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ًراف الػامة
أ
ال

:األىداؼًالمعرفية:ًأوالًً
ًمنًأىمًالمتوفًفيًالذيًىوًً،الورقاتحفظًوفهمًمتن

.أصوؿًالفقو
معرفةًالمصطلحاتًاألصولية.
معرفةًمباحثًأصوؿًالفقوًومسائلوًبإجماؿ.
ً،التعرؼًعلىًأىمًالمسائلًوالقواعدًاألصولية،ًوأدلتها

.وأمثلتها
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ًراف الػامة
أ
ال

:األىداؼًالمهارية:ًثانًيا
استخراجًاألحكاـًالشرعيةًمنًالنصوص.
التمييزًبينًاألقواؿًالقويةًوالضعيفة.
ًالموازنةًبينًاألدلة،ًومعرفةًالراجحًمنًالمرجوحًمنها.
ً،الربطًبينًالقواعدًاألصولية،ًوالنصوصًالشرعية

.والواقعًالعملي
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مقدمةًمختصرةًفيًمواضيعًمهمةً:الدرسًاألوؿ.
 مقدمةًالمؤلف،ًتعريفاتً:الدرسًالثاني.
 أبوابًأصوؿًالفقو،ًأقساـًالكبلـً:الدرسًالثالث.
 األمر؛ًصيغتو،ًداللتو،ًإفادتوًالتكرارًوالفوريةً:الدرسًالرابع.
 بقيةًمباحثًاألمر،ًالنهيً:الدرسًالخامس.
 العاـ؛ًمعناهًوألفاظو،ًالخاص،ًالتخصيصً:الدرسًالسادس.
 المجملًوالمبين،ًالظاىرًوالمؤوؿ،ًاألفعاؿ،ًالنسخً:الدرسًالسابع.

خرول الرروس

 باحة،ًاالستصحابإلالقياس،ًالحظرًواً:الدرسًالتاسع.
 جماع،ًقوؿًالصحابي،ًاألخبارإلالتعارض،ًاً:الدرسًالثامن.

 ترتيبًاألدلة،ًشروطًالمفتيًوالمستفتي،ًاالجتهادً:الدرسًالعاشر.
 4قواعدًمهمة،ًأىمًالنتائج،ًماذاًبعدًشرحًالورقات؟ً:الخاتمة



الدرسًاألوؿ
مقدمةًمختصرةًفيً
مواضيعًمهمة
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ًاسمًالعلمًوتعريفو.ًً
أصوؿًالفقوًوفائدتوًوموضوعاتوًاألساسية،ًوفيهاًنشأة:   

ول
أ
غواضر الررس ال

ترجمةًمختصرةًإلماـًالحرمين.   
ًاشروحهًذكرًبعضتعريفًبالورقاتًًو.ًً
ًًًخبلصةًالدرس.

 ًًموضوعوًوفائدتو.
ًًمسائلوًومباحثو.
ًًًًنشأتوًوسببًتأليفو.
ًًاستمداده.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
    مناىجًالتأليفًفيوًوأىمًمؤلفاتو.ًًًًًً

ًأىمًالمؤلفاتًالتيًينصحًطالبًالعلمًباقتنائها.
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ول
أ
ًراف الررس ال

أ
ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادرًاًعلى
ًتعريفًعلمًأصوؿًالفقو.
ًتبيينًأىميةًأصوؿًالفقوًوفائدتو.
ًتحديدًموضوعًأصوؿًالفقو.
ًبيافًمسائلًأصوؿًالفقوًوأركانوًومباحثوًبإجماؿ.
ًالتحدثًعنًنشأةًأصوؿًالفقو،ًوسببًتأليفو.
ًتحديدًمصادرًىذاًالعلم،ًواستمداده.
ًالتمييزًبينًمناىجًالتأليفًفيو،ًوأىمًمؤلفاتًكلًمنهج.
ًالتعرؼًعلىًأىمًالكتبًالمؤلفةًفيو،ًوالتيًتحققًأكبرًقدرًمنًالفائدة.
ًالتحدثًعنًإماـًالحرمين،ًوحياتوًالعلمية.
ًاكتشاؼًأىميةًمتنًالورقات،ًوالكتبًالتيًتناولتوًباإليضاحًوالبياف. 7



ًً:الًًأًو
وفائدتوًًنشأةًأصوؿًالفقو،ً

وموضوعاتوًاألساسية

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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اسمًالعلمًوتعريفوً
ًاسمًالعلم:

أصوؿًاألحكاـوقدًيسمىً(ًأشهرًأسمائو)أصوؿًالفقوً
ًتعريفو:

القواعدًالتيًيتوصلًبهاًإلىًاستنباطًاألحكاـًالشرعيةً
.منًأدلتهاًالتفصيلية

أدلةًالفقوًاإلجمالية،ًوكيفيةًاالستفادةًمنها،ًوحاؿًً:أو
.المستفيد

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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موضوعوً

ًاألدلةًاإلجمالية.ًً

ًكيفيةًاالستفادةًمنها.

ًأحواؿًالمفتيًوالمستفتي.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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فائدتو

ًًالقدرةًعلىًالترجيحًبينًاألقواؿ.
ًضبطًعمليةًاالجتهاد.
ًالردًعلىًمنًيتبلعبًبنصوصًالكتابًوالسنة.
ًًكبلـًالفقهاءًومناىِجهمًفيًاالستنباط .واالستدالؿًمعرفة
ًالوصوؿًإلىًرتبةًاالجتهاد.
ًتطبيقًقواعدًاألئمةًعلىًماًجدًَّمنًأقضية.

ًوضعًاألسسًوالقواعدًللفقيو.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ًنشأتو
ًًًًًزمنًالنبي.ًً

ًالصحابة.
ً
ًالتابعين.

r

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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سببًتأليفو

ًتفرؽًاألمة.

ًظهورًالبدع.

ًاختبلطًالعربًبغيرىم.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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استمداده

.إجماعًالسلفًالصالحً-٢
.اآلثارًالمرويةًعنًالصحابةًوالتابعينً-٣
.اللغةًالعربيةً-٤
.األحكاـًالشرعيةً-٥
.علمًالكبلـ،ًويقصدًبوًأصوؿًالدينً-٦
.المنطقًاليونانيً-٧

.نصوصًالقرآفًالكريمًوالسنةًالنبويةً-١

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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.منهجًالفقهاءً:المنهجًاألوؿ

مناىجًالتأليفًفيوً

.منهجًالمتكلمينً:المنهجًالثاني

.منهجًأىلًالرأيً:المنهجًالثالث

.الجمعًبينًطريقةًالمتكلمينًوأىلًالرأيمنهجًً:المنهجًالرابع

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال

16



منهجًالفقهاء:ًالمنهجًاألوؿ
لمنًكانتًعنايتوًبالفقوًوالحديثًمنًأتباعًالمذاىبًالثبلثة

ًً.ومنًالمجتهدينًالمستقلين
ًً:أىمًمميزاتو

تحريرًالقواعدًاألصولية،ًوإقامةًاألدلةًعليهاًمنًالكتابًوالسنةًواللغةًً-١
.وإجماعًالصحابةًوالتابعين،ًوأقوالهم

.اإلكثارًمنًاألمثلة،ًوالعنايةًبالتطبيقًعلىًالقواعدً-٢
.البعدًعنًاإلغراؽًفيًالمسائلًالجدليةًالتيًالًفائدةًمنهاً-٣
.عدـًالتأثرًبالمنطقًاليونانيً-٤
.المناقشاتًاللفظيةاالكتفاءًفيًالتعريفاتًبماًيوضحًالمعرؼًدوفًالدخوؿًفيًً-٥

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ًًكتابًالشافعيىوًًًفيًىذاًالمنهجًأوؿًكتاب.
ً(٤٦٣ًت)ًللخطيبًالبغداديًالفقيوًوالمتفقو.

ً(٤٦٣ًت)ًللحافظًابنًعبدًالبرًجامعًبيافًالعلمًوفضلو.ً
ً(٤٨٩تً)ًالبنًالسمعانيًقواطعًاألدلة.

:ًأىمًمؤلفاتو

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ًً:ويمكنًإدراجًتحتًىذاًالمنهج
ًً(٧٥۱ًت)ًوتلميذهًابنًالقيمً،(٧٢٨ًت)ًكتاباتًابنًتيمية.

ً(٧٩٠ًت)ًالموافقاتًللشاطبي.

ًروضةًالناظرًالبنًقدامة.ً
ًشرحًالكوكبًالمنيرًالبنًالنجار.ً

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال

19



منهجًالمتكلمين:ًالمنهجًالثاني
ولوًفيوًًلمنًكانتًعنايتوًبالكبلـًفيًأصوؿًالدين،
.مؤلفات،ًومنًتأثرًبػهمًفيًطريقتهم

ًً:أىمًمميزاتو
.العنايةًبالقواعد،ًوإثباتهاًباألدلةً-١
.اإلكثارًمنًالجدؿ،ًوالنقاش،ًوالخياؿًفيًذلكً-٢

.عدـًاإلكثارًمنًاألمثلةً-٤
ًً.تجريدًالكبلـًفيًأصوٍؿًمقدَّرٍةًبقطعًالنظرًعنًوجودىاًوعدموً-٣

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ً:وأىمًمؤلفات
ً(٤٠٣تً)ًللقاضيًأبيًبكرًالباقبلنيًالتقريبًواإلرشاد.

ً(٤٣٦ًت)ًألبيًالحسينًالبصريًالمعتمد.ًًًًًًًًً
ً(٤٧٦تً)ًألبيًإسحاؽًإبراىيمًالشيرازيًشرحًاللمع.

ً(٤٧٨ًت)ًألبيًالمعاليًالجوينيًالبرىاف.

ً(٥٠٥تً)ًألبيًحامدًمحمدًالغزاليًالمستصفى.ً
ً(٦٠٦تً)ًالرازيلفخرًالدينًأبيًعبدًاهللًمحمدًبنًعمرًالمحصوؿ.ً
ً(٦٣۱تً)ًلعليًبنًمحمدًاآلمديًاإلحكاـًفيًأصوؿًاألحكاـ.ً

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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منهجًأىلًالرأي:ًالمنهجًالثالث
.ىمًًفقهاءًالحنفية،ًويسمىًبمنهجًالفقهاء

ًًتقريرًالقواعدًاألصوليةًبناًءًعلىًالفروعًالمرويةًعن
.ًًاإلماـًأبيًحنيفةًوتبلميذه

ًًاالستكثارًمنًالفروعًالفقهية.
ًاالنتصارًللمذىب،ًوتقريرًأصولو.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال

:ومميزاتًأىم
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:وأىمًمؤلفات
ً(٣٧٠تً)ًالجصاصألبيًبكرًأحمدًبنًعليًًالفصوؿًفيًاألصوؿ.
ًً(٤٨٢تً)ًالبزدويفخرًاإلسبلـًعليًبنًمحمدًلًالبزدويأصوؿ.
ًً(٤٩٠تً)ًالسرخسيبكرًمحمدًبنًأحمدًًيبألًالسرخسيأصوؿ.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:المنهجًالرابع
الجمعًبينًطريقةًالمتكلمينًوأىلًالرأيً

جمعًبعضًالعلماءًبينًطريقةًالمتكلمينًوطريقةًالحنفيةً
.فتداخلتًأقواؿًالعلماء :ًًوأىمًمميزات

ًالجمعًبينًطريقةًالمتكلمينًوالحنفية.
ًًحدًاإللغازًاالختصارًفيًالعبارة،ًواإليجاز،ًحتىًيصلًإلى.
ًًحاجةًالعباراتًإلىًشرح،ًومراجعةًاألصوؿًالتيًُأخذت

.منهاًحتىًيظهرًالمراد

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ً:وأىمًمؤلفات
ًالمعروؼًببديعًالنظاـًالجامعًًنهايةًالوصوؿًإلىًعلمًاألصوؿ

ًبينًكتابيًالبزدويًواإلحكاـًلآلمدي،ًألحمدًبنًعليًابن
(.٦٩٤ًت)ًالساعاتي

ًًوشرحوًالتوضيحًفيًحلًغوامضًالتنقيحًتنقيحًاألصوؿ،
.(٧٤٧ًت)ًًلصدرًالشريعةًعبيدًاهللًبنًمسعودًالمحبوبي

ًألبيًنصرًتاجًالدينًعبدًالوىابًبنًعليًًجمعًالجوامع
ًً(.٧٧١تً)ًالسبكي

ًلكماؿًالدينًمحمدًبنًعبدًالواحدًالسيواسي،ًًالتحرير
ًً(.٨٦۱تً)ًالمعروؼًبابنًالهماـ

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:أىمًالمؤلفاتًالتيًينصحًطالبًالعلمًباقتنائها

ًأحمدًشاكرً:للشافعي،ًتحقيقًالرسالة.
ًمحمدًالسليمانيً:البنًالقصار،ًتحقيقًالمقدمة.
ًللخطيبًالبغداديًالفقيوًوالمتفقو.
ًللشيرازيًوشرحًاللمع،ًاللمع.
ًمحمدًاألشقرً:للغزالي،ًتحقيقًالمستصفى.
ًالحكميً:البنًالسمعاني،ًتحقيقًالقواطع.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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ًً:أىمًالمؤلفاتًالتيًينصحًطالبًالعلمًباقتنائها
ًعبدًاهللًالتركيً:للطوفي،ًتحقيقًشرحًمختصرًالروضة.
ًللقرافيًشرحًتنقيحًالفصوؿ.
ًللتلمسانيًمفتاحًالوصوؿًإلىًبناءًالفروعًعلىًاألصوؿ.
ًللشاطبيًالموافقات.
ًالبنًالنجارًشرحًالكوكبًالمنير.
ًللشنقيطيًنثرًالورودًشرحًمراقيًالسعود.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:ثانًيا
الحرمينًماـترجمةًمختصرةًإلً

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:نسبو
الجوينيالمعاليًأبوً

ًالجويني:

بنًيوسفًبنًمحمدًبنًًعبداهللبنًيوسفًبنًًعبداهللبنًًعبدالملكىوً
.،ًالشافعيالنيسابوري،ًالطائيًالسِّْنِبسي،ًالجوينيًحيُّويَو

ًالسِّنِبسي:
ًكبيرةًمنًنواحيً .تسمىًجوينًنيسابورنسبةًإلىًناحية

ًكبيرةًمنًقبائلًطَيِّئ،ًوقيلًإلىًمدينةًتسمىًسنبس،ً نسبةًإلىًقبيلة
.واألوؿًأرجح

ًالطائي:
ًالنيسابوري:

.نسبةًإلىًالقبيلةًالمشهورة
.نسبةًإلىًنيسابور

ًنسبةًإلىًاإلماـًالشافعي،ًحيثًينتسبًإلىًمذىبو:الشافعي.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:نشأتو

الجوينيالمعاليًأبوً
.بإماـًالحرمينويلقبً،وىيًكنيةًتعظيمًوتشريفًالمعالي؛أبوً:كنيتو

ًسنة۱٨ًًولدًرحموًاهللًفيً ،ًواألوؿ٤۱٧ً،ًوقيل٤۱٩ًمنًالمحـر
.أرجح

ً،معًِجٍدًفيً،ًوقدًحباهًاهللًذاكرةًنادرةًنشأًفيًبيتًعلمًوفضل
.الطلب،ًواغتناـًالوقت

ًًًفيو ،ًفلمً"ماًرأيتًعاشًقاًللعلمًمثلًىذاًاإلماـ":ًقاؿًالمجاِشعيُّ
.درَّسًوىوًفيًسنًالتاسعةًعشرةًوينقطعًعنًالعلمًوالتحصيلًأبًدا،ً

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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.البرىافًفيًأصوؿًالفقو:أىمًمؤلفاتو
اإلرشادًإلىًقواطعًاألدلةًفيًأصوؿًاالعتقاد.
النظامية.
نهايةًالمطلبًفيًدرايةًالمذىب.

ًكثير،ًحتىًكافًيحضرًمجلسًدرسوًقريًباًمنً:تبلميذه ًًًًًًًًتتلمذًعليو
أشهرىمًاإلماـًأبوًحامدًالغزاليًرحموًمنًًطالب،٣٠٠ً

.رحموًاهللًالمفسرًالمشهورًاهلل،ًوالكياًالهراسي
منًشهرًربيع٢٥ًًًتوفيًليلةًاألربعاء،ًبعدًصبلةًالعشاء،:وفاتو

.٥٩ً،ًعنًعمرًناىز٤٧٨اآلخر،ًسنةً

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:ثالثًا
ًتعريفًبالورقاتً
.اشروحهذكرًبعضًًو

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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الورقات
ًيًأصوؿًالفقو،ًألفوًإماـًالحرمينًللمبتدئمختصرًفًمتنًصغيرً

:؛ًليحفظًولتسهلًمراجعتو،ًيحويًعلىوغيره
ًًًتعريفًأصوؿًالفقو.

ًًوبعضًمسائلوشرحًأبوابًأصوؿًالفقو.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال

ًجماالأبوابًأصوؿًالفقوًإ.
ًًًالمصطلحات.
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:علىًالمتنًأمثلةًمنًالشروحات
ًلتاجًالدينًعبدًالرحمنًبنًإبراىيمًالَفَزاري،ًًشرحًالورقات

.(٦٩٠تً)ًالمعروؼًبابنًالِفركاح

ً(٨٦٤ًت)ًلجبلؿًالدينًمحمدًبنًأحمدًالمحلِّيًشرحًالورقات.

ًلمحمدًبنًعثمافًًاألنجمًالزاىراتًفيًحلًألفاظًالورقات
(.٨٧١ًت)ًالمارديني

ًللحسينًبنًأحمدًبنًمحمدًًالتحقيقاتًفيًشرحًالورقات
(.٨٨٩تً)ًالكيبلني

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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:علىًالمتنًأمثلةًمنًالشروحات
ًلمحمدًبنًمحمدًًقرةًالعينًفيًشرحًورقاتًإماـًالحرمين

(.٩٥٤تً)الرعينيًالمعروؼًبالحطاب

ًوشرحهاًللمحليًألحمدًبنًًالشرحًالكبيرًعلىًالورقات
(.٩٩٤تً)ًقاسمًالعبادي

ًللعباديًأيًضا،ًوىوًمختصرًمنًالسابقًالشرحًالصغير.
ًلعبدًالرحمنًبنًحمدًالجطيليًالتعليقاتًعلىًمتنًالورقات.
ًلعبدًاهللًبنًصالحًالفوزافًشرحًالورقات.

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال
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خبلصةًالدرس

ول
أ
مقرمة مذتطرة فُ مٍاضّع مٌمة: الررس ال

36



ول
أ
دالضة الررس ال

ًىوًالقواعدًالتيًيتوصلًبهاًإلىًاستنباطًً:أصوؿًالفقو
.األحكاـًالشرعيةًمنًأدلتهاًالتفصيلية

ًاالستنباطًًالحكم،ًاألدلة،ًطرؽً:أركافًمسائلوًومباحثو
.وقواعدًاالستدالؿ،ًالمفتيًوالمستفتي

 األدلةًاإلجماليةً:موضوعو.
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ول
أ
دالضة الررس ال

ًوضعًاألسسًوالقواعدًللفقيو،ًالقدرةًعلىًً:منًفوائده
الترجيحًبينًاألقواؿ،ًضبطًعمليةًاالجتهاد،ًالردًعلىًمنً

.ًيتبلعبًبنصوصًالكتابًوالسنة
ًوعلموهًً،وأخذهًعنوًأصحابوًًًًفيًزمنًالنبيً:نشأتو

حتىًجاءتًمرحلةًالتدوينًوالتأليفًفظهرتً،لمنًبعدىم
.فيوًمؤلفاتًعظيمةًومناىجًمتباينة

r 
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ول
أ
دالضة الررس ال

ًنصوصًالقرآفًالكريمًوالسنةًالنبوية،ًإجماعًً:استمداده
السلفًالصالح،ًاآلثارًالمرويةًعنًالصحابةًوالتابعين،ًاللغةً

ًً.العربية،ًاألحكاـًالشرعية،ًعلمًالكبلـ،ًالمنطقًاليوناني
ًمنهجًالمتكلمين،ًً،منهجًالفقهاءً:مناىجًالتأليفًفيو

الجمعًبينًطريقةًالمتكلمينًوأىلًمنهجًمنهجًأىلًالرأي،ً
ًً.الرأي
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الدرسًالثاني
ً،مقدمةًالمؤلف
تعريفات
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غواضر الررس الثاهُ

ًشرحًمقدمةًالمؤلف.
ًتعريفًاألصل،ًوالفرع.
ًتعريفًالفقو.
   األحكاـًالشرعية،ًوتعريفاتها.

ًًًتعريفًالعلم،ًوأنواعو.
ًتعريفًالجهل،ًوأنواعو.
ًتعريفًالنظر،ًوالدليل،ًواالستدالؿ،ًوالظن،ًوالشك.
ًتعريفًأصوؿًالفقو.
 خبلصةًالدرس
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ًراف الررس الثاهُ
أ
ا

:بعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادرًاًعلىيتوقعًًًًً
ًالتفريقًبينًالتركيبًوالتأليف،ًوبينًالمفردًوالمركب.
ًشرحًمعنىًاألصلًوالفرع.
ًشرحًمعنىًالفقو.
ًتعريفًالحكمًالشرعي.
ًًوالوضعيةًالتكليفيةالتمييزًبينًاألحكاـ.
ًً،تعريفًالواجب،ًوالمحظور،ًوالمباح،ًوالمندوب،ًوالمكروه،ًوالصحيح

.والباطل
ًإدراؾًفائدةًتعددًاالصطبلحات،ًوالتمييزًبينها.
ًإدراؾًالفرؽًبينًالعلمًالضروريًوالنظريًاالستداللي.
ًشرحًمعنىًالنظر،ًواالستدالؿ،ًوالدليل،ًوالظن،ًوالشك.
ًتعريفًأصوؿًالفقو،ًوالتمييزًبينًطرؽًالفقوًاإلجماليةًوالتفصيلية.
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

مقدمةًالمؤلفً:أوالًً
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

بسمًاهللًالرحمنًالرحيمً

مشار إلى المتن بحرف ص، وإلى الشرح بحرف ش

.اختصارًاً-
.اقتداًءًبالكتابًالعزيزً-
.تضمنًالبسملةًللحمدًوالثناءًعلىًاهللًتعالىً-
.عدـًوجودًخطبةًللكتابً-

ًمتعلقًبفعلًمحذوؼالجارًوالمجرورًفيًبسمًاهللًً:ش.ً
ًًاقتصرًالمؤلفًعلىًالبسملة،ًولمًيشفعهاًبالحمدلةًوالصبلة

:ألحدًاألسبابًالتاليةًًًًًعلىًالنبي r

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

فهذهًورقاتًً

ًاسمًإشارةًمفردًمؤنث،ًيجوزًفيًىائوًالسكوفًً:ذه
.والكسر

ًوىوًمنًجموعًًجمعًمؤنثًسالم،ً:ورقات

ًً.القلة

ًالهاءًللتنبيوً:ىذهً:ش.

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

تشتملًعلىًمعرفةًفصوؿًمنًأصوؿًالفقو

ًًصفةًللورقاتىذهًالجملةً:ش.
ًىوًالحاجزًبينًالشيئين،ًًوجمعًفصل،ًًفصوؿال

القطعةًمنًالبابًالمشتملةًعلىًعددًمنًًويقصدًبو
.المسائل

ًًأوًبيانيةتبعيضيةإماًً:من،.

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًينًمفردينأوذلكًمؤلَّفًمنًجًز

ًاسمًإشارة،ًوالكاؼًللبعد،ًوالبلـًزائدةًذلكً:ش.
ًًأصلًىذهًالكلمةًيدؿًفيًاللغةًعلىًً:مؤلفقولو

.انضماـًالشيءًإلىًالشيء،ًويدؿًعلىًاألشياءًالكثيرة
ًًًالجزءًفيًاللغةًبمعنىًالبعض،ًوالمرادًبوً:ينأجًزقولو
.ماًيتركبًالشيءًمنوًومنًغيره:ًىنا
ًًينأصفةًللجًزً:مفردينقولو.

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًىوًماًيقابلًالمركب،ًالًماًيقابلًالجمع؛ًألفًكلمةًً:اإلفراد
أصوؿًجمع،ًوالمفردًعلىًىذاًىوًماًالًيدؿًجزؤهًعلىًجزءً

ًككلمةًأصوؿ .ًمعناه،
ًىوًماًأريدًبجزءًلفظوًالداللةًعلىًجزءًمعناه،ًوىوًً:المركب

:خمسةًأنواع
.زيدًكقاـ:مركبًإسناديً-۱
.كغبلـًزيدًً:مركبًإضافي -٢
.كخمسةًعشرًً:مركبًتعدادي -٣
.كبعلبكًً:مركبًمزجي -٤
.كسيبويوًً:مركبًصوتي -٥
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

تعريفات:ًاثانيًً
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًًعليوًغيرهًىبنيماً:ًًفاألصل

ًىذاًتعريفًاألصلًفيًاللغةً:ش.

ماًيبنىًعلىًغيره:ًًوالفرع

ًالفقوًمبنيًعلىًىذاًالعلم؛ًفالفقوًفرعً:ش.

