رشح رشف الشمول البن بدران
للشيخ سعد الشثري
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء واملرسلني ،أما بعد
أن يوفقنا وإياكم خلريي الدنيا واآلخرة؛ ْ
فأسأل اهللَ جل وعال ْ
وأن جيعلناا وإيااكم مان اةاداة املن،ادين،
وبعد:
احلنبيل أياام بداياط بلباه ،والشايخ مان علا ء
الدومي
نظم نظمه الشيخ عبد القادر بن بدران
ّ
بني أيدينا ٌ
ّ
تً،اا يف هاذا العلام ،وقاد
احلنابلط الذين ةم مسامهط كبرية يف علم األصول ،وقد َن َظ َم هذا النَّ ْظ َم ليكاون
ا
وص ُفه باجلميل االخ،ياري ،واحلماد :األلاف والاالم ُياراد اا هناا
اب،دأه بحمد اهلل تعاىل ،واملراد بحمد اهلل ْ
وجل بأنه قد َن َظ َم َ
عز ّ
شمل الفروع
نقص من وجه من وجوهه ،وقد وصف اهللَ ّ
احلمد الكامل الذي ال ين،ابه ٌ
أن َمن أراد ْ
باألصول ،بمعنى ّ
فمن عار األصاول ََ َ ّكّان مان
أن يس،وعب
َ
الفروع فعليه بمعرفط األصول؛ َ
ضبط الفروع ومن َض ِّم بعضنا إىل بعضنا اآلخر ،ثم َذ َك ََر فضله سابحانه يف إنازال الك،ااب العظايم القار ن
فضله العام عىل الناس كلنام "مان ال َع ْناد الاذي لادُُ ِّر َم ْكنُُاون الك ََ،ااب
الكريم ،حيث كان هذا من أسباب ْ
عز ّ
أن ينجو يف بحار العلوم فعليه ْ
أن َمن أراد ْ
ني ّ
وجل
أن هي،دي بك،اب اهلل ّ
َي ََ،ذي" أي يسري عىل بريق،ه ،و َب َّ َ
َْ
ُ
وسنََّّط نب ّيه ّ
اإلنسان من فنم ما فين ّإال بمعرفط قواعد األصول ،وقوله "قاد
صىل اهلل عليه وس ّلم ،وال ي،مكن
ُ
َح ّري العقول" قد ُيراد به صفات رب العزة واجلالل؛ فإنه ال ُهي،دى لكنننا ،وال تعر حقيق ُُ،نا ّإال مان ق َبلاه
سبحانه ،وقوله " ّ
غريه يف أوصافه ،وَي،مال ْ
أن ياراد باذلل الك،ااب ،قاال:
جل" أي ارتفع وعال عن ي ثله ُ
" َف َل ْم ََتدْْ ل َس ْري َها َسب َيال" أيّ :
أن العقول مل َتد بري اقا تعر به حقيقط الرب جل وعال ،وحاني إذن َسا َّل َم
وسنََّّط رسوله ّ
صىل اهلل علياه وسا ّلم ،قاالَ " :ف َاز َال
العقول للنقول ،فصفات اهلل مس،ندها النقل من ك،اب اهلل ُ
الص ْقل" غني القلب أي :ما يقع عليه من غشاوة ومن جنل ،فنذا يزول بواسطط النقل الاذي
َغ ْ ُ
ني ال َق ْلب َذا ب َّ
َّباي
يصقل القلب" ،م ْن ُسنََّّط اة َادي األَمني املُ ْص َط َفى" ك يؤخذ من ك،اب اهلل يف هذا الباب ُيؤخذ من ُسنََّّط النَّ ِّ
ّ
اري َعَادََ ْد َد ْو اماا" أي :دائا ا َ " ،و َال
صىل اهلل عليه وس ّلمَ " ،خ ْري األَ َنَام ُنُور َأ ْهل ْ
االصط َفاَ ،ص َّىل َع َل ْيه اهللُ ما ْن َغ ْ
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َحد" أي :ليس ملقدار الصلوات عليه حدّّ َُ " ،ي ُ
يط باألَ َمدْْ " ثم َثنََّّى باذكر األصاحاب ويف مقادم،نم اخللفااء
بأن املراد م ُ
الراشدون واآلل ،قيلّ :
أهل بي،ه ممن من به ،قال :وكذلل دعا ملَن " َنَا ُلوا ب ُح ْسن ال َق ْصد إ ْ َْتا َ
املؤلف يدعو ةم ،وهذا فيه ترغيب ْ
حسنَ مقاصدُُ هم؛ ّ
أن يقصد اإلنسان بأع له وبطلباه
فإن
َ
املنَ ْن" أي َمن ُ
العلم وج َه اهلل ورفع َط الدرجط يف اآلخرة ،ثم قالَ " :و َب ْعدُُ " أي :من يكن من ٍ
فاإن األُ ُص ُ
أمر بعاد " ّ
او ُل
اول َق ْ
َ
علم معرو  ،وهذا العلم له فائدة وثمرة عظيمط ،فمن ثمراته ا
أوال :أنه هاو الاذي يسا،ند
املُ ْج ََ،ندْْ " األصول ٌ
اِ املُجادْْ "
إليه املج،ند يف اس،خراج األحكام ،ولذا قالَ " :ق ْو ُل املُ ْج ََ،ندْْ " ،وثان ايا :هاو " ُح َّجا ُط النِّ ِّْحريار َواحلَ ْ
يعني ّ
الز َماان
أن الناس يس،فيدون من هذا العلم
او املُنََاا َدى يف َّ
تركيب احلجج والِاهني واألدلط ،قاالَ " :و ْه َ
َ
َ
االول" أي ّ
اإلنساان مان معرفاط
أصحاب الزمان األول َيرصون عليه وي،علمونه ألنه هو الاذي ُي َم ّكّان
أن
َ
َّ
ون ال ُف ُروع" ّ
األحكام الرشعيط من أدل،نا وهو " ُد َ
فإن الفروع ثمرة وناتج عن تركياب قواعاد األصاول ماع
علم األصول  -واس،طاع ْ
أن يطبقاه
األدلط ،قالَ " :م ْن َذا َق ُه َن ََال األَ َماِن َو ْاز َد َهى" أيَ :من عر هذا العلم َ -
عىل النصوص ليس،خرج األدلط؛ فإنه ينال املنازل ال ُعاال ال،اي ي،مناهاا أصاحاب الفضالَ " ،و ْاز َد َهاى" أي:
اس،خالص األحكاام مان
اف،خر وعر َقدْْ َر نفسه "يف َر ْوضه" أي :يف مكان مزهر مثمر ،وذلل أنه يس،طيع
َ
جيني" أي :يقطف "ث َ َر املُ ْش َََ ،نى" أي :ما أراده من املعاِن واألحكام يس،طيع ْ
أن يأخذه من األدلط.
األدلط " َ ْ
الزهدُ يف هاذا العلام ،وأساباب الزهاد :منناا ّ
أن
ُ
ْض ُبوا" يعني قد ُوج ُدُ
ثم قالَ " :لك َّن َأ ْه َل َع ًْ َنَا َقدْْ َأ ْ َ
وغريه فيه ،وهذا العلم صاعوب ُُ،ه مزيا ٌط فياهّ ،
العلام
ألن
نفسه
علم
ٌ
َ
صعب وبال،ايل َز َّهدََ َ
بعضنم ا ّدعى أن هذا ٌ
َ
اإلنسان دراس ََ،ه بنفسه ،لكن ماا كاان صاع ابا مان العلاوم ّ
ُ
الذي يكون ا
النااس ي،علمو اا
فاإن
سنال يس،طيع
َ
وَي،اجون فينا إىل املعلم الناصح ،و خرون قالوا ّ
جديادٌ ه وهاذا خطاأ ،بال إناه إذا
بأن هذا العلم لايس فياه
ٌ
اوار َد
اسا َْ ،ع َذ ُبوا َم َ
ركبناه وركبنا قواعدََ ه عىل األدلط اس،ن،جنا أحكا اما جديدة من وقاائع جديادة ،و خارون " ْ
ال َّْ ،قليد" فقالوا :نأخذ ب يف املذاهب وما يف الك،ب وبال،ايل ال ن،ح،ااج إىل هاذا العلامه وهاذا مان الانقص،
ّ
وذلل ّ
وألن الوقائع م،جددة فمن أراد معرف َط أحكامناا فلان يا،مكن ّإال
ألن كال َم اهلل ال يضاهيه كال ُم أحد؛
بمراجعط الك،اب وتسليط أحكامه عىل الوقائع بواسطط قواعد األصاول واالسا،نبا  ،قاالَ " :ف َأ ْب َعادُُ وا َعا ْن
َم ْوبن ال َّْ ،أييد" أي :أل م ملّا اب،عدوا عن ك،اب اهلل وعن ُسنََّّط رسوله وعن الفنم ملَا فين اب،عدوا عن املاوابن
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ام َن ْظا ا َلطي افاا َلا ْي َس فياه
ال،ي ينً اهللُ أصحا َ ا ويؤ ّدهيا" ،م ْن َأ ْجل َذا" أي :ةذا السابب " َأ ْح َب ْبا ُ َأ ِِّن َأ ْنْظ ُ
ُم ْع َج ُم ،إ ْذ َهذه األَ َّيا ُم َت ْقِض باملَ َل ْل م ْن ُسوء َحظ َو ْارت َك ٍ
للز َل ْل" فنذه األياام حلظاوا النااس السايِلط وملَاا
َاب َّ
ُال َأ ْم ٍ
الو ْق ُ َلنََا َقادْْ َعا َنَادََ ا يف ُك ِّ
ار
عندهم من الذنوب يزهدون يف العلم وي،كاثرون القليل منه ،قالَ " :الس َّي َ َ
م ْن ُم َرادي َبا َعَدََ ا" فوق ُُ،ه يقول :شحيح؛ ولذلل اح،اج ْ
أن يضع هذا النظم ل ُي َق ِّر َب له هاذا العلامَ " ،فادُُ و َن ََل
ف َّ
الش ُمول" هذا هو اسم هذه املنظومط ،والرشف الرشب من اإلنااء ونحاوه بساحب املااء ،والشامول
َر ْش َ
ا
مشموال مغطى ،وقيل :ما كان مس،وع ابا ،ثم قالَ " :ح َّب َذا ع ْل ُم األُ ُصول املُنْ ََ ،قى َواملُ ْح َََ ،ذى ،ففي
قيل :ما يكون
اس َم ْع َم َقايل َيا َأ َخا الدِِّّ َرا َي ْه".
الذي َذ َك َْر ُت ُه ك َفاا َي ْه َف ْ
أمار ،وثانيناا:
سريا عىل بريقط اجلويني يف ك،اب الورقااتّ ،
فأوةااٌ :
ثم بدأ ب،عداد أبواب علم األصول ا
النني ،وثالثنا :القياس ،قال :ويف األدلط ٌ
فعل وإمجاع واالس،صحاب ،فنذه هي األدلط عىل اإلمجاع ،ثام بعاد
ذلل اح،اج إىل بحث قواعد االس،نبا وكيفيط االس،دالل ،ثم صفات املج،ند  -باب االج،نااد وال،قلياد -
ُيدرس فيه " َحال اال ْجَ ،ناد املُ ْس ََ،د ْل" أي :الذي يأخذ من األدلط األحكا َم " َم ْع ُرو َف ٌط َو َه َك ََذا َعنْ ُْن ْم ُنُق ْ
ال" هاذا
ترتيبنم يف أبواب األصول.
مصطلح الفقه وقاالَ " :م ْعر َفا ُط
فأوةا
ُ
عر ببعض املصطلحات ال،ي ََ ُ ُّر يف هذا العلمّ ،
ثم بعد ذلل بدأ ُي ّ
يب ال ُق َّوة ال َف ْرع َّي ْه" فنذا هو تعريف الفقه ،قد خيفى عىل اإلنسان بعاض املساائل أو
الرشع َّي ْه ف ْع اال َقر َ
َأ ْح َكَامنََا َّ ْ
بعض وجوه املسائل ،األحكام الرشعيط املنسوبط إىل الشارع واحلكم يف األصل إثبات ٍ
أمر آلخر أو نفيه عناه،
إثبات املراد باحلكم اخلطاب الرشعي امل،علق بأفعاال املكلفاني ،قاالَ " :م ْعر َفا ُط َأ ْح َكَامنََاا
ويف االصطالح هنا
ُ
الرشع َّي ْه" َمن يعر األحكام الرشعيط عىل سبيلني:
َّ ْ
 -1يعرفنا من بريق ال،قليد ،هذا ليس بمج،ند.
حل ْكْم من الدليل؛ فنذا هو االج،ناد.
َ -2من يعرفنا بواسطط فنم ا ُ
والناس يف معرفط األحكام عىل نوعني:
َمن يعرفنا بالفعل ،ك لو سأل،كم ما حكم الصالة؟ أجيبوا؟ ما الدليل؟ فنذا معرفط للحكم بالفعل.
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والنوع الثاِن :معرفط للحكم بالقوة القريبط ،بحيث يكون عندك األهليط ال،ي َُ ّكّنل من معرفاط احلكام،
فأقول لل :ا
مثال يف صالة الكسو إذا ُق ْم َ من الركوع هل تقول :سمع اهلل ملَن محاده أو تقاول اهلل :أكاِ؟
كاتاب
تقول :ان،ظرِن قليال سأبحث وأعطيل اجلواب ،فنذا معرفط باألحكام الرشعيط بالقوة القريباط ،األ
ٌ
كاتب بالقوة القريبط ،عنده إمكانيط يف الك،ابط لكنه ليس كات ابا يف احلال.
بالفعل ألنه يك،ب اآلن ،وذاك األ
ٌ
اب" إذا
ب َأ ْو ُيث ْب ُه ال ََّّ،اار ْك َف َواج ٌ
ثم بدأ ُيعدّّ د أنواع األحكام الرشعيط ،فاألول :الواجب ،قالَ " :وإ ْن ُي َعا َق ْ
كان الواجب ما هو؟ األحكام ال،كليفيط تنقسم مخسط أقساام :أوةاا :الواجاب ،وثانيناا :املكاروه ،وثالثناا:
املندوب ،ورابعنا :احلرام ،وخامسنا :املباح.
ما هو الواجب؟ ما ُيعاقب تار ُكُه و ُيثاب فاع ُله ،برش النيط يفعله هلل ،مثل مااذا؟ الصاالةه غلاط ،نعام،
حكمنا مس،حب ،وعندنا صالوات ررماط مثال الصاالة يف وقا
الصلوات اخلمس ،عندنا صلوات الليل
ُ
النني ،أو الصالة املب،دعط.
غاري جااز ٍم ،مثال مااذا؟
الثاِن :املكروه ،وهو ما ُيثاب تار ُكُه ولكنه ال ُيعاقب فاع ُله ،بل َبه
ُ
الشارع بل اباا َ
الرشب واق افا.
ُ
والثالث :املندوب ،وهو ما ُيثاب فاع ُله وال ُيعاقب تار ُكُه ،مثل السواك.
الرابع :ال،حريم ،وهو الذي ُيعاقب فاع ُله و ُيثاب تار ُكُه بالنيط ،هنا ُنُن ّبه إىل شيِلني:
ٌ
األولّ :
مرتبط بالنيط ،مثال ذلل :صىل ال لي،قرب إىل اهلل؛ وان ليشااهده اآلخارون،
والعقاب
الثواب
أن
َ
َ
يؤجر؟ ال يؤجر.
ال،نبيه الثاِنّ :
حكم املاء؟ نقول :ال ،ال َيكم عليه ،وإن يقال :ماا
أن األحكا َم ت،علق باألفعال ،نقول :ما
ُ
حكم رشب املاء؟ ما حكم إتال املاء؟ ما حكم تنجيس املاء؟ ما حكم الوضوء باملااء؟ هاذه األفعاال هاي
ال،ي نحكم علينا ،وأما الذوات فال نحكم علينا.
هناك نوع خر من األحكام يقال له :احلكم الوضعي ،ال،كليفي فيه خطاب موجه ملكلف ،لك ّن اخلطاب
فالصحيح هو الذي ُينا،ج
الصحيح والفاسدََ ،
املؤلف
الوضعي ربط حكم بآخر ،وهو أربعط أنواع ،ذكر مننا
ُ
ُ
َ
ثاره ،مثال ذلل :عقدََ عىل امرأة عقداا ا صاحي احا بوجاود الرشاو وان،فااء
ثاره ،والفاسدُُ هو الذي ال ُين،ج َ
َ
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املوانع ،ماذا يرتتب عىل ذلل؟ وجوب املنر ،وجواز الو ء ،وثبوت النسب ،ووجوب النفقط ،إىل غري ذلال
صحيح ،وبال،ايل هذا العقد ُي ْع ََُّ ،دُّ به و َينْ ُف ْ
من ثار عقد النكاح ،ملاذا ترتب عليه؟ ّ
اذ ،وضاده
ألن عقدََ النكاح
ٌ
ُ
البابل وهو الذي ال ترتتب عليه ثاره.
كثريا كلمط "العلم" ما معنى كلمط "العلم"؟ يقول املؤلف :كلماط العلام
من الكل ت ال،ي ي،كلمون ا ا
أن ُن َع ّرفنا؛ أل ا أعر ُ من ْ
ال نس،طيع ْ
اف
ات َتنْ َكَش ْ
أن ُت َع ّر  ،وأل ا أساس العلوم ،بعضنم قالُ " :ه َو صا َف ٌ
العلام أو ال
ي،فااوت
العلم معرف ُط املعلوم عىل ما هاو علياه ،هال
وبعضنم قال:
ور بال َّ َ ،م َقدْْ ُعر ْ "
ُ
ُ
ُ
ُ
ا األُ ُم ُ
تفااوت
املعلوماات؛ فا ُيظ ّن أناه
العلم ك،ل ٌط واحدة ال ي،فاوت؛ وان قد ت،فاوت
ي،فاوت؟ األشاعرة يقولون:
ٌ
ُ
ُ
ُ
للعلمُ ،
او َت ْع َل ُم َ
العلم ي،فاوت ،ولذا قاال تعااىلَ ﴿ :ك َّ
ارت ُو َّن
السنََّّط يقولون:
َاال َل ْ
ام ا ْل َيقاني َ )5ل َ َ
اون ع ْل َ
ُ
وأهل ُّ
إبراهيم عليه السالم ر َّبه ْ
يم
ني ا ْل َيقني﴾  ،)1وةذا سأل
رت ُو َّ َا َع ْ َ
أن ُير َيه إياهَ ﴿ :وإ ْذ َق َال إ ْب َاراه ُ
ُ
يم ُ )6ث َّم َل َ َ
اجلح َ
َْ
ف ُ ْْتي املَْ ْو َتَى َق َال َأ َو َمل ْ ُت ُْؤم ْن َق َال َب َىل َو َلك ْن ل َي ْط َمِل َّن َق ْلبي﴾  )2فأراد زيادة العلم واليقني.
َر ِّب َأرِن َك ْي َ
النفوس من غاري
وينقسم العلم إىل قسمني :علم ْضوري وعلم نظري ،الرضوري :هو الذي ُت َُصدِِّّ ُق به
ُ
حاجط إىل ف ْكْر أو دليل ،هذا يقال :له العلم املك،سب ،والنوع الثاِن :العلم الرضوري ،وهو الاذي ينطباع يف
ذهن اإلنسان بدون ْ
تصاور وتصاديق،
أن َي،اج معه إىل نظر واس،دالل ،وهكذا العلام ينقسام إىل قسامني:
ّ
واملراد بال،صور معرفط األشياء املفردة ،تعر ساعط ،وال،دقيق معرفط النسبط بني شيِلني ،الساعط الثانياط عرشا
ُ
اجلنل ،واجلنل عىل نوعني :اجلنل البسيط :وهو عدم معرفط املعلوم ،مثال
العلم
وق املوعد وهكذا ،يقابل
َ
ذلل :هل خالد خارج املسجد؟ قلنا :ال ندري ،هذا جنل بسيط ،النوع الثاِن :اجلنال املركاب ،يعناي خيطاأ
وجدت رج ا
ال واق افا عند باب املساجد تظا ّن أناه خالاد؛ ويف احلقيقاط
اإلنسان يف معرفط املعلوم ،مثال ذلل:
َ
مسعود؛ فدخل َ وقل َ  :أنا رأي ُ خالداا ا ،هذا جنل وال علم؟ جنل مركب ،اجلنل البسايط عادم املعرفاط،
اجلنل املركب معرفط اليشء عىل غري ما هو عليه.

