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احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى اله وصحبه وسلم 
  ومن وااله، وبعد:

شاء اهللا أن أدرس وأدرس فصوال من أصول الفقـه مـدة ليسـت    
 بالقصرية، ولقد دفعين ذلك ألن أطَّلع على العديد من كتب األصول قدميها
وحديثها، فتبني يل أن الكثري من موضوعاا صعبة الفهم، عسرية اهلضـم،  
فولَّد هذا لدي رغبة قوية يف أن أحاول أن أجعل هذا العلم سهال ملن كان له 

  .١أهال، فكان هذا الكتاب الذي مسيته (تيسري الوصول إىل األصول)
م تبسيط إين ال أزعم أنين بلغت من هذا األمر منتهاه، أو حققت ملن را

األصول مبتغاه، كذلك ال أزعم أنين أضفت أحباثا جديدة كلّ اجلدة، فـإن  
موضوعات األصول شبه حمددة، ولكنين بذلت ما وسعين ليكون هذا العلـم  
يف متناول من طلبه حبقه، وأعطاه ما يناسبه من جهده وعرقه، فإن لألصول 

بد من اإلملام ـا ملـن   قواعد من أحباث اللغة والعلوم املعتربة يف التشريع ال 
  أحب أن يلج هذا الباب، وإال فلن ينفعه زيادة شرح أو توضيح.

الفضل من لئن كنت قد وفقت يف تيسري الوصول إىل األصول فذلك 
   األجر وحسن املآب. �فحسيب أنين اجتهدت، راجيا من اهللا  وإالاهللا 

                                                           

بعد إعداد هذا الكتاب للطبع اطلعت على كتاب مسمى (الوصول إىل األصول) ملشرف اإلسالم أيب الفتح أمحد بـن  ) ١(
علي بن برهان البغدادي من علماء القرنني اخلامس والسادس اهلجري، ومل أكن قد اطلعت عليه من قبل، وإلزالة االلتباس 

  ارئ أقول: أن ال عالقة البتة بني كتايب (تيسري الوصول إىل األصول) وكتاب (الوصول إىل األصول) املذكور.لدى الق



  

  ٤

ضاء اهللا، فقد إنين ألجد لزاما أن أذكر بالعرفان أخوانا مجعين وإياهم ق
  وا أزري، وأعانوين بقوة ألمضي قدما يف إكمال هذا التيسري، وأخـصشد

  منهم األمحدين ملا بذاله من مساعدة يف ختريج نصوصه وحتبري فصوله.
كما أذكر بالتقدير الدكتور حسن أبو عيد من كلية الشريعة باجلامعة 

الرأي فيه بعد أن أحالته األردنية ملا بذله من جهد يف مراجعة الكتاب وإبداء 
إليه وزارة األوقاف لالستئناس برأيه حول صـالحية الكتـاب للنشـر يف    

  األردن.
وكذلك أذكر باالمتنان عمي وأخي فتحي سليم لعظيم الفائدة الـيت  
حصلت عليها من مكتبته الفكرية العامرة والزاخرة بالعديد من الكتب القيمة 

  قدميها وحديثها.
املستعان واهلادي  �ع هذا الكتاب أن ينتفع به، إنه ملن طال أسأل اهللا

  إىل سواء السبيل.

  عمان / احملطة
  املؤلّف    م١٩٨٨ه املوافق آب ١٤٠٨ذو احلجة 
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  مقدمة الطبعة الثانية
  

لقد صدرت الطبعة األوىل من هذا الكتـاب (تيسـري الوصـول إىل    
عات الكتـاب  األصول) قبل عقد من السنني تبني يل خالهلا أن بعض موضو

ال زالت صعبة الفهم عسرية اهلضم وأا حباجة إىل معلومات تضاف وأمثلة 
تزاد وكذلك إىل مزيد شرح وتوضيح، فكانت هذه الطبعة اليت أرجواهللا أن 

  أكون ا قد اقتربت من حتقيق التيسري الذي أردت.
ولقد ساعدين يف ذلك ما طالعته من أحباث يف اللغة واألصول خطهـا  

ة هذا القرن الشيخ تقي الدين النبهاين رمحه اهللا، وخطها كذلك إخوانه علّام
العلماء الذين سبقوه، مما مكنين من إخراج هذه الطبعة على النحو الذي  من

  ذكرت.
أسأل اهللا سبحانه ألولئك العلماء أن جيزيهم اهللا عنا وعن هذا العلـم  

 األستاذ أيب اهليثم خري اجلزاء، كما أسأله سبحانه كذلك لألخوين الكرميني
حممود السفاريين على ختريج أحاديث هذه الطبعة بشكل أكثر تفصيال وأكثر 
توضيحا، ولألخ الدكتور صاحل الشليب على ترتيب أبوابه وإعداده للطبع يف 

  ثوب قشيب وعلى نسق جديد.
أضرع للموىل العلي القدير أن يتقبله مين خالصا لوجهه وأن أنتفع به 

طالعه يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سـليم،   وينتفع به من
  إنه سبحانه املستعان وهو السميع ايب.

   املؤلّف             
   ـه ١٤١٨ذو احلجة  ٢٤

  م ٢١/٤/١٩٩٨
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  الطبعة األوىل مقدمة
   

   .أصول الفقه مركب من كلمتني: "أصول" و"فقه"
اللغة كلّ ما يبـتىن   أما "أصول" فهي مجع كلمة "أصل" اليت تعين يف

عليه سواء أكان حسيا كاجلدران على األسس، أو عقليا كابتناء املعلول على 
  العلة واملدلول على الدليل.

ا ا ا ا َما َنۡفَقُه َكثِـيٗ َما َنۡفَقُه َكثِـيٗ َما َنۡفَقُه َكثِـيٗ َما َنۡفَقُه َكثِـيٗ ﴿وأما "الفقه" فهي: يف اللغة تعين: الفهم كما يف قوله: 
ا  ا ّمِم� ا ّمِم� ا ّمِم� ة العمليـة  . ويف الشرع تعين: العلم باألحكام الشـرعي ]٩١: هود[ ﴾َتُقوُل َتُقوُل َتُقوُل َتُقوُل ّمِم�

املستنبطة من أدلتها التفصيلية، وموضوعه أفعال العباد: حتلّ، أو حتـرم، أو  
  تصح، أو تبطل، أو تفسد...اخل.

وبذلك يكون "أصول الفقه" هو القواعد اليت يبـتىن عليهـا العلـم    
باألحكام الشرعية العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية، أي أن موضـوع  

دلة السمعية وكيفية استنباط األحكام الشرعية منـها،  أصول الفقه يتعلق باأل
وبالتايل فهو ال يبحث يف العقائد وإمنا يبحث يف األحكام الشرعية من ناحية 

  األسس اليت يبىن عليها ال من ناحية املسائل اليت يتضمنها احلكم.
  مما سبق يتبني أن أصول الفقه يبحث يف أمرين أساسيني:

  اته.. احلكم الشرعي ومتعلق١
  . الدليل ومتعلقاته.٢

يضاف إىل ذلك أمر فرعي يترتب على األمرين السابقني وهو استنباط 
  ومتعلقاته. باالجتهاد يسمى ما وهذا به، يتعلق وما الدليل من احلكم الشرعي
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  ولقد حبثت هذه األمور يف مخسة أبواب على النحو التايل:
  فصول: أربعة يف األول الباب يف جعلته ومتعلقاته، الشرعي احلكم :أوالً

  الفصل األول: حبث احلاكم.
  الفصل الثاين: خطاب التكليف.
  الفصل الثالث: خطاب الوضع.
  الفصل الرابع: القاعدة الكلية.

  : الدليل ومتعلقاته، جعلته يف ثالثة أبواب كما يلي:ثانياً
  الباب الثاين: الدليل، وهو يف فصلني:

  الفصل األول: األدلة الشرعية.
  ل الثاين: ما ظن أنه دليل وهو ليس بدليل.الفص

  الباب الثالث: فهم الدليل، وهو يف فصلني:
  الفصل األول: أحباث اللغة.

  الفصل الثاين: دالالت األلفاظ.
  الباب الرابع: أقسام الكتاب والسنة، وهو يف مخسة فصول:

  الفصل األول: األمر والنهي.

  الفصل الثاين: العام واخلاص.
  ث: املطلق واملقيد.الفصل الثال

  الفصل الرابع: امل والبيان واملبني.
  الفصل اخلامس: النسخ والناسخ واملنسوخ.

  : االجتهاد ومتعلقاته، جعلته يف الباب اخلامس يف ثالثة فصول:ثالثاً
  الفصل األول: االجتهاد.

  الفصل الثاين: التقليد.
  الفصل الثالث: الترجيح بني األدلة.

  التكالن. وعليه املستعان واهللا وسعين، مفصلة مبا � اهللا بإذن وسأتناوهلا
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  الباب األول
  

  احلكم الشرعي
  ومتعلقاته
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احلكم الشرعي يف اصطالح األصوليني هو خطاب الشارع املتعلـق  

  بأفعال العباد باالقتضاء أو بالوضع أو التخيري.
أن  قيل الشارع ومل يقل اهللا ليشمل السنة واإلمجاع حىت ال يتـوهم  

  املراد به القرآن.
وقيل املتعلق بأفعال العباد ومل يقل املكلفني ليشمل األحكام املتعلقـة  

  بالصيب وانون، كالزكاة يف أمواهلما.
  ومن التعريف يتبني أن احلكم الشرعي قسمان:

القسم األول: خطاب الشارع املتعلق ببيان أحكام فعـل اإلنسـان   
خبطاب التكليف. باالقتضاء أي: بالطلب  باالقتضاء والتخيري، وهو ما يسمى

  سواء كان طلبا جازما أو غري جازم. وبالتخيري أي: اإلباحة.
القسم الثاين: خطاب الشارع الذي يبني ما تقتضـيه أحكـام فعـل    
اإلنسان من أمور يتوقف عليها حتقق احلكم أو إكماله وهـو مـا يسـمى    

  خبطاب الوضع.
ام أفعال اإلنسـان، والقسـم   وبذلك يكون القسم األول مبينا ألحك

  الثاين مبينا ألحكام تلك األحكام.
أما القسم األول، فواضح منه أنه يتعلق بفعل العبد، والقسـم الثـاين   

  كذلك، ألن املتعلق باملتعلق بالشيء متعلق به كذلك.
وعليه، يكون احلكم الشرعي بشقيه هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال 

  ء أو التخيري أو الوضع.العباد سواء أكان باالقتضا
وقبل تفصيل هذين القسمني من أقسام احلكم الشرعي، ال بـد مـن   
معرفة من الذي ميلك إصدار احلكم على األفعال واألشياء، أي ما يسـمى  

  (احلاكم)، وهو ما سنبينه يف الفصل األول من هذا الباب.
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  األول الفصل

   ؟من ميلك إصدار احلكم على األفعال واألشياء
  ؟»احلاكم«من هو  أي

إن املقصود من إصدار احلكم هو تعيني موقف اإلنسان جتاه الفعـل:  
هل يفعله أم يتركه؟ أم خيري بني فعله وتركه؟ وكذلك تعيني موقفـه جتـاه   
األشياء املتعلقة ا أفعاله: هل يأخذها أم يتركها؟ أم خيـري بـني األخـذ    

  والترك؟.
و حسن أم قبيح؟ أم ليس وكلّ ذلك متوقف على نظرته للشيء، هل ه

  باحلسن وال بالقبيح؟.
وعليه، يكون موضوع إصدار احلكم على األفعال واألشياء هو تقرير 

  احلُسن والقُبح لألفعال واألشياء. وهو ذا االعتبار يتمثل بثالث جهات:
  . من حيث واقعها، ما هو.١
  . من حيث مالءمتها لطبع اإلنسان أو منافرا له.٢
  لثواب أو العقاب، أو املدح أو الذم.. من حيث ا٣

أما بالنسبة للجهتني األوىل والثانية، فإن التقرير وإصدار احلكم متروك 
لإلنسان نفسه، أي عقله؛ فمثال يقرر العقل أن العلم حسن وأن اجلهل قبيح 
ألن واقعهما ظاهر فيه الكمال والنقص، وكذلك إنقاذ الغريق حسن وتركه 

  ع مييل إلسعاف املشرف على اهلالك.يهلك قبيح، فإن الطب
وأما من حيث اجلهة الثالثة، أي الثواب والعقاب فإن التقرير وإصدار 

أي الشرع، وذلك كحسن اإلميـان وقـبح    �احلكم ال يستطيعه إال اهللا 
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الكفر، وحسن الطاعة وقبح املعصية، فال يستطيع العقل أن يصدر احلكم يف 
اس بالواقع إىل الدماغ مع معلومات سابقة هذه احلالة، فالعقل هو نقل اإلحس

تفسر الواقع، مث الربط بينها جمتمعة، وبذلك فإن العقل يستحيل عليه إصدار 
احلكم على غري احملسوسات كاهلدى والضالل واحلالل واحلـرام والطاعـة   
واملعصية وأشباهها، فهو ليس مبقدوره تقرير أي األفعال ترضي اهللا فيثـاب  

ب اهللا فيعاقب عليها، إال إذا كان اإلخبار عنها قد جاء اإلنسان، وأيها تغض
  .�من اهللا 

  هذا من حيث الدليل العقلي على تقرير احلسن والقبح.
أما من حيث الدليل الشرعي، فإن الشرع جعـل تقريـر التحسـني    
والتقبيح منوطا بأمر الشرع، أي اهللا ورسوله، وهـذا بـين مسـتفيض يف    

  قال عز من قائل:نصوص الكتاب والسنة، 
ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيـَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ِفٓ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ ﴿ ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيـَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ِفٓ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيـَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ِفٓ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيـَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ِفٓ ۡؤِمُنوَن َحت� ۡؤِمُنوَن َحت�

نُفِسِهۡم َحرَجٗ 
َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ أ
َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ أ
َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ أ
َ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ أ ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم� ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم� ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم�   .]٦٥: النساء[ ﴾DDDDا ا ا ا ا ّمِم�

ــٱت�بُِعوِن ُيۡ ﴿ َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــٱت�بُِعوِن ُيۡ ُق َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــٱت�بُِعوِن ُيۡ ُق َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــٱت�بُِعوِن ُيۡ ُق َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــۡم ُق ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــۡم بِ ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــۡم بِ ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــۡم بِ ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ بِ
  .]٣١: آل عمران[ ﴾ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ 
ِطي﴿

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن َي[

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jُعواْ ٱ

ءٖ  ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lَوٱلر�ُسولِ فَُرد ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J﴾ ]٥٩: النساء[.  
ِيـَن يَۡسـَتoبُِطونَُهۥ ﴿ ۡمِر ِمۡنُهۡم لََعلَِمـُه ٱل�

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إjَِ ٱلر�ُسوِل jَp[ أ Lبُِطونَُهۥ َولَۡو َردoِيـَن يَۡسـَت ۡمِر ِمۡنُهۡم لََعلَِمـُه ٱل�

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إjَِ ٱلر�ُسوِل jَp[ أ Lبُِطونَُهۥ َولَۡو َردoِيـَن يَۡسـَت ۡمِر ِمۡنُهۡم لََعلَِمـُه ٱل�

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إjَِ ٱلر�ُسوِل jَp[ أ Lبُِطونَُهۥ َولَۡو َردoِيـَن يَۡسـَت ۡمِر ِمۡنُهۡم لََعلَِمـُه ٱل�

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إjَِ ٱلر�ُسوِل jَp[ أ Lَولَۡو َرد

  .]٨٣: النساء[ ﴾ِمۡنُهۡمۗ ِمۡنُهۡمۗ ِمۡنُهۡمۗ ِمۡنُهۡمۗ 
ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن ﴿ ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ۡو يُِصيَبُهۡم َعـَذاٌب فَۡلَيۡحَذرِ ٱل�

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعـَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعـَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعـَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
أ

ِلمٌ 
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
ِلمٌ أ
َ
  .]٦٣: ورالن[ ﴾أ



  

  ١٢

  :�وقال رسول اهللا 
•• »در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح ن٢»م.  
لَا يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه مـن مالـه وأَهلـه والنـاسِ     « ••

نيعم٣»أَج.  
عال واألشياء هو مما سبق يتبني أن الذي ميلك إصدار احلكم على األف

الشرع وليس العقل وذلك من حيث الثواب والعقاب، وال يستثىن من هذا 
األمر احلكم يف اجلهتني األوىل والثانية اللتني سبق وذكرمـا، ألن العقـل   

ومـن حيـث    ؟يستطيع تقرير حسنهما وقبحهما من حيث الواقع ما هـو 
العقاب فال يستطيع ألنه املالءمة للطبع أو املنافرة له. أما من حيث الثواب و

يدخل حتت الثالثة املذكورة، فأنت تستطيع احلكم بالعقل أن العلم حسـن  
ولكن احلكم بأن العلم عليه ثواب أو عقاب ال يستطيعه العقل، بل يقـرره  
الشرع، وأنت تستطيع أن حتكم بالعقل أن إنقاذ الغريق حسن ولكن احلكم 

يستطيعه العقل، بل يقرره الشـرع   بأن إنقاذ الغريق عليه ثواب أو عقاب ال
كما جاء يف حبث اجلهة الثالثة. وهكذا فإن الذي ميلك إصدار احلكم علـى  

  األفعال واألشياء من حيث الثواب والعقاب هو الشرع وليس العقل.

                                                           

، سـنن أبـو   ٣٢٤٣، ٣٢٤٢، صحيح مسلم / كتاب األقضية / رقم ٢٤٩٩صحيح البخاري / كتاب الصلح / رقم  )٢(
سند أمحد / باقي مسـند األنصـار / رقـم    ، م١٤، سنن ابن ماجة / املقدمة / رقم ٣٩٩٠داود / كتاب السنة / رقم 

٢٥١٢٤، ٢٤٩٥٥، ٢٤٨٤٠، ٢٤٢٩٨، ٢٣٩٧٥.  
، ٦٦، ابـن ماجـه: املقدمـة:    ٦٦، ورجاله ثقات، أبو داود: املقدمة: ٤٩٢٨سنن النسائي / اإلميان وشرائعه / رقم  )٣(

يؤمن أحدكم حىت  فوالذى نفسي بيده ال«، ولفظ البخاري ومسلم ١٣٤٠٢، ١٢٣٤٩، أمحد: ٢٦٢٤الدارمي: الرقاق 
  .٦٣، ٦٢، مسلم / اإلميان / ١٤البخاري / اإلميان / »أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني



  

  ١٣

  الفصل الثاين 
خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد باالقتضاء أو بالتخيري 

  سان وهو الذي يبني أحكام فعل اإلن
  وهو املسمى  

   خطاب التكليف
  

 االقتضاء والتخيري مها نوع من األمر على وجه من وجوهه، أو ما هو
يف معىن األمر حسب أساليب الكالم العريب، وحيث أن األمر هو أحد أقسام 
الكتاب والسنة، لذلك فإن تفصيله سيبحث هنـاك يف البـاب الرابـع يف    

اليت ال بد منها لفهـم   ر يف هذا الفصلموضعه، إال أنين سأذكر بعض األمو
  خطاب الشارع أعاله بالقدر الالزم.

  ما األصل يف معىن األمر؟  .١
اختلف األصوليون يف معىن األمر، فقيل إن األمر للوجـوب، وقيـل   

  للندب، وقال آخرون لإلباحة، وكلٌّ حاول إثبات رأيه بشيء من األدلة.
اللغة، ألن الشرع مل يضع له  واحلق أن معىن األمر جيب أن يلتمس من

معنى شرعيا، فيقتصر فهمه على ما جاء يف اللغة عن معناه، واألمر يف وضع 
  اللغة يفيد الطلب على وجه االستعالء، واألمر: الطلب أو املأمور به.

وعلى ذلك، فإن األصل يف معىن األمر هو الطلب، والقرائن هي الـيت  
  م أو ختيري.تبني أنواع األمر من جزم أو غري جز



  

  ١٤

  ما األصل يف حكم فعل اإلنسان؟  .٢
إن فعل اإلنسان حيتاج إىل معرفة حكم الشرع فيه ألن مقياس األعمال 
عند املسلم هو أوامر اهللا ونواهيه، وقد فرض اهللا على كلِّ مسلم أن ينظر يف 
كلِّ عمل يأتيه، وأن يعرف قبل القيام بالفعل حكم الشـرع فيـه ألن اهللا   

ۡجَِعَي  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فََوَرّبَِك لَنَۡس فََوَرّبَِك لَنَۡس فََوَرّبَِك لَنَۡس فََوَرّبَِك لَنَۡس ﴿ سيسأله عنه:
َ
ۡجَِعَي لَن�ُهۡم أ
َ
ۡجَِعَي لَن�ُهۡم أ
َ
ۡجَِعَي لَن�ُهۡم أ
َ
ا َكنُواْ َيۡعَمُلوَن     ����لَن�ُهۡم أ ا َكنُواْ َيۡعَمُلوَن َعم� ا َكنُواْ َيۡعَمُلوَن َعم� ا َكنُواْ َيۡعَمُلوَن َعم� -٩٢[احلجر:  ﴾����َعم�

نٖ ﴿، ]٩٣
ۡ
نٖ َوَما تَُكوُن ِف َشأ
ۡ
نٖ َوَما تَُكوُن ِف َشأ
ۡ
نٖ َوَما تَُكوُن ِف َشأ
ۡ
َوَ� َتۡعَمُلوَن ِمـۡن َعَمـٍل إِ�� َوَ� َتۡعَمُلوَن ِمـۡن َعَمـٍل إِ�� َوَ� َتۡعَمُلوَن ِمـۡن َعَمـٍل إِ�� َوَ� َتۡعَمُلوَن ِمـۡن َعَمـٍل إِ��     َوَما َتۡتُلواْ ِمۡنُه ِمن ُقۡرَءانٖ َوَما َتۡتُلواْ ِمۡنُه ِمن ُقۡرَءانٖ َوَما َتۡتُلواْ ِمۡنُه ِمن ُقۡرَءانٖ َوَما َتۡتُلواْ ِمۡنُه ِمن ُقۡرَءانٖ     َوَما تَُكوُن ِف َشأ

ومعىن إخباره تعاىل لعبـاده   ،]٦١: يونس[ ﴾ُكن�ا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُِفيُضوَن فِيهِۚ ُكن�ا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُِفيُضوَن فِيهِۚ ُكن�ا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُِفيُضوَن فِيهِۚ ُكن�ا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُِفيُضوَن فِيهِۚ 
  أنه شاهد على أعماهلم هو أنه حماسبهم عليها وسائلهم عنها.

من « كذلك بني الرسول وجوب أن يكون العمل وفق أحكام اإلسالم
در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فد٤»أَح.  

عـن   � يسألون الرسول -رضوان اهللا عليهم  -ولقد كان الصحابة 
 تصرفام حىت يعرفوا حكم اهللا فيها قبل أن يفعلوها، فقد أخرج ابن املبارك:

أن عثمان بن مظعون أتى النيب فقال: أتأذن يل يف االختصاء؟ فقال الرسول: "
. قال: يا رسول اهللا، »يامي الصتمأُ اَءصتاخ نَّإِى وصتاخ وِى أَصخ نا منم سيلَ«

. قـال: يـا   »اِهللا يلِبِس يف ادهجِي الْتمأُ ةُياحس«يف السياحة؟ قال: أتأذن يل 
 دساجِمالْ يف وسلُجي الْتمأُ بهرت نَّإِ«رسول اهللا، أتأذن يل يف الترهب؟ قال: 

النظارِت الصالة"« 
٥.  

عـنِ   �ه كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّ" عن حذيفة بن اليمان قال:

                                                           

  .٢، رقم ١٢خرج سابقاً يف الصفحة  )٤(
  .٨٤٥رقم  ٢٩٠أبن املبارك صفحة  )٥(



  

  ١٥

الْخيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر، مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي فَقُلْت يا رسولَ اللَّه: إِنا 
كُنا في جاهلية وشر فَجاَءنا اللَّه بِهذَا الْخيرِ، فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ من شـر؟  

  . »نعم، وفيه دخن «لْت: وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ؟ قَالَ: قُ  . » نعم« قَالَ: 
قُلْـت:    . »قَوم يهدونَ بِغيرِ هدىٍ، تعرِف منهم وتنكر«قُلْت: وما دخنه؟ قَالَ: 

ةٌ علَى أَبوابِ جهنم، من أَجابهم نعم، دعا«فَهلْ بعد ذَلك الْخيرِ من شر؟ قَالَ: 
هم مـن جِلْـدتنا،   «قَالَ:   . قُلْت: يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا  . »إِلَيها قَذَفُوه فيها

م جماعةَ تلْز«قُلْت فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلك؟ قَالَ:   . »ويتكَلَّمونَ بِأَلِْسنتنا
مهامإِمو نيملس؟ قَالَ:   . »الْمامالَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم :زِلْ «قُلْتتفَاع

تلْك الْفرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة، حتى يدرِكَك الْموت، وأَنت علَـى  
ك٦"» ذَل.  

تبني أن األصل يف أفعال العباد التقيد باحلكم الشرعي، وأن ومن هذا ي
املسلم فرض عليه أن يعرف حكم الشارع يف فعله قبل اإلقدام عليه سـواء  
أكان هذا احلكم فرضا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا كما سنبينه 

  الحقا.
  ما األصل يف حكم الشيء؟  .٣

واد اليت يتصرف فيها اإلنسـان  األشياء غري األفعال، فاألشياء هي امل
بأفعاله، وأما األفعال فهي ما يقوم به اإلنسان من تصرفات فعلية أو قوليـة  

  إلشباع جوعاته، وهذه األفعال تتعلق عادة بأشياء.
فاألكل من حيث هو أكل فعل متعلق باخلبز والتفاح وحلـم اخلرتيـر   

                                                           

  .٢٢١٩٥،٢٢٣٣٤، مسند أمحد ٣٧٠٦أبو داود: الفنت واملالحم  )٦(



  

  ١٦

اء والعسـل  وغري ذلك، والشرب من حيث هو شرب فعل ولكنه متعلق بامل
  واخلمر وغري ذلك.

واألشياء ال بد هلا من حكم، كما سبق وأن بينا أن األفعال كذلك ال 
بد هلا من حكم، غري أن النصوص الواردة يف حكم األشياء ختتلف عن تلك 
الواردة يف حكم األفعال، فإن النصوص الشرعية املتعلقة باألفعال بينـت أن  

باحلكم الشرعي، وأن الشـرع جعـل األحكـام    األصل يف األفعال التقيد 
الشرعية املتعلقة باألفعال حمصورة يف مخسة أحكام هي: الوجوب، واحلرمة، 

  والندب، والكراهة، واإلباحة كما هو مبني يف الفقرة الرابعة الالحقة.
أما األشياء، فإن املتتبع للنصوص املتعلقة ا يرى أن الشرع أعطاهـا  

 مل يعطها حكـم الوجـوب أو النـدب أو   فقط، ووصف احللّ أو احلرمة 
  الكراهة:
ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزقٖ ﴿ �Jنَزَل ٱ

َ
آ أ رََءۡيُتم م�

َ
ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزقٖ ُقۡل أ �Jنَزَل ٱ

َ
آ أ رََءۡيُتم م�

َ
ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزقٖ ُقۡل أ �Jنَزَل ٱ

َ
آ أ رََءۡيُتم م�

َ
ُ لَُكم ّمِن ّرِۡزقٖ ُقۡل أ �Jنَزَل ٱ

َ
آ أ رََءۡيُتم م�

َ
 ﴾ا وََحَلٰـٗ� ا وََحَلٰـٗ� ا وََحَلٰـٗ� ا وََحَلٰـٗ� فََجَعۡلُتم ّمِۡنـُه َحَراٗمـفََجَعۡلُتم ّمِۡنـُه َحَراٗمـفََجَعۡلُتم ّمِۡنـُه َحَراٗمـفََجَعۡلُتم ّمِۡنـُه َحَراٗمـ    ُقۡل أ

  .]٥٩: يونس[
لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكـِذَب ﴿

َ
لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكـِذَب َوَ� َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ
َ
لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكـِذَب َوَ� َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ
َ
لِۡسنَُتُكُم ٱۡلَكـِذَب َوَ� َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ
َ
 ﴾َوَهٰـَذا َحـَرامٞ َوَهٰـَذا َحـَرامٞ َوَهٰـَذا َحـَرامٞ َوَهٰـَذا َحـَرامٞ     َهٰـَذا َحَلٰـلٞ َهٰـَذا َحَلٰـلٞ َهٰـَذا َحَلٰـلٞ َهٰـَذا َحَلٰـلٞ َوَ� َتُقولُواْ لَِما تَِصُف أ

  .]١١٦[النحل: 
َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ ﴿ َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر�   .]١١٥: النحل[ ﴾إِن�
ۡمَنا ﴿ ۡمَنا َحر� ۡمَنا َحر� ۡمَنا َحر�   .]١٤٦: األنعام[ ﴾ُك� ذِي ُظُفرٖۖ ُك� ذِي ُظُفرٖۖ ُك� ذِي ُظُفرٖۖ ُك� ذِي ُظُفرٖۖ َحر�
ئَِث ﴿ ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََب[ ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََب[ ئَِث َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََب[   .]١٥٧: األعراف[ ﴾َوُيَحّرُِم َعلَۡيِهُم ٱۡلََب[
ُ لََكۖ ﴿ �Jَحل� ٱ

َ
ُ لََكۖ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ �Jَحل� ٱ
َ
ُ لََكۖ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ �Jَحل� ٱ
َ
ُ لََكۖ لَِم ُتَّرُِم َمآ أ �Jَحل� ٱ
َ
  .]١: التحرمي[ ﴾لَِم ُتَّرُِم َمآ أ

﴿ ِ �Jَم زِيَنَة ٱ ِ ُقۡل َمۡن َحر� �Jَم زِيَنَة ٱ ِ ُقۡل َمۡن َحر� �Jَم زِيَنَة ٱ ِ ُقۡل َمۡن َحر� �Jَم زِيَنَة ٱ ّيَِبٰـِت ِمـَن ٱلـّرِۡزقِۚ     ُقۡل َمۡن َحر� ۡخـَرَج لِِعَبـادِهِۦ َوٱلط�
َ
ّيَِبٰـِت ِمـَن ٱلـّرِۡزقِۚ ٱل�ـِتٓ أ ۡخـَرَج لِِعَبـادِهِۦ َوٱلط�
َ
ّيَِبٰـِت ِمـَن ٱلـّرِۡزقِۚ ٱل�ـِتٓ أ ۡخـَرَج لِِعَبـادِهِۦ َوٱلط�
َ
ّيَِبٰـِت ِمـَن ٱلـّرِۡزقِۚ ٱل�ـِتٓ أ ۡخـَرَج لِِعَبـادِهِۦ َوٱلط�
َ
 ﴾ٱل�ـِتٓ أ

  .]٣٢: األعراف[
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مُ ﴿ ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ ِ بِـهِۦ    ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� �Jهِـل� لَِغـۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِـل� لَِغـۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِـل� لَِغـۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِـل� لَِغـۡيِ ٱ
ُ
 ﴾ٱۡلِِنيِر َوَمآ أ

  .]٣: املائدة[
ا ِف ﴿ َر لَُكم م� َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
ا ِف أ َر لَُكم م� َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
ا ِف أ َر لَُكم م� َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
ا ِف أ َر لَُكم م� َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
¡ِض ٱلس� ٱلس� ٱلس� ٱلس�     أ

َ
¡ِض َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل
َ
¡ِض َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل
َ
¡ِض َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل
َ
  .]٢٠: لقمان[ ﴾َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل

ٰ َما َهَد¥ُٰكۡمۗ ﴿ َ¦َ َ �Jواْ ٱ ُ َرَها لَُكۡم ِلَُكّبِ ٰ َما َهَد¥ُٰكۡمۗ َكَذٰلَِك َسخ� َ¦َ َ �Jواْ ٱ ُ َرَها لَُكۡم ِلَُكّبِ ٰ َما َهَد¥ُٰكۡمۗ َكَذٰلَِك َسخ� َ¦َ َ �Jواْ ٱ ُ َرَها لَُكۡم ِلَُكّبِ ٰ َما َهَد¥ُٰكۡمۗ َكَذٰلَِك َسخ� َ¦َ َ �Jواْ ٱ ُ َرَها لَُكۡم ِلَُكّبِ   .]٣٧: احلج[ ﴾َكَذٰلَِك َسخ�
¡ِض َحَلٰٗ� ﴿

َ
ا ِف ٱۡل َها ٱل�اُس ُكُواْ ِمم� Lي

َ
أ ¡ِض َحَلٰٗ� َي[

َ
ا ِف ٱۡل َها ٱل�اُس ُكُواْ ِمم� Lي

َ
أ ¡ِض َحَلٰٗ� َي[

َ
ا ِف ٱۡل َها ٱل�اُس ُكُواْ ِمم� Lي

َ
أ ¡ِض َحَلٰٗ� َي[

َ
ا ِف ٱۡل َها ٱل�اُس ُكُواْ ِمم� Lي

َ
أ   .]١٦٨: البقرة[ ﴾اااا َطّيِبٗ  َطّيِبٗ  َطّيِبٗ  َطّيِبٗ َي[

َر لَكُ ﴿ َ َسخ� �Jن� ٱ
َ
لَۡم تََر أ

َ
َر لَكُ أ َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََر أ

َ
َر لَكُ أ َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََر أ

َ
َر لَكُ أ َ َسخ� �Jن� ٱ

َ
لَۡم تََر أ

َ
¡ِض أ

َ
ا ِف ٱۡل ¡ِض م م�
َ
ا ِف ٱۡل ¡ِض م م�
َ
ا ِف ٱۡل ¡ِض م م�
َ
ا ِف ٱۡل   .]٦٥: احلج[ ﴾م م�

من هذه النصوص يتبني أن الشارع أباح األشياء مجيعها، مبعـىن أنـه   
أحلها، واإلباحة يف األشياء معناها احلالل، أي: ضد احلرام، وبذلك فـإن  
حترمي بعض األشياء حيتاج إىل نص يستثنيها مما أبيح يف األصل. وهكذا فإن 

  حة ما مل يرد دليل التحرمي.األصل يف األشياء اإلبا
  ما هي أحكام أفعال اإلنسان؟  .٤

قلنا إنَّ األصل يف األفعال التقيد بأحكام الشرع، وهي بالنسبة ألحكام 
أفعال اإلنسان ما يفهم من خطاب الشارع باالقتضاء والتخيري، أي طبقا ملا 

مـا  يفهم من صيغة الطلب الذي هو معىن االقتضاء والتخيري أو معىن األمر و
  هو يف معناه كما بينا سابقا.

والذي يبني نوع الطلب هو القرينة سواء يف نفس النص أو نص آخر، 
وباستقراء داللة خطاب الشارع املبني ألحكام أفعال اإلنسان يتـبني أـا   

  حمصورة يف مخسة أحكام:

  . الفرض أو الواجب١
 وهو أن يوجد نص شرعي بصيغة األمر أو ما هـو يف معناهـا، أي  
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بصيغة (افعل) أو ما يقوم مقامها، فنفهم من ذلك الطلب بالقيام بالفعل، مث 
نبحث عن قرينة تفيد أن الطلب جازم، ومن صيغة الطلب والقرينة اجلازمة 

  يكون حكم هذا الفعل الوجوب.
ِ َوَ� بِـٱۡلَۡوِم ٱ﴿قال اهللا تعاىل:  مثال: �Jِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ َوَ� بِـٱۡلَۡوِم ٱَقٰتُِلواْ ٱل� �Jِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ َوَ� بِـٱۡلَۡوِم ٱَقٰتُِلواْ ٱل� �Jِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ َوَ� بِـٱۡلَۡوِم ٱَقٰتُِلواْ ٱل� �Jِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِخـِر ِخـِر ِخـِر ِخـِر َقٰتُِلواْ ٱل�

ُ َورَُسـوُلُۥ �Jَم ٱ ُ َورَُسـوُلُۥَوَ� ُيَّرُِموَن َما َحر� �Jَم ٱ ُ َورَُسـوُلُۥَوَ� ُيَّرُِموَن َما َحر� �Jَم ٱ ُ َورَُسـوُلُۥَوَ� ُيَّرُِموَن َما َحر� �Jَم ٱ ، فإن اهللا يف هذه اآلية يـأمر  ]٢٩: التوبة[ ﴾...َوَ� ُيَّرُِموَن َما َحر�
إِ�� تَنِفـُرواْ إِ�� تَنِفـُرواْ إِ�� تَنِفـُرواْ إِ�� تَنِفـُرواْ ﴿باجلهاد (قاتلوا)، وهذا األمر جازم بقرينة من آيـة أخـرى:   

ِلٗمـ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِلٗمـُيَعّذِ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِلٗمـُيَعّذِ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ ِلٗمـُيَعّذِ
َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ م ، ومن ذلك يفهم أن هذا األمر طلب جاز]٣٩: التوبة[ ﴾ااااُيَعّذِ

  للفعل، فيكون اجلهاد فرضا أو واجبا.
لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ ﴿: ومثال آخر لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� ۡوُقوتٗ إِن� ٱلص� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م� : النسـاء [ ﴾²²²²ا ا ا ا ا م�

لَٰوةَ ﴿، ]١٠٣ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
  .]٥٦: النور[ ﴾َوأ

ا ا ا ا كَِتٰٗبـكَِتٰٗبـكَِتٰٗبـكَِتٰٗبـ﴿هاتان اآليتان تفيدان الطلب، األوىل بصيغة يف معـىن األمـر   
ۡوُقوتٗ  ۡوُقوتٗ م� ۡوُقوتٗ م� ۡوُقوتٗ م� ْ ﴿والثانية بصيغة األمر ، ﴾اااام� قِيُموا

َ
ْ َوأ قِيُموا
َ
ْ َوأ قِيُموا
َ
ْ َوأ قِيُموا
َ
، وهناك آيات أخرى فيها طلـب  ﴾َوأ

    ́́́´ِف َسـَقَر ِف َسـَقَر ِف َسـَقَر ِف َسـَقَر     َما َسـلََكُكمۡ َما َسـلََكُكمۡ َما َسـلََكُكمۡ َما َسـلََكُكمۡ ﴿بالصالة، وهذا األمر جازم بقرينة يف آية أخرى: 
  .]٤٣-٤٢: املدثر[ ﴾µµµµقَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي 

  وهناك نصوص أخرى فيها قرائن تفيد اجلزم غري املذكورة.
  فرض. الصالة أن أي للفعل، جازم طلب األمر هذا يفهم أنومن ذلك 

  . املندوب٢
وهو أن يوجد نص شرعي يفيد الطلب، مث توجد قرينة تفيد الترجيح 

  مع عدم اجلزم، فيكون هذا الطلب غري اجلازم مندوبا.
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، فـإن  ٧»صالَةُ الْجماعة تفْضلُ صالَةَ الْفَذِّ بِسبعٍ وعشرِين درجةً« مثال:
الرسول يأمر بصالة اجلماعة، ولو جاء الطلب بغري صيغة األمر إال أنـه يف  
معناه كما سنبينه يف الباب الرابع، لكن القرينة على هذا الطلب تفيد عـدم  

عن مجاعة صلوا منفردين وحيث إنها قربـة إىل اهللا   �اجلزم بدليل سكوته 
  ماعة مندوبة.فتكون صالة اجلماعة مندوبة. ولذلك تكون صالة اجل

  . احلرام أو احملظور٣
وهو أن يوجد نص شرعي يفيد طلب الترك، سواء بصيغة النـهي (ال  
تفعل) أو ما هو يف معناها من صيغ الكالم، مث توجد قرينة تفيد أن طلـب  

  الترك جازم، فيكون هذا الطلب اجلازم لترك القيام بالفعل حراما.
ۖ ﴿ مثال: ، ]٣٢: اإلسراء[ ﴾¹¹¹¹    آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[

ْ ﴿فإن اآلية تفيد طلب الترك اجلازم بداللة  ْ َ� َتۡقَرُبوا ْ َ� َتۡقَرُبوا ْ َ� َتۡقَرُبوا ُهۥ َكَن ﴿والقرينـة   ﴾َ� َتۡقَرُبوا ُهۥ َكَن إِنـ� ُهۥ َكَن إِنـ� ُهۥ َكَن إِنـ� إِنـ�
  ، وبذلك يكون حكم الزنا التحرمي.﴾آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     َفِٰحَشةٗ َفِٰحَشةٗ َفِٰحَشةٗ َفِٰحَشةٗ 

  . املكروه٤
، ينهى الرسول عن عدم الزواج ٨»يس منالَم ينكح فَلَومن كَانَ موسرا «

عن بعض املوسرين وهو  للموسر، ولكن هذا النهي غري جازم بداللة سكوته
  فيكون عدم زواج املوسر مكروها. .يعلم أم مل يتزوجوا

                                                           

، مسند أمحد ٧٨١، ابن ماجة: املساجد ٨٢٨، النسائي: اإلمامة ١٩٩، مسلم: الصالة ٦١٠، ٦٠٩ان البخاري: اآلذ )٧(
  .٢٦٤، موطأ مالك: النداء للصالة ٥٦٥١، ٥٥١٨، ٥٠٨٠

  .٩٩٣رقم  ١/٥٣٨، املعجم األوسط: ٩٢٠رقم  ٢٢/٣٦٦، املعجم الكبري: ١٣٢٣٣رقم  ٧/٧٨البيهقي:  )٨(



  

  ٢٠

  . املباح٥
﴿ ْۚ ْۚ pَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا ْۚ pَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا ْۚ pَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا ، فإنه يأمر بالصيد بعد فك اإلحرام، ]٢: املائدة[ ﴾pَذا َحلَۡلُتۡم فَٱۡصَطاُدوا

ن هذا األمر ال يدلّ على أن الصيد بعد فك اإلحرام فرض أو مندوب، ولك
بل يدلّ على أنه مباح بقرينة أخرى، وهو أن اهللا أمر بالصيد بعد اإلحـرام  

ۗ ﴿وكان قد ى عنه خالل اإلحرام  نُتۡم ُحـُرٌم
َ
ۡيِد َوأ ۗ َغۡيَ ُمِّلِ ٱلص� نُتۡم ُحـُرٌم
َ
ۡيِد َوأ ۗ َغۡيَ ُمِّلِ ٱلص� نُتۡم ُحـُرٌم
َ
ۡيِد َوأ ۗ َغۡيَ ُمِّلِ ٱلص� نُتۡم ُحـُرٌم
َ
ۡيِد َوأ ، ]١: املائـدة [ ﴾َغۡيَ ُمِّلِ ٱلص�

، أي عاد إىل أصله كما كـان قبـل   فيكون الصيد بعد فك اإلحرام مباحا
  اإلحرام.

ْ ﴿ ومثل هذا: وا لَٰوةُ فَٱنتَِشُ ْ فَإَِذا ُقِضَيِت ٱلص� وا لَٰوةُ فَٱنتَِشُ ْ فَإَِذا ُقِضَيِت ٱلص� وا لَٰوةُ فَٱنتَِشُ ْ فَإَِذا ُقِضَيِت ٱلص� وا لَٰوةُ فَٱنتَِشُ ، فإن حكـم  ]١٠: اجلمعـة [ ﴾فَإَِذا ُقِضَيِت ٱلص�
االنتشار هو اإلباحة بقرينة أن اهللا قد أمر باالنتشار بعد صالة اجلمعة بعد أن 

َها ٱ﴿كان قد ى عنها عند صالة اجلمعة كما يف أول اآلية:  Lي
َ
أ َها ٱَي[ Lي
َ
أ َها ٱَي[ Lي
َ
أ َها ٱَي[ Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ َي[ ِيَن َءاَمُنوٓاْ ل� ِيَن َءاَمُنوٓاْ ل� ِيَن َءاَمُنوٓاْ ل� ل�

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ  �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ، ]٩: اجلمعـة [ ﴾إَِذا نُودَِي لِلص�
أي أن االنتشار بعد صالة اجلمعة مباح، حيث عاد إىل أصله كما كان قبل 

  الصالة وقبل النهي عنه.

  القرائن املبينة لنوع الطلب
  هي من قَرنَ الشيَء أي: مجعه وصاحبه. القرينة لغة:

  وصاحبه. إليه مجع ما إذا معناه وحيدد الطلب نوع يبني ما كلّ هنا: وهي
  ولتحديد احلكم الشرعي لفعل اإلنسان يسلك املسلكان التاليان:

 يل الذي يـنص علـى الطلـب سـواء أكـان     . يبحث عن الدل١
  القيام بالفعل أو الترك للفعل.

يبحث عن القرينة اليت لو مجعـت للـدليل األول بينـت نـوع     . ٢
  الطلب وحددت معناه.



  

  ٢١

  والقرينة ثالثة أصناف:

  : اليت تفيد اجلزمأوالً
وهي اليت تلزم لتعيني الفرض واحلرام (طلب جازم للقيام بالفعـل أو  

  طلب جازم لترك الفعل)، نذكر منها:
الدنيا أو اآلخرة" أو أ. ما كان فيها بيان من قول أو فعل: "لعقوبة يف 

  ما يف معناها، وذلك على ترك الفعل أو القيام به.
  ]٤٣، ٤٢[املدثر: ﴾µµµµقَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي     ́́́´ِف َسَقَر ِف َسَقَر ِف َسَقَر ِف َسَقَر     َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ ﴿ ����
���� ﴿ ْ ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗ� َوٱلس�

َ
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗ� أ
َ
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗ� أ
َ
يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗ� أ
َ
ِۗ ٱٱٱٱ ّمَِن  ّمَِن  ّمَِن  ّمَِن أ �J ِۗ �J ِۗ �J ِۗ �J﴾ 

  .]٣٨: املائدة[
ُكُلوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَارٗ إِن� إِن� إِن� إِن� ﴿ ����

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِن�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ُكُلوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَارٗ ٱل�

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِن�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ُكُلوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَارٗ ٱل�

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِن�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ُكُلوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَارٗ ٱل�

ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِن�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ۖا ۖا ۖا ۖا ٱل�

  .]١٠: النساء[ ﴾ÈÈÈÈا ا ا ا وََسَيۡصلَۡوَن َسِعيٗ وََسَيۡصلَۡوَن َسِعيٗ وََسَيۡصلَۡوَن َسِعيٗ وََسَيۡصلَۡوَن َسِعيٗ 
ب. ما كان فيها بيان من قول أو فعل لدوام تنفيذها إال مـن عـذر   

  فرخصة أو قضاء أو عفو.
ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب ﴿ ���� َها ٱل� Lي

َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن ِمـن َي[ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيَن ِمـن َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيَن ِمـن َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيَن ِمـن َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� َعلَۡيُكُم ٱلّصِ

ي�امٗ     ÊÊÊÊَقۡبلُِكۡم لََعل�ُكۡم َتت�ُقوَن َقۡبلُِكۡم لََعل�ُكۡم َتت�ُقوَن َقۡبلُِكۡم لََعل�ُكۡم َتت�ُقوَن َقۡبلُِكۡم لََعل�ُكۡم َتت�ُقوَن 
َ
ي�امٗ أ
َ
ي�امٗ أ
َ
ي�امٗ أ
َ
ۡعـُدوَدٰتٖۚ أ ۡعـُدوَدٰتٖۚ ا م� ۡعـُدوَدٰتٖۚ ا م� ۡعـُدوَدٰتٖۚ ا م� ٰ َفَمـن َكَن َفَمـن َكَن َفَمـن َكَن َفَمـن َكَن     ا م� ۡو َ¦َ

َ
ِريًضـا أ ٰ ِمـنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضـا أ ٰ ِمـنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضـا أ ٰ ِمـنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضـا أ ِمـنُكم م�

ۚ     َسَفرٖ َسَفرٖ َسَفرٖ َسَفرٖ  َخَر
ُ
ي�اٍا أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ۚ فَِعد� َخَر

ُ
ي�اٍا أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ۚ فَِعد� َخَر

ُ
ي�اٍا أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ۚ فَِعد� َخَر

ُ
ي�اٍا أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ   .]١٨٤-١٨٣: البقرة[ ﴾فَِعد�

ــلَٰوةِ فَٱۡغِســُلواْ وُُجــوَهُكۡم ﴿ ���� ــوٓاْ إَِذا ُقۡمــُتۡم إjَِ ٱلص� ِيــَن َءاَمُن َهــا ٱل� Lي
َ
أ ــلَٰوةِ فَٱۡغِســُلواْ وُُجــوَهُكۡم َي[ ــوٓاْ إَِذا ُقۡمــُتۡم إjَِ ٱلص� ِيــَن َءاَمُن َهــا ٱل� Lي
َ
أ ــلَٰوةِ فَٱۡغِســُلواْ وُُجــوَهُكۡم َي[ ــوٓاْ إَِذا ُقۡمــُتۡم إjَِ ٱلص� ِيــَن َءاَمُن َهــا ٱل� Lي
َ
أ ــلَٰوةِ فَٱۡغِســُلواْ وُُجــوَهُكۡم َي[ ــوٓاْ إَِذا ُقۡمــُتۡم إjَِ ٱلص� ِيــَن َءاَمُن َهــا ٱل� Lي
َ
أ َي[

 ۚ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبـۡيِ
َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبـۡيِ

َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبـۡيِ

َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبـۡيِ

َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
إىل قوله  ﴾َوأ

ْ     فَلَۡم َتُِدواْ َمآءٗ فَلَۡم َتُِدواْ َمآءٗ فَلَۡم َتُِدواْ َمآءٗ فَلَۡم َتُِدواْ َمآءٗ ﴿تعاىل:  ُموا ْ َفَتَيم� ُموا ْ َفَتَيم� ُموا ْ َفَتَيم� ُموا   .]٦: املائدة[ ﴾َفَتَيم�



  

  ٢٢

  .٩»من نام عن صالة أَو نِسيها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها« ����
إعفاء املرأة من قضاء الصالة أيام حيضها. كما جاء يف احلديث عن  ����

  .١٠»دعي الصالةَ أَيام إِقْرائك« فاطمة بنت حبيش قول الرسول هلا:
عل بضرورة االلتزام ا مع املشـقة  ج. ما كان فيها بيان من قول أو ف

  دون استبدال بغريها.
���� ﴿ ٞ ٞ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلِقَتاُل َوُهَو ُكۡره ٞ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلِقَتاُل َوُهَو ُكۡره ٞ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلِقَتاُل َوُهَو ُكۡره   .]٢١٦: البقرة[ ﴾ل�ُكۡمۖ ل�ُكۡمۖ ل�ُكۡمۖ ل�ُكۡمۖ     ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلِقَتاُل َوُهَو ُكۡره
التزام الرسول طريقة معينة إلقامة الدولة وهـي طلـب النصـرة،     ����

وتكبد الرسول يف سبيل ذلك املشاق دون أن يغري هذه الطريقة يدل على أن 
  صرة إلقامة الدولة فرض وأي فرض!طلب الن

  روى ابن هشام يف سريته قال:
 �قال ابن إسحاق: وملا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا 

من األذى ما مل تكن نالته يف حياة عمه أيب طالب، فخرج رسـول اهللا إىل  
الطائف يلتمس النصرة من ثقيف واملنعة م من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه 

ءهم به من اهللا، فخرج إليهم وحده، إىل أن قال... فلم يفعلوا وأغروا ما جا
  م سفاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به.

وقال ابن إسحاق: حدثنا ابن شهاب الزهري أنه أتى كندة يف منازهلم 
وعرض عليهم نفسه فأبوا  �وفيهم سيد هلم يقال له فليح، فدعاهم إىل اهللا 

  عليه.
                                                           

)٩(
، ١٦٢، الترمذي: الصالة ٣٧٤، أبو داود: الصالة ١١٠٢، ١٠٩٧مسلم: املساجد ، ٥٦٢البخاري: مواقيت الصالة  

  .١٢٠١، الدارمي: ١١٥٣٤، مسند أمحد: ٦٩٠، ابن ماجة: ٦١٠النسائي: املواقيت 
اجتنيب الصالة أيام حميضـك، اجلسـي أيـام    «واللفظ  ١٨٢رقم  ٧٩١، الدارمي: الطهارة ٢٤٥٠٠مسند أمحد:  )١٠(

  .»أقرائك



  

  ٢٣

ن عبد اهللا بن مالـك أن  دثين بعض أصحابنا عقال ابن إسحاق: وح
أتى بين حنيفة يف منازهلم، فدعاهم إىل اهللا وعـرض علـيهم    � رسول اهللا

  نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم.
قال ابن إسحاق: وحدثين الزهري أنه أتى بين عامر بـن صعصـعة،   

يقال له بيحرة بن  وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم فدعاهم إىل اهللا
فراس: واهللا لو أين أخذت هذا الفىت من قريش ألكلت به العرب. مث قـال:  
أرأيت إن حنن بايعناك على أمرك مث أظهرك اهللا على من خالفك، أيكون لنا 
األمر من بعدك؟ قال: األمر إىل اهللا يضعه حيث يشاء. قـال: فقـال لـه:    

 كان األمر لغرينا؟! ال حاجة أفتهدف حنورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك اهللا
  لنا بأمرك. فأبوا عليه.

نصرة بين شيبان، فأجابوه واسـتثنوا أن   �وكذلك طلب رسول اهللا 
يقاتلوا معه الفرس العتبارات ذكروها، فلما أعلمهم الرسول أن املطلوب هو 

  نصرة اإلسالم وتبليغه للناس كافة أبوا ذلك.
ون أن يغريها بطريقة أخرى يطلب نصرة القبائل د �واستمر الرسول 

رغم الردود الصعبة اليت حدثت، ورغم األذى الشديد يف بعضـها الـذي   
أصاب الرسول يف جسمه الشريف، وبقي علـى ذلـك إىل أن نصـره اهللا    
باستجابة األنصار له، وكانت بيعة العقبة األوىل والثانية واهلجرة إىل املدينـة  

  وإقامة الدولة.



  

  ٢٤

���� »قالَ أَنْ أَشلَو الَةكُلِّ ص دنع اكوبِالس مهتري َألمتلَى أُم١١»ع.  
ووجه االستدالل أن الرسول لو أمر املسلمني بالسواك عند كلّ صالة 
مع ما فيه من مشقة لفهموه فرضا والتزموه، فلم يأمرهم الرسول به عند كلّ 

ة إذا أمـر  أي أن الفعل الذي مشقة تنفيذه ظاهر صالة خشية املشقة عليهم،
  به يكون هذا األمر فرضا. �الرسول 

د. ما كان فيها بيان ألمر حكمه الوجوب أو موضـوعه فـرض أو   
  مدلوله حراسة لإلسالم.

���� »كَكُماسني منذُوا ع١٢»خ.  
  .١٣»صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي« ����
ةٞ ﴿ ���� م�

ُ
ةٞ َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ م�
ُ
ةٞ َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ م�
ُ
ةٞ َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ م�
ُ
ُمُروَن يَۡدُعوَن إjَِ ٱۡلَۡيِ َويَ يَۡدُعوَن إjَِ ٱۡلَۡيِ َويَ يَۡدُعوَن إjَِ ٱۡلَۡيِ َويَ يَۡدُعوَن إjَِ ٱۡلَۡيِ َويَ     َوۡلَُكن ّمِنُكۡم أ

ۡ
ُمُروَن أ
ۡ
ُمُروَن أ
ۡ
ُمُروَن أ
ۡ
بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهـۡوَن أ

  .]١٠٤: آل عمران[ ﴾َعِن ٱلُۡمنَكِرۚ َعِن ٱلُۡمنَكِرۚ َعِن ٱلُۡمنَكِرۚ َعِن ٱلُۡمنَكِرۚ 
مروا أَبناَءكُم بِالصلَاة لسبعِ، واضرِبوهم علَيها لعشرِ، وفَرقُوا بينهم في « ����
  .١٤»الْمضاجِعِ

  فيه. صورةحم أحكام عدة بني التخيري على أمر لتنفيذ بيان فيه كان ه. ما
ٓۗ فََحيL فََحيL فََحيL فََحيp     Lَذا ُحّيِيُتم بَِتِحي�ةٖ pَذا ُحّيِيُتم بَِتِحي�ةٖ pَذا ُحّيِيُتم بَِتِحي�ةٖ pَذا ُحّيِيُتم بَِتِحي�ةٖ ﴿ ���� وَها Lۡو ُرد

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
ٓۗ واْ بِأ وَها Lۡو ُرد

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
ٓۗ واْ بِأ وَها Lۡو ُرد

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
ٓۗ واْ بِأ وَها Lۡو ُرد

َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
  .]٨٦: النساء[ ﴾واْ بِأ

ۡو ﴿ ����
َ
ۡهلِـيُكۡم أ

َ
وَۡسِط َما ُتۡطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه ۡو فََكف�

َ
ۡهلِـيُكۡم أ

َ
وَۡسِط َما ُتۡطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه ۡو فََكف�

َ
ۡهلِـيُكۡم أ

َ
وَۡسِط َما ُتۡطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه ۡو فََكف�

َ
ۡهلِـيُكۡم أ

َ
وَۡسِط َما ُتۡطِعُموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه فََكف�

                                                           

، ابـن  ٧، النسائي: الطهـارة  ٤٣، أبو داود: الطهارة ٣٧٠، مسلم: الطهارة ٦٦٩٩، التمين ٨٣٨: اجلمعة البخاري )١١(
  .١٤٤٧، الدارمي: الصالة ١٣٢، موطأ مالك: الطهارة ٧٠٣٧، ٩٢١، ٥٧٣، مسند أمحد: ٢٨٣ماجة: الطاهرة 

  .١٤٠٩١، ١٣٨٩٩: ، مسند أمحد١٦٨٠، أبو داود الناسك ٣٠١٢، النسائي: احلج ٢٢٨٦مسلم: احلج  )١٢(
  .٢/٣٤٥، البيهقي: ٥/٥٣، أمحد: ١٢٢٥، الدارمي: الصالة ١٢٩٧، مسلم: ٥٥٤٩، ٥٩٥البخاري: األذان  )١٣(
  .٦٤٦٧، ٦٤٠٢، مسند أمحد: ٤١٨أبو داود: الصالة  )١٤(



  

  ٢٥

ۡو َتِۡريُر َرَقَبةٖۖ 
َ
ۡو َتِۡريُر َرَقَبةٖۖ كِۡسَوُتُهۡم أ
َ
ۡو َتِۡريُر َرَقَبةٖۖ كِۡسَوُتُهۡم أ
َ
ۡو َتِۡريُر َرَقَبةٖۖ كِۡسَوُتُهۡم أ
َ
  .]٨٩: املائدة[ ﴾كِۡسَوُتُهۡم أ

و. ما كان فيها بيان لتكرار فعل لو مل يكن فرضـا لكـان ممنوعـا    
كالركوعني الزائدين يف صالة اخلسوف، وذلك ألن زيادة ركن فعلي عمدا 
يبطل الصالة، فلو مل يكونا واجبني لكانا ممنوعني، أي لكانا مبطلني للصالة، 

ن كرر هذا الركن يدل على أنه واجب. روى البخاري م �فكون الرسول 
خسـفَت  «حديث عائشة رضي اهللا عنها يف وصف صالة اخلسوف قالت: 

 ولِ اللَّهسر دهي عف سمالش�  ولُ اللَّهسر فَقَام�   ا ثُـمجِد اميلِّي فَأَطَالَ الْقصي
ا وجِد اميفَأَطَالَ الْق هأْسر فَعر ا ثُمجِد كُوعفَأَطَالَ الر كَعر لِ ثُمامِ اَألويونَ الْقد وه

  دـجس لِ ثُـمكُوعِ اَألوونَ الرد وها وجِد كُوعفَأَطَالَ الر كَعإىل آخـر   »...ر
  احلديث.

ز. ذكر لفظة تدل على الفرضية أو الوجوب أو احلرمـة يف نفـس   
  النص، مثال ذلك:

ِ يُوِصيُكُم ٱيُوِصيُكُم ٱيُوِصيُكُم ٱيُوِصيُكُم ٱ﴿ ���� ۡوَلِٰدُكۡمۖ ل
َ
ُ ِفٓ أ �J ِ ۡوَلِٰدُكۡمۖ ل
َ
ُ ِفٓ أ �J ِ ۡوَلِٰدُكۡمۖ ل
َ
ُ ِفٓ أ �J ِ ۡوَلِٰدُكۡمۖ ل
َ
ُ ِفٓ أ �J ۚ نثََيۡيِ

ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ ل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ ل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ ل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ّمِـَن ّمِـَن ّمِـَن ّمِـَن     فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ  ...ل�

ِۗ ٱٱٱٱ �J ِۗ �J ِۗ �J ِۗ �J﴾ ]١١: النساء[.  
َهُٰتُكمۡ ﴿ ���� م�

ُ
َهُٰتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهُٰتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهُٰتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
  .]٢٣: النساء[ ﴾...ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ ﴿ ���� َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر� َم َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةَ إِن� َما َحر�   .]١٧٣: البقرة[ ﴾...إِن�
���� »ال يلُّح أَالمرة تؤمباِهللا ن نْأَ اآلخرِ ومِوالي تسافر يومٍ سريةَم  إال  وليلـة

ومعها ذو مح١٥»هلا مٍر  
ح. أن يوصف العمل بوصف مناسب مفهم للنهي اجلازم كاملقت من 
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  ٢٦

اهللا أو الغضب، ذم أو وصف شنيع كالفاحشة أو من عمل الشيطان، نفـي  
  .. اخل..اإلميان أو نفي اإلسالم

يفيد الـذم   ]٢٢: النساء[ ﴾ÚÚÚÚآَء َسـبِيً� آَء َسـبِيً� آَء َسـبِيً� آَء َسـبِيً� وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     ااااَوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ     إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ ... ﴿ ����
  الشديد وبالتايل التحرمي.

ن َتُقولُواْ َما َ� َتۡفَعُلوَن ﴿ ����
َ
ِ أ �Jن َتُقولُواْ َما َ� َتۡفَعُلوَن َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱ
َ
ِ أ �Jن َتُقولُواْ َما َ� َتۡفَعُلوَن َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱ
َ
ِ أ �Jن َتُقولُواْ َما َ� َتۡفَعُلوَن َكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱ
َ
ِ أ �Jَكُبَ َمۡقًتا ِعنَد ٱÛÛÛÛ﴾ ]٣: الصف[.  

َح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدرٗ ﴿ ���� ن َشَ َح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدرٗ َوَلِٰكن م� ن َشَ َح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدرٗ َوَلِٰكن م� ن َشَ َح بِٱۡلُكۡفِر َصۡدرٗ َوَلِٰكن م� ن َشَ ِ ا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱَوَلِٰكن م� �J ِ �J ِ �J ِ �J﴾ ] النحـل :

١٠٦[.  
َما﴿ ���� َماإِن� َماإِن� َماإِن� ۡزَلُٰم رِۡجٞس     إِن�

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
ـۡيَطِٰن ّمِـۡن َعَمـّمِـۡن َعَمـّمِـۡن َعَمـّمِـۡن َعَمـ    ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل ـۡيَطِٰن ِل ٱلش� ـۡيَطِٰن ِل ٱلش� ـۡيَطِٰن ِل ٱلش� ِل ٱلش�

  .]٩٠: املائدة[ ﴾فَٱۡجَتنُِبوهُ فَٱۡجَتنُِبوهُ فَٱۡجَتنُِبوهُ فَٱۡجَتنُِبوهُ 
  .]٢٢: النساء[ ﴾ÚÚÚÚآَء َسبِيً� آَء َسبِيً� آَء َسبِيً� آَء َسبِيً� ا وَسَ ا وَسَ ا وَسَ ا وَسَ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ     إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ ﴿ ����
ۡوِلَآَء ِمن ﴿ ����

َ
ۡوِلَآَء ِمن �� َيت�ِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكِٰفِريَن أ
َ
ۡوِلَآَء ِمن �� َيت�ِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكِٰفِريَن أ
َ
ۡوِلَآَء ِمن �� َيت�ِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكِٰفِريَن أ
َ
ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ َوَمـن َيۡفَعـۡل ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ َوَمـن َيۡفَعـۡل ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ َوَمـن َيۡفَعـۡل ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ َوَمـن َيۡفَعـۡل �� َيت�ِخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكِٰفِريَن أ

ءٍ  ِ ِف َشۡ �Jءٍ َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ ِف َشۡ �Jءٍ َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ ِف َشۡ �Jءٍ َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ ِف َشۡ �J٢٨: آل عمران[ ﴾َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ[.  
���� » كبارت ةُ اللَّهمذ مهنم رِئَتب فَقَد عائج ؤرام يهِمف حبأَص ةصرلُ عا أَهمأَي

  ١٦»تعالَى
يقوم مقامه كـأن يكـون    ط. إذا كان الطلب مقترناً باإلميان أو ما

َ َوٱۡلَۡوَم ٱِخرَ  ...﴿متبوعاً ب  �Jَوٱۡلَۡوَم ٱِخرَ َمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jَوٱۡلَۡوَم ٱِخرَ َمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jَوٱۡلَۡوَم ٱِخرَ َمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jا قرينة على الوجوب. ﴾َمن َكَن يَرُۡجواْ ٱفإ  
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ل�َقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱ﴿ ����

ُ
ِ أ �J ٞۡسَوةٌ َحَسَنة
ُ
ِ أ �J ٞۡسَوةٌ َحَسَنة
ُ
ِ أ �J ٞۡسَوةٌ َحَسَنة
ُ
ِ أ �J     َوٱۡلَـۡوَم َ �Jَوٱۡلَـۡوَم لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jَوٱۡلَـۡوَم لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jَوٱۡلَـۡوَم لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ َ �Jلَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱ

 َ �Jٱِخَر َوَذَكَر ٱ َ �Jٱِخَر َوَذَكَر ٱ َ �Jٱِخَر َوَذَكَر ٱ َ �Jا ا ا ا َكثِيٗ َكثِيٗ َكثِيٗ َكثِيٗ     ٱِخَر َوَذَكَر ٱââââ﴾ ]٢١: األحزاب[.  
ءٖ ﴿ ���� ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lفَُرد ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ �J ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ �J ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ �J ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِـٱ ِ �J

                                                           

  .١٠/١١٥، مسند أبو يعلى: ٢/١٤، وإسناده صحيح، املستدرك: ٣/٣٣: مسند أمحد )١٦(



  

  ٢٧

  .]٥٩: النساء[ ﴾َوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۚ َوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۚ َوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۚ َوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۚ 
ــَ� َطل�ۡقــُتُم ٱلّنَِســآَء َطل�ۡقــُتُم ٱلّنَِســآَء َطل�ۡقــُتُم ٱلّنَِســآَء َطل�ۡقــُتُم ٱلّنَِســآَء pَذا pَذا pَذا pَذا ﴿ ���� َجلَُهــن� فَ

َ
ــَ� َفــَبلَۡغَن أ َجلَُهــن� فَ
َ
ــَ� َفــَبلَۡغَن أ َجلَُهــن� فَ
َ
ــَ� َفــَبلَۡغَن أ َجلَُهــن� فَ
َ
ن يَــنِكۡحَن     َفــَبلَۡغَن أ

َ
ن يَــنِكۡحَن َتۡعُضــُلوُهن� أ
َ
ن يَــنِكۡحَن َتۡعُضــُلوُهن� أ
َ
ن يَــنِكۡحَن َتۡعُضــُلوُهن� أ
َ
َتۡعُضــُلوُهن� أ

زۡ 
َ
زۡ أ
َ
زۡ أ
َ
زۡ أ
َ
َوَٰجُهن� إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِـهِۦ َمـن َكَن ِمـنُكۡم يُـۡؤِمُن َوَٰجُهن� إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِـهِۦ َمـن َكَن ِمـنُكۡم يُـۡؤِمُن َوَٰجُهن� إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِـهِۦ َمـن َكَن ِمـنُكۡم يُـۡؤِمُن َوَٰجُهن� إَِذا تََرَٰضۡواْ بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِفۗ َذٰلَِك يُوَعُظ بِـهِۦ َمـن َكَن ِمـنُكۡم يُـۡؤِمُن أ

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۗ  �Jَوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۗ بِٱ ِ �Jَوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۗ بِٱ ِ �Jَوٱۡلَۡوِم ٱِخِرۗ بِٱ ِ �J٢٣٢: البقرة[ ﴾بِٱ[.  
  ي. أن يقترن مع الطلب منع املباح.

لَٰوةِ ِمـن يَـ﴿ ���� ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� َها ٱل� Lي
َ
أ لَٰوةِ ِمـن يَـَي[ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� َها ٱل� Lي
َ
أ لَٰوةِ ِمـن يَـَي[ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� َها ٱل� Lي
َ
أ لَٰوةِ ِمـن يَـَي[ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� َها ٱل� Lي
َ
أ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إjَِٰ َي[ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إjَِٰ ۡوِم ٱۡلُ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إjَِٰ ۡوِم ٱۡلُ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إjَِٰ ۡوِم ٱۡلُ ۡوِم ٱۡلُ

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ ل�ُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ  �Jَوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ ل�ُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ ذِۡكِر ٱ ِ �Jَوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ ل�ُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ ذِۡكِر ٱ ِ �Jَوَذُرواْ ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ ل�ُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ ذِۡكِر ٱ ِ �Jذِۡكِر ٱ    çççç﴾ ]٩: اجلمعة[.  
ك. األمر بالتطوع أو الصدقة بعد أمر بأصل هذا املوضوع يكون قرينة 

  على أن الطلب ذا األصل طلب جازم.
ةٖ pن َكَن ُذو عُ pن َكَن ُذو عُ pن َكَن ُذو عُ pن َكَن ُذو عُ ﴿ ���� ةٖ ۡسَ ةٖ ۡسَ ةٖ ۡسَ ۚ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ     ۡسَ ۚ ةٖ ۚ ةٖ ۚ ةٖ   .]٢٨٠: البقرة[ ﴾ةٖ

فاألمر بالصدقة على املدين (بإعفائه من دينه أو جزٍء منه) بعد األمـر  
  بإمهاله يف الدين يعين أن إمهاله فرض على الدائن إن كان املدين معسراً.

]  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجـب  ل. إن كان مشموال بقاعدة [
ن هناك واجب وال يتم إال بأمر آخر فإن هذا األمر يكـون واجبـا   فإذا كا

ويشترط يف هذه احلالة أن يكون هذا األمر جزءاً من الواجـب األصـلي،   
كأركان الصالة بالنسبة للصالة، وأما إن كان خارجاً عنه كالوضوء فإنـه  

  فيها. شرط هو بل الصالة من جزاً ليس ألنه وجوبه، على آخر حيتاج إىل دليل

  ثانياً: اليت تفيد عدم اجلزم
 بالقيـام  جـازم  غـري  وهي اليت تلزم لتعيني املندوب واملكروه (طلب

  منها: نذكر الفعل)، لترك جازم غري طلب أو بالفعل،



  

  ٢٨

  (أوالً). يف ذكر عما وجمرد الترجيح على دالٌّ ترك طلب أو فعل أ. طلب
  .١٧»تبسمك في وجه أَخيك صدقَةٌ« ����
  .١٨»اللَّه نظيف يحب النظَافَةَ إِنَّ« ����
للْمسلمِ علَى الْمسلمِ ست بِالْمعروف يسلِّم علَيه إِذَا لَقيه ويجِيبـه إِذَا  « ����

ـ  ه مـا  دعاه ويشمته إِذَا عطَس ويعوده إِذَا مرِض ويتبع جنازته إِذَا مات ويحب لَ
فِْسهنل بح١٩»ي.  

  .٢٠»عن كَسبِ الْحجامِ �نهى رسولُ اللَّه «عن عقبة عن عمرو:  ����
أَلَم أَكُن نهيتكُم « إن نفرا أتوا النيب فوجد منهم ريح الكراث، فقال: ����

  .٢١»ى منه اِإلنسانُعن أَكْلِ هذه الشجرة إِنَّ الْمالَئكَةَ تتأَذَّى مما يتأَذَّ
  ب. اجتماع طلب ترك مع تقرير أو سكوت عن الفعل.

عـن   ٢٢»إِنَّ ذَلك لَيس بِشـفَاٍء ولَكنـه داءٌ  «: �حديث الرسول  ����
التداوي باحلرام (اخلمر)، وحديثه عن القوم الذين أذن هلم أن يشربوا مـن  

فَأَمرهم النبِي « اجتووا الْمدينة ناساأُ عن أَنسٍ أَنَّ أبوال اإلبل وألباا دواء هلم:
�  يهاعقُوا بِرلْحا -أَنْ يهالوأَبا وانِهأَلْب نوا مبرشنِي اِإلبِلَ فَيعوالبول جنس ٢٣»ي .

                                                           

  .١٨٧٩الترمذي: الرب والصلة  )١٧(
  .٢/١٢وقال هذا حديث غريب، أبو يعلى:  ٢٧٢٣الترمذي: اآلداب  )١٨(
  .١/٤٧٧، ابن حبان: ٥١٣، مسند أمحد: ١٤٢٤وقال: حديث صحيح، ابن ماجه: اجلنائز  ٢٧٣٧الترمذي:  )١٩(
، ٧٦٣٥، مسـند أمحـد:   ٢١٥٦، ابن ماجه: التجارات ٤٥٩٤، ٤٢٢٠، النسائي: الصيد ٢٩٣١ملساقاة مسلم: ا )٢٠(

٨٠٣٩.  
  .١٦٤٦، ابن حبان: ٣٤٢٣، النسائي: ٣٤٢٣، أبو دود: ٣٣٥٦ابن ماجه: األطعمة  )٢١(
رب منها. قال: قال: إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشف �يف رواية ابن ماجه عن علقمة عن طارق بن سويد سأل النيب  )٢٢(

  .٣٥٠٠ال، فراجعته. قلت: إنا نستشقي به للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. ابن ماجه: 
  .٣٥٠٣، ابن ماجه: ٥٣٦٢، ١٤٣٠البخاري:  )٢٣(



  

  ٢٩

وشربه حرام. احلديث األول فيه ي عن التداوي باحلرام والثاين فيه إقـرار  
رب البول)، والنهي مع اإلقرار يفيد كراهـة التـداوي   للتداوي باحلرام (ش

  باحلرام.
  وجمرداً عما ذكر يف (أوالً). �ج. ما كان فيه قربة إىل اهللا 

  .٢٤»ما من مسلمٍ يقْرِض مسلما قَرضا مرتينِ إِالَّ كَانَ كَصدقَتها مرةً« ����
���� »طَي نم قَةدبِص دأَح قدصا تبٍ م-    ـبإِالَّ الطَّي لُ اللَّـهقْبالَ يإِالَّ  -و

  ظَـمكُونَ أَعى تتنِ حمحالر ي كَفو فبرةً فَترمت تإِنْ كَانو ينِهمبِي نمحا الرذَهأَخ
يلَهفَص أَو هفَلُو كُمدي أَحبرا يلِ كَمبالْج ن٢٥»م.  

كَانَ يأْمر بِصيامِ الْبِيضِ ثَالَثَ عشرةَ وأَربع عشـرةَ   � اِهللا ولَسر نَّأَ« ����
  .٢٦»وخمس عشرةَ ويقُولُ: هو كَصومِ الدهرِ أَو كَهيئَة صومِ الدهرِ

  .٢٧»إِنَّ اَلدعاَء هو اَلْعبادةُ« :�قال رسول اهللا  ����

  ثالثاً: اليت تفيد االستواء
  بني طلب القيام بالفعل وطلب تركه أي اإلباحة، نذكر منها:

  قام حينا ذا الفعل وتركه حينا آخر. �أ. ما فيها بيان أن الرسول 

                                                           

فهـو إذن   ٢٢/٣٩وإسناده ضعيف ولكن استعمله السرخسي يف املبسـوط   ٢٤٣٠رقم  ٢٤٢ابن ماجه: األحكام  )٢٤(
  حسن.

، أمحـد:  ١٦٧٥، الدارمي: ١٨٠٦، املوطأ: ١٨٤٣، ابن ماجه: ٢٥٢٥، النسائي: ٦٦١، الترمذي: ١٠١٤مسلم:  )٢٥(
  .٨/١٠٩، ابن حيان: ٢/٣٣١
، البيهقـي:  ٨/٤١١، ابن حبـان:  ٥/٢٧، أمحد: ١٧٠٧، ابن ماجه: ٢٤٢٠، ٢٣٤٥، النسائي: ٢٤٤٩أبو داود:  )٢٦(

٤/٢٩٤.  
  .٢٧١، ٤/٢٦٧، أمحد: ٣٨٢٨ابن ماجه:  )٢٧(



  

  ٣٠

أخرج الطرباين يف األوسط أن جنازة مرت على ابن عباس واحلسن  ����
بن علي، فقام أحدمها وقعد اآلخر، فقال القائم للقاعد: أليس قد قام رسول 

  . فنفهم منه اإلباحة للقيام والقعود.٢٨ل: بلى، وقعداهللا؟ فقا
  ب. ما فيها بيان العفو عن الفعل يف التشريع العام، أي بدون عذر.

الْحالَلُ ما أَحـلَّ  « سئل رسول اهللا عن السمن واجلنب والفراء، قال: ����
  .٢٩»سكَت عنه فَهو مما عفَا عنهاللَّه في كتابِه والْحرام ما حرم اللَّه في كتابِه وما 

ج. ما كان من األفعال اجلبلية املرتبطة خبصائص اجلسم، وما كان مما 
  مسخرا لإلنسان ومل يرد ختصيص أو تقييد ألي منهما. �خلقه اهللا 
نَۡهَٰر ﴿ ����

َ
َر لَُكُم ٱۡل نَۡهَٰر وََسخ�
َ
َر لَُكُم ٱۡل نَۡهَٰر وََسخ�
َ
َر لَُكُم ٱۡل نَۡهَٰر وََسخ�
َ
َر لَُكُم ٱۡل   ]٣٢: إبراهيم[ ﴾¹¹¹¹وََسخ�

َر لَُكُم ٱۡلَ ﴿ ���� ِي َسخ� ُ ٱل� �Jَر لَُكُم ٱۡلَ ٱ ِي َسخ� ُ ٱل� �Jَر لَُكُم ٱۡلَ ٱ ِي َسخ� ُ ٱل� �Jَر لَُكُم ٱۡلَ ٱ ِي َسخ� ُ ٱل� �Jۡمرِهِۦٱ
َ
ۡمرِهِۦۡحَر ِلَۡجِرَي ٱۡلُفۡلُك فِيهِ بِأ
َ
ۡمرِهِۦۡحَر ِلَۡجِرَي ٱۡلُفۡلُك فِيهِ بِأ
َ
ۡمرِهِۦۡحَر ِلَۡجِرَي ٱۡلُفۡلُك فِيهِ بِأ
َ
  ]١٢: اجلاثية[ ﴾ۡحَر ِلَۡجِرَي ٱۡلُفۡلُك فِيهِ بِأ

���� ﴿ ِ �Jُبواْ ِمن ّرِۡزِق ٱ ِ ُكُواْ َوٱۡشَ �Jُبواْ ِمن ّرِۡزِق ٱ ِ ُكُواْ َوٱۡشَ �Jُبواْ ِمن ّرِۡزِق ٱ ِ ُكُواْ َوٱۡشَ �Jُبواْ ِمن ّرِۡزِق ٱ   .]٦٠: البقرة[ ﴾ُكُواْ َوٱۡشَ
  ]٣١[األعراف:  ﴾وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا﴿ ����
َمَٰوٰتِ ﴿ ���� َولَۡم يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلس�

َ
َمَٰوٰتِ أ َولَۡم يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلس�
َ
َمَٰوٰتِ أ َولَۡم يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلس�
َ
َمَٰوٰتِ أ َولَۡم يَنُظُرواْ ِف َملَُكوِت ٱلس�
َ
¡ِض     أ

َ
¡ِض َوٱۡل
َ
¡ِض َوٱۡل
َ
¡ِض َوٱۡل
َ
  .]١٨٥: األعراف[ ﴾َوٱۡل

ۡثَمرَ ﴿ ����
َ
ۡثَمرَ ٱنُظُرٓواْ إjَِٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
ۡثَمرَ ٱنُظُرٓواْ إjَِٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
ۡثَمرَ ٱنُظُرٓواْ إjَِٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
  .]٩٩: األنعام[ ﴾ٱنُظُرٓواْ إjَِٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ

  .]١٥: امللك[ ﴾فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِۦۖ فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِۦۖ فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِۦۖ فَٱۡمُشواْ ِف َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهِۦۖ ﴿ ����
���� يدلنِ الْوب دالخ نع » ولَ اللَّهسأَنَّ ر�  بفَقُر ،وِيشم ببِض يأُت

 هدى بِيوفَأَه ،هإِلَي  ـملَح هإِن :ولَ اللَّهسا ري :هرضح نم فَقَالَ لَه ،هنأْكُلَ ميل

                                                           

  .٢٤٩٠اين يف األو سط: الطرب )٢٨(
  .١٠/١٢، البيهقي: ٣٣٦٧وقال: هذا حديث غريب.. وكأن املوقوف أصح، ابن ماجه:  ١٧٢٦الترمذي:  )٢٩(



  

  ٣١

ب؟ قَالَ: ضبالض امرأَح ولَ اللَّهسا ري :دالخ فَقَالَ لَه ،هنع هدي فَعالَ « ، فَر
افُهنِي أَعي فَأَجِدضبِأَر كُني لَم هنلَكفَأَكَـلَ  قَالَ:   . »و بإِلَى الض دالى خوفَأَه

 ولُ اللَّهسرو ،هنم� هإِلَي ظُرن٣٠»ي.  
د. كل فعل حرم، أي ي عنه جازما لسبب مث أعيد حتليله بعد زوال 
السبب، فإن هذا التحليل يعين اإلباحة، أما إذا كان النهي لوجود مـانع مث  

تحليل يعين العودة إىل ما كان عليه قبـل  أعيد حتليله لزوال املانع فإن هذا ال
حدوث املانع إن كان فرضا أو مندوبا أو مباحا، أي أن التحليل بعد التحرمي 

  لوجود مانع ال داللة له.
إباحة االنتشار بعد صالة اجلمعة وإباحة الصيد بعد فك اإلحـرام   ����

  املباح). -(انظر أحكام فعل اإلنسان 
اإلباحة أو الندب أو الفرض، أي ال داللة  أما بعد املانع فقد يعود إىل

  املصحف مباح ملن هو على طهارة، فإذا حصل املانع حرم مـس له، فمس
املصحف، فإذا زال املانع عاد مس املصحف إىل نفس حكمه السابق. وأمـا  
الصالة اليت هي فرض فتحرم حلصول املانع، فإذا زال املانع عاد احلكـم إىل  

وأما صالة السنة فهي مندوب قبل املـانع، وعنـد    أصله، أي أصبح فرضا.
  حدوث املانع حترم، فإذا زال املانع عادت حلكمها وهو الندب.

وفهم القرائن وداللتها على اجلزم وعدمه أمر حيتاج إىل بـذل جهـد   
وإفراغ وسع ألن احلكم الشرعي مرتبط ا وقائم عليها، واهللا عـون ملـن   

  ا يف عمله.استعانه سبحانه وكان صادقا خملص

                                                           

  .٤/٨٦، أمحد: ٧/٢٠، الدارمي: ٣٢٤١، ابن ماجه: ٤٣١٦، والنسائي: ١٩٤٦، مسلم: ٥٠٧٦البخاري:  )٣٠(



  

  ٣٢

  الفصل الثالث 
خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد بالوضع وهو الذي 

  يبني ما تقتضيه أحكام أفعال اإلنسان أو ما يسمى 
  خطاب الوضع  

إن األفعال الواقعة يف الوجود، قد جاء خطاب الشارع وبني أحكامها 
أو  ووضع هلذه األحكام ما تقتضيه من أمور يتوقف عليها حتقـق احلكـم  

  يتوقف عليها إكماله، أي أا وضعت ملا يقتضيه احلكم الشرعي.
هذا هو خطاب الوضع وهو متعلق بأمر يقتضيه احلكم، وهو مخسـة  

  أقسام:
ــحة ٤    . املانع٣  . الشرط٢    . السبب١ . الص

  . العزائم والرخص٥    والبطالن والفساد

  . السبب١
عرفا لوجود كلّ وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعي على كونه م

  احلكم ال لتشريع احلكم، ومثاله:
ۡمِس ﴿•  لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�

َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
  .]٧٨: اإلسراء[ ﴾أ

  .٣١»إِذَا زالَت الشمس فَصلُّوا« ••
اآلية واحلديث يبينان أن زوال الشمس أمارة معرفة لوجود الصـالة،  

                                                           

  .٤/٧٩بري: ، املعجم الك٤/٣٤٩، أمحد: ١٩٠٥، رقم: ١/٤٣٨البيهقي:  )٣١(



  

  ٣٣

أداؤهـا إذا   ومعىن ذلك أنه إذا وجد هذا الوقت وجدت الصالة، مبعىن جاز
استوفت الشروط األخرى، ولكن هذا ال يعين أن زوال الشـمس أمـارة   

ـلَٰوةَ ﴿لوجوب الصالة، بل إن أدلة وجوب الصالة أدلة أخرى:  قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
 ﴾َوأ

لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ ﴿، ]٥٦: النور[ لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ إِن� ٱلص� ۡوُقوتٗ إِن� ٱلص� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م�   .]١٠٣: النساء[ ﴾²²²²ا ا ا ا ا م�
ـۡهَر فَۡلَيُصـۡمُهۖ َفَمن َشـِهَد ِمـنُكُم َفَمن َشـِهَد ِمـنُكُم َفَمن َشـِهَد ِمـنُكُم َفَمن َشـِهَد ِمـنُكُم ﴿يع األسباب، فمثالً وهكذا مج ـۡهَر فَۡلَيُصـۡمُهۖ ٱلش� ـۡهَر فَۡلَيُصـۡمُهۖ ٱلش� ـۡهَر فَۡلَيُصـۡمُهۖ ٱلش�  ﴾ٱلش�

تبني أن طلوع اهلالل ورؤيته أمارة معرفـة   ٣٢»صوموا لرؤيتـه « ،]١٨٥: البقرة[
لوجود الصوم يف رمضان، ولكن ليس أمارة لوجوب الصوم فوجوبه جـاء  

ِيـَن َءاَمُنـواْ ُكتِـَب ﴿بدليل آخر:  َها ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن َءاَمُنـواْ ُكتِـَب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن َءاَمُنـواْ ُكتِـَب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن َءاَمُنـواْ ُكتِـَب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ـَيامُ     َي[ ـَيامُ َعلَـۡيُكُم ٱلّصِ ـَيامُ َعلَـۡيُكُم ٱلّصِ ـَيامُ َعلَـۡيُكُم ٱلّصِ ، ]١٨٣: البقـرة [ ﴾َعلَـۡيُكُم ٱلّصِ

وحصول النصاب سبب يف وجود الزكاة، والعقود الشرعية سبب يف إباحة 
  االنتفاع أو انتقال األمالك، واالضطرار سبب يف إباحة امليتة.

أي أن السبب إعالم ومعرف لوجود احلكم ليس غري، ألن الـذي أو  
ازم، وأما دليل السبب فهـو  جب احلكم هو الدليل الذي ورد يف األمر اجل

الذي حيتوي أمارة معرفة لوجود احلكم، وبالتايل فإن السبب يترتب علـى  
  وجوده وجود احلكم وعلى عدمه عدم احلكم.

  . الشرط٢
وهو ما كان وصفا مكمال ملشروطه فيما اقتضاه احلكـم يف ذلـك   

راجعاً املشروط أو فيما اقتضاه املشروط نفسه. أما األول فيكون الشرط فيه 
إىل خطاب التكليف والذي حيتاج إىل الوصف املكمل يف هذه احلالة، ليس 

                                                           

  .٣/١٠٢٤مسلم:  )٣٢(



  

  ٣٤

املشروط بل احلكم فيه، مثال: (الصالة) هـي املشـروط، والشـرط (أي    
الوصف املكمل) ليس للصالة نفسها أي كيفيتها بل الوصف املكمل هـو  
للحكم فيها أي وجوب أدائها، فوجوب األداء يقتضـي الشـرط وهـو    

فالشرط هنا مكمل ملا يقتضيه احلكم يف املشـروط. وحيـث إن    الوضوء،
املشروط هنا وهو (الصالة) خطاب تكليف فيكون الشرط يف هذه احلالـة  
راجعاً إىل خطاب التكليف، وهكذا بالنسبة لستر العورة يف الصالة وتبييت 

  النية يف صوم رمضان فهي شروط للحكم.
 خطاب الوضع، والذي حيتاج وأما الثاين فيكون الشرط فيه راجعاً إىل

إىل الوصف املكمل يف هذه احلالة هو املشروط نفسه، مثال: (نصاب الزكاة) 
هو املشروط، وهذا املشروط حيتاج إىل وصف مكمل وهو حلول احلـول،  
فالشرط هنا ليس يف احلكم مباشرة، أي أداء الزكاة، فال يقال: حلول احلول 

ل: حلول احلول شرط يف النصاب حىت شرط يف وجوب أداء الزكاة وإمنا يقا
جتب فيه الزكاة، فالشرط هنا يف النصاب أي يف املشروط نفسه، وألن هذا 
املشروط وهو (النصاب) هو سبب للزكاة أي خطاب وضع، عليه فالشرط 
يف هذه احلالة راجع إىل خطاب الوضع. وهكذا بالنسبة لإلحصان يف الزنـا  

  .، فهي شروط للسببسرقةواحلرز يف ال

وسواء أكان الشرط راجعاً خلطاب التكليف أم الوضع فواقعه أنه يلزم 
من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود، فال توجد الصالة دون وضـوء  
ولكن قد يوجد الوضوء وال توجد الصالة، وكذلك ال توجـد الزكـاة يف   
النصاب دون حلول احلول على النصاب ولكن قد حيول احلول وال توجـد  



  

  ٣٥

لتغري النصاب أو وجود دين أو غريه. فوجود الشرط ال يترتب عليه  الزكاة
  وجود ولكن عدمه يترتب عليه العدم. وهذا فرق بني الشرط والسبب.

وهناك فرق بني الشرط والركن، فكالمها يلزم من عدمه العدم إال أن 
الشرط هو وصف مكمل ملشروطه فهو مغاير للمشروط فالوضـوء شـرط   

  جزء من الصالة.لصحة الصالة وليس 
وأما الركن فهو جزء من أجزاء الشيء وليس منفصال عنه وال يتم هذا 
الشيء بدونه، مثل الركوع يف الصالة فإن الركوع جزء من الصالة ولـيس  

  منفصال عنها ولذلك يسمى ركنا وليس شرطا.

ومن اجلدير ذكره أن الشرط، سواء أكان راجعاً إىل حكم التكليف أم 
م الوضع، ال بد من دليل يدل عليه بعينه حىت يعترب شـرطاً،  راجعاً إىل حك

فمثالً: (الوضوء) شرط يف احلكم التكليفي (الصالة)، ألن اهللا سبحانه نص 
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ ﴿عليه 

َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�

رۡجُ 
َ
رۡجُ بُِرُءوِسُكۡم َوأ
َ
رۡجُ بُِرُءوِسُكۡم َوأ
َ
رۡجُ بُِرُءوِسُكۡم َوأ
َ
ۚ بُِرُءوِسُكۡم َوأ ۚ لَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ ۚ لَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ ۚ لَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ   .﴾لَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ

و(احلرز) شرط يف حكم الوضع (أي يف سبب القطع وهو السـرقة)،  
ما أُخـذَ  «نص عليه، فيقول بالنسبة للقطع يف سرقة املاشية:  �ألن الرسول 

نجالْم نثَم كذَل نذُ مخؤا يلَغَ مإِذَا ب ،الْقَطْع يهفَف طَنِهع نماشـية  والعطن لل »م
ـ «، ويقول عن الثمر: -حرزها-مكان حفظها أي الزريبة  هو ـ م يف  انَا كَ
واخلزائن هي مكان حرز الثمر، مثـن   »نجمالْ نمثَ غَلَا بذَإِ عطْقَالْ يهففَ نِزائخالْ

  ان أي نصاب السرقة.
وهكذا كل شرط يف التكليف والوضع جيب أن يرد نص فيه بعينـه  



  

  ٣٦

  .حىت يعترب شرطاً
إال أن الشروط للعقود، مستثناة من ذلك، فللمرء أن يشترط ما شاء، 
سواء أنص الشرع على هذا الشرط بعينه أم مل ينص، على أن ال خيالف هذا 
الشرط الشرع، كأن يكون خمالفاً ملقتضى العقد أو خمالفاً لشرط نص الشرع 

 �عبـاس  عليه، فعندها ال يصح هذا الشرط وال يعترب. فمـثالً: روي أن ال 
كان يدفع ماله مضاربة ويشترط على املضارب أن ال يسلك بـه حبـراً وال   
يرتل وادياً وال يشتري به ذات كبد رطب فإن فعل ذلك ضمن، وبلغ ذلك 

فاستحسنه أي فاستحسن اشتراطه. وروي عن جابر أنه كـان   �الرسولَ 
عا يل فـد  �يسري على مجل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال وحلقين النيب 

، فبعته بعنيه، فقلت: ال، مث قال: بِعنيهوضربه فسار سرياً مل يسر مثله، فقال: 
  واستثنيت محالنه إىل أهلي.

فالشروط اليت شرطها العباس مل ينص الشرع عليها بعينها، أي مل يرد 
دليل يقول باشتراط عدم سلوك البحر والوادي واملتاجرة بذات كبد رطب 

على الدليل ا اشترطها العباس. والشرط الذي اشترطه  يف املضاربة، مث بناًء
مل يرد دليل ينص عليه بعينه، أي مل يرد دليـل يقـول باشـتراط     �جابر 

  احلمالن لألهل عند بيع احليوان، مث بناء على هذا الدليل اشترط جابر.
أقرمها فيكون قد ورد الدليل ا، ال يقـال   �وال يقال إن الرسول 

طت قبل اإلقرار، أي مل يكن هناك دليل عليها قبل اشتراطها، ذلك ألا اشتر
يعين أا ال ختالف الشرع. ولذلك فهذه الشروط معتربة  �وإقرار الرسول 

  وصحيحة.



  

  ٣٧

إال أا إن كانت خمالفة للشرع فهي غري صحيحة وغري معتربة. فمثالً 
لشرط لو باع رجل آلخر سلعة واشترط عليه أن ال يبيعها ألحد، فإن هذا ا

ملغى وغري صحيح، وملن اشترى السلعة أن يبيعها ملن يريـد، وال اعتبـار   
للشرط ألنه خمالف ملقتضى العقد، فإن املشتري إذا ملك السلعة فمقتضـى  

  امللكية يعطيه حق االنتفاع مبا ملك: استهالكاً ومنفعة ومبادلة بعوض.

بلـغ  ويف قصة بريرة عندما كاتبت من هي ملك ميني عندهم، على م
معني، تدفعه هلم لتصبح حرة، أرادت عائشة رضي اهللا عنها أن تدفع هـذا  
املبلغ عنها مث تعتقها ويكون والء بريرة لعائشة رضي اهللا عنها، لكـن مـن   
كانت عندهم وافقوا أن يبيعوها لعائشة رضي اهللا عنها ويكون الوالء هلـم  

للشرع، فالرسول  هم. هذا الشرط من قبلهم ال يصح وهو ملغى ألنه خمالف
وليس ملن باع، فاشترا عائشـة أم املـؤمنني    »الْوالَُء لمن أَعتق«يقول:  �

اشترِيها «هلا:  �وأعتقتها وكان الوالء هلا رضي اهللا عنها، وقد قال الرسول 
  .»فَأَعتقيها ولْيشترِطُوا ما شاُءوا

 تصح وال تعترب واخلالصة أن شروط حكم التكليف وحكم الوضع ال
شروطاً إال إذا جاء الدليل ذا الشرط نصاً كما بينا عن الوضوء واحلرز. غري 

إال أن شـروطها   -ألـا أسـباب    -أن العقود وإن كانت أحكام وضع 
ختتلف، فللمرء أن يشترط ما شاء من شروط، سواء أجاء الشرع بدليل يدل 

شرع، كما بينـا يف شـروط   عليها بعينها أم مل يأت، على أن ال ختالف ال
  املضاربة وبيع اجلمل مث بيع السلعة والعتق.



  

  ٣٨

  . املانع٣
هو كلّ وصف منضبط دلّ الدليل السمعي على أن وجوده يقتضـي  
علة تنايف علة الشيء الذي منعه، وبعبارة أخرى هو كلّ ما يقتضي علّة تنايف 

السـبب أو   ومن هذا التعريف يتبني أن املانع قد يكون نقيض .علة ما منع
  نقيض احلكم.

القرابة سبب اإلرث، والقتل العمد مانع من اإلرث، ويكـون   مثال:
  املانع هنا نقيض احلكم، فمنع اإلرث ومل مينع القرابة.

حلول احلول على اكتمال النصاب شرط وسبب ألداء الزكاة،  مثال:
 والدين مانع للزكاة، واملانع للزكاة هنا نقيض السـبب أي منـع اكتمـال   

  النصاب.
  واملوانع من حيث الطلب واألداء قسمان:

. ما ال يتأتى وجوده مع الطلب، أي أنه مينع مـن الطلـب واألداء   ١
كزوال العقل بنوم أو جنون، فإنه مينع طلب الصالة والصوم والبيع وغريهـا  

  من األحكام كما مينع من أدائها. 
سجد، ومينع واحليض والنفاس أيضا مينع من الصالة والصوم ودخول امل

من أدائه فهو مانع من أصل الطلب ألن النقاء من احليض والنفاس شرط يف 
   .الصالة والصوم ودخول املسجد

. ما ميكن اجتماعه مع الطلب أي أنه مينع من الطلب وال مينع مـن  ٢
األداء، كاألنوثة بالنسبة لصالة اجلمعة والبلوغ للصوم، فإن األنوثة مانع من 

والصغر مانع من طلب الصوم والصالة على الصيب ألن  طلب صالة اجلمعة



  

  ٣٩

صالة اجلمعة ال جتب على املرأة، والصالة والصوم ال جتب على الصيب، فإن 
قامت املرأة بصالة اجلمعة وقام الصيب بالصالة والصيام صحت منـهما ألن  
املانع مانع من الطلب ال من األداء، ومجيع أسباب الرخص مانع من الطلب 

   .ألداءال من ا

  . الصحة والبطالن والفساد٤
  أ. الصحة

هي موافقة أمر الشارع، وتطلق ويراد ا ترتب آثار العمل يف الدنيا، 
كما تطلق ويراد ا ترتب آثار العمل يف اآلخرة، فباستيفاء الصالة ألركاا 
وشروطها تكون صالة صحيحة مبعىن جمزئة ومربئة للذمة ومسقطة للقضاء، 

بيع مجيع أركانه وشروطه يكون بيعاً صحيحاً مبعىن أنه حمصـل  وباستيفاء ال
   .شرعا للملك ومبيح لالنتفاع والتصرف باململوك
   .هذا من حيث ترتب آثار العمل يف الدنيا

أما من حيث ترتب آثار العمل يف اآلخرة، فقولنا "صالة صـحيحة"،  
   .يعين أنه يرجى عليها الثواب يف اآلخرة

  ب. البطالن
موافقة أمر الشارع ويراد به عدم ترتب آثار العمل عليـه يف  هو عدم 

   .الدنيا والعقاب عليه يف اآلخرة، مبعىن أن يكون العمل غري جمزٍ وال مربئٍ
فالصالة إذا ترك ركن من أركاا كانت الصالة باطلة، والبيع إذا فقد 
 ركناً من أركانه كان بيعا باطال، ويترتب على البطالن حرمـة االنتفـاع  



  

  ٤٠

ويستحق العقاب يف اآلخرة، ولذلك كان للبطالن آثار يف الـدنيا يترتـب   
   .عليها آثار يف اآلخرة

بيع املالقيح باطل من أساسه ألنه منهي عن أصله، فهـو بيـع    مثال:
   .جمهول (بيع غرر) يف أصل املعقود عليه

بيع ضربة القانص والغائص أي ما سيخرجه الصياد يف شبكته  مثال:
ألنه غرر يف أصل  -بيع باطل  -غوصته من السمك أو الدرر والغائص يف 
  املعقود عليه.

  ج. الفساد
عن البطالن ألن البطالن عدم موافقة أمر الشرع من  ٣٣خيتلف الفساد

حيث أصله أي أنّ اخللل يف أركانه أو ما هو يف حكمها كأن يكون أصـله  
بأصـل الفعـل،    ممنوعاً كبيع املالقيح، أو أن الشرط الذي مل يستوفه خملٌّ

خبالف الفساد فإنه يف أصله موافق ألمر الشرع ولكن وصفه غـري املخـل   
  باألصل هو املخالف ألمر الشارع ولذلك يزول الفساد بإزالة سببه.

: بيع احلاضر للبادي فاسد جلهالة البادي للسعر فلو زالت هـذه  مثال
   .اجلهالة صح
رطال، أو باع شاة : لو باع شخص بقرة واشترط أا حتلب كذا مثال

                                                           

ال فرق بني باطل وفاسد يف العبادات، فإا مجيعا تكون إما صحيحة مربئة للذمة وإما غري صحيحة، فال يسقط ـا   )٣٣(
الواجب. فالصالة صحيحة أو باطلة ليس غري، ولكن البطالن خيتلف عن الفساد يف العقود املالية اليت تنشـئ التزامـات   

ل امللكية مثل عقود البيع واإلجارة واحلوالة والشركة وأمثاهلا. وبعضهم يلحق ا عقود النكاح ال من حيث متقابلة أو تنق
  االنعقاد وعدمه فالنكاح الباطل والفاسد كالمها غري منعقد وعليه عقوبة وإمنا من حيث ثبوت هذه اآلثار وعدمها.



  

  ٤١

على أا حامل ذكرا فإن هذا البيع بيع فاسد ألنه غرر يف األوصاف واملقادير 
  وليس يف أصل املعقود عليه. 

لو اشترك رجال بأمواهلم فقط دون بـدن مثـل الشـركات     مثال:
  .-العاقدان  -املسامهة العامة فهي باطلة ألن اإلخالل يف أصل العقد 

سب الشروط الشرعية ولكن اشترط أحدهم أما لو اشترك الشركاء ح
أن يكون له مبلغ معني، تكون الشركة فاسدة ألن فيها غـرر يف الوصـف   

فإذا  حيث للشريك نسبة من الربح وليس له مبلغ معني، فقد ختسر الشركة
  اتفقوا على نسبة الربح زال الفساد وانقلب العقد صحيحا. 

  . العزمية والرخصة٥
   .حكام تشريعا عاما وألزم العباد بالعمل بهما شرع من األ :العزمية

ما شرع من األحكام ختفيفا للعزمية لعذر مع بقاء حكـم   :والرخصة
   .العزمية، ولكن بغري إلزام للعباد بالعمل به

والرخصة حىت تعترب رخصة شرعا، ال بد أن يدل عليها دليل شـرعي  
  .لعذر �ألا حكم شرعه اهللا 

مريض رخصة وكذلك للمسـافر، وغسـل   فالصوم عزمية والفطر لل
العضو يف الوضوء عزمية واملسح على العضو اروح رخصة، والصالة قائما 
عزمية والقعود يف الصالة عند العجز رخصة، والصالة يف أو قاا عزمية وهي 
يف السفر واملطر مجعا يف غري وقتها رخصة، وهي بتمام ركعاا عزمية وقصرا 

   .يف السفر رخصة
البعض  دون املكلفني ببعض خيتص ال عاما تشريعه كان ما فالعزمية ذاوهك



  

  ٤٢

   .اآلخر، وبال ختيري بني العمل ا والعمل بغريها بل جيب العمل ا وحدها
أما الرخصة فما كان تشريعه طارئا لعذر فيكون هذا التشريع معتربا ما 

   .دام العذر موجودا وال يعترب إذا زال العذر
تشريعها رخصة حكمها اإلباحة، فإذا استمر على  والرخصة من حيث

   .العمل بالعزمية له ذلك، وإذا عمل بالرخصة فله ذلك أيضا
أما ملاذا تستوي العزمية والرخصة يف حكم اإلباحة، فألن رسـول اهللا  

وهـذا  ، ٣٤»اللَّه يحب أَنْ تؤتى رخصه، كَما يحب أَنْ تؤتى عزائمه إِنَّ« يقول:
   .يبني أما سواء يف طاعة اهللا من حيث األداء

هذا إذا مل يرد نص يبني أن الرخصة أو العزمية يف حالة مـا يكـون   
  أداؤها أكثر حبا إىل اهللا.

ي�امٗ ﴿يقول اهللا تعاىل:  :مثال
َ
ي�امٗ أ
َ
ي�امٗ أ
َ
ي�امٗ أ
َ
ۡعُدوَدٰتٖۚ أ ۡعُدوَدٰتٖۚ ا م� ۡعُدوَدٰتٖۚ ا م� ۡعُدوَدٰتٖۚ ا م� ٰ َفَمن َكَن َفَمن َكَن َفَمن َكَن َفَمن َكَن     ا م� ۡو َ¦َ

َ
ِريًضا أ ٰ ِمنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضا أ ٰ ِمنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضا أ ٰ ِمنُكم م� ۡو َ¦َ
َ
ِريًضا أ ِمنُكم م�

ي�ا    َسَفرٖ َسَفرٖ َسَفرٖ َسَفرٖ 
َ
ةٞ ّمِۡن أ ي�افَِعد�
َ
ةٞ ّمِۡن أ ي�افَِعد�
َ
ةٞ ّمِۡن أ ي�افَِعد�
َ
ةٞ ّمِۡن أ َخَرۚ َوَ¦َ فَِعد�

ُ
َخَرۚ َوَ¦َ ٍا أ
ُ
َخَرۚ َوَ¦َ ٍا أ
ُ
َخَرۚ َوَ¦َ ٍا أ
ُ
ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ ٍا أ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ ٱل� ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ ٱل� ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ ٱل� َع     َطَعاُم ِمۡسِكيٖۖ َطَعاُم ِمۡسِكيٖۖ َطَعاُم ِمۡسِكيٖۖ َطَعاُم ِمۡسِكيٖۖ     ٱل� َع َفَمـن َتَطـو� َع َفَمـن َتَطـو� َع َفَمـن َتَطـو� َفَمـن َتَطـو�

ُ     َفُهَو َخۡيٞ َفُهَو َخۡيٞ َفُهَو َخۡيٞ َفُهَو َخۡيٞ ا ا ا ا َخۡيٗ َخۡيٗ َخۡيٗ َخۡيٗ  ُ ل� ُ ل� ُ ل� ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ ìۚ ۥۥۥۥل�
َ
ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ َوأ
َ
ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ َوأ
َ
ن تَُصوُمواْ َخۡيٞ َوأ
َ
، فإنه يفهم منها أن من ]١٨٤: البقرة[ ﴾ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ     َوأ

رخص له باإلفطار لعذر وكان يستطيع الصيام بدون مشقة فإن صيامه أفضل 
ره كمن سافر مسافة الرخصة يف طائرة أو سيارة مرحية، فإن لـه أن  من فط

ن تَُصـوُمواْ ﴿ :يصوم وله أن يفطر وصيامه أفضل يف هذه احلالة من داللـة 
َ
ن تَُصـوُمواْ َوأ
َ
ن تَُصـوُمواْ َوأ
َ
ن تَُصـوُمواْ َوأ
َ
َوأ

  .﴾ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ ل�ُكمۡ     َخۡيٞ َخۡيٞ َخۡيٞ َخۡيٞ 
لَيس مـن الْبِـر الصـيام فـي     « كذلك، صح عن رسول اهللا أنه قال:

                                                           

  .٢٦٠٢، املعجم األوسط: ١٠/٨٤، املعجم الكبري: ٣/١٤٠، البيهقي: ٢/٦٩ابن حبان:  )٣٤(



  

  ٤٣

ئم وقد أكه الصيام، فقد فهم من ، ملا رأى رجال مسافرا وهو صا٣٥»السفَرِ
   .احلديث أن من كان سفره شاقا يضنيه يكون فطره أفضل

ففي احلالة األوىل فهم من اآلية أن الصيام أفضل أي األخذ بالعزميـة  
أفضل، ويف احلالة الثانية فهم من احلديث أن الفطـر أفضـل أي األخـذ    

   .بالرخصة أفضل
بني العزمية والرخصة يف حاالت  وأما إن مل يرد نص خاص يف التفضيل

معينة، فإن األخذ بالرخصة أو العزمية يستوي يف اإلباحة لكليهما اسـتدالال  
   .حبديث رسول اهللا السابق ذكره يف بداية املوضوع

                                                           

  .١٨٧٩، مسلم: ١٨١٠البخاري:  )٣٥(



  

  ٤٤

  الفصل الرابع 
  احلكم الشرعي الكلي 

  القاعدة الكلية 
ء أو احلكم الشرعي هو خطاب الشارع املتعلق بأفعال العباد باالقتضا

  .-كما بينا سابقا  -الوضع أو التخيري 
وهذا احلكم الشرعي قد ينسب إىل لفظ خاص فيكون حكما خاصا، 

   .وقد ينسب إىل لفظ عام فيكون حكما عاما
   .وقد ينسب إىل لفظ كلي فيكون حكما كليا

أما اللفظ اخلاص فهو كلّ لفظ مفرد أو مركب ال يندرج حتته سواه، 
أو (زيتونة) اسم علم لشجرة الزيتون، أو (اخلليـل)  (زيد) اسم علم لرجل، 

  اسم علم ملدينة اخلليل، أو (عبداهللا) اسم علم لرجل.
الشجرة،  :وأما اللفظ العام فهو كلّ لفظ مفرد يندرج حتته أفراد مثل

  والسارق، وامليتة، والربا، والرجال، واملسلمون.
يات مثل: فهو كلّ لفظ مركب يندرج حتته جزئ ٣٦وأما اللفظ الكلي

  "ما ال يتم الواجب إال به"، "الوسيلة إىل احلرام".
على اعتبار أن -فهنا مل نقل الواجب أو الوسيلة وإال لكانا لفظا عاما 

                                                           

املفـرد)، غـري أن    –الفصل األول  –(الكلية) من دالالت املفرد سواء أكان متواطئاً أم مشككاً (انظر الباب الثالث  )٣٦(
شاة مع املفـرد، يف هـذه   التركيب إن أمكن صياغته حبيث ميكن أن يندرج حتته أجزاء، فإنّ الكلية تدخله جمازاً لعالقة امل

احلالة، ويكون هذا التركيب لفظاً كلياً تندرج حتته جزئيات. وعندما ينسب حكم شرعي هلذا اللفظ الكلي فإنه يسـمى  
  قاعدة كلية.



  

  ٤٥

، وإمنا قلنا "ما ال يتم الواجب إال به" أي قلنـا لفظـا   -"أل" ليست للعهد
مركبا ولكن تندرج حتته جزئيات، وقد مسيت جزئيات وليس أفـرادا ألن  

   .للفظ مركبا
فإذا نسب احلكم الشرعي إىل لفظ خاص كان حكما خاصا ال يتعدى 
صاحبه، مثل شهادة خزمية اليت اعتربها الرسول له بشهادة رجلـني، فهـذا   

  ، وهكذا٣٧خاص خبزمية 
أضحية أيب بردة جبذعة من املعز، فهي خاصة به لنسبة احلكم إىل لفظ 

من غريه إال ما بلغت السنة من  "، وهي ال تصح يف األضحيةبردة خاص "أيب
  .٣٨املاعز 

ومثله احلكم املتعلق بكيفية صالة خاصة كصالة االستسقاء أو اجلنازة 
أو اخلوف فهي منسوبة للفظ خاص فتكون أحكاماً خاصة خبالف ما لـو  

  نسب للصالة كلفظ عام دون ختصيص أو تقييد فهو حكم عام.
ثال كان حكمـا عامـا،   وإذا نسب احلكم الشرعي إىل لفظ "امليتة" م

، تدلّ على حرمة كل ميتـة  ]٣: املائـدة [ ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ﴿ �فقوله 
سواء كانت خنقا أو ضربا أو قتال، وسواء كانت ميتة ما يؤكل مثل البقرة 

   .والغنم أو ميتة ما ال يؤكل مثل األسد والنمر
ْۚ ﴿كذلك قوله تعاىل:  َم ٱلّرَِبٰوا ْۚ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا ْۚ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا ْۚ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا ، فهو يدلّ على أن كل ]٢٧٥: قـرة الب[ ﴾وََحر�

   .ربا حرام، سواء كان ربا فضل أو نسيئة
أما إذا نسب احلكم الشرعي إىل لفظ كلي، فيكون حينها حكما كليا 

                                                           

  .٢/٢١، املستدرك: ٥/٢١٥، أمحد: ٤٦٤٧، النسائي: ٣٦٠٧أبو داود:  )٣٧(
  .١٩٦١، مسلم: ٥٢٢٦البخاري:  )٣٨(



  

  ٤٦

وينطبق على مجيع جزئياته، فعندما نقول: "ما ال يتم الواجب إال بـه فهـو   
بـه"  واجب"، فهذا حكم كلي لنسبته إىل لفظ كلي "ما ال يتم الواجب إال 

  وهو ينطبق على مجيع جزئياته. 
فغسل اليدين إىل املرفقني واجب بآية الوضوء، ودخول جـزء مـن   
املرفقني يف الغسل واجب كذلك ألنه ال بد منه لتحقق غسـل اليـدين إىل   

  املرفقني فهو من قبيل "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب". 

ـ  ذه ال تـتم إال  كذلك إقامة احلدود واجبة بنصوص اآليات ولكن ه
بإمام، وهلذا فإن نصب إمام للمسلمني واجب ألن ما ال يتم الواجب إال به 

   .فهو واجب
واألحكام الشرعية يف األغلب األعم أحكام عامة، والقليل منها أحكام 
خاصة، ومنها أحكام كلية استنبطها اتهدون من دليل واحد أو عدة أدلـة  

األدلة تتضمن علة أو معىن مبثابة علـة   ألم وجدوا أن هذا الدليل أو تلك
   .جعلهم يتمكنون من صياغة حكم كلي ينطبق على عدة جزئيات

القاعـدة  وهذا احلكم الكلي هو ما اصطلح على تسميته يف األصول "
   ."الكلية

وسنذكر فيما يلي بعض هذه القواعد الكلية ونبني كيفية اسـتنباطها  
   .من األدلة الشرعية

  "احلرام حرام الوسيلة إىل. "١
ِيـَن يَـۡدُعوَن ﴿دليل هذه القاعدة أن اهللا تعاىل يقول:  ِيـَن يَـۡدُعوَن َوَ� تَُسبLواْ ٱل� ِيـَن يَـۡدُعوَن َوَ� تَُسبLواْ ٱل� ِيـَن يَـۡدُعوَن َوَ� تَُسبLواْ ٱل� ِمـن ِمـن ِمـن ِمـن َوَ� تَُسبLواْ ٱل�

َ َعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلمٖۗ  �Jواْ ٱLفَيَُسب ِ �Jَعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلمٖۗ ُدوِن ٱ َ �Jواْ ٱLفَيَُسب ِ �Jَعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلمٖۗ ُدوِن ٱ َ �Jواْ ٱLفَيَُسب ِ �Jَعۡدَوۢا بَِغۡيِ ِعۡلمٖۗ ُدوِن ٱ َ �Jواْ ٱLفَيَُسب ِ �Jي عـن  ]١٠٨: األنعام[ ﴾ُدوِن ٱ ففي هذه اآلية ،



  

  ٤٧

ْ ﴿سب آهلة الكفر  ْ َوَ� تَُسبLوا ْ َوَ� تَُسبLوا ْ َوَ� تَُسبLوا وهي تسبب  وهناك قرينة تفيد أن النهي جازم ﴾َوَ� تَُسبLوا
 .ذلك بسب اهللا سبحانه تعاىل، وبذلك فاآلية تفيد حترمي سب آهلة الكفـار 

لكن فهم من اآلية كذلك بداللة التنبيه واإلمياء نتيجة استعمال "فاء" السببية 
أن العلة يف التحرمي ناجتة عن كون سب آهلة الكفار يـؤدي إىل سـب اهللا   

ن الوسيلة اليت تؤدي إىل احلرام حترم، سبحانه تعاىل، فاستنبط من هذه اآلية أ
  ومن هنا كانت هذه القاعدة.

  . "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"٢
دليل هذه القاعدة هو (داللة االلتزام خلطاب الشارع الـذي يـدلّ   
مبنطوقه على الواجب)، أي أنه إذا كان هناك خطاب للشارع يـدلّ علـى   

االلتزام يدلّ على أن "ما ال يـتم   وجوب أمر فإن نفس هذا اخلطاب بداللة
  الواجب إال به" واجب.

غسل اليدين إىل املرفقني واجب، وخطاب الشـارع   ومثال ذلك: 
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِقِ ﴿الذي يدلّ على وجوبه: 

َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِقِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِقِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
يِۡديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِقِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
 :املائـدة [ ﴾فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ

ألنه ال ميكـن   ، وما ال يتم هذا الواجب إال به هو غسل جزء من املرفقني]٦
  أن يتحقق غسل اليدين إىل املرفقني إال بغسل جزء من املرفقني.

ويكون خطاب الشارع نفسه الذي يدل على الواجب داال بداللـة  
  االلتزام على أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

يستثىن من ذلك إذا كان (الشيء الذي ال يتم الواجب إال به) شـرطا  
  يشمله دليل الواجب بل حيتاج إىل دليل منفصل. للواجب، فحينها ال

الصالة واجب (فرض)، وخطاب الشارع الذي يـدلّ علـى    :مثال



  

  ٤٨

ـلَٰوةَ ﴿ :الواجب قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
ـلَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
، وما ال يتم الواجـب إال بـه هـو    ]٥٦: النور[ ﴾َوأ

الوضوء، ولكن هذا الوضوء شرط يف صحة الصالة أي شرط يف الواجـب  
جب بل حيتاج إىل دليل آخر منفصل وهـو يف  ولذلك فال يشمله دليل الوا

يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق ﴿هذه احلالة: 
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱلص�

 ۚ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
]٦: املائدة[ ﴾َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

.  
ال به) شرطا فإن دليل الواجـب  وأما إن مل يكن (ما ال يتم الواجب إ

  يشمل وجوبه بداللة االلتزام، ومن هنا جاءت هذه القاعدة.

