(بفاتحة 

ما أدرك الفاتحة مثل إنسان وصل على الركوع  صحيحة،اإلنسان بفاتحة الكتاب فصالته يقرأ 

صالة لمن لم يقرأ بفاتحة  )ال)إذا هذا يخصص عموم حديث  له،فتكون تلك الركعة محسوبة 

بوبكر فتأخر أبوبكر فتقدم النبي صلى هللا أ( أيضا حديث اإلمامين لما أشار الصحابة إلى الكتاب(

فهنا النبي صلى هللا عليه وسلم هل أعاد الفاتحة  ،عليه وسلم فصلى بهم النبي صلى هللا عليه وسلم

ديث اإلمامين أيضا مخصص لحديث ر ح، فصاأكمل النبي صلى هللا عليه وسلم أكمل؟أم أنه 

، ودخول يكون هذا الحديث دخل عليه مخصصين(( فصالة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ال))

(( ن فاستمعوا له وأنصتواالقرآ قُرئ ))وإذاوعندنا اآلية  الداللة،المخصصات كما ذكرنا يضعف 

، ة على عموم الحديثنقدم عموم اآليف المخصصات،عام محفوظ لم يدخل عليه أي مخصص من 

  مخصصين.دنا عموم الحديث دخل عليه ألن عموم اآلية محفوظ لم يدخل عليه مخصص وعن
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 )) الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية والعرفية (( :64ق

إذا احتمل اللفظ المعنى اللغوي والمعنى الشرعي نقدم المعنى الشرعي ألن عندنا المهم في  ش: 

الشرعية وليس المعاني اللغوية إال إذا وجدت قرينة ترجح المعنى اللغوي باب األحكام المعاني 

، وأما عند اإلطالق فيحمل على المعنى الشرعي يعني إذا جاءت آية أو حديث وكان  استثناءهذا 

اللفظ فيه معنى شرعي وفيه معنى لغوي فترجح المعنى شرعي مثال ذلك : )) وأقيموا الصالة 

دعاء ، والمعني الشرعي : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم (( المعنى اللغوي : ال

ية المقصود منها المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي ؟ المعنى الشرعي نقدم ، فهل هنا النمع النية 

والمعنى  والنماء، اللغوي: الطهارة الزكاة(( المعنى ))وآتوا، وكذلك مع قوله ة الشرعيةالحقيق

فهنا هل نقول المقصود  مخصوصة،خراج مخصوص في مال مخصوص بشرائط إ الشرعي:

 . المعنى الشرعي الشرعي؟م المعنى باآلية المعنى اللغوي أ

ث يحتمل المعنى يد( هذا الحالنار(مما مست  ))توضؤواعندنا الحديث الذي قلنا أنه منسوخ 

لمراد بالوضوء وهو ، ويحتمل أن اهو الوضوء الكامل بصفته المعروفةالشرعي للوضوء و

فهنا العلماء قالوا في هذا الحديث هذين القولين فبعضهم  واليدين،مطلق النظافة الذي هو غسل الفم 

والبعض قال الوضوء اللغوي لدفع الدسومة التي تكون في  الشرعي،المراد به الوضوء  قال:

ية وحقيقة لغوية فماذا فهنا عندنا حقيقة شرع الشرعي،المقصود الوضوء  ال، قال:والبعض  الفم،

 الشرعي.النبي صلى هللا عليه وسلم يقصد الوضوء  الشرعية،الحقيقة  نقدم؟

ه يهذا اختلف ف ينام وهو جنب توضأ،: النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا أراد أن مثال آخر

 ، حينماللغوي؟ فيحمل على المعنى الشرعيهل المقصود المعنى الشرعي أم المعنى ا :العلماء

 .الشرعية مع اللغوية نقدم الشرعيةيتعارض عندنا الحقيقة 

اً فإن كان صائم ،جبليُ ذلك: حديث ))إذا ُدعي أحدكم ف نحن ذكرنا إال إذا وجدت قرينة مثال

تذهب  ،إلى وليمة فاألصل أن تجيب الوليمة ت(( أنت إذا ُدعيوإن كان مفطراً فليَطعم فليُصّل،

إذا  مفطرا،أو أن تكون  اإما أن تكون صائم :نفلك صورتا ،وصلت إلى الوليمة ،إلى الوليمة

الصالة في المعنى الشرعي هي  : )فليُصّل(،قال .تدعو اأما إذا كنت صائم تأكل، اكنت مفطر

ة تذهب هناك وتصلي فهل إذا دعيت إلى وليم الدعاء،اللغوي  المعنىوفي  المعهودة،الصالة 

اللغوي ندنا قرينة ساعدت في حمل األمر على المعنى ، تدعو لهم بالبركة فهنا عركعتين ؟!! ال

  .حمل على المعنى اللغوييُ ففاألصل حمل الكالم على المعنى الشرعي إال إذا وجدت قرينة  وإال

وليست الحقيقة  فإذا أطلق فإنه يحمل على المعنى الشرعي :الحقيقة العرفيةفي ونفس األمر 

قبة فعتق الرقبة هنا ينزل على المعنى الشرعي ليس : لو حلف رجل أن يعتق رالعرفية مثال ذلك
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، في العرف أي رقبة يدخل في الحكم أما في ى العرفي فال يقول سأعتق اي رقبةعلى المعن

 .صاف الشرعية التي جاءت في النصوصالشرع البد أن تكون رقبة سليمة مسلمة لها األو

  والعرفية.إذا الحقائق الشرعية تقدم على اللغوية 

 )) من الخالف ما ال يعتد به في الخالف ((  :65ق 

قاعدة ذكرها الشاطبي في الموافقات وهو أن ليس كل خالف معتبر وليس كل خالف له  هذهش: 

، هل نقول وقال: ال ينظر فيها إلى الخالف مثل: تجويز زواج المتعةفذكر بعض المسائل  .وزن

، ألن األمة اتفقت بعد الخالف ي هذا الباببالخالف في الموجود فال يعتد  خالفية؟هذه المسألة 

 . صدر األمة على تحريم زواج المتعةالذي كان في 

في النسيئة  وزه من حديث أسامة ))ال ربا إال، من جمثال آخر: الخالف في تجويز ربا الفضل

، أن الربا يجري في الفضل والنسيئة، فهذا الخالف غير معتبر...(( لكن اتفقت األمة بعد ذلك 

ن المسائل م الو اعتبرنا كل خالف لوقعنا في باليا مثل الخالف مع األحناف في النبيذ وغيره هنأل

 .عطيل كثير من األحكام في الشريعة، فلو اعتبرنا كل خالف ألدى إلى تالتي تتصادم مع األدلة

 –واألخير  –المجلس السادس 

 القواعد والضوابط المتعلقة باالستنباط

 بعد ان انتهينا بالقواعد المتعلقة األحكام واألدلة  باالستنباطالقواعد المتعلقة سنبدأ بالكالم حول 

 األصل في األوامر الوجوب واألصل في النواهي التحريم (( ))  :66ق 

 أن نحن مضى معنا في األوامر المجردة والنواهي المجردة التي ال يوجد معها قرينة ش: 

واستدلوا باآليات : )) فليحذر  ،مر المجردة تفيد الوجوبأن األواذهب إلى الجمهور من العلماء 

و كذلك قوله )) وما كان الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (( 

لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة (( واستدلوا باألحاديث التي 

ر فأتوا منه ما استطعتم (( وكما في حادثة الحديبية )) وما جاءت من السنة )) وإذا أمرتكم بأم
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مر باألمر فال أُطاع (( فهذا يدل على أن أوامر النبي صلى هللا عليه وسلم آوأنا لي ال أغضب 

تفيد الوجوب فإذا وجدنا في القرآن أو السنة أي أمر مثل قوله )) وأقيموا الصالة واتوا الزكاة (( 

 فيفيد الوجوب . 

