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 املقدمة
وعلى آلووول  لني اهلادي األموالصووووووووووووووالة والسووووووووووووووالم على ال يب لاحلمووود هلل  ب العوووا ني

 الدينل حسوواإ  ا يلمإبومن اا ع م  لوصووبابتل وو هتل من العلماا ال ا اا أوا الصوول والبلني
 وبعد.

عاوى العلم من  لل يف عصران الذي كثرت يبل ديلد اشتدت احلاج   ا علم أصلف ال
 واكاهرت ش  ات أعدائل. لاا اإل المأب 

أحكام الشوووووووووور  عري  مال لبل اليت ي ين علب ا اجت اده يف  يللاعد هذا العلم هي أدوات
جبح بني مذاه  م خذ العلماا والت وهي ملباس  الب العلم ل  م مآ لوا وووووووووووووت  ا  ا من أدلتل

يتصبح بل األقلاف  ل  الشر م ال اس يف أدلل ي وهي ا عبا  الذي يُرد  لبل  ل يف ا سائل ال ل ب
  اخلا ج  عن مبزاإ الد وا لض ا ذاهب ا ردي لت ال ا وووودةوا طل بل التتويال الشوووورع  ة ا عتل 

 الللاعد الشرعب .

الذي  له( كتاب "الر ووال "204-150د يس الشووايعي  وم ذ ألف اإلمام  مد بن  
ث م احم ال ووتكماف والعلماا ال يزاللإ يسووعلإ يف مفل اه لى بل قلاعد علم أصوولف ال للأ  وو

 لبغبظ بل الك ا . يعاب الز ا  لحىت ا تلى على  لقل لب أبلابلبوارا لهذا العلم ا  بف

لتبريف دين اإل ووووووالم ا وال يزاف هذا العلم شوووووولك  يف حلق ا سووووووتشوووووورقني الذين  ووووووعل 
كما ال يزاف حار عثرة يف وجل دعاة العصوووووووووورانب  من   لحضوووووووووو اواشووووووووووليل ب بانل بشوووووووووو  اهم الد

هدا  تغري ب  اليت هدف  ا  ا يع م الات دم علبل مشووووووووو لالعلمانبني وأشووووووووو اه م من بين جلدا ا
  ا اجسووتا اليت خصووصووت ا إبمتام   ووال هللا علي وقد من   لبل أحكام الشوور معاين اللحي واعط

كانت بع لاإ "الرد على شوووووووووووووو  ات واليت   لا ووووووووووووووت باإ  وووووووووووووو بل م ا  برفو  لا مهال لض م 
ى الدير ب ضوول هللا عل أجبزتوقد  لا عاصوورين حلف م بث الدالالت من علم أصوولف ال لل"

داإ العمبد األ وو ق من يضووبل  األ ووتاذ الدكتل  صووال  زيممتاز من هبئ  ا  اقشوو  اليت اكلنت 
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واأل تاذ الدكتل  محدى ص ح  ئبس قسم أصلف ال لل بكلب  الشريع   "الكلب  الشريع  "مشري  
امع  " واأل وووووووووووتاذ الدكتل   براهبم ع د الرحبم وكبل كلب  دا  العللم جاجامع  األزهر "م اقشووووووووووو  

 ". و اجع مسوووووولدة ابب "الدالالت" الدكتل  خالد ا شووووووبلح أ ووووووتاذ الشووووووريع اللاهرة "م اقشوووووو  ا
 جبامع  اللصبم وقدم لل.

ل تق المع اب  حىت لوهل يف غمده مركلز ليعمل عملل يف األعداا و ا كاإ السووووووووووووبف ال
س على والتمر  لال اكموول تراوول  ال إبحبوواا قلاعووده ليكووذا علم أصوووووووووووووولف ال لوول لعلى الرؤوس

 و بطاف ش  ات اخلصم هبا. لوختريج ال رو  علب ا لا تعماهلا

يبسوووووووتلبم  لحرم خاهمن  بل ل علبلل لللاقعب  هلذا العلم يف حباا امن ه ا الز األمهب  ا
 .الشر  بزاإوي ض ط اال تدالف مب لال  م على أصلف العلم

ل وقل  ا شوووتغلني  ااع اغالق   لو ا كاإ من أهم أ ووو اب اإلعران عن اعلم هذا العلم
لر ووووووال  اليت اد ا ووووووتل هبذه أح  ت أإ أ وووووو م يف اذلبل صووووووعلابت  لد ا وووووو  م  اب بتد يسوووووول 

 ل ت عني هباعسووووووووى أإ ُيسووووووووتااب لدعلات ا مسبت ا: "أوضووووووووح الدالالت يف شوووووووور  الل قات" 
 الع ل وا غ رة. ولكاا  ا ليُبكتب هلا الل لف

 وقد راعيت يف كتابة هذه الرسالة اآليت:

منت الل قات" إلمام وهل " لإلمام من أئم  هذا ال ن العريل   اأصوووللب   ارحت يب ا مت   شووو -1
واكلإ د ا وووتل  لألقدمنياد ا تعلم على ع ا ات كتب البعت لا عايل اجلليين احلرمني أيب
 .الد ا ت  أم ات كتب التاث ومدخال  ملرب  لل من  هذه التم بدي 

خريط  مسووووتلع    ع أبلاب هذا العلم يفجيم المبسوووور   امعاصوووور   ااحث ا ا سووووبل  نسوووولت م  -2
لكن يف  ل ا اال كامل عو إ التزمت بذكر  لتابب منت الل قاتوهلذا مل ألتزم ب ل سوووووائلل

 عن الشر .ا هل امتببز   ووضعت ا بني قل ني لالعلمملضع ا ا  ا ب من خريط  هذا 
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ل مبلصووووود ب خيكمل بل خريط  العلم األولب  دوإ   ووووو اسوووووتأضووووو ت من ا  احث ما اُ  -3
ل يمبل لمااعوذكر خالف ال ليلم أال ووع يف الشووروحات للم تدئني الذي وضووعا نت 

 .ذلد يف مستلى د ا ي متلدم
ساعد على جلدة يمما  لا تعملت  ريل  اخلرائط الذه ب  يف ملدم  األبلاب وا  احث -4

ا يف ابب ال ووووووووووووووبموو لللعالقووات بني م ردات هووذا العلموال  م الوودقبق  لاال ووووووووووووووتبعوواب
  وووووواليت  والذي شووووووغل اللسووووووم األوف من لالدالالت الذي هل لب علم أصوووووولف ال لل

 لللملصووولد اوايب  ا هذا الشووور  ال بصووو  وهل ما خلصوووتل يف  لالعلمب  يف مرحل  ا اجسوووتا
 وهلل احلمد وا   .

التبصبل للمادة أا عت األبلاب ب ئل  واد ي ات اساعد يف الببم مدى اال تبعاب و  -5
ال ووووووبما وأإ  ل  اب وحيلق اال ووووووت ادة ا ثلى من الد ا وووووو  ا  لال  م العلمب  مما يعمق

 هذا ا نت ملر  على كثا من ا عاهد العلمب .
ل     من  مادها أيدت يف ا ببض هذه الر ال  من ا  اقشات اليت دا ت أه اا اد يس -6

 ائل األصللب كما أيدت من كثا من الر   ل  لات عشرعلى مدا   لالطالب ال ا اا
أو  لحل للل قاتشوووووووور اليت اشوووووووور  هذا ا نت أو مادال  وووووووولاا األقدمني م  م كا لي يف 

ف" ن علم األصول موابن عثبمني يف "األصولف  لا عاصورين كالسوعدي يف   والتل اللطب  
ريط  الكلب  هلذا  وايب  مبلصلدها من  يضا  اخلهللا وهبذا أصوووو بت هذه الر ووووال  حبمد

كن اال الاا مي لكمسوووووووووووووتلى أوف للم تدئني  ه األولب لعلم وي م مصوووووووووووووطلباال وقلاعدال
ل  ع د الكرمي بعدها  ا مسوووووتلى رإ بد ا ووووو  كتاب "اللجبز يف أصووووولف ال لل" للدكت

 ايق مم د  لبصوووووووووو ح الطر  لوكتاب "قلاعد األصوووووووووولف ومعاقد ال صوووووووووولف" للب  لي لزيداإ
مما  لى رلثمسووتل لد ا وو  كتايب "ا سووتصوو ى" للغزايل و " وضوو  ال اقر" البن قدامل ك

 بط للز كشي و اال بر د ا   كتب أصلف ال لل ا لا إ ك يفهل الطالب لال الاا  ا
 "مجع اجللامع" للس كي.
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ويكتب  للم ا ومتعلم اومع لويف اخلتام أ تف هللا أإ ي  ع هبذه الر ال  كاا  ا وقا ئ ا
  نل خا متملف وأكرم مسئلف. لهلا الل لف

 

 تبهك                                                                      

 ام حممد فتحي مشايلهش                                                          
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 تعريف أصول الفقه

 
 أوًل: تعريف أصول الفقه ابعتباره مركًبا إضافًيا

اأو  لال يوودف جزؤه على جزا مع وواه االل ظ  مووا أإ يكلإ م رد   يوودف جزؤه على  مرك وو 
أو  لمسب  أو يعلب ت اكما يف اجلمل   وووووووووولاا كان  ل وووووووووو اد   والتكبب  ما أإ يكلإ   لجزا مع اه

 ف ال لل.كما يف أصل   لضاف ومضاف  لبلأي م الضايب  أو   لك عل د و ب ليل  اجب  مز 

 لصووووووووولفأحدمها أ : من جزئني(أي مركب  مفلف(  لأي ل ظ أصووووووووولف ال لل وذلد( 
وا فلف يُعرف مبعري  ما  لع م ردين( من اإليراد ملابل التكبب ال التث ب  واجلم للواألخر ال ل
 ألف م ل.

أي  لكتصووووووووووول اجلدا   ل ما ي ىن علبل غاه(: وهل يف اللغ  لم رد أصووووووووووولف ياألصووووووووووول( 
قاف هللا  لأي جذ ها الثابت يف األ ن الذي يت ر  م ل أغصوووووا ا لوأصووووول الشوووووارة لأ وووووا ووووول
ُ َمَثال  أملَْ اَورَ اعاا:  َرَب ا   ُلَ ا َرِبت  َويوَ    َكْبَف ضووووووووووووووَ َارةص  َبِ َ  ص َأصووووووووووووووْ ْرُعَ ا يف َكِلَم    َبِ َ    َكشووووووووووووووَ
َماا م  ا: الدلبل واللاعدة. يبلاف: أصوووووول  ل: يلل عدة ا ووووووتعماالتأما يف االصووووووطال  السوووووو 
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 امجبع أيراده قطع  ويلاف: األصوووول أإ الل ظ العام يت اوف  أي دلبل ا؛ لا سووووتل  اأي  أو احلديث
  ل أي اللاعدة.وأإ ماال يتم اللاجب  ال بل ي ل واجب لما مل خيصص

ويرو   لصووول األك ر  الشوووارة  ما ي ين على غاه(  الذي هل ملابل األصووول:  وال ر ( 
 أي مسائلل الت صبلب . لال لل ألصللل

يلبس   لال  ماف مكهل:   لل معىن لغلي الذي هل اجلزا الثاينل ا ضووواف  لبلل وال لل( 
 معري   :صووطال  ي لأما يف اال لبل ال  م الدقبق ا بط جبلانب األمر الكل ي م يسوومى يل   

 .األحكام الشرعب  اليت  ريل ا االجت اد(

كوواللجلب   لر يوواألحكووام ا طللب معريت ووا يف ال لوول هي األحكووام ا تللوواة من الشوووووووووووووو
كمعري    لألحكام العادي وال ا لمن اجلزا كمعري  أإ الكل أكل  لال األحكام العللب  لوالتبرمي

 أإ ال ا  حترق.

ا تعلل  بيعاف  للب واألحكام الشوورعب  اليت خيتص هبا ال لل هي األحكام الشوورعب  العم
 لب ملكام العولبسوووووووووووووت األح لأي ع ادات ومعامالت لكصوووووووووووووالهم وببلع م وج ا هم  لالع اد

وال  لص هبا علم العلبدةي ذه خيت لمسائل وصوووووووووووووو االكاإلمياإ ابهلل وأ  لا تعلل  مبا جيب اعتلاده
لسوووووووووووووولل  ي ووذه ا بووث يف علم ا لكلزوم الصوووووووووووووووودق واجت وواب الكووذب  لاألحكووام األخالقبوو 

 واألخالق.

ويتاب على  لبدتوبذلد قُ  ل ريل ا االجت ادما كاإ  :هي ااسووومى يل   اليت وا عري  
 اللبد أمراإ:  هذا

عد يف االصوووووطال  يُ علم ا للد بحكام الشووووور  ال أو  لابألحكام أإ علم الر ووووولف  األول:
 م ا للد  ريللوعل لاللحي  ريلل يعلم الر وووولف  ال   وال يسوووومى صوووواح  ا يلب اليل   

  فاف العامل.



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -10- 

 

وأإ ال ب  من  لر م دوبكالعلم بإ اللا  لأإ ال لل خيتص مبعري  ا سوووووووووووووووائل االجت ادي  الثاين:
 س  ريللخبالف ما لب لسوووائل اخلالفوحنل ذلد من م لاللبل شووور  يف صووولم  مضووواإ

ذلد من ا سوووائل  وحنل لوأإ الزان  رم لكالعلم بإ الصوووللات اخلمس واج    لاالجت اد
؛ عين العلم مبعىن الظنيا عري  ا لبدة مبا  ريلل االجت اد ا الاللطعب  يال يسوووووووووووووومى يل   

ال لل خمتص ابلظين و إ و  لأو العلم الظين ليا عري  يف األصوووولف قد يراد هبا العلم البلبين
 اشتملت أبلابل على اللطعي كملدمات ومكمالت.

قاف اعاا:  ل ل وهل الظن يف االصطالاقد دف الشر  على اسمب  الظن الغالب علم  و 
 ُاُت م ااُكُم اْلُمْفِم وووَ ِذيَن آَمُ لا ِ َذا جوووَ ا الووو  اْمَتِبُ لُهن  ا  ُ أَْعَلُم إبِِ َ  أَيوُّ وووَ اِجرَاتص يوووَ ِْْإ ميوووَ  وووَ اِ ِن  يوووَ

ُ أَْعَلُم إبِِميَاِ ِن  يلللل:  لا ِ َعِلْمُتُملُهن  ُمْفِمَ اتص َياَل اَوْرِجُعلُهن  ِ َا اْلُك    أياد أنل ال   بل  ا  
يالعلم يشووومل البلني  العلم   الظن يسووومى غل   ْمُتُملُهن  يَِْْإ َعلِ ومع ذلد قاف:  ل ا اللطع

يبلصووووووووووووووود بل  بدلع د اال القل أي  ذا قبل العلم دوإ الب اطالح  . لكن اصوووووووووووووووالظن الغالب
 البلني.

كلللل   -اإلني ادبر ال عبي -مبعىن البلني ات ة و إ ا ووووتعمل يف الشوووور    ظ "الظن"ول
 ِ إ ن ُظنُّ ِ ال   ة أخرى كلللل اعايل: اتومبعىن الشد  لِ ين ِ قََ  ُت َأين ِ ُماَلقص ِحَسابِبلْ اعايل: 

 .ق عن البلني والشدنل يف االصطال  ي ت  ال أ لَوَما حَنُْن مبُْستَوْبِلِ نيَ  اقَ   

 الفرق بني الفقه والعلم والظن والشك:

 . ال   ولبس كل علم ي ليكل يلل علم اللغ  وشرع   وال لل أخص من العلم( 

حا   ابلشووويا من أما ال لل ي ل  د ا  خمصووولع مبعىن اإل ليالعلم لغ : مطلق اإلد ا 
 بع جلان ل.مج
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 الشووووووورعب  ابألحكامويشووووووومل العلم  ل: العلم يشووووووومل اللطعبات والظ باتاواصوووووووطالح  
 لسووووووووووووووائل االجت ادي  الظ ب . أما ال لل يب تص اب كال بل مثال  ا تعلل  بيعاف الع اد وغاهال  

 غا الشرعب .و وابألحكام الشرعب  العملب  دوإ العلمب  وغاها من األحكام الشرعب  

 على ما علم نل أإ يُ أي  د ا  ما من شوووووت ل ا عللم(الشووووويا  معري ( البلبين: (  والعلم
 يف اللاقع. هل بل(

ط: عدم نلعاإ: بسووووووووووووووبط ومركب ياجل ل ال سووووووووووووووب لالذي هل ملابل العلم  واجل ل(
يف  هل بل(  على خالف ماأي  د اكل   اصوووووووووووووول  الشوووووووووووووويا(أما اجل ل ا ركب ي ل  لاإلد ا 
 اللاقع.

  .ومكتسب لسب  ريق حصللل  ا قسمني: ضرو يوي لسم العلم حب

يلع عن نظر   ما مللل للل هل  االذي جيد اإلنسوووووواإ ن سوووووول مضووووووطر    العلم الضوووووورو ي(
للمس والشووووووووم وهي: السوووووووومع وال صوووووووور وا لكالعلم اللاقع إبحدى احللاس اخلمس  لوا ووووووووتدالف

 لاللاقع ابلتلاار مأو كالعل لا ووووتدالفمبارد اإلحسوووواس هبا من غا نظر و يْنل حيصوووول  (والذوق
 ي ل حاصل ابلضرو ة أيضا.

 شووووووووووتك  بني ا العللب ل وهي ال دهباتوالعلم الضوووووووووورو ي د جات: أوهلا الضوووووووووورو  ت 
الب ا الضووووورو ات  ل ووووول االب ا الضووووورو ات احلسوووووب  ا ذكل ة ا شوووووتك  بني األحباا األ لالعلالا

ك  بني أهل العلم   مشوووت   خاصوووالب ا ضووورو ات شووورعب لالدي ب  ا شوووتك  بني أهل مل  اإل وووالم
 .دوإ غاهم

أي  ل ال كر(هوال ظر  ل وأما العلم ا كتسوووووووووب ي ل ا لقلف على ال ظر واال وووووووووتدالف
 لبفدى  ا ا طللب.  ا  ظل  يبل(الشيا   يف حاف( عماف العلل 

 لألنل عالم  علبل والدلبل هل ا رشوووووووووووووود  ا ا طللب( ل واال ووووووووووووووتدالف:  لب الدلبل
 وهل حتصبل العلم اب طللب. لر واال تدالف واحديمفدى ال ظ
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ما أداه  لبل  أي حبسووووووووووووووب لع د اجمللز  والظن: جتليز أمرين أحدمها أق ر من اأخر(
ل حتصوووووووووبل قن واالجت اد ال ل ي: هل نل  خمصووووووووولع من ال ظر واال وووووووووتدالف غايت لاجت اده

  اجح حبكم شرعي.

ذا ارجح أحوود يووْ لع وود اجمللز (مزيوو  ألحوودمهووا على اأخر  والشووووووووووووووود: جتليز أمرين ال
  .ع دئذ اوال يسمى شك   الاألمرين كاإ ق   

 فائدة:

ني اب ووووووووووتعماهلم وهبذا نعلم خدع  العلمانبني يف التمليل على العام  غا ا ت صووووووووووصوووووووووو
 ر  يف األصووولف؛كما هل مل  ولبس غل   الظن لمصوووطلح الظ ب  الذي ي بد ع د العام : الشووود

كثا من األحكام بوي د وإ العمل  ليث اأحاد أل ا ق ب يبتكلملإ على عدم العمل بحاد
سوووواهم   ادش الشووووريع   وكذلد ا ق ب  يف ه لها أو يف داللت ا.  علب ا معللني ذلد بإ األدل

 حكامكثر أاللتزام باتبللني بذلد من م لرها يبما كاإ قطعي الث لت والدالل اإل المب  حبص
 .غلب على الظنمبا  الشر  أوجب العمل يف حني أإ لأ ا ق ب الشر  حبا  

 هلذا الفن اولقبً  اه ابعتباره علمً ق: تعريف أصول الفااثنيً 
 ل ووووتدالف هبا(وكب ب  اال لاف على  وووو بل اإلمجأي  رق ال لل  رقل( وأصوووولف ال لل:  

 اجملت د.  :وحاف ا ستدف وهل

وال  ي  لمر لللجلباأل مثل قلل ا: لوا راد بطرقل على  ووووووووو بل االمجاف: الللاعد العام 
  الشوووووووووورعب  من ب ا ال بث يف األدلوحنل ذلد ويدخل ي لوالصووووووووووب  التضووووووووووي ال  لذ لللتبرمي

ا  سووت د اإلمجوم لوحاب  أحاديث اأحاد لكللل ا: شوورو  اللرااة الصووببب   لحبث حابت ا
يال اذكر يف  ل أما األدل  الت صوووووووووبلب  من آ ت وأحاديث يف شوووووووووتإ مسوووووووووتل  معب  لوحنل ذلد

 أصلف ال لل  ال على   بل التمثبل لللاعدة.
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 ل ا األدل  الكلب  واألدل  الت صووبلب  مضوووطرة لياألحكام مضووطرة  ا أدلت ا الت صوووبلب 
يثمرة علم  ؛االجت اد وهي أ اس لوهبذا اعرف احلاج   ا معري  أصلف ال لل وأ ا معب   علبل
ذا كاإ مدا  ال بث ل لت ا الت صوووبلب أصووولف ال لل وغايتل: ا وووت  ا  األحكام الشووورعب  من أدل

 يف علم األصلف على أ بع  أبلاب كلى:

 احلكم الشرعي: اعري ل وأقسامل.  -1
 .حابت ااألدل  الشرعب : اعري  ا و   -2
  اال تدالف. وقلاعد لالدالالت: أي كب ب  ا تثما  األحكام الشرعب  من األدل   -3
لتللبد قسووووووووووووبم يا ا للدل  يتوصوووووووووووو   ا  يت وا سووووووووووووت لأحكام ا سووووووووووووتدف: وهل اجملت د  -4

 االجت اد.

 فائدة أصول الفقه:

دال: التمكن من يائ لغزير ال ائدة لابلغ األمهب  ل إ أصوووووووووووووولف ال لل علم جلبل اللد 
يال  للى أ س  لبم ا ت  ا  األحكام الشرعب  من أدلت ا ع قد ة يستطبع هبا اجملت دحصلف 

ويرالى  لا تدالالهمو ي  م مذاهب العلماا  يستطبع أإ لي  لي  غي لطالب العلم أإ ي ر  يبل
 .يف مدا ج االجت اد

 لالصووووطالحيامبع اه  للغا ال لل اومع كلنل يسوووومى "أصوووولف ال لل" ي ل أصوووولف أيضوووو  
لف ي ل أصوووووولاب ويف كل األب لاحلديثو  لالت سوووووواو  لاب التلحبدل بأيبمكن أإ نسووووووت دمل يف 

 وا  اقرة. علم اجلدف لم آخر أحلق بل وهلا ر  ع ل علذلد و  للل  م السديد والت كا السلبم
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل مما أييت:ا-1

 ما ي ين علبل غاه. -أ
 ال  م الدقبق ا بط جبلانب األمر.  -ب
 لللاقع. امطابل   اجازم   ا د ا  الشيا  د اك  -ج
 اصل  الشيا على خالف ما هل بل يف اللاقع. -د
 ا رشد  ا ا طللب. -ه
 يز أمرين أحدمها أق ر من اأخر.جتل  -و
 مزي  ألحدمها على اأخر. مرين الجتليز أ -ز
 معري  األحكام الشرعب  اليت  ريل ا االجت اد.- 
 ال كر يف حاف ا  ظل  يبل. - 
  رق ال لل على   بل اإلمجاف وكب ب  اال تدالف هبا. -ي

 آلتية:ااشرح العبارات -2

 .ت ادهي اليت  ريل ا االج اا عري  اليت اسمى يل    -أ
 العلم يشمل البلني والظن.  -ب
 ال لل أخص من العلم.-ج
 كتسب.ب  ريق حصللل  ا قسمني: ضرو ي ومي لسم العلم حبس -د
 .مدا  ال بث يف علم األصلف على أ بع  أبلاب كلى -ه

 أجب عما أييت:-3

 ما يائدة أصلف ال لل؟ وما ترال وغايتل؟ -أ
 كبف خيد  العلمانبلإ العام  مبصطلح الظ ب .   -ب
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 ا  اجل ل؟ما أنل -ج
 ما أنلا  العلم؟ -د
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 احلكم الشرعي
 خاليل.و يلاف: حكمت علبل بكذا  ذا م عتل  لوأصلل ا  ع لاللضاا لغة:عريفه ت

 با ا أو وضع ا.ما ه ت خبطاب الشر  ا تعلق بيعاف الع ادل اقتضاا أو خت واصطالًحا:

يل ظ  ؛ الدلبلىنللت ريق بب ل وبني خطاب الشوووور  مبع يللل ا "ما ه ت خبطاب الشوووور "
احلكم أي -ا مب  يتجح الت ريق ب لوعلى ما يث ت بل يف اللغ  لصووووووووودق على اخلطابياحلكم 
 يف االصطال . -والدلبل

حكام العملب  دوإ للتتكبد على اختصوووووووووووووواع ال لل ابأل "ا تعلق بيعاف الع اد"وقلل ا 
 العلمب  اليت هي ملضل  علم العلبدة.

ود أحكام اتعلق ده يف خطاب الشووووووووووور  ولل  و لل   كل ني"واختا ل ظ "الع اد" دوإ "ا 
ومن عل اب كل ني  لصوووويبكاألحكام ا تعلل  ابل  لوهل ال للغ والعلل لمبن مل ي لغ حد التكلبف

للقت غا مكل ني او إ كانلا يف ن س  ليعلى  وووووووووو بل ا ثاف أو مبعىن ما من شووووووووووت م التكلبف
 للجلد ا انع.

 اعلق بل من أحكام: وما لبباإ ألقسام اخلطاب "اأو وضع   ااقتضاا  أو ختبا  وقلل ا " 

يكلإ على  ل م  ما  ما أإوك ل ما  لب يعل أو  لب ار  لياالقتضووووووووووواا هل الطلب
 حتم و لزام. الب أو للزام  بل احلتم واإل

ل عل او لب  لهل اللجلب وما يث ت بل لجيابيطلب ال عل بشووووووووووووووكل جازم هل اإل
لت  بشوووووكل و لب ا ما يث ت بل هل ا  دوب أو ا سوووووتببلو  لازم هل ال دببشوووووكل غا ج

 وما يث ت بل هل ا كروه. لجازم هل التبرمي

  ا .وما يث ت بل هل ا  لابح  ل اإليبني ال عل والت   أما الت با



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -18- 

 

 - وودوب وا ظل  وا كروه وا  ا  اللاجووب وا-واسوووووووووووووومى هووذه األحكووام اخلمسوووووووووووووووو  
 حكام اللضعب .ابألحكام التكلب ب  يف ملابل األ

أو  اأو شور    اكتإ يكلإ الشويا  و      لي ل ما وضوعل الشوا   من عالقات لأما اللضوع
باإ لل عل من ي ما وضووووعاإ شوووورع لويدخل يف خطاب اللضووووع الصووووب  وال طالإ للغاه امانع  

 لأو عدم اراب  ا ل وما يت ع ذلد من ارابب األر  الشووووورعب لحبث ا وووووتب اا األ كاإ والشووووورو 
 دخل يف معىن الس  ب  اليت هي من أقسام احلكم اللضعي.وهل ما ي

و كلم علبل وهل  للد حاكم وهل الشووووووووووووا  وج يلتضووووووووووووي -مبعىن التشووووووووووووريع-ياحلكم 
ألوصاف هي الد او كلم بل و  لو كلم يبل وهل يعل ا كلف الذي اعلق بل احلكم لا كلف

ف خبطاب ليت اعر وا ب  وشووووووووووووور ب  ومانعب ابح  و ووووووووووووو  الشووووووووووووورعب  من وجلب وحرم  وندب و 
 وهذه هي أ كاإ احلكم الشرعي. واث ت هبا األحكام الشرعب ل لالشا  
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 : احلاكمأوًل 
صــــــــدر األحكام موأنه  ،( ل خالف بني املســــــــلمني يف أن احلاكم هو هللا تعاى1)

الذي يراب اا وهل ي ل الذي حيل ما يشووووووواا وحيرم ما يشووووووو لالشـــــرعية أميع أفعال املكلفني
ِ ِإ اعاا:  قاف لال شووووووووووووووريد لل يف ذلد لر ها من صووووووووووووووب  وبطالإاف واأليعاف آعلى األقل 

قاف  لوال دين  ال ما شوووووووووووووورعل لرملحوال حرام  ال ما  ليال حالف  ال ما أحلل لاحْلُْكُم ِ ال   ِ ِ 
ى ِبِل نُلح  اعاا:  يِن َما َوصوووووووو  رََ  َلُكم مِ َن الدِ  ْرَع    ِلُكل ص َجَعْلَ اف اعاا: وقا لاشووووووووَ  ِم ُكْم شووووووووِ
َ اج    .اَوِم وْ

 اأيضً  سول ولكن قد يطلق على الر  ،( فالشارع يف األصل هو هللا عز وجل2)
 ما األحكام ط م اسووووووووت   ل   وحي كما اللرآإيالسوووووووو لالشــــــارع ولكن ابعتباره مبل  عن هللا

كما أمر اع    ووووووووووووللل  ر هللا بطوأم ؛ين أوابت اللرآإ ومثلل معل""أال   كما قاف   لالشوووووووووووورعب 
 .م ْن يُِطِع الر ُ لَف يَوَلْد َأ َاَ  ا  َ : لاف اعااي لبطاعتل

 معصوب  هللا وال  اع    للق يف لمن  اعتل  و بانل واعاا ياعل  اع  الر ولف 
 : " منا الطاع  يف ا عروف". كما قاف   لو  للل

 ( هل اجملتهد شارع؟3)

ا: أإ يكلإ اجملت د  يت وا ست ىت ذكر م  يف ملايلات الشا يب عدة مسائل اتعلق اب 
ي ل شوووووووووووا   من وجل  ليف و اه  العلم وبذف الل وووووووووووع يف أحكامل م  ملام ال يب يف األ اقائم  

 .من ا  للف ألإ ما ي لغل من الشريع   ما م للف عن صاح  ا و ما مست  ط لدوإ وجل

 وأقلاف الر وولف  لحدهو اا  ويبما ال يزاف هل هللا اعال  أز  وابجلمل  ياحلاكم ا ووتلالال  
مظ ر أحكام هللا اعاا  خذين من الكتاب والس   بطريق االجت اد  منا هيوأقلاف اجملت دين اأ

و منووا  لا  األموو وال ا وواوت بب  ووا يف وجلب العموول هبووا كمووا دف علبوول الكتوواب والسوووووووووووووو وو  و مجوو
 الت اوت بب  ما ابألصال  والت ع والدمي بعض ا على بعض يف العمل.
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 ( هل العقل شارع؟4) 

لم يْمنا اسووووووووتعمل ات الشووووووووا يب: أإ األدل  العللب   ذا ا ووووووووتعملت يف هذا العيف ملايل
ال مستلل   لما أش ل ذلد   يف  ريل ا أو  لل    ا ل ا أومرك   على األدل  السمعب  أو معب 

 والعلل لبس بشا   أ.ه. لألإ ال ظر يبل نظر يف أمر شرعي لابلدالل 

 ا آخذ الشوووورعب ل اا بدوإ نظر يفلم أإ من يللف برأيل يف أحكام هللا اعومن ذلد اع
و منا هل انت ا  حلرم   الريع  وال اش ال يعتد بلللل  ذ لبس ذلد بباان   أو اا ا  للللاعد األصللب ل

 اال وووتلالف يفحبث ي صوووب ن سووول م صوووب الشوووا   األصووولي  لالدين وايتاا على هللا و  وووللل
  الكتاب والس   واجت اد داللوأحكام هللا ال ا شت ابلرأى و منا ا شت ب لبرأيل ابنشاا أحكام هللا

  تل. مراد ن بل من و  لعلى وجل يت ني بل مراد هللا اعاا من كتابلاألئم  

ل مبعىن قللل اعاا: يلد انز  هللا يف  بلببتل وه لمن دوإ هللا اومن نصوووب ن سووول شوووا ع  
 ُ اَ ُهْم َو انَوُ ْم أَْ اَباب  اختوو َُذوْا َأْح ووَ يف كتوواب "حاوو  هللا ال ووالغوو " ل مووام كمووا   ؛  ِ امِ ن ُدوِإ  ْه ووَ

 الدهللي:

 وووووتف عدى بن حال   ووووولف  لاأي  ..مْ اخت َُذوْا َأْحَ اَ ُهْم َو ُْهَ انَو ُ و ا نزف قللل اعاا 
 .برمل اشووووووووباا يبأيلاف: كانلا حيللإ أشووووووووباا يبسووووووووتبلل ا وحيرملإ علب م  لعن ذلد هللا 

لشووويا ال الين يفاخذ يف ا لكلت أإ اانيذ و ووور ذلد: أإ التبلبل والتبرمي ع ا ة عن اكلين 
ن صوووووووووو ات هللا اعاا وهذا م لللمفاخذة وارك ا ابل أو ال يفاخذ بل يبكلإ هذا التكلين  وووووووووو    

ىن ي مع  ا ال يب  وأما نسوووو   التبلبل والتبرمي لال الجد يف غاه -جل جمده-ا  تصوووو  بل 
ين من أمتل ي معىن  وايت م وأما نسوووووووووووووو ت ا  ا اجملت د لأإ قللل أما ة قطعب  لتبلبل هللا وحترميل

 ذلد عن الشر  من نص الشا   أو ا ت  ا  معىن ذلد من كالمل أ.ه.
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 طأ؟ حيتمل اخلقد  هاجتهادخمرب عن هللا، و  نقول أن املفيت( كيف 5)

ف على أنل مراد هللا ع اه يال يرد االحتماهل ما قطع مب ااحلكم ا  سوووووووووووووولب  ا هللا حل  
خمل عن هللا يبما غلب على  يا  يت لأما يف ا سووووائل االجت ادي  اليت يرد االحتماف يب ا اليلب   
 لدلوو  و منووا يرد على ي موولواخلطووت ال يرد على األ لومبووا أداه  لبوول اجت وواده يف ي م األدلوو  لق وول

ا حكم ياجت د و ذ لياجت د مث أصووواب يلل أجراإكم احلاكم ح: " ذا  وخطفه مغ ل  قاف 
  مث أخطت يلل أجر"  واه ال  ا ي.