ص

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

معرفةًاألحكاـًالشرعيةًالتيًطريقهاً:ًًوالفقو
االجتهاد

ًًًالفقوًفيًاللغةًمطلقًالفهم،ًقاؿًتعالىً:ش:
ًالًيكادوفًيفقهوفًحديثًا} وأماًفيًً،{فماًلهؤالءًالقـو

.االصطبلحًفهوًماًذكرهًالمؤلف
ًًِعْلٌمًبعينًالشيءًمفصبلًً:ًالمعرفةًىي:ًمعرفةقولو

.عماًسواه

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

52



تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًالمنعًوالردًوالحبس،ً:ًجمعًحكم،ًوىوًفيًاللغةً:األحكاـ
.إثباتًأمرًألمرًأوًنفيوًعنو:ًوفيًاالصطبلح

معرفةًاألحكاـًالشرعيةًالتيًطريقهاً:ًًوالفقو
االجتهاد

ًشرعيًعادي،ًعقلي،:ًأقساـًاألحكاـ.
.(قيدًاألحكاـًبالشرعية؛ًليخرجًالعقليةًوالعادية)

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًىذهًاألحكاـًطريقً:ًنسبةًإلىًالشرع؛ًأيًالشرعية
.ًثبوتهاًالشرع

ًً؛ًأيًىذهًالمعرفةًطريقهاًالتيًطريقهاًاالجتهادقولو
االجتهاد،ًوىذاًيخرجًاألحكاـًالتيًطريقهاًالقطعً

.واليقين

معرفةًاألحكاـًالشرعيةًالتيًطريقهاً:ًًوالفقو
االجتهاد

ص

54



تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

،ًً،ًوالمباحً،ًوالمندوبًالواجب:ًًواألحكاـًسبعة
،ًوالباطلً،ًوالصحيحً،ًوالمكروهًوالمحظور

.تكليفيةأحكاـًً-١
.أحكاـًوضعيةً-٢

ًخطابًاهللً:ًعرَّؼًاألصوليوفًالحكمًالشرعيًبأنوً:ش
.المتعلقًبأفعاؿًالمكلفينًاقتضاًء،ًأوًوضًعا

:وىيًتنقسمًإلىًقسمين

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًتقتضيً:ًأي"ًاقتضاء"،ًتكليفيةأحكاـً:ًالقسمًاألوؿ
ًالندب،ًًواإليجاب:ًالفعل،ًوفيهاًتكليف،ًوىيًخمسة

.اإلباحةًوًالكراىة،ًًوالحظرًو

:أقساـًاألحكاـًالشرعية

ًوضعهاًالشارعً:ًأي"ًوضًعا"،ًأحكاـًوضعية:ًالقسمًالثاني
:ًعبلمةًعلىًاألحكاـًالتكليفية،ًوىيًكثيرةًًذكرًمنهاًالمؤلف

.الباطل،ًًوالصحيح
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

،ًويعاقبًعلىًتركوًماًيثابًعلىًفعلو:ًًفالواجب

ًىذاًتعريفًالواجبًاصطبلًحا،ًوىوًتعريٌفًبنتيجةًالشيءًً:ش
.لوومآ
ًفوجبًتدؿًعلىًسقوطًالشيءًووقوعو،ًوقولوً:ًأماًفيًاللغة

.سقطت:ًأي{ًفإذاًوجبتًجنوبها}:ًتعالى

.التكليفيةاألحكاـً:ًالقسمًاألوؿ

ًً؛ًفهماًبمعنىًواحدًمنًحيثًترتبًفرًضايسمىًالواجب
.ًالثوابًعلىًالفعل،ًوالعقابًعلىًالترؾ

ص
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ىل يمكنك ذكر بعض األحكام
الفقيية التي ُفرِّق فييا بين    

أفراد الوجوب، ف اختص بعضيا باسم  
وبعضيا باسم واجب  ركن، أو فرض،

فقط؟
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًً،ًوالًيعاقبًعلىًتركوًماًيثابًعلىًفعلو:ًًوالمندوب

ًىذاًتعريفوًاصطبلًحا؛ًفهوًيشترؾًمعًالواجبًفيًترتبًً:ش
الثوابًعلىًالفعل،ًويختلفًعنوًفيًعدـًالعقابًعلىًالترؾ،ً

.ًًتطوًعا،ًًونفبلًً،ًًوفضيلة،ًًوسنة،ًًومستحًبا:ًوقدًيسمى

.األحكاـًالتكليفية:ًالقسمًاألوؿ
ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

الدعاءً:ًفيًاللغةًلوًمعانيًكثيرة؛ًمنهاًالندبً
الخفُةًفيًالشيء،ًومنوًسميً:ًوالطلب،ًومنها

.ًالمندوبًفيًعرؼًالشرع؛ًألنوًأخفًمنًالواجب
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ماًالًيثابًعلىًفعلوً،ًوالًيعاقبً:ًًوالمباح
علىًتركو

ًىذاًتعريفوًاصطبلًحا،ًولكنوًقدًيأخذًحكًماًً:ش
ًكافً ًكافًوسيلةًلشيء؛ًفيكوفًحكُمُوًحكَمًما آخرًإذا

.وسيلةًإليو

.األحكاـًالتكليفية:ًالقسمًاألوؿ
ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًالبوح،ًوىوًسعةًالشيءً:ًأصلًكلمةًمباحًفيًاللغة
وبروزه،ًوظهوره،ًفالمباحًفيوًسعةًعلىًالمكلف،ًورفعً

.للحرجًعنوًفيًالفعلًوالترؾ

ًًالعفو،ًًوالجائز،ًًوالحبلؿ،ًًوالمطلق:ًمنًأسمائو،
.الجناح،ًًومرفوعًالحرجًو
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

،ًويعاقبًعلىًًماًيثابًعلىًتركو:ًًوالمحظور
فعلو
ًىذاًتعريفًالمحظورًاصطبلًحا،ًوىوًضدًً:ش

.المنع،ًوالحجر:ًأماًلغةًفمعناه.ًالواجب

.األحكاـًالتكليفية:ًالقسمًاألوؿ
ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًًًكالشافعيًوأحمدًوغيرىماًيطلقوفًلفظًالمكروه األئمة
.ويريدوفًبوًالتحريمًفيًغالبًكبلمهم

ًًالمعصية،ًًوالمحـر،ًأوًالحراـ:ًمنًأسماءًالمحظور،
،ًويسمىًعليوًالمتوعد،ًًوعنوًالمزجور،ًًوالقبيح،ًًوالذنبًو

.مكروًىافيًكبلـًاهللً

64



تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

،ًوالًيعاقبًعلىًفعلوًماًيثابًعلىًتركو:ًًوالمكروه
ًخبلؼً:ًالمكروهًعكسًالمندوبًوضده،ًومنًأسمائوً:ش

.األولى
ًًيفرؽًبعضهمًبينًالمكروه،ًوخبلؼًاألولى،ًوكلًذلك

ًكماًيطلقًالمكروهًويرادًبوًالحراـ .اصطبلح،
ًًىوًمراتب،ًمنهاًماًيقربًمنًالحرمة،ًومنهاًماًدوفًذلك؛

.فتعطىًكلًمرتبةًحقها

.األحكاـًالتكليفية:ًالقسمًاألوؿ
ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ماًيتعلقًبوًالنفوذًويعتدًبو:ًًوالصحيح

ًأيًالصحيحًمنًأفعاؿًالمكلفينًماًجمعًوصفينً:ش:
التصرؼً:ً،ًومعناهًفيًاالصطبلحنافًذاأفًيكوفً:ًأحدىما

.الذيًالًيقدرًمتعاطيوًعلىًرفعو

.األحكاـًالوضعية:ًالقسمًالثاني

أيًأفًالفعلًمعتبرًً،ًومعناهًاالعتباراالعتداد:ًثانيهما
ًكافًعبادةًأـًمعاملة .ًتترتبًعليوًآثاره،ًسواء

ص
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أو يدخل  ىل يختص النفوذ بالمعامالت
؟فييا وفي العبادات

ىل بين النفوذ واالعتداد فرق؟
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

والًيعتدًبوًًماًالًيتعلقًبوًالنفوذ:ًًوالباطل

ًالباطلًضدًالصحيح؛ًفبلًيحصلًبوًالمقصودًمنًالفعلً:ش.

األحكاـًالوضعية:ًالقسمًالثاني

ًالباطلًأثرًلترؾًاألمر،ًأوًفعلًالمنهيًعنو.

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

والفقوًأخصًمنًالعلمًً

،ًولهذاًً:شً العلمًيشملًالفقوًوغيرهًمنًالعلـو
.وليسًكلًعالمًفقيوً،فكلًفقيوًعالم

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًعلىًماًىوًبو:ًًوالعلم ًمعرفةًالمعلـو

ًًقيدًمعرفةًالمعلـو:ًىذاًتعريفًالعلمًاصطبلًحا؛ًفقولوً:ش،
.ًًًيخرجًعدـًالعلم،ًوىوًالجهلًالبسيط

ًأيًحقيقتوًالتيًىوًعليها،ًوىذاًً؛علىًماًىوًبو:ًقولو
يخرجًالجهلًالمركب؛ًالذيًيتصورًصاحبوًالشيءًعلىً

.خبلؼًماًىوًعليو

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

:تنبيوًعلىًبعضًاألخطاء
ًًتخصيصًالفبلسفةًالمعاصرينًاسمًالعلمًبماًيحصل

،ًوماً ًكبلـًالمعصـو بالتجربةًمماًيخرجًالعلمًالذيًمصدره
.يتعلقًبوًمنًإخبارًعنًاألمورًالغيبية

ًًتقسيمًالعلمًإلىًعلمًنظري،ًوعلمًتطبيقي،ًوإطبلؽًاسم
ًالشريعةًوىوًإطبلؽًخاطئ؛ًألنهاً ًالنظريةًعلىًعلـو العلـو

ًتطبيقية،ًوليستًأمورًاًنظريةًبحتة .علـو
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

تصورًالشيءًعلىًخبلؼًماًىوًبوً:ًوالجهلً
ًاعتقادًكوفًالشيءًعلىًأمر،ًوذلكً:ًأيًالجهلًىوً:ش

.الشيءًبخبلؼًماًاعتقدهًذلكًالمعتقد
ًً،سميًمركًبا؛ًألنوًتركبًمنًنماًإًوىذاًىوًالجهلًالمركب

:جزأين
.اعتقادًغيرًمطابق -٢ًًًًًًًًًًًًًً.عدـًالعلم -١

ًًيقابلوًالجهلًالبسيطًوىوًعدـًالعلمًفقط،ًدوفًوجودًاعتقاد
.غيرًمطابق

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

؛ًًًماًلمًيقعًعنًنظرًواستدالؿ:ًًوالعلمًالضروري
ًًالسمع:ًىيًًو،ًًكالعلمًالواقعًبإحدىًالحواسًالخمس

التواترب،ًأوًًوالذوؽًوالشمًوالبصرًواللمس

ًًنظريًوًضروريىذاًشروعًفيًبيافًانقساـًالعلمًإلىًً:ش،
ماًلمًيقعًعنًنظرً:ًوقدًعرؼًالمصنفًالضروريًبأنو

واستدالؿ؛ًبحيثًيحصلًلئلنسافًبمجردًتعلقوًبالطريقًالتيً
.يدركوًبها

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

.أولًيا،ًًوبديهًيا،ًأوًبدىًياالضروريًيسمىًً
منًأنواعوًماًيكوفًنظريًاًأوؿًاألمر،ًبحيثًًوً

يحصلًلكًعنًطريقًالنظر،ًثمًيكوفً
.ضروريًا
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

فهوًالموقوؼًعلىً:ًًوأماًالعلمًالمكتسب
النظرًواالستدالؿ

ًىذاًىوًالنوعًالثانيًمنًأنواعًالعلم،ًوىوًماًيحصلًعنًً:ش
ألنكًتكتسبوًً؛اولهذاًسميًمكتسبًًًطريقًالنظرًواالستدالؿ،

.بوسيلةًمنًالوسائل

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ىوًالفكرًفيًحاؿًالمنظورًفيو:ًًوالنظر

ًأيًإعماؿًالفكر،ًوالتأملًفيًىذاًالذيًتريدًأفًً:ش
ًكافًمفرًداًأـًمركًبا؛ًفالنظرًيشمل :ًًتتعرؼًعليو؛ًسواء

.العلمًالتصويريًوً،التصديقيالعلمً

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

طلبًالدليل:ًًواالستدالؿ
ًأيًطلبًالدليلًعلىًصحةًالنظرًوصدقو،ًً:ش

وعلىًىذاًفالنظرًأعمًمنًاالستدالؿ؛ًألنوًيشملً
التصورًوالتصديق،ًواالستدالؿًإنماًيكوفًفيً
.التصديقًفقط،ًوعندًبعضهمًىماًبمعنىًواحد

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ىوًالمرشدًإلىًالمطلوب:ًًوالدليل
ًىذاًتعريفًالدليلًلغة،ًوىوًماًيكوفًموصبًلًً:ش

إلىًشيءًمعين،ًسواءًأريدًبوًالناصبًللدليل،ًأـًماً
.ًًيحصلًبوًالداللة،ًوىوًالعبلمةًالتيًنصبتًللتعريف

:قاؿًاإلماـًأحمد
الداؿًاهللًتعالى،ًوالدليلًالقرآف،ًوالمبينًالرسوؿ،ًً)ً

(.والمستدؿًأولوًالعلم،ًىذهًقواعدًاإلسبلـ

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

تجويزًأمرينًأحدىماًأظهرًمنًاآلخر:ًًوالظن
ًًًالظنًفيًاللغةًاليقين،ًوالشك،ًوالجهل،ًقاؿًتعالىً:ش:

.،ًأيًيوقنوف{ربهمًمبلقواالذينًيظنوفًأنهمً}
،ًوالمرادًبوًالظنً{إفًالظنًالًيغنيًمنًالحقًشيًئا}:ًوقاؿًتعالى

.العاريًعنًالدليل،ًالذيًىوًجهلًوشك

ًوًيطلقًعلىًالمعنىًالراجحإناألصوليًفًأماًفيًاالصطبلح  
والظاىرًالمتبادرًإلىًالذىن،ًمعًدليلًيدؿًعليوًولهذاًتبنىًعليوً

.األحكاـ،ًوالًيزيلوًالشك

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

تجويزًأمرينًالًمزيةًألحدىماًعلىً:ًًوالشك
اآلخر

ًفالشاؾًعلىًىذاًاالصطبلحًمترددًبينًأمرين،ًً:ش
ولمًيظهرًلوًفيهماًماًيدؿًعلىًرجحافًأحدىماًعلىً

.اآلخر

ص

82



تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

،ًًطرقوًعلىًسبيلًاإلجماؿ:ًًوأصوؿًالفقو
وكيفيةًاالستدالؿًبها

ًًالضميرًعائدًإلىًالفقو،ًوالمقصودًطرقوقولوً:ش،
.بالطرؽًدالئلوًالتيًتوصلًإليو

ًًكلية،ً؛ًأيًعلىًسبيلًاإلجماؿقولو ىذهًالطرؽًإجمالية
.ًوىيًالتيًتمكنكًمنًمعرفةًالحكمًالتفصيليًالصحيح

ًجماؿًيخرجًطرؽًالفقوًالتفصيليةإلقيدًا.

ص
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تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ

ًً؛ًأيًكيفيةًاالستدالؿًوكيفيةًاالستدالؿًبهاقولو
بهذهًالطرؽًوالدالئلًاإلجمالية،ًمنًحيثًتقديمًماً
يستحقًالتقديم،ًوكيفيةًالتعاملًمعًالمطلقًوالمقيد،ً

.ًًوالعاـًوالخاص،ًوماًيجبًفعلوًعندًالتعارض
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خبلصةًالدرس

تػرِفات ،مقرمة المؤلف: الررس الثاهُ
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دالضة الررس الثاهُ

ًًشرعيًو عادي،ًو عقلي،حكمًً:لىإًاألحكاـتنقسم.
ًمعرفةًاألحكاـًالشرعيةًالتيًطريقهاًاالجتهادً:الفقو.

ًًتكليفيًووضعيً:لىإالحكمًالشرعيًينقسم.
ًأماًالحكمًً،الحكمًالتكليفيًيقتضيًالعملًوفيوًتكليف

.الوضعيًفقدًوضعوًالشارعًعبلمةًعلىًاألحكاـًالتكليفية
بلًىماًعبارتافًتؤديافًمعنىًً،الًفرؽًبينًالنفوذًواالعتداد

.اواحدًً
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دالضة الررس الثاهُ

ًالشريعة ًالنظريةًعلىًعلـو ً؛منًالخطأًأفًيطلقًاسمًالعلـو
ًتطبيقية .اًنظريةًبحتةوليستًأمورًًً،ألنهاًعلـو

العلمًيشملًالمفصلًوالمجملً:الفرؽًبينًالعلمًوالمعرفة،ً
ً،مختصًبالعلمًوالًيسبقوًجهلًبينماًالمعرفةًتشملًالعلمًوالظن

.تختصًبالمفصلًويسبقهاًجهل

ًضروريًونظريً:لىإالعلمًينقسم.
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الدرسًالثالث
،أبوابًأصوؿًالفقو
أقساـًالكبلـ
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غواضر الررس الثالث

ًً  أبوابًأصوؿًالفقو.
 الكبلـًوأقسامو،ًوماًيتركبًمنو.
ًًالحقيقةًوالمجاز؛ًتعريفهما،ًوأنواعهما.
ًًخبلصةًالدرس.
ًًتطبيقاتًعملية.
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ًراف الررس الثالث
أ
ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادرًاًعلىً
ًعدًأبوابًأصوؿًالفقو.
ًتعريفًالكبلـ،ًوذكرًأقلًماًيتألفًمنو.
ًبيافًأقساـًالكبلـًمنًحيثًمدلولو.
ًالتمييزًبينًماًيدؿًعلىًالخبر،ًوماًيدؿًعلىًاإلنشاء.
ًًالتعرؼًعلىًأنواعًالكبلـًمنًحيثًاستعمالو.
ًالتمييزًبينًالمجازًالمقبوؿًبشروطو،ًوالمجازًغيرًالمقبوؿ.
ًعدًأنواعًالحقيقة،ًوالتمييزًبينها.
ًبيافًأنواعًالمجاز،ًوبأيًشيءًيكوف.  
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

أبوابًأصوؿًالفقو:أوالًً
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

،ًواألمرًوالنهيأقساـًالكبلـً:وأبوابًأصوؿًالفقو
،ًوالظاىرً،ًوالمجملًوالمبين،ًوالعاـًوالخاص

،ً،ًوالتعارض،ًوالناسخًوالمنسوخ،ًواألفعاؿوالمؤوؿ
،ً،ًوالحظرًواإلباحة،ًوالقياسواألخبار واإلجماعً،

،ًوأحكاـً،ًوصفةًالمفتيًوالمستفتيوترتيبًاألدلة
المجتهدين

ًىذهًىيًاألبوابًالتيًسيتحدثًعنهاًالمؤلفًً:ش
نماًعدىاًإًوً،ويبينًمعانيهاًومشموالتهاًفيًىذهًالورقات

ًكليًمجملًللموضوعاتًاألصولية .جميعاًليحصلًتصور

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

أقساـًالكبلـ:اثانيًً
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ًًىذاًىوًالبابًاألوؿًالذيًيتحدثًعنوًالمؤلفً:ش
رحموًاهلل،ًوإنماًقدموًألفًنصوصًالشارعًالتيًىيًأدلةً
ًكبلـ،ًوىذاًبابًمشترؾًبينًأىلًاللغةًواألصوليين .ًًًالفقو

فأماًأقساـًالكبلـً

ًيطلقًعلىًالقوؿ؛ًمفيًداًأوًغيرًً:الكبلـًفيًاللغة
ًكافًمكتفًياًبنفسو .ًمفيد،ًوعلىًما

ًًً؛لىًأقساـًمختلفةًباعتباراتًمتعددةإالكبلـًينقسم
ً.منًحيثًالتركيبًوالداللةًواالستعماؿ

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

فأقلًماًيتركبًمنوًالكبلـ

ًًكقولكًمحمدًصادؽًً:ش
كقولكًقاـًمحمدًً:ش  أوًاسمًوفعل
كقولكًلمًيقمًً:ش  أوًفعلًوحرؼ
كقولكًياًزيدًً:ش  أوًاسمًوحرؼ

اسماف

ًأيًأقلًُّصورًتركيبًالكبلـًىوًماًسيذكره؛ًفصورًً:ش
فعلًً،جملتافً،اسمًوفعلً،اسماف:ًتأليفًالكبلـًست،ًىي

.فعلًوأربعةًأسماءً،فعلًوثبلثةًأسماءً،واسماف

المختلف
فيو

ص

المتفق
عليو

ص
ص
ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

،ًوخبرًواستخبارًًوالكبلـًينقسمًإلىًأمرًونهي
وقسمًوينقسمًأيًضاًإلىًتمنًوعرض

ًوقدًيدؿًعلىًً،أيًأفًالكبلـًقدًيدؿًعلىًأمرً:ش
وقدًً،وقدًيدؿًعلىًاستخبارً،وقدًيدؿًعلىًخبرً،نهي

.وقدًيدؿًعلىًقسمً،وقدًيدؿًعلىًعرضً،يدؿًعلىًتمن

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

الخبرًقدًيخرجًعنًأصلًمعناه؛ًفيكوفًداالًًعلىً
والوالداتً}:ًمنوًقولوًتعالىً،الطلبًمعًأفًصيغتوًصيغةًالخبر
ًً:ًوقولوًعليوًالصبلةًوالسبلـ،{يرضعنًأوالدىنًحولينًكاملين

ًصاـًعنوً) (.ًوليومنًماتًوعليوًصـو

ًًًكقولوًتعالىًاألمروكذلكًصيغة وقاؿً}:ًقدًتدؿًعلىًالخبر،
{ًالذينًكفرواًللذينًآمنواًاتبعواًسبيلناًولنحملًخطاياكم

ً.ونحنًنحملًخطاياكم:ًفالمعنىً
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

الخبرًقدًيخرجًعنًأصلًمعناه؛ًفيكوفًداالًًعلىً
والوالداتً}:ًمنوًقولوًتعالىً،الطلبًمعًأفًصيغتوًصيغةًالخبر
ًً:ًوقولوًعليوًالصبلةًوالسبلـ،{يرضعنًأوالدىنًحولينًكاملين

ًصاـًعنوًوليو)) ((.ًمنًماتًوعليوًصـو

ًًًكقولوًتعالىًاألمروكذلكًصيغة وقاؿً}:ًقدًتدؿًعلىًالخبر،
فالمعنىً{ًالذينًكفرواًللذينًآمنواًاتبعواًسبيلناًولنحملًخطاياكم

ً.ونحنًنحملًخطاياكم:ً
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

التقرِر   الستوكار      شر الهتباى لمػوَ مػّن
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ومنًوجوًآخرًينقسمًإلىًحقيقةًومجاز

.ًًحقيقةقدًيستعملًفيًموضوعوًاألصليًفيكوفًً-١

ًاختبلؼًأىلًالعلمًفيًتقسيمًالكبلـًإلىًحقيقةًومجاز.

