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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (1 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ومرحًبا بكم إلى أيها اإلخوة املشاهدون، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال  

أول لقاءات التعليق على كتاب )األصول من علم األصول(، لشيخنا محمد بن صالح بن  

ابن عثيمين   العالمة  التأسيس ي لطالب معهد  البرنامج  تعالى، ضمن  عثيمين رحمه هللا 

 وطالبه، رحمه هللا تعالى. 

الذي  الدعيس  أمين  بالشيخ  أرحب  أن  ويسعدني  يسرني  اللقاء  هذا  مطلع   في 

سيكون معنا بإذن هللا تعالى، معلًقا وشارًحا لهذا الكتاب وهذه الرسالة املفيدة في علم 

 األصول. أهال ومرحبا بك.

يا مرحبا، حياك هللا وحيا اإلخوة املستمعين واإلخوة املشاهدين جميًعا، وأهال    -

 وسهال بكم، وشكر هللا لكم حسن ظنكم ونفع هللا بهذه األكاديمية.

ل، أصول الفقه، أعطنا نبذة ومدخال إلى علم أصول الفقه، وملاذا علم األصو   -

احتاج العلماء رحمهم هللا تعالى أن يؤلفوا فيه، وما تاريخه، ومتى بدأ، وملاذا يصفه بعض  

 لنلطف العبارة. -طلبة العلم بأنه علٌم جامد، أو غير سهل 

نبينا    - الرحيم، وصلى هللا وسلم وبارك على  الرحمن  آله  بسم هللا  محمد وعلى 

وصحبه أجمعين. اللهم ال علم إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما  

ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم إنا نسألك اإلخالص في األقوال 

ن، اللهم واألعمال واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفي

 اجعل ما نقوله وما نتكلم فيه في ميزان حسنات املتكلم والسامع، وانفع به يا رب العاملين. 

، قبل هذه املقدمة، أريد أن أقدم مقدمة سلوكية ومسلكية قبل أن ندخل 
ً

أوال

في هذا الكتاب، وهي أننا مقبلون بإذن هللا عز وجل على علم من العلوم الشرعية، وهو 

ه، ومن ههنا ينبغي على طالب العلم حقيقة أن يستحضر النية، وأن علم أصول الفق

 من ميراث النبوة، ملسو هيلع هللا ىلصيستحضر أنه في هذه العلوم هو مبلٍغ عن هللا وعن رسوله  
ٌ
، وارث
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مقتبٌس من مشكاتها. هذا العلم مما ُيبتغى به وجه هللا عز وجل، وملا كان مما ُيبتغى به  

ين  وجل  عز  وأنه  وجه هللا  فن،  أي  دراسة  قبل  الش يء  هذا  يستشعر  أن  لإلنسان  بغي 

مسؤول ابتداًء عما سيأخذ من هذا العلم، وأنه محاسب عليه، وأن هذا العلم منة من  

هللا عز وجل، ونوٌر من هللا عز وجل يقذفه في قلب العبد فينتفع به في دنياه وأخراه؛ 

الب املهمات، قبل  األولويات، وأهم  أولى  اإلنسان ولذلك من  يراجع  أن  أي كتاب،  في  دء 

قلبه ونفسه قبل أن ُيقدم على أي فن يراجع نفسه: ماذا أردُت بهذا العلم؟ هل أردت به  

 ما ُيبتغى به وجه هللا؟ أو أردت به َعَرًضا من الدنيا؟ هذا أهم املهمات.

ثم يا طالب العلم، اعلم أنك على باب عظيم من أبواب الخير، وأنك مقتبس من 

الدروس وغيرها هو من أعظم ما ميرا  في مثل هذه  النبوة، وأن ما تصرفه من وقت  ث 

يتقرب به إلى هللا عز وجل في هذا الزمان، واعلم أن من توفيق هللا لك أن نشأت مثل  

هذه األكاديميات التي تبتدئ بدراسة صغار العلم قبل كباره، وتختصر عليك املسافات،  

من سبقك من إخوانك من طلبة العلم تقلبت  وتختصر عليك ضياع جهود السابقة،  

بهم األمور من كتاب إلى كتاب ومن درس إلى درس ومن محفوظ إلى محفوظ، فلم يستقم  

تستعجل   ال  ثم  العلم.  طلب  في  التخبط  من  وأربع  وثالث  سنتين  بعد  إال  الحال  لهم 

أجر النتيجة، والنتيجة هي تحصيل العلم الشرعي، وتحصيل ما عند هللا عز وجل من  

في هذا العلم الشرعي، وهنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة وهي: أن طالب العلم ينبغي أن 

يرفع  بأن  ابتغاء وجه هللا عز وجل وطلب مرضاته،  العلم  في طلب  األول  يكون قصده 

الجهل عن نفسه ابتداًء، ثم إن يسر هللا له من الخير ما يرفع به الجهل عن باقي إخوانه 

خير على خير، ونور على نور، وإال فاملقام األول هو أن يرفع اإلنسان املسلمين فذاك  

 الجهل عن نفسه. 

ثم اعلم يا طالب العلم، إن أراد هللا لك الظهور ستظهر، شاء من شاء وأبى من  

 لكن خمولك هذا إن كان مستصحًبا فيه  
ً

أبى، وإن أراد هللا لك الخمول ستبقى خامال

َوَمن ُيَهاِجْر  تعلمت به فأنت على خير، فال تستعجل، ﴿  مرضاة هللا عز وجل والعمل بما

ِ وَ 
ه

ى َّللا
َ
ُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإل

ْ
 َوَمن َيخ

ً
ِثيًرا َوَسَعة

َ
ًما ك

َ
ْرِض ُمَراغ

َ ْ
ِ َيِجْد ِفي األ

ه
َرُسوِلِه ِفي َسِبيِل َّللا

 ِ
ه

ى َّللا
َ
ْجُرُه َعل

َ
َع أ

َ
َقْد َوق

َ
ْوُت ف

َ ْ
ُه امل

ْ
مه ُيْدِرك

ُ
. فأنا أهيب بنفس ي ابتداًء، وبكم، [100نساء:]ال﴾  ث

نياتنا   ونراجع  أنفسنا  نراجع  املجالس،  هذه  بمثل  البدء  قبل  أنفسنا  في  هللا  نتقي  أن 

 ونصححها، وإال، فأول من تسعر بهم النار حافظ لكتاب هللا: 
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ْن 
َ
ْم َيْعَمل

َ
اِد         وعالٌم بِعلِمِه ل بِل ُعبه

َ
ٌب ِمن ق

ه
ْن ُمعذ

َ
 الَوث

مغ على  وال فوكلنا  العلم  دون  العمل   
ا

وإال ومستندون،  متكئون  ورحمته  رة هللا 

شك، ومن ذا الذي يعمل بكل ما علم، ولكن فضل هللا واسع وأجره عظيم. هذا ابتداء،  

أحببت أن أنبه على هذا الش يء قبل أن ندخل في هذا املوضوع، ال سيما أن بعض العلوم  

لعلوم النظرية يكون فيها نوع مما قد يكون فيه إبهار لآلخرين،  مثل علوم األصول وبعض ا 

أناس  فيها  يشاركك  قد  الزكاة، هذه  أحكام  الصالة، عن  أحكام  تتكلم عن  تأتي  عندما 

كثير، في بديهياتها، وإن كانت فروعها ليس كل الناس يتكلم فيها. لكن ملا يأتي إنسان يتكلم 

علم املنطق أو في علم القراءات وفي كذا.. هذه  في علم األصول أو في علم النحو أو في  

العلوم التي ال يسمعها الناس فيقولون: ما هذا؟ فإن قالوها، أعدا جواًبا لـ)ما هذا(. هل 

محمد   أمة  وعن  عنك  الجهل  رفع  به  أردت  ذاك  ملسو هيلع هللا ىلصهذا  فالن  ُيقال  أن  به  أردت  أو  ؟ 

ف التي تستحضر خاصة  األمور  التي  الرجل؟ فهذا من  األولى  املقدمة  العلم. هذه  ي هذا 

 أحببت أن أنبه عليها قبل أن نبدأ.

نتكلم في مسألة علم أصول  الفقه. لن  الثانية: وهي أهمية علم أصول  املقدمة 

الفقه من جهة حده وتعريفه ألن هذا سيأتي، فهو استباق للحدث، لكن سنتكلم عن  

 أهمية علم األصول من حيث هو.

ال من  األصول  ما  علم  تعلم  أن  إال  أهميته  يتبين  لن  علم  وهو  الجليلة،  علوم 

املقصد الرئيس ي منه، ما الهدف من تعلم علم األصول، الغاية من تعلم علم األصول هي 

معرفة األحكام الشرعية. ولذلك، اآلمدي رحمه هللا تعالى قال: هذه هي الغاية، معرفة 

خرة، فهذا هو املقصد األول من تعلم األحكام الشرعية لينال اإلنسان سعادة الدنيا واآل 

 علم أصول الفقه؛ هي طريق ووسيلة ملعرفة األحكام الشرعية. 