الضوولابط  اا ويقيف بللغ غرضوول وهل الكشووف عن حكم هللا اع ايما دام ا  يت جمت د  
 وعلى اجت اده متجل . لي طفه مغ ل  لالشرعب 
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 : احلكم )احملكوم به(ااثنيً 
اب الشووووور  يت ني أإ خط لي يف االصوووووطال ن خالف ال ظر يف اعريف احلكم الشووووورعم

 التكلب يلاحلكم  ويسووووووومى حب ئذ  ما أإ يتعلق ب عل ا كلف على ج   االقتضووووووواا أو الت با
 اللضعي. ويسمى احلكم أو على ج   اللضع

 
 ل دوب وا  ا  واألحكام  وووووووووووو ع : اللاجب وا : بللللاجلليين  وهل ما خلصوووووووووووول اإلمام

  .ح وال ا ل(والصبب لوا كروه لوا ظل 

عالقتل خبطاب و حللبل  احلكم الشوووووووووووووورعي  -للا د يف التعريفا-وبعد ال باإ السووووووووووووووابق 
 ا أييت:الثمرة ا تا   على الد احللبل  كم من حبثاحلكم  الشر  ميكن اعريف

 ب على اركل(ق ياللاجب: ما يثاب على يعلل ويعا 

 لف وهل متلقف ترة اللألإ الثلاب  لزاد بعضوووووووووووووو م: موا يثواب على يعلول امتثواال  ( 1 
 على ال ب .

: يك ي يف للإ. وأجاب األو يال ي ايف الع ل لوعل بعضووووووو م: ويسوووووووتبق العلاب ات كل
 صدق العلاب وجلد اللاحد من العصاه مع الع ل عن غاه.
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التبتبم  صوووووبغ  الطلب ادف على ( ويُعرف اللاجب من خطاب الشوووووا    ذا كانت2 
  .ى الت أو بتابب العللب  عل للزامواإل

 :لطلب الداف على التبتبم وااللزامامثاف 

َبامُ  -أ لَ ة  أَنزَْلَ اَها َويوَ  لُكِتَب َعَلْبُكُم الصوووووووِ  َ اَها وووووووُ أي أوج  ا علبكم العمل مبا  َرضوووووووْ
 يب ا.

اَلةَ صوووووووووبغ  األمر ا طلل  كلللل:   -ب َوْلَبط ل ُيلا اِبْل َوْبِت للل: وق لَوأَِقبُملاْ الصووووووووو 
 .اْلَعِتبقِ 

اْلُمطَل َلاُت يَوتَوَرب ْصَن وَ يتبمل معىن األمر كلللل:  لاجلمل اخللي  ا ستعمل  يف االنشاا-ج
 ِبَنُ ِسِ ن  َهالَهََ  قُوُرَواص{ أي ولبتبصن.

ُفوال  َوَأْوُيلاْ اِبْلعَ : قللل اعاا: اللعبد على ار  ال علومثاف   لْ ِد ِ إ  اْلَعْ َد َكاَإ َمسوووووووووْ
ْب َداِعَي ا ِ  يَوَلْبَس مبُْعاِ وَ قللل اعاا: و  ولَِباا أُْولَِئَد زص يف اأْلَْ ِن َولَْبَس َلُل ِمن ُدونِِل أَ َمن ال  جيُِ

 من ارك ا يلد ك ر".ي"الع د الذي بب  ا وبب  م الصالة  قللل ل و يف َضاَلفص مُِّ نيص 

 ( هل ه ا  يرق بني اللاجب وال رن؟3 

ل رن وجعللمها بني اللاجب وا -لشووووووووووووايعي وأمحد يف  واي مالد وا-مل ي رق اجلم ل  
 امسني  سمى واحد.

يال رن:  ؛لاجبكد من ال: يال رن آ-محد يف الرواي  األخرىوأ-أما ع د أىب ح ب   
مرة واللار ع د واللاجب: ما ه ت بدلبل قين كالعا ه ت بدلبل قطعي كالصووووووووووللات اخلمسل م

واللاجب ما  للصووووالةكت كاإ ا  اوال  وووو ل   ابتكل عمد   وقبل: ال رن ماال يسووووامح .من أوج  ما
   يب ا.يسامح يبل  إ وقع من غا عمد كالصالة ابل اا   ع د من يللف اب سا 
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ومن مث يْإ  ل ال رنيْإ اللزوم يف اللاجب أقل م ل يف لوهلذا ال رق أهره ع د احل  ب 
 كر اللاجب  رن يك ر ومكر الكما أإ م   لعلاب ار  اللاجب أدىن من علاب ار  ال رن

 ال يك ر.

 ظر عن دلبلول من على ا كلف بغض ال اأموا اجلم ل  يلود نظروا  ا كلإ ال عول الزمو  
 ج   اللطع أو الظن.

 ( السبمات اللاجب:4  

 ي لسم اللاجب ابعت ا  ا كلف بدائل  ا عبين وك ائي. -أ
 ي لسم اللاجب ابعت ا  وقت أدائل  ا مطلق وملبد.  -ب
 غا  دد.و لاجب ابعت ا  ملدا ه  ا  دد ي لسم ال-ج
 عدمل  ا معني وخما.و ي لسم اللاجب ابعت ا  اعبني ا طللب  -د

 لواجب العيين والواجب الكفائي:ا-أ

و ذا يعلل بعضووووو م مل  لي ل ما يطالب بدائل كل ا كل نيفأما الواجب العيين )فرض العني(: 
كباف   لركل أمثمكل ل بعب ل حببث  ذا ايالطلب ملجل  ا كل  ليسوووووووووووووولط الطلب من اأخرين

 أكثر ال رائض من صالة وزكاه ووياا ابلع د والعلد وحنلها.

من جممل  ا كل ني  ي ل ما يطالب بدائل وحتصووووووووبلل وأما الواجب الكفائي )فرض الكفاية(:
ي علل أحد أتلا  و ذا مل لو ذا يعلل ال عض  وووووووووووووولط الطلب عن ال اقني لال من كل واحد بعبل

اك ني وصووووووووووووووالة و وما جيب للملاى من غسوووووووووووووول  لكاألمر اب عروف وال  ي عن ا  كر  البع  مج
ل ايع  كالطلب واهل د وو  اوالت لل يف الدين واعلم العللم والصوو اعات  لواللضوواا وااليتاا لودين

 ظر  ا ياعلل.وحنل ذلد مما نظر يبل الشا    ا حصلف ن س ال عل دوإ ال  لوالز اع 
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 فائي إى عيين:حتول الواجب الك

 يف حاالت: اعب    اما كاإ أصلل اللجلب الك ائي قد يصا واج   

 للدة  ال   بب واحدكما  ذا مل يكن ب   ل ذا مل يلجد  ال يرد واحد يسووووووووووتطبع اللبام بل -1
 أو شاهد يف اللضب . مل واحد يصلح لل تلى أو اللضاالأو عا

 ا  - ائيذي هل واجب كال- ذا دهم العدو بالد ا سووووووووولمني يبتبلف ج اد الطلب  -2
 اعتل.على كل مكلف ديع العدو بلد  ا تط اعب ب   يباب وجلاب   لج اد ديع

 ل عل شيا يْنل يتعني علبل. ا ذا عني االمام ش ص   -3
لى عدم االمتام ع ذا اراب   متامل كلف يف اللاجب الك ائي يبتعني علبل ا ذا شوووووووووووووور   -4

وحنل  لعلل للمبتمتام ما جيب يو  لشوووووووووووور  يبل يببرم التليل كامتام اجل اد  ن  لضوووووووووووور 
 ذلد.

 لواجب املطلق والواجب املقيد:ا-ب

يبالز  لقت معنيدوإ أإ يلبد أدائل بل  اهل ما  لب الشوووووووووووووووا   يعلل حتم   الواجب املطلق:
و إ كاإ  لل يف التتخاوال  مث علب لل هبذا األدااأإ ي علل يف أي وقت شووواا والأ ذمتللمكلف 

يلات وقت اللد ة  غلب على الظنشوور  بعضوو م جلاز التتخا بشوور  أال يو  لي  غي لل ا  اد ة
 على األداا الذي يتبلق العاز بعده.

والك ا ة اللاج    ومثالل: اللياا ابل ذ  الذي مل يلبد بلقت كمن نذ  أإ يصوووووووووووووولم يلما
 وح ث يبل. اعلى من حلف ميب   

كالصوووووووووووووللات   ا دد   ادائل ويل  وعني أل اي ل ما  لب الشوووووووووووووا   يعلل حتم   أما الواجب املقيد:
قت يسووووووع ال عل يْإ زاد اللقت ا دد على زمن ال عل حببث  إ الل  لاخلمس وصوووووولم  مضوووووواإ

زمن ال عل حببث ال ل مُسى ابللاجب ا ل وووووووع كالصوووووووللات و إ كاإ اللقت ا دد مسووووووواو    امرا   
 يتسع  ال ألدائل مُسي ابللاجب ا ضبق كصلم  مضاإ.
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 –ضــــــا  ق –إعادة  –بنســــــبة الفعل للوقت وبصــــــفته )أدا   أنواع الواجب املقيد
 :تعجيل(

تل اا خمدمل اسوووووو ق بو  االع ادة اليت هلا وقت معني  إ وقعت يف وقت ا ا لد  هلا شوووووورع   
 ن عادة كم و إ  ووووووووو لت بداا خمتل مُسبت .كصوووووووووالة الظ ر يف وقت ا صوووووووووببب   لمسبت أداا

ى  عادة ع د األخرى اسووم ي ذه الصووالة لصوولى بغا وضوولا مث اذكر يتط ر وصوولى مرة أخرى
و إ وقعت بعد وقت ا  .ا ألإ ال عل األوف ا  تل كالعدمأدا أما احل  ب  يبسوووووووووووووومل ااجلم ل ل 
كْخراج   ت اعابال  و إ وقعت ق ل وقت ا مُسب قت ا غرب.اا  كمن صلى العصر يف و مُسبت قض

 .قت وجلهبايلد أجاز الشا   اعابل ا ق ل و  لقت اصدق  ال طر ق ل حللف و 

 لواجب احملدد والواجب غري احملدد:ا-ج

زكاة وأتاإ ا شوووووووووووووت ت كال  لامعللم   ا دد   اهل الذي عني لل الشوووووووووووووا   ملدا    الواجب احملدد:
 وا  بعات وحنل ذلد.

ا قاضي أو اران ح ا طال   بل من غا القف على قضاوهذا ال ل  يتعلق ابلذم  واص
 ال بدائل كما حدد.ا كلف    دد ب  سل وال الأ ذم ألنل 

 لاج و  على األقا بكال  لو  الل   لي ل ما مل حيدد الشوووووووووووووووا   ملودا ه دد:الواجب غري احملأما 
 وغا ذلد مما خيتلف ابختالف كل انزل . لوا عام اجلائع

 ي  ل  اليكلإ  دد   ألإ الشووووتإ يبما يث ت يف الذم  أإ ليف الذم  اوهذا ال يصووووا دي   
لوذمو  كودين ق ول ألنول ال يعرف ملودا ه وال اشووووووووووووووغول بول ا ؛ب واجوب غا  وددالزوجو  واألقوا  
ح ا طال   بل واصوو ال   يْذا حكم هبما أو اراضووى الطرياإ انشووغلت بل الذم  دي لاللضوواا والرضووا

 حب ئذ.
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 لواجب املعني والواجب املخري:ا-د

كالصووووووووووالة   ل خمتل  بني أيراد ل ما  ل ل الشووووووووووا   بعب ل من غا ختبااللاجب ا عني: ه
للاجب أنل ال الأ ذم  اوحكم هذا  لوأداا تن ا شووتى وأجر ا سووتتجر لوالصووبام والزكاة واحلج

 ا كلف  ال ب علل بعب ل.

ا من واحد   عال  يتا  الشوووووووووووووا   من ا كلف على أإ خي ا  ل ل ل مأما اللاجب ا  ا: ي
 ا.تلأ الذم  ب عل أحدهي لللباج يراد والتمتع واللراإواإل لاا لأل رىكا ن وال د  لعدة أمل 

يب وووا ع ووود  يوووالت با لمنيكموووا يف ك وووا ة الب  -للاجوووب ا عني وا  اا-وقووود جيتمعوووا 
 ووووووووووووتطاع  اعني يْإ عدمت اال  ووووووووووووتطاع  بني هاله  أمل ل اإل عام أو الكسوووووووووووولة أو العتقلاال

 الصلم.

 إ كاإ و  لتبا واخ  غ    إ كاإ للسوو لل  على ا كلف ي ل ختباواألشووباا ا  ا يب ا 
 ت مصلبتل. علبل ي ل ختبا جيب اعبني ما ارجبا   صلب  ما وُ 
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  وا  دوب: ما يثاب على يعلل وال يعاقب على اركل.(

 ( وقاف بعض م: ما يثاب ياعلل امتثاال ويستبق العلاب ات كل.1 

ِ ْإ َعِلْمُتْم ُهْم َكااُِ ل يَ لزام يبل كلللل: الشر  الداف على الطلب الذي ال   ( ويعرف خبطاب2 
 .اِيبِ ْم َخبوْر  

 ( ويسمى أيضا: ا ستبب وال  ل والتطل  وا س لإ وهل أنلا  و اب:3 

قلاللا حىت  ركلاي ذا  ذا اا ق أهل قري  على  ليم ل ما يكلإ من الشووووووووووووووعائر كاألذاإ -أ
  .لهيلتزم

يف  ف الر ووووووول  وهي كل ما واقب علبل لوم ل ما يكلإ من السووووووو ن ا فكدة  -ب
الروااب للصووووووووللات ك  لنل الدي ب  ومل يتكل  ال مرة أو مراني لبدف على عدم حتتملشووووووووئل 

 وا ضمض  يف اللضلا. لا  روض 
مما  غب   يب وم ل ما يكلإ من السوووووووووو ن غا ا فكدة وهي كل ما مل يلاقب علبل ال-ج

 ك ايل  العصر وصبام يلم اخلمبس.  ليف يعلل

 ( هل ُيالم اترك املندوب؟4)

اوم علب ا  وووووووووو ل  ذا أدى ا  دوابت ود ألإ ا كلف لتل كملدم  لللاجبا  دوب يع -أ
 عتاد علب ا.علبل أداا اللاج ات وا

 مع ال رائض.  نكصالة الس  لكما أإ ا  دوب جيل ال لص يف اللاجب   -ب
 لاركوول ابلكلبوو  ولكن ال ي  غي للمكلف لكوواإ غا الزم ابعت ووا  جزئوول  وا  وودوب و إ -ج

؛ وم ل قلف ع ل غ  عتاب والتلببن ال ووبما مع دكد وحتلق الر يع دئذ يسووتبق الللم وال
- ل لل شوووووو ادة الأإ جل  وووووولا وال ي  غي    :ار  صووووووالة اللار بنل اإلمام أمحد يبمن

 .بعدم وجلهبا ل ع على  حدى الروااني
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 ل(وال يعاقب على يعلل وارك ل وا  ا : ما ال يثاب على يعلل واركل

ال هلاب  بعض م: ما وزاد .يعلل واركل يلم يرجح أحدمها نيلف ب( ي ل ما خا الشا   ا ك1 
 ووووووووووووووائل هلا أحكام واركل لذاال. أما من حبث كلنل و ووووووووووووووبل  لغاه يالل  لوال علاب على يعلل
 ا لاصد وبل نعلم أإ:

 ما ال يتم اللاجب  ال بل ي ل واجب كالسعي للامع . -أ
 كاة.أما ما ال يتم اللجلب  ال بل يلبس بلاجب كال صاب للز  -ب
 س لإ  ال بل ي ل مس لإ كالسعي للضبى والصدق .وما ال يتم ا  -ج
 وما يتلقف احلرام علبل ي ل حرام كْخ ا  قامل مبكاإ مظللم  -د
 وو ائل ا كروه مكروه  كتكل ال صل  ن  بصلى ابل اس يف ا ساد. -ه

 ( ويُعرف ا  ا  من خطاب الشر  ابأل البب اأاب :2 

 .ألَنْوَعامِ ُأِحل ْت َلُكم هَبِبَمُ  اعاا: كلللل ا  لالتع ا بل ظ احلل -أ
 َلى اأْلَْعَمى َحرَج  لَْبَس عَ كلللوول اعوواا:   ل  أو اإلمثا احلرج أو اجل وو ال ص على ن ي -ب

ُتم ِبلِ وقللل اعاا:  ااَوالَ ُجَ اَ  َعَلْبُكْم ِيبَما َعر ضوووووووووووووْ وقللل اعاا:   ِمْن ِخْطَ ِ  ال ِ سوووووووووووووَ
َر   ِل{.اَبغص َوالَ َعادص َيال ِ مْثَ َعَلبْ }َيَمِن اْضطُر  َغبوْ

َ  ا ِ  ال يِتَ ن ي التبرمي كلللوول:  -ج اِدهِ قوُوْل َمْن َحر َم زِي ووَ وكووذلوود ن ي ال  ى   ل َأْخرََج لِِع ووَ
ااِلُ كلللوول:  اُكُم ا  ُ َعِن الوو ِذيَن ملَْ يُولووَ ينِ اَل يَو وْ ووَ وكووذلوود ال  ي عن  لاأيوو  لُكْم يف الوودِ 

ا الوو ِذيَن آَمُ لْا اَل حُتَر ِمُ لوول: التبرمي كلل  ل  ا  ُ َلُكمْ َ  أَيوُّ ووَ ا َأحووَ اِت مووَ ذلوود وكووللْا  َبِ  ووَ
 .لَْبلِ طُرِْ ُلْ  ِ َم َعَلْبُكْم ِ ال  َما اضْ َوَقْد َيص َل َلُكم م ا َحر  اال تث اا من التبرمي كلللل: 

طَاُدواْ وَ اا: كلللل اع  -ذا كاإ األصووووول  الابح  -ر األمر بعد احلظ -د  ِ َذا َحَلْلُتْم يَاصوووووْ
نتم أ" :دبا ال بل يف حاده  ح  الت با كلللل  اباقتإ مبا ي بد   ذا مراأللد كذو 

 ."اكمأعلم بشئلإ دنب
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   يبل؟ا  ا  حتت احلكم التكلب ي وال كل  ( ما وجل دخلف3  

و الت با اا أضووووتما ه ت خبطاب الشوووور  على ج   االقاسوووومب  اصووووطلح العلماا على  -أ
 ابحلكم التكلب ي وال مشاح  يف االصطال .

الت با و اا وال يرق بني االقتضوووو لاالابح  وصووووف شوووورعي متعلق ب عل ا كلف -ب
 ن يصووووووووح  ال يكلإ  الوالت با بني ال عل والت   لمن حبث اختصوووووووواصوووووووول اب كلف

 .لتكلبفار العت ا  اإلابح  من أحكام ي ذا وجل آخ لابل عل والت  للزام 

 ابح  ابجلزئبات ال ابلكلبات؟( ما معىن اعلق اإل4 

  ا مجبع األزماإ و ا بعض األوقات ال لابح  اتال  ا اجلزئبات ال  ا الكلباتاإل 
 ما مطللب ال عل أو الت . لكل ي ل لأما ابل س   

   ا   األ عم  ا  اح  ميا كلف لل أإ خيتا  من أنلا  لم ا  مبعىن أإ أكل الطب ات مثال
نسوواإ أإ ياللاجب على اال للكن أصوول األكل مطللب يعلل من حبث اجلمل  ليشوواا

ت من الكلبووا لألإ ح ظ احلبوواة واجووب ضوووووووووووووورو ي للمكلف لأيكوول لبب ظ حبووااوول
 اخلمس.

  واال تمرا   لدوامكن اركل ابلكلب  وعلى وجل اول لكذلد و ا الزوج  م ا  يف اجلمل
 ثرة ال سل.ك ليت  لاصد ال كا  من  والت لضرا  ابلزوج  ا يبل من اإل لحرام

بث اركل مجل  حواحلرم  اكلإ من  ل  للل ا اكلإ من حبث جزئباال وأوقاالياإلابح
  ن يلد  علبل.
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 ويعاقب على يعلل( ل وا ظل : ما يثاب على اركل

 .لعلاب ياعللا  ويستبقما يثاب ات كل امتثاال   : احلرام( وقاف بعض م1 

ال الت  العووودمي   لاعووو لت  اللجلدي الوووذي يتبلق يبووول معىن االمتثووواف والطووووالت  ا راد هل ا
  ابلل.يفأو ألنل مل يطرأ  لكمن ار  شرب اخلمر لعدم اليره يف بلده ال حلرمتل

 ال  نل  للنيا احليفيال يثاب  لال  أو غاي اركل عاجز ايالت  من غا امتثاف يشووووووووووومل من  -أ
 .غ ل ركل وال يعاقب  ذا ا ااركل عاز   يعاقب  إ

لإ ك اعلل يف اللز  أ وووو ابل ويعمل لل يبكع ل يْما أإ يسووووعى يف  اومن ار  ا رم عاز   -ب
ف يف ال ا " قاللا:   : " ذا التلى ا سووووووووووولماإ بسوووووووووووب  ما ياللاال وا لتل للللل  المتام  

ى قتل صووووووووواح ل" عل اهذا اللاال يف ابف ا لتلف؟ قاف: " نل كاإ حريصووووووووو   ل  ووووووووولف هللا
 .ا  قتلل عاز  يا لتلف ار 

لك ل لبس كلز  و  ليعلبل وز  لمع عدم السوووووووووووعي يف أ ووووووووووو ابل او ما أإ يت  ا رم عاز   -ج
 لبس ع ده ماف  أى يف الرجل ال لا وهلذا قاف ال يب  لبل هل وز  يف ال ب  لال اعل
الإ لعملت يبل مثل ع ده ا اف ي  لل يف غا  ضووا هللا يلاف: لل أإ يل ماال ي اشوو صوو  

 بتل ي ما يف اللز   لاا". : "ي ل بيلاف  عمل يالإ"

 ( ويُعرف احلرام يف خطاب الشر  ب البب كثاة م  ا:2 

َت ُ ُحر َِمْت َعَلبْ كلللل اعاا:   لا ووووووووووووووتعماف ل ظ التبرمي ومشووووووووووووووتلاال -أ وكلللل  ُكُم اْلَمبوْ
لم على ا سلم حرام : "كل ا سقللل و  اُقل ال  َأِجُد يف َما أُْوِحَي ِ يَل  ُ َر م  اعاا: 

 دمل ومالل وعرضل".
لُّ هَلُن  َأإ َيْكُتْمنَ كلللل اعاا:   لن ي احلل  -ب قللل و   َما َخَلَق ا  ُ يف أَْ َحاِمِ ن  َواَل حيَِ

اا َكْره  َ  أَيوَُّ ا ال ِذيَن آَمُ لاْ الَ حيَِلُّ َلُكْم أَ اعاا:   حيل " ال  وقللل  لاإ َارِهُلاْ ال ِ سوووووووَ
 ." بب ن س م ل نف امرش مسلم  ال عما
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لا الر ِْجَس ِمَن يَاْجَتِ  ُ  كلللل اعاا:  لل ظ األمر ابالجت اب ا لتإ مبا يدف على اللزوم -ج
 َواأَلْزاَلُم منووو َا اخْلَْمُر َواْلَمْبِسُر َواألَنَصابُ  ِ وقللووول اعووواا:  لاأْلَْوَرِإ َواْجَتِ ُ لا قَوْلَف الزُّو ِ 

 .َعَمِل الش ْبطَاِإ يَاْجَتِ ُ لهُ  ِْجس  مِ ْن 
َوالَ اَوْلتُوُللاْ ل اعاا:   عن التبرمي كلللا طلق اجملردة عن اللري   الصووووووا يصووووووبغ  ال  ى  -د

ُ ِ ال  اِبحلَْق ِ  لزام كلللل احلتم واإلال  ي ا لروإ بتتكبد  عن يضوووووال   لال و ْ َس ال يِت َحر َم ا  
 .َ اا َ ِ بال  ز ىَِن ِ ن ُل َكاَإ يَاِحَش   وَ َوالَ اَوْلَربُلاْ الاعاا 

َوال ِذيَن للل اعايل: كل  لوارابب العللابت الدنبلي  واألخروي  علبل لاللعبد على ال عل -ه
َ اِت مُث  ملَْ أَيُْالا ِبَْ بَوَعِ  شووووووُ  لل اعاا: َ َداا يَاْجِلُدوُهْم َتَاِننَي َجْلَدة { وكلل يَوْرُملَإ اْلُمْبصووووووَ

َا أَيُْكُللَإ يف بُطُلِ ِْم اَن    ِ  ا ال ِذيَن أَيُْكُللَإ أَْمَلاَف اْلبَوَتاَمى قُْلم  }ِ إ    .امن 

 ؟اوا كروه حترمي   ( ما ال رق بني احلرام3 

ل قطعي مثل الزان بدلب االشووووووا   من ا كلف اركل حتم   احلرام ع د احل  ب  هل ما  لب 
جل على ببع أخبل وخط تل ه تت حرمتل بدلبل قين ك بع الر ي ل ما  اأما ا كروه حترمي   واللتلل

 يال  ي و د ع  ا حبديث قين الث لت.  ل  أخبل على خط

وهلذا ال رق  ؛و قينبدلبل قطعي أ اأما اجلم ل  ياحلرام ع دهم ما ُ ي عن يعلل حتم   
يووْإ علوواب يوواعوول ومن مث  لمأقوول م وول يف احلرا ايووْإ اللزوم يف ا كروه حترميوو   لأهره ع وود احل  بوو 

حترميا ال ل وم كر ا كروه ركما أإ م كر احلرام يك   لاب ياعل احلرامأدىن من عل احترمي   ا كروه
 يك ر.

ل اجازم   اركل  ل   أما اجلم ل  يلد نظروا  ا كلإ ال عل ا طللب الكف ع ل مطللب ا 
كروه حترميوا حلرام وا ا يلم ي رقلا بب  وا وجعللا لغض ال ظر عن دلبلول من ج و  اللطع أو الظنب

 امسني  سمى واحد.
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 ( أقسام احلرام:4 

 قاف اعاا: لغال  م سوووووووودال خالصوووووووو  أو من حكم  الشووووووووا   أنل مل حيرم  ال ما كانت  
اا َواْلُم َكِر }َويَو وَْ ى َعنِ  ]وحيرم علب م اخل ائث ويضوووووووووع ع  م  صووووووووورهم  وقاف اعاا:  اْلَ ْبشوووووووووَ

 لأإ ال ارجع  ا ذات ال عل و ما لارجع  ا ذات ال عل ا رم َواْل َوْغِي{. وهذه ا  سدة  ما أإ
 بل  ا أمر خا ج ع ل ملتإ بل. وعلى هذا ي لسم احلرام  ا قسمني.