ًأيًإفًالكبلـًمنًحيثًاستعمالوًينقسمًإلىًقسمينً:ش:

قدًيُتجاوزًالمعنىًالحقيقيًفُيستعملًفيًمعنىًآخرًتكوفً-٢
.المجازبينوًوبينًالمعنىًالحقيقيًعبلقة؛ًوىوً

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

فائدةًمعرفةًالحقيقةًوالمجازً
ً

ًًًكثرًاستعمالوًفيًمعنى،ًواشتهر وىوًأفًاللفظًإذا
ذلك،ًفحملوًعلىًمعنىًآخرًالًتظهرًإرادتوًمنًاللفظً

.يحتاجًإلىًدليل
ًالمجازي،ًأوًًإذاًتعارضًعندؾًإرادةًالمعنىًالحقيقي

.فاحملًالكبلـًعلىًمعناهًالحقيقي
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

فالحقيقةًماًبقيًفيًاالستعماؿًعلىًموضوعو
ًأفًً:ومعناه تعريفًالحقيقةًفيًاالصطبلح،ىذاًً:ش

الحقيقةًىيًاللفظًالذيًاستعملًفيًموضوعوًاألصلي،ً
.ًًالذيًوضعوًالعربًلو

ًحق،ًوىيًتدؿًعلىً:ًأصلًكلمةًحقيقةًفيًلغةًالعرب
.ًًإحكاـًالشيءًوصحتوًوثباتو

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

وقيلًماًاستعملًفيماًاصطلحًعليوًمنًالمخاطبة

ًىذاًتعريفًآخرًللحقيقة،ًمراعًىًفيوًتعددًً:ش
االصطبلحات،ًوأفًاللفظًيكوفًحقيقةًإذاًاستعملًفيماً

.ًًاصطلحًعليو

ص
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العالقة بين تعريفيما  
وأييما أصوب؟الحقيقة  
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

والمجازًماًتجوزًبوًعنًموضوعو
ًىذاًتعريفًالمجازًاصطبلًحا،ًوىوًمقابلًللتعريفًً:ش

.الحقيقةًتعاريفاألوؿًمنً

ًإنوًً:وعلىًالتعريفًالثانيًللحقيقةًيقاؿًفيًتعريفًالمجاز
.استعماؿًاللفظًفيًغيرًماًاصطلحًعليوًمنًالمخاطبة

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ً:طًالمجازًوشًرً
ًوإرادةًالمجازًدوفًقرينةً(ًدليل)وجودًقرينةًتدؿًعليو
(.إلغاز)
ًوجودًعبلقةًبينًالمعنىًالحقيقيًوالمعنىًالمجازي؛

.إذًلوًقطعتًالعبلقةًلكافًوضًعاًجديًدا،ًوليسًمجازًا
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

،ًوإماًعرفيةًً،ًوإماًشرعيةًإماًلغويةً:ًوالحقيقة

ًىذهًأنواعًالحقيقةًعلىًالتعريفًالثانيًللحقيقة،ًفكلًً:ش
منًاصطلحًعلىًلفظًليدؿًعلىًمعنىًمعين؛ًفاستعمالوًاللفظً

فيًىذاًالمعنىًىوًاستعماؿًحقيقي،ًواستعمالوًفيًغيرهً
.يكوفًاستعماالًًمجازيًا

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

أنواعًالحقيقة
ًكوضعهمًً:الحقيقةًاللغويةً-١ وىيًالتيًوضعهاًأىلًاللغة؛

.األسماءًعلىًمسمياتهاًالمعروفة
وىيًالتيًاستعملهاًالشارعًمريًداًبهاًً:الحقيقةًالشرعية -٢

ًكاستعمالوًلفظًالحجًفيًالعبادةًالمعروفة .معنىًخاًصا؛
وىيًاللفظًالذيًتعارؼًعلىًالتخاطبًً:الحقيقةًالعرفية -٣

.بوًمجموعةًمنًالناس
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

:أقساـًالحقيقةًالعرفية
،ًوىيًماًتعارؼًعليهاًالناسًحقيقةًعرفيةًعامة:ًاألوؿ

.فيًمخاطباتهمًوكبلمهم
،ًوىيًماًتعارؼًأىلًفنًأوًحقيقةًعرفيةًخاصة:ًالثاني

علمًأوًطائفةًعلىًاستعمالوًفيًمعنىًمعين،ًبحيثً
.ًًيكوفًذلكًاصطبلًحاًلهم
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

:الحقيقةًنواعفائدةًمعرفةًأ
ًًًعلىًلغتهمًواصطبلحهم،ًوىذا ًكلًقـو أفًتنزؿًكبلـ

.بابًعظيمًمنًأبوابًالفهم،ًوحسنًاالستدالؿ
ًًًكافًشرعًياًأوًلغويًا منًادعىًغيرًالمعنىًالحقيقي،ًسواء

.ًًأوًعرفًيا؛ًفعليوًالدليل
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

الفطرةًخمس،ًأوً:ً))قولوًعليوًالصبلةًوالسبلـً:١مثاؿ
خمسًمنًالفطرة؛ًالختافًواالستحداد،ًوقصًالشاربًوتقليمً

  ((.األظفار،ًونتفًاإلبط

ًًثينًأفًفيًبعضًألفاظًالحديثًبدؿ ذكرًبعضًالمحدِّ
الفطرةًالسنة،ًفاحتجًبذلكًبعضًمنًيرىًأفًالختافًسنة؛ً
  .مفسًراًلفظةًالسنةًباصطبلحًالفقهاء،ًوىوًماًقابلًالواجب
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ًبأفًكوفًالسنةًفيًمقابلً:ًاعترضًعليوًمنًيرىًالوجوب
الواجبًوضعًاصطبلحيًألىلًالفقو،ًولمًيَرِدًعنًالشارعً

.استعمالوًفيًىذاًالمعنى
ً(.الوضعًاللغوي)ًالثابتًاستعمالوًفيًالطريقة

r ً؛ًأيًىديوًًًًًاستعملوًالصحابةًوالتابعوفًبمعنىًسنةًالنبي
.وفعلوًوأمره

ًاستعملوًاألصوليوفًبمعنىًالدليلًالمقابلًللكتاب.
ًعليوًفبلًيصحًحملًلفظةًالسنةًعلىًىذاًاالصطبلحًالحادث.
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ًوىوًاالستتارًعنًاألعين،ًويكوفًً:معنىًحقيقي:ًاألوؿ
.العذابًفيًالحديثًعلىًكشفًالعورة

ًوىوًأفًيكوفًاالستتارًمعناهًالتنزهًً:معنىًمجازي:ًالثاني
عنًالبوؿًوالتوقيًمنو،ًإماًبعدـًمبلبستو،ًأوًباالحترازًعنً

ًكانتقاضًالطهارة .ًًمفسدةًتتعلقًبو،
ًأفًالمستترًعنًالشيءًفيوًبعدًعنوً:ًووجوًالعبلقةًبينهما

.ًًواحتجابًوذلكًشبيوًبالبعدًعنًمبلبسةًالبوؿ

أماًأحدىماًفكافًالً)):ًقولوًعليوًالصبلةًوالسبلـً:٢مثاؿ
:تحتملًمعنيين((ًاالستتار))فهذهًاللفظةً((.ًيستترًمنًالبوؿ
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

،ًأوًًإماًأفًيكوفًبزيادةًأوًنقصافًوالمجاز
،ًأوًاستعارةًًًنقل

ًشرعًفيًبعدًأفًبينًالمؤلفًأنواعًالحقيقةًً:ش
:بيافًأنواعًالمجاز،ًومماًذكرًمنًأنواعو

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ليسًكمثلوً}:مثلًقولوًتعالىًًفالمجازًبالزيادة
{وىوًالسميعًالبصيرًشيء

ًليسًمثلوًً:الكاؼًزائدة،ًوالمعنى:ًقالواً:ش
شيء،ًفلوًأثبتناًالكاؼًلبطلًالمعنى،ًوفائدةًىذاً

.النوعًمنًالمجازًتأكيدًنفيًالمثل
ليستًالكاؼًزائدة،ًبلًمعناىاًنفيً:ًوقاؿًبعضهم

ًنفيًالمثل .ًمثلًالمثل،ًوذلكًيستلـز

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

:والمجازًبالنقصافًمثلًقولوًتعالى
{واسأؿًالقرية}

ًىذاًالنوعًالثانيًمنًأنواعًالمجاز،ًوىوًً:ش
،ًمجازًالحذؼمقابلًللنوعًاألوؿ،ًويسمىً

واسأؿًأىلًالقرية،ًفأسندًالسؤاؿً:ًوالتقدير
.للقرية،ًوالمقصودًأىلها

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

كالغائطًفيماًيخرجًمنًًوالمجازًبالنقل
ًاإلنساف

ًىذاًالنوعًالثالثًمنًأنواعًالمجاز،ًومعناهًأفًً:ش
تنقلًاللفظةًمنًمعناىاًالمستعملًفيًلغةًالعربًإلىً
معنىًآخر،ًوتكوفًبينًالمعنيينًعبلقة،ًوالعبلقةًىناً

.فيًىذاًالمثاؿًالمجاورة

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

:ًكقولوًتعالىًوالمجازًباالستعارة
{جدارًاًيريدًأفًينقض}ً

ًىذاًالنوعًالرابعًمنًأنواعًالمجاز،ًوىوًً:ش
استعارةًمعنىًيختصًبشيء،ًوإطبلقوًعلىًآخرً

.ممنًالًيطلقًعليوًذلكًفيًالحقيقة

ص
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

خبلصةًالدرس
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دالضة الررس الثالث

ًاألمرًوالنهي،ًـأقساـًالكبل:ىيًأبوابًأصوؿًالفقو،
العاـًوالخاص،ًالمجملًوالمبين،ًالظاىرًوالمؤوؿ،ً

األخبار،ً  اإلجماع، األفعاؿ،ًالناسخًًوالمنسوخ،ًالتعارض،
القياس،ًالحظرًواإلباحة،ًترتيبًاألدلة،ًصفةًالمفتيً

.ًوالمستفتي،ًأحكاـًالمجتهدين
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دالضة الررس الثالث

ًًًنشاءخبرًوإً:ينقسمًإلىًمنًحيثًالمدلوؿًالكبلـ.

ًاسماف،ًاسمًوفعل،ًجملتاف،ًً:ىيً،صورًتأليفًالكبلـًست
.فعلًواسماف،ًفعلًوثبلثةًأسماء،ًفعلًوأربعةًأسماء

ًحقيقةًومجازً:ينقسمًإلىًمنًحيثًاالستعماؿًالكبلـ.
ًالًيصارًإلىًالمجازًإالًبدليلً:١قاعدة.
ًاألصلًفيًالكبلـًالحقيقةً:٢قاعدة.
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

تطبيقاتًعملية
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ُهُمًالَِّذيَنًيُػْؤُذوَفًالنَِّبيًََّويُِقوُلوَفًُىَوًأُُذٌفً}ً:قاؿًتعالىً.١ َوِمنػْ
ُقْلًُأُذُفًَخْيٍرًلَُّكْمًيُػْؤِمُنًبِاللَِّوًَويُػْؤِمُنًلِْلُمْؤِمِنيَنًَورَْحَمٌةًلِّلَِّذيَنً

سورةً){ًآَمُنوْاًِمنُكْمًَوالَِّذيَنًيُػْؤُذوَفًَرُسوَؿًاللَِّوًَلُهْمًَعَذاٌبًأَلِيمًٌ
(.٦١ًًاآليةً:ًالتوبة

تأملًاآليةًثمًبينًالفرؽًبينًيؤمنًاألولى،ًويؤمنًالثانية،ً
وأيهماًالمجازًمنًالحقيقة؟
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ضٍل الفقي: الررس الثالث
أ
بٍاب ا

أ
قسام الكالم ،ا

أ
ا

ًكافًآمًنا}ً:قاؿًتعالىً.٢ منًاآليةً:ًسورةًآؿًعمراف){ًومنًدخلو
٩٧.) 

ًكافً ىلًالمرادًباآليةًالخبرًبأفًمنًدخلًالبيتًالحراـ
آمًنا،ًأوًاألمرًبأفًيؤمَّنًمنًدخلًالبيت؟ًوكيفًيمكنً

تحديدًالمراد؟
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الدرسًالرابعً
ً،داللتوً،صيغتوً؛األمر
فادتوًالتكرارإ

والفوريةً
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 غواضر الررس الرابع

ً  األمر؛ًتعريفو،ًوصيغتو.
 داللةًاألمرًعلىًالوجوب.
ًاستفادةًالتكرارًمنًاألمرًالمجرد.

   استفادةًالفوريةًمنًاألمرًالمطلق.
 خبلصةًالدرس.
 تطبيقًعملي.
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ًراف الررس الرابع
أ
 ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًلديك
ًمعرفٌةًبحقيقةًالواجب،ًوماًيترتبًعلىًفعلوًوتركو.
ًًقدرةًعلىًاستنباطًاألحكاـًالواجبةًمنًالنصوص،ًعنًطريقًمعرفة

.صيغًطلبًالفعل
ًمعرفةًببعضًالقرائنًالتيًتصرؼًاألمرًعنًالوجوبًإلىًالندب.
ًقدرةًعلىًالتمييزًبينًاألوامرًالتيًتقتضيًالتكرار،ًوالتيًالًتقتضيو.
ًً،معرفٌةًبماًتقتضيوًصيغةًالطلبًمنًالمبادرةًإلىًأداءًالواجبات

.والحذرًمنًالتراخيًفيًفعلها،ًومعرفةًوجهةًنظرًمنًيرىًخبلؼًذلك
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

علىًًاستدعاءًالفعلًبالقوؿًممنًىوًدونو:ًواألمرً
سبيلًالوجوب

ًاألمرًضدًالنهي:ًقاؿًأىلًاللغةًً:ش.ًً
ًأـًعمبل:ًاستدعاءًالفعل:ًقولو ًكافًقوالًً :أيًطلبًالفعل،ًسواء

  .{قولواًللناسًحسًنا}:قولوًتعالىًطلبًالقوؿمثاؿً
.{أقمًالصبلةًلدلوؾًالشمس}:قولوًتعالىًطلبًالعملمثاؿً

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًأيًيكوفًاالستدعاءًبالقوؿًوىوًالكبلـ،ًً؛بالقوؿً:قولو
.ًفاالستدعاءًباإلشارةًأوًالكتابةًليسًبأمٍرًحقيقةًً

علىًًىوًدونواستدعاءًالفعلًبالقوؿًممن:ًواألمرً
سبيلًالوجوب

ًأيًالًبدًأفًيكوفًاآلمرًأعلىًمنًً؛ممنًىوًدونوً:قولو
،ًوإفًكافًاآلمرًأدنىًفهوًالتماسالمأمور،ًفإفًكافًمساويًاًفهوً

.دعاء

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًأيًإفًاألمرًيكوفًً؛علىًسبيلًالوجوبً:قولو
،ًمجازللوجوبًحقيقة،ًفإفًأريدًبوًالندبًفهوً

.وليسًبأمرًحقيقة
لكنًوالصوابًأفًالمندوبًمأمورًبوًحقيقة،
ًفيو .دؿًالدليلًعلىًعدـًإرادةًالجـز
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

وصيغتوًافعلً

منًالكبلـًيدؿًًاأفًللفظًاألمرًصيغة،ًيعنيًأسلوبًًً:األوؿ
.عليو
ًكقولوًتعالىً:الثاني :أفًىذهًالصيغةًىيًافعل،

.{أوفواًبالعهدًو}

ًأيًصيغةًاألمرًالتيًتدؿًعليوًمنًالكبلـًىيًً:ش
:ًًافعل،ًوفيًىذاًإثباتًأمرين

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

:صيغًأخرىًلؤلمر
ًًببلـًاألمر :كقولوًتعالىً:المضارعًالمجزـو
.ً{فليحذرًالذينًيخالفوفًعنًأمره}

ً{عليكمًأنفسكم}:ًكقولوًتعالىًً:اسمًفعلًاألمرً.

ًفضربً}:ًكقولوًتعالىًً:المصدرًالنائبًعنًفعلًاألمر
.{الرقاب
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًًىناؾًأساليبًكثيرةًفيًالقرآفًوالسنةًتدلكًعلىًأف
:ًالفعلًمطلوبًاإليجاد،ًمنها

ًًومنوًقولوًتعالىفرضًوً،قضىًوً،كتبًًالتعبيرًبلفظ،:ً
.ً{كتبًعليكمًالصياـ}

ًًومنوًأفًاهللًيحبوًوً،الثناءًعليوًوً،فاعلوًوً،مدحًالفعل،
إفًاهللًيحبًالذينًيقاتلوفًفيًسبيلوًصًفاًً}:ًقولوًتعالى

.{كأنهمًبنيافًمرصوص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

تحملًعليوً-اإلطبلؽًوالتجردًعنًالقرينة-وىيًعندً

ًتحملًعلىًالوجوب،ًً-التيًىيًافعل-أيًصيغةًاألمرً:ش
عندًإطبلقهاًوتجردىاًعنًقرينةًتصرفهاًعنًالوجوبًإلىًمعنىً

.آخر

ًًًًًًًىذاًمفيدًعندًالتنازعًفيًأمرًمنًأوامرًاهلل،ًأوًأوامرًرسولو
.ىلًيكوفًواجًبا،ًأوًال

r

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

أدلةًمنًالكتابًوالسنةًواإلجماعًعلىًأفًاألصلًفيً
ًً:األوامرًالوجوب

ًفليحذرًالذينًيخالفوفًعنًأمرهًأفً}ً:قولوًتعالى
.{تصيبهمًفتنةًأوًيصيبهمًعذابًأليم

ًلوالًأفًأشقًعلىًأمتيًألمرتهمً))ً:قولوًعليوًالسبلـ
((.ًًبالسواؾًعندًكلًصبلة

ًقصةً)ًً:ًًًًأحواؿًالصحابةًواستجابتهمًألوامرًالرسوؿ
(.بريرة

r
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

إالًماًدؿًالدليلًعلىًأفًالمرادًمنوًالندبً
فيحملًعليوًأوًاإلباحة

ًًىذاًاستثناءًمنًاألصلًالسابق،ًحاصلوًأفًاألمرًقد
باحةًلدليلًيصرفوًإليخرجًعنًالوجوبًإلىًالندبًأوًا

.عنًذلك
ًًًالتكوين،ًأوًالتسوية،ًأوًباحةإلاصيغةًاألمرًقدًيرادًبها،
.التهديدأوً

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

:التيًتصرؼًاألمرًعنًالوجوبًإلىًالندبًمنًالقرائن
ًعليوًالنبيً-١ ًً.،ًأوًيروىًعنوًأنوًتركوًًًًأالًيداـو r

.ًًًًًًأفًيُنقلًعنًالصحابةًمثلًماًنقلًعنًالنبيًً-٢ r
بالتخييرًفيوًبعدًأمرهًبو،ًأوًرفعًًًًأفًيصرحًالنبيًًً-٣

.ًالحرجًعمنًفعلوًأوًتركو
r

أفًيردؼًاألمرًبعلةًتقتضيًالشك،ًوالشكًًالًيقتضيًً-٤
.وجوبًاًفيًالحكم

.األمرًفيًاألخبلؽًواآلدابًيردأفًً-٥
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًًوالًيقتضيًالتِّكرارًعلىًالصحيحً،
إالًماًدؿًالدليلًعلىًقصدًالتكرارً

ًأيًالًتقتضيًصيغةًاألمرًتكرارًالفعل،ًبلًً:ش
الًتدؿًإالًعلىًوجوبًالفعلًمرةًواحدة،ًإالًأفً

.يدؿًدليلًعلىًالتكرار

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًًإفًاألمرًيحملًعلىًماًدؿًعليوًالدليلًمنًإرادة
فاألصلًفيوًعدـًالتكرارًأوًعدمو،ًوماًاختلفًفيوً

:ًًالتكرار؛ًألمور
ًًأفًاألصلًبراءةًالذمة،ًفبلًيجبًفيًحق

المكلفًشيءًزائدًعلىًحقيقةًفعلًالمأمورًبوًمرةً
واحدةًإالًبدليل،ًوعندًعدـًالدليلًيصارًإلىً

.األصل
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

البخاريًومسلمًعنًأبيًًىماًرًوً:منًأدلةًعدـًالتكرار
أيهاًالناسًقدً:ً))فقاؿًًًًًخطبناًرسوؿًاهللً:ًىريرةًقاؿ

أكلًعاـًياً:ً،ًفقاؿًرجل((فرضًعليكمًالحجًفحجوا
:ًًًًًًرسوؿًاهلل؟ًفسكتًحتىًقالهاًثبلثًا،ًفقاؿًرسوؿًاهللً

ًًذرونيً:ً))،ًثمًقاؿ((لوًقلتًنعمًلوجبت،ًولماًاستطعتم))
ماًتركتكم؛ًفإنماًأىلكًمنًكافًقبلكمًبكثرةًسؤالهمً

واختبلفهمًعلىًأنبيائهم،ًفإذاًأمرتكمًبشيءًفأتواًمنوًماً
((.ًًاستطعتم،ًوإذاًنهيتكمًعنًشيءًفدعوه

r

r
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

:ًًففيًىذاًالحديثًعددًمنًالدالئل
ًاستشكاؿًالسائل.
ًًوكراىتوًللسؤاؿًًًًًسكوتًالنبي،.
ًًكثرةًًماًتركهمًأمرهًعليوًالصبلةًوالسبلـًبتركو وعدـ

.األسئلة

r
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

:ًالقرائنًالدالةًعلىًإفادةًاألمرًالتكرار
ًكانتًبصيغةًالشرط،ًأفًيُعلََّقًاألمرًعلىًعلةً-١ إذاً.ً)أوًصفة،ًسواء

علقًعلىًشرطًأوًصفةًليسًفيوًمعنىًالتعليلًفقدًوقعًخبلؼًىلً
(.يقتضيًالتكرارًأوًال

ًًقدًيكوفًالمقصودًبوًربطًالفعلًبجوابًالشرطًربطًوقتًوحين.
ًوالشرطًالذيًالًيكوفًً،وىذاًىوًالفرؽًبينًالشرطًالذيًيكوفًعلة
.علة

الشرطًقدًيفيدًتكررًالفعل؛ًأيًربطًالفعلًبجوابًالشرطًربطًاً
.ًًتعليلًيا
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

حملًفأنفقواًعليهنًحتىًًأوالتوإفًكنً}:ًقولوًتعالىً:١ؿمثا
،ًفاألمرًباإلنفاؽًمعلقًعلىًوجودًالحمل؛ً{يضعنًحملهن
.ًًفيتكررًبتكرره

وهللًعلىًالناسًحجًالبيتًمنًاستطاعًإليوً}:ًقولوًتعالىً:٢مثاؿ
فالحجًالًيجبًكلًسنةًعلىًالمستطيع،ًمعًأفًوجوبوًً{سبيبلًً

.شرطًوليستًعلةًمعلقًعلىًاالستطاعة،ًفهيً
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

.أفًيدؿًدليلًمنًخارجًعلىًكونوًمطلوبًاًدائًماً-٢
فيً،ًفالعدؿً{وزنواًبالقسطاسًالمستقيم}:ًقولوًتعالىك

.الوزفًدؿًالدليلًعلىًكونوًمطلوبًاًدائًماًمعًكلًأحد

:ًًتابعًالقرائنًالدالةًعلىًإفادةًاألمرًالتكرار
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

أفًيكوفًالمأمورًبوًليسًلوًإالًضدًواحد،ًأوًلوًأضدادًً-٣
.كثيرة،كلهاًمنهيًعنها

:ًًتابعًالقرائنًالدالةًعلىًإفادةًاألمرًالتكرار

.ًً،ًفضدًاإليمافًالكفر{آمنواًباهللًورسولو}:ًقولوًتعالىك
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ألفًالغرضًمنوًإيجادًالفعلًمنًًوالًيقتضيًالفورً؛
غيرًاختصاصًبالزمافًاألوؿًدوفًالثاني

ًأيًالًيقتضيًاألمُرًالمجرُدًعنًقرينٍةًفعَلًً:ش
المأموِرًبوًمباشرًة،ًوالًيقتضيًأفًيكوفًمتراخًيا،ًبلً

.ًيقتضيًإيجادًالفعلًفيًأيًوقت
ًً.{فعدةًمنًأياـًأخر}:منًأمثلتوًقولوًتعالى

ص
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ًإفًاألمرًً:منًقاؿفً،ىذهًالمسألةًفرعًعلىًالتيًقبلها
يقتضيًالتكرار؛ًقاؿًإنوًيقتضيًالفور،ًومنًقاؿًإنوًالً

ًًخبلؼ،ًىلًيقتضيًالفور،ًًبينهمًوقعيقتضيًالتكرار؛ً
أوًال؟ً

ًاألمرًفيًعرؼًالشارعًيقتضيًالفور؛ًأفً:ًالقوؿًالثاني
أيًالمبادرةًإلىًالفعل،ًفإفًأخرًمعًقدرتوًفعجزًأوًماتً

:؛ًلماًيليوىذاًالقوؿًىوًالصحيحً.فهوًآثم
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

أفًفيًالمبادرةًالسبلمَةًمنًالخطر،ًوبراءَةًالذمة،ًبفعلًً-٣
.الصوارؼووقوعًًالمأمورًبو،ًقبلًحدوثًالشواغل،

المتأملًفيًأحواؿًالصحابةًيجدىمًيبادروفًإلىًً-٤
.االمتثاؿ،ًويعيبوفًعلىًمنًأخر

:ًًتعالىًوقاؿً،{وسارعواًإلىًمغفرةًمنًربكم}:ًقاؿًتعالىً-١
.{فاستبقواًالخيرات}
.فيًمعركةًالحديبيةًًًًًموقفًالنبيًً-٢ r
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

خبلصةًالدرس
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 دالضة الررس الرابع

ًاستدعاءًالفعلًبالقوؿًممنًىوًدونو،ًعلىًسبيلًً:األمر
.افعلالوجوبًوصيغتوً

ًًببلـًً:غيرًافعلًصيغًأخرىًلؤلمر المضارعًالمجزـو
ًً.األمر،ًاسمًفعلًاألمر،ًالمصدرًالنائبًعنًفعلًاألمر

ًًمنًأساليبًالقرآفًوالسنةًالتيًتدؿًعلىًأفًالفعل
فرض،ًمدحًالفعلًًوقضىًًوالتعبيرًبلفظًكتبًً:مطلوب

.وفاعلو،ًوالثناءًعليو،ًوأفًاهللًيحبو
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 دالضة الررس الرابع

ًً:منًالقرائنًالتيًتصرؼًاألمرًعنًالوجوبًإلىًالندب
ً،ًًًًًعليوًالنبي .أوًيروىًعنوًأنوًتركوًأالًيداـو
ًًًًًًأفًيُنقلًعنًالصحابةًمثلًماًنقلًعنًالنبي.ًً
ًأفًيصرحًالنبيًًًًًبالتخييرًفيوًبعدًأمرهًبو.
ًأفًيردؼًاألمرًبعلةًتقتضيًالشك.
ًًاألمرًفيًاألخبلؽًواآلدابًيردأف.

r

r

r
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 دالضة الررس الرابع

ًًالًيقتضيًالتِّكرارًعلىًالصحيحًإالًماًدؿًالدليلًعلى
.قصدًالتكرار

ًًالًماًدؿًالدليلًعلىًإعلىًالصحيحًيقتضيًالفور
.التراخيًفيو
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

تطبيقًعملي
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مر: الررس الرابع
أ
 فادتي التكرار والفٍرِةإ ،دللتي ،ضّغتي ؛ال

ً ًَأفًَّالنَِّبيَّ َمْنًَجاَءُهًِمْنًَأِخيِوً:ً))قَاؿًًًًًََعْنًَخاِلِدًْبِنًَعِديٍّ
ْلُوًَوالًيَػُردَُّهًفَِإنََّماً ْقبػَ َمْعُروٌؼًِمْنًَغْيِرًإْشَراٍؼًَوالًَمْسأََلٍةًفَػْليػَ

.َرَواُهًَأْحَمدًُ((ًُىَوًِرْزٌؽًَساَقُوًاللَُّوًإلَْيوًِ

ًىلًاألمرًىناًللوجوب؟ًولماذا؟
  ىلًاألمرًىناًيفيدًالتكرار؟ًولماذا؟

r
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الدرسًالخامس
،بقيةًمباحثًاألمر

النهيً
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غواضر الررس الذامس

ً  ماًالًيتمًالواجبًإالًبوًفهوًواجبً:قاعدة.
ًًًاإلجزاءفعلًالمأمورًبوًيقتضي.

المخاطبًباألوامرًوالنواىي.
 األمرًبالشيءًنهيًعنًضده،ًوالنهيًعنًالشيءًأمرًً:قاعدة

.بأحدًأضداده
 النهي؛ًتعريفو،ًوصيغتو.
 النهيًيدؿًعلىًفسادًالمنهيًعنوً:قاعدة.
 معانيًلصيغةًاألمرًغيرًالوجوبًوطلبًالفعل.
 خبلصةًالدرس.
 159.تطبيقًعملي



ًراف الررس الذامس
أ
ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًًعلى
شرحًقاعدةًماًالًيتمًالواجبًإالًبوًفهوًواجب،ًوالتطبيقًعليها.