سول فخذوه وما وما آتاكم الرأن األصل فيها التحريم، كما في قوله )) ؛النواهي نفس الحكمكذلك 

تحريم (( مباشرة يفيد نهاكم عنه فانتهوا(( فإذا جاءنا نهي ))ال تسافر المرأة من غير ذي محرم

(( يفيد تحريم لبس السفر المرأة من غير محرم، كذلك حديث ))ال تلبسوا الديباج وال الحرير

كأن  افإذا جاء النص مجرد ؛في علم األصول ومطردة، وهذه قاعدة معروفة ديباج والحريرلا

 . يكون أمر مجرد عن القرائن ))اعفوا اللحى(( مباشرة تعلم أنه يفيد الوجوب

  وهي:قبل أن ننتقل إلى القاعدة نضيف قاعدة في باب األمر 

  التأكيد (( بلفظ واحد اقتضى التكرار ال))  إذا تكرر األمر  :67ق 

هو هو قابل للتكرار وال يمنع العادة من تكراره ف فيماأن تكرار لفظ األمر معنى هذه القاعدة : ش

، قبل التكرارت التي ، يعني إذا جاءنا لفظ كما سوف يأتينا من األمثلةمحمول على التكرار ال التأكيد

اد أن يصوم يوم السبت فأراد أر: إنسان يد التكرار في سياقات معينة مثالبعض األلفاظ ال تف

 :، فهنا اللفظ ماذا يفيدجمعة، صم يوم الجمعة. كررها مرتين: صم يوم اللم أن ينصحه فقال لهاالع

هل في كل جمعة يصوم أم فقط في هذه الجمعة حتى  ر؟ عدم التكرار.التكرار أو عدم التكرا

 ال يشرعاألصل أنه فوإال ، عة؟ فقط هذه الجميخرج من كراهية اإلفراد فيجمع الجمعة مع السبت

ولذلك نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن يخص يوم الجمعة  ،لإلنسان أن يصوم يوم الجمعة

نا قرينة مانعة عندفهنا عندنا في هذه الحالة ما يمنع أن يفيد األمر التكرار  بقيام. هبصيام أو ليل

  من إفادة التكرار.

، لتكرار وإنما ينزل منزلة التأكيد؟ ال يفيد اًء هل يفيد التكرارو قال السيد لعبده: اسقني مال مثال:

عض األحيان يفيد لكن في ب ،األصل في اللفظ أنه إذا تكرر يقتضي التكرار ليس التأكيد فإذاً 

  .فيد التكرارفي النصوص فإنه ي ذا جاءفإ ،ظااألصل في األلف فالخ، والتأكيد هو األقل والتأكيد

هللا عليه وسلم في  سعيد كما عند مسلم قال النبي صلى وسلم في حديث أبي النبي صلى هللا عليه

 مجيءفهنا لما يقول النبي صلى هللا عليه وسلم هذا (( وصيته للنساء: ))تصدقوا تصدقوا تصدقوا

 .رر ماذا يفيد التأكيد أو التكرار؟ التكرار، وأن يستمروا في الصدقةهذا اللفظ المتك
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ذا ماذا ، هقال: ))اللهم اسقنا اللهم اسقنا(( االستسقاء عليه وسلم في هللا: النبي صلى مثال آخر

أي  –، أي نزول المطر مرة بعدة مرة ولذلك مطروا سبتا كامال يفيد التكرار أو التأكيد؟ التكرار

 . في هذا السياق د التكرارييفهذا  –سبوعا كامال أ

لتكرار أو التأكيد؟ يفيد التكرار، فتقع : أنت طالق أنت طالق ماذا يفيد االمرأتهلو قال رجل 

من التأكيد( يقول التأسيس أولى تحت قاعدة كبيرة جداً هي قاعدة )وهذه القاعدة تندرج  طلقتين.

  .(التأكيد فحمله على التأسيس أولى إذا دار حمل الكالم على التأسيس وحمله على): العلماء

اللغة العربية تميل إلى تأسيس أحكام  .ولىالتغاير بين معاني الكلمات في لغة العرب هو األ

وال ضرار تأكيدية، : ال ضرر (؛ بعض العلماء قالال ضرر وال ضرار): عندنا ، مثال ذلكجديدة

، لكن هنا من قال ال . ففي ذلك عدة أقوالنفسه وال يضر غيره ال يضر، وبعض العلماء قالوا: ال

معنى الضرر هذا تأكيد فماذا ر بالضر، ومن قال أن ايضر نفسه وال يضر غيره هذا تأسيس

، دائما تأسيس أحكام جديدة في الشرعية هو األولى ألن هذا هو األصل في األلفاظ نقدم؟ التأسيس

 .بنية على التأسيس ال على التأكيدأنها م

 

  :متعلقة بالنهياآلتية هذه القاعدة و

 : ))  قد يأتي الخبر بمعنى النهي (( 68ق 

ة كثيراً الخبر والقصد ، يأتي في النصوص الشرعيدة لغوية أصولية مهمةالقاعدة قاعهذه ش: 

(( هذا صيغة ، وال ضرارال ضرري ذكرناه قبل قليل: ))، وهناك أمثلة كثيرة المثال الذمنه النهي

 .في فيه النبي صلى هللا عليه وسلم، ومعناه: ال تضر نفسك وال تضر اآلخرينخبر ين

ال تصل إال  النهي:هنا جاءت في سياق الخبر والقصد منه  هور(بطَ صالة إال  )ال آخر:مثال  

  بطهارة.

 هذا خبر ولكنه يفيد النهي عن الصالة بحضرة الطعام  طعام(صالة بحضرة  )ال آخر:مثال 

( هذا خبر ولكنه يفيد النهي أي ال تعذب بالنار ألن هذا مثال آخر: )ال يعذب بالنار إال رب النار

  .وجل خاص هلل عز

 النهي.هذا خبر يفيد  دينان(يجتمع في جزيرة العرب  )ال آخر:ال مث
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لما يقول النبي  النهي،فهناك نصوص كثيرة جداً في الشريعة تأتي بصيغة الخبر والقصد منه 

النهي فاألخبار  يفيد؟هذا خبر النبي صلى هللا عليه وسلم ماذا  متكئاً(آكل  )ال وسلم:صلى هللا عليه 

 نهي.التأتي ويراد منها 

  ((للذات والشروط يقتضي الفسادالنهي العائد : ))69ق 

ً ش:   : ألننا لسنا في معرض ذكر األقوال هذه المسألة فيها ثالثة أقوال مشهورة نذكرها مجملة طبعا