  . "قاعدة االستصحاب"٣
طلب الصحبة، وكـلّ شـيء الزم شـيئا فقـد      :االستصحاب لغة

   .استصحبه، أي أن املراد باالستصحاب هو استصحاب احلال
لثاين بناء على ويف تعريف األصوليني: هو احلكم بثبوت أمر يف الزمان ا

ثبوته يف الزمن األول، أي هو ثبوت أمر يف الزمان احلاضر بناء على ثبوتـه  
   .فيما مضى، فكلّ أمر ثبت وجوده مث طرأ الشك يف عدمه فاألصل بقاؤه

واالستصحاب ليس دليال شرعيا وإال الحتاج إثباته إىل حجة قطعية، 
لية أي حكم شـرعي  ومل تقم عليه حجة قطعية، وإمنا هو قاعدة شرعية ك

كلي يكفي يف استنباطه الدليل الظين. وقد استنبطت هذه القاعدة من األدلة 
  التالية:

إِنما أَنا بشر، وإِنكُم تختصمونَ إِلَـي، ولَعـلَّ   « :�. قال رسول اهللا ١
وحي نضٍ فَأَقْضعب نم هتجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعب عما أَسأخرجه البخاري  »م

يقضي حسب ما يظهر له وهذا يعين  �أي إن الرسول  من طريق أم سلمة



  

  ٤٩

  بناء احلكم على الظاهر أي استصحابه.
ـ أَ تثْدحأَ :ولُقُيفَ مكُدحي أَتأْي طانَيالش نَّإِ« :�. قال ٢ حثْدـ ت ال ، فَ

ينفَرِصن حتى يسمع صأَ تاًوو جِيوهو يدلّ على أن اإلنسـان إذا  ٣٩»حياًرِ نَّد ،
تيقن الوضوء مث شك يف احلدث جاز له أداء الصالة ومل يكن عليه وضـوء  
آخر، ولو تيقن احلدث وشك يف الوضوء عليـه الوضـوء وهـذا يعـين     

   .استصحاب احلال
. إذا ما ثبت يف الزمان األول وجود أمر أو عدمه ومل يظهر زواله ال ٣
ال ظنا فيلزم بالضرورة أن حيصل الظن ببقائه كما كـان، والعمـل   قطعا و

بالظن واجب فهو حجة متبعة يف األحكام الشرعية ألا مبنية علـى غلبـة   
   .الظن

هذه هي أدلة هذه القاعدة، وقد فهم منـها أن "الـيقني ال يـزول    
"بالشك.   

ومل  وحملّ حبث قاعدة االستصحاب هو ما إذا كان احلكم ثابتا بدليل،
يدلّ هذا الدليل على بقاء احلكم واستمراره، ومل يوجد دليل آخر يدلّ على 
بقائه واستمراره، ومل جيد اتهد بعد حبثه بقدر وسعه دليال يغري احلكـم أو  

  .يزيله
  ومعىن ذلك أنه خيرج من قاعدة االستصحاب: 

أ. ما يدلّ الدليل العقلي على وجوده واستمراره كوجوب الوجود هللا 
�.  

                                                           

، تلخيص ١/١٢٨، نصب الراية: ٢٠٨٥، املعجم األوسط ٩/٢٤٩، املعجم الكبري: ٣/٩٦د: ، أمح٧٢١الدارمي:  )٣٩(
  ١/١٨٢احلبري: 



  

  ٥٠

ب. ما دلّ دليله النقلي على بقائه واستمراره وذلك كعـدم قبـول   
بَـدٗ ﴿ :شهادة من قذف احملصنات بالزىن

َ
بَـدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشـَهَٰدةً أ
َ
بَـدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشـَهَٰدةً أ
َ
بَـدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشـَهَٰدةً أ
َ
، ]٤: النـور [ ﴾اۚ اۚ اۚ اۚ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشـَهَٰدةً أ

، فهـذا  ٤٠»الْجِهاد ماضٍ إِلَى يومِ الْقيامة« وكذلك مضي اجلهاد واستمراره:
  لى بقائه إىل يوم القيامة.النص دلّ على وجوب اجلهاد وع

وهكذا فإن ما جاء يف أ، ب، وأمثاهلما ثابت وجـوده واسـتمراره   
   .بالدليل اخلاص به وليس بقاعدة االستصحاب

  أمثلة على قاعدة االستصحاب:
. من تزوج فتاة على أا بكر مث ادعى بعد الدخول ا أنه وجـدها  ١

كارة ألا ثابتة من حني نشأا، ثيبا، مل يصدق إال ببينة ألن األصل وجود الب
   .فوجودها بكرا يستصحب وحيكم بأا بكر يف الزمن احلاضر

. لو ادعى شخص على آخر دينا تكون دعواه غري مقبولة إال ببينـة  ٢
ويكون القول قول املدعى عليه استصحابا للحال، إذ األصل براءة الذمة من 

   .احلقوق املالية حىت يدل دليل على خالف ذلك
. لو اشترى رجل كلبا على أنه معلم مث ادعى على البائع أنه وجده ٣

غري معلم تكون دعواه مقبولة استصحابا للحال إذ األصل يف احليوان عـدم  
   .التعليم، فيبقى مستصحبا إىل أن يثبت خالفه

. احلكم باستمرار ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصـحيح  ٤
 .لكية يف البيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعاشرعا، واحلكم باستمرار امل

                                                           
  .٧/٢٨٧، أبو يعلى: ٩/١٥٦، البيهقي: ٢٥٣٢أبو داود:  )٤٠(



  

  ٥١

فإن كال من الزوجية وامللكية تقتضي أدلة ثبوما بقاءمها واستمرارمها حىت 
   .يوجد ما يزيلهما ألما عقدان ال يقبالن التوقيت

. لو رأى املتيمم املاء أثناء صالته ال تبطل صالته استصحابا للحال، ٥
ذلك فيستصحب إىل أن يدلّ دليل على أن رؤية إذ قد انعقدت صحتها قبل 

   .املاء مبطلة للصالة

  . "قاعدة الضرر" ٤
  تشمل أمرين: 

أ. أن يكون الشيء ضارا ومل يرد يف خطاب الشارع ما يـدلّ علـى   
 طلب فعله أو طلب تركه أو التخيري فيه فيكون كونه ضارا دليال على حترميه،

   ."يف املضار التحرميألن الشارع حرم الضرر وقاعدته "األصل 

ب. أن يكون الشارع قد أباح الشيء العام ولكن وجد يف أحد أفراد 
ضرر دليال على ذلك املباح ضرر فيكون كون ذلك الفرد ضارا أو مؤديا إىل 

كلّ فرد من أفراد املباح إذا كان ضارا أو مؤديا إىل ضـرر  حترميه، وقاعدته "
   .حرم ذلك الفرد وظلّ األمر مباحا"

من ضـار  « :�، وقال ٤١»لَا ضرر ولَا ضرار« :�ليل األوىل قوله ود
هلَيع اللَّه اقش اقش نمو بِه اللَّه ار٤٢»ض.  

وهذه األحاديث دليل على أن القاعدة "األصل يف املضار التحرمي" هي 
  من القواعد الشرعية. 

                                                           

  ، قال أمحد شاكر: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.٥/٣٢٦، ١/١٣٣، أمحد: ١٤٢٩، املوطأ: ٢٣٤٠ابن ماجه:  )٤١(
  .٣/٤٥٣، أمحد: ٢٣٤٢وقال حسن غريب، ابن ماجه:  ١٩٤٠، الترمذي ٣٦٣٥، أبو داود: ٦٧٣٣البخاري:  )٤٢(



  

  ٥٢

ال تشربوا من مائهـا  « :� ودليل الشق األول من القاعدة الثانية قوله
شيئًا وال تتوضئُوا منه للصالة، وما كَانَ من عجِنيٍ عجنتموه فَـاعلفُوه اِإلبِـلَ وال   

 هبـاحص هعملَةَ إِال واللَّي كُمنم دأَح نجرخال يئًا، ويش هنأْكُلُوا مفوجـود  ٤٣»ت ،
 .يف بئر مثود حرم ماءه فقط، ولكن باقي املاء ظلّ على حكم اإلباحةالضرر 

ووجود الضرر يف خروج الشخص منفردا يف تلك الليلة ويف ذلك املكـان  
حرم خروجه منفردا يف الليلة نفسها، ولكن ظلّ خروج الشخص منفـردا  

ح مباحا يف بقية األماكن. هذا هو دليل الشق األول، أي إذا كان الفرد املبا
  .مضرا

أما دليل الشق الثاين، وهو فيما إذا كان الفرد املباح يؤدي إىل ضـرر  
أقام بتبوك بضع عشرة ليلة مل جياوزها،  �أن رسول اهللا « فإن دليله ما روي

مث انصرف إىل املدينة وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل يروي الراكـب  
مـن  « :�ال رسـول اهللا  والراكبني والثالثة بواد يقال له وادي املشقق، فق

هيأْتى نتئًا حيش هنم نيقتسي فَلَا يادالْو كا إلَى ذَلقَنبفسبقه إليه نفر من  :، قال»س
وقف عليه فلم ير فيه شيئاً،  �املنافقني فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول اهللا 

له: يا رسول اهللا فالن وفالن، فقال:  فقيل »؟من سبقَنا إلَى هذَا الْماِء«فقال: 
ودعـا   �مث لعنهم رسول اهللا  »؟و لَم أَنههم أَنْ يستقُوا منه شيئًا حتى آتيهَأ«

   .٤٤»عليهم
شرب املاء القليل ألنه يـؤدي إىل   �ففي هذا احلديث حرم الرسول 

  ظمأ اجليش، فاالستسقاء 

                                                           

  .٤/١٦٤سرية ابن هشام  )٤٣(

  .٤/١٧١سرية ابن هشام  )٤٤(



  

  ٥٣

يه ضرر ولكن االستسقاء منه قبل من ذلك املاء يف ذلك الوادي ليس ف
حضور الرسول وتقسيمه بني اجليش أدى إىل حرمان اجليش من املـاء، أي  

  .وهذه هي أدلة قاعدة الضرر .أدى إىل ضرر
إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت علـى دار جـاره    :مثال

   .فأضرته يكلف صاحبها برفعها أو قطعها
الطريق العام حبيث يضـر   إذا سلط اإلنسان مزراب داره على :مثال

باملارين فيجب عليه أن يزيله، وكذا إذا تعدى على الطريق العـام ببنـاء أو   
   .غريه يضر باآلخرين

إن كان هناك مال مشترك قابل للقسمة، وطلب أحد الشركاء  :مثال
قسمته جياب طلبه ولو رفض باقي الشركاء دفعا لضرر شركة امللك إن وجد 

   .على الطالب
ابتلعت دجاجة شخص لؤلؤة مثينة لغريه، فلصاحب اللؤلـؤة   لو :مثال

   .أن ميتلك الدجاجة بقيمتها لكي يذحبها ويستخرج لؤلؤته
مينع كلّ جار أن يتصرف يف ملكه تصرفا يضر جبريانه كاختـاذ   :مثال

   .معصرة أو فرن يؤذيان اجلريان بالرائحة أو الدخان
اطق السكنية كي ال تـؤذي  مينع بناء املصانع الكيماوية يف املن :مثال

   .الساكنني مبا ينتج عنها من أخبرة وغازات
مينع امتالك مصانع األسلحة الثقيلة وكذلك األسلحة الكيماوية  :مثال

   .واألسلحة النووية ملكية خاصة ملا يف امتالكها من ضرر
حيق للقاضي منع املدين من السفر بناء على طلب الدائن حـىت   :مثال

باخلصومة، وال يصح منه عزل هذا الوكيل ما دام مسافرا  يوكل وكيال عنه



  

  ٥٤

   .منعا لضرر الدائن
يشرع احلجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته على نفسه  :مثال

  .وأسرته
إن كانت هناك قناة تروي مزرعتني متجاورتني ومتر من واحدة  :مثال

   .إىل األخرى فال جيوز لألول أن يأخذ حاجته منها ومينعها جاره
إن كان لرجل شجرة يف بستان آخر يسكن فيه مع أهله وكان  :مثال

دخول صاحب الشجرة للبستان لرعاية شجرته يؤذي صاحب البستان وأهله 
   .يلزم ببيع شجرته لصاحب البستان أو قلعها إزالة للضرر

  احملكوم فيه
   .يطلق (احملكوم فيه) على (فعل) العبد الذي يتعلق به خطاب الشارع

راء األدلة الشرعية املتعلقة بأفعال العباد يتبني أن أبرز حاالـا  وباستق
   :هي التالية
   :ال يكلفنا وال حياسبنا على أي فعل قبل بيانه لنا �. أن اهللا ١

ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗ� ﴿ بَِي َحت� ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗ� َوَما ُكن�ا ُمَعّذِ بَِي َحت� ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗ� َوَما ُكن�ا ُمَعّذِ بَِي َحت� ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗ� َوَما ُكن�ا ُمَعّذِ بَِي َحت�   . ]١٥: اإلسراء[ ﴾ïïïï    َوَما ُكن�ا ُمَعّذِ

﴿ َ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
  . ]٤٤: النحل[ ﴾لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ     َوأ

ۡهَل ٱّلِۡكِر إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فَۡس فَۡس فَۡس فَۡس ﴿
َ
ۡهَل ٱّلِۡكِر إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن ُلوٓاْ أ
َ
ۡهَل ٱّلِۡكِر إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن ُلوٓاْ أ
َ
ۡهَل ٱّلِۡكِر إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن ُلوٓاْ أ
َ
  .]٧: األنبياء[، ]٤٣: النحل[ ﴾µµµµُلوٓاْ أ

  نطيق: ال ما األفعال من ال يكلفنا إال بالوسع فلم يكلفنا �. إن اهللا ٢
ُ َنۡفًسا إِ�� وُۡسَعهَ ﴿ �Jَنۡفًسا إِ�� وُۡسَعهَ َ� يَُكّلُِف ٱ ُ �Jَنۡفًسا إِ�� وُۡسَعهَ َ� يَُكّلُِف ٱ ُ �Jَنۡفًسا إِ�� وُۡسَعهَ َ� يَُكّلُِف ٱ ُ �Jيَُكّلُِف ٱ �َ ۚ ۚ ا ۚ ا ۚ ا   .]٢٨٦: البقرة[ ﴾ا



  

  ٥٥

»متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمتر٤٥ »إِذَا أَم .  
وأمـر   �ال يقبل منا عمال إال أن يكون امتثاال ألمره  �. إن اهللا ٣
  :�رسوله 

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ ﴿ ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهمۡ ۡؤِمُنوَن َحت�   .]٦٥: النساء[ ﴾ۡؤِمُنوَن َحت�
ءٖ فَ فَ فَ فَ ﴿ ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lفَُرد ِ �J ِ �J ِ �J ِ �J     ِ٥٩: النساء[ ﴾َوٱلر�ُسولِ َوٱلر�ُسولِ َوٱلر�ُسولِ َوٱلر�ُسول[.  
  ٤٦ »در وها فَنرمأَ هيلَع سيا لَم لُّكُ«
فما يترتب عليه من عقوبة  �. إن من هذه األفعال ما هو حق هللا ٤

  كاحلدود، 
فال شفاعة فيه وال ميلك العبد صالحية إسقاط هذا احلق:  

»اللَّه وددح نم دي حف فَعش؟أَت ...   ـدمحم ـتةَ بِنمأَنَّ فَاط لَو اللَّه مايو
  . ٤٧ »سرقَت لَقَطَعت يدها

ومن هذه األفعال ما هو حق للعبد فما يترتب عليـه مـن عقوبـة    
   :كالقصاص أو الديات فإن العبد ميلك العفو حسب أحكام الشرع

﴿ 
َ
أ  َي[
َ
أ  َي[
َ
أ  َي[
َ
أ ّرِ َي[ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَـۡيُكُم ٱۡلِقَصـاُص ِف ٱۡلَقـۡتَلۖ ٱۡلُـرL بِـٱۡلُ َها ٱل� Lّرِ ي ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَـۡيُكُم ٱۡلِقَصـاُص ِف ٱۡلَقـۡتَلۖ ٱۡلُـرL بِـٱۡلُ َها ٱل� Lّرِ ي ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَـۡيُكُم ٱۡلِقَصـاُص ِف ٱۡلَقـۡتَلۖ ٱۡلُـرL بِـٱۡلُ َها ٱل� Lّرِ ي ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَـۡيُكُم ٱۡلِقَصـاُص ِف ٱۡلَقـۡتَلۖ ٱۡلُـرL بِـٱۡلُ َها ٱل� Lي

ءٞ     َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبدِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبدِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبدِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبدِ  ِخيهِ َشۡ
َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
ءٞ َوٱۡل ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
ءٞ َوٱۡل ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
ءٞ َوٱۡل ِخيهِ َشۡ

َ
ۚ َفَمۡن ُعِفَ َلُۥ ِمۡن أ نَثٰ

ُ
نَثٰ بِٱۡل

ُ
ٱّتَِبـاُعۢ بِـٱلَۡمۡعُروِف ٱّتَِبـاُعۢ بِـٱلَۡمۡعُروِف ٱّتَِبـاُعۢ بِـٱلَۡمۡعُروِف ٱّتَِبـاُعۢ بِـٱلَۡمۡعُروِف فَ فَ فَ فَ     َوٱۡل
َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰنٖۗ 

َ
َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰنٖۗ َوأ
َ
َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰنٖۗ َوأ
َ
َدآٌء إَِلۡهِ بِإِۡحَسٰنٖۗ َوأ
َ
  . ]١٧٨: البقرة[ ﴾َوأ

فَهـو بِالْخيـارِ بـين     -الْجِـراح   :الْخبلُو -من أُصيب بِدمٍ أَو خبلٍ «
دإِحفُوعي قْلَ، أَوذَ الْعأْخي أَو ،صقْتا أَنْ يإِم ـذُوا    ى ثَلَاثـةً فَخابِعر ادفَـإِنْ أَر ،

                                                           

  .٢، ابن ماجه: ٢٥٧٢، النسائي: ٧١٨٨، ٢/٥٠٨، مسند أمحد: ٢٣٨٠، مسلم: ٦٧٤٤البخاري: )٤٥(
  .٢رقم  ١٢خرج سابقا يف صفحة  )٤٦(
  .٩، مسلم: احلدود ٤/٢١٣البخاري:  )٤٧(



  

  ٥٦

هيدلَى ي٤٨»والعقل: الدية - ع.  
الشارع باألفعال يكون إما مباشرة وهو ما يسمى  . إن تعلق خطاب٥

خبطاب التكليف، أو غري مباشرة أي ال يتعلق بالفعل ذاته بل يتعلق بأوضاع 
معينة للفعل وهو ما يسمى خبطاب الوضع، وقد بينامها فيما سبق عند حبث 

  (احلكم الشرعي).

   احملكوم عليه
خطـاب الشـارع   يطلق (احملكوم عليه) على العبد ذاته الذي يتعلق 

   .بفعله
وباستقراء األدلة الشرعية املتعلقة ذا املوضوع يتبني أن أبرز احلاالت 

   :ذات العالقة هي التالية
موجـه للنـاس    -عقيدة وأحكاما  -) خطاب الشارع باإلسالم ١

   :أمجعني مسلمهم وكافرهم وحياسبون على ذلك
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َكآف�ةٗ ﴿

َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َكآف�ةٗ َوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َكآف�ةٗ َوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َكآف�ةٗ َوَمآ أ
َ
  .]٢٨: سبأ[ ﴾ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس     َوَمآ أ

ِ إَِلُۡكمۡ ﴿ �Jَها ٱل�اُس إِّنِ رَُسوُل ٱ Lي
َ
أ ِ إَِلُۡكمۡ ُقۡل َي[ �Jَها ٱل�اُس إِّنِ رَُسوُل ٱ Lي
َ
أ ِ إَِلُۡكمۡ ُقۡل َي[ �Jَها ٱل�اُس إِّنِ رَُسوُل ٱ Lي
َ
أ ِ إَِلُۡكمۡ ُقۡل َي[ �Jَها ٱل�اُس إِّنِ رَُسوُل ٱ Lي
َ
أ   . ]١٥٨: األعراف[ ﴾َجِيًعاَجِيًعاَجِيًعاَجِيًعا    ُقۡل َي[

َها ٱل�اُس ٱۡعُبُدواْ َرب�ُكمُ ﴿ Lي
َ
أ َها ٱل�اُس ٱۡعُبُدواْ َرب�ُكمُ َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�اُس ٱۡعُبُدواْ َرب�ُكمُ َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�اُس ٱۡعُبُدواْ َرب�ُكمُ َي[ Lي
َ
أ   . ]٢١: البقرة[ ﴾َي[

ِ َ¦َ ٱل�اِس ِحجL ٱۡلَۡيِت وَ وَ وَ وَ ﴿ �Jِ ٱۡلَۡيِت Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ ٱۡلَۡيِت Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ ٱۡلَۡيِت Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ﴾ ]٩٧: ناآل عمر[.  
ساب فبالنسـبة للمسـلم   هذا من حيث اخلطاب، وأما من حيث احل

  :�فواضح، وأما الكفار فقوله 
َكٰوةَ     ööööَوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي َوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي َوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي َوَوۡيٞل ّلِۡلُمۡشِكَِي ﴿ ِيَن َ� يُۡؤتُوَن ٱلز� َكٰوةَ ٱل� ِيَن َ� يُۡؤتُوَن ٱلز� َكٰوةَ ٱل� ِيَن َ� يُۡؤتُوَن ٱلز� َكٰوةَ ٱل� ِيَن َ� يُۡؤتُوَن ٱلز�   ]٧-٦[فصلت:  ﴾ٱل�

                                                           

  .٣/٩٦، الدارقطين: ٨/٥٢، البيهقي: ٤/٣١، أمحد: ٢٣٥١، الدارمي: ٢٦٢٣، ابن ماجه: ٤٤٩٦أبو داود  )٤٨(



  

  ٥٧

  .]٢: إبراهيم[ ﴾÷÷÷÷َشِديٍد َشِديٍد َشِديٍد َشِديٍد     ّلِۡلَكِٰفِريَن ِمۡن َعَذاٖب ّلِۡلَكِٰفِريَن ِمۡن َعَذاٖب ّلِۡلَكِٰفِريَن ِمۡن َعَذاٖب ّلِۡلَكِٰفِريَن ِمۡن َعَذاٖب     َوَوۡيلٞ َوَوۡيلٞ َوَوۡيلٞ َوَوۡيلٞ ﴿
  .وآيات أخرى كثرية

سالم شرط صحة ) ال يقبل من غري املسلم أداء أي عمل إذا كان اإل٢
فيه مثل الصالة والزكاة والصيام واحلج، ويقبل منه أداء ما مل يكن اإلسالم 

  شرط صحة فيه مثل الشهادة على الوصية يف السفر:
َحـَدُكُم ٱلَۡمـوُۡت ِحـَي ﴿

َ
ـ أ ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ بَۡيـنُِكۡم إَِذا َحَضَ َها ٱل� Lي

َ
أ َحـَدُكُم ٱلَۡمـوُۡت ِحـَي َي[

َ
ـ أ ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ بَۡيـنُِكۡم إَِذا َحَضَ َها ٱل� Lي

َ
أ َحـَدُكُم ٱلَۡمـوُۡت ِحـَي َي[

َ
ـ أ ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ بَۡيـنُِكۡم إَِذا َحَضَ َها ٱل� Lي

َ
أ َحـَدُكُم ٱلَۡمـوُۡت ِحـَي َي[

َ
ـ أ ِيَن َءاَمُنواْ َشَهَٰدةُ بَۡيـنُِكۡم إَِذا َحَضَ َها ٱل� Lي

َ
أ َي[

¡ِض     لٖ لٖ لٖ لٖ ٱلۡوَِصي�ةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعدۡ ٱلۡوَِصي�ةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعدۡ ٱلۡوَِصي�ةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعدۡ ٱلۡوَِصي�ةِ ٱۡثَناِن َذَوا َعدۡ 
َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
¡ِض ّمِنُكۡم أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
¡ِض ّمِنُكۡم أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
¡ِض ّمِنُكۡم أ

َ
ۡبُتۡم ِف ٱۡل نُتۡم َضَ

َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن َغۡيُِكۡم إِۡن أ

َ
ّمِنُكۡم أ

ِصيَبُة ٱلَۡموۡتِۚ  Lَصَٰبۡتُكم م
َ
ِصيَبُة ٱلَۡموۡتِۚ فَأ Lَصَٰبۡتُكم م
َ
ِصيَبُة ٱلَۡموۡتِۚ فَأ Lَصَٰبۡتُكم م
َ
ِصيَبُة ٱلَۡموۡتِۚ فَأ Lَصَٰبۡتُكم م
َ
  .﴾فَأ

   :�والرسول  �) يطبق املسلم أحكام الشرع امتثاال ألمر اهللا ٣
ِطي﴿

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيَي[

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
أ ِطيُعواْ ٱلر�سُ َي[

َ
َ َوأ �Jِطيُعواْ ٱلر�سُ ُعواْ ٱ
َ
َ َوأ �Jِطيُعواْ ٱلر�سُ ُعواْ ٱ
َ
َ َوأ �Jِطيُعواْ ٱلر�سُ ُعواْ ٱ
َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن وَل َوأ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن وَل َوأ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ۡمِر ِمنُكۡمۖ فَإِن وَل َوأ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وَل َوأ

ءٖ  ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lَوٱلر�ُسولِ فَُرد ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J﴾.  
ۡسلُِموَن ﴿ Lنُتم م

َ
َ َحق� ُتَقاتِهِۦ َوَ� َتُموُتن� إِ�� َوأ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي

َ
أ ۡسلُِموَن َي[ Lنُتم م

َ
َ َحق� ُتَقاتِهِۦ َوَ� َتُموُتن� إِ�� َوأ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي

َ
أ ۡسلُِموَن َي[ Lنُتم م

َ
َ َحق� ُتَقاتِهِۦ َوَ� َتُموُتن� إِ�� َوأ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي

َ
أ ۡسلُِموَن َي[ Lنُتم م

َ
َ َحق� ُتَقاتِهِۦ َوَ� َتُموُتن� إِ�� َوأ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي

َ
أ َي[

ûûûû﴾.  
لمني يف الدولة اإلسالمية مبوجب وتطبق أحكام الشرع على غري املس

ۡزَيَة َعن يَدٖ ﴿عقد الذمة:  ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ ۡزَيَة َعن يَدٖ َحت� ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ ۡزَيَة َعن يَدٖ َحت� ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ ۡزَيَة َعن يَدٖ َحت� ٰ ُيۡعُطواْ ٱۡلِ أي راضـخون   ﴾üüüüَوُهـۡم َصٰـِغُروَن َوُهـۡم َصٰـِغُروَن َوُهـۡم َصٰـِغُروَن َوُهـۡم َصٰـِغُروَن     َحت�
ألحكام اإلسالم، فهم جيربون على اخلضوع ألحكام اإلسالم ولكنـهم ال  

  .﴾َ�ٓ إِۡكَراهَ ِف ٱّلِينِۖ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِف ٱّلِينِۖ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِف ٱّلِينِۖ َ�ٓ إِۡكَراهَ ِف ٱّلِينِۖ ﴿جيربون على عقيدة اإلسالم: 
كوم عليه من حيث القيام بالفعل مباشـرة  ) يسقط التكليف عن احمل٤

  منه يف احلاالت التالية: 
   .. إن كان غري بالغ١



  

  ٥٨

   .. إن كان جمنونا جنونا مطبقا يفقد معه العقل كلية٢
  .. إن كان مستغرقا يف النوم ال يعي ما حوله٣

لُـغَ،  رفع الْقَلَم عن ثَالث: الصبِي حتى يب« :�والدليل على ذلك قوله 
يقفى يتح وننجالْمظَ، وقيتسى يتمِ حائالنومعىن رفع القلم رفع التكليف. ٤٩»و  

  ) ترفع املؤاخذة عن املكلف لألعذار التالية:٥
. إن كان مسلوب اإلرادة باإلكراه امللجئ للقتـل أو مـا هـو يف    ١
  حكمه.
  عليه.. إن كان مستغرقاً يف النسيان غري ذاكر ملا جيب ٢
أي دون  -غـري العمـد    -. إن كان الفعل واقعاً يف دائرة اخلطأ ٣

  :�اختيار منه، ومدار ذلك حديث رسول اهللا 
» ـهلَيوا عكْرِهتا اسمانُ، ويسالنطَأُ، وي الْختأُم نع عفأي رفعـت   ٥٠»ر

  املؤاخذة.
  لعالقة.وما عدا ذلك فالعباد مكلفون طبقا لألحكام الشرعية ذات ا

                                                           

، النسائي، وابن ماجه عن طريق عائشة وإسناده صحيح، وأبـو داود والترمـذي   ٦/١٠٠، أمحد: ٤٣٩٨أبو داود  )٤٩(
  والنسائي واحلاكم من طرق عن علي.

بإسناد ضعيف، وصححه ابن حبان:  ٢/٢١٦ثقات غري أن فيه انقطاعا وخرجه الطرباين والدارقطين واحلاكم:  رجاله )٥٠(
١٦/٢٠٢.  



  

  ٥٩

  

  

  

  الباب الثاين
الدليل



  

  ٦٠

  

  الفصل األول
  األدلة الشرعية

الدالّ، وقد يطلق على ما فيه داللة وإرشاد وهذا هو  :الدليل لغة مبعىن
حيث يعرفونه بأنه الذي ميكن أن يتوصـل   .املسمى دليال يف تعريف الفقهاء

   بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي
به إىل العلم  ه الذي ميكن أن يتوصلأما علماء األصول فقد عرفوه بأن

مبطلوب خربي، وبعبارة أخرى هو الذي يتخذ حجة على أن املبحوث عنه 
  .حكم شرعي

ولكي يعترب حجة فال بد أن يقوم الدليل القطعي على حجيته، وهـذا  
، أي جاء بـه  �يعين أن ما يعترب دليال شرعيا هو ما ثبت أن أصله من اهللا 

  حقق يف مصادر أربعة:وهذا املعىن يت .الوحي

  . السنة ٢    . القرآن الكرمي١

  . القياس.٤    . إمجاع الصحابة٣

  وسأتناول هذه األمور بشيء من التفصيل بالقدر املناسب:

  . القرآن الكرمي١
بواسطة الوحي "جربيـل"   �هو كالم اهللا املرتل على رسوله حممد 

  ا نقال متواترا.، لفظاً ومعىن، املعجز، املتعبد بتالوته واملنقول لن�



  

  ٦١

، وذلـك ألنـه كـالم    �والدليل العقلي قائم على أنه كـالم اهللا  
  عريب فهو:

إما أن يكون من عند العرب أو من حممد أو من اهللا وال ميكن أن يأيت 
   .من غري هؤالء

أما أنه من العرب فباطل ألم عجزوا عن اإلتيان مبثله وهـذا ثابـت   
مع حتدي القرآن هلم وهـم أهـل اللغـة    بالتواتر الذي يفيد القطع واليقني 

تُواْ بُِسـوَرةٖ     pن ُكنُتۡم ِف َرۡيبٖ pن ُكنُتۡم ِف َرۡيبٖ pن ُكنُتۡم ِف َرۡيبٖ pن ُكنُتۡم ِف َرۡيبٖ ﴿ :والفصاحة والبيان
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ ۡلَا َ¦َ ا نَز� تُواْ بُِسـوَرةٖ ّمِم�
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ ۡلَا َ¦َ ا نَز� تُواْ بُِسـوَرةٖ ّمِم�
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ ۡلَا َ¦َ ا نَز� تُواْ بُِسـوَرةٖ ّمِم�
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ ۡلَا َ¦َ ا نَز� ّمِـن ّمِـن ّمِـن ّمِـن     ّمِم�

ِ إِن ُكنـُتۡم َصٰـِدقِيَ  �Jۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱ ِ إِن ُكنـُتۡم َصٰـِدقِيَ ّمِ �Jۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱ ِ إِن ُكنـُتۡم َصٰـِدقِيَ ّمِ �Jۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱ ِ إِن ُكنـُتۡم َصٰـِدقِيَ ّمِ �Jۡثلِهِۦ َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱ ۡم ﴿، ]٢٣: البقـرة [ ﴾ّمِ
َ
ۡم أ
َ
ۡم أ
َ
ۡم أ
َ
أ

 ٰ ¥ ٰ َيُقولُوَن ٱۡفَتَ ¥ ٰ َيُقولُوَن ٱۡفَتَ ¥ ٰ َيُقولُوَن ٱۡفَتَ ¥ تُواْ بُِسوَرةٖ َيُقولُوَن ٱۡفَتَ
ۡ
تُواْ بُِسوَرةٖ ُهۖ ُقۡل فَأ
ۡ
تُواْ بُِسوَرةٖ ُهۖ ُقۡل فَأ
ۡ
تُواْ بُِسوَرةٖ ُهۖ ُقۡل فَأ
ۡ
ۡثلِهِۦ َوٱۡدُعـواْ َمـِن ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُدوِن ٱ    ُهۖ ُقۡل فَأ ۡثلِهِۦ َوٱۡدُعـواْ َمـِن ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُدوِن ٱّمِ ۡثلِهِۦ َوٱۡدُعـواْ َمـِن ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُدوِن ٱّمِ ۡثلِهِۦ َوٱۡدُعـواْ َمـِن ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُدوِن ٱّمِ ِ إِن ّمِ �J إِن ِ �J إِن ِ �J إِن ِ �J

]٣٨: يونس[ ﴾����    ُكنُتۡم َصِٰدقِيَ ُكنُتۡم َصِٰدقِيَ ُكنُتۡم َصِٰدقِيَ ُكنُتۡم َصِٰدقِيَ 
.  

وبذلك فهو ليس من العرب ألم عجزوا عن اإلتيان مبثله، وأقـروا  
   .بعجزهم وما زالوا حىت اليوم عاجزين عن اإلتيان مبثله وإىل يوم الدين

وأما أنه من حممد فباطل ألن حممدا واحد من العرب، ومهما مسا البليغ 
فإنه ال ميكن أن خيرج عن عصره كليا، فإذا عجز العرب عجز حممد ألنـه  

   .واحد منهم فال ميكن أن يأيت بكالم ال يستطيعه بنو قومه
من كَذَب علَي متعمـدا،  « كذلك روي عن حممد بطريق التواتر قوله:

، وإذا قورن كالم حممد بالقرآن ال يظهر أي تشابه ٥١»فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ
   .بني الكالمني

وأيضا فإن مجيع الشعراء والكتاب والفالسفة واملفكـرين يف العـامل   
يبدءون بأسلوب فيه بعض الضعف، مث يأخذ أسلوم يف االرتفـاع إىل أن  
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  ٦٢

ك يكون أسلوم خمتلفا قوة وضعفا فضال عن يصلوا إىل ذروة قدرم، ولذل
وجود بعض األفكار السخيفة والتعابري الركيكة يف كالمهم، يف حني جنـد  

ِي َخلَـَق ﴿القرآن من أول يوم نزلت فيه أول آية:   بِٱۡسـِم َرّبِـَك ٱل�
ۡ
ِي َخلَـَق ٱۡقـَرأ  بِٱۡسـِم َرّبِـَك ٱل�
ۡ
ِي َخلَـَق ٱۡقـَرأ  بِٱۡسـِم َرّبِـَك ٱل�
ۡ
ِي َخلَـَق ٱۡقـَرأ  بِٱۡسـِم َرّبِـَك ٱل�
ۡ
 ﴾����ٱۡقـَرأ

ُقواْ يَۡومٗ ﴿إىل آخر آية نزلت  ١: العلق ُقواْ يَۡومٗ َوٱت� ُقواْ يَۡومٗ َوٱت� ُقواْ يَۡومٗ َوٱت� ٰ ُكL ٱٱٱٱا تُرَۡجُعـوَن فِيـهِ إjَِ ا تُرَۡجُعـوَن فِيـهِ إjَِ ا تُرَۡجُعـوَن فِيـهِ إjَِ ا تُرَۡجُعـوَن فِيـهِ إjَِ َوٱت� � Lُك ٰ � Lُك ٰ � Lُك ٰ ِۖ ُثـم� تُـَوفففف� �Jُثـم� تُـَو ِۖ �Jُثـم� تُـَو ِۖ �Jُثـم� تُـَو ِۖ �J
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُيۡظلَُمونَ     َنۡفٖس َنۡفٖس َنۡفٖس َنۡفٖس  ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُيۡظلَُمونَ م� ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُيۡظلَُمونَ م� ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُيۡظلَُمونَ م� ، يف الـذروة مـن البالغـة    ]٢٨١[البقـرة:   ﴾م�

والفصاحة وعلو األفكار وقوة التعبري، وال جتد فيه تعبريا واحدا ركيكـا وال  
فكرا واحدا سخيفا، بل هو قطعة واحدة قوية عظيمة، وكله يف األسـلوب  

 كاجلملة الواحدة مما يدل على أنه فوق كالم البشر املعـرض  مجلة وتفصيال
ولـيس   �لالختالف يف التعبري واملعاين، وذلك يثبت أنه ليس كالم حممد 
تِيـهِ ﴿ :كالم العرب كما أثبتنا أوالً، فيكون كـالم اهللا رب العـاملني  

ۡ
تِيـهِ �� يَأ
ۡ
تِيـهِ �� يَأ
ۡ
تِيـهِ �� يَأ
ۡ
    �� يَأ

ِيٖد     ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيلٞ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيلٞ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيلٞ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيلٞ  ِيٖد َ ِيٖد َ   .]٤٢: فصلت[ ﴾́́́´ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم حححَحِيٖد َ

  نزول القرآن وكتابته
مفرقا يف مدة ثالث وعشرين سـنة،   �نزل القرآن على النيب حممد 

وكان نزوله على أحناء شىت تارة يتتابع وتارة يتراخى، منجما حلكمة ذكرها 
ِيَن َكَفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرءَ ﴿اهللا:  ِيَن َكَفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرءَ َوقَاَل ٱل� ِيَن َكَفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرءَ َوقَاَل ٱل� ِيَن َكَفُرواْ لَۡوَ� نُّزَِل َعلَۡيهِ ٱۡلُقۡرءَ َوقَاَل ٱل� ۚ     اُن ُجۡلَةٗ اُن ُجۡلَةٗ اُن ُجۡلَةٗ اُن ُجۡلَةٗ َوقَاَل ٱل� ۚ َوِٰحـَدٗة ۚ َوِٰحـَدٗة ۚ َوِٰحـَدٗة َكـَذٰلَِك ِلُثَّبِـَت َكـَذٰلَِك ِلُثَّبِـَت َكـَذٰلَِك ِلُثَّبِـَت َكـَذٰلَِك ِلُثَّبِـَت     َوِٰحـَدٗة
ٰ ُمۡكـٖث َوُقۡرَءاٗنـَوُقۡرَءاٗنـَوُقۡرَءاٗنـَوُقۡرَءاٗنـ﴿، و]٣٢: الفرقـان [ ﴾َؤاَدَكۖ َؤاَدَكۖ َؤاَدَكۖ َؤاَدَكۖ بِهِۦ ُف بِهِۦ ُف بِهِۦ ُف بِهِۦ ُف  هُۥ َ¦َ ٱل�ـاِس َ¦َ

َ
ٰ ُمۡكـٖث ا فََرۡقَنٰـُه ِلَۡقـَرأ هُۥ َ¦َ ٱل�ـاِس َ¦َ
َ
ٰ ُمۡكـٖث ا فََرۡقَنٰـُه ِلَۡقـَرأ هُۥ َ¦َ ٱل�ـاِس َ¦َ
َ
ٰ ُمۡكـٖث ا فََرۡقَنٰـُه ِلَۡقـَرأ هُۥ َ¦َ ٱل�ـاِس َ¦َ
َ
    ا فََرۡقَنٰـُه ِلَۡقـَرأ

ۡلَنُٰه تَِنيٗ�  ۡلَنُٰه تَِنيٗ� َونَز� ۡلَنُٰه تَِنيٗ� َونَز� ۡلَنُٰه تَِنيٗ� َونَز�   .]١٠٦: اإلسراء[ ﴾����    َونَز�
فيأمر حبفظه يف الصـدور   �ولقد كان القرآن يرتل على رسول اهللا 

ويف األكتاف واللخـاف   ٥٢تابته على الرقاع من جلد أو ورق أو كاغدوك
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  ٦٣

الصالة وكان عليه  .أي على العظم العريض وعسب النخل واحلجارة الرقيقة
وكـان   � السالم يبني موضع اآليات مرتبة يف السور، ولقد تويف الرسول

مل القرآن مكتوبا بني يديه وبإقرار منه، ولكن رقاع هذه اآليات لكل سورة 
تكن مرتبة وراء بعضها بل كان ترتيبها حمفوظا يف الصدور، وقد تويف رسول 

والقرآن حمفوظ ومكتوب على هذا النحو، وهذا هو معىن ما جاء يف  �اهللا 
بعض الروايات من أن الرسول ما ترك إال ما بني الدفتني، أي ترك القـرآن  

  .�مكتوبا كله بني يديه 
لت أنا وشداد بن معقل على ابـن  دخ :عن عبد العزيز بن رفيع قال

قال: ما  ؟من شيء �أترك النيب  :، فقال له شداد-رضي اهللا عنهما-عباس 
  ترك إال ما بني الدفتني.

وقال: دخلنا على حممد بن احلنفية فسألناه فقال: ما ترك إال ما بـني  
  .الدفتني

، ولكنه �وهذا بالنسبة ملا كان يكتبه كتبة الوحي بني يدي الرسول 
صح كذلك أن من املسلمني من كان يكتب من القرآن لنفسه باإلضافة  قد

ال تكْتبـوا عنـي غَيـر    « :�ملا كان يكتبه كتبة الوحي وبإقرار الرسـول  
آن٥٣»الْقُر.  

ولذلك فقد تويف الرسول وكان القرآن كله قد كتب بني يديه من قبل 
  لنفسه.  كتبة الوحي، وكذلك كان هنالك من املسلمني من كتبه
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  ٦٤

  مجع القرآن
أن يستشهد عدد كبري من  �بسبب حروب املرتدين خشي أبو بكر 

حفاظ القرآن الكرمي وهم الذين حيفظون آياته مرتبة يف سورها، فأمر جبمـع  
، �اآليات املكتوبة لكل سورة يف موضع واحد مرتبة كما أقرها الرسـول  

بع بعـد أن متّ  فجمعت القطع املكتوب عليها آيات كل سورة مرتبة بتتـا 
، وكـانوا يطلبـون   �التأكد من أن هذه الكتابة كتبت بني يدي الرسول 

شهادة اثنني من الصحابة على كل رقعة مكتوبة يشهدان بأا كتبت بـني  
، ومل يكونوا يكتفون بأن توافق الكتابة ما هو حمفوظ علما �يدي الرسول 

بة، ولـذلك ملـا   بأن كل آية كانت حمفوظة من قبل مجع متواتر من الصحا
إال  �وجدوا أن آخر سورة التوبة مل يشهد على كتابتها بني يدي الرسول 

كان  �توقفوا عن مجعها حىت قامت لديهم البينة أن رسول اهللا  �خزمية 
قد اعتمد شهادة خزمية بأا تعدل مسلمني عدلني، فحينها مجعوا تلك الرقعة 

كانوا حيفظون تلك اآلية بشـكل  املكتوبة اليت شهد خزمية عليها علما بأم 
ألم كانوا يريدون مجـع   ،�م قاطع، وإمنا كان ذلك زيادة يف التثبت منه

  ال أن يكتبوها من حفظهم.  �الصحف املكتوبة بني يدي الرسول 
ولذلك فإن مجع أيب بكر الصديق كان مجعا للرقاع املكتوب عليهـا  

أي وضـع الرقـاع    ،�اآليات وترتيبها يف سورها كما أقرها الرسـول  
املكتوب عليها آيات كل سورة وراء بعضها يف موضع واحد وذلك جلميع 

  .سور القرآن
: أرسل إيلّ أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، �قال زيد بن ثابت 



  

  ٦٥

إن القتل  :إن عمر أتاين فقال :�فإذا عمر بن اخلطاب عنده، قال أبو بكر 
 وإين أخشى إن استمر القتل بـالقراء  استحر يوم اليمامة بقراء القرآن الكرمي

باملواطن فيذهب كثري من القرآن، وإين أرى أن تأمر جبمع القـرآن، قلـت   
قال عمر: هذا واهللا خـري،   ؟�كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا  :لعمر

فلم يزل عمر يراجعين حىت شرح اهللا صدري لذلك ورأيت يف ذلك الـذي  
إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقـد   :قال أبو بكر :رأى عمر قال زيد

فتتبع القرآن فامجعه، فواهللا لو كلفـوين   �كنت تكتب الوحي لرسول اهللا 
 :نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن، قلـت 

هو واهللا خري، فلم يزل أبو  :قال ؟�كيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا 
 - صدري للذي شرِح له صدر أيب بكر وعمر بكر يراجعين حىت شرح اهللا

، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصـدور  -رضي اهللا عنهما 
الرجال حىت وجدت آخر سورة التوبة مع خزمية األنصاري مل أجدها مـع  

نُفِسُكۡم     لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسولٞ ﴿أحد غريه: 
َ
نُفِسُكۡم ّمِۡن أ
َ
نُفِسُكۡم ّمِۡن أ
َ
نُفِسُكۡم ّمِۡن أ
َ
حىت خامتـة   ﴾...َعلَۡيـهِ َعلَۡيـهِ َعلَۡيـهِ َعلَۡيـهِ     َعِزيزٌ َعِزيزٌ َعِزيزٌ َعِزيزٌ ّمِۡن أ

  .]١٢٨: التوبة[ براءة،
فكانت الصحف اليت مجعت عند أيب بكر حياته، مث عند عمر حياته، 

  .�مث عند حفصة بنت عمر 
ويف عهد عثمان طلبها من أم املؤمنني حفصة، وبعـد أن استنسـخ   
املصاحف منها أعادها إليها وبقيت عندها إىل عهد مروان بن احلكم عندما 

  كان وايل املدينة فأحضرها وشققها. 
عن ابن شهاب قال: أخربين سامل بن عبداهللا بن عمر، قـال: كـان   "

 -يعين حني كان أمري املدينة من جهة معاويـة   -مروان يرسل إىل حفصة 
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فلمـا   :قال سـامل  .يسأهلا الصحف اليت كتب منها القرآن فتأىب أن تعطيه
توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل بالعزمية إىل عبداهللا بن عمر لريسـلن  

ه تلك الصحف، فأرسل إليه عبداهللا بن عمر فأمر ا فشققت، وقال: إمنا إلي
فعلت هذا ألين خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتـاب يف شـأن هـذه    

  .٥٤الصحف مرتاب" 

  استنساخ املصاحف 
أحضر الرقاع املكتوبة "الصحف" اليت مجعـت يف   �يف عهد عثمان 

، وشكل جلنة الستنسـاخ  عهد أيب بكر واليت كانت عند حفصة أم املؤمنني
عدد من املصاحف عنها أرسلها إىل األمصار حىت ال خيتلف الناس يف القرآن، 

  وأمر مبا سواه مما هو مكتوب عند بعض الناس، خمالفا للمتواتر أن حيرق. 
"قدم حذيفة بن اليمان على عهد عثمان وكان يغازي أهل الشـام يف  

أفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة، فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، ف
فقال حذيفة لعثمان: يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبـل أن خيتلفـوا يف   
الكتاب اختالف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك. فأرسلت ا حفصـة إىل  

اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبـدالرمحن  عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد
  أن ينسخوها يف املصاحف. ٥٥بن احلارث بن هشام" 

  وعند أيب داود يف رواية مصعب بن سعد، قال عثمان: من أَكتـب)
                                                           

  .٣٠٥٤رقم  ٥/٤١٠، اآلحاد واملثاين ألمحد بن عمرو١٠/٣٩٤فتح الباري: كتاب فضائل القران، باب مجع القران  )٥٤(
  .٣٠٢٩، الترمذي: ٤٩٨٧البخاري:  )٥٥(
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زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟  �الناس؟ قالوا: كاتب رسول اهللا 
: فليمـل سـعيد   قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان -ويف رواية أفصح–

  وليكتب زيد). 
ولقد أكملوا نسخ الصحف يف املصاحف، وبعد ذلـك رد عثمـان   
الصحف إىل حفصة مث أرسل إىل كلّ أفق مبصحف مما نسخوا، وأمـر مبـا   

  سواه من القراءات يف كلّ صحيفة أو مصحف أن حيرق. 
ولقد عرضت هلم مشكلة أثناء النسخ وهـي االخـتالف يف كتابـة    

فاختلفوا يومئذ يف "التـابوت"   :رد الترمذي قال ابن شهاب"التابوت" (أو
"والتابوه" فقال القرشيون "التابوت"، وقال زيد "التابوه" فرفع اختالفهم إىل 

  اكتبوه "التابوت" فإنه نزل بلسان قريش).  :عثمان، فقال
وهنا قد يرد سؤال: كيف تأتى هلم أن خيتلفوا يف كتابتها وهـم إمنـا   

  لرسم املوجود يف الصحف اليت يستنسخون عنها؟ينقلون نفس ا
وبعد دراسيت للموضوع بدا يل أن سبب االختالف كان على النحـو  

  التايل:
كما علمنا مما سبق، فإن الذي كان ميلل هو سعيد بن العاص، والذي 
كان يكتب هو زيد بن ثابت، وكل ذلك يف حضورهم جمتمعني، فلما أملى 

ما يكتبها األنصار "التابوه"، فهي هكـذا يف  سعيد "التابوت" كتبها زيد ك
لسام وهكذا يكتبوا فأعلموا زيدا أا مكتوبة يف الصحف بالتاء املفتوحة 
وأروها لزيد، فأحب زيد أن ينقل املوضوع إىل عثمان ليطمئن قلبه زيادة يف 

أن يكتبوها كما هي يف الصحف بالتـاء   �التثبت، ولقد أعلمهم عثمان 
ا لسان قريش وقد نزل بلسام، وكتبت هكـذا بـني يـدي    املفتوحة فهذ
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، فكتبوها بالتاء املفتوحة، ومل خيتلفوا يف كلمة غريها ألم كانوا �الرسول 
  يكتبون نفس الرسم يف الصحف وليس باجتهادهم.

وهكذا متّ نسخ املصاحف بنفس الرسم الـذي كـان موجـودا يف    
  . �ة بني يدي الرسول الصحف اليت مجعها أبو بكر واليت كانت مكتوب

ولقد اختلف يف عدد املصاحف اليت أرسلها عثمان إىل اآلفاق، فهناك 
البصرة، والكوفـة، والشـام، ومكـة،     :من قال إا ستة: واحد لكلّ من

واملصحف الذي جعله ألهل املدينة، واملصحف الذي اختص بـه نفسـه،   
سادس إىل اليمن وقيل سبعة: اخلمسة األوىل مث  واملسمى باملصحف اإلمام.

  وسابع إىل البحرين.
 �وقد مجعت مصاحف عثمان مجيع القراءات املتواترة عن الرسـول  
 �واليت كانت معظمها برسم واحد، أما القراءات املتواترة عن الرسـول  

ِميُد ﴿ذات الرسم املختلف مثل:  L ٱۡلَ ِميُد ِ L ٱۡلَ ِميُد ِ L ٱۡلَ ِميُد ِ َ ُهَو ٱۡلَغنننِنL ٱۡلَ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jواليت  ،]٢٤: احلديد[ ﴾����فَإِن� ٱ
ِميـُد ﴿تقرأ كذلك  L ٱۡلَ ِميـُد ِ L ٱۡلَ ِميـُد ِ L ٱۡلَ ِميـُد ِ َ ٱۡلَغنننِنL ٱۡلَ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jاملوجودة يف سورة احلديد وأمثاهلا  ﴾����فَإِن� ٱ

فقد كتبت موزعة على املصاحف املستنسخة املرسلة إىل األمصـار: هـذا   
 �الرسم يف هذا املصحف، والرسم اآلخر يف مصحف آخر ألن الرسـول  

  أقر القراءتني والرمسني.
القراءات املتواترة كما  يف مصاحفه على مجيع �وقد حافظ عثمان 

أو  - وهذا معظمها -سواء برسم واحد  � كتبت برمسها بني يدي الرسول
برسم خمتلف وهي بضعة عشر موضعا وزعها عثمان على مصاحف األمصار 

  كما ذكرنا.
ويف العصور الالحقة استنسخ املسلمون عن تلك املصاحف مصاحف 
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وم كما كتبت بـني يـدي   أخرى بنفس الرسم والقراءة إىل أن وصلتنا الي
  .-رضوان اهللا عليهم-للصحابة  �وكما قرأها  �الرسول 

حبفظ القرآن الكرمي فهو ال يأتيه الباطل من بـني   �وقد تكفل اهللا 
يديه وال من خلفه وال يستطيع أحد أن يبدل فيه أي حرف إال ويكتشـف:  

ِٰفُظـو﴿ ِٰفُظـوَ ِٰفُظـوَ حححَحِٰفُظـوَ ۡلَا ٱّلِۡكَر pن�ا َلُۥ لَ ُۡن نَز� ۡلَا ٱّلِۡكَر pن�ا َلُۥ لََ ُۡن نَز� ۡلَا ٱّلِۡكَر pن�ا َلُۥ لََ ُۡن نَز� ۡلَا ٱّلِۡكَر pن�ا َلُۥ لََ إِن� َعلَۡيَنـا َجَۡعـُهۥ إِن� َعلَۡيَنـا َجَۡعـُهۥ إِن� َعلَۡيَنـا َجَۡعـُهۥ إِن� َعلَۡيَنـا َجَۡعـُهۥ ﴿، ]٩: احلجـر [ ﴾ççççَن َن َن َن إِن�ا إِن�ا إِن�ا إِن�ا نننَنُۡن نَز�
ــــُهۥ  ــــُهۥ َوُقۡرَءانَ ــــُهۥ َوُقۡرَءانَ ــــُهۥ َوُقۡرَءانَ 
َوُقۡرَءانَ


ــة[ ﴾ ِ ﴿، ]١٧: القيامــ �Jــــۡيِ ٱ ــــِد َغ ــــۡن ِعن ــــۡو َكَن ِم َ ِ َول �Jــــۡيِ ٱ ــــِد َغ ــــۡن ِعن ــــۡو َكَن ِم َ ِ َول �Jــــۡيِ ٱ ــــِد َغ ــــۡن ِعن ــــۡو َكَن ِم َ ِ َول �Jــــۡيِ ٱ ــــِد َغ ــــۡن ِعن ــــۡو َكَن ِم َ         َول

تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡـهِ َوَ� ﴿، ]٨٢: النساء[ ﴾����ا ا ا ا ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ 
ۡ
تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡـهِ َوَ� �� يَأ
ۡ
تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡـهِ َوَ� �� يَأ
ۡ
تِيهِ ٱۡلَبِٰطُل ِمۢن َبۡيِ يََديۡـهِ َوَ� �� يَأ
ۡ
�� يَأ

ِيٖد ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيٞل ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيٞل ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيٞل ِمۡن َخۡلِفهِۦۖ تَِنيٞل  ِيٖد َ ِيٖد َ   .]٤٢: فصلت[ ﴾́́́´ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم ّمِۡن َحِكيٍم حححَحِيٖد َ
قد حفظ القرآن الكرمي وقيض له من جيمعه وحيفظه مـن   �إن اهللا 

رضوان -التبديل والتحريف إىل أن وصلنا منقوال نقال متواترا، فإن الصحابة 
بكتابته، وهو  �نقلوا عني ما نزل به الوحي، وما أمر الرسول  -اهللا عليهم

  رث اهللا األرض ومن عليها وإىل ما شاء اهللا.سيبقى حمفوظا إىل أن ي

  اءات املتواترةمجع القر
لقد قام بعض التابعني وتابعيهم جبمع القراءات املتواترة وأثبتوهـا يف  
الكتب مفصلني سند وصوهلا إليهم وضابطني كلّ ما يتعلق ا، وهم األعالم 

  التالية أمساؤهم: 
(موالهم) أبو رومي املقـرئ  نافع بن عبدالرمحن بن أيب نعيم الليثي  ●

املدين، وكان أسود اللون حالكا، وأصله من أصبهان، قرأ على سبعني مـن  
التابعني منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، وأبو داود عبدالرمحن بـن  
هرمز األعرج، وشيبة بن نصاح القاضي، وأبو عبداهللا مسلم بـن جنـدب   
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ن. وأخذ هؤالء القراءة عن أيب هريرة اهلذيل القاص، وأبو روح يزيد بن روما
، �وابن عباس وعبداهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن أيب بن كعب عن النيب 

   .باملدينة ١٦٩وقد تويف سنة 
وراوياه "قالون" ويكىن أبا موسى وهو عيسى بن مينا املدين الزرقـي  

لون ، ويروى أن نافعا لقبـه قـا  ٢٢٠موىل الزهريني، تويف باملدينة قريبا من 
  جلودة قراءته ألن قالون بلسان الروم جيد.

و"ورش" يكىن أبا سعيد وهو عثمان بن سعيد املصري، وورش لقب 
  ه.  ١٩٧به فيما يقال لشدة بياضه، وتويف مبصر سنة 

عبداهللا بن كثري أبو معبد موىل عمروبن علقمة الكنـاين الـداري    ●
ة، وهو العطار وقيـل  املكي، أصله فارسي وهو من التابعني وكان داريا مبك

أيام معاوية،  ٤٥ولد مبكة سنة  -قاله البخاري–ألنه قرشي من بين عبدالدار 
أيام هشام بن عبد امللك. قرأ عن عبداهللا بـن سـائب    ١٢٠وتويف ا سنة 

، وجماهد بن جرب أبو احلجاج موىل قـيس بـن   �املخزومي صاحب النيب 
أيب نفسه، وأخذ جماهـد   سائب، ودرباس موىل ابن عباس. أخذ عبداهللا عن

  .�ودرباس عن ابن عباس عن أيب، وزيد بن ثابت عن النيب 
راوياه: "البزى" وهو أمحد بن حممد بن عبداهللا ابن أيب بـزة املـؤذن   

  .٢٥٠املكي، ويكىن أبا احلسن، وتويف مبكة سنة 
و"قنبل" وهو حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد املكي 

 أبا عمرو ويلقب قنبال، ويقال: هم أهل بيت مبكة يعرفون املخزومي، ويكىن
ه، روى البزى وقنبل القراءة على ابن كثري  ٢٩١بالقنابلة، وتويف مبكة سنة 

  بإسناد. 
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أبو عمروبن العالء املازين املقري النحوي املصري مقـرئ أهـل    ●
ونشأ بالبصـرة وتـويف    ٦٨البصرة، امسه زبان على األصح ولد مبكة سنة 

، قرأ على ابن كثري بسنده السابق الذكر، وقرأ على جماهـد  ١٥٤لكوفة با
  . �وسعيد بن جبري على ابن عباس على أيب على النيب 

وراوياه: "الدوري" أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز الـدوري  
  ه. ٢٤٦والدور موضع ببغداد. تويف سنة  .النحوي

السوسي، تويف سنة و"السوسي" أبو شعيب صاحل بن زياد بن عبداهللا 
ه. وقد رويا القراءة عن أيب حممد حيىي بن املبارك العدوي املعـروف   ٢٦١

  باليزيدي عنه. 
عبداهللا بن عامر اليحصيب إمام أهل الشام يف القراءة، قاضي دمشق  ●

يف خالفة الوليد بن عبدامللك، ويكىن أبا عمران، وهو من التابعني وتـويف  
السبعة من العرب غريه وغـري أيب عمـرو    ه وليس يف القراء ١١٨بدمشق 

بسنتني. قرأ علـى أيب الـدرداء    �والباقون موايل، ولد قبل وفاة الرسول 
، وكذلك قرأ على املغرية بن �عومير بن عامر، وأخذ أبو الدرداء عن النيب 

  .�عن النيب  �أيب شهاب املخزومي، وأخذ املغرية عن عثمان 
لقاضي الدمشقي، ويكىن أبـا الوليـد،   راوياه: هشام بن عمار بن نصري ا

ه. والثاين: عبداهللا بن أمحد بن بشـري بـن ذكـوان     ٢٤٥وتويف يف سنة 
ه،  ٢٤٢ه، وتويف بدمشق سنة  ١٧٣الدمشقي، ويكىن أبا عمرو، ولد سنة 
  وقد رويا القراءة عن ابن عامر بإسناد. 

عاصم بن أيب النجود األسدي (موالهم) الكويف أبو بكر، واسـم   ●
ه. قرأ القـرآن علـى أيب    ١٢٧يه دله على الصحيح. تويف يف آخر سنة أب



  

  ٧٢

عبدالرمحن بن عبداهللا بن حبيب السلمي، وعلى أيب مرمي زر بـن حبـيش،   
وأخذ عبدالرمحن عن عثمان وعلي وأيب وزيد بن ثابت وعبداهللا بن مسعود 

  .�. وأخذ زر عن عثمان وابن مسعود عن النيب �عن النيب 
يكىن أبا  -موىل هلم-بن عياش بن سامل الكويف األسدي راوياه: شعبة 

  .١٩٤بكر، تويف يف الكوفة سنة 
وحفص بن سليمان بن املغرية األسدي البزاز الكويف، ويكـىن أبـا   

  ه.  ١٩٠عمرو، وتويف قريبا من 
محزة بن حبيب بن عمارة بن إمساعيل الكويف موىل آل عكرمة بن  ●

ه، وأدرك الصحابة بالسن فلعلـه رأى   ٨٠ربعي التيمي الزيات، ولد سنة 
حبلوان يف خالفة أيب جعفر املنصور، قـرأ علـى    ١٥٦بعضهم، وتويف سنة 

 جعفر الصادق على أبيه حممد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه احلسني
على أبيه علي بن أيب طالب. وقرأ على حممد بن أيب ليلى على أيب املنـهال  

عبداهللا بن عباس على أيب بن كعب. وقـرأ علـى   على سعيد بن جبري على 
محران بن أعني على أيب األسود على عثمان وعلي. وقرأ عثمان وعلي وابن 

  . �مسعود وأيب على النيب 
راوياه: خلف بن هشام البزاز، ويكىن أبا حممد، تويف ببغـداد سـنة   

  ه. ٢٢٩
. ه ٢٢٠وخالد بن خالد الكويف، ويكىن أبا عيسى، وتويف ا سـنة  

رويا القرآن عن أيب عيسى سليم بن عيسى احلنفي الكويف عن محزة، وتويف 
  ه.  ١٨٩سليم بالكوفة سنة 

الكسائي (ألنه أحرم يف كساء) وهو علي بن محزة أبـو احلسـن    ●
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ه، وقـرأ   ١٢٠الكويف املقرئ النحوي، ولد يف حدود  -موالهم-األسدي 
مذاين، وتويف برنبويـه  القرآن وجوده على محزة الزيات وعيسى بن عمر اهل

ه قرية من قرى الري. قرأ على محزة، وقد تقدم سنده، وكذلك  ١٨٩سنة 
قرأ على عيسى بن عمر على طلحة بن مصرف على النخعي على علقمـة  

  .�على ابن مسعود على النيب 
  .٢٤٠راوياه: أبو احلارث الليث بن خلد البغدادي، تويف سنة 

  مرو وقد سبق ذكره. وحفص الدوري وهو الراوي عن أيب ع
واملصاحف املطبوعة حاليا طبقا لقراءة حفص عن عاصم بنفس الرسم 
الذي استنسخه عثمان. وقد طبعت مؤخرا مصاحف طبقا لقراءة ورش عن 
نافع. كما أن بعض التفاسري للقرآن الكرمي مثبت فيها القرآن الكـرمي مبـا   

خمشري. وال زالـت  يوافق رواية أيب عمروبن العالء مثل تفسري الكشاف للز
  بعض القراءات تكتب يف بعض البالد اإلسالمية باليد. 

  نزول القرآن على سبعة أحرف
إِنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعة أَحرف فَاقْرُءوا ما « :�قال رسول اهللا 

هنم رسي٥٦»ت.  
فَلَم أَزلْ أَستزِيده، ويزِيدنِي حتى  أَقْرأَنِي جِبرِيلُ علَى حرف فَراجعته« وقال:

فرأَح ةعبى إِلَى سهت٥٧»ان.  
ولقد اختلف العلماء يف املقصود من سبعة أحرف، لكنه يتـبني مـن   

                                                           

  .٢٨٦٧، الترمذي ٤٦٥٣، ٤٦٠٨، ٢٢٤١البخاري:  )٥٦(
  .١٣٥٧، ١٣٥٤، مسلم: ٤٦٠٧، ٢٩٨٠البخاري:  )٥٧(
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استقراء القراءات املتواترة للقرآن الكرمي أا ال خترج عن هلجـات القبائـل   
  العربية السبع التالية:

  هذيل•    أسد•    قيس•   متيم•    قريش• 
  .قسم من الطائيني•   قسم من كنانة• 

وهي القبائل اليت أخذ عنها اللسان العريب، ولذلك فإن من املرجح يف 
  معىن األحرف السبعة هلجات القبائل العربية السبع املذكورة آنفا.

إال أن هذا ال يعين أن القرآن جتوز قراءته بلهجات هذه القبائل كيفما 
، وما عداه ال جتوز القراءة �فقط مبا تواترت قراءته عن الرسول  اتفق، وإمنا

  به مطلقا وال يسمى قرآنا.
  والقراءات املتواترة هي اليت ذكرناها يف البند السابق من هذا الفصل.

  وهي جلّ القرآن - أمثلة على القراءات املتواترة ذات الرسم الواحد
ِ ﴿  ):١مثال ( ّب [ َءاَدُم ِمن ر� � ِ ّب [ َءاَدُم ِمن ر� � ِ ّب [ َءاَدُم ِمن ر� � ِ ّب [ َءاَدُم ِمن ر� قققق�   .]٣٧: البقرة[ ة عاصم.قراء ﴾هِۦ َكَِمٰٖت هِۦ َكَِمٰٖت هِۦ َكَِمٰٖت هِۦ َكَِمٰٖت َفَتلََفَتلََفَتلََفَتلَ

[ َءاَدمَ ﴿     [ َءاَدمَ � [ َءاَدمَ � [ َءاَدمَ � قققق� ّبِهِۦ َكَِمٰٖت     َفَتلََفَتلََفَتلََفَتلَ ّبِهِۦ َكَِمٰٖت ِمن ر� ّبِهِۦ َكَِمٰٖت ِمن ر� ّبِهِۦ َكَِمٰٖت ِمن ر�   قراءة ابن كثري. ﴾ِمن ر�
ُٰعوَن ﴿): ٢مثال ( ُٰعوَن َ ُٰعوَن َ َٰنتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم رررَرُٰعوَن َ َٰنتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ َٰنتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ مممَمَٰنتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ

َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل قراءة ابن كـثري   ﴾����َوٱل�

  بإفراد أمانة.
    ﴿ ٰ َٰ َٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم رررَرَٰ َٰ  َٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ َٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ مممَمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َ

َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل َوٱل�
َ
ِيَن ُهۡم ِل قراءة  ]٨: املؤمنون[ ﴾����ُعوَن ُعوَن ُعوَن ُعوَن َوٱل�

  عاصم جبمع أمانة.
[ ﴿): ٣مثال ( َ ] َ ] ����َٰك َحِديُث ُموَٰك َحِديُث ُموَٰك َحِديُث ُموَٰك َحِديُث ُموسسسَس[ َ تَ

َ
تََوَهۡل أ
َ
تََوَهۡل أ
َ
تََوَهۡل أ
َ
  قراءة عاصم. ]٩[طه:  ﴾ççççَوَهۡل أ

    ﴿ ] َ ] َ ] ����َٰك َحِديُث ُمـوَٰك َحِديُث ُمـوَٰك َحِديُث ُمـوَٰك َحِديُث ُمـوسسسَس[ َ تَ
َ
تََوَهۡل أ
َ
تََوَهۡل أ
َ
تََوَهۡل أ
َ
باإلمالـة قـراءة محـزة     ﴾ççççَوَهۡل أ

  والكسائي.
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ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ ﴿): ٤مثال ( ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ ۡو إِۡطعععَعٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ
َ
ۡو إِۡطفَكL َرَقَبٍة أ
َ
ۡو إِۡطفَكL َرَقَبٍة أ
َ
ۡو إِۡطفَكL َرَقَبٍة أ
َ
  ة عاصم.قراء ﴾فَكL َرَقَبٍة أ

ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ     ����فَكL َرَقَبٍة فَكL َرَقَبٍة فَكL َرَقَبٍة فَكL َرَقَبٍة ﴿ ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ ٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ ۡو إِۡطعععَعٰٞم ِف يَۡوٖا ذِي َمۡسَغَبةٖ َ
َ
ۡو إِۡطأ
َ
ۡو إِۡطأ
َ
ۡو إِۡطأ
َ
  ]١٤-١٣[البلد:  ﴾����أ

  قراءة أيب عمرو.
����ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ ﴿): ٥مثال (   قراءة عاصم. ﴾َوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتََوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتََوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتََوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َءاتَ

 َوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ َوَ� َتۡفرَُحواْ بَِمآ ﴿    
َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
����ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ ُٰكۡمۗ أ   قراءة أيب عمرو. ]٢٣: احلديد[ ﴾تَتَتَتَ

اليت وزعها عثمان  تلفتواترة ذات الرسم املخأمثلة على القراءات امل
  :-بضعة عشر موضعا-على املصاحف وهي قليلة يف القرآن 

ٰٖت ﴿): ١مثال ( َعد� لَُهۡم َجن�
َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
نَۡهٰرُ     َوأ

َ
نَۡهٰرُ َتِۡري َتَۡتَها ٱۡل
َ
نَۡهٰرُ َتِۡري َتَۡتَها ٱۡل
َ
نَۡهٰرُ َتِۡري َتَۡتَها ٱۡل
َ
كلّ املصاحف مـا   ﴾َتِۡري َتَۡتَها ٱۡل

  عدا املصحف املكي.
ٰٖت ﴿     َعد� لَُهۡم َجن�

َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
ٰٖت َوأ َعد� لَُهۡم َجن�
َ
نَۡهٰـ    َوأ

َ
نَۡهٰـَتۡـِري ِمـْن َتۡتَِهـا ٱۡل
َ
نَۡهٰـَتۡـِري ِمـْن َتۡتَِهـا ٱۡل
َ
نَۡهٰـَتۡـِري ِمـْن َتۡتَِهـا ٱۡل
َ
 ]١٠٠: التوبـة [ ﴾رُ رُ رُ رُ َتۡـِري ِمـْن َتۡتَِهـا ٱۡل

  املصحف املكي.
ِميُد ﴿): ٢مثال ( L ٱۡلَ ِميُد ِ L ٱۡلَ ِميُد ِ L ٱۡلَ ِميُد ِ َ ُهَو ٱۡلَغنننِنL ٱۡلَ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jُهَو ٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jاملصحف الكويف البصري،  ﴾����فَإِن� ٱ

  املكي.
ِميـُد ﴿     L ٱۡلَ ِميـُد ِ L ٱۡلَ ِميـُد ِ L ٱۡلَ ِميـُد ِ َ ٱۡلَغنننِنL ٱۡلَ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jٱۡلَغفَإِن� ٱ َ �Jاملصحفني املـدين   ]٢٤: احلديد[ ﴾����فَإِن� ٱ
  والشامي.

ُ َوَلٗ ﴿): ٣مثال ( �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ كلّ املصاحف ما عـدا   ]١١٦: قرةالب[ ﴾اۗ اۗ اۗ اۗ َوقَالُواْ ٱَوقَالُواْ ٱَوقَالُواْ ٱَوقَالُواْ ٱتتتت�
  الشامي.
ُ َوَلٗ ﴿     �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ ُ َوَلٗ � �Jََذ ٱ   املصحف الشامي. ﴾اۗ اۗ اۗ اۗ قَالُواْ ٱقَالُواْ ٱقَالُواْ ٱقَالُواْ ٱتتتت�

املصـحف املكـي    ]١٥: الشـمس [ ﴾ïïïïَوَ� َيَاُف ُعۡقَبَٰهـا َوَ� َيَاُف ُعۡقَبَٰهـا َوَ� َيَاُف ُعۡقَبَٰهـا َوَ� َيَاُف ُعۡقَبَٰهـا ﴿): ٤مثال (
  والكويف والبصري. 

  املصحف املدين والشامي. ﴾ïïïïَ� َيَاُف ُعۡقَبَٰها َ� َيَاُف ُعۡقَبَٰها َ� َيَاُف ُعۡقَبَٰها َ� َيَاُف ُعۡقَبَٰها فَ فَ فَ فَ ﴿    
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  تنقيط املصحف
الدؤيل بتنقيط املصحف أي تشكيله بطلب مـن وايل   قام أبو األسود

  البصرة بعد لوم معاوية بن أيب سفيان له على خطأ ابنه يف اللغة.
والتنقيط هنا يعين تشكيل احلروف بالفتح والضم والكسر، وسـبب  
تسميته (النقط) أن أبا األسود اختار رجال وقال له: أمسك مصحفا ومدادا 

 املصحف، مث قال له: سأقرأ أمامك، فـإذا  وحربا خيتلف لونه عن لون حرب
فتحت شفيت ضع نقطة واحدة فوق احلرف لتكـون مبرتلـة فتحـة، وإذا    
ضممتها فاجعل نقطة إىل جانب احلرف، وإذا كسرا فاجعـل النقطـة يف   

  أسفله.
وقد مسي التشكيل نقطا ألن أبا األسود الدؤيل استعمل النقط يف ضبط 

ة العباسية قام اخلليل بن أمحد جبعل الضمة حركات الكلمة. ويف عهد الدول
واواً صغرية فوق احلرف، والفتحة ألفا صغرية فوق احلرف، والكسرة يـاء  
صغرية حتت احلرف مث وضع عالمة الشدة والسكون. وأما التنقـيط مبعـىن   
وضع النقط حتت احلروف وفوقها لتمييزها عن بعضها، كتمييز الباء عن التاء 

به نصر بن عاصم وحيىي بن يعمر بأمر من احلجاج بـن  عن الثاء، فقد قام 
يوسف الثقفي بناء على أمر عبدامللك بن مروان عندما كان احلجاج واليـا  

  على العراق.

  شابهاملُحكَم واملت
.. إخل سنتكلم .إن أقسام الكتاب "الناسخ واملنسوخ"، "املطلق واملقيد"

اب الرابع. وسنتناول فقط عنها عند احلديث عن أقسام الكتاب والسنة يف الب
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  يف هذا الفصل موضوع "احملكم واملتشابه" املتعلق بالقرآن الكرمي.
ٰتٞ ﴿ :�قال اهللا  ٰتٞ َ ٰتٞ َ مL     ِمۡنُه َءاِمۡنُه َءاِمۡنُه َءاِمۡنُه َءايييَيٰتٞ َ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهن� أ Lٰـبَِهٰٞتۖ م ٰـبَِهٰٞتۖ َ ٰـبَِهٰٞتۖ َ شششَشٰـبَِهٰٞتۖ َ َخـُر ُمتَ

ُ
َخـُر ُمتَٱۡلِكَتِٰب َوأ
ُ
َخـُر ُمتَٱۡلِكَتِٰب َوأ
ُ
َخـُر ُمتَٱۡلِكَتِٰب َوأ
ُ
 ﴾ٱۡلِكَتِٰب َوأ

  .]٧: آل عمران[
املقصود باحملكم: هو ما ظهر معناه وانكشف كشفا يرفع االحتمـال  

ْۚ ﴿مثل:  َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
  .]٢٧٥: البقرة[ ﴾َوأ

واملقصود باملتشابه: هو ما حيتمل أكثر من معىن إما جبهة التساوي أو 
  بغري جهة التساوي.

  أما املعىن جبهة التساوي:
نُفِسِهن� ﴿

َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ قققَقُٰت َيَتَ ۚ َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل� ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ فإن لفظ القروء  ]٢٢٨: البقرة[ ﴾ثثثثََلَٰثَة ُقُروٓءٖ

  ميكن أن يكون املراد به احليض أو الطهر.
حِۚ ﴿ حِۚ َ حِۚ َ ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّلِـكككَكحِۚ َ ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّلِـأ ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّلِـأ ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّلِـأ ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
فإن الذي بيده عقدة  ]٢٣٧[البقرة:  ﴾أ

  النكاح ميكن أن يكون املراد به الزوج أو الويل.
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآءَ ﴿
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآءَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآءَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآءَ أ
َ
  س باليد أو الوطء.فإنه يتردد بني اللم ]٦: املائدة[ ﴾أ

  وأما املعىن على غري جهة التساوي فمثاله:
ٰ وَۡجُه َرّبَِك ﴿ ٰ وَۡجُه َرّبَِك َ ٰ وَۡجُه َرّبَِك َ   .]٢٧: الرمحن[ ﴾َوَيۡبَوَيۡبَوَيۡبَوَيۡبقققَقٰ وَۡجُه َرّبَِك َ
وحححِح ِ ِ ِ َوَنَفۡخُت فِيهِ َوَنَفۡخُت فِيهِ َوَنَفۡخُت فِيهِ َوَنَفۡخُت فِيهِ ﴿ Lوِمن ر Lوِمن ر Lوِمن ر L٢٩: احلجر[ ﴾ِمن ر[.  
﴿ ٓ يِۡديَنا

َ
ا َعِملَۡت أ ٓ ّمِم� يِۡديَنا
َ
ا َعِملَۡت أ ٓ ّمِم� يِۡديَنا
َ
ا َعِملَۡت أ ٓ ّمِم� يِۡديَنا
َ
ا َعِملَۡت أ   .]٧١: يس[ ﴾ّمِم�

﴿ ۖ ُ �Jَوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ ۖ ُ �Jَوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ ۖ ُ �Jَوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ ۖ ُ �J٥٤: آل عمران[ ﴾َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ[.  
َمَٰوُٰت َمۡطوِ ﴿ َمَٰوُٰت َمۡطوِ َوٱلس� َمَٰوُٰت َمۡطوِ َوٱلس� َمَٰوُٰت َمۡطوِ َوٱلس� ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ َوٱلس� ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ � ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ � ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ �   .]٦٧: الزمر[ ﴾يييي�
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فإنه حيتمل عدة معان حسب فهم اللغة العربية من حيـث أسـاليب   
العرب وحسب املعاين الشرعية، فهذا كله متشابه الشـتباه معنـاه علـى    

  السامع.
وليس املتشابه هو الذي ال يفهم معناه حيث ال يوجد شيء يف القرآن 

على شيء غري مفهوم خيرجه عن كونـه  ال يفهم معناه ألن اشتمال القرآن 
َ ﴿، ]١٣٨: آل عمران[ ﴾ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس     َهَٰذا َبَيانٞ َهَٰذا َبَيانٞ َهَٰذا َبَيانٞ َهَٰذا َبَيانٞ ﴿بيانا للناس:  نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكـَر ِلُبَـّيِ

َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكـَر ِلُبَـّيِ
َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكـَر ِلُبَـّيِ
َ
َ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكـَر ِلُبَـّيِ
َ
َوأ

  .]٤٤: النحل[ ﴾لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ 
وأما احلروف املقطعة يف أوائل السور فإن هلا معىن ألا أمساء للسـور  

  هلا على أرجح اآلراء.ومعرفة 
وحيث أن املتشابه هو ما اشتبه معناه على السامع، فإنه حيتاج لبـذل  
جهد لفهمه، وليس من السهل على معظم الناس أن يفهمـوه بـل يعلمـه    

ۥٓ ﴿الراسخون يف العلم وعن طريقهم يتم تعليمه لآلخرين:  وِيلَـُه
ۡ
ۥٓ َوَما َيۡعلَـُم تَأ وِيلَـُه
ۡ
ۥٓ َوَما َيۡعلَـُم تَأ وِيلَـُه
ۡ
ۥٓ َوَما َيۡعلَـُم تَأ وِيلَـُه
ۡ
َوَما َيۡعلَـُم تَأ

ِٰسُخوَن ِف  ۗ َوٱلر� ُ �Jِٰسُخوَن ِف إِ�� ٱ ۗ َوٱلر� ُ �Jِٰسُخوَن ِف إِ�� ٱ ۗ َوٱلر� ُ �Jِٰسُخوَن ِف إِ�� ٱ ۗ َوٱلر� ُ �Jإِ�� ٱ 
ٞ   ٱۡلِعۡلِم َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ   ٱۡلِعۡلِم َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ   ٱۡلِعۡلِم َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ ۗ      ٱۡلِعۡلِم َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا . ]٧: آل عمران[ ﴾ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا

والراسخني يف العلم يعلمـون تأويلـه،    �فالواو هنا للعطف، أي أن اهللا 
ألن  �وليست الواو لالستئناف مبعىن أن تأويله ال يعلمه أحد سـوى اهللا  

  هذا جيعل القرآن خارجا عن كونه بيانا للناس.
َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِـهِۦ َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِـهِۦ َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِـهِۦ َيُقولُوَن َءاَمن�ا بِـهِۦ ﴿وقد يقول قائل: إن كانت الواو للعطف فإن مجلة 

 
ٞ  ُكّ
ٞ  ُكّ
ٞ  ُكّ
ٞ ۗ     ُكّ ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا جيب أن تعود على املعطوف واملعطوف عليه وهذا غـري   ﴾ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنـا

ممكن، واجلواب أن هذا صحيح لوال وجود قرينة وهي منطوق هذه اجلملة 
ألنـه   �وهـو اهللا   نفسها، فهو يصرفها عن كوا تعود للمعطوف عليه

 ﴿يستحيل عقال أن يقول اهللا 
ٞ  َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ  َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ  َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ
ٞ ۗ     َءاَمن�ا بِهِۦ ُكّ ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنا ۗ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنا وبذلك حتصر هذه  ﴾ّمِۡن ِعنِد َرّبَِنا
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اجلملة يف املعطوف فقط، وهم الراسخون يف العلم. وبذلك تكـون الـواو   
  للعطف، مبعىن أن اهللا والراسخني يف العلم يعلمون تأويله.

  رسم املصحف توقيفي
وز كتابته يف املصحف إال بنفس الرسم الذي أقره أي أن القرآن ال جت

يف املصاحف، ودليل  �واستنسخه عثمان  �ومجعه أبو بكر  �الرسول 
  ذلك:

. مل يقبل أبو بكر عند مجعه للقرآن أية رقعة مكتوب عليها آية رد ١
أا توافق القراءة احملفوظة، بل اشترط قيام الدليل على أا كتبت بني يـدي  

بإقراره، كما بينا سابقا وكما ذكرنا عن توقفهم عن مجع الرقعة  �الرسول 
املكتوبة عليها آخر التوبة حىت قام الدليل على أن شهادة خزمية تعدل شهادة 

  اثنني.
. عند استنساخ املصاحف يف عهد عثمان مل يقبل كتابة أية آيـة إال  ٢

ـ  ني يـدي  كما هي يف املصحف اليت مجعها أبو بكر واليت كانت مكتوبة ب
، حىت أم ملا اختلفوا يف كتابة التابوت ألزمهم بكتابتها كما هي �الرسول 

يف املصحف، ومل تكتب وال كلمة واحدة يف مصاحف عثمان ختالف رسم 
  الصحف اليت مجعها أبو بكر.

، ٥٨. إن هناك كلمات يف القرآن مكتوبة يف القرآن بأكثر من رسم٣

                                                           

  مثال كلمة الربا مكتوبة (الربوا) يف البقرة وآل عمران والنساء، ومكتوبة (الربا) يف سورة الروم.  )٥٨(
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، وال تفسري ٥٩ف عن نطق القراءةوكذلك هناك كلمات مكتوبة برسم خمتل
وحيـا   �وأقرها رسول اهللا  �لذلك إال أن هذه الكتابة مقصودة من اهللا 

  حلكمة يعلمها اهللا، وهذا يعين أن رسم القرآن توقيفي.
لكن هذا فقط يف كتابة القرآن يف املصحف، أما يف غريه فيجوز كتابة 

  وجود ي عليها.اآليات لالستشهاد ا حسب القواعد اإلمالئية لعدم 

  السنة. ٢
  هي يف اللغة الطريقة والنهج واجلهة.

من قـول أو   �وهي عند علماء احلديث: "ما أضيف إىل رسول اهللا 
  فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي".

من قول أو فعل أو  �وعند علماء األصول: "ما ورد عن رسول اهللا 
  تقرير لقول أو فعل".

  يل قائم على حجيتها:والسنة حجة، والدل
ٰ     ÛÛÛÛَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىىىى[ [ [ [ ﴿ َ ٰ َ ٰ ٞ يُوحححَحٰ َ ٞ يُوۡ ٞ يُوۡ �إِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوحححۡحٞ يُوۡ���  ]٤، ٣[النجم:  ﴾

﴿ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِت�بُِع إِ�� َما يُوحححَح[ إ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
  .]٥٠: األنعام[ ﴾إِۡن أ

﴿ ْ ْ ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا ْ ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا ْ ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا ����ُٰكُم ٱلر�ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهُٰكُم ٱلر�ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهُٰكُم ٱلر�ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهُٰكُم ٱلر�ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَه����ُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا   .]٧: احلشر[ ﴾ìَۚوَمآ َءاتََوَمآ َءاتََوَمآ َءاتََوَمآ َءاتَ
ِطيَي[ َي[ َي[ َي[ ﴿

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
ِطيأ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
ِطيأ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
ِطيأ

َ
ِيَن َءاَمُنوٓاْ أ َها ٱل� Lي

َ
ۡمِر ِمنُكۡمۖ أ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jۡمِر ِمنُكۡمۖ ُعواْ ٱ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ �Jفَإِن فَإِن فَإِن فَإِن     ُعواْ ٱ

ءٖ  ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lَوٱۡلَـۡوِم ٱِخـِرۚ فَُرد ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �J َۚوٱۡلَـۡوِم ٱِخـِر ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �J َۚوٱۡلَـۡوِم ٱِخـِر ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �J َۚوٱۡلَـۡوِم ٱِخـِر ِ �Jَوٱلر�ُسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �J﴾ 
  .]٥٩: النساء[

                                                           

ة) مرسومة (الصلوة) يف مثال (ننجي) مرسومة (جني) يف األنبياء، و(مالك) مرسومة (ملك) يف الفاحتة، وكذلك (الصال )٥٩(
  البقرة، ويف غريها (ألذحبنه) مرسومة (ال أذحبنه) يف النمل).



  

  ٨١

  حيث االستدالل قسمان: والسنة من
: وهي اليت يرويها مجع من تابعي التابعني عن مجـع  أ. السنة املتواترة

بشرط أن يكون كلّ مجـع   �من التابعني عن مجع من الصحابة عن النيب 
يتكون من عدد كاف حبيث يؤمن تواطؤهم على الكذب يف مجيع طبقـات  

رواه البخـاري   »فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ من كَذَب علَي متعمدا،«الرواية، مثل: 
عن أيب هريرة والزبري وغريمها ورواه مسلم عـن أيب هريـرة وأيب سـعيد    
اخلدري، وتواترت طرقه بنفس اللفظ وهو ما يسـمى بـالتواتر اللفظـي،    

كذلك احلديث أو جزء احلديث الذي بلغ رواته  .ويدخل يف السنة املتواترة
ر واتفقوا على معناه من غري مطابقة يف اللفظ وهو مـا يسـمى   حد التوات

بالتواتر املعنوي مثل كون سنة الصبح ركعتني، فقد تواترت رواياا من عدة 
  طرق بنفس املعىن وإن اختلف اللفظ.

وهذه السنة صاحلة لالستدالل على العقائد واألحكام الشـرعية ألن  
  قولية أم فعلية.سواٌء أكانت  �ثبوا بالقطع عن الرسول 

واحد أو آحـاد   �وهو الذي يرويه عن الرسول  :ب. خرب اآلحاد
متفرقون ال يبلغون درجة التواتر وذلك يف أية طبقة من طبقات الروايـة أي  

. وثبوت هذه السنة ظـين  � من تابعي التابعني إىل الصحابة عن رسول اهللا
ث صـحيحا أو  وهو يعترب حجة يف األحكام الشرعية كلها إذا كان احلـدي 

  حسنا.
وجيب العمل به سواء أكانت أحكام عبادة أم معامالت أم عقوبات، 

  واالستدالل به هو احلق يف مجيع األحكام الشرعية.



  

  ٨٢

والدليل على ذلك أن الشرع اعترب الشهادة يف إثبات الدعوى وهـي  
خرب آحاد، فقد ثبت بنص القرآن الكرمي أنه يقضي بشهادة شاهدين رجلني 

  امرأتني يف األموال، وبشهادة أربعة من الرجال يف الزنا.أو رجل و
، ٦٠قضى بشهادة شاهد واحد وميني صاحب احلق �كما أن الرسول 

، وهذا كله خرب آحاد. والثابت عن ٦١وقبل شهادة امرأة واحدة يف الرضاع
الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم أم كانوا يأخذون خبرب اآلحاد 

  اوي يف مجيع األحكام الشرعية.إذا وثقوا بالر

  فيما صدر عنه �إتباع الرسول 
إن السنة حجة وهي واجبة اإلتباع على الوجه الذي جاءت فيه، سواٌء 
أكانت تقتضي طلباً جازماً أو غري جازم أو ختيرياً، أم كانت تقتضي طلـب  

  ترك جازماً أو غري جازم كما بينا ذلك سابقاً يف الباب األول.
ومن أجل فعله أي  �هو اإلتيان بالفعل مثل فعل الرسول إن اإلتباع 

  وكذلك على وجه فعله إن كان جازماً أو غري جازم. � إقتداًء به
 ذا املعىن واجب: �الرسول  واتباع

ــۡم ﴿ ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــٱت�بُِعوِن ُيۡبِ َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــۡم ُق ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــٱت�بُِعوِن ُيۡبِ َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــۡم ُق ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــٱت�بُِعوِن ُيۡبِ َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ــۡم ُق ــۡر لَُك ُ َوَيۡغِف �Jــۡبُكُم ٱ ــٱت�بُِعوِن ُيۡبِ َ فَ �Jــوَن ٱ Lــُتۡم ُتِب ــۡل إِن ُكن ُق
  .]٣١: انآل عمر[ ﴾ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ ُذنُوَبُكمۚۡ 
ِ َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱت�بُِعـوهُ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فففَف َ َ َ ﴿ �Jِي يُـۡؤِمُن بِـٱ ِّ ٱل� ِ َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱت�بُِعـوهُ ِّ �Jِي يُـۡؤِمُن بِـٱ ِّ ٱل� ِ َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱت�بُِعـوهُ ِّ �Jِي يُـۡؤِمُن بِـٱ ِّ ٱل� ِ َوَكَِمٰتِـهِۦ َوٱت�بُِعـوهُ ِّ �Jِي يُـۡؤِمُن بِـٱ ِّ ٱل� مممّمِ

ُ
ِّ ٱۡل ِ
ُ
ِّ ٱۡل ِ
ُ
ِّ ٱۡل ِ
ُ
ِ َورَُسوِلِ ٱل�ـبببِبِّ ٱۡل �Jَورَُسوِلِ ٱل�ـاِمُنواْ بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِ ٱل�ـاِمُنواْ بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِ ٱل�ـاِمُنواْ بِٱ ِ �Jاِمُنواْ بِٱ

  ]١٥٨[األعراف:  ﴾!!!!لََعل�ُكۡم َتۡهَتُدوَن لََعل�ُكۡم َتۡهَتُدوَن لََعل�ُكۡم َتۡهَتُدوَن لََعل�ُكۡم َتۡهَتُدوَن 
                                                           

  .١٢٦٥ علي: عن أبيه عن حممد بن جعفر عن الترمذي وذكره ،٤/٢١٢ الدارقطين: ،٢١٤٢٣ أمحد: )٦٠(
  .٤/٣٨٤، أمحد: ٢/٢٠٩، الدارمي: ٦/١٠٩، النسائي: ٣/٤٥٢، الترمذي: ٣/٣٠٦أبو داود:  )٦١(



  

  ٨٣

 �وهذا اإلتباع جيب أن يكون على وجهه، فإن كان أمر الرسـول  
وإن كان مندوبا فال يكون التنفيذ هنـا   ذفرضا فهنا ال بد من وجوب التنفي

على الوجوب وهكذا مجيع األحكام الشرعية. هذا بالنسبة خلطاب الرسول 
  .٦٢لنا

  :�لكن هذا اإلتباع فيه تفصيل بالنسبة ألفعال الرسول 
: األفعال اجلبلّية كالقيام والقعود واألكل والشرب وحنوها تـدل  أوالً

  ه.على اإلباحة إىل الرسول وإىل أمت
: أما األفعال اليت ثبت كوا من خواصه واليت ال يشاركه فيهـا  ثانياً

والزيادة يف النكاح علـى   ٦٣بإباحة الوصال يف الصيام �أحد كاختصاصه 
، وأمته غـري  �أربعة نسوة إىل غري ذلك من األمور فهي خاصة بالرسول 

  خماطبة ا.
ف، إما بصريح وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غري خال

  :�املقالة كقوله 
أو بقـرائن   ٦٥»خذُوا عني مناسكَكُم«و ٦٤»صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي«

األحوال وذلك كما إذا ورد لفظ جممل أو عام أريد به اخلصوص أو مطلق 
أريد به التقييد ومل يبينه قبل احلاجة إليه، مث فعل عند احلاجة فعـال صـاحلا   

                                                           

يف التشريع أما يف األمور الدنيوية العلمية الفنية كاألساليب الزراعية العلمية أو األساليب الصناعية العلمية كتسميد  هذا )٦٢(
األرض وتلقيح الشجر وكيفية بناء عمارة أو مصنع أو صناعة سيارة أو ما شاكل فهذه االتباع فيها ليس واجبا والرسـول  

  .»أنتم أعلم بأمر دنياكم«: يقول �
  ، عن ابن عمر.١١٠٢، مسلم: ١٨٦٤، ١٨٦١البخاري:  )٦٣(
  .١٣رقم:  ٢٤خرج سابقاً يف صفحة:  )٦٤(
  .١٢رقم:  ٢٤خرج سابقاً يف صفحة:  )٦٥(



  

  ٨٤

  :�بيانا لقول اهللا  ٦٦وذلك كقطع يد السارق اليمىنللبيان 
يِۡدَيُهَمافَٱۡقَطُعوٓاْ فَٱۡقَطُعوٓاْ فَٱۡقَطُعوٓاْ فَٱۡقَطُعوٓاْ ﴿

َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
 ٦٧»ولتيممه مبسح الوجه والكفـني « ،]٣٨: املائدة[ ﴾أ

  :�بيانا لقوله 
يۡـِديُكۡمۗ ﴿

َ
يۡـِديُكۡمۗ فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ
َ
يۡـِديُكۡمۗ فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ
َ
يۡـِديُكۡمۗ فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ
َ
وحنوه. والبيـان تـابع    ]٤٣: النساء[ ﴾فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

  للمبني يف الوجوب والندب واإلباحة.
األفعال األخرى فإا تكون مثل ورود نص بطلب الفعل، فتفيد رابعاً: 

جمرد الطلب وحتتاج إىل قرينة تعني كونه طلب فعل جازم أو طلب فعل غري 
جازم أو ختيري، وينطبق عليها ما جاء يف حبث القـرائن يف البـاب األول،   

  الفصل الثاين.
 -شاء اهللا إن  -وأما بالنسبة لداللة السنة وترجيح األدلة فسنذكرها 

  يف موضعها يف الباب اخلامس، الفصل الثالث.

  بعض مصطلحات احلديث
غري أنين سأذكر فيما يلي بعض ما يلزم لفهم السنة مـن اصـطالح   

  ومدلول، ومن أراد املزيد فعليه بكتب مصطلح احلديث.
  مبعىن واحد سبق تعريفه. احلديث واخلرب والسنة

  .-رضوان اهللا عليهم-ة هو احلديث املوقوف على الصحاب األثر:
ما تنتهي إليه غاية السند من الكـالم أي الـنص الـوارد يف     املنت:

  احلديث.

                                                           

  ، إمجاع صحابة نظام العقوبات لعبدالرمحن املالكي.٢/١٧٧أمحد:  )٦٦(
  .٤/٢٦٣، أمحد: ١/٢٧٩، مسلم: ١/١٢٩البخاري:  )٦٧(



  

  ٨٥

  .٦٨هو الطريق املوصلة إىل املنت أي الرجال املوصلون إليه السند:
  من حيمل احلديث ويعتين به رواية ودراية. احملدث:
هو من اجتمعت فيه صفات احملدث وضم إليها كثرة احلفظ  احلافظ:

ومجع الطرق، ويشترط فيه أن يكون ممن وعي مائة ألف حديث متنا وإسنادا 
ولو بطرق متعددة، فإن وعي أكثر من مائة ألف وأصبح ما حييط به ثالمثائة 

  ألف حديث مسنده فهو حافظ حجة.
هو من أحاط جبميع األحاديث املروية متنا وإسنادا وجرحـا   احلاكم:

  وتعديال وتارخيا.
يطلق هذا اللقب على من اشتهر يف عصره   احلديث:أمري املؤمنني يف

باحلفظ والدراية حىت أصبح من أعالم عصره وأئمته، وقد لقب ذا اللقـب  
)، واإلمـام  ـه ١٣١عبدالرمحن بن عبداهللا بن ذكوان املدين (أبو الزناد) (

  البخاري وغريهم.
له وأفعا �يشتمل على نقل أقوال النيب  علم احلديث اخلاص بالرواية:

  وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وحترير ألفاظها.
يشتمل على حقيقة الرواية وشروطها  علم احلديث اخلاص بالدراية:

وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف املرويات وما يتعلـق  
ا، وتشمل الدراية معرفة املعىن الذي تضمنه احلديث من حيث مناقضـته  

  للنص القطعي.

                                                           

ه مالك عن أنس عن نافع موىل عمر عن ابن عمر، وأجل األسانيد ما رواه اإلمام أمحد عن اإلمام أصح األسانيد ما روا )٦٨(
  الشافعي عن اإلمام مالك عن نافع عن ابن عمر ويسمى هذا اإلسناد سلسلة الذهب. 



  

  ٨٦

  اع احلديث من حيث السندأنو
  سبق تعريفه. احلديث املتواتر:

ما اشترك يف روايته أكثر من ثالثة عن كلّ راو يف  احلديث املشهور:
  مجيع طبقاته ومل يبلغ حد التواتر ويسمى املستفيض.

وهـذا   ٦٩»رفع عن أُمتي الْخطَأُ، والنسيانُ، وما استكْرِهوا علَيه« مثاله:
حلديث مشهور عند األصوليني، ويعرف املشهور كذلك: ما يروى بطريق ا

مث يشتهر يف عصر التابعني وتابعي التابعني، أي تواتر يف  �اآلحاد عن النيب 
  عصر التابعني وتابعي التابعني.

»الطَّلَاق لَالِ إِلَى اللَّهالْح ضغمشهور عند الفقهاء. ٧٠»أَب  
لْمسلمونَ من لسانِه ويده، والْمهاجِر من هجر ما نهـى  الْمسلم من سلم ا«
هنع صحيح مشهور عند احملدثني والفقهاء واألصوليني. ٧١»اللَّه  
  .٧٢»إِنما اَألعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى«
»ةَ فَلْيعمالْج كُمداَء أَحِسلْإِذَا جت٧٣»غ.  
  .٧٤»برفع اليدين يف الصالة عند الركوع ورفع الرأس �أمره «

  وكلها أحاديث مشهورة خمرجة من الصحيح.
هو ما انفرد بروايته عن راويه اثنان أو ثالثة يف كل طبقة من  العزيز:

طبقات السند، ولو رواه يف طبقات أخرى مجاعة أكثـر يكـون عزيـزا    
                                                           

  .٥٠رقم:  ٥٨خرج سابقاً يف صفحة:  )٦٩(
  .٢٠٠٨، واحلاكم وصححه، ابن ماجه: ١٨٦٣أبو داود  )٧٠(
  .١١/٢٠٣، ابن حبان: ٢/١٦٣، أمحد: ٤٩٩٦، النسائي: ١٤٤٩، أبو داود: ٦١١٩بخاري: ال )٧١(
  .٣٥٣٠، مسلم: ١البخاري:  )٧٢(
  .٨٤٤، مسلم: ٨٤٢، ٨٣٧البخاري:  )٧٣(
  .٣٩٠، مسلم: ٧٠٤، ٧٠٢البخاري:  )٧٤(
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  مشهورا.
  .٧٥» أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه من والده وولَده الَ يؤمن« مثاله:

  سبق تعريفه وهو يشمل املشهور والعزيز كذلك. حديث اآلحاد:
قـوال إىل اهللا   �كلّ حديث يضيف فيه الرسول  احلديث القدسي:

�.  

  أنواع احلديث من حيث االتصال
  تهاه دون انقطاع.هو ما اتصل سنده من مبتداه إىل من املتصل:
هو ما سقط من رواته راو واحد يف موضع أو أكثر أو ذكر  املنقطع:

  راو مبهم.
  هو ما سقط من سنده راو يان متتاليان أو أكثر. املعضل:
هو ما حذف من أول سنده واحد فأكثر على التوايل، واملعلق  املعلق:

  كثري يف صحيح البخاري.
يف املعلـق مـن أول اإلسـناد،    واملعضل أمشل من املعلق ألن احلذف 

  واملعضل من أوله أو خالله.

  من حيث منتهى السند احلديث نواعأ
  متصال كان أو منقطعا. �هو ما أضيف إىل النيب  املرفوع:
  .٧٦هو ما أضيف إىل الصحايب متصال كان أو منقطعا املوقوف:
  .٧٧هو ما أضيف إىل التابعي متصال كان أو منقطعا املقطوع:

                                                           

  .٢٦٢٤، الدارمي: ١٢٣٤٩، أمحد: ٦٣، مسلم: ١٤، ١٣البخاري:  )٧٥(
  كذا أو ينا عن كذا، أو من السنة كذا فله حكم املرفوع عند اجلمهور.إن قال الصحايب أمرنا ب )٧٦(
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  ث من حيث الصحةاحلدي نواعأ
: هو احلديث الذي يتصل إسـناده بنقـل العـدل    احلديث الصحيح

  الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه وال يكون شاذا وال معلال.
: هو خمالفة الثقة من هو أرجح منه، أي يتفرد الثقة بالشذوذواملقصود 

  الفة.وخم تفرد الشذوذ أن أي منه أرجح هو ملن أخرى أحاديث خمالفا باحلديث
: ما كان فيه علة تقدح يف صحته سواء يف السند أو باملعللواملقصود 

  يف املنت أو كليهما.
: هو ما عرف خمرجه واشتهر رجاله وعليه يدور أكثر احلديث احلسن

احلديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكثـر الفقهـاء، وأن ال   
يثاً شاذاً، هـذا تعريـف   يكون يف إسناده من يتهم بالكذب، وال يكون حد

  األصوليني.
  ويف مصطلح احلديث يعرفه احملدثون: هو ما اتصل سنده بعدل خـف

  ضبطه من غري شذوذ وال علة.

: هو الذي ال جتتمع فيه صفات الصحيح واحلسـن  احلديث الضعيف
  وال حيتج به.

  حكم العمل باملرسل
 : هو حديث منقطع من جهة الصحايب، أي أن سنده متصـل املرسل

 �من مبتداه حىت التابعي، مث بعد ذلك يرفع التابعي احلديث إىل الرسـول  

                                                                                                                             

   وإذا قال التابعي من السنة كذا وكذا فله حكم املرسل. )٧٧(
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  .�دون ذكر الصحايب 
وهذا احلديث قد اختلف يف العمل به، فمنهم من أجاز االحتجاج به 

  ومنهم من رفضه.
والصحيح أن املرسل يعامل معاملة املرفوع فيـدرس كمـا يـدرس    

وذلك ألن سقوط الصحايب احلديث املرفوع لتقرير صحته وحسنه وضعفه، 
ال يؤثر يف صحة احلـديث حيـث إن    �يف الرواية بني التابعي والرسول 

  الصحابة رضوان اهللا عليهم كلهم عدول.
  واملراسيل املشهورة:

  عن سعيد بن املسيب. :من أهل املدينة
  عن عطاء بن أيب رباح. :من أهل مكة
  عن سعيد بن أيب هالل. :من أهل مصر
  ن مكحول الدمشقي.ع :من أهل الشام

  عن احلسن بن أيب احلسن. :من أهل البصرة
  عن إبراهيم بن يزيد النخعي. :من أهل الكوفة

وأصح هذه املراسيل سعيد بن املسيب، فهو من أوالد الصحابة أبـوه  
املسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوان، وقـد أدرك سـعيد   

فقيه  الصحابة، ومع هذا فهو عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبري وغريهم من
  .٧٨أهل احلجاز وأول الفقهاء السبعة من أهل املدينة

                                                           

الفقهاء السبعة هم: سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد بن أيب بكر، وعروة بـن الـزبري، وخارجـة بـن زيـد       )٧٨(
  يسار. بن وسليمان عتبة، بن عبداهللا بن عوف، وعبيداهللابن ثابت، وأبو سلمة ابن عبدالرمحن بن 



  

  ٩٠

  . اإلمجاع٣
لقد اختلف فيمن يكون إمجاعهم دليال شرعيا، فقد قيل إنه إمجاع أمة 

األحكام الشرعية، وقيل إنه  ، وقيل إنه إمجاع العلماء على حكم من�حممد 
، وقال آخرون -رضوان اهللا عليهم-املدينة، وقيل إنه إمجاع الصحابة  عإمجا

  غري ذلك.
  وسنحاول اآلن معرفة ما هو اإلمجاع املعترب دليال شرعيا فنقول:

اإلمجاع لغة: يعين العزم على الشيء والتصميم عليه، وكذلك يعـين  
  االتفاق.

ومن املعىن األول يقال: أمجع فالن على كذا إذا عزم عليـه، وإليـه   
ۡجِ ﴿اإلشارة بقوله تعاىل: 

َ
ۡجِ فَأ
َ
ۡجِ فَأ
َ
ۡجِ فَأ
َ
ۡمـَرُكمۡ فَأ

َ
ۡمـَرُكمۡ ُعوٓاْ أ
َ
ۡمـَرُكمۡ ُعوٓاْ أ
َ
ۡمـَرُكمۡ ُعوٓاْ أ
َ
 :�أي: اعزموا، وقولـه   ]٧١: يونس[ ﴾ُعوٓاْ أ

»ي لَم نمل اميال صملِجاللَّي نم اميأي يعزم، وعلى هـذا فيصـح    ٧٩»عِ الص
  إطالق اإلمجاع على عزم واحد.

ومن املعىن الثاين يقال: أمجع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، وعلـى  
أمر من األمور دينياً كـان أو دنيويـاً يسـمى    هذا فاتفاق كلّ مجاعة على 

  إمجاعاً.
وأما اإلمجاع يف اصطالح األصوليني: فهو االتفاق على حكم واقعـة  
من الوقائع بأنه حكم شرعي، ومن هذا التعريف يتبني أن اإلمجاع املقصود 
يف اصطالح األصوليني هو الذي يقوم مقام الدليل الشـرعي، وألن األدلـة   

                                                           

، وقال الترمذي: األصح أنه موقوف علـى  ٢٠٩٨، أبو داود: ١٦٩٠، ابن ماجه: ٢٢٩١، النسائي: ٦٦٢الترمذي  )٧٩(
  ابن عمر.
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 وردت يف القرآن الكرمي أو السنة وهي اليت جاء ا الوحي الشرعية هي اليت
ومل يأت بغريها، فهذا يعين أن اإلمجاع الذي يعترب دليال هو الذي يكشـف  
عن دليل مل يرووه ألن الذين أمجعوا كانوا يعرفونه كلهم فلم يتلفظوا بـه،  

 �ل وهذا يعين أن الدليل الذي مل يرووه ألم يعرفونه هو من سنة الرسـو 
  ألن القرآن كله متلو حمفوظ.

والقوم الذين يتحقق فيهم القول إن إمجاعهم يكشف عن دليل مـن  
وال يتـأتى   -أي الصـحابة   -ورأوه  �السنة هم الذين صحبوا الرسول 

  لغريهم أن يقال إن إمجاعهم يكشف عن دليل.
  ولذلك فإن إمجاع الصحابة هو الذي يتحقق فيه الكشف عن الدليل.

ة، أما األخرى فإن الذي ثبت أن إمجاعهم صواب ال حيتمل هذه ناحي
قد أثىن عليهم دون ختصيص  �فإن اهللا  -رضوان اهللا -اخلطأ هم الصحابة 

  أو تقييد.
َبُعـوُهم ﴿: �قال  ِيَن ٱت� نَصارِ َوٱل�

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجِريَن َوٱۡل و�

َ
بُِقوَن ٱۡل ٰ َبُعـوُهم َوٱلس� ِيَن ٱت� نَصارِ َوٱل�

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجِريَن َوٱۡل و�

َ
بُِقوَن ٱۡل ٰ َبُعـوُهم َوٱلس� ِيَن ٱت� نَصارِ َوٱل�

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجِريَن َوٱۡل و�

َ
بُِقوَن ٱۡل ٰ َبُعـوُهم َوٱلس� ِيَن ٱت� نَصارِ َوٱل�

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهِٰجِريَن َوٱۡل و�

َ
بُِقوَن ٱۡل ٰ َوٱلس�

َ ٱ    بِإِۡحَسٰنٖ بِإِۡحَسٰنٖ بِإِۡحَسٰنٖ بِإِۡحَسٰنٖ  َ ٱِ َ ٱِ ضضضِضَ ٱِ ُ عَ ر�ر�ر�ر� �J َع ُ �J َع ُ �J َع ُ �J ٰـٖت َعد� لَُهـۡم َجن�
َ
ٰـٖت ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ َعد� لَُهـۡم َجن�
َ
ٰـٖت ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ َعد� لَُهـۡم َجن�
َ
ٰـٖت ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ َعد� لَُهـۡم َجن�
َ
نَۡهٰـُر     ۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُه َوأ

َ
نَۡهٰـُر َتۡـِري َتَۡتَهـا ٱۡل
َ
نَۡهٰـُر َتۡـِري َتَۡتَهـا ٱۡل
َ
نَۡهٰـُر َتۡـِري َتَۡتَهـا ٱۡل
َ
َتۡـِري َتَۡتَهـا ٱۡل

بَدٗ 
َ
ِيَن فِيَهآ أ بَدٗ ِ
َ
ِيَن فِيَهآ أ بَدٗ ِ
َ
ِيَن فِيَهآ أ بَدٗ ِ
َ
ٰلللِلِيَن فِيَهآ أ َٰ َٰ   .]١٠٠: التوبة[ ﴾%%%%َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم اۚ اۚ اۚ اۚ خخخَخَٰ

وبذلك فإن إمجاع الصحابة حجة ألنه يكشف عن دليل، وقد أثىن اهللا 
 �ا بالنسبة للتابعني فقد قيد الثناء على إمجاعهم بنص القرآن دون تقييد، أم

وقال "بإحسان" وهذا يعين أن إمجاع الصحابة فقط صواب ال حيتمل اخلطأ، 
 ومل يرووه عنه ألم �أي أنه يكشف عن دليل مسعوه أو رأوه من الرسول 

  كلهم كانوا يعرفونه.
 وعلى هذا، فإذا عرضت قضية للصحابة مل يرو فيها نص من قرآن أو
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قال الصحابة إن احلكم الشرعي يف هذه القضية كذا، وكان احلكـم  سنة مث 
الذي قالوه مجيعهم واحداً يكون هذا إمجاعاً، ومعىن ذلك أن هذا احلكـم  

مل يرووه ولكنـهم   �الشرعي الذي قالوه يستند إىل حديث عن الرسول 
  يعلمونه كلهم.

أن وهناك نوع آخر من اإلمجاع وهو ما مسى باإلمجاع السكويت، أي 
يذكر بعض الصحابة احلكم الشرعي يف املسألة ويسكت الباقون إقراراً هلا، 
أي بصحة احلكم الذي ذكره األولون، إال أن هذا النوع من اإلمجاع حـىت  

  يعترب ال بد أن يستويف الشروط التالية:
. أن تكون احلادثة اليت يتم اإلمجاع خبصوصها ذات أمهية ال يتوقـع  ١

يها إال إذا كان الشرع يقرها، أي أن تكون مما ينكر أن يسكت الصحابة عل
  مثلها لو كانت خمالفة للشرع.

. أن يكون حبثها حبيث يتأتى للصحابة اإلطالع عليها والسماع ا ٢
  حىت يعترب سكوم عليها إقرارا وليس لعدم مساعهم ا.

. أن ال يروي الصحابة أثناء حبث القضية وإعطاء احلكم فيها آية أو ٣
يستندون إليه يف إعطاء احلكم، وإال فإن الدليل يكون هنا  �ديثا للرسول ح

  هو اآلية أو احلديث وليس اإلمجاع.
. أن ال يكون ذلك مما جعل للخليفة التصرف به برأيه واجتـهاده  ٤

كأموال ملكية الدولة مثالً، فسكوت الصحابة عن تصرفه هذا ال يعين إمجاعاً 
  ن صالحياته برأيه واجتهاده.سكوتياً بل طاعة له ألنه م

  أمثلة:
. مرياث اجلد مع االبن فيما لو تويف شخص عن ابن وعن جد فإن ١
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اجلد عند عدم األب حيل حمل األب يف اإلرث فريث مع وجود ابن املتـوىف  
  سدس املال كاألب، ثبت ذلك بإمجاع الصحابة.

 ذكورا وإناثا باألب، هذا بإمجـاع  ٨٠. حجب بين األعيان والعالت٢
  الصحابة.
. وجوب انتخاب خليفة خالل ثالثة أيام من انتهاء خالفة السابق، ٣

وذهبوا إىل سقيفة بـين   �فقد ترك كبار الصحابة االنشغال بدفن الرسول 
ساعدة ومتّ انتخاب أيب بكر خليفة خالل ثالثة أيام، مث إن عمر ملا رشـح  

يعا إن اختلفوا على للخالفة الستة نفر املبشرين باجلنة وكل م من يقتلهم مج
بيعة اخلليفة خالل ثالثة أيام، ومل يعترض على ذلك أحد من الصحابة، وهذا 

  مما ينكر مثله لو كان خمالفا لإلسالم فكان إمجاعاً.

  القياس. ٤
القياس يف اللغة: التقدير، ومنه يقال: قست األرض بـاملتر وقسـت   

دمها إىل اآلخـر  الثوب بالذراع أي قدرته. وهو يستدعي أمرين يضاف أح
باملساواة فهو نسبة وإضافة بني شيئني، وهلذا يقال فالن يقاس بفـالن وال  

  يقاس بفالن أي يساويه وال يساويه.
وأما يف اصطالح األصوليني فالقياس هو إحلاق أمر بآخر يف احلكـم  
الشرعي الحتاد بينهما يف العلة أي الحتادمها يف الباعث على احلكم الشرعي 

  لكل منهما.
                                                           

ت ألب، وبنو بنو األعيان هم اإلخوة واألخوات ألب وأم، وبنو العالت بفتح العني وتشديد الالم هم اإلخوة واألخوا )٨٠(
  األخياف هم اإلخوة واألخوات ألم. 
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إن الذي جيعل القياس موجودا هو اشتراك املقيس واملقيس عليه يف أمر 
واحد، أي وجود جامع بينهما، وهذا األمر الواحد اجلـامع بـني املقـيس    

  واملقيس عليه هو الباعث على احلكم.
وعليه فاملراد بالقياس "القياس الشرعي" وليس القيـاس العقلـي أي   

ع تدلّ على اعتباره أي وجدت فيه القياس الذي وجدت فيه إمارة من الشر
  علة شرعية ورد ا نص شرعي معني.

وأما القياس العقلي الذي يفهمه العقل من جممـوع الشـرع دون أن   
يكون هناك نص معني يدل عليه أو الذي يفهمه من قياس حكم على حكم 
رد التماثل عقال دون أن يكون هناك باعث على احلكم ورد به الشـرع،  

  كله ال جيوز وال بوجه من الوجوه. فإن ذلك
وأما ما قالوه من قياس الوكالة بأجرة على اإلجارة يف جعلهما عقـدا  
الزما مع أن الوكالة من العقود اجلائزة وذلك الشتراكهما يف دفع األجـرة،  
فإنه ليس قياس حكم على حكم للشبه بني الوظيفتني وإمنا هو قياس حكـم  

حلكم، فإن الذي جعل اإلجارة من العقـود  على حكم الشتراكهما يف علة ا
الالزمة إمنا هو األجرة، فإذا وجدت األجرة يف الوكالة فقد وجد الباعـث  
على جعل العقد الزما فتصري الوكالة باألجرة من العقـود الالزمـة أي أن   
الوكالة على أجرة معينة جيعل هذه الوكالة من العقود الالزمة قياسا علـى  

املستأجر بدفع األجرة وإلزام األجري بالقيام بالعمل قد دلّ  اإلجارة، ألن إلزام
داللة التزام على أن عقد اإلجيار من العقود الالزمة فتقاس عليها الوكالة إذا 

  وجد فيها هذا اإللزام.
كذلك ليس من القياس تطبيق احلكم الشرعي لواقع ما علـى مجيـع   
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 اخلمر على كلّ مسكر وإن تعددت، مثل تطبيق حكم حترمي أفراد هذا الواقع
وإن اختلف نوعه، ألن القياس تسرية حكم من موضوع إىل موضوع آخـر  
جبامع العلة، ولكن ليس هنا تعد أو تسرية وإمنا حكمنا على حتـرمي كـلّ   
مسكر ال من باب التسرية من حترمي اخلمر إىل غريه، بل من باب أن احلكم 

املشروب يسكر فإن احلكـم   ورد على طبيعة املسكر فإذا متّ التحقق من أن
حينئذ يطبق عليه ألنه نفس موضوع احلكم وليس موضوعا آخر، وهذا مـا  

  يسمى بتحقيق املناط.
واملقصود باملناط ما أناط الشارع به احلكم وعلقه عليه، أي هو املسألة 

  اليت ينطبق عليها احلكم ال دليله وال علته.
الذي جاء احلكم ألجلـه  أما حتقيق املناط فهو النظر يف واقع الشيء 

ملعرفة حقيقته، فاملناط هو الواقع الذي يطبق عليه احلكم الشرعي، فإن قلت: 
  اخلمرة حرام فاحلكم الشرعي هو حرمة اخلمر.

وحتقيق كون الشيء املعني شرابا مسكرا أي مخرا أم ليس خبمر ليتأتى 
  احلكم بعد معرفته بأنه حرام أو ليس حبرام، يسمى حتقيق املناط.

ولذلك فال يعترب تطبيق احلكم الشرعي لواقع ما على أفراده بعد حتقيق 
مناطه، ال يعترب هذا قياسا ألنه ال يوجد فيه تسرية للحكم من موضـوع إىل  

  موضوع آخر.

  حجية القياس
مما سبق يتبني أن القياس املعترب هو ما كانت علته واردة يف الدليل، أي 

بة الدليل الذي وردت العلة فيـه، فحجيـة   أن واقع القياس هذا يعين أنه مبثا
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القياس آتية من حجية األدلة اليت حوت العلة، أي القرآن والسنة واإلمجاع، 
وحيث أنه قد ثبت حجية الكتاب والسنة واإلمجاع كما ذكرنا سابقا فتثبت 

  حجية القياس كذلك.
ملا سـئل عـن    � إىل استعمال القياس، فهو �وقد أرشد الرسول 

وعن قبلة الصائم مل يعط احلكم للسائل مباشرة، بل أجابه بعد أن قضاء احلج 
أورد العلة اجلامعة يف قضاء دين اآلدمي ويف املضمضة مرشداً املسـلمني إىل  

  استعمال القياس.
إِنَّ أَبِي أَدركَه الْإِسلَام، : أن رجال من خثعم سأله فقال �(روي عنه 

طتسلَا ي كَبِري خيش وهو  جأَفَـأَح ،هلَيع وبكْتم جالْحلِ، وحالر كُوبر يع
أَرأَيت لَو كَانَ علَى أَبِيك دين « قَالَ: نعم، قَالَ: »أَنت أَكْبر ولَده؟« :عنه؟ قَالَ

هنع زِئجي كأَكَانَ ذَل ،هنع هتيقَالَ: »؟فَقَض ،معقَالَ: ن »فَاحهنع ج٨١)»ج.  
عن عمر قال: ه)ششت يقَماً فَولْبت أَونا صائأَ، فَمـ ت يت ـ الن  � يبِ

ـ ر الَقَ. فَمنا صائأَو تلْبيماً! قَظراً عمأَ مويالْ تعن: صتلْقُفَ اِهللا ولُس � :
ـ قُ »؟مصـائ  تنأَو اٍءمبِ تضمضمت ولَ تيأَرأَ« ـ تلْ أْ: ال بقـالَ . فَس � :
  .٨٢)»؟يمففَ«

أعطى احلكـم   �غري أن هذا احلكم ال يعين أن الرسول قاس بل إنه 
وحيا من اهللا إليه، بصيغة ترشد إىل استعمال القياس، ألن كل ما ورد عـن  

كما بينا يف حبث  �وحي من اهللا  من قول أو فعل أو تقرير هو �الرسول 
  السنة السابق.