ً
ًالنهيًعنًضده،ًوالنهيًعن ًالشيءًًشرحًقاعدةًاألمرًبالشيءًيستلـز

ًاألمرًبأحدًأضداده،ًوالتطبيقًعليها .يستلـز
معرفةًحقيقةًالنهي،ًوماًيترتبًعلىًتركوًوفعلو.
استنباطًالمحرماتًمنًالنصوص،ًبمعرفةًالصيغًالدالةًعلىًذلك.
التمييزًبينًالصيغًالدالةًعلىًالتحريم،ًوالدالةًعلىًالكراىة.
ًًًمعرفةًماًتقتضيوًصيغةًالنهيًمنًفسادًالفعلًالمنهيًعنو،ًومتىًيكوف

.ذلك
التمييزًبينًاألوامرًبحسبًسياقها،ًوماًتدؿًعليو.

r    ًًًًًًًًًًًمعرفةًأصناؼًالمخاطبين،ًومنًيدخلًفيًأوامرًاهللًورسولوًًًًً،ًومن
.الًيدخل
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

بقيةًمباحثًاألمر:أوالًً
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

،ًوبماًالًيتمًالفعلًًواألمرًبإيجادًالفعلًأمرًبو
ًكاألمرًبالصبلةًإالًبو أمرًبالطهارةًًنوإفً،

المؤديةًإليها
ًأيًإفًالشارعًإذاًأمرًبفعلًشيءًمعين،ًفيدخلًمعوًفيًً:ش

ويعبرًعنًاألمرًماًيتوقفًعليوًفعلًىذاًالمأمورًبوًاألصلي،
:ًًىذاًبقولهم

(ًالواجبًإالًبوًفهوًواجبًاليتمماً)
(ًًالوسائلًلهاًأحكاـًالمقاصد)

ص
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ما الفرق بين ما ال يتم
الوجوب إال بو؟/الواجب
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

وإذاًفُعلًيخرجًالمأمورًعنًالعهدةً

ًأيًإذاًفعلًالمكلفًماًأمرًبوًعلىًالوجوًً:ش
(.ًًعهدةًالتكليف)ًالصحيحًفقدًخرجًعنًالعهدة

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

األمرًيقتضيً:ًويعبرًاألصوليوفًعنًىذاًبقولهم
المأمورًبو،ًأوًفعُلًالمأمورًبوًيقتضيًًإجزاء
كافًيا،ًويسقطًوًً؛ًأيًإفًالفعلًيكوفًمجزئًااإلجزاء

.علىًالصحيحًالقضاءًبو
ًبينً ولكنًذلكًالًيقتضيًوجودًالثواب،ًفبلًتبلـز

  .والثوابًاإلجزاء
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

،ًوماًالًيدخلًالذيًيدخلًفيًاألمرًوالنهي
ًىذهًترجمة،ًوالمقصودًبيافًالمكلفًمنًً:ش

.غيره
ًًًإشارةًإلىًأفًالذيًالًيدخلًماًالًيدخلقولو،

.فيًخطابًالشارعًليسًمنًذويًالعقوؿ

ص

166



مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

يدخلًفيًخطابًاهللًتعالىًالمؤمنوفً
ًولمًيذكرًأمرًً،يرادًبخطابًاهللًأوامرهًونواىيوً:ش

.رسولوًألنوًداخلًضمنًذلك
ًالصنفًاألوؿًممنًسيتحدثًعنهمًًىمًالمؤمنوف

.المؤلفًفيًىذاًالفصل
ًًالمؤمناُت،ًوىذاًىوًاألصلًًالمؤمنوفيدخلًفيًقولو

لهماًمًعا،ًماًلمًيردًماًيدؿً أفًيكوفًىذاًاللفظًشامبلًً
.علىًإرادةًالذكورًدوفًاإلناث

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

غيرًداخلينًفيًًوالمجنوفًوالصبيًوالساىي
الخطاب

ًىذهًثبلثةًأصناؼًأخرجهاًالمؤلفًعنًشموؿًً:ش
.خطابًاهللًلها
السهوًفيًاللغةًالغفلة،ًوىوًضدًً:الساىي:ًالصنفًاألوؿ

.الذكر،ًوىوًذىوؿًالقلبًعنًالشيء
ًًًمنًالعلماءًمنًأدخلًالنائمًمعًالساىيًوالناسيًوالغافل.

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:ًًمنًحيثًفوفالغافلًمكل/الناسي/النائم/الساىي
ًفعلهاًًم؛ًفيلزمهمهمثبوتًاألحكاـًالشرعيةًفيًذم

.عندًزواؿًالعذر
ًثبوتًحقوؽًالعباد،ًوعدـًالمسامحةًفيها.

:ًمنًحيثًينالغافلًغيرًمكلف/الناسي/النائم/الساىي
ًًًًمرفعًاإلثمًوالحرجًعنه.
ًًًعدـًترتبًاآلثارًالمقصودةًعلىًالفعل.
ًسقوطًاألمورًالمنهيًعنهاًإذاًوقعتًمنو.
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

ًًوىوًممنًرفعًعنوًقلمًالتكليف،ًًالصبي:ًالصنفًالثاني
:بدليلًقولوًعليوًالصبلةًوالسبلـ

الصبيًحتىً”:ًوذكرًمنهم“ً...رفعًالقلمًعنًثبلثة”ً
.ً“يحتلم
ًًلكنًذلكًالًيمنعًمنًأفًيؤمرواًببعضًاألوامر،ًبل

.ويعاقبواًعلىًتركهاًفيًالدنيا؛ًفمنًذلكًالصبلة
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

ًوىوًممنًالًيكلف؛ًألفًًالمجنوف:ًالصنفًالثالث
والًعقلًلو؛ًلقولوًعليوًالصبلةًًشرطًالتكليفًالعقل،

:ًًوالسبلـ المجنوفًحتىً”:ًوذكرًمنهم“ً...رفعًالقلمًعنًثبلثة”ً
.ً“يفيقًأوًيعقل

ًًمنًالعلماءًمنًيلحقًبالمجنوِفًالمغمىًعليو،ًومنهم
.منًيلحقوًبالنائم
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

والكفارًمخاطبوفًبفروعًالشرائعً،ًوبماًالً
ًًًًًًًًًًًًً:؛ًلقولوًتعالىًًوىوًاإلسبلـًتصحًإالًبو

{منًالمصلينًنك،ًقالواًلمًًسقرماًسلككمًفيً}
ًالتيًىيًًأيًإفًالكفارًمكلفوفًبفروعًالشرائعً:ش

.سبلـإلاألحكاـًالشرعية،ًلكنهاًالًتصحًمنهمًإالًبشرطًا
ًًالكافرًمكلفًمنًحيثًعقابوًعلىًتركها،ًوليسًبمكلف

منًحيثًسقوطهاًعنوًبعدًإسبلمو،ًوعدـًصحتهاًمنوًقبلً
.إسبلمو

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

،ًوالنهيًعنًًواألمرًبالشيءًنهيًعنًضده
الشيءًأمرًبضده

ًأيًإفًالشارعًإذاًأمرؾًبشيءًفقدًنهاؾًعنًً:ش
.ضده،ًوإذاًنهاؾًعنًشيءًفقدًأمرؾًبضده

.معناهًنهيكًعنًالكفرًفإفًأمرهًلكًباإليماف،:ًومثالً

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

النهي:ًاثانيًً

175



مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

ًًاستدعاءًالترؾًبالقوؿًممنًىوًدونوًوالنهي
علىًسبيلًالوجوب

ًىذاًتعريفًالنهيًاصطبلًحا،ًوىوًمقابلًلتعريفًً:ش
.األمر
ًأيًطلبًترؾًالفعلًأوًالقوؿً؛استدعاءًالترؾً:قولو.

ً؛ًأيًاألمرًبالترؾًأمرًوجوب،ًعلىًسبيلًالوجوب:ًقولو
.فيفيدًتحريمًفعلًالمنهيًعنو

ًسبقًشرحوًفيًتعريفًاألمرً،بالقوؿًممنًىوًدونو:ًقولو.

ص
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

ًً،ًكافًاألمرًيقتضيًالوجوب النهيًفرعًعنًاألمر؛ًفإذا
.فالنهيًيقتضيًالتحريم

ًً،يدؿًالنهيًأيًضاًعلىًالكراىةًبقرينةًتدؿًعلىًذلك
منهاًماًىوًمصاحبًللنص،ًومنهاًماًىوًخارجًعنو،ً
.ًًبحيثًيدؿًدليلًآخرًأفًذلكًالنهيًليسًللتحريم
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:منًصيغًالنهي
ًًكافًفاحشةًاوالًتقربواًالزن}:كقولوًتعالى،الًتفعل .ً{إنو
ًياًأيهاًالذينًآمنواًاتقواًاهللً}:كقولوًتعالى،األمرًبالترؾ

.ًً{وذرواًماًبقيًمنًالربا
ًإفًاهللًالًيحبً}:كقولوًتعالى،ًأوًذـًفاعلوً،ذـًالفعل

.{منًكافًخوانًاًأثيًما
ًمنًيأتً}:كقولوًتعالى،ًتوعدًالفاعلًبعقابًأوًعذاب

.ً{منكنًبفاحشةًمبينةًيضاعفًلهاًالعذابًضعفين
178



ىل إذا اختلفت صيغ النيي  
تختلف درجات التحريم؟

179



مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

ويدؿًعلىًفسادًالمنهيًعنو
ًأيًيدؿًالنهيًعنًفعلًشيءًعلىًأفًذلكًالشيءًإذاًً:ش

.فعلًفهوًفاسد،ًأيًالًيتعلقًبوًالنفوذ،ًوالًيعتدًبو
ًًدؿًعلىًفسادىا،ًوعدـًاالعتدادًبها،ًًعبادةإفًكافًالنهيًفي

.ًووجوبًإعادتها
ًًدؿًعلىًعدـًنفوذىا،ًوحصوؿًالمقصودًًمعاملةإفًكافًفي

.منها
النهيًيقتضيًالفسادفعلًيترتبًعليوًمقصود

النهيًالًيقتضيًالفسادفعلًينتهيًأثرهًبفعلو

ص

180



مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:منًاألدلةًعلىًأفًالنهيًيقتضيًفسادًالمنهيًعنو
ًليسًعليوً:ً))قولوًعليوًالصبلةًوالسبلـ منًعملًعمبلًً

((.ًأمرناًفهوًرد

ًًاستدالؿًالصحابةًعلىًفسادًالعباداتًوالعقودًبالنهي
.ًًعنها
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ىل ىناك تالزم بين الفساد واإلثم؟
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:ًمنًاألمثلةًعلىًاقتضاءًالنهيًالفساد
ًًأشرؾًفيو نهىًاهللًعبادهًعنًالشرؾ،ًفمنًعملًعمبلًً

.ًًًمعًاهللًغيرهًفعبادتوًباطلةًفاسدة،ًغيرًمقبولة
ًًنهىًاهللًتعالىًعنًالبيعًبعدًنداءًالجمعةًالثاني،ًفمن

.ًباعًفيًىذاًالوقتًفبيعوًباطل
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

قدًيكوفًالنهيًلحقًالعبد،ًأيًمراعىًفيوً
حقًالعبدًفقطًفيتوقفًعلىًرضىًمنًلوً

.ًًالحق
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

،ًأوًًوتردًصيغةًاألمرًوالمرادًبوًاإلباحة
أوًالتكوينً،ًأوًالتسويةً،ًالتهديد

ًأيًإفًصيغةًاألمرًقدًتردًوليسًالمرادًبهاًً:ش
طلبًالفعل،ًالًوجوبًا،ًوالًاستحبابًا،ًبلًالمرادًبهاً

ًً،التسوية،ًالتهديد،ًاإلباحةً:معانيًأخرى،ًمنها
.التكوين

ص
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ما الذي يدلني على أن األمر ىنا لم يقصد  
 بو الطلب، وإنما معنى من ىذه المعاني؟
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:المرادًبصيغةًاألمر
ىوًالذيًجعلً{:ًكقولوًتعالى،ً(صيغةًاالمتناف)ًاإلباحة:ًأوالًً

.}لكمًاألرضًذلوالًًفامشواًفيًمناكبهاًوكلواًمنًرزقو
قلًتمتعواًفإفًمصيركمًإلىً{:ًكقولوًتعالى،ًالتهديد:ًثانًيا
.}النار
اصبرواًأوً{:كقولوًتعالى؛ًأيًإفًاألمرينًسواء،التسوية:ًثالثًا

.ً}الًتصبروا
}.كنًفيكوف{:ًكقولوًتعالى،ًأيًإيجادًالشيء،ًالتكوين:ًرابًعا
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

:فائدةًمعرفةًمعانيًصيغًاألمر
أفًَتحِمَلًاألمرًالذيًلمًيُردًبوًالطلبًعلىً

معنىًًلكواحدًمنًىذهًالمعاني؛ًفيتضحً
.الكبلـًوفائدتوًومغزاه
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

خبلصةًالدرس

189



دالضة الررس الذامس

.ً“الواجبًإالًبوًفهوًواجبالًيتمًماً”
األمرًبالشيءًنهيًعنًضده،ًوالنهيًعنً”ً

.“الشيءًأمرًبأحدًأضداده
.“النهيًيدؿًعلىًفسادًالمنهيًعنو”ً

:قواعدًمهمة

190



دالضة الررس الذامس

ًتوعدًً،أوًذـًفاعلوً،ذـًالفعلً،الًتفعل:ًمنًصيغًالنهي
.ًًالفاعلًبعقابًأوًعذاب

ًًالتسويةأوًًالتهديدأوًًاإلباحة:ًصيغةًاألمرًقدًيرادًبها
.التكوينأوً

ًدؿًعلىًًعبادةإفًكافًالنهيًفيًف:ًالنهيًيقتضيًالفساد
.دؿًعلىًعدـًنفوذىاًمعاملةفسادىا،ًوإفًكافًفيً

ًالساىي،ًأماًالمؤمنوفً:يدخلًفيًخطابًاهللًتعالى
.غيرًداخلينًفيًالخطابفًالمجنوفًوًالصبيًو
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مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

تطبيقًعملي

192



مر: الررس الذامس
أ
الوٌُ ،بقّة مباحث ال

قاؿًرسوؿًاهللًًًً:ًعنًأبيًسعيدًالخدريًرضيًاهللًعنوًقاؿ
قالواًياًرسوؿًاهللًمالناًً،((إياكمًوالجلوسًفيًالطرقات:ً))

فأماًإذاًأبيتمًفأعطواً:ً))قاؿً،نتحدثًفيهاً،بدًمنًمجالسنا
وكفًً،غضًالبصر:ً))وماًحقو؟ًقاؿ:ًقالواً،((الطريقًحقو

((ًًواألمرًبالمعروؼًوالنهيًعنًالمنكرً،وردًالسبلـً،األذى
.متفقًعليو

:استخرجًمنًىذاًالحديثًماًيلي
فًًإوىلًىوًللتحريمًأوالكراىة؟ًًوً،معًبيافًصيغتوً،انهيًًً.١

كافًللتحريمًفماًىيًالقرينةًالتيًصرفتوًعنًالتحريم؟
،أمراًًً.٢ وىلًىوًللوجوب؟ً،معًبيافًًصيغتوًًً

r
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الدرسًالسادس
ً،معناهًوألفاظوً؛العاـ

التخصيصً،الخاص

194



 غواضر الررس السادس

ً  العاـ؛ًتعريفو،ًوألفاظو.
  ًًمنًصفاتًالنطق .العمـو
 الخاص.

  التخصيص؛ًتعريفو،ًوأقسامو.
  االستثناء؛ًأدواتو،ًوشروطو.

 الشرط.
  الصفة.
 المطلقًوالمقيد،ًوحاالتهما.
 المخصصاتًالمنفصلة.
 خبلصةًالدرس.
 تطبيقًعملي.
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ًراف الررس السادس
أ
 ا

على :يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًً
ًالتمييزًبينًالعاـًوالخاص،ًوشرحًمعنىًكلًواحدًمنهما.
ًًمنًالنصوص .استخراجًاأللفاظًالدالةًعلىًالعمـو
ًالتمييزًبينًالخاصًوالتخصيص.
ًاستخراجًالمخصصاتًالمتصلةًمنًالنصوصًالشرعية.
ًمعرفةًشروطًالتخصيصًباالستثناء.
ًًالجمعًبينًالنصوصًوفهمهاًواستنباطًاألحكاـًمنهاًبحمل

.المطلقًعلىًالمقيد
ًمعرفةًحاالتًالمطلقًوالمقيد.
ًًالجمعًبينًالنصوصًوفهمهاًواستنباطًاألحكاـًمنهاًبحملًالعاـ

196.علىًالخاص



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

العاـ:أوالًً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

،ًمنًًفهوًماًعمًشيئينًفصاعًداً:وأماًالعاـً
،ًوعممتًًعممتًزيًداًوعمًراًبالعطاءً:قولوً

جميعًالناسًبالعطاء
ً؛ًأيًالذيًعمًشيئينًماًعمًشيئينًفصاعًدا:ًقولوً:ش

.فصاعًدا
ًىوًاللفظًالذيًيتناوؿً:ًتعريفًالعاـًفيًاالصطبلح

.اثنينًفصاعًدا،ًأيًفماًزادًعلىًذلك

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وألفاظوًأربعة
ًًأربعة،ًوقدًً:ش أيًاأللفاظًالتيًتدلكًعلىًالعمـو

،ًأوًًنقوؿ األساليبًالدالةًفيًلغةًالعربًعلىًالعمـو
ًً.الصيغًالدالةًعلىًالعمـو

ص

199



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
أ
التذطّص  ،الذاص ،مػواى وا

االسمًالواحدًالمعرؼًباأللفًوالبلـً

ًًًأفًيصلحًأفًيحل، عبلمةًاأللفًوالبلـًالتيًللعمـو
ًكل .{إفًاإلنسافًلفيًخسر}:ًتعالىًقولوًومثال.ًمحلها

ًش:ًً، ىذاًىوًاللفظًاألوؿًمنًاأللفاظًالدالةًعلىًالعمـو
.{إفًاإلنسافًلفيًخسرًإالًالذينًآمنوا}ً:قولوًتعالى:ًومثالو

ص

األلفًوالبلـًإذاًاقترنتًباالسمًالمفردًقدًتدؿً
،ًمنًذلكً :ًعلىًغيرًالعمـو

.ًً؛ًأيًتدؿًعلىًشيءًمعهودالعهدً-
.؛ًأيًحقيقةًالشيءلبيافًالحقيقةً-

200



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

البلـًوًباأللفًواسمًالجمعًالمعرؼ
ًش:ًً، ىذاًىوًاللفظًالثانيًمنًألفاظًالعمـو

ًكافًمعرفًاًباأللفًوالبلـًدؿً فاسمًالجمعًإذا
،ًومنًأمثلتو :ًقولوًتعالى:ًعلىًالعمـو

}وإذاًبلغًاألطفاؿًمنكمًالحلمًفليستأذنوا{

.ًً“أماًإذاًلمًيعرَّؼًفبلًيفيدًالعمـو”

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

واألسماءًالمبهمة
ًىذاًىوًاللفظًً:ش، وىيً الثالثًمنًألفاظًالعمـو

األسماءًالتيًالًتدؿًعلىًمعين،ًولذلكًسميتًمبهمة،ًً
،ًوكلًىذهًالموصوالتًوً،االستفهاـًوً،كأسماءًالشرط

.األسماءًتفيدًالعمـو

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

كمنًفيمنًيعقلًً
ًىذاًىوًالغالبًفيًمنًأفًتختصًبمنًيعقل،ًً:ش

فبلًتطلقًعلىًمنًالًيعقل،ًوىيًتأتيًموصولةًبمعنىً
.اسمًشرطًوً،اسمًاستفهاـًوً،الذي

فلوًسلبو))ً:ًًًًقاؿًرسوؿًاهللً:ًمثاؿ ((.منًقتلًقتيبلًً r

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًًوماًفيماًالًيعقل

ًًما،ًً:ش أيًمنًاألسماءًالمبهمةًالدالةًعلىًالعمـو
وىيًتأتيًفيًالغالبًللتعبيرًعماًالًيعقل،ًوإفًكانتً

.قدًتردًأحيانًاًللعاقل
.}فانكحواًماًطابًلكمًمنًالنساء{:ًقولوًتعالىًومثال

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وأيًفيًالجميع
ًىذاًاسمًمنًاألسماءًالمبهمةًالدالةًعلىًً:ش

،ًوىوًشاملًللعاقلًوغيره .العمـو
:قولوًتعالىًومثال

قاؿًالذينًكفرواًللذينًآمنواًأيًالفريقينًخيرًمقاًماً}ً
.{وأحسنًنديًا

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وأينًفيًالمكاف
ًىذاًاسمًاستفهاـًوشرط،ًيختصًبالمكاف،ًوىوًً:ش

.ًمنًاألسماءًالمبهمة
.{أينماًتكونواًيدرككمًالموت}:قولوًتعالىًومثال

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ومتىًفيًالزماف
ًأيًمختصةًبالزماف،ًاستفهاًماًوشرطًاً:ش.

.{متىًنصرًاهلل}ً:قولوًتعالىًومثال

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وماًفيًاالستفهاـ

ًش:ًً أيًإفًماًتأتيًلبلستفهاـ،ًوتفيدًالعمـو
.ًًفيًالمستفهمًعنو

ًًً.{ماذاًأجبتمًالمرسلين}ً:قولوًتعالىًومثال

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

والجزاءًً
ًأيًتكوفًماًللجزاء،ًوىوًالشرطً:ش.
.{وماًيفعلواًمنًخيرًفلنًيكفروه}:ًقولوًتعالىًومثال

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًًوغيره

ًًكالنفيً:ش .أيًغيرًاالستفهاـًوالجزاء،
.}ماًجاءناًمنًبشير{ً:قولوًتعالىًومثالً

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

الًرجلًفيًالدار:ًكقولكًًوالًفيًالنكرات
ًًوىوًمجيءًالنكرةًً:ش، ىذاًاللفظًالرابعًمنًألفاظًالعمـو

.ًًفيًسياؽًالنفيًأوًالنهي
ًماًشاعًفيًجنسًموجودًأوًمقدر،ًونفيهاًداؿً:ًىيًالنكرة

.ًعلىًالعمـو
ًًوالذيًالًيدعوفًمعًاهللً}:ًقولوًتعالىًالنفيمثاؿًفيًسياؽ

.{آلًهاًآخر
ًًالًيخلوفً)ً:قولوًعليوًالصبلةًوالسبلـًالنهيمثاؿًفيًسياؽ

(.محـررجلًبامرأةًإالًمعًذيً

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًمنًصفاتًالنطق والعمـو
ًًصفةًمنًصفاتًالكبلـًً:ش أيًالعمـو

المنطوؽ،ًفالكبلـًقدًيكوفًعاًما،ًوقدًيكوفً
.خاًصا

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًفيًغيرهًمنًالفعلًوماًيوالً جوزًدعوىًالعمـو
يجريًمجراه

ًأيًالًيجوزًأفًيدعيًأحدًفيًغيرًالنطقًً:ش-
ًكالفعلًمثبًل،ًفإنوًالًيكوفًً-الذيًىوًالكبلـ أنوًعاـ؛

.عاًما،ًًألنوًلمًيقعًإالًعلىًصورةًواحدةًفقط

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

الخاص:ًاثانيًً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

والخاصًيقابلًالعاـً
ماًالًيتناوؿًشيًئاًغيرًمحصور،ًأوًماًً:الخاص

يتناوؿًشيًئاًمحصورًا،ًأوًماًالًيقتضيًاستغراؽً
.ًالجنس،ًونحوًذلك

؛ًًاسمًاإلشارةكزيد،ًًوًًالَعَلميدخلًفيًالخاصً
.؛ًألنهاًمحصورةاألعدادكهذا،ًًو

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

216



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

التخصيص:ًاثالثًً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًتمييزًبعضًالجملةً:ًوالتخصيص
ًالتخصيصًيختلفًعنًالخاص،ًفالخاصًوصفًً:ش

.للفظ،ًوالتخصيصًوصفًللفعل
ًإخراجًبعضًأفرادًالعاـ،ًوتمييزىمًً:تعريفًالتخصيص

.بحكمًخاص،ًيختلفًعنًحكمًبقيةًاألفراد
ًثمًاستثنىً{ًوالشعراءًيتبعهمًالغاووف}ً:قولوًتعالىًومثال

إالًالذينً}:ًتعالىًاهللًمنًذلكًصنًفاًمنًالشعراء؛ًفقاؿ
آمنواًوعملواًالصالحاتًوذكرواًاهللًكثيًراًوانتصرواًمنًبعدً

.{ماًظلموا

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًوىوًينقسمًإلىًمتصلًومنفصل

ىوًالذيًالًيستقلًبنفسو،ًبلًً:تخصيصًمتصلً-١
بالكبلـًالعاـ .ًًيكوفًمتصبلًً

بنفسو،ًً:تخصيصًمنفصلً-٢ ىوًالنصًالذيًيكوفًمستقبلًً
.دًالعاـًممنًوردًفيًنصًآخراويفيدًتخصيصًبعضًأفًر

ًالتخصيصًيكوفًعلىًوجهينً:ش:
ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

االستثناءً:ًفالمتصل
ًىذاًالنوعًاألوؿًمنًالمخصصاتًالمتصلة،ً:ش
إفًاإلنسافًخلقًىلوًعاًإذاًمسوً{ً:قولوًتعالىًومثال

.}الشرًجزوًعاًوإذاًمسوًالخيرًمنوًعاًإالًالمصلين

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

والتقييدًبالشرط
ًًىذاًالنوعًالثانيًمنًالمخصصاتًً:ش

المتصلة،
وبعولتهنًأحقًبردىنًفيًذلكً{ً:قولوًتعالىًومثال

.}إفًأرادواًإصبلًحا

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

والتقييدًبالصفة
ًىذاًالنوعًالثالثًمنًالمخصصاتًالمتصلة،ً:ش

أفً}ً:قولوًتعالىًومثال ومنًلمًيستطعًمنكمًطوالًً
ماًملكتًأيمانكمًنًينكحًالمحصناتًالمؤمناتًفم

.{منًفتياتكمًالمؤمنات

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًإخراجًماًلوالهًلدخلًفيًالكبلـً:ًواالستثناء

.إالً-١
.غير-٢

ًإخراجًبعضًأفرادً:ًتعريفًاالستثناءًفيًاالصطبلحً:ش
العاـًبإحدىًأدواتًاالستثناء،ًولوالًىذاًاالستثناءًلدخلً

.ىؤالءًاألفرادًفيًاللفظًالعاـ
:منًأدواتًاالستثناء

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وإنماًيصحًبشرطًأفًيبقىًمنًالمستثنىً
منوًشيء

ًأيًيشترطًفيًصحةًاالستثناءًأفًيبقىًمنًً:ش
المستثنىًمنوًشيء،ًفإذاًاستثنىًالجميعًكافًذلكً

.باطبلًً

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًومنًشرطوًأفًيكوفًمتصبلًًبالكبلـ
ًىذاًالشرطًالثانيًمنًشروطًاالستثناء،ًوىوًأفًً:ش

بالكبلـً .ًيكوفًاالستثناءًمتصبلًً
ًًًًأيًلمًيفصلوًعنوًشيءً:حقيقياالتصاؿًإما.