  .جمهور العلماءوهو قول : الفساد يقتضي النهي أن (1

 .تيار الغزاليوهو اخ قول بعض الحنفية والمالكيةوهو  :أن النهي ال يقتضي الفساد (2

 قول الرازي.وهو  :أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعامالت (3

(( عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد منوالراجح هو قول الجمهور، ومضى معنا الدليل ))

ا يرجع إلى الصحة ونفي الصحة مثل: الموجود إنم للشيءالنهي كما يقول اإلمام الشافعي النفي و

ي أن النهي ( هذه من األدلة التي استدل بها الشافع(ال نكاح إال بولي)( )هور()ال صالة إال بط)

 . إذا جاء إلى ذات العبادة أفسدها ، فالنهييقتضي الفساد

 عبادته فاسدة. الكراهةعصر في وقت إنسان صلى نفل مطلق بعد صالة ال: مثال ذلك

 صام يوم العيد صيامه فاسد للنهي. : انسانمثال آخر

 . ه فاسدع: باع بعد نداء الجمعة بيمثال آخر

 . م رجع إلى الذواتألن الحكفهنا الفساد 

ن أ، ونحن ذكرنا إنسان صلى بماء نجس فوضوئه فاسد، ألن النهي عاد إلى الشروط :مثال آخر

ومثلنا له بمن صلى وعليه  ،أمر خارج الذات وقد يعود إلى الشروط وإلى النهي قد يعود إلى

 .صحيحة مع اإلثممامة حرير فصالته ع

 .شرط فهو مفسد لهذه العبادةالنهي إذا عاد إلى الذات أو ال إذاً 
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 ((  االبتداءأقوى من  االستدامة: ))  70ق 

 استقرار، ألن الدوام له والدوام االنتهاءواألحكام في  االبتداءيفرق العلماء بين األحكام في  ش:

، طيب لو صلى الكراهةلي اإلنسان في وقت أن يص ، اآلن هناك نهياالبتداءوثبوت ال يكون في 

 االبتداء، اآلن عندنا فهل يقطع الصالة أم يستمر؟ يستمر الكراهةاإلنسان ركعتين ودخل وقت 

لعصر : إنسان صلى بعد صالة العصر وطبعا بعد صالة ارم لكن الدوام غير محرم مثال ذلكمح

ولذلك جاءت اآلثار بالصالة  ،فاع الشمسارت يبدأ عند وقت الكراهة، مباشرة ال يبدأ وقت الكراهة

 و اآلن في وقت الجواز قبل الكراهةه ةلى قبل أن يبدأ وقت الكراهص، فإنسان د صالة العصربع

ا الحكم هل يكمل يلحقه هذة، فهل وفي أثناء الصالة وهو في الركعة الثانية دخل في وقت الكراه

 . مة وليست ابتداءالصالة هنا مداو ، ألنأو يقطع الصالة؟ يكمل صالته

؟ ال يجوز السكن هل يجوز لك أنك تمس طيب: إنسان محرم لبس اإلحرام ووصل إلى مثال آخر

، طيب لو تطيبت في الميقات قبل اإلحرام فلما وصلت ألن ذلك من محظورات اإلحرام باالتفاق

 .يس ابتداء؟ ألن هذا في الدوام ولشيءود تسرب إلى اإلحرام فهل عليك إلى السكن رأيت أن الع

 ألن من باالتفاق؟ ال يجوز رام أراد أن يعقد للنكاح هل يجوز: إنسان في وسط اإلحمثال آخر

 .محظورات اإلحرام النكاح وتوابعه

ناء اإلحرام أرجعها فهل يجوز ذلك؟ يجوز ته طلقة واحدة وفي أثمثال آخر: انسان طلق امرأ

، لكن لو أراد أن اجديد انكاحالنكاح ولم يُنشئ في استمرار  باالستدامة، ألن هنا الحكم يتعلق ذلك

، ولو االبتداءأقوى من  االستدامةة أن يستديم النكاح ويرجع المرأة فيكون صحيحاً لهذه القاعد

 .اً كثيرة لهذه القاعدة وتفاصيلهاترجعون إلى إعالم الموقعين فقد ذكر ابن القيم صور

 (( : )) تُفعل العبادة المتنوعة بسائر الوجوه71ق

: فالعبادات خالف بين العلماءفيه ؟ العبادات التي جاءت بصور متنوعة ما هو الحكم في :ش

لك الصالة ذوك ،وكذلك التشهد له ثمانية صور ،لها صيغ كثيرة االستفتاح: أدعية المتنوعة مثال

 .نةفكل هذه لها صور كثيرة في الكتاب والس ،االستغفاروكذلك  ،على النبي صلى هللا عليه وسلم

 : من األذكار فأنت بين ثالثة أمور فإذا كان عندك عدة صور لذكر

 تأخذ صيغة واحدة وتداوم عليها  (1

 تجمع عدة أدعية لالستفتاح في الصالة الواحدةمثال  ،أن تجمع الصيغ في الصالة الواحدة (2

 أن تنوع في كل مرة تقول ذكر  (3
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 الذكر ع بين العبادات فمرة يقول هذافهذه مسألة خالفية والراجح كما يقول شيخ اإلسالم أن ينو

صور مختلفة فتفعل كل ، فإذا جاءت لديك ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمينومرة يقول ذكر آخر

 : ب السنة في كل الوجوه قال الناظم، وهذا له فائدة كبيرة وهو أن تصيهذه األنواع

 بكل وجوهها التي وردت  توافعل عبادة إذا تنوع

 وتحفظ الشرع بذي النوعين  وجهينلتفعل السنة في ال

 : )) الخطاب لواحد من األمة خطاب للجميع ((72ق 

فإذا خاطب  .أن الخطاب ألحد األفراد خطاب للجميع ؛الشافعيةالقاعدة ذكرها الحنابلة و هذه: ش

  شمل سائر هذه األمة.النبي صلى هللا عليه وسلم أحد الصحابة فهي ت

، فقال النبي في األضحية لما ضحى قبل الصالة افقير نى رجالالنبي صلى هللا عليه وسلم استث

، يعني النبي (( هذا يفيدنا في هذه القاعدةإنها تجزئك وال تجزأ من بعدكصلى هللا عليه وسلم: ))

لكن لما استثنى دل على  ،األمة كلها وسلم لو قال إنها تجزئك أنها تجزئصلى هللا عليه 

  .طاب لواحد من هذه األمة خطاب للجميعفنأخذ من هذا أن الخ ؛الخصوصية

في الحكة في الحرير رخص النبي صلى هللا عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن بن عوف في لبس 

أن أحكام النبي صلى هللا عليه وسلم عامة لسائر  :يفيد نفس المعنى االستثناء، فهذا رير ِلَحّكةالح

ن  صلى هللا عليه وسلم للزبير وعبدالرحملوقلنا رخص رسول هللا، لو لم يأت هذا التخصيص األمة

ة أنه لحكة وهذا ، لكن جاءت خصوصيبن عوف بلبس الحرير ما النتيجة؟ أنه يجوز لبس الحرير