كشوووورب اخلمر   للذااب الشووووا   ابتداا لل ح عب ل و  سوووودال ا لاحلرام لذاال: وهل ما حرم -أ
ي لت مصوووووووووولب   اخلمر واللتل والزان والك ر وحنل ذلد مما حرم لذاال وعب ل. يشوووووووووورب

ظ والزان ي لت مصوووووووووووووولب  ح  لواللتل ي لت مصوووووووووووووولب  ح ظ ال  س لح ظ العلل
 والك ر ي لت مصلب  ح ظ الدين. لاألنساب والعرن

كتإ يكلإ   لا رم لغاه: وهل ما حرمل الشووووووووووووووا   ألمر خا ج عن ذات ال عل  -ب
أو يكلإ  لها دوإ  رم  ر و كال ظر  ا ا رأة األج  ب  واخلللة هبا   الذ يع    سدة غال   

يف هلب  كالصووووووووووالة  العلل  رم  اياقتإ بل عا ن ال عل مشوووووووووورو  يف األصوووووووووول ولكن 
 لال دعي والطالق لأو يلم العبد لوصووووووولم اللصووووووواف لوال بع الذي يبل غش للبمغصووووووو

  .وحنل ذلد

 لفرق بني احملرم لذاته واحملرم لغريه:ا

يْنل  لر أما ا رم لغاهت  وشرب اخلما رم لذاال ال ي ا   ال ع د الضرو ة كتكل ا ب -أ
ر  ا العل ة كال ظ  لو إ مل اصووووووووول للضووووووووورو ة لللبرج وا شووووووووول  اديع   لي ا  للباج 

 ا رأة األج  ب  لللاضي. ا وال ظر  لللط بب
يال  لبل يكلإ اب ال للتاب أحكام علبل اشووووورعب   اا رم لذاال ال يصووووولح  ووووو     -ب

ل وهكذا. أما ا رم وال يسوووت اد ابلسووورق  ملد ليث ت ابلزىن أو نكا  ا ا م نسوووب
لتابب أحكام علبلل كصوووب  الصوووالة  اشووورعب   ا ووو     -ع د اجلم ل -لغاه يبصووولح 

 وهكذا. لوصب  الطالق ال دعي مع اإلمث لمثمع اإل يف الثلب ا غصلب
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 (وال يعاقب على يعلل لوا كروه: ما يثاب على اركل  

 وال يعاقب ياعلل. لامتثاال  ( وقاف بعض م: ما يثاب ات كل 1 

 وصالة ا را لبس على عاالل شيا. الكالشرب واق       

 ( ويُعرف ا كروه يف خطاب الشا   ب البب عدة م  ا:2 

  أَيوَُّ ا ال ِذيَن آَمُ لاْ الَ  َ كلللل اعاا:   لصوووبغ  ال  ى  ذا اقتإ هبا ما يدف على الكراه  -أ
َباا ِ إ اُو ْ  تَُللاْ َعْن َأشووووووْ فُْكمْ َاسووووووْ رف ال  ي من التبرمي  ا الكراه  يلد صوووووو َد َلُكْم َاسووووووُ

تَُلل وهل قللل اعاا  لبلري   ما جاا يف ختام اأي  َ ا ِحنَي يُو َوز ُف اْلُلْرآإُ َوِ إ َاسووووووووووووووْ  ْا َع وْ
ُ َغُ ل   َحِلبم   َ ا َوا   ُ َع وْ  .اُوْ َد َلُكْم َعَ ا ا  

كللف ال يب   لأبغض أكرهل أو أو لثل: كرهالتصوووووووووووريح بل ظ الكراه  وما اشوووووووووووتق م  ا م -ب
و ضاع  ا اف". لوكثرة السفاف ل: ".. وكره لكم قبل وقاف 

 د  ا "د  ما يَريُ  :كلللل   لصوووووبغ  األمر ا  بدة للت  ا لتن  مبا يدف على الكراه  -ج
بل أإ األمر ا شت ل ي واللري   ليْإ يعل ا شت  ات مكروه على التبلبق لما ال يَريُ د"

 م  ما. اواال لكاإ واحد   لال يلصف ابحلل واحلرم 

 لهل ا لووابوول للم وودوبي ووا و ا يطلق علبوول احل  بوو  ا كروه ا ز ( وا كروه ع وود اجلم ل  هل موو3 
 . لزاميبل جانب الت  من غا  الذي يتجح

يثلل على األم   لكن لئال ليا كروهات مكروه  للشوووووووووووووور  ل( وي  غي للع د أال يت اوإ بل4 
ا أإ الصووووووووغائر كم  لوخيشووووووووى على ا ت اوإ هبا أإ اكلإ و ووووووووبل  للمبرم لوالع اد خ ف ع  م

 و بل   ا الك ر. ل والك ائرميكن أإ اكلإ و بل  للك ائر
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 العزمية والرخصة:

قد يطرأ نظر  ا ما  عت لعملم ا كل ني دوإالعزمي : هي األحكام الشوووورعب  األصوووولب  اليت شوووور 
 علب م من أعذا .

ة. وم ىن الرخصووو  كعاز أو ضووورو    لب  اليت شووورعت لعذ لرخصووو : ي ي األحكام اال وووتث ائأما ا
 لار  ا تمل  بلو  لوذلد إبابح  يعل ا ظل  ؛على مالحظ  عذ  ا كلف وديع ا شوووووووووووووول  ع ل

 وهل معىن قلهلم:

 ز ع ل.و لط ما عا ليْذا قد  على بعضل وجب ما قد  علبل لال واجب مع عاز -أ
 لد ها.والضرو ات الد  ب ليالضرو ات ا بح ا ظل ات لال  رم مع ضرو ة -ب

 أيهما أفضل العزمية أم الرخصة؟

 قصووور الصوووالة يفختتلف أحلاف العزمي  والرخصووو  يلد يكلإ األخذ ابلرخصووو  أوا كما  
ي ل خيتلف  ؛ل مطلق كال طر يف  مضوووووواإ للمسووووووايربدوإ ا ضوووووو اوقد يكلإ م اح   .يف السوووووو ر

كاألمر اب عروف   لوقد يكلإ األخذ ابلعزمي  أوا .على الصوووووبامحبسوووووب حاف ا سووووواير وقد ال 
اه. وقد يكلإ األخذ ع د االكر ل وكذلد التل ظ ابلك ر وال  ى عن ا  كر ولل أدى  ا اللتل

 .امات جلع   بث  ذا مل أيكلحب لكما يف ا اوف ا بت  ع د الضرو ة  اابلرخص  واج   
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 احلكم الوضعياثنيا 
عل الشووويا أي جب اع  ه ت خبطاب الشوووا   ا تعلق بيعاف الع اد وضوووعي هل ما أ( احلكم اللضووو 

 ع ل. الل أو مانع   الغاه أو شر    ا     

تتاب علبل ي لا ب( ويتاب على السوووووووووو  ب  أو الشوووووووووور ب  أو ا انعب  كلإ ال عل يلع صووووووووووببب  
 .اب ال   حب ئذ يال اتاب علبل اأر  ويسمى الأو ال يلع صببب   لآر ه

  جعلل عالمل و الظاهر ا  ضوووو ط الذي أضوووواف الشووووا    لبل احلكمهل اللصووووف الســـبب: -1
دخلف اللقت  ووو ب ك  ليبلزم من وجلده اللجلد ومن عدمل العدم لذاال لعلبل و بط وجلده بل

 وا لت   ب للمااث. لللجلب الصالة

 العالقة بني السبب والعلة:

يالسووو ب  لت اي اإما مقاف ال عض:   و  لاختلف العلماا يف العالق  بني السووو ب والعل  -أ
 ب للجلبكزواف الشوووومس  وووو   لللبكم دوإ دهال أي دوإ م ا وووو   ما كاإ ملصووووال  
  ا وووووووووووووو  ل  ي ي ما أوصوووووووووووووولت للبكم مع التتهال أي مع ا ل أما الع لصووووووووووووووالة الظ ر

 االف للجلب الضماإ.كاإل
 بيالسووووو  ليكل عل   ووووو ب وال عكس لوقاف ال عض: بب  ما عملم خصووووولع مطلق -ب

أما العل   للدوما لبس كذ لللبكم األإ الس ب يشمل ما كاإ م ا     لأعم من العل 
لشوووووومس عن أما مبل ا ليالسوووووو ر يلاف لل عل  و وووووو ب ليال اكلإ  ال م ا وووووو   للبكم

 و ط السماا أو ش لد ش ر  مضاإ يبلاف لل   ب وال يلاف لل عل .

 :أقسام السبب من حيث قدرة املكلف عليه

 لب الصوووالةلبل: كاللراب  ال وووتبلاق اإل ث ودخلف اللقت للجل  ووو ب غا ملدو  ع -أ
 وحنل ذلد مما ال قد ة للمكلف على يعلل.
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ابح  إل ووووووووو ب ملدو  علبل: أي داخل حتت قد ة ا كلف ويسوووووووووتطبع يعلل كالسووووووووو ر  -ب
 وملد ال صاب للجلب الزكاة. لال طر

من عدمل يبلزم  ؛جلده بليتعلق و  لمل  شووووورو لهل وصوووووف قاهر م ضووووو ط مك الشــــر :-2
والشوواهداإ  لصووالةكاللضوولا شوور  لصووب  ال  لوال يلزم من وجلده وجلد وال عدم لذاال لالعدم

 وحلالإ احللف للجلب الزكاة. للصب  ال كا 

 الفرق بني الركن والشر :

الشووويا حىت يلزم  م  ما يتلقف علبل وجلد اإ يف أإ كال  الشووور  والركن كالمها يشوووتك -أ
 وجلد وال عدم. يلزم من وجلدهوال  لمن عدمل عدم ما اعلق بل

ا ج عن خأما الشووووووووووووور  ي ل  لوي تقاإ يف أإ الركن جزا من ماهب  الشووووووووووووويا  -ب
لد. أما الط ا ة يشر  يف الع  ك اإ واالجياب والل لف لا اهب . يالركل   كن يف الصالة

ا  شر  لبس وحضل  الشاهدين يف ال ك للكل ا خا ج  عن احللبل  للصب  الصالة
 علد.من أجزاا ال

 أقسام الشر :

الط ا ة كللبكم   أو مكمال   لللسووووووووو ب كاحلرز يف السووووووووورق  يكلإ مكمال  الشووووووووور  قد  -أ
 للصالة.

ي كبباة أو حكم وضوووع لالشووور  قد يكلإ يف حتلبق حكم اكلب ي كالط ا ة للصوووالة -ب
 اللا ث شر  ل  ث.

 كلف  اأو جعلبا من وضووووووع  لكبضوووووول  الشوووووواهدين يف ال كا   االشوووووور  يكلإ شوووووورعب   -ج
 اللاقف وا لصي.كشرو  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -39- 

 

وال  لط الذي يلزم من وجلده العدمي ل اللصووووووف الظاهر ا  ضوووووو  لعكس الشوووووور  املانع:-3
ال لم والصغر واجل لإ و  لكاختالف الدين مانع من ا ااث  ليلزم من عدمل وجلد وال عدم لذاال

 من التكلبف. ملانع

 أقسام املانع:

لى  ووووووو  ل مع عارابب احلكم  عدمالذي يتاب على وجلده وهل األمر  مانع للحكم: -أ
ن اللصووووووووواع ع د موكاألبلة ا انع   لكالشووووووووو    ا انع  من  قام  احلد  لق السووووووووو بحتل

 لنع من ا ااثوكوواللتوول ا ووا لوهل اللتوول العموود العوودواإ ل ذا وجوود  وووووووووووووو  وول لاجلم ل 
هل دخلف و من وجلب الصوووووووووووالة مع حتلق  ووووووووووو  ل  اإمانع ماوكاحلبض أو ال  اس يْ 

ث وهل اللراب  و إ كاإ  وووووووووو ب اإل   لف الدين يْنل مانع من التلا ثوكاختال لاللقت
 .اتبلل  لزوجب  مأو ا

كالدين   لبوهل األمر الذي يلزم من وجلده عدم حتلق السووو  مانع للســبب:  -ب
ألإ  لل صووووواباوهل ملد  لمن حتلق السووووو ب ايْنل مانع من وجلب الزكاة لكلنل مانع  

ابب احلكم؛ يال يصوووووولح لت  لتبلق بل غينومع الدين ال ي لملد ال صوووووواب دلبل الغىن
 ق حللق الدائ ني بل.لتعل انظر   لللمدين على احللبل  لبس ممللك األإ ما يلابل الدين 

لتت ع واال ووووووووووووووتلراا ابواعرف األ كوواإ والشوووووووووووووورو  واللاج ووات وا لانع يف الع ووادات وا عووامالت 
 الشرعي.
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 )والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به(

ل من اتل يبل شووووووووووووورع  بإ يسوووووووووووووتامع ما يع اع ادة كاإ أو علد   لارا ت آر  يعلل علبلما  أي:
 وعدم ا انع. -إ وجدت -شرو  وأ كاإ وواج ات 

لتابب اأر   ااحل  ع دما يكلإ صوووو يالعلد يلصووووف ابل  لذ واالعتداد يف ابب ا عامالتل (1 
 كتاب ا لد على علد ال بع.  لا لصلدة من العلد

ا برئت هبا  ذا م -ال الصووووووف بل الع ادةدوإ ال  لذ ي- ادة يتتصووووووف ابالعتداد أما الع 
طالب يال ي لكمن صووووووووووالة صووووووووووالة صووووووووووببب   كلف و وووووووووولط ب عل ا الطلب إبعادها؛ذم  ا 
 ذمتل. تيلد برئ لإبعادها

  ال بتمام شرو ل وانت اا ملانعل. ا( وال يكلإ الشيا صببب  2 

 ج اها.وقت ا اتم  شرو  ا وأ كا ا وواكمن أييت ابلصالة يف   يف العبادات:

د جْإ يلد شووووووووور  أو و ي شووووووووورو ل ا عروي  مع انت اا ملانعللعا اتم  كتإ يعلد بب  ويف العقود:
 مانع امت عت الصب .

 مثاف يلد الشر  يف الع ادة: أإ يصلى بال   ا ة. -أ
 : أإ ي بع ما ال ميلد.ومثاف يلد الشر  يف العلد -ب
 و احلبض للصالة.أ لل مطلق وقت ال  ي ادة: أإ يتطل  ب  ا انع يف الع ومثاف وجلد -ج
ندائ ا الثاين على  بعد اومثاف وجلد ا انع يف العلد: أإ ي بع من الزمل اجلمع  شووووووووووووووبئ   -د

 .مثال   اال يكلإ مضطر  إ أتوجل ال ي ا ل ك
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 )والباطل: ما ل يتعلق به النفوذ ول يعتد به(

 كاإ أو ع ادة.  اعلد   ابإ ال يستامع ما يعتل يبل شرع  وذلد 

 الفرق بني الباطل والفاسد:

 ال ا ل وال ا ود:  ولاا   يرق بني( ذهب اجلم ل  من ا الكب  والشوايعب  واحل ابل   ا أنل ال1 
كن من أ كاإ ال عل  ا يلات    اكاإ هذا  اجع  يف الع ادات أو ا عامالتل و ووووووولاا  كاإ ذلد 

  ا يلات شر  من شرو ل. اأو  اجع  

سوووووووود حال يتثىن من ذلد بعض ا سووووووووائل كاحلج ع د الشووووووووايعب  واحل ابل  يمن ويسوووووووو 
طل حال ابلردة يال أما من ب لدمالوف ا وووووووتمر يبل وقضووووووواه من العام الابلل ا ق ل التبلل األ
 . كتب ا ذاهبا صبل ا يف ل كال كا  ع د احل ابل لل ومسائل أخرىيستمر وحيرم من جديد

وخيال ل م يف  لالع ادات تادياإ يفم ل  يف أإ ال ا ل وال ا وووود مما احل  ب  يبلايللإ اجل( أ2 
 على أ اس التمببز بني أصل العلد ووص ل. لا عامالت يب رقلإ بب  ما

 لا عللد علبل انعلاده من أهلب  العاقد و لب هل أ كانل وشوووووووووووووورائط  فأصـــــــــــل العقد:
 واالجياب والل لف وحنل ذلد.

له من الراب ل ك لوهي الع اصوور ا كمل  للعلد شوورو  الصووب  ي ل أما وصــف العقد:
 وعن الضر  والضرا . لن شر  من الشرو  ال ا دةوع

 خل زير.ك بع ا بت  والدم وحلم ا  لما مل يشر  بصلل وال وص ل فالباطل:

 .ر  يا دل ك بع الثمن أو ما اشتمل على شما شر  بصلل دوإ وص ل والفاسد:

 بني ال ا ل وال ا د ع د احل  ب ؟ ( ما الذي يتاب على الت ريق3  

وال وجلد   ذا حصوول اخللل يف أصوول العلد ابإ ختلف  كن من أ كانل كاإ العلد اب ال   -أ
 وال يتاب علبل أي أهر دنبلي يبصا كالعدم. للل
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   -ب
 
بإ ختلف  لمن اخللل وحصل خلل يف اللصف ا ما  ذا كاإ أصل العلد  ا 

لد يكلإ يْإ الع للى شوور  يا وود أو  ابكاشووتماف العلد ع  لشوور  من شوورو  الصووب 
ص الد هم يْذا اب  شووووووووووووو  لواتاب علبل بعض اأر  دوإ بعض لال اب ال   ايا ووووووووووووود  

ْذا ألغبت الز دة ي ليْنل يصوووووح وي بد ا لد  ذا ااصووووول ابلل ض مع اإلمث بد مهني مثال  
 يال  مث وحللل التصببح.

ا لا علبل بعض ير  لح وال ا لأي أإ احل  ب  جعللا ال ا ووووود  ا   متل وووووط  بني الصوووووبب
 علله كالعدم مثل ال ا ل.وأجازوا التصببح ومل جي لاأر 

 الفرق بني احلكم التكليفي واحلكم الوضعي:

أما  للت  للمكلفاحلكم التكلب ي يتطلب يعل شوويا أو اركل أو الت با بني ال عل وا -1
جعلل الشووووووا    ما  ذ ال يلصوووووود بل  ال بباإ لمن ذلد ااحلكم اللضووووووعي يال ي بد شووووووبئ  

لشوويا لت احلكم ث يلبعرف ا كلف مىت  لم ل الل أو مانع   الجلد شوويا أو شوور   ل ا وو    
 ومىت ي ت ي.

ذ ال اكلبف  ال   لا كلف بل يف احلكم التكلب ي أمر يسوووووووووووووتطبع ا كلف يعلل أو اركل -2
كدلل    لفمبلدو . أما احلكم اللضووووووووووووووعي يال يشووووووووووووووت  يبل أإ يكلإ يف قد ة ا كل

   ب للجلب الظ ر.الشمس 
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 اثلثا: احملكوم فيه
ن أحكام يكل حكم م ل كلم يبل هل يعل ا كلف الذي يتعلق بل حكم الشووووووووووووووا  ا

 أو اللضع. باف ا كل ني على ج   الطلب او الت الشر  البد أإ يتعلق ب عل من أيعا

 :اشرو  الفعل الذي يصح التكليف به شرعً 

 هلذا بني ال يب و للمكلف حىت يسوووووووووووووتطبع اللبام بل  اللم  ( أإ يكلإ ال عل ا كلف بل مع1 
اإ عن ب يسووووووووولغ دخا ال ل البسووووووووو تل اللللب  وال علب  ما أمجل اللرآإ وقد اا ق العلماا على أن

 وقت احلاج .

ى ا كلف اا ا  وممن جيب عل لالتكلبف ممن لل  لطاإ التكلبف ( أإ يعلم ا كلف صدو 2 
 تال   ادال  ا امتثالل.ألنل هبذا العلم ا لأحكامل

التكلبف مبا ال  اع  يال يصوووح شووور  لأي يف قد ة ا كلف ال( أإ يكلإ ال عل ا كلف بل ممك   3 
 لكن ا شل  نلعاإ: لمشل والتكلبف و إ كاإ ال خيلل من نل   ليطاق

 لسوووووول يف اللدكمشوووووول  اللضوووووولا والغ  الع  ا التكالبف الشوووووورعب  غال    ال ا  دمشوووووول   -أ
 ليت ال ان كا  للبج واجل اد ع  ا.ومشل  الس ر ا

 وهي على  اب: المشل  ا  د ع  ا التكالبف الشرعب  غال     -ب

   للت  بف ي ذه ملج لاألعضوووووااو مشووووول  عظبم  يادح  كمشووووول  اخللف على ال  لس  أوهلا:
 والرخص .

 جب الت  بف.ي ذا ال يستل  لص ع أو أدىن صدا نب ما: مشل  خ ب   كتدىن وجع يف أر

 للعلبا أوجب الت  بفيما دان م  ا من ا شووووول  ا لمشووووواق واقع  بني هااني ا شوووووتلني رلث ما:
 وما دان م  ا من ا شل  الدنبا مل يلجب الت  بف.
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 : احملكوم عليهارابعً 
 اكلب ل هاله  شرو : لصب  ويشت  لا كلف هل كلم علبل ا

ذا ال يكلف اجمل لإ وعلى ه ل ط على ي م دلبل التكلبف ب  سل أو ابللا ا( أإ يكلإ قاد   1 
 لعدم وجلد العلل الذي هل و بل  ال  م.

للم من ا سووووووووولمني من أو ي لابللغ  العربب  لغ  ال صووووووووولع الدي ب  ا( أإ يكلإ ا كلف عا ي  2 
د أإ ا ع أصوووووووبابل: يف حا  اللدا  بع كما قاف   ليتجم معانب ما  ا لغات األمم األخرى

مل كل من اهتدى الشاهد يشيلب لغ الشاهد م كم الغائب"ل و  لدالل م يتش  ل"أال هل بلغت
 ذا كاإ أداا هذا و  .لغ  اللرآإ يشوومل كل من مل يعرف والغائب ل ا اإل ووالم وعرف أحكامل

م اللاجب  ال بل ي ل ابب ما ال يتمن  االلاجب يتلقف على اعلم اللغات األج  ب  كاإ واج   
 واجب.

لجلب احلللق اإلنسووووووووووواإ ل هي صوووووووووووالحب وأهلب  التكلبف:  ل ا كلف بل ( أإ يكلإ أهال  3 
 لسم  ا قسمني:وا  الواصد  األيعاف م ل على وجل يعتد بل شرع   لشروع  لل أو علبلا 

واتعلق ابلذم   لوعلبل ساإ للجلب احلللق ا شروع  للوهي صالحب  االن أهلية الوجوب:-أ
وجتب علبل اللاج ات  لهل نسوواإ احلللق لغا اليت هي الصوو   ال طري  اإلنسووانب  اليت هبا اث ت 

 وهي نلعاإ: للغاه

نسوووووواإ للجلب وهي صووووووالحب  اال لاث ت للا ني يف بطن أمل األول: أهلية وجوب انقصـــــة:
 وهبا كاإ أهال ال تبلاق اإل ث واللصب  واللقف.  لاحلللق لل يلط

ملال وهل صووووووووالحب   اث ت لكل انسوووووووواإ من حني والدال  ا الثاين: أهلية الوجوب الكاملة:
ل  كما جيب علبل يف وجتب لل ال   لياث ويل ث لاالنساإ للجلب احلللق ا شروع  لل وعلبل

 مالل وهكذا.
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يْذا  الد بل شووورع  ف لصووودو  األيعاف م ل على وجل يعتلوهي صوووالحب  ا ك أهلية األدا :-ب
أو  للى أو صوووامصوووو ذا  لوارا ت علبل أحكامل الشووورع   اصووود  م ل علد أو اصووورف كاإ معتل  

  وأهلب لتلو ذا جين على غاه أخذ جب اي ليعل أي واجب صووووووووووووووح م ل وأ وووووووووووووولط ع ل اللاجب
 نلعاإ: وهي لها على التمببز والعلل ال احلباةاألداا أ ا  ا ا سئللب  وم  ا

 ل ل انقص أهلب  األدااي لواث ت للصوويب ا مبز الذي مل ي لغ احللم األول: أهلية أدا  انقصــة:
وأما اصوورياال  لذإ ولبل والصوودقات بغا  لكل لف اهل ات  ا ضوو   اصوورياال ال ايع  لل ن ع  يتصووح ا

أما  لجازة ولبلبل ا  وال ال ح أصوووال  كتلعاال و  ووولا  الديلإ يال اصووو  ا ضووو   االضوووا ة لل ضووور   
كال بع   لذإ ولبل هبا ح م ل ولك  ا ملقلي  على يتصوووووووو لاصوووووووورياال الدائرة بني ال  ع والضوووووووور  بل

 يْإ أجاز ولبل العلد أو التصرف ن د و ال بطل. لرااوالش

النسووواإ لصووودو  األيعاف اوهي صوووالحب   لواث ت لل الغ الرشوووبدالثاين: أهلية األدا  الكاملة: 
تلجل  لبل يب للشووورعب ام ا  التكالبف وهي  دوإ القف على  ذإ غاه اواالعتداد هبا شووورع   لم 

 ال  لر ها كامل ل آواتاب على اصووووورياا لالشووووورعب واصوووووح التزاماال  لاخلطاب جبمبع التكالبف
 أإ يعرن لل ما يفهر يف أهلبتل.

 عوارض األهلية:

أهلب  األداا  مافاطرأ على اإلنسوووووواإ بعد ك لهي أوصوووووواف غا الزم   عىن اإلنسووووووانب 
 .غا بعض أحكام اأو ا لاسل ل كل أهلبتل أو بعض اأي  لزال  أو التغبايتفهر يب ا ابإل

 إ:وهي نلعا

 أوهلما: العوارض السمارية:

عتل وال لم واالغماا كالصغر واجل لإ وال  لوال اختبا  لوهي اليت ال كسب ل نساإ يب ا
 اص .ولكل عا ن م  ا أحكامل اخل لوال سباإ وا رن واحلبض وال  اس وا لت
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 اثنيهما: العوارض املكتسبة:

واهلزف  لاخلطتو  ل والس رلوالسكر للوهي األوصاف اليت البق ا را بكس ل وهي الس 
 ولكل عا ن م  ا أحكامل اخلاص . لكراهل واإل واجل ل
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل مما أييت:ا-1

 .اوضع   أو ااقتضاا أو ختبا  ا تعلق بيعاف الع اد ما ه ت خبطاب الشر   (أ 
 ويستبق العلاب على اركل. ما يثاب على يعلل امتثاال   (ب 
 وال يعاقب ات كل. متثاال  ما يثاب ياعلل ا  (ج 
 وال يعاقب على يعلل واركل. لما ال يثاب على يعلل واركل (د 
 ويستبق العلاب ياعلل. ما يثاب ات كل امتثاال    (ه 
 وال يعاقب ياعلل. ما يثاب ات كل امتثاال   (و 
ما قد يطرأ علب م  األحكام الشرعب  األصلب  اليت شرعت لعملم ا كل ني دوإ نظر  ا (ز 

 من أعذا .
 كام اال تث ائب  اليت شرعت لعذ  كعاز أو ضرو ة.األح  (  
 ما يلزم من وجلده اللجلد ومن عدمل العدم لذاال.  (  
 ل.وال يلزم من وجلده وجلد وال عدم لذاا لما يلزم من عدمل العدم  (ي 
 ل.وال يلزم من عدمل وجلد وال عدم لذاا لما يلزم من وجلده العدم  (  
 ما يتعلق بل ال  لذ ويعتد بل. (ف 
 لق بل ال  لذ وال يعتد بل.ما ال يتع (م 
 صالحب  االنساإ للجلب احلللق ا شروع  لل وعلبل.  (إ 
 .اصالحب  ا كلف لصدو  األيعاف م ل على وجل يعتد بل شرع   (س 

 ا أييت:وضح ابخلرائط م-2

 أ كاإ احلكم الشرعي.  (أ 
 أقسام احلكم الشرعي. (ب 
 أحلاف العزمي  والرخص .  (ج 
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 أهلب  التكلبف. (د 

 ا أييت:قارن بني كل مم-3

 اللاجب العبين واللاجب الك ائي. (أ 
 اللاجب ا طلق واللاجب ا لبد. (ب 
 اللاجب ا دد واللاجب غا ا دد.  (ج 
 اللاجب ا عني واللاجب ا  ا. (د 
 ا رم لذاال وا رم لغاه.  (ه 
  .الس ب والعل (و 
 الركن والشر . (ز 
 ال ا ل وال ا د.  (  
 ال رن واللاجب.  (  
 احلكم التكلب ي واحلكم اللضعي.  (ي 

 ما أييت: أجب عن-4

 هل اجملت د شا  ؟ (أ 
 هل العلل شا  ؟ (ب 
 كبف ي سب حكم ا  يت  ا هللا واجت اده حيتمل اخلطت؟   (ج 
 كبف يعرف اللاجب من خطاب الشا  ؟ (د 
 كبف يتبلف اللاجب الك ائي  ا واجب عبين؟   (ه 
 هل يالم ات   ا  دوب؟ (و 
 كبف يعرف ا  ا  من خطاب الشا  ؟ (ز 
 ؟ب ي وال كل   يبل ا  حتت احلكم التكلما وجل دخلف ا   (  
 ابح  ابجلزيئات ال ابلكلبات؟ما معىن اعلق اإل  (  
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 ما هي أنلا  الت  من حبث اراب الثلاب والعلاب علبل؟  (ي 
 كبف يعرف احلرام من خطاب الشا  ؟   (  
 ؟اما ال رق بني احلرام وا كروه حترمي  (ف 
 كبف يعرف ا كروه من خطاب الشا  ؟ (م 
 انع؟ا  –لشر  ا –ما هي أقسام كل من: الس ب  (إ 
 ؟اح بل التكلبف شرع  ما شرو  ال عل الذي يص (س 
 ما هي شرو  صب  التكلبف؟  (  
 ما ال رق بني أهلب  اللجلب وأهلب  األداا؟ (ف 
 ما هي علا ن األهلب ؟ (ع 

 ا احلكم املستنبط من خطاب الشارع يف كل مما أييت:م-5

 َ  أَيوَُّ ا ال ِذيَن آَمُ لاْ ُكِتَب َعَلْبُكُم الصِ َبامُ  (أ 
 ل ُيلا اِبْل َوْبِت اْلَعِتبقِ َوْلَبط   (ب 
 قُوُرَواص  َواْلُمطَل َلاُت يَوتَوَرب ْصَن ِبَنُ ِسِ ن  َهالَهَ َ   (ج 
 ة يمن ارك ا يلد ك ر"الع د الذي بب  ا وبب  م الصال" (د 
 يُر َ قَوَ  ص رِ لَإ أَْهِلبُكْم َأْو ِكْسَلاُوُ ْم َأْو حتَْ ِ ْ َعاُم َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن َأْوَ ِط َما ُاْطِعمُ   (ه 
 ...  ن شاا".ل ا غرب"صللا ق  (و 
 ُأِحل ْت َلُكم هَبِبَمُ  األَنْوَعامِ  (ز 
  )    لَْبَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرَج 
  )   َْوِ َذا َحَلْلُتْم يَاْصطَاُدوا 
َت ُ   (ي   ُحر َِمْت َعَلْبُكُم اْلَمبوْ
  )    االَ حيَِلُّ َلُكْم َأإ َارِهُلاْ ال ِ َساا َكْره 
 َربُلاْ الز ىنَ َوالَ اَولْ (ف 
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َا أَيُْكُللَإ يف بُطُلِ ِْم اَن    ِ  اِ إ  ال ِذيَن أَيُْكُللَإ أَْمَلاَف اْلبَوَتاَمى قُْلم   (م   امن 
 قبل وقاف وكثرة السفاف و ضاع  ا اف"وكره لكم " (إ 
 ." ل "ال يل ل هللا صالة أحدكم بغا   (س 
 "ال يرث ا سلم الكاير وال الكاير ا سلم".  (  
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 الشرعية األدلة
 : القرآن الكرميأوًل 

 للب يف ا صووووووووووواحفا كت لبتالوال ا تع د لهل كالم هللا اعاا ا  زف على   وووووووووووللل  
 ا  للف  لب ا ابلتلاار.

 بتالوال يظ ر من وجله: اتع د  ( ومعىن كلنل م1 

 الر وووووولف  وهي ما أمر لللرااال صوووووو   خاصوووووو  نزف هبا ونلل  لب ا بذات الصوووووو   أإ -أ
 .بلزوم ا

 لبس لغاه. اخاص   أإ للرااة احلرف م ل هلااب   -ب
 أنل ا شرو  اللرااة بل يف الصالة دوإ غاه. -ج

ل غاه من الكتب ا كتلب يف ا صوواحف أنل ال يشووم ( ومعىن كلنل ا  زف على الر وولف 2 
 واألحاديث اللد ب  وال  لي  وغاها.