النصوص  فهم  في  االجتهاد  ملسألة  معيٌن  الفقه  أصول  علم  أن  الثاني  األمر 

النصوص الشرعية وتجتهد فيها دون إدراك علم   أنت لن تستطيع أن تفهم  الشرعية، 

ن السبكي رحمه هللا تعالى يقول: وكل العلماء في حضيض أصول الفقه، ولذلك، تقي الدي

يعني عن االجتهاد، يعني ال يمكن أن يصل اإلنسان ملرتبة االجتهاد والعلم دون علم   - عنه  

إال من تغلغل بأصول  -أصول الفقه، في حضيض عنه أي في حضيض عن رتبة االجتهاد 

ي بحره وتروى من زالله، وبات يعلُّ  الفقه، وكرع من مناهله الصافية بكل املوارد، وسبح ف

 به وطرفه ساهد. 
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يمنع من   -وهذه نقطة مهمة جدا نريد أن ننبه عليها    - أيضا علم أصول الفقه  

االنفالت في االجتهادات الفقهية، يمنع من االنفالت والشذوذ في اآلراء الفقهية. ولذلك،  

الحق،   له  تكلم عمن  ملا  تعالى،  الشافعي رحمه هللا  له حق  اإلمام  الذي  الفقيه  من هو 

الفتوى، قال عبارة جميلة نقلها ابن القيم عن الخطيب في )الفقيه واملتفقه( قال: "ال 

ا بكتاب هللا، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه 
ً
 عارف

ً
يحل ألحٍد أن يفتي في دين هللا إال رجال

كون بعد ذلك  ومتشابهه، وتأويله، وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيم أنزل، ثم ي

، وبالناسخ واملنسوخ، ويعرف من الحديث مثلما عرف من ملسو هيلع هللا ىلصبصيًرا بحديث رسول هللا  

بعد هذا   -القرآن، ويكون بصيًرا باللغة، بصيًرا بالشعر، وما يحتاج إليه في العلم والقرآن  

قال   الع  -كله  هذه  ل  حصا أن  بعد  الكالم.."  وقلة  اإلنصاف  هذا  مع  لوم، ويستعمل 

ا على اختالف أهل األمصار، 
ً
"..يستخدم اإلنصاف وقلة الكالم، ويكون بعد ذلك مشرف

بعد هذا، فإن كان هذا كهذا، فله أن يتكلم ويفتي في الحالل    - ذكاء    -ويكون له قريحة  

 والحرام، وإذا لم يكن هكذا، فله أن يتكلم في العلم لكن ال ُيفتي". 

يقة علم هندسة فقه النصوص الشرعية، أيًضا علم أصول الفقه.. أسميه حق

في   يعمل  ال  الخارجي،  الهيكل  في  يعمل  هو  املعماري،  باملهندس  أشبه  األصول  يعني 

)التشطيب( الداخلي، )التشطيب( الداخلي هذا صنعة الفقهاء، األصولي يبني التصور  

ا به إملاًما جيًدا، فلن   يستطيع أن العام لعقلية الفقيه، فإذا لم يكن طالب العلم ملمًّ

 يتكلم في الفروع الفقهية. 

ثم هنا نقطة مهمة، حتى تبين لك كمثال أن ضبط أصول الفقه يمنع من الشذوذ 

بعلم   عناية  لهم  ممن  اإلخوان  من  مجموعة  عندنا  أصبح  اآلن  الفتوى.  في  والتفلت 

املقاصد الشرعية، بعض من تكلم في علم املقاصد يدلف إلى الكالم في علم املقاصد دون  

صور لعلم أصول الفقه، بل أحيانا دون تصور للفروع الفقهية. واملقاصد ثوب واسع، ت

هذه  وتفاصيل،  حدوًدا  له  تكون  أن  تحتاج  تلبسه  حتى  بالقماش،  شبهه  الثوب  هذا 

الحدود التي تحدد هذا املقصد الواسع إنما هي علم أصول الفقه، وضبط أصول الفقه. 

انفلت في اإليغال في إعمال املقاصد الشرعية حتى  ولذلك، كثيٌر ممن انفلت في الفتوى و 

عاد بها إلى إبطال النصوص الشرعية، كثير منهم لم ينتبه إلى هذه املسألة وهي مسألة  

ا، هي ضبط أصول الفقه الذي سيكون لك محددات الفهم التي تستطيع من   مهمة جدًّ

 ه.خاللها ضبط املقاصد الشرعية. هذا مما يستفاد من علم أصول الفق
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يعني يا شيخ أمين، هذه نقطة في غاية األهمية، وهي أن علم أصول الفقه يمنع  -

من انتشار الفتاوى الشاذة التي تخرج بالنص إلى غير املراد، فمهمة األصولي اآلن أن يعيد  

الشخص الذي ال يليق به أن يفتي، وأن يبين له املوطن، ربما يكون مفتًيا يأتي إلى نص  

ما ال يحتمل، فتكون مهمة األصولي أن يعيد هؤالء الذين تجرأوا   من النصوص ويحمله

على الفتوى ويقول لهم بأن املأخذ الذي أخذتموه من هذا الدليل ال يتفق مع القواعد  

تأتي   السرب. ومن هنا  يغردون خارج  يقال  الفقه، هؤالء كما  بني أصول  التي  والكليات 

ذي يحمي الشريعة، ويحمي حدودها من أهمية دراسة علم أصول الفقه، أنه السياج ال

أن يتسلط عليها ويتسور فيها من ليس منها. وهذا لألسف الشديد يا شيخ أمين، اليوم  

اليوم   فربما  عليها،  الرد  يستطيعون  وال  شاذة،  فتاوى  إلى  الناس  من  الكثير  يستمع 

ش يء  سنتعلم هذا العلم الذي كما وصفته وصًفا دقيًقا كاملهندس الذي يحد حدود كل  

 قبل أن يأتي املتطفل فيخرج بالفتوى إلى عالم الشذوذ. أليس كذلك يا شيخ أمين؟

ال شك، أنت حتى تتكلم في الجزئيات ال بد أن تدرك الكليات، فاملسألة مهمة   -

جدا، نبه إليها شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى، أنه ال بد لإلنسان من أصول كلية  

الجزئيات. إليها  مسألة   ُيرجع  في  ستنفلت  فإنك  الكلية  األصول  عندك  تكن  لم  إذا 

واملقيد،  املطلق  والخاص،  العام  واملنسوخ،  الناسخ  تعرف  تكن  لم  إذا  الجزئيات، 

اإلجمالية   األدلة  القياس،  إجماع،  فيه  لم يحصل  إجماع وما  فيه  ما حصل  اإلجماع، 

تاب الفقه من أوله إلى  واألدلة التفصيلية.. كيف ستتكلم؟ حتى لو درسها إنسان، قرأ ك

ا بأصول فقهية سيضيع.. 
ً
 آخره، إذا لم يكن منضبط

هذه األمور التي ذكرتها يا شيخ أمين، العام والخاص واملطلق واملقيد.. هذه كلها   -

 سندرسها في علم أصول الفقه اآلن إن شاء هللا؟ 

: ال هذه سندرسها، ومن العبارات الجميلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية هنا يقول   -

رد إليها الجزئيات، ليتكلم بعدٍل، ثم يعرف الجزئيات  
ُ
بد أن يكون لإلنسان أصول كلية ت

شيخ   يقول  الذي سيحصل؟  ما  الكلية،  األصول  عنده  يكن  لم  إذا   
ا

وإال وقعت،  كيف 

فهو في الجزئيات عنده جهل، وأيًضا أحياًنا   -اإلسالم: سيبقى في كذٍب وجهٍل في الجزئيات  

 للكليات صار عنده ظلمات بعضها فوق   وجهل وظلم  -كذب  
ً

في الكليات. فإذا كان جاهال

بعض، يجهل الكليات، ولزاًما سيجهل في الجزئيات أو سيكذب على هللا ورسوله فيها. إذا 

لم تكن تعرف الناسخ واملنسوخ وتبين لنا أن الحديث هذا منسوخ، ثم تكلمت في هذه 
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إذا كان أهل العلم قد أجمعوا على مسألة،  الجزئية، مشكلة، ستكذب على هللا ورسوله.  

﴿ تخالف  معناها  فأنت  اإلجماع،  هو  وما  اإلجماع  ملعنى  مدرك  غير  اِقِق  وأنت 
َ
ُيش َوَمن 

ْؤِمِنيَن 
ُ ْ
ْيَر َسِبيِل امل

َ
ِبْع غ

ه
ُهَدٰى َوَيت

ْ
ُه ال

َ
َن ل َبيه

َ
ُسوَل ِمن َبْعِد َما ت  ، إلى غير ذلك. [115]النساء:﴾ الره

ا يمكن أن يقال، وبعض ما يمكن أن يذكر في أهمية علم هذا باختصار أهم م

أصول الفقه. وهنا مسألة أيضا يمكن أن تكون في املقدمات، أهل العلم يختلفون: ما  

 الذي ُيبدأ في دراسته، أصول الفقه أم الفقه؟

ا عندي أن بعض املصطلحات قد تكون   - قبل هذه يا شيخ أمين، من املهم جدًّ

ن نقف عندها قليال، ألن )املصطلح( الطالب والطالبات يسألون  جديدة على الطلبة، أ 

دائًما، ما املقصود بهذا؟ أنت تعرضت في جزء من كالمك إلى )علم املقاصد(، وقلت أن  

بعلم املقاصد،   -في دقيقة    - هناك من توسع فيه وتجاهل علم أصول الفقه. فما املقصود  

 منه.ومن أين انبثق علم املقاصد حتى نعرف املراد 

من   - الغاية   ،
ً

مثال الكلية،  التشريعية  الغاية  في  يبحث  علم  هو  املقاصد  علم 

أن   الدين  في  العرض، األصل  التشريعات حفظ  الغاية من  النفس،  التشريعات حفظ 

ُيسر.. هذه كلها مقاصد عامة. هذه املقاصد العامة تحتها تفاصيل وأحكام، وخذ مثاال:  

عام، هل ينبني على ذلك اآلن في حفظ النفس    من املقاصد حفظ النفس، وهذا مقصد

مثال )زراعة األعضاء(؟ زراعة األعضاء مسألة فقهية، قد ال تكون موجودة في السابق، 

قد ينبني على مقصد حفظ النفس.. إذا جاء إنسان وقال: املقصد حفظ النفس، فإذا 

وال. سيأتي  كان حفظ النفس هو املقصد فيجوز التبرع باألعضاء على أي حال من األح

تتبرع   كل حال  على  ليس  أخرى، ال ضرر وال ضرار،  عندنا مسألة  ويقول: ال،  األصولي 

 باألعضاء، عندنا قاعدة أخرى.