ًًىذاًالشرط إذاًفصلًً:مفهـو أفًاالستثناءًيكوفًباطبلًً
.بينوًوبينًالمستثنىًمنو

أيًيوجدًفاصل،ًلكنوًالًيؤثرًفيًصحةًً:حكميًٌأوًاتصاٌؿً
.االستثناء،ًفيكوفًالكبلـًفيًحكمًالمتصل

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ويجوزًتقديمًاالستثناءًعلىًالمستثنىً
ًًمنو

ًاألصلًفيًاالستثناءًأفًيتقدـًالمستثنىًمنو،ًثمًً:ش
يأتيًاالستثناء،ًلكنًيصحًأفًيتقدـًاالستثناء،ًويتأخرً

.ًًالمستثنىًمنو
ًقوؿًالشاعرًومثال:

وماًليًإالًآؿًأحمَدًشيعٌةًًًً
وماًليًإالًمذىَبًالحِقًمذىبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُ

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًويجوزًاالستثناءًمنًالجنسًومنًغيره
ًأفًيكوفًالمستثنىًمنًجنسًً:االستثناءًمنًالجنسً:ش

ًكماًفيًاستثناءً المستثنىًمنو،ًأيًيشترؾًمعوًفيًحقيقتو،
.المؤمنينًمنًاإلنساف

ًأفًيكوفًالمستثنىًمنًغيرًً:االستثناءًمنًغيرًالجنس
،ًمثلًقولوًجنسًالمستثنىًمنو،ًبحيثًيختلفًعنو

والسبلـًليسً{ًالًيسمعوفًفيهاًلغًواًإالًسبلًما}ًً:ًتعالى
.منًجنسًاللغو

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

،ًًأفًيتأخرًعنًالمشروطًوالشرطًيجوز
ًًويجوزًأفًيتقدـًعلىًالمشروط

ًوىوً:ً(الشرطًاللغوي)ًىذاًىوًالمخصصًالثانيً:ش
.إحدىًأخواتها،ًأوًبإفًالشرطيةتعليقًشيءًبشيءً

ًً،يجوزًفيًالكبلـًأفًيتقدـًالشرطًعلىًالمشروط
.وأفًيتأخر

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًوإفًكنًأوالتً}:ًقولوًتعالىً:مثاؿًماًتقدـًفيوًالشرط
.{حملًفأنفقواًعليهن

ًولكمًنصفًماً}:ًقولوًتعالىً:مثاؿًماًتأخرًفيوًالشرط
.ًً{ترؾًأزواجكمًإفًلمًيكنًلهنًولد
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

،كالرقبةًقيدتًًيحملًعليوًالمطلقً:ًوالمقيدًبالصفة
،ًوأطلقتًفيًبعضًًباإليمافًفيًبعضًالمواضع

،ًفيحملًالمطلقًعلىًالمقيدًًالمواضع

ًىذاًىوًالنوعًالثالثًمنًالمخصصاتًالمتصلةًً:ش
؛ًأيًأفًيوجدًفيًالكبلـًصفةًتقيدًاللفظًالعاـ،ً(الصفة)

بحيثًتخرجًبعضًأفرادهًممنًاتصفًبهذهًالصفة،ًسواءًً
.حاالًً،ًأوًبدالًً،ًأوًنعًتاكانتً

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًومنًقتلًمؤمًناً}ً:،ًقولوًتعالىالمقيدًبالصفةًمثاؿ
القتلًبأنوًخطأ،ً َفوَصفًًَ،{فتحريرًرقبةًمؤمنةًأخطًً

.ًًفيخرجًالقتلًالعمد،ًفبلًيكوفًفيوًتحريرًرقبةًوالًدية
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

.اتحادًالسببًوالحكم:ًمثاؿًالحالةًاألولىً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

.أفًيختلفًالحكمًوالسبب:ًللحالةًالثانية١ًمثاؿً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

.أفًيختلفًالحكمًوالسبب:ًللحالةًالثانية٢ًمثاؿً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

.اختبلؼًالحكمًواتحادًالسبب:ًمثاؿًالحالةًالثالثةً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

.أفًيتحداًفيًالحكمًويختلفاًفيًالسبب:ًمثاؿًالحالةًالرابعةً
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًويجوزًتخصيصًالكتابًبالكتاب ص
ًقولوًتعالىًومثالً:ش:

ً.{ومنًكافًيريدًحرثًالدنياًنؤتوًمنها}ً
:وقولوًتعالى

منًكافًيريدًالعاجلةًعجلناًلوًفيهاًماًنشاءً}ً
ًً.{لمنًنريد
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًوتخصيصًالكتابًبالسنة ص
ًقولوًتعالىًومثالً:ش:

ًً.{يوصيكمًاهللًفيًأوالدكمًللذكرًمثلًحظًاألنثيين}ً
:وقولوًًًًً

ًً.((الًيرثًالقاتلًشيًئا))ً
((.الًيرثًالكافرًالمسلم،ًوالًالمسلمًالكافر))ً

r
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

وتخصيصًالسنةًبالكتاب ص
r ًقولوًًًًًومثالً:ش:

(.(أمرتًأفًأقاتلًالناسًحتىًيشهدواًأالًإلوًإالًاهلل))ً
ًً:وقولوًتعالى

ًاآلخرًوالً} قاتلواًالذينًالًيؤمنوفًباهللًوالًباليـو
ًاهللًورسولوًوالًيدينوفًدينًالحقًمنً يحرموفًماًحـر

.{الذيًأوتواًالكتابًحتىًيعطواًالجزية
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًًوتخصيصًالسنةًبالسنة

r

ص
ًقولوًًًًًًومثالً:ش:

(.العشرفيماًسقتًالسماءً)ً
ًً:وقولوًًًًًً

(.ًًصدقةًأوسقليسًفيماًدوفًخمسةً)
r
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

،ًونعنيًبالنطقًقوؿًًوتخصيصًالنطقًبالقياس
ًًًًًًً،ًوقوؿًالرسوؿًاهللًسبحانوًوتعالى

ًأيًمنًالمخصصاتًالمنفصلةًالقياس،ًً:ش
ًالكتابًوالسنة .ًفيجوزًأفًيخصصًبوًعمـو

r

ص
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ًةالزاني}ً:قولوًتعالىً:مثاؿًتخصيصًالنطقًبالقياس
ًكلًواحدًمنهماًم .ً{ئةًجلدةاوالزانيًفاجلدوا

فإفًأتينً}:ًاهللًخصًمنًذلكًاألمةًبقولوًتعالىًإفثمً
بفاحشةًفعليهنًنصفًماًعلىًالمحصناتًمنً

،ًوقاسًالعلماءًعلىًاألَمةًالعبد،ًفخصوهًمنً{العذاب
.آيةًالجلدًبالقياسًعلىًاألَمة

.ليسًكلًقياسًيصلحًأفًيخصصًبو
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

245



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

خبلصةًالدرس
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دالضة الررس السادس

ًاالسمًالواحدًً:ألفاظوًأربعة،ًًوىوًماًعمًشيئينًفصاعًداً:العاـ
النكرةًفيًًاسمًالجمعًالمعرؼًبالبلـ،ًالمعرؼًباأللفًوالبلـ،
،ًكأسماءًالشرطاألسماءًالمبهمةًًً،سياؽًالنهيًأوًالنفي

ً:الموصوالت،ًًواالستفهاـًو
ًاسمًاستفهاـتأتيًموصولةًبمعنىًالذي،ً:ًفيمنًيعقلًكمن،

.اسمًشرط
ًفيًًمتىًفيًالمكاف،ًأينفيًالجميع،ًًأيًفيماًالًيعقل،ًما

.فيًاالستفهاـًماًالزماف،
247



دالضة الررس السادس

ًًمتصلتمييزًبعضًالجملةًوىوًينقسمًإلىً:ًالتخصيص
.ًمنفصلًو
ًغير،ًإال:ًمنًأدواتًاالستثناء.

ً،ًاإلشارةًاسم،ًالَعَلم:ًويدخلًفيًوًالخاصًيقابلًالعاـ،
.األعدادًو

ًاالستثناءًمعيارًالعمـو”ً:قاعدة“.
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دالضة الررس السادس

ًً،يصحًاالستثناءًبشرطًأفًيبقىًمنًالمستثنىًمنوًشيء
بالكبلـًإماًاتصاال:ًومنًشرطو أوًًاحقيقيًأفًيكوفًمتصبلًً

.احكميًاتصاال
ًًيجوزًتقديمًاالستثناءًعلىًالمستثنىًمنوًويجوز

.االستثناءًمنًالجنس،ًومنًغيره
ًًالشرطًيجوزًأفًيتأخرًعنًالمشروط،ًويجوزًأفًيتقدـ

.علىًالمشروط
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دالضة الررس السادس

ًًقيدًأربعًحاالتمالللمطلقًمع:ً
.اتحادًالسببًوالحكم،ًفيجبًحملًالمطلقًعلىًالمقيدً-١
.اختبلؼًالحكمًوالسبب،ًفبلًيحملًالمطلقًعلىًالمقيد -٢
.اختبلؼًالحكمًواتحادًالسبب،ًفالصحيحًعدـًالحملً-٣
واختبلؼًالسبب،ًفالصحيحًعدـًالحملًإالًًاتحادًالحكمً-٤

.بدليل
ًتخصيصًالكتابًبالكتابً:ًىيًالمخصصاتًالمنفصلة

تخصيصًالنطقًً،تخصيصًالسنةًبالسنةًوبالكتابً،وبالسنة
250.بالقياس



لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

تطبيقًعملي
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لفاظي ؛الػام: الررس السادس
التذطّص  ،الذاص ،مػواى واأ

ـًَُشْهَرْيِنًُمَتَتاِبَعْيِنًِمنً}ً:قاؿًتعالى َفَمنًلَّْمًَيِجْدًَفِصَيا
ـًُِستِّيَنًِمْسِكيناًً قَػْبِلًَأفًيَػَتَماسَّاًَفَمنًلَّْمًَيْسَتِطْعًفَِإْطَعا
َذِلَكًلِتُػْؤِمُنواًبِاللَِّوًَوَرُسوِلِوًَوتِْلَكًُحُدوُدًاللَِّوًَولِْلَكاِفرِيَنً

(.٤اآلية:ًسورةًالمجادلة){ًَعَذاٌبًأَلِيمًٌ
ىلًتجدًفيًىذهًاآليةًمثاالًعلىًحملًالمطلقًعلىً
المقيد؟ًومنًأيًاألنواعًىو؟ًوماًحكمًحملًالمطلقً

علىًالمقيدًىنا؟
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الدرسًالسابع
الظاىرًًالمجملًوالمبين،
والمؤوؿ،

النسخًاألفعاؿ،
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 غواضر الررس السابع

ًً  تعريفًالمجمل.
    تعريفًالبياف.

  تعريفًالنص.
 تعريفًالظاىر.

    التأويل؛ًمعناه،ًوشروطو.

  السنةًالتقريرية.
  النسخ؛ًتعريفو،ًوأقسامو.

    خبلصةًالدرس.
  تطبيقًعملي.

  أفعاؿًالنبيًًًًً،ًوأقسامها. r
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ًراف الررس السابع
أ
 ا

على :يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًً
ًشرحًمعنىًالمجمل،ًوالبياف،ًوالنص،ًوالظاىر.
ًًحملًالمجملًعلىًالمبين،ًوتفسيرهًبو،ًواستنباطًالحكم

.الشرعيًبالجمعًبينهما
ًمعرفةًشروطًالتأويل،ًوالتمييزًبينًالتأويلًالمقبوؿًوالمردود.

شرحًمعنىًالسنةًالتقريرية،ًوبيافًشرطًاالحتجاجًبها.
ًشرحًمعنىًالنسخًفيًاصطبلحًاألصوليين.
ًعدًِّأقساـًالنسخ،ًوذكرًشروطو.
ًالتمييزًبينًالنصوصًالمنسوخةًوالناسخة.

r ًًواستنباطًاألحكاـًمنهاًًًًالتمييزًبينًأفعاؿًالنبي،.
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

المجملًوالمبين:ًأوالًً
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ماًافتقرًإلىًالبياف:ًوالمجملً
ًأيًمنًالكبلـًماًيكوفًمجمبلًًً:ش.
ًىوًالذيًالًيكفيً:ًمعنىًالمجملًفيًكبلـًالسلف

وحدهًفيًالعملًبو،ًبلًيحتاجًإلىًنصًآخرًيبينوًويفسرً
.المرادًمنو
ًحصاده}ً:قولوًتعالىًومثال .{وآتواًحقوًيـو

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

إخراجًالشيءًمنًحيزًاإلشكاؿً:ًوالبيافً
إلىًحيزًالتجليً

ًماًيحصلًبوًإخراجًالمجملًمنً:ًمعنىًالبيافًىوً:ش
ًكفايتوًللعملًبوًإلىًالوضوحًوالظهور،ً اإلجماؿًوعدـ

.بحيثًيصلحًللعملًبو

البيافً=الدليلًالمبينًً+إخراجًالمجتهدً

ًًنصً)اإلخراجًيكوفًمنًالمجتهد،ًومنًالدليلًاْلُمبػَيِّن
(.ًًًًمنًالقرآف،ًأوًمنًالسنة،ًأوًفعلًمنًالنبيً r

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

:فائدةًمعرفةًبابًالمجملًوالمبين
االعتمادًفيًفهمًكبلـًاهللًورسولوًعلىًً

.جمعًالنصوص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

والمبينًىوً
النص

ًىذهًزيادةًمنًإحدىًالنسخ،ًومعناىاًأفًالذيًً:ش
يحصلًبوًالبيافًىوًالنص،ًوالمجتهدًإنماًيتعرؼً

.علىًىذاًالنص،ًويحملًالمجملًعليو

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ماًالًيحتملًإالًمعنىً:ًوالنصًً
واحًدا

ًىذاًتعريفًالنصًفيًاصطبلحًاألصوليين،ًً:ش
.ًًوىوًالكبلـًالذيًالًيحتملًإالًمعنىًواحًدا

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ماًتأويلوًتنزيلو:ًوقيلًً
ًىذاًتعريفًآخرًللنص،ًومعناهًأفًالنصًماًً:ش

يعرؼًمعناهًبمجردًنزولو،ًأوًماًالًيتوقفًفيًفهمًتنزيلوً
.علىًالواقع،ًوالتعريفًاألوؿًىوًاألشهرًواألرجح

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ًًوىوًالكرسيً،ًوىوًمشتقًمنًمنصةًالعروس
ًأيًإفًالنصًمأخوذًمعناهًمنًمنصةًالعروس،ًً:ش

وىوًالكرسيًالذيًتجلسًعليو،ًفهيًظاىرةًمرتفعةً
يراىاًالموجودوف،ًفأخذًمعنىًالنصًالذيًالًيحتملً

.إالًمعنىًواحًداًمنًىذا

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

الظاىرًوالمؤوؿ:ًاثانيًً
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ماًاحتملًأمرينًأحدىماًأظهرًً:ًوالظاىر
ًًمنًاآلخر

ًىذاًىوًالنوعًالثانيًمنًأنواعًداللةًاللفظًعلىًً:ش
المعنى،ًوىوًماًدؿًعلىًأكثرًمنًمعنى،ًلكنًداللتوً

.علىًبعضًىذهًالمعانيًأرجحًوأظهرًمنًبعض
ًوجوبًالعملًبالمعنىًالظاىرًمنو،ًماًلمًيردًً:حكمو

.دليلًيصرفوًعنًالمعنىًالظاىرًإلىًغيره
ًحرمتًعليكمًأمهاتكمًوبناتكم{:ًمثالوًقولوًتعالى{.ً

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ًًويؤوؿًالظاىرًبالدليل

ًأيًيصرؼًاللفظًعنًمعناهًالراجحًإلىًمعناهًً:ش
المرجوحًبدليلًصحيحًيدؿًعليو،ًفبلًنحملًاللفظًعلىً

.المعنىًالمرجوحًونترؾًالمعنىًالراجحًإالًبدليل
ًًًتأويبلًًإذاًرجحناًالمعنىًالمرجوحًبدليلًفذلكًيسمى

فيًاصطبلحًاألصوليين،ًفإلمًيكنًعليوًدليلًصحيحًكافً
.الًتأويبلًًًتحريًفا

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

لتأويلً
معنىًظاىر

معنى
مرجوحً

شروطًصحةًالتأويل

ًًأفًيكوفًالمعنىًالمصروؼًإليوًاللفظًمماًيحتملًاللفظًالداللة
.عليو
ًًًوجودًدليلًيدؿًعلىًأفًالمرادًىوًالمعنىًالمرجوح.
ًأفًيسلمًالدليلًالصارؼًللفظًعنًظاىرهًعنًمعارضًراجح.
ًً268(.ًًدلتًعليوًنصوصًالكتابًأوًالسنة)أفًيكوفًىذاًالدليلًظاىًرا



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ً:مثاؿًماًاجتمعتًفيوًشروطًصحةًالتأويل
ياًأيهاًالذينًأمنواًإذاًقمتمًإلىًالصبلةً}:ًقولوًتعالى

،ًفعلَّقًوجوبًالوضوءًعلىًالقياـً{فاغسلواًوجوىكم
إلىًالصبلة،ًلكنًوردًمنًاألحاديثًماًيدؿًعلىًأفً

.ًًالعلةًفيًوجوبًالوضوءًالحدث
:مثاؿًماًلمًتجتمعًفيوًالشروطً

ًً:تأويلًنفاةًالصفات،ًالذينًيتأولوفًقولوًتعالىً
269.ً،ًباستولى{استوى}



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

الظاىرًبالدليل:ًويسمىً
ًأيًإفًىذاًاللفظًالذيًصرفناهًعنًمعناهًً:ش

الظاىرًإلىًمعنىًآخرًبدليلًيدؿًعليو،ًيسمىً
بالدليل؛ًإيًإفًظهورهًًً:ظاىًرا،ًلكنًنقيدًذلكًبقولنا

ًً.كافًبدليلًدؿًعليو

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

األفعاؿ:ًاثالثًً
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

األفعاؿً

r ًًًًًًًاألحكاـًالشرعيةًتستنبطًمنًأفعاؿًالنبيً:ش،
.كماًتستنبطًمنًاألقواؿ

تتنوعًإلىًأنواعًمختلفة،ًولهذاًقسمهاًًًًًًوأفعاؿًالنبي
:إلىًماًيلي

ص

r
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

إماًأفًيكوفً:ًًفعلًصاحبًالشريعةًالًيخلو
،ًأوًغيرًذلكًعلىًوجوًالقربةًوالطاعة

ًًوفعلوًالًيخلوًًًًًصاحبًالشريعةًىوًمحمدًً:ش،
:ًمنًقسمين

ًًكالصبلة،ًأفًيكوفًفَعَلُوًمتقربًاًبوًإلىًاهلل:ًاألوؿ ؛
.واالعتكاؼ،ًالخ

ً؛ًمنًغيرًأفًيقصدًأفًيكوفًفَعَلُوًعادةًوجبلة:ًالثاني
ًكاألكلًوالشرب .بوًالعبادة؛

r

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

دؿًًفإف:ًكافًًعلىًوجوًالقربةًوالطاعةًفإفًً
دليلًعلىًاالختصاصًبوًيحملًعلىً

االختصاصً
ًمختًصاًًالفعلًالقسمًاألوؿًوىوًأفًيكوفىذاًىوًً:ش

.ًًخصوصيتودليلًيدؿًعلىًًرودبو؛ًلًو
،ً:ًمثالو .فيًحقوالليلًًوجوبًقياـًوالوصاؿًفيًالصـو

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ًً؛ًألفًاهللًتعالىًيقوؿًصًبوتيخوإفًلمًيدؿًالً
{لقدًكافًلكمًفيًرسوؿًاهللًأسوةًحسنة}:ًً

ًىذاًىوًالقسمًالثاني،ًوىوًأفًيكوفًالفعُلًغيَرًً:ش
:ًًمختصًبو،ًوذلكًيعلمًبطريقين

.ًًأفًيدؿًدليلًعلىًأفًىذاًالفعلًلوًوألمتوً:األوؿ
أالًيردًدليلًيدؿًعلىًالخصوصية،ًفيكوفًمشروًعاًً:الثاني

.ألمتوًمعو
.التشريعًوعدـًالخصوصيةًًًًًًاألصلًفيًأفعاؿًالنبيً:قاعدة r

ص

275



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ومنًً.ًفيحملًعلىًالوجوبًعندًبعضًأصحابنا
ومنهمًمنً.ًيحملًعلىًالندب:ًأصحابناًمنًقاؿً

يتوقفًفيو:ًقاؿً
ًمتقربًاًبوًإلىًًًًًأيًىذاًالفعلًالذيًفعلوًالنبيًً:ش

،ًقدًوقعًبينًبوًاهلل،ًولمًيردًدليلًعلىًاختصاصو
:العلماءًخبلؼًفيًحكمو،ًعلىًثبلثةًأقواؿ

r

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

.الوجوبً:القوؿًاألوؿ
(.الراجح/قوؿًالجمهور)االستحبابًً:القوؿًالثاني
.التوقفً:القوؿًالثالث

ىذاًالخبلؼًفيًاألفعاؿًالتيًلمًيدؿً
دليلًعلىًالوجوبًأوًالندبًفيها،ًفإفًدؿً

.ًدليلًعلىًشيءًمنًذلكًوجبًاتباعو
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

فإفًكافًعلىًوجوًغيرًالقربةًوالطاعةًفيحملً
علىًاإلباحةًفيًحقوًوحقنا

ًىذاًىوًالقسمًالثانيًمنًاألفعاؿ،ًوىوًماًً:ش
فعلوًالًعلىًوجوًالقربة،ًبلًفعلوًعادة،ًفحكموًأنوً

.مباحًفيًحقوًوحقنا

ص

278



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

279



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

وإقرارًصاحبًالشريعةًعلىًالقوؿًىوًقوؿً
،ًوإقرارهًعلىًالفعلًكفعلوًصاحبًالشريعة

ًتقريرية،ًأوًفعلية،ًأوًقوليةإماًًًًًًسنةًالنبيًً:ش.
ًًعلىًًمنًاألقواؿًواألفعاؿ،ًًًًماًيحدثًفيًزمنًالنبي

:نوعين
أفًتقعًفيًمجلسو،ًولمًينكرًعلىًمنًفعلها،ًً:األوؿ

.فيكوفًحكموًحكمًماًفعلوًأوًقالو

r

r

ص

280



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

وماًفعلًفيًوقتوًفيًغيرًمجلسوًوعلمًبوًًولمً
ينكرهًفحكموًحكمًماًفعلًفيًمجلسو

ًمنًالسنةًالتقريرية،ًوىوًماًفعلًًالنوعًالثانيىذاًً:ش
فيًغيرًمجلسو،ًفحكموًحكمًماًًًًًًفيًزمنًالنبيً

ًًًً،ًوىوًعلمًالنبيًبشرطفعلًفيًمجلسو،ًلكنً
.يعلمًلمًيكنًحجةًفإلمبالفعل،ً

r

r

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

النسخ:ًارابعًً
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

نسختًً:ً،ًيقاؿًوأماًالنسخًفمعناهًاإلزالة
،ًًمعناهًالنقل:ً،ًوقيلًًأزالتوًأيًالشمسًالظلً؛

؛ًأيًًًنسختًماًفيًىذاًالكتاب:ًمنًقولهمً
نقلتو

ًبابًالنسخًمنًاألبوابًالمهمةًفيًاألصوؿ،ًوفائدةًً:ش
ًكيفيةًالتعاملًمعًالنصوص،ًوكيفً معرفتوًعظيمة؛ًألنكًتعرؼًبو

.تجمعًبينها،ًوتتعرؼًعلىًالمنسوخًمنهاًمنًالناسخ
ًعرؼًالمؤلفًالنسخًفيًاللغةًبتعريفين:

النقل:ًًالثانياإلزالةًًًًًًًًًًًًًً:ًًاألوؿ

ص

284



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ىوًالخطابًالداؿًعلىًرفعًالحكمً:ًوحدهً
الثابتًبالخطابًالمتقدـًعلىًوجوًلوالهًلكافً

ثابًتاًمعًتراخيوًعنوً
ًًًىذاًتعريفًالنسخًفيًاالصطبلحً:ش.
ًًيفيدًأفًالنسخًإنماًيكوفًبنصًالخطابًالداؿ:ًقولو،

.منًالكتابًوالسنة،ًفاإلجماعًالًينسخ،ًوكذاًالقياس

ص

285



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ًأيًً؛علىًرفعًالحكمًالثابتًبالخطابًالمتقدـ:ًقولو
:إفًالحكمًالمنسوخ

ًًًالًبدًأفًيكوفًثابًتاًبنصًمنًالكتابًوالسنة.
ً(عرؼًتاريخًنزولو)ًأفًيكوفًىذاًالخطابًمتقدًماً.
ًًمعناهًأفًالخطابًعلىًوجوًلوالهًلكافًثابًتا:ًقولو،

ًكافًالمقصودًبوًالثبوتًوالدواـ،ًلوالًىذاًالنصً المتقدـ
المتأخرًالذيًدؿًعلىًعدـًثبوتو،ًوىذاًالقيدًيخرجًماً

ًكافًالحكمًمقيًداًبوقت،ًثمًانتهىًبخروجو .إذا
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

أيًمنًشرطًالنسخًوجودًً؛معًتراخيوًعنو:ًقولوً
ً فترةًبينًالنصًالمنسوخ،ًوالنصًالناسخ،ًوالًيلـز

يخرجًالقيدًمنًذلكًالعملًبالمنسوخ،ًوىذاً
االستثناء،ًوالصفةًالتيًتردًمعًالنص،ًفبلًتكوفً

.نسًخا؛ًألنهاًلمًتتراخًعنو
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ىل معنى النسخ في اصطالح الصحابة  
والتابعين ىو بمعنى النسخ في اصطالح  

األصوليين؟ 
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

،ًًويجوزًنسخًالرسمًوبقاءًالحكم
،ًونسػخًًونسخًالحكمًوبقاءًالرسم

ًًاألمػرينًمػًعا

ًالنسخًللفظًوحدهًدوفًالحكم.
ًالنسخًللحكمًوحدهًدوفًاللفظ.
ًالنسخًللفظًوالحكمًمعا.