                                                           

  .١٣٣٤، مسلم: ١٤٤٢البخاري:  )٨١(
  .٤/٢١٨، البيهقي: ١٦٦١، الدارمي: ٣٥٠، ١٣٢، أمحد: ٢٠٣٧أبو داود:  )٨٢(
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بالقياس، فقد صح أن أبـا   -رضوان اهللا عليهم-ابة ولقد عمل الصح
بكر ورث أم األم دون أم األب، فقال له بعض األنصار: لقد ورثت امـرأة  
من ميت لو كانت هي امليتة مل يرثها، وتركت امرأة لو كانت هـي امليتـة   

  . فرجع إىل التشريك بينهما يف السدس..ورث مجيع ما تركت؟!

القتيل الذي اشترك يف قتله سبعة، فقال له وقد كان عمر يشك يف قود 
علي: يا أمري املؤمنني! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا يف سرقة أكنت تقطعهم؟ 

  قال: نعم. قال: وكذلك.

  أركان القياس
  مما سبق يتبني أن القياس دليل شرعي وأنه يشتمل على أركان أربعة:

  األصل الذي يراد القياس عليه.• 
  ياسه.الفرع الذي يراد ق• 
  احلكم الشرعي اخلاص باألصل.• 
  العلة اجلامعة بني األصل والفرع.• 

وليس حكم الفرع من أركان القياس إذ احلكم يف الفرع متوقف على 
  صحة القياس، فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه وهو حمال.

حترمي اإلجارة عند أذان اجلمعة قياسا على حترمي البيع عند أذان  مثال:
ِيـنَ ﴿لوجود العلة املستنبطة "اإلهلاء عن صالة اجلمعـة":  اجلمعة  َهـا ٱل� Lي

َ
أ ِيـنَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـنَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـنَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ     َي[

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ  �Jذِۡكـِر ٱ ٰjَُِمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكـِر ٱ ٰjَُِمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكـِر ٱ ٰjَُِمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكـِر ٱ ٰjَُِمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ  ﴾َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي لِلص�
  .]٩: اجلمعة[
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    البيع. :      األصل 
  اإلجارة. :      الفرع 

  التحرمي املوجود يف البيع عند األذان. :خلاص باألصلاحلكم الشرعي ا
  اإلهلاء عن صالة اجلمعة. :      العلة 

  شروط أركان القياس
  أ. شروط األصل

األصل ما بين عليه غريه، أي ما عرف بنفسه من غري افتقـار لغـريه،   
  وهو مقيس عليه وشرطه ثبوت احلكم فيه، أي غري منسوخ.

  ب. شروط حكم األصل
  حكما شرعيا بدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع. . أن يكون١
  . أن ال يكون الدليل الدالّ على حكم األصل متناوال للفرع.٢
  . أن يكون حكم األصل معلال بعلة معينة غري مبهمة.٣
  . أن يكون حكم األصل غري متأخر عن حكم الفرع.٤
ن . أن ال يكون حكم األصل معدوالً به عن سنن القياس كأن يكو٥

شرع ابتداًء وال نظري له كرخص السفر، أو يكون مما ال يعقل معناه سـواٌء  
أكان مستثىن من قاعدة عامة كشهادة خزمية بدل شاهدين، أم مبتدأً به غري 

  مستثىن من قاعدة، مثل أعداد الركعات ومقدار احلدود.
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  ج. شروط الفرع
  :الفرع هو ذو احلكم املتنازع فيه، وهو مقيس ويشترط فيه

  القياس. علة اقتضته ما نقيض يقتضي راجح معارض من خاليا يكون . أن١
. أن تكون العلة املوجودة فيه مشاركة لعلة األصل إما يف عينها وإما ٢

  يف جنسها.
. أن يكون احلكم يف الفرع مماثال حلكم األصل يف عينه كوجـوب  ٣

ات الواليـة  واحملدد أو جنسه كإثب ٨٣القصاص يف النفس املشترك بني املثقل
على الصغرية يف نكاحها قياسا على إثبات الوالية يف ماهلا، فإن املشترك بينها 

  جنس الوالية ال عينها ولو مل يكن كذلك لكان القياس باطالً.
  . أن ال يكون حكم الفرع منصوصا عليه.٤
  . أن ال يكون حكم الفرع متقدما على حكم األصل.٥

  د. العلة
احلكم، وبعبارة أخرى: هي األمر الباعـث  العلة شيء من أجله وجد 

  على احلكم، أي على التشريع فقد شرع احلكم من أجلها.
والعلة دليل على احلكم وعالمة عليه ومعرفة له، لكنـها إىل جانـب   
ذلك هي األمر الباعث على احلكم، فهي األمر الذي من أجله شرع احلكم، 

لى علة كان له منطوق ولذلك كانت معقول النص. فإذا مل يشتمل النص ع
وكان له مفهوم وليس له معقول فال يلحق به غريه مطلقا، ولكنه إن كـان  

                                                           

  املثقل أي القتل مبادة ثقيلة كصخرة أو ما شابه، واحملدد قتل بآلة حادة كسيف أو سكني. )٨٣(
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مشتمال على علة بأن اقترن احلكم فيه بوصف مفهم كان له منطوق ومفهوم 
ومعقول فيلحق به غريه، فوجود العلة جعل النص يشمل أنواعـا أخـرى   

بـل بطريـق اإلحلـاق     وأفرادا أخرى من احلوادث ال مبنطوقه وال مبفهومه
  الشتراكهما مع ما جاء فيه من العلة.

والعلة قد تأيت يف دليل احلكم فيكون احلكم قد دلّ عليـه اخلطـاب   
ٰ رَُسوِلِۦ ﴿ودلت عليه العلة اليت تضمنها اخلطاب كقوله تعاىل:  َ¦َ ُ �Jفَآَء ٱ

َ
آ أ ٰ رَُسوِلِۦ م� َ¦َ ُ �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ ٰ رَُسوِلِۦ م� َ¦َ ُ �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ ٰ رَُسوِلِۦ م� َ¦َ ُ �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ م�

ۡهِل ٱۡلُقَرىىىٰى فَلِل�هِ َولِلر�ُسوِل َوِلِيٰ فَلِل�هِ َولِلر�ُسوِل َوِلِيٰ فَلِل�هِ َولِلر�ُسوِل َوِلِيٰ فَلِل�هِ َولِلر�ُسوِل َوِلِي
َ
ۡهِل ٱۡلُقَرِمۡن أ
َ
ۡهِل ٱۡلُقَرِمۡن أ
َ
ۡهِل ٱۡلُقَرِمۡن أ
َ
ـبِيِل     ِمۡن أ ٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبۡـِن ٱلس� ـبِيِل َ ٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبۡـِن ٱلس� ـبِيِل َ ٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبۡـِن ٱلس� ـبِيِل َ ٱۡلُقۡرٱۡلُقۡرٱۡلُقۡرٱۡلُقۡربببَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱبۡـِن ٱلس�

ۡغنَِيـآءِ ِمـنُكمۚۡ 
َ
ۡغنَِيـآءِ ِمـنُكمۚۡ  َبـۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيـآءِ ِمـنُكمۚۡ  َبـۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيـآءِ ِمـنُكمۚۡ  َبـۡيَ ٱۡل
َ
'''' َبـۡيَ ٱۡل ۡ َ� يَُكوَن ُدولَ ۡ َ� يَُكوَن ُدولََ ۡ َ� يَُكوَن ُدولََ لِۡلُفَقـَرآءِ لِۡلُفَقـَرآءِ لِۡلُفَقـَرآءِ لِۡلُفَقـَرآءِ ﴿، مث قـال:  ]٧: احلشـر [ ﴾كككَكۡ َ� يَُكوَن ُدولََ

فاآلية دلت على احلكم وهو إعطاء الفيء للفقراء املهـاجرين،   ﴾ٱلُۡمَهِٰجـِرينَ ٱلُۡمَهِٰجـِرينَ ٱلُۡمَهِٰجـِرينَ ٱلُۡمَهِٰجـِرينَ 
وهو يفء -لفيء الذي نزلت يف حقه اآلية ذلك ا �ولذلك أعطى الرسول 

للمهاجرين فقط ومل يعط من األنصار سوى رجلني فقط مـا   -بين النضري
  فقر.

ۡ َ� يَُكـوَن ﴿وكذلك العلة اليت جاءت يف اآلية وهو قوله تعـاىل:   ۡ َ� يَُكـوَن َ ۡ َ� يَُكـوَن َ كككَكۡ َ� يَُكـوَن َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ 

َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
'''' َبۡيَ ٱۡل إىل  أي كي ال تبقى الدولة بني األغنياء بل تنتقل ﴾ُدولَُدولَُدولَُدولَ

  غريهم، فقد دلت على احلكم وكانت هي الباعث على تشريعه.

  شروط العلة
. أن تكون شرعية، أي واردة يف النص صراحةً أو داللةً أو استنباطاً ١

  أو قياساً، وأما إن كانت عقلية أي مستنبطة بالعقل دون االستناد إىل نـص
  يعترب حكماً شرعياً.شرعي فال تعترب صاحلة للقياس، واحلكم املستند إليها ال 

. أن ال تكون حكما شرعيا بذاا ألا حينذاك ال تكـون مبعـىن   ٢
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  الباعث على تشريع احلكم.
. أن تكون متعدية ولذلك فال تعترب العلة القاصرة أي السبب صاحلة ٣
  للقياس.
. أن ال تكون العلة متأخرة عن حكم األصل ألن معـىن ذلـك أن   ٤

علة، أي أن هذه العلة ليست مبعىن الباعث على حكم األصل كان ثابتا قبل ال
  التشريع.
. أن تكون وصفا مؤثرا يف احلكم، مناسبا ومفهما للعلة فالغضـب  ٥

مثال مؤثر يف منع القاضي من القضاء ألن الغضب يسبب تشويشا يف التفكري 
يؤثر على القضاء، ولذلك فإن وصف الغضب يف هذه احلالة يصلح أن يكون 

ي من القضاء وهو غضبان، لكن طول القاضي غري مـؤثر يف  علة ملنع القاض
القضاء فال تأثري لطول القاضي يف جواز قضائه أو منعه، ولذا فإن وصـف  
الطول ال يصح أن يكون علة جلواز القضاء أو عدمه فهو وصف غري مـؤثر  
يف احلكم وهكذا مجيع األوصاف أمثاهلـا كالبيـاض والسـواد والطـول     

اف غري مؤثرة ال تصلح للتعليل ألنه ال يوجد بينـها  .. فكلها أوص.والقصر
  وبني احلكم املذكور معها مناسبة وبالتايل فهي غري مفهمة للعلية.

. أن ال تكون مقارنة حمضة جمردة عن التأثري، وكمثال على ذلك إذا ٦
قيل يف صالة الصبح: صالة ال جيوز قصرها وال تقدم وال تـؤخر يف األداء  

وبالتايل يقاس عليها عدم جواز مجع املغرب ألا  -جتمعأي ال -على وقتها 
صالة ال جيوز قصرها، وواضح أن هذا خطأ، فمثل هذه املقارنة ال تصـلح  

  للتعليل والقياس.
. أن ال يكون يف التعليل بالعلة نقض أي تكون العلة مطـردة فـال   ٧



  

  ١٠٢

لة يتخلف احلكم مع وجود ما ادعى كونه علة، كما لو قال الشافعي يف مسأ
زكاة احللي مال غري نام، فال جتب فيه زكاة كاملالبس، فقال املعترض هـذا  
ينتقض باحللي احملظور فإنه غري نام، ومع ذلك فإن الزكاة جتب فيه. أو قال 
املعللون لرخصة اإلفطار يف السفر بأن العلة هي املشقة، فرد املعترضون أنه مل 

وإن كانت مشقته تزيـد   يرخص اإلفطار للحمال املشقوق عليه يف احلضر
على مشقة املسافر خاصة يف احلاالت املرحية مثل السفر بالطائرة أو بالسيارة 

  وحنوها، فهذه وأمثاهلا ليست علال وال تصلح للقياس.
. أن تكون مؤثرة يف حمل الرتاع، فإن مل تكن كذلك ال تصـلح أن  ٨

انت القضية تكون علة يف القياس حىت ولو كانت مناسبة للحكم، مثال لو ك
حمل الرتاع اليت يراد استنباط احلكم الشرعي هلا هي جواز واليـة املـرأة يف   
زواج نفسها أو عدمه، واستند القائل بعدم اجلواز إىل عدم صحة زواج املرأة 
لنفسها من غري الكفء (فإن هذا ال يصلح تعليال ألن حمل الرتاع واقـع يف  

فؤ)، فهو لو وجد دلـيال لعـدم   صحة زواج املرأة لنفسها بالكفؤ وغري الك
صحة زواج املرأة لنفسها بواليتها هي لغري الكفؤ فإن هذا ال يصلح لقيـاس  
عدم صحة زواج نفسها بواليتها هي يف مجيع احلاالت بل ال بد من التماس 

  دليل آخر.
. أن ال تكون حكمة مبعىن الغاية اليت يهـدف إليهـا املشـرع يف    ٩

   الحقا.التشريع كما سنفصله بإذن اهللا
. أن تكون ساملة فال يردها نص من كتاب أو سـنة وال إمجـاع   ١٠
  الصحابة.



  

  ١٠٣

  أنواع العلة
قلنا إن العلة دليل على احلكم وعالمة عليه ومعرفة له وهي األمر الذي 

  من أجله شرع احلكم.
وعلى ذلك فال بد أن تكون العلة واردة يف الدليل إما صراحةً أو داللةً 

  قياساً، وسنذكر هذه األنواع بشيء من التفصيل.أو استنباطاً أو 

  :وهي ما كانتالعلة الواردة صراحة أوالً: 
أ. واردة يف النص مبا يفهم العلة صراحة بلفظ من أجل ومثله قـول  

  :�رسول اهللا 
  .٨٤»وهارخادفَ ةافَّالد لِجي َألضاحاَأل ومِحلُ خارِاد نِع مكُتيهن تنكُ« ••
•• »رِإِنصلِ الْبأَج نئْذَانُ متسلَ االعا ج٨٥» م.  

  وقال تعاىل:
اااا بَِغۡيِ َنۡفٍس  بَِغۡيِ َنۡفٍس  بَِغۡيِ َنۡفٍس  بَِغۡيِ َنۡفٍس ﴿•  ن�ُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسۢ

َ
[ءِيَل أ ن�ُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ
َ
[ءِيَل أ ن�ُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ
َ
[ءِيَل أ ن�ُهۥ َمن َقَتَل َنۡفَسَۢ
َ
[ءِيَل أ ٓ إِۡسرررَر ٓ إِۡسِ ٓ إِۡسِ نننِنٓ إِۡسِ ٰ بَ ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا َ¦َ

َ
ٰ بَِمۡن أ ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا َ¦َ
َ
ٰ بَِمۡن أ ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا َ¦َ
َ
ٰ بَِمۡن أ ۡجِل َذٰلَِك َكَتۡبَنا َ¦َ
َ
ِمۡن أ

ۡو فََسادٖ 
َ
ۡو فََسادٖ أ
َ
ۡو فََسادٖ أ
َ
ۡو فََسادٖ أ
َ
َما َقَتَل     أ ن�

َ
¡ِض فََكأ

َ
َما َقَتَل ِف ٱۡل ن�

َ
¡ِض فََكأ

َ
َما َقَتَل ِف ٱۡل ن�

َ
¡ِض فََكأ

َ
َما َقَتَل ِف ٱۡل ن�

َ
¡ِض فََكأ

َ
  .]٣٢: املائدة[ ﴾ااااٱل�اَس َجِيعٗ ٱل�اَس َجِيعٗ ٱل�اَس َجِيعٗ ٱل�اَس َجِيعٗ ِف ٱۡل

واردة يف النص مبا يفهم العلة صراحة باسـتعمال حـرف مـن     ب.
  حروف التعليل ومنها كي والالم.

  كي:
ۡ َ� يَُكوَن َ¦َ ٱلۡمُ ﴿ • ۡ َ� يَُكوَن َ¦َ ٱلۡمُ َ ۡ َ� يَُكوَن َ¦َ ٱلۡمُ َ ۡدِعَيآئئئئِِهمۡ ِِهمۡ ِِهمۡ ِِهمۡ ِفٓ ِفٓ ِفٓ ِفٓ     ۡؤِمنَِي َحَرجٞ ۡؤِمنَِي َحَرجٞ ۡؤِمنَِي َحَرجٞ ۡؤِمنَِي َحَرجٞ لِلِلِلِكككَكۡ َ� يَُكوَن َ¦َ ٱلۡمُ َ

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ٓأ ۡدِعَيا

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ٓأ ۡدِعَيا

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
ٓأ ۡدِعَيا

َ
ۡزَوِٰج أ

َ
  ]٣٧[األحزاب:  ﴾أ

ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ ﴿• 
َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
ۡغنَِيآءِ ِمنُكمۚۡ  َبۡيَ ٱۡل
َ
'''' َبۡيَ ٱۡل ۡ َ� يَُكوَن ُدولَ ۡ َ� يَُكوَن ُدولََ ۡ َ� يَُكوَن ُدولََ   .]٧: احلشر[ ﴾كككَكۡ َ� يَُكوَن ُدولََ
                                                           

  .٩١٨، مالك: ٢٤٢٩اود: ، أبو د٣٦٤٣، ١٩٧١مسلم:  )٨٤(
  .٤٠١٤، ٤٠١٣، مسلم: ٥٧٧٢البخاري:  )٨٥(



  

  ١٠٤

  الالم:
---- َبۡعَد ٱلرLُسِلۚ  َبۡعَد ٱلرLُسِلۚ  َبۡعَد ٱلرLُسِلۚ  َبۡعَد ٱلرLُسِلۚ ﴿ • ِ ُحج� �Jيَُكوَن لِلن�اِس َ¦َ ٱ ��َ ِ ُحج�ِ �Jيَُكوَن لِلن�اِس َ¦َ ٱ ��َ ِ ُحج�ِ �Jيَُكوَن لِلن�اِس َ¦َ ٱ ��َ ِ ُحج�ِ �Jيَُكوَن لِلن�اِس َ¦َ ٱ ��١٦٥: النساء[ ﴾لللِلَ[.  

ولكن يشترط حىت تفيد هذه احلروف العلية أن ال يدل الدليل بقرائنه 
  على أا مل يقصد ا التعليل:

ۡمِس ﴿ • لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
ۡمِس أ لُوِك ٱلش� لَٰوةَ ِلُ قِِم ٱلص�
َ
  ، سبب.]٧٨: اإلسراء[ ﴾أ

ننننَس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن وَ وَ وَ وَ ﴿ • ِ
ۡ

ِ
ۡ
ِ
ۡ

ن� َوٱلللۡلِ ن� َوٱَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَما َخلَۡقُت ٱۡلِ   ، حكمة.]٥٦: الذاريات[ ﴾1111َما َخلَۡقُت ٱۡلِ
  ، حكمة.]٢٨: احلج[ ﴾َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ﴿ •
ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ ﴿ • ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۗ فَٱۡلََقَطُه ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا ، بيـان  ]٨: القصـص [ ﴾ا وََحَزنًا

  حكمة. -عاقبة
  التفصيل يف موضعه عند حبث احلكمة. وسنبني ذلك بشيء من

  : العلة الواردة داللةثانياً
ومنها داللة التنبيه واإلمياء املبنية فيما بعد وذلك بأن يكـون التعليـل   

  مأخوذ من الزم اللفظ أي داللة التزام.
ال أن يكون اللفظ داالً بوضعه على التعليل وبعبارة أُخرى فإن التعليل 

  يس من منطوقه.يؤخذ من مفهوم اللفظ ول
  وهذا يكون يف حالتني:

احلالة األوىل: استعمال أدوات مل توضع للتعليل من حيث األصل لغة 
أي من حيث املنطوق وإمنا تفيد التعليل من الزم اللفظ أي من حيث املفهوم 

  ومنها فاء التعقيب وحىت الغاية:
  أ فاء التعقيب والتسبيب



  

  ١٠٥

  .٨٦»ةً فَهِي لَهمن أَحيا أَرضا ميت« :�قال 
  .٨٧»فَاختارِي نفْسك ملَكْت« :�قال 

فترتيب ملكية األرض على األحياء بفاء التسبيب جيعل األحياء علـة  
كالتحجري أو الزراعة أو العمارة أو  -أي إحياء-للملكية، فمن قام باإلحياء 

  شق قناة يف األرض امليتة فقد ملك هذه األرض.
فيد أن علة االختيار هي ملك النفس وهو آت ويف احلديث الثاين ما ي

، -فاختاري-على ملك النفس بفاء التعقيب  -اإلختيار-من ترتيب احلكم 
يكـون   -ملكية الـنفس -ولذلك يفيد التعليل، أي أنه حيثما توجد العلة 

االختيار، وملكية النفس قد تكون باإلعتاق بسبب أو بـدون سـبب أي   
كاتبة، أو بالشراء فاإلعتاق، أو مبوت سيدها بكفارة أو بسواها، وكذلك بامل

إن كانت أم ولد، وكل هذا وأشباهه ما دام حتقق فيه ملكية الـنفس فإنـه   
  يترتب عليه احلكم أي جواز االختيار.

  وحيث إن الفاء مل توضع يف اللغة لتفيد العلية لذلك:
لغـة  . يشترط يف الفاء أن يكون التعليل الزما ملدلوهلا فإن الفاء يف ال١

قد ترد مبعىن الواو يف إرادة اجلمع املطلق، وقد ترد مبعىن مث يف إرادة التـأخري  
  مع املهلة، غري أا ظاهرة يف التعقيب بعيدة فيما سواه.

. يشترط أن يكون التعليل الالزم ملدلوهلا مطـرداً، أي أن احلكـم   ٢
يتعدى فهو  املترتب ميكن تعديته وتسريته جبامع العلة، أما إذا كان قاصرا ال

  يف هذه احلالة يكون سبباً.
                                                           

  .٤/٢١٧، الدارقطين: ١٣٧٩، ١٣٧٨الترمذي:  )٨٦(
  .٢٤٢٩٤أمحد:  )٨٧(



  

  ١٠٦

  مثال ذلك:
ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ ﴿ • ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ َوٱلس� ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَماَوٱلس�

َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
  .]٣٨: املائدة[ ﴾أ

واْ ُك� َوِٰحدٖ ﴿ • ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ اِن فَٱۡجلللِلُ انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� ۡنُهمَ     ٱلز� ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ةٖۖ ّمِ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ ْا ِماْئئئئََة َجََة َجََة َجََة َجلللۡلَ ْا ِما ْا ِما   .]٢: النور[ ﴾ا ِما
على الرغم من أن (الفاء) يف . ف٨٨»� وزنا ماعز فرمجه رسول اهللا« ••

هذه النصوص أفادت التعليل لكنه تعليل قاصر ال يتعدى، ويكون يف هـذه  
  احلالة سبباً، فتقول: السرقة سبب القطع والزنا سبب الرجم.

. يشترط أن ال يكون ما بعدها مكمالً لصحة ما قبلها، فهي حينئذ ٣
  ال تسمى علةً بل شرطاً:

لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكمۡ إَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱإَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱإَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱإَِذا ُقۡمُتۡم إjَِ ٱ﴿•  لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكمۡ لص� لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكمۡ لص� لَٰوةِ فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكمۡ لص�   .]٦: املائدة[ ﴾لص�
  -حرف الغاية أصالً-حىت  -ب 

َحٞد ﴿: �.. قال 
َ
َحٞد pۡن أ
َ
َحٞد pۡن أ
َ
َحٞد pۡن أ
َ
ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم pۡن أ ِجۡرهُ َحت�

َ
ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ ِجۡرهُ َحت�
َ
ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ ِجۡرهُ َحت�
َ
ٰ يَۡسَمَع َكَلَٰم ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ ِجۡرهُ َحت�
َ
ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَأ

ۥۚ  َمَنُه
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �J٦: التوبة[ ﴾ٱ[.  

  الم اهللا أي تبليغه الدعوة.فعلّة إجارة املشرك هي إمساعه ك
وهذا مستفاد من داللة االلتزام للحرف (حىت) املوضوعة أصالً للغاية 

  من حيث املنطوق.
، أي ٨٩احلالة الثانية: أن يذكر الشارع مع احلكم وصفا مفهما مناسباً

                                                           

  .٣٢٠٢، مسلم: ٦٣١٧، ٤٨٦٦البخاري:  )٨٨(
ـ   )٨٩( ي معىن الوصف املفهم املناسب هو أن يكون هناك عالقة مؤثرة بني الوصف واحلكم املرتب عليه، فمـثال ال يقض

القاضي وهو غضبان، الغضب وصف مفهم مناسب للنهي عن القضاء، القاتل ال يرث، قتل األب من االبن يناسب عـدم  
توريث االبن من أبيه الذي قتله وهكذا فكل هذا وصف مفهم مناسب لكن ال يقضي القاضي األسود فإن السواد ال عالقة 

ا مناسبا للنهي عن القضاء وكذلك الطويل ال يرث فإن الطـول ال  له بالنهي عن القضاء فلون السواد ال يعترب وصفا مفهم



  

  ١٠٧

  مفيدا للعلية وهذه احلالة تشمل أنواع احلكم التالية:
  أ. ذكر احلكم ابتداء أي دون سؤال

  :�ول الرسول يق
فإنه أخرج القاتل من أصحاب املواريث ألنـه   ٩٠»الْقَاتلُ الَ يرِثُ« ••

  وصف مفهم.-قاتل 
•• »فالْ يغمِن السائمة ـ ز يف اليت ال تعلـف مـن    رتب الزكاة ٩١»اةٌكَ

  .-وصف مفهم-مالكها بل ترعى يف املراعي "السائمة" 
•• »للِاجِلر سهم وأَ ةُالثَثَ سِفارِلْلسرتب األسهم على وصـفني   ٩٢»مٍه
  .- من يقاتل راجالً ومن يقاتل فارساً -مفهمني 

أنه سئل  �ب. ذكر احلكم مع السؤال ويف حمل السؤال: روي عنه 
 »أَينقُص الرطَـب إِذَا يـبِس؟  « :�عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال النيب 

  .٩٣»فَال إِذًا« قَالُوا: نعم، قَالَ:
  د فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر.فق

                                                                                                                             

عالقة له باإلرث فهو غري مفهم وال مناسب للنهي عن اإلرث ألن الوارث طويل أو قصري فيكون هذا الوصف (الطـول)  
  ليس مفهما وال مناسبا للحكم وهكذا.

املترتب عليه وهو يف هذه احلالة يصلح للتعليل داللة  وعليه فإن الوصف املفهم املناسب هو الذي له عالقة مؤثرة يف احلكم
كالغضب يف القضاء والقتل يف اإلرث أما الوصف غري املفهم وغري املناسب فال يصلح للتعليل مثل اللون يف القضاء والطول 

  يف اإلرث وهكذا.
  .١/٤٩، وقال: ال يصح، أمحد: ٢١٣٥الترمذي:  )٩٠(

  .٤/٩٩، البيهقي: ٢/٩٦أبو داود:  ٩١
  .٢٣٦٢، الدارمي: ٢٨٤٥، ابن ماجه: ٢٣٥٨وقال: حسن صحيح، أبو داود:  ١٤٧٥الترمذي:  )٩٢(
  .١١٣٩ مالك: ،١٤٣٣ أمحد: ،٢٢٥٥ ماجه: ابن ،٢٩١٥ أبو داود: ،٤٤٦٩ النسائي: ،١١٤٦ الترمذي: )٩٣(



  

  ١٠٨

  كم مع السؤال يف غري حمل السؤالج. ذكر احل
أنه ملا سألته اجلارية اخلثعمية وقالت: يا رسول اهللا، إن  �روي عنه  

أيب أدركته الوفاة وعليه فريضة احلج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقـال  
فقالت: نعم. قال:  ؟كلذَ هعفَني انَكَأَ هتيضقَفَ نيد يكبِأَ ىلَع انَكَ ولَ تيأَرأَ: �

  .٩٤»ضاِءقَالْبِ قحأَ اِهللا نيدفَ
ذكر دين اآلدمي، واحلج مـن   �اخلثعمية سألت عن احلج والرسول 

حيث هو دين نظري لدين اآلدمي فذكر الدين كجامع بني حـق اهللا علـى   
وهو وصف مفهـم مناسـب لترتـب     اآلدمي وحق اآلدمي على اآلدمي،

  القضاء، وقد روى هذا احلديث والسائل فيه رجل كما مر سابقا.
للناس الستعمال  �ويستدل ذا احلديث كذلك على إرشاد الرسول 

  القياس بشروطه.

  العلة الواردة يف النص استنباطاًثالثاً: 
 وهو أن يفيد النص بتركيبه استنباط علة للحكم، وتكون هذه العلـة 

  غري مذكورة ال صراحة وال داللة.
عـن قبلـة الصـائم     �روي أن عمر سال رسول اهللا  ):١مثال (

ـ  تيأَرأَ: �هل تفسد الصوم؟ فقال  ـ مضمت ولَ ضـ أَ ت ـ ذَ انَكَ لك ـ فْي  دِس
الصو٩٥فقال: ال" ؟م.  

فاستنبط منه عدم إفساد القبلـة   -سابقا-وقد ذكرنا احلديث بتمامه 
                                                           

  .٨١رقم:  ٩٦خرج سابقاً يف صفحة:  )٩٤(
  .٨٢رقم:  ٩٦خرج سابقاً يف صفحة:  )٩٥(



  

  ١٠٩

دم إفساد املضمضة للصيام إال إذا تسبب يف إنـزال املـاء إىل   للصيام مثل ع
اجلوف، وبذلك فإن القبلة ال تفسد الصوم إال إذا تسببت يف إنـزال املـين   
فاستنبط من ذلك علة إفساد الصوم بالقبلة وهو اإلنزال. وتسمى هذه العلة 

  علة مستنبطة.  -اإلنزال-
ِيَن َءاَمنُ ﴿ ):٢مثال ( َها ٱل� Lي

َ
أ ِيَن َءاَمنُ َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمنُ َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمنُ َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ُمَعـةِ َي[ ـلَٰوةِ ِمـن يَـۡوِم ٱۡلُ ْ إَِذا نُـودَِي لِلص� ُمَعـةِ وٓا ـلَٰوةِ ِمـن يَـۡوِم ٱۡلُ ْ إَِذا نُـودَِي لِلص� ُمَعـةِ وٓا ـلَٰوةِ ِمـن يَـۡوِم ٱۡلُ ْ إَِذا نُـودَِي لِلص� ُمَعـةِ وٓا ـلَٰوةِ ِمـن يَـۡوِم ٱۡلُ ْ إَِذا نُـودَِي لِلص� وٓا

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ  �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِ٩: اجلمعة[ ﴾فَٱۡسَعۡواْ إ[.  
سيقت هذه اآلية لبيان أحكام اجلمعة ال لبيان أحكام البيـع، فلـو مل   
يكن النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواجب إىل اجلمعة ملـا كـان   

وإن كانت بصيغة األمر  ﴾َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيـعَۚ ﴿: �ا بأحكام اجلمعة. وقوله مرتبط
إال أنه ي جازم بقرينة اقتران الطلب مبنع املبـاح   -أي ي-بطلب الترك 

باإلضافة إىل أن موضوع اخلطاب وهو السعي لصالة اجلمعة، وهذه فـرض  
  فيكون النهي عن البيع وقت النداء يا جازماً.

ية استنبطت علة لتحرمي البيع وقت النداء وهي اإلهلاء عن ومن هذه اآل
الصالة، وتسمى هذه علة مستنبطة يدور احلكم معها حيث وجدت، فيحرم 

  البيع وحترم اإلجارة وحيرم أي عمل يلهي عن الصالة وقت النداء بالقياس.
ـ  « :�قال رسول اهللا  ):٣مثال ( الْم :ي ثَالثَـةكَاُء فرونَ شملساِء، الْم
  .٩٦»والْكَِأل، والنارِ

قد أباح للناس امتالك املاء ملكية فردية يف  �ولقد صح أن رسول اهللا 
  الطائف وخيرب واختصوا به لسقي زرعهم وبساتينهم.

                                                           
  .٥/٣٦٤، أمحد: ٢/٨٦٢، ابن ماجه: ٣/٢٧٨داود:  أبو )٩٦(



  

  ١١٠

من احلديثني يفهم أن الشركة يف املاء هي من حيث صفته ال من حيث 
يصبح من امللكية هو ماء أي من كونه من مرافق اجلماعة وهلم فيه حاجة، ف

العامة وال جيوز امتالكه فردياً، فإن مل يكن للناس فيه حاجة جيوز أن ميتلك 
  فردياً.

ومن ذلك استنبط علة الشراكة يف املاء، وهي كون املاء من مرافـق  
اجلماعة ويدور احلكم مع هذه العلة وجوداً وعدماً، فحيثما حتقق كونه من 

ة املذكورة يصبح ملكية عامة وإن زالـت  مرافق اجلماعة ولو كان غري الثالث
  عنه العلة أي مل يصبح من مرافق اجلماعة يصبح ملكية فردية.

  .٩٧»لَا حمى إِلَّا للَّه ورسوله« :�قال رسول اهللا  ):٤مثال (
  ومعىن احلديث: ليس ألحد أن حيمي ما هو لعموم الناس.

امللكية العامـة   ومنه يستنبط علة ملنع أي أحد من أن خيتص بشيء من
  اختصاصا دائمياً، وهذه العلة هي "احلجز الدائمي".

وبناء عليه يكون امتالك القطارات والترام واملترو والترويل من وسائل 
املواصالت ممنوعاً، أي ال يصح أن متتلك فردياً ألا تسري على خط حديدي 

ء من الطريق ختتص به أو شريط كهربائي، وهذا يعين أا حتتجز دائمياً لشي
العام. فإذا ذهبت هذه العلة "االحتجاز الدائم لشيء من امللكية العامة" ذهب 
احلكم، مبعىن أن رجال لو أحب أن ميتلك قطارا يسري على خط حديدي يف 
أرضه فإنه ال مينع من ذلك. كذلك فإن السيارات والطائرات ال حتمي مـن  

  دياً.الطريق شيئا دائمياً، ولذلك جيوز امتالكها فر

                                                           

  .٢٦٧٩، أبو داود: ٤/٧١، أمحد: ٣٠١٢، ٣٧٠البخاري:  )٩٧(



  

  ١١١

وهكذا بالنسبة للمواصالت البحرية يف البحار واألار الـيت ال متنـع   
أحدا من استعماهلا. أما املواصالت البحرية يف األار الصغرية اليت تسـتعمل  
للسقي فهي كالطريق العام يسمح لألفراد مبلكية السفن الصـغرية الـيت ال   

رية فتمنع. أما بالنسبة تسلب النهر خاصية كونه ملكية عامة، أما السفن الكب
ألنابيب املياه وااري فيجب أن تكون ملكية عامة ألا تأخذ من الطريـق  

  قسما أخذا دائمياً.

  : العلة القياسيةرابعاً
إذا كان يف النص علّة داللة وكانت هناك عالقة مؤثرة بني العلة داللة 

يدة علـى  وحكم األصل فإن هذه العالقة ميكن استعماهلا يف قياس علة جد
العلّة داللة املوجودة يف النص وهذه العلّة اجلديدة تسمى علة قياسية، وهـي  
تستعمل يف القياس إلنتاج أحكام جديدة كما تستعمل باقي أنواع العلـل  
سواء بسواء. ومن اجلدير ذكره أن العالقة املؤثرة بني العلة واحلكم ال توجد 

تعليل ولوجه العلّيـة) أي مفهمـاً   إال إذا كانت العلة داللة وصفاً مفهماً (لل
لكون ذلك الوصف علة ومفهماً كذلك للسبب الذي من أجله اعترب ذلـك  
الوصف علّة، ألن هذا السبب هو الذي حيدد العالقة املـؤثرة بـني العلـة    

  واحلكم.

  أمثلة:
  .٩٨»لَا يقْضي الْقَاضي وهو غَضبانُ« :�قال رسول اهللا  

                                                           

  .١٧١٧، مسلم: ٦٧٣٩البخاري:  )٩٨(



  

  ١١٢

  ر مع احلكم معلالً بالغضب. (الغضب) وهو وصف مفهم ذك
لكن هذه العلة املذكورة (داللة) وهي الغضب هي وصف مفهم لتأثري 
الغضب على القضاء وهناك عالقة مؤثرة بني العلة داللة (الغضب) وحكـم  
األصل (النهي عن القضاء) وهذه العالقة املـؤثرة هـي تشـويش الفكـر     

قـة املـؤثرة   واضطراب احلال وكل وصف مفهم جديد حيوي هـذه العال 
كاجلوع مثال فإنه يقاس على العلة داللة يف النص جبامع هذه العالقة ويسمى 
الوصف املفهم اجلديد (اجلوع) علة قياسية فيكون الغضب علة داللة واجلوع 

  واجلوع. الغضب العلتني يف املوجودة املؤثرة العالقة جبامع قياسية علة

  .٩٩»ه وعلَيه مثْلُهمن كَسر شيئًا فَهو لَ« مثال آخر:
هذا احلديث فيه علّة داللة باستعمال (الفاء) املفيدة للتعليل يف السياق 

توضع للتعليل يف أصل اللغة ولذلك مسيت العلّة هنا (داللـة)،  مل علما بأا 
فاحلديث يفيد أن من كان حبوزته شيء ألخيه مث كسره فإن عليه أن يـدفع  

  مثله لصاحبه.
لفاء) يف النص أفاد أن كسر هذا الشيء علّة دفع قيمتـه.  فاستعمال (ا

وألن الكسر وصف مفهم للتعليل ولوجه العلية، فتكون له عالقة مع حكم 
األصل (وجوب دفع القيمة) وهذه العالقة هي (عدم بقاء ذلك الشيء على 
أصله) وجبامع هذه العالقة تقاس علّة جديدة (تغري عني الشيء) على العلّـة  

ملوجودة يف النص (كسر الشيء أو زوال عينه) وتسمى هـذه العلّـة   داللة ا
  اجلديدة علّة قياسية وتستعمل يف قياس أحكام جديدة على حكم األصل.

                                                           

  .٤/١٥٣ الدارقطين: ،٦/٨٥ أبو يعلى: لغريه، شيئا كسر إذا باب معلقا البخاري: ،٢/٧٨٢ ماجه: ابن )٩٩(



  

  ١١٣

فكما أن من كسر شيئا يف حوزته وهو ألخيه يدفع مثلـه لصـاحبه   
(الكسر علّة داللة) فكذلك من غري عني الشيء كأن طحن احلنطة اليت عنده 

الفوالذ الذي عنده ألخيه سيفا فكل ذلك موجب دفع املثـل   ألخيه أو صنع
  ألنه غير عني الشيء (وتغيري عني الشيء) علّة قياسية.

  أمثلة أخرى على أنواع العلة
  . العلة صراحة١
 لِجأَ نم ثالالثّ ونَد نانناج اثْتال يفَ ةًالثَثَ متنكُ نْإِ« :�قال رسول اهللا  

  .١٠٠»هنزِحي كلذَ نَّأَ
العلة هي (من أجل أن ذلك حيزنه)، وحيث اسـتعملت أداة تعليـل   

  صرحية (من أجل) فهي إذن علة صراحة.
  . العلة داللة٢

  باستعمال الوصف املفهم:
ةٖ ﴿: �. قال ١ ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� واْ لَُهم م� Lِعد

َ
ةٖ َوأ ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� واْ لَُهم م� Lِعد
َ
ةٖ َوأ ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� واْ لَُهم م� Lِعد
َ
ةٖ َوأ ا ٱۡسـَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� واْ لَُهم م� Lِعد
َ
َوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاطططِط ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل     َوأ

 ِ �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jوََعُدو�ُكمۡ وََعُدو�ُكمۡ وََعُدو�ُكمۡ وََعُدو�ُكمۡ     تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ﴾.  
إرهاب العدو وصف مفهم مناسب لإلعداد، فهو يفيد العلة ولـذلك  

ِ ﴿فإن  �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jتُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jتكون علة داللة. ﴾تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ  
  احلديث. ١٠١»...ما كَانت هذه لتقَاتلَ« :�. قال ٢

أي أن علة حترمي قتلها أا مل تقاتل مع جيش العدو، وهـذا وصـف   

                                                           

  .٢٥٧رقم  ٣٤ر: إسناده صحيح، الطيالسي: ص، وقال أمحد شاك٤٢٥، ١/٣٧٥أمحد:  )١٠٠(
  .١١/١١٢، ابن حبان: ٣/٤٨٨، أمحد: ٢٦٦٩أبو داود:  )١٠١(



  

  ١١٤

هذه العلة داللة (لتقاتل) وبالتايل لو أن امـرأة مـن نسـاء    مفهم فتكون 
  العدوكانت تقاتل املسلمني فيجوز قتلها.

  . العلة االستنباطية٣
ـ  دسفْي لْه تضمضمت ولَ تيأَرأَ« :�قال  صومقـال: ال. قـال:  ؟ ك 

  . ١٠٢»ةُلَبقُالْ كلذَكَفَ
لة هو اإلنزال، فلو قبل يستنبط من النص أن علة بطالن الصوم من القب

ومل يرتل ال يبطل صومه، فاإلنزال هو علة استنباطية وذلك ألا كاملضمضة 
  فإن أنزل املاء ا إىل اجلوف فسد الصوم وهكذا القبلة واإلنزال ا.

  . العلة القياسية٤
» ولُ اللَّهسى رهأَنْ �ن ادبل راضح بِيعفعلة فساد البيع هي كون١٠٣»ي . 

البائع من أهل احلضر واملشتري من أهل البدو، أي آت من البادية، وكالمها 
وصف مفهم للتعليل ومفهم لوجه العلية. فالذي يأيت من البادية ال يدري ما 
هي األسعار يف السوق عند أهل احلضر، أي جيهل سعر السـوق. ولـذلك   

اً) علة داللة يقال عن هذه العلة (كون البائع من احلضر وكون املشتري بادي
  ألن كليهما وصف مفهم.

لكن هناك عالقة مؤثرة بني هذه العلة (كون املشتري بادياً) واحلكـم  
(فساد البيع)، وهذه العالقة املؤثرة هي جهالة البادي لسعر السوق. وعليـه  
فإن كل وصف حيتوي هذه العالقة املؤثرة (أي وجه التعليل) يصـبح علـة   

                                                           

  .٤/٢١٨، البيهقي: ٢/١٩٨، املستدرك: ٣/٢٤٥، ابن خزمية: ١/١٢أمحد:  )١٠٢(
  .١٤١٣، مسلم: ٢٠٤٣، ٢٠٣٣البخاري:  )١٠٣(



  

  ١١٥

رجاً من السجن أو قادماً بعد طول غيـاب)،  قياسية مثل (كون املشتري خا
  ويكون البيع له فاسداً كذلك.

  فيكون (كون املشتري بادياً) علة داللة.
  ويكون (كون املشتري خارجاً من السجن) علة قياسية.

والعلّة القياسية قيست على العلّة داللة جبامع العالقة املؤثرة املتحققـة  
  فيهما وهي جهالة سعر السوق.

دير ذكره أنه جيب أن تكون هناك عالقة مؤثرة (وجه التعليل) ومن اجل
جتمع ما بني العلة داللة والعلة القياسية وبدون جامع العالقة املـؤثرة بـني   
العلتني فإنه ال توجد علة قياسية، متاماً كقياس الفرع على األصل ال يصح إال 

  جبامع العلة بينهما. وهذا أمر مهم جيب إدراكه جيداً.

  ق بني العلة والسببالفر
 هو أمارة معرفة لوجود احلكم، مثل زوال الشـمس أمـارة   السبب:

  معرفة لوجود الصالة.
هي الشيء الذي من أجله وجد احلكم فهي الباعـث علـى    العلة:

التشريع للحكم، فهي سبب تشريعه ال سبب وجوده، فهي دليل من أدلـة  
: �ملستنبطة من قولـه  احلكم مثلها مثل النص وذلك كاإلهلاء عن الصالة ا

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ ﴿ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إَِذا نُودَِي لِلص� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ  ]٩: اجلمعة[ ﴾إَِذا نُودَِي لِلص�
فإن اإلهلاء قد شرع من أجله احلكم وهو حترمي البيع عنـد أذان اجلمعـة،   

ن صـالة  وبذلك كان علة وليس سببا خبالف زوال الشمس فليس علـة أل 
  الظهر مل تشرع من أجله وإمنا هو أمارة على أن الظهر قد وجب وجوده.



  

  ١١٦

  الفرق بني العلة واحلكمة
كما -قلنا إن العلة هي الباعث على التشريع، وهي تستفاد من النص 

. إال أن هناك نصوصا يظهر فيها معىن العليـة حسـب أدوات   -بينا سابقا
قرائن أخرى سـواء يف الـنص أو يف    التعليل املستعملة أو التركيب، غري أن

غريه تعطل معىن التعليل وتفيد معىن آخر هو غاية الشارع اليت يهدف إليهـا  
  من التشريع وليس الدافع لتشريعها.

وقد اصطلح على تسمية هذه الغاية أو النتيجة الـيت تـبني مقصـود    
  الشارع من احلكم "حكمة" وليس علة ألا ليست الباعث على التشريع.

  نستعرض بعض هذه النصوص:وس
  نصوص يف الشريعة اإلسالمية بشكل عام: أوالً:

َةٗ ﴿ • َةٗ ۡ َةٗ ۡ رَۡسۡلَنَٰك إِ�� رَحححۡحَةٗ ۡ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
ٰلَِمَي     َوَمآ أ ٰلَِمَي َ ٰلَِمَي َ   .]١٠٧: األنبياء[ ﴾4444ّلِۡلّلِۡلّلِۡلّلِۡلعععَعٰلَِمَي َ

ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن مَ ﴿ • ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن مَ َوُنَنّ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن مَ َوُنَنّ ُِل ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِن مَ َوُنَنّ َةٞ     ا ُهَو ِشَفآءٞ ا ُهَو ِشَفآءٞ ا ُهَو ِشَفآءٞ ا ُهَو ِشَفآءٞ َوُنَنّ َةٞ ۡ َةٞ ۡ   .]٨٢: اإلسراء[ ﴾ۡؤِمنِيَ ۡؤِمنِيَ ۡؤِمنِيَ ۡؤِمنِيَ ّلِۡلمُ ّلِۡلمُ ّلِۡلمُ ّلِۡلمُ     َوَرَوَرَوَرَورَحححۡحَةٞ ۡ
و وصف للشريعة من حيث نتيجتها ولـيس علـة   والشفاء والرمحة ه

لتشريعها، فالصيغة ال تدلّ على التعليل ولذلك تنتفي العلية وتكون احلكمة 
  من تشريع الشريعة أن تكون رمحة.

  نصوص بينت حكَماً يف بعض األحكام: ثانيا:
  .. احلكمة من احلج. ]٢٨: احلج[ ﴾َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ﴿ •
ــ﴿ • َم ــإِن� َم ــإِن� َم ــإِن� َم ــَنُكمُ إِن� ــَع بَۡي ن يُوقِ

َ
ــۡيَطُٰن أ ــُد ٱلش� ــَنُكمُ ا يُِري ــَع بَۡي ن يُوقِ
َ
ــۡيَطُٰن أ ــُد ٱلش� ــَنُكمُ ا يُِري ــَع بَۡي ن يُوقِ
َ
ــۡيَطُٰن أ ــُد ٱلش� ــَنُكمُ ا يُِري ــَع بَۡي ن يُوقِ
َ
ــۡيَطُٰن أ ــُد ٱلش� ــآَء ِف     ا يُِري َٰوةَ َوٱۡلَۡغَض ــآَء ِف َ َٰوةَ َوٱۡلَۡغَض ــآَء ِف َ َٰوةَ َوٱۡلَۡغَض ــآَء ِف َ ــدددَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَض ــٱۡلَع ــٱۡلَع ــٱۡلَع     ٱۡلَع

  ]٩١[املائدة:  ﴾ٱۡلَۡمِر َوٱلَۡمۡيِسِ ٱۡلَۡمِر َوٱلَۡمۡيِسِ ٱۡلَۡمِر َوٱلَۡمۡيِسِ ٱۡلَۡمِر َوٱلَۡمۡيِسِ 
ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ ﴿ • ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۗ فَٱۡلََقَطُه ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا   .]٨: القصص[ ﴾ا وََحَزنًا



  

  ١١٧

ننننَس إِ�� ِلَۡعبُ َس إِ�� ِلَۡعبُ َس إِ�� ِلَۡعبُ َس إِ�� ِلَۡعبُ ﴿ • ِ
ۡ

ِ
ۡ
ِ
ۡ

ن� َوٱلللۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ   .]٥٦: الذاريات[ ﴾1111ُدوِن ُدوِن ُدوِن ُدوِن َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ
ۦۗ ﴿ • ۦۗ ٰ لَُكۡم َوِلَۡطَمئِن� ُقُلوُبُكم بِـهِ ۦۗ ٰ لَُكۡم َوِلَۡطَمئِن� ُقُلوُبُكم بِـهِ ۦۗ ٰ لَُكۡم َوِلَۡطَمئِن� ُقُلوُبُكم بِـهِ ىىىٰى لَُكۡم َوِلَۡطَمئِن� ُقُلوُبُكم بِـهِ ُ إِ�� بُۡشَ �Jإِ�� بُۡشََوَما َجَعلَُه ٱ ُ �Jإِ�� بُۡشََوَما َجَعلَُه ٱ ُ �Jإِ�� بُۡشََوَما َجَعلَُه ٱ ُ �Jآل عمـران [ ﴾َوَما َجَعلَُه ٱ :

١٢٦[.  
ِيـَن ِمـن َقـۡبلُِكۡم لََعل�ُكـۡم ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ﴿• َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيـَن ِمـن َقـۡبلُِكۡم لََعل�ُكـۡم َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيـَن ِمـن َقـۡبلُِكۡم لََعل�ُكـۡم َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� ِيـَن ِمـن َقـۡبلُِكۡم لََعل�ُكـۡم َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َياُم َكَما ُكتَِب َ¦َ ٱل� َعلَۡيُكُم ٱلّصِ

  .]١٨٣: البقرة[ ﴾َتت�ُقونَ َتت�ُقونَ َتت�ُقونَ َتت�ُقونَ 
ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ إِن� ٱلص� إِن� ٱلص� إِن� ٱلص� إِن� ٱلص� ﴿ • ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ   .]٤٥: العنكبوت[ ﴾لَٰوةَ َتۡنلَٰوةَ َتۡنلَٰوةَ َتۡنلَٰوةَ َتۡنهههَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ

••»ال تكَنالْ حمةُأَر لَعى عمتها ولَال عى الَختها ولَال عى ابنأَ ةخيها ولَال عى 
ابنأُ ةخإِها فَتكُنفَ نْإِ ملْعتذَ ملطَّقَ كعتأَ مركُحام١٠٤»م.  

مجيع ما سبق بين الشارع الغاية اليت تنتج عن احلكـم ولـيس   ففي 
من تشريع هذا احلكم هو أن ينتج  �الباعث على تشريعه، أي أن حكمته 

  عنه كذا ملن يطبقه.
وصيغ النصوص السابقة مع قرائنها سواء من النص نفسه أو غريه تبني 

كذلك ملا ختلفت، عدم إفادة العلية مبعىن الباعث على التشريع ألا لو كانت 
  وإمنا يدور احلكم مع املعلول وجوداً وعدماً.

  مثالً:
هنا ليس الباعث على تشريع احلج شـهود   ﴾َمَنِٰفَع لَُهـمۡ َمَنِٰفَع لَُهـمۡ َمَنِٰفَع لَُهـمۡ َمَنِٰفَع لَُهـمۡ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ﴿ •

ِ َ¦َ ٱل�اِس ِحجL ٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسـَتَطاَع إَِلۡـهِ َسـبِيٗ�ۚ وَ وَ وَ وَ ﴿ • منافع فإن آية احلج �Jِ ۚ�ٗٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسـَتَطاَع إَِلۡـهِ َسـبِي Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ ۚ�ٗٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسـَتَطاَع إَِلۡـهِ َسـبِي Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ ۚ�ٗٱۡلَۡيِت َمِن ٱۡسـَتَطاَع إَِلۡـهِ َسـبِي Lٱل�اِس ِحج َ¦َ ِ �Jِ    
ٰلَِمَي ٱٱٱٱَوَمن َكَفَر فَإِن� َوَمن َكَفَر فَإِن� َوَمن َكَفَر فَإِن� َوَمن َكَفَر فَإِن�  ٰلَِمَي َ ٰلَِمَي َ 77 َعِن ٱۡل َعِن ٱۡل َعِن ٱۡل َعِن ٱۡلعععَعٰلَِمَي َ 77 ِِ َ َغنننِنِ �Jَغ َ �Jَغ َ �Jَغ َ �J8888﴾ ] مل تربط فريضـة  ]٩٧: آل عمـران ،
  احلج بأية علة.

                                                           

  .١٤٠٨، مسلم: ٤٨١٩البخاري:  )١٠٤(



  

  ١١٨

  كذلك:
ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ ﴿ • ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكوَن لَُهۡم َعُدوّٗ فَٱۡلََقَطُه ۗ فَٱۡلََقَطُه ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا ۗ ا وََحَزنًا واضـح   ]٨: القصص[ ﴾ا وََحَزنًا

ويربوه ليصبح هلم عـدوا وإمنـا    �فيها أن آل فرعون مل يعتنوا مبوسى 
  حصلت كذلك.النتيجة اليت 

ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ ﴿ • ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ ٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ لَٰوةَ َتۡنهههَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكِرۗ َ لَٰوةَ َتۡنإِن� ٱلص� لَٰوةَ َتۡنإِن� ٱلص� لَٰوةَ َتۡنإِن� ٱلص� كذلك ال تفيد علة تشريع  ﴾إِن� ٱلص�
ـلَٰوةَ ﴿الصالة فإن النصوص اليت تبني فريضة الصـالة   ْ ٱلص� قِيُمـوا

َ
ـلَٰوةَ َوأ ْ ٱلص� قِيُمـوا
َ
ـلَٰوةَ َوأ ْ ٱلص� قِيُمـوا
َ
ـلَٰوةَ َوأ ْ ٱلص� قِيُمـوا
َ
إِن� إِن� إِن� إِن� ﴿، ﴾َوأ

لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ  لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ ٱلص� لَٰوةَ َكنَۡت َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي كَِتٰبٗ ٱلص� ۡوُقوتٗ ٱلص� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م� ۡوُقوتٗ ا م�   لصالة بأية علة.مل تربط فريضة ا ﴾²²²²ا ا ا ا ا م�

وهكذا فإن مجيع صيغ النصوص السابقة مع القرائن سواء يف الـنص  
  نفسه أو نصوص أخرى تبني عدم وجود علة وإمنا حكمة.

والفرق كبري بني احلكمة والعلة، فالعلة هي الباعث على التشريع، أي 
  الذي من أجله شرع احلكم وأما احلكمة فتبني النتيجة والغاية من احلكم.

علة ال يتخلف احلكم عنها، فهو يدور معها وجوداً وعـدماً ألنـه   وال
شرع ألجلها، وإمنا احلكمة قد تتحقق يف حاالت وال تتحقـق يف حـاالت   

  أخرى أي قد تتخلف أحياناً.

فالعلة هي الباعث على التشريع وهي موجودة قبل احلكم وليس نتيجة 
عن احلكم وهي ـذا   له، يف حني أن احلكمة هي النتيجة اليت ميكن أن تنتج

  املعىن قد تتخلف يف بعض األحيان.

  فمثالً:

  .. وكثريون حيجون وال يشهدون.]٢٨: احلج[ ﴾َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ َمَنِٰفَع لَُهمۡ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ّلِيَۡشَهُدواْ ﴿• 



  

  ١١٩

ننننَس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن َس إِ�� ِلَۡعُبُدوِن ﴿ • ِ
ۡ

ِ
ۡ
ِ
ۡ

ن� َوٱلللۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ ن� َوٱَوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ .. وكثريون ]٥٦: الذاريات[ ﴾1111َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ
  من اخللق ال يعبدون اهللا.

  ع ما صح أن يقال عنه حكمة.وهكذا مجي

، �ومن املهم معرفته أن احلكمة من تشريع احلكم ال يعلمها إال اهللا 
ولذلك ال بد من نص شرعي يستفاد منه أن هذه حكمة، فإذا مل يأت ـا  

أو من املقاصـد   �نص قد جاء به الوحي فال جيوز أن تعترب من حكم اهللا 
ا، ألن معىن كوا مقصودة وحكمته الشرعية كما يطلق على احلكمة أحيان

من احلكم أو الشريعة هو أنه تعاىل هو الذي قصدها، ويستحيل عقال وشرعا 
  عليها بنص بواسطة الوحي. �اإلطالع على حكمة اهللا إال إذا أطلعنا اهللا 

واخلالصة أن احلكمة هي الغاية من تشريع احلكم، أي النتيجة الـيت  
من أمر هذه النتيجة فإا ليست علة شرعية  ميكن أن توجد منه، ومهما يكن

، فتكون من قبيل اإلخبار بأشـياء ال بأحكـام   �وإمنا هي إخبار من اهللا 
فتأخذ يف النصوص الشرعية حكم القصص واألخبار واملواعظ واإلرشادات، 
وال يصح أن تكون غري ذلك فـال تـدخل يف التشـريع وال يف اسـتنباط     

  األحكام.



  

  ١٢٠

  الفصل الثاين 
  ظن أنه دليل وليس بدليل  ما

استفعال من طلب الدليل والطريـق املرشـد إىل    :االستدالل يف اللغة
املطلوب. ويطلق تارة على الدليل سواء كان نصاً أو إمجاعاً أو قياساً، وتارة 
على نوع خاص من أنواع األدلة فيما ظن أنه دليل صـحيح وهـو لـيس    

  كذلك.
  وهذه أربعة أنواع منها:

  قبلنا. . شرع من١
  . مذهب الصحايب.٢
  . االستحسان.٣
  . املصاحل املرسلة.٤

  وسنذكر أدلة عدم حجيتها يف البنود التالية:
  . شرع من قبلنا١

 �إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهو ليس حجة علينـا ألن اهللا  
قٗ ﴿ يقول: ّقِ ُمَصّدِ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ

َ
قٗ َوأ ّقِ ُمَصّدِ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ
َ
قٗ َوأ ّقِ ُمَصّدِ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ
َ
قٗ َوأ ّقِ ُمَصّدِ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَ
َ
َوُمَهۡيِمًنا َوُمَهۡيِمًنا َوُمَهۡيِمًنا َوُمَهۡيِمًنا يۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب يۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب يۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب يۡهِ ِمَن ٱۡلِكَتِٰب ا لَِّما َبۡيَ يَدَ ا لَِّما َبۡيَ يَدَ ا لَِّما َبۡيَ يَدَ ا لَِّما َبۡيَ يَدَ َوأ

أي ناسخا ملا سبقه، وبذلك فنحن غري خماطبني بشريعة من  ]٤٨[املائدة:  ﴾َعلَۡيهِۖ َعلَۡيهِۖ َعلَۡيهِۖ َعلَۡيهِۖ 
  قبلنا بل باإلسالم فقط.



  

  ١٢١

  . مذهب الصحايب٢
ءٖ ﴿إن مذهب الصحايب ليس دليالً شرعياً:  ءٖ فَإِن تََنٰـزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰـزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰـزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ     فَإِن تََنٰـزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lوهُ فَـُرد Lوهُ فَـُرد Lوهُ فَـُرد Lفَـُرد

ِ َوٱلر�ُسولِ إjَِ ٱإjَِ ٱإjَِ ٱإjَِ ٱ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J ﴾ ] اهللا إىل االخـتالف  عنـد  الـرد  أوجب فقد ،]٥٩: النسـاء 

  والرسول.
وكذلك أمجع الصحابة على جواز خمالفة كل واحد من آحادهم ولو 
كان مذهب الصحايب حجة لكان الواجب على كلّ واحد منهم إتباع اآلخر 

  وهو حمال.
  واختالف الصحابة يف اجتهادهم أمر مشهور.

  . االستحسان٣
  ل من احلسن وهو عد الشيء حسناً ضد االستقباح.لغةً: استفعا

واصطالحاً: عبارة عن دليل ينقدح يف ذهن اتهد ال يقـدر علـى   
  إظهاره لعدم مساعدة العبارة له.

قال بعضهم: إنه عبارة عن العدول عن موجب القياس إىل قياس أقوى 
ب منه، ويعتربون من االستحسان العدول عن القياس إىل النص من الكتـا 

والسنة والعادة، وكذلك العدول باملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر 
  لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.

﴿ ۚ ن يُتِم� ٱلر�َضـاَعَة
َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡيِ

ۡيِ َكِملَ
ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ

َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ َ ۚ ن يُتِم� ٱلر�َضـاَعَة

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡيِ

ۡيِ َكِملَ
ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ

َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ َ ۚ ن يُتِم� ٱلر�َضـاَعَة

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡيِ

ۡيِ َكِملَ
ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ

َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ َ ۚ ن يُتِم� ٱلر�َضـاَعَة

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡيِ

ۡيِ َكِملَ
ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ

َ
دددَدُٰت يُۡرِضۡعَن أ ِ  ﴾َوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰل

ص األم الرفيعة املرتلة ، يعدلون عن مقتضى العموم لكلّ أم بتخصي]٢٣٣: البقرة[
  .١٠٥اليت من شأن مثلها أن ال ترضع ولدها، فيخرجوها من هذا احلكم

عما تقتضيه  ١٠٦وكذلك العدول يف األجري املشترك كاخلياط والكواء
                                                           

  ل فالنص عام يف كلّ أم. وهذا عدول عن الدليل بال دلي )١٠٥(
  . »ال ضمان على مؤمتن«: يقول �الرسول وهذا كذلك عدول عن الدليل بدون دليل، فإن  )١٠٦(
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القاعدة الكلية من عدم ضمانه ما يتلف يف يده من غري تعد وال تقصري لكون 
مـا مل   يده يف يتلف ما ضمانةوهو  اخلاص الدليل يقتضيه ما إىل أمانة يد يده

عنـد   هلم يكون ما على للناس تطميناً وغرق يكن التلف بقوة قاهرة كحرق
  األجراء. بني واخليانة التساهل األجري وتأميناً ألمتعتهم من التلف نظرا لتفشي

واالستحسان ليس دليالً، فإن كان العدول إىل دليل أقوى فهو واقـع  
دليل، وأما إن كان العدول بدون دليل فهـو  الترجيح بني األدلة ورجحان ال

ءٖ ﴿ليس دليال:  ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    فَإِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lَوٱلر�ُسولِ فَُرد ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J﴾ ]٥٩: النساء[.  
أو ما أرشدا إليه من  �فاملطلوب من املسلم إتباع حكم اهللا ورسوله 

دليل فهو  إمجاعٍ وقياسٍ، وأما االستحسان والذي هو عدول عن الدليل بغري
  .�ليس ردا إىل اهللا والرسول 

وهذه أقضية الصحابة على كثرا، مل يكونوا حيكمون سوى بالكتاب 
  والسنة واإلمجاع والقياس، وليس بشيء من االستحسان.

  هذا عن التعريف الثاين لالستحسان.
أما التعريف األول فواضح أنه ال تقوم به حجة ألن اتهـد الـذي   

 -حسب التعريف-ذهنه وال تساعده العبارة على إظهاره ينقدح الدليل يف 
  ال يكون يدري ما هو الذي انقدح يف ذهنه وبالتايل فال جيوز أن يعترب دليالً.

  . املصاحل املرسلة٤
يعرفوا بأا املصلحة اليت ال يشهد هلا دليل خاص باالعتبار أو اإللغاء 

 بشرط أن يكون يف األخذ ا حيث ال نص ا دفع حرج.فيؤخذ  
وميثلون عليها بأنه لو ادعى أحد على اآلخر ماال وعجز عن اإلثبـات  

ـ  ىلَع ةُنيبالْ« :�وطلب حتليف املدعى عليه اليمني طبقا لقول الرسول  نِم 



  

  ١٢٣

ادعى الْويمني لَعى مأَ نـ ن فإم ال يوجبون حتليف املدعى عليه إال إذا  ١٠٧»ركَ
عالقة حىت ال يتجرأ السفهاء على الفضالء فيدفعوهم  كان بينه وبني املدعي

  إىل احملاكم بدعاوى كاذبة.
وواضح من تعريفها أا ليست دليالً، والعمل ا خبالف النص باطل 

  ال جيوز، والدليل على ذلك:
١• . ﴿ ِۚ �Jٱ jَِۥٓ إ ءٖ فَُحۡكُمُه ِۚ َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡ �Jٱ jَِۥٓ إ ءٖ فَُحۡكُمُه ِۚ َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡ �Jٱ jَِۥٓ إ ءٖ فَُحۡكُمُه ِۚ َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡ �Jٱ jَِۥٓ إ ءٖ فَُحۡكُمُه   ]١٠[الشورى:  ﴾َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن َشۡ
ءٖ فَ فَ فَ فَ ﴿ •    ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ ءٖ إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ وهُ إjَِ ٱ    إِن تََنٰزَۡعُتۡم ِف َشۡ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lٱفَُرد jَِوهُ إ Lَوٱلر�ُسولِ فَُرد ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J َِوٱلر�ُسول ِ �J﴾ ]٥٩: النساء[.  
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت ﴿ •   

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت ٱۡلَۡوَم أ

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت ٱۡلَۡوَم أ

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
ۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمِت ٱۡلَۡوَم أ

َ
ۡكَمۡلُت لَُكۡم دِيَنُكۡم َوأ

َ
  ]٣: املائدة[﴾ٱۡلَۡوَم أ

ن ُيۡتََك ُسـًدىىىى    ﴿ • 
َ
ُن أ ن ُيۡتََك ُسـًدَسٰ
َ
ُن أ ن ُيۡتََك ُسـًدَسٰ
َ
ُن أ ن ُيۡتََك ُسـًدَسٰ
َ
ُن أ ننننَسٰ ِ

ۡ
ِ
ۡ
ِ
ۡ

َيَۡسُب ٱلللۡلِ
َ
َيَۡسُب ٱأ
َ
َيَۡسُب ٱأ
َ
َيَۡسُب ٱأ
َ
.. فكلّ شـيء  ]٣٦: القيامة[ ﴾9999أ

  يقال هناك ما مل يعتربه الشرع أو يلغه. مبني فكيف
. املصلحة حيث يكون الشرع فهو الذي يقررهـا، واالستصـالح   ٢

(احلكم باملصلحة املرسلة) حكم مبين على مصـلحة مل يقررهـا الشـرع،    
  ولذلك فهو ليس حجة.

. بناء احلكم على مصلحة مل يقرها الشرع هو حتكيم للعقل اـرد  ٣
  وهذا ال جيوز.

ير ذكره أن األحكام املستنبطة من األدلة السابقة، من قبـل  ومن اجلد
  اتهدين القائلني ا، تعترب أحكاماً شرعية ألن هلا شبهة الدليل.

                                                           

الترمذي: عن ابن عباس: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول اهللا وغريهم "أن البينة  )١٠٧(
  وابن ماجه معلقا. على املدعي واليمني على املدعى عليه" وذكره البخاري



  

  ١٢٤

  

  

  

  الباب الثالث
  فهم الدليل



  

  ١٢٥

�  
كما ذكرنا فإن الدليل هو ما ينصب إلثبات حقيقة من احلقائق، وهو 

  عند األصوليني يفيد العلم واليقني.
ارة وهي اليت يلزم من العلم ا الظـن بوجـود املـدلول    خبالف األم

  كالغيم بالنسبة للمطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود املطر.
وتسمى األمارة أحيانا عالمة إذا كانت ال تنفك عن الشيء املـدلول  
عليه كداللة األلف والالم على االسم ال تنفك عنه، فهي عالمة عليه أما إن 

الشيء املدلول عليه كالغيم بالنسبة للمطر فهـي تسـمى   كانت تنفك عن 
  أمارة، والدليل خالف األمارة والعالمة.

وكما قلنا هو عند األصوليني يفيد العلـم والـيقني، ويعرفونـه يف    
اصطالحهم بأنه الذي ميكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إىل العلم مبطلوب 

  خربي.
أن يفهـم الـدليل   وصحيح النظر يقتضي أن يكون لدى مـن أراد  
  الستنباط حكم شرعي منه، أن يكون لديه أمران مهمان:

  . معرفة بأحباث األلفاظ ودالالا.١
  . معرفة بأقسام الكتاب والسنة.٢

وهذان األمران ضروريان ليتمكن بواسطتهما من استخراج احلكم من 
  الدليل بعد فهمه، وفهم ما يلزم لالجتهاد.

اللغة ودالالت األلفاظ) ويف البـاب  وسنبحث يف هذا الباب (أحباث 
  الرابع (أقسام الكتاب والسنة) ويف الباب اخلامس (االجتهاد).
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  الفصل األول
  أحباث اللغة

اللغة: أصوات يعرب ا كلّ قوم عن أغراضـهم، ويقـال: لغـوت:    
واْ ﴿تكلمت، وقال تعاىل:  Lَذا َمـرp ْوا Lَذا َمـرp ْوا Lَذا َمـرp ْوا Lَذا َمـرpواْ كَِراٗمـ Lواْ كَِراٗمـبِـٱلل�ۡغوِ َمـر Lواْ كَِراٗمـبِـٱلل�ۡغوِ َمـر Lواْ كَِراٗمـبِـٱلل�ۡغوِ َمـر Lأي  ]٧٢: الفرقـان [ ﴾::::ا ا ا ا بِـٱلل�ۡغوِ َمـر
أي تكلم. واللغة  ١٠٨»غالَ دقَفَ هص ةعمجالْ يف قالَ نم« الباطل. ويف احلديث:

  من لغا إذا هلج بالكالم.
وأما تعريف اللغة: فهو كل لفظ وضع ملعىن. وطريقة معرفة اللغـات  

  الرواية فقط.
  وبعضهم يقسم اللغة من حيث أصل نشوئها:

ة والسريانية والكلدانية واحلبشـية  . السامية، ومنها العربية والعرباني١
  واآلشورية والبابلية والفنيقية واحلمريية والنبطية.

السنسكريتية (ومن سـاللتهما  -. اآلرية، ومنها اللغة اهلندية القدمية ٢
الفارسية القدمية والالتينية واجلرمانية) وما تفرع عنها من اللغـات احلديثـة   

  يطالية واألسبانية.اإلجنليزية واألملانية والفرنسية واإل
  . الطورانية والتركية وارية والتترية واملغولية.٣

  وبعضهم يقسمها حسب نوع التركيب فيها:
. أحادية: تتألف من مقطع واحد كالصينية فكلّ معىن ولفـظ لـه   ١

  مقطع ال يتغري.
                                                           

  ، ورواه البخاري معلقا.١٣٨٤، النسائي: ٨٨٧، وقال: حسن صحيح، أبو داود: ٤٧٠الترمذي:  )١٠٨(
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. املزجية: تتألف األلفاظ فيها من كلمتني تدلّ األوىل على األصـل  ٢
ية على املعىن املضاف إليه كالفاعل والزمـان واملكـان مثـل    للمعىن، والثان

  اليابانية والتركية.
. املتصرفة اليت يتحول فيها األصل الواحد إىل صيغ شىت كلّ منـها  ٣

يدلّ على معىن ال يدلّ عليه اآلخر كالعربية والعربانية والسـريانية، ولكـن   
يضع واضع وضـع  العربية امتازت بكوا لغة اشتقاق وإعراب معاً: وضع 

  موضع وضيع وضاعة...

  وضع اللغات
سبب الوضع للغة هو التعبري عما يف النفس، وكان موضـوعها هـو   
األلفاظ املركبة من حروف، واللفظ قد وضع للتعبري عما يف الذهن ولـيس  
للماهية فهو غري الفكر فالفكر هو احلكم على الواقع خبالف اللفظ فإنـه مل  

الواقع وال على احلكم عليه بل وضع للتعبري عما يوضع للداللة على حقيقة 
يف الذهن سواء طابق الواقع أو خالفه، ألن إطالق اللفظ دائر مـع املعـاين   

  الذهنية دون اخلارجية.
واللغات كلها اصطالحية فهي من وضع الناس وليست من وضع اهللا 

ۡسـَمآَء ُك�َهـا﴿: �، وأما قوله �
َ
ۡسـَمآَء ُك�َهـاوََعل�َم َءاَدَم ٱۡل
َ
ۡسـَمآَء ُك�َهـاوََعل�َم َءاَدَم ٱۡل
َ
ۡسـَمآَء ُك�َهـاوََعل�َم َءاَدَم ٱۡل
َ
ـ [ ﴾وََعل�َم َءاَدَم ٱۡل فـإن املـراد    ]٣١: رةالبق

مسميات األشياء ال اللغات، أي: علمه حقائق األشياء وخواصها أي: أعطاه 
  املعلومات اليت يستعملها للحكم على األشياء اليت حيسها.

ٰتِـهِۦ ﴿: �وأما قولـه   ٰتِـهِۦ َ ٰتِـهِۦ َ ¡ِض َوٱۡختَِلٰـُف َوِمـۡن َءاَوِمـۡن َءاَوِمـۡن َءاَوِمـۡن َءايييَيٰتِـهِۦ َ
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض َوٱۡختَِلٰـُف َخۡلـُق ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض َوٱۡختَِلٰـُف َخۡلـُق ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض َوٱۡختَِلٰـُف َخۡلـُق ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل َخۡلـُق ٱلس�

لِۡسنَتُِكمۡ 
َ
لِۡسنَتُِكمۡ أ
َ
لِۡسنَتُِكمۡ أ
َ
لِۡسنَتُِكمۡ أ
َ
، فإن معىن اآلية: ومن األدلة على قدرة اهللا أي لغاتكم ]٢٢[الروم:  ﴾أ



  

  ١٢٨

قد وضـع لغـات    �كونكم ختتلفون يف اللغات وليس معناها كون اهللا 
خمتلفة، إذ لو كانت اللغات توقيفية للزم تقدمي بعثة الرسل على معرفة اللغات 

رَۡسۡلَنا ِمن ر�ُسوٍل إِ�� بِلَِساِن قَۡومِ َوَمآ َوَمآ َوَمآ َوَمآ ﴿يف حني أن البعثات متأخرة: 
َ
رَۡسۡلَنا ِمن ر�ُسوٍل إِ�� بِلَِساِن قَۡومِ أ
َ
رَۡسۡلَنا ِمن ر�ُسوٍل إِ�� بِلَِساِن قَۡومِ أ
َ
رَۡسۡلَنا ِمن ر�ُسوٍل إِ�� بِلَِساِن قَۡومِ أ
َ
: إبراهيم[ ﴾هِۦهِۦهِۦهِۦأ

٤[.  

  القرآن عريب
  إن القرآن كله عريب وال يوجد فيه أية كلمة غري عربية وذلك بـنص

  القرآن القطعي: 
ا﴿ • انًا َعَربِّيٗ انًا َعَربِّيٗ انًا َعَربِّيٗ   .]٣: الزخرف[ ﴾إِن�ا َجَعۡلَنُٰه ُقۡرإِن�ا َجَعۡلَنُٰه ُقۡرإِن�ا َجَعۡلَنُٰه ُقۡرإِن�ا َجَعۡلَنُٰه ُقۡر;;;;نًا َعَربِّيٗ
• ﴿ ّٖ ِ ّٖ ِ ّٖ بِيٖ     بِلَِساٍن َعَربِلَِساٍن َعَربِلَِساٍن َعَربِلَِساٍن َعَربببِبّٖ ِ Lبِيٖ م Lبِيٖ م Lبِيٖ م L١٩٥: الشعراء[ ﴾>>>>    م[.  
عۡ ﴿ •

َ
عۡ َولَۡو َجَعۡلَنُٰه ُقۡرَءانًا أ
َ
عۡ َولَۡو َجَعۡلَنُٰه ُقۡرَءانًا أ
َ
عۡ َولَۡو َجَعۡلَنُٰه ُقۡرَءانًا أ
َ
اَولَۡو َجَعۡلَنُٰه ُقۡرَءانًا أ اَجِمّيٗ اَجِمّيٗ اَجِمّيٗ ۥٓۖ     َجِمّيٗ ُٰتُه ۥٓۖ َ ُٰتُه ۥٓۖ َ ُٰتُه ۥٓۖ َ لَۡت َءايييَيُٰتُه لَۡت َءال�َقالُواْ لَۡوَ� ُفّصِ لَۡت َءال�َقالُواْ لَۡوَ� ُفّصِ لَۡت َءال�َقالُواْ لَۡوَ� ُفّصِ   .]٤٤: فصلت[ ﴾ل�َقالُواْ لَۡوَ� ُفّصِ

ا َغۡيَ ذِي ِعَوٖج ل�َعل�ُهۡم َيت�ُقوَن ا َغۡيَ ذِي ِعَوٖج ل�َعل�ُهۡم َيت�ُقوَن ا َغۡيَ ذِي ِعَوٖج ل�َعل�ُهۡم َيت�ُقوَن ا َغۡيَ ذِي ِعَوٖج ل�َعل�ُهۡم َيت�ُقوَن ﴿ • ==   .]٢٨: الزمر[ ﴾<<<<ُقۡرَءانًا َعَربِيُقۡرَءانًا َعَربِيُقۡرَءانًا َعَربِيُقۡرَءانًا َعَربِي==

وأما اشتمال القرآن على ألفاظ مأخوذة من اللغات األخرى، فإن هذه 
اس واإلستربق وسجيل، األلفاظ قد عربت فصارت عربية كاملشكاة والقسط

فإن العرب كانوا قبل نزول القرآن يستعملون ألفاظا من لغات أخرى كأمساء 
مل تكن عندهم مث يضعوا حسب تفعيالت لغتهم وحروفها، وتصبح عربية 

  كاللفظ الذي وضعته العرب سواء بسواء.
  والشعر اجلاهلي قد اشتمل على ألفاظ معربة من قبل أن يرتل القرآن:

  عر األرام يف عرصااترى ب  
  ١٠٩وقيعاا كأنه حب (فلفلِ)         

                                                           

  عربية فلفل امرؤ القيس. -آرامية (فلفال)  -فلفل سنسكرييت (بيال)  )١٠٩(
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  مهفهفة بيضاء غري مفاضة  
  ١١٠كالسجنجلِ  مصقولة ترائبها        
  وخد (كقرطاس) الشآمي ومشفر  
         ١١١كسبت اليماين قده مل جيرد  
  تغل ألهلها ما ال لكم فتغللْ  
  ١١٢قفري (ودرهمِ)  قرى بالعراق من        
  ةمنري الظالم وجه وتضيء يف  
  ١١٣(كجمانة) البحرى سل نظامها         
  منا ومنهم كأنّ ثيابنا  
  ١١٤(بأرجوان) أو طلبنا  خضنب        
  حرة جاءت عليه كلّ بكر  
  ١١٥(كالدرهمِ)  قراره فتركن كل        

وهكذا، فالتعريب جيعل الكلمة عربية وهو جائز لكلّ عريب يف كـل  
ري كمـا سـار   عصر على شرط أن يكون جمتهدا يف اللغة العربية، وأن يس

العرب األولون أي جيعل الكلمة حسب تفعيالت اللغة العربية وحروفها، ويف 

                                                           

  امرؤ القيس. Sexangulusالسجنجل التيين  )١١٠(
  طرفة. Kuaarteesقرطاس يوناين  )١١١(
  زهري، عنترة. Drakhmeeناين درهم يو )١١٢(
  لبيد. Gemonaمجانة التينية مبعىن اللؤلؤ  )١١٣(
  أرجوان أكادية آرامية عربية عمرو. )١١٤(
  .Drakhmeeدرهم يوناين  )١١٥(
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نفس الوقت يراعي أن التعريب فقط ألمساء األشياء وليس عاما لكلّ لفـظ  
  أجنيب.

كمـا  -وهكذا فالتعريب جيعل الكلمة عربية، وهو جائز لكلّ عريب 
 تلفون اإلجنليزية هناك ألن العرب أهل اللغة هكذا فعلوا، فمثال -ذكر سابقا

وزن يف العربية فعلول ومنه عربون ولذلك تصبح هذه الكلمة تلفـون ويف  
نفس الوقت حروفها عربية (ت ل ف ون)، فتصبح معربة تلفون وتكـون  
عربية. ومثال جدون حروفها (ج د ون) عربية لكن ج املصرية غري موجودة 

جدون) وزـا (فعـول)   يف العربية لذلك تستبدل (جيما) وتصبح الكلمة (
ومنه جهول وبذلك تكون الكلمة (جدون) معربة وبالتايل عربية وهكـذا  

  يكون التعريب.
ومن األمهية مبكان أن يعرف أنه ال بد من االقتصار يف التعريب علـى  
أمساء األشياء احملسوسات أما األلفاظ الدالة على املعاين فقد وضع العرب هلا 

  الت والتشبيهات وضع العرب هلا ااز.االشتقاق، وبالنسبة للتخي
فالتعريب فقط ألمساء األشياء احملسوسات ويلحق ا أمساء األعالم مثل 
(إبراهيم) ألن العرب أهل اللغة هكذا استعملوا التعريب يف هـذه األمـور   

  فقط.
وهو جائز لكلّ عريب يف كلّ عصر على شرط أن يكون جمتهـداً يف  

  فاً.اللغة بالشروط املذكورة آن
أما بالنسبة للوضع فهو خاص بالعرب األقحاح والذي استمر آلخـر  
القرن الثاين اهلجري، ولبعض القبائل العربية استمر حـىت أوائـل الرابـع    

  اهلجري.



  

  ١٣١

  أما قبائل العرب اليت أخذ عنها اللسان العريب فهي:
 قريش، ومتيم، وقيس، وأسد، وهذيل، وقسم من كنانة، والطائيني،

ل يف الغريب واإلعراب والتصريف ومل يؤخذ عن غريهم مـن  وعليهم اتك
  سائر القبائل وخاصة ممن كانوا يسكنون جماورين للشعوب األجنبية.

  اورم أهل مصر والقبط.     خلم وجذام 
  اورم الفرس.       بكر 

  اورم أهل الشام.   قضاعة وغسان وإياد 
   .ملخالطتهم اهلند واحلبشة    أهل اليمن 

ال من عبد قيس وأزد عمان ألم كانوا بالبحرين خيـالطون اهلنـد   و
  والفرس ولذلك فقد اقتصر يف اللسان العريب على القبائل السبع املذكورة.

وأفصح هؤالء قريش فهم جريان البيت احلرام ووالته فكانت وفـود  
العرب من حجاجها وغريهم يفدون إىل مكة للحج ويتحاكمون إىل قريش 

كميادين سبق بـني الشـعراء    ١١٦وكانت حول مكة أسواق يف أمورهم،
واألدباء خيتار كلّ منهم أفصح كالم قبيلته ينظم شعره به بكلمات يفهمهـا  
اجلميع صافية نقية متحاشيا ما ال يستحسنون. وكانت قريش على فصاحتها 
وحسن لغتها ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب ختريوا من كالمهـم  

حسن لغام وأصفى كالمهم فاجتمع ما ختريوا من تلك اللغات وأشعارهم أ
  إىل حتائزهم وسالئقهم اليت طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب.

                                                           

من هذه األسواق حول مكة: سوق عكاظ من أو ل ذي القعدة إىل العشرين منه مثّ إىل جمنة قرب مكـة بقيـة ذي    )١١٦(
قرب عرفة أول ذي احلجة ومنها يكون املنصرف إىل املوقف األعظم يف عرفات ومن مث إىل سـوق   القعدة، وإىل ذي ااز
  خيرب بعد موسم احلج. 



  

  ١٣٢

وخلت لغاا من األلفاظ الركيكة كالكشكشة وهي يف ربيعة ومضر 
الذين كانوا جيعلون بعد كاف املخاطب يف املؤنث شيناً فيقولون وبكـش  

وهي الشائعة يف لغة قيس ومتيم اليت جتعل اهلمزة يف أول وعليكش. والعنعنة 
الكلمة عينا فيقولون يف أنك عنك، واسلم عسلم، وإذن عذن. وفحفحـة  
هذيل بإبدال احلاء من حىت عيناً "ليسجننه عىت حني". والومت يف لغة الـيمن  
جتعل السني تاء: النات بدل الناس. والشنشنة اليت تقلب الكاف شيئا: اللهم 

يش أي لبيك. واالستنطاء يف لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد واألنصـار  لب
  وهي جعل العني الساكنة نونا إذا جاورت الطاء كأنطى يف أعطى.

الـيت أخـذ    ١١٧وبذلك فقريش أفصح القبائـل السـبع املـذكورة   
عنها اللسان العريب واليت نزل القرآن الكـرمي بلغـام طبقـا للقـراءات     

  .�املتواترة عن الرسول 
والذي نقل اللسان العريب واللغة عن هؤالء وأثبتها يف كتب فصـريها  

  علما هم أهل البصرة والكوفة فقط من بني أمصار العرب.

  كيفية تعبري العرب عن املسميات
  استعمل العرب للتعبري عن املسميات املصادر التالية:

  . احلقيقة بأقسامها الثالثة: اللغوية، والشرعية، والعرفية.١
  ااز للتعبري عن التخيالت والتشبيهات. .٢
  . التعريب للتعبري عن أمساء األشياء وأمساء األعالم وقد سبق حبثه.٣
  . االشتقاق للتعبري عن املعاين.٤

                                                           

، »مات حتـف أنفـه  «ومن فصاحته أنه تكلم جبمل مل يسبقه إليها أحد من العرب:  �وأفصح قريش رسول اهللا  )١١٧(
  . »ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني«، و»محي الوطيس«و



  

  ١٣٣

  وسنتكلم عن كلّ واحدة من هذه بشيء من التفصيل بالقدر املناسب:
  . احلقيقة١

معىن، فإن كان  هي األلفاظ اليت وضعت للداللة على ما يف الذهن من 
اللفظ املوضوع استعمل للمعىن املوضوع له من أهل اللغة وهـم العـرب   
األقحاح مسيت هذه احلقيقة حقيقة لغوية، مثل: الرتر: القليـل، أزأ الغـنم   
كمنع أشبعها، الدمهة: السواد، رقم الثوب: خططـه، ثـرن كفـرح آذى    

  صديقه وجاره، جذى الشيء: أصله.
وعة استعملت ملعىن لغري ما وضعت لـه أي  وإن كانت األلفاظ املوض

نقلت من معناها اللغوي املوضوع إىل معىن آخر ينظر، فإن كـان النقـل   
بسبب العرف مسيت حقيقة عرفية مثل دابة فقد وضعت يف أصل اللغة لكلّ 
ما دب على األرض فتشمل اإلنسان واحليوان، ولكن االسـتعمال العـريف   

وهجر املعىن األول، وكذلك الغائط فهو  ألهل اللغة خصصها بذوات األربع
باألصل اللغوي للموضع املنخفض من األرض مث اشتهر بالعرف للخـارج  
املستقذر. فاملثال األول اسم وضع ملعىن عام مث خصص بعرف استعمال أهل 
اللغة ببعض مسمياته، والثاين اسم وضع ملعىن مث اشتهر بالعرف ملعىن آخـر.  

  واحلقيقة العرفية نوعان:
أ. احلقيقة العرفية اللغوية وهي اليت تعارف العرب األقحـاح عليهـا   

  باستعماهلم هلا.
ب. احلقيقة العرفية اخلاصة اليت يتعارف عليهـا أهـل كـلّ علـم     
كاصطالحات خاصة م مثل اصطالح النحاة على الرفع واجلر والنصـب  

  وهكذا.



  

  ١٣٤

اء كلّ وهذه اخلاصة ليس شرطا فيها العرب األقحاح بل بتعارف علم
علم عليها كاهلندسة والكيمياء وهي من اللغة العربية كاحلقيقة العرفية العامة 

  سواء بسواء.
وإذا كان النقل بسبب الشرع مسيت احلقيقة الشرعية مثـل الصـالة   
لألفعال املخصوصة وهي يف أصل اللغة للدعاء، والصيام لإلمساك املعـروف  

قة الشرعية حتتاج إىل نص من وهي يف أصل اللغة والوضع لإلمساك. واحلقي
الشرع يعطيها هذا املعىن وينقلها من املعىن اللغـوي األصـلي إىل املعـىن    

(صالة، وصـيام) وكـذلك    -كما ذكرنا-الشرعي، وهي تشمل األمساء 
األفعال حسب املصدر، فإن كان املصدر شرعيا فالفعل كذلك (صلى مـن  

  صالة).
واسم الفاعل، واسم املفعول،  وتشمل احلقيقة الشرعية أمساء األفعال،

وأفعل التفضيل، كقولنا: زيد مؤمن أو أفسق من عمرو أو فاسق أو حمجوج 
  عنه.

مثال: بعض الكلمات اليت نقلت من معناها اللغوي إىل املعىن الشرعي: 
الروح، لغة: النفخ، النفس، الشيء الذي به حتصل احلياة. شـرعاً: جربيـل   

ۖ     يَۡوَم َيُقومُ يَۡوَم َيُقومُ يَۡوَم َيُقومُ يَۡوَم َيُقومُ ﴿وسر احلياة:  ا [ئَِكُة َصّفٗ َ ۖ ا [ئَِكُة َصّفٗ َ ۖ ا [ئَِكُة َصّفٗ َ ۖ ا وُح َوٱلَۡملللَل[ئَِكُة َصّفٗ Lوُح َوٱلَۡمٱلر Lوُح َوٱلَۡمٱلر Lوُح َوٱلَۡمٱلر Lٱلر﴾ ،﴿ ِ ّ ِ ّ ِ ۡمِر َربببّبِ ّ
َ
وُح ِمۡن أ Lۡمِر َرُقِل ٱلر
َ
وُح ِمۡن أ Lۡمِر َرُقِل ٱلر
َ
وُح ِمۡن أ Lۡمِر َرُقِل ٱلر
َ
وُح ِمۡن أ Lُقِل ٱلر﴾.  

  ما اشتد هلبه من النار.: لغةً  اجلحيم
اسم للعذاب يف اآلخرة بالنار أو دار العـذاب يف   :شرعاً    
  اآلخرة.

   البستان أو احلديقة اليت فيها خنيل وعنب. :لغة  اجلنة 
   دار النعيم يف اآلخرة. :شرعاً    



  

  ١٣٥

ما يوقد من حطب وحنوه ويتجوز ـا إىل الـرأي    :لغةً  النار
       والسمعة. واملشورة
  اسم للعذاب يف اآلخرة. :شرعاً    

  الطهارة، النماء، املدح، الربكة، الصالح. :لغةً  الزكاة 
  الفريضة املفروضة. :شرعاً    

  . ااز٢
ااز لغة: من أجاز املوضع أي خلفـه وقطعـه، ويف االصـطالح:    

ستعمال الكلمة يف غري ما وضعت له لقرينة مانعة مـن اسـتعمال املعـىن    ا
املوضوع مع وجود عالقة بني املعىن املستعمل واملعىن املوضوع، فإذا كانت 
العالقة بني املعىن املستعمل واملعىن املوضوع له أي األصل اللغوي، إذا كانت 

  عالقة مشاة فإنه يسمى االستعارة وهي أنواع:
  ارة تصرحيية وهي اليت يصرح فيها باملشبه به، مثل: أنت أسد.أ. استع

ب. استعارة مكنية وهي ما حذف منها املشبه به ورمز إليه بشيء من 
  لوازمه:

  ألفيت كلّ متيمة ال تنفع    وإذا املنية أنشبت أظفارها  
تشبيه املنية باحليوان املفترس وقد حذف املشبه به (احليوان املفتـرس)  

  من لوازمه وهو إنشاب األظافر.وأبقى شيئا 
ج. استعارة ختيلية وهي عملية إثبات الزم املشبه به للمشبه، فتحقيق 
االستعارة التخيلية فيما سبق تتم بقولنا: إن املوت إذا وقع ودب يف أوصال 
الضحية فال مينع حينئذ من وقوعه شيء كغرز احليوان املفترس أظفـاره يف  



  

  ١٣٦

  املربم وال ينفع معه عالج. الضحية الذي يكون فيه القضاء
د. استعارة متثيلية وهي ااز املركب أو اللفظ املركب املسـتعمل يف  
شبه معناه األصلي، ويكون وجه الشبه فيه منتزعا من أمور متعددة مركبـة  
حبيث تدخل املشبه يف جنس املشبه به، فتذكر بلفظها بغري تغـيري حـىت إذا   

  : أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى.اشتهرت أصبحت مثال كقوله للمتردد
ففي االستعارة توضيح الداللة واملبالغة يف املعىن بنقل اللفظ من مسماه 
األصلي، فإذا الكرمي يصبح حبرا واملنية حيوانا مفترساً، والشـيء املعنـوي   

  يصبح حسياً.
أما إذا كانت العالقة بني املعىن املستعمل فيه واملعىن األصـلي غـري   

  يسمى ااز املرسل، وعالقات املرسل متعددة منها:املشاة فإنه 
ۡـَل إِ��     ُقمِ ُقمِ ُقمِ ُقمِ ﴿. فإذا مسي الشيء باسم جزئه تكون العالقة (اجلزئية): ١ ۡـَل إِ�� ٱل� ۡـَل إِ�� ٱل� ۡـَل إِ�� ٱل� ٱل�

  أي صلِّ ألنه ذكر القيام وأراد الصالة ألنه جزء منها. ]٢: املزمل[ ﴾÷÷÷÷قَلِيٗ� قَلِيٗ� قَلِيٗ� قَلِيٗ� 
َصٰـبَِعُهۡم ِفٓ ﴿. وقد تكون العالقة كلية: ٢

َ
َصٰـبَِعُهۡم ِفٓ َيَۡعُلـوَن أ
َ
َصٰـبَِعُهۡم ِفٓ َيَۡعُلـوَن أ
َ
َصٰـبَِعُهۡم ِفٓ َيَۡعُلـوَن أ
َ
: البقـرة [ ﴾َءاَذانِِهـمَءاَذانِِهـمَءاَذانِِهـمَءاَذانِِهـمَيَۡعُلـوَن أ

  ... فليس اإلصبع كله يف األذن وإمنا طرفه فأطلق الكلّ وأراد اجلزء.]١٩
َفَمـِن ٱۡعَتـَدَفَمـِن ٱۡعَتـَدَفَمـِن ٱۡعَتـَدَفَمـِن ٱۡعَتـَدىىىٰى َعلَـۡيُكۡم ٰ َعلَـۡيُكۡم ٰ َعلَـۡيُكۡم ٰ َعلَـۡيُكۡم ﴿. السببية أي: تسمية الشيء باسم سببه: ٣
... مسي رد أو جـزاء  ]١٩٤: البقـرة [ ﴾َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدَعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدَعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدَعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡعَتَدىىىٰى َعلَۡيُكمۚۡ ٰ َعلَۡيُكمۚۡ ٰ َعلَۡيُكمۚۡ ٰ َعلَۡيُكمۚۡ فَٱۡعَتُدواْ فَٱۡعَتُدواْ فَٱۡعَتُدواْ فَٱۡعَتُدواْ 
ۡنُ ...﴿اعتداء من قبيل تسمية الشيء باسم سببه،  االعتداء ۡنُ َ ۡنُ َ َما نننَنۡنُ َ َما إِن� َما إِن� َما إِن� ُمۡسَتۡهزُِءوَن ُمۡسَتۡهزُِءوَن ُمۡسَتۡهزُِءوَن ُمۡسَتۡهزُِءوَن     إِن�

ُ يَۡسَتۡهزِئئئُئ بِِهمۡ ُ بِِهمۡ ُ بِِهمۡ ُ بِِهمۡ     ���� �Jيَۡسَتۡهِزٱ ُ �Jيَۡسَتۡهِزٱ ُ �Jيَۡسَتۡهِزٱ ُ �Jَوَمَكـُرواْ َوَمَكـُرواْ َوَمَكـُرواْ َوَمَكـُرواْ ﴿.. أي جيازيهم جزاء االسـتهزاء،  ]١٥: البقرة[ ﴾ٱ
 ۖ ُ �Jَوَمَكَر ٱ ۖ ُ �Jَوَمَكَر ٱ ۖ ُ �Jَوَمَكَر ٱ ۖ ُ �Jِمـۡنُهمۡ ﴿، ]٥٤: آل عمران[ ﴾َوَمَكَر ٱ ُ �Jِمـۡنُهمۡ فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر ٱ ُ �Jِمـۡنُهمۡ فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر ٱ ُ �Jِمـۡنُهمۡ فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر ٱ ُ �J٧٩ [التوبـة:  ﴾فَيَۡسَخُروَن ِمۡنُهۡم َسـِخَر ٱ[، 

َ فَنَِسَيُهمۚۡ ﴿ �Jٱ ْ َ فَنَِسَيُهمۚۡ َُسوا �Jٱ ْ َ فَنَِسَيُهمۚۡ َُسوا �Jٱ ْ َ فَنَِسَيُهمۚۡ َُسوا �Jٱ ْ ْ ﴿ ،]٦٧ [التوبة: ﴾ننننَُسوا ا ُ ْ ُْ ا ا ُ ْ ؤؤؤُؤا ] َ] َ] ۖ     وََجوََجوََجوََجزززَز[َ ۡثُلَهـا ۖ َةٞ ّمِ ۡثُلَهـا ۖ َةٞ ّمِ ۡثُلَهـا ۖ َةٞ ّمِ ۡثُلَهـا َِةٖ َسّيِئئئئَةٞ ّمِ َِةٖ َسّي َِةٖ َسّي َِسّيِئئئئَةٖ َسّي َِسّي َِسّي  ،]٤٠ :الشـورى [ ﴾َسّي



  

  ١٣٧

  وقول الشاعر:
  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا   أال ال جيهلن أحد علينا 

وأحياناً تسمى هذه العالقة (املضادة) أي تسمية الشيء باسم ضـده،  
  وإمنا مسي ا ألا ضده من قبيل ااز. فجزاء السيئة ليس سيئة

وكذلك تسمى هذه العالقة (اجلزائية) أي اجلزاء على الفعـل مبثـل   
  لفظه، أو السببية وميثل هلا كذلك (أنبتت األرض مطرا).

  . املسببية تسمية الشيء باسم املسبب عنه: أمطرت السماء نباتا.٤
ٓ ﴿ :. باعتبار ما سيكون عليه٥ ٓ إِّنِ ٓ إِّنِ ٓ إِّنِ  إِّنِ

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
ٓ أ ِ ٓ ِ ٓ َٰر¥ٰنننِنٓ ِ َٰر¥ َٰر¥ ۡرٗ َر¥ ۡرٗ َ ۡرٗ َ ُ خخخَخۡرٗ َ ِ ُ ِ ُ ۡعصصصِصُ ِ

َ
ۡع أ
َ
ۡع أ
َ
ۡع أ
َ
  .]٣٦: يوسف[ ﴾اۖ اۖ اۖ اۖ  أ

ۡمـَوٰلَُهۡمۖ ﴿ :. باعتبار ما كان عليه٦
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰم[ أ
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰم[ أ
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰم[ أ
َ
... ألنه ال ]٢: النساء[ ﴾َوَءاتُواْ ٱۡلََتَٰم[ أ

  يتم بعد البلوغ.

فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ فَۡلَيۡدُع نَادِيَُهۥ ﴿. تسمية احلال باسم احمللّ: ٧


.. فالعالقة ]١٧: العلق[ ﴾

... أي ]٨٢: يوسـف [ ﴾ٱۡلَقۡرَيَة ٱل�ِت ُكن�ا فِيَهاٱۡلَقۡرَيَة ٱل�ِت ُكن�ا فِيَهاٱۡلَقۡرَيَة ٱل�ِت ُكن�ا فِيَهاٱۡلَقۡرَيَة ٱل�ِت ُكن�ا فِيَها    لِ لِ لِ لِ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ وَوَوََوسسسۡس ۡ ۡ ۡ ﴿حملية واملقصود أهل ناديه، 
  أهل القرية.

ــال:   ٨ ــم احل ــلّ باس ــمية احمل ــۡت ﴿. تس ــَن ٱۡبَيض� ِي ــا ٱل� م�
َ
ــۡت َوأ ــَن ٱۡبَيض� ِي ــا ٱل� م�
َ
ــۡت َوأ ــَن ٱۡبَيض� ِي ــا ٱل� م�
َ
ــۡت َوأ ــَن ٱۡبَيض� ِي ــا ٱل� م�
َ
        َوأ

 ِۖ �Jَةِ ٱ ۡ ِۖ �Jَةِ ٱ ۡ ِۖ �Jَةِ ٱ ۡ ِۖ �Jأي يف اجلنة وهي احمللّ والرمحة حالّة ]١٠٧: آل عمران[ ﴾وُُجوُهُهۡم فَِف َروُُجوُهُهۡم فَِف َروُُجوُهُهۡم فَِف َروُُجوُهُهۡم فَِف رَحححۡحَةِ ٱ ..
  فيها.

ِيَن يُۡؤذُ ﴿ :. احلذف٩ ِيَن يُۡؤذُ إِن� ٱل� ِيَن يُۡؤذُ إِن� ٱل� ِيَن يُۡؤذُ إِن� ٱل� َ َورَُسوَلُۥإِن� ٱل� �Jَورَُسوَلُۥوَن ٱ َ �Jَورَُسوَلُۥوَن ٱ َ �Jَورَُسوَلُۥوَن ٱ َ �Jأي أولياء ]٥٧: األحزاب[ ﴾وَن ٱ ...
  اهللا.

. وضع لفظ مكان غريه للمجاورة (تسمية الشيء باسـم غـريه   ١٠
  للمجاورة):

قوهلم للمزادة والسقا راوية، والراوية اسم اجلمل الذي حيمل ذلـك  
  عليه.



  

  ١٣٨

وهناك ااز العقلي وهو: إسناد الفعل لغري فاعله احلقيقـي لغـرض   
  ي كقولنا: بىن األمري املدينة، مجع أبو بكر القرآن.بالغ

 إرادة متنـع  قرينـة  تصـحبه  أن جيب أنواعه ومجيع ااز، عن هذا
  األصلي. معناه

أما إذا أريد الزم املعىن للفظ مع جواز إرادة املعىن األصلي فتسـمى  
 حينئذ كناية، مثل: نؤوم الضحى فالزم املعىن املقصود أننا نتكلم عن املـرأة 
املخدومة يف بيتها، وقد يراد املعىن احلقيقي ا أي: إن هذه املرأة حيلو هلـا  

  النوم فتتأخر يف نومها حىت الضحى، فهذه كناية عن املوصوف.
وأما الكناية عن صفة: عريض القفا عن البله واحلمـق، وهـذا الزم   

  .املعىن، وقد يراد ذا التعبري املعىن احلقيقي، أي: عرض القفا الفعلي
  وقد تدلّ الكناية على النسبة مثل: اد بني ثوبيه، والكرم بني يديه.

وقد تدلّ الكناية على املعىن تعريضا أي أن يكون فهم املعىن من اللفظ 
  بالسياق والقرينة:

ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ ﴿ •
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
  ... كىن عن اجلماع باللمس.]٤٣: النساء[ ﴾آءَ آءَ آءَ آءَ أ

كىن بـه عـن    ]٨٤[الشعراء:  ﴾GGGGِف ٱِخِريَن ِف ٱِخِريَن ِف ٱِخِريَن ِف ٱِخِريَن     َوٱۡجَعل jِّ لَِساَن ِصۡدقٖ َوٱۡجَعل jِّ لَِساَن ِصۡدقٖ َوٱۡجَعل jِّ لَِساَن ِصۡدقٖ َوٱۡجَعل jِّ لَِساَن ِصۡدقٖ ﴿ •
  الثناء احلسن.

... كناية عن شدة األمر ألنه من ]٤٢: القلم[ ﴾يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساقٖ يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساقٖ يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساقٖ يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساقٖ ﴿ •
  عىن أمرا عظيما مشّر عن ساقه.

: قد خطبين أبو اجلهم يف مجلة مـن  �وقالت فاطمة بنت قيس للنيب 



  

  ١٣٩

ـ اتع نع اهصع عضال ي لٌجر هنإِفَ مِهجو الْبا أَمأَ« خطبين. فقال: قيعـين   ١١٨»ه
  كناية عن أنه يضرب النساء أو كناية عن كثرة أسفاره.

  وااز كاحلقيقة لغوي وشرعي وعريف:
  :فااز اللغوي

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة وقرينة لغوية كاستعمال 
  لفظ اإلنسان على الناطق فقط.

  :ز الشرعيواا
وهو اللفظ املستعمل لغري ما وضع له لعالقة وقرينة شرعية كاستعمال  

الدعاء للداللة على الصالة من باب إطالق اجلزء وإرادة الكلّ، فالدعاء جزء 
من األفعال واألقوال اليت تتضمنها الصالة وكاستعمال السجود بدل الصالة: 

  ركعتني. من سجد سجدتني، فسجد سجدتني خفيفتني، أو ركع
  وأما ااز العريف:

  عريف خاص: استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة عرفية خاصة.
  عريف عام: لعالقة عرفية عامة كاستعمال الدابة يف اإلنسان البليد.

  إفادة احلكم
احلقيقة وااز سواء يف إفادة احلكم، فاحلقيقة تثبت املعىن املوضوع له 

َوَ� َوَ� َوَ� َوَ� ﴿عموم أو اخلصوص أمرا ويا كقوله تعاىل: اللفظ على أي صورة من ال
ُ إِ�� بِٱۡلَقِّ  �Jَم ٱ ُ إِ�� بِٱۡلَقِّ َيۡقُتُلوَن ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� �Jَم ٱ ُ إِ�� بِٱۡلَقِّ َيۡقُتُلوَن ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� �Jَم ٱ ُ إِ�� بِٱۡلَقِّ َيۡقُتُلوَن ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� �Jَم ٱ .. يف اآلية ي عام جلميع ]٦٨: الفرقان[ ﴾َيۡقُتُلوَن ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر�

                                                           

  .١٩٤٤، أبو داود: ٣١٩٣، النسائي: ٢٧٠٩لم: مس )١١٨(



  

  ١٤٠

املخاطبني عن القتل على وجه احلقيقة. كذلك ااز يثبت املعىن املستعمل يف 
ٓ ﴿غري ما وضع له اللفظ كقوله تعاىل:  ٓ إِّنِ ٓ إِّنِ ٓ إِّنِ  إِّنِ

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
ۡرٗ أ ۡرٗ َ ۡرٗ َ ُ خخخَخۡرٗ َ ِ ُ ِ ُ ۡعصصصِصُ ِ

َ
ٓ أ ۡعِ
َ
ٓ أ ۡعِ
َ
ٓ أ ۡعِ
َ
َٰر¥ٰنننِنٓ أ َٰر¥ َٰر¥ ... ]٣٦: يوسـف [ ﴾اۖ اۖ اۖ اۖ َر¥

اخلمر ال يعصر وإمنا العنب الذي يعصر فينتج اخلمر فاملعىن يف اآلية جمـازي  
  على اعتبار ما سيكون عليه العنب.

  وهناك وجهان من وجوه استعمال احلقيقة وااز:
ـ   الصريح: دين يف يف احلقيقة مثل ألفاظ اإلجياب والقبول بـني املتعاق

  الزواج، والعقود األخرى زوجت وقبلت، بعت واشتريت.
  ويف ااز كقولك: أكلت من هذه الشجرة، واملقصود من مثرها.

يف احلقيقة: لقـيين صـاحبك وحدثتـه عـن املوضـوع       الكناية:
  ليبقى األمر خاصاً.

ويف ااز كقول أحدهم لزوجته: اعتدي، فقد يراد به عدة الطـالق  
الطالق أو يكون أمرها بالعد وال شك يف أن املعىن اـازي   وبالتايل يكون

  هو املقصود وهو الطالق على اعتبار أن العدة مسببه عن الطالق.
  وقد سبق شرحه.. التعريب ٣
  . االشتقاق٤

  :وهو أنواع
  االشتقاق الصغري أو األصغرأ. 

وكما يسمى يف عرف علم اللغة احلديث االشتقاق العـام وأحيانـا   
يط. وهو ما يف أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصال مـن األصـول   البس

فتتحراه فتجمع بني معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب س 



  

  ١٤١

  ل م: سليم، يسلم، سامل، سليمان، سلمى، السالم، السليم... 
  وكتركيب س ب ط:

  (نقيض اجلعد)       سبط 
  سبطا سبوطا سبوطه سباطه       سبط 

  يل الطو      السبط 
  سخي     سبط اليدين 
  سح       مطر سبط 

»حسين سطٌب ماَأل نسأمة من األمم  ١١٩»باط  
  ولد الولد       السبط 

  سقيفة بني دارين       الساباط 
  الكناسة تطرح بأفنية البيوت       السباطة 
  دابة حبرية       سابوط 

أي يتم هذا االشتقاق بأن تؤخذ املادة ويشتق منـها أمسـاء الفعـل    
  .. للمعاين..الفاعل واملفعول والصفة واملصدرو

وهذا النوع غين باملعاين، فإن أي مادة يشتق منها الكثري مـن املـواد   
  لتدلّ على معان عدة جبامع بينها. 

 االشـتقاق ب. وهو الذي مساه ابن جين (أبو الفتح عثمـان) مسـاه   
  .، وعند بعضهم الكبرياألكرب

ثالثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه . وهو أن تأخذ أصال من األصول ال١
                                                           

  .١٤١، ابن ماجه: ١٥/٤٢٧، ابن حبان: ٤/١٧٢، وقال: هذا حديث حسن، أمحد: ٥/٦٥٨الترمذي:  )١١٩(



  

  ١٤٢

  الستة معىن واحداً جبامع بينها، تقاليب ق ول للسرعة وقوة احلركة واخلفة:
  وذلك أن الفم واللسان خيفان له    القول 
  محار الوحش وذلك خلفته وسرعته    القلو
  للوعل وذلك حلركته     الوقل 

  إذا أسرع     ولق يلق 
   أي خدم وأعملت اليد يف حتريكه    لوق 

  للعقاب خلفتها وسرعة طرياا     اللقوة 
. املعاين املتقاربة يلزمها ألفاظ متقاربة، أي أن السبب يف تقـارب  ٢

  املعاين تقارب أصوات الكلمات، مثال:
 هز ،اهلمزة أقوى مـن      أز ،األز أعظم يف النفوس من اهلز

  اهلاء 
أسف النفس أغلظ من العسف، اهلمزة أقوى من   عسف، أسف 

   العني
  العصر شدة تلحق باملعصور     عصر 
  العسر شدة اخللق     عسر
  التعزير للضرب     عزر

  فالشدة جامعة لألحرف الثالثة.
  مثال:

  ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء     اخلضم 
  للصلب اليابس     القضم 



  

  ١٤٣

فاختاروا اخلاء لرخاوا للرطب والقاف لصالبتها لليـابس حـذوا   
  داث.ملسموع األصوات على حمسوس األح

  مثال:
  باليد كلها وليس أطرافها.    القبض 
  ختصيص القبض بأطراف األصابع.    القبص 

  الضاد لتغشيها واستطالة خمرجها جعلت عبارة عن األكثر.
  الصاد لصفائها واحنصار خمرجها جعلت عبارة عن األقل.

  مثال:
أدى اتفاقهما يف الراء واخلاء إىل التقائهما     رخو، رخود 

  ف على معىن الضع

  ج. االشتقاق املركب
الفعـل   -خيتلف عن االشتقاق البسيط وهو املأخوذ من أصل الكلمة

ولكن هذا االشتقاق فهو من األمساء سواء أمساء الذوات أو أمثاهلا -واملصدر 
   :املبينة أدناه

  :. من أمساء العدد١
  .وحده، احده، ثناه، ثلَّثه    
  :. من أمساء الزمان٢
دخلوا يف اخلريف، شـتوت أصـاف،   أخرف القوم أي     

  .أمسى، أظهر أصبح،
  :. من أمساء األمكنة٣



  

  ١٤٤

أفضيت: صرت إىل الفضاء، أعرق: صار إىل العراق، أعمن     
   .إىل عمان، أجند أتى جندا

  :. االشتقاق من أعضاء اجلسم٤
أذنه أذنا مأذون أصاب أذنه، أذنه ضرب أذنـه. يديتـه:        

  أي وضعه حتت إبطه. :العني، تأبطهضربت يده. ومعني ومعيون: أصابته 
  . االشتقاق من الذوات غري أعضاء اجلسم: ٥
  استأسد، تنمر، استنوق.     
   :. االشتقاق من األمساء األعجمية٦
  رجل مدرهم كثري الدراهم.     
   :. من أمساء األصوات٧
هاهيت زجرت اإلبل قائال هاهـا جأجـأت بـالكبش:        

  .زجرته، عاعى بالغنم: زجرها عاعيت
  :. اشتقاق األفعال من احلروف٨
سألتك حاجة فلوليت يل أي: قلت يل لـوال، وسـألتك       

قلت يل ال، كوفت كافا حسنة ودولت داال جيـدة،   :حاجة فالليت يل أي
هلم، وهكذا اشتق من احلروف أفعال مـع أن   :وكذلك هلممت إذا قلت

  احلروف ال أصل هلا وغري مشتقة. 
نه خيتلف عن االشتقاق البسيط مثل ك ل ومسي هذا االشتقاق مركباً أل

تكلم، كالم، كليم، متكلم، حيث إن االشتقاق من البسيط مأخوذ مـن   :م
  األصل الثالثي دون الزوائد.

أما هذه فليست كذلك، فهي اشتقت من أمساء بزياداا كما هي مثال 



  

  ١٤٥

االشتقاق البسيط من سكن مبعىن تسكّن، ومن درع تدرع، لكن االشتقاق 
  كب من مسكنه متسكن، مدرعه متدرع. املر

ويقول بعض العلماء إن االشتقاق املركب ألنـه مـن األمسـاء دون    
جتريدها من زوائدها يكون أوضح يف املعىن من االشتقاق البسيط الذي هـو  

  من األصول بدون الزيادة إذا كانت لنفس املعىن، ففي املثل السابق: 
ون أو املسكنة، والـدرع  تسكّن تدرع، قد تكون من السك :البسيط

  واملدرعة. 
تقطع باملطلوب دون تردد، من املسـكنة   :املركب: متسكن، متدرع

  واملدرعة. 
لكن هذه فقط فيما فيه تشابه بالنسبة ألمسـاء الـذوات واألصـول    

  الثالثية. 
د. االشتقاق الكبار وبعضهم يسميه النحت، وهـو لـيس اشـتقاقا    

  تصريفيا: 
  الفالح  إذا قال: حي على    حيعل 
  ال حول وال قوة إال باهللا   حوقل  -حولق 
  جعلت فداك   جعفد -جعفل

  بسم اهللا     بسمل 
  من: السالم عليكم     مسعل 

  حسيب اهللا     حسبل 
  سبحان اهللا     سبحل 

  من: بأيب أنت وأمي     بأبأ 



  

  ١٤٦

  من: شق حطب وهو الكبش والذي له قرنان     شقحطب 
  من: عبد مشس     عبشمس 
  رباعي: 
  القوي الصلب     قصلب 

  مخاسي: 
  شديد األصوات     صهصلق 
  سداسي: 
  من: بين اهلجيم     بلهجيم 
  سباعي: 
  من: بين اخلبيثة     بلخبيثة 

  أطال اهللا بقاءك  :من  طلبق -طبلق
  من: الصلد والصدم     صلدم 

         من: جلد ومجد    جلمود 
   :وذه املصادر يعرب العرب عن مجيع ما يلزم يف لغتهم

   .الوضع *
  .التعريب *

  * ااز. 
   .* االشتقاق

   .وذلك كما بيناه يف البند املتعلق بكلّ منها



  

  ١٤٧

  كيفية تكوين العرب لكالمهم
الكالم حروف هلا أصوات موزعة من أقصى احللق إىل منتهى الفـم،  
وباستقرائها وجد أا مثانية وعشرون حرفا. ولقد وجدوا أن الكفاية ال تتم 

قط وال حيصل املقصود بإفرادها فركبوا منـها  يف التخاطب ذه احلروف ف
الكالم ثنائيا وثالثيا ورباعيا ومخاسيا، ومل يضعوا كلمة أصلية زائدة علـى  
مخسة حروف إال بطريقة اإلحلاق والزيادة حلاجة، مث كونوا من الكلمـات  

  مجال وأصبحت لغتهم تنقسم إىل قسمني من حيث داللة اللفظ:
   مركب. ٢       . مفرد١

  املفرد أوالً:
وهو الذي ال يدل جزء لفظه على جزء معناه، وهو ينقسم إىل حرف  

  وفعل واسم:

  احلرف  - أ
وهو ما دلّ على معىن مقترن بغريه، فإن مل يقترن بغريه فال معىن  

له. وال بد من تفسري بعض احلروف اليت تشتد احلاجة يف الفقه إىل 
  معرفته لوقوعه يف أدلته:

  معاين بعض احلروف

  حروف اجلر  :أوالً
  . من:١



  

  ١٤٨

   .سرت من بغداد  البتداء الغاية 
ىىىٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡـٗ� ٰ بَِعۡبِدهِۦ َلۡـٗ� ٰ بَِعۡبِدهِۦ َلۡـٗ� ٰ بَِعۡبِدهِۦ َلۡـٗ� ﴿ َ َۡ َۡ سسسۡسَۡ

َ
ِٓي أ َٰن ٱل� ََ
ِٓي أ َٰن ٱل� ََ
ِٓي أ َٰن ٱل� ََ
ِٓي أ ٱلَۡمۡسـِجِد ٱلَۡمۡسـِجِد ٱلَۡمۡسـِجِد ٱلَۡمۡسـِجِد  ّمِـَن ٱلَۡمۡسـِجِد ٱۡلَـَراِم إjَِ  ّمِـَن ٱلَۡمۡسـِجِد ٱۡلَـَراِم إjَِ  ّمِـَن ٱلَۡمۡسـِجِد ٱۡلَـَراِم إjَِ  ّمِـَن ٱلَۡمۡسـِجِد ٱۡلَـَراِم إjَِ ُسۡبُسۡبُسۡبُسۡبحححَحَٰن ٱل�

ۡقَصا
َ
ۡقَصاٱۡل
َ
ۡقَصاٱۡل
َ
ۡقَصاٱۡل
َ
  .. ابتداء الغاية يف املكان. ]١[اإلسراء:  ﴾ٱۡل

َس َ¦َ ٱل�ۡقَوىىىٰى ٰ ٰ ٰ ﴿ ّسِ
ُ
�َمۡسِجٌد أ َس َ¦َ ٱل�ۡقَول ّسِ
ُ
�َمۡسِجٌد أ َس َ¦َ ٱل�ۡقَول ّسِ
ُ
�َمۡسِجٌد أ َس َ¦َ ٱل�ۡقَول ّسِ
ُ
�َمۡسِجٌد أ ِل يَۡواٍ ل و�

َ
ِل يَۡواٍ ِمۡن أ و�
َ
ِل يَۡواٍ ِمۡن أ و�
َ
ِل يَۡواٍ ِمۡن أ و�
َ
ن َتُقوَم فِيهِۚ     ِمۡن أ

َ
َحقL أ

َ
ن َتُقوَم فِيهِۚ أ

َ
َحقL أ

َ
ن َتُقوَم فِيهِۚ أ

َ
َحقL أ

َ
ن َتُقوَم فِيهِۚ أ

َ
َحقL أ

َ
 ]١٠٨: التوبة[ ﴾أ

  يف الزمان.
  أكلت من اخلبز.    للتبعيض 

  خامت من ذهب.  لبيان اجلنس 
  ما جاءين من أحد.    زائدة 
ۚ ﴿    بدل  ۡنَيا ِمَن ٱِخَرةِ Lَيٰوةِ ٱل رَِضيُتم بِٱۡلَ

َ
ۚ أ ۡنَيا ِمَن ٱِخَرةِ Lَيٰوةِ ٱل رَِضيُتم بِٱۡلَ
َ
ۚ أ ۡنَيا ِمَن ٱِخَرةِ Lَيٰوةِ ٱل رَِضيُتم بِٱۡلَ
َ
ۚ أ ۡنَيا ِمَن ٱِخَرةِ Lَيٰوةِ ٱل رَِضيُتم بِٱۡلَ
َ
... ]٣٨: التوبـة [ ﴾أ

  أي بدل اآلخرة.
َعۡلَنا ِمنكُ ﴿ َعۡلَنا ِمنكُ ََشآُء َلَ َعۡلَنا ِمنكُ ََشآُء َلَ َعۡلَنا ِمنكُ ََشآُء َلَ ُلُفوَن َولَۡو َولَۡو َولَۡو َولَۡو ننننََشآُء َلَ ¡ِض َيۡ

َ
[ئَِكٗة ِف ٱۡل ُلُفوَن َ ¡ِض َيۡ
َ
[ئَِكٗة ِف ٱۡل ُلُفوَن َ ¡ِض َيۡ
َ
[ئَِكٗة ِف ٱۡل ُلُفوَن َ ¡ِض َيۡ
َ
لللَل[ئَِكٗة ِف ٱۡل  أي ...]٦٠: الزخـرف [ ﴾IIIIم م�م م�م م�م م�

  بدلكم.