أقصد أن هذه هي املقاصد العامة. قد يأتي إنسان عامي وُيدخل فيها ما شاء من 

اع..؟  أفراد األحكام، لكن من سيضبط هذه األمور؟ ومن سيرتبها ويقول هذه فيها إجم

  
ً

: أخذ األجرة على الضمان، لو أن شخًصا قال: يجوز  -وإن كان محل خالف-خذ مثاال

 أخذ األجرة على الضمان والدين كله يسر واألصل في املعامالت الِحل…

 أخذ األجرة على الضمان، ماذا تقصد بها يا شيخ أمين؟ -
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عليه    - آخر، شخص  ليضمن شخًصا  إنساًنا جاء  أن  لو  مديونية، جئت يعني 

وقلت: سأضمنك، لكن أعطني مقابل هذا الضمان. بعضهم قال هذا جائز ألن األصل في 

 املعامالت الحل. سيأتي شخص آخر ويقول: انتبه، املسألة هذه محكيٌّ فيها اإلجماع..

 إذ قد كفى الفرض واالحتمال     والشأن ال يعترض املثال 

اء شخص وقال: هذه مسألة ُحكي فيها نذكر أمثلة، وقد يكون فيها كالم. فإذا ج

ا، وإن كانت عندك مقاصد عامة )األصل في  
ً
اإلجماع وانتهى األمر، هذا نظر أصولي، فإذ

املعامالت الحل(، لكن عندي دليل شرعي وعندي إجماع، دليل إجمالي. بغض النظر عن  

 صورة املثال.

تي رجل ويركز يعني نحن اآلن نتحدث عن أهمية علم أصول الفقه، حتى ال يأ  -

على املقصد ويقول: األصل في املعامالت اإلباحة، وبالتالي يجيز دون النظر إلى اإلجماع  

الذي ُحِكي في منع مثل هذه الصورة، سواء اتفقنا أو اختلفنا في الرأي الفقهي في الفتوى 

نب  األخيرة، لكن ال بد أن يكون هذا الشخص ملًما بعلم أصول الفقه، وأال يتكئ على الجا

 املقاصدي ثم يفتي دون النظر إلى.. 

وهذه نقطة مهمة يا شيخ جمال، أنتم في الغرب تحتاجونها بقوة. أكثر الفتاوى   -

 من سينظر في  
ً
التي يحصل فيها انفالت، أكثر من سيحتاج في علم أصول الفقه حقيقة

ع بسوار  نسورها  أم  العامة،  والكليات  العامة  املقاصد  األقليات، هل سيقدم  لم فقه 

من ناحية النظرة    -وأنت أعرف مني بهذا    -األصول لتنضبط؟ أكثر ما يحصل من انفالت  

 املقاصدية العامة دون اعتبار أصول الفقه.

 إذا، لعلنا نكتفي يا شيخ أمين بما قدمت في هذه املقدمة من أجل الوقت..  -

قد يكون   نقطة واحدة لينتبه لها اإلخوة. اآلن نحن سنقبل على علم، والعلم هذا   -

  
ً

أوال الكتاب  أن  لهم  الكرام، ونقول  فيه بعض األحيان صعوبة، ولذلك نطمئن اإلخوة 

مختصر، ثانيا خذوها قاعدة في علم أصول الفقه كما ذكر اإلمام الشاطبي: كل مسألة  

مرسومة في علم أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهي أو أدب شرعي، وال تكون عونا  

ي في األصل عارية عن علم األصول، وإضافتها إلى علم األصول إضافة على واحد منهما، فه

فضلة. الشيخ أراح الناس في هذا املتن وما أتى إال بما يستحق، لكن قد يستحضر بعض 

طلبة العلم أن بعض املسائل في بعض الكتب قد تكون بعيدة جدا عن الفروع الفقهية..  
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علم أصول الفقه، وما عدا ذلك فهو حواٍش فقد أراحنا الشاطبي، انتبه ملا هو متعلق ب

 ليست من الفن. 

إذا، الذي سندرسه في هذه الرسالة املختصرة هي من فقيه أصولي لن يغرب   -

بنا، لن يذهب بنا إلى مسائل بعيدة املنال وقليلة الحدوث أو نادرة مبنية على تصورات  

شرعية. هذا ما تريد قوله يا شيخ  عقلية رياضية، وإنما سندرس أمثلة واقعية وعليها أدلة  

 أمين؟

نحن لن ندرس األصول من علم األصول، بل سندرس األصول من )األصول من   -

علم األصول(. يعني شيخنا رحمه هللا تعالى، تجوًزا قال األصول من علم األصول، لكن  

بأصول   أتى  األصول.  علم  في  األصول  من  األصول  فهو  الكتاب  تتأمل  عندما   
ً
حقيقة

 صول في علم األصول.األ 

هذا مما يشوقنا للمواصلة، وأنا أكثر واحد أظن أنني سوف أستمتع ألنني أحب   -

اإلخوة   أن  وأعتقد  تنسيقا..  منسقة  تكون  عندما  بالذات  الرياضية،  املعادالت  هذه 

واألخوات سوف يستمتعون بإذن هللا تبارك وتعالى بدراسة هذا الفن، بالذات إذا كانوا  

 مرة. نعدهم إن شاء هللا تعالى باملتعة والفائدة في الحلقات القادمة. يدرسونه ألول 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (2 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

املشاهدون، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى أيها اإلخوة 

الحلقة الثانية من التعليق على كتاب األصول من علم األصول لشيخنا محمد بن صالح  

 بن عثيمين رحمه هللا تعالى.

وفي مطلع هذا اللقاء، نرحب بالشيخ الفاضل الشيخ أمين الدعيس. فأهال وسهال 

 بك. 

ي  - واألخوات حياك هللا  واملستمعين  املشاهدين  اإلخوة  وحيا هللا  ا شيخ جمال 

ا ويجعلهم مباركين حيثما كانوا.
ً
 املشاهدات واملستمعات. هللا يبارك فيهم ذكوًرا وإناث

شيخ أمين، تحدثت في الحلقة املاضية عن مقدمة في أصول الفقه، ونحن بين    -

األ   -رحمه هللا- أيدينا كتاب شيخنا   التي عثرت عليها  )األصول من علم  النسخة  صول(، 

والتي سنقرأ منها إن شاء هللا تعالى، وقد زودنا بها الطالب، هي نسخة دار ابن الجوزي.  

 تبارك وتعالى. - سنقرأ من هذه النسخة بمشيئة هللا 

الرحيم، يقول شيخنا بن صالح بن عثيمين  الرحمن  مقدمة املؤلف، بسم هللا 

 رحمه هللا تعالى: 

نحم  هلل  من شرور الحمد  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  ده 

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله صلى هللا  

 ين وسلم تسليًما. عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق املنهج املقرر 

 للسنة الثالثة الثانوية في املعاهد العلمية وسميناها:

 )األصول من علم األصول(

 أسأل هللا أن يجعل عملنا خالصا هلل نافًعا لعباد هللا إنه قريب مجيب. 
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صلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم و   -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا  

األقوال   في  اإلخالص  نسألك  إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علما  وزدنا  علمتنا  بما  وانفعنا 

ن تجعل أعمالنا خالصة مباركة يا رب  واألفعال، اللهم إنا نسألك صالح الحال والعمل وأ

 العاملين. 

هذا هو املجلس الثاني من التعليق على كتاب شيخنا رحمه هللا تعالى )األصول 

من علم األصول(، وكنا قد شرعنا في املجلس األول في مقدمة عن علم أصول الفقه وما  

التنبيه على أن    يتبع ذلك، واآلن سنشرع في الكتاب. وقبل أن نشرع في الكتاب ال بد من

هذا هو أحد جهود شيخنا رحمه هللا تعالى في خدمة أصول الفقه. وشيخنا رحمه هللا  

تعالى غني عن التعريف في مسألة إتقانه وضبطه ألصول الفقه، وله عناية بذلك يعني  

هذا الكتاب أحد أوجه هذه العناية. ومن أوجه العناية أيضا عنده أنه شرح جملة من  

ا، وشرًح متون أصول الف بع اآلن في قرابة خمسمائة    اقه، فشرح كتابه هذا شرًحا صوتيًّ
ُ
ط

صفحة، أيًضا شرح جزًءا صالًحا من )مختصر التحرير( وهو مختصر حنبلي متين. كان 

ينصح به حتى يقول: لو حفظه طالب العلم حصل خيًرا كثيًرا. وهو    - رحمه هللا-شيخنا  

نصف تقريبا )متن الزاد(. وأيضا له شرح على    تقريبا ملن يعرف متون الحنابلة يصل إلى

)قواعد األصول ومعاقد الفصول( وهو كتاب قوي العبارة من ناحية السبك، فيها نوًعا 

من التعقيد في بعض مواضعها حتى أن شيخنا رحمه هللا تعالى شرع فيه وأنهاه فيما أظن،  

ره ما استدبر ما شرحه قال: لو استقبل من أم  -تذكر يا شيخ جمال    -وفي أثناء الشرح  

ألنه فيه صعوبة. ومثل هذه الكتب ال يشرحها إال من هو متمكن في علم أصول الفقه  

. أيًضا شيخنا  
ً
ال تخطئ عين الناظر ممن له معرفة بعلم أصول    -رحمه هللا تعالى-حقيقة

لتقريرات شيخنا   تعالى-الفقه عند قراءته  الحديثية    -رحمه هللا  أو شروحه    - الفقهية 

على مد الجواب  وفي  االستدالل  في  يستخدمها  والتي  عنده  التي  األصولية  كة 
َ
ل
َ
امل ى 

االعتراضات وفي فوائد الحديث، فهذا إنما ُيذكر من باب كما يقال الصفات الكاشفة  

 لحال الشيخ، وإال فهذا معروف. هذه نقطة. 