 )1ال،كاثر.7 - 5 :
 )2البقرة.262 :
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وح َو َظ ٌن َراج ْح" هنااك
الو ْه ُم َم ْر ُج ٌ
ومن املصطلحات مصطلح النظر ،أي :ال،ف ّكّر يف القول ،ثم قالَ " :و َ
مراتب لإلدراك:
أوةا :اليقني ،وهو إدراك مطابق جازم.
والثاِن :الظ ّن ،وهو َتويز أمرين أحدها أرجح من اآلخر ،ماذا نعمل؟ نعمل بالراجح.
الش ُّل َن ْفي الرتدََ ٍ
والنوع الثالث :الشل ،وهو ال،ساوي بني املح،مالت ،قالَ " :و َّ
اد َصال ْح".
ٌ ْ
اساْ ،ف َنام َأ ْر َبااب النَّ َظ ْار"
اِ َعا ْر ٌض َم َ
اع ْ
اي َو َخ َ ْ
ثم بعد ذلل بدأ ب،عريف الكالم فقالَ " :ك ََال ُمنََا َأ ْم ٌر َو َ ْ ٌ
فالكالم ينقسم إىل قسمني :خِ وإنشاء ،اخلِ هو الذي يقبال ال،صاديق وال،كاذيب ،مثالاه :كام السااعط؟
الساعط أربعط ونصف؛ خِ وال إنشاء؟ خِ ،هذا أكيد خِ؟ كم الساعط؟ هذا إنشاء ،الساعط أربعاط ونصاف
هذا خِ ،يعني األول يقاول :كام السااعط؟ قاال :تكاذبه ُيقبال؟؟ هاذا ساؤال ال ي،وجاه إلياه ال،صاديق
اع
أمر ،والنناي :ال ت،لفا ه هاذا ايَ " ،ع ْار ٌض َم َ
وال،كذيب ،اإلنشاء عىل أنواع ،مننا :األمر اسك ه هذا ٌ
او:
اسْ ،ف َنام" االس،فنام خِ وال إنشاء؟ إنشاءّ ،إال االس،فنام اإلنكاري ،ال،مني إنشاء ،والقسام خاَِ " ،ن ْح ُ
ْ
َن ََرى َواهلل فينََا َم ْن َظ َل ْم" هذا َثيل للقسم.
أيضا إىل قسمني :حقيقط ،وهو املعنى الذي ُوض َع الكال ُم من أجله ،وجماز :وهاو الكاالم
والكالم ينقسم ا
الذي اس ُُ،عمل يف معنى غري ما وضع له ،ماذا تفعل؟ وضع َ عىل رأسل ماذا؟ عقاله العقاال يف اللغاط ويف
األصل يس،عمل ملَا ربط َ
األبل ليعقلنا عن احلركط ،فنذا هو احلقيقط ،وهنا اس ُُ،عمل يف هذا احلبل الذي وضاع
عىل الرأس ،هذا يكون ماذا؟ جمازَ " ،و َماا َبقاي َم ْو ُضاو ُع ُه ُر َ َّق َقاا" أيّ :
أن احلقيقاط هاو اللفاظ املسا،عمل يف
جمازا.
جمازا ،ما اس،عمل يف غري ما وضع له يسمى ا
موضوعه األصيل ،وما يكون بعد ذلل ا
قالَ " :ثانين َ َما َد َّل باملَ ْو ُضوع َو َع ْك ُْس ُه بضدِِّّ ذي املَ ْصنُُوع َواألَ ْم ُر َق ْصدُُ الف ْعل مم َّ ْن ُدو َن ُه َوا ْف َع ْل ما ْن َل ْفظاه
َي ْعنُُو َن ُه" فنو اآلن يريد " َثانين َ َما َد َّل باملوضوع" فننا احلقيقط قد تسمى حقيقط ،وما ُوض َع مان برياق اللغاط
يسمى مصنو اعا وموضو اعا ،ثم بدأ ي،كلم عن القسم األول من الكالم وهو األمر ،فقال" :األَ ْم ُر َق ْصدُُ الف ْعل
أن يم،ثل فعل املأمور به ،وهذا تعريف للمع،زلاطّ ،
مم َّ ْن ُدو َن ُه" َق ْص ُدُ يعني :يكون اآلمر قاصداا ا من املأمور ْ
ألن
املع،زلط يقول ون :يشرت يف األمر اإلرادة ،اجلمنور يقولون :األمر هو اللفظ ،ال يشرت له إرادة ،مثال ذلل:

6

أمر ،سواء ُوجدََ فيه قصدٌٌ أم مل يوجد ،هناك مرات قد يأمر باليشء وهاو يعلام ّ
أن
أمر بنفسه ،فننا ٌ
قالَ :ص ّلٌ ،
املأمور به لن يم،ثل ،إلقامط احلجط عليه ،قالَ " :واألَ ْم ُر َق ْص ُدُ الف ْعل مم َّ ْن ُدو َن ُه" صيغط األمر األصاليط :افعال،
أمر فاألصل أنه يفيد الفور ،وهذا ماذهب مجااهري أهال العلام خال افاا
" َوعنْْدََ َنَا َقدْْ َي ْق ََِ،ض ال َف ْور َّيه" إذا جاء ٌ
َاذ َ
أن خي،ار الوق الذي َياني فياهَ " ،ك َ
لإلمام الشافعي ،وال يفيد الرتاخيَ " ،ب ْل َن ََرى احلين َّي ْه" يعني :ال ُبدّّ ْ
اك
َأ ْي اضا َي ْق ََِ،ض ال َّْ ،ك َْر َارا" أيّ :
أن األمر يقِ،ض ال،كرار ،هذا مذهب بعض األصاوليني ،واجلمناور يقولاون :ال
ال،كرار ّإال بدليل ،من القواعادّ :
أمار
يقِ،ض األمر بنفسه
اي عان ضاده ،اجلاس ،هاذا ٌ
أن األمار باليشاء ٌ
َ
اي عان ضاده ،كاذلل
باجللوس؛ فيكون ايا عن ضده ،ما هو ضده؟ االضطجاع والقيام ،فاألمر باليشء ٌ
ف ،كذلل إذا كان الواجاب ال يمكان ام،ثا ُلاه
أمر بأحد أضداده ،قال :ال
تضطجع؛ معناه اجلس أو ق ْ
ْ
النني ٌ
ّإال بفعل؛ ّ
حكمه ،مثالهَ :ص ّل يف املسجد ،ال ت،مكن من الصالة باملسجد ّإال بالاذهاب
فإن ذلل الفعل يأخذ
َ
إليه ،فيكون الذهاب إلينا وسيلط ،ما حكمه؟ واجب.
َحال املُ ْك َْره" بادأ اآلن ياذكر مباحاث األهلياط،
قال" :يف َغ ْري ُْض" إذا كان يرض باملكلف مل جيبَ " ،أ ْو َك َ
كمن ألقي مان شااهق ،أماا إذا كاان اإلكاراه ال
إكراهه يزيل
املكره ال يكلف ب ُأكره عليه إذا كان
ُ
االخ،يارَ ،
َ
َ
مكرها مكل افا بهَ " ،ك ََذ َ
اك َجم ْنُ ٌ
ُون" املجنون مكلف وال غري مكلف؟ غاري مكلاف،
يزيل االضطرار فإنه يكون
ا
وبال،ايل ال خيابب بالواجباتَ " ،و َس ٍاه" َمن َس َنا ال ُخيابب ب َس َنا عنه إذا كان يف حقوق اهلل تعااىل ،ال َصاب ُّي
هل ُخيابب ويكلف؟ نقول :هناك اصطالحان يف ال،كليف ،واحاد يقاول :ال،كلياف يكاون يف اخلطااب يف
األمر والنني؛ فيكون مكل افا ،وواحد يقول :ال،كليف اإللزام يف النني أو األمر ،إذن الصبي ال إلزام يف حقه؛
الام َغ َّيا؟ البلوغ للصغري ،والعقل للمجناون الكباري
الام َغ َّيا ُخوب ُبوا" ما هو ُ
فال يكون مكل افا ،قال" :إ َذا َز َال ُ
وهكذا.
أن الكفار تاببون بفروع الرشيعطّ ،
ب ال ُك َّف ُار بال َف ْرع" يعني ّ
ألن اهلل قد خااببنم اا ﴿ َوهللَّ
قالَ ُ " :
خيَا َب ُ
حاج البيا  ،ألايس كاذلل؟ كاذلل قاال:
َع َىل النََّّاس ح ُّج ا ْل َب ْي ﴾  )1الناس عام ،أوجب عىل مجيع الناس َّ

 )1ل عمران.77 :
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)1
ني )6 :ا َّلذي َن َال ُي ْؤ ُت َ
رشبه يف َر ْأي ُك ُِّل ال ُع َلا َ َأ ْم ٌار
ُون َّ
﴿ َو َو ْي ٌل ل ْل ُم ْرشك َ
الز َكَا َة ﴾ هذا عام ،قالَ " :و َما م ْن َ ْ
ب َأو ل ََ،ند ٍ
قصدُ الطلب قاال :هاذا ال ُبادّّ مان وجاوده يف
يد َو َر ْد" ملّا ذكرنا قبل قليل يف تعريف األمر بأنه ُ
لنََدْْ ٍ ْ ْ

