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 أصول فقه الشريعة
 املقدمة

 اٟتمد  رب العا١تُت وصّلى هللا على ٤تّمٍد وعلى آلو وصحبو وسلَّم أٚتعُت.
أما بعد: فهذه ٣تموعٌة صاٟتٌة من قواعد وأصوؿ فقو الشريعة اإلسبلمية نقلتها ابللفظ أو اب١تعٌت 

 من مراجع ىذا الفّن، تيسَتاً لُطبّلب العلم.
ّف كثَتًا من ىذه ا١تراجع تصُعُب دراسُتها للمبتدئُت ِلما فيها من أقواؿ كثَتة وقد ُكنُت أالحُظ أ

متضاربة ومنقولة من علماء من ٥تتلف القروف. لذا أقدمُت على كتابة "األصوؿ" بطريقة ميّسرٍة 
ُتسهِّل للطالب أف يفهم ا١تراد من "القاعدة" وأف يفهم كذلك ا١تستند الشرعّي أو العقلّي الداّؿ 

 ى صحتها.عل
فإّّنِ أذكر أواًل "األصل" ٍب أُتبُعو ابلبياف إف كاف ٭تتاج إذل شرٍح وبياٍف، وأذُكُر كذلك الدليل 
الشاىد على صحتو .. وإف كاف ىذا األصل قد اُختُِلف فيو وتبُّت القوُؿ الراجح فإّّنِ أُبيُِّنُو وسبب 

حة لَتجع إليها من شاء لطلب ترجيحو إف أمكن. ٍب أكُتب ا١تصدر أو ا١تصادر ُب ىامش الصف
 االستفادة.

وال أقوؿ إّّنِ ٚتعُت كّل ما قيل إّّنا أصوٌؿ معتمدٌة، ولكن أقوُؿ: إّّنا أىمُّ اأُلصوؿ ا١تعمولة ِِبا، 
وىي إما أّّنا ُمّتفقٌة عليها أو اُخُتِلف فيها ولكن تبُّت الراجُح من ا١ترجوح. وأعرضُت عن كل ما 

 ولو.قلَّ نفُعو وكثُر اٞتدؿ ح
وأرجو من القرّاء من وجد ُب بعضها خلبًل أو قصوراً أف يُنبِّهٍت عليو ألكرَّ عليو ابلتصحيح .. فقد 

 قيل قدٯتاً: "أىب هللاُ أف يصحَّ إالّ كتابُُو".
 واٟتمد  أواًل وآخراً                        الكاتب.

 

 ىٕٛٗٔ/ٖ/ٕ
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 ( التعريفات :1)
"أصل" وىو ما انبٌت عليو غَته. واصطبلحاً: لو إطبلقات منها: األصوؿ: لغًة ٚتع  :(1أصل )

 "األصل" ٔتعٌت "القاعدة" كقو٢تم: األمُر للوجوب والنهي للتحرمي.
 (ٔ)و "األصل" ٔتعٌت الدليل الذي ىو مصدٌر للحكم الشرعّي كالكتاب والسنة.

 

لية من أدلّتها الفقو: لغة: الفهم. واصطبلحاً: معرفة األحكاـ الشرعية العم :(2أصل )
 (ٕ)التفصيلية.

 

"العلم ىو: صفة ينكشف ِبا ا١تطلوب انكشافًا اتّماً" أو "معرفة ا١تعلـو على ما ىو  :(3أصل )
 (ٖ)بو".

 

العلم أبصوؿ الفقو: ىو إدراؾ القواعد اليت يُتوصَُّل ِبا إذل استنباط األحكاـ الشرعية  :(4أصل )
 (ٗ)الفرعية من أدلّتها التفصيلية.

 

 (٘)فائدة العلم أبصوؿ الفقِو: ىي التمكن  من ا١تعرفة ابألحكاـ الشرعية من األدّلة.: (5)أصل 
 

ما ليس من ٚتلتو   "اٟتدُّ ىو اٞتامع ٞتنس ما فّرقو التفصيل، ا١تانع من دخوؿ: (6أصل )
 (ٙ)فيو".

 

 "ينقسم العلم إذل ضروري ومكتسب".: (7أصل )
 ر وال استدالؿ.ىو ما علم اإلنساف من غَت نظوالضروري: 

 (ٚ) ىو ما وقع عن نظر واستدالؿ.والمكتسب: 

                                                 
 (.ٚٗ)إرشاد الفحوؿ:  (ٔ)
 (.ٗ/ٔ(. )التمهيد: ٛٗ)إرشاد الفحوؿ:  (ٕ)
 (.ٙٚ/ٔ(. )الُعّدة: ٕ٘)إرشاد الفحوؿ:  (ٖ)
 (.ٕٓ/ٔ(. )روضة الناظر: ٛٗ)إرشاد الفحوؿ:  (ٗ)
 (.٘٘)إرشاد الفحوؿ:  (٘)

(6)
 .(ٖٗ/ٔ(. )التمهيد: ٗٚ/ٔ)الُعّدة:  

 (.ٕٗ/ٔ(. )التمهيد: ٕ٘)إرشاد الفحوؿ:  (7)
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 "العلم الضروري ينقسم إذل أربعة أقساـ".: (8أصل )
ما يعلمو اإلنساف من حاؿ نفسو مثل الغّم والسرور والصحة والسقم والقياـ والقعود ... )األوؿ( 

 اخل.
 ضدين.ما يعلمو بطريق العقل، مثل علمو ابستحالة اجتماع ال)الثاني( 

 ما علمو ابٟتواس ا٠تمسة.)الثالث( 
ما يعلمو ٓترب التواتر فيقع لو بو العلم ضرورة ، مثل إخباره ابلببلد النائية والقروف )الرابع( 

 (ٔ)ا٠تالية.
 

 "العلم ا١تكتسب على ضربُت: عقليّّ وشرعيّّ". (:9أصل )
 رع.ما لو نظر العاقل فيو وتدبّره ٭تصل لو العلم من غَت شوالعقلّي: 

ىو العلم الواقع عن الكتاب والسّنة وإٚتاع األُّمة والقياس على أحد ىذه األصوؿ والشرعّي: 
 (ٕ)الثبلثة.

 

 "اٞتهل ضّد العلم أي عدـ معرفة ا١تعلـو على ما ىو بو". (:11أصل )
 واٞتهل على قسمُت: 

 اٞتهل ا١ترّكب: وىو تصور الشيء على غَت ىيئتو.)األوؿ( 
 سيط: وىو انتفاء إدراؾ الشيء ابلكلّية.اٞتهل الب)الثاني( 

(3)

 

 "الشّك ٕتويز أمرين ال مزية ألحد٫تا على اآلخر". (:11أصل )
 (ٗ)وليس ىو بطريق للحكم ُب الشرع.

 "الظّن ٕتويز أمرين أحد٫تا أقوى من اآلخر".(: 12أصل )
د إذا كاف ثقًة، وىو طريق للحكم إذا كاف عن أمارة مقتضية للظّن، و٢تذا ٬تب العمل ٓترب الواح

و٬تب العمل بشهادة الشاىدين وخرب ا١تقّومُت إذا كاان عدلُت، و٬تب استصحاب حكم اٟتاؿ  

                                                 
 (.ٕٗ/ٔ)التمهيد:  (1)
 (.ٕٛ/ٔ)الُعّدة:  (2)
 (.ٚ٘/ٔ(. )التمهيد: ٖٕص:  -)شرح شرح الكوكب ا١تنَت  (3)
 (.ٖٛ/ٔ)الُعّدة:  (4)
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السابق ُب حاؿ الشّك، مثل الشّك ُب اٟتدث بعد الطهارة والطبلؽ بعد النكاح والشّك ُب 
 (ٔ) العتاؽ بعد ا١تلك ألّف األصل بقاؤه وعدـ حدوث ا١تشكوؾ فيو.

 

 ل يقع على أربعة معاف"."العق (:13أصل )
 العقل الذي يتعّلق بو التكليف، وىو الذي عناه من قاؿ: إنّو من العلـو الضرورية.)األوؿ( 
غريزة تقذؼ ُب القلب، وىذا النوع ينموا بنمو اإلنساف وبو يقع االختبلؼ بُت الناس، )الثاني( 

 فهذا بليد وىذا ذكي.
 ر، فبل يغًتُّ بلذة عاجلة تعقبها ندامة.ما بو ينظر صاحبو ُب عواقب األمو )الثالث( 
 ما يستفاد من التجارب ُب حياة اإلنساف، وىذا ما عناه من قاؿ: إّف العقل مكتسٌب.)الرابع( 

(ٕ) 
 

 "الدليل ىو: ما ٯتكن التوصل بصحيح النظر فيو إذل مطلوب خربي". (:14أصل )
 طعّي وظٍّتّ وىو ُب اللغة : "ا١ترشد إذل ا١تطلوب". والدليل ينقسم إذل ق

 ىو القرآف واألحاديث ا١تتواترة.والقطعّي: 
 ىو أخبار اآلحاد.والظّنّي: 

(3) 

"األٝتاء اليت استعملها الشرع دل ينقلها عن معناىا اللغوي، ولكن ضّم إليها شروطاً  (:15أصل )
 وقيوداً".

 .األمثلة: اسم ا١تؤمن ُب اللغة عبارة عن كل مصّدٍؽ، وىو ُب الشرع من آمن اب
، وىو ُب الشرع من كفر اب تعاذل.  واسم الكافر عبارة عن كل مغطٍّ
 واسم الصبلة ُب اللغة: الدعاء، وُب الشرع: أفعاؿ حصل معها دعاء.

 واسم الزكاة ُب اللغة: النماء، وُب الشرع: إخراج ا١تاؿ.
 واسم الراب ُب اللغة: الزايدة، وُب الشرع: أمور قد ال ٭تصل معها زايدة.

الصـو ُب اللغة: اإلمساؾ، وُب الشرع: إمساؾ بصفة وىو عن األكل والشراب واٞتماع مع  واسم
 النية.

                                                 
 (.ٖٛ/ٔ)الُعّدة:  (1)
 (.ٜ٘٘-ٛ٘٘)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٖ٘(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٚ٘)ا١تسوّدة:  (3)
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 واسم االعتكاؼ ُب اللغة: اللبث، وُب الشرع: لبث ُب مسجد مع النية.
 واسم اٟتج ُب اللغة: القصد، وُب الشرع: أفعاؿ ٥تصوصة ُب أوقات ٤تّددة.

 شرع: عبارٌة عن غسل أعضاء مع النية.واسم الوضوء ُب اللغة: الوضاءة، وُب ال
 وقاؿ ا١تعتزلة وأكثر اٟتنفية: ىي منقولة ومعدولٌة عن موجباهتا ُب اللغة.

 قاؿ القاضي أبو يعلى: "وىذا قوٌؿ فاسٌد، ألنّو يلـز أف يكوف ٥تاطباً ٢تم بغَت لغتهم". 
﴿وقاؿ تعاذل:                          ﴾:إبراىيم[ٗ] (ٔ) 

 

 .ىذا مذىب اٞتمهور "األلفاظ دالٌّة على ا١تعاّن ابلوضع ال لذواهتا". ( :16أصل )
وشّذ من قاؿ: أّف داللتها لذواهتا، وىذا ابطٌل ابختبلؼ االسم الختبلؼ الطوائف مع اّٖتاد 

 (ٕ)ا١تسّمى.
 

                                                 
 (.ٔٙ٘(. )ا١تسوّدة: ّٜٛٔدة: )العُ  (ٔ)
 (.ٖٙ٘)ا١تسوّدة:  (ٕ)
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 ( احلكه الشرعّي2)
شرعي: عند الفقهاء ىو خطاب هللا ا١تتعّلق بفعل ا١تكّلف من حيث أنّو : "اٟتكم ال(17أصل )

 مكّلف بو"
أو خطاب هللا ا١تتعّلق أبفعاؿ ا١تكّلفُت اقتضاًء أو ٗتيَتًا أو وضعاً. وىو عند األصوليُت نفس 

 ا٠تطاب. 
 (ٔ)قاؿ اإلماـ أٛتد: "اٟتكم الشرعّي خطاب الشرع".

 

 (ٕ) قسمُت: خطاب التكليف وخطاب الوضع".: "ينقسم اٟتكم الشرعي إذل(18أصل )
 

 )أ( خطاب التلليف:

 -وا١تباح  -وا١تندوب  -: "ينقسم خطاب التكليف إذل ٜتسة أنواع": "الواجب (19أصل )
 واٟتراـ". -وا١تكروه 

 والتكليف لغًة وشرعاً: "إلزاـ ما فيو كلفة أي مشقة" أو "طلب ما فيو مشّقة"
بقسميو والنهي بقسميو، وأدخلوا "ا١تباح" فيو مسا٤تة وتكميبلً  فيدخل ُب ىذا التعريف األمر

 للقسمة  أو لكونو يتغَّت ابلنّية والقصد إذل أحد ىذه األقساـ.
 وإف كاف أصغرىم مولداً  قالت ا٠تنساء ُب صخر:    يكلفو القوـُ ما انِبم 

 ﴿والتكاليف ُب اإلسبلـ داخلٌة ُب حدود استطاعة العباد. لقولو تعاذل:        

    ﴾ :البقرة[ٕٛٙ.] 
 و٠تطاب التكليف عبلمتاف: 

 أف يكوف ُب قدرة ا١تكّلف.)األولى(: 
 (ٖ)أف يكوف مأموراً بو أو منهياً عنو.)الثانية(: 

 : الواجب: "ىو ما تُػُوِعَد ابلعقاب على تركو" أو "ما أُمر بو أمرًا جازمًا ْتيث يُثاب(21أصل )
ـّ اتركو".  فاعلو ويستحّق العقاب اتركو". أو "ما ٯتدح فاعلو ويُذ

                                                 
 (ٖٖٖ/ ٔ( )شرح شرح الكوكب ا١تنَت:ٕٚ( )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٚ٘ص: -رشاد الفحوؿانظر: )إ (ٔ)
 (.ٕٖٗ/ٔشرح الكوكب ا١تنَت: ( / و )ٙٛٗ/ٛالفتاوى ) (ٕ)

 (.٘ٙص:  ( / )ا١تسوّدة:ٕٕٚ/ٕ-ٕٙ/ٕٕ( / و)الفتاوى: ٖٙٔ،  ٜٓروضة الناظر ص: ) (ٖ)
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والواجب لغة: "ىو سقوط الشيء الزمًا ٤تّلو". قاؿ اٞتمهور: الفرض والواجب شيء واحد. 
وفرّقتو اٟتنفية بينهما وقالوا: "الفرُض ما ثبت بدليل قطعّي وال يسامح بًتكو عمدًا وال سهواً  

 (ٔ)كأركاف الصبلة".
 

 : "ينقسم الواجب ابعتبار ذاتو ووقتو وفاعلو".(21) أصل
﴿ينقسم ابعتبار ذاتو إذل قسمُت: معُّت كاألمر ابلصبلة "       ."﴾ 

﴿ومبهم أو ٥ُتَّت كاألمر ابلكفارة:                         

         .﴾ 
 : وباعتبار وقتو إلى قسمين

 مضّيق: وىو ما ال يسع وقتو أكثر من فعلو: كصياـ رمضاف.
 وموسع: وىو ما يسع وقتو أكثر من فعلو كالصلوات ا٠تمس.

 إذل واجب عيٍت: وىو ما يلـز كل مسلم فعلو كالصبلة والصياـ وما إذل ذلك. وباعتبار فاعلو:
ية: وىو ما إذا قاـ بو البعض سقط عن اآلخرين كدفن ا١تّيت وإنقاذ الغريق وواجب على الكفا

 (ٕ) واآلذاف للصبلة .. وما إذل ذلك.
 

 : "ما ال يتّم الواجب إالّ بو فهو واجب".(22أصل )
وال خبلؼ بُت العلماء ُب وجوب فعل ما ال يتّم الواجب إاّل بو كالسعي للجمعة وقطع ا١تسافة 

 لصبلة.للحّج والطهارة ل
أما ما كاف من قبيل الشروط كالزواؿ للظهر والغروب للمغرب والنقاء من اٟتيض .. فليست من 
ذلك وإ٪ّتا ىي من ابب ما ال يتّم الوجوب إاّل بو، وكذلك ٘تّلك النصاب واالستطاعة للحّج، ال 

 يتّم الوجوب إالّ بذلك وال يؤمر العبد بتملك النصاب واالستطاعة.
كل ذلك من ابب ما ال يتّم الواجب إاّل بو وقسمها إذل مقدور عليو مأمور وقد غلط من جعل  

 (ٖ) بو، ومقدور عليو غَت مأمور بو. وغَت مقدور عليو.

                                                 
 (ٛ٘(.)إرشاد الفحوؿ ص: ٜ٘ٔ/ٔ(.)الُعدة: ٕٖ(.)مذكرة أصوؿ الفقو ص:ٜٓ)روضة الناظر ص: (ٔ)
 (.ٜ٘(. )إرشاد الفحوؿ ص: ٖٓ-ٕٛ(. )ا١تسوّدة ص: ٖٗ(. )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٖٓٓ/ٜ)الفتاوى:  (ٕ)
 (.ٕٖٔ/ٔ(. )التمهيد: ٓٙ(. )ا١تسوّدة ص: ٜ٘ٔ/ٕٓ)الفتاوى:  (ٖ)
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 "ما ال يتّم ترؾ اٟتراـ إالّ بو فًتكو واجب": (23أصل )
يصّلى مثاؿ ذلك: اختبلط األخت أبجنبية، واختبلط ا١تذكاة اب١تيتة، وكا١تّيت ُب دار الكفر فبل 

 (ٔ) عليو حىت يتبُّت حالو.
 

"ا١تندوب: ىو ما ُب فعلو الثواب وليس ُب تركو عقاب" أو "ما أُمر بو أمرًا غَت : (24أصل )
."  جاـز

 أمٌر جازـٌ ُب تركو العقاب.( ٔ) ألف األمر قسماف: 
 أمٌر غَت جاـز ليس ُب تركو العقاب.( ٕ)     

﴿ويدخل القسماف ُب قولو تعاذل:      :وقولو ﴾﴿      .﴾ 
 والندب ُب اللغة الدعاء إذل الفعل كما قاؿ الشاعر:

 (ٕ)ُب النػائبات على ما قاؿ برىاانً. ال يسػألوف أخاىم حُت يندِبم 
 

 "الزايدة على قدر الواجب ليست واجبة". الزايدة على الواجب قسماف: : (25أصل )
 لواجب: كالنافلة إذل الصلوات ا٠تمس.متمّيزة عن ا (ٔ)
 غَت متمّيزة عنو: كالزائد على قدر الطمأنينة ُب الركوع والسجود.( ٕ)

: ىي واجبة. والصحيح عدـ الوجوب بدليل جواز االقتصار ابلقدر الواجب.  (ٖ)فقاؿ قـو
 حو"."ا١تباح: ما أذف هللا ُب فعلو وتركو غَت مقًتف بذـ فاعلو واتركو وال مد: (26أصل )
(4).والشرب واٞتماع واإلقامة ُب مكاف وقد يصَت ابلنية واجباً أو مندوابً كاألكل 

 

 "اإلابحة قسماف: عقلية وشرعية".: (27أصل )
 عقلية: وىي "الرباءة األصلية" أو استصحاب العدـ األصلي. (ٔ

 (5).ما سبقو حظٌر فأُبيح بعد ذلك كإابحة اٞتماع ُب ليارل رمضافشرعية:  (ٕ
 

                                                 
 (.ٓٗ(. )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٖٖ٘/ٓٔ(. )الفتاوى: ٘ٙص:  ا١تسوّدة) (ٔ)
 (.ٙ(. )ا١تسوّدة ص: ٕٔٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٖٓٗ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٕٖٙ/ٔ(. )التمهيد: ٓٔٗ(. )الُعّدة ص: ٛ٘(. )ا١تسوّدة ص: ٗٔٔ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت: (3)
 (ٚٙ/ٔ(. و )التمهيد:ٚٚ٘و )ا١تسوّدة ص:(. ٚٙٔ(. و)الُعّدة ص:ٜٓٔ،  ٛٓٔ/ٗٔ)الفتاوى: (4)
 (.ٗٗ(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٖٙ(. و )ا١تسوّدة ص: ٕٚٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٚٔٔ/ٔ)روضة الناظر:  (5)
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 "ال يسّمى رفع الرباءة األصلية نسخاً": (28أصل )
﴿قاؿ تعاذل:                          ﴾ :البقرة[ٕٚ٘.] 

﴿وقاؿ تعاذل:                          ﴾  :النساء[ٕٕ.]
(ٔ) 

 

 "اإلابحة الشرعية رفعها نسٌخ".: (29) أصل
ألّف اإلابحة الشرعية حكم شرعّي، والنسخ ىو رفع اٟتكم الشرعي: كرفع إابحة الفطر ُب رمضاف، 

 (ٕ)ورفع إابحة ا١تتعة.
 

 "حكم ا١تنتفع بو قبل ورود الشرع اختلف فيو".: (31أصل )
﴿قيل: إنّو على اإلابحة. لقولو تعاذل:             و ﴾﴿         

                               ﴾.  
 (ٖ)يل.وقيل: إنّو على التحرمي. ألّف األصل منع التصّرؼ ُب ملك الغَت. وقيل: التوّقف حىت يرد دل

 

"األعياف ٢تا ثبلث حاالت: نفع ال ضرر فيو وضرر ٤تض ال نفع فيو ونفع من جهة : (31أصل )
 وضرر من جهة".

 فما فيو نفع ال ضرر فيو: فهو مباح )على اإلابحة(. (ٔ)

 وما فيو ضرر ٤تض ال نفع فيو كاألعشاب السامة: فهو على التحرمي. (ٕ)

 ل:وما كاف فيو نفع من جهة وضرر من جهة فيو تفصي (ٖ)

 إذا كاف النفع أعظم فمباح على األظهر.= 
 إذا كاف النفع يساوي الضرر فحراـ.= 
 (ٗ)إذا كاف الضرر أعظم فحراـ.= 

 : ا١تكروه: "ىو ما تركو خٌَت من فعلو وال يتعّلق بفعلو عقاب".(32أصل )
                                                 

(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٚٓٙ(. و )إرشاد الفحوؿ ص: ٜٓٔ(. و )روضة الناظر ص:ٕٚ٘/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
ٗ٘.) 

 (.٘ٗ(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٚٓٙشاد الفحوؿ ص: )إر  (2)
 (ٕٕٖ/ٔ(. و)شرح الكوكب ا١تنَت:ٖٕٛٔ/ٗ(.)الُعّدة:ٚٔٔ/ٔ(.)روضة الناظر:ٖٛ٘/ٕٔ)الفتاوى: (3)
 (.ٛٗ(. )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٔٙ-ٛٗ/ٕٓ)الفتاوى:  (4)
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 مثل: النذر. وا١تراد ابلكراىة ىنا كراىة تْنزيو ألّف الكراىة على قسمُت:
 يو.كراىة تْنز  (ٔ)
 (ٔ)كراىة ٖترمي. (ٕ)
 

 : اٟتراـ: "ىو ما ُب تركو الثواب وُب فعلو العقاب".(33أصل )
 (ٕ)واٟتراـ لغة: صفة مشبهة ابسم الفاعل ومعناه: ا١تمنوع.

 

: "ىل يكوف الشيء الواحد حرامًا من جهة مباحًا من جهة طاعًة من جهة معصية (34أصل )
 من جهة"؟.
 ساـ:إّف الوحدة على ثبلثة أقالجواب: 

 وحده ابٞتنس: كالبعَت وا٠تْنزير كبل٫تا حيواف، وال خبلؼ ُب إابحة البعَت وحرمة ا٠تْنزير. (ٔ
وحدة ابلنوع: كالسجود  والسجود لغَته سجود عبادة ، مّتحداف ُب النوع أي: اسم  (ٕ

 السجود، وال خبلؼ ُب أّف السجود  طاعٌة ولغَته كفٌر.

 صوبة.وحدة ابلعُت: كالصبلة ُب األرض ا١تغ (ٖ

 ووقع ا٠تبلؼ ُب ىذا القسم األخَت على قولُت:
ٯُتكن أف يكوف الشيء الواحد مأمورًا بو من وجو منهيًا عنو من وجو، عّزى اإلماـ ابن )األوؿ( 

 تيمية ىذا القوؿ إذل أىل السّنة واٞتماعة.
وقد وافقهم على  ال ٯُتكن ذلك، وعّزى اإلماـ ابن تيمية ىذا القوؿ إذل ا١تعتزلة وا٠توارج،)الثاني( 

 (ٖ)ذلك بعض العلماء من أىل السّنة.
 

 : "شروط التكليف قسماف: راجعة إذل ا١تكّلف وراجعة إذل الفعل ا١تكّلف بو".(35أصل )
 ال خبلؼ ُب كونو شرطاً. العقل:( ٔ)القسم األوؿ: 

 اٞتمهور على كوف الصغَت غَت مكّلف.البلوغ: ( ٕ)
 فيهما اختبلؼ لفظّي. عدـ النـو وعدـ النسياف:( ٗ( ، )ٖ)

                                                 
 (.ٖٔٗ/ ٔ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٕٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٔٙ)إرشاد الفحوؿ ص:  (1)
 (.ٖٙٛ/ٔ( )شرح الكوكب ا١تنَت: ٕٙٔ/ٔ( )روضة الناظر: ٔٙ)إرشاد الفحوؿ ص:  (2)
 (.ٜٖٔ/ٔ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٕٙٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٖ٘ٓ-ٜٕ٘/ٜٔ)الفتاوى:  (3)
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رُفع القلُم عن ثبلثة: النائم حىت يستيقظ، وعن الغبلـ حىت ٭تتلم، وعن اجملنوف »وُب اٟتديث: 
 .«حىت يفيق

 «.إّف هللا ٕتاوز رل عن أميت ا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا عليو»وُب اٟتديث اآلخر: 
﴿قاؿ هللا تعاذل: التمّكن من العلم: ( ٔ)القسم الثاني:                 

                ﴾ :التوبة[ٔٔ٘.] 
﴿قاؿ تعاذل:الُقدرة على العمل ( ٕ)                  ﴾  :وُب [. ٕٙٛ]البقرة

 (ٔ)]مسلم[.هللا قاؿ: "نعم". اٟتديث: إّف 
 : "ا١تكره مكّلف".(36أصل )

جـز بو ابن قدامة. وفيو تفصيل: اإلكراه قسماف: قسم ال يكوف ا١تكره مكّلفًا ابإلٚتاع. كمن 
 حلف ال يدخل دار زيد، فحمل قهراً فأدخل.

 وقسم ىو ٤تّل ا٠تبلؼ: "افعل كذا وإالّ قتلتك". جـز ابن قدامة أنو مكّلف، والظاىر فيو تفصيل.
ذا طُلب منو التكّلم بكلمة كفر أو أف يشرب ا٠تمر أو ا١تيتة أي ما ال يتعّدى يسقط التكليف إ= 

 ضرره إذل غَته.
 (ٕ)ال يكوف عذراً يسقط التكليف إذا طُلب منو أف يقتل نفسو أو غَته أويزّن.= 

 

 : "اختلفوا ُب النائم والناسي".(37أصل )
ا. وقيل: غَت مكّلفُت: ابإلٚتاع فقيل: ٫تا مكّلفاف: بدليل اإلٚتاع على وجوب القضاء عليهم

 (ٖ) على سقوط اإلٍب.  وىذا الّنزاع لفظّي.
 

: "السكراف الطافح ال يلزمو شيء إاّل ما كاف من خطاب الوضع، والذي يفهم ما (38أصل )
 (ٗ)يُقاؿ لو مكّلف".

 : "الكفار ٥تاطبوف بفروع اإلسبلـ ؤتا ال تصحُّ بدونو".(39أصل )

                                                 
 ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٓٔ – ٕٓٔ-ٓٓٔ،    ٖٗ-ٔٗ/ٕٕ  -  ٖٛٗ-ٖٗٗ/ٓٔالفتاوى: (ٔ)
 (.ٖ٘(. و )ا١تسوّدة ص: ٛٓ٘/ٔب ا١تنَت: (. و )شرح الكوكٕٗٔ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٜٖٔ/ٔ(. و )روضة الناظر: ٖ٘(. و )ا١تسوّدة ص: ٔٔ٘/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٓٗٔ/ٔ(. و )روضة الناظر: ٖٓٔ/ٖٖ(. و )الفتاوى: ٘ٓ٘/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (4)
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﴿والدليل قولو تعاذل:                            

    :ا١تدثر[ ﴾ٕٗ-ٗٗ، .] ﴿                    

   ﴾  :مروا ابلقضاء ألّف اإلسبلـ ٬تبُّ ما قبلو.ودل يؤ  [.ٖٗ-ٖٖ]اٟتاقة 
قاؿ بعض العلماء: ىم غَت ٥تاطبُت ِِبا، ألّّنم لو فعلوىا دل تقبل منهم. وقاؿ آخروف: ٥تاطبوف 

 (ٔ) ابلنواىي دوف األوامر.
 

 : "األحكاـ الشرعية التعبدية يشًتط ُب الصحة نّية التقّرب".(41أصل )
 (ٕ)كالصبلة والزكاة والصياـ واٟتج.

 

: "األحكاـ الشرعية غَت التعبدية ال يشًتط ُب الصحة نية التقّرب كقضاء الدَّين". (41أصل )
 (ٖ)وأداء األمانة واإلنفاؽ على الزوجة.

 

 : "تكليف ما ال يطاؽ على ٜتسة أقساـ".(42أصل )
 ا١تمتنع ُب نفسو كاٞتمع بُت الضدين. (ٔ)
 ا١تمتنع ُب العادة كصعود السماء. (ٕ)

 م وا١تشيئة وا٠ترب أبف ال يكوف.ما تعّلق بو العل (ٖ)

 ٚتيع أفعاؿ العباد ألّّنا ٥تلوقة  وموقوفة على مشيئتو. (ٗ)

 ما يتعسر فعلو، ال يتعذر. (٘)

فاألوالف ٦تتنعاف ٝتعًا ابالتّفاؽ وإ٪ّتا ا٠تبلؼ ُب اٞتواز العقلي على ثبلثة أقواؿ. والثبلثة الباقية 
 (ٗ)واقعة جائزة ببل شّك.

 ختيارية اليت يكّلف هللا ِِبا العباد على أربعة أقساـ".: "األفعاؿ اال(43أصل )
 الفعل الصريح : كالصبلة واٞتهاد. (ٔ)

                                                 
 (.٘ٗٔ/ٔر: (. و )روضة الناظٓٓ٘/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٛ٘/ٕ)الُعّدة:  (ٔ)
 (.ٖٗ)ا١تسوّدة:  (ٕ)
 (.ٖٗ)ا١تسوّدة: (. ٜٔٗ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (ٖ)
 (.ٕٖٙ-ٖٛٔ/ٖ(. و )الفتاوى: ٜٚ(. و )ا١تسوّدة ص: ٗٛٗ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (4)



 أصـول فقـه الشـريعــة

 

13 

 ﴿فعل اللساف: كقولو تعاذل:  (ٕ)                         

     ﴾  :األنعاـ[ٕٔٔ.] 

﴿ ؿ هللا تعاذل:الًتؾ:والتحقيق أنّو فعل: قا (ٖ)                

                      ﴾  :ا١تائدة[ٖٙ.] 
 

 ]مّتفق عليو[. ‹‹ا١تسلم من سلم ا١تسلموف من لسانو ويده››وُب اٟتديث: 
 لصحابة عند حفر ا٠تندؽ : وجاء ُب الصحيح قوؿ ا

 فذلك مّنا العمل ا١تضّلل".  "لئن قعدان والنيب يعمل
.]مّتفق عليو[‹‹إنّو كاف حريصاً على قتل صاحبو››العـز ا١تصّمم على الفعل: كما ُب اٟتديث: (ٗ)

(ٔ) 
 

: "ليس من شرط الوجوب ٖتّقق العقاب على الًتؾ وليس من شرط اٟتراـ ٖتّقق (44أصل )
 عل".العقاب على الف

وذلك ألّف هللا قد يغفر للمذنب ذنبو أبسباب منها: التوبة واالستغفار، واجتناب الكبائر، 
 (ٕ)واٟتسنات ا١تاحية وا١تصائب.

 

 : "ا١تكروه ٬تب استعمالو مع اٟتاجة وتزوؿ الكراىة ".(45أصل )
 (ٖ)د الباردة.وذلك إذا احتيج إليو ألمٍر واجب، كاغتساؿ اٞتنب ُب اٟتماـ الذي فيو منكر ُب الببل

 

 "اإل٬تاب والتحرمي قد يكوف نعمة وقد يكوف عقوبة وقد يكوف ٤تنًة".: (46أصل )
 وا١تنكر. : كإ٬تاب اإلٯتاف وا١تعروؼ وٖترمي الكفرفاألوؿ
﴿: كقولو تعاذل: والثاني                         ﴾[.ٓٙٔاء: ]النس 

﴿: وقولو تعاذل                   ﴾  :األعراؼ[ٔ٘ٚ.] 
﴿: كقولو تعاذل: والثالث           :البقرة[ ﴾ٕٜٗ.] (ٔ) 

                                                 
 (.ٓٛص:  -(. و )ا١تسوّدة ٘ٚ(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ص: ٙ٘ٔ/ٔ)روضة الناظر:  (ٔ)
 (.ٚٛٙ،  ٙٛٙ/ٔٔوى: (. )الفتاٛ)ا١تسوّدة:  (ٕ)
 (.ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٔ)الفتاوى:  (ٖ)
 (.ٕٓٓ-ٜٜٔ/ٕٓ)الفتاوى:  (ٔ)
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 : "االستدالؿ بكوف الشيء بدعة على كراىتو قاعدة عظيمة".(47أصل )
 (ٔ) للحديث: "كل بدعة ضبللة"  ]مسلم[.وذلك 

 

 : "ما ّنى سداً للذريعة  يُباح للمصلحة الراجحة".(48أصل )
 (ٕ)مثاؿ: إابحة النظر إذل ا١تخطوبة والسفر ابألجنبية إذا خيف عليها الضياع.

 

 : "إذا أوجبت العبادة ضرراً ٯتنع فعل واجب أنفع منها حّرمت".(49أصل )
 ]مسلم[. : "والفطر أقوى لكم".مُر ابلفطر لقولو كالصائم ُب اٞتهاد فيؤ 

 (ٖ)ومن تفوتو صبلة الصبح ُب اٞتماعة إذا أطاؿ صبلة الليل.
 

 : "إذا كانت توقعو ُب ٤ترـّ ال تقاـو مفسدتو مصلحتها حّرمت".(51أصل )
مثل االنقطاع من الطريق وا١تلل وبغض العبادة وكراىة التكليف. وُب اٟتديث: "عليكم من 

  ]ُمّتفٌق عليو[.ماؿ ما تطيقوف، فإّف هللا ال ٯتّل حىت ٘تلُّوا". األع

 (ٗ)]ُمّتفٌق عليو[.واٟتديث: "أفتاٌف أنت اي معاذ". 

 

 : "إذا كاف ال يتأتى لو فعل اٟتسنة إالّ بسيئٍة دوّنا ُب العقاب لزمو أف يفعل اٟتسنة".(51أصل )
 :صوراتف فلهاقاؿ اإلماـ ابن تيمية: "

 بو إال ا١تستحب أو الواجب، يتم ال ما فإف سيئة يبقى ال فهنا ذلك إال ٯتكن دل اإذ  : إحداىما
 ا١تيتة كأكل ٤تظورا يكن دل ا١تصلحة تلك دوف مفسدتو كاف إف ٍب  . مستحب أو واجب فهو

 " . ذلك و٨تو الربد ُب اٟترير كلبس اٟتاجات تبيحها اليت اظورة األمور من ذلك و٨تو للمضطر
 راجحة مفسدة يعارضها ما  : استحبااب أو إ٬تااب ِبا وا١تأمور بل ا١تباحة، األمور من فأ كماقاؿ: "
  :  قاؿ كما ا١توت عليو ٮتاؼ ١تن اب١تاء وكالطهارة للمريض كالصياـ مرجوحة أو ٤ترمة ٕتعلها

 .  ( السؤاؿ العي شفاء فإ٪تا يعلموا دل إذا سألوا ىبل هللا قتلهم قتلوه ) 
 أو عليها نفسو تطيعو ال ٔتشقة لكن سيئة، ببل اٟتسنات فعل ٯتكن كاف إذا  : ةالثاني والصورة
 أو إ٬تااب ِبا ا١تأمور الكبار اٟتسنات تلك فعل إذل نفسو تطيعو ال ْتيث طبعو من بكراىة

                                                 
 (.ٜٗٔ/ٗ)الفتاوى:  (1)
 (.ٕ٘٘/ٖٔ//  ٚٛٔ-ٙٛٔ/ٖٕ)الفتاوى:  (2)
 (.ٕٕٚ/ٕ٘(. )الفتاوى: ٙٗٗ/ٕ)ا١توافقات:  (3)
 (.ٖٕٚ/ٕ٘(. )الفتاوى: ٓٗٗ/ٕ)ا١توافقات:  (4)
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 فهذا اٟتسنة منفعة دوف إٙتها اليت عنها ا١تنهي األمور بعض من ٖتبو ما لنفسو يبذؿ دل إف استحبااب
 العبادة وأىل والكبلـ، والقضاء العلم وأىل واٞتهاد والسياسة اإلمارة أىل ُب  : كثَتا اقعو  القسم

 اب١تعروؼ األمر من- اإلمارة ٔتصاحل القياـ إذل نفسو تطيعو ال من مثل  . العامة وُب والتصوؼ
 عنها منهي ْتظوظ إال -ا١تاؿ وقسمة العدو وجهاد السبل وأمن اٟتدود وإقامة ا١تنكر عن والنهي

 ".الشهوات من ذلك وغَت القسم ُب وااابة الناس على والرايسة ا١تاؿ، ببعض االستئثار من
 ما إذل نظروا وأقواـ  . وأبغضوىم فذموىم عنها، ا١تنهي األمور من ارتكبوه ما إذل نظروا فأقواـقاؿ: "
 ." فأحبوىم ِبا ا١تأمور األمور من فعلوه
  . سيئا وآخر صاٟتا عمبل خلطوا وىم سيئات  : والسيئات ناتحس  : اٟتسنات أف فالتحقيق  قاؿ:

 فعلوه ٔتا يؤمروف لكن.  ..  بو يؤمروف وال السيئات من فعلوه فيما ٢تم يؤذف ال أّنم الشريعة وحكم
 ابلسيئات إال يفعلونو ال أّنم علم وإف  . فيو ويرغبوف ذلك، على و٭تضوف اٟتسنات من

 (ٔ)".ا١ترجوحة
 

 ض الواجبات أوجب من بعٍض، وبعض اٟتراـ أشّد من بعض": "بع(52أصل )
 (ٕ)حّق كالنظر إذل األجنبية. قتل النفس بغَت النذر بل أفضل،وليس رمضاف كصـو صياـ فليس

 

 : "بُت اٟتبلؿ واٟتراـ مرتبة العفو".(53أصل )
ة بو. وُب وليس من األحكاـ ا٠تمسة ا١تتعّلقة أبفعاؿ ا١تكّلفُت، ومعٌت "العفو" أنّو ال مؤاخذ

 (ٖ) ]الدار قطٍت[.اٟتديث: "وسكت عن أشياء رٛتًة بكم ال نسياف، فبل تبحثوا عنها". 
 

 )ب( خطاب الوضع

 "خطاب الوضع ُٝتي بذلك ألّف الشرع وضع ا٠تطاب ابألسباب وا١توانع والشروط". :(54أصل )
﴿كقولو تعاذل:                :البقرة[ ﴾ ٔٛ٘.] 

﴿                      :التوبة[  ﴾٘.] 
﴿              :البقرة[  ﴾ٕٕٕ.] 

                                                 
 (.ٖٓ-ٕٛ/ٖ٘)الفتاوى:  (ٔ)

 (.ٜ٘/ٚ – ٖٔ٘/ٚ(. )الفتاوى: ٛ٘: )ا١تسوّدة (ٕ)
 (.ٜٖٔ/ٔ)ا١توافقات:  (ٖ)
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﴿                    ﴾  :النساء[ٕٔ.](ٔ) 
 

 -والشروط  –واألسباب  -: "ينقسم خطاب الوضع إذل ستة أقساـ. وىي: العلل (55)أصل 
 والفساد". -والصحة  -وا١توانع 

 (ٕ)ويدخل الكبلـ ُب الرخصة والعزٯتة والقضاء واألداء واإلعادة.
 

 : "الذي يفّرؽ بُت خطاب الوضع وخطاب التكليف أمراف".(56أصل )

درة ا١تكّلف كزواؿ الشمس والنقاء من اٟتيض، وخطاب خطاب الوضع ال يكوف ُب ق)األوؿ(: 
 التكليف ُب قدرة العبد كالتوضؤ واالغتساؿ.

خطاب الوضع الذي يقدر عليو ليس مأمورًا بو: كالنصاب ُب الزكاة، واالستطاعة )الثاني(: 
. وخطاب التكليف يكوف مأموراً بو مع القدرة على فعلو.  (ٖ)للحج، وعدـ السفر للصـو

 

 : "العّلة الشرعية ىي الوصف الذي بُنػي اٟتكم عليو وربط بو وجوداً وعدماً".(57أصل )
 العّلة ُب اللغة : ىي ما اقتضى تغيَتاً. وتنقسم إذل: عقلية وشرعية.

: ىي ما يوجب اٟتكم حتما كتأثَت حركة األصبع ُب حركة ا٠تاًب، ويستعمل الفقهاء  والعقلية 
 كلمة "العّلة" ُب ثبلثة أشياء.

ما يوجب اٟتكم ال ٤تالة وىو اجملموع ا١تركب من مقتضى اٟتكم وشرطو و٤تلو وأىلو.  وؿ(: )األ
كوجوب الصبلة فإنو حكم شرعّي ومقتضيو أمر الشارع ابلصبلة وشرطو أىلية ا١تصّلى لتوجو 
ا٠تطاب إليو أبف يكوف ابلغًا عاقبًل و٤تلو الصبلة وأىلو ا١تصّلى .. فإذا وجد ىذا اجملموع وجدت 

 صبلة ويطلق على ىذا اجملموع اسم "العّلة" تشبيهاً ابلعّلة العقلية.ال
العّلة اليت ٗتّلف شرطها أو وجد مانعها كاليمُت مع عدـ اٟتنث ابلنسبة لوجوب )الثاني(: 

الكّفارة. فاليمُت عّلة الكفارة وشرط وجوِِبا اٟتنث فتسّمى اليمُت دوف اٟتنث عّلة وىي عّلة 
 ٗتلف شرطها.

اٟتكمة: أي حكمة اٟتكم كأف يقاؿ: مشّقة السفر ىي عّلة استباحة قصر الصبلة : )الثالث(
 (ٗ)والفظر للمسافر. وإفساد العقل ىي عّلة ٖترمي ا١تسكر.

                                                 
 (ٓٛص:  -(. و )ا١تسوّدة ٗٛٗ/ٛ(. و )الفتاوى: ٚ٘ٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٚ٘ٔ/ٔ(. و )روضة الناظر: ٓٛص:  –)ا١تسوّدة  (2)
 (.ٛٚ(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ٖٙٗ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٛ٘ٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٗٗٔ/ٔرح الكوكب ا١تنَت: (. و )شٖ٘٘/ ٕٔ)الفتاوى:  (4)
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 : "السبُب ما تُوصل بو إذل الشيء".(58أصل )
 وىو يقع ُب أشياء:

 ﴿كقولو تعاذل: الطريق:  (ٔ)       :الكهف[ ﴾ٜٛ.] 
﴿كقولو تعاذل: ب: البا (ٕ)                           ﴾ 

 [.ٖٚ-ٖٙ]غافر: 

﴿كقولو تعاذل: الحبل:  (ٖ)               :اٟتج[ ﴾ٔ٘.] 

الًتدية، فاٟتافر ُيسّمى صاحب سبب، ويُراد ابلسبب عند الفقهاء ما يقابل ا١تباشرة كاٟتفرة مع 
وا١تردى ا١تباشر صاحب عّلة. والقاعدة ىي تقدمي ا١تباشر ُب الضماف، فإف تعّذر ضمن صاحب 

 (ٔ)السبب.
: "الشرط ىو ما ال يلـز من وجوده وجود وال عدـ ولكن يلـز من عدـ وجوده عدـ (59أصل )

 ا١تشروط".
 و عدمها ٓتبلؼ عدـ الطهارة فإنّو يلـز منو عدـ الصبلة.وجود الطهارة ال يلـز منها صبلة أ :مثاؿ

﴿والشرط لغة: ىو العبلمة. قاؿ تعاذل:          ﴾:أي: عبلماهتا. [.ٛٔ]دمحم(ٕ) 
 : "الشرط الشرعي قسماف: شرط وجوب وشرط صحة".(61أصل )

 ضوء للصبلة وسًت العورة.شرط الوجوب: كالزواؿ للظهر والنصاب للزكاة. وشرط الصحة: كالو 
 (ٖ)والفرؽ بُت شرط الوجوب وشرط الصحة ىو عُت الفرؽ بُت خطاب التكليف وخطاب الوضع.

 : "الشرط ثبلثة أقساـ : عقلّي ولغوّي وشرعّي".(61أصل )
 والعقلي: ىو ما ال ٯتكن ا١تشروط ُب العقل دونو كاٟتياة للعلم، والعلم لئلرادة.

 الدار فأنِت طالق".واللغوّي: مثل: "إف دخلت 
 (ٗ)والشرعّي ىو ما يلـز من عدـ وجوده عدـ ا١تشروط.

 

 : "ا١تانع ىو ما ال يلـز من عدمو وجود وال عدـ ولكن يلـز من وجوده عدـ اٟتكم".(62أصل )
                                                 

 (.ٛٙ/ٔ(. )التمهيد: ٘ٗٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٔٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٕ٘ٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٛٙ/ٔ(. )التمهيد: ٕٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٛص: –)مذكرة أصوؿ الفقو  (3)
 (.٘٘ٗ/ٔح الكوكب ا١تنَت: (. و )شر ٖٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
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". والدَّين مع وجوب الزكاة.  (ٔ)مثل: "اٟتيض ابلنسبة للصبلة والصـو
 

اء والدواـ، ومانع لبلبتداء دوف الدواـ، ومانع للدواـ : "ا١توانع ثبلثة : مانع لبلبتد(63أصل )
 دوف االبتداء".

 : الرضاع ٯتنع من ابتداء نكاح األخت من الرضاعة والدواـ.مثاؿ األوؿ
 : اإلحراـ ٯتنع من ابتداء النكاح وال ٯتنع الدواـ.ومثاؿ الثاني

 (ٕ)نكاح اثف.الطبلؽ ٯتنع من الدواـ على النكاح وال ٯتنع ابتداء  :ومثاؿ الثالث
 

 : "الصحة ىي اإلجزاء" أو "ترتب األثر ا١تقصود من العقد على العقد".(64أصل )
 الصحة لغة: ىي السبلمة وعدـ االختبلؿ. ويراد ُب اصطبلح الفقهاء أمراف:

 اإلجزاء وإسقاط القضاء ُب العبادات.)األوؿ(: 
 (ٖ)بلت.ترتب األثر ا١تقصود من العقد على العقد ُب ا١تعام)الثاني(: 

 

 (ٗ): "القضاء ىو فعل ٚتيع العبادة ا١تؤقتة خارج الوقت ا١تقّدر ٢تا".(65أصل )
 

 ترتب األثر ا١تقصود من العقد على العقد". : "الفساد ىو عدـ اإلجزاء أو عدـ(66أصل )
 الفساد لغة: ضّد الصبلح. ويراد ُب اصطبلح الفقهاء أمراف:

 ء ُب العبادات.عدـ اإلجزاء وعدـ إسقاط القضا :)األوؿ(
 عدـ ترتب األثر ا١تقصود من العقد على العقد. :)الثاني(

و"الفاسد" و"الباطل" مًتادفاف عند اٞتمهور وخالف أبو حنيفة فجعل "الباطل" ما منع أبصلو 
 (٘)ووصفو "كبيع ا٠تْنزير ابلدـ".