( وهذا من المهم معرفته في علم األصول أن الخصوصية قد يسميه العلماء )خصوصية نوعية

: جزاء قالأبي بكرة في اال قصة، فعندنا في صية ذاتية وقد تكون خصوصية نوعيةتكون خصو

، لكن هنا النبي صلى هللا عليه ه خصوصية ذاتية فقط لهذا الصحابي( هذئ أحدا بعدك(وال تجز))

وهو أنه أراد لبس الحرير  ة هذه خصوصية نوعية، فكل من كان هذا وصفهوسلم لما قال لحك

أما  النوعية تستمر ية( فالخصوصخصوصية نوعية) :لماءهذا يسميه الع .لحكة أو لعالج فله ذلك

 .ية الذاتية فإنها تقفصصوالخ
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 : )) العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب إال بقرينة (( 73ق 

مهور العلماء أنه ال فهل نأخذ بعموم اللفظ أو يخصص بالسبب؟ جإذا خرج العام على سبب : ش

في هذه المسألة  حج، طبعا الراالمزني إلى أنه يخصص، وذهب مالك وأبو ثور ويخصص بالسبب

الدليل أن أغلب األحكام الشرعية واردة على أسباب خاصة وإذا خصصناها هو قول الجمهور و

ر يعني لو قلنا أن آية الظهار خاصة في فالن وآية كذا السرقة خاصة في فالن لتعطلت أغلب أوام

  .(عبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببالالشريعة، ولذلك قال العلماء )

صلى هللا عليه وسلم النبي  فسأله امرأةذلك الرجل الذي قبَّل ه القاعدة من السنة قصة ودليل هذ

ئات(( إن الحسنات يذهبن السي: ))، فتلى النبي صلى هللا عليه وسلم اآليةهل صليت فقال: نعم

ه القاعدة ، هذا يقرر هذفقال الرجل: ألي خاصة؟ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))بل ألمتي((

  العبرة بعموم اللفظ. أن

الحكم خاص بالغش  إن هذا ، فهل نقولسببه الغش التجاري(( فمثال حديث ))من غشنا فليس منا

، طبعا عبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببفال .، سائر أنواع الغش داخلة في الحكمالتجاري؟ ال

يرد النص  قرينة هي أن؟ الاللفظ ال بخصوص السبب إال بقرينة، ما معنى القرينةالعبرة بعموم 

، والحكم ي صلى هللا عليه وسلم يبين الحكم، فتأتي حالة معينة فالنبعلى سبب خاص قاصر عليه

حديث أن النبي صلى هللا عليه وسلم مشى فرأى  :فمثال ،هنا ال يعم ويكون خاص بهذه الحالة

، فقال النبي الوا: صائمصلى هللا عليه وسلم: ))ما هذا؟ ق فقال النبي ،زحاما ورجال قد ظلل عليه

جاء من (( هنا عندنا سبب خاص لهذا اللفظ الذي ليس من البر الصيام في السفر عليه:صلى هللا 

سفر ليس ، فهل نقول اآلن العبرة بعموم اللفظ فنقول ألي صائم في الالنبي صلى هللا عليه وسلم

نة فكل من صائم في السفر ، لكن نقول أن هذا خاص على صفة معيمن البر الصيام في السفر؟ ال

وصف ينزل عليه ، فكل من كان على هذا الله ليس من البر الصيام في السفر وأتعبه ذلك نقول

 .الحكم دون ما سواه

 االستداللينزل منزلة العموم في المقال ويصح به  االحتمالستفصال في مقام : )) ترك اال74 ق

 )) 

، فإذا جاء حكم وسكت ير البيان عن وقت الحاجةيجوز تأخال عرفنا في القواعد السابقة أ: ش

، االستفصالن بهذا العموم وهو ترك عنه النبي صلى هللا عليه وسلم في مقام معين العلماء يعملو

  ا ولم يستفصل نقول هنا الحكم يعم.فالنبي صلى هللا عليه وسلم لما يبين حكم
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، فكان من عض األحكام المتعلقة بالنكاحين ب: لما فتح النبي صلى هللا عليه وسلم مكة وبمثال ذلك

 وسلم: ))فليمسكالمشركين في الجاهلية منهم من تزوج ثمانية أو عشرة فقال النبي صلى هللا عليه 

: أمسك فقال النبي صلى هللا عليه له –وهو متزوج عشرة  –، فجاء أبو غيالن الثقفي اأحدكم أربع

ً عليك  سكهم هل تزوجهم بعقد صحيح أو ال؟ مع بعض مهنا ما هي صفة هؤالء الذين ي ((أربعا

ه أن يختار منهن أربعا بغض فل ،االستفصاله وسلم ترك ي؟ هنا النبي صلى هللا علأو مفرقين

فالنبي صلى هللا  ير عقدغالذي كان منه سواء كان بعقد أم ب صورة النكاح الجاهليعن النظر 

، فلو كانوا بأي صفة من النكاح المقالينزل هذا منزلة العموم في ف االستفصالعليه وسلم ترك 

  لجاهلي فله أن يمسك األربعة لديه.ا

غير في وهناك مصورة مهمة جدا بعض أهل العلم ذكر في مسألة الجهاد فمن شروط الجهاد 

والدليل حديث الرجل الذي جاء إلى  ،ذان الوالدين باتفاق العلماءالفرض كالجهاد الكفائي استئ

بعض العلماء  وسلم يستأذنه بالجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد.عليه  النبي صلى هللا

، وأما إذا كان وحيد هأن يذهب من غير أن يستأذن والد فلالبنقال إذا كان الوالد له عدة أبناء 

نقول هل لما جاء هذا الرجل إلى  :، هذه القاعدة تنزل هناه فالبد عليه أن يستأذن من والدهوالد

عله النبي صلى هللا عليه وسلم يرجع فدل ج؟ وى هللا عليه وسلم قال له: هل لك أخوةالنبي صل

هذا التخصيص صح يد ومن له ولد واحد وال لمن له أكثر من وإذن الوالدين حكم عام فيعلى أن 

في هذا المقام ينزل منزلة  االستفصال، وترك االستفصالألن النبي صلى هللا عليه وسلم ترك 

 .ذن الوالدين عام في سائر الصورإ العموم أن

 : )) الخاص مقدم على العام (( 75ق 

 (،الخاص مقدم على العام)هذه القاعدة عند علماء األصول لها صيغ كثيرة يقولون طبعاً : ش

هذه  (على عمومه إال ما خصه الدليل رىجالعام يُ )ويقولون  (الخاص يقضي على العام)يقولون 

 لهذه القاعدة.كلها ألفاظ 

فاألصل تقديم النص الخاص ألن الخاص داللته قطعية  ،نص عام ونص خاص :نفإذا جاءنا نصا

 أما العام داللته عند العلماء ظنية.

في أي  قطع اليد عام( فهنا (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)ية السرقة قال تعالى )آمثالً: 

( فالحديث (ارق إال في ربع دينار فصاعداً يد الس ال تقطع)مبلغ وفي أي مقدار وعندنا في الحديث )

 ية عامة ماذا نقدم؟ نقدم الحديث نقدم الخاص على العام.خاص واآل
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( هنا حكم الورث عام (حظ األنثيين للذكر مثليوصيكم هللا في أوالدكم )ية الميراث )آأيضاً في 

نحن معاشر األنبياء ال )بائهم حتى يدخل فيه األنبياء لكن جاء في الحديث )من آفي سائر األبناء 

 ية عامة ماذا نقدم؟ نقدم الخاص.( فهذا الحديث خاص واآل(ما تركناه صدقة ،نورث

نقول ( ()للذكر مثل حظ األنثيين) واستدل بقوله لو قتل والده حتى يأخذ الميراث االبنفي أيضاً 

 اص. ية عامة نقدم ماذا؟ نقدم الخ( الحديث خاص واآل(القاتل ال يرثجاءنا حديث ))

 وهذا له أمثلة كثيرة جداً.