األوامرَ " ،أ ْم ٌر لنََدْْ ٍ
ب" يقولّ :
ألن صيغط األمر افعل وردت ودل عىل غري الوجاوب إذا كاان معناا قريناط،
يأيت مرة لإلرشاد ومرة لإلنذار ومرة لإلكرام ومرة لالح،قار ومرة لإلباحط مع ال،مني والدعاء.
كمن وإذن وكل وال،سويط ،فنذه أدوات وصيغ.
ثم ذكر املؤلف عد ادا من احلرو
َ
الكفار تاببون بفروع الرشيعط ،االس،دالل ذه اآليط َي،مل وجنني ،العلا ء يسا،دلون اا عاىل ُك ْفار
ّ
أن العلا ء ةام
ني﴾  ،)2قالواَ ﴿ :ما َس َل َك ُك ُْم يف َس َق َر﴾  ،)3تعر أنا
تارك الصالةَ ﴿ :قا ُلوا َمل ْ َن َُل م َن املُْ َص ِّل َ
مننجني يف تارك الصالة ،فال يسري االس،دالل ذه اآليط عىل كل وجه.
قال املؤلف :باب مباحث الك،ابَ " ،والنَّ َّْن ُي ضدُُّّ األَ ْمر يف ُك ُِّل ال َق َضا" ما هو األمر؟ بلب الفعل بالقول
عىل جنط االس،عالء ،ما هو النني؟ بلب الرتك ،األمر يفيد الفوريط وال،كرار ،قال :والنناي يضااد األمار يف
حل ْك ُْم يف ا َّل ْذي َقدْْ َم َض" الك،اب َيكم عىل األمم السابقطُ " ،ر ْ ََ،م ٌ
لصادْْ ق َوالك ْ
اذب
ال ل ِّ
ذللَ " ،وفيه َ ْ
جيري ا ُ
أن يكون صاد اقا و ْ
أن اخلِ هو الذي َي،مل ْ
ِ ل َذاته" يعنيّ :
اري ُه" أي :غاري ماا
اخلَ َ ْ
أن يكون كاذ ابا لذاتهَ " ،و َغ ْ ُ
َي،مل ال،صديق وال،كذيب فإنه يسمى اإلنشاء.
أمار بأحاد أضاداده ،عنادنا قياام وقعاود
األمر باليشء ٌي عان مجياع أضاداده ،والنناي عان اليشاء ٌ
أمر بأحد ضدين.
واضطجاع ،لو اه عن القيام هو ٌ
فصل :والعام.
مدلول اللفظ ثالثط أنواع:
األول :املنطوق :وهو داللط اللفظ يف رل النطق ،قال« :يف أربعني ٍ
شاة شا ٌة»  )4أربعون َتب فيناا شااة،
فنذا منطوق.
 )1فصل .7 ،6 :
 )2املدثر.43 :
 )3املدثر.42 :
مرفوعا .صحيح اجلامع .)4261
 )4صحيح .الرتمذي  )621من حديث ابن عمر ريض اهلل عنه
ا
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والثاِن :داللط اللفظ يف غري رل النطق ،ويسمى املفنوم ،قال« :يف أربعني شاة شاة» معناه تسعط وثالثاني
ليس فينا شاة ،هذا يسمى مفنو اما.
وهناك نوع ثالث يقال له :الدالالت ،يقع االخ،ال فينا ،هل هي منطوق أو مفنوم؟
وأمر و ي ،وعام وخاص ،ومطلق ومقيد ،هذا ماذا؟ املنطوق.
واملنطوق أنواع :نص ورصيحٌ ،
واملفنوم نوعان :مفنوم املوافقط ،ومفنوم املخالفط.
والدالالت س،ط أنواع:
داللط اإلي ء :وهو داللط اللفظ عىل علط احلكم.
والثاِن :داللط االق،ضاء ،وهو أن يكون يف الكالم دليل أو رذو نس،فيده من سياق.
والثالث :داللط اإلشارة ،وهو داللط اللفظ عىل حكم يف غري رل النطق.
والرابع :داللط احلً ْ
رصورا يف رل.
بأن يكون يف الكالم أداة َتعل الكالم واحلكم
ا
ُ
واخلامس :داللط االقرتان ،وهو ْ
اللفظ مع لفاظ خار فانحكم علاين بحكام واحاد يف مجياع
أن يقرتن
املسائل ،ولعله يأيت تفصيل ذلل في يأيت.
بدأ باملنطوق ،وأوله العام ،قال :وهاو ماا يشامل اثناني فصااعداا ا ،مثال :السايارات أوقف،موهاا زيان؟
السيارات لفظ يشمل اثنني فأكثر ،اثنني من ألفاا العموم ،وألفاا العموم مخسط أنواع:
أوةا :األس ء املبنمط ،مثل :أي وأين وم،ى و َمن وما ،هاذه أسا ء مبنماط تفياد العماوم ،ساواء كانا
اس،فناميط أو موصولط أو كان رشبيط ،مثالهَ ﴿ :و َما َت ْف َع ُلوا م ْن َخ ْ ٍري َي ْع َل ْما ُه اهللَُّ﴾  )1رشبياط تفياد العماوم،
﴿ َو َما م ْن َدا َّب ٍط يف ْاألَ ْرض﴾  )2ما نافيط حر ليس من هذه األقسام فال تفيد العموم.
النوع الثاِن :املعر بأل االس،غراقيط كقولل :املسلمون.
الثالث :كل وما ماثلنا مثلَ ﴿ :ف َس َجدََ املَْ َالئ َك ُط ُك ُّل ُن ْم﴾ .)3

 )1البقرة.177 :
 )2األنعام.38 :
 )3احلجر.32 :
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الرابع :اجلمع أو اسم اجلنس املضا إىل معرفط.
اخلامس :النكرة يف سياق النفي وما ماثله.
اس َْ ،ثن َذا ال َّ،نْْكري" فصاحب ال،نكري ال يفيد العموم" ،أو ف ْع اال َح َص ْل" األفعال ال تفياد العماوم
قالَ " :و ْ
بنفسنا ،ثم َذ َك ََر شي اِلا من أنواع املخصصات ،املخصصاات منناا تصصاات منفصالط تاأيت بخطااب خار،
وهناك تصصات م،صلط ،مثل ال،خصيص بالرش  ،معرو عندكم الرش ؟ ما هاي أدواتاه؟ ْ
إن وإذا وماا
أيضا يؤخذ منه العمو ُم ،يقابل هنا "مطلق" وهو الادال عاىل فارد شاائع يف اجلانس ،يقاوم
ماثلن  ،فالرش
ا
واحد منكم يصلح امليكروفونه واحد نكرة يف سياق اإلثبات فيكون مفيداا ا للعماوم أو لإلباالق؟ لاو كاان
للعموم اجلميع يقومون ،لو كان لإلبالق يقوم واحد ،لكنه غري مس،غرق.
املطلق املقيدََ  ،وهو الدال عىل صفط زائدة عن اجلنس.
يقابل
ُ
اج
من أنواع املخصصات :الرش ك ذكره املؤلف هنا والبدل واالس،ثناءَ ،ع َّر َ االسا،ثنا َء بأناه "إ ْخ َار ُ
َ ٍ
ان َلفي ُخ ْ ٍ
اح ُرو م ْن َعَدََ ْد" مثاله﴿ :إ َّن ْاإل ْن َْس َ
َش ٍء
ْسا  )2إ َّال ا َّلاذي َن َمنُُاوا﴾  ،)1قاال" :إ ْخ َار ُ
َشء با ْل ُ
اج َ ْ
ْ

اح ُرو م ْن َعَدََ ْد م ْن ُدون َت ْفر ٍيق َو َال َق ْط ٍع َو َر ْد ُي َس َّمى اال ْسْ ،ثنََا َء عنْْدََ ال َق ْوم َو َما َأ َرى يف ذ ْكْر َها م ْن َل ْوم إ َّال"
با ْل ُ

هذه أدواهتا "إ َّالَ ،و َغ ْ َريَ ،و َخ َالُ ،ث َّم َعَادََ ا َح َ
يم ُه" أي :جياوز تقاديم أداة الرشا عاىل
اشا" قالَ " :وإ ْن َُت ْز َت ْقد َ
يم ُه" تقديم ماذا؟ الرش أو االس،ثناء ،يقولّ :إال زائد جاء القوم ،غري زيد جااء
جواب الرش " َوإ ْن َُت ْز َت ْقد َ
يم ُه ن ْل َ املنَ َْح َو َغ ْ ُري جنْ ٍ
ْس َقدْْ ُي َوايف املُ ْص َط َل ْح".
القومَ " ،وإ ْن َُت ْز َت ْقد َ
ثم ذكر االس،ثناء ،يقولَ " :ي ُك ُ
ُون يف ال ُق ْر ن َ ْ
يص َل ُه" ملّا أكمل الكال َم يف املخصصاات املنفصالط بادأ
َتْص ٌ
بذكر املخصصات امل،صلط ،امل،صلط وال املنفصلط؟ َقادََّّ َم معناى االسا،ثناء والرشا والبادل يف املخصصاات
امل،صلط ،واآلن نبحث يف املخصصات املنفصلط.
أن خيصاص القار ن مثال مااذا؟َ ﴿ :و ُأ َ
أن القار ن جياوز ْ
يص َلا ُه" أي ّ
قالَ " :ي ُك ُ
ُون يف ال ُق ْر ن َ ْ
وال ُت
َتْص ٌ
مح َل ُنا َّن﴾ ُ )2خصصا
محال َأ َج ُل ُنا َّن َأ ْن َي َضا ْع َن َ ْ
ْاألَ ْ َ

رت َّب ْصا َن ب َأ ْن ُفسان َّن َث َال َثا َط
بقولاه تعااىلَ ﴿ :واملُْ َط َّل َق ُ
اات َي َ َ