  . إىل٢
  سرت إىل بريوت.  النتهاء الغاية 

لآلخر وغريه، سرت البارحة إىل آخر الليـل أو        
  نصفه.      

ۡمَوٰلَُهۡم إjَِ[ ﴿    مبعىن مع 
َ
ُكُلوٓاْ أ

ۡ
ۡمَوٰلَُهۡم إjَِ[ َوَ� تَأ

َ
ُكُلوٓاْ أ

ۡ
ۡمَوٰلَُهۡم إjَِ[ َوَ� تَأ

َ
ُكُلوٓاْ أ

ۡ
ۡمَوٰلَُهۡم إjَِ[ َوَ� تَأ

َ
ُكُلوٓاْ أ

ۡ
ۡمَوٰلُِكمۚۡ     َوَ� تَأ

َ
ۡمَوٰلُِكمۚۡ أ
َ
ۡمَوٰلُِكمۚۡ أ
َ
ۡمَوٰلُِكمۚۡ أ
َ
  .]٢: النساء[ ﴾أ

  . حىت ٣
  ال جتر حىت إال ما كان آخرا أو متصال باآلخر:      
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ﴿       َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ   .]٥: القدر[ ﴾KKKKَسَلٌٰم َسَلٌٰم َسَلٌٰم َسَلٌٰم هههِهَ َحت�



  

  ١٤٩

  أكلت السمكة حىت رأسها.      
وال جتر غريها فال تقول: سرت البارحـة حـىت         

  نصف الليل.
  . يف ٤

  زيد يف املدينة، وهو الكثري منها.    ظرفية 
َصّلِ ﴿ مبعىن على 

ُ
َصّلِ َوَل
ُ
َصّلِ َوَل
ُ
َصّلِ َوَل
ُ
  .]٧١: طه[ ﴾َبن�ُكۡم ِف ُجُذوِع ٱل�ۡخلِ َبن�ُكۡم ِف ُجُذوِع ٱل�ۡخلِ َبن�ُكۡم ِف ُجُذوِع ٱل�ۡخلِ َبن�ُكۡم ِف ُجُذوِع ٱل�ۡخلِ َوَل
  نظرت يف العلم الفالين.    وقد يتجوز ا 

ها تمعطْأَ يال هها فَتسبح ةره يف ارالن ةٌأَرام تلَخد«     السببية 
وال هي تكَرتلُكُأْها ت من اَأل شاشِخ١٢٠»ضِر.  

  . الباء٥
بالقلم، أخذت برأيك، مـررت   به داء، أمسكت    لإللصاق 

  بزيد. 
  ضربت بالعصا، كتبت بالقلم، قطعت بالسكني.     لالستعانة 
َۡمـِد َرّبِـَك ﴿اشتريت السيف بقرابه،     املصاحبة  َۡمـِد َرّبِـَك ِ َۡمـِد َرّبِـَك ِ  ﴾فََسـّبِفََسـّبِفََسـّبِفََسـّبِحححۡح ۡ ۡ ۡ بببِبَۡمـِد َرّبِـَك ِ

  .]٣: النصر[
ُ بُِنورِهِمۡ ﴿ذهبت به،     للتعدية  �Jبُِنورِهِمۡ َذَهَب ٱ ُ �Jبُِنورِهِمۡ َذَهَب ٱ ُ �Jبُِنورِهِمۡ َذَهَب ٱ ُ �J١٧: البقرة[ ﴾َذَهَب ٱ[.  

ۡهِل ٱۡلِكَتٰ ﴿    مبعىن على 
َ
ۡهِل ٱۡلِكَتٰ َوِمۡن أ
َ
ۡهِل ٱۡلِكَتٰ َوِمۡن أ
َ
ۡهِل ٱۡلِكَتٰ َوِمۡن أ
َ
َمۡنـُه بِِقنَطـارٖ َوِمۡن أ

ۡ
َمۡنـُه بِِقنَطـارٖ ِب َمـۡن إِن تَأ
ۡ
َمۡنـُه بِِقنَطـارٖ ِب َمـۡن إِن تَأ
ۡ
َمۡنـُه بِِقنَطـارٖ ِب َمـۡن إِن تَأ
ۡ
يُـَؤّدِهِۦٓ يُـَؤّدِهِۦٓ يُـَؤّدِهِۦٓ يُـَؤّدِهِۦٓ     ِب َمـۡن إِن تَأ

َمۡنُه بِِديَنارٖ 
ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنُه بِِديَنارٖ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنُه بِِديَنارٖ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنُه بِِديَنارٖ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ   .]٧٥: آل عمران[ ﴾َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك �� يُ �� يُ �� يُ �� يُ     إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�

ْ     فَبُِظۡلمٖ فَبُِظۡلمٖ فَبُِظۡلمٖ فَبُِظۡلمٖ ﴿    للسببية  ِيَن َهـاُدوا ْ ّمَِن ٱل� ِيَن َهـاُدوا ْ ّمَِن ٱل� ِيَن َهـاُدوا ْ ّمَِن ٱل� ِيَن َهـاُدوا ۡمَنـا َعلَـۡيِهۡم َطّيَِبٰـٍت ّمَِن ٱل� ۡمَنـا َعلَـۡيِهۡم َطّيَِبٰـٍت َحر� ۡمَنـا َعلَـۡيِهۡم َطّيَِبٰـٍت َحر� ۡمَنـا َعلَـۡيِهۡم َطّيَِبٰـٍت َحر� َحر�

                                                           

  .٩٠٤، مسلم: ٢٢٣٦، ٧١٢البخاري:  )١٢٠(



  

  ١٥٠

هِۡم َعن سَ  ِحل�ۡت لَُهۡم َوبَِصّدِ
ُ
هِۡم َعن سَ أ ِحل�ۡت لَُهۡم َوبَِصّدِ
ُ
هِۡم َعن سَ أ ِحل�ۡت لَُهۡم َوبَِصّدِ
ُ
هِۡم َعن سَ أ ِحل�ۡت لَُهۡم َوبَِصّدِ
ُ
ِ َكثِيٗ أ �Jَكثِيٗ بِيِل ٱ ِ �Jَكثِيٗ بِيِل ٱ ِ �Jَكثِيٗ بِيِل ٱ ِ �Jا ا ا ا بِيِل ٱNNNN﴾ ]١٦٠: النساء[.  

ُ بَِبۡدرٖ ﴿    الظرفية  �Jُكُم ٱ َ ُ بَِبۡدرٖ َ �Jُكُم ٱ َ ُ بَِبۡدرٖ َ �Jُكُم ٱ َ ُ بَِبۡدرٖ َ �Jُكُم ٱ صصصَصَ   .]١٢٣: آل عمران[ ﴾َولََقۡد نََولََقۡد نََولََقۡد نََولََقۡد نَ
ۡصـبِِحَي ﴿ Lوَن َعلَۡيِهم م Lن�ُكۡم َلَُمرp ۡصـبِِحَي Lوَن َعلَۡيِهم م Lن�ُكۡم َلَُمرp ۡصـبِِحَي Lوَن َعلَۡيِهم م Lن�ُكۡم َلَُمرp ۡصـبِِحَي Lوَن َعلَۡيِهم م Lن�ُكۡم َلَُمرpOOOO﴾ ] الصـافات :

  ... أي ويف الليل. ]١٣٧
  أقسم باهللا.    القسم 

ٓئئئئَِك رَ َِك رَ َِك رَ َِك رَ ﴿    من أجل  َٓ َٓ ُكۢن بُِدعععَعَٓ
َ
ُكۢن بُِدَولَۡم أ
َ
ُكۢن بُِدَولَۡم أ
َ
ُكۢن بُِدَولَۡم أ
َ
�ا ا ا ا ّبِ َشِقيّٗ ّبِ َشِقيّٗ ّبِ َشِقيّٗ ّبِ َشِقيّٗ َولَۡم أ���  .]٤: مرمي[ ﴾

يِۡديُكۡم إjَِ ٱل�ۡهُلَكةِ ﴿    زائدة 
َ
يِۡديُكۡم إjَِ ٱل�ۡهُلَكةِ َوَ� تُۡلُقواْ بِأ
َ
يِۡديُكۡم إjَِ ٱل�ۡهُلَكةِ َوَ� تُۡلُقواْ بِأ
َ
يِۡديُكۡم إjَِ ٱل�ۡهُلَكةِ َوَ� تُۡلُقواْ بِأ
َ
  .]١٩٥: البقرة[ ﴾َوَ� تُۡلُقواْ بِأ

  أي بدهلا. ١٢١»مِعالن رمها حبِ ينِرسا يم«    بدل 
      ﴿ ْ ُوا ِيَن ٱۡشَتَ [ئَِك ٱل� َ ْ ُوا ِيَن ٱۡشَتَ [ئَِك ٱل� َ ْ ُوا ِيَن ٱۡشَتَ [ئَِك ٱل� َ ْ ُوا ِيَن ٱۡشَتَ ْولللَل[ئَِك ٱل�

ُ
ْوأ
ُ
ْوأ
ُ
ْوأ
ُ
ۡنَيا بِٱِخَرةِۖ     أ Lَيٰوةَ ٱل ۡنَيا بِٱِخَرةِۖ ٱۡلَ Lَيٰوةَ ٱل ۡنَيا بِٱِخَرةِۖ ٱۡلَ Lَيٰوةَ ٱل ۡنَيا بِٱِخَرةِۖ ٱۡلَ Lَيٰوةَ ٱل : البقرة[ ﴾ٱۡلَ

٨٦[.  
وبة احلبس بالغرامة خطـأ، عقوبـة الغرامـة    عق      

  باحلبس أي بدل احلبس. 
  شربن مباء البحر أي من ماء البحر.    مبعىن من 
َل َسآئئئئُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع ﴿    مبعىن عن 

َ
َٓسأ َل َسا
َ
َٓسأ َل َسا
َ
َٓسأ َل َسا
َ
  .]١: املعارج[ ﴾����َسأ

  . الالم٦
مكسورة مع كلّ ظاهر لزيد، لعمـرو إال مـع     أ. عاملة للجر 

ا هللا، ومفتوحة مع كلّ مضمر حنو: لنا، لكـم،  املستغاث املباشر، فمفتوح ي
  هلم، إال مع ياء املتكلم فمكسورة.

  معانيها:

                                                           

  .٢٤٠٤، مسلم: ٢٧٨٣، ٨٨١البخاري:  )١٢١(



  

  ١٥١

وهي الواقعة بني معىن وذات. احلمد هللا، امللـك    . االستحقاق ١
  هللا.

  اجلنة للمؤمنني.  . االختصاص ٢
  له ما يف السموات واألرض.    . امللك ٣
  وهبت لزيد مائة دينار.  التمليك    
  جعل لكم من أنفسكم أزواجاً.  ليك شبه التم  
يَلِٰف ُقَريۡشششٍش ٍ ٍ ٍ ﴿   . التعليل ٤ ِ ِۡ يَلِٰف ُقَري ِ ِۡ يَلِٰف ُقَري ِ ِۡ يَلِٰف ُقَري ـۡيِف     ����لللِلِ ـَتآءِ َوٱلص� ـۡيِف إِۦَلِٰفِهـۡم رِۡحلَـَة ٱلّشِ ـَتآءِ َوٱلص� ـۡيِف إِۦَلِٰفِهـۡم رِۡحلَـَة ٱلّشِ ـَتآءِ َوٱلص� ـۡيِف إِۦَلِٰفِهـۡم رِۡحلَـَة ٱلّشِ ـَتآءِ َوٱلص�  ﴾÷÷÷÷إِۦَلِٰفِهـۡم رِۡحلَـَة ٱلّشِ

  ]٢، ١[قريش: 
والالم الداخلة على املضارع لتنصبه بنفسها أو بإضمار أن:     

َ لِلن�اِس ﴿ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
  .]٤٤: النحل[ ﴾َوأ

وهي الداخلة يف اللفظ على الفعل مسبوقة مبا كان   . توكيد النفي ٥
ُ ﴿أو مل يكن مسندين إىل ما أسند إليه الفعل املقرون بـالالم:   �Jَوَمـا َكَن ٱ ُ �Jَوَمـا َكَن ٱ ُ �Jَوَمـا َكَن ٱ ُ �Jَوَمـا َكَن ٱ

ُ ِلَۡغِفـَر لَُهـمۡ ﴿. ]١٧٩: آل عمران[ ﴾ِلُۡطلَِعُكۡم َ¦َ ٱۡلَغۡيبِ ِلُۡطلَِعُكۡم َ¦َ ٱۡلَغۡيبِ ِلُۡطلَِعُكۡم َ¦َ ٱۡلَغۡيبِ ِلُۡطلَِعُكۡم َ¦َ ٱۡلَغۡيبِ  �Jِلَۡغِفـَر لَُهـمۡ لَۡم يَُكِن ٱ ُ �Jِلَۡغِفـَر لَُهـمۡ لَۡم يَُكِن ٱ ُ �Jِلَۡغِفـَر لَُهـمۡ لَۡم يَُكِن ٱ ُ �Jالنسـاء:   ﴾لَۡم يَُكِن ٱ]

  هم الم اجلحود ملالزمتها للجحد (النفي). . ويسميها أكثر]١٦٨
ٰ لََها﴿  . موافقة إىل ٦ ٰ لََهاَ ٰ لََهاَ ۡوحححَحٰ لََهاَ

َ
ن� َرب�َك أ

َ
ۡوبِأ

َ
ن� َرب�َك أ

َ
ۡوبِأ

َ
ن� َرب�َك أ

َ
ۡوبِأ

َ
ن� َرب�َك أ

َ
  .]٥: الزلزلة[ ﴾KKKK    بِأ

: اإلسـراء [ ﴾SSSS    TTTT﴿يف االستعالء احلقيقي:   . موافقة على٧

١٠٧[.  
ۚ ﴿أو اازي:        ُتۡم فَلََها

ۡ
َسأ

َ
ۚ pۡن أ ُتۡم فَلََها

ۡ
َسأ

َ
ۚ pۡن أ ُتۡم فَلََها

ۡ
َسأ

َ
ۚ pۡن أ ُتۡم فَلََها

ۡ
َسأ

َ
  .]٧: اإلسراء[ ﴾pۡن أ

َٰمةِ ﴿  . موافقة يف ٨ َٰمةِ َ َٰمةِ َ   .]٤٧: األنبياء[ ﴾َونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلِقۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلِقَونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلِقۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلِقَونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلِقۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلِقَونََضُع ٱلَۡمَوٰزِيَن ٱۡلِقۡسَط ِلَۡوِم ٱۡلِقيييَيَٰمةِ َ
ـا ﴿  . موافقة عن٩ ا م� ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكَن َخـۡيٗ ِيَن َكَفُرواْ لِل� ـا َوقَاَل ٱل� ا م� ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكَن َخـۡيٗ ِيَن َكَفُرواْ لِل� ـا َوقَاَل ٱل� ا م� ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكَن َخـۡيٗ ِيَن َكَفُرواْ لِل� ـا َوقَاَل ٱل� ا م� ِيَن َءاَمُنواْ لَۡو َكَن َخـۡيٗ ِيَن َكَفُرواْ لِل� َوقَاَل ٱل�



  

  ١٥٢

  ]١١: األحقاف[ ﴾َسَبُقونَآ إَِلۡهِۚ َسَبُقونَآ إَِلۡهِۚ َسَبُقونَآ إَِلۡهِۚ َسَبُقونَآ إَِلۡهِۚ 
  وتسمى الم العاقبة والم املآل:  . للصريورة ١٠
ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكونَ فَٱۡلَقَ فَٱۡلَقَ فَٱۡلَقَ فَٱۡلَقَ ﴿       ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكونَ َطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكونَ َطُه ۥٓ َءاُل فِرَۡعۡوَن ِلَُكونَ َطُه ۗ لَُهۡم َعـُدوّٗ لَُهۡم َعـُدوّٗ لَُهۡم َعـُدوّٗ لَُهۡم َعـُدوّٗ     َطُه ۗ ا وََحَزنًـا ۗ ا وََحَزنًـا ۗ ا وََحَزنًـا  ﴾ا وََحَزنًـا

  .]٨: القصص[
كقـول   - � -والتعجب معا وختتص باسـم اهللا   القسم١٢٢. ١١

  هللا يبقي على األيام...  القائل:
. التعجب ارد من القسم ويستعمل يف النـداء كقـول امـرئ    ١٢
  القيس: 
  ١٢٣لفتل شدت بيذبل بكلّ مغار ا   فيا لك من ليل كأن جنومه 

  ويف غريه كقول األعشى:
  ١٢٤فلله هذا الدهر كيف ترددا   شاب وشيب وافتقار وثروة   
   .ما أضرب زيدا لعمرو وما أحبه لبكر  . التعدية ١٣

                                                           

يف جواب القسم غري مفصول عن الم اجلـواب بفاصـل   يؤكد املضارع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا مستقبال واقعا  )١٢٢(
ۡصـَنَٰمُكم﴿

َ
ِكيَدن� أ

َ
ِ َل �Jۡصـَنَٰمُكمتَٱ

َ
ِكيَدن� أ

َ
ِ َل �Jۡصـَنَٰمُكمتَٱ

َ
ِكيَدن� أ

َ
ِ َل �Jۡصـَنَٰمُكمتَٱ

َ
ِكيَدن� أ

َ
ِ َل �Jوما ورد من ذلك غري مؤكد فهو على تقدير حرف النفي، ومنه قوله تعـاىل:   ﴾تَٱ﴿ ِ �Jتَـٱ ِ �Jتَـٱ ِ �Jتَـٱ ِ �Jتَـٱ

 ال أفعل، فإن أراد اإلثبـات  أي: ال تفتأ، وعلى هذا فمن قال: واهللا أفعل أمث إن فعل ألن املعىن واهللا ﴾َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُسَف 
وجب أن يقول: واهللا ألفعلن وحينئذ يأمث إن مل يفعل، هذا على قول من يقول إن األميان مبنية على أسلوب الكالم، أما من 
يقول إن مبناها على العرف فال يرى ذلك إن كان العرف يف مثل هذا اليمني إا للقسم على اإلثبات ال على النفي، والم 

ِ ل�َقۡد َكَن لَُكـۡم ِف رَُسـوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكـۡم ِف رَُسـوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكـۡم ِف رَُسـوِل ٱل�َقۡد َكَن لَُكـۡم ِف رَُسـوِل ٱ﴿هي اليت تقع يف جواب القسم تأكيدا له كما يف اآلية. وقد يكون القسم مقدرا:  القسم �J ِ �J ِ �J ِ �J
ۡسَوةٌ َحَسـَنةٞ 

ُ
ۡسَوةٌ َحَسـَنةٞ أ
ُ
ۡسَوةٌ َحَسـَنةٞ أ
ُ
ۡسَوةٌ َحَسـَنةٞ أ
ُ
ختتص قد بالفعل املاضي واملضارع املتصرفني املثبتني، ويشترط يف املضارع أن جيرد من النواصب واجلوازم  ﴾أ

ل قد ال يذهب، وقد لن أذهب، بل يقول: رمبا ال أذهب، رمبا ال يكون بدل قد ال يكون. والسني وسوف، وخيطئ من يقو
  كذلك حيذف: ال جرم آلتينك، والتقدير: ال جرم أقسم آلتينك، آلتينك مجلة جواب القسم احملذوف. 

  . ١١٧ديوان امرئ القيس  )١٢٣(
  . ٥٠ديوان األعشى الكبري  )١٢٤(



  

  ١٥٣

       :. التوكيد وهي الالم الزائدة١٤
أ. بعد فعل اإلرادة واألمر داخلة على املضارع املنصـوب      

   :بأن املضمرة
َما يُِر ﴿     َما يُِر إِن� َما يُِر إِن� َما يُِر إِن� ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس إِن� �Jِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس يُد ٱ ُ �Jِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس يُد ٱ ُ �Jِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس يُد ٱ ُ �J٣٣: األحزاب[ ﴾يُد ٱ[.  
ۡعِدَل بَۡيَنُكُمۖ ﴿    

َ
ِمۡرُت ِل

ُ
ۡعِدَل بَۡيَنُكُمۖ َوأ

َ
ِمۡرُت ِل

ُ
ۡعِدَل بَۡيَنُكُمۖ َوأ

َ
ِمۡرُت ِل

ُ
ۡعِدَل بَۡيَنُكُمۖ َوأ

َ
ِمۡرُت ِل

ُ
  .]١٥: الشورى[ ﴾َوأ

ب. الالم املسماة الم التقوية وهي املزيدة لتقوية عامل ضـعف إمـا   
  بتأخره: 
ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهۡم يَۡرَهُبوَن ىىىى    ُهدٗ ُهدٗ ُهدٗ ُهدٗ ﴿     َةٞ ّلِل� ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهۡم يَۡرَهُبوَن ۡ َةٞ ّلِل� ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهۡم يَۡرَهُبوَن ۡ َةٞ ّلِل� ِيَن ُهۡم لَِرّبِِهۡم يَۡرَهُبوَن ۡ   .]١٥٤: األعراف[ ﴾VVVVَوَرَوَرَوَرَورَحححۡحَةٞ ّلِل�
قٗ ﴿أو لكونه فرعا يف العمل:      قٗ ُمَصّدِ قٗ ُمَصّدِ قٗ ُمَصّدِ   .]٩١: البقرة[ ﴾ا لَِّما َمَعُهۡمۗ ا لَِّما َمَعُهۡمۗ ا لَِّما َمَعُهۡمۗ ا لَِّما َمَعُهۡمۗ ُمَصّدِ

وهي الالم املوضوعة للطلب وحركتـها الكسـر    :ج. عاملة للجزم
 ﴾َوۡلُۡؤِمُنـواْ َوۡلُۡؤِمُنـواْ َوۡلُۡؤِمُنـواْ َوۡلُۡؤِمُنـواْ بببِب ِ ِ ِ     فَۡليَۡسَتِجيُبواْ jِ فَۡليَۡسَتِجيُبواْ jِ فَۡليَۡسَتِجيُبواْ jِ فَۡليَۡسَتِجيُبواْ jِ ﴿وإسكاا بعد الفاء والواو أكثر من حتريكها: 

  . ]٢٩: احلج[ ﴾ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهمۡ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهمۡ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهمۡ ۡلَۡقُضواْ َتَفَثُهمۡ     ُثم� ُثم� ُثم� ُثم� ﴿ :وقد تسكن بعد مثّ ]١٨٦: البقرة[
  د. غري عاملة، وهي سبع:

. الم االبتداء وفائدا أمران: توكيد مضمون اجلملـة، وختلـيص   ١
  املضارع للحال. وتدخل يف موضعني:

َشدL رَۡهَبةٗ ﴿أ. املبتدأ حنو:   
َ
نُتۡم أ

َ
َشدL رَۡهَبةٗ َل

َ
نُتۡم أ

َ
َشدL رَۡهَبةٗ َل

َ
نُتۡم أ

َ
َشدL رَۡهَبةٗ َل

َ
نُتۡم أ

َ
  .﴾َل

  ب. خرب إن، وتدخل يف هذا الباب على ثالثة:  
ٓءِ ﴿ . االسم حنو:١   ٓءِ َ ٓءِ َ عععَعٓءِ َ Lلََسِميُع ٱل ِ ّLلََسِميُع ٱل ِ ّLلََسِميُع ٱل ِ ّLإِن� َرإِن� َرإِن� َرإِن� َربببّبِ لََسِميُع ٱلXXXX﴾ ]٣٩: إبراهيم[.  
  .]١٢٤: النحل[ ﴾pن� َرب�َك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهمۡ pن� َرب�َك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهمۡ pن� َرب�َك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهمۡ pن� َرب�َك َلَۡحُكُم بَۡيَنُهمۡ ﴿ :. املضارع لشبهه به٢  
�pن�َك لََعَلٰ ُخُلٍق َعِظيٖم pن�َك لََعَلٰ ُخُلٍق َعِظيٖم pن�َك لََعَلٰ ُخُلٍق َعِظيٖم pن�َك لََعَلٰ ُخُلٍق َعِظيٖم ﴿. شبه اجلملة حنو: ٣  ���  .]٤: القلم[ ﴾
  . الالم الزائدة وهي الداخلة يف خرب املبتدأ:٢



  

  ١٥٤

  ترضى من اللحم بعظم الرقبة    لعجوز شهربة  أم احلليس
  ويف خرب لكن كقوله: ولكنين من حبها لعميد.

  ويف املفعول الثاين ألرى يف قول بعضهم: أراك لشامتي.
  . الم اجلواب وهي ثالثة أقسام:٣
ۚ ﴿أ. الم جواب لو:    ُ لََفَسَدتَا �Jلَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسَدتَا �Jلَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسَدتَا �Jلَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسَدتَا �J٢٢: األنبياء[ ﴾لَۡو َكَن فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ[.  

ِ ٱل�ـاَس َبۡعَضـُهم بِـَبۡعضضضٖض ٖ ٖ ٖ ﴿ :ب. الم جواب لـوال  �Jٱل�ـاَس َبۡعَضـُهم بِـَبۡعَولَـۡوَ� َدۡفـُع ٱ ِ �Jٱل�ـاَس َبۡعَضـُهم بِـَبۡعَولَـۡوَ� َدۡفـُع ٱ ِ �Jٱل�ـاَس َبۡعَضـُهم بِـَبۡعَولَـۡوَ� َدۡفـُع ٱ ِ �Jَولَـۡوَ� َدۡفـُع ٱ    
¡ُض 

َ
¡ُض ل�َفَسَدِت ٱۡل
َ
¡ُض ل�َفَسَدِت ٱۡل
َ
¡ُض ل�َفَسَدِت ٱۡل
َ
  . ]٢٥١: البقرة[ ﴾ل�َفَسَدِت ٱۡل

ُ َعلَۡيَنا﴿ :ج. الم جواب القسم   �Jَعلَۡيَناََرَك ٱ ُ �Jَعلَۡيَناََرَك ٱ ُ �Jَعلَۡيَناََرَك ٱ ُ �Jلََقۡد َءاثثثثََرَك ٱ ِ �Jلََقۡد َءاتَٱ ِ �Jلََقۡد َءاتَٱ ِ �Jلََقۡد َءاتَٱ ِ �J٩١: يوسف[ ﴾تَٱ[.  
. الالم الداخلة على أداة شرط لإليذان بأن اجلواب بعدها مبين على ٤

القسم بعدها ال على الشرط، ومن مث تسمى الالم املؤذنة والالم املوطئة أيضا 
ۡخرُِجواْ َ� َيۡرُُجوَن َمَعُهمۡ ﴿حنو: 

ُ
ۡخرُِجواْ َ� َيۡرُُجوَن َمَعُهمۡ لَئِۡن أ
ُ
ۡخرُِجواْ َ� َيۡرُُجوَن َمَعُهمۡ لَئِۡن أ
ُ
ۡخرُِجواْ َ� َيۡرُُجوَن َمَعُهمۡ لَئِۡن أ
ُ
  .]١٢: احلشر[ ﴾لَئِۡن أ

  . الم أل كاملرجل واحلارث.٥
. الالم الالحقة ألمساء اإلشارة للداللة على البعد أو على توكيد على ٦

كما يف تلك وإمنا كسرت يف ذلك اللتقاء  خالف يف ذلك، وأصلها السكون
  الساكنني. 

. الم التعجب غري اجلارة حنو: لَظَرف زيد، ولَكَرم عمروأي: مـا  ٧
  أظرفه وما أكرمه!

  . على:٨
   .على زيد دين، زيد على السطح  لالستعالء   
ٰ ِحِي َغۡفلَةٖ ﴿   مبعىن يف   ٰ ِحِي َغۡفلَةٖ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ¦َ ٰ ِحِي َغۡفلَةٖ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ¦َ ٰ ِحِي َغۡفلَةٖ َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ¦َ ۡهلَِها    َوَدَخَل ٱلَۡمِديَنَة َ¦َ

َ
ۡهلَِهاّمِۡن أ
َ
ۡهلَِهاّمِۡن أ
َ
ۡهلَِهاّمِۡن أ
َ
أي  ]١٥: صصالق[ ﴾ّمِۡن أ

  يف حني غفلة.



  

  ١٥٥

    مبعىن عن   
  لعمرواهللا أعجبين رضاها  إذا رضيت علي بنو قشري    

   .إذا رضيت عين :أي
 :.. أي.غدت من عليه بعد ما مت ظمؤها    اسم مبعىن فوق   

  غدت من فوقه. 
  . عن ٩
ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن ﴿  للمباعدة    ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن فَۡلَيۡحَذرِ ٱل� ۡمرِهِۦٓ فَۡلَيۡحَذرِ ٱل�

َ
ۡمرِهِۦٓ أ
َ
ۡمرِهِۦٓ أ
َ
ۡمرِهِۦٓ أ
َ
  .]٦٣: النور[ ﴾أ

  رميت السهم عن القوس.  مجاوزة لل  
� َطَبًقا َعن َطَبٖق ﴿    بعد    � َطَبًقا َعن َطَبٖق ُ � َطَبًقا َعن َطَبٖق ُ َكبببُب� َطَبًقا َعن َطَبٖق ُ َكلََتۡ َكلََتۡ َكلََتۡ .. أي: ]١٩: االنشـقاق [ ﴾]]]]لََتۡ
  بعد طبق.
  مبعىن على   
  عين وال أنت دياين فتخزوين  اله ابن عمك ال أفضلت يف حسب  
  ال أفضلت يف حسب علي. :أي    
  اسم مبعىن جانب:  
  تارة وأمامي من عن مييين    ولقد أراين للرماح دريئة     
  أي: من جانب مييين.      
ـا قَلِيـلٖ ﴿تزاد ما بعد عن فال تكفها عـن العمـل:      ـا قَلِيـلٖ َعم� ـا قَلِيـلٖ َعم� ـا قَلِيـلٖ َعم� ُۡصـبُِحن�     َعم� ُۡصـبُِحن� ل� ُۡصـبُِحن� ل� ُۡصـبُِحن� ل� ل�

 ٰ َٰ   .]٤٠: املؤمنون[ ﴾ِدِميَ ِدِميَ ِدِميَ ِدِميَ نننَنَٰ َٰ 
  . الكاف١٠
  للتشبيه: حممد كاألسد.    جارة   

ۖ ﴿التوكيد: وهي الزائدة يف قوله تعاىل:  ءٞ ۖ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ ءٞ ۖ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ ءٞ ۖ لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ ءٞ ... ]١١: الشـورى [ ﴾لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡ



  

  ١٥٦

  دير ليس شيء مثله.والتق
َعـَك َربLـَك ﴿ضمري منصوب أو جمرور:   غري اجلارة    َعـَك َربLـَك َمـا َود� َعـَك َربLـَك َمـا َود� َعـَك َربLـَك َمـا َود�  ﴾َمـا َود�

  .]٣: الضحى[
حرف معناه اخلطاب وال حملّ له وهي الالحقة السم اإلشارة حنو: 
ذلك وتلك، وللضمري املنفصل املنصوب يف قوله إياك وإياكمـا وحنومهـا،   

  ولبعض أمساء األفعال رويدك.
  لربد املنهم.يضحكن عن كا    اسم   

  . منذ، مذ١١
جتر األمساء الظاهرة (أمساء الزمان) فإن كان الزمان حاضراً كانـت    

مبعىن يف: ما رأيته مذ يومنا، أي: يف يومنا. وإن كان الزمان ماضياً: ما رأيته 
  مذ يوم اجلمعة، مبعىن من أي: من يوم اجلمعة.

  . خال وحاشا وعدا وغري وسوى:١٢
بعد غري وسوى جمرورا دائما على أنه يكون االسم الواقع     

  مضاف إليه، أما اللفظ غري وسوى فتأخذان حكم املستثىن بإال يف اإلعراب:
  حممد، ما حضر غـري حممد، ما حضر الطالب غري حضر الطالب غري

  حممد، ما رأيت غري حممد، ما مررت بغريِ حممد.
مفعوال بـه،   املستثىن بعد خال وحاشا إما أن يكون منصوبا باعتباره

وهي أفعال ماضية: طارت احلمامات عدا محامةً، أو يكون جمرورا باعتبارها 
.حروف جر: طارت احلمامات عدا محامة  



  

  ١٥٧

  حروف التصديقثانياً: 
تصديق ملا سبق من قول القائل: أقام زيد؟ نعـم،      نعم 

  قام زيد.
إلجياب ما نفي مثل بلى ملن قال: ما قام زيد، أي:     بلى 

  قام.
لتصديق اخلرب ال غري مثل أجل ملن سـأل: قـام        أجل

  زيد؟.

  ١٢٥حروف العطفثالثاً: 
  الواو (واستعماالا املختلفة العطف وغريه) .١

  أ. واو العطف ومعناها مطلق اجلمع فتعطف الشيء:
ِفيَنةِ ﴿• على مصاحبه   َٰب ٱلس� ِفيَنةِ َ َٰب ٱلس� ِفيَنةِ َ َٰب ٱلس� ِفيَنةِ َ ۡصحححَحَٰب ٱلس�

َ
ۡصَۡيَنُٰه َوأ
َ
ۡصَۡيَنُٰه َوأ
َ
ۡصَۡيَنُٰه َوأ
َ
ننننَۡيَنُٰه َوأ

َ
فَأ
َ
فَأ
َ
فَأ
َ
  .]١٥: العنكبوت[ ﴾فَأ

رۡ ﴿•  وعلى سابقه 
َ
رۡ َولََقۡد أ
َ
رۡ َولََقۡد أ
َ
رۡ َولََقۡد أ
َ
  .]٢٦: احلديد[ ﴾َسۡلَنا نُوٗحا pبَۡرٰهِيمَ َسۡلَنا نُوٗحا pبَۡرٰهِيمَ َسۡلَنا نُوٗحا pبَۡرٰهِيمَ َسۡلَنا نُوٗحا pبَۡرٰهِيمَ َولََقۡد أ

ِيَن ِمن َقۡبلَِك ﴿•  وعلى الحقه  ٓ إَِلَۡك jَp ٱل� ِيَن ِمن َقۡبلَِك ِ ٓ إَِلَۡك jَp ٱل� ِيَن ِمن َقۡبلَِك ِ ٓ إَِلَۡك jَp ٱل� ِيَن ِمن َقۡبلَِك ِ   .]٣: الشورى[ ﴾َكَذٰلَِك يُوَكَذٰلَِك يُوَكَذٰلَِك يُوَكَذٰلَِك يُوحححِحٓ إَِلَۡك jَp ٱل�
  وجيوز أن يكون بني تعاطفها تقارب أو تراخ مثل:

وهُ إَِلِۡك وََجاِعُلوهُ ِمَن ٱلُۡمرَۡسلَِي ﴿•       Lوهُ إَِلِۡك وََجاِعُلوهُ ِمَن ٱلُۡمرَۡسلَِي إِن�ا َرآد Lوهُ إَِلِۡك وََجاِعُلوهُ ِمَن ٱلُۡمرَۡسلَِي إِن�ا َرآد Lوهُ إَِلِۡك وََجاِعُلوهُ ِمَن ٱلُۡمرَۡسلَِي إِن�ا َرآد L٧: القصص[ ﴾̂̂̂^إِن�ا َرآد[.  
  ب. واو االستئناف:

                                                           

ف) وفيها معىن الشرط على وجه التكرار يدل على ذلك أا ختتص بالفعل وال يصح كلما جلمع األفعال (معىن العط )١٢٥(
ُك�َمـا نَِضـَجۡت ُك�َمـا نَِضـَجۡت ُك�َمـا نَِضـَجۡت ُك�َمـا نَِضـَجۡت ﴿دخوهلا على االسم ألنك ال تقول: كلما امرأة، إمنا تقول: كلما دخلت امرأة، وعليه قولـه تعـاىل:   

ۡلَنُٰهۡم ُجُلوًدا َغۡيََها ۡلَنُٰهۡم ُجُلوًدا َغۡيََهاُجُلوُدُهم بَد� ۡلَنُٰهۡم ُجُلوًدا َغۡيََهاُجُلوُدُهم بَد� ۡلَنُٰهۡم ُجُلوًدا َغۡيََهاُجُلوُدُهم بَد� ن ﴿، و﴾ُجُلوُدُهم بَد�
َ
َراُدٓواْ أ

َ
ن ُك�َمآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ن ُك�َمآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ن ُك�َمآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
ٓ ُك�َمآ أ ٓ َيۡرُُجواْ ِمۡنَها ٓ َيۡرُُجواْ ِمۡنَها ٓ َيۡرُُجواْ ِمۡنَها ِعيُدواْ فِيَها    َيۡرُُجواْ ِمۡنَها

ُ
ِعيُدواْ فِيَهاأ
ُ
ِعيُدواْ فِيَهاأ
ُ
ِعيُدواْ فِيَهاأ
ُ
اقتضى كلّ مرة، ولذلك فهي وإن مل ﴾ أ

  تعد حرف عطف مباشر إال أا يف معىن عطف األفعال.



  

  ١٥٨

  •﴿ َ ُبَّيِ َ ّلِ ُبَّيِ َ ّلِ ُبَّيِ َ ّلِ ُبَّيِ رَۡحاِم َما ننننََشآءُ ََشآءُ ََشآءُ ََشآءُ ّلِ
َ
رَۡحاِم َما لَُكۡمۚ َونُِقرL ِف ٱۡل
َ
رَۡحاِم َما لَُكۡمۚ َونُِقرL ِف ٱۡل
َ
رَۡحاِم َما لَُكۡمۚ َونُِقرL ِف ٱۡل
َ
  .]٥: احلج[ ﴾لَُكۡمۚ َونُِقرL ِف ٱۡل

جاء فـالن والشـمس    ج. واو احلال الداخلة على اجلملة االمسية: [
  ]. جاء فالن وقد طلعت الشمس طالعة]، أو الداخلة على اجلملة الفعلية: [
  ]. سرت والنيل ها، حنو [د. واو املفعول: وينصب االسم بعد

بعطفه على اسـم صـريح    املنصوب املضارع على ه. الواو الداخلة
  ]. [ولبس عباءة، وتقر عيين

  ]. ال تنه عن خلق وتأيت مثله أو مؤول: [  
  وال بد يف هذا تقدم الواو نفي أو طلب.  

و. واو القسم: وال تدخل إال على مظهر وال تتعلـق إال مبحـذوف   
  .]٢: يس[ ﴾÷÷÷÷ٱۡلَِكيِم ٱۡلَِكيِم ٱۡلَِكيِم ٱۡلَِكيِم     َوٱۡلُقۡرَءانِ َوٱۡلُقۡرَءانِ َوٱۡلُقۡرَءانِ َوٱۡلُقۡرَءانِ ﴿

بَۡوُٰبَها﴿•  ز. الزائدة:
َ
[ إَِذا َجآُءوَها َوُفتَِحۡت أ بَۡوُٰبَهاَحت�
َ
[ إَِذا َجآُءوَها َوُفتَِحۡت أ بَۡوُٰبَهاَحت�
َ
[ إَِذا َجآُءوَها َوُفتَِحۡت أ بَۡوُٰبَهاَحت�
َ
[ إَِذا َجآُءوَها َوُفتَِحۡت أ   .]٧٣: الزمر[ ﴾َحت�

أثبتها مجاعة من النحويني وتزاد أيضا بعد إال لتأكيد احلكم املطلوب   
  ما من أحد إال وله طمع أو حسد]. إثباته: [

يني واملفسـرين،  ح. واو الثمانية: ذكرها مجاعة من األدباء والنحـو 
زعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة، سبعة، ومثانية... إيذانا بأن السـبعة  

َسَيُقولُوَن َسَيُقولُوَن َسَيُقولُوَن َسَيُقولُوَن ثثثثََلَٰثةٞ ََلَٰثةٞ ََلَٰثةٞ ََلَٰثةٞ ﴿عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف، واستدلوا بقوله تعاىل: 
ابُِعُهۡم َكُۡبُهمۡ  ابُِعُهۡم َكُۡبُهمۡ ر� ابُِعُهۡم َكُۡبُهمۡ ر� ابُِعُهۡم َكُۡبُهمۡ ر�   . ]٢٢: الكهف[ ﴾ۡم َكُۡبُهمۚۡ ۡم َكُۡبُهمۚۡ ۡم َكُۡبُهمۚۡ ۡم َكُۡبُهمۚۡ وَوَوََوثثثثَاِمُنهُ َاِمُنهُ َاِمُنهُ َاِمُنهُ     َسۡبَعةٞ َسۡبَعةٞ َسۡبَعةٞ َسۡبَعةٞ ﴿إىل  ﴾ر�

داخلة على اجلملة املوصوف ا لتأكيد لصوقها مبوصوفها ط. الواو ال
ن تَۡكَرُهو﴿حنو: 

َ
[ أ ن تَۡكَرُهوَ
َ
[ أ ن تَۡكَرُهوَ
َ
[ أ ن تَۡكَرُهوَ
َ
... وقيل هي واو ]٢١٦: البقرة[ ﴾ا َوُهَو َخۡيٞ ل�ُكۡمۖ ا َوُهَو َخۡيٞ ل�ُكۡمۖ ا َوُهَو َخۡيٞ ل�ُكۡمۖ ا َوُهَو َخۡيٞ ل�ُكۡمۖ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ اْ َشاْ َشاْ َشاْ َشيييۡي ۡ ۡ ۡ وََعوََعوََعوََعسسسَس[ أ

  احلال.



  

  ١٥٩

  الرجال قاموا]. ي. واو ضمري الذكور حنو: [
ك. واو الفصل: وهي واو كتابية فحسب كواو عمرو يف الرفع واجلر 

  رق بينه بني عمر، والواو الفارقة كواو أولئك أويل.لتف

  الفاء: حرف مهمل ال عمل له، وترد على أوجه:-٢
  أ. عاطفة تفيد ثالثة أمور:  
. الترتيب وهو نوعان: الترتيب يف املعىن بان يكون املعطوف ا ١  

  الحقا متصال بال مهلة.
¥َٰك َفَعَدلََك ﴿•  ¥َٰك َفَعَدلََك َخلََقَك فََسو� ¥َٰك َفَعَدلََك َخلََقَك فََسو� ¥َٰك َفَعَدلََك َخلََقَك فََسو� وترتيب يف الذكر وهـو   .]٧: االنفطار[ ﴾̂̂̂^َخلََقَك فََسو�

  عطف مفصل على جممل.
نننِن مِ ِ مِ ِ مِ ِ مِ ﴿ • ب�ُهۥ َفَقاَل َرّبِ إِن� ٱبۡ ب�ُهۥ َفَقاَل َرّبِ إِن� ٱبٰۡ نُوٞح ر� ب�ُهۥ َفَقاَل َرّبِ إِن� ٱبٰۡ نُوٞح ر� ب�ُهۥ َفَقاَل َرّبِ إِن� ٱبٰۡ نُوٞح ر� ۡهِل َونَاَدَونَاَدَونَاَدَونَاَدىىىٰى نُوٞح ر�

َ
ۡهِل ۡن أ
َ
ۡهِل ۡن أ
َ
ۡهِل ۡن أ
َ
  ]٤٥[هود:  ﴾ۡن أ

َ� َ� َ� َ� ﴿ وحىت عندما يالحظ التراخي فإا تؤول وخاصة يف األحكام مثل
ِ َكِذبٗ  �Jواْ َ¦َ ٱ ِ َكِذبٗ َتۡفَتُ �Jواْ َ¦َ ٱ ِ َكِذبٗ َتۡفَتُ �Jواْ َ¦َ ٱ ِ َكِذبٗ َتۡفَتُ �Jواْ َ¦َ ٱ    ]٦١[طه:  ﴾ا فَُيۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبۖ ا فَُيۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبۖ ا فَُيۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبۖ ا فَُيۡسِحَتُكم بَِعَذاٖبۖ َتۡفَتُ

 •﴿pppp َٖسَفر ٰ ٰ َسَفرٖ ن ُكنُتۡم َ¦َ ٰ َسَفرٖ ن ُكنُتۡم َ¦َ ٰ َسَفرٖ ن ُكنُتۡم َ¦َ ۖ َولَۡم َتُِدواْ َكتِبٗ َولَۡم َتُِدواْ َكتِبٗ َولَۡم َتُِدواْ َكتِبٗ َولَۡم َتُِدواْ َكتِبٗ     ن ُكنُتۡم َ¦َ ۡقُبوَضةٞ ۖ ا فَِرَهٰٞن م� ۡقُبوَضةٞ ۖ ا فَِرَهٰٞن م� ۡقُبوَضةٞ ۖ ا فَِرَهٰٞن م� ۡقُبوَضةٞ   .]٢٨٣: البقرة[ ﴾ا فَِرَهٰٞن م�
فانه وان كان اإلسحات بالعذاب مما يتراخى عن االفتراء بالكـذب  
وكذلك الرهن مما يتراخى عن املداينة غري أنه جيب تأويله بأن حكم االفتراء 

  اإلسحات وحكم املداينة الرهينة.
  التعقيب وهو يف كل شيء حبسبه:-٢
  ]. تزوج زيد فولد له إذا مل يكن بني الزواج والوالدة إال مدة احلمل [ 
  وتكون مبعىن مث: 

ٰٗمـ    فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغةٗ فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغةٗ فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغةٗ فََخلَۡقَنا ٱۡلَعلََقَة ُمۡضَغةٗ     ُثم� َخلَۡقَنا ٱلLۡطَفَة َعلََقةٗ ُثم� َخلَۡقَنا ٱلLۡطَفَة َعلََقةٗ ُثم� َخلَۡقَنا ٱلLۡطَفَة َعلََقةٗ ُثم� َخلَۡقَنا ٱلLۡطَفَة َعلََقةٗ ﴿ ٰٗمـَ ٰٗمـَ ا ا ا ا فََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضـَغَة ِعفََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضـَغَة ِعفََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضـَغَة ِعفََخلَۡقَنا ٱلُۡمۡضـَغَة ِعظظظَظٰٗمـَ



  

  ١٦٠

مٗ فََكَسۡونَ فََكَسۡونَ فََكَسۡونَ فََكَسۡونَ  َٰم َلۡ مٗ َ َٰم َلۡ مٗ َ َٰم َلۡ مٗ َ   .]١٤: نوناملؤم[ ﴾ااااا ٱۡلِعا ٱۡلِعا ٱۡلِعا ٱۡلِعظظظَظَٰم َلۡ
بسـقط اللـوى بـني الـدخول      :ومبعىن الواو كقول امرئ القيس

  .١٢٦فحومل
  السببية وذلك غالب يف العاطفة مجلةً أو وصفاً:-٣

ٰ َعلَۡيهِۖ ﴿فاألول  ٰ َعلَۡيهِۖ َ ٰ َعلَۡيهِۖ َ ٰ َفَقضضضَضٰ َعلَۡيهِۖ َ ٰ َفَقَ ٰ َفَقَ فان عطفـت علـى    ]١٥: القصص[ ﴾فََوَكَزهُۥ ُموفََوَكَزهُۥ ُموفََوَكَزهُۥ ُموفََوَكَزهُۥ ُموسسسَسٰ َفَقَ
ۖ فَٱ﴿ حمذوف فهي فاء الفصيحة، حنو: ِن ٱۡضِب ّبَِعَصـاَك ٱۡلََجـَر

َ
ۖ فَٱأ ِن ٱۡضِب ّبَِعَصـاَك ٱۡلََجـَر
َ
ۖ فَٱأ ِن ٱۡضِب ّبَِعَصـاَك ٱۡلََجـَر
َ
ۖ فَٱأ ِن ٱۡضِب ّبَِعَصـاَك ٱۡلََجـَر
َ
 ﴾ccccَبَجَسـۡت َبَجَسـۡت َبَجَسـۡت َبَجَسـۡت أ

أي فضرب فانبجست أو فان ضربت فقد انبجسـت. وقـد    ]١٦٠[األعراف: 
ـ﴿ينصب الفعل املضارع إذا كان داال علـى االسـتقبال    ٰ ـَ ٰ ـَ ٰ ـَ     َعلَـۡيِهمۡ َعلَـۡيِهمۡ َعلَـۡيِهمۡ َعلَـۡيِهمۡ     َ� ُيۡقَ� ُيۡقَ� ُيۡقَ� ُيۡقضضضَضٰ

 ْ ْ َفَيُموتُوا ْ َفَيُموتُوا ْ َفَيُموتُوا   .]٣٦: فاطر[ ﴾َفَيُموتُوا
    ffffوَن ِمۡنَهـا ٱۡلُُطـوَن وَن ِمۡنَهـا ٱۡلُُطـوَن وَن ِمۡنَهـا ٱۡلُُطـوَن وَن ِمۡنَهـا ٱۡلُُطـوَن  ُٔ  ُٔ  ُٔ  ُٔ َفَمـاَفَمـاَفَمـاَفَمـاللللِ ِ ِ ِ     ddddeeeeِكُوَن ِمن َشـَجرٖ ّمِـن زَقLـوٖا ِكُوَن ِمن َشـَجرٖ ّمِـن زَقLـوٖا ِكُوَن ِمن َشـَجرٖ ّمِـن زَقLـوٖا ِكُوَن ِمن َشـَجرٖ ّمِـن زَقLـوٖا ﴿والثاين: 

ِرُبوَن َعلَۡيهِ ِمنَ فَ فَ فَ فَ  ٰ ِرُبوَن َعلَۡيهِ ِمنَ َ ٰ ِرُبوَن َعلَۡيهِ ِمنَ َ ٰ ِرُبوَن َعلَۡيهِ ِمنَ َ ِميِم     شششَشٰ ِميِم ٱۡلَ ِميِم ٱۡلَ ِميِم ٱۡلَ   .]٥٤-٥٢: الواقعة[ ﴾ggggٱۡلَ
ب. وتكون يف مجلة الشرط فإذا كان اجلواب داال على الواقع وجبت 

  الفاء:
ۡيٖ ﴿

َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
ءٖ     pن َيۡمَسۡسَك pن َيۡمَسۡسَك pن َيۡمَسۡسَك pن َيۡمَسۡسَك بببِبَ ِ َشۡ

ٰ ُكّ ءٖ َفُهَو َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ َفُهَو َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ َفُهَو َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ 
قَِديٞر قَِديٞر قَِديٞر قَِديٞر     َفُهَو َ¦َ


  .]١٧: األنعام[ ﴾

الشرط كقوله  وكذلك إذا كان داال على االستقبال من غري تأثري أداة
ۗ     َوَما َيۡفَعُلواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما َيۡفَعُلواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما َيۡفَعُلواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما َيۡفَعُلواْ ِمۡن َخۡيٖ ﴿تعاىل:  ۗ فَلَن يُۡكَفُروهُ ۗ فَلَن يُۡكَفُروهُ ۗ فَلَن يُۡكَفُروهُ   .]١١٥: آل عمران[ ﴾فَلَن يُۡكَفُروهُ

ُ بَِقۡواٖ ﴿ �Jبَِقۡواٖ ِ ٱ ُ �Jبَِقۡواٖ ِ ٱ ُ �Jبَِقۡواٖ ِ ٱ ُ �Jتتتِت ٱ
ۡ
َمن يَۡرتَد� ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ
ۡ
َمن يَۡرتَد� ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ
ۡ
َمن يَۡرتَد� ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ
ۡ
ۥٓ     َمن يَۡرتَد� ِمنُكۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ ۥٓ ُيِـبLُهۡم َوُيِحبLونَـُه ۥٓ ُيِـبLُهۡم َوُيِحبLونَـُه ۥٓ ُيِـبLُهۡم َوُيِحبLونَـُه  ﴾ُيِـبLُهۡم َوُيِحبLونَـُه

  .]٥٤: املائدة[
ِ ِف َشۡ ﴿ �Jِف َشۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ �Jِف َشۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ �Jِف َشۡ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ ِ �J٢٨: آل عمران[ ﴾ءٍ ءٍ ءٍ ءٍ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن ٱ[.  

                                                           

  ... قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتل...١١٠ديوان امرئ القيس  )١٢٦(



  

  ١٦١

﴿ ُ �Jفَٱت�بُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱ َ �Jوَن ٱLإِن ُكنُتۡم ُتِب ُ �Jفَٱت�بُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱ َ �Jوَن ٱLإِن ُكنُتۡم ُتِب ُ �Jفَٱت�بُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱ َ �Jوَن ٱLإِن ُكنُتۡم ُتِب ُ �Jفَٱت�بُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱ َ �Jوَن ٱL٣١: آل عمران[ ﴾إِن ُكنُتۡم ُتِب[.  
أن تكون زائدة دالة على التوكيد يف الكالم فتكون يف اخلـرب ويف  -ج

وَن ِمۡنـُه ﴿غري اخلرب يف حاالت معينة كقوله تعاىل:  Lِي تَِفـر وَن ِمۡنـُه ُقـۡل إِن� ٱلَۡمـوَۡت ٱل� Lِي تَِفـر وَن ِمۡنـُه ُقـۡل إِن� ٱلَۡمـوَۡت ٱل� Lِي تَِفـر وَن ِمۡنـُه ُقـۡل إِن� ٱلَۡمـوَۡت ٱل� Lِي تَِفـر ُقـۡل إِن� ٱلَۡمـوَۡت ٱل�
  .]٨: اجلمعة[ ﴾إِن�ُهۥ ُمَلِٰقيُكۡمۖ إِن�ُهۥ ُمَلِٰقيُكۡمۖ إِن�ُهۥ ُمَلِٰقيُكۡمۖ إِن�ُهۥ ُمَلِٰقيُكۡمۖ فَ فَ فَ فَ 

  ]. كل رجل يدخل الدار أو يف الدار فله دراهم وقولك: [  
�َوثَِيابََك َفَطّهِۡر َوثَِيابََك َفَطّهِۡر َوثَِيابََك َفَطّهِۡر َوثَِيابََك َفَطّهِۡر ﴿ويف غري اخلرب إذا كان اإلنشاء مثل قوله تعاىل:   ���﴾ 

  .]٤: املدثر[
  ]. وأنت فرعاك اهللا وحنو [  
ارٞ ﴿مث: تدل على التراخي: -٣ ارٞ pّنِ لََغف� ارٞ pّنِ لََغف� ارٞ pّنِ لََغف� ا ا ا ا َب َوَءاَمَن وََعِمـَل َصٰـلِحٗ َب َوَءاَمَن وََعِمـَل َصٰـلِحٗ َب َوَءاَمَن وََعِمـَل َصٰـلِحٗ َب َوَءاَمَن وََعِمـَل َصٰـلِحٗ اااالَِّمن تَ لَِّمن تَ لَِّمن تَ لَِّمن تَ     pّنِ لََغف�

  .]٨٢: طه[ ﴾����ُثم� ٱۡهَتَدُثم� ٱۡهَتَدُثم� ٱۡهَتَدُثم� ٱۡهَتَدىىىٰى ٰ ٰ ٰ 
  وترد مبعىن الواو:  
ٰ َما﴿   ُ َشِهيٌد َ¦َ �Jَمافَإَِلَۡنا َمرِۡجُعُهۡم ُثم� ٱ ٰ ُ َشِهيٌد َ¦َ �Jَمافَإَِلَۡنا َمرِۡجُعُهۡم ُثم� ٱ ٰ ُ َشِهيٌد َ¦َ �Jَمافَإَِلَۡنا َمرِۡجُعُهۡم ُثم� ٱ ٰ ُ َشِهيٌد َ¦َ �Jَيۡفَعُلوَن َيۡفَعُلوَن َيۡفَعُلوَن َيۡفَعُلوَن     فَإَِلَۡنا َمرِۡجُعُهۡم ُثم� ٱjjjj﴾ ]٤٦: يونس[.  

  الستحالة كونه شاهدا بعد ما مل يكن شاهداً.
  ه:حىت: موجبة لكون املعطوف جزءا من املعطوف علي-٤

  مات الناس حىت األنبياء، أكلت السمكة حىت رأسها.
  أو، إما: -٥
  تزوج هندا أو أختها].  أو: إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيري [ �

  : جالس العلماء أو الزهاد.١٢٧وإما لإلباحة
قَالُواْ َلِۡثَنا قَالُواْ َلِۡثَنا قَالُواْ َلِۡثَنا قَالُواْ َلِۡثَنا ﴿وإذا وقعت بعد كالم خربي فهي إما للشك كقوله تعاىل: 

                                                           

ليهما فهذه إباحة، وإن كان ال ميكـن  الفرق بني اإلباحة والتخيري أنه إذا كان ميكن أن يعمل أحدمها أو ثانيهما أو ك )١٢٧(
  أن يعمل كليهما فيسمى ختيرياً كما يف املثال "تزوج هندا أو أختها". 



  

  ١٦٢

ۡو َبۡعضضضَض يَ َ يَ َ يَ َ يَ 
َ
ۡو َبۡعيَۡوًما أ
َ
ۡو َبۡعيَۡوًما أ
َ
ۡو َبۡعيَۡوًما أ
َ
  .]١٩: الكهف[ ﴾ۡوٖاۚ ۡوٖاۚ ۡوٖاۚ ۡوٖاۚ يَۡوًما أ

ۡو إِي�اُكۡم لََعَلٰ ﴿وإما لإلام: كقوله تعاىل: 
َ
آ أ ۡو إِي�اُكۡم لََعَلٰ pن�
َ
آ أ ۡو إِي�اُكۡم لََعَلٰ pن�
َ
آ أ ۡو إِي�اُكۡم لََعَلٰ pن�
َ
آ أ ۡو ِف َضَلٰلٖ ىىىى    ُهدً ُهدً ُهدً ُهدً     pن�

َ
ۡو ِف َضَلٰلٖ أ
َ
ۡو ِف َضَلٰلٖ أ
َ
ۡو ِف َضَلٰلٖ أ
َ
بِيٖ     أ Lبِيٖ م Lبِيٖ م Lبِيٖ م Lم    

  .]٢٤: سبأ[ ﴾����
  وإما للتقسيم: حنو "الكلمة اسم أو فعل أو حرف".

وإما للتفصيل بعد اإلمجال: (اختلف القوم فيمن ذهب؛ فقالوا ذهـب  
ُۡنونٌ ﴿)، ومنه قوله تعاىل: سعيد أو خالد أو علي ُۡنونٌ َ ُۡنونٌ َ ۡو مممَمُۡنونٌ َ

َ
ۡو قَالُواْ َساِحٌر أ
َ
ۡو قَالُواْ َساِحٌر أ
َ
ۡو قَالُواْ َساِحٌر أ
َ
: الـذاريات [ ﴾قَالُواْ َساِحٌر أ

  أي بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. ]٥٢
ۡو ﴿وإما لإلضراب مبعىن بل كقوله تعاىل: 

َ
ۡلـٍف أ

َ
ۡو َـةِ أ

َ
ۡلـٍف أ

َ
ۡو َـةِ أ

َ
ۡلـٍف أ

َ
ۡو َـةِ أ

َ
ۡلـٍف أ

َ
رَۡسـۡلَنُٰه إjَِٰ ِماْئئئئَـةِ أ

َ
َْوأ رَۡسـۡلَنُٰه إjَِٰ ِما
َ
َْوأ رَۡسـۡلَنُٰه إjَِٰ ِما
َ
َْوأ رَۡسـۡلَنُٰه إjَِٰ ِما
َ
َوأ

أي بل يزيدون. وحنو: ما جاء سـعيد أو جـاء    ]١٤٧: الصافات[ ﴾llllيَِزيُدوَن يَِزيُدوَن يَِزيُدوَن يَِزيُدوَن 
  .خالد

  إما: تقع يف اخلرب واألمر واالستفهام: �
  أ. يف اخلرب للشك: (جاء إما امحد وإما حسن).

  ب. يف األمر للتخيري: اطعم إما أمحد وإما حسناً.
ج. يف االستفهام: مع العلم بأحدمها والشك يف تعيينـه بعـد مهـزة    

َ ﴿االستفهام أو التسوية:  ۡم ل
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ۡم ل

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ۡم ل

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
َ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ۡم ل

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
  .]٦: البقرة[ ﴾ۡم تُنِذۡرُهمۡ ۡم تُنِذۡرُهمۡ ۡم تُنِذۡرُهمۡ ۡم تُنِذۡرُهمۡ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ

  ال بل لكن-٦
  تشترك يف أن املعطوف خمالف للمعطوف عليه يف حكمه:

  جاءين زيد ال عمرو.
  جاءين زيد بل عمرو.

  جاءين زيد لكن عمرو.



  

  ١٦٣

  : حروف النفيرابعاً
  ما لنفي احلال أو املاضي القريب من احلال: ما تفعل ما فعل. .١

   رجل يف الدار.ال لنفي املستقبل ويكون إما خربا ال
  وإما ياً: ال تفعل، أو دعاء: ال رعاك اهللا.

  مل وملّا تقلب املضارع إىل املاضي مثل: مل يفعل، وملا يفعل.
ْ ﴿لن لتأكيد نفي املستقبل:  .٢ ْ فَإِن ل�ۡم َتۡفَعُلواْ َولَن َتۡفَعُلوا ْ فَإِن ل�ۡم َتۡفَعُلواْ َولَن َتۡفَعُلوا ْ فَإِن ل�ۡم َتۡفَعُلواْ َولَن َتۡفَعُلوا   .]٢٤: البقرة[ ﴾فَإِن ل�ۡم َتۡفَعُلواْ َولَن َتۡفَعُلوا
  .]٢٩: يس[ ﴾َوِٰحَدةٗ َوِٰحَدةٗ َوِٰحَدةٗ َوِٰحَدةٗ     إِن َكنَۡت إِ�� َصۡيَحةٗ إِن َكنَۡت إِ�� َصۡيَحةٗ إِن َكنَۡت إِ�� َصۡيَحةٗ إِن َكنَۡت إِ�� َصۡيَحةٗ ﴿إن لنفي احلال:  .٣

  االسم   - ب
وهو ما دل على معىن يف نفسه وال يلزم منه الزمان اخلارج عن معناه: 

  وهو إما أن يكون كلياً أو جزئياً:
الكلي: وهو الذي يصح أن يشترك يف مفهومه كثريون، فإن استوى  �

املعىن يف مجيع أفراده كاإلنسان والفرس فهو املتواطئ ويشمله قسم من أقسام 
وهو (العام). وإن كان املعىن ال يستوي يف مجيـع أفـراده    الكتاب والسنة

ككلمة (النور) مثالً فهي يف الشمس أقوى منها يف القمر أو السراج، فهذا 
(متـواطئ) ألن   يسمى (املشكك) ألنه حيتاج إىل إنعام نظر لريى هل هـو 

حقيقته واحدة وبذلك يشمله العام يف أقسام الكتاب والسنة أو (مشـترك)  
معناه يف أفراده من حيث الزيادة والنقصان، ويف هذه احلالة يشمله  الختالف

  (امل) من أقسام الكتاب والسنة.
أما اجلزئي: فهو الذي ال يشترك يف معناه كثريون، مثـل: (زيـد)    �

علماً على رجل، والضمائر ك (هو) و(هي). واجلزئي يشمله قسم من أقسام 



  

  ١٦٤

  الكتاب والسنة وهو (احلاص).
السم أن يصح اإلخبار عنه كالتاء من كتبت واأللف من كتبا وعالمة ا

والواو من كتبوا، أو يقبل أل كالرجل أو التنوين أو حرف النداء أو حرف 
  اجلر أو يقبل اإلسناد إليه.

  الفعل  - ت
  وهو ما دل على حدث مقترن بزمان حمصل.

  احلدث هو: املصدر وهو اسم الفعل.
  .املستقبل واألمر -الزمان احملصل هو: املاضي واحلال 

  كتبت، قرأَت. املاضي: عالمته قبول تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة:
املستقبل، صحة دخول مل عليه: مل يرجع، مل يسأل.  -املضارع: احلال

وكذلك أن يكون مبدوءاً بإحدى الزوائد األربعة (النون واهلمـزة والتـاء   
ني وسوف عليه: (سريجع) والياء) واملستقبل خيتلف عن احلاضر بدخول الس

  و(سوف يرجع).
 ،ناخرج ،ناألمر: يقبل دخول نون التوكيد اخلفيفة أو الثقيلة: اضرب

.ناخرج ،ناضرب  
فإذا دلت على األمر ومل تقبل نون التوكيد فهي اسم الفعـل: صـه،   

  تعال، هات.



  

  ١٦٥

  حيث إضافة األلفاظ إىل املسميات أجناس الكالم أي من
  املتباين -١

  و الذي خيتلف لفظه ومعناه وهو األشهر واألكثر، وهذا أنواع:وه
   .أ. اختالف اللفظ مع املعىن كلياً: رجل، قلم، سيف، أسد

  ب. ما يتقارب لفظه ومعناه:
   .من األرض ارفع من احلزن      احلزم 
   .بالفم كله للرطب      اخلضم
   .بأطراف األسنان لليابس      القضم

  ناه:ما خيتلف لفظه ويتقارب مع -ج
  إذا كان حياً.      مدحه
 هنإذا كان ميتاً.      أب  
  إذا كان مريضاً.      عاده
  إذا كان معافاً.      زاره 

  ما يتقارب لفظه وخيتلف معناه:-د
رالقمح      ب.   
اخلري واإلحسان      بِر.   

رِجإذا وقع يف احلرج      ح.   
   .إذا تباعد من احلرج      حترج
   .إذا أتاه الفزع      فزِع

إذا حنى عنه الفزع  عن قلبه    ع فز.   



  

  ١٦٦

  املترادف -٢
  ما خيتلف لفظه مع وحدة معناه.

  أسد. عضب، ليث   سيف
  مدية. نشاب، سكني   سهم

  املشترك -٣
  ما يتفق لفظه وخيتلف معناه:

  أ. املعىن املتضاد:
  لألسود واألبيض.     اجلون
  للرغبة واخلوف.    الرجاء
  للحقري واخلطري.     اجللل
  والطهر.للحيض      القرء

  للعطشان والذي قد شرب حىت ارتوى الريان.    الناهل
  للباقي واملاضي.    الغابر 

  املعاين املختلفة:  -ب
  العني الباصرة، املال، امليزان، اجلاسوس، الذهب، الشمس.   عني

  أمر، اعلم، صنع، فرغ.   قضى
  املتواطئ -٤

عـىن  وهو الذي يطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقـة يف امل 
الذي وضع االسم عليها كأفراد من أفراده مثل اسم الرجل فانه ينطبق على 
زيد وعمرو وبكر واسم اجلسم يطلق على السماء واألرض واإلنسان واسم 



  

  ١٦٧

اللون للسواد والبياض واحلمرة فكلها متفقة يف املعىن الذي مسي اللون بـه  
  لونا، وهذا كما هو واضح خيتلف عن املشترك.

  كب: املرثانيا
هو قول مؤلف من كلمتني أو اكثر لفائدة، وكل جزء مـن أجـزاء    

  التركيب يدل على جزء من معناه، واملركبات أصناف:

  وهو نوعان: إخبار وإنشاء.: سنادياملركب اإل -١
أما اإلسناد باإلخبار فهو احلكم بشيء على شيء كاحلكم على زهري 

  يشمل على ما يلي:باالجتهاد، وهذا اإلسناد حيتمل الصدق والكذب، و
: الفاعل، نائبه، املبتدأ، اسم الفعل الناقص، اسـم املشـبه   املسند إليه
  إن، اسم ال النافية للجنس. بعمل ليس، اسم

: الفعل، اسم الفعل، خرب املبتدأ، خرب الفعل النـاقص، خـرب   املسند
  حرف ليس، خرب إن وأخواا.

طـل، يعاقـب   مثال: تأبط شرا، زهري جمتهد، جاء احلق وزهـق البا 
العاصون، الصرب مفتاح الفرج، وكان اهللا عليما حكيما، ما زهري كسوال، إن 

  .١٢٨اهللا عليم بذات الصدور، ال اله إال اهللا
وأما اإلسناد باإلنشاء فهو وإن كان فيه مسند ومسند إليـه كفعـل   
وفاعل، ومبتدأ وخرب، واسم أخوات إن وخربها، وغريها إال أن الغالب على 

                                                           

، وإذا علم فحذفه كثري، وبنو متـيم  »ال أحد أغري من اهللا«خرب ال النافية للجنس إن جهل وجب ذكره كحديث:  )١٢٨(
ال ﴿يزون إثباته وحذفه عندهم أكثر، ومن حذفه قوله تعاىل: والطائيون من العرب يلتزمون حذفه إذا علم، واحلجازيون جي

، أي: ال إله موجود إال اهللا، اهللا بدل من حمل ال وامسها ألن حملهما الرفع على االبتداء، وهنا ال جيوز يف إعراب ﴾إله إال اهللا
  (اهللا) إال البدل، وليس النصب على االستثناء. 



  

  ١٦٨

ب على وجه ما فهو ال حيتمل الصدق والكذب، وأبرز أنواعه ما معناه الطل
  يلي:

  أي طلب املاهية: االستفهام .أ 
  ما حقيقة اإلنسان؟ هل قام زيد؟   

   .أي طلب لتحصيل املاهية مع االستعالء: ب. األمر
لَٰوةَ ﴿ قِيُمواْ ٱلص�

َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
َكٰوةَ ﴿و ﴾َوأ َكٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� َكٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� َكٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز�   .﴾َوَءاتُواْ ٱلز�

   مع التساويطلب لتحصيل املاهية  ج. االلتماس:
  اعطين القلم وخذ الكتاب. :كطلب الشخص من نظريه  

طلب لتحصيل املاهية مع التذلل وسـؤال اهللا يسـمى    د. السؤال:
  دعاء:

   .اللهم اغفر يل، اللهم ارمحين   

  لعل الصديق قائم. ومعناه طلب األمر احملبوب: ه. الترجي:

  وهو طلب ما ال مطمع فيه أو ما فيه عسر: التمين: و.
   فأخربه مبا فعل املشيب  أال ليت الشباب يعود يوماً  األول:ف

  والثاين: كقول املعسر: ليت يل ألف دينار.
  وقد تستعمل ليت يف األمر املمكن وذلك قليل: ليتك تذهب.

  أي، أ للمنادى القريب. ز. النداء:
يا تتعني يف نداء اسم اهللا فال ينادى بغريها. وتتعني هي و(وا) يف الندبة 

(يا) تستعمل  يندب بغريها إال أن (وا) يف الندبة أكثر استعماال منها ألنفال 



  

  ١٦٩

  .للندبة إذا أمن االلتباس بالنداء احلقيقي
  وقمت فيه بأمر اهللا يا عمرا محلت أمرا عظيما فاصطربت له

واملراد باألمر الذي محلـه   �البيت جلرير يندب عمر بن عبد العزيز 
  .هو اخلالفة

  أنواع املنادى:
  : يا زهري.      لمالع

  : يا رجلُ.    النكرة املقصودة
  : يا غافالً تنبه.  النكرة غري املقصودة

  : يا عبداهللا، يا راكب السيارة.      مضاف
: يا عاملاً حبايل استجب سؤايل. يا راغباً     شبيه باملضاف

  صحبتنا أهال بك.

  املركبات األخرى
  كتاب التلميذ، عبد اهللا.املركب اإلضايف:  -٢
  كل كلمتني كانت ثانيهما موضحة ملعىن األول. :املركب البياين -٣

  فاز التلميذ اتهد. :    مركب وصفي
  جاء خليل أخوك :    مركب بديل

  جاء القوم كلهم. :    مركب توكيدي
ينال التلميذ والتلميذة احلمد والثناء إذا :    مركب عطفي-٤

  ثابرا على الدرس واالجتهاد.
بيت حلم، حضرموت، سيبويه، صـباح  بعلبك، :  املركب املزجي-٥



  

  ١٧٠

  .١٢٩مساء، شذر مذر
  .الثالث عشر: املركب العددي الترتييب:  املركب العددي -٦
املركب العـددي العـادي    :ثالثة عشر        

وهي مبنية على فتح اجلزأين ما عدا (اثنا واثنتني) فان صدر املركب يعـرب  
ادي أما التـرتييب  والعجز مبين على الفتح، هذا بالنسبة للمركب العددي الع

فيبىن على فتح اجلزأين كذلك احلادي والثاين فيبىن على السكون واآلخـر  
  فيبىن على الفتح.

                                                           

إعراب ما ال ينصرف: بعلبك بلدة طيبة اهلو اء، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك،  إذا كان املركب املزجي علما أعرب )١٢٩(
وجيوز فيه البناء على الفتح مثل: سكنت بيت حلم، سافرت إىل حضرموت، إال إذا كان اجلزء الثاين منه (ويه) فإا تكون 

على فتح اجلزئني: زرين صباح مساَء، أنـت  مبنية على الكسر دائما مثل: سيبويه عامل كبري، وإن كان غري علم كان مبنيا 
جاري بيت بيت. كذلك جيوز يف العلم: جاءين حضرموت، رأيت حضرموت، مررت حبضرموت، أي: جيوز اإلعـراب  

  مضافا ومضافا إليه.



  

  ١٧١

 

  الثاين لالفص
  دالالت األلفاظ

  اللفظ هو الدال على املعىن.
  املعىن مدلول عليه باللفظ.

أحباث اللغة أحباث عن األلفاظ وحدها وأحباث عن األلفاظ واملعـاين  
  .ملعاينوأحباث عن ا

  وتنقسم األلفاظ املوضوعة من حيث دالالا ثالثة أقسام:
   داللة املطابقة -١

وهي داللة اللفظ على متام مسماه كداللة اإلنسان على احليوان الناطق 
  ومسي بذلك ألن اللفظ طابق معناه.

  داللة التضمن -٢
وهي داللة اللفظ على جزء املسمى كداللة اإلنسان على احليـوان أو  

ومسي تضمنا لكـون املعـىن   -ى النطق فقط، ومسي بذلك لتضمنه إياه عل
  املدلول يف ضمن املوضوع له.

  داللة االلتزام-٣
ومسـي   -وهي داللة اللفظ على الزمه كداللة األسد على الشجاعة 

بذلك لكون املعىن املدلول الزما للموضوع له، واملقصود بـاللزوم اللـزوم   
  مساع اللفظ إليه.عند  الذهين الذي ينتقل الذهن

مها من القسم الصريح ألا من املنطوق ومها من أهم  ١،٢والنوعان 
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الدالالت وأكثرها استعماال وهي اليت ال يستقيم الكالم يف تنسيق اجلمـل  
وتركيب األلفاظ إال أن يكون املتكلم والكاتب والباحث عاملا متضلعا ا. 

والتركيب وهي أمشل مـن  تلك داللة اللفظ على معناه من حيث الصياغة 
املدلول اللغوي احملض (املعجمي القاموسي) مثل ورود االستثناء والشـرط  
والتوكيد يف اجلمل وورود بعض احلروف ووضعها يف مواضعها من حيـث  

  .التقدمي والتأخري أو احلذف
أما الداللة الثالثة فهي الزمة لزوم املاء للحياة خاصة للباحث واتهد 

لفاظ ال من حيث صيغتها وصورا التركيبية جلملها بل مـن  فهي داللة األ
وإشاراا واشتماهلا على العلل أي من حيث فحوى اخلطاب  حيث فحواها

  .أو حلن اخلطاب وهو مفهوم املوافقة أو دليل اخلطاب وهو مفهوم املخالفة
واألنواع األخرى كداللة االقتضاء والتنبيه واإلشارة كما سنبينه بعد، 

  .-داللة االلتزام-من الداللة الثالثة املذكورة وكلها 

  :: وهو الذي يشمل داللة املطابقة والتضمناملنطوق
وهو ما فهم من داللة اللفظ قطعا يف حمل النطـق وذلـك كمـا يف    

  .١٣٠»اةٌكَز ةمائالس مِنغالْ يف« �وجوب الزكاة املفهوم من قول النيب 
ّفٖ ﴿تعاىل: وكتحرمي التأفف للوالدين من قوله 

ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ : اإلسراء[ ﴾فََ� َتُقل ل

٢٣[.  
قيل قطعا يف التعريف لتمييز بعض الدالالت يف املفهوم اليت يسـتعان  
فيها مبنطوق األلفاظ للحصول على املعىن الالزم أي املفهـوم مثـل داللـة    

                                                           

  .٩١رقم:  ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة:  )١٣٠(
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االقتضاء ألن األحكام املضمرة يف داللة االقتضاء مفهومة من اللفظ يف حمل 
  أي يستعان مبحل النطق الستخالص املعىن الالزم أي املفهوم. النطق

أما املنطوق: فهو فقط ما يفهم من منطوق اللفظ دون االنتقال منه إىل 
  معىن ذهين الزم، هلذا قيل قطعا يف التعريف.

واملنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ غري أنه ملا كان مفهوما من داللة 
وبقي ما عداه معرفا باملعىن العام املشـترك  اللفظ نطقا خص باسم املنطوق 

  متييزا بني األمرين.

  وضوحا وخفاء يقسم إىل ما يلي: واملنطوق من حيث الداللة
  واضح الداللة:

وهو أعلى األلفاظ وأقواها مرتبة يف الظهور (الوضـوح)   احملكم: -١
 أي أنه اللفظ الذي يظهر معناه املسوق له من غري احتمال لتأويل أو نسخ:

ٍء َعلِيمٞ ﴿ َ بُِكّلِ َشۡ �Jٍء َعلِيمٞ إِن� ٱ َ بُِكّلِ َشۡ �Jٍء َعلِيمٞ إِن� ٱ َ بُِكّلِ َشۡ �Jٍء َعلِيمٞ إِن� ٱ َ بُِكّلِ َشۡ �Jإِن� ٱ    mmmm﴾ .  
وهو اللفظ الذي يظهر معناه املسوق له من غري احتمال  املفسر: -٢

للتأويل وإن احتمل النسخ يف عهد الرسالة أي يظهر معناه بدليل قطعي وال 
  حيتمل معىن آخر ويكون يف احلكم الشرعي:

  .]٣٦: لتوبةا[ ﴾َوَقٰتُِلواْ ٱلُۡمۡشِكَِي َكآف�ةٗ َوَقٰتُِلواْ ٱلُۡمۡشِكَِي َكآف�ةٗ َوَقٰتُِلواْ ٱلُۡمۡشِكَِي َكآف�ةٗ َوَقٰتُِلواْ ٱلُۡمۡشِكَِي َكآف�ةٗ ﴿• 
ةٗ ﴿•  َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ وُهۡم ثثثثََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجلللۡلَ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ   .]٤: النور[ ﴾فَٱۡجفَٱۡجفَٱۡجفَٱۡجلللِلُ
ي�ااٖ ﴿• 

َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ّجِ     فَِصَياُم فَِصَياُم فَِصَياُم فَِصَياُم ثثثثََلَٰثةِ أ ّجِ ِف ٱۡلَ ّجِ ِف ٱۡلَ ّجِ ِف ٱۡلَ ٞ ِف ٱۡلَ ـة ٞ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ تِۡلـَك َعَشَ ـة ٞ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ تِۡلـَك َعَشَ ـة ٞ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ تِۡلـَك َعَشَ ـة ۗ     وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ تِۡلـَك َعَشَ ۗ َكِملَـةٞ ۗ َكِملَـةٞ ۗ َكِملَـةٞ  ﴾َكِملَـةٞ

  .]١٩٦: البقرة[
النظم إن ظهر معناه الذي سيق له مع احتمال التخصيص  النص: -٣



  

  ١٧٤

  بصيغته نفسها على ما يقصد أصال من سياقه:والتأويل أو ما دل 
 •﴿ ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُوٓاْ إِن� ن�

َ
ْۚ َذٰلَِك بِأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُوٓاْ إِن� ن�

َ
ْۚ َذٰلَِك بِأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُوٓاْ إِن� ن�

َ
ْۚ َذٰلَِك بِأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۗ َوأ َما ٱۡلَۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِبٰوا ُهۡم قَالُوٓاْ إِن� ن�

َ
 ﴾َذٰلَِك بِأ

  .]٢٧٥: البقرة[
 •﴿ ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
   نفي املماثلة.فهذا نص يف ]٢٧٥: البقرة[﴾َوأ

يف االصطالح ما دل على معىن بالوضـع األصـلي أو    الظاهر: -٤
  العريف، وحيتمل غريه احتماال مرجوحا.

وتعريف آخر يراد به ما يتبادر إىل الفهم من عبارته نفسها من غـري  
  حاجة إىل قرينة لكن مفهومه غري مقصودة أصالة من سياقه.

دٖ     ۡيَ بَاۡيَ بَاۡيَ بَاۡيَ بَاغغغغٖ ٖ ٖ ٖ َفَمِن ٱۡضُطر� غَ َفَمِن ٱۡضُطر� غَ َفَمِن ٱۡضُطر� غَ َفَمِن ٱۡضُطر� غَ ﴿مثال على األول:  دٖ َ دٖ َ : البقرة[ ﴾فََ�ٓ إِۡثَم َعلَۡيـهِۚ فََ�ٓ إِۡثَم َعلَۡيـهِۚ فََ�ٓ إِۡثَم َعلَۡيـهِۚ فََ�ٓ إِۡثَم َعلَۡيـهِۚ     َوَ� َوَ� َوَ� َوَ� عععَعدٖ َ

... فالباغي يطلق على معنيني: أحدمها مرجوح وهو اجلاهـل والثـاين   ]١٧٣
  راجح وهو الظامل ألنه هو الظاهر من سياق اآلية.

ْۚ ﴿ومثال على التعريف الثاين:  َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيـَع وََحـر� �Jَحـل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيـَع وََحـر� �Jَحـل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيـَع وََحـر� �Jَحـل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيـَع وََحـر� �Jَحـل� ٱ
َ
 :البقـرة [ ﴾َوأ

.. املعىن الظاهر املتبادر إىل الذهن هو الداللة على أن البيع حالل والربا ]٢٧٥
  حرام وإن كانت اآلية مسوقة لنفي املماثلة.

ٰـَعۖ ﴿ومثال آخر:  ٰـَعۖ َ ٰـَعۖ َ ٰ َوثثثثَُلٰـَث َوُرَُلٰـَث َوُرَُلٰـَث َوُرَُلٰـَث َوُربببَبٰـَعۖ َ ٰ َوَ ٰ َوَ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثفَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثفَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثفَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ َمۡثنننَنٰ َوَ
�� َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً 

َ
�� َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
�� َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
�� َتۡعِدلُواْ فََوِٰحَدةً فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ
َ
... فاملعىن املتبادر إىل الفهم من غـري  ]٣: لنساءا[ ﴾فَإِۡن ِخۡفُتۡم أ

توقف على قرينة هو إباحة نكاح ما طاب من النساء ولكنه مل يقصد مـن  
السياق أصال وإمنا قصد به قصر العدد على أربع أو االكتفاء بواحدة وجيب 
العمل بالظاهر ألن اللفظ ال يصرف عن املتبادر إال بقرينة فإذا وجدت عمل 

  القرينة. مبا تؤديه
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الذي يستحيل محله على ظاهره فينصرف إىل معىن آخر املؤول:  -٥
يعينه السياق وهو كذلك نوع من املنطوق الن ظاهره مستحيل ومرجـوح  
ومعناه الذي يعينه السياق راجح يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبئ عنه، من 

ۡيَن َما ُكنُتمۚۡ ﴿ذلك قوله تعاىل: 
َ
ۡيَن َما ُكنُتمۚۡ َوُهَو َمَعُكۡم أ
َ
ۡيَن َما ُكنُتمۚۡ َوُهَو َمَعُكۡم أ
َ
ۡيَن َما ُكنُتمۚۡ َوُهَو َمَعُكۡم أ
َ
  .]٤: يداحلد[ ﴾َوُهَو َمَعُكۡم أ

فإن محل املعية على قرب اهللا بذاته مستحيل أما تأويلها بالقدرة والعلم 
والرعاية فمعىن صحيح يصل إىل النفس عن طريق اللفظ املنطوق ذاته مـن  

  غري تعمد وال اصطناع.
  خفي الداللة

اقل درجات اخلفاء، داللته على معناه ظاهرة ولكن اخلطأ  اخلفي: -٦
  يأتيه بعارض.

ْ َوٱلس� َوٱلس� َوٱلس� َوٱلس� ﴿ ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ْ ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ْ ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ْ ارُِق َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا يِۡدَيُهَماارُِق َوٱلس�
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
لفظ السارق ظـاهر   ]٣٨: املائدة[ ﴾أ

النشال الذي يغافل  -فيما وضع له ولكن هل ينطبق هذا املعىن على (الطرار)
  .-األيقاظ وينشل ماهلم يف حضورهم

فهذه سرقة وزيادة، وهل يصدق لفظ السارق على النباش الذي يأخذ 
أقل من السارق ألنه يأخذ ماال غري مملوك وال مرغـوب   أكفان املوتى فهو

  فيه.
وبعد مالحظة معىن السرقة يف كليهما أحلقوا الطرار بالسارق وأمـا  

  النباش فيحتاج إىل اجتهاد، فالطرار والنباش من اخلفي.
ما كان خفاؤه يف نفس لفظه ويدرك املراد منه بالتدبر  :املشكل -٧

ب� ﴿ ُٰت َيَتَ ب� َ ُٰت َيَتَ ب� َ ُٰت َيَتَ ب� َ قققَقُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�
َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
ۚ ۡصَن بِأ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ حيتـاج إىل تأمـل    ]٢٢٨: البقـرة [ ﴾ثثثثََلَٰثَة ُقُروٓءٖ
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  .مدعوم بدليل
  .: كالصالة والصوم وقد بينت السنة املقصود منهاامل -٨
وهو أكثر أقسـام خفـي الداللـة إامـا وخفـاءا       املتشابه: -٩

  واستشكاال.
  وهناك من يقسم الداللة إىل:

  كشف كشفا يرفع االحتمال.ما ظهر معناه وان حمكم: -١
﴿ ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
  .]٢٧٥: البقرة[ ﴾َوأ
  .وهو ما يشتبه معناه على السامع املتشابه: -٢
نُفِسِهن� ﴿

َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ قققَقُٰت َيَتَ ۚ َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل� ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ْ ﴿، ﴾ثثثثََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ۡو َيۡعُفـَوا

َ
ْ أ ۡو َيۡعُفـَوا
َ
ْ أ ۡو َيۡعُفـَوا
َ
ْ أ ۡو َيۡعُفـَوا
َ
ِي بَِيـِدهِۦ    أ ِي بَِيـِدهِۦٱل� ِي بَِيـِدهِۦٱل� ِي بَِيـِدهِۦٱل�     ٱل�

ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ ﴿، ]٢٣٧: البقرة[ ﴾حِۚ حِۚ حِۚ حِۚ ُعۡقَدةُ ٱّلُِعۡقَدةُ ٱّلُِعۡقَدةُ ٱّلُِعۡقَدةُ ٱّلِككككَ َ َ َ  ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ � ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ � ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦۚ � يييي� َمَٰوُٰت َمۡطوِ َمَٰوُٰت َمۡطوَِوٱلس� َمَٰوُٰت َمۡطوَِوٱلس� َمَٰوُٰت َمۡطوَِوٱلس�   .]٦٧: الزمر[ ﴾َوٱلس�
  أمثلة أخرى على املنطوق:

  على الترتيب:  اللفظ حقيقة وحقيقةو مطابقة وتضمن أ.
ِيـَن ءَ ﴿. قال تعاىل: ١ َهـا ٱل� Lي

َ
أ ِيـَن ءَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن ءَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن ءَ َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ْ َصـَدَقٰتُِكم بِـٱلَۡمّنِ َي[ ْ َ� ُتۡبِطُلـوا ْ َصـَدَقٰتُِكم بِـٱلَۡمّنِ اَمُنـوا ْ َ� ُتۡبِطُلـوا ْ َصـَدَقٰتُِكم بِـٱلَۡمّنِ اَمُنـوا ْ َ� ُتۡبِطُلـوا ْ َصـَدَقٰتُِكم بِـٱلَۡمّنِ اَمُنـوا ْ َ� ُتۡبِطُلـوا اَمُنـوا

َذىىىىٰ ٰ ٰ ٰ 
َ
َذَوٱۡل
َ
َذَوٱۡل
َ
َذَوٱۡل
َ
، (الصدقات) هنا يف متام معناها: كلّ ما أنفق قربـة إىل  ]٢٦٤: البقرة[ ﴾َوٱۡل

  اهللا، فهي (مطابقة) (حقيقة لغوية).
ـَدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ ﴿ :قال تعـاىل  َمـا ٱلص� ـَدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َمـا ٱلص� ـَدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َمـا ٱلص� ـَدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َمـا ٱلص� ، ]٦٠: لتوبـة ا[ ﴾...إِن�

، فهي (تضمن) (حقيقة -الزكاة فقط-(الصدقات) هنا يف جزء من معناها 
  الصدقات).لغوية أي 
ـآّلَِي ﴿ :. قال تعاىل٢ بَِي ٱلض� آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ م�

َ
ـآّلَِي َوأ بَِي ٱلض� آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ م�
َ
ـآّلَِي َوأ بَِي ٱلض� آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ م�
َ
ـآّلَِي َوأ بَِي ٱلض� آ إِن َكَن ِمَن ٱلُۡمَكّذِ م�
َ
، ]٩٢: الواقعـة [ ﴾����َوأ

  (الضالني) حقيقة شرعية تطلق على كلّ الكفار (مطابقة).
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ـآّلَِي ﴿قال تعـاىل:   ـآّلَِي َغـۡيِ ٱلَۡمۡغُضـوِب َعلَـۡيِهۡم َوَ� ٱلض� ـآّلَِي َغـۡيِ ٱلَۡمۡغُضـوِب َعلَـۡيِهۡم َوَ� ٱلض� ـآّلَِي َغـۡيِ ٱلَۡمۡغُضـوِب َعلَـۡيِهۡم َوَ� ٱلض�  ]٧: الفاحتـة [ ﴾̂̂̂^َغـۡيِ ٱلَۡمۡغُضـوِب َعلَـۡيِهۡم َوَ� ٱلض�
  ملت يف جزء من معناها (النصارى) (تضمن). (الضالني) حقيقة شرعية استع

¡ِض َجِيعٗ ﴿ :. قال تعاىل٣
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم م� ¡ِض َجِيعٗ ُهَو ٱل�
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم م� ¡ِض َجِيعٗ ُهَو ٱل�
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم م� ¡ِض َجِيعٗ ُهَو ٱل�
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم م� ا ُثم� ٱۡسَتَوا ُثم� ٱۡسَتَوا ُثم� ٱۡسَتَوا ُثم� ٱۡسَتَوىىىى[ إjَِ [ إjَِ [ إjَِ [ إjَِ ُهَو ٱل�

¥ُٰهن� َسۡبَع َسَمَٰوٰتٖۚ  َمآءِ فََسو� ¥ُٰهن� َسۡبَع َسَمَٰوٰتٖۚ ٱلس� َمآءِ فََسو� ¥ُٰهن� َسۡبَع َسَمَٰوٰتٖۚ ٱلس� َمآءِ فََسو� ¥ُٰهن� َسۡبَع َسَمَٰوٰتٖۚ ٱلس� َمآءِ فََسو� ، (السماء) حقيقة لغوية يف جمموع ]٢٩: البقـرة [ ﴾ٱلس�
  السموات (مطابقة). 

َٰها ُملِئئئئَـۡت َحرَٗسـا َشـِديٗدا وَُشـُهٗبا َـۡت َحرَٗسـا َشـِديٗدا وَُشـُهٗبا َـۡت َحرَٗسـا َشـِديٗدا وَُشـُهٗبا َـۡت َحرَٗسـا َشـِديٗدا وَُشـُهٗبا وَ وَ وَ وَ ﴿ :قال تعاىل َٰها ُملَِ َٰها ُملَِ َمآَء فَوََجۡدنننَنَٰها ُملَِ ن�ا لََمۡسَنا ٱلس�
َ
َمآَء فَوََجۡدأ ن�ا لََمۡسَنا ٱلس�
َ
َمآَء فَوََجۡدأ ن�ا لََمۡسَنا ٱلس�
َ
َمآَء فَوََجۡدأ ن�ا لََمۡسَنا ٱلس�
َ
أ

  هنا حقيقة لغوية يف السماء الدنيا (تضمن). .. (السماء)]٨: اجلن[ ﴾����
   :واللفظ حقيقة وجماز على الترتيب ب. مطابقة وتضمن

ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلَۡ ﴿. قال تعاىل: ١
ۡ
ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلَۡ ُثم� ُصبLواْ فَۡوَق َرأ
ۡ
ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلَۡ ُثم� ُصبLواْ فَۡوَق َرأ
ۡ
ِسهِۦ ِمۡن َعَذاِب ٱلَۡ ُثم� ُصبLواْ فَۡوَق َرأ
ۡ
[الـدخان:   ﴾ppppِمـيِم ِمـيِم ِمـيِم ِمـيِم ُثم� ُصبLواْ فَۡوَق َرأ

  ، (الرأس) يف متام معناه وهو حقيقة لغوية (مطابقة).]٤٨
ُس َشۡيبٗ قَاَل َرّبِ إِّنِ َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمقَاَل َرّبِ إِّنِ َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمقَاَل َرّبِ إِّنِ َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمقَاَل َرّبِ إِّنِ َوَهَن ٱۡلَعۡظُم ِمنننّنِ ِّ ِّ ِّ ﴿قال تعاىل: 

ۡ
أ ُس َشۡيبٗ َوٱۡشَتَعَل ٱلر�
ۡ
أ ُس َشۡيبٗ َوٱۡشَتَعَل ٱلر�
ۡ
أ ُس َشۡيبٗ َوٱۡشَتَعَل ٱلر�
ۡ
أ  ]٤: مرمي[ ﴾ااااَوٱۡشَتَعَل ٱلر�

  وهو جماز (تضمن). -الشعر-(الرأس) هنا يف جزء من معناه 
رَۡسۡلنَ ﴿ :. قال تعاىل٢

َ
آ أ رَۡسۡلنَ إِن�
َ
آ أ رَۡسۡلنَ إِن�
َ
آ أ رَۡسۡلنَ إِن�
َ
آ أ ، (القوم) هنا حقيقة ]١[نوح: ﴾ا نُوًحا إjَِٰ قَۡوِمهِۦٓ ا نُوًحا إjَِٰ قَۡوِمهِۦٓ ا نُوًحا إjَِٰ قَۡوِمهِۦٓ ا نُوًحا إjَِٰ قَۡوِمهِۦٓ إِن�

  لغوية يف متام معناه، أي: كل قومه فموسى مرسل لقومه أمجعني (مطابقة).
ٰ لَِقۡوِمـهِۦٓ ﴿ :قال تعاىل ٰ لَِقۡوِمـهِۦٓ َ ٰ لَِقۡوِمـهِۦٓ َ ، (القوم) هنا جمـاز يف  ]٦٧: البقرة[ ﴾pۡذ قَاَل ُموpۡذ قَاَل ُموpۡذ قَاَل ُموpۡذ قَاَل ُموسسسَسٰ لَِقۡوِمـهِۦٓ َ

  جزء من القوم (تضمن).
تِ ﴿ :. قال تعاىل٣ ۡ تِ َ ۡ تِ َ ۡ تِ َ ۡفَوٰهِِهمۡ ٱۡلَۡوَم ٱۡلَۡوَم ٱۡلَۡوَم ٱۡلَۡوَم نننَنۡ

َ
[ أ ۡفَوٰهِِهمۡ ُم َ¦َ
َ
[ أ ۡفَوٰهِِهمۡ ُم َ¦َ
َ
[ أ ۡفَوٰهِِهمۡ ُم َ¦َ
َ
[ أ ، (أفواه) هنا حقيقة ]٦٥: يـس [ ﴾ُم َ¦َ

  يف متام معناه (مطابقة).
ـا لَـۡيَس ِف ُقُلـوبِِهمۚۡ ﴿قال تعاىل:  ۡفَوٰهِِهم م�

َ
ـا لَـۡيَس ِف ُقُلـوبِِهمۚۡ َيُقولُوَن بِـأ ۡفَوٰهِِهم م�
َ
ـا لَـۡيَس ِف ُقُلـوبِِهمۚۡ َيُقولُوَن بِـأ ۡفَوٰهِِهم م�
َ
ـا لَـۡيَس ِف ُقُلـوبِِهمۚۡ َيُقولُوَن بِـأ ۡفَوٰهِِهم م�
َ
، ]١٦٧: آل عمـران [ ﴾َيُقولُوَن بِـأ

فهي يف جزء من معناها  -أي يقولون بألسنتهم-(أفواه) هنا جماز يف اللسان 
  (تضمن).
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  من حيث داللة اللفظ املفرد الكلية: مطابقة وتضمن ج.

َٰنُهم ّمَِن ٱۡلَقَواِعـدِ ﴿. قال تعاىل: ١ َٰنُهم ّمَِن ٱۡلَقَواِعـدِ َ َٰنُهم ّمَِن ٱۡلَقَواِعـدِ َ ُ ُبۡنيييَيَٰنُهم ّمَِن ٱۡلَقَواِعـدِ َ �Jُبۡنَ ٱ ُ �Jُبۡنَ ٱ ُ �Jُبۡنَ ٱ ُ �Jتتتَت ٱ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َمَكَر ٱل�
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َمَكَر ٱل�
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ َمَكَر ٱل�
َ
ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم فَأ  ﴾َمَكَر ٱل�

  .، (البنيان) هنا يف متام معناه أي: كلّ البناء فهي (مطابقة)]٢٦: النحل[
¡َض فَِرٰشٗ ﴿قال تعاىل: 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ¡َض فَِرٰشٗ ٱل�
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ¡َض فَِرٰشٗ ٱل�
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل ¡َض فَِرٰشٗ ٱل�
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡل َمآَء بَِنآءٗ ا َوٱا َوٱا َوٱا َوٱٱل� َمآَء بَِنآءٗ لس� َمآَء بَِنآءٗ لس� َمآَء بَِنآءٗ لس� ، ]٢٢: البقـرة [ ﴾لس�

  (البناء) هنا يف جزء من معناه أي: السقف فهي تضمن.
مالحظة: لقد أفردت بنداً منفصالً للفظ املفرد من حيث داللته الكلية 
على الرغم من أن الداللة الكلية يف هذه احلالة هي (حقيقة) كالبند (أ)، غري 

هو (املشكك) أي الذي يزيد وينقص  أنه ملا كان أحد أقسام الكلي للمفرد
معناه يف أفراده كالبنيان يف الزيادة والنقص لكامل البيت أو جلزء منه، عليـه  

  فقد وضعته يف بند منفصل وضربت مثاالً عليه للتوضيح.
ومن اجلدير بالذكر أن سياق االستعمال لـه دور يف متييـز الكلـي    

يت حيمي ساكنه من حـر  املشكك من باقي أنواع احلقيقة، فلو قلت: (الب
الصيف وبرد الشتاء) فأنت هنا تتكلم عن البيت كوحدة واحدة تدل علـى  
جنس البيت املنطبق على مجيع أفراده فيكون البيت هنا حقيقة عامة، لكنك 

مبلغ  جدرانه إكمال حىت بتنفيذه البدء منذ البيت هذا تكاليف لو قلت (بلغت
  أفراده. يف ونقصانه معناه لزيادة )(مشكك كلي لفظ هنا البيت لفظ فإن كذا)

  املفهوم
املنفذ الوحيد إىل  املعىن الذهين هو-ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق  

  داللته، أي أن داللته ليس بصريح صيغته ووضعه.
وذلك ال خيلوإما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غري مقصـود  
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املتكلم أو صحة امللفوظ به فان كان مقصودا فال خيلو إما أن يتوقف صدق 
عليه أو ال يتوقف فإن توقف فداللة اللفظ عليه تسمى داللة اقتضاء، وإن مل 
يتوقف فال خيلوإما أن يكون الزماً من مدلول اللفظ وضعاً أو مستفاداً مـن  
تركيب اجلملة الزماً لتركيب الكالم، فان كان األول فتسمى داللته داللـة  

ن الثاين فتسمى داللة املفهوم، أما إن كان مدلوله غري التنبيه اإلمياء. وإن كا
  مقصود املتكلم فداللة اللفظ عليه تسمى داللة اإلشارة.

  داللة االقتضاء -١
وهي ما كان املدلول فيه مضمراً أي غري منطوق به بل هو الزم ملعاين 
األلفاظ (إما لضرورة صدق املتكلم وإما لصحة وقوع امللفوظ به) فان كان 

  ول فمثاله:األ
� »هلَيوا عكْرِهتا اسمانُ، ويسالنطَأُ، وي الْختأُم نع عف١٣١»ر .  
� »ال صيام لملَ نم يبيت الصيام ماللَّ ن١٣٢»لِي .  

فإن رفع كل هذا مع حتققه ممتنع فال بد من إضمار نفي حكم ميكـن  
  نفيه كنفي املؤاخذة والعقاب يف األول:

   .ونفي الصحة يف الثاين
   .وذلك لضرورة صدق اخلرب
   .وأما إن كان لصحة امللفوظ

  فإما أن تتوقف صحته عليه (عقالً أو لغةً) أو (شرعاً).
                                                           

  .٥٠رقم:  ٥٨خرج سابقاً يف صفحة:  )١٣١(
  .٧٩رقم:  ٩٠ صفحة: خرج سابقاً يف )١٣٢(



  

  ١٨٠

  مثال على األوىل: 
فانه البد من إضمار أهل القرية لصحة  ]٨٢: يوسف[ ﴾ِل ٱۡلَقۡرَيـةَ ِل ٱۡلَقۡرَيـةَ ِل ٱۡلَقۡرَيـةَ ِل ٱۡلَقۡرَيـةَ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ وَوَوََوسسسۡس ۡ ۡ ۡ ﴿ �

  امللفوظ عقالً.
ِ َوَقٰتُِلواْ ِف َسبِ َوَقٰتُِلواْ ِف َسبِ َوَقٰتُِلواْ ِف َسبِ َوَقٰتُِلواْ ِف َسبِ ﴿ � �Jيِل ٱ ِ �Jيِل ٱ ِ �Jيِل ٱ ِ �Jفال بد من إضمار األمر بتحصـيل أدوات   ﴾يِل ٱ

  القتال ألن العقل يقتضيه، وذلك حىت يصح وقوع امللفوظ به (وقاتلوا) عقالً
  مثال على الثانية:

كقول القائل لغريه (اعتق عبدك عين على ألف) فإنه يستدعي تقـدم  
ن بـاب  سابقه انتقال امللك إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه. فهذا م

  صحة وقوع امللفوظ به شرعاً.

  داللة التنبيه واإلمياء -٢
وهذه سبق ذكرها يف حبث العلة داللة املذكور يف حبث القيـاس أي  
فهم التعليل من إضافة احلكم إىل وصف مناسب أو باستعمال األدوات كما 

  .شرح يف بابه
  توضح داللة التنبيه واإلمياء:أمثلة   
ِعدL ﴿. قال تعاىل: ١

َ
ِعدL َوأ
َ
ِعدL َوأ
َ
ِعدL َوأ
َ
ةٖ َوأ ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� ةٖ واْ لَُهم م� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� ةٖ واْ لَُهم م� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� ةٖ واْ لَُهم م� ا ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِـن ُقـو� َوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاَوِمـن ّرَِبـاطططِط ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل ِ ٱۡلَۡيـِل     واْ لَُهم م�

ِ وََعـُدو�ُكمۡ  �Jوََعـُدو�ُكمۡ تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jوََعـُدو�ُكمۡ تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jوََعـُدو�ُكمۡ تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ِ �Jيف هذه اآلية داللة تنبه على أنّ إرهـاب  ﴾تُۡرهُِبوَن بِهِۦ َعُدو� ٱ ،
  العدو هو علّة إعداد القوة، واإلرهاب وصف مفهم فهو علّة داللة. 

تصـل يف التسـليح    وهي تومئ إىل أنّ الدولة اإلسالمية جيـب أن 
  والصناعة احلربية إىل أقوى ما يف عصرها إلرهاب عدوها. 

من اإلطّالع على عناصر قوـا ليبقـى    كذلك إىل عدم متكني العدو



  

  ١٨١

  متوجسا من الدرجة الّيت وصلت إليها.
وأنّ توهم عدوها أنّ لديها صناعة أسلحة سرية فتاكة لتمأل قلـوب  

  أعدائها رهبة منها. 
َحٞد ﴿اىل: . قال تع٢

َ
َحٞد pۡن أ
َ
َحٞد pۡن أ
َ
َحٞد pۡن أ
َ
ٰ يَۡسـَمَع pۡن أ ِجۡرهُ َحـت�

َ
ٰ يَۡسـَمَع ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَـأ ِجۡرهُ َحـت�
َ
ٰ يَۡسـَمَع ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَـأ ِجۡرهُ َحـت�
َ
ٰ يَۡسـَمَع ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَـأ ِجۡرهُ َحـت�
َ
ّمَِن ٱلُۡمۡشِكَِي ٱۡسَتَجاَرَك فَـأ

ۥۚ  َمَنُه
ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ َكَلَٰم ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ َكَلَٰم ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �Jۥۚ َكَلَٰم ٱ َمَنُه

ۡ
بۡلِۡغُه َمأ

َ
ِ ُثم� أ �J٦: التوبة[ ﴾َكَلَٰم ٱ[.  

على: أنّ إمساع الكافر كالم اهللا هو علّة إجارته  تنبهيف هذه اآلية داللة 
ل (حتى) مبعىن التعليل (مـن  علّة داللة من استعما -حتى يسمع كالم اهللا-

  أجل). 
  إىل: وجوب الوعي على اإلسالم حتى ميكن تبليغه.  تومئوهي 

وعلى الدولة أن تثقّف املسلمني باإلسالم يف مدارسـها ومراكزهـا   
بشكل كاف، وأن توفر التعليم لبعض اللغات األجنبية يف مراحـل معينـة   

  لعربية. للتمكني من تبليغ اإلسالم لغري الناطقني با
  . ١٣٣»اةٌكَز ةمائالس مِنغالْ يف« :�. قال ٣

هو علـة   -وصف مفهم-على: أن السوم  تنبهيف هذا احلديث داللة 
  علة داللة.-وجوب الزكاة يف الغنم 

إىل: أنه جيب على الدولة توفري املراعي بشكل كاف لتخفيف  تومئو
لفها، وبالتايل تشـجيعهم  العبء املايل على الناس يف تربية ماشيتهم دون ع

على أداء الزكاة وزيادة واردات الزكاة يف بيت املال، ألن الغـنم السـائمة   
تزكى واملعلوفة ال تزكى، فتوفري املراعي يشجع على تربية املاشية على الرعي 

                                                           

  .٩١رقم:  ١٠٧خرج سابقا يف صفحة:  )١٣٣(



  

  ١٨٢

  وبالتايل الزكاة. 
فقالوا: إمنا هي ميتـة.   ها!ابهإِ متذْخأَ ولَ« . يف حديث شاة ميمونة:٤

  .١٣٤»هكاتذَ هغبد نَّإِفَ رهطَ دقَفَ غَبِد هابٍما إِيأَ: �قال رسول اهللا ف
على: أنّ دبغ جلد ما يؤكل حلمـه علـة    تنبهيف هذا احلديث داللة 

إىل: عدم التفريط يف جلود احليوانات اليت يؤكل حلمها  تومئاالنتفاع به، و
  وإن نفقت بل جيوز دبغها. 

  باغة اجللود. وكذلك إقامة مشاغل لد

  داللة اإلشارة -٣
وهو ما يؤخذ من إشارة اللفظ ونعين به ما يتبع اللفظ من غري جتريـد  

فقيل ما نقصان دينهن؟ فقـال   »ينٍدو لٍقْع صاتاقن ساُءالن« قصد إليه مثل:
�: »قْتعإِ دحداهن فقَ يرِع بيتطْها شر درِهها ال تلِّصي وال توصفهذا إمنا ١٣٥»م ،

سيق لبيان نقصان الدين وما وقع النطق إال قصدا به ولكن حصل به إشارة 
وهو مخسـة  –إىل أكثر احليض وأقل الطهر وأنه ال يكون فوق شطر الدهر 

عند قصـد   �إذ لو تصور الزيادة لتعرض هلا النيب  -عشر يوما من الشهر
  .املبالغة يف نقصان دينها

مل بستة اشهر أخذا مـن قولـه تعـاىل:    وكذلك تقدير أقل مدة احل
ُٰلُهۥ ثثثثََلُٰثوَن َشۡهًراۚ ََلُٰثوَن َشۡهًراۚ ََلُٰثوَن َشۡهًراۚ ََلُٰثوَن َشۡهًراۚ ﴿ ُٰلُهۥ َ ُٰلُهۥ َ ُلُهۥ َوفِصصصَصُٰلُهۥ َ ۡ ُلُهۥ َوفَِ ۡ ُلُهۥ َوفَِ ۡ ُلُهۥ َوفَِ َمۡيِ ﴿، ]١٥: األحقاف[ ﴾وَوَوََوحححَحۡ َمۡيِ َ َمۡيِ َ ُٰلُهۥ ِف عععَعَمۡيِ َ ُٰلُهۥ ِف َ ُٰلُهۥ ِف َ   ]١٤: لقمان[﴾َوفَِوفَِوفَِوفِصصصَصُٰلُهۥ ِف َ

ِحـل� لَُكـۡم َلۡلَـةَ ﴿وكذلك جواز أن يصبح اجلنب صائما: 
ُ
ِحـل� لَُكـۡم َلۡلَـةَ أ
ُ
ِحـل� لَُكـۡم َلۡلَـةَ أ
ُ
ِحـل� لَُكـۡم َلۡلَـةَ أ
ُ
ـَياِم     أ ـَياِم ٱلّصِ ـَياِم ٱلّصِ ـَياِم ٱلّصِ ٱلّصِ

                                                           

  .٢٧٦١، الطيالسي: ١/٤٨، الدارقطين: ١/٢١٩مسند أمحد:  )١٣٤(
  .٧٩، مسلم: ١٣٩٣، ٢٩٨البخاري:  )١٣٥(



  

  ١٨٣

َِٓسآئئئئُِكمۚۡ ُِكمۚۡ ُِكمۚۡ ُِكمۚۡ  َِٓسا َِٓسا فَُث إjَِٰ ننننَِسا فَُث إjَِٰ ٱلر� فَُث إjَِٰ ٱلر� فَُث إjَِٰ ٱلر� ُ ssssلۡ لۡ لۡ لۡ فَٱفَٱفَٱفَٱ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾ٱلر� �Jوُهن� َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتـَب ٱ ِٰشُ َ ُ �Jوُهن� َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتـَب ٱ ِٰشُ َ ُ �Jوُهن� َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتـَب ٱ ِٰشُ َ ُ �Jوُهن� َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتـَب ٱ َن َن َن َن بببَبِٰشُ
ۡسـَودِ ِمـنَ 

َ
ۡسـَودِ ِمـنَ ُ ِمَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡسـَودِ ِمـنَ ُ ِمَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡسـَودِ ِمـنَ ُ ِمَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡبَيضضضُض ِمَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيلَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيلَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيلَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت�     لَُكۡمۚ َوُكُواْ َوٱۡشَ

  .]١٨٧: البقرة[ ﴾ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ 
ۡيِ كَ ﴿وكذلك 

ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ
َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۡيِ كَ َ

ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ
َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۡيِ كَ َ

ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ
َ
ُٰت يُۡرِضۡعَن أ ۡيِ كَ َ

ۡوَلَٰدُهن� َحۡولَ
َ
دددَدُٰت يُۡرِضۡعَن أ ِ ن يُـتِم� َوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰلَِوٱۡلَوٰل

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمـۡن أ ن يُـتِم� ِملَـۡيِ

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمـۡن أ ن يُـتِم� ِملَـۡيِ

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمـۡن أ ن يُـتِم� ِملَـۡيِ

َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمـۡن أ ِملَـۡيِ

فهم منـه   ]٢٣٣: البقرة[ ﴾ٱلر�َضاَعَةۚ َوَ¦َ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهن� َوكِۡسَوُتُهن� بِٱلَۡمۡعُروِفۚ ٱلر�َضاَعَةۚ َوَ¦َ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهن� َوكِۡسَوُتُهن� بِٱلَۡمۡعُروِفۚ ٱلر�َضاَعَةۚ َوَ¦َ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهن� َوكِۡسَوُتُهن� بِٱلَۡمۡعُروِفۚ ٱلر�َضاَعَةۚ َوَ¦َ ٱلَۡمۡولُودِ َلُۥ رِزُۡقُهن� َوكِۡسَوُتُهن� بِٱلَۡمۡعُروِفۚ 
  بداللة اإلشارة أن النسب يلحق بالوالد.
  أمثلة أخرى على داللة اإلشارة:

ۡنُهۡم َوَ� َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَ ﴿. قال تعاىل: ١ ا ّمِ ن يَُكونُواْ َخۡيٗ
َ
[ أ ۡنُهۡم َوَ� َ ا ّمِ ن يَُكونُواْ َخۡيٗ
َ
[ أ ۡنُهۡم َوَ� َ ا ّمِ ن يَُكونُواْ َخۡيٗ
َ
[ أ ۡنُهۡم َوَ� َ ا ّمِ ن يَُكونُواْ َخۡيٗ
َ
ۡوٍا َعۡوٍا َعۡوٍا َعۡوٍا َعسسسَس[ أ

 ۖ ۡنُهن� ا ّمِ ن يَُكن� َخۡيٗ
َ
[ أ َ ۖ ۡنُهن� ا ّمِ ن يَُكن� َخۡيٗ
َ
[ أ َ ۖ ۡنُهن� ا ّمِ ن يَُكن� َخۡيٗ
َ
[ أ َ ۖ ۡنُهن� ا ّمِ ن يَُكن� َخۡيٗ
َ
  .]١١: احلجرات[ ﴾ننننَِسآءٞ ّمِن َِسآءٞ ّمِن َِسآءٞ ّمِن َِسآءٞ ّمِن ننننَِّسآٍء َعَِّسآٍء َعَِّسآٍء َعَِّسآٍء َعسسسَس[ أ

  يؤخذ منها أنّ جمتمع الرجال منفصل عن جمتمع النساء. 
  املفهوم -٤

ا املفهوم: هو ما فهم من اللفظ يف غري حمل النطق وكان مدلوله مقصود
للمتكلم وال يتوقف صدق املتكلم أو صحة امللفوظ به عليه ومل يكن الزماً 

  من مدلول اللفظ وضعاً، وهو قسمان:
  ب. مفهوم املخالفة. أ. مفهوم املوافقة.

  أ. مفهوم املوافقة
يسمى كذلك إذا كان مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا ملدلوله 

حلن اخلطاب واملراد به معىن يف حمل النطق، ويسمى أيضا فحوى اخلطاب و
ِن ٱۡلَقۡوِلۚ ﴿اخلطاب:  ِن ٱۡلَقۡوِلۚ َوَلَۡعرَِفن�ُهۡم ِف َلۡ ِن ٱۡلَقۡوِلۚ َوَلَۡعرَِفن�ُهۡم ِف َلۡ ِن ٱۡلَقۡوِلۚ َوَلَۡعرَِفن�ُهۡم ِف َلۡ أي يف معناه، وقد يطلق  ...]٣٠: حممـد [ ﴾َوَلَۡعرَِفن�ُهۡم ِف َلۡ

  اللحن ويراد به اللغة.



  

  ١٨٤

  حلن فالن بلحنه: إذا تكلم بلغته، وقد يطلق ويراد به الفطنة.
�هُ ﴿حترمي شتم الوالدين وضرما من داللة ومثاله:  �هُ فَـَ� َتُقـل ل �هُ فَـَ� َتُقـل ل �هُ فَـَ� َتُقـل ل ّفٖ فَـَ� َتُقـل ل

ُ
ّفٖ َمـآ أ
ُ
ّفٖ َمـآ أ
ُ
ّفٖ َمـآ أ
ُ
 ﴾َمـآ أ

فإن احلكم املفهوم من اللفظ يف حمل السكوت موافـق للحكـم    ]٢٣: اإلسراء[
  املفهوم يف حمل النطق.

