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الشرعي.العالم حللة وأصدقائي أسرل إل 





وسيم

ىعلتعال له والشأكر وحكمه، قضاؤه  JiLJ؛علمه، انحيقل لله الحمد 
رفأقمحمد سدنا على والسالآم والصالة نعمه، وموابغ وإلهامه توفيقه 

أماين، الهتد الهداة وصحابته الطاهرين، الطيسن آله وعلى و١لمرسالين، الأنبياء 
بعدن

هلأنشأنا، وأعظمها قدرا، العلوم أشرف • ٢٠الأحكام تشريع علم فإن 
يدرون.وما الأعمال من ياتون فيما ويبصرهم كلم١ن، p٠للبل الينير 

ه(الفقول )أمحعلم فان شانه، وعظم التشريع علم شرف وعلى 
اعليهبي ونالتشريع عليها يرتكز الي والمصادر الأدلة يه تعرف الذي 

علمفيها يدانيه لا الي والدرجة العليا الذروة ق يعتر أن نجب الأحكام، 
العلوم.مءن 

اللديذ،الشاق الشريف العلم محيا مارست أن تعال افه توفيق من وكان 
ومأقى كنإذ عل.يدة، ومتن طويلة، مدة والتشريع الفقه أصول علم أي 

قم العلا هاو تدريس إل أمني كما والجامئات، المعامحد بعضءط ق بتدريسه 
ام،واهتمعناية بكل لدراسته نصّيين وإي بالرياض، سعود الملك جامعة 

يتحاسقصحى موضوعاته، جميع ق امحاصرات وتحرير للكتابة وتفرغت 
أنيجوز مهمة مجموعة ذللئء ُأن لدي فتحمل وفصوله، وأبوابه مباحثه جميع 
الفقه.أمحول عالم لمباحثح حامعا مجولفا تعتر 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير 

إلالوصول ل والوسع الهل1قة واستفرغت مجهود، كل ذللث، ق وبدلت، 
ال،وإجمتعقيد كل متحنما تعب؛ر، وابسط أسلوب بأسهل والبيان الإيضاح 

المخل•والإبجاز البل الإطناب عن ميتعدأ 
الطالبعلى ليسهل توصيحية مخططات العلم هذا حث ،لبا ضعت وم 
معلإل الوصول )سر ت وسميته والإيهام، الغموض كل عنه ويزيل فهمه، 

الزللمزالق بميي وأن وتوقيفه، بعونه بمدق أل أسأل سبحانه والق الأصول(، 
سميعإنه به، ينفع وأل لوجهه خالصا العمل هذا يجعل وأل والضلال، 

الصم.ونعم المول ونعم مجنب، 

الرياض

مموبعنغ الرمم عبئ 

 _()،۶^١



القيامع

اثفقهاصوو بملم ممميف اق 

مطالب:اربمة على وتشتمل 

الفقه.أصول علم تريق j الأول: المطيجؤ 

الفقه.أصول علم نشأة j الثائ: المهللب 

الممه.أمول علم تدوين ي الثالث: المهللب 

الفقه.أصول علم كتابة ق الخالماء مناهج ل الرابع: الطب 
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القيمة

اسالآولث

اصر١آJJ٣iمدف

همدلولجهة من جهتاTنت من فيه ينظر إص-ال مركب الفقه( )أصول 
.الاهمطادحي مدلوله جهة وس اللغوي، 

اللغوي:مدلوله جهة من الفقه أصول أولا: 
)أصول(،و وهالمحار الأول جزوه إضاؤ،، مركب الفقه أصول 

)الفقه(.وهو ا'إيه المخان اكاي وجزوه 

الأصول:سمى .١ 
هعليبي ما اللغة: ق والأصل أصل، ومع الأصول اللغة: ي الأصول 

ا،معنويأو الجدران، على الشف كبناء حسيا، البناء كان مواء غثره، 
.٠٢دليلهرعلى الحكم كبناء 
معان:عدة على فيهللق الاصهللاح: j وأما 

نئثوأ ٠٥ؤ تعاف قوله القتاى نحر-•،( ت، الأصل يقال: الدلل، الأول: 
هواكل، تحر-•،( على انمال الدال أن أي: محموممإلأُامحه؛م؛ 

أدلته.أي الفقه، أصول ومنه: الأية، هذه 

ارالمبمش—رح الغفار فتح (، -١٣٣ ا/ه ) انحيط الحر ق،: الحث، تجذا اشاقة الل انانفذ ( ١ل 
jالرمر هاّ ت)ص/-ا-،-(. النحول ارئاد ),--ا-ٌ،(، انو الكزكب شرح )\الأ-م. 

)م/؟(.الأيرل ص ال 
)ص/ا/(..الصحاح محتار (، ١٢٤)ص/آامحط القاموس انظرن ( ٢) 

.٣٣الأّرا،: مررة )٣( 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير ١ ٢

انحاز،لا الخقيمة اوكالأم ز الأصل يقال: كما الأهوال، من الراجح الئائ: 
نمالدهن إل التبادرة لأهما الحقيقة، السامم عد الكلام من الراجح أن أي 

الكلاملمعى صارفة قرية هاك كانت إذا إلا الحقيقة، علامة والبائر الكلام، 
الحقيقة.هدء ءن 

زلاشتراكهما البيد، عليه يقاس أصل الحمر يقال: عاليه، المقيس اكالث،: 
المثالهدا ز الخمر أن أي الحرمة، وهو الخمر، صتم للنبيد قيئت الإسكار، 

البيد.علميه يقاس عليه، ا مقييجعل 

الفقه:

الؤثكا ، "ةينج إلا ش نج، نإن ؤ تعال؛ قال المهم، اسة؛ ذ الممه 
تسبيحهم.تفهمون لا أي: سهولشيءصه.لمه؛ 

قالعميم المهمعناه: فيكون الفقه، وهو رالفعل( ٠من كان إذا وأما 
ؤللنثثهوأ هبلإجذا فزئؤ هإزلأدئتصَلمل ؤ تعال: قوله ت، كمآ الاذد، 
الدين.أذكام معرفة ق ويمعمقوا الفقاهة أي؛بمكلفوا ؛ ٢٠ه ألدين 

عآنالكتب العملية الشرعية بالأحكام العلم فهو الاصطلاح: ق وأما 
اكفصيلمية.أدكها 

التعريف:قيود توضيح 

ال؛'نعقوله j كما !،، ٥٧١أفاد مواء الإدراك بحرد ب—)العلم(: الراد 
ادن

.٤٤الإِا،: سورة )١( 

.١٢٢اكوبة: ّورئ )٢( 

١٠ ٢ الأية؛ المسا،، -ورد )٣( 



القيمة

إنالنصف ماتت، إذا زوجته مال من الرجل نصيب أن على تدل الأية هده 

ؤتعال: قوله ق كما الظن، أفاد أو ولد، لها كن يم 
همنراد الميكون أن يحتمل الأية ق )قروء( فلفظ ا ٠ ه هموء يثثد بانيهن 

منه)١لأءلهار(.الراد يكون أن يحتمل كما )الحمآل(، 

الوجوبن مالخمسة الأحكام به والمراد حكم، جمع ورالأحكام(! 
مواطنها.ق بيامحا ياق كما وغيرها والإباحة والحرمة 

الكتابمحن الأحكام أحد باعتبار الشرع، إل منسوب ورالشرءيةات 
لسريي الام الأحك-حرجت، القيد وبمذا الأدلة، مءن وغيرهما والسنة 

الجزء،مرن أعظم الكل بان كالحكم بالعقل، عرفت بان الترع، مصدرها 
وب،منهول والمفعوع، مرفالفاعل بان كالحكم باللغة، عرفت أو 

مجرور.إل والمضاف 

لعميكون أن من أعم هنا والحمل للأحكام، صفة ورالعملية(: 
حق،بغير القتل وحرمحة الصلاة ق حول والالركوع كوجوب الجوارح، 

أوتم، والشالسب وحرمة الصلاة، ل القراءة كوجوب اللسان عمل أو 
حرجوقد والحد، الحقد وحرمة الهيام، ق النية كوجوب القلب، عمل 

بوجودوالتصديق باس، الإيمان كوجوب الاعتمادية، الأحكام القيد، بمذا 
الملائكة.

يسلفانه بالأحكام، المقلد عالم به ويخرج للعلم، صفة ورالمكشب(; 
معلأيضا به ويخرج لسري.ممكتب، لأنه تعال، الذ علم يخرج كما فقها، 

بالاكتساب.لا بالوحي، حاصل لأنه السائم، عليهم الرسل وعلم الملائكة 

.٢٢٨ا'لآيةت سورة 



الأصولعلم إلى الوصول تيسر 

لكليكون بأن بالجزئيات، انتعلمة الأدلة هي الممحيلبة(: و)الأدلة 
قحتقألنبمآإدهرَكاد( ولا ؤ ت ال تعكقوله بما، تللق دليا الة م

ةحرمهي معينة، جزئية تُلق.ممسأك دلياى فانه 
الزن.

الاصطلاحي:مدلوله جهة من الفقه أصول ثانيا: 
الممه:أصرو و*ويف ١. 

إلا هل يتومحالي الإجمالية والأدلة بالقواعد العلم هو؛ الفقه أمحول 
الفقه.استنباط 

الميف:قيود توضيح 

كثيرة،جزئيات نحتها سل.رج كلية قضية وهي قاعدة، جمع رالقواعد(: 
جزئياتتحتها تندرج كلية قاعدة الوجوب(، على يدل )الأمر قاعدة فمتاؤُ: 
عزوقواَه ه العمود أومأ ءامنوأ أهك كأيها ؤ تعال؛ قوله مثل كثترة، 
وغمه ^؛٠^ آلام ه ؤأطثمإأؤول، ء١منوأأطتمأأس يئاهاألإ-من ؤ وجل• 
عنصارفة قرينة يا منرن م مما والسنة، القرآن ق الي الأمر صيغ من ذلك 

•غيره إل الوجوب 

ىعلق تنطبة عامقاعدة فهده التحريم(، يفيد )النهى قاعدة: ومتا 

.١٣٢لإم١ء: سررة ١( ;

١.اناندء: سورة ;٢( 

,هء.او_اء: نّم.,■م(



القيمة

هوقولولأةببمئرإستاه ال؛ؤ تعه قولمثل كئتره، جزئيات 
اليالهي، صيغ من، ذلك وغير ُ بُ ولامسا أق لذا هلايئل، ؤ مسحانه: 

غيره.إل ١^;-■،؛ ص صارفة قرية بما شرن ل؛ إذا السنة أو القرآن ق، وردت 

ومنةكتاب س الأحكام، مصائر الأدلة: بملك المراد الإجمالية(: )الأدلة 
لعاليها الكلام سياق الي الأدلة من ذك وغير وامتحان وقياس وإجماع 

تعال.الله ماء إن مواصعها 

للتح__ريم،والهي للوجوب، الأمر أن يتحقق.ممعرفة الأدلة يلخ، والعلم 
بينهما،السبب اتحد إذا القيد على بجمل والمهللق أقرائه، حميم يثمل والعام 
ةالكليالقواعد س ذك وغير ١^،، س تاب من إلا يكون لا امحمل وبيان 

المصائر.تك ق وردت الي الكيره 

الفقيه:وظيفة وأما الأصول، وظيفة هى الكلية الأدلة أحوال فمعرفة 
يقررفالأصول التفصيلة، أدلتها ممن العمدة الجزئية الأحكام استنباط فهي، 

ةالأدلى علدة القاعهده يطق، والفقيه للوجوب(، الأمر زان قاعدة 

ُر ه ألعمود ءامنوأ قك تأبها ؤ ت نعال قواه إن فيقول؛ الجزئية، 
هبأنالعقود باء الإيفعلى فيحكم الوجوب، على يدل والأمر أمجر، 

ؤكآأ؛اأوبمتعال: فوله على للتحر.;،؛( الهى )أن قاعدة: وبملبق وا-ما، 
محرمة.قوم هءن قوم مخرية بان وبجكم ُ؛ا ه لأد-ءثرِمأمنمد ءامنإ 

.١٢احح،راتت سررة زا( 

.٢٣الإسراء: سورة )٢( 

١.المائدة! ة ر سمر )٣( 

١ت! ا الخح ة ٠ ٣ ؛ ٤١ ١.



الأصولعلم إر امصول تيسير  ١٦

الفقه:أصول علم وموضوع الفقه علم موضوع  ٠٢

امالأحكمن له يشت ما حث من المكلف فعل هوت الفقه علم موضوع 
هوإجارنه وبيعة، واجبفهي وحجه، وصومه الملكلف كحلاة الشرعية، 

محرمة.فهي وقتله، وندفه ومحرقته مباحة، فهي ورهنه، 

إثباتحيث محن والأحكام، الأدلة الفقه: علم موضوع التفتازانى: وقال 
الأحآكاموثبوت للاحلمكام، الأدلة 

بمايتوصل الي الشرعية الكلية الأدلة فهو: الفقه، أصول علم موضوع راما 
وهمثال فالقرآن وغ؛رها، والقياس والإجماع والسنة الكتاب محن الفقه إل 

نمالأدلة أنواع جميع تحته تندرج كلي دليل وهو الأصلي، الشرعي الدليل 
والمقيد.واظلق والخاص والعام واض الأمر 

زا/آآءالتوضسبم على ١ذتiوي^y■ "7 ثّر 
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الأصولعالم إثى الوصول تيسير 

الثاني:ائس 
*الفقاه'١ أصوو علم نقأة 

معالأة )تبعل كانت الفقه أصول علم نشاة أن الباحشى يحض يرى 
)رأماذلك: ق ويقول وجوده، إل حاجة نكن ل؛ الأول العصر ق لأل الفقه، 

الهجريالقرن j لأنه الهجرى، الئاي اكرن j إلا ينشا فلم الفقه أصول علم 
هربإليه به يوحى ويفضي.مما يفي كان فالرسول إليه، حاجة ۶ ند م الأول 

غتر■ ٢٠الفطري، اجتهاده إليه يوليه و.،ا ، ق• ال• ٢٠به يلهم و.،ا القرآن، عم- 
حابهوأصهاد، والاجتالاستنباط إل  ١٢٤يتوصا وقواعد أصول إل حاجة 
■٢٠ليمة، الالعربية ,مملكتهم يفهمولهاالي بالنعوعم ويقضون يفتون كايوا 

الفيما تنبقلون ويالنصوص، فهم إل نجا يهتدون لغوية قواعد إل حاجة غم 

ولالرسصبهم من نقومهم ي ركزت الي التشريعية يه.مملكتهم فم 

٧

.،٢١((.

واننقءن ععارة الفقه أصول لأن ذلك، حلاف على الواقع أن غتر 
الفقه،وجد أن مند وجد الفقه فامول بالفقه، نمّى الي الأحأكام لاستنباط 

ذاهلوصوابمل وأصول فواعد هناك يكون أن حتما لزم فقه، هناك دام فما 
والفهلرة،بالملكة والأصول والضوابقل القواعد هده وجود أكان سواء الفقه، 

والعلم.بالاكتساب كان أم 

درايبالمخن أبي، لدرال الفقه أصول )مؤ/*اا-"ا(، الفقه أصول ل الوجيز انظر: زا( 

)ص/ْ-لا(■
^,١٨/رص خلاف الوهاب عبد للشيخ الفقه أصول علم ]٢( 



القيمة

فاال عتقضى زوجها عنها المتول الحامل إن يقول• عندما اكّحاة فاحد 

؛١ ٠ ه خملهن بمص أن أنحمحف آلم مأزك ؤ ال؛ حتلقول حملها، بوصع 
اليالبقرة سورد بعد نزلت الأية، هده فيها الى الطالق صورة بأن ويستدل 

أيهيأسهن اروثثعصّن ويدروف •نم' يتوم0 وأق؛ ؤ تعال• قوله فيها 
معلقواعد *و قاعدة إل الاستدلال هذا ينم كان إنما ٠ هُ أثيروعثئا 

بينهما،التعارض عند السابق التمرب يشخ الاد*حق المص أن وهى• الأصول، 
الفقه.أصول علم ماحث، من والمسخ والعارض ؛، بد٧^١ بمرح لر وإن 

نعكاشفت محالمدويآن يدول، م يوجد الشيء أن سيق ما إل از يهن
ترفعالعرب زالمنح فما المنطق، وعلم المحو علم ق كما له، منثئ لا وجوده 
انواكوالعفادء المحو، علم تدوين قبل كادمها ق المفعول وتنصب، الفاعل 

ده،قواعوتوضع المنهلق علم يدون أل قبل هيانتح بالبل• ويسندلون يتنافسول 
هدمعن خارجا ليس الأصول وعلم والفقه، ينح والحل القسم علم وكل،إك 
العامة.القاعدة 

٤.الطلاق: سورة ( ١ز 

.٢٣٤الغرة: زآ(سورن 

)المح ض الد ثرت انظر: ( ٣١



الأصولعلم إلى الوصول تيسير 

الثالث:ائطلب 

Jدويقعاا٠اأصوJاصر١*
التدوين:امباب . ١ 

كذلعن تج نالأمصار، بمم وتباعدت الأبتهاد، رجال تفرق 1ا 
اش،المقر وكثالجدال، فانتشر التشريع، ق واصملرات الأراء ل اختلاف 

هاد،الاجتدان ميلولوج لهم، أهلية لا ؛امن كتئر فعمد الحلاف، واستفحل 
واءالأهذوتم، المتنهلمن مم* كثتر بينهم اندم بل الاستنباط، غمار وخوص 

ماإنكار وإل بحجة، ليس الاحتجاج.مما على يتجرؤون فأخذوا والأغراض، 
به.الاستدلال يصح مما حجة هو 

التشريععلماء تفطن إل أدت الق الأسباب هي العوامل، نالك، ت، فكان
ررونيفهم وجعلتالمقدسة، الشريعة على الخطر هدا إل الاجتهاد وأئمة 

قمراعاها بحء_، الي الثابتة و١لقوانان العامة، والضوابهل الكلية، القواعد 
رأىعلى حكموا م بما، الاستدلال طريق ول الشرعية الأدلة على الاعتماد 

والرم.بالرد القواس، -طك على يساعد لا أو القواعد، لتلك محالفا حاء 
ذيالآ الفقه أصول ؤ علم ثكون والقواعد، الضوابقل تلك ٢ محمو * ٣٠ث
مستقلة.ومجموعات خاصة، مجدونات ق دونوه 

الفقه:أصول عالم ي كب من أول . ٢ 

قالفقهإ رأصول علم مجباحّث، وجمع كتب مجن أول أن ١^٠٣ امن يذكر 

الوهابعبد للشيخ الفقه أصول علم (٠ ٢ "٣ ٢ ١ ا )صالأصول علم إل الوصول هيل تانفئرت 
•١( العقه)ص/م١~ُ أمول ق اوجم (" ١٨)ص/ حدلاذ 



الهدمة

حنيفةأي الإمام صاحب اكيباني الحسن بن محمد الإمام م حدة، ّكلى سفر 
الإمامهدا كتبه مما شيء إلينا يصل م الشديد الأسف مه ولكن الله، رحمهما 

جمعمن أول أن الاجتهاد، وأئمة الأصول علماء عند اشتهر الذي ولكن 
العفية،براهمن والالنقلة الحجج على ضوابطه ولى الأصول، علم قواعد 
اذ،رحمه الشافعي إدريس بن محمد الإمام هو مستقلة، بحموعة ق ولوهما 
ة.ممترلكانت الي المشهورة رسالته ق ذلك وحمه ه، ٢^ ٠ رغ سنة المتول 
زالأم،.لكتابه مقدمة 

أصولم علj كتب من أول بان القومح،، هذين ض الجمع وبمك>ن 
ليمل؛ كتابه ولكن اممه، رحمه الشساني الحسن بن محمد الإمام هو الفقه، 

اممهه رحمالشافعي الإمام وأما غتره، على السابق الجهة هذه مرن فهو إلينا، 
اومهماء، العلميدي بآت كتابه وظهور العلم هذا تدوين ز السابق فهو 

ثا.كما الأم وحقيقة الواقع ق حلأف فلا الجهة، اختلفت 

بوانالوتنوع، هذا ل كتبوا ممن كثترا أن غتر ٣(، ٠ ٢ )ص/ الا-يم لابن الغهرت انظرت 
أخذواأس مرن ولكرن يعال، اس رحمهما حنيفة أي الإمام صاحب يومض أبير الإمام إل ذلك 

انم.-مال واذ أدري، لا ذك*؛ 





٢٣القيمة 

ممابةاساءم مناهج 
ئمأىوواتفقهرا<

وبيانقواعده وتقرير العل هذا لكتابة أن الأصول علماي عند اشتهر قد 
تيز3.'مناهج صوابطه، 

الكانمن:طريقة . ١ 

الأمحتكامين، ا.لبهلريفة مميت وإنما أيضا، الشافعية بطريقة مى ون
العقليةالراهآن على والقواعد، الضوابقل تقرير ق الكادم علماء منهج هجت 

أوالمذهبية للقروح الضوابط تلك موافقة إل التفات شر س النقلية، والحجج 
امالإمثلأن ا، فيهلفاقم مؤ لكثرة الشافعية، بهلريقة مى ونلها، محالفتها 

الهلريقة.هذه على كتب من أول كان الق رحمه الشافعي 
خ_الآف،ن مفيها مجا وتمحيص المسائل، بتحقيق الخلريفة هذه وتتميز 

الذاهب،فروع إل نظر دون والرهان، العقل مع يصر نفلريا، محنهلقيا نحقيقا 
منه.مجتبقله رلا له خاضعة وليت الفقه، على حاكمة فالقواعد 

ارالجبد لعب)العمدة( كتاب الهلريقة، هذه على الكتب أشهر ومأن 

هالفقول أص٤(، —٤ رءس/آمآ الثلي محعلفى محمد للأستاذ الإسلأم، الفقه أصول انفر; ١( 
خاؤ٠فالوهاب عبد للشيخ الفقه أمحول عام ١(، ؤص/بم~ا الثري زكريا للدكتور الإملامي 

-٩ْ(.٤v)ص/١^-^ أدبب محمد للدكور الإلأُي التئرن مصائر ٢(، ١-• )ص/\ء 



الأصولعلم إلى الوصول تيسير ٢ ٤

وقالمتالجويي ال المعم وكتاب)ب( 1ه، ١ ء المتون المعتزل 
ه.٥ • ه المتول الغزال حامد لانجب )المتحفي( وكتاب -، ٥٤٧٨

الفقهاء:طريقة . ٢ 

نفلرية،لا عملية بأها الطريقة هده وتتميز أيضا، الحنفية بطريقة وتسمى 
هامنفاستنبطوا المذهب، أئمة عن المقولة الفقهية الفروع إل عمدوا لأئم 

تفريعق وابيوها اجتهادهم، ق أئمتهم عليها مار الي والضوابط القواعد 
روع،اشعليها تنطبق لا القاعدة كانت إذا حى فيها، الحكم وإبداء ائا الم

الحنفية،بطريقة مى وناثبافا، يراد الي الذهبية الفروع يناسب .مما سكلموها
١لطريقة.هذه على ألفأ من أكثر لأهم 

دزيلأق الأدلة( )تقو-م كتاب الهلريقة: هذه على الكتب أشهر ومن 
يالحنفالبزدوي الإسلام فخر وأصول ، ٥٤٣•المول الحنفي الدبومي 

—. ٠٥٧٩ الموز الحنفي في النللحافظ )المار( وكتاب —، ٥٤٨٣الموز 

الطرضن:بين ا-يمع طريقة . ٣ 

تدوينز سلكوا قد والمالكية والشافعية الحنفية مجر■ المأحرين بعضرط ن إم 
وااعتنحيث السابفتين، الطريق؛ين بين فيها -معوا طريقة الفقه، أصول علم 

والعقلية،القلية الأدلة باقامة طريقة على الأصولية الخواعد بتحقيق 
رعيةالشبالأحكام وربهلها الفقهية، الفروع على بتطبيقها أيضا الاعتناء مع 

الحنفية.طريقة على 

امعالجالنفنام )بديع كتاب العلريقة: هذه على تاليفهم من اشتهر ومما 
ابوكته،  ٦٩٤الموز الحفي الساعال لأس والإحكام( ا>دوي اض 



٢٠القيمة 

)التحرير(وّىاب ه،  ٧٧١النوق الشافعي السكي لابن الجوامع( )جمع 
اسحقلأيٍر زالوافقات( وكتاب ه،  ١٨٦ النوق الحنفي الهمام بن للكمال 
نمبحق يمر الأحتر، الكتاب محيا وإن ه،  ٠٧٨ النوق المالكي الشاطئ 

وأسراره.التشرح وفلسفة الفقه أصول علم ق كتب ما أجل 





اثص،مالأوو

ا؛ثدلأالسرهياةأ





الإدلةاثقرس

مبحثأتعشر وأحد تمهيد على م الفهذا ويشتمل 
الشرعية.بالأدلة اكتريف ل التمهد: 
الكرم.القرآن الأول: المحن 
البرية.الة الئاي: المبحث 
الأمة.إحاع الثالث: المحث 
القياس.الرابع: المبحث 
المح١بي.قول الخاص: المبحث 
السابقة.الشراغ السادس: البحث 
الامتحان.السابع: المبحث 
المرملة.المملحة الئاس: البحث 
العرف.اكامع: المبحث 
الذرا؛ع.مد العاشر: المبحث 
الاستصحاب.عشر: الخالي البحث 
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ًاومي دللآخر، إلى لخجًًها محاج الم ص 'ع■ ثغ 
..والماس.لكلإجماع والمة، القرآن عدا % ؤ 

وهياخر، دلل إلى لمحتها - نجاح لا الي م ;٤• 
القرآنوالسة.ؤ ك 

حكمإلى فه النفر بمحتح بمومحل ما 
الفلن.أو القطع سيل على عطي شرعي 

شيء■أك، والرفد؛ف الهادتم، ج  ٩٠



الشرعيةالأدلة الأول: القسم 

سهد

نيالآدرةادءوهية'ا<

مطالب!ثالثة على وبجوي 

الدليل:تعريف الأول: الْللب 

وهوالقافاة، دليل وت شيء، أي إز والمرقد الهادي اللغة: ي الدليل 
٠•الطريزر إل مرشدهم 
حتريمطلوب إل فيه النفلر بصحيح يتوصل ما الاصهللاح! وق 

اصقلمادحل يلياي فالهدا وعلى الشرعي، الحكم هو الحري والمطلوب 
ىعلعملي فرعي يلم إل فيه الفر بصحيح يتوصاب ما هوت الأصوأيين 

الظن.أو القطع سيل 

انكما هو الدليل ممال: والأمارة الدم ض مقَ س الأه.ولخ وس 
وفهاس سبياى على كان فإن القطع، سل على فرعي حكم إل موصلا 

امهو: فالدليل بشرط، ليس الفرق هدا أن المشهور ولكن دليل، لا أمارة 

ةسجلأل ردة زالم(، ١ ٣ )٣! للأميى الإحكام ق: الحث فذا الممشة ار المافلر )١( 
١(.-٩ ١ ره الوصول ياب ت٢(، آ-آ لا الخوض ض التلوح قرح (، ٠٧٣رص/ 

ردلل(.مادة رص/،ب(، الم المصاح ر،/آ\'م(، الرب لسان انفلر: رآ( 
١(.٣ ر-ا/ لأءا-ي الإحكام رم( 



الأصولعلم إثى الوصول تيسر  ٣٢

وهداالظن، أو المهير سبيل على كان سواء عملي،، شر'ءي حكم منه يستفاد 
الدليل.لتعريف الأصولي؛ن إطلاق من الفهوم هو 

الأدلة:أقسام الئائ: المْللب 

والمرعية:الأصلة الأدلة . ١ 

وفرعيه:أصلية إل الأدلة م تق

ر،آخدليل إل وححيتها لشرهما تحتاج لا الق وهي ت الأصلية الأدلة أ( 
والسنة.القرآن وهي به، الاحتحاج ؤ، أصل بذاته، قائم هو بل 

دليلإل U والاحتجاج لشوهما تحتاج الي وهي الفرعية: الأدلة ب( 
ةالأدلء■ مداهما عا موهي ها، للاحتجاج قابلة ويجعلها يثبتها، آخر 

الأدلة.سائر ُات وغثرها ان والامتحوالقياس، كالإخماع، 

فيها:والمختلف عليها المتفق الأدلة ٢. 

ثلاثةإل م تقفيها، والاختلاف حجيتها على الاتفاق حيث من الأدلة 
أقام:

الكابالنوع: هذا ويشمل ادسالمين، كافة حجيته على اتفق م قأ( 
فقط.والسنة 

والقياس.الإجماع وهي المسلمين، جمهور حجيته على انفق م قب( 



٣٣ايتيرصة الأدثة الأول؛ القسم 

مدهمجمل يشالنوع وهدا العلماء، اختلاف محل قسم 
۶وشر والعرف، الرسالة، والصاخ والاستصحاب، والاستحسان، ١كحابي، 

المدينة.أهل واحماع الذريعة، ومد قملنا، من 

الأدلة:تربب الثالث: الطب 

والسنة،الكاب وهما اثنان.نها دليلا، عشر أحد الجملة، ل الترع أدلة 
دعنة حجوالقياس، الإجماع وهما منها واثنان الما-ن، المجميع عند حجة 
احتلازمحل الذكورة— الأربعة عدا ما ~وهي منها وبعة السلمي، عامة 

الأصورن-مح، 

الكتاب،بالترتيب: وهي أربعة، الأصوليئن عامة عند عليها الممق فالأدلة 
فهو:الترب هذا على الدليل وأما والقياس، والإجماع، والسنة، 

ضأسأأقَسأأؤيثؤ تعاد: نال الكرم: القرآن ١. 
وأتويّأممه ئومنوث ردوْإل،آممهوألرمدلءزسمم يؤل،٦^،ذؤ؛نترعمؤ،ّيىئ 

بمذاالأدلة على الأية دلالة وجه ا، ه؛  ١۴١ئأويلأ'وأحن ؤ ^؛؛، ألأم 
أولواعليه يتفق ما إطاعة م رسوله، وإطاعة اس، باطاعة أمرت أغا التر'زيب، 

هوعليه اتفقوا ومجا ^، الو٠۶مح٢ن الناصح الرأتم، أهل وهم الو•__، مrت الأمر 
وهورسوله، وستة ائذ كتاب إل فيه التنازع برد أمرت كما الإجماع، 

.القام 

.٥٩ألنساءت سررة ١( 



الأصولعلم اثى اتوصول تيسير  ٣٤

امله اس ول رمأن فهتي جبل بن معاذ عن روي ت النبوية المنة . ٢ 
قضاء«؟لك عرض إذا 'نقضي »كض قال: اليمن إل بعثه 

انك.بنياب أقضي قال: 

اس«؟كت\ب ق نجد 1 »فان قال: 

٠الله رسول نة محبقال: 

اس«؟رسول سنة j تجد ل! »ءان قال: 

اجتهادي(.ل أنمر لا )أي: م ولا راش أجتهد قال: 

رسولوفق الذي نك »الحمد وقال: صدره ه اذ رسول فضرب قال: 
اس<<رسول يرضى لما انف، رسول 

(،٣٠٩٢م)رق(، ١٨)؛/القماء،ز الرأي اجتهاد باب الأنفية، ممأب داود، أم أخرجه 
مرق٦(، ١ قض؟)•آ/ا كف الخاض ق جاء ما باب الأحكام، كاب والترمذي، 

•عندي.ممتعاي إنائه وض اوجه. هاوا ك إلا لا حديث "سوا ونال: (، ١٢٢٧)

نبارث الحالأول• عل—ّين.، فته إن وقالوا• الحديث هذا اناد ق العلماء بعضس، طعن ثقا~ 
ةجهالة: الثانيدال الاعتمنان حديته" بمح "لا الخاري: عنه قال يرو، 

انتنهعءن وبجاب عندي.ممتعاي، إنائه وليس الترمذي: نال وأذلك فهنع، معاذ أصحانم، 

يلي؛العلتآن.عا
نعبادة أن ١(: را/,ْا/ والفقه زاممقيه البغدادي الخطيب ذكر فئد الأول: العلة أمحاء■ 

،ة بالتقمعروفون ورحاله مجمماي، إناد وهذا معاذ، ّمذ غنم،  JIعباّالرحم• م. رواه ني 
فاضل،'ثمة 'لهرية، فاض الشامي، ني بن "عبادة ١(: )ص/ه٦ الممربمب، ق، حجر ابن فال 

•التابعآن ممات كار ق انمعلي ذكره ٢(: • رصذ/ا/ غنم بن الرم عبد عن وقال 



٣٥الشرعية الأدلة الأوو: اصم 

أبوبكر»كان قال; مهران بن ميمون عن روي فقد المحابة: عمل ٣• 
بينهم،يقضي ما فيه وجد فان اللم، كتاب ق نفلر الخصوم عليه ورد إذا خهغ 

رالأمذللئ، j( ه الق رسول عن وعلم اممه كتاب ق يكن نر وإن به، قضى 
الصحابةرووس جمع اس، رسول سنة يجد ان أعياه فان يه، قضى سنة 

انكوكدك به، قضى أمر على رأيهم أجمع فإل فاسثارهم، وخيارهم 
نرو الساو(ّان، ورووس الصحابة كبار هذا على واقرهما ا، ه«أ عمر يفعل 

ذلك.على منهم إجماعا ذلك فكان الترتيِح، هدا ق محالف بينهم يعرف 

المصادر،ومصدر جميعا، الأدلة مرجع الكتاب أن وهو المعمول! من ٤. 
الحكهّمعرفة إرادة عند إليه ۶ الرجو ؤا عليها مقدما يكون أن البديهي فمن 

مبينةالسنة لأن الستة، إل الرجوع وجمب، فيه، الحكم يوجد ب فإذا الشرعي، 
وجودعدم عند إليها ۶ الرجو البدهي من فكان لمعانيه، وشارحه للكتاب 

أجمعما إل الرجوع لرم السنة، ق الحكم يوجد ب فإذا التتاب، ل الحكم 
ق۶ إجما يكن ب فان السنة، أو الكتاب الإجماع مستند لأن لمون، المعليه 

ء■بالحارث يه حدث الذي إن بقرله! القيم ابن عليها الرد تول فقد اكانيةت العلة عن وأما 
م•عبمحون أن س الشهرة ل أبلغ وهذا منهبمأ، واحل لا معاذ، أصحاب س جماعة عن عمرو، 
نحليا والصدق وانفضا بالعلم معاذ أصحاب وشهرة كيف سمي، لو منهم واحد 
أفاضلمن أصحايه بل مجروح، ولا كداب، ولا متهم، أصحابه ق يعرف ولا ؛محقي، لا الذي 

ذاهواء لل حاموشعبة كيف ذلك، ي بالفل العلم, أها يشن ولا وخيارهم، المسلمن 
هييديك فاشدد حديث، إسناد و شعبة رأيت إذا ت الحديث أئمة قال وقد الحديث، 

٢(•٠ ا/آ ) الوقمن إعلام 
ا/اره(.) الشدة من فيه وما الفتيا باب القيمة، ق سننه ق الدارض أخرجه ( ١ 





اثقوأبياتميم

؛S-Jمطاسعة على ويشتما 

الكرم.القرTن تعريف الأول: ا،لطلب 

الكرم.القرآن خواص الثائ: اس 

الكرم.القرآن حجة الثالث: الهللب 

الأحكام.على ودلالته الكرم القرآن نوت الرابع؛ المهللب 

للأحكام.الكرم القرأن بجان الخامس: المْللب 

الكرم.القرأن أحكام أنواع السادس: اسب 

الأحكام.لبيان الكرم القرآن أسلوب المائع: المقللب 





٣٩الرب الأدلة الأول: النم 

اسالأوو

اثمآناتميم'اُ

١^:القرآن تعريف الأول: اسب 
باللفظه محمد سيدنا على زل المتعال اذ كلام محوت القرآن 

المقولالناس، بسورة المختوم الفاتحة، ؤرة بالمدوء المصاحف، ق المكتوب 
ُتواترا.نقاد عه الأمة إل 

ومااللفظ بحموع فالقرآن والمعي، للنظم اسم القرآن العلماءت قال وكما 
القلمبالتعبتر العلماء اختار وإنما اللفظ، المقلم: ومعي معي، من عليه يدل 
لأمرين:اللففل من بدلا 

ةاللغق فل اللفلأن الأدب، سوء ■ ٢٠سيء فثه باللفظ 'لتعير أن • ١ 
استعمالهيسغيا لا مما ومحيا الفم، مجن الشيء وإسقاط والرمي للطرد بمتعمل 

الكرم.للقرآن بة بالم

ووهالمعلومة، باليرر القرأن تشبيه إل إشارة فيه بالقلم المعبم أد ٢, 
الكرم.للقرآن بة بالمواقع أر 

دي}لأمالإحكام را/\/'اا-ت\ّا(. النافر روضة ق: الك-■،؛ بالقرآن اشلقة ار المانفلِ ١( 
ا/بماؤ المار ثرح الغفار ذتا7 —٣٣(، ر التوضيح على التلويح شرح ١(، —٨ا ١  ر

٣(٠ / رح. المار مدن على ملك اب.' ٢ شر بعدها، وما ( u/tز المتر الكوكب، ثرح بعدها، ومجا 
إ.٣ ٣ — ٢ ٩ )ص/ الفحول إرثاد بعدها، ومحا 



الأصولعلم إل الوصول تيم 

١^:القرض خواص القاق: المطلب 

يستطيرقيود، من عليه اشتمل وما الكريم القرآن تعريف ق يتامل ومم• 
عنبه تميز ما على ويقف الكريم، للقرآن الحقيقية الخصائص يستفلهر أن 

'نلفتخلصى فسأن وفستقتع به، شبه وجه لها الي الكتب سارر من ۶^٥ 
يليI.مما الخمانمم

منتعتبر لا هذا وعلى هؤ، محمد سمدنا على المترل الله كلام أنه . ١ 
زلتنب لأمحا والإنجيل، وراة كالتالأحرى، الماوية الكب القرآن، 

ه.محمد على 

الأحاديثثان هذا وعلى جميعا، والمعي للنظم اسم القرآن أن .  ٢
الألفاظه، قالب ز هو الني وصاغها نبيه، إل اف، بما أوحى الق اوبو;ة 
يا.الصلاة تجوز فالا القرآن، حكم -أحد ولا فرض -كون 

الالقرآن نمير كيلك قرأنا، مى نلا النبوية الأحاد١يت أن وكما 
ترجمةأو ترحمته وكدا دلالته، ل للمقتر كان مهما قرآنا يعد 

ليتوالترجمة، التمتر ألفافل لأن قرآنا، 'نعتبر لا العربية غم إل معانيه 
تعال.اس • ٣٠

طريقبغم زآن أنه على إلينا م فما التواتر، بالنقل إلينا متقول أنه ٣. 
مييلا ه فانالشاذة- بالقراءة الفقهاء عرف ق يعرف ما -وهو التواتر 

القرآنمن أنه أكر من بكفر يحكتر ولا به، الصلاة تمح لا وبالتال قرأنا، 
ارةكفة آيق عول جمبءن اف عبد كقراءة وذلك الفقهاء، ^ن حائف بالا 



الشربالأدلة الأمو: النم 

ائةبزبما —١^،^ ^أيام دمبم_تامسن ثزمحد هش ؤ تمتزت ال
)،تتامات(اُ

هحففنثولى تعال اس لأن وذلك والنقصان، الزيادة من محفوظ أنه . ٤ 
تال تعقال اافسدين، يد إليه تمحل رن حفظه، اش ثولى وما ه، بنف

ناةلث.محإوة0ئانحئزدا١لآي إه 

.٨٩اذ١^دة! سورة ( ١) 

ذهبفيأ، حممناح الا ق اختلغول لكنهم الثاذة، القراءة نرآنية عدم على الفقها، اتفاق ومع )٢( 
دملعرآن بقليست 'لانحا ها،الاحكتاح يمح لا المتواترة غير القراءة أن إل الأتمة -همهور 

نالاالتواتر، لعدم نراءة أها بطل فإذا نراءة، انحا على رويت بل خم، أهما عر تنفل ل! ث التواتر•، 
اترداك لعدم قرآنيتها نشت م وإن لأفا بما، T الاحتحا صحت يترف الحفية وأما سنة، تنقلب 

ارةكفل ابع التتاشترطوا محا ومن راجّح، الواحد بجر والعمل ه، الني ر حم أهما إلا 
فهغ.عري مبن الذ عبد بقراءة اليمثن 

٩•الححرت سررة )٣( 
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بملع.الإبمان عن الثممن عجز 

مستقية.وقائع عن إّمادْ 

كونية.أسرار على افبجاله 

٠ماضية حوادث عن إخماره 

الديع.الفلم 

مماالإتيان من التمكن عارم وهو انمجزت إنات 
وا1اراةوه.لخلي ام 

واقازلة.اياراة من بمع عدم،ا ا،لاغ; انمماء 

والمازلة.إلى الدافع وهو اكمحي: 

وانازلة.١^راة ى وهو انمدي: 
م



٤٣الأدلة الأول; م الم

١^:١^ حجية \س: 

حجةالكريم القرآن أن على العصور، مر على المسلتن كلمة اجتمعت 
ولااع، الأتبواجب قانون وانه للتثرع، الأول المصدر وأنه الجميع، على 
ولاالله، د عنعن لأنه ۶، الأتبا واجب حجة كان وإمما مخالفته، لأحد بجون 
الإعجازأركان لتحقق معجز، فالقرآن اعجازه، الله عند • ٣٠كونه على أدل 
اكاوةأالأربعة الأركان توجد حيث إلا إعجاز فلا فيه، 

الإعجاز:أركان .١ 

بةيالنموجود الركن وهذا والنازلة، المباراة طاب، وهو التحدي: أ( 
اسول رمحإق ال: فقالعرب، به هؤ الرسول تحدى فقد الكرم، للقرآن 

ريبق كتم فان عليكم، أتلوه الذي القرأن هدا ذللث<، على ودليلي إليكم، 
صادقين.كتم إن عنه سورة باقمر أو .ممثله فاتواذلك، مءن 

الرموهذا وايازلة، المباراة إل المتحدى يدفع الذي وهو المقتيي: ب( 
رب،العن ديبطالأن بجاء ه محمدا لأن وذلك أيضا، القرأن ق متوفر 

أنهذه— —والحالة أحوجهم فمّا عقولهم، فيه وتأوثامحم، عن حرية وال
هم،ألهترون ينم فذا لأئم انك، رسول أنه على ه محمد حجة يدحضوا 

الحروب.ويلأت ويجتنبون دينهم، عن ويدافعون 

ة،وايازلاراة والمبالعارضة من يمنعهم ما انتفاء أي المانع: انتفاء ج( 
ةبلغزل نرآن القلأن الأولن، اإوجه؛ن مجن أومحح الركن هذا ووجود 
يهموفالبلاغة، وقادة الفصاحة ملولث. وفيهم البيان، أهل مجن وهم العرب، 



والأم علم إل الوصول بتر 

ض'بمنه ما كله، هذا يعد ثمة فلمس اللغاء، ٠ الفصحاء ٠ اء الشع م-• كش: 
ماW • رر ر ب *■ر 

العارصة.

—ذكورة الاكادثة الأركان توفر ~دعد يعجزوا بأن انمجز; إثيات د( 
الإتيان.ممثلس إخفاق أمما أخففوا أقم ريب ولا به، تحداهم ما إتيان عن 
قتلعلى وائتمارهم المعارصة، بدل انحاربة إل التجاءهم وإن القرآن، هذا 

هم,منراف اعتقرآنه، مثل ب الإتيان على ائتمارهم بدل ه الرسول 
وأنهالبشر، مستوى فوق القرآن هذا أن وتسليم معارصته، عو• بعجزهم 

وتعال.سجانه اس ءنّد مم• 

١^:القرآن إعجاز وجوه ٢. 
الإعجازنواحي كل إدراك إل بعد نحيل ل العقول أن فيه خلاف لا مما 

 jندبرا الإنسان ازداد دكنا امء، لقرآن ا j اوكلمالقرآنية، اف أيان
واحينس متعددة نواح تحك الكون، أسرار عءت الحديث العلم كنش 
ذكرى علسنقتصر ولكننا كثيرة، إعجازء فنواحي الكرتم، القرآن إعجاز 
كالتال:وهي باختصار، بعضها 

لأنوالجمع والفصاحة، البالاغة درجات لأعلى التض<من الديع: النفلم ا( 
وس—هولةوس، والنفالأرواح ل اكأث؛ر وقوة السامية، والعاني الرائع النغلم 

باختالأفتحتلش متعددة أساليب على واستماله اللسان، على خفته ٠ حفظه، 
القامات.

آدمار أخبمري قفقد الخالية، القرون ل ية: ماضبحوادث إخ؛اره ب( 
الأيياءمن وعترهم وعيسى، موسى وأحار لوط-، وقوم وثموي■، وعاد ونوع، 
ماويةالالكتب ق المنقول مع متفقة أخبار تلك وكانت لام، العليهم 



٤٥التريت الأدلة الأزل: الخم 

اريخالتار أخبع متتفق كما والتبديل، التحريض يتناولها لر الي السابقة 
انكهؤ 'لأنه الوحي، إلا الأخبار تلك مصدر يكون أن يمكن ولا الوثوقة، 

معلم.إل بجري م و بمكتب، ولا يقرأ لا أميا 

كانه التي أن العلمية، والحقائق الكونية; الأسوار على اشتماله ■ر( 
أخبرممد الكونية، العلوم تلقم■ علمية مراكز • ٣٠خالية بلدة ق نشأ أميا 

واحدة()كتلة رتقا كانتا وأثما والأرض، السماوات خلق عن الكرم القرآن 
أنَكثوإ' آلخ؛ن ير اولز ؤ تعادت قال الأخر، عن منهما كلأ اذ ل منم 

تماطاط مح، آ^ 

منبالوص، إلا عليها يطلع لا المح، الستمل: ذ< الضان عن، الاحمار د( 
ءؤ\ؤ تعال؛ قال الأديان، بقية على الإسالأم دش ظهور ذلك 
من^^■ ٥١٢تنلف آمامح؛ر؟نى ق لمسنلمهز آلصنيحنت وعملؤأ يء' 

ا١ ه 1ث -مفهم بمد تن رودم لم أنبممح( آركب يدم ثم ملهم 
ؤسؤلداثن فقال; مكة، بفتح القرآن ق نبيه اف وعد كما 

رءومحئممحضن ءامن؛ت أش ماء إن آلحتام آكجد كد،حلن بالء>ي آلنويا 
•٠ لأءثامثمحُ وممصؤن 

.٣٠الأنيياءت صورة ( ١ ) 
ءد.ألمورت سورة )٢( 

.٢٧القح: سورة )٣( 



الأصولعلم إل الوصول سر ٤ ا

منواحدة ؤرة بأو .ممثله، ياتواأن جميعا وا-بجن: الإنس به نحدى ما ه( 
ربالعيهم ف.عا به،الإتيان عن جميعا عجزوا وفد مثله، بحديث أو مثله، 

كلاممجن وليس الله، كلام أنه على دليلا ذلك فكان والبيان، الفصاحة أرباب 

يأتوثلا ١^٠١؛؛< ٥^١ يمثل يأنوأ أن يمك مآلجى آحشعن،'الإذس نين ش ؤ ط يز 
١).نيثمل لني( بممتمم ولوَ؛اث ينلهء  :

.٨٨الإصراءت سورة 
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الأصولعلم إل الوصول نمير ٤ ٨

الأحكام:على ودلالته الكرم القرآن ثبوت ١لر١عت المْللب 
كانه الني من إلما ومحوله أن أي التوت، قطعى الكر-م القرآن إن 

القرآننصوص من نص كل بأن فنحزم *١^^٧، للقطع المفيد الخواتر لطريق 
إنهم الله.، رمول على الأمن الروح به نزل الذي النص عن هو 

ولالرنملأن تبديل، ولا تحريض غير من الأمة إل بلعه والسالأم الصالة عليه 
وتلاهاأصحابه، بلغها الكرم، القرآن مءن أكثر أو أية عليه نزل إذا ان كه 

ددعمنهم وحففلها لنفسه، كتب من وكتبها وحيه، كتبه وكتبها عليهم، 
انكوبدلك أوقامحم، سائر ق بتلاوها وتعبدوا محلوايم ق وقرووها كثير، 

الذارسول من إلنا والشل والورود الثبوت حث من قطعيا الكرم القرآن 
ن_وءين:على فاهما الأحكام، على دلالتها حيث من القرأن وص نم أما 

الدلالة.ظنية تكون وقد الدلالة قهلعية تكون فقد 

فقط،واحدا معي إلا نحتمل لا الي المموص وهي الدلالة: قطعة . ١ 

هؤ ت*—الت ه قولمثل 
معيإلا يحتمل لا النصف، لفظ فان ؛ ر ه ولد لهن حقان ؤ0 ولأ ثهُى 
قطعية.دلالة معناه على يدل ولدا فققل، واحدا 

لأنصالحة معي، من أكثر تحتمل الق الممحوص وهى الدلالة: خلمية ٢. 
ةدلالالمعاق تلك من معي أي على دلاله وإن العاني، تلك أحد منها يراد 

ال:تعه قولمثل للاجتهاد، ومجالا للاحتمال، قابله كاك م ومن ظنية، 

٢المساءت ة ٠ سه اآ 



؛٩ الشرب الأدلة الأول: الفم 

الأيةي )القروء( فلفظ ؛، ر ه موو يقثع يآشهن حييت آلمعللقت ؤؤ 
لأنوذلك الحقان، به يراد أن ويحتمل الأطهار، به يراد أن يحتمل الكريمة 
اأحيانر الطهوكعى أحيانا، الحيض .ممعى يستعمل العربية اللغة ز )القرء( 
ار،الأطهأو بالخيضات العدة احتساب ق الفقهاء اختلف ولهذا ؛، أخرىر 

قطعية.غر معنييه أحد على رالقرع( دلالة لأن نفلرا 

.٢٢٨القرة: سورة )١( 

العجم(، ٢٢)ص• انصحاح محار ا/>خ(، )١ ارب لسان ا(، )٥٠^٢ امحط اكامس انفلر: )٢( 
دية)قرأ(.(، Vrrlr)الرَِءن 



قرصيةوكان بالاجتهاد، بيانه كان  ١٠

الإجادةم لكض الهران، الاجتهاد 
ا-ي«عة.لصلاة الداء عد 

>اَ
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ه
٢؛

القرآنوفرض ^و، الرسول به جاء  ١٠
الرأةبثن كاُبمع ه، الرمرل ءل١ءة 

وعمتها.

فيوبجانه القرآن، في فرضه جاء  ١٠
والخح.الصلاة أداء ككيفية الط، 

الصلاةكوجوب نما، القرآن أبانه  ١٠
•والخمر الزا ونحر:،( والزكاة، 

>



١٠ الشرعية الأدلة الأول: المم 

للأحكام:الكرم القرآن بيان الخامس: اسب 
حاجاتيبي جميعا، الأحكام مصدر هو اءا؛ القرآن أن ق خائف لا 
الشافعيام الإميقول والأجل، العاجل ز الجماعة محاخ وبحقق الأمة، 
الذاب كتوق إلا نازلة اممه دي• أهل من باحد زل تنرفليت اسأ رحمه 

رآنالقان بيه أوجق القول يفماي ثم ذها(را؛ الهدى ظ على الدلٍل 
أنواع:أربعة على أهما على رسالته ق فنص للأحكام، 

ىعلالقرآن نتنمّر فقد الفرائخءط، حمل مثل نما، أبانه مجا الأول: النوع 
منهاكلهر ما الفواحش حرمحة وعلى والحوم، والحج والزكاة الصلاة وحوب 

الجزم،ولحم والدم الميتة وأكل والحمر، الزنا حرمة على نص كما يملن، وما 
نصا.القرآن بينه مما وغتر 

لسانعلى أدائه كيفيه وص َتمابه ق فرصه اس أحكم ما الئائ: النوع 
الزكاةفيها نجب الي والأحوال وشروطها، وأوقاهما الصلوات عدد مثل نسه، 

مطلقا،أو عاما أو مجمالأ القرأن ق بيانه جاء مما ذلك وغتر وجوهما، وشروط 
.البعمر منه خصت أو قيدثه أو الستة وبينته 

وبيانحكم، نم فيه لذ ليس مما ه انذ رسول سنه ما الثاك: النوع 
وبدلكهؤ، ول الرمحطاعة بفرض كان الأحكام، من النوع لهدا القرآن 
والتزامخؤ الرسول طاعة بايجابه بالسنة الثابتة الأحكام ثن قد القرآن يكون 

حكمه.

؛١٤٨امقرة ٢، رص' الرسالة 



الأصولعلم إل الوصول سر 

ام،الأحكمن طلبه ق الاجتهاد حلقه على اف فرم ما الرابع؛ النوع 
جوازبين قد القرآن ولكن بخصوصه، نة الل ولا الكتاب ي نمءي فليس 

مباشررغم بهلريق للحنكم منه بيان وهذا حكمه، طلب ق الاجتهاد 

ىعلوجاء الأحكا* "همع على ينقم^ م ^■^, ١١القرآن أن م واحآكمة 
بحيثوالشمول المرونة من وقواعدها الشريعة نصوص ليحعا النحو، هذا 

الحور و'نهلالزدن طال مجهما ومصر، عصر كذ ز الناس لحاجات لتمح 
مصالحها.تنو و الأمة 

تنبعلوايأن انحتهدول تقلع يالشمول، وذلك الرونة هذي إًإار وق 
حدودق معادهم ويأكفل الناس ع مما بحقق .مما المعاصرة، الوقانع, أحكام 
الكرم.القرآن عليها اشتمل الق الكلية والقواعد العامة البادئ 

ءت-آء(اكفرة ، ٣٢-٢١^٠٥)الرالة انظر: 
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الدولةلأحكام ا_ 

ايائةلأحكام ا—  إ
الافماديةلأحكام ا—  ٢.ك 

الدستوريةلأحكام ا—  i٢٢ —
القضاتةلأجكام ا—  آلأ 

ا
لأجكاما،لدذنا—  ؤ

الغخصٍةلأحكام ا— 

م

'ء.

ة

لكلإممانيالغييات اضاقة الأمور وم 
..ورطه.وكبه وملائكته بالله 



الأصولعلم ]ل الوصول يم ء ٤

١^;^:الهرآن أحكام أنواع السادس: المهللب 
ةثلاثإل تقسمها يمكن متنوعة، كثيرة ياحكام الكر.بم القران جاء 

ص:وص ام، أق

ة،الغيبيبالأ٠و_ر تتعلق الي وهي الاعتمادية: الأحكام الأول: القسم 
ه،وكتبه، ومادئكتال، تعباس كالإيمان نجا، الإيمان المكلف، على ويجب 

التوحيد.علم الأحكام، تلك دراسة ومحل الأخر، واليوم ورمله، 

المكلفعلى بح، تصل.ئ الي وهي الخلمة: الأحكام الئائ: م الف
كالصدقا، أعلامهنحت، يضوى، و برايتها ويستفلل ها، يتحلى أن 

ىعليجب الي الرذائل أو الناس، عن والعفو الغيظ، وكظم والإخلاص، 
^نالشحيح رار فمنها والفرار منها، والابتعاد عنها، التخلي المكلف، 

تهادراسومحل والعجب،، واليبر، والغيبة، والميمة، كاإ،كدر_ج، الأحرُِط، 
والسلوك.الأخلاق علم 

المكلفعءن يصدر تتصل.مما الي وهي العملية: الأحكام الثالث: القسم 
بزالفة_أيا،المقصودة وهي التصرفات، مءث تصرف أي أو فعل أو قول من 

نمالموع وهدا إليها، للوصول وحيدة أساسية وسيلة اإفقها رأصول وعلم 
الأحكام:

كالأحك—امبربه، لم المعلاقة تقلم الق وهي بالعادايتح: يتعلق  ١٠٠. ١ 
ذلك.ونحو والكفارات، والنير والحج والزكاة بالصالأة المتعلقة 



الشرعاالأدلة الأوو: م الم

و؛عهمي،بعضهم الكلضن عائقة تقلم الي وهي بالمعاملات: يتعلق ما ٢. 
المكالضن،عقود تقلم الأحآكام فهده أمما، او جماعات أو أفرادا كانوا مواء 

اتطادحق بالمعاملات المتعالمة والأحكام وعقوبامحم، وجناياهيم، وتصرفاهم، 
التالية:الأقسام إل متعلقامحا— —حب نوعت قد الحدث، العصر 

نكاحمن الأسرة، حياة بتنفليم تتعلق الي وهي الشخصية: الأحكام أ( 
يةووصثرات ومونسب، وحضانة، وعدة الزوجغ،، ين وحقوق وطالق 

ذلك.ونحو 

ودهم،وعقالمالية الأفراد علاقات تقلم الي وهى المدنية: الأحكام ت( 
ودالعقمحن ذللئ، وغم والشركة والحوالة والكفالة والرهن والإجارة كاليع 

امحتمع.ق الأفراد ض تجري الي المالية والمعاملات 
ابجتمع،ل ة العدالتحقيق تقلم الي وهي القضائية: الأحأكام ح( 

التعالق__ةام كالأحكالاحرين، حقوق على الاعتداء ومنع الحقوق وإحقاق 
الدين.وكتابة واليمن والشهادة بالقضاء 

وتمنباخكوم، الحاكم علاقة تقلم الى وهي الدستورية: الأحكام د( 
ابجتمع.داخل والجماعة الفرد حقوق ويقرر وواجباته، جاب كل حقوق 

ةالدولبن المالية العائقات تقلم الي وهي الاقتصادية: الأحكام ه( 
اةزكمرن ومصارفها، الدولة موارد وتحدد والفقراء، الألحياء وين والأفراد، 

ولء.ولحيمة وصدقة 

أوالأفراد من تصدر الي بالجرائم تتصل الى وهي الحائية: الأحكام و( 
ردة،والر، الحموخرب والزنا، القتل، كجربمة ابجتمع، داخل الجماعات 



الأصولعلم إل الوصول يم ه ٦

ذههاب لارتكعلة تحفوها يعفوبات، من عليها يترتب وما والحرابة، 

وأمنهم.ودينهم وأعراضهم وأموالهم الناص حياة على محافغلة الجرائم، 

الاميةالإّة الدولعالاقة بتتفليم تتعلق الي وهى الدولية: الأحكام ز( 
دات،والمعاهوالجهاد، كالدعوة الحرب، وق لم الق الدول، م٢ن بعثرها 

ذلك.ونحو والملح، 

الأحكام:ليان ١^ آلقرك أملوب السابع: الطلب 
نراملات- معأو كانت -عبادات أحكامه أكثر ق الكر.م القرآن إن 

والهالأمامية، والمبادئ العامة القواعد على فيها اقتصر ل التفصياب، يهج 
الغالب.ق منه الراد وبقت الإجمال، هدا فثت الق هي النبوية 

اتالبيئيهلور تتعلور ولا فيها، للعقل مجال لا الي التعبدية فالأحكام 
رائم،الجيعض وعفوبة الزواج، ومحرمات والمواريث، الكفارات ق كما 

لعباده،شرعها الذي الوضع على مستمرة يريدها تعال لأنه مفصلة، جاءت 
والأمكة.الأزمنة بتغثر تتغثر ولا تحتلض لا أمباب على لابتنانها 

ةوالدوليوالدصنورية والجنائية المدنية الأحكام مء■ ذلك عدا فيما وأما 
ىعلبل لحكمها، تفحسل دون من القرآن ق بحملة جاءت والاقتصادية، 

عصركإي ل الحوادث س يستحي لما يمع لكي عامة، ومبادئ قواعو شكل 
مصالحها.ونوعت الأمة حال ونهلور الزمحءت حلمال مهما 

امواجمال يتغثر، أن لا.بمكن ما تفصيل —وهو: الهج، هدا كان وقد 
أنول المعقمن فليس ودوامها، الشريعة خلود صرورة من يتغتر- أن .بمكن 
امأحكلفص—سيل والشمول، الخلود من أماس على جاءت شريعة تعرض 



٥٧الشربة الأدلأ الأول: م

فادوالبيثات، الأمكة وتختلف الزمن، بتجدد تتجدد الى الجزئيات 
ية،امالأّوالبادئ العامة بالقواعد والاكتفاء الإجمال هذا من إذن مناص 

قبحقا ا.لعاصرْ.ممالوقائع أحكام يتحلوا أن من امحتهدون يتمكن لكي 
القيامة.يوم إل ثوونحم جمع ق سعادمحم ويكفل الناس مماخ 
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أوجبالذي القرآن إلى مرجعع بالة الاستدلال أن 
الر-معإلءها•

هاكولص بيان إلى محاج مجمالة بأحكام حاء القرآن 
الة.سوى لتانها هلرق 

الةاتاع وجوب على بمدهم جاء وس المحابة إجماع آ. 
هالرسول عن الواردة المحيحة 

-ي•

آ

فخدوه...ه.الرسول أتاكم ؤوْا 
الل4ه.أطاع فقد الرسول يطع ؤس 
مومة...ه.ولا ،لوس كان ووما 

•ؤءلأودبكلأممنحى-4 

f
,لا"

قولس القرآن ءٍر ه الي عن صدر ما الأصول؛ن: مد - رم 

جازم.غم طلبا س الغارع طلب »ا الفقهاء; د ع أ
أوفعل أو قول س :ج: الم إر أصٍف ما اتحدتض: عد .٠٦< 

•نلجأ أو خلمص، وصف أو مرض، 

فيس اص . ميثة. أم كانن، حة اضتأدة لطريقة ا ع
يومإلمح، بها ءماس ص وأجر أجرها ك كان حنة سنة الإسلام .٠٦< 

اأ٠ ٠ ّ القيامة 



١٦ الشرعية الأداة الأزل: انقم 

ائسثاامم1ش

اسةايوة'

الطن:تعريف الأول: الطلب 

هومن'، سيئةر أم كان نة حالعناية، الطريقة ؛ AAUiق المنة 
بماعمل من وأجر أجرها فله حسنة، سنة الإسالآُم ق سمن »من ه: قوله 

نةالأسالأم و سن وس شيء، أحورهم م,ن ئش-ى أن غتر ص بعده، 
س'يضأ أن غم ص بعده من بما عمل مءت ووزر وزرها فعليه مئة، 

٠.شيء«ر أوزارهم 

فهي:الاصطلاح و وأما 

فعلأو فوف من امآن غئر M امحي ص محير ما الأصولء؛نت عند • ١ 
د.تف أآ 

)ا/دآا-انض (، XAT)^/انِخى ل أم ز: اشرية بان؛ انمملفة اساحث امِ )١( 
للآُدىالإحكام (، ٣٢٨-٢٣)١/،"ائاظ ;•ِذة -;v؛(، ٢١٢/٤ر'نمرو (، ١٧١

—التوضيح على التلويح 7 خر ئُآ~آ\اماإ، ، )ص/ الفحول تنقيح شرح ١(، )ا/بم، 
الفحولإرشاد الرحموت ذاتح ا(، )آ/ه'ا-,هاالغفار فتح (، ١٥

/_(U.-rr.)
(.٣٩٩)،■/اشرب  ١jU(، ت )م،/د امحث القاموك ئ: )_( مادة اطِ: )٢( 
١)٧ رقم )ّآ/ها/(، النار مم' ححاب( الصدقة باب الزكاة، كتاب مسلم، أخرجه )٣(  ٠ ١.)



الأصول^1؛, إل الوصول حر نن٦ ٢

دامبوالسنة جازم، غير طلما فعله الشارع طلب ما المقهاءإ عند ٢. 
٢.والواجب؛ الفرض وتقابل المندوب، ترادف الإطلاق 

الشرعيالححلم هو بجثهم موضوع لأل بدلك، السنة الفقهاء غنف وإنما 
يعيالأصول بينما م•■('' أو وجوب من يعتريه ما حيث من المكلف لفعل 

ف،التعريأن د جنهنا ومجن الكلية، الأحكام لإثباُن، العامة القواعد بتقعيد 
الاتجاهآي.بامحلأف يختلف، بالسنة 

تقريرأو فعاب أو فول من قو الني إل أصيف ما اخدشن: محي وأما ٣. 
خلقي؛آ؛.أو حلقى أووصف، 

المنة:حجية الئائ: المطالب 

ةالنبويالسنة أن ل برأيهم، يعتد الدين لم\'ن المعلماء باTن حلاف لا 
الأخذيجب وحجة الأحكام، مصادر من ومصدر التشريع، أصول من أصل 

كاثه الله ول رممإل نستها صحت، مى وأيا .ممقتضاها، والعمل بما 
ابالكتذلك على دل وفد الحرام، وبجر..م الحلال تحليل ز بالقرآن مقترنة 

والمعقول.والإجماع 

الحنفيةأما انعي• ودل الحكم ل بجلفان لا سواء فهما الجمهور، عند الغرص هر والواجب 
مباحثق تفصيله و-ساني الفعل، لزوم به نت الذي الدليل جهة س بينهما مرنون فهم 

هناك.فانفلره تعال، الله شاء إن الحكم 
(•٢ )ص/أ' الحديث علوم ق النعي منهج ( ٢ ت 



٦٣الشربالأدلة الأزل: اشم 

الكر.مكتابه ق الايات من كشر ق وتعال بحانه قاف الكناب; . ١
له،طاعة الرسول طاعة ويجعل مخالفته، عن وينهى ه الرسول بطاعة يأمر 

إنآس وأيمأ ؤماتتاثب قمحدى اؤيل ؤو؛آئاسلإ تعالت يقور 
ممديلتخ^^١، ١١ُني ثن ؤ شأنه! جل ويقول ر ه ئديدآلممأب آث؛ 
ورسولهاذ قضى إذا خيارا والومنان للموتن يجعل ل؛ تعال وإنه ا، هُ أس 

لثمكؤن أن م أس إداثثى مفينؤ ؤاي .يمحمح، ءفال-ؤوبماَكان أمرا، 
j،ه الرسول، يحكم لا عمن الإ.بمان نفى كما ا، ر ه مهم ثن أئ؛ره 

شكرممأ ثحك>مث ننئ يؤمنزث لا وره هلا ؤ ت نعال قال قضائه، 
هر؛ا،^ميثوأي لإلأمحأوأ بمير 

المعى.هذا ؤ، الكشره الآيادت، من ذللئ، غير إل 

ىعلدا هيومنا إل ه الني، عهد من لمون المأجمع ففد ١لإءاعت ٢■ 
اءجمرن ولا الصحابة كال فما ه، الرسول عن الواردة السنة اتباع وجوب 
الجميعفالسنة، به وردت حكم وين القرآن j ورد حكم ين يفرقون بعدهم 
فعلأو فول مجن رّاكه هو.ممقتضى عنه يصدر ما لأن الأتباع، واجب عندهم 

افرمحي الصحابة كان هتا ومن الوحي، محلريق ءن إلا يكون لا تقرير، أو 

٧.ألخشرت سوره )١( 

،٨.الماء؛ سورة )٢( 

.٣٦الأحزاب: سورة )٣( 
،٦ ت، النماء؛ سورة )٤( 



الأصولعلم إل الوصول يم ٦ ٤

بعدوأما نواهيه، وبمشون أوامره، ويمتثلون أحكامه، يمضون ه حياته ز عنهم 
يستنبطونالة، إل لخووا الكاب، ق الحكم لحدوا أن أعياهم إذا فكانوا مماته 
فيها.الق حكم يريدون الي الواقعة حكم محنها 

ثجين.'من السنة حجية على بالمعقول العلماء احتج اضقول; ٣. 