 

 : "اإلعادة: ىي فعل العبادة مرّة أخرى".(67أصل )
مرّة أخرى. ويراد ُب اصطبلح الفقهاء: فعل العبادة مرّة أخرى لبطبلّنا  اإلعادة لغة: تكرير الفعل

 (ٙ)فتعاد ُب الوقت وبعده أو لغَت ذلك: كإعادة الصبلة لفضل اٞتماعة.
                                                 

 (.ٖٙٔ/ٔ(. و )روضة الناظر: ٙ٘ٗ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٗٛ(. و )مذكرة أصوؿ الفقو: ٖٙٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٙٛٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٗٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٛٙٔ/ٔ(. و )روضة الناظر: ٚٛص:  -)مذكرة أصوؿ الفقو  (4)
 (.ٖٚٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٘ٙٔ/ٔضة الناظر: )رو  (5)
 (.ٚٛص:  -(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ٛٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (6)
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 : "األداء ىو إيقاع العبادة ُب وقتها ا١تعُّت شرعاً".(68أصل )
 ﴿واألداء لغة: ىو إعطاء اٟتّق لصاحب اٟتّق كما قاؿ تعاذل:               

         ﴾... :النساء[٘ٛ.](ٔ) 
 

 : "العزٯتُة ىي اٟتكم الثابُت من غَت ٥تالفة دليٍل شرعي".(69أصل )
﴿وُب اللغة: ىي القصُد ا١تؤكد. قاؿ تعاذل:               ﴾  :آؿ عمراف[ٜٔ٘.](ٕ) 

 

: "الرخصة: استباحة اظور مع قياـ اٟتاظر" أو "ما ثبت على خبلؼ دليل شرعّي (71صل )أ
 ١تعارض راجح".

 مثاؿ ذلك: إابحة ا١تيتة للمضطّر.
وقيل: الرخصة: ىي اٟتكم الشرعّي الذي ُغَّت من صعوبة إذل سهولو لعذر اقتضى ذلك مع قياـ 

 (ٖ)وض واللُت.سبب اٟتكم األصلّي. وأصل الكلمة ُب اللغة: التع
 

 )ج( مكاصد الصريعة:

 : "الشريعة ُوضعت ١تصاحل العباد".(71أصل )
﴿قاؿ هللا تعاذل:                   ﴾ :األنبياء[ٔٓٚ.] 

﴿وقاؿ هللا تعاذل:                  ﴾ :الذارايت[٘ٙ] 
 ﴿وقاؿ هللا تعاذل:                              

     ﴾ :ا١تائدة[ٙ.] 
﴿وقاؿ هللا تعاذل:                      ﴾ :العنكبوت[ٗ٘.] 

﴿هللا تعاذل: وقاؿ                   ﴾ :البقرة[ٜٔٚ.] 
﴿وقاؿ هللا تعاذل:                ﴾ :اٟتّج[ٖٜ.] (ٗ) 

                                                 
 (.ٛٛص:  -(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ٛٙٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٙٚٗ/ٔ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٔٚٔ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٛٚٗ/ٔا١تنَت:  (. و )شرح الكوكبٕٚٔ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٕٕٖ/ٕ)ا١توافقات:  (4)
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 ينية".: "ا١تقاصد اليت ٖتفظها التكاليف الشرعية ثبلثة أقساـ: ضرورية وحاجية وٖتس(72أصل )
ىي ما ال بّد منو ُب قياـ مصاحل الدِّين والدنيا ْتيث إذا فقدت فسدت حياة اإلنساف فالضرورية: 

 ُب الدنيا واآلخرة. مثل: حفظ الدِّين والنفس وا١تاؿ والنسب والعرض والعقل.
إذل  ما يؤدي بفقده إذل اٟترج وا١تشّقة، وال يبلغ مبلغ الفساد كالرخص ا١تخففة ابلنسبةوالحاجية: 

ٟتوؽ ا١تشّقة اب١ترض والسفر، وكذلك إابحة الصيد والتمّتع ابلطيبات ٦تا ىو حبلؿ مأكبًل ومشرابً 
 وملبساً ومركباً ومسكناً. وكالبيع والِقراض وا١تساقات وسائر ا١تعامبلت.

ىي ٤تاسن العادات وٕتّنب ا١تدّنسات، و٬تمع ذلك قسم مكاـر األخبلؽ، وليس والتحسينية: 
 خّل أبمٍر ضروري وال حاجي وإ٪ّتا جرت ٣ترى التحسُت والتزيُت.فقداّنا ٔت

ومثا٢تا: الطهارات وسًت العورة وأخذ الزينة والتقّرب بنوافل ا٠تَتات من الصدقات. وُب العادات:  
قتار ُب كآداب األكل والشرب و٣تانبة ا١تآكل النجاسات وا١تشارب ا١تستخبثات واإلسراؼ واإل

  ا١تتناوالت
 (ٔ).بيع النجاسات وا١تاء والكؤل وقتل النساء والصبياف والرىباف ُب اٞتهاد وكا١تنع من

 

بًتؾ الثاني(: بفعل ما بو قيامها. )األوؿ(: : "واٟتفظ للضرورات يكوف أبمرين : )(73أصل )
 ما بو تنعدـ".

 وحفظ النفس والعقل يكوف أبمرين:
 ت.تناوؿ ا١تأكوالت وا١تشروابت وا١تلبوسات وا١تسكوان)األوؿ( 
 إبقامة حّد القصاص وحّد ا٠تمر.)الثاني( 

 وحفظ النسل والنسب والعرض يكوف أبمرين:
 الزواج وابتغاء الولد)األوؿ( 
 إقامة حّد الزان والقذؼ وٖترمي ا٠تلوة أبجنبية وسفر ا١ترأة منفردًة. )الثاني( 

 بتحصيلو واافظة عليو.)األوؿ( وحفظ ا١تاؿ يكوف أبمرين: 
 (ٕ)حّد السرقة واٟترابة، وٖترمي اإلسراؼ والتبذير. إقامة)الثاني( 

                                                 
 (.ٕٖٚ-ٕٖٗ/ٕ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٕٖٗ/ٕ)ا١توافقات:  (2)



 أصـول فقـه الشـريعــة

 

21 

 : "٥تالفة ا٢توى ليست من ا١تشّقات ا١تعتربة ُب التكليف".(74أصل )
وذلك أّف مقصود الشرع ىو إبعاد ا١تكّلف عن اتّباع ا٢توى حىت يكوف  عبداً ؛ فلم يعتربىا وإف  

 (ٔ)كانت شاقّة ُب ٣تارى العادات.
 

 كّلف أف يقصد ا١تشّقة بل يقصد العمل".: "ليس للم(75أصل )
﴿ألّف هللا تعاذل ال يقصد ابلتكليف ا١تشّقة والعسر:         ﴾ :وكّل  [.٘ٛٔ]البقرة

قصٍد خالف قصد الشارع فهو ابطٌل. فإف قصد العمل وصرب على مشّقتو عظُم أجرُه.واألحاديث 
ا١تشّقة ال تعارض ىذه القاعدة، ألّّنا أخبار آحاد، والظّنيات  اليت ُيستدُّؿ ِِبا على مشروعية قصد

 ال تعارض القطعيات.
وحديث: "بٍت سلمة دايركم، ُتكتب آاثركم". جاء ُب البخاري ما يفّسره. فإنو زاد فيو: "وكره أف 

 (ٕ)تُعّرى ا١تدينة قبل ذلك لئبلّ ٮتلوا انحيتها من حراسها".
 

 رفع اٟترج عن ا١تكّلف".: "من مقاصد الشريعة: (76أصل )
 واٟترج مرفوع لوجهُت: 

 ا٠توؼ من االنقطاع وبغض العبادة وكراىة التكليف.)األوؿ( 
 (ٖ)خوؼ التقصَت عند مزاٛتة الوظائف ا١تتعّلقة ابلعبد ا١تختلفة األنواع.)الثاني( 

 

 : "ا١تشّقة خاّصة وعامة".(77أصل )
 اٟترج من كثرة العبادة. ىي اٟتاصلة من نفس العمل كالذي يلحقوفالخاصة: 

مثل الوارل ا١تفتقر إليو لكونو ذا كفاية فيما ُأسند إليو إاّل أّف الوالية تشغلو عن االنقطاع والعامة: 
 إذل عبادة هللا واألنس ٔتناجاتو..

فوجب النظر ُب وجو اجتماع ا١تصلحتُت مع انتفاء ا١تشّقتُت إف أمكن ذلك، وإاّل رّجح إحدى 
انت ا١تشّقة العامة أعظم اعترب جانبها وأ٫تل جانب ا٠تاّصة، وإف كاف ابلعكس ا١تصلحتُت، فإف ك

 فالعكس.
                                                 

 (.ٗ٘ٗ/ٕ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٖٗٗ/ٕ)ا١توافقات:  (2)
 (.ٓٗٗ/ٕ)ا١توافقات:  (3)
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أنّو قاؿ ما معناه: "إذا ٪تُت الليل ضاعت نفسي، وإذا ٪تُت النهار ضاعت  ويُروى عن عمر 
 (ٔ)الرعية".

 

 "ا١تشّقة اليت يُطيقها اإلنساُف قسماف: معتادة وخارجة عن ا١تعتاد". (78أصل )
 ارجة عن المعتاد قسماف:فالخ

 ٥تتصة أبعياف األفعاؿ ا١تكّلف ِِبا. ْتيث لو وقعت مرّة واحدة لوجدت فيها.)األوؿ( 
غَت ٥تتّصة أبعياف األفعاؿ، ولكن إذا نُظر إذل كليات األعماؿ والدواـ عليها صارت )الثاني( 

 شاّقة.
 ك أمور:وليس ُب الشريعة التكليف ابلشاّؽ واإلعنات فيو. والدليل على ذل

﴿النصوص: كقولو تعاذل:  (ٔ                    ﴾  :األعراؼ[ٔ٘ٚ.] 
 ﴿و            و ﴾﴿                          

      :البقرة[ ﴾ٕٛٙ.] 
 وُب اٟتديث: قاؿ هللا تعاذل: قد فعلُت.

 ما ثبت من مشروعية الرخص كرخص القصر والفطر واٞتمع. (ٕ

 اإلٚتاع على عدـ وقوعو. (ٖ
 والمعتادة قسماف:

 صارت مشّقة، ألّف نفس التكليف ابلعمل زايدٌة ١تا جرت العادة بو قبل التكليف.)األوؿ( 
 (ٕ)ّقة بسبب ٥تالفة ا٢توى.يلِحُق ا١تكّلف مش)الثاني( 

 

                                                 
 (.ٙ٘ٗ/ٕ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٕ٘ٗ/ٕ)ا١توافقات:  (2)
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 ( األوامر والنواهي.3)
 (ٔ): "األمُر استدعاء الفعل ابلقوؿ على وجو االستعبلء".(79أصل )

 وإف كاف على عكس ذلك فهو دعاء وإف كاف على التساوي فهو التماس.
 

 (ٕ): "الصيغ الدالة على األمر أربع وكّلها ُب القرآف".(81أصل )
﴿، ٨تو: فعل األمر (ٔ       ﴾ :اإلسراء[ٚٛ.] 
﴿: المضارع المجزـو بالـ األمر (ٕ             ﴾...  :النور[ٖٙ.] 

﴿، ٨تو: اسم فعل األمر (ٖ        ﴾ :ا١تائدة[ٔٓ٘.] 

﴿، ٨تو: المصدر النائب عن فعلو (ٗ      ﴾... :٤تّمد[ٗ.] 
 

 (ٖ): "ال يشػًتط ُب األمر إرادة اآلمر".(81أصل )
 اإلرادة نوعاف: إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية.

 وال تبلـز بُت اإلرادتُت، فإف هللا تعاذل أمر العباد ابإلٯتاف وقد علم أّّنم كّلهم ال يستجيبوف. 
﴿قاؿ تعاذل:                   ﴾  :األنعاـ[ٖ٘.] 

﴿وقاؿ:                 ﴾ :السجدة[ٖٔ.] 
وىذا األصل ضّلت عنو ا١تعتزلة حيث قالوا: "ال يكوف أمٌر إاّل إبرادة وقوعو". وقد أمر هللا إبراىيم 

﴿أف يذبح ابنو وىو يعلم وال يريد أف يكوف ذلك ابتبلًء منو لعبده وقاؿ:             

   ﴾  :الصافات[ٔٓٙ.] 
 

 (ٗ): "األمر يقتضي الوجوب إذا ٕتّرد عن القرائن".(82أصل )
﴿ىذا ىو ا١تذىب اٟتّق الذي يؤيده القرآف مثل قولو تعاذل:              ..﴾ 

 [.ٖٙ]النور: 
                                                 

 (.ٕٗٔ/ٔ(. و )التمهيد: ٔٔ/َٖت: (. و )شرح الكوكب ا١تنٕٙ/ٔ)روضة الناظر:  (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔ(. و )الُعّدة: ٖٖٚص:  -(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ٖٙ/ٕ)روضة الناظر:  (ٕ)
 (.٘ٔ/ٖ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٚٙ/ٕ(. و )روضة الناظر: ٕٙٔ/ٔ)الُعػّدة:  (ٖ)
 (.ٜٖص: –ا١تنَت (. و)شرح الكوكب ٕٕٗ/ٔ(. و)الُعّدة:٘ص: -(. و)ا١تسوّدة ٓٚ/ٕ)روضة الناظر: (4)
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﴿وقولو:                                         

                     ﴾  :األحزاب[ٖٙ] 
 ﴿وقولو:             ﴾وقولو: [.ٕٔعراؼ: ]األ﴿      ﴾  :طو[ٜٖ.]  

 ﴿وقولو:            ﴾ :التحرمي[ٙ.] 
وقاؿ قـو :"إّّنا لئلابحة". وقاؿ آخروف: "للندب". وقاؿ آخروف: "الوقف حىت يرد الدليل ببيانو". 

 وكّلها أقواٌؿ مرجوحة ابألدلّة ا١تتقّدمة.
 

 "األمر بعد اٟتظر يدّؿ على رجوع الفعل إذل ما كاف عليو قبل اٟتظر". :(83أصل )
كاف مباحًا ٍب منع لئلحراـ ٍب أُمر بو عند اإلحبلؿ فَتجع إذل ما كاف عليو قبل   -مثبلً -فالصيد 
﴿التحرمي:           :ا١تائدة[ ﴾ٕ.] 

. ٍب أُمر بو عند انسبلخها: وقتل ا١تشركُت كاف واجبًا ٍب ُمنع ألجل د ﴿خوؿ األشهر اٟتـر    

                   ﴾ :فَتجع إذل ما كاف عليو قبل التحرمي أي إذل [ ٘]التوبة
 (ٔ) الوجوب.

 

يقتضي : "األمُر ا١تطلق أي غَت ا١تقّيد ٔترّة وال تكرار وال صفة وال شرط ال (84أصل )
 (ٕ)التكرار".

 ىذا قوؿ أكثر الفقهاء. وقاؿ غَتىم: يقتضي التكرار.
 

 (ٖ): "األمر يقتضي على الفور".(85أصل )
﴿لقولو تعاذل:         ﴾  :وقولو:  [.ٛٗ]ا١تائدة﴿              ﴾ آؿ[

﴿وقولو: [. ٖٖٔعمراف:             ﴾ :اٟتديد[ٕٔ.] 
 

 (ٗ): "الواجب ا١تؤّقت ال يسقط بفوات وقتو وال يفتقر القضاء إذل أمٍر جديد".(86أصل )

 

                                                 
 (.ٙٔ(. )ا١تسوّدة: ٖٖٗص: –(. و)مذكرة أصوؿ الفقو ٕٙ٘/ٔ(. و)الُعّدة: ٘ٚ/ٕ)روضة الناظر: (1)
 (.ٛٚ/ٕ(. و )روضة الناظر: ٕٓص:  –(. و )ا١تسوّدة ٖٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٛٗ/ٖ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٕٗص : –(. و )ا١تسوّدة ٘ٛ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٓ٘/ٖ(. و )شرح الكوكب ا١تنَت: ٜٔ/ٕ)روضة الناظر:  (4)
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 وشرطو". بكماؿ وصفو ا١تأمور امتثل إذا بو ا١تأمور : "األمر يقتضي االجزاء بفعل( 87أصل )
ج الفاسد وال ٔتن صّلى يظّن الطهارة، ألّف ذلك ليس لعدـ فوات "وال يعًتُض عليو اب١تضيِّ ُب اٟت

 (ٔ)اإلجزاء بل إنو لفوات بعض ا١تصّححات".
 

 (ٕ)رفع اإلجزاء دليل على عدـ االمتثاؿ".( 88أصل )
 .«ال ٕتزئ صبلة ال يُقرأ فيها أبـّ الكتاب»كما ُب اٟتديث: 

\ 

 ىذا ىو قوؿ اٞتمهور. (ٖ)ا دل يدّؿ عليو دليل".أمراً بو م "األمر ابألمر ابلشيء ليس :(89أصل )
 ليس إب٬تاب على الصيب.]أحػمد وأبو داود[.  ‹‹مروىم ابلصبلة لسبع››مثالو: 

: لعمر ُب شأف طبلؽ ابنو فإف حصل ُب اللفظ ما يدّؿ على األمر فهو أمٌر ببل خبلؼ لقولو 
ألّف األمر متوجو إذل ابن عمر فهو  [.]مّتفق عليو ‹‹ُمره فلَتاجعها››عبد هللا امرأتو ُب اٟتيض: 

 مأمور بو ببل خبلؼ.
 

: "إّف األمر ٞتماعٍة يقتضي وجوبو على كل فرٍد منهم إاّل بدليل يدّؿ على أنو على (91أصل )
 (ٗ)الكفاية".

﴿فقولو تعاذل:        ﴾ :أوجب الصبلة على كل فرٍد مسلم. [.ٕٓ]ا١تزمل 
﴿وقولو تعاذل:                                ﴾ :آؿ عمراف[ٔٓٗ] 

 دّؿ على أّف األمر اب١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر واجٌب على اٞتميع ويسقط بفعل بعضهم.
 

 (٘)".اـ بذلك الفعل ا١تطلوبطلب الكفاية وارد على من لو أىلية القي" (91أصل )
ّنى بعض الصحابة عن القياـ أبعماٍؿ ىي من فروض الكفاايت كقولو أليب ذر:  ألّف النيب 

 ]مسلم[. "ال أتمرّف على اثنُت وال توّلُت ماؿ يتيم".
 ]مسلم[. لعبد الرٛتن بن ٝترة: "ال تسأؿ اإلمارة". وقولو 

                                                 
 (.ٖٓٓ/ٔ(. )الُعّدة: ٕٚص:  -(. و )ا١تسوّدة ٖٜ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٔ٘ص:  -)ا١تسوّدة  (2)
 (.ٖٔ٘ص:  -(. و )مذكرة أصوؿ الفقو ٙٙ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٖٓص:  -(. و )ا١تسوّدة ٜٚ/ٕ)روضة الناظر:  (4)
 (ٖ٘ٔ/ٔ)ا١توافقات:  (5)
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 (ٔ): "األمر ابلشيء َّني عن ضّده".(92أصل )
 فيو ثبلث مذاىب: 

 ( ىو َّنٌي عن ضّده.ٔ)
 ( ليس َّنياً عن ضّده ولكن يستلزمو. وىو الراجح.ٕ)
 ( ليس َّنياً عن ضّده وال يستلزمو.ٖ)
 

 : "الوعيد نصّّ ُب الوجوب".(93أصل )
 كاٟتديث: )من دل ٬تب فقد عصى هللا ورسولو(. 

 ى فقد عصى أاب القاسم(. واٟتديث: )من ٝتع النداء فخرج من ا١تسجد قبل أف يصلّ 
 (ٕ) واٟتديث: )ليس منا من دل يرحم صغَتان ويوقر كبَتان(.

 

: "األمر يتناوؿ ا١تعدـو بشرط أف يوجد. والدليل إٚتاع األّمة على أّف آخر األّمة (94أصل )
 (ٖ)مأمورٌة ٔتا أُمَر بو أو٢تا".

 ى امتثاؿ ا١تكّلف".: "األمر يتناوؿ ا١تصاحل ولكن يقُف حصوؿ ا١تصلحة عل(95أصل )
فعدـ االمتثاؿ ال يدؿُّ على أفَّ األمر دل يتناوؿ األصلح. فإبليس ىلك بعدـ االمتثاؿ وال يكوف 

 (ٗ) األمر دل يتناوؿ ا١تصلحة.
 

 : "أحكاـ النواىي تتضح من أحكاـ األوامر".(96أصل )
ء الًتؾ ابلقوؿ على فكما أّف األمر استدعاء الفعل ابلقوؿ على وجو االستعبلء. فالنهي استدعا

وجو االستعبلء. وصيغة األمر "اِفعْل" وصيغة النهي "ال تفعل". وال يشًتط ُب النهي إرادة الناىي. 
 (٘) والنهي يقتضي التكرار خبلفاً لؤلمر. والنهي يقتضي الفور.

 

 : "النهي يقتضي الفساد".(97أصل )

                                                 
(. )ا١تسوّدة ٛٔٔ/ٕٓ(. )الفتاوى: ٖٖٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٔ٘/ٖ(.)شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٓٚ)إرشاد الفحوؿ ص:  (1)

 (.ٜٗص: 
 (.ٕٗ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٗٗ(. )ا١تسوّدة: ٘ٓٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٖٙ)ا١تسوّدة:  (4)
 (.ٜٚ،  ٜٙ/ٖ: (. )شرح الكوكب ا١تنَتٔٔٔ/ٕ)روضة الناظر:  (5)
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 ]مّتفق عليو[. ‹‹من أحدث ُب أمران ىذا ما ليس منو فهو ردّّ ››: لقولو 
وا١تنهّي عنو ليس من أمران فهو مردود ِِبذا النّص ]مّتفق عليو[. وخالف ىذا األصل أبو حنيفة 

 (ٔ)وقاؿ: "يقتضي الصّحة".
 

 "لو ّناه عن شيٍء فاستأذف العبُد ُب فعلو فقاؿ اِفعل دؿَّ على اإلابحة". :(98أصل )
 اإلابحة.وإف استأذنو ُب فعل شيء فقاؿ افعل ٛتل كذلك على 

 ]مسلم[. .‹‹نعم››وُب اٟتديث: أصلِّي ُب مرابض الغنم؟ قاؿ: 
[.رواه الًتمذي وقاؿ: حديث حسن صحيح] .‹‹وال تصلوا ُب أعطاف اإلبل ،صلوا ُب مرابض الغنم››اٟتديث: وُب 

(ٕ) 
 

 "إذا تعّلق النهي ٔتعٍت ُب غَت ا١تنهّي عنو دّؿ على الفساد". :(99) أصل
اء يوـُ اٞتمعة. ىذا مذىب اإلماـ أٛتد وا١تالكية والظاىرية، وخالف ُب ذلك كالبيع ُب وقت الند

الشافعية وغَتىم، وإذا كاف النهي ٟتق آدمّي ٯتكن تداركو فالظاىر إنّو ال يقتضي الفساد وعليو 
 (ٖ)أكثر العلماء، واستدّلوا ْتديث النهي عن تلقي الركباف.

يقتضي اإلسقاط ١تا أوجبو األمر". وقيل: "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب  :(111) أصل
 (ٗ) بتحريق بعض ا١تشركُت ٍب ّنيو عن التحريق. التحرمي. كأمره  وقيل: يقتضي يقتضي التْنزيو.

 

 : "ا١تنهي عنو على ثبلثة أقساـ".( 111أصل )
إالّ ا١تنهي عنو لذاتو: كالشرؾ اب والزان وٟتم ا٠تْنزير والدـ، وىذا ال تزوؿ حرمتو )األوؿ( 

 للمضطّر ُب بعضها.
ا١تنهّي عنو لوصفو القائم بو: كا٠تمر، وىي كاألوؿ ما دامت الصفة قائمة، أي: )الثاني( 

 اإلسكار، فإذا زاؿ حلَّت،
ا١تنهّي عنو لوصفو ا٠تارج عنو: أي ما اُكُتِسَب بطريقة غَت شرعية كمن ابع ا٠تمر )الثالث( 

ف ىذا البائع مسلمًا ال ُيشًتى منو ذلك تعزيرًا لو، وإف  واشًتى بثمنها طعامًا يبيعو للناس: فإف كا
 (٘) كاف ذمّياً جاز الشراء منو.

 

                                                 
 (.ٗٛ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٕ٘)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٛٔ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٖٛ)ا١تسوّدة:  (3)
 (.ٖٛ)ا١تسوّدة:  (4)
 (.ٕٔٔ/ٔ)روضة الناظر:  (5)
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 الدار ا١تغصوبة اختلفوا فيها". حركاُت الغاصب التائب ُب وسط" :(112) أصل
:  ال تصّح توبتو حيت يفارقها وىو  : ىو طائٌع ْتركات خروجو وال إٍب عليو. وقاؿ قـو فقاؿ قـو

 وجو.عاص ْتركات خر 
قاؿ ابن تيمية: "والتحقيق أفَّ ىذه األفعاؿ يتعّلق ِبا حّق هللا وحّق اآلدمي فأّما حّق هللا فيزوؿ 
ٔتجّرد الندـ, وأّما حقوؽ العباد فبل تسقط إال بعد إدائها إليهم, وعجزه عن إيفائها حُت التوبة ال 

 (ٔ)يسقطها". 
 

فأّمتو أسوتو ُب ذلك ما دل يقم دليل التخصيص، : "إذا أمر هللا نبّيُو أو شرع لو شيئاً (113أصل )
 ألّف األمة مأمورة ابتّباعو والتأسي بو".

﴿كقولو تعاذل:                   ﴾ :فاٟتاكم ا١تسلم يتأسى  [.ٕٗ]ا١تائدة
 (ٕ) بو ُب العمل ابآلية.

 

 لصحابة حكٌم على غَته من األّمة".على واحد من ا : "حكم النيب (114أصل )
برجم "ماعز" و "الغامدية، فبل يكوف الرجم خاصًا ِبما، بل يتعّدى لكل من يفعل  كأمره 

 (ٖ)مثل ذلك".
 

 إالّ بدليل على عدـ دخولو". : "ا٠تطاب للناس يدُخل فيو الرسوؿ (115أصل )
﴿كقولو تعاذل:             ﴾  :البقرة[ٕٔ.]  
 ﴿وقاؿ تعاذل:                      ﴾ :فاطر[ٔ٘.] (ٗ) 

 وجب العمل بو". "إذا ثبت ا٠ترب عن النيب (116أصل )
 أي ٬تُب العمل بو على ما إقتضاه من إ٬تاب أو استحباب أو ٖترمي.

﴿قاؿ هللا تعاذل:                  ﴾ :النساء[ٙٗ] 
﴿وقاؿ:           :النساء[ ﴾ٛٓ .] 

                                                 
 (.ٛٛ)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٖٔ(. )ا١تسوّدة: ٓٓٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (ٖٛٔ/ٔ(. )الُعّدة: ٖٕٕ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٖٖص:  -)ا١تسوّدة   (4)
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﴿وقاؿ:           :األعراؼ[﴾ٔ٘ٛ .] 
 (ٔ) وُب اٟتديث: "فمن رغب عن سنيت فليس مٌت". ]مّتفق عليو[.

 

 والتأسي بو ُب أفعالو". "٨تن متعبَّدوف ابتباع الرسوؿ  :(117) أصل
أي نفعل صورة الذي فعَل على الوجو الذي فعَل ألجل أنو فعَل, فإف علمنا وجوبو عليو وجب 

 (ٕ)علينا وإف علمناه نفبلً لو فهو نفٌل لنا وإف علمناه مباحاً لو فكذلك لنا.

 أصوؿ".٢تا ثبلثة  "مسألة أفعاؿ النيب  :( 118) أصل
)األوؿ( أّف حكم أمتة كحكمو ُب الوجوب والتحرمي وتوابعها إال أْف يدّؿ دليٌل ٮتالف ذلك وىذا 

 ال ٮتتّص ابألفعاؿ, بل يدخل فيو ما عرؼ حكمو ُب حّقو ٓتطاب من هللا.
 إما حكم معُّت أو مطلق وأدىن الدرجات اإلابحة. )الثاّن( أّف نفس فعلو يدّؿ على حكمو 

يكوف اٟتكم واجبًا علينا وإف دل يكن واجباً عليو كما ٬تب على ا١تأمور متابعة اإلماـ  )الثالث( قد
فيما ال ٬تب على اإلماـ, وعلى اٞتيش متابعة اإلماـ وعلى اٟتجيج موافقة اإلماـ اب١تقاـ بعرفة إذل 

 إفاضة اإلماـ.
تابعة و٨توىا كما وٯتكن أف يكوف سبب الوجوب ُب حقو معدومًا ُب حقنا و٬تب علينا ألجل ا١ت

 (ٖ) ٬تب علينا الرمل واالضطباع مع عدـ السبب ا١توجب لو ُب حق األولُت.
 

 "التقرير شرٌع".: ( 119) أصل
"إف ىذه  وقد احتّج الشافعّي وأٛتد ُب إثبات النسب ابلقافة بقوؿ ٣تزز ا١تدٞتي عند النيب 

 ]مّتفق عليو[.األقداـ بعضها من بعٍض". 
 (ٗ) ]متفق عليو[.-ؿ والقرآف يْنزؿ(وقاؿ جابر )كنا نعز 

 

 "الكتابُة واإلشارُة كبلـٌ".( 111أصل )
 فإف طلق الرجُل إمرأتو كتابة وُعرؼ خطُّو تكوُف مطلقًة منو.

 (٘) يكتُب إذل ا١تلوِؾ الكتَب وتقوـُ اٟتّجة عليهم بذلك. فقد كاف النيّب 

                                                 
 (.ٙٙ(. )ا١تسوّدة: ٚٙٔ/ٕ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٙٙ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٖٗٗ/ٓٔ( ، )ٓٔ،  ٜ/ٛٔ(. )الفتاوى: ٗٚ)ا١تسوّدة:  (3)

 (.ٜٗٔ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٓٚ)ا١تسوّدة:  (4)
 (. ٗٔ)ا١تسوّدة:  (5)
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 القرآف على وجهُت". : "خطاب هللا ألىِل الكتاب وبٌت إسرائيل ُب(111أصل )
 مثل:  )األوؿ( خطاٌب على لساف دمحم 

 =﴿                       ﴾ :البقرة[ٕٕٔ.] 
 =﴿             ﴾ :النساء[ٔٚٔ.] 

يل وأىِل الكتاب إف شركوىم  ُب ا١تعٌت دخلوا وإال دل فهذا حكم سائر الناس فيو حكم بٍت إسرائ
﴿يدخلوا, ألّف أىل الكتاب صنف من ا١تأمورين ابلقرآف ٔتنزلة خطابو ألىل ُأحْد     

         ﴾ :آؿ عمراف[ٕٕٔ.] 
﴿أو أىل بدر               ﴾:األنفاؿ[ٜٙ.] 

 فإّف ا٠تطاب ا١تواجو بو صنف من األّمة ا١تدعوَّة أو شخص يشمل سائر ا١تدعويّن.
)الثاّن( وأما خطابو ٢تم على لساِف موسى عليو السبلـ أو غَته من األنبياء فهي مسألُة شرع من 

 (ٔ) قبلنا.

                                                 
 (.ٚٗ)ا١تسوّدة:  (1)
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 (: أصول األدّلة.4)

 (ٔ): أصوؿ األدلّة: "الكتاب والسنة واإلٚتاع".(112أصل )
 أ( الكرآن:)
 

 : "القرآف نقلو متواتر وا٠تبلؼ ُب البسملة".(113أصل )
فقيل: إّنا آية من كّل سورة. وقيل: آية من الفاٖتة فقط. وقيل: آية مستقّلة أنزلت للفصل بُت كّل 

 سورتُت.
قاؿ الشوكاّن: واٟتّق أّنا آية من كّل سورة لوجودىا ُب رسم ا١تصاحف وذلك ىو الركن األعظم 

 (ٕ) ات القرآنية للقرآف ٍب اإلٚتاع ُب ثبوهتا خطاً ُب رسم ا١تصاحف ُب أوائل السور.ُب إثب
 

 : "ما نُقل غَت متواتر كقراءة ابن مسعود الراجح أنو كأخبار اآلحاد".(114أصل )
 (ٖ) .ألنّو مسموع ومروّي عن النيب 

 

 : "ليس ُب القرآف ٣تاز".(115أصل )
 موضعو األصلّي على وجو يصّح كإطبلِؽ لفظ األسد على واجملاز ىو اللفظ ا١تستعمل ُب غَت

 الرجل الشجاع.
 (ٗ) واتّفق القائلوف ابجملاز:على أّف من الفوارؽ بينو وبُت اٟتقيقة أّف اجملاز ٬توز نفيو ابعتبار اٟتقيقة.

 

 : "ُب الكتاب ٤تكم ومتشابو".(116أصل )
﴿القرآف ٤تكم:  (ٔ)          ىود[ ﴾ :ٔ.] 

﴿القرآف متشابو:  (ٕ)        :الزمر[ ﴾ٕٖ.] 

﴿بعضو ٤تكم وبعضو متشابو:  (ٖ)                  ﴾  آؿ[

(٘) [.ٚعمراف: 
 

                                                 
 (.٘/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٙٚٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٖٙٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٓٛٔ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٔٛٔ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.٘ٓٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (4)

 (.ٓٗٔ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٘ٛٔ/ٔ)روضة الناظر:  (5)
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 : "اكُم: ىو ما ينبُئ عن ا١تراد بنفسو أو يعقُل معناه من لفظو".(117أصل )

﴿لو تعاذل: كقو               :البقرة[ ﴾ٕٚ٘.] (ٔ) 
 

: "ا١تتشابو: ىو ا١تشتبو اتمل الذي ٭ُتتاج ُب معرفِة معناه إذل أتمل وتفّكر وتدبّر (118أصل )
 (ٕ)وقرائن تبيُنو وتزيل إشكالو".

 

 : "النسخ ُب القرآف على ثبلثة معاف"( 119أصل )
﴿إزالة اٟتكم من غَت تعويض شيء عن ا١تنسوخ. كقولو تعاذل: ؿ(: )األو            

    :اٟتج[ ﴾ٕ٘.] 
﴿الكتابة: )الثاني(:                 ﴾ :اٞتاثية[ٕٜ.] 

 (ٖ) النسخ الشرعّي.)الثالث(: 
 

 اٟتكم الثابت ٓتطاب متقّدـ ٓتطاب مًتاخ عنو"."النسخ ىو رفع : (121أصل )
 ﴿كما قاؿ تعاذل:                          ﴾  :البقرة[ٔٓٙ.] (ٗ) 

 

 : "٬توز نسخ الشرائع عقبلً وشرعا، وال يستلـز البداء".(121أصل )
 (٘) فاً ١تن قاؿ ذلك من أىل البدع.والبداء ىو: ٕتّدد العلم. خبل

 

 : "النسخ يراد بو ُب اصطبلح السلف أمراف":(122أصل )
 ما يطلقو األصوليوف عليو )رفع اٟتكم ا١تتقّدـ ٓتطاب جديد(.)األوؿ(: 
 (ٙ) التخصيص والتقييد.)الثاني(: 

 

                                                 
 (.ٓٗٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٗٛٙ/ٕ(. )الُعّدة: ٕٙٚ/ٕ)التمهيد:  (1)
(2)

 (.ٗٛٙ/ٕ(. )الُعّدة: ٓٗٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٕٚٚ/ٕتمهيد: )ال 
 (.ٕٓٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (3)
 (.ٜ٘ٔ(. )ا١تسوّدة: ٛٙٚ(. )الُعّدة: ٜٛٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٘ٓٙ)إرشاد الفحوؿ:  (4)
 (.ٛٓٙ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٖ٘/ٖ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٜ٘ٔ(. )ا١تسوّدة: ٜٙٚ/ٖ)الُعّدة:  (5)
 (.ٕٗٚ-ٕٕٚ،  ٖٓ-ٜٕ/ٖٔ(. )الفتاوى: ٖٕٔ(. )مذكرة أصوؿ الفقو: ٜٜ/ ٖا١توافقات: ) (6)
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بدليل : "حّد التخصيص ُب اصطبلح الفقهاء ىو: قصر العاـ على بعض أفراده (123أصل )
 يقتضى ذلك".
﴿كقولو تعاذل:                ...﴾  مع قولو﴿            

    ...﴾ :التوبة[٘-ٙ.] (ٔ) 
 

 : "يفًتؽ النسخ عن التخصيص ُب سبعة أوجو".(124أصل )
أف ا١تخصوص غَت مراد ابللفظ والنسخ ٮترج ما أُريد ابللفظ الداللة  أف التخصيص بياف)األوؿ(: 

﴿عليو. مثل:            ﴾..  :بناء على أّف االستثناء بػ إال  [.ٗٔ]العنكبوت
 ٗتصيص وىو قوؿ األكثرين.

ابلشرط   تخصيصيشًتط تراخيو ٓتبلؼ التخصيص فإنو ٬توز اقًتانو ورّٔتا لـز كال)الثاني(: 
 والصفة والغاية واالستثناء وبدؿ البعض من الكّل. 

النسخ يدخل الشيء الواحد وا١تنسوخ شيء واحد ٓتبلؼ التخصيص فبل يدخل إالّ  )الثالث(:
 ُب عاـ لو أفراد متعّددة ٮترج بعضها اب١تخصص.

صيص النسخ ال يكوف إال ٓتطاب جديد والتخصيص قد يقع بغَت خطاب كالتخ )الرابع(:
 ابلقياس وابلعرؼ ا١تقارف للخطاب.

أف النسخ ال يدخل ُب األخبار وإ٪ّتا ىو ُب اإلنشاء فقط ٓتبلؼ التخصيص فإنّو  )الخامس(:
 يكوف ُب اإلنشاء وا٠ترب.

 أف النسخ ال يبقى معو داللة اللفظ على ما ٖتتو والتخصيص ال ينتفي معو ذلك. )السادس(:
حاد ٓتبلؼ التخصيص فإّف ا١تتواتر ٮتص ابآلحاد، ألّف النسخ رفع ا١تتواتر ال ينسخ ابآل )السابع(:

 والتخصيص بياف. 
﴿( ٔمثاؿ: )             :[. متواتر ُخصِّص ْتديث: ٕٗ﴾ ]النساء

 . ‹‹ال تُنكح ا١ترأة على عمتها وخالتها››

                                                 
 (.ٔٚ/ٕ(. )التمهيد: ٘٘ٔ/ٔ)الُعّدة:  (1)
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﴿( ٕمثاؿ: )          ﴾إاّن معشر األنبياء ››ُخّصص ْتديث:  [.ٔٔساء: ]الن
 (ٔ) .‹‹ال نورث

 

: "التخصيص إذا ورد بعد العمل ابلعاـ وكذا التقييد بعد العمل اب١تطلق فإنّو نسخ (125أصل )
 (ٕ)وليس بياانً".

 

 : "النسخ على ثبلثة أضرب".(126أصل )
 ٬توز نسخ تبلوة اآلية مثل: )الشيخ والشيخة إذا ...(. (ٔ
﴿نسخ حكمها دوف تبلوهتا.  و٬توز (ٕ        ﴾  :البقرة[ٕٗٓ.] 
 (ٖ) ]صحيح مسلم[.٬توز نسخ التبلوة واٟتكم معاً. مثاؿ:)عشر رضعات(.  (ٖ

 

 (ٗ).: "٬توز نسخ األمر قبل التمكن من االمتثاؿ".  كقصة إبراىيم (127أصل )
 

 اؿ واالبتبلء".: "حكمة التكليف مًتّددة بُت االمتث(128أصل )
 (٘) فا١تنسوخ بعد الفعل حكمتو االمتثاؿ وا١تنسوخ قبل الفعل حكمتو االبتبلء.

 

 : "الزايدة على النّص ليست بنسخ". "الزايدة على النّص ٢تا حالتاف".(129أصل )
 أف تنفي ما أثبتو النّص أو تثبت ما نفاه  فهذا نسخ ال شّك.)األولى(: 
الشرط اب١تشروط أو تتعّلق على وجو ال يكوف شرطاً، فبل تكوف الزايدة  أف تتعّلق تعّلق)الثانية(: 

  عندئذ نسخاً وإ٪ّتا رفع الرباءة األصلية فهي زايدة شيء سكت عنو النّص.
مثل: إ٬تاب النية ُب الوضوء اب٠ترب وإ٬تاب التغريب ُب حّد الزىن، وكذلك اٟتكم ابلشاىد 

 (ٙ) ليمُت والظهار ابلقياس على كفارة القتل.واليمُت، وزايدة وصف األٯتاف ُب كفارة ا
 : "نسخ جزء العبادة ا١تّتصل ِِبا أو شرطها ليس نسخاً ّتملتها".(131أصل )

                                                 
 (.ٖٕٔ(. )مذكرة أصوؿ الفقو: ٜٚٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٜٚٚ/ٖ)الُعّدة:  (1)
 (.ٕٙٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (2)
 (.ٕٚٔأصوؿ الفقو:  (. )مذكرةٜٛ(. )ا١تسوّدة: ٓٛٚ/ٖ)الُعّدة:  (3)
 (.ٖٗ٘/ٕ(. )التمهيد: ٖٕٓ/ٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (4)

 (.ٕٖٙ/ٕ(. )التمهيد: ٕٖٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (5)
 (.ٛ٘(. )ا١تسوّدة: ٕٛٓ/ٔ(. )روضة الناظر: ٗٔٛ/ٖ)الُعّدة:  (6)
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 (ٔ) مثاؿ: )استقباؿ القبلة كانت إذل بيت ا١تقدس فحّولت إذل مكة(.
 

 : "قد ينسخ إذل بدؿ وغَت بدؿ".(131أصل )
 ربعة أشهر وعشراً، وما زاد على أربعة أشهر لغَت بدؿ.فما ُنسخ إذل غَت بدؿ: العّدة حوالً إذل أ

 وما يُنسخ إذل بدؿ فعلى أربعة أضرب:
 نسخ واجب إذل واجب: وىو على ضربُت (ٔ

 واجب مضّيق إذل مثلو: كنسخ القبلة عن بيت ا١تقدس إذل الكعبة.)األوؿ( 
ـ إذل الصياـ حتماً ٥تَّت إذل مضّيق: كنسخ التخيَت بُت الصياـ والفدية ُب صدر اإلسبل)الثاني( 

 على القادر.
 إذل جواز تركها. نسخ واجب إذل مباح: كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسوؿ  (ٕ

نسخ واجب إذل ندب: كنسخ وجوب مصابرة الواحد عشرًة إذل وجوب مصابرة اثنُت وندب  (ٖ
 إذل مصابرة أكثر.

 (ٕ)إابحة ذلك. نسخ اظور إذل مباح: كنسخ ٖترمي ا١تباشرة ُب لياذل رمضاف إذل (ٗ
 

 : "٬توز النسخ ابألخف واألثقل".(132أصل )
مثاؿ األوؿ: ﴿                   ﴾  :البقرة[ٕٖٗ .]- ﴿         ﴾ 

 [.ٙٙ]األنفاؿ: 
﴿مثاؿ الثاّن:      ﴾ :فنسخت التخيَت.  [.٘ٛٔ]البقرة 

﴿ولو تعاذل: وق                   فنسخت اإلمساؾ ُب البيوت ﴾﴿   

       ﴾  :النساء[ٔ٘.] (ٖ) 
 

 (ٗ): "إذا نزؿ الناسخ ىل يكوف نسخا ُب حّق من دل يبلغو". الراجح اشًتاط البلوغ.(133أصل )
جواز نسخ القرآف ابلقرآف، والسنة ا١تتواترة ابلسنة ا١تتواترة، واآلحاد  : "ال خبلؼ ُب(134أصل )

 (ٔ)ابآلحاد".
                                                 

 (.ٖٚٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٕٗٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٛٔٙ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٛٚ/ٖ)الُعّدة:  (2)
 (.ٕٚٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٜٔٙ)إرشاد الفحوؿ:  (3)
 (.ٕٕٔ/ٔ(. )روضة الناظر: ٖٕٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٜٖ٘/ٕ)التمهيد:  (4)
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 : "نسخ السنة ابلقرآف ال ينبغي فيها االختبلؼ".(135أصل )
﴿أمثلة وقوعها: نسخ استقباؿ بيت ا١تقدس ُب الصبلة.                   ﴾

  –[. ٗٗٔ]البقرة: 
﴿      ﴾ :بعد ٖترمي ا١تباشرة ُب ليارل رمضاف. [.ٚٛٔ]البقرة 
﴿      ﴾ :بعد جواز أتخَت الصبلة حالة ا٠توؼ. [.ٕٓٔ]النساء 

 (ٕ) ولؤلدلة خولف أحد قورل الشافعي رٛتو هللا.
 

 عدـ وقوعو". : "نسخ القرآف ابلسنة ا١تتواترة فيو اختبلؼ، والراجح(136أصل )
 قاؿ أٛتد: )ال ينسخ القرآف إالّ قرآف(.  وقاؿ ابن القيم: والسّنة مع القرآف على ثبلثة أوجو:

أف تكوف موافقة لو من كل وجو فيكوف توارد القرآف والسّنة على اٟتكم الواحد ُب ابب  )أحدىا(
 توارِد األدلّة وتظافرىا.

 وتفسَتاً لو.أف تكوف بياانً ١تا أُريد ابلقرآف  )الثاني(
 أف تكوف موجبة ٟتكم سكت القرآف عن إ٬تابو أو ٤ُتّرمة ١تا سكت عن ٖترٯتو. )الثالث(

"وال ٗترج عن ىذه األقساـ, فبل تعارُض القرآف بوجو ما فما كاف زائدًا على القرآف فهو َتشريٌع 
هللا بل امتثاؿ ٕتب طاعتو فيو وال ٖتّل معصيتو وليس ىذا تقدٯتًا  على كتاب  مبتدأ من النيب 

 (ٖ)١تا أمر هللا بو من طاعة رسولو"
 

 : "ال ٬توز النسخ ابلقياس".(137أصل )
ىذا ىو قوؿ اٞتمهور، ألّف ما ثبت ابلنّص ال يُرفع ابلقياس، ألّف النص إذا عارض القياس 

 (ٗ) أسقطو، والصحابة كانت تًتؾ آراءىا ابلنصوص. وال حجة ١تن قاؿ ابٞتواز.

 يُنسُخ ويُنسُخ بو". –مفهـو ا١توافقة  –نبيو : "الت(138أصل )
 (ٔ) ألّف التنبيو يُفهم من اللفظ فجرى ٣ترى النّص. والنّص ينسخ وينسخ بو، وكذلك التنبيو.

                                                                                                                                           
 (.ٖٕٕ/ٔ(. )روضة الناظر: ٕٚٙ)إرشاد الفحوؿ:  (1)
 (.ٕٓٛ/ٖ(. )العّدة: ٖٗٛ/ٕ(. )التمهيد: ٖٕٕ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (ٕٙٚ/ٕ(. )أعبلـ ا١توّقعُت: ٜٖٙ/ٕ(. )التمهيد: ٛٛٚ/ٖ)العّدة:  (3)
 (.ٕٕ٘(. )ا١تسوّدة: ٖٕٓ/ٔ(. )روضة الناظر: ٜٖٔ/ٕ)التمهيد:  (4)
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: "مفهـو ا١توافقة: ىو ما دّؿ عليو اللفظ ال ُب ٤تّل النطق على أّف حكمو وحكم (139أصل )
 وت عنو أوذل من ا١تنطوؽ ابٟتكم أو مساوايً لو".ا١تنطوؽ سواء. وسواء كاف ذلك ا١تدلوؿ ا١تسك

 ﴿مثاؿ األوؿ:      ﴾  :فيفهم من النّص أّف الضرب واٟتبس أوذل ابلنهي. [.ٖٕ]اإلسراء 
 ﴿مثاؿ ا١تساوي:               :النساء[ ﴾ٔٓ .] 