ًًأنواعًالنسخًمنًحيثًالمنسوخ:

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

وإلىً  وينقسمًالنسخًإلىًبدؿً،ًوإلىًغيرًبدؿً،
،ًوإلىًماًىوًأخفًماًىوًأغلظ

ً.أفًيكوفًإلىًغيرًبدؿ:ًاألوؿ
:ًًأفًيكوفًالنسخًإلىًبدؿ،ًوينقسمًإلى:ًالثاني
ًبدؿًأغلظًمنًالمبدؿًمنو.
ًبدؿًأخف.ًً
ًبدؿًمساوي.

ًوعدـًًأقساـًالنسخًمنًحيثًوجودًبدؿًللمنسوخ
:وجوده

ص

290



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ويجوزًنسخًالكتابًبالكتاب
ًىذاًىوًالنوعًاألوؿ،ًوىوًأفًتنسخًاآليةًآيةًً:ش

.ًمثلها

ونسخًالسنةًبالكتابًً
ًآيةًبىذاًىوًالنوعًالثاني،ًوىوًأفًتنسخًالسنةًً:ش

.منًالكتاب

ص

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

والًيجوزًنسخًالكتابًبالسنة

ًىذهًزيادةًمنًإحدىًالنسخ،ًوىوًالنوعًالثالثً:ش.

ًىذاًىوًالنوعًالرابع،ًوىوًنسخًالسنةًبسنةًمثلهاً:ش.

ص

ونسخًالسنةًبالسنةًً ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ويجوزًنسخًالمتواترًبالمتواترً،ًونسخً
،ًوالًيجوزًنسخًًاآلحادًباآلحادًوبالمتواتر

المتواترًباآلحاد
ًأيًإفًالمتواترًينسخًالمتواتر،ًوينسخًاآلحاد،ًأماًً:ش

اآلحادًفإنوًينسخًاآلحاد،ًلكنوًالًيقوىًعلىًنسخً
المنسوخًًًالناسخ.المتواتر

الناسخًًالمنسوخً

ص
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

:والصحيحًأفًاآلحادًينسخًالمتواترً

ًًألفًاآلحادًمنوًماًيفيدًالعلم،ًومنوًماًيفيدًالظن
.الراجح،ًوكبلىماًمعتبرًفيًالشريعة

ًالنسخًإنماًيقعًعلىًالحكم،ًوالًيشترطًفيوًالتواتر.

294



ىل ينسخ الفعل القول، أم ال؟
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع الوسخ ،ال
أ
 الوسخ ،ال
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

خبلصةًالدرس

297



 دالضة الررس السابع

ًاالعتمادًفيًفهمًًً:فائدةًمعرفةًبابًالمجملًوالمبين
.علىًجمعًالنصوصًًًًًكبلـًاهللًورسولو

ًاألصلًفيًأفعاؿًالنبيًًًًًالتشريعًوعدـًً:قاعدة
.الخصوصية

ًفهوًًً،وعلمًبوً،ماًفعلًفيًمجلسًالنبيًًًًًأوًفيًزمنو
.كفعلو

r

r

r
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 دالضة الررس السابع

ًً:شروطًصحةًالتأويل
ًًأفًيكوفًالمعنىًالمصروؼًإليوًاللفظًمماًيحتمل

.اللفظًالداللةًعليو
ًًوجودًدليلًيدؿًعلىًأفًالمعنىًالظاىرًغيرًمراد،ًوأف

.ًًالمرادًىوًالمعنىًالمرجوح
ًًأفًيسلمًالدليلًالصارؼًللفظًعنًظاىرهًعنًمعارض

.ًراجح
ًًأفًيكوفًىذاًالدليلًظاىًرا،ًبحيثًدلتًعليوًنصوص

299.الكتابًأوًالسنة



 دالضة الررس السابع

ًأقساـًالنسخ:
ًنسخًً،نسخًالحكمً،نسخًاللفظً:منًحيثًالمنسوخ

.الحكمًواللفظًمعا
ًنسخًالكتابًً،نسخًالكتابًبالكتابً:منًحيثًالناسخ

.نسخًالسنةًبالسنةً،بالسنة
ًلىًإً،لىًبدؿإالنسخًً:منًحيثًوجودًبدؿًللمنسوخ

.غيرًالبدؿ
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فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

تطبيقًعملي

301



فػال ،الظاًر والمؤول ،المحمل والمبّن: الررس السابع
أ
 الوسخ ،ال

ً:ًَعْنًَعاِئَشَةًَقاَلتًْ َلٍةًَحتَّىًَذَىَبًًًًًَأْعَتَمًالنَِّبيُّ َذاتًلَيػْ
ـًََأْىُلًاْلَمْسِجِد،ًثُمًََّخَرَجًَفَصلَّى،ًفَػَقاؿًَ :ًًَعامَُّةًاللَّْيِل،ًَحتَّىًنَا

.َرَواُهًُمْسِلمًٌ((.ًَأْفًَأُشقًََّعَلىًُأمَِّتيًإنَُّوًَلَوقْػتُػَها،ًَلْوال))

ظاىرًىذاًالحديثًأفًوقتًالعشاءًيمتدًإلىًماًبعدً
فهلًىذاًحتىًذىبًعامةًالليل،ً:ًمنتصفًالليل؛ًلقولها

اللفظًباؽًعلىًظاىره،ًأوًأنوًمؤوؿ؟ًوبأيًشيءًيمكنً
تأويلو؟ًوماًالدليلًعلىًصحةًىذاًالتأويل؟

r

302



الدرسًالثامن
اإلجماعًالتعارض،

األخبارًقوؿًالصحابي،

303



 غواضر الررس الثامن

ًًًالتعارضًبينًدالالتًاأللفاظًالعامةًوالخاصة.
   اإلجماع؛ًتعريفو،ًوحجيتو.
    انقراضًالعصرًىلًىوًشرطًلصحةًاإلجماع؟
  ماًيحصلًبوًاإلجماع.

    حجيةًقوؿًالصحابي.
    الخبر؛ًتعريفوًوأقسامو.
    ألفاظًالرواية.
    خبلصةًالدرس.
     تطبيقًعملي.
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ًراف الررس الثامن
أ
 ا

على :يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًً
ًالجمعًبينًالنصوصًالتيًيوىمًظاىرىاًالتعارض.
ًإزالةًالتعارضًبينًالنصوصًعنًطريقًالترجيح،ًأوًالنسخ.
ًًشرحًمعنىًاإلجماع.
ًذكرًاألدلةًعلىًحجيةًاإلجماع.
ًاالستدالؿًباإلجماع.
ًالتمييزًبينًأنواعًاإلجماع.
ًاالحتجاجًبقوؿًالصحابي.
ًالتمييزًبينًاألخبارًالمتواترة،ًواآلحاد.
ًعدًشروطًالمتواتر.
ًدوفًالمرسلًفيًالمسائلًًالصحيحًاالستدالؿًبحديثًاآلحادًالمسند

.العلميةًوالعملية
ً305.عدًصيغًأداءًالحديث



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

التعارض:ًأوالًً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

فصلًفيًالتعارض
ًًكيفيةًالتعاملًمعًً:ش ًألفاظىذاًالفصلًمعقودًلبياف

.ًالنصوصًالتيًيظنًتعارضها

ًتقابلًالدليلينًبحيثً:ًتعريفًالتعارضًفيًاالصطبلح
.يخالفًأحدىماًاآلخر

ص

307



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًأوًًفبلًيخلوًإماًأفًيكوناًعامينًنُْطَقافإذاًتعارضً
أوًكلًواحدًً،ًأوًأحدىماًعاًماًواآلخرًخاًصاً،ًخاصين

منهماًعاًماًمنًوجوًوخاًصاًمنًوجو

ًًكبلىماًعامة،ًأوًخاصة.
ًًأحُدىماًعاًماًواآلخُرًخاًصا.
ًًًأفًيكوفًكلًُّواحدًمنهماًعاًماًمنًوجو،ًخاًصاًمنًوجوًآخر
ًوالخصوصًالوجهي) (.العمـو

:إماًأفًتكوفًداللةًالنصين
بينًالدالالتصورًالتعارضً

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

فإفًأمكنًالجمعًبينهماًجمعًًًً:ًفإفًكاناًعامين
ًطرؽًالتوفيقًبينًنصينًداللتهماًعامة:

.الجمعًبينًالنصينً:األوؿ
.النسخًإفًعلمًالتاريخً:الثاني
.الترجيحً:الثالث

ًحملًكلًمنًالنصينًً:منًقواعدًالجمعًبينًالنصوص
.علىًمعنى،ًأوًحالة،ًأوًزماف،ًأوًشخصًيغايرًاآلخر

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

:انقساـًالناسًمنًحيثًالجمع
ًطبقةًمتساىلة.
ًطبقةًمتشددةًالًتصيرًإليوًإالًفيًأضيقًالحدود.
ًًووضعواًضوابطًيراعيهاًالمجتهد إليوجمهورًالعلماءًصاروا.

ً(الجمع)الطريقًاألوؿ.
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

(:الجمع)مثاؿًعلىًالطريقًاألوؿً
ًًًًًًًً.{فيومئذًالًيسأؿًعنًذنبوًإنسًوالًجاف}ً:تعالىًولوق
.{وقفوىمًإنهمًمسؤلوف}ً:تعالىًولووق
ًًيحملًالنصًاألوؿًعلىًسؤاؿًاالستعبلـ.
ًويحملًالثانيًعلىًسؤاؿًالتقريعًوالتوبيخ.
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

وإفًلمًيمكنًالجمعًبينهماًيتوقفًفيهماًإفً
ينسخًف،ًفإفًعلمًالتاريخًًلمًًيعلمًالتاريخ
المتقدـًبالمتأخر

ًً(النسخ)الطريقًالثاني.
وذلكًإذاًعلمًالتاريخ،ًفيجعلًًبعدًتعذرًالجمع،

.المتقدـًىوًالمنسوخ،ًويجعلًالمتأخرًىوًالناسخ

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

(:النسخ)مثاؿًعلىًالطريقًالثانيً
ًالسبتًإالًفيماًافترضًعليكم”:ًقولوًًًً ًً.“الًتصومواًيـو r

(ًنصًصريح)النسخًقطعيً
النسخًظني

الًيجوزًالجمعًأبدا
تعذرًالجمعًبعدإليوًإالًًيصارالً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ً(الترجيح)الطريقًالثالث.ً
أفًنبحثًعماًيرجحًأحدًالنصينًعلىًاآلخر،ًسواءًًأي

.منًحيثًالسند،ًأوًمنًحيثًالمعنى
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

(:الترجيح)مثاؿًعلىًالطريقًالثالثً
والذينًىمًلفروجهمًحافظوفًإالًعلىًأزواجهمً}:ًقولوًتعالى

،ًفأفادتًىذهًاآليةًحلًكلًماًملكتً{أوًماًملكتًأيمانهم
.اليمين،ًوإفًكانتاًأختين

؛ًأيً{وأفًتجمعواًبينًاألختينًإالًماًقدًسلف}:ًوقاؿًتعالى
الًيحلًلكمًأفًتجمعواًبينًاألختينًمًعاًفيًوقتًواحدًفيً

ًكافًبعقد .النكاح،ًوىذاًيعمًملكًاليمين،ًوما
ً،رجحًبعضًالعلماءًالتحريم؛ًألفًاألصلًفيًاألبضاعًالحرمة

315.وعندًالتعارضًيصارًإلىًاألصل



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

كاناًخاصينًًذاوكذاًإ
ًىذاًىوًالقسمًالثاني،ًوىوًتعارضًنصًً:ش

خاص،ًمعًنصًخاصًآخر،ًوحكموًحكمًتعارضً
النصينًالعامينًمنًحيثًاتباعًالطرؽًالثبلثًلدفعً

.التعارضًالمتوىمًبينهما

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

:ومنًأمثلتو
َصلُّوَىاًِفيَماًبَػْيَنًَأْفًيَِغيَبً:ً))فيًالعشاءًًًًقولوًصلىً

.رواهًالنسائيًعنًعائشة((ًالشََّفُقًإَلىًثلِثًاللَّْيلًِ

.فإنوًيفيدًأفًآخرًوقتًالعشاءًإلىًثلثًالليل
فَِإَذاًَصلَّْيُتْمًاْلِعَشاَءًفَِإنَُّوًَوْقٌتًِإَلىًِنْصِفً:ً))ًًًًمعًقولو
.رواهًمسلمًعنًعبدًاهللًبنًعمرو((ًاللَّْيلًِ

.فإنوًيفيدًأفًآخرًوقتًالعشاءًإلىًنصفًالليل
فرجحًبعضًأىلًالعلمًالحديثًالثاني؛ًألنوًأصحًمنً

الحديثًاألوؿ،ًوالشتمالوًعلىًزيادةًفيًالوقت،ًوالزيادةً
ًقبولها .يلـز

r

r
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًًوإفًكافًأحدىماًعاًماًواآلخرًخاًصا
فيخصصًالعاـًبالخاص

ًىذاًالقسمًالثالث،ًوىوًأفًيكوفًأحدًالنصينًً:ش
عاًماًواآلخرًخاًصا،ًفيحملًالعاـًعلىًالخاص،ً

.فتخرجًصورةًالخاصًمنًحكمًالعاـ

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

:قولوًتعالىكماًفيًً
{ًًالسارؽًوالسارقةًفاقطعواًأيديهما}

ًكافًالماؿًف ظاىرًاآليةًيفيدًقطعًيدًالسارؽًمهما
ًكثيًرا أو .ًالمسروؽًقليبلًً

:أنوًقاؿًًًًلكنًصحًعنًالنبي
  ((.الًتقطعًيدًالسارؽًإالًفيًربعًدينارًاًفصاعًدا))

r
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

وإفًكافًأحدىماًعاًماًمنًوجوًوخاًصاًمنً
ًكلًواحدًمنهماًًوجو ،ًفيخصصًعمـو

بخصوصًاآلخرً
ًىذاًالقسمًالرابع،ًوىوًأفًيكوفًأحدًالنصينًً:ش

عاًماًمنًوجو،ًواآلخرًخاًصاًمنًوجو،ًفالصورةً
.الخاصةًمنًأحدىماًتخصصًالصورةًالعامةًمنًاآلخر

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

:قولوًتعالىًكماًفي
والذينًيتوفوفًمنكمًويذروفًأزواًجاًيتربصنًبأنفسهنً}ً

،ًفهذهًاآليةًعامةًمنًجهةًتناولهاًلكلً{أربعةًأشهرًوعشًرا
.ًًامرأةًتوفيًعنهاًزوجها،ًلكنًسببهاًخاصًوىوًالوفاة

،ً{وأوالتًاألحماؿًأجلهنًأفًيضعنًحملهن}:وقاؿًتعالى
فهذهًاآليةًعامةًتتناوؿًكلًمنًعليهاًعدةًمنًمتوفىًعنهاً
ًاآليةً ومطلَّقة،ًلكنهاًخاصةًفيًالحامل،ًفنخصصًعمـو

عدةًالحاملًأفًتضعًً:األولىًبالخاصًمنًىذهًاآلية،ًفنقوؿ
ًكانتًأـًمتوفىًعنها 321.حملها،ًمطلَّقة



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

جماعإلا:ًثانًيا
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

فهوًاتفاؽًعلماءًالعصرًعلىً:ًوأماًاإلجماعً
ونعنيًًونعنيًبالعلماءًالفقهاءً،.ًًحكمًالحادثة

بالحادثةًالحادثةًالشرعيةًًً
ًاإلجماعًاصطبلًحاىذاًتعريفًً:ش .ً
ًيفيدًأفًاإلجماعًالًبدًفيوًً،اتفاؽًعلماءًالعصرً:قولو

منًاتفاؽًالجميع،ًفإفًخالفًواحدًفأكثرًلمًينعقدً
.اإلجماع

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًًوىمًالفقهاء،ًأيًعلماءًالشريعةً،علماءً:قولو.

ًالعادية،ًًوُيخرجًاألحكاـًالعقليةًً،الحادثةًالشرعيةً:قولو
.ًفليسًاالتفاؽًعليهاًإجماًعاًشرعًيا
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًًًً:ًًً؛ًلقولوًًوإجماعًىذهًاألمةًحجةًدوفًغيرىا
،ًوالشرعًوردًً((الًتجتمعًأمتيًعلىًضبللة))

بعصمةًىذهًاألمة
ًاإلجماعًدليلًمنًاألدلةًالشرعية،ًالتيًيجبًً:ش

(.خصوصيةًاألمةًبو)المصيرًإليهاًوالعملًبهاً

 r ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

األدلةًمنًالكتابًوالسنةًعلىًأفًاإلجماعًحجةًشرعيةً:ش:
ًفإفًتنازعتمًفيًشيءًفردوهًإلىًاهللً}:قاؿًتعالى
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.{الرسوؿًو

.{وماًاختلفتمًفيوًمنًشيءًفحكموًإلىًاهلل}:وقاؿًتعالى
ًومنًيشاققًالرسوؿًمنًبعدًماًتبينًلوًالهدىً}:قاؿًتعالى

.ًً{ويتبعًغيرًسبيلًالمؤمنينًنولوًماًتولىًونصلوًجهنم
ً((الًتجتمعًأمتيًعلىًضبللة:))قاؿًعليوًالصبلةًوالسبلـ.
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ما ف ائدة اإلجماع، ولم ال  
عنو بالكتاب والسنة؟نستغني   
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًًواإلجماعًحجةًعلىًالعصرًالثاني
ًكافًً وفيًأيًعصر

ًجماعًإذاًثبتًكافًحجةًعلىًإلأيًإفًاً:ش
جماعًمنًالعصرًالثاني،ًومنًإلمنًجاءًبعدًأىلًا

بعدىم،ًفحجيتوًليستًمرتبطةًبزمنًدوفًزمن،ً
ًكافًحجةًودليبلًً .بلًفيًأيًزمنًثبتًوقوعو

ص
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انقراض العصر ىل ىو شرط  
لصحة اإلجماع؟

330



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًيشترطًلصحةًاإلجماعًوانعقاده،ًأفًً:القوؿًالثاني
ينقرضًأىلًالعصرًالذينًوقعًاإلجماعًفيًزمانهم،ًوإفً

.خالفًأحدًقبلًموتهمًلمًيكنًإجماعهمًحجة

ًمتىًوقعًاإلجماعًكافًحجةًعلىًأىلًً:القوؿًاألوؿ
االجتهادًالذينًأجمعوا،ًوالًيشترطًانقراضهم،ًأيً

.موتهم

والًيشترطًانقراضًالعصرًعلىًالصحيح ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًيعتبرًقوؿًمنًًانقراضًالعصرًشرط:ًفإفًقلناً
،ًً،ًوتفقوًوصارًمنًأىلًاالجتهادًولدًفيًحياتهم

ولهمًأفًيرجعواًعنًذلكًالحكمً

ًالًيعتبرًقولو؛ًً:وىوًأفًانقراضًالعصرًليسًبشرطً:١القوؿ
.ألفًاإلجماعًقدًانعقد

ًيعتبرًقولو؛ًألفًاإلجماعًلمًينعقدًبعد؛ًألفًأىلوًلمًً:٢القوؿ
.ينقرضوا

ًيترتبًعلىًالخبلؼًفيًاشتراطًانقراضًالعصرًمسألتاف:ًش: ً
ىلًيعتبرًقوؿًمنًولدًفيًحياةًىؤالءًً:المسألةًاألولى

المجمعين،ًوتفقوًوصارًمنًأىلًاالجتهاد؟

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ورجوعوًعنًًمخالفةًأحدًىؤالءًالمجمعين،ً:المسألةًالثانية
.ًًقولو
ًًالًيجوزًألحدىمًأفًيخالفًبعدًانعقادًً:١القوؿعلى

.اإلجماع
ًًيجوزًألحدىمًأفًيخالفًويرجعًعنًً:٢القوؿوعلى

.رأيو؛ًألفًاإلجماعًلمًينعقد
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًوبقوؿًالبعضًً،ًوبفعلهمًواإلجماعًيصحًبقولهم
،ًوانتشارًذلكًوسكوتًالباقينًعنوًوبفعلًالبعض

ًيحصلًاإلجماعًبأربعةًأمورً:ش:

الًيصحًاالعتمادًعلىًاإلجماعًحتىًتبحثًفيًً
األدلة،ًوفيًأقواؿًالعلماء،ًحتىًتطمئنًلسبلمتوًعماً

.ينقضو

.الفعلً-٢              .القوؿً-١
.أفًيكوفًمركًباًمنًالقوؿًوالفعلً-٣
.أفًيكوفًمركًباًمنًقوؿًالبعضًأوًفعلهم،ًوسكوتًالباقينً-٤

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

قوؿًالصحابي:ًاثالثًً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

وقوؿًالواحدًمنًالصحابةًليسًبحجةًعلىًغيرهً
،ًوفيًالقديمًحجةًعلىًالقوؿًالجديد

ًًمؤمًناًبوًًًًًمنًرأىًالنبيً:ًتعريفًالصحابيً:ش
.منًاألدلةًالمختلفًفيهاوىوًً.وماتًعلىًذلك

r

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

:ًًأوصاؼًمحلًالخبلؼًفيًقوؿًالصحابي
ًأالًيكوفًلوًمخالف،ًفإفًكافًلوًمخالفًلمًيكنًقولوًً:األوؿ

المجتهدًإلىًالترجيحًبينًاألقواؿ،ًوالًيكوفًًيعمدحجة،ًبلً
.قوؿًبعضهمًحجةًدوفًبعض

ًأالًينتشرًبينًالصحابة،ًفإفًانتشر،ًولمًيخالفًأحدًًًٌ:الثاني
.كافًإجماًعاًسكوتًيا

ًأفًيكوفًفيماًللرأيًفيوًمجاؿ،ًفإفًكافًفيماًليسًً:الثالث
للرأيًفيوًمجاؿ،ًوجبًقبولو؛ًألفًمثلًذلكًيكوفًلوًحكمً

337.الرفع



دبارإلاالتػارض، : الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًًًبالفتيا،ًوىوًأفًيكوفًممنًعرؼًقيدًرابعالصحيحًأفًيزاد
.ًيكنًكذلك،ًفليسًقولوًحجةًفإلموالفقو،ً

ًًًوأفًىذاًىوًقوؿًليسًحجةرجحًالمؤلفًىناًأفًقولو،
.الشافعيًعلىًمذىبوًالجديدًالذيًكافًبمصر

ًًاستدؿًىؤالءًبأفًالصحابةًيجوزًعليهمًالخطأ،ًوقدًوقع
ًكافًقولهمًحجةًلماًأقرواًالتابعينًفيً بينهمًخبلؼ،ًفلو

.عصرىمًعلىًمخالفتهم
338



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًكثيرة،ًً:القوؿًالثاني أنوًحجةًودليل،ًواستدؿًىؤالءًبأدلة
:منها
منًالثناءًعليهم،ًًًًماًجاءًفيًكتابًاهللًوسنةًرسولوًً-١

ومدحًمنًاتبعهم،ًوسارًعلىًنهجهم،ًوأنهمًخيرًأمةًأخرجتً
.للناس،ًفهذاًدليلًعلىًصحةًأقوالهم،ًوبعدىاًعنًالخطأ

r

أنهمًشاىدواًالتنزيل،ًوعرفواًأسبابًاألحكاـ،ًوكانواً -٢
،ًوليسًلمنًبعدىمًىذهًًًًًأفصحًالناس،ًوأعلمهمًبرسوؿًاهلل

.المزية،ًفيكوفًقولهمًأصوبًمنًقوؿًغيرىم
r
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