 ا.قطعب   أي ه لال ه لات   للب ا ابلتلاار( ومعىن كلنل ا  للف  2 

 وشرو  اللرااة الصببب  هاله   يف ملابل اللرااة الشاذة(:

 .ملايل  الر م العثماين ولل احتماال   -أ
 من اللجله. اللغ  العربب  ولل بلجلملايل   -ب
 ه لت ال لل ابلتلاار أي صب    دها. -ج

ااة ضوووعب   أو شووواذة قر أ لق علب ا  يف اللرااة كن من هذه األ كاإ الثاله ومىت اختل   
 .أو اب ل ؛ يال اسمى قرآان بي حاف
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 : السنة النبويةااثنيً 
يق وصوووووووووووووولهلموا  لب ا و ر  .والريراال على األقلاف واأليعواف لوأيعوالل ي أقلاف ال يب ه

 اخلل.

حتمالل هلما من ال لذاالل ياخلل ما يدخلل الصوووووودق والكذب( لوأما األخ ا  يف اللغ  
 .وأإ يكلإ كذاب   اأإ يكلإ صدق  حيتمل  لحبث أنل خل كلللد: قام زيد

 ال لذاال:  لوقد الطع بصدقل أو كذبل ألمر خا جي

  طع بصدق اخلل لصدقد قيل ؛طل  بصدقل: خل هللا اعاايمثاف ا ل
ُ
  ل.ا 

 .ال تبالتل علال   لالضداإ جيتمعاإ قللد:ومثاف ا لطل  بكذبل: 

 (آحاد ومتلاار قسمني:واخلل ي لسم  ا  

 والس   يب ا ا تلاار واأحاد. ال يكلإ  ال متلاار  واللرآإ ال

التلا ف على الكذب   وهل أإ يروى مجاع  ال يلع البلبين (علم يا تلاار: ما يلجب ال
اهدة أو مسا  ال يبكلإ يف األصوووووووول عن مشوووووووو لعن مثل م وهكذا  ا أإ ي ت ي  ا ا  ل ع ل

 .عن اجت اد(

  ا ".يلبت لأ ملعده من ال اتعمد  : "من كذب على م ومثالل قلف ال يب 

ال يلجوووب و ل مووو هل الوووذي يلجوووب العوهل موووا مل يتبلق يبووول حووود التلاار   واأحووواد(
 .و منا ي بد الظن الغالب لالبلبين العلم(

 (  ا قسمني: مر ل ومس دع د األصللبني  وي لسم( 

 بإ صر  برواال كل م.  يا س د: ما ااصل ا  اده(
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  لطع ع د وهل يلابل ا ل ووووووووولط بعض  واالبإ أ ا ووووووووو اده(  وا ر ووووووووول: ما مل يتصووووووووول
من ا ر ووووووول ع د  أي أإ ا ر ووووووول ع د األصوووووووللبني أعم لالذي يشووووووومل ا ر ووووووول وغاه لا دهني
  ظا ا يف كتب أهل ال ن.ولض ط هذه األقسام يرجع  لا دهني

أإ الحتماف لبس حبا ( ي – ضوووي هللا ع  م  – يْإ كاإ من مرا وووبل غا الصوووباب  
 .ايكلإ الساقط جمروح  

ي ي  للل يب  أ لط الصبايب وعزاها لمن التابعني   ال مرا بل  عبد بن ا سبب(
 ل(ال يب   عنأي  واها لل الصووبايب الذي أ وولطل   يْ ا يتشووت يلجدت مسووانبد( ؛حا 

 ل زوجتل أبل هريرة  ضي هللا ع ل.بوهل يف الغالب ص ره أ

 لط الثاينمث يسوول لبايب عن صووبايب عن ال يب أما مرا ووبل الصووباب  بإ يروى صوو
 .اب  كل م عدوفبألإ الص ليبا 

أي   وووووو اد(اإل  ادخل علىوهي أإ يلاف: حده ا يالإ عن يالإ  ا آخره   والع ع  (
  ر.  ده يف الظاه ال ا ر ل الاصاف ليبكلإ احلديث ا روي هبا يف حكم ا س د على حكمل

 ألفاظ التحمل واألدا :

: حدهين أو  أإ يللفالذي مسعل   جيلز للراوي(يسوووووووووووووومعل  هوغا  رأ الشووووووووووووووبن( و ذا ق -1
 .أخلين(

ألنل مل  ل( يللف: أخلين وال يللف: حدهينلبصووووووووووووبح لل   و إ قرأ هل على الشووووووووووووبن( -2
عالم لصد اإلألإ ال ؛احلديث وعلبل عرف أهل لحيدهل. وم  م من أجاز قلف: حدهين

 ابلرواي  عن الشبن.
لف: أجازين أو  يبل للعلم الشوووووووووووووبن إبالاإ الراوي ن غا قرااة( و إ أجازه الشوووووووووووووبن م -3

 .أخلين  جازة(
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 عالقة السنة ابلقرآن على ثالثة أوجه:

 اللاذف ا  بذ  ل كالد ال يب   لأإ ديت السوووووووووووووو   مفكدة  ا جاا بل اللرآإ مط ل  لل -1
 للبد ا  ني يف اللرآإ.

قام  الصوووووووالة والزكاة  باإ كب ب   ك  لل يبلم صووووووول   ا أمج لأإ ديت السووووووو   م ب   لللرآإ -2
 .. اخل.والصبام واحلج واجل اد

كتبرمي حللم احلمر   ليكالمها وحي عن هللا لأإ ديت السوو   مشوور ع   ا مل يشوورعل اللرآإ -3
 األهلب .
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 النسخ يف القرآن والسنة
لتل و يعتل از أ ذا  للاف: نسوووووووو ت الشوووووووومس الظلي لزال (وأما ال سوووووووون يمع اه لغ : اإل 

  سا  ا.ابن

  بشووووووووووووووكاف ل(ا يف هذا الكتاب  ذا نللتم من قلهلم: نسوووووووووووووو ت لل: مع اه ال لل وقب
 كتابتل.

ا تلدم على   اخلطاب الداف على  يع احلكم الثابت ابخلطاب: ااصووووووووووووووطالح   ه( وحد  
 لأما ال سوووون ي ل الريع لنوهذا يف احللبل  اعريف ال ا وووو مع اراخبل ع ل( اوجل للاله لكاإ ربت  

خر على وجل للاله آحد ال سووون بنل:  يع احلكم الثابت ابخلطاب ا تلدم خبطاب  ويفخذ م ل
 مع اراخبل ع ل. الكاإ ربت  

  .ة األصلب يع احلكم الثابت ابللاا لي رج بلللل "الثابت ابخلطاب" -1
 الريع اب لت واجل لإ. آخر" خبطابوخرج بللل ا " -2
 لمبعىن و معلال  بغوووايووو  أ ابووو  ف مغموووا لل كووواإ اخلطووواب األو  ل.. اخل".على وجووولوبلللووول " -3

َ  اعاا:  هللا ل قلفمثال اليْنل ال يسمى ان     ؛وصر  اخلطاب الثاين مبلتضى ذلد
اَلِة ِمن يَولْ  َعْلا ِ َا ذِْكِر ا  ِ أَيوَُّ ا ال ِذيَن آَمُ لا ِ َذا نُلِدي لِلصوووووو   َوَذُ وا اْل َوْبعَ  ِم اجْلُُمَعِ  يَا ووووووْ

اَلُة يَ يال يلاف  إ قللل اعاا:  لابنلضووووووواا اجلمع  اب  يتبرمي ال بع مغ َبِت الصووووووو  َِْذا ُقضوووووووِ
  ن لألوف بل ي ني غاي  التبرمي.ان يَانَتِشُروا يف اأْلَْ ِن َوابْوتَوُغلا ِمن َيْضِل ا  ِ 

 مي ل حرام قد زاف.ألإ التبر  َوِ َذا َحَلْلُتْم يَاْصطَاُدواْ وكذا قلف اعاا: 
 ا تث اا. ما ااصل ابخلطاب من ص   أو شر  أو لراخبل ع ل(وخرج بلللل  مع ا -4
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 أنواع النسخ يف القرآن الكرمي ثالثة:

ا مجلمها أل تل(. يحنل:  الشوووووبن والشوووووب    ذا زنبا  ل وجيلز نسووووون الر وووووم وبلاا احلكم( -1
 صووووووووووووو ني" "مت ق ا : "يْان قد قرأانمها "مت ق علبل" "وقد  جم ال يب  قاف عمر 

 راد ابلشبن والشب  .علبل" ومها ا 
ب     اُكْم َوَيَذُ وَإ أَْزَواج  َوال ِذيَن يُوتَوَليو ْلَإ ِم حنل:   ونسوووووووووووون احلكم وبلاا الر ووووووووووووم( -2 َوصووووووووووووِ

َْزَواِجِ م م َتاع   يَوتَوَرب ْصَن  ااج  يَن يُوتَوَليو ْلَإ ِم ُكْم َوَيَذُ وَإ أَْزوَ َوال ذِ نسن آبي : ِ َا احْلَْلفِ  األِ 
 .ا أَْ بَوَعَ  َأْشُ رص َوَعْشر  ِبَنُ ِسِ ن  

عشوووووووور  : "كاإ يبما أنزف حنل حديث مسوووووووولم عن عائشوووووووو   الونسوووووووون األمرين مع   -3
  ضعات معللمات حيرمن" ي س ن بو "مخس معللمات حيرمن".

 أقسام النسخ:

 : وي لسم ال سن  ا بدف و ا غا بدف(-1

 مثاف األوف: نسن ا تل اف ببت ا لدس اب تل اف الكع  .

لَف يَولَ ثاف الثاين: نسوون قللل اعاا: وم ُتُم الر  ووُ ُملا بَونْيَ ِ َذا اَنَجبوْ َدَق   دِ  لللل: ب  َيَدْي ََنَْلاُكْم صووَ
 َْعَلْبُكم ُ  اأي . يَِْْذ ملَْ اَوْ َعُللا َواَتَب ا  

 : ا ما هل أغلظ و ا ما هل أخف(  ي لسم ال سن أيضا ( و-2

َوَعَلى ف اعاا: قا لصووووولم  مضووووواإ وال دي   ا اعبني الصووووولمبا بني : نسووووون الت مثاف األوف
 . الش ْ َر يَوْلَبُصْملُ َيَمن َشِ َد ِم ُكمُ  ا قللل:  ال ِذيَن يُِطبُللنَُل ِيْديَ   

اِبرَ مثاف الثاين: نسووووون قللل اعاا:  إ  ِ بلللل اعاا:  ة  يَوْغِلُ لاْ ِمئَوتَونْيِ يَِْإ َيُكن مِ  ُكم مِ َئ   صوووووَ
 .ُكن مِ  ُكْم ِعْشُروَإ َصاِبُروَإ يَوْغِلُ لاْ ِمئَوتَونْيِ يَ 
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 أوجه النسخ بني الكتاب والسنة:

دة ا تلىف ع  ا كما الدم يف آييت ال لرة يف شووووووتإ ع  ل وجيلز نسوووووون الكتاب ابلكتاب( -1
  مصابرة العدو.يفوآييت اأن اف  لزوج ا

دس الثابت ببت ا ل كما الدم يف نسووووون ا وووووتل اف  نسووووون السووووو   ابلكتاب( جيلز   و( -2
ِاِد يَوَلفِ  َوْج َ ال علب  يف حديث الصووووووبببني بلللل اعاا: ابلسوووووو    ْطَر اْلَمسووووووْ َد شووووووَ

 .احْلَرَامِ 
 الل ل   ةحنل حديث مسووووولم: "ك ت  بتكم عن ز   ابلسووووو  (جيلز نسووووون السووووو    (و  -3

 يزو وها".
ْن ِمْن آيَ ص َأْو َما نَ سوووووووووَ ع د ال عض للللل اعاا:   وال جيلز نسووووووووون الكتاب ابلسووووووووو  ( -4

َ ا َأْو ِمْثِلَ ا  .نُ ِسَ ا ََنِْت خِبَْاص مِ  وْ
 اللرآإ أو خا  يالسوووووووو   لبسووووووووت مثل ل سوووووووو ل  ال اللرآإووجل الدالل : أإ اللرآإ ال ي

 م ل.
  ل اأيووو  هي يف احلكميفوقووواللا: اخلايووو  أو ا ثلبووو  ا رادة  لهوقووواف ال عض اأخر جبلاز 

للسوووووووو   ابتداا  و ذا جاز لاألحكام يكالمها وحي من هللا والسوووووووو   كاللرآإ يف اشووووووووريع
 التشريع جاز ال سن هبا.

  :ومثل اللائللإ ابجللاز لل بلللل اعاا ََر َأَحدَُكُم اْلَمْلُت ِ إ ُكِتَب َعَلْبُكْم ِ ذ ا َحضووووووووووووووَ
َدْيِن َواألقوَْرِبنَي ابِ  ااَوَرَ  َخبوْر   ُ  لِْلَلالوووِ بووو  يوووث مع حووود اْلُمت ِلنيَ  َعَلى اْلَمْعُروِف َحلووو  اْلَلصووووووووووووووِ

 التمذي وغاه: "ال وصب  للا ث".
 .واعتان ا انعلإ علبل ابإ ال ا ن آ ت ا لا يث واحلديث مفكد 

 ل وال جيلز نسوووووووووووووون ا تلاارونسوووووووووووووون اأحاد ابأحاد واب تلاار ل وجيلز نسوووووووووووووون ا تلاار اب تلاار
والدالل  علبل  لال سوووووووون هل احلكم ألإ  ل ؛ألنل دونل يف الللة والراجح جلاز ذلد ؛ابأحاد(

  اب تلاار ق ب  كاأحاد.
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 : اإلمجاعااثلثً 
 العزم واال ا ا . مبع بني:يرد  لغ إلمجا  ا

لل أإ وال بد  ده ( ي ل اا اق علماا أهل العصووووووور على حكم احلا: ااصوووووووطالح    وأما اإلمجا (
 يست د  ا الكتاب والس  .

ملايل  العلماا غا اجملت دين  يال يعتل ملايل  العلام وال لت ديناجمل  ونعىن ابلعلماا: ال ل اا(
كالت سوووا   لللم األخرىإ كانلا جمت دين يف الععن غاهم من العلماا و  يضوووال   لمن أهل ال لل

 واحلديث والعلبدة وحنلها.

 لا  ل نظر ال ل اااليت يطلب هلا احلكم الشوووووووووووووورعي أل   ونعىن ابحلاده : احلاده  الشوووووووووووووورعب (
 يْمنا جيمع يب ا علماا اللغ . لخبالف اللغلي  مثال  

بدالل  الكتاب  وذلد والشووووور  و د بعصوووووم  هذه األم ( ؛ و مجا  هذه األم  حا  دوإ غاها
 والس  :

َر َ ِ بِل اْلُمْفِمِ نَي نُوَلل ِِل قاف اعاا:   .ا اَوَلا  مَ َويَوت ِ ْع َغبوْ

 ن على احلق".: "ال ازاف  ائ   من أميت قاهري وقاف 

 الدالل  من اأي : أإ   بل ا فم ني هل ما أمجعلا علبل. ووجل

 حبا .ائم هلل يال ختلل األ ن من ق لومن احلديث: أإ اجتما  األم  على ضالل  ممت ع

الصباب  ومن  من عصر  ويف أي عصر كاإ( لومن بعده ا  حا  على العصر الثاين(مج واإل
 بعدهم.

لت أدل  لسووووووووك  على الصووووووووببح( لبإ ميلت أهلل نلران العصوووووووور( وال يشووووووووت  يف حابتل ا
 احلاب  ع ل.

 جللاز أإ يطرأ ل عض م ما خيالف اجت اده ياجع ع ل. ؛ل: يشت وقب
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  ع ل : غباب احلق من والزم جتليز الرجل  لإلمجاع م علبل لوأجبب: بنل ال جيلز الرجل  ع ل
 ي طل ا لزوم. للتلوهذا اب ل لل ود الشر  إبحا لاأل ن حاف  مجاع م

 ا : يف انعلاد اإلمج يبعتل( ل يْإ قل ا انلران العصر شر 

  قلف من ولد يف حباهم وا لل وصا  من أهل االجت اد(

 لبل. الذي أدى اجت ادهم  أإ يرجعلا عن ذلد احلكم( على هذا الللف  وهلم( 

 ع واال تلراا.لتت وقين ال يعلم  ال اب نلعاإ: قطعي ُعلم وقلعل ابلضرو ةلواإلمجا  

دف يعل م لل على يب لكتإ يللللا جبلاز الشوووووووووووووويا أو ي علله واإلمجا  يصووووووووووووووح بللهلم ويعل م(  
 جلازه بعصمت م كما الدم. 

ال اقني  توانتشووووووووا  ذلد الللف أو ال عل و ووووووووكل للف ال عض ويعل ال عض  بويصووووووووح كذلد 
 ا  السكليت.ويسمى ذلد ابإلمج ع ل(

. أما ف وحسووووووووووووووم اخلالفون ي االحتما لالدالل  من الظن  ا اللطعمجا :  يع  ا   ويائدة اإل
 مجا  السكليت يغال ل ي بد الظن.اإل
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 : قول الصحايبارابعً 
 ومات على اإلمياإ. المفم    الصبايب من اجتمع ابل يب و 

ن يف عصره ومن م إ مل يعلم لل خمالف من الصباب  حا  على  وقلف اللاحد من الصباب ( 
 ل أعلى د جات اإلمجا  السكليت.وه لبعده

 ويف  للشووووووووووايعيل  لبس حبا  على غاه على الللف اجلديد(و إ علم لل خمالف يلللل 
 ضع ل.بحلديث: "أصبايب كال الم بي م اقتديتم اهتديتم" وأجبب  اللدمي حا (

 مجاع مع ثبوت اخلالف؟هل يتصور إ

أكثر يف  لى قللني أو إ اختلف الصووووووووووباب  أو غاهم من أهل االجت اد يف عصوووووووووور ع
يال  لال خيرج ع  ا لمعلى أإ احلق  صوووول  يف أقلاهل ااع  ي ل من ج   أخرى يُعد  مج لا سووووتل 
 حبا  ق ل هذا الللف ألإ جتليز ذلد يعىن خلل األ ن من قائم هلل لاخمال    حداث قلال  جيلز  
 .اوهذا اب ل قطع   لا دث

 يعووود خروجوووا على  تلف يب ا يالق األقلاف ا أموووا  ذا كووواإ الللف ا ووودث ال خيرج عن نطوووا
 مجا .اإل
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 : استصحاب األصلاخامسً 
يمن ال اس من  ح ل احلظر واإلاباألصوووووووووووول بعد ال عث  ياختلف العلماا يبل بني وأما(  

الشووووووريع  ما يدف على  يْإ مل يلجد يف ليللف:  إ األشووووووباا على احلظر  ال ما أابحتل الشووووووريع 
 .(وهل احلظر لصلاإلابح  يتمسد ابأل

ابح   ال ما أ ا على االوهل أإ األصوووووووول يف األشووووووووباا  ل ومن ال اس من يللف بضووووووووده
 .شر (حظره ال

 والصببح الت صبل:

 ل العادات: اإلابح واألصل يف ل ال ما و د من الشا   اشريعل ل"ياألصل يف الع ادات: احلظر
  ال ما و د عن الشا   حترميل".

 ذلد يلبس  يما خرج من لجياب أو ا وووووووووووتب ابالشوووووووووووا   أمر  إ الع ادة ما أمر بل أل
 بع ادة.

 ال ما حرمل  لنت اعاتوألإ هللا خلق ل ا مجبع من يف األ ن ل  ت ع بل جبمبع أنلا  اال 
  .ا شر  علب ا

 :ومن ذلد قلهلم 
 وأإ ا ضا  على التبرمي". ل"أإ ا  ايع على احلل -1
بل على خالف اخللق حىت يللم الدلومن حللق  لمن اللاج اتواألصوووووول برااة الذمم  -2

 ذلد.
  ال ما دف الدلبل على َنا تل". ل"واألصل يف األشباا الط ا ة -3

بإ مل  ل ومعىن ا وتصوباب احلاف: أإ يسوتصوبب األصول ع د عدم الدلبل الشورعي(
جلب صوووووووووووووولم  جب على و  كتإ مل جيد دلبال    لجيده اجملت دوإ بعد ال بث ع ل بلد  الطاق 

 .اأي العدم األصلي وهل حا  جزم   لتصباب احلافيبللف: ال جيب ا 
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 جيرى كذلد يف يعل ا كلف: لوكما جيرى ا تصباب األصل يف التكلبف

ا ة من احلدث الط لن بايمن  لوالبلني ال يزوف ابلشوووووود لياألصوووووول هل ما يتبلن يعلل -1
لن أنل  دث وابلعكس: من اب لوشد يف نلضل  جع  ا األصل ا تبلن وهل   ا ال

 .لن وهل كلنل  در  ا تبما  على    ا ال من احلدث بىنوشد يف
تبلن اللااة يواألصووووووووول بلاا ما اشوووووووووتغلت بل الذمم من حللق هللا وحللق ع اده حىت  -2

 واألداا".
 .حىت يث ت ع ل ما ي لل ا لكب  لواألصل ه لت ا لد لل -3
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل مما أييت:ا-1

 لتلاار.ا تع د بتالوال ا  للف اب زف على   للل كالم هللا اعاا ا   -أ
 من قلف أو يعل أو الرير. كل ما صد  عن ال يب  -ب
 ما يدخلل الصدق والكذب لذاال. -ج
 ما يلجب العمل وال يلجب العلم البلبين. -د
 ما ااصل ا  اده. -ه
 االه لكوواإ ربتو  اخلطوواب الووداف على  يع احلكم الثووابووت ابخلطوواب ا تلوودم على وجوول لل  -و

 ع ل. اراخبلمع 
 اا اق علماا العصر على حكم احلاده . -ز

 أجب عن ما أييت:-2

 بتالوال؟ اما معىن كلإ اللرآإ متع د   -أ
 ما شرو  اللرااة الصببب ؟ -ب
 ما حكم مرا بل غا الصباب ؟ -ج
 ما عالق  الس   ابللرآإ؟ -د
 ما أقسام ال سن؟ مع التمثبل. -ه
 ما أوجل ال سن بني اللرآإ والس   مع التمثبل؟ -و
 مجا ؟  انلران العصر يف اإلهل يشت  -ز
 هل قلف الصبايب حا ؟ - 
 مجا  السكليت؟ما هل اإل - 
 مجا  مع ه لت اخلالف؟هل يتصل    -ي
 ما األصل يف األشباا؟ - 
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 ما معىن ا تصباب احلاف؟ -ف
 مجا ؟ما يائدة اإل -م
ح وضوووووو لكما جيرى ا وووووووتصوووووووباب األصووووووول يف التكلبف جيرى كذلد يف يعل ا كلف -إ

 ذلد؟
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 الدللت
 عريفها:ت

 ف  الرجل أي أي مل.وال تح أش ر ود لوُدالل  لوَدالل  لِدالل  لع دالل  من َدف  لغ : مج

 : كلإ الشيا حبال  يلزم من العلم بل العلم بشيا آخر.ااصطالح  

 والشيا اأخر هل ا دللف. ليالشيا هل الدلبل

 لف.والدالل  هي الد ال س   بني الدلبل وا دل لوالداف هل ياعل الدالل 
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 : الدللة ابللفظأوًل 
لضوووووولع  إبزائ ا للدالل   ا ا ووووووتعماف ا تكلم لألل اا وا عاين ا لدالل  ابلل ظ اشووووووا ا
 الذي هل الغرن من الكالم. لعلى مراده

 وقد يرق علماا العربب  بني ا عىن والغرن:

 يا عىن هل الصل ة الذه ب  للمسمى الذي وضع الل ظ للدالل  علبل.

لذي هل  ووووباق من  ل مراد ا تكلم الذي أابنل للسووووامع بلا ووووط  الكالم اأما الغرن ي
 ر غرن ا تكلم من ومن خالف هووووذا التكبووووب وال  وووواا اللغلي يظ لاألل وووواا وا عوووواين ا رك وووو 

 اخلطاب.

 واجملاز. لوالدالل  ابلل ظ على ضربني: احللبل 

 وهل الثابت الالزم. لواحللبل  لغ : مشتل  من احلق

لى يف اال ووووتعماف ب ياحللبل  ما  :أو يلاف لهي الل ظ ا سووووتعمل يبما وضووووع لل: اواصووووطالح  
 اللغلي.على ملضلعل( 

  للعل اللغليو إ مل ي ق على ملضوووووووووووو وقبل: ما ا ووووووووووووتعمل يبما اصووووووووووووطلح علبل من ا  ا   ( 
ْنل مل ي ق على ملضوولعل ي ؛ب  ابلتك ا ا  تتم  ابلتسوولبمالصووالة يف اهلبئ  ا  صوولصوو  ا  تتك
ي ق على ملضوووووووووووووولعل  يْنل مل لاب  لذات األ بع كاحلما للغلي وهل الدعاا خبا. وكذلد الدا

 وهل كل ما يدب على األ ن. لاللغلي

 وعريب : لوشرعب  لوعلى التعريف األخا ياحللائق هاله : لغلي 

للغ  كاأل ووووووووود وهي الل ظ ا سوووووووووتعمل يبما وضوووووووووع لل يف أصووووووووول ا واحللبل   ما لغلي (  -1
 دس.للببلاإ ا ل

 غ : الدعاا.لكالصالة للع ادة ا  صلص  وهي   لبإ وضع ا الشا   و ما شرعب (  -2
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 وهي نلعاإ: عام  وخاص : لبإ وضع ا أهل العرف و ما عريب (  -3
ا  وهي لغ  لكل كالداب  لذات األ بع كاحلم  لعام : بإ وضع ا أهل العرف العام -أ

 ما يدب على األ ن.
 ل باة.ا ال اعل لال م ا ريل  ع د ل ا  ائ   معب  تخاص : بإ وضع  -ب

 يف خطاب الشارع؟ عليه الكالمحيمل ما الذي 

كم بل ومل حيد ه حوما  لالشرعي وجب الرجل  يبل  ا احلد   لهما حكم بل الشا   وحد  
 اكت اا بظ ل  مع اه اللغلي وجب الرجل  يبل  ا اللغ .

وقد  لاس وعري معادة ال   جع يبل  ا لوال يف اللغ  لوما مل يكن لل حد يف الشوووووووووووووور 
 رة اب عروف وحنلهالعروف وا عاشوووووكاألمر اب   لالشوووووا   إب جا  هذه األمل   ا العرف يصووووور 

 يبلدم العرف ها ه ا على اللغ .

 وهي الع ل  والتعدى. للغ : مشتق من اجللاز واجملاز( 

غا ما وضووع لل  يفأي أنل هل الل ظ ا سووتعمل  لاللغلي ما جتلز عن ملضوولعل( : اواصووطالح  
لى التعريف الثاين ي ل: أما ع لهذا على التعريف األوف للبلبل  .لعالق  وقري   ليف أصل اللغ 

ا عىن  ق  اربط بنيعال :الل ظ ا سووووووووتعمل يف غا ما اصووووووووطلح علبل من ا  ا    لعالق  وقري  
 دة ا عىن اجملازي.   ااحللبلي وا عىن اجملازيل وقري   صا ي  عن   ادة ا عىن احللبلي  ا

 أقسام اجملاز:

صووووووووولف ابإلشوووووووووا ة  ا واكت ى أهل األ لا ا ع د أهل اللغ اجملاز لل أقسوووووووووام عدة ا بث يف مظ
 :تعا ة( ما أإ يكلإ بز دة أو نلصاإ أو نلل أو ا واجملاز  : يلاللا لبعض ا
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ْيا   ياجملاز ابلز دة مثل قللل اعاا:  -1 ي ي معىن  لائدةيالكاف ز  (لَْبَس َكِمْثِلِل شووووووووووووووَ
يا وووووووتعمل  ل ي ا ثلو منا ا لصووووووولد ا  الغ  يف ن لولبس ا لصووووووولد ن ي مثل ا ثل لمثل

 ابلز دة. ان س مثل ا ثل يف ن ي ا ثل جماز  
َتِف اْلَلْريَ َ  واجملاز ابل لصوواإ مثل قللل اعاا:  -2 يا ووتعمل  ووفاف  لي أهل اللري أ (َوا ووْ

 ابل لصاإ. االلري  يف  فاف أهل ا جماز  
 ل عىن عن حلبلتلنلل  ا هذا ا  واجملاز ابل لل: كالغائط يبما خيرج من اإلنسووووووووووووووواإ( -3

 ال  ااد  م ل عري  حىت أص ح ال يت  لوهل ا كاإ ا طمئن من األ ن الضى يبل احلاج 
 اخلا ج من اإلنساإ.

لبلي وا عىن  ا عىن احلبإ اكلإ العالق  بني لا  ىن على التشوووووو بل  واجملاز ابال ووووووتعا ة( -4
 اجملازي هي ا شاهب .

يشووو ل مبلل  ا السووولل   لي يسووولطأ )يُرِيُد َأْإ يَ َلض  َيتَقَاَملُ  اِجَدا   كلللل اعاا:  
 إب ادة السلل  اليت هي من ص ات احلي دوإ اجلماد.

مت وقا لاعددت احللبل   ال  ذا لواألصووول يف الكالم محلل على احللبل  يال يعدف بل  ا اجملاز
  ادها.اللري   على اعذ   
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 : دللة اللفظااثنيً 
يسوووووت رج  لاللرآإ والسووووو   اليت هي أل اا لال اقر يف األدل  لهل ما يعتىن بل ا سوووووتدف اجملت دو 

 داللت ا على األحكام.

 ودالل  الل ظ على هاله  أقسام:

 احلسووووووووووووووىن على الذات كدالل  أمساا هللا  لل مع اهك: وهي دالل  الل ظ على  دالل  مطابل -1
اَلةَ وكلللل اعاا:  الوالصووووووووو ات مع  اإلهلب   ْمِس ِ َا  أَِقِم الصووووووووو  ِلُدُللِ  الشووووووووو 

ِق الل ْبلِ  الشومس على ال ام يدالل  الصوالة على الع ادة ا  صولصو  و  َغسوَ
 ا عروف واللبل على الزمن ا  صلع كل ا دالل  مطابل .