قة، مختلغأبواب ز بحملة باحمحتاء جاء الكر!،; القرآن أن الأول؛ الوجه 

ددعي—ين أن دون ه ؤءامأآلرئوْ أمحأؤ؟ وأنيمؤإ ؤ تعال• قوله مثل 
مجنفيها يقع ما تصحيح وكيفية وشروطها، ركعاها وعدد وأوقاها الصلوات 

ذيالالمال مقدار سن ل؛ كما منها، يفوت مجا قضاء وكيفية نقص، أو سهو 

نإةمعلألناّراؤ تعال؛ وقال إحراجه، يجب مجا مقدار ولا الزكاة، فيها بجب 
كيفيةولا الحج، وفت سن ان دون ؛ ^١٢ثليلأ إله أنتثغ ش آتيت حج 

.ممزدلفةوالمبيت بعرفة، الوقوف ووقت الطواف، ق الأشواط وعدد الإحرام، 
ةالمتعلقالكثيرة الأحكام ممت ذلك وغير وأيامه، اممحمار رمي وكيفية ومي، 

—ا،والرب البيع، كمختلفة أبواب ق كثيرة أحرى مائل ق وكيلك بالحج، 
الكثيرة.الفّقه أبواب من ذلك وغتر والحدود، والطلاق، والكاح 

بجبتشريعيا ومصدرا ااسلألمن، على حجة البيانية السنن هازه تكن ب فلو 
ولاه، أحكامانباع ولا القرآن فرائغءي تنفيذ الأحوال مءن يجال أمكن لما انباعه، 

ائ،.ممقتموالعمل اتباعها يجب مما الكر,م القرأن ق الواردة الأحكام أن ريب 

.٤٣القرة: سورة ( ١ر 

.٩٧عمران: آل سورة )٢( 



٦٠الشرب الأدلة الأول: م اش

ميحكحينئذ فالعقل السنة، بحجية القول بعد إلا والعمل، الاباع هذا يم ولا 
واجباركان يه إلا ااواحّ_ح يم لا ما لأن به، العمل ووجوب السنة بحجية 

الرجوعأوص الذي القرآن إل رجعه بالمنة الاضدلأل أن الئائ: الوجه 
برمالته،الإيمان ومقتضى اس، رمول محمدا أن القاطع بالدليل ثبت فقد إليها، 
اللهمخه ها ومجن معي، به للإيمان يكن ب وإلا لحكمه، والانقياد طاعته لزوم 

لث؛يراآلدًًقر ؤتعال• قال والتشريع، التم، ململة تعال 
اممهرمول عن ثت مجا القرآن، ل اس حكم كان هنا ومن ،، ه؛ ذزل،إاملم ما 
وتفيرْ.يانه ب. 

نمبلا نبيه، منة عن قه ما 'ومنهاI الق: رحمه الشافعي الإمام يمول، 
قفرائصه اس عن نبل مجن فكل اذ، كتاب ق، بيان منها شيء وكل كتاب، 
وأنه، خلقعلى رصوله طاعة اذ بفرض مننه، الق رسول عن نل كتابه، 
مجناذ افترض لما نبل، اس فعن اس، رسول عن مل ومن حكمه، إل ينتهوا 

طاءته"ام.

)ص/بمم(.خلاف الوهاب عبد سخ الفقه أصول الدلل: ْذا تقرير ي اطر )١( 
• ٤٤المحل: سورة )٢( 
١(.. ١-٢ . ).الفقرة )ص/-أ-ا(، الره )٣( 
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ال١بيانا يقع الخالب وفي هورتمر٥١ته، الرسول أضال وهي: 

١٥٠٠١١ض. ^ والطو١ف؛١^، اكاواح صتاء" 
ذلك.ونحو والمروة، 

■به ونطق قو ارمول قاله ما وص: 
 tS. طهوثّ بمر صلاة هل لا • ••
r ل؛البات. ء١إuءؤ الأ



٦٧الترب الأدلأ الأول: ام 

ه:الق رسول عن صدورهأ باعتار السنة أقسام الثالث: الهللب 

منةأقام، ثلاثة إل م تنققؤ انف رمحول عن صدورها باعتبار السنة 
تقريرية.وسنة فعلية، وسنة نولية، 

الماساتز ه اس رسول قالها الي الأحاديث هي المولية: المنة . ١ 
ولاطهور، بغئر صلاه يمل »لأ قوله مثل المعددة، والأغراض الختلفة، 

امامرئ لكل وإنما باليات، الأعمال »إيا ه: وقوله غالول«لأ؛، من صدقه 
مى«"'.

قوهي ال، الأفعن ممنه. صدر ما وهي المعلية: المنة . ٢ 
بأركاهاالصلاة أداء كالكريم، القرآن ق أجل لها بيانا يقع العالم، 

يعتمالحالة هده ول Jالبيت،، الهلواف وكيفية الوصوء، وكيفية وهيئاتما، 

وهوالمبين حكم ويكون حقهم، ق الحكم ويثبت لأمته، تشريعا ه بيانه 
صدرالذي الفعل حكم يكون أي الكر-م، القرآن وهو المبين حكم المنة، 

انكفان الفعل، شه اا-دمحا امحمل المص كحكم الحالة، هده ل ه منه 
مندوبا،المبين حكم كان وإن واجبا، المسن حكم كان واجبا، المبين حكم 
وهكذا.مندوبا، المبين حكم كان 

(.٢٢رنم)٤ الطهارة)ا/ةْأ(، وجوب باب الهلهارةأ كتاب لم، مأخرجه ١( إ
افرسرل إل الوحي بدء كان كتف باب الوحي، بدء كتاب البخاري، أخرجه ■عب، متفق ^٢( 

رقم)ه/اال( غرا محن نواب قدر باب الإمارة، كتاب لم م)١(، رنم )ا/ْا( هؤ 



الأصول•،لم إل الوصول تٍم  ٦٨

منأصحابه من صدر مما ه الرسول أقره ما وهى ث التقريرية السة ٣. 
واءساره، إنكوعدم كونه أو انه امتحوإفلهار .مموافقته فعل، أو قول 

انكو لإذ به، عالم م غيته ق صدن أم حضرته، وق أمامه ذلك أصدر 
اممهن مكال المنكر عن والهي بالمعروف الأم لأن عنه، لمهى منكرا، 

ءيروتينهم أتعئوف يأنثنم ؤ انه: شق تعال قال كما رمالنه. 
/^١ عثهدآنثننث ومحزم ثهئِآصشت، أشءقيومحئ< 

هما،منالماء فانعدم سفر، ق خرجا صحاسآت أن روى ما ذلك، من 
ادوأعأحدهما فتوصأ الوقت، خروج قبل الماء وجدا م وصليا، فتيمما 

اأمرهموقصا رجعا، فلما الصلاة، يعد نر و يتوضأ فلم الاخرت وأما الصلاة، 
للييوقال متين«، الأحر »لك وأعاد! توضأ للذي فقال . الرسول على 

را'نقريهدا فكان ،، صلأدك«أ وأجزأJلثا نه ال>>أصٍت، يعد! ولر توضأ يب 
منهما.واحد كل لفعل ه الرسول من 

.١٥٧الأعراف: سورة )١( 
الوقت،ق يهش ُا بمد الماء بجد المتيمم ق باب الهلهارة، كتاب داود، أبو أخرجه )٢( 

(.٧٤)٤ رنم ٢(، ا/'ا. ) السّم، باب الهلهارة، كتاب والدارم، (، ٣٣٨)رنم ٢(، )ا/ا٤ 
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الأصولعلم إل الوصول يم 

منيها:باعمار المنة أقسام الرابع؛ المللب 
Iأقام ثلاثة إل م تنقإلينا ووصولها صدها باعتبار نة ال

الصحابةعصر ل ه الرسول عن رواهما ما وهى النواترة؛ المنة . ١ 
عاده.الكذب على واتفاقهم تواطؤهم ممتنع جمع التابعين، وتابعي والتابعين، 

قالكذب على قيه التواطؤ عادة بمنع الذي الجمع التواتر، ق فالمعتم 
قدالثلاثة، القرون هذه بعد ما لأن عداها، عبرة.مما ولا الثلاثة، العصور هذه 

وخرالنواتر حر ذلك ل فاصتوى السنة، ولوثت النقل دواعي فيه توافر 
القرنبعد التواتر بهلريق نقلت قل الأحاد أخبار أكثر إن قيل: حى الواحد، 
الثالث.

أصحعلى معان عدد المتواتر، الحديث، ينقل الذي الجمع ق يشترط ولا 
ذاهرواة أن بالقلمبح، واطمئنان العقل، حكم على المدار وإنما الأقوال، 
العادة.إل بالنظر الكذب على اتفاقهم ممتنع جمعا بلغوا الحدث 

التواثر:أمام 

نوعان:للتواتر 

اه،ومعنه لففلق الجدث رواة جميع فيه اتفق مجا وهو لفظي: تواتر ١( 
،ك( ار النمن مقعده فليتبوأ متعمدا، علي كذب ))من هؤ: بقوله له ومثلوا 

رقمقؤ)ا/"ا؛آ(، الني على كدب من إم باب العلم، َكاب الممحارى، أحرجه عيه.( مممق )١( 
رنم(، ٤١ ٩١٦العلم)كتابة وحكم الخدين، ق التثت باب الزهد، كتاب لم، وما، ١ ٠ ره، 



الشربالأدلة الأول: القسم 

المحابة،من كير جع ه الرسول عن ومعناه بلفظه الحديث هدا روى فمد 
ت—ابمن مير جع التابعآن وعن اكابعتن، من ير جمع الصحابة وص 

عادة.الكذب على تواحلوهم العقل يستحيل بحيث ١^١^^، 

قمختلفا الجماعق، أفراد بعض يرويه مجا يكون ان وهو معنوي• تواتر ب( 
علىبينها فيما تتفق المختلفة، الألفافو هده لكن الاخرون، يرويه ما مع اللففل 
ةمائنحو فيه روي ففد الدعاء، ق اليدين رفع حديث مثل مشترك، مجعى 

معيق جميعا تتفق لكنها محتلفة، ويعبارات متعددة، مناسبات ق حدث، 

ا.الدعاءل ق اليدين رفع هو• مشترك، 

التواتر:حكم 

ديفيوانه بما، العمل فيجب ه، المحا عنا الورود قطمة المتواترة السنة 
نموهماحيث، من سواء والقرل)!، فهي هؤ، الني عن قهلعا اشو'نه والشن، العلم 

صاض1ؤ•

ذاوهوالمشاهدة، المعاينة من الناشئ كالعلم التواتر، عن اكاشئ فالعلم 

اإلينل نقبل فشاهدها، لر وأماكن بلاد بوجود نمهلع فإنما به، نحس أمر 
نمعاقل كل يجده ما ذلك »ودليل الأمجدي: يقول التواتر، بملريق خبرها 

والملوك...والأنبياء السّابقة، والأمم اكائية بالبلاد الضروري العلم مجن ه نف

٤(.• )>_/i الحديث علرم ل الند منهم انظر؛ ^١( 



الأصولعلم إل الوصول سثر  ٧٢

سقطتفقد ذلك أنكر ومن بالحواس، لها إدراكنا عند بامحسوسات كالعلم 
آمجاحدته«ر أو جنونه وظهر مكالمته، 

نقلهحى انتشر م الأصل، ق آحادا كان ما وهي المشهورة• السة  ٠٢
قؤول الرسعن نقلها من أن أي ٢، الكدب١ على تواطؤهم يتوهم لا قوم 

ابعيوتالت_ااعين عهو ق تواترت لكنها التواتر، حد يبلغ لا الصحابة وهم 
هالني عن خهئه الخطاب بن عمر رواه الذي الحديث مثل وذلك التابعين، 

هجرتهكان فمن نوى، ما امرئ لكل وإنما بالنيات، الأعمال »إنما ^ ١٠أنه 
ادنيإل ه هجرتكان ومجن ورسوله، انك إل فهحرته ورسوله، اس إل 

ا.إليه«ر هاجر مجا إل يهجرته ؛نكحها، امرأة أو بمسها، 

مجنفيها بد لا المتواترة السنة أن ت والمثهورة المتواترة السنة بين فالفرق 

المشهورة؛السنة أما والثالثة، والثانية الأول الطليقة ل التواتر جمع توافر 
ةالطفj، ق تحقوإنما الأول، الطبقة ق فيها يتحقق نر اكواتر جمع فان 

والثاكة.الثانية 

المشهورْ:الغة حكم 
ااعترهفقد المواترة، السنة من الشوت قريبة المشهورة السنة كانت لما 

ةالطمأنينتفيد فهي كالمتواتر، واليقين— القطع تفد لر —وإن الحنفية جمهور 

',إ'أثصس
.(nU/_) تخريجهتقدم ٣(  )



٧٣المب الأدلة الأول: م الث

العاموتخصيص الطالق تقسي أجازوا ولهذا عندهم، ^، ٠٣١١من المريب والظن 
،.١١١٧١^بالة ذلك جاز كما المشهورة، بالسنة الكرم القرآن من 

حدغ يللا عدد هؤ الرمول عن رواها ما وهي الاحادت محنة  ٠٣
حدغ يللا عدد ١إتابع^ن وتابعي ااتابع^ن عصر ل عنهم رواها م التواتر، 
ولاواترة ليت.ممتا مفهي النوع، هذا مجن السنة وأكثر أيضا، التواتر 

ا.الجمهورر قول على .ممتوا'نرة ليت، وما الحنفية، فول على مشهورة 

الاحاد:منة حكم 
عندهو الله رمول إل بتها نبصحة الراجح الظن تفيد الاحاد سمنة 
أخمدكالإمام العلم أهل وبعض الفناهرية عند بذلك العلم وتفيد الجمهور، 

برةالمعتالشروط تحققت إذا الجميع عند بما العمل بجب ولكن وغيرْ، 
فيهارم.

مي٢٩٢-٢٩١/١أصولالمرمحي)انظر:١(
انظر)٢( 

انظر)٣( 

١(.)ص/ الوصول هل ت١(، )t/> الشوت لم م
)آ/أم(،للامدي الإحكام ه ٦٦٣)\إالا> روضت )ا/آآ؟آ(، الرخي أصول 

)ص/ا،أ(.إرشادالفحول ١(، • حزم)ا/\،لابن الإحكام 
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٧٠الشرب الأدلة الأول: الخم 

الواحد؛بجير الاحتجاج شروط 

أصلالاحاد سة أن على متفقون برأيهم، يعتد الذين الساومين علماي إن 
لوالعما، مبالأخذ يجب الفقه، مصادر من ومصدر التشريع، أصول من 

الشروط،تلك ق اختلفوا لكنهم فيها، المعترة الشروط نحققت إذا .ممقتضاها، 
وهي:به، خاصة شروط محنها، الأحكام واستنباط بما للعمل إمام كل فوصع 

٢؛شروط الواحد، يخير للاحتجاج الحنفية اشترط الخفية؛ عند أولا! 
نةالسأو اب، الأكتض مخالفا الخبر هذا كون لا أن الأول: الشرط 

المشهورة؛

فيهه اس برسول الواحد خير واتصال ويقين.أ ثابت فلأنه الكتاب؛ أما 

هفي.مما رد مجن أحق .بين، ثان هو شبهة.مما فيه مجا ورد شبهة، 
لمخالفته،، و،ينر بشاهد المضاء بحديث يعملوا ل؛ ذلك أجل ومن شبهة، 

مححالطمبج، ثإ-يدني وآنينهدوأ ؤ نمال■' قوله وهو الكتاب، "برعمهم" 
،.٣١ه وأنتأكثاتي نهئو يءلي ج>وك لم ؛ن 

الأسراركثف الرخي أصرل ن: الحشة عند ال؛موءل تلك انظر )١( 
١(.١-٣٥  ٥٢)ص/الوصول تسهل ١(، • ا-؟ • )أ/ْ الغفار نح ٤(، )"آ/• 

كتابلم، مأخرجه وشاهد، يبن نفى قو اف رّرل أن ا عناف رمحي تماس ابن ص )٢( 
(.١٧١٢)رنم (، ٣٧)أ/.ويمض بشاهد الحكم وجرب باب الأنضة، 

.٢٨٢ IdjAJ؛سورة )٣( 



الأصولعلم إل ج بم  ٧٦

زر يظهلا واكمف الواحد، حم فوق المشهورة: السنة وأما 

الحديثبخالق فانه ، ويمين(لبشاهد الفضاء رحديث ومثاله: القوي، مقابلة 

عليه«رأ،،المدعى على والمن المدعي، على »السة قوله وهو الشهور، 
جعابوالمن الشاهد وخم المة، عليه من غر على المن أن على ص فهو 

.٢٣١٧اJنة، عليه من على ١لمن 
هاس رمول عن الحديث روى الذي الصحاي يعمل ألا الئائ: الشرط 

اله وفعله برأيفالعمل رواه، ما الراوي عمل خالف فان رواه، ما بخلاف 
هلديقام إذا إلا ه اطه رّول عن يرويه مجا يخالف لا الراوي لأن بروايته، 

هرأُبزل، ينلم ومن الناسخ، هذا على نحن نقف لر ولو نسخه، على دليل 
أنثقة— عدل —وهو يقلن لا إذ الماسخ، إالحديإ!ا روايته زل من

عدالمه.ق محنما ذك كان وإلا المحو، هذا على إلا ه انك رسول سنة بمرك 
نتؤالثايالزغ وعند الركوع عند المدين رفع بجدث الحنفية خد يا نر ولهدا 

إذاه اثأه ول رمرأبنت، قال: أنه عنهما ائته رصي عمر بن انته عبد بجديث، 
يرفعما ويعد يركع، أن أراد وإذا منكبيه، يخاذي حى يديه رفع الصلاة افتح 
ول'يقمجاهدا أن وذك جودر؛،، الق ذك يفعل ولا الركوع، من رأسه 

نمالأول، التمرة محا إلا يديه يرفع يكن فلم عمر، ابن خلف >>صاوتإ 

نحربجه)ص/ْ'ا'(•مدم )١( 
)ء/آ؟ا(.الرامنوالرمحن... اختلف إذا باب الرهن، كتاب اوأخاري، أخرجه )٢( 
(.١٥٣- ١٥٦)ص! الوصول هل تانفلر: )٣( 
(،٧٣٦)رثم -٢ْ٧( ٢٥٦/٢)... _ giرفع باب الأذان، كتاب الممحاري، أخرجه )٤( 

{•٣٩وقم)'١لكين حذو الدين رفع اسماب باب الصلاة، كاب لم وم



٧٧الشرب الأدلآ الأول: م الف

بجلافالحدث— راوي —وهو عمر ابن عمل إن الحفية; فقال ا، اكلأة«ر 
•٢ روايته١ نسخ بون على بناء إلا يكون لا روايته، 

لأن،، وىر اJاله بم تعمما واردا الحديث يكون ألا اكالث؛; الشرط 
منن ومالناس، بئن وينتشر وقوعه يتكرر فانه كيلك، كان إذا الحديث 

قبطريفوروده الشهرة، أو التواتر بطريق نقله على متوفرة الدواعي تكون 
اللهرسول عن صدوره صحة ق الشك يورث هذء— —والحالة الأحاد 

هأنفهلم أنس عن روي ما وهو بالتسمية، الجهر حديث الحفية رد ولهدا 
،الق رسول بصلاة ))أقتدي وقال; الرحيم، الرحمن الق م يوجهر صلى 

للركوع)ا/ه٢اكك٠Lر باب الصلاة، كتاب الطحاوي، أخرجه ر١( 
ومآخر، وجه الحديث هذا الأخذ.مموحب، عدم ق وللحممية (، ٢٧١ا/ام\"آ—ؤ القدير فتح انظرت )٢( 

عدماالأوزاعي الإمام ونز حشفة ١بي الإمام ض جرمحا ما ذلك على يدلنا اراومح،، بفقه الترجح 
الركوععد أيديكم ترضون لا ،ناذا خيفة; لأي الأوزاعي ٠قالا الخياطتن، دار ن الإمامان اجتمع 

وقدكيف؟ الأوزاعي؛ تال ه، الم عن شيء فيه يمح م لأنه حشفة: أم نقال منه؟ الرفع وعند 
الركوعوعند الصلاة افتح إذا يديه ضذع كان ؤؤ الق رسول أن أيه عن سام عن الوهرتمؤ حدتنا 
ىاف ءّا عن والأسود عاسة، عن إبرامم عن حماد حدتي •حنيفة: أم فقال منه، ارفع وعند 

ذلك،من شيء إل بمود ولا الصلاة، افتتاح عند إلا يديه زنع لا كان ه الذ رسول أن معود 
فقالأبرامم؟ عن حماد حدثتا وتقول؛ عمر، المءنابن ءنالزهرمح،ءن'أحدنك الأوزاعي: فقال 

إنلقلت: الصحة فمل ولولا ائر، س أفقه إبراهيم وكان الزهرمح،، من أفقه حماد كان أسمحنءفة: 
فكت،مسعود( بن اف عبئ )يقصد اذ، عد هو ض وعد عمر، بن الله عبد من أفقه علقمة 

١(.٢ ١— رص/ا خيفة أير للأمام واكُلم العال! كناب مقدمة الأوزاعي، 
حكمه.معرفة إل الكثم وبحتاج الناّن، ين ونوعه يكثر ما وهو )٣( 
 )i( الرحيم الرحمن الذ بم قراءة وحوب باب الصلاة، كتاب ق ١إدارثءلني أخرحه/\(u>a.)

الغيانغلر: وغيرهم، الصحابة محءن الفقهاء عامة ماومِا ملة، بالجالجهر بعدم القول ن إم 
لأبنتدامة)آ/ا<؛ا->ْا(.



الأصولعلم إل الرصول نسر  ٧٨

وفلالكثير، العا-د عليها يطلع الي المشهورة الأمور من الصلاة ل القراءة لأن 
الكثيرونقالها روايتها لاشتهرت ثابتة، بالملة الجهر ق الواردة السنة كانت 

صحتها.عدم على دليل ثبرها، فعدم الرواة، من 

غيرله الراوتم، كان إذا للقياس محالفا الحديث يكون لا أن الوابع: الشرط 
ىعلوالوقوف ؤهئ، الصحابة ق مستفيضا كان بالعي الخير نقل لأن فقيه، 
م،الكلجوامع أوتي لأنه عفليم، أمر بكلامه ه الرسول أرائه مجعى كل 

بعبارةه الرسول كلام معي بمقل أن فقيه، غير كان إذا الراوي أن فيحتمل 
عنراوي الهذا مثل فقه لقصور ه، كلامه انتفلمها الي المعاق تنتفلم لا 

إدراكها.

عنهريرة أبو رواْ ما وهو ا، )الصراة(ر بحديث الحنفية يعمل ل؛ ولهدا 
بعدالنظرين بختر فهو ابتاعها فمن والغنم، الإبل تمروا رالأ قاوت أنه ه الني 

را( تمر من وصاعا ردها سخعلها وإن رضيها، شاء إن بحلبها، أن 

وبياهاتالوجوه، "مع من للقياس محالف الخير هدا إن وقالواأ 

لماثمنها j فزيد ءادها، ذلك أن المشتري مظن بممع، حى الضرع ي البن ص التمرة؛ ١( ;
أغلبلأن القر، دون والغم الإبل ذكر على الحديث ن اقصر وإنما لمها، كثرة س يرى 

الارىفتح انفلر؛ ءليه٠ا• بقياسه واحد والحكم والغم، الإبل من كانت مواشيهم 
القاريرعدة )ئ/"اآئ(، 

حلبتهاوق المصراة، رد ثاء إن باب البيوع، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق ؛٢( 
المصراةبيع حكم باب الموع، كتاب ومسلم، (. ٢١٥١)رقم )أ/ا'آ؛(، ُنثمرصاع 

رنمرئآْا(.)أا\;>\ه 



٧٩الشربة الأدلة الأول: النم 

ال!تعبقوله بالمثل، عقدر ت مثل له مما العدوان ضمان ق القياس أن 
ر١،.ه عوهإ ماأعثدئ يمثو ئأغ؛وواعثه عومحأ آغتدئ مؤ 

هأنه اطه رسول عن الثابت بالحديث بالقيمة مقدر له، مثل لا وفيما 
انكإن ريكه ثيب نشه عليقوم عبد، ز له خقصا أعتق رامن قال- 

موسراا(

بنالعفوات عند القيمة أو المثل وجوب على الإجماع انعقد وكيلك 
يكننر وإن ل، بالمثيعتر الأمثال، ذوات محن كان إن قالين الرد، وتعذر 

الثابتللحكم محنالفا يكون مكانه، التمر فايجاب بالقيمة، يضمن محنها، 
فيردروالإجماع، والسنة بالكتاب، 

يكنب ~إذا الواحد خر لقبول اشترطوا أهم الحفية عن اشتهر هكل-ا 
الحفيةبعمآب مذهب ذلك أن والواقع للقياس، محالفته عدم فقيها— له الراوتم، 

صحت،ى مالسنة أن فترون أتباعه، وعامة حنيفة أبو وأما المتأخرين، من 
بما,والأخذ اتباعها لزم روايتها، 

الحديثكون عدم اشتراط- ذكره بعد ١لمدوتم، أصول شارح يقول 
هفقاشتراط من ذكرنا مجا أن »واءالم نصه; ما يه، للاحتجاج للقياس محالفا 

القاضيواختاره أبان، بن عيسى مذهب القياس، على خبرْ لتقدبم الراوي 

(.١٩٤القرة: سورة )١( 

عدلبضا الشركاء ض الأشياء تقو.م باب الشركة، "محاب أخرجه علته، متفق )٢( 
١(.٥ . )١ رثم ١(، . )ئ/ئ انمق كتاب أول، ق الم، ٢ُ(، ٤ ٩ ١ ) رغم ١(، )؛،/!م 

،.YX-\U/iالأنار)معاق قرح اكارتم،)اا//هأأسا"أئ(، عمدة 3،: القول تفصيل انظر )٣( 



الأصولعلم إز الوصول يم 

رأكشه وتابعا، العرايوحتر الممراة حديث عله وخرج زيد، أبو الإمام 
فليسأصحانا، من تابعه ومن الكرخي الحسن أبي( الشيخ عند فأما المتأخرين، 

صابطعدل كل خبر يقبل بل القياس، على خره بشرط الراوي فقه 
وأبال قالقياس، على وميم المشهورة، والسنة للمكاب محالفا كن لر إذا 

هعدالتوت ثببعد الراوي من التغيتر لأن العلماء، أكثر مال وإليه اليسر! 
٢.موهوم...«ر وصبهله، 

أنت حنيفة أي مدهب أن على مجمعون الإمام وأصحاب لا؟ كيف قالن،! 
دبث،ح فقدم مذهبه، بى ذلك وعلى القياس، من أول عنده الحدت صعيف 
دمونصعقه، على الهدث أهل وأجع القياص، محض على الصلاة ل القهقهة 
،•القياسر محض على باتفاقهم- ضعيف —وهو أيام عشرة الحيض أكثر حدت 

الش_عرانيه ينما حنيفة أبي الإمام عن الغلهل هدا شيوع ق ب_، وال
ىعلالقياس يقدم أنه حنيفة أي الإمام إل أصاف الذي أن »وبجمل بقوله: 
عنوجدوه العمل.مما يلزمون الدين محقلديه كلام ل بذلك محلفر النص، 
فالإمامإمامهم، موت بعد صح الذي الحدث ونركون القياص، من إمامهم 

الالحدت، بمذا خذ يا لي إمامنا إن وقولهم: معذورين، غخر وأتباعهم معذور، 
وليسعنده، يمح م عن به أوظفر به، يظفر ب أنه لاحتمال حجة، ينهض 

له«اليهي بالترسوله وطاعة الله طاعة إلا حجة ولا قياس معه 

•٧(. u/t)الرئوي أصول شرح الأسرار كشف ر١( 
•ا/ْب( ) الموتجن إعلام انظر؛ )٢( 
أآ(.)ص/.المزان )٣( 



اكرعاالأدلآ الأول: الخم 

الالكٍة:مذب ثانيا: 

إنفالدية، أهل عمل بخالق ألا الواحد، بجر للعمل المالكة ضرط 
عنجميعا روايتهم المدينة.مم،رلة أهل عمل أن يرون لأهم وذلك ردوه، خالفه 
ولهداقرئ، عن فرد رواية من خئر جماعة، عن جماعة ورواية هؤ، اس رّوو، 

يدهيضع أن أحدكم يكفي ر>إك-ا ةال،ت اض. أن روي •ئ المالكية يعمل لر 
ذاهلأن وذلك وسماله«را؛، يمينه على من أخيه على يسالم م فخيم، على 

 s^;دعنواحدة بتسليمه يكتفون كانوا الذين المدينة أهل عمل يخالف الحد
٢.الصلاذأ عن الخروج 

ها،روايتصحت مى السنة لأن به، لم مغير الشرط هذا أن والواقع 
أويوافقها المدينة أهل عمل أن إل النغلر دون والعمل.مممتضاها، اباعها لزم 

إلبتها نصحت سنة فكل كلها، لا الأمة مجن جزء المدينة أهل لأن بجلفها، 
مجنكائنا خالفها، من إل الالتفات وعدم إليها المصير وجب ه، اس رسول 
وغيرهمعصوم، وهو هؤ، بيه سنة باباع تجدنا وتعال سبحانه اس لأن كان، 

غيراتباع من أول المعصوم واتباع معصوم، غير جماعات— أم كانوا —أفرادا 
أعلم.تعال واس المعصوم، 

(.٤٣١ر رنم (، ١١اك،الآة)آ/ْ 3 كون الباب الصلاة، كتاب ملم، أخرجه ( ١ل 
(.٣٤)إ/إ انحْل المتر (، ١٣المقالة)آ/.ترم انظر: :٢( 



الأصولعلم إل الوصول نم ٨ ٢

الشافعة:مذهب ثالثا: 

ندالحة صالواحد، بجر العمل ل الذ رحمه الشافعي الإمام اشترط 
هلمولفاشترط صيفة، حدود ق إلا ، ا،لرملربالحديثح يعمل فلم واتصاله، 
التالية:الشروط 

٠يب المكسمعي اJعان، الكيار من ايلرصل إة^ون ان ٠ ١ 

الفيوجد، ب فال معناه، ق ند المتصل بحديث، المرمتل يعضد أن، . ٢ 
الثلاثة:الأمور حد يا المرسل يقوى أن، من بد 

العلم.أهل بله آخر أ(.،رمل 
الصحابي.قول المرسل يوافق أن، ب( 

باإقبولر٢،.المرنل العالم أهل يتاقى أن، ح( 

صواءوكدا كذا هفؤ اف رصول تال يقود,' بان التابعي، رقعه ما هوت اخديئن عند الرسل الحرث ( ١) 
أخ—ردقال؛ جريح، ابن عن صعيد أخرنا اكافمت رواه ما مثاله: صغترا، أو كيترا التابم كان 
فحاهد، ليك«.٠ اللهم لبيك التلبية: من يفلهر الني. "كان قال: أنه مجاهد عن الأعرج حميد 
مجرصلأ.الحديث فكان ه، الني وبتن محنه الواسطة يدكر لم و ه، الم يدرك ب تابم 
ووهعدلا، ثقة المرمل وكان هو افه رمول إل سنده يتصل ا ما فهوت الأصوليتن عند وأما 
بنموصى حديث ذلك: أمثلة ومن انحدتتن، عند والعضل والنمحلح المرمل يشمل المعي بمذا 

ةالحنطالأربعة: ذه هق الزكاة ؤق افه رسول س إنما قال: الخطاب بن عمر عن طلحة 
الندمنهج انظر؛ مرل، عمر م، طلحة بن موسى زرعة؛ أبو قال، والنمر، والريب والشعم 
(.٣٧رص/.الحل.ث، في،ءأوم 

(.١٢٧٧-١٢٦٢غدة)ره)ص/اأأ-هأ'؛(، انظر )٢( 



٨٣الشرب الأدلة الأول: الئم 

ة،الحمالق ل المرمحجية على اتفقوا فقد الأصوليين من غيره وأما 
هول الرسم هلشهد الذين الثلاثة القرون من الإرسال كان إذا ولامحيما 
للهومحم«را،،الدين م يلومحم، الدين م قرئ، القرون »خير وقال؛ بالخترية، 
والمعقول.الإجماع ذلك ق ودليلهم 

فالهمالمرمل، قبول على عنهم انك رصي الصحابة فاتفاق الإحاع; أما 
نميسمع  ٢٤أنه مع عنهما، اس رصي عباس ابن روايات قبول على اتفقوا 

الغز١ليرذكره مجا على سنه، لصغر أحادث، أربعة إلا ه الني 

إسناده،قبل غيره، من أسند لو مجن إرسال ق الكلام أن فهو العمولت وأما 
أول،ه اذ رسول على الكذب به يظن لا فلأن عليه، الكذب به يفن ولا 

ويطالإسناد، له واستبان الهلريق له وصح إذا العدل أن الأمر، من والعتاد 
إلنسه الأمر، له يتضح إ وإذا ه، الك رسول قال فقال! عليه وعزم الأمر 

سمعهل"آا.من 

أربعةل اجتمع إذا »كت قال: أنه الحسن عن روي ما ذلك يؤيد ومما 
م:لكقالت، )مى قال: أنه وعنه إرسالا(، أرسلته حدت، على الصحابة من 

نجمسمعته اس. رسول قال قلت: ومجي غير، لا حديته فهو فلأن، حدثي 

اشهدإذا جرر شهادة على يشهد لا باب الشهادات، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )١( 
الذينم الصحابة، محل باب الصحابة، نحاثل كتاب ومسلم، ( ٢٦٥١)رنم )ه/أ،آ(، 

(.٢٠١٢٤)رنم طوفم)!/،/!(، 
(.١٧فى)١/.٠۵الست)٢(
الكشفمع الرئوي أصول )٣( 



الأصولطم إل الوصول تم ٨ ٤

وقتأن إل الحديث ني نكنا رما مترين; ابن وقال أكثر(، أو بعين ّ
اكتة<<أا/

ا-داإالة:مذما رابعا: 

نبأحمد الإمام فإن نة، بالالعمل ل الذاهب أوسع الحنابلة مذهب 
ديثحبيعمل بل والمالكية، الحنفية اشترطه ما يثترمحل نر اس— —وحمه حنبل 

يعملأنه عليه ويزيد الشروط، بمذه تقيد دون الشافعي، به يعمل كما الاحاد 
المرسليكون أن يشترط لا وحى والمالكية، كالأحناف لة الرمبالأحاديث، 

الحفية.اشترطه كما الثلاثة، القرون من 

مرسلض فرق، فلا حجة، المرسل أن ثب ااإذا العدة: ق القاصي قال 
ر.ك—اقال، لأنه الي٠وني، رواية ؤ، أحمد كلام ظاهر هذا تقدم، ومن عصرنا 

التصل"لأ،.س إمنادا أقوى القطع كان 
ب، الضعيففالحديث، الضعيف، الحديث، رتبة ل عنده المرسل أن إلا 

المرسلويقدم يقدمه كان وإنما منه، أثبت، أو خلاهه، وجد إذا به يقول يكن 
الق؛اسلعو 

١(.-٢ ١ ١ )■t/ الأسرار كشف ( ١) 
العدة،)ورمح/بم-ا\(.)٢( 
)ص/\/مّاأ(.أحمد الإمام مذهب أمحول انظر! )٣( 
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الأصول•،لم إل الوصول تٍم  ٨٦

ظية:أو قطعة كوها باعتار التة أقسام الخامس: الطاو؛.ا 

كانإذا وت الثبقطعية تكون قد النبوية نة الإن قلنا: وأن مبق 
واء—مذلك بعل هي م كيلك، تكن لر إذا الثبوت، ظنية أو *تواتره، 

انكإذا ة، الدلالقطعية تكون فد — الثبوت ظنية أو الثبوت قطعية كانت 
نصهاان كإذا الدلالة ظنية تكون وقد واحد، وجها إلا بجمل لا نصها 

متنقوالظنية، القهلعية باعتبار السنة فان ذلك وعلى وجه، من أكثر يخمل 
كالتال:أقسام أربعة إل 

انكه أنق عنه نقل ما *ثل الدلالة: قضية الثبوت قضية منة . ١ 
لبالنقإلينا نقل لأنه الثبوت، قضي الص فهذا ركعات، أربع الظهر يملي 

نمركعات، أرع سوى آخر مجعى يخمل لا لأنه الدلالة، وقضي المتواتر، 
دلالته.ل ولا منيه ل لا العلماء، لاختلامح، مجالا يكن لز ذلك أجل 

ذعلكدت »من قوله مثل الدلالة: ظنية الثبوت قضية منة ٢. 
نقللأنه الثبوت، قحلعي الحديث، فهدا ا، النار« من مقعده فليتبوأ متعمدا، 

أنل فيحتمه، وجمجن أكثر يخمل لأنه الدلالة، وظي المتواتر، بالنقل إلينا 
يكونأن يخمل كما الفلاهرية، بدللئج قال كما المار، ل الخلود معناه يكون 
العلماء.جمهور راتم، هو كما فيها، الطويل الكث معناه 

بجه)صإ'لأ(■قم ا(تْدم :



٨٧الشرب الأدل؛ن الأرل: م الغ

رأيقلر لن صلاة »لأ ه: كقوله الدلالة: ظية الشوت ظية منة ٣. 
لوظي آحاد، حديث لأنه سونه، ق ظي الحديث فهدا ا، الكتاب«أ بفانحة 
صحيحة،صلاة لا أي الصلاة، صحة إل النفي توجه لاحتمال أيضا، دلالته 
كماكاملة، صلاة لا أي الصلاة، كمال إل توجهه أو الشافعية، به نال كما 
الحمية.به قال 

ةالأملاي ))محله: قوله مثل الدلالة: قضية اللهومحت، ظية منة . ٤ 
ولكهاد، آحخبر لأنه الثبوت، محلى فكان حيضتان<<رم، وعدها محللقتان، 

لماسده، ق ضعيفا يكن لر ولو ٍإالقتان، الأمة طلاق أن ق دلالخه، ق قطعي 
أحد.فيه اختلف 

(،٢٧٦/٢روالآموم للأمام اما،ة وجوب باب الأذان، كتاب المحاري، أخرجه عاليه، متفق ل١( 
(.٣٩٤رُم)(، uu/t>الفاتحة ئراءئ وجوب باب الصلاة، َكاب لم، وم(، ٧٠٦رنم)

(٢١٨٩)رنم (، ٦٣٩/٢)البر طلاق سة و باب انمللاق، كاب داود، أبو احرحه )٢( 
١(، ١٨٢رنم))م/مخإ(، تطاJقتاj الأمة طلاق أن جاء ما باب الطلاق، كاب والترمذي، 

نعرفلا وُذلاهر أّالم، بن مظاهر حديث من إلا مرفوعا نعرفه لا غريب حدت إنه وقال،؛ 
وغيرهم،النيهو أصحاب محن العلم أحل عند هذا على والسل الحدت، هذا غثر العلم ل له 

العللاق،كاب ماجة، ابن أخرجه كما وإسمحاق، وأخمد والشافعي الثوري صفيان تول وهو 
٢(.. رقم)٩٧(، ٦٧٢/١وعدها)الأمة طلاق باب 
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اكربالأدلة الأول: النم 

القرآنأحكام س أحكامها باصار المة أقسام الماص: الهللب 

معفالسنة كفرة، تئريعية بأحكام النبوية والسنة اإكر.بم القرآن جاء 
الالكريم، القرآن بما حاء الي مع بالمقارنة أشكالها، واختلاف أنواعها تباين 
التالية:الأنواع من نوع نحت مندرجة تكون أن تعدو 

لماُهلابقا كان ما أي الكرم: القرآن ي ورد لما سة،وكدة الأول: 
دة،مجويوالسنة متت، الحالة- هذه -ل فالقرآن م-بم.أ القرأن ل ورد 
والحج،والصوم والزكاة، الصلاة وجوب على الدالة الأحاديث ذلك ومجن 

والأموأكل حق، بغر النفس وقتل الفللم، غوم على الدالة والأحاديث 
نمل دليدليلان، الأحكام تلك لمثل فيكون الوالدين، وعقوق اليتيم، 

السنة.مجن ودليل الكتاب 

نصوصنحتاج ما كتترا الكرم؛ القرآن ذ ورد لما مسة محنة الئائ: 
نةالتكملت، وقل وتوضيح، بيان إل منها المراد معي لإظهار القرأن 
آلدمحفروأرلاإككا ؤ ال: تعبقوله عملا والتوصيح، البيان بمدا النبوية 
ةثلاثى عل١لكريم للقرآن الستة وبيان ٢، أ ه إنيت؛ نزل ما .لثل؛؛0 فهر

جه:أ؛ 

.٤٤المحل; سررة ١( 



الأصولعلم إل الوصول يم 

القرأنمجمل بيت الي السنن مثل محملا: المرأن ل جاء ئا ضالة منة أ( 
بي—الغثر من كتابه ل بالصلاة أمر تعال الله فان والحج، والزكاة لصلاة ال 

اليفحلذلك، مسنة النبوية السنة فجاءت ركعافا، وعدد وأركاهما ،لواقيتها 

كما، أصلي،، رأيتموني كما ررصلوا وقال• يصلى، أن اهنه أراد كما هؤ 
الفقذلك، مبينة السنة فجاءت لناسكه، بيان غتر محن القرآن ق الحج ورد 
رآنالقj( اة الزكوجوب ورد وأيضا محناّككم،،رآا، ص »خذوا هؤ: 

نحمنوع كل ق الزكاة نحات الجوية السنة فبينت بيان، دون س الكرم، 
فيهاُنجب ما ومقدار الزكاة، أنواع 

هفانلك،ر؛،، القاتيرن »لأ هؤأ كقوله القرآن: لعام محنممة سة ب( 

منلرحظًُءةم محكبؤ؛أهلآآوص ؤ ادت تعقوله لعموم محصص 
كانّواء وارت، ولد كل أن على تدل بعمومها الآية لأن ؛، ه؛ آلأثتمن 

القاتل.بغتر العموم هن-ا فخمصت السنة فجاءت قاتل، غير أو قاتلا 

•٦(.ا/أْأ(،رنم)٨• )•هائم و١Jالاس رحمة باب الأدب، كتاب البخاري، أخرجه )١^ 
(.١٢ ٩٧رنم)(، ٤١ a/u)العمة حمرة رمي الحح،باب كتاب لم، مأخرجه )٢( 
البخاري،صحيح محه-، اف —رفي بكر أي حديث ق الزكاة لماب اكوية الة بيان اطر )٣( 

١(. ٤٥٤رنم)(ا ٣٧٢-٣v١/٣)الغم زكاة باب الزك١ة، كتاب 
والترُذتم،،(، ٤٥٦٤)رقم ( ٦٩)؛/٤ الأعضاء ديات باب الديات، كتاب داود، أم أخرجه رإ( 

»هداوغال: ٢(، ١ . )٩ رنم ( ٣٧)i/.القاتل مراث إطال ق U، ُا باب الفرانض، كتاب 
القاتلأن العلم أهل محي هدا على والعمل الوجه...، هدا من إلا يعرف لا يمح، لا حديث، 

نولوهو يرن، فانه ختنا، القتل كان إذا بعضهم: ونال خهنأ، أو عدا القتا كان يرن، لا 
مالاث«ّ

٠١١النماءت صورة ره، 



١٩ الشرب الأيل؛ الأزل: المم 

والثلث»اكك الوصية: ق ه فوله مثل القرآن: ممدة،نمللق سة ح( 

وصثتتمد *ى ؤ تعال• قوله ذ المطلقة الوصية فيد الحديث فهن«ا ا، كثئر« 
١لتركة.ثلث على الزيادة بعدم ،، ه؛ أوم ه بجمي 

كوذلالك_ريم; رآن القمحه مكنؤ لحكم منشئة منة الئالث: 
رالحريلس وتحر.بم ٢، الج__دةأ الميراث يون على الا-اإة كالأحاديث 

نموغيرها ا، وخالتهار والمرأة وعمتها المرأة بئن الجمع وتحر■بم ، ٠٤الرجالل
انلبيض الكاب ق يرد ل؛ و النبوية، السنة دليلها الق الشرعية الأحكام 
.ا أ

)ّأآ/ا"؟ا(،حولة بن صعد هؤ ألني رثاء باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )١( 
(.١٦٢٨)رقم ٢(،  iv/i)باكك الوصية باب الوصية، كتاب مسلم، ١( ٢  ٩٥)رنم 

(.١١النساء; صورة )٢( 

الترمذي،( ٢٨٩٤رقم)(، ٣١٧_٣١٦/٣>الحدة ؤ، باب ما"ض، كتاب داود، أم أخرجه )٣( 
٢١رنم)الجدة، مراث ئ، حاء ُا باب الفرائض، كتاب  ٠ بريئة،عن الباب وق و؛ال<ت (، ١
-صبة".ابن حديث من أصح وم أحن، وهذا 

منهبجون ما وثير للرحالي، الحرم لثس باب اللباس، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٤( 
٢(.. ٦٧)رقم )ْ/آآآ(، والزنة اللباس ■مماب، لم، وم)اماا0(، رقم (، ٢٩٦/١). 

رقم)آ/إ1(، عمتها على المرأة نكح لا باب الكاح، كتاب البخاري، أحرجه عيه، محض )د( 
)م/حمها،وحالتها وعمتها المرأة بين الجمع تحريم باب النكاح، كت،'ب لم، ومح(، ٥١ ٠٨)

(.١٤.٨)رقم,

(.٦٦)آ/■الونمى إعلام انظر: )٦( 





٩٣اكرهمة الأدلة الأول: الفم 

الرمولأفعال أقسام الساعث الطالب 
ةكافاين للعاس اصطفاه لكن الاس، ائر كإنسان الرسول. إن 

أئأثر^^،٩ تعال: قال منئرا، وسراجا بإذنه الله إل وداعيا ونذيرا، مسرا 
الأفعه منتصدر أن بد لا كان بشرا، لكونه فنظرا ٢، محثلمحمآمح(إلهر 

همنتصدر أن بد لا كان رسولا، لكونه ونغلرا البشرية، الجبلة إليها تدفعه 
عنالصادرة ال الأفعتكون ذلك، على وبناء ربه، بما إليه يوحي أفعال 

نوعى:على ه الرسول 

عاما:تشريعا تعتبر لا الي الأفعال الأول: النوع 
أقسام؛ثلاثة إل م تتموهذه 

ةالجبل.بمقتضى الرسولعن تصدر الي وهي اخملة؛ الأفعال • ١ 
ليتوهذه والمشي، والنوم والشرب، والأكل والقعود، كالقيام البشرية، 

انكفيها، ه بالرسول واقتدتم، السلمين، احد انعها وإن الأتباع، واجبة 
رصيعمر ابن كاقتداء نيته، على عليه ويثاب جميالأ، واقتداؤه نا، حاتباعه 

وملبسه.ومشربه مأكله ل ه بالرسول عنهما الله 

التحاربهؤ.بمقتضى الرسول ص نمير الي وهي التجربتة: الأفعال ٢. 
اله وهن. الحرن، والتدبير والرراعة كالتجارة الدنيا، الحياة شؤون ق والخيرة 

وحيالآن يكل( مصدرها لأن فيها، ه بالرسول الاقتداء الناس على بجب 

١١ت الكهف محورة )١(  ٠،



الأصولu»| إل الوصول تيم ٩ ٤

نومتشريحا، الأفعال هده يعتم لا ه نفه الرسول كان وقد السماوي، 
رالأمامتثلوا فالنخل، تابم بعدم ءاJهم أشار —■ين المدينة لأهل قال هنا 

٠دنياكم(، بامر اعلم ))انتم اإنخل~ ي خفالتابير، وتركوا 

بالخليعلق مما ه الرسول عن تصدر الي، وهى الاختماصة: الأفعال ٣. 
فهيبما، مختصا كان ه الرسول أن على الشرعي الدليل دل ولكن والحرمة، 

الحوم،ق ال بالوصه كاختصاصه فيها، الأمة تشاركه ولا وحده، له 
ةمتابعيمح ولا ^ؤ، به خاصة الأمور فهدم النكاح، ق أربع على والزيادة 
فيها.ه الرمول 

عائ:تشريعا تعص الي الأفعال الئائ: الوع 

ولارسقته بمه الرسول عن وتصدر والحرمة، بالحل تتعلق وهي 
أنوإما ١^،:،؛، القرآن ق موجود لأجمال مبينة تكون أن إمحا فهي ومشرعا، 

ايمداء.الرسول. عن صدرت تكون 
المثن،مجن مأخوذ فحكمها الكريم; للقرآن مينة جاءت الي الأفعال . ١ 

دبا،نالبيان كان ندبا، كان وإن واجبا، البيان كان واجبا، البين كان فان 

عي»خدوا ؤ؛؛ؤت ه كقولول، فبدليل إمحا بيانا، الفعل كون ويعرف 
هتيممه مثل الأحوال، بقرينة أو الحج، مناسك أدى أن بعد ا، مناسككم((؛ 

(.٢٣٦٣رنم)ْ(، • دنياكم)ه/؛ بأمور ١•^-،- أمم باب الفضالل، َمحاب لم، مأخرجه ( ١ر 
•تخريجه)ص/-ا،( تقدم )٢( 



٩٥اكرب الأدلة الأرل: المم 

رسولمن الفعل هذا أن على دالة القرينة فان ،  ٧٥۶١والذرالوجه وممحه 
التيمم.آية ق للأييى وتحديد بيان هؤ الق 

الأمريزنأحد من حالها يخلو فلا ابمداءت ه عنه صدرت الي الأفعال . ٢ 

مفحكالإباحة، أو الدب أو الوجوب «من الشرعية; صفتها ثعلم أن أ( 
هلقولجؤ، به داء والافتأسي التفيحب ه، الرسول حكم فيها، الأمة 

مح؟محهلُتعال: 
وجهتن:على الأفعال مجن النوع فهذا الشرعية: اكفة تعلم لا أن ب( 

ادات،العبمحن عبادة الفعل كان بان القربة: نمد فيه يفلهر الذتم، لفعل ا~ 
الحنفية،عند واجب فهو التلاوة، كحده الرسول عليه واظب فإن فحينئذ 

عليهمايواظب، ر ركعمن كمملأة عليه، يواظب، ب إن وأما الخمهور، عند وسنة 
جؤ.بالرسول تأسيا فعله فينيب الجميع، عند متمحج، فهو ه، الرمول 
ونحوها،والرهن، والشراء كالبيع، القربة: نمد فيه فلهر لا الذتم، لفعل ا~ 

هعلييزيد ما يثبت، فلا أفعاله^، مجن التيقن القدر هي الإباحة لأن ماح، فهو 
اليقزرم.القدر هدا على يبقى الدليل، يوجد ل؛ دام ومجا بدليل، إلا 

دا٢٦/١ؤالماء بمد لآ إذا الخضر ق التيمم باب التيمم، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متغق )١( 
(■٣٦٩)ا/'ه(رقم)الختم باب الجم^، كتاب لم، وم(، ٣٣٧رنم)
.٢١الأحزاب: )آ(ّورة 

-٦٦٩١٣)امحمرل  i(T'i-r'rl)\الأصول ل الأدلة نواطع الموضوع: محيا ي اظر )٣( 
(.)ص/ه٣-٨٣الفحول إرشاد (، ٣٨٢-٣٧٤/٣)الكشف مع الخزدوتم، أصول (، ٢٠٢





الإجماع

مطالب!خمسة على ويشتمل 

الإ"أّاع•صويف الأول؛ اسب 

الإخماع.حجية اكائ: اسب 

الإخماع.أنواع الثالث: اسب 

الإحاع.انعقاد إمكان الرابع: الطلب 

الإخماع.منني ا-اثاص; الهللب 
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٩٩الشرعا الأدلة الأول: النم 

الب1هثاثتث

الإبمماعءا'

الإحاع:مريق الأول: الطلب 
سيان:اللغة j للإجماع اللغة: ل الاؤاع 

حلإ^١ ٠۶٦٥^ال• تعال نالشيء، ى علوالتمميم العزم أحدهما: 
الواحد.المرد من حصوله يتصور المعى بمذا وم ،، وممثكام 

ه،عليوا اتفقإذا كذا، ى علالقوم أجمع يقال: الاتفاق،، الثاني: 
هداق المراد وهو فأكثر، اشن من إلا حصوله يتصور لا المعي تجذا والإجماع 

أجمعوايقال: امحر، على اتفقوا إذا امحتهدين لأن الباب، 

لالسلمين، مجن امحتهدين جميع اتفاق، فهو: الأصويتن: اصطلاح ذ وأما 
اجتهادي.شرعي حكم على ه، الرسول وفاة بعد العصور، مجن عصر 

ة)\ا\\ل-الأدلقواطع < jUjJ (\c\yr-\\Al؛: j الحث، بمداالطقة انظرالسائل )١( 
اظرانروضة )ا/*ا'اا--اآ(، المصفى .٣(، رحي الأصول (، ٤٩١

\(i(r^o-rr\l  الفصول تشح شرح_(i(Yir-rryl  الإ-تري ثرح(YT- -/T-
المترالكوك، نرح )'ا/ا-،ر(، الغفار فتح )أ/ْآأ-آئْ(، انحط البحر (، ١٢٦٤
٩(.-. )ص/١٧الفحول إرشاد (، ٧٤٧-٧١٢٧)ص/مالك اس شرح ٢(، ٤ ؟■-م ١ )آ/٠ 

ل'ا•)آ(ّورةمست
jlانفلر: )٣(   i الصحاحار مخت)-ص/¥اآ-ا/ابم(، امحيهل اموس القالرب

(.٣٦١٢-٣٦١r)٨/القرآن لأحكام والجامع محالة)خمع(، )ص/'ائ(، 



الأصولعلم إل الوصول نم 

اكعريف;شرح 

أمورتثلاثة القيد هدا على وينبئ امحتهدين(! حميع )اتفاق قيد أولا! 
وذلكمحالفتهم، أو الماس عامة من امحهدين غر .cواءقة عرة لا . ١ 

والمفلر.الاستدلال عن لعجزهم 

مءنعمر خلا فإذا امحتهدين، مجن عدد بوجود إلا الإجماع يتحقق لا ٢. 
باتفاقهمايتعمد فلا فقط، المال أو واحد مجتهد إلا يوحد م أو ابجتهدين، 

لأنثلاثة، الإجماع به يتحمق عدد فأقل الأصوليئن، جمهور رأى على إجماع 
حقيقة.والجماعة الجمع امم عليه يطلق ما أقل الملاثة 

واحدخالغ، لو حى امحتهدين، جميع اتفاق الإجماع، ل يشترمحل ٣. 
قيكون أن يحتمل الحق لأن الافين، باتفاق الشرعي الإجماع يعقد لر منهم، 
الاحتمال.هدا مجع حجة الأكثر من الاتفاق يكون فلا المخالف، جانب 

التعريفل القيد هدا العصور(; من عمر ق المسّلمن رمن قيد ثاتٍا: 

أمرين؛يفيد 

ةوكالمبتيعالأحرى، الأديان كاهل .:لسلمين، ليسوامن إجماع أن . ١ 
الفقهحيث »و مجتهدين كانوا ولو به، يعتد لا ال\كفر إل بدعتهم أدت الدين 

ُوتمتجنوغر انحمدية، الأمة ز مندرجين غر لأمحم الإسلامي، والعلم 
والمحر,■،؛.المحليل من الدين أحكام على 

الاجتهاد،أركان الشريعة علوم من حوي وإن »والكافر الجويي: يقول 
والحج—ةالأم، الإّأهل من ليس فانه حالف، أو وافق أصلا، لقوله معتر فلا 



الشربالأيل؛ الأول: الشم 

لروإن ه، ووفاقه خلافزعت؛ر ل؛ كهمناه، إن والبتدع السا»ين، جماع إق 
اامحهدين«أ شرائط امتجمع إذا ايتربن من فهو نكفره 

فلاالمسالة، حكم على امحتهدين اتفاق لحفلة ز بمحقق الإجماع أن ٢. 
الأصولمن:جمهور رأي على الشرعي الإجماع حصول ق يشترط 

الإجماع.بمم حصل الذين امحتهدين موت أ( 
العصور.جميع ق اتفاقهم ب( 

الصحابة,من الإجماع بكون التقيد ج( 

الإجماع،تحقق بعد رأيه عن منهم البعض رجوع يصر لا هذا وعلى 
موجودايكن لر أن بعد عليه، أجمعوا لما محالف، آخر بحتهد ظهور ولا 

صحكما الصحابة عصر بعد الإجماع يصح وكيلك الإجماع، انعقاد وقت 
مرهم.عق 

لأنهللواقع، بيان وهدا هؤ(، الرسول وفاة بعد الإجماع )كون قيد ثالثا؛ 
أنا إمعصره ي هو الرسول لأن ه، الرسول حياة ق للاحماع وجود لا 

مالحكب وافقهم، فان فيه، ؛فالقهم أو إجماعهم، على ١^٣^ يوافق 
الضحم۶ ا إحملأنه باتفاقهم، عبرة فاد حالفهم وإن بالإجماع، لا بالسنة 
شرعيا.نصا بجالف لا أن الإجماع، شرط ومن للنص، 

)ا/آ\،ا(.الرهان 



الأصولعلم إل الوصول سم ١ , ٢

وفبياجتهاديا(، شرعيا )حكما عليه، امحمع الحكم كون فيد رابعا: 
أمران:عليه 

شيء،إيجاب على كالإجاع شرعي، حكم على الإجماع يكون أل ٠ ١ 
شرعية،ير غألة •معلى الإجماع وأما ذلك، ونحو إباحته، أو تحريمه أو 

ولارعيا، فإجماعا يكون لا وتحوها، طبية أو رياصية، أو لغوية، كمالة 
حكمه.ياخذ 

يرفغهاديا، اجتحكما عليه، الإجماع يراد الذي، الحكم يكون أن ٢. 
ودلالته—وروده ق، قطعي بدليل ثبت وما الشرعية، ~كالمقدرات الاحتهادي، 

ه،علييقع الذي والإجماع للاجماع، محلا ليس ثبااتازإا للاجتهاد، محلا ليس 
جديد.حكم إثبات على لا وتأسيه، النص حكم لمعرفة إجماع 
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إذالإجماع، خالم دلتل وجود عدم س ا 
بمضهم.إلٍه كه عوجودأ كان لو -ألإ 

١هط١عالشريم.-هادي ;١٢ 

•• -سخرجسا-بماءتسض■.م 
.. الضلالة.على أم غهتمع لا ~ .ت؛ 

.. حنا. السامون رآه ما —  ٢١٠

سكم()الجتهدين(الأم واولي . .).
الرد-وجوب م النازع افتراط 

■•( • • الوص محل غم وبمع • ■ ارمول■ -،؛؛، ٠٥)ومن، 



الأصوليلم إل الوصول يم ١ ٠ ٤

\ص-:ب\لإج\ع:الطالب 

أشرناالي بشروطه انعمي ما مى الإجماع أن إل العلماء جمهور ذهب 
وذهبمحالفته، يجوز ولا اساعه، يجب شرعية حجة كان تعريفه، ق إليها 

قفريكل واستدل حجيته، عدم إل المعتزلة من ثالفلام والخوارج الشيعة 
المش—تينن مكل به استدل ما أشهر ومتبين الأدلة، من بجملة مدهيه لتأصد 

يلي!فيما له والناص للإجماع 

الإ-ؤاع:بحجية المائاو؛ن الجمهور أدلة . ١ 

والمعقول.والسنة بالكتاب الإجماع، بججية القاثلون الجمهور استدل 

منها:فبآيات، الكتاب: أمجا 

وثغآلهدئ لم بي( ما بتد ؛٢٤ آلئسولء ثنا؛ث، وش ؤ ت ال تعقوله أ( 
ره تجيإ. وثآآث ءجهنم ومحي، ماوك م الثؤم؛ث غرثمل 
وجهتن:محن الإجماع حجية على الكريمة الأية دلت الدلالة: وجه 

افةكمثالموتن، سبيل غير اتباع جعل تعال اس أن الأول: الوجه 
اقةمئيجوز لا ا كمفإذا واحدا، جزاء عليهما ورتب .، الرسول 

سبيلغير اتباع يجوز لا ه، الرسول 

.١١٥الماء: ١، 



١الأداأاكِب الأول: القسم  ٠٠

ومنى،انمسيل غ؛ر يتبع من توعد وتعال بحانه انك أن اكائت الوجه 
جيلمغم —اع  ٢٠١حرمة على دليل وذلك الصم، وسوء جهنم بدخول 

حابوأصديها مجتهق —ممثلة الإسلامية الأمة عليه تتفق مجا وإن الومنتن، 
محالفته.وعدم اتباعه فيجب المومنى، سبيل هو — فيها التشريعي الاثحتماص 

حجةالإجماع أن على دليل الأية ))وقا ^! ١٧تفستره عند الزمحشري يقول 
بىجمع وجل، عر اس لأن والسنة، الكتاب محالفة نجوز لا كما محالفته تجوز لا 

دالوعيجزائه وجعل الشرط، j، الرسول مشاقة ولن الومنن، سيل غم اتاع 
٢.لأم«أ والالصلاة عليه الرمحول كموالأة واجبا، اتياعهم فكان الشديد، 

ب(

وآثؤيجا'لآمدإلكاس مويأوث دألرسولإنَقم إئأم ردوْ فيسم،ئ مءم ؛ن 
Iناحيتي مجن بالأية الاحتجاج وجه آ ه دأؤ)لأ ولص ح؛ر 

ةالأيهده ق اكازع وقوع جعل وتعال سبحانه اس أن الأول؛ التاجة 
—وهوالشرط، هدا يوحد لر فاذا والسنة، الكتاب إل الرد وجوب ق، شرطا 

وميقالاتفاق هذا فان اتفاقا، كان بل الشرعي- الحكم معرفة عند التنازع 
،.الإجماع١٣حجية مجعى هو وهدا والمة، الكتاب إل الرجوع مقام 

هذه'إن ف: قال حث ٢(، • )ا/• للأيي: الإحكام أيضا وانفر )ا/ْا"ْ(.ا الكشاف؛ )١( 
الناقم"تمك وي الإحماع، ححٍة خملى الأدلة أقوى س الأية 

.٥٩النساءت صورة )٢( 

٢(.. )ص/ه بدران العنتن أي لدران الفقه أصول انفلر: )٣( 



الأصولعلم إل الوصول محم ١ ٠ ٦

معاه:والأمر، الأية، بصريح واجمة الأمر أول طاعة أن الثانية: الناحية 
دييالالشأن أول يشمل عام وهو الشأن، أول طاعة توجب ذالآية الشأن، 

أجمعفإذا الأمر، ولاة وهم الدنيوي الشأن أول يشمل كما امحهدون، وهم 
رآنالقنص باتباعهم وجب أمر، على امحتهدون وهم الديي الأمر ولاة 

حجة.كان إذا إلا الأتباع، واجب الإجماع هدا يكون ولا الكرم، 

ةآية الأيذه هأن "اعلم الأية؛ لهذه متره ق الرازتم، الفخر يقول 
أنرروا ف الفقهاء لأن وذك الفقه، أصول علم أكثر على مشتملة شريفة، 
مشتملةالأية وهذه والقياس، والإجماع والسنة الكتاب أرمة: الشريعة أصول 

دفقنة، والالكتاب أما الترتيب، بمدا الأربعة الأصول هده تقرير على 

ته وقولؤأطيمأأقوممأأوول،ب، ال: تعبقوله إليهما الإشارة ؛ف 
ذلك،على والدليل حجة، الأ،ة إجماع أن عر يدل ه، 

علىبطاعته الله أمر ومن الجزم، سل على الأمر أول بطاعق أمر تعال اذ أن 
ذلكل كان وإلا الخطأ، عن معصوما يكون أن بد لا والقطع، الجرم سيل 

الأمة،من والعقد الحل أولو هم والمعصومون انحتمل، الخطأ النه.ممنابعة مجن أمر 
؛•الأُر«رأولو وهم 

الخطأمن الأمة عصمة على تدل.كحموعها كثيرة، حادث قيأ السنة: أمجا 
ُنها:الأمور، من أمجر على اجتمعت إذا 

التمرف.س بشيء )"آ/بهآ( الغيب مفاتيح تفسر )١( 



١الهمء؛ة الأدلة الأول: اشم  ٠٧

حسن«الق عند فهو حسنا، المسالمون رآه )رما هؤ• قوله . ١
الضلألة«اأ؛.على امي نجتمع »لأ قؤ: قوله . ٢ 
٢وبق_ةر ع خالد فقشر، قيد الجماعة من حرج »من ه•' فوله . ٣ 

الثقاترواها الي الكتترة الأحاديث من ذلك غير إل ءنقه«ر؛ا، مجن الإسلام 
لالمتواتر من قرية أمحا إلا اللفظ، ل متواترة تكن لر وإن وهي المعي، هذا ت، 

ر،أمجعلى اجتمعت، إذا الختلما من الأمة عصمة وهو فيه، تشترك الذي المعي 
ه،عليأجمعوا مجا كان ١لخهلأ، على الاجتماع من الأمة عصمة يتت، مجا وإذا 

رمحولمن والمسموع االخ2لا، احتماله عدم ق اس رمول من كالمموع 
٢.ل حكمه يآخذ أمته، عليه اجتمعت، فما به، للعمل ُوجحم، ه الق 

^.٩/٣٧ ١ ) موقوفا مسعود ابن عن نده جمن أحمل رواه ( ١ ) 
أي،عن السنة ن عاصم ش وابن تاريخه، j خنمة أي، وابن المحر، ن والطراد أحمد، رواه ( ٢) 

ماجةوابن صر، ابن عن الضياء 'لريقه ومن متدة، وابن والحاكم، نعم وأبو الأشعري، مالك 
يصحل؛ إن "ويدا فيه: حزم اس ونال عاص، ابن ُب الحاكم ورواه أنمى، عن حميد بن وعيد 
للءحا—_وني:ال وف)\/آ؛ا■(، ام الإحكآخرين، بجرين صحيح فعناه نده، ّولا لفظه 

وء_مهإ،وع الرنز عديدة وشواهد كثم٥، أسانيد وله الحن، مشهور فالحديث )وبالحلة 
\ir\ly)الخدير فض أيضا: وانظر (، ٣٥)y/• الإلباص ومزيل الحفاء كثف 

اطاععن جرح من ضعناه• تشرد، لثلأ بمسكها كالهلوق الدابة، عز ذ بجعل ما الربمة' )٣( 
يالالربقة خلعت إذا كالدابة وكال وهلك، ضل فقد عليه، امحعع الأمر ق وفارقهم الحاعة 

داودمنن على الحطابير والضياع" الهلاك ذلك، عد عاليها يؤُن لا قإغا بما، محفوظة هي 
)ْ/،/اا(.