 : ))عطف الخاص على العام يقتضي التأكيد ال التخصيص((76ق 

ني لما يقول الرجل )أكرم يع، التخصيص فالمراد منه هنا التأكيدإذا جاءت العبارة العامة ثم ش: 

واب: زيد من الطالب. فهل هنا تخصيص )زيد( أو هنا تأكيد؟ الج( ثم قال )وأكرم زيدا( والطالب

 تأكيد ألن زيد أحد أفراد العموم.

 إلى ( دعا في البداية(حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى)ية )مثل هذا األمر في اآل

، عطف ماذا يفيد؟ يفيد التأكيدفالصلوات  العصر علىالمحافظة على الصلوات ثم عطف صالة 

 خاص على العام.

( عطف جبريل وميكائيل عليهما (ه وجبريل وميكالمن كان عدوا هلل ومالئكته ورسلية ))أيضاً اآل

 السالم على المالئكة يفيد التأكيد ال التخصيص.

 يفيد العموم((. االستنكاري واالستفهام: )) النكرة في سياق النفي والنهي والشرط 77ق 

النكرة إذا جاءت في سياق  .منها النكراتيغ العموم أن له صيغ كثيرة جداً ذكرنا في صش: 

 (ي ))ما لكم من إله غيره(( هذا النفي يفيد العموم، وقوله ))وال يحيطون بشيٍء من علمه(النف

( يفيد (إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس)وقول النبي صلى هللا عليه وسلم )

 الكالم ال يجوز في الصالة. النكرة إذا جاءت في سياق النفي فإنه يفيد العموم. ماذا؟ عمومُ 

أن تشرك  ال يجوزشيئا( نكرة في سياق النهي سياق النهي ))أال تشركوا به شيئا(( )اً في أيض

 ، هذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم.بر وال أصغر وال أقوال وال أفعالال أك ؛باهلل أي شرك
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ً )قول النبي صلى هللا عليه وسلم للنساء  ( هنا الطيب ()إذا شهدت إحداكن المصلى فال تمس طيبا

 أن تتطيب به والبخور ال يجوز للمرأة والطيب سياق النهي فيفيد سائر أنواع العطور نكرة في

 .إذا حضرت إلى المساجد

له مع ))أإ االستنكاري االستفهامفي سياق  إذا جاءت النكرة كذلك، االستنكاري االستفهامأيضاً 

 ( نصوص كثيرة في هذا المعنى.(فهل ترى لهم من باقية)هللا( )

(( أحد من المشركين استجارك فأجره وإنْ )ا النكرة في سياق الشرط )نط إذا وجدوأيضاً الشر

 .(( نفس الحكمة خافت من بعلها نشوزاً أوإن امر)، وكذلك )فهنا لفظ )أحد( يفيد العموم

 هذا في صيغ العموم يفيد طالب العلم في معرفة العمومات.

 حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم((: )) يُ 78ق 

؟ األصل أن المطلق مقيد فهل يحمل المطلق على المقيدإذا ورد عندنا نص مطلق ونص : ش

( هذه القاعدة ، األمر األساسي )اتحاد الحكميحمل على المقيد ولكن عندنا شرط إذا اتحد الحكم

 حمل المطلق على المقيد لها أربعة صور:

لى المقيد على أنه يحمل المطلق عفالجمهور  ؛اتفاق الحكم والسبب بين النصينألولى: لصورة اا

ية ( فهنا الدم مطلق وعندنا في اآل(حرمت عليكم الميتة والدم)، مثاله )حتى نقلوا فيه اإلجماع

ً مسفوحا)األخرى ) تة والدم المسفوح وليس ، المحرم الميلمطلق على المقيد( فهنا يحمل ا(دما

 .مطلق الدم

ر على أن يحمل المطلق على المقيد. فالجمهو بب؛ة: إذا اتحد الحكم واختلف السالصورة الثاني

ر رقبة مؤمنة( السبب مختلف قتل فتحريفتحرير رقبة( وفي كفارة القتل ): كفارة الظهار )مثاله

في الظهار  فهنا يحمل المطلق على المقيد فالرقبة التي تعتق ،والحكم واحد وجوب العتق ،ظهارو

 .تكون مؤمنة مثل القتل

جمهور ال يحمل المطلق على المقيد. عند ال ؛ذا اتحد السبب واختلف والحكمالصورة الثالثة: إ

مقيد إلى  ية المائدة وغسل اليدين في الوضوءآوجوب مسح اليدين في التيمم( مطلق في مثاله: )

الحكم مختلف هذا وضوء وهذا  . هنا السبب متفق وهو الطهارة والقيام إلى الصالة ولكنالمرافق

 .مل المطلق على المقيدفهنا ال يح ،تيمم
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: قطع يد السارق جاء ، مثلباالتفاقفهذا ال يحمل  إذا اختلف الحكم والسبب؛: الصورة الرابعة

؟ ال إلى المرافق مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيدوغسل اليدين في أية الوضوء  امطلق

 الحكم والسبب. الختالف

، أن المطلق يحمل : أن المعتبر اتحاد الحكمةإذاً هذه كلها صور ستخرج لنا بنتيجة هذه القاعد

 وأما إذا لم يتحد الحكم فال عبرة بالحمل هنا. ،على المقيد إذا اتحد الحكم

 ((واإلقرار  )) البيان كما يحصل بالقول يحصل بالفعل والكتابة واإلشارة :79ق 

ما لهم وأعدوا ))مثالً  يُبيّن،، يعني النبي صلى هللا عليه وسلم البيان األصل أن يكون بالقولش: 

لى هللا ن النبي ص( فبيّ (أال إن القوة الرمي)( بينه النبي صلى هللا عليه وسلم )(استطعتم من قوة

 ية بقوله.عليه وسلم اإلعداد في اآل

صلى النبي صلى  ،((صلوا كما رأيتموني أصلي))ن بالفعل النبي صلى هللا عليه وسلم بيّ أيضا 

، صلى النبي (( بيّنها في حجة الوداع)خذوا عني مناسككم)، والةفبيّن هذه الصهللا عليه وسلم 

 .( هذا بيان بالفعلصليت هنا لتروني(، قال: ))صلى هللا عليه وسلم على المنبر

: ، مثل كتابه في الصدقات وكتابه للملوك وفي حجة الوداع قالبالكتابةكذلك يحصل البيان 

عليه وسلم وتبين األحكام أقوال النبي صلى هللا ( وهذه كلها كتابات تبين (اكتبوا ألبي شاه))

 .الشرعية

ً اإلشارة كما جاء في الحديث المعروف في بيان األشهر  ، الشهر هكذا ،الشهر هكذا))وأيضا