الثانية، اآلن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب كما ذكر شيخن - ا  النقطة 

رحمه هللا تعالى… أو قبل أن نشرع في املقدمة ال بد أن نذكر بعض ميزات هذا الكتاب، 

)األصول من علم   الكتاب سماه شيخنا  أن هذا   ،
ً
أهميته. حقيقة العلم  ليدرك طالب 
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وال أدري أنا تعرضت لهذا في املجلس األول أم ال، إن كنا تعرضنا له وإال اإلعادة    -األصول(  

  - رحمه هللا -هو على اسمه )األصول من علم األصول(، شيخنا    - يفيد  تكرار إن شاء هللا

 بارًعا في االنتقاء بما يناسب الغرض 
ً
تعالى قصد إلى مهمات علم األصول، وكان حقيقة

العامة كما ذكر الشيخ   الثانوية  الكتاب هو لطالب  إذ الغرض من هذا  الكتاب،  - من 

الثانوية الثالثة  الكتاب، تصورنا  رحمه هللا تعالى للسنة  . فإذا عرفنا غرض شيخنا من 

ملاذا كان هذا الكتاب بهذه الحيثية وبهذه الصورة. فالكتاب سهل العبارة، سلس العبارة، 

حسن الترتيب والتقسيم، قصد فيه شيخنا ليس إلى األصول من علم األصول ولكن إلى  

أصول   إن  قلنا  فإذا  التعبير.  إن صح  األصول  علم  من  األصول  وله  أصول  فن  الفقه 

- أصول، فشيخنا اختار من هذه األصول أصوال، وهذا سيالحظه القارئ. فمثال شيخنا  

لم يتعرض لجميع أبواب أصول الفقه، وإنما تعرض ألهمها، وحتى ما    -رحمه هللا تعالى

إلى مسائل مهمات ذلك الباب الذي يذكره األصوليون،   تعرض فيها ألهمها، إنما قصد 

 وهذا سنالحظه. 

مر الثاني الشيخ ما جرى فيه على ما جرى عليه املصنفون األوائل من تقسيم  األ 

الكتاب إلى كتاب وباب وفصل وإلى غير ذلك، وإنما جعلها عناوين عامة لقرابة العشرين  

عنواًنا جعلها في هذا الكتاب مع املقدمة، وتحت كل عنوان يذكر أهم ما ذكر أرباب العلم  

مي فهذه  املوضع.  ذلك  في  ألفه  هذا  ألجله  الذي  الكتاب  غرض  هو  وهذا  الكتاب  زات 

علم   طالب  هو  الذي  إخوة،  يا  آخر  بمعنى  الشيخ،  عذرنا  ذلك،  تصورنا  فهي  الشيخ، 

متقدم هذا الكتاب كاملراجعة له، ما يأتينا يقول إن هذا الكتاب فيه قصور، ال، هو ليس  

الذ الثاني  األمر  املستهدفة.  الفئة  لهذه  في  فيه قصور؛ ألنه جعل  إليه  أشير  أن  أريد  ي 

أهمية هذا الكتاب الذي أتمنى أن يحرص طلبة العلم واملستفيدون من هذا الكتاب على  

محاولة بث أفكار هذا الكتاب في العامة بطريقة سهلة وميسرة ليدرك الناس وال يقعوا 

 فيمن يلبس عليهم دينهم بفتاوى شاذة ونحو ذلك، دون مراعاة لإلجماع، وال للقياس، وال

ملعنى األحكام التكليفية، واألحكام الوضعية.. وهذه أحكام يسيرة. هذا الكتاب لو أتقن  

 عن طلبة العلم الستفادوا.
ً

 أحد طلبة العلم شرحه للعامِة فضال

حيث كان يبدأ    -ملسو هيلع هللا ىلص-اقتداء بسنة النبي    -سبحانه وتعالى-بدأ الشيخ بالحمد له  

ثم ذكر شيخنا    - ملسو هيلع هللا ىلص- الثناء عليه، ثم ثنى بالصالة على النبي  خطاباته بحمد هللا عز وجل و 

رحمه هللا تعالى كما ترون غرضه من الكتاب.. ال نطيل في املقدمة ألنه ليس من قصدنا،  -
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عبارة  كل  عند  الوقوف  من قصدنا  ليس  الكتاب.  هذا  في شرح  منهجنا  هو  اآلن  وهذا 

رة للشيخ، ولذلك سنتجاوز بعض األمور اتكاًء  للشيخ، وليس من قصدنا شرح كل عبا

الذين   العلم  طالب  وليتصور  الكتاب  الشيخ  شرح  عروس.  بعد  عبرة  ال  أنه  على 

سنشرحها  التي  باآللية  اآلن  الكتاب  هذا  أن  هنا  العلم  وطالبات  معنا  سيحضرون 

 لقراءة شرح الشيخ. فال يثرب علينا أحد أنه ما توسع
ً

نا في  املقصود منه أن يكون مدخال

ش يء أو مررنا على بعض األمور مرورا سريعا ألنها واضحة؛ ألن املقصود أن يكون هذا 

الشرح كاملرقاة وكاملدخل لطالب العلم يستطيع به قراءة كتاب الشيخ. تفضل يا شيخ  

 جمال. 

 كتاب الشيخ تقصد شرح هذه الرسالة املختصرة. -

تقريبا خمسمائة صفحة، شرح هذه الرسالة املختصرة الشيخ في مجلد ضخم  -

 فهذا إن شاء هللا يعينك عليه. 

للشيخ    - أن  كما  أنه  واألخوات  اإلخوة  أذكر  أنا  رسالة  -ولعلي  تعالى  رحمه هللا 

بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم له شرح عليها في حوالي خمسمائة وخمسين 

له أيضا عليها شرح  صفحة، كذلك هنا الحال، هذه الرسالة املختصرة التي كتبها الشيخ  

مطبوع مطول، هذا التعليق الذي سيقوم به شيخنا الشيخ أمين يعتبر كمدخل ومعين 

لطالب العلم أن يذهبوا ويقرؤوا ذلك الكتاب وهو من شرح الشيخ رحمه هللا تعالى ألنه  

رحمه هللا تعالى لضيق الوقت. فتح  -ال يمكن في هذه العجالة أن نشرح كما شرح الشيخ 

 ك يا شيخ أمين، ننتقل إلى القراءة.هللا علي

 قال شيخنا رحمه هللا تعالى: 

 أصول الفقه

 تعريفه:

 أصول الفقه: يعرف باعتبارين:

 األول: باعتبار مفرديه؛ أي: باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. 

الجدار وهو   ُيبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل  ما  فاألصول: جمع أصل، وهو 

الذي   الشجرة  وأصل  ﴿أساسه،  تعالى:  هللا  قال  أغصانها.  منه   يتفرع 
َ
ْيف

َ
ك َر 

َ
ت ْم 

َ
ل
َ
أ

َماِء  ْرُعَها ِفي السه
َ
اِبٌت َوف

َ
َها ث

ُ
ْصل

َ
َبٍة أ ِ

ي 
َ
َجَرٍة ط

َ
ش

َ
 ك

ً
َبة ِ

ي 
َ
 ط

ً
ِلَمة

َ
 ك

ً
ال
َ
ُ َمث  .[24]إبراهيم:﴾ َضَرَب َّللاه
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هنا شيخنا رحمه هللا تعالى شرع على سائر املؤلفين رحمهم هللا تعالى في تعريف   -

فن، إذ الحكم على الش يء فرع عن تصوره، )إن مبادي كل علٍم عشرة، الحد..( أول ما ال

التعريف. قال:   يعني معنى  )الحد(،  باعتبارينيقولون  ُيعرف  الفقه  يريد  أصول  اآلن   ،

الشيخ أن يقول لك أنني سأعرف أصول الفقه على ما جرى عليه جماعة من األصوليين، 

معنى أن عندنا كلمة )أصول الفقه(، سيأتي الشيخ اآلن،  وهو تعريفه باعتبار مفرديه؛ ب

باعتبار  هذا  لوحدها،  )الفقه(  لفظة  ويعرف  سيأتي  ثم  لوحدها،  )أصول(  سيعرف 

مفرديه، أي املركب اإلضافي. ثم بعد ذلك إذا انتهى من تعريف )األصول( باعتباره مفردا،  

با الفقه(  بعد ذلك )أصول  باعتباره مفردا، سيعرف  .  و)الفقه( 
ً

للفن كامال لقًبا  عتباره 

 هذا ما جرى عليه شيخنا.