اكلللل اعاا:   لى جزا مع اههي دالل  الل ظ علو -: أدالل  اضووووووووومن-2 ِبَعُ ْم يف َجَعُللا َأصوووووووووَ
 دالل  اضمن. لايدالل  األصابع على األانمل اليت هي جزا م   آَذاِ ِمْ 

ل  كانت دالل  الل ظ على هذا الكل دال  لذا كاإ ا عىن جزا من كليْ-ب
اا  قللل اع لثالم لاضوووووم ب  كلب  يف ملابل الدالل  التضوووووم ب  اجلزئب  السوووووابل 

 يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص .يالرق   جزا من كل الع د 

وما  لويدخل يبل الابع  ومتمماال وشوورو ل لزم مع اهال: وهي دالل  الل ظ على دالل  التزام-3
 َشاِوْ ُهْم يف اأَلْمرِ وَ ال يتم ذلد ا كلم يبل أو ا  ل  ال بل كدالل  قللل: 

 على اعداد ودهبل أهل الشل ى.
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 الدللة ائزكر 

 : الوضعأوًل 
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 أقسام الكالم

   ب ا و مد ن ب ا. مثل هللا لواصطالحا: الل ظ ا  بد لا لضل   عىنوالكالم لغ : الل ظ 

أو  لو يعل وحرفأ لأو ا ووووووووم ويعل لمساإكالم: يتقل ما يتكب م ل الكالم ا يتما أقسووووووووام ال
 وا تلام  مد. لكللل ا:  مد   لف  م وحرف(ا 

 لو نشووووووواا ( خلقسووووووومني:    ا(مكاإ وصووووووو ل ابلصووووووودق وعدمل ( ابعت ا    والكالم ي لسوووووووم
وعرن وقسووم(  لنت ا :  ا وي لسووم أيضوو   لأي ا ووت  ام و ا ووت  ا ( لأمر و ي  ا وي لسووم 

خ ا  عن قدوم كاإل  لأي بلطع ال ظر عن ا  ل بل لياخلل ما حيتمل الصدق أو الكذب لذاال
 .هغائب وحنل 

 م ل: لنشاا ما ال ميكن أإ يلصف ابلصدق أو الكذبواإل

ئ  َواْعُ ُدواْ ا  َ َوالَ ُاْشرُِكل األمر وال  ي : كلللل اعاا:   ااْ ِبِل َشبوْ

 هل قام زبا كللل ا:  واال ت  ام:

 لبت الش اب يعلد كللل ا:  والتمن:

 أال ا زف ع دان كللل ا:  والعرن:

 وهللا أليعلن كذا واللسم:

 ولذلد اعتين بل األصللبلإ. لكلبف الشرعي على األمر وال  يومدا  الت
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 األمــــــــر

 ا تدعاا ال عل ابلللف ممن هل دونل على   بل اللجلب( واألمر: 

 أي الل ظ الداف على  لب يعل. ":"ا تدعاا ال عل ابلللف -1
م ي ل أع لعالاوقبل األصح : على ج   اال ت ل"ممن هل دونل" : أي على ج   العلل -2

و يكلإ من ابب أ لألإ اال وووتعالا  ما أإ يكلإ حبق كتمر هللا و  وووللل  لمن العلل
 مثالل.كتمر يرعلإ وأ  لاالدعاا والسبطرة بغا حق وهل لبس من أهل العلل

ال يسوووومى  لعلىأألنل من أدىن  ا  لوالسووووفاف لألنل من مسوووواو لوعلى هذا يااللتماس -3
ر أو دعاا أو  ووووووفاف واعرف أإ هذا أم .دعاا والسووووووفاف  ذا كاإ هلل مُسى الأحدمها أمر  

 لب ال عل على  ياألصووووووووووووووول يف األمر هل ليْذا جترد عن اللرائن لالتماس ابللرائنأو 
  .عالا وال يصرف  ا غاه  ال بلري وجل اال ت

ت  يظاهره ز البإ جل   ل"على  ووووووو بل اللجلب" ألنل  إ مل يكن على  ووووووو بل اللجلب -4
 عماف احللبلي.أي يف اال ت لأنل لبس بمر

 املوضوعة يف اللغة: )وصيغته(

 .أَِقِم الص اَلةَ مثل  ليعل( ايعل األمر  -1
 .ِذيَن َمَلَكْت أمَْيَاُنُكمْ لَِبْسَتْتِذنُكُم ال  مثل  لال عل ا ضا   ا لروإ بالم األمر -2
 .َيَضْرَب الر ِقَابِ  مثل لا م يعل األمر -3

 مقتضى األمر:

 ي   حتمل وهي ع د اإل الق والتارد عن اللر جلب ( صوووووووووووووبغ  األمر التضوووووووووووووي الل 1 
أي على ال دب علبل(  يببمل لأو االابح  ل ال ما دف الدلبل على أإ ا راد م ل ال دب لعلبل
 ابح .أو اإل

 : "للال أشق على أميت ألمرهم ابلسلا " للللل  
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ا حيتمل اه مم ذ لل اقتضووووووي غ ؛أإ األمر يلتضووووووي اللجلب احلديث:ووجل الدالل  من 
  ا كاإ ه ا  معىن للمشل  ا تبل  . لجتليز الت 

ْم ِ ْإ َعِلْمُتْم ِيبِ ْم َيَكااُِ لهُ قللل اعاا:  لومثاف صووووووووورف األمر من اللجلب  ا ال دب -أ
 حبث دف السباق على جتليز الت  بصبغ  الشر . اَخبوْر  

طَاُدواْ حَ َوِ َذا كلللل اعاا: ابح (   وارد صوووووووووووبغ  األمر وا راد بل اإل -ب ألإ  ؛َلْلُتْم يَاصوووووووووووْ
حلكم  ا ما كاإ ريع احلظر ويعلد اواألمر بعد احلظر ي لمر جاا بعد حظر الصووووووووووبداأل

 ابح  الصبد.واألصل   لعلبل يف األصل
ُتْم ِ ن ُل مبَِ كلللل اعاا:  أو الت ديد(   -ج  .ا اَوْعَمُللَإ َبِصا  اْعَمُللا َما ِشئوْ
 .اْصِلُوا َأْو اَل َاْصِلُوايَ كلللل اعاا:  أو التسلي (   -د
 .ُكلنُلاْ ِقَرَدة  َخاِ ِئنيَ كلللل اعاا:  أو التكلين(   -ه

صوووبل ا تمل  ألإ ما قصووود بل من حت ؛األمر التكرا  على الصوووببح( يلتضوووى وال ( 2 
ذا دف الدلبل على قصوووووووووود   ال   .واألصوووووووووول برااة الذم  مما زاد علب ا لبل يتبلق اب رة اللاحدة

 واألمر بصلم  مضاإ. لكاألمر ابلصللات اخلمس  ليبعمل بل ل (التكرا

ع ابلزماإ األوف ألإ الغرن م ل  جياد ال عل من غا اختصا ل وال يلتضى ال ل ( 3 
  اد ة. ابألإ االمتثاف يتبلق  ؛. وقبل: بل يلتضي ال ل دوإ الزماإ الثاين(

ألمر ابلصووووووووووووووالة أمر كووا  لال بوولومبووا ال يتم ال عوول   ل واألمر إبجيوواد ال عوول أمر بوول( 4 
 يْإ الصالة ال اصح  ال بعد الط ا ة. لابلط ا ة ا فدي   لب ا(

مر بل خرج من ع دة أُ  أي  ذا يعل ا تمل  ما و ذا يُعل خيرج ا تمل  عن الع دة( ( 5 
 جزاا.وااصف يعلل ابإل لالتكلبف

قاف لل:  ذايْ وال  ى عن الشوووووويا أمر بضووووووده( ل واألمر ابلشوووووويا  ى عن ضووووووده( 6 
 لسكلإ.ابلل  امر  كاإ آ  لال اتبر  لل:أو قاف  للل عن التبر  اهب  كاإ ان  لا كن
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َواْلُمطَل َلاُت عاا: كلللل ا  لد معىن األمر من غا صبغتل ا لضلع  يف اللغ وقد يست ا
 ر يف اأي .اا اخلل مبعىن األميا لبتبصنلأي و  ليَوتَوَرب ْصَن ِبَنُ ِسِ ن  َهالَهََ  قُوُرَواص 

 

  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -77- 

 

 النهــــــى

 تعريفه:

هل الل ظ  أي (الت  ابلللف ممن هل دونل على  ووووووووووو بل اللجلب وال  ي: ا وووووووووووتدعاا 
 تعالا ي ل أعم من وقبل: بل على ج   اال االزم   االداف على  لب ار  على ج   العلل  ل   

 كما الدم.  لالعلل

 صيغته:

 ِ  اُكُللاْ مم ا ملَْ يُْذَكِر اْ ُم َوالَ دَْ ل اعاا حنل قلل لوصبغتل ا لضلع  يف اللغ  : ال ا عل
 .َعَلْبلِ 

 

 مقتضاه:

عن  لب الت  على   بل لصا ي  ا-ع د اال الق والتارد من اللري   ( وملتضاه 1 
 حُيمل على التبرمي. أإ -اللجلب

 ي عن هووو  مثووول ال اكوووْ ادة الكر   ل ال  ذا دف الووودلبووول على أإ ا راد م ووول غا احللبلووو 
دم   ادة التبرمي ل عل يلد دف الدلبل على ع لو ا ووتداب ها ع د قضوواا احلاج ا ووتل اف الل ل  أ

 الداف على جتليز ال عل وعدم حتتم الت . ال يب 

 عامالت: لاا يف الع ادات أو ا   ويدف ال  ي على يساد ا   ي ع ل(( 2 

مر الزم هلا  ألأو  لوصووووووولم ا كصوووووووالة احلائض  لى ع  ا لعب  اي ي الع ادات:  ووووووولاا  ُ  -أ
لصوووووالة وهل العلد ال  ي  ا شووووور   لكصووووولم يلم ال بر أو الصوووووالة يف الثلب ال اس

 .الط ا ة
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و ألمر داخل أ لما يف ببع احلصووواةك  ليف ا عامالت:  إ  جع  ا ن س العلد  -ب
يشوووووووووووووور   لم بد مهنيكما يف ببع د ه  لأو ألمر خا ج ع ل الزم لل لك بع ا القبح  ليبل

لى الصووووببحل  عد يْإ كاإ غا الزم لل مل يدف على ال سووووا .التماهل والتلابضصووووبتل 
 والصالة خبال الذهب  مع الغشل وال بع لبكاللضلا اب اا ا غصل 
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 :من يدخل يف األمر والنهي ومن ل يدخل

غا داخلني يف  واجمل لإ لوالصووووووويب لوالسووووووواهي . يدخل يف خطاب هللا اعاا: ا فم لإ
  ل خلل السووووو لليفمر السووووواهي بعد ذهاب السووووو ل ع ل جبو  . اا التكلبف ع  مالنت اخلطاب(

 وضماإ ما أال ل من ماف. لكلضاا ما ياال من الصالة

 هل خياطب الكفار بفروع الشريعة؟

َما لللل اعاا: م لوهل اإل ال لومبا ال اصح  ال بل ل والك ا  خما  لإ ب رو  الشرائع
 .(لا ملَْ َنُد ِمَن اْلُمَصلِ نيَ َ َلَكُكْم يف َ َلَر * قَالُ 

ق  ا على ال ب  لتل  ل ذ ال اصووووووووووووووح م  م حاف الك ر لب الخطاهبم هبا علاهبم ع ويائدة
 .وال يفاخذوإ هبا بعد اإل الم ارغب ا هلم يبل لا تلق   على اإل الم

 ىن واعدده مث ابعت ا  حاف ا سمىابعت ا  وحدة ا ع( أقسام الل ظ 2 
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 ـــامالعــــ

وعممت مجبع  لابلعطاا اوعمر   ا من قللل: عممت زيد  يدف على الشووووملف  العام لغة:
 أي مشلت م بل. ال اس ابلعطاا(

ي ل ل ظ  من غا حصوووووووور. (ا ي ل ما عم شووووووووبئني يصوووووووواعد   :ااصــــــطالحً  وأما العام( 
 شووعر ل ظل حبصوورلضووع واحد ديع  واحدة من غا أإ يُ سووتغرق مجبع ما يصوولح لل من أيراد بي

    .كالسملات و الب ا د  او إ كاإ يف اخلا ج واللاقع  صل    لبعدد معني

 صي  العموم:

 ا لضلع  لل يف اللغ :  وأل اقل(

قبوو  أو ا عرف واال ووووووووووووووتغرا  ا عرف ابأللف والالم(أي ا  رد   اال ووووووووووووووم اللاحوود(( 1 
نَساَإ َلِ ي ُخْسرص مثاف األوف قللل اعاا:  .ابإلضاي  ُق َوالس ا ِ وقللل :  لِ ال  ال ِذينَ *  ِ إ  اإْلِ

ا َِقُ  يَاْقطَُعلاْ أَْيِديَوُ َما ُ َما الز انَِب ُ وقللل:  لَوالس  نساإ أي كل   َوالز اين يَاْجِلُدوا ُكل  َواِحدص مِ  وْ
َمَ  ا  ِ َوِ إ اوَ ومثاف الثاين قللل اعاا:  .وكل  وووووووووووووووا ق و وووووووووووووووا ق  وكل زانب  وزاإ  الَ ُعدُّوْا نِْع

 نعم هللا.كل أي   حُتُْصلَها

 التعريف أتيت على ثالثة وجوه: "أل"فائدة: 

 مثل  السابل .كما يف األ  لوعالقت ا أإ حيل  ل ا "كل" لي ي للعملم لاال تغراق -أ
 ي ي او إ كوواإ خوواصوووووووووووووووو   لي ي للعملم ا إ كوواإ عوواموو   لبسووووووووووووووووب ا ع لدي  لللع وود -ب

َادَ مثاف األوف قللل اعاا:  للل صوووووولع يتف للع د  لُ ْم َأمْجَُعلإَ اْلَماَلِئَكُ  ُكلُّ  َيسووووووَ
ل يكل م قبل هلم لِْلَمالَِئَك ِ  َوِ ْذ َقاَف َ بُّدَ يف ا الئك  ا تلجل هلم لل طاب يف قللل 

ْلَ ا : ومثاف اخلاع قللل اعاا .يا ع لد عام لوهم الذين  ووادوا لادواا وو َكَما أَْ  ووَ
 وهل مل ى. لصلعدخلت على مع لد خم يف "الر لف"يتف  ِ َا ِيْرَعْلَإ َ ُ لال  
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والرجاف خا  ل رأةاومثالل قلهلم "الرجل خا من  ليال ادف على العملم لل باإ اجل س -ج
إ هذا ؛ و منا ا راد أأإ كل  جل خا من كل امرأة بل:ال يراد  اوهذا قطع   لمن ال ساا"

ا من بعض خوهل  لل سوووااو إ كاإ قد يلجد من أيراد ا لاجل س خا من هذا اجل س
دع  شووور من كل بإ كل دع  شووور من ا عصوووب " يلبس ا راد أ"ال  قلهلم:ومثل  .الرجاف

احب إ صووووووول من ج   أو منا ج س ال دع  شووووووور من ج س ا عصوووووووب  لامعصوووووووب  مطلل  
علمل بنل لبتل لأما صووووووووووووواحب ا عصوووووووووووووب  يتجى ا لال دع  ال ارجى البتل لتلربل ب دعتل

 .ا أإ بدع  الذكر اجلماعي شر من اللتل مثال  ولبس معىن هذ لمذنب

تُوُللْا ف األوف: مثا لأو ابإلضوووواي  لاال ووووتغراقب   وا ووووم اجلمع ا عروف ابلالم(( 2  يَاقوْ
أي   ليدز ومثاف الثاين: أكرم ع بد   َهالَهََ  قُوُرَواص َواْلُمطَل َلاُت يَوتَوَرب ْصَن ِبَنُ ِسِ ن  ل  اْلُمْشرِِكنيَ 
 كل م.

: "ا اا ف قللل مثاف األو  لأو ابإلضوووواي  لا ووووم اجل س ا عرف بف اال ووووتغراقب ( و 3 
 : ماف عمرو.ومثاف الثاين قللد ل  ل "

 ا ت  امب  أو شر ب  أو ملصلل .  واالمساا ا   م (( 4 

ْ َر يَولْ حنل قللل  كمن يبمن يعلل(  ِ َد ِم ُكُم الشووووووووو  ْملُ َيَمن شوووووووووَ َوَمن  :وقللل َبصوووووووووُ
 .ْل َعَلى ا ِ  يَوُ َل َحْسُ لُ يَوتَولَك  

 .َلْمُل ا  ُ َوَما اَوْ َعُللاْ ِمْن َخْاص يَوعْ حنل قللل:   وما يب ا يعلل(

اا  أحسوووووووووووووون حنل قلل ا أي ع بدي ج لأي من يعلل وما ال يعلل وأي يف اجلمبع( 
 وأي األشباا أ دت أعطبتكل ل لبل

 .ُم اْلَمْلتُ لنُلاْ يُْد ِككُّ أَيْوَ َما َاكُ : حنل قللل:   وأين يف ا كاإ(

 حنل قلل ا: مىت شئت جئتد. ل ومىت يف الزماإ(
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 َما َخْطُ ُكَماحنل قللل :  ل وما يف اال ت  ام(

 ما اعمل جتز بل. قلل ا:حنل  ل واجلزاا(

 ووووووووووووووت  وووووام أي ال كرة يف  ووووووووووووووبووووواق ال  ي أو ال  ي أو اال ل وال يف ال كرات(( 5 
ينِ  ل مثاف األوف قلل لاال ووووووووت كا ي َيَمن يَوَرَن ِيبِ ن   :قللل اعاا ومثاف لالَ ِ ْكرَاَه يف الدِ 
ل ِ ومثاف الثاإ يلللل اعاا:  لاحلَْج  َيالَ َ َيثَ  ُ م م اَت أََبد   َوالَ ُاصووووووووووووووَ اف ومث لاَعَلى َأَحدص مِ  وْ

ُر ا  ِ الثالث قللل اعاا:   .َهْل ِمْن َخاِلقص َغبوْ

حنل قللل اعاا:  لمثل: كل ومجبع وكاي  وقا    وعام  للم مادال( ما دف على العم6 
 ُِكلُّ نَوْ سص َذآئَِلُ  اْلَمْلت  :وقللل َِكُ  ُكلُُّ ْم َأمْجَُعلإَ َيَسَاَد اْلَماَلئ. 

دعلى العملم   وال جيلز .ال ا عاين لوعلا ن األل اا (العملم من صووووووووووووو ات ال طقو  
 يف-لسوووووووووووووو ر بني الصووووووووووووووالاني يف ا كمووووا يف مجعوووول   (يف غاه من ال عوووول ومووووا جيرى جمراه

وكما يف  ليب ما ع يف واحديْنل  منا يل ليْنل ال يعم السووووووووو ر الطليل واللصوووووووووي -الصوووووووووبببني
 د اجلا .الحتماف خصلصب  يف ذل لابلش ع  للاا ي  يْنل ال يعم كل جا  قضائل 
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 اخلــاص

لى  وووووووووووووو بل ا  صوووووووووووووول ة عي ل كل ل ظ ال يدف على كثرة غ لل العام( واخلاع يلاب
 ومن مث ياخلاع يشمل ما يلي: لاال تغراق

حنل  لعلى ا  رد شوووووووووووووووا ة الدال اا األعالم واإل( الل ظ الداف على واحد بعب ل كتمس1 
 .َوِ بْورَاِهبَم ال ِذي َوىف  قللل اعاا: 

 .ُر َ قَوَ  ص يَوَتْبرِيحنل قللل اعاا:  ل( الل ظ الداف على واحد غا معني2 

انت ادف على كثرة أل ا و إ ك لكتمساا األعداد  ل( الل ظ الداف على كثرة  صووول ة3 
يَاْجِلُدوا ُكل  وقللل:  لَجْلَدة   يَاْجِلُدوُهْم َتَاِننيَ حنل قللل اعاا:  لصرحبولكن ل ظ ا يشعر 

ُ َما ِمَئَ  َجْلَدةص   ثرة م بصرة.يل ظ تانني ومائ  يدف على ك لَواِحدص مِ  وْ

  لغراقولكن لبس على  ووووووووووو بل اال وووووووووووت ل( الل ظ الداف على كثرة من غا حصووووووووووور4 
 بَوْبع  َجاف  ال  اُوْلِ بِ ْم جِتَاَ ة  َواَل  ِ وقللل:  لاَوَيَذُ وَإ أَْزَواج  حنل قللل اعاا:  لكاجلمع ا  كر
دالإ على ولكن ال ي ةصووووووووووول  على كثرة غا    يدالإو إ كاان ليتزواج و جاف لَعن ذِْكِر ا  ِ 
 اال تغراق.

حنل قللل  لوال  ي مثل العلم واجل ل واألمر لا لضوووووووووووول  للمعاين ال للذوات ( الل ظ5 
 د لل يف اخلا ج.اياحلكم  ل ظ خاع ال أير  ليُفيت احلِْْكَمَ  َمن َيَشااُ اعاا: 

 تقسيم اخلاص غري املعني إى مطلق وقيد:

يكلإ بال قبد  يْما أإ لشوووائع يف ج سوووليالل ظ اخلاع  ذا كاإ من مدلللل غا معني 
 لبد.مبا حيد من شبلعل ي ل ا  اأو يكلإ ملصلي   لحيد من شبلعل ي ل ا طلق

يا سمى  لجل سل ( يا طلق هل: الل ظ الداف على غا معني ابعت ا  حلبل  شامل 1 
 وكتاب وكتب. لمثل  جل و جاف لا معب  أو أيراد غ اقد يكلإ يرد  
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 رة.مفم   أو كايأي  ق  :  ليَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص وكلللل اعاا: 

 و غا مدخلف هبا.مدخلف هبا أ :أي زوج  اَوَيَذُ وَإ أَْزَواج  وكلللل اعاا: 

مص وكلللل اعاا:   تتابع  أو غا متتابع .م :أي هاله  أ م َيِصَباُم َهالَهَِ  َأ  

على احللبل   صوووووووووووووولف بمر زائدا لبد ي ل: الل ظ الداف على غا معني مل  ( أما2 
 بدت ابإلمياإ.ق يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص مُّْفِمَ  ص كلللل اعاا:   لالشامل  جل سل

ال     مفم   وأي  ق للإ ال ك ا مفم  :أي  جاف َوَلْلاَل  َِجاف  مُّْفِمُ لإَ وكلللل اعاا: 
  رين متتابعني ال مت رقني.ش أي َيِصَباُم َشْ َرْيِن ُمتَوَتاِبَعنْيِ وكلللل اعاا:  كايرة.

 الفرق بني العام واملطلق:

يووتي يرد  لفي تق ا طلق عن ا لبوود يف أإ عملم ا طلق عملم صووووووووووووووالحبوو  وبوود (1 
ما عملم العام يعملم مشلف أ .يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص كتي  ق   اصووولح للعتق يف قللل   ليصووولح للبكم

ِ إ  اْلُمَ اِيِلنَي يف للل   األ ووووووووو ل من ال ا  يف قيكل ا  ايلني يف الد   لوا وووووووووتغراق لكل أيراده
ْ ِ  اأَلْ َ ِل ِمَن ال  ا ِ   .الد 

 أما ا طلق يبدخلل التلببد. ل( العام يدخلل الت صبص2 
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 املشرتك

أي يدف  لل دفاعلى  ووووو بل  ل ع بني أو أكثر بوضوووووا  متعددة: هل ما وضوووووع الل ظ ا شوووووت 
 على هذا ا عىن أو ذا .

والعني  لد والع دللسووووب ل وا لاوضووووع للببض والط ركاللرا   ال شووووت  قد يكلإ امس  وا -أ
 لل اصرة وا اا والذهب والشمس.

 ك اإ مبعىن ان صل وق ر وبَوُعَد.  لوقد يكلإ يعال   -ب
 اكلإ للعطف أو احلاف.كاللاو   الأو حري   -ج

 الفرق بني املشرتك والعام:

 عىن واحد. أمام العام يلضع  لددةا شت  ل ظ وضع  عاإ متعددة بوضا  متع -1
 للى أحدها ابلت ادفولك ل يدف ع لاالشتا  يتبلق بتعدد ا عاين اليت وضع هلا الل ظ -2

أما  ل آخرأي يف هذا السوووووووووباق يدف على هذا ا عىن ويف  وووووووووباق آخر يدف على معىن
ا دق علب ا من غالعملم يبتبلق بدالل  الل ظ على مشلف مجبع أيراد العام اليت يصووووووووووو

 حصر ديع  واحدة.

 يف اخلطاب الواحد؟ نيههل حيمل املشرتك على كل معا

وذلد  ؛ الق واحدنبل يف  مج ل  األصووللبني على أإ ا شووت  ال يسووتعمل يف كل معا 
خيالف أصووووووول  ألإ ذلد ليال ميكن   ادة مجبع ا عاين لألإ هذه ا عاين وضوووووووعت على الت ادف

ألنل مل  ليال يراد اجململ  حلبل  ال القا جديد   ذلد و ذا أ لق على اجململ  كاإ  لاللضووووووووووووووع
 ا يلزمل من اجلمع بني  الوال جماز   اشووووووووووتك  م ال الكاإ عام  لل ل اولل كاإ ملضوووووووووولع   ليلضووووووووووع لل
  الق واحد. يف  اجملازاحللبل  و 
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 ليةأنه   يصعب الفصل بين السياق والقرينة العق ق:يوالتحق

 لخطابافكالهما يشترك في الداللة على المراد من             

 
 ]العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب[ 

 

 ثانيًا: القرائن
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 تطبيقات أصولية على القرائن

 ( يف ابب األمر والنهي:1)

  لاال ووووووووتب ابك  للري   اصووووووووريل عن اللجلب  ا غاه ال ب ياألمر حيمل على اللجلب -أ
  السباق صريت األمر من اللجلب  ن شاا" يلري  –: "صللا ق ل ا غرب  كلللل 

  ا اال تب اب.
  لمي  ا غاهوال  ي حيموول على التبرمي  ال بلري وو  صووووووووووووووووا يوو  عن   ادة التبر   -ب

رف عن التبرمي   العن الشووووووووووووورب قائم   حنل  بل  لكالكراه  راه  بلري   ا الكصوووووووووووووُ
 ايف للتبرمي عل ا ف ذلد على جتليز ال يد الحني شووورب قائم   ملضووولعب  هي يعلل 

 الت . ا لتضي لتبتبم

 ( محل املطلق على املقيد:2)

لضلعب  ا تمثل  يف  اأي هل حيمل ا طلق اللا د يف خطاب على   ادة التلببد ابللري    
لسوووو ب واحلكم اخيتلف اجللاب حبسووووب اا اق واختالف و  ليف خطاب آخر ابد  و ود الل ظ مل
 كاأيت:  ليف اخلطابني

كبمل الدم   لايفللت  اديع   لوجب محل ا طلق على ا لبد حتد الســــــبب واحلكم:اإذا  -أ
َ  َواا طلق يف قللوووول:  تووووَ ا َحر َم َعَلْبُكُم اْلَمبوْ د مَ ِ منوووو َ  اَأْو َدموووو  على ا لبوووود يف قللوووول:  لووووْ

 .ام ْسُ لح  
ولكن لبس  لحيمل ا طلق على ا لبد على الراجح إذا اتفق احلكم واختلف السبب: -ب

 ع لد من لسوووواإ العرب يف على ا و منا محل علبل جر    ليالسوووو ب خمتلف لللت ايف اديع  
لذا قاللا:  لوألإ اختالف السووووو ب غا مفهر يف احلكم لاعت ا  عادة ا تكلم يف خطابل
كالرق   قبدت ابإلمياإ يف بعض ا لاضوووع وأ للت   لا طلق وا لبد ابلصووو   حيمل علبل 

ل ا طلق يف ك وووا ة الظ وووا  موووِ يبُ  مووول ا طلق على ا لبووود(يبب ليف بعض ا لاضووووووووووووووع
 يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص  على ا لبد يف ك ا ة اللتل اخلطت يبشووووووووووووت  اإلمياإ يف  (؛َ قَوَ  ص مُّْفِمَ  ص
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والشوور  اشوولف  ا عتق الرقاب  لل عتق  ق  وه لألإ احلكم واحد لالرق   لكل م  ما
يلد  ليف صوووببح مسووولم - ضوووي هللا ع  ما-   كما يف حديث معاوي  بن احلكم ما ف 

الظ ا  أو اللتل -  " وال م ا وووووووووووووو   مفهرة بني السوووووووووووووو ب : "أعتل ا يْ ا مفم قاف 
 .وبني احلكمل وهل العتق -اخلطت

االختالف يف  يْإ لعلى ا لبد ال حيمل ا طلق إذا اتفق الســــــــــبب واختلف احلكم: -ج
يببمل  ا   يْذا صووووا  احلكم خمتل لأصوووول احلكم يدف على االختالف يف وصووووف احلكم

يال حيموول  للتبممييت اللضوووووووووووووولا واكمووا يف آ  لوا لبوود على الببووده ل القوولعلى  ا طلق 
يالسووووو ب  لايف اللضووووول  ْلَمرَاِيقِ َوأَْيِدَيُكْم ِ َا اا طلق  أيديكم( يف التبمم على ا لبد 

 ليف التبمم وهل ا سوووووووووووووح لولكن احلكم خمتلف لوهل   ادة الصوووووووووووووالة الو إ كاإ واحد  
 والغسل يف اللضلا.

لطع البوود يف ك  لاال حيموول ا طلق على ا لبوود اا وواقوو   إذا اختلف الســــــــــبــب واحلكم: -د
 اِيقِ ِ َا اْلَمرَ  اللضوووووولا وغسوووووول البد يف ل القعلى اإل يَاْقطَُعلْا أَْيِديَوُ َماالسوووووورق  

 لو  ب اللطع السرق  لويف الثانب  الغسل لياحلكم يف اأي  األوا اللطع لعلى التلببد
 لبد على  القل وابيبعمل اب طلق على   لو ووووووو ب الغسووووووول اللضووووووولا لط ا ة الصوووووووالة

 الببده.

  ( ختصيص العام: 3)

 لحلكملعام عن اخراج بعض ما يت اولل الل ظ اأي    والت صووبص: متببز بعض اجلمل ( 
 . ي لسم  ا متصل وم  صل(وا  صص 

 لبل الل ظ العاميبل متضووووومن يف اخلطاب الذي و د  لهل ما ال يسوووووتلل ب  سووووول يا تصووووول( -أ
  ويسمى حب ئذ: العام الذي أ يد بل اخلصلع.

 ال جلمبعل. لل عض ما يصلح لل واخلصلع: كلإ الل ظ مت اوال  

 .د ابلص  (والتلبب لوالتلببد ابلشر  ل اال تث ااوالت صبص ا تصل هاله  أنلا : 
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 ل ما يسوووووووووتلل ب  سووووووووول يف خطاب آخر غا اخلطاب الذي و د بل الل ظ يأما ا   صووووووووول -ب
 ويسمى حب ئذ: العام ا  صلع. لالعام

يف العام ا  صوووولع قري      اللريل بب ما واللري   يف العام الذي أ يد بل اخلصوووولع قري   داخلب 
 خا جب .