ۡمـَوَٰل ٱۡلَـَتَٰمٰ ُظۡلًمـاإِن� إِن� إِن� إِن� ﴿وكذلك داللة قوله تعاىل: 
َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ۡمـَوَٰل ٱۡلَـَتَٰمٰ ُظۡلًمـاٱل�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ۡمـَوَٰل ٱۡلَـَتَٰمٰ ُظۡلًمـاٱل�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ ۡمـَوَٰل ٱۡلَـَتَٰمٰ ُظۡلًمـاٱل�

َ
ُكُلوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ  ﴾ٱل�

  داللة على حترمي إتالف أمواهلم. ]١٠: النساء[
ا يََرهُۥ َفَمن َيۡعمَ َفَمن َيۡعمَ َفَمن َيۡعمَ َفَمن َيۡعمَ ﴿وقوله تعاىل:  ٍة َخۡيٗ ا يََرهُۥ ۡل ِمۡثَقاَل َذر� ٍة َخۡيٗ ا يََرهُۥ ۡل ِمۡثَقاَل َذر� ٍة َخۡيٗ ا يََرهُۥ ۡل ِمۡثَقاَل َذر� ٍة َخۡيٗ َوَمـن َيۡعَمـۡل ِمۡثَقـاَل َوَمـن َيۡعَمـۡل ِمۡثَقـاَل َوَمـن َيۡعَمـۡل ِمۡثَقـاَل َوَمـن َيۡعَمـۡل ِمۡثَقـاَل     ̂̂̂^ۡل ِمۡثَقاَل َذر�

ةٖ  ةٖ َذر� ةٖ َذر� ةٖ َذر� ا يََرهُۥ     َذر� ا يََرهُۥ َشّٗ ا يََرهُۥ َشّٗ ا يََرهُۥ َشّٗ   يف الداللة على املقابلة فيما زاد على ذلك. ]٨-٧ :الزلزلة[ ﴾����َشّٗ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ ﴿

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنهُ     َوِمۡن أ

ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنهُ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنهُ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ َمۡنهُ يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�
ۡ
ۡن إِن تَأ     يَُؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َوِمۡنُهم م�

تدل على تأدية ما دون القنطار وعـدم   ]٧٥: آل عمران[ ﴾َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك َؤّدِهِۦٓ إَِلَۡك �� يُ �� يُ �� يُ �� يُ     بِِديَنارٖ بِِديَنارٖ بِِديَنارٖ بِِديَنارٖ 
  تأدية ما فوق الدينار إىل غري ذلك من النظائر.

ومفهوم املوافقة هو كل ما كان مدلول لفظه يف حمل السكوت موافقا 
علـى أو  ملدلوله يف حمل النطق، وقد يكون من قبيل التنبيه باألدىن علـى األ 

  باألعلى على األدىن أو بغري ذلك.
أما التنبيه باألوىل (األدىن على األعلى أو األعلى علـى األدىن) فهـو   
الغالب، لكن غري ذلك موجود أيضا يف مفهوم املوافقة كالتنبيه بأمر آخر له 

  عالقة:
ـ اَءكَوِها واصفَع ظْفَاح« يف اللقطة: للداللة على حفظ ما التقط  ١٣٦»اه

  .دنانريمن ال

                                                           

  .١٧٢٢، مسلم: ٢٢٤٣، ٩١البخاري:  )١٣٦(



  

  ١٨٥

  أداء الرحال والنقود وغريها. ١٣٧»طَيخمالْو طَيخوا الْدأَ« يف الغنيمة:
(لو حلف أنه ال يأكل لفالن لقمة وال يشرب من مائه جرعة كـان  
ذلك موجبا المتناعه عن أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف وشرب مـا زاد  

  على اجلرعة).
  ها يف استعمال املنطوق:ويف استعمال مفهوم املوافقة بالغة ال جتد

(هذا الفرس ال يلحق غبار هذا الفرس ابلغ من قوهلم هذا الفـرس  •• 
  سابق هلذا الفرس).

(فالن يأسف لشم رائحة مطبخه ابلغ من فـالن ال يطعـم وال   •• 
  يسقي).

وقد اتفق العلماء على صحة االحتجـاج مبفهـوم املوافقـة سـوى     
  الظاهرية.

  أمثلة أخرى:
  ىن إىل األعلى (من باب أوىل):. تنبيه من األد١
َن َوَنۡعلَُم َما﴿. قال تعاىل: ١ َن َوَنۡعلَُم َماَسٰ َن َوَنۡعلَُم َماَسٰ َن َوَنۡعلَُم َماَسٰ ننننَسٰ ِ

ۡ
ِ
ۡ
ِ
ۡ

ۥۖ     َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱَولََقۡد َخلَۡقَنا ٱَولََقۡد َخلَۡقَنا ٱَولََقۡد َخلَۡقَنا ٱلللۡلِ ۥۖ تُوَۡسـوُِس بِـهِۦ َنۡفُسـُه ۥۖ تُوَۡسـوُِس بِـهِۦ َنۡفُسـُه ۥۖ تُوَۡسـوُِس بِـهِۦ َنۡفُسـُه  ﴾تُوَۡسـوُِس بِـهِۦ َنۡفُسـُه
  . يعلم اهللا أعلى من الوسوسة.]١٦: ق[

ۡم لَُهۡم نَِصيٞب ﴿. قال تعاىل: ٢
َ
ۡم لَُهۡم نَِصيٞب أ
َ
ۡم لَُهۡم نَِصيٞب أ
َ
ۡم لَُهۡم نَِصيٞب أ
َ
 ﴾ۡؤتُوَن ٱل�ـاَس نَِقـًياۡؤتُوَن ٱل�ـاَس نَِقـًياۡؤتُوَن ٱل�ـاَس نَِقـًياۡؤتُوَن ٱل�ـاَس نَِقـًياّمَِن ٱلُۡمۡلِك فَإِٗذا �� يُ ّمَِن ٱلُۡمۡلِك فَإِٗذا �� يُ ّمَِن ٱلُۡمۡلِك فَإِٗذا �� يُ ّمَِن ٱلُۡمۡلِك فَإِٗذا �� يُ     أ

  ... ال يؤتون ما هو أعلى من النقري.]٥٣ :النساء[
ُ إَِلۡـَكۖ ﴿. قال تعاىل: ٣ �Jنـَزَل ٱ

َ
ُ إَِلۡـَكۖ ِ َمـآ أ �Jنـَزَل ٱ
َ
ُ إَِلۡـَكۖ ِ َمـآ أ �Jنـَزَل ٱ
َ
ُ إَِلۡـَكۖ ِ َمـآ أ �Jنـَزَل ٱ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعضضضِض َمـآ أ

َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعَوٱۡحَذۡرُهۡم أ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعَوٱۡحَذۡرُهۡم أ
َ
ن َيۡفتُِنوَك َعۢن َبۡعَوٱۡحَذۡرُهۡم أ
َ
 ﴾َوٱۡحَذۡرُهۡم أ

  ... يشمل التحذير أن يفتنوك عن كلّ ما أنزل اهللا إليك. ]٤٩: املائدة[

                                                           

  .٣٤٤٤، املعجم األوسط: ٢٠/٣٠٣املعجم الكبري:  )١٣٧(



  

  ١٨٦

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملِكُ ﴿. قال تعاىل: ٤ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملِكُ َوٱل� ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملِكُ َوٱل� ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملِكُ َوٱل�  ﴾����وَن ِمن قِۡطِمـٍي وَن ِمن قِۡطِمـٍي وَن ِمن قِۡطِمـٍي وَن ِمن قِۡطِمـٍي َوٱل�
  ... ال ميلكون ما هو أعلى من قطمري. ]١٣[فاطر: 

  . تنبيه من األعلى إىل األدىن (من باب أوىل):٢
َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥ﴿ . قال تعاىل:١

َ
آ أ َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥفَلَم�
َ
آ أ َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥفَلَم�
َ
آ أ َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥفَلَم�
َ
آ أ ... أي أا أضاءت ]١٧[البقرة:  ﴾فَلَم�

مـن  تنبيـه   -نفس املكان من باب أوىل ما دام قد أضاءت ما حول املكان 
  أي من األعلى إىل األدىن.  -األبعد إىل األقرب 

َٰرۡكَنا َحـۡوَلُۥإjَِ إjَِ إjَِ إjَِ ﴿. قال تعاىل: ٢ ۥَ َٰرۡكَنا َحـۡوَلُ ۥَ َٰرۡكَنا َحـۡوَلُ ۥَ ِي بببَبَٰرۡكَنا َحـۡوَلُ ۡقَصا ٱل�
َ
ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡقَصا ٱل�
َ
ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡقَصا ٱل�
َ
ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل ۡقَصا ٱل�
َ
... ]١: اإلسراء[ ﴾ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡل

تنبيه من األبعد إىل -فقد بارك اهللا فيه من باب أوىل ما دام قد بارك ما حوله 
 أي من األعلى إىل األدىن.-األقرب 

ـ محو ريِناشمالْبِ واْى نشريسع حابِصأَوا كَونكُ« :�. قال ٣ ـ ع واْلُ  ىلَ
  .١٣٨»...بِشخالْ

تنبه من -فمن باب أوىل الصرب على ما هو دون ذلك كالسجن مثال 
  األعلى إىل األدىن. 

  . تنبيه بشيء له عالقة باملوضوع على املوضوع ذاته:٣
  .١٣٩»...ةٌقَدص يكخأَ هجو يف كمسبت« :�. قال ١

  تنبه بالتبسم على حسن املعاملة وحسن اخللق. 
  .١٤٠»...طَيخمالْو طَيخالْ واْدأَ« :�. قال ٢

تنبه بذلك على وجوب أداء الغنيمة لصاحب الصالحية (اخلليفـة أو  
                                                           

  .٦٥٨، رقم ١/٣٧٩، مسند الشاميني: ١/٣٧٢، املعجم الصغري: ١٠/١٧١املعجم الكبري:  )١٣٨(
  .١٧، رقم: ٢٨خرج سابقاً يف صفحة:  )١٣٩(
  .١٣٧، رقم: ١٨٥خرج سابقاً يف صفحة:  )١٤٠(



  

  ١٨٧

  القائد) لتوزيعها مهما قلّت أو كثرت وبالتايل حترمي الغلول مهما كان. 
  مفهوم املخالفة -ب

هو ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت خمالفا ملدلولـه يف حمـل   
  النطق ويسمى دليل اخلطاب أيضا.

وقد اختلف يف صحة االحتجاج به ولكن الصحيح أن مفهوم املخالفة 
يعمل به يف أربعة أمور لوجود الدليل على العمل ا، وما عداها ال يعمـل  

  مبفهوم املخالفة له.
  هي: وهذه األمور األربعة

املناسب للحكم املفيد للتعليل فإن العلة تدور مع  الوصف املفهم -١
  املعلول وجودا وعدما.

فاستعمال الوصف املناسب املفهم للتعليل يدل على العمـل مبفهـوم   
  املخالفة الن احلكم كذلك:

فيفهم من هذا الوصف املناسب  ١٤١»اةٌكَز ةمائالس مِنغالْ يف« مثال:
للحكم وهو الزكاة انه إذا مل يوجد هذا الوصـف ال يوجـد   وهو السوم، 

  احلكم، أي أن الغنم املعلوفة ال يكون فيها زكاة.
ََهٰلَـةٖ ﴿ مثال: ََهٰلَـةٖ ِ ََهٰلَـةٖ ِ ْ قَۡوَمۢـاااا    بببِبََهٰلَـةٖ ِ ن تُِصـيُبوا

َ
ْ أ ْ قَۡوَمۢـإِن َجـآَءُكۡم فَاِسـُقۢ بِنََبـإٖ َفَتبَي�ُنـوٓا ن تُِصـيُبوا
َ
ْ أ ْ قَۡوَمۢـإِن َجـآَءُكۡم فَاِسـُقۢ بِنََبـإٖ َفَتبَي�ُنـوٓا ن تُِصـيُبوا
َ
ْ أ ْ قَۡوَمۢـإِن َجـآَءُكۡم فَاِسـُقۢ بِنََبـإٖ َفَتبَي�ُنـوٓا ن تُِصـيُبوا
َ
ْ أ  ﴾إِن َجـآَءُكۡم فَاِسـُقۢ بِنََبـإٖ َفَتبَي�ُنـوٓا

  فإن الوصف املفهم وهو الفاسق مناسب للحكم وهو التبني. ]٦: احلجرات[
علينا أن نتبني أو نتثبـت يف نبـأ غـري     ومفهوم املخالفة انه ال جيب

الفاسق: فإذا جاءنا عادل خبرب قبلناه وسلمنا به واحسنا به الظن ومن هنـا  
                                                           

  .٩١، رقم: ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة:  )١٤١(



  

  ١٨٨

  استنبط العلماء وجوب قبول اخلرب الذي يرويه العدل الواحد.
  .١٤٢»هايلو نها مِسفْنبِ قحأَ بيالثَّ« مثال:

فـإذا   -أحق بنفسها من وليها-م مناسب للحكم الثيب وصف مفه
  زالت هذه الصفة زال احلكم. 

. أي إن مطل الغين حيـل  ١٤٣»هتوبقُعو هضرع لُّحي دواجِالْ يلَ« مثال:
  مطالبته وحبسه. 

فـإذا زال  -حيل عرضه وعقوبته-الواجد وصف مفهم مناسب للحكم
ان قال عرضـه أن يشـكوه   الواجد ال يطبق عليه هذا احلكم. (فسره سفي

  وعقوبته حبسه).
ٰمِ ﴿قال تعاىل:  ٰمِ َ ٰمِ َ عععَعٰمِ َ نۡ

َ
ِحل�ۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
نۡأ

َ
ِحل�ۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
نۡأ

َ
ِحل�ۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
نۡأ

َ
ِحل�ۡت لَُكم بَِهيَمُة ٱۡل

ُ
... البهيمة من غري ]١: املائـدة [ ﴾أ

  األنعام ال حتل. 
  العدد -٢
ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفرۡ ﴿• 

َ
ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفرۡ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ
َ
ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفرۡ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ
َ
ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفرۡ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ
َ
ةٗ     ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ ةٗ لَُهۡم َسۡبِعَي َمر� ةٗ لَُهۡم َسۡبِعَي َمر� ةٗ لَُهۡم َسۡبِعَي َمر� فَلَن َيۡغِفـَر فَلَن َيۡغِفـَر فَلَن َيۡغِفـَر فَلَن َيۡغِفـَر     لَُهۡم َسۡبِعَي َمر�

 ُ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �J٨٠: التوبة[ ﴾ لَُهمۚۡ  لَُهمۚۡ  لَُهمۚۡ  لَُهمۚۡ ٱ[.  
  .١٤٤»نيعبالس ىلَع نَّيدزَِأل اِهللاوفَ يبر ينِريخ دقَ« :� قال

  فعقل أن ما زاد على السبعني خبالفه، لذلك يعمل مبفهوم العدد.
 •﴿ ْ تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَـۡم يَـأ ُ     َوٱل� ِ ُ ِ ُ ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء فَـٱۡجلللِلُ ِ

َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء فَـٱۡجبِأ
َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء فَـٱۡجبِأ
َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء فَـٱۡجبِأ
َ
وُهۡم وُهۡم وُهۡم وُهۡم بِأ

ةٗ  َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ بَدٗ     ثثثثََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجلللۡلَ
َ
بَدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ
َ
بَدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ
َ
بَدٗ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ
َ
[ئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن     اۚ اۚ اۚ اۚ َوَ� َتۡقَبُلواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ [ئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن َ [ئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن َ ْولللَل[ئَِك ُهـُم ٱۡلَفِٰسـُقوَن َ

ُ
ْوَوأ
ُ
ْوَوأ
ُ
ْوَوأ
ُ
�َوأ��� ]٤: النـور [ ﴾

                                                           

  .٣/٢٣٩، الدارقطين: ٧/١١٨، البيهقي: ٩/٣٥٩، ابن حبان: ٣٢١٢، النسائي: ١٧٩٥، أبو داود: ٢٥٤٦مسلم:  )١٤٢(
  .٦/٥١، البيهقي: ٤/٣٨٩، أمحد: ٣/١١٣البخاري: باب يل الواجد حيل عقوبته، أبو داود:  )١٤٣(
  .٩١، أمحد: ١٩٤٠، النسائي: ٣٠٢٢، الترمذي: ٤٣٠٢، ١٢٧٧البخاري:  )١٤٤(



  

  ١٨٩

  فاحلد مثانون جلدة فقط.
واْ ُك� َوِٰحدٖ ﴿قال تعاىل:  ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ اِن فَٱۡجلللِلُ انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� ۡنُهمَ     ٱلز� ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ةٖۖ ّمِ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ ْا ِماْئئئئََة َجََة َجََة َجََة َجلللۡلَ ْا ِما ْا ِما : النـور [ ﴾ا ِما

  ح اجللد أكثر وال أقلّ من مائة جلدة.ال يص ]٢
ْ ﴿قال تعاىل:  تُوا

ۡ
ِيَن يَۡرُمـوَن ٱلُۡمۡحَصـَنِٰت ُثـم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُمـوَن ٱلُۡمۡحَصـَنِٰت ُثـم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُمـوَن ٱلُۡمۡحَصـَنِٰت ُثـم� لَـۡم يَـأ ْ َوٱل� تُوا
ۡ
ِيَن يَۡرُمـوَن ٱلُۡمۡحَصـَنِٰت ُثـم� لَـۡم يَـأ ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء     َوٱل�

َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء بِأ
َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء بِأ
َ
ۡرَبَعـةِ ُشـَهَدآَء بِأ
َ
بِأ

ةٗ  َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ وُهۡم ثثثثََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجََمٰنَِي َجلللۡلَ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ   .. ال يصح اجللد أكثر أو أقلّ من الثمانني.]٤: النور[ ﴾فَٱۡجفَٱۡجفَٱۡجفَٱۡجلللِلُ
  لشرطا -٣
واْ ِمنَ فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَ فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَ فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَ فَلَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجنَ ﴿•  ُ واْ ِمنَ ُ ُ واْ ِمنَ ُ ُ واْ ِمنَ ُ ن َتۡقصصصُصُ

َ
ن َتۡقاٌح أ
َ
ن َتۡقاٌح أ
َ
ن َتۡقاٌح أ
َ
ن َيۡفتَِنُكُم     اٌح أ

َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ن َيۡفتَِنُكُم ٱلص�
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ن َيۡفتَِنُكُم ٱلص�
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ن َيۡفتَِنُكُم ٱلص�
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ٱلص�

ِيَن َكَفُروٓ  ِيَن َكَفُروٓ ٱل� ِيَن َكَفُروٓ ٱل� ِيَن َكَفُروٓ ٱل� ْۚ ٱل� ْۚ ا ْۚ ا ْۚ ا روي عن يعلي بن أمية انه قال لعمر: ما بالنـا   ]١٠١[النسـاء:   ﴾ا
عـن   � نقصر وقد أمنا. فقال: عجبت مما تعجبت منه فسألت رسول اهللا

ـ لُباقْفَ مكُيلَا عهبِ اُهللا قدصت ةٌقَدص« ذلك فقال: وا صقَدتففهم عمـر  ١٤٥»ه� 
على ذلك وإمنا أعلمه أا صـدقة   � العمل مبفهوم املخالفة وأقره الرسول
  تصدق اهللا ا علينا فلنقبل الصدقة.

نِفُقواْ َعلَۡيِهن� ﴿مثال: 
َ
ٖۡل فَأ نِفُقواْ َعلَۡيِهن� َ
َ
ٖۡل فَأ نِفُقواْ َعلَۡيِهن� َ
َ
ٖۡل فَأ نِفُقواْ َعلَۡيِهن� َ
َ
ْوَلِٰت حححَحٖۡل فَأ

ُ
ْوَلِٰت pن ُكن� أ
ُ
ْوَلِٰت pن ُكن� أ
ُ
ْوَلِٰت pن ُكن� أ
ُ
فغري ذوات  ]٦: الطالق[ ﴾...pن ُكن� أ

  األمحال ال نفقة هلن.
اْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ إِ إِ إِ إِ ﴿•  اْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ اْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ ۡخـتٞ     ِن ٱۡمُرِن ٱۡمُرِن ٱۡمُرِن ٱۡمُرؤؤؤٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ

ُ
ۥٓ أ ۡخـتٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ ۡخـتٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ ۡخـتٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ  ﴾...فَلََهـا نِۡصـُف َمـا تَـَرَكۚ فَلََهـا نِۡصـُف َمـا تَـَرَكۚ فَلََهـا نِۡصـُف َمـا تَـَرَكۚ فَلََهـا نِۡصـُف َمـا تَـَرَكۚ     َوَلُ

يفهم من توريث األخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع االبن  ]١٧٦: النسـاء [
  البنت ألا ولد. وكذلك مع

ْۚ pن ُكنُتۡم ُجُنبٗ pن ُكنُتۡم ُجُنبٗ pن ُكنُتۡم ُجُنبٗ pن ُكنُتۡم ُجُنبٗ ﴿قال تعاىل:  ُروا ه� ْۚ ا فَٱط� ُروا ه� ْۚ ا فَٱط� ُروا ه� ْۚ ا فَٱط� ُروا ه� تكونوا جنبا  إن مل ]٦: املائـدة [ ﴾...ا فَٱط�
  ال جيب عليكم الغسل.

                                                           

  .١٠٢٤، أبو داود: ١٤١٦، النسائي: ١١٠٨مسلم:  )١٤٥(



  

  ١٩٠

فإذا أتاكم  ١٤٦» ...وهجوزفَ هقَلُخو هيند نَوضرت نم ماكُتا أَذَإِ« :�قال 
  من ال ترضون دينه وال خلقه فال تزوجوه.

  الغاية -٤
  إىل، حىت: تفيدان انتهاء الغاية مع الفارق.

  ر.: ال جتر إال ما كان آخراً أو متصالً باآلخحىت
  : جتر ما كان آخراً أو متصالً باآلخر أو غري ذلك.إىل

اختلف يف دخول ما بعدها فيما قبلها أو عدم دخوله والصحيح أن ما 
  بعدها ال يدخل فيما قبلها إال بقرينة ولذلك فلها مفهوم خمالفة.

ِۡلۚ ﴿مثال:  َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
  .]١٨٧: البقرة[ ﴾ُثم� أ

يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـقِ إَِذا ُقمۡ إَِذا ُقمۡ إَِذا ُقمۡ إَِذا ُقمۡ ﴿• 
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسـُلواْ وُُجـوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـقِ ُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسـُلواْ وُُجـوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـقِ ُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسـُلواْ وُُجـوَهُكۡم َوأ يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـقِ ُتۡم إjَِ ٱلص�
َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسـُلواْ وُُجـوَهُكۡم َوأ  ﴾ُتۡم إjَِ ٱلص�

  .]٦: املائدة[
ۡسـَودِ ﴿• 

َ
ۡسـَودِ ُ ِمـَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡسـَودِ ُ ِمـَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡسـَودِ ُ ِمـَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل
َ
ۡبَيضضضُض ِمـَن ٱۡلَـۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيَوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيَوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� ۡبَيَوُكُواْ َوٱۡشَ
َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبي� ُبواْ َحت� َوُكُواْ َوٱۡشَ

  .]١٨٧: البقرة[ ﴾ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ ٱۡلَفۡجِرۖ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ 
ٰ َيۡطُهۡرَنۖ َوَ� َتۡقَرُبوُهن� حَ َوَ� َتۡقَرُبوُهن� حَ َوَ� َتۡقَرُبوُهن� حَ َوَ� َتۡقَرُبوُهن� حَ ﴿•  ٰ َيۡطُهۡرَنۖ ت� ٰ َيۡطُهۡرَنۖ ت� ٰ َيۡطُهۡرَنۖ ت�   .]٢٢٢: البقرة[ ﴾ت�

ويف اآلية األوىل والثانية فإن الليل ال يدخل يف الصـيام واملرافـق ال   
تدخل يف الوضوء ألن ما بعد "إىل" خيالف ما قبلها، فمفهوم املخالفة معمول 
به هنا أما دخول جزء من الليل وجزء من املرفق يف احلكم فهـو آت مـن   

يف باب القواعد الكلية  قاعدة ما ال يتم الواجب  قواعد أخرى كما فصلناه
  .إال به فهو واجب  اجلزء األول، الباب األول

                                                           

  .٢/١٧٩املستدرك:  ،١٩٦٧، ابن حبان: ١٠٨٥، ١٠٨٤الترمذي:  )١٤٦(



  

  ١٩١

  .ويف اآلية الثالثة ال يباح للصائم األكل بعد طلوع الفجر  
  .ويف اآلية الرابعة فإنه ال جيوز مباشرة احلائض قبل الطهر

ِۡلۚ ﴿ قال تعاىل: َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
ِۡلۚ ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� واْ ٱلّصِ Lتِم
َ
أي بعد دخول الليل  ]١٨٧[البقرة:  ﴾ُثم� أ

  ال صيام.
، قبل ١٤٧»قٍسوأَ ةَسمخ غَلُبت ىتح ةٌقَدص رٍمال تو بح يف سيلَ« :�قال 

  أن تبلغ مخسة أوسق ال جتب الزكاة.
  مالحظات على مفهوم املخالفة:

 . إذا كان العدد من ألفاظ الكثرة فإن له مفهوم موافقة من األعلـى ١
  إىل األدىن وليس له مفهوم خمالفة: 

َمۡنُه بِِقنَطارٖ ﴿قال تعاىل: 
ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
َمۡنُه بِِقنَطارٖ َوِمۡن أ

ۡ
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب َمۡن إِن تَأ

َ
آل [ ﴾يُـَؤّدِهِۦٓ إَِلۡـَك يُـَؤّدِهِۦٓ إَِلۡـَك يُـَؤّدِهِۦٓ إَِلۡـَك يُـَؤّدِهِۦٓ إَِلۡـَك     َوِمۡن أ

، فليس معىن ذلك أنه ال يؤدي أكثر من القنطار ألن القنطار لفـظ  ]٧٥: عمران
  األدىن.  كثرة، بل إنه يؤدي كلّ أمانة عنده فهو موافقة من األعلى إىل

. إذا كان العدد من ألفاظ القلة فإن له مفهوم موافقة من األدىن إىل ٢
األعلى وليس له مفهوم خمالفة سواء فهمت القلة من اللفظ املفـرد أم مـن   

  التركيب، وسنذكر مثاال على كلٍّ:
فـال   ١٤٨»ومن ظَلَم من اَألرضِ شيئًا طُوقَه من سبعِ أَرضني... « :�قال 

يعين أنه لو ظلم من األرض أقل من شرب ال شيء عليه ألن (شرب) من ألفاظ 
القلّة وال مفهوم خمالفة هلا بل هو موافقة من األدىن إىل األعلى، أي يعاقَـب  

                                                           

  .١٧٨٣، ابن ماجه: ٢٤٣٨، النسائي: ١٦٢٨، مسلم: ١٣٦٦البخاري:  )١٤٧(
  .�أخرجه أمحد من طريق عمرو بن نفيل عن رسول اهللا  )١٤٨(



  

  ١٩٢

  على أي مساحة من األرض يأخذها ظلماً.
ـ أَ نم ثالالثّ ونَد نانناج اثْتال يفَ ةًالثَثَ متنكُ نْإِ« :�قال  ـ ذَ نَّأَ لِج لك 

يزِحنفحيث أن املناجاة أقل ما تطلق عليه بني اثنني فالتركيب يفيـد   ١٤٩»ه
القلة ولذلك فال مفهوم خمالفة له بل مفهوم موافقة من األدىن إىل األعلـى،  

  فإن كانوا أكثر من ثالثة فالنهي يشملهم.
لفـة يف  . غالبا ما يكون للعدد املثبت مفهوم موافقة يف األكثر وخما٣

ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ ﴿األقل إال بقرينة: قال تعاىل:  ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ۡزَوٰجٗ     َوٱل�
َ
ۡزَوٰجٗ َوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰجٗ َوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰجٗ َوَيَذُروَن أ
َ
ب�ۡصَن َوَيَذُروَن أ ب�ۡصَن ا َيَتَ ب�ۡصَن ا َيَتَ ب�ۡصَن ا َيَتَ ا َيَتَ

نُفِسِهن� 
َ
نُفِسِهن� بِأ
َ
نُفِسِهن� بِأ
َ
نُفِسِهن� بِأ
َ
ۡشُهرٖ بِأ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
... فال جيوز للمرأة املتوىف عنـها  ]٢٣٤: البقـرة [ ﴾اۖ اۖ اۖ اۖ وََعۡشٗ وََعۡشٗ وََعۡشٗ وََعۡشٗ     أ

عـد ذلـك   زوجها أن تتزوج قبل أربعة أشهر وعشر (خمالفة) وجيوز هلـا ب 
  (موافقة).

(موافقـة) يف   ١٥٠»...مكُدحأَ واْمرأَفَ رٍفَس يف ةًالثَثَ متنكُ نْإِ« :�قال 
  األكثر فأمروا لثالثة أو أكثر و(خمالفة) يف األقل فال إمارة يف أقل من ثالثة.

. غالبا ما يكون للعدد املنفي جوابه موافقة يف األقـل وخمالفـة يف   ٤
  :األكثر إال بقرينة
ةٗ ﴿ قال تعاىل: ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم َسـۡبِعَي َمـر�

َ
ةٗ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم َسـۡبِعَي َمـر�
َ
ةٗ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم َسـۡبِعَي َمـر�
َ
ةٗ ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ ۡو َ� تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم َسـۡبِعَي َمـر�
َ
    ٱۡسَتۡغِفۡر لَُهۡم أ

ُ لَُهمۚۡ  �Jلَُهمۚۡ فَلَن َيۡغِفَر ٱ ُ �Jلَُهمۚۡ فَلَن َيۡغِفَر ٱ ُ �Jلَُهمۚۡ فَلَن َيۡغِفَر ٱ ُ �J(موافقة) يف األقل أي لن يستجاب يف أقل من  ]٨٠[التوبة:  ﴾فَلَن َيۡغِفَر ٱ
سبعني، وقد يستجاب يف أكثر من سبعني (خمالفة)، هذا بالنسـبة لتفسـري   

  سبعني بالعدد، وليس بالكثرة كما بيناه سابقاً.ال

                                                           

  .١٠٠رقم:  ١٠٣خرج سابقاً يف صفحة:  )١٤٩(
  .١٠/٣٨٣، ابن حبان: ٦٣٦٠أمحد:  )١٥٠(



  

  ١٩٣

. إذا تعارض مفهوم العدد مع مفهوم الصفة ترجحت الصفة علـى  ٥
 :�العدد ألن مفهوم الصفة يف أصل اللغة ومفهوم العدد بقرينة، مثل قولـه  

»اجنِتبوا السبالْ عمبِوقاتالش :راِهللابِ ك قَولُت ـ الَّ سِفْالن تـ  ي حرـ  الّإِ اُهللا م  قحالْبِ
والسحر قَولُو فهنا عدد (السبع) وصفة (املوبقات) فيتـرجح   ١٥١»...ورِالز

  مفهوم الصفة ويصبح النهي عن (املوبقات) هذه السبع املذكورة وغريها.
وأما مفهوم العدد فيعين اجتناب هذه السبع فقط على اعتبـار أـا   

  ن املوبقات. موبقات، وغري هذه السبع ليس م
يترجح مفهوم الصفة وتصبح هذه املوبقات السبع هي أنـواع مـن   

  املوبقات وليست كلها. 
  فائدة يف املوضوع:

مفهوم املخالفة وإن عمل به يف األمور األربعة املذكورة إال أنه  -١
  إذا عطل بنص فال يعمل به.

ـ  واْلُباقْفَ« :� آية القصر لوال قول الرسولمثال:  صقَدتفإنـه   ١٥٢»ه
ال جتوز صالة القصر يف حالـة   ﴾إِۡن ِخۡفُتمۡ إِۡن ِخۡفُتمۡ إِۡن ِخۡفُتمۡ إِۡن ِخۡفُتمۡ ﴿حسب مفهوم الشرط يف اآلية: 

وبذلك تصـبح   »هتقَدص واْلُباقْفَ« :�األمان لكن هذا عطل بقول الرسول 
صالة القصر جائزة يف اخلوف ويف األمن ويكون مفهوم الشرط يف اآلية قد 

  عطل.
كل خطاب خصص حمل النطق بالذكر خلروجه خمرج األعـم   -٢

                                                           

  .٨٩، مسلم: ٢٦١٥البخاري:  )١٥١(
  .١٤٥، رقم: ١٧٠صفحة:  خرج سابقاً يف )١٥٢(



  

  ١٩٤

  األغلب ال مفهوم له، مثال:
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰقٖۖ ﴿• 

َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
  .]٣١: اإلسراء[ ﴾َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ

ٰفٗ ﴿•  ٰفٗ َ ٰفٗ َ ۡضعععَعٰفٗ َ
َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۖ َ� تَأ َٰعَفٗة َ ۖ َٰعَفٗة َ ۖ َٰعَفٗة َ ۖ ضضضَضَٰعَفٗة Lا مLا مLا مL١٣٠[آل عمران:  ﴾ا م[  

افٗ ﴿•  َ افٗ ۡ َ افٗ ۡ َ افٗ ۡ سسسۡسَ ُكُلوَهآ إِ
ۡ
ُكُلوَهآ إَِوَ� تَأ
ۡ
ُكُلوَهآ إَِوَ� تَأ
ۡ
ُكُلوَهآ إَِوَ� تَأ
ۡ
ْ َوبَِداًرا َوبَِداًرا َوبَِداًرا َوبَِداًرا ا ا ا ا َوَ� تَأ وا ن يَۡكَبُ

َ
ْ أ وا ن يَۡكَبُ
َ
ْ أ وا ن يَۡكَبُ
َ
ْ أ وا ن يَۡكَبُ
َ
  .]٦: النساء[ ﴾أ

نٗ ﴿•  Lَرۡدَن َتَص
َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
  .]٣٣: النور[ ﴾ااااَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتيييَيٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ

  فكل هذا ال مفهوم له ألنه خرج خمرج األعم األغلب.
فقتل األوالد حرام خشية إمالق أو لغري خشـية، والربـا حـرام      

 ذلك، وأكل أموال اليتامى حرام إسرافا وبـدارا أو  أضعافا مضاعفة أو غري
لغري ذلك، وإكراه اإلماء على البغاء حرام أردن حتصنا أم مل يـردن، وإمنـا   

  ذكرت هذه احلاالت ألن الغالب آنذاك يف فعلها كان على هذه احلاالت.
ِٰت َدَخلۡ ﴿ ِٰت َدَخلۡ ُِكُم ٱل� ِٰت َدَخلۡ ُِكُم ٱل� ِٰت َدَخلۡ ُِكُم ٱل� َِّٓسآئئئئُِكُم ٱل� َِّٓسا َِّٓسا ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن ننننَِّسا ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� [النسـاء:   ﴾ُتم بِِهن� ُتم بِِهن� ُتم بِِهن� ُتم بِِهن� َوَرَوَرَوَرَوَربببَب[

  سواء أكانت بنت الزوجة تسكن معه أم ال فال جيوز له الزواج منها. ]٢٣
أما وصف الاليت يف حجوركم فال مفهوم له ألن الغالب كان كذلك 

  أن تسكن بنت الزوجة مع أمها عند زوج األم:
  .١٥٣»ةارجح ةالثَثَبِ جِنتسيلْفَ«

ه ألن الغالب يف ذاك الوقت أن االستنجاء فالعدد هنا ال مفهوم خمالفة ل
كان بثالثة أحجار وعليه فال يعين ذلك أن االستنجاء بغري هـذا العـدد ال   

  يصح بل أن عدم الصحة يأيت من اعتبارات أخرى وليس من خمالفة العدد.
  

                                                           

  .١/٢١٥، نصب الراية: ١/٥٧الدارقطين عن عائشة:  )١٥٣(



  

  ١٩٥

  مفهوم االسم ليس حبجة -٣
ال مفهوم خمالفة للحكم املعلق على االسم، سواء أكان اسم جنس 

اسم علم أم ما هو يف معناه كاللقب والكنية، وسواء أكـان االسـم   أم 
جامداً أم مشتقاً غري وصف، ويعامل الوصف غري املفهم معاملة االسـم،  

  من حيث عدم وجود مفهوم خمالفة له.

  أمثلة:
ـ  مِنغالْ يف« �االسم اجلامد: حديث رسول اهللا  -أ السائمة ـ ز . »اةٌكَ

، ال مفهوم خمالفة له، أي أن ذكر الزكاة يف الغنم ال (الغنم) اسم جنس جامد
يعين عدم وجود زكاة يف غري الغنم، فهناك زكاة يف البقر واإلبـل وبـاقي   

  أصناف الزكاة.
. (الذهب) »لٍثْمالً بِثْم بِهالذَّبِ بهالذَّ« �كذلك حديث رسول اهللا 

الذهب بيعاً بغري  اسم جنس جامد، ال مفهوم خمالفة له، أي أن وقوع الربا يف
ال يعين عدم وقوع الربا هذا يف غري الذهب، فهناك  -متفاضالً  -مثل مبثل 

  املثل باملثل يف الفضة والقمح وباقي األصناف الربوية.
ومن اجلدير ذكره أن عدم وقوع الزكاة يف غري األصناف اليت ذكرها 

 � اِهللا ولُسر لْعجي م(لَالذي أخرجه البيهقي عن احلسن  �حديث الرسول 
الصالّإِ ةَقَد في عشرالْلِبِ: اِإلة ،الْرِقَب ،غالذَّمِن ،الْبِه ،فضالْة ،حـ ن ـ ةطَ الش ،ريِع، 
الترِم، يبِبِالز، لْالسلت- )تالقاموس يف كما الشعري من نوع الس-.  

من مفهوم  أقول إن عدم وقوع الزكاة يف غري هذه األصناف، ليس آتياً
االسم، ألن االسم ال مفهوم خمالفة له، بل هو آت من احلصر، واحلصر لـه  



  

  ١٩٦

مفهوم خمالفة، فقد نص على الزكاة فيها حصراً، باستعمال (مل وإال) مقرونة 
بأمساء جامدة، فحصرت الزكاة يف هذه األصناف، ومنعـت وجودهـا يف   

  غريها.
ع إال يف األصـناف السـتة   ومثل هذا يقال يف عدم وقوع الربا يف البي

الذي أخرجه الترمذي من طريق عبادة بن  �املذكورة يف حديث الرسول 
ـ  ربالْبِ ربالْ، ولٍثْمالً بِثْم بِهالذَّبِ بهالذَّ«قال:  �الصامت أن رسول اهللا  الً ثْم

الً ثْم ةضفالْبِ ةُضفالْ، ولٍثْمالً بِثْم ريِعالشبِ ريعالش، ولٍثْمالً بِثْم حِلْمالْبِ حلْمالْ، ولٍثْمبِ
، فإن عدم وقـوع  »ىبرأَ دقَفَ ادداز وِأَ ادز نم، فَلٍثْمالً بِثْم رِمالتبِ رمالت، ولٍثْمبِ

الربا بيعاً يف غري هذه األصناف، ليس آتياً من مفهوم االسم، ألن االسـم ال  
هو آت من احلصر، واحلصر له مفهوم خمالفة، وهـذا   مفهوم خمالفة له، بل

احلصر مستفاد من التركيب، حيث قد ورد التنصيص فيه على جمموعة أمساء 
جامدة، وعلّق حكماً مشروطاً على كل اسم منها، فأفاد التركيب حصـر  

  احلكم يف هذه األصناف ومنعه يف غريها.
  االسم املشتق غري الوصف -ب

ـ (نالذي رواه األثرم عن أيب أمامة قـال   �مثاله حديث الرسول  هى 
رنْأَ � اِهللا ولُس يحكَتالطَّ ر(الطعام) اسم مشتق لكنه غـري وصـف،   )عام .

ولذلك فال مفهوم خمالفة له، كاالسم اجلامد، وعليه فال يعين حترمي االحتكار 
  يف الطعام أنه غري حمرم يف غري الطعام.

لقب والكنية، وعدم العمل مبفهوم املخالفة العلَم وما يف معناه كال -ج
فيه، أوضح من غريه، فإن قولك زيد يأكل أو أبو علي يتكلم، ال يعـين أن  
غري زيد ال يأكل أو أن غري أيب علي ال يتكلم. كما أن قولك (عيسى رسول 
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، وهكذا �اهللا) ال يعين أن غري عيسى ليس رسول اهللا، فمحمد رسول اهللا 
  خمالفة له. فالعلَم ال مفهوم

فمثل هذا  الوصف غري املفهم أي غري املناسب للحكم املعلق عليه. -د
الوصف ال يفيد التعليل وبالتايل ال مفهوم خمالفة له، مثل قولنا األبيض يشبع 
إذا أكل، فليس يف الوصف (األبيض) مناسبة مع احلكم املعلَّـق عليـه (ال   

ع بالبياض، فهذا ال مفهوم يشبع) فهو وصف غري مفهم وال يفيد تعليل الشب
  خمالفة له، أي أن هذا القول ال يفيد أن غري األبيض ال يشبع لو أكل.

الذي أخرجه أمحد عن حسني بـن   �ومثل هذا حديث رسول اهللا 
ـ  نْإِو قح لِائلسل«قال:  �علي رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  اَءج ـ ع  ىلَ

ال واحلق يف الزكـاة، فالسـؤال أي   . فليست هناك مناسبة بني السؤ»سٍرفَ
املسألة ال تفيد التعليل ألخذ الزكاة، وهلذا فإن هذا الوصـف (السـائل) ال   
مفهوم خمالفة له، ألنه وصف غري مفهم، فال يعين احلديث، واحلالة هذه، أن 

  غري السائل ال حق له يف الزكاة.
(ليس حملتجر حق بعد ثالث سنني)، فإنه ال  �وكذلك قول عمر 

ناسبة بني ملكية األرض بالتحجري وبني نزعها منه إذا أمهلها فوق ثالث م
سنني، فهذا الوصف (احملتجر) غري مؤثر يف الرتع بعد إمهال ثالث سنني 
أي ال يفيد التعليل، وعليه فال مفهوم خمالفة له، أي أن هذا القول (ليس 

منه األرض حملتجر حق بعد ثالث سنني) ال يعين أن غري احملتجر، ال ترتع 
إذا أمهلها فوق ثالث، بل تؤخذ منه كذلك مهما كان سبب ملكيتـها،  

  بالشراء أو اإلرث أو اإلقطاع أو اإلحياء.
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وقد يرد سؤال عن الفرق بني االسم املشتق غري الوصف، والوصـف  
  أنَّ كليهما ال مفهوم خمالفة له. واجلواب على ذلك: غري املفهم، ما دام

ح للوصف فكلمة (طعام) ال تستعمل كصفة أن (األول) اسم ال يصل
السم آخر بل تستعمل كموصوف فتقول هذا طعام مفيد، أما الثاين فهـو  
وصف السم آخر ولكنه غري مفهم، سواء أذكر املوصوف أم مل يذكر، فهو 
صاحل لالستعمال كوصف فتقول: هذا هو الشخص السـائل، وللشـخص   

جل احملتجر لتلـك األرض.  السائل حق ولو جاء على فرس. وتقول ذاك الر
  وهكذا.

فاألول ال يصلح أن يكون وصفاً، وبطبيعة احلال، ليس مفهمـاً، وال  
  يفيد التعليل.

  والثاين يصلح أن يكون وصفاً ولكن غري مفهم، وال يفيد التعليل.
  مسألة:

اختلف العلماء يف أنه لو تشاجر اثنان فقال أحدمها آلخر: أمـا أنـا   
امرأة زانية، فهل حيد القائل عمال مبفهوم املخالفة  فليس يل أم وال أخت وال

  .-بالنسبة ملفهوم اللقب-ألنه يكون حينها قذف الثاين 
والصحيح أن ال مفهوم خمالفة هنا، وإمنا إن فهم منه ذلك فهو يكون 
من القرينة أي قرينة حاله ال من داللة مقاله وال يكون حد القذف واجبـا  

  القرينة املتعلقة بقول القائل.بداللة مفهوم املخالفة بل ب
  .فالتعريض حيتاج إىل قرينة ليعمل مبفهوم املخالفة له

  ال مفهوم ل (إمنا) -٤
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ا منإِ« ألن (إمنا) ترد للحصر وقد ترد وال حصر والقرينة هي الفيصل:
الربا في يئَِسالنوهو غري منحصر يف النسيئة النعقاد اإلمجـاع علـى    ١٥٤»ة

  .١٥٥»لٍثْمبِ الًثْم ديبِ داًي« ل، وينص احلديث كذلكحترمي ربا الفض
  أمثلة على ما خرج خمرج الغالب واليت ورد نص عطلها كذلك.

ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰـقٖۖ ﴿ -١
َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰـقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰـقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
ۡوَلَٰدُكۡم َخۡشَيَة إِۡمَلٰـقٖۖ َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ
َ
خرجت خمـرج   ]٣١: اإلسراء[ ﴾َوَ� َتۡقُتُلوٓاْ أ

األعم األغلب. فكانوا يقتلون أوالدهم خشية الفقر ويف نفس الوقت عطـل  
َم ٱ﴿ملفهوم بنص آخر: ا َم ٱَوَ� َتۡقُتُلواْ ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� َم ٱَوَ� َتۡقُتُلواْ ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� َم ٱَوَ� َتۡقُتُلواْ ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� ُ إِ�� بِٱۡلَقِّۗ َوَ� َتۡقُتُلواْ ٱل�ۡفَس ٱل�ِت َحر� �J ِّۗإِ�� بِٱۡلَق ُ �J ِّۗإِ�� بِٱۡلَق ُ �J ِّۗإِ�� بِٱۡلَق ُ �J﴾   :٣٣[اإلسـراء[ 

  وبذلك ال مفهوم خمالفة هلا.
ٰفٗ ﴿ -٢ ٰفٗ َ ٰفٗ َ ۡضعععَعٰفٗ َ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۡضَ� تَأ

َ
اْ أ ُكُلواْ ٱلّرَِبو[

ۡ
ۖ َ� تَأ َٰعَفٗة َ ۖ َٰعَفٗة َ ۖ َٰعَفٗة َ ۖ ضضضَضَٰعَفٗة Lا مLا مLا مL١٣٠[آل عمران:  ﴾ا م[.  

د عطـل  خرج خمرج األعم األغلب. ولق-فإم كانوا يرابون كذلك
ْۚ ﴿بنص آخر  َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ

َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
ْۚ َوأ َم ٱلّرَِبـٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحر� �Jَحل� ٱ
َ
سـواء أكـان ربـا     ]٢٧٥: البقرة[ ﴾َوأ

  مضاعفا أم غري مضاعف. ولذلك ال مفهوم خمالفة هلا.
نٗ ﴿ -٣ Lَرۡدَن َتَص

َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
ٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ نٗ َ Lَرۡدَن َتَص
َ
   ]٣٣: النور[ ﴾ااااَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتَوَ� تُۡكرُِهواْ َفَتيييَيٰتُِكۡم َ¦َ ٱۡلَِغآءِ إِۡن أ

  بنص: عطل وكذلك العفاف، يردن هن وهنفالغالب أن كن يكر  
  .]٣٢: اإلسراء[ ﴾¹¹¹¹    آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� آَء َسبِيٗ� وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ ﴿ -٤

  فهذه وأمثاهلا ال مفهوم خمالفة هلا:
  .فتحرمي قتل األوالد سواء خشية إمالق أو عدمه
   .والربا حرام سواء كان مضاعفا أو غري مضاعف

  غيل اإلماء يف البغاء حرام سواء أكرهن أو مل يكرهن.وتش
                                                           

  .١٥٩٦، مسلم: ٢٠٦٩البخاري:  )١٥٤(
  .١٥٨٧، ١٥٨٤مسلم:  )١٥٥(
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  الباب الرابع
  

  أقسام الكتاب والسنة 
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  أقسام الكتاب والسنة
  األول الفصل

  األمر والنهي

  : األمرأوالً
  األمر يف اللغة هو الطلب على وجه احلقيقة من األعلى إىل األدىن: 

  فإن مل يكن طلبا على وجه احلقيقة كأن كان: أ)

  . غري مقصود منه القيام بالفعل مثل: ١

ْ ﴿: قال تعاىل: التسويةأ.  وا ۡو َ� تَۡصِبُ
َ
ٓواْ أ ْ فَٱۡصِبُ وا ۡو َ� تَۡصِبُ
َ
ٓواْ أ ْ فَٱۡصِبُ وا ۡو َ� تَۡصِبُ
َ
ٓواْ أ ْ فَٱۡصِبُ وا ۡو َ� تَۡصِبُ
َ
ٓواْ أ   .﴾فَٱۡصِبُ

  .﴾ُقۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ ُقۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ ُقۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ ُقۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ ﴿: قال تعاىل: اإلهانةب 

نـَت ٱۡلَعِزيـزُ ﴿ •: قال تعـاىل:  االستهزاء والسخريةج. 
َ
َك أ نـَت ٱۡلَعِزيـزُ ُذۡق إِنـ�
َ
َك أ نـَت ٱۡلَعِزيـزُ ُذۡق إِنـ�
َ
َك أ نـَت ٱۡلَعِزيـزُ ُذۡق إِنـ�
َ
َك أ     ُذۡق إِنـ�

  . ﴾wwwwٱۡلَكِريُم ٱۡلَكِريُم ٱۡلَكِريُم ٱۡلَكِريُم 
َٰقۡوِم ﴿ •: : قال تعاىلالتهديدد.  َٰقۡوِم َ َٰقۡوِم َ ۖ ُقۡل ُقۡل ُقۡل ُقۡل يييَيَٰقۡوِم َ ِمـٞل َ ۖ ِمـٞل َ ۖ ِمـٞل َ ۖ نَتُِكۡم إِّنِ عععَعِمـٞل نَتُِكۡم إِّنِ َ نَتُِكۡم إِّنِ َ ٰ َمكككَكنَتُِكۡم إِّنِ َ ٰ َمٱۡعَمُلواْ َ¦َ ٰ َمٱۡعَمُلواْ َ¦َ ٰ َمٱۡعَمُلواْ َ¦َ     ٱۡعَمُلواْ َ¦َ

  . ﴾فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ فََسوَۡف َتۡعلَُمونَ 
  . أو كان ليس يف مقدور املخاطب املكلف وال يستطيعه مثل:٢

ۡو َحِديًدا ﴿ •: قال تعاىل: التعجيزأ. 
َ
ۡو َحِديًدا ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ
َ
ۡو َحِديًدا ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ
َ
ۡو َحِديًدا ُكونُواْ ِحَجاَرةً أ
َ
  .﴾xxxxُكونُواْ ِحَجاَرةً أ

ــاىل: التحــديب.  ــال تع  ﴿ •: ق
ۡ
ــأ َ يَ �Jــإِن� ٱ  فَ
ۡ
ــأ َ يَ �Jــإِن� ٱ  فَ
ۡ
ــأ َ يَ �Jــإِن� ٱ  فَ
ۡ
ــأ َ يَ �Jــإِن� ٱ ــۡمِس ِمــنَ فَ ــۡمِس ِمــنَ ِ بِٱلش� ــۡمِس ِمــنَ ِ بِٱلش� ــۡمِس ِمــنَ ِ بِٱلش�     تتتِت بِٱلش�
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ِت بَِها ِمنَ 
ۡ
ِت بَِها ِمنَ ٱلَۡمۡشِِق فَأ
ۡ
ِت بَِها ِمنَ ٱلَۡمۡشِِق فَأ
ۡ
ِت بَِها ِمنَ ٱلَۡمۡشِِق فَأ
ۡ
  .﴾ٱلَۡمۡغرِِب ٱلَۡمۡغرِِب ٱلَۡمۡغرِِب ٱلَۡمۡغرِِب     ٱلَۡمۡشِِق فَأ

  . أو كان إسنادها للمخاطب غري املكلف إسنادا غري حقيقي مثل:٣
  تفيد التمينأ. 

  بصبح وما اإلصباح منك بأمثل  أال أيها الليل الطويل أال اجنلِ
  : أمطري أيتها السماء فقد جف الضرع. الترجيب. 

  ن من األعلى إىل األدىن كأن كان: ب) أو مل يك
    ر�ّبِ ٱۡغِفـۡر jِ ر�ّبِ ٱۡغِفـۡر jِ ر�ّبِ ٱۡغِفـۡر jِ ر�ّبِ ٱۡغِفـۡر jِ ﴿ •قال تعـاىل:   :من األدىن إىل األعلى (الدعاء). ١
ي�  ي� َولَِوِٰلَ ي� َولَِوِٰلَ ي� َولَِوِٰلَ   .﴾َولَِوِٰلَ
ِي ﴿•قال تعاىل:  :من املساوي للمساوي (االلتماس). ٢ ِي َوقَـاَل لِـل� ِي َوقَـاَل لِـل� ِي َوقَـاَل لِـل� َوقَـاَل لِـل�

ن�ُهۥ نَاٖج 
َ
ن�ُهۥ نَاٖج َظن� أ
َ
ن�ُهۥ نَاٖج َظن� أ
َ
ن�ُهۥ نَاٖج َظن� أ
َ
ۡنُهَما ٱۡذُكۡرِن     َظن� أ ۡنُهَما ٱۡذُكۡرِن ّمِ ۡنُهَما ٱۡذُكۡرِن ّمِ ۡنُهَما ٱۡذُكۡرِن ّمِ   .]٤٢[يوسف:  ﴾ ِعنَد َرّبَِك  ِعنَد َرّبَِك  ِعنَد َرّبَِك  ِعنَد َرّبَِك ّمِ

  ان واحدا مما سبق فهو ليس األمر املقصود يف هذا الباب.فإن ك
أما إن كان طلبا على وجه احلقيقة من األعلى لألدىن فهو األمر كما 

  وهذا األمر: ذكرنا،
  .�ورسوله  �. إما أن يكون شرعيا أي من اهللا ١
. أو من البشر بعضهم لبعض كأمر السيد لعبده أو املسؤول ملن هو ٢

أن أصول الفقه يتعلق باألحكام الشرعية فاألمر الذي  مسؤول عنهم. وحيث
 �يعنينا هو الذي تستنبط منه األحكام الشرعية، أي هو ما كان مـن اهللا  

  ، وسنفصله على النحو التايل فنقول:�ورسوله 
هو الطلب احلقيقي على وجـه   -كما بينا سابقا-إنّ األمر الشرعي 

  .�ورسوله  �ذي هو من اهللا االستعالء، أي من األعلى إىل األدىن وال



  

  ٢٠٣

وقلنا الطلب احلقيقي ليخرج الطلب اازي غري املقصود بـه القيـام   
بالفعل والذي ليس يف مقدور املخاطب املكلف، وكذلك مـا أسـند إىل   

  .-وقد بينا هذه األنواع سابقا-املخاطب غري املكلف إسنادا غري حقيقي 
- لألعلى واملساوي ملثله وقلنا من األعلى إىل األدىن ليخرج منه األدىن

  . -وقد بيناها كذلك سابقا
وقلنا من اهللا ورسوله لتخرج منه األوامر من أصناف البشر لبعضـهم  

  واليت هي ليست حمل استنباط األحكام الشرعية. 
أما الطلب املذكور يف التعريف فهو األساليب اليت استعملتها العـرب  

  إلفادة هذا املعىن. 
  لطلب عند العرب يتبني أن هذه األساليب ثالثة:وباستقراء أساليب ا

  . لألمر لغةصيغ مفردة أوالً:
  جمل مركبة يف املنطوق. تتضمن معىن األمر ثانياً:
  تتضمن معىن األمر .جمل مركبة يف املفهوم ثالثاً:

  أوالً: الصيغ املفردة اليت تفيد الطلب: 
  فعل األمر (افعل):. ١
قِِم ٱلص� ﴿ •قال تعاىل:     

َ
قِِم ٱلص� أ
َ
قِِم ٱلص� أ
َ
قِِم ٱلص� أ
َ
ۡلِ أ ۡمِس إjَِٰ َغَسِق ٱل� لُوِك ٱلش� ۡلِ لَٰوةَ ِلُ ۡمِس إjَِٰ َغَسِق ٱل� لُوِك ٱلش� ۡلِ لَٰوةَ ِلُ ۡمِس إjَِٰ َغَسِق ٱل� لُوِك ٱلش� ۡلِ لَٰوةَ ِلُ ۡمِس إjَِٰ َغَسِق ٱل� لُوِك ٱلش�   .﴾لَٰوةَ ِلُ

  الفعل املضارع املقترن بالم األمر (ليفعل):. ٢
  .﴾َسَعتِهِۦۖ َسَعتِهِۦۖ َسَعتِهِۦۖ َسَعتِهِۦۖ     ِلُنِفۡق ُذو َسَعةٖ ّمِنِلُنِفۡق ُذو َسَعةٖ ّمِنِلُنِفۡق ُذو َسَعةٖ ّمِنِلُنِفۡق ُذو َسَعةٖ ّمِن﴿ •قال تعاىل:     
  : املصدر النائب عن فعله لألمر. ٣
ْ ﴿ •قال تعاىل:      ِيَن َكَفُروا ْ فَإَِذا لَِقيُتُم ٱل� ِيَن َكَفُروا ْ فَإَِذا لَِقيُتُم ٱل� ِيَن َكَفُروا ْ فَإَِذا لَِقيُتُم ٱل� ِيَن َكَفُروا   .﴾ِب ِب ِب ِب فََضَۡب ٱلّرِقَافََضَۡب ٱلّرِقَافََضَۡب ٱلّرِقَافََضَۡب ٱلّرِقَا    فَإَِذا لَِقيُتُم ٱل�



  

  ٢٠٤

  :اسم فعل األمر. ٤
َ ﴿ •قال تعاىل:      �Jن� ٱ

َ
ِيَن يَۡشـَهُدوَن أ َ ُقۡل َهُلم� ُشَهَدآَءُكُم ٱل� �Jن� ٱ
َ
ِيَن يَۡشـَهُدوَن أ َ ُقۡل َهُلم� ُشَهَدآَءُكُم ٱل� �Jن� ٱ
َ
ِيَن يَۡشـَهُدوَن أ َ ُقۡل َهُلم� ُشَهَدآَءُكُم ٱل� �Jن� ٱ
َ
ِيَن يَۡشـَهُدوَن أ ُقۡل َهُلم� ُشَهَدآَءُكُم ٱل�

َم َهَٰذاۖ  َم َهَٰذاۖ َحر� َم َهَٰذاۖ َحر� َم َهَٰذاۖ َحر�   أي: احضروا شهداءكم. ﴾َحر�
  ، أي الزم.١٥٦»ودجالس ةرثْكَبِ كيلَع« :�قال     

  ركبة يف املنطوق اليت تفيد الطلبثانياً: اجلُمل امل
روف اجلر (الالم ويف وعلى) مبعانيها األصلية مثبتة باستعمال ح. ١

  : يف صدر الكالم
ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ     رَِّجاِل نَِصيٞب رَِّجاِل نَِصيٞب رَِّجاِل نَِصيٞب رَِّجاِل نَِصيٞب للللّلِ ّلِ ّلِ ّلِ ﴿ •قال تعاىل:      ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ۡقَرُبـونَ ّمِم�

َ
ۡقَرُبـونَ اِن َوٱۡل
َ
ۡقَرُبـونَ اِن َوٱۡل
َ
ۡقَرُبـونَ اِن َوٱۡل
َ
    اِن َوٱۡل

  أعطوهم نصيبا. : النساء ﴾َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب 
  م السائمة.، أي زكوا الغن١٥٧»اةٌكَز ةمائالس مِنغالْ يف« :�قال   
ِيـَن يُِطيُقونَـُهۥ فِۡديَـةٞ     َ¦َ َ¦َ َ¦َ َ¦َ وَ وَ وَ وَ ﴿ •قال تعاىل:    ِيـَن يُِطيُقونَـُهۥ فِۡديَـةٞ ٱل� ِيـَن يُِطيُقونَـُهۥ فِۡديَـةٞ ٱل� ِيـَن يُِطيُقونَـُهۥ فِۡديَـةٞ ٱل� أي  ﴾َطَعـاُم ِمۡسـِكيٖۖ َطَعـاُم ِمۡسـِكيٖۖ َطَعـاُم ِمۡسـِكيٖۖ َطَعـاُم ِمۡسـِكيٖۖ     ٱل�

  ليخرجوا فدية.
  . باستعمال حروف العرض والتحضيض (أال ولوال وأخواا):٢
َ� ﴿ •قال تعاىل:   

َ
َ� أ
َ
َ� أ
َ
َ� أ
َ
ٰتُِلوَن قَۡومٗ     أ ٰتُِلوَن قَۡومٗ َ ٰتُِلوَن قَۡومٗ َ قققَقٰتُِلوَن قَۡومٗ َ يَۡمَٰنُهمۡ تُتُتُتُ

َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
  أي قاتلوا. ﴾ا ن�َكُثوٓاْ أ

َ ﴿ •وقال تعاىل:   ل
َ
َ أ ل
َ
َ أ ل
َ
َ أ ل
َ
ُقل ل�ُكۡم أ

َ
ُقل ل�ُكۡم ۡم أ
َ
ُقل ل�ُكۡم ۡم أ
َ
ُقل ل�ُكۡم ۡم أ
َ
  أي سبحوا. ﴾تَُسّبُِحونَ تَُسّبُِحونَ تَُسّبُِحونَ تَُسّبُِحونَ     لَۡوَ� لَۡوَ� لَۡوَ� لَۡوَ� ۡم أ

  :االستفهام املؤول ألمر مبين على مطلوب خربي. ٣
نَصاُب ﴿ •قال تعاىل: 

َ
َما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل نَصاُب إِن�
َ
َما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل نَصاُب إِن�
َ
َما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل نَصاُب إِن�
َ
َما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َوٱۡل ۡزَلُٰم رِۡجٞس     إِن�

َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس َوٱۡل
َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس َوٱۡل
َ
ۡزَلُٰم رِۡجٞس َوٱۡل
َ
ِل ِل ِل ِل ّمِۡن َعمَ ّمِۡن َعمَ ّمِۡن َعمَ ّمِۡن َعمَ     َوٱۡل

ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحوَن  ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحوَن ٱلش� ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحوَن ٱلش� ۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعل�ُكۡم ُتۡفلُِحوَن ٱلش� نَتُهونَ     َفَهۡل َفَهۡل َفَهۡل َفَهۡل ... yyyyٱلش� Lنُتم م
َ
نَتُهونَ أ Lنُتم م
َ
نَتُهونَ أ Lنُتم م
َ
نَتُهونَ أ Lنُتم م
َ
  أي انتهوا. ﴾zzzz    أ

                                                           

  عن ربيعة بن كعب األسلمي. ٣٥٤عن ثوبان،  ٧٥٣مسلم:  )١٥٦(
  .٩١، رقم: ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة:  )١٥٧(



  

  ٢٠٥

َبَعِنۗ َوُقـل ﴿ •قال تعاىل:    ِ َوَمِن ٱت� �Jِ َ َبَعِنۗ َوُقـل ِ ِ َوَمِن ٱت� �Jِ َ َبَعِنۗ َوُقـل ِ ِ َوَمِن ٱت� �Jِ َ َبَعِنۗ َوُقـل ِ ِ َوَمِن ٱت� �Jِ َۡسلَۡمُت وَۡجهههِه
َ
وَك َفُقۡل أ Lۡسلَۡمُت وَۡجفَإِۡن َحآج
َ
وَك َفُقۡل أ Lۡسلَۡمُت وَۡجفَإِۡن َحآج
َ
وَك َفُقۡل أ Lۡسلَۡمُت وَۡجفَإِۡن َحآج
َ
وَك َفُقۡل أ Lفَإِۡن َحآج

وتُواْ ٱ
ُ
ِيَن أ وتُواْ ٱّلِل�
ُ
ِيَن أ وتُواْ ٱّلِل�
ُ
ِيَن أ وتُواْ ٱّلِل�
ُ
ِيَن أ ِ لۡ لۡ لۡ لۡ ّلِل� ّ ِ ّ ِ يييّيِ ّ ّمِ

ُ
ّمِِكَتَٰب َوٱۡل
ُ
ّمِِكَتَٰب َوٱۡل
ُ
ّمِِكَتَٰب َوٱۡل
ُ
ِۧۧكَتَٰب َوٱۡل ۡسلَۡمُتمۚۡ َن َن َن َن     ۧۧ

َ
ۡسلَۡمُتمۚۡ َءأ
َ
ۡسلَۡمُتمۚۡ َءأ
َ
ۡسلَۡمُتمۚۡ َءأ
َ
  أي اسلموا. ﴾َءأ

  :لاألمر اازي املقترن حبال يكون أمرا بتلك احلا. ٤
 وهو هتينِم هتأْتلْفَ ةَنجالْ لَخديو ارِالن نِع حزحيز نْأَ بحأَ نم« :�قال   

مؤماِهللابِ ن الْويمِو وهـو أمـر   -(فلتأته منيته) أمر للمنية أن تأيت  ١٥٨»رِاآلخ
 ، وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر مجلة حالية، وبذلك فاألمر يكـون -جمازي

بتلك احلال أي احرص على اإلميان باهللا واليوم اآلخر باستمرار حىت تأتيك 
  املنية وأنت على ذلك.

، فإن ذلك اخلرب يكون يف اخلرب الذي يترتب عليه جواب جمزوم. ٥
  معىن الطلب:

َٰرةٖ تُنِجيُكم ﴿ •قال تعاىل:    َٰرةٖ تُنِجيُكم َ َٰرةٖ تُنِجيُكم َ ٰ تِجججَجَٰرةٖ تُنِجيُكم َ ُدلLُكۡم َ¦َ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل� Lي

َ
أ َِي[ ٰ ت ُدلLُكۡم َ¦َ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل� Lي

َ
أ َِي[ ٰ ت ُدلLُكۡم َ¦َ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل� Lي

َ
أ َِي[ ٰ ت ُدلLُكۡم َ¦َ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َهۡل أ َها ٱل� Lي

َ
أ َي[

ِلٖم مِّ مِّ مِّ مِّ 
َ
ِلٖم ۡن َعَذاٍب أ
َ
ِلٖم ۡن َعَذاٍب أ
َ
ِلٖم ۡن َعَذاٍب أ
َ
ۡمَوٰلُِكۡم     ÈÈÈÈۡن َعَذاٍب أ

َ
ِ بِـأ �Jِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل ٱ ۡمَوٰلُِكۡم َ
َ
ِ بِـأ �Jِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل ٱ ۡمَوٰلُِكۡم َ
َ
ِ بِـأ �Jِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل ٱ ۡمَوٰلُِكۡم َ
َ
ِ بِـأ �Jجججَجِٰهُدوَن ِف َسـبِيِل ٱ ِ َورَُسوِلِۦ َوتُ �Jَورَُسوِلِۦ َوتُتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِۦ َوتُتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِۦ َوتُتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jتُۡؤِمُنوَن بِٱ

نُفِسُكۡمۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ 
َ
نُفِسُكۡمۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ َوأ
َ
نُفِسُكۡمۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ َوأ
َ
نُفِسُكۡمۚ َذٰلُِكۡم َخۡيٞ َوأ
َ
َيۡغِفـۡر لَُكـۡم ُذنُـوَبُكۡم َيۡغِفـۡر لَُكـۡم ُذنُـوَبُكۡم َيۡغِفـۡر لَُكـۡم ُذنُـوَبُكۡم َيۡغِفـۡر لَُكـۡم ُذنُـوَبُكۡم     {{{{ل�ُكـۡم إِن ُكنـُتۡم َتۡعلَُمـوَن ل�ُكـۡم إِن ُكنـُتۡم َتۡعلَُمـوَن ل�ُكـۡم إِن ُكنـُتۡم َتۡعلَُمـوَن ل�ُكـۡم إِن ُكنـُتۡم َتۡعلَُمـوَن     َوأ

ٰٖت  ٰٖت َوُيۡدِخۡلُكۡم َجن� ٰٖت َوُيۡدِخۡلُكۡم َجن� ٰٖت َوُيۡدِخۡلُكۡم َجن� ِ ﴿فإنّ  ﴾...َوُيۡدِخۡلُكۡم َجن� �Jتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jتُۡؤِمُنوَن بِٱ ِ �Jيف صيغة اخلرب ولكـن   ﴾ َورَُسوِلِۦ َورَُسوِلِۦ َورَُسوِلِۦ َورَُسوِلِۦتُۡؤِمُنوَن بِٱ
ِ َورَُسـوِلِۦ﴿وهو جمزوم، ولذلك فإن  ﴾َيۡغِفۡر لَُكـمۡ َيۡغِفۡر لَُكـمۡ َيۡغِفۡر لَُكـمۡ َيۡغِفۡر لَُكـمۡ ﴿جوابه  �Jَورَُسـوِلِۦتُۡؤِمُنـوَن بِـٱ ِ �Jَورَُسـوِلِۦتُۡؤِمُنـوَن بِـٱ ِ �Jَورَُسـوِلِۦتُۡؤِمُنـوَن بِـٱ ِ �Jتُۡؤِمُنـوَن بِـٱ﴾ 

  ).رسولهتعين (آمنوا باهللا و
لفعلها يدل علـى   اجلملة الشرطية اخلربية املتضمن جواا مدحا. ٦

اخلربية اليت يف معىن  طلب القيام بذلك الفعل، وهو ينطبق كذلك على اجلملة
  الشرط:
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  ٢٠٦

  • ﴿ ۚ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ وَن َيۡغلُِبواْ ِمـاْئئئئَتَۡيِ وَن َصِٰبُ ْإِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ وَن َيۡغلُِبواْ ِمـا وَن َصِٰبُ ْإِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ وَن َيۡغلُِبواْ ِمـا وَن َصِٰبُ ْإِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ وَن َيۡغلُِبواْ ِمـا وَن َصِٰبُ تعين ليثبت  ﴾إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ
الواحد منكم لعشرة أي أصبحت طلبا، ولذلك جاز عليها النسخ ألا وإن 
كانت يف صيغة اخلرب إال أا تفيد الطلب يف اجلملة املركبة للمنطوق ألـا  

ۚ ﴿ة فيها مدح مجلة شرطي ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ َْيۡغلُِبواْ ِماْئئئئَتَۡيِ َْيۡغلُِبواْ ِما َْيۡغلُِبواْ ِما   . ﴾َيۡغلُِبواْ ِما
  .١٥٩»باحاًص نيعبرأَ واْرطَمي نْأَ نم ريخ ضِراَأل يف قامي دحلَ« •  
مجلة خربية يف معىن الشرط، أي إن تقيموا حدا يكن خريا لكم من   

وبذلك تصـبح   -خري من أن ميطروا-أن متطروا أربعني صباحا، وفيها مدح 
  ي أقيموا احلدود. طلبا أ

  ركبة يف املفهوم اليت تفيد الطلبثالثا: اجلمل امل
  تأيت داللة االقتضاء وهي نوع من أنواع املفهوم مفيدة للطلب إذا: 

  :اقتضتها ضرورة صدق املتكلم. ١
نُفِسـِهن� ﴿ •قال تعاىل:   

َ
ب�ۡصـَن بِأ ٰـُت َيَتَ نُفِسـِهن� َ
َ
ب�ۡصـَن بِأ ٰـُت َيَتَ نُفِسـِهن� َ
َ
ب�ۡصـَن بِأ ٰـُت َيَتَ نُفِسـِهن� َ
َ
ب�ۡصـَن بِأ قققَقٰـُت َيَتَ ۚ َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل� ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ ۚ ََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ أي  ﴾ثثثثََلَٰثـَة ُقـُروٓءٖ

  ليتربصن.
  اقتضتها ضرورة صحة وقوع امللفوظ به شرعا .٢

  : أساليب الدعاء اخلربية املاضية أو املضارعة أو املصدريةأ.   
  بارك اهللا فيك، أي ليباركك اهللا.     
  يرمحك اهللا، أي لريمحك اهللا.     
  رمحة اهللا عليه، أي لريمحه اهللا، أو اللهم ارمحه.     
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  ٢٠٧

اخلرب (كتب، فـرض،   ب. استعمال معىن األحكام الشرعية يف صيغة
  أحلّ، أمر...) فهي تقتضي طلبا بصيغة (افعل، لتفعل...): 

َيامُ ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ُكتَِب ﴿قال تعاىل:  َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ   أي صوموا.  ﴾َعلَۡيُكُم ٱلّصِ
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ ﴿قال تعاىل:  َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ إِن� َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ إِن� َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ إِن� َما ٱلص� ِۗ     فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ فَِريَضـةٗ ... إِن� �Jّمِـَن ٱ ِۗ �Jّمِـَن ٱ ِۗ �Jّمِـَن ٱ ِۗ �Jأي أعطـوا   ﴾ّمِـَن ٱ

  الزكاة ملستحقيها املذكورين. 
حِ ﴿ قال تعاىل:

ُ
حِ أ
ُ
حِ أ
ُ
حِ أ
ُ
ـي�اَرةِۖ ل� لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحِر َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰعٗ ل� لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحِر َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰعٗ ل� لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحِر َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰعٗ ل� لَُكۡم َصۡيُد ٱۡلَۡحِر َوَطَعاُمُهۥ َمَتٰعٗ أ ـي�اَرةِۖ ا ل�ُكـۡم َولِلس� ـي�اَرةِۖ ا ل�ُكـۡم َولِلس� ـي�اَرةِۖ ا ل�ُكـۡم َولِلس�  ﴾ا ل�ُكـۡم َولِلس�

  أي صيدوا. ]٩٦[املائدة: 
ۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقـّيِمُ ﴿قال تعاىل:  ٓ إِي�اهُ

�� َتۡعُبُدٓواْ إِ��
َ
َمَر أ

َ
ۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقـّيِمُ أ ٓ إِي�اهُ

�� َتۡعُبُدٓواْ إِ��
َ
َمَر أ

َ
ۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقـّيِمُ أ ٓ إِي�اهُ

�� َتۡعُبُدٓواْ إِ��
َ
َمَر أ

َ
ۚ َذٰلَِك ٱّلِيُن ٱۡلَقـّيِمُ أ ٓ إِي�اهُ

�� َتۡعُبُدٓواْ إِ��
َ
َمَر أ

َ
أي احصـروا   ﴾أ

  العبادة هللا.
ا يلزم لصحة صحة القيام باألحكام الشرعية يقتضي طلباً مب. ج
  :وقوعها

َاَفن� ِمن قَۡوٍا ِخَيانَةٗ ﴿قال تعاىل:  َاَفن� ِمن قَۡوٍا ِخَيانَةٗ َ َاَفن� ِمن قَۡوٍا ِخَيانَةٗ َ ا تتتَتَاَفن� ِمن قَۡوٍا ِخَيانَةٗ َ ا pم� ا pم� ا pم� ٰ َسـوَ     pم� ٰ َسـوَ بِۡذ إَِلِۡهۡم َ¦َ ٰ َسـوَ بِۡذ إَِلِۡهۡم َ¦َ ٰ َسـوَ بِۡذ إَِلِۡهۡم َ¦َ ۚ فَٱفَٱفَٱفَٱccccبِۡذ إَِلِۡهۡم َ¦َ ۚ آٍء ۚ آٍء ۚ آٍء يقتضي  ﴾آٍء
صحة تنفيذ ذلك أن يكون لنا عيون على العدولنعلم إن كانوا سيخونون يف 

َـاَفن� ﴿تنفيذ معاهدم معنا قبل أن حتدث  َـاَفن� َ َـاَفن� َ ـا تتتَتَـاَفن� َ ـا pم� ـا pم� ـا pم� ـ  ﴾pم� اء أي هناك داللة اقتض
  تفيد الطلب: لتكن لكم عيون على عدوكم.

•• »ومن مات لَويس في عنقه بيةٌع مات ـ م ةًيت جاهـ ل البيعـة   ١٦٠»ةًي
  تقتضي وجود اخلليفة حىت تصح البيعة، أي أن هناك طلباً: أوجدوا اخلليفة. 

عتـق  -ولو قال أحدهم آلخر: أعتق عبدك عين، فصحة تنفيذ ذلك 
أن يكون القائل قد اشترى العبد من املخاطب، أي أن هناك طلبـا   -العبد
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  ٢٠٨

  بداللة االقتضاء هذه (بعين عبدك مث أعتقه عين).

اقتضتها ضرورة صحة وقوع امللفوظ بـه عقـال (لغـة)    . ٣
  :(اإلضمار)

  : استعمال املصدر يف جواب الشرط بداللة األمرأ. 
  • ﴿ 

َ
 ََلَٰثةِ أ
َ
 ََلَٰثةِ أ
َ
 ََلَٰثةِ أ
َ
ااٖ َفَمن ل�ۡم َيِۡد فَِصَياُم َفَمن ل�ۡم َيِۡد فَِصَياُم َفَمن ل�ۡم َيِۡد فَِصَياُم َفَمن ل�ۡم َيِۡد فَِصَياُم ثثثثََلَٰثةِ أ ااٖ يـ� ااٖ يـ� ااٖ يـ� أي  ﴾وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ وََسـۡبَعٍة إَِذا رََجۡعـُتۡمۗ ِف ٱۡلَـّجِ ِف ٱۡلَـّجِ ِف ٱۡلَـّجِ ِف ٱۡلَـّجِ     يـ�

  بإضمار (عليكم) فعليكم صيام. ومثل: 
ۚ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ َفَنِظَرةٌ إjَِٰ َمۡيَسَ ﴿ •   ۚ ةٖ ۚ ةٖ ۚ ةٖ   فعليكم االنتظار.  ﴾ةٖ
  فعليكم حترير رقبة.  ﴾َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ ﴿ •  

  أسلوب اإلغراءب. 

  أقبل للصالة، إضمار (أقبل). :الصالةَ الصالةَ أي  
  اتقوا اهللا، أقبلوا على اهللا.  : اَهللا يا قوم أياَهللا  

  ثانيا: النهي
النهي يف اللغة هو: طلب الترك على وجه احلقيقة مـن األعلـى إىل   

  األدىن:
  فإن مل يكن طلب الترك على وجه احلقيقة كأن كان: أوالً:

  ، مثل: غري مقصود منه القيام بترك الفعل. ١

  التسويةأ. 
ــاىل:    ــال تع ــلَوۡ ﴿ق ــلَوۡ ٱۡص ــلَوۡ ٱۡص ــلَوۡ ٱۡص ْ ٱۡص وا ــِبُ ۡو َ� تَۡص

َ
ٓواْ أ ــِبُ ْ َها فَٱۡص وا ــِبُ ۡو َ� تَۡص
َ
ٓواْ أ ــِبُ ْ َها فَٱۡص وا ــِبُ ۡو َ� تَۡص
َ
ٓواْ أ ــِبُ ْ َها فَٱۡص وا ــِبُ ۡو َ� تَۡص
َ
ٓواْ أ ــِبُ ــرب  ﴾َها فَٱۡص أي الص

  وعدمه سيان يف عدم اجلدوى. 



  

  ٢٠٩

  التحقريب. 
ۡزَوٰٗجـ﴿قال تعاىل:   

َ
ۡعَنا بِـهِۦٓ أ ن� َعۡينَۡيَك إjَِٰ َما َمت� ۡزَوٰٗجـَوَ� َتُمد�
َ
ۡعَنا بِـهِۦٓ أ ن� َعۡينَۡيَك إjَِٰ َما َمت� ۡزَوٰٗجـَوَ� َتُمد�
َ
ۡعَنا بِـهِۦٓ أ ن� َعۡينَۡيَك إjَِٰ َما َمت� ۡزَوٰٗجـَوَ� َتُمد�
َ
ۡعَنا بِـهِۦٓ أ ن� َعۡينَۡيَك إjَِٰ َما َمت� أي  ﴾ا ّمِـۡنُهمۡ ا ّمِـۡنُهمۡ ا ّمِـۡنُهمۡ ا ّمِـۡنُهمۡ َوَ� َتُمد�

  حتقرياً ملتاع الدنيا الذي عند اآلخرين.
  اإلهانةج. 
  .﴾~~~~واْ فِيَها َوَ� تَُكّلُِموِن واْ فِيَها َوَ� تَُكّلُِموِن واْ فِيَها َوَ� تَُكّلُِموِن واْ فِيَها َوَ� تَُكّلُِموِن  ُٔ  ُٔ  ُٔ  ُٔ قَاَل ٱۡخَس قَاَل ٱۡخَس قَاَل ٱۡخَس قَاَل ٱۡخَس ﴿قال تعاىل:   
  اليأسد. 
ُ ِمـۡن ﴿قال تعاىل:    �Jنَـا ٱ

َ
ۡؤِمَن لَُكـۡم قَـۡد َنب�أ Lِمـۡن ُقـل �� َتۡعَتـِذُرواْ لَـن نـ ُ �Jنَـا ٱ
َ
ۡؤِمَن لَُكـۡم قَـۡد َنب�أ Lِمـۡن ُقـل �� َتۡعَتـِذُرواْ لَـن نـ ُ �Jنَـا ٱ
َ
ۡؤِمَن لَُكـۡم قَـۡد َنب�أ Lِمـۡن ُقـل �� َتۡعَتـِذُرواْ لَـن نـ ُ �Jنَـا ٱ
َ
ۡؤِمَن لَُكـۡم قَـۡد َنب�أ Lُقـل �� َتۡعَتـِذُرواْ لَـن نـ

ۡخَبارُِكمۚۡ 
َ
ۡخَبارُِكمۚۡ أ
َ
ۡخَبارُِكمۚۡ أ
َ
ۡخَبارُِكمۚۡ أ
َ
  . ﴾أ

  : أو كان ليس يف مقدور املخاطب املكلف. ٢
  التحدي مع التعجيزأ. 
ۡمـَرُكۡم َوُشَ ﴿قال تعاىل:   

َ
ْ أ ۡجُِعوٓا

َ
ۡمـَرُكۡم َوُشَ فَـأ

َ
ْ أ ۡجُِعوٓا

َ
ۡمـَرُكۡم َوُشَ فَـأ

َ
ْ أ ۡجُِعوٓا

َ
ۡمـَرُكۡم َوُشَ فَـأ

َ
ْ أ ۡجُِعوٓا

َ
ۡمـرُُكۡم فَـأ

َ
َٓءُكـۡم ُثـم� َ� يَُكـۡن أ ۡمـرُُكۡم َ
َ
َٓءُكـۡم ُثـم� َ� يَُكـۡن أ ۡمـرُُكۡم َ
َ
َٓءُكـۡم ُثـم� َ� يَُكـۡن أ ۡمـرُُكۡم َ
َ
كككَكَٓءُكـۡم ُثـم� َ� يَُكـۡن أ

ةٗ  ةٗ َعلَۡيُكۡم ُغم� ةٗ َعلَۡيُكۡم ُغم� ةٗ َعلَۡيُكۡم ُغم�   . ]٧١: يونس[ ﴾����ٱۡقُضوٓاْ إ�jَِ َوَ� تُنِظُروِن ٱۡقُضوٓاْ إ�jَِ َوَ� تُنِظُروِن ٱۡقُضوٓاْ إ�jَِ َوَ� تُنِظُروِن ٱۡقُضوٓاْ إ�jَِ َوَ� تُنِظُروِن ُثم� ُثم� ُثم� ُثم�     َعلَۡيُكۡم ُغم�
٣ .أو كان إسنادها للمخاطب غري املكلف إسنادا غري حقيقي :  
   الترجي والتمين. ١
  ال تغب أيها القمر.   

  : ن كانأو مل يكن من األعلى إىل األدىن كأ ثانيا:
  :من األدىن إىل األعلى (الدعاء). ١
ۚ ﴿قال تعاىل:    نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
ۚ �ِسيَنآ أ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
ۚ �ِسيَنآ أ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
ۚ �ِسيَنآ أ نَا

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
�ِسيَنآ أ َنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن نننن َنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن َرب� َنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن َرب� َنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن َرب�   .﴾َرب�

  من املساوي له (االلتماس):. ٢
ٓقَآئئئئِـلٞ ِـلٞ ِـلٞ ِـلٞ     قَـاَل قَـاَل قَـاَل قَـاَل ﴿قال تعاىل:    ٓقَا ٓقَا َٰبـِت ّمِـۡنُهۡم ّمِـۡنُهۡم ّمِـۡنُهۡم ّمِـۡنُهۡم     قَا َٰبـِت َ َٰبـِت َ ۡلُقـوهُ ِف َغيييَيَٰبـِت َ

َ
ۡلُقـوهُ ِف َغَ� َتۡقُتُلـواْ يُوُسـَف َوأ
َ
ۡلُقـوهُ ِف َغَ� َتۡقُتُلـواْ يُوُسـَف َوأ
َ
ۡلُقـوهُ ِف َغَ� َتۡقُتُلـواْ يُوُسـَف َوأ
َ
َ� َتۡقُتُلـواْ يُوُسـَف َوأ



  

  ٢١٠

  .﴾ٱۡلُّبِ ٱۡلُّبِ ٱۡلُّبِ ٱۡلُّبِ 

  .دا مما سبق فهو ليس النهي املقصود يف هذا البابفإن كان واح

أما إن كان طلب ترك الفعل على وجه احلقيقة من األعلى إىل 
  : وهذا النهي، األدىن فهو النهي كما ذكرنا

  . � ورسوله � إما أن يكون شرعيا أي من اهللا. ١
أو من البشر بعضهم لبعض كنهي السيد لعبده أو املسؤول ملن . ٢

  . ليهمهو مسؤول ع
وحيث أن أصول الفقه يتعلق باألحكام الشرعية فالنهي الذي يعنينـا  

ورسوله  �هو الذي يستنبط منه األحكام الشرعية أي هو ما كان من اهللا 
  ، وسنفصله على النحو التايل فنقول: �

هو طلب الترك احلقيقـي علـى وجـه     -كما بينا سابقا-إن النهي 
  . �ورسوله  � والذي هو من اهللا االستعالء أي من األعلى إىل األدىن

قلنا طلب الترك احلقيقي ليخرج منه طلب الترك اازي غري املقصود 
منه ترك الفعل، والذي ليس يف مقدور املخاطب املكلف، وكذلك ما أسند 

. -سابقا األنواع هذه وقد بينا-إىل املخاطب غري املكلف إسنادا غري حقيقي 
كـذلك  -ج منه األدىن لألعلى واملساوي ملثله وقلنا من األعلى لألدىن ليخر

. وقلنا من اهللا ورسوله ليخرج منه النواهي من أصناف البشر -بيناها سابقا
لبعضهم واليت هي ليست حمل استنباط األحكام الشرعية. أما طلـب تـرك   
الفعل املذكور يف التعريف فهو األساليب اليت استعملها العرب إلفادة هـذا  

  املعىن. 



  

  ٢١١

راء أساليب الطلب لترك الفعل عند العـرب يتـبني أن هـذه    وباستق
  األساليب ثالثة: 

  . صيغ مفردة للنهي لغة أوالً:
  . جمل مركبة يف املنطوق تتضمن معىن النهي ثانياً:
  . جمل مركبة يف املفهوم تتضمن معىن النهي ثالثاً:

  أوالً: الصيغ املفردة اليت تفيد طلب الترك: 

  الباب: وهي أم  ال تفعل. ١

َحدٖ ﴿قال تعاىل:   
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ بَٗدا    َوَ� تَُصّلِ َ¦َ

َ
اَت أ ۡنُهم م� بَٗداّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م� بَٗداّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م� بَٗداّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م�   .﴾ّمِ

ّفٖ ﴿قال تعاىل:   
ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ ّفٖ فََ� َتُقل ل
ُ
�ُهَمآ أ   .﴾َهۡرُهَماَهۡرُهَماَهۡرُهَماَهۡرُهَماَوَ� َتنۡ َوَ� َتنۡ َوَ� َتنۡ َوَ� َتنۡ     فََ� َتُقل ل

  وهي تلي (ال تفعل) من حيث االستعمال: ال يفعل. ٢
َ ﴿قال تعاىل:    �Jَوۡلَت�ـِق ٱ Lِي َعلَۡيهِ ٱۡلَق َ َوۡلُۡملِِل ٱل� �Jَوۡلَت�ـِق ٱ Lِي َعلَۡيهِ ٱۡلَق َ َوۡلُۡملِِل ٱل� �Jَوۡلَت�ـِق ٱ Lِي َعلَۡيهِ ٱۡلَق َ َوۡلُۡملِِل ٱل� �Jَوۡلَت�ـِق ٱ Lِي َعلَۡيهِ ٱۡلَق َرب�ـُهۥ َوَ� َيـۡبَخۡس َرب�ـُهۥ َوَ� َيـۡبَخۡس َرب�ـُهۥ َوَ� َيـۡبَخۡس َرب�ـُهۥ َوَ� َيـۡبَخۡس     َوۡلُۡملِِل ٱل�
ۚ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ ِمۡنُه َشِمۡنُه َشِمۡنُه َشِمۡنُه َشيييۡي ۡ ۡ ۡ  ۚ ا ۚ ا ۚ ا   .﴾ا
ــاىل:    ــال تع ــِرينَ ﴿ق ــوَن ٱۡلَكِٰف ــِرينَ �� َيت�ِخــِذ ٱلُۡمۡؤِمُن ــوَن ٱۡلَكِٰف ــِرينَ �� َيت�ِخــِذ ٱلُۡمۡؤِمُن ــوَن ٱۡلَكِٰف ــِرينَ �� َيت�ِخــِذ ٱلُۡمۡؤِمُن ــوَن ٱۡلَكِٰف ــن ُدوِن     �� َيت�ِخــِذ ٱلُۡمۡؤِمُن ــآَء ِم ۡوِلَ

َ
ــن ُدوِن أ ــآَء ِم ۡوِلَ
َ
ــن ُدوِن أ ــآَء ِم ۡوِلَ
َ
ــن ُدوِن أ ــآَء ِم ۡوِلَ
َ
أ

  .﴾ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ ٱلُۡمۡؤِمنَِيۖ 
ْولُـواْ ٱۡلَفۡضـِل ﴿قال تعاىل:   

ُ
تَِل أ

ۡ
ْولُـواْ ٱۡلَفۡضـِل َوَ� يَأ

ُ
تَِل أ

ۡ
ْولُـواْ ٱۡلَفۡضـِل َوَ� يَأ

ُ
تَِل أ

ۡ
ْولُـواْ ٱۡلَفۡضـِل َوَ� يَأ

ُ
تَِل أ

ۡ
ْوِل َوَ� يَأ

ُ
ن يُۡؤتُـوٓاْ أ

َ
ـَعةِ أ ْوِل ِمـنُكۡم َوٱلس�

ُ
ن يُۡؤتُـوٓاْ أ

َ
ـَعةِ أ ْوِل ِمـنُكۡم َوٱلس�

ُ
ن يُۡؤتُـوٓاْ أ

َ
ـَعةِ أ ْوِل ِمـنُكۡم َوٱلس�

ُ
ن يُۡؤتُـوٓاْ أ

َ
ـَعةِ أ ِمـنُكۡم َوٱلس�

 ٰ َ ٰ َ ٰ   .﴾ٱۡلُقۡرٱۡلُقۡرٱۡلُقۡرٱۡلُقۡربببَبٰ َ
  وهي قليلة االستعمال: علال أف. ٣
 ...الَ أُلْفين أَحدكُم يجِيُء يوم الْقيامة علَى رقَبته بعري لَه رغَاٌء« :�قال   



  

  ٢١٢

أي ال تتسببوا بفعل هذه األمور فأجدكم يوم القيامة يف تلـك   ١٦١»احلديث
  احلالة. 

�������������������� :  
فإن النهي  �ول كما هو واضح يف بيان داللة النهي يف حديث الرس

مل يأت من الصيغة املفردة (ال أفعل) بل من اجلملـة املركبـة يف املنطـوق    
  ).٣-املسلّطة على النهي عن املسبب. (انظر الفقرة التالية ثانيا 

أما الصيغ األخرى (ال تفعل، ال يفعل) فهي تفيد النهي مباشرة مـن  
من اجلملة املركبة يف  وكذلك تفيد النهي -كاألمثلة السابقة-الصيغة املفردة 

  ).٣-املنطوق (انظر الفقرة التالية ثانيا 
  : اجلُمل املركبة يف املنطوقثانيا

  : ي جمازي مقترن حبال فيكون النهي مسلطا على احلال. ١
َ َحـق� ُتَقاتِـهِۦ َوَ� َتُمـوُتن� إِ�� ﴿قال تعاىل:  �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي

َ
أ َ َحـق� ُتَقاتِـهِۦ َوَ� َتُمـوُتن� إِ�� َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َ َحـق� ُتَقاتِـهِۦ َوَ� َتُمـوُتن� إِ�� َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َ َحـق� ُتَقاتِـهِۦ َوَ� َتُمـوُتن� إِ�� َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َي[

ۡسلُِموَن وَ وَ وَ وَ  Lنُتم م
َ
ۡسلُِموَن أ Lنُتم م
َ
ۡسلُِموَن أ Lنُتم م
َ
ۡسلُِموَن أ Lنُتم م
َ
أي ال تتركوا اإلسالم واستمروا عليه حىت يأتيكم املوت  ﴾ûûûûأ

 على النهي فيسلط متوتن) (ال جمازي املنطوق يف وأنتم كذلك، وذلك ألن النهي

  مسلمون. وهم املوت حالة
  .١٦٢»اِهللابِ نالظَّ نِسحم وهو الّإِ مكُدحأَ نوتمال ي« :�قال 

الظن باهللا واستمروا عليه حىت يأتيكم املوت وأنتم علـى  أي أحسنوا 
  ذلك. 

                                                           

  .١٨٣١، مسلم: ١٣٣٧البخاري:  )١٦١(
  .٤٥١٧، ابن ماجه: ٢٧٠٦، أبو داود: ٥١٢٤مسلم:  )١٦٢(



  

  ٢١٣

  ي عن االقتراب من فعل ما. ٢
إذا كان مقترنا حبال فيكون النهي مسلطا على احلال وليس على أ. 

  ) السابقة: ١فهو شبيه مبا ورد يف ( الفعل
نـُتۡم ﴿قوله تعاىل: 

َ
لَٰوةَ َوأ نـُتۡم َ� َتۡقَرُبواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ نـُتۡم َ� َتۡقَرُبواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ نـُتۡم َ� َتۡقَرُبواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ ي عن االقتراب فهنا  ﴾ُسـَكَٰرُسـَكَٰرُسـَكَٰرُسـَكَٰرىىىىٰ ٰ ٰ ٰ َ� َتۡقَرُبواْ ٱلص�

من الصالة يف حالة معينة، فيكون النهي مسلطا على احلال أي ال تسـكروا  
عندما تريدون الصالة وليس ال تصلوا يف حالة السكر، فإذا اقترن النهي حبال 
فإنه يكون مسلطا على احلال وليس على الفعل األول املتصل بالنهي مباشرة 

   .يف املنطوق
فإن النهي يكـون   القتراب مقترنا حبالإذا مل يكن النهي عن اب. 

  مسلطا بشدة على الفعل: 
ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ ﴿قوله تعاىل:  ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ ۖ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ أي ال  ﴾¹¹¹¹    آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� آَء َسـبِيٗ� وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[

  تزنوا، فهو ي شديد عن الزنا. 
َجَرةَ َفَتُكونَا﴿وقوله تعاىل  َجَرةَ َفَتُكونَاَوَ� َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلش� َجَرةَ َفَتُكونَاَوَ� َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلش� َجَرةَ َفَتُكونَاَوَ� َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلش� ٰ     َوَ� َتۡقَرَبا َهِٰذهِ ٱلش� � ٰ � ٰ � ٰ أي ال  ﴾����لِِمـَي لِِمـَي لِِمـَي لِِمـَي ِمَن ٱلِمَن ٱلِمَن ٱلِمَن ٱلظظظظ�

  تأكال منها فهو ي شديد عن األكل منها. 
   ي عن املسبب فيكون النهي مسلطا على السبب. ٣
ۡنَيا﴿قال تعاىل:    Lَيٰوةُ ٱل ن�ُكُم ٱۡلَ ۡنَيافََ� َتُغر� Lَيٰوةُ ٱل ن�ُكُم ٱۡلَ ۡنَيافََ� َتُغر� Lَيٰوةُ ٱل ن�ُكُم ٱۡلَ ۡنَيافََ� َتُغر� Lَيٰوةُ ٱل ن�ُكُم ٱۡلَ أي ال جتعلوا الدنيا مبلـغ   ﴾فََ� َتُغر�

ال  مهكم فيتسبب ذلك يف أن تنغروا باحلياة الدنيا، فالنهي هنا ليس للحياة أن
تغرنكم بل هذا هو املسبب عن ركضكم حول متع الدنيا واستحواذها على 
اهتمامكم، فالنهي لكم أن تنخدعوا بالدنيا (السبب) وليس النهي للدنيا أن 

  ختدعكم. 



  

  ٢١٤

ـۡيَطٰنُ ﴿قال تعاىل:    ٓ َءاَدَم َ� َيۡفتِنَـن�ُكُم ٱلش� ـۡيَطٰنُ ِ ٓ َءاَدَم َ� َيۡفتِنَـن�ُكُم ٱلش� ـۡيَطٰنُ ِ ٓ َءاَدَم َ� َيۡفتِنَـن�ُكُم ٱلش� ـۡيَطٰنُ ِ َٰبـنننِنٓ َءاَدَم َ� َيۡفتِنَـن�ُكُم ٱلش� َٰبـَ َٰبـَ فالنـهي لـيس    ﴾يييَيَٰبـَ
وا الشيطان من فتنتهم، فالنهي مسـلط  للشيطان أن يفتنهم بل النهي أن ميكّن

  على السبب. 
الَ أُلْفين أَحدكُم يجِيُء يوم الْقيامة علَى رقَبته بعري لَه رغَاٌء يقُولُ « :�قال 

نهي فال ١٦٣»احلديث ...فَأَقُولُ الَ أَملك لَك شيئًا قَد أَبلَغتك  يا رسولَ اللَّه أَغثْنِي!
هلم يف هذا املوقـف، وهنـا    �يف املنطوق عن املسبب وهو رؤية الرسول 

يكون النهي مسلطا على السبب وهو أن ال يقوموا ذه املعصية فيتسببوا يف 
  رؤية الرسول هلم يف ذلك املوقف. 

اجلملة الشرطية اخلربية أو اجلملة اخلربيـة يف معـىن الشـرط    . ٤
  طلب ترك القيام بالفعلعلى  تدلّ املتضمن جواا ذما لفعلها

ۡو إِثثثثٗۡمـٗۡمـٗۡمـٗۡمـ َٔ  َٔ  َٔ  َٔ َوَمن يَۡكِسۡب َخِطَوَمن يَۡكِسۡب َخِطَوَمن يَۡكِسۡب َخِطَوَمن يَۡكِسۡب َخِطيييٓي ٓ ٓ ٓ ﴿قال تعاىل   
َ
ۡو إًِة أ
َ
ۡو إًِة أ
َ
ۡو إًِة أ
َ
ا َفَقـِد ا َفَقـِد ا َفَقـِد ا َفَقـِد  ٔٗـ  ٔٗـ  ٔٗـ  ٔٗـ ا ُثـم� يَـۡرِم بِـهِۦ بَِرٓي ا ُثـم� يَـۡرِم بِـهِۦ بَِرٓي ا ُثـم� يَـۡرِم بِـهِۦ بَِرٓي ا ُثـم� يَـۡرِم بِـهِۦ بَِرٓي ًة أ

بِيٗنـا َل ُبۡهَتٰنٗ َل ُبۡهَتٰنٗ َل ُبۡهَتٰنٗ َل ُبۡهَتٰنٗ ٱۡحَتمَ ٱۡحَتمَ ٱۡحَتمَ ٱۡحَتمَ  Lبِيٗنـا ٗۡما م Lبِيٗنـا ٗۡما م Lبِيٗنـا ٗۡما م Lثثثثٗۡما مp اp اp اp هذا اخلرب يصبح طلب ترك، أي ال تكسـبوا   ﴾����ا
ا ا ا ا َل ُبۡهَتٰٗنـَل ُبۡهَتٰٗنـَل ُبۡهَتٰٗنـَل ُبۡهَتٰٗنـِد ٱۡحَتَمـِد ٱۡحَتَمـِد ٱۡحَتَمـِد ٱۡحَتَمـَفقَ َفقَ َفقَ َفقَ ﴿خطيئة أو إمثا... فاجلملة الشرطية يف جواا ذم لفعلها 

بِينٗ ppppثثثثۡمٗ ۡمٗ ۡمٗ ۡمٗ  Lبِينٗ ا م Lبِينٗ ا م Lبِينٗ ا م Lا ا ا ا ا م����﴾.  
أي إن  ١٦٤»قح رِيغبِ مٍلسم لِتقَ نم اِهللا دنع نُوهيا أَنالد الُوزلَ« ••  

تزل الدنيا فهو أهون عند اهللا من قتل مسلم بغري حق، فهي يف معىن الشرط 
قد أصبح طلب تـرك، أي ال   ويف جواا ذم لفعل وبالتايل يكون هذا اخلرب

 .تقتلوا نفسا بغري حق  

                                                           

  .١٦١، رقم: ٢١٣صفحة: خرج سابقاً يف  )١٦٣(
  ، روي موقوفا ومرفوعا واملوقوف أصح.١٣١٥الترمذي:  )١٦٤(



  

  ٢١٥

) مبعانيها األصلية منفية الالم، يف، علىباستعمال حروف اجلر (. ٥
   يف صدر الكالم

ءٍ ﴿قال تعاىل    ءٍ َما لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ ءٍ َما لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ ءٍ َما لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ   أي ال توالوهم.  ﴾َما لَُكم ّمِن َوَلَٰيتِِهم ّمِن َشۡ
ۡعَمٰ َحـَرٞج َوَ� ﴿قال تعاىل   

َ
ۡعَمٰ َحـَرٞج َوَ� ل�ۡيَس َ¦َ ٱۡل
َ
ۡعَمٰ َحـَرٞج َوَ� ل�ۡيَس َ¦َ ٱۡل
َ
ۡعَمٰ َحـَرٞج َوَ� ل�ۡيَس َ¦َ ٱۡل
َ
ۡعـل�ۡيَس َ¦َ ٱۡل

َ
ۡعـَ¦َ ٱۡل
َ
ۡعـَ¦َ ٱۡل
َ
ۡعـَ¦َ ٱۡل
َ
َوَ� َ¦َ َوَ� َ¦َ َوَ� َ¦َ َوَ� َ¦َ     َرِج َحـَرجٞ َرِج َحـَرجٞ َرِج َحـَرجٞ َرِج َحـَرجٞ َ¦َ ٱۡل

ْ ٱلَۡمِريٱلَۡمِريٱلَۡمِريٱلَۡمِريضضضِض َحَرٞج َوَ� ِ َحَرٞج َوَ� ِ َحَرٞج َوَ� ِ َحَرٞج َوَ�  ُكُلوا
ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
[ أ َ¦َ  ْ ُكُلوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
[ أ َ¦َ  ْ ُكُلوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
[ أ َ¦َ  ْ ُكُلوا

ۡ
ن تَأ

َ
نُفِسُكۡم أ

َ
[ أ أي ال تتحرجوا مـن   اآلية ﴾... َ¦َ

  األكل. 
صدقة هنا الزكـاة،   ١٦٥»ةٌقَدص قٍسوأَ ةسمخ ونَا ديمف سيلَ« ••  

  أي ال تزكوا ما دون مخسة أوسق من الزروع. 
  املفهوم لثا: اجلُمل املركبة يفثا

  إذا: الترك لطلب مفيدة املفهوم داللة من نوع وهي االقتضاء داللة تأيت
  اقتضتها ضرورة صدق املتكلم. ١
ُ لِۡلَكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمـۡؤِمنَِي َسـبِيً� ﴿قال تعاىل:    �Jَولَن َيَۡعَل ٱ �لِۡلَكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمـۡؤِمنَِي َسـبِيً ُ �Jَولَن َيَۡعَل ٱ �لِۡلَكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمـۡؤِمنَِي َسـبِيً ُ �Jَولَن َيَۡعَل ٱ �لِۡلَكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمـۡؤِمنَِي َسـبِيً ُ �Jأي  ﴾����َولَن َيَۡعَل ٱ

  ال جتعلوا للكافرين عليكم سبيال. 
ـ  يدجِس: مدساجِم ةالثَى ثَلَإِ الّإِ الُحالر دشال ت« ••: �قال    ذا ه

الْومجِسالْ دمِارح الْومجِسقْاَأل دصأي ال تشـدوا الرحـال إال هلـذه     ١٦٦»ى
  املساجد. 

  : اقتضتها صحة وقوع امللفوظ به شرعا مثل. ٢
  : أساليب الدعاء اخلريية املاضية أو احلاضرةأ. 

                                                           

  .١٤٧، رقم: ١٩١خرج سابقاً يف صفحة:  )١٦٥(
  .١٣٩٧، مسلم: ١١٣٢البخاري:  )١٦٦(



  

  ٢١٦

  .لهم ال تبارك فيهال بارك اهللا يف فالن، أي ال  
  ال يغفر اهللا لفالن، أي اللهم ال تغفر له.   

ى، كـره،  استعمال معىن األحكام الشرعية يف صيغة اخلرب (ب. 
  فهي تقتضي طلب ترك بصيغة (ال تفعل...):  ...)حرم

  •• »نهى راِهللا ولُس � عن بيعتنِي في بيعيف بيعتني تبيعوا ال أي ١٦٧»ة 
  بيعة.

  •• »نهى رنْأَ � اِهللا ولُس بِيالْ يعحاضر لبأي ال يبع حاضر  ١٦٨»اد
.لباد  

  •• »رِكَوكُلَ هم يلَق قالَو ثْكَوةَر السالِؤ إِوضالْ ةَاعأي ال  ١٦٩»الِم
  تفعلوا تلك األمور.

َ ٱۡلَفَوِٰحشششَش َما َظَهـَر ِمۡنَهـا َوَمـا َ َما َظَهـَر ِمۡنَهـا َوَمـا َ َما َظَهـَر ِمۡنَهـا َوَمـا َ َما َظَهـَر ِمۡنَهـا َوَمـا ﴿   ِ َ ٱۡلَفَوِٰحّ ِ َ ٱۡلَفَوِٰحّ ِ َ ٱۡلَفَوِٰحّ َم َربببّبِ َما َحر� َم َرإِن� َما َحر� َم َرإِن� َما َحر� َم َرإِن� َما َحر� ي ال تفعلـوا  أأأأ    ﴾نَ نَ نَ نَ َبَطـَبَطـَبَطـَبَطـإِن�
  الفواحش. 

ِ َما ُدۡمُتمۡ ﴿   ِ َما ُدۡمُتمۡ وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱۡلَبّ ِ َما ُدۡمُتمۡ وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱۡلَبّ ِ َما ُدۡمُتمۡ وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱۡلَبّ ۗ ُحُرٗمـُحُرٗمـُحُرٗمـُحُرٗمـ    وَُحّرَِم َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱۡلَبّ ۗ ا ۗ ا ۗ ا  هـذه  يف تصيدوا ال أي ﴾ا
  احلالة. 

مُ ﴿   ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ مُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� ُم َوَلۡ ِ بِـهِۦ    ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱل� �Jهِل� لَِغۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِل� لَِغۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِل� لَِغۡيِ ٱ
ُ
ِ بِـهِۦٱۡلِِنيِر َوَمآ أ �Jهِل� لَِغۡيِ ٱ
ُ
 ﴾ٱۡلِِنيِر َوَمآ أ

  أي ال تأكلوا امليتة.
        

                                                           

، ابن حبـان:  ٢/١٧٤، أمحد: ٣٠٠٢، أبو داود: ٤٥٥٣وقال: حديث حسن صحيح، النسائي:  ١١٥٢الترمذي:  )١٦٧(
١١/٣٧٤.  

  .١٤١٣، مسلم: ٢٠٣٢ري: البخا )١٦٨(
  .٣٢٣٦، مسلم: ٢٢٣١، ١٣٨٣البخاري:  )١٦٩(



  

  ٢١٧

�������������������� :  
نا: (ال تفعل) هنا: ال تأكلوا امليتة ألنّ العرب إذا سلّطوا التحـرمي  قل  

على ما يؤكل أو على ما يشرب أو ما ينكح أو ما يلبس فإن صيغة النـهي  
  تعين (ال تأكلوا، ال تشربوا، ال تنكحوا، ال تلبسوا):

تقتضي صيغة (ال تفعل): ال تـأكلوا   ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتةُ ﴿ •  
  ة...امليت

  •• »حرمالْ تخمةُر لعنِيتقتضي صـيغة (ال تفعـل): ال    ١٧٠»اه
  تشربوا اخلمرة...

َهٰـُتُكمۡ ﴿ •   م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
تقتضي صـيغة (ال تفعـل): ال    ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

  تنكحوا أمهاتكم...
  • •»صنفان حرملَا عأُ ورِكُذُ ىمتالْي :رِح يـر الـذَّ وهأي ال  ١٧١»ب

وا احلرير والذهب، وذلك ألن هذه األفعال مالزمة لألشياء املـذكورة،  تلبس
فالنهي عن هذه األشياء يعين النهي عن مالزمتها من األفعال مبوجب لغـة  

  العرب. 
  اقتضتها ضرورة صحة وقوع امللفوظ به لغة (إضمار). ٣

  : التحذير  
  • ﴿ ٰ َ ٰ  َٰ ِ وَُسۡقيييَيٰ َ �Jوَُسۡقنَاقََة ٱ ِ �Jوَُسۡقنَاقََة ٱ ِ �Jوَُسۡقنَاقََة ٱ ِ �Jة اهللا وسقياها، أو أي ال تقربوا بسوء ناق ﴾����َها َها َها َها نَاقََة ٱ

إضمار (احذروا) وهي ال متسوها بسوء مبعىن احذروا املساس ا بسوء ففيها 
  مبعىن النهي.

                                                           

  خرجه العقيلي وهو ضعيف، وخرجه النسائي موقوفا. ٤/٣٠٦، نصب الراية: ١٠/٢١٣البيهقي  )١٧٠(
  .٤/٢١٧، أمحد: ٢٦٣١، ابن ماجه: ٤٨٠١، النسائي: ٤٠٥١وقال: حسن صحيح، أبو داود:  ١٧٢٠الترمذي:  )١٧١(



  

  ٢١٨

أي ال تقربوا أنفسكم من  ١٧٢»اتقَرالطُّ يف وسلُجالْو ماكُيإِ« ••  
اجللوس يف الطرقات، مبعىن احذروا اجللوس واجتنبوه، أي بإضمار احـذروا  

  عىن النهي. أو اجتنبوا وهي مب
  أحكام تتعلق باألمر والنهي

-: (أنظر الباب األول : داللة األمر والنهي على احلكم الشرعيأوالً
  أحكام الفعل) –الفصل الثاين

. بعد أن تدرس صيغة الطلب للفعل أو لتركه يف الـنص موضـع   ١
  البحث. 
. يبحث عن القرينة اليت تعني نوع الطلب سواء أكانت يف الـنص  ٢

  م يف نص آخر. ذاته أ
. فإن كان الطلب مع القرينة يفيد اجلزم كان طلب الفعـل هـذا   ٣

لَٰوةَ ﴿اجلازم فرضا، كقوله تعاىل:  قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
ِف َسَقَر ِف َسَقَر ِف َسَقَر ِف َسَقَر     َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ َما َسلََكُكمۡ ﴿بقرينة:  ﴾َوأ

  .﴾µµµµقَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي قَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلَِي     ́́́´
لب التـرك  وإن كان طلب ترك الفعل مع القرينة يفيد اجلزم كان ط  

ْ َمـا نََكـححححَ َ َ َ ﴿اجلازم حراما كقوله تعـاىل:   هذا ْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـوا ْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـوا ْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـوا َٓءابَـآؤؤؤؤُُكم ّمِـَن ُُكم ّمِـَن ُُكم ّمِـَن ُُكم ّمِـَن     َوَ� تَنِكُحـوا َٓءابَـا َٓءابَـا َءابَـا
  .﴾ÚÚÚÚآَء َسبِيً� آَء َسبِيً� آَء َسبِيً� آَء َسبِيً� ا وَسَ ا وَسَ ا وَسَ ا وَسَ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ َوَمۡقتٗ     إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ إِن�ُهۥ َكَن َفِٰحَشةٗ ﴿بقرينة  ﴾ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ 

. وإن كان طلب الفعل مع القرينة يفيد الترجيح مع عدم اجلزم كان ٤
ـ  يكخأَ هجو يف كمسبت« :�هذا الطلب مندوبا، كقوله  صفصدقة  ١٧٣»ةٌقَد

  قرينة على الترجيح غري اجلازم لعدم وجود قرينة كعقوبة على عدم التبسم. 
                                                           

  .٢١٢١، مسلم: ٢٣٣٣البخاري:  )١٧٢(
  .١٧، رقم: ٢٨خرج سابقاً يف صفحة:  )١٧٣(



  

  ٢١٩

وإن كان طلب ترك الفعل مع القرينة يفيد الترجيح مع عـدم اجلـزم   
ـ  كلذَ نَّإِ« :�كان طلب الترك هذا مكروها كقوله  ـ بِ سيلَ اٍءفَش لَوـ ك نه 

ألولئك الذين  �عن التداوي باحلرام (اخلمر) وقرينة إقرار الرسول  ١٧٤»اٌءد
  استأذنوه يف التداوي بأبوال اإلبل (أي التداوي باحلرام).

. وإن كان طلب الفعل وطلب تركه متساويني من حيث الفعل أو ٥
ـلَٰوةُ ﴿الترك كان مباحا كقوله تعاىل:  ـلَٰوةُ فَإَِذا ُقِضـَيِت ٱلص� ـلَٰوةُ فَإَِذا ُقِضـَيِت ٱلص� ـلَٰوةُ فَإَِذا ُقِضـَيِت ٱلص� ¡ِض واْ ِف ٱواْ ِف ٱواْ ِف ٱواْ ِف ٱفَٱنتَِشـفَٱنتَِشـفَٱنتَِشـفَٱنتَِشـ    فَإَِذا ُقِضـَيِت ٱلص�

َ
¡ِض ۡل
َ
¡ِض ۡل
َ
¡ِض ۡل
َ
 ﴾ۡل

والقرينة زوال سبب احلظر وهو صالة اجلمعة فيعود االنتشار إىل أصله وهو 
  اإلباحة. 
. وإن كان طلب الفعل والترك متساويني شرعا أي مـن حيـث   ٦

الثواب والعقاب فكان احلكم اإلباحة، ولكن أحد املباحني أرجح من اآلخر 
باحا من باب أوىل من حيث املصلحة الدنيوية كان احلكم إرشادا أي كان م

بسبب املصلحة الدنيوية ولكنه من حيث الثواب والعقاب واحد، مثـل يف  
  األمر: 

تُِكم بِِرۡزقٖ ﴿قال تعاىل: 
ۡ
تُِكم بِِرۡزقٖ فَۡلَيأ
ۡ
تُِكم بِِرۡزقٖ فَۡلَيأ
ۡ
تُِكم بِِرۡزقٖ فَۡلَيأ
ۡ
ۡنُه     فَۡلَيأ ۡنُه ّمِ ۡنُه ّمِ ۡنُه ّمِ ۡف ّمِ ۡف َوۡلََتلَط� ۡف َوۡلََتلَط� ۡف َوۡلََتلَط�   . ﴾َوۡلََتلَط�

� َ� تَـۡدُخُلواْ ِمـۢن بَـاٖب َوِٰحـٖد ﴿وقال تعاىل: � َ� تَـۡدُخُلواْ ِمـۢن بَـاٖب َوِٰحـٖد ِ � َ� تَـۡدُخُلواْ ِمـۢن بَـاٖب َوِٰحـٖد ِ َٰبـنننِن� َ� تَـۡدُخُلواْ ِمـۢن بَـاٖب َوِٰحـٖد ِ َٰبـَ َٰبـَ ْ يييَيَٰبـَ ْ َوٱۡدُخُلـوا ْ َوٱۡدُخُلـوا ْ َوٱۡدُخُلـوا ٰ     َوٱۡدُخُلـوا بۡـَو
َ
ٰ ِمـۡن أ بۡـَو
َ
ٰ ِمـۡن أ بۡـَو
َ
ٰ ِمـۡن أ بۡـَو
َ
    ٖب ٖب ٖب ٖب ِمـۡن أ

َتَفّرِقَةٖۖ  Lَتَفّرِقَةٖۖ م Lَتَفّرِقَةٖۖ م Lَتَفّرِقَةٖۖ م Lم﴾.  
� ﴿ النهي كقوله تعاىل: ويف ِ � ِ � َٰبنننِن� ِ َٰبَ َٰبَ ْ يييَيَٰبَ ْ َ� تَۡدُخُلوا ْ َ� تَۡدُخُلوا ْ َ� تَۡدُخُلوا   . ﴾ِمۢن بَاٖب َوِٰحدٖ ِمۢن بَاٖب َوِٰحدٖ ِمۢن بَاٖب َوِٰحدٖ ِمۢن بَاٖب َوِٰحدٖ     َ� تَۡدُخُلوا

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ َ� تَۡس َ� تَۡس َ� تَۡس َ� تَۡس ﴿وقوله تعاىل: 
َ
ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ ُلواْ َعۡن أ
َ
ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ ُلواْ َعۡن أ
َ
ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ ُلواْ َعۡن أ
َ
  . ﴾ُلواْ َعۡن أ

  .-القرائن-انظر الباب األول  �����:

                                                           

  .٢٢، رقم: ٢٨خرج سابقاً يف صفحة:  )١٧٤(



  

  ٢٢٠

  الفور والتراخي يف األمر والنهيثانياً: 
ا معىن الفور أو التراخي فهي جمرد صيغة األمر والنهي ال حتمل يف ذا

-وما كان عليه الصـحابة   �أمر وجمرد ي. لكن استقراء بيان الرسول 
  يدلّ على أنّ:  �بإقرار منه  -رضوان اهللا عليهم

  . األمر حيتاج إىل قرينة ليدلّ على الفور أو التراخي: ١

فإن كان وقت تنفيذ األمر موسعا أي يتسع ألكثر مـن أداء لألمـر   
كوقت الصالة أو أداء زكاة الفطر فإنه جيوز تنفيذ األمر يف أي جزء من وقته 

  املوسع. 
وإن كان وقت تنفيذ املأمور مضيقا أي ال يتسع لغري أداء واحد فـإن  
التنفيذ جيب أن يتم على الفور يف وقته مثل صيام رمضان، فنهار رمضان ال 

  يتسع ألكثر من صيام واحد. 
أمور غري مقيد بوقت فإنه جيـوز اإلتيـان يف أي   وإن كان اإلتيان بامل

  وقت فورا أو تراخيا كالكفارات مثال. 

. النهي األصل فيه الفور، فإن االلتزام يبدأ منذ صدور النهي فمـن  ٢
وصله النهي على وجهه فلم ينته كانت عليه عقوبة من الدولة اإلسالمية يف 

  يف اآلخرة.  �الدنيا أو من اهللا 

: �لصحابة عند نزول آية حترمي اخلمـر إىل قولـه   وهذا ما صنعه ا
نَتُهوَن ﴿ Lنُتم م

َ
نَتُهوَن َفَهۡل أ Lنُتم م
َ
نَتُهوَن َفَهۡل أ Lنُتم م
َ
نَتُهوَن َفَهۡل أ Lنُتم م
َ
قالوا: انتهينا يا رب، وسكبوا ما عندهم من مخر بل  ﴾zzzzَفَهۡل أ

  ولفظوا ما كان معدا لشربه بأفواههم. 



  

  ٢٢١

هذا إن كان النهي ليس ملانع معني أو ليس منسوخا، فإن كان ملـانع  
عن الصوم والصـالة بالنسـبة للمـرأة     فإنه ينتهي بانتهاء املانع مثل النهي

كُنت « :�احلائض. وإن كان لنسخ فيزول النهي ابتداء من النسخ مثل قوله 
  .١٧٥»نهيتكُم عن زِيارة الْقُبورِ أَال فَزوروها

  
  املرة والتكرار يف األمر والنهيثالثا: 

ر أو النهي إن صيغة األمر والنهي ال حتمل يف ذاا أكثر من تنفيذ األم
  ملرة واحدة. 