قال: باعتبار مفرديه، باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، ثم عرف الشيخ )األصول( 

َر  من حيث اللغة، وذكر أنه جمع )أصٍل( وهذا واضح، وذكر االستدالل باآلية: ﴿
َ
ت ْم 

َ
ل
َ
أ

َج 
َ

ش
َ
 ك

ً
َبة ِ

يا
َ
 ط

ً
ِلَمة

َ
ك  

ً
ال
َ
َمث  ُ

ه
 َضَرَب َّللا

َ
ْيف

َ
َماِء ك السه ِفي  ْرُعَها 

َ
َوف اِبٌت 

َ
ث َها 

ُ
ْصل

َ
أ َبٍة  ِ

يا
َ
﴾، هذا  َرٍة ط

قد   للفائدة:  األصل،  تعريف  يختلف  االصطالح  وفي  اللغة،  ناحية  من  لألصل  تعريف 

يطلق )األصل( اصطالًحا عند العلماء على الدليل، فيقال: األصل في وجوب الصالة قوله  

﴿  تعالى: 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
وسيأتَوأ مهم    - ينا  ﴾،  سيأتي    -وهذا  القياس،  كتاب  في  )األصل( 

التعبير بـ)األصل( للتعبير عن املقيس عليه، )أصل، وفرع، ومقيس عليه(، وهذا سيأتينا  

 في باب القياس. 

االصطالحي  التعريف  أما  اللغة،  حيث  من  األصل  تعريف  هو  الشيخ  ذكره  ما 

يهماننا منه  إلى معنيين  أشرنا  العلم،  أهل  فيه  في    يتوسع  املعاني  ثم ستأتي بعض  هنا، 

 املستقبل إن شاء هللا. 

 ثم قال رحمه هللا تعالى:  -

تعالى: ﴿ قوله  ومنه  الفهم،  لغة:  َساِنيوالفقه:  ِ
 
ل ن  ِ

م   
ً
َدة

ْ
ُعق ْل 

ُ
ُهوا *    َواْحل

َ
ق
ْ
َيف

ْوِلي
َ
 .[28-27]طه:﴾ ق

 واصطالًحا: معرفة األحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.

الفهمقال:    - لغة  ش يء واضح، والفقه  أو  لش يء دقيق  الفهم هذا  كان  ، سواء 

األحكام   مثل  الدقيقة  األشياء  نفقه  كذلك  تحتنا،  واألرض  فوقنا  السماء  أن  نفقه 

 الشرعية واملعاني العقلية ونحو ذلك. كل ذلك يطلق عليه فهم.
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 . (، نقرأ املحترزاتواصطالحا: معرفة األحكام الشرعية..ثم قال: )

في   - دائما  سؤاال.  أسألك  دعني  أمين،  شيخ  املحترزات،  نقرأ  أن  قبل  لكن، 

التعريفات في هذا الكتاب أو في غيره لألصوليين أو للفقهاء أو لكل من يعتني بقضية الحد  

والتعريف، تعريف الكلمات، دائما ما يعتني بقضية املحترزات أو محترزات التعريف،  

م سيتكرر  هذا  ألن  نبذة  معنى فأعطنا  وما  تعريف؟  معنى  ما  الكتاب،  هذا  في  عنا 

 املحترزات؟ 

التعريف للش يء.. ال بد أن ندرك شيئا، أن األشياء ال بد لها من تصورها قبل    -

الحكم عليها، ولذلك دائما يقولون الحكم على الش يء فرع من تصوره. واملناطقة يقولون  

ش يء حتى نتصوره فال بد من  تصور تصديق. فإذا تصورنا أننا ال نستطيع أن نحكم على

في  يدخل  ما  كل  يجمع  يعني  مانًعا.  جامًعا  يكون  أن  بد  ال  يقولون  التعريف  تعريف. 

التعريف ويمنع دخول أشياء ليست داخلة في التعريف. بعبارة أخرى، التعريف كالبيت 

للفن، يحتوي جميع ما يدخل في هذا الفن، ويمنع دخول أي ش يء إلى هذا البيت ليس له  

 قة بهذا الفن.عال

األشياء   ما هي  بمعنى:  املحترزات  وله محترزات.  التعريف  يقولون:  دائما  ولذلك 

التي ال نستطيع أن ندخلها داخل هذا الباب أو داخل هذا البيت الكبير للفن. وهنا فائدة  

ما دامك سألت يا شيخ جمال، أنا أنصح طلبة العلم وخاصة املبتدئين اآلن ال يحرصوا 

حاولة الوصول ملعرفة جميع محترزات التعاريف والوصول لها بدقة؛ ألن عامة كثيرا في م

هي تعاريف ليست على    -بالذات الفقهاء واألصوليون    -التعاريف التي يذكرها الفقهاء  

فهي   بالتعريف،  يدخل  ش يء  أي  وتجمع  يدخل،  أن  ش يء  أي  تمنع  التي  الحدود  سبيل 

ال طالب  يا  نقول  ولذلك،  تقريبية.  ِف تعريفات  عره
ُ
امل فهم  التعريف  من  املقصود  علم، 

الذين   العلم  طلبة  اآلن  ألنه  فيها،  النظر  من  تكثر  ال  ذلك  لك  حصل  فإذا  ومعرفته. 

سيقرؤون هذا الكتاب سيقرؤون بعد ذلك كتًبا أخرى، ستجد أن أكثر ما يتناطح عليه  

 الناس في الكتب وفي الحواش ي الحدود والتعاريف. 

 قال:  -

بقولنا   الفقهية قد يكون  فاملراد  إدراك األحكام  العلم والظن؛ ألن  )معرفة( 

ا كما كثير من مسائل الفقه. ا، وقد يكون ظنيًّ  يقينيًّ
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ا جازًما. اآلن جميعنا ندرك إدراكا جازما أن   -
ً
إذا قلنا العلم هو إدراك الش يء إدراك

عبادة. هذا هو املستحق لل  -عز وجل-الصالة واجبة، جميعنا ندرك إدراكا جازما أن هللا  

 يسمى اإلدراك الجازم، أو اليقيني. 

 ما ُيدرك على وجه ليس فيه جزم ولكن على سبيل الرجحان.  
ً
الظن هو حقيقة

نعرف مثال من األحكام أن سجود السهو هل هو قبل السالم أو بعد السالم؟ هل نقول  

هي التي  سبحان ربي العظيم هل هي مرة أو ثالث مرات؟ هذه األشياء التي ليست يقينية  

 تدخل في الظن. 

ا  
ً
ا جازًما، والظن هو إدراك ذلك الش يء إدراك

ً
إذا، العلم هو إدراك املعلوم إدراك

على سبيل الرجحان. ملا نقول الرجحان هذا مصطلح الراجح، الرجحان نسبي بمعنى ما 

هو الراجح؟ يعني باختصار إذا تعدى الخمسين في املائة، إذا صار واحًدا وخمسين في 

ة فهذا أصبح راجًحا. قد يكون الرجحان عاليا تسعين في املائة، قد يكون ثمانين في  املائ

 املائة.. هذه كلها بحسب نظر الفقهاء.

إذا، لربما نبسط املسألة يا شيخ أمين، فنقول: أحد معالم فهم العلم اليقيني    -

 ربما نقول إن هذا علم يقينيٌّ ك 
ٌ
األمثلة التي  والعلم الظني، حينما ال يكون هناك خالف

ضربتها في وجود هللا واستحقاقه للعبادة، هذا ال يختلف فيه اثنان، الذي ُعِلم بالدين  

مثلما تعرضت   - ال سيما الخالفات القوية    - بالضرورة؛ أما املسائل التي حصل فيها خالف  

لبعض مسائل ودقائق في سجود السهو، ال يمكن أن يقال إنه جزًما وقطًعا علًما يقيًنا  

هذه املسألة كذا، مع وجود رأي فقهي آخر يعضده الدليل، مثال )اختلف العلماء،    أن

ذهب الجمهور، وذهبت املالكية..( هذا ال يمكن أن يقال إنه علم يقيني أن تقول بهذا 

القول، وإنما نقول راجح ومرجوح، يعني تسعون باملائة أو ثمانون باملئة هذا هو القول  

 (.. كما في كثير من مسائل الفقهال يا شيخ أمين، )الراجح. ولكن الشيخ هنا ق

هذه قاعدة متقررة عند أهل العلم أن األصل في أحكام الشريعة، عامة أحكام    -

عليها   جمع 
ُ
امل اليقينية  األمور  اليقين.  على  وليست  الراجح،  الظن  على  مبنية  الشريعة 

 محدودة، والباقي أمور تثبت بغلبة الظن وباألحاديث.

 قال: ثم  -

كالوجوب  الشرع،  من  املتلقاة  األحكام  الشرعية(؛  )األحكام  بقولنا  واملراد 

 والتحريم، فخرج به األحكام.. 
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هنا الزم يفهم الطالب ما هو الحكم على الش يء. إذا قلنا )الحكم(، الحكم من    -

التكليفية. يهمني هنا أن  إذا منعه، وتأتي في األحكام  الش يء  املنع، حكم  اللغة هو  جهة 

نعرف أن الحكم هو إثبات ش يء لش يء أو نفيه عنه. إذا أثبتا شيئا لش يء أو نفيته عنه  

فقد حكمت عليه. إذا عرفَتُه بذاته، عرفت أنه جمال هو ذات جمال، هذه عرفته، هذه 

معرفة ذات، لكن ملا أعرف أن جمال رجل وسيم، هنا حكمت عليه بحكم. ملا أحكم أن 

بحكم، ملا أحكم أن هذه الطاولة غير جيدة، نفيت    هذه الطاولة جيدة، حكمت عليها

 عنها الجودة. إذا، الحكم إثبات ش يء لش يء أو نفيه عنه. 

 ثم قال:  -

أكبر من  الكل  العقلية؛ كمعرفة أن  ..كالوجوب والتحريم، فخرج به األحكام 

 الجزء واألحكام العادية، كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحًوا. 