 ملتصل:أنواع التخصيص ا

 )أ( الستثنا :

ل قللوول اعوواا: حنخلاهووا أو  حوودى أ( إبال خراج مووا للاله لوودخوول يف الكالم واال ووووووووووووووتث وواا:  
{نَساَإ َلِ ي ُخْسرص}1َواْلَعْصِر َصْلا اِبحلَْقِ  َن آَمُ لا َوَعِمُللا الص احِلَاِت َواَوَلا{ ِ ال  ال ِذي2{ ِ إ  اإْلِ

 اال تث اا بشر ني: ( و منا يصح .{3َواَوَلاَصْلا اِبلص ْلِ}

يلل قاف:  ال عشرة  ل حنل: لل على  عشرة  ال اسع  بشر  أإ ي لى من ا ستثىن من شيا( -أ
 ويلزمل العشرة. لمل يصح

 ال  يلم:اف بعد يلل قاف: جاا ال ل اا مث ق ل ومن شووووووووووور ل أإ يكلإ متصوووووووووووال ابلكالم( -ب
 مل يصح. الزيد  

 .أحد احنل ما قام  ال زيد   لا ستثىن يبل(  وجيلز الدمي ا ستثىن على

 .احنل جاا الللم  ال زيد   ل وجيلز اال تث اا من اجل س(

 حنل: جاا الللم  ال الدواب. لأي من غا اجل س ومن غاه( 

 .اِ ال  َ اَلم   ااَل َيْسَمُعلَإ ِيبَ ا َلْغل  وحنل قللل اعاا: 

 )ب( الشر :

 ا.إبإ الشر ب  أو  حدى اخلاه اأو عدم   اوالشر : اعلبق شيا بشيا وجلد  
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ِْإ اَتبُلاْ َوأََقاُملْا يَ مثاف ا تلدم:  .أو يتتخر ع ل  والشوووووووووووووور  جيلز أإ يتلدم على ا شوووووووووووووورو (
 .اُهْم ِ ْإ َعِلْمُتْم ِيبِ ْم َخبوْر  َيَكااُِ ل  ومثاف ا تتخر: لالص اَلَة َوآاَوُلاْ الز َكاَة يَِْْخَلاُنُكمْ 

 :)ج( الصفة

 وهي ما أشعر مبعىن خيتص بل بعض أيراد العام من نعت أو بدف أو حاف

 .تَوَباِاُكُم اْلُمْفِمَ اتِ َيِمن مِ ا َمَلَكْت أمَْيَاُنُكم مِ ن يوَ ومثاف ال عت قللل اعاا: 

 .َمِن اْ َتطَاَ   ِلَْبِل َ ِ بال   َو ِِ  َعَلى ال  اِس ِحجُّ اْل َوْبتِ ومثاف ال دف قللل اعاا: 

 .َاَزآُؤُه َجَ   مُ يَ  امُّتَوَعمِ د   اَوَمن يَوْلُتْل ُمْفِم   ومثاف احلاف قللل اعاا: 

 أنواع التخصيص املنفصل:

 :)وجيوز ختصيص الكتاب ابلكتاب()أ( 

رَِكاتِ حنل قللل اعاا:  َ اُت ِمَن عاا: اص بلللل خُ  َوالَ اَ ِكُبلاْ اْلُمشووووووووووْ َواْلُمْبصووووووووووَ
يتهل الكتاب من  لأي حل لكم َب ِمن قَوْ ِلُكمْ اْلُمْبَصَ اُت ِمَن ال ِذيَن أُوُالاْ اْلِكَتااْلُمْفِمَ اِت وَ 

وأخرجلا من العملم  لإ هلم أصل كتابأل لغاهمعن ولكن مُسلا مبا ميبزهم  لأصو اف ا شوركني
 الذي يشملل التبرمي.

 : )وختصيص الكتاب ابلسنة()ب( 

بُكُم قللل اعاا: كت صوووووووبص  ُ يف َأْواَلدُِكمْ يُلصوووووووِ الشوووووووامل للللد  لآخر اأي   ا ا  
. وختصوووووووبص سووووووولم"وال يرث الكاير ا  لالكاير حبديث الصوووووووبببني: "ال يرث ا سووووووولم الكاير

م. وال رق بب  ما كما الد  لل خالفباللرآإ ابلسوووو   يم أما نسوووون لمجا اللرآإ ابلسوووو    ل  
أو  يع  لكموالت صبص:  يع ل عض احل ليال سن  يع احلكم كلل لأإ الت صبص نسن جزئي
 مع بلاا احلكم على ما ا لى من أيراد. لاحلكم عن بعض أيراد العام
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 :)وختصيص السنة ابلسنة()ج( 

بني كت صوووبص حديث الصوووبببني: "يبما  ووولت السوووماا العشووور" حبديث الصوووبب 
  ق صدق ".أيضا: "لبس يبما دوإ مخس  أو 

من  لأل ناكل ما خرج من   اويشوووووومل أيضوووووو   لياحلديث األوف يشوووووومل الللبل والكثا 
 من صبغ العملم. "ما"ألإ  لتا  وح لب وخضروات وغاها

وابلكم  لافيبما يل ووووووووووووووق ويك يال  ل  خص لوكما اولك ل خص ابحلديث الثاين نلع   
  ق.يبما دوإ مخس  أو 

 :)وختصيص السنة ابلكتاب()د( 

ل  ال هللا" دوا أإ ال  ليف الصووووووووووووووببح : "أمرت أإ أقاال ال اس حىت يشوووووووووووووو  كلللل  
لذي يشوووووووووومل الك ا  كل م خص يم  لم احلديث ا لَحىت  يُوْعطُلاْ اجْلِْزيَ َ خص بلللل اعاا: 

 للتاف.األمر اب ل أداا اجلزي  من الك ا  من عملم ِ ابأي  اليت أخرجت من قَ 

 (ه رسوله وقول ،ونعىن ابلنطق: قول هللا تعاى ،)وختصيص النطق ابلقياس)ه( 

 ألإ اللباس يست د  ا دلبل من كتاب أو     يكتنل ا  صص. 

دص الز انِبوَوُ  َوالز  قللوول اعوواا:  لومثوواف ختصووووووووووووووبص الكتوواب ابللبوواس  ل  َواحوِ اين يوَواْجلوِوُدوا كووُ
ُ َما ِمَئَ  َجْلَدةص   لصوووووووبف العذاب واجللد مخسوووووووني خص بلباس الع د الزاين على األم  يف ا مِ  وْ

عام( خص بلباس  :  ال كر ابل كر جلد مائ  واغريبقللل  لابللباسومثاف ختصبص الس   
 .ْلُمْبَصَ اِت ِمَن اْلَعَذابِ ايَوَعَلْبِ ن  ِنْصُف َما َعَلى صبف العذاب  الع د على األم  يف ا
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 : الشتقاقااثلثً 
 ياالشتلاق مبعىن االقتطا . لغ : ايتعاف من الشق وهل الصد ل

 لبب  ما يف ا عىن   ا ووووووووو  ل احلبل  أو جماز   ل آخر أبسوووووووووط معىن م ل:  د ل ظ  ااواصوووووووووطالح  
 واحلروف األصلب .

والتغا الالحقل  لألصلب اوا شا ك  يف احلروف  لوا شتق م ل ليت كاإ االشتلاق أ بع : ا شتق
 .الل ظي وا ع لي بطريق الت ع

 أمهيته: 

م التصوووووووووريف يف يعلبل مدا  عل لعللم العربب  وأدق ا وأن ع اواالشوووووووووتلاق من أشووووووووورف  
 لاين ا  ردات والع ا اتوميكن بلا وووطتل ا وووت  ا  مع لمعري  األصووولي والزائد واألمساا واأليعاف

عل ع ل الرازي  وهل ما لوذلد من خالف التعرف على مادة اجلذ  وما ا ر  ع ل من م ردات
 .مل الطرق يف اعريف مدللالت ال اا"االشتلاق هل أكبلللل: "

 ه:أقسام

يالثاين هل  لي ل  ما أإ يكلإ كلم  أو أكثر لي لسوووووم االشوووووتلاق حبسوووووب ا شوووووتق م ل 
  س التابب أو للمشووووووووووووووتق م ل يف حرويل األصوووووووووووووولب  وب ال  أإ يكلإ مطاب واألوف  ما لال بت

 للاق األصوووووووووغراألوف يسووووووووومى االشوووووووووتي لق معل يف أكثر حروف الكلم أو يت  لبتابب خمتلف
 األو ط.والثالث  لوالثاين األكل

 .اأو داللب   ا( واالشتلاق األصغر  ما أإ يكلإ ل ظب  1 

وا وووووم  لالغ وصوووووبغ ا   لوا شوووووتلات السووووو ع : ا وووووم ال اعل ليالل ظي كتصوووووريف ال عل
 م األ .وا  لوامسا الزماإ وا كاإ لو ا م الت ضبل لوالص   ا ش    لا  علف

 لر الرجل حاجتلللل ا: ابتسوووووالداليل بإ اكلإ الكلم  ا شووووتل  ذات دالل  جديدة ك
 من الُ سر وهل ال لح الذي مل ي ضج. اأي  ل  ا ق ل أوا ا: أخذ  
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 ب  ما ( ويف االشتلاق األكل ارد اللب ات ا ادة  ا معىن واحد مشت  ب2 

 ين والتم ل.التت كل ا  اجع   ا معىن  لوا صر لواربص ل  ب(: اصل ومثالل: من مادة  ع

 شق.كل ا ادف على معىن ال  لويلد لويلج لق األو ط: يلق( ومثاف االشتلا3 

". وكذا قلف و "على ل"حي" يعل اشووووووووتق من مجع بني كلمتني: ل( ومثاف ال بت "حبعال"4 
 و "صل". ل"ض ط" كلمتني:حنت من   ر"العرب للرجل الشديد "ض ط
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل مما أييت:ا-1

 م من العلم بل العلم بشيا آخر.كلإ الشيا حبال  يلز  (أ 
 ما ا تعمل يبما اصطلح علبل من ا  ا   . (ب 
 ي  .الل ظ ا ستعمل يف غاه ما اصطلح علبل من ا  ا    لعالق  وقر   (ج 
 دالل  الل ظ على كل مع اه. (د 
 دالل  الل ظ على الزم مع اه.  (ه 
 ا تدعاا ال عل ابلللف ممن هل دونل على   بل اللجلب. (و 
 للف ممن هل دونل على   بل اللجلب.ا تدعاا الت  ابل (ز 
 .من غا حصر اما عم  شبئني يصاعد    (  
 الل ظ الداف على غا معني ابعت ا  حلبل  شامل  جل سل.  (  
 .  جل سلمر زائد على احللبل  الشاملالل ظ الداف على غا معني ملصلف ب  (ي 
 ما وضع  عب ني أو أكثر بوضا  متعددة على   بل ال دف.  (  
 مل .متببز بعض اجل (ف 
 ا عىن واحلروف   ا ووووووووووووو   بب  ا يف ا د ل ظ  ا آخر أبسوووووووووووووط معىن م ل حلبل  أو جماز   (م 

 األصلب .

 ا أييت:وضح ابخلرائط م-2

 أنلا  الدالل .  (أ 
 أ كاإ الدالل . (ب 
 الدالل  ابلل ظ.  (ج 
 دالل  الل ظ (د 
 م احث الدالالت.  (ه 
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 أقسام الل ظ ابعت ا  مدلللل. (و 
 .دده مث ابعت ا  حاف ا سمىأقسام الل ظ ابعت ا  وحدة ا عىن واع (ز 
 اللرائن.  (  
 محل ا طلق على ا لبد.  (  
 االشتلاق.  (ي 

 أجب عما أييت:-3

 ما أقسام احللبل ؟  (أ 
 ما أقسام اجملاز؟ (ب 
 ما األصل يف الكالم؟ وعلى أي شيا حيمل كالم الشا  ؟  (ج 
 ما صبغ  األمر؟ وما ملتضاه؟ (د 
 ل؟ما صبغ  ال  ي؟ وما ملتضاه؟ وهل يدف على يساد ا   ي ع   (ه 
 هل خيا ب الك ا  ب رو  الشريع ؟ (و 
 ما صبغ العملم؟ (ز 
 ما أقسام اخلاع؟  (  
 ما ال رق بني العام وا طلق؟  (  
 ما ال رق بني ا شت  والعام؟  (ي 
 هل حيمل ا شت  على كل معانبل يف اخلطاب اللاحد؟  (  
 ما أقسام الت صبص؟ (ف 
 ما أ كاإ االشتلاق؟ وما أقسامل؟ (م 

 ملقيد واألمر والنهي فيما أييت:ستخرج العام واخلاص واملطلق واا-4

 {.ا}َيَكااُِ لُهْم ِ ْإ َعِلْمُتْم ِيبِ ْم َخبوْر   (أ 
 .ْبلِ َوالَ َدُْكُللاْ مم ا ملَْ يُْذَكِر اْ ُم ا ِ  َعلَ  (ب 
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تُوُللاْ اْلُمْشرِِكنيَ   (ج   . يَاقوْ
 .َوِ بْورَاِهبَم ال ِذي َوىف   (د 
 .يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص   (ه 
 .مِ َئ   َصاِبَرة  يَوْغِلُ لاْ ِمئَوتَونْيِ  يَِْإ َيُكن مِ  ُكم (و 
 .َوَلْلاَل  َِجاف  مُّْفِمُ لإَ  (ز 
  ) َوِ إ اَوُعدُّواْ نِْعَمَ  ا ِ  الَ حُتُْصلَها. 
  )   َُيَمن َشِ َد ِم ُكُم الش ْ َر يَوْلَبُصْمل. 
 .َيَمن يَوَرَن ِيبِ ن  احلَْج  َيالَ َ َيثَ   (ي 

  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -97- 

 

 طرق الدللة
 وق: دللة املنطأوًل 

هل ما دف على و  لدالل  ا  طلق :ل اا الكتاب والس   على األحكامن  رق دالل  أم
 .امطابل  أو اضم    احلكم بل ظل  ما

اَلةَ َوأَِقبُملاْ ا( مثاف دالل  ا  طلق اب طابل  قللل اعاا: 1  دف على وجلب  للصووووووووووووو 
َيَمن لل اعاا: اإ بلل الدالل  على وجلب صوووووولم  مضوووووو لومثل ل قام  الصووووووالة مب طلقل مطابل 
َُما ُأف ص للل اعاا: قوكذا حترمي التتيف مب طلق  َشِ َد ِم ُكُم الش ْ َر يَوْلَبُصْملُ   .َيالَ اَوُلل هل 

 جزئب  وكلب . نلعاإ:ي ي  ل( أما دالل  ا  طلق ابلتضمن2 

ُ لِ مثاف دالل  التضمن اجلزئب  قللل اعاا:  -أ دف على صب   اَنُكمْ ُبِضبَع ِ ميَ َوَما َكاَإ ا  
لق الكل وهل الصوووووووووووووالة  ن مات ق ل حتليل الل ل  بدالل  التضووووووووووووومن اجلزئب  حبث أ 

 اإلمياإ وأ اد اجلزاا وهل الصالة.
دف على وجلب  ل ص يَوَتْبرِيُر َ قَو َ مثاف دالل  التضوووووووووووووومن الكلب  قللل اعاا:   -ب

 يت لق اجلزاا وأ اد الكل. لعتق ن س مستق 

 دللة املنطوق
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 : دللة املفهومااثنيً 
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 ( دللة القتضا 1)

ما لصوووودق الكالم أو   لوهي دالل  الل ظ اباللتزام على معىن ال يسووووتلبم الكالم  ال بل 
 .اأو شرع   لصبتل علال  

اإ وما اخلطت وال سووووووووووووووب لبل صوووووووووووووودق الكالم حديث " يع عن أميتمثاف ما يتلقف ع -أ
أإ ا ريل  لبس هل   م من الكالميُ  لاألم  يف ايلما كاإ ذلد واقع   لا ووووتكرهلا علبل"

يكتإ  ل تكلمبسوووووووووووتلبم الكالم لللطع بصووووووووووودق الوقد  ذلد  لو منا هل اإلمث لاللقل 
 ا راد " يع عن أميت  مث اخلطت وال سباإ وما ا تكرهلا علبل".

َتِف قللل اعاا:  لمثاف ما يتلقف علبل صوووووووووووووب  الكالم علال   -ب تلدير ي لْلَلْريَ َ اَوا وووووووووووووْ
 ا.ال م انب  ليلتضي أإ يكلإ ا سئلف: أهل اللري    الكالم علال  صب

دف  للفم زلد ب قللد: أوقف علي   المثاف ما يتلقف علبل صوووووووووووب  الكالم شووووووووووورع   -ج
 .احىت يصح اللقف شرع   على انتلاف ا لكب  ابل بع أوال  
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 ( مفهوم املوافقة2)

 ا عىن يفشووووووووتاك ما وهي دالل  الل ظ على ه لت حكم ا  طلق للمسووووووووكلت ع ل: ال 
 الذي اراب علبل احلكم  م ا  احلكم(.

ما يف دالل  كلل ظ وحده  ألإ احلكم الثابت هبا ال ي  م من ا ؛دالل  ال صويسوووووووووووووومى  
أي  ل"خلطابايبلى "و منا ي  م من  ريق م ا  احلكم. ويسوووووووووووووومى  لا  طلق "ع ا ة ال ص"

   م.وق ل ه و  لل للللجلد ا  ا   ل"اللباس اجللي"ويسمى  ملصده ومرادهل

 لت ع ل بطريقكاإ ا عىن ا تاب علبل احلكم متبلق يف ا سووووووووووووووك  يْذا :وهي نلعاإ 
 عىن أي متبلق يف للموووذكل  يف ا و إ كووواإ مسووووووووووووووووواو    لاألوا مُسي م  لم ا لايلووو  األوللي
 مُسي م  لم ا لايل  ا ساوي. لا  طلق وا سكلت ع ل ابلتساوي

ُمووَ األوللي قللوول اعوواا: مثوواف م  لم ا لايلوو   -أ ل هل  دف مب  لم ا لايلوو   ا ُأف ص َياَل اَولووُ
لضوووووورب أوا من وا لف يف معىن اإليذاا ضوووووورب اللالدين الشووووووتاكل مع التتيعلى حترمي

 التتيف يف اإليذاا.
ى َن أَيُْكُللَإ أَْمَلاَف اْلبَوَتامَ ِ إ  ال ِذيقللل اعاا:  لم ا لايل  ا سوووووواويمثاف م  ل   -ب

َا أَيُْكُللَإ يف بُطُلِ ِْم اَن    اْلم  قُ  ودف مب  لم  لل على حترمي أكل ماف البتبمدف م طلق اِ من 
االف يف معىن ل واإلالشوووووووتا  األك لا لايل  على حترمي  االف ماف التبتم  بي  ريل 

 االف متساو إ يف التضببع.والتضبعل واألكل واإل هال اإل

ابألصوووال    الصووولد  يْإ مل يكن م لحق وملصووولد كلل   وووللل و ا كاإ الزم كالم هللا و 
وم  لم   دالليت اإلشوووا ةابلت ع كما يف اكاإ ملصووولد    لوم  لم ا لايل  كما يف دالليت االقتضووواا

 ا  ال  .

  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -101- 

 

 ( دللة اإلشارة3)

ل من الللازم ي  لوهي داللوو  الل ظ اباللتزام على مووا مل يسووووووووووووووق  لبوول الكالم أصووووووووووووووووالوو 
وما حتتملل  للسوووووووووووووباقعن ال  م حبسوووووووووووووب ا اوبعد   وختتلف هذه الللازم قراب   ل عا لصووووووووووووولدة ابلت

ُل  ِ كمووا يف قللوول اعوواا:   لاألل وواا من معوواين  لْزقُوُ ن  وَِكْسَلاُوُ ن  اِبْلَمْعُروفِ َوعَلى اْلَمْلُللِد لووَ
ل  ودف بدال لصوووال وهل ا لصووولد من الكالم ابأل ليلد دف مب طلقل على حكم ال  ل  والكسووولة

الالم يف "لل" دال  على ه لت ي َوعَلى اْلَمْلُللِد َللُ ه ات ال سووب لللالد بلللل: اإلشووا ة على  
 .ال سب لللالد

ُروُهن  َوابْوتَوُغلاْ َما َكَتَب وقللل اعاا:  َربُلاْ َحىت  ايَاأَإ اَبشووِ ُ َلُكْم وَُكُللْا َواشووْ َ َلُكُم     يَوتَو َوني 
َلِد ِمَن اْلَ ْارِ اخْلَْبُط األَبْوَبُض مِ  ف مب طلقل على  ابح  األكل والشوووووووووووووورب د لَن اخْلَْبِط اأَل ووووووووووووووْ

ابح  إ الزم  أل الودف ابإلشووا ة على صووب  صووبام من أصوو ح ج     واجلما  حىت  لل  ال ارل
 .ايبكم بصبتل لزوم   لهل الصبام على ج اب  لاجلما  حىت  لل  ال ار
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 ( مفهوم املخالفة4)

 
 مفهوم احلصر:-أ

 وه لت نلبضل لل.  لويدف على انت اا ا صل  عن غا ما حصر يبل

 ن غا هللا.عاألللهب   دف مب  لمل على ن ي لحنل ال  لل  ال هللا لابال تث اا -
 نب  يبل. ال ا  ماعلى عدم اعت  لدف مب  لم لحنل: " منا األعماف ابل بات" لوإبمنا -
 لمل على أإ غاه دف مب  لالعامل زيدو  لكلللد: صووووديلي زيد  لصوووور ا  تدأ يف اخللوحب -

 لبس بصديلل.
ُ ُهَل اْلَليلُّ حنل:  لل ا  تدأ عن اخللوب ص -  لبس غاه بليل. أي ليَا  
َ  نَوْعُ دُ  حنل: لا عملفوبتلدمي  -    ِأي غا  ال نع د. ل 

 مفهوم الغاية:-ب

اي . واألل اا اليت ادف ويدف على انت اا احلكم ا لبد بغاي  ه لت نلبضووول بعد هذه الغ
َ َلُكُم اخْلَْبُط األَبْوَبُض يف قللل اعاا:  اعمجُ  لو ا لعلى الغاي : حىت َربُلاْ َحىت  يَوتَو َوني  وَُكُللْا َواشوووووووووووْ
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َباَم ِ َا ال لْبلِ  َلِد ِمَن اْلَ ْاِر مُث  أمتُّلاْ الصووووووووِ  وال  ليال أكل وشوووووووورب بعد ال ار لِمَن اخْلَْبِط اأَل ووووووووْ
 أي غروب الشمس. لم بعد اللبلصبا

َرهُ  ا َحىت َ اَ ِكَح َزْوج  َيِْإ  َل َلَ ا َياَل حتَِلُّ َلُل ِمن بَوْعدُ وكلللل اعاا:  لمل دف مب   َغبوْ
 ل لزوج ا األوف  ذا ازوج ا  جل بعده مث  للت م ل.على أ ا حت

 مفهوم الشر :-ج

اعاا:  كلللل  لا الشوووووووووووور ويدف على ه لت نلبض احلكم ا لبد بشوووووووووووور  ع د عدم هذ
 َْعَن مَحَْلُ ن  َوِ إ ُكن  أُواَلِت مَحْلص َيتَنِ ُللا َعَلْبِ ن  َحىت  َيض للا ن أوالت محل يال ا  يْإ مل يك

يْإ مل اطب ن ل  ن يال  َيُكُللهُ  اس  يَِْإ ِ ْْبَ َلُكْم َعن َشْياص مِ ْ ُل نَو ْ علب ن. وكلللل اعاا: 
 .دكللا م ل شبئا

 مفهوم الصفة:-د

كلللل اعاا:   لن انت ت ع ل هذه الص  لى ه لت نلبض احلكم ا لبد بص    ويدف ع
  َت   َأْو دَ َعَلى  َاعِ  اُقل ال  َأِجُد يف َما أُْوِحَي ِ يَل  ُ َر م ُ لح   ام  مص َيْطَعُمُل ِ ال  َأإ َيُكلَإ َمبوْ  ام سووووووووووووْ

  ال  .مب  لم ا  ام ا س ل  لبس  رم  يْإ الد

 َسَرةص يَوَ ِظَرة  ِ َا َمبْ َوِ إ َكاَإ ُذو ُعْسَرةص وكلللل اعاا: 

 ليف السووووووووووووائم  دف م طلقل على وجلب الزكاة ل: "يف الغ م السووووووووووووائم  زكاة وكلللل 
 الزكاة يف ا عللي . على عدم وجلبومب  لمل 

 مفهوم العدد:-ه

 كلللوول اعوواا  لن هووذا العووددويوودف على انت وواا احلكم ا لبوود بعوودد عمووا قوول أو كثر ع
  َياْجِلُدوُهْم َتَاِننَي َجْلَدة  :وقللل  َما ِمَئَ  َجْلَدةص  َياْجِلُدوا ُكل ُ   ما ودف كل م لَواِحدص مِ  وْ

 مب  لم ا  ال   على عدم جلاز الز دة وال لصاإ عن العدد ا ذكل .
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 ه(:يتخالفة )عند اأمهور القائلني حبجشرو  العمل مبفهوم امل

َواألُنَثى صاع: حنل قللل اعاا يف الل لأال يرد يف ا سكلت ع ل دلبل خاع معا ن -1
ا ن بلللووول: ولكن ذلووود معووو لدف مب  لمووول على عووودم قتووول الوووذكر ابألنثى اِبألُنَثى
 ِا َأإ  ال و ْ َس اِبل و ْ س ا َعَلْبِ ْم ِيب ووَ ل  ووذا عووام مب طلقوول يوودف على وجلب قتووي وََكتَو وْ ووَ

 نثى.الذكر ابأل
رج خمرج الغالب  كتإ خي  لكم ع د انت اا اللبدأال يكلإ لللبد معىن آخر  لى ن ي احل -2

َبَ  َواَل اَوْلتُوُللْا َأْوالدَُكْم َخشووووووووووووووْ لل: وقل  لَوَ اَبئُِ ُكُم الال يت يف ُحُال ُِكمكما يف قللل: 
 ووووت كا  كما يف قللل: أو لال لاِ ْإ أََ ْدَإ حَتَصووووُّ   بع كما يف قللل:  شووووأو للت لِ ْمالقص 
  َعاي اَعَ     اَأضووووووووْ َوالَ تلالال كما يف قللل: ال ا وووووووو اا ع   اأو يكلإ اللبد مذكل    لمُّضووووووووَ

 تكاف  ال يف ا ساد.يال اع اُوَ اِشُروُهن  َوأَنُتْم َعاِكُ لَإ يف اْلَمَساِجدِ 
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 : القياسااثلثً 
يف م ا   ل الشووووووووووووتاك ماحكم ا  طلق للمسووووووووووووكلت ع  الل ظ على اعدي وهل دالل   
 وهل نلعاإ حبسب ا  ا : لاحلكم

ى للبكم ب ا لتضووهل مظ   حتلق ا عىن ا  ا وو اقاهر م ضوو ط   ايْإ كاإ ا  ا  وصوو    -أ
 ل.وقباس الش  لقباس الدالل  :لعل بلباس ا قباس العل . ويلبق مُسى:

 قباس صووووووووا   ايُ وال  .ا عىن قباس و إ كاإ ا  ا  هل ا عىن ا  ا ووووووووب مُسي:  -ب
 ا عىن  ال ع د عدم العل .

 أركان القياس:

  .ال ر  :حكمل ا طللبع ل وا سكلت  لحكمل: األصلعللم وُيسمى ا  طلق ا 

 وا  ا . لوال ر  لوحكمل لاألصل كاإ لللباس أ بع  أ كاإ:ي

 أعمال اجملتهد يف القياس:

 والبد للمات د حىت يصح لل اللباس من الير علمني:

 وله طريقان: ،ابلوصف املقتضي للحكم يف األصل( العلم 1)

اأْلَْغِ َباا  َكْي اَل َيُكلَإ ُدوَل   بَونْيَ كلللل اعاا:   لا من كتاب أو  ووووووووووووو   أو امج إما ابلنقل:-أ
بني   اف متداوال  ي ذا نص صوووووووووريح يف التعلبل مب ع جعل ا لبعد ذكر مصوووووووووا ف ال يا ِم ُكمْ 

ا َِقُ  يَاْقطَ َواوكلللل:  لاألغ باا دوإ غاهم ا ُِق َوالسووووووووو  دف على عل  اللطع  لُعلْا أَْيِديَوُ َمالسووووووووو 
  .لباا والت  بطريق اإلمي لوهي السرق 

 لال عالق  هلا ابحلكموقد حُيتاج  ا هذيب اللصوف ا لتضوى للبكم مما علق بل من أوصواف 
يتمره ال يب  العامد   يف  ا   مضووووووووووووواإ لل: حديث األعرايب الذي واقع زوجتلمثا لو د هبا الدلبل

 لب لص أإ اللصوووف  لوهكذا اللصوووف ب ا زوجتل ايبسوووت عد اجملت د كلنل أعرابب   لابلك ا ة
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وهل ما يسووووووومى بو  ليف  ا   مضووووووواإ اا لتضوووووووى للبكم هل انت ا  حرم  الصووووووولم ابللقا  عمد  
 "ا لبح ا  ا ".

لل دوإ  كر  ال احلكم و لبل مل يذ يالد لمجا يبما ال نص يبل وال   لســــــــــتنبا :ابوإما -ب
ا الختبا  اللصووووووف وخيتله ليببصوووووور اجملت د األوصوووووواف الصوووووواحل  البت اا احلكم علب ا لاعلبل

وهل  له اها رق   أي لا  ا ووب من بب  ا يبما يعرف ابلسوول والتلسووبم وهل من مسووالد العل 
للذهب وال ض  للا عل لما ُيسمى بوووووووووووووو "بت ريج ا  ا " كما يف حديث األص اف الربلي  الست 

 وال اقي ابلطعم والكبل. لب  ابلثم

هو ما يســـمى بـ كما يف األصـــل و   ،( العلم بتحقق الوصـــف املقتضـــى للحكم يف الفرع2)
 "حتقيق املنا ".

   لبق ا  ووا  من وحت لوا لبح لكوواإ ختريج  لكوواإ اللبوواس من أعظم أبلاب االجت ووادو ووا
 أهم أعماف اجملت د.

  لى احلكم من يتاب عأو ما  لا  ا وووووووووووب ا لتضوووووووووووى للبكموال ا ا  األحكام اب عىن
 احث  على و إ كانت هي احلكم  ال لأو ديع م سدة أو ضر  لن ع جلب مصلب  أو

لظاهر ا  ضو ط اللصوف ا  ال  ذا عدمت العل  اليت هي لاشوريع احلكم لعدم انضو ا  ا
    حتلق احلكم  ع د اراب احلكم علبل.الذي هل مظ

 احلكمة )املعىن املناسب(:الفرق بني العلة و 

 ل عرف بلوالعل  هي ا لاحلكم  هي ا فهرة يف احلكم وا لصووووووووووووود من اشوووووووووووووريعل (1 
 ي الس ر.كاحلكم  من قصر الصالة ديع ا شل  وعلبل ه  لحبث وجدت وجد احلكم

ا نصووو   لوالعل : وصوووف قاهر م ضووو ط لاحلكم : وصوووف قاهر غا م ضووو ط  (2 
للصووووووف أقبم ا -ي احلكم أ-دم انضوووووو ا  ا   حتلق احلكم  أو لع الشووووووا   لكل ا مظ

    حتلل ا يف الغالب دو ا لت ض ط األحكام.ا  ض ط الذي هل مظ
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ج    من لوا  ا ووووووووو   هي مالئم  اللصوووووووووف للبكم لالعل  م ا ووووووووو   للبكم   (3 
 وهي اراب ا صاحل الشرعب  على احلكم. ليضائل للبكم  

 د ات لف أحباان  احلكم  ق ابلعل  بب ما اأو عدم   ااحلكم الشووورعي يرا ط وجلد    (4 
ال يرخص يلووذلوود ال يلاووت  ا اعت ووا  احلكموو   ال  ذا عوودمووت العلوو  النضوووووووووووووو ووا  ووا 

 ألصباب األعماف الشاق  يف اللصر لل ود العل  عن الشا  .
عتلت ا لضووووووووووووى حلصوووووووووووولف نلبض احلكم ا قام الدلبل على اعت ا  العل  م  ذ  (5 

نلبض  يكاإ حصوووووووووووووولف للتبلبق ذ هي ا لصووووووووووووووود والغاي  على ا لاحلكم  دوإ العل 
حلكم  كْنكا  ألصووووووووووووووول الذي هل اعت ا  العل  دوإ امن اجلر إ على ا ااحلكم  م ع  

 ا  كر  ذا أدى  ا ما هل أنكر م ل.