“ًواهللًأعلم”الذيًيظهرًليً
أفًقوؿًالصحابيًأولىًبالصوابًمنًقوؿًمنًبعده؛ً
لماًذُِكرًمنًاألدلة،ًلكنوًليسًحجةًمستقلة،ًبلً
يصلحًُمَرجًِّحا،ًفإذاًتعارضتًاألدلةًوتعادلتًفيً
مسألةًمنًالمسائل،ًفالقوؿًالذيًيقوؿًبوًالصحابيً

.أولىًوأرجحًمنًغيره
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

األخبار:ًارابعًً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

  وأماًاألخبار:ًًباب

ىذاًالبابًعقدهًالمؤلفًللكبلـًعلىًً:ش
األخبار،ًوماًيتصلًبهاًمنًالرواية،ًولعلوًإنماًأخرهً
إلىًىنا؛ًألفًالكتابًوالسنةًواإلجماعًوقوؿً

،ً(نقليةأدلةً)الصحابيًطريقًالنقلًفيهاًالخبرً
فكافًمنًالمناسبًأفًيختمًالحديثًعنهاًببابً

.األخبار

ص

343



دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًًماًيدخلوًالصدؽًوالكذب:ًفالخبرً

ًىذاًتعريفًالخبرًفيًاالصطبلح،ًوىوًمقابلًً:ش
.ًلئلنشاء

ًأيًماًىوًقابلًً؛ماًيدخلوًالصدؽًوالكذب:ًقولو
لهماًمًعا ًمنًذلكًكونوًقاببلًً .لواحدًمنهما،ًوالًيلـز

ًًللصدؽًوالكذبالخبرًقدًيكوف ،ًوقدًيكوفًمحتمبلًً
.غيرًمحتملًللصدؽ،ًوقدًيكوفًغيرًمحتملًللكذب

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ً:ًوالخبرًينقسمًإلىًقسمين
ًًآحادًومتواتر

جرىًاألصوليوفًمنًالمتكلمينًعلىًً:ش
.ًتقسيمًالسنةًإلىًىذينًالقسمين

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًًماًيوجبًالعلم:ًفالمتواترً
ًىذاًوصفًللمتواتر،ًيفهمًمنوًأفًاستفادةًالعلمًمنًً:ش

.األخبارًمحصورةًفيو
ًالذيًالًيحتملًالنقيض،ًًالعلمًاليقيني:ًيقصدًبالعلم

وىوًماًيقطعًصاحبوًبصدقو،ًعلىًخبلؼًبينهمًىلًىوً
.نظريًأوًضروري

ص

الصوابًأفًاستفادةًالعلمًليستًمحصورةًفيًً
ًكثيرة ًًً.المتواتر،ًبلًطرؽًتحصيلًالعلمًفيًاألخبار
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

أفًيرويًجماعةًالًيقعًالتواطؤًعلىً:ًًوىو
الكذبًمنًمثلهمًإلىًأفًينتهيًإلىًالمخبرًعنو

ًىذاًتعريفًالمتواترًاصطبلًحاً:ش.
ًًأيًأفًالرواةًجماعةً الًيقعًالتواطؤًعلىًالكذب:ًوقولو،

يستحيلًفيًالعادةًاجتماعهمًعلىًالكذب،ًوليسًلهمًعددً
.محصور،ًبلًكلًماًأفادًالعلمًكافًمتواتًرا

ًأيًأفًالكثرةً؛ًلىًالمخبرًعنوإلىًأفًينتهيًإمنًمثلهمً:ًقولو
.ًًلىًآخرهإفيًالخبرًالبدًأفًتتسلسلًفيًطبقاتًالسندًمنًأولوً

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًً،ًأوًسماعًويكوفًفيًاألصلًعنًمشاىدة
الًعنًاجتهاد

ًأفًيكوفًخبرىمًعنًسماع،ًأوًً:منًشرطًالمتواترً:ش
.مشاىدةًمماًيعلمًبالحس

ًًإفًكافًالمتواترًعنًاجتهادًفيًأمرًمنًاألمورًالتي
.ًيكوفًالعقلًفيهاًىوًالمستنبطًلها،ًفليسًبمتواتر

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًثبلثةًشروطًلمتواترل:ً
أفًيكوفًالمخبروفًجماعةًيستحيلًتواطؤىمًعلىًً-١

.الكذب
.أفًتكوفًالكثرةًفيًجميعًطبقاتًالسندً–٢ً
.أفًيكوفًالخبرًعنًمشاىدةًأوًسماع،ًالًعنًاجتهادً–٣ً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

والًيوجبً،ًىوًالذيًيوجبًالعمل:ًواآلحادً
العلمً

ًعندًًالقسمًالثانيًمنًأقساـًالسنةىذاًىوًً:ش
ًكافًويريدوفًبوًً،األصوليين ماًلمًيبلغًرتبةًالمتواترًسواء

.عنًواحدًأوًأكثر
ًيوجبًالعمل،ًوالًيوجبًًىوًالذيً:تعريفًاآلحادً:ش

:العلم،ًفههناًمسألتاف

ص
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ىل يفيد خبر الواحد العلم؟ :األولى
ىل يوجب العمل؟ :الثانية
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

والصوابًأفًخبرًالواحدًيفيدًالعلمً
وبشروطًالًبدًمنًً،بقرائنًتقترفًبو

.توافرىا
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

وينقسمًإلىًمرسلًومسندً

أيًإفًخبرًاآلحادًينقسمًمنًحيثًاتصاؿًً:ش
.مسندًوًمرسلرجاؿًإسنادهًإلىًقسمين،ً

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ماًاتصلًإسناده:ًفالمسندً
أيًماًاتصلًرجاؿًاإلسنادًفيوًمنًراويوًإلىًً:ش

،ًأوًإلىًمنًرويًعنوًمنًالمرفوع،ًوىوًًًًالنبيً
.الموقوؼالصحابة،ًوىوً

ًالمسندًبشروطوًحجة.

r

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ماًلمًيتصلًإسناده:ًوالمرسلً
ىكذاًيعرؼًغالبًاألصوليينًالمرسلًوالًً:ش

يفرقوفًبينًأنواعًاالنقطاعًالموجودةًفيًالسند،ً
فالمرسلًعندىمًماًلمًيتصلًإسناده،ًسواءًسقطً

.منوًواحدًأوًاثناف

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

،ًًفليسًبحجةً:ًفإفًكافًمنًمراسيلًغيرًالصحابة
؛ًفإنهاًفتشتًفوجدتًًالمسيبإالًمراسيلًسعيدًبنً

عنًالنبيًًمسانيد

مراسيلًالصحابة،ًفإنهاًحجة؛ًألنهمًعدوؿ،ًوالًيرووفًً:األوؿ
.إالًعنًمثلهم

مراسيلًسعيدًبنًالمسيب،ًفهيًحجةًأيًضا،ًألنوًالًً:الثاني
.عدوؿيرويًإالًعنً

أيًإفًالمرسلًبجميعًأنواعوًليسًبحجة،ًواستثنىًمنًً:ش
:ذلكًنوعين

r

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

والعنعنةًتدخلًعلىًاألسانيد

أالًيكوفًالراويًممنًعرؼًباإلرساؿ.
أفًيمكنًاللقاءًبينوًوبينًمنًروىًعنو.

ًعنً:ًإذاًرواهًبقولوًيعنعنوالحديث،ًًعنعنالعنعنةًمصدرًً:ش
.فبلف
ًأنهاًالًتخرجوًمنًاإلسنادًً:معنىًدخوؿًالعنعنةًعلىًاإلسناد

:إلىًاإلرساؿ،ًولكنًبشروطًيذكرىاًأىلًالحديث؛ًمنها

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

حدثنيًأوً:ًًوإذاًقرأًالشيخًيجوزًللراويًأفًيقوؿ
،ًًأخبرني:ًأخبرنيًوإفًقرأًىوًعلىًالشيخًفيقوؿً

حدثني:ًوالًيقوؿً
أجازنيًأوً:ًوإفًأجازهًالشيخًمنًغيرًقراءةًفيقوؿً

ةإجاًزأخبرنيً

قراءةًالشيخًعلىًالتلميذ،ًوىيًأعبلىاً:األولى.
ًً.أخبرنيًأوًحدثني:ًللتلميذًإذاًأرادًأفًيرويًذلكًأفًيقوؿًو

:مراتبًصيغًأداءًالحديث

ص
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

نعم،ًأوًيسكتً:أفًيقرأًالتلميذًعلىًالشيخ،ًفيقوؿً:الثانية.
فقط،ًوالًيقوؿًًأخبرني:ًللتلميذًإذاًأرادًروايةًذلكًأفًيقوؿًو

.حدثني؛ًألفًالتحديثًمختصًبقراءةًالشيخًعليو

ً:تابعًمراتبًصيغًأداءًالحديثًً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

ًأفًيجيزهًمنًغيرًقراءةً:الثالثة.
ًًأخبرني،ًأوًأجازني:ًللتلميذًإذاًأرادًأفًيرويًأفًيقوؿًو

،ًوالًيقتصرًعلىًكلمةًأخبرنيًفقط؛ًألنهاًتوىمًإجازة
.القراءةًوىوًلمًيقرأ

ً:تابعًمراتبًصيغًأداءًالحديثً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

خبلصةًالدرس

365



 دالضة الررس الثامن

ًقطعًالنزاعقوةًالحكم،تكثيرًاألدلة،:فائدةًاإلجماع.

ًالقوؿ،ًالفعل،ًأفًيكوفًمركًباًمنًً:يحصلًاإلجماعًبأربعةًأمور
أفًيكوفًمركًباًمنًقوؿًالبعضًأوًفعلهمًوسكوتً القوؿًوالفعل،

.الباقين

ًماًأفًتكوفًداللةًالنصينإً،صورًالتعارضًبينًالدالالت:
ًًأوًخاصةً،كبلىماًعامة.
ًأحدىماًعاماًواآلخرًخاصا.
ًوخاصاًمنًوجوًآخرً،أفًيكوفًكلًواحدًمنهماًعاماًمنًوجو.ًً
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 دالضة الررس الثامن

ًًكاف،ًاإلجماعًحجةًعلىًًأىلًًالعصرًالثاني ،ًوفيًأيًعصر
.والًيشترطًفيًحجيتوًانقراضًالعصرًعلىًالصحيح

ً؛ًلماًذُِكرًمنًقوؿًالصحابيًأولىًبالصوابًمنًقوؿًمنًبعده
.األدلة،ًلكنوًليسًحجةًمستقلة،ًبلًيصلحًُمَرجًِّحا

ًًيوجبً)وآحادً(ًيوجبًالعلم)متواترًً:لىإينقسمًالخبر
(.العمل

ًقراءةًالشيخًعلىً:ً،ًأعبلىامراتبًصيغًأداءًالحديثًثبلثة
.جازةًمنًغيرًقراءةإلاالتلميذ،ًثمًقراءةًالتلميذًعلىًالشيخ،ًثمً
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

تطبيقًعملي
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دبارإلالتػارض، ا: الررس الثامن
أ
 خماع، قٍل الطحابُ، ال

(.٣ًًمنًاآلية:ًالنساء){فإفًخفتمًأالًتعدلواًفواحدة}ً:قاؿًتعالى

.ظاىرًىذهًاآليةًيفيدًالقدرةًعلىًالعدؿًبينًالزوجات
ًًًولنًتستطيعواًأفًتعدلواًبينًالنساءًولوً}ً:وقاؿًتعالى
ً(.١٢٩منًاآلية:ًالنساء){حرصتم

.تفيدًىذهًاآليةًأفًالعدؿًغيرًممكن
فكيفًتجمعًبينًىاتينًاآليتين،ًوتزيلًالتعارضًبينهما؟
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الدرسًالتاسع
الحظرًواإلباحة،ًالقياس،

االستصحاب

370



 غواضر الررس التاسع

ًً  القياس؛ًتعريفو،ًوأقسامو.
   شروطًأركافًالقياس.
     ىلًاألصلًفيًاألشياءًالحظرًأوًاإلباحة؟
    االستصحاب.
  خبلصةًالدرس.
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ًراف الررس التاسع
أ
 ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًًعلى
ًشرحًمعنىًالقياس.
ًاستخراجًأركافًالقياس.
ًعدًأقساـًالقياس.
ًشرحًمعنىًقياسًالعلة.
ًشرحًمعنىًقياسًالداللة.
ًشرحًمعنىًقياسًالشبو.
ًعدًشروطًالقياس.
ًاالستدالؿًبالقياس.
ًاالستدالؿًبأفًاألصلًفيًاألشياءًاإلباحة.
ًشرحًمعنىًاالستصحاب.
ًاالستدالؿًباالستصحاب.
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

القياس:ًأوالًً
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

فهوًردًالفرعًإلىًاألصلًفيً:ًوأماًالقياسً
الحكمًبعلةًتجمعهما

ًالتقديرًوالمساواةًوالتشبيو،ًوإنماًيكوفً:ًالقياسًفيًاللغةً:ش
.بينًشيئين

ًأيًجْعُلًالفرِعًمساويًاًلؤلصل،ًً؛ردًالفرعًإلىًاألصل:قولو
.فالقياُسًبينًالفرعًواألصل،ًبأفًنردًالفرعًإلىًاألصل

ًانقساـًالناسًفيًالقياس:
.(فرقةًتوسطواًفيو،ًفرقةًقدمتوًعلىًالنصوص،ًنكرتوأفرقةً)

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًأيًإفًالردًيكوفًفيًالحكم؛ًً؛فيًالحكم:ًقولو
فالمساواةًبينًالفرعًواألصلًتكوفًفيًالحكم،ًفيأخذً

.الفرعًحكمًاألصل

ًأيًإفًسببًالجمعًبينًاألصلًً؛بعلةًتجمعهما:قولو
.والفرعًىوًالعلة،ًالتيًتجمعهماًبحكمًواحد
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًً:أركافًالقياس
ًوىوًالذيًجاءًالنصًعلىًحكموًمنًالشارعًً:األصل
(.عليوًالمقيس)
ًوىوًالمحلًالذيًيرادًإثباتًالحكمًفيوًعنًطريقًً:الفرع

(.المقيس)القياسً
ًىيًاألمرًالجامع،ًأوًالمعنىًالمشترؾًبينًاألصلًً:العلة

 .والفرع،ًالتيًاقتضتًإثباتًالحكم
ًوىوًاألمرًالمقصودًإللحاؽًالفرعًباألصلًفيوً:الحكم.
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ً:مثاؿًعلىًالقياس
الحكمًعلىًالعملةًالورقيةًبوجوبًالزكاةًفيها،ًوجريافً

الرباًفيًالتعاملًبها؛ًقياًساًعلىًالذىبًوالفضة،ًبعلةً
ًً.الثمنية
.الذىبًوالفضةً:األصل
.العملةًالورقية،ًمنًلايرًوغيرهً:الفرع
.الثمنيةً:العلة

.وجوبًالزكاة،ًوجريافًالرباًفيهاً:الحكم
377



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

:أقساـًالقياس

ًًكثيرةًباعتباراتًمختلفة،ًً:ش ينقسمًالقياسًإلىًأقساـ
وقدًذكرًالمؤلفًىناًثبلثةًأقساـ،ًبالنظرًإلىًقوةًالعلةً

.وكثرةًاألشباهًللفرعًوضعفها،

،ًًإلىًقياسًعلة:ًوىوًينقسمًإلىًثبلثةًأقساـً
،ًوقياسًشبوًوقياسًداللة

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًكانتًالعلةًفيوًموجبةً:ًفقياسًالعلةً ما
للحكم

ًًبحيثًأيًمقتضيةًللحكمًىذاًىوًالقسمًاألوؿ،ً:ش،
الًيحسنًأفًيتخلفًالحكمًفيًالفرع؛ًلتحققًالعلةًفيو،ً

؛ًلظهورًتأثيرًالعلةًفيًبالقياسًالجليويمكنًأفًيسمىً
ً.الفرع

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

:مثاؿًقياسًالعلة
عنًالتضحيةًبالبهيمةًالعوراء،ًفقاسًًًًًنهىًرسوؿًاهللً

بعضًالعلماءًعليهاًالعمياء،ًبجامعًالعيبًفيًكل،ًوأفً
.العمىًأشدًعيًباًمنًالعور
.البهيمةًالعوراءً:األصل
.البهيمةًالعمياءً:الفرع
.العيب،ًأوًالمرضً:العلة

.عدـًاإلجزاءًفيًاألضحيةً:الحكم

r
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ىوًاالستدالؿًبأحدًالنظيرينًعلىً:ًًوقياسًالداللة
،ًوالًً،ًوىوًأفًتكوفًالعلةًدالةًعلىًالحكمًاآلخر

تكوفًموجبةًللحكم
ًأكثرًأنواعً)ىذاًىوًالقسمًالثانيًمنًأقساـًالقياسًً:ش

وىوًاالستدالؿًبأحدًالنظيرينًعلىًاآلخر؛ًأيًيجعلًً(:القياس
الفرعًنظيًراًلؤلصل،ًفيحكمًلوًبحكمو،ًلكوفًالعلةًالمستنبطةً

.منًاألصلًموجودةًفيًالفرع
ًًًبكوفًالعلةًموجبة،ًبلًتكوفًدالةًعلىًوجودًالشبوًبين الًيجـز

.األصلًوالفرع

ص

381



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

عنًبيعًالبرًبالبر،ًًًًًنهىًرسوؿًاهللًً:مثاؿًقياسًالداللة
والتمرًبالتمر،ًوالشعيرًبالشعير،ًوالملحًبالملح،ًإالًمثبلًًبمثل،ً

.يًداًبيد
ًًًكل ًكثيرةًمنًالمطعومات؛ قاسًالعلماءًعلىًذلكًأنواًعا

.بحسبًالعلةًالتيًفهمهاًمنًالحديث
ًًًًومكيل،ًفيجريًفيوًالرباًقياًساًً:فإذاًقلناًمثبل األرزًمطعـو

.(قياسًداللة)ًعلىًالبر

r
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًًىوًالفرعًالمترددًبينًأصلين:ًوقياسًالشبوً
،ًوالًيصارًإليوًمعًً،ًفيلحقًبأكثرىماًشبًها

إمكافًماًقبلو
ًىذاًىوًالقسمًالثالث،ًوىوًأضعفًأنواعًً:ش

أفًيكوفًً:معناه،ًًوغلبةًاألشباهالقياس،ًويسمىًبقياسً
للفرعًشبوًبأكثرًمنًأصل،ًفيترددًالمجتهدًفيو،ًفينظرً

.إلىًأكثرًاألصوؿًشبًهاًبوًفيلحقوًبو

ص

383



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ً:مثاؿًفيًقياسًالشبو
نساف،ًأوًالحيواف؟ًفهوًإلالعبدًىلًتجريًعليوًأحكاـًا

ًحقوؽًاهللًلو،ًمنًتوحيده،ً منًجهةًيشبوًالحرًفيًلزـو
وعبادتو،ًويشبوًالبهيمةًفيًكونوًيباعًويشترىًويرىنً

.ويوىبًويوقف

384



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

:شروطًأركافًالقياس

ًوجودًمناسبةًبينوًوبينًاألصل،ًبحيثًً:شرطًالفرعً:ش
.يجتمعافًفيًأوصاؼًالعلة،ًوتنطبقًعليهماًالعلةًمًعا

أفًيكوفًمناسًباًلؤلصلً:ًومنًشرطًالفرعً ص

385



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

أفًيكوفًثابًتاًبدليلً:ًومنًشرطًاألصلً
متفقًعليوًبينًالخصمينً

ًأيًأفًيكوفًاألصلًالذيًيرادًإثباتًحكموًفيًالفرعًً:ش
فبلًبدًمنًثبوتًاألصلًبدليلًمتفقًًمتفًقاًعليوًبينًالخصمين،
.جماعًوالقياسإلواعليوًمنًالكتابًوالسنةً

ًًىذاًالشرطًفيًمجاؿًالمناظرة،ًأماًعندًإرادةًالمجتهد
استخراجًالحكمًبالقياسًفشرطًاألصلًثبوتوًعنده،ًوإفًلمً

.يكنًثابًتاًعندًغيره

ص

386



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

،ًًأفًتطردًفيًمعلوالتها:ًومنًشرطًالعلةً
فبلًتنتقضًلفظًاًوالًمعنى

ًىذاًشرطًالركنًالثالث،ًالذيًىوًالعلة،ًوىوًً:ش
.أفًتكوفًمطردة

ًوجودًالحكمًحيثًوجدتًالعلة،ًً:معنىًاالطراد
فلوًوجدتًالعلةًولمًيوجدًالحكمًكافًذلكًنقًضاًولمً

.تطردًالعلة

ص

387



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًوالًمعنى،ًفمنًًفسرًالمؤلفًاالطرادًبعدـًاالنتقاضًالًلفظًا
العلماءًمنًيرىًأفًاالنتقاضًإنماًيكوفًفيًالمعنى،ًوكلمةً

.لفظًاًزائدةًمنًبابًالتأكيد

اللفظاالنتقاضًفيً
المعنىاالنتقاضًفيً

بدوفًالحكمًالعلةوجودً
(الكسر)ًبدوفًالحكمًالحكمةوجودً

ًجوازًقصرًالصبلةًللمسافرًسفرًمعصية:ًمثالو.

ًًومنهمًمنًفرؽًبأفًاالنتقاضًفيًاللفظًىوًوجودًالعلة
بدوفًالحكم،ًواالنتقاضًفيًالمعنىًىوًوجودًالحكمةًبدوفً

.الحكم

388



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

389



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

أفًيكوفًمثلًالعلةً:ًومنًشرطًالحكمً
فيًالنفيًواإلثبات

ًأيًمنًشرطًالحكمًأفًيكوفًكالعلةًفيًثبوتوًً:ش
معها،ًونفيوًبانتفائها،ًويعبرًعنًىذاًبقولهمًالحكمًيدورً

.معًعلتوًوجوًداًوعدًما
ًفإذاًزاؿًًنجسًبعلةًالتغير؛،ًالماءًالمتغيرًبنجاسة:ًمثالو

.وىوًالنجاسة،ًالتغيرًزاؿًالحكم

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًًىيًالجالبةًللحكم:ًوالعلةً

ًالوصفًالمناسبًلترتبًالحكمًعليو:ًتعريفًالعلة.

ًفًالحكمًإنماًوجدًلوجودًالعلة،ًفبينًالعلةًأأيًً:ش
ًفيًالثبوتًوالنفي .والحكمًتبلـز

ص

والحكمًىوًالمجلوبًللعلة ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

392



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

باحةإلالحظرًوا:ًثانًيا
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

وأماًالحظرًواإلباحةًً
ًأيًحكمًاألشياءًمنًحيثًالتحريمًوعدمو،ًوذلكًً:ش

فيماًلمًيأتًعنًالشارعًفيوًنصًخاص،ًوفيماًلمًيثبتً
.ضرره
ًماًثبتًبنصًخاصًحكمًفيوًبماًوردًفيًالنص،ًوماًثبت

ًبالنصوصًالدالةًعلىًتحريمًكلًماًفيوًضرر .ضررهًفهوًمحـر
ً:قاعدة

ًكافً ًكافً،ًًالِحل=ًًنافعاما التحريم=ًًضارًاما

ص

394



:للعلماءًفيهاًقوالفًمشهوراف

ما حكم ما كان منتفًعا بو من  
ولم يرد فييا   األعيان وكذا العادات،

نص خاص، أو لم يكن فييا ضرر؟
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

،ًًإفًاألشياءًعلىًالحظر:ًفمنًالناسًمنًيقوؿً
،ًفإفًلمًيوجدًفيًالشريعةًًإالًماًأباحتوًالشريعة
يتمسكًباألصلًوىوًالحظرًماًيدؿًعلىًاإلباحة

القوؿًاألوؿ

ًأيًإفًاألصلًفيًكلًماًلمًيردًعنًالشارعًنصًً:ش
.م،ًسواءًثبتًنفعوًأـًاليًرالتحًخاصًيبيحو

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

،ًوىوًأفًاألصلًفيًًومنًالناسًمنًيقوؿًبضده
األشياءًأنهاًعلىًاإلباحةًإالًماًحظرهًالشرعًً

القوؿًالثاني

ًاألصلًفيًاألشياءًالتيًلمًيردًعنًالشارعًنصًً:ش
مذىبًجماىيرً)خاصًفيهاًىوًالحل،ًماًلمًيثبتًضررهً

ًً.(أىلًالعلم

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

ًً:منًأدلةًالقوؿًالثاني
ً{ىوًالذيًخلقًلكمًماًفيًاألرضًجميًعا}:قولوًتعالى.
ًقاؿًرسوؿً:ًقاؿًرضيًاهللًعنوًعنًسعدًابنًأبيًوقاص

إفًأعظمًالمسلمينًفيًالمسلمينًجرًماًمنًسأؿً))ً:ًًًاهللً
ًمنًأجلًمسألتو ،ًفحـر ًً.رواهًالبخاريًومسلمًً((عنًشيءًلمًيحـر

ً.ىذاًالقوؿًىوًالصحيح

r
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

االستصحاب:ًاثالثًً

399



 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

أفًيستصحبً:ًًومعنىًاستصحابًالحاؿ
األصلًعندًعدـًالدليلًالشرعي

ًعندًفقدًًااألدلةًالتيًيصارًإليهًآخراالستصحابًىوًً:ش
.ماًعداهًمنًاألدلةًاألخرى

ًأفًتستصحبًالحكمًالثابتًعندؾًبيقينًإلىًأفً:ًمعناه
.يأتيًدليلًينقلكًعنو

ًًاستصحابًالعدـًاألصليً(:ًالنوعًالمتفقًعليو)منًأنواعو
(.براءةًالذمة)
ًالبحثًعنًاألدلةًفبلًتجدًماً:ًشرطًالعملًباالستصحاب

.يغيرىا

ص
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 باحة، الستطحابإلالتػارض، الحظر وا: الررس التاسع

خبلصةًالدرس

401



 دالضة الررس التاسع

ًًيشترطًفيًكلًركنًمنًأركافًالقياسًعددًمنًالشروطًالًيصح
.بهاالًإ
ًًالشرعباحة،ًإالًماًحظرهًإلااألصلًفيًاألشياءًأنهاًعلى.
ًًاالستصحابًأنواعًاقتصرًالمؤلفًعلىًذكرًالنوعًالمتفقًعليو

(.براءةًالذمة)وىوًاستصحابًالعدـًاألصليً

ًقياسًشبو -٣،قياسًداللة -٢،قياسًعلة -١ً:أقساـًالقياس.