ذكر الشيخ هنا محترزات قوله )الشرعية(، أن ما أريد أن أتكلم عنه من أحكام   -

ا. ما هو الحكم الشرعي؟ هو الذي مستنده الكتاب والسنة   هنا هو ما كان حكًما شرعيًّ

أو ما ذكره أهل العلم من أدلة، فخرج منه األحكام العقلية مثل أن الكل أكبر من الجزء،  

 أن الواحد نصف االثنين. 

الطل) نزول  كمعرفة  العادية  )واألحكام  الخفيف،  املطر  يعني  الطل  نزول  (، 

( هذه معرفة عادية. أيضا يخرج به األحكام الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحًوا

األحكام  أيضا  به  يخرج  ا.  حسيًّ نسميه  الحكم  هذا  محرقة،  النار  أن  مثال  الحسية، 

 به منصوب. االصطالحية، الفاعل مرفوع واملفعول 

( وخرج بهإذا نحن ندور حول األحكام املتلقاة من الشرع. وهنا ملا قال الشيخ: )   -

 يبدو أن هذا هو يا شيخ املحترز اآلن. 

 هذا هو االحترازات، سُيخرج به الشيخ ما ال يدخل في سور ذلك الفن.  -

-  ( هي  )جامع(  كلمة  جامعا..(،  يكون  )التعريف  كلمة  املتلقاة  اآلن  من األحكام 

(، يمنع األحكام العقلية  فخرج به(، يعني تجمع هذا فقط، )ومانعا( ملا بعد كلمة )الشرع

 والعادية.. 

 قال:
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واملراد بقولنا )العملية( ما ال يتعلق باالعتقاد، كالصالة، والزكاة، فخرج به ما  

في   فقًها  ذلك  يسمى  فال  وصفاته،  أسمائه  ومعرفة  هللا  كتوحيد  باالعتقاد،  يتعلق 

 ح.االصطال 

(، في التعريف قال )معرفة األحكام الشرعية  واملراد بقولنا العملية..هنا قال: )  -

العملية(. قال أخرجنا ما ال يتعلق بالعملية، مثل االعتقاد. طالب العلم ينتبه إلى آخر ما  

(، يعني يا طالب العلم انتبه، نحن  فال يسمى ذلك فقًها في االصطالحذكره الشيخ، قال: )

مصطلحنا نحن أهل األصول والفقه، وإال فإن العلم باألمور االعتقادية من نتكلم عن  

هذا  عندنا  اآلن  نحن  األكبر(.  )الفقه  سماه  حنيفة  أبو  اإلمام  ولذلك  الفقه،  أعظم 

يعدون   ال  والفقهاء،  األصوليين  عن  نتكلم  نحن  وشماال،  يمينا  تتجه  فال  مصطلحنا، 

 ولذلك قال: فخرج به االعتقاد.مسائل االعتقاد مما يدخل في حدود الفقه، 

 قال:  -

الفقه   بمسائل  املقرونة  الفقه  أدلة  التفصيلية(،  )بأدلتها  بقولنا  واملراد 

الفقه   أدلة  في  يكون  إنما  فيه  البحث  ألن  الفقه؛  أصول  به  فخرج  التفصيلية، 

 اإلجمالية. 

ن ُنفرق ال زلنا في تعريف الفقه. قال: بأدلته التفصيلية ليخرج اإلجمالية. نريد أ   -

اإلجمالي؟  والدليل  التفصيلي  الدليل  بين  الفرق  ما  سيأتي.  فيما  منها  سنستفيد  ألننا 

 عز وجل: ﴿-باملثال يتضح املقال: قال هللا  
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
﴾، هذا دليل. أليس كذلك؟  َوأ

﴿ قوله:  إلى  يأتي  األصولي  األصولي.  ونظر  الفقيه  نظر  نظران،  له  الدليل  ِقيُموا هذا 
َ
َوأ

 ال
َ
ة

َ
ال  ﴾، وال يكتفي به، ويروح مرة ثانية ويذهب إلى قوله: ﴿صه

َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
﴾، وال يكتفي به،  َوآت

ويذهب إلى النص الثالث والرابع والخامس التي في أوامر، يأتي يدرس هذه جميعا، فينتج  

على   يدل  أنه  فيه  األصل  األمر  أن  وهو  النصوص،  هذه  استقراء  من  إجمالي  دليل  له 

ا، عبارة )األمر يدل على الوجوب(، هذا دليل إجمالي، ملاذا هو دليل إجمالي؟  الوجوب. هذ

 ألنه ليس متلقى من فرٍد واحٍد من األدلة، وإنما بالنظر ملجموع األدلة. 

أن   - نعرف  نحن  فيقول:  سائل  يسأل  وقد  أمين،  شيخ  يا   
ً

دليال سميته  لكنك 

في   عبر 
ُ
ت أنت  اآلن  و)قال رسوله(،  )قال هللا(  األدلة الدليل  من هذه  يتخذ  األصولي  أن 

، التي هي )األمر يفيد الوجوب(.. 
ً

 قاعدة، وسميت القاعدة دليال
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باعتبار أنها أمارة تدل على الحكم الشرعي. اآلن يأتي األصولي ماذا يقول؟ )األمر   -

 يدل على الوجوب(. الفقيه ليس له هذا، الفقيه سيأتي إلى: ﴿
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
﴾ مباشرة،  َوأ

يقول: هذا فيه دليٌل على وجوب الصالة، مباشرة يأتي إلى الدليل التفصيلي، األصولي  و 

لن يقول: هذا فيه دليل على وجوب الصالة، سيقول: هذا أمٌر يدل على الوجوب ومن  

 أمثلة أن األمر يدل على الوجوب قوله تعالى: ﴿
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
وا ﴾، وقوله تعالى: ﴿َوأ

ُ
َوآت

 
َ
اة
َ
ك األساس ي الزه فمقصده  الفقيه  أما  فقط،  للتمثيل  التفصيلي  الدليل  يذكر  فهو   ،﴾

﴿ التفصيلي؛   الدليل 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
﴿َوأ الصالة،  تجب   ﴾ 

َ
اة
َ
ك الزه وا 

ُ
الزكاة،  َوآت وجوب   ﴾

 ونحو ذلك. أظن الصورة اآلن واضحة.

اك شخص اسمه جدا. لكن هنا سؤال يا شيخ أمين، كأني أنا اآلن أشعر بأن هن  -

عن صنعة   يدري  ال  وهذا  يعنيه  فيما  يتكلم  هذا  الفقيه.  اسمه  آخر  أصولي وشخص 

 اآلخر. هل هذا متصور يا شيخ بهذه الطريقة؟ 

الدليل    - إلى  يصل  لن  األصولي  ألن  ملاذا؟  يكون،  أن  يمكن  ال  الكلي  االنفكاك 

الح إلى  يصل  لن  والفقيه  التفصيلية.  الفروع  في  بنظٍر  إال  إال اإلجمالي  التفصيلي  كم 

مستعيًنا بالدليل اإلجمالي، ثم بعد ذلك يبدأ التمايز. بعض الناس قد يكون متميزا أكثر  

في األصول، فيظهر فيه النفس األصولي، وبعضهم قد يكون متميزا في الفقه فيظهر فيه  

 هللا  النفس الفقهي، وبعضهم قد يجمع هللا له األمرين جميعا، وهذا مثل شيخنا رحمه

 لى وغيره من جهابذة أهل العلم.تعا

هللا يفتح عليك يا شيخ أمين لعلنا نتوقف عند هذا القدر ألن الساعة تشير إلى    -

تمام الحلقة الثانية. ونعود إن شاء هللا لتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن  

ن هللا نأتيكم في الحلقة  بإذن هللا تعالى. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الثانية، انتظرونا بإذ

 الثالثة لنكمل ما تبقى من هذه الرسالة. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (3 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

 ومرحًبا بكم إلى أيها اإلخوة  
ً

واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال

اللقاء الثالث من التعليق على رسالة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين )األصول من 

 علم األصول(.

 في مطلع هذا اللقاء أهال وسهال بك يا شيخ أمين. 

 عين واملشاهدين. حياك هللا يا شيخ جمال وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستم -

يكون   - ما  أشبه  العلم  هذا  أمين؛ ألن  يا شيخ  كثيًرا  معك  متفاعل  أنا صراحة 

بالعلم الرياض ي، يعني تشغل مخك وتكون دائًما مركًزا ألنه فعال علم دقيق ونحتاج إلى  

التركيز فيه. توقفنا في تعريف أصول الفقه باعتباره لقًبا على هذا الفن. ما معنى )لقًبا  

 ا الفن( يا شيخ أمين؟ على هذ

آله    - وعلى  محمد  نبينا  على  وبارك  الرحيم، وصلى هللا  الرحمن  بسم هللا  أوال، 

 وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العاملين. 

(، هذا قدمنا طرفا منه  الثاني: باعتبار كونه لقًبا لهذا الفنتوقفنا عند قوله: )

جلس السابق، وقلنا أن باعتبار كونه لقًبا أنه ملا قدم شيخنا رحمه هللا تعالى تعريف في امل

األصول الفقهية باعتبار مفرديه )األصول( لوحده و)الفقه( لوحده، اآلن جمع بينهما في 

هذا املركب الذي إن شئت سمه تجوزا مركًبا مزجيا، كأنه قد امتزج العلمان، وإال هو  

ه اآلن باعتباره لقًبا على هذا الفن. إذا سأل سائل: ما  ليس حقيقة مركًبا  
ُ
ِف
ا، فُيعرا مزجيًّ

 هو أصول الفقه؟ قلنا: هذا تعريفه. 