رضوان -وما كان عليه الصحابة  �غري أن استقراء بيان رسول اهللا 
   -اهللا عليهم

  يبني: �بإقرار من الرسول 
. أن اإلتيان باألمر ملرة واحدة جيزئ يف االمتثال لألمـر، وتعـدد   ١ 

، فكـان  �اإلتيان أو تكراره حيتاج إىل قرينة من قول أو فعـل للرسـول   
يدركون ذلك فهم يتعاملون مع أمر ما بتكراره كصالة الفـروض  الصحابة 

مثال، يف حني يتعاملون مع أوامر أخرى دون التزام تكرارها كاحلج أو بعض 
  أو قوله.  �الصلوات األخرى كما رأوه أو مسعوه من فعل النيب 

. أما التعامل مع النهي فهو االنتهاء عنه دائما، وال جيزئ االنتـهاء  ٢
مرة بل كل إتيان للحرام يعرض فاعله للعقوبة يف كل مرة كمـا   عن احلرام

ما دام النـهي   -رضوان اهللا عليهم-كان يتم يف عصر رسول اهللا والصحابة 

                                                           

  رواه احلاكم من طريق أنس. )١٧٥(



  

  ٢٢٢

قائما إال أن يتوقف النهي بنسخ أو قرينة واضحة وإال فااللتزام بالنهي مرة ال 
  جيزئ ما دام النهي قائما. 

  مر والنهيبات واالستمرار يف األرابعاً: الث
األمر والنهي للمخاطب املتلبس به يعين الثبات على مـا هـو عليـه    

  واالستمرارية: 
  . التلبس باألمر: ١

ّبَِكۖ ﴿قال تعاىل:  نِزَل إَِلَۡك ِمن ر�
ُ
ّبَِكۖ ۡ َمآ أ نِزَل إَِلَۡك ِمن ر�
ُ
ّبَِكۖ ۡ َمآ أ نِزَل إَِلَۡك ِمن ر�
ُ
ّبَِكۖ ۡ َمآ أ نِزَل إَِلَۡك ِمن ر�
ُ
غغغۡغ َمآ أ ِ َها ٱلر�ُسوُل بَّل Lي

َ
أ َها ٱلر�ُسوُل بَّلَِي[ Lي
َ
أ َها ٱلر�ُسوُل بَّلَِي[ Lي
َ
أ َها ٱلر�ُسوُل بَّلَِي[ Lي
َ
أ أي اثبت على  ﴾َي[

د نزول عن �ما أنت عليه من تبليغ للرسالة واستمر على ذلك ألن الرسول 
  اآلية عليه كان متلبسا بالتبليغ. 

ۡمِس ﴿قال تعاىل:  َۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطُلوِع ٱلش� ۡمِس ِ َۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطُلوِع ٱلش� ۡمِس ِ َۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطُلوِع ٱلش� ۡمِس ِ ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِحححۡح ۡ ۡ ۡ بببِبَۡمِد َرّبَِك َقۡبَل ُطُلوِع ٱلش� ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِفَٱۡصِبۡ َ¦َ ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِفَٱۡصِبۡ َ¦َ ٰ َما َيُقولُوَن وََسّبِفَٱۡصِبۡ َ¦َ فَٱۡصِبۡ َ¦َ
  أي اثبت على الصرب الذي أنت عليه واستمر على ذلك.  ﴾XXXXَوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب َوَقۡبَل ٱۡلُغُروِب 

َها ﴿قال تعاىل:  Lي
َ
أ َها َي[ Lي
َ
أ َها َي[ Lي
َ
أ َها َي[ Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ َي[ ِيَن َءاَمُنوٓاْ ٱل� ِيَن َءاَمُنوٓاْ ٱل� ِيَن َءاَمُنوٓاْ ٱل� ِ َورَُسـوِلِۦٱل� �Jَورَُسـوِلِۦَءاِمُنواْ بِٱ ِ �Jَورَُسـوِلِۦَءاِمُنواْ بِٱ ِ �Jَورَُسـوِلِۦَءاِمُنواْ بِٱ ِ �Jأي اثبتـوا   ﴾ ...َءاِمُنواْ بِٱ

  على ما أنتم عليه من إميان واستمروا على ذلك. 
  . التلبس بالدعاء يف األمر: ٢

َرٰطططَط ٱلُۡمۡسـَتِقيَم َ ٱلُۡمۡسـَتِقيَم َ ٱلُۡمۡسـَتِقيَم َ ٱلُۡمۡسـَتِقيَم ﴿قال تعاىل:  َرٰٱۡهِدنَا ٱلّصِ َرٰٱۡهِدنَا ٱلّصِ َرٰٱۡهِدنَا ٱلّصِ من املؤمن املتلبس بـذلك   ﴾ööööٱۡهِدنَا ٱلّصِ
  يعين ثبتنا على اهلداية ووفقنا لالستمرار عليها. 

َنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡيِ لََك ﴿قال تعاىل:  َنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡيِ لََك َرب� َنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡيِ لََك َرب� َنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡيِ لََك َرب� أي ثبتنا  �دعاء من إبراهيم  ﴾َرب�
  على ذلك. 

  . التلبس بالنهي: ٣
ّبَِك فََ� تَُكوَنن� ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ﴿قال تعاىل:  ّبَِك فََ� تَُكوَنن� ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ٱۡلَقL ِمن ر� ّبَِك فََ� تَُكوَنن� ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ٱۡلَقL ِمن ر� ّبَِك فََ� تَُكوَنن� ِمَن ٱلُۡمۡمَتِيَن ٱۡلَقL ِمن ر� أي اثبـت   ﴾llllٱۡلَقL ِمن ر�



  

  ٢٢٣

عند نزول اآلية مل يكن  �على عدم املرية واستمر على ذلك ألن رسول اهللا 
  مترين. من امل

ٰنِِطَي ﴿قال تعاىل:  ٰنِِطَي َ ٰنِِطَي َ ّقِ فََ� تَُكن ّمَِن ٱۡلقققَقٰنِِطَي َ َٰك بِٱۡلَ ّقِ فََ� تَُكن ّمَِن ٱۡلَ َٰك بِٱۡلَ ّقِ فََ� تَُكن ّمَِن ٱۡلَ َٰك بِٱۡلَ ّقِ فََ� تَُكن ّمَِن ٱۡلَ نننَنَٰك بِٱۡلَ ۡ ۡقَالُواْ بَش� ۡقَالُواْ بَش� ۡقَالُواْ بَش� �قَالُواْ بَش����قَـاَل َوَمـن قَـاَل َوَمـن قَـاَل َوَمـن قَـاَل َوَمـن     
آلLوَن  َةِ َرّبِهِۦٓ إِ�� ٱلض� آلLوَن ۡ َةِ َرّبِهِۦٓ إِ�� ٱلض� آلLوَن ۡ َةِ َرّبِهِۦٓ إِ�� ٱلض� آلLوَن ۡ حححۡحَةِ َرّبِهِۦٓ إِ�� ٱلض� أي اثبت على ما أنت عليه من عـدم   ﴾1111َيۡقَنُط ِمن ر�َيۡقَنُط ِمن ر�َيۡقَنُط ِمن ر�َيۡقَنُط ِمن ر�

َن َن َن َن فََ� تَُكن ّمِـفََ� تَُكن ّمِـفََ� تَُكن ّمِـفََ� تَُكن ّمِـ﴿القنوط واستمر على ذلك ألن إبراهيم الذي خوطب باآلية 
ٰنِِطَي  ٰنِِطَي َ ٰنِِطَي َ �ٱۡلٱۡلٱۡلٱۡلقققَقٰنِِطَي َ���  مل يكن قانطا.  ﴾
  . التلبس بالدعاء يف النهي: ٤
ٰلِِمَي ﴿قال تعاىل:    ٰلِِمَي � ٰلِِمَي � ٰلِِمَي � أي ثبتين علـى   ﴾����َرّبِ فََ� َتَۡعۡلَرّبِ فََ� َتَۡعۡلَرّبِ فََ� َتَۡعۡلَرّبِ فََ� َتَۡعۡلنننِن ِف ٱۡلَقۡوِم ٱلِ ِف ٱۡلَقۡوِم ٱلِ ِف ٱۡلَقۡوِم ٱلِ ِف ٱۡلَقۡوِم ٱلظظظظ�

مل يكن يف القـوم   �ذلك وأن استمر بعيدا عن القوم الظاملني فإن الرسول 
  . �الظاملني عند نزول قوله 

أي يا  ١٧٦»يلَع ركُمال تو يل ركُامو يلَع نعال تو ينعأَ بر« :�قال   
استمرار هذه احلالة  �رب أدم عونك علي وال متنعه عين أبدا أي يدعو اهللا 

  مل يكن معينا على الرسول عند دعائه هذا.  �فإن اهللا 

  خامساً: األمر بالشيء ليس يا عن ضده
صيغا حمددة وللنهي كذلك صيغا حمـددة،  علمنا فيما سبق أن لألمر 

وصيغة األمر ليس منها ي بل هي أمر بالفعل، وصيغة النهي ليس فيها أمر 
بل هي ي عن فعل فكل منهما منطوقه غري منطوق اآلخر، فـإذا قرأنـا:   

﴿ ۖ ـلَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ ـلَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ ـلَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ ـلَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
فهمنا منها أمرا بالصالة وال يدل منطوقها على غري ذلـك   ﴾َوأ

ي عن هلو أو لعب أو كالم مما هو ليس من الصالة، بل هـذه  فليس فيها 
                                                           

  .١/٢٢٧ أمحد: ،٣٨٢٠ ماجه: ابن ،١٢٩١ داود: أبو ، وقال: حسن صحيح،٣٤٧٤الترمذي:  )١٧٦(



  

  ٢٢٤

ۖ ﴿األمور تلتمس من أدلة أخرى ومنطوق  لَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ لَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ لَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
ۖ َوأ لَٰوةَ قِِم ٱلص�
َ
  ال يشمل يا عنها.  ﴾َوأ

ُهۥ َكَن َفِٰحَشـٗة وََسـآَء َسـبِيٗ� ﴿وكذلك عندما نقرأ  ۖ إِنـ� ُهۥ َكَن َفِٰحَشـٗة وََسـآَء َسـبِيٗ� َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ ۖ إِنـ� ُهۥ َكَن َفِٰحَشـٗة وََسـآَء َسـبِيٗ� َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ ۖ إِنـ� ُهۥ َكَن َفِٰحَشـٗة وََسـآَء َسـبِيٗ� َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[ ۖ إِنـ� َوَ� َتۡقَرُبواْ ٱلّزَِن[
يدلّ منطوقها على األمر بالزواج بـل   فهمنا منها النهي عن الزىن وال ﴾¹¹¹¹

  يلتمس ذلك من أدلة أخرى. 
وهكذا فإن األمر بالشيء ليس يا عن ضده، وكذلك فإن النهي عن 
الشيء ليس أمرا بضده ألن لكل منهما صيغة إذا نطقت ا دلت على أمر أو 

  ي خاص بتلك الصيغة. 

  أثر النهي على العقود والتصرفاتسادساً: 
  العقود والتصرفات يكون يف إحدى ثالث حاالت: النهي عن 

. النهي مسلط على أركان العقد يف هذه احلالة يبطـل العقـد ألن   ١
اإلخالل بأي ركن إخالل بالعقد، فإذا كان النهي عن مادة العقـد مـثال   

فإن بيعها يف هذه احلالـة باطـل    ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ﴿كقوله تعاىل: 
  النهي متعلقا بعدم أهلية العاقدين كانون مثال فعقده باطل.  وهكذا إذا كان

. النهي مسلط على شروط يف العقد ليست من أركانه أي غري مادة ٢
 راضح عبِال ي« :�العقد أو العاقدين، ويف هذه احلالة يفسد العقد مثل قوله 

لبالبـادي  وذلك جلهالته لسعر السوق فهذا البيع فاسد، فإذا وصل  ١٧٧»اد
  السوق وعرف السعر ورضي فإن البيع جيرب ويصح وال يبطل. 

. النهي مسلط على أمر خارج أركان العقد وشروطه، فالبيع هنـا  ٣
ـلَٰوةِ ﴿صحيح واإلمث على من خالف النهي الوارد كقوله تعاىل:  ـلَٰوةِ إَِذا نُودَِي لِلص� ـلَٰوةِ إَِذا نُودَِي لِلص� ـلَٰوةِ إَِذا نُودَِي لِلص� إَِذا نُودَِي لِلص�

                                                           

  ١٠٣، رقم: ١١٤خرج سابقاً يف صفحة:  )١٧٧(



  

  ٢٢٥

ِ َوذَ  �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ َوذَ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ َوذَ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ ِ َوذَ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَُِمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إ فالنهي عن البيـع بسـبب    ﴾ُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ ُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ ُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ ُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ ِمن يَۡوِم ٱۡلُ
صالة اجلمعة وليس عائدا إىل أركان العقد أو شروطه، فالبيع ينعقد وهـو  

  صحيح ولكن فيه إمث على البائع واملشتري ملخالفتهما للنهي الوارد.
ومن اجلدير ذكره، أن النهي الذي يفيد احلاالت الـثالث السـابقة   

مث على املخالف) هو النهي اجلازم أمـا إن  البطالن، الفساد، الصحة مع اإل
  كان غري جازم فهو ال يرتب إمثاً ويقع يف دائرة (املكروه).



  

  ٢٢٦

 الفصل الثاين

 العام واخلاص

اللفظ العام هو اللفظ املفرد ذو املعىن الواحد الذي يندرج حتته فردان 
 .صأفراده على اآلخر يف الداللة إال إذا ورد التخصي فاكثر دون مزية ألحد

قيل اللفظ املفرد ومل يقل اللفظ حىت خيرج اللفظ املركب من التعريف 
لفظـاً  فان اللفظ املركب الذي يندرج حتته أجزاء ال يسمى لفظا عاما بـل  

 .كلياً ال غري

قيل ذو املعىن الواحد حىت خيرج اللفظ املشترك من التعريف فهو وان 
تعين العني الباصرة وتعين  "عنيال"اندرج حتته أفراد لكنه لفظ بعدة معان مثالً 

فـاللفظ   اجلاسوس وعني املاء...وحتتاج إىل قرينة لبيان املقصـود ولـذلك  
املشترك يدخل يف اللفظ امل احملتاج إىل بيان كما سنفصله فيما بعـد يف  

مثال املعرف بال اجلنسية فهو لفظ مبعىن واحد يندرج  حني أن لفظ "الرجل"
وحيتاج إىل ختصيص لبيان املقصود فهو لفظ عـام  حتته أفراد عمرو، زيد... 

وقيل دون مزية ألحد أفراده على اآلخر يف الداللة حىت خيرج اللفظ املنقول 
وااز والكناية وأمثاهلا من التعريف فهذه وإن كان يندرج حتتها أفـراد إال  
أا ليست متساوية يف الداللة فريجح أحدمها على اآلخر فمثال قولنا أنـت  

فان لفظ أسد يدل على األسد حقيقة أو على الشجاعة جمازا وواضـح   أسد
 .أن املقصود هو املعىن اازي



  

  ٢٢٧

 واللفظ العام نوعان:

عام ال اعم منه مثل لفظ "املذكور" فانه يتناول املوجـود واملعـدوم   
لفظ "شيء" فانه يتناول كل موجود حاضرا كان  واملعلوم واهول وكذلك

 .أو غائبا

سبة وخاص بالنسبة كلفظ (املالئكة) فإنه عام بالنسبة إىل ما وعام بالن
.. وخاص بالنسبة إىل ما فوقه (املخلوقات) .حتته: جربيل، ميكائيل، إسرافيل

 ...فهو فرد من أفرادها: اإلنس اجلن األرض السماء

وأما اللفظ اخلاص فهو اللفظ الواحد الذي يدل على مسمى واحـد  
.. وهذا النوع األول من اخلـاص  .مد وعليكأمساء األعالم مثل حسن وحم

والنوع الثاين مـن اخلـاص هـو     والذي يقال عنه (خاص ال أخص منه)
 .كاملذكور يف حبث العام السابق ( خاص بالنسبة وعام بالنسبة)

 صيغ العموم

ّلِلرَِّجـاِل نَِصـيٞب ّلِلرَِّجـاِل نَِصـيٞب ّلِلرَِّجـاِل نَِصـيٞب ّلِلرَِّجـاِل نَِصـيٞب ﴿ اجلمع املعرف بأل اجلنسية أو االستغراقية. أ. ١
ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ  ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ ّمِم� ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِم�

َ
ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب اِن َوٱۡل
َ
ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب اِن َوٱۡل
َ
ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب اِن َوٱۡل
َ
 .]٧: النساء[ ﴾اِن َوٱۡل

ۡوَلِٰدُكۡمۖ ﴿ أو املعرف باإلضافةب.   
َ
ُ ِفٓ أ �Jۡوَلِٰدُكۡمۖ يُوِصيُكُم ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �Jۡوَلِٰدُكۡمۖ يُوِصيُكُم ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �Jۡوَلِٰدُكۡمۖ يُوِصيُكُم ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �J١١: النساء[ ﴾يُوِصيُكُم ٱ[. 

 ال العهدية اليت خترجه عـن عمومـه   املفرد املعرف بأل اجلنسية. ٢
يِۡدَيُهَما﴿

َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ أ ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَماَوٱلس�
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ أ ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَماَوٱلس�
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ أ ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَماَوٱلس�
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓاْ أ ارُِق َوٱلس�  .]٣٨: املائدة[ ﴾َوٱلس�

 :. النكرة يف سياق نفي أو شرط أو ي٣

ءٖۗ ﴿ •   ٰ بََشٖ ّمِن َشۡ َ¦َ ُ �Jنَزَل ٱ
َ
ءٖۗ َمآ أ ٰ بََشٖ ّمِن َشۡ َ¦َ ُ �Jنَزَل ٱ
َ
ءٖۗ َمآ أ ٰ بََشٖ ّمِن َشۡ َ¦َ ُ �Jنَزَل ٱ
َ
ءٖۗ َمآ أ ٰ بََشٖ ّمِن َشۡ َ¦َ ُ �Jنَزَل ٱ
َ
 .]٩١: األنعام[ ﴾َمآ أ

  • ﴿ ْ ُنوٓا ْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَي� ُنوٓا ْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَي� ُنوٓا ْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَي� ُنوٓا  .]٦: احلجرات[ ﴾إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَي�



  

  ٢٢٨

 .]١١: احلجرات[ ﴾َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡواٍ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡواٍ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡواٍ َ� يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡواٍ ﴿ •  

 سياقها. يف العموم على دلت اسق، قوم نكراتفاأللفاظ بشر، ف  

  :مساء الشرط. أ٤
ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ ﴿ •   ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلش� ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلش� ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلش�  .]١٨٥: البقرة[ ﴾َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ٱلش�

   .]٢٧٢[البقرة:  ﴾يُوَف� إَِلُۡكمۡ يُوَف� إَِلُۡكمۡ يُوَف� إَِلُۡكمۡ يُوَف� إَِلُۡكمۡ     َوَما تُنِفُقواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما تُنِفُقواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما تُنِفُقواْ ِمۡن َخۡيٖ َوَما تُنِفُقواْ ِمۡن َخۡيٖ ﴿ •  
  • ﴿ ۚ ٰ َ ۚ ٰ َ ۚ ٰ َ ۚ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسنننَنٰ

َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا م�

َ
ۡسأ ۡسَمآُء ٱۡلُ

َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا م�

َ
ۡسأ ۡسَمآُء ٱۡلُ

َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا م�

َ
ۡسأ ۡسَمآُء ٱۡلُ

َ
ا تَۡدُعواْ فَلَُه ٱۡل يّٗا م�

َ
 .]١١٠: سراءاإل[ ﴾أ

ُم ٱلَۡموُۡت ﴿ •    Lۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِكك
َ
ُم ٱلَۡموُۡت أ Lۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِكك
َ
ُم ٱلَۡموُۡت أ Lۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِكك
َ
ُم ٱلَۡموُۡت أ Lۡيَنَما تَُكونُواْ يُۡدرِكك
َ
 .]٧٨: النساء[ ﴾أ

  . أمساء االستفهام:٥
ٓ َمن َفَعَل َهَٰذا َمن َفَعَل َهَٰذا َمن َفَعَل َهَٰذا َمن َفَعَل َهَٰذا ����﴿ •   ٓ لَِهتَِنا ٓ لَِهتَِنا ٓ لَِهتَِنا  .]٥٩: األنبياء[ ﴾لَِهتَِنا

ُ بَِهَٰذا َمَثٗ�ۘۘۘۘ    ﴿ •   �Jَراَد ٱ
َ
ُ بَِهَٰذا َمَثٗ�َماَذآ أ �Jَراَد ٱ
َ
ُ بَِهَٰذا َمَثٗ�َماَذآ أ �Jَراَد ٱ
َ
ُ بَِهَٰذا َمَثٗ�َماَذآ أ �Jَراَد ٱ
َ
 .]٢٦: البقرة[ ﴾َماَذآ أ

 • ﴿ ِۗ �Jٱ ُ ۡ ِۗ �Jٱ ُ ۡ ِۗ �Jٱ ُ ۡ ِۗ �Jصصصۡصُ ٱ  .]٢١٤: البقرة[ ﴾َمَتٰ نََمَتٰ نََمَتٰ نََمَتٰ نَ

  • ﴿ ِۖ �Jۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ
َ
ِۖ أ �Jۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ
َ
ِۖ أ �Jۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ
َ
ِۖ أ �Jۡيَن َما ُكنُتۡم تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱ
َ
 .]٣٧: األعراف[ ﴾أ

 . أمساء املوصول: من وما إذا دلتا على مجع، الذين، الالئى٦

¡ِض ﴿ •  
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض  َمن ِف ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض  َمن ِف ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض  َمن ِف ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  . ]١٥: الرعد[ ﴾وَوَوََو����    ���� َمن ِف ٱلس�

ا َوَرآَء َذٰلُِكمۡ ﴿ •   ِحل� لَُكم م�
ُ
ا َوَرآَء َذٰلُِكمۡ َوأ ِحل� لَُكم م�
ُ
ا َوَرآَء َذٰلُِكمۡ َوأ ِحل� لَُكم م�
ُ
ا َوَرآَء َذٰلُِكمۡ َوأ ِحل� لَُكم م�
ُ
 .]٢٤: النساء[ ﴾َوأ

ۡرَبَعـَة ﴿ •  
َ
نُفِسِهن� أ

َ
ب�ۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ ۡرَبَعـَة َوٱل�

َ
نُفِسِهن� أ

َ
ب�ۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ ۡرَبَعـَة َوٱل�

َ
نُفِسِهن� أ

َ
ب�ۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ ۡرَبَعـَة َوٱل�

َ
نُفِسِهن� أ

َ
ب�ۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ َوٱل�

اۖ  ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
اۖ أ ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
اۖ أ ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
اۖ أ ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
 .]٢٣٤: البقرة[ ﴾أ

 لفظا ومعىن: . املضاف إىل كل مجيع٧

 .]٣٨: املدثر[ ﴾����ُكL َنۡفُكL َنۡفُكL َنۡفُكL َنۡف���� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة  بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة  بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة  بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ﴿ •



  

  ٢٢٩

 وكذلك أمجعون وأكتعون.   

    وأما اجلمع املنكر:
ٰـَرةٞ َوَ�     9999يَُسّبِيَُسّبِيَُسّبِيَُسّبِحححُح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱَصاِل ُ َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱَصاِل ُ َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱَصاِل ُ َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱَصاِل ﴿ •   ٰـَرةٞ َوَ� َ ٰـَرةٞ َوَ� َ رَِجـاٞل �� تُۡلِهـيِهۡم تِرَِجـاٞل �� تُۡلِهـيِهۡم تِرَِجـاٞل �� تُۡلِهـيِهۡم تِرَِجـاٞل �� تُۡلِهـيِهۡم تِجججَجٰـَرةٞ َوَ� َ

 ِ �Jَبۡيٌع َعن ذِۡكِر ٱ ِ �Jَبۡيٌع َعن ذِۡكِر ٱ ِ �Jَبۡيٌع َعن ذِۡكِر ٱ ِ �J٣٧، ٣٦[النور:  ﴾َبۡيٌع َعن ذِۡكِر ٱ[. 

فمختلف يف عمومه من حيث انه ال يستغرق مجيع أفـراده بـل   
د على اثنني واقله يكـون  كثري منهم، واملتبادر منه حني إطالقه ما يزي

  ثالثة حقيقة عند اجلمهور.
 ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

 يف (أي) مثـل:  وأفـرادا  مجعـا  يعقل ال وما يعقل فيمن . عموم١
 واالستفهام.  اجلزاء

وألفاظ عامة فيما ال يعقل إما مطلقا يف غري اختصاص جبنس مثل (ما) 
إما ال و؟يف اجلزاء (على اليد ما أخذت حىت ترده) واالستفهام (ماذا صنعت)

مطلقا بل خمتصة ببعض األجناس ملا ال يعقل مثل (مىت) يف الزمـان جـزاء   
 :واستفهاما

 ؟مىت جاء القوم

 .مىت جئتين أكرمتك

رجال :. كثرة اجلمع املعرف تزيد على كثرة اجلمع املنكر وهلذا يقال٢
 .من الرجال وال يقال العكس

 ؟. ما هو أقل اجلمع هل هو اثنان أو ثالثة٣

 .لتقريره ه وهو متردد بني اثنني وثالثة وحيتاج لقرينةاختلف في  



  

  ٢٣٠

 :أما من جهة السنة فقد اعتربت صالة اجلماعة منعقدة باثنني  

  .١٧٨»ةٌاعما جمهقَوا فَمفَ انناالثْ«  

  صيغ اخلصوص
. أمساء األعالم سواء أكان لألشخاص: حممد، نوح... أم كان علما ١

  رة املعروفة كاسم هلا وهكذا... لشيء آخر مثل: تفاحة، مشمش للثم

. املعرف بأل العهد كقولك: جاء الرجل وأنت تعين رجال بعينـه  ٢
  معهودا بينك وبني املخاطب. 

. تعيني االسم باإلشارة إليه كأن تقول: ذلـك القـادم أو هـذا    ٣
  اجلالس. 
. العدد احملدد ولو كان أكثر من اثنني كـأن تقـول: ثالثـون أو    ٤

   .مخسون...

  يبالتغل
كما بينا، فإن ألفاظ العموم تشمل مجيع األفـراد املندرجـة حتـت    
جنسها، إال أن العرب يف حاالت معينة استعملوا ألفاظ عموم لتشمل أفرادا 

  أخرى لعالقة بينهما بينوها يف لغتهم وهذا ما يسمى (التغليب). 
وباستقراء استعماالت العرب للتغليب يف لغتهم يتبني أن هذا يـتم يف  

  الت التالية: احلا
                                                           

، فتح الباري: »رأى النيب رجال يصلي فقال: من يتصدق على هذا؟ فقال: هذان مجاعة«بخاري، روى أمحد: علقه ال )١٧٨(
٢/١٤٢.  



  

  ٢٣١

أي عموم لفـظ الرجـال    تغليب اللفظ املذكر ليشمل املؤنث. ١
ليدخل فيه النساء، فإذا خوطب الرجال والنساء بفعل هلما خوطبوا بلفـظ  

ۡـِل َوٱل�َهـارِ ﴿املذكر كقوله تعاىل:  ¡ِض َوٱۡختَِلٰـِف ٱل�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡـِل َوٱل�َهـارِ إِن� ِف َخۡلِق ٱلس� ¡ِض َوٱۡختَِلٰـِف ٱل�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡـِل َوٱل�َهـارِ إِن� ِف َخۡلِق ٱلس� ¡ِض َوٱۡختَِلٰـِف ٱل�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡـِل َوٱل�َهـارِ إِن� ِف َخۡلِق ٱلس� ¡ِض َوٱۡختَِلٰـِف ٱل�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل إِن� ِف َخۡلِق ٱلس�

ٰـٖت  ٰـٖت َ ٰـٖت َ      dيdيdيdَيٰـٖت َ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
 ّلِ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
 ّلِ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
 ّلِ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
فهي تشمل كذلك أوالت األلباب. وقال تعاىل:  ﴾����ۡلَبٰـِب ۡلَبٰـِب ۡلَبٰـِب ۡلَبٰـِب ّلِ

﴿ َ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َ َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َ َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ َ َي[ �Jُقواْ ٱ ِيَن َءاَمُنواْ ٱت� َها ٱل� Lي
َ
أ    فهي تشمل كذلك الالئى آمن: ﴾َي[

أ. فإذا كان اخلطاب بفعل خاص بالرجال بقرينة فعندئذ ال تغليـب  
ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودِ﴿كقوله تعاىل:  َها ٱل� Lي

َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نُودَِي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ َي[ لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ َي لِلص� لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ َي لِلص� لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ ُمَعـةِ فَٱۡسـَعۡواْ َي لِلص� لَٰوةِ ِمن يَـۡوِم ٱۡلُ َي لِلص�

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ  �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjََِوَذُرواْ ٱۡلَۡيعَۚ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِاجلمعة[ ﴾إ :[.  
ْ ﴿فاخلطاب هنا  ِيَن َءاَمُنوٓا ْ ٱل� ِيَن َءاَمُنوٓا ْ ٱل� ِيَن َءاَمُنوٓا ْ ٱل� ِيَن َءاَمُنوٓا ِ ﴿، ﴾ٱل� �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِفَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِفَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِفَٱۡسَعۡواْ إ ِ �Jذِۡكِر ٱ ٰjَِال تغليب فيـه   ﴾فَٱۡسَعۡواْ إ

ِيـنَ ﴿ألنّ صالة اجلمعة فرض على الرجال فقط فتصرف  ِيـنَ ٱل� ِيـنَ ٱل� ِيـنَ ٱل� كمـا هـي    ﴾ٱل�
ْ ﴿لرجال ول ْ ٱۡسَعۡوا ْ ٱۡسَعۡوا ْ ٱۡسَعۡوا   كذلك كما هي للرجال.  ﴾ٱۡسَعۡوا

ب. وإن كان املقصود من اخلطاب التنصيص على إبراز تعلق احلكـم  
باملرأة بنفس درجة تعلقه بالرجل إلزالة االلتباس فال تغليب، ويفـرد لكـل   

عن تغليـب خطـاب األحكـام     �منهما خطاب كالاليت سألن الرسول 
آيات بالتنصيص عليهن إلزالة هـذا  للرجال فلعلهن أقل أمهية فرتلت بعض 
ِضـيُع ﴿االلتباس وإبراز دورهن، كقوله تعاىل: 

ُ
ّنِ َ�ٓ أ

َ
ِضـيُع فَٱۡسـَتَجاَب لَُهـۡم َربLُهـۡم أ

ُ
ّنِ َ�ٓ أ

َ
ِضـيُع فَٱۡسـَتَجاَب لَُهـۡم َربLُهـۡم أ

ُ
ّنِ َ�ٓ أ

َ
ِضـيُع فَٱۡسـَتَجاَب لَُهـۡم َربLُهـۡم أ

ُ
ّنِ َ�ٓ أ

َ
فَٱۡسـَتَجاَب لَُهـۡم َربLُهـۡم أ

ِٰملٖ  ِٰملٖ َ ِٰملٖ َ ۖ     َعَمَل َعَمَل َعَمَل َعَمَل عععَعِٰملٖ َ نَثٰ
ُ
ۡو أ

َ
ۖ ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ نَثٰ

ُ
ۡو أ

َ
ۖ ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ نَثٰ

ُ
ۡو أ

َ
ۖ ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ نَثٰ

ُ
ۡو أ

َ
إِن� ٱلُۡمۡسلِِمَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت إِن� ٱلُۡمۡسلِِمَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت إِن� ٱلُۡمۡسلِِمَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت إِن� ٱلُۡمۡسلِِمَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت ﴿وقوله تعاىل:  ﴾ّمِنُكم ّمِن َذَكٍر أ

َقِٰت ﴿اآلية وكقوله تعاىل:  ﴾ ...َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ـّدِ قَِي َوٱلُۡمص� ـّدِ َقِٰت إِن� ٱلُۡمص� ـّدِ قَِي َوٱلُۡمص� ـّدِ َقِٰت إِن� ٱلُۡمص� ـّدِ قَِي َوٱلُۡمص� ـّدِ َقِٰت إِن� ٱلُۡمص� ـّدِ قَِي َوٱلُۡمص� ـّدِ إِن� ٱلُۡمص�
َ قَۡرًضا َحَسـٗنا �Jۡقَرُضواْ ٱ

َ
َ قَۡرًضا َحَسـٗناَوأ �Jۡقَرُضواْ ٱ
َ
َ قَۡرًضا َحَسـٗناَوأ �Jۡقَرُضواْ ٱ
َ
َ قَۡرًضا َحَسـٗناَوأ �Jۡقَرُضواْ ٱ
َ
اآلية... هذا التنصيص على إبراز تعلق احلكم  ﴾ ...َوأ

  باملرأة بنفس درجة تعلقه بالرجل من حيث املدح.
ُ     وََعـدَ وََعـدَ وََعـدَ وََعـدَ ﴿وقد يكون إلبراز تعلق احلكم من حي الذم كقوله تعاىل:  �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jٱ



  

  ٢٣٢

اَر نَاَر َجَهـن�مَ  ِٰت َوٱۡلُكف� اَر نَاَر َجَهـن�مَ َ ِٰت َوٱۡلُكف� اَر نَاَر َجَهـن�مَ َ ِٰت َوٱۡلُكف� اَر نَاَر َجَهـن�مَ َ َب ٱلُۡمَنِٰفِقـَي ﴿: �وقوله  ﴾ٱلُۡمَنِٰفِقَي َوٱلُۡمَنِٰفٱلُۡمَنِٰفِقَي َوٱلُۡمَنِٰفٱلُۡمَنِٰفِقَي َوٱلُۡمَنِٰفٱلُۡمَنِٰفِقَي َوٱلُۡمَنِٰفقققَقِٰت َوٱۡلُكف� َب ٱلُۡمَنِٰفِقـَي َوُيَعـّذِ َب ٱلُۡمَنِٰفِقـَي َوُيَعـّذِ َب ٱلُۡمَنِٰفِقـَي َوُيَعـّذِ َوُيَعـّذِ
ِٰت  ِٰت َ ِٰت َ ِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشِكككَكِٰت َ ِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِ ِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِ   . ﴾َوٱلُۡمَنِٰفَوٱلُۡمَنِٰفَوٱلُۡمَنِٰفَوٱلُۡمَنِٰفقققَقِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِ

. تغليب خطاب العاقل على غري العاقل إذا خوطب العقالء وغـري  ٢
اهُۖ pَذا مَ pَذا مَ pَذا مَ pَذا مَ ﴿العقالء كقوله تعاىل:  ٓ إِيـ� L ِف ٱۡلَۡحِر َضل� َمن تَۡدُعوَن إِ�� Lُكُم ٱلض اهُۖ س� ٓ إِيـ� L ِف ٱۡلَۡحِر َضل� َمن تَۡدُعوَن إِ�� Lُكُم ٱلض اهُۖ س� ٓ إِيـ� L ِف ٱۡلَۡحِر َضل� َمن تَۡدُعوَن إِ�� Lُكُم ٱلض اهُۖ س� ٓ إِيـ� L ِف ٱۡلَۡحِر َضل� َمن تَۡدُعوَن إِ�� Lُكُم ٱلض  ﴾س�

فهم كانوا يدعون أصناما آهلة وغري أصنام عقالء وغري عقالء، فتم تغليـب  
إلبراز أن ما يزعموم آهلة يعبدوم لن ينفعـوهم يف   ﴾َمنَمنَمنَمن﴿خطاب العاقل 

كيـف تـنفعهم أو   ذلك املوقف ولن يستجيبوا هلم حىت لو كانوا عقالء، ف
تستجيب هلم األصنام اجلامدة اليت يعبدوا؟ وذلك للتأكيـد علـى أن اهللا   
وحده هو اإلله اخلالق الذي ال شريك له والذي يستجيب دعوة الداعي إذا 

ۡعلَـُم بَِمـن ِف ﴿دعاه وأن غريه خملوق له سبحانه. وكقوله تعـاىل:  
َ
ۡعلَـُم بَِمـن ِف َوَربLـَك أ
َ
ۡعلَـُم بَِمـن ِف َوَربLـَك أ
َ
ۡعلَـُم بَِمـن ِف َوَربLـَك أ
َ
َوَربLـَك أ

¡ِضۗ 
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِضۗ ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِضۗ ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِضۗ ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوٱۡل موات واألرض العاقل وغري العاقـل واسـتعمل   يف الس ﴾ٱلس�
  اليت هي للعاقل:  ﴾َمنَمنَمنَمن﴿خطاب العاقل 

أ. فإذا كان وجود العاقل مع غري العقالء غري مؤثر يف احلكم أي كان 
كأنه غري موجود معهم فال تغليب للعاقل بل اخلطاب لغري العقـالء، قـال   

ِ ﴿تعاىل:  �Jإِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jإِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jإِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jوهم كانوا يعبدون  ﴾َحَصُب َجَهـن�مَ َحَصُب َجَهـن�مَ َحَصُب َجَهـن�مَ َحَصُب َجَهـن�مَ     إِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ
ولكنـهم   -عليهما السالم- األصنام وكذلك يعبد بعضهم عيسى بن مرمي

كانوا يعبدون عيسى بن مرمي دون رضاه ودون استطاعة منعهم من ذلـك،  
ولذلك فإن (الزبعرى) ملا  ﴾َمـاَمـاَمـاَمـا﴿فسلط اخلطاب على غري العقالء باستعمال 

شمل عيسى كذلك فكيف يكون يف النـار  احتج على رسول اهللا أن هذا ي
[ئِـَك َعۡنَهـا ﴿نزلت اآلية باستثنائه:  [ئِـَك َعۡنَهـا َ [ئِـَك َعۡنَهـا َ ْولللَل[ئِـَك َعۡنَهـا َ

ُ
[ أ ْوَ
ُ
[ أ ْوَ
ُ
[ أ ْوَ
ُ
ِيـَن َسـَبَقۡت لَُهـم ّمِن�ـا ٱۡلُۡسـنننَن[ أ ِيـَن َسـَبَقۡت لَُهـم ّمِن�ـا ٱۡلُۡسـإِن� ٱل� ِيـَن َسـَبَقۡت لَُهـم ّمِن�ـا ٱۡلُۡسـإِن� ٱل� ِيـَن َسـَبَقۡت لَُهـم ّمِن�ـا ٱۡلُۡسـإِن� ٱل� إِن� ٱل�

يف اآلية األوىل وهي لغري العاقـل يف اللغـة    ﴾َماَماَماَما﴿مما يعين أن  ﴾����ُمۡبَعُدوَن ُمۡبَعُدوَن ُمۡبَعُدوَن ُمۡبَعُدوَن 



  

  ٢٣٣

وهلـذا   وهو من العقـالء،  �استعملت من باب التغليب لتشمل عيسى 
يف اآلية األوىل، وهذا هـو املعـىن الـراجح     ﴾َمـاَمـاَمـاَمـا﴿أصبح ختصيص عموم 

لغري العاقل هنـا   ﴾َمـاَمـاَمـاَمـا﴿يف اآلية املذكورة. وأما القول بأن  ﴾َماَماَماَما﴿الستعمال 
دون تغليب فهو قول مرجوح لعدم احلاجة يف هذه احلالة الستثناء عيسـى  

  يف اآلية الثانية.  �
 موجود ليس ألنه غري مؤثر بـل  ب. وإن كان اعتبار العاقل كأنه غري

ألن مقصود اخلطاب إبراز قلة حجمه بالنسبة لغريه من املخلوقـات غـري   
العاقلة، فال تغليب حينئذ للعاقل، بل اخلطاب لغري العقالء، كقوله تعـاىل:  

¡ِضۚ ﴿
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِِضۚ َو¡
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِِضۚ َو¡
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِِضۚ َو¡
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِوهي لغري العاقل ألن  ﴾َماَماَماَما﴿فاستعملت  ﴾َو

كثرية جدا بالنسبة إىل  �صود أن خملوقات اهللا غري العاقلة اخلاضعة هللا املق
  العقالء. 

¡ِضۖ ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
َ
َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِ ُ ِۖض¡
َ
َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِ ُ ِۖض¡
َ
َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِ ُ ِۖض¡
َ
َمَٰوِٰت َوَمـا ِف ٱۡل ِ َما ِف ٱلس� �Jِ أي أن  ﴾يَُسّبِيَُسّبِيَُسّبِيَُسّبِحححُح

من خملوقات اهللا غري العاقلـة   �الذين يسبحون اهللا ويرتهونه وخيضعون له 
بالنسبة للعقالء واملكلفني وينـا لشـأن غـري     يف ملكوته هم كثرة كاثرة

  املسبحني اهللا منهم. 
ج. كذلك إذا كان العاقل جمهوال يف صفته وماهيته عند املخاطب أو 
املخاطَب أو أراد املخاطب أن يبحثه ابتداء كما لو كان جمهوال، فإن أسلوب 

يتحـرك  املخاطب غري العاقل يستعمل معه، فالعرب تقول عند رؤيتها شيئا 
حنوها من بعيد جمهوال يف صفته وماهيته (ما هذا) وهكذا عند سؤاهلم عـن  

  جمهول يف الصفة واملاهية: 



  

  ٢٣٤

����    ﴿قال تعاىل:  •   . ﴾َوَما ٱلر�ۡحَمٰنُ َوَما ٱلر�ۡحَمٰنُ َوَما ٱلر�ۡحَمٰنُ َوَما ٱلر�ۡحَمٰنُ قَالُواْ قَالُواْ قَالُواْ قَالُواْ pَذا قِيَل لَُهُم pَذا قِيَل لَُهُم pَذا قِيَل لَُهُم pَذا قِيَل لَُهُم ���� لِلر� لِلر� لِلر� لِلر�
ٰلَِميَ ﴿قال تعاىل:  • ٰلَِميَ َ ٰلَِميَ َ   . ﴾����    قَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربL ٱۡلقَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربL ٱۡلقَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربL ٱۡلقَاَل فِرَۡعۡوُن َوَما َربL ٱۡلعععَعٰلَِميَ َ
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ ﴿ال تعاىل: ق •

َ
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ َوَ� َيِلL لَُهن� أ
َ
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ َوَ� َيِلL لَُهن� أ
َ
ن يَۡكُتۡمَن َما َخلَقَ َوَ� َيِلL لَُهن� أ
َ
رَۡحاِمِهن�     َوَ� َيِلL لَُهن� أ

َ
ُ ِفٓ أ �Jرَۡحاِمِهن� ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �Jرَۡحاِمِهن� ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �Jرَۡحاِمِهن� ٱ
َ
ُ ِفٓ أ �Jٱ﴾ .  

  . ﴾إِۡذ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديۖ إِۡذ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديۖ إِۡذ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديۖ إِۡذ قَاَل ِلَنِيهِ َما َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِديۖ ﴿قال تعاىل:  •
أن يبحث موضوع اخلالق املعبود ابتداء كما لـو   �فأراد يعقوب 

طرته وعقله يستطيع التعرف كان غري معلوم للمخاطب ليبني أن اإلنسان بف
   .على خالقه واإلميان به دون أن ينقل ذلك نقالً عن غريه

د. فإذا سلط اخلطاب على العاقل من حيث احللّ واحلرمة كشيء من 
   :األشياء فإن خطاب غري العاقل يستعمل مثل

  . ﴾فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ فَٱنِكُحواْ َما َطاَب لَُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿قوله تعاىل:  •
يَۡمُٰنُكۡمۖ     َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�� َماَوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�� َماَوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�� َماَوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�� َما﴿قال تعاىل:  •

َ
يَۡمُٰنُكۡمۖ َملََكۡت أ
َ
يَۡمُٰنُكۡمۖ َملََكۡت أ
َ
يَۡمُٰنُكۡمۖ َملََكۡت أ
َ
  . ﴾َملََكۡت أ

َٓ َءابَآؤؤؤؤُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ُُكم ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿قال تعاىل:  • َٓ َءابَا َٓ َءابَا   . ﴾َوَ� تَنِكُحواْ َما نََكَوَ� تَنِكُحواْ َما نََكَوَ� تَنِكُحواْ َما نََكَوَ� تَنِكُحواْ َما نََكحححَح َءابَا
  اليت هي لغري العاقل.  ﴾َماَماَماَما﴿باستعمال 

  . تغليب صفة العاقل: ٣
هو املستعمل  فإذا وصف غري العاقل بصفة العقالء فإن خطاب العاقل

ـ َكۡوَكٗبـ﴿بسبب تغليب الصفة، قال تعاىل:  َحـَد َعَشَ
َ
يۡـُت أ

َ
ـ َكۡوَكٗبـإِّنِ َرأ َحـَد َعَشَ

َ
يۡـُت أ

َ
ـ َكۡوَكٗبـإِّنِ َرأ َحـَد َعَشَ

َ
يۡـُت أ

َ
ـ َكۡوَكٗبـإِّنِ َرأ َحـَد َعَشَ

َ
يۡـُت أ

َ
ـۡمَس إِّنِ َرأ ـۡمَس ا َوٱلش� ـۡمَس ا َوٱلش� ـۡمَس ا َوٱلش� ا َوٱلش�

ِٰجِديَن  ِٰجِديَن َ ِٰجِديَن َ ۡيُتُهۡم jِ سسسَسِٰجِديَن َ
َ
ۡيُتُهۡم jِ َوٱۡلَقَمَر َرأ
َ
ۡيُتُهۡم jِ َوٱۡلَقَمَر َرأ
َ
ۡيُتُهۡم jِ َوٱۡلَقَمَر َرأ
َ
�َوٱۡلَقَمَر َرأ���ۡيُتُهمۡ ﴿. فقد استعملت ﴾

َ
ۡيُتُهمۡ َرأ
َ
ۡيُتُهمۡ َرأ
َ
ۡيُتُهمۡ َرأ
َ
يف اآلية الكرميـة   ﴾َرأ

وهي للعقالء بدال من (رأيتها) وهي لغري العقالء، وذلك بسـبب وصـف   
ِٰجِدينَ ﴿    والكواكب بصفة ظاهرها يف العقالء  القمر والشمس ِٰجِدينَ َ ِٰجِدينَ َ ومن باب  ﴾سسسَسِٰجِدينَ َ

ۡيـُتُهمۡ ﴿تغليب صفة العقالء استعمل خطاب العقالء 
َ
ۡيـُتُهمۡ َرأ
َ
ۡيـُتُهمۡ َرأ
َ
ۡيـُتُهمۡ َرأ
َ
(رأيتـها)   بدال من ﴾َرأ



  

  ٢٣٥

  لغري العقالء. 
  ومثال آخر: 

ُلوُهۡم إِن َكنُواْ يَنِطُقـوَن ُلوُهۡم إِن َكنُواْ يَنِطُقـوَن ُلوُهۡم إِن َكنُواْ يَنِطُقـوَن ُلوُهۡم إِن َكنُواْ يَنِطُقـوَن  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس قَاَل بَۡل َفَعلَُهۥ َكبِيُُهۡم َهَٰذا فَۡس ﴿قال تعاىل:  •
والنطق صفة للعاقل، فغلّب خطاب العاقـل بـدل خطـاب     فالسؤال ﴾����

للعاقل وليس (كبريها)  ﴾َكبِـيُُهمۡ َكبِـيُُهمۡ َكبِـيُُهمۡ َكبِـيُُهمۡ ﴿األصنام غري العاقلة فجاء يف اآلية الكرمية 
  بدل (فاسألوها).  ﴾ُلوُهمۡ ُلوُهمۡ ُلوُهمۡ ُلوُهمۡ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ فَۡس فَۡس فَۡس فَۡس ﴿لغري العاقل، وكذلك 

 :����� :����� :����� :�����        
فقـد   -كما بينـاه -كما استعملت العرب التغليب يف صيغ العموم 

  يف ألفاظ اخلصوص والذي مسي بتغليب املثىن. استعملته كذلك 
فقد استعملوا تثنية لفظ مفرد ليدل على هذا املفرد ومفرد آخر لـيس  
من جنسه ولكن بينهما عالقة فقالوا (القمران) وأرادوا الشـمس والقمـر،   

  و(األبوان) وأرادوا األب واألم. 
ـ  بان) كذلك استعملوا تثنية صفة لتشمل مشتركني ا فقالوا (األخش

جلبلي (أيب قيس وقعيقعان) يف مكة لصالبتهما، وقالوا (األسودان) للتمـر  
  واملاء، وكذلك للعقرب واحلية. 

  ختصيص العموم
العموم إىل جهة اخلصوص ومـا ال   وهو يعين صرف اللفظ عن جهة

 .عموم له ال يتصور فيه ذلك

  أدلة التخصيص
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 : أدلة ختصيص متصلة. أوالً

 نفصلة.: أدلة ختصيص مثانياً

  أوالً: أدلة التخصيص املتصلة

  االستثناء -أ

صيغة إال، غري، سوى، حاشا، عدا، ما عـدا، مـا خـال، لـيس،     
 :وال يكون

. األصل يف (إال) أا أداة استثناء ولكن التخصيص ا يكـون يف  ١
حالة االستثناء املتصل، أي إذا كان املستثىن من جنس املستثىن منه، كقولـه  

  تعاىل: 
ۡجَِعَي فَ فَ فَ فَ ﴿ •

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنُٰه َوأ ۡجَِعَي َنج�

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنُٰه َوأ ۡجَِعَي َنج�

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنُٰه َوأ ۡجَِعَي َنج�

َ
ۥٓ أ ۡهلَُه

َ
ۡيَنُٰه َوأ ِٰبِيَن إِ�� َعُجوزٗ إِ�� َعُجوزٗ إِ�� َعُجوزٗ إِ�� َعُجوزٗ     ����َنج� ِٰبِيَن َ ِٰبِيَن َ فـالعجوز   ﴾����ا ِف ٱۡلا ِف ٱۡلا ِف ٱۡلا ِف ٱۡلغغغَغِٰبِيَن َ

  مستثناة من أهله وهي من جنسهم فهنا ختصيص باالستثناء. 
. ولكن (إال) تأيت مبعاين أخـرى وحينـها ال يسـمى ختصيصـا     ٢

  باالستثناء. 
ستثىن منه كقولـه  االستثناء املنقطع فاملستثىن ليس من جنس امل مثال:

  تعاىل: 
[ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ����﴿ • [ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ [ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ ٓ إِبۡلِيَس pۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَملللَل[ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ ٓ إِبۡلِيَس َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�� ٓ إِبۡلِيَس َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�� ٓ إِبۡلِيَس َدَم فََسَجُدٓواْ إِ�� فهو منقطع  ﴾َدَم فََسَجُدٓواْ إِ��

  فإبليس ليس من جنس املالئكة، واملعىن: ولكن إبليس مل يسجد. 
. كذلك تأيت (إال) للحصر وهنا كذلك ال يكون ختصيصا باالستثناء ٣

  كقوله تعاىل: 
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ﴿ • ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه

ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
  حصر.  ﴾َوَما َيۡعلَُم تَأ
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. وقد تأيت (إال) أداة استثناء ملغاة (ال عمل هلا) وذلـك يف حالـة   ٤
كون ما بعدها بدال مما قبلها، وذلك مثل (ال إله إال اهللا) فلفظ اجلاللة (اهللا) 

بدل من موضع ال النافيـة للجـنس    هنا ليس منصوبا على االستثناء بل هو
وامسها، أي هو بدل من موضع (ال إله) الذي هو مرفوع علـى االبتـداء   

  فيكون لفظ اجلاللة (اهللا) مرفوعا على البدلية. 
. وتأيت أحيانا (إال) مبعىن (غري) كصفة ملا قبل (إال) وهنا ال تكـون  ٥

  كذلك ختصيصا باالستثناء، كقوله تعاىل: 
ۚ لَۡو َكَن لَۡو َكَن لَۡو َكَن لَۡو َكَن ﴿ • ُ لََفَسـَدتَا �Jفِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسـَدتَا �Jفِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسـَدتَا �Jفِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ ۚ ُ لََفَسـَدتَا �Jأي (غري) اهللا ألنه لو كانت  ﴾فِيِهَمآ َءالَِهٌة إِ�� ٱ

(إال) لالستثناء لكان املعىن إن سبب فساد السموات واألرض هو وجود آهلة 
لو كان هو وتلك اآلهلة معـا يف   �فيهما باستثناء اهللا، وهذا يعين أن اهللا 

ذا باطل ألن سبب الفساد السموات واألرض فإما لن تفسدا. وواضح أن ه
ليس هو عدم وجود اهللا مع تلك اآلهلة بل عدم وجود اهللا وحـده، أي أن  
الفساد سيحل بالسماء واألرض يف حالة وجود آهلة غري اهللا فيهما، وبذلك 
تكون (إال) هنا مبعىن (غري) وليس لالستثناء. ومعىن اآلية يكون (لو كـان  

لو كان فيهما آهلة باستثناء اهللا لفسـدتا)  فيهما آهلة غري اهللا لفسدتا) وليس (
ُ ﴿وتكون إال مبعىن (غري) ويكون  �Jإِ�� ٱ ُ �Jإِ�� ٱ ُ �Jإِ�� ٱ ُ �Jوتكون إال ومـا   .أي (غري اهللا) ﴾إِ�� ٱ

بعدها (أي إال اهللا) وصفا لآلهلة، وألن (إال) حـرف فاحلركـة اإلعرابيـة    
للوصف تنتقل إىل ما بعد (إال) أي إىل (اهللا) ويكون لفظ اجلاللة مرفوعـا  

  آلية الكرمية ألن املوصوف (آهلة) مرفوعة. كما يف ا
ومما يؤكد أن (إال) هنا مبعىن (غري) هو لفظ اجلاللة املرفـوع، فلـو   
كانت (إال) لالستثناء لكان ما بعدها منصوبا ألنه يكون عندها مسـتثىن يف  
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  سياق اإلثبات، والنصب هو الذي يتعني يف هذه احلالة.
  . غري: ٥

الستثناء وعندها تكون حركتها اإلعرابية مثل تأيت أحيانا مبعىن (إال) ل
  ومن ذلك قوله تعاىل:  املستثىن بعد (إال) سواء بسواء.

ِٰعُدوَن ِمَن ٱلۡمُ ﴿ • ِٰعُدوَن ِمَن ٱلۡمُ َ ِٰعُدوَن ِمَن ٱلۡمُ َ ِٰهـُدوَن ِف �� يَۡسَتوِي ٱۡل�� يَۡسَتوِي ٱۡل�� يَۡسَتوِي ٱۡل�� يَۡسَتوِي ٱۡلقققَقِٰعُدوَن ِمَن ٱلۡمُ َ ِٰهـُدوَن ِف َ ِٰهـُدوَن ِف َ رِ َوٱلُۡمجججَجِٰهـُدوَن ِف َ َ ْوِل ٱلض�
ُ
رِ َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َغۡيُ أ َ ْوِل ٱلض�
ُ
رِ َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َغۡيُ أ َ ْوِل ٱلض�
ُ
رِ َوٱلُۡمۡؤِمنَِي َغۡيُ أ َ ْوِل ٱلض�
ُ
ۡؤِمنَِي َغۡيُ أ

 ِ �Jَسبِيِل ٱ ِ �Jَسبِيِل ٱ ِ �Jَسبِيِل ٱ ِ �Jَسبِيِل ٱ﴾ .  
  (غري) هنا يف قراءاا املتواترة: 

ِٰعُدونَ ﴿صف و ﴾َغۡيُ َغۡيُ َغۡيُ َغۡيُ ﴿ ِٰعُدونَ َ ِٰعُدونَ َ   . ﴾ٱۡلٱۡلٱۡلٱۡلقققَقِٰعُدونَ َ
)مستثىن منصوب. غري (  
. يشترط يف صحة التخصيص باالستثناء أن يكون متصال باملستثىن ١

وأما الذين قالوا بصحة  -اكثر من املعتاد-منه حقيقة من غري فاصل بينهما 
  :االستثناء وإن طال الزمان شهراَ فكالمهم مردود ملا يلي

ـ لْفَ هنم راًيخ هريغَ ىأَرفَ ٍءيش ىلَإِ فلَح نم« :�أ.حديث الرسول  أْيت 
. ولو كان االستثناء يصلح ولو ملدة طويلة ١٧٩»هينِمي نع رفِّكَيلْو ريخ وه يذالَّ

  .الستثىن احلالف ومل يكفر
ب. إن أهل اللغة ال يعدون ذلك كالما منتظما وال معدودا من كالم 

ال لفالن علي عشرة دراهم مث قال بعد شهر أو سـنة  العرب وهلذا فانه لو ق
 .إال درمها فانه ال يعد استثناء وكالما صحيحا

ج. إنه لو قيل بصحة االستثناء املنفصل أكثر من املعتاد يف لغة العرب 

                                                           

  .٣١١٣، مسلم: ٧٠٠٠، ٦١٥٨البخاري:  )١٧٩(
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ملا علم صدق صادق وال كذب كاذب وال حصل وثوق بيمني وال وعد وال 
 .ةوعيد مما هو ثابت اعتماده باألدلة الشرعي

  . يعمل باالستثناء املتصل من غري خالف فيما أعلم:٢

يَمٰنِ ﴿مثال:  ِ
يَمٰنِ ۡ ِ
يَمٰنِ ۡ ِ
يَمٰنِ ۡ ۢ بِٱلللۡلِ Lۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِن

ُ
ۢ بِٱإِ�� َمۡن أ Lۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِن
ُ
ۢ بِٱإِ�� َمۡن أ Lۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِن
ُ
ۢ بِٱإِ�� َمۡن أ Lۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِن
ُ
 .]١٠٦: النحل[ ﴾إِ�� َمۡن أ

 .فقد أخرجت اآلية من صفته هذه من عموم أول اآلية

 :. بالنسبة لالستثناء فانه يعود ألقرب مستثىن٣

ٓ َءاَل لُو﴿ • ٓ َءاَل لُوإِ�� ٓ َءاَل لُوإِ�� ٓ َءاَل لُوإِ�� ۡجَِعَي     طططٍط إِن�اٍ إِن�اٍ إِن�اٍ إِن�اإِ��
َ
وُهۡم أ Lۡجَِعَي لَُمَنج
َ
وُهۡم أ Lۡجَِعَي لَُمَنج
َ
وُهۡم أ Lۡجَِعَي لَُمَنج
َ
وُهۡم أ Lَهـا لَِمـَن     ����لَُمَنج ۡرنَآ إِن� تَـُهۥ قَـد�

َ
َهـا لَِمـَن إِ�� ٱۡمَرأ ۡرنَآ إِن� تَـُهۥ قَـد�
َ
َهـا لَِمـَن إِ�� ٱۡمَرأ ۡرنَآ إِن� تَـُهۥ قَـد�
َ
َهـا لَِمـَن إِ�� ٱۡمَرأ ۡرنَآ إِن� تَـُهۥ قَـد�
َ
إِ�� ٱۡمَرأ

ِٰبِيَن  ِٰبِيَن َ ِٰبِيَن َ فكانت املرأة مستثناة مـن املـنجني الحقـه     ]٦٠-٥٩[احلجـر:   ﴾IIIIٱۡلٱۡلٱۡلٱۡلغغغَغِٰبِيَن َ
 .باملهلكني التصال االستثناء باملنجني

وحكي عن أهل اللغة أم قالوا إن هذا حق الكالم ومقتضاه فلو قال 
-١٠ي لفالن عشرة دراهم إال ثالثة إال درمهني معىن ذلك إن عليه قائل عل

 دراهم ألن الدرمهني مستثنيان من الثالثة والثالثة من العشـرة.  ٩)=٢-٣(
  .وهذا ما ال أعلم فيه بني الفقهاء خالف

املستثىن من جنس املستثىن منه فان مل يكن كذلك  . جيب أن يكون٤
مل توجد قرينة مانعة.ويسمى االسـتثناء  ففيه خالف والصحيح العمل به إن 

 :املنقطع

[ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ����َدمَ َدمَ َدمَ َدمَ ﴿ • [ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ [ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ ۡسـُجُد     pۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَمpۡذ ُقۡلَنا لِۡلَملللَل[ئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ َ
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَـاَل َءأ ۡسـُجُد فََسَجُدٓواْ إِ��
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَـاَل َءأ ۡسـُجُد فََسَجُدٓواْ إِ��
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَـاَل َءأ ۡسـُجُد فََسَجُدٓواْ إِ��
َ
ٓ إِبۡلِيَس قَـاَل َءأ فََسَجُدٓواْ إِ��

 .]٦١: اإلسراء[ ﴾����ا ا ا ا لَِمۡن َخلَۡقَت ِطينٗ لَِمۡن َخلَۡقَت ِطينٗ لَِمۡن َخلَۡقَت ِطينٗ لَِمۡن َخلَۡقَت ِطينٗ 

ّنِ َفَفَسَق َعنۡ ﴿ • ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن ٱۡلِ ّنِ َفَفَسَق َعنۡ إِ�� ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن ٱۡلِ ّنِ َفَفَسَق َعنۡ إِ�� ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن ٱۡلِ ّنِ َفَفَسَق َعنۡ إِ�� ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن ٱۡلِ ِ     إِ�� ۡمِر َرّب
َ
ِ أ ۡمِر َرّب
َ
ِ أ ۡمِر َرّب
َ
ِ أ ۡمِر َرّب
َ
 .]٥٠: الكهف[ ﴾هِۦٓۗ هِۦٓۗ هِۦٓۗ هِۦٓۗ أ

  فإبليس ليس من املالئكة بل من اجلن    
ُهۡم َعُدوّٞ ﴿ • ُهۡم َعُدوّٞ فَإِن� ُهۡم َعُدوّٞ فَإِن� ُهۡم َعُدوّٞ فَإِن� ٓ     فَإِن� ِjّ ٓ ِjّ ٓ ِjّ ٓ ِjّ ٰلَِمَي ٰلَِمَي َ ٰلَِمَي َ   .]٧٧: الشعراء[ ﴾����إِ�� َرب� ٱۡلإِ�� َرب� ٱۡلإِ�� َرب� ٱۡلإِ�� َرب� ٱۡلعععَعٰلَِمَي َ
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• ﴿ ۖ ن� ۖ َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِن يَت�بُِعوَن إِ�� ٱلظ� ن� ۖ َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِن يَت�بُِعوَن إِ�� ٱلظ� ن� ۖ َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِن يَت�بُِعوَن إِ�� ٱلظ� ن�   ]٢٨[النجم:  ﴾َوَما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِن يَت�بُِعوَن إِ�� ٱلظ�

والعيس ليسـت مـن    ١٨٠سوبلدة ليس ا أنيس إال اليعافري وإال العي
  جنس األنيس. 

 .وقول العرب ما زاد إال ما نقص وما بالدار أحد إال الوتد

. حكم االستثناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعـض أن  ٥
ِيـَن يَۡرُمـوَن ﴿ يرجع إىل أقرب معطوف وال يرجع إىل ما قبله إال بقرينه ِيـَن يَۡرُمـوَن َوٱل� ِيـَن يَۡرُمـوَن َوٱل� ِيـَن يَۡرُمـوَن َوٱل� َوٱل�

رۡ 
َ
تُواْ بِأ

ۡ
رۡ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَۡم يَأ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
رۡ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَۡم يَأ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
رۡ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَۡم يَأ

َ
تُواْ بِأ

ۡ
ةٗ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثم� لَۡم يَأ َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ َ ةٗ ۡ وُهۡم ثثثثََمٰنَِي َجـََمٰنَِي َجـََمٰنَِي َجـََمٰنَِي َجـلللۡلَ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ ُ وُهۡم ِ َوَ� َتۡقَبُلـواْ لَُهـۡم َوَ� َتۡقَبُلـواْ لَُهـۡم َوَ� َتۡقَبُلـواْ لَُهـۡم َوَ� َتۡقَبُلـواْ لَُهـۡم     َبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجَبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱۡجلللِلُ

بَدٗ 
َ
بَدٗ َشَهَٰدةً أ
َ
بَدٗ َشَهَٰدةً أ
َ
بَدٗ َشَهَٰدةً أ
َ
[ئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن     اۚ اۚ اۚ اۚ َشَهَٰدةً أ [ئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن َ [ئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن َ ْولللَل[ئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن َ

ُ
ْوَوأ
ُ
ْوَوأ
ُ
ْوَوأ
ُ
�َوأ���ۡصـلَُحواْ     

َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َوأ ۡصـلَُحواْ إِ�� ٱل�
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َوأ ۡصـلَُحواْ إِ�� ٱل�
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َوأ ۡصـلَُحواْ إِ�� ٱل�
َ
ِيَن تَابُواْ ِمۢن َبۡعـِد َذٰلِـَك َوأ إِ�� ٱل�

َ َغُفورٞ  �Jَغُفورٞ فَإِن� ٱ َ �Jَغُفورٞ فَإِن� ٱ َ �Jَغُفورٞ فَإِن� ٱ َ �Jر�ِحيٞم ر�ِحيٞم ر�ِحيٞم ر�ِحيٞم     فَإِن� ٱKKKK﴾  :٥، ٤[النور[ 

اء إمنا عمل يف إزالة مسة الفسق عن القاذف بالتوبـة ومل  فكان االستثن
  يؤثر يف جواز الشهادة وال يف زوال احلد.

إن اخلفيفة، إذا، من،  :ب. التخصيص بالشرط وأدواته املشهورة وهي
إذما، أينما، (من ملن يعقل، ما ملا ال يعقل، إذا ملا ال بد مـن   مهما، حيثما،

 وقوعه. 

ۚ     َولَُكۡم نِۡصُف َماَولَُكۡم نِۡصُف َماَولَُكۡم نِۡصُف َماَولَُكۡم نِۡصُف َما﴿ • �ُهن� َوَلٞ ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل�ۡم يَُكن ل
َ
ۚ تََرَك أ �ُهن� َوَلٞ ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل�ۡم يَُكن ل
َ
ۚ تََرَك أ �ُهن� َوَلٞ ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل�ۡم يَُكن ل
َ
ۚ تََرَك أ �ُهن� َوَلٞ ۡزَوُٰجُكۡم إِن ل�ۡم يَُكن ل
َ
 ]١٢: النساء[ ﴾تََرَك أ

فقد خصصت إرث الزوج بنصف تركة زوجته بشرط أن ال تترك بعد موا 
 .ولدا ذكرا كان أو بنتا

 ج. ختصيص العموم بالصفة: 

ن يَنِكحححَح َ َ َ ﴿ •
َ
ن يَنِكَوَمن ل�ۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوً� أ
َ
ن يَنِكَوَمن ل�ۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوً� أ
َ
ن يَنِكَوَمن ل�ۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوً� أ
َ
َنِٰت فَِمـن َنِٰت فَِمـن َنِٰت فَِمـن َنِٰت فَِمـن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤمِ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤمِ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤمِ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ٱلُۡمۡؤمِ َوَمن ل�ۡم يَۡسَتِطۡع ِمنُكۡم َطۡوً� أ

                                                           

  العيس بالكسر: اإلبل البيض خيالط بياضها شقرة. اليعفور: ظيب بلون التراب أو عام.  )١٨٠(



  

  ٢٤١

ٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰـِتۚ  ٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰـِتۚ َ ٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰـِتۚ َ يَۡمُٰنُكم ّمِن َفَتيييَيٰتُِكُم ٱلُۡمۡؤِمَنٰـِتۚ َ
َ
ا َملََكۡت أ يَۡمُٰنُكم ّمِن َفَتم�
َ
ا َملََكۡت أ يَۡمُٰنُكم ّمِن َفَتم�
َ
ا َملََكۡت أ يَۡمُٰنُكم ّمِن َفَتم�
َ
ا َملََكۡت أ . فهذا احلكم خاص ]٢٥: النساء[ ﴾م�

جبواز زواج الرجل من ملك ميينه من الفتيات املؤمنات فان مل تكن اإلماء من 
 .املؤمنات فال جيوز الزواج منهن

  د. بدل البعض من كل: 
 .عموم القوم برؤسائهم جاءين القوم رؤساؤهم، فقد خصص 

 التخصيص بالغاية:  -ه

 وصيغها: إىل، وحىت، وال بد أن يكون حكم ما بعدها خمالفا ملا قبلها: 

يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسـُكۡم ﴿ •
َ
يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسـُكۡم فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسـُكۡم فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
يۡـِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِـِق َوٱۡمَسـُحواْ بُِرُءوِسـُكۡم فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ
َ
فَٱۡغِسُلواْ وُُجوَهُكۡم َوأ

 ۚ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
 .]٦: املائدة[ ﴾َوأ

يكن حكم ما بعدها خمالفا ملا قبلها فإا عندئذ خترج عن كوا فإن مل 
 غاية. ويلزم من ذلك إلغاء داللة إىل وحىت من التخصيص. والغاية إمـا أن 
تكون واحدة أو متعددة فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بين متيم أبدا إىل أن 

ول اقتضى دخول الدار اختصاص اإلكرام مبا قبـل الـدخ   يدخلوا الدار...
اإلكرام حالة مـا بعـد    وإخراج ما بعد الدخول من اللفظ ولوال ذلك لعم

 .الدخول

  وإن كانت متعددة فال خيلو إما أن تكون على اجلمع أو على البدل.
 فاألول كقوله: أكرم بين متيم أبدا إىل أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام. 

  .دمهافمقتضى استمرار اإلكرام إىل متام الغايتني دون ما بع
  .والثاين كقوله: أكرم بين متيم إىل أن يدخلوا الدار أو السوق

  .فمقتضى ذلك استمرار اإلكرام إىل انتهاء إحدى الغايتني أيها أسبق

 التخصيص بكالم متصل مستقل:-و



  

  ٢٤٢

 .وهو ختصيص بنص متصل بالنص العام املخصص

 وبغري ( االستثناء والشرط والوصف والبدل والغاية) وهذا التخصيص
 .املنفصلة يعترب أحيانا داخال يف التخصيص باألدلة

 النص مباشرة وذكرناه هنا التصاله بنفس

ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم َفَمن َشِهَد ِمنُكُم ﴿ • ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ ٱلش� ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ ٱلش� ۡهَر فَۡلَيُصۡمُهۖ ٱلش� عام يف وجـوب   ]١٨٥: البقـرة [ ﴾ٱلش�
الصوم على كل من يشهد الشهر ولكن ما تبعه من كالم واتصل بـه وإن  

  كان مستقال أخرج املريض واملسافر. 
ٰ َسَفرٖ ﴿ • ۡو َ¦َ

َ
ٰ َسَفرٖ َوَمن َكَن َمِريًضا أ ۡو َ¦َ
َ
ٰ َسَفرٖ َوَمن َكَن َمِريًضا أ ۡو َ¦َ
َ
ٰ َسَفرٖ َوَمن َكَن َمِريًضا أ ۡو َ¦َ
َ
ةٞ     َوَمن َكَن َمِريًضا أ ةٞ فَِعد� ةٞ فَِعد� ةٞ فَِعد� ۗ فَِعد� َخـَر

ُ
اٍا أ يـ�

َ
ۗ ّمِـۡن أ َخـَر

ُ
اٍا أ يـ�

َ
ۗ ّمِـۡن أ َخـَر

ُ
اٍا أ يـ�

َ
ۗ ّمِـۡن أ َخـَر

ُ
اٍا أ يـ�

َ
. ]١٨٥: البقـرة [ ﴾ّمِـۡن أ

والتخصيص بكالم متصل مستقل يرجع إىل اجلملة األقرب الذي اتصل ـا  
 .إن تعددت اجلمل

َِّٓسآئئئئِكُ ِكُ ِكُ ِكُ ﴿ • َِّٓسا َِّٓسا ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن ننننَِّسا ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� ] ِٰت ِف ُحُجورُِكم ّمِن َ ئُِبُكُم ٱل� َِٓسآئئئئُِكۡم َوَرُِكۡم َوَرُِكۡم َوَرُِكۡم َوَربببَب[ َِٓسا َِٓسا َهُٰت ننننَِسا م�
ُ
َهُٰت َوأ م�
ُ
َهُٰت َوأ م�
ُ
َهُٰت َوأ م�
ُ
ٰـِت َوأ ٰـِت ُم ٱل� ٰـِت ُم ٱل� ٰـِت ُم ٱل� ُم ٱل�

ختصيص لبعض الربائب دون بعض فهـو مقصـور    ]٢٣ :النساء[ ﴾َدَخۡلُتم بِِهن� َدَخۡلُتم بِِهن� َدَخۡلُتم بِِهن� َدَخۡلُتم بِِهن� 
عليهن ألا اجلملة األقرب غري راجع إىل أمهـات النسـاء أي إن شـرط    

هو لتحرمي بنان وليس لتحرمي أمهان فأمهات النسـاء   الدخول يف النساء
كم مبجرد العقد فلـو عقـد   الاليت دخلتم ن أو (مل تدخلوا ن) حرام علي

رجل على امرأة وطلقها قبل الدخول تكون أمها حراما عليـه يف حـني أن   
 .ابنتها حتل له

  ثانياَ: أدلة التخصيص املنفصلة
 قال تعـاىل جواز التخصيص للعموم بالدليل العقلي يف العقيدة،  ١

ءٖۖ ﴿ ِ َشۡ
ٰلُِق ُكّ ءٖۖ َ ِ َشۡ
ٰلُِق ُكّ ءٖۖ َ ِ َشۡ
ٰلُِق ُكّ ءٖۖ َ ِ َشۡ
ُ خخخَخٰلُِق ُكّ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �J٦٢: الزمر[، ]١٦: الرعد[ ﴾ٱ[.  



  

  ٢٤٣

َـاِل ﴿قال تعـاىل:  صيص الكتاب بالكتاب، جواز خت ٢ َـاِل ۡ َـاِل ۡ حححۡحَـاِل ۡ
َ
ْوَلٰـُت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلٰـُت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلٰـُت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلٰـُت ٱۡل

ُ
َوأ

 ۚ ۡلَُهن� َ ۚ ۡلَُهن� َ ۚ ۡلَُهن� َ ۚ ن يََضۡعَن حححَحۡلَُهن�
َ
َجُلُهن� أ

َ
ن يََضۡعَن أ

َ
َجُلُهن� أ

َ
ن يََضۡعَن أ

َ
َجُلُهن� أ

َ
ن يََضۡعَن أ

َ
َجُلُهن� أ

َ
ِيـنَ ﴿. خمصصا لقوله تعاىل: ]٤: الطالق[ ﴾أ ِيـنَ َوٱل� ِيـنَ َوٱل� ِيـنَ َوٱل� ُيَتَوف�ـۡوَن ُيَتَوف�ـۡوَن ُيَتَوف�ـۡوَن ُيَتَوف�ـۡوَن     َوٱل�

ۡزَوٰجٗ 
َ
ۡزَوٰجٗ ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰجٗ ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰجٗ ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ
َ
نُفِسِهن� ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ

َ
ب�ۡصَن بِأ نُفِسِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصَن بِأ نُفِسِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصَن بِأ نُفِسِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصَن بِأ ۡشُهرٖ ا َيَتَ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
ۡشُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
اۖ     أ اۖ وََعۡشٗ اۖ وََعۡشٗ اۖ وََعۡشٗ   .]٢٣٤ :البقرة[ ﴾وََعۡشٗ

ْ ٱۡلِكَتٰـَب ِمـن ﴿وكذلك قوله تعاىل:  وتُـوا
ُ
ِيـَن أ ْ ٱۡلِكَتٰـَب ِمـن َوٱلُۡمۡحَصـَنُٰت ِمـَن ٱل� وتُـوا
ُ
ِيـَن أ ْ ٱۡلِكَتٰـَب ِمـن َوٱلُۡمۡحَصـَنُٰت ِمـَن ٱل� وتُـوا
ُ
ِيـَن أ ْ ٱۡلِكَتٰـَب ِمـن َوٱلُۡمۡحَصـَنُٰت ِمـَن ٱل� وتُـوا
ُ
ِيـَن أ َوٱلُۡمۡحَصـَنُٰت ِمـَن ٱل�

ْ ﴿ورد خمصصا لقوله تعاىل:  ]٥: املائدة[ ﴾َقۡبلُِكمۡ َقۡبلُِكمۡ َقۡبلُِكمۡ َقۡبلُِكمۡ  ْ َوَ� تَنِكُحوا ْ َوَ� تَنِكُحوا ْ َوَ� تَنِكُحوا ٰ     َوَ� تَنِكُحوا ِٰت َحـت� َ ٰ ِٰت َحـت� َ ٰ ِٰت َحـت� َ ٰ ٱلُۡمۡشِٱلُۡمۡشِٱلُۡمۡشِٱلُۡمۡشِكككَكِٰت َحـت�
 ۚ ۚ يُۡؤِمن� ۚ يُۡؤِمن� ۚ يُۡؤِمن�   .]٢٢١: البقرة[ ﴾يُۡؤِمن�

 ةسمخ ونَا ديمف اةَكَال ز« �قال الرسول ختصيص السنة بالسنة،  ٣
  .١٨٢»رشعالْ اُءمالس تقَا سيمف« �ورد خمصصاً لقوله  ١٨١»قٍسوأَ

ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ﴿قال تعاىل: ختصيص عموم السنة بالقرآن،  ٤ ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب َونَز� ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب َونَز� ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب َونَز� َونَز�
ٰنٗ  ٰنٗ َ ٰنٗ َ يييَيٰنٗ َ ِ تِۡبتِۡبتِۡبتِۡب

ّ ُ ِ
ّ ُ ِ
ّ ُ ِ
كككُكّ ِ ءٖ ا ّلِا ّلِا ّلِا ّل ءٖ َشۡ ءٖ َشۡ ءٖ َشۡ   .من األشياء � وسنة الرسول ]٨٩: النحل[ ﴾َشۡ

ـ م دحأَ كيتأْال ي نْأَ« يف صلح احلديبية: نـ  نْإِا و ـ ع انَكَ ـ د ىلَ  الّإِ كينِ
رددتِيـَن ﴿ويقول سبحانه وتعـاىل:   .عام يف الرجل واملرأة ١٨٣»ه َهـا ٱل� Lي

َ
أ ِيـَن َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ ِيـَن َي[ َهـا ٱل� Lي
َ
أ َي[

ۖ فَـإِۡن  ۡعلَـُم بِـإِيَمٰنِِهن�
َ
ُ أ �Jٱ ۖ ۖ فَـإِۡن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَـٱۡمَتِحُنوُهن� ۡعلَـُم بِـإِيَمٰنِِهن�
َ
ُ أ �Jٱ ۖ ۖ فَـإِۡن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَـٱۡمَتِحُنوُهن� ۡعلَـُم بِـإِيَمٰنِِهن�
َ
ُ أ �Jٱ ۖ ۖ فَـإِۡن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَـٱۡمَتِحُنوُهن� ۡعلَـُم بِـإِيَمٰنِِهن�
َ
ُ أ �Jٱ ۖ َءاَمُنوٓاْ إَِذا َجآَءُكُم ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت ُمَهِٰجَرٰٖت فَـٱۡمَتِحُنوُهن�

ـارِۖ َعلِۡمُتُموَعلِۡمُتُموَعلِۡمُتُموَعلِۡمُتُمو ـارِۖ ُهن� ُمۡؤِمَنٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهن� إjَِ ٱۡلُكف� ـارِۖ ُهن� ُمۡؤِمَنٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهن� إjَِ ٱۡلُكف� ـارِۖ ُهن� ُمۡؤِمَنٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهن� إjَِ ٱۡلُكف� . فهذا ختصـيص  ]١٠: املمتحنة[ ﴾ُهن� ُمۡؤِمَنٰٖت فََ� تَرِۡجُعوُهن� إjَِ ٱۡلُكف�
للسنة بالكتاب فيصبح النص (أحد) هو عام للرجال والنساء خمصصا باآلية 

  .للرجال فقط
إن الصحابة خصصوا قوله تعـاىل  ختصيص عموم الكتاب بالسنة،  ٥

                                                           

  ١٤٧ ، رقم:١٩١خرج سابقاً يف صفحة:  )١٨١(
  ١٦٣٠، مسلم: ١٣٨٨البخاري:  )١٨٢(
، أمحـد:  ٢٣٨٤، أبـو داود:  ٣٤٩٣عن املسور ومروان، الترمذي:  ٢٥٢٩، ٢٥١٢عن الرباء،  ٢٥٥٣البخاري:  )١٨٣(

١٨١٦٦  



  

  ٢٤٤

﴿ ٰ ا َوَرآَء َذ ِحل� لَُكم م�
ُ
ٰ َوأ ا َوَرآَء َذ ِحل� لَُكم م�
ُ
ٰ َوأ ا َوَرآَء َذ ِحل� لَُكم م�
ُ
ٰ َوأ ا َوَرآَء َذ ِحل� لَُكم م�
ُ
ـ « مبا رواه أبو هريـرة:  ]٢٤: النسـاء [ ﴾لُِكمۡ لُِكمۡ لُِكمۡ لُِكمۡ َوأ ال تكَنح 

  .١٨٤»اهتالَال خا وهتمع ىلَع ةُأَرمالْ
ُ يُوِصـيُكُم ٱيُوِصـيُكُم ٱيُوِصـيُكُم ٱيُوِصـيُكُم ٱ﴿وكذلك خصصوا قوله سبحانه وتعاىل:  �J ُ �J ُ �J ُ �J     ۖۡوَلٰـِدُكۡم

َ
ۡوَلٰـِدُكۡمۖ ِفٓ أ
َ
ۡوَلٰـِدُكۡمۖ ِفٓ أ
َ
ۡوَلٰـِدُكۡمۖ ِفٓ أ
َ
ِفٓ أ

 ۚ نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ لِل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ لِل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۚ لِل� نثََيۡيِ
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ـ عم نحن« :�، بقوله ]١١: النسـاء [ ﴾لِل� اشاَأل رـ بِن ال  اِءي

نوثُر ما تكْرناه ص١٨٥»ةٌقَد، »قَالْ ثُرِال ي١٨٦»لُات، »كَالْ ثُرِال يافر مالْ نمسمِل 
ال الْومسلم مكَالْ ن١٨٧»رِاف.  

ْ ﴿وكذلك قوله تعاىل:  ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلس� ْ َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلس� ْ َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلس� ْ َوٱلس� ارِقَُة فَٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلس� يِۡدَيُهَماَوٱلس�
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
يِۡدَيُهَماأ
َ
، ]٣٨: املائدة[ ﴾أ

  .١٨٨»ارٍيند عِبر يف الّإِ عطْال قَ« ثخصص باحلدي
   ١٨٩١ختصيص القرآن والسنة باإلمجاع ٦  
  اإلمجاع خصص آية القذف بتنصيف اجللد يف حق العبد كاألمة.  
لوورد نص عام  ختصيص العموم باملفهوم سواء موافقة أو خمالفة ٧  

 ةمائالس مِنغالْ يف« يدل على وجوب الزكاة يف الغنم كلها مث ورد قوله:
١٩٠»اةٌكَز.  

فإنه يكون خمصصا للعموم بإخراج معلوفة الغنم من وجوب الزكاة   

                                                           

  رواه مسلم وابن حبان من طريق أيب هريرة. )١٨٤(
  .٣٣٠٢، مسلم: ٢٨٦٢البخاري:  )١٨٥(
  .٩٠، رقم: ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة:  )١٨٦(
  .٣٠٢٧، مسلم: ٣٩٤٦، ١٤٨٥لبخاري: ا )١٨٧(
  .٣١٨٩، مسلم: ٦٢٩١البخاري:  )١٨٨(

اإلمجاع يكشف عن دليل فهو مبثابة السنة وختصيص القرآن والسنة بالسنة جائز فباإلمجاع كذلك أنظر اإلمجاع الباب  ١٨٩
  .٣ -الثاين الفصل األو ل 

  .٩١، رقم: ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة  )١٩٠(



  

  ٢٤٥

. ١٩١»ةائَمو ينرِشع ىلَإِ اةٌ، ششاةً نيعبرأَ نم مِنغالْ يفو« مثاله احلديث .مبفهومه
فهذا خمصص مبفهوم احلديث األول (يف الغنم السائمة زكاة) أي أن املعلوفة 

  كاة فيها.ال ز
  ختصيص العموم بالقياس  ٨  

إذا كانت العلة اجلامعة يف القياس ثابتة بنص أو إمجاع جاز ختصيص   
العموم ا ألن العلة يف هذه احلالة مبثابة الدليل فما ينطبق على التخصـيص  

  بالدليل ينطبق عليها.
هذه أدلة التخصيص املتصلة واملنفصلة، وبالبحث يف التخصيص جند   

رده كثرية يف القرآن حىت تعذر على بعض العلماء أن يتصور عاما باقيا أن موا
  على عمومه غري قابل للتخصيص.

إال أن هناك من العام ما هو باق على عمومه وهـو موجـود يف     
  .القرآن ولكنه قليل بالنسبة إىل العام املراد به اخلصوص

ـ       ل ومن أمثلة الباقي على عمومه السـنن اإلهليـة الـيت ال حتتم
  التخصيص:

ۚ ﴿يف قوله تعاىل     ٍّ َ ۚ ٍّ َ ۚ ٍّ َ ۚ ٍء حححَحٍّ ٍء وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُك� َشۡ ٍء وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُك� َشۡ ٍء وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُك� َشۡ   ]٣٠: األنبياء[ ﴾وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآءِ ُك� َشۡ
¡ِض إِ�� َ¦َ ٱ    َوَما ِمن َدَوَما ِمن َدَوَما ِمن َدَوَما ِمن َدآآآآب�ةٖ ب�ةٖ ب�ةٖ ب�ةٖ ﴿وكذلك يف قوله تعاىل   

َ
¡ِض إِ�� َ¦َ ٱِف ٱۡل
َ
¡ِض إِ�� َ¦َ ٱِف ٱۡل
َ
¡ِض إِ�� َ¦َ ٱِف ٱۡل
َ
ِ رِزُۡقَهـاِف ٱۡل �Jرِزُۡقَهـا ِ �Jرِزُۡقَهـا ِ �Jرِزُۡقَهـا ِ �J﴾ 

  .]٦: دهو[
ۖ ﴿وكذلك يف قوله تعاىل    َجٞل

َ
ٍة أ م�

ُ
ِ أ

ّ ُ ۖ َجٞل
َ
ٍة أ م�

ُ
ِ أ

ّ ُ ۖ َجٞل
َ
ٍة أ م�

ُ
ِ أ

ّ ُ ۖ َجٞل
َ
ٍة أ م�

ُ
ِ أ

كككُكّ جَ فَإَِذا جَ فَإَِذا جَ فَإَِذا جَ فَإَِذا جَ     َولَِولَِولَِولِ
َ
جَ آَء أ
َ
جَ آَء أ
َ
جَ آَء أ
َ
    ُلُهۡم َ� ُلُهۡم َ� ُلُهۡم َ� ُلُهۡم َ� آَء أ

ِخُروَن َساَعةٗ 
ۡ
ِخُروَن َساَعةٗ يَۡسَتأ
ۡ
ِخُروَن َساَعةٗ يَۡسَتأ
ۡ
ِخُروَن َساَعةٗ يَۡسَتأ
ۡ
  .]٣٤: األعراف[ ﴾����َوَ� يَۡسَتۡقِدُموَن َوَ� يَۡسَتۡقِدُموَن َوَ� يَۡسَتۡقِدُموَن َوَ� يَۡسَتۡقِدُموَن     يَۡسَتأ

                                                           

  .٦٨، أمحد ١٧٩٧، ابن ماجه: ١٣٣٩، أبودأو ود: ٢٤٠٤، النسائي: ٥٦٤ترمذي: ، ال١٣٦٢البخاري:  )١٩١(



  

  ٢٤٦

 حكم اللفظ العام

إذا ورد اللفظ العام الظاهر مطلقا عاريا من داللـة اخلصـوص مـا    
 حكمه؟

قال بعضهم احلكم بعموم اللفظ العام يف األخبار واألوامر مجيعا فـال  
 .يها إال بداللةيصرف منها شيء إىل اخلصوص وال يتوقف ف

وقال آخرون باخلصوص يف األوامر واألخبار مجيعا وحكموا فيها بأقل مـا  
وزعموا أن اللفظ املوضوع وإن كـان  .يتناوله االسم حىت تقوم داللة الكل

 .يفيد العموم إال إن أفادته اخلصوص أوىل

وقال غريهم بالوقف فيهما مجيعا ألن اللفظ عندهم حمتمل لكل واحد 
 . فهو كامل حيتاج إىل بيانمن االثنني

والصحيح أن اللفظ الذي يفيد العموم تؤخذ داللته يف العموم إال إذا 
 :خصصت وذلك ملا يلي

. يف لسان العرب ألفاظ موضوعة للجنس تعمهـم وألفـاظ تعـم    ١
 العقالء وألفاظ تعم غري العقالء على ما بيناه فيما سلف.

أي لفظ عام يف كالم اهللا تعاىل والقرآن والسنة بلسان العرب فإذا ورد 
مطلقا بدون ختصيص وجب محله علـى موضـوعه يف    � وخطاب رسوله

 .أصل اللغة

فإن العرب األقحاح وضعوا للعموم صيغا متميزة خاصة به كما بينـا  
سابقا وصيغا للخصوص متميزة حىت إم ميزوا يف التوكيد بني ما هو للعموم 

أيت الرجال كلهم أمجعني ومل يقولـوا  واخلصوص فقالوا يف توكيد العموم ر



  

  ٢٤٧

رأيت الرجال عينه نفسه وقالوا يف توكيد اخلصوص رأيت زيدا عينه نفسـه  
 .ومل يقولوا رأيت زيدا كلهم أمجعني

فهم كما وضعوا للخرب صيغة ينفصل ا من األمر ولالستخبار صورة 
 يتميز ا عن األخبار كذلك وضعوا للعموم صيغة غري صيغة اخلصوص وكل

 يفهم بالصيغة اليت هلا.

بداللة اللفظ العام ثابت بالكتاب كما واضح يف األمثلة  . إن األخذ٢
 :التالية

ِ َحَصُب َجَهن�مَ ﴿ أ. �Jَحَصُب َجَهن�مَ إِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jَحَصُب َجَهن�مَ إِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jَحَصُب َجَهن�مَ إِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ ِ �Jملـا  ]٩٨: األنبيـاء [ ﴾إِن�ُكۡم َوَما َتۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ .
نزل قال الزبعرى: "ألخصمن حممدا" مث جاء إىل النيب فقال له: وقد عبدت 

. فاستدل بعموم ما ومل ينكـر  ١٩٢ملالئكة واملسيح أفتراهم يدخلون النار؟ا
ِيـَن ﴿عليه النيب ذلك وقد نزل قوله تعاىل غري منكر لقوله بل خمصصاً  ِيـَن إِن� ٱل� ِيـَن إِن� ٱل� ِيـَن إِن� ٱل� إِن� ٱل�

 ] َ ] َ ] ن�ا ٱۡلُۡسنننَن[ َ ن�ا ٱۡلُۡسَسَبَقۡت لَُهم ّمِ ن�ا ٱۡلُۡسَسَبَقۡت لَُهم ّمِ ن�ا ٱۡلُۡسَسَبَقۡت لَُهم ّمِ [ئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن     َسَبَقۡت لَُهم ّمِ [ئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن َ [ئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن َ ْولللَل[ئَِك َعۡنَها ُمۡبَعُدوَن َ
ُ
ْوأ
ُ
ْوأ
ُ
ْوأ
ُ
 .]١٠١: األنبياء[ ﴾����أ

ا َجآَءۡت رُ ﴿ب.  ا َجآَءۡت رُ َولَم� ا َجآَءۡت رُ َولَم� ا َجآَءۡت رُ َولَم� ۡهـِل َهٰـِذهِ َولَم�
َ
ا ُمۡهلُِكـوٓاْ أ ۡهـِل َهٰـِذهِ ٰ قَالُوٓاْ إِنـ�
َ
ا ُمۡهلُِكـوٓاْ أ ۡهـِل َهٰـِذهِ ٰ قَالُوٓاْ إِنـ�
َ
ا ُمۡهلُِكـوٓاْ أ ۡهـِل َهٰـِذهِ ٰ قَالُوٓاْ إِنـ�
َ
ا ُمۡهلُِكـوٓاْ أ ىىىٰى قَالُوٓاْ إِنـ� ُسُلَنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلُبۡشَُسُلَنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلُبۡشَُسُلَنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلُبۡشَُسُلَنآ إِبَۡرٰهِيَم بِٱۡلُبۡشَ

ٰلِِمَي  ٰلِِمَي َ ٰلِِمَي َ ۡهلََها َكنُواْ ظظظَظٰلِِمَي َ
َ
ۡهلََها َكنُواْ ٱۡلَقۡرَيةِۖ إِن� أ
َ
ۡهلََها َكنُواْ ٱۡلَقۡرَيةِۖ إِن� أ
َ
ۡهلََها َكنُواْ ٱۡلَقۡرَيةِۖ إِن� أ
َ
ۡعلَـمُ قَاَل إِن� فِيَها لُوطٗ قَاَل إِن� فِيَها لُوطٗ قَاَل إِن� فِيَها لُوطٗ قَاَل إِن� فِيَها لُوطٗ         ٱۡلَقۡرَيةِۖ إِن� أ

َ
ۡـُن أ ۡعلَـمُ َ
َ
ۡـُن أ ۡعلَـمُ َ
َ
ۡـُن أ ۡعلَـمُ َ
َ
بَِمـن فِيَهـاۖ بَِمـن فِيَهـاۖ بَِمـن فِيَهـاۖ بَِمـن فِيَهـاۖ     اۚ قَالُواْ اۚ قَالُواْ اۚ قَالُواْ اۚ قَالُواْ نننَنۡـُن أ

تَُهۥ َكنَۡت 
َ
ۥٓ إِ�� ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
َين�ُهۥ َوأ تَُهۥ َكنَۡت َلَُنّجِ

َ
ۥٓ إِ�� ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
َين�ُهۥ َوأ تَُهۥ َكنَۡت َلَُنّجِ

َ
ۥٓ إِ�� ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
َين�ُهۥ َوأ تَُهۥ َكنَۡت َلَُنّجِ

َ
ۥٓ إِ�� ٱۡمَرأ ۡهلَُه

َ
َين�ُهۥ َوأ ِٰبِيَن     َلَُنّجِ ِٰبِيَن َ ِٰبِيَن َ  .]٣٢-٣١: العنكبوت[ ﴾¹¹¹¹ِمَن ٱۡلِمَن ٱۡلِمَن ٱۡلِمَن ٱۡلغغغَغِٰبِيَن َ

فهم العموم من كلمة أهل هذه القرية فتساءل  �وذلك أن إبراهيم 
عن لوط حيث هو من أهلها واملالئكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص 

 .لوط وأهله باالستثناء

. القول بعموم اللفظ فيما مل تصحبه داللة اخلصوص يف موضـوع  ٣
                                                           

  .»ما أجهلك بلغة قومك! أما علمت أن ما ملا ال يعقل؟« :� يف رواية ملا قال الزبعري ذلك قال له الرسول )١٩٢(



  

  ٢٤٨

اللغة هو مذهب السلف يف الصدر األول، كما هو واضح يف اللسان وأصل 
 :األمثلة التالية

على إجـراء قولـه تعـاىل     -رضوان اهللا عليهم-إمجاع الصحابة  -أ
والسارق والسارقة، ومن قتل مظلوما، وذروا ما بقي مـن   -(الزانية والزاين

هـا  الربا، ال وصية لوارث، ال تنكح املرأة على عمتها وال خالتـها) وغري 
 .كثرية، إجراء كل ذلك على عمومه أخذا بألفاظه العامة غري املخصصة

حماجة الصحابة بعضهم بعضا يف احلوادث اليت تنـازعوا فيهـا    -ب
 .بألفاظ عموم جمردة من داللة غريها

منه: اختالف علي وعبد اهللا بن مسعود يف عدة احلامل املتوىف عنـها  
ألنه اسـتعمل عمـوم اآليـتني    عدا أبعد األجلنب  :� زوجها فقال علي

ۡزَوٰٗجـ﴿
َ
ِيَن ُيَتَوف�ـۡوَن ِمـنُكۡم َوَيـَذُروَن أ ۡزَوٰٗجـَوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ـۡوَن ِمـنُكۡم َوَيـَذُروَن أ ۡزَوٰٗجـَوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ـۡوَن ِمـنُكۡم َوَيـَذُروَن أ ۡزَوٰٗجـَوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ـۡوَن ِمـنُكۡم َوَيـَذُروَن أ نُفِسـِهن� َوٱل�

َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ ۡشـُهرٖ ا َيَتَ

َ
ۡرَبَعـَة أ

َ
ۡشـُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعـَة أ

َ
ۡشـُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعـَة أ

َ
ۡشـُهرٖ أ

َ
ۡرَبَعـَة أ

َ
    أ

اۖ  اۖ وََعۡشً اۖ وََعۡشً اۖ وََعۡشً ۚ ﴿ ﴾وََعۡشً ۡلَُهـن� َ ۚ ۡلَُهـن� َ ۚ ۡلَُهـن� َ ۚ ن يََضۡعَن حححَحۡلَُهـن�
َ
َجُلُهن� أ

َ
َاِل أ ن يََضۡعَن ۡ

َ
َجُلُهن� أ

َ
َاِل أ ن يََضۡعَن ۡ

َ
َجُلُهن� أ

َ
َاِل أ ن يََضۡعَن ۡ

َ
َجُلُهن� أ

َ
حححۡحَاِل أ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
َوأ

َ
ْوَلُٰت ٱۡل

ُ
وقال عبداهللا: أن تضع  ﴾َوأ

 .خمصصة لعموم األوىل محلها فاعترب اآلية الثانية

 ١٩٣وقيل البن عمر إن: ابن الزبري يقول ال حترم الرضعة وال الرضعتان
¡َضـۡعَنُكۡم ﴿فقال: قضاء اهللا أوىل من قضاء ابن الـزبري  

َ
ٰـِتٓ أ َهٰـُتُكُم ٱل� م�

ُ
¡َضـۡعَنُكۡم َوأ

َ
ٰـِتٓ أ َهٰـُتُكُم ٱل� م�

ُ
¡َضـۡعَنُكۡم َوأ

َ
ٰـِتٓ أ َهٰـُتُكُم ٱل� م�

ُ
¡َضـۡعَنُكۡم َوأ

َ
ٰـِتٓ أ َهٰـُتُكُم ٱل� م�

ُ
َوأ

ٰـَعةِ  ٰـَعةِ َ ٰـَعةِ َ ضضضَضٰـَعةِ َ َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلر�
َ
َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلر�َوأ
َ
َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلر�َوأ
َ
َخَوٰتُُكم ّمَِن ٱلر�َوأ
َ
فعقل ابن عمر من ظاهر عموم اللفـظ التحـرمي    ﴾َوأ

 .أي كل ما يطلق عليه رضاع بالرضاع القليل

  واحتج عمر على الزبري وبالل ومن سأله قسمة السواد بقوله تعاىل: 
                                                           

أبـو دود:  ، ١٤٥١مسـلم:   ،�الرسـول  عن أم الفضل عن  »ال حترم الرضعة والرضعتان أو املصة واملصتان« )١٩٣(
  .٦/٣٣٩، أمحد: ١٩٤٠، ابن ماجه: ١١٥٠، الترمذي: ٢٠٦٣



  

  ٢٤٩

ۡخرُِجواْ ِمن﴿
ُ
ِيَن أ ۡخرُِجواْ ِمنلِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجِريَن ٱل�
ُ
ِيَن أ ۡخرُِجواْ ِمنلِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجِريَن ٱل�
ُ
ِيَن أ ۡخرُِجواْ ِمنلِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجِريَن ٱل�
ُ
ِيَن أ ۡمـَوٰلِِهمۡ     لِۡلُفَقَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجِريَن ٱل�

َ
ٰـرِهِۡم َوأ ۡمـَوٰلِِهمۡ َ
َ
ٰـرِهِۡم َوأ ۡمـَوٰلِِهمۡ َ
َ
ٰـرِهِۡم َوأ ۡمـَوٰلِِهمۡ َ
َ
يييَيٰـرِهِۡم َوأ  إىل قولـه  ﴾...دِدِدِدِ

ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعـِدهِمۡ ﴿ ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعـِدهِمۡ َوٱل� ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعـِدهِمۡ َوٱل� ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعـِدهِمۡ َوٱل� قد جعـل احلـق   قال عمر ف ]١٠، ٩، ٨[احلشر:  ﴾ ...َوٱل�
هلؤالء كلهم ولو قسمته بينكم لبقي الناس ال شيء هلم ولصار دولـة بـني   

 األغنياء منكم.

فحاجهم بعموم هذه اآليات فتبينوا الرشد يف قوله ووضح هلم احلـق  
 .فرجعوا إىل مقالته

 اب السؤال من حيث العموم واخلصوصجو

 :ابإىل اجلواب، فاجلو إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع

إما أن يكون غري مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان 
 .األول فهو تابع للسؤال يف عمومه وخصوصه

أنه سئل  �أما يف عمومه فمن غري خالف وذلك كما روى عن النيب 
ال فَ« قالوا: نعم قال: »؟سبِا يذَإِ بطَالر صقُنيأَ« عن بيع الرطب بالتمر فقال:

  .١٩٤»ذاًإِ
ما اخلصوص فكتخصيص أيب بردة يف األضحية جبذعة مـن املعـز   وأ

  .١٩٥»كدعب داًحأَ ئزِجال تو كئُزِجت« له: � وقوله
 وأما إن كان اجلواب مستقال بنفسه فإما أن يكون:

. مساويا للسؤال: فاحلكم يف عمومه وخصوصه عند كون السؤال ١
 قال. عاما أو خاصا يعترب كما لو مل يكن اجلواب مست

                                                           

  .٩٣، رقم: ١٠٧خرج سابقاً يف صفحة:  )١٩٤(
  .٤٣٩٩، أمحد: ٣١٤٥، ابن ماجه: ٤٣١٩، النسائي: ٢٤١٨، أبو داود: ١٤٢٨الترمذي:  )١٩٥(



  

  ٢٥٠

فقيل له: "إنا نركب البحر على أرمات لنا وليس معنا مـن   �مثاله: سئل 
ـ  رحبالْ« :�املاء العذب ما يكفينا أفنتوضأ مباء البحر؟" فقال  هـ الطَّ و هور 

ماؤفالسؤال عام واجلواب عام. ١٩٦»ه 

. وأما إذا كان السؤال أعم من اجلواب فاجلواب يكون خاصـا أي  ٢
 :للسؤال أن احلكم له ال

ّيَِبُٰت َوَما َعل�ۡمُتم َٔ  َٔ  َٔ  َٔ يَۡس يَۡس يَۡس يَۡس ﴿ •أ ِحل� لَُكُم ٱلط�
ُ
ِحل� لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
ٓ أ ّيَِبُٰت َوَما َعل�ۡمُتمُلونََك َماَذا ِحل� لَُكُم ٱلط�

ُ
ِحل� لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
ٓ أ ّيَِبُٰت َوَما َعل�ۡمُتمُلونََك َماَذا ِحل� لَُكُم ٱلط�

ُ
ِحل� لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
ٓ أ ّيَِبُٰت َوَما َعل�ۡمُتمُلونََك َماَذا ِحل� لَُكُم ٱلط�

ُ
ِحل� لَُهۡمۖ ُقۡل أ

ُ
ٓ أ     ّمِنَ ّمِنَ ّمِنَ ّمِنَ     ُلونََك َماَذا

َوارِحِ  َوارِحِ ٱۡلَ َوارِحِ ٱۡلَ َوارِحِ ٱۡلَ  .]٤: املائدة[ ﴾ٱۡلَ

فقوله سبحانه (ماذا أحل هلم) سؤال أعم من اجلواب ألنـه ينـتظم   
ّيَِبٰـُت ﴿اجلواب وغريه. وقوله تعاىل  ِحـل� لَُكـُم ٱلط�

ُ
ّيَِبٰـُت ُقـۡل أ ِحـل� لَُكـُم ٱلط�
ُ
ّيَِبٰـُت ُقـۡل أ ِحـل� لَُكـُم ٱلط�
ُ
ّيَِبٰـُت ُقـۡل أ ِحـل� لَُكـُم ٱلط�
ُ
ّمِـَن ّمِـَن ّمِـَن ّمِـَن     َوَمـا َعل�ۡمـُتمَوَمـا َعل�ۡمـُتمَوَمـا َعل�ۡمـُتمَوَمـا َعل�ۡمـُتمُقـۡل أ

َوارِحِ  َوارِحِ ٱۡلَ َوارِحِ ٱۡلَ َوارِحِ ٱۡلَ جاء خاصاً ذه املذكورة فقط، وحل أو حرمة غريها حيتـاج إىل   ﴾ٱۡلَ
 دليل آخر.

ـ نم كلَ« عما حيل من احلائض فقال: �ب. سؤال عمر للرسول  ا ه
فهنا اجلواب أخص من السؤال فالسؤال عام عن كل ما حيل  ١٩٧»ارِزاِإل قوفَ

يما فوق اإلزار فيكون احلكم للجواب ويقتصـر  منها واجلواب جاء خاصا ف
عليه فيفهم إباحة االستمتاع فيما فوق اإلزار وأما إباحة أي جزء دون اإلزار 

 فإنه حيتاج إىل دليل آخر.

فالعربة بعموم اجلواب ال  :. وأما إن كان اجلواب أعم من السؤال٣

                                                           

  .٢/٣٣٧، أمحد: ٣٨٦، ابن ماجه: ٥٩، النسائي: ٦٩، الترمذي: ٨٣٠أبو داود:  )١٩٦(
  .٨٢، أمحد: ١٨٢بو داود: أ )١٩٧(



  

  ٢٥١

 كسؤاله غري ال احلكم ذلك يف السؤال من أعم اجلواب كان سواء بالسؤال
 هحيرِ وأَ همعطَ ريغَ ام الّإِ هسجني ال وراًهطَ اُءمالْ قلخ« فقال: بضاعة بئر عن �

  .١٩٨»هنولَ وأَ
عن التوضؤ مباء  �أو أنه أعم من السؤال يف غري ذلك احلكم كسؤاله 

 .»هتتيم لُّحالْ هاؤم ورهالطَّ وه« البحر فقال:

 رتولأسباب ال

اصطلح بعض الفقهاء على تسمية احلوادث اليت نزل الـوحي مبينـا   
  .حكمها بأسباب الرتول

 العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

والسؤال هو هل تبقى هذه األحكام خاصة بتلك احلوادث وال تتعداها 
 أم أن هذه األحكام تطبق على كل حادثة مماثلة؟. 

كل حادثة مماثلة وهذا ثابـت   واجلواب: إن هذه األحكام تطبق على
 :من وجهني

. باستقراء مجيع اآليات اليت نزلت مبينة ألحكام تلك احلوادث جند ١
 .أا وردت بألفاظ عامة وليست خاصة ولذلك يعمل بعمومها

قد أجرى هذه األحكام على عمومها وطبقها على  �. إن الرسول ٢
 .كل حادثة مماثلة

الصحابة رضوان اهللا عليهم فطبقوا  وليس فقط علي سبب نزوهلا وتبعه
 .تلك األحكام على كل حادثة مماثلة

                                                           

  .١٠٦٩٦، أمحد: ٦٠، أبو داود: ٣٢٤، وقال:حديث حسن، النسائي: ٦١الترمذي:  )١٩٨(



  

  ٢٥٢

 فقد نزلت آية السرقة يف سرقة ان أو سرقة رداء صفوان وآية الظهار
يف حق سلمه بنت صخر أو خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت وآيـة  

اصة اللعان يف حق هالل بن أمية، وبالرغم من أا مجيعا نزلت يف أسباب خ
أجروها جمرى العمـوم   -رضوان اهللا عليهم-الصحابة و �إال أن الرسول 

لعموم صيغها. ومت تطبيقها على كل حادثة مماثلة، فأصبح ذلك ثابتا بالسنة 
 وإمجاع الصحابة.

العربة بعموم اللفظ ال وقد استنبط من هذه األدلة القاعدة الشرعية (
 ).خبصوص السبب

 مثال آخر على القاعدة:

ن�ُكۡم ُكنـُتمۡ َم ٱَم ٱَم ٱَم ٱَعلِ َعلِ َعلِ َعلِ ﴿ .١
َ
ُ أ �J ۡن�ُكۡم ُكنـُتم
َ
ُ أ �J ۡن�ُكۡم ُكنـُتم
َ
ُ أ �J ۡن�ُكۡم ُكنـُتم
َ
ُ أ �J     ۡنُفَسـُكم

َ
َۡتـانُوَن أ نُفَسـُكمۡ َ
َ
َۡتـانُوَن أ نُفَسـُكمۡ َ
َ
َۡتـانُوَن أ نُفَسـُكمۡ َ
َ
ـوُهن� ssssفَٱۡلـفَٱۡلـفَٱۡلـفَٱۡلـ ...تتتَتَۡتـانُوَن أ ِٰشُ ـوُهن� َ ِٰشُ ـوُهن� َ ِٰشُ ـوُهن� َ َن َن َن َن بببَبِٰشُ

ُ لَُكمۚۡ  �Jلَُكمۚۡ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱ ُ �Jلَُكمۚۡ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱ ُ �Jلَُكمۚۡ َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱ ُ �Jإىل قوله ...َوٱۡبَتُغواْ َما َكَتَب ٱ. .. ْ وا Lتِم
َ
ْ ُثم� أ وا Lتِم
َ
ْ ُثم� أ وا Lتِم
َ
ْ ُثم� أ وا Lتِم
َ
ِۡلۚ     ُثم� أ َياَم إjَِ ٱل� ِۡلۚ ٱلّصِ َياَم إjَِ ٱل� ِۡلۚ ٱلّصِ َياَم إjَِ ٱل� ِۡلۚ ٱلّصِ َياَم إjَِ ٱل�  ﴾ٱلّصِ

وهذه اإلباحة عامة فيمن اختان نفسه ونزلت اآليـة   ]١٨٧: البقـرة [
  ه لعموم لفظها.حبقه ويف غري

ومن اجلدير ذكره أن عموم اجلواب يف خصوص السؤال وعموم اللفظ   
يف خصوص السبب هو عموم يف موضوع احلادثة والسؤال وال يتعداها 

  إىل مواضيع أخرى إال بأدلة أخرى.
 أمثلة توضح ذلك:  

عن بيع األصناف  �من حديث أسامة بن زيد أنه سئل رسول اهللا  -أ
ة األجناس متفاضلة مثال بيع رطل من القمح بـرطلني مـن   الربوية املختلف



  

  ٢٥٣

ـ الن يف الّا إِبال رِ« :�الشعري فقال  فهذا لفظ عام وعمومه يقتضي  ١٩٩»ةيئَِس
أن ال ربا غري هذا أي إال يف النسيئة لكن هذا العمـوم يكـون يف نفـس    
موضوع السؤال أي يف بيع اجلنسني متفاضال فيكون ال ربا يف هـذا إذا مت  
القبض يدا بيد ويكون ربا إذا مت القبض ألحدمها نسيئة أي بعد أجل مـن  

وال يتعدى هذا النص موضوع السؤال فال يفهم منـه عـدم    .قبض األول
وجود ربا يف غري النسيئة ألن هناك ربا الفضل كما هو معلوم وإمنا حيصـر  

 .العموم يف موضوع السؤال كما بينا

ِجُد ِف َمآ ﴿ -ب
َ
ٓ أ ِجُد ِف َمآ ُقل ��
َ
ٓ أ ِجُد ِف َمآ ُقل ��
َ
ٓ أ ِجُد ِف َمآ ُقل ��
َ
ٓ أ ٰ َطاِعمٖ ُقل �� ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطاِعمٖ ِ ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطاِعمٖ ِ ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطاِعمٖ ِ ًما َ¦َ وحححِحَ إ�jَِ ُمَر�

ُ
وأ
ُ
وأ
ُ
وأ
ُ
ۥٓ     أ ۥٓ َيۡطَعُمُه ۥٓ َيۡطَعُمُه ۥٓ َيۡطَعُمُه   ]١٤٥ :األنعام[ ﴾َيۡطَعُمُه

عمومه ينفي أن يكون هناك شيء حمرم غري املذكور يف اآلية إال أنه ملا 
روى أن ذلك نزل فيما كان املشركون حيرمونه من السائبة والوصيلة واحلام 

نه إال كيت وكيـت  مما حيرمو إيل حمرما صار تقديره: قل ال أجد فيما أوحي
أي يف نفس موضوع سبب الرتول ومن املعلوم أن هناك أشياء أخرى حمرمة 

 غري هذه.

سئل عن بئر بضاعة وما يطرح فيهـا   �وكذلك روى أن النيب  -ج
ـ طَ اُءمالْ« :�من احملايض وحلوم الكالب فقال  هور ال ينـ ج سـ  ه ش٢٠٠»ٌءي 

هذا حكمه، ألنه معلوم أنه مل يـرد  واملعىن أن ما كان حاله حال هذا البئر ف
عموم احلكم بطهارة املاء الذي فيه حلوم الكالب واحملايض ولكن موضـوع  
السؤال كان عن هذه البئر اليت كان يطرح فيها ذلك مث نظفت فأخرج مـا  

 »ٌءيش هسجنال ي ورهطَ هنإِ« فيها فسئل عن املاء احلادث بعد الطرح والتطهري
                                                           

  .»إمنا الربا يف النسيئة«، اللفظ ١٥٤، رقم: ١٩٩خرج سابقاً يف صفحة:  )١٩٩(
  .١٩٨، رقم ٢٥٢خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٠٠(



  

  ٢٥٤

نفس موضوع السؤال وهو التطهر مباء بئر بضاعة وأمثاله مـن  فيقصر على 
 اآلبار ولكن ليس عن شرب مائه، بل التطهر باملاء ألنه موضوع السؤال.

أَيّما إِهـابٍ دبِـغَ فَقَـد    « بشاة ميمونة وقال: �ملا مر رسول اهللا  -د
رفان هذا عام يف طهورية جلد أي ميتة إذا دبغ ولكن هذا خمصص  ٢٠١»طَه

جبلد ميتة ما يؤكل حلمه ألن هذا موضوع السؤال فهو يتعلق جبلد شاة وقد 
) وهذا املفهـوم  هغبد هاتكَذَ نَّإِفَوردت رواية أخرى للحديث فيها زيادة (

بداللة التنبيه يفيد أن الدبغ يطهر مثل الذكاة اليت تطهر وحيث أن الذكاة ال 
لدبغ ال يكون إال يف جلد ميتة ما تكون إال فيما يؤكل حلمه فهكذا التطهري با

يؤكل حلمه، فالعموم يبقى يف نفس املوضوع وهو هنا تطهري جلـد امليتـة   
 وليس تطهري شيء آخر.

 ؟ولكن كيفالنكرة يف سياق النفي تفيد العموم 

حرف النفي قد يدخل على الكالم ويراد به نفي األصل حنو قولـه:  
ثِيًمـا َ� يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَ� تَ َ� يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَ� تَ َ� يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَ� تَ َ� يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَ� تَ ﴿

ۡ
ثِيًمـا أ
ۡ
ثِيًمـا أ
ۡ
ثِيًمـا أ
ۡ
فَـٱۡلَۡوَم َ� يُۡؤَخـُذ ِمـنُكۡم فَـٱۡلَۡوَم َ� يُۡؤَخـُذ ِمـنُكۡم فَـٱۡلَۡوَم َ� يُۡؤَخـُذ ِمـنُكۡم فَـٱۡلَۡوَم َ� يُۡؤَخـُذ ِمـنُكۡم ﴿ ]٢٥: الواقعة[ ﴾¢¢¢¢أ

ـ ال نِ« :�وقولـه   ]١٥: احلديـد [ ﴾فِۡديَةٞ فِۡديَةٞ فِۡديَةٞ فِۡديَةٞ  ـ  الّإِ احكَ ـ ال نِو« ٢٠٢»يلوبِ  الّإِ احكَ
  .٢٠٤»ةاَءرقبِ الّإِ الةَال صو« ٢٠٣»ودهشبِ

ُهـۡم َ�ٓ ﴿وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء األصل حنو قوله تعـاىل:   ُهـۡم َ�ٓ إِن� ُهـۡم َ�ٓ إِن� ُهـۡم َ�ٓ إِن�     إِن�

                                                           

  .١٣٤، رقم ١٨٢خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٠١(
  ، قال املناوي يف شرح اجلامع الصغري: قال الذهيب إسناده صحيح.١/٢٥٠، أمحد: ١٠٢٢الترمذي:  )٢٠٢(
  ، قال املناوي يف شرح اجلامع الصغري: قال الذهيب إسناده صحيح.١/٢٥٠، أمحد: ١٠٢٢الترمذي:  )٢٠٣(
  .٩٣٣٤، ٧٧٣٠، أمحد: ٣٩٩مسلم:  )٢٠٤(



  

  ٢٥٥

يَۡمَٰن لَُهمۡ 
َ
يَۡمَٰن لَُهمۡ أ
َ
يَۡمَٰن لَُهمۡ أ
َ
يَۡمَٰن لَُهمۡ أ
َ
َ� ﴿، فنفاها بدء مث أثبتها بعدها بقوله سبحانه وتعاىل: ]١٢: التوبة[ ﴾أ

َ
َ� أ
َ
َ� أ
َ
َ� أ
َ
أ

ٰتُِلوَن قَۡومٗ  ٰتُِلوَن قَۡومٗ َ ٰتُِلوَن قَۡومٗ َ قققَقٰتُِلوَن قَۡومٗ َ يَۡمَٰنُهمۡ تُتُتُتُ
َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
يَۡمَٰنُهمۡ ا ن�َكُثوٓاْ أ
َ
 . ]١٣: التوبة[ ﴾ا ن�َكُثوٓاْ أ

فعلمت أنه مل يرد به نفي األصل وإمنا نفي الكمال مبعىن ال أميان هلـم  
  ومثله: .وافية يوفون ا

• »من سمع النلَفَ اَءدم جِيفَ بلَ الةَال صالّإِ ه من ٢٠٥»رٍذْع . 

 .٢٠٦»هلَ ةَانمال أَ نمل انَميال إِ« •

 وحنو قول الشاعر:

 يا ابن الرقاع ولكن لست من أحد كملو كنت من أحد يهجى هجوت 
ومعلوم أنه مل يرد نفيه عن أن يكون متسما بذلك ومعدودا من مجلة 

 .أحدهم وإمنا أراد أنه ليس من أحد يؤبه له ويعتد به الناس وأنه

وعليه فإن حرف النفي قد ينفى به األصل تارة والكمال تارة أخـرى  
 .مع ثبات األصل

ولكن هل يفهم من داللة النفي نفي األصل أم نفي الكمال أم امـا  
حمتمالن وليس ألحد الوجهني مزية على اآلخر أي ال وجه أوىل من اآلخـر  

 .ن من امل وحيتاج إىل بيانفيكو

الصحيح أن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم ولذلك تنفي الكل أي 
 .األصل إال إذا وردت قرينة تبني أن املقصود هو نفي الكمال

                                                           

  وابن ماجه وإسناده على شرط مسلم. ، رواه الدارقطين٧٨٥، ابن ماجه: ٢٠١الترمذي:  )٢٠٥(
  ، ابن حبان عن أنس، قال املناو ي: قال الذهيب: إسناده قوي.٣/١٥٤أمحد:  )٢٠٦(



  

  ٢٥٦

٢٠٧دخول املعطوف يف عموم املعطوف عليه
 

 الصحيح أنه ال يدخل إال بقرينة مثال: 

• ﴿ ِ ب�ۡصَن ب ُٰت َيَتَ َ ِ ب�ۡصَن ب ُٰت َيَتَ َ ِ ب�ۡصَن ب ُٰت َيَتَ َ ِ ب�ۡصَن ب قققَقُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�
َ
نُفِسِهن� أ
َ
نُفِسِهن� أ
َ
نُفِسِهن� أ
َ
ۚ أ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ  .]٢٢٨: البقرة[ ﴾ثثثثََلَٰثَة ُقُروٓءٖ

 فإنه عام يف الرجعية والبائن.