(.٤٧٥٨رنم))ْ/\،ا١(، الخوارج قتل ي باب السنة، كتاب أبوداود، أخرجه )٤( 
.١٢٢ ٦ ٢— ١ )آ/ه الرحمويت،فواتح شرحه مع اكوين، مسلم انفلرت )٥( 



الأصولعلم إل الوصول سير 

كثرة،تحصى لا العي، هدا ل الواردة الأحاديث »... الامدي: يقول 
لرو ا، مبولا معمعنهم، الذ رصي الصحابة  Juمشهورة ظاهرة تزل ولر 

دافع«لا؛,دفعها ولا منأكر، يمكرها 

وجهينتفمن العقول: وأما 

الأنس—اء،ح__اتم ه محمدا نبينا أن القعلم بالدليل بت أنه الأولت الوجه 
ابالكتمن ص فيها ليس حادثة وقعت فمي الساعة، قيام إل دائمة وشريمه 
كانبحيث للعلم، موجبا اجماعؤم يكن لي و حكمها، على الأمة وأجمعت والسنة، 

وهذاالأحيان، بعض ول الأشياء بعض ق الشريحة انقطاع للزم«نه ١ائهلا، يختمل 
وهل.االساعة، قيام إل امحمدية الشريعة استمرار من القاطع ليل ثبت لما محالف 
•انحارر هذا إل يؤدي، لا حى الإجماع حجية ثبوت من بد فلا محال، 

اختلاف—مع واحد رأي على امحتهدين مع اتفاق، أن الثائ: الوجه 
الحقعين، هو عليه اتفقوا الذي الرأي هذا أن على يدل ومعارفهم— عقولهم 

بعضهم،إليه لتنبه موحودا، كان لو إذ يعارضه، دليل يوحد لا وأنه والصواب، 
—١ل معارضا يكون قد عما كلها تغفل لا الجماعة فان بينهم، اختلاف وحصل 

العامتهم أن »وذعام الله: رحمه الشافعي الإمام يقول المعي هذا وؤ، عليه. اتفق 
اس«شاء إن خمحئأ على ولا اممه، رسول لسنة حلاق على نجتمع 

الإحتىم)ا/؟اأ(.ر\(
الأسراركثف ق: الممرف س بئمء الدلل هدا تقرير انظر )٢( 
(.١٣١٢)رقم محرة ؛( )>_TUالرسالة )٣( 



١اب الأدلة الأول: الشم  ٠٩

الإ-عاع:حجٍة بميم الماتال؛ن أدلة ٢. 

روأظهول، والعقوالمة بالكاب الإجماع لحجية المافون امتدل 
يلي:ما ذلك ؤ، حححهم 

هوافيول همدوءإزأش ؤ،سء لخرعم ؤ؛ن دعالت قوله الكتاب: من أ( 
ازع،التند عنالو أمر وتعال بحانه الله أل به: الاستدلال وجه ،، ر

حجة،كال ولو ۶، الإجما يذكر ور رسوله، وسة الله كتاب إل بالرجوع 
لدكره.

التنازع،وجود والسنة، الكتاب إل الرد ق صرمحل تعال الق أل وجوابه: 
محلعن خارج إالآ.بة فالاستدلال التنازع، لا الأنفاق الإجماع، شرط ومن 

زاع.الن

ةالأدلعن ماله لما ه الني أن معاذ حديث ق ورد ما السنة: من ب( 
ىعله اس رسول أقره وقد الإجماع، يذكر لز قضائه، ق إليها يستند الي 

ولرميرض ا ملاس، رمول رسول وفق الذي ذ »الحمد بقوله: ذلك 
رهأثا ملالتشريع، ق عليه الاعتماد يصح دليلا الإجماع كان فلو اس«أأا، 
القضاء.ق إليه الماسة الحاجة مع الإجماع، تركه ق ه الرسول 

.٥ ٩ اءت الئصوره ( ١ ) 

تخريجه)ص/إ-آ(.تقدم )٢( 



الأصولعلم إل الوصول نم ١ ١ ٍ

—كماإجماع لا حيث وجود، له يكن ل؛ حينئذ الإجماع أن عليه: والرد 
اليالأدلة ق ذكره يصح فلا ه، الرسول وفاة بعد إلا محل— من إليه أشرنا 
عصره,ق الأحكام ق ه معاذ إليها يرجع 

هعلييجوز امحتهدين، من واحد كل إن قولهم: وهو العقول: من —( ج
بعضهمانضمام لأن اجتمعوا، إذا عليهم جائزا الخهنا فيكون بالاتفاق، الخهلآ 

هممنالخطأ احتمال يجعل منهم-لا كل على الحهلا جواز -مع بعض، إل 
مستحيلا.

ا،خطقوله يكون أن يجوز انفرد، إذا محنهم واحد كل أن وجوابه: 
قالجماعة يفارق والواحد حقيأ، قوله يكن لم الكامة، مع اجتمع إذا وأما 
كيلكوليس الأثقال، حمل ق للقطع قابلة الواحدة محالشعرة كثيرة، أمور 
»ءليكمء: الرمحول قول لدللن، ويشهد ،، الحزر وتكوين الاجتماع عد 

نتنالاثن حموهو الواحد، مع الشيطان فان والفرقة، وإياكم بالجماعة، 
أبعد«رم.

و)ا/اً،"إ-)ا/م،"ئ( الأدلة نواطع علها: والرد الإجماع لحمة أدلة همير j انظر )١( 
٤٧١.)

٢(،١  ٦٥)م رن٤(، • )أ/أ ة، الجماعلزوم ل جاء محا باب القس، كتاب الترمذي، رواه )٢( 
نبمحمد عن المارك ابن رواه وند الوجه، هذا من غرب صحح حن حديث )هذا وقال: 
قو(•الهي ءن •مم عن وجه غم من الحديث هذا زوي وقد مرنة، 
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أوالخالقة.الوامحة هوية عن المكون نجرئ 
والفلرللحث كاية قرة مضي 
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نهاب.الإجماع 
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الأصولعلم إل الوصول يم  ١١٢

الإحاع:أنواع الثالث: الهللب 

اعوإجمصس—ريح، اع إجمإل يتنوع حصوله، كيفية باعسار الإجماع 
سكوق:

قواحد حكم على امحتهدين اتفاق وهو اضريح: الإحماع . ١ 
أوالقول برأيه منهم فرد كل بابداء فيها، الحكم ععرفة يراد الي المسالة 
الفعل.

دْهؤا رأيي ويقول: برأيه، منهم واحد كل يمرح فان الأول: أما 
الرأتم،.هدا على الجميع من الاتفاق يحمل م وكدا، كذا المسالة 

دمجتهيجيء f الفتوى، أو بالقضاء رأيه انحهد أن فهو اكعل: أما 
فيهايفي أو الأول، قضى .مما فيهافيقضي مثلها، أو الجائلة نفس عليه تعرض 

يصححى وهكذا رابع، يجيء م ذلك، فيفعل ث،، ئاليجيء م الأول، بفتيا 
العصر.مجتهدتم، حميع من عليه متفقا الرأي 

الةالمقا م رأيهدين امجتهبعض إبداء هو السكون: الإ'؛داع  ٠٢
مرأيهإبداء عن الباقغ، وسكوت تمرقا، أو قضاء، أو بفتوى الهلروحة، 

المخالفة,أو الموافقة على قرينة وجود دون من فيها، 

المكون:الإحاع نحقق شروؤل 
التالية:الأمور له توافرت إذا إلا كوق الالإجماع يحقق لا 



١١٣اب ص الأول: المم 

اإملهم العلم هذا وبحمل الما؛ال؛ن: بقول اكت؛ن العلم يتحقق أن . ١
ىتخفلا بحث الاغاق، ل ومحلهورها نشرها أو عليهم، المسألة بعرض 
مم'ع_لهم

دعنأيام ثلاثة وهي الراي؛ وتكوين للبحث كافية فترة عليه بمني أن ٢• 
البل بشيء، التأمل مجدة تقدر م الحنفية، أكثر عند ولكن الأصوليغ،، بعض 

الحلاف.لأمحلهر محالف، هناك كان لو أنه عادة يعلم ونت مرور من بد 

فان١لخالفةت أو الوافقة على تدل قرينة عن محردا المكون يكون أن ٣• 
نماع الإخمدم هلالمخالفة وعلامة صربحا، الإجماع تجعل الموافقة علامة 

أٍالهرا،.

المكون:الإحاع حجية 
ريحالمالإجماع أن إل نل~ من إليه أشرنا ~كما العلماء عامة ذهب 

ةحجيق موا انقولكهم محالفته، يجوز ولا اساعه يجب شرعية، حجة 
فريمح،:إل السكون، الإجماع 

ذاهحجية عدم إل فذهبوا الأصولي؛ن، ■جمهور وهم الأول؛ المريق، 
يختملالموافقة، يجتمل كما المكون بأن متدلمن الإجماع، من الموع 

اقإلحأو الخوف، بب بالمكون يكون أن يجوز إذ الموافقة، عدم 
ألةمن أفي لما أنه عاس ابن عن روي كما القائل، مهابة أو الضرر، 

)ص/ا7ا'-آآ7ا(.الوصول تهل انظر: 



الأصولعلم إل الوصول نم  ١١٤

عمر؟زس الرأي بمدا ثقل لم لم ،^ ١١قيل ~ فهد عمر موت —بعد العول 
'اهتهواس١١/قال: 

كولالاع —الإجم أن فثرون معهم، ومن الحنفية وهم القال: والفريق 
قدل يالاخرون، قاله علمهم.مما بعد امحهدين مكون لأن شرعية، حجة 
الشرعيونوامحتهدون امحتهدين، العلماء من لأهم الموافقة، على الفلز غالب 

عهدع—دول فهم الحهم،، إظهار عن المهابة أو التعغليم أو الخوف ,بمعهم لا 
الذيالوجه على محكوهم بجمل ذلك وعلى الوقائع، ق اممه حكم بيان إليهم 

الموافقة.وهو لهم، يخل 

غرواس(، )هته قوله: من عهما انك رصي عباس ابن إل ب مجا وأما 
كارى علاس عبابن يقدم خلافته زمن كان فه، عمر لأن صحيحُآ؛، 
بنألكان أنه عمرهم حلق بن والعلوم رأيه، وينحن وياله الصحابة، 

به.وعملا انقيادا وأشدهم للحق، الناس 

وفهدال—ام ض،  ١٠ثلث وللأم النصف، للزوج أن وأبوين: زوج j ه عم رأى لكن ( ١ت 
ووهعن—هم، اف رض وءلءٍ، سعود، وابن وزيل، عثمان، الرأي هذا على واتعه للأب، 
المالنك جعل أنه أيضا- عه الذ رض علي ص -ويروى عاس ابن وأما الجمهور، مذهب 

فجع—ابوين، وأبزوج j ائة المأهل عاس ابن "حالف الخص: إبراهم فال للأم، كله 
رزاق،الب مص—نف انظر: ض ما وللأب المال، رأس من الثلث، وللأم للزوج، المّمح 

٢(•)أ/"آْ أد؛هقي، الكبركا المنن ١(، ٩ • ٢ -٢ ١ ٩ . ١ )٨ رقم ٢(، ا/"اه ). 
عنهبمعح -ّل( مما عاص ابن من العول انكار "ان (: TTv/T)الرحموت نواتج صاحب تال )٢( 



١١ ٥ الثرب الأيل؛ الأول: الخ—م 

دجلأراد حغ، فهنغ الخطاب بن عمر على يرد ه جبل بن معاذ فهذا 
فلنسيلا، ؤلهرها على لك ائته جعل إن ت له ويقول زناها ثبت الق الحامجل 

ولقإل الرجوع إلا عم من كان فا سلا" بطها ق ما على لك يجعل 
عمر".لهللك معاذ /لا قائلا: معاذ 

اعالإجمة بححيول القهو المسالة هده ل الراجح أن أراه: والذي 
لكانصراحة، امحتهدين جمتع موافقة الإجماع لحجية شرط لو لأنه كول، ال

إليودى ذلك وإن القيامة، يوم إل إجماع أي انعقاد استحالة ذللن، محعى 
الإجماع.انعقاد إمكان بحئ، ق ذللئ، ودليل الأصل، من الإجماع يهللان 



٢٢٠

٠٠٠٤
u

ؤ

أ
ط

I

٧
ءآ
ظ.

yى

ء
.٠٠

ي

V
\

لاأن*ذمي إجماع م
جمعس اجمائ ون ك٤ 
ساء.اء 

هط.الخاضرين س كان 

!ب

الإجماعت_ند م■ 
الاتغاذ.حمرل بمحل ي; ه. 

للإجماع.حاجأ لا .قلم: 

قولهعن رجوعي بمجمل الوصول، ولوامحكن 
•جميمم إل الوصول مذل عرف، ّلو ر■ 
ءٌْ•س ادبميد دئ شاس وجود دم ع" 

.. اللم. يغر المانمة زواج بمللأن على لإجملع ا~ 
.وصتها.. الرأة ب؛ن ا-تجمع مء ظى لإجماع ا- 
•• اا-بم«ة■ الزواج عز لإجماع ا~ 

..الزكاة.ئلuم عز -الإجماع 
..ّالدس ا-انمة اصتاء عز لإجماع ا- 

،١?؛؛؟
.ءأي

.٠٢ء ع 

Mالرسول حتاة ز واما كان 

اسئلالأجهادة.وسز،



الشربالأدلة الأول: الثم 

الإؤاع:انعقاد إمكان الرابع: الطلب 
كوجوبالدين، من الكلية الأمور ق الإجماع انعقاد على العلماء اتفق 
االزنر.م ونحوالزكاة، الحج ووجوب ركعامحا، وعدد الخمس، الصلوات 

داعتقلو الذي الإجماع هو وهدا ؛، ذإلن،رشابه وما الحجزير ولحم والحمر 
كافرارصار الإجماع، عليه انعقد ما خلاف أحد 

الديالإجماع ق الجزاع لأن التراع، محل عن خارج الإجماع هذا أن غئر 
عصرق المساوأين، مجن امحتهدين جمح اتفاق وهو• الأصوليون، عليه اصطلح 

الرّول:وفاة بمد اجتهادي، شرعي حكم على العصور، من 

اعالإجمتعريف ه علييصدق فاد الا-ين، كليات ؤ، الإجماع وأما 
jيكون أن الإجماع ثرط من لأن شروكله، بمص قيه تتوفر ولا الأصول، 

اتكليل والإجماع هؤ، الرسول وفاة بمد يكون وأن الاجتهادية، ائل الم
الرسولحياة ق واقعا كان أنه كما فيه، للاجتهاد بحال لا فيما إجماع الدين 

هؤ.وفاته بمو استحيت أنه لا هؤ، 

رأيان:فيه فللعلماء الإجماع، هدا سوى فيما أمحا 

ل،بالفعوواقع ممكن الإجماع بأن القائلئن الأئمة لجمهور ١لأولت الرأي 

ديللامالإحكام أآ-ءأ(، )؛/اانحمول )ا/آ'اأ(، الرهان ذلك: و انفلر )ا(
)ص/*ا'ا(.إرشادالفحول 

(.١٢.);أ/االخوامع جع )"آ/ا'ْأ(، التحرم سر أيضا: وانفر )ا/آ'لآ1(، الأدلة قواطع )٢( 



الأصولعلم إل ١اوصول نتم ١ ١ ٨

نومالمحابة من كتتره إجماعات وقعت فقد للإمأكان، دليل أكر والفعل 

ذلك؛وس مرهم، 

التراث.ل دس الالجدة إعطاء على الإجماع . ١ 

الزكاة.مانعي قال على الإجماع .٢ 

بالجدة.الرواج على الإجماع ٣. 

حالتها.أو وعمتها الرأة بين الجمع نحريم على الإجماع . ٤ 
لم.المبغير السالمة زاوج بطلان على الإجماع . ٥ 

المهر.تسمية غم من الزواج صحة على الإجماع ٦. 

انإمكعلى قاطع دليل والوقوع بالفعل، انعقادها بت إجماعات فهذه 
إمكانه.يبت وقوعه، بت فلما وغ، لما ممكنا يكن لر لو لأنه الإجماع، انعماد 

إنفقالوا: الشيعة، وبعض الفلام منهم العلماء، مجن لطائفة ائ: الئالرأي 
قنحق؛تعل.ر لأنه عادة، انعقاده يمكن لا أركانه، بنت الذي الإجماع هذا 

أنرر يقلأنه لئ،، ذإإل يثير ائته رحمه الشافعي الإمام وكلام أركانه، 
دينالن مة المعلومة القطعيالأمور ق إلا يكون لا المعي بمذا الإحماع 

~ولأول أقلسمت فيقول: إجماعا، يعتبره فلا ذللئح موى ومجا بالضرورة، 
كذلك،قاله إلا أبدا uلا نكى لما إلا عليه مجتمع هذا العلم- أهل من أحل 

١.٢ ذلك أشبه وما الخمر وكتحر.م أربع، كالظهر قبله، عمن وحكاه 

زمرة)ص/ا'ْأء:ا(شحنللأبي 



١١٩اكءّئ الأيك الأرل: القسم 

لأنكذب، اع الإجمادعاء أن يرى اص رحمه أحمد الإمام وكذلك 
القالإحماع، ادعاء يجوز لا الاحتمال، هذا ومع وارد، الاختلاف احتمال 

اعالإجمالرجل فيه يدعى "ما أي سمعت حنل: ن أحمد بن اذ عبد 
ولريدريه محا اختلفوا، الاس لعل كاذب، فهو الإجماع ادعى من كذب، فهو 
اختالفوا"را/الناس نعلم لا غليفلت إليه، ينته 

تمجتها أدلة، عدة على هؤلاء اعتمد وقد 

اسمقييوجد ولا امحتهدين، جمع باتفاق إلا يتصور لا الإجماع أن • ١ 
يبلغها.لر أو الاجتهاد مرتبة بلغ الشخص كان إذا به يعرف 

يهمإلفالوصول امحتهدين، غتر عن امحتهدين جميع تمييز فرض ولو ٢• 
قاراتل ومتفرقون كتئرون، لأهم مستحيلا، يكون أن كاد آرائهم، لمعرفة 

بعيدة.وأماكن نائية، وبلاد مختلفة، 

ه،فولسماع وتيسر منهم، واحد بكل الاجتماع تبر أنه فرصنا لو . ١٢
لقبالفعل، أو القول هذا عن رجوعه عدم يكفل الذي فما فعله، روية أو 

لديهثبت عما يرجع يجعله ما له يعرض أن لاحتمال وذلك الباقن؟ رأي أخذ 
التلاف، الاخوحول حالة وق للباقن، محالفا كان رجع وإذا أولا، أحقيته 
الإجماع.يتحفق 

الموقين)\/.*ا(.اءادم 



الأصولئم إل الوصول تسر  ١٢٠

ى—علعليه يدل دليل من له بد لا الإجماع أن كله، هدا من وأهم . ٤ 
يخفىأن عادة المستحيل فمن قطعيا، كان إن الدليل وهدا يعد— فيما تينه ما 

حاجةثمة وليس الدليل، هدا على الاعتماد فيكون ذلك وعلى السلمين، على 

الإجماع•إل 

لأني، القلالدليل عن إجماع يصدر أن المستحيل فمن ظنيا، كان وإن 
كانالق ائل الموألوف ظنيا، يكن ل؛ وإلا للاختلاف، متار القلي الدليل 
وقعظي دليل الشريعة ل نهل يثبت ب و ذلك، على شاهد ح؛ر ظنية أدلتها 
»نهراا.تنبعل المالحكم على العلماء إجماع 

الإجماعالرجل فيه يدعي ررما نوله؛ احمد الإمام عن ذللئ، نبل نقلنا وقد 

ولريدريه ما اختلفوا، الناس لعل كاذمإ، فهو الإجماع ادعى محن كدب، فهو 
رأء.اختلفوا* انس نعلم لا قلقل: إليه، بمته 

لودليبالوقوع، له، الانعين أدله الإجماع، لانعقاد المشتون رد وقد هدا 
ةأمثلص كما وغترهم، الصحابة مجن وقعت، الي الإجماءاُت، الوقوع، 

لدللث،رم.

)مأ/أأ1-ْأأ(.الأّرار كثف )ا'/خا،ا(، للأموي الإحكام انفلر: )١( 
"آ(•المومح)ا/-اءلأم )آ(
اللم المأذ ى علالثانمة إجماع ذلك: ص المريح، للاحماع أخرى يامئلة الأمدي وممثل )٣( 

يأتيكما على ذلك، خلاف على أجمعوا الحفية وأن باطل، ول بلا المكاح وأن بالدس، يقتل 
•١(  ٩٨١١)للامدي الإحكام انقلر: بيان،■، 



١٢١اكربت الأدلآ الأول: اشم 

يقضيالإنصاف لأن الواسر، مع يتفق ولا الحق مع يتمشى لا رد ر) ولكنه 
أنلا باكضسو، ه أسنو بالرد، مقدماته يتناول أن دليلا، يرد من على 

الواءع(\ا/الأمر j \سك باب من إنه يقول: 

ماعتي والالصحابة، فيها أفي الي الحوادث إل رجعنا لو وإننا 
اتفاقهو: الذي المريح الإُبجاع انعقاد لنا يبن لر إجماعا، فيها إفتاوهم 

بكرأبا أن أبدا يئسش ب لأنه العصر، هدا ق الصحابة من كانوا مجن جميع 
يجدلر واقعة حكم لمعرفة الصحابة يستشر أن أراد مجا عند مثلا الصديق 
منهم،ابجتهدين حميع أحضر أنه رسوله، سنة ل ولا اس كتاب ل حكمها 

قهم بعضكان وقد منهم، الغائب بحضر حق الواقعة ق، النظر أجل ولا 
دينالإل دعوة أو فيه، يشترك جهاد أو يتولاها، لولاية المدينة، خارج 

موقففان منهم، بالحاضرين يكتفي كان بل لها، افر ينجارة أو ها، يقوم 
انبيأو المتخابن، ب؛ن التراع  ijالفصل سرعة إل محتاج مجة الخصر 
للم،تفتذن٠الحكم 

افاهالفقه، كتب ق ونقالث، ذلك، بعد جاءت الي الإحماعات وأما 
قدي الأميقرره الذي هو وهذا الواحد، الدهس، علماء بتن اتفاق مجرد 

-عليهم الرد »و'ءلريق حيث.بفوذ■' الإجماع، انعقاد عن المانعع، على رده 
باطلذكرتموه ما حميع يقال؛ أن الإجماع" انعقاد من المانمن على أتم، 

حميعمذهب أن مجن فيه مراء لا علما علمناه محا الوقوع ودليل بالواقع، 

(•٢٢١)ص/بدران المحن أي لبدراذ الفقه أصول 



الأصولعلم إل الوصول يم  ١٢٢

مذهبوان ول، بلا النكاح وبهللأن لم المقتل امتناع الشافعية 
ذلك«راا.نفيمآى الحنفية جمع 

حكمعلى واحد، مدهس، من الاتفاق فان للخمع معروف هو وكما 
اموأكثر الأحوال، من حال بأي شرعيا اجماعا اعتباره يمكن لا مسالة 
المذهب.هذا أصحاب ن ٣٠الذهب، داخل اتفاق إنه ية.الت أن يمكن 

رهأمت، تول»إذا العصر هذا ق نحققه يمكن الإجماع أن من قيل ومحا 
الشروط-د*ين أن تهليع تحكومة فكل اختلافها، على الإصالامية الحكومات 

لمنالاجتهادية الإجازة تمنح وأن الاجتهاد، مرنبة الشخص يبلغ بتوافرها الي 
يالورة المحبمده الإجماع فان ا، «ُ . .. وبمذا الشروط.، هذه فيه توافرت 
اةالحيان فدر، ينأو وقوعها يمتنع يكاد مثالية، صورة هؤلاء، يصورها 
م،آرائهومعرفة بامحتهدين الاتصال سبيل يسرت قد كانت، وإن العاصرة 

بتلكالإجماع انعقاد أمام العقبات ِن كثيرا الوقت، ص ق أوجدت فامحا 
قة والاجتماعيوالاقتصادية يامحية الالأحوال لتباين نفلرا المثالية، الصورة 

اللبييط.على يخفى لا أمجر وهذا الإسلأمة، البلاد 

ا(.الإحكام)ا/خ\،;ا(

(•٤ )ص١٩ الفقه ل أصر علم ل خلاف الوهاب عبد الشح ;٢( 
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الأصولعلم إل اإوًثلا يم  ١٢٤

الإجأع:مسند الخاص: الطلب 

أجمعوافيما ابجتهدون عليه يعتمد الذي الدليل هو الإجماع، المراد.لخد 
الإجماعجاز ولو للبشر، ليس الأحكام بإصدار الاستقلال لأن وذلك عليه، 

باطل،دلل بلا الشرع ت، والقول دليل، بلا الدتن j القول جاز دليل، بلا 

ونامحتمعإليه يستند الذي ند والواءل\لآ، دليل بلا الشرعي الإجماع فيكون 

مصلحة.أو قياما، أو منة، أو كتابا، يكون أن إما 

زواجالتحوم ى علالإجماع ،ثل الكتاب: إل المسند الإؤاع . ١ 

إنفهٍئا ونق ؤ تعال: قوله ؛ل امتادابالجدة، 
الجداننشمل وإها اء، المس الأصول الكريمة، الأية ز الأمهات س المراد 

علون.وإن المعي بمذا 

دةالجإعهئاء على الصحابة إجماع مثل المسة: إل المسند الإحاع  ٠٢

الجدةى أععلء ني الأن شعبة بن المرة رواه لما الواث، ل دس ال

٠ل.س ال

.٢٣الماء: سورة ;١( 

٩أ)ص/١ تخربجه تقدم ;٢( 



١٢٥الشرب الأدلة الأول: اشم 

شاربجلد على الصحابة إخماع .ثل القياس: إل التي الإؤاع ٣. 
إذاك: ذلق هع ي علقال القاذف، جلد على قياما جلدة، ثمانين الخمر 
٠ثمانون المفترى( وحد افترك،، هدك، وإذا هدكا، مكر وإذا مكر، فرب 

ىعلعنهم الذ رصي الصحابة إخماع مثل المملحة؛ إل المتئد الإؤاع . ٤ 
نزمل الأذان ذا هيكن ب و هّ، عثمان زمن ؤ، الجمعة يوم الثالث الداء 

انعثمفعل وإنما عنهما، الله رصي عمر ولا بكر أيب عهد ؤ( ولا هو، الرسول 
راقممفإذا بالصلاة، الاس لإعلام ثرع إنما الأذان أن رأتمر لكونه لك، ذه 
حصللما المجد، باب على أو الخطيب، يدي بأن الأذان • ٣٠قبله كان ما على 

قازلهم مننفع الذين المسلمن من كثتر على الصلاة ولفاتت منه، المقصود 
ىعلعثمان عليهم الق رضوان الصحابة وافق وقد ، السجد عن نائية جهات 
لمانّالملعامة الصلاة درك مصلحة هو إليه، استندوا الذي تند والمذلك، 

يكونلا المصلحة، على يعتمد الذي الإجماع أن عليه: النبيه ينبغي وأّا 
ا،ببقانهفيبقى للمصلحة، حاصع هو بل محالفته، يجوز لا مستمرا دليلا 

يحصلها،لا أصبح فإذا للمصلحة، محصلا مادام حجة فهو بانقهلاءها، وينقهلع 
عنه.والرجوع محالفته، نجوز 

الهمكواالناص أن عنهمات اثلم رصي عمر إل كتب الوليد بن خالد أن نن الأصحاب أخرج ( ١] 
 jكر،غرب )إذا ه: علي فئاو ذلك، ل الصحابة ه عمر فال القوبة، •._تحاهمئا لخمر، ا

عدو هبدلك أثار الذي أن وروي ثمانون(، الفرية وحد امحرى، هدى وإذا هذى، كر وإذا 

مرن، ٣٨/٤)كران الحد ل جاء ما باب الحيوي، كتاب الترمذي، انفلرت ، عر٠٠بن الر"مث 
(.١٣د ٤٢)رقم ( VVA/u)الصنف (، TV)؛/؛،المستدرك (، ١٤٤٣)

(.٩١٣)رنم )آ/آد؛(، الجمعة يوم الواحد الوذن باب الجمعة، كتاب الخاري، أخرجه ؛٢( 





البد١^١^

الهطس

تمطالب ستة على ويشتمل 

القياس.تعريف الأول: اسب 

القياس.حجية الئائ: الهللب 

 S؛Jالقياس.أركان الثاك: الطا

القياص.أركان شروط الراح؛ الْللب 

والسب.الخكمة س كل وبعن بينها والفرق العلة الخامس؛ اسب 

اداطّأقام السادص: الهليجج 
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الداء.عد بائع الإجاوة قاس 
•لودنا* الوارث إلماتل للموصير، له الوصي القاتل محاس 
أدائه.الخم قام جواز م الألم دين الله دين قاس 
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زبه للخهيوق صه، المسكون مساواة ٢ ' 
 f-.الخكم،لأشراكهطفيسم
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لاياويه.أي: يملأن، لابماس لأن فآ 

بها.قدرتها أي: بالذراع، الأرض ت قأ 

ه

<



١٢٩الشرعا الأدلة الأول: الشم 

الرابعايحث 

اهاسءا'

القياس:تعريف الأول: اكللب 

به،قدريها أي بالذراع، الأرض فت يقال: التقدير، اللغة: ق القياس 
وفلانيساويه، أي بفلان، يقاس فلأن فيقال: ___، يى التسوية وياد.ممعى 

٢,يساويه؛ لا أي بفلان، يقاس لا 

jبه، للضهلوق محه، اذكوت ساواه هو: الأصولمن: اصعللاح وي 
العلة؛م.ق لاشتراكهما الحكم، 

ةالأدلقواطع ١(، ١ . A-nUnرة );ا/الفقز: الحث بموا المملتة المائل انفر )١( 
nA/x) ،)Xفىالمم)آا/خا ي رخالأصول -\،؛
AYlr\■-دمح،)للامام الإحك(، r'\،>-Yxn/x)ان> روضة  i(Yv\-Ylo)امحمول 

f-T ،) اري للمخرار الأّكنف )ص/"اخ-ا--لئ(، الفصول ثشح شرح(iavIy-
الرحموتفواتح )أ/ا~ْخ"آ(، المئر الكوكب شرح ١(، )ا/ب• نوي الإّشرح (، ٦٩٥
ابالوهد عبللشيخ الفقه أصول علم ٩( ٠ " ٧ ١ )ص/ الفحول ارثاد ه؛ما~ه\ّآ(، )حس/ 

أيدران لبالفقه أصول ( ١٢٢٩— ٩٤رص/الفقه أصول ق الرجم )ص/٢ْ-٧ْ(، خلاف 
(.XA-؛XX)_/؟بدران انمنتن 

مائة)مس(.(، Urr)_/اتحط القاموس  YV'l)i)١\الرب لمان انفلر: )٢( 
اأقامهالي الأدلة أحد القياس أن من الأًولمن عامة إليه ذهب ما على ميي اكريف وهدا )٣( 

يتجه.ب أو امحتهد، نفلر إليه انجه مواء المرعية، الأحكام لمرنة انمارع 



الأصولعلم إل الوصول تيم ١ ٣ ٠

يجدولر الشرعي، حكمها معرفة وأراد واقعة للمحتهد عرضت فاذا 
هعليد انعقا فيمولا ه، رسوله سنة ل ولا اس، كتاب ل حكمها 
أوبالكتاب حكمه بت مما لها نظئر عن يحث أل فعليه قبل، من الإجماع 

ةالعلهده وجد م حكمه، علة وعرف وجده، فال ا، الإجماعل أو السنة 
الحكمهدا أل ظنه على يغلب فانه عليه، المعروصة الواقعة ق موجودة 

اشتراكهماعلى دليل العلة، ق اشتراكهما لأن الواقعة، كلك أيضا ثاب 
محكق ه بوالمنهلوق عنه المكون يخن بالمساواة فيحكم لحكم، اق 

ذلك:ومثال به، المطوق 

آلئمعؤيرو من ءامنوأطادا آفين كأ;أرا ؤ ال: تعقال . ١ 

ة،الجمعلحلاة الداء وقت البيع ءان الأية هده ق وجل عز اس نحى ففد 
فتوص—لواالمهي، كال أحله من الذي المعي على للتعرف امحتهدون واجتهد 

الصلاة(.عن يشغل المداء عند البيع )كون هي: ذلك ق العلة أن إل 
لصلاةداء الوفت، النخمجت باشرها إذا مثلا، الإجارة كانت، ولما 

الوا:فقحكمه، ق بالبيع العلماء قاسها الذكورة، العلة فيها توحد الجمعة، 
هذاق الإجارة فكن.للئح عنه، منهي الجمعة، لصالأة الداء وفتخ البيع أن كما 

عنها.منهي الوفتح، 

تعال.الله ثاء إن مكانه ق نبينه الأمحرلن، يحن حائز بالإجماع، ثت حكم على القياس جواز ق )١( 
٩.ت الجمعة سورة )٢( 



١٣١اكرعا الأدلز الأول: المم 

النداءونت الصلاة عن الانشغال وهى: العلة، ق اشركا 

ةالواقعق الحكم. ان غير الهي، وهوت الحكم، ل فافتركتا الجمعة، لصلاة 
بالقياس.ثت الثانية، وق يالص، ثبت الأول، 

القاتلالرسول. حرم ا، درث«ر لا »القاتل ه: افر رسول قال ٢• 
اتأهفوجدوا الحكم، هذا علة لمعرفة العلماء فاجتهد الميراث، من لورثه 

مه، بحرمانالشارع فعاقبه الإجرام(، بطريق أوانه نبل الشيء )استعجال 
للموصي،له الموصى قتل وهي: نص، بحكمها يرد لر واقعة للمجتهد عرضت، 

هأوانقبل الشيء استعجال وهي: الأول، الواقعة ل العلة أن وجدوا ولكن 
هلالموصى قتل واقعة فألحقوا الثانية، ق بعينها موجودة الإحرام، بطريق 

لقتإذا ه لالموصى بحرمان فحكموا لورثه، الوارث قتل بواقعة للموصي، 
الوصية.عن الوصي، 

قبهلريأوانه قبل الشيء )استعجال وهي: العلة، ل اشتركتا فالواقعتان 
ةالواقعل الحكم أن غير الحرمان، وهوت الحكم، ل فافتركتا الإجرام(، 

بالقياس.ثبت الثانية، وق بالص، ثت الأول، 

٩(.)ص/• /؛V تقدم ١( 
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١٣٣الشرب الأدلة الأول: م

الماس:حجية الئائ: المهللجا 

ةأدلمن دليلا واءت\روه القياس حجية إل الإسلام علماء خمهور ذهب 
كذلق الض وححصرها، يصعب كثيرة ائل مل به وعملوا الأحكام، 
دموعاس، القيحجية بعدم وقالوا: المعتزلة، مجن والنفل١م والشيعة الفناهرية 
وردندة، عديبأدلة مجدهبه لتاييد فريق كل وامتدل به، الأحكام اّتنباط 

يلي:فا أهمها 
ا-لجمهوو:أدلة أولا: 

الصحابةوآثار والسنة بالكتاب القياس، حجية على الجمهور امتدل 
والعقول.

منها:عديدة، فبايات الكتاب: ١. 

بعدوتعال سبحانه قاس ٢، ر ه لمدتمّنر ١ قإودإفؤل، ؤ تعال: قوله ١( 
هول الرسمع عيدهم نقضوا الذين النضتر بي من كان ما علينا قص أن 

بحيث ن مبه اس أصابمم الذي العقاب ذلك، نتيجة فكان بقتله، وهموا 
لأنكمبمم، أنفسكم فقئوا ^أي ؤ فقال: بحتسوا، 

هم.حاق محا بكم، حاق، فعلهم، مثل فعلتم إن مثلهم، أناس 
صأاهلنمح،آمحظتعال: قال ب( 

هدهي وتعال بحانه انته أمر ،، له والدنول ءلأثب زدوْ ّيىء ق، مبمم ؛ن 
بالمتنازعوالمراد والمنة، الكتاب إل التنازع، فيه يقع محا برد الكريمة الأية 

•٢ • ألحشر سررة )١( 

.0 ٩ النساءت رد ّّا )٢( 



الأصولعلم إل الوصول تيم  ١٣٤

يكونذللثؤ لأن حكمه، على نمث ما لا نحى، بحكمه يرد لآ ما هنا، فيه 
عبارةلأنه به، مأمورا القياس كان كيلك، كان وإذا له، داعي لا تكرارا 

اشتركاإذا حكمه، على نص ورد .مما حكمه، على نص لا ما إلحاقا عن 
الحكم.لة عق 

•نها:كثثرة، فأحاديث النبوية: المنة ٢, 

الحجفريضة إن الق! رمول يا قالتاأ خثعمية جارية أن روى ما أ( 
ذلك؟أينفعه عنه، حججت إن بحج، أن يستقلح لا كبترا، شيخا اتجب أدركت 

هأينفعفقضيته، دين أبيك على كان إن »أرأيت ه: اف رمول لها فقال 
الحديثهذا فمي بالقضاء«را،، أحق اس »ذلين قال،: نعم، قاJتv: ذإك،«؟ 

وصولبجامع الأت.اء، جواز ي العباد دين على اس، ليرن ه اممه رمول قاس 
صاحبه.إل الحق 

ائم،صوأنا فقبلتها امرأل، إل هششت قال: ه عمر أن روتم، ب( 
ائم،صوأنا ثنت عفليما، أمرا أتسنج اذإ رمول يا فقلت; جم الني فأين 

باسلا قلن،: صاوم؟« وأنك تمضمضك.،اء لو »أرأت ه: اممه رمول فقال 
قة المضمضعلى الصيام، ؤ، القبلة ه الرمول فقاس »فمه«لآا، قال: به، 

الإفاد،إل ة مقدممحنهما كلأ أن بجامجع الصوم، إفساد عدم ق الصيام، 

مرق٤( ٤ وكله،)م/آ الحج وجوب باب الحج، كتاب أحرجه عليه، مممق ( ١ل 
(.١٣٣٤)رنم ( ٤٦١)آ/ س:م، ص الحج باب ١^ 'داب لم م(، ١٠١٣)

(،٢٣٨٠)م رن( ٧٨—•م٩/٢١٧)اتم للمة القبلباب العوم، َمحاب داود، أو أخرجه ^٢( 
وهمن(، ١٦٧٥)رنم للخاتم الشلة j الرحمة باب الصوم، كتاب والدارس 
١٠تفعل إ وأن الضرر يكون شيء أكا ففي أتم، »فه«: ومعي: وارتحت،، نشطت، هششت،: 

ذلك.عي يتل 



١٣٥المهمة ؛'_ الأول: القم 

ةالقبلفكدك الصوم، د تفلا للشرب، مقدمة وهي المضمضة أن فكما 
أيضا.الحوم د تفلا للوقاع، مقدمة وهي 

انواكما فكثترا مستفيضا، مبلغا بلغّتح كثيرة، فهي المحاية: Tث١ر ٣. 
منها;سة، أو كاب من نم فيه ما على فيه، نص لا مجا يقيسون 

انعيمقتال على أقدم حين، الصلاة على الزكاة ه بكر أإ_، قياس أ( 
ا.والزلكة«ر الصلاة و؛ن مجآن »لأقاتلن فقال: الزلكة، 

هلال قبالواحد، الجماعة قتل ؤ، تردد لما قيئي عمر أن روي ُا ب( 
زور،جرقة م ؤ، اشتركوا نفرا أن لو أمجتر يا »أرأيت ثقهغ: علي 

ال:قم، نعال: قق—امحلعهم؟ أكن، عضوا، وهدا عضوا، هذا فاخذ 
لقهغعمر ووافقه بالسرقة، القتل قاس خهع عليا فان ترك، وكما ، فكللك« 

إجماعا.لكان نكتر، دون مجن عنهم الله رصي الصحابة ووافقهم ذللئ،، على 

مجتها:عديدة، وجوه فمن المعقول؛ • ٤ 

عومواقمحصورة، والستة الكتاب نصوص أن وذللئ، الشرمة: شمول أ( 
وهىغاية، ولا لها فاية لا نجديها يتوقع الى والحوادث معدودة، الإجماع 

كتئرق أحكامها بيان يتول الذي هو والقياس انذ، حكم ت ٣٠غثلو لا قطعا 
وبهمنقطعة، ولا منحصرة غتر القياس إل الحاجة ت، لكنولهدا انحالأت، من 

لكلالشريعة صالاحية وتتحفق المتجددة، الوقا؛ع الإمحلامي التشر؛ع يساير 
الساعة.قيام إل ومكان زمان 

(.١٠•رنم)•٣( ■  a/v)الزكاة وجوب باب الزكاة، كتاب اJخاري،، أخرجه ( ١ز 
(.١٨.٧٧)زأ(المصف،رقا



الأصولعلم إل الوصول يم  ١٣٦

هوعدالته ورحمتبكلمه وجل عز الق أل وذلك المالحة: نحمق ب( 
فليسكذلك، كان وإذا أبدا، عباده الأحكام.مماخ تشريع ربط وحكمته، 

والأجسام،بالعقول وضارة مسكرة لأهما الخمر اممه بحرم أن أبدا، الحكمة من 
كانوإلا والإصرار، الإمكار من الخمر خاصية فيه آخر مشروبا بحرم لا م 

العلم.الحكيم عه بمنه عبثا الخمر تحر.م 

قالمتش_ايمين المتماثلن اشتراك أن وذلك المليم: الفل اقضاء ح( 
منجمإن فسواه، وتان النفوس إليه تهلمئن الي الأمور من واحد حكم 

لوآخر موظفا بأن تحكم السليمة الفهلرة فان وظيفته، عن وفصل ارتشى 
صررفيه تصرف من منع من وأن وظيفته، عن يفصل فسوف ارتقى، 

ىعلرر صفيه آنم تصرف كل مجن ممنوع بأنه بعقله بحكم الغتر، على 
وهكذا.غيره، 

القياس:نفاة ث ثانيا: 

نموأحاديث، الكرم، القرأن من بايات لمذهبهم القياس نفاة احتج 
أظهربيان وإليك العقول، من وبأدلة الصحابة، من وبآثار النبوية، السنة 

يههمر١نم

الكث1اهك ؤوسكا ال: تعبقوله احتجوا الكرتم: القرآن من ٠ ١ 
أوبعبارته، إما الترع، أمور س أمر لكل بيانا أي: ا، ر ى ق تغل تسننا 

ره/ءاآ-ا_إ-ام(_س أصول ق ١^ ق: ي ورد _ ظك تقرير انظر ر١( 
• ٨٩النحل؛ صورة )٢( 



١ ٣٧الشرعية الأدلة الأول; المم 

وصىالنمنحت مندرجة كلها الأمور دامت وما باقتضائه، أو باخارته، 
القياس.إل حاجة لا فحينئذ الشرعية، 

ايانثة،طريق على هي ما أكثر الغالطة طريق على جاءت شبهة وهذه 
الك__ريم؟القران ق خالتها أو وعمتها الرأة الجمع قم.بم بيان خائن وإلا 

وأينالتأخرة؟ العصور هذه j( ظهرت الي الخيرات غر.، حكم فيه وأين 
فاذنتحصى، ولا تعد لا كئترة أخرى أحكام وهكذا الجدة؟ ميراث بيان فيه 

التفصيل،وجه على الأحكام لبعض بيانه للأحكام، الكرم القرآن ببيان المراد 
وليسالكتاب، ثه عمل بالقياس، فالعمل بافيها، ق منه الاستنباط وبوامملة 
عنه.خارج هو عملا.مما 

اس،والقيالرأي ذم على تدل عديدة، بأحاديث، ة: المويالمة من ٢. 
ةوبرهنة، بالوبرهة بالكتاب، برهة الأمة هذه »تعمل جوت فوله منهات 

لالعمعلى الذم ل نص وهذا ا، وأصلوا«ر صلوا ذللئؤ، فعلوا فإذا بالرأي، 
بالقياس•

ومتهمونضعفاء، رواته لأن بحجة، ليس الحديث، هذا أن عنه؛ والجواب 
يقعالذي بالقياس العمل على محمول فانه صحته، فرض وعلى بالكذب، 

الكثيرةوالاثار الأحاديث، وبع، بينه جميا وذللمثؤ السنة، أو للكتاب معارضا 
التشريع.أصول مجن أصلا واعبارْ القياس، مشروعية على ل تل• الي 

رأيالذم وهوت فقهذ، واحد معي على تدل كئترة وهي الاثار: من ٣• 
محنها:والقياس، 

(٥٨٥٦رقم)الحديث يعلى، أم أخرحه 



الأصولعلم إل الوصول يم ١  ٣٨

»أي IjJUالكلالة عن محئل لما أنه هد الصديق بكر انجب عن روي ما أ( 
•؛ برأني«ر اس كتاب ق قلت إذا وؤي'.< سماء وأي مش، أرض 

حابوأصاكم »إونال• أنه هه اخطاب بن عمر إل نسب ما ب( 
فضلوابالرأي، فقالوا بجففلوها، أن السنن أعيتهم الدين، أعداء فاهم الرأي، 

وأصلوا«ر

الخف،بامحدن لكان بالرأي، الدين كان »لو ثاوت أنه ءهُ على عن ج( 
/ظاهره«ر من بالمسح أول 

ا،مبللاحتجاج يصلح طريق عن مت نر أها أمثالها: وعلى علها والرد 
اس،بالقيالعمل على الصحابة بإجماع معارضة فاها صحتها، فرض وعلى 

ه،بوالعمل بالقياس القول عنهم بتا مجا وض بنها الجمع من بد لا وحنثي 
رأيالعلى البي الفاسد القياس على القياص، ذم ل المرويان بجمل وذلك 

اليالمرويان وحمل بالصحة، له يشهد الترع من أصل له ليس وما والهوى، 
هحجيتى علدل الذ-ي الصحيح بالقياس له، والدح بالقياس العمل نفيد 

والسنة.١^١ب 

بنبوالنازع الحلاف إل يودي القياص إن قولهمت وهو اضقول: من ٤. 
تتعال لقوله ممنوع، والخلاف فيه، النظر وجهات لاختلاف وذلك ابجتهدين، 

٢(.-٤٢ ٢٢r-/i)والمهم ١(،  ٩١٩١رنم).٣( ر.اكف ق الرزاق بد أخرجه )١( 
(.٤١وسله)ص/\/ العلم يان جامع (، ١٨• واصه)١/ الهمه ١( ٤ ٦ )٤/ اثم١رقءلني صن )٢إ 
ا(•اا(رنم)آآا"~ْ ١ ١ ا/أ ) المح كيف باب الطهارة، َداب داود، أم أخرجه رم( 



١٣٩الشرعية الأدلة الأولت القسم 

لازع التن—ا ٠١الحرب، ؤ، وارد التنازع عن الهي أن عليه• والرد 
ةحجيبع—دم قلنا لو حى حاصل وهو فحام، فيها والاختلاف الأحكام 
السائلق اختلاف من منهم ونع ما على الصحابة ه اليي أقر وقد المياس، 
إلريقهم طق الصلاة ق واختلافهم بدر، أساري ق كاختلافهم الفقهية، 

المسائل.من ذلك وغر قربملة، بي 

.٤ ٦ الأنفال؛ سورة ( ١ 





١٤١الرب الأيل؛ الأول: م

القياس:أركان الثالث: اسب 
الأصلوحكم والفرع، الأصل، هي: اربعة، أركان على القياس يقوم 

فاتتصائم، وأنا فقبلتهأ امرأل، إل هششت له: عمو قال فعندما والعلة، 
الفقائم، صوأنا ثلت، عظيما، أمرا أتين، اس! رسول يا فقلت،: ه اليي، 

به،بأس لا قلتج: ءائم«؟ وأنتج .مماء تمغمضتحلو »أرأيتإ ه•' اس رسول 
جوازوهو القياس، طريق عن ثت حكم الحديث، هدا ففي ٢• »فه«أ قال: 

هى:أركان أربعة س يتكون آخر— قياس —كأي القياس وهدا للصائم، القبلة 

للصائم.المضمضة عليه: القيس أو الأصل . ١ 

للصائم.القبلة القيس: أو الفرع ٢. 

للصائم.المضمضة جواز الأصل: حكم ٣. 
وهووالفرع، الأصل ين الجامع ، الوصفالمشترك: الوصف أو العلة ٠ ٤ 

للإفساد.مقدمة كان ما على الإقدام هنا: 

القياس:أركان شروحل ١^١^ اسب 
ونحنكثتره، وهي شروط، عدة القياس أركان من ركن كل ؤ، يشترط 

الأربعة:الأركان هده مجن ركن كل )، أهمها نذكر 

نحربجه)ص/ئم\:تقدم 



الأصولعلم ]ل الوصول يسم  ١٤٢

٢:وحكمه١ الأصل شروط 

إ"ثقاعرآ/أو نص بحكمه ورد قد يكون أن . ١ 
تعال!نوله ل الخمر نحرم الكتابI من نص بحكمه ماورد مثال أ( 

تلكميهوء آلسثطتن عمل نن يجس يألاوم وأليسرإمحصاب آلثر 
مسق.كما ؛لخمو على النسد فيقاس ،، ب؛ ائجأ ؤآخ0 

منلمورثه القاتل حرمان المة! محن نص بحكمه ورد ما مثال ب( 

ثلإذا له، احلوصى عليه فيقاس يرث«ل؛؛، لا »القاتل .ت بقوله الراث، 
وهيألا الجكم، علة ل لاشتراكهما الوصية، س الحرمان ق الموصي، 

الإجرام.بطريق أوانه قبل الشيء اّتُجال 

لالأخر عن أحدهما انفكاك يمكن لا بجث وحكه، الأصل بتن الذي الويق للارياط نظرا ( ١) 
يشرط الأصل، ل شرط هو ما كل إذ القياس، أركان ثروط باب ق أي الباب، هطوا 

محوانتحت شروطهما بجعل أن آثرنا لذا فته، شرط حكه ل شرط هو ما وكل حكه، 
وحكمهالأصل م، كل اختصاص محن الأمحرلن يامحأ إليه ذهب محا خلاف على واحد، 

فعلوا.فيما الواقع يعفهم لي ولو له، خاصة بشروط 

وأماالفرع، إل تعديته جواز ق خلاف خلا والمنة، الكتاب من يالص الأصل حكم ثبت إذا )٢( 
هتعديجواز ور، الجمهه عليوالذي الأصوليتن، بتن خلاف فمحل بالإجاع، نت إذا 

ةتعديجواز من حكمهما فياخد والمنة، الكتاب مثل شرعي دلل الإجماع لأن بالقياس، 
القياس*صحة شروط توفرت مى غيره إل به الثابت الحكم 

.٩ ٠ المائدة؛ سورة )٣( 

(•٩١)ص/ئزبجم )؛(تميم 



١ ٤٣الشرعأ الأدلة الأول: المم 

الصمتزويج على الولاية ثبوت إجماع; بحكمه ورد ما مثال ج( 
قلاشتراكهما ماله، ق الولاية ثبوت على بالقياس العلماء— من كثير ند ع— 

الصغر.وهي ألا الحكم، علة 

لهانشت بالإجماع، مالها j الرشيدة ل0إغة الكالهلة الولاية وكثبوت 
الألية،الولاية عز ا ناّالحفية- -عد زواجها أم j الكاملة الولاية 

والعقل.بالبلوغ الأهلية كمال وهي؛ الحكم، علة ز لاشتراكهما 

قلأن بالقياس، تعديته يصح فلا بالقياس، ثابتا الأصل حكم كان إن وأما 
تحريمهالثابت التمر نبيذ على الوبكى قياس يصح فلا له، داعي لا تهلويلأ ذلك 

يساوىكان إن الويكي لأن بالنص، حرمتها ثبتتا الي الخمر على بالقياس 
فيقاسأيضا، الإمكار ق الخمر يساوي وأن بل لا فانه الإمكار، ق التمر نبيذ 

بالقياس،حرمتها ثبتت الذي التمر بنبيي لا بالنص، حرمتها ثبنت الي بالخمر 
أصلا،القياص يصح فلا الإمكار، ل التمر نبيل. يساوي لا الوسكي كان وإن 
هنا.معدومة العلة وهده بينهما، مشتركة علة وجود القياص، أماس لأن 

اضى:معمول الأصل حكم يكون أن . ٢ 

كتحر.بمالحكم، مرع أجلها س الق علته إدراك العقل يستطيع مما أي• 
والبغضاءالعداوة إيقاع عليه فيترتب للعقل، المفسد الإمكار فعلته; الخمر، 
قياسيجوز وبالتال، العلة، هذه يدرك أن العقل وبإمكان اس، ذكر عن والصد 

العلة.هذه لأحل عليه، النبيذ 

أمحاصلأن القياص، تعذر الحكم، علة إدراك من العقل يتمكن ب إذا وأما 
مجننتمكن لر العلة، إدراك من نتمكن نر فإذا الحكم، علة إدراك القياس; 



الأصرلطم إل الوصول نم  ١٤٤

وهي، التعبدية الأحكام ق قياس لا العلماءت قال هنا ومن القياس، إجراء 
سبيلالأحد يجعل ولآ وتعال، سبحانه اتل إلا عللها يعلم لا الي الأحكام 

الفجر،ق ركعمن بكونحا الصلاة، ؤ، الركعات أعداد كتحديد عللها، لعرفة 
والكفاراُت،.الحدود ومقادير الهلواف، ق الأشواط وكعدد العصر، فير وأربعا 

به:محصا الأصل حكم يكون لا أن ٣. 
التعدية،امتنعت وإذا الفرع، إل تعديته من مانع به، اختصاصه لأن 

ناقوإذا عليه، يدل نص بوجود يظهر الاختصاص لأن قهلعا، القياس امتع 
بالاتفاق.يصح لا وهذا بالقياس، النص أبهللنا غره، عليه 

أربعن مأكثر بالرواج بإباحة ه الرمول اختصاص ذلك: مثال 
فيهما،غئره عليه نا قفلو أبدا، بعده من زوجاته نكاح وتحريم زوجات، 

نومبالرسول.، الاختصاص على الدال الص إلغاء إل هذا قياسنا أدى 
أبدا.النص يقاوم لا القياس أن العلوم 

الفرع:شروط 

حكمه:على منصوصا الفرع يكون لا أن . ١ 
الأن الجميع: عند المقرر لأن للقياس، مجعى فلا نص، فيه وجد فان 

النص•معرض ل اجتهاد 

قياما؛^،، ١^٦٠٢كفارة في الرقبة عتنر في الإيمان اشتراط يصح لا هنا ومن 
حمقاموينا هئلر وش ؤ تعال: قوله في الخه؛ا القتل كفار في اشتراتله على 



١٤٠الترب الأدلأ الأول: النم 

يميدالتحى وهذا عليه، عّنصوصرإ الفرع لأن ، ب ثؤمنؤ رقستٍ هتبمير 
المن:كفارة ق -مال قال فيها، الإيمان اشتراط غتر س الرنة عتق إجراء 

أوآتل1كم هلمموث ما آومط ثى مسنك؛انم( عشنت طعام إ ؤ
يقدمقيده غير التمر ق الرقبة فماداص ، ٤^ لمه أو 

النص.مع للقياس مجال لا لأنه بالقياس، به تقييدها يجوز لا الإيمان، 

الأصل:ق للعلة اريه مالفرع، ذ الخلة تكون أن ٢• 
حكمه،ق اويه يلا علته، ل للأصل اوبا جميكن لر إذا الغرع لأن 

الفارق،.مجع بؤالقياس الأصوليين عند مي يالمساواة، عدم وعند 
وليها،إذن بدون نقمها تزويج البالغة للبكر يجوز الحنفية: فول مجثاله: 

هن.اإن غيرهم: وقال وليها، إذن بدون مجالها ل تصرفها جواز على قياسا 
فهوبالغثر، الضرر إل يودتما لا مالها، ل تصرفها لأن الفارق(، مع )قياس 

بزواجها،لألها كيلك، ليس وليها إذن بدون زواجها وأما لها، خالص حق 
به،الأسرة أفراد سائر يرحني لا قد أجنبيا، جديا.ا عضوا أسرفا ل يدخل 
يساويان.فلا بالغير، الضرر إل يودتم، وهذا 

الأصل:حكم على الفرع حكم بمقدم لا أن . ٣ 
وحولفبل الحكم إثبات إل يودكا لأنه القياس، يصح لا عليه تقدم فان 

بجامجعالنية، وجوب ق التيمم على الوضوء قياس ذلك: مثال علته، 
العلهارة.

.٩٢اءت النسورة )١( 
.٨٩الاند٠: محورة )٢( 



الأصولعلم إل الوصول سم  ١٤٦

كلأأن بجامع التيمم، ق نحب كما الوضوء، ل النية تجب يقالزت بأن 
شرعيةقبل كان الوضوء فرعية لأن يصح، لا القياس فهدا تطهتر، منهما 

قالمية وجوب إل يودي فيه، النية وجوب ق الوضوء فقياس التيمم، 
هداهو وجوبه دليل أن الفرض إذ عليه، الدليل وجود قبل الوضوء، 
بالاتفاق.باطل وهدا القياس، 







١٤٩الأشهمب اشمالأرل:

والسب:والخكمة العالة الخاص: ا،لهلاإب 

نمنالقياس، مدار عليها إذ أركانه، وأهم القياس أماس هي العلة 
هناومن الفرع، إل الحكم يتعدك، وبما الأصل، ز الحكم فرع أجلها 
بعضهميرى حى عنايتهم، الأصوليون أولاها ولهدا الحكم، مناط سميت، 

شروطها،تعريفها، يتناول: العلة عن وكلامنا للقياس، الوحيد الركن أها 
الكها.ومامها، أق

الخلة:تعريف أولا: 

هيالي الخلة مجن ماخوذ بحصول، الشيء يتغتر لما امحم اللغة: ؤ4 الخلة 
اعللذولا مرض، إذا فلأن، اعتل يقال: به، تتاثر المريض ذات لأن المرض، 

اعالة١أصابك لا أي اس، 

إلأقرها كث؛رة، بتعريفات الأصوليون فها عن ففد الاصعللاح: وؤ، 
بةيالمكالسفر للحكم، اياب المضبط الظاهر الوصف أمحا: الحقيقة، 

وكالأنشغالالخمر، لمحرم بة بالموكالإمكار رمضان، ق الفطر لإباحة 
الجمعة.لصلاة الداء عند البح عن للنهي بة بالن

والسج،:الخكمة وُتي الخلة، بين الفرق ثانيا: 

والخكمة:انملة بين الفرق . ١ 

الذيالماب الضبقل الظاهر الوصف هي : ذكرنا— —كما الخلة 
اثملة،وجدت إذا يوجد الحكم أن أي وعدما، وجودا به الحكم ارتبمل 

الخالة.انحلمت، إذا الحكم وينعدم 

رعلل(.عادة )و/'اآ""ا(، الرب لسان انظر: ١( 



الأصولعلم إل الوصول ستر ١ ٠ ٠

اليالصالحة وص الحكم، لتشريع الحقيمي الباعث فهي الحكمة: وأما 
يشريم۶ الفار قصد الى المفسدة أو تحقيقها، الحكم بمفريم ۶ الفار قصد 

دفعها.الحكم 

عليها،الحكم يبى وأن بحكمته، الحكم يرتبهل أن ذلك مقتضى وكان 
الحكمةكاك لما ولكن علته، على لا تشريعه، على الحقيقي الباعث لأها 
اصهلرابإل يودي بما الحكم وربمل الغالسر، ق منضيهل غير خفيا، امحرا 

أمرإل ذلك عن فعدلوا تهلبيقها، ق والصعوبة انضباطها، وعدم الأحكام 
فربهلواالعلة، وص ألا الحكم، لحكمة محققا منضبطا، ظاهرا، كان آخر 

وجدتعلته، توجد حسثا يوجد الحكم إن فقالوا: وعدما، وجودا ها الحكم 
توجد.لر أم حكمته وجدت علته، تنعدم حيث ويعدم توجد، لر أم حكمته 

الفملرفيباح الشقة، دفع وحكمته؛ المر، افر: للمالفهلر إباحة فعلة 
يوحدلر وإذا مشقة، أي السفر ق يوجد لا كان وإن السفر، وجد إذا 

للحار،الشفعة ثبوت وعلة الشقة، وجدت وإن الفهلر، يثاح لا المفر، 
الشتريكان وإن للحار، الشفعة حق فيتبت، الضرر، دخ وحكمته: الجوار، 
عدموحكمته: الهللأئ، العدة وجوب وعله ضرر، أي منه يخشى لا صالحا 

عقيما،الزوج كان ولو الهللاق، وحول عند العدة فتجب الأنساب، اختلاط 
أبدا.مثلها تحمل لا ة آيالرأة كانت أو 

ؤ،يكن ب فمن حكمته، وجدت ولو الحكم انعدم العالة، انعدمت وإذا 
مجنأكثر مشقة وجدت ولو الفطر، له يباح لا افرا، حمأو مريضا رمضان 

لرومن الصيف، حر ق خبازا أو منجم، ق عاملا كان بأن السفر، مشنة 



٠١ ١ الشرعية الأدلة الأول: القسم 

منيناله كان وإن بالثفعة، الخار أخذ تحق ب لا جارا، أو شريكا يكن 
أيوجد ولو العدة، نجب لر وفاة، أو طلاقا يوحد ن؛ وما صرر، المشتري 

٠خر ١ سبب 

والسج:الخلة بين الفرق ٢. 

أمجورتثلاثة ق يشتركان والمسّبط العلة أن إل العلماء أكثر ذهب 

الحكم.على علامة منهما كلأ أن أ( 

وعدما.وجودا به الحكم يرتبط منهما كلأ أن ب( 

١يه الحكم ربط قا حكمة للشارع منهما كلأ وأل ج( 
وليمنسبكا، علة فكل العلة، من أعم السبب أن في1 :بختلهان ولكنهما 

انبيالذي للحكم المناسبة فيها تشترط العلة لأن وذللش؛ علة، سبب كل 
أمارةيكون أن فيه فالمهللويّبه الناسية، فه تشترط فلا I ي.ّ_ط الءامجا عليها، 

مناسبته.العقل يدرك لر ولو الحكم، وحول على 

الفهلرلإباحة علة والفر له، وسبك، الحمر، كحوم علة فالإسكار 
وأماعلة، كل ق وهكذا له، وسبب، العدة لوجوب علة والهللأي، لها، تا وسب
لستاولكنها عليه، أمارة لأها الصيام، حوب لو بِح فرممان هلال روية 
وجوبويى رمضان هلال روية الناسبة يدرك لا العقل لأن له، يعلة 

هن.اعلى أمارة لأنه الفلهر، صلاة لوجوب، سبب، الشمّس وزوال صيامه، 
الشمىزوال بغ، المناسبة يدرك لا العقل لأن له، بعلة ليس ولكنه الوجوب، 
سبّبا.كل j( وهكذا الفلهر، صلاة ووجوب 



الأصولعلم إل الوصول تسم  ١٠٢

الخللة:شروط ط: 
وهى!أربعة، أهمها شروط، عدة العالة ق يشترط 

ظاهرأ:وصما ١^ تكون أن . ١ 
مثالوعدمه، وجوده من التحقي يمكن جليا يكون أن ظهوره، ومجعى 

وجودهتحمى ظاهر وصلف وهو الخمر، لتحرتم علة فانه )الإسكار(، ذلك: 
وكذلكآخر، نبيي ق، وجوده أوعدم وجوده س التحقق ويمكن الخمر، ق، 

ظاهر.أمر وهو المصاص، لإيجاب علة العدوان( العمد )القتل 

إيجابتعليل يصح فلا الخفية، بالأوصاف التعليل يصح لا هزا، وعلى 
عليه،الاطلاع يمكن لا ؛^، أمر؛١٥العمد لأن )عمدا(، القتل بكون القصاص 

مثلا،كالميض تقتل أن شأمحا من آلة استعمال وهو ظاهر، أمجر مقامه فأقيم 
والإقرار،القاطة الألة ص كلأ لأن عليه، امحي فتل فصده بان القاتل إقرار أو 

عدمه.أو وجوده من التحقق يمكن جلي ظاهر أمر 
هيضبطا:وصفا تكون أن . ٢ 

باختلافولا الأشخاص باختلاف يختلف لا أن انضباطه، ومعي 
مجضبهلةحقيقة له فالسفر الفطر، لإباحة )السفر( مثاله: والبيئات، الأحوال 

والأحوال.الأفراد باختلاف نختلف فلا مجعنة، مسافة قطع وهي معينة، 

بما،التعليل يجوز فلا مرنة، كاث بان مجنضبهلة، العلة تكن لر إذا وأما 
باختلافبنا اختلافا نختلف لكوبما الصلاة، لقصر ك)ا.لثفة( وذلكا 

الشتاء،ق العفر مشقة عتر الصيف ق الصفر فمشقة والبيثاٌت،، الأشخاصن 



١ه ٣ الشرب الأدلة الأول: الخم 

يرخصب ولذا وهكذا، بالسيارة السفر مشمة غتر بالهلادرة السفر ومشقة 
علىتريد مشقته كانت وإن الصلاة، فصر الخضر ق عليه المشقوق للحمال 

الأحوال.من كثير ق السافر مشقة 

للحكم:مناما وصفا تكون أن ٣. 