 )1العً.3 ،2 :
 )2الطالق.4 :
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ُقر ٍ
وء﴾ َ " ،)1و ْه َي َا" أي :جيوز ْ
بالسنََّّطُ " ،ق ْل يل َو ُهااو" وهاي
السنََّّط ُّ
السنََّّط بالقر ن ونخصص ُّ
أن نخصص ُّ
ُ
بالسنََّّط " ُق ْل يل َو ُهاو" أي جيوز ْ
السنََّّط بواسطط القر ن ،قالَ " :وبا ْلق َيااس" أي :جياوز
أن َُتصص ُّ
السنََّّط ا ُّ
أي ُّ
خي َِّص َصا َو َم ْن َي َرى بالنَّ ْفي َح ًّقا َقادْْ َع َ ا" يقاول:
والسنََّّط بواسطط القياس " َوبا ْلق َياس َف ُن َ ُ َ
َتصيص الك،اب ُّ
هناك بعض العل ء رأوا ّ
َتصيصه.
أن القياس ال ي،م
ُ
من أنواع الكالم املجمل :وهو الذي ال يفنم معناه ﴿ َو ُتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َصاده ﴾  )2كام مقاداره؟ جممال
بين،ه السنََّّط ،قالَ " :ك َل ْفظ ُقر ٍء" ﴿واملُْ َط َّل َقات ي َرتبصن ب َأ ْن ُفسنن َث َال َث َط ُقر ٍ
وء﴾  )3املراد به األبناار أم احلايض؟
َّ
ُ َ َ َّ ْ َ
َ
ّ
ُ
ْ
ُّ
َي،اج إىل البحث عن دليل خر يؤيد أحدََ املعننيَ " ،ك ََذ َ
ني م ْث ُل َنا" لفظط عني مرة تطلق عىل العني البارصة
اك َع ْ ٌ
السانََّّط ال َغ َّاراء َي ْمِضا
وعىل العني اجلاريط وغري ذلل من املعاِن ،نح،اج إىل دليل يوضح املراد مننااَ " ،ب َيا ُنُا ُه ب ُّ
َش ٍء لل َََّّ ،ج ِّيل م ْن َخ َفا َف ْن َو ا ْل َب َي ُ
َشأ ُن ُه" يمكن ْ
ان َب ْح ُثا ُه َ ْهيادي ِّ
الشا َفا" مقابال
أن ُيوضح
ُ
الك،اب ُّ
بالسنََّّط" ،إ ْب َر ُاز َ ْ
اإلمجال ماذا؟ البيان ،ما هو البيان؟ إخراج اللفظ من َح ّيز اإلشكال إىل َح ّيز الوضوح وال،جيل ،قاالَ " :ب َي ُ
اان
َت ْأك ٍ
يد َو َنَص َينْ َفر ْد يف َف ْنمه َر ُّب ال َك َ ل املُ ْج ََ،نادْْ " هنااك أناواع للبياان ،منناا ماا اخا،ص اهلل باه مثال كيفياط
ُ
ُوضاح
ااحل ْه"
ُباني و ُت ّ
وص ُسنََّّط النََّّب ِّي َ
الصفات ،قالُ " :ن ُُص ُ
السانََّّط ُت ّ
ألفااا ُّ
الواض َح ْه ملُ ْشك ٍل َما َأ ْو َض َح ْ ُم َص َ
َّباي ّ
صاىل اهلل
" َكَآ َيط احلَ ِّق َم َع احلَ َصاد يف قولهَ ﴿ :و ُتُوا َح َّق ُه َي ْو َم َح َصاده ﴾  )4كم مقدار احلصاد؟ وضحنا النَّ ُّ
عليه وس ّلم يف قوله« :في سق الس ُء العرش» .)5
ٍ
الرشي َعط َح ُذوا َن َْح َو َأب ْي ُعوا َم ْن َأ َتَا ُكُم َو ُخ ُذوا" يف بادء الرشايعط كاان هنااك أوامار
وص َبدْْ ء ب َّ
قالُ " :ن ُُص ُ
اس يف َجيل ْاإل َش َار ْه" يمكن ْ
أن ُيبني بواساطط القيااس الاذي يكاون
نسخ يف خر الرشيعط ،قالَ " :ك ََذا الق َي ُ
جل ايا واضح اا ،ما هو القياس؟ إحلاق مسكوت عنه بم،كلم به يف احلكم.

 )1البقرة.228 :
 )2األنعام.141 :
 )3البقرة.228 :
 )4األنعام.141 :
مرفوعا.
 )5صحيح البخاري  )1483من حديث ابن عمر ريض اهلل عنه
ا
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ِ ر اباا ّإال هااء وهااء ،والشاعري
قالَ " :ب ْل ُك ُُّل َما فيه غ َذا َ ْ
ِ بال ّ
الر َبا" النص ورد يف املطعومات «ال ّ
جيري ِّ
اس يف َجيل ْاإل َش َار ْه إ ْحلاَ ُ
َاق َم ْط ُعو ٍم بذي الع َب َار ْهَ ،ب ْل ُك ُُّل َما فياه
بالشعري ر ابا ّإال هاء وهاء»  ،)1قالَ " :ك ََذا الق َي ُ
الِ َوال ََّّْ ،مر ْم َقدْْ َأ ْص َح َبا َف ُك ُُّل َما م ْن ج َناط
غ َذا" كل ما فيه غذاء يلحق باألصنا
الس ََّّ،ط وجيري ا الربا" ،ب ُ ِّ
ِّ
الرشع َو َر ْد ُم َق َّيداا ا َف ْن َو ال َب َي ُ
ان املُ ْع َََ ،مدْْ " ،أين العمود؟ هل هناك َشء ثاِن يسمى عمو ادا؟ نقول :إذن هذا نص،
َّ ْ
ثم نقولّ :
بأن النص َيمل عىل معناه.
لفظط عمود أبلق ويريد ا هذا األمر فيكون ا
نصا ،ومن َّ
النوع الثاِن :املجمل ،وهو الذي ال ُيفنم معناه ،ما نفعل به؟ نح،اج إىل دليل لنفنمه.
الثالث :الظاهر ،وهو َي،مل أكثر من معنى ،ماذا يفعل بالظاهر؟ َُيمل عىل أرجح معانيه.
قالَ " :لك َّن َأ ْم ارا َأ ْظ َن ُر م ْن َخر" يف الظاهر يكون أحد املعنني أرجح فنحمله عليه ،يف مرات يكون املعنى
األضعف قام معه دليل؛ فنحمله عىل املعنى اآلخر ،قالَ " :ن َْح ُو َن َظ ْر ُت َأ َسداا ا با ْل َبارص" ماا قاال باالعنيه مان
اع املْاُ ْف َرت ْس" ْ
أجل يكمل االشرتاكَ " ،فإ ْن ُتُر ْد به ُّ
إن كن َ تريد به احليوان املعارو هاذا حقيقاط ،وإذا
الش َج َ
كن تريد به احليوان املفرتس فنذا ماذا؟ جماز ،إذن إذا أردت به األسد ،احليوان املفارتس هاذا حقيقاط ،وإذا
أردت به الرجل الشجاع جماز ،هل َيمل اللفظ عىل املجاز؟ تقول :ال َُيمل ّإال بدليل ،إذا كان معه دليل فإنه
ا
مقبوال ،وإذا مل يكن معه دليل فإنه غري مقبول.
يكون
َّبي ّ
صىل اهلل علياه وسا ّلم« :كنا قاد يا،كم عان زياارة القباور َأ َال
ذكر نو اعا خر وهو النَّ َّْس ُخ ،قال النَّ ُّ
رفع حك ا ثاب ا،اا بخطاب م،قدم .)3
فزوروها»  )2فننا "زوروها" خطاب َ
النسخ ينقسم انقسامات م،عددة ،قد يكون لألغلظ ،وقد يكون للمساوي ،وقاد يكاون لألقال ،النساخ
السانََّّط
السنََّّط خالف فينا الشافعي ،نسخ ُّ
ينقسم إىل أقسام م،عددة :نسخ القر ن بالقر ن ،نسخ القر ن بواسطط ُّ
ٍ
اويت
السنََّّط َو َن ْف ُس ُه بنَ ْفسه َياا إ ْخ َ
بالسنََّّط رل اخ،ال  ،قالَ " :و َن َْس ُخ ُق ْر ن َن ََرى ب ُّ
السنََّّط ُّ
بالقر ن رل اتفاق ،نسخ ُّ