 يعني فيما سبق، الحلقة الثانية كلها يتكلم عن الفقه..  -

ا، أصال لسَت متصوًرا ما    -
ً
شيخنا كأنه يتصور أنك يا طالب العلم ال زلت مبتدئ

فبناء عليه، حتى تتصور ذلك عرف املفردتين، ثم دخل لك    هو األصول، وما هو الفقه.

 في موضوع الفن وهو أصول الفقه.
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 كان يتكلم عن الفقه، وثم عن األصل، ثم اآلن سيوضح لنا ملا ندمج   -
ً

يعني أوال

لنا   َينُتج لنا؟ هذا ما سيوضحه  الفقه(، هل هناك علٌم جديٌد  الكلمتين )أصول  هاتين 

 خ أمين؟ الشيخ. أليس كذلك يا شي

الثاني: صحيح، ونحن شرعنا في التعريف الذي ذكره الشيخ له، وقفنا عند )  -

 (.باعتبار كونه لقًبا.. 

 هذا هو مبتدأ درسنا اليوم بإذن هللا.  -

 قال:

 بأنه: علٌم يبحث عن أدلة 
ُ
ف الثاني: باعتبار كونه لقًبا لهذا الفن املعين، فُيعره

 نها وحال املستفيد.الفقه اإلجمالية وكيفية االستفادة م

للوجوب  األمر  قولهم:  مثل  العامة  القواعد  )اإلجمالية(،  بقولنا:  فاملراد 

في   ذكر 
ُ
ت فال  التفصيلية  األدلة  به  النفوذ، فخرج  تقتض ي  والصحة  للتحريم  والنهي 

 أصول الفقه إال على سبيل التمثيل للقاعدة. 

ذكرناها عند شرحنا ملحتزر األدلة  هذا كله محترزات قوله )اإلجمالية( سبق وأن    -

التفصيلية في الفقه، فال حاجة إلعادتها مرة ثانية. ولكن هنا قد تكون بعض العبارات 

مشكلة على اإلخوة، وهي مثال عبارة أن )الصحة تقتض ي النفوذ(، تقتض ي النفوذ بمعنى  

ا،
ً
ا فال نتراجع عنه، أصبح عقد البيع نافذ

ً
بمعنى أنه أصبح    اللزوم، إذا أصبح الش يء نافذ

الزًما ال ُيرجع فيه إال برضا الطرفين. هذا معنى النفوذ. وسيأتينا عند الكالم على األحكام 

 الوضعية. 

 هنا قال:  -

فخرج به األدلة التفصيلية فال تذكر في أصول الفقه إال على سبيل التمثيل 

 للقاعدة.

يستفي كيف  معرفة  منها(،  االستفادة  )وكيفية  بقولنا  من واملراد  األحكام  د 

أدلتها بدراسة أحكام األلفاظ ودالالتها من عموم وخصوص وإطالق وتقييد وناسخ  

 ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

الشيخ هنا إذا صح أن نعبر بهذا التعبير، ذكر ألصول الفقه كتعريٍف له ثالثة    -

وكيفي وتقدمت،  اإلجمالية  األدلة  هذه  أركان:  أهم  املستفيد.  وحال  منها،  االستفادة  ة 

هذا  وأهمها  منها.  االستفادة  وكيفية  اإلجمالية  األدلة  وهما  املتقدمان،  االثنان  الثالثة 
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بُّ علم أصول الفقه، وهو كيف يصل الفقيه  
ُ
 ل
ً
)كيفية االستفادة منها( ألنه هو حقيقة

الشرعية عن طريق األدلة اإلجمالية، ع ن طريق كما ذكر األصول: إلى معرفة األحكام 

والخصوص  العموم  األشياء:  هذه  وسيستخدم  الفقيه  حتى  والخصوص..  العموم 

ما سيذكره، هذه   والفرع.. وكل  والقياس واألصل  والنسخ واإلجماع  والتقييد  واإلطالق 

أن  أردنا  إذا  التعبير،  نعبر هذا  أن  إن صح  الشرعي،  الدليل  العملية، وهي عملية طبخ 

الوجبة   األعيان ُنخرج  بمعنى  وهي  لك  أشبهها  دعني  إجمالية  أدلة  عندنا  فإن  النهائية 

)املواد(، هذه هي األدلة اإلجمالية، كيف سُتطبخ هذه وكيف ستصنع؟ هذه هي )كيفية  

االستفادة منها(. فهذا األمر هو أهم ش يء في علم أصول الفقه. إذا ضبط طالب العلم 

نها( فهو قد حاز قصب السبق، وما سيأتي حال )األدلة اإلجمالية( و)كيفية االستفادة م

املستفيد والذي سيذكره بعد ذلك هذا إنما يذكره األصوليون من جهة أنه ملا كان الذي 

سينظر ألصول الفقه ال بد له من صفات، هذا الذي سيستنبط األحكام الشرعية ال بد  

ي  املستفيد(. ولذلك، عادة  ما هي صفاته؟ هذه هي )حال  الفقهاء له من صفات،  ذكر 

أصول   أبواب  في  فيه  يتكلمون  ما  آخر  في  املستفيد(  )حال  مبحث  األصوليون  ويذكر 

 الفقه.

 )حال املستفيد( هو األصولي نفسه أو الفقيه نفسه، يعني الشخص.  -

 يسمونه املجتهد.  -

ا، يا شيخ أمين، فيما يتعلق باألدلة اإلجمالية، لنفترض أن   -
ً
الشخص املجتهد. إذ

 تبارك وتعالى: ﴿هناك قوله  
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
 ﴾، ﴿أ

َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
﴾، يبدأ األصولي يجمع من هذه آت

 األدلة، ويكاثرها، ثم يسلط الدراسة عليها ليستخرج لنا األحكام.. 

 ليستخرج لنا الدليل اإلجمالي. -

يقتض ي    - )األمر  أن  مثل  اإلجمالية،  القاعدة  نسميه  ما  أو  اإلجمالي  الدليل 

مل على  الوجوب(،  تدل  أنها  األصولي  العقل  منها  يستخلص  األدلة  هذه  كل  ألنه  اذا؟ 

الوجوب، وكذلك أيضا يستخلص منها أن هناك منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، 

 ومنها ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد..

 لـ﴿ -
ً

ِقيُموا  سيأتي بالنص التفصيلي.. هذا الذي أخذ )األمر للوجوب( ويأتي مثال
َ
أ

 
َ

ال  الصه
َ
ليست ة أم  اآلية  هذه  منسوخة  هي  هل  منها؟  أستفيد  كيف  لها،  سينظر   ،﴾

 منسوخة؟ هل أمر ﴿
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
﴾ عام يشمل املسلم والكافر؟ فيبدأ ُيعمل ذهنه في  أ
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كيفية االستفادة )العموم والخصوص..(، نأتي نقول هل يدخل فيه الكافر؟ ال، كيف  

العلم على أنه ال يدخل فيه الكافر. هل هي يدخل فيه الكافر؟ هناك إجماع من أه ل 

 منسوخة؟ ال، ليست منسوخة. 

مما مست  الوضوء  فعل  اآلن  ورد  النار.  مما مست  الوضوء  آخر،   
ً

مثاال نذكر 

النار، يأتي اآلن األصولي يقول: ال بد أن أطبق القواعد األصولية، هل هذا الحكم منسوخ 

أنه كان آخر األ  ترك الوضوء مما   ملسو هيلع هللا ىلص مرين لرسول هللا  أم ليس بمنسوخ؟ فيأتي ويجد 

االستحباب. هذه  ملاذا؟  هو  وإنما  للوجوب،  ليس  األمر هذا  ماذا؟  فينتج  النار،  مست 

 العملية يشترك فيها األصولي والفقيه، ويعمل ذهنه فيها حتى يصل لهذه النتائج. 

 علم أصول الفقه. لكن هذه العملية مستفادة من نظر األصولي، أو من نظر  -

في    - للفتوى وللكالم  ولذلك، ال يمكن، ال يمكن، ال يمكن، أن يتصدر شخص 

األحكام التفصيلية للناس وهو عاٍر عن علم أصول الفقه. فإذا دخل وهو عاٍر عن علم  

 سيقع في الشذوذ.
ً

 أو آجال
ً

ُه إلى الشذوذ، عاجال  أصول الفقه فاعلم أن مرده

أو لألدلة    صحيح، ألنه لم يطبق هذه  - الدراسة املستفيضة لألحكام الشرعية 

 الشرعية. 

 ثم قال:

املستفيد وهو املجتهد، سمي  املستفيد(، معرفة حال  واملراد بقولنا: )وحال 

 
ُ
فمعرفة االجتهاد،  مرتبة  لبلوغه  أدلتها  من  األحكام  بنفسه  يستفيد  ألنه  مستفيًدا؛ 

 ول الفقه. املجتهد وشروط االجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أص

 واضح هذا ما يحتاج نقف عنده، تكلمنا فيه.  -

 ثم قال:  -

 فائدة أصول الفقه:

فائدته:   الفائدة،  غزير  األهمية،  بالغ  القدر،  جليل  علم  الفقه  أصول  إن 

على   أدلتها  من  الشرعية  األحكام  استخراج  بها  يستطيع  قدرة  من حصول  التمكن 

 أسس سليمة. 