عنهم،صرر دفع أو للعباد، مصالحة جلب على مشتملة تكون بأن 
يدفعالخمر تحر-م فان الغرض، هذا يحفق ب—)الإسكار( الخمر ■تحو:؛ فتعليل 
أنكما الته، ذكر على الإقبال مصلحة ويجالس، والبغضاء، العداوة ممدة 

وبحفقالأنفس، على العدوان صرر يدفع عدوانا، عمدا القاتل مجن القصاص 
العلل.بقية ق وهكذا الماس، حياة حفظ 

كتعليلالحكم، وبين بينها مجنامحبة لا الي يالأوصاف المعليل يجوز فلا 
مناسبةلا فانه (، ١^٠٣)حامض أمحا أو اللون(، )أخمر بكومحا الحمر 

الكما حراما، الرمان عصر كان وإلا اللون(، )أحمر كومحا وبغ، الحمر تحر-م 
الليمونعصير كان وإلا القلعم(، )حامض كومحا وين الخمر محر-م بن مناسبة 
العقل.ياباْ ما وهال١ العلة، هده ق الخمر مع يشترك لأنه حراما، 

قاصرة:تكون لا أن ،.

بالقياس،المعدية مجن مانع القصر لأن بالأصل، مختصة تكون لا أن أتم،: 
وعندماالحكم، علة ق والفرع الأصل اشتراك عند إلا يتحقق لا القياس لأن 

القياس.يمكن لا وباكالي الفرع، ق وجودها يتصور لا قاصرة، العلة تكون 



الأصولظم إل اوصول يم  ١٥٤

للمسافرالإفطار إباحة تعليل مثل منصوصة، تكون قد القاصرة والعلة 

أيايمذ سمرثبده عق آو ئم،)بما يلإ جثئ ت تعال فال بالمقر، 
أنيجوز لا لذا فقط، المسافر ق إلا يوجد لا قاصر أمر فالسفر ٢، أ"رهر 

المسافر،وجده مما أكثر مسقة الغتر هدا وجد ولو غثره، عليه يقاس 
الشاقة.المهن كاصحاب 

وقالخمر، انمب عصتر يأتما الخمر فو-، كتعليل متنمهلة، تكون وقد 
غترل توجد لا الخة هذه لأن غيرها، Jالأمر يقاس أن يمكن لا الحالة هالْ 

غترها.وق فيها يوحد فانه الإمكار، بجلاز الخمر، 

.١٨٤القرة: صورة 
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العلة:مسالالث، رابعا: 

الطرقهي العلة الك وم،، الطرسلوهر لك، مجمع الك: الم
^٠٨٥١١،٠٠للحكم علة الفلأني الوصف كون معرفة إل بما يتوصل الي والأدلة 

تهي أمور ثلاثة إل جملتها ل ترجع كثترة وهي 
الص:. ١ 

فانالحكم، لهذا علة الوصف هذا أن على السنة أو القرآن يدل بأن 
المنصوصة،بالعلة مي وييالص، للحكم علة الوصف هذا كان ذلك، وجد 

هي:ام أقإل يشم العلية على الص بيان ن إب 

فقط،العلية على إلا يدل لا الذي اللفظ وهو القضي: الصريح الص أ( 

؛بم1ّقذء دقتا له ؤمحأم، تعادت كقوله )لأجل(، لفظ مثل 
الناسهمتل ىءفأ>ما آ'لأرني ؤ، أو^١^ يغمى يمثايعثر يثل، من آثه> 

الأيةفهذه ، ٢٢١ه جمثا س نيا قءق1ئآ كاثا ^ ثميثا 
الفلهو الشديد، الوعيد هذا ز العلة أن على قهلعية دلالة تدل الكريمة 

قربانه.تقبل لن قربانه يتقبل ل( من قاب س حعاب الذتم، والعدوان 

قولهق كما زكي(، كلمة قهلعية دلالة العلية على الدالة الألفاظ ومن 

وألنذلىمحبذىآلمه ئبمبمءلؤمح؛ آهليآلإ£ا يى رثؤلأ، عق، آس أهاء مآ ؤ ذع١ل؛ 

)سلك(.مادئ (، ٣٢٧/٦)الوب  jUانفر: ;١( 
.٣٢المالية: -ورن ;٢(



١٠٧الشربالأدلة الأول: النم 

)كي(فكلمة ،، ^١ يتئإ ةاأآدع؛أر ^^لآثملأثؤد،دة وق و1ك*نكتلا 
الأية،ل المذكور المحو على الفيء يم تقل العلة على نهلعية دلالة دلت 

قط.العلية إلا تفيد لا )كي( أن وذلك 

غثرها،وعلى العلية على يدل الذي اللفظ وهو الظي: المريح الص ب( 

عاقخحرما مادوأ آؤمك\ دهلزتى ؤ ت تعال قوله j كما )الماء(، لفظ مثل 
اليهودس كآو ١إذى ١لفللم أن على فدلألة ،، ٢٠ه لم يك محت 

قتستعمل كما )الباء( لأن قلية، دلالة عليهم، الطيبات تحر.م ق علة 
أيضا.المحليل غم ق تستعمل العليل، 

ألننيمىعير ومقلوحك ؤ تعال: قوله ق كما )الفاء(، حرف ومثل 
)فاعتزلوا(ل الواردة فالفاء ٢، ر ه أكمحيض ؤ ألسآأ أيتم، هن مل 

كانتوإنما الأذى، هي الاعتزال وجوب ق العلة أن على فلنية دلالة تدل 
أيضا.غيره ز تستعمل المعليل، ق تستعمل كما الفّاء لأن حلنية، الدلالة 

فقال؛الهرة سور عن سئل حنن ه قوله ق كما )إن(، كلمة وكذلك 
ل)إن( فلفظ والطوافات«ر؛ُ، عليكم الهلوافين من إمحا بنحس، ليت »إهما 

٠٧الحشر! راإّورة 

.١٦.اناء: سورن )٢( 

.٢٢٢القرة: سورة )٣( 

كتاباكرمذي، (، ٧٥)رنم >ا/*ا■( الهرة ّؤر داب الطهارة، كاب داود، أبو أخرجه: )٤( 
حسنحديث "هدا وقال: (، ١٥٤)رقم الهرة سور ن حاء ما باب الطهارة، 
صحح
-ا



الأصولعلم إل الوصول تيستر  ١٥٨

للناس،مخالطتها الهرة، سور طهارة سبب أن على ظنية دلالة تدل الحديث 
تتعملكما لأهما ظنية، دلالتها كان وإنما ، ٢١١١٣الاحتراز إعان وعدم 

أيضا.التعليل غير ل ستعمل لتعليل، ال 

مثل:بالقرية، العلية على اللفظ كدلألة بالإمماء: الخلية على الغص ج( 
الأوصاف،من وصف يذكر بأن به، واقترانه الوصف على الحكم ترب 

منهاشتق ما الحكم علة أن إل يثير التركيب فهدا حكم، بعده ذكر يم 
مائهتمثا ؤيمد ؤأ ظ-بملدوإ ^^، ميت ؤ يعال؛ قوله ل كما الوصف، هذا 
ورتبوالزانية، الزاق هو وصف، ذكن الكريمة الأية هده ففي ا، ر ه عرة 
ماهو الحكم هدا عالة أن إل يشر الترتيب فهدا ؤذاجالدواآ، هو حكم عاليه 

لهذاعلة فيكون الزنا، هو الوصف، منه اشتق وما الوصف، مجنه اشتق 
امحر.

،أحق«ل فهو لأحل، لبت، أرصا أعمر »من ه.' نوله ق وكما 
الإعمار،هو الذي، الوصف على الأرض، امتلاك هو ١^۶٠، الحكم فترتبب 

الحكم.لهذا علة الأعمار، أن إل يومئ 

١^١^ق كما الوصف على الحكم ترتبب يكون أن ين فرق ولا 
يرث»لأ نوله ق كما الحكم، على الوصف ترتيب ين أو اوسابقين، 

الست،بخدم ثبيهة "أغا قال كما والهلواغات« علكم الطوافن من »إلها معي: لأن )١( 

ؤبصصكز ءءّ عميك ؤ تعاد• كقوله المهنة، ومعالجة للخدمة أهله على يهلوف وممن 
٦(.)ا/. داود ر ض على ١^ ب، تتقى 

الرر:آ.مورة )٢( 
رنم)ْ/'اأ(، مواتا أرصا أحيا من باب والمزارعة، الجرن َمماب الممحاري، أخرجه رم( 

(٢٣٣٥.)



١٥٩المب الأدلة ،: ١^١٨١

الحرمانهو الذي الحكم على القتل، هو الذي ، الوصففتريب القاتل«رم، 
الحكم٠لهذا علة الوصف هذا أن إل يشتر التراث، من 

الإؤاع:٢. 

علةكذا وصف، أن على العصور، من عمر ق ابجتهدون يتفق بان 
لعلة الشقيق الأخ ق المسين امتزاج أن على إجماعهم مثل كذا، لحكم 
الأخعلى الشقيق الأخ دفديم عليه فيقاس التراث، ل لأب الأخ على تقديمه 

انحلن.ق موجودة القرابة، قوة وص العلة لأن التزويج، ولاية ل لأب 
يمضص»لأ ق.' فوله ل النهي علة أن على العلماء إجماع ذلك ومن 

نحريفوات إل الودي الذهن تشويش ، غضبان« وهو ادن؛ز،، بع، حكم 
كالجوعالتشويش، هذا مثل يوجب أمجر كل عليه فيقاس الحكم، ق العدالة 

أوالأخثن ومدافعة الؤلم، والوجع العظيم، والهم الكثير، والحزن الشديد 
أحلهامجن الي العلة لأن ذللئ،، ونحو ٠، ل القلب يغمر ١إذي، والنعاس أحدهما، 

الجميع.ل مشتركة الحكم، عن النهي جاء 
والصم:المر ٣. 

العلةتثبت، م و الشريعة، موص من نص ق العلة معرفة امحتهد أراد إذا 
عنالعلة استنامحل شملر وجهه حول بإجماع، ولا النص، محرقا مجن بهريف، 

(•)ص/'٩ نحربم•تميم )١( 
غضانوهو ض أو القافي يقضي هل باب الأحكام، كتاب الخاوي، أخرجه عله، متفق )٢( 

غضبانوهو القاصي قضاء كراهة باب الأنضة، كتاب ومسلم، (، ٧١ ٥٨رنم)١(  ٤٦/١٣)
(.١٧١٧رنم)-١(، ٧٩/٤)

)إا/؟ا(.ندامة لابن الغي انفلر: )٣( 



الأصولعلم إل الوصول نتم ١ ٦ ٠

عنهعم الذي الاجتهاد طريق عن العلة إل والوصول الاجتهاد، طريق 
والشيم^.بر رالب الأصوليون 

قبه ويقصد الجرح، به يختم الذي المجار وعنه الاختبار، ماثا٥ بر; وال
له.صلاحيته عدم أو للتعليل صلاحيته ل الض الوصف اختبار الباب، هذا 

للحكم.العلية نحتمل الي الأوصاف حصر هو والشيم: 

حصرعن عبارة اإعلية~; الك ممن "كمسلمك والشيم بر وال

مجاوإبقاء للعلمية، بملح لا مجا إب؛طال م للعلية، صلاحيتها يظن الي الأوصاف 
لها.بملح 

الحكمهذا علة يعرف أن امحتهد وأراد واقعة، حكم ق نص ورد فإذا 
لالأصل ق علة تكون أن الييمكن الأوصاف ق يبحث غتره، عليه ليقيس 
الوصفهذا امحا العلة فيقول; الأوصاف، هذه بخن العلة يردد م الأمر، بادئ 

العلةشرومحل فيه تتوفر نر الذتم، فالوصف الوصف، هذا أو الوصف هذا أو 
بعليتهافيحكم يبقيه الشروؤل، تلك فيه توفرت والذي يبعده، الصحيحة، 

للمحكم.
يملحوصف كل فيجمع الخمر، تحريم ل العلة عن البحث، ذلك: مثال 

مصنوعةكونحا إما العلة فيقول: ١^^.•،؛، لهذا علة يكون أن الأمر ادئ بز 
الأولالوصف فيبعد مسكرا، كونحا أو اللون، أخمر كونحا أو العنب، من 

كونحاالعلة فرحل من إذ الخمر، تحر-م وهو للحكم، مناسبتهما لعدم والثانير، 
قالعلة فيقول؛ مسكرا، كونحا إلا يبق فلم قبل— من إليه أشرنا كما — مناسبة 

الإسكار.الخم تحر:،؛ 



الشربالأدلة الأرل: النم 

امحتهدينعقول تتفاوت مما والممسمم، بر الللثغ مأن يالذكر وجدير 
العلةأن آخر مجتهد يرى بينما الوصف، هذا العلة أن يرى من فنهم فيه، 

آخر.وصف 

قاإصغ؛ره البكر على الولاية ثبوت على العلماء اتفق ذلكت مثال 

كومحاإما العلة فمالوات الولاية، هذء ُبوت علة ل اختلفوا ولكن تزويجها، 
بكرا.كومحا أو صغيرة، 

البكارة،المغيرة البكر على الولاية ُبوت ق العلة أن الشافعية فيرى 
البكرتزويج حق للأب أن فكما البكارة، بجامع الكبيرة البكر عليها فيقاس 

للأبفليس الصغيرة الثيب وأما الكبيرة، البكر تزويج ل الحق فله المغيرة، 
وعدما.وجودا العلة مع يدور والحكم فيها، العلة لفوات تزويجها، حق 

لالصغر يجامع الصغيرة، الثيب عليها فيقاس الصغر، العلة الحفية: وقال 
الصغيرة،الثيب يزوج الصغيرة، البكر يزوج الأب أن فكما منهما، كل 

عليها،الولاية هذْ نثبت ب الكبيرة، البكر ل العلة هذه توجد لر لما ولكن 
وعدما.وحويا العلة مع يدور الحكم لأن 
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١ ٦٣الترعية الأدلة الأول: م الم

الماط:أقسام السادس: اكللب 

علىالماط وبمللق ا، ١كدق١١أي النوط، لكان اسم الأصل j الماط 
قالحكم مناط يقال: عليها، وبناه بما الحكم علق الشارع لأن العلة، 

الأصوليون:عليه اصهللح ومما الإمكار، علته: أي الإمكار، الخمر: تحرم 
هذهتفصيل وإليك الماط، وتحقيق الماط، وتخريج الماط، تنقيح 

المصقللمحات:

الماط:تنقيح الأول: 

هذبماإذا القصيدة، الشاعر ثفح يقال: والتخلبمى، التهذيب التنقيح 
هذاق الماط س والمراد ٢، ^٥^^ ١١لها دخل لا الى الأبيات س وخلصها 

العلة.قلما- -كما الباب 

اليالأوصاف س نجا اقترن مما وتحليصها العلة محذيب هو الماط; فتنفيح 
بغرهامختلهلة لكنها بعلة، الحكم الشارع أناط فإذا العلية، ق لها مدخل لا 

العلةفديب إل امحتهد فيعمي العلية، ق لها مدخل لا الي لأوصاف اس 
عندالعملية، هذه مى نبالتعليل، لها مدخل ولا بما علق مما وتحليمها 

الماط.بتنفيء7 الأصولي؛ن 

)نوط(.مادة )ص/آوا/،، امحيط القاموس انفلر; ( ١] 
)_(.مائة )٤ اضرب لساق انظر: ;٢( 



الأصولطم إل الوصول نم  ١٦٤

هلكتوقال: الرمول إل جاء الذي الأعراي نمة ذلك: مثال 
محارق أهلي واقن قال: ءتت«؟ ذا »ما له: قال اذإ رمول يا وأهلكت 
/يالتكفيرر هؤ الرسول فامرْ رمضان، 

الواقعة:هذه ق للعلية امحملة فالأوصاف 

أعرابيا.امحامع ا.كون 

بخصوصها.زوجته جامع كونه ٢. 

بعينها.السمنة هذي ق رمضان محار ق الجماع كون ٣. 

عمدا.رمضان محار ق الجماع كون ١ ٤ 

الصوم.حرمة انتهاك ٥. 

لهامرحل لا الأوصاف بعض أن يرى والمفلر، المحثؤ بعد فامحتهد 
أعرابيا،امحاعع كون ذلك: ومن الكفارة، لوحوب مناسة وليت، لعلية، ال 

هذهؤ، رمجضان محار ق وقع الجماع وكون خاصة، زوجته واقع وكونه 
بينها،• ٣٠الخفثمة العلة ،يتخلص الثلاثة، الأ،صاف هذه فمتعي السمنة، 

W•- ٧ - - ب رّ ر •  -

تنقيحق والجابالة الشافعية اجتهاد إليه انتهى ما هذا الجماع، إمحا ويقول; 
محارق أفهلر مجن على إلا عندهم الكفارة نجمي، فالا الحكم، هذا ق العلة 

بالجماع.ع\*د\ رمضان 

ثيءله يكن ولر رمغان، ل جامع إذا ياب، الصوم، كتارّج الجخاري، أخرجه عاليه، متفق )١( 
رمضانفار j الجماع تحر:م باب، الصيام، كاب لم وم(، ١٩٣٦)رقم )أ/مآا(، 

١(.١ ١ ر١ رنم )م/مدا(، الكرى الكفارة ووجوب 



١ ٦٠اكر•ب الأدلة الأول؛ المم 

)وصفإن فقالوا; آخر، وصف استبعاد زادوا فقد والالك؛ة: اخمة وأما 

قلها مدخل لا الي الأوصاف عن أيضا عمدا( رمضان محار ق الجماع 
.:ثتهى(لاا،عمدا )الإفساد هي اوكفاره لوجوب العلة فتكون العلية، 

عمدا.وقع إذا والشرب، والأكل، كالجماع، 
منيفترقان أمحما إلا يم، والتقالسبر للث ,يبه الشديد المنامحل وتنقيح 

يلي،تما حيث 

محااقترن ولكن العلية، على النص دل، حث يكون المناط تنقيح إن • ١ 
العليةعلى نص فيه يوجد فلا والتقسيم; المر أمجا العلية، ؤ، له دخل لا ما 

أصلا.

لهادخل لا مما ونحليمها العلة محدب المناط، تنقيح ي امحتهد عمل . ٢ 
العلةذات معرفة إل فالتوصل والتقسيم، بر الق امحتهد عمل أما العلية، ق، 
وتخليصها.يذبمها إل لا 

الماط;نحريج الئائ; 

الشارعبنص عندما ذلك ويكون بالأسباط، العلة إل الوصوو وهو 
الأوصافامحتهد فيحمر علتها، ليان يتعرض أن غم مأث مسالة، حكم على 

بعضها،علية يهللان له يفلهر حى بينها، العلة ويريد الأصل، ق، الموجودة 
١•^^؛.لهدا مناب وصش وثمءن 

(٢٢•رم/ الوصول هيإي ت



الأصولطم إز الومحول ن٣ ١  ٦٦

الزوجة،أسلمت إذا الزوجين التفريق ق الشرع حكم ذلك; مثال 
ضالتفريق وجرب علة على لتتعرف امحتهد ففلر ٢، الأسلأم؛ زوجها واق 

/العاJة١ على إجماع أو نص يدل لر و الخالة، هذه ق الزوجين 

تكونأن بجمل كما الزوجة، إسلام التفريق علة تكون أل يخمل ءيقولت 
عنالزوج إباء هي التفريق علة بأن يحكم م الإسلام، عن الزوج إباء العلة 

الللزوجية ومشتا عاصما جاء الإسلام لأن وذلك الزوجة، إسلام لا الإسلام، 
وهيألا مملحة، بحمق الإسلام، عن الزوج بإباء التفريق ربط إذ م لها، قاطعا 
إسلامجعل أما مسالم، غير رجل محت تكون أن من لمة المالزوجة صيانة 

بحاجةتكون ولا زوجها، يسلم ففد مصالحة، بحفق فلا للتفريق، سبا الزوجة 
آخراسم الواقع ز الماط تخريج أن لنا يظهر الهلريقة، هذه وباتباع التفريق، إل 
والنتيجة,الإجراء حث من بينهما خرق فلا والتقسيم(، رالتر عن 

الماط:نحقق الثالث: 

قالاجتهاد، أو المص طريق عن ثبتت الي العلة وجود ق الفلر وهو 
هذهإل الأصل حكم لتعدية وذلك النص، فيها ورد الى غير أحرى واقعة 

الثانية.الواقعة 

واُقأنأثمٌام مهتا>زتآتثمونن ءآءدغلمال»ويتت ءامنورإدا يور؛اأقث ا(قالت*ألتؤ ؛
١!•• |انتحنة: ه ئمبجؤثلس آئارلأسلقألأ ^وسإو 

وقالالآمها، إّهي وآخررن• المالكية فقال للفرقة، الموجبة العلة ل العلماء اختلض هسا وس '٦( 
)'أ/هارء(،للحماص القرآن أحكام ز: المسألة تفصيل انغلر الدارين، اتمحلاز هي الحفية: 
)،/ا/-ا.-(.للمقرطي القرآن لأحكام الجامع (، ٢٣)أ/.العربي لأى القرأن أحكام 



الشربالأيل؛ الأرل: ام 

هوأدىش وتكودنكث^تيألمنيمى ؤ ت تعال قوله ذلك، مثال 
حتقبن هأمئى ^داقهنف بملهنف حئ لرمهن ولا ألمحص ق ألمآء 

هل0ُ ^محبموتحئ،آ'ممحت أم٢^٠١٤ 
الحيض،أثناء اء الميعتزلوا أن الأية هذه ق الأزواج تعال اممه أمر ففد 

أنفوجد امحتهد فطر )الأذى(، هي اض j جاء ما على القربان ^ وعالة 
إل— القربان فو-، ~وهو الحكم فعدى العلة، تلك فيها تتحفق المقاس حالة 

المناط.بتحقيق مي يالذي هو وهذا اء، الف

.٢٢٢البقرة! ة مرر 





ا،ب|ههاماس

قوواسابي

سمللبين:على ويشتمل 

تعريفالأول: الطلب 

قولحجية الثائ: الطلّ، 





١٧١الأيك الأول: القسم 

ادههاقال1ءاس

اكحابي:تعريف الأول: المطلب 
ولازمهبه، وآمن ه، الني لقي مجن هو: الخلماء: جهور قال 

الومنن،وأمهات الراميين، الخلفاء مجئل الإسلام، على ومات كافية، مدة 
انذرصي وأمثالهم جبل، بن ومعاذ ثان، ن وزيد هريرة، وأن والعادلة، 

عنهم.تعال، 

علىومات به، مجرمنا ه الني لقي مجن هو آ"؛مونث وقال 
حئالتولا عنه، روى ولا المصحوب، اختصاص به يختص لر وإل الإسلام، 

/ل صمته مجدة 

١كحانى:قول حجية اكائ؛ المطلب 

للأفتاءتمدي ووقاغكثيرة، حوادث جدت ^ؤ، اس رسول تول أل وب*د 
والفقه،بالعلم عرفوا الدين الصحابة بعض الشرعي، حكمها وبيان فيها والقضاء 

المتمفىا-أاا(، )آ/ْ.المرخسي أصول ق: الحث محيا المملغة السائل انظر )١( 
الإحكام.؛(، )ا/*آ.أ-ا■ادا> روضة اخمول 

الإمنويشرح )■ا/-.أ-أآأأ(، للخاري الأّرار كثف رأ/.أا-،"ها(، للامدي 
إرشاد(، UrU-UrT)_/ملك اى شرح )،"/•اه-ا'ا(، افمط الحر \-^٦\(i ٦٦)Yا

الففأصول ن الوجمز ا(، )ءبى/ااا"ا-؟ا'الوصول هل ت*٩(، " رص/١٧الفحول 

١(.)ص/7ه الحديث علوم نسط ١(، ١ )صا\ الحديث علوم ئ القد سهح انظر: )٢( 



الأصولعلم إل الوصول نتم  ١٧٢

الحدثكتب وساقلتها عنهم، الأقضية وتلك الفتاوى هده إلنا نشك وقد 
التشريعيةاضبمادر من مصدرا والأقضية، الفتاوى تلك تعتر هل ولكن والاثار، 
عليها،الأحكام ياء ل حجة وتعتر نجا، العمل يجب بحيث بالصوص، اللحمة 

تركهاللمجتهد يجوز محضة، اجتهادية آراء هي أم عنها، الخروج يجوز لا بجث 
آراءفيه نيايته الذي هدا أخر؟ اجتهادي رأى أي محالفة له يجوز كما ومحالفتها، 

فقول;الراع، محل تحرير من يد لا السالة ولتوصيح الأصولمن، 

Iأماميعن فميز إل م ينقاكحاي قول إن 
للرأيمجال ولا بالعقل تدرك لا الي ائل المق الصحاي قول الأول: المم 

الؤب.،إل المرفوع الحديث حكم ق لأنه يالأتفاقه، حجة يعتر فانه فيها، 
يملنق الولد يمكث، ررلا قالته: أنحا صها اف رصي عائشة عن روي له.مما ومثلوا 

ذهبفيه، مجال للعقل يكن ب ولما ،، مغزل((أيغلل ولو تن، مجن أكثر أمه 
ه.الرسول من المسموع إنه.ممترلة وقالوا: حجيته، إل العلماء عامة 

والاجتهاد.للرأي بحال فيها الي ائل المل المحاي قول الئائ: المم 
.عرف—V أو الصحابة، من محالف، له يعرنه لا أن إما وهدا: 

كول،الالإجماع قبيل من يكون الصحابة، مجن محالفه له يعرمحح لر فان 
المكوي.الإجماع يججية القائلين عند ميما ولا شرعية، حجة فيكون 

لئؤوذلبالاتفاق،، آخر صحاي على بححة فليس ؤ، محالفله عرقه وإن 
ائلمق بينهم فيما الصحابة اختلف ولهدا والصحبة، المرلة ق لاستوائهم 

سمد i(iirlU)اديرى المن الحمل، أكثر ق جاء ما باب العدد، ■محاب الهقي، أخرجه 
(.Iv/T)أشهر لمه تك المرأة باب الخلاق، كاب سه، j ُمور ابن 



١٧٣الأول: المم 

هممنماغ لما آخر، صحابي، على حجة منهم واحد قول كان ولو كتترة، 
الخلاف.هذا 

فيهالعلماء فاختلف وغيرهم، ١لتااعين من الصحابة يعد لمن ية بالنوأما 
قولازتأشهرها أقوال، على 

المياس،به يترك واجب، وتقليده حجة، المحاي قول إن الأول؛ القول 
تدلواواسرواية، ق، وأخمد ؛، ؛^LJCق والشافعي والمالكية، الحنفية، يه قال 

والمعقول.بالقول ذلك على 

ديتم((را؛،اهتاقتديم بأيهم كالمجوم ]]\ىهيى فقوله القول: أما 
قولهم.حجية محوى مجعى له ليس اهتداء، بمم الافتداء وكون 

أحده بأفي ررما بقوله: القيم ابن عنه عبر الذي فهو الفول: وأما 
أوجه:متة عن يخرج لا الصحابة، 

ه.الني مجن سمعها يكون أن أحدها: 
ه.ضه سمعها ممن سمعها يكون أن اكاي: 

علينا.خفى فهما اف كتاب مجءن آية من فهمها يكون أن الثالث،: 

الكفايةل البغوادي والخهلسسا (، ٢٩١)آ/وقمله العلم بيان جامع ق الر عبد ابن أخرجه ١( 
منمعناه بعض روي وتد ١^٠٠^،؛ قال ولكن التعدية، بطرته صعيف والحديث )_/a؛(، 

الأصولجامع انظرت ، لأمي أمنة دأصحابيا ■ • الماء" لأهل أمنة الحوم موصى؛ أي حديث 
(.٣٨١رقم)١(  ٤٧/١الخفاء)كشف (، ٦٣٦٩رنم)ْه( ٦/٥)



الأصولعلم إل الوصول يم ١ ٧ ٤

هبالغي قول إلا إلينا يمل ونر ملؤهم، عليها اتفق قد يكون أن ١^١;؛؛: 
حدْ.

بع—ا نهم الوحي، تزيل وشهود باللغة علمه لكمال يكون أن الخامس; 
٠نفهمه 

فهمه.ل وأخطأ هؤ، الرسول عن يروه ب ما فهم يكون أن السائس: 

وعونأن ا، قطعومعلوم حجة، يكون لا الأخير التقدير هدا وعلى 
•• • بن واحد احتمال وقوع من الظن، على أغاب حمسة، من احتمال 
وليس... خالفه ما دون قوله ل الصواب أن على قويا غالبا ظا يفيد وذلك 

٠٢الغالب((؛ الظن إلا المطلوب 

قالامحتهدين، من غيره كقول فقوله مهللقا، بجحة ليس أنه الئائ: القول 

منالأصولخ، جمهور ذهب وإليه الجديد، ل الشافعي قول )روهو الزركشي: 
نماب الخطو أبواختاره أحمد، الإمام إليه ويومئ والمعتزلة، أصحابنا 

يلي;ما إليه ذهبوا فيما ودليلهم ٢، أصحابه((؛ 

كانومن معصّومجين، غير لأهم الصحابة، على والغلط الخعلا جواز . ١ 
حجة.قوله يعتم فلا كان.للئ،، 

حجيةعلى اذ رحمه القيم ابن الإمام امتدل وقد هدا الوسن اعلأم ١( ;
١(. ٢٦ا-؟ ٢ ٤ )؛/١ الوض أعلام >،: انفيرى وجها، وأربعئن ^٠ اكح١بي قول 

الم—ممض١(،  ivlv)عله الإسوى نرح مع المنهاج أبما؛ وانظر )أ/؛ه(، انحط البحر ؛٢( 
ررصةالأظر)ا/آ.ئ(.)\ا\إ-ي 



١ ٧٥الشرعة الأدلة الأول: المم 

ومه، نبيومنة كتابه باتباع إلا يامرنا ب وتعال بحانه انذ أن ٢. 
انكو —ولأحد فول فليس فهل، نبيه غتر خلقه من أحد ياتباع يامرنا 

مه أن)روالحق الشوكاني; يقول ذلك ول أحد، على حجة صحابيا— 
املوليس ه، محمدا نبينا إلا الأمة هده إل يبعث ب بحانه اس فان بحجة، 

ونةه كتابباتباع مأمورة الأمة وجميع واحد، وكتاب واحد، رمول إلا 
ذلك((أأ/ل بعدهم ومن الصحابة، ض فرق ولا سه، 

لرأيبحال ولا بالعقل يدرك لا فيما الصحاي قول أن أراه: والدي 
هقولا وأمالسماع، على محمول هذا مثل ل قوله لأن حجة، فإنه فيه، 
امحتهديختار وحيشل منه، اجتهاد أنه فالأقرب والعقل، بارأي يدرك فيما 
جميعا،أقوالهم مجن يخرج لا ولكن اجتهاده، إل أقرب كان ما أقوالهم من 
هأنعلى >نهبم ٢ إجما قولن، إل الواقعة حكم ق الصحابة )راختالاف لأن 

ع،رابلا ه أنى علإجماع،نهم أقوال، تلاثة إل وامحلافهم ثالث، لا 
المنصوصهو وهذا إجماعهما(ءآ؛، عن خروج جميعا، أقوالهم عءن فالخروج 

وغيرهما.والشافص حنيفة كأي الأئمة كبار من عليه 

(.Xtwالفحول)_١(إرشاد :
٩(.١ )ص/ خلاف الوهاب عبد للشيخ الفقه أمحوو علم ٢( 



الأصولعلم إل الوصول نم  ١٧٦

ىعلاه نلن. اس رسول عن جاءنا )اما اس! رحمه حنيفة أم يقول 
نحرجلر و عنه، اخترنا اممه، رحمهم أصحابه عن جاءنا وما والعتن، الرأس 

رجال«رونحن رجال فهم اكابعين، عن جاءنا وما نولهم، عن 

موجودين،تة والالكتاب كان )رمجا ! — الله —رحمه الشافعي ويقول 
إلريا ص ذلك، يكن نإ فإن ياتباعهما، إلا مقهلوع سمعهما عمن نالعذر 
عمرأو بكر أيٍب قول كان م عنهم، واحد أو هؤ، اف رسول أصحاب أقاويل 

قدلالة نجد ب إذا وذلك إلنا، أحب التقليد- إل فيه صرل -إذا عثمان أو 
الذيالقول فتع والسنة، الكتاب من الاختلاف أقرب على تدل الاختلاف 

الدلألة((رمعه 

الم)ص/أأا(.عد لاين الانتقاء ١( :
لالرالة ز وجا، الأم، عن نقلا )ص/-اآ-ا(، زهرة أن محي للشيخ رالناغم( 'محاب ( ١٢;

فيها؟مرنوا إذا قو اف رسول أصحاب أقوال أرأيت مناظريه؛ أحد ُع الشافم للأمام مناظرة 
قال•القياس■ ق أصح كان أو الإحماع، أو السنة أو الكتاب وافق ما إل منها نصعتر فقاوت،ت 
خلافا...؟ولا محوافقن له فيه منهم ض0 عن حفظ لا القول مجنهم الواحد قال إذا أفرأيت 

لهبجكم سام ي تجا ولا إجاعا ولا ط ولا كتابا أجد ئ؛ إذا واحد تول اتاع إل تلت; 
قلت؛(، ١٨١"• ١٨٠٥)الفقرات آ، ه ٩ —٨  ٥٩٦)ص/ الرسالة قياس، مجعه وجد أو بجكمه، 

الديالجديد مذهبه يمثلان اجترادي، الربح برواية الشافعي للأمام والأم الرسالة كتابي أن ومما 
وعترهماوالغزال كالبيضاوي أصحابه بعض عنه نقله مجا أن نرى مصر، ق يلامجيذه على أملاه 

نوعس يخلو لا رمما مطلقا، المحابيي قول حجية بعدم القول هو: الجديد مذهبه أن من 
قولحجية ي الشافعي الإمام مذهب أن القيم ابن الإمام أثبت وقد النقل، ل ت—اهل 

نشهدونحن الصدئ: هذا ل له طويل كلام بمد وقال ، ۶٨٥١١ق كقوله الجديد ل الصحابي 
الوسنإعلام لمفله*ا ذكر مدم كما له، مراخق الجديد ق كلامه بل عنه، يرجع ل؛ أنه باق 

■)ل/ال؟ا( 



اسهاسدس

القرائع

علىويشتمل 

المافة.بالشرائع الراد الأول: المطلب 

السائقة.الشرائع حجية الثائ: المطالب 
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٧١ ٩ اكرعنة الأدلة الأرل: الغم 

الب،هاثااواطدس

المادعاوااطدقاأُا'

الساقة:بالشرائع المراد الأول: المهلب 

ويريدونقه(، من )شرع الدلل؛هذا عن الأصولتتن من الكئتر ويمر 
بماالاستدلال حث من فيها ويبعحثون السامين، والأنبياء الرمل شرائع بذلك 

ذلك.عز يا الأّتدلأل عدم أو الإّلأم، قرمة ل الأحكام إبان على 

السابقة:الشرائع حجية اص: المعلب 

منها،كل لحجج والتعرض المسالة، ل وردت الى الأقوال استعراض ونل 
وعلىوالرد، الأخذ مناط ملم حى التراع، محل لتحرير القول تفصيل من بد لا 

عدمأو الأحكام أدلة من اعتبارها حيث من اوسارفة الشرائع مجزلة فان هدا 
اكاو؛ن:القسمين ق حصرها يمكن الإّلامية، للشريعة بالنسبة اعتبارها 

السابقةالسماوية الديانات مجن كانت، أيا يدعى أحكام الأول: المم 
أوالقرآن من ثريما نصوص ق لذكرها يتعرض ب ولكن الإسلام، على 

اناطرروضة (، ٤١٧— ٤١١)١/الفقرة الرهان ل: المحنح بمذا اقعلقة السائل نفلر ا (
-r-،\U/Uلاوخاركٍ،)الأمرار كشف ١(، ٤ • ١-  rvli)للأميي الإحكام ٤(، • -٣ ٤ • • / ار 

الغفارنح اخيط المحر اكرضح على اللوح شرح ْ•!(، 
(،١٦٧-١٦٦)ص/الوصول هل ت(، -٣'V٣٢١٧)ص/ملك ابن ترح )ا/؟*اا--أا(، 

أصولق الوص )ص/ي؛-ا-1ه-ا(، شلي مصملفى محي للأّتاذ الإسلام المنة أصول 
)ص/'اآ"أ-،"آ'آ(.زيدان الكر:،( عد للدكتور الفقه 



الأصولعلم إل الوصول يم ١ ٨ ،

غتراللل طك أهل لأن بالاتفاق، فا شرعا ليت أهما حكمها وهدم المنة، 
عزوجل!الله يقول الله، عند من أهما ويدعون كتبهم عن ينقلون فيما ين مؤ 

وماين لثحسثموء بالكثب يتهر انسيلون لمر>ما منهر إذ وؤ 
ويئولوئأش بمن ومأئدبن بمدأش ئوين ويئولوث ألكق—، بث> ئد 
ا•ر ه ا؛ج؟ بمشون وهم ل$نب ^١ ١٢عق 

لمانعلى جاء أو الكرم، القرآن ل ذكرها ورد أحكام الئائ: المم 
أنواع!ثلاثة على وهده هؤ، محمد رسولنا 

المنةأو الكرم القرآن جاء م الشرائع ق تقررت أحكام . ١ 
قشرعا لمست، الأحكام فهده الإسلامية، المريعة ق ورفعها بنسخها النبوية 

بالاتفاق.حفا 

طاءمّيمق محزتا أويإق ثآ ف، أحد لا ئر ؤ تعال: قوله مثل وذللئ، 
لإئةُدتجئبيجم مندوثأ أولما ثننه أن 

عفورهف هإف عام وثُ بلغ غير آصملر فمن هء أقؤ لعين آهل مئا آؤ 
ألمومحث مممر ذى حقل حرنثا مادوأ ألرك> وعل، . نجئ 

ناظئ،محئلأارسأز
.ءؤ)؛ ز\>و\ ه سلإ ثاآ-ثتلث 

.٧٨عمرازت آل سورة )١( 
ْ؛ا-ا-؛ا.الأنعام: سورة )٢( 



١٨١القربة الأدلة الأول: اشم 

قالمذكورات هي المس-لمين، على امحرمات أن وتعال سمحاله اس فبين 
وطغياهم،ظالمهم على لهم عقوبة كان اليهود على حرم ما وان الأية، صدر 

علىقاطع دليل وهذا حق، بغئر الأبياء وقتلهم اذ، شرع على وخروجهم 
لالم\أملمين.يالنسة منبموخة وألها لليهود، يالمسة كان ١لتحريم هدا أن 

ماشرعنا ؤ؛ جاء م لهم، فرعا كانت ألها شرعنا ق ملت أحكام . ٢ 
منروعتهالأن لتا، شرع أمحا خلاف فلا كيلك، لنا شرع ألها على يدل 

قلنا.لمن شرعا كانت لألها لا والسنة، اومحاب إل راجعة هذه— -والحال 
قررأن يعد م قيلنا، من الذين على مكتوبا كان فانه الصوم، ذلك! من 

ؤجآي\أتئتعال: قال كذلك، علبا مكويا جعلها ذلك، الكرم القرآن 
تئم'ملطلم من اكمأنك عث َفث، أدأتامَقا تنهظأ محب 

منوالمكاح والسواك والتعهلر الحياء أن الموية السنة بيان ذلك: ومجن 
سننمن »ارع قال: ه الني عن أيوب انجب عن السابفين، الأنبياء سنن 

٢.والكاح«ر والسواك والتععلر الحياء المرملن: 
يردلر أنه إلا الموية، السنة أو الكرم، القرآن 3، ذكرها ورد أحكام ٣. 

كماشريعتنا، ق مشروعيتها أو الأحكام، تلك نسح على يدل مجا رعتا شل 
لألمهنوالممكح إلثئمى ١^٥!^؛ ذ؛آ عقإ-م وت؛ا ؤ ت تعال وله قق 

.١٨٣ت القرة سورة ( ١) 

رنم)م/ابمآ( عله والحث اكزويح ضل ؤ، حاء ما باب الكاح، كاب الترمجدي، أخرجه )٢( 
(١ ٠غرب حسن حديث أيوب، ش حديث وقاوت (، ٠٨٠

،٤٥سورة )٣( 



الأصولطم إل الوصول يم ١ ٨ ٢

j،إسرائيل بي على مكزية كانت الأحكام تلك أن الكريمة الأية فست 
أولما، بالسمة وإقرارها بمائها على يدل ما ترعنا ق يرد ل؛ ولكن الموراه، 

علىالأصوليون فيه اختلف الذي هو الموع وهذا عنا، ورفعها خها ن

شرعأنه على ولكن اُماءه، عليتا فيجب لما، ثرع أنه الأول! القول 
وبعضالمالكية، وبعض الحنفية خمهور به قال آخر، بى شرع أنه على لا سنا 

عنه.الروايتين إحدى ق وأخمد الشافعية، 

منصور،أبو السيخ منهم مشايمنتا أكثر ))وذهب الحنفي! البخاري فال 
أنإل الذ! رحمهم الناخرين وعامة والشيخان، زيد، أبو الإمام والقاصي 

منببيان أو قبلنا، من ثريعة من كان أنه تعال، اس بكتاب بت محا 
٠،نامخه«ر يظهر نر ما نبينا شريعة أنه على به، العمل يلزمنا ه، اممه رسول 

والستة.بالكاب ذلك على واستدلوا 

منها!فبابان، الكاب: أما 

أئةهدى آك؛)!، آوكك ؤ لام! العليهم الأنبياء حق ق تعال قوله . ١ 
بالاقتداءه محمدا بثنا وتعال سبحانه اس أمر ففد ؛، ه؛ أمشيه مهرمم 

له.تبعا أت< وعلى اتباعهم، . عليه فوجب وثرعهم، بمداهم 

١(،٤ )؛/• للأميي الإحكام أيضا: وانفر -؟؟r(، r،\A/r)ائزدوي شرح الأسرار كنف )١( 
•٤( ٠ )ا/* الناظر روضة )ص/ْو'آ(، الفصول تنقيح شرح 

.٩٠الأسام: صورة )٢( 



١ ٨٣الشرعية الأدلة الأول: الفم 

،ه حنيما إمإهي1ز ملأ \ؤع أن إثك اؤثنا نم ؤ • تعال قوله • ٢ 
الشرائعمن وهي لام، العليه إبراهيم ملة باساع مأمورا ه محمد نبينا فكان 

معروف.هو كما للوجوب الأمر لأن اتياعها، ه عليه فوجب السابقة، 

منها:قيأحادث، الة: وأما 

بناذ عبد عن الهوليع،، رجم ق التوراة إل رجع أنه روي محا . ١ 
أنله: فدكروا ه^، الله رسول إل جاووا اليهود أن عنهما: اتله رصي عمر 

الرجم«؟شان ل التوراة ق بحدون »محا لهم: فقال زنيا، وامرأة منهم رجلا 
الرجم،فيها إن كذبتم، ملام: بن الله عبد فقال وحلدون، نفشحهم فقالوا: 

ومجاقبلها ما فقرأ الرجم، آية على يده أحدهم فوضع فنثروها، بالتوراة فاثوا 
الرجم،آية فيها فإذا يده، فرقم يدك، ارفع محلأم: بن الله عبد له فقال بعدها، 
٠فرجما الق.ؤ رمول بمما قامر الرجم، آية فيها محمدإ يا صد3، فقالوا: 

قال:كرت، من ل القصاص منه طلب لما أنه هؤ عنه روي ما ٢. 
جارية،نية كسررتج الأى أن أنس عن القهاص«، اممه كتاب أض! »يا 

فقالبالقصاص، فامرهم ه المح، فأتوا فأبوا، العفو وطلبوا الأرش فهللبوا 
البالحق بعتلن، والدي لا اس؟ رسول يا الربيع ثنية انكسر النضر: بن أنس 

}وعفوال القوم فرصي القهاص«، اس كاب أنس! »يا فقال: ثنيتها، ئكلمر 

.١٢٣المحل: سورة )١( 
رنم( ٧٢)ا*/؟ أبنائهم ؛عرنون كما ي*رمنه باب اناب، كتاب البخاري، أخرجه )٢( 

(٣٦٣٥)

(،٢٧٠)٣ رنم ( ٣٦ره/ُ الدية ل الملح باب الملح، كتاب البخاري، أخرجه عاليه، متفز )٣( 
١(. ٦٧٥)رنم ( ٣١إ/،" ر الأتان ق المصاص إثبات باب امة، القَمماب ومسلم، 



الأصرلعلم إل الوصول ب  ١٨٤

سموىالمن ق بالقصساما يمضي ما اس كتاب ق ليس معلوم هو وكما 

اشىاكخننه آ0 ذإآ دهبما■محم ؤ تعال؛ قوله وهو اكوراة، عن امحكي 
ألتسوألنس ألأذن وألأذرثت< ألأف ؤآلأنف ( IajJLوألتآركت> 

زوأد>ئبمصهل 
السلمينعلى يجب ولا لنا، شرعا ليت الأحكام هذه أن اكائث القول 

وممنالأحكام، طك إقرار عاز شريما ؤ، خاص دليل ورد إذا إلا اباعها، 
وابنوالغزال، الشيرازي، اسحق كاي الشافعية، عامة الرأي هذا على جرتما 

أرىرواه ل وأحمد المالكة، وجمهور والرازى، والخوارزْما، السمعانى، 
ذلكعلى مسدلين الامدي، واختاره والمعتزلة، الأشاعرة، مدهت، وهو عنه، 

والعقول.والمنة بالكتاب 

أي،، ره ويعهاجا ثمعه مكم جثالما ت تعال فبقوله الكتاب،:  ١٠؛
وبأمته،به خاصا ومنهاجا شريعة ني لكل جعل وتعال سبحانه افه أن 

البامتها، محتمة السابقة الشرائع من شريعة كل تكون أن ذلك ومقتضى 
خاتمةهي الي الإسلأمة ة الشريعيخلأف الأمم، ص غيري يشاركها 

آلتامذيتآبها ض ؤ تعال؛ قال الناس، لجميع عامة اءت، فحالشرائع، 
همكاايًظا 5^^ إ4 

0؛.الاثدةث)\(مورة 

٠٤٨صورة )٢( 
.١٥٨الأعراف; سورة )٣( 



١٨٥اكرب الأدلأ الأول: اشم 

وبعثتخاصة، قومه إل يعث المي »...ولكن ه: ذقوله الستة: وأما 
الأصلكان السابقين، الأنبياء شرائع أن ق صريح وهذا ٢، عامة«ر الناس إل 

بما.العمل عيهم يجب ولا للمسلم؛ن، شرعا يكون فلا الخحوصى، فيها 

للزمهالسائقة، بالشرالع متعبدا كان محمدا. نبينا أن فلو القول: وأما 
والحوادث،القضايا من كثير ق الوحي انتظر ولما عنها، والبحث مراجعتها 

الوهذا ١ليهوديين، رجم ل إلا منها شيئا يراجع ب لام العليه أنه مع 
بتيشهر.مما دينهم أن لعرفهم بل التوراة، مجن حكمها لوت إل للحاجة 

يننا.دل 

الفروعبعض ؤ، العلماء اختلاف الأصل، هدا ق الخلاف أثر من وكان 
إلالعلماء جمهور فذهب بالذم، لم القتل ق اختالافهم ذلك من الفقهية، 

وإنبه، قتله إل والشعي والنخعي الحنفية وذهب بالذمي، لم المقتل عدم 
.١^٢٢هذا غتر أخرى أدلة فريق لكل 

لرإذا فا، ثرع الإمحلأم شريعة على السابقة الشرائع أن أرام: والذتم، 
وعلىفلا، ذلك، مثل وجد إذا وأما ويعارصها، يناقضها ما شريعتنا ق يوجد 

أوالقرآن رواية -عند الإسلام على السابقة الشرائع باذكام العمل كان هذا 
يالشراالعمل لا بالسنة، أو بالقرآن عملا ومعارضة— إنكار دون لها السنة 

الاستقلال.صفة لها تكون بحث السابقة 
ذم
ا

ومسلم،(، ٣٣۵)رنم )ا/؟اْ( ١ باب التيمم، كتاب الخاري، أخرجه عله، متفق ١، ^
(.۵٢١رنم)١(  ua/tر الملأة ومواضع اجد المباب اجد، المكتاب 

(،١٢٩-١٢٨/٢)الُربي لابن القرآن أحكام )\\اْ\1---أه قيامة لأس المغى انظر: :٢( 
الأ؛م)آ/؟اا(•س،



الأصولعلم إل الوصول يم ١  ٨٦

هاممه رسول مسدنا السابقة الأمم بثريعة الاستدلال مسقنا وقد هدا 
مالاممه لأن ذكرها، إذا فاJمالها نسيها، أو صلاة عن نام »من قال; حض 

وقعتالكريمة الأية وهده ؛، و؟ه«ر إذء=كربم آلثلوة ؤوأن؛نى يقول؛ 
/١لهلأةل قضاء وجوب على لام، العليه موسى يدنا لخطابا 

ذكرهاإذا فلما محلاء ني من باب اكسلأث، بجت y كتاب الخاري، أخرجه ءلٍه، متفق ( ١ز 
رنم)أ/ا/-*ا( الفاقة الصلاة قضا، باب اجد، المكاب .ملم (، ٥٩٧)رنم )اا/أد( 

فلناس شرع أن على به واستدل الحديث! لهذا شرحه فير اطه— —رخمه حجر ابن الحافظ قال ^٢( 
قالصحيح وهو والسلام، الصالأه عليه موسى المذكورة بالأية الخاطب، لأن يا، شرع 

(.آ/٦٨ر الباري فتح ناسح يرد م ما الأصول 



ال؛|هقاسبع

الإسس،طى

مطالب;ثلاثة على ويشتمل 

الامتحان.تعريف الأول: المْللب 

الامتحان.حجية الثائ: اللللب 

الامتحمان.أنواع الئاك: الطالب 





١٨٩الشرب الأدلة الأول: الخم 

الب1هاقاوطبع

الإسساطبيا*

الاستحسان:مريق الأول؛ الطلب 

دعومعناه: الحسن، من مأخوذ ات>نمن، مصدر لغة: الامتحان 
حسطاأ؛.!كيء 

بيروالتعتصيره، ق الأصوليون عبارات اختالفت، ففد اصهللاحا: وأما 
أهمها:كثيرة، وتعاريض مختلفة، عبارات عنهم فوردت حقيقته، عن 

١^٣،•القياس يعارض الذتم، الدليل أنه: . ١ 
الدليلينر؛ريافوى القول أنه: ٢• 
أواب الكتمن خاص لدليل نف]\ووهو\عن المسألة بحكم العدول أنه: ٣. 

السةرًأ.

ا.أقوىر' قياس إل قياس عن العدول أنه: • ٤ 

يرخالول أص)ما/ا/"أ-ا'اآ(، الأدلة قواطع ق: المحّتم بمدا اضاقة ائل الماطر )١( 
امالإحكالما> روضة );/-اآا-ي\ا(، امحموو )آ/بمآا'-داأ(، 

١-٢  ilU)الإ—بِى رح ش٢(، )؛/ء-ئ اري للخالأّرار كشف ١(، ا-؟د )أ/"د 
الوصولتهل المثر الكوكب شرح ؟(، A-AU)>-/انحط الحر (، ١٢٦

)ص/.-ا:آ-ْبا(.الوجم (، ryU-xY)_/؛'
)ص(.ُادن ١(،  uu/t)"الخرب لمان اطر: )٢( 
الصول)ص/أمآ(.■سهل )٣( 

(.٤٥١رص/ المعول نشح شرح ( ٤ر 
(.٤ • /y ١ ) الناظر روضة ( ْ) 

(.٢٤)ص/• الفحول إرشاد }٦( 



الأصولعلم إز الوصول تم 

التعاريفتلك ق الشديد التأمل ويعد الكفرة، التعاريض من ذلك وغتر 
دههيجمع أن يمكن الذي التعريف أن ل ثسن المختلفة، والعبارات المتباينة، 

تبأنه الامتحان نعرف أن هو التعاريف 

رآخدليل لأجل دليلا، يترك امحتهد أن أي بدليل(، لدليل دليل )ترك 
ان،الامتحلأنواع امتعراصنا وعند الترك، هدا على يدل بدليل •ته، أقوى 

نوعمجن ما لأنه ان، الامتحأنواع لجميع مامجل التعريف هدا أن لما ّيتبين 
الأولالدليل على آخر دليل لرجحان دليلا، ترك امحتهد وأن إلا أنواعه، مجن 

المرك.هدا على يدل بدليل لديه، 

الأست،صان:حجية الئائ: الطالب 

مشهورين,مدهي\ن ان الأّتحءأحجية ق الأصول لأئمة إن 

ة،الجيفه بقال الأحكام، به نشت شرعى دليل أنه الأول؛ الذهب 
نصوصق المتبع أن ذلك: ق أدلتهم وأقوى الجابلة، وعامة المالكية وجمهور 
يمتعمعن فيها الحكيم الشارع عدل قد كثيرة أمثلة فيها أن يجد الشريعة 

ةأمثلا ولهمحمية، درء أو مملحة لجلب متله من آخر حكم إل الحكم 
الامتحان.أنواع ز ندكرها ما على والسنة، القرأن مجن كثيرة 

الاحتجاجيجوز ولا شرعيا، دليلا ليس ان الامتحأن اك\ئ: الذهب 
اس،رحمه الشافعي الإمام إل الفول هذا وسب الشرعية، الأحكام ق به 

فيه;جاء الامتحان، إب؛طال ق كتابا ألف إنه حى 

شيءأحد ولا حفلره، ولا شيء إباحة j يقول أن لعال؛ ولا ل »وس 
اع،إجماو سنة أو اس كتاب ق نصا ذلك يجد أن إلا اءط\وه، ولا أحد من 



١٩١الرب الأيل؛ الأزل: م

ألا لنيجوز فلا الأحار، هذه من واحد ق داخلا يكن م فما يلزم، خحر أو 
اجتهادعلى قياما إلا نقوله ولا قلوبنا، على خملر .مما ولا نا، اتحنقوله.مما 

اللازمة((,الأحبار طالب بعد به 

أنه اس ول رمدول لأحد »لسمي ا،لعىت هذا مقررا الرمالة ل وقال 
ن،امتحالقول.مما فال امتحن، .مما يقول ولا ;الاستدلال... إلا يقول 
رسق«ل مثال على لا بجدثه نيء 

قالأصولي؛ن جمهور حالف الله رحمه الشافعي الإمام أل نرى وبذلك 
أنبحد المالة ق ق التحقيد عنولكن ان، الامتحبجحية القول 

الذيان الامتحليس ايله، رحمه الشافعي الإمام أنكرْ الذي ان الامتح
قيوجد لا ه أن»والحق التفت__ازانيت يقول هنا ومن غترْ، به أخذ 

ُزاع(( للنيصالح ما الاستحسان 
دامحتهنه يطحعما عبارة الله، رحمه الشافعي الإمام رده الذي فان 

هبول يقلا ما وهذا شرعى، أصل إل استناد دون برأيه، إليه ومميل بعقله 
—باقوى الأخذ إل حقيقته ل يرجع اليتم، ان الامتحوأُا أحد، 
دهيقمأن المستبعد فمن الامتحان" أنواع ذ الأمثلة صمن سين كما 

برئه.الله رحمه الشافعي الإمام 

ة;والمالكية الحنفيعند الامتحان معي توصيحه بعد الشاطئ يقول 
عنيخارج فليس حنيفة، وأي مجالك عند ان الامتحمعي هذا كان »وإذا 
قا كمبعضا، بعضها ويخعحءب بعضا، بعضها يقيد الأدلة 'لأن البتة، الأدلة 
أصلأ((رم.هذا مثل الشافص 'يرُذ ولا القرآنية، مع نية الالأدلة 

اكقرة).٧(.٢(، الرسالة)ص/ْ ( ١ر 

)أ/اد(.التوضيح عر التلويح شرح )٢( 
الأءممام)آ/و-اا'(.)■ا(



الأصولعلم إل )، ١^٥٣نسم  ١٩٢

الامتهصان:أنواع اكالث: الطالب 
الدليلعن التعبير ويمكن بدليل، لدليل دليل ترك هو• الامتحان ئلنات 

الدليلوعن إليه، بالعدول أحدناْت الدليل وعن عنه، بالعدول التروك! 
وليونالأصعنه عير الذي وهو ، بالمتنل• العدول؛ هذ،ا كان أجله عن الوي 
ه،إليل.ول والععنه، العدول إل بالنظر ان والامتحان، الامتحبوجه 
منها!ءل،يل،ة، ام أقإل م ينقالامتحان، ووجه 

عد؟القياس، إل بالفلر فحكمه كالوصية، بالقرآن: الاستحسان . ١ 
يجوز،لا كل.إك كان ما وكل الموت، بعد ما إل مضاف تمليك لأقا الجواز، 

لكنالوت، بعل. لما الفاقة العقود من وغيرها والرهن والإجارة، كالبيع، 
الناس.حاجة ان الامتحووجه انا، امتحالوصية بجواز ورد القرآل، النص 

وهلءاان، الإنعند ليس ما بثع وهو كالسلم، بالسنة: الامتحبميان  ٠٢
»لأه' قوله إل التل-ة العامة والقاعدة القياس أماس على جائز غير البيع 

»منفقال: إليه، الناس لحاجة السلم ق رخص لكه ،، ءندك«رليس ما تبع 
؛.معلوم«لووزن معلوم كيل ل إلا يسلف فلا أملق 

انإنيعقد أن وهو الامتضناع، كعقد بالإحاع: الاستحسان ٣. 
ع—دميقتضي فالقياس كل-ا، وبصمة يكدا، مثلا ثربا له يمنع أن آخر مع 

نواوامتحالقياس هدا تركوا الفقهاء أن إلا المعدوم، بيع لأنه جوازه، 

مرق"٧(، عندءمالس سع الرجل ق باب البيوع، 'مماب أبوداود،أحرحه ( ١؛ 
رآ/إ"اْ(،دك عنماض بيع كراهية جاءق ما باب البيوع، َىاب والترمذي، ( ٣٥- )٣ 

ت-ليس ما يع باب البيوع، كتاب ثالساتي، حن حديث، وهذا وقال; (، ١٢٣٢)رنم 
(.٤٦١٢)رقم (ا ٢٨٨/٧اUلع)

مرق(، ٥٠)i/، وم معلكيل ق لم الباب لم، الكتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق )٢( 
(.١ ٦ ٠ ٤ ) رنم (، ٢ ١ /v ٤ ) لم الباب انائ، المكتاب لم، وم(، ٢٢٣٩)



١ ٩٣الشرب الأدلة الأول: النم 

نمالأزمنة خمح ل العقد هدا .كتل الناس تعامل وهو االإ"هماع، جوازه 
نكثر.دون 

قر،الهلمحماع ور مبهلهارة كالحكم يالقياس؛ الاستحسان ٤, 
ورمى علقياسا بجامحته، يقتضي الجلي القياس فان والثاني، كالصقر 

ّّور0كان حلالا لحمه كان فما باللحم، معتبر السور لأن الهانم، ّباع 
حرام،الهليور هذه ولحم بجا، محوره كان بجما لحمه كان ومحا حلالا، 

نواامحتحالفقهاء لكن أيضا، محورها بجاسة القياس مقنمك من فكان 
مجفيه يدجل •مماء الطتر ساع سور قياس وهو خغى، لقياس طهارته 
ازجم عظومنقاره .كفاره، يشرب الهياير لأن وذلك ءلاهر، حاز 
ّؤريخلاز الطاهر، الحم بمحس.كلاقاة لا الماء أن المعلوم ومجن ٍلاهر، 
بالماء،المحس لعابما فيختلهل لممامحا، بأطراف نشرب فاهما البهائم، محباع 

فتحمه.

مع__ينمفلار بترع الأبار بمطهتر كالحكم باكرورة• الامتحان . ٠ 
لأنه١لحلة، هده ل تهلهثرها عدم يمتعني القياس فان تنحت، إذا مائها من 

هامنبجرج حى عصرها يمكن ولا تطهر، حى عليها الماء صسب يمكن لا 
بعضنزع ولأن الحاسة، ؟علاقاة يتنجس المئر، من ينبع والدي المحامة، 

لضرورةالقياص، هذا تركه الفقهاء فاّتءصن الماقي، طهارة ق، يوثر لا الماء، 
الحطاب.محنوط ق تاث؛ر وللضرورات إليه، دعت 

إذاالمشترك، الأجتر على الضمان كوجوب بالمصلحة؛ الاستحسان ٦. 
رازالاحتيمكن لا شيء بوامحطة الهالأك كان إذا إلا المتاع، عندْ من هلك 
ةوانحافغلالماس مصلحة لمراعاة وذلك العام، والغرقا الشديد كالحرق، عنه، 



الأصولعلم إل الوصول تم  ١٩٤

اتالخيانلتمشي نظرا الهلاك، من أمتعتهم وتاُين الضياع، مجآن أموالهم على 
الضمانعدم يقتضي القياس أن مع فيهم، الديي الوازع وصعق الناس، ين 

الحفظ.ق تقصر أو تعد عنده من وجد إذا إلا عليه، 

الأنه حلف س على الحث كعدم والعادة: ؛الخرف الاستحسان ٧. 

٩تعال: قال لحما، سماه الكرم القرآن أن مع سمكا، فأكل لحما يأكل 
دأد=كارثنجمل بيع١؛^ عتنيع عدب "ندا ينني،

جرىولما بالأنفاق، السمك الهلرى، اللحم من والمراد ا، طرُيابر لحثا 
وذلكانا، امتحبحث، لا إنه العلماء قال بلحم، ليس السمك بأن الرف 
٢. ١٢٠^٠^ليس السمك أن الخام الخرف لجريان 

.١٢'مورةفاطرت را(

دميقالأحكام، ق الشرع عرف كان محان انمام، العرف مع الشرع عرف تعارض إذا ( ٢ر 
رفعكان وإن فاسدا، عرفا يعتم حينئذ العام والعرف العام، العرف على ع الشر عرف 

بشروطالشرح، عرف على العام العرف يقدم كاللغات الأحأكام عدا فيما ع الشر 
ىعلالأحكام بعصّر بناء ل العرف نشر المثهورف رصالته ق عامديت اس العلامة ذكرها 

١(.١ -٧ ١ ١ )؟/٤ الرسائل مجموعة ق العرف، 







١ ٩٧الشرب الأدلة الأول: المم 

ا،سثااث«ذ

اسقامطة"<

الرسلة:الملحة مريض الأول: المهللب 
دفعأو د، الفوائبجلب كان مواء ومعي، وزنا المنفعة هي المملحة: 

أوار الاعتبد بقيالقرع، من تفيد ن؛ الي أى، المطلقة، هي والرملة؛ 
الإلغاء.

لدلائن جمقاطع، واضح بشكل لديه لشن القرع، لأحكام والمتتبع 
محدقالإصالامية الشريعة أن الفقه، وقواعد الصحابة، وفتاوى والسمنة الكتاب 

ع.للحميوفر يمما مضرة، دفع أو منفعة جلب من المار مهاغ نحفثق إل 
ثالآخوأ.الدنيا j عادة ال

١لمصالح:أقسام اكائ: الطلب، 
الوليل،هدا قيام وعدم اعتبارها على الدليل لقيام بالظر المص١لح ويللئ، 

ةمصلحملغاة، ة مصلحمعتبرة، ة مصلحهي؛ ام، أقثالاثة إل م تنق
ملة.مر 

حشر ( ١ ،- ٢ - ١ ،- . / ٤ ر الإحكا. ( i ١ -A ٤ ١ ١ / ١ ) ازط ضن ر. ( ١ ٧ ١ - ١ ٦ ٢ )،-/ ل انمر ( ١) 
-٤٣٢)،/اشر ب الكوكخ- )-/،-'ا-آاّ( انحط المحر ( ١١٢٢-رم/-ا الإنري 

درانب١^ أي لدران الثف أصول ( ٢٤٤-٢٢٦)ص/الفض أصول ن الوجيز ( ٤٣٣
٢(.٠ )ص/'\ سراج محمد الفقه أصول ٣( ٠  A-T. ١ )ص/ 

رمحام(.مائة )ص/أما(أ انير الصباح انظر )٢( 



لالأم علم إز ل م او بم  ١٩٨

اشمرة:الصالحة . ١ 

اهلرع نأن باعتبارها، على الشرعي الدليل قام الي المصلحة هي 
الالمصلحة فهذه مضرة، دفع أو نفع جلب من المصلحة تلك لتحقق الأحكام 
عليها.الأحكام وبناء حجيتها ز حلاف 

حي—isال، والمل، والتوالعمل، والنفس، الدين، حفظ مصلحة مثل 

ر.محنالعقل; ولحفظ القصاص، المفس; ولحفظ الجهاد، الدين: لحففل فرع 
 s_زاقالوعقوبة الزنا م-، السل• ولحفظ يثرها، من ومعاقبة الحمر شرد

السارقا.يد وقطع السرقة تحرم المال: لحفظ و والزانية، 

الملغاة:اسحة ٢. 