مرفوعا.
 )1صحيح البخاري  )2174من حديث عمر ريض اهلل عنه
ا
مرفوعا.
 )2صحيح مسلم  )1777من حديث بريدة ريض اهلل عنه
ا
ٍ
وصوابه "بخطاب م،أخر".
لسان من الشيخ؛
سبق
 )3لعله ُ
ُ
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اار ُة ا ْل ُق ُباور" كانا منن اياا عنناا ف ُأبيحا
َو ْه َي به َو َن ْف ُس َنا بنَ ْفس َنا َت ْقل ُ
ام ْص َط َفى َن َْحاو َوم ْث ُل َناا ز َي َ
يب َو ْجه ا ْل ُ
" َو َل ْف ُظ ُه يف َغا َيط ال ُّظ ُنور".
َّبي ّ
صاىل اهلل علياه وسا ّلم وأفعالاه وتقريراتاه ،هال هاي
السنََّّط؟ أقوال النَّ ِّ
السنََّّط ،ما هي ُّ
ثم ذكر بح اثا يف ُّ
حجط؟ نقول :حجط باإلمجاع ،هناك األفعال النبويط عىل أنواع:
عز ّ
اي إ ْن َأ َرا َد
األول :خاص به ،كزواجه ب،سع ،ومثل قوله ّ
وجلَ ﴿ :وا ْم َر َأ اة ُم ْؤمنَ اط إ ْن َو َه َب ْ َن ْف َس َ
انا للنََّّب ِّ
ني ﴾  )1هذا النوع األول وهو خاص.
النََّّب ُّي َأ ْن َي ْس َ،نْْك َح َنا َخال َص اط َل َل م ْن ُدون املُْ ْؤمن َ
َّبي عىل جنط اجلبلط والعادة ،أن ملاذا ما تركب ا
َّبي ّ
صىل اهلل عليه
مجال؟ ْ
أجب؟ النَّ ُّ
النوع الثاِن :ما فعله النَّ ُّ
وس ّلم كانوا يركب اجلمل ،كان يركبه عادة ومل يركبه عبادةه
النوع الثالث :ما وقع بيا اناا ملجمل فيأخذ ما هو بيان له.
والرابع :ما فعله عىل جنط القربط والعبادة ،قال بائفط :هو واجب ،والصاواب – وهاو قاول بائفاط -
بأنه مس،حبّ ،
َّبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ينكر
ألن بعض الصحابط كان يرتك االق،داء بفعله ومع ذلل مل يكن النَّ ُّ
ُام
علينم ،إذن عرفنا اخلال ؟ بعضنم يقول :فع ُله للعبادة يكون واج ابا عىل األماط لقولاهَ ﴿ :وا َّتَّب ُعاو ُه َل َع َّل ُك ْ
ون﴾  ،)2وبعضنم يقول :هو للندبّ ،
َ ْهت ََ،دُُ َ
ألن الصحابط مل يكونوا يل،زمون بجميع أفعاله؛ ومع ذلل مل يكان
َّبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ينكر علينم ،قال :مثل األضاحي واجبط عليه ومس،حبط يف حقنا ،والوصاال ،هاو
النَّ ُّ
اذ َ
الس َحر ،قالَ " :و ُق ْل ب َ
اك إ ْن َت ُكُا ْن يف ا ْل ُق ْر َباط َال يف ا ْلق َياام َوا ْل ُق ُعاود
يواصل إىل الفجر الثاِن ونحن جيوز إىل َّ
اخَ ،ص ٍ
ب" إذن عندنا ٌ
َوا َّل،ي ف َينا الدََّّ ل ُيل ب ْ
َّبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم عاىل جناط القرباط،
اص َمل ْ َجي ْ
أفعال فعلنا النَّ ُّ
هل تكون واجبط أم تكون مس،حبط؟ مثل القيام والقعود وال،ي فينا دليل؟ بدأ اآلن يذكر أحكا اما:
او ُال َأ ْهال ا ْلع ْلام ف َيناا
النوع األول :ال،ي خاصط به ،ال،ي فينا الدليل باالخ،صاص؛ فإ ا ال َتاب "و َأ ْق َ
َت َْض َطر ْب" ،أما ال،ي تكون للقربط فوقع فينا االخ،ال  ،قال اجلمنور فينا :للوجاوب ،وقاال الابعض :إ اا
للندبَ " ،ب ْع ٌض َي ُق ُ
ف َي ْأيت إ ْن َي ُك ْن يف ا ْل ُق َرب" يف ما فعله عاىل وجاه القرباط والطاعاط،
ول :إ َّ َا للنََّّدْْ ب َوا ْل َو ْق َ
 )1األحزاب.52 :
 )2األعرا .158 :
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" َوا ْل َب ْع ُض َي ْقِض فيه با ْل ُو ُجوب َو ْه َو ا َّلذي َأ ْف ََ،ى به َر ْ ُبوب" أن،م ماذا تقولون؟ واجبط وال مس،حبط؟ مسا،حبط،
ارت ٍ
َّبي ّ
اب" الناوع
صىل اهلل عليه وس ّلم ،قالَ " :ما َمل ْ َي ُكُا ْن َعان ا ْق َ
ملاذا؟ بعض الصحابط تركنا ومل ينكر عليه النَّ ُّ
اآلخر ما فعله عىل جنط العادة واجلبلط " ُمنْ ََ،في" فنو املباح ،مثل ماذا؟ ركوب الناقاط ،لابس اإلزار ،هاذا ماا
مباح ّ
َّبي ّ
َّباي
حكمه؟ ٌ
صىل اهلل عليه وس ّلم مل يفعله عىل جنط القربط والعبادة ،لو جاءنا واحد وقاال :النَّ ُّ
ألن النَّ َّ
صىل اهلل عليه وس ّلم يأكل القرع  -الدباء  -فأنا أريد ْ
ّ
أن كل الادباء تقر اباا هلل اق،ادا اء بنب ّياهه مااذا نقاول لاه؟
أخطأت؟ أنا ما فعل ُ ّإال مثل فعل الرسوله قيل :أن تشا ه يف الصورة الظااهرة لكان َتالفاه
َ
َ
أخطأته مل َ
يف البابن ،هو مل ينو به ال،قرب هللهه وبال،ايل ال يصح منل ْ
أن ت،قرب به هلل ،اآلن جاءناا واحاد مثال الشايخ
أن أركب السياراته ملاذا؟ قال :أريد ْ
أن أركب البعري وال أريد ْ
يقول :أريد ْ
َّبي ّ
صاىل اهلل علياه
أن أق،دي باالنَّ ِّ
اخ،ص به؟ ال ،هل فع َله قرب اط؟ ال ،بياب ،هال
أي األقسام األربعط؟ هل
ّ
نبوي؛ من ّ
وس ّلم ،قلنا له :هذا فعل ّ
فعله بيا اناا لواجب؟ ال ،إذن فعله عىل جنط العادة ،جاء وقاال :أناا أق،ادي باهه قلناا :أنا ْ -
وإن وافق ََ،اه يف
الصورة الظاهرة فركب اجلمل  -لكن يف الصورة البابنط خالف،اه ،واملوافقاط يف الباابن أوىل وأهام ،ومثلاه
الشعر ،بيب.
قرر ا
قوال " َف ُح ّجا ٌط"ّ ،
قرر ا
َّباي
ألن النَّ َّ
فعال أو َّ
السنََّّطُ ،سنََّّط تقريريط ،إذا َّ
" َت ْقر ُير ُه" هذا النوع الثاِن من أنواع ُّ
ّ
ُوت َع ْن َصني ٍع َو َجدََ ا يف َع ْنده َم ْع ع ْلمه ُجم َدََّّ َدا" ما معنى هذا
صىل اهلل عليه وس ّلم ال ُيق ُّر عىل بابلَ " ،ك ََذا ُس ُك ٌ
الكالم؟ هذا ما هو تقريره ال،قرير يف البي الذي قبله ،الذي بعده هذا فيه فعل ُوج َدَ يف عند النباوة مل يطلاع
َّبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ،سك عنه الوحي.
عليه النَّ ُّ
السنَّ ُط تنقسم إىل ُسنَّ ٍَّط م،واترة :وهو ما نقله مجاعط كثرية يس،حيل توابؤهم عىل الكذب وأساندوه إىل أمار
ُّ
رسوس ،ما حكمه؟ جيب تصدقيه ،والعمل؟ هناك ُسنَّ ُط حاد ،نقله واحد عن واحد أو اثنني عن واحاد ،ماا
حكمه؟ ُسنَّ ُط حاد ،ما ُيفعل فيه ملعرفط درج،ه؟ ال ُبدّّ من البحث يف إساناده ،هال يؤخاذ مناه حكام؟ نقاول:
الضعيف ال يؤخذ منه حكم ،والصحيح يؤخذ منه حكم.
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قالَ " :و َأ ْوجب ا ْلع ْل َم ب َ َت ََوا َت ََرا ع ْل ا َيقين ًّيا َو ُك ْن ُمنََاظ َرا َو ُم ْسنَ َُدُ ْاآل َحاد" يعني امل،صل مان أخباار اآلحااد
يح
الصاح ُ
ام ْج ََ،ا َبى َفإ َّن ُه َّ
" َعنْ ُْن ْم َأ َتَى َف ُح َّج ٌط يف َق ْولنََا َقدْْ ُأ ْثب ََ،ا" يعني دليل رشعي" ،س َوى ا َّلذي َر َوى َسعيدُُ ا ْل ُ
ب َم ْأ َر َبا".
َفا ْب ُل ْ
قال الشيخ  :)1كنا نعزل والقر ن ينزل ؛ فلم ُننْ َهه
َّبي ّ
صاىل اهلل
النبوي
بالنسبط لنا األفعال اخلاصط نح،اج ةا حكم خر ،دليل خر ،يقول :الفعل
ّ
ّ
خاص بالنَّ ِّ
عليه وس ّلم ،بيب غريه؟ ما نحكم عليه بحكم ح،ى يأتينا بدليل خر ،ال نقاول إناه لاه حكام خار ألناه يف
الفعل النبويه نح،اج إىل دليل خر.
نسينا داللط ال،نبيه.
والسنََّّط عان اإلمجااع؟ نقاول :اهلل
اب ْاإل ْ َ
قالَ " :ب ُ
والسنََّّط ،صح أم ال؟ يكفي ك،اب ُّ
مجاع" ،يكفي الك،اب ُّ
وجل يقولَ ﴿ :فإ ْن َتنََازع ُُ،م يف َ ٍ
عز ّ
الر ُساول﴾  )2يعناي إذا مل ت،ناازعوا فيكفاي اتفااقكم
ّ
َشء َف ُر ُّدو ُه إ َىل اهللَّ َو َّ
َ ْ ْ
ْ
عليه ،صح؟ قال« :ال َت،مع أم،ي عاىل ضااللط»  )3وقاال« :ال تازال بائفاط مان أم،اي عاىل احلاق»  ،)4إذن
النصوص أحال إليه ،بيب هل وقع؟ هل فيه إمجاعات؟ ملاذا تلبس نظارات؟ أمجع العل ء عىل إباحط لابس
أي أصل؟ أمجع عىل عل ء عىل قراءة العلم من الك،اب اخلارجاط مان املطبعاط ،لاو ماا يف
النظارات ،هذا من ّ
مطبعط ،تطوبات ،ملاذا تنظرون يف ك،ب مطبوعط؟ إذا جاءكم واحاد وقاال :ألقوهاا واشارتوا تطوبااته
تقول :أمجع عل ء العً عىل جواز ك،ابط العلم يف الورق بطريقط املطابع ،ألايس كاذلل؟ إذن هنااك مساائل
عرفه املؤلف ،قال :هو الذي عليه اتفاق فقناء العً ،غري الفقناء ما ةم قيمط ،مثل
إمجاعيط ح،ى يف عًناّ ،
ُك ّّ،اب الصحف وال من مذيعي ال،لفزيوناته هؤالء ما ةم قيمط ،الفقياه َمان هاو؟ الفقياه هاو املج،ناد كا