 ( قياس العلة1)

 :  ي ل(أي قباس العل  وما يلبق بل   وأما اللباس(

   د ال ر   ا األصل بعل  جتمع ما يف احلكم(

 بل مع الطعم.أو الكع الطعمل ما يف الراب جبكلباس األ ز على الل

 . ل(شوقباس  لوقباس دالل  ل ا قباس عل  أقسام: وهل ي لسم  ا هاله  

 ما كانت العل  يبل ملج   للبكم( العل : يلباس 

التبرمي بعلو   كلبواس ال  بوذ على مخر الع وب يف  لل ول ع  واخت حببوث ال حيسوووووووووووووون علال  
 السكر.

  دال  كلإ العلاوهل أإ  لين على اأخرا ال ووووووتدالف بحد ال ظهل ا الدالل : وقباس 
 وال اكلإ ملج   للبكم( لعلى احلكم

وجيلز أإ  لمانكلباس ماف الصوووووووووووووويب على ماف ال الغ يف وجلب الزكاة جبامع أنل ماف 
 أليب ح ب  . ايلاف: ال جتب يف ماف الصيب وياق  
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كما يف الع د  ذا   لابكثرمها شووو     يبلبقهل ال ر  ا تدد بني أصووولني(  الشووو ل: وقباس 
وبني ال  بم  من  ليدمل يْنل يتدد يف الضووماإ بني اإلنسوواإ احلر من حبث  نل آأالف أو قتل
 ال ابل  بم  أكثر ش    ه يبلاف: لوال  بم  ُاضمن ابللبم  لواحلر ُيضمن ابلدي  لحبث  نل ماف

 ل.ا نلص من قبمتبدلبل أنل ي ا  ويل ث ويلقف واضمن أجزاؤه مب لمن احلر

  احلر مائ  ألف و إ كانت دي للزم ديع ا لوكانت قبمتل ملبلإ لشوووووواا  يلل قُتل ع د
اإ ا لتلف ع د أعمى مريض  أما لل ك لواحلر ابلدي  ا عللم  لألإ الع د ُيضووووومن ابللبم  الالري   

 ي ذا ال قبم  لل ابل س   لدي  احلر. لك ا السن

 شرو  أركان القياس:

أي أنل  ل احلكميبما جيمع بل بب  ما يف لألصووول( اابل ر  أإ يكلإ م ا ووو    ومن شووور   -أ
  ب للبكم.بإ اكلإ العل  مشتمل  على معىن م ا لجيمع بب  ما مب ا ب احلكم

كلإ اللباس لب  ق علبل بني اخلصووووووومني(بدلبل يت اإ يكلإ ربت   ومن شووووووور  األصووووووول أ -ب
لف بل ألصوووول بدلبل يليْإ مل يكن خصووووم يالشوووور  ه لت حكم ا لحا  على اخلصووووم

 اجملت د.
يمىت انتلضووووووووت ( وال ا تلض ل ظا وال معىن ل ومن شوووووووور  العل  أإ اطرد يف معللالها -ج

إ وجد ا عىن ب أو معىن لبإ صوودقت األوصوواف ا عل ع  ا صوول ة بدوإ احلكم ال ظ  
  صل ة بدوإ احلكم يسد اللباس.ا علل بل يف

ل اللصووووووووووووووواع  ل قتول عمود عودواإ يباوب بومثواف األوف: كوتإ يلواف يف اللتول مبثلول أنو
 صاع.قيْنل ال جيب بل  ليب تلض ذلد بلتل اللالد ولده لكاللتل اب دد

يبلاف ي تلض  لومثاف الثاين: كتإ يلاف جتب الزكاة يف ا لاشووووووووووووووي لديع حاج  ال لا
 ذلد بلجلده يف اجللاهر وال زكاة يب ا.

هلا يف ذلد  إ  اأي اتبع    ات(هأإ يكلإ مثل العل  يف ال  ي واإل  ومن شوووووووووووور  احلكم -د
 .اياحلكم يدو  مع علتل ه لات وعدم  ل و إ انت ت انت ى لوجدت وجد
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أي   ا ووووووووووووو   العل   لماللم ا ووووووووووووو   بب   واحلكم هل اجملللب للعل ( ل والعل  هي اجلال   للبكم
 .للبكم

 قياس املعىن (2) 

 الوال م  لم   الم طلق   ال لميدف على احلك الخاصوووو    ذا مل جيد اجملت د يف ا سووووتل  دلبال  
لبق مصووووووواحل الع اد من حت ليتاعى حب ئذ ملاصووووووود الشوووووووريع  الثابت  ابال وووووووتلراا لس عل اوال قب

 الدنبلي  واألخروي .

 معىن املصلحة:

  ع  أو ديع قاف الغزايل يف ا سووووتصوووو ى: "ا صوووولب  هي ع ا ة يف األصوووول عن جلب م
وصال  اخللق يف  لقوديع ا ضرة ملاصد اخلل ل يْإ جلب ا   ع لولس ا نعىن بل ذلد لمضرة

د الشووور  من ل لصووول وملك ا نعىن اب صووولب : ا ايظ  على ملصووولد الشووور  حتصوووبل ملاصووودهم؛
يكل ما  لموماهل لونسووووووووول م لوعلل م لون سووووووووو م لاخللق مخسووووووووو : وهل أإ حي ظ علب م دي  م

م سوودة  ف ي لوكل ما يعلق هذه األصوول  ليتضوومن ح ظ هذه األصوولف اخلمسوو  ي ل مصوولب 
 ون ع ا مصلب .

ل اس خيتل لإ يف ألإ ا لوا لصوووووووولد: أإ ا صوووووووولب  الد  مبعبا  الشوووووووور  ال مبعبا  ال اس
ختالف  غ اهم وهل ما خيتلف اب لالدير ا صووووووووووولب  حبسوووووووووووب ما حيلق لكل م  م ن عل الذايت

أو  امالئم   ال ما كاإ ليا راد اب صاحل وا  ا د هي ما كانت كذلد يف نظر الشر  لوش لاهم
 للط ع. ام اير  
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 :أنواع املصاحل حبسب اعتبار الشرع هلا

أي بدلبل  لعب  ابوهي ما ش د الشر  ابعت ا ها و عايت ا  :املصلحة املعتربة  (1 
ُ اْل َوْبعَ حنل:  لخاع  .َوَأَحل  ا  

اخلاع على  ودف الدلبل لوهي ما ألغاها الشوووووووووور  بعب  ا :املصــــــــلحة امللغاة  (2 
 .َوَحر َم الر ابَ حنل:  لاعت ا هاهدا ها وعدم  

ا د ج حتت  ولك  ا لي اليت أ  لت عن الدلبل اخلاعهو  املرسلة:املصلحة   (3 
بف حنل مجع ا صووووو لوقصووووود  ا حتصوووووبلل لأصووووول عام شووووو د الشووووور  بكلنل مصووووولب 

 اللاج ات.و ويف الثاين ح ظ للبللق  لي ي األوف ح ظ للدين لوادوين الدواوين

 ؟الحة املرسلة قياسً ما وجه اعتبار املص

 البس خاصووو  ياألصووول يف هذا اللباس ل لألإ الشووور  هل الذي دف على كل ا مصووولب 
 ن ا سائل أه تت أصال  و منا هل مج رة م لل  معللم حكم ا يراد اعديتل  ا ال ر أي لبس مست

 منا اب وووووووووووتلراا و  لواللصوووووووووووف ا لتضوووووووووووى للبكم مل يث ت ابل لل اخلاع أو ابجت اد قين العام  
 ملطل  بل.

 لر   ل اجت ادكاإ حتللل يف ال   الم ضووووووووووووو ط   ا ال أإ هذا اللصوووووووووووووف  ا مل يكن قاهر  
 .ولعدم انض ا  اللصف اليصا   ا هذا اللباس  ال  ذا ُعدم قباس العل 

 مراتب املصاحل:

ل  الشوور  على هالث واليت ه تت اب ووتلراا أد لوا صوواحل اليت قصوود الشووا    ا حتصووبل ا
 مرااب:

ع  ا ح ظ ملصلد وارج لوهي اليت يتاب على يلاها هلد أو الف ملصاحل الضرورية:( ا1)
 من ا لاصد اخلمس :
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صووالة وصووبام وزكاة  والعمل بصوولف الع ادات من ليالدين شوور  إلجياده اإلمياإ ب كانل -أ
د ع ل   من يراواجل اد ضووووووود أعدائل وعللب لوحج. وشووووووور  للمبايظ  علبل الدعلة  لبل

 امل.وي دف أوبك
ن  عام وشوووووووراب وشووووووور  حل ظ ا ا اوف ما بل قلام ا م لوال  س شووووووور  إلجيادها الزواج -ب

 ومعاق   من يعتدي علب ا ابللصاع والدي .
ومعاق   من  وشوووووووور  حل ظل حترمي ما ي سووووووووده من كل مسووووووووكر لوالعلل وه   هللا لل اس -ج

 يت اوف ا سكرات وا  د ات.
لذف وعللب   ظل حترمي الزىن والوشوووووووووور  حل لوال سوووووووووول شوووووووووور  إلجياده الزواج الشوووووووووورعي -د

 لال  األنسابيبد الزىن حل ظ ال سل وصبان  األعران وم ع م سدة اخت لمراك ب ا
 وحد اللذف لصبان  العرن ابأل اس.

للمبايظ  علبل  وشووووور  لوا اف شووووور  إلجياده  ابح  ا عامالت ا  تل   ووجلد السوووووعي -ه
 حترمي السرق .

هي مكمل  للمرا   و لاها حصلف مشتل  وضبق ى ييتاب علوهي اليت  ( املصاحل احلاجية:2)
 اليت ق ل ا أي الضرو  ت.

 ل لس وا طعلم ألجللوشراا ا ل ليالصغا مصلبتل الضرو ي  يف  قام  الليل على ارببتل
بد األك اا خب   من يل على ازويج الصغاة والصغا ي ي مصلب  حاجب  من البأما والي  الل 
 ف.ا  تظر يف ا آللصال   ات ام  ال لات واغ

ولل مغا ة  لللدوى يلبل حر الشومس وزم رير االضورو ي  لسوكين اإلنسواإ متوا صلب  
ة إ اكلإ لل انيذل باس ل يبل السكىن لكن ا صلب  احلاجب  أإ يكلإ ا سكن مما ليف ج ل

 شل  وجيلب ابسا ا عبش .وحنله مما يديع ا 
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والطالق  كرخص الع ادات  لهل من هذا ال اب و يع احلرجوكل ما شوووووووووووووور  للت  بف 
 ا  من السلم واال تص عاي  حاج  ال اسوما شر  يف ا عامالت لر  لع د اعذ  ا تمرا  الزوجب 

 أو يف العللابت من ضرب الدي  على العاقل . لوا زا ع 

من ج س  ويلاها لوهي ما كانت من ج س مكا م األخالق التحســــــــــينية:( املصـــــــــــاحل 3)
كمل  للباجبات وهي م لدخل يف ابب اأدابا كالتشووووووووووووووريعات اليت  لخلا م ا رواةو  ا عايب

  ل  ا يلاهابشووووووووووووووولكن متس كماهلا وي لمن حاجباها اتال متس أصوووووووووووووول احلباة وال حاجب يي 
 ابح  التبسني والتامبل والتيل.و  لا كتبرمي السب والتغرير واخلد

سوووووووو ل يبل لإ يف ا سووووووووكن مما ايك اجي ممايا سووووووووكن ضوووووووورو ي  توى اإلنسوووووووواإ واحل 
 و ائل الراح . والتبسبين أإ جيمل ويفهث ويلير ويلير يبل لالسكىن

وع د التكايف  لمحتزاا  سوووداني ع د ال أعلى ا صووولبتني ويراكب أخف"خيتا   والقاعدة أنه:
 .يد ا ا  ا د أوا من جلب ا صاحل
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 البيان
وقلف الر لف  للف هللاقويلصد ابلللف:  لوابل علويكلإ ابلللف  لهل الدالل  اللاضب  البيان:
وابل عل يعل الر لف  لوهبما اكلإ الدالل  اللاضب  على األحكام ل. 

ألشووووووووووكاف  ا خراج الشوووووووووويا من حبز ا  وهل  لإ ويراد بل معىن خاعوقد يطلق ال با 
 .شكل وا صبل اجململيضا  ا االاضا  يبلتصر على  أي  (حبز التالي

 ان ابلقول: البيأوًل 
 غاه مُسي ومل حيتج  ا ليْإ ااضووووووووووووووح اخلطاب ب  سووووووووووووووول لال باإ ابلللف على مراابو 
ن ال باإ حىت يتضووووووح اج  ا غاه مواحت لو إ مل يتضووووووح ب  سوووووول الكاإ أو قاهر    ال نصوووووو   كم ا

  ني.ن مُ يالبد للمتشابل م لوال  كاإ أو مف   جممال   الاد م ل مُسي متشاهب  ر ا 
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 ح بنفسه(احملكم )الواض

 ( النص1)

 لكر ي.اوهل مشتق من م ص  العروس وهل  لوال ص لغ : مبعىن الريع والظ ل 

حنل قللل  .لل ا زيلل(وقبل: ما دوي الحد   ما ال حيتمل  ا معىن وااصووطالحا:   وال ص(
مص اعاا:  َباُم َهالَهَِ  َأ   "ال اجت اد  وهل ا راد بللهلم: لمع اه يْنل مبارد ما ي زف يُ  م لَيصووووووووووووووِ

 يال اجت اد معل. لوهل ال ص لطع مبع اهيما قُ  لمع ال ص"

 ( الظاهر2)

  اا.غ : من الظ ل  وهل اللوز بعد اخللوالظاهر 

ل قللل اعاا: . حن(أمرين أحدمها أق ر من اأخر ما احتمل : ااصووووووووووووطالح    والظاهر(
  ِل اْلُلْرآَإ اَوْراِبال ولكن جيوووب العمووول  للل ووودب مال  إ  تو إ كوووا لقووواهر األمر لللجلب َوَ اوووِ 

 .ما مل أيت دلبل خا جي يصرف األمر من اللجلب  ا اال تب اب لابلظاهر

لبلبين والعمل دوإ ايال ص يلجب العلم  لجيب العمل بل الكاإ أو قاهر    انص   لوا كم
  ألإ الشوووووووووووووور  للعملويلجب ا لأما الظاهر يبلجب الظن لل ود االحتماف علبل لال ظر يف غاه

 ى حب ئذ ا فوف.حىت يرد الدلبل ا رجح لالحتماف اأخر ويسم لأوجب العمل بغل   الظن
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 املتشابه )الواضح بغريه(

 ( املؤول1)

 وهل الرجل . لوا فوف يف اللغ : من التتويل

 ني: بعويف الشر  و د ا تعمالل مب

دويل اأي   :وم ل قلهلم لِديثِ َحاَولِ ُوَعلِ َمُل ِمن َدِْويِل األَ حنل قللل اعاا:  لالت سووووووووووووا -أ
 أي ا ساها. لمن السل ة

وهل ا عىن  لاأي  ِويَللُ دَْ َهْل يَ ظُُروَإ ِ ال  حنل قللل اعاا:  لالتبلق واللقل  -ب
ا يَوْعَلُم َدِْويلوَوُل ِ ال  االراجح يف أيوو  آف عمراإ:  ا ألنوول ذم ي تغي التووتويوول:    ُ َومووَ يوَوَتموو 

ِذيَن يف قوُ  اا َدْوِ  ُللهِبِْم َزْيغ  يَوبَوت ِ ُعلَإ َما َاَشابَلَ الوووو  ِ  َواْبِتغووووَ اا اْلِ توْ ووووَ ُل اْبِتغووووَ لِ ِم ووووْ . و لووووب يلووووِ
 اعال وقل  اللعبد يمذملم. الت سا ممدو  أما

. يالظاهر اة شرع  التتويل يف االصطال  ي ل: صرف الل ظ عن قاهره للري   معتل  اأم
عىن اأخر دوإ ا عىن  ذا جوواا الوودلبوول على   ادة ا  لاأخر ا تموول ألمرين أحوودمهووا أق ر من

 .الظاهر مُسي مفوال  

على  ل األوامرومح لكما يسوووووومى مفوال  ابلدلبل(   ا ويفوف الظاهر بدلبل ويسوووووومى قاهر  
 هل من هذا ال اب.وال لاهي على غا التبرمي  لغا اللجلب

 ( اجململ2)

  .لشيا  مجاال  لت االلف: أمج لواجململ لغ : من ا تمل

ي  ألحدمها  ال مز بني بإ كاإ حيتمل مع  ما ي تلر  ا ال باإ(: ااصوووووووووووووطالح    واجململ(
الشوووووووووتا  اللرا بني  ل ا  واحلبضيْنل حيتمل األ  َهالَهََ  قُوُرَواص حنل قللل اعاا:  لعلى اأخر

 احلبض والط ر.

 أحد االحتمالني. ن العمل بل حىت أييت م ني خا جي يعنيوحكم اجململ: التلقف ع
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 ني ا لكووواإ أو جممال    مفوال   لوال يعمووول اب تشوووووووووووووووووابووول
ُ
لوووذي يرجح خالف حىت أييت ا 

ألإ ا راد  ؛: اللاضووووح بغاهوبعني ا تمل يف اجململ. ولذلد مُسي ا تشووووابل لالظاهرين يف ا فوف
 م ل يظ ر ابنضمام غاه من األدل   لبل.
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 : البيان ابلفعلااثنيً 
 الأو ارك      وجلد  ما أإ يكلإ يعال   ال خيلل(  ال يب  لالشووووووووووووووريع (يعل صوووووووووووووواحب  

 قرا  نل  من الت .واإل

ري   ملضوووووووووووووولعب  أي أإ هذا اخلطاب ق لخبطاب وال عل اللجلدي  ما أإ يكلإ ملتان  
 هل ابل باإ. يبستلل لأو أإ يتارد ال عل عن أي قري   يف ملضلعل لالضح دالل  ال عل

على االختصوووووواع بل  بل يْإ دف دل لنُظر يف ال باإ ا لتإ بل لاإيْإ مل يسووووووتلل ابل ب
 )كز دال   حيمل على االختصاع .يف ال كا  على أ بع  نسلة 

َلة  َلَلْد َكاَإ لَ ألإ هللا اعاا قاف:  ل و إ مل يدف مل خيتص بل لِف ا ِ  ُأ ووووووووووووْ ُكْم يف َ  ووووووووووووُ
  .ياألصل يبل االقتداا ال االختصاع ل(َحَسَ    

ي ل ما يسوووووووووووووومى  وحكمل حكم ال باإ للل اكاإ ال عل مفكد    اليْإ كاإ ال باإ  كم  
  .لبد السا ق وجلده لللاذف كلطعل   لابل عل التط بلي

 اأو معب    ل فوف اجب   ما مر  لكاإ ال عل هل ا  ني للمتشوووووابل  الو إ كاإ ال باإ متشووووواهب  
 جململ.  صال  وم

  ي من التبرمي  ا الكراه .صرف ال  اقائم   مثاف األوف: شربل 

 وم صال   أَِقبُملاْ الص اَلةَ وَ  ا أمجل يف قللل اعاا:  ام ب    ومثاف الثاين: صالة ال يب 
 : "صللا كما  أيتملين أصلي". للللل 

ما أإ يكلإ على وجل   يال خيلل  لوا ووووتلل هل ابل باإ لأما  ذا جترد ال عل عن اللري  
على اللجلب ع وود  موول يبب يكلإ يْإ كاإ على وجل اللرب  والطاع  و الأ اللري وو  والطوواعوو (
 ؛وهل الراجح ( ومن أصوباب ا من قاف: حيمل على ال دب لأي من الشوايعب  بعض أصوباب ا(

لعلل للدالل  على اوال ي  ض  لواألصووووووووول برااة الذم  من اللاج ات لألنل ا تبلق بعد الطلب
 . م من قاف: يتلقف يبل( وم  لق ل كل صالة كلضلئل   للزاماإل
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  لحلل وحل ا( يف ل  والطاع  يببمل على اإلابح ب يْإ كاإ على وجل غا وجل اللر 
صوووووووووووووو اف ا ل س أمن  لالعادات أو ما جيري جمرى لكاأليعاف اجلبلب  من قبام وقعلد ومشووووووووووووووي

شوووول ة أمل  الرأي وا و  لمن الز اع  والصوووو اع  لأو ما يدخل يف أمل  ا عاش لوا تكل وا شوووورب
 اكم".بن"أنتم أعلم بشئلإ د:    بلللل وهي ا ع ب ل.. اخل.واحلرب وا كبدة
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 الرتك

يبكمل حكم  ل باإيْإ اقتإ ب لأو يسوووووووووووتلل هل ابل باإ لوالت  :  ما أإ يلتإ ب باإ
كن من  عام قلمل ييلم  لابحتلدلت اللري   على   لأكل الع ب كتكل   لما دف على ال باإ

نكا . وكتكل مائدال بال   كل علىوأُ  ل دف ال باإ ا لتإ بل  يلد لقبام اللبل يف  مضووواإ
 الت  : "خشب  أإ ي رن علبكم".على 

يال  لالت  عدمي ؛يبكمل حكم األصوووول لوجترد عن اللري   ليْإ ا ووووتلل الت  ابل باإ
ة يدف يع ع ادلتشووووووور  واركل  لي ي ابب الع ادات: األصووووووول احلظر لي لل عن األصووووووول مب رده

ا لبس م وول ي ل موو"من أحوودث يف أمران هووذا  للللوول  لعلى أنوول ال حيوول ألحوود أإ يتع وود هبووا
  د".

وهل حل  لاألصل  عامل  ما ال ي لل عن واركل  لويف ابب ا عامالت: األصل احلل
 وال ي  ض الت  كدلبل على ا  ع. لهذه ا عامل 

 لل  من الت نهل  ؛أو يعوول غاهعلى قلف  وهل ار  االنكووا  من ال يب  لواإلقرا 
 .اولبس كل ار   قرا    ليكل  قرا  ار 
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 اإلقرار

 لشووريع (على الللف الصوواد  من أحد هل قلف صوواحب ا  و قرا  صوواحب الشووريع  
 .أي قللل 

مثوواف  ل كرمعلى  احوود  أ ألنوول معصوووووووووووووولم عن أإ يُلر ؛ و قرا ه على ال عوول ك علوول( 
 ه خالد بن الللبد و قرا لللل إبعطاا  وووووووووووووولب اللتبل للااللعلى ق أاب بكر  ذلد:  قرا ه 

 مت ق علب ما. للى أكل الضبع 

م ما يعل يف يبكمل حك لوعلم بل ومل ي كره ليف غا جملسوووووووووووووول  وما ُيعل يف وقتل 
:   ا أى األكل خا   مث أكل  ا للنل ال أيكل الطعام يف وقت غبظأ كعلمل أيب بكر   جملسل(

 ال باإ مفكد  و إ جاا ا ؛امسوووووووووولم يف األ عم  وهل ع د ال  ا ي أيضوووووووووو  كما يفخذ من حديث 
 للبكم بعد ذلد. اوم ب   

 للد على اجللاز" ومل ي كر علب م يدف ذزف على ع د   لف هللا عوكللهلم: "ك ا ن
  ما ابللرائنل المبطلقويرجح بب  لوالكراه  لوال دب لياجللاز يشمل اإلابح  ؛أي عدم التبرمي

 يال يدف  ال على ن ي التبرمي. للذي هل ار  اإلنكا ا لاإلقرا 

  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -121- 

 

 
  



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -122- 

 

 



 هشام مشايل د.  –وضح الدالالت أ

 -123- 

 

 التعارض والرتجيح

 ل عن يف حكم  الشا  ألنل   لعما بب  ا ممت التعا ن مبعىن ا اقض األدل  واختالي ا يب
وقاف  لاَكِثا    ا َلَلَجُدواْ ِيبِل اْخِتالَي  َوَلْل َكاَإ ِمْن ِع ِد َغْاِ ا  ِ قاف اعاا:  ليالكل من ع د هللا

 .لٌّ مِ ْن ِع ِد َ ب َِ اَوالر اِ ُ لَإ يف اْلِعْلِم يَوُللُللَإ آَم  ا ِبِل كُ   بانل: 

سوووووووووولد م  يعل يبسوووووووووولد يف لوي م م لألدل  لو منا يكلإ التعا ن يف أنظا  اجملت دين
كن اجلمع   ذا مل ميوال يصووووووووووووووا   ا دعلى ال سوووووووووووووون أو التجبح  ال لاجلمع والتليبق بني األدل 

بع ووا أوا من  مهوواف  عموواف األدلوو  مج أي: لألإ اللوواعوودة: اإلعموواف أوا من اإلمهوواف لبب  ووا
 وا صبل ذلد كاأيت: لأحدها

 ادمهووا عوواموو  أو أحوو لعووامني أو خوواصووووووووووووووني يال خيلل  مووا أإ يكلان ل  ذا اعووا ن نطلوواإ
 .من وجل( امن وجل وخاص   اأو كل واحد م  ا عام   الواأخر خاص  

 لعلى حوواف بإ عموول كوول م  مووا يووْإ أمكن اجلمع بب  مووا مُجع( لإ عووامني يووْإ كووا
لد الذي وحديث "خل الشووو  لمثالل: حديث "شووور الشووو لد الذي يشووو د مبل أإ يسوووتشووو د"

 على ما  ذا كاإ من لل الشوووووو ادة عال الثاين ميب ليشوووووو د ق ل أإ يسووووووتشوووووو د"
 
واألوف  لهبا ا 

   ملف
 
أخلكم خبا الشووو لد الذي  اين  واه مسووولم بل ظ: "أالهبا. والث اعلى ما  ذا مل يكن عا 

قرين مث الذين  أييت الشوووووووووووووو ادة ق ل أإ يسووووووووووووووتهلا" واألوف مت ق على مع اه يف حديث "خاكم
 إ يستش دوا"."مث يكلإ بعدهم قلم يش دوإ ق ل أ يلل م"  ا قللل

ث يف ات ين كوول م  مووا و إ مل ميكن اجلمع بب  مووا(  يب سوووووووووووووون  لتووا ين يووْإ علم ا لحبووُ
 ة يف آف عمراإ.ييت ا صابر وآ لييت عدة اللياة يف ال لرةكما يف آ  ا تلدم اب تتخر(

َأْو قللل اعاا:  مثاف لحدمهاألحىت يظ ر مرجح  و إ مل يعلم التا ين يتلقف يب ما( 
ْت أميووَْاُنُكمْ  ا َمَلكووَ  جُي لز مجع األختني يوواألوف لنْيَ اأُلْختَونْيِ َوَأإ جَتَْمُعلْا بوَ وقللوول اعوواا:  لمووَ

 ملدم يف ابب ال رج. واالحتبا  لألنل أحل  ؛يرجح التبرمي لوالثاين حيرم ذلد لمبلد البمني
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 ديث "أنل كما يف ح  لأي يْإ أمكن اجلمع بب  ما مُجع ل وكذا  إ كاان خاصووووووووني(
مبل ومها يف و ش ا اا على قد الضووووت الضووووت وغسوووول  جلبل" يف الصووووبببني. وحديث "أنل 

ش يف حاف التاديد  ا يامع بب  ما بإ الر  لعلني" ع د أمحد وال سووووووووائي وأيب داود وغاهمال 
 يف بعض الطرق: "أإ هذا وضلا من مل حيدث".

تا ين ُنسوووووووووووووون ا تلدم يْإ ُعلم ال لنُظر يف ات ين كل م  ما لكن اجلمع بب  ماو إ مل مي
 . يزو وها"... ة الل ل : "ك ت  بتكم عن ز كما يف حديث ز  ة الل ل   لاب تتخر

 ا جاا: "أنل ممثالل  لو إ مل يعلم التا ين يتلقف يب ما  ا ق ل  مرجح ألحدمها
 بل داود.أيلاف: ما يلق اإلزا "  واه  ل ئل عما حيل للرجل من امرأال وهي حائض

لتل سلم. ومن مج كا " أي الل ا.  واه معلا كل شيا  ال القاف: "واص  وجاا أنل 
ألنل  ؛بعضووووووو م احللو  اليرجح بعضووووووو م التبرمي احتبا    ليبل ضوووووووايتعا   لما يلق اإلزا الل ا يب

 األصل يف ا  كلح .

حديث  كت صووووووووبص  ليب ص العام ابخلاع( اواأخر خاصوووووووو   ا و إ كاإ أحدمها عام  
  ق صدق ".و أديث ما: "ولبس يبما دوإ مخس  الصبببني: "يبما  لت السماا العشر" حب

ل واحد كيب ص عملم   لمن وجل امن وجل وخاصوووووووو   ا ما عام   و إ كاإ كل واحد م 
بلغ ا اا قلتني   إ أمكن ذلد. مثالل: حديث أيب داود وغاه: " ذا م  ما خبصووووووووووووولع اأخر(

ال ما غلب على يْنل ال ي اس" مع حديث ابن ماجل وغاه: "ا اا   ل  ال ي اسووووول شووووويا  
  حيل و عمل وللنل".

تغا عام يف الللتني والثاين خاع يف ا  لا تغا وغاهعام يف  لياألوف خاع ابلللتني
 وما دو ا.

 وخص للتغاعملم األوف خبصلع الثاين حىت حيكم بإ ماا الللتني ي اس اب ي ص
 تغا.يعملم الثاين خبصلع األوف حىت حيكم بإ ما دوإ الللتني ي اس و إ مل 
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 ل  لمل ا  الفال يعمل مب أي لومن العلماا من قاف أإ حديث الللتني ال م  لم لل
  طلقمبومن ج ووو  أخرى لكلنووول عل ن  لج ووو هوووذا من  لألإ الكالم خرج ي رج الغوووالوووب

إ كل ماا ال ي اس وهل أ لعملم احلديث الثاين على مشللل ل يظلوب اا علب لاحلديث الثاين
 .اأو كثا    ال ابلتغا  لاا كاإ قلبال  

بح بب  ما احتبج  ا التج لاأخريْإ مل ميكن ختصووووووووبص عملم كل م  ما خبصوووووووولع 
الصوووبببني: "أنل  وحديث لمثالل حديث ال  ا ي: "من بدف دي ل ياقتلله" ليبما اعا ضوووا يبل

 ."ى عن قتل ال ساا  

ل سوووووووووووواا عام يف والثاين خاع اب لخاع بهل الردة لياألوف عام يف الرجاف وال سوووووووووووواا
  ا التل.أم ال؟ والراجح أهل التل  ليتعا ضا يف ا رادة لاحلرببات وا رادات

 طرق الرتجيح بني األدلة:

أو من  ل   الدالل يكلإ:  ما من ج ن   التعا  يالتجبح بب  ا ع د مظ وأما األدل ( 
 ج   الث لت.

يبلدم الل ظ  لفوفوذلد كالظاهر وا  لأي يف داللتل ل يبلدم اجللي م  ا على اخل ي(
 يف مع اه احللبلي على مع اه اجملازي.