سوع الفهذا إلغائها، على الفرعي الا-لمل دل الي المصلحة وهي 
عالواقق ا لأها، اعتبارهوعدم ردها ق الحلماء بين حلانح لا المصلحة 
مصلحة.لا مفسدة الأمر، وحقيقة 

فيهمالما القمار، وترويج الحمر تصنع مجن الموهومة كالمصلحة وذللئ، 

هدهفال يدعون، ما حمسبح القومي والدخل البلاد لاقتهاد إبجاي؛ب اثر من 

ألخمرمِنح ه ؤ تعال: قال بالغائها، الفرع حاء المصلحة 

الموهومةالمان هي؛ والمنافع ه، ص ومثيع حكتة وآشر 
وإهثيثآؤ تعال: قوله قح اعتبارها عدم على الدليل دل لما ولكrن المتوقعة، 
زار، اعتبالصلحة لهده يكن لر ٢، أ سهماه من أحقير 

.٢١٩البقرئ: مرْ )١( 



١٩٩الشرب الأدلة ،: ١٨٦الفم 

اءالإلغدا هعلى ي القرآنالتأكد اء جوفد اة، علغ كاث 

 jمنأليتة'هث ن١تيأإنم١أقن أزن اي: وجز عه ولق

يوقعآن آلسطر, يربد إثا . سم0 لتئم كبجوه آشش ء نذ يصن 
أميهز آلثئ وعن آئي دو عن وبمدؤر وأنمي آئز 4< وآلثت أسدآ .٣ 

ازمالة:اكالحة ٣. 

وسميتإلغائها، عر أو اعتبارها على الثرع س دلل يقم ل الق وهي 
والإلغاء.الاعتبار قيد عن مهللقة لأيا والمرر>ااة، المصلحة هذه 

ااعتبارهعلى الشارع من دليل يرد م الي المرسلة المصلحة أمثلة ومن 
جمعز هم عنالذ رصي الصحابة رآها الق المصلحة إلغائها، على ولا 

الا لأنواحد، مصحف ز الكر-م القرأن فيها كتب الي الفرقة الصحف 
حضمحمق المحض نالك جمع لزوم على يدل ما والسنة القرأن ز نجد 

كتلجمع ق أن الصحابة رأى لما ولكن منعه، على يدل ما ولا واحل، 
قا بجمعهقاموا ربمم، كتاب على امحافهلة ق للمسلمين مصلحة الصحف 
واحد.مصحف 

.ا؛-\آ.ا(ب.ةث'دة:





٦٠الشرير الأدلة الأول: ام  ٩١

حجةالرسلة الملحة أن إل فدهبوا والحنايالة، للمالكية الأول! القول 
افيهحكم يكن لر و واقعة، وقت إذا فقالوا! الأحكام، هده مثل ق شرعية 

أند فللمجتهبالماح يتعلق مما فيها الحكم كان أو قياس، أو إجماع أو بنص 
ذلك!ؤ، ودليلهم الرسلة، الملحة متميه ما على الحكم فيها ويني يجتهد 

ماعلى ومعادهم معاشهم ل الماد محصاغ تحقيق الشريعة أماس أن . ١ 
تتجددالناس مصاخ وإن الشرع، وفواعل والسنة الكتاب نمحوص عليه دك 

للأمةيطرأ لر مجا اللاحقة للأمة يهلرأ وقد وتتهلور، تتغ؛ر فالبيئات تناهى، ولا 
توجبهتولما الاس، مصاخ من يتحدد لما الأحكام تشرع لر فلو السابقة، 

تهلوراتمسايرة عن التشريع ولوقض الحرج، ل الناص لوقع الجديدة، البيئات 
لإصدارالتشرع باب لالمحتهدتن يفتح أن مجن بد لا فإذن ومصالحهم، الناص 

وممر.عمر كل ل مصالحها للأمة نحقق الي الأحكام 

تن،والفوالقضاة الحكام مءن والتابعين الصحابة أحوال امتقرأ من ٢. 
اخالصى علبناء كتترة أحأكامجا نوا أهم للشك مجالا يدع لا U له محن 

ذلك!مجن الرملة، 

افيهكتب الي المتفرقة الصحف جع من غهغ بكر أبو به قام ما أ( 
لولايةعنه الله رصي ١لخهلاب بن عمر وامتخلافه واحد، مصحف ز القرآن، 

بعده.ص الأمة أمر 

ها،أهلدي أيق المفتوحة الأراضي فهتي الخطاب بن عمر إبقاء ب( 
.الدواوي- وإنشاوه ابجاعة، عام الرقة حد تتقيد وإيقافه 



الأصولعلم ؛ل 'لوصول محم ٢ , ٢

الناسوجع الأمصار، على وتوزيعها المصاحف، فهتي عتمان كناية ح( 
قا ثلايزوجها طلمها الي الزوجة بتوريث وحكمه واحد، مصحف على 

إرثها•س زارا موته مءض 

الصناعوتضمينه ألوهيته، يدعون كانوا الدين الغلاة هد على حرق د( 
معقاهرة، بقوة الهلاك كان إذا إلا الناس، أموال من أيديهم، نحت، يهللث، ما 
هداالمصلحة اقتضت ولكن الأم؛ن،، على صمان ولا أمانة، يد يدهم أن 

الاس.أموال حففل ق الصناع يهاون لئلا الحكم، 

فقالوا;المالكية، وبعض والشافعية الحنفية، وأكثر االفلاهرية اكائ; القول 
غملحة مصبالإلغاء، ولا بالاعتبار الشرع لها يشهد نر الي المصلحة إن 

الفقه،أيواب، من بايبج أي ز تشرع عليها يبى لأن تصلح لا وبالتال محعتبرة، 
دليلان:أشهرها بادلة، ذلك على واستدلوا 

أوها، بنموصاس النُصالح جميع راعت، الشريعة أن الأول; الدليل 
ولامجملحة عن الشريعة غفلت، فما بنصوصها، حكمه جاء مجا على بالقياس 
بعضترك الشارع أن يعي: لة المرمبالمصلحة فالقول تشريع، بدون تركتها 
تعال:قال الدين، هدا كمال مع يتنال وهدا العباد، ُصالح 

وؤ:ال وقم، ل ه دكا آلإت1نم إآلإُ ورصث عوئأ أثمت و ٣
سواءهوفسارها ليلهأ البيضاء، مثل على تركتكم لقد اس ))وأ-م 

١.٣لاتدةت سورة ١( ^

رء(,رنم را/؛(ا ه الق رسول سنة اتباع باب المقدمة، ماجة، ابن أخرجه ؛٢( 



٢٠٣الشرمأ الأدلة الأول: م

إلزيي الأحكام، تشريع ز الرملة بالمصلحة انمل أن اي; الفالدلل 
والش—رعين،ام الحكن مهوات والشالأهواء لذوي التشريع باب فتح 

ة،الخاصومصالحهم أهواءهم يوافق مجا على الشرعية الأحكام ل فيتصرفون 
المصلحة.باسم دة للمفوتشريع للشريعة، ضياع ذك ول 

الترجح:

الوأقربما أرجحها أن يبن فيها وبالتأمل ١^٠^٥]،، أدلة هذه كانت 

بإذا ه لأنالمرملة، الصالح بجحية القائل الأول القول هو والواقع، الحق 
وقصرتالعباد، مماغ عن الإسلامية الشريعة لصاهن البات، هذا يفتح 

تحصى،ولا تعد لا الي الحوادث من يجد مجا أمام الأيدي مكتوفة ووقفت، 
عليه,يقاس نفلير له وليس إجماع، ولا نص حكمها لبيان يرد ر والي 

الواقع،يؤيده لا فقول، ١لصالح، "مع على نصت، الشريعة بان القول وأما 
ماوالمبادئ الأحكام من ومرءت< العباد، مماخ راعت، الشريعة أن الواقع بل 

الدين-يوم إل المصالح جزئيات حمح على نمت أقا لا إليها، يوصل 
نم١لصالح— جميع على النمى عدم ~وهو الشريعة مجن للث، الوهدا 

لأنوم، والعمللبقاء صلاحيتها على الدلائل ومن مثالبها، مجن لا محاسنها 
ا.أ يتغقر لا ثابتا قائما رعايتها أصل كان وإن وتتبدل،، تتغتر المحاخ جزئيات 

(.xr)_/\،الفف ل أصر ق الرجم ١( 



الأصولعلم إل الوصول محء ٢ ٠ ٤

لتلاعبالباب يفتح المرملة يالمحاغ العمل بال الخوف إظهارهم وأما 
الناس،مصاغ إهمال ق سببا يكون أن ينبغي فلا ١نمين، بأحكام الأهواء ذوي 

التشريعأكان سواء واقع، وشرهم الفساد، ئالوبمم على ران هؤلاء أمثال لأن 
بالمصلحة.شدا أم بالمموص، مقيدا 

فوضعواا، مبلأحتج__اج احتاطوا المرسلة، بالصيحة ١نحتحين ن إم 

وائهمأهإل للوصول الممدون وس__تغلها لا حى يما، للعمل شروطا 
الشروط.تلك بيان وإليك الخاصة، ومهالحهم 

المرملة!بالمصلحة العمل شروط أهم الرابع! المطلب 
وتلكها، للاحتجاج شروطا المرسلة، الصيؤة بججية القائلون اشترط 

هي:الشروط 

ريعالتشبناء أن أي الوهمية; لا الخقيقية ^٤ ١١^١من المصلحة تكون أن , ١ 
زامإلل مثوذلك حفيقة، مضرة دفع أو مصلحة جلب إل يودي عليها، 

الزور،وشهادات الباطلة الدعاوى س يقلل فانه عقودهم، بتسجيل التعاقدس 

الأخرين.حقوق، على والتعدي 

أجلمن الحكم تشريع بحقق بجث ة: الخامالمصاخ من تكون أن . ٢ 
أولأكثرهم، أو يجم، الحكم يتعلق الذين الناس لعامة نفعا المصلحة، هذه 
وتعبي—دالعامة، والمستشفيات الجامعات، كفتح وذللن، منهم، كبتر عدد 

نحصلحة مصعلى بناء الحكم تشريع يصح لا هدا وعلى الشوارع، 



الشربالأدلة الأوو: الشم 

دونفقط القبائل من قبيلة أو الأسر، مءن أسرة أو العظماء، مءت عظيما 

يرم■

بماءفرع الذي الحآكم يعارض لا أن أي شرعيا: حكما يعارض لا أن ٣. 
أفيما ذلك: مثال الإجماع، أو بالنص ثبت مبدأ أو حكما الصلحة، على 

قعمدا أفطر -حن ملوكها أحد الأندلس فميه الليثي بجي بن بجي الإمام به 
إنال: وقق، العتدون فقط، متتابعآن فهرين صوم كفارته بان رمضان— 

الحى وردعه، المدب زجر الكمارة من المقصود فإن ذلك، تقتضى المصلحة 
يثقذي البالصيام إلا الملك هذا ز بمحقق لا وذلك ذبه، مجئل إل يعود 

الرقاب.من مئات يملك لأنه له، رائعا فليس الرقية، إعتاقط وأما عليه، 

بجكمالذي النص محع المصلحة، على البي الحكم هذا تعارض لما ولكن 
فهرينفصيام يجد نر فان رقثة، إعتاق فعليه عمدأ، رمضان ق أفقلر مءن بان 

بابق الحكم هذا وورد ؛، مسكنا؛ ستآن فإطعام يسمملع، ب فإن متتابعن، 
ذههكانت بالمصلحة— فيه يعمل لا مما قررنا ~كما والكفارات الكفارات، 

ملغاة.المصلحة 

ا/إأيمانكم)١ تحلة لكم اف فرض قد باب الأيمان، كفارات كتاب الخاري، أخرحه 
ا١ ١ ١ ر رنم (، ١ )■rlw الجماع نحرء تغلفل باب الصيام، كاب وسام، ( ٦٧•رنم)٩ 





البحهاثت1ص

امموق

مطالب;تة م على يشتمل 

العرف.تعريف الأول: ا،لهللب 

العرف.حجية الناي: الهللب 

والأؤاع.العرف بين الفرق الثالث: الطي، 

العرف.شروط الرابع: الطلب 

العرف.تممامت، الخامس: الهللجؤ 

للتغيير.العرف قابلة السادس: الهللجؤ 
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ض'ثوم■مخالفا يكون لا ان ١- ،1
بخلاد.تمرج الخرف بمارض لا ان ٢- 
متمرأوشاثمأ.الخرف يكون ان ٣- 

ة
.ا 7،
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ا
أ

ّالخاصة س والإجماع الخامة س بمكون الخرف ١- 
•ابمع س إلا بمحهق لا والإجماع بالأغلية، بمحقي قد الخرف ٢- 
لأممقال غم الإجماع وحكم للغر، قابل الخرف حكم ٣- 
الإجماععله انم فا ذلك يجوز ولا الخرف، خلاف عر الاتفاق يجوز ،_ 

.Jr

.بالخرفا واصر الخم خال ١- 
U _Y  حمن الله عد فهو حما اليون راه.

الخرج.في الناس يوقع الخرف ترك ٣- 
اباهية.أعراف لمض الشرمة إقرار ٤- 

n ئاءادهاواسفيأمالهموأضالهمرساملأ-سمم يه 

ج'مح•.،،6 



٢٠٩الشرعة الأدلة الأزل: الخم 

ااب1ثاثت1سع

اتمقُا'

العرف:تعريف، الأول،: اكللب 

٠.الخترر من النفس تعرفه ما كل وهو النكر، خلاف اسة؛ ق الخرف 

لففل—انا فهمادة، والعالعرف فرق لا الأصوبين: عامة وعند 
والهمأقق وه وألقاس الناعتاده ما كل وهو: واحد، معناهما مترادفان، 
٠. ١٢٠٥حيامجرى ل سائغا صار حى ومجعاملامحم، وأفعالهم، 

الخرف:حجية القائ: اكللب 

التشريعأصول من أصل وأنه العرف، حجية على يتفقون العلماء يكاد 
ا،عرفااالمم_روف امحال: هدا ق أقوالهم من كان حى الأحآكام، عليه نبي 

رزالعى علام الأحكبعض بناء ز العرف نشر رصالة ي! المحي بمذا العلقة ائل المانظر ( ١ ) 
—رص/هخ ابجلاز الوهعبد للشيخ الفقه أصول علم ا ١٦٢~١١٢/٢رعابلين ابن رماتل صن 

العتنأن دران لبالممه أصول )ص/أهاا-؟ْأ( زيدان للدكتور المهه أصول ن الوجيز ( ٨٦
٢(..٤ ّراجمحمد الإّلاص الم أصول ( ٣٢-! ٣١)ص/أ باران 

)عرف(.مائة )آ/ْ؟ه(، الوسيط العجم ١(، )بم/0ْ العرب لسان )٢( 
يكونوكما التكرار، العادة.نسى إن فقال; والعادة، العرف بين شلي محمد الأستاذ خرق، وند )٣( 

اأمجاعية، عادة والثانية فردية، عادة مى نوالأول بماعة، مءث كون فرد، من الشيء تنول 
قدخل الما عرفكون لا الماّن، بعض يعتاده فما الجماعية، على إلا يصدق، فلا العرف; 

الآِلأس)ص/\/7ا(.الفقه 



الأصولطم إل الوصول يم 

مرجعاالعرف اعتبارهم أدلة ومن محكمة((، العادة و))أل شرطا((، كالشروط 
أصوله;مجن وأصلا التقريع، مراجع مجن 

يك—ونأن يقتضى وهدا ا، ر ه و\ُي ع  yui\حو ؤ تع١ل: قوله .١ 
المطلوب.وهو حجة، يكون به، مأمورا كان وما به، مأمورا العرف 

هذادل ، حسن(( الله عند فهو حسمنا،  ٠Jالم^سLلمورآه ررما قوله ٢, 

القعند يعنتر الناس عرف عليه جرى الذي الأمر أن على الحديث 
حسنا.أمرا 

jالش—رع مخالفتهم عدم -عند ازس عرف عليه جرى ما ترك إن  ٠٣
ريعةالثل هم عنوع مرفوهذا والحرج، الضيق قا يوقعهم عرفهم- 

،•ره حج ين أك ق علبخث وماجعل هوأج-هقم ؤ دعا>لت قال الإملأمج؛ة، 
والإجاع:العرف ُين الفرق( الثالث: المهللب 

هي؛أمور أربعة ن( بينهما المرثا 
اأمنهم، وجاصاس النعامة عاليه تعارف مما يتكون العرف أن . ١ 

عامتهم.دون خاصة، الأمة مجتهدي اتفاق من فيتكون الإجماع: 
قيوافكذللت، ق يتحفالجميع، بموافق يتحقق كما العرق أن . ٢ 

الفاع: الإجمأمجا العرف، مشروعية على يوثر لا البعض فشدوذ الأغلبية، 
الإجماع.وقوع عصر ق امحتهدين جميع باتفاق إلا بمحقق 

ا'و\.الأءراف:سورة )١( 

(•١ نحربجه)ص/آا• مدم )٢( 
.٧٨الحج• سورة )٣( 



٢١١الشرب الأدلة الأول: م الخ

حكموأما والمكان، الزمان يغر يمغر العرف حكم أن ٣. 
والأمكنة.الأزمنة يغير لااتغي،ر قابل فغتر 

دواتعاقفيما السائد العرف خلاف على الاتفاق للمتعاضتن يجوز . ٤ 
رفالعكان فلو الإجماع، عليه انعقد أمر ق لهما ذلك يجوز لا بينما عليه، 

ا،مجهرهن جمشيئا قبضت إذا إلا زوجها إل نزف لا الزوجة أن عندهم 
مجهرها،من شيئا تقبض أن دون زوجها إل هي تزف أن على اتفقا ولكنهما 

محالفته.جاز لما بالإجماع، ثايما الحكم هدا كان لو بينما العقد، هدا يصح 

العرف(:امحار شروط الرابع؛ المطلب 
هيIشروط، ثلاثة شرعا، مراعاته يجكإ الدي العرف ق يشترط 

ذيالالعرف بعرة فلا شرعي، لنص محالفا العرف يكون لا أن . ١ 
ركوتولائم، الق الحمور وشرب بالربا، كالتعامل شرعيا، نصا خالف 
إلغاؤْ.يجب بل العرف، هدا مجتل اعتبار يصح فلا فيها، الصلاة 

رفالعكان لو ذلك: محتال بخلافه، تصريح العرف، يعارض لا أن . ٢ 
ولكنالطلاق، عند الأحر النصف، وتاجيل الزفاف المهرعند نصف تعجيل 

صحلث،، ذلة الزوجونلت الطلاق، عند الهر كل تاجيل الزوج شرط 
الزواج.عقد عند الهر نصفح يمعجيل الزوج مهلالبة للزوجة وليس الاتفاق، 

برهعفلا جميعهم، يعرفه أهله، بين, شائعا مستمرا العرف يكون أن ٣. 
ه،ائتالأب ز جهلو له.مما ومثلوا الاس، بين؛ شائعا يكن لر الذي بالعرف 
لأنزوج، للالقول فملكا، لا عارية إليها دفعه أنه الأب فادعى فمانّث،، 

الازا جهمثاله يدغ الأب أن متمرا العرف كان إذا هدا التمليك، الفلاهر 



لالأم علم إز ل الوم سم  ٢١٢

بلظاهرا، التماسك يكن ب المستمرة، العادة هو ذلك يكن نر إذا وأعا عارية، 
جهتهُمن إلا يعرف لا لأنه للأب، القول كان 

للعرف:تقسمان الخاص: الهللب 

ورده:قوله بامحار الأول: الشسم 
ءسمان:إل الاعتبار بمدا العرف م ينق

أواب، كتمن نصا بمادم لر عرف كل وهو شرعا: الفول الخرف . ١ 
ا،محرميحل ولا ا، واجبيبملل لا بجث الثرع، مبادئ مءن مبدأ أو منة 

الخامحلبه يقدم٠—ا وأن ومؤخرا، مقدما للمهر أن على الناس كتعارف 
يامللمشترين التجار يقدمه ما وأن مجهر، لا هدية لأقاربما، أو لحشته 

مال.يقابله ولا مجانا يكون 

هولكناس، المعليه تعارف عرف كل وهو شرعا: الردود الخرف ٢. 
قاص النارذ كتعالشريعة، مبادئ من مبدأ أو المنة، أو الكتاب يخالف 
أوا، فيهالصلاة ترك أو حفلاهم، j الخمور تناول على ابجتمعات بعض 

ها،ومحاربتل ردها، يجب الأعراف هده فمثل الماء، مع الرحال معانقة 
ريعةالثزوال إل اب، والأحقان الرممرور مع فيها اهل النأدى وإلا 

محاسنها.وهتك مجحالمها وطمس 

حصوله:باعبارْ اكائ: الشيم 

أيضا:قسمين إل م ينقالاعتبار فذا الخرز 

عا;—دينن ابائل رسمحرعة س سمف-أ على الأحكام بعض بماء ن الرف، نشر رسالة 
.(yrylr)



٢١٣الدب الأدلذ الأول: م الخ

مثلألفاظهم، بعض ق الناس عليه تعارف ما هو القول: العرف . ١
لأنه مع الأنثى، دول الذكر على زالولد( لمقل إطلأؤا على الناس تعارف 

رإن أزو؛حا؛كلم ترك ح نمغ، وثبمكتر ه ؤ ت تعال قال يشملهما، اللغة 
عليهيطلق لا السمك أن على الماس تعارف ومثل ا، ل ب ولد ثهُى كن 
ئنترىوتا تعال: قال كما لحما، سماْ ١^ القرآن أن مع اللحم، اسم 

ئأ=قوقدتاوقتائماقثساجاءغينم 
ف2زلهءعن ِكنمأ مؤبخر مه ،<؛;، ٧٢ؤيمى ئنسؤنها حنة ودسنءزعيا ًلريبا 

ارزكممالهم، أعمق الماس عليه تعارف ما وهو العمالي: العرف ٢. 
المستهللثا،الماء مقدار ولا الكث،، مدة سم؛ن دون الحمام دخول على الماس 
ومؤخر•مقدم إل المهر تقيم الناما تعارف ومثل 

للتمر:العرف قايالية السائس: الهللب 

رافالأعك نلتغتر بتتغئر والمقالي، الأعراف على البنية الأحكام 
اختلافذلك ومن بالضرورة، ٢ الفر تغئر يستلزم الأصل تغثر لأن والمقاليد، 

تغيرعند العرف، على البنية الأحكام ل مبقوهم مجن الواحد الدهبج فقهاء 
العرف.هدا 

بصريحثابتة تكون أن إمحا الفقهية السائل )رإن عابدين: ابن الإمام يقول 
وكثيرورأى، اجتهاد بصرب ثابتة تكون أن وإما الأول، الفصل وهي، العم،، 

,١ ٢ الماءت محورة ( ١ ) 

آا.ئطر:ّورئ )٢( 



الأصولعلم إز الوصول تم  ٢١٤

انزمق ان كلو بحيث زمانه، عرف ق كان ما عالي ا-نجتهد يبنيه مجا منها 
تختلفام الأحكس دكثم أولا... قاله مجا بمفالأف لقال الحادث، العرف 

لأهاد فأو ضرورة، لحدوث أو أهاله، عرف لتض الرمان، باختلاف 
والضررالمشقة منه للزم أولا، عليه كان مجا على الحكم بقي لو بحيث الزمجان، 
الضررودف^ والتساثر اإتخمفء< على المنية الشريعة قواعد ولخالق يالماسن، 

اد((له.واإف

وتحوه،القرآن تعليم على الأجرة أخذ بجواز المتأخرين إفتاء ت ذلك من 
المعلموناشتغل ولو الأول، الصدر ق كائن الي المعلمن عطايا لانقطاع 

نجماب بالأكتماشتغلوا ولو عيالهم، وضياع صياعهم، يلزم أجرة، بلا 
اتفقلما مخالف ذلك أن مجع والدين، القرآن ضياع منه يلزم وصناعة، حرفة 

تئجارالاسجواز عدم من اس رحمهم ومحمد يوسف وأبو حنيفة أبو عليه 
راءةوقوالحج والصلاة الصوم مجن الطاعات كبقية عليه، الأجرة وأخذ 

ذلك.ونحو القرآن، 

أيام الإملقول محالفته مع السالهلان، غ؛ر من الإكراه تحقق ذلك: ومن 
هيمكنلا لقنان الغير أن من زمنه ق كان ما على بناء الله، رحمه حنيفة 

اسرحمه محمد فقال غيره، من الإكراه تحقق فصار الفساد كثر م الإكراه، 
،.٢١٠٧١لذالمتأخرون به وأفي باعتباره، 

عاب—دين،ن ابائل رّبحموية من العرف، ■ض الأحكام صض بما، ق العرف، نشر رسالة )١( 

(Yv/X.)\

 )Y( الصرف س ضء السابق، الرجع(Tv/Y  ٢ ادأ.)١







٢١٧الشرب الأدلة الأول: م

الب1هثاوداقر

ساواىنرادعرا'

الذراع:تعريف الأول: المهلاوسا 
،،الشيءرإل والومحيالة السب وص: ذريعة، جع اللغة: ق الذرائع 

فعلا.أو كان قولا مصلحة، أو ممدة الشيء هذا كان مواء 

المشتملالمنوع الشيء إل يفضي مباح أمجر فكل الاصطلاح: ل وأما 
ممدة.على 

إذاروع المشالعمإ إن وقالوا: العلماء، عامة أنواعها ببعغءي أخد وند 
ه،إليودي يلما بالتع حراما فيصر وظلم، ممدة إل ووميلة طريقا صار 

إنكارإيجاب لأمته شرع الني 'اإن المعي: هدا ممررا القيم ابن الإمام يقول 
ارإنككان فإذا ورمحوله، اممه بجبه مجا المعروف من بانكاره ليحصل المكر، 
إنكاره،يسوغ لا فانه ورسوله، الله إل وأبغض منه أنكر هو ما يستلزم الكر 

ولاةوالالملوك ي علمكالإكار وهدا أهله، ويمقت يبغضه انذ كان وإن 
يخشوسمعت الدهر... آخر إل وضة شر كل أماص فانه عليهم، بالخروج 
ومبقالتار زس ق أصحاي وبعض^ أنا مررت يقول: فهد تيمية ابءن الإسالأم 

له:وقلت عليه، فأنكرت مم، كان من عليهم فانكر الحمر، يشربون منهم 

يط.انحالبح ( ٤ ت ٠ — ٤ ٤ /٨ رص الغعوو تنقج شرح ق• الذرائه بد انتعلقة المساناب انفنر ( ١ ) 
(AU-AX/-V ) الم الكوكب ثرح(tVA-tnlt )( ٩٣٩-٩١)٣/هوض الم

(.٢٢٥١— /ت.؛ )ص زيداو للدكرر الفقه أصول ق الوجيز ٦{' إلأخ )صالفحول إرشاد 
ء(,)ذر مادة (، ٣١)ا/ا الوسيط المعحم (، ٩٢رص/" انحذ القاموس )٢( 



لالأصم علم الوصول؛ل نم ٢ ١ ٨

بمدهموهؤلاء الصالأة، وعن اس ذكر عن تصد لأهما الخمر اس حرم ))إنما 
فدعهما(الأموال، واخذ الدرية، وسبي النفوس قتل عن الخمر 

وحجيتها:١لاJرائع أنواع الئائ: الطلب 
محلتحرير مءن يد لا الدرائع، محي حجية ق العلماء آراء نذكر أن قبل 

ام:أقثلاثة على الذرانع قفول: التراع، 

برمعتالنوع فهذا ، •۶١٧أو قهتعا يه القإل يفضى ما الأودت م الف
نامالأصومحمب مظلم، طريق ق الدار باب خلف بئر كحمر وذلك اجماعا، 

ارللخمالعنب وبح سبها، عند تعال الله يب أنه حاله مر• يعلم من عند 
هذاتق كان وإن الأعمال هذه من عمل فكل الخمر، صناعة حرفته الذي 

ا،إجماعحراما كان غالبا، أو قطعا المفسدة إل يفضى كان لما لكنه مباحا، 
العلم.بحرى يجري العملية، الأحكام ي الفلن لأن 

مستوأولا ؤ ال: تعه قولالذرائع، مرن النوع هذا تحرم ق والأصل 
التعالق فنهى ، ه علر بجو عدؤإ ألته ميمحتوأ آلته دون من دعون تح الدمآّّ

مبغعدوا الله يسبوا لئلا يعبدوهما، مرت والأصنام.يحمر الأوثان ب عن 
ةالطاعتشلب لئالأ عه، هموا لكنهم وطاعق، حق آلهتهم ب أن ومع علم، 

/معصية؛ إل 

)ل(إءلأمللومح)-ا/ا/أ^(.

١الأتعاءت سررة ( ٢)  ٠٨.
)آ/د%آ(هم؛و لازب القرأن !^٠, )U/>"( القرآن الجامع اظر: )٣( 



٢١٩الشرمة الأدلة الأول: القسم 

ايذأول رميا قيل! أبويه((، يب الرجل الذ ررلعن ه! قوله وكيلك 
فيهبأمه ويمسب أباه، فسب الرجل أيا رريب قال! أبويه؟ يب وكيم 
أمه(\اا.

وت،البيق اورة امحمثل نادرات اكدة إل يفضي مجا ١^^؛ هم الق
خمرا،ا اتخاذهخشية العنب بيع أو ب، العنوزراعة الزنا، ل الوقوع حشية 
الأمورتللئ، إفضاء لأن وذلك منعه، عدم على الأمة أجمعت، قد ۶ النو وهدا 

الراجحة.بالمصلحة العبرة بل للنادر، حكم ولا نادر، المفسدة إل 

تنوبالمفسدة، إل ذريعة يكون أن بتن مترددا كان مجا ت الثالث القهم 
فيه.العلماء آراء فاختلفت، ت يكون لا أن 

الذيالبيع أبطلا ولهذا الذريعة، اعتبار إل وأحمد! مالك الإمامان فذهّجخ 
مهر، مإل ا درُمبخمتن محملعة لأخر باع كمن الربا، إل ومسلة يتخذ 

كانوإن لأنه وباطل، حرام البيع هذا إن فقالوا! نقيا، بأربعين منه اشتراها 
هحالمن الفناهر لأن الإذن، بمذا عرة لا أنه إلا الأصل، باعتبار فيه اذوئ 
ومجالاهما.وغاياهما مقاصدها المأكلضن، تصرفات ق والأصل الربا، إل القصد 

نمالنوع هذا اعتبار عدم إل والشافعي! حنيفة أبو الإمامان وذهب، 
راجح،بدليل إلا عنه يعدل ولا الإذن، البيوع نز الأصل إن فقالا! الن.ريعة، 

هناومن الإذن، وهو أصله على باقيا يكون فيه، للفلن غلبة لا الأمر دام وما 
مثالا.مضى فيما له صربنا الذي النوع ومجتها! الأجال، بيع أجازوا 

٤)٦ رنم (، ٢ ،" /٣ )١ الكبائر باب الإيمان، كتاب ملم، أخرجه 



الأصولعلم إل الوصول تيم ٢ ٢ ٠

ىوعلوالآلات، المقاصد إل الطر هو المسالة، هذه ل الراجح ولعل 
إلذلك بليتوصل باع، مما بأقل باع ما شراء المشتري فصد كان فان هذا، 
اقباتفذلك كان إن ولأبا شك، بلا باطلا العقد هذا كان اخرم، الربا 

أمتهأن أرقم بن زيد روى الأول، العقد عند المعاقدين  J/Uصمي أو صريح 
دانقه منواشتريته العطاء، إل بتمانمائة عبدا منه بعت إي لعا قالت 

اللها أبطد قأنه أرقم بم* رد احبمري اشتريت، شما ٠ فقالت تمانة، ب
يتوب.أن إلا هؤ، الله رمول مع جهاده 

ءثيكب و آخر، لإنسان بيعه صق شيء ثراء مجرد قصده كان إن وأما 
أرىفلا ذلك، عالي صمي أو صريح اتفاق لهما بق يم و انحرم، اإر؛ا فصده 

العقد.هذا لإبطال قويا محببا 

فدذلك لأن فيه، والإغراق المبالغة ض لا بالذريعة الأخذ لأن وذللن، 
تولعءن ٢ الامتنا المامحعب س فلسم الناس، محاذ مم" كثير تعطيل إل يودي 
تلكا أكق ء الوفو مم■ وخوفا ، الناّم ■ ٣٠التهمة خشية اليتامى، أموال 

ووكلالمحاطة، هذه متا ق أذن نعال افه لأن للدريعق، ومدا الأموال 

بنألشد هننأ وآق، ؤ ت ثاو حث هم، أماقإل ذلك ؤ، ءب المخالطي
ذاك،متإ ق الذرائع مد على تترتب، الي الضار لأن وذاك ٠، ه' ألمصك 

مداالمتيم على الولاية تركت لو إذ فتحها، على قرب الي المعار س أكثر 
مجاالضار محم■ ذلك على ويترتب المتامجى، مال ء تنيا إل ذللن، لألي للذريعة، 
لايخفكح•

.٢٢٠اإبقروت ة سور ( ١ ر 



اسهاسدىم

الأسسئب

مطالب:خمسة على ويضل 

الاممحاب.مريق الأول: الطلب 

وحجيته.الاستصحاب أنواع الثائ: الطلب 

الامتمحاب.حجية مدى الثالث: الطلب 

الامصحاب.على الضة القواعد الرابع: الطاف، 

جديدا.حكما شن لا الأستمحاب الخامس: الهللب 





٢٢٣اكرعه الأدلة الأول: الخم 

اسثاا1اماديثو

الاستصحاب:مريق الأول؛ المطلب 

واتمارئُم.الصحبة دوام طاب اللغة: ي الاممحاب 

ييرهتغيثت حى كال، ما على كان ما بماء هو الاصعللاح: ول 
حى١كاني، الزمان ل بمقاُه بجكم الأول، الزمان ل ئت حكم فكل بدليل، 
تمرارهاواسببقائها بحكم شرعا، الرواج بعقد الثابتة فالزوجية تغيئره، يت 
حىوثبوها، ببقائها بحكم اليع، بعقد الثابتة والملكية يزيلها، ما يثبت، حى 

فيء.كل ل وهكذا حلاقها، يثبت، 

وحجيتها:الاستصحاب أنواع اكائ؛ المطلسا 
اكالية:الأنواع إل الاستصحاب، يتنوع 

نمالذمة كراءة وذلك الأصلية: ١ل^ر١ء٥ اسمحاب الأول: النوع 
رإلا ب، جنالا فح، التكليفعلى الدليل يقوم حى الفرعية ، التكاليف

ةالأدلثواطع ١( ١ ١  ٠٨رة المق)أ/ المه_ال ل: بالأّتصحاب المملمة الز المانفر ( ١ر 
١-را-/ا؛. انحصول (، ٢١v)١/انممفى (، Yrn-TYf/x)رحي الأصول )آ/د"ا-ا"أ■(، 

رحث(، ١ ١ -٣ ١ . aIv)هاج الم—ى علالإمنري قرح \(، rU-'،YUالإحكام)،،/(، ١٢١
اصأصول ق الوحم )ص/لأ-اأ-ا،*آأ(، الوصول نهل  ir--i-rli)i)ايم الكوكب، 

(.•؟-ه١٣. بدران)ص/(،الختن ش لدران الفقه أصول (، ٢٢٧١-)ص/لأا■ زيدان للكتور 
رصحب(.مادة ٥(، ٠ ,/V )ص الوسيهل والعجم (، YAU/U)العرس، آن لانفلر' )٢( 



الأصولعلم إل ااوصول يم  ٢٢٤

السائم—ةلأة والمبالدليل، وثبتت تقررت لأهما والليلة، اليوم ز صلوات 
ناثبوجوبما عدم لأن لا وجونجا، على دليل يوجد ب لأنه بواجبة، ليت، 
الثرع•ص خاص بدليل 

ادعىنلو بدلك، الحجة تقوم حى الغير حقوق من الدمة وك^راءة 
محكدعوى، الذه هيدعم دليل لديه يكن ا و دينا، غيره على أحد 

لاصتصحاببل براءته، على الدليل لوحود لا عليه، المدعى براءة القاصي 
وميقحى إليه، ينِح ما كل عن ء برتم، ان الأنفان الأصلية، البراءة 
خلافه.على الدليل 

محكثبت، فإذا ثبوته: على الشرع دل ما اسمحاب اكاني: النوع 
أنإل وبقاؤه، امتمراره ؛دسا الحفلر، أو يالوجوب، مواء القرع، طريق عن 
هعليوجما صحيحا، مقيما كان فمن بتغييره، القرع من آخر دليل يرد 

يجوزولا أ، ب' قصنق منتنثؤدمئتمحإأفبن ؤ قال: تعال ،، ٥١لأن 'لموم، 
محكانوش ؤ ال: تعكقوله القرع، محرز آخر بدليل إلا الحكم هدا تغيير 

٠•ه؛ لثر نزأرتتاو تجوس؛ عك آو شبمّ-ا 
عوقأؤ-رمت ال؛ فتعال الله لأن أكلها، يجوز لا محرمة ميتة وكل 

ق•'ه كقولالشرع، محن بدليل إلا الحكم هدا تغيير بجون ولا ا، ه؛ ألنظ 
ميتةكل لبقبتح الدليل، هذا محلولا وا-لجراد«أ؛ا، السمك ميتتان: يا »أحك 

الأول.بالدليل التحر.بم محن عليه كانتا ما على 

.١٨٥البممةت صورة )١( 

.١٨٥اJفرةت سورة رآ( 

٣.الماثدة: سورة )٣( 

١والجراد)آ/"اماصنيألحيتان باب الصيد، كتاب ماجة، اي■ أخرجه )٤(  •( ١٣٢ )٨ رنم (، ٠



٢٢٠الترب _■ الأول: اشم 

شيءكل يكون أن ل أي الأصلية: الإباحة امتصحاب الثالث; الوع 
مذين:على فيه الأصوليون فاختلف خلافه، على دليل يقم نر دام ما مباحا 

ياءالأشز الأصل أن إل فذهوا الأٍوليين، لجمهور الأول: الدمب 
٣د عقوكل وجاد، ونبات حيوان من الكون ق مجا فكل ، ر الإباحة  ٠■
لرمجا شرعا، له ومجاذون للمكلف، مباح التصرفات، من تصرف وكل العقود، 

ذلك:على واستدلوا •تعه، على دليل يقم 

أ'إديفيل ما تم حأكت• ألذتم، هو ؤ تعال؛ بقوله اإكتاب: من . ١ 
^رم،وماؤ،آ'مخاجماته اءب وثمءمافي ؤ ت تعال وقوله ا، ج:بمعابر 

قمجا لهم ومخر لعباد0 خلق بأنه بين تعال الله أن ^الآيتين• الاستدلال وجه 
الامتنانهذا أثر يظهر ولا الأمتان، معرض ق ذلك ورد وقد جميعا، الأرض 

الأشياء.بميم الانتفاع بإباحة القول بعد إلا 

الأزو;أمس: لن ذلص احوا الاباحة، الأشاء ز الأض أذ اذ ذمرا الذس هولا، )١( 
دللباس، ومللي كالكاح بالدض حك لت U إلا اكم:،؛، فها الأصل فإل الأبضاع، 

،^ صر هت، جمرأزنا ؤ مادت ندله 
»لأ|ؤ; تول دليل كذلك، اكحر:،؛ ^٥٣ وعد عندهم مها فالأصل الصارم، الأشياء اكاق: 

والأضرار((.صرر 

.٢٩المرة: صورة )٢( 

.١٣الجاثية; سورة )٣( 



الأصولعلم إل الوصول نمم  ٢٢٦

حرمما والحرام كتابه، ل الله أحل ما )رالحلأل ه! بقوله السنةت من ٢. 
أنق صريح فالحديث عه«را؛، عفا مما فهو محه، مكت وما كتابه، ق الك 

يكونأن إلا عنه، معفوا وليس عنه، الق عفا مما يكون نصر، بحكمه يرد ب مجا 
عنه.معفوا كونه ق وجه لا وإلا لنا، مباحا 

الحفل—ر،الأشياء ق الأصل أن إل فذهبوا العلماء، لبعض الئاي: الدم، 

ل4ُص،آلثثونؤ ال! تعه بقولمس__تدإين إباحته، على دليل يدل حى 
قوالتصرف تعال، س ملك شيء كل أن على الأية فدلت ٢، ه' رأمح؛بجا 

بإذنه.إلا يجوز لا الغر ملك 

حىالإباحة الأشياء ل الأصل بان القول هو رجحانه; يتب٦ن والدي 
ويقرأي الهدا أصحاب بما استدل الي والأدلة خلافه، على الدليل دل 

كماالرأي هدا لتامحد وصريح 

للهمحلك يء شكل أن من المخالفون به امتدل عما يجاب أن وبمكن 
حقالكلام ذا هبان بإذنه، إلا يجوز لا الغير ملك ل والتصرف 'نعال، 

أذند قال وتعثحانه مالله أن فيه شك لا ثبت.مما قل. ولكآ* دق، ص٠ 
تعال;قال لعباده، مباحا فيه التحرق كان أذن، دام وما مدكه، ق بالتحرق 

U باب __، كاب ١^^، أخرجه ١( ; U ، وقال:( ١٧٢٦)رنم ١(،  ٩٢)!/الفرا، لس ق
محاجة،وابن ، الوجه هدا من إلا مرفوعا نعرفه لا غرب حديث. وهذا المرة، عءت اياب "وز 

(.٣٣٦٧)رنم ١(، ١  ١٧/٢)والمن الجس أكل باب الأطعمة، كاب 
٢.الحييين صورة ^٢( 



٢٢٧الشرعية الأدلة الأول: م الم

مالم وسمم ؤ ت تعال وقال ، ر ب ج-؛بمعا آمحفي، ؤ، ما نم ئقآلزى هو ؤ
علىالأمتان محل ق ذلك ورد وقد ا، ل ه ته ميعا آمحؤفي< وماؤا التعوب ؤ، 

بمدهاع الانتفكان إذا إلا المم، يحصل ولا الأمتان، يتم ولا انماد، 
مباحا.المخلوقات 

الاستصحاب:حجية مدى الثالث: الهللب 

اختلفوالكنهم الجملة، ق حجة الاستصحاب أن الأصوليين جمهور يرى 
علىالحجية هدء دى مق 

أنإل ة: والحابالة والمالكيالشافعة ن مولمن الأمعامة ذهب . ١ 

تلزميمالامتصحاب لأن والإثبات، النفي ؤ، مطلقا، حجة الاستصحاب 
قمعبر راجح الز والفلعليه، كان ما على الشيء ببقاء الراجح الظن 

ذاهق والإثبات المفي ض فرق شن نر دام ومجا العملية، الشرعية الأحكام 
مجهللقا.حجيته ثبتت ابجال، 

كانمجا لإبقاء حجة الاستصحاب أن إل وافقهم: ومن الحنفية ذهب ٢. 
قة حجالاستصحاب قولهم: معي وهدا يخالفه، مجا ودفع كان، ما على 

وإنمامشتا، جديدأ دليالأ ليس الاستصحاب أن وذلك الإثبات'ا، ق لا الدفع 
رهأثفيقتصر نغيتره، على دليل يقم ب و ثابتا، كان الذي بالأصل نمك هو 

سيوجد.ما على لا موجودا، كان ما على 

.٢٩البقرة! صوره )١( 

.١٣الجاثية: صورة )٢( 



لالأم علم إل ل الوصر يم  ٢٢٨

ولامكانه يعلم لا الزى المفقود ق ح1'>*فهم الخالان، هذا عن تفرع وقد 
ميت؟أم هو حي أ يدرى 

لهثبت لما بة يالمالأحياء حكم خد قيأ امتصحايا، حي هو الحنفية نمد 
دلمليفرم حى زوجنه، ولن بينه يفرق ولا أمواله، تورث فالا حقوق، مءِن 

هبق تتعلولا غتره، من يرث لا ولمتنه بما، القاصي يمحكم أو وفاته، على 
ه،حياتيئت دليل إل يحتاج جديدة حقوق هده لأن ذلك، ونحو وصية، 

ازلاثبات.دuد ض والاستصحاب 

تتثبالمفقود نمدهم وإثباتا، دفعا الأستححاب بججية القاللون أما 
همنبن نولا ه، أموالعنه تزول، فالا تماما، الأحياء حكم وله حياته، 

الموصىالمال مءن نصيبه يستحق كما المقرات، مءن نصيبه ويستحق زوجته، 

.،١^

الاممحاب:على المة القواعد الرابع: أس 

دالقواعا، ذكرهبق حمالى المالاثة يانواعه الاستصحاب على ينبئ 
التالية:الشرعية 

ابعموم وثوب، مأكول م الإباحة: الأشياء و الأصل ١. 
مباحا.يكون فانه الشرع، ق تحريمه يثبت م وتصرف 

الفقه)ص/بمأ'آ(.أصول ي الرجم انظر؛ 



٢٢٩الترب الأدلة الأزل: م

•٣٠الكلف ذمة ببراءة بجكم هذا وعلى اJراءةت الذمة ق الأصل . ٢
كلأن بوبحكم شغلها، على شرعي دليل يدل حى الشرعية، التكاليف 

إدانته.نشت حى بريء إنسان 

ه،انتقاصق وشك بالوصوء تيقن فمن ت بالشك يزول لا التقمح، ٣• 
التوضؤ،ق وشك وضوئه بانتقاض ذيمث وس صلاته، وصحت متوصثا كان 

جدو\.م• حنا ت ى.~ محدثا كان 
Vىِر 

مجنذلك: س القاعدة، هذه تطيقات بعءنّا ق العلماء ا-ختلمف وقد هدا 

>ميعهءت،يهللق م ■تعيينها، ق وشك يقعدها، من ونم نسائه، إحدى طلق 
الوالشن ه، زوالق الشك حصا وفد بيقآن، ثابت واحدة كل حل لأن 

بيقونوقع فد القنالاق لأن الجميع، طلاق إل المالكية: وذهب بالشلئ،، يزول 
امتصحاباالجميع، فتطلق إحداهمن، نع-ن إل سيل ولا النساء، إحدى على 

الثابتالطالاق لحكم 

وءالوتنل الرأي هذا إل لذهابه المالكي الذهب على حرم ابن شنع وقد 
/ّ"ميم؛ذنالمتيقن، اياطل ل »وقعوا الأحترة؛ المسألة ءت وقال اإهلاد*ق، وق 

إذ، يقم• المتالحرام وتحليل شك، بالا يطلقن نر اللواق نسائه باقي من الحلال 
دقرجالا وجدوا إذا هذا، على ولزمهم للناس، تعللق م اللواي النساء أباحوا 
يمتاجهمأن بعينه، يعرفونه لا محمآت زان أو بعينه، يعرفونه لا قاتل بينهم احتلص 
هيعرفونلا عمد قاتل فيها أن أيقنوا مدينة أهل على السيف بحملوا وأن كلهم، 

لاس__ه،يعرفونه لا مارقا فيها أن أيقنوا إذا أهلها جمع أيدي يقطعوا وان بعينه، 



الأصولعلم إل الوصول سم  ٢٣.

وأنه، يعينيعرفونه لا حراما طعاما فيها أل أيقنوا قد بلد طعام كل يحرموا وأل 

فيمنولزمهم شك، بلا زد ص فيهم لأن الدنتا، ذ ومحصن محصنة كل يرجموا 
كثيرط؛ ومثل كله، .عاله يتصدق أن مقداره، جهل م مجاله، محن بشيء تصدق 

ا.فيه«أ شك لا يه-؛ن اده وفالقول هذا بطلان ففلهر جدا، 

واء—مبءق-؛'ن ثت ما فان المقام، هدا ق اء الفقهجهور مع والحق 
ابنعف أن إلا مثله، بيفن إلا يزول لا زوجية— عشرة حل أو ونحوء كان 
قتلوص لقولهم، لوازم ذكر إل جره قد المالكية، على التقنع ومحاولته حزم 
أهلجيع أيدي وقطع محصن، زان أو معروف، غئر قاتل بمم احتلقل من كل 
يخملرولا المالكية، إليه ذهب لا مما ..، . معروف غير مارق فيها دخل بلد 

الطلاقوبوقوع الوضوء، بنقض حكموا قد كانوا إذا فالهم فقهائهم، ببال 
٢.ر الشبهة هده .ممجرد قصاصاولا حدا يوجبون لا فإلهم احتياطا، 

الأخرق،،الاجتهاد و>ق والرأي القياس نفوا الظاهرية فقهاء أن وئ 
»فنفاةانف رحمه القيم ابن يقول وكما الاستصحاب، إل الاصتاد ق توسعوا 
والصاخالحكم واعتبار والتعليل، التمثيل باب أشهم على سدوا لما القياس 
اهرالظعة توسإل اجوا احتانف— أنزله الذي والقط الميزان • ٣٠-وهء 

فحيثيسعانه، مما أكثر ووسعوها الحاجة، فوق فحئلوهما والاستصحاب، 

)ه/حزم لأبن الأحكام أصول ل الإحكام ( ١ل 
(.rXA-rrU)\/الموض ؛^٣ ;٢( 



٢٣١الرب الأدة الأول: الخم 

ه،منيفهموا ب وحيث وراءه، .مما بجالواولر أبتوه حكما، النص من فهموا 
الأسصحاب<<لوحملوا موه، 

جاويدا:حكما يشت لا الاستصحاب الخامس: الطلب 

تعتبروامما مستقلا، دليلا ليس فانه الاستصحاب، تعريش من تسن كما 

منكان هنا ومجن آخر، شرعي دليل أيه الذي السابق الحكم بقاء على قرينة 
نمفوقه الي الشرعية الأدلة انعدمت إذا إلا إليه يلجأ لا أن امحتهد واجب 
مدارآخر ر>هو الاستصحاب أن قرروا هنا ومن وقياس، وإجماع وسنة كتاب 

قم اب، الكتق ا حكمهمحللب حادثة، عن مثل إذا القي فإن الفتوك،، 
نجما حكمهط قيأ يجده، نر فان القياس، ق م الإجماع، ق م السنة، 

نالأم_له، زوالj التردد كان فان والإثبات، النفي و الحال امتصحاب 
ثبوته«رآ/عدم فالأصل ثبوته، ل التردد كان وإن بقاؤه، 

•( )ا/ء٢٣. الموس■.؛علام ١( ;
(Y>rU)_/ل الفم إرشاد ;٢( 









ادقرهيةالإحكام 

مباحث!أربعة على يشتمل القسّم وهدا 
الأصلة.وأقامه الخكم مريق الأول: الحث 
التكلفي.الخكم أنواع الغاى: الحث 
الوضعي.الخكم أنواع الثالث؛ الحنإ 
الخكم.أركان الرابع: الحث 
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٢ ٣٧الثرضة الأدلة الأزل: اسم 

اسذالأوو

صاسامحهطيمحُا*

الشرعي:الخكم تعريف الأول: الهللب، 
خلافه،• ٢٠منعته إذا بكيا، عليه حكمت، يمال: المنع، اللغة: ق الخكم 

)حاكم(،الناس: ض للحاكم قيل هذا ومن ذللئ،، من الخروج على يقدر فلم 
٢. ٠٢٠٧٥١١محءن الظانر يمنع لأنه 

الكاما'ن،ال بأفعق التعلالذ اب خطفهو الأصولمن: عند وأها 
الوصع.أو التحسر، أو بالاقتضاء، 

الخريف:شرح 

اذ(:)خطاب . ١ 

أنويجوز الإفهام: لقصد للغر الوجه ال،كلأم ب)الخهلاب(: الراد أ( 
انكإن الا ومموجودا، المخاطب، كان إن حالا، الإفهام قصد يكون 

الخطاب.صدور حال موجود غار الخاطب، 

امحمرلا■(، )\/هه-.تصفى المن: الشرعية بالأحكام اكلقة ائل المانغلر )١( 
يحتقرح (، ٩v-٧٩/١)للأميى الإحكام را/-بم-:ا؟(، الناظر روضة ١(، • ٤ 

الترصيحعلى التديح شرح )ا/آآ*ا-'ام(، الإري رح )_/U،"-؛U(، النمول 
ولالوصهيل ت)ا/أد(، انمون لم مشرح الرحموت نواتح "ا-"آاأ(، )ا/• 
(.Ti-Urtrl)^يراق السن أق لدران الفقه أصول -٢ْ٤(، ٢٤v)ص/

ادةم(، ١٩)ا/■ الوسيط- العجم (، ٠٦)ص/اكر المصباح (، ٢٧)"t/• العرب، نمان انغلر؛ )٢( 
)حكم(.



الأصولطم إل الوصول تسم  ٢٣٨

ي،الجلبالوحي ره مباشتعال كلامه اس(ت درخطاب المراد ب( 
انركهلة بالوامأو البوية، كالسنة الخفي، بالوحي أو ال؛كريم، كالقرآن 

وغيروعرف، واسصحارِإ، واستملاح، وقياس، إجماع من الشرعية الأدلة 
حكمه.لمعرفة الشارع نصبها الي الشرعية الأدلة مجن ذلالثإ 

لأنكذلك، تعال ف خميابا ا3كريم القرآن سوى الأدلة سائر كان وإنما 
وأند بلا اع؛ والإجما، ١ الخفي بالوحي تعال الله من وحي النبوية السنة 

Jbلا والقياس: آخر، معتير دليل أي أو السنة، أو ا3ىاد_، من دليل إل يستند 
،وكد١٧به، يلحق حى الإجماع أو السنة أو الكتاب؛ من أصل له يكون أن 

الأحداث،ق تعال اس حكم عن ومفلهرة كاشفة كلها الشرعية الأدلة سائر 
الإجماع.أو النصية الأدلة أحد إل راجعة وكلها 

المكلفن:باضال الملق .٢ 

هوجعلى بافعالهم ارتيامحله الككث، يافعال الته خ0ذ\ب بتعلق يقصد أآ 
كقتلالترك مجهللوب أو كالصلاة، الفعل معللوب كونه من الفعل صفة ين 

ليالق أهله الرجل كاتيان والترك، الفعل يثن مخيرا كونه أو حق، بغر النفس 
رمجضان.

كالركوعالجوارح أفعال يعم ما هنا: بما والمراد فعل، جمع الأفعال: ب( 
ونحوها،واسف والشهادة، الصلاة، ق كالقراءة اللسان وأفعال جود، وال

قدخول الأو ل، الليمن الصيام ق أو الوضوء، ق كالنية اإقاو_ا وأفعال 
الجهاد.

(.٧٢المار ص على فك اس شرح 



٢٣٩الترب الأيل؛ الأول: م

انالغل العاقالإنسان م والكلف: ملكلف، جمع والمكالفون; -( ج
روحلشالشخص ق تتوافر لر فإذا هذا وعلى مانع، تكليفه من يمنع لر الذي 

انع،مه بام قأو د، بعيبلغ ل( صبيا كان أو مجنونا، كال بال التكليف 
التعال اس خطاب فال والصيام، الصالأة لحط\ب ية بالناء والنقكالحائض 

به.متعلقا يكول 

ا،ق الزكاة كوجوب الميي، بفعل يتعلق الحطاب أل يتوهم قد د( 
موجهفيها الخطاب أل والحق ونحوها، الديون وأداء واإنفقات<، المتلفات وصمان 

الأطفالأولياء إل الختلماب الني وجه هنا ومن الميي، إل لا الصى، ول إل 
 jبلغوإذا سمن، مع بلغ إذا بالصلاة الحبي »مجرثا فقال،ت بالصلاة، مرهم أ

التدين.على وتعويده لتربيته وذللئ، ا، عليها«ر فاضربوه ّينا عثر 
بالافضاء:٣. 

وكلترك، طلب أو فعل طلب كان مواء الهللب، بالاقتضاء: الراد 
الجزمه وجغير على يكون وقد والحتم، الجرم وجه على يكون قد منهما 

التالية:الصور على الهللج، يكون ذللئ، وعلى والحتم، 

ال:تعه قولل مجئالإيجاب، وهو الجزم، وجه على الفعل طلب أ( 

الحفية.محوي الجمهور وهم به يتول من عند )١( 

مرن i(ryr-rrylلأت)\بالمالغلام يؤمر >ى باب الصلات، كتاب داود، أم أخرجه )٢( 
مرن)آ/؟ه\(، الصي؛الصلاة يؤمر مى حاء ما باب الصلاة، كتاب والترمذي، (، ٤٩٤)
احمديقول وبه العلم، أهل بعضي عند العمل وعليه صحيح، حن حديث وقال• (، ٤٠٧)

يعد".يانه الصلاة، من العشر بعد الغلام ترك مجا وقالا: ثا'ّحاد،، 

.٢٣٨القرة: مورة )٣( 



الأصولطم إل الوصول بم ٢٤

ال;تعقوله مثل الدب، وهو الجرم• وجه غتر على الفعل طلب ب( 

صإذاقثمبجإهمصةحتيم'ا'.
ال;تعه قولمثل ١لتحريم، وهو الجزم، وجه على الترك طلب ج( 

ال;تعه قولمثل الكراهة، وهو الجزم، وجه على لا الترك طلب د( 

أقي،^4^1 
أواكخير;ة.

فيهالمخير الفعل مي ويوتركه، الشيء فعل بين التسوية التخيير; معي 

لإداؤ تعال; كقوله يفعله، لا أن وله يفعله، أن له أي )إباحة(، الكلف 
آدةت،؛دإآممه ثئز من نآمغإ آمحيفيأ 1، هآشثغوأ ^٥ ٥١١نيثت، 

هر٤؛•
الوضع;أو .٠ 

منه،مانعا أو له، شرطا أو آخر، لشيء محببا شيء جعل بالوضع; ا،لراد 
فاسدا.أو صحيحا، الشيء جعل أو 

.٢٨٢القرة: سورة )١( 

.٣٢الإمحراء: محورة )٢( 

١١الاددةأ محورة )٣(  ٠ ١

١.ا الجمعة: محورة )٤( 



٢٤١الشرب  ٠١٨١الأول: الفم 

سعوأأهددهماهآيهلؤأكاؤهة ؤآلتثارق ؤ ت ال تعقوله ت سمة المثال أآ 
شرعي،-حطاب فانه ككلأينآشيخطعث.هراا، 

والسارقة.السارق يد قطع ق مسا السرقة جعل تضمن 

مانمكنمض ولهكم ه ؤ ت ال تعه قولالش_رءليةت مثال ب( 

رريقال ■نعانك س خطاب فهذا 

تركتها.من النصف الزوج لاستحقاق الوفاة، للمراة الولد وجود عدم شرطية 

نمخطاب ذا فها، القا'نل«ر يرث »لأ ه' قوله المانعة; مثال جس( 

منه.يرث لا مورثه قتل فمن الإرث، من مانعا القتل جعل يتضمن ه الرمحول 

وشروطه.لأركانه المستوق البثع الصحةت مثال د( 

شروطهر؛ا.من شرط أو أركانه، من لركن الفاقد البيع المطلازت مثال 

الفقهاء:حمد والخكم الأصوليين حمد الخكم بين الفرق 

نفسهو: عندهم، الحكم أن الأص.ولين عند الحكم تعريف ق مبق مما يسين 
الفقهاء،عند وأما وضعا، أو محترا، أو اقتضاء المكلضن بأفعال المتعلق اس خطاب 

وضع.أو نحتر، أو اقتضاء من الحقناب هذا يتضمنه ما أي الحطاب، هذا أثر فهو: 

.٣٨الاأد٥ث سورة ( ١) 

.١ ٢ الشاء! صورة )٢( 

٩(•■ تخربجه)ص/ مدم )٣( 
تعال.أس خاء إن موضعه ل بجانه ياز العلماي، ُين الأختر ق خلاف على )٤( 



الأصولعلم إل الوصول تيسم  ٢٤٢

إلهآسغؤع من آليت مخ وهةإاألث١ص ؤ تعال' نوله ل نفسه فالمن 
أثرهو: فالحكم الفقهاء: عد وأما الأصونين، عط الحكم هو ،، ^١١يلأ 

للمسعلع.الحج وجوب وهو الممن، هذا تضمنه ما أي النحر، هدا 

.٩٧عمراذت آل صورة 
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الإرث.م جعل القدور: ءم 
سعاما الأبوة جعل المدور: ٍر ء ء
المصاص.ا

لمحنقرظ الطهارة جعل المدور: 
١لملأة.

لانتهاءشرط اللوغ  ٠۶٠٢القدوو: غم ,٧< 
اثال.على الولاية 

اليد.لقطع مجا السرقة جعل القدور: 
معارمضان فهر حلول القدور* غم 

ماس.لا 

آ
إآإغ

ءلشم، سا اضء جعل ياي يه مد فء 
ء»u< ،اط او ك قرظ او آخر غ، 

أوآرك4 او ء شي،  ٠۶٠٠طلب i* بمد 
التخءُمحنهما•

أوشرذله،ماللأخر، احدهما يجهل ان أمومء، بثث الشائع بط ل٦ 
صحيح.غٍر أو محتح انه بتانأك أو ، *انا٠؛* او ~َيِ 

بي،تخسره او ثركع، أو الكلف، ص الفعل طلب المنهمر الله خطاب لأ  ^٨٠٣١"ؤ 



الأصولعلم إل ترل م يم  ٢٤٤

الشرعي:الخكم أقام الثائ: الهللجغ 

رعيشحكم قسمين: إل م يشأنه الشرعي الحكم تعريض من تبين، 
وضعي.ترعى وحكم تكليفي، 

الفعلمحلف اكفي الذ خطاب وهو: التكلض: الشرعي الحكم . ١ 
والترك.الفعل ين نخييرْ أو تركه، أو المكلف، من 

بجعايان أمرس، ين الشارع ربط وهو: الوضعي: الشرعي الحكم ٢. 
ترغأو صحيح أنه بيان أو منه، مانعا أو له، شرطا أو لأخر، سبا أحدهما 

الو'أدم،توالخكم اككليمي الحكم الفرق 
الوم_عي،والحكم التكلفي الحكم س م تعريف j ض مما لنا _مح 

وجهن:مجن ينهما فرقا هناك أن، 

تركه،أو فيء، فعل طلس، به يفصد التكلفي، الحكم أن، الأول: الوجه 
غيثاالشارع جعل بيان به فيقصد الوضعي: الحكم وأما ينهما، التخير ا، 

محنه.مانعا أو له شرطا أو آخر، لشيء سببا 

الكلف،مما-ور ق يكون أل التكليفي الحكم شرط من أل الثائ: الوجه 
هفيترط يشفاد الوضعي: الحكم أمحا يفعله، لا أو يفعله أل تطبع يبجيث، 
يكونوقد الكلف، مقدور ق يكون قد انه بل المكلف، مقدور ق كونه 

قدرته.عن خارجا 

اليد.لقطع محببا رقة الجعل المب: ل القدور مثال أ( 



٢٤٥الشرعية الأدلة ل: الأث م الف

مبباان رمضهر فحلول جعل الب! ق المقدور غتر مثال ب( 
صيامه.لوجوب 

الصالة.لمحة ئوط\ الطهارة جعل الشرط; ق القدور مثال ج( 

علىالولاية لانتهاء شرطا ۶ البلو جعل الشرط; ق المقدور غير مثال دآ 

المال.

الإرث.من مانعا القتل جعل المانع; ز المقدور مثال ه( 

القصاص.من مانعا الأبوة جعل المانع; ز القدور غير مثال و( 





اسقاثض
اسراصضأنواع 

■مطالب وستة تمهيد على ويشتمل 

اككلمفي.الخكم أنواع j الأصوبين انحاه j اكهد: 
١^١■^،.الأول: الطلب 

المدوب.الثاق: الظب 

الخرام.اكاك: المطلب 

المكروه.الرابع: المطلب 
الماح.الخاص: المطلب 

والرخصة.الخزبمة السادس: المهللب 





٢٤٩الشرب الأحكام الثاد: القسم 

الداتثانى

ماعاس(اص؛را'

التكلفي:الخكم انواع ي الأصونين انحاه ي تمهيد: 
ور،للحمهأحدهما ان: انجاهالتكليفي الحكم تقسيم ق لا>؟صوليين 

للحنفية.والأخر 

الجمهور:اتحاه أولا: 

التكليف—يالحكم والحابلة، وا،أالكية، الشافعية عن الأصوليين جمهور فثم 
هى:أقام، خمسة إل 

والإباحة.الكراهة، التحر.بم، الندب، الإيجاب، 

الأقسام:هده ق الجصر وجه 

فعلالكلف من يطلب أن إما الشارع أن ام، الأنهده ز الحصر وجه 
والترك.الفعل بان مخيرا جعله أو تركه، أو شيء، 

فىانمم■'لبرم_ان ق: اككلفي ١^ بانراع اشلقة ار المانفر )١( 
رحئللأ.دي الإحكام (، W'-Ulsالماطر)روضة )ا/'ا--اخ(، 

انحطالمحر ٢(، ١ -٢ ١ ) الموضح على الملريح شرح رص/¥،--؛ا/( الفحول تشح 
م)ا/.أ-ا-*ا-آئ(ءاوامحر الكوكب شرح )^إ0\-0\(ا الغفار فتح 

١رمحي/ خلاف الوهاب عبد للشيح الفقه أصول  ٠  ١١— ١ العسين١^؛؛؛ لمدران الفقه أصول (، ٠
)صا\<\-لها.زيدان للدكتور الرجٍز )ص/-ا؛-ا-أ'ا-آ(، بدران 



الأصولعلم إل الوصول يم ٢ ٥

هوفالحكم والحتم، الإلزام وجه على الطلب هذا وكان فعله، طلب فال 
الوجه،هذا على المهللوب والفعل الوجوب، هو عليه المترتب والأثر الإيجاب، 

الواجب.هو 

فالحكموالختم، الإلزام وجه على الطلب هذا يكن لآ و فعله، طلب وإن 
ذاهعلى المطلوب والفعل أيضا، الندب هو عليه الترتب وأثر الندب، هو 

المندوب.هو الوجه 

هوفالحكم والختم، الإلزام وجه على الترك طلب وكان تركه، طلب وإن 
الحرام.هو تركه المطلوب والفعل الحرمة، هو عليه المترتب والأثر التحر.بم، 

فالحكموالحتم، الإلزام وجه على الترك طلب يكن ب و تركه، طلي، وإن 
تركهالمهللوب والفعل أيضا، الكراهة هو عليه المترب والأثر الكراهة، هو 

المكروه.هوت 

الإباحة،هو فالحكم وتركه، فيء فعل بتن محترا الكلف جعل إن وأما 
المباح.هو فيه المخير والفعل أيضا، الإباحة هو عليه الترتب وأثره 

bU' : الخفة:انحاه

والواجب،الفرض، هي: ام، أقصبعة إل التكلفي الحكم الحنفية قم 
؛١و١لباحأنزيها، والمكروه تحريما، والمكروه والحرام، والندوب، 

الهلل_،٥^٠١ ت، وثبفعله، الكلف من الشارع طلب مجا هو ١كرضت . ١ 
بقولهالملأة ق رآن القمن تسر ما راءة كقفيه، شبهة لا قطم بدليل 

^٢٥٠٠—  ٢٤٨/رمح. للمحلاري الأصول علم, إل الوصول تسهياذ انظرت )١( 



٢٠١الهمءٍة الأحكام 1^; القسم 

شهةلا قطم القرأن لأن وذلك ؤ •مال: 
بوته.ثق 

فاسق.عذر بلا وتاركه كافر، منكره أن وحكمه! 