سيأيت ،فقناء العً لو اتفقوا يف عً واحد ينعقد اإلمجاعَ " ،ب ْعدََ النََّّبي ا ْلام ْص َط َفى ذي ال ُّط ْنر َعن ا ِّت َف ٍ
ااق يف
ِّ ُ
ُأ ُم ٍ
يح" هذا اإلمجاع الصحيحَ " ،ما س َوا ُه ُر ْْدََ ُ
ور َ ْْتْدُُ ُ
ث" أما العوام ال قيمط ةم ،وال يع ِ،بقاول
الصح ُ
ث َف ْن َو َّ
وذكرت ما وضح من الكالم املفيد.
 )1هنا سؤال وجواب مع بعض الطالب،
ُ
 )2النساء.57 :
مرفوعا .صحيح اجلامع .)1848
 )3صحيح .الرتمذي  )2167من حديث ابن عمر ريض اهلل عنه
ا
مرفوعا.
 )4صحيح مسلم  )1722من حديث ثوبان ريض اهلل عنه
ا
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فقيه ولد يف عً املجمعني ،قالَ " :و ُح َّج ٌط ل َع ًْه ْم َو َم ْن َأ َتَى" يعني اإلمجاع حجاط ملَان؟ ملان بعادهم ،وال
انقراض العًه بل بمجرد اتفاقنم يف حلظط يقع االتفاق ،خال افا ألمحد يف روايطَ " ،و ُنُق َ
ال
يشرت يف اإلمجاع
ُ
ا ْل ُ
ور لل ََّّْ ،صديق" أيُ :نُقل اخ،ال يف هذه املسألط عان الصاديق أب بكار
اخ ْل ُ
ب ا ْل ُ
الصديق َو َذ َه َ
ف َعن ِّ
اج ْم ُن ُ
اب
فقال :يشرت لالنعقاد اإلمجااع انقاراض العًا ،لكان يف النصاوص مل يارد
ُ
انقاراض العًاه " َو َذ َه َ
ور لل ََّّْ ،صديق" هناك فيه إمجاع قويل وهناك إمجاع فعيل ،مثل النظارات كلكم تلبسو ا ،وهنااك إمجااع
ا ْل ُ
اج ْم ُن ُ
قويل ،ي،فق قولكم عىل مسألط ،قال" :و َال ا ْع،بار بالعوام و َال ب َقول مو ُل ٍ
ود ل َع ًْه ْم َت ََال روايط َو ُنُق َل ا ْل ُ
ف
ااخ ْل ُ
ْ َْ
َ َ ََ َ
َ
ور لل ََّّْ ،صديق با ْل َق ْول َوا ْلف ْعل َمجي اعا َص َّح ُحوا با ْل ُ
مج ُعاوا"
اخ ْلف م ْن َب ْعض ا َّلذي َن َأ ْ َ
ب ا ْل ُ
الصديق َو َذ َه َ
َعن ِّ
اج ْم ُن ُ
احاب
يعني لو خالف واحد من أهل العً ال ينعقد اإلمجاع" ،م ْن َغ ْري َ ْ
او ٌل ل َص َ
مح ٍل ال ْضط َر ٍار َي ْمنَ َُع َو َل ْي َس َق ْ
،ج به؟ اخ،لف العل ء ،املؤلف يرى بأنه ليس بحجط.
ُح َّج ْه" قول الصحاب هل َُي ُّ
أقوال الصحابط أربعط أنواع :)1
املرفوع حك ا .
 -1قول صحاب ال مدخل للرأي فيه ،فنذا ُيع ِ،بمثابط احلديث ،يسمى
ُ
 -2قول صحاب مع تالفط صحاب خر له ،فنذا ليس بحجط باالتفاق.
 -3قول صحاب ان،رش يف األمط ومل يوجد له تالف ،فنذا إمجاع سكويت.
 -4قول صحاب ال تالف له يف الصحابط ومل يش،نر يف الصحابط ،فنذا وقع االخ،ال يف ُح ِّج َّي،ه.
قال املؤلف :باب القياس.
ما هو القياس؟ قال :ر ُّد أو إحلاق فرع بأصل يف حكم رشعي لعلط جامعط ،مثاله :املخدرات قاسانا عاىل
اخلمر ،وأين األصل؟ اخلمر ،والفرع؟ املخدرات ،واحلكم؟ ال،حريم وال اجللاد؟ العلاط؟ اإلساكار ،هنااك
قياس علط وقياس عكس ،مثال ذلل :ملّا مجعنا باملسكر هذا قياس برد وقياس علط ،وهنااك قيااس عكاس،
وهو إعطاء رل حك ا مناف ايا حلكم رل منصوص عليه ل،نافين يف العلط ،قال« :ويف ُب ْضع أحدكم صدقط» ثام
قال« :أرأي،م إذا وضعنا يف حرام أعليه وزر؟» قالوا :نعم ،قاال« :فكاذلل إذا وضاعنا يف احلاالل»  )2هاذا

 )1هذا جواب لسؤال أحد الطلبط.
مرفوعا.
ذر ريض اهلل عنه
ا
 )2صحيح مسلم  )1226من حديث أب ّ
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قياس عكس ،وهناك قياس برد ي،فق األصل والفرع يف احلكم ،كذلل من ال،قسي ت هناك قياس علاط ْ
باأن
يكون اجلامع وص افا مناس ابا ل،رشيع احلكم ،وقد يكون هناك قياس داللط ،وهو اجلماع باني األصال والفارع
بعامل مشرتك ،فرائح،ل َاثل رائحط اخلمر؛ قياس داللط.
اااب" وهاذا قيااس الداللاط ،اجلماع باني األصال
ب َف ْن َي َد َال َل ُط ا ْلقياس ُتنْ َْس ُ
اح ْك ٍم ُتُوج ُ
" َوإ ْن َتَدُُ َّل َال ل ُ
والفرع بوصف يالزم العلط وليس يناسبه.
" َوإ ْن َي ُك ْن َف ْر ٌع َل ُه َأ ْص َل ْيان" فنذا يسمى قياس األشباه ،وهو ْ
أن يكون الفرع يرتدد بني أصلني؛ فيخ،لف
حكمه بسبب اخ،ال حكمين  ،مثال ذلل :كم معل من الفلوس؟ هذه الفلوس النقديط نلحقناا بالاذهب
ُ
شبنا ،اخلُ ْل ُع هل نلحقاه باالطالق أم نلحقاه بالفساخ؟ نارى قيااس بلاب
أم نلحقنا بالفضط؟ نرى األكثر ا
شبنا به.
األشباه ،تردد فرع بني أصلني ،فنلحقه بأكثرمها ا
َذ َك ََر بعد ذلل أركان القياس األربعط:
أوةا :األصل ،ويشرت فيه ْ
حكمه ثاب ا،اا ،فال تقف عىل رل حكم مل يثب  ،وثباوت احلكام إماا
أن يكون
ُ
أن يكون باإلمجاع أو يكون بالنص ،وال يصح ْ
ْ
أن يكون بواسطط القياس ،ال يثب حكم األصال يف القيااس،
ُ
االتفاق بني اخلصمني يف إثبات حكم األصل؟ نقول :ال يكفي.
هل يكفي
الركن الثاِن :الفرعَ " ،وا ْل َف ْر ُع إ ْن َك َ
ب َوا ْلع َّل ُط ْاإل ِّب َرا ُد ف َينا
يحا َمل ْ َيع ْ
ب َف َقدْْ َن ََحا َق ْصداا ا َصح ا
َان ألَ ْص ٍل َينْ ََ،س ْ
ُي ْع َََ ،مدْْ " يشرت يف العلط ْ
احلكم ،ال نجد بعض املحال فينا احلكام
أن تكون ُم َّطر َدة؛ بحيث كل وجدت وجد
ُ
وليس فينا العلطه أو نجد بعض املحال فينا العلط وليس فينا احلكمه ال ُبدّّ ْ
أن تكون العلط ُم َّطر َدة ،إذا مل تكان
العل ُط م ّطرد اةا؛ ّ
فإن القياس ن،م ّكّن من إبطاله بواسطط النقض ،نقول :وجادنا مساألط أخارى فيناا عل ُُ،ال ومل
قطع؟ أكثر من  22مليون يدخلنا يف حسابه ويأخاذها ويف اآلخار
يوجد احلكمه السارق بواسطط االنرتن ُي ُ
تقول :ال يقطعهه نقول ماذا؟ نلحقه بالسارق يف جامع الْسقط ،ألايس كاذلل؟ بياب ،العلاط هناا الْساقط،
جاءنا معرتض ،قال :الوالد إذا رسق َ
مال ابنه يقطع وال ما يقطاع؟ قلناا :ماا يقطاع ،قاال :إذن علا،كم غاري
ُم َّطر َدةُ ،وجدت الْسق ُط ومل يوجد احلكم معنا وهو القطعه