  الوووداللووو :   موووا من ج ووو ل على ا لجوووب للظن(البلبين  ا لجوووب للعلم( ا يلووودم: كمووو
 حاد.أو من ج   الث لت: كتلدمي ا تلاار على اأرل كتلدمي ال ص على الظاه

 الل  اللباس.دأي يلدم ا  طلق وا   لم من اخلطاب على  ل وال طق على اللباس(

من العلماا من و  لل  على قباس الشووووووو لكتلدمي قباس الع  ل واللباس اجللي على اخل ي(
 .ومعللم الدميل على غاه كما   ق ليسمى م  لم ا لايل  اللباس اجللي

 اف(و ال يبستصبب احل لل طق ما يغا األصل يعمل ابل طقا  يْإ وجد يف
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل ما أييت:ا-1

 ما دف على احلكم بل ظل. (أ 
 اباللتزام.دالل  اخلطاب على احلكم  (ب 
 دالل  الل ظ اباللتزام على معىن ال يستلبم الكالم  ال بل.  (ج 
 عىن الذي الشوووووووووتاك ما يف ا على ه لت حكم ا  طلق للمسوووووووووكلت ع لدالل  الل ظ  (د 

 اراب علبل احلكم.
 دالل  الل ظ اباللتزام على ما مل يسق  لبل الكالم أصال .  (ه 
كلت ع ل ع د حكم ا  طلق للمسوووووووووووووودالل  الل ظ ا لبد اباللتزام على ه لت نلبض   (و 

 انت اا اللبد ا عتل يف احلكم.
  ا  احلكم.محكم ا  طلق للمسكلت ع ل الشتاك ما يف  دالل  الل ظ على اعدي  (ز 
 أو ما دويلل ا زيلل. اما ال حيتمل  ال معىن واحد    (  
 ما احتمل أمرين أحدمها أق ر من اأخر.  (  
 .اصرف الل ظ عن قاهرة للري   معتلة شرع    (ي 
 ما احتمل مع بني ال مزي  ألحدمها على اأخر.  (  

 ا أييت:وضح ابخلرائط م-2

 دالل  ا  طلق. (أ 
 دالل  ا   لم. (ب 
 أنلا  م  لم ا  ال  .  (ج 
 أنلا  ا صاحل. (د 
 مرااب ا صاحل.  (ه 
 ال باإ ابلللف. (و 
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 ال باإ ابل عل (ز 
  ذا اعا ن نطلاإ.  (  

 أجب عما أييت:-3

 ما أقسام دالل  االقتضاا؟ (أ 
  لم ا لايل ؟ما أقسام م  (ب 
 ما أقسام م  لم ا  ال  ؟  (ج 
 ما شرو  العمل مب  لم ا  ال  ؟ (د 
 ما أقسام اللباس؟  (ه 
 وحتلبق ا  ا ؟ لوا لبح ا  ا  لما ال رق بني ختريج ا  ا  (و 
 ما ال رق بني العل  واحلكم ؟ (ز 
 ما معىن ا صلب ؟  (  
 ما أنلا  ا صاحل حبسب اعت ا  الشا   هلا؟  (  
 ؟اا ر ل  قبا    ما وجل اعت ا  ا صلب   (ي 
 ما مرااب ا صاحل؟  (  
 ا فوف( –مل اجمل –لظاهر ا –ما حكم كل من:  ال ص  (ف 
 ما هل اإلقرا ؟ وما حكمل؟ (م 

 ضح نوع دللة خطاب الشارع على األحكام فيما أييت:و -4

َُما ُأف ص دالل   (أ   على حترمي التتيف. َيالَ اَوُلل هل 
بَع ِ ميَادالل   (ب  ُ لُِبضووِ   صووالة من صوولى ق ل حتليل على صووب َنُكمْ َوَما َكاَإ ا  

 الل ل .
 ق .على عتق ن س مست  يَوَتْبرِيُر َ قَوَ  ص مُّْفِمَ  ص دالل    (ج 
 على  فاف أهل ا. َواْ َتِف اْلَلْريَ َ دالل   (د 
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 اإلمث يب ا. ي سباإ وما ا تكرهلا علبل( على ن دالل    يع عن أميت اخلطت وال  (ه 
َُما دالل   (و   على حترمي الضرب. ُأف ص َيالَ اَوُلل هل 
َتاَمى قُلْ دالل   (ز  َا أَيُْكُللَإ يف بُطُلِ ِْم انَ  ام  ِ إ  ال ِذيَن أَيُْكُللَإ أَْمَلاَف اْلبَو على حترمي  ا   ِ من 

 االف ماف البتبم. 
 ه ات ال سب لللالد.على   َوعَلى اْلَمْلُللِد َللُ دالل    (  
 م اعت ا  ما ال نب  يبل.ل    منا األعماف ابل بات( على عددال  (  
َرهُ  ا اَ ِكَح َزْوج  َيِْإ  َل َلَ ا َياَل حتَِلُّ َلُل ِمن بَوْعُد َحىت َ دالل    (ي   ا لزوجعلى حل ا  َغبوْ

 حل غاه مث  لل ا.األوف  ذا ازوج ا   
 ي السرق .على عل  اللطع وه والسا ق والسا ق  ياقطعلا أيدي مادالل    (  
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 الجتهاد والتقليد
  ي ل بذف الل ع يف بللغ الغرن(يف اللغ :  وأما االجت اد( ( 1 

وغايتل:  لأدلت ا ويف االصطال : بذف اجملت د و عل يف ا ت  ا  األحكام الشرعب  من
 حتصبل علم قين حبكم شرعي.

ا   على اللبام اليت حث الشوووووو لووقب   االجت اد يف ال لل من أعظم ا  اصووووووب الدي ب 
لفِ قاف اعاا:  لهبا يف كل عصوور وزماإ ُ ْم َلَعلِ َوَلْل َ دُّوُه ِ َا الر  ووُ َمُل ال ِذيَن  َوِ َا أُْويل اأَلْمِر ِم وْ

ُ مْ   .َيْسَت ِ طُلنَُل ِم وْ

ر شووووووووورائطل يف وهل ممكن يف كل عصووووووووورل مع ند ة الي الوابب االجت اد ال ُيسووووووووود أبد  
من األموو  على  ض  ازاف  ووائ وو وال  ليال ختلل األ ن من قووائم هلل حباوو  لاألزموواإ ا تووتخرة

  .حىت أييت أمر هللا احلق الذي بعث بل 

 ليالعلماا و ه  األن باا لإيف الت لبغ والتعلبم وال با واجملت د هل اخلب   اللائم ملامل 
 ائ م.ا لقعلإ عن  ب العا ني إبيت لوهم ا  لوإ عن حكم هللا ابجت ادهم

ا  يت هل اجملت د يمبعىن واحد  اجملت د وا  يت على ا ووووووووووووووتعماف ل ظي لذا د ج العلماا
 .ا  ل عن احلكم الشرعي

 شرو  املفيت:

 لن حكم هللا اعااألنل خيل ع ومن شر  ا  يت: أإ يكلإ كامل األدل  يف االجت اد( 
 :إ يكلإ( بوذلد 

  أ( 
 
 :(اومذه    اوخالي   اويرع   ابل لل أصال   ا عا 

 أي يكلإ ع 
 
حىت ال حُيدث  لفومبا يكلإ يب ما من اخلال لويروعل للبصووووولف ال ل اا 

 ن بل. على  لبلآخر يف ا ستل ؟ ال تلزام اا اق من ق لل بعدم ذهاهبم  قلال  
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الراوين عريو  الرجواف( مبوا حيتواج  لبول يف ا ووووووووووووووت  وا  األحكوام من ال بل واللغو  وم ا عوا يو   ب( 
 لألخ ا  لبتخذ برواي  ا ل لف م  م دوإ اجملرو .

يق ذلد يف اجت اده لبلااألخ ا  اللا دة يب ا( و  وا سوووووووووووووا اأ ت اللا دة يف األحكام  
 وال خيال ل.

 هل كل جمتهد مصيب؟

  يتصاب يلل أجراإ( يْإ اجت د يف ال رو  ل واجملت د  إ كاإ كامل األدل  يف االجت اد 
 على اجت اده. خطت يلل أجر واحد(وأ  و إ اجت دصابتل على اجت اده و 

اعاا يف حلل  ب اا  على أإ حكم هللام  م من قاف كل جمت د يف ال رو  مصوووووووووووبب(  و  
 ما أدى  لبل اجت اده.

د وأصووواب يلل : "من اجت : قللل ا ودلبل من قاف لبس كل جمت د يف ال رو  مصوووب    
 ومن اجت د وأخطت يلل أجر واحد". لأجراإ

 .رى(وصلبل أخ لخطت اجملت د ات ة ل الدلبل: أإ ال يب ووج 

تصووووووووووووواب يلل ول ظ ال  ا ي: " ذا اجت د احلاكم يبكم ي لواحلديث  واه الشوووووووووووووب اإ 
 ".و ذا حكم يتخطت يلل أجر لأجراإ

ألإ ذلد  صووبب:م أي العلائد  وال جيلز أإ يلاف: كل جمت د يف األصوولف الكالمب (  
 .ن(والك ا  وا لبدي لواجمللس ليفدى  ا اصليب أهل الضالل  من ال صا ى

علبق قطع  من اجللد اوهل  لوم ل اللبد اهلدي للتللبد يف اللغ : جعل الشووووويا يف الع ق( وا2 
 يف ع ق ال عا.

 لف قلف ال يب يذكرها  يعلى هذا ق  ق لف قلف اللائل بال حا ( ويف االصطال :  
 ( لل يبما يذكره من األحكام.اُيسمى اللبد  
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أي ال اعلم الل( ق اد ي من أين  وم  م من قاف: التللبد: ق لف قلف اللائل وأنت ال
 متخذه يف ذلد.

إ يسوووووووووومى ق لف أ يبالز أي: ابالجت اد كاإ يللف ابللباس(    يْإ قل ا:  إ ال يب 
  لو منوا يللف عن وحي و إ قل وا:  نول ال جيت ود لالحتمواف أإ يكلإ عن اجت واد ل(اقللول اللبود  

ا يَ ِطُق َعِن اهْلََلى * ِ ْإ هُ كمووا قوواف اعوواا:  يال يسوووووووووووووومى ق لف قللوول  ْحي  يُلَحىَل ِ ال  وَ َومووَ
  ا اللحي.  ادهال ت ؛االلبد  

 

 شرو  املستفىت املقلد:

يْإ مل يكن  لل تبا(يبللد ا  ىت يف ا ؛ ومن شووووووووووووور  ا سوووووووووووووت ىت: أإ يكلإ من أهل التللبد( أ 
يللد( س للعامل أإ  ولبي ل عامل جمت د  لالشوو ص من أهل التللبد بإ كاإ من أهل االجت اد

 يف االجت اد. اما دام متمك   

لل حب ئذ  لزيبا لأو ألي مانع آخر للضبق وقت إ عاز عن االجت اد بل يللد( ق و  
 ف عن اجت اده لللف جمت د آخر.دإ اجت د أإ يعأإ يللد. ولكن لبس لل  

  ز وع د الت ا لألمنيايب تا  العامل  لمبن يسووووووت تبل اإ يكلإ عا ي  أ( ومن شوووووور  ا سووووووت ىت: ب 
 ل م على حكم هللايووالعلموواا ابل سوووووووووووووو وو  للمللوود كوواألدلوو  للمات وود يف داللت لأعلم م وأ وع م

 .ِر ِ إ ُك ُتْم الَ اَوْعَلُملإَ يَاْ تَُللاْ أَْهَل الذ ِكْ قاف اعاا:  للعازه عن ال ظر يف حات م

 هل يتجزأ الجتهاد؟

أإ ي يت اللائم مب صوووووووب بل جيلز  لال يتازأ اولبس االجت اد ع د عام  العلماا م صووووووو    
االجت وواد يف بعض األبلاب دوإ بعض. كووتإ حيصووووووووووووووول ل عض ال وواس قلة االجت وواد يف بعض 

وي ظر يبل  لبإ يعلم أدلتل اب تلراا حببث يظن حصلف مجبع ما يتعلق بل لاألبلاب دوإ بعض
 اكمن جيت ود يف ابب ا لا يوث يك بول أإ يكلإ عوا يو    لع ود حصوووووووووووووولف ال وازلو  يف ذلود ال واب
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عدم اعلق الد ابألخ ا  اللا دة يف الراب وال بع ل او إ مل يكن عا ي   لصووووووووووولف ال رائض ومعانب اب
  ا علب ا.األحاديث هبا والق 

 مراتب الجتهاد:

  ل  الشووووووووووورعب  م اشووووووووووورةلال وووووووووووت  ا  من األدل ( االجت اد ا طلقل وهي مرا   من كاإ متتهال  أ 
كام ال رو  من اعد األصوولف وا ووت  ا  أحكاألئم  األ بع  ومن  وولد مسوولك م يف د ووبس قل 

شوووا   يف حق من عتلها الوال يف ال رو  وأقلاهلم ا لال يف األصووولف لاألدل  من غا اللبد ألحد
 .مدا   األحكاممن  ادو م مد ك  

أو  لقلاف  ماملواألحكام على أ لالل ووووووووووووووع يف ختريج اللجله وهل بذف ل( اجت اد ا ذهبب 
 لالللاعد وشوورو  ا ووتدللل  ايف ذلد مبذهب  مامل أي مراعب   امتلبد   ا ووت  ا  ا من أدل  الشوور 

ومساه  ل كتيب يل ووووووووووووووف و مد من أصووووووووووووووباب أيب ح ب   لو إ خال ل يف بعض أحكام ال رو 
مسى ى ختريج اللجله عل اقتصووووووريْإ  للل تسووووووب أو اجملت د ا طلق غا ا سووووووتال عض اجملت د ا 
 جمت د الت ريج.

تمكن من التجبح  ت بر يف مذهب  مامل ال ا جمت وود ال تبووا: وهإ جمت وود ا ووذهووب  ج( ودو 
يتصوباب هذه ا را    لومساه ال عض جمت د التجبح لبني ما أ لق من أقلالل أو أقلاف أصوبابل

  .صاع احل  ياجل كتيب بكر  لوال يف ال رو  لال يلد وإ على خمال   اإلمام ال يف األصلف

 :والتقليد أحوال املكلفني من حيث الجتهاد

  غاه مما يذكر يفو ل  يف االجت اد الذي اشووووووووووووووت  لل اجتما  العللم واجملت د كامل اأ
ااب ودونل من مر  ر .تب األصوووووولف هل اجملت د ا طلق العام الذي ي يت يف مجبع أحكام الشووووووك

 ت اد لديل.ن مل اكمل آل  االجمم لصل يبل أصباب ا ذاهب يف كت  ماالجت اد ما ي

من اكلنت لديل أهلب  ال ظر يف األدل  والتجبح بني  للل ا شووووووووووووتغلني ابليْإ كاإ من 
ي ل يف مرا   بني اجملت د كامل األ   للتل عن اال ووووت  ا ولكن قصوووورت آ لأقلاف اجملت دين يب ا
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حلاج العلماا وأدلت م. وهم ا ع بلإ  من غا ي م الصوووووووووري   االلبد   والعامي ا للد ليف االجت اد
 ال العلام. لملا دلبل ا"قلل ا ق ل أإ اعل ال اللللابللف األئم  "

ااو ُللا ا  َ َما يَ للللل اعاا:  لعلبل لى ا كلف يف كل حاف يعل ما يلد عواللاجب 
جت د ن قد  على االجت اد ايم ل: " ين أمراكم بمر يتالا ما ا تطعتم"وللللل  لاْ َتطَْعُتمْ 

انزل  ي ل واحد من  وال  مث علبل يْذا نزلت اب سوووووووووووووولم لقلد لومن عاز ع ل ليبما يلد  علبل
 هاله :

أإ  لب علبوووليووواللاجووو لعووواجز عن ال ظر يف األدلووو  ليووواقووود ألووو  االجت ووواد ل( عووواميأ 
بما يللف و إ مل يعلم حاتل يبللده ي لوهل العامل اجملت د لعتلد أنل ي تبل بشر  هللايست يت من ي

 األدل  وحاج الشر . ألنل غا قاد  على ي م دالالت لودلبلل

ال ظر  موووا مك وووول من ل  ال ل بوووو حصووووووووووووووووول من العللم وا لكوووو ل( عوووامل غا جمت وووودب 
 ا  من أدل  ولكن قصوووووورت آل  االجت اد لديل عن اال ووووووت  لواال ووووووتدالف وي م حاج الشوووووور 

 لح بني أقلاف اجملت دينالتجب لي ذا جيب علبل لالشر  م اشرة دوإ الرجل   ا أقلف اجملت دين
 ن حبثل.عوالتللبد يبما عاز  الشرع  ا  ما أداه  لبل اجت اده أنل الراجح واا 

لال ت  ا  من أدل  و قاد  على اال تدالف  لآل  االجت اد لديل كامل  ل ج( عامل جمت د
 ال يبما عاز  له غاهوحيرم علبل اللبد لياللاجب علبل العمل مبا أدى  لبل اجت اده لالشوووووووووووووور 

 ل  دلبل لل.عدم ق و ما ل لو ما لضبق اللقت لاألدل  كايفعن االجت اد يبلل  ما لت
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 حكم الجتهاد والتقليد

ل هللا: "والذي علبل مجاها ( قاف  مح204-20/203يف جممل  ال تاوي البن ابمب   
ج لإ االجت اد على كل وال يل  لوالتللبد جائز يف اجلمل  لجائز يف اجلمل األم  أإ االجت اد 
وأإ االجت وواد  ل وواد لإ التللبوود على كوول أحوود وحيرملإ االجتوال يلج لللبوودأحوود وحيرملإ الت

 والتللبد جائز للعاجز عن االجت اد. جائز لللاد  على االجت ادل

 وأما اللاد  على االجت اد ي ل جيلز لل التللبد؟

 هذا يبل خالف والصببح أنل جيلز حبث عاز عن االجت اد: 

يْنل  ل  دلبل لللقت عن االجت اد و ما لعدم ق ل و ما لضووووووووووووووبق ال ل ما لتكايف األدل 
ل عاز عن لكما   لحبث عاز  ووووووووووووولط ع ل وجلب ما عاز ع ل وانتلل  ا بدلل وهل التللبد

 الط ا ة اب اا.

يْإ االجت اد  لاداز لل االجت أمك ل االجت اد يف بعض ا سوائل ج وكذلد العامي  ذا
يف بعض  اجل قاد   وقد يكلإ الر  لوالعاز يالعلة ابللد ة لم صووووووووووب يل ل التازش واالنلسووووووووووام

 لبد معري  ا طللبلكن اللد ة على االجت اد ال اكلإ  ال حبصووووووولف عللم ا  ليف بعض اعاجز  
 وهللا   بانل أعلم" ل عد االجت اد يب ال يبيتما مستل  واحدة م 

 من مذاهب األدلة؟ امعينً  ازم مذهبً تي أن يلهل جيب على العام

ب ( " منا جي209-20/208يل  او بن ابمب   محل هللا يف جممل  يتا قاف شبن اإل الم
ن أمر هللا بطاعت م يف وهفالا ]أي األئم   أوللا األمر الذي لعلى ال اس  اع  هللا والر وووووووووووووولف

لفَ قلف:  لطاع  هللا و  ووووللل ال  اا جتب  اعت م ا ع   من لوأوا األمر َأِ بُعلاْ ا  َ َوَأِ بُعلاْ الر  ووووُ
ْياص يَوُردُّوُه ِ َا  مث قاف: ا وووووووتلالال اِب ِ  َواْلبَوْلِم   ا ِ  َوالر ُ لِف ِ إ ُك ُتْم اُوْفِمُ لإَ يَِْإ اَوَ اَزْعُتْم يف شوووووووَ

 .اأِخِر َذِلَد َخبوْر  َوَأْحَسُن َدِْويال  
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  و  ووووووللل من أي هللاسوووووولم انزل  يْنل يسووووووت يت من اعتلد أنل ي تبل بشوووووور  و ذا نزلت اب 
لماا يف  على أحد من ا سووووووووولمني اللبد شووووووووو ص بعب ل من العوال جيب  لمذهب كاإ
غا  لن ا سوووووووووووووولمني التزام مذهب شوووووووووووووو ص بعب وال جيب على أحد م لكل ما يللف

قللل ويت   ال  كل أحد من ال اس يفخذ من  بل ليف كل ما يلج ل وخيل بل الر لف 
 .  لف هللا 

  منا هل مما  الشر  من غا ج تل  واا ا  ش ص  ذهب ش ص بعب ل لعازه عن معري
 لذلد الطريق لبس هل ما جيب على كل أحد  ذا أمك ل معري  الشووور  بغا ليسووولغ لل

يب عل  لبل و  وووللل ويطلب علم ما أمر هللا لبل كل أحد علبل أإ يتلي هللا ما ا وووتطا 
 ويت  ا ظل ... وهللا أعلم؟ لا تمل 

 وز له خمالفته؟من مذاهب األئمة جي اهل من التزم مذهبً 

 ا  هللا" : أإ من التزم مذه   ( قاف  مح226 -20/220يف جممل  يتاوي ابن ابمب   
بل يلتضي خالف ذلدل ف بدلوال ا تدال ليعل خاليل من غا اللبد لعامل آخر أيتاه مث امعب   

 لاللبد غا اجت اد والب وعامال   لهللاه ايْنل يكلإ مت ع   لشوووورعي ي بح لل ما يعلل ومن غا عذ 
 له الشووووووبن َنم الدينا م كر. وهذا ا عىن هل الذي أو دذي  ل  شوووووورعيللمبرم بغا عذ ياعال  

مث يعتلده غا  احرام  و  ااإلمام أمحد وغاه على أنل لبس ألحد أإ يعتلد الشوويا واج    وقد نص
 م مبارد هلاه...واجب وال حرا

  ل   إ كاإ يعري ا دل  ا  صوووو ما ابأل لني لل ما يلجب  جباإ قلف على قلفوأما  ذا ا
هل أالى هللا يبما و  لو ما بإ يرى أحد  جلني أعلم بتلد ا ستل  من اأخر لوي  م ا

 ص اإلمام.نيلد  ؛بل جيب لي ذا جيلز لياجع عن قلف  ا قلف  ثل هذا ليلللل
 ن ا سووائل احلق الذي بعث هللا بل   ووللل مث عدف ع ل وكذلد من ا ني لل يف مسووتل  م

من معريووو  حكم هللا  ا عووواداووول ي ل من أهووول الوووذم والعلووواب. وأموووا من كووواإ عووواجز   ا
ل العلم والدين ومل يت ني لل أإ قلف غاه أ جح   ووووووووووووووللل وقد اا ع يب ا من هل من أهو 

 على او إ كووواإ قووواد    لال يوووذم على ذلووود وال يعووواقوووب للد يثوووابممن قللووول ي ل  
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 ليعدف عن ذلد  ا التللبد لا سوووووائلي بعض  وووووتدالف ومعري  ما هل الراجح والقاال
والذي علبل أصوووووووووووبابل أإ هذا آمث  .ا  صووووووووووولع ع لي ل قد اختلف يف مذهب أمحد 

 وهل مذهب الشايعي وأصبابل. لأيضا
جيلز اللبوود  وقبوول: الوحكى عن  موود بن احلسوووووووووووووون وغاه أنوول جيلز لوول التللبوود مطللوو  

 األعلم.
 للى أمحدوهل غلط ع لمعيف الل كما ذكره أبل ا بق  لوحكى بعض م هذا عن أمحد 

الوود موول وأمووا مثوو ليووْمنووا يللف هووذا يف أصووووووووووووووبووابوول يلط على اختالف ع وول يف ذلوود
ملضع على  ايلد نص يف غ لوأيب ع بد يعي و  باإ أو مثل ا بق بن  اهليلوالشا
للدوين وال اللدوا اال جيلز للعامل اللاد  على اال ووووووووووووووتدالف أإ يللدهم. وقاف: ال أنل 
حيب   وووباق ويثين الشوووايعي وال الثل ي. وكاإ حيب الشوووايعي ويثين علبل و  وال امالك  

 من األئم . والثل يل وغامهاعلبل ويثين على مالد 
 اا وي  ي العلم لوأاب مصوووعب لوأاب هل  لوأاب ع بد لوأيمر العامي أإ يسوووت يت   وووباق

وأيب  لرماأله وأيب بكر لو براهبم احلريب لمن أصووووووووووووبابل كتيب داود وعثماإ بن  ووووووووووووعبد
ف: ويلل  لعلماامن ال اوغاهم أإ يللدوا أحد   لوأيب حال السووووواسوووووتاين ومسووووولم لز ع 

 .علبكم ابألصل ابلكتاب والس  "

 الواجب على أهل العلم غري اجملتهدين يف حبث مسائل اخلالف:

 صاح ل.ونس   كل قللل ل لحصر أقلاف العلماا اجملت دين يف ا ستل   (1 
 ياحلق يُعرف ابلدلبل. ؛وجترد عرن أدل  كل قلف إبنصاف  (2 
لراجح م  ا مع اواختبا  الللف  لم اقشووووووووووووووو  األدل  والتجبح بني أقلاف األئم   (3 

 اإلجاب  على أدل  األقلاف األخرى.
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 يا سائل قسمني:

مث احلكم بعد  لو ا  قام  الدلبل علب ا ليتبتاج  ا اصوووووووووول  واصوووووووووولير لمت ق علب ما -أ
 التصلير واال تدالف.

ي بعد أ ليتبتاج مع ذلد  ا اجللاب عن دلبل ا  از  ؛قسووووووووووووووم يبل خالف -ب
 التصلير واال تدالف واحلكم.

 مسووووووووتل  ا از  (: " يمن نظر يف216 – 20/210وقاف شووووووووبن اإل ووووووووالم يف جممل  يتاويل  
 ظر مثلل ي ل بني أمرين:نبعد  امل يعلم هلا معا ض   او أى مع أحد اللللني نصلص   لالعلماا يب ا

ومثل هذا  ى مذه للل اإلمام الذي اشووووووووتغل علاللائل اأخر جملرد كلن  ما أإ يت ع قلف -أ
ذهب  مام مواشوووووووتغاف على  لبل جمرد عادة يعا ضووووووو ا عادة غاه للبس حبا  شووووووورعب 

 آخر.
وحب ئووذ  للو مووا أإ يت ع الللف الووذي ارجح يف نظره ابل صوووووووووووووولع الوودالوو  علبوو  -ب

لل عن ا عا ن ا   يف حوا لى ال صووولع  ووو ليتكلإ ملايلتل إلمام يلاوم ذلد اإلمام
 ي ذا هل الذي يصلح. لابلعمل

 يف هذه  اجت اده قائم  ولبس ا لو منا ا زل ا هذا الت زف ألنل قد يلاف:  إ نظر هذا قاصوور
 لضعف آل  االجت اد يف حلل. ؛ا ستل 

 لبس معل ما يديع  أما  ذا قد  على االجت اد التام الذي يعتلد معل أإ الللف اأخر
ظن وما هلى لل او إ مل ي عل كاإ مت ع   لجيب علبل اا ا  ال صوووووووووووووولع بل ال ص ي ذا

 وكاإ من أكل العصاة هلل ولر للل. لاألن س
 أعلم ووا. خبالف من يللف: قوود يكلإ للللف اأخر حاوو   اجبوو  على ال ص وأان ال 

 ]أي: لضعف آل  االجت اد يف حلل .

 ي ذا يلاف لل: 
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َتطَْعُتمْ يَااو ُللا ا  َ قد قاف هللا اعاا:  : " ذا أمراكم بمر يتالا م ل ما ل يب اوقاف  ل َما ا وووووووووووووْ
 ا تطعتم".

 للللف هل الراجحوالذي اسووووووووووتطبعل من العلم وال لل يف هذه ا سووووووووووتل  قد دلد على أإ هذا ا
اإ حكمد يف ك  ا اجب   امث  إ ا ني لد يبما بعد أإ لل ص معا ضووووووووووووووو   ليعلبد أإ ات ع ذلد

 ا قلف ألجل ما  وانتلاف اإلنسووووووووووواإ من قلف ل ذا اغا اجت اده ذلد حكم اجملت د ا سوووووووووووتلل
وار  الللف  لبلخبالف  صوووووووووووووورا ه على قلف ال حا  معل عل لا ني لل من احلق هل  ملد يبل

 ...ي ذا مذملم لأو االنتلاف عن قلف  ا قلف جملرد عادة واا ا  هلى لالذي وضبت حاتل

 لم أم اإلمام ال الين؟و ذا قبل هلذا ا ست دي ا ستشد: أنت أع

تل  من هل نظاه من ألإ اإلمام ال الين قد خال ل يف هذه ا سووو لكانت هذه ا عا ضووو  يا ووودة
س    أيب بكر وعمر ولكن نس   هفالا  ا األئم  ]ك  لولست أعلم من هذا وال هذا لاألئم 

 وعثماإ وعلى وابن مسعلد وأيب ومعاذ وحنلهم  ا األئم  وغاهم.

علا يف شووويا  دوا ما ا از  و ذا لفالا الصوووباب  بعضووو م ل عض أك اا يف ملا د ال زا يكما أإ ه
يكذلد ملا د  آخر: ا ازعلا يبل  ا هللا والر وووولف و إ كاإ بعضوووو م قد يكلإ أعلم يف ملاضووووع

 ال زا  بني األئم ...

زل   أا اعل مب يفمام وي لى كل   ليعرن عن أمر هللا و  ووووووووووووووللل ولل يتح هذا ال اب للجب أإ
اخت َُذواْ َأْحَ اَ ُهْم قللل:  ا ديل للدين يش ل ما عاب هللا بل ال صا ى يف اذهيف أمتل. و  ال يب 

ال   ِلَووووَل ِ ال  ُهَل  اَواِحد   اوووو   ْرمَيَ َوَما أُِمُرواْ ِ ال  لِبَوْعُ ُدواْ  ِلَ مَ مِ ن ُدوِإ ا ِ  َواْلَمِسبَح اْبَن  َو ُْهَ انَوُ ْم أَْ اَباب  
 هلل وحده". وهللا   بانل واعاا أعلم. واحلمد ْ َبانَُل َعم ا ُيْشرُِكلإَ  ُ 
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 تدريبات

 ذكر املصطلح العلمي لكل ما أييت:ا-1

  ا  األحكام الشرعب  من أدلت ا.ا ت  بذف اجملت د و عل يف (أ 
 ق لف قلف اللائل بال حا  يذكرها. (ب 
 م.بذف الل ع يف ختريج اللجله واألحكام على قلف اإلما  (ج 
 .مبذهب اإلمام ابذف الل ع يف ا ت  ا  األحكام من األدل  متلبد    (د 

 ا أييت:وضح ابخلرائط م-2

 مرااب االجت اد. (أ 
 أحلاف ا كل ني من حبث االجت اد والتللبد. (ب 

 أجب عما أييت:-3

 و اذا؟ االجت اد؟هل ُ د ابب  (أ 
 ما شرو  ا  يت؟ (ب 
 هل كل جمت د مصبب؟ (ج 
 ما شرو  ا ست يت؟ (د 
 جت اد؟هل يتازأ اال (ه 
 ما حكم االجت اد والتللبد؟ (و 
 من مذاهب األئم ؟ امعب    اإ يلتزم مذه   هل جيب على العامي أ (ز 
  تل؟جيلز لل خمال امعب    اهل من التزم مذه    (  
 ف.ما اللاجب على أهل العلم من غا اجملت دين يف حبث مسائل اخلال  (  