تعالى لذكر أهمية أصول الفقه، وقد قدمناه هذا مصير من الشيخ رحمه هللا    -

في املقدمة، ومصير منه إلى ذكر ثمرة أصول الفقه وهو معرفة األحكام الشرعية، وقدمنا  
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في املقدمة كالم اآلمدي أن ثمرة أصول الفقه هي معرفة األحكام الشرعية التي يحصل  

 الم مرة أخرى.بها الفالح والفوز في الدنيا واآلخرة. فما يحتاج نعيد هذا الك

 قال:  -

ٍ اإلمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه هللا، ثم 
ٍ مستقل 

وأول من جمعه كفن 

ومنظوم،   منثور،  بين  ما  املتنوعة،  التآليف  فيه  فألفوا  ذلك،  في  العلماء  تابعه 

، له كيانه ومميزاته. 
ًّ

ا مستقال
ًّ
 ومختصر، ومبسوط، حتى صار فن

 مام الشافعي:أول من ألف في علم أصول الفقه اإل  -

 محمد بن شافع املطلبي       أول من ألفه في الكتب

أتى  حتى  فقه  أصول  بال  ضائعين  كانوا  قبلهم  والناس  اآلن:  قائل  يقول  قد 

 الشافعي؟ التابعون ومن قبلهم كيف كانوا يفقهون؟ قال: 

 مثل الذي للُعرض من خليقة     وغيُره كان له سليقة 

كان   الناس  الشافعي  قبل  أن يعني  مثل  لهم،  ا  سليقيًّ أمًرا  الفقه  أصول  أصال 

العربي في السابق ال يحتاج أن تقول له أن )الفاعل مرفوع( حتى يضمه، أو أن )املفعول 

به منصوب( حتى يفتحه، فكذلك الناس كانت تفهم بمجرد ذكر النص الشرعي، العموم 

هذه أشياء كانوا   فيه، والخصوص، واإلطالق، والتقييد، وهل هو حقيقة، هل هو مجاز..

وقربهم باللغة وبعصر  - الجزيرة العربية  -لحدة أذهانهم ولقربهم من منبع اللغة العربية  

 االحتجاج.. كل هذا أورث عندهم معرفة هذا دون أن يحتاجوا إلى من يوضحها لهم.

يتوافدون من كل مكان   املسلمون  الناس وبدأ  العجمة على  العرب   -ملا دخلت 

عل اإلمام الشافعي؟ نظر إلى هذه النصوص، وكتب كتابه وهو أول ما  ماذا ف  -والعجم  

 في علم أصول الفقه، كتاب )الرسالة(، فكانت )الرسالة( نواة لهذا الفن. ألف  
َ
ف ِ

ا
ل
ُ
كما    - أ

 بعد ذلك الناس فيه املبسوطة واملختصرة واملنثورة واملنظومة.  -ذكر شيخنا 

 يا شيخ؟ ما معنى منثور ومنظوم؟ وما الفرق بينهما -

 منثور من النثر، أي ليس على وزٍن، ومنظوم مثلما ذكرت:  -

 محمد بن شافع املطلبي       أول من ألفه في الكتِب 

 هذا منظومة، وغيره.

 يعني كأنه على نسق القصيدة، شعر يعني..  -

 يعني كالم مقفى، له قافية وله وزن.  -
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ومختصر، ومبسوط.. كلمة مبسوط  نعم، وأما املنثور فهو مثل هذه الرسالة،    -

 يا شيخ أمين.. 

 مبسوط من البسط، وهو اإلطالة.  -

ا(   -
ً
لكن هذه اللفظة يا شيخ أمين، يعني مثال يقول لك )أريد منك مبلًغا بسيط

 يعني )بسيط(، ُيضرب به املثل في القلة، وهنا )مبسوط( يعني أنه كبير.. 

 نحن جميًعا على ظهر البسيطة..  -

 الواسعة.وهي األرض  -

 كبير. )
ٌ
ا، ومختصر يعني قليل، ومبسوط يعني مؤلف

ً
، إذ

ًّ
ا مستقال

ًّ
حتى صار فن

 (. له كيانه، ومميزاته

كيانه   وله  مستقل  فن  الفقه  أصول  بأن  تشعر  أمين،  شيخ  يا  بالفعل  هل 

 ومميزاته.. 

املكتبة    - استعرضنا  إذا  وكتب،  مؤلفاٌت  فيه  َفت  ِ
ا
ل
ُ
أ وكيان،  فن  الفقه  أصول 

املختصرة   االسالمية كتبه  له  مذهب  وكل  ثرية،  مكتبة  فهي  الفقه  أصول  علم  في 

األربعة  املذاهب  من  مذهب  كل  أن  ستجد  مذهٍب  كل  املنظومة،  املنثورة  واملبسوطة، 

يبدؤون من املختصرات إلى املطوالت في أصول الفقه، ولهم منظومات ولهم منثورات.  

 .فهو علم مستقل وثابت، وال يستغني عنه طالب العلم

أنت أغلقت عليا الباب يا شيخ أمين، ألني كنت أريد أن أقول: هذه التقسيمات   -

التي أتى بها اإلمام الشافعي )خاص وعام، ومطلق ومقيد..(، يعني ما عليها دليل، لم يقل  

هذا دليل عام، يعني ما أتى بها النص بهذا الشكل، لكنك أجبت، ألن هذا سؤال   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

، هذا التقسيم للتوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات من وين جبتوه؟  يرد

ا عن النبي  
ً
يقول أن التوحيد ثالثة أقسام، وإال نرد. بعض    ملسو هيلع هللا ىلص نريد آية من القرآن أو حديث

الناس هكذا، وهنا اآلن أنت أجبت على هذا في ضمن كالمك، وأن هذا هو إعمال للدليل  

، العربي والتق
ً

 ومفعوال
ً

سيم، وأنه مثل اللغة العربية، الذي يقبل أن يكون هناك فاعال

الفصيح لم يقل هذا فاعل وهذا مفعول وهذا جارٌّ وهذا مجرور.. ال بد أن يقبل مثل  

 هذا، يعني كقسمة عقلية. أليس كذلك؟ 

مور وكذلك حتى األحكام الشرعية التي ستأتينا اآلن، بعض األحكام، أو بعض األ   -

مثل الخاص والعام، ونحو ذلك، ما يكون لها حتى لفظ صريح في الشريعة، أي أتى بها  
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 معيًنا، 
ً

يكون دليال  
ً
تارة الدليل  الكتاب والسنة، وإنما هي استقراء. ولذلك،  بدليل من 

ا، معنى استقراء: نبحث نستقرئ النصوص كلها، نجمع هذه    استقرائيًّ
ً

وتارة يكون دليال

ل منها إلى ش يء معين، هذا بحد ذاته االستقراء هو من من األدلة  النصوص كلها فنص

العقلية القوية، حتى في املنطق إذا ذكروا االستقراء فهو من األدلة العقلية التي توصل  

 إلى حقائق.

 قال رحمه هللا تعالى:  -

 األحكام 

 األحكام: جمع ُحكم، وهو لغة: القضاء. 

علق بأفعال املكلفين من طلب، أو واصطالًحا: ما اقتضاه خطاب الشرع املت

 تخيير، أو وضع.

هنا يا شيخ جمال، ملا انتهى الشيخ من تعريف أصول الفقه، شرع في تعريف    -

األحكام. نحن نريد أن نصل إلى ثمرة، وهي معرفة الحكم الشرعي، فقبل أن نأخذ باقي 

 األبواب ال بد أن نعرف ما هو الحكم؟ وما هو الحكم الشرعي؟

ا سيذكره الشيخ هنا، سيذكر الشيخ هنا نوعين من األحكام: الحكم  كخارطة مل

التكليفي خمسة أقسام، وسيذكر   التكليفي، والحكم الوضعي. وسيذكر تحت الحكم 

الوضعية   بالنسبة لألحكام  أكثر  تقريبا قسمين فقط، وإال فهي  الوضعي  الحكم  تحت 

 لكن اختصاًرا. فهذه هي خارطة ما سنأخذه هنا.

(، الحكم كما قدمناه هو املنع، األصل في الحكم  األحكام جمع حكمالشيخ )قال  

( إذ القضاء نوع من أنواع املنع  القضاءفي اللغة هو املنع، وأما في اللغة كما ذكر شيخنا )

واصطالًحا ما اقتضاه خطاب ألن القاض ي يمنع تعدي أحد الخصمين على اآلخر. قال )

ذكرت. يهمني هنا أن تنتبه للفظة قد تكون مشكلة على  ( إلى آخر التعريف الذي  الشرع..

( معنى  ما  وهي  اقتضاهاإلخوة  أي ما  الش يء  يقتض ي  الش يء  للش يء،  الش يء  اقتضاء  (؟ 

( ما لزم من خطاب الشرع. خطاب الشرع الذي ما اقتضاه خطاب الشرعَيلزُمه، يعني )

اإلب وإما  الندب  وإما  الوجوب  إما  منه  يلزم  منه؟  يلزم  ماذا  أو  جاء  الكراهة  وإما  احة 

 التحريم. 

 قال:  -

 فاملراد بقولنا: )خطاب الشرع(، الكتاب والسنة.
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هنا كلمة يا شيخ، الشرع والشارع، تأتي كثيرا، كلمة )الشارع( بعض الناس ربما 

الشارع هو   الكتاب والسنة، ويقول لك  بها  )الشارع( مراًدا  تكون ألول مرة يسمع كلمة 

 ، أما )الشارع(..الطريق الذي يمر به الناس

القوانين   - في  عندنا  اآلن  ُيشرع.  الذي  شرع، 
ُ
امل الشارع  أصلية.  عبارة  نعطيهم 

هذا   تنفيذية.  وسلطة  تشريعية  سلطة  النواب،  مجلس   
ً

مثال هو  )املشرع(  يقولون 

)املشرع(، )الشارع( هنا املشرع. بالنسبة لنا كمسلمين من الذي يشرع؟ إما هللا عز وجل  

ُه َمَعهكتاٍب أو سنة، »أو رسوله، إما