الطلبهذا وبت فعله، الكلف من الشارع طلب ما م الواحمج،: ٢. 
الصلاة،ق ة الفاتحكقراءة والنقل، الثبوت قوة ق توثر شبهة فيه بدليل 

فيهالواحد وخبر الواحد، بجم ثبت منها كلأ فان والأضحية، الفهلر، وصدقة 
.؛؛^.٧١يفيد لا شبهة 

جاحده.يكفر لا ولكن تاركه، وشق إقامجته، يلزم أنه وحكمه! 
—الات الحمض.، ~في والواجب، الفرض ض الفرق هذا على ويرب 

فمس—ثادمختلفين، لشخص4ين ية بالنمختلفان حكمان الواحد للفعل يكون أن 
هفيالواحد وحم الواحد، بجم ثبتت لأفما واجبة، لما ية بالالفهلر صدقة 
هذهلانتفاء وذلك فرصا، كان عباشرة، بما ه الني أمرهم الذين للمحابة ية وبالشبهة، 
لهم.بالنسبة الشبهة 

يذمولا فاعله، يمدح وجه على فعله الشارع طلب ما وهو المندوب! ٣. 
^٠١٠١آلنمك> كأيها ؤ ال: تعقوله ق الواردة الدين ككتابة وذللئ، تاركه، 

ه'''.بممحتتمِشإكٍصةمحث 
تركه.على العقاب وعدم فعله، على الثواب وحكمه: 

•٢.ازماب: سورة ١( ;

لر والأمالأمر، بصيغة وردت الكريمة الأية هده ق الكتابة حللب ، ١٢٨٢إمقرةت سورة ^٢( 
عنالمارقة القرينة لوجود وذلك الإنجاب، لا الدب يفيد الأمر هذا ولكآ• للوجوب، الأصل 

سئثابمضكم أمن ث مسها ة الأيي ذلك يعد تعال قوله وهي الإبجاب، 
عليه•الدقن كتابة غتر ممن ويأتمنه، ,بمدينه يثق أن للداتن أن على ذلك هدل ، ه آوثمنمحنته. 



الأصولعلم إل الوصول يسر  ٢٥٢

الطلبهدا وست تركه، الكلف من الشارع طلب ما وهو اخرم؛ ٤• 
ولاؤ 'نعال؛ بقوله الثابت حق، بغم ١^ كقتل فيه، سهة لا قطعي بدليل 

.٠١^'صامح\فيوَاش/الأام 
.محاسن لته مء ٠ ، كاذ ء جاحد أن يه] ح٠ 
٠W ر ر ر  ر

ا،حتمطلبا تركه المكلم • ٢٥•۶ الثار طلب ما هو نحرتما; ا،لكروه ه. 
اكابت،والفضة، الذهب آنية ق تالترب ظى، بدليل القللمب هدا وثت 

فاهماصحافها، ق تأكلوا ولا والفضة، الدهس، آنية ق تشربوا »لأ ه; بقوله 
القين.يفيد آحاد حم والخليئ، ،، الآخرة«ر ز ولكم الدنيا، ؤ، لهم 

فاعله,ويدم فاعله، ويثاب •بمدح أنه وحكمهت 
غيرطلبا تركه المكلم مرن الشارع طلب ما هو زيها; تنا،لكروه ٦. 

طي.أو قملعي بدليل نت سواء حتم، 
سه الرسول ص أشياء حكم عن الموال قطعيا: دليله كان ما مثال 

ءامنوأهت فأها ؤ تعال؛ قوله j، كما حكمها، معرفة إل حاجة دون 

بقولهالثابت والرمان، الريحان بعود المواك طيا: دليله كان مجا ومثال 

اإرمحان«أ؛؛ولا الريحان، بعود نحللوا »لأ ه؛ 

ادا.سورة راآ 

لمس^(، ٦٣٣)رقم ا/\مٌ(ا ر٠ الفضة آنية باب الأسرية، ثناب الخارق، أخرجه عليه، متفق )٢( 
(.٢٠٦٧)رقما (، ٢٣)ه/٠ والفضة الذهّب أوال استعمال تحرّم باب والزينة، اللباس كتاب 

١المائدة: سورة )٣(  ٠ ١.

١(./٧٣ )١ المغى؛ تاصناده احافظ الأزلي الحسان • fjمحمد رواه قيامة: ابن قال ( ٤ر 



٢٠٣الشرعأ الأحكام النأي: المم 

فاعله.يدم ولا تاركه، أنه.بمدح وحكمه; 

ه،وتركه فعلينر بمخثرا المكلف، الشارع جعل ما وهو الباح؛ ٧■ 
تثئئكاد،محإينأوء ؤ ت تعال بقوله الثابت الزواج ل كالتعدد 

أربعjكاح إباحة عنى يدل فانه ؛، ١ ه تدؤأمهْ أي ورثع؛ذويقث 
هفعليدل، العدم عحامح، ومن تهن، بالعدل القيام عند النساء من 

الواحدةُأ*.على الاقتصار 

تركه.ؤ، ولا فعله، ق لا الكلف، ولا.بمدح يذم لا أنه وحكمه; 

٣.الناءت ِورة ( ١ؤ 

٤;)\/\لأ الم! لأبن القرآن أحاكاء )آ/بمأ(، الحماص ^١^ ١١آحايء, انفلر: )٢( 



الأصولطم إل الوصول يم  ٢٠٤

الأول:الطيب 

الواجب

٢.واكوتر اللزوم اللغة: ي الواجب 

تم،والحالإلزام وجه على فعله الشارع طلب ما هو الاصهللاح: وق 
اوأمالجمهور، عند الفرض هو والواجب تاركه، وئام فاعله، يثاب بحيث 

زوملبه ئت الذي الدليل جهة من الفرض وبئن بينه يفرقون فامحم الحفية 
عنهم.ذكره سبق كما الفعل 

الوجوب:على اا ١كررذحلوق 

تر،الغبحق التعلق الأمر كصيغة القللب، صيغة من الفعل لزوم يسمماد 
الحق.هدا على التعدي إل يزدي تركه ان بحيث، 

ل،الفعرلث■ تعلى العقاب كترتسبآ عليه، بالتصريح ذلك، كان سواء 
إلان والإحدين، الوالوبر الحج، وأداء الزكاة، ودفع الصلاة، كامحامة 
إليودي وتركها تركها، على العقاب رب مما منها فعل كل فان الجار، 

اس.حق على التعدي 

روحب،(.مادة ١( • ١  v/x)الوسيط- معجم ٢(، ١ ا/ه زه الرب لسان انفلر; 
الوجوب.ممعىن متما متالواجب جعلوا وااراح_،، الفرض ين فرقوا احمميأ أن وتما 

الوجبةمن أو الأرض، ض سقهلت ^١^، جنوما و؟صت< ^دا ؤ تعال؛ قوله ومنه قوط، ال
فمنوالغل، الفرض يئن مضطربا لكونه وذ.لك، الواجب سمى إتما وقالوا؛ الاضطراب، .تمعى 

ل.النقيشابه الأ-ساد، لازم غم انه فصثا وماز الفرض، يثابه , انمماحق ق لازم انه حيث، 
(.Y-U)_/\،الحفي الشاتم أصول انظر: 



00\الشربالأحكام اك1في; القسم 

Iى تعالقوله ق الوارد ا،لرأة، إل المهر كدفع عليه، التصريح يتم ل؛ أو 
ىعلتعد النساء، مهور إيتاء عدم فان ا، ١ ه علة صدئتين ءامأآلنثا٠ وؤ 

الثابتالخنابة، من ال وكالاغتتركها، على عقاب يترتب ن؛ ولو حقوقهن، 

الجنابةن ٢٠الاغتسال عدم فان ا، ه؛ ماثلهروأ جسا ؤوإ0َثمم ت نعال بقوله 
 cتعال.اس حقوق على تعد الصلاة، ترك وق الصلاة، ترك إل يؤدتم

,٤ أءت آلنمرره ا ١ ل 

٠٦ت المائدة محورة ^٢( 





٢٥٧المءٍة الأحكام الئاد: الخم 

الواجب:تنسجمان 

وهى:محالفة، ياعتبارات عديدة نقبات للواجمب 

الأداء:وقت تعين ياعمار الواجب أقام اولأ: 
قمن؛إل الاعتبار هذا الوا-محب م ينق

أندون المكلف، ن مفعله ۶ الثار طالب ما وهو المْللق: الواجب • ١ 
ينبغىولكن ش-اء، وفت أي ق يفعله أن فللممكلف معان، بوقت أداءه يقيد 

ارات،الكيأداء ذلك: مثال الموت، قبل ذمته ترأ حى أدائه، إل المبادرة 
الفقهاء.عامة إليه ذهب، مجا على بعذر أفقلر ذث رمضان وقضاء 

قالييفعله، الكلف، ثاء وقت أي ل فعله جواز المطلق: الوا-حبإ حكم 
الحنث،عشبج يكفر أن بينر مخئر ولكنه الكفارة، عليه وجبت، يمينه، ق حنث، 

أوجبالذي النص لأن وذللئ، يختاره، آخر ومتذ إل يؤخرها أو مباشرة، 
عشزةإطعام ؤقئنزد4أ تعال: قال معآن، بوقت أداءها يقيد ل؛ الكفارة، 
محيل؛ز ثش ريبة -ؤويو أو آوكسوتهر أفسغم هلمموة تا آورثط يى مقكي 

ذ;لأثكنترةأثائ مثاءثثتت 
الحتمسبيل على فعله الشارع طال_ح ما وهو ا،لؤف،: أو اشد الواجج، ٢. 
والحج.رمضان، وصوم الخمس، كالصلوات محدد، بوقت، فعله وقيد والإلزام، 

المقيد:الواجب حكم 

,٨٩انائية؛ سورة ١( 



لالأمر عب إل صول ١؛، بم  ٢٠٨

أخيرهبتالمأكلف و.بأثم خاص، بدليل إلا وقته، قبل أداؤه يجوز لا أنه أ( 
العن.قته وص 

والوخر.والقضاء، والإعادة، والأداء، بالمعحل، يوصف أنه ب( 

للمأكلقالخيار بقاء مم وجوبه، وقت قبإ فعله يتم الذي هو فانمجل; 
إذاالحول، حولان قبل الأموال زكاه كتعحيل وجوبه، وقت إل اخيره تق 

لوكتعجيا، انف رسول عن ذلك ورد كما ذلك، إل حاجة كانت 
أجمعولئن العيد، يوم من الغجر ۶ محللو وجوهات وفت فان الفقلر، صدقة 

٠.وُا-نُ أو بيوم تعجيلها جواز على ه الصحابة 
وب،القلله الوجعلى شرعا له ا،لقدر وقته ق الواجب قعا هو والأداء؛ 

بقيأن دون س كاملا، صحيحا شرعا، له اتحدي وقته ق الفلهر صلى فمم• 
الواجب،.لفعل أداء عمله كان الإعادة، إل منه يحتاج وجه على ناقصا محنه أداؤه 

المقللوبالوجه على شرعا له اتحدي وقته ق الواجب أداء هو والإعادة: 
الفلهرباداء قام كمن أولا، شرعا المهللوب الوجه غير على أداه أن بعد ثانيا 
ولكرثأولا، الوقت، نفس ن، بما قام أن بعد شرعا، المهللوب الوجه على ثانيا 

شرعا.المقللوب الوجه على لا 

أخرجهذلك. ي له فرحم، تحل، أن، فبل صدقته تعجيل ل الني؛خو ال انماس أد عش عن ر١( 
■مماب،والترمذي، (، ١٦٢٤برقم)رآ/ه'\آ( ازكاة ■نعجل ل باب الزكاة، كاب أبوداود، 
■حديث،رمح، أعلا وقال؛ (، ٦٧٨برقم)( ٦٣/١i)"الزكاة تعجيل ي حاء ما باب الزكاة، 
ة،ماجن واب، الومحه هدا مم■ إلا دينار س ج الخحا عن امرانيل حديث س الزكاة محيل 
(.١٧٩٦)برقم ( ٥٧٢/١رمحلها قل الزكاة تعجيل باب الزكاة، كتاب 

إ.١ ٠ ١ ١ ر يرقم ، ٤ ٣ بم رّآ/ والعبد الحر على الفملر صدقة باب الزكاة، كتاب البخاري، أحرجه ، ٢ ر 



٢٥٩الشرب الأحتكام 1^: الفم 

نوعى:على وهو والمهاء: 

أنبعد شرعا، له القدر الوقت بعد الواجمب فعل وهو القلح♦ قضاء ٠ ١ 
فأفطر،رعمان ق مسافرا أو مريضا كان كمن بعدر، وقته ز بادائه قم يم 
فيه،أفطر رمضان.مما بعد قام م رمضان، ق اء نقأو حائضا المرأه كان أو 

فيه.أفطر الل.ي لحومه قضاء هدا عمله كان 

ل؛أن بعد شرعا، له المقدر الوقت بعد الواجب فعل وهو العاصيI فضاء . ٢ 
انرمخ صوم أو المقروصة الصلوات ترك كمن عير، بدون وقته ل بأدائه يقم 
قالعبادات لتلك بتركه ادذ عصى فقد شرعا، مقبول عدر دون من وجوبما بعد 
العاصي.قضاء قضاء؛ هذا عمله كان ذمته، بإبراء ذلك بعل قام فإذا الخالة، هده 

كهلاةه جنمن واجب أول محع وقته، بعد الواجب فعل وهو والمؤخر؛ 
افر.للمالتاحثر جمع ؤ، الفلخي 

والمؤخر:المضاء ب؛ن الفرق 

لهمادر القالوقت، بعد تنحصادن كليهما أن ق والمؤخر القضاء يتفق 
وحهآن؛من :بختلفان ولكنهما شرعا، 

قر أفطذي الكالمسافر الطيع م يكون قد القضاء: أن الأول: الوجه 
مرنعمدا رمضان ق أفطر كمرن العاصي عءن يكون وقد بالقضاء، قام م رمضان 

عالمقليمءث إلا يتصور فلا المؤخر؛ وأما ءما.ا، تركه ما بقضاء قام م عير، دون 
هبائم القكان بالدليل ثبت، وما بالدليل، بت حيت، إلا يصح لا لأنه أبدا، 

شرعا.حصوله يتصور لا يجوز لا وما يجوز، فلا بالدليل يثبنت، نإ وما مقليعا، 



٢٦
الأصولعلمم, إل الوصول تسم 

وأماشاء، مى الواجب فعل ق محت القضاء ز الكلف أل ائ; الئالوجه 
ولاعليه، وجب ما جض من واجب أول مع به القيام عليه ذح_\ لوحر اق 

الوقت.هدا يخوزتاح^ر٥م• 

القد:الواجء؛ا ام أق

هي:ام، أقثالثة إل المقيد لواجب اب 

ه،جنمن غيره ولفعل لفعله وقته يتع الذي وهو الومع: الواجم، . ١ 
اهلبمع ع، مومحمثالا الغلهر صلاة فوقت المقروصة، الصلوات كوقت 
قا يوليهأن فاله أدائها، ق أمره همن سعة ل فالمآكلف جنها، من ولغيرها 

الوفتح.ص جزء أي 

قلى صإذا فأدانه، عد واا!نية تعيينه وجوب الموسع: الواحِح حكم 
ه،لأداء كان الفلهر، واجمسح أداء بما نوى فان ركعات، أربع الفلهر وقت 
الوقتحمجن يبق ب لو ذلك وعلى تقلوعا، صالاته كانت ۶، التملو يا )وى وإن 

ألتجب تعلوعا، ركعات أربه فيه وأدى الظهر، واجب لأداء م يتما سوى 
•١٣٠ مغيقا، أصبءج الحالة هذه ق فنل ال لأن القلي، اجح ٠ ع• تنقال  Wر " •ِط ب ر ءر • ر ب  •

م—أنأر نر ءت ولكه، وقتق يره غبنية يمح أنه الضيق: الواجب حكم 
مضيقا.صار الذي الموسم الواحِبح ق ذلك إل أشار مءن الأصولحن 

عيتولا فقهل، له معيارا وقته يحنون الذي وهو المضيق: الواجسب . ٢ 
آخرلحوم يتسع لا وقه فان رمضان، صيام ومثاله: ه، جنمحءن لغيره وفه 
رمحان.صوم غير 

فبمجرده، أدائحنن بالية تعيينه بجب لا أنه المضيق: الواحِب حكم 
ان،رمضق يفع صوم كل إن قالوا: هنا ومآث الواجب،، إل ينصرف الأداء 

آخر.صوم بنية أو الية، أداؤه.ممقللق م سواء رمضان، صوم •م■ يقع 



٢٦١الشرب الأحكام ص: ام 

ولاة، جهمن غتره لأداء وقته يتسع الذي، وهو الشهين; ذو الواجم، ٣. 
دة،القعوذو شوال، ه وقتفان الحج، ثمثالهت أخرتم،، جهة ٢ُن لغتره يتسع 

ذاها كتوعب قلا الحج أعمال إل >يث فمن الحجة، ذتم، من وعشرة 
الطوازكالحج أعمال جد • ٢٠باعمال ياق أل الكلم، وبامكال الوفتح، 

المكلفأل جهة من وأما الموسع، بالواجب شبيها كال الحج، وقت ز عي وال
المضيق.رالواج_، شبيه الجهة تلك من فهو واحدا، حجا إلا العام ز لا؛ولتم، 

بالواحّيحشبها له الواجيح هدا كال ولما ١إشبهانت ذتم، الواجب حكم 
كلمث شبها أخذ أخرى، جهة من المضيق، ويالواجب جهة، مءن الموسع 
هحجكال التطوع، بحجه الكالهم، نوى إل بالموسع، فلشبهه منهما، واحد 

الضيق،بالواحِّح ولشبهه عليه، الفرض بالحج مشغولة ذمته وبفيتح تهلوعا، 
ذمته.وبرنتح إليها، حجه انصرف الفريضة، نية دون من الحج أدى لو 





٢٦٣المب الأحكام الئاي: اك 

UU : تمغه:بامحار الواجمح أقام
للفعل:باقة الواجم، أمام . ١ 

محير.وواج~_، مص، واج~_، إل الاعتباو بمذا الواجب، م يش

كالصادةنخي؛ر، غير من ببه، الشارع طلبه الذي وهو انمن؛ الواجم، اآ 
الدين.وأداء والزكاة، 

الشارعطلبح ما عحن بأداء الكلف قيام وجوب؛ المعينت الواجب، حكم 
بعينه.بفعله إلا ذمته ترأ ولا فعله، منه 

أمورمءن واحد أداء ق الخيار للمكلف كان ما وهو الخم: الواجم، ( ٠٣٠
إطمامتعال: قال ١ليمين، كفارة خصال أحد مثإب متعددة، 

لمممن رمبة ئربر أو تنلعمؤي،أهيكمآوكسوتهر ما أوسط من مسأكان عشرة 
فالم<افبمشطالمسمحأنائذحة

أومساكين، عشرة إطعام ثالاثة: أمور أحد إتيان عليه يمينه، ل ثح بجن
رقة•تحرير أو كسومحم، 

سواحد بفعل القيام عند المكلف ذمة براءة المخير: الواجب حكم 
جميعها.ترك عند العقانم،، وامتحقاق والإم فيها، المختر الأمور 

بالواجب،:القائم للفاعل بالمة الواجم، أمام  ٠٢

كذلك:مذن قإل الاعتبار ثمذا الواجب، م ينق

عيي•اجب وِ 

.٨٩اداود«ةت سأورة ، ١ر 



والأص علم إل الوصول يم  ٢٦٤

كفائى.اجب و- 

رادأفمن فرد كل من حصوله الشارع طلب ما هو العيي: الواحجح أ( 
ركوتوالزكاة، كالصلاة، الأخر، •من به مكلف قيام نمحزئ ولا المكلضن، 

وأداءه، بنمبأدائه قام إذا إلا المكلف ذمة تمأ ذلإ الزنا، عم• والكف الخمر، 
عنه.التكليف يسقط لا عددهم— كثر —مهما الواجب لهذا الاخرين 

بن،المكفأفراد مجن فرد كل محن به الإتيان لزوم العيي؛ الواجب حكم 
الواجب.هدا أداء منهم طلب الدين 

بن،المكلفمجموع مجءن فعله الشارع طلب مجا وهو الكفائي: الواجب ب،آ 
المنكر،عن والهي بالمعروف والأمر والإفناء، كالقضاء منهم، فرد كل من لا 

إلا ومالمتشهيان، وفتح الحناعات وإيجاد الخرب، وقول الحلب علم ت٠ 
الأمة.نحتاجها الي الأمور من ذلك 

بعمءتالبه قام إذا الجميع، عءن الطلب، مقوط الكمائى: الواجب، حكم 
يفعله.ب من كز أم به، القيام ل يكفون الدين يفعله م وإذا الكفاية، بقدر 

نبيهان؛

الكفاتي:بجلأف وايهان، المأمورات j العيي الواجب أ( 
اوأمهيات، المنق يكون كما المأمورات ق يكون العيي الواجب، 

تدخلفلا المنهيات وأما فقط، المأمورات ق إلا يكون فالا الكفائى: الواجب، 
الكلفينهأفراد من فرد كل من اجتابما مجنِها المحللوب بل لكفائي، اق 

انمي؛الواجب إل الكمالي الواجب نحوو ت( 
أورئ قبه لكيام تعن إذا عيي واجب إل الكفائي الواجب يحول قد 

يكنب إذا الأرياف ق كالطبيمح به، شرهم استطائ لعدم إما معينون، أفراد 



٢٦٥الشرب الأحكام 1^: الفم 

قلمن لتعيينهم وإما الإسعاف، إل بجاج من .كعالجة القيام يستطيع غيرْ 
هىوالنبالعروق الأمر أو الإفتاء، أو للقضاء، تعيينه م كمن الأمور، أولياء 

امحتمع.أو للفرد المصلحة يحفق مما ذلك ونحو لنكر، اص 
مقداره;نحديد بامحار الواجج، ام أق٣. 

٠محدد وغثر محدد، إل الاعتمار هذا حب الو١ م ينق

لواتكالم معينا، مقدارا الشارع له حدد الذي هو انحلي; الواحمج، أ( 
الفهلر.وصدقة والزكاة، الخمس، 

الشارع،عينه الذي الوجه على يه القيام وجويجج الحيل; الواحّب، حكم 
ددكعالمعي ول معقغم كان إن الواجب، وهذا حدده، الذي وبالمقدار 
اكمالزيادة فيه يجوز فلا الخلواف، ق الأشواط- وعدد الصلاة، ق الركعات 

ولمعقكان إن وأما الشارع، حدده الذي القدر عن النقصان فيه يجوز لا 
عنان النقصفيه يجوز فلا و١لكفارات، الفطر، وصيفة كالزكاة، المعي، 
نفلا.وتكون عليه الزيادة يجوز ولكرن الشارع، حدده الذي المقدار 

الالشرعأ تل من تحديده يتم م الذي اأراج-ب اتحدي، غم بالواجب يقصدون الأمحولءت لعاب ^ ١إ 
العرزكآخر بطرقق محددا يكون قد ء الشر بمإ ' ٠٠اتحدي فغم مطلقا، محدد غم يكون أن 

اتحديغم محغة س لأن مطلقا، محدد غم الواجب يكون أن يمكن لا وإلا العقل، أو والعادة 
لأنا، واجبيكون أن يمك»ن لا كذلك كان وهما مقداره، حيث من مجهولا يكون أن المطلق 

تندفعما .ممقدار محدد الجائع خاطعام .كتله، يامر لا والفارع الحكمة، خالاهمح بانجهول التكليف 
القاصي،به بحكم ما حب أو والعادة، العرف حسب محددة الزوجة ونغقة الفقم، حاجة به 

 ..٠ هكذا.٠ 



الأصووعب إل ، ١١٢^يم  ٢٦٦

الإتيانطلب بل ممدارو، ۶ الشار ببن م ما هو اتحددت غر الواجب ب( 
ةوإغائق، الغريوإنقاذ الجائع، كاطعام له، تحديد غير ■ ٣٠المكلف • ٣٠به 

الملهوف.

فيماالشأن لأن الدمجة، j دبما يصير لا أنه انحدد: غير الواجب حكم 
ةذمj للزوجة النفقة نشت لا هذا وعلى محددا، يكون أن الذمة j يشت 

الأيكالحنفية، الفقهاء، ,سف عند عليها التراضي أو بما، الحاكم قبل الزوج 
حتملا ال وبالتالذمة، ل نشت فالا محددة، نكون لا الحالتتن هاس قبا 

التراضيُأو القاضي لحكم سابقة مدة عم• بما المطالبة 

(.رص/٤٣الغقه أصول ي الوحم ١( 
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ءهاؤءا.يجب 
ضاوموجب إتماس واوجب واجب، الإتمام لأن ١- 

بمبمبوالذر الدر، بمزلت يجش اكفل في الشروع ولأن ٢" "٢ 
ماده.ءد محاوه 

كاؤءايجب لا خ 
محنازه.يجب لا أداؤء يجب لا ء«ا أداؤها، يجب لا نه ألآ 

والشربالأكل كاداب الامادية م |و ارّول محلها U 'غ 
داددم•■ي 
 L. تاركها.عر لوم ولا فه، حب التراب بتحق فاعلها حكمها: س

الدم،ككتابة أخرى، تارة ولإزكها تارة ه رمود بملها لكن ا * ة
الاصئ ? ١٢٠;؛؟ا 
 H،• ~ :الخماب.يتحق لا وتاركها الثواب، بتحق فاعلها حكمها

 ٠■ U والإقامة،كالأذان نادرآ، إلا بمرك رم ه الرّول عيها واظب
٠الفجر صلاة قل وركعتن _تآا 
تركها•عد ويلأم صلها، ض بماب حكمها: -  ع

يردىلا تركع إن بعث الغر، بمحق سلقا به اإلأمور كون لا أن القرائن اهم س  غ
اواسيمحض•إلىاكرربامحر،غ -غ 
■ء.
اء1ا

٠جازم غير طلآ ا،لكلف من صله الفارع ءل،و-ا ما 

.القتربم،والجيب الخفيف، وهوادر؛ع الدب، من  ٤٠١٠



٢٦٨
الأصولعلم إل ااوصول تيسير 

الئائ:اسمب 

دوبالن

الدوب:تعريف 

الخفيف،السريع والدب; ، قنا باب من الدب • ٣٠اللغة; ق الدرب 
٠.الثلري،ور والجيب 

جازم.غير طلبا الكلب من فعله الشارع طلب ما هو الشرع; وق 

الدب:على التعرف حلرق 
كذلى علتدل طلب صيغة الدب، على العرف طرق أهم مجن إن 
المعامادت~ز —ولاسيما به المأمور أن ذلك، على الفراش أهم ومن بقرينة، 

ةككتاببه، الضرر إل يودي لا تركه أن بجث الغثر، بجق يكون،تعلقا لا 
يلياإكئداينم مزأإدا  ١٠أرمك> بمأيها ؤ ال• تعقوله ز بما المأمور الديأن 
ت—ركلأن للوجوب، لا للندب الأمر فهدا ؛، ر^ ءآْكئتوة محس أ.ثم 

مرتالمتوقع الضرر لأن الغتر، بجر الضرر إل يودى لا الكتابة، وهو به المأمور 
بماالمأمور العبيد وكمكاتبة غيره، إل لا ه نفالمأمور إل يرجه الكتابة، عدم 

أودب للنالأمر وهدا ،، ره جا علتم؛٠^؛ إذ ؤ تعال; وله فل 
العبدلأن بالغثر، الضرر إل يودى لا الأمر ترك لأن للوجوب، وليءب لأباحة 

رندب(.مادة (، ٩١)Y/• الوسيط انمص؛ (، YYa)»_/المنير المباح انظر; را، 
.٢٨٢القرة: سورة )٢( 

.٣٣الرر: ررت )٣( 



٢٦٩المءٍة الأحكام اكأني: الخم 

ماداميشاء كيف ملكه ق التصرف ل الحق الملك، ولصاحب لولاه، ملك 
بالغير.الضرر إل يودي لا التصرف هذا 

؛،ذاويتزوج«ر الباءة منكم ۶ اصتطا من الشباب معشر »يا وكقوله 
إليودي لا الزواج وهو به المأمور ترك لأن للوجوب، لا للندب الأمر وهذا 

تركأن ثبت وإن الشباب، وهم هم المأمور معشر يخحى وإنما بالغتر، الضرر 
خك،ولا ا واجبالرواج يكون فحينئذ بالغئر، الضرر إل يودتما الرواج 
٠•أمرر كل ق وهكذا 

الدوب:أقسام 
هوبل فعله، مهللوب هو ما حيث مآن واحدة مرتبة على الندوب ليس 

تالخال الخحو على مراتب على 

يكونما وهو الندوب، مراتب أعلى وهى ا،لؤكدةت الغة الأونى• المرتبة 
علىليدل نادرا، إلا يتركه لر و ه، الرسول عليه ووامحلب للواجبات، مكمالأ 

صالاةقبل وركعي'ت والإقامة، والأذان والاستنشاق، مضة كالض لزومه، شبه 
الفجر.

بمتحقوفاعله به، التهّاون تمحوز لا أنه المندوب; من النوع هذا حكم 
الأذان،كعائر الثمن كان وإذا والعتاب، اللوم يمتحق وتاركه اكواب، 

فسرا.عليه حملوا تركه، على قرية أهل واتفق 

ةالعزوبشه على خاف لم- اكوء باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجه عليه، متفق ١( 
هنفتاقت ذ• ٢ النكا امتحاب مات -٠، اك>ا كتان مسلم ٠ ^، ١٩٠٥١؛ف لآأ/آةاآ، 

Wِا • • ِا ■ I ر ا م أِ ١ ■ م

١(.٤ ٠ )٠ رقم د(، ٢  y/v)مزونة ووجد إف 
علمإه بائته تح فمما والإباحة والندب الوجوب • ٣٠صيغة دلالات ق القاعدة وهده  ٢٢إ

يشاء._* يؤتيه انف فضا وذلك أعلم، فيما أحد إليها ببقي م و وكرمه، يفضله 



٢٧
الأصولعلم إل الوصول سر 

اعليهيداوم لر الي الأمور من وهى الزكية: غم المة الئانية: المرنة 
ىعلكالإشهاد وذك أخرى، تارة ويتركها تارة يفعلها كان ل ه، الني 

ومويالأئين يوم وصيام والعمرة، بالحج والتطوع ، الدي• وكتابة الطالق، 
نةيمي يبالمندوب، يمي كما النوع وهذا امحمبوع، كل من الحمر 
أيضا.المؤكدة غتر نة الأو الهدى، 

الوتاركه واب، الثيستحق فاعله أل الندوب: مءث الموع هذا حكم 
والعقاب.اللوم تحق ي

داءالاقتوهى الندوب، مراتب أدير وهى الزانية: الستة الثاكة؛ المرنة 
وم،والنرب، والشالأكل، كاداب الاعتيادية، أموره ل ه اس برمول 

نموع النهذا ويسمى الاعتيادية، باموره يتعلق مما ذلك ونحو واللباس، 
أيضا.والفضائل بالأداب مي يكما الزوائد، نن بالمدوب 

بأننيته، حب الثواب تحق يفاعله أن المندوب: • ٣٠الوع هذا -صتم 
وماللتحق يلا وتاركه ه، انف برسول الاقتداء فعله، مما قصده كان 

،العفان.

هام'تنبيه 

علىيثاب .مما وعتفوه: التكليفي، الحكم أقام من زالفلا الحنفية جعل 
اءقضي الحلاف وإمما فيه، خلاف لا وهذا تركه، على يعافي، ولا فيله، 

نمأن الأصولي؛ن جمهور فيرى يتمها، ولر فيها ّترغ من دها أفإذا النافلة 



٧٢ ١ الشرب الأحكام الخال: م الث

الأداء،واجب ليس الفعل لأن قضاؤه، عليه يجب نر يتئه، نر و نفل ل فرع 
الفضاء,واجب ليس الأداء واجب ليمِ، ما وكل 

يكونإنما التخيير لأن الحالة، هذه ي النقل قضاء وجوب الحنفية ويرى 
استمراره،عليه فيجب فيه، الشروع بعد وأما ؛^، ١٥١١العمل ق لشروع ال 

واجم__ا،الإنمام كان ومي ا، مجاأصثؤ.هر ت تعال قوله بدليل 
والنيرالنير، .ممترلة النقل ق الشروع ولأن واجبا، الإفساد بعد القضاء كان 
زالشروع »ان فرروا: هنا ومن النقل، فكذلك فساده، عند قضاؤه يجب 
سٍبالصحة، ق بعده ما على ابتداؤها ويتوقف بالنير تلزم الي العبادة نفل 

رةوالعموالحج وم والحكالصلاة د... فإن وقضائه إتمامه لوحوب 
والأعتكاف«ُآ*,والقلواف 

.٣٣محمد: سورة )١( 

٢(.والنوافل الور باب الصالة، كتاب الختار، الدر على امحار رد ص بالاختصار )٢( 
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لموإن العابة.I عد العورة ككشف للحاجة، ارتكابه ياح ،١ 
جارض كن -ةِ 

كشربالهلاك س اممى حفظ كرورة إلا ارتكابه ياح لا  ع
.الهلاك نفه عر خاف لن الخمر -ي 
V

اَ

Y

Y

C

ملكلملأة عارض، جب بنحربم وكان أصك، في مشروط كان  ١٠
■التحلل لأجل والكاح اضصوبة، الأرض 

 Yبمةفالكاح صه، مها كان وإن عانهآثاره، هرب يمضهم; قال كمه: ح
آثم.الكلف أن ،ع يمح، التحلل خآ 

•اتحلل ص بمح فلا باطل، المتر آخرون؛ وقال 

•وارا والسرقت كالزتا أول؛لأم، س ،>؛، ٥١ممه نهى  ١٠ئء 
•فرعي اثر صك عر ترتب لا حكه: -٠٠- 
V

دال"م؟ُ■ال؛؛* ءُتكم ءأ'مءت التحرم! *اده ١- 
آ-ءادقادهي،ؤويهىءنالمحشاءداي•

٤  X كره، ٧١ترفوا أن لكم بمحل ^لأ اخل، نفي
•ارنىه -صغغاض،ؤولأسما؛ م
c ءؤوذرواظاهرالإنمراضه -الأهرباكرك،ه•

٠٠،

■<\

جازما.طلآ تركه الشارع ؤللب ما 

فعله.من وع ك١ 



٢ ٧٣الشرب الأحكام السم؛٥^،: 

الثاك:الطلب 

امرام

الخرام:تعريف 

و-منناه ؤ ازت تعقوله ومنه ،، أفعله من الممنوع ت اللغة ي الخرام 
•امحه 'غتر مرصعة قبول م٣ن منعناه أي ، ه دل من قثريخ 

حوامحللبا تركه الشارع طلب ما الاصطلاح: ول 
الخرام:على التعرف طرق 

ذك:من بما، انحطة القرائن مأن أو نفسها، الصيغة محن طتم.، يستفاد 

وثءناذم اتثه ئوقأ ؤ-رمش اف منه قولمثل اص■' مادة • ١ 
هوماله دمحرام، لم العلى لم ال»كإأ ه' فوله ومثل ؛، أنتيِهر 

وعرصه«ر؛؛.

وآلنآ=قرآلتنثل عن ؤوثت،مت، تعادت قوله  ijكما هي: المادة ٢• 

مائة)حرم(.١( " ٠٩-١٦٨))/الوسط المعجم (، ١٤١رص/١ انحيط القاموس انظر؛ )١( 
.١ ٢ القممرئ; صورة ( ٢) 

٣.اiاثدةت سورة )٣( 

ارهواحتقه لوخل. لم المم ظلثمم ياب والأداب، والملة الم كتاب، لم، مأخرجه )٤( 
رقمرأا-هآ(.>ا/ئا<(، 

•٩.الحل: سورة )٥( 





٢٧٥الأعاممب اكاني:القسم 

نموه:الخرام ثانيات 

ه،تحريماقتضى عارض به اقترن لكن أصله، ق مشروعا كان ما وهو 
يوموصوم الجمعة، لصلاة الداء وقت والبيع المغصوبة، الأرض ل كالصادة 

المطلق.لزوجها ثلاى الطلقة ص لأجل والدكاح العيد، 

فم—-نه، إليامحتهد نظر أساس على يقوم أنه ت الحرام من النوع همدا حكم 
مببايملح إنه قالت به، اتصإ ما حرمجة على أصله مشروعية جهة عندء غلب 

٠به,٠ اتصل محا باعتبار عنه متهيا كان وإن آثاره، عليه وتترتمي، شرعيا، 

أنمم مجرئة، صحيحة المغصوبة الأرض ق المائة تكون الفلرت هدا وعلى 
التحليل،بنية والمكاح الداء، وفت البيع يمح كما اإغصّ_،، بسبب آم الكلف 

قائمة,وشروطه أركانه دامت ما السب، به يختل لا لعارض، لأن 

بضادحكم أصله، مشروعية على به اتصل ما فساد جهة عنده غلب ومن 
قالأة الصبقللأن بحكم هنا ومن عليه، الشرعية آثاره ترتب وعدم الفعل، 

أود عقكل لأن اكحليل، به المفصود المكاح صحة وعدم المغصوبة، الأرض 
باطله عنمنهي وكل عنه، منهيا صار الثرع، خالان على وقع إذا تصرف 
٠.شرءيُ أثر أي عليه يترتب لا شرعا، باطلا كان وما شرعا، 

اغرم؟ارتكاب 

يبا٢فلا لذاته اخرم أما لغتره، ومحرم لذاته محرم إل اغرم نئمنا وأن ّجق 
ضروريانمن بمروري يعلق فهو ذاق، تحريمه سبب لأن وذلك للضرورة، إلا 

فشربانحظورات، تبيح والضرورات مثله، لمروري إلا يباح لا فإذا الحمى، 
القسحفظ لضرورة إلا بجاح فلا العقل، حفظ لضرورة لذاته، حرام مثلا الحمر 

٤؛الفقه أصول ل الوجيز انظر؛ 



الأصولئم إل الوصول تسر  ٢٧٦

أور، الحميشرب ل؛ إن عطثسا الهالك من نفسه على خاف كمن الهلاك، مءن 
الخمرشرب له يباح فحينئذ الحمر، سوكا ُه الغصة يزيل ما بجد ول؛ غص كمن 

الضرورية.مآن النفس حفظ لأن الهالك، ٠من إنقاذه قدر على 

الضروره،على يتوقف ولا الحاجة، إباحته ق فيكفى لغئره، اخرم أما 
إذاا، علاجهد عنالمرأة عورة كشف جاز ولذلك يا، صرور -عى لا لأنه 

ادةكزي حرج أو صيق الكشف عدم على يترب لا حى حاجة، به كانت 
حدإل، بمل ب ولو المرض، 

بإن ادلاك، ن مالإنسان فيها يخشى الي هي الضرورة أن والحاجة، الضرورة ، jfUالفرق ١( 
عالتوقفاكرر حرج، أو صيق حصول تركها على يترب ما فهي الحاجة وأما اغرم، يتناول 

اخرم.تناول عدم عند الحاجة من منه أشل اكرورة، من 
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٢٧٨
الأصولعلم إل الوصول يم 

الرابع;اكللب 

اهووه

المكروه:تعريف 
بغض—٥إذا كراهة، الشيء كره من النفوس، إل البغيض لغة; المكروه 

اتي١١/خلاف 

جازم.غئر طلبا عنه الكف الشارع طلب ما فهو الاصهللاح; ق واما 

الكراهة:على الخرف هلرق 

الشيءكراهة تفهم 
وقال،قيل تلاي; لكم كره اص »إن قوله ق كما عليه: العصص . ١ 

السؤال«رم.وكثرة ^j، وإضاعة 

تعال;كقوله التحريم: دون الكراهة على يدل مما المقترن الهي صيغة ٢. 
^^كإنممم'^محم،والهيءن

٠/ )ص النثر الصباح ؤصرر/ب'م'آإ، الصحاح محار انظرت  رآ/هخم،الوسيط العجم مآ(ا ١ 
)كرء(,مادة 

ث"مثيزىأكاخخؤ تعال: اس قول باب الزكاْ، َئاب الخاوي، أخرجه: ءلٍه، متفق )٢( 

رةكثص هي الناب الأئمة، كتاب وسلم ١(،  ٤٧٧رقم)؟u(، a/u)ه، إتثثاث! 
(.١٧١٥رنم))؛/-U■؟(، المائل 

١الاُدةت سورة )٠١(  ٠ ١,



٢٧٩الثرب الأحكام ص: م

الأيةز تعال قوله ذلك على والقرينة لا للكراهة محا السؤال 
عمؤئوآقه ءم؛ا اثه عما  'ظبد آلمءاق ي_\زل حمت عنتا مثاوأ  ٧١٧^ذفسهات 

المكروه:حكم 
الخمهوو:محي أولا; 

وفدالعقاب، يستحق لا المكروه قاعا أن إل الأصول؛ين جمهور ذهب 
التقربالمكروه، بتركه قصد إذا ويثاب يمدح وتاركه والعتاب، اللوم يستحق 

مرصاته.وابتغاء وجل عز الله إل 

الخمة:محل ثانيا: 

عنههى ما وهو واحد، قسما الأصوليين جمهور عند المكروه كال إذا 
ومكروهتحريما، مكروه قسمان: الحنفية عند فانه جازم، غير هيا الشارع 

تن—زيها•

كخبرظي بدليل جازما طلبا عنه الكض الشارع طلب ما تحرمما: الكروم • ١ 
اواحد.

الأنه إلا الحرام، j كما العقاب يستحق فاعله أن تحريما: المكروه حكم 
\كحوأ؛.على الدال الدليل قهلعية لعدم جاحده، يكفر 

حازم،غير طالبا عنه الكف الشارع طلب ما هو زيها؛ تنالمكروه ٢. 
الجمهور.عنل. ه نفالمكروه وهو 

•١ المائدة؛ سورة 



الأصولعلم إز الوصول نتسم ٢ ٨ ٠

الفاعله أن الجمهور، عند الكروم حكم زيها; تنالمآكروه حكم 
والثوابالأجر يستحق وتاركه والعتاب، اللوم يستحق ومحي العقاب، يستحق 

رضوانه.وابتغاء وجل عز الذ إل التقرب المأكروه، بتركه قصد إذا 
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فيوالثم لكللهو الكل، الترك طرب إ-يزء• ماح 
هذهم وقع كل قضي أن له لص ولكن الطرقات، 

الأس.

نوع،أي س يأكل أن فله الكل، طرب إّلجزء، ماح 
•الدوام ءمح، والشرب الأكل رك له لتس ولكن، 

•للناس التمتع( رحح اضة ؟اح التصص: ١- 
.الماءب هم إن عليكم جناح ءألأ ا"بناحت مي ٢- 
وهوصائم.زوجته عم تٌ؛تل قمة الكلام؛ محياق ٣— 
^فانكحواالإبا-إلى الوجوب عن صارهه ءري؛ة وجود عند الأُر صيغة ٤- 

»«،

»«،

وثركع.ضلع لإن ا،لكمح، الشارع حم ما 

الظهور.بمي البوح ص ع  ٩٠



والأصو ^٠ ال و صه الر بم  ٢٨٢

الخامس:الطالب 

اجالبم
الماح:مريق 

إذامء، باح يقال! الظهور، البوح.ممعى من مأخوذ لغة; الماح 
أظهرْرا؛•
يءالشفعل ين فيه الم؛كلاف الشارع خثر محا فهو الاصطلاح: ق وأما 

(٢)ذمولا مدح غير كه، 

الإباحة:على التعرف حلوق 
منها:كثيرة، الإباحة على التعرف طرق 

اكمالصيام، ليلة زوجته مباشرة للمكلف فيباح ا، ر ه مائكم اك ازمث، 
تركها.له يباح 

هماعنالله رمحي عباس ابءث أن روى كما الإباحة: على التنصيص . ٢ 
وثهكتابه، ق أنزله تعال اف فان قال<ت الحج، ل التمتع عن محئل عدما 

مائة(. ٢ )ص/اِ المحاح محار (، ٢ ٧ ٠ - ٢ )_/tu انحيط القاموس (، ١ ٣ ١ / ٤ ) الرب لسان ( ١ ) 

(zr■)

(•٢٥)ص/• الوصول هل تا/هآ(، ) المواممات ا//ام(، ) النهاج انفلر: )٢( 
.١٨٧ّورن )٣( 



٢٨٣الترب الأنىم اكاني:الئم 

أهلغ؛ر ~س الحج لمريد باح ٢، ر مكة... أهل غر للناس وأباحه ه، نبيه 
يقرئ.أو فيقارن يتمتع، لا أن له كما يمتع أن مكة~ 

ئكملاجناح ؤ ت ال تعقوله مثل الجاح: نمي على الص ٣• 
دخولالنل طلاقهن فابيح ا، ه؛ لهزمبمة أوثنيثوأ تنوهن أم ما  ٠٦٥١

ض.الهر ممة ت وقل هن 

-٠^^٦ؤقر،يمح، ٠^^ قوله ل كما الخرج: نفي على المص • ٤ 
ادالجهعن التخك لهم فاباح ،، ١ ه حج محلاعزأدنيف حج عدآلمدعج 

أمروهدا الامتطاعة، مع يدور التكليف فان وصعمهم، ونمانتهم، لعماهم، 
بالضرورة.الدين من معلوم 

فيِأشَ ثاذءمحوأ •نعال: قوله ؤ، كما الأم: نمي على الص ٥• 
ثقوطرُاتأ وش عث-ه محمسئلأ.٠١٣ أببماًممدودذثمنثجلمحا 

اليومإل والتاًخير يومتن، ل التعجيل إباحة الأية فافادت ُ؛؛، ه ايق 
التشريق.أيام محن ث، اكال

اوأنست فقملهثشتح قال؛ عمر أن ورد كما الكلام؛ ميامحؤ ٦• 
ائم،صوأنا فقبلت عفليمأ، أمرا اليوم صنعت اس؛ رسول يا قلت؛ صائم، 

ال:قأس، بلا قلت: صادم«، وأنت الماء من محمضت لو »أرأيت قال: 

انسحدحاصري أهله يكن ٠ ءذلك تعان: الق نول باب الحح، كتاب الخاوي، أخرجه )١( 
(.١٥٧٢)رنم .د(  y/t)الخرام،، 

.٢٣;القرة: )أ(مرة 

.١٧الفتح; سورة )٣( 
.Y.rالقرة: صورة )٤( 



الأمرو•،لم إل الرصرو نم  ٢٨٤

الرسولشبهها حسثا للصائم، القبلة إباحة على يدل ياق قال، (ك فمه )ؤ 
الصيام.حال المضمضة وهو مباح، بامر 

هؤنأذامصوأ تعال: قوله j كما الخظر: بمد الوارد الأم ٧. 
هبقولالإحرام حالة م«مما كان ان بعل الاصطياد إباحة على دل فانه ، ؛ ر

قوليآن الأصعامة قرره الذي هذا '، هُ ؤلأمناز١أذUJومحمم تعال: 
المقام.هذا 

الخفلر،قبل عليه كان ما إل يعود الحالة، هذي j الأمر أن أرى: والذي 
فواجب،.واجبا كان وإن محمباح، مباحا كان فإن 

حثهر؛ل ^٧^١قلمةتلا؛دأ تعال: قوله ز مر ما الأول: مثال 
المحرم،على محرما صار به اإتلسمب وبمد الإحرام، قبل مباحا الصيد كان 

ححمعاد أحرامه، ك نحلماب فإذا ا، ر ه مم وأنم تعال؛ بقوله 

(،٣٣٨٥)رم t(u/\.-uu ،)/؟انم الصة الملباب المرم، َتحاب داود، أم أخرجه ( ١ر 
والحاكم(، ١٦٧٥رقم))ا/خآ؛(، الها؛م القلة ئ الرخصة باب المر٠، كاب رانمار.م، 

(.٤٣١/١الذهي)ووافقه ثيخذن. ا رؤذ على، وصححه ئستدرك. اي 
(،٢٦)د/؛ ايهاية ،، وخفله وارتاح واستر، فرح إذا هشاشة، يهثى م من رهئثت،; 

وصام:والسكن، الوقف ها، الألف، قابيل الأّممها.، فماذا؟ أي "فمه": ه: قوله وُعى 

دارميالاظ ألفح ر ثلن، ذلناعي يما نفعاي ب وأنته ر الحر يكرل شيء أتم، غفي 
■را/،ر*ا؛( 

آ.ِن:المانا)آ(سثرن

هبم.الا؛دذ:سورة )٣( 

.٢ الماندة: سورة ( iر 

.٩٥المائدة: سررة )ت( 



٢٨^الشرب الأحكام الثاد: م الق

ال;تعه بقولة، الإباحو وهرام، الإحقبل عليه كال ما إل الصيد 

ؤنإداكئرصومر١/
قتالأمر فيه ؛، ر ه أفرم ^داآموألأتتث ؤ تعال؛ قوله ١كانيت مثال 
أشهرق قاف عن النهي بعد ورد أمر أنه مع الوجوب، وجه على الشركثن 

شذثاقمه قال \مله ض\شم ؤتعال: قوله ذ الحرم 
ورودق—اب ا واجبالمثرك؛ن قتال كان لما ولكءت ا، ر ه ■ءراّهؤ،أمح وصد 
انككما الوجوب عاد هر؛ا، مئتحؤم حلمئ تعال؛ بقوله الحظر 

الحظر•قاب 

درجفقد الإباحة: إل الوجوب عن صارفة قربمة وجود ْع الأمر صيغة ٨. 
الإباحةالأمر إفادة ذكر على أءا-بم~ ما "على وحييتا قديما الأصوJين كافة 
الحدهذا محي ويقفون ، UlJjuيكتفون ولكنهم ذك، على قرينة وجود عند 
تعال;بقوله لها يمثلون يفعلون، ما واكتر القرينة، هذء لدكر تعرم غير من 

محًُا.ؤنiذ١علمكممو١ 

٢.ادادد٥ت سورة ( ١ز 

ء،ت التوبة سورة )٢( 

٢١٧البقرة: سورة )٣( 

١٩١: ١^٠٥سررة رأ( 

٢.المائدة: سورة زه( 

١()١;؛ م رخأمول )ا/؛ًآ(، أمول الحم: لا المثال محل لى عم 
١()آ/آأ لأُدى الإحكام )ص/\/(، اللمع ١(، • )ص/ه المتحول )ا/'اائ(، اقصفي 

رث)أ/\/هم(، انحط الحر \(، XU)_/الفحول تقيح قرح (، U'/x)الناحي روضة 
عل)ص/،-ْ(. اس احرا/أ7-ا(، الفواتح ُع اكوت مسلم (، ١ )■ا/\ّ ١شر ؛'كوكب 

ب



الأصولعلم إز الوصول محم  ٢٨٦

لأنذكره— ص —كما صحيحة ليت للاباحة الصيغة هده وإفادة 
قبلعليه كانت لما تابعة هي بل الإباحة، إفاده ق له أثر لا الخفلر، بعد ورودها 
ذكره.سبق كما فواجب، واجبا كان وإن فمباح، مباحا كان فان الحظر، 

قفان ر، الحفلبعد بوقوعه قاصرة ليت للإباحة الأمر إفادة ن إم 
ة،للاباجالقيدة للأمر كثيرة صيغ منة— أو كانت —قرآنا الثرع نصوص 

كابت ال تعكقوله الحظر، بعد وقوعها دون من 

وقولبنه:ؤفمأعَصسرم، وقوله تئ;ممثقجهرم 
ثن^=^١ بحانه: وقوله وجاى: عز 

كل»اصنعوا الحائض! الرأة ل وكقوله ر؛؛، ه رربمثوءئ،ر ما 
ا.الفكاح«ر إلا شيء 

—ر،الحفل بعد وقوعها دون مجآن والجواز، الإباحة تفيد الأوامر هذه فكل 
وأمثالها.الأوامر تلك ق الإباحة جهة نحدد قاعدة نفعيي • ٢٠بد لا فإذا 

أقللشيخ الفقه أصول آ، ١ إ٣٨ ث)ص١( ٠ )ص/؟ خلاف الوهاب عبد للشيخ اللفقه أصول 
jالوجيز الخضري محمد للشيخ الفقه أصول (، ١٣A-١٣v)ص/نهرن 

(.٤٧٧)زيدان الكر-م •مد ااد'كتور الفقه، أصول 
٣.الماء: سورة )١( 

؛.الماندة:ّورئ )٢( 

.٣١الأعراف: سورة )٣( 

.١٦٠ا'لآءراز! سوري )٤( 

مرقرا/آآ؛ه(، .٠ زوجها. رأس الحاتمى غسل جواز باب الحيقض، كتاب مسلم، أخرجه )٥( 
(٣٠٢)



٢٨٧مب اسم- ص: م

الإباحة،أو الوجوب إفادة ق الأمر مدار وعونه، اس بفضل ل ثسن وقد 
مسامأو صرر، أو شر • ٣٠وتركه الأمر هذا قعا على يترب ما تعلق وهو 
غنوه.إل أو نفسه، المكلف إل يرجع بحق 

والحقنفه، المكلف على وصرره نمه يرجع مما الأمر متعلق كان فإن 
صي الالأ،ثلة ق كما للاباحة، وأبدا دائما الأم كان به، متعلقا كان 

خالفه.على تدل بقرينة إلا ذكرها، 

دامباس المإل يودتم، الأم وترك الغتر، بحق يتعلق الأمر كان إن وأما 
ثرلغوأبدا دائما الأم كان اإعباد~ حق ق أو الق حق ز كان ~مواء الحق 

الغير،بايعلق الحق هدا نوعية حب للدب، وإما للوجوب، إما الإباحة، 
خالافه.على ندل بقرينة إلا 

وأداءوالحج، والزكاة بالحالة المملقة الأوام تعال؛ اذ حق ت، مثاله 
أصلي«را؛.رأيتموني كما »صلوا ه' وقوله شاها، وما والنذور الكفارات 

؛،^١٢ؤنلماؤأآؤثا؛طومنفق تعال: قوله 
■Mوقوله ^رم، ^لمثثداآئما و>؛ عز وقوله 

نقبير.كا ق وهكذا ممحه«ل؛ا، بجش أن نل حقه، الأجمر »أعطوا 

٩(•رص/* نحربجه تقدم ( ١) 
،٤ اءت ألنمورة ( ٢ر 

،ا الساء؛ صررة )٣( 

فوادمحمد قال ٢(،  ٤٤٣رنم)(، ٨١رآ/لأ الأحراء أجر باب الرموز، كتاب ماجة، ابن رزاْ )٤( 
أيحديث س وغيره الخاري صحيع ق أصله احديث; هذا على تعليقه ق ايام همد 

(.A\U/X)بتعليقه ماجة، ابن منن ، ضعيف انمنض إسناد لكن هريرة، 







الأصولِ إل ١اوصول يم ٢ ٩ ٠

والجواب؛

وبمطلكونه إل مباحا كونه من ؛بخرج حالاته بعض ل المباح أن • ١ 
بالكل;وأما خاصة، بالجزء ٌباح م إنما المباح لأن الترك، مطلوب أو الفعل 

نومجالشاطئ إليه ذهب ما على الترك، مطلوب أو الفعل مهللوب إما فهو 
}بيانهر سبق كما الأصولمن، من وافقه 

يكونلا والترك الفعل  ٧٥١التخي؛ر أن أي بالكلف، مختص المباح أن . ٢ 
ه؛الفقعلم مجوصوع ق قالوا هنا ومن ا، والترك١ بالفعل إلزامه يصح لن إلا 
منأن شك ولا الشرعية، الأحكام مرن له يشت ما حيث مجآ■ المكلف فعل هو 

الباحات.من هو ما الكلفين أفعال 

فيتحولالأسباب، بأيسر تكاليفي حكم إل ينتقل لأن قابل المباح أن ٣. 
أوا حرامه كونإل وكذلك مندوبا، أو واجبا كونه إل مباحا، كونه من 

يقتضىالإباحة إل فيها الانتقال فان الأحرى، الأحكام بخلاف مكروها، 
أعلىق قويا سببا 

انظر)١( 

(.)ص/٦٣الفقه أصول ق رئة ال)٢( 
(.-v٣/١٤٧)الفروق انفلر: )٣( 
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الأصولعلم إل الوصول يم ٢٩٢

السائس:الطالب 

١٢١)المبمةوالوخمس

•،■ ءه 
٦٣■"

اموالقيلأدالها الأصل، ق الشرعية الأحكام وتعال مسحانم الله ثرع 
وابالثل ولنيالدنيا، الحياة ق العباد مصاخ إقامة إل بذلك ليتوصل بما، 

والزكاةبالصلاة العمل وجوب مثل وذلك الأخرة، الدار ق تعال انله ورصا 
مولحوالدم الميتة أكل ■/.، ومثل الوالدين، وبر والجهاد، والحج والصيام 
ةالراجيام الأحكن مذإكا وغر الجار، وإيذاء الخمر، وشرب الخرير، 
واخرمة.

ىعلام الأحكبتا1ائ، القيام يجعل ما ، ١^١٥٨لبعض يعرض قد أنه إلا 
أياتعال اس رحمة فشاءت عسيرا، أو متعدرا أمرا لهم، شرعت الذي النحو 
فأجازلهم، والتيسير الترخيص سبيل على محققة أحإكامجا هؤلاء حق ق يقرر 

فعله.محرما كان ما وفعل فعله، واجبا كان محا ترك لهم 
مييأولا، ئ—رءتا الذي النحو على المشروعة بالأحكام فالعمل 

وإليكبالرحمة، مي يوالترحيص التسهيل سبيل على ها والعمل بالعزيمة، 
•منهما بكل التعريف 

فىتمالا-أأا(،  ١٧)(/رخي الأصول ق: والرخصة بالويمة اكُالقة ائل المانظر ١( 
تشحشرح الإحكام اكا> روضة 

انحطالحر )أ/-ااْ-بماأ(، ارى للممحالأسرار كشف )صإ0\-س النمرل 
(.٤٨٢-٤٧٥/١)المخر ادقوكب شرح -٨٦(، ٦٢/٢)الغفار فتح (، ٣٣٢)١/ه٢٣-



٢٩٣الشرعية الأحكام المم 

المبماولأ:

تعال؛فوله ومنه مؤكدا، قصدا الشيء فصد اللغة: ي العزبمة 
مؤكدانمدا السلأم عليه آدم من نجد لر أي 

٢.ررهر عصيان على 

ابتداء.الأحكام ص اف شرع ما الاصطلاح: ول 
الرخصة:ثانيا: 

وااسهولةلم.اليسر اللغة: ل الرخصة 

ا.لكالفين.على تحقيقا لعير، الأحكام من فرع ما الاصهللاح: ول 

الرخص:أنواع 
أنواع•ثلاثة على الرخص 

تعال،اس حق ق كان مواء اكرورْت عند امحرم امشاحة الأول: النوع 
ؤِإلأثذكر؛ال: تعتال القلب، اطمشان مع الكير بكلمة كالتلففل 

لسانه،على الكر كلمة إجراء للمكلف فأباح ،، ى؛ ألإستي وهلثدرثي\و؛ 
حقيقيا.إكراها ذلك على أكره إذا 

.١١٥طه! سوره ( ١ر 

)عزم(.مادة (، ١٨١)ص/الصحاح محار ١(، ١^؛—، لمال انظر: )٢( 
)رخمءِؤ(.مائة ١(، ره/م'ا العرب لمال •٨(، • )ص/ انحط: القاموس )"١( 

٠.١ آ• الحل: صورة )٤( 



الأصولعلم إل الوصول نم  ٢٩٤

إليهدعت إذا الخمر، وشرب المتة كأكل ه، نفالمكلف حق ق كان أو 
عطشا،أو جوعا الموت على الكلم، اشرف بأن الحياة، على ١خاذظة صرورة 

يباحفحسد العطس، لدفع الحمر وإلا الجوع، لدفع الحترير لحم إلا يجد ر نو 

وعاألختزر وثم وأليم آلتلمستة •ءثا==ئإ حثم إما ؤ ت تعال -، ١١٠تناولهما، له 
ا.^١ عثو قتر ^١ ٦٨٥عاد ولا نخ لجأ أصظز منن قؤ م مهء فل 

الرحمة:من النوع هدا حكم 
بحيثالكلغ،، عن الحرج ورفع واليسر التخفيف هو إنما الرحمة أصل 

أنإلا بالرخصة، الأخذ أو بالعزيمة الأخذ ين واختيار سعة ق الكلف يكون 
الرخصة.ه هن. به تتعلق ما ، باختلافيختلف الحكم 

ةإباحمع أول، بالعزيمة الأخن. كان تعال; اف، بحق متعلقا كان ما . ١ 
الر، الكفبكلمة التلففل- على أكره من إن قالوا! هنا ومجن بالرخصة، الأخذ 

أنروتم، ما ذللئ، على يدلط النفس، بملاك الإكراه عند حى ذلك، عليه بحس، 
ه،إليا هموذهبوا لمعا، مرجلغا أخذوا الكذاييح يلمة مأعوان بعض 

نحأ؟تقول فما قالت الق، رمحول هو قال: محمد؟ ل تقول ما أحدهما; أل ف
فقال;ه، محمد عن الأخر سأل م بسوء، ه ميونر فتركه أيضا، أنت تال; 

ا،ثلاثعليه فأعاد أسمع، لا أصر أنا قال ئ؟ تقول فما قال; اممه، رسول هو 
أخذد ففالأورث »أما قال؛ ه الني ذللث، بلغ فلما فقتله، جوابه، فأعاد 

له«فهنيئا بالحق، صدع فقد وأما الق، برخصة 

.١٧٣الترة: محورة ١( ;

(.٦٨٤)رنم ٢(, ؛ u/y)للزمحئري اماف شر j الوص والآ'ار الأحاديث ( ٢٠



٢٩٥الغرب \لأحك\م الثاد: الفم 

عه.ممله،التعويض يمكن مما كال فان العباد: بحقوق كان،تعلقا ما ٢. 
هفعلعلى ترب ما كل ق بالضمان يؤاخذ ولكن بالرخصة، الأخذ له يباح 
صانه،عليه وجب فأكله، غيره مجال أكل إل اضطر فمن الحق، هذا نجاه 
الغير.مجال أكل تبيح لا الضرورة حالة لأن 

ةبالرخمالأخذ له يجوز فلا عنه.ممثله، التعويض يمكآن لا مما كان وإن 
ه،قلمإن فعليه، الإقدام له يباح لا آخر، ان إنقتل على أكره فمن أبدا، 

منه.يقتص 

يكونقد بل أول، بالرخصة فيه فالأخذ ه: نفبحق مجتعلما كان ما ٣. 
بحيثالضرورة، شد الخمر وشرب الخترير، ولحم الميتة تناول ق كما واجبا، 

ثكتؤأؤ.رنئ ال: تعقال عهلشا، أو جوعا مات المضطر، ناولها لز إذا 
ومحآصة 1، آطخث ؤم1ن مبحانه: قال أن إل ه أينزر ثلم -ووأليم أثسه 

لأملإنآشَسب©هم•
حكملأن الإّقاؤل(، )رخصة الرخصة هذه على الحنفية أطلق هتا ومءن 

الأطو وهواحد، م حكإلا ق يبل؛ و الحالة، هذه ل مقهل العزيمة 
باإرخصةر٢ا.