 تبلؼ.األكل واإلحراؽ سواء كبل٫تا إ
 (ٕ)على أنّو مفهـو من النّص وليس بقياس. والشافعي يسّميو القياس اٞتلّي. وٚتهور علماء األصوؿ

 

 : "مفهـو ا١تخالفة  ٯتكن أف ينسخ مع بقاء أصلو".(141أصل )
ومثالو": )إ٪ّتا ا١تاء من ا١تاء( يُفهم منو عدـ وجوب الغسل على من دل يْنزؿ.ودّؿ اٟتديث )ٍب 

.جهدىا فقد وجب   (ٖ) الغسل( على نسخ للمفهـو
 

 : "النسخ يُعرؼ ابلنقل ال بدليل عقلّي وال بقياسّي".(141أصل )
أي إذا تناقض نّصاف فالناسخ ىو ا١تتأّخر، وال يعرؼ أتخره بدليل العقل، ألّف النسخ رفٌع ٟتكم 

ذلك لكاف لو شرعّي أو بياف مّدة انتهائو وال طريق للعقل إذل معرفة ذلك، ولو كاف لو طريق إذل 
 (ٗ) طريق إذل معرفة ثبوت األحكاـ بدوف النقل.

 

 : "يُعرؼ ا١تنسوخ بطرؽ".(142أصل )
 .‹‹كنت ّنيتكم عن زايرة القبور ...››ُب اللفظ ما يدؿ على النسخ  (ٔ)

 أف يذكر الراوي اتريخ السماع. (ٕ)

 اإلٚتاع على أّف اٟتكم منسوخ. )كاإلٚتاع على نسخ فرض الزكاة لغَتىا من اٟتقوؽ (ٖ)
 ا١تالية(.

 أف يروي الراوي الناسخ وا١تنسوخ كحديث ا١تتعة. (ٗ)

                                                                                                                                           
 (.ٕٕٕ(. )ا١تسوّدة: ٕٖٕ/ٔ(. )روضة الناظر:ٕٜٖ/ٕ(. )التمهيد:ٜٕٛ-ٕٚٛ/ٖ)الُعّدة:  (1)
 (.ٚ٘ٔ(. )مذكرة أصوؿ الفقو: ٜٛ٘)إرشاد الفحوؿ:  (2)
 (.ٕٕٕ(. )ا١تسوّدة: ٕٜٖ/ٕ(. )التمهيد: ٖٓٛ/ٖ)الُعّدة:  (3)
 (.ٖٕٗ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
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ولكن ىذا فيما إذا مات  أف يكوف راوي إحدى ا٠تربين أسلم ُب آخر حياة النيب  (٘)
(ٔ) األوؿ قبل صحبة اآلخر.

 

 

 )ب( السنة:

 (ٕ)أو فعلو أو قّرر عليو". : "السنة ىي ما قالو رسوؿ هللا (143أصل )
 و قوؿ لبيد بن ربيعة ُب معّلقتو: وُب اللغة: الطريقة ومن

 ولـكـل قـوم سـنـة وإمـامـهـا من مـعـشـر سـنّت لـهم آبـاؤهـم
 

 على ٜتس مراتب". : "كيفية رواية الصحايب عن النيب (144أصل )
 التصريح ُب السماع كحدثٍت وأخربّن. (ٔ
  أو عن رسوؿ هللا  قاؿ رسوؿ هللا  (ٕ

 )وقيل ىي كاليت قبلها(.بكذا وَّنى عن كذا  أمر رسوؿ هللا  (ٖ

 أُمران وُّنينا )وال يذكر الفاعل( أو من السنة كذا. (ٗ

(ٖ) أو كانوا يفعلوف . كنا نفعل كذا على عهد رسوؿ هللا  (٘
 

 

 : "حّد ا٠ترب ىو الذي يتطّرؽ إليو التصديق والتكذيب".(145أصل )
 اإلنشاء كاألمر والنهي. أي ما ٯتكن أف يُقاؿ لقائلو صدقَت أو كذبَت. وما دل ٯتكن فيو ذلك فهو

(ٗ) 
 

  : "ا٠ترب قسماف: متواتر وآحاد".(146أصل )

 (٘) واآلحاد على ثبلثة أقساـ: مشهور وعزيز وغريب.

 

 : "ا١تشهور ىو ما لو طرؽ ٤تصورة أبكثر من اثنُت".(147أصل )

                                                 
 (.ٜٕٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٖٙ٘/ٖ(. )شرح الكوكب: ٖٕٗ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (٘ٙٔ/ٔ(.)الُعّدة: ٘ٗٔ(.)إرشاد الفحوؿ: ٜٖٛ/ٗ(.)ا١توافقات: ٖٕٙ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٜٜٕ-ٖٜٕ(. )ا١تسوّدة: ٜٔ/ٔ(. )فتح الباري: ٖٕٚ/ٔ)روضة الناظر:  (3)

 (.ٕٖٕ(. )ا١تسوّدة: ٜٖٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٖٕٗ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٛٛٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٕٗٗ/ٔ)روضة الناظر:  (5)
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شتهر ىذا ىو ا١تراد عن اّدثُت وىو "ا١تستفيض" عند بعضهم ويطلق "ا١تشهور" كذلك على ما ا
 (ٔ) مطلقاً ٦تا لو إسناد واحد أو أكثر وما ليس لو إسناد أصبل.

 

 : "العزيز ىو ما ال يرويو أقّل من اثنُت عن اثنُت".(148أصل )
وّٝتي بذلك إما لقّلة وجوده أو لكونو قوي ٔتجيئو من طريق أخرى. ومثالو: حديث الشيخُت عن 

 «.دكم حىت أكوف أحّب إليو من والده وولدهال يؤمن أح»أنس والبخاري عن أيب ىريرة مرفوعاً: 
ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة  شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز 

 (ٕ)إٝتاعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل ٚتاعة.
 

 سند".: "الغريب ىو ما يتفّرد بروايتو شخٌص ُب أّي موضع وقع التفّرد بو من ال(149أصل )
والغرابة إذا كانت ُب أصل السند ُيسّمى "الفرد ا١تطلق" أو "الغريب ا١تطلق"، وإف كانت فيما دوف 
أصل السند فُيسّمى "الفرد النسيّب" أو "الغريب النسيب" ُٝتي نسبياً لكوف التفّرد فيو حصل ابلنسبة 

 إذل شخص معُّت وإف كاف اٟتديث ُب نفسو مشهوراً.
. تفّرد بو علقمة بن وقاص عن عمر وتفّرد بو ٭تِت «إ٪ّتا األعماؿ ابلنيات»ومثاؿ األوؿ حديث: 
 (ٖ) بن سعيد عن علقمة.

 

 : "التواتر ا١تفيد للعلم اليقيٍت تشًتط فيو ثبلثة شروط".( 151أصل )
اٞتم الغفَت على ا٠تطأ  ؤ: أف يكوف إخبارىم عن أمٍر ٤تسوس كقو٢تم ٝتعنا ورأينا ألّف تواط)األوؿ(

 قوالت ال يستحيل عادة.ُب ا١تع
 أف يكوف العدد ابلغاً حّداً يستحيل معو التواطؤ على الكذب عادة.)الثاني(: 

 (ٗ) أف يكوف العدد ا١تذكور ُب كل طبقة من طبقات السند من أولو إذل آخره.)الثالث(: 
 : "التواتر قد يكوف اب١تعٌت".( 151أصل )

 (ٔ) الدعاء. كاألحاديث الدالّة على مشروعية رفع اليدين ُب
                                                 

 (.ٖٕ)نزىة النظر:  (1)
 (.ٕٗ)نزىة النظر:  (2)
 (.ٕٚ)نزىة النظر:  (3)
 (.ٜٓٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٕ٘-ٖٕٗ(. )ا١تسوّدة: ٕٗ٘/ٔ)روضة الناظر:  (4)
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 التواتر نوعاف: تواتر عند العامة وا٠تاصة وتواتر عند ا٠تاصة".( :152أصل )
مثل عبادة هللا وحده ال شريك لو، والعلم ابلرسل وا١تبلئكة والبعث والوحي ووجود اٞتّن )األوؿ( 

 ٔتكة. و٣تيء موسى إذل فرعوف وعيسى إذل اليهود وظهور ٤تّمد 
ا٠تارجة  النيب الصحابة ومعجزات  وا١تيزاف وفضائل والرؤية والصراط اعةكأحاديث الشف)الثاني( 

 (ٕ) عن القرآف وسجود السهو والقضاء ابلشفعة.
 

  "العلم اٟتاصل ابلتواتر ضروريّّ وقطعيّّ".( : 153أصل )
 (ٖ) على ىذا أكثر علماء األصوؿ.

 

النظر إذل وجوب العمل  "ما عدا التواتر فهو اآلحاد وصحيحو قطعّي من حيث( : 154أصل )
 (ٗ)بو، وظٍت من حيث النظر إذل مطابقتو الواقع".

 

 "وقد يَقُع ُب َأْخباِر اآلحاِد َما يُفيُد الِعْلَم النَّظريَّ ابلَقراِئِن".(: 155أصل )
ىذا ىو ا١تختار عند اٟتافظ ابن حجر وغَته ومن خالف ال ينفي أف ما احتّف ابلقرائن أرجح ٦تا 

 خبل عنها.
ْحَتفُّ ابلَقراِئن أنواٌع  منها:وا٠تَ 

ُ
 بَػُر ا١ت

ُلْغ َحدَّ ا١تتواتِِر، فقد اْحتَػفَّْت بِِو قراِئن منها:  .ٔ َما َأْخَرَجُو الشَّْيخاِف ُب َصحيَحْيِهما ٦تَّا دلَْ يَػبػْ
ُمُهما ُب َ٘تْييِز الصَّحيِح عن غَتِه، وتَػَلقِّي الُعلماِء كِ   تابَػْيِهما ابلَقُبوِؿ.َجبللتُػُهما ُب ىذا الشَّْأِف. وتَػَقدُّ

 وا١تشهور إذا كانت لو طرؽ متباينة سا١تة من ضعف الرواة والعلل. .ٕ

وا١تسلسل ابألئمة اٟتفاظ ا١تتقنُت كاٟتديث الذي يرويو اإلماـ أٛتد بن حنبل ويشاركو فيو  .ٖ
غَته  عن الشافعي ويشاركو فيو غَته عن مالك عن انفع عن ابن عمر. وٯتكن اجتماع الثبلثة 

 (٘)ديث واحد فبل يبعد حينئذ القطع بصدقو.ُب ح
 

 : "وخرب اآلحاد فيو مقبوؿ ومردود".(156أصل )
                                                                                                                                           

 (.ٖٕ٘سوّدة: )ا١ت (1)
 (.ٔٔ-ٓٔ/ٜٔ/  ٜٙ/ٛٔ)الفتاوى:  (2)
 (.ٖٕٗ(. )ا١تسوّدة: ٔٗٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٕٚٗ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٕٓٗ. )ا١تسوّدة: (ٕٓٙ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٕٙ)نزىة النظر:  (5)
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 (ٔ) وا١تقبوؿ أربعة أقساـ: وىو الصحيح لذاتو والصحيح لغَته واٟتسن لذاتو واٟتسن لغَته.
 

: "الصحيح لذاتو: ىو خرب اآلحاد إذا جاء بنقل عدٍؿ اتـّ الضبط مّتصل السند (157أصل )
 ّلل وال شاذ".غَت مع

وىذا أوؿ تقسيم ا١تقبوؿ، وتتفاوت رُتب الصحيح بتفاوت ىذه األوصاؼ، ومن ٍَبّ ُقّدـ صحيح 
البخاري ٍب مسلم ٍب شرطهما، ورواية كل من أخرجا لو ال تكوف على شرطهما ألّّنما قد يروايف 

يق غَته دوف عن رجٍل ُب ا١تتابعات والشواىد دوف األصل، فقد يروايف عن رجٍل ما عرؼ من طر 
 (ٕ)ما انفرد بو وقد يًتكاف من حديث الثقة ما علم أنّو أخطأ فيو.

 

 : "الصحيح لغَته: ىو اٟتسن لذاتو إف وجد ما ٬ترب قصوره".(158أصل )
 واٞترب يكوف بكثرة الطرؽ. فإف قيل: "حسن صحيح" فؤلمرين: 

ند آخرين، فعندئذ يكوف ما الًتّدد ُب الناقل، فيكوف حديثو صحيحًا عند قـو وحسنًا ع)األوؿ( 
 قيل فيو "صحيح" فوؽ ما قيل فيو "حسن صحيح".

ابعتبار إسنادين: فيكوف اٟتديث صحيحًا إبسناد وحسنًا آبخر، وعندئذ يكوف ما قيَل )الثاني( 
 (ٖ) فيِو: حسٌن صحيٌح ؛ فوَؽ ما قيَل فيِو : صحيٌح فقْط.

 

من ىو دوف رجاؿ الصحيح ُب  : "اٟتسن لذاتو: ىو اٟتديث الذي ُب سنده(159أصل )
 الضبط، ودل يتقّو بكثرة الطرؽ". 

 (ٗ) و٭تكم بو ابلصّحة عند تعّدد الطرؽ.
 (٘)."اٟتسن لغَته: ىو اٟتديث الضعيف الذي تقّوى بكثرة الطرؽ": (161أصل )

 

 ْن ُىو أَْوَثُق ".: "وزايدُة راوي الصَّحيِح واَٟتسِن ؛ مقبولٌة ؛ إذا دل تكن ُمناِفَيًة لِروايِة مَ (161أصل )
وذلك أّف الزايدة عندما ال تناُب رواية  األوثق تكوف  ٔتْنزلة  حديث تفّرد بو الراوي، فإف خولف 

 الراوي أبرجح منو ١تزيد ضبط أو كثرة طرؽ فالراجح "افوظ" ومقابلو "الشاذ".

                                                 
 (.ٕ٘)نزىة النظر:  (1)
 (.ٜٕ)نزىة النظر:  (2)
 (.ٜٕ)نزىة النظر:  (3)
 (.ٖٖ)نزىة النظر:  (4)
 (.ٖٗ)نزىة النظر:  (5)
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 (ٔ)وإف وقعت ا١تخالفة لو مع الضعف فالراجح "ا١تعروؼ" ومقابلو "ا١تنكر".

 

 : "والفرد النسيب إف وافقو غَته فهو ا١تتابع، وإف ُوجد منٌت ُيشبهو فهو الشاىد".(162أصل )
فإف ُغّم »مثاؿ ا١تتابعة ما رواه الشافعي ُب "األـ" عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر: 

رائبو ألّف ظّن قوـٌ أّف الشافعي تفّرد بو عن مالك فعّدوه ُب غ «عليكم فأكملوا العّدة ثبلثُت
. ولكن اتبع الشافعي  «فإف غّم عليكم فأقدروا لو»أصحاب مالك رووه عنو ِبذا اإلسناد وبلفظ 

 عبد هللا بن سلمى ولو شاىد من حديث ابن عباس وأيب ىريرة.
 (ٕ)وىيئة التوصل إذل ا١تتابعات والشواىد ُتسّمى "االعتبار".

 

عارَ (163أصل )
ُ
ْحَكُم".: "ا١تقبوؿ ِإْف َسِلَم ِمَن ا١ت

ُ
 َضِة فُهَو ا١ت
 وإف عورض ٔتثلو وأَْمَكَن اٞتَْمُع ؛ فُمْخَتِلَف اَٟتديِث.

ِفرَّ ِمَن »مع حديث:  «ال َعْدوى وال ِطيَػرََة ، وال ىامََّة، وال َصَفر، وال ُغوؿ»مثلو حديث: 
جذوـِ ِفراَرَؾ ِمن األَسدِ 

َ
ا١تتأخر فهو وإف تعّذر اٞتمع وُعرؼ  «.ال يورد ٦ترض على مصحّ ». و «ا١ت

 (ٖ) الناسخ واآلخر ا١تنسوخ، وإالّ فالًتجيح ٍب التوقُّف.
 

 : "ال يُعمل ابٟتديث ا١تردود، والردُّ يكوُف لسقط أو طعن".(164أصل )
ـٌ منو:  )أ( والسقط أقسا

قاؿ »ا١تعّلق: وىو الذي يكوف السقط من مبادئ السند، من تصّرؼ مصّنف، فيقوؿ مثبًل:  (ٔ
". أو ٭ُتذؼ السند ويذكر التابعي "قاؿ أبو ىريرة قاؿ رسوؿ هللا أو  «... رسوؿ هللا 

. وا١تعّلق الذي ُب الصحيح إف جاء بصيغة اٞتـز فالراجح أنّو صحيح وإف  والصحايب والنيب 
كاف بصيغة ليس فيها جـز مثل: "يُروى" أو "وُب الباب عن فبلف" فبل ٭تكم بصحة اٟتديث 

 ألجل وروِده ُب كتاب الصحيح.
ٕ)  

ُ
كذا أو فعل كذا أو فُعل ْتضرتو كذا ..   رسل: وصورتو أف يقوؿ التابعي قاؿ رسوؿ هللا ا١ت

وذكر ُب قسم ا١تردود للجهل ْتاؿ اذوؼ الحتمالو أف يكوف صحابياً أو اتبعياً. فإف كاف اتبعياً 
 فيحتمل أف يكوف ٛتل عن صحايب أو اتبعي آخر ... إخل.

                                                 
 (.ٖٗ)نزىة النظر:  (1)
 (.ٖٙ)نزىة النظر:  (2)
 (.ٖٚ)نزىة النظر:  (3)
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  يرسل إالّ عن ثقة فاختلف فيو:فإف ُعرؼ من عادة التابعي أنّو ال
 ذىب ٚتهور اّدثُت إذل التوقف لبقاء االحتماؿ وىو رواية عن أٛتد.)األوؿ( 
 قوؿ ا١تالكيُت والكوفيُت: يُقبل مطلقاً، كمراسيل سعيد بن ا١تسيب والنخعّي.)الثاني( 

دًا كاف أو قوؿ الشافعي: إف اعتضد ٔتجيئو من وجو آخر يباين الطرؽ األوذل مسن)الثالث( 
 مرسبلً يُقبل.

عَضل: وىو الذي سقط من اإلسناد اثناف فصاعداً مع التوارل. (ٖ
ُ
 ا١ت

نقطع: وىو الذي سقط من اإلسناد اثناف فصاعداً مع عدـ التوارل. (ٗ
ُ
 ا١ت

ا١تدّلس: من الدلس وىو اختبلط الظبلـ ابلنور .. وٝتي بذلك ألّف الراوي دل يسّم من  (٘
دل ٭تّدثو بصيغة ٖتتمل اللقي كعن، مع كوف الّلقى اثبتًا بينهما. حدثو وأوىم ٝتاعو للحديث ٦تن 

أي يوىم أنّو ٝتع من معاصر كاف قد لقيو، فإف كاف معاصره دل يلَقو فمثلو ُب الرّد ويُسّمى "ا١ترسل 
 ا٠تفّي" 

 ولذلك قيل: إّف السقط من اإلسناد قسماف:
لكونو دل يدرؾ عصره أو أدركو ودل  ويُعرؼ بعدـ التبلقي بُت الراوي وشيخو )األوؿ( الواضح:

 يلقو، ويستفاد من التاريخ الذي فيو ٖترير مواليد الرواة ووفياهتم.
وىو ا١تدّلس وا١ترسل ا٠تفي وال يُدركو إاّل األئمة اٟتذاؽ ا١تطلعوف على طرؽ )الثاني( الخفّي: 

 اٟتديث وعلل األسانيد.
 

 )ب( والطعن يكوف بصفات تكوف في الراوي منها:
 ما دل يقلو متعّمداً فحديثو "موضوٌع". فمن ُعرؼ أف يروي عن النيب ذب: الك (ٔ

إذا كاف ال يُروى ذلك اٟتديث إاّل من جهتو، وكذا إذا ُعرؼ أنّو  الُتهمة بالكذب: (ٕ
، ومن اهّتم يكِذب ُب حديث الناس، وإف دل يُعرؼ أنّو يكذب ُب حديث النيب 

 ابلكذب فحديثو "مًتوؾ".
 كوف كثَت الغلػط، ومن كثُر غلطُُو فحديثو "ُمنكٌر".أبف يفحش الغلط:  (ٖ

 فمن كثُر غفلتو فحديثو "ُمنكر" كذلك.الغفلة عن اإلتقاف:  (ٗ

"، وإ٪ّتا أُفرد األوؿ لكوف القدح بو الفسق:  (٘ ابلقوؿ أو الفعل وبينو وبُت األوؿ "عمـو
 أشّد ُب ىذا الفّن. ومن ُعرؼ ابلفسِق فحديثُو "ُمنكٌر" كذلك.
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ف اطّلع عليو ابلقرائن الدالة على وىم رواية من وصل  ُمرسل أو منقطع أو فإالَوىُم:  (ٙ
إدخاؿ حديث ُب حديث أو ٨تو ذلك وُٖتصل ا١تعرفة ابلتتبُّع وٚتع الطرؽ فهذا ىو 

عّلل".
ُ
 "ا١ت

أي ٥تالفة الثقات: فإف كانت بتغيَت سياؽ اإلسناد "فمدرج اإلسناد" أو المخالفة:  (ٚ
ا١تنت" أو بتقدمي أو أتخَت "فا١تقلوب" أو بزايدة راٍو "فا١تزيد ُب بدمج موقوؼ ٔترفوع "فمدرج 

 مّتصل األسانيد" أو إببدالو وال مرجح "فا١تضطرب".

 و٢تا أسباب:الجهالة:  (ٛ

 أف الراوي تكثر نعوتو فُيذكر بغَت ما اشتهر.)األوؿ(  
 أف يكوف مقبلِّ فبل يكثر األخذ عنو.)الثاني(  
 صاراً وال يُقبل ولو أِبم بلفظ التعديل  على األصّح.أو ال ُيسّمى اخت)الثالث(  
وإف ُٝتي وانفرد واحٌد عن الرواية عنو فهو "٣تهوؿ العُت" أو اثناف فصاعدًا ودل يوثق فهو  

 "٣تهوؿ اٟتاؿ" أو "ا١تستور".
فإف كانت ٔتكّفر فبل يقبل صاحبها اٞتمهور، وإف كانت ٔتفّسق فاألكثر على البدعة:  (ٜ

ن داعية إذا دل يكن يروي ما يُقّوي بدعتو، وإف تُرَِؾ يكوف الًتُؾ على سبيل قبوؿ من دل يك
 (ٔ)ا٢تجراف.

وا١تراد من دل يرجح جانب إصابتو على جانب خطئو وىو على سوء الحفظ:  (ٓٔ
 قسمُت:

 من كاف سوء حفظو الزماً فُيسّمى "الشاذ".)األوؿ( 
صره أو احًتاؽ كتبو أو عدمها أبف  من كاف سوء حفظو طارائً إّما لكربه أو ذىاب ب)الثاني( 

كاف يعتمدىا. واٟتكم فيو أّف ما حدث بو قبل االختبلط إذا ٘تّيز قبل ، وإذا دل يتمّيز توقف 
 فيو، ويُعرؼ ذلك ابعتبار اآلخذين عنو.

وسيئ اٟتفظ وا١تستور وا١ترسل وا١تدّلس إذا توبعوا صار حديثهم حسناً ال لذاتو بل ابجملموع  
 ا١تتابع مثلهم أو فوقهم.بشرط أف يكوف 

                                                 
 (.ٜ٘-ٖٜ/ٖٖ)الفتاوى:  (ٔ)
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وقد اختلف العلماء ُب العمل ابٟتديث الضعيف وا١تعتمد عند األئمة أنّو يعمل بو ويروي ُب 
 فضائل األعماؿ والوعظ وا١تناقب بشروط:

 أف يكوف الضعف غَت شديد أي ال يتفّرد بو مّتهم ابلكذب أو من فحش غلطو. (ٔ
 أف يندرج ٖتت أصل معموؿ بو. (ٕ

 (ٔ)العمل ثبوتو بل يُعمل بو لبلحتياط.أف ال يعتقد عند  (ٖ

 "خرب الواحد مقّدـ على القياس". ( :165أصل )
 أي ال قياس مع النّص وإف كاف النّص من رواية راٍو واحٍد.

 (ٕ)دل يُقبل". األصوؿ معٌت أو األصوؿ "مىت خالف وقالت اٟتنفية: اٟتّق. ىو قوؿ الشافعي وىو
 

 العقائد كما تُقبل ُب الفروع خبلفًا ألىل الكبلـ ومن "أخبار اآلحاد تُقبل ُب ( :166أصل )
 تبعهم ...".

 -. «بلِّغوا عٍتِّ ولو آيةً »ُب الفروع والعقائد.  ألّف الصحابة كانوا مأمورين ابلتبليغ عن النيب 
 (ٖ)«.فليبلغ الشاىد الغائب»

 

 "يُقبل خرب الواحد فيما تعّم بو البلوى". ( :167أصل )
 إ٬تاِبم التواتر فيما تعّم بو البلوى. واٟتّق خبلفهم كما ىو مذىب اٞتمهور. خبلفًا للحنفية ُب

.والدليل حديث عائشة ُب وجوب الغسل من غَت إنزاؿ، وقبوؿ الصحابة قو٢تا

 "التعبد ٓترب الواحد لو دليبلف قاطعاف".( : 168أصل )
 إٚتاع الصحابة ُب وقائع ال تنحصر على قبولو.)األوؿ(:

 لقوؿ ا١تغَتة ودمحم بن مسلمة ُب مَتاث اٞتّدة. يب بكر كرجوع أ= 
 إذل قوؿ ا١تذكورين ُب دية اٞتنُت. ورجوع عمر = 
 إذل قوؿ الضحاؾ بن سفياف الكبليب ُب توريث ا١ترأة من دية زوجها. ورجوع عمر = 
 وُب رجوعو إذل قوؿ عبد الرٛتن بن عوؼ ُب أخذ اٞتزية من ٣توس ىجر.= 

                                                 
 (.ٓٗ)نزىة النظر:  (ٔ)

 (.ٕٖٛ/ٔ(. )روضة الناظر: ٜٖٕ(. )ا١تسوّدة: ٛٛٛ/ٖ)الُعّدة:  (2)
 (.ٙٓٗ-ٔٓٗ(. )الرسالة: ٕٛٗ)ا١تسوّدة:  (3)

 (.ٙٛ/ٖ(. )التمهيد: ٘ٛٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٖٕٛ )ا١تسوّدة: (4)
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أمرىا ابلسكٌت ُب دار زوجها ١تا  إذل قوؿ فريعة بنت مالك أف النيب  اف وُب رجوع عثم= 
 قتل حىت تنقضي عّدهَتا.

ورسلو وقضاتو وسعاتو إذل األطراؼ لتبليغ  أمراءه ما تواتر من إنفاذ رسوؿ هللا )الثاني(: 
 (ٔ) األحكاـ والقضاء وتبليغ الرسالة.

 

 .‹‹الضبط -العدالة  -التكليف  -اإلسػبلـ ››"."شروط قبوؿ رواية الراوي أربعة(: 169أصل )
 وتثبت العدالة أبمور:

 االختبار اب١تعاملة وا١تخالطة. (ٔ)
 التزكية ٦تن ثبتت عدالتو. (ٕ)

 السماع ا١تتواتر عنو. (ٖ)

 قضاء القاضي بشهادة شاىد. (ٗ)

 أف يرِوَي عنو من ال يروي إالّ عن عْدؿ. (٘)

(ٕ) أف يعمل عادل بروايتو. (ٙ)
 

 

 اٞترح والتعديل ُقّدـ اٞترح وإف كثر ا١تعّدلوف"."إذا تعارض ( : 171أصل )
 (ٖ)ىذا إذا كاف اٞترح مفّسراً وإاّل فإّف تعديل األكثرين أو رل منو.

 

 (ٗ)"جهالة الصحايب ال تضّر ألّّنم كلهم عدوؿ ومراسيلهم مقبولة".(: 171أصل )
 

 (٘)غَت اتمل"."و٬توز رواية اٟتديث اب١تعٌت للعادل ا١تفّرؽ بُت اتمل و  ( :172أصل )
 

 (ٙ)"إذا روى العدؿ عن العدؿ خرباً ٍب نسيُو ا١تروّي عنو دل يقدح ذلك فيو".(: 173أصل )
 

 (ٚ)"إذا أسند مرَّة وأرسل أخرى أو وقف مرّة ووصل مرّة قبل ا١تسند وا١تّتصل".( : 174أصل )
                                                 

 (.ٜ٘ٛ/ٖ(. )الُعّدة: ٖٕٚ(. )ا١تسوّدة: ٕٛٙ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٜٜٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٕٕٛ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٕٚ(. )ا١تسوّدة: ٜٕٙ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٕٜٕ)ا١تسوّدة:  (.ٖٓٓ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٜٛٙ/ٖ(. )الُعّدة: ٕٔٛ(. )ا١تسوّدة: ٖٛٔ/ٔ)روضة الناظر:  (5)
 (.ٜٜ٘/ٖ(. )الُعّدة: ٖٖٔ/ٔ)روضة الناظر:  (6)
 (.ٖ٘٘-ٜٗ٘/ٕ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (7)
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وروى مسلمًا عداًل قبلت  "إذا ٖتّمل صغَتًا وروى كبَتًا أو ٖتمَّل كافرًا أو فاسقاً ( : 175أصل )
 (ٔ)روايتو".

 

"ال يشًتط ُب الرواية الذكورية واٟترية والبصر بل تُقبل رواية النساء والعبيد ( : 176أصل )
 والضرير".

 (ٕ) : إذا كاف ٭تفظ من اّدث فبل أبس.قاؿ اإلماـ أٛتد ُب ٝتاع الضرير
 

 دؿ"."اُْخُتِلَف ُب كفر جاحد خرِب الواحد الع( : 177أصل )
 والراجح أنّو إذا أتيّد ابإلٚتاع يُفّسق جاحده، وإذا دل يتأيّد دل يُفّسق.

قاؿ ابن تيمية : "و٢تذا كاف الصواب أّف من رّد ا٠ترب الصحيح كما كانت ترّده الصحابة اعتقاداً 
ال  لغلط الناقل أو كذبو، العتقاد الراّد أف الدليل قد دّؿ على أّف الرسوؿ ال يقوؿ ىذا، فإّف ىذا

 (ٖ)ُيكّفر وال يفّسق". 
 

 (ٗ)"العنعنة ٖتمل على السماع إذا كاف ا١تعنعن ليس ٔتدّلس".( : 178أصل )
 

 ".جاز أف يقوؿ: قاؿ النيب  "إذا ِٝتع: قاؿ رسوؿ هللا (: 179أصل )
 (٘)قاؿ اإلماـ أحػمد : "أرجو أف ال يكوف بو أبٌس".

 (ٙ)واآلخر مرسل ُقّدـ ا١تسند". "إذا تعارض خرباف أحد٫تا مسند اثبت(: 181أصل )

 
 )ج( اإلمجاع:

 "."اإلٚتاع حّجة وشرطو كونو بعد النيب  ( :181أصل )
واإلٚتاع لغة: االتّفاؽ قيقاؿ أٚتع القـو على كذا. ويطلق كذلك على العـز ا١تصّمم كما ُب قولو 

﴿تعاذل:          :يونس[ ﴾ٚٔ..] 

                                                 
 (.ٕٛ٘)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٕٛ٘(. )ا١تسوّدة: ٕٜٕ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٚٗ)ا١تسوّدة:  (3)
 (.ٗٙ)نزىة النظر:  (4)
 (.ٕٕٛ)ا١تسوّدة:  (5)
 (.ٙٔٔ،  ٚٔ/ٖٔفتاوى: )ال (6)
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على أمٍر من أمور الدِّين. ودليلو قولو  اؽ علماء العصر من أّمة ٤تّمد واإلٚتاع شرعاً: ىو اتّف
﴿تعاذل:                                      

                ﴾ :النساء[ٔٔ٘.] 
 واٟتديث: "ال تزاؿ طائفة من أّميت على اٟتّق".= 
 ال ٕتتمع أميت على ضبللة.= 

 (ٔ) وأحاديث اٟتّض على لزـو اٞتماعة وعدـ الشذوذ عنها.
 

 (ٕ)"ال يشًتط التواتر ُب أىل اإلٚتاع".( : 182أصل )
 

د ُب اإلٚتاع وأنّو ال يعتّد "ال خبلؼ ُب اعتبار علماء العصر من أىل االجتها( : 183أصل )
 (ٖ)".فبقوؿ الصبياف واجملانُت. وكذلك ال يعتّد أبقواؿ العاّمة كما عليو األكثر و 

 

"وال يعتّد بقوؿ العادل علماً ال يؤثر ُب األحكاـ الشرعية كعلم الكبلـ واللغة والنحو  (:184أصل )
مّي. وكذلك األصورّل الذي ال يعرؼ واٟتساب ُب اإلٚتاع، ألنّو ابلنسبة إذل األحكاـ الشرعية عا

 (ٗ)تفاصيل الفروع والفقو واٟتافظ ألحكاـ الفروع من غَت معرفة األصوؿ على األصّح".
 

 "وال يُعترب ُب اإلٚتاع بقوؿ الكافر". ( :185أصل )
﴿أما الفاسق ابعتقاد أو قوؿ أو فعل فالراجح أنّو ال يُعتّد بقولو لقولو تعاذل:        

    .أي: عدواًل، وليس بعدٍؿ ﴾ (٘) 
: "إذا بلغ التابعّي رتبة االجتهاد ُب عصر الصحابة يُعتّد بو ُب اإلٚتاع عند ( 186أصل )

 (ٙ)اٞتمهور وىو الراجح".
 

 "قوؿ األكثرين ليس إٚتاعاً".( : 187أصل )
 (ٚ) ىذا قوؿ اٞتمهور وحّجتهم أّف العصمة للكّل ال للبعض.

                                                 
 (.ٜ٘ٓٔ-ٚ٘ٓٔ/ٗ(. )الُعّدة: ٖ٘ٔ(. )ا١تسوّدة: ٖٖٔ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٕٕ٘/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٕٖ-ٕٖٓ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٕٕ٘-ٕٕٗ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٚٗ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٕٕ٘/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٓ٘/ٔ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٖ٘/ٔ)روضة الناظر:  (5)
 (.ٖٖٕ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖ٘٘/ٔ)روضة الناظر:  (6)
 (.ٕٔٙ/ٖ(. )التمهيد: ٜٔٔٔ/ٗ(. )الُعّدة: ٖٛ٘/ٔ)روضة الناظر:  (7)
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 "إٚتاع أىل ا١تدينة ليس ْتّجة".( : 188أصل )
ىذا قوؿ اٞتمهور وحّجتهم واضحة ألّّنم بعض األمة وا١تعترب إٚتاع األّمة كلها. ورأى اإلماـ 

 مالك: أنّو حّجة بشرطُت:
 أف يكوف فيما ال ٣تاؿ للرأي فيو.)األوؿ(: 
الصحايّب فيما ال ٣تاؿ للرأي  أف يكوف من الصحابة أو التابعُت ال غَت ذلك، ألّف قوؿ)الثاني(: 

 فيو ُب حكم ا١ترفوع. 
 (ٔ) فأٟتق ِِبم اإلماـ مالك التابعُت من أىل ا١تدينة لتعّلمهم من الصحابة.

 

 "اتّفاؽ ا٠تلفاء األربعة حجٌة وليس إبٚتاع".( : 189أصل )
 ىذا قوؿ اٞتمهور وىو األظهر.

ال يدّؿ على أّف قو٢تم إٚتاٌع، ألّف الدليل  وقوؿ اإلماـ أٛتد: "ال ٮترج عن قو٢تم إذل قوؿ غَتىم"
 (ٕ) قد يكوف ُحّجة وليس إبٚتاع.

 "ال يشًتط انقراض العصر ُب اإلٚتاع".( : 191أصل )
ىذا قوؿ اٞتمهور أّف األمة إذا اتّفقت كلمتها ولو ُب ٟتظة واحدة انعقد اإلٚتاع. وظاىر كبلـ 

ـّ الولد كاف حكمها حكم اأَلّمة  أحػمد أّف انقراض العصر شرط ُب صحة اإلٚتاع. وقد ذكر أّف أ
 إبٚتاع ٍب اعتقهّن عمر وخالفو علّي بعد موتو.

 (ٖ) أربعُت ٍب جلد عمر ٙتانُت ٍب جلد علّي أربعُت. وحدُّ ا٠تمر كاف ُب زمن أيب بكر 
 "إٚتاع أىل كل عصر ُحجة".( : 191أصل )

 (ٗ) وأومأ إليو أٛتد.ىذا قوؿ اٞتمهور وخالف الظاىرية ُب إٚتاع غَت الصحابة 
 

 "إذا اختلف الصحابة ٍب اتّفقوا على أمٍر كاف إٚتاعاً".( : 192أصل )
وغَت الصحابة من أىل كل عصٍر كذلك  كاختبلفهم ٍب اتّفاقهم على إمامة أيب بكر الصديق 

 (٘) عند اٞتمهور.
                                                 

 (.ٖٕٚ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٖٙ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٜٖٕلكوكب ا١تنَت: (. )شرح اٖ٘ٙ/ٔ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٖٚ٘-ٖٙٗ/ٖ(. )التمهيد: ٘ٓٔٔ-ٜ٘ٓٔ/ٗ(. )الُعّدة: ٖٕٖ-ٕٖٓ)ا١تسوّدة:  (3)
 (.ٖٚٔ(. )ا١تسوّدة: ٜٓٓٔ/ٗ)الُعّدة:  (4)
 (.ٕٖٗ)ا١تسوّدة:  (5)
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اختلف ُب   "إذا اختلف الصحابة على قولُت وأٚتع التابعوف على أحد٫تا فقد( : 193أصل )
 كونو إٚتاعاً".

 قاؿ أبو ا٠تطاب وبعض اٟتنفية: يكوف إٚتاعاً ألنّو اتّفاؽ من ٚتيع أىل العصر. 
وقاؿ القاضي وبعض الشافعية:ال يكوف إٚتاعًا ألّف الذين ماتوا وىم ٥تالفوف ال يسقط قو٢تم 

 (ٔ) ٔتوهتم.
 

 لث إذا كاف خارقاً لئلٚتاع".الصحابة ُب قولُت ال ٬توز إحداث قوؿ اث "إذا اختلف (:194أصل )
مثاؿ ذلك: أّف الصحابة اختلفوا ُب مَتاث اٞتّد مع األّخ. فقاؿ بعضهم اٞتّد أٌب ٭تجب األخ. 
وقاؿ بعضهم يراثف معاً. فقد أٚتعوا على أّف للجّد نصيباً، فالقوؿ ْتجب األخ كاف خارقاً 

 لئلٚتاع إبحداث قوٍؿ اثلث.
 خارؽ لئلٚتاع ومثالو.ولكن قد يكوف القوؿ الثالث غَت 

اختبلؼ العلماء ُب فسخ النكاح ابلعيوب ا١تعروفة فمن قائل يفسخ بكّلها، ومن قائل ال يفسخ 
بشيء منها، فلو أُحِدَث قوٌؿ اثلث ابلفسخ ببعضها دوف البعض دل يكن خارقًا ١توافقتو لكل 

 (ٕ) مذىب ُب البعض.
 

 تو"."اإلٚتاع السكوٌب إٚتاٌع ُب بعض حاال( : 195أصل )
ا١تراد ابإلٚتاع السكوٌب ىو أف يقوؿ بعض الصحابة قواًل ُب تكليف فانتشر ُب بقية الصحابة 

 فسكتوا. ولو حاالٌت ثبلث: 
أف يُعلم من قرينة حاؿ الساكتُت أّّنم راضوف بذلك فيكوف اإلٚتاع السكوٌب إٚتاعاً ُب )األولى(: 
 ىذه اٟتالة.
 ّّنم ساخطوف فليس إبٚتاع ُب ىذه اٟتالة.أف يُعلم من قرينة حا٢تم أ)الثانية(: 
 أالّ يُعلم منهم رضًى وال سخٌط ففيو ثبلث أقواؿ:)الثالثة(: 

 )األوؿ(: مذىب اٞتمهور أنّو إٚتاع ظٍّت. 
 )الثاّن(: أنّو حجٌة ال إٚتاع. 
 (ٖ) )الثالث(:ليس ْتّجة وال إٚتاع. 

                                                 
 (.ٕٖ٘(. )ا١تسوّدة: ٖٙٚ/ٔ(. )روضة الناظر: ٘ٓٔٔ/ٗالُعّدة: ) (1)

 (.ٕٖٙ(. )ا١تسوّدة: ٖٚٚ/ٔ(. )روضة الناظر: ٖٔٔٔ/ٗ)الُعّدة:  (2)
 (.ٖٔٛ/ٔ(. )روضة الناظر: ٘ٚٔٔ-ٓٚٔٔ/ٗ)الُعّدة:  (3)
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 ف عن اجتهاد وقياس". "اختلفوا ُب مستند اإلٚتاع ىل يصّح أف يكو (  : 196أصل )
والراجح أنو جائٌز وواقٌع كاإلٚتاع على ٖترمي شحم ا٠تْنزير قياسًا على ٟتمو، وٖترمي القضاء ُب 

 (ٔ) حالة اٞتوع والعطش قياساً على الغضب.

 (ٕ)"إذا انعقد اإلٚتاع عن اجتهاد دل ُٕتز ٥تالفتو".( : 197أصل )
 

 (ٖ)وف"."اإلٚتاع ينقسم إذل مقطوع ومظن( : 198أصل )
 "األخذ أبقّل ما قيل ليس ٘تسكاً ابإلٚتاع ".( : 199أصل )

مثالو: االختبلؼ ُب دية الكتايّب: قيل: كدية ا١تسلم.  وقيل: نصفها.  وقيل: ثلثها.  فالتمسك 
 (ٗ) ابلثلث ليس إبٚتاع والدليل جواز ٥تالفتو.

 

 "ال ٬توز أف ٕتتمع األمة على خطأ".( : 211أصل )
 (٘) إبراىيم النظاـ" وطائفة من ا١ترجئة والرافضة.وخالف ُب ذلك "

 

"٥تالفة الواحد ال ٯتنع انعقاد اإلٚتاع. وقيل: ٯتنع. وقيل: إف سّوغْت اٞتماعُة ( : 211أصل )
 (ٙ)للواحِد ُب ذلك اُعُتدَّ بو، وإف أنكرْت اٞتماعُة على الواحِد دل يُعتّد ٓتبلفِو".

 

 (ٚ)قولُت يُنظر إذل أقرب القولُت إذل الكتاب والسّنة"."إذا اختلف الصحابة على ( : 212أصل )
 

 (ٛ)."إٚتاع أىل البيت ال يكوف حجة على غَتىم خبلفاً للشيعة" ( :213أصل )
 (ٜ)فيو قوٌؿ ففعلهم حّجة وإٚتاع". ودل يصدر منهم أىل اإلٚتاع على قوٍؿ، "إذا اتّفق (:214أصل )

 

ـ على قوؿ غَتىم من الصحابة، ىذا قوؿ بعض "قوؿ ا٠تلفاء األربعة ال يقدّ  ( :215أصل )
 (ٓٔ) العلماء". وقيل يقّدـ. واٟتّق تقدمي األقرب إذل األدّلة.

                                                 
 (.ٖٖٓ(. )ا١تسوّدة: ٖ٘ٛ/ٔ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٖٜٕ/ٖ(. )التمهيد: ٕٖٛ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٖٙٛ/ٔ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٜٓٗ(. )ا١تسوّدة: ٕٚ٘/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٛٛ/ٔ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٖٜٕ/ٖتمهيد: )ال (5)
 (.ٚٔٔٔ/ٗ(. )الُعّدة: ٜٕٖ)ا١تسوّدة:  (6)
 (.ٕٛٓٔ/ٗ)الُعّدة:  (7)
 (.ٕٚٚ/ٖ(. )التمهيد: ٖٖٖ)ا١تسوّدة:  (8)
 (.ٖٖٗ)ا١تسوّدة:  (9)
 (.ٖٓٗ)ا١تسوّدة:  (11)
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 "إذا عقد بعض ا٠تلفاء األربعة دل ٬تز ١تن بعده من ا٠تلفاء فسخو وال نقضو" (:216أصل )
 مثل ما عقد عمر من صلح بٍت تغلب ومن خراج السواد واٞتزية. 

كذلك إذا دل تتغَّت األحواؿ وا١تصاحل عما كانت عند العقد .. فإف تغَّتت كاف والتحقيق أّف ذلك  
 (ٔ) ٠تليفة العصر نقض ذلك، ألّف ا١تصاحل ٗتتلف ابختبلؼ األزمنة.

 "اإلٚتاع ال يكوف انسخاً وال منسوخاً".( : 217أصل )
وال سّنًة .. وكذلك ال ، ولذا ال ينسخ قرآاًن ال يكوف انسخًا ألنّو ال يقع إاّل بعد وفاة النيب 

 ينسخ إٚتاعاً ألنّو لو صّح ذلك لذىبت حجّية اإلٚتاع بكوف اإلٚتاع األوؿ ابطبلً.
  .وال يكوف منسوخاً لعدـ ٕتّدد شرٌع بعد النيب 

أما قوؿ بعض العلماء ُب بعض ا١تسائل: ىذا منسوخ إبٚتاع العلماء على كذا وكذا فمرادىم ىو 
 (ٕ)اإلٚتاع.النص الذي استند إليو ذلك 

 

 "من خالف حكماً ٣تمعاً عليو إٚتاعاً قطعياً يكّفر بعد البياف وإقامة اٟتّجة".:(218أصل )
وىذا قوؿ من قاؿ: "إّف اإلٚتاع حجة قطعية" وىو الصواب. وخالف ذلك من قاؿ: "إنّو ليس 

 (ٖ)حّجة قطعية".
 

دليل قطعيّّ، وخرب الواحد دليل "ال ٬توز إثبات اإلٚتاع ٓترب الواحد ألّف اإلٚتاع ( : 219أصل )
 (ٗ)ظٍتّّ فبل يُثبت قطعياِّ".

 

"إذا نقل عادل اإلٚتاع ونقل آخر الّنزاع فاألوؿ انٍؼ للخبلؼ، والثاّن مثبت لو، ( : 211أصل )
 (٘)وا١تثبت مقّدـ على الناُب".

 

                                                 
 (.ٖٔٗ(. )ا١تسوّدة: ٖٕٛ/ٖ)التمهيد:  (1)
 (.ٖٛٛ/ٕ(. )التمهيد: ٕٕٗ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٕٕٙ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٗٗ)ا١تسوّدة:  (3)
 (.ٕٕٗ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٗٗ)ا١تسوّدة:  (4)
 (.ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٜٔ)الفتاوى :  (5)
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 ( أصول غري مستقّلة5)
 )أ( قول الصخابّي :

 ف ٦تا ال ٣تاؿ للرأي فيو".: "قوؿ الصحايّب حّجة إف كا(211أصل )
ألنّو ُب ىذه اٟتالة ُب حكم ا١ترفوع كما تقّرر ُب علم اٟتديث فيقّدـ على القياس وٮتّص بو النّص 

 وذلك إف دل يُعرؼ الصحايب ابألخذ من اإلسرائيليات.
وإف كاف ٦تا للرأي فيو ٣تاٌؿ فإف انتشر ُب الصحابة ودل يظهر لو ٥تالف فهو اإلٚتاع السكوٌب، 

ىو حّجة ظنية عند األكثر، وإف ُعلم لو ٥تالف من الصحابة فبل ٬توز العمل بقوؿ أحدىم إالّ و 
 بًتجيٍح ابلنظر ُب األدلّة.

 وإف دل ينتشر فقيل: حّجة على التابعّي ومن بعده ٟتضوره التْنزيل ومشاىدتو لقرائن األحواؿ.
 (ٔ)وأف يصيب. ٮتطئ ُب حّقو أف وز٣تتهد ٬ت ألّف كليهما اجملتهد التابعيّ  ليس ْتّجة على وقيل:

 

: "قوؿ الصحايّب الذي ليس لو حكم الرفع ليس ْتّجة على ٣تتهد آخر من (212أصل )
 الصحابة إٚتاعاً".