، ألن النبي صلى هللا ( أشار النبي صلى هللا عليه وسلم وقبض في الثالثة إبهامه (الشهر هكذا

د يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثالثين، وفي حديث كعب عليه وسلم أراد أن يبين أن الشهر ق

، فهذه إشارة من النبي هللا عليه وسلم بيده أن ضع الشطرن فأشار إليه النبي صلى في قصة الديْ 

، أيضا يكون بيان النبي صلى هللا عليه وسلم باإلقرار والدليل إقرار النبي وسلمصلى هللا عليه 

صلى سنة الفجر بعد صالة الفجر فهذا بيان من النبي صلى هللا صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي 

 .عليه وسلم
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 (( : ))الراوي أدرى بمرويه80ق 

ويعرف القرائن  ،: ألن الراوي مطلع على أحوال الرواية، قالوادة قال بها الجمهورهذه قاع ش: 

 ،األحوال المحيطة بذلكفتفسيره لروايته يجعله أقرب الناس فهما لهذه الرواية و ،الحالية والمقالية

ألنه أدرى بمرويه وإذا جاء تفسير الحديث من راوي الحديث وشخص آخر نقدم راوي الحديث 

مثال: حديث ))المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا(( ما هو نوع التفرق هنا؟ قال ابن عمر: هو التفرق 

فلما يأتي الصحابي  ،لماء في ذلك وهذا هو قول ابن عمر، وقد حصل خالف بين العباألبدان

 ،وهذا بشرط أال يثبت مخالفته للنص ،التفسير له معتبر وله قوة في الترجيحفويفسر الحديث هذا 

 نهى النبي صلى هللاعلى الموقوف، مثال حديث : )) ألن هذا مرفوع وهذا موقوف فيقدم المرفوع

، فهذا تفسير البيعة نقدا كذافقال : هي بنسيئة كذا و (( فالراوي فسرعليه وسلم عن بيعتين في بيعة

في البيعتين جاءت من تفسير الصحابي ولذلك أصبحت من المرجحات قوية في تفسير هذا 

، ؟ ففسره الصحابي بتفسير واضحما المقصود في هذا الحديث :ألن المسألة فيها خالف ،الحديث

ً فأل بثمانين اً : أبيعك نقدت وأردت أن تشتري سيارة قال لكاارفلو ذهبت إلى معرض سي  هاوتريد ا

 .فهذا يدخل في النهي ،ألف بمئة نسيئة أعطيك

 : )) يصح حمل المشترك على معانيه المتناسبة ال المتضادة ((81ق 

النص الواحد أو السياق الواحد إذا ، مشترك هو الذي يدل على عدة معانينحن عرفنا أن الش: 

معاني فنحمله على كل هذه هذه الأمكن الجمع وال يوجد تعارض بين معنى ودل على أكثر من 

 . المعاني

( فهنا دعا إلى المكاتبة في باب عتق الرقيق (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً )مثال في أية المكاتبة )

، قال جز أشياء معينة ثم يحصل له العتق، مثالً يعمل عنده لينمع سيده على المكاتبة الذي يتفق

نة وفسره البعض ؟ فسره بعض العلماء باألمابالخيرية هنا (( ما المقصودإن علمتم فيهم خيراً ))

يحمل على األمانة إذا كان  ،: يحمل على اإلثنينبالقوة على الكسب، اإلمام الشافعي في األم يقول

ً وإذا كان صاحب قوة على الكسب على المعنيين ألنه ال ال مانع من الحمل  :فقال ،العبد أمينا

مضت معنا أية القروء )يتربصن بأنفسهم ثالثة  ،معاني المتضادةلكن إذا كانت ال يوجد تعارض.

وقلنا القروء يطلق على الحيض ويطلق على الطهور ثالثة حيضات وثالثة أطهار لكن ( قروء

ية هل يستطيع واحد أن يقول هو يفيد المعنيين؟ يعني هو يعني هنا في هذه اآل :نان متضادامعني

إما أن ترجح  .يستقيم ألنه ال ،ال :؟ نقوليح أحد المعنيينالطهر من غير ترجعلى الحيض وعلى 

 .األطهار ألن هذه المعاني متضادة وإما أن تحمله على ،وتحمله على األحياض
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 والتقليد واإلفتاء االجتهادالقواعد المتعلقة بالمستنبط وأبواب 

 .فتاءوالتقليد واإل االجتهادبواب ننتقل األن إلى القواعد المتعلقة بالمستنبط وأ

 مع النص (  اجتهاد) ال  :82ق

كما يقول  االجتهادألن من قوادح  االجتهاد،هذه قاعدة جليلة في تعظيم النصوص وضبط ش: 

في قصة اللعان لما جاء ، االجتهادللنص فال يصح إذا وجدنا معارضة ، العلماء معارضة النص

وكان  ،ياتزنا أنزل هللا عز وجل اآلته بالأمراهالل بن أمية إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يتهم 

جاء هذا الولد قال  وبعد ما،  أنه هو الذي زنا بامرأته فأنزل هللا أحكام اللعانهالل يتهم رجال

به الرجل الذي اتهم ( ذكر صفات هل يشا)انظروا إذا كان كذا وكذا(النبي صلى هللا عليه وسلم )

ال ما مضى من  ))لولنبي صلى هللا عليه وسلم ، فقال ابالزنا أو ال؟ فخرج الغالم يشابه الرجل

( يعني يكون لها حكم الرجم لوجود هذه القرينة وهي مشابهة هذا (كتاب هللا لكان لي ولها شأن

 .جل الذي اتهم بالزناالولد للر

ى ، لم يجتهد النبي صله وسلم ما استطاع أن يتجاوز النصأن النبي صلى هللا عليوجه الشاهد هنا 

فإذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم مع وجود النص لم يجتهد  وسلم هنا لوجود النص.هللا عليه 

( يأتي واحد ويقول أنا (وحرم الرباأحل هللا البيع )، فلما يأتيك نص صريح )فغيره من باب أولى

، فالنصوص الصريحة هذا مقابل للنص االجتهادتهد ألن سوف أجتهد في حكم الربا، نقول له ال تج

 .اجتهادفي المسألة هي ليست محل ي تأت

ن مسألة النقاب مسألة مفروغ منها أنها من األمور الشرعية وخالف العلماء فيها هل هي اآل

هي من العبادات؟ أنا سوف أجتهد هل هي من العادات أو  :؟ لو جاء رجل وقالةأو مستحب ةواجب

وخالف العلماء منذ العصور  ،جانب عباديوهذا واضح جداً أنه أمر تكليفي ألن  ،: النقول له

هل هو من العادات ؟ ولم يتكلموا ين في مسألة هل هو واجب أم مستحباألولى وكذلك المتأخر

سأجتهد نقول  ، وكون أحد يأتي إلى أمر مسلم به ويقولاالجتهاد؟ فليس هذا محل أو من العبادات

 .اجتهادهذا ليس محل 
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  (( االجتهادال إنكار في مسائل  )): 83 ق

المسائل المختلف فيها  :رها ابن القيم في إعالم الموقعين، يقول ابن القيم: هذه قاعدة جميلة ذكش