الفقلمراستباحة مثل المشمة: محي الواجم، ترك امتباحة ي: اكانالنوع 
نِ،ُبماأؤمند ؤقن'كاث تعال: فوله بدليل والسافر، للمريض مضان رذ 

قة الرباعيلاة الصقصر وكاستباحة ، ه أحر أيام ين ■ءيسمرمحن.ْ 

١.٣^^٥; صورة ( ١ر 

؛٢ ء ٢ - ٢ ء ١ )ص/ الوصول تسهياب )٢( 

.١٨٤القرءت سورة )٣( 



الأصولعلم إل الوصول نتم  ٢٩٦

ثميمحآؤ،آلأرصهثس٤٤؟^!-بماحآنسثروأبث١٩٧ؤتعال؛ فوله بدليل السفر، 
ذمأن؛ظأقحأألثش'اث 
الرحمة;من الوع هذا حكم 

الالرخصة معي لأن الأصل، ق الإباحة الرخصة، من النوع هذا حكم 
ه،شعن نحميفا الرخصة اتباع ض التخيئر للمكالف كان إذا إلا يتحقق 

اغيرهإل الإباحة من ينتقل وإنما الأخرة، ق للثواب طلبا العزيمة اتباع وبين، 
خارجية.بأدلة 

اوإنمة، الإباحالرخصة وحكم رخصة، للمسافر الرباعية الصلاة فقصر 
دليلبغيرهم، عند الندب إل أو الحنفية، عند الوجوب إل الإباحة من تغيرت 

تصدق»صدءة ه.' قوله ل الرخصة، هذه بقبول ه أمره وهو آخر، خارجي 
لأة)رالمعنها: اف رصي عائشة ولحدث صدقه«لم، فاقبلوا عليكم، بما اف 

٢.الحضر«ل صلاة واتنتأ الفر، صلاة فاقرت رَنمن، فرصتأ مجا أول 
الأخذوض الصوم، وهو بالعزيمة، الأخذ بتن مخير رمضان ل والمسافر 

آوئِ،ُآثا بظ ذثن'كاث قال! وحل عز اف لأن الإفطار، وهر بالرخصة 

"(•"٨ ) رنم ٢(،  ١٨)؟/وشرما السامين صلاة باب ارين، المصلاة "مماب لم، مأحرجه ( ٢ر 
عبمُوصن مخرج أذا بمصر باب الصلاة، تقصر َكاب أخرجه علمه، مممق )٣( 

—اغرسالمم صلاة باب ونمرئ، افرين المصلاة كاب ومسلم، ١(، . ٩ ). رقم )آ/مأ،■(، 
(.٦٨٠)رنم )آ/7ام(، ونمرئ 



٢٩٧الشرعا الاسم 

أوة، بالعزيمالأخذ جاب يترجح وإنما ،، ؤر،أبايلرهأ عرسمرفيده 
خارجية.بأدلة بالرخصة الأخذ 

شانل تعال لقوله بالرخصة، العمل من أفضل بالعزيمة العمل فيكون 
٢■ه لطم والمسافر:المريض 

جانبفيترجح المكلف، يلحق صرر بالعزيمة الأخذ على ترب إذا لكن 
رمضان،ق مكة إل الفتح عام خرج ه الني أن روي لما بالرخصة، العمل 
شىقد الناس إن له: فقيل معه، الناس وصام العميم، كراغ بلغ حى فصام 

فشربه،ماء من بقدح فدعا فعلت، فيما ينظرون الناص وإن الصوم، عليهم 
الناسبعض إن له: فقيل بعضهم، وصام بعضهم، فافتلمر إليه، ينفلرون والناس 

؛,العصاة«لأولشك العصاة، »أوكلئ، فقال: صام، قد 

لم،اليع محئل الخامة: المواعد عن الامضاء امشاحة الئاك: الوع 
دوم،مععلى العقد نبيل مجن أنه مع بالخبال، رفقا الحكيم الشارع أباحه فقد 

تثناءاسالبيع مجن النوع هذا أجاز الشارع أن إلا شرعا، باطل المعدوم وبيع 
ن»مجه: ال فقعليهم، وتيسيرا الناس لحاجة دفعا القياص، خلاف على 

معلوم«ل؛ا.أجل إل معلوم ووزن معلوم كيل قا فليسلف ألغا 

٠١٨٤الفر٠ت سورة ( ١ ) 

.١٨٤الّفرةت صورة )٢( 

للماخررمضان نهر ز والفطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم، مأخرجه )٣( 

رتم)أااا(•
رنم0(، ٠ ا\ )t معلوم كيل فيا السلم باب اللم، كتاب الخاري، أخرجه عليه، متفق )٤( 

(.١٦٠٤)رنم ٢(، ١  vlt)الملم باب المساناة، كتاب لم، وم(، ٢٢٤٠)



الأصولعلم إل الوصول مم  ٢٩٨

الرخصة:من النوع هذا حكم 
ولافعلها ق طلب لا حيث المطلقة، الإباحة الرخصة عن النوع هذا حكم 

الن وموالضيق، للحرج دفعا يعله، إليه حاجة ه نفق وجد فمن ركها، تل 
يكونأن البيع ق »فالأصل التفتازاني) قال بالعزيمة، أخذا ثركه، يفعله أن يريد 

مشروعا«لا؛.ولا عزيمة ١لتعيين يبق فلم لم، الق الحكم هذا سقط لكن معيا، 

اكوضحضامح)آ/آآا^



ا،بمهاثىة

اثوضّاستم اتواع 

مطالب;وأربعة تمهيد على ويشتمل 

اب.الأول: المطلب 

الشرط.الثائ: المطلب 

المانع.الثالث: المطلب 

والماد.والهللأن المحة الرابع; المأللب 
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الثرهمةالأحكام اكاي: الشم 

ال؛1ثاثثثأ

أنواعارضاالوهم؛را'

ن•تمه
٠^ ^٠^٠

محسافيء بجعل التعلق تعال اطه خطاب م! الوضعي الحكم أن ندمنا 
ذاهمن ويتضح فامحيا، أو صحيحا، أو منه، مانعا أو له، شرطا أو لشيء، 

انع،والموالشرحل، يح، بالهي! خمسة، أنواعا الوضعي للحكم أن التعريض 
ا.ائر والفوالصحة، 

السب:الأول: الطلب 

مكناؤءاثا تعال: قوله ومنه ٢، غ؛رْر إل به يتوصل ما اللغة؛ ق الجب 
٢*ل ه سياُو؟ لأج ؛©؟  ٢٢٣ّمح،ئثسلإ، وءايثت قاآلأتمين له' 

-١ • /٩ )١ انحمول ا/مآ(، ) تمني المن: الوصم الحكم بأنواع المتعلقة ار المانفر ( ١) 
شرح(( T\\-Y'ol)\اقل المم  iC\r'-\yvl)\للأميي الإحكام ١(، ١ ١ 

)ص/ْْآ-الوصول هل ت)صا0، الفحول إرشاد ^(إ ٦r-^ri)\االمم الكوكب 
٢٥٨.)

قلكوا سذين الللمحشة خلافا الأصولمن، جهور عليه جرتما الذي التقسيم هو هذا )٢( 
مفهور، الحمهلك معن الوجوه بعض س يختلف لكا مالوصم الحكم يم تق

وصحة،ومانع، وعلامة، وشرط، وسب، وعلة، ركن، إل؛ الوصم الحكم يقسمون 
)م/؟ْ(،ار الغففتح ق: الوصم الحكم يم تقن الحنفية لك متفعيل انفلر وماد، 
(.XAr/i)الأسرار كشف 

مائة)ص/-اآا(، انحٍءل القاموس )!/؟•آآ(، العرب لمان )٣( 
.—٥٨ ٨٤الكهف؛ ٌورة )٤( 

وبا(.





٣٠٣همءٍة الأحكام اكاي: الثم 

علىالتربة المصلحة للعقل تظهر لا الذي وهو المناب: غم السب ٢. 

الممسرب،صلاة لوجوب مسب فانه الثمس، كغروب عنده، الحكم! مرع 
لوجوبمسا الدلوك جعل على المتربة المملحة يدرك أن يسممليع لا والعمل 

هآض همؤ، ■ب"لولبآفز؛0ءك أهيآلنلزْ ؤ ت تعال قوله ل وذلك الصلاة، 
عالواقق ا وجودهعدم يعي لا المصلحة، لهذه العقل إدراك عدم لكن 

دموعوالأسرار، الحقائق كل إدراك عن قاصرة العقول لأن الأمر، ونفس 
وجودها.عدم أبدا يستلزم لا الحقيقة، إدراك 

للمكلف:مقدورا كونه حث من اكائ: التقسيم 

قسمان!إل للمكلف، مقدورا كونه حيث من السبب م ينق

أوبه، القيام الكلف اّتهلاءة ق الذي وهو للمكلف: المدور السب . ١ 
ال—زوجتن،آن بالتوارث حصول ق سببا الكاح كون مثل: عنه، الامتناع 
الفهل__رإباح__ة ق ببا سوالفر المذكي، بأكل الانتفاع لحل سببا والزكاة 
ذلك.أشبه وما والقصر 

نحققه،ز اختيار للمكلف ليس الذي وهو للمكلف: المدور غم السب ٢. 
لاةصإيجاب ق سببا الثمي وزوال الميتة، إباحة ؤ، سببا الاصهلرار كون ُثل 

ذلالثا٠أصبه ومجا صومه، إيجاب ل سببا رمضان مهر وشهود الفلهر، 

السب:حكم 

زوالالدلوك أن أولهما: نولن: على )الدلوك( معي j الياء واختلف ، ٧٨الإمحراء: مورة ^١( 
هودلوك الأن والث_انيت م. وعترهعباس وابن وابنه همم قاله السماء، كبد عن الشمس 

.٠٢٣ ٠ ر القرآن لأحكام الجامع انظرت ين وأي مسعود وابن علي ناله الغروب، 



٣٠٤
الأصولعلم إل الوصول تيسبر 

ببه،ممعليه يترتب عوانعه، عنه واثمتفت شروطه، استول إذا السبسا 

هليباح رعضان، ق يسافر قاليي يقصده، لر أم ذلك اجلكالف نصد سواء 
ه،زوجتوماتت تزوج ومن يقصده، لر أم الفطر، بمفره قصد مواء الفهلر، 
زوجتهطلق ومن يقصده، ب أم التوارث منها بزواجه قصد مواء مجتها، ورث 
حىذلك، الطلاق عند يقصد لر وإن ُراجارتها، حق له ثبت رجعيا، طلاقا 
أنه فلعليك، ل ة رجعلا وقال؛ رجعيا طلاقا زوجته طلق من قالوا؛ 

ببه.جممع مسب كل ق وهكدا شاء، إن يراجعها 





الأصول^ إل الوصول سم 

الشرط:الئائ: الهللب 

واكزامهل''ا.الشيء !^١،؛ اللغة: ي الشزط 
يلزملا ولكن الشروط، وجود وجوده على يتوقف ما الاصحللاح: وي 

عدم.ولا وجود وجوده من 

تسهان:

المشروط.حقيقة عن خارج الشرط ٠ ١ 

آثارهعليه تترتب الذي الشرعي وجوده الشروط؛ بوجود الراد ٢. 
قرط ث فانه الزواج، عقد ق الشاهدين حضور ذلك: مثال الشرعية، 

الشاهدينوجود وليس شرعا، الرواج وجود عليه ويتوقف النكاح، صحة 
عدمالشاهدين، حضور عدم من ويلزم وماهيته، الزواج حقيقة من جزءا 
ولازواج الوجود الشاهدين، وحول من يلزم لا ولكنه الزواج، صحة 
عدمه.

بمايله:ما وبين الشرط بين الفرق 

والسب:الشرط بين ١لمق . ١ 

 Iهنوله ومنالعلامة، وُيناْ الأشراط، فمفرد الراء، بفتح وأما الراء، كون بالشرط هذا و

انمربلم—ان اذْار؛ ، ه ^^١ -ءآ» س.أدأؤ؛؛مبمتع ؤ ت تعال 
(AX/U ،) 1انحط القاموسA؟/_.(.)



٣٠٧اكرءٍة الأحكام ص: م

الشيء،عدم عدمه من يلزم منهما كلأ أن ق بب والالشرط يتفق 
زميلكان وإن الحكم، وجود وجوده من يلزم لا الشرط أن ق ويختلفان 

عدمهومن الحكم، وجود وجودْ من يلزم الب لم، عدمه، عدمه من 
جمبو وجد فإذا الفلهر، صلاة لوجوب، بب الشمس فدلوك الحكم، عدم 

قيسم، والسرقة اككليم،، يوجد لر يوجد، لر وإذا بالصلاة، التكليف 
عدمعدمها من يلزم كما القطع، وجود وجودها من يلزم لأنه اليد، قطع 

القطع.

والركن:الشرط بين الفرق ٢. 

وجوداالشيء وجود عليه ، يتوقفمحنهما كلأ أن ق والركن الشرط يتفؤ، 
ل:ويختلفان، شرعيا، 

وفهالركن؛ أما وماهيته، الشيء حقيقة عن خارج أمر الشرط أن أ( 
وحوللا إذ الصلاة، لصحة شرط كالوضوء وماهيته، الشيء حقيقة من جزء 

وهإذ مها، فركن الركوع وأمجا حقيقتها، عن خارج أمر ولكنه بدونه، لها 
بدونه.الشرعي وجودها يتحقق ولا حقيقتها، من جزء 

الشرط،بخلاف، الشيء، هدا يتحقق الشيء، أركان جميع وحد إذا ب( 
الشيء.هذا تحقق الشيء، شروط حميع وجود مجن يستلزم لا بحيث 

الشرط:أنواع 
جعلي.وشرط شرعي، شرط قسمان: إل م ينقمصدره: باعتبار الشرط 



الأصولطم إل الوصول يم ٣ ٍ ٨

الشيء،j الشارع اشرطه الذي الشرط وهو الشرعي: الشرط . ١ 
تراطواشالزكاة، وجوب ق الحول واشراط الصلاة، صحة ق كالطهارة 

القطع.ا>زفي 

الشرعي:الشرط حكم 

قلتحقمراعاته ووجوب صحته، ق إشكال لا الشرط من النوع هذا 
الأصوإيين.ين فيه خلاف لا وهذا المشروط، 

قكحقون الكلفيشترطه الذي الشرط وهو ايعلي: الشرط . ٢ 
زوجالول كقزوجته، لطلاق الزوج يشترطه الذي كالشرط المشروط، 

ىعلرأة المتراط اشأو طالق، فات ليلا البيت من حرجت إن لزوجته: 
•علثها يتزوج لا أن اشتراطها أو بلدها، من يخرجها لا أن زوجها 

ابعالي:الشرط حكم 

أقوال:ثلاثة على الشرط من النوع هذا ل الأصوليون اختلف 

اعالإجمبحمل ب أو بجوازه، النص يرد ر شرط كل أن الأول: القول 
وبعضة، القياهريذلك إل ذهبا للعقد، ومبطل بنفسه، باطل فهو عليه، 

الأصول؛غ،•

أوإجماع أو ص بهللأنه ق الفرع من يرد ل؛ شرط كل أن القائ: القول 
معهم.ومجن الحنابلة ذللئ، إل ذهب به، والالتزام الوفاء ويجب فجائز، قياس، 



٠٣ ٩ الشرعية الأحكام الغم 

العامةللقواعد موافقا كان أو الص، به ورد شرط كل أن اس: المحول 
عرفبه جرى ند كان أو يؤكده، أو العقد، يقتضه مما كان أو لشريعة، اق 

أنبكيلك، يكن لر إذا وأما به، العمل بجب صحيح، شرط فهو صحيح، 
ولكنشرعي، نص به يرد ولر الماس، يتعارفه ولر العقد، يقتضيه لا مما كان 

الحفية.ذلك إل ذهي، ال، فاسأو باطل شرط فهو العانيين، لأحد منفعة فيه 

الالي الشروط "همثع صحة من الحائلة إله ذهب ما هو راجحا أراه واليتم، 
علىنص يرد لر الي ا.الرملة كالصالح الشروط تلك مثل لأن شرعيا، نصا نخالف 

حجة،وأها باالعت^رة، ملحقة المحاخ تلك أن ومادام إلغائها، على ولا اعتبارها 
حجةاء، الإلغأو بالاعتبار نص يخصوصها يرد ل؛ الي الشروط تلك فلتكن 

قولهل يشهد كذلك، 

نمك ذلوغئر ،، ر ه أليمود أوفوأ ^١ ٧١٠قك كأبما *ؤ نمال وقوله 
٢.شروطهم«أ عند لمون »المه•' وقوله العي، هذا ق، الأيات 

ةدالكثيرة وأحاديث آيات ذكر بعد اذ رخمه تيمية ابن الإمام قال 
مأموراالعهد ورعاية الرفاء حس كان وإذا بالعهد• الوفاء وجوب على 

اجمإلا للتمحيح معي لا إذ والشروط، العقود صحة الأصل أن علم به، 
فإذابه، الوفاء هو العقد: ومقصود مقصوده، به وحصل أثره، عليه ترتب 

.٣٤(مرةالإما،: ار 

٠١الاثدة؛ ر'آ،سورة

(٢٢٧٤)رنم )ئ/بآ0(، السمسرة أجر باب الإجارة، كتاب الخاري، أخرجه )٣( 



الأصولعلم إل الوصول نتم 

حةالما فيهالأصل أن على دل العهود، ,كثمود أمر قد الشارع كان 
والإباحة"ره.

الدينمن فإعوا الدين ^،٧ ذم الق لأن »... آخر: مكان ق ونال 
اليوالشروط العقود حور\ فإذا الك، تمحور لر ما وحرموا الله، به يأذن لر ما 

إا م*ثمورن كنا شرعي، دليل بغتر العادية، معامجلاهم ق الناس  ٧٥١نحرتما 
اس«رآ/محور 

١(•الورانية)'_/vv الفقهية القواعد  ٢١ر

)ص/؟'آا(.الورانا الممهية القواعد )٢( 
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الأصولعلم إل الوصول تم ٣ ١ ٢

\لأخ:الثالث: اظالب 

ال:تعه قوله ومن؛، ششن؛ ين الحائل وهو المنع، من لغة: الماغ 
هزابهآ ذ رسق أسمن' فبما أنايدئن مشحدأثب معع منن أْللم س وؤ 

بب(،المسأو الحأكم )عدم العدم وجوده من يلزم ما الاصهللاح: وق 
عدم.ولا وجود عدمه من يلزم ولا 

المانع:أنواع 
للب.وماغ للحكم، ُاغ نوعان: المانع 

مثلوذلك الحكم، عدم وجوده على يترتب الدي وهو للحكم; المالع . ١ 
الحكم،هدا منع والقتاى الإرث، الزوجية حكم من فإن زوجته، الزوج قل 
قلها.الي زوجته من الزوج يرث فلا 

مثلالسب، نحفق عدم وجوده على يترتب الدي وهو للسب; الماغ  ٠٢
مجلكو وهاف، تحفق من يمنع فانه الزكاة، لمصاب المستغرق الدين 

الموجبالسب يتحقق فلا غنيا، يعل. لا للماب المالك المدين لأن المصاب، 
المصاب.ملك وهو للزكاة، 

مائة)منع(.(، ٢٢٢)ص/النم المساح )ص/\،\اأ،(، انحط القاموس انظر: )١( 
١^٠؛ ٠١١صورة )٢(  ١٤.
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الأصولعلم إل الوصول يم  ٣١٤

والفساد:واليهللأن الصحة الرا؛ع: الْللب 

إذاصحيحة فهي بما، فزصض الأحكام على ترد الثلاثة، الأوصاف هذه 
إذافاسدة، أو باطلمة اي صحيحة وغير وشروطها، اركاها جميع فيها توفرت 

يلي:ما على ومصيلها شروطها، أو أركابما فيها تتوفر لر 

انمادات:و أولا: 

لاةكالصه، وربؤمن الم>ين العلاقة تتفنم الي الأعمال هي انمادايت،: 
كاثوشروطها، لأركابما مستوفية اديت إذا فالعبادات والحج، والصيام 

عليهاالثواب، واستحقاي، الذمة، براءة من الشرعي أثرها عليها وترتب صحيحة، 
نما ركنتستوف ب بأن المشروع، وجهها غير على اديئ وإذا لأجرة، از 

فاسدة.أو باطلة أي صحيحة، غير كانت، شروطها، من شرطا أو أركامحا، 

فمهل،سمين قسسإل م تشالعادات، أن ق الأصوليئن ب؛ن خلاف ولا 
منها،والقاسي الباطل لات الصحيح غير ق فرق فلا صحيحة، وغير صحيحة 

ي—رادففالباطل كذللث،، وفاسدة باطلة فهي صحيحة، ليست، عبادة فكل 
فيها.الفاسد 

المعاملات:ي ،bJ؛: 
معهم بعضالكالفان بين العلاقة تنفلم الي والتصرفات العقود وهى 

وهدهوغيرها، والهبة والتوكيل والعللاق، والزواج والإجارة، كالبيع بعض، 
حيحة،صكانت، وشروطها، لأركابما توقيا مالمكلف، باشرها إذا العقود، 
تجمعالمللزواج فيقال لها، الشارع أثبتها الي الشرعية آثارها عليها ونرتب 



٣١٠الشرعية الأحكام اكانيت القسم 

نقمةونجب الحل، مشت عليه، تترب آىرْ وإن صحيح، وشروءله1 لأركانه 
بجنهما•التوارث وشت زوجها، على الروحة 

واء—مأركامحا، لأحد محسون ير غالمكسسلف باشرهأ وإذا 

منالصادر البع أو والحر، الميتة كبيم — تستوف ر أو شروطه وذتا اّت
ارهأثن مر أثأي عاليه يترتب ولا بالاتفاق، باطلا يكون فانه امحون، 

البيوع.هذه بسبب الملكية تنتقل فلا الشرعية، 

يرغه ولكّه، لأركانمستوفيا التمرف، أو العقد وقع إذا وأما 
النحوعلى الشد هلءا وصض ق الأصوليون فاختلف لمروطه، توق م

اس:

أنإل ة! والحنابلة والمالكيالشافعية من الأصوليين جمهور ذهب . ١ 
دففاللي كالعمل وفاسدا، باطلا كان شروطه، مجن شرطا فقد الدي العمد 

هعليتترتب صحيحا يكون أن إما التصرف! أو فالعقد أركانه، من ركنا 
ثنائية.فالقة آثاره، عليه تترتب لا صحيح غير يكون أن وإما آثاره، 

عقدهو شروطه، محن شرطا فقد الذي العقد أن إل الحنفية! ذهب، ٢. 
النكاحأو ُعلوم، غم بثمن اليع ل كما أثاره، بعض عليه ب، يترتفاد 

ائع،الببإذن نبضه إذا للمشتري البيع مللئ، ن، يتبالبيع ففي شهود، بغير 
المرأةعلى وتحج، دخول، فيه حصل إذا الهر يجب شهود، بلا النكاح وؤ، 

العلفل.لحق رعاية ال، فيه ويثبت، بينهما، الفرقة تمت، إذا العدة 

والقاسيالعقد، أركان إل راجعا فيه الخلل كان ما الخفة: محل فاوطل 
قالوا:هنا ومن العقد، أوصاف إل راجعا فيه الحلل كان مجا 





الرابعالبمف 
اركاذاسئ!

مطالب:ثلاثة على ويشتمل 

الخاكم.الأول: الطالب 

به.اخكوم الثائ: الطالب 

عاليه.اخكوم الثالث: الطالب 





المءٍةالأحكام اكاير: م اش
٣١٩

ادك،نااما"'

الخكإ;لأمحص:أركان 
الخاكما.

به.انحكوم . ٢ 

عالٍه.انحكوم "ا.

فهيبه، ومحكوما عاليه، ومحكوما حاكما، يستدعي الحكم لأن وذلك 
يرثما عر الأركان هذه على الكلام وتفصيل أركان، نلاثة 

المضيآ-"اآ(، رة را/اكفالبره_ان ن: م, الحكباركاj المملثأ اثل المانغلر )١( 
تشعرح ئرا/بمم>--آ(، ام الإحك١(، ا-آ• را/ْ• امحمول ا'(، )ا/هه-<

يالإمنر ح نر (، ٣٩٣/١ِ٤٠٦للخ١ريؤالأّرار كشف رصذ/خخ~أبم(، الفمول 
)ا/مه-ار الغففح الوضع على انتلريح شرح )ا/ْ\/-أ"خ(، 

قوجيز ال)ص/لإ-بم(، الفحول إرشاد )ا/؛ا/أ-ه'ْ(، المم الكوكب شرح (، ٥٥
درانبالمتن أي دران لبالفقه أصول "-٢^١( )ص/٩ زيدان للدكتور الفقه اصول 



٣٢
الأصولعلم إل الوصول يم 

الخاكم:الأول: الطلب 
شريعةولا تعال، اف إلا حاكم لا أنه على الإسلامية الأمة أجمعت فد 

ؤإنآJثكإإلأقال: تعنال به، حكم ما إلا حكم ولا شرعه، ما إلا 
أبدأؤ تعال؛ وقال ل محلثئ.هل 

آل:منوقال تنزوإ;لأيوأ 
صك ذلغ؛ر إل ٢، ١ ب ^ ١^٠٠٧ولأثؤغ أروأثم يآ آفيرأ.ذؤرسم وؤ 

غتره.حاكم لا وأنه بالحكم، تعال انفراده على الدالة القرآنية الأيات 

.٥٧الأنعام: صورة ( ١ر 

•٣ الأعراف: صورة )٢( 
.٤٩المائدة: صورة )٣( 
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الأصولطم إل الوصوو سم  ٣٢٢

تعال:اف حكم معرفة طريقة 
ااتكاو__ز،،معرفة به نحصل رهم، عن الرسل به بجر ما أن ۶، 'تالإجما تقرر 

إليهم.الدعوة بلوغ بعد خالفوا إن ويعاقبون امتثلوا، إن المكلفون فيثاب 
دعوهاليبلغهم لر ش بالنسبة إرسالهم بعد أو الرسل، إرسال قبل وأما 

ىعلالقرشي لهذين بالنسبة تعال افه حكم معرفة ق اختلفوا ففد الإلهية، 
تمذاهب ثلاثة 

لكعترلة:الأول: المذهب 
—الإرمحس ل قبثابتة ١لمكلفان، بافعال المتعلقة تعال أحكامه إن فقالوا: 

أحكامهأن على منهم بناء وهذا بإدراكها، يستقل أن للعقل ويمكن الرمل، 
قبحه.أو الفعل لحن تبعا تاق تعال، 

قيتعلأن وبجي، فرعا، مطلوب فهو نحسنا، الأفعال من كان فما 
والثواب،الدح يستحق ففاعله ندبا، أو وجوبا فعله بطاو_، تعال الله خطاب 
والعقاب؟الذم يستحق وتاركه 

هخهنابق يتعلأن ويجب سرعا، عنه منهي فهو قبيحا، منها كان وما 
يستحقوفاعله والثواب، الدح يستحق فتاركه كراهة، أو نحربما بتركه تعال 
الخطابتعلق عنهما، نجرد أو والمح، الحنت فيه استوي وما والعقاب، الذم 

تركه.ق عقاب ولا فعله ق ثواب فالا فيه، والتخيتر بإباحته 

الإحسان،حن بالضرورة يعلم الإنسان أن فرروا: ما على أدكهم وأظهر 
أنه، حكمتعليه.ممقتضى يستحيا حكيم، تعال اممه أن ومما الإساءة، وقبح 
عنه،ينهى فالا قبحه ثبت محا يهمل أن أو به، يامر فالا حسنه، ثبت ما يهمل 

نها،حبت الي وهي الصاغ، بإيجاب بجكم أن تعال له وحِا هنا ومجن 



٣٢٣الشرعية الأحكام ١كاني; المم 

اسام أحكخلو لزم وإلا قبحها، ئت ا1ي وهي المفاسد، بمحريم بحكم وأن 
محال.وهذا الحكمة، من تعال 

للأشاعرة:الئائ: الذم 

بدلا بل تعال، اس حكم بإدراك يستقل لا العقل أن مذهبهم! وخلاصة 
انفى عليوجب ذال حن الأفعال ق فليس وتبلغهم، ارسل وساحله من 

هىينأن اس على يوجب ذاق قبح الأفعال ل ليس كما به، يامر أن تعال 
بهللبالشارع حاء مجا فالحسن شيء، يقيدها لا مهللقة تعال الله فارادة عته، 

ارعالقأمر قبل العقل ل فليس تركه، بمللب الشارع جاء ما والقبح فعله، 
ارعالقر أمجمجن وقبحها حسنها تستمد فالأفعال فبح، ولا حمن ونحيه، 
ذواقا-ق وقبح حسن من لا وفيه، 

الأفن، حمبه، تعال انذ أمجر مما وأمثالها والصوم والزكاة فالصلاة 
والثواب.للمدح مجناطا جعلها الذي الشارع مجن بما مأمور 

نحىمما وأشباهها بالباحلل الناس أموال وأكل والزنا حق بغتر النفس وثل 
وللعقاب.للذم مناءلا جعلها الشارع لأن قبيح، عنه افه 

ةبعثل قباد العبأفعال ق تعال ف حكم لا أن قالوا! ذلك على وبناء 
الهملأفعيئت لا للعباد، تعال الق أحكام يبلغ رسول يات لر ث-ام فما الرمل، 
عقاب.ولا ثواب فالا تكليف، لا وحيث تآكليض، فلا حكم لا وحيث حكم، 

للماتردية!اكالث! الذهب 

ممجعفلق إدراكهما ل العقيممملع وقبحا حسنا للأفعال إن قالوا! 
مها-غن مه علييترب وما صفات مءن الفعل ق مجا على بناء الأفعال، 

يامجرأن العقل، إدراك حسب حسنا الفعل كون م٢ن يلزم لا ولكآن ومفاسد، 



الأصولعلم إل الوصول يسم  ٣٢٤

فالحسالئرع، عنه ينهى أن قيحا، الفعل كون من يلزم لا كما الشرع، به 
والهي.بالأمر تعال الله لحكم جبن الموالقبح 

الرسلطريق من إلا إدراكها يمكن لا تعال أحكامه أن ذلك: على وبنوا 
القرع،ورود قبل تكليف فلا وعليه بالعقل، إدراكها إل سبيل ولا خاصة، 

وبعلالبعثة بعد المكالفين بأفعال يتعلق إنما تعال فخهيابه الدعوة، بلوغ وقبل 
ةبعثل تبالعباد أفعال ل تعال لذ حكم فلا f ومن إليهم، الدعوة بلوغ 

الحيث، ومجن تكاليف، فلا حكم لا وحيث، الدعوة، بلوغ نل أو الرسل، 
عقاب.ولا ثواب فلا تكاليف، 

إلسبيل ولا انحض، بالعقل تثبت، لا تعال أحكامه بان القائلون استدل 

والعقل.بالنقل الربانية، الرسائل طر؛>، من إلا ومعرفتها إدراكها 

هوج^ثت^تبألآهل١،، ؤرماَةا تعال: نقوله المل:  ١١٠١
التكليفانتفاء يستلزم وذلك الرسل، بعثة نل التعديب، نمت، أيا بما، الاستدلال 

لتلاومتذي-ن مبثكي( رنلأ ؤ تعال؛ وبقوله العثة، قبل والحرمة والوجوب 
حجةيقلل الذتم، هو فالإرسال ، ٢٢^^ألثتل تل خثه للنا؛ىؤأش ة|ل 

الخالق،فدل.ممفهومه إرسال، هناك يكن نر إذا لهم ثابتة الحجة فتكون اواس، 
التكليف.لفي مستلزم وذللئ، البعثة، قبل احتجاجهم صحة على 

ةطاقj( ليس قبح، أو حن من الأفعال j، مجا إدراك فان الفل؛ وأما 
دركيلر ما ترك على ان الأنيعاب أن المعقول من وليس الأفراد، جميع 

.١ ٥ الإصراءت سورة ( ١ إ 

.١٦٥المساءت صورة ( ٢إ 



٣٢٥الشرب الأحكام 1^: اشم 

المن على مواخدْ لا أل يفضي العقل بل فحه، يدرك نر عا فعل أو حسنه، 
حكملا بأن بحكم العقل فان وباكال: نح، أو حن من الفعل ق ما يدرك 

الشرع.ورود قل 

متمضأنه حكيما، تعال كونه مجعى بأن  14المعتز؛أدلة على ردوا وفد 
قالمؤثرة العامة والقدرة شيء، بكل انحيط العام العالم مجن الكمال، بصفات 

الال، تعفاته صمجن ذلك ومحو شيء، كل ل النافدة والإرادة شيء، كل 
لالعقعاليها حكم الي والمفاسد المحاِخ يراعي أف عليه بجب تعال أنه -ممعى 

قولا الأرض ل شيء ه علييجب لا تعال لأنه والقبح، بالحسن البشري 
يفعلوأن أجمعتن، يهديهم وأن أحمعغ،، الناس يضل أل تعال له ز السماء، 

مجتهنقمة وكل فضل، تعال منه نعمة فكل يريد، مجا وبحكم يشاء، محا لكه مل 
وعدله.فضله بغ، دائرون والخلائق عدل، تعال 



ط)اه؛
ط

خ
ال

الحكوم 
به

هو: 
قل 

ا،لكلف 
الذي 

محاق 
به 

حهل١ب 
الشارع 

م 
الأحكام 

التكلمة 
ضمة

والو
شروهله

كون 
القش 

•<«راو1ْ 
لامكلف

وهذا 
اسلم 

بمحهق:

i
سه1

ئم

م
•

ه

بالوامطت

ي
قآي٦ز

5
ه
َ

٦•و.٩

كون 
السل 

هقدورأ 
للمكالم

وبمرب 
عله:

I
أ

1
ي

و
١ح

٦

٩■١٥0إ

r
 :١

إوؤق!إ1أح
ا 

ح 
o

ت 
أ 

;و

لا 
ص 

ن
ضق 

با
م 

صأل
الأ

والشقة 
امءان:

أ
قة«حء«الة

ش
م

7
>

!أآ
م

١٥
 ٨

ت 
• 3

و
 .١;

ث 
mوأ

ا
مشقة 

م 
محهالة

bمحإأ11



٣٢٧الشرعية الأحكام ١^٧^٠: القسم 

به:اخكوم الثائ: الطالب 
التع_-بثرينتكلأ ق ومحو أيضا— فيه بانحكوم عنه يعبر —وقد به انحكوم 

أوتحريما، أو دبا نأو إيجابا الشارع، خطايج، به تعلق الذي المكلف فعل 
عندوأمثلته ذلك تفصيل مبق وند مانعا، أو شرحنا أو سببا بجعله أو كراهة، 
الحكم.على اوكلأم 

للمكلف،إلا يكون لا به، اخكوم أن هنات إليه الإثارة يجب ومما 
يكونفد فانه الوضعية، الأحكام ق وأما التكليفية، الأحكام ق واضح وهدا 

زاق،الى علالحد لوجوب ب فانه كالزنا، مباشرة، المكلف قعا 
فالمكالفعل يكون وقد المكاح، عقد لصحة شرط فانه وكالشهود، 

الفعليس الدلوك فان ،، الفلهرأ صلاة لوجوب الشمس لوك كد بالواسهلة، 
لأنوذلك الملكف، بقعا مباشر غثر يشكل ارتبط ولكنه للملكف، مباشرا 
المكلف.فعل الصلاة ووجوب الصلاة، لوجوب محبب الدلوك 

:٢٢٠اخكوم؛،،شروط 
أساسيان!شرحنان به، انحكوم ق يشترط 

أكانمواء تاها، علما للمكامح، معلوما الفعل هذا يكون أن الأول،؛ الشرط 
والسنةالقرآن ق التكاليفات خميع كانت ولهان١ عنه، منهيا أم به مأمورا الفعل 

بيانه.ص كما أيغا الغروب ياز.ممعى لوك والد الزوال، الدلوك.ممعى كان إذا هدا ( ١ر 
للامي.يام الإحك—دُآا، ٢٥رة ١/القشر ان هالم به! انحكوم بشروط يتعاز غيما انفلر )٢( 

يعالتوقى علويع اكلمدح (، ١ ١ ١ - ١ • \/U ) الإنرى ثرح (، ١ -٧٥ ١ /مآ ا) 
اديررا/؛اّا-ه-ه(االكوك شرح )ا/آئ'؟-\،-ائ(، انحيط. الحر 



الأصولعب إل الوصول سم  ٣٢٨

أوه بقوله بياثه الرسول ثولى مجملا، منها كال وما لJمكلفين، معلومة 
يكنم ا، ه؛ الصتلوء وأييثؤإ ؤ تع١لت بقوله الصلاة فرصت فعندما بفعله، 

امنا هنمن لها، هؤ الرسول بيان بعد إلا الصلاة، ياقامجة مجلزمينر المكلفون 
تال وقم هلها بينالذي الوجه على باقامتها أمرهم م ببيالها، . الرسول 
أصلي«رأيتموني كما »صلوا 

به1بامحكوم العلم كيفية 
يكونبان بنفسه، معرفته على قادرا الكلف بكون به بانحكوم العالم يتم 

لأهوال بوذلك بالواسهلة، أو الشارع، قل من به كلفل .تما فعلا عالما 
جوق مقيما عاقلا الإنسان ببلوغ الإمكان هدا ويتحقق يه، كلفأ عما العلم 

لام،الإسأحكام فيها اjتشرت٠ بيئة ق أو الإسلام، دار ق ككونه إسلامي، 
قلانتشارها بنفسه الإسلامية بالأحكام علم أنه إما الشخص هدا مجئل لأن 

ولفمعي وهدا عنها، الدكر أهل بسؤال معرفتها على قادر لأنه أو بيئته، 
الجهلعير الإسلام دار ق شل أنه"لا تقرر الي الفقهية القاعدة ز العلماء 

الشرعية".بالأحكام 
مجنالمقصود لأن لارمكلغ_ا; مقدورأ به ١^^٠٠ الفعل يكون أن التائ: الشرط 
كانفما الامتثال، اكرك- أو الفعل جانب ز كان -سواء بالشيء ١^ 
عبتا،به اككليفِا كان وباكال امتثاله، يمكن لا الكلف،، مقدور عن خارجا 

،ؤلأييوأقث'مثاإلأوسمهاهر يعالخ؛ قال ذللث<، عن متره والشارع 
إلا.تملمكءى".تكليف "لا قاعدة: يءّتج هنا ومن 

١١البقرةت صورة ( ١ )  ٠.

(■٩١نحربجه)ص/تند' )0 
.٢٨٦\رقوة: صورة )٣( 



٣٢٩الشرب الأحكام اكاي: اشم 

الشرط:هذا على التربة الأمور 

هي:أمور ثلاثة الكلف، مقدور ق به المكلف كوت، اشتراط على يترتب 
الذي الوهو لذاته، المستحيل أكان مواء يالتحيل: تكليف لا أنه . ١ 
ىعله وتحريمشيء كإيجاب الضدين، كالجمع وجوده، العقل يتصور 

ثره،لغمتحيلأ كان أم واحدة، جهة من واحد، وقت ن؛ واحد شخص 
يشكعبوجوده، العادة ثحر لز ولكن وجوده، العقل يتمور الذي وهو 

الأشياءهذه التكليف.ممثل لأن وامهلة، بدون السمك مثل الماء تحم؛، الإنسان 
البث.عن زه مجنوالشارع عث، 

يالة الوجدانيكالأمور الألمان: إرادة نحت يدخل لا بما تكلف لا ٢. 
والفرحوالبغض، كالحس، لنمها، على للألمان قدرة ولا النفس على تسول 

أملك،فيما مميإ هذا »اللهم أزو١جهت بتن نسمه ل ه قال ولهذا والحزن، 
أئلك«را/ولا مملك فيما تزاخذي فلا 

هذهالتكليف.ممثل حناهره يوهم مما الشرعية الصوصن بعقش ق ورد ومجا 
يلحقه.أو يسبقه مجا هو به المقصود وإنما حقيقته، له يقصد لا فانه الأمور، 

يدلظاهره فان ، ^١٢٢ؤنلأمئ؛بجنأئءصن تعال: قوله ذلك مجن 
أنشك ولا مجسلمن، كونحم حالة ل إلا الموت بعدم ١^١^، تكليف، على 
اوإنمأحد، إرادة محن، يدخل لا الموت دفع لأن مقدورهم، عن خارج هذا 

(،٢١٣٤)م رن،-(، •او—ا،)آ/. ض المم ن باب الكاح، كاب دازد، أم أخرجه: ;١( 
(،١١٤).م رن(، ٤ ٤ )م/■ الضراتر بتن اكوين ل جاء ما باب الكاح، كاب واكرمذي، 

١(. ٩٧١)رنم (، ٦٣٣/١الساء)ض القسمة باب التكاح، كاب ماجة، وابن 
.١ • ٢ يمران: آل سورة ( ٢] 



الأصولعلم إل الوصول نستر  ٣٣ ٠

هه قولوكذلك الوت، قل به والبادرة الإسلام، على الحث منه، المراد 
دليالحدث فظاهر ا، تغغب«ر »لأ يوصيه; أن منه طلب الذي لكحاي 

ولاه، لمقدور غتر وهذا دواعيه، حصول عنا ولو الغضب عآ* النهى على 

مجنومنعها الغضّت، عند النفس مجاهدة منه الراح وإنما مراد، غثر هذا أل شك 
منو هبل الإنسان، مقدور ق وها،ا الشر، دائرة شع لا حى الانتقام، 

يملكالذي الشديد وإيا و\ضإ'ض'إ ١^،^ »ر ٌ يقول اشه، ؛نكمال 
الغضب«عند شه 

فيهيكون أن التكليف حمائم مجن الأعمال: من بالشاق تكليف لا ٣. 
نوعان:الشقة ولك• مشقة، 
يجدولا رية، البشالهناقة حدود ق تكون الي وهي محتملة: مشقة أ، 

القيامذلك: مثال والعنت،، الحرج ق توقعه زائدة مشقة بما، لقيام اق 
وع—نالزنا عن والاجتناب الوالديآت، وبر والزكاة، والحج، والصيام بالصلاة 

*وشيء فيها الي الأحكام س ذلك وغير الجار، إيذاء وُن الخمر، شرب 
الان الإنيجعل ودنيوية، دينية ُصالح مءث عليها ب، يترتما ولكن ، التعب، 
والتعب،.الشقة من ها القيام من يجد ما إل يلتفت، 

يقوالضالحرج  ijالإنس—ان توقع الي وص ت محتملة غ؛ر مشقة ب( 
اانقطاعالدنيا عن والأنقعلاع للعبادة، ۶ التفر ص الي كالرهبانية ت،، والعن

ال)> ال: نمرارا؛ فردد تغضب«ط »لأ قالت أوصي، هؤ لمحي قال؛ رجلا أن ُءهنم هريرة أن عن )١( 
مرقا/د'مآء(، )٠ الغض، ن مالحذر باب الأدب، كتاب انخاري، أحرجه تغغب«، 

(٦١١٦.)

مرنا/ْمْ(، )■ الغض—_ا ن مالحذر باب الأدب، "محاب الخاري، أخرجه u؛،■، مض )٢( 
٢(.٦ . )٩ رنم (، ١ ٢ -ْ ١  ١٢ ٤/٦)والأداب والملة الم كتاب ومسلم، ،-(،  ١١٤)



٣٣١الشرب الأحكام الثاد: م الن

منلفر ه قال هيا ومن بما، تكليف لا المشقة من النوع هذا فثل كاملا، 
وحدها،ادة للعوالتمرغ بالشدة أمسهلم أحد أرادوا الذين الصحأبة 

أصومولكي له، وأنفاكم ممه لأخشاكم إق »أما الدنيات عن والانصراف 
؛،مني«ر فليس سني عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد، وأصلي وأفهلر، 

ويصوم،يتكلم، ولا يستفلل، ولا يقعد، ولا يقوم أن الصحابة أحد نذر ولما 
/صومه«ل وليتم وليقعد، ويستظل، فليتكلم »مره بذلك! أخحره لمن نال 

مرن)\ء/ه-■(، الكاح ق ب اكرغيياب النكاح، كاب الخاري، أخرحه ، U-4مض ( ١] 
^١٠ ٤ ٠ ١ ز رنّ دإ، ٢ ؤ*آ/ه النكاح باب النكاح، كاب محلم، ءآ، ٠  ٦٣)

ا/أآه(،)١ معصة وق يملك لا ما النذر ياب والنذور، الأيمان كاب الخارتم،، أخرجه ( ٢ل 
(.٦٧•)٤ برم 
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>اجءفىالأداضياكوطكل 
٠.عن اسابها اعراض القوة: وجه ،C -إثا 

الأراضي.ض الأ ضرا انها الإونة:يجع 

ات.لكلكما, 'ة 
طاىاضالمخائ.جزاء انها الخماة:وجه ؤ ■ء. 
اكومس عادة هو بما تولى انها المادة: وجه ١ '%٠ 

رمة.اونحرم اواكدقة عء 

ولابدم، مذيب اشافب يلحق لا الم دم .م ,.، 
'ىم.<انااماتلسايراث.ءرمص،غ .٠٦ 

ا،لزونة،ولا المادة، سى تشوبها لا الم وم 
؟لكولا الخاكم يهذها وايره، الزنا حد كء 
حاراسئءلها_ا ٩

نمشر.كلع 
•الأرض محرية انه ٠؛،; ااوونت وجه ٤ ■.ء 

صرفهفكان الأرض، زلكة أنه اليادة: رجه لأ ٧ 
الزلكة.صرف ع، 

المهلر.كمده ■.-ى 
الله,إلى هرب، أنها المائة: رجه ت؟ا ,٥ 
أنهافيسىاهمبمشدجهالوونة:اإ٢ 

النفس.م؟ 

-ء.٤

مالله حق فإنها واضادن، الغنائم كخص ؛" إع 
فهلللماد احمامها اريمة وجز الأصل، آ ٢ 

مار.الله س ورحمه  ٧

٢
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لكنملأةفمط الله عادة بها بمصي الم وم إ  ٢٥٠
واِاجوا-يهاد•دالمرم ع ٢ 
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اضمد:القاتل س القصاص 
الأس،وإشاعة انس حاة عر يحافظ مامحاراته 

اوتاءصدور شماء فيه ان وياعتبار ، مالي لله حقا كان 
بالجمابرئ اس مكان ونا سد، حقا كان القيل 

فيجركب ثم وس غايا، ف المد حق كان انوي، عله 
والخم.الإرث 
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كانالناس، بين التعادمب ممع زاجر حد ا؛ه ذاء؛-ار 
عنالعار لدفع كان فرص ان وباعيار تعالى، لك حقا 

ولاالإرث ف يجري لا ولما للمد، حقا كان اخدوف 
غاليا.فد ١س ■ص كان بعفوالقدوف، سقط 
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الأصولعلم إل سم  ٤٣٣ 

٢؛بمار الخقوق تعلق حيث من به اخكوم أقسام 
تام أقأربعة إل به، الحقوق تعلق حيث من به اخكوم م ينق

تعال.فه خالص حق هو ما . ١ 

للبد.خالص حق هو ما ٢. 

غالب.فيه افه وحق الحقان، فيه اجتمع ما ٣. 
غالب.فيه السل وحق الحقان، فيه اجتمع محا . ٤ 

الخالص:مال الق حق أولا: 

الشاملةوالمصلحة العام، النفع بما المقصود يكون الي الحقوق وهي 
ملعفلال، تعافه إل وق الحقتلك ست وإنما وابجتمع، الفرد للحميع، 
إلم تنقوهي اس، عباد لعامة مصلحتها وشمول نفعها، وكثرة خهلرها، 
والعقوبات.العبادات، فبن.' 

المادات:

بغيرها.مشوبة وعيادة خالصة، عبادة قّم.ان: على وهى 

قسم.ين:إل وتتقم الخالمة، المادة . ١ 

رارالأّكشف (، ٣٠ي الرحأّْول ق: بالحقوق الممكة ايالل انثر ١( ;
الوصولسهيل (، ١٥٦)اآ/«ها—التوضيح على التلويح ح شر (، ٢٨٢— للبخاري

•٣(،)ص/ح؟ا-ا خلاف اب الوهمد للشيخ الفقه أصول علم (، ٢٨٤-٢٧٩)ص/
بدرانااعنين أي واّران الفقه أصول (، —٦٨)ص/٢٨ زيدان للدكتور الفقه أصول ن الإجيز 

)ص/أا،*ا-أ-ئ(.



ٍممالثرب الأحكام الثاي: م الف

الذعبادة ا، هان الإتيمن يقصد الي وهي محضة.' خالصة عبادة أ( 
اق،تعاس بكالإيمان قط، دنيوي غرض يشربما ولا فقط، الأحد الواحد 

ةوإقامالدين، إقامة ها المقصود فان والجهاد، والحج، والصوم، والصلاة، 

ار.الضروريات من الدين 

إنفوالمعادن، ١لغن١نبم، كخمرب دنيوية; مملحة فيها خالصة، عبادة ب( 

ؤالآذما,في ءن ئظوك ؤ ال: ■نعق—ال كما الأصل، ذ تعال ف حق الغنائم 
فضالآُللغا؛ون، اخمامها أربعة جعل شأنه جل أنه إلا ؛، وألزسول ئئي الآذم\ل 

ضالأرض باطن ز الموجودة المعادن لأن المعادن، خمى وكيلك ورخمة، منه 
ورحمة,الله من فضل للواحد، أخماسها أربعة فجعل فتها، حق لأحد 

كيلك:مآت فإل وتشم مرها: المشوبة المائة ٢. 

اأهفيها، العبادة ووجه الفهلر، كصدقة ؛: الوونة١ معي فيها عبادة أ( 
هووجوامح__اجين، الفقراء إل الحر وإيصال بالصدقة تعال اص إل تفرب 

المكلمعلى نجب لا ولهدا الم-ءط، على الفرية معي ز أنحا فيها: الموونة 
ه،وأزواجأولاده، كيعوله، وعمن ه، نفعن عليه يجب بل فقط-، ه نف

خدمه.

أوالأرض، من يخرج ما عسر وهو كالعسر، العادة: معي فيها موونة ب( 
أحوالحب والثمار الزروع عن إخراجه المسلم على الواجب العشر نمق 

.١ الأمالت محورة ( ١ل 

١^^٠والإلزام بالغرامة أشبه وهي المال، ئل-و بالزونة. الراد زآ( 



الأصولعلم إل الوصول ؛يسير  ٣٣٦

معيمها أن وأما الأرض، صرية فلأنه مرونة، العشر كون ووجه الأرض، 
الزكاة.مصرف م مصرفه كان ولهدا الأرض، زكاة العشر فلأن المادة، 

القوات:

بعثرها.مشوية وعقوبات خالصة، عقوبات إل تشم وهي 

إلتقم وهى الخالصة: الفوبامحن، . ١ 

مثلا،لووئة، معي ولا العبادة معي تشوبما لا الى وهي كاماةت عقوبة أ( 
كاثوإنما الهلريق، قطاع وحد الخمر، شرب وحل السرقة، وحد الزنا حد 

ولهذاكله، ابجتمع مملحة بحقق تشريعها لأن تعال، لله حقا العقوبات، تللئ، 
إسقاطها.أحد يملك ولا ليحاكم، تفيدها أمر كان 

غرمولا بدق تعذيب ها المعاق، يلحق لا الي وهي ناقصة: عقوبة بح( 
نفعهلأن تعال، ذ حق الحرمان فهذا المثرات، من القاتل حرمان مثاله: محال، 
قذاء إيببه بالقاتل يلحق ن؛ لأنه قاصرة، عقوبة وكان امحتمع، إل يرجع 
له.جديد ملك ثبوت منع هتالك، ما وكل مجاله، ق نقصان ولا بدنه، 

قسمين:على فهي بموهات المشوبة العمبات ٢. 

قة العقوبه ووجارات، كالكفوهى الماد٥ت معي فتها عقوبة أ( 
وكفارةخطأ، القتل ككيارة محالفة، أفعال على جزاء وجبت أبما الكيارات، 

ووجهالفلهار، وكفارة الي٠ين، ل الحث وكفارة عمدا، رمضان ز الإفطار 
رقبة.بحرير أو صدفة، أو صوم، من عبادة هو يودى.مما أمحا فيها، العبادة 

يالالخراجية الأراضي على الخراج وهي الموونةث معي فيها عقوبة ب( 
العقوبةووجه عليها، المسلمن استيلاء بعد المسالمن غثر أصحاها بيد ترك 



٣٣٧الشرعية الأحكام ١^^٠٠: القسم 

واش_تغالماد الجهعن الأراضي تلك أصحاب إعراضر • ي؛ها ان فيها، 
النظربفالخراج الأرمحس، على معينة صريثة أهما فيها، المرونة ووجه بالزراعة، 

ىعلضريبة لكونه وبالنفر عفوبة، كان الأرض، اصحاب من الجهاد لترك 
موونة.كان ه، نفالأرض 

الخالص:انمي حق ثانيا: 

التالفات،صمان ومثاله: بالفرد، خاصة دنيوية مصالحة به يتعلق ما وهو 
تيناءامق المرأة وحق الطلاق، ق الزوج وحق والديات، الديون، واستيفاء 
سبهاك كان إذا القاصي محن المملليق وطلب القمة، ق وحقها مهرها، 

الشفيعوحق المشترك، المال تميم طلب ق الشريك وحق ذللئ،، يستدعي 
الكشرةالحقوق من ذلك وغتر شروطها، توافر عند بالشفعة العقار حد أل 

مختلفة.دنيوية بحالات ق للأفراد 

غالب:فيه اف وحق الخفان، فيه اجتمع ما ثالثا: 
زاجرحد أنه باعتبار الحق فهدا يثمل فانه القدف، حد مثاله: 

كانشرعه أن وباعتبار تعال، يله حقا كان الماس، و؛ن والقاتل المعدي بمع 
ب،غالفيه اس حق كون ووجه للعبد، حقا كان المقدور، عن العار لدفع 

هفيويجري القاذف، عن المقدوف بعفو يمط ولا الإرث، فيه يجري لا أنه 
قأو واحدة ة كالمل ة جماعقذف لو بحيث الاجتماع، عند المداخل 
بحقيتعلق مما ذلك وكل ففهل، واحد حد إلا عليه يقام لا متفرقة، كلمات 

اذتعال.



الأصووطم إل الوصول تسم  ٣٣٨

غالب:فيه انمد وحق الخفان، فيه اجتمع ما رابعا: 

حقولكن معا، الحقخن يشما فانه المتعمد، القاتل من القصاص ذلك: ومن 
وإشاعةن، الأموحفظ الناس، حياة على بجافظ أنه فباعتبار غالب، فيه العبد 

ل،القتياء أوليصدور شفاء فيه أن وباعتبار تعال، فه حقا فيكون الهلمانينة، 
اصمكان لما ولكن للعيد، حقا كان القاتل، على وحقدهم غضبيم، وإزالة 

دالعبحق كان يابجتمع، مساسها س وأظهر أقوى وباوليانه عليه بامحي الجريمة 
لكما الصلح، طريق والاعتياض والعفو، الإرث، فيه يجري م ومن غالبا، فيه 

ذلك.المقتول ول طلب إذا إلا القاتل من يقتص لا وأنه العباد، حقوق صائر 

ببيالموت مجن نجا إذا القاتل فان تعال، فه حق القصاص ق كان ولما 
هعلييوقع أن الأمر لول كان عنه، الدية أخذ بسب أو القتيل، ول عفو 

العامة.المصلحة تقتضيه ما على تعزيرية عقوبة 
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الأصولطم إل الوصول يم ٣ ٤ ٠

رالكالف(راا;عليه اخكوم الثالث: الهللب 
هبوتعلق التكليف، إليه توجه الذي الشخص هو عاليه؛ بانحكوم المراد 

بالمكلف.الأصوليين؛ عند مي ويتعال، الله خطاب 

عليه)المكلف(:اخكوم شروط 
شرمحلمان!تكليفه، يصح حى الكلف ؤ؛ يشترط 

امريزتيقتضي وذلك التكليف: دليل فهم على القدرة الأول: الشرط 
وحدوالمهم، الإدراك أداة هو العقل لأن اقلا: عالملكف يكون أن . ١ 
امحون،كلف لا ذك وعلى عقله، ؤ، خلل غير من الشخص بلوغ العمل: 

الشارعخطاب فهم على هؤلاء قدرة لعدم وذك النائم، ولا الصي، ولا 
عنثلاثة: عن القلم »رفع ه: الرسول يقول ذك وؤ، الطلوب، الوجه على 

زيمتهم،«ر حى امحون وعن، يحتلم، حى الص؛ي؛ وعن، بمتيقظ، حمح، النائم 
والقمة،به— المائلي، —عند وامحون الصبي مال ل الزكاة وجوب وأما 
موجهتكليف هو وإنما إليهما، موجها تكليفا فليس عليهما، المتلفات وصمان 

المال.وليهما إل 

كشف(، ٣٠• - t-vx/t)السرحسي أصول ق: وأهك ءلٍه بامحكوم اكُاقة ائل المانظر ( ١ر 
ارالغفيتح ١(، اكوضح على اكالويح شرح (، iTi-yKrli)للمخاري الأسرار 

Ar-v-i/r) ،) الوجيز.٣(، )ص/،- الوصول هل ت)ص/.-ااً-آاأ،(، مالك ابن ثرح
AT-UU).)_/سراج محي الفقه أصول )ص/آ؟-آبم(، زيدان للدكور الفقه أصول ؤ، 

مرق)ا/خْْ(، حدا بمسب أو يسرق امحنون ؤ، باب الخدود، كتاب داود، أبو أخرجه )٢( 
(،٣٤٣٢م)رق(، ١٥٦ه)،-/ًللاقيقع لا س باب الطلاق، كاب والسائي، (، ٤٣٩٨)

٢(.• ٤ رنم)١ ا/خْا■(، والنائم) والمغم المعتوه طلاق باب الطلاق، كاب ماجة، وابن 



٣٤١الشرب الأحتكام اكاي: اشم 

الأسا'سينالصدرين لأن وذلك العربية: باللغة عارفا الكلف يكون أن ٢. 
يكلففلا العربية، جهل فمن اليربية، باللغة والسنة، القرآن وهما لإسلام ال 

النصوصفهم على قادرا وأصبح اللتة، هذه تعلم إذا إلا الشرعية، بالأحكام 
علمت،أو يعرفها، الي لغته إل الشرعية النصوص له ترخمن، أو الشرعية، 

ا.مممكلفايعتر فحينئذ فيها، يعيش الي بنته ل بانتشارها الشريعة أحكام 
هذهمن طريق بأتم، الشرعية النصوص فهم له يتيسر ب وإن ربه، عند من حاء 

ول:يقوتعال بحانه واس الدين، باحكام مكلفا يعتبر فلا الثلاثة، القلرق 

.٢ ه١ ل؛م ؤمهءإثأنغى د_لثاتي إلا رسول ين ا3تلتآ ما وؤ 
ئلؤ نعال: قال كما البشر، لجميع عامة الإسلامية الشريعة ومادامت 

الن ماص النوق، همما رثولأشإتجظم آلشار،إؤ يتآبها 
اكفائيوجوبا وجب الشارع، حهلار_إ يفهم لا وبالتال العربية، اللغة يعرمح، 

مملكهمالذتم، الحد إل الأحرى، الأمم لغات تعلم الأمة هده من أفراد على 
هكتابق ذلك باممه كلفهم وقد الأمم، تلك ض الإسلام أحكام نشر من 

دعوفإثاآمولأرو0وحل؛ عز يقول حيث 
jال. وق٢، ^ يو< ألمحاق 

كونسلعه، من بعض فلعل الغاسب،، الشاهد ليبالغ »ألأ الوداع: حجة خهلبة 
بلعتت«؟ر؛،.هل ألا سمعه، محن بعضِط من له أوعى 

•٤ إبراهمم؛ سورة )١( 
.١٥٨الأعراف: سورة )٢( 
.١ • ٤ عمران: آل سورة )٣( 
امعمن اوعى ملغ رب ه: الني ثول باب العلم، كتاب الخاري، أخرجه عليه، متفق )٤( 

مرن(، ٣٢)ئ/ُ الدمحاء تحر.م تغليفل باب امة، القكتاب لم، وم(، ٦٧)رنم ١(، ٩ )ا/• 
(١٦٧٩.)
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٣٤٣الشرعية الأحكام اكاق: م الخ

به:كك ث آلكلف أهلية اك\ئ: ١^ 
الأهلية:ام أي

أداء.وأهلية وجوب، أهلية قسمينت إل الأهلية م تنق

الوجوب:أهلية أولا: 

وأساسا، ث\جب\تأ وعليه حقوق، له يكون لأن الإنسان صلاحية وهى 
ات،الممإل الحياة ظهور بدء منذ موجودة كاث ولهذا الحياة، الأهلية هده 
أنإل ه أمجبطن ق ا جنينوجوده منذ ان للأنالحق هذا يثبت هنا ومن 

الرشد،أو العقل أو البلوغ، أو التمييز على الأهلية هذه تتوقف ولا بموت، 
لوالعاقالغ، البوغثر والثالغ الميز، وغتر الميز وللطفل للحمح، نشت بل 

والسفيه.والرشيد وابجنون، 

نوعان:الوجوب، لأهلية الوجوب: أهلية أنواع 
كاملة.وجوب هلية أ— 
ناقصة.وجوب هلية أ~ 

لهالحقوق لوجوب الإنسان صلاحية وهي ت الكاملة الوجوب أهلية ١• 
قان فالإنسه، موتوقت إل ولادته حن من للإنسان تثبت وهى وعليه، 

ىعلالنفقة له ونجب ويورث، فترث الوجوب، أهلية له حيانه، أطوار جميع 
لغيره.ماله • ٣٠اJفقة عليه تجب كما غتره، 

وقالحقله تثن لأن الإنسان صلاحية وهى الناقصة: الوجوب أهلية . ٢ 
ولادته،قبل تكون الأهلية وهذه لغيره، حقوق عليه نحسا أن دون فقمل، 

ص.نمرك لكن U وبالوامات: غيرك، على لك لكن ما بالحقوق: المراد 



الأصولعلم إل الوصول تيم  ٣٤٤

مول،إل نحتاج ولا منفعة فيها له الي الحقوق له تثبت لأن صالحا يكون وبما 
تحتاجولكنها له نفع فيها الي الحقوق وأما والوصية، والإرث، الت،، كثبوت 

الا كمعبارة، له ليست الح؛ن لأن له، تثبت فالا والهبة، كالشراء القبول، إل 
انحناجين.أقاربه نفقة ماله ق بحب لا ولهذا لغره، الحقوق من شيء عليه يثت 

lUU  الأداء:أهلية

درصإذا بجيث، شرعا، وأفعاله أقواله تعتم لأن المكلف صلاحية وهي 
برامعتان كصام، أو صلى فإذا حكمه، عليه ترئس، تصرف، أو عقد منه 

أوم ز غتره على جى وإذا ذمته، وبرئت الواجب، عنه وسقط شرعا، 
ذههوأماص ماليا، أو بدنيا فعله على وعوقب بجنايته، اخذ عرض، أو مال 

سغ بلإذا إلا للإنسان تثبى لا لدا بالعقل، التمييز الإنسان، ل الأهلية 
الأصح.على السابعة وهو التمييز، 

نوعان:الأداء لأهلية الأداء: أهلية أنواع 

ناقصة.أداء —أهلية كاملة. أداء —أهلية 

منهالتصرفات لصدور ١لثخصي صلاحية وهى الكاملة: الأداء أهلية . ١ 
الإنسان،بلوغ فمنذ والرشد، بالبلوغ مرتبطة وهي شرعا، به يعتد وجه على 

وتتربالشرعية، والتصرفات العقود جميع منه فيصح كاملة، أهلية له تثبت 
كاملة.محواخذن محنه، يصدر مجا جمح على ويواخد آثارها، عليها 

تصرفاته.صض ي*تثر لأن الإنسان صلاحية وص الناقصة: الأداء أهلية ٢. 
البلوغ،حق عمره محن السابعة مناهزته من ان للإنتثبت وص بعض، دون 

أقسام:ثلاثة إل م تنقوتصرفاته تقريبا، منوات ثمانى مدها وتكون 



٣٤٠ماسد;صمهمب 

نجبفلا منها، شيء بأداء يطالب فلا اي| ^^لمإبحموز؛
والتعود.التاديب جهة على إلا والجهاد، والحج، والصوم الصلاة عليه 

وفلبه، مؤاخذ فهو ماليا كان فما ؛لعبا£إ ئ،
قتلفلو به، يؤاخذ فلا بدنيا، كان ومجا الضمان، عليه وجب ■ء؛ره، مال أتلف 

فمهل.الدية عليه تجب وانما به، يقتل لا إنسانا، 

ام:أقثلاثة إل فتقسم خسبمن 

بغيرشيء أخذ عليه يترتب الذي التصرف وهو محضا؛ نفعا كان ما • ١ 
علىيتوقف ولا منه، فيصح والهدية، والصدفة، والوصية، الهبة كقبوله مقابل، 

الول.إذن 

شيءخروج عليه يترب الذي التصرف وهو مي؛■ صرر؛ كان ٢• 
همنح يمفلا وهديته، وصيفته، ووصيته، كهبته، مقابل، بغر ملكه من 

الول.أجازه وإن شيء، 
ارة،الحأو ربح الاحتمل بأن اضإوهمر:ِ بن دائرا ِكان ما٣. 

الول.إجازة على متوقفا فيصح والشركة، والرهن، والإجارة، كاليع 
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٣٤٧الشرب الأحكام اكاق: م انق

الخياة:أدوار ي الأهلية 
أدوارتأربعة إل الأهلية، إل بالفلر الإنسان حياة العلماء قسم 

الانفصال.إل الجفن دور ا.

التمييز.ص إل الانفصال اأ؛دور 

البلوغ.إل التمييز دور ٣• 

الموت.إل اللوغ دور . ٤ 

الانفصال:امحزال دور أولا: 

الدور:^ا ففي 

ةأهليه لالدور هدا ل الشارع بجعل فلم الو.جوب■ لأهلية بالمبة • ١ 
ةأهليه لجعل يل الو١جبارت، ويتحمل الحقوق ليكتب كاملة، وجوب 
القراثكقبول، إل نحتاج لا الي النافعة الحقوق له فتئت ناقصة، وجوب 

كالهبة.القبول، إل تحتاج الي الحقوق له نشت ولا والوصية، 

ولاة كامللا الجفن، من تتصور لا فامحا الأداء: لأهلية بائسة وأما ٢. 
إليه.بق بالمتحققة غم فهي ناقصة، 

انمز:من إل الانفصال دور ثانيا: 

ط؛ففي ■ءمرْ، من السابعة ببلوغ وينتهي بالولادة، الدور هدا ومحيا 

للوجوبأهلا الدور هذا ق الإنسان فيصم الوجوب؛ لأهلية بالممة . ١ 
ذاهق خص الثفيملح وعليه، له الحقوق نجب أن فيصلح كاملة، أهلية 



الأصول■ئم إل الوصول بم  ٣٤٨

عنه،نيابة أداؤها للول يجوز الي الواجبات ونحمل الحقوق، لاكتساب الدور 
والفنان.الفطر وصدقة كالزكاة 

زه،ممييدم لعوذلك حقه، ق نشت فلا الأداء: لأهلية بالة وأما ٢. 
زالشخص يطال، لا ولهذا قالما، كما الأداء أهلية أساس بالعقل، والتمييز 

وأداءله، حقا يثبت ما بتحصيل وليه يقوم بل بنفسه، ثيء بأداء المرحلة هذه 
يؤاخذولا أهواله، من بشيء يؤاخذ لا الأداء، أهلية ولعدم عليه، وجمس، ما 

الأموال.من أتالف ما يضمن ولكن أفعاله، محن بشيء بدنية مجواخذة 

ويتهيالسابعة، محن يتدئ الدور وهذا اللوغ؛ إق التمعن دور ثالقات 
الدور:هذا ففي بالبلوغ، 

ة،كاملالوجوب أهلية فيه للإنسان تثبت الوجوب: لأهلية ية بال١. 
هلأنأول، اب بمن للمميز تثبت فلأن المميز، غتر للصي أثبتت إذا لألها 

منه.حالا أحن 

بالتفصيلولكن ناقصة، أداء أهلية له فتشح، الأداء: لأهلية بالمجة وأما ٢. 
وخلاصته:ذكره، سبق الذتم، 

اومها، منفيء بأداء يطالسح فلا اس، بحقوق متعلقا منها كان ما أن 
مالياكان وما به، يؤاخذ فلا بدنيا، كان فما العباد، يجفوق متعلقا منها كان 
ام:أقثلاثة إل م فتنقنفسه، بحق متعلقّا كان وما به، مجواخذ فهو 

الول.إذن على يتوقف ولا منه، فيصح محضا: نفعا كان مجا أآ 

الول.أجازه وإن سيء، منه يصح فلا محضا: صررا كان مجا ب( 
الول.إجازة على متوقفا فيصح والضرر: المفع ب؛ن داما كان ما ح، 



٣٤٩الشرعية الأحكام ١اثانيت السم 

الموت:إل اليلموغ دور راما: 

أوبالسن، بلوغه كال مواء عاقلا، الإنسان بلوغ س الدور هدا ويندئ 
الدور:هدا يفي بالموت، وينتهي المعروفة، البلوغ علامات من بعلامة 

ة،كاملوجوب أهلية فيه ان للأنشت الوجوب: لأهلية بالتجة . ١ 
واعأنجميع ل وتحموق، الحقأنواع جميع لاكتساب صالحا فيصبح 

الواجبات،

إتومجن كاملة، الأداء أهلية له نشت كذلك الأداء: لأهلية وبالمسة ٢. 
عجميلأداء لا أهويكون الشرعية، التكاليف بجمع الخهنات إليه يتوجه 

آثارها.جميع عليها وتترب الشرعية، التصرفات 
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٣٥١الشرب الأحكام الخم؛_: 

عوارض

أويزيلها ما لأهليته يعرض قد الأهلية، كامل الأسان أصح أن بعد 
وارضعنوص' على الحنفية- قرره ما -على العوارض وتلك ينقصها، 

بة.مكتوعوارض سماوية 

هاوية:الاتحوارض • ١ 

اراختيغ؛ر من عليه فتهلرأ فيها، ان للأتدخل لا الي الأوصاف وهي 
رض،والماء، والإغموالنوم، والنسيان، والعته، الحون، إجمالا: وهي منه، 

والموت.