فليس للمجتهد العارؼ ابلدليل أف يًتؾ ما ظهر لو من األدلّة إذل قوؿ غَته، وال يعارض ذلك 
 ]الًتمذي وأبو داود[. ‹‹عليكم بسّنيت وسّنة ا٠تلفاء الراشدين››: قولو 

 ]الًتمذي وغَته[. ‹‹اقتدوا ابلذين من بعدي أيب بكر وعمر››وقولو: 
 وقد كاف ا٠تلفاء يشاوروف الصحابة ويرجعوف عن رأيهم لرأي غَتىم.

عن الثقاة أخذان بو، فإذا جاء عن الصحابة دل  اٟتديث عن النيب  "إذا جاء :قاؿ أبو حنيفة
 اء عن التابعُت زاٛتناىم".٩ترج عن أقاويلهم، فإذا ج

"ومن أدركنا ٦تن يُرضى أو ُحِكي لنا عنو ببلدان صاروا فيما دل يعلموا لرسوؿ هللا وقاؿ الشافعّي: 
  فيو سّنة إذل قو٢تم إف أٚتعوا وقوؿ بعضهم إف تفرّقوا ِبذا نقوُؿ ودل ٩ترج من أقاويلهم، وإف قاؿ

م فوقنا ُب كل علٍم واجتهاد وورع وعدؿ وأمٍر اسُتدرؾ واحٌد منهم ودل ٮتالفو غَته أخذان بقولو، فإّنّ 
 بو علم أو استُنبط بو قياس وآراؤىم لنا أٛتد وأوذل من اتّباعنا ألنفسنا".

                                                 
 (.ٕٗٗ/ٗ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖٖٙ)ا١تسوّدة:  (ٔ)
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إف وجدُت ُب ذلك  "ما أجبُت ُب مسألٍة إاّل ْتديث عن رسوؿ هللا وقاؿ أحػمد بن حنبل: 
دل أعِدْؿ إذل غَته.  ُت عن رسوؿ هللا السبيل إليو أو عن الصحابة أو عن التابعُت، فإذا وجد

فعن ا٠تلفاء األربعة الراشدين ا١تهديُت، فإذا دل أجد عن ا٠تلفاء فعن  فإذا دل أجد عن رسوؿ هللا 
، فإذا دل أجد فعن التابعُت األكابر فاألكابر من أصحاب رسوؿ هللا  أصحاب رسوؿ هللا 

حديٌث بعمٍل لو ثواٌب إاّل عملُت بو رجاء ذلك  وعن اتبعي التابعُت. وما بلغٍت عن رسوؿ هللا 
 (ٔ)الثواب ولو مرّة واحدة".

 

 )ب( االستصخاب

 : "استصحاب العدـ األصلي حجة حىت يرد دليٌل".(213أصل )
 وذلك أّف األصل براءة الذمة من التكليف قبل ا٠تطاب.

 ﴿ قاؿ تعاذل:                       ﴾  :التوبة[

ٔٔ٘.] 
﴿وقاؿ تعاذل:                           ﴾  :النساء[ٕٕ.] 
﴿وقاؿ تعاذل:                      ﴾ :النساء[ٕٖ] 
﴿وقاؿ تعاذل:                         ﴾ :البقرة[ٕٚ٘.] (ٕ) 

 

 : "٬تب استصحاب الدليل الشرعي".(214أصل )
كاستصحاب النّص حىت يرِد الناسخ، والعمـو حىت يرِد ا١تخّصص، ودواـ ا١تلك  حىت يثبت 

 (ٖ) قدـ.انتقالو. ودليل ذلك مفهـو ٦تا ت

 

 : "اليقُت ال يزوؿ ابلشّك".(215أصل )
مثالو: ١تا كاف األصل ُب الذابئح التحرمي وشّك ىل وجد الشرط ا١تبيح أـ ال بقي الصيد على 

 : "فبل أتكلو، فإّنك ال تدري ا١تاء قتلو أـ سهمك". ]مّتفق عليو[.أصلو لقولو 

                                                 
 (.ٖٖٙ(. )ا١تسوّدة: ٕٕٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٛٛٗ(. )ا١تسوّدة: ٖٚ/ٔ(. )الُعّدة: ٙٙٔ/ٜٕ،  ٘ٔ/ٖٕ،  ٖٗ/ٔٔ)الفتاوى:  (2)
 (.ٖٙٔ/ٔ(. )أعبلـ ا١توّقعُت: ٘ٓٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
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 فق عليو[.: "فبل أتكل، فإّنك ال تدري أيهما قتلو". ]متّ وقولو 
و١تا كاف األصل بقاء ا١تتطّهر على طهارتو دل أيمره ابلوضوء مع الشّك كما ُب اٟتديث: "ال 

 (ٔ) ينصرؼ حىت يسمع صواتً أو ٬تد ر٭تاً". ]مّتفق عليو[.
 

 : "العبادات مبناىا على األمر، وا١تعامبلت مبناىا على النهي".(216أصل )
: "من أحدث داثها بغَت أمر إ٬تاب أو استحباب لقولو أي أّف العبادات توقيفية، وال ٬توز إح

 ُب أمران ىذا ما ليس منو فهو رّد". أي مردود. واٟتديث مّتفق على صّحتو.
 وقاؿ ُب ا١تعامبلت والعادات: "أنتم أعلم أبمر دنياكم". 

 (ٕ)وقاؿ: "وما ّنيتكم عنو فاجتنبوا".
 

 : "ا١تشكوؾ فيو على ثبلثة أضرب".(217أصل )
ما أصلو اٟتظر كالذبيحة ُب بلٍد أىلها مشركوف أو خليط من ا١تسلمُت وا١تشركُت، فيبقى ؿ( )األو 

 على التحرمي.
 ما أصلو اإلابحة، كا١تاء ُيشّك ُب طهارتو فيبقى على إابحة شربو والتطّهر منو.)الثاني( 

ن الصدقة ما ال يعرؼ أصلو فالورع تركو كما ُب اٟتديث: "لوال أّّن أخشى أّّنا م)الثالث( 
 (ٖ)ألكلتها".

 

 (ٗ): "األصل ُب األعياف الطهارة".(218أصل )

 

 : "األصل ُب األبضاع والذابئح التحرمي".(219أصل )
﴿ألّف هللا تعاذل أحّل ذلك بشروط فقاؿ:           ﴾ :النساء[ٕ٘.]  

 وُب اٟتديث: "ال نكاح إالّ بورّل وشاىدي عدٍؿ". 
﴿عاذل: وقاؿ ت                             ﴾  :األنعاـ[ٕٔٔ.](٘) 

                                                 
 (.ٖٙٔ/ٔ(. )أعبلـ ا١توّقعُت: ٘ٓٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٜٛ٘-٘ٛ٘/ٕ(. )ا١توافقات: ٜٙٔ/ٗ)الفتاوى:  (2)
 (.ٜٕٚ/ٗ)ا١تغٍت:  (3)
 (.ٕٗ٘/ٕٔ)الفتاوى:  (4)

 (.ٜٓٔ/ٕٖ)الفتاوى:  (5)
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 اختلف ُب  استصحاب حاؿ اإلٚتاع ُب ٤تّل الّنزاع.(221أصل )
على  ومثالو: القوؿ أبّف ا١تتيّمم إذا رأى ا١تاء ُب أثناء الصبلة يستمّر ُب صبلتو ألّف اإلٚتاع منعقدٌ 

 صبلة ا١تتيّمم ودوامو فيها، فنحن نستصحب ذلك إذل ورود الدليل الصارؼ عنو. صحة
وقد ذىب اإلماـ ابن القيم وغَته إذل أف استصحاب حاؿ اإلٚتاع ُب ٤تّل الّنزاع حّجة. وذىب 

 (ٔ) األكثروف إذل أنّو ليس ْتّجة
 

 : "االستصحاب حّجة عند عدـ الدليل"(221أصل )
 (ٕ) ين من أصحاب مالك والشافعّي وأحػمد والظاىرية.ىو مذىب األكثر 

 

 : "الناُب للحكم يلزمو الدليل".(222أصل )
اخُتلف فيمن نفى حكمًا كأف يقوؿ ليس األمر الفبلّن بكذا، ىل يكفيو ٣تّرد النفي. بناًء على 

 أنّو األصل حىت يرد دليل الوجوب، أو يكّلف ابلدليل على ما اّدعاه من النفي.
﴿ح أّف الناُب للحكم يلزمو الدليل على ما اّدعاه لقولو تعاذل: والصحي            

                               ﴾
 (ٖ) علم ابلدليل وليس علماً بعدـ الدليل.وألّف االستصحاب ىو عدـ ال [.ٔٔٔ]البقرة: 

 

 )ج( شرع من قبلنا 

 : "كوف شرع من قبلنا شرعاً لنا ٭تتاج إذل تفصيل".(223أصل )
ـٌ ثبلثة:  أّف ما يقاؿ أنّو شرُع من قبلنا لو أقسا

ما ثبت بشرعنا أنّو كاف شرعًا ١تن قبلنا ٍب ثبت بشرعنا أنّو شرٌع لنا، كالقصاص فإنّو )األوؿ(: 
 كوف شرعاً لنا إٚتاعاً.ي

﴿قاؿ تعاذل:                    ﴾... :ا١تائدة[ٗ٘.] 
﴿وقاؿ:                 :البقرة[ ﴾...ٔٚٛ.] 

                                                 
 (.ٕٖٓ/ٔ(. )أعبلـ ا١توّقعُت: ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٗ(. )التمهيد: ٕ٘ٙٔ/ٗ)الُعّدة:  (1)
 (.ٕٖٗ/ٔٔ(. )الفتاوى: ٖٓٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٕٓٚٔ/ٗ)الُعّدة:  (3)
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رعنا أنّو كاف شرعًا ٢تم ما دل يثبت بشرعنا أصبًل كا١تأخوذ من اإلسرائيليات أو ثبت بش)الثاني(: 
﴿وُصرَِح ُب شرعنا بنسخو كاإلصر واألغبلؿ اليت كانت عليهم كما جاء ُب القرآف:      

                 ﴾ :األعراؼ[ٔ٘ٚ.]  
 فهااتف اٟتالتاف ال يكوف شرع من قبلنا شرعاً لنا إٚتاعاً.

ا ثبت بشرعنا أنّو كاف شرعًا ١تن قبلنا ودل ُيصرَح بنسخو ُب شرعنا، فهذا الذي فيو م)الثالث(: 
اختبلؼ، واٞتمهور على أنّو شرٌع لنا، ومشهور مذىب الشافعّي على أنّو ليس شرعًا لنا واستدّؿ 

 ﴿بقولو تعاذل:                 ﴾ :هللا "ا٢تُدى" ُب قولو  وٛتل رٛتو [.ٛٗ]ا١تائدة
﴿تعاذل:        ﴾ :و "الدِّين" ُب قولو تعاذل:  [.ٜٓ]األنعاـ﴿         ﴾

 على خصوص التوحيد دوف فروعو. [.ٖٔ]الشورى: 
ع أّف هللا صرح وحّجة اٞتمهور أنّو ما ذُكر ذلك إاّل لنعمل بو سواًء أكاف شرعًا ١تن قبلنا أـ ال، م

﴿أبّف اٟتكمة ُب قّص أخبارىم إ٪ّتا ىي االعتبار أبحوا٢تم: قاؿ تعاذل:            

                                     

              :يوسف[ ﴾ٔٔٔ.] 
﴿واستدلُّوا بقولو تعاذل:        ﴾ :األنعاـ[ٜٓ.] 

 ودّلت النصوص على مشوؿ ا٢تدى والدِّين لؤلمور العلمية والعملية.
تقرأ وُب صحيح البخاري عن ٣تاىد أنّو سأؿ ابن عباس من أين ُأِخَذْت السجدة ُب )ص(؟ أو ما 

﴿          حىت بلغ ﴾﴿                   ﴾ :األنعاـ[ٜٓ.] 
 (ٔ) .فسجدىا داود فسجدىا رسوؿ هللا 

 

 متعّبداً بشريعة من قبلو". : "اختلفوا ُب كوف النيب (224أصل )
 ة، كما ال تتعّلق ٔتعرفة  االختبلؼ واألقواؿ ا١تتعارضة.أما قبل البعثة فبل تتعّلق بذلك فائد

. وقاؿ: فلو : وأقرب ىذه األقواؿ قوؿ من قاؿ: إنّو كاف متعّبداً بشريعة إبراىيم قاؿ الشوكاني
قدران أنّو كاف على شريعة قبل البعثة دل يكن إاّل عليها. أما البعثة فالراجح أنّو كاف متعّبدًا بشرع 

 ل إذا ثبت ذلك عنده.من قبلو من الرس
                                                 

 (.ٜٕٛ(. )مذكرة أصوؿ الفقو: ٕ٘ٗ-ٔٔٗ/ٕ(. )التمهيد: ٖٜٔ(. )ا١تسوّدة:ٖ٘ٚ/ٖ)الُعّدة:  (1)
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كاف يسدُؿ شعره، وكاف رسوؿ هللا ٭تّب موافقة   وصّح من حديث ابن عباس: "أّف رسوؿ هللا 
 (ٔ)رأسو". أىل الكتاب فيما دل يؤمر فيو شيٌء، ٍب فّرؽ رسوؿ هللا 

 

 )د( االستخسان:

أو  : "االستحساف ىو العدوؿ ْتكم ا١تسألة عن نظائرىا لدليل خاص من كتاب(225أصل )
 (ٕ)سنة".

 

: "االستحساف ا١تنكر ىو القوؿ ٔتا يقع ُب الوىم من استحساف الشيء أو (226أصل )
 استقباحو من غَت حّجة". وىذا ىو االستحساف الذي أنكره العلماء. 

 وقاؿ فيو اإلماـ الشافعّي: "من استحسن فقد شرع".
تحساف ُب الدِّين ٞتاز ذلك وقاؿ أيضًا ُب "الرسالة": "االستحساف تلذذ ولو جاز ألحد االس

ألىل العقوؿ من غَت أىل العلم، وٞتاز أف يشرّع ُب الدِّين ُب كل ابب، وأف ٮُترج كل أحٍد لنفسو 
 (ٖ)شرعاً".

 

 ( املصلخة املرسلة :ه)

 "ا١تصلحة ىي ما ٬تلب النفع، وا١تفسدة ما ٬تلب ا١تضرّة".: (227أصل )
 والتحسينية. وا١تصاحل درجات فمنها: الضرورية واٟتاجية 

 وا١تفاسد درجات فمنها: ما يفسد الضرورايت أو اٟتاجيات أو التحسينيات.
 (ٗ) و٬توز القوؿ أبّف ا١تصلحة ىي جلب ا١تنفعة أو دفع ا١تضرّة.

 

: "تُقسم ا١تصاحل من حيث اعتبار الشارع ٢تا إذل ثبلثة أقساـ: معتربة وملغاة (228أصل )
 (٘)ومرسلة".

 

 ىي اليت اعتربىا الشارع أبف شرع ٢تا األحكاـ ا١توصلة إليها". :المعتبرةالمصالح : "(229أصل )
                                                 

 (.٘ٙٚ/ّٖدة: (. )العُ ٜٚٚ)إرشاد الفحوؿ:  (1)
 (.ٖٔٗ/ٗ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٔ٘ٗ(. )ا١تسوّدة: ٜٚ-ٜٓ/ٗ)التمهيد:  (2)
 (.ٔ٘ٗ(. )ا١تسوّدة: ٜٚ-ٜٓ/ٗ(. )التمهيد: ٛٓ٘-ٖٓ٘)الرسالة:  (3)
 (.ٜٕٗ-ٖٜٕ/ٕوما بعدىا(. )روضة الناظر:  ٕٖٗ/ٕ)ا١توافقات:  (4)
 (.ٖٔ٘/ٕ)ا١توافقات:  (5)
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: حفظ الدِّين والنفس والعقل والنسب والعرض وا١تاؿ. وعلى أساس ذلك جاء دليل مثاؿ ذلك
القياس، فكل واقعة دل ينّص الشارع على حكمها وىي تساوي واقعة أخرى ورد نّص على حكمها 

 (ٔ) أتخذ نفس اٟتكم ا١تنصوص عليو. ُب عّلة ىذا اٟتكم فإّّنا
 

: ىي اليت ليس ٢تا شاىد اعتبار من الشرع، بل شهد الشرع  المصالح الملغاة: "(231أصل )
 برّدىا وجعلها ملغاًة".

 : مثاؿ ذلكوىذا النوع من ا١تصاحل مردود وال سبيل إذل قبولو. 
 التسوية بُت الذكور واإلانث ُب اإلرث.= 
 أبحكاـ القرآف لكسب رضى الدوؿ الكافرة الغنية. االبتعاد عن العمل= 
 ترؾ الرباءة من أىل الشرؾ ١تصلحة الدعوة.= 
 االنتساب إذل ا١تذاىب الكفرية البتغاء العزّة من الكّفار.= 
 ترؾ الدعوة واٞتهاد ألجل القياـ ٔتصاحل األىل والقرابة. =

أو جها لتحقيق ما ُيسمَّى بػ"حريّة ا١ترأة توذّل ا١ترأة للمناصب الدولية واختبلطها ابألجانب وتربّ = 
 (ٕ)". توفَت اإلنتاج

 

: ىي ا١تصاحل اليت دل أيت من الشرع ما يدّؿ على اعتبارىا أو  المصالح المرسلة: "(231أصل )
 على إلغائها ُب علم اجملتهد".

عتبار الشارع أو وُٝتيت "مصاحل" ألّّنا ٕتلب نفعاً أو تدفع ضرراً. وىي "ُمرسلة" ألّّنا مطلقة عن ا
 إلغائو. 

فهي من الوقائع ا١تسكوت عنها وليست ٢تا نظٌَت منصوص على حكمو ٯتكن أف نقيس عليو، 
 وفيها وصٌف مناسٌب لتشريع حكم معُّت من شأنو أف ٭تّقق منفعة أو يدفع مفسدة.

٠ترّاج، : ٚتع القرآف، تولية عمر للخبلفة، قتل اٞتماعة ابلواحد، اّٗتاذ السجوف، وضع امثالها
تدوين الدواوين، منع الصحابة من مغادرة "ا١تدينة"، تولية ا١تفضوؿ مع وجود الفاضل، منع عمر 

 (ٖ) التزّوج ابلكتابيات، إمضاؤه للطبلؽ الثبلث بلفظ واحد.

 
                                                 

 (.ٕٖ٘/ٕ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٖٔ٘/ٕا١توافقات: ) (2)
 (.ٕٖٗ/ٔٔ)الفتاوى:  (3)
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 : "للمصلحة ا١ترسلة ضوابٌط ٖتكمها". وىي:( 232أصل )
 اندراجها ُب مقاصد الشرع. (ٔ)
 عدـ معارضتها للكتاب والسّنة. (ٕ)

 دـ معارضتها للقياس الصحيح.ع (ٖ)

(ٔ)عدـ تفويتها ١تصلحٍة أىّم منها أو مساوية ٢تا. (ٗ)
 

 

: "٣تاؿ العمل اب١تصلحة ا١ترسلة ىو ُب نطاؽ ا١تعامبلت دوف العقائد والعبادات".   (233أصل )
 ألّف الزايدة ُب العقائد والعبادات ابتداٌع ُب الدِّين وال يقرّه الشرع.

 

لعقل مصلحًة وإف كاف الشرع دل يرِد بو فأحد األمرين الزـٌ لو: إّما أّف : "ما اعتقد ا(234أصل )
 الشرع دّؿ عليو من حيث دل يعلم الناظر أو أنّو ليس ٔتصلحة وإف اعتقده مصلحة".

وقد دّؿ القرآف على أّف الناس يتو٫ّتوف أف الشيء ينفع ألجل ما فيو من منفعة مرجوحة اب١تضرّة  
﴿وا١تيسر: كما قاؿ تعاذل ُب ا٠تمر                          

     :[.  وىذا يفيدان :ٜٕٔ﴾ ]البقرة 
ُب معرفة أّف ما يقولو الفقيو أنّو "مصلحة مرسلة" ٬تب أف ال يعارض الكتاب والسّنة )أواًل( 

 ت مصلحة أىّم منو.واإلٚتاع والقياس الصحيح، وأف ال يفوّ 
ُب أف ال نقبل كل ما ٭تدثو الُعّباد ويرونو "مصلحًة" ُب الدِّين ما دل يشهد لصحتو دليٌل من )ثانياً( 

 (ٕ) الشريعة.
 

ـٌ على جلب ا١تنافع".( 235أصل )  : "درء ا١تفاسد مقدَّ
 وإٍب. وليس للمسلم أف يُقّدـ ُب جلب منفعٍة إذا كانت ال تناؿ إالّ ابلوقوع ُب مفسدة 

 ﴿قاؿ تعاذل:                                     

         :البقرة[ ﴾ٕٜٔ.] (ٖ) 

                                                 
(1)

 (.٘ٗٗ(. )شرح تنقيح الفصوؿ: ٜٔٚىامش إرشاد الفحوؿ:  
 (.ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٔٔ)الفتاوى:  (2)
 (.ٚٗٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
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 )و( حتليه العرف:

 ىم الشرع عليو".: "ا١تراد ابلُعرؼ ما عرفو العقبلء أبنّو حسٌن وأقرّ (236أصل )
﴿كقولو تعاذل:  وكثر لفظ "ا١تعروؼ" ُب الكتاب والسّنة       ﴾  :النساء[ٜٔ.] 

 واٟتديث: "خذي ما يكفيِك وولدؾ اب١تعروؼ".
وىذا يُفيد الفقيو ُب ٖتديد بعض األمور كالنفقة ومهر ا١تثل وغَت ذلك، ولذلك قالوا: "العادة 

 ٤ُتّكمة".
 (ٔ) ]أٛتد والبيهقي والطرباّن[. اٟتديث: "ما رآه ا١تسلموف حسناً فهو عند هللا حسٌن". وُب

 

 )ز( االستكراء

 : "االستقراء قسماف: اتـٌ وانقٌص".(237أصل )
االستقراء ىو تتبع اٟتكم ُب جزئياتو وىو عكس القياس. واالستقراء التاـ ىو: إثبات حكٍم ُب 

 ف بتصفح ٚتيع اٞتزئيات وىو قطعّي عند األكثر.ُجزئّي لثبوتو ُب الكلّي ويكو 
واالستقراء الناقص ىو: إٟتاؽ الفرد ابألعّم األغلب من غَت أف تتبُّت العّلة ا١تؤثرة ُب اٟتكم وىو 

 (ٕ) ظٍّتّّ.
 

                                                 
 (.ٜٜ(. )األشباه والنظائر: ٗٗٛ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (ٜٔٗ-ٚٔٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
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 ( أقساو الكالو6)
 : "الكبلـ ينقسم إذل ثبلثة أقساـ: نّص وظاىٌر و٣تمٌل".(238أصل )

﴿احداً كقولو تعاذل: فالنّص ما ٭تتمل معًٌت و          ﴾ :البقرة[ٜٔٙ.]  
وإف احتمل الكبلـ معنيُت فأكثر فبل بد أف يكوف ُب إحدا٫تا أظهر من اآلخر أو ال. فإف كاف 
أظهر ُب إحدا٫تا فهو الظاىر ومقابلو اتمل ا١ترجوح. فلفظ األسد ظاىر ُب اٟتيواف ا١تفًتس 

 جاع.و٤تتمل ُب الرجل الش
 وإف كاف ال رجحاف لو ُب إحدى ا١تعنيُت أو ا١تعاّن فهو اجململ كالعُت والقرء و٨توىا. 

 (ٔ) وقد يطلق النص على الظاىر وعلى الوحي وعلى كل ما دّؿ.
 

: "الكبلـ ُب الكتاب والسّنة وكبلـ العرب ىو ا١تفيد الذي تسميو النحاة ٚتلة (239أصل )
 (ٕ)اتمة".

 

 (ٖ)يتناوؿ اللفظ وا١تعٌت". : "الكبلـ(241أصل )
 والنطق ابللفظ من غَت إرادة ا١تعٌت ال يكوف كبلماً 

 

: "أقساـ حقائق األلفاظ أربعة: وضعية وُعرفية وشرعية والرابع ٥تتلف ُب وجوده وىو (241أصل )
 اجملاز ا١تطلق".

 وا١تراد ابلوضعي: ىو اٟتقيقة اللغوية كاستعماؿ لفظ "الرجل" ُب اإلنساف الذكر. 
ىو أف ٮتصص عرؼ االستعماؿ ُب أىل اللغة  االسم ببعض مسّمياتو الوضعية   والعرفّي:

 كتخصيص اسم "الدابة" بدواب األربع، مع أّف الوضع لكل ما يدبُّ على األرض.
 ىو ا١تعٌت ا١تراد ُب الشرع، أي ُب الكتاب والسّنة.والشرعّي: 

قة بينهما مع قرينة  صارفة عن ا١تعٌت ىو استعماؿ الكلمة ُب غَت ما وضعت لو لعبل والمجاز:
  اٟتقيقي. وأنكر شيخ اإلسبلـ وجوده.

                                                 
 (.ٜٖٔ/ٚ - ٕٛٛ/ٜٔ(. )الفتاوى: ٕٙ/ٕالناظر: )روضة  (1)
 (.ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٓٔ. /  ٕٓٔ-ٓٓٔ/ٚ. /  ٗٓٔ،  ٔٙٗ/ٕٔ)الفتاوى:  (2)
 (.ٖٕٓ/ٙ)الفتاوى:  (3)
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وإف تعّذر اٟتمل على الشرعّي فالعرُّب ألنّو ا١تتبادر إذل الفهم، وإف تعّذر فاللغوّي كما ُب اٟتديث: 
". ]مسلم وأيب داود[.  "فإف كاف مفطراً فليأكل وإف كاف صائماً فليصلِّ

 (ٔ) معٌت فليدُع، كما ُب رواية أيب داود. ٛتلو صاحب )ا١تغٍت( على
 

"خطاب الشرع إذا ورد بلفظ لو حقيقة ُب اللغة وحقيقة ُب الشرع فإنّو ٬تب ٛتل  (242أصل )
 ذلك على عرؼ الشرع".

على  «من أكل ٟتم جزور فليتوضأ»ىذا مذىب أكثر العلماء. ولذلك ضّعفوا ٛتل حديث: 
 التنظيف بغسل اليد.

 (ٕ) وضؤ منو لضعف اٞتواب عن اٟتديث الصحيح بذلك.ورجح النووي الت
 

 )أ( النص:

 (ٖ): "حكم النص أالّ يُػْعَدَؿ عنو إالّ بنسخ".(243أصل )
 

 )ب( الظاهر:

 : "وحكم الظاىر أف ال يُعَدَؿ عنو إالّ بدليل على قصد اتمل ا١ترجوح". (244أصل )
 (ٗ) وذلك ىو التأويل.

 

 )ج( امُلجنل:

 (٘)حكم اجململ أف يُتوقف عن العمل بو إالّ بدليل على تعيُت ا١تراد".: "و  (245أصل )
 ".واإلٚتاؿ قد يكوف بسبب االشًتاؾ ُب اسم أو حرؼ أو فعل: "(246أصل )

 مثاؿ االشًتاؾ ُب اسم: لفظ القرء: للطهر واٟتيض.
 لفظ الشفق: للحمرة والبياض.        
 لفظ العُت: للباصر واٞتارية والنقد.        

                                                 
 (.ٜٗٔ/ٔ)شرح الكوكب ا١تنَت:  ٜٔٔ-ٜٙ/ٚالفتاوى:  (1)
 (.ٚٚٔ)ا١تسوّدة:  (.ٖٗٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٚ/ٔ(. )التمهيد: ٕٚ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٚ/ٔ(. )التمهيد: ٖٓ/ٕ)روضة الناظر:  (4)
 (.ٜ/ٔ(. )التمهيد: ٖٗ/ٕ)روضة الناظر:  (5)
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﴿ومثاؿ االشًتاؾ ُب حرؼ:           الواو ٤تتملة للعطف فيكوف الراسخوف ﴾
 يعلموف ا١تتشابو و٤تتملة لبلستئناؼ فيستأثر هللا بعلمو.

﴿وقولو:              ﴾ :٤تتملة للتبعيض فيشًتط ما لو غبار  [.ٙ]ا١تائدة
 ُب اليد و٤تتملة البتداء الغاية فبل يشًتط. يعلق

﴿ومثاؿ االشًتاؾ ُب فعل:         ﴾ :مشًتؾ بُت أقبل وأدبر.[.ٚٔ]التكوير (ٔ) 
 

 : "وقد يكوف اإلٚتاؿ بسبب التصريف"(247أصل )
 فعولو.فكل فعل على وزف افتعل إذا كاف معتّل العُت أو مضعفاً يّتحد اسم فاعلو واسم م

 مثاؿ معتّل العُت: ا١تختار، ا١تصطاد، اجملتاب. مثاؿ ا١تضّعف: ا١تضطّر، اتّل.
وكل صيغة "فاعل مضّعفٍة" يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعو٢تا كما يستوي مضارعها ا١تبٍّت 

 للمعلـو وا١تبٍّت للمجهوؿ.
 (ٕ) مثالو: ضاّر ُيضارُّ )للفعلُت(. مضاّر: السم الفاعل وا١تفعوؿ.

 

 : "اإلٚتاؿ قد يكوف من وجو والوضوح من وجو آخر".(248أصل )

﴿مثالو قولو تعاذل:               ﴾   :نصّّ واضٌح ُب إتياف اٟتّق.  [.ٔٗٔ]األنعاـ
 (ٖ) ٣تمٌل ُب مقدار اٟتّق الحتمالو النصف وأقّل وأكثر.

 

 )د( التأويل:

ح األصوليُت ىو صرُؼ اللفظ عن ظاىره ا١تتبادر منو إذل : "التأويل ُب اصطبل(249أصل )
 ٤تتمل مرجوح بدليل يدؿُّ على ذلك".

 والتأويل لو معاف ثبلث ىذا األوؿ: 
ىو تفسَت الكبلـ سواء وافق ظاىره أو دل يوافقو، وىذا ىو التأويل ُب اصطبلح والمعنى الثاني: 
 ٚتهور ا١تفّسرين.

                                                 
 (.ٖٗ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٗٗ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٖٕٖ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (3)
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﴿ يؤوؿ الكبلـ إليها وإف وافقت ظاىره. كقولو تعاذل::ىو اٟتقيقة اليت المعنى الثالث    

      ﴾:األعراؼ[ٖ٘.](ٔ) 
 

 : "وكل مؤّوؿ يلزمو أمراف: (251أصل )
 : أف يُبُّت احتماؿ اللفظ ١تا ٛتلو عليو.األوؿ()

 (ٕ)الدليل الصارؼ لو إذل اتمل ا١ترجوح".)الثاني(: 
 

التأويل الفاسد ىو التأويل بدليل يظّنو ا١تؤّوؿ دليبًل وليس بدليل ُب نفس : "(251أصل )
 (ٖ)األمر".

 

 ( البيان:ه)

 : "البياف ىو تصيَت ا١تشكل واضحاً".(252أصل )
 وقيل: "البياف يطلق على كّل إيضاح تقّدمو خفاٌء أو ال". 

 و٭تصل البياف بكل ما يزيل اإلشكاؿ فيكوف:
  ﴿ذل: : كبياف قولو تعاكالماً  (أ )     ﴾ :بقولو  [.ٔ]ا١تائدة﴿           ﴾

 [.ٖ]ا١تائدة: 
 إذل ُعمالو ُب الّصدقات. : ككتابتو كتابةً  (ب )

"وأشار أبصابعو إذل كونو مرّة ثبلثُت   ‹‹الشهر ىكذا وىكذا وىكذا››: : كقولو أو إشارةً  (ج )
 فق عليو[.ومرّة تسعاً وعشرين". ]متّ 

. ‹‹صلُّوا كما رأيتموّن ُأصلِّي›› :للصبلة واٟتّج ابلفعل وقولو  : كبيانو أو فعالً  (د )

 ]مسلم[. .‹‹خذوا عٍتِّ مناسككم››: وقولو  ]البخاري[.

 (ٗ).‹‹كّنا نعزؿ والقرآف يْنزؿ››: أي تقرير كقوؿ جابر  أو سكوتاً على فعلى()
 

                                                 
 (.ٖٙ-ٖ٘/٘(. )الفتاوى: ٖٓ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٜٖٓ-ٖٓٙ/ٙ)الفتاوى:  (.ٖ٘/ٕ)روضة الناظر:  (2)

(3)
 (.ٖٚٔ)مذكرة أصوؿ الفقو:  

 (.٘٘-ٕ٘/ٕ)روضة الناظر:  (4)
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 وقت اٟتاجة". : "ال ٬توز أتخَت البياف عن(253أصل )
 ىذا ىو اٟتّق الذي عليو اٞتمهور. 

أّخر بياف صبلة الصبح من ليلة اإلسراء.  وذىب قـو إذل أنّو واقٌع، واحتجوا أبّف جربيل 
 (ٔ).وُأجيب أبنّو لو كانت صبلة الصبح من ذلك اليـو واجبة األداء لبّينها جربيل 

 

 خُتِلَف فيو".: "جواز أتخَت البياف عن وقت ا٠تطاب اُ (254أصل )
 ورّجح "ابن قدامة" ُب جوازه واستدّؿ أبدلّة منها:

  ﴿قولو تعاذل: =         :[. ٍب للًتاخي فدّلت على تراخي البياف ٜٔ﴾ ]القيامة
 عن وقت ا٠تطاب.

﴿قولو تعاذل: =        :ف النيب [. من مستحّقي ُٜتس الغنيمة كأٗ﴾ ]األنفاؿ  ًعا١تا
أّّنم بنوا ىاشم وبنو ا١تطلب دوف إخواِّنم من بٍت نوفل وبٍت عبد مشس. فأّخر البياف حىت ُسئل 

 .‹‹إاّن وبٍت ا١تطلب دل نفًتؽ ُب جاىلية وال إسبلـ››فقاؿ: 
 وأبف آايت الصبلة والزكاة واٟتّج بّينتها السّنة ابلًتاخي والتدريج ُب أوقات اٟتاّجة.= 
 (ٕ) النسخ بياف النقضاء زمن اٟتكم األوؿ وال خبلؼ ُب أتخَت بيانو إذل وقتو.وأبّف = 

                                                 
 (.ٔ٘ٗ/ٖ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٕٗٚ/ٖ(. )الُعّدة: ٔٛٔ)ا١تسوّدة:  (.ٚ٘/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٛٚٔ)ا١تسوّدة:  (.ٚ٘/ٕ)روضة الناظر:  (2)
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 ( العنوو والتخصيص7)
 )أ( العاو:

 : "العمـو من صفات األلفاظ وىو كبلـ مستغرٌؽ ٞتميع ما يصلح لو".(255أصل )

﴿مثل:             :[. لفظ ٕ﴾ ]العصر﴿     اإلنساف.﴾ يعّم جنس(ٔ) 
 

 : "ألفاظ الُعموـِ ٜتسة أقساـ".(256أصل )
.)األوؿ(:   اسم ُعرَِّؼ ابأللف والبلـّ
أدوات الشرط كػ"َمْن" فيمن يعقل و"ما" فيما ال يعقل و"أّي" ُب اٞتميع و"أين" ُب )الثاني(: 

 ا١تكاف، و"أايف" و "مىت" ُب الزماف، إذل آخره.
 ﴿مثل:                :القصص[﴾ٛٗ .]﴿                

  ﴾ :البقرة[ٕٖٚ] 
﴿ا١تضاؼ إذل معرفة: مثل قولو تعاذل: )الثالث(:            ﴾  :النحل[ٔٛ.] 
﴿كّل وٚتيع:كقولو تعاذل: )الرابع(:            ﴾ :و  [.٘ٛٔ]آؿ عمراف﴿    

   ﴾  :الرعد[ٔٙ.] 
. كقولو تعاذل: )الخامس(:  ﴿النكرة ُب سياؽ النفي تُفيد العمـو         ﴾  :األنعاـ[

  ﴿و   [.ٔٓٔ       ﴾ :البقرة[ٕ٘٘] (ٕ) 
 

 النكرة ُب سياؽ النفي تكوف نّصاً صر٭تاً ُب العمـو ُب ثبلث مسائل":(257أصل )
 ﴿ا١تركبة مع )ال( النافية للجنس ٨تو:  )األولى(:       ﴾ :البقرة[ٕ] 
 اليت زيدت فيها "من" ُب ثبلث مواضع: )الثاني(:

 ﴿مثل:  الفاعل -ٔ      [.ٙٗصص: ﴾ ]الق 
﴿مثل:  المفعوؿ -ٕ               :األنبياء[ ﴾ٕ٘.] 

                                                 
 (.ٜٖٔ)إرشاد الفحوؿ:  (.ٛٔٔ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٜٖٛ)إرشاد الفحوؿ:  (.ٖٕٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
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﴿مثل:  والمبتدأ -ٖ             :ا١تائدة[ ﴾ٖٚ.] 

 (ٔ) ا١تبلزمة للنفي: كالعريب والصافر والدابر والداير. )الثالث(:
 

: النكرة ُب(258أصل )   سياؽ الشرط والنهي واالمتناف". "من صيغ العمـو
﴿مثل:                 :التوبة[ ﴾ٙ.] 

﴿. مثل: "النكرة في سياؽ النهي"و               ﴾  :اإلنساف[ٕٗ .] 
﴿.مثل: "النكرة في سياؽ االمتناف"و              ﴾  :الفرقاف[ٗٛ.] 

﴿العمـو ٔتجّرد داللة السياؽ كقولو تعاذل: النكرة في سياؽ اإلثباتورّٔتا أفادت        

     ﴾:التكوير[ٔٗ.] ﴿             ﴾ :االنفطار[٘.](ٕ) 
 

 (ٖ): "أقّل اٞتمع ثبلثة وُحِكَي عن مالك وابن داود وبعض الشافعية أقّلو اثناف".(259أصل )
 

 : "العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب".( 261أصل )
 والعاـ الوارد على سبب خاص لو ثبلث حاالت:

﴿أف يقًتف ٔتا يدّؿ على العمـو فيُعمُّ إٚتاعاً.كقولو تعاذل: )األولى(:            

    ﴾  :وكاف سبب نزو٢تا ا١تخزومية اليت قطع النيب  [ٖٛ]ا١تائدة  يدىا. واإلتياف بلفظ السارؽ
.  الذكر يدّؿ على العمـو

﴿أف يقًتف ٔتا يدّؿ على التخصيص فيخّص إٚتاعًا كقولو تعاذل: )الثانية(:         

     ﴾:األحزاب[٘ٓ] 
أاّل يقًتف بدليل التعميم وال التخصيص واٟتّق فيها:"أّف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص )الثالثة(: 
 السبب". 

ولذلك يُعمُّ حكم آية اللعاف النازلة ُب عوٯتر العجبلّن وىبلؿ. وآية الظهار النازلة ُب امرأة "أوس 
بن عجرة". وقصة األنصاري الذي أذنب ذنبًا فَنزلت بن الصامت" وآية الفدية النازلة ُب "كعب 

                                                 
 (.ٖٙٔ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٖٓٔ)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٖٓٔ)ا١تسوّدة:  (.ٔٗٔ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٜٗٙ/ٕ(. )الُعّدة: ٜٗٔ(. )ا١تسوّدة: ٕٗٗ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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 ﴿بسببو:           ﴾ :فسأؿ النيب  [ٗٔٔ]ىود إرّل ىذا وحدي اي رسوؿ :
٦تّا ُيستدّؿ أبّف العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص  ]مّتفق عليو[.هللا؟. فأجابو: "بل ألّميت كّلهم". 

 (ٔ) السبب.
 

 : "العبد داخل ُب ا٠تطاب العاـ".(261صل )أ
﴿مثل:             ﴾ :و[. ٔ]النساء﴿                 ﴾  :النور[ٖٔ.] 

﴿و              ﴾ :لناس وا١تؤمنُت واألّمة ألّف العبيد من ٚتلة ا [.ٓٔٔ]آؿ عمراف
 (ٕ) ومن ٚتلة ا١تكلَّفُت.

 

: "يدخل النساء ُب اٞتمع ا١تضاؼ إذل الناس وما ال يتبُّت فيو لفظ التذكَت (262أصل )
 والتأنيث". وبياف ذلك أف تقوؿ: 

﴿ا٠تطاب ٔتثل:  (ٔ      ،وكأدوات الشرط ٨تو )من( ال خبلؼ ُب دخوؿ النساء فيو ﴾
 ذكر عن بعض اٟتنفيةإالّ ما يُ 

وال يدخلن فيو إذا كاف ا٠تطاب بلفظ الرجاؿ أو الذكور كما ال يدخل الرجاؿ ُب لفظ النساء  (ٕ
 واإلانث إٚتاعاً.

ُب دخوؿ النساء ُب اٞتموع ا١تذكرة السا١تة كا١تسلمُت وضمائر ٚتاعة الذكور ٨تو:  واخُتِلف (ٖ
﴿    ﴾:الطور[ٜٔ] 

 لؤلدلّة اآلتية:والراجح دخو٢تّن 
﴿قولو تعاذل:                          ﴾ :التحرمي[ٕٔ.] 

﴿وقولو:                      ﴾ :يوسف[ٕٜ.] 
﴿وقولو:            :النمل[ ﴾ٖٗ.] 
﴿وقولو:               :البقرة[ ﴾ٖٛ.] (ٖ) 

                                                 
 (.ٚٚٔ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٔٗٔ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٖٗ)ا١تسوّدة:  (.ٚٗٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)

 (.ٖٖ٘-ٖٔ٘/ٕ(. )الُعّدة: ٘ٗ)ا١تسوّدة:  (.ٛٗٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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 : "أدوات الشرط ٨تو )من( تشمل النساء".(263أصل )
إنّو ال يتناوؿ  ‹‹من بّدؿ دينو فاقتلوه››ودل ٮتالف ُب ذلك إاّل بعض اٟتنفية وقالوا ُب اٟتديث: 

 بناًء على ذلك.ا١ترأة فبل تُقتل عندىم ا١ترتدة 
 ومن األدلّة القرآنية على دخوؿ النساء ُب لفظ )من( :

﴿قولو تعاذل:                 ﴾ :النساء[ٕٔٗ.] 
﴿وقولو:               ﴾... :األحزاب[ٖٓ .] 
 ﴿وقولو:             ﴾... :األحزاب[ٖٔ.] (ٔ) 

 

ـُ حّجٌة بعد التخصيص".(264أصل )  : "العا
 وخالف فيو بعض العلماء وقالوا: ال يبقى حّجة.

قاؿ ابن قدامة: "ولنا ٘تسك الصحابة مهنع هللا يضر ابلعمومات، وما من عمـو إاّل وقد تطّرؽ إليو 
 (.ىالتخصيص إالّ اليسَت" )ا 

﴿ -مثبلً -جاء ُب القرآف              :[. وبُّت النيب ٕٗ﴾ ]النساء  أنّو ٮترج
 (ٕ) منو ٚتع ا١ترأة مع عّمتها أو خالتها. فبل ٮتفى أف عمـو اآلية يبقى فيما سوى ذلك.

 

ـُ حقيقٌة بعد التخصيص وتناوؿ اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص  (265أصل ) : "العا
 ي ْتسب الوضع األصلي".كتناولو لو ببل ٗتصيص أ

 ىذا ىو األظهر الذي عليو عامة الفقهاء. 
 (ٖ) واّدعى قوـٌ أنّو يصَت ٣تازاً ألّف أصل الوضع يتناولو مع غَته والشيء مع غَته غَته ال مع غَته.

 

 : "اللفظ العاـ ٬تب اعتقاد عمومو والعمل بو".(266أصل )
. وىذا ىو األظهر الذي ألّف ا البحث عن ا١تخصص أي ال ٬توز التوقف على للفظ موضوع للعمـو

 (ٗ)اعتقاد عمومو وال العمل بو قبل البحث عن ا١تخصص". عليو اٞتمهور خبلفاً ١تن قاؿ: "ال ٬توز

 

                                                 
 (.ٖٕٗ-ٕٓٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٙٔٔ)ا١تسوّدة:  (.ٓ٘ٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٜٖ٘/ٕ)الُعّدة:  (.ٕ٘ٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
 (.ٕ٘٘/ٕ(. )الُعّدة: ٚ٘ٔ/ٕ)روضة الناظر:  (4)
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 : "إذا عارض العاـ ا١تخصوص عمومات ٤تفوظة أقوى منو ُقّدمت عليو".(267أصل )
 (ٔ)بعض األوقات. الصبلة ُب عاـ عنالنهي ال ذوات األسباب على األمر العاـ بفعل صلوات كتقدمي

 

: "ترؾ االستفصاؿ من الرسوؿ ُب حكاايت األحواؿ مع االحتماؿ يُػنَػّزؿ مْنزلة (268أصل )
 قالو الشافعيُّ.   (ٕ)العمـو ُب ا١تقاؿ".

 

 )ب( اخلاص:

 كما مّر سابقاً   (ٖ)"التخصيص ُب االصطبلح قصر العاـ على بعض أفراده بدليل يدؿُّ على ذلك".
 

 : "ا١تخّصص ينقسم إذل مّتصل ومنفصل".(269ل )أص
 

 : ىو ما ال يستقّل بنفسو بل مرتبٌط بكبلـٍ آخر. وأقسامو خسمٌة:)أواًل(: املخّصص املّتصل
﴿: ٨تو:االستثناء( ٔ                              .. ﴾

  [.ٗ]النور: 
 ﴿وقولو تعاذل:                         ﴾ :الطبلؽ[ٔ.] 

﴿: ٨تو قولو تعاذل: الشرط( ٕ                      ﴾ :النساء[ٔٔ.] 
﴿وقولو:                 ﴾ :النور[ٖٖ.] 

 ﴿: ٨تو قولو تعاذل: الصفة( ٖ          ﴾ :ُب الغنم ››وُب اٟتديث:  [.ٕ٘]النساء
 ]البخاري وأيب داود والنسائي[. ‹‹السائمة الزكاة

 ﴿: ٨تو قولو تعاذل: الغاية( ٗ         ﴾  :وقولو:  [.ٕٕٕ]البقرة﴿    

                 ﴾ :البقرة[ٕٖ٘.] 
﴿ : ٨تو قولو تعاذل:بدؿ البعض من الكلّ ( ٘                   

    ﴾ :آؿ عمراف[ٜٚ.] 
 

: وىو ما يستقّل بنفسو دوف العاـ من لفٍظ أو غَته. ولو أقساـ )ثاىيا(: املخّصص امليفصل
 منها:

                                                 
 (.ٕٓٔ/ٖٕ)الفتاوى:  (1)
 (.ٛٓٔ)ا١تسوّدة:  (2)
 (.ٔٚ/ٕ)التمهيد:  (.ٕٚٙ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
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 : ويكوف التخصيص ِبا على أربعة أنواع:نصوص الكتاب والسّنة (ٔ)
﴿: كتخصيص عمـو قولو تعاذل: )األوؿ(: تخصيص كتاب بكتاب          

           ﴾ :بقولو:  [.ٕٕٛ]البقرة﴿                    ﴾
﴿وٗتصيص قولو تعاذل:  [.ٗ]الطبلؽ:           ﴾ :بقولو:  [.ٕٕٔ]البقرة

﴿               ﴾ :ا١تائدة[٘.] 
﴿: كتخصيص قولو تعاذل: )الثاني(: تخصيص كتاب بسّنة          ﴾ :النساء[

 ]مّتفق عليو[. ‹‹ال تُنكح ا١ترأة على عّمتها وال على خالتها››ْتديث:  [.ٕٗ
﴿ وٗتصيص قولو تعاذل:                  ﴾ :ْتديث:  [.ٔٔ]النساء

 ]أحػمد[.. ‹‹إاّن معشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة››
 ]البخاري[.. ‹‹فيما سقت السماء الُعشر››: كتخصيص اٟتديث: )الثالث(: تخصيص سّنة بسّنة

 ]مّتفق عليو[. ‹‹ليس فيما دوف ٜتسة أوسق صدقة››: بقولو 
فإّف عمومو  ‹‹ما أبُت من حّي فهو مّيت››: مثالو اٟتديث: صيص السنة بالقرآف)الرابع(: تخ

﴿٥تّصص بقولو تعاذل:                          ﴾  :النحل[ٛٓ.] 
ك اليمُت، فيلـز ٗتصيص : كإٚتاع ا١تسلمُت على أّف األخت من الرضاعة ال ٖتّل ٔتلاإلجماع (ٕ)

﴿           :ا١تعارج[ ﴾ٖٓ.] 