  وقوله سبحانه بعدها:
َحقL بَِرّدِهِن� ﴿ •

َ
َحقL بَِرّدِهِن� َوُبُعوَلُُهن� أ
َ
َحقL بَِرّدِهِن� َوُبُعوَلُُهن� أ
َ
َحقL بَِرّدِهِن� َوُبُعوَلُُهن� أ
َ
 . ]٢٢٨: البقرة[ ﴾َوُبُعوَلُُهن� أ

هو مبني يف آيات أخرى فلم يدخل املعطـوف   خاص بالرجعية، كما
  يف عموم املعطوف عليه.

لى غريه إن كان ال يستقل بنفسه إال بتضمينه غري أن اللفظ املعطوف ع
وَۡحۡيَنـآ إَِلۡـَك َكَمـآ ﴿ :فيما قبله فإنه حينئذ يدخل يف حكمه كقوله تعاىل

َ
آ أ وَۡحۡيَنـآ إَِلۡـَك َكَمـآ إِن�
َ
آ أ وَۡحۡيَنـآ إَِلۡـَك َكَمـآ إِن�
َ
آ أ وَۡحۡيَنـآ إَِلۡـَك َكَمـآ إِن�
َ
آ أ إِن�

وَۡحۡيَنآ إjَِٰ نُـوحٖ 
َ
وَۡحۡيَنآ إjَِٰ نُـوحٖ أ
َ
وَۡحۡيَنآ إjَِٰ نُـوحٖ أ
َ
وَۡحۡيَنآ إjَِٰ نُـوحٖ أ
َ
ِ     أ ّ ِ ّ ِ َۧۧوٱل�بِـَوٱل�بِـَوٱل�بِـَوٱل�بِـيييّيِ ّ ِۦۚ     ۧۧ ِۦۚ َن ِمـۢن َبۡعـِده ِۦۚ َن ِمـۢن َبۡعـِده ِۦۚ َن ِمـۢن َبۡعـِده . فـاللفظ املعطـوف   ]١٦٣[النسـاء:   ﴾َن ِمـۢن َبۡعـِده

﴿ ِ ّ ِ ّ ِ ۧۧٱل�بِٱل�بِٱل�بِٱل�بِيييّيِ ّ تكون الواو العاطفة للجمع أي أن اهللا غري مستقل بنفسه وبذلك  ﴾نَ نَ نَ نَ     ۧۧ
 سبحانه قد أوحى إىل نوح وأوحى إىل النبيني.

 نع االستدالل به فيما عدا اخلصوصختصيص العموم ال مي

. ذلك ألن اللفظ العام كان متناوال للكل فيكون حجـة يف كـل   ١
واحد من أقسام ذلك الكل ولذلك فإخراج البعض منها مبخصص ال يقتضي 

 ة اللفظ على ما بقي.إمهال دالل

                                                           

تُِبوُهمۡ ﴿ورد عطف الواجب على املندوب  )٢٠٧( تُِبوُهمۡ َ تُِبوُهمۡ َ كككَكتُِبوُهمۡ َ ـاِل ٱ﴿فإنه للندب، وقوله:  ﴾فَفَفَفَ ـاِل ٱَوَءاتُـوُهم ّمِـن م� ـاِل ٱَوَءاتُـوُهم ّمِـن م� ـاِل ٱَوَءاتُـوُهم ّمِـن م� ����ُٰكـمۚۡ ُٰكـمۚۡ ُٰكـمۚۡ ُٰكـمۚۡ َوَءاتُـوُهم ّمِـن م� ِٓي َءاتَ ِ ٱل� �Jَِٓي َءات ِ ٱل� �Jَِٓي َءات ِ ٱل� �Jَِٓي َءات ِ ٱل� �J﴾ 
ۡثَمرَ ﴿املباح يف قوله تعاىل:  لإلجياب، وورد عطف الواجب على

َ
ۡثَمرَ ُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
ۡثَمرَ ُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
ۡثَمرَ ُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ
َ
ُهۥ﴿لإلباحة، وقوله:  ﴾ُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ ُهۥَوَءاتُواْ َحق� ُهۥَوَءاتُواْ َحق� ُهۥَوَءاتُواْ َحق�  ﴾َوَءاتُواْ َحق�

  بقرينة. إال عليه املعطوف حكم يف يدخل ال املعطوف للوجوب، مما يدل أن حكم



  

  ٢٥٧

  :. قد ثبت االستدالل بالعموميات املخصصة يف غري املخصوص٢
 •»ال يلُّح المأَرة تؤماِهللابِ ن الْويمِو نْأَ رِاآلخ تسافر ِسمةَري يمٍو لَوـ ي  الّإِ ةلَ

ومعها محر٢٠٨»م. 

وج إىل دار خصصت باملرأة اليت أسلمت يف دار احلرب فإن هلا اخلـر 
اإلسالم بغري حمرم ويعمل يف العموم فيما عدا هذه املـرأة وذلـك إلقـرار    

 .٢٠٩هلجرة أم سلمة بدون حمرم وال زوج  �الرسول 

بالنهي عن بيع ما ليس عندك عن حكيم  �وكذلك حديث الرسول 
 خصص حبديث السلم: ٢١٠»كدنع سيا لَم عبِال ت« قال: �أن النيب  بن حزام

»مأَ نلَسلْفَ فيسلف فكَ يلٍي مومٍلُع ووزن مى أَلَإِ ومٍلُعلٍج مويعمـل   ٢١١»ومٍلُع
  يف غري املخصوص. ٢١٢بالعموم

                                                           
  .١٥، رقم ٢٥خرج سابقا يف صفحة:  )٢٠٨(
  .٤٦٩ص –الطبعة الثانية  –صطفى البايب احلليب مكتبة ومطبعة م –السرية النبوية البن هشام  )٢٠٩(
  ، واألربعة وابن حبان، قال الترمذي: حسن صحيح.٣/٤١٢أمحد:  )٢١٠(
، أمحـد:  ٢٢٧١، ابن ماجـه:  ٤٥٣٧، النسائي: ١٢٣٢، الترمذي: ٣٠١٠، مسلم: ٢٠٨٦، ٢٠٨٥البخاري:  )٢١١(

١٧٧١.  
املقصود فيها الفعل املعتاد ا، وإال لكان النهي عنها يعين النهي األلفاظ العامة إذا وقع عليها لفظ التحرمي أو التحليل ف )٢١٢(

أي حرم عليكم االنتفاع بامليتـة،   ﴾ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ ﴿عن أن يكون هذا الشيء موجودا وهذا حمال، وبذلك فإن: 
َهٰـُتُكمۡ ﴿أي أكلها وما يترتب عليه،  م�

ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَـۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَـۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَـۡيُكۡم أ م�
ُ
االستمتاع بأمهاتكم، فهو املتعارف املعتاد من أي حرم عليكم  ﴾ُحّرَِمۡت َعلَـۡيُكۡم أ

  مدلول هذا اللفظ ومىت خرج عليه اخلطاب صار كاملنطوق به فيصح اعتبار العموم فيه. 



  

  ٢٥٨

  الثالث الفصل
  املطلق واملقيد

  : املطلقأوالً
هو: كلّ لفظ دلّ على مدلول شائع يف جنسه، قلنا شائع يف جنسـه  

اء املعرفة بأل العهد وأل اسـتغراق  ليخرج من التعريف أمساء األعالم واألمس
اجلنس واجلموع املعرفة، وذلك ألن معىن شائع يف اجلنس أنه ميكن إطالقـه  
على مجيع أفراد اجلنس دون تعيني فإذا قلت (مسلم) صح إطالقه على مجيع 
أفراد املسلمني فنقول: هذا مسلم وذاك مسلم وهكذا... وال ميكنك ذلـك  

علي... فهي ليست شائعة يف اجلنس كله بل هـي  مع أمساء األعالم: حممد، 
تطلق على أفراد حمدودين، وكذلك املعرف بأل العهد كأن تقول (املسـلم)  
وتقصد به مسلما بعينه، وهكذا األمساء املعرفة بأل استغراق اجلنس واجلموع 
املعرفة فهي ليست شائعة يف اجلنس بل مجيع أفراد اجلنس تندرج حتتها، فإذا 

يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا كان مجيع املسلمني  قلت املسلم
  يندرجون حتت لفظ (املسلم) هذا. 

أما إذا قلت (مسلم) فإنه ال يندرج حتت هذا اللفظ سوى مسلم واحد 
ولكنه غري متعني أي شائع يف جنسه، لذلك مسي لفظ (املسلم) بأل اجلـنس  

حتته، أما لفظ (مسلم) فقـد مسـي   لفظا عاما ألن مجيع أفراد جنسه تندرج 



  

  ٢٥٩

  مطلقا ألنه يدلّ على مسلم واحد غري متعني ولكنه شائع يف جنسه. 
واللفظ املطلق باملعىن الذي بيناه يعين أنه نكـرة حقيقيـة يف سـياق    

  اإلثبات. 
  أما أنه نكرة فألنه لفظ غري متعني شائع يف جنسه.

 سـياق النفـي   وقلنا يف سياق اإلثبات ليخرج من التعريف النكرة يف
وشبه النفي ألا يف هذه احلالة صيغة من صيغ العموم وليست مطلقة، فـال  

  تكون شائعة يف جنسها بل تندرج مجيع أفراد جنسها حتت لفظها. 
فإن قلت (تصدق على فقري) فأن (فقري) لفظ مطلق نكرة مثبتة غـري  

ري) هنا منفية فهو شائع يف جنسه أي الصدقة على أي فقري جتزئ، فلفظ (فق
ولكنه غري متعني أي شـائع يف جنسـه،    ال يندرج حتته أفراد بل فرد واحد

  وهلذا قلنا إنه لفظ مطلق. 
يف حني أنك لو قلت (ال يوجد فقري يف البلد ألتصدق عليـه) فـإن   
(فقري) هنا نكرة منفية، واملعىن أن البلد ختلو من كلّ فقري وليس مـن فقـري   

 يوجد فقري) تعين العموم فيندرج حتتها مجيع واحد، أي أن النكرة املنفية (ال
  أفراد جنسها. 

وهذا هو الفرق بني النكرة املثبتة املطلقة الشائعة يف جنسـها، وبـني   
  النكرة املنفية العامة اليت تندرج كلّ أفراد جنسها حتتها. 

وقلنا نكرة حقيقية ليخرج من التعريف (النكرة غري احلقيقية) اليت هي 
نها معرفة معىن مثل (رأيت رجال) فإن (رجال) نكرة لفظـا  نكرة لفظا ولك

ولكنه متعني معىن بسبب وقوع الرؤية عليه وبالتايل فهو لـيس شـائعا يف   
  جنسه بل هو رجل متعني فال يكون مطلقا. 



  

  ٢٦٠

  والنكرة احلقيقية ميكن أن تكون:
  . ﴾َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ ﴿. أمرا باملصدر، كقوله تعاىل: ١
  (حرر رقبة).  . أمرا بالفعل:٢
  . خربا يف املستقبل: (سأحرر رقبة). ٣

ولكنها ال ميكن أن تكون يف معرض اخلرب املتعلـق باملاضـي مثـل    
(حررت رقبة) فرقبة هنا نكرة لفظا ولكنها متعينة ومعرفة معىن ألن حتريرها 

  قد مت ولذلك فهي معلومة وغري شائعة يف جنسها أي ليست مطلقة. 
قية يف سياق اإلثبات تكون لفظا مطلقا ومـن  وعليه، فكلّ نكرة حقي

  األمثلة على ذلك: 
النكرة املفردة لفظا ومعىن مثل (رجل) أو املفردة لفظا واجلمع معـىن  
مثل (قوم) أو النكرة املثناة مثل (شهرين) وأي لفظ آخر شـائع يف جنسـه   

  باملعىن الذي ذكرناه يكون لفظا مطلقا. 

  : املقيدثانياً
  املزال شيوعه يف جنسه كليا أو جزئيا. هو اللفظ املطلق 

  أما (كليا) فهو إزالة الشيوع يف اجلنس بقيد من أمرين: 
. أمساء األعالم: كأن تقول (سأزور رجال امسه فالن بن فالن) فقد ١

  أزلت شيوع (رجال) يف جنسه وحصرته يف فالن بن فالن. 
وتشـري  . تعيني املطلق باإلشارة كأن تقول (سأكرم رجال هو هذا) ٢

  إليه، فقد أزلت شيوع (رجال) يف جنسه وحصرته يف املشار إليه. 
وأما (جزئيا) فأن تزيل جزءا من الشيوع يف اجلنس بوصف (أو ما هو 



  

  ٢٦١

يف حكمه كالشرط والغاية) تقيد املطلق به، كأن تقول: أكرم رجال عراقيا، 
  فالرجل بقي شائعا يف جنس الرجال وتعين يف العراقيني فقط. 

لق يف هذه احلالة يسمى مطلقا من وجه ومقيدا من وجه، أي أنه واملط
  مقيد جزئيا. 

  تقييد املطلق
  : وسواء أكان التقييد كليا أم جزئيا فإنه يتم بطريقني:ثالثا

  إما أن يكون تقييدا متصال أو تقييدا منفصال: 

  . التقييد املتصل١
حلـاالت  وهو أن يذكر املطلق وتقييده يف نفس النص، وهذا يقع يف ا

اليت ذكرناها يف التخصيص إال حالة االستثناء فهي ال تقع هنا حيث يتطلب 
االستثناء لغة أن يكون املستثىن منه لفظا عاما يندرج حتته أفراد يسـتثىن يف  
التخصيص جزء منهم. وأما باقي حاالت التخصيص املتصل األخرى فهـي  

-كلي ألن هـذا النـوع   تقع هنا ويضاف إليها التقييد املتعني أي التقييد ال
ال يقع يف ختصيص العام ألنه مـن   -التقييد باألمساء األعالم واإلشارة املتعينة

  ألفاظ اخلصوص. 
  أ. التقييد بالصفة

واملقصود بالصفة ليس النعت النحوي بل كلّ وصف يزيل جزء مـن  
شيوع املطلق يف جنسه كأن تقول: (صيام يوم يف رمضان ال يعدله صيام يوم 

) فأنت هنا قيدت (يوم) جبار وجمرور (يف رمضان) وهـو يف هـذه   يف غريه



  

  ٢٦٢

احلالة تقييد بالصفة، أو تقول: (قيام ركعة ليال فيه أجر عظيم) فقد قيـدت  
  (ركعة) بظرف (ليال) وهو كذلك تقييد بالصفة.

كمـا  -فالصفة قد تكون النعت النحوي وقد تكون ما هو يف حكمه 
جِ ﴿. يقول تعاىل: -بينا

َ
ٓ أ جِ ُقل ��
َ
ٓ أ جِ ُقل ��
َ
ٓ أ جِ ُقل ��
َ
ٓ أ ٰ َطـاِعمٖ ُقل �� ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطـاِعمٖ ِ ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطـاِعمٖ ِ ًما َ¦َ َ إ�jَِ ُمَر� ٰ َطـاِعمٖ ِ ًما َ¦َ وحححِحَ إ�jَِ ُمَر�

ُ
وُد ِف َمآ أ
ُ
وُد ِف َمآ أ
ُ
وُد ِف َمآ أ
ُ
ۥٓ     ُد ِف َمآ أ ۥٓ َيۡطَعُمـُه ۥٓ َيۡطَعُمـُه ۥٓ َيۡطَعُمـُه ٓ     َيۡطَعُمـُه ٓ إِ�� ٓ إِ�� ٓ إِ�� إِ��

ۡو َدمٗ 
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ۡو َدمٗ أ

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ۡو َدمٗ أ

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ۡو َدمٗ أ

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
َم ِخِنيرٖ أ ۡو َلۡ

َ
ۡسُفوًحا أ َم ِخِنيرٖ ا م� ۡو َلۡ
َ
ۡسُفوًحا أ َم ِخِنيرٖ ا م� ۡو َلۡ
َ
ۡسُفوًحا أ َم ِخِنيرٖ ا م� ۡو َلۡ
َ
ۡسُفوًحا أ ۡو     ا م�

َ
ۡو فَإِن�ُهۥ رِۡجٌس أ
َ
ۡو فَإِن�ُهۥ رِۡجٌس أ
َ
ۡو فَإِن�ُهۥ رِۡجٌس أ
َ
هِـل� لَِغـۡيِ فَإِن�ُهۥ رِۡجٌس أ

ُ
هِـل� لَِغـۡيِ فِۡسًقا أ
ُ
هِـل� لَِغـۡيِ فِۡسًقا أ
ُ
هِـل� لَِغـۡيِ فِۡسًقا أ
ُ
فِۡسًقا أ

ِ بِهِۦۚ  �Jبِهِۦۚ ٱ ِ �Jبِهِۦۚ ٱ ِ �Jبِهِۦۚ ٱ ِ �Jٱ...﴾.  
ـ   إن (دمـا  فإن (دما) لفظ مطلق قيد بالصفة (مسفوحا) ولـذلك ف

َفَمن ل�ۡم َيِـۡد َفَمن ل�ۡم َيِـۡد َفَمن ل�ۡم َيِـۡد َفَمن ل�ۡم َيِـۡد ﴿يف كفارة الظهار:  �مسفوحا) مقيد بالصفة. وكذلك قوله 
 ۖ ا ن َيَتَمآس�

َ
ۖ فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل أ ا ن َيَتَمآس�
َ
ۖ فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل أ ا ن َيَتَمآس�
َ
ۖ فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل أ ا ن َيَتَمآس�
َ
لفظ مطلق قيد  ﴾َشـۡهَرۡينِ َشـۡهَرۡينِ َشـۡهَرۡينِ َشـۡهَرۡينِ ﴿فإن  ﴾فَِصَياُم َشۡهَرۡيِن ُمَتَتابَِعۡيِ ِمن َقۡبِل أ

  . ﴾متتابعني﴿بالصفة 
  ب. التقييد بالشرط

L ﴿قال تعاىل:  ِ L ِ L ِ Lبببِب َها ٱل� Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ ٓ َي[ ا ٓ إِن� ا ٓ إِن� ا ٓ إِن� ا ُجـورَُهن�     إِن�

ُ
ِٰتٓ َءاَتۡيـَت أ ۡزَوَٰجَك ٱل�

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
ُجـورَُهن� أ

ُ
ِٰتٓ َءاَتۡيـَت أ ۡزَوَٰجَك ٱل�

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
ُجـورَُهن� أ

ُ
ِٰتٓ َءاَتۡيـَت أ ۡزَوَٰجَك ٱل�

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
ُجـورَُهن� أ

ُ
ِٰتٓ َءاَتۡيـَت أ ۡزَوَٰجَك ٱل�

َ
ۡحلَۡلَنا لََك أ

َ
أ

ٰتِـَك َوَبَنـاِت  ُ َعلَۡيَك َوَبَناِت َعّمِـَك َوَبَنـاِت َعم� �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ ٰتِـَك َوَبَنـاِت َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِمم� ُ َعلَۡيَك َوَبَناِت َعّمِـَك َوَبَنـاِت َعم� �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ ٰتِـَك َوَبَنـاِت َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِمم� ُ َعلَۡيَك َوَبَناِت َعّمِـَك َوَبَنـاِت َعم� �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ ٰتِـَك َوَبَنـاِت َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِمم� ُ َعلَۡيَك َوَبَناِت َعّمِـَك َوَبَنـاِت َعم� �Jفَآَء ٱ
َ
آ أ َوَما َملََكۡت يَِميُنَك ِمم�

ةٗ 
َ
ِٰت َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َٰلٰتَِك ٱل� ةٗ َ
َ
ِٰت َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َٰلٰتَِك ٱل� ةٗ َ
َ
ِٰت َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ َٰلٰتَِك ٱل� ةٗ َ
َ
ِٰت َهاَجۡرَن َمَعَك َوٱۡمَرأ ۡؤِمَنًة إِن وَ     َخالَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت خخخَخَٰلٰتَِك ٱل� Lۡؤِمَنًة إِن وَ م Lۡؤِمَنًة إِن وَ م Lۡؤِمَنًة إِن وَ م Lم ِّ ِ ِّ ِ ِ ّ ِ ِ َهَبۡت َنۡفَسَها لِلن�ـَهَبۡت َنۡفَسَها لِلن�ـَهَبۡت َنۡفَسَها لِلن�ـَهَبۡت َنۡفَسَها لِلن�ـبببِبّ

ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصةٗ 
َ
L أ ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصةٗ ِ
َ
L أ ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصةٗ ِ
َ
L أ ن يَۡستَنِكَحَها َخالَِصةٗ ِ
َ
بببِبL أ َراَد ٱل�

َ
َراَد ٱل�إِۡن أ
َ
َراَد ٱل�إِۡن أ
َ
َراَد ٱل�إِۡن أ
َ
ةٗ ﴿، ﴾ۡؤِمنَِيۗ ۡؤِمنَِيۗ ۡؤِمنَِيۗ ۡؤِمنَِيۗ ل�َك ِمن ُدوِن ٱلُۡمـل�َك ِمن ُدوِن ٱلُۡمـل�َك ِمن ُدوِن ٱلُۡمـل�َك ِمن ُدوِن ٱلُۡمـ    إِۡن أ

َ
ةٗ َوٱۡمـَرأ
َ
ةٗ َوٱۡمـَرأ
َ
ةٗ َوٱۡمـَرأ
َ
لفظ  ﴾َوٱۡمـَرأ

ۡؤِمَنةً ﴿مطلق مقيد بالصفة  Lۡؤِمَنةً م Lۡؤِمَنةً م Lۡؤِمَنةً م Lإِن َوَهَبـۡت َنۡفَسـَها إِن َوَهَبـۡت َنۡفَسـَها إِن َوَهَبـۡت َنۡفَسـَها إِن َوَهَبـۡت َنۡفَسـَها ﴿ومقيد كذلك بالشـرط   ﴾م
 ِّ ِ ِّ ِ ِّ بببِبِّ ِ   . ﴾لِلن�لِلن�لِلن�لِلن�

  ج. التقييد بالغاية
ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر سَ سَ سَ سَ ﴿قوله تعاىل:  َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ َ َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجِر ِ   . ﴾KKKKَلٌٰم َلٌٰم َلٌٰم َلٌٰم هههِهَ َحت�

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجـِر ﴿لفظ مطلق وقد قيد بالغاية  ﴾َسَلٰمٌ َسَلٰمٌ َسَلٰمٌ َسَلٰمٌ ﴿ ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجـِر َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجـِر َحت� ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجـِر َحت� أي السالم  ﴾َحت�



  

  ٢٦٣

  مستمر يف تلك الليلة من بدايتها عند الغروب إىل ايتها عند مطلع الفجر. 
  د. تقييد بأمساء األعالم:

تتتِت ِ ِ ِ ﴿قال تعاىل: 
ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ َوُمبَّشِ
ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ َوُمبَّشِ
ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ َوُمبَّشِ
ۡ
ۢا بِرَُسوٖل يَأ َ َُدۖ َوُمبَّشِ َُدۖ ۡ َُدۖ ۡ حححۡحَُدۖ ۡ

َ
ۥٓ أ  ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه
َ
ۥٓ أ  ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه
َ
ۥٓ أ  ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه
َ
ۥٓ أ   .﴾ ِمۢن َبۡعِدي ٱۡسُمُه

َدُ ﴿لفظ مطلق ومقيد باالسم  ﴾رَُسولٖ رَُسولٖ رَُسولٖ رَُسولٖ ﴿ َدُ ۡ َدُ ۡ حححۡحَدُ ۡ
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
  .� ﴾أ

  ه. تقييد باإلشارة املتعينة: 
ُهۡم َصالُواْ ٱل�ارِ ﴿قال تعاىل:  ُهۡم َصالُواْ ٱل�ارِ  بِِهۡمۚ إِن� ُهۡم َصالُواْ ٱل�ارِ  بِِهۡمۚ إِن� ُهۡم َصالُواْ ٱل�ارِ  بِِهۡمۚ إِن� َعُكۡم َ� َمرَۡحَبۢاااا بِِهۡمۚ إِن� ۡقَتِحٞم م� Lَۢهَٰذا فَۡوٞج م َعُكۡم َ� َمرَۡحَب ۡقَتِحٞم م� Lَۢهَٰذا فَۡوٞج م َعُكۡم َ� َمرَۡحَب ۡقَتِحٞم م� Lَۢهَٰذا فَۡوٞج م َعُكۡم َ� َمرَۡحَب ۡقَتِحٞم م� Lَهَٰذا فَۡوٞج م﴾  

  . ﴾َهَٰذاَهَٰذاَهَٰذاَهَٰذا﴿لفظ مطلق وقيد باإلشارة إليه  ﴾فَۡوجٞ فَۡوجٞ فَۡوجٞ فَۡوجٞ ﴿

  . التقييد املنفصل٢
هو أن يكون التقييد بدليل آخر منفصل سواء أزال شيوع املطلـق يف  

ُ إِ�� وَۡحًيا ﴿جنسه كامال (كليا) مثل قوله تعاىل:  �Jن يَُكّلَِمُه ٱ
َ
ُ إِ�� وَۡحًيا َوَما َكَن لِبََشٍ أ �Jن يَُكّلَِمُه ٱ
َ
ُ إِ�� وَۡحًيا َوَما َكَن لِبََشٍ أ �Jن يَُكّلَِمُه ٱ
َ
ُ إِ�� وَۡحًيا َوَما َكَن لِبََشٍ أ �Jن يَُكّلَِمُه ٱ
َ
َوَما َكَن لِبََشٍ أ

    ££ ۡو ِمن َوَرآي££
َ
ۡو ِمن َوَرآيأ
َ
ۡو ِمن َوَرآيأ
َ
ۡو ِمن َوَرآيأ
َ
َ     أ َ بِإِۡذنِهِۦ َما ي ِ َ َ بِإِۡذنِهِۦ َما ي ِ َ َ بِإِۡذنِهِۦ َما ي ِ َ ۡو يُرِۡسَل رَُسوٗ� َفُيوحححِحَ بِإِۡذنِهِۦ َما ي

َ
ۡو يُرِۡسَل رَُسوٗ� َفُيوِحَجاٍب أ
َ
ۡو يُرِۡسَل رَُسوٗ� َفُيوِحَجاٍب أ
َ
ۡو يُرِۡسَل رَُسوٗ� َفُيوِحَجاٍب أ
َ
77 َحِكيمٞ  َحِكيمٞ  َحِكيمٞ  َحِكيمٞ ِحَجاٍب أ 77   ﴾َشآُءۚ إِن�ُهۥ َ¦َِشآُءۚ إِن�ُهۥ َ¦َِشآُءۚ إِن�ُهۥ َ¦َِشآُءۚ إِن�ُهۥ َ¦ِ

إىل أنبيائه فيوحي إليهم بإذنه سبحانه.  �مطلق يرسله اهللا  ﴾رَُسوٗ� رَُسوٗ� رَُسوٗ� رَُسوٗ� ﴿
ُقـۡل َمـن ُقـۡل َمـن ُقـۡل َمـن ُقـۡل َمـن ﴿: �ويف آية أخرى قيد اهللا ذلك الرسول إىل األنبياء بأنه جربيل 

ِ ــــا ّلِ ا ّلِ ا ّلِ ا ّلِ َكَن َعُدوّٗ َكَن َعُدوّٗ َكَن َعُدوّٗ َكَن َعُدوّٗ  �Jقَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱ ٰ َلُۥ َ¦َ ِ ِجۡبِيَل فَإِن�ُهۥ نَز� �Jقَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱ ٰ َلُۥ َ¦َ ِ ِجۡبِيَل فَإِن�ُهۥ نَز� �Jقَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱ ٰ َلُۥ َ¦َ ِ ِجۡبِيَل فَإِن�ُهۥ نَز� �Jقَۡلبَِك بِإِۡذِن ٱ ٰ َلُۥ َ¦َ   .﴾ِجۡبِيَل فَإِن�ُهۥ نَز�
فهذا تقييد منفصل بأمساء األعالم، أي أنه تقييد كلي متعني فيـه  

  . ����ألنبيائه هو جربيل  �أن الرسول الذي يرسله اهللا 
أم أزال شيوع املطلق يف جنسه جزئيا أي (مطلق من وجه ومقيد من 

ۖ ﴿وجه) مثل قوله سبحانه:  ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ن تَۡذبببَبُواْ َبَقَرٗة
َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ �Jن تَۡذإِن� ٱ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ �Jن تَۡذإِن� ٱ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ �Jن تَۡذإِن� ٱ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ �Jإِن� ٱ﴾ .  

ٞ ﴿مطلق ولكنها قيدت يف آية أخرى:  ﴾ةٗ ةٗ ةٗ ةٗ َبَقرَ َبَقرَ َبَقرَ َبَقرَ ﴿ َهـا َبَقـَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َهـا َبَقـَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َهـا َبَقـَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َهـا َبَقـَرة �� �� �� ��     إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن�
ٞ ﴿ويف غريها:  ﴾ َوَ� بِۡكرٌ َوَ� بِۡكرٌ َوَ� بِۡكرٌ َوَ� بِۡكرٌ     فَارِٞض فَارِٞض فَارِٞض فَارِٞض  َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ويف  ﴾ل�ۡوُنَهال�ۡوُنَهال�ۡوُنَهال�ۡوُنَها    َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ     إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن�



  

  ٢٦٤

ٞ ﴿أخرى:  َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن� َها َبَقَرة ¡َض َوَ�     �� َذلُولٞ �� َذلُولٞ �� َذلُولٞ �� َذلُولٞ     إِن�ُهۥ َيُقوُل إِن�
َ
¡َض َوَ� تُثُِي ٱۡل
َ
¡َض َوَ� تُثُِي ٱۡل
َ
¡َض َوَ� تُثُِي ٱۡل
َ
ۡرثثثَث ُمَسل�َمةٞ َ ُمَسل�َمةٞ َ ُمَسل�َمةٞ َ ُمَسل�َمةٞ تُثُِي ٱۡل ۡرِ ٱۡلَ ۡرِ ٱۡلَ ۡرِ ٱۡلَ �� �� �� ��      تَۡس تَۡس تَۡس تَۡسقققِق ٱۡلَ

 ۚ ۚ ِشَيَة فِيَها ۚ ِشَيَة فِيَها ۚ ِشَيَة فِيَها وكلها تقييد للمطلق بالصفة تزيل شيوعه يف جنسه جزئيا يف كلّ  ﴾ِشَيَة فِيَها
  نص منفصل.

  من باب تقييد الكتاب بالكتاب.واملثاالن السابقان مها 

  ومن تقييد الكتاب بالسنة:
ۡو بِهِۦٓ ﴿ يقول سبحانه:

َ
ِريًضا أ ۡو بِهِۦٓ َفَمن َكَن ِمنُكم م�
َ
ِريًضا أ ۡو بِهِۦٓ َفَمن َكَن ِمنُكم م�
َ
ِريًضا أ ۡو بِهِۦٓ َفَمن َكَن ِمنُكم م�
َ
ِريًضا أ      َفَمن َكَن ِمنُكم م�

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
ِسهِۦ فَِفۡديَـةٞ ىىىى    ذٗ ذٗ ذٗ ذٗ أ

ۡ
أ ِسهِۦ فَِفۡديَـةٞ ّمِن ر�
ۡ
أ ِسهِۦ فَِفۡديَـةٞ ّمِن ر�
ۡ
أ ِسهِۦ فَِفۡديَـةٞ ّمِن ر�
ۡ
أ ّمِن ر�

ۡو ننننُُسٖكۚ ُُسٖكۚ ُُسٖكۚ ُُسٖكۚ 
َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ۡو ّمِن ِصَياٍا أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ۡو ّمِن ِصَياٍا أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ۡو ّمِن ِصَياٍا أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ففي اآلية، (صيام، صدقة، نسك)  ]١٩٦ :البقـرة [ ﴾ّمِن ِصَياٍا أ

نكرات مثبتة فهو لفظ مطلق وقد قيد باحلديث الذي قيد الصيام بثالثة أيام 
والصدقة بثالثة آصع والنسك لشاة (... فاحلق رأسك وأطعم فرقاً من ستة 

أو صم ثالثة أيام أو انسك نسيكه) أي اذبح شاة، والفرق ثالثـة   مساكني
  آصع. رواه مسلم من طريق كعب بن عجرة.

  ومن تقيد السنة بالسنة:
فرض زكاة الفطر من رمضان على  �روى ابن عمر (أن رسول اهللا 

الناس صاعاً من متر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من شعري على كل حر وعبد 
سلمني) متفق عليه. فكلمة (صاعاً) نكرة مثبتة فهي لفـظ  ذكر وأنثى من امل

  مطلق.
(الوزن  �وقد قُيدت بصاع املدينة وليس بأي صاع حبديث الرسول 

وزن أهل مكة، واملكيال مكيال أهل املدينة) فكان (الصـاع) أي املكيـال   
هو صاع أهل املدينة الذي هو مخسة أرطال وثلـث   �الذي أقره الرسول 

كما يقول مالك وأهـل   �غدادي القدمي)، وهذا هو صاع النيب (بالرطل الب
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  ) كيلو غراماً.٢,١٧٦احلجاز. وهو اليوم بالنسبة للقمح (
والتقييد املنفصل يصح بأي دليل معترب شرعا كما بينـا يف ختصـيص   

  العام (الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والقياس). 

  : العمل باملطلق واملقيدرابعاً
فظ املطلق ال تقييد له متصال كان أو منفصال فإنه يعمل . إن كان الل١

فتجزئ  ﴾َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ ﴿به على إطالقه (دون تقييد كما يف كفارة الظهار) 
  أية رقبة. 
. إن كان املطلق مقيدا تقييدا متصال فإن املطلق حيمل على املقيـد  ٢

ح واملصبوب أي احملرم هو الدم املسفو ﴾دما مسفوحا﴿ ويعمل باملقيد مثل
  السائل من الذبيحة وليس املتخلل يف اللحم. 

يف كفارة قتل اخلطأ فال جيـزئ إال   ﴾ۡؤِمَنـةٖ ۡؤِمَنـةٖ ۡؤِمَنـةٖ ۡؤِمَنـةٖ مL مL مL مL     َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ ﴿وكذلك  
  الرقبة املؤمنة.

. أما إن كان التقييد منفصال فإن كان يف نفس املوضوع محل املطلق ٣
 ﴿ على املقيد وعمل باملقيد، فمثال:

ۡ
َ يَـأ �Jإِن� ٱ 
ۡ
َ يَـأ �Jإِن� ٱ 
ۡ
َ يَـأ �Jإِن� ٱ 
ۡ
َ يَـأ �Jإِن� ٱ ۖ ْ َبَقـَرٗة ُوا َ ۖ ْ َبَقـَرٗة ُوا َ ۖ ْ َبَقـَرٗة ُوا َ ۖ ْ َبَقـَرٗة ن تَـۡذبببَبُوا

َ
ن تَـۡذُمرُُكۡم أ
َ
ن تَـۡذُمرُُكۡم أ
َ
ن تَـۡذُمرُُكۡم أ
َ
ويف  ﴾ُمرُُكۡم أ

ٞ ﴿اآلية األخرى:  َها َبَقَرة ٞ إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن� َها َبَقَرة ٞ إِن� َها َبَقَرة فتكون البقرة املطلوبة ليست  ﴾ل�ۡوُنَهـال�ۡوُنَهـال�ۡوُنَهـال�ۡوُنَهـا    َصۡفَرآُء فَـاقِعٞ َصۡفَرآُء فَـاقِعٞ َصۡفَرآُء فَـاقِعٞ َصۡفَرآُء فَـاقِعٞ     إِن�
اليت وردت يف النص املطلق (بقرة) أية بقرة بل املقيدة يف اآليات األخـرى:  

﴿ ٞ ٞ َبَقَرة ٞ َبَقَرة ٞ َبَقَرة ٢١٣﴾ ...ل�ۡوُنَهال�ۡوُنَهال�ۡوُنَهال�ۡوُنَها    َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ َصۡفَرآُء فَاقِعٞ     َبَقَرة
.  

                                                           

فلفظ (بقرة) يف اآلية  ٢٤١إام املعىن املستعمل أنظر ص -احلالة السادسة–هذا املثال يصلح كذلك مثاالً على امل  )٢١٣(
مُ ﴿

ۡ
َ يَأ �Jمُ إِن� ٱ
ۡ
َ يَأ �Jمُ إِن� ٱ
ۡ
َ يَأ �Jمُ إِن� ٱ
ۡ
َ يَأ �Jإِن� ٱ ۖ ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ُواْ َبَقَرٗة َ ۖ ن تَۡذبببَبُواْ َبَقَرٗة

َ
ن تَۡذرُُكۡم أ
َ
ن تَۡذرُُكۡم أ
َ
ن تَۡذرُُكۡم أ
َ
لفظ شائع يف جنسه، نكرة مثبتة فهو لفظ مطلق ولذلك فإم لوذحبوا أيـة بقـرة    ﴾رُُكۡم أ



  

  ٢٦٦

إن كان املقيد يف موضوع خمتلف فال حيمل املطلق على املقيد  ب. وأما
َِّٓسـآئئئئِِهۡم ِِهۡم ِِهۡم ِِهۡم ﴿بل كل يف موضوعه، فمثال يف كفارة الظهار:  َِّٓسـا َِّٓسـا ِٰهُروَن ِمن ننننَِّسـا ِٰهُروَن ِمن َ ِٰهُروَن ِمن َ ظظظَظِٰهُروَن ِمن َ ِيَن يُ ِيَن يَُوٱل� ِيَن يَُوٱل� ِيَن يَُوٱل� َوٱل�

فاملطلوب هنا رقبة مطلقة بـأي رقبـة    ﴾ُثم� َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ ُثم� َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ ُثم� َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ ُثم� َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ 
ن ما ذكرت يف كفارة القتل اخلطأ تقييدا هلا مسلمة أو كافرة جيزئ، وال يكو

هو يف موضوع  ﴾ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ مL مL مL مL     َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ     اااا ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ َوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخَوَمن َقَتَل ُمۡؤِمًنا َخطططَط َ َ َ ﴿: �ألن قوله 
قتل اخلطأ وليس يف موضوع الظهار املذكور يف اآلية الكرميـة األخـرى،   

على املقيـد يف   ﴾َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبـةٖ ﴿ولذلك فال حيمل املطلق يف كفارة الظهار 
  بل حيمل كل على موضوعه فقط. ﴾ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ ۡؤِمَنةٖ مL مL مL مL     َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ ﴿كفارة اخلطأ 

                                                                                                                             

ألجزأم كما ورد يف اخلرب مرسالً عن عكرمة، غري أم بكثرة تساؤالم أموا "البقرة" على أنفسهم فجعلها اهللا مبهمـة  
  سب أسئلتهم فشددوا على أنفسهم فشدد اهللا عليهم كما يف اخلرب املذكور.عليهم أي جمملة وبينت بالتدريج هلم ح

ولذلك فإن (لفظ بقرة) يف اآلية ابتداء هو لفظ مطلق مث قيد باألوصاف التالية وكذلك هو لفظ جممل من حيث إامـه   
  عليهم لكثرة تساؤالم مث ورد عليه بيانه باألوصاف املذكورة.
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  الرابع الفصل
  امل واملبني

  : املأوالً
مأخوذ مبعىن اجلمع من قوهلم: (أمجل احلساب إذا مجعه ورفـع   لغة:

  تفاصيله) أو احملصل من قوهلم: (مجلت الشيء إذا حصلته). 
هو ما دلّ على أكثر من مدلول ال مزية ألحدمها علـى   واصطالحا:

  اآلخر، والذي يفتقر العمل مبدلوله إىل بيان. 
قلنا (ما دلّ) ومل نقل (كلّ لفظ دلّ) ألن امـل يتعلـق باأللفـاظ    

  واألفعال وليس باأللفاظ فقط. 
وقلنا (على أكثر من مدلول) ليخرج منه اللفظ املطلق الذي يدلّ على 

رقبة هنا مطلق ألن هلا مـدلوال   ﴾َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ َفَتۡحِريُر َرَقَبةٖ ﴿ :�د، فقوله مدلول واح
َفَقۡد َجَعۡلَنا َفَقۡد َجَعۡلَنا َفَقۡد َجَعۡلَنا َفَقۡد َجَعۡلَنا ﴿واحدا على الرقبة املعروفة، أي غري احلر يف حني أن قوله تعاىل: 

 ِ ِ لَِوِلّ ِ لَِوِلّ ِ لَِوِلّ سلطان هنا جممل ألن هلا أكثر من مدلول، فالسلطان احلجة  ﴾ااااهِۦ ُسـۡلَطٰنٗ هِۦ ُسـۡلَطٰنٗ هِۦ ُسـۡلَطٰنٗ هِۦ ُسـۡلَطٰنٗ لَِوِلّ
  نهما جيعله جممال حيتاج إىل بيان. وصاحب األمر والنهي، وتردد اللفظ بي

وقلنا (ال مزية ألحدمها على اآلخر) لتخرج منه األلفاظ اليت يتـرجح  
مدلول هلا على اآلخر كاحلقيقة وااز أو داللة االقتضاء من اخلرب إىل الطلب 

---- بَِقـَدرَِها بَِقـَدرَِها بَِقـَدرَِها بَِقـَدرَِها﴿: �وأشباهها، فقوله  ۡودِيَ
َ
ۡودِيَفََسالَۡت أ
َ
ۡودِيَفََسالَۡت أ
َ
ۡودِيَفََسالَۡت أ
َ
فإن أودية هنا ليست جمملة  ﴾فََسالَۡت أ

ان هلا أكثر من معىن، ففي احلقيقة اللغوية الوادي هو املنخفض احملفور وإن ك
يف األرض، وااز هو املاء الذي فيه، وال يعترب هذا من امـل ألن تعـذر   
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احلقيقة ال جيعل املعىن مترددا بني أكثر من واحد ألن ااز هو املتعني هنـا.  
ُ لِلۡ ﴿وكذلك قوله تعاىل:  �Jلِلۡ َولَن َيَۡعَل ٱ ُ �Jلِلۡ َولَن َيَۡعَل ٱ ُ �Jلِلۡ َولَن َيَۡعَل ٱ ُ �Jَولَن َيَۡعَل ٱ �َكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َسبِيً �َكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َسبِيً �َكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َسبِيً �فهي  ﴾����َكِٰفِريَن َ¦َ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َسبِيً

داللـة  -ليست من امل ألن صرف اخلرب إىل الطلب مـتعني بـاملفهوم   
فكذلك تعـني   ٢١٤»ورٍهطُبِ الّإِ الةَال ص« :�ومثله قول الرسول  -االقتضاء

  املعىن بداللة االقتضاء بصرفه عن اخلرب إىل الطلب. 
ُحّرَِمـۡت ُحّرَِمـۡت ُحّرَِمـۡت ُحّرَِمـۡت ﴿لألشياء حسب لغة العرب مثـل:  ومثلها األفعال املالزمة 

فالتحرمي وإن كان يتعلق بأكثر من معىن كاألكل والبيـع   ﴾َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتـةُ 
  والشراء إال أنه متعني باألكل حسب لغة العرب، لذلك فهو ليس جممال. 

وقلنا (يفتقر العمل مبدلوله إىل بيان) لتخرج منه ألفاظ العمـوم الـيت   
  د ولكن العمل بأيها ال حيتاج إىل بيان. تشمل عدة أفرا

فقولك: (العني خاصيتها الرؤية) فإن العني قد حددت بالعني الباصرة، 
وبذلك فهي لفظ عام يف جنس العني الباصرة، وهي هنا ال تفتقر إىل بيـان  
ألا تنطبق على مجيع أفراد جنسها فاحلكم واحد يف كلّ فرد من أفرادهـا.  

تقول يف العني؟) فإن العني هنا تتردد بني عدة أجناس، ولكنك لو قلت (ماذا 
فقد تكون العني الباصرة واجلاسوس وعني املاء والذهب وهكذا... ولذلك 
فال يفهم من السؤال مدلول معني وبالتايل فال ميكن اجلواب أو احلكم عليه 

  إال ببيان من قرائن أخرى. 
ب� ﴿: �ويشبه ذلك قوله  ُٰت َيَتَ ب� َ ُٰت َيَتَ ب� َ ُٰت َيَتَ ب� َ قققَقُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�

َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
نُفِسِهن� ۡصَن بِأ
َ
ۚ ۡصَن بِأ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ بأن  ﴾ثثثثََلَٰثَة ُقُروٓءٖ

قروء هنا تتردد بني احليض والطهر وال ميكن العمل بأي املدلولني إال ببيـان  

                                                           

  .٩، ابن خزمية: ٨/١٥٢، ابن حبان: ٤٤٧٠، أمحد: ١٢٩، النسائي: ٢٧١ن ماجه: ، اب١الترمذي:  )٢١٤(



  

  ٢٦٩

 :�من قرائن أخرى، ولذلك فالقروء هنا لفظ جممل. لكن قول الرسـول  
»دعي أَ الةَالصيقْإِ امرائفهي فإن إقراء هنا يف احلديث تعينت باحليض  ٢١٥»ك

لفظ عام يف جنس احليض، فالعمل بذلك ال حيتاج إىل بيان ألنه ينطبق على 
مجيع أفراد العام، فكلّ حيض جيب عليها أن تترك الصالة خالله، وخالصة 

  القول إن امل يفتقر إىل بيان حىت ميكن العمل مبدلول من مدلوالته. 

باملعىن وباستقراء النصوص الشرعية يتبني أن أبرز حاالت امل 
  املذكور هي احلاالت التالية:

  . اإلمجال يف الفعل١
فعال أمام الصحابة يبـهم علـيهم مدلولـه     �كأن يفعل الرسول 

بعد ركعـتني يف   �املقصود، مثل حديث ذي اليدين عن تسليم رسول اهللا 
صالة األربع، فهو حيتمل الداللة على قصر الصالة أو السهو فيها فاحتاج إىل 

  جوابا لذي اليدين لتوضيح ذلك.  �اهللا  بيان من رسول

إحـدى   �صلى بنا رسول اهللا «عن ابن سريين عن أيب هريرة قال: 
صاليت العشا، فصلى ركعتني مث سلم، فقام إىل خشبة معروضة يف املسـجد  
فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمىن على اليسـرى وشـبك بـني    

اليسرى، وخرجت السرعان من أصابعه، ووضع خده األمين على ظهر كفه 
أبواب املسجد، فقالوا: قصرت الصالة؟ ويف القوم أبو بكر وعمر فهابـا أن  
يكلماه، ويف القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول اهللا أنسيت أم 

                                                           

  .١٠، رقم ٢٢خرج سابقا يف صفحة:  )٢١٥(
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، فقال: أكما يقـول ذو اليـدين؟   مل أنس، ومل تقصرقصرت الصالة؟ فقال: 
رك، مثّ سلم مث كرب وسجد مثل سـجوده أو  فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ت

أطول، مث رفع رأسه وكرب، مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفـع  
وكرب فرمبا سألوه، مث سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصـني قـال: مث   

  .٢١٦»سلم

  . األلفاظ املشتركة٢
فهي ألفاظ جمملة حتتاج إىل بيان للعمل مبدلول معني من مدلوالا كما 

نُفِسِهن� ﴿كرنا يف اآلية الكرمية: ذ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ ُٰت َيَتَ نُفِسِهن� َ
َ
ب�ۡصَن بِأ قققَقُٰت َيَتَ ۚ َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل�َوٱلُۡمَطل� ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ ۚ ََلَٰثَة ُقُروٓءٖ   .﴾ثثثثََلَٰثَة ُقُروٓءٖ

  . األلفاظ املركبة٣
إذا ترددت بني أكثر من معىن متساو حبيث حتتاج إىل بيان لتعيينه مثل 

حِۚ ﴿قوله تعاىل:  حِۚ َ حِۚ َ ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّلِكككَكحِۚ َ ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِأ ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّل ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِأ ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّل ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
ِأ ِي بَِيِدهِۦ ُعۡقَدةُ ٱّل ۡو َيۡعُفَواْ ٱل�
َ
علـى الـويل    فإا تصدق ﴾أ

  والزوج وحتتاج إىل بيان أي قرائن لتحديد املراد أو ترجيحه. 

  مري إىل أكثر من جهة على التساوي. عود الض٤
ةَ     َمن َكنَ َمن َكنَ َمن َكنَ َمن َكنَ ﴿: �فإنه حيتاج إىل بيان بقرائن أخرى مثل قوله  ةَ يُِريُد ٱۡلِعـز� ةَ يُِريُد ٱۡلِعـز� ةَ يُِريُد ٱۡلِعـز� يُِريُد ٱۡلِعـز�

ّيِـُب  ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ ةُ َجِيًعاۚ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلكككَكِـُم ٱلط� ةُ َجِيًعاۚ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلفَلِل�هِ ٱۡلِعز� ةُ َجِيًعاۚ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلفَلِل�هِ ٱۡلِعز� ةُ َجِيًعاۚ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلفَلِل�هِ ٱۡلِعز� ٰـلِححححُ ُ ُ ُ فَلِل�هِ ٱۡلِعز� ٰـلِ� ٰـلِ� ٰـلِ� ۥۚ     َوٱۡلَعَمـُل ٱلَوٱۡلَعَمـُل ٱلَوٱۡلَعَمـُل ٱلَوٱۡلَعَمـُل ٱلصصصص� ۥۚ يَۡرَفُعـُه ۥۚ يَۡرَفُعـُه ۥۚ يَۡرَفُعـُه : فـاطر [ ﴾يَۡرَفُعـُه

حيتمل عوده إىل العمل الصاحل مبعىن أن  ﴾يَۡرَفُعـهُ يَۡرَفُعـهُ يَۡرَفُعـهُ يَۡرَفُعـهُ ﴿... فالضمري املتصل يف ]١٠
ّيِـُب ﴿اهللا يرفع العمل الصاحل أي يقبله، وحيتمل عود الضمري إىل  ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ ِـُم ٱلط� ّيِـُب َ  ﴾ٱۡلٱۡلٱۡلٱۡلكككَكِـُم ٱلط�
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  ٢٧١

  أي أن العمل الصاحل يرفع الكلم الطيب إىل اهللا سبحانه. 

  دد الوقف واالبتداء. تر٥
ِٰسـُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ ﴿: �مثل قوله  ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه

ۡ
ِٰسـُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَمـا َيۡعلَـُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
ِٰسـُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَمـا َيۡعلَـُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
ِٰسـُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَمـا َيۡعلَـُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
 ﴾َوَمـا َيۡعلَـُم تَأ

ُ ﴿فالوقوف بعد  �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jٱ ُ �Jِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ﴿أو بعد  ﴾ٱ ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� حيتاج ذلك إىل بيان من  ﴾ٱلر�
  قرينة أو أكثر. 

  . إام املعىن املستعمل٦
ما غري حمـدد معلومـه املـراد عنـد     كأن يكون اللفظ يف نفسه مبه

  املخاطبني إال ببيان كتفسري له أو من قرائن أخرى. 
  كقوله تعاىل:

اْ َهلَـَك لَـۡيَس َلُۥ َوَلٞ ﴿  اْ َهلَـَك لَـۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ اْ َهلَـَك لَـۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُرؤؤؤٌؤاْ َهلَـَك لَـۡيَس َلُۥ َوَلٞ ٌ �Jُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُريَۡسَتۡفُتونََك ُقِل ٱ ُ �Jُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُريَۡسَتۡفُتونََك ُقِل ٱ ُ �Jُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُريَۡسَتۡفُتونََك ُقِل ٱ ُ �Jيَۡسَتۡفُتونََك ُقِل ٱ    
ۡختٞ 

ُ
ۥٓ أ ۡختٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ ۡختٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ ۡختٞ َوَلُ
ُ
ۥٓ أ ۚ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَِرُثَهآ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَِرُثَهآ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَِرُثَهآ فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَِرُثَهآ     َوَلُ �َها َوَلٞ ۚ إِن ل�ۡم يَُكن ل �َها َوَلٞ ۚ إِن ل�ۡم يَُكن ل �َها َوَلٞ ۚ إِن ل�ۡم يَُكن ل �َها َوَلٞ فَإِن َكَنَتـا ٱفَإِن َكَنَتـا ٱفَإِن َكَنَتـا ٱفَإِن َكَنَتـا ٱثثثثۡنََتـۡيِ ۡنََتـۡيِ ۡنََتـۡيِ ۡنََتـۡيِ     إِن ل�ۡم يَُكن ل

ا تََرَكۚ  ا تََرَكۚ Lُلَثاِن ِمم� ا تََرَكۚ Lُلَثاِن ِمم� ا تََرَكۚ Lُلَثاِن ِمم� ْ إِۡخَوةٗ فَلَُهَما ٱفَلَُهَما ٱفَلَُهَما ٱفَلَُهَما ٱللللLُلَثاِن ِمم� ْ إِۡخَوةٗ pن َكنُوٓا ْ إِۡخَوةٗ pن َكنُوٓا ْ إِۡخَوةٗ pن َكنُوٓا نثََيـۡيِۗ     آءٗ آءٗ آءٗ آءٗ  َو َو َو َوننننِسَ ِسَ ِسَ ِسَ رَِّجاٗ� رَِّجاٗ� رَِّجاٗ� رَِّجاٗ�     pن َكنُوٓا
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل نثََيـۡيِۗ فَلِل�
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل نثََيـۡيِۗ فَلِل�
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل نثََيـۡيِۗ فَلِل�
ُ
َكِر ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل     فَلِل�

 ۢ ٍء َعلِـيُم ُ بُِكّلِ َشۡ �Jَوٱ ْۗ ن تَِضلLوا
َ
ُ لَُكۡم أ �Jٱ ُ ۢ يُبَّيِ ٍء َعلِـيُم ُ بُِكّلِ َشۡ �Jَوٱ ْۗ ن تَِضلLوا
َ
ُ لَُكۡم أ �Jٱ ُ ۢ يُبَّيِ ٍء َعلِـيُم ُ بُِكّلِ َشۡ �Jَوٱ ْۗ ن تَِضلLوا
َ
ُ لَُكۡم أ �Jٱ ُ ۢ يُبَّيِ ٍء َعلِـيُم ُ بُِكّلِ َشۡ �Jَوٱ ْۗ ن تَِضلLوا
َ
ُ لَُكۡم أ �Jٱ ُ فالكاللة لفظ جممـل   ﴾̈̈̈¨    يُبَّيِ
  احتاج إىل بيان.

ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ ﴿ تعاىل: قوله ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَءاتُواْ َحق� ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَءاتُواْ َحق� ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَءاتُواْ َحق� هُ ﴿ف ﴾َوَءاتُواْ َحق� هُ َحق� هُ َحق� هُ َحق�  بيان إىل حيتاج جممل ﴾َحق�

  احلق. هلذا
ننننَسَٰن ُخلَِق َهُلوَسَٰن ُخلَِق َهُلوَسَٰن ُخلَِق َهُلوَسَٰن ُخلَِق َهُلوعععًع ً ً ً ﴿وقوله تعاىل:  ِ

ۡ
ِ
ۡ
ِ
ۡ

L َجـُزوعععٗع ٗ ٗ ٗ     ]]]]إِن� ٱإِن� ٱإِن� ٱإِن� ٱلللۡلِ ُه ٱلش� L َجـُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� L َجـُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� L َجـُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� pَذا pَذا pَذا pَذا     ©©©©إَِذا َمس�
ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوعععًع ًً  ً  ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوَمس� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوَمس� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوَمس�   جممل احتاجت إىل بيان. ﴾َهُلوَهُلوَهُلوَهُلوعععًع ًً  ً ﴿ف ﴾ÚÚÚÚإِ�� ٱلُۡمَصّلَِي إِ�� ٱلُۡمَصّلَِي إِ�� ٱلُۡمَصّلَِي إِ�� ٱلُۡمَصّلَِي     ââââ    َمس�
  :�وكقوله 



  

  ٢٧٢

•• »أْيتي لَعى اسِالن سنوات خداعات يصدق فكَا الْيهاذب وـ ي  بذَّكَ
فيها الصادق ويؤتمن فا الْيهخائن ويخنُو فا اَأليهمني وينطق في اسِالن الروـ بِي ةُض. 

ـ الت لُجالرقالوا: وما الرويبضة يا رسول اهللا؟ قال:  افه يـ ت حـ  ثُد فـ أَ ي رِم 
  . ف"الرويبضة" جممل احتاج إىل بيان.٢١٧»ةامعالْ

  يقة اللغوية إىل احلقيقة الشرعية. األلفاظ املنقولة عن احلق٧
نقلها هي من امل احملتاج إىل  فإن الكيفية اجلديدة ذه األلفاظ بعد

بيان، أما من حيث أفراد جنسها اليت تندرج حتتها فهي من ألفاظ العموم اليت 
  ال حتتاج إىل بيان. 

فإن كلّ صـالة ال   ٢١٨»ورٍهطُبِ الّإِ الةَال ص« :�فمثال قول الرسول 
هنا نكرة يف سياق النفي فهـي مـن ألفـاظ     "الةَ"صتصح إال بالوضوء، و

م، وينطبق احلكم على مجيع أفرادها أي على كلّ صالة دون حاجة إىل العمو
  بيان. 

لَٰوةَ ﴿: �ولكن قوله  قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
لَٰوةَ َوأ قِيُمواْ ٱلص�
َ
هو جممل حيتاج إىل بيان بـالقول   ﴾َوأ

 �لكيفية الصالة كأن يرد حديث لرسـول اهللا   �أو بالفعل من الرسول 
  يعلم املسلمني كيف يصلون أو يصلي أمامهم ليصلوا مثله. 

َدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ ﴿: �كذا كقوله وه َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َما ٱلص� َدَقُٰت لِۡلُفَقـَرآءِ َوٱلَۡمَسٰـِكيِ إِن� َما ٱلص� فـإن   ﴾ ...إِن�
الصدقات أي الزكاة لفظ من صيغ العموم وينطبق احلكم املـذكور علـى   
توزيع كل زكاة للنقدين أو الزروع أو التجارة، أي كلّ فرد من أفراد الزكاة 
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  ٢٧٣

  وال حيتاج يف هذه احلالة إىل بيان. 
ۚ ﴿: �وأما قوله  َكـٰوةَ ۚ َوَءاتُواْ ٱلز� َكـٰوةَ ۚ َوَءاتُواْ ٱلز� َكـٰوةَ ۚ َوَءاتُواْ ٱلز� َكـٰوةَ فإا جممل وحيتاج إىل بيان كأن يرد  ﴾َوَءاتُواْ ٱلز�

  حديث للرسول يبني كيف تؤخذ الزكاة من األنعام وغريها.
مـن   -احلقيقة الشرعية-وخالصة القول إن األلفاظ املنقولة للشرع 

حيث اندراج أفراد جنسها حتتها فهي ألفاظ عامة وينطبق احلكم على مجيع 
  من هذه الناحية إىل بيان.  أفرادها وال حتتاج

  ولكن الكيفية اجلديدة اليت نقلت إليها فهي جمملة وحتتاج إىل بيان. 

  : املبينثانيا
هذا عن امل، أما املبين فهو امل الذي اقترن به بيانه متصال كان 
أو منفصال، أي يف نفس الدليل أو يف دليل آخر منفصل عن الدليل الوارد فيه 

مل. اللفظ ا  
فامل إذا زال إام معناه وتعني أو ترجح مدلوله املعمول به يكـون  

  مبينا، وبيان امل ليصبح مبينا يتم مبا يلي: 

  . القول١
L َجُزوعععٗع ٗ ٗ ٗ ﴿: �فقوله  ُه ٱلش� L َجُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� L َجُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� L َجُزوإَِذا َمس� ُه ٱلش� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوعععًع ً ً ً     ©©©©إَِذا َمس� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوpَذا َمس� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوpَذا َمس� ُه ٱۡلَۡيُ َمُنوpَذا َمس� هـو   ﴾pââââَذا َمس�

  املة. ﴾َهُلوَهُلوَهُلوَهُلوعععًع ًً  ً ﴿بيان بالقول لكلمة 
هو بيان بـالقول   ٢١٩»ةامعالْ رِمأَ يف ثُدحتي هافالت لُجالر« :�وله وق

  املة.  »ةُضبِيوالر« لكلمة
                                                           

  .٢١٧، رقم ٢٧٣خرج سابقا يف صفحة:  )٢١٩(



  

  ٢٧٤

ـ  مثُ ربكَفَ الةالص ىلَإِ تما قُذَإِ« يف تعليم املسيء صالته: �وقوله   أْراقْ
ـ  عاًاكر نئمطْت ىتح عكَار مثُ اُهللا ا شاَءمبِو آنرقُالْ مأُبِ ـ ار مثُ ـ ح عفَ تى تـ ع تلَد 
  هو بيان بالقول للصالة املة. ٢٢٠»...ماًائقَ

 ذاَإِ، فَاةٌش لِبِاِإل نم دوذَ سِمخ لِّكُ ي...ف« يف حديث الزكاة: �وقوله 
لَبغت خساًم وعرِشفَ ينفيها ابةُن ملَإِ اضٍخى خسٍم ثَوالثنيو ...في صقَدـ الْ ة غمِن 
في سائمها إِتذا كانأَ تربعفَ نيفيهلَإِ اةٌا شى عرِشين وائَمهذا هو بيـان   ٢٢١»...ة

  بالقول للزكاة املة. 

  . الفعل٢
 يؤدي مناسك احلج أمام املسلمني ويقول هلم: �فقد كان رسول اهللا 

»اسني منذُوا عخمل.  ٢٢٢»كَكُمفهذا بيان بالفعل ملناسك احلج ا  

  الفعلوالقول . ٣
أ. فإن توافقا يف الداللة كان كل واحد منهما صاحلا ألن يكون بيانا 

 مث يقـول:  �كيفية الصالة بفعلـه   �واآلخر تأكيدا كأن يبني الرسول 
فيه بـالقول  يبني  �مث يرد حديث للرسول  ٢٢٣»صلُّوا كَما رأَيتمونِي أُصلِّي«

ـ  هنأَ � اِهللا ولِسر نع حص هنأَ« كيفية الصالة كما يف احلديث: ـ فْي انَكَ تتح 

                                                           

، ١٠٥٠، ابن ماجه: ٧٣، أبو داود: ٨٧٤، النسائي: ٢٧٩، الترمذي: ٦٠٢، ٣٩٦، مسلم: ٧٥٧،٧١٥البخاري:  )٢٢٠(
  .١٨٢٢٥أمحد: 

  .٦٨، أمحد: ١٧٩٧، ابن ماجه: ١٣٢٩، أبو داود: ٢٤٠٤، النسائي: ٥٦٤، الترمذي: ١٣٦٢البخاري:  )٢٢١(
)٢٢٢( ج سابقاً يف صفحة: خ١٢، رقم ٢٤ر.  
  .١٣، رقم ٢٤خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٢٣(
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بِ الةَالصوهناك القول كما يف حديث �هذا فعل للرسول  ٢٢٤»...ريِبِكْالت ،
  .٢٢٥»...ربكَفَ الةالص ىلَإِ تمذا قُ: إِهلَ قالَ � ولَسالر نَّإِ« املسيء يف صالته:

والقول والفعل متوافقان يف الداللة فيصلح كلّ واحد منهما أن يكون 
  بيانا الفتتاح الصالة واآلخر يكون تأكيدا له. 

ب. أما إن اختلفا يف داللتهما فال يكون أي منهما بيانا إال بعد دراسة 
إن شاء -أصولية للحديثني للجمع بينهما أو الترجيح كما سريد ذلك مفصال 

يف الباب الثالث: الترجيح بني األدلة، ولكننا هنا نضرب مثال لتوضيح  -اهللا
  األمر: 

ـ يلْفَ ةرمع ىلَإِ اًجح نَرقَ نم« أنه بعد آية احلج قال: �روي عنه   فطُ
  . ٢٢٦»داًاحو ياًعس ىعسيو داًاحو وافاًطَ

  .٢٢٧»نِييعس ىعسو نِيوافَطَ طاففَ نَرقَ هنأَ« �روي عنه 

  ويف هذين احلديثني زيادة يف الفعل عما هو يف القول.

  وملعرفة البيان من هذين احلديثني تدرس احلاالت التالية: 

  إذا علم املتقدم وكان القول: احلالة األوىل:

يف هذه احلالة يكون القول هـو البيـان أي أن املطلـوب طـواف     
                                                           

  .٣٩٢، مسلم: ٧٣٧البخاري:  )٢٢٤(
  .٦٠٢، مسلم: ٧١٥البخاري:  )٢٢٥(
  .٥٠٩٧، أمحد: ٢٨٨٣، النسائي: ٨٧٠الترمذي:  )٢٢٦(
  .٨٧٠الترمذي:  )٢٢٧(
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الطـواف الثـاين   واحد وسعي واحد وتكـون الزيـادة يف الفعـل أي    
  والسعي الثاين مندوبا. 

  إذا علم املتقدم وكان الفعل: احلالة الثانية:

فإن القول يكون هو البيان والزيادة يف الفعل السـابق إمـا خاصـة    
إن كانت هناك قرينة التخصيص، أو تكون الزيادة يف الفعـل   � بالرسول

  السابق أي الطواف الثاين منسوخا بالقول. 

أقـوى مـن داللـة     � اللة القول بالنسبة ألمتـه كلّ ذلك ألن د
  الفعل لألمة.

  وإن مل يعلم املتقدم:  احلالة الثالثة:

فإن األوىل تقدير تقدم القول ألن الزيادة يف هذه احلالة تكون مندوبة، 
 �ولو قدر تقدمي الفعل كانت الزيادة إما منسوخة أو خاصـة بالرسـول   

  ىل من إمهال أحد الدليلني. وإعمال الدليلني لألمة يف االتباع أو

  ستنبطامل. البيان ٤
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ ﴿مثال قوله تعاىل:  ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه

ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلـمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
فإن  ﴾َوَما َيۡعلَُم تَأ

داللة (الواو) هنا داللة جمملة إما للعطف أو االستئناف وبالتايل فتعيني الداللة 
فنقول إن زيادة الوصـف يف العلـم    أو ترجيحها حيتاج إىل بيان بالقرائن،

ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ﴿ ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر�   جيب أن تكون مناسبة للموضوع: ﴾ٱلر�

الرسـوخ يف  فإن كانت (الواو) لالستئناف كانت زيادة الوصـف ( 
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ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ﴿) ألجل اإلميان ألن القراءة تبدأ من العلم ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر� ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ٱلر�     َيُقولُـوَن َءاَمن�ـاَيُقولُـوَن َءاَمن�ـاَيُقولُـوَن َءاَمن�ـاَيُقولُـوَن َءاَمن�ـا    ٱلر�
يعين أن (الرسوخ يف العلم) ألجل علمـه تأويـل    يف حني أن العطف ﴾بِهِۦبِهِۦبِهِۦبِهِۦ

ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ ﴿املتشابه ألن القراءة  ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
ِٰسُخوَن ِف ٱۡلِعۡلمِ َوَما َيۡعلَُم تَأ ۗ َوٱلر� ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَُه
ۡ
  .﴾َوَما َيۡعلَُم تَأ

وحيث إن اإلميان باهللا ال حيتاج إىل رسوخ يف العلم بل للعلماء فقط أو 
اإلميان باهللا، يف حني أن حىت لإلنسان كإنسان بعقل سليم وقواه سليمة ميكنه 

تأويل املتشابه يناسبه الرسوخ يف العلم لذلك يكون الـراجح أن (الـواو)   
  للعطف. 

هذا من وجه، ومن وجه آخر فإنه لو كانت (الواو) لالستئناف لكان 
ذلك يعين أن تأويل املتشابه يف القرآن ال يعلمه إال اهللا ألن الوقف يف هـذه  

ُ ﴿احلالة بعد  �Jإِ�� ٱ ُ �Jإِ�� ٱ ُ �Jإِ�� ٱ ُ �Jإِ�� ٱ﴾ ﴿ ُ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
ُ َوَما َيۡعلَُم تَأ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
ُ َوَما َيۡعلَُم تَأ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
ُ َوَما َيۡعلَُم تَأ �Jۥٓ إِ�� ٱ وِيلَـُه
ۡ
وهذا يتعارض مع قولـه   ﴾َوَما َيۡعلَُم تَأ

  .﴾ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس     َبَيانٞ َبَيانٞ َبَيانٞ َبَيانٞ ﴿تعاىل عن القرآن أنه 

 �أما إذا اعتربت (الواو) للعطف فاملعىن أن املتشابه يعلم تأويله اهللا 
 �وكذلك الراسخون يف العلم يعلمون تأويله وهذا ينطبق مع وصف اهللا 

  . ﴾ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس ّلِلن�اِس     َيانٞ َيانٞ َيانٞ َيانٞ بَ بَ بَ بَ ﴿للقرآن بأنه 

  و) يف اآلية للعطف. امن كل ذلك يترجح أن (الو
ويكون هذا اإلمجال يف التردد بني الوقف واالبتداء قد متّ بيانه بواسطة 

  قرائن أخرى أي ليس بقول أو فعل مباشر. 

نِزَل إَِلۡهِ ﴿: �ومثال قوله 
ُ
نِزَل إَِلۡهِ َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ
ُ
نِزَل إَِلۡهِ َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ
ُ
نِزَل إَِلۡهِ َءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ
ُ
ّبِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنـَءاَمَن ٱلر�ُسوُل بَِمآ أ ّبِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنـِمن ر� ّبِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنـِمن ر� ّبِـهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنـِمن ر� 77    ِمن ر� وَنۚ ُكوَنۚ ُكوَنۚ ُكوَنۚ ُك77

[ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسـلِهِۦ [ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسـلِهِۦَ [ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسـلِهِۦَ ِ َوَملللَل[ئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسـلِهِۦَ �Jَوَمَءاَمَن بِٱ ِ �Jَوَمَءاَمَن بِٱ ِ �Jَوَمَءاَمَن بِٱ ِ �Jفإن الوقف متردد بني أن يكون بعد  ﴾َءاَمَن بِٱ
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ّبِهِ ﴿أو بعد  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ ّبِهِ ر� ّبِهِ ر� ّبِهِ ر� 77    ﴿مث االبتداء من  ﴾ر�  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنـونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنـونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنـونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنـونَ ﴿أو مـن   ﴾كُكُكُُك77
  على الترتيب. 

ها الراجح ولذلك فتردد الوقف واالبتداء هنا يسمى (جممال) وبيان أي
معطوفـة   ﴾ٱلُۡمۡؤِمُنـونَ ٱلُۡمۡؤِمُنـونَ ٱلُۡمۡؤِمُنـونَ ٱلُۡمۡؤِمُنـونَ ﴿أي أن  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿بقرائن: فإذا كان الوقف بعد 

 �يكون املعىن أن إميـان الرسـول    ﴾ٱلر�ُسوُل ٱلر�ُسوُل ٱلر�ُسوُل ٱلر�ُسوُل ﴿حبرف العطف (الواو) على 
فهم قد آمنـوا بعـد    �سابق إلميان املؤمنني الذي هو تابع إلميان الرسول 

سابق إلميـان   �إىل رسول اهللا هلم، فالوحي بالقرآن  �دعوة رسول اهللا 
  املؤمنني بالقرآن الكرمي. وهذا املعىن مستقيم وصحيح. 

ّبِهِ ﴿لكن لو كان الوقوف بعد  ّبِهِ ر� ّبِهِ ر� ّبِهِ ر� وكانت (الواو) التالية لالسـتئناف   ﴾ر�
77 َءاَمـنَ  َءاَمـنَ  َءاَمـنَ  َءاَمـنَ ﴿ ﴾َءاَمَن ٱلر�ُسوُل َءاَمَن ٱلر�ُسوُل َءاَمَن ٱلر�ُسوُل َءاَمَن ٱلر�ُسوُل ﴿أي  فإن اإلخبار عن إميان الرسول  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنـوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنـوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنـوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنـوَنۚ ُك77
واإلخبار عن إميان املؤمنني  ﴾َءاَمَن ٱلر�ُسـوُل َءاَمَن ٱلر�ُسـوُل َءاَمَن ٱلر�ُسـوُل َءاَمَن ٱلر�ُسـوُل ﴿ة يكون باستعمال مجلة فعلي �

77 َءاَمـنَ  َءاَمـنَ  َءاَمـنَ  َءاَمـنَ ﴿يكون باستعمال مجلة امسية  واجلملة االمسية أقوى يف  ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُكَوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُك77
اخلرب من اجلملة الفعلية، وهذا ال يناسب كون املؤمنني آمنوا تبعـا إلميـان   

  . �أي بناء على دعوته  �رسول اهللا 
وتكون (الـواو)   ﴾َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿ن الوقف بعد ولذلك يكون الراجح أ
  للعطف وليست لالستئناف. 

وخالصة القول أن التردد بني أكثر من معىن يف القول أو الفعل جيعل 
هذه الداللة جمملة وهي حتتاج إىل بيان لتعيني املدلول املعمول به أو ترجيحه 

  وهذا البيان يكون:
  بيناه. الذي الوجه على بالقرائن أو والفعل بالقول أو بالفعل أو بالقول



  

  ٢٧٩

 اخلامس الفصل

 النسخ والناسخ واملنسوخ

النسخ لغة اإلزالة أو نقل الشيء وحتويله من حالة إىل حالة مع بقائه يف 
 .نفسه

واصطالحا خطاب الشارع املانع من استمرار ما ثبت مـن حكـم   
 .خطاب شرعي سابق

: البقـرة [ ﴾َءايَـةٍ َءايَـةٍ َءايَـةٍ َءايَـةٍ     نَنَسنَنَسنَنَسنَنَسخخخۡخ ِمـنۡ ۡ ِمـنۡ ۡ ِمـنۡ ۡ ِمـنۡ     َماَماَماَما﴿ وأما الناسخ فقد يطلق على اهللا سبحانه

١٠٦[. 

) ٢٩: وقد يطلق على اآلية أا ناسخة فيقال آية السـيف (التوبـة  
  نسخت كذا 

وأما املنسوخ فهو احلكم املرتفع كاملرتفع من وجوب الصـدقة بـني   
يف املناجاة للرسول وحكم الوصية للورثة وحكم التـربص   �يدي الرسول 

زوجها. ويف النسخ جيب أن يكـون احلكـم    حوال كامال حبق املتوىف عنها
املنسوخ شرعيا وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع احلكم شرعيا متراخيـا  

٢٢٨عن اخلطاب املنسوخ حكمه
. 

                                                           

أخره يعرف إما بلفظ النسخ واملنسوخ كما لوقال تراخي الدليل الدالّ على ارتفاع احلكم عن اخلطاب املنسوخ أي ت )٢٢٨(
كُنت نهيـتكُم عـن   «: �هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أمجع على ذلك. وأما بالتاريخ أو يف نفس النص كقوله  �النيب 

الفالنية وهذا يف السنة وإما بإسناد الرأو ي أحدمها إىل شيء متقدم كقوله كان هذا يف السنة  »زِيارة الْقُبورِ أَال فَزوروها
وليس من الطرق الصحيحة يف معرفة النسخ أن يقول الصحابة كان احلكم كذا مثّ نسخ فإنه رمبا قال ذلك عـن   -الفالنية

اجتهاد وال أن يقول يف أحد املتواترين إنه كان قبل اآلخر ألنه يتضمن نسخ املتواتر بقول الواحد وال أن يكون أحدمها مثبتا 
عد اآلخر ألنه ليس ترتيب اآليات يف املصحف على ترتيبها يف الرتول وال أن يكون راوي أحدمها من أحداث يف املصحف ب



  

  ٢٨٠

املرفوع حكمه مقيدا بوقت معني وهناك أحكام  وأن ال يكون اخلطاب
 .كثرية نسخت

يـد  وقد أخربنا اهللا سبحانه بوقوع النسخ واألحكام اليت نسـخت تف 
 .وقوعه بالفعل

ۡيٖ ﴿
َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
ِت بببِبَ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َ     َما نَنَسَما نَنَسَما نَنَسَما نَنَسخخخۡخ ِمۡن َءايٍَة أ �Jن� ٱ

َ
لَـۡم َتۡعلَـۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
ۡنَهآ أ َ ّمِ �Jن� ٱ

َ
لَـۡم َتۡعلَـۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
ۡنَهآ أ َ ّمِ �Jن� ٱ

َ
لَـۡم َتۡعلَـۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
ۡنَهآ أ َ ّمِ �Jن� ٱ

َ
لَـۡم َتۡعلَـۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
ۡنَهآ أ ّمِ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ ءٖ َ¦َ ِ َشۡ
ٰ ُكّ  .]١٠٦: البقرة[ ﴾����قَِديٌر قَِديٌر قَِديٌر قَِديٌر     َ¦َ

ۡلَآ َءايَةٗ ﴿ ۡلَآ َءايَةٗ pَذا بَد� ۡلَآ َءايَةٗ pَذا بَد� ۡلَآ َءايَةٗ pَذا بَد� َن َءايَةٖ     pَذا بَد� َن َءايَةٖ َ َن َءايَةٖ َ كككَكَن َءايَةٖ َ ِ م�م�م�م� ۡعلَُم بَِما ُيَنّ
َ
ُ أ �Jَوٱ ِ ۡعلَُم بَِما ُيَنّ
َ
ُ أ �Jَوٱ ِ ۡعلَُم بَِما ُيَنّ
َ
ُ أ �Jَوٱ ِ ۡعلَُم بَِما ُيَنّ
َ
ُ أ �Jبَـۡل َوٱ ìۚ بَـۡل ìۚ بَـۡل ìۚ بَـۡل ìۚ«« «« نَت ُمۡفَت

َ
َمآ أ نَت ُمۡفَتُل قَالُوٓاْ إِن�
َ
َمآ أ نَت ُمۡفَتُل قَالُوٓاْ إِن�
َ
َمآ أ نَت ُمۡفَتُل قَالُوٓاْ إِن�
َ
َمآ أ ُل قَالُوٓاْ إِن�

ُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن  ُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َ ُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َ ۡكثثثَثُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َ
َ
ۡكأ
َ
ۡكأ
َ
ۡكأ
َ
 .]١٠١: النحل[ ﴾����أ

 النسخأنواع 

 نسخ حكم اخلطاب ال إىل بدل -أ

ۡـَو¥ُٰكۡم ﴿ ۡـَو¥ُٰكۡم َ ۡـَو¥ُٰكۡم َ ُمواْ َبـۡيَ يَـَدۡي نننَنۡـَو¥ُٰكۡم َ َٰجۡيُتُم ٱلر�ُسـوَل َفَقـّدِ ُمواْ َبـۡيَ يَـَدۡي َ َٰجۡيُتُم ٱلر�ُسـوَل َفَقـّدِ ُمواْ َبـۡيَ يَـَدۡي َ َٰجۡيُتُم ٱلر�ُسـوَل َفَقـّدِ ُمواْ َبـۡيَ يَـَدۡي َ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا نننَنَٰجۡيُتُم ٱلر�ُسـوَل َفَقـّدِ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنوٓاْ إَِذا َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ َي[
َ َغُفورٞ ر�ِحيمٌ     َصَدقَٗةۚ َذٰلَِك َصَدقَٗةۚ َذٰلَِك َصَدقَٗةۚ َذٰلَِك َصَدقَٗةۚ َذٰلَِك  �Jۡطَهُرۚ فَإِن ل�ۡم َتُِدواْ فَإِن� ٱ

َ
َ َغُفورٞ ر�ِحيمٌ َخۡيٞ ل�ُكۡم َوأ �Jۡطَهُرۚ فَإِن ل�ۡم َتُِدواْ فَإِن� ٱ
َ
َ َغُفورٞ ر�ِحيمٌ َخۡيٞ ل�ُكۡم َوأ �Jۡطَهُرۚ فَإِن ل�ۡم َتُِدواْ فَإِن� ٱ
َ
َ َغُفورٞ ر�ِحيمٌ َخۡيٞ ل�ُكۡم َوأ �Jۡطَهُرۚ فَإِن ل�ۡم َتُِدواْ فَإِن� ٱ
َ
ۡشـَفۡقُتۡم         َخۡيٞ ل�ُكۡم َوأ

َ
ۡشـَفۡقُتۡم َءأ
َ
ۡشـَفۡقُتۡم َءأ
َ
ۡشـَفۡقُتۡم َءأ
َ
َءأ

ُ َعلَـۡيُكۡم  �Jَۡو¥ُٰكۡم َصـَدَقٰٖتۚ فَـإِۡذ لَـۡم َتۡفَعُلـواْ َوتَـاَب ٱ ُ َعلَـۡيُكۡم َ �Jَۡو¥ُٰكۡم َصـَدَقٰٖتۚ فَـإِۡذ لَـۡم َتۡفَعُلـواْ َوتَـاَب ٱ ُ َعلَـۡيُكۡم َ �Jَۡو¥ُٰكۡم َصـَدَقٰٖتۚ فَـإِۡذ لَـۡم َتۡفَعُلـواْ َوتَـاَب ٱ ُ َعلَـۡيُكۡم َ �Jُمواْ َبۡيَ يََدۡي نننَنَۡو¥ُٰكۡم َصـَدَقٰٖتۚ فَـإِۡذ لَـۡم َتۡفَعُلـواْ َوتَـاَب ٱ ن ُتَقّدِ
َ
ُمواْ َبۡيَ يََدۡي أ ن ُتَقّدِ
َ
ُمواْ َبۡيَ يََدۡي أ ن ُتَقّدِ
َ
ُمواْ َبۡيَ يََدۡي أ ن ُتَقّدِ
َ
أ

َكٰوةَ وَ  لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� قِيُمواْ ٱلص�
َ
َكٰوةَ وَ فَأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� قِيُمواْ ٱلص�
َ
َكٰوةَ وَ فَأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� قِيُمواْ ٱلص�
َ
َكٰوةَ وَ فَأ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلز� قِيُمواْ ٱلص�
َ
ُ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَمُلوَن فَأ �Jۥۚ َوٱ َ َورَُسوَلُ �Jِطيُعواْ ٱ

َ
ُ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَمُلوَن أ �Jۥۚ َوٱ َ َورَُسوَلُ �Jِطيُعواْ ٱ
َ
ُ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَمُلوَن أ �Jۥۚ َوٱ َ َورَُسوَلُ �Jِطيُعواْ ٱ
َ
ُ َخبُِيۢ بَِما َتۡعَمُلوَن أ �Jۥۚ َوٱ َ َورَُسوَلُ �Jِطيُعواْ ٱ
َ
 ﴾����أ

 .]١٣-١٢: اادلة[

 .وهو نسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول

  نسخ إىل بدل أخف -ب
 :ثبات الواحد إىل عشرة أصبح إىل اثنني

                                                                                                                             

الصحابة واآلخر من متقدميهم الحتمال أن تكون رواية متقدم الصحبة متأخرة وهكذا، ولذلك فإن معرفة الناسـخ مـن   
  املنسوخ حتتاج إىل دقة يف البحث ومتحيص يف النصوص.



  

  ٢٨١

L َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِي َ¦َ ٱۡلِقتَ ﴿ • L َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِي َ¦َ ٱۡلِقتَ ِ L َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِي َ¦َ ٱۡلِقتَ ِ بببِبL َحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِي َ¦َ ٱۡلِقتَ ِ َها ٱل� Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ َها ٱل�َي[ Lي
َ
أ وَن َي[ وَن اِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ وَن اِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ وَن اِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ اِلۚ إِن يَُكن ّمِنُكۡم ِعۡشُ

 ۚ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ وَن َيۡغلُِبواْ ِماْئئئئَتَۡيِ َْصِٰبُ وَن َيۡغلُِبواْ ِما َْصِٰبُ وَن َيۡغلُِبواْ ِما َْصِٰبُ وَن َيۡغلُِبواْ ِما  .]٦٥: األنفال[ ﴾َصِٰبُ

ن� فِيُكۡم َضۡعفٗ ssssٱلۡ ٱلۡ ٱلۡ ٱلۡ ﴿ •
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ �Jَف ٱ ن� فِيُكۡم َضۡعفٗ َن َخف�
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ �Jَف ٱ ن� فِيُكۡم َضۡعفٗ َن َخف�
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ �Jَف ٱ ن� فِيُكۡم َضۡعفٗ َن َخف�
َ
ُ َعنُكۡم وََعلَِم أ �Jَف ٱ ۚ َن َخف� ۚ ا ۚ ا ۚ ا فَإِن يَُكن ّمِنُكم فَإِن يَُكن ّمِنُكم فَإِن يَُكن ّمِنُكم فَإِن يَُكن ّمِنُكم     ا

ّْمِاْئئئئَةٞ َةٞ َةٞ َةٞ  ا ّْمِ ا ّْمِ ا ٞ     ّمِ ٞ َصابَِرة ٞ َصابَِرة ٞ َصابَِرة ۚ     َصابَِرة ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ ۚ َتَۡيِ َْيۡغلُِبواْ ِماْئئئئَتَۡيِ َْيۡغلُِبواْ ِما َْيۡغلُِبواْ ِما  .]٦٦: األنفال[ ﴾َيۡغلُِبواْ ِما

 إىل بدل مماثل -ج

 .نسخ وجوب التوجه إىل القدس بالتوجه إىل الكعبة

ـمَ ﴿ • ـمَ ٰ َتَقلLَب وَۡجِهـَك ِف ٱلس� ـمَ ٰ َتَقلLَب وَۡجِهـَك ِف ٱلس� ـمَ ٰ َتَقلLَب وَۡجِهـَك ِف ٱلس� َن�ـَك قِۡبلَـةٗ قَۡد نََرقَۡد نََرقَۡد نََرقَۡد نََرىىىٰى َتَقلLَب وَۡجِهـَك ِف ٱلس� َن�ـَك قِۡبلَـةٗ آءِۖ فَلَُنَوّلِ َن�ـَك قِۡبلَـةٗ آءِۖ فَلَُنَوّلِ َن�ـَك قِۡبلَـةٗ آءِۖ فَلَُنَوّلِ ٰ     آءِۖ فَلَُنَوّلِ  ٰ  ٰ  ٰ َهاۚ فَـَوّلِ َهاۚ فَـَوّلِ َهاۚ فَـَوّلِ َهاۚ فَـَوّلِ تَۡرَضـتَۡرَضـتَۡرَضـتَۡرَضـ����
ۥۗ  َراِمۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولLواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ ۥۗ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلَ َراِمۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولLواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ ۥۗ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلَ َراِمۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولLواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ ۥۗ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلَ َراِمۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولLواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ : البقـرة [ ﴾وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلَ

١٤٤[.  

 شقأإىل بدل  -د
وأوجب يف ابتداء اإلسالم احلبس يف البيوت والتعنيف حـدا للزنـا   

 .ونسخ باحلكم املعروف

ۡمِسكُ ﴿ •
َ
ۡمِسكُ فَإِن َشِهُدواْ فَأ
َ
ۡمِسكُ فَإِن َشِهُدواْ فَأ
َ
ۡمِسكُ فَإِن َشِهُدواْ فَأ
َ
ۡو َيَۡعـَل فَإِن َشِهُدواْ فَأ

َ
ۡو َيَۡعـَل ُٰهن� ٱلَۡمـوُۡت أ
َ
ۡو َيَۡعـَل ُٰهن� ٱلَۡمـوُۡت أ
َ
ۡو َيَۡعـَل ُٰهن� ٱلَۡمـوُۡت أ
َ
����ُٰهن� ٱلَۡمـوُۡت أ ٰ َيَتـَوف� ٰ َيَتـَوف�وُهن� ِف ٱۡلُُيوِت َحت� ٰ َيَتـَوف�وُهن� ِف ٱۡلُُيوِت َحت� ٰ َيَتـَوف�وُهن� ِف ٱۡلُُيوِت َحت� وُهن� ِف ٱۡلُُيوِت َحت�

ُ لَُهن� َسبِيٗ�  �Jٱ �لَُهن� َسبِيٗ ُ �Jٱ �لَُهن� َسبِيٗ ُ �Jٱ �لَُهن� َسبِيٗ ُ �Jٱ    ïïïï     ُٰنَِها ِمنك ٰنَِها ِمنكُ َ ٰنَِها ِمنكُ َ تِيييَيٰنَِها ِمنكُ َ
ۡ
اِن يَأ َ َِوٱل� ت
ۡ
اِن يَأ َ َِوٱل� ت
ۡ
اِن يَأ َ َِوٱل� ت
ۡ
اِن يَأ َ ۡعرُِضـواْ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ ۡم ۡم ۡم ۡم فففَف َ َ َ َوٱل�

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ۡعرُِضـواْ اُذوُهَماۖ فَإِن تَابَا َوأ

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ۡعرُِضـواْ اُذوُهَماۖ فَإِن تَابَا َوأ

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ۡعرُِضـواْ اُذوُهَماۖ فَإِن تَابَا َوأ

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
اُذوُهَماۖ فَإِن تَابَا َوأ

 ۗٓ ٓۗ َعۡنُهَما ٓۗ َعۡنُهَما ٓۗ َعۡنُهَما  ]١٦-١٥[النساء:  ﴾َعۡنُهَما

واْ ُك� َوِٰحدٖ ﴿ • ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ ُ واْ ُك� َوِٰحدٖ ِ اِن فَٱۡجلللِلُ انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� اِن فَٱۡجٱلز� انَِيُة َوٱلز� ۡنُهمَ     ٱلز� ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ۡنُهمَ ّمِ ةٖۖ ّمِ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ َ ةٖۖ ۡ ْا ِماْئئئئََة َجـََة َجـََة َجـََة َجـلللۡلَ ْا ِما ْا ِما ُخـۡذُكم     ا ِما
ۡ
ُخـۡذُكم َوَ� تَأ
ۡ
ُخـۡذُكم َوَ� تَأ
ۡ
ُخـۡذُكم َوَ� تَأ
ۡ
َوَ� تَأ

فَةٞ 
ۡ
فَةٞ بِِهَما َرأ
ۡ
فَةٞ بِِهَما َرأ
ۡ
فَةٞ بِِهَما َرأ
ۡ
ِ ِف دِيِن ٱِف دِيِن ٱِف دِيِن ٱِف دِيِن ٱ    بِِهَما َرأ �J ِ �J ِ �J ِ �J﴾.  

 .مضانونسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم ر

 شيرقُ هومصماً توي اَءوراشع موي انَكَ« عن عائشة رضي اهللا عنها قالت:
فالْ يجاهلية انَكَو راِهللا ولُس � يصوملَفَ ها قَمدالْ ممدةَين صامه ـ أَو مـ  ر الناس 



  

  ٢٨٢

 .٢٢٩»هكَرت اَءش نمو هامص اَءش ن: مقالَ انُضمر ضرِا فُملَ، فَهاميصبِ

ومن املهم معرفته أن النسخ هو للحكم دون التالوة وهذا هو الثابت 
 .فقد نسخ حكم آية االعتداد باحلول ونسخ حكم الوصية للوالدين

أما اآليتان املنسوختان فهما ال تزاالن تتلوان وهكذا باقي األحكـام  
شيء، وعدم وقوعه دليل علـى  املنسوخة. أما نسخ التالوة فهو مل يرد منه 

 .عدم جوازه

 يف ـا  يعتـد  ال آحـاد  فهي املوضوع وما ورد من أحاديث حول
 .العقائد

 كيفية حصول النسخ

 : نسخ القرآن بالقرآنأوالً

 نسخ تقدمي الصدقة.

 .وكذلك االعتداد باحلول إىل أربعة أشهر وعشر

زۡ ﴿ •
َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ زۡ َوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ زۡ َوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ زۡ َوٱل�
َ
ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ َتًٰعـا إjَِ     َوِصي�ةٗ َوِصي�ةٗ َوِصي�ةٗ َوِصي�ةٗ ا ا ا ا َوٰجٗ َوٰجٗ َوٰجٗ َوٰجٗ َوٱل� ۡزَوِٰجِهـم م�

َ
َتًٰعـا إjَِ ّلِ ۡزَوِٰجِهـم م�

َ
َتًٰعـا إjَِ ّلِ ۡزَوِٰجِهـم م�

َ
َتًٰعـا إjَِ ّلِ ۡزَوِٰجِهـم م�

َ
ّلِ

ۡوِل َغۡيَ إِۡخَراٖجۚ  ۡوِل َغۡيَ إِۡخَراٖجۚ ٱۡلَ ۡوِل َغۡيَ إِۡخَراٖجۚ ٱۡلَ ۡوِل َغۡيَ إِۡخَراٖجۚ ٱۡلَ  .]٢٤٠: البقرة[ ﴾ٱۡلَ

ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ ﴿ • ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ِيَن ُيَتَوف�ۡوَن ِمنُكمۡ َوٱل� ۡزَوٰٗجـ    َوٱل�
َ
ۡزَوٰٗجـَوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰٗجـَوَيَذُروَن أ
َ
ۡزَوٰٗجـَوَيَذُروَن أ
َ
نُفِسـِهن� َوَيَذُروَن أ

َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ نُفِسـِهن� ا َيَتَ
َ
ب�ۡصـَن بِأ ۡرَبَعـَة ا َيَتَ

َ
ۡرَبَعـَة أ
َ
ۡرَبَعـَة أ
َ
ۡرَبَعـَة أ
َ
أ

ۡشُهرٖ 
َ
ۡشُهرٖ أ
َ
ۡشُهرٖ أ
َ
ۡشُهرٖ أ
َ
 .]٢٣٤: البقرة[ ﴾اۖ اۖ اۖ اۖ وََعۡشٗ وََعۡشٗ وََعۡشٗ وََعۡشٗ     أ

 .اوكذلك األحكام املذكورة سابق

  
                                                           

  .١٨٩٧، مسلم: ١٧٦٠ري: البخا )٢٢٩(



  

  ٢٨٣

 : نسخ السنة بالسنةثانياً

كُنت نهيتكُم عن زِيارة « باآلحاد: املتواترة، واآلحاد باملتواتر، واآلحاد
. نسخ ذلك مبا روى ٢٣١»وهلُتاقْفَ ةَعابِالر برِش نْإِفَ« ،٢٣٠»الْقُبورِ أَال فَزوروها

 .هلْتقْي ملَفَ ةَعابِها الربرِش نم هيلَإِ لَمح هنأَ �عنه 

 .٢٣٢»اوهرخادفَ ةافَّالد لِجأَي لاحضاَأل ومِحلُ ارِخاد نِع مكُتيهن تنكُ«

 السنة بالقرآن : نسخثالثاً

فَـَوّلِ وَۡجَهـَك َشـۡطَر ٱلَۡمۡسـِجِد فَـَوّلِ وَۡجَهـَك َشـۡطَر ٱلَۡمۡسـِجِد فَـَوّلِ وَۡجَهـَك َشـۡطَر ٱلَۡمۡسـِجِد فَـَوّلِ وَۡجَهـَك َشـۡطَر ٱلَۡمۡسـِجِد ﴿التوجه إىل بيت املقدس نسخ بالقرآن: 
َراِمۚ  َراِمۚ ٱۡلَ َراِمۚ ٱۡلَ َراِمۚ ٱۡلَ  .]١٤٤: البقرة[ ﴾ٱۡلَ

باشرة على الصائم يف الليل حرام بالسنة، وقد نسخ وكذلك كانت امل
 ذلك بقوله سبحانه:

وُهن� ssssفَٱلۡ فَٱلۡ فَٱلۡ فَٱلۡ ﴿ • ِٰشُ وُهن� َ ِٰشُ وُهن� َ ِٰشُ وُهن� َ  .]١٨٧: البقرة[ ﴾َن َن َن َن بببَبِٰشُ

 .- صوم رمضان -صوم عاشوراء كان ثابتاً بالسنة، فنسخ بالقرآن 
وكذلك تأخري الصالة إىل اجنالء القتال كان جائزا بالسنة، وهلذا قال 

حلبسهم له عن  ٢٣٣»اراًن مهوربقُ ا اُهللاشح« الصالة:يوم اخلندق وقد أخر  �
  الصالة، ونسخ ذلك بصالة اخلوف الواردة يف القران.

لَٰوةَ ﴿ • َقۡمَت لَُهُم ٱلص�
َ
لَٰوةَ pَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ َقۡمَت لَُهُم ٱلص�
َ
لَٰوةَ pَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ َقۡمَت لَُهُم ٱلص�
َ
لَٰوةَ pَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ َقۡمَت لَُهُم ٱلص�
َ
 .]١٠٢: النساء[ ﴾ ...pَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

                                                           

  .١٧٥، رقم ٢٢٢خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٣٠(
  .٤/٤١٢، ابن حبان: ٢/١٣٦، أمحد: ٢٣١٣، الدارمي: ٥٦٦١، النسائي: ١٤٤٤، الترمذي: ٤٤٨٤أبو داود:  )٢٣١(
  .٨٤، رقم ١٠٣خرج سابقا يف صفحة:  )٢٣٢(
  .٨/٤٥٦، أبو يعلى: ١/٤٠٣، أمحد: ٦٢٨مسلم:  )٢٣٣(



  

  ٢٨٤

 رابعاً: ال جيوز نسخ احلكم الثابت باإلمجاع

جود حديث مروي يف املسالة الن احلكم الثابت باإلمجاع يعين عدم و
إال أن الصحابة كانوا يعرفون احلديث ومل يروه، فذكروا احلكـم دون أن  
يرووا احلديث وال يوجد نص بكتاب أو سنة بعد انقضاء الوحي وبالتايل ال 
قياس وال إمجاع ثان، وعليه فال حمل لورود نص جديد ينسخ احلكم الثابت 

 .باإلمجاع

  حكم القياسخامساً: نسخ 
ال يقع النسخ يف حكم القياس مطلقاً وذلك ألن القياس املعترب هو ما 
كانت علته شرعية أي الباعث على احلكم سواء صرحية أو داللة أو مستنبطة 
أو قياسية وهذه العلة مأخوذة من دليل (الكتاب، السنة، اإلمجاع)، والقياس 

كم املستنبط بالقياس باقٍ ما دام الدليل باقياً، فال يتأتى أن يقع النسخ يف احل
ما دام األصل موجوداً. أما إذا حدث نسخ لألصل فعندها ال يوجد قيـاس  
ألن العلّة قد زالت، ولكن يف هذه احلالة ال يكون النسخ قد وقع يف حكـم  
القياس بل يكون نسخاً للحكم الثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع وينطبـق  

 واإلمجاع. عليه ما قلناه عن النسخ من الكتاب والسنة

 وز نسخ الكتاب بالسنة املتواترةسادساً: ال جي

  إن السنة املتواترة مع كوا قطعية إال أا ال تنسخ القرآن ملا يلي:
ٓ َءايَةٗ ﴿ سبحانه: اهللا يقول -١ ۡلَا ٓ َءايَةٗ pَذا بَد� ۡلَا ٓ َءايَةٗ pَذا بَد� ۡلَا ٓ َءايَةٗ pَذا بَد� ۡلَا َن َءايَةٖ     pَذا بَد� َن َءايَةٖ َ َن َءايَةٖ َ كككَكَن َءايَةٖ َ  بآية يبدل اآلية أن أي ﴾م�م�م�م�

  أخرى. ةآي يف ثابت حبكم ينسخ بآية الثابت احلكم مبعىن أن
ۡيٖ ﴿ -٢

َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
َ ۡيٖ ِ
ِت بببِبَ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ِت ۡ ِمۡن َءايٍَة أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ٓۗ     َما نَنَسَما نَنَسَما نَنَسَما نَنَسخخخۡخ ِمۡن َءايٍَة أ ۡو ِمۡثلَِهـا

َ
ۡنَهـآ أ ٓۗ ّمِ ۡو ِمۡثلَِهـا
َ
ۡنَهـآ أ ٓۗ ّمِ ۡو ِمۡثلَِهـا
َ
ۡنَهـآ أ ٓۗ ّمِ ۡو ِمۡثلَِهـا
َ
ۡنَهـآ أ فالضـمري يف   ﴾ّمِ



  

  ٢٨٥

تِ ﴿
ۡ
تِ نَـأ
ۡ
تِ نَـأ
ۡ
تِ نَـأ
ۡ
يعود إىل اهللا سبحانه أي أن الذي يأيت بنسخ اآلية هـو اهللا   ﴾نَـأ

ولفظ  �ألن لفظ السنة للرسول  �سبحانه، والسنة يأيت ا الرسول 
ملعىن للقرآن والسنة كله وحياً مـن اهللا  القرآن هللا سبحانه وإن كان ا

من حيث الكالم والكتـاب   �سبحانه إال أن السنة تنسب للرسول 
  كالم اهللا سبحانه. وهلذا فاآلية ينسخ حكمها بآية أخرى.

َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ ﴿ -٣ ٓ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ نَزۡلَا
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ ٓ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ نَزۡلَا
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ ٓ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ نَزۡلَا
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ ٓ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ نَزۡلَا
َ
فالرسـول   ]٤٤ :النحل[ ﴾َوأ

  نزل من آيات ولكنه ال ينسخها ألن النسخ رفع وليس بياناً. يبين ما
 لكل ذلك ال تنسخ السنة املتواترة القرآن.

ومن باب أوىل ال جيوز نسخ القرآن بالسنة آحادا ألا باإلضافة ملـا  
  .ذكر عن السنة املتواترة فهي ظنية والقطي ال ينسخ بالظين

نة ألن املتواتر أقوى مـن  وكذلك ال تنسخ السنة املتواترة بآحاد الس
  .اآلحاد فال يزال اخلرب املقطوع به خبرب ظين

أما الذين قالوا إن ثبوت التوجه إىل بيت املقدس كان ثابتـا بالسـنة   
املتواترة ألنه مل يوجد من الكتاب ما يدل عليه وإن أهل قباء كانوا يصـلون  

 �ادي رسول اهللا إىل بيت املقدس بناء على السنة املتواترة فلما نسخ جاء من
مل ينكـر علـيهم.    �فقال هلم إن القبلة قد حولت فاستداروا خبربه والنيب 

فاجلواب أن نسخ التوجه لألقصى مت بالقرآن كما ذكرنا سابقا واملنادي فقط 
أخربهم مبا حصل فهو خرب حبكم شرعي حديث وهذا جائز. أما النسخ فقد 

  .مت بالقرآن وليس بقوله



  

  ٢٨٦

 لتخصيصالفرق بني النسخ وا

. التخصيص قصر العام على بعض أفراده وليس يف هذا القصر رفع ١
حقيقي للحكم عن األفراد اآلخرين فلفظ العام موضوع أصال لكل األفـراد  
ومل يقتصر على بعضها إال بقرينة التخصيص أي أن ما بقي من أفراد العـام  

يص أو بعد ختصيصه يظل معموال به فال يبطل االحتجاج بالعام بعد التخص
العمل به أما رفع احلكم بالنسخ فيبطل كل لون من ألوان االحتجاج بـه أو  

 .العمل

. وتراعي يف التخصيص قرينة سابقة أو الحقة أو مقارنة، أما النسخ ٢
 .فال يقع إال بدليل متراخٍ عن املنسوخ

 .. ويكون التخصيص يف األخبار وغريها٣

  والنهي. أما النسخ فال يقع إال يف األمر



  

  ٢٨٧

  

  

  

  

 الباب اخلامس

  
�االجتهاد ومتعلقاته �� �� �� �



  

  ٢٨٨

  الفصل األول
 االجتهاد

االجتهاد يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمـور  
 .مستلزم الكلفة واملشقة

باستفراغ الوسع يف طلب الظن  أما يف اصطالح األصوليني فمخصوص
 .املزيد فيه بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس من نفسه العجز عن

 :أما اتهد فكل من اتصف بصفة االجتهاد وله شرطان

. أن يكون اتهد على قدر مناسب من العلم باللغة والنحـو وأن  ١
يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع العـرب واجلـاري يف   
عادام يف املخاطبات حبيث مييز بني دالالت األلفاظ من املطابقة والتضمني 

زام واملفرد واملركب والكلي منها واجلزئي واحلقيقة وااز واملتـواطئ  وااللت
 .واالشتراك والترادف والتباين واملنطوق واملفهوم

. أن يكون عاملاً عارفاً مبدارك األحكام الشرعية وأقسامها وطـرق  ٢
إثباا ووجوه داللتها وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفيـة  

نها وأن يكون عارفا بأسباب الرتول الناسخ واملنسـوخ  استنباط األحكام م
 .وغري ذلك من أقسام الكتاب والسنة اليت بيناها سابقا…واملطلق واملقيد

ما سبق شروط يف حق اتهد املطلق املتصدي للحكم اتهد املطلق: 
واالستنباط يف مجيع مسائل الفقه والذي عنده القدرة على تأصيل األصـول  

 .اعد حيث لزموتقعيد القو

وليس معىن ذلك أن اتهد املطلق عنده العلم بكل حكم فهذا لـيس  



  

  ٢٨٩

من  املقصود، وهو ال يتأتى لبشر. وقد كان كبار الصحابة يتوقفون يف كثري
وتوقف أبو  ،كما توقف عمر يف مسألة الكاللة وقتال مانعي الزكاة ،املسائل

 .بكر يف مسالة اجلدة

نس قد سئل عن أربعني مسالة وقال عـن  وإمام دار اهلجرة مالك بن أ
 .ست وثالثني منها ال أدري

وإمنا املقصود أن اتهد املطلق عنده يف االجتهاد إمكانية جتعله قـادرا  
على البحث واالستنباط وتأصيل األصول يف العديد من املسائل اليت تشـمل  

 .بوجه عام الشريعة اإلسالمية بشكل إمجايل

اتبع إمامه يف األصول والفـروع ولكنـه   هو الذي  جمتهد املذهب:
يستنبط أحكام املسائل اليت ينص عليها من قواعد أمامه من األحكام العامة 

 .على ضوء قواعد أمامه ومنهجه

وهو الذي يتمكن من النظر الصحيح يف مسألة مـن   جمتهد املسألة:
 .املسائل ويقلد يف غريها

ة من املعلومات الشرعية ويكفيه معرفة ما ال بد منه للحكم على املسأل
 .واللغوية

 .هذا عن أنواع اتهدين

 :وأما ما يقع فيه االجتهاد

فاالجتهاد ال يقع إال يف األحكام الشرعية اليت دليلها ظين وليس فيما 
  .كالعبادات اخلمس وحنوها دليله قطعي الداللة من األحكام

 ألن العقيدة كما ال جيوز أن يكون االجتهاد يف العقيدة مبعناه األصويل
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 .قطعية يقينية وال تؤخذ إال بالدليل القطعي وال جيوز أن تؤخذ بالدليل الظين

ن� َ� ُيۡغنننِن ِمنَ ِ ِمنَ ِ ِمنَ ِ ِمنَ ﴿ • ن� َ� ُيۡغpن� ٱلظ� ن� َ� ُيۡغpن� ٱلظ� ن� َ� ُيۡغpن� ٱلظ� ّقِ َشيييۡي ۡ ۡ ۡ     pن� ٱلظ� ّقِ َشٱۡلَ ّقِ َشٱۡلَ ّقِ َشٱۡلَ  .]٢٨: النجم[ ﴾<<<<ا ا ا ا  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ ٱۡلَ

����ُٰهۡم إِن ِف ُصُدوُٰهۡم إِن ِف ُصُدوُٰهۡم إِن ِف ُصُدوُٰهۡم إِن ِف ُصُدو﴿ • تَ
َ
ِ بَِغۡيِ ُسۡلَطٍٰن أ �Jِٰت ٱ تََ
َ
ِ بَِغۡيِ ُسۡلَطٍٰن أ �Jِٰت ٱ تََ
َ
ِ بَِغۡيِ ُسۡلَطٍٰن أ �Jِٰت ٱ تََ
َ
ِ بَِغۡيِ ُسۡلَطٍٰن أ �Jِٰدلُوَن ِفٓ َءايييَيِٰت ٱ ِٰدلُوَن ِفٓ َءاَ ِٰدلُوَن ِفٓ َءاَ جججَجِٰدلُوَن ِفٓ َءاَ ِيَن يُ ِيَن يُإِن� ٱل� ِيَن يُإِن� ٱل� ِيَن يُإِن� ٱل� رِهِۡم رِهِۡم رِهِۡم رِهِۡم إِن� ٱل�

ا ُهم بَِبٰلِِغيهِۚ  ا ُهم بَِبٰلِِغيهِۚ إِ�� كِۡبٞ م� ا ُهم بَِبٰلِِغيهِۚ إِ�� كِۡبٞ م� ا ُهم بَِبٰلِِغيهِۚ إِ�� كِۡبٞ م�  .]٥٦: غافر[ ﴾إِ�� كِۡبٞ م�

• ﴿ ۚ ّنِ
ۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِ�� ٱّتَِباَع ٱلظ� ّنِ
ۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِ�� ٱّتَِباَع ٱلظ� ّنِ
ۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِ�� ٱّتَِباَع ٱلظ� ّنِ
: النسـاء [ ﴾®®®®َوَما َقَتُلـوهُ يَِقيَنۢـَوَما َقَتُلـوهُ يَِقيَنۢـَوَما َقَتُلـوهُ يَِقيَنۢـَوَما َقَتُلـوهُ يَِقيَنۢـاااا    َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِ�� ٱّتَِباَع ٱلظ�

١٥٧[ . 

يذم اهللا سـبحانه   ،وكل هذه اآليات وآيات غريها واردة يف العقائد
 .وينهى عنه يا جازماوتعاىل فيها من أخذ العقائد بالظن 

 .وملا كان االجتهاد بتعريفه يتعلق باألدلة الظنية فهو ال يقع يف العقائد

وال يصح أن يقال إن اتهد وإن اخطأ فله األجر ولذلك ال يضر إن 
يف العقيدة فهو لو أخطأ يؤجر، ال يقال ذلك ألن املخطئ يف العقيدة  اجتهد

فحىت لو بذل جهده واستقصى إمكانيـة  ال يؤجر وال يعذر وإمنا يأمث ويضل 
طاقته ومل يؤمن فإن هذا ال يفيده شيئا وال يقبل له عذر ينجو به من عذاب 
اهللا وذلك الن حمل العقيدة هو التثبت أي القطع والـيقني وعليـه فمحـل    
االجتهاد هو األحكام الشرعية ذات األدلة الظنية، ويقع كذلك يف األدلـة  

 .نية الداللةالقطعية الثبوت ولكنها ظ

 رضرورة االجتهاد يف كل عص

من  -أي عصر-االجتهاد فرض على الكفاية فال جيوز أن خيلو العصر 
جمتهد وإال أمث املسلمون. وبوجود جمتهد أو أكثر يف عصر من العصور يسقط 

 :اإلمث عن املسلمني يف ذلك العصر وهذا ثابت من وجهني



  

  ٢٩١

تستوجب من املسلمني أن نصوص الشريعة اإلسالمية  الوجه األول:
االجتهاد ألن هذه النصوص مل تأت مفصلة وحىت اليت جـاءت مفصـلة يف   
بعض األمور مل تستوعب مجيع التفاصيل بنص قاطع، فمثال آيات املواريث 
جاءت مفصلة ومع ذلك فهي من حيث األحكام اجلزئية احتاجت إىل فهم 

فـإن اتهـدين    واستنباط يف كثري من املسائل كمسألة الكاللة واحلجب
يقولون إن الولد حيجب األخوة سواء أكان ذكرا أم أنثى ألن كلمة ولد تعين 
كل ولد سواء أكان ابنا أم بنتا، ومع ذلك فإن ابن عباس يقول: إن البنت ال 
حتجب ألن كلمة ولد تعين الذكر فقط. وذلك يدل على أن النصوص حىت 

فهمها واستنباط احلكـم   اليت تعرضت للتفصيالت جاءت جمملة حيتاج إىل
 .منها إىل اجتهاد

  هذه من ناحية تتعلق بالنصوص. 
فإن الوقائع احلياتية مستجدة باستمرار وما مل يبذل  أما الوجه اآلخر:

اجلهد يف استنباط األحكام املتعلقة ا فسيكون من غري املمكن تطبيق حكم 
الشـرع   الشرع فيها علما بأن النصوص متضافرة على وجوب تطبيق حكم

 :يف كل مسألة

• ﴿ ُ �Jنَزَل ٱ
َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
ُ َوأ �Jنَزَل ٱ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
ُ َوأ �Jنَزَل ٱ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
ُ َوأ �Jنَزَل ٱ

َ
ِن ٱۡحُكم بَۡيَنُهم بَِمآ أ

َ
 .]٤٩: املائدة[ ﴾َوأ

ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ فََ� َوَرّبَِك َ� يُ ﴿ • ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ۡؤِمُنوَن َحت� ٰ ُيَّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُثـم� َ� َيِـُدواْ ۡؤِمُنوَن َحت� ۡؤِمُنوَن َحت�
نُفِسِهۡم َحرَجٗ 

َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ ِفٓ أ
َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ ِفٓ أ
َ
نُفِسِهۡم َحرَجٗ ِفٓ أ
َ
ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ِفٓ أ ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم� ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم� ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ تَۡسلِيمٗ ا ّمِم�  . ]٦٥: النساء[ ﴾DDDDا ا ا ا ا ّمِم�

ٰنٗ ﴿ • ٰنٗ َ ٰنٗ َ يييَيٰنٗ َ ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡب ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَونَز� ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَونَز� ۡلَا َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب تِۡبَونَز� ِ َونَز�
ّ ُ ِ
ّ ُ ِ
ّ ُ ِ
كككُكّ ِ ءٖ ا ّلِا ّلِا ّلِا ّل ءٖ َشۡ ءٖ َشۡ ءٖ َشۡ  .]٨٩: النحل[ ﴾َشۡ

وبذلك فان االجتهاد فرض على القادرين يف كل عصر، أي فـرض  
كفاية إذا أقامه البعض سقط عن الباقني وهو من باب ما ال يتم الواجب إال 



  

  ٢٩٢

أنزل اهللا يف كـل مسـألة إال    به فهو واجب حيث ال يتم االحتكام إىل ما
 .باالجتهاد

هذا وقد حث اإلسالم على االجتهاد وجعل ملن اجتهـد فأصـاب   
 .أجرين وملن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا

ولقد سار املسلمون يف صدر اإلسالم على ذلك فكـان للصـحابة   
مشهورة وكـانوا يسـتنبطون    ٢٣٤اجتهادات كثرية واختالفام يف املسائل

هم ذلك ألم أهل اللغة وعايشوا نزول القرآن وأخذوا عن األحكام ما وسع
 .�رسول اهللا 

مث تبعهم يف العصور الالحقة قوم برز منهم كثري من اتهدين كأئمـة  
 .املذاهب وتالمذم

وبقيت عصور اإلسالم مزدهرة حىت ضعف االجتهاد مث الغي وفشـا  
 .ل املتجددةالتقليد وأصبحت أحكام اهللا املستنبطة ال تواكب املسائ

فال بد من استمرار االجتهاد ليكون يف األمة من اتهدين مـا فيـه   
الكفاية ليعود اإلسالم قائدا للعامل معاجلا ملشاكله وخيرجه من الظلمـات إىل  

  النور.
بأن هذا اخلري ال ينقطع وأنه سيكون يف هـذه   �وقد بشرنا الرسول 

هللا يف األرض وجيتهد ليستمر األمة إىل آخر الزمان من يعمل لتطبيق أحكام ا
 .٢٣٥اإلسالم عاليا

                                                           

أنه قال يف املرأة اليت استحضرها عمر فأجهضت ما يف بطنها: أرى عليـك الديـة. قـال عثمـان      روي عن علي )٢٣٤(
  وعبدالرمحن بن عوف: إمنا أنت مؤدب ال نرى عليك شيئاً.

قال: يا رسول  واشوقاه إىل إخواين!«، »ال تزال طائفة من أميت على احلق حىت يأيت أمر اهللا وحىت يظهر الدجال«)٢٣٥(



  

  ٢٩٣

 الرسول الجتهاد الصحابة يف عصره إقرار

عليهم جيتهدون يف عصر رسول اهللا  -رضوان اهللا-لقد كان الصحابة 
علـى ذلـك    �وخيتلفون يف استنباطهم لألحكام ويقرهم الرسـول   �

 :واحلوادث التالية تبني ذلك

م األحـزاب وارحتلـوا أراد   . حينما فرغ من غزوة اخلندق واـز ١
املالئكة مل تضع أسـلحتها   أن �الرسول أن يضع سالحه فأخربه جربيل 

مؤذنا فأذن يف الناس من كـان سـامعا    �فأمر النيب  بعد فإىل بين قريظة.
مطيعا فال يصلني العصر إال يف بين قريظة فتوجهوا إىل احلصـون زرافـات   

هذا حصلت فيه  �رسول ووحدانا شاكي أسلحتهم ولكن فهمهم لقول ال
مغايرة فمنهم من أخذ بظاهر النص فلم يصل العصر إال عند وصـوله بـين   

ومنهم آخرون فهموه بأن املقصود منه هـو اإلسـراع    ،قريظة بعد املغرب
بذلك أقر اجلميع  �فصلوا العصر يف املدينة أو يف الطريق فلما علم الرسول 

 .٢٣٦كال على عمله

قال: بكتـاب   ؟ه قاضيا إىل اليمن مب حتكمملعاذ حينما بعث �. قوله ٢
اهللا. قال: فإن مل جتد؟ قال: بسنة رسول اهللا. قال: فإن مل جتد؟ قال: أجتهد 

: احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي اهللا �رأيي وال آلو. فقال 
 .٢٣٧ورسوله

                                                                                                                             

أنتم أصحايب، إخواين قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إىل شاهق ويصلحون إذا انك؟! فقال: اهللا، ألسنا إخو
  .� صدق رسول اهللا »فسد الناس

  .٣٣١٧، مسلم: ٣٨١٠، ٨٩٤البخاري:  )٢٣٦(
، وقال احلافظ يف التلخيص: قال ابن طـاهر: لـه طريقـان    ١٣٢٧، الترمذي: ٣٥٩٢، أبو داود: ٥/٢٣٠أمحد:  )٢٣٧(



  

  ٢٩٤

ـ خأَفَ ماكحالْ دهتا اجذَإِ« �. إن حديث الرسول ٣ ـ فَ أَطَ ـ أَ هلَ جر نْإِو 
 .٢٣٨»انرجأَ هلَفَ ابصأَ

. قصة قتل أيب قتادة ألحد املشركني يف غزوة حنني فقد قال الـنيب  ٤
�: »مقَ نقَ لَتلَ يالًته لَعيه بيلَفَ ةٌنه لَسبوكان سلب قتيل أيب قتادة قد أخذه  »ه

-ر الصديق غريه وطلب أن يسترضى (أبا قتادة ليأخذ سلبه). فقال أبو بك
: "الها اهللا ال يعمد إىل أسد من أسـد اهللا  �رافضا االسترضاء حبضرة النيب 

ـ « :�يقاتل عن اهللا ورسوله فيعطيك سلبه". فقال الرسول  صدأَفَ قـ ع طه 
 .٢٣٩. فأخذ أبو قتادة سلبه»اهيإِ

سعد بن معاذ يف بين قريظـة فحكـم    �. وقد حكّم رسول اهللا ٥
ـ  اِهللا مِكْحبِ تمكَح دقَلَ« :�فقال بقتلهم وسيب ذراريهم  مـ  ن ـ  قِوفَ سبعة 

 .٢٤٠»ةعقرأَ

وكان  �مما سبق يفهم أن الصحابة كانوا جيتهدون يف زمن الرسول 
 أخطأ له أجر. يقرهم على ذلك ويعلمهم أنه إن أصاب له أجران وإن

 رضـوان -وكذلك حدثت حوادث اجتهادية كثرية يف زمن الصحابة 
 .وهي كثرية مستفيضة �بعد الرسول  -هماهللا علي

                                                                                                                             

ا ال يصح، وقال الترمذي: هذا احلديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس مبتصل ولكن اشتهاره بني الناس وتلقيهم وكالمه
  له بالقبول مما يقوي أمره.