  .اجتهاديةمسائل  (2 .مسائل خالفية (1: على نوعين

: فهذه يكون ئل الخالفية هي التي فيها النصوص، وهي محل أخذ ورد بين الطرفين، قالفالمسا

ألنه ذكر مسألة  –ليس المراد الضرب  –أكثر من ذلك  فيها إنكار ويكون باللسان ويتعدى إلى

فأوجب عليهم البعض الحد فهذا من أعلى درجات اإلنكار شرب النبيذ بعض المذاهب يرى ذلك 

  .فإذا كانت المسألة فيها نصوص متبادلة فلإلنسان أن ينكر على المخالف

وال إجماع وهذه ال ينكر فيها  وهي التي لم يرد فيها نص االجتهاديةالصور الثانية هي المسائل 

ال مجتهد وال مقلد ، يقول ابن القيم : من لم يضبط الفرق بينهما وقع في الخلل ، لماذا  ،على أحد

، االجتهادنقول هذا خطأ بل ال إنكار في مسائل  ،ألن البعض يقول : ال إنكار في مسائل الخالف

يشتد  الخالف بينهم وبينهم  ،م على بعضردود العلماء بعضه اومسائل الخالف فيها إنكار واقرؤ

 ،هذه الذي ال إنكار فيها االجتهادوهذا معروف لكن في مسائل  ،كما يقول ابن القيم ،عبارات قوية

ف فيه وإنما ينكر في المجمع وبعض المالكية لهم توسع في هذا الباب يقولون : ال ينكر في المختل

في المسائل الخالفية عية مفروغ منها ونحن خالفنا : هذا ال يسلم ألن المسائل القطعليه، نقول

  . وليس في مسائل الخالف االجتهادل ، فال إنكار في مسائواالجتهادية

 واحد ((  االجتهاد: )) المصيب في 84ق 

الحق أنه ال يأثم بهذا  ، اتفق العلماء على أن المجتهد إذا بذل وسعه وتحرىهذه مضت معنا: ش

المصيب وذكرنا قول الجمهور أن  ؟هل المصيب واحد أم متعدد :ف، ثم حصل الخالاالجتهاد

أخطأ فله أجر(( فهذا واضح،  ، وإذاواحد واستدلوا بالحديث ))إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران

: أن المصيب واحد، هذا يبين هذا األصل ،وكذلك الفقهاء ،الصحابة بعضهم البعض وأيضا تخطئة

  .كل مجتهد مصيب غير صحيحة ، وعبارة أنوالمصيب ال يتعدد

 يتجزأ ((  االجتهاد: )) 85ق 

وال  ،فقد يكون المجتهد في باب دون باب يتجزأ؛ االجتهادر العلماء إلى أن ذهب جمهو: ش

واستدلوا أن النبي صلى هللا عليه وسلم  .يعني اإلحاطة بسائر الدين ،المطلق االجتهاديشترط 
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لم  ،هعلمان الناس ما يعلما ومعاذا كاناموسى  أ: أن أبلواإلى اليمن، وقا وأبا موسى ابعث معاذ

لك بعض . كذاالجتهاددليل على تََجّزئ ، فهذا أي عالمين بعلوم الشريعةدين مطلقين مجتهِ  ايكون

 اجتهدنا في المجمع أن العالم قد يكون م، وذكريُسأل عن مسائل وال يعرف جوابها الصحابة كان

 . ا في باب من أبواب العامالت وهكذاأو مجتهد ،في العبادات دون المعامالت

 جتهاد باٍق ال ينقطع (( : )) اال86ق 

يعني  ال يخلو الوقت من فقيه أو متفقه. :، وقالهذه القاعدة ذكرها الخطيب في الفقيه والمتفقه ش:

غلق ، طبعاً ذكروا هذه القاعدة رداً على من أاألزمان إال وفيه علماء أو فقهاءال يوجد زمان من 

 )الردوألف السيوطي رسالة في الرد على هؤالء بعنوان  كما قاله بعض العلماء. االجتهادب با

فبين وذكر أدلة على أن  فرض(في كل عصر  االجتهادوأنكر أن على من أخلد إلى األرض 

تزال طائفة من أمتي ...((  ))الوهذه القاعدة لها أدلة كثيرة في السنة كحديث ) .مستمر االجتهاد

أمتي  ))مثل( وحديث دينها(ئة سنة من يجدد لها أمر يزال يبعث هللا على رأس كل م ))الوحديث 

ع حتى بالعقل ألن ال ينقط االجتهاد( هذا كله يبين أن آخره(أوله خير أم  يدريمثل المطر ال 

 ( وهذا التجدد يقتضي ألحاق)النصوص ثابتة والحوادث متجدده العلماء:، يقول الحوادث متجددة

  فيها.الجزئيات بالكليات وتحقيق المناط  وإلحاقالنظير بالنظير 

 : )) المفتي يذكر الدالئل ويدل على البدائل (( 87ق 

أن العالم يذكر  الفتوى )كمال العلماء:يقول  واحدة،هذه قاعدتين حاولت أن أجمعهم في قاعدة  :ش

، فالمفتي هدته من أنه يفتي من غير علمتي عالمف ئَ الدليل أو التعليل والحكمة وهذا يفيد أن يُبرِ 

لم، وأيضا يزيد من علم عندما يقرن جوابه بالدليل أو التعليل ال يقول العلماء يتكلم من غير ع

له الدليل أو  ، المستفتي عندما يُذكر له الحكم مجرد يكون عنده علم قاصر لكن لما يُذكرالمستفتي

عليه وسلم في أحاديث كثيرة جاءت فتاويه مشتملة ، ولذلك النبي صلى هللا التعليل فهذا أفضل

 .لى ذكر التعليل والِحكمع

أينقص )): ، قال: في قصة الرطب لما سأل النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيعهم الرطبمثال ذلك 

، هنا ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم علة تحريم بيع ((، فزجر عنه؟ قالوا: نعمالرطب إذا جفّ 

وأيضا لما ُسئل النبي صلى هللا عليه  .حصول النقصان والتغاير إذا جفهي: و الرطب بالتمر

: نعم، ؟ قالأيسرك أن يكونوا في البر لك سواء)) :ز عن األبناء في العطية قالوسلم عن التميي
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(( هنا يبين النبي صلى هللا عليه وسلم الحكمة واألثر الذي واعدل بين أبنائك كلهم: فاتق هللا قال

ي صلى هللا (( بين فيه النبوخالتهاتنكح المرأة على عمتها  الكذلك حديث )) .النفوسيكون في 

النبي صلى هللا عليه وسلم  (( هنا بينكم إذا فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكمفإن: ))عليه وسلم العلة فقال

نهى  ، لماوسلم لما يبين الحكم يبين العلة ، وهكذا في أحاديث كثيرة النبي صلى هللا عليهالعلة

فإنها تفقأ العين وتكسر  –الرمي بالحجارة الصغيرة  –النبي صلى هللا عليه وسلم عن الخذف 

فنهاهم النبي صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فكان هم يرمون بالخذف  ،(( يعني ليس فيها فائدةالسن

 . وبين لهم العلة

 ا،هللا عليه وسلم إذا بين حكم النبي صلىأن ( يعني  على البدائللُ ويدَ )القسم الثاني من القاعدة 

ولذلك لما قال  (،)من محاسن الفتوى القيم:هذا كما يقول ابن و ،فإنه يبين لهم البديل لهذا الحكم

بين له الحرام  ((وشئت ولكن قل ما شاء هللا ثم شئت، ال تقل ما شاء هللا ))أجعلتني هلل نداً  للرجل:

  ثم بين له البديل.