المكمحسة:الخوارض ٢. 

ال:بالأجموهي حصولها، ق مدخل العبد لاختيار كان آفات وهي 
والإكرام.والهزل، والخطأ، قه، والكر، والالجهل، 

)أ/د*اأ-أ~ئ(،اوى للغالأسرار كشف ق: الأهلية بعوارم المملقة ائل المانظر )١( 
اسشرح ر"ا/"اا/-آآا(، النقار يتح ٢(، • ،"\-• u/t)المح على التلويح ثرح 
دكتورللة الأهلّعوارض رص/,ه.-ا-.أ-ا(، الوصول هياب ت{، ٩٩٨- ٩٤٣)ملك 

؛،١٣٢—  ١٣٠)محي/ خ—V؛J، الوه—اصر د عبللشيخ الفقّه أصول علم اجبوري، حين 
ا.رانلبه الفقأصول (، ١ ٤ ٤ — ١ ٠ ٠ )ص/ زيدان للدكتور الفقه أصول ق الوجيز 

(.٤٢٨—٤١)ص/ه بدران 
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٣٠٣اكرب اكماكاني:صم 

تفصيلا:السماوية العوارض 

ايون:أولا: 

والقبمحةالحنة الأمور بنن يميز فلا عقله، ؤ، الإنسان، تصب آفة وهو 
الأهلة:على ش وأما ، ^^١^١١٢المدركة 

الجنون،ويى بينها منافاة لا إذ فيها، يوثر فلا الوجوب،؛ لأهلية بالسمة . ١ 
التصرفاتعن الماشئة الالتزامات ابجنون ذمة ق نشت العلماء: قال ها ومن 
ةونفقة، والديالمتلفات صمان عنه بمقهل ولا وليه، عنه يباشرها الي 

ولبقبوالوصية الهبة ويتملك تلزمه، من على النفقة له بحب كما الأقارب، 
له.الول اشتراه الذي السع يملك كما عنه، وليه 

الأداء،أهلية ق حكمه ويصير يزيلها، فالحون الأداء؛ لأهلية بالتسة ٢. 
وإنه نفحق ق تصرفاته ولا عقوده تصح فلا المميز، غ؛ر الصبي حكم 

وشراوه،ه بيعينعقد ولا محللاقه، يقع ولا نكاحه يصح فلا الول، أجازها 
قيامحال عليه القدرة فلفوات الأداء: أمجا وقضاء، أداء العبادات عته ويشل 
الإفاقة.بعد الحرج ق فلوفوعه القضاء: وأما الجون، 

اكوصٍح)آ/اآ'ا(.ان>: ا(
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٣٥٠الشرب الأءكام ماىنى:

الض:ثانيا: 

/جنون؛ مص غتر من العقل نقص لغه: الغته 

فيختلطالتييثر، فاد عليه يترتب العقل ل اختلال فهو اصطلاحا: وأما 
أخرى،أحيانا امحانض وكلام أحيانا، العقلاء كلام يشمه حى صاحبه، كلام 

نوعان:والعته 

جميعل كامحانين يكون فصاحبه تمييز، ولا إدراك معه يبقى لا عته . ١ 
والأداء.الوجوب بأهلية اكُلقة الأحكام 

در■؛إل يصل لا ولكنه والتمييز، الإدراك س شيء معه بجمي عته ٢• 
أهلق حكمه العته، من النوع هذا وصاحب العاديض، العقلاء ق الإدراك 

بيانه.مبق ما على المميز، الصي حكم والأداء، الوجوب 

جة

أهلة

رمته(١(، ٦ ١ )>_/t امحيط اكامس ٤(، )بم/أ الرب ل—ان انظر: ١( ;
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٣٥٧—رب ١١الأحكام اكاي؛ النم 

الميان:ض: 

.٢١١وغفالةذهول على الشيء ترك النون- -بكسر لخه: المسان 
وإنهبه، كلف ما يتذكر لا فيجعله للإنسان يعرض عارض واصطلاحا; 

وذلكذمته، ق الحقوق جمع فتبقى الأداء، أهلية ولا الوجوب أهلية يال لا 
الخال:الخحو على 

اومه، عنفيسقط كالأم، بالأجرة منها يتعلق فما ايذت حفوق . ١ 
يهورد ما إلا كالمتذكر، يعنمر أي يشل، فلا الدنيا، بأحكام •نها يعلق 

وحبولكن عليه، إم فلا نسيانا، وقتها ق الصلاة أداء ترك فمن الخص، 
صلاته،بهللت نسيانا، تكلم أو صلاته، ق أكل من كذلك القضاء، عليه 

لناسيا شرب أو أكل لو ولكن بذلك، يأم لر وإن إعادمحا، عليه ووجب 
ن»مقاوت ه الرسول لأن القضاء، عليه بحب ولا عليه، إم لا صومه، 

اذه أطعما قاتمصس—ومه، تم فليشرب، أو فأكل صائم، وهو تعي 
أحكامق ، Ujjjبآم نر ولو القضاء، عليه لوحب الخص، ولولا ، شاه« مو 

الأخرة.

(.٩٢• ر٢/ الفهرس المعحم (، ١٧٢٠)ص/انحعل الئاموس انظر: ( ١ل 
ناسا)ئ/أ\،ا(،شرب أو أكل إذا الصاتم باب الصوم، كتاب الخاوي، أخرجه عله، عتمق ^٢( 

(،YYX)*؟/يمهلر لا وخماعه وشربه النامي أكل باب الصيام، كتاب لم، وم١(،  ٩٣٣)وثم 
(■١١٠٥)رف,



الأصولعلم إل الوصول نستر  ٣٥٨

محلا*^٥، حق ق أو نفسه المكلف حق ق كال سواء العبادت حفوق  ٠٢

راء،وشيع من الشءمح،,ن من يصدر تصرف محكل فيها، عذرا النسيان يعتبر 
آثاره،عليه ويترتب صحيحا، تصرفا يكون وعتاق، وطلاق وإجارة، ورص 

الآثسارأو بما، تلفظ الي الصيغة معي ص ناسيا كان بأنه الاعتذار يصح ولا 
ولاالضمان، عليه لوجب ناسيا، عثره مال أتلف لو وعليه عليها، تترتب الي 

امعليه يكن لر وإن الدنيا، أحكام ل الضمان سقوط ق عذرا النسيان يعتبر 
الأجرة•بأمور يتطق فيما 
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الأصولطم إل الوصول سم  ٢٦٠

والإغماء:الرم رابعا: 

فهو:الإغماء وأما معروف، وم: ال

٢.لعارض؛ والحركة الحس فقد ه: من

ألناحية من وهوكالنوم الإنسان، ق القوى يعطل فتور هو واصطلاحا: 
لأنالموم، من أشد الإغماء كان وإن الجسم، ق القوى يعطل منهما كلأ 

وحكمهماأحد، بفعل إزالته لا.بمكن الإغماء ولكن باكيه، إزالته يمكن النوم 
فهما:واكصرفات، العقود ل تأثيرهما حسئ، مجن واحد 

وعمجرنالحال ق فالأداء والصوم، كالصلاة اف: لحقوق بالقسمة . ١ 
أوبالأنتباْ حقيقة الأداء لاحتمال يسقط، لا الحق وجوب أن إلا عنهما، 
الأمامد بعاء القضوهو الأداء، حلف حصول احتمال أو الإذاءة، 

وليطلا الرم إن وحث القضاء، ل حرج هناك كان إذا إلا والإفاقة، 
وكدللن،والصوم، الصلاة مجن فاينتح مجا قضاء ل حرج يقع فلا عادة، 

وليلة،يوم عن زاد بجين، إغماوه، امتد إذا وأما ممتدا، يكن لر إذا الإغماء 
رجالحمن ذللن، ق لما الصلوات، من فاته محا قضاء عليه يجب لا فحثي 

الصلواتتكرار عع القضاء وجوب وق تتكرر، الصلاة لأن والشقة، 
يخفى.لا ما ادج س الوقتية، 

قعيرا بر يعتفالإغماء للصوم، ية بالنأما للصلاة، ية بالنهذا 
ه،عليالمغمى عن الصلاة سقوط سبب لأن إسقاطه، ق لا الصوم تاخير 
الإغماءامتداد لأن للصوم، بة بالمالحرج يتحقق ولا الحرج، بسبب كان 

•)غمي( مادة ٢( ٠ ١ رص/ الصحاح محتار )مآ/ة""(ا الوّيط المعجم انظرت ١( 



٣٦١الشرءٍان الأحكام الغم 

املاكشهرا الإغماء على إسمان يبقى ما ثمل جدا، نادر الصوم حق ق
اءبنل ادر للنحكم ولا نادر، مهر وحد وإن والشرب، الأكل بدون 

الأحكام.

النائمقذف فلو أقوالهما، مجن بشيء يعتد فلا العبادت لحقوق بالنسبة ٢. 
بدب،لا مجاب بما فيؤاخدان افعالهما، وأما الحد، عليه يقام لا عليه، المغمى أو 

ل؛ه، شلإنسان على الإغماء أو الموم uلة ق أحدهما انقلب لو هدا وعلى 
هعليفتجب مالية، مؤاخيه يواخد ولكن منه، القصد نتفاء لا بدنيا، يعاقب 
الأموال.من أتلفه مجا كل صمان عليه يجب كما الدية، 

الصائرةبالعبارات اعتبار فلا الحقوق؛ من يحصهما لما بالنسبة وأما ٣. 
عليهيترتب لا لغوا، يعتبر الحالتين، ق قول من عنهما يصدر ما فكل عنهما، 

أوه، زوجتعليه المغمى أو النائم طلق فلو والأخرة، الدنيا أحكام ق، أر أي 
عبده،يعتق ولا طلاقه، يقع فلا منها، شيء يصح ب داره، باع أو عبده أعتق 

بيعه.يصح ولا 
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٣٠٦٣الشرعية الأحكام ١^^،؛ م الغ

رض:المخامسا: 

الطسااة.اعتدال بما يزول حالة رض: الم

الأداء،ة أهلولا الوجوب أهلة اق مبلا ارض الحنفية: نال 
ىعلك وذلوعليه، له الحقوق فتثبت بنوعيها، كاملة أهلية فللمرض 

التال:المحو 

ايوليهأن الاستطاعة، يقدر المريقض على فيحب العبادات: أمحا  ٠١
وهمحا على م،تلقيا، أو قاعدا أو نائما الملاه، قيودي قدرته، حب 

وديويفدية، أو قضاء، أو أداء الصوم ويؤدي الفقه، فروع محا مموف 
المذكورةشروطه غيره، فبوامطة يستطع نر وإن اصتهناع، إن بنفسه الحج 

الفقه.تّإ كل 

وأفعال،أقوال مجن منه يصدر محا بكل مؤاخذ فهو العباد: حقوق أما  ٠٢
ومجانمعموالنفس المال لأن الضمان، عليه وجبا ا، نفأو مالأ أتلف فلو 

عصمتهما.ينفي لا والمرض شرعا، 

إلافنافذة، والوصية، والخللاق كالنكاح ه: نفحق ل تصرفاته وأما  ٠٣
رفهتمنفاذ يتوقف فحينئذ الدادنين، أو الورثة بحقوق يمس تصرفه كان إذا 

هؤلاء.إجازة على 

اءوالغرمالورثة لخلافة سبب والموت للموت، سبب المرض لأن وذللثا 
رموالغالوارث حق تعلق حيث من الموت حكم ق المرض فكان لمال، ال 

بهيتحقق الل.ي بالقدر عليه الحجر يتبِتا و١لد١ئنين، الورثة حق ولصتانة .مماله، 
دارومقبالنسبة الدين كل محقدار وهو الحق، هذا صيانة 

للورية.بة بالن



الأصولطم إل الوصول ذسير  ٣٦٤

ان:مه

إلاالوارُث حق ؛ب بأو الدين، بسب المريتض عر الخجر شحا لا ٠ ١ 
الوت..ممرض 

الوت.به اتصل الذي المرض هو ١^^،! مرض . ٢ 

المرض.أول إل يستند والغر.م، الوارث( بحق المتعلق الحكم ٣. 
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الأصولعلم إل الوصول تٍم  ٣٦٦

وت:الما: يائس

دارن مه وانتقالالبدن، عن الروح مفارقة وهو الحياة، صد وت: الم
عجزفهو ا، حيار الأخرة أحكام ق المت، يعد ولدا الآخرة، دار إل الدنيا 

الأداء.أهلية انعدام عليه يترتب لدا ما، بوجه القدرة جهة فيه ليس خالص 

بالون:العالقة الحقوق 

هعنقط فتوالحج، والصوم كالحادة الحالمة: تعال الق حقوق . ١ 
تلاء،الابليحصل اختيار، عن الأداء بما التهم، من المقصود لأن بالاتفاق، 

بالون،.ذللئ، فات وقد 

إبماالحنفية: فقال كالزكاة؛ لنماد; حق جهة فيها مال اس حقوق ٢. 

اصوق حقن جمالمقصود أن على باء ُ، الدنيار حكم ؤ، الميت، عن نسقط 
المال.لا الفعل هو تعال، 

الال الممنها المقصود لأن ااستا، عن الزكاة قط نلا الشافعية: وقال 
اة،الزكدار مقياخد أن له كان الزكاة، الفقتر.عال ظفر لو حى الفعل، 

العباد.دين ق كما به، الزكاة قط ون

بدين.أو بعي، متعلقة إمحا وهي العال: حقوق ٣. 

ا(مهمحالحام)صا؟-ي■:
ىعلقادرا صحيحا حيا كال ض أدالها ي لممصرْ عله مقى حكم ق، وأما ;٢( 

بكرمهعنه عفا الله ثاء فإل حي، الأخرة أحكام ق واليت الأخرة، أحكام من والإء الأداء، 
وعدله.بحكمته عذبه ثاء وإل ومحضله، 



٣٦٧الشرعية الأحكام ١اثانيت اشسم 

امبمتعلقا العين( صاحب حق فسقى الأعيازت من بعين( متعلقة كانت ما أآ 
أنه لان كصاحبها، يا حلفر لو ولذا يده، ؤ( العين( ت، كانمن مجون، بعد 

الوديعةوكدا الراهن، ■ممون يطل ولا ا،لربمن، حق به يتعلق( كالمرهون ياحدها، 

حقبه بمعلؤ( والمعصوب المشتري، حق به يعلق والبيع الودع، حق يا بمعلق( 
صاحبه.

يلا،كفأو مالأ ترك إذا إلا الذمة ؤ( يبق فلم بدين; متعلقة ت، كانما ب، 
فعب(حياته، ق الست، عن كفل كفيلا أو مجالا نرك إذا الدين، اليتح أن أي 

اليلا، كفأو الا جميترك لر إذا وأما الكفيل، ذمة على يبقى أو مجاله من وقاوم 
١لآخرة.ق الدائن ياخذه وإنما أولاده، مجن يهلالِح فلا الدنيا، ن( ديته يبقى 

ارات،والكفارم، انحنفقة مثل الصالة: بهلريق عليه ت، كانمجا ج( 
لأنسث،، الثلمجن فيصح به، يوصى أن إلا بالومحت(، تبطل فاهما الفهلر، وصدقة 
له.نفلرا التلت،، ق تصرفه جوز الثرع 

ه،و'كفينكتجهيزه إليه، بحتاج مجا إلا كلها فتسقءل تؤ: اليحقوق . ٤ 
هإليالحاجة لأن ؛، بالعين٠ متعلقا الحق يكن ب إذا ديونه قضاء على فيقدم 
الغرماء.حق على مقدم الحياة حالة ؤ، لباسه أن كما الدين، قضاء مجن أخد 

أوااودي<ر__ل،السع أو الغصوب أو كالمرهون معلومة، بض مشغولة ذمته كانت من ^١ وعلتم، ١( 
أوز تيهيدون الين بقي ولو حى حقه له فترد اليت(، حاجة على المن ح-( محا حق يقدم 

أثموا^( Jbأحد يقم ل؛ وإن الأخرين، على كفائيا واجبا حينثد وتكفينه نجهيزه فيكون ،؛_، 
بالحشيش.محغهلى يدفن ثياب، له يكن ب وإن بثيابه، اليتا ويدفن وميعا، 



٣٦٨
الأصولعلم إل الوصول يم 

كاكال:بالترب هي افن اكُلقة.ئل الحقوق أن فالخلاصة: 

الديون،قضاء إل منها أشد التجهيز إل حاجته لأن وتكفبنه; نجهيزه أ( 
الغرماء.حق عالي مقدما كان الدنيا الحياة ق ه لباّأن كما 

إذالوصية، إل منها أقوى ذمته إبراء إل الحاجة لأن ديونه; قضاء ب( 
علىمقدمة ذمته، وبراءة فعلا، ذمته ل ثابت حق والدين منه، ترع الوصية 

ته.ترعا 

حقمن أقوى إليها المثت حاجة لأن الثلث،; من وصاياه تسو ح( 
إليها*محتاج وم الأخرة، ق إليه عانية فائدمحا لأن الورثة، 

هروحلأن ك—ذللئ،، للمسن، منفعة هدا وق الورثة; حق تعلق د( 
—ه،مال ن مبانتفاعهم الأخرة دار ق الثواُج، له ويحمل بضانهم، تتئمى 
بحاجةوهو له، ويتصدقون المعاش، حن ببم، بالخير له يدعون ولعلهم 

ذلك'"•كل ؛ل 

ثفصيلأ:المكنسة العوارض 

وهي;حصولها، ق مدخل العبد لاختيار كان الي وهي 

٣(.• )ص/■ الحساس ثرح الناس انفر: ١( 



ض 
العوار

الكعسة:

وها ا-يهلفيذاتاللخ
 ،A،^_

اطل

ir
أم 

حكام 
م 

أحكام 
الدنا:

لا 
بملح 

عذرا 
بملح 

عيرا

ا-ا-نجهل
هو 

انتهاء 
اسم 

صود
باق

ا
ا

ا"بهل 
م 

صفات 
الله

وما 
شابهها

لا 
بملح 

عذرا، 
لا 

ميما
 U

ك
ان 

س 
ضا

فا

ضع
ا-محلفيم

كالإفطار الاجهاد
س 

الأحجام
بملح 

عذرا

 Jالخهلفيدا
ب

؛مر بالأحكامار
عذرا

الخطط)؛1(



الأصولعلم إل الرصول تثسير  ٣٧ ٠

ل:الخهأولا: 

أربعة;امه وأق٢، بالقصودر العلم انمماء وهوت 

الكافركحهل شهة، بلا باحلل جهل وهو وجل: عر الق ذات j جهل . ١ 
وغثرهكمحمد الرسل وإرساله كماله، وصمات ووحدانيته تعال، باذ 
والسلام.الصلاة عليهم لأنبياء اس 

ايهل:من النوع هذا حكم 
وجحودالعلم، مع إنكار لأنه عذرا، يصلح لا الآخرةت لأحكام بة بالأ( 

علىالأدلة وكذا المحاغ، اس وحدانية على الدالة الأيات لأن الدليل، وضوح بعد 
فانكارهالإكارها، مجال محلا نحة، لا — القاهرة المعجزات وهى ~ الرمل رّسالة 

٠،ر ه ها ئكثدؤأ ؤ تع__الأ ء_ال كما ومكابرة، جحود 
٢•ر ه أثآءهم بميقوذ تنرذودهرتا الكشت،  ٧١ؤ وقالت 

دعقالتزم من جى له، عذرا بملح غحهله الدنيات لأحكام ية بالب( 
الحمركبيع واكغيئر للتبديل القابلة الأحكام ق حيشد جهله فان الذمة، 

قسين:إل م ويش)١( 

باقعلم.إزالته ويمكن العلم، شانه من عما العلم عدم وهو بسطت جها (  ١
إزالتهيمكن ولا الطاقة، اعتماد عع لأواير مطابق غثر جازم اعتقاد وهو مركب؛ جها ب( 

ة-الخالقأصل ل انمد اخشار بلا كان -وإن المكسة الأمور س الجهل غد وإنما بالمملم، 
تحصيله،أراد إن العلم بتحصيل إزالته على ثائرا كان لأنه العلم، اكتساب ق صاحبه كمصير 
باختياره.الجهل اكتساب .ممترلة الجهل، على وامتمراره تحصيله، ترلث مححعل 

.١ ٤ المل؛ سورة ( ٢) 

.١٤٦البقرة! سورة )٣( 



١٣٧ الشرعية الأحكام الثادت العم 

لقولهلهم، للتعرض دافع الإسلام، ل حلاقه بت مما امحارم ونكاح والخزير، 
ذههل مثق رع الشخطايات يثبت فلا يال؛نون«، وما »اتركوهم 

الإم،ق ادة والزيللامتدراج بل للتخئسمف، ليس وهدا حقه، ق الأشياء، 
العذاب.إل والتقريب 

الل بامحله لكّالكافر، جهل دون وهو تعال: اه صفات ي جهل ٢. 
تعال،اممه صفات ق الفرق بعض كحهل وهو أيضا، الأحرة ق عذرا بملح 
وكذاسمع، بلا وسميع فدرة، بلا وقادر علم، بلا عالر اس إن المعتزلة: كقول 

بر،القوعذاب والذكتر، المدكر سؤال الفرق بعض وكجهل الصفات، سائر 
هلأنذرا، عيعتبر لا الجهل، من م الففهذا القيامة، يوم الأعمال وميزان 
ؤأعماآق" تعال؛ قوله مثل فتها، شبهة لا الي القاءلعة للأدلة محالف 

غ؛رإل ؛، سمحيد^١ ؤإرك١آس وقالا؛ ٢، ر ه علمتم مح(ة بم، أممه أن 
منوجل، عز س الكمال صفات ثبوت على الدالة القاطعة الأيات من ذلك 

آلثييعوهز ش؛ ؤووَؤثتيي، تعال: قال كما تعطل، ولا تشيه دون 
أ'ضئ<"•

هاداجتموقع المقام يكون أن وهو الصحيح: الاجتهاد موضع ثم، جهل ٣• 
ذاهق ل فالجهواليقين، القطع يفيد عليه.مما منصوصا يكون ولا امحتهدين، 

إذااص كالمل، محتموالرأي والسنة، للكتاب محالف غئر لأنه عذر، الموضع 
داعمفأفطر بالجحامة، د فصومه أن ظنه على غالب م رمضان، ق احتحم 

.٢٣١البقرة: سورة )١( 

.١٧الأنفال: سورة )٢( 

١٠ ١ الشورى: مورة )٣( 



الأصولعلم إل ١^٣]{ بستر  ٣٧٢

الصحيح،للاجتهاد موضع انحل هذا لأل الكفارة، عاليه يالرم فلا الحجامة، بعد 
واللام;الصلاة عاليه لقوله الصوم، مطر الحجامجة أن إل الأوزاعى ذهب وقد 

.C،استدلواتفهلر، لا الحجامة ان إل ذهبوا والذين ا، وانحجوم«ل الحاجم »أفهلر 
/ص\ئم^ وهو يحتجم وكان محرم، وهو بحتجم كان ه الني أن روى 

دارل لم أممجن ها،ا وعلى الشرعية: بالأحكام الخرب دار j( جهل . ٤ 
الا، بوجوبممالعلم لعدم نطأ ل؛ ث يصل، ون؛ مجدة، إلنا يهاجر ولر الحرب 

الإسلام،لأحكام الشهرة ليت.كحل الحرب دار لأن قصاوهما، عليه بحسر 
خمراشرب إذا وكالللئا بما، المؤاخذة لعدم عذرا يعتبر فيها، بالأحكام فالجهل 

/عق\ب^ ولا عليه إم فلا الإسلام، ق بحرمجتها منه جهلا الحرب ار دل 

٢(.٠ )؛/٥ للصائم والقيء الخحامة باب الصوم، كتاب الخاري، أخرجه رن 
١(. ٩٣٨)رنم ٢(، ٠ )أ/ه للصائم والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب البخاري، أخرجه رن 
نممي ي البالأحكام العلم لأن لأحد، عدرا مر لا فيها فالجهل الإسلام، دار j وأما )٣( 

والزن—ا،والميسر الخمر و■تحريم والصيام، الصلاة كوجوب للجم؛ع، معروف الدين أساصات 
الحريأن لو حى والحالة، والعمة والأخت كالأم انحارم، وهمكاح الحق، بغتر النفس وثل 
الأحكام،تلك للعلم.ممثل كافية مدة إصلامه على ومضت فيها، وأسلم الإسلام دار ل لحل 

منه.مقبول غتر الجهل وادعاء العقوبة، عليه وجبت فيها، مشتهر يعتم مما جريمة وارتكب 
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٠



الأصول•،لم إل الوصول تيم  ٣٧٤

jU :ااسكرث؛
اءالأعضوفتور والنشاط الطرب من ان الإنتالحق غفلة هو! كر ال

أصلهق كر وال، وعلة مرض غير من لها الموجبة الأسباب بعضر .كباسرة 
داولهحراما، يكون وقد مباحا يكون قد سببه لكن العلماء، باماق، حرام 

٠حرام ثب يومحكر مباح، بب بسكر قسمخن. ال مره ق

اح،مبنيئ تناول من بجمل الذي كر الوهو ماح• بسب مكر . ١ 
لكنحرام، سيئ تناول من أو السكر، بشربه يقصد أن دون الدواء كشرب 

أقلك،وإلا الخمر اشرب اأكرْ: له قال بان الاضطرار، أو الإكراه باب من 
ةلإزالأو عطش، لإزالة الخمر شرب أو الخمر، فشرب عضوك، أقطع أو 

نمحكم حكمه مباح، الأسباب بمده الحاصل فالمكر مجته، فسكر غصة، 
اد،العبحقوق، ز أو الق، حقوق،  ijسواء أتم، امحالأيت،، جميع ق، عليه أغمي 

يخصه.لما بالنسبة أو 

الأشربةشرب ^ن قصد عن الحاصل السكر وهو حرام؛ بسب مكر ٢• 
بةبالنالفقهاء احتلمح، وفد أحر، مكر أي شرب مجن أو كالخمر انحرمجة 

كالتاليتوهي امحالأيت،، بعض ق السكر من النوع لهدا 
ابالخطفهم على قدرته فانم، وإن حرام بسبب كران فالالعبادات،: أ( 

إنفالشرع، ر نظل معصية هو بفعل سكره كان لما ولكن كر، الحال 
اداتالعبه يلزمالطريق ولهذا حكما، الحقناب فهم على قادرا ;عتتره الشارع 

حقيقة.الأداء على يقدر لا كان وإن وغيرهما والصوم الصلاة مجن كلها 

الأسواركشف انفلر: ١( 



٣٧٠الضء؛ة الأحكام ١^: الخم 

الفقرقة، والوالزنا الخمر كثرب تعال؛ يك الخالصة الحدود ب( 
تإذا بحب إنما الخد لأن يحيرا؛، لا الجدود، يلك السكران أفر إذا الحشة: 

اإنمالثيء على الثبوت لأن شيء، على يتت لا والسكران إقراره، على 
كرانالارتد فإذا الرئة، وكيلك له، عمل لا والسكران بالعمل، يمحقق 
هوجانا، امتحره بكفيحكم لا السكر، حالة ق الكفر بكلمة وتكلم 

ومكلفامحاطبا كان وإن والسكران القصد، على نبي الردة أن ان؛ الامتح
الاعتقاد،يمبديل تتحقق إنما والرئة له، نمل لا ولكنه له، زجرا الأحكام ؤ، 

بالقصد.إلا يرتفع لا والاعتقاد 

المتعلقةالسكران أفعال أن إل العلماء جمهور ذهب العباد؛ حقوق، ح( 
امصمن مالأ أتلض فإذا وبدنية، مالية مؤاخذة عليها يواحد العباد، يحقوقخ 

والزنا،السرقة حد عليه يقام كما يه، يقتل الدم معصوم إنسانا قتل وإذا أتلفه، 
يعاقبلا البي؛ وعثمان اإذلاهر أهل وقال السكر، حال ؤ، زق أو مرق، إذا 

فقط.الخمر حد إلا عليه يمام ولا يدنيا، عقابا أفعاله على السكران 

هوعتاقوطلاقه، وكاحه وشرائه، كبيعه ه؛ نفخاصة ق تصرفاته د( 

فيه.العلماء فاختلف والتصرفات، العقود من ذلك ونحو ورهنه 

وإنة، القوليتصرفاته وسائر طلاقه، وقوع إل العلماء؛ جمهور فدهب 
التفاصيل.بعض ؤ، اختلفوا 

فيقامالصحو، حال بما الاعتراف أو كالبينة، آخر، طريق عن الحدود تلك عليه نتت إذا وأما 
يعمللا كر فالموالقصاص، كالقذف ف الخالصة غير بالحدود أقر لو وكذلك الحد، عليه 

امحيالهسرح ناعي المرت انفلوالقصاص، بالحد فيؤاخذ العباد، بجقوق لتعلمها فيها، 

ام(•)ص/ا"



الأصولظم إل ممول تمم  ٣٧٦

يالبالحدود الإقرار عدا وما رئته، عدا ما أقواله تصح الحفية: وقال 
عنهم•ذكره ض كما الرجوع، تحتمل 

والعمود.الإقرار عدا ما أقواله، تصح الاإكية: وقال 
ماعقله.ممياشرته بازالة تب الذي هو السكران أن ذلك: ل ودليلهم 

ديرا،تقا قائمعقاله فيعت^ر التخفيض، يستحق.ممعصيته فلا عليه، محرم هو 
٢. ١٠١١وزجرا عقوبة 

قلء وأخموالليث، البي وعثمان الظاهرية منهم الفقهاء: بعمر وذهب 
فلاشرعي، أثر أي عليها يترتب لا ماقطة، السكران عبارات أن إل رواية: 

عقوده.من عقد أي ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا طلاقه يقع 
عقللا السكران إن وحيث، العقل، التكليف مناحل أن ذلك: ق ودليلهم 

عقلهكمال حالة ق ناولها لأنه عليه، الحمر حد وجب وإنما تكاليف، فلا له، 
عليه.الحد الشارع أوجب مإ ومن وفهمه، 

؛١٣١رص/الفقه أمول ل الوجم ١( 
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الأصولطم إل الوصول يم  ٣٧٨

الشط:ط: 

ص؟المضJاسة: 

العملمقتض؛ خلاف على المال تدير عن عبارة الشرع• اصطلاح وي 
حقيقة.العقل قيام مع والترع، 

يعملالسفيه لأن السماوية، لا بة الكتالعوارُس س السفه عد وإنما 
العقل.بقاء مع والترع العقل مقتضى خلاف على باختياره 

ولاالأداء، ة أهليولا الوجوب أهلية لا مهللقا، بالأهلية يخل لا والسفه 
ها،كلام بالأحكمهلالا فيكون وعليه، له الشرعية الأحكام من شيئا بمنع 

منهاأالأحكام، بعض ق يوثر السمه ولكن 

ماله:ي السفيه عالي الخجر 

أنى علاتفاقهم بعد وذك ماله، ق قيه العلى الخحر ل العلماء اختلف 

حمحآوأثأزأآتص ؤ ال: تعقوله بدليل ماله، إليه يدفع لا سفيها، بلغ إذا الصبي 
ةالآيفعكت مjثداةئماإيملإهر٢ا، 

دبعإلا ماله إليه يدفع فلا الرشد، وإيناس البلوغ بأمرين؛ المال إيتاء الكريمة 
همولكنه، مالإليه يدفع لا رشيدا، يكن ونا بلغ فمن معا، الأمرين توافر 

الرخدتمعي ق اختلفوا 

يوسفوأبو والحنابلة، والمالكية الشافية من العلماو جمهور فقال ٠ ١ 
ىعلالمال ق التصرف وهو حقيقته، الرشد من الراد إن الحنفية! من ومحمد 

ؤصّفه،.مادة (، ١٢)_/U الصحاح محار )١( 
٠٦المصاءت سورة )٢( 



٣٧٩الشرعا الأحكام اكاق: المم 

نمبلغ مهما رشده يشت ل؛ من إل المال يدفع فلا والقرع، العقل مقتضى 
هعليرأ طم عاقلا بلغ من وكيلك كبترا، شيخا صار لو حى بل من، ال

ذلك:ق ودليلهم عليه، يحجر السفه 

لرو غ بالفمن الرشد، وإيناس البلوغ بأمرين، المال دفع علقت، الأية أن أ( 
الشرط.بانعدام ينعدم بالشرط، العلق لأن ماله، إليه يدفع لا رشده، يئست، 

متطح١^^٠ أوصعيعا سغبها عفيدأثمر أدى ؤ؛زكان دعالت قوله ب( 
ةالولايإثبات على صريح دليل وهدا ا، ل ه و\إك1ي وه هوهثملل يمل آن 

السفيه.على 

اجبحتماله، تبذير وبعد بتبديره، يقوم إليه، المال دفع بمد القيه أن ج—( 
نمنفقته تكون أن فالأول المسامين، على كلأ فيكون المال، بيت، إل لفقته 

ولاؤ ال; تعقال شرعا، المعللوب هو هدا بل السلمين، محال يبت، مجن لا مجاله 
•ا ل ه فبما 

ديعمحققت مى حقيقته الرشد مجن المراد إن حنيفة! أبو الإمام قال . ٢ 
إليهيدفع المن، هدا بلغ فمن والعشرين، ة الخامبلوغ بمد ومظنته البلوغ، 

القه،عليه محلرأ م عاقلا كان مجن وكيلك حقيقة، رشيدا يكن لر وإن ماله، 
ذلك:على والدليل عليه، يحجر لا 

.٢٨٢الغرة: سررة )١( 

٥,المّاءت صورة )٢( 



الأصولكلم إل الوصول مم  ٣٨ ٠

ؤءئمتمثممةئماإيمم-يمءماد: منفدل ؛( 
وهوكان، رشد أي زرقدآ وجود إليهم، المال دفع ق اشترحلى ة فالأي

بلغوس المنكرة، الشروط مائر ق كما الاسم عليه يطلق ما بادئ( يتحفق 
ةالحرببئكلريق ما، رندا تفد يبموأن بد لا عمره، من والعنرين ة الخام

إليه.ماله دفع يجب هدا وعلى الزمان، وتهناول 

وينظرعليه يرحم حى والعته، كالجنون سماويا أمرا ليس الئمه أن ب( 
بقبحهم العلمع الهوى، واتباع العقل لمكابره باختياره، معصية هو بل له، 
له.نفلرا عليه بجحر فلا له، للنفلر يملح فلا عامته، اد وف

ةالشرعيالتكالي^ بجميع محاحلسآ حرّ ه القيأن جا 
ةوأهليالحرية والجامع مثله، ماله j( التصرف حق فاله بالاتفاق، اJ كاإرذي

.،١^٢

نيلاتمالأية ءلاهر إل( نظرا الجمهور، رأي ١لباحتين يعص رجح وقد 
ةإقامساغ لو وحى معينة، سن ببلوغ لا الرشد بايناص علؤ، المال دفع بان 

المنيجعل لإ لم حنيفة-: أي عف -أي عليه فترد الرشد، مقام المن 
،.وانمشر_تن"؟١٣الخامة من أقل أو أكثر 

٦,الشاءت سورة ( ١) 

•( ٣٢)'/،/U الحساس ثرح ال-ام، ل: حنيفة أي الإمام أدلة تفصيل انظر )٢١( 
١(•٢ )ص/ل الفقه أصول j الوحم ن؛ زيدان الم-■،( عبد الدكتور )٣( 
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الأصولعلم إل الوصول نم  ٣٨٢

أ:الخطراما: 

لقابا مه بويراد وبمللق الصواب، قابل ما به ويراد يطلق لغة: اخطأ 

هنا.المراد وهو ٢، العمدر 

ترليب بفصده، بمر الاسمان عن يصدر عمل رع: الق١صح٧لآح وق 
قاصابصيد، إل رمى إذا كما ، محواه ممصري أمجر مباشرة عند التثبت 

ذلكومجع الخطأ، مع قائم العقل لأن نوعيها، الأهلية ناق لا وهو إنسانا، 
التال:النحو على وذللئ، امحالأت،، بعض j، عيرا يعتر فانه 

إذاتعال اذ حق لسقوط■ عيرا يعتر الخهئا فان اممه: لحقوق بة بال. ١ 

ثحطانميما ؤسيًظمج-إح ؤ تعال'• قوله ليل بل• اجتهاد، عن حصل 
ولالاته، صجازت، اجتهد، ما بعد القبلة جهة ل أخطا لو حى ا، ر ه يدء 
زوجته،غ؛ر إليه زفت بأن خهلآ، وطئ لو يأم لا كما القبلة، جهة ُترلث. يام 

ص—يده أنظن على ان إنإل رمى لو وكن*ا امرأته، أفنما ظن على فوطئها 
الشن.ترك إم كان وإن العمد، القتل إم أم لا فقتله، 

ولحى محمقوطها، ل عذرا يجعل ا فالخهلا العباد: لحقوق بالسمة ٢. 
يجبماله، أنه ظن على غيره عال أكل أو صيد، أها ظن على غيره شاة رمى 
الضمان.عله 

)خطأ(.م ن كلاهما )_/>،U( الصحاح محار ١(، العرب لمان انظر: ( ١ر 
■للخاري الأّرار كشف انظر: )٢( 
٠٥الأحزاب: ورة ّ)٣( 



٣٨٣الشرب الأحكام 1^: اشم 

ه؛نفبالكلف يتعلق لما بة بالن٣. 

هزوجتطلق همس تصرفاته، انعقاد لمع عذرا يعتتر لا الخطأ إن الحنفية! قال ١( 
ه،عليالاطلاع يمكن لا باطن، أمر ذللئ، مثل ل القصد لأن الطلاق، وقع خهلآ، 

وغ،والبلبالعقل الثابتة القصد أهلية وهو عليه، الدال الظاهر جسه يالالحكم فيتعلق 
الخطأ.يدعي فيمن متحقق السبب وهدا المشمة، عع المر ق كما للحرج دفعا 

ائمكالنالقولبة، تصرفاته بسائر يعتل ولا طلاقه يقع لا الجمهور! قال ب( 
يزيدبه، يعتد فلا قاصد، غير والمخهلئ بالقصد، الكلام اعتبار لأن عليه، والمعمى 

ءليه«را،.استكرهوا وما والنميان الخطأ أمي عن وصع اذ »إن ه! فوله ذلك 
كعبارةالمخهلئ عبارة اعتبار إن ءادل؛ز،ت الحمهور دليل الحنفية نافش وقد 

اوامحا، مطلقله قصد لا النائم فان صحيح، غير القصد، عدم بجامجع النائم 
اممقوغ، البل،ع العقل فأقيم بالغ، عاقل لأنه حكما، فصد فله المخهلئ 
يرالغهدا كان إذا غيره مقام يقوم الفإلاهر ب، باللأن تصرفاته، ق القصد 

للحرج.ودفعا تيسيرا وذلك عليه، الوفومح، يعر خفيا 

ىعلليس فيه، الختلآ رفع ص المراد فان الشريف، النبوتم، الحديث، وأما 
إذنفبالاتفاق، نجب، أنحا مع الخيلمأ، بقتل الدية نجب، لا أن لزم وإلا إطلاقه، 

أوالحقنالأجرة، ل الأم وهو انته، بحقوق يتعلق ما فيه، الخهنأ رفع ص الراد 
مرفوعا.لا واقعا كان سواها، ا جمز 

،٢٢. رء< م رقا/؟ْ"(، ) والمام المكره طلأئ، باب الئللاق، كتاب ماجة، ابن أخرجه: 
.منثهلبمر... أنه والظاهر الانقطاع، ■ ٠٠٠سلم إن صحيح إسناده ت معلقه وقال 
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٣٨٥الترب الأحكام ١^: الشم 

زل:الهخامسا: 

إثزوصل.اومام لمت إين ؤ تعال؛ فوله ومنه الجد، صد اسة: ذ الهزل 
دالااعِ_،لآ/هو م( أي ، ٢١^^. 

امح_ازىاإم،ولا الحقيقي معتاْ باللفظ يراد لا أن هو الاصطلاح: وق 
الرصايمنع لا ه أنكما الأداء، أهلية ولا الوجوب أهلية يناق لا والهزل 

ذكبوالرضا به هزل ما حكم اختيار يناق أنه ولو بالباشرة، والاختيار 
ه،بالرضا ولا هزله، على ترب ما حكم تجزله يقصد لر الهازل لأن الحكم، 
اه،برضاللفظ هدا استعمال اختار هازلا، زوجته طلق من أن ومعي 
وعوقو وهاللفظ، تجدا النهلق على ترتب يرضى.مما ولا يختار لا ولكنه 

الهللاق،.

اءات،والإسادات، الاعتقواع: أنثلاثة الهزل فيه يدخل ما وجملة 
التال:المحو على يخصه حكم نوع ولكل والإخبارات، 

ها،الإيمان بجب الي الغسة بالأمور تتعلق الي وهي الاعفادات: ١. 
هؤاليي ب أو هازلا، شريكا تعال ف دعا فإذا جدا، يعتر فيها فالهزل 
مجردلأن كلامه، عليه يدل لما معتقدا يكن ب وإن جدا، كلامه يعتير هازلا، 

اللهقال كفر، وهو الحق، بالدين استخفاف هازلا، الكلمة هده التكلم.كتل 

مدلأثئديوأ ئ1تأزثوى.  'ظوءاشف،أيأش هل ؤ تعال؛ 

.١ —٤ ١ ٣ الطارق: صورة )١( 

محالة)هزل(.ا/آار(، )٥ العرب لمان )٢( 

الأمار)أ/ا\/ء(.كثف )٣( 



الأصولطم إل الوصول تسم  ٣٨٦

اكيلقةالأحآكام جميع هذا، ردته على فيترب رن، ه َكرم 
الردة،حكم وإجراء زوجته، ويى بينه والفرقة التوارث، كمنع بالردة، 
ا.الأحكام؛ من وغيرها 

والبيعلاق، والهلكالمآكاح والتصرفات، العقود وهى الإنشاءات: ٢. 
ومزتعلى وهي العمود، من ذلك وغتر والإجارة 

يبهللهلا وهدا والرجعة، والهللاق، كالمكاح، الفسخ; يحتمل لا نوع أ( 
جدهن»ثلأت ه; قوله بدليل بالاتفاق، جدا فيه يكون الهزل أن أي الهزل، 
ازلا،هزوجته طلق فمن ؛، والرجعة«ر والخللاق المكاح حد: وهزلهن جد، 
طلاقه.وقع 

نما ونحوه—رهن والوالإجارة كالبيع المح: يحتمل نوع ب( 
فيه:العلماء فاختلف التصرفات، 

شيئاباع فمن الفساد، أو بالإبطال فيه يوثر الهزل أن إل بعضهم: ذهّ_، 
العقودأنواع بغ، ءر3، الحديث لأن وذللئ، فاسدا، أو باطلا بيعه كان هازلا، 

دليذا وهمواء، وهزلها جدها بعضها أن على ض حسثا والمصرفات، 

\■(.T-noالتوبة: سورة )١( 

٦(■٠ )ئ/• الأسرار كشف انظر: )٢( 
١(، ١٨٤)رقم (، ٤٩٠)ج الخللاق ق والهزل الجد ق بأب الطلاق، كتاب الترض، أخرجه )٣( 

.الهي، أصحاب من العلم أهل عند هذا على والعمل غريب، حسن حديث هذا وقال؛ 
٢(، ١٩٤م)رق(، ٦٤)آ/؛ ادل على الطالق ق، باب اyلأق، َكاب ^، أم وغرهم". 

•٢( ٠ رقم)٩٣ ا/خْ"(، ) لاعباراجع أو أونكح طلق من باب الطلاق، كتاب ماجة، ابن 



٣٨٧الشرب الأحكام الئاد: الفم 

الجميع.ممترل—_ةكان لو إذ مواء، وهزله جده يكون لا ما منها أن ,ممفهومجه 
فائدة.باليكر لكصص كان لما واحدة، 

جدا،فيه الهزل فيكون فيه، يوثر لا الهزل أن إل آخرون; وذهب 
الأولالنوع صح كما والتصرفات، العقود من النوع هذا يصح وب١لتاليت 

صحةأمحاس أن إذ الأهلية، بجامع النص، به ورد ما 'على قياسا الهزل، مع 
ىعلفيهما متحفق وهدا والتصرف، التعاقد أهلية والتصرفات، العقود 
سواء.

واءميبهللها، فالهزل مابقة، أمور عن الإخبارات وْي، الإقرارات• ٣• 
احكالنكه يحتمللا U أم والإجارة، كاليع الفسخ يحتمل U إقرارا أكان 

ىعلتقوم ذلك وصحة سابق، أمجر عن إخبار الإقرار لأن وذلك واإهللأ'ق،، 
الأمرهدا وجود عدم على يدل هزل، عن كان ومجا حقيقة، الأمر هدا وقوع 

وقسوتالشيء بثبوت حكمنا الإقرار، هذا مثل بصحة حكمنا ولو حقيقة، 
يجوز.لا ظاهر تناقض وهذا ينافيه، ما 



أ

%

\
ا

■ج
م

ًا

ايأ
ءاإ؛اه.اكر، U إو1ن إ1ز«4 

 U ؟كن لاiyS _ كاهل.بمس
ئلا؛وخص 

 U، رال.كإللأف يمس مو>داه كن

و؛كرمٍالملأة كغ 
ضءصل4ء1لطاكرهءااا،.'ؤ 

طقأ.عر امالام٠ ض مب لا ذ 

والإجارة.كالح المخ يحتل  ١٠
ناسيا.ؤمد 

 U وام.كال،لاق المح بمصل لا
لأ-1محللإ/ا،ف،وةع.

١لإ^رادي١Jعاو١كك١حاوسمق,ك ا
لأام،راها."ؤ 

الأخيار.لابمد الوضاولكن بميم الذي م ١ ء 

الوضا.الأخياروبمدم بمد الذي م ٢، -ة 
٩د

1ثد،4. ١٠إيبمع جمكا.ن الكر، كون ١- 
١سذ1؛ ئ الد،اع عن ١^٠ صم ٢- 
٠،ذذ،٠  ١٠يإبماع الكره يهن ٣- 

تٌَمناام،ءاوهءالأ'سلءابم. 
٣؟ صاف ممايحرم م ه-كرد 

ء،4. اقرعي .ن اسم ، ءاو4 ١^٠ سل بممل أن ٦- 



٣٨٩الشرب الأحكام اك1ني: النم 

الإك_-راهرآ،:مادما: 

،.والشقة١٢الإباء لخة: الإ/اْ 

نمالخوف لا لو يريده، لا أمر على غره القادر إجبار الاصطلاح: وي 
المجين.عليه أقدم ما المحبر 

الإكراه:تحقق شروط 

التالية:الشروط توافر بمد إلا الإكراه يحقق لا 

به.هدئ ما إيقاع من متمكنا زالمكردا يكون أن . ١ 

أوهرب، أو استغاثة أو به.عفاومة، هدد ما دفع عن ^٥( )١٥عجز . ٢ 
أخرى.ومحيله أي 

ا.كوءاو.به أوقع امتع، إن أنه من متيقنا )الكنه( يكون أن ٣. 

أونفس، الكإتلأف غالبا، يحمل لا مما عليه( )المكره يكون أن . ٤ 
نحوها.أو الضرب أو الدائم، الحبس أو ائال، أو العضو، 

محللقللج.اني: القصاص ول قال فلو تعامحليه، بحرم مما ;ه المتوعد كون  ٠٥
قه زوجتمحللق لو وJالتالي: إكراها، يكن ب ،، ^Ltاقتصصت، وإلا زوجتك 

طلاقه.وقع الخالة، هده 

الممرض(، T-.v/T)اكحرم شر )آآ/با،ا(، التوضح على اكلويح الإماْ: سائل ي ان> )١( 
(.٣١)ص/ا، الوصول تهل ١(، )ا/آ'أ■الرخموت نواتح ٢(، •  i/t)والتمثر 

ادة)كرم(•(، ١٦١)ص/٦ انحط القاموس )٢( 



الأصول•U-؛؛ إل الوصول تيس؛ر ٣ ٩ ٠

اقلقال: فلو به، التوعد من التخلص عليه( )الممء بفعل يحصل أن ٦. 
الحالة.هذه ق ه نفقل له ياح لا وبالتال: ^١،، ^١٥فليس قلتك، وإلا نفك 

المكره:على أثره حيت من الإكراه انواع 
وإكرامكامل، إكراه ت نوعان على المكنه، على أثره حيث من الإكراه 

قاصر.

ويوجبالرضا، ويعدم الاختيار يفسد الذي وهو الكامل: الإكرام • ١ 
بالقتلكالإكراه المكره، به امره ما يفعل أن إل الكن٥ يضهلر بحيث الإلجاء، 

الدائم.الحبس أو العضو، قطع أو 
٢،الاختيارأ د يفلا ولكن الرضا، يعدم الذي وهو القاصر: الإكراه ٢. 

هنحمليمكن مال، باتلامح، أو بقيد، أو بضرب كالإكراه الإلجاء، يوجب ولا 
لعادة.اق 

المكره:تمرقالت، حكم 
والتصرفات،الإقرارات، هي؛ أقسام ثلاثة إل تقسم ه الكن تصرفات 

والأفعال.

رارات،إقمن الكنْ مءن يهدر ما أن العلماء بين خلاف لا الإقوارات: 
هفيترط يثاللازم، والإتمار مضى، عما إخبار الإقرار لأن بما، اعتبار لا 

يعبر.فالا الكا.ب، جانب يترجح وبالإكراه الصد3،، 

لليوطيوالطام الأئباْ انفر: )١( 
إيئارنهو رصا: وأما وإرادتم، الشيء إل القصد هو الأخيار أن ورها: الأخبار بتن الفرق )٢( 

لأنيرضاه، بماوت ولا تعال، الق يارادة والقبائح العاصي إن ت قيل ولدا واستحساه، الشيء 
والعصيان.والفسوق الكفر لعباده يرضى لا تعال انف 



٣٩١الترب الأحكام الثام: المم 

فيه:العلماء اختلف ففد المولية: التصرفات 

عاليالتصرفات الحنفية: قال . ١ 

الفوالرجعة، والهللاق كالنكاح بالهزل: تبطل ولا المخ تحتمل لا ما أ( 
أنك: ذلق وحجتهم ناقده، صحيحة التصرفات تلك فتقع فيه، للاكراه تأثقر 

نمواقعا فحعلها الحقيقية، الإرادة مقام قائما بما التلففل اعتم الكر.م، الشارع 
٢،والرجعة«ر والطلاق، الكاح جد، وهزلهن جد حدهن »ُلأت وقال: الهازل 

مجتله.لأنه المكنه، عليه فيقاس ُماها، يرد ب ث حكمها يقصد نر أنه مع 

رهن،والوالإجارة كاليع الهزل؛ مع تمح ولا الضخ نحمل ما ب( 
ها،محلق أهالها من فلصدورها الانعقاد: أما فاسدة، التصرفات تلك فينعقد 

هالمكن أجازها لو حى النفاذ، شرمحل هو الذي الرضا فلفوات الفساد: وأما 
المفسد.لزوال يمح، الإكراه، زوال بعد 

ىعليترتب لا وغيرهم: والحنابلة الشافعية مجن الفقهاء جمهور نال ٢. 
يقعفلا يحتمله، لا فيما أو الفسخ يحتمل فيما كال سواء حكم، ١لكن٥ قول 

ذلك،تؤ، وحجتهم إجارته، ولا رهنه ولا بيعه، ولا طلاقه، 

فدل٢، ه١ ألإب1ني وظثثُسمل1ان لًكره ولامى تعال؛ فوله أ( 
امالأحكن جمغئرها به يسقهل فلأن الكن٥، عن الكفر حكم سقومحل على 

أول.وارهن، والبيع والطلاق كالنكاح 

قمبجه)ص/ْ\<-آ(.تقدم ١( :
١افحل; سورة إ٢(  ٠٦.



الأصولعلم إل الوصول نستر  ٣٩٢

استكرهواوْا والمسان \د]\ أمي عن وضع افه ^إن ه' قال ب( 
١^^٥.عن الحكم رفع ل صريح وهذا ا، عليه«ل 

يوجدب فإذا قاله، ما إل وقصده الكنْ اختيار أبملل الإكرام أن ج( 

الفكما وانحون، المائم كقول باطلا، قوله كان واختيار، قصد القائل لدى 

الكنه،كلام يصح لا كيلك منهما، الصحيح القصد لعدم كلامهما، يصح 
الاختيار.وفقد الصحيح القصد عدم بجامع 

ام:أقثلاثة على وهي الأفعال: 

ه،عليأكره ما إتيان الجملة ق له فيرخص الك: بحقوق يتعلق مجا . ١ 

ركتلأن حرام، على إكراه فهو تركها، على المكلف أكره إذا كالصلاة 

ال،تعالله وق حقمجن كان لما ولكن حرام، للوجوب أهل هو ممن الصلاة 

والحج.الصوم وكيلك الجملة، ق السقوط احتمل 

الحق:هذا كان فإن العباد: حقوق من كان ما ٢. 

عليهأكره إذا له رخص لم، المال كإتلأف تعويضه.ممله: يمكن مما أ( 
يجوز،لا العصمة هذه وترك معصوم، الأصل ي المال لأن ملجئا، إكراها 

يجبحث تعويضه.ممثله، يمكن لأنه العصمة، هذه تزول الضرورة عند ولكن 
الضمان.عله 

تخريجهتقدم 



٣٩٣الشرب الأءكام اماكاني;

عليه،الإقدام له يجوز فلا والزد، كالقتل تعويضه.ممثله: يمكن لا مما ب( 

عه،التعويض يمكن لا مما الحق هذا وضياع للعبد، حق والعرض النفس لأن 
العصمة.هذه على الإقدام عليه فيحرم 

الميتة،أكل أو الخمر، شرب على أكره كمن نفسه: حق من كال ما ٣. 

ذيالرر الضلتفادي كان عنها المنع لأن عليه، أكره ما إتيان عليه فيحب 
ررن مأكثر عليه الإكراه صرر كان دام ومجا ه، نفالكلف إل يرجع 
ررين،الضأحض بارتكاب عملا إتيامحا، عليه وجب الأشياء، هذه تناول 

أرادفمن الفقه، كتب عها البحث محل كئترة، بالإكرام المتعلقة اثل والم

إليها.فلنرجع المزيد، 



غهالإ/اْ اثر بمقط الض الواضع يمض 
الأخيارحالة في كط فقع 

وءنوؤْينقض  عكرهااحدث عن ١- 

الماءبمص  الماء-الإ/اْءفىهجمس 

اكجامةئزرل  -الإ/اْء،اىملالخاط

الصلاة-طل  الصلاةيام محل عر _الإ/اه 

كاءصير  الوقتص الصلاة احم عر لإ/اه ا- 

بالهجانبمتال  المال _الإ/اْع،ىإ-لأف 

لقضاا وعليم !مطر  _الإ/اْءرالآكلفيالموم

الصومبمد  _الإ/اْءراياعفيالمرم

طلالأءتك١ف انمكفس الخروج عر لإكرام ا- 

المراثس بمع  .ا_الإ/اْءفىفلااورث

يجرم الإرضاعض اا_الإ/اْ 

الإحصان)A يحمل  ذرج؛*"م الوطء عر الإكراه - ١٢
ويمقرالهر

وتحل
الولدويالحقد 

(٧٠ر المخطط 



٣٩٥الشرعية الأحكام ١^٧ القسم 

فيهأ:الإكراه أثر يسقط الي المواضع من 

عندالمواضع جمتع ق التصرف اثر يسقط الإكراه أن سبق، فيما ذكرنا 
أثرالإكراه يسقط لا مواضع هناك ولكن الحنفية، عند بعضها وق الجمهور، 
ذلكتمن الاختيار، حالة ق كما فيقع فيها، التصرف 

وضووه.انتقض ىؤآو\.أ أحدث فمن الحين! على الإكراه . ١ 
فيتنجس.الماء، تنجيس على الإكراه ٢• 
فتزول.النجاسة، غل على الإكراه ٣• 

فطل.الصلاة، يناق فعل طى  ٥١٨١. ٤ 
قضاء.فتصم الوقت، عن الصلاة تاخم على الإكراه • ٥ 

بالضمان.فيهلمالب الغم، مال إتلاف على الإكراه ٦• 
القضاء.ويجب ينمهلر، فانه الصوم، ق الأكل على الإكراه ٧• 
الصوم.يفسد فانه الصوم، ق الجماع على الإكراه ٨• 
الاعتكاف.يبقلل فانه المعتكف، من الخروج على الإكراه ٩• 

الهر،ويستقر الإحصان، فيحصل زوجته، ق الوطء على الإكراه • ١  *
الولد.ويلحقه ثلاثا، للمهللق وتحل 

التراث.مجن فيمنع المورث، قتل على الإكراه • ١ ١ 
الإماْءنىالإبع،صن'م''/آا\.

٣(."ا'-و• )ا/ه. لليوطي والظار الأشباه انظر: 





٣٩٧

الوضوعاتنهرس 

ْبمداء 

٧ fJJB

القدمأ

١الفته أصول تحريمر الأول؛ اشللب 
٨الفقه أصول علم نشأة ا،لهللب 
.الفقه أصول علم تدوين الثالث؛ الْللب 
٣الفقه أصول علم ك\وة ق العلماء مناهج الراع؛ ا،لهللب 

الشرعاالأدلة الأول: السم 
١الشرعا الأيل؛ ؤ، ثممحد 

٧الكرم الغرآد الأيل؛ المحث 
٩الكرم القرآد تحريف الأول؛ اظلهللب 
الكرمالقرآن خواص ^؛ المطلب 
٣الكرم القرآن حعمة الثالث؛ المطلب 
٠١للأحكام الكرم القرآن بجان الرابع: الطلب 
٠١للأحكام الكرم القرآن بجان الخاص: الطلب 
٠٤الكرم القرآن أحكام أنواع السادس: المطلب 
٠٦الأذكام لمان الكرم القرأن أسلوب المابع؛ الطلب 

٠٩اكويآ المنة الحث؛_؛ 
٦١المنة تحريف الأول؛ المطلب 
٦٢المنة حجية ال؛انيث المهللب 
هو......................................v\•اف رسول عن صدورها باعتار المة أنام الثالث: الئللب 
.٧صندها باعتيار المة أنام الرابع؛ الطلب 
٧٠الواحد بجم الاحتجاج شروكل 
٨٦,يلمة..,ى......أو قهنمة كوما باعتبار المة أنسام الخاص: المهللب 
٨٩.................... الأكريم القرآن أحكام ص أحكامها باعيار المة أقام المادص: المهللب 
٩٢•هو الرسول أفعال ام أنالمابع: المطلب 
٩٧الإخماع الثالث: الحث 

٩٩الإجماع تحريف الأول؛ الهلاب 
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١. ٤ الإجاع حجية الطلب 
١١ ٢ الإجماع أنواع الثالث: الطلب 
١١٧الإجماع انعقاد إمكان الرابع; الطلب 
١٢٤الإجماع مند الخاص: الهللب 
١٢٧اشاص الرابع: الحث 

١٢٩القياس تعريض الأول: الطلب 
١٣٣القياس حجية الئاني: الطالب 
١٤١القياس أركان الثالث: الطالب 
١٤١القياس أركان شروط الرابع: الطلب 
١٤٩والسبب والحكمة العلة الخاص: الطلب 

١٤٩العالة تعريف أولأت 
١٤٩والسبب الحكمة وبين العالة ض الفرق ثانيات 
١٠٢العالة شروط ثالثا; 

١٥٦العالة مسالك رابعا; 
١٦٢الماط اقسام المادس: الطلب 
١٦٩المحابي تول الخامس; المحث 

١١١^المحاي تعريف الأول: العللب 
١٧١المحابئر قول حجية اكاق: الطالب 
١٧٧السابمأ الشراتع الماص: الحث 

١٧٩السابقة بالشرائع الراد الأول: الطلب 
١٧٩السابقة الشرانع حجية ١لث١ني: الهللب 
١٨٧الأسمال السابع: الحث 

١٨٩الاستحسان تعريف الأول: القللب 
١٩•الاستحسان حجية الئاق: الطالب 
١٩٢الامتحان أنواع الثالث: الطالب 
٩ْ١ الرّلة اسة الثامن: الحث 

١٩٧الرصلة الملحة تعريف الأول: الطالب 
١٩٧ ٣١أقام اكاق: الطلب 
٢• • الرسالة الصلحة حجية الثالث: الهللب، 
٠٢ ٤ ^لة................ بالملحة انملر شروط أهم الراح• الطلب 
٢ ٠٧-■■■■■■-■■■■■■■■"■ ب......-------.................-....■.■■■التاسع الحث 

٢■ ٩ العرف تعريض الأول: الطلب 



٣٩٩الشرب الأحكام ١^^٠; ام 

٢• ٩ العرف حجية ا،لطلب 
٢١• والإجماع العرف ض الفرق الثالث: انمللب 
١٢١ .....العرف اعتبار شروط الرابع: ا،لعللب 
٢١٢للعرف ميمات الخاص: الطلسم 
...ّ.ماأ......ّ....٠٠٠٠٠٠٠٠٠ّ...............................................٠٠تجر........العرق قابلية اداس: الالهللسم 
٢١ْالذرم د اسئّر; الحث 

٢١١^الدرانع تعريف الأول: الطلسم 
٢١٨وححيتها الدرالع أنواع ال؛اني: العللب 
٢٢١ ٠٠ّ ........ِّ. ٠٠٠.......٠٠٠٠٠٠٠٠٠...................... ...ّ..ِّّ.ِ...ِّ.ّ...٠٠٠٠٠٠٠٠^حاب...........عثرت الحادي المحث 

٢٢٣٠.٠٠٠.............٠٠٠٠٠....٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠..٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠^.حاثم...ه.هّه.ه.تعرينط الأول: الحللب  .٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٣٠وححيتها الأستصّحات أنواع ^١^،: ١١الطلب 
٢٢٧الاممحاب حجية مدى الثالث: الطلسم 

٢٢٨الاسحابم.... على المة القواعد الرابع: الطلس، 
٢٣١جديدا حكما شّتم لا الامتصحامسم الخاص: الطلسم 

الشرعيةالأحكام اكاي; الشم 

٢٢٧الترعي الحكم تعريف الأول: المحن 
٢٣٧الشرعي الجكم تعريف الأول: العلم 
٢٤٤الشرعي الحكم أنام الثاد: الطلسم 
٤٢ ٧ التكلفي الحكم أنواع الثام: المحث 
٢٤٩.......٠.٠٠٠١٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠.....................ه......٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠..............٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠انجاه أولا: 
٢٠.الحفية انجاد نانا: 

٦٠٤الواحسم الأول: الطل، 
٢٦٨الّدوب، الثاني: الطلط 
٢٧٣الحرام الثالثم: الطلسم 
٢٧٨الممو٠ الرابع؛ الطلب 
.٠٠٠........ا...ّ....بّ.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠الخاص: العلم  ٢٨٢٠٠ِا٠.٠.٠٠٠ِ...ء...ء.ءهء.........٠٠٠٠٠ . ٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠.٠.٠.٠.٠٠٠.٠٠٠٠
١العلم  والرخصةالعزيمة دس:  ١١
الوضعيالحكم أنواع الثالث؛ ابحث 

المالأول: الطلسم 
الشرطالثاد: العلم 

٢٩

٢٩

٣.
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٣١٢الثاك: الطالب 
٤٣١ والفساد والبهللأن الصحة الرابع؛ الطلب 
٣١٧الحاكم أركان الراع: الحث 

٣٢•الحاكم الأول: الطلق 
٣٢٢, اس...ّ...ّ...ٌ.ٌ.ٌ...........ّ...حكم سرية طريقة 

٣٢٧به انحكوم ١^^،: الطلب 
٣٤•عليه)الكلف( انحكوم الثالث: الطلب 
٣٤٣الأهلية أنسام 

٣٤٧الحياة أدوار ق الأهلية 
٣٠١الأهلية عوارض 

٣٠٣تفعيلا السماوية العوارض 
٣٠٣الحرن أولا: 
٣٠٠العته ئال: 

٣٠٧اليان ثالثا: 

٢٦■والإنماء الرم رابعا: 
٣٦٢الرض ا: خام

٣٦٦الوت ّادنا: 
.ب.بُ.ُخآآ ٠٠٠ِِِّ.ِ.....ب...ب. ءّ......................ج..-.....٠٠...٠٠٠...٠٠........٠٠٠٠.بة الكتالُوارض 

٣٧•الجهل أولإ: 
٣٧٤اوكر ثانيا: 
٣٧٨قه الثالثا: 

٣٨٢الخطأ رابعا: 
٣٨٠الهزل خاما: 
٣٨٩الإكراه ّادا: 
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