﴿: فعمـو قولو تعاذل: القياس (ٖ)                        ﴾  :النور[ٕ.] 

﴿ُخّصص ابلنّص وىو قولو ُب اإلماء:                     ﴾
 فقيس عليها العبُد فخرج من عمـو الزاّن الذي ٬تلد مائة. [.ٕ٘]النساء: 

: وىو )أ( مفهـو موافقة و)ب( مفهـو ٥تالفة. فمثاؿ التخصيص ٔتفهـو ا١توافقة قولو المفهـو (ٗ)
 :‹‹وقاؿ ابن كثَت إسناده  ائي[.]أحػمد وأبو داود والنس. ‹‹رلُّ الواجد ظلٌم ٭تّل عرَضو وعقوبتو

﴿جّيد. ٔتفهـو ا١توافقة قولو تعاذل:           ﴾ :فإنّو يُفهم منو منع حبس  [.ٖٕ]اإلسراء
 الوالد ُب الّدين.
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]أحػمد وأبو داود  ‹‹ُب أربعُت شاة شاةٌ ››ومثاؿ التخصيص ٔتفهـو ا١تخالفة ٗتصيص حديث: 
]البخاري  .‹‹ُب سائمة الغنم إذا كانت أربعُت ففيها شاة››:  قولو ٔتفهـو ا١تخالفة ُب والًتمذي[.

 وأبو داود والنسائي وأحػمد[.
 .‹‹ُب أربعُت شاٍة شاةٌ ››فمفهـو "السائمة" أنّو ال زكاة ُب ا١تعلوفة فتخرج من عمـو 

 : ومثالو ما رواه أحػمد ومسلم من حديث معمر بن عبد هللا العرؼ المقارف للخطاب (٘)
 (ٔ) . وكاف طعامنا يومئذ الشعَت.‹‹الطعاـ ابلطعاـ مثبلً ٔتثلٍ ››يقوؿ:  نُت أٝتع النيب قاؿ: ك

 

"إذا تعارض خرباف كل واحد منهما عاـ من وجو وخاص من وجو آخر فهما  (271أصل )
 سواء، فيستعمل كل واحد منهما على وجهو".

من انـ عن صبلة أو نسيها »لو: عن الصبلة بعد العصر وبعد الصبح. مع قو  مثالو: ّني النيب 
 . «فليصلِّها إذا ذكرىا

فإف ُأخذ النهي عن عمومو دل يصل أحٌد بعد العصر صبلة فائتة. وىذا قوؿ أٛتد وأصحاب 
 (ٕ) الشافعي.

 

 : "ٮتّصص العاـ اب٠تاص سواء تقّدـ عنو أو أتّخر".(271أصل )
 والدليل أمراف:  

 ومن تتبع قضاايىم ٖتّقق لو ذلك عنهم. إّف الصحابة كانوا يفعلوف ذلك)األوؿ(:
إاّن معشر األنبياء ال نورث ››: أّف داللة ا٠تاص أقوى من تناوؿ العاـ لو. فداللة قولو )الثاني(: 

 ﴿. على عدـ إرث فاطمة لو أقوى من داللة عمـو ‹‹ما تركناه صدقة        

           ﴾ :على إرثها لو  [.ٔٔ]النساء. 
وخالف ُب ذلك أبو حنيفة وقاؿ: "ا١تتأّخر انسٌخ، والتوّقف عند عدـ العلم ابلتاريخ"، واستدّؿ 

 (ٖ) بقوؿ الزىرّي )كانوا أيخذوف ابألحدث فاألحدث(.
 

 : "إذا تعارض خاصاف وجب الًتجيح بينهما".(272أصل )

                                                 
 (.ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ٕ(. )روضة الناظر: ٔٚ/ٕ)التمهيد:  (.ٖٓٗ،  ٕٚٚ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٕٚٙ/ٕ)الُعّدة:  (2)

 (.ٗٙٔ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٖٗٔ)ا١تسوّدة:  (3)
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"  نيب كتعارض حديث ابن عباس "أف ال مع حديث ميمونة  ]مّتفق عليو[.تزّوج ميمونة وىو ٤تـر
وأيب رافع ٓتبلؼ ذلك. فَػرُِجَح حديث ميمونة لكوّنا صاحبة القصة، وأيب رافع لكونو السفَت 

(ٔ) بينهما.
 

 

 : "إذا تعارض عموماف وتعذَّر اٞتمع وجب الًتجيح، فإف دل يُرجَّح فاألخَت انسٌخ".(273أصل )
 ن فيو اٞتمع: أحاديث ذـ من يشهد قبل أف ُيْسَتْشَهَد، وأحاديث مدحو.مثاؿ: ما أمك

ومثاؿ ما وجب فيو الًتجيح: حديث وجوب الوضوء َمن مسَّ الذكر، وحديث عدـ وجوبو. 
 فَػيُػَرجَُّح حديُث الوضوء أبنّو أحوط.

 ﴿وكذلك ترجيح عمـو اآلية:        ﴾:النساء[ٕٖ.]  : ﴿على عمـو   

        ﴾:أبنّو أحوط ألنّو نص مقصود لتحرمي النساء وٖتليلهّن ٓتبلؼ  [.ٙ]ا١تؤمنوف﴿ 

        .فإنّو ُب معرض مدح ا١تّتقُت ﴾ (ٕ) 
 

 (ٖ): "اللفظ العاـ إذا أُريد بو ا٠تاص فبل بّد من دليل على التخصيص".(274أصل )
 

 : "ا٠تاص ا١تتأّخر يقضي على العاـ ا١تتقّدـ".(275أصل )
وىذا مّتفق عليو بُت العلماء، وإ٪ّتا تنازعوا ىل ذلك تفسَت أو نسخ؟ الصحيح أنّو ٗتصيص وبياف، 

 (ٗ) وليس بنسٍخ 
 

 : "إذا تعارض ا٠تاص والعاـ فالعمل اب٠تاص أوذل".(276أصل )
القرب منو". واٟتديث: "وأمرىم أف يشربوا من أبوا٢تا  كاٟتديث: "اتّقوا البوؿ فإّف عاّمة عذاب

 (٘)وألباّنا".
 

 )ج( االستجناء:

: "حّد االستثناء أنّو قوؿ ذو صيغة مّتصل يدّؿ على أّف ا١تذكور معو غَت مراد (277أصل )
 ابلقوؿ األوؿ".

                                                 
 (.ٜٖٙ)مذكرة أصوؿ الفقو:  (1)
 (.ٔٗٔ)ا١تسوّدة:  (.ٖٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٔٚ/ٕٓ)الفتاوى:  (3)
 (.ٕ٘ٔ/ٖ٘)الفتاوى:  (4)
 (.ٕ٘٘/ٕٔ)الفتاوى:  (5)
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 (ٔ)وصيغة االستثناء ىي ا١تعروفة ُب النحو، وأـ الباب "إالّ".
 

 ستثناء يفارؽ النسخ ُب ثبلثة أشياء".: "واال(278أصل )
 ُب اّتصالو.)أحدىا( : 
أّف النسَخ رفٌع  ١تا دخل ٖتت اللفظ، واالستثناء ٯتنع أف يدخَل ٖتت اللفظ ما لواله )الثاني( : 

 لدخل.
 أّف النسخ يرفع ٚتيع حكم النص، واالستثناء إ٪ّتا ٬توز ُب البعض.)الثالث(: 

بعض كحديث عائشة الثابت ُب مسلم: "ِمْن نسخ عشر رضعات وقد ٬توز النسخ ُب التنبيو : 
 (ٕ)ٓتمس رضعات".

 

 : "اشًتط بعض األصوليُت للمستثٌت ثبلث شروط، وُب بعضها نظر".(279أصل )
 أف يكوف مّتصبًل اب١تستثٌت منو.)األوؿ(: 
 أف يكوف من جنس ا١تستثٌت منو. )الثاني(: 

ا١تستثٌت منو، وغَت جنسو دل يدخل حىت ٮترج. وُب  وقالوا: إف االستثناء أخرج بعض ما دخل ُب
 ىذا اٞتواب نظٌر لورود االستثناء ا١تنقطع بكثرة ُب القرآف وُب كبلـ العرب.

 ﴿كقولو تعاذل:              :مرمي[ ﴾ٕٙ.] 
 ﴿وكقولو تعاذل:                        ﴾  :الواقعة[ٕ٘-ٕٙ.] 

 إالّ اليعافَت وإالّ العيسُ   وقاؿ الراجز: وبلدٍة ليس ِِبا أنيسٌ 
 أف يكوف ا١تستثٌت أقّل من النصف. )الثالث(: 

واستدلُّوا أبّف استثناء األكثر ليس من كبلـ العرب، وقد أجاز بعض األصوليُت استثناء األكثر 
 ﴿ُب القرآف ُب قولو تعاذل: لوروده                         

 ﴾ :اٟتجر[ٕٗ.](ٖ) 
 

: "و٬توز االستثناء من االستثناء وإف تعّدد بعطٍف فاالستثناءات راجعة إذل ا١تستثٌت (281أصل )
 منو".

                                                 
 (.ٗ٘ٔ)ا١تسوّدة:  (.ٗٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٙٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٗٛ/ٖنَت: )شرح الكوكب ا١ت (.ٚٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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﴿لقولو تعاذل:                                 

         ﴾... :اٟتجر[٘ٛ - ٙٓ.] 
 ومثاؿ تعّدد العطف: لو عليَّ عشرٌة إالّ واحداً وإالّ اثنُت. أقّر أبف عليو سبعة.

 ثة إالّ واحداً. أقّر أّف عليو ٙتانية.وإف قاؿ: لو عليَّ عشرة إالّ ثبل
 (ٔ) وإف قاؿ: لو عليَّ عشرة إالّ واحداً إالّ ثبلثة. أقّر أبّف عليو سبعة.

 

 "االستثناء إذا ورد بعد ٚتٍل متعاطفة وٕترّد من القرائن رجع ّتميعها على األظهر". :(281أصل )
﴿فقولو تعاذل:                                  

     ﴾ :يدؿُّ على قبوؿ شهادة القاذؼ إف اتب وأصلح. [.٘-ٗ]النور 
وخالف أبو حنيفة، وقاؿ: "ال يرجع إاّل للجملة األخَتة". فبٌت على ذلك عدـ قبوؿ شهادة 

 (ٕ) صلح.القاذؼ وإف اتب وأ
 

 

                                                 
 (.ٖٔٔ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٗ٘ٔ)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٙ٘ٔ)ا١تسوّدة:  (.٘ٛٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
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 ( اإلطالق والتقييد8)
 : "ا١تطلق ىو ا١تتناوؿ لواحد ال بعينو ابعتبار حقيقة شاملة ٞتنسو".(282أصل )

﴿مثل: النكرة ُب سياؽ األمر بقولو تعاذل:        :اجملادلة[ ﴾ٖ.] 
 (ٔ).‹‹ال نكاح إالّ بورّل وشاىدين››وقد يكوف ُب ا٠ترب مثل: 

 

قّيد ىو ا١تتناوؿ ١تعُّت أو لغَت معُّت موصوؼ أبمٍر زائٍد على اٟتقيقة الشاملة : "ا١ت(283أصل )
 ٞتنسو".

﴿كقولو تعاذل:                           ﴾ :قّيد  [.ٕٜ]النساء
 الرقبة ابإلٯتاف، والصياـ ابلتتابع. 

﴿ فظ مقيداً من جهة ومطلقًا من جهة أخرى كقولو تعاذل:وقد يكوف الل        ﴾ فهي مقّيدة
 (ٕ) ابإلٯتاف، مطلقة ابلنسبة إذل السبلمة وسائر األوصاؼ.

 

: "٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد إذا اّٖتد اٟتكم والسبب، وال ٭تمل  عليو إذا اختلف (284أصل )
 اٟتكم والسبب".

﴿مثاؿ:                :[. و ٖ﴾ ]ا١تائدة﴿       ﴾ :فهنا  [.٘ٗٔ]األنعاـ
 (ٖ) اّٖتد اٟتكم والسبب فوجب ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد خبلفاً أليب حنيفة.

 

 : "إذا اّٖتد اٟتكم واختلف السبب ففي ٛتل ا١تطلق على ا١تقّيد اختبلٌؼ".(285أصل )
﴿تعاذل:  مثاؿ قولو       ﴾ :وقولو تعاذل:  [.ٖ]اجملادلة﴿           ﴾  :النساء[

ٜٕ.] 
فحمل ا١تطلق على ا١تقّيد ىنا قوؿ ا١تالكية وبعض الشافعية واختياُر القاضي. وعدـ ٛتل ا١تطلق 

 (ٗ) ذلك. على ا١تقّيد قوؿ اٟتنفية  وبعض الشافعية وعن أٛتد ما يدّؿ على
 

                                                 
 (.ٚٗٔ(. )ا١تسوّدة: ٜٔٔ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٜٔٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٙٗٔ)ا١تسوّدة:  (.ٕٜٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)

 (.ٗٗٔ)ا١تسوّدة:  (.ٜٗٔ/ٕ)روضة الناظر:  (4)
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 : "إف اختلف اٟتكم واّٖتد السبب ففيو خبلؼ".(286أصل )
 ﴿مثاؿ: صـو الظهار وعتقو مقّيداف بقولو:           ﴾:وإطعامو مطلق.  [ٗ]اجملادلة

 (ٔ) ورجح ابن قدامة وأبو ا٠تطاب عدـ ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد
 

ف كاف أحد٫تا أقرب للمطلق ففي ٛتل ا١تطلق عليو : "ا١تقيداف بقيدين ٥تتلفُت إ(287أصل )
 اختبلؼ، وإف دل تكن أحد٫تا أقرب دل ٭تمل على واحد منهما اتّفاقا".

﴿طبلؽ صـو كفارة اليمُت عن القيد المثاؿ األوؿ: إ       ﴾  :ا١تائدة[ٜٛ .] 
﴿وقَػْيُد التػََّتاْبُِع ُب صـو الظهار         ﴾ :اجملادلة[ٗ.] 

﴿وقَػْيُد التفريق ُب صـو التمتع:                         ﴾ :البقرة[ٜٔٙ.] 
 فالظهار أقرب لليمُت من التمتع ألّف كبلِّ منهما كفارة فيقيد ابلتتابع دوف التفريق.

﴿طلق صـو قضاء رمضاف أ والمثاؿ اآلخر:        ﴾ :مع قيد صـو  [.٘ٛٔ]البقرة
الظهار ابلتتابع وصـو التمتع ابلتفريق، فقضاء رمضاف ليس أقرب لواحٍد منهما فيبقى على 

 (ٕ) إطبلقو.
 

 
 

                                                 
 (.ٜٚٔ/ٕ)التمهيد:  (.ٜٚٔ/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٛٛٔ/ٕ)التمهيد:  (.٘ٗٔ)ا١تسوّد:  (2)
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 ( املنطوق واملفهوو9)
 )أ( املنطوق:

: ما دّؿ عليو اللفظ ‹‹ا١تفهـو›› ٤تّل النطق. و: ما دّؿ عليو اللفظ ُب‹‹ا١تنطوؽ››: "(288أصل )
 ال ُب ٤تّل النطق".

: ما يقتبس من األلفاظ من فحواىا وإشارهتا ال من صيغتها.  (ٔ) وقيل ا١تفهـو
 

 "ا١تنطوؽ ينقسم إذل صريح وغَت صريح". (289أصل )
﴿فالصريح: ىو ما وضع اللفظ لو كقولو تعاذل:                ﴾  دّؿ على إابحة

 البيع وٖترمي الراب.
 وغَت الصريح: ىو ا١تعٌت الذي يلـز من اللفظ ودّؿ عليو اللفظ ُب غَت ما وضع لو. 

 وينقسم إذل ثبلثة أقساـ:
 داللة االقتضاء. (ٔ
 داللة اإلشارة. (ٕ

 (ٕ) داللة اإلٯتاء والتنبيو. (ٖ
 

إاّل على ٤تذوؼ دّؿ ا١تقاـ عليو، وال مفّر من  : "داللة االقتضاء ال تكوف أبداً (291أصل )
 تقريره لعدـ استقامة الكبلـ دونو لتوقف الصدؽ أو الصحة عليو".

أي ُب ظٍّت، ألنّو دوف ذلك اذوؼ يكوف   ‹‹كل ذلك دل يكن››: لذي اليدين مثاؿ: قولو 
 كذابً.

﴿وكقولو تعاذل:                        ﴾ :أي  [ٗٛٔ]البقرة
 فمن كاف منكم مريضاً أو على سفر )فأفطر( فعدٌة من أايـ ُأخر.

 ﴿وقولو تعاذل:                       ﴾  :أي  [.ٜٙٔ]البقرة
 (ٖ) فحلق شعره.

                                                 
 (.ٚٛ٘)إرشاد الفحوؿ:  (.ٖٚٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٚٛ٘)إرشاد الفحوؿ:  (.ٖٚٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)

 (.ٗٚٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  .(ٜٛٔ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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لة اإلشارة ىي داللة اللفظ على معُت ليس مقصوداً ابللفظ ُب األصل ولكنو : "دال(291أصل )
 الـز للمقصود".

﴿مثاؿ: قولو تعاذل:                    ﴾ :يدّؿ على  [.ٚٛٔ]البقرة
 صحة صـو من أصبح جنباً.

﴿وقولو تعاذل:                ﴾ :مع قولو تعاذل:  [.٘ٔ]األحقاؼ﴿     

   ﴾ :يدّؿ على أّف أقّل أمد اٟتمل ستة أشهر. [.ٗٔ]لقماف (ٔ) 
 

 : "داللة اإلٯتاء والتنبيو ال تكوف إالّ على عّلة اٟتكم خاصة".(292أصل )
الشرع على وجو لو دل يكن ذلك وضابطو أف يُذكر وصٌف مقًتف ْتكم ُب نص من نصوص 

 (ٕ) الوصف عّلة لذلك اٟتكم لكاف الكبلـ معيباً.
. ‹‹اعتق رقبة››: لؤلعرايب الذي قاؿ لو "ىلكُت، واقعُت أىلي ُب ّنار رمضاف" مثالو: قولو 

 ]البخاري[.
 

 )ب( املفووو:

 : "ا١تفهـو قسماف: مفهـو موافقة، ومفهـو ٥تالفة".(293أصل )
ة: ىو ما يكوف فيو ا١تسكوت عنو موافقًا ٟتكم ا١تنطوؽ مع كوف ذلك مفهوماً ومفهـو ا١توافق (ٔ)

﴿من لفظ ا١تنطوؽ. لقولو تعاذل:                             

     ﴾ :من الذرة.فمثاؿ اٞتبل ا١تسكوت عنو. أوذل ابٟتكم  [.ٛ-ٚ]الزلزلة 
ُب ››: ومفهـو ا١تخالفة: ىو أف يكوف ا١تسكوت عنو ٥تالفاً ٟتكم ا١تنطوؽ. ومثالو: قولو  (ٕ)

فا١تنطوؽ "السائمة" وا١تسكوت عنو "ا١تعلوفة". والتقييد ابلسـو يُفهم منو  ‹‹الغنم السائمة الزكاة
 (ٖ) عدـ الزكاة للمعلوفة. ومفهـو ا١تخالفة يُسّمى دليل ا٠تطاب وتنبيو ا٠تطاب.

 

 : "مفهـو ا١تخالفة سبعة أقساـ".(294أصل  )
                                                 

 (.ٗٚٗ/ٖ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٛٛ٘د الفحوؿ: )إرشا (1)
 (.٘ٚٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٜٜٔ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٖٙٗ)ا١تسوّدة:  (.ٕٓٓ/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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مفهـو اٟتصر: وأقوى صيغ اٟتصر النفي واإلثبات. وللحصر مفهـو ُب األدوات "إ٪ّتا" )األوؿ(: 
﴿ . و‹‹إ٪ّتا الصرب عند الصدمة األوذل››وتقدمي ا١تعموؿ وتعريف اٞتزأين و٨تو ذلك. مثل:     

    ﴾ :علٌي ا١تصيب››و  [.ٙٙ]الزمر››. 
﴿مفهـو الغاية: كقولو تعاذل: )الثاني(:                     ﴾ :البقرة[

 ومفهومو أّّنا إف نكحت زوجاً غَته حّلت لو.[. ٖٕٓ
﴿مفهـو الشرط: كقولو تعاذل: )الثالث(:              ﴾  :يُفهم  [.ٙ]الطبلؽ

 منو أّف غَت اٟتوامل ال نفقو ٢تّن.
 . ‹‹ُب الغنم السائمة الزكاة››مفهـو الوصف: ٨تو: )الرابع(: 

﴿مفهـو العدد: ٨تو: )الخامس(:            ﴾ :يُفهم منو أنّو ال ٬ُتلد  [.ٗ]النور
 أكثر من ذلك.

﴿ؼ زمااًن كاف أو مكاانً: ٨تو: مفهـو الظر )السادس(:          ﴾ :البقرة[ٜٔٚ.] 
يُفهم منو أنّو ال حّج ُب غَتىا.و: ﴿             ﴾  :يُفهم منو أنّو   [.ٚٛٔ]البقرة

 ال اعتكاؼ ُب غَت ا١تسجد عند من يقوؿ بذلك.
 . يُفهم منو أنّو ال يعطى غَت اتاج.‹‹ٟتاجتواعط السائل ››: مفهـو العّلة: ٨تو)السابع(: 

ويُدِخُل بعض األصوليُت "مفهـو اللقب" ُب أقساـ مفهـو ا١تخالفة. واللقب ُب اصطبلحهم: كّل 
 عُت، لقباً كاف أو كنية أو اٝتاً.اسم جامٍد سواء كاف اسم جنس أو اسم ٚتع أو اسم 

و عدـ ٣تيء عمرو. بل رّٔتا يكوف اعتباره كفراً. كما قيل: "٤تّمٌد فإف قلت: "جاء زيٌد" دل يُفهم من
 (ٔ)أّف غَته دل يكن رسوؿ هللا، ولذا أنكره األكثروف وىو الصحيح. رسوؿ هللا" يُفهم من مفهـو لقبو

 

".(295أصل )  : "النص ا١تنطوؽ مقدَّـ على ا١تفهـو
. ولكن جاء نصّّ ٮتالف . يُ ‹‹ال ُٖتِْرـُ ا١تّصُة وال ا١تّصتاف››مثاؿ: حديث:  فهم منو أف الثبلثة ٖترـّ

.‹‹ٜتس رضعات ٭ترمن››ىذا ا١تفهـو وىو:   (ٕ). فُقدِّـ ا١تنطوؽ على ا١تفهـو

                                                 
 (.ٜٛٔ/ٕ)التمهيد:  (.ٜٙ٘)إرشاد الفحوؿ:  (1)

(2)
 (.ٕٗٗ)مذكرة أصوؿ الفقو:   
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 : "توجد موانع العتبار مفهـو ا١تخالفة". منها:(296أصل )
﴿أف يكوف ٗتصيص ا١تنطوؽ ابلذكر لبلمتناف كقولو تعاذل:  (ٔ)         ﴾طر: ]فا

 فبل يُفهم منو منع قديد اٟتوت. [.ٕٔ
 ﴿ٗتصيص ابلذكر ١توافقة الواقع كقولو تعاذل:  (ٕ)                  

      ﴾ :آؿ عمراف[ٕٛ.] 

﴿ٗتصيصو ابلذكر جراًي على الغالب. كقولو تعاذل: (ٖ)           ﴾
 ألف الغالب ُب الربيبة كوّنا ُب حجر زوج أمها [.ٖٕ]النساء: 

 .‹‹رأة تؤمن اب واليـو اآلخر أفال ٭تّل الم››ٗتصيصو ابلذكر ألجل التوكيد كحديث:  (ٗ)

: "ىل ُب الغنم السائمة زكاة"؟ ورود اٞتواب على سؤاؿ، فلو فرض أّف سائبًل سألو  (٘)
، ألّف صفة السـو ُب اٞتواب ١تطابقة السؤاؿ. ."زكاةُب الغنم السائمة " فأجابو:  (ٔ)دل يكن لو مفهـو

                                                 
 (.ٕ٘ٗ: )مذكرة أصوؿ الفقو (.ٖٜ٘)إرشاد الفحوؿ:  (1)
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 ( القياُس11)
 شرعاً ىو ٛتل فرٍع على أصٍل ّتامع بينهما".  القياس:: "(297أصل )

وىو ُب اللغة: التقدير ومنو "قسُت الثوب ابلذراع" إذا قستو بو، وا١تراد ْتمل الفرع على األصل 
 (ٔ) إٟتاؽ "األرز" بػ"الرّب" ُب ٖترمي الراب، ابٞتامع الذي بينهما وىو القوت.اإلٟتاؽ ُب اٟتكم، ك

 

 )أ( أركان الكياس:

 (ٕ): "أركاف القياس أربعٌة: األصل واٟتكم والفرع والعّلة".(298أصل )
 

 : و"األصل": ىو اّل الذي ثبت لو اٟتكم نّصاً.(299أصل )
 ولو شرطاف : 

 ( أف يكوف اثبتاً بنصٍّ ٔ
 (ٖ)( أف يكوف اٟتكم معقوؿ ا١تعٌتٕ

 

: و"اٟتكم: ىو األثر الثابت اب٠تطاب من وجوب أو ٖترمي أو ندب أو كراىة أو (311أصل )
 إابحة". ولو شروط:

 أف يكوف اٟتكم شرعياً. -ٔ
 أف يكوف اثبتاً ابلكتاب والسنة. -ٕ

 (ٗ) أف ال يكوف منسوخاً. -ٖ
 

و اٟتكم نّصًا وُقصد إٟتاقو ابألصل". ولو ىو اّل الذي دل يثبت ل : و"الفرع:(311أصل )
 شروط:

 أف توجد عّلة األصل فيو بتمامها. -ٔ
 أف ال يكوف منصوصاً عليو. -ٕ

 (٘) أف ال يكوف دليل األصل شامبًل عليو. -ٖ

                                                 
 (.ٙ٘ٙ)إرشاد الفحوؿ:  (.ٕٕٙ/ٕ)روضة الناظر:  (ٔ)
 (.ٖٖٓ/ٕ(. )روضة الناظر: ٚٚٙ)إرشاد الفحوؿ:  (ٕ)
 (.ٗٔ/ٗ. )شرح الكوكب ا١تنَت: (ٛٚٙ)إرشاد الفحوؿ:  (ٖ)
 (.ٖٓٔ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٛٚٙ)إرشاد الفحوؿ:  (ٗ)

 (.ٜٜٙ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٖٔ/ٕ)روضة الناظر:  (5)
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 : "العّلة ىي مناط اٟتكم أي أّّنا مكاف نَػْوِطِو أي تعليقو".(312أصل )
 (ٔ) ريض.وُٝتيت "عّلة" ألّّنا أثرت ُب اّل كعّلة ا١ت

 

 )ب( االجتواد يف العّلة:
 (ٕ): "االجتهاد ُب العّلة على ثبلثة أضرٍب: تنقيح ا١تناط، وٖتقيقو، وٗتر٬تو".(313أصل )

 

لم أّف اٟتكم حكم ُب معُّت، وقد عُ  : "وىو أف يكوف الرسوؿ تنقيح المناط: (314أصل )
ال ٮتتّص بو فَتيد أف ينّقح مناط اٟتكم ليعلم النوع الذي حكم فيو". مثاؿ: الذي جامع ُب 

 رمضاف :
 فمذىب أٛتد والشافعي أّف مناط اٟتكم كونو ٣تامعاً ُب رمضاف . (ٔ)
 ومذىب مالك وأبو حنيفة كونو مفطراً ُب رمضاف. (ٕ)

 .‹‹أنزؿ عنك ا٠تلوؽ›› مثاؿ آخر:  قولو  
 اٟتكم لكوف اـر ال يستدمي الطيب. ىل مناطُ  (ٔ)
 أو لكونو َّنى أف يتزعفر الرجل. (ٕ)

 . ‹‹ألقوىا وما حو٢تا وكلوا ٝتنكم››مثاؿ آخر: اٟتديث:  
 ىل ا١تؤثر عدـ التغَّت ابلنجاسة. (ٔ)
 أو لكونو جامداً. (ٕ)

 أو كوّنا فأرة وقعت ُب ٝتن فبل يتعّدى إذل سائر ا١تائعات. (ٖ)

لعلماء كأيب حنيفة ونفاة القياس التّفاؽ اٞتميع على العمل بو كما وال يسّمى قياساً عند كثَت من ا
 (ٖ) اتّفقوا على ٖتقيق ا١تناط.

: "وىو أف يُعلِّق الشارع اٟتكم ٔتعٌت كلّي فَػيُػْنَظُر ُب ثبوتو ُب بعض تحقيق المناط:  (315أصل )
 األنواع وبعض األعياف".

وكفرضو ٖتليل اليمُت  مي ا٠تمر وا١تيسر،كاألمر ابستقباؿ القبلة، واستشهاد شهيدين، وكتحر 
فيبقى النظر ُب بعض األنواع ىل ىي ٜتر أو ٯتُت وميسر ابلكفارة، وكتفريقو بُت الفدية والطبلؽ،

 وفدية أو طبلؽ.
 

                                                 
 (.ٜٕٕ/ٕ)روضة الناظر:  (.٘ٛٙاد الفحوؿ: )إرش (1)
 (.ٜٕٕ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٜٕٖ/ٕٕ)الفتاوى:  (2)
 (.ٕٖٕ/ٕ)روضة الناظر:  (.٘ٔ،  ٗٔ/ٜٔ)الفتاوى:  (3)
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وُب بعض األعياف: ىل ىذا ا١تصّلي مستقبل القبلة، وىذا الشخص عدٌؿ مرضيّّ و٨تو ىذا. وىذا 
 (ٔ) بُت العلماء بل بُت العقبلء. النوع من االجتهاد مّتفق عليو

 

 : "ىو القياس اض".تخريج المناط: (316أصل )
وىو أف يُنّص على حكم ُب أمور قد يظّن أنّو ٮتتّص اٟتكم ِِبا فُيستدؿُّ على أّف غَتىا مثلها، إّما 

ُب النتفاء الفارؽ أو لبلشًتاؾ ُب الوصف الذي قاـ الدليل على أّف الشارع عّلق اٟتكم بو 
األصل. فهذا ىو القياس الذي تقرُّ بو ٚتاىَت العلماء وينكره نفاة القياس، وإ٪ّتا يكثر الغلط فيو 

 لعدـ العلم ابٞتامع ا١تشًتؾ الذي عّلق الشارع اٟتكم بو. 
ومن أصرح األدلّة على إثبات القياس ما ثبت ُب الصحيحُت من قصة الذي ُوِلَد لو ولٌد أسود 

على أوالد اإلبل اٟتمر يكوف فيها األورؽ، وقاؿ لو:  وأمو فقاسو النيب ٮتالف لونو لوف أبيو 
 ]أبو داود وأحػمد[. .‹‹أرأيَت لو ٘تضمض››١تا ُسئل عن الُقبلة للصائم:  )فلعّلو نزعو عرؽ( وقولو 

قالت: "نعم". . ‹‹أرأيَت لو كاف على أبيك دين فقضيتو أكاف ينفعو؟››ُب القضاء:  وقولو 
 (ٕ) ]البخاري[. .‹‹هللا أحّق أف يقضى فدينُ ››قاؿ: 

 

 : "اإلٟتاؽ ضرابف: اإلٟتاؽ بنفي الفارؽ، واإلٟتاؽ ابٞتامع".( 317أصل )

أنّو ال ٭تتاج فيو إذل التعّرض للعّلة اٞتامعة، بل يكتفي فيو بنفي الفارؽ ا١تؤثر ُب وضابط األوؿ: 
 بوؿ ُب إانء وصّبو فيو.اٟتكم، كإلغاء الفارؽ بُت البوؿ ُب ا١تاء الراكد، وبُت ال

 (ٖ) ىو اإلٟتاؽ ابلعّلة اٞتامعة كإٟتاؽ الذرّة ابلرّب ّتامع القوت. وضابط الثاني:
 

 : "نفي الفارؽ على أقساـ أربعة"( 318أصل )
ىو ما كاف ا١تسكوت عنو فيو أوذل ابٟتكم من ا١تنطوؽ مع القطع بنفي الفارؽ، كإٟتاؽ  :)األوؿ(

﴿وؿ الشهادة ُب قولو تعاذل: أربعة عدوؿ ابلعدلُت ُب قب              

     :الطبلؽ[ ﴾ٕ.] 

                                                 
 (.ٜٕٕ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٙٔ/ٜٔ)الفتاوى:  (1)
 (.ٚٔ/ٜٔ(. )الفتاوى: ٖٖٕ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٙ٘/ٕلناظر: (. )روضة إ٘ٛ،  ٚٔ/ٜٔ)الفتاوى:  (3)
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﴿وإٟتاؽ مثقاؿ اٞتبل ٔتثل الذرّة ُب ا١تؤاخذة ُب قولو تعاذل:                   

                 ﴾ :الزلزلة[ٚ-ٛ.] 
 ﴿وكإٟتاؽ الضرب ابلتأفيف ُب اٟترمة  ُب قولو تعاذل:        ﴾...  :اإلسراء[ٕٖ.] 

: ىو ما كاف ا١تسكوت عنو فيو مساوايً للمنطوؽ مع القطع بنفي الفارؽ. كإٟتاؽ إحراؽ )الثاني(
﴿تعاذل:  ماؿ اليتيم وإغراقو أبكلو ُب اٟترمة ُب قولو                       

       ﴾  :النساء[ٔٓ.] 
ال يبولنَّ أحدُكم ُب ا١تاِء ››وكإٟتاؽ صّب البوؿ ُب ا١تاء الراكد ابلبوؿ فيو ا١تذكور ُب حديث: 

 ]مّتفق عليو[. .‹‹الدائِم الذي ال ٬تري ٍب يغتسل فيو

ىو ما كاف ا١تسكوت عنو فيو أوذل مع نفي الفارؽ ابلظّن الغالب. كإٟتاؽ شهادة  :)الثالث(
﴿الكافر بشهادة الفاسق ُب الرّد ا١تنصوص عليو بقولو تعاذل:                   

       ﴾ :النور[ٗ.]  

 ماؿ الفرؽ أبّف الكافر ٭تًتز عن الَكِذِب لدينو ُب زعمو، والفاسق مّتهٌم ُب دينو.الحت
 البُت العوراء: ٬تزف ال أربع››وكإٟتاؽ العمياء ابلعوراء ُب منع التضحية كما جاء ُب اٟتديث: 

 السنن[.]أحػمد وأىل  .‹‹تنقي ال اليت والكسَتة ظلعها، البُت والعرجاء مرضها، البُت وا١تريضة عورىا،
: ىو ما كاف ا١تسكوت عنو فيو مساوايً للمنطوؽ مع كوف نفي الفارؽ مظنوانً ال مقطوعاً،  )الرابع(

من اعتق ››كإٟتاؽ اأَلّمة ابلعبد ُب سراية العتق ا١تنصوص عليو ُب العبد ُب اٟتديث الصحيح: 
 (ٔ) ]ا١توطأ / وسنن البيهقّي[. .‹‹عدؿ قيمة عليو ـَ وِّ قػُ شركاً لو ُب عبد 

 

 : "اُخُتِلف ُب داللة نفي الفارؽ، ىل ىي قياسية أو لفظية"(319أصل )
نفي الفارِؽ ىو من تنقيِح ا١تناط وىو مفهوـُ ا١توافقة بعينو، ولكن اختلفوا ُب داللتو على أربعة 

 مذاىب:
 : أّف داللة مفهـو ا١توافقة من قُبيل القياس عند الشافعّي، ويُقاؿ لو القياس اٞتلّي.)األوؿ(

                                                 
 (.ٛٛٗ-ٕٛٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٕٗ٘/ٕ)روضة الناظر:  (1)
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: أّف داللة ا١توافقة لفظية، لكن ال ُب ٤تّل النطق، ألّف ما دّؿ عليو النّص ُب ٤تّل النطق لثاني()ا
، وكبل٫تا من داللة اللفظ.  ىو ا١تنطوؽ، وما دّؿ عليو ال ُب ٤تل النطق ىو ا١تفهـو

طلق اٞتزء قالوا: وُب مفهـو ا١توافقة يُ  -عند القائلُت ابجملاز-: أّّنا داللة لفظية ٣تازيٌة )الثالث(
 ويُراد الكّل، أي يُطلق األخّص ويُراد األعّم. فقد أطلق التأفيف ُب اآلية وأُريد بو عمـو األذى.

: أّّنا لفظية، ألف الُعرؼ اللغوّي نقل اللفظ من وضعو ١تعناه ا٠تاص إذل ثبوتو فيو. فَػُعْرُؼ )الرابع(
 (ٔ) اللُّغة نقل التأفيف من معناه ا٠تاص إذل عمـو األذى.

 

 : "يتطّرؽ ا٠تطأ إذل القياس من ٜتسة أوجو".(311أصل )
أف ال يكوف اٟتكم معّلبًل فيكوف القائس ٥تطئًا ُب تعليلو، كمن ظّن  أف عّلة انتقاض )األوؿ( 

 الوضوء بلحم اٞتزور ىو أنّو لشّدة حرارتو.
 بو ا٠تصروات.أف ال يصيب عّلتو مثل أف يعتقد أّف عّلة الراب ُب الرّب الطعم فيلحق  )الثاني(

: مثل أف يقوؿ: القتل يوجب القصاص إذا كاف أف يقصر ُب بعض أوصاؼ العلة (الثالث)
 "عمداً". فُيقاُؿ لو نقصَت من أوصاؼ العّلة وصفاً وىو اآللة الصاٟتة للقتل.

 أف ٬تمع إذل العلة وصفا ليس منها (الرابع)
األشربة مسكرة فيلحقو ُب ٖترمي  بعض : مثل أف يظنّ أف ٮتطىء ُب وجودىا ُب الفرع (الخامس)

 (ٕ) ا١تسكرات.
 

 )ج( إثبات العّلة:

 (ٖ)"االستنباطو  النقل: "إثبات العّلة لو طريقاف: (311أصل )
 : "إثبات العّلة ابلنقل على ثبلثة أضرب" وىي: (312أصل )

 :النّص الصريح على العّلة: )األوؿ( 
 ﴿٨تو قولو تعاذل:                                  

                                   ﴾  :ا١تائدة[ٖٕ.] 

                                                 
 (.ٖٖٖٔ/ٗ)الُعّدة:  (.ٙٛٗ-ٖٛٗ/ٖ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٕٕ٘/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٕٚ٘/ٕ)روضة الناظر:  (3)
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 ]مّتفق عليو[. .‹‹إ٪ّتا ُجعل االستئذاف من أجل البصر››واٟتديث: 
 ﴿وقولو تعاذل:                       ﴾ :وقولو تعاذل:  [.ٖٗٔ]البقرة

﴿              ﴾ :اٟتشر[ٗ.] 
 :اإليماء والتنبيو وىو أنواع : )الثاني(

 وصٍف بػ"الفاء" فيدّؿ على أّف ذلك الوصف عّلة لذلك اٟتكم: ذكر اٟتكم عقب  (ٔ)
﴿٨تو قولو تعاذل:                     ﴾ :البقرة[ٕٕٕ.] 

﴿وقولو تعاذل:                               ﴾  :ا١تائدة[ٖٛ.] 
 ]أبو داود والًتمذي[.  .‹‹فسجد سها النيب ››واٟتديث: 
 .‹‹ورّض يهوديّّ رأس جاريٍة، فأمر عليو الصبلة والسبلـ أف يُرضَّ رأسو بُت حجرين››واٟتديث: 
 ]مّتفق عليو[.

 ترتيب اٟتكم على الوصف بصيغة اٞتزاء يدّؿ على التعليل:( ٕ)
 ﴿كقولو تعاذل:                         ﴾ :األحزاب[ٖٓ.] 
﴿وقولو تعاذل:                ﴾ :الطبلؽ[ٕ.] 

 أمٌر حادث فيجيب ْتكم: أف يُذكر للنيب ( ٖ)
 ]مّتفق عليو[. .‹‹اعتق رقبة››: ف"، فقاؿ كقوؿ األعرايّب: "واقعُت أىلي ُب ّنار رمضا

 أف يُذكر مع اٟتكم شيئاً لو دل يُقّدر التعليل بو لكاف لغواً غَت مفيد:( ٗ)
أينقص الرطب إذا ››١تا ُسئل عن بيع الرطب ابلتمر، قاؿ:  مثالو: اٟتديث الذي قاؿ فيو 

 ػمد / أىل السنن[.]مالك / الشافعّي / أح .‹‹فبل إذاً ››، قالوا: نعم، قاؿ: ‹‹يبس؟
فدين هللا ››قالت: نعم. قاؿ:  .‹‹أرأيِت لو كاف على أُمك ديٌن فقضيتو أكاف ينفعها؟››واٟتديث: 

 ]البخاري وأحػمد والنسائي[. .‹‹أحّق ابلقضاء
﴿أف يُذكر ُب الكبلـ شيٌء لو دل يُعلَّل بو صار الكبلـ غَت منتظم كقولو تعاذل:( ٘)      

                                     ﴾ :فعّلة  [.ٜ]اٞتمع
 النهي كونو مانعاً من السعي إذل اٞتمعة.
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 ﴿ذِكر اٟتكم مقروانً بوصٍف مناسٍب كقولو تعاذل: ( ٙ)               

  ﴾ :أي لربّىم وفجورىم. [.ٗٔ-ٖٔ]االنفطار 
 (ٔ) كاإلٚتاع على أتثَت الصغر ُب الوالية على ا١تاؿ.ثبوت العّلة باإلجماع، : )الثالث(

 

 : "إثباُت العّلِة ابالستنباٍط على ثبلثة أضُرٍب"( 313أصل )
ُر األوصاؼ اليت ٖتمل العلّية ُب األصل ٍب إبطاؿ بعضها : وا١تراد حص السبر والتقسيم: )األوؿ(

 بدليل واختيار الباقي.
: وىي تعيُت الوصف للعلية ٔتجّرد إبداء ا١تناسبة بينو وبُت اٟتكم، كأف يكوف المناسبة: )الثاني(

 مقصوداً ٞتلب منفعة أو دفع مضرّة من غَت نّص عليو وال إٚتاع.
طواؼ وعدـ االستقرار. واصطبلحاً: وجود اٟتكم بوجود العّلة : وىو لغًة: الالدوراف :)الثالث(

 (ٕ) وانعدامو ابنعدامها.
 

 : "اٟتكم إذا ثبت بعّلة زاؿ بزوا٢تا".(314أصل )
 (ٖ) كا٠تمر إذا ذىب عنها اإلسكار وصارت خبلّ حّلت.

 

 ".القياُس الفاسُد ىو الذي دل تتّم فيو أركاف القياس بشروطها: "(315أصل )
﴿ذين قالوا: كقياس ال             ﴾ :جملّرد ما بينها من الشبو لوجود  [.ٕ٘ٚ]البقرة

 (ٗ) الًتاضي اب١تعاوضة ا١تالية. وقياس ا١تشركُت ا١تيتة على ا١تذكاة.
 

 )د( أقساو الكياس:

 (٘)قياُس ا٠تفيُّ".: "ينقسم القياُس ابعتبار القّوة إذل قسمُت: القياُس اٞتليُّ وال(316أصل )
 

: "القياُس اٞتليُّ: ىو ما كانت العّلُة فيو منصوصًة، أو ثبتت ابإلٚتاع، أو دل تكن (317أصل )
 (ٙ)منصوصًة إالّ أّف الفارَؽ بُت األصِل والفرِع مقطوٌع بنفي أتثَته".

                                                 
 (.ٕٗٔ-٘ٔٔ/ٗ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٜ/ٗ)التمهيد:  (.ٕٚ٘/ٕ)روضة الناظر:  (1)
 (.ٙٛٔ-ٕ٘ٔ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٕٚٙ/ٕ)روضة الناظر:  (2)
 (.ٖٓ٘/ٕٓ)الفتاوى:  (3)
 (.ٖ٘ٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (.ٕٚٛ/ٜٔ)الفتاوى:  (4)

 (.ٕٚٓ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٕٖ٘ٔ/ٗ)الُعّدة:  (5)
 (.ٕٚٓ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٕٖ٘ٔ/ٗ)الُعّدة:  (6)
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بنفي الفارؽ  : "القياُس ا٠تفيُّ: ىو ما كانت العّلُة فيو مستنبطًة، أو دل يكن مقطوعاً (318أصل )
 (ٔ)بُت األصل والفرع".

 

 (ٕ):"وينقسم القياُس ابعتبار العّلة إذل: قياس العّلة وقياس الداللة وقياس الشبو".(319أصل )
 

: "قياس العّلة: ىو ما ثبت إٟتاؽ الفرع ابألصل بواسطة العّلة، منصوصًة كانت أو ( 321أصل )
 مستنبطًة".

﴿كقولو تعاذل:                                

 ﴾ :نظَتاف ٬تمعهما ا١تعٌت الذي يصّح تعليق اإل٬تاد وا٠تلق بو.  [.ٜ٘]آؿ عمراف 
﴿وقولو تعاذل:                               

:آؿ عمراف[ ﴾ٖٔٚ.] 
 فهم األصُل و٨تن الفرُع والذنوب العّلُة اٞتامعة واٟتكُم ا٢تبلُؾ.

﴿وقولو تعاذل:                                  

                   ﴾ :فذكر أركاف القياس األربعة:  [.ٖٖٔ]األنعاـ 
: الفرع: من كاف من قبُل. األصلُ : إذىابو ِِبم. الحكم: عمـو مشيئة هللا وكما٢تا. العّلة

 (ٖ) ا١تخاطبوف.
 

 العّلة ال ابلعّلة نفسها". : "قياُس الداللِة ىو اٞتمُع بُت األصل والفرع ٔتا يُدؿُّ على( 321أصل )
﴿كقولو تعاذل:                                          

                      ﴾  :ُفصلت[ٖٜ.] 
: عمـو قدرة العّلة: ا١توتى من البشر. الفرعُ : إ٬تاد بعد عدـ. الحكمُ : األرض ا١تيتة. األصلُ  ُُ

 (ٗ) : إحياء األرض ا١تيتة.ودليل العّلةهللا. 
                                                 

 (.ٕٛٓ/ٗح الكوكب ا١تنَت: )شر  (.ٕٖ٘ٔ/ٗ)الُعّدة:  (1)
 (.ٜٕٓ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (.ٖ٘ٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (2)
 (.ٜٕٓ/ٗ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٖ٘ٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (3)
 (.ٜٖٔ/ ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (4)
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 : "قياُس الشبو: ىو ترّدد الفرع بُت األصلُت ا١تختلفُت ُب اقتضاء اٟتكم".(322أصل )
 (ٔ) رآف إالّ مردوداً عليو.وىذا أضعف أنواع القياس، ودل يرِد ُب الق

 

: "العّلُة تفسُد بعدـ التأثَت". ألّف ثبوت اٟتكم بدوف ىذا الوصف يُبُّت أّف ىذا (323أصل )
 (ٕ) الوصُف ليس عّلًة.

 

 : "الّنزاع ُب تعليل اٟتكم الواحد بعّلتُت نزاٌع ُب العبارة".(324أصل )
ؿ االجتماع دل تستقل واحدة منهما بو، وا١تانعوف ال فاجملّوزوف ال ينازعوف ا١تانعُت ُب أّف العّلتُت حا

ينازعوف اجملّوزين ُب أّف كل واحدة من العّلتُت مستقّلة حاؿ انفرادىا .. فصار الّنزاع نزاعًا ُب 
 العبارة.