شريط له ، والشيخ األلباني ناس وخاصة أهل األهواء في البديلألن ال وال يتوسع في هذا الباب

الشيخ األلباني عن البديل فيقول:  كثير من المسائل يُسأل فيها( اسمه )البديل اإلسالميجميل جداً 

اإلسالمي، والغناء  االختالطدون بديل فطلع عندنا بدالء كثر )، في كل مسألة يريالبديل تقوى هللا

ذا بديل فصار توسع في هذا : كل هوالنشيد اإلسالمي، والتمثيل اإلسالمي( قالوا اإلسالمي،

   .الجانب

 : )) تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال (( 88ق 

 ؛ن في الشريعة أصوالً وفروعاُ ومقاصداً مكّ لى تَ إهذه القاعدة خطيرة ودقيقة جداً وتحتاج : ش

، فالبد من ، والتضييق فيها يؤدي إلى تعسير الشريعةالشريعةوسع فيها يؤدي إلى تعطيل ألن الت

، فالحكم ال أن نميز بين أمرين الحكم والفتوىفالفتوى قد تتغير، والبد  التوسط في هذا الباب.

  .يتغير فحكم هللا ثابت أما الفتوى به قد تتغير

ن عندنا حكم أن السارق ، نحيه وسلم أن تقطع األيدي في الغزو: نهى النبي صلى هللا علمثال ذلك

فقال النبي صلى هللا  ؟طيب لو عندنا سارق في الجيش في القتال سرق فهل نقطع يده ،تقطع يده

جيش اإلسالم  به ضعف؟ ألن هناك مفسدة أكبر فيتمكن منه العدو ويُ ، لماذايده ال تقطععليه وسلم 

 . فهنا تغيرت الفتوى
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، لما رفع عمر رفقاً بالرعية ولشدة رمادة والمجاعةالسرقة في عام ال نفس المسألة في إسقاط حد

: عن قدوم النساء إلى المساجد قالت أيضا حديث عائشة لما تكلمتو .الحاجة التي كانت موجودة

، فهذا يدل على أن ه النساء بعده لمنعهن من المساجدلو علم النبي صلى هللا عليه وسلم ما أحدث

  .قضية أن الفتوى قد تتغير

، كذلك عمر بن الخطاب يرة جداً رجع إلى سد الذرائع ومقاصد الشريعة وأمور كثلكن هذه ت

رضي هللا عنه في زمانه أوقع طالق الثالثة في مجلس واحد مع أنه كان ال يقع في زمن النبي 

، ذه المسألة وهي مسألة دقيقة جداً صلى هللا عليه وسلم وال في عهد أبوبكر فتغيرت الفتوى في ه

ً  ،كانت طلقة وكذلك في عهد أبوبكر ففي زمن النبي  ألن الناس حتى جاء عمر فأوقعها ثالثا

ا وهذالزمان والمكان  باعتبار، فهذه مسألة دقيقة جداً أن الفتوى قد تتغير تعجلت في باب الطالق

 يرجع إلى العلماء سداً للذرائع.

 : )) المفتي يدفع اإللباس ويزيد في الفتوى لنفع الناس (( 89ق 

القاعدة ذكرها ابن القيم في إعالم الموقعين أن المفتي إذا أفتى الشخص بسؤال وعرف  هذه: ش

  .االشتباهأنه قد يقع إشكال للسائل في مسألة معينة فإنه يبين الحكم ليدفع 

ن النبي صلى هللا عليه هنا بيّ  .((مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده ال يُقتل: حديث ))مثال ذلك

ر فإنه ال يُقتل به، صحيح أنه يُعزّ  لكافرل اتَ ، فالمسلم إذا قَ بين المؤمن والكافر عدم التساوي وسلم

، ثم دفع النبي صلى هللا عليه وسلم مسألة المعاهدين حتى يدفع التوهم أن قتل بهويعاقب لكنه ال يُ 

يتجرأ ف ،: مادام أن المسلم ال يقتل بكافرن الشخص قد يقتل المعاهدين فيقولهذا الباب قد يفتح أ

ل يحفظ حقه كما جاء في على المعاهد الموجود في بالد المسلمين فبين أنه ال يقتل المعاهدين ب

(( فعدم القصاص لتباين الدين هنا ال يفتح باب قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة منالحديث ))

 .ن أو المعاهدين في بالد المسلمينالتعدي على الكفار المستأمني

فالمفتي هو الذي  ،، فيرى المفتي أن هناك فائدة يحتاجها السائلتوى لنفع الناسوأيضا يزيد في الف

يد الخدري لما ُسئل عن البحر قال: ))هو الَطهور ماؤه يقدر حاجة الناس كما في حديث أبي سع

 (( الحل ميتته
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 : )) ال سؤال عما لم يقع (( 90ق 

 ،غير الواقعية االفتراضيةالمسائل هذه القاعدة ذكرها جمهور العلماء في ذم الخوض في : ش

سألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم(( وحديث واستدل لها الشافعي باآلية ))يا أيها الذين آمنوا ال ت

ً من سأل عنكره لكم ثالثاً ... وكثرة السؤال(( وحديث ))إن هللا ))  من أعظم المسلمين جرما

(( فال يعنيه سن إسالم المرء تركه ما المن حلم يحرم فُحرم من أجل مسألته(( وحديث )) شيء

 .بحتة ال فائدة يجنى من ورائها افتراضيةيسأل اإلنسان عن مسائل ال يستفيد منها 

 : )) المستفتي يأخذ الفتوى والمفتي الذي تطمئن له النفس (( 91ق 

ن إلى ال يكفي مجرد الفتوى أحياناً قد يفتيك شخص بفتوى فتحتاج إلى زيادة تحري فال تطمئ: ش

الحديث في صحيح (( وقول النبي صلى هللا عليه وسلم ))استفت قلبكفيأتي هنا  ،هذه الفتوى

أحياناً اإلنسان ال يطمئن إلى رأي المفتي في مسألة فالبد أن يحرص لكي  الترغيب والترهيب.

، وأيضا في المفتي ي آخر ويبحث عن هذه المسألة أكثرقد يسأل مفت االطمئنانيصل إلى درجة 

بعض أهل مثلما قال يكون اإلنسان  ال ،يختار األكثر علماً ودينا وتطمئن له النفس :الذي يختاره

، فيختار شاء من المفتين ويستدل بحديث ))أصحابي كالنجوم(( والحديث موضوع العلم يختار من

 األعلم ألن المسألة مسألة ديانة وليس اختياراً من باب التشهي وحتى في نوع الفتوى تجدون

نقول الضابط  ؟في كتب األصول هل يختار القول األثقل أو األخف أو على حسب التيسير اخالف

 . ين وموافقة العلم في هذه المسائلما تطمئن إليه النفس من جهة موافقة الد

 

 )))تم بحمد هللا(((
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