17

هناك مجع لألصل أو إحلاق للفرع بوصف مقارن للعلط يسمى هنا قياس داللطَ " ،و َتَاب ٌع ل ْلع َّلط َما ُوجدََ ْت
ٍ
اوب" إذا كاان هنااك وصاف مقارتن
ااوب َو َأ ْص ُل ُه م ْن َأ ْصال َنا َم ْط ُل ُ
ُو ُجو ُد ُه َو َن ْف ُي ُه إ ْن ُنُف َي ْ ألَناََّّا ُه لع َّلااط َجم ْ ُل ُ
ُ
يأخذ أحكا َمنا.
بالعلط
قال املؤلف :هناك مسائل ال نجدُُ فينا دليل إباحط وال دليل ْتريم ،ماذا نفعل ا؟ نحملنا عىل األصال،
حلظار،
ما هو األصل يف املياه؟ الطنارة ،ما هو األصل يف املطعومات؟ احل ّل ،ما هاو األصال يف العباادات؟ ا َ
ا
دلايال ةاا نقاول :هاذه عباادة جديادة؛
فإذا جاءتنا عبادة جديدة ماذا نقول؟ نبحث عان دليال ،إذا مل نجاد
واألصل يف العبادات اجلديدة ْ
أن تكون عىل احلظر ،جيوز أكل الكنغر؟ فينا دليل إباحاط أو دليال ْتاريم؟ ال
احلل ،إذن األصل يف األشياء هاو ّ
نجد ،فنحكم عليه بقاعدة األصل ،األصل يف املطعومات ّ
احلال واجلاواز،
صىل اهلل عليه وس ّلم األصل فينا ّ
َّبي ّ
احلل أو األصل املنع؟ ذكار املؤلاف قاولني ،واحاد
األفعال قبل بعثط النَّ ِّ
احلل " َو ْه َو املْاُ ْع َََ ،مدْْ َف ْل َي ْحكه َأ ْه ُ
ور" وهو ّ
يقول :أصل الكل ّ
ال ا ْل َكَا َ ل
احلل " َوق َيل :لل ََّّْ ،حريم َو ْاألَ َّو ُل املْاَ َْش ُن ُ
الر َشدْْ " الصواب أنه املسألط هذه غلط وال يوجد وق قبل بعثط الرساول مناذ خلاق اهلل البرشا؛ والرسال
َو َّ
يأتو م من واحد لواحد.
نن،قل بعد ذلل إىل ال،عارض والرتجيح ،عنادنا دلايالن م،عارضاان ،نقاول :ال،عاارض ال يقاع يف أدلاط
الرشيعط لك ّن ال،عارض بحسب أذهاننا ،ماذا نفعل؟
ا
أوال :نحاول اجلمع بني الدليلني ْ
بأن نحمل أحد الدليلني عىل رل واآلخر نحمله عىل رل خر ،ك لاو
اجلمع؛ فإنناا
ورد عام وخاص فنحكم باخلاص يف رل اخلصوص ونحكم بالعام في عدا ذلل ،إذا مل نس،طع
َ
َ
ا
القول بالنسخ فإننا نارجح باني الادليلني ،ونارى الادليل
ناسخا ،إذا مل نس،طع
امل،أخر
ننظر لل،اريخ ونجعل
َ
رت ْض" امجع بينن  ،يعني ا ْعمل
اص ْاو َعا ٌم َع َر ْض َو َأ ْم َك َن ا ْل َ
األقوى منن  ،قال" :إ َذا ُم َثنااى َخ ٌ
اج ْم ُع َف َج ْم ٌع ُي ْف َ َ
الدليلنيْ ،
اج ََ،ندْْ َع َسى َدل ايال َت ْقفي َو َينْ َْس ُخ ْاألَخ ُري ُح ْك َْم ْاألَ َّول ما َّ َأ َتَا َنَاا يف
إن يم،نع اجلمع " َف ُر َّد ُه ل ْل َو ْقف ُث َّم ْ
ا ْلك ََ،اب املُنْ َْزل" إىل خر ما ذكر ،ثم ذكر ترتيب األدلط ،فقال :األول ْ
السنََّّط ثم اإلمجاع ثام
أن ُيقدم الك،اب ثم ُّ
اج،ناد األمط.
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ذكر املؤلف الفصل األخري يف االج،ناد ،ما هو االج،ناد؟ قال :االج،ناا ُد َب ْ
اذ ُل الوساع يف بلاب الظا ّن
بحكم الرشع من قبل املج،ند ح،ى نرى العجز عن املزيد ،حكم اجلوال؟ قاام الفقياه وراح ينظار يف األدلاط
وينظر يف دالالهتا ح،ى وصل إىل القول إىل أنه ما يف دليل خر ّإال ما وصل إليه؛ فبال،ايل يقول :بأنه مباح.
ما هي رشو املج،ند؟ يقول املؤلف :املج،ند ال ُبدّّ ْ
أن يعر العقيادة والفقاه ،اجلمناور ال يشارتبون
هذاه إن يشرتبون أربعط أشياء:
األول :معرفط موابن اإلمجاع من االخ،ال .
الثاِنْ :
أن يعر األدل َط الرشعيط.
الثالثْ :
أن يعر من لغ َط العرب ما ُيم ّكّنه من فنمن .
الرابعْ :
أن يعر أصول الفقه لي،مكن من اس،خراج األحكام من األدلط.
أن يعر مواب َن االتفاق من االخ،ال ؟ قال :يمكن ْ
ملاذا ُيشرت له ْ
أن يدخل يف ما خيالف اإلمجاع فاي
يدعي أنه إمجاعه
أن يعر املنم من ال،فسري واحلديث واألثر وحال الرواة ،ويشرت فيه ْ
أيضا فيه ْ
أن يكون عار افاا
يشرت
ا
بلغط العرب ما ُيم ّكّنه من الفنم.
املسائل االج،ناديط؛ هل ُّ
ب واحدٌٌ وما عداه تطا؟؟ املصايب واحاد ،ماا
كل املج،ندين
مصيب أم املصي ُ
ٌ
أجر واحد»  )1معناه يصيب وخيطا؟،
الدليل؟ «إذا اج،ند احلاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اج،ند فأخطأ فله ٌ
أجر واحد ،هل جيوز للمج،ند ْ
أن يأخذ بأحد األقوال بادون اج،نااد؟
َمن أصاب فله أجران و َمن أخطأ فله ٌ
نقول :ال ،ال ُبدّّ ْ
أن جي،ند يف املسألط ،ما يف،ي ّإال بعد االج،ناد.
ياح َف َ
" َو َما ل َق ْول ال َغ ْري َك َ
َارج ٍ
اذا ُم َق ِّلاادُُ " الذي يأخذ بقول غريه هاذا مقلادٌٌ  ،واحاد
َان َي ْقصدُُ ما ْن َغياْْر َت ْ
غيب ك،ب مجيع الفقناء؛ يصري جم،نداا ا؟ ال ،راويَ " ،و َما ل َق ْول ال َغ ْري َك َ
َاان
والسنََّّط كل الك،ب و ُم ٌ
ُم ٌ
غيب للقر ن ُّ

مرفوعا.
 )1صحيح البخاري  )7352من حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه
ا
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اذا م َق ِّلاادُُ " ليس بمج،ند هذا" ،ومن َتَصادََّّ ى الج،ن ٍ
َارج ٍ
ااد ُم ْط َلاق" يقاول :هنااك
ْ َ
َ َ ْ َ
ياح َف َ ُ
َي ْقصدُُ ما ْن َغياْْر َت ْ
أناس تصدوا لالج،ناد ويكون عندهم أهليط ،فمثل هؤالء ال جيوز ةم السكوت عن معرفط األحكام .)1
حكم األفعال قبل ورود الرشع فينا ثالثط أقوال ،املؤلف ذكر قولني :أحادها ،يقاول :هاو عاىل احلظار،
ُ
أل ا هلل ،واهلل قبل الرشع مل يأذن باس،ع لهه ويقول اآلخر :هي لإلباحاط ،ماا الادليل؟ قاال :اهلل خلقناا ،ماا
خلقنا عب اثاه إن خلقنا لنن،فع ا:،قلنا :هناك قوالن خران والراجح يف القولني األخريين.
األشاعرة يقولون :احلق تابع الج،نادات املج،ندين؛ فكل َمن اج،ند يكون مصي ابا ،واجلمنور يقولاون:
الض َال ُل ﴾ .)2
احل ِّق إ َّال َّ
احلق يف أحد األقوال ،واضح ،دليلهَ ﴿ :ف َ َذا َب ْعدََ ْ َ
َ
االع،زال موجاو ادا،
لوجدت
ال،فسري
َ
خاصا بأصول الفقه ،يكون يف كل العلوم ،لو رأي َ
االع،زال ليس ا
َ
وهاا ب َس َ
اال ٍم
قال تعاىل﴿ :إ َّنَّا َج َع ْلنََا ُه ُق ْر اناا َع َرب ًّيا﴾  )3قال :إنا خلقناه قر اناا عرب اياه هذا تفساري مع،ازيل﴿ ،ا ْد ُخ ُل َ
ني﴾  )4قال :حظوا بأكمل النعم وأعالهاه تفسري مع،زيل ألنه نفي للرؤيط.
من َ
ثمرة اخلال

 )5يف ثالثط أمور :اس،صحاب هذا األصل بعد ورود الرشع ،الثاِن :بحثنا ثمارة يف بحاث

مسألط أخرى ،وهي هل األحكام تثب بالعقول أو ال؟ ّ
ألن الذين يقولاون :األفعاال قبال ورود الرشاع ةاا
حكم؛ معناه يقولون :األحكام قد تثب قبل ورود الرشع.
ٌ
أن يدل الدليل عىل ّ
األخذ بظاهر احلديث واجب ّإال ْ
أن ظاهره له ماراد؛ فيسامى تاأوي ا
الا ،هال ال،أويال
مقبول؟ ْ
إن كان بدليل ُقب َل؛ وإذا كان بغري دليل مل ُي ْق َب ْل.
املج،ند مخسط أنواع:
 -1املج،ند املطلق :ال ي،قيد بأصول إما ٍم وال فروعه.

وذكرت ما وضح من الكالم املفيد.
 )1هنا سؤال وجواب مع بعض الطالب،
ُ
 )2يونس.32 :
 )3الزخر .3 :
 )4احلجر.46 :
وذكرت ما وضح من الكالم املفيد.
 )5هنا سؤال وجواب مع بعض الطالب،
ُ
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 -2أصحاب الوجوه :وهم الذين ال ي،قيدون بفروع اإلمام ولكن ي،قيدون بأصاوله ،ولاذلل َتادُُ ةام
ا
أقواال يف املذهب ،لذا تسمى هذه األقوال :الوجوه ،فيقولون :عند األصحاب وجه.
 -3أصحاب الرتجيح :هم الذين ُيرجحون بني الروايات الواردة عان اإلماام بحساب قواعاد أصاول
املذهب ،ال يأتون بأصول جديدة وال أقوال يف الفروع جديدة.
 -4أصحاب ال،خريج :املراد م هم َمن يقيسون املسائل اجلديدة عىل املسائل الواردة عن اإلمام.
 -5أصحاب احلفظ ،حافظ املن،نى وكشا اإلقناع واملغني والرشح الكبري والكايف؛ هل جيوز ْ
أن ُيع،مد
عىل ف،واه؟ اجلواب :ال جيوز ،حرام ،ولو غ ّيب هذه الك،ب كلنا ،هؤالء أصحاب احلفظ ،ال يف،ي ّإال جم،ناد
وهذا ليس بمج،ند ،هو مق ّلد ،فال ُتُقبل الف،وى من املُق ّلد.
الوجوب عند األصوليني أل م جيعلون احلكم هو خطاب الرشع ،بين عند الفقناء يقولون :احلكام هاو
الواجب؛ ّ
أثر اخلطاب.
ألن احلكم عندهم هو ُ
ال،خصيص له معنى ،ال،خصيص قد يكون بلفاظ العاام مثاال﴿ :إ َّن ْاإل ْن َْس َ
اان َلفاي
العام وال،خصيص،
ُ
ُخ ْ ٍ
ْس )2 :إ َّال ا َّلذي َن َمنُُوا﴾  )1ال،خصيص ورد يف قوله " ّإال الذين منوا"" ،الاذين مناوا" لايس بخااص؛
ومع ذلل هو تصص ملَا قب َله ،واضح.
بارك اهلل فيكم ووفقكم اهلل إىل اخلري.
دالالت األلفاا تنقسم إىل نص وظاهر" ،ثم" من أدوات الظاهر ،األصل أ ا تدل عاىل الرتتياب ،فاال
ُيقبل هذا الصيام ّإال بالرتتيب.
ّ
وصىل اهلل وس ّلم عىل نب ّينا رمد.

 )1العً.3 ،2 :
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