 ومثاؿ ذلك: من ١تس النساء ومّس ذكره وابؿ. ومن قَتل وارتّد وزىن.
إّّنا لو دل تكن ربيبيت ُب حجري ١تّا ››ء ُب اٟتديث: ومثل الربيبة إذا كانت ٤ترمة ابلرضاع كما جا

وكما يُذكر   .‹‹حّلت رل ألّّنا بنت أخي من الرضاعة، أرضعتٍت وأاب سلمة ثُويبَة موالة أيب ٢تب
 (ٖ)عن أحػمد: ىذا كلحم خْنزير مّيت حراـ من وجهُت".

 

صل فيو يُسمَّى "قياس : "القياُس إذا اقتضى إثبات اٟتكم ُب الفرع لثبوت عّلة األ(325أصل )
طرد" وىو قياُس العّلة. وإذا اقتضى نفي اٟتكم عن الفرع النتفاء عّلة األصل عن الفرع ُيسمَّى 

 "قياس عكس"".
مثاؿ ذلك: إذا ُوِجَدْت عّلة اإلسكار ُب شراٍب اقتضى ٖترٯتو، وإذا انتفت العّلُة عن شراٍب انتفى 

 (ٗ) حكم التحرمي عنو.
 

".: "القيا(326أصل )  (٘)س اٞتلّي يُقّدـ على ا١تفهـو
 

 

                                                 
 (.ٚٗٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٜ)الفتاوى:  (1)
 (.ٛٙٔ/ٕٓ)الفتاوى:  (2)
 (.ٗٚٔ-ٜٙٔ/ٕٓ)الفتاوى:  (.ٖٖٚ/ٕالناظر:  )روضة (3)
 (.٘ٓٔ/ٜٕ(. )الفتاوى: ٚ٘ٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (4)
 (.ٔٗٔ/ٖٔ)الفتاوى:  (5)
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 ( حّجية الكياس:ه)

 : "القياس يصار إليو عند الضرورة، وال يستغٍت عنو فقيو".( 327أصل )
إذل أيب موسى األشعرّي: "ٍب الفهَم الفهَم فيما أُدرل إليك ٦تا  وجاء ُب كتاب عمر بن ا٠تطاب 

مور عند ذلك، واعرؼ األمثاؿ، ٍب اعمد فيما ورد عليك ٦تا ليس ُب قرآٌف وال ُسّنٌة، ٍب قايس األ
 (ٔ)ترى إذل أحّبها إذل هللا وأشبهها ابٟتّق".

 

: "جاءت الشريعة ابلتسوية بُت ا١تتماثلُت ُب اٟتكم والتفريق بُت ا١تختلفُت". وىذا (328أصل )
  ىو أصل القياس، وقد أخطأ من نفى القياَس مطلقاً.

هللا تعاذل عباده إليو ُب غَت موضع من كتابو فقاس النشأة وقد أرشد جاء ُب أعبلـ ا١توّقعُت: "
وقاس حياة  ،عليها الثانية على النشأة األوذل ُب اإلمكاف وجعل النشأة األوذل أصبل والثانية فرعاً 

وقاس ا٠تلق اٞتديد الذي أنكره أعداؤه  ،األموات بعد ا١توت على حياة األرض بعد موهتا ابلنبات
وجعلو من قياس األوذل كما جعل قياس النشأة الثانية على األوذل  ،رضواأل تالسماواعلى خلق 

وضرب األمثاؿ وصرفها ُب  ،وقاس اٟتياة بعد ا١توت على اليقظة بعد النـو ،من قياس األوذل
فإف األمثاؿ   .األنواع ا١تختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبو ِبا عباده على أف حكم الشيء حكم مثلو

 نها حكم ا١تمثل من ا١تمثل بو وقد اشتمل القرآف على بضعة وأربعُت مثبلً علم مكلها قياسات يُ 
  .تتضمن تشبيو الشيء بنظَته والتسوية بينهما ُب اٟتكم

﴿: وقاؿ تعاذل                         ﴾  :العنكبوت[ٖٗ.] 
مثاؿ من خاصة العقل وقد ركز هللا ُب فطر الناس وعقو٢تم التسوية بُت فالقياس ُب ضرب األ

 (ٕ)".ا١تتماثلُت وإنكار التفريق بينهما والفرؽ بُت ا١تختلفُت وإنكار اٞتمع بينهما
 

 : "ليس ُب الشريعة ما ٮتالف القياس الصحيح".(329أصل )
خبلؼ القياس الصحيح وليست   وُب كتاب "أعبلـ ا١توّقعُت" أمثلة كثَتة ١تسائل قيل إّّنا على

 (ٖ) كذلك فلَُتاجع ىناؾ.
 

 : "الناُس ُب حجية القياس طرفاف ووسط".(331أصل )
                                                 

 (.ٜٜ٘(. )الرسالة: ٖٚٙ)ا١تسوّدة:  (1)
 (.ٕٖٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (2)
 (.ٕٛٛ،  ٙٚٔ/ٜٔ)الفتاوى:  (.٘/ٕ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (3)
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ىو نفاة القياس ٚتلًة فجّوزوا أّف الشريعة تفّرؽ بُت متماثلُت وٕتمع بُت ٥تتلفُت )الطرؼ األوؿ(: 
وا عن البوؿ ُب ا١تاء الدائم .. فنهوا عن تصرية الغنم للخرب وأجازوا تصرية غَتىا من األنعاـ. وّن

 للخرب وأجازوا صّب البوؿ من إانء ُب ا١تاء الدائم.
ىو الذين غلوا ُب إثباتو فردُّوا األحاديث ْتّجة أّّنا ٗتالف القياس أو قياس )الطرؼ الثاني(: 

 األصوؿ.
، وتركو عند ثبوت النّص. والقوؿ الوسط  (ٔ)ىو إعماؿ القياس عند الضرورة حيث ال نصَّ

 
 

                                                 
 (.ٕٜٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (1)
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 ( االجتهاُد11)
 )أ( االجتواد:

أو طلب  : "االجتهاد: بذؿ الُوسع ُب نيل حكم شرعّي عملّي بطريق االستنباط (331أصل )
 (ٔ)". الصواب ابألمارات الدالة عليو

وىو ُب اللغة: مأخوذ من اٞتُهد، وىو ا١تشّقة والطاقة، أي استفراغ اٞتهد والطاقة ُب أيِّ فعٍل  
 كاف.

 

تهد العلماء ا١تؤمنوف: ُب فهم ا١تراد من النُّصوص، وُب إدراؾ ِعلل األحكاـ : "٬ت(332أصل )
 (ٕ)وُب القبلة وما إذل ذلك".

 

 (ٖ): "إذا اختلُفوا فا١تصيُب واحٌد، وكّل ٣ُتتهٍد مأجوٌر".(333أصل )
فأصاب إذا اجتهد اٟتاكُم فأخطأ فلو أجٌر، وإذا اجتهد ››ألّف اٟتقَّ عند هللا واحٌد. وُب اٟتديث: 

 ]أبو داود[. .‹‹فلو أجراف
 

 : "االختبلُؼ قسماف: تضادّّ وتنوٌع".(334أصل )
 : ىو أف يُفيت بتحرمي شيٍء ويُفيت آخر إبابحتو. واختالؼ التضادّ 
عدد التكبَتات ، مثل: االختبلؼ ُب يت عا١تاف أبمرين ٥تتلفُت جائزين: ىو أف يُف واختالؼ الّتنوع
 (ٗ) ختبلؼ ُب التشهُّد، ودعاء االستفتاح وما إذل ذلك.واال، ُب اآلذاف واإلقامة

 

ُب مسألٍة واحدٍة ُب وقت واحد".   متناقضاف: "ليس للمجتهد أف يكوَف لو قوالف (335أصل )
 (٘) ولكن ٯُتكن أف يتغَّت اجتهاده ُب ا١تسألة إذا ازداد علمو.

 

سبباً للتفرُّؽ والتقاطع". ألّف  : "ال ٬توز أف يكوَف االختبلؼ ُب ا١تسائل االجتهادية(336أصل )
ـٌ.  التفرُّؽ والتقاطع حرا

                                                 
 (.ٗٙٗ/ٗ)ا١توافقات:  (.ٛٔٛ)إرشاد الفحوؿ:  (1)
 (.ٖٓٔ/ٗ(. )التمهيد: ٗٔٗ/ٕ(. )روضة الناظر: ٜٔٛ)إرشاد الفحوؿ:  (2)
 (.ٗٔٗ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٓٗ٘ٔ/٘)الُعّدة:  (3)
 (.ٔٗٔ-ٖٛٔ/ٜ)الفتاوى:  (4)
 (.ٖٗٗ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٗ٘ٛ)إرشاد الفحوؿ:  (5)
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﴿قاؿ تعاذل:                           ﴾  :آؿ عمراف[ٔٓ٘.] 
 (ٔ): "رأيي صواٌب ٭تتمل ا٠تطأ ورأي غَتي خطأ ٭تتمل الصواب".قاؿ الشافعيّ 

 

 : "االجتهاُد يقبل التجزئة".(337أصل )
أي ٬توُز أف يكوَف الرجُل عا١تًا ٣تتهدًا ُب ابٍب من أبواب الِعلِم ويكوَف طالَب علٍم ُب أبواٍب 

 (ٕ) ُأخرى. ولذلك قالوا اجملتهدوف على قسمُت: ُمطلٌق وجزئيّّ.
 

 : "التمّكن من االجتهاد ال يتّم إال بشروط".(338أصل )
ف يكوف عا١تاً بنصوص الكتاب والسنة، فإف قصر ُب إحدا٫تا دل يكن ٣تتهداً، وال ٬توز : أ)األوؿ(

 لو االجتهاد. وا١تراد ما يتعّلق ابألحكاـ.
 :(ٕٕٛقاؿ اإلماـ الشوكاني في إرشاد الفحوؿ )ص: 

واٟتق  ،وبعضو من قبيل التفريط ،وال ٮتفاؾ أف كبلـ أىل العلم ُب ىذا الباب من قبيل اإلفراط "
أف يكوف عا١تًا ٔتا اشتملت عليو ٣تاميع السنة اليت  فيو وال شبهة أف اجملتهد ال بدّ  لذي ال شكَّ ا

مشرفًا على ما اشتملت عليو ا١تسانيد  ،كاألمهات الست وما يلحق ِبا  ،صنفها أىل الفن
وال يشًتط ُب ىذا أف تكوف ٤تفوظة لو  ،وا١تستخرجات والكتب اليت التـز مصنفوىا الصحة

بل يكوف ٦تن يتمكن من استخراجها من مواضعها ابلبحث عنها عند  ،رة ُب ذىنومستحض
واف يكوف ٦تن لو ٘تييز بُت الصحيح منها واٟتسن والضعيف ْتيث يعرؼ حاؿ  .ذل ذلكإاٟتاجة 

وليس من  ،سناد معرفة يتمكن ِبا من اٟتكم على اٟتديث أبحد األوصاؼ ا١تذكورةرجاؿ اإل
بل ا١تعترب أف يتمكن ابلبحث ُب كتب  ،ٟتاؿ الرجاؿ عن ظهر قلبشرط ذلك أف يكوف حافظًا 

اٞترح والتعديل من معرفة حاؿ الرجاؿ مع كونو ٦تن لو معرفة اتمة ٔتا يوجب اٞترح وما ال يوجبو 
 ".من العلل وما ىو غَت قادح من األسباب وما ىو مقبوؿ منها وما ىو مردود وما ىو قادح

 ائل اإلٚتاع حىت ال يُفيت ٓتبلؼ ما وقع اإلٚتاع عليو.: أف يكوف عارفاً ٔتس)الثاني(
: أف يكوف عا١تًا بلساف العرب، ْتيث ٯتكنو تفسَت ما ورد ُب الكتاب والسنة من )الثالث(

كّل مسلم أف يتعّلم من لساف العرب ما يبّلغو جهده ُب أداء  الغريب. قاؿ الشافعّي: "٬تب على
 فرضو".

                                                 
 (.ٗٚٔ-ٕٚٔ/ٕٕ – ٖٗٗ،  ٖٕ٘،  ٕٕ٘/ٖ)الفتاوى:  (1)
 (.ٖٕٔ،  ٕٕٔ،  ٕٗٓ/ٕٓ(. )الفتاوى: ٖٔٛ)إرشاد الفحوؿ:  (2)
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 م أصوؿ الفقو اِلشتمالو على ما ٘تّس اٟتاجة إليو.: أف يكوف عا١تاً بعل)الرابع(
: أف يكوف عارفاً ابلناسخ وا١تنسوخ، ْتيث ال ٮتفى عليو شيٌء من ذلك ٥تافة أف يقع )الخامس(

ُب اٟتكم اب١تنسوخ. جاء ُب "كتاب االعتبار" عن علّي أنّو مرَّ على قاٍص. فقاؿ: تعرُؼ الناسخ 
 كَت.وا١تنسوخ. قاؿ: ال. قاؿ: ىلكت وأىل

 (ٔ)وال بُّد مع ىذا أف يكوف تقّياً يبتغي بعلمو وعملو وجو هللا تعاذل كي يستفيد منو العباد
 

(ٕ)"."إذا تعارض دليبلف عند اجملتهد ودل يًتّجح أحد٫تا وجب عليو التوقُّف(339أصل )

 

 : "ينقسم االجتهاد ابلنظر إذل أىلو إذل اجتهاد مطلق واجتهاد مقّيد".(341أصل )
 [:ٕٗٔ-ٕٕٔ/ٗ]ُب "أعبلـ ا١توّقعُت عن رّب العا١تُت" اإلمام ابن القيم  قال

وأقواؿ الصحابة فهو اجملتهد ُب   العادل بكتاب هللا وسنة رسولووىو مجتهد مطلق:  (ٔ)
، فهذا النوع ىم الذين يسوغ ٢تم دلة الشرعية حيث كانتاأل ةأحكاـ النوازؿ يقصد فيها موافق

 ّددوف ٢تذا الّدين القائموف ْتجة هللا ُب أرضو.اإلفتاء واالستفتاء، وىم اجمل
فهو ٣تتهد ُب معرفة فتاويو وأقوالو ومأخذه وأصولو  ،ُب مذىب من ائتم بو مجتهد مقيد (ٕ)

وقياس ما دل ينص من ائتم بو عليو على منصوصو من غَت  ،عارؼ ِبا متمكن من التخريج عليها
ذل إتيا ودعا ل لكن سلك طريقو ُب االجتهاد والفُ إلمامو ال ُب اٟتكم وال ُب الدلي ف يكوف مقلداً أ

 .معاً  وفهو موافق لو ُب مقصده وطريق ،رهمذىبو ورتبو وقرّ 
عادل ِبا ال يتعدى  ،يولفتاوِ  نٌ قِ تْ مقرر لو ابلدليل مُ  ليوإفي مذىب من انتسب  مقيَّد مجتهد (ٖ)
بنصوص إمامو ة. بل َته البتذل غإإمامو دل يعدؿ عنو  وإذا وجد نصّ  ،وال ٮتالفها وِ يْ قوالو وفتاوِ أ

ماـ استنباط وقد كفاه اإل .قد اكتفى ِبا من كلفة التعب وا١تشقة ،عنده كنصوص الشارع يفه
 .حكاـ ومؤنة استخراجها من النصوصاأل

وشأف ىؤالء عجيب، إذ كيف أوصلهم اجتهادىم إذل كوف إمامهم أعلم من غَته، وأّف مذىبو ىو 
واستنباط  ِبم اجتهادىم عن النظر ُب كبلـ هللا ورسولو  الراجح والصواب دائر معو، وقعد

 األحكاـ منو، وترجيح ما يشهد لو النّص.
                                                 

 (.ٕٗٛ - ٜٔٛ)إرشاد الفحوؿ:  (1)
 (.ٜٖ)نزىة النظر:  (2)
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وحفظ فتاوى إمامو وأقّر على نفسو ابلتقليد اّض  مجتهٌد في مذىب من انتسب إليو، (ٗ)
لو، من ٚتيع الوجوه. وذكر الكتاب والسنة عنده يكوف على وجو التربؾ والفضيلة ال على وجو 

حتجاج بو والعمل، بل إذا رأى حديثًا صحيحًا ٥تالفًا لقوؿ من انتسب إليو أخذ بقولو وترؾ اال
.  (ٔ) اٟتديَث. فليس عند ىؤالء سوى التقليد ا١تذمـو

 

 : "على العادل االجتهاُد، وعلى العامّي السؤاُؿ".(341أصل )
باع الدليل، ومن دل يقدر على أي أّف من قدر على االجتهاد ال ٬توز لو التقليد لكونو مأمورًا ابتّ 

﴿االجتهاد وجب عليو السؤاؿ لقولو تعاذل:                ﴾  :النحل[ٖٗ.]
(ٕ) 

 

 : "الـز ا١تذىب ليس ٔتذىب إذا دل يلتزمو".(342أصل )
 (ٖ) ألّف اإلنساف ُرّٔتا اعتقد عقيدًة وىو يُنكر الزمها.

 

: "ال ٯتتنع من االستماع ٦تن خالفو ألنّو قد يتنّبو ويزداد بو تثبيتًا فيما اعتقد من (343أصل )
﴿الصواب". قاؿ تعاذل:                  :الزمر[ ﴾ٔٛ.] (ٗ) 

 

 ال ٭تتمل التأويل". : "االختبلؼ ارـّ ىو االختبلؼ ُب اٟتكم الثابت الذي(344أصل )
﴿وىو كاختبلؼ أىل الكتاب:                           ﴾ 

 (٘) [.٘ٓٔ]آؿ عمراف: 
 

: "االختبلؼ ُب اٟتكم الذي ٭تتمل التأويل ولو ٣تاؿ لبلجتهاد ٬تب أف يُعذر (345أصل )
 ضاً".بعضهم بع

﴿كاختبلؼ الصحابة ُب ا١تراد ابلقرء ُب قولو تعاذل:       ﴾  :وما شاكل ذلك.[. ٕٕٛ]البقرة (ٙ) 

                                                 
 (.ٕٗٔ-ٕٕٔ/ٔ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (1)
 (.ٕٔٙ/ٜٔ(. )الفتاوى: ٖٚٗ/ٕ)روضة الناظر:  (.ٙٚٛ)إرشاد الفحوؿ:  (2)
 (.ٜٕٔ-ٕٚٔ/ٕٓ)الفتاوى:  (3)

 (.ٓٔ٘)الرسالة:  (4)
 (.ٓٙ٘)الرسالة:  (5)
 (.ٓٙ٘)الرسالة:  (6)
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 : "العقُل اتبٌع للنقل".(346أصل )
إذا ثبت ا٠ترب أو اٟتكم بنقل صحيح وجب ا١تصَت إليو سواء عرؼ العقل اٟتكمة أو دل يعرؼ. وال 

 (ٔ) ١تعقوؿ.ٮتالف صحيح ا١تنقوؿ صريح ا
 

: "يُنَقُض حكم اٟتاكم إذا خالف النّص أو اإلٚتاع، وال ينقض مع ا٠تطأ ُب (347أصل )
 االجتهاد".

وذلك أف مصلحة نصب اٟتاكم تناقض نقض حكمو، ولكن ينقض مع ٥تالفة األدّلة ألنّو ظهر 
 (ٕ) أنّو حكم بغَت ما أنزؿ هللا.

 

ناط فبل يفتقر ُب ذلك إذل العلم ٔتقاصد الشريعة : "إذا تعّلق االجتهاد بتحقيق ا١ت(348أصل )
 وال إذل معرفة اللغة العربية".

مثل من عرؼ أّف ا١تسكر حراـ وأنّو ٜتٌر إذا رأى من يشرب شرااًب يعلم أنّو مسكٌر فقد عرؼ أنّو 
شارب وعليو حدُّ الشرب، وال يُقاؿ لو ال تُفِت حىت تعلم مقاصد الشريعة واللغة العربية. ومن 

ؼ أّف ا١تريض يُرّخص لو ُب التيمم .. فإنّو إذا رأى من ثقل بو ا١ترض ويريد التوضؤ اب١تاء البارد عر 
فإنّو أيمره ابلتيمم، وإف كاف ال يعرؼ اللغة العربية وال مقاصد الشريعة، وأوذل من ىذا وذاؾ من 

وبة منو وإخبلص العبادة والترأى من يشرؾ اب الشرؾ األكرب ا١تعروؼ ابألدلّة فإنّو يدعو إذل تركو 
 (ٖ) . وإف كاف ال يعرؼ اللغة العربية وال مقاصد الشريعة

 

 : "ال يُػتّػَبُع العادل ُب زلّتو، وال ٬توز التشنيع عليو ِِبا".(349أصل )
، وأما عدـ تشنيعو ابلزلّة فؤلنّو مأجور أما اتّباعو ُب الزلّة فإنّو ال ٬توز، ألّف الطاعة  ولرسولو 

جر اجتهاده وإف أخطأ. فابن عباس رضي هللا عنهما دل ير ُب راب الفضل أبساً، وكذلك عطاء لو أ
ينهى عن التمّتع ابلعمرة إذل  وجابر بن زيد وعكرمة. وكاف عمر  وطاووس وسعيد بن جبَت

 اٟتّج. 
 (ٗ)إف دل يكن من العنب، وىذا أمٌر مشهور. وكثَت من فقهاء الكوفة دل يروا بشرب النبيذ أبساً 

                                                 
 (.ٕٗ/ٖ(. )ا١توفقات: ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٖ(. )ٖٓ-ٜٕ/٘(. )الفتاوى: ٜٚ/ٔ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٖٖ٘/ٗ)ا١توافقات:  (2)
 (.ٕٚ٘/ٗ)ا١توافقات:  (3)
(4)

 (.ٕٖ٘/ٗ)ا١توافقات:  
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 قوٍؿ واحٍد ال اختبلؼ فيها، وإ٪ّتا االختبلؼ من جهة نظر اجملتهد". "الشريعة على :(351أصل )
﴿قاؿ هللا تعاذل:                     ﴾  :النساء[ٕٛ] 

وذلك لقصوره  كن أف يراىا ٥تتلفة ُب نظره،ولكن اإلنساف العادل قد يعجز عن اٞتمع بُت األدلّة وٯت
 (ٔ).وضعفو البشري، وال خبلؼ ُب إمكاف وقوع االختبلؼ ُب نظر اجملتهدين

 

 )ب( التكليد:

 : "الواجب على العامّي ىو االتّباع وا٠تروج من التقليد اٟتراـ".(351أصل )
سّنة إذا كاف مأموانً ُب دينو أي أف يرجَع فيما جهل من الشريعة إذل َمْن ىو أعلم منو ابلكتاب وال

 وتقواه، فيعلم منو حكم هللا ورسولو ُب ا١تسألة. 
والتقليُد اٟتراـ: أف يّتبع فتاوى العلماء وإف عِلم ٥تالفتها لؤلدّلة. أو أف يُقّلد عا١تاً واحداً، ويرى أف 

بعد رسوؿ  من خرج عن قولو إذل قوؿ غَته ٦تن ٯتاثلو ضاؿّّ عن سبيل هللا، ألّف ذلك ليس ألحدٍ 
. أو ٮترج من تقليد ىذا إذل تقليد ىذا بغَت أسباٍب دينّيٍة، بل يفعل ذلك للدنيا، وىذا هللا 

 (ٕ) حكمو حكم من ىاجر لدنيا ُيصيبها أو امرأًة ينكحها.
 : "تَػتَػبُّع الرَُّخِص فسٌق".(352أصل )

 
ُ
 تعِة، وقوِؿ أىِل الكوفِة ُب النبيِذ.كمن يقوُؿ بقوِؿ أىِل ا١تدينِة ُب الغناِء، وقوِؿ أىِل مّكَة ُب ا١ت

وكمن قّلَد مالكًا ُب عدـِ نقِض الوضوِء ابلقهقهِة ُب الصبلِة، وأاب حنيفَة ُب عدـ النقِض ٔتّس 
وكمن تزّوَج ببل َصداٍؽ وال ورلٍّ وال  الذَكِر وصلَّى، فهذه الصبلُة ٣ُتمٌع منهما على فسادىا،

 (ٖ)شهوٍد.
 

 (ٗ)ُؼ أىِل العلِم حجًة على اٞتواز".: "ليس اختبل( 353أصل )
﴿لقولو تعاذل ُب التنازع:                                  

   ﴾  :العلماء دليبلً  فدّؿ على وجوب اتّباع القوؿ ا١تؤيّد ابلدليل، ومن اّٗتذ اختبلؼ [.ٜ٘]النساء
 على اٞتواز فقد صار من ا١تتّبعُت ألىوائهم.

                                                 
 (.ٓٗٙ/ٗ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٙٚٛ)إرشاد الفحوؿ:  (2)
 (.ٓٔ٘/ٗ)ا١توافقات:  (3)
 (.ٚٓ٘/ٗ)ا١توافقات:  (4)



 أصـول فقـه الشـريعــة     111

 

 : "ال ٬توز لغَت العادل أف يقيس".(354أصل )
 (ٔ) ألّف القياس يوقُعو ُب ٥تالفة النصوص ٞتهلو ِِبا.

 

 : "العامي ال مذىب لو".(355أصل )
يحة إذا خالفت مذىب وتقيُّد العامي ٔتذىب إماـٍ معُّتٍ ضبلٌؿ، ويلـز منو أف يرّد النصوص الصح

إمامو. وعلى ىذا فلو أف يستفيت من شاء من اتّباع األئمة األربعة وغَتىم وأف يستمسك ابلدليل 
 (ٕ) إذا ظهر لو.

 

 )ج( اإلفتاء:

نّيُت".(356أصل )  : "الّتواُضع وعدـ التكّلف والرجوُع إذل الّدليل من ِٝتات العلماء الرابَّ
﴿قاؿ هللا تعاذل:                            ﴾ :ويؤثر عن  [.ٙٛ]ص

 بعض الصحابة: "العلُم ثبلثٌة: آيٌة ٤تكمٌة، وُسّنٌة ماضيٌة، وال أدري".
ليوـَ : "ال ٬توز ألحٍد أف يقوَؿ بقولنا ما دل يعلْم من أيَن أخذانه، فإاّن نقوُؿ القوَؿ اقاؿ أبو حنيفة

 ونرجُع عنو غداً". أو كما قاؿ.
 ".: "ما ِمّنا إال رادّّ ومردوٌد إالّ صاحَب ىذا القرِب وقاؿ مالك

 : "إذا صّح اٟتديُث فهو مذىيب".وقاؿ الشافعيّ 
 (ٖ): "ال تقلِّد ُب دينك الرجاَؿ، وخذ من حيُث أخذوا".وقاؿ أحػمد

 

 اً".: "النَّظر ُب مآالت األفعاؿ مقصوٌد شرع(357أصل )
﴿قاؿ تعاذل:                                  ﴾  :البقرة[ٕٔ.] 
 ﴿وقاؿ تعاذل:                         ﴾ [.ٛٓٔنعاـ: ]األ 
﴿وقاؿ تعاذل:                        ﴾  :البقرة[ٜٔٚ] 

 (ٗ) ]مّتفق عليو[. .‹‹أخاؼ أف يتحّدّث الناُس أف ٤تّمداً "يقتل أصحابو"››وُب اٟتديث: 
                                                 

 (.ٔٔ٘)الرسالة:  (1)
 (.ٕٖٕ/ٗ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (2)
 (.ٕٖٙ/ٗ)ا١توافقات:  (3)
 (.ٕ٘٘/ٗ)ا١توافقات:  (4)
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 االضطرار واجٌب".  : "اختيار أخّف الضررين على األثقل عند(258أصل )
ويؤثر عن ُعمر: "ليس العاقُل الذي يعرُؼ ا٠تَت من الشّر، وإ٪ّتا العاقُل الذي يعرُؼ خَت الشرّين". 

 (ٔ). أو كما قاؿ 
 

: "ليس للحاكم وال للمفيت أف يلـز الناس ابتّباعو ُب مسائل االجتهاد".  وال ينكرىا (259أصل )
 (ٕ)اتسب ابليد.

 

 كم على الشيء فرٌع عن تصوره".: "اٟت(261أصل )
فإذا صّح تصور ا١تفيت للمسألة صّحت الفتوى، ولذلك ال ٬توز للمفيت إطبلؽ الفتوى ُب مسألة 

 فيها تفصيل.
 ماعزاً ١تا أقّر ابلزان.  وقد استفصل النيب  =

. «نعم، إذا رأت ا١تاء»وأجاب ١تا سئل: ىل على ا١ترأة من غسل إذا ىي احتلمت؟ فقاؿ: = 
  وجوب الغسل ُب حاؿ دوف حاؿ.فبُّت 
: ىل ٬تد لو رخصة أف يصّلي ُب بيتو؟ فقاؿ: =   «.ىل تسمع النداء؟»واستفتاه ابن أـ مكتـو

 (ٖ)..   وأمثاؿ ذلك كثَت ُب فتاوى النيب «فأجب»قاؿ: نعم. قاؿ: 
 

 : "وال يتمّكن ا١تفيِت واٟتاكم اٟتكم ابٟتّق إالّ بنوعُت من الفهم".(361أصل )
: فهم الواقع والفقو فيو واستنباط علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واألمارات حىت ٭تيط بو ؿ()األو 
 علماً.

: فهم الواجب ُب الواقع: وىو فهم حكم هللا الذي حكم بو ُب كتابو أو على لساف نبيو )الثاني(
 .ُب ىذا الواقع.    ٍب تطبيق أحد٫تا على اآلخر (ٗ) 

 

مع يتوّقف على أمرين: معرفة أحوا٢تم، ومعرفة حكم هللا ُب : "اٟتكم على اجملت(362أصل )
 (٘)أمثا٢تم".

                                                 
 (.ٚٗٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (ٔٛ-ٜٚ/ٖٓ)الفتاوى:  (2)
 (.ٗٙٔ/ٗ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (3)
 (.ٜٗ/ٔ:)أعبلـ ا١توّقعُت (4)
 (.ٜٓ٘/ٕٛالفتاوى: ) (5)
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 : "األصُل أّف من كاف ُب داٍر فهو من أىلها". (363أصل )
"وإف وجد مّيت فلم يُعلم  أمسلٌم ىو أـ كافٌر نُظر إذل العبلمات من قاؿ ابن قدامة في المغني: 

مة وكاف ُب دار اإلسبلـ ُغسل وُصلَِّي عليو، وإف  ا٠تتاف والثياب وا٠تضاب، فإف دل يكن عليو عبل
كاف ُب دار الكفر دل يُغسل ودل ُيصلَّ عليو، نصَّ عليو أحػمد. ألّف األصل أّف من كاف ُب داٍر فهو 

 (ٔ)من أىلها يَػثْػُبُت لو حكمهم ما دل يقم على خبلفو دليٌل".
 

، وإذا تبّينت السّنة ال ٭تّل  : "ا٠تبلؼ يورث شبهة إذا دل يتبُّت سّنة رسوؿ هللا(364أصل )
﴿ألحد خبلفها". لقولو تعاذل:      :النساء[ ﴾ٜ٘.] (ٕ) 

 

: "من أفىت وليس أىبًل للفتوى أٍب، ومن أقرّه من والة ا١تسلمُت على ذلك فهو آٍب  (365أصل )
 كذلك".

فسئلوا فأفَتوا بغَت علم فضلُّوا فإذا دل يبق عادل اّٗتذ الناس رؤساء ُجهااًل » وُب الصحيحُت:
 (ٖ)«.وأضلُّوا

                                                 
 (.ٕٗٓ/ٕ)ا١تغٍت والشرح الكبَت:  (1)
 (.ٗٙ-ٔٙ/ٕٔ)الفتاوى:  (2)
 (.ٜٔٔ/ٗ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (3)
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 ( ترتيب األدّلة12)
 (ٔ): "٭تب أوالً تقدمي الكتاب ٍُبّ السّنة واإلٚتاع". (366أصل )

 وقد أخطأ من قاؿ: يُنظر أواًل ُب اإلٚتاع
"األصل قرآف أو سّنة، فإف دل يكن فقياٌس عليها، وإذا اّتصل اٟتديث عن  قاؿ اإلماـ الشافعي:

وصّح اإلسناد عنو فهو سّنة، واإلٚتاع أكثر من ا٠ترب ا١تفرد واٟتديث على ظاىره،  رسوؿ هللا 
وإذا احتمل ا١تعاّن فما أشبو منها ظاىره أوالىا بو، وإذا تكافأت األحاديث فأصّحها إسناداً 

قاؿ أوالىا، وليس ا١تنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن ا١تسّيب، وال يُقاس أصٌل على أصل، وال يُ 
ألصٍل: دلَ وال كيف، وإ٪ّتا يُقاُؿ للفرع: دل. فإذا صّح قياُسُو على األصل صّح وقامت بو اٟتّجة". 

 [.ٖٛٔ]ا١تسوّدة: 
 

 ".القضااي اٞتزئية إذا عارضت العاّمة القطعية أّولت أو أ٫تلت":(367أصل )
أتويل اٟتديث:  ومثاؿ ذلك "ثبوب عصمة األنبياء عن الكبائر" فهي قاعدة عامة قطعية،فوجب

 . وٛتلو على وجو ال ٮتـر ذلك األصل.«دل يكذب إبراىيم إالّ ثبلث كذابت»
وثبتت قاعدة: "حرمة اٞتّنة على ا١تشرؾ والكافر". فوجب أتويل الذي قاؿ: "حرِّقوّن". بوجو ال 

 ٮتـر القاعدة.
 (ٕ) .وىذا جاٍر ُب أصوؿ العقائد، ألّّنا ىي اليت ال تقبل التخصيص وال االستثناء

"إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فبل تؤثر فيها معارضة قضااي األعياف وال  قاؿ اإلماـ الشاطبي:
 حكاايت األحواؿ والدليل على ذلك أموٌر:

أّف القاعدة مقطوعة ِبا ابلفرض، ألاّن إ٪ّتا تتكّلم ُب األصوؿ الكلّية القطعية. وقضااي )أحدىا( 
 نوف ال يقف للقطعّي وال يعارضو.األعياف مظنونة أو متو٫تة، وا١تظ

أّف القاعدة غَت ٤تتملة الستنادىا إذل األدلّة القطعية وقضااي األعياف ٤تتملة إلمكاف أف )الثاني( 
-تكوف على غَت ظاىرىا أو على ظاىرىا وىي مقتطعة ومستثناة من ذلك األصل فبل ٯتكن 

 إبطاؿ كّلية القاعدة ٔتا ىذا شأنو. -واٟتالة ىذه
                                                 

 (.ٖٛٙ/ٕٕ/    ٜ/ٕٓ)الفتاوى:  (1)
 (.ٕٖٕ/ٖ)ا١توافقات:  (ٕ)
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أّف قضااي األعياف جزئية والقواعد ا١تطردة كّليات، وال تنهض اٞتزئيات أف تنقض ( )الثالث
الكّليات، ولذلك تبقى أحكاـ الكّليات جارية ُب اٞتزئيات وإف دل يظهر فيها معٌت الكّليات على 

 ا٠تصوص.
أعٍت ُب ٤تّل أّّنا لو عارضها فإّما أف يعمبل معًا أو يُهمبل أو يعمل أبحد٫تا دوف اآلخر، )الرابع( 

ا١تعارضة: فإعما٢تما معًا ابطٌل وكذلك إ٫تا٢تما، ألنّو إعماؿ للمعارضة فيما بُت الظٍّتّ والقطعّي، 
وإعماؿ اٞتزئّي دوف الكلّي ترجيح لو على الكلّي، وىو خبلؼ القاعدة. فلم يبق إاّل الوجو الرابع 

 (ٔ)وىو إعماؿ الكلّي دوف اٞتزئّي وىو ا١تطلوب".
 

 "بعُض األدلّة أوذل ابلتقدمي من بعٍض". :(368أصل )
 فيقّدـ القطعّي على الظٍّت. (ٔ
 ويقّدـ اكم على ا١تتشابو. (ٕ

 واٟتاظر على ا١تبيح. (ٖ

ٗ) .  وا١تنطوؽ على ا١تفهـو

 وا٠تاص على العاـ. (٘

 (ٕ)ألمتو على فعلو. وقوؿ النيب  (ٙ
 

 : "يرّجح اٟتديث على اٟتديث ٔترجحات معلومة". منها: (369أصل )
د ُب أحد اٞتانبُت، وىي مؤثّرة ُب ابب الرواية ألّّنا تقرب ٦تا يوجب العلم كثرة العد (ٔ)

 وىو التواتر. 
ا١تثاؿ: حديث إ٬تاب الوضوء من مّس الذكر، أكثر طرقًا من حديث الرخصة، وكبل٫تا  

 صحيح.
 .أف يكوف أحد الروايتُت مّتفقاً على عدالتو واآلخر ٥تتلفاً فيو فا١تصَت إذل ا١تّتفق عليو أوذل (ٕ)

 أف يكوف راوي أحد اٟتديثُت كاف ابلغاً ١تا ٝتعو والثاّن كاف صغَتاً حالة األخذ. (ٖ)

أف يكوف أحد اٟتديثُت ٝتاعاً أو عرضاً والثاّن يكوف كتابًة أو وجادًة أو مناولًة، فيكوف  (ٗ)
األوؿ أوذل ابلًتجيح ١تا ٗتّلل ىذه األقساـ من شبهة االنقطاع لعدـ ا١تشافهة، و٢تذا حديث 

                                                 
 (.ٕٖ٘/ٗ)ا١توافقات:  (1)

(2)
 ذكورة ُب آخر الكتاب(.)يراجع موضوع ترتيب األدّلة والًتجيحات ُب ا١تصادر ا١ت 
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ال تنتفعوا من ا١تيتة ». على حديث ابن عكيم: «أٯتا إىاٍب دبغ فقد طهر»اس: ابن عب
 ألّف ىذا كتاب وذاؾ ٝتاع. «.إبىاٍب وال عصب

 أف يكوف أحد الروايتُت مباشراً ١تا رواه واآلخر حاكياً، فا١تباشر أعرؼ ابٟتاؿ. (٘)

وخالف ابن نكحها وىو حبلٌؿ، ويؤيده رواية أيب رافع.  من حديث ميمونة أّف النيب 
نكحها وىو حراـ. فقّدـ حديث ميمونة لكوّنا صاحبة القصة،  عباس وروى أنّو 

 وحديث أيب رافع لكونو السفَت بينهما على حديث ابن عباس. 
ولذلك قالت عائشة ١تا سئُلت عن ا١تسح على ا٠تفُت: سلوا عليًا فإنّو كاف يسافر مع رسوؿ 

 .هللا 
 زمة لشيخو من اآلخر.أف يكوف أحد الراويُت أكثر مبل (ٙ)

أف يكوف أحد الراويُت ٚتع حالة األخذ بُت ا١تشافهة وا١تشاىدة، والثاّن أخذ من وراء  (ٚ)
حجاب، فيؤخذ ابألوؿ ألنّو أقرب إذل الضبط، و٢تذا قّدـ حديث عروة والقاسم بن دمحم على 

 حديث أسود بن يزيد ١تا اختلفوا ُب زوج بريرة أكاف عبداً أـ ُحرّاً.

حد الراويُت دل يضطرب لفظو واآلخر قد اضطرب. ولذا قّدـ حديث ابن أف يكوف أ (ٛ)
كاف إذا افتتح الصبلة "عمر ُب رفع اليدين عند التكبَت والركوع والرفع على حديث الرباء: 

 وكاف الراوي أوالً ال يزيد "ٍب ال يعود". ٍب زاد بعد. ".رفع يديو إذل قريب من أذنيو ٍب ال يعود

 (ٔ)حات.وغَت ذلك من الًتجي

 

 "إذا تعارض األصل والظاىر وجب النظر ُب الًتجيح". (371أصل )
 فتكوف أقساـ ا١تسألة أربعة:

صّلى ثبلاًث أـ أربعًا فإنّو ما يُرّجح فيو األصل جزمًا كمن ظّن حداًث أو طبلقًا أو عتقًا أو )األوؿ( 
 يعمل فيها ابألصل ببل خبلؼ، ألّف األصل عارضة احتماٌؿ.

ا يرّجح فيو الظاىر جزمًا وذلك إذا استند إليو سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض م )الثاني(
األصل والرواية واليد ُب الدعوى وإخبار الثقة بدخوؿ الوقت أو بنجاسة ا١تاء وإخبارىا ابٟتيض 

 وانقضاء اإلقراء.
                                                 

 ٖٕ-ٔٔكتاب االعتبار ُب بياف الناسخ وا١تنسوخ من اآلاثر:  (ٔ)
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 كثَتة منها:  ما يُرّجح فيو األصل وذلك إذا استند االحتماؿ إذل سبب ضعيف. ولو أمثلةٌ )الثالث( 
الشيء الذي ال يُتيّقُن ٧تاستو ولكن الغالب فيو النجاسة، كاألواّن وثياب مدمٍت ا٠تمر والكفار 
ا١تتدينُت ِبا ودعوى ا١تديوف األعسار، وا١تتبايعاف إذا قاؿ أحد٫تا: دل أفارقو فلي خيار اجمللس 

 فالقوؿ قولو إف قصرت ا١تّدة.
ل أبف كاف سببًا قواًي منضبطًا مثل: إذا اختلف ا١تتعاقداف ُب ما ترّجح الظاىر على األص)الرابع( 

الصحة والفساد، فاألصحُّ تصديق مدعي الصحة، ألّف الظاىر جرايف العقود بُت ا١تسلمُت على 
 قانوف الشرع. ولو شّك ىل رضع ٜتساً أو أقّل فبل ٖترمي لعدـ معارضة أصل اإلابحة أبصل آخر.

(ٔ) 
 

 حاِظٌر وُمبيح فاٟتاظر أوذل ابلعمل". : "إذا تعارضَ (371أصل )
ا١تباِح أيَسُر من  ترؾ اٟتَاِظر أْحوَط للنَّفِس ألفَّ  وىذا إذا ُجِهل التاريُخ وتعذَّر اٞتمُع, فيكوُف تقدميُ 

 (ٕ) الوقوع ُب اٟتراـ.
 

ـَ القوؿ على الفعِل ُب حّق األمَّ  : "إذا تعارَض قوَؿ النيب (372أصل ) ِة ألمتو وفعُلو ُقدِّ
 الحتماِؿ أف يكوف الفعُل من خصائِصو".

. وحديث النهي عن استقباؿ أو إستدابر الكعبة َكحديث النهي عن الوصاؿ مع مواصلتو 
(ٖ)ذلك. مع حديث ابن عمر هنع هللا يضر ُب فعل النيب عند قضاء اٟتاجة. 

 
 

 

                                                 
 (.ٕٖٙ/ٕٔ(. )الفتاوى: ٓٚ)األشباه والنظائر:  (1)
 (.ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕٓ)الفتاوى:  (2)

 (.ٕٕٓ/ٕ(. )شرح الكوكب ا١تنَت: ٓٚٔ(. )إرشاد الفحوؿ: ٖٖٓ/ٕ)التمهيد:  (3)
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 ( فوائد عامة:13)
 (ٔ): "يُزاؿ الضرر ببل ضرر".(373أصل )
 ]أٛتد وابن ماجو واٟتاكم[.يث: "ال ضرر وال ضرار". وُب اٟتد

 

 (ٕ): "ا١تشّقة ٕتلب التيسَت".(374أصل )
 ﴿لقولو تعاذل:                  ﴾ :البقرة[ٔٛ٘.] 

 

 (ٖ): "األموُر ٔتقاصدىا".(375أصل )
 ]مّتفق عليو[.. «امرئ ما نوىإ٪ّتا األعماؿ ابلنيات وإ٪تا لكل »للحديث: 

 

 : "من كّلف ٔتصاحل غَته وجب على ا١تسلمُت القياـ ٔتصاٟتو".(376أصل )
 (ٗ) كإماـ العاّمة والقاضي وإماـ ا١تسجد وا١تؤذف ومؤدب الصبياف.

 

 : "الشرُع أيمُر بسّد الذرائع إذل ا١تفاسد".(377أصل )
 الوسائل ا١تؤدية إذل ا١تفاسد أربعة أقساـ:

موضوعة لئلفضاء إذل ا١تفسدة: كشرب ا١تسكر والزان وما إذل ذلك. وقد جاءت  وسيلة (ٔ)
 الشريعة اب١تنع من ىذا القسم.

وسيلة موضوعة للمباح قصد ِبا التوصل إذل ا١تفسد: كمن يعقد النكاح قاصدًا بو  (ٕ)
 التحليل أو بعقد البيع قاصداً بو الراب .. وجاءت كذلك اب١تنع من ىذا النوع من الوسائل.

لكنها مفضية اليها غالبا و وسيلة موضوعة للمباح دل يقصد ِبا التوسل إذل ا١تفسدة  (ٖ)
وقات النهى ومسبة آ٢تة ا١تشركُت بُت ظهرانيهم أالصبلة ُب : كومفسدهتا أرجح من مصلحتها
 . وقد جاءت الشريعة اب١تنع من ذلك.وتزين ا١تتوُب عنها ُب زمن عدهتا

لنظر ا١تفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدهتا كاوسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إذل  (ٗ)
، وفعل ذوات األسباب ُب أوقات النهي وكلمة اٟتّق إذل ا١تخطوبة وا١تستامة وا١تشهود عليها

                                                 
 (.ٜ٘(. )األشباه والنظائر: ٕٗٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (1)
 (.ٗٛ(. )األشباه والنظائر: ٘ٗٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (2)
 (.ٜ(. )األشباه والنظائر: ٗ٘ٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٗٗٙ/ٕ)ا١توافقات:  (4)
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عند ذي سلطاف جائر. فالشريعة جاءت إبابحة أو استحباب أو إ٬تاب ىذا القسم من 
 (ٔ) والوسائل.

 

 : "إذا ضاؽ األمر اّتسع".(378أصل )
ـ الشافعي. ألّف ا١تسلم إذا ضاؽ عليو األمر وخشي ا٢تبلؾ حّل لو أف أيكل اٟتراـ، وإذا قالو اإلما

 (ٕ) دخل وقت الصبلة ودل ٬تد إالّ ثوابً ال ٭تّل لبسو حّل لو أف يصلي فيو ... وأمثاؿ ذلك كثَت.
 

 (ٖ): "اٟتدود ُتدرء ابلشبهات".(379أصل )
 «.ادرءوا اٟتدود ابلشبهات»للحديث: 

 

 : "إذا اجتمع أمراف من جنس مّتفقا ا١تقصد دخل أحد٫تا ُب اآلخر غالباً".(381أصل )
 فإف دخل ا١تسجد وصّلى  الفرض دخلت فيو التحية. 

 ولو اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل، وكذا اجتماع اٞتنابة واٟتيض.
 ولو تعّدد السهو ُب الصبلة دل يتعّدد السجود.

 (ٗ) سرؽ ِمراراً ُحّد حّداً واحداً. ولو قذؼ قبيلة ُحّد حّداً واحداً. ولو
 

ال يصّح لو إٯتاٌف وإسبلـٌ" وكذا الكتب  : "جاىل توحيد هللا ورسالة ٤تّمد (381أصل )
 وا١تبلئكة والبعث بعد ا١توت.

 : ىو الذي عِلم واستيقن أبّف اإلٯتاف ِِبذه األصوؿ حقّّ، فأظهر الرِّضى والَقبوؿ.والمؤمن
ك فأظهر الَقبوؿ والّرِضى، سواًء أخفى ُب الباطن الكفَر أو كاف مؤمناً : ىو الذي عِلم ذلوالمسلم

 (٘) ظاىراً وابطناً.
 