متفق عليه من حديث عمروبن العـاص وأيب   »إذا اجتهد احلاكم فاخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران«احلديث  )٢٣٨(
  .١٧١٦، مسلم: ٧٣٥٢هريرة، البخاري: 

، ٩٧٤، املوطأ: ١٥٦٢، الترمذي: ٢٧١٧، ٢٦٥٣، أبو داود: ١٧٥١، مسلم: ٤٠٦٦، ٢٩٧٣، ٢٨٨٦البخاري:  )٢٣٩(
  .٢/١٤٢، املستدرك: ٨/١٠١، ابن حبان: ٢٧٩، ٣/١١٤، أمحد: ٢/٣٠١الدارمي: 

  .٢/٢٢، أمحد: ١٧٦١البخاري:، مسلم:  )٢٤٠(



  

  ٢٩٥

حىت إن عامة الناس كان االجتهاد منتشرا بينهم وليس ذلك بغريـب  
فهم يف ذاك العصر عرب أقحاح. فلقد كان عمر مرة خيطب وأراد أن حيدد 

    pنۡ pنۡ pنۡ pنۡ ﴿املهور فردت عليه امرأة من آخر الصفوف بأن اهللا سـبحانه يقـول:   
ُم ٱۡستِۡبدَ  Lَردت

َ
ُم ٱۡستِۡبدَ أ Lَردت
َ
ُم ٱۡستِۡبدَ أ Lَردت
َ
ُم ٱۡستِۡبدَ أ Lَردت
َ
َن َزۡوٖج     َل َزۡوٖج َل َزۡوٖج َل َزۡوٖج َل َزۡوٖج ااااأ َن َزۡوٖج َ َن َزۡوٖج َ كككَكَن َزۡوٖج َ ُخـُذواْ ِمۡنـُه َءاتَۡيـُتۡم إِۡحـَد¥ُٰهن� قِنَطـارٗ َءاتَۡيـُتۡم إِۡحـَد¥ُٰهن� قِنَطـارٗ َءاتَۡيـُتۡم إِۡحـَد¥ُٰهن� قِنَطـارٗ َءاتَۡيـُتۡم إِۡحـَد¥ُٰهن� قِنَطـارٗ وَ وَ وَ وَ     م�م�م�م�

ۡ
ُخـُذواْ ِمۡنـُه ا فَـَ� تَأ
ۡ
ُخـُذواْ ِمۡنـُه ا فَـَ� تَأ
ۡ
ُخـُذواْ ِمۡنـُه ا فَـَ� تَأ
ۡ
ا فَـَ� تَأ

ۚ  ًٔ  ًٔ  ًٔ  ًٔ شَشَشََشيييۡي ۡ ۡ ۡ  ۚ ا ۚ ا ۚ ا  .]٢٠: النساء[ ﴾ا

فقالت له من فهمها لكلمة قنطار واليت تفيد الكثرة بدون حتديد بأنـه  
"أصابت امرأة وأخطـأ   :-عليه رضوان اهللا-ال جيوز له حتديد املهور فقال 

 عمر".

 اجتهاد اتهد

فاستنبط حكما شرعيا فحكم اهللا يف حقه هـذا   ٢٤١إذا اجتهد اتهد
احلكم الذي استنبطه إال أنه جيوز له أن يترك اجتهاده يف احلـاالت التاليـة   

 :ويعمل باجتهاد غريه

. إذا تبىن اإلمام حكما شرعيا معينا فحينها يترك رأيه على الوجوب ١
ه كان يقسم األعطيات على ويتبع رأي اإلمام فقد حدث يف زمن أيب بكر أن

املسلمني بالتساوي وكان يرى عمر التفاضل حسب األسبقية يف اإلسـالم،  
لكنه تبىن ما تبناه اخلليفة حينذاك أبو بكر. وكذلك ففي موضوع الطـالق  
فكان عمر يرى إيقاع الطالق بلفظ الثالث ثالثا وأبو بكر واحدة، فتـبىن  

 .عمر رأي اخلليفة يف وقته وترك اجتهاده

 وقد انعقد اإلمجاع على ذلك ومنه القاعدتان: 

                                                           

  تهدوا فيها، وقد كان عمر يرجع لقول علي ومعاذ.إذا مل جيتهد يف املسألة فله أن يتبع غريه ممن اج )٢٤١(



  

  ٢٩٦

 (أمر اإلمام يرفع اخلالف) (أمر اإلمام نافذ ظاهراً وباطناً).

. إذا كان يف ترك اجتهاده حفاظ على وحدة املسلمني كما حدث ٢
حني بويع عثمان على اخلالفة ووافق أن يعمل بالكتـاب والسـنة وسـنة    

 .اخلليفتني من بعده

و كان جمتهد يرى أن جمتهدا آخر أعلم منه فله أن يتبع . األعلمية: فل٣
رضـوان اهللا  -رأيه ويترك رأيه هو وقد كان هذا حيدث يف زمن الصـحابة  

 .-عليهم

. إذا ظهر له أن الدليل الذي استند إليه يف اجتهاده ضـعيف، وأن  ٤
دليل اتهد اآلخر قوي صحيح ففي هذه احلالة جيب عليه تـرك احلكـم   

  دليل ضعيف وأخذ احلكم ذي الدليل القوي. املستنبط من
 ٢٤٢واالجتهاد هو األصل يف أخذ األحكام الشرعية وهو يتطلب

 .معرفة واقع املسألة املراد استنباط احلكم هلا - أ

                                                           

من املهم إدراك أن استنباط احلكم الشرعي جيب أن يراعى فيه النصوص وواقع املسألة دون التأثر بالظروف احمليطـة   )٢٤٢(
  ا. 

استنباطه مـن  إن الشريعة اإلسالمية يف معاجلتها لإلنسان تقضي بدراسته واقع املشكلة مث التعرف على حكم الشرع فيها ب
الكتاب والسنة أو ما أرشد إليه دون إقامة وزن للظروف واألحوال يف خمالفة الشرع، فواقع اتمع ال بد أن يكون مقيـدا  
بأو امر اهللا ونواهيه وال حيل للمسلمني أن يتكيفوا حسب واقع زمام ومكام بل عليهم أن يعاجلوا ذلك بكتاب اهللا وسنة 

يعترب ما يظنه العقل مصلحة فتؤثر عليه يف االستنباط ألن املصلحة تكون حيث يكون الشـرع:   ، وال يصح أن�رسوله 
َةٗ ﴿ َةٗ ۡ َةٗ ۡ رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرحححۡحَةٗ ۡ

َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنَٰك إِ�� َرَوَمآ أ
َ
ٰلَِمـيَ     َوَمآ أ ٰلَِمـيَ َ ٰلَِمـيَ َ عععَعٰلَِمـيَ َ َفَقـۡد َجـآَءُكم َفَقـۡد َجـآَءُكم َفَقـۡد َجـآَءُكم َفَقـۡد َجـآَءُكم ﴿وكونه قد جاء رمحة هلم يعين أن مصلحتهم فيه وكذلك اآلية:  ﴾ّلِۡلّلِۡلّلِۡلّلِۡل

ّبُِكۡم َوُهـدٗ     بَّيَِنةٞ بَّيَِنةٞ بَّيَِنةٞ بَّيَِنةٞ  ّبُِكۡم َوُهـدٗ ّمِن ر� ّبُِكۡم َوُهـدٗ ّمِن ر� ّبُِكۡم َوُهـدٗ ّمِن ر� ۚ ىىىى    ّمِن ر� َـةٞ ۡ ۚ َـةٞ ۡ ۚ َـةٞ ۡ ۚ . بناء على ما سبق فإن ما يقوله البعض من أن األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان قول ﴾َوَرَوَرَوَرَوَرحححۡحَـةٞ
باطل ال أساس له، كذلك من يقولون: (إنه حيثما تكون املصلحة يكون الشرع) قوهلم باطل كذلك، فإن املصلحة تكون 

يقرر املصلحة وهو الذي يغري اتمع حيث يكون الشرع وليس العكس، فالشرع وحده هو الذي يقرر املصلحة وهو الذي 
  ليناسبه هو وليس العكس.



  

  ٢٩٧

 .معرفة النصوص الشرعية املتعلقة باملسألة -ب 

بذل الوسع على وجه حيس اتهد من نفسه العجز عن املزيد فيه  -ج 
ستنباط احلكم الشرعي من النصوص املتعلقة باملسألة غري أنه البد وذلك يف ا

من معرفة أن االجتهاد هو استنباط احلكم للمسألة من النص إما من منطوقه 
¡َضـۡعَن ﴿أو مفهومه أو معقوله كاستنباط حكم اإلجارة من قوله تعاىل: 

َ
¡َضـۡعَن فَإِۡن أ
َ
¡َضـۡعَن فَإِۡن أ
َ
¡َضـۡعَن فَإِۡن أ
َ
فَإِۡن أ

ُجورَُهن�  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ لَُكۡم لَُكۡم لَُكۡم لَُكۡم فففَف َ َ َ 
ُ
ُجورَُهن� اتُوُهن� أ
ُ
ُجورَُهن� اتُوُهن� أ
ُ
ُجورَُهن� اتُوُهن� أ
ُ
 .]٦: الطالق[ ﴾اتُوُهن� أ

 .٢٤٣»هقُرع فجِي نْأَ لَبقَ هرجأَ ريجِاَأل واْطُعأَ« :�قول الرسول  ومن

وأما تطبيق احلكم على املسائل املستجدة الداخلة حتت معناه واملدرجة 
فان تطبيق احلكم الشرعي اخلاص بتحرمي اخلمرة على  ،حتته فال يعترب اجتهادا

أو تطبيـق احلكـم    ،ا هـذه حترمي مجيع أنواع املسكرات املستجدة يف أيامن
الشرعي اخلاص بتحرمي امليتة سواء كانت ميتة طبيعية أو ضربت على رأسها 
حىت ماتت أم فصل رأسها يف املعمل ووضعت يف علب لبيعها، كل ذلـك  
وأمثاله ال يسمى اجتهادا مبعناه االصطالحي بل هو تطبيق للحكـم علـى   

 .أفراده

  �ال جيوز االجتهاد يف حق الرسول 
 :ليل على ذلكوالد

. عقلي: إن االجتهاد يتناىف مع العصمة ألن الرسالة والتبليغ ال جيوز ١
 -السـالم الصالة وعليه -أن يتطرق إليها اخلطأ وحنن مأمورون بالتأسي به 

 واالجتهاد يدخله اخلطأ.

                                                           

  .٢٤٤٣ابن ماجه:  )٢٤٣(



  

  ٢٩٨

كان ينذر بالوحي وينطـق عـن    �. الدليل الشرعي: إن الرسول ٢
نِذرُكُ ﴿الوحي: 

ُ
َمآ أ نِذرُكُ ُقۡل إِن�
ُ
َمآ أ نِذرُكُ ُقۡل إِن�
ُ
َمآ أ نِذرُكُ ُقۡل إِن�
ُ
َمآ أ ِۚ ُقۡل إِن� ۡ ِۚ ۡ ِۚ   .]٤٥: األنبياء[ ﴾م بِٱلَۡوم بِٱلَۡوم بِٱلَۡوم بِٱلۡوَحححۡحِۚ ۡ

ٰ     ÛÛÛÛَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىىىى[ [ [ [ ﴿ َ ٰ َ ٰ ٞ يُوحححَحٰ َ ٞ يُوۡ ٞ يُوۡ �إِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوحححۡحٞ يُوۡ��� .]٤، ٣[النجم:  ﴾

والوقائع كانت تثبت ذلك إذ كانت تأتيه املسألة أو حتدث احلادثـة  
أن يترتل الوحي ومنه ما يرتل  فيتريث فال جييب عن السؤال أو حيكم إال بعد

 .فال جييب بل ينتظر ه ومنه ما ميكث الوحي أياماالوحي لتو

 .طيلة حياته يف أية مسألة �. مل حيدث أن اجتهد الرسول ٣

فهو ظن خاطئ وسـنذكر   �وأما ما ظنه بعضهم اجتهادا للرسول 
اجتهد فيها  -السالمالصالة وعليه -فيما يلي بعض احلوادث اليت يقولون إنه 

 :ونبني احلقيقة يف ذلك

 ر. أسرى بد١

¡ِضۚ تُِريُدوَن َعَرَض ﴿
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ¡ِضۚ تُِريُدوَن َعَرَض ٰ َحت�
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ¡ِضۚ تُِريُدوَن َعَرَض ٰ َحت�
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ¡ِضۚ تُِريُدوَن َعَرَض ٰ َحت�
َ
ٰ ُيۡثِخَن ِف ٱۡل ىىىٰى َحت� َ َۡ َۡ سسسۡسَۡ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
ٍّ أ ِ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
ٍّ أ ِ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
ٍّ أ ِ

َ
ۥٓ أ ن يَُكوَن َلُ

َ
بببِبٍّ أ َما َكَن ِلََما َكَن ِلََما َكَن ِلََما َكَن ِلَ

ُ َعِزيٌز َحِكـيمٞ  �Jَوٱ ۗ ُ يُِريُد ٱِخَرةَ �Jۡنَيا َوٱ Lَعِزيٌز َحِكـيمٞ ٱل ُ �Jَوٱ ۗ ُ يُِريُد ٱِخَرةَ �Jۡنَيا َوٱ Lَعِزيٌز َحِكـيمٞ ٱل ُ �Jَوٱ ۗ ُ يُِريُد ٱِخَرةَ �Jۡنَيا َوٱ Lَعِزيٌز َحِكـيمٞ ٱل ُ �Jَوٱ ۗ ُ يُِريُد ٱِخَرةَ �Jۡنَيا َوٱ Lورد يف بعـض   ]٦٧: األنفـال [ ﴾̄̄̄¯    ٱل
ـ  ه عمـر  الروايات أن الرسول استشار أبا بكر وعمر يف األسرى فأشار إلي

 بقتلهم وأشار عليه أبو بكر بأن يفاديهم.

على خطأ ارتكبه  �وقال بعضهم إن هذه اآلية نزلت عتاباً للرسول 
 .باجتهاده يف حق األسرى

 :وهذا القول غري صحيح مجلة وتفصيال

*. إن حكم األسرى كان قد نزل قبل معركة بدر وهـو معـروف   
طريـق اهلجـرة    لت يف. فقد نزل يف سورة حممد وهي اليت نز�للرسول 



  

  ٢٩٩

ِيـَن َكَفـُرواْ     فَإَِذا لَِقيـُتمُ فَإَِذا لَِقيـُتمُ فَإَِذا لَِقيـُتمُ فَإَِذا لَِقيـُتمُ ﴿ولذلك يقال عنها حينا مدنية وحينا مكية نزل:  ِيـَن َكَفـُرواْ ٱل� ِيـَن َكَفـُرواْ ٱل� ِيـَن َكَفـُرواْ ٱل� ٱل�
 ٓ [ إَِذا ٓ فََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحت� [ إَِذا ٓ فََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحت� [ إَِذا ٓ فََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحت� [ إَِذا ٰ     فََضَۡب ٱلّرِقَاِب َحت� ا فِـَدآًء َحـت� ٰ  َبۡعُد pم� ا فِـَدآًء َحـت� ٰ  َبۡعُد pم� ا فِـَدآًء َحـت� ٰ  َبۡعُد pم� ا فِـَدآًء َحـت� ۢاااا َبۡعُد pم� ا َمن� َۢاَق فَإِم� ا َمن� َۢاَق فَإِم� ا َمن� َۢاَق فَإِم� ا َمن� واْ ٱلَۡوثثثثَاَق فَإِم� Lَنُتُموُهۡم فَُشد

ۡ
واْ ٱلَۡو Lَنُتُموُهۡم فَُشد

ۡ
واْ ٱلَۡو Lَنُتُموُهۡم فَُشد

ۡ
واْ ٱلَۡو Lَنُتُموُهۡم فَُشد

ۡ
ثثثث

َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
أ

ۡوَزارََهاۚ 
َ
ۡوَزارََهاۚ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ
َ
ۡوَزارََهاۚ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ
َ
ۡوَزارََهاۚ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ
َ
َ ِمۡنُهمۡ تََضَع ٱۡلَۡرُب أ َ ِمۡنُهمۡ َ َ ِمۡنُهمۡ َ نَتصصصَصَ ِمۡنُهمۡ َ نَتَ نَتَ ُ ±±±َ±نَتَ �Jَذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱ ُ �Jَذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱ ُ �Jَذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱ ُ �Jَۡبُلَواْ َبۡعَضـُكم     َذٰلَِكۖ َولَۡو يََشآُء ٱ َۡبُلَواْ َبۡعَضـُكم َوَلِٰكن ّلِ َۡبُلَواْ َبۡعَضـُكم َوَلِٰكن ّلِ َۡبُلَواْ َبۡعَضـُكم َوَلِٰكن ّلِ َوَلِٰكن ّلِ

ِ فَلَن يُِضل�  �Jِيَن ُقتُِلواْ ِف َسبِيِل ٱ ۗ َوٱل� ِ فَلَن يُِضل� ٖ �Jِيَن ُقتُِلواْ ِف َسبِيِل ٱ ۗ َوٱل� ِ فَلَن يُِضل� ٖ �Jِيَن ُقتُِلواْ ِف َسبِيِل ٱ ۗ َوٱل� ِ فَلَن يُِضل� ٖ �Jِيَن ُقتُِلواْ ِف َسبِيِل ٱ ۡعَمٰلَُهۡم     بَِبۡعبَِبۡعبَِبۡعبَِبۡعضضضٖضۗ َوٱل�
َ
ۡعَمٰلَُهۡم أ
َ
ۡعَمٰلَُهۡم أ
َ
ۡعَمٰلَُهۡم أ
َ
�أ��� .]٤: حممد[ ﴾

فاحلكم يف األسرى كان معروفاً وهو أن األسر جائز بعد اإلثخان يف 
لذي حدث أن املسلمني قتلوا من الكفار يف بدر عددا كـبريا  قتال العدو، وا
 �فأسر املسلمون منهم ولكن اهللا سبحانه عاتب الرسول  ،وهم قد أثخنوا

 .يف أنه كان األوىل أن يكون القتل أكثر واإلثخان أكثر

على خطأ يف اجتهاد اجتهده  �وبذلك فليس يف اآلية عتاب للرسول 
ف األوىل والفعل خالف األوىل جـائز يف  لفعله خال �بل عتاب للرسول 

  وألنه يف املباح وليس حراما وال مكروها. �حق رسول اهللا 
وهنا قد يرد سؤال وهو هل نقول برد تلك األحاديث الصحيحة اليت تقول  

للصحابة يف األسرى كما ورد يف حديث عـن ابـن    �باستشارة الرسول 
ما دام أن حكم األسرى قد  ٢٤٤»ىراساُأل يف اسالن ارشتاس« �مسعود 

  ؟�كان نازال قبل ذلك يف سورة حممد 

  وللجواب على ذلك نقول:  

إن احلديث الصحيح الظين إذا عارض الدليل القطعي من كل وجه   
أي حبيث يتعذر اجلمع بينهما يف هذه احلالة جيب رد احلديث دراية، أما إذا 
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  ٣٠٠

والسنة فإنه ال يرد دراية ألن  أمكن اجلمع بوجه حتتمله اللغة وأقسام الكتاب
  .إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها

وقد كنت قبل هذه الطبعة من هـذا الكتـاب ال أرى إمكانيـة      
للجمع حيث أنين كنت أفهم منت تلـك األحاديـث أنـه استشـارة يف     
حكم األسرى وألن حكم األسرى كان نازال قبل ذلـك، عليـه يكـون    

  .يث درايةاجلمع متعذرا ويرد احلد
وقد بقيت على هذا الفهم إىل أن قرأت جواب سؤال حول املوضوع والذي 
تبين يل من خالله أن اجلمع بني اآلية واحلديث ممكن حسب مقتضيات اللغة 
وأقسام الكتاب والسنة فلقد فاتين يف الطبعة األوىل أن أحاديث االستشارة مل 

رواية تقـول (استشـار   تصرح بأن تلك االستشارة كانت يف احلكم ألن ال
الناس يف األسارى) وهذه حتتمل أن تكون االستشـارة يف احلكـم أي أن   
احلكم مل يكن نازال وحتتمل أن تكون االستشارة يف كيفية تطبيق احلكم أي 

   .أن احلكم كان نازال خبيارات واالستشارة كانت يف أخذ أي خيار
كان نازال وأما  أما االستشارة يف احلكم فهي ترد دراية ألن احلكم  

االستشارة يف أخذ أي خيار من خيارات احلكم فهذه ال تعارض اآلية بـأن  
احلكم كان نازال وباعتبار هذا الوجه ميكن اجلمع بني اآلية واحلديث فيكون 
احلكم نازال قبل بدر وتكون االستشارة قد وقعت ولكن ليس يف احلكـم  

نزول احلكـم يف سـورة   ولكن يف تطبيق أي خيار من خياراته وخباصة أن 
ا فَِدآءً ﴿كان خبيارات  �حممد  ا فَِدآءً  َبۡعُد pم� ا فَِدآءً  َبۡعُد pم� ا فَِدآءً  َبۡعُد pم� ۢاااا َبۡعُد pم� ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� واالستشارة كانت يف أي  ﴾فَإِم�

خيار من خيارات احلكم وكان جواب الصحابة ضمن هذه اخليارات حـىت  
 �فهم أن هناك خيارا آخر وهو القتل اقتداًء بفعل رسول اهللا  �أن عمر 



  

  ٣٠١

 معيط والنضر بن احلارث وظن عمر أن هـذا  يف قتل األسريين عقبة بن أيب
خيار ثالث من السنة مع العلم أن هذا كان حكما خاصا هلذين األسـريين  

فقد آذوه أذى شديدا فتعلق احلكم مـا   � لسابقة بينهما وبني رسول اهللا
  خاصة دون غريمها من أسرى بدر، ومن األدلة على ذلك:

ۢاااا بَ  بَ  بَ  بَ ﴿أ. اآلية الكرمية  ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� ۢفَإِم� ا َمن� ـا فِـَدآءً فَإِم� ـا فِـَدآءً ۡعُد pم� ـا فِـَدآءً ۡعُد pم� ـا فِـَدآءً ۡعُد pم� قـد حصـرت احلكـم     ﴾ۡعُد pم�
  يف املن أو الفداء فقط.

ب. جاء يف تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين احلسن 
النيسابوري على هامش تفسري الطربي اجلزء التاسع عشر (سورة الفرقـان)  

امل عن الطبعة الثالثة دار املعرفة للطباعة والنشر: (والالم يف الظ ٩،١٠صفحة 
ابن عباس للعهد وذلك أن اآلية نزلت يف عقبة بن أيب معيط وكـان يكثـر   

فأىب أن يأكل من  �فاختذ ضيافة ودعا إليها رسول اهللا  �جمالسة الرسول 
طعامه حىت يأيت بالشهادتني ففعل وكان أيب بن خلف صديقه فعاتبه وقـال  

بـييت  صبأت يا عقبة قال ال ولكن أىب أن يأكل مـن طعـامي وهـو يف    
فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست يف نفسي فقال وجهـي مـن   
وجهك حرام إن لقيت حممدا فلم تطأ قفاه ومل تبزق يف وجهـه فوجـده   

 نم جاًارِخ اكقَلْال أَ« :�ساجدا يف دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول اهللا 
الّإِ ةَكَّم لَعوت أْرسبِ كالسيفقتل يوم بدر »ف.  

ج. جاء يف السرية النبوية البن كثري اجلزء الثاين دار إحيـاء التـراث   
 �: (قال ابن إسحاق: حـىت إذا كـان رسـول اهللا    ٤٧٣العريب صفحة 

بالصفراء قتل النضر بن احلارث قتله علي بن أيب طالب كما أخربين بعـض  



  

  ٣٠٢

أهل العلم من مكة مث خرج حىت إذا كان بعرق الظبية قتل عقبـة بـن أيب   
مث يقول يف نفس الصفحة (وقال محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب  معيط)

بقتل عقبة قال أتقتلين يا حممـد مـن بـني     �عن الشعيب قال ملا أمر النيب 
قال: نعم، أتدرون ما صنع هذا يب، جاء وأنا ساجد خلـف املقـام    ؟قريش

فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حىت ظننت أن عيين سـتندران،  
مرة أخرى بسال شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمـة   وجاء

  فغسلته عن رأسي).
وقد قتل عقبة بن أيب معيط بعد النضر بن احلارث وسؤال عقبة الدال 
على أن قتله خاص من دون األسرى اآلخرين ينطبق على واقعة قتل النضـر  

  .بن احلارث ألنه قبله فيشملها اختصاص القتل من دون األسرى
وبذلك يكون قتل النضر وعقبة حكما خاصا ويبقى احلكم العـام يف  

  .األسرى (املن أو الفداء)
مل يستشر يف حكم األسرى فقد كان احلكم  �واخلالصة أن الرسول 

ال  �والرسول ال جيتهد يف األحكام فهو  �نازال قبل ذلك يف سورة حممد 
ـ  ذ أي خيـار مـن   يقول وال يفعل إال وحيا وإمنا االستشارة كانت يف أخ

خيارات احلكم الذي كان نازال أي يف كيفية تطبيقه وعلى هذا تفهم تلـك  
  األحاديث ويكون ردها دراية مرجوحا إلمكانية إعمال الدليلني.

ِيـَن َصـَدُقواْ َوَتۡعلَـَم ﴿. ٢ َ لََك ٱل� ٰ يَتََبي� ذِنَت لَُهۡم َحت�
َ
ُ َعنَك لَِم أ �Jِيـَن َصـَدُقواْ َوَتۡعلَـَم َعَفا ٱ َ لََك ٱل� ٰ يَتََبي� ذِنَت لَُهۡم َحت�
َ
ُ َعنَك لَِم أ �Jِيـَن َصـَدُقواْ َوَتۡعلَـَم َعَفا ٱ َ لََك ٱل� ٰ يَتََبي� ذِنَت لَُهۡم َحت�
َ
ُ َعنَك لَِم أ �Jِيـَن َصـَدُقواْ َوَتۡعلَـَم َعَفا ٱ َ لََك ٱل� ٰ يَتََبي� ذِنَت لَُهۡم َحت�
َ
ُ َعنَك لَِم أ �Jَعَفا ٱ

 .]٤٣: لتوبةا[ ﴾µµµµ    ٱۡلَكِٰذبِيَ ٱۡلَكِٰذبِيَ ٱۡلَكِٰذبِيَ ٱۡلَكِٰذبِيَ 

مل يكن مأذونا له باإلذن ملن أراد التخلف عـن   �ظن بعضهم أن الرسول 



  

  ٣٠٣

يف تبوك اجتهادا منه وعاتبه اهللا  -بعضهم-للمتخلفني  �املعركة، وقد أذن 
 سبحانه على ذلك.

مأذونا له أن يأذن ملن شاء:  كان �الرسول والصحيح غريه متاما فإن 
َذن لَِّمن ِشـئئئۡئَت ِمـۡنُهمۡ َۡت ِمـۡنُهمۡ َۡت ِمـۡنُهمۡ َۡت ِمـۡنُهمۡ     َذنُوَك ِلَۡعَذنُوَك ِلَۡعَذنُوَك ِلَۡعَذنُوَك ِلَۡعضضضِض ِ ِ ِ  ٔۡ  ٔۡ  ٔۡ  ٔۡ فَإَِذا ٱۡسفَإَِذا ٱۡسفَإَِذا ٱۡسفَإَِذا ٱۡستتتَت َ َ َ ﴿

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َذن لَِّمن ِشـَشأ

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َذن لَِّمن ِشـَشأ

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
َذن لَِّمن ِشـَشأ

ۡ
نِِهۡم فَأ

ۡ
فكـان   .]٦٢: النـور [ ﴾َشأ

من يستأذنه للقعود لكن هنا كان األوىل أن ال يأذن  يأذن لبعض �الرسول 
حىت ولو مل يأذن هلم فعـدم   ملتخلفي تبوك ألم كما يف علم اهللا سيتخلفون

لك ولـذ  .اإلذن هلم كان سيكشف كذم وكان األوىل أن ال يأذن هلـم 
سبق أن نزلت  بل عمال بأحكام � فاإلذن هلم مل يكن اجتهادا من الرسول

العفو  عليه وعمل ا لكن األوىل كان عدم اإلذن ولقد عفا اهللا عنه. وال يعين
 .هنا عن خطأ ارتكبه بل عن عدم فعل األوىل

َحدٖ ﴿. ٣
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ َحدٖ َوَ� تَُصّلِ َ¦َ
َ
[ أ بَدٗ     َوَ� تَُصّلِ َ¦َ

َ
اَت أ ۡنُهم م� بَدٗ ّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م� بَدٗ ّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م� بَدٗ ّمِ
َ
اَت أ ۡنُهم م� ٰ ا َوَ� َتُقۡم ا َوَ� َتُقۡم ا َوَ� َتُقۡم ا َوَ� َتُقۡم ّمِ َ¦َ ٰ َ¦َ ٰ َ¦َ ٰ ُهۡم َكَفُرواْ     َ¦َ ُهۡم َكَفُرواْ َقۡبِهِۦٓۖ إِن� ُهۡم َكَفُرواْ َقۡبِهِۦٓۖ إِن� ُهۡم َكَفُرواْ َقۡبِهِۦٓۖ إِن� َقۡبِهِۦٓۖ إِن�

ِ َورَُسوِلِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َفِٰسـُقوَن  �Jَورَُسوِلِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َفِٰسـُقوَن بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َفِٰسـُقوَن بِٱ ِ �Jَورَُسوِلِۦ َوَماتُواْ َوُهۡم َفِٰسـُقوَن بِٱ ِ �JبِٱGGGG﴾ ]ا جاءت بعد قولة تعاىل:  ]٨٤ :التوبةفإ
ُ إjَِٰ َطآئئئئَِفةٖ َِفةٖ َِفةٖ َِفةٖ ﴿ �Jٓفَإِن ر�َجَعَك ٱ ُ إjَِٰ َطا �Jٓفَإِن ر�َجَعَك ٱ ُ إjَِٰ َطا �Jٓفَإِن ر�َجَعَك ٱ ُ إjَِٰ َطا �Jۡنُهۡم فَٱۡستتتَت َ َ َ     فَإِن ر�َجَعَك ٱ ۡنُهۡم فَٱۡسّمِ ۡنُهۡم فَٱۡسّمِ ۡنُهۡم فَٱۡسّمِ َ  ٔۡ  ٔۡ  ٔۡ  ٔۡ ّمِ ِ َ ِ َ ۡرُُجـواْ َمـعععِعَ ِ ۡرُُجـواْ َمـَ ۡرُُجـواْ َمـَ َذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل ل�ـن َذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل ل�ـن َذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل ل�ـن َذنُوَك لِۡلُخُروِج َفُقل ل�ـن تتتَتۡرُُجـواْ َمـَ

بَدٗ 
َ
بَدٗ أ
َ
بَدٗ أ
َ
بَدٗ أ
َ
اۖ اۖ اۖ اۖ     ا َولَنا َولَنا َولَنا َولَنأ == َ َعُدو== َ َعُدوِ َ َعُدوِ ٰتُِلواْ َمعععِعَ َعُدوِ ٰتُِلواْ َمَ ٰتُِلواْ َمَ قققَقٰتُِلواْ َمَ أن  ﴾فَإِن ر�َجَعَك فَإِن ر�َجَعَك فَإِن ر�َجَعَك فَإِن ر�َجَعَك ﴿. وقد بني هلم يف آية ]٨٣: التوبة[ ﴾تُتُتُتُ

ال يصحبهم الرسول يف غزواته وذلك لتخذيلهم وإخافتهم وبـني يف اآليـة   
شيئاً آخر يف إذالهلم فكان ذلك أثناء احلملة علـى   ﴾َ� تَُصّلِ َ� تَُصّلِ َ� تَُصّلِ َ� تَُصّلِ ﴿بعدها وهي: 

ية ما يدل على أن الرسـول اجتهـد يف   املنافقني للقضاء عليهم وليس يف اآل
حكم وجاءت اآلية دالة على خالفه بل هي تشريع ابتداء يف حق املنـافقني  
وهي منسجمة مع آيات املنافقني املكررة يف نفس السورة، فال يظهر فيهـا  
صراحة وال داللة وال منطوقا وال مفهوما، أا تصحيح الجتهاد أو تنبيه على 



  

  ٣٠٤

نة التاسعة للهجرة بعد تبوك حني حج أبـو بكـر   خطأ وهي نزلت يف الس
 بالناس.

وأما ما ورد يف شأن هذه اآلية واآليات السابقة من أخبار عن سـبب  
هذه األخبار مل يصح وما صح منـها مـن    الرتول وحوادثها فإن كثريا من

ظنية وال تعارض القطعي الذي حيصـر   أحاديث عن سبب الرتول هي آحاد
  بالوحي:  حسب وأنه ال يتبع إال الوحي وال ينطق إالتبليغ الرسول بالوحي ف

• ﴿ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِإ ] َ ۚ �jَِت�بُِع إِ�� َما يُوحححَح[ إ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
ت�بُِع إِ�� َما يُوإِۡن أ
َ
 .]٥٠: األنعام[ ﴾إِۡن أ

ٰ     ÛÛÛÛَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوَوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىىىى[ [ [ [ ﴿ • َ ٰ َ ٰ ٞ يُوحححَحٰ َ ٞ يُوۡ ٞ يُوۡ �إِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوإِۡن ُهَو إِ�� َوحححۡحٞ يُوۡ���  .]٤، ٣[النجم:  ﴾



  

  ٣٠٥

  الفصل الثاين
 التقليد

تأمل والتقليد شرعا هو العمل هو اتباع الغري دون  ٢٤٥التقليد يف اللغة
 بقول الغري من غري حجة ملزمة كأخذ العامي بقول اتهد وأخـذ اتهـد  

 .بقول من هو مثله

 :والتقليد يف العقيدة ال جيوز ألن اهللا ذم املقلدين يف العقيدة

• ﴿ ٓ ُ قَـالُواْ بَـۡل نَت�بِـُع َمـا �Jنَزَل ٱ
َ
ٓ pَذا قِيَل لَُهُم ٱت�بُِعواْ َمآ أ ُ قَـالُواْ بَـۡل نَت�بِـُع َمـا �Jنَزَل ٱ
َ
ٓ pَذا قِيَل لَُهُم ٱت�بُِعواْ َمآ أ ُ قَـالُواْ بَـۡل نَت�بِـُع َمـا �Jنَزَل ٱ
َ
ٓ pَذا قِيَل لَُهُم ٱت�بُِعواْ َمآ أ ُ قَـالُواْ بَـۡل نَت�بِـُع َمـا �Jنَزَل ٱ
َ
ۡلَفۡيَنـا َعلَۡيـهِ     pَذا قِيَل لَُهُم ٱت�بُِعواْ َمآ أ

َ
ۡلَفۡيَنـا َعلَۡيـهِ أ
َ
ۡلَفۡيَنـا َعلَۡيـهِ أ
َ
ۡلَفۡيَنـا َعلَۡيـهِ أ
َ
أ

َولَۡو َكَن َءابَآؤؤؤؤُُهۡم َ� َيۡعِقُلوَن َشُُهۡم َ� َيۡعِقُلوَن َشُُهۡم َ� َيۡعِقُلوَن َشُُهۡم َ� َيۡعِقُلوَن َشيييۡي ۡ ۡ ۡ 
َ
َٓءابَآَءنَاۚٓ أ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
َٓءابَآَءنَاۚٓ أ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
َٓءابَآَءنَاۚٓ أ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
 .]١٧٠: البقرة[ ﴾����َيۡهَتُدوَن َيۡهَتُدوَن َيۡهَتُدوَن َيۡهَتُدوَن ا َوَ� ا َوَ� ا َوَ� ا َوَ�  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ َءابَآَءنَاۚٓ أ

ُ jَp ٱلر�ُسـوِل قَـالُواْ َحۡسـُبَنا َمـا ﴿ • �Jنَزَل ٱ
َ
ُ jَp ٱلر�ُسـوِل قَـالُواْ َحۡسـُبَنا َمـا pَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إjَِٰ َمآ أ �Jنَزَل ٱ
َ
ُ jَp ٱلر�ُسـوِل قَـالُواْ َحۡسـُبَنا َمـا pَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إjَِٰ َمآ أ �Jنَزَل ٱ
َ
ُ jَp ٱلر�ُسـوِل قَـالُواْ َحۡسـُبَنا َمـا pَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إjَِٰ َمآ أ �Jنَزَل ٱ
َ
pَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡواْ إjَِٰ َمآ أ

ٓۚ وََجۡدنَا َعلَۡيهِ ءَ وََجۡدنَا َعلَۡيهِ ءَ وََجۡدنَا َعلَۡيهِ ءَ وََجۡدنَا َعلَۡيهِ ءَ  ٓۚ ابَآَءنَا ٓۚ ابَآَءنَا ٓۚ ابَآَءنَا َولَۡو َكَن َءابَآؤؤؤؤُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َشُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َشُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َشُُهۡم َ� َيۡعلَُموَن َشيييۡي ۡ ۡ ۡ     ابَآَءنَا
َ
ٓأ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
ٓأ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
ٓأ َولَۡو َكَن َءابَا
َ
: املائدة[ ﴾́́́´ا َوَ� َيۡهَتـُدوَن ا َوَ� َيۡهَتـُدوَن ا َوَ� َيۡهَتـُدوَن ا َوَ� َيۡهَتـُدوَن  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ  ٔٗ أ

١٠٤[. 

¡ِض ﴿وملا نزلت: 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض إِن� ِف َخۡلِق ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض إِن� ِف َخۡلِق ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ¡ِض إِن� ِف َخۡلِق ٱلس�
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل  اآلية. ﴾...إِن� ِف َخۡلِق ٱلس�

 فالرسول ٢٤٦»ايهف ركَّفَتي ملَو هييحلَ نيا بهالكَ نمل لٌيو« :�قال 
توعد على ترك النظر والتفكر فيها فدل على وجوب البحث والقناعـة   �

  العقلية بالتدبر يف العقيدة وال جيوز فيها التقليد.
 .أما التقليد يف األحكام الشرعية فجائز

رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إِ�� رَِجاٗ� ﴿قال تعاىل: 
َ
رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إِ�� رَِجاٗ� َوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إِ�� رَِجاٗ� َوَمآ أ
َ
رَۡسۡلَنا َقۡبلََك إِ�� رَِجاٗ� َوَمآ أ
َ
ٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡس َوَمآ أ ٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡس ِ ٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡس ِ ۡهَل ٱّلِۡكـ َٔ  َٔ  َٔ  َٔ  نLو نLو نLو نLوحححِحٓ إَِلِۡهۡمۖ فَۡس ِ

َ
ْ أ ۡهَل ٱّلِۡكـُلوٓا
َ
ْ أ ۡهَل ٱّلِۡكـُلوٓا
َ
ْ أ ۡهَل ٱّلِۡكـُلوٓا
َ
ْ أ ِر ِر ِر ِر ُلوٓا

 .]٧: األنبياء[ ﴾̂̂̂^إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن إِن ُكنُتۡم َ� َتۡعلَُموَن 

                                                           

  التقليد مأخوذ من تقليده بالقالدة وجعلها يف عنقه. )٢٤٥(
  .٢/٣٨٦، ابن حبان: ١/٤٧٨تفسري ابن كثري، ابن أيب حامت:  )٢٤٦(



  

  ٣٠٦

فأمر سبحانه من ال علم له أن يسأل من هو أعلم منه، وهـذه اآليـة   
 .لفظها عام والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب

 �فإن سبب نزوهلا الرد على املشركني ملا أنكروا كـون الرسـول   
ية هم أهل الكتـاب إال أن  بشراً. وأهل الذكر وإن كان املشار إليهم يف اآل

 .الكالم جاء عاما فيشمل كل أهل الذكر

 .واملسلمون أهل الذكر كذلك ألن القران ذكر

َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ ﴿ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
َ لِلن�اِس َما نُّزَِل إَِلِۡهمۡ َوأ نَزۡلَآ إَِلَۡك ٱّلِۡكَر ِلُبَّيِ
َ
  .]٤٤: النحل[ ﴾َوأ

 .وبذلك تكون اآلية عامة يف كل من ال يعلم أمرا أن يسأل من يعلم

ن رجال أصابه حجر يف رأسـه مث  أ �. وكذلك روى عن جابر ٢
هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ قالوا: ما جند لـك   :احتلم فسأل أصحابه

 نْأَ يـه فكْي انَا كَمنإِ« :�وأنت تقدر على املاء. فاغتسل فمات. فقال النيب 
يتيمم ويعصب لَعى أْرسه خفَ ةًقَريمسح لَعيها ويلَِسغ سائر جسدوقال النيب»ه ، 

 .٢٤٧»الُؤالس يعالْ اُءفَش مانإِ ؟واْملَعي ما لَذَإِ واْلُأَال سأَ« :�

 أرشدهم إىل السؤال عن احلكم الشرعي. �فالرسول 

 يفتـون  �وصح أن الشعيب قال: "كان ستة من أصحاب رسول اهللا 
خلطاب وعلي بن أيب طالب وزيد بن ثابـت  ابن مسعود وعمر بن ا :الناس

وكان ثالثة يدعون قوهلم لثالثة كان عبـد  . �ى وأبو موس وأيب بن كعب
وكان زيد يـدع   ،قوله لقول علي اهللا يدع قوله لعمر وكان أبو موسى يدع

 قوله أليب بن كعب.

                                                           

  .٢٨٩٨، أمحد: ٥٦٥، ابن ماجه: ٢٨٥أبو داود:  )٢٤٧(



  

  ٣٠٧

فهذا أيضا يدل على أن الصحابة كان يقلدهم املسلمون وإن بعضهم 
ِ فِۡرقَـةٖ ﴿ يقول اهللا سبحانه: كان يقلد بعض،

ِ فِۡرقَـةٖ فَلَۡوَ� َنَفَر ِمـن ُكّ
ِ فِۡرقَـةٖ فَلَۡوَ� َنَفَر ِمـن ُكّ
ِ فِۡرقَـةٖ فَلَۡوَ� َنَفَر ِمـن ُكّ
ّٓمِـۡنُهۡم َطآئئئئَِفـةٞ َِفـةٞ َِفـةٞ َِفـةٞ     فَلَۡوَ� َنَفَر ِمـن ُكّ ّٓمِـۡنُهۡم َطا ّٓمِـۡنُهۡم َطا ّمِـۡنُهۡم َطا

ُهواْ ِف ٱّلِيِن  ََتَفق� ُهواْ ِف ٱّلِيِن ّلِ ََتَفق� ُهواْ ِف ٱّلِيِن ّلِ ََتَفق� ُهواْ ِف ٱّلِيِن ّلِ ََتَفق� [التوبـة:   ﴾µµµµَوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ إَِلِۡهۡم لََعل�ُهۡم َيۡـَذُروَن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ إَِلِۡهۡم لََعل�ُهۡم َيۡـَذُروَن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ إَِلِۡهۡم لََعل�ُهۡم َيۡـَذُروَن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعوٓاْ إَِلِۡهۡم لََعل�ُهۡم َيۡـَذُروَن ّلِ

١٢٢[. 

 ملا كان ذلك.فأمرهم باحلذر عند إنذار علمائهم ولوال جواز التقليد 

وعليه فالتقليد جائز يف كل أمر دون ختصيص إال ما ذكرنا عن العقائد 
 واليت جيب فيها القطع ال الظن بالتقليد.

 التقليد ليس األصل

َوَ� َتۡقـُف َمـا َوَ� َتۡقـُف َمـا َوَ� َتۡقـُف َمـا َوَ� َتۡقـُف َمـا ﴿إال أن اإلسالم انا عن اتباع غري سبيل العلم فقال: 
َ لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِن� لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِن� لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِن� لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِن�  َ َ َ َ صصصَصَ َ ۡمَع َوٱۡلَ ۡمَع َوٱۡلَٱلس� ۡمَع َوٱۡلَٱلس� ۡمَع َوٱۡلَٱلس� [ئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس     ٱلس� [ئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس َ [ئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس َ ْولللَل[ئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس َ

ُ
ْوَوٱۡلُفَؤاَد ُكL أ
ُ
ْوَوٱۡلُفَؤاَد ُكL أ
ُ
ْوَوٱۡلُفَؤاَد ُكL أ
ُ
 ﴾9999    وٗ� وٗ� وٗ� وٗ�  ُٔ  ُٔ  ُٔ  ُٔ َوٱۡلُفَؤاَد ُكL أ

 .]٣٦: اإلسراء[

ومنه يتبني أن األصل يف كل أمر من أمور الشرع، أمرنا به أو انـا  
عنه، أن نصل إىل العلم حبكمه بطريق من الطرق املوصلة إىل العلم فـإن مل  

غالـب يف   املكلف من ذلك وجب عليه النظر للوصـول إىل ظـن   يتمكن
 املسألة. 

والتقليد ال يوصل إىل علم وال إىل ظن غالب ولذلك مل جيز كثري من 
التقليد إال للضعيف العاجز املضطر وهو العامي الذي ليس معه آلـة   العلماء

  االجتهاد، فهذا هو الذي أوجبوا أو أجازوا له أن يستفيت ويقلد من استفتاه.
ستنباط احلكم، وهو األوىل، إال أما غريه فاألصل فيه أن يبذل اجلهد ال

  .له التقليد كما بينا سابقا إنه جيوز



  

  ٣٠٨

 :والذي ليس عنده إمكانية االجتهاد نوعان

. متبع وهو الذي عنده بعض العلوم املعتربة يف التشريع لكنها ليست ١
 يتبعه. الذي اتهد دليل معرفة مع لكن التقليد له جيوز فهذا ليجتهد، كافية له

لذي ليس عنده بعض العلوم املعتربة يف التشريع وهذا تكفيه . األمي ا٢
  فتوى اإلمام، فيسأله عن احلكم فيقول له: حرام أو فرض وهكذا...

   ؟إذا قلد يف مسألة هل جيوز أن يعود فيقلد آخر يف نفس املسألة
والسؤال الذي يطرح هو: بالنسبة للمقلد هل إذا قلـد يف مسـألة       

  ؟لد آخر يف املسألة نفسهامعينة جيوز أن يعود فيق
للجواب على ذلك نقول أن حكم الشرع يف حق املقلد هو احلكـم  

 الشرعي الذي استنبطه اتهد الذي قلده، هذا يعين أن األمر يكون كالتايل:

أن يرجع عنـها   . إذا اتصل عمل املقلد باملسألة اليت قلدها فال جيوز١
 ل به.ويقلد آخر ألنه التزم حكما شرعيا فيها وعم

  .أما إذا مل يتصل عمله ا فله ذلك .٢

  تعريف املسألة
املقصود باملسألة هنا هو كل فعل أو جمموعة أفعال ال يتوقف غريهـا   

 .يف صحته عليها

وأما جزء املسألة فهو كل فعل ال بد منه لتحقيق صحتها كالشـروط  
 .واألركان
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 :أمثلة
ـ  الوضوء: حة الصـالة  أفعال يتوقف غريها يف صحته عليها ألن ص

تتوقف على الوضوء ولذلك فالوضوء ليس مسألة حسب التعريف ولكنـه  
 .يعترب جزء من الصالة ال بد منه لتحقيق صحتها

ويعترب جزءاً  فهي مسألة ،أفعال ال تتوقف صحة غريها عليها :الصالة
منها كل ما ال بد منه لتحقيق صحتها كاألركان وشروط الصحة كالطهارة 

 .واستقبال القبلة

فعل يتوقف صحة غريه عليه فإن صحة الصوم تتوقف  :النية يف الصوم
  على النية ولذلك فإن النية ليست مسألة بل جزء من مسألة أخرى.

فعل ال تتوقف صحة غريه عليه، فهو مسألة ويعترب جزءا منه الصوم: 
كل ما ال بد منه لتحقيق صحته كالنية واإلمساك عن املفطرات، وعليه فإذا 

ص جمتهدا يف الصالة فيجب أن يقلده يف كل أجزائها كالوضـوء  قلد شخ
وغسل اجلنابة والتيمم واستقبال القبلة وأركان الصالة، وإذا قلد جمتهـدا يف  
الصوم جيب عليه أن يقلده يف كل أجزائه كالنية ووجوب تبييتها لكل يوم أو 

رخـص  الشهر كله، وتصح يف النهار أم ال بد منها يف الليل، واملفطرات و
  اإلفطار. لكن جيوز له أن يقلد جمتهدا يف مسألة أخرى. 

 حماكمة وهذا كله ما دام الشخص مقلدا أما لو أصبحت عنده إمكانية
�����األقوى. الدليل ويتبع قلده الذي اتهد يترك أن له فيجوز وترجيحها األدلة �� �� �� �
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 الفصل الثالث

 الترجيح بني األدلة

مزية عن البعض اآلخر، فإن هذا إذا تعارضت األدلة ومل يكن لبعضها 
يقال له التعادل. والتعادل ال يقع يف القطعيات، ألنه ال تعارض بينـها. وال  
يقع بني القطعي والظين ألن القطعي مقدم على الظين. وكذلك فإنه ال يقـع  
يف الظنيات من حيث الواقع التشريعي، وإن كان ال ميتنع من حيث الفرض 

لتشريعي خيالفه، وذلـك ألن األدلـة الظنيـة، إن    املنطقي، غري أن الواقع ا
تعادلت، أي تعارضت من كل وجه دون أن يكون ألحدها مزية مرجحـة،  

  فإنه، يف هذه احلالة، ال ميكن العمل ا أو بأي منها:
فإن عمل ا كلها، وهي متعادلة، كان اجتماع النقيض بـالنقيض،  

  وهذا غري ممكن.
ترجيحاً دون مرجح، ألا متعادلة وإن عمل بأحدها دون غريه، كان 

  يف كل شيء.
  وإن ترك العمل ا، كان نصها عبثاً، وهو على اهللا سبحانه حمال.

  وهلذا فإن التعادل ال وجود له يف األدلة.
أما إذا تعارضت األدلة وكان لبعضها مزية على البعض اآلخر، فـإن  

ليعمـل بـه.    هذا يقال له الترجيح وهو تقوية أحد الدليلني على اآلخـر 
  والترجيح يف اللغة التمييل والتغليب.

والترجيح خيتص بالدلة الظنية وال يقع يف القطعيات ألنه ال تعـارض  
  بني القطعيات.
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واألصل هو اجلمع بني األدلة، أي إعمال الدليلني، فإن أمكن فهـو  
  األصل، وإال فيعمد إىل الترجيح، ألن إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها.

سنذكر فيما يلي بعض احلاالت اليت فيها إعمال الدليلني، مث بعـد  و
  ذلك ما فيه ترجيح.

 إعمال الدليلني -اجلمع بني األدلة 

فعال مث فعل نقيضه مرة أخرى فهذا يعـين أن هـذا    �. إذا فعل الرسول ١
 الفعل لإلباحة:

 أ. قبول اهلدية

ر بعد أن سـأله  مل يقبل هدية أحد الكفا �عن عياض بن محار أن الرسول 
 .٢٤٨»إِني نهِيت عن زبد الْمشرِكني« قال: :أأسلمت؟ قال ال

قبل هدية النجاشي واكيدر دومة واملقوقس ويؤيـد   �وقد صح أن الرسول  
  كان يقبل اهلدية ويثيب عليه.  �ذلك قول عائشة إن الرسول 

 فباجلمع بينهما نقول إن قبول اهلدية مباح.

 نِب نِسحالْو اسٍبع نِاب ىلَع ترم ةًازنج نَّإِ«  يف األوسطب. اخرج الطرياين
علقَفَ يأَ امحدهمقَا وعد اآلخقَالْ الَقَفَ رائم لْلقاعلَأَ ديقَ سقَ دام رالَقَفَ � اِهللا ولُس 
لَبى قَوعفيفهم منه اإلباحة للقيام والقعود. ٢٤٩»د 

ـ رح يف ربيخ يف ودهيالْ نم اسٍنبِ انَعتاس � يبِالن نَّإِ« ريج. عن الزه  هبِ
 .٢٥٠»مهلَ مهسأَفَ

                                                           

  .١٦٨٣٥، أمحد: ٢٦٥٧، أبو داود: ١٥٠٤الترمذي:  )٢٤٨(
  .٢٨، رقم: ٣٠خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٤٩(
  .١٥٥٨رقم  ٤/١٢٧الترمذي:  )٢٥٠(



  

  ٣١٢

قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل  �وعن عائشة قالت خرج النيب 
حني رأوه فلما أدركه  �قد كان يذكر منه جرأة وجندة ففرح به أصحاب رسول اهللا 

قال ال، قـال:   »؟هولسرو اِهللابِ نمؤت«: �تبعك وأصيب معك قال له قال جئت ال
. قالت: مث مضى حىت إذا كان بالشجرة أدركه الرجل »كرِشمبِ نيعتسأَ نلَفَ عجِارفَ«

مرة. فقـال: ال، قـال:   : كما قال أول �فقال له كما قال أول مرة. فقال النيب 
. قالت: مث رجع فأدركه يف البيداء فقال له كما »كرِشمبِ نيعتسأَ نلَفَ عجِارفَ«

 .٢٥١»قلطَان«قال: نعم. فقال له:  ؟هولسرو اِهللابِ نمؤت«قال له أول مرة 

ففي أحدمها قبل أن يعمل الكفار يف صفوف املسلمني حتـت رايـة   
ـ   ن اإلسالم، ويف اآلخر رفض فيفهم من ذلك أن االستعانة بقتال أفـراد م

الكفار يف صفوف املسلمني حتت راية اإلسالم مباحـة. وهـذا خبـالف    
االستعانة بالكفار حتت رايتهم أي راية الكفار، فهذا ال جيوز قوال واحـدا  

. فالنار كنايـة عـن   ٢٥٢»نيكرِشمالْ ارِنبِ واْيئُضتسال تو« :�لقول الرسول 
ا احلرب، واالستضاءة بنارهـا  الكيان، فالقبيلة توقد ناراً هلا إشارة إىل إعال

  القتال حتت رايتها، وهذا هو احملرم
 �خرج رسول اهللا « وهذا يؤكده ما رواه أبو محيد الساعدي قال:
قالوا: بنـو قينقـاع،    حىت إذا خلف ثنية الوداع إذا كتبية قال: من هؤالء؟

جعـوا  قالوا: ال. فأمرهم أن ير »؟واْملستوأَ«رهط عبد اهللا بن سالم. قال: 
ـ أَفَ نيكرِشمالْبِ نيعتسا ال ننإِ«وقال:  لَسفكانوا خارجني للقتال حتت ٢٥٣»واْم .
 رايتهم.

                                                           

  .١٥٥٨، الترمذي: ١٨١٧مسلم:  )٢٥١(
  .١١٥١٦، أمحد: ٥١١٤النسائي:  )٢٥٢(
  .٢٣٢٥٠، ١٥٢٠٣، أمحد: ٢٣٨٥، الدارمي: ٢٨٢٢، ابن ماجه: ٢٣٥٦أبو داود:  )٢٥٣(
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بناس من اليهود يف خيرب يف حربه فقد كانوا يقاتلون  �أما استعانته 
  حتت راية املسلمني كما هو ثابت يف السرية

اصـا  قوال مث فعل نقيضه يكـون الفعـل خ   �. إذا قال الرسول ٢
 .والقول بيانا لنا �بالرسول 

 .٢٥٤»هانا موؤضوتفَ سِماللَّ نم ةُلَبقُالْ« قال: �عن عمر إن النيب  -أ

ـ وزأَ ضعب لُبقَي كانَ � يبِالن نَّإِ« :وقول عائشة ـ  هاجِ ـ ي مثُ لِّصي ال و
يتو٢٥٥»أُض. 

الوضـوء منـها   و �فيكون عدم الوضوء من القبلة خاصاً بالرسول 
 .خطاب لنا

عن قيس بن احلارث قال أسلمت وعندي مثاين نسوة فأتيـت   -ب
 .٢٥٦»عاًبرا أَهنم رتاخ« فذكرت ذلك فقال: �النيب 

 .٢٥٧»ةوسنِ عست عمقد ج �وقد صح أن الرسول «

 .�فيدل ذلك على أن اجلمع بأكثر من أربعة خاص بالرسول 

  قال قوال آخر يبدو نقيضا له.قوال مث �. إذا قال الرسول ٣

 :فيحاول اجلمع بينهما بالوجه املمكن

ـ و الْشفْي مثُ« :�يقول الرسول  ـ ح بذكَ تى ـ ي شهد ـ الر ـ قَ لُج نْأَ لَب 
يستشه٢٥٨»د . 

                                                           

  .١/١٢٤رواه مالك والشافعي والبيهقي:  )٢٥٤(
  .٤٩٦، ابن ماجه: ١٧٠، النسائي: ١٩٧٢البخاري:  )٢٥٥(
  .١٩٥٢، ابن ماجه: ٢٢٤١أبو داود:  )٢٥٦(
 ، وعنـه ٢٦٥٦، مسلم: ٢٧٥، ٢٦٠البخاري:  »يدور على نسائه وهن تسع نسوة ����كان النيب «عن أنس قال  )٢٥٧(

، الترمـذي:  ١٩٢٧البخـاري:   »صاع بر وال صاع حب وأن عنده لتسع نسـوة  ����ما أمسى عند آل حممد «قال 
١١٣٦.  

  .٢٣٥٤، ابن ماجه: ٢٢٢٥، ٢٠٩١، الترمذي: ٦٨٣٦، أمحد: ٤٦٠٢مسلم:  )٢٥٨(
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ـ ي نْأَ« :فقيل نعم فقـال  »؟ودهالش رِيخبِ مكُربِخال أُأَ« شهد ـ الر لُج 
 .٢٥٩»دهشتسي نْأَ لَبقَ

 :فجمع احلديثني يكون كالتايل

حيمل األول أي الذي يشهد قبل أن يستشـهد وهـو املـذموم يف    
بالنسبة للشهادة يف حق الناس قبل أن يستشهد أي يطلب للشهادة  :احلديث

  وأما احلديث الثاين وهو املمدوح فهو الذي يسارع للشهادة بالنسبة حلق اهللا

بعد  �بقول وفعل متعارضني مثل قوله  �الرسول  . إذا ورد امل وبينه٤
ـ يلْفَ ةرمع ىلَإِ اًجح نَرقَ نم« آية احلج: ـ و افـاً وطَ فطُ داًاح وـ ي سـ ع ى سياًع 

و٢٦٠»داًاح. 

فيكون اجلمـع   ٢٦١»نِييعس ىعسو نِيوافَطَ فاطَفَ نَرقَ هنأَ« �وروى عنه 
 اب الرابع  القسم الرابع امل واملبني.على النحو الذي بيناه يف الب

 . احملكم واملتشابه: ٥

ٰتٞ ﴿إن احملكم هو أم للمتشابه:  ٰتٞ َ ٰتٞ َ مL     ِمۡنُه َءاِمۡنُه َءاِمۡنُه َءاِمۡنُه َءايييَيٰتٞ َ
ُ
َۡكَمٌٰت ُهـن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهـن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهـن� أ Lم Lم
ُ
َۡكَمٌٰت ُهـن� أ Lَخـُر م

ُ
َخـُر ٱۡلِكَتٰـِب َوأ
ُ
َخـُر ٱۡلِكَتٰـِب َوأ
ُ
َخـُر ٱۡلِكَتٰـِب َوأ
ُ
ٱۡلِكَتٰـِب َوأ

بَِهٰٞتۖ  ٰ بَِهٰٞتۖ َ ٰ بَِهٰٞتۖ َ ٰ بَِهٰٞتۖ َ شششَشٰ  فإذا كان هذا حمكماً واآلخر متشاا، محل املتشابه على احملكم. ﴾ُمتَُمتَُمتَُمتَ

ــال:  ــوهَ ﴿ •مث ــُلواْ وُُج ــوهَ فَٱۡغِس ــُلواْ وُُج ــوهَ فَٱۡغِس ــُلواْ وُُج ــوهَ فَٱۡغِس ــُلواْ وُُج ــُحواْ فَٱۡغِس ــِق َوٱۡمَس ــِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِ يۡ
َ
ــُحواْ ُكۡم َوأ ــِق َوٱۡمَس ــِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِ يۡ
َ
ــُحواْ ُكۡم َوأ ــِق َوٱۡمَس ــِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِ يۡ
َ
ــُحواْ ُكۡم َوأ ــِق َوٱۡمَس ــِديَُكۡم إjَِ ٱلَۡمَرافِ يۡ
َ
ُكۡم َوأ

 ۚ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
ۚ بُِرُءوِسُكۡم َوأ رُۡجلَُكۡم إjَِ ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ
رُۡجلَُكمۡ ﴿وكذلك ﴾ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
رُۡجلَُكمۡ َوأ
َ
رُۡجلَُكمۡ َوأ
َ
رُۡجلَُكمۡ َوأ
َ
قرئـت بالنصـب   ﴾ َوأ

واجلر (اخلفض) فمن قرأها بالنصب ال حتتمل إال عطفها على الغسـل ومـن قرأهـا    
اورة. وكذلك احتمل عطفها باخلفض احتمل عطفها على الغسل وتكون جمرورة با

على املسح أي أن قراءة النصب تعين الغسل (حمكم) وقراءة اخلفـض تعـين الغسـل    
                                                           

  ، ويف صحيح مسلم باب خري الشهود.٢٠٦٩٨، أمحد: ٢٣٥٥ابن ماجه:  )٢٥٩(
  .٢٢٦رقم: ، ٢٧٦خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٦٠(
  .٢٢٧، رقم: ٢٧٦خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٦١(



  

  ٣١٥

واملسح (متشابه) ولذا وجب أن تكون قراءة معىن اخلفض حممولة على قـراءة معـىن   
  النصب فتكون الرجل مغسولة.

 الترجيح

 :والترجيح قسمان

 .. الترجيح بني الدليلني١

  .دالالت األلفاظ يف نفس الدليلالترجيح بني  .٢

والقسمان من األمهية مبكان ملن أراد استنباط احلكم الشـرعي مـن   
يف املسألة ومل ميكن اجلمع بينـهما وال تعـيني    الدليل؛ فإنه إن ورد دليالن

إذا كان  أحدمها كناسخ لآلخر فال بد من ترجيح أحدمها للعمل به، كذلك
بد من ترجيح داللة على األخرى للعمـل   أللفاظ الدليل أكثر من داللة فال

 .بالداللة الراجحة

 القسم األول: الترجيح بني الدليلني

وهذا يكون إذا مل يكن ممكنا العمل بكليهما (إعماهلما) ال بوجه من 
 :ويف هذه احلالة ال بد من الترجيح ويكون على النحو التايل،الوجوه

  اويهما يف القوة والعمومن مع تسأ. احلالة األوىل: إذا تعارض الدليال
والدليالن هنا البد أن يكونا ظنيني ألن القطعيني ال يتعارضان يف هذه 

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ ﴿احلالة  �Jلَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ ِ �Jلَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ ِ �Jلَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰفٗ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ ِ �Jا ا ا ا ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ ا َكثِيٗ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغۡيِ ٱ����٨٢: النساء[ ﴾[.. 
  فالتعارض هو يف الظنيات فقط يف هذه احلالة.

  :فيتبع التايل للترجيح وإذا كان األمر كذلك



  

  ٣١٦

إن علم املتأخر منها فهو ناسخ للمتقدم إذا انطبقت عليه الشروط -١
  السابقة املذكورة يف الفصل اخلامس من الباب الرابع.

فيجـب الرجـوع    وأما إن جهل املتأخر منهما فال يعلم عينه -٢ 
  للترجيح حسب الدليل األقوى، وقوة الدليل تعين قوته من حيث:

األدلة ودرجة اعتبار االستدالل يف كل نوع مـن أنـواع    * ترتيب 
  األدلة الظنية 

أما من حيث ترتيب األدلة الظنية  مع تساوي العوامـل األخـرى   -
   كصحة السند وغريه:

  أقوى من السنة ولو كانت متواترة. * الكتاب 
  * املتواترة أقوى من اإلمجاع. 
  .٢٦٢حاد* اإلمجاع املنقول بالتواتر أقوى من خرب اآل 
* خرب اآلحاد أقوى من القياس إال إذا كانت علته صراحة فحينـها   

   .تعامل معاملة النص اليت وردت فيه
  :أما من حيث اعتبار االستدالل -

  تعىن من حيث: -السنة -فإن قوة الدليل الظين 
  * املنت    * السند 

  :واملنت بشيء من التفصيل وسنذكر ذلك بالنسبة للسند

                                                           

  اإلمجاع بشكل عام مقدم على النص الذي يساويه ألن اإلمجاع يكون النسخ مأمونا فيه خبالف النص. )٢٦٢(



  

  ٣١٧

مع افتراض تساوي العوامل األخرى ما عدا  يث السندقوة الدليل من ح
  -:املذكورة
أن تكون رواة أحدمها يف طبقاته أكثر من رواة األخـرى مـع   -١

  تساوي العوامل األخرى فيكون األول أرجح.
مل يكتف خبرب ذي اليـدين (أقصـرت الصـالة أم     �فإن الرسول 

  أبو بكر وعمر. حىت أخربه بذلك٢٦٣نسيت) 
أطعم اجلدة السدس حـىت   �ر خبرب املغرية أن النيب ومل يعمل أبو بك

  .٢٦٤اعتضد خبرب حممد بن مسلمة
أن يكون راوي أحد احلديثني قد عمل مبا روى والثاين خالف يف -٢

  عمله ما روى األول أرجح.
 أن يكون راوي أحد اخلربين مباشرا ملا رواه واآلخر غري مباشـر -٣

  فرواية املباشر تكون أوىل.
فإنـه   ٢٦٥ اللٌح وهو ةَونميم حكَن �أن النيب يب رافع وذلك كرواية أ

 ألن أبا رافع كان هـو  ٢٦٦ امرح وهها وحكَن هنأَيرجح على رواية ابن عباس 
  .�السفري بينهما والقابل لنكاحها عن رسول اهللا 

أن يكون أحد الراويني هو صاحب القصة كمـا روت ميمونـة   -٤

                                                           

  .٢١٦، رقم: ٢٧١خرج سابقاً يف صفحة:  )٢٦٣(
  .٢٨١١ ، الدارمي:٩٥٣، املوطأ: ١٧٢٩٥، أمحد: ٢٥٠٧، أبو داود: ٢٠٢٦الترمذي:  )٢٦٤(
  .٧٧٤، الترمذي: ٢٥٢٧مسلم:  )٢٦٥(
  .٣٩٢٦البخاري:  )٢٦٦(



  

  ٣١٨

فإا تقدم على روايـة   ٢٦٧»الالنح نحنو � اِهللا ولُسر ينِجوزت« قالت:
  ابن عباس.
حال مساعه من اآلخر  �أن يكون أحد الراويني أقرب إىل النيب  -٥

فإا مقدمه على من  ٢٦٨ �فروايته تكون أوىل كرواية ابن عمر إفراد النيب 
السالم ألنه ذكر أنه كان حتت ناقته حني لىب عليه الصالة و ٢٦٩روى أنه قرن

  مسع إحرامه باإلفراد. وأنه
من كبار الصحابة واآلخر من صـغارهم   إذا كان أحد الراويني -٦

 حال السماع �فرواية األكرب أرجح ألن الغالب أن يكون أقرب إىل النيب 
  .٢٧٠»ىهالنو المِحو اَألولُأُ ينِليل« :�لقوله 

خر من مراسـيل  أن يكون أحد اخلربين من مراسيل التابعني واآل -٧
ـ أَ« ،٢٧١»يهف ناْأَ يذالَّ نُرقَالْ ونرقُالْ ريخ« تابعي التابعني فاألول أوىل صابِحي 

  .٢٧٢»متيدتاه متيدتاقْ مهِيأَبِ ومِجالنكَ
أن تكون إحدى الروايتني بسماع من غري حجاب وذلك كرواية  -٨

وا عمة له أن بربرة عتقت القاسم بن حممد عن عائشة من غري حجاب لك
. فإا تقدم على رواية أسود عنها أن زوجها كـان  ٢٧٣وكان زوجها عبداً

  .٢٧٤حراً لسماعه عنها مع احلجاب
                                                           

  .١٧٥٤، الدارمي: ٢٥٦١٠، أمحد: ١٥٧٠أبو داود:  )٢٦٧(
  .٥٤٦١، أمحد: ٢١٦٤مسلم:  )٢٦٨(
  عن سراقة بن مالك. ٤/١٧٥أمحد:  )٢٦٩(
  .١/٤٥٧، أمحد: ٩٧٦، ابن ماجه: ٦٧٤، أبو داود: ٢٢٨الترمذي:  )٢٧٠(
  عن عائشة. ٤٦٠٢مسلم:  )٢٧١(
  .٨١ص ٣حديث حسن فقد قبله العلماء واستعمله عامة الفقهاء الشخصية ج )٢٧٢(
  .١٥٠٤، مسلم: ٤٧٠٧البخاري:  )٢٧٣(
  .٢٣٠٢١أمحد:  )٢٧٤(



  

  ٣١٩

واألخرى عن  �أن تكون إحدى الروايتني عن قول صيغة النيب  -٩
تكون راجحة لقوة داللتها وضعف الفعل ألن ما يفعلـه   فرواية الصيغة فعله

  من اختصاصه مبدلول الصيغة. تصاص به أقربالنيب إىل االخ
 فيما يتعلـق  �أن يكون أحد الراويني من زوجات الرسول  -١٠

  باحلياة الزوجية:
على خرب  ٢٧٥يف التقاء اخلتانني -رضي اهللا عنها-تقدمي خرب عائشة -أ

  .٢٧٦»اِءمالْبِ اُءمالْ امنإِ« يف قوله: أيب هريرة
 ٢٧٧ن يصبح جنبا وهو صائمأنه كا � تقدمي ما روت عن النيب-ب

ـ نج حبصأَ نم« السالم:الصالة وعلى ما رواه أبو هريرة من قوله عليه  ال باً فَ
صولَ ما أعرف حبال النيب  ٢٧٨»هلكو�.  

  قوة الدليل من حيث املنت

  أوالً: بالنسبة للحكم
أن يكون أحد اخلربين مفيدا للتخفيف واآلخر مفيدا للتشـديد   -١

ـ َوَ� يُِريـُد بُِكـُم ﴿املتضمن للتخفيف فريجح اخلرب  ُ بُِكـُم ٱۡلُيۡسَ �Jـ َوَ� يُِريـُد بُِكـُم يُِريـُد ٱ ُ بُِكـُم ٱۡلُيۡسَ �Jـ َوَ� يُِريـُد بُِكـُم يُِريـُد ٱ ُ بُِكـُم ٱۡلُيۡسَ �Jـ َوَ� يُِريـُد بُِكـُم يُِريـُد ٱ ُ بُِكـُم ٱۡلُيۡسَ �Jيُِريـُد ٱ

                                                           

  .»إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل«رواه أمحد من طريق عائشة رضي اهللا عنها بلفظ  )٢٧٥(
تيا اليت كانوا يفتون ا أن املاء من املاء كانت عن أيب سعيد، عن أيب بن كعب: أن الف ١٨٧، ١٨٥، ١٨٤أبو داود: )٢٧٦(

  رخصة رخصها النيب يف بدء اإلسالم مث أمر باالغتسال.
كان النيب يصبح جنبا وهو صائم مـن مجـاع غـري    «عن عائشة وأم سلمة  ٢٠٤٠، أبو داود: ١٧٩٦البخاري:  )٢٧٧(

  .»احتالم مث يصوم يف رمضان
  .١٨٦٤مسلم:  )٢٧٨(



  

  ٣٢٠

  .٢٧٩»رسي ينالد نَّإِ« السالم:الصالة و... ولقوله عليه ]١٨٥: البقرة[ ﴾ٱۡلُعۡسَ ٱۡلُعۡسَ ٱۡلُعۡسَ ٱۡلُعۡسَ 
فريجع اخلرب  أن يكون أحد اخلربين مفيدا للتحرمي واآلخر لإلباحة -٢

  .٢٨٠»كيبرِا ال يمل كيبرِا يم عد« :�على التحرمي لقوله  الدال
واآلخر للوجوب فريجـع   أن يكون أحد اخلربين مفيدا للتحرمي- ٣

  اخلرب الدال على التحرمي للحديث السابق.
فريجع اخلرب الـدال   أحدمها مفيد للوجوب واآلخر مفيد لإلباحة- ٤

اإلمث واإلباحة ال يقتضي تركـه   الوجوب ألن الوجوب يقتضي تركه على
  شيئاً.

 دخـل البيـت   �أن الـنيب   إثبات ونفي وذلك كخرب بـالل  -٥
  .٢٨٢. وخرب أسامه أنه دخل ومل يصل فاملثبت مرجح على النايف٢٨١وصلى

أن يكون أحد احلكمني مشتمال على زيادة مل يتعرض اآلخر هلا  - ٦
، فإا ٢٨٣العيد سبعا كرب يف صالة السالمالصالة ومن روى أنه عليه  كرواية

  .٢٨٤روى أربعا مقدمه على رواية من
فإذا وجد دليالن  على الدليل املثبت له الدليل النايف للحد مرجح - ٧

يرجح الدليل النايف والدليل علـى   أحدمها ينفي احلد واآلخر يثبته بوضوح
                                                           

  .٣٩البخاري:  )٢٧٩(
، ابـن حبـان:   ١/٢٠٠، أمحـد:  ١٦٥، الدارمي: ٥٣٩٧، النسائي: ٢٥١٨، الترمذي: ٢/٧٢٤لبخاري معلقا: ا )٢٨٠(

٣/٤٩٨.  
  ١٥٩٨، ٢٧٦٦البخاري:  )٢٨١(
  .١٣٣١مسلم:  )٢٨٢(
  .٦٤٠١، أمحد: ١٢٦٩، ابن ماجه: ٤٩٢الترمذي:  )٢٨٣(
  ، عن عبداهللا بن مسعود وقال اهليثمي: رجاله ثقات.٥٦٨٧عبدالرزاق:  )٢٨٤(



  

  ٣٢١

 ، واحلد ضرر٢٨٦»اررال ضو ررال ض« ،٢٨٥»هاتبالشبِ وددحالْ واُْءراد« ذلك:
  .٢٨٧»ةوبقُعالْ يف ئَطخي نْأَ نم ريخ وِفْعالْ يف ئَطخي نئلَ«

 أن يكون أحدمها قد وردت به املخاطبة على سـبيل األخبـار  - ٨
َِّٓسـآئئئئِِهمِِهمِِهمِِهم﴿بالوجوب أو التحرمي  َِّٓسـا َِّٓسـا ِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن ننننَِّسـا ِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن َ ِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن َ ظظظَظِٰهُروَن ِمنُكم ّمِن َ ِيَن يُ ِيَن يُٱل� ِيَن يُٱل� ِيَن يُٱل� أو يف  ]٢: اادلـة [ ﴾ٱل�

ۗ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمنٗ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمنٗ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمنٗ َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمنٗ ﴿موطن الشرط واجلزاء  ۗ ا ۗ ا ۗ ا واآلخر وردت  ]٩٧: آل عمران[ ﴾ا
ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب ﴿به املخاطبة شفاهاً  َها ٱل� Lي

َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َي[ َها ٱل� Lي
َ
أ َيامُ َي[ َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ َيامُ َعلَۡيُكُم ٱلّصِ  ]١٨٣: البقـرة [ ﴾َعلَۡيُكُم ٱلّصِ

فإن تقابال يف حق من وردت املخاطبة إليه شفاهاً فخطاب املشـافهة أوىل،  
وإن كان ذلك بالنظر إىل غري من وردت إليه املخاطبة شفاهاً كان اآلخـر  

  أوىل.
 يرجح اخلرب املبقي حلكم األصل على اخلرب الرافع لذلك احلكـم  - ٩
. مع ما روي مرفوعا بلفظ: "الرجل ٢٨٨»أْضوتيلْفَ هركَذَ سم نم« :�كقوله 

فريجـع خـرب    ٢٨٩»كنم ةٌعضبِ وا همنإِ« �فقال  ؟ميس ذكره أعليه وضوء
قي احلكم أي يثبـت  النقض ألن مبقي احلكم يرجح على رافعه، فاألول يب

  الوضوء ويوجبه، والثاين يرفع الوضوء فال يوجبه.
اخلرب الدال على التحرمي راجح على اخلرب الدال على الكراهية  - ١٠

  مقدم على النهي الغري جازم. ألن النهي اجلازم
                                                           

  .٢٥٣٥، ابن ماجه: ١٣٤٤مذي: التر )٢٨٥(
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  ٣٢٢

الدال على الوجوب مرجع على الدال على النـدب للسـبب    -١١
  أعاله.

  نت يف الدليلنيلنسبة لدالالت املثانياً: با
أن تكون داللة منت أحد الدليلني مؤكدة واآلخر ى غري مؤكدة  -١

أَيّما امرأَة نكحت بِغيرِ إِذْن « السالم:الصالة وعليه  فاملؤكدة أوىل كما يف قوله
ها فَلَها الْمهـر بِمـا   وليِّها فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَنِكَاحها باطلٌ فَإِنْ دخلَ بِ
لَه ّيلالَ و نم ّيللْطَانُ وّوا فَالسرجتاش ا فَإِنجِهفَر نلَّ محت٢٩٠»اس.  

أن تكون داللة أحدمها بطريق املطابقة واآلخر بداللـة االلتـزام    -٢
  فاملطابقة أوىل.

ء أن تكون داللة أحدمها باالقتضاء واآلخـر بالتنبيـه واإلميـا    -٣
  فاالقتضاء أوىل.

  عامة واألخرى خاصة فاخلاص أوىل. أحدمها أن تكون داللة -٤
أن يكون أحدمها عام من وجه وخاص من وجه واآلخر عام من  -٥

  كل وجه فاألول أوىل.
أحدمها مطلق من وجه ومقيد من وجه واآلخر مطلق من كـل   -٦

  وجه فاألول أوىل.
 -مجـع منكـر    -واآلخر عـام   -مجع معرف -أحدمها عام  -٧

  فاملعرف أوىل.
أحدمها أمر أو ي واآلخر خرب، فاخلرب أوىل ألن النسخ يف اخلرب  -٨

  ممتنع خبالف األمر والنهي.
                                                           

  وصححه وأقره الذهيب. ٢/١٦٨وحسنه، احلاكم:  ١٠٢١الترمذي:  )٢٩٠(



  

  ٣٢٣

مع عدم تساويهما يف القوة الدليالن  إذا تعارض احلالة الثانية: -ب 
  والعموم مجيعا

لقـوة  فإما أن يتساويا يف العموم وال يتساويا يف القوة أو يتساويا يف ا
  وال يتساويا يف العموم أو ال يتساويا ال يف القوة وال يف العموم.

فإذا تساويا يف العموم واخلصوص مع عدم التساوي يف القوة كـأن  
 يكون أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا ففي هذه احلالة يعمل بالقطعي سواء علم

إن  لكـن  القطعي أو الظين تقدم وسواء تقدم أحدمها على اآلخر أم مل يعلم
كان القطعي هو املتأخر كان ناسخا وإال كان مع وجوب العمل بـه غـري   

  ناسخ.
وإذا تساويا يف القوة مع عدم التساوي يف العموم واخلصوص كـأن  
يكونا قطعيني أو ظنيني ويكونا عامني لكن أحدمها أعم من اآلخر إما مطلقا 

اآلخـر   أو من وجه دون وجه ينظر: فإن كانا عامني وكان أحدمها أعم من
مطلقا عمل باألخص سواء كانا قطعيني من جهة السند أم ظنيني علم تقدم 

  أحدمها على اآلخر أو مل يعلم.
فقد ذهب  وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه

وهـذا   البعض إىل اعتبار ذلك تعارضا وقالوا يصار إىل الترجيح بني النصني
أما إن كان كل نص يف موضـوع   ،إن كان موضوع النصني واحدا صحيح

موضوعه ويعمل بالدليلني  فيحمل كل نص على خمتلف عن موضوع اآلخر
  أوىل من إمهال أحدمها. فإن إعمال الدليلني وكما هو معلوم

  



  

  ٣٢٤

  أمثلة:
ـ  هيند لَدب نم« احلديث: -١ عـام يف الرجـال    ٢٩١»وهلُتاقْفَ

  والنساء وخاص باملبدل لدينه.
عـام يف النسـاء    ٢٩٢»وانسالن لِتقَ نع تيهِن« احلديث: -٢

خاص باملرأة اليت ال تقاتل يف احلرب بداللة ما جـاء يف  
مث ـى عـن قتـل     »ما كانت هذه لتقاتـل «احلديث: (

  .٢٩٣النساء)

موضوع احلديثني خمتلف، األول يف بيان حكم املبدل لدينه وهو القتل 
فيجمع  .ب وهو عدم القتلوالثاين يف بيان حكم املرأة اليت ال تقاتل يف احلر

بني احلديثني بأن حيمل األول على قتل املبدل لدينه رجال كـان أو امـرأة   
والثاين على عدم قتل املرأة اليت ال تقاتل يف احلرب وال يقال إن النهي عـن  

  قتل النسوان يشمل املرأة املبدلة لدينها الختالف املوضوع.

ـ ح رِجفَالْ دعب الةالص نِع ���� اِهللا ولُسر ىهن« :احلديث -٢ تى ـ طْت  علُ
الشمس وبعالْ دعرِص حتى تغرب الشمـ « بقية األوقات املكروهة ٢٩٤»س  الثُثَ
ساعكانَ ات راِهللا ولُس � يننْانا أَه نلِّصي يهِفأَ ننْأَ و بِقْنر يهِفن موتانا حني لُطْتع 

الشمس ةًغَازِب حتى ترتفع وحني قُيقَ ومائهِالظَّ مرية حتى تـ  يلَم الشمس ـ و حني 
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  ٣٢٥

تضيف الشمس لْلغوبِر حتى تغر٢٩٥»ب.  
  .٢٩٦»اهركَذا ذَها إِلِّصيلْها فَيِسن وأَ الةص نع امن نم« :احلديث  
ـ ذا اَأله متيلِّو نْإِ بِلطَّمالْ دبع ينِا بي نافمالْ دبع ينِا بي« :احلديث   مر 

  .٢٩٧»هارٍن وأَ لٍيلَ نم اَءش ةاعس يأَ يلِّصي نْأَ تيبذا الْهبِ طاف داًحوا أَعنمال تفَ
  يف الصالة خاص يف األوقات. احلديث األول عام 
  قات خاص يف القضاء.احلديث الثاين عام يف األو 
احلديث الثالث عام يف األوقات خاص يف الطـواف والصـالة يف    

  املسجد احلرام.
  لكن موضوع هذه األحاديث خمتلف:

  فاألول لبيان األوقات اليت ينهى عن الصالة فيها.
  .والثاين لبيان وجوب قضاء الصالة

  .والثالث لبيان النهي عن منع الطواف والصالة يف املسجد احلرام
ولذلك جيمع بني هذه األحاديث بأن يعمل بكل منها يف موضـوعه  
فيقال إن األوقات املنهي عن الصالة فيها حسب ما ورد يف احلـديث األول  

  ألا موضوعه وتكون عامة يف كل صالة.
ووجوب القضاء للصالة الفائتة يؤخذ من احلـديث الثـاين ألـا    
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  ٣٢٦

غري منهي  ٢٩٨ املسجد احلرامموضوعه وال يقال إن قضاء الصالة والصالة يف
عنها يف تلك األوقات وأا ختصص حديث األوقات األول ال يقال ذلـك  
ألن موضوع هذه األحاديث خمتلف وليست كلها واردة يف بيـان أوقـات   
الصالة حىت خيصص بعضها اآلخر فبيان األوقات املنهي عنها الصالة فيها هو 

م النـهي عنـها يف تلـك    احلديث األول فقط وحىت خيصص أية صالة بعد
  األوقات جيب أن ترد يف دليل آخر خيصص تلك الصالة يف تلك األوقات.

أنه قضى ركعتني (سنة الظهر) بعد  �فمثالً قد صح عن رسول اهللا 
صالة العصر فيفهم من ذلك أن قضاء السنة الراتبة غري منهي عنها يف تلـك  

خاص ا وتبقـى  األوقات لورود نص خاص ا. فيقتصر على ما ورد نص 
كل صالة منهيا عنها يف تلك األوقات إال ما ورد نص خاص ا وهكذا كل 

  مسألة مماثلة.
 رِحالن مِويو رِطْفالْ مِوي مِوص نع ىهن هنأَ« �عن النيب  يرو احلديث -٣

أَوامِي الت٢٩٩»يقِرِش.  
ةٞ ﴿وقال سبحانه وتعاىل:  ةٞ فَِعد� ةٞ فَِعد� ةٞ فَِعد�  فَِعد�

ُ
ي�اٍا أ

َ
 ّمِۡن أ

ُ
ي�اٍا أ

َ
 ّمِۡن أ

ُ
ي�اٍا أ

َ
 ّمِۡن أ

ُ
ي�اٍا أ

َ
ۗ ّمِۡن أ ۗ َخَر ۗ َخَر ۗ َخَر َفَمن ل�ـۡم َفَمن ل�ـۡم َفَمن ل�ـۡم َفَمن ل�ـۡم ﴿.. .]١٨٥: البقرة[ ﴾َخَر

ي�ااٖ 
َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�ااٖ ََلَٰثةِ أ
َ
ّجِ     َيِۡد فَِصَياُم َيِۡد فَِصَياُم َيِۡد فَِصَياُم َيِۡد فَِصَياُم ثثثثََلَٰثةِ أ ّجِ ِف ٱۡلَ ّجِ ِف ٱۡلَ ّجِ ِف ٱۡلَ َفَمـن ل�ـۡم َيِـۡد َفَمـن ل�ـۡم َيِـۡد َفَمـن ل�ـۡم َيِـۡد َفَمـن ل�ـۡم َيِـۡد ﴿ ]١٩٦: البقرة[ ﴾وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ ِف ٱۡلَ

ي�اٖاۚ فَِصَياُم فَِصَياُم فَِصَياُم فَِصَياُم 
َ
ي�اٖاۚ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�اٖاۚ ََلَٰثةِ أ
َ
ي�اٖاۚ ََلَٰثةِ أ
َ
ٰ     ثثثثََلَٰثةِ أ ٰ َذٰلَِك َكف� ٰ َذٰلَِك َكف� ٰ َذٰلَِك َكف� يَۡمٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتمۚۡ َذٰلَِك َكف�

َ
يَۡمٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتمۚۡ َرةُ أ
َ
يَۡمٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتمۚۡ َرةُ أ
َ
يَۡمٰنُِكۡم إَِذا َحلَۡفُتمۚۡ َرةُ أ
َ
  .]٨٩: املائدة[ ﴾َرةُ أ

  م يف األيام خاص يف األيام املنهي عن الصوم فيها.احلديث عا
  اآلية األوىل عامة يف الصوم خاصة يف قضاء الصوم للمسافر واملريض.

                                                           

ي عنه حسب احلديث الثالث وال يعترض عليه حبديث األوقات املنهي عن الصـالة فيهـا ألن   أما الطواف فغري منه )٢٩٨(
 خاصة بالصالة كما هو وارد يف نص احلديث وليس بالطواف. األوقات هذه

  .٣٥٨٢، ابن حبان: ٧٦٧، الترمذي: ٢٤١٨، أبو داود: ١١٤١مسلم:  )٢٩٩(



  

  ٣٢٧

الثانية عامة يف األيام خاصة يف فدية من متتع بالعمرة إىل احلج ومل جيد 
  هدياً.

  الثالثة عامة يف األيام خاصة يف كفارة اليمني.
  لف:لكن موضوع هذه النصوص خمت

  فاألول يف بيان األيام املنهي عن الصيام فيها.
  والثاين لبيان وجوب قضاء الصوم.

  والثالث لبيان وجوب الفدية.
  والرابع لبيان وجوب الكفارة.

  ولذلك جيمع بينها بأن يعمل بكل منها يف موضوعه.
فيقال إن األيام اليت ى عن الصوم فيها هي العيدان وأيام التشـريق  

ديث األول حيث هي موضوعه. ووجوب قضاء الصوم يؤخذ أخذا من احل
من اآلية األوىل حيث هي موضوعه ووجوب الفدية يف الصوم املـذكور يف  
اآلية الثانية ووجوب كفارة اليمني بالصوم املذكور من اآلية الثالثة. وال يقال 
إن قضاء الصوم وصوم الفدية وصوم الكفارة غري منهي عنـها يف األيـام   

وال يقال ذلك  ،وإا ختصص حديث األيام املنهي عن الصوم فيها املذكورة
ألن موضوع هذه النصوص خمتلف وهلذا جيب قضاء الصوم ولكن يف غـري  

  األيام املنهي عن الصوم فيها.
َهٰـُتُكمۡ ﴿اآلية  -٤ م�

ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
َهٰـُتُكمۡ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ م�
ُ
ن َتَۡمُعـواْ إىل قوله تعاىل:  ...ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

َ
ن َتَۡمُعـواْ َوأ
َ
ن َتَۡمُعـواْ َوأ
َ
ن َتَۡمُعـواْ َوأ
َ
َوأ

ۡخَتۡيِ إِ�� 
ُ
ۡخَتۡيِ إِ�� َبۡيَ ٱۡل
ُ
ۡخَتۡيِ إِ�� َبۡيَ ٱۡل
ُ
ۡخَتۡيِ إِ�� َبۡيَ ٱۡل
ُ
َفۗ َبۡيَ ٱۡل

َفۗ  َما قَۡد َسلَ
َفۗ  َما قَۡد َسلَ
َفۗ  َما قَۡد َسلَ
  .٢٣: النساء ﴾ َما قَۡد َسلَ

يَۡمٰـُنُكۡمۖ ﴿واآلية التالية: 
َ
يَۡمٰـُنُكۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن ٱلّنَِسـآءِ إِ�� َمـا َملََكـۡت أ
َ
يَۡمٰـُنُكۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن ٱلّنَِسـآءِ إِ�� َمـا َملََكـۡت أ
َ
يَۡمٰـُنُكۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن ٱلّنَِسـآءِ إِ�� َمـا َملََكـۡت أ
َ
 ﴾َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن ٱلّنَِسـآءِ إِ�� َمـا َملََكـۡت أ

  .]٢٤: النساء[



  

  ٣٢٨

  اآلية األوىل عامة يف النساء خاصة يف اجلمع بني األختني.
لكـن   ،والثانية عامة يف النساء املتزوجات خاصة يف ملـك الـيمني  

  اآليات خمتلف. موضوع هذه
فموضوع األوىل حترمي اجلمع بني األختني يف الزواج والثانية جـواز  
معاشرة ملك اليمني من النساء املتزوجات معاشرة بعد استرباء رمحها بالعدة 
الشرعية لإلماء دون شروط تطليق زوجها السابق هلا بل مبجرد كوا ملك 

  الشرعية. عدا مرور عدب معاشرا له جيوز ٣٠٠اليمني لرجل بطريق مشروع
ولذلك جيمع بني الدليلني فيقال إن اجلمع بني األختني حـرام علـى   
الرجل سواء كان بزواج أو ملك ميني وهذا يؤخذ من اآليـة األوىل ألنـه   
موضوعها ومباح للرجل معاشرة ملك ميينه من النساء املتزوجات بعد العدة 

السابق هلا والذي ال بـد   الشرعية السترباء رمحها دون شرط تطليق زوجها
وال  .وهذا يؤخذ من اآلية الثانية ألنه موضـوعها  .منه يف غري ملك اليمني

ومن ضمنه اجلمع بني األختني  -يقال إن اآلية استثنت ملك اليمني مما قبله 
فيجوز اجلمع بني معاشرة األختني مبلك اليمني ال يقال ذلك ألن هذا ليس  -

َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمـَن ﴿الستثناء إىل أقرب مجلة وهي موضوعها باإلضافة إىل أن ا
ۡخَتـۡيِ ﴿وليس للجملة األبعد وهي  ﴾ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ ٱلّنَِسآءِ 

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
ۡخَتـۡيِ َوأ

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
ۡخَتـۡيِ َوأ

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
ۡخَتـۡيِ َوأ

ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
كما ذكرنا  ﴾َوأ
  سابقا عند حبث ختصيص العام باالستثناء.

مما سبق يتبني أنه إذا اجتمع دليالن كل منهما عام من وجه وخـاص  
                                                           

جت النساء مع جيش العدو لتكثري سواده يف ميدان املعركـة مث  الطريق املشروع يف اإلسالم مللك اليمني هو إذا خر )٣٠٠(
انتصر املسلمون وسبيت هذه النساء يف ميدان املعركة، هذه احلالة فقط اليت أجاز اإلسالم فيها أن يؤخذ ملك اليمني ومنع 

  غريها.



  

  ٣٢٩

خمتلفا فإن اجلمع بينهما ممكن بأن حيمـل كـل   من وجه وكان موضوعهما 
  دليل على موضوعه وال يصار إىل الترجيح إال إذا كان املوضوع واحدا.

  ني دالالت األلفاظ يف نفس الدليلالقسم الثاين: الترجيح ب
واملقصود به إزالة اخللل احلاصل يف فهم املراد من مدلول اللفظ عنـد  

وحىت يتم ذلك  .داللة الراجحة للعمل اتردده بني اكثر من معىن وتعيني ال
  ال بد من أخذ األمور التالية يف االعتبار:

إن استعمال اللفظ فيما وضع له هـو   -من حيث أصل الوضع  -أ
إذا نطق إنسان بلفظ ما فهو يريد املعىن الذي وضع اللفظ للداللة  -األصل 

فانه يضع قرينـة   عليه فان كان الناطق باللفظ يعين غري ما دل عليه من معان
وإال فيكون املراد من اللفظ املعىن الذي وضعه أهل اللغة مث املعىن الذي نقلوه 
له وذلك إذا كان الكالم واردا يف نص غري شرعي، أما إذا كـان يف نـص   
شرعي فانه حيمل أوالً على املعىن الشرعي مث العريف مث اللغوي ألن النصوص 

  الشريعة اإلسالمية. الشرعية ألفاظ تشريعية جاءت لبيان
هذا إذا كثر استعمال املعىن الشرعي والعريف حبيث يسـبق أحـدمها   

الشرعي والعريف كذلك، يصبح مـدلول   املعىناللغوي كالصالة فإن مل يكن 
  اللفظ الشرعي والعريف واللغوي متساويا أي مشتركا.

  من حيث وحدة املدلول: -ب
و األصل، فإن اللفظ إذا إن استعمال اللفظ للداللة على معىن واحد ه

  .٣٠١دار بني احتمال االشتراك واالنفراد كان الغالب على الظن هو االنفراد
                                                           

ناه متعينا ويعامل كاللفظ ذي يف بعض احلاالت ميكن إعمال اللفظ املشترك يف كل معانيه، ويف هذه احلالة يكون مع )٣٠١(



  

  ٣٣٠

  من حيث املعىن الصريح: -ج
  إن استعمال اللفظ يف معناه الصريح هو األصل.

  وبأخذ األمور السابقة يف االعتبار يتبني التايل:
  من (أ) يتبني:

  ر.احلقيقة أوىل من ااز ومن اإلضما -١
  ألن احلقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له.

وااز هو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لقرينة وعالقـة بـني   
  املعنيني.

واإلضمار هو استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لقرينة مانعـة مـن   
إجراء اللفظ على ظاهر املوضوع له وكثري من اللغويني يعتربونه نوعا مـن  

  .ااز وهو كذلك
يف النص غري الشرعي: احلقيقة اللغوية أوىل من العرفية وأوىل من  -٢

الشرعية أي إذا احتمل اللفظ النقل من احلقيقة اللغوية إىل الشرعية أو العرفية 
  أو عدم النقل فاألصل عدم النقل أي احلقيقة اللغوية.

احلقيقة الشرعية أوىل من احلقيقة العرفية وهذه  :يف النص الشرعي -٣

                                                                                                                             

  املدلول املفرد. 
ۚ ﴿مثال:  ِ ّ ِ ۚ ِ ّ ِ ۚ ِ ّ ِ ۚ ِ ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـبببِبّ ] ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ ] ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ ] ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ َ َوَملللَل[ �Jَوَمإِن� ٱ َ �Jَوَمإِن� ٱ َ �Jَوَمإِن� ٱ َ �Jإن الصالة هنا لفظ مشترك بني املغفرة واالستغفار، وقد أعمل اللفـظ   ﴾إِن� ٱ

ن� ٱ﴿هنا باملعنيني فالصالة من اهللا مغفرة ومن غريه استغفار. 
َ
لَۡم تَـَر أ

َ
ن� ٱأ

َ
لَۡم تَـَر أ

َ
ن� ٱأ

َ
لَۡم تَـَر أ

َ
ن� ٱأ

َ
لَۡم تَـَر أ

َ
َ أ �J َ �J َ �J َ �J    ����    ¶¶¶¶     ِض¡

َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـن ِف ٱۡل ¡ِض َمـن ِف ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـن ِف ٱۡل ¡ِض َمـن ِف ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـن ِف ٱۡل ¡ِض َمـن ِف ٱلس�
َ
ـَمَٰوِٰت َوَمـن ِف ٱۡل َمـن ِف ٱلس�

َوآبL َوَكثِيٞ  َجُر َوٱل� َباُل َوٱلش� ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱلLُجوُم َوٱۡلِ َوآبL َوَكثِيٞ َوٱلش� َجُر َوٱل� َباُل َوٱلش� ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱلLُجوُم َوٱۡلِ َوآبL َوَكثِيٞ َوٱلش� َجُر َوٱل� َباُل َوٱلش� ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱلLُجوُم َوٱۡلِ َوآبL َوَكثِيٞ َوٱلش� َجُر َوٱل� َباُل َوٱلش� ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱلLُجوُم َوٱۡلِ فالسجود مشترك بني اخلشوع ووضع اجلبهة  ﴾ٱل�ـاِسۖ ٱل�ـاِسۖ ٱل�ـاِسۖ ٱل�ـاِسۖ ّمَِن ّمَِن ّمَِن ّمَِن     َوٱلش�
  فاخلشوع هو املقصود من الدواب وذاك من الناس.على األرض من الناس وقد ثبت إرادة املعنيني على احلقيقة 

 وإن مل ميكن محله على مجيع معانيه فيحتاج إىل قرينة مرجحة.



  

  ٣٣١

ألخرية أوىل من احلقيقة اللغوية. وهذا مشروط بشهرة وكثرة استعمال املعىن ا
  الشرعي والعريف للفظ حبيث يسبق استعمال املعىن اللغوي.

  احلقيقة املخصصة مبعىن واحد أوىل من ااز (واإلضمار). -٤
  من (ب) يتبني:

حيث أن احلقيقة املخصصة وااز (واإلضمار) ذات معىن واحد  -١
مرجحة على االشتراك والنقل غري الغالب يف معناه ألن االشتراك والنقل  فهي

  يف هذه احلالة له أكثر من معىن.
أما االشتراك فواضح وأما النقل غري الغالب يف معناه فإن معناه اللغوي 

  واملنقول يكادان يتساويان يف الداللة فيكون هذا كاملشترك.

الشتراك ألمـا وإن كانـا   النقل الغالب يف معناه مرجح على ا -٢
بأكثر من معىن إال أن النقل الغالب يف معناه قد أصبح مشـهوراً يف معـىن   
واحد وهو املنقول عرفاً أو شرعاً وهجر املعىن اللغوي فتعني املعىن يف حـني  

  أن االشتراك ال يتعني إال بقرينة.
  من (ج) يتبني:

 محله على الصريحإذا تردد اللفظ بني املعىن الصريح والكناية فيجب 
  دون الكناية فهو األوىل.

  اخلالصة:
مما سبق يتبني أن اللفظ إذا تردد بني أكثر من معىن أي إذا دار بـني  

  احتمال هذا املعىن أو ذلك يتبع يف الترجيح ما يلي:
  احلقيقة أوىل من ااز (واإلضمار). -١



  

  ٣٣٢

احلقيقة  احلقيقة اللغوية أوىل من النقل إىل :يف النص غري الشرعي -٢
  العرفية والشرعية.

يف النص الشرعي احلقيقة الشرعية أوىل من العرفية وهذه أوىل من  -٣
 فيعامل وإال اللغوي املعىن يسبق اللغوية، هذا إذا كان النقل غالبا يف معناه أي

  والعريف. والشرعي اللغوي للمعىن املشترك كاللفظ احلالة هذه يف اللفظ
  واحد أوىل من ااز (واإلضمار). احلقيقة املخصصة مبعىن -٤
احلقيقة املخصصة وااز واإلضمار أوىل من االشتراك والنقل غري  -٥

  الغالب يف معناه.
النقل الغالب يف معناه أوىل من االشتراك واملقصود بالنقل الغالب  -٦

يف معناه الذي نقل إىل املعىن العريف أو الشرعي واشتهر فيهما وهجر املعـىن  
كالصالة واحلج منقول إىل املعىن الشرعي والدابة لـذوات األربـع    اللغوي

  والغائط للخارج من اإلنسان منقول إىل املعىن العريف.
النقل غري الغالب يف معناه مساو لالشتراك وأحدمها ليس أوىل من  -٧

  اآلخر إال بقرينة.
ااز مساو لإلضمار وأحدمها ليس أوىل من اآلخر إال بقرينة ويف  -٨

  كثري من األحيان يعترب اإلضمار نوعا من ااز.
  املعىن الصريح أوىل من الكناية. -٩

  أمثلة:
لفظ الزكاة قد يقول قائل أنه لفظ مشترك مبعىن لغوي (النماء أو  -١

الزيادة) ومبعىن شرعي (القدر املخرج من النصاب) وقد يعتربه آخرون لفظا 
ناه الشرعي (القدر املخرج شـرعا)  منقوال من معناه اللغوي (النماء) إىل مع



  

  ٣٣٣

  وهذا غالب يف معناه ويكون النقل أوىل كما ذكرنا سابقاً.
قد يقال إنه مشترك بني العقد والـوطء ويعتـربه    لفظ النكاح -٢

  .٣٠٢آخرون حقيقة يف أحدمها جمازاً يف اآلخر
  واعتباره حقيقة يف إحدامها جمازا يف األخرى أوىل ملا تقدم.

َٓءابَـآؤؤؤؤُُكمُُكمُُكمُُكم    َوَ� تَنِكُحـواْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـواْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـواْ َمـا نََكـَوَ� تَنِكُحـواْ َمـا نََكـححححَ َ َ َ ﴿لة معىن آية ويكون يف هذه احلا َٓءابَـا َٓءابَـا  ﴾َءابَـا
  كالتايل:

من اعترب النكاح حقيقة يف العقد جمازا يف الوطء تكون احلقيقـة أوىل  
ويكون املعىن انه حيرم على الرجل أن يتزوج أي امرأة عقد عليها أبوه دون 

  ملك اليمني أو املزين ا.
احلقيقـة   ٣٠٣ازا يف العقد تكونومن اعترب النكاح حقيقة يف الوطء جم

أوىل ويكون املعىن أنه حيرم على الرجل أن يطأ أي امرأة وطأها أبوه بنكاح 
  أو مبلك ميني أو بزنا.

  هذه اآلية ممكن أن يقال فيها كذلك ما يلي:
حيتمل أن يكون لفظ النكاح مشتركا بني العقد والوطء وحيتمـل أن  

ۡهلِِهـن� ﴿: يكون حقيقة يف العقد كما يف قوله تعـاىل 
َ
ۡهلِِهـن� فَـٱنِكُحوُهن� بِـإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَـٱنِكُحوُهن� بِـإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَـٱنِكُحوُهن� بِـإِۡذِن أ
َ
 ﴾فَـٱنِكُحوُهن� بِـإِۡذِن أ

ولكن هذه احلقيقة خمصصة يف العقد الصحيح دون العقد الفاسـد بأدلـة   
أخرى، وكوا حقيقة خمصصة يف العقد الصحيح أوىل من االشتراك ملا تقدم 

                                                           

ۡهلِِهـن� ﴿استعمل حقيقة يف العقد ) ٣٠٢(
َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
[ إَِذا َوٱۡبَتُلـواْ َوٱۡبَتُلـواْ َوٱۡبَتُلـواْ َوٱۡبَتُلـواْ ﴿واستعمل حقيقة من الوطء  ﴾فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ [ إَِذا ٱۡلَـَتَٰمٰ َحـت� [ إَِذا ٱۡلَـَتَٰمٰ َحـت� [ إَِذا ٱۡلَـَتَٰمٰ َحـت� ٱۡلَـَتَٰمٰ َحـت�

حَ  حَ َ حَ َ ِكككَكحَ َ ِبَلَُغواْ ٱلّ ِبَلَُغواْ ٱلّ ِبَلَُغواْ ٱلّ  لقدرة على الوطء (البلوغ) وليس أن يتزوجوا.أي ا ﴾بَلَُغواْ ٱلّ

الذين يعتربوا جمازا يف العقد يقولون إن العقد مسي نكاحا من باب تسمية الشيء باسم مسببه أي املسـبب عنـه،    )٣٠٣(
 فالنكاح مسبب عن العقد ولذلك مسي العقد باسم املسبب عنه وهو النكاح.



  

  ٣٣٤

  ويكون معىن اآلية حرمة نكاح امرأة عقد عليها األب عقدا صحيحا.
  ﴾ِل ٱۡلَقۡرَيةَ ِل ٱۡلَقۡرَيةَ ِل ٱۡلَقۡرَيةَ ِل ٱۡلَقۡرَيةَ  َٔ  َٔ  َٔ  َٔ وَوَوََوسسسۡس ۡ ۡ ۡ ﴿ -٣

قد يعترب البعض لفظ القرية لفظا مشتركا لألهل واألبنيـة ويعتربهـا   
آخرون حقيقة يف األبنية فقط إضمارا (جمازا)يف األهل أي أضمر لفظ أهـل  

  أوىل. قبلها (واسأل أهل القرية) واإلضمار
َما ٱلُۡمۡشُِكوَن ﴿ -٤ َما ٱلُۡمۡشُِكوَن إِن� َما ٱلُۡمۡشُِكوَن إِن� َما ٱلُۡمۡشُِكوَن إِن� َٞس إِن� َٞس َ َٞس َ   ﴾نننَنَٞس َ

نقل غري غالب  الشرعية ولكنه قد يعترب لفظ جنس منقوال إىل النجاسة
وقد يعترب جمازا أي قذارة معنويـة أي   ،يف معناه أي ليس مثل الصالة واحلج

بإضمار كاف التشبيه كالنجس واعتبارها جمازا يف القذارة املعنوية أوىل. وقد 
ويعترب  يعترب كلمة (جنس) لفظا مشتركا يف القذارة املعنوية والنجاسة الشرعية

 غري غالب يف معناه وهو يساوي االشتراك يف آخرون أا كلمة منقولة نقال
  هذه احلالة ال ميكن الترجيح إال بقرينة.

٥- ﴿ ْ َم ٱلّرَِبٰوا ْ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا ْ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا ْ وََحر� َم ٱلّرَِبٰوا   ﴾وََحر�
قد يعترب (الربا) إضمارا أي بإضمار عقد أي وحرم عقد الربا فيكون 
النهي مسلطا على العقد نفسه فالعقد باطل، وقد يعتربها البعض منقولة أي 

معناهـا األول  فإن  لكنها ليست غالبة يف معناها الشرعيالزيادة الشرعية و
(الزيادة) ال يزال مستعمال ومرتبطا باملعىن الشرعي. ومن يعتربهـا منقولـة   

فيكـون   يكون النهي مسلطا على الزيادة أي على شرط من شروط العقد
عقد الربا فاسدا يف هذه احلالة مبعىن أنه يصبح صحيحا إذا مل ينفـذ شـرط   

إذا اتفق الطرفان على حط الزيادة صح العقد واعتبارها إضمارا أوىل الزيادة ف
  ملا تقدم فيكون العقد باطال سواء اتفق الطرفان على حط الزيادة أم ال.



  

  ٣٣٥

ُ ٱۡلَۡيعَ ﴿ -٦ �Jَحل� ٱ
َ
ُ ٱۡلَۡيعَ َوأ �Jَحل� ٱ
َ
ُ ٱۡلَۡيعَ َوأ �Jَحل� ٱ
َ
ُ ٱۡلَۡيعَ َوأ �Jَحل� ٱ
َ
  ﴾َوأ

قد تعترب لفظ (البيع) حقيقة يف البيع لغة أي مبادلـة مـال مبـال مث    
قولة إىل البيع الشرعي ولكن هذا ليس خصصت بالبيع الشرعي وقد تعترب من

الزال مسـتعمال ومرتبطـا    مال مبال فان معناه األول مبادلة غالبا يف معناه
  باملعىن الشرعي ومحل املعىن على احلقيقة املخصصة أوىل ملا تقدم.

ولو قال قائل ملن ليس بابنه (هذا ابين) فقد يعترب جمازا أي أن هذا  -٧
إضمارا أي هذا كابين بتقدير كاف التشبيه ومها  وقد يعترب حمبوب يل معزز

  متساويان وال يرجح أحدمها على اآلخر إال بقرينة.
ِ َعلَۡيهِ ﴿ -٨ �Jا لَۡم يُۡذَكِر ٱۡسُم ٱ ُكُلواْ ِمم�

ۡ
ِ َعلَۡيهِ َوَ� تَأ �Jا لَۡم يُۡذَكِر ٱۡسُم ٱ ُكُلواْ ِمم�
ۡ
ِ َعلَۡيهِ َوَ� تَأ �Jا لَۡم يُۡذَكِر ٱۡسُم ٱ ُكُلواْ ِمم�
ۡ
ِ َعلَۡيهِ َوَ� تَأ �Jا لَۡم يُۡذَكِر ٱۡسُم ٱ ُكُلواْ ِمم�
ۡ
  .﴾َوَ� تَأ

حيتمل أن تكون حقيقة عامة يف كل ما مل يذكر اسم اهللا عليه ومـا  
أخرى مبا ذكر اسم غـري اهللا عليـه    يذكر اسم غري اهللا عليه وخمصصة بأدلة

وحيتمل أن تكون جمازا أي ما ذكر اسم غري اهللا عليه ومحله على التخصيص 
  أوىل. واملعنيان هنا غري خمتلفني لكن فهم احلكم بالتخصيص هو األوىل.

٩- ﴿ ٞ ٞ َولَُكۡم ِف ٱۡلِقَصاِص َحَيٰوة ٞ َولَُكۡم ِف ٱۡلِقَصاِص َحَيٰوة ٞ َولَُكۡم ِف ٱۡلِقَصاِص َحَيٰوة   ﴾َولَُكۡم ِف ٱۡلِقَصاِص َحَيٰوة
القاتـل،   حيتمل أن يكون املراد العموم أي جلميع الناس حياة يف قتل

وخصصت باحلياة ملن كان سيقتل أي إن قتل القاتل مينعه من القتل فيحول 
  دون أن يقتل شخصا فتكون احلياة ملن كان سيقتل.

وحيتمل أن يكون املراد إضمار شرعية القصاص أي ولكم يف شرعية 
القصاص حياة مبعىن إن شرعية القصاص تقتضي بقـاء القاتـل واملقتـول    



  

  ٣٣٦

  القتل حترزا عن القصاص. الرتداع القاتل عن

ومحله على التخصيص أوىل أي: لكم يف القصاص حياة بسـبب  
  فيحيا من كان سيقتل. قتل القاتل لسالمة الناس من شره

ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ ﴿ -١٠
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنِسَ أ
َ
  ﴾آءَ آءَ آءَ آءَ أ

اللمس حقيقة يف اليد وحنوها وهو املعىن الصريح، ولكن اللمس 
أوىل فال يصار إىل الكناية كذلك كناية عن اجلماع ومحله على الصريح 

  إال بقرينة.
أي  �حديث للرسـول   ٣٠٤»رِفَالس يف يامالص ربِالْ نم سيلَ« -١١

نص شرعي ولذلك فاحلقيقة الشرعية هي املعتربة أوالً، فكلمة الصيام حتمل 
  على الصيام الشرعي املعروف أي احلقيقة الشرعية وليس الصيام اللغوي.

قِيُمو﴿ -١٢
َ
قِيُموَوأ
َ
قِيُموَوأ
َ
قِيُموَوأ
َ
لَٰوةَ َوأ لَٰوةَ اْ ٱلص� لَٰوةَ اْ ٱلص� لَٰوةَ اْ ٱلص�  ﴾اْ ٱلص�

نص شرعي، فتحمل الصالة هنا على احلقيقة الشرعية وليس علـى  
  املعىن اللغوي.

وذه الكيفية ميكن تعيني الداللة املقصودة للفظ املتردد بني أكثر من 
معىن. ومن اجلدير بالذكر أن هذا الترجيح املذكور سابقا يعمـل بـه أن مل   

َ ﴿ما حتـدده القرينـة مـثالً     توجد قرينة تعني املقصود وإال فاألوىل �Jإِن� ٱ َ �Jإِن� ٱ َ �Jإِن� ٱ َ �Jإِن� ٱ    
 ۚ ِ ّ ِ ۚ ِ ّ ِ ۚ ِ ّ ِ ۚ ِ [ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـبببِبّ [ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ [ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ هذا نص شرعي ولكن القرينة يصلون علـى   ﴾َوَمَوَمَوَمَوَملللَل[ئَِكَتُهۥ يَُصلLوَن َ¦َ ٱل�ـَ

النيب تصرف املعىن عن احلقيقة الشرعية للصالة املعروفة وحتمله على املعـىن  

                                                           

  .١٨٧٩، مسلم: ١٨١٠البخاري:  )٣٠٤(



  

  ٣٣٧

تَُكونُـواْ تَُكونُـواْ تَُكونُـواْ تَُكونُـواْ     فَـإِن ل�ـمۡ فَـإِن ل�ـمۡ فَـإِن ل�ـمۡ فَـإِن ل�ـمۡ ﴿اللغوي املغفرة واالستغفار أي الدعاء كذلك قوله تعاىل 
فإن الدخول هنا كناية عن اجلماع فيحمل عليه بقرينة دخلتم  ﴾َدَخۡلُتم بِِهـن� َدَخۡلُتم بِِهـن� َدَخۡلُتم بِِهـن� َدَخۡلُتم بِِهـن� 

  ن وال يقال الصريح أوىل فيحمل على معىن الدخول الصريح.
ۡهلِِهـن� ﴿وأيضا 

َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
ۡهلِِهـن� فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ
َ
النكاح العقد بقرينة بإذن أهلهن  ﴾فَٱنِكُحوُهن� بِإِۡذِن أ

حَ     ٱۡلََتَٰمٰ ٱۡلََتَٰمٰ ٱۡلََتَٰمٰ ٱۡلََتَٰمٰ َوٱۡبَتُلواْ َوٱۡبَتُلواْ َوٱۡبَتُلواْ َوٱۡبَتُلواْ ﴿وقوله تعاىل:  حَ َ حَ َ [ إَِذا بَلَُغواْ ٱّلِكككَكحَ َ [ إَِذا بَلَُغواْ ٱّلَِحت� [ إَِذا بَلَُغواْ ٱّلَِحت� [ إَِذا بَلَُغواْ ٱّلَِحت� النكـاح الـوطء أي:    ﴾َحت�
ۡنُهۡم رُۡشدٗ ﴿املقدرة على وطء النساء بقرينة تكملة اآلية  ۡنُهۡم رُۡشدٗ َۡسُتم ّمِ ۡنُهۡم رُۡشدٗ َۡسُتم ّمِ ۡنُهۡم رُۡشدٗ َۡسُتم ّمِ ا فَـٱۡدَفُعوٓاْ ا فَـٱۡدَفُعوٓاْ ا فَـٱۡدَفُعوٓاْ ا فَـٱۡدَفُعوٓاْ فَإِۡن َءافَإِۡن َءافَإِۡن َءافَإِۡن َءاننننَۡسُتم ّمِ

ۡمـَوٰلَُهۡمۖ 
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ إَِلِۡهۡم أ
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ إَِلِۡهۡم أ
َ
ۡمـَوٰلَُهۡمۖ إَِلِۡهۡم أ
َ
أي عندما يبلغون الرشد، ويزول اليتم فتدفع هلـم أمـواهلم    ﴾إَِلِۡهۡم أ

يتزوجون بل عندما يبلغون احللـم، وهكـذا   وليس تدفع هلم أمواهلم عندما 
  أمثاهلا.

وبانتهاء حبث الترجيح ينتهي هذا الباب املتعلق باالجتهاد. وبـذلك  
تكون األمور الثالثة اليت يبحث فيها أصول الفقه كما جاء يف مقدمة الكتاب 

  قد انتهت.

  
ا يَِصُفونَ ﴿ ةِ َعم� َٰن َرّبَِك َرّبِ ٱۡلِعز� ا يَِصُفونَ َ ةِ َعم� َٰن َرّبَِك َرّبِ ٱۡلِعز� ا يَِصُفونَ َ ةِ َعم� َٰن َرّبَِك َرّبِ ٱۡلِعز� ا يَِصُفونَ َ ةِ َعم� وََسَلٌٰم وََسَلٌٰم وََسَلٌٰم وََسَلٌٰم     ····    ُسۡبُسۡبُسۡبُسۡبحححَحَٰن َرّبَِك َرّبِ ٱۡلِعز�

ِ َرّبِ     ̧̧̧¸َ¦َ ٱلُۡمرَۡسلَِي َ¦َ ٱلُۡمرَۡسلَِي َ¦َ ٱلُۡمرَۡسلَِي َ¦َ ٱلُۡمرَۡسلَِي  �Jِ َرّبِ َوٱۡلَۡمُد ِ �Jِ َرّبِ َوٱۡلَۡمُد ِ �Jِ َرّبِ َوٱۡلَۡمُد ِ �Jِ ٰلَِمَي     َوٱۡلَۡمُد ٰلَِمَي َ ٰلَِمَي َ   ﴾¹¹¹¹ٱۡلٱۡلٱۡلٱۡلعععَعٰلَِمَي َ
  
  
  



  

  ٣٣٨
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