ً(المقيس)ًالفرعً-٢ً،(عليوًالمقيس)األصلً -ً:أركافًالقياسً
.الحكمً-٤ً،العلة -٣

402



الدرسًالعاشر
ترتيبًاألدلة

شروطًالمفتيًوالمستفتي
االجتهاد

403



غواضر الررس الػاشر

ًً  ترتيبًاألدلة.
   شروطًالمفتي.
    شروطًالمستفتي.
    التقليد.

 االجتهاد.
    ىلًكلًمجتهدًمصيب؟
    خبلصةًالدرس.
    تطبيقًعملي.

404



ًراف الررس الػاشر
أ
ا

:يتوقعًبعدًقراءةًوفهمًىذاًالدرسًأفًتكوفًقادراًًعلى
ًًترتيبًاألدلةًعندًاالستدالؿًبها،ًوتقديمًاألقوىًعلى

.عندًتعارضهااألضعف
ًعدًشروطًالمفتي.
ًالتمييزًبينًمنًتأىلًلئلفتاء،ًومنًليسًكذلك.
ًشرحًمعنىًالتقليد.
ًذكرًشرطًإباحةًالتقليد،ًوفيًأيًشيءًيكوف.
ًشرحًمعنىًاالجتهاد.
ًالتمييزًبينًمنًيعذرًفيًاجتهاده،ًومنًالًيعذر.
ً405.الجمعًبينًالقولينًفيًمسألةًىلًكلًمجتهدًمصيب



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ترتيبًاألدلة:ًأوالًً

406



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

فيقدـًالجليًمنهاًعلىً:ًوأماًاألدلةً
ًًالخفي

ًأيًالدليلًالذيًداللتوًجليةًيقدـًعلىًماًداللتوًً:ش
خفية،ًفالظاىرًيقدـًعلىًالمؤوؿ،ًوالمبينًعلىً
.المجمل،ًوالمعنىًالحقيقيًعلىًالمعنىًالمجازي

ًًُىَوًالَِّذيً}:ًتعالىدؿًالقرآفًعلىًىذاًالمعنىًبقولو
ُـًّاْلِكَتاِبً ًُأ َأنْػَزَؿًَعَلْيَكًاْلِكَتاَبًِمْنُوًآيَاٌتًُمْحَكَماٌتًُىنَّ

،ًفالجليًىوًالمحكم،ًوالخفيًىوً{َوُأَخُرًُمَتَشاِبَهاتًٌ
.المتشابو،ًفيردًالمتشابوًإلىًالمحكم،ًويحكمًلوًبحكمو

ص

407



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ًًًوالموجبًللعلمًعلىًالموجبًللظن

تقديمًالعلمًعلىًماًيفيدًالظنًً:ش
(كالمتواترًمعًاآلحاد)

ً
ًإذاًتعارضا.ًً
ًلمًيمكنًالجمعًبينهما.
ًلمًيعرؼًتاريخهما.

يقدـًاإلجماعًعلىًالنص

ًكافًقاطًعا،ً إذا
ًكافًظنًياً أماًإذا

يرجحًبينهماً

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

والنطقًعلىًالقياس
ًأيًالنصًمنًالكتابًوالسنةًمقدـًعلىًً:ش

القياسًعندًالتعارض،ًوعدـًإمكانيةًالجمع؛ًألفً
النصًأصرحًداللةًمنًالقياس،ًواليقينًفيًتنزيلً
.النصًعلىًالواقعًأعلىًمنًاليقينًفيًالقياس

ص

409



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

والقياسًالجليًعلىًالخفي
ًأيًالقياسًالذيًيقطعًفيوًبإلغاءًالفارؽً:ش-ً

مقدـًعلىًقياسًً-وىوًماًتكوفًالعلةًفيوًموجبة
.الداللة،ًالذيًالًتكوفًالعلةًفيوًموجبة

(يقدـًقياسًالداللةًعلىًقياسًالشبو)

ص

410



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

وإالًًفإفًوجدًفيًالنطقًماًيغيرًاألصل
فيستصحبًالحاؿ

ًوىوًً–إذاًوجدًدليلًمنًاألدلةًالمعتبرةًً:ش
ناقلًعنًاألصلًالذيًىوًبراءةًً-المقصودًبالنطقًىنا

الذمة،ًأوًغيرهًمنًاألصوؿًالتيًدلتًعليهاًاألدلة؛ًفإنوً
.يصارًإليو،ًويترؾًىذاًاألصل؛ًلوجودًماًيغيره

ًًعندًعدـًالدليلًالناقلًفإنناًنستصحبًالحاؿ؛ًأي
.األصلًالسابقًالذيًدؿًعليوًالنص

ص

411



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

:كيفيةًالتعاملًمعًاألدلةًعندًتعارضها

ًًالموجبًللظنًعلىًالموجبًللعلمتقديم.ً
.(المتواترًمعًاآلحاد)
ًًالنصًعلىًاإلجماعتقديم.ً
ًكافًظنياًيرجحًبينهما) ًكافًقاطعاًأماًإذا .(إذا
ًًالقياسًعلىًالنطقتقديم.
ًًالقياسًالخفيًعلىًالقياسًالجليتقديم.
ًًقياسًالشبوًعلىًقياسًالداللةتقديم.

ًًالخفيًعلىًالجليتقديم.
.(الظاىرًعلىًالمؤوؿ،ًالمبينًعلىًالمجمل،ًالمعنىًالحقيقيًعلىًالمجازي)

412



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

شروطًالمفتيًوالمستفتي:ًاثانيًً

413



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

أفًيكوفًعالًماًبالفقوً:ًومنًشرطًالمفتيً
وفرًعا ،ًوأفًيكوفًكاملًاآللةًً،ًخبلًفاًومذىًباًأصبلًً
،ًعارفًاًبماًيحتاجًإليوًفيًاستنباطًًفيًاالجتهاد

،ًً،ًومعرفةًالرجاؿً،ًواللغةًاألحكاـًمنًالنحو
،ًواألخبارًًوتفسيرًاآلياتًالواردةًفيًاألحكاـ

الواردةًفيها
ًالمرادًبوًالمجتهد؛ًألنوًىوًالذيًًالمفتيً:قولوً:ش

:وىذاًينبغيًأفًتتوافرًفيوًشروطًمنهاًيصلحًلئلفتاء،

ص

414



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ًً:شروطًالمفتي
ًبمسائلًالفقوًلموع.
ًًجتهادالكماؿًاآللةًفيًا.
ًًالتيًتعينًعلىًاالستنباطًبًتومعرف النحو،ًاللغة،ً)العلـو

(.معرفةًرجاؿًالحديث
ًالواردةًفيًاألحكاـًتفسيرًاآليات.
ًاألحاديثًالواردةًفيًاألحكاـمعرفتوًب.ً
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

،ًًأفًيكوفًمنًأىلًالتقليد:ًومنًشرطًالمستفتيً
فيقلدًالمفتيًفيًالفتيا

ًًفيًالجملة،ًوإنماًيصارًً:ش المستفتيًىوًالمقلد،ًوالتقليدًمذمـو
.إليوًعندًالعجزًعنًمعرفةًالحكمًبدليلو

ًًالواجبًفيًحقًالعواـًونحوىم،ًممنًالًيعرفوفًدالئلًاألحكاـ،ًوال
ًكماًقاؿًًواتباعهمكيفيةًاالستنباطًمنها،ًسؤاؿًًأىلًالعلمً فيًذلك،

.{فاسألواًأىلًالذكرًإفًكنتمًالًتعلموف}:ًتعالى

ًنماًيكوفًلمنًإفًالتقليدًإأيًً؛الفتيافيقلدًالمفتيًفيً:ًقولوً:ش
.ًًنماًيكوفًفيًفتواهإوىذاًالتقليدًللمفتيًً،يمتلكًاألدواتًالسابقة

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

يقلد:ً،ًوقيلًًوليسًللعالمًأفًيقلد
ًالًيجوزًللعالمًالذيًيملكًآلةًاستنباطًاألحكاـ،ًً:ش

ومعرفةًالحقًبدليلوًأفًيقلد،ًأيًالتقليدًمختصًبالمستفتيً
.ًًالذيًيجهلًكيفيةًمعرفةًالحقًبدليلو

ًًلكنًىذاًالقوؿًباطليقلد:ًًوقيل،ً.
والصوابًأنوًالًيجوزًلوًأفًيقلدًإالًفيًحالةًالعجزً

عنًمعرفةًالحكم،ًإماًلتعارضًاألدلةًعنده،ًأوً
ًً.لضيقًالوقتًعنًمعرفةًحكمًالواقعة

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ًًًقبوؿًقوؿًالقائلًببلًحجة:ًوالتقليدً

ًىذاًأحدًالتعاريفًللتقليد،ًوىوًأفًتقبلًقوؿًً:ش
المتكلمًببلًحجةًوالًبرىافًعلىًصحةًقولوًىذا،ًبلً

.لمجردًأنوًقالو
ًًًالمخالفةًمنًذلك،ًأنكًلوًعرفتًالحجةًفي مفهـو

.قولوًلمًيكنًتقليًدا

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

يسمىًتقليًداًًًًفعلىًىذاًقبوؿًقوؿًالنبيً

ًًليسًتقليًدا؛ًألنناًًًًًلكنًالصوابًأفًقبوؿًقوؿًالنبي
نقبلوًبحجة،ًوىيًقياـًالدليلًالقاطعًعلىًصدقو،ًووجوبً

.اتباعًقولو

r

ًىذاًتفريعًعلىًتعريفًالتقليد،ًوىوًأفًقبوؿًقوؿًً:ش
.يسمىًتقليًدا؛ًألنكًقبلتوًمنًغيرًحجةًًًًًالنبيً r

r ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

التقليدًقبوؿًقوؿًالقائلً:ًومنهمًمنًقاؿً
وأنتًالًتدريًمنًأينًقالو

ًأفًتقبلًً:ىذاًالتعريفًالثانيًللتقليد،ًومعناهً:ش
قوؿًالمتكلمًوأنتًالًتدريًماًالذيًاعتمدًعليوً

.فيو،ًوالًماًىوًمصدرهًفيًقولو

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

؛ًًكافًيقوؿًبالقياسًًًًًًإفًالنبيً:ًفإفًقلناً
فيجوزًأفًيسمىًقبوؿًقولوًتقليًدا

ًىذاًتفريعًعلىًالتعريفًالثاني،ًوىوًأفًقبوؿًً:ش
يمكنًأفًيكوفًتقليًداًإذاًقلناًإنوًيحكمًًًًًًقوؿًالنبيً

بالقياس،ًالذيًىوًاالجتهاد؛ًألنكًحينئٍذًالًتدريًمنً
.أينًقاؿًىذاًالقوؿ

r

r

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

:الصوابًفيًذلكًكلوًىوًأف

ًًفإنوً(ًالدليل)قبوؿًالعاميًحكمًمسألةًبناءًعلىًالحجة
.نماًالتقليدًقبوؿًالقوؿًبغيرًبرىافإًوًليسًتقليًدا،

ًًوًأىلًاإلجماعًليسًتقليًدا،ًبلًمنًًًًًًقبوؿًقوؿًالنبي
.االتباعًالمحمود

r
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

االجتهاد:ًاثالثًً
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

فهوًبذؿًالوسعًفيًبلوغًالغرض:ًوأماًاالجتهادًً
ًبذؿًالوسعًفيًبلوغًالغرض:ًاالجتهادًلغةً:ش.
ًىوًأفًيبذؿًالعالمًطاقتوًفيًاستخراجًالحكمًً:االجتهاد

الشرعي،ًبمطالعةًالكتابًوالسنة،ًوأقواؿًالصحابةًومنً
.بعدىم،ًومعرفةًواقعًالمسألة؛ًليتصورىاًتصورًاًصحيًحا

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

فإفًً:ًفالمجتهدًإفًكافًكاملًاآللةًفيًاالجتهاد
،ًوإفًاجتهدًفيهاًًاجتهدًفيًالفروعًفأصابًفلوًأجراف

أخطأًفلوًأجرًواحدًو
كلًمجتهدًفيًالفروعًمصيب:ًومنهمًمنًقاؿً

ًتصويبًالمجتهدينتسمىًىذهًالمسألةًً:ش.
ًأفًالعالمًإذاًبذؿًوسعوًفيًمعرفةًالحكمً:ًصورتها

الشرعيًثمًحكمًبشيء،ًفهلًىوًمصيبًمطلًقا،ًأوًأنوً
قدًيصيبًويخطئ؟

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

:وقدًقسمهاًالمؤلفًإلىًماًيلي
إماًأفًيكوفًكاملًاآللةًفيًاالجتهاد،ًالمجتهدًً:األولى

.وقدًبذؿًوسعوًفيًمعرفةًالحكم،ًأوًال

إماًأفًيكوفًاجتهادهًفيًالفروعً  المجتهدً:الثانية
.الفقهية،ًأوًفيًاألصوؿًالكبلمية
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ًً:المسألةًاألولى
ًًوبذؿًوسعوًفيًمعرفةًمنًكافًكاملًاآللةًفيًاالجتهاد،

الحكم،ًفهذاًالذيًوقعًفيوًالخبلؼ،ًىلًيكوفًمصيًباًمطلًقا،ً
.ًأوًال
ًًولمًيبذؿًوسعوًفيًتعرؼًالحكمًفهذاًمنًلمًيكنًكاملًاآللة،

مخطئ،ًأصابًالحقًأوًلمًيصبو؛ًألنوًتجرأًعلىًمقاـًلمًيبلغو،ً
والًتقولواًلماًتصفًألسنتكمًالكذبً}:ًفصدؽًعليوًقولوًتعالى

.{ىذاًحبلؿًوىذاًحراـًلتفترواًعلىًاهللًالكذب
428



ًً:المسألةًالثانية
إفًكافًاالجتهادًفيًالفروعًالفقهية،ً

:فقدًوقعًنزاعًبينًأىلًالعلم

ىل كل مجتيد مصيب؟
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ودليلًمنًقاؿًليسًكلًمجتهدًفيًالفروعً
منًاجتهدًوأصابًفلوً:ً))ًًًًمصيًباًقولوً

((،ًومنًاجتهدًوأخطأًفلوًأجرًواحدًأجراف
خطأًالمجتهدًتارةًًًًًًأفًالنبيً:ًوجوًالدليلً 

وصوبوًأخرى
ًنصًفيًالموضوعًوداللتوًًًًًوحديثًالنبيً :ش

أيًً؛وجوًالدليل:ًواضحة،ًوقدًبينهاًالمؤلفًبقولو
.وجوًاالستشهادًمنو

r

r

r

ص
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ًًًأفًكلًمجتهدًمصيب،ًواستدؿًىؤالء:ًًالقوؿًالثاني:
بأفًحكمًاهللًبالنسبةًلوًىوًماًأداهًإليوًاجتهاده،ًوماًأداهً
لماًأمرهًاهللًباتباعو،ً إليوًاجتهادهًلوًجازًأفًيكوفًخطأًً

.ًفدؿًعلىًأفًكلًمجتهدًمصيب
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ً:الجمعًبينًالقولين
ًصحيحًمنًحيثًإنوًقدًً"كلًمجتهدًمصيب":ًقولنا

.أصابًماًأمرًبوًمنًاالجتهادًوبذؿًالوسع
ًصحيحًمنًحيثًً"ليسًكلًمجتهدًمصيب":ًوقولنا

.إنوًقدًيصيبًالحكمًالصحيحًوقدًالًيصيبو
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

كلًمجتهدًفيًاألصوؿً:ًوالًيجوزًأفًيقاؿً
؛ًألفًذلكًيؤديًإلىًتصويبًأىلًًالكبلميةًمصيب

والملحدينًوالمجوسًوالكفارًالضبللةًمنًالنصارى
ًمرادهًباألصوؿًالكبلمية،ًالمسائلًاالعتقاديةًوسميتًًً:ش

.كبلميةًلكثرةًالكبلـًوالنزاعًفيها
ًًعنًالخوضًفيًعلمًالكبلـًالذيًالًًوونهذـًالسلف

.يزيدًالعالمًبوًإالًبعًداًعنًالحق

ص

433



دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

خبلصةًالدرس
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دالضة الررس الػاشر

كيفيةًالتعاملًمعًاألدلةًعندًتعارضها

ًًالموجبًللظنًعلىًالموجبًللعلمتقديم.ً
.(المتواترًمعًاآلحاد)

ًًالنصًعلىًاإلجماعتقديم.ً
ًكافًظنياًيرجحًبينهما) ًكافًقاطعاًأماًإذا .(إذا

ًًالقياسًعلىًالنطقتقديم.
ًًالقياسًالخفيًعلىًالقياسًالجليتقديم.
ًًقياسًالشبوًعلىًقياسًالداللةتقديم.

ًًالخفيًعلىًالجليتقديم.
(الظاىرًعلىًالمؤوؿ،ًالمبينًعلىًالمجمل،ًالمعنىًالحقيقيًعلىًالمجازي)
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دالضة الررس الػاشر

:ًشروطًالمفتي

:شروطًالمستفتي
ًأفًيكوفًمنًأىلًالتقليد.

ًبمسائلًالفقوًلموع.
ًًًجتهادالاكماؿًاآللةًفي.
ًًالتيًتعينًعلىًاالستنباطًبًتومعرف النحو،ًاللغة،ًمعرفةً)العلـو

(.رجاؿًالحديث
ًالواردةًفيًاألحكاـًتفسيرًاآليات.
ًًًاألحاديثًالواردةًفيًاألحكاـمعرفتوًب.
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دالضة الررس الػاشر

ًًوأىلًاإلجماعًليسًتقليًدا،ًبلًمنًًًًًًقبوؿًقوؿًالنبي
.المحمودًاالتباع

ً”صحيح،ًمنًحيثًإنوًقدًأصابًماً“ًكلًمجتهدًمصيب
.أمرًبوًمنًاالجتهادًوبذؿًالوسع

r

ً”صحيح،ًمنًحيثًإنوًقدً“ًليسًكلًمجتهدًمصيب
.يصيبًالحكمًالصحيحًوقدًالًيصيبو
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

تطبيقًعملي
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دلة، شروط المفتُ والمستفتُ، الختٌاد: الررس الػاشر
أ
ترتّب ال

ومعنىً)ًلِلضَِّرابًِاختلفًأىلًالعلمًفيًجوازًإَجارَِةًاْلَفْحِلً
:علىًقولين(ًالتلقيحًالضراب
ًَعْسبًِنَػَهىًَعْنًًًًًًالًيجوز؛ًلماًفيًالصحيحينًأنوً:األوؿ

.اْلَجَملًًِِضَرابًِنَػَهىًَعْنً:ًاْلَفْحِل،ًَوِفيًَلْفظًٍ
َفَعةًٌُتْسَتَباُحًبِاإِلَعارَة،ًفَػُتْسَتَباُحًًالضرابيجوز؛ًأَلفًًَّ:الثاني َمنػْ

ًَكَسائِِرًاْلَمَناِفعًِإلبِا .َجارَِة،
أيًالقولينًأرجح؟ًالقوؿًالذيًمعوًالنص،ًأوًالقوؿًالذيً

معوًقياس؟ًوماًسببًالترجيح؟

r
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الخاتمة
أىمًً،قواعدًمهمة

ماذاًبعدًً،النتائج
شرحًالورقات؟
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

قواعدًمهمة
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

ًً،األحكاـًالشرعيةًمنهاًتكليفيًيرادًبوًطلبًالفعلًأوًتركو
.التكليفيةومنهاًوضعيًىوًعبلمةًعلىًاألحكاـً

ًًالكبلـًإماًخبرًيحتملًالصدؽًوالكذب،ًأوًإنشاءًيرادًبو
.طلبًفعلًأوًترؾ

ًاألصلًفيًالكبلـًالحقيقة.

ًًًكل .علىًماًجرتًعادتوًبوًفيًخطابوًمتكلميحملًكبلـ
ًيشترطًلصحةًالمجازًوجودًقرينةًودليلًيدؿًعليو.
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

ًاألصلًفيًاألمرًالوجوب،ًويصرؼًإلىًاالستحبابًبدليلًأوًقرينة.

ًاألمرًيقتضيًالفور،ًماًلمًيدؿًعلىًالتراخيًدليل.
ًاألمرًالًيقتضيًالتكرارًإالًبدليل.

ًماًالًيتمًالواجبًإالًبوًفهوًواجب.
ًالوسائلًلهاًأحكاـًالمقاصد.
ًً ًالنهيًعنًضده،ًوالنهيًعنًالشيءًيستلـز األمرًبالشيءًيستلـز
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

ً،ويصرؼًإلىًالكراىةًبدليلًأوًقرينةًاألصلًفيًالنهيًالتحريم.
ًالعاـًيعملًبعموموًماًلمًيدؿًدليلًعلىًتخصيصو.ً
ًًيحملًالمطلقًعلىًالمقيدًإذاًاتحدًالحكمًوالسبب،ًوالًيحمل

ًً.عندًاختبلفهماًإالًبدليل
ًيجبًالجمعًبينًنصوصًالشريعةًلكيًنفسرًالمجملًمنهاًبالمبين.
ًيجبًالعملًبالظاىرًماًلمًيدؿًدليلًعلىًصرفوًعنًظاىره.
ًالتأويلًصرؼًاللفظًعنًمعناهًالظاىرًإلىًمعنىًآخرًبدليلًصحيح.
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

ًًًفيشرعًًبوكلًفعلًصدرًعنًالنبيًًًًًًبقصدًالقربة،ًولمًيكنًخاًصا
.فيوًبولناًالتأسيً

ًًًكقوؿًالنبيًًًًًكلًقوؿًأوًفعلًأقرهًالنبي .وفعلوًًًًفهو

ًالًيصارًإلىًالنسخًإالًبدليل.
ًً،عندًتعارضًلفظينًيصارًإلىًالجمعًثمًالنسخًبشروطو،ًثمًالترجيح

.ثمًالتوقف

r

rr

ًًاإلجماعًمنوًقطعيًوظني،ًوىوًحجة،ًإالًالظنيًإذاًعارضوًنصًفبل
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قٍاغر مٌمة: الذاتمة

ًاألصلًفيًاألشياءًالحل.  
ًاألصلًبراءةًالذمة. 
ًإذاًتعارضًدليبلفًقدـًأقواىما. 

ًًكافًأوًآحاًدا .يجبًالعملًبكلًماًصحًعنًالنبيًًًًًًتواتًرا

ًًكلًمنًبذؿًوسعوًفيًمعرفةًالحكمًفإفًأصابًفلوًأجراف،ًوإفًأخطأ
.فلوًأجرًواحد

r

ًقوؿًالصحابيًأرجحًمنًقوؿًغيره،ًولكنوًليسًبحجةًمطلًقا.  

ًبعضهاًأقوىًمنًبعضً،وىوًأنواعً،قياسًالصحيحًحجةال.  
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ًم الوتائج: الذاتمة
أ
ا

أىمًالنتائج
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ًم الوتائج: الذاتمة
أ
ا

ًًًالتيًالًغنىًلطالبًعنها؛ًلماًفيوًمن أصوؿًالفقوًأحدًالعلـو
ً.ًًًًحفظًمعانيًكبلـًاهللًوكبلـًرسولوً

ًًاًالفهمًم،ًوفهمهًًًالتمسكًبكتابًاهلل،ًوسنةًنبيوًوجوب
.ًًالصحيح

r

r

ًًالتنبوًإلىًاختبلؼًاالصطبلحاتًفيًعلمًأصوؿًالفقو،ًوأثر
.ذلكًعلىًالفهم

ًً،األدلةًىيًاألعبلـًالتيًنصبهاًاهللًفيًاألرضًلمعرفةًالحق
ًكيفيةًداللتهاًفبلًبدًمنًفهمها، .ًومعرفة
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ماذا بػر شرح الٍرقات؟: الذاتمة

ماذاًبعدًشرحًالورقات؟
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ماذا بػر شرح الٍرقات؟: الذاتمة

ماذاًبعدًشرحًالورقات؟
منًأرادًاالكتفاءًبهذاًالمتنًوشرحوًفعليوًأفًيكثرًمنًً

مراجعةًمسائلوًوتطبيقهاًفيًواقعو،ًومنًأرادًاالنتقاؿً
منًالمعرفةًالكليةًاإلجماليةًلعلمًأصوؿًالفقوًإلىً

:ًًالمعرفةًالتفصيليةًفيمكنوًذلكًبطريقين

451



ماذا بػر شرح الٍرقات؟: الذاتمة

ًدراسةًمتنًآخرًأوسعًمنًىذاًالمتن،ًومنًً:أولهما
،ًأوًاللمعًللشيرازي:ًالمتوفًالمرشحةًفيًىذاًالمجاؿ

قواعدًاألصوؿًومعاقدًالفصوؿًأوًً،البلبلًللطوفي
،ًوىناؾًمتوفًأخرىًكثيرة،ًوىيًكلهاًنافعةًللبغدادي
.ومفيدة

ًدراسةًبعضًالمسائلًالمهمةًدراسةًتفصيلية؛ًًً:الثاني
كدالالتًاأللفاظ،ًومقاصدًالشارع،ًومصادرًالتشريع،ً

.وغيرًذلك
452





انتهىً
وهللًالحمدًوالمنة
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