 "األمر ابلشيء أمٌر ّتميعو، وٖترمي الشيء ٖترمي ألجزائو". (382أصل )
﴿ فقولو تعاذل:           ﴾:معاً.  اعال يتّم إالّ ابلعقد واٞتم .[ٖ]النساء 

                                                 
 (.ٕٕٔ/ٖ)أعبلـ ا١توّقعُت:  (1)
 (.ٕٜ)األشباه والنظائر:  (2)
 (.ٖٙٔ)األشباه والنظائر:  (3)
 (.ٓٗٔشباه والنظائر: )األ (4)

 (.٘ٛٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (5)
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﴿وقولو تعاذل:           ﴾ :٭تّرِـ العقد كما ٭ترـّ اٞتماع. [.ٕٕٔ]البقرة (ٔ) 
 

 : "الصفُة ُتبلِزـُ ا١توصوَؼ، وتعطيل األٝتاء الشرعّية أمٌر مستحدٌث".(383أصل )
 ﴿ُب قراءة قولو تعاذل: قاؿ اإلماـ الطبريُّ         ﴾ :حيُث  [.ٓٔٔ]ا١تائدة

 (.ِإْف َىَذْا ِإاْلّ َسْاِحٌر ُمبينٌ قرأ بعُض الُقرَّاء: )
فقاؿ: والصواب من القوؿ ُب ذلك أّنما قراءاتف معروفتاف صحيحتا ا١تعٌت متفقتاف غَت ٥تتلفتُت، 

ًا أبنّو وذلك أّف كل من كاف موصوفًا بفعل السحِر فهو موصوٌؼ أبنَّو ساحٌر، ومن كاف موصوف
فة تُدؿُّ على موصوفها،  ساحٌر فإنّو موصوٌؼ بفعل السحِر، فالفعُل داؿّّ على فاِعلو والصِّ
وا١توصوُؼ يُدؿُّ على صفِتِو والفاِعُل َيُدؿُّ على ِفعلو؛ فِبَأيِّ ذلك قرأ القارُئ فمصيب الصواب ُب 

 (ٕ)قراءتو.
 

 (ٖ)٬توز القوُؿ فيها ابلرّأي". : "التكفَُت والتبديُع والتفسيُق شريعٌة وال(384أصل )
 

 : "الكفُر يكوف جلّياً وخفّياً".(385أصل )
أو سّب  : ىو الذي يعلمو العلماء والعامة، كمن أشرؾ اب أو أنكر رسالة الرسوؿ فالجليّ 

 هللا ورسولو أو أنكر البعث أو القرآف أو ا١تبلئكة، فمن فعل ذلك ُحكم بردِّتو إذا قامت البيِّنة.
: "إذا شهد عليو ابلرّدة من تثُب الرّدُة بشهادتو فأنكر دل يُقبل إنكارُه بن قػدامة في المغنيقاؿ ا

واستُتيَب فإف اتب وإاّل قُتل، وُحِكَي عن بعض أصحاب أيب حنيفة أّف إنكاره يكفي ُب الرُّجوع 
 إذل اإلسبلـ، وال يلزمو النطق ابلشهادتُت".

أنّو ُأٌبَ برجٍل عريّب قد تنّصر فاستتابو، فأىب أف يتوب  ولنا ما روى األثـر إبسناده عن علّي 
 فقتلو. وُأٌب برىٍط ُيصلُّوف 

وىم زاندقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدوؿ فجحدوا، وقالوا: ليس لنا ديٌن إاّل اإلسبلـ، 
 فقتلهم ودل يستتبهم.

                                                 
 (.ٜٜ(. )ا١تسوّدة: ٙٛ-٘ٛ/ٕٔ)الفتاوى:  (1)
 (.ٕٛٔ/٘)جامع البياف:  (2)
 (.ٔٓ٘،  ٜٙٗ-ٛٙٗ/ٕٛ)الفتاوى:  (3)
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، ولكن يعلمو العلماء، ىو الذي ٮتفى على عامة ا١تسلمُت لثبوتو بدليل نظريٍّ قوالخفّي:  طعيٍّ
فمن أنكر ما دّلت عليو آيٌة من كتاب هللا ٞتهلو .. مثل: أّف للبنت نصفًا ُب ا١تَتاث إذا انفردت 
أو على القاذؼ ٙتانُت جلدة .. ٬تب أف يُبُّت لو الدليل قبل تكفَته .. أّما إذا كاف عا١تًا فإنّو 

 (ٔ) ُيستتاب.
 

 اً وال يكفر القائل لفوات شرط أو وجود مانٍع".: "قد يكوف القوُؿ كفر (386أصل )
كمن أُكرَه بكلمة الكفر، ومن جحد معلومًا من الدِّين ابلضرورة كالصبلة أو الزكاة أو الصياـ أو 

 (ٕ) غَت ذلك، وكاف حديث عهٍد ابإلسبلـ أو نشأ بباديٍة بعيدٍة عن مظاف العلم.
 

ى معُّتٍ، فرٍد أو ٚتاعٍة، وقد يكوُف مطلقاً، : "التكفَُت قد يكوُف حكمًا صادرًا عل(387أصل )
 فيجُب التفريُق بُت اإلطبلِؽ والتعيُِت".

 : فتوى اإلماـ ابن تيمية بكفِر التتاِر الناطقُت ابلشهادتُت، ١تا ُسئل عن حكمهم.مثاؿ األوؿ
 (ٖ) : قوَؿ اإلماـِ أحػمد: من قاؿ: القرآُف ٥تلوٌؽ فقد كفر.ومثاؿ الثاني

 

ٟتقوؽ نوعاف: حقُّ هللا وحّق اآلدمّي، فحقُّ هللا ال مدخَل للصلِح فيو، كاٟتدوِد : "ا(388أصل )
 (ٗ)والزكوات والكفارات، أّما حقوؽ اآلدميُت فهي اليت َتقبُل الصلَح واإلسقاَط وا١تعاوضَة".

 

 "العلم ليس مقصوداً لذاتو بل للعمل بو الذي ىو التعّبد ا١تأمور". (389أصل )
 أمور: والدليل على ذلك

 كّل علٍم ال يُفيد عمبلً فليس ُب الشرع ما يدّؿ على استحسانو. (ٔ)
﴿الشرع جاء ابلتعّبد وىو ا١تقصود من بعثة األنبياء، كما قاؿ تعاذل:  (ٕ)            

                       ﴾[.ٕ٘اء: ]األنبي 

 األدلّة الدالّة على أّف روح العلم ىو العمل وإالّ فالعلم وحده غَت انفع.  (ٖ)

                                                 
 )ا١تغٍت: ُب كتاب الرّدة(. (1)
 (.ٖٕٔ-ٜٕٕ/ٖ)الفتاوى:  (2)

 (.ٜٓ٘-ٔٓ٘/ٕٛ)الفتاوى:  (3)
 (.ٖ٘ٔ/ٔ)ا١توافقات:  (4)
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 ﴿قاؿ تعاذل:                                  ﴾ 
  [.ٗٗ]البقرة: 

﴿وقاؿ:                                   

                             ﴾ :الزمر[ٜ.] 
ين تسعر ِبم جهّنم "رجٌل تعّلم القرآف لُيقاؿ: فبلٌف وُب اٟتديث الصحيح إّف من الثبلثة الذ

 (ٔ)قارئ".
 

 "الواجباُت ا١تاليِة تنقسُم ِإذل: واجٍب راتٍب وواجٍب عارٍض ".: (391أصل )
فالزكاُة ىي الواجُب الراتُب وٕتُب بسبب ا١تاِؿ. والواجُب العارُض ىو صلُة األرحاـِ وىي واجبٌة 

 عطاِء ُب النوائِب. ابإلٚتاِع. وِقَرْي الضيِف واإل
أربٌع من فعلهّن فقد برِئ من الُبخِل: من آتى الزكاَة وقرى الضيَف ووصل الّرِحَم ››وُب اٟتديث: 

 (ٕ).‹‹وأعطى ُب النائبةِ 
 

 "ال بُّد من أخذ العلم عن أىلو". (391األصل )
 وىذا لو طريقاف:

والتابعوف مع  ابة مع النيب وىي أنفع الطريقُت وأسلمهما، كما كاف الصح)األوؿ( المشافهة: 
 الصحابة.

 ومدّوّن الدواوين وىو أيضاً انفع بشرطُت:)الثاني( مطالعة كتب المصّنفين: 
أف ٭تصل لو من فهم مقاصد ذلك العلم ا١تطلوب ومعرفة اصطبلحات أىلو ما يتّم لو  (ٔ)

م ُب بو النظر ُب الكتب، وىذا ٭تصل ابلطريق األوؿ، وىو معٌت قوؿ من قاؿ: "كاف العل
 صدور الرجاؿ ٍب انتقل إذل الكتب ومفاٖتو أبيدي الرجاؿ".

 (ٖ) أف يتحّرى كتب ا١تتقّدمُت من أىل العلم. (ٕ)
 

 "من تعّجل شيئاً قبل أوانو عوِقب ْترمانو". (392أصل )
                                                 

 (.ٗ٘ٔ/ٔ)ا١توافقات:  (1)
 (.٘ٛٔ/ٜٕ)الفتاوى:  (2)
 (.٘ٛ/ٔ)ا١توافقات:  (3)
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 (ٔ).وكذلك مَتاث ا١تبتوتة ُب ا١ترض ٢تا حّقها من ا١تَتاث كمن قتل وليو لَتثو ٭ترَـّ من ا١تَتاث،
 

 : "الُعقود تصّح بكّل ما دّؿ على مقصودىا".(393أصل )
 فتقـو الكتابة واإلشارة أو ما تعارؼ عليو الناس مقاـ العبارة. ويُعلم ذلك من وجوه:

 ﴿ُب قولو تعاذل: ُب البيع اكتفى ابلًتاضي إّف هللا)األوؿ(              ﴾ 
  [.ٜٕ]النساء: 

﴿س ابلتربّع ُب قولو تعاذل: وبطيب النف                       

 ﴾ :ومعلـو من عادات الناس أّّنم يعلموف الًتاضي وطيب النفس بطرؽ متعّددة. [.ٗ]النساء 
فبل ٯتكن أف يُقاؿ: أّف عُّت ألفاظاً أّف البيع وا٢تبة واإلجارة و٨توىا دل ٭تد ٢تا الشرع حّداً، )الثاني( 

للعقود. وكذلك ليس ٢تا حّد ُب اللغة ْتيث ٯتكن أف يُقاؿ ىذا بيٌع ُب لغة العرب وليس ىذا بيعاً 
 ا١ترجعبل الكّل بيٌع ُب لغتهم، واألصل بقاء اللغة. فإذا دل يكن لو ُب الشرع وال ُب اللغة حدّّ كاف 

 اً فهو بيٌع، وما ّٝتوه ِىبًة فهو ىبٌة.فيو إذل ُعرؼ الناس، فما ٝتّوه بيع
 (ٕ) أّف العادات أصلها عدـ اٟتظر فبل ٭ُتَظر منو إالّ حظره هللا تعاذل.)الثالث( 

 

 (ٖ): "الضرورات تبيح اظورات".(394أصل )
﴿لقولو تعاذل:                    ﴾ :البقرة[ٖٔٚ.] 

 

دليٌل قاطٌع على من ٝتعو منو شفاىًا فأّما غَته فينقسم ُب حّقو  "قوؿ النيب  (395) أصل
 قسمُت تواتراً وآحاداً".

 األجياؿ اليت تلت جيل الصحابة.)والثاني( جيل الصحابة. )فاألوؿ( 
 

 شرعاً الزماً فبل ٯتكن تغيَته". "ما شرعو الرسوؿ  (396أصل )
عند وجود السبب. مثاؿ األوؿ: السنن الراتبة وصـو عاشوراء. وما شرعو لسبب كاف مشروعًا 

 (ٗ) ومثاؿ الثاّن: القنوت ُب النوازؿ وسنة ٖتية ا١تسجد.
                                                 

 (.ٜٙٔ(. )األشباه والنظائر: ٖٖٕ/ٔ)ا١توافقات:  (1)
 (.ٚٔ-ٖٔ/ٜٕ)الفتاوى:  (2)
 (.ٗٗٗ/ٗ)شرح الكوكب ا١تنَت:  (3)
 (.ٜ٘-ٖٜ/ٖٖ)الفتاوى:  (4)
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 "األنبياء معصوموف عن الكبائر والفواحش إٚتاعاً". (397أصل )
 (ٔ) ألّف هللا اختارىم ليكونوا أئمة وأسوًة لؤلمم.

 

 و الشافعي .. "ال ينسب للساكت قوٌؿ". قال (:398صل )
فبل يُنسب للساكت قوؿ ُب أمر اخُتلف فيو، ولكّن من سكت عن رّد قوؿ الُكفر صار سكوتو 

﴿ِرضًى بو إذا دل يكن خائفاً لقولو تعاذل:         ﴾ :النساء[ٔٗٓ.] 
 

تاب والسّنة وإف  "اٞتماعة اليت أمر الشرع بلزومها ىي ٚتاعة العلماء وا١تّتبعوف للك (:399أصل )
 كانوا قّلة، والعاّمة داخلة فيها إذا كانت مقتدية ابلعلماء".

 ُب )االعتصاـ(: ا١تسألة السادسة عشرة : قاؿ اإلماـ الشاطبي
أف رواية من روى ُب تفسَت الفرقة الناجية وىي اٞتماعة ٤تتاجة إذل التفسَت ألنو إف كاف معناه بينا 

فمعٌت لفظ اٞتماعة من  -عليو وأصحاىب  وىى قولو ما أان -من جهة تفسَت الرواية األخرى 
فقد جاء ُب أحاديث كثَتة منها اٟتديث الذي  حيث ا١تراد بو ُب إطبلؽ الشرع ٤تتاج إذل التفسَت 

قاؿ من رأى من أمَته شيئا يكرىو »  ٨تن ُب تفسَته ومنها ما صح عن ابن عباس عن النيب
 .فمات مات ميتة جاىلية رباً فليصرب عليو فإنو من فارؽ اٞتماعة ش

وصح من حديث حذيفة قاؿ قلت اي رسوؿ هللا إان كنا ُب جاىلية وشر فجاءان هللا ِبذا ا٠تَت فهل 
قلت -قاؿ نعم وفيو دخن  -قلت وىل بعد ذلك الشر من خَت-بعد ىذا ا٠تَت من شر قاؿ نعم 

قلت فهل بعد  -وتنكر  ويهدوف بغَت ىديي تعرؼ منهم قـو يستنوف بغَت سنيت -وما دخنو قاؿ
قلت اي  -نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاِبم إليها قذفوه فيها  -ذلك ا٠تَت من شر قاؿ 

ذلك  قلت فما أتمرّن إف أدركٍت -قاؿ ىم من جلدتنا ويتكلموف أبلسنتنا  ؟رسوؿ هللا صفهم لنا
قاؿ فاعتزؿ تلك الفرؽ   قلت فإف دل يكن ٢تم ٚتاعة وال إماـ -قاؿ تلـز ٚتاعة ا١تسلمُت وإمامهم 

كلها ولو أف تعض ابصل شجرة حىت يدركك ا١توت وأنت على ذلك وخرج الًتمذى والطربى عن 
 ابٞتابية فقاؿ إىن قمت فيكم كمقاـ رسوؿ هللا  ابن عمر قاؿ خطبنا عمر بن ا٠تطاب 

لف الرجل فينا فقاؿ أوصيكم أبصحاىب ٍب الذين يلوّنم ٍب الذين يلوّنم ٍب يفشو الكذب حىت ٭ت
وال يستحلف ويشهد وال يستشهد عليكم ابٞتماعة وإايكم والفرقة ال ٮتلوف رجل أبمرأة فإنو ال 

                                                 
 (.ٚٚ)ا١تسوّدة:  (1)
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الشيطاف مع الواحد وىم من األثنُت أبعد ومن أراد  -الشيطاف  ٮتلوف رجل أبمرأة إال كاف اثلثهما
  ْتبوحة اٞتنة فليلـز اٞتماعة ومن سرتو حسنتو وساءتو سيئتو فذلك ىو ا١تؤمن

إف هللا ال ٬تمع أمىت على ضبللة ويد » قاؿ قاؿ رسوؿ هللا  وُب الًتمذى عن ابن عباس 
  «هللا مع اٞتماعة ومن شذ شذ إذل النار

من فارؽ اٞتماعة قيد شرب فقد خلع ربقة » وخرج أبو داود عن أىب ذر قاؿ قاؿ رسوؿ هللا 
سيكوف ُب أمىت ىنيات » :يقوؿ وعن عرفجة قاؿ ٝتعت رسوؿ هللا  «اإلسبلـ من عنقو

 «.وىنيات فمن أراد أف يفرؽ أمر ا١تسلمُت وىم ٚتيع فاضربوه ابلسيف كائنا من كاف
فاختلف الناس ُب معٌت اٞتماعة ا١ترادة ُب ىذه األحاديث على ٜتسة أقواؿ أحدىا إّنا السواد 

ىم الناجوف من األعظم من أىل اإلسبلـ وىو الذي يدؿ عليو كبلـ أىب غالب إف السواد األعظم 
الفرؽ فما كانوا عليو من أمر دينهم فهو اٟتق ومن خالفهم مات ميتة جاىلية سواء خالفهم ُب 

 ينصار ء من الشريعة أو ُب إمامهم وسلطاّنم فهو ٥تالف للحق و٦تن قاؿ ِبذا أبو مسعود األيش
عليك " :ؿفقا ،عن الفتنة ينصار تل عثماف سئل أبو مسعود األوابن مسعود فروى أنو ١تا قُ 

و يسًتاح من أعلى ضبللة واصرب حىت تسًتيح  ابٞتماعة فإف هللا دل يكن ليجمع أمة دمحم 
 ".وقاؿ إايؾ والفرقة فإف الفرقة ىي الضبللة .فاجر

إف  :عليكم ابلسمع والطاعة فإّنا حبل هللا الذي أمر بو ٍب قبض يده وقاؿ"وقاؿ ابن مسعود 
 ".ين ٖتبوف ُب الفرقةالذي تكرىوف ُب اٞتماعة خَت من الذ

فقاؿ إي والذي ال إلو إال ىو ما كاف هللا  وعن اٟتسُت قيل لو أبو بكر خليفة رسوؿ هللا 
األمة وعلماؤىا وأىل  افعلى ىذا القوؿ يدخل ُب اٞتماعة ٣تتهدو  .ليجمع أمة دمحم على ضبللة

مقتدوف ِبم فكل من ألّنم اتبعوف ٢تم و  ،الشريعة العاملوف ِبا ومن سواىم داخلوف ُب حكمهم
خرج عن ٚتاعتهم فهم الذين شذوا وىم ّنبة الشيطاف ويدخل ُب ىؤالء ٚتيع أىل البدع ألّنم 

 .٥تالفوف ١تن تقدـ من األمة دل يدخلوا ُب سوادىم ْتاؿ
إّنا ٚتاعة أئمة العلماء اجملتهدين فمن خرج ٦تا عليو علماء األمة مات ميتة جاىلية ألف  والثاني

لعلماء جعلهم هللا حجة على العا١تُت وىم ا١تعنيوف بقولو عليو الصبلة و السبلـ إف هللا ٚتاعة هللا ا
 .ف العامة عنها أتخذ دينها وإليها تفزع من النوازؿ وىي تبع ٢تاألن ٬تمع امىت على ضبللة وذلك 

 ".لن ٕتتمع امىت لن ٬تتمع علماء أمىت على ضبللة"فمعٌت قولو 
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ا١تبارؾ وإسحاؽ ابن راىوية وٚتاعة من السلف وىو رأي األصوليُت  هللا بن و٦تن قاؿ ِبذا عبد
فلم يزؿ -ِبم قاؿ أبو بكر وعمر  يأف يقتد يفقيل لعبد هللا بن ا١تبارؾ من اٞتماعة الذين ينبغ

فقيل ىؤالء ماتوا فمن األحياء قاؿ أبو  -٭تسب حىت انتهى إذل دمحم ابن اثبت واٟتسُت بن واقد
يب بن رافع قاؿ كانوا إذا جاءىم شىء من القضاء ليس ُب كتاب هللا وال ٛتزة السكرى وعن ا١تس

سنة رسوؿ هللا ٝتوه صواَب األمراء فجمعوا لو أىل العلم فما أٚتع رأيهم عليو فهو اٟتق وعن 
 إسحاؽ بن راىوية ٨تو ٦تا قاؿ ابن ا١تبارؾ 

ُب أىل التقليد فمن عمل فعلى ىذا القوؿ ال مدخل ُب السؤاؿ ١تن ليس بعادل ٣تتهد النو داخل 
منهم ٔتا ٭تالفهم فهو صاحب ا١تيتة اٞتاىلية وال يدخل أيضا أحد من ا١تبتدعُت ألف العادل أوال ال 
يبتدع وإ٪تا يبتدع من ادعى لنفسو العلم وليس كذلك وألف البدعة قد أخرجتو عن ٪تط من يعتد 

ٚتاع وإف قيل ابالعتداد ِبم فيو ففى غَت أبقوالو وىذا بناء على القوؿ أبف ا١تبتدع ال يعتد بو ُب اإل
ا١تسئلة اليت ابتدع فيها ألّنم ُب نفس البدعة ٥تالفوف لبلٚتاع فعلى كل تقدير ال يدخلوف ُب 

 السواد األعظم رأسا 
إف اٞتماعة ىي الصحابة على ا٠تصوص فإّنم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أواتده  :والثالث

ى ضبللة اصبل وقد ٯتكن فيمن سواىم ذلك أال ترى قولو عليو الصبلة وىم الذين ال ٬تتمعوف عل
ال تقـو الساعة إال على شرار »وقولو «. وال تقـو الساعة على أحد يقوؿ هللا هللا»والسبلـ 

  «.الناس
و٦تن  -والسبلـ أف من األزماف أزماان ٬تتمعوف فيها على ضبللة وكفر قالوا  فقد أخرب عليو الصبلة

القوؿ عمر بن عبد العزيز فروى ابن وىب عن مالك قاؿ كاف عمر بن عبد العزيز يقوؿ قاؿ ِبذا 
وواله األمر من بعده سننا األخذ ِبا تصديق لكتاب هللا واستكماؿ الطاعة   سن رسوؿ هللا 

ليس الحد تبديلها وال تغيَتىا وال النظر فيما خالفها من اىتدى ِبا مهتد  -وقوة على دين هللا 
استنصر ِبا منصور ومن خالفها اتبع غَت سبيل ا١تؤمنُت وواله هللا ما توذل واصبله جهنم ومن 

 فأعجبٌت عـز عمر على ذلك  -فقاؿ مالك  .وساءت مصَتا
فعلى ىذا القوؿ فلفظ اٞتماعة مطابق للرواية األخرى ُب قولو عليو الصبلة والسبلـ ما أان عليو 

سنوه وما اجتهدوا فيو حجة على اإلطبلؽ وبشهادة رسوؿ  واصحاىب فكأنو راجع إذل ما قالوه وما
٢تم بذلك خصوصا ُب قولو فعليكم بسنىت وسنة ا٠تلفاء الراشدين وأشباىو أو ألّنم  هللا 
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من نبيو مشافهة على  يا١تتقلدوف لكبلـ النبوة ا١تهتدوف للشريعة الذين فهموا أمر دين هللا ابلتلق
كل ما سنوه فهو سنة من غَت   فإذاً  ،ن األحواؿ ٓتبلؼ غَتىمعلم وبصَتة ٔتواطن التشريع وقرائ

 نظَت فيو ٓتبلؼ غَتىم فإف فيو ألىل االجتهاد ٣تاال قطعا على ىذا القوؿ 
إف اٞتماعة ىي ٚتاعة أىل اإلسبلـ إذا أٚتعوا على أمر فواجب على غَتىم من أىل  :والرابع

ة والسبلـ أف ال ٬تمعهم على ضبللة فإف وقع ا١تلل اتباعهم وىم الذين ضمن هللا لنبيو عليو الصبل
 بينهم اختبلؼ فواجب تعرؼ الصواب فيما اختلفوا فيو 

قاؿ الشافعى اٞتماعة ال تكوف فيها غفلة عن معٌت كتاب هللا وال سنة وال قياس وإ٪تا تكوف الغفلة 
ذل القوؿ األوؿ ُب الفرقة وكأف ىذا القوؿ يرجع إذل الثاىن وىو يقتضى أيضا ما يقتضيو او يرجع إ

وىو األظهر وفيو من ا١تعٌت ما ُب األوؿ من أنو ال بد من كوف اجملتهدين فيهم وعند ذلك ال يكوف 
 الفرقة الناجية  -إذا  -من اجتماعهم على ىذا القوؿ بدعة اصبل فهم 

 ما اختاره الطربى اإلماـ من أف اٞتماعة ٚتاعة ا١تسلمُت إذا اجتمعوا على أمَت فأمر :والخامس
عليو الصبلة والسبلـ بلزومو وّنى عن فراؽ األمة فيما اجتمعوا عليو من تقدٯتو عليهم ألف فراقهم 

إما للنكَت عليهم ُب طاعة أمَتىم والطعن عليو ُب سَتتو ا١ترضية لغَت  -ال يعدوا إحدى حالتُت 
  اىا النيبموجب بل ابلتأويل ُب إحداث بدعة ُب الدين كاٟترورية اليت أمرت األمة بقتلها وٝت

وإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة ألمَت اٞتماعة فإنو نكث عهد ونقض عهد  ،مارقة من الدين
 «.ليفرؽ ٚتاعتهم فاضربوا عنقو كائنا من كاف من جاء إذل أميت» وقد قاؿ . بعد وجوبو
الرضى بتقدمي فهذا معٌت األمر بلزـو اٞتماعة قاؿ وأما اٞتماعة اليت إذا اجتمعت على  يقاؿ الطرب 

نصارى وىم معظم اٞتماعة اليت وصفها أبو مسعود األ ية فهيأمَت كاف ا١تفارؽ ٢تا ميتا ميتة جاىل
 اد األعظم و الناس وكافتهم من أىل العلم والدين وغَتىم وىم الس

عمر -عمرو ابن ميموف األودى قاؿ قاؿ فروى عن   ذلك عمر بن ا٠تطاب وقد بُّت  :قاؿ
ابلناس ثبلاث وليدخل على عثماف وعلى وطلحة والزبَت وسعد وعبد  صل -صهيبحُت طعن ل

الرٛتن وليدخل ابن عمر ُب جانب البيت وليس لو من األمر شىء فقم اي صهيب على رءوسهم 
فإف ابيع ٜتسة ونكص واحد فاجلد رأسو ابلسيف وإف ابيع أربعة ونكص رجبلف فاجلد  ابلسيف

بلزومها وٝتى ا١تنفرد  أمر رسوؿ هللا  فاٞتماعة اليت -قاؿ  ،رءوسهما حىت يستوثقوا على رجل
عنها مفارقا ٢تا نظَت اٞتماعة اليت أوجب عمر ا٠تبلفة ١تن اجتمعت عليو وأمر صهيبا بضرب رأس 
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قاؿ وأما  .ا١تنفرد عنهم ابلسيف فهم ُب معٌت كثرة العدد اجملتمع على بيعتو وقلة العدد ا١تنفرد عنهم
ال ٕتتمع األمة على ضبللة فمعناه أف ال ٬تمعهم على إضبلؿ اٟتق فيما ا٠ترب الذي ذكر فيو أف 

 أانِبم من أمر دينهم حىت يضل ٚتيعهم عن العلم وٮتطئوه وذلك ال يكوف ُب األمة 
ىذا ٘تاـ كبلمو وىو منقوؿ اب١تعٌت وٖتر ُب اكثر اللفظ وحاصلو أف اٞتماعة راجعة إذل االجتماع 

السنة وذلك ظاىر ُب أف االجتماع على غَت سنة خارج عن معٌت على اإلماـ ا١توافق للكتاب و 
 .اٞتماعة ا١تذكورة ُب األحاديث ا١تذكورة كا٠توارج ومن جرى ٣تراىم

فهذه ٜتسة أقواؿ دائرة على اعتبار أىل السنة واالتباع وأّنم ا١ترادوف ابألحاديث فلنأخذ ذلك 
 اصبل ويبٌت عليو معٌت آخر وىى 

 

 رة المسألة السابعة عش

وذلك أف اٞتميع اتفقوا على اعتبار أىل العلم واالجتهاد سواء ضموا إليهم العواـ أـ ال فإف دل 
يضموا إليهم فبل إشكاؿ أف االعتبار إ٪تا ىو ابلسواد األعظم من العلماء ا١تعترب اجتهادىم فمن 

فُت ابلشريعة فبل شذ عنهم فمات فميتتو جاىلية وإف ضموا إليها العواـ فبحكم التبع ألّنم غَت عار 
بد من رجوعهم ُب دينهم إذل العلماء فإّنم لو ٘تاألوا على ٥تالفة العلماء فيما حدوا ٢تم لكانوا ىم 
الغالب والسواد األعظم ُب ظاىر األمر لقلة العلماء وكثرة اٞتهاؿ فبل يقوؿ أحد إف اتباع ٚتاعة 

ذموموف ُب اٟتديث بل األمر وابلعكس العواـ ىو ا١تطلوب وإف العلماء ىم ا١تفارقوف للجماعة وا١ت
وأف العلماء ىم السواد األعظم وإف قلوا والعواـ ىم ا١تفارقوف للجماعة إف خالفوا فإف وافقوا فهو 

 الواجب عليهم 
قاؿ  -ئل ابن ا١تبارؾ عن اٞتماعة الذين يقتدى ِبم أجاب أبف قاؿ ابو بكر وعمر سُ  اومن ىنا ١ت

دمحم بن اثبت واٟتسُت ابن واقد قيل فهؤالء ماتوا فمن األحياء  فلم يزؿ ٭تسب حىت انتهى إذل -
قاؿ أبو ٛتزة السكرى وىو دمحم ابن ميموف ا١تروزى فبل ٯتكن أف يعترب العواـ ُب ىذه ا١تعاّن 
إبطبلؽ وعلى ىذا لو فرضنا خلو الزماف عن ٣تتهد دل ٯتكن اتباع العواـ ألمثا٢تم وال عد سوادىم 

نبو عليو ُب اٟتديث الذي من خالفو فميتتو جاىلية بل يتنزؿ النقل عن أنو السواد األعظم ا١ت
اجملتهدين منزلة وجود اجملتهدين فالذي يلـز العواـ مع وجود اجملتهدين ىو الذي يلـز أىل الزماف 

 عن اجملتهد  ا١تفروض ا٠تارل
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عماية وىو يضا فاتباع نظر من ال نظر لو واجتهاد من ال اجتهاد لو ٤تض ضبللة ورمى ُب أو 
 مقتضى اٟتديث الصحيح إف هللا ال يقبض العلم انتزاعا اٟتديث 

روى أبو نعيم عن دمحم بن القاسم الطوسى قاؿ ٝتعت إسحاؽ بن راىويو وذكر ُب حديث رفعو 
يتم االختبلؼ فعليكم ابلسواد أقاؿ إف هللا دل يكن ليجمع أمة دمحم على ضبللة فإذا ر   إذل النيب
ٍب  -ل اي أاب يعقوب من السواد األعظم فقاؿ دمحم اسلم وأصحابو ومن تبعهم فقاؿ رج -األعظم 

ٍب قاؿ إسحاؽ ُب ذلك  -قاؿ سأؿ رجل ابن ا١تبارؾ من السواد األعظم قاؿ أبو ٛتزة السكرى 
ٍب قاؿ إسحاؽ لو سألت اٞتهاؿ عن  -الزماف يعٌت أاب ٛتزة وُب زماننا دمحم ابن اسلم ومن تبعو 

   قالوا ٚتاعة الناس وال يعلموف أف اٞتماعة عادل متمسك أبثر النيبالسواد األعظم ل

ٍب قاؿ إسحاؽ دل اٝتع عا١تا منذ ٜتسُت سنة كاف  -وطريقو فمن كاف معو وتبعو فهو اٞتماعة 
من دمحم بن اسلم فانظر ُب حكايتو تتبُت غلط من ظن أف اٞتماعة ىي   اشد ٘تسكا أبثر النيب

ثبت ا١توفق ُب ىذه ا١تزلة يفيهم عادل وىو وىم العواـ ال فهم العلماء فل ٚتاعة الناس وإف دل يكن
 (ٔ).قدمو لئبل يضل عن سواء السبيل وال توفيق إال اب

 

ين ٥تًتعة تضاىي الشرعية يقصد ابلسلوؾ عليها ا١تبالغة طريقة ُب الدِّ  "البدعة ىي ( :411أصل )
 ".ُب التعبد  سبحانو

عمااًل يقصد ابلسلوؾ عليها ا١تبالغة ُب التعّبد فقد ابتدع. أما ما كاف فمن أحدث ُب الدِّين أ
الدين كعلم النحو والتصريف ومفردات أصو٢تا موجودًة ُب الشرع فإحداثها ال يكوف ابتداعًا ُب 

 (ٕ).اللغة وأصوؿ الفقو وأصوؿ الدين وسائر العلـو ا٠تادمة للشريعة
 

 شرعي يتعّلق بو االبتداع"."كل ما يتعّلق بو ا٠تطاب ال (:411أصل )
 ا٠تطاب الشرعي يتعّلق أبقساـ أربعة وكذلك البدعة:

ثبت ُب الشرع أموٌر كثَتٌة ٬تب أف يعتقدىا ا١تسلم، فمن أحدث عقائد زائدة )األوؿ( االعتقاد: 
قوعو دل يَرِد ِِبا نصّّ فقد وقع ُب البدعة مثل: نفي صفات هللا ورؤيتو، واعتقاد ا١تسلم كافرًا جملّرد و 
 ُب الكبَتة، واعتقاد أّف الذنب ال يضّر مع اإلٯتاف، واعتقاد مشاِبة هللا لبعض خلقو ... إخل.

                                                 
 (.ٖٛٗ-ٙٚٗ/ٕ)االعتصاـ:  (1)
 (.ٕٚ/ٔاالعتصػاـ: ) (2)
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وثبت ُب الشرع أقواٌؿ تُقاؿ ألجل التعبُّد فمن أحدث أقوااًل مبالغة ُب التعبُّد فقد وقع ُب )الثاني( 
 ".البدعة. مثل: القوؿ ُب اآلذاف: "حّي على خَت العمل" أو "عليّّ ورل هللا

وثبت ُب الشرع أفعاٌؿ كثَتٌة مطلوبة  وجواًب أو نداًب فمن زاد فيها واعتقد اإل٬تاب أو )الثالث( 
، ومثل: االجتماع ُب بعض الندب فيما زاد فقد وقع ُب البدعة مثل: السفر إذل زايرة قرب النيب 

 األايـ والشهور ألجل قراءة أذكار معينة، وما إذل ذلك.
الشرع أفعاٌؿ تطلب تركها ٖترٯتاً أو كراىة فمن زاد فيها وترؾ ما دل أيمر هللا بًتكو وثبت ُب )الرابع( 

 (ٔ)واعتقد فيو التحرمي أو الكراىة ببل حجة فقد وقع ُب البدعة.
 

 "كلُّ بدعٍة ضبللة". (:412أصل )
.. فالعقائد والعبادات توقيفية، ومن أحدث ما ليس ُب كتاب هللا فهو  وىذا حديٌث للنيب 

 ردّّ.
 والبدعة تنقسم إذل قسمُت:

وىي الضبللة، أي إحداث شيء ُب الدين ليس  وىي اليت حذر منها النيب  )األوؿ( الشرعية:
 منو.

كل ما كاف فعُلو طارائً وجديداً وإف كاف من ا١تمكن أف يستند إذل أصل شرعي   )الثاني( اللغوية:
 .. وِبذا فّسر قوؿ عمر ُب الًتاويح: "نعمت البدعة".

 صبّلىا وصّلى معو انٌس فخاؼ أف تفرض على ا١تسلمُت فًتكها. فلما توُب  فإف النيب 
 (ٕ)رأى عمر مشروعيتها وزواؿ مانعها، فجمع ا١تسلمُت على إماـ واحد.

 

 "مناشئ االبتداع ىي: اٞتهل اب١تقاصد وٖتسُت الظّن ابلعقل واتّباع ا٢توى". (:413أصل )
 ر أمور:فللنجاة من ذلك ٬تب على الناظ

 أف يكوف عربياً ُب اللساف أو كالعريب.)األوؿ( 
 أف يرجع إذل أىل العلم فيما أشكل عليو.)الثاني( 

 أف يعتقد كماؿ الشريعة وعدـ احتياجها إذل إكماؿ.)الثالث( 
                                                 

 (.ٕٖ/ٔ)االعتصػاـ:  (1)
  ٕٛٚ-ٕٙٚاقتضاء الصراط ا١تستقيم:  (2)
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 أف يعتقد خلو األدلّة الشرعية من اختبلؼ التضاد وأّف الشريعة على قوٍؿ واحد.)الرابع( 
 الشريعة حاكمة والعقل اتبعاً.أف ٬تعل )الخامس( 
أف يعلم أف الشريعة موضوعة إلخراج ا١تكّلف من داعية ىواه، وأّف من صار عبداً ٢تواه )السادس( 

 (ٔ)دل يستفد شيئاً من إرساؿ الرسوؿ وإنزاؿ الكتاب.
 

 "ا١تكّلف أبمور الشريعة ال ٮتلو من أحد أمور ثبلثة". (414أصل )
ها: فعليو أف يّتبع ما أداه إليو اجتهاده، وال يسعو التقليد ُب أمٍر ابف أف يكوف ٣تتهدًا في)األوؿ( 

 لو وجو الصواب فيو.
 أف يكوف مقّلداً صرفاً: فبل بد لو من عادل يقتدي بو.)الثاني( 

أف يكوف غَت ابلٍغ مبلغ اجملتهدين لكّنو يفهم الدليل وموقعو ويصلح فهمو للًتجيح )الثالث( 
 فيو ٖتقيق ا١تناط و٨توه لو موقفاف:اب١ترّجحات ا١تعتربة  

 )األوؿ( يكوف فيو كاجملتهد وذلك فيما ابف لو من حقٍّ تشهد لو األدّلة.
)الثاّن( يكوف فيو كالعامي وذلك فيما عجز عن إدراؾ اٟتّق فيو فيكوف واجبًا عليو طلُب العلم 

 (ٕ)من أىلو.
 

 : "الكفر اب١تآؿ ليس كفراً ُب اٟتاؿ".(415أصل )
من ابتدع بدعًة تؤوؿ إذل الكفر أو يلـز منها ما ىو كفٌر فإّف التحقيق أّف ا١تبتدع ال يكفَّر  أّي أفّ 

ذلك الكفر ويّتخذه مذىباً، ألّف الـز ا١تذىب ليس مذىبًا حىت  ٔتا تؤوؿ بو بدعتو حىت يلتـز
 يلتزمو.

 

 فَتىم"."الِفرؽ ا١تبتدعة اتّفق السلف على تضليلهم ودل يّتفقوا على تك (416أصل )
وا١تراد من دل ُٗترجو بدعتو من اإلسبلـ  إذل الشرؾ والكفر بو، وإ٪ّتا خالف ما ثبت ُب الكتاب 
والسّنة من االعتقادات اليت أٚتع عليها السلف والذي ٛتلهم على ذلك دل يكن حباً ُب ا١تخالفة، 

 بل طلب التحقيق واالستقامة ابٞتهل فغلبتهم أىواؤىم.

                                                 
 ٖٔ٘-ٓٓ٘االعتصاـ:  (1)
 (ٖ٘٘-ٖٗ٘)االعتصاـ:  (2)
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ّف ىذه الفرؽ ستكثر حىت تبلغ ثنتُت وسبعُت. فقد صّح من حديث أيب أ وثبت عن النيب 
تفرّقت اليهود على احدى وسبعُت فرقًة، والنصارى مثل ذلك »قاؿ:  أّف رسوؿ هللا  ىريرة 

 «.وتتفّرؽ أُميت على ثبلث وسبعُت فرقةً 
الوا: ومن ىي اي ق «كّلهم ُب النار إاّل مّلة واحدة»وُب الًتمذي من حديث عبد هللا بن عمرو: 

 «.ما أان عليو وأصحايب»قاؿ:  .رسوؿ هللا؟
 «.وواحدة ُب اٞتّنة وىي اٞتماعة»: وُب سنن أيب داود من حديث معاوية 

وليس ُب اٟتديث تعيٌُت للفرؽ وذكر أٝتائهم، ولكن فهم علماء السلف أنّو يعٌت الفرؽ ا١تعروفة ُب 
 ضليلهم ودل يّتفقوا على تكفَتىم ٚتلًة.اإلسبلـ اليت وقعت ُب البدع، فاتّفقوا على ت

 بن يوسف تضليلهم ُب تكلم أنو بلغنا من فأقدـ ا٢تالكة الفرؽ تعيُت وأما" قاؿ شيخ اإلسبلـ:
 البدع أصوؿ  : قاال ػ ا١تسلمُت أئمة أجبلء من جليبلف إماماف و٫تا ػ ا١تبارؾ بن هللا عبد ٍب أسباط،

 أولئك أبف فأجاب  ؟ واٞتهمية  : ا١تبارؾ البن فقيل  . وا١ترجئة والقدرية، وا٠توارج، الروافض،  : أربعة
 كبلـ ٨تكي أف نستطيع وال والنصارى، اليهود كبلـ لنحكي إان  : يقوؿ وكاف  . دمحم أمة من ليسوا

 إف  : قالوا وغَتىم، أٛتد أصحاب من العلماء من طائفة عليو اتبعو قالو الذي وىذا  . اٞتهمية
 يبطنوف الذين ا١تنافقوف فيهم يدخل ال كما فرقة، والسبعُت االثنتُت ُب يدخلوف فبل كفار اٞتهمية
   . الزاندقة وىم اإلسبلـ، ويظهروف الكفر
 وجعلوا فرقة، والسبعُت االثنتُت ُب داخلوف اٞتهمية بل  : وغَتىم أٛتد أصحاب من آخروف وقاؿ

 فرقة، عشر اثنا  [ ا٠تمسة ا١تبتدعة ]  من طائفة كل يكوف  : ىؤالء قوؿ فعلى ٜتسة، البدع أصوؿ
 أصل على يبٍت وىذا  . فرقة عشر ٙتانية  [ األربعة ا١تبتدعة ]  من طائفة كل يكوف  : األولُت قوؿ وعلى
 أىل سائر يكفر ال فإنو يكفرىم؛ دل منهم اٞتهمية أخرج فمن  . البدع أىل تكفَت  : وىو آخر،
 جاء ما مثل  ( النار ُب ىم )   : قولو و٬تعل والعصاة، الفساؽ ٔتنزلة الوعيد أىل من ٬تعلهم بل البدع،

 ﴿  : تعاذل قاؿ كما وغَته، اليتيم ماؿ أكل مثل الذنوب، سائر ُب        

                                  ﴾  [ النساء : ٔٓ ]  .   

   : قولُت على فهم فيهم أدخلهم ومن
 وأما  . ا١تتكلمُت أو األئمة إذل ا١تنتسبُت ا١تستأخرين بعض قالو إ٪تا وىذا كلهم، يكفرىم من منهم

 ٗتتلف ودل ذلك، و٨تو ا١تفضلة  [ الشيعة ] و  [ ا١ترجئة ] تكفَت عدـ ُب يتنازعوا فلم واألئمة السلف
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 ػ البدع أىل ٚتيع تكفَت ُب حكى من أصحابو من كاف وإف ىؤالء، يكفر ال وأن ُب أٛتد نصوص
 غلط وىذا  . وغَتىم ىؤالء ٗتليد بعضهم أطلق حىت مذىبو، ُب أو عنو، خبلفًا ػ وغَتىم ىؤالء من

 ا١تعاصي، أبىل البدع ألىل إٟتاقًا ىؤالء من أحًدا يكفر دل من ومنهم  . الشريعة وعلى مذىبو، على
 يكفروف ال بذنب،فكذلك أحًدا يكفروف ال أّنم واٞتماعة السنة أىل أصوؿ من أف كماف  : الواق

   . ببدعة أحًدا
 الصفات، ينكروف الذين ، [ اضة اٞتهمية ]  بتكفَت أقواؿ إطبلؽ واألئمة السلف عن وا١تأثور
 بصر وال ٝتع وال رة،قد وال علم لو وال ا٠تلق، يباين وال يرى، وال يتكلم ال هللا أف قو٢تم وحقيقة

 وأما  . ا١تقاالت ىذه وأمثاؿ النار، أىل يراه ال كما اليرونو اٞتنة وأىل ٥تلوؽ، القرآف بل حياة، وال
 الكتابة ينفوف الذين القدرية وأما  . وغَته أٛتد عن وتردد نزاع تكفَتىم ففي والروافض، ا٠توارج
   . األفعاؿ خلق تيثب ودل العلم أثبت من يكفروا ودل فكفروىم، والعلم
   : أصلُت بذكر الباب ىذا ُب ا٠تطاب وفصل
 بعث منذ هللا فإف منافًقا؛ إال يكوف ال الصبلة أىل من األمر نفس ُب الكافر أف يعلم أف  : أحد٫تا
 بو وكافر بو، مؤمن  : أصناؼ ثبلثة الناس صار ا١تدينة، إذل وىاجر القرآف، عليو وأنزؿ ، ٤تمًدا
 البقرة، سورة أوؿ ُب الثبلثة األصناؼ ىذه هللا ذكر و٢تذا ابلكفر؛ مستخف نافقوم الكفر، مظهر
 هللا ذكر وقد  . ا١تنافقُت ُب آية عشرة وبضع الكفار، ُب وآيتُت ا١تؤمنُت، نعت ُب آايت أربع ذكر

﴿   : كقولو القرآف، من موضع غَت ُب وا١تنافقُت الكفار            ﴾ [ األحزاب :   ٔ] . 
﴿  : وقولو                     ﴾ [ النساء :  ٔٗٓ] . 
﴿  : وقولو                    ﴾  [ اٟتديد :  ٔ٘ ] .  

 كما الكفار، من شر الباطن ُب فهم وإال اإلسبلـ، إبظهار عنهم ليميزىم الكفار ىعل وعطفهم
﴿  : تعاذل قاؿ                ﴾   [ النساء :  ٔٗ٘ ] .  
 ﴿ : قاؿ وكما                                     ﴾   
  . [ ٗٛ  : التوبة ]

 ﴿  : قاؿ وكما                                

                                       

              ﴾  [ التوبة :  ٖ٘-٘ٗ ]  .  
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 الرافضة ُب ىذا مثل ويكثر كافر، فهذا الزنديق ا١تنافق فيهم البدع فأىل كذلك، كاف وإذا
 التجهم وكذلك  . منافًقا كاف الرفض ابتدع من وأوؿ  . زاندقة منافقُت كانوا ءىمرؤسا فإف واٞتهمية،

 ٯتيلوف وأمثا٢تم ا١تتفلسفة الباطنية القرامطة من ا١تنافقوف الزاندقة كاف و٢تذا ونفاؽ؛ زندقة أصلو فإف
ا إٯتاف فيو يكوف من البدع أىل ومن  . منهم لقرِبم واٞتهمية الرافضة إذل ًُ  فيو لكن ا،وظاىرً  ابطِن

 عدواف منو يكوف قد ٍب منافق، وال بكافر ليس فهذا السنة، من أخطأ ما أخطأ حىت وظلم جهل
 ذلك مع يكوف وقد ، خطؤه لو مغفورًا متأوال ٥تطًئا يكوف وقد عاصًيا، أو فاسًقا بو يكوف وظلم
   . األصلُت أحد فهذا وتقواه، إٯتانو بقدر هللا والية من معو يكوف ما والتقوى اإلٯتاف من معو

 الزان وٖتليل واٟتج، والصياـ والزكاة الصبلة وجوب كجحد كفرًا، تكوف ا١تقالة أف  : الثاّن واألصل
، ذوات ونكاح وا١تيسر وا٠تمر  يكفر ال وكذا ا٠تطاب، يبلغو دل ْتيث يكوف قد ِبا القائل ٍب ااـر

 فهذا اإلسبلـ، شرائع تبلغو دل بعيدة ببادية نشأ أو ابإلسبلـ، عهد حديث ىو كمن جاحده، بو
 ومقاالت الرسوؿ، على أنزؿ أنو يعلم دل إذا الرسوؿ على أنزؿ ٦تا شيء ّتحد بكفره ٭تكم ال

 (ٔ). رسولو على هللا أنزؿ و١تا عليو، تعاذل الرب ىو ١تا جحد فإّنا النوع؛ ىذا من ىي اٞتهمية
 

 : "االستدالؿ قبل االعتقاد".( 417أصل )
نساف أو يسمع  ٓترب من األخبار فإنّو يعتقد صحتو أو بطبلنو ولذا صار الناس فعندما يعلم اإل

 أماـ اٟتق الذي جاء بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنُت وكافرين.
 و٢تذا قيل "االعتقاد فرٌع عن العلم" و "أف االستدالؿ قبل االعتقاد".

 أما من اعتقد ٍب استدّؿ ١تعتقده فقد ضّل واتّبع ىواه.

                                                 
 (.ٖ٘/ٖ)الفتاوى:  (ٔ)
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 ( الردُّ على أصول مستحدثٍة باطلٍة:14)
ليس ما أيٌب ذكره ٦تا قّرره علماء السلف على أّّنا أصوؿ اثبتة يُرجع إليها ُب استنباط وفهم 
مسائل الفقو الفرعية ... وإ٪ّتا ىي ٦تا اّٗتذه بعُض الناس أصواًل لبلحتجاج ِبا جهبًل منهم ْتقيقة 

هم ِبذه األقواؿ مّتبعوف لفقهاء أىل السّنة واٞتماعة القوؿ ومآلو. ويظنُّوف أّّنم ُب ٘تّسك
وأصولييهم، واٟتّق خبلؼ قو٢تم، وأّّنم ُب واٍد وعلماء األُّمة ُب واٍد. وإذا أمعّنا النظر ُب كل قوٍؿ 
من ىذه األقواؿ اليت يُراُد إٟتاقها أبصوؿ الفقو اإلسبلمي ٧تده إّما أنّو قوٌؿ صحيٌح وضعوه ُب غَته 

 نّو قوٌؿ من أقواؿ ِفرقٍة ُمبتدعة أو أنّو قوٌؿ مستحدث دل ُيسبَػُقوا إليو.موضعو، أو أ
والقوؿ الصحيح ٬تب أف يؤخذ على مراد قائلو وإاّل كاف كذاًب وافًتاًء عليو. وال أقوؿ أّف ىذه 
األقواؿ الباطلة قد أٚتعت على قبو٢تا كّلها فرقة من الفرؽ .. ولكن أقوؿ جزمًا أّف كل قوؿ من 

قواؿ يعمل ِبا و٭تتّج ِِبا أفراٌد أو ٚتاعات تّدعي أّّنا عاملة لئلسبلـ، وإذا دل يتعّقب على  ىذه األ
كل قوؿ من ىذه األقواؿ ودل يُبُتَّ حقيقتو للناس ٮُتشى أف أيٌب بعاقبٍة وخيمٍة ومفسدٍة عظيمٍة ُب 

ّقف أقوا٢تم "العاّمة" إلحساّنم الدِّين والدنيا، ألّف الذين يُرّوجوّنا رجاٌؿ تزيَّوا بزّي "العلماء" وتتل
 الظّن ِِبم وقّلة معرفتهم ابلَشرْع.

وال يّتسع اجملاؿ لنقد ٚتيع اآلراء واألفكار ا١تنحرفة عن الصراط ا١تستقيم لذا أُحاوؿ أف أقوؿ شيئاً 
عن أ٫ّتها وأخطرىا، وىي اليت تتعّلق ٔتوضوع العقيدة، ويتكّرُر االحتجاج ِبا ُب الردود وا١تناظرات 

 العلمية وكأّّنا أصوٌؿ اثبتة معروفة ال ُغبار عليها.
 وإليك ىذه األقواؿ مع البياف ا١توجز لكّل منها:

 

 )األوؿ( }من تكّلم بكلمة الشهادة دخل الجنة كائناً من كاف{.
، واعتقاُد أّف كل من قاؿ "ال إلو إاّل هللا" يدخُل اٞتّنة،  ا٠تطأ ُب ىذا القوؿ ىو أخذه على العمـو

عتقد ىذا العمـو يكوُف ضاالِّ عن الصراط ا١تستقيم، ألنّو سيعتقد دخوؿ اليهود والنصارى ومن ا
اٞتّنة لقو٢تم "ال إلو إاّل هللا"، ودخوؿ ا١تنافقُت اٞتّنة بقو٢تم "ال إلو إاّل هللا" وصبلهتم وزكاهتم، 

 "ال إلو إالّ هللا".ودخوؿ ا١ترتدين بٍت حنيفة ومانعي الزكاة والقرامطة وأمثا٢تم اٞتّنَة لقو٢تم 
وىذا اعتقاٌد ابطٌل ابإلٚتاع على دخوؿ ا١تشركُت وا١تنافقُت وا١ترتدين الذين ماتوا على الكفر النار 
وخلودىم فيها. ولذلك أفىت شيخ اإلسبلـ "أبّف من اعتقد دخوؿ كل من قاؿ "ال إلو إاّل هللا" 

 (ٔ)اٞتّنة ُيستتاُب فإف اتب وإالّ قُتل".
 

                                                 
 . ٙٓٔ/ٖ٘انظر الفتاوى:  (ٔ)
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 ر األعماؿ وال ُنكف ر األعياف{.)الثاني( }ُنكف  
ىذا القوُؿ لو وجٌو من الصحة وىو قوؿ ا١تفيت الذي ال سلطاف لو على أحٍد: "إّّنِ أُبُّت لكم 
القضااي ا١تكّفرة لتجتنبوىا وأتمروا الواقعُت فيها ابجتناِبا ... ولكن أان ال أقوُؿ لكم فبلف بن فبلف 

اؿ العقوبة وإقامة اٟتدود لوالة األُمور ونواِبم وقضاهتم، ولسُت قد ارتّد ودُمو مباٌح لكم .. ألّف إنز 
 من أولئك فأان ُأكّفر األعماؿ وال أُكّفر األعياف".

 ووالية األمصار. مناصب الدولة كالقضاء ال يشغلوف وىذا ما كاف يقولو العلماء ا١تفتوف الذين
وال يُعتَقُد أّّنم قد كفروا وإف فعلوا الكفر وا٠تطأ ُب ىذا القوؿ ىو الظّن أبّف "األعياف" ال ُيكفَّروف 

 األكرب. وبطبلف ىذا القوؿ ظاىٌر ْتمد هللا. 
بعضهم   ألّف أنبياء هللا كّفروا أقوامهم وكانوا أقوامًا معينُت. وكاف عرب اٞتزيرة ُب حياة النيب 

 كل قرٍف أقواماً كفاٌر وبعضهم مسلموف، وارتّدت بنو حنيفة وكانوا قومًا معينُت، وكّفر العلماء ُب
 وأفراداً معينُت.

والقرآف أيمر ابٞتهاد، وال ٬تاَىُد بغَت وجود كفار معينُت، و٭ُترـّ نكاح ا١تشركات وإنكاح ا١تشركُت، 
وىم انٌس معينوف، وىلّم جرًّا .. فإّف كل حكم من األحكاـ إ٪ّتا ٮتصُّ أقوامًا معينُت، ومن أنكر 

 كتاب وضّل الضبلؿ البعيد.تكفَت ا١تعينُت مطلقاً فقد كفر ابل
 

 )الثالث( }الجاىل ال يكفر بالشرؾ األكبر إالّ بعد بلوغ الحّجة{.
 وىذا ابطٌل من وجوه:

الكفر صفٌة يّتصف ِبا اإلنساف وأكرب أنواعو "عبادة غَت هللا"، فمن عبد غَت هللا ]الوجو األوؿ[ 
 يوّحد هللا وٮتّصو ابلعبادة فقد استحّق أف يوصف ابلكفر وال ينتقل عن دائرة ىذا اٟتكم حىت

التوبة من الشرؾ. والطاعة والتوّجو، وال يُقاؿ إنّو مسلم حىت أيٌب ابلشروط الشرعية اليت أو٢تا: 
فهذا من خطاب الوضع أي وضع الشروط إيتاء الزكاة. واثلثها: إقامة الصالة. واثنيها: 

، واألسباب وا١توانع. فكما يُقاؿ: إذا زالت الشمس وجب الظهر  وإذا استهّل رمضاف وجب الصـو
 يُقاؿ: إذا اتب من الشرؾ وأقاـ الصبلة وآتى الزكاة فقد صار مسلما.

دّؿ القرآف على أّف أىل األواثف وأىل الكتاب زمن نزوؿ القرآف كانوا كّفارًا مع ]الوجو الثاني[ 
 جهلهم:
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﴿قاؿ هللا تعاذل:                                    

 :البينة[ ﴾ٔ.] 
 وإّف فرعوف كاف عدواً  مفسداً قبل ٣تيء موسى ابلدعوة اإلسبلمية. 

﴿قاؿ تعاذل ُب شأف فرعوف:      ﴾ :النازعات[ٔٚ.] ﴿          ﴾ 
﴿ [.ٗ]القصص:             ﴾ :طو[ٖٜ.] 

 (ٔ)قاؿ شيخ اإلسبلـ: "فاسم ا١تشرؾ ثبت قبل الرسالة".
إذا قيل "اٞتاىل ال يكفر" والعادل يكُفر وقد ال يكفر. فقد ثبت أّف اٞتهل خٌَت ]الوجو الثالث[ 

ـّ للناس من العلم، وىذا خبلؼ ا١تعلـو من الكتاب والس ّنة اللذين فيهما مدح العلم وأىلو وذ
 الشرؾ وأىلو .

﴿قاؿ تعاذل:                      :الزمر[ ﴾ٜ.] 
﴿وقاؿ:              :البقرة[ ﴾ٙٚ.] 

ب اٞتهمية ا١تلعوف. فهم قالوا: أّف ما كاف يفعلو اٞتاىل قبل إّف ىذا ىو عُت مذى]الوجو الرابع[ 
ورود الشرع من الشرؾ والظلم والفواحش دل تكن سيئات وإ٪تا كانت كفعل األطفاؿ واجملانُت .. 

ٔتا فيو الكفاية وأابف ىناؾ مذىب أىل اٟتّق وكوف  (ٙٚٙ/ٔٔ)الفتاوى: وقد رّد اإلماـ بن تيمية عليهم ُب 
 بل ورود الشرع سيئات إالّ أنّو ال يعّذب  إالّ بعد ٣تيء الرسالة  وورود الشرع.سيئات اٞتاىل ق

 

 )الرابع( }ال ُنكف ر أحداً من أىل القبلة بالذنب والشرؾ{.
جاء ُب العقيدة الطحاوية: "وال ُنكّفر أحدًا من أىل القبلة بذنٍب ما دل يستحّلو". ىذا ىو القوؿ 

دة ِبذه الصورة .. والقوؿ أبّف أىل الشرؾ ال يزالوف مسلمُت فهو ا١تعروؼ .. أما تغيَت ىذه القاع
نَػّزؿ من عند هللا.

ُ
 من أفسد األقواؿ اليت عورض ِبا اٟتّق ا١ت

فإّف الشرؾ اب مع االعًتاؼ بوجوده وملكو وتدبَته ىو ديُن أيب جهل وأتباعو، وتوحيد العبادة  
 فقد ٚتع بُت دينُت متضادين. . ومن ٚتع بُت التوحيد والشرؾىو ديُن دمحم 

﴿قاؿ هللا تعاذل:                                

                                   ﴾ :الكافروف[ٔ-ٙ.] 
                                                 

 ٖٛ-ٖٚ/ٕٓالفتاوى:  (ٔ)
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فثبت أّف من أشرؾ اب واتّبع دين أيب جهل فقد خرج عن أحكاـ أىل القبلة، ولذلك قاتل 
أقوامًا ينطقوف ابلشهادتُت على أموٍر أخرجتهم من دائرة اإلسبلـ وأحكاـ  ا١تسلموف بعد النيب 

 أىل القبلة.
 

 هد{.)الخامس( }ال يُقيم الحجَة إالّ عالم ُمجت
عندما يُقاؿ ىذا ُب ىذه األايـ فإّف القائلُت بو مراُدىم أف ينهوا الناس عن إنكار الشرؾ األكرب 
وأف يقصروا اٟتديث عن ىذا ا١توضوع على أشخاص معينُت رّٔتا ليس ٫ّتهم كبَتاً ُب إنكار الشرؾ 

 وتعليم التوحيد. ولتصحيح ىذه الفكرة ال بُّد أف نذكر عّدة نقاط:
العلُم ضرورّي ومكتسب نظريّّ. وا١تراد ابلضرورّي ىو العلم الذي ال ٬تهلو أحٌد ُب دار )األولى( 

اإلسبلـ، وانتقل ابلتواتر عند العلماء والعامة مثل: اإلٯتاف بتوحيد هللا ونبذ الشركاء عنو، واإلٯتاف 
 ّنة والنار.خا٘تهم، واإلٯتاف ابلكتب وا١تبلئكة والبعث بعد ا١توت واٞت ابلرسل وأّف ٤تّمداً 

فمعرفة ىذه األمور ليست قاصرة على العلماء وإ٪تا ىي معلـو ابلضرورة من دين اإلسبلـ. وكّل 
مسلم داعيٌة ُب ىذه األصوؿ وغَتىا من ا١تعلـو من الدِّين ابلضرورة كالصبلة والزكاة والصياـ واٟتّج 

لك. وكل من تبلغو اٟتّجة الرسالية ُب واٞتهاد وبّر الوالدين وٖترمي ا٠تمر وا١تيسر والراب والزان وغَت ذ
 قضية من القضااي فقد قامت عليو اٟتجة وإف كاف مبلِّغها من عاّمة ا١تسلمُت.

 ﴿قاؿ هللا تعاذل:                   ﴾ :فدّلت اآلية  [.ٜٔ]األنعاـ
راد فقد قامت اٟتجُة عليو. ولكن توجد مع ذلك أموٌر كثَتٌة على أّف من بلغو القرآف وفِهم ا١ت

تُعرؼ ابلنظر ويَعَلُمها العلماُء، فوجب أف يكونوا قائمُت ابٟتّجة وأف يُعلِّموا الناس ما جهلوه من 
 دينهم، فمن قامت اٟتجة ُب نفسو وتبُّت لو اٟتّق فهو اٞتدير إبقامة اٟتّجة على غَته.

ع آخر نقوؿ: "ال يُقيم اٟتجة إاّل عادٌل ِبا". فا١تسألة اليت يعرفها كلُّ وٯتكن وضع ا١تسألة ُب وض
ا١تسلمُت فهم ا١تقيموف للحجة الرسالية على غَتىم. وا١تسألة اليت ال يعلمها إاّل ا٠تواص من أىل 

 العلم فإقامة اٟتّجة على غَتىم خاّصة ِبم.
وال إذل معرفة للغة العربية، وىو ما يعرؼ  ىناؾ نوع من االجتهاد ال يفتقر إذل علم كثَت  )الثانية(

ُب أصوؿ الفقو بػ"ٖتقيق ا١تناط". وقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: إنّو مّتفق عليو بُت العلماء 
 والعقبلء!! أي دل يُنكر ُب العمل بو إالّ السفهاء واجملانُت من البشر. وىذا نّص قولو:
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م ٔتعٌت كلّي فَػيُػْنَظُر ُب ثبوتو ُب بعض األنواع وبعض "ٖتقيق ا١تناط: وىو أف يُعلِّق الشارع اٟتك
األعياف كاألمر ابستقباؿ القبلة، واستشهاد شهيدين، وكتحرمي ا٠تمر وا١تيسر، وكفرضو ٖتليل 
اليمُت ابلكفارة، وكتفريقو بُت الفدية والطبلؽ، فيبقى النظر ُب بعض األنواع ىل ىي ٜتر أو ٯتُت 

 وميسر وفدية أو طبلؽ.
ض األعياف: ىل ىذا ا١تصّلي مستقبل القبلة، وىذا الشخص عدٌؿ مرضيّّ و٨تو ىذا. وىذا وُب بع

  (1)النوع من االجتهاد مّتفق عليو بُت العلماء بل بُت العقبلء".
 

 : االجتهاد ال يتوقف على اللغة:ا١تسألة السادسة " وقاؿ اإلماـ الشاطبي:
ذلك إذل العلم ٔتقاصد الشارع كما أنو ال يفتقر قد يتعلق االجتهاد بتحقيق ا١تناط فبل يفتقر َب 

 ".ألف ا١تقصود من ىذا االجتهاد إ٪تا ىو العلم اب١توضوع على ما ىو عليو فيو إذل معرفة علم العربية
 [.ٕٚ٘/ٗ]ا١توافقات: 

وعلى ىذا إذا عرؼ ا١تسلم األعجمّي وبلغو بلغتو أّف الصبلة ال تصح إاّل بشروط تسعة منها: 
قبلة" و "سًت العورة" فإذا رأى ىذا ا١تسلم الذي ال يعرؼ العربية إنسااًن يصلِّي ُعرايانً "استقباؿ ال

أو مستدبر القبلة فالصواب أف يقوؿ ٢تذا ا١تصلِّي: "دل تصّح صبلُتك" وأف أيمره بسًت العورة 
سدة، واستقباؿ القبلة .. وتكوف اٟتّجة قد قامت بقولو ىذا على ا١تصّلي الذي صّلى الصبلة الفا

ومن قاؿ ٢تذا ا١تسلم األعجمّي: ١تاذا أتمُر وتنهى وعلُمك قليٌل وال تعرؼ العربية فهو أضّل من 
ٛتار أىلو، ألّف االجتهاد ىنا ُب ٖتقيق ا١تناط الذي ال يفتقر إذل علم كثَت وال إذل اللغة .. ومن 

 أنكره فقد خرج من زمرة العلماء والعقبلء.
أّف دعاء األموات واالستغاثة ِبم فيما ال يقدر عليو إاّل هللا "شرٌؾ وكذا إذا أسلم األعجمّي وعرؼ 

أكرب ٥ترٌج عن ا١تّلة". وعرؼ أّف هللا قد أىلك أ٦تًا كثَتًة ِبذا الشرؾ وأمثالو، فإّف علمو ىذا ٬تعلو 
 خائفاً من الوقوع فيو.

رٍب يطلب منو ا١تطر والرزؽ فإذا رأى ىذا ا١تسلم األعجمي الذي دل يتعّلم اللغة العربية معتكفاً على ق
واألوالد .. فإنّو يعلم أنّو ُب الشرؾ األكرب، وأّف عليو الدعوة إذل التوبة من ىذا الشرؾ وإذل 
إخبلص العبادة  .. ومن أنكر على ىذا ا١تسلم قيامو ابلدعوة إذل هللا وإقامتو للحّجة على 

لعلماء والعقبلء، ألّف االجتهاد ىنا ُب ا١تشرؾ فهو أضّل من ٛتار أىلو، ويكوف قد خرج من زمرة ا
 ٖتقيق ا١تناط الذي دل ينكره إالّ السفهاء واجملانُت.

                                                 
 (.ٗٔ/ٜٔ)الفتاوى:  (ٔ)
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 )السادس( }ال يجوز االستشهاُد باآلية المجّردة عن أقواؿ أىل العلم{.
وىذا من أعجب ما ٝتعتو من رجاٍؿ يّدعوف العلم .. فقد تدرّج ِبم الشيطاف حىت جعلهم 

 ية اكمة.يستنكروف االحتجاج ابآل
 قاؿ: أقوؿ السماء، من حجارة عليكم زؿنْ تػُ  أف يوشكوقد قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما: "

 (ٔ)".!وعمر؟ بكر أبو قاؿ: وتقولوف ، هللا رسوؿ
 تعاذل وهللا سفياف، رأي إذل يذىبوف وصحتو، اإلسناد عرفوا لقـو عجبت :أحمد اإلماـ وقاؿ
﴿: يقوؿ                             ﴾ أتدري 

(2).فيهلك الزيغ من شيء قلبو ُب يقع أف قولو بعض ردَّ  إذا لعلو الشرؾ،: الفتنة الفتنة؟ ما
 

اكمات فقد إّف القرآف حّجة هللا على خلقو، ومن قاؿ بو فقد صدؽ، ومن رّد داللة اآلايت 
 ضّل عن الصراط ا١تستقيم.

﴿قاؿ هللا تعاذل:                 :ؽ[ ﴾ٗ٘.] 
﴿وقاؿ:                    :األنعاـ[ ﴾٘ٔ.] 
﴿وقاؿ:                                   

                                                

         ﴾[.ٕٜ-ٜٔلنمل: ]ا 
وإ٪ّتا ينَكُر على ا١تستدّؿ ابلقرآف إذا أتى بتأويل خارٍؽ لئلٚتاع .. وعندئذ الواجب أف يُبُتَّ لو 

 ويقاؿ: خرقَت اإلٚتاع وخالفَت السلف وإ٪تا التفسَت الصحيح لآلية ىو كذا وكذا.
وضعها ُب ٤تّلها ٣تّردة أّما اإلنكار عليو وقد أصاب ُب استداللو ألجل اكتفائو ابآلية اكمة اليت 

 عن ذكر أقواؿ العلماء فبدعٌة شنيعٌة دل تكن معروفًة ُب الزماف األوؿ.
إّف الذي يستحّق اإلنكار عليو ىو الذي صار دليُلو قوؿ البشر وال يذكر اآلية، بل يظنُّ ذكرىا 

.. ىذا ىو  ٣تّردًة عن قوؿ الشيخ من عبلمات أىل الزيغ .. وإذا ذكرىا فلذكر شيخو إايىا ذكرىا
 الذي يستحقُّ اإلنكار والتشنيع عليو حيث جعل القرآف اتبعاً ال متبوعاً إماماً..

 

                                                 
 ... هللا أحل ما ٖترمي ُب مراءواأل العلماء أطاع من اببفتح اجمليد :  (ٔ)
 ... هللا أحل ما ٖترمي ُب واألمراء العلماء أطاع من اببفتح اجمليد :  (ٕ)
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 املراجع
 لئلماـ ابن جرير الطربي."جامع البياف عن تأويل آي القرآف"  (ٔ)

موفق لئلماـ مع شرحها. ا١تعروؼ بػ"نزىة ا٠تاطر العاطر" ..  "روضة الناظر وجّنة المناظر" (ٕ)
 الرايض[. -]الطبعة الثالثة: مكتبة ا١تعارؼ . .مة ا١تقدسي اٟتنبليبن قداا ينالدِّ 

 ا١تنصورة[. -مصر  –]الطبعة األوذل: دار اليقُت ..   "مذكرة أصوؿ الفقو على روضة الناظر" (ٖ)

دمحم بن علي بن دمحم بن عبد لئلماـ "إرشاد الفحوؿ إلى تحقيق الحق من علم األصوؿ".  (ٗ)
 دمشق[. –دار ابن كثَت  ]الطبعة األوذل: هللا الشوكاّن

]الطبعة الثانية:  مد بن اٟتسُت بن دمحم بن خلف ابن الفراء، أبو يعلى"الُعّدة في أصوؿ الفقو".  (٘)
 الرايض[.

]الطبعة الثانية:  فوظ بن أٛتد بن اٟتسن الكلوذاّن، أبو ا٠تطاب"التمهيد في أصوؿ الفقو".  (ٙ)
 ا١تكتبة ا١تكية[. –مؤسسة الرايف 

 ]بتحقيق أٛتد دمحم شاكر[.لئلماـ الشافعّي. "الرسالة"  (ٚ)

بن دمحم الغرانطي الشهَت  موسىإبراىيم بن لئلماـ "الموافقات في أصوؿ الشريعة".  (ٛ)
 بَتوت[. -لبناف –]الطبعة الثالثة: دار ا١تعرفة يبابلشاط

محمد بن أٛتد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو البقاء ، الشهَت اببن لػ"شرح الكوكب المنير"  (ٜ)
 الرايض[. -]الطبعة الثانية: مكتبة العبيكاف  لنجارا

]الطبعة الثانية: دار الكتاب  ابن قيم اٞتوزية مشس الدين لئلماـ"أعالـ الموقّعين عن رّب العالمين"  (ٓٔ)
 بَتوت[. -العريب 

 ]دار الكتاب العريّب: بَتوت[. آلؿ تيمية"المسوّدة"  (ٔٔ)

 ]دار إحياء الكتب العربية[. السيوطي الّدين جبلؿلئلماـ "األشباه والنظائر"  (ٕٔ)

السبلـ اٟتراّن  عبدأٛتد بن عبد اٟتليم بن  تقي الدين ابن تيميةلئلماـ "مجموعة الفتاوى"  (ٖٔ)
 ]ٚتع وترتيب عبد الرٛتن بن قاسم وابنو[.. اإلسبلـالعباس، شيخ  أبوالدمشقي اٟتنبلي، 

، أبو دمحم بن موسى بن لػ" ثاراالعتبار في بياف الناسخ والمنسوخ من اآل (ٗٔ) عثماف ابن حاـز
 .بكر، زين الدين، ا١تعروؼ ابٟتازمى
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 ترمجة املؤلفني
دمحم بن إدريس بن العباس بن  ـ( ٕٓٛ-ٚٙٚ=   ى ٕٗٓ-ٓ٘ٔماـ الشافعي )اإل (1)

ربعة عند أىل السنة. وإليو ئمة األعثماف ابن شافع ا٢تامشي القرشي ا١تطليب، أبو عبد هللا: أحد األ
غزة )بفلسطُت( وٛتل منها إذل مكة وىو ابن سنتُت. وزار بغداد  نسبة الشافعية كافة. ولد ُب

فتوُب ِبا، وقربه معروؼ ُب القاىرة. وكاف ذكيا مفرطا. لو تصانيف   ٜٜٔمرتُت. وقصد مصر سنة 
ط( ُب الفقو، سبع ٣تلدات، ٚتغو البويطي، وبوبو الربيع بن سليماف، -ـكثَتة، أشهرىا كتاب )األ

ط( ُب -ط( و )الرسالة-ط( و )السنن-اٟتديث، و )أحكاـ القرآفط( ُب -ومن كتبو )ا١تسند
ط( و )السبق -، ُب دار الكتب، و )اختبلؼ اٟتديث ى ٕ٘ٙأصوؿ الفقو، منها نسخة كتبت سنة 

 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء السادس  والرمي( و )فضائل قريش( و )أدب القاضي( و )ا١تواريث(
 

دمحم بن جرير بن يزيد ـ(  ٖٕٜ - ٜٖٛ=   ى ٖٓٔ - ٕٕٗابن جرير الطبري  ) (2)
لد ُب آمل طربستاف، واستوطن بغداد وتوُب ِبا. ماـ . وُ الطربي، أبو جعفر: ا١تؤرخ ا١تفسر اإل

يعرؼ بتاريخ الطربي ، ُب  (وعرض عليو القضاء فامتنع، وا١تظادل فأىب. لو )أخبار الرسل وا١تلوؾ
جزءا، و  ٖٓط( يعرؼ بتفسَت الطربي، ُب  -َت القرآف جزءا ، و )جامع البياف ُب تفس ٔٔ

ت( ءاط( و )القرا -ط( و )ا١تسًتشد( ُب علـو الدين، و )جزء ُب االعتقاد  -)اختبلؼ الفقهاء 
قاؿ ابن االثَت: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وُب تفسَته  .وغَت ذلك. وىو من ثقات ا١تؤرخُت

٣تتهدا ُب أحكاـ الدين ال يقلد أحدا، بل قلده بعض الناس  ما يدؿ على علم غزير وٖتقيق. وكاف
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء السادس  .وعملوا أبقوالو وآرائو. وكاف أٝتر، أعُت، ٨تيف اٞتسم، فصيحا

 

دمحم بن اٟتسُت بن دمحم بن خلف ابن ـ(  ٙٙٓٔ-ٜٜٓ=   ى ٛ٘ٗ-ٖٓٛأبو يعلى ) (3)
صوؿ والفروع وأنواع الفنوف. من أىل بغداد. ارتفعت مكانتو صره ُب األالفراء، أبو يعلى: عادل ع

عند القادر والقائم العباسيُت. وواله القائم قضاء دار ا٠تبلفة واٟترمي، وحراف وحلواف، وكاف قد 
امتنع، واشًتط أف ال ٭تضر أايـ ا١تواكب، وال ٮترج ُب االستقباالت وال يقصد دار السلطاف، فقبل 

ط( و )الكفاية ُب -خ( و )االحكاـ السلطانية-ٯتافو. لو تصانيف كثَتة، منها )اإلالقائم شرط
خ( اجمللد الرابع منو، ُب دار الكتب ا١تصرية، و )أحكاـ القرآف( و )عيوف ا١تسائل( و -أصوؿ الفقو

خ( ُب أصوؿ الفقو، و )مقدمة ُب -)أربع مقدمات ُب أصوؿ الدايانت( و )تربئة معاوية( و )العدة
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ماـ أٛتد، وردود دب( و )كتاب الطب( و )كتاب اللباس( و )اجملرد( فقو، على مذىب اإلاأل
شعرية( و )الكرامية( و )السا١تية( و )اجملسمة( و )ابن اللباف( وغَت ذلك. وكاف شيخ على )األ

 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء السادس  .اٟتنابلة
 

٤تفوظ بن أٛتد بن اٟتسن ـ(  ٙٔٔٔ-ٔٗٓٔ=   ى ٓٔ٘-ٕٖٗالكلوذاني ) (4)
الكلوذاّن، أبو ا٠تطاب: إماـ اٟتنبلية ُب عصره. أصلو من كلواذي )من ضواحي بغداد( ومولده 

خ" و -خ " ُب أصوؿ الفقو، و "االنتصار ُب ا١تسائل الكبار-ووفاتو ببغداد. من كتبو " التمهيد
( فرائض، و "عقيدة ٖٛٚٚ )خ" ُب شسًتبيت-خ " فقو و "التهذيب-"رؤوس ا١تسائل و "ا٢تداية

 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء ا٠تامس  ط" منظومة صغَتة.-أىل االثر
 

عبد هللا بن دمحم بن قدامة اٞتماعيلي ـ(  ٖٕٕٔ-ٙٗٔٔ=   ى ٕٓٙ-ٔٗ٘ابن قدامة ) (5)
ٚتاعيل ولد ُب  ا١تقدسي ٍب الدمشقي اٟتنبلي، أبو دمحم، موفق الدين: فقيو، من أكابر اٟتنابلة،

، فأقاـ ٨تو أربع  ى ٔٙ٘)من قرى انبلس بفلسطُت( وتعلم ُب دمشق، ورحل إذل بغداد سنة 
ط" -ط " شرح و "روضة الناظر-لو تصانيف، منها " ا١تغٍت .سنُت، وعاد إذل دمشق، وفيها وفاتو

ط" رسالة، و "ذـ -ط" ٣تلداف، و "ذـ ما عليو مدعو التصوؼ-ُب أصوؿ الفقو، و "ا١تقنع
خ" -ط" رسالة، و "كتاب التوابُت-ط" رسالة، و "١تعة االعتقاد-ط" و "ذـ ا١توسوسُت-لالتأوي

خ" و "الكاُب" ُب الفقو، أربع ٣تلدات، و "العمدة" و " القدر" -و "التبيُت ُب أنساب القرشيُت
خ" ُب أخبار -خ" و "ارقة-جزآف، و "فضائل الصحابة" جزآف، وكتاب "ا١تتحابُت ُب هللا تعاذل

نصار" و "الربىاف ُب مسائل القرآف" وغَت ذلك. ُت وصفاهتم، و "االستبصار ُب نسب األالصاٟت
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء الرابع 

 

دمحم بن موسى بن عثماف ابن ـ(  ٛٛٔٔ - ٖ٘ٔٔ=   ى ٗٛ٘ - ٛٗ٘الحازمي ) (6)
، أبو بكر، زين الدين، ا١تعروؼ ابٟتازمى: ابحث، من رجاؿ اٟتدي ث. أصلو من ٫تذاف، حاـز

ماكن والبلداف ا١تشتبهة ُب خ( ُب األ -ووفاتو ببغداد. لو كتاب )ما اتفق لفظو واختلف مسماه 
ط( ُب  -اثر ا٠تط، و )الفيصل( ُب مشتبو النسبة، و )االعتبار ُب بياف الناسخ وا١تنسوخ من اآل

رس لو عبد هللا كنوف، و ط( ُب النسب، علقو وفه -اٟتديث، و )عجالة ا١تبتدي وفضالة ا١تنتهي 
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء السابع  وغَت ذلك. ط( ُب مصطلح اٟتديث، -ئمة ا٠تمسة )شروط األ
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عبد السبلـ بن عبد هللا بن  ـ( ٕٗ٘ٔ - ٜٗٔٔ=   ى ٕ٘ٙ -؟  ى ٜٓ٘ابن تيمية ) (7)
و حنبلي، ٤تدث مفسر. ولد ْتراف ا٠تضر بن دمحم، ابن تيمية اٟتراّن، أبو الربكات، ٣تد الدين: فقي

وحدث ابٟتجاز والعراؽ والشاـ، ٍب ببلده حراف وتوُب ِبا. وكاف فرد زمانو ُب معرفة ا١تذىب 
خ"  -ط" و "ارر  -اٟتنبلي. من كتبو "تفسَت القرآف العظيم" و "ا١تنتقى ُب أحاديث االحكاـ 

 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -لرابع ]األعػبلـ: اٞتزء ا. ماـ ابن تيميةُب الفقو. وىو جد اإل
 

عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن تيمية أبو ااسن شهاب  (.ىٕٛٙ -ى ٕٚٙابن تيمية ) (8)
وقد دمشق بعد استيبلء التتار على حراف، واستوطنها إذل أف توُب.  ىٕٚٙالدين، وُلد ْتراف سنة 

ظ وفّسر، وورل ىذه وىو من بيت العلم واٟتديث والداينة، دّرس ببلده، وأفىت وخطب ووع
، ودفن ىٕٛٙا١تناصب عقب موت والده. توُب شهاب الدين ليلة األحد سلخ ذي اٟتجة 

 بدمشق من الغد بسفح قاسيوف ٔتقابر الصوفية.
تفقػػو عبػػد اٟتلػػيم علػػػى والػػده، ٍب رحػػل ُب صػػػغره إذل حلػػب فسػػمع مػػػن علمائهػػا، وابشػػر بدمشػػػق 

اٟتلػػػيم ُمتقنػػػاً للفقػػػو واألصػػػوؿ، والفػػػرائض،  مشػػػيخة دار اٟتػػػديث السػػػكرية ابلقصػػػاعُت. كػػػاف عبػػػد
واٟتساب، وا٢تيئة، من أعياف اٟتنابلة، عنده فضائل وفنوف. قاؿ ابن رجب: "ولو تصػانيف وفوائػد، 

مػاـ اإل والػدوىػو وصّنف ُب علـو عديدة". قلُت: منها زوائده على مسوّدة والده ُب أصػوؿ الفقػو. 
 ]ا١تسوّدة[.. ابن تيمية

السبلـ  عبدأٛتد بن عبد اٟتليم بن ـ(  ٕٖٛٔ-ٖٕٙٔ=   ى ٕٛٚ-ٔٙٙابن تيمية ) (9)
العباس، تقي الدين ابن  أبوابن عبد هللا بن أيب القاسم ا٠تضر النمَتي اٟتراّن الدمشقي اٟتنبلي، 

إذل دمشق فنبغ واشتهر. وطلب إذل  أبوه. ولد ُب حراف وٖتوؿ بو اإلسبلـ، شيخ اإلماـتيمية: 
ٚتاعة من أىلها فسجن مدة، ونقل إذل  عليوفقصدىا، فتعصب  مصر من أجل فتوى أفىت ِبا،

وأطلق، ٍب أعيد،  ٕٓٚ، واعتقل ِبا سنة  ى ٕٔٚ. ٍب أطلق فسافر إذل دمشق سنة اإلسكندرية
كلها ُب جنازتو. كاف كثَت البحث ُب فنوف اٟتكمة،   دمشقومات معتقبل بقلعة دمشق، فخرجت 

صوؿ، فصيح اللساف، قلمو ولسانو متقارابف. وأفىت األُب التفسَت و  آيةداعية إصبلح ُب الدين. 
. أما تصانيفو ففي الدرر أّنا رٔتا تزيد على أربعة آالؼ كراسة، وُب العشرينودرس وىو دوف 

النبوية،  واآلايت اإل٢تيةط( ُب السياسة -٣تلد، منها )اٞتوامع ةمائأّنا تبلغ ثبلث  الوفياتفوات 
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ط( و )اٞتمع بُت النقل -اإلٯتافط( ٜتس ٣تلدات، و )-تاوىويسمى )السياسة الشرعية( و )الف
ط( و )الواسطة بُت -هللا وأولياء الشيطاف أولياءط( و )الفرقاف بُت -خ( و )منهاج السنة-والعقل

 ٜٕط( فيو -ط( و )٣تموع رسائل-على شاًب الرسوؿ ا١تسلوؿط( و )الصاـر -اٟتق وا٠تلق
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -وؿ ]األعػبلـ: اٞتزء األوغَت ذلك. رسالة، 

 

دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن ـ(  ٖٓ٘ٔ-ٕٜٕٔ=   ى ٔ٘ٚ-ٜٔٙابن قيم الجوزية ) (11)
، وأحد كبار اإلسبلمي اإلصبلحسعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد هللا، مشس الدين: من أركاف 

عن شئ من ابن تيمية حىت كاف ال ٮترج  اإلسبلـالعلماء. مولده ووفاتو ُب دمشق. تتلمذ لشيخ 
أقوالو، بل ينتصر لو ُب ٚتيع ما يصدر عنو. وىو الذي ىذب كتبو ونشر علمو، وسجن معو ُب 
قلعة دمشق، وأىُت وعذب بسببو، وطيف بو على ٚتل مضرواب ابلعصى. وأطلق بعد موت ابن 
تيمية. وكاف حسن ا٠تلق ٤تبواب عند الناس، أغري ْتب الكتب، فجمع منها عددا عظيما، وكتب 

و )شفاء العليل ُب  (ط-اٟتسن شيئا كثَتا. وألف تصانيف كثَتة منها )إعبلـ ا١توقعُت ٓتطو
ط( جزآف، و )مفتاح دار -ط(. و )أحكاـ أىل الذمة-مسائل القضاء والقدر واٟتكمة والتعليل

-ط( وُب نسبتو إليو شك، و )مدارج السالكُت-ط( و )أخبار النساء-ط( و )زاد ا١تعاد-السعادة
-ط( ويسمى )الداء والدواء( و )التبياف ُب أقساـ القرآف-لدات، و )اٞتواب الكاُبط( ثبلثة ٣ت

]األعػبلـ:  وغَت ذلك. ط(.-ط( و )ىداية اٟتيارى-ط( و )عدة الصابرين-ط( و )طريق ا٢تجرتُت
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -اٞتزء السادس 

لخمي بن دمحم ال موسىإبراىيم بن  ـ( ٖٛٛٔ-ٓٓٓ=   ى ٜٓٚ-ٓٓٓي )بالشاط (11)
أئمة ا١تالكية. من كتبو  من: أصورل حافظ. من أىل غرانطة. كاف يبالغرانطي الشهَت ابلشاط

( شرح بو كتاب البيوع من صحيح اجملالسو) ط( أربع ٣تلدات،-)ا١توافقات ُب أصوؿ الفقو
دب، نشرت نبذة منها ُب ٣تلة ا١تقتبس )اجمللد ُب األ رسالةخ( -نشاداتفادت واإلالبخاري، و)اإل

ط( ُب أصوؿ الفقو، -علم االشتقاؽ( و )أصوؿ النحو( و )االعتصاـ ُب( و )االتفاؽ لثامنا
 ٜتسةخ( -لفية( ٝتاه )ا١تقاصد الشافية ُب شرح خبلصة الكافية، و )شرح األ٣تلداتثبلث 

]األعػبلـ: . جبلوي( ٙوالنسخة نفيسة، ُب خزانة الرابط )الرقم  ٣ٕٛٙتلدات ضخاـ، كتبت سنة 
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. - اٞتزء األوؿ
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بن علي بن دمحم  أٛتدـ(  ٜٗٗٔ-ٕٖٚٔ=   ى ٕ٘ٛ-ٖٚٚابن حجر العسقالني ) (12)
الكناّن العسقبلّن، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصلو من 

ل . ولع ابالدب والشعر ٍب أقبل على اٟتديث، ورحابلقاىرةعسقبلف )بفلسطُت( ومولده ووفاتو 
لسماع الشيوخ، وعلت لو شهرة فقصده الناس لبلخذ عنو وأصبح  وغَت٫تاإذل اليمن واٟتجاز 
، قاؿ السخاوي: )انتشرت مصنفاتو ُب حياتو وهتادهتا ا١تلوؾ وكتبها عصرهحافظ االسبلـ ُب 

. الوجوفصيح اللساف، راوية للشعر، عارفا أبايـ ا١تتقدمُت وأخبار ا١تتأخرين، صبيح  وكافاالكابر( 
ُب أعياف ا١تئة  الكامنةوورل قضاء مصر مرات ٍب اعتزؿ. أما تصانيفو فكثَتة جليلة، منها )الدرر 

، تراجم، و )االحكاـ لبياف ما ُب أجزاءط( ستة -ط( أربعة ٣تلدات، و )لساف ا١تيزاف-الثامنة
ط( ُب أٝتاء رجاؿ -التهذيبط( و )تقريب -الكشاؼٗتريج أحاديث )خ( -القرآف من االحكاـ

ط( ُب رجاؿ اٟتديث، -ط( و )هتذيب التهذيب-اٟتديث، و )االصابة ُب ٘تييز أٝتاء الصحابة
ط( ُب اصطبلح اٟتديث، و )القوؿ -اثنا عشر ٣تلدا، و )نزىة النظر ُب توضيح ٩تبة الفكر

-ط( و )الديباجة-عن قضاة مصر االصرط( و )رفع -ا١تسدد ُب الذب عن مسند االماـ أٛتد
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء األوؿ . ط(-ُب شرح صحيح البخاري الباريفتح ط( ُب اٟتديث، و )

 

عبد الرٛتن بن أيب ـ(  ٘ٓ٘ٔ-٘ٗٗٔ=   ى ٜٔٔ-ٜٗٛالسيوطي ) الّدين الجالؿ (13)
بكر بن دمحم ابن سابق الدين ا٠تضَتي السيوطي، جبلؿ الدين: إماـ حافظ مؤرخ أديب. لو ٨تو 

الكبَت، والرسالة الصغَتة. نشأ ُب القاىرة يتيما )مات والده وعمره مصنف، منها الكتاب  ٓٓٙ
ٜتس سنوات( و١تا بلغ أربعُت سنة اعتزؿ الناس، وخبل بنفسو ُب روضة ا١تقياس، على النيل، 

زواي عن أصحابو ٚتيعا، كأنو ال يعرؼ أحدا منهم، فألف أكثر كتبو. وكاف االغنياء واالمراء ػمن
االمواؿ وا٢تدااي فَتدىا. وطلبو السلطاف مرارا فلم ٭تضر إليو، وأرسل إليو يزورونو ويعرضوف عليو 

 .ىدااي فردىا. وبقي على ذلك إذل أف توُب
ط( و )االشباه -ط( و )إسعاؼ ا١تبطأ ُب رجاؿ ا١توطأ-من كتبو )االتقاف ُب علـو القرآف

ط( ُب أصوؿ -)االقًتاح ط( ُب فروع الشافعية، و-ط( ُب العربية، و )االشباه والنظائر-والنظائر
ط( واٝتها )الفريدة( ولو شرح -ط( و )االلفية ُب النحو-النحو، و )االلفية ُب مصطلح اٟتديث

خ( -ط( و )التاج ُب إعراب مشكل ا١تنهاج-عليها، و )بغية الوعاة، ُب طبقات اللغويُت والنحاة
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ط( ُب شرح -يب الراويط( و )تدر -و )اتريخ أسيوط( وكاف أبوه من سكاّنا، و )اتريخ ا٠تلفاء
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء الثالث وغَت ذلك.  ط(-تقريب النواوي، و )تفسَت اٞتبللُت

 

دمحم بن أٛتد بن عبد العزيز ـ(  ٗٙ٘ٔ - ٕٜٗٔ=   ى ٕٜٚ - ٜٛٛابن النجار ) (14)
من القضاة . قاؿ الفتوحي ، تقي الدين أبو البقاء ، الشهَت اببن النجار : فقيو حنبلي مصري . 

الشعراّن : صحبتو أربعُت سنة فما رأيت عليو شيئا يشينو ، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منو وال 
ط( مع شرحو  -أكثر أداب مع جليسو . لو )منتهى االرادات ُب ٚتع ا١تقنع مع التنقيح وزايدات 

 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -اٞتزء السادس ]األعػبلـ:  ( .ٗخ( غَت اتـ ) -للبهوٌب ، ُب فقو اٟتنابلة ، و )شرحو 

 

دمحم بن علي بن دمحم بن ـ (  ٖٗٛٔ - ٓٙٚٔ=   ى ٕٓ٘ٔ - ٖٚٔٔ)  : الشوكاني (15)
عبد هللا الشوكاّن: فقيو ٣تتهد من كبار علماء اليمن، من أىل صنعاء. ولد ِبجرة شوكاف )من 

ا ِبا. وكاف يرى ومات حاكم ىٜٕٕٔببلد خوالف، ابليمن( ونشأ بصنعاء. وورل قضاءىا سنة 
ط( ٙتاّن ٣تلدات،  -وطار من أسرار منتقى االخبار مؤلفا، منها )نيل األ ٖٗٔٔترمي التقليد. لو 

ْتاث العرضية، وُب الكبلـ ط( ٣تلداف، و )األ -و )البدر الطالع ٔتحاسن من بعد القرف السابع 
و آؿ إذل الظاىرية ُب خ( كاف ُب ا١تكتبة العربية، ولعل -على حديث حب الدنيا رأس كل خطية 

ط( وىو ثبت مروايتو عن شيوخو، مرتب على حروؼ ا٢تجاء، و  -كابر دمشق. و )إٖتاؼ األ
خ( و )الدرر  -ط( و )التعقبات على ا١توضوعات  -حاديث ا١توضوعة )الفوائد اجملموعة ُب األ

ات، و )إرشاد ط( ُب التفسَت، ٜتسة ٣تلد -خ( و )فتح القدير  -الفقهية  -البهية ُب ا١تسائل 
زىار، و )إرشاد ط( جزآف، ُب نقد كتاب األ -ط( ُب أصوؿ الفقو، و )السيل اٞترار  -الفحوؿ 

ندلسي إذل اتفاؽ الشرائع على التوحيد وا١تعاد والنبوات( ردا على موسى بن ميموف األ ةالثقا
( و )ٖتفة )اليهودي ُب ظاىر ا١تستند، والزنديق ُب ابطن ا١تعتقد، كما يقوؿ صديق حسن خاف

ط( رسالة، و )الدر  -ط( شرح عدة اٟتصن اٟتصُت، و )التحف ُب مذىب السلف  -الذاكرين 
 ٠ِتَت الدين الزركلي[. -]األعػبلـ: اٞتزء السادس  ط( رسالة، وغَت ذلك. -النضيد ُب إخبلص كلمة التوحيد 

 

ن مُت بن دمحم ا١تختار بدمحم األـ(  ٖٜٚٔ-ٜٚٓٔ=   ى ٖٜٖٔ-ٕٖ٘ٔالشنقيطي ) (16)
عبد القادر اٞتكٍت الشنقيطي: مفسر مدرس من علماء شنقيط )موريتانيا (. ولد وتعلم ِبا. وحج 

وأخَتا ُب اٞتامعة االسبلمية اب١تدينة  ،( واستقر مدرسا ُب ا١تدينة ا١تنورة ٍب الرايضىٖٚٙٔ)
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والسابع ط( ستة أجزاء منو، -( وتوُب ٔتكة. لو كتب، منها )أضواء البياف ُب تفسَت القرآفٖٔٛٔ)
ط( صغَت و )دفع -ط( و )منهج ودراسات آلايت االٝتاء والصفات-يطبع، و )منع جواز اجملاز

-ط( جزآف و )ألفية ُب ا١تنطق-ط( و )آداب البحث وا١تناظرة-إيهاـ االضطراب عن آي الكتاب
 لي[.٠ِتَت الدين الزرك -]األعػبلـ: اٞتزء السادس  .خ(-خ( و )رحلة خروجو من ببلده إذل ا١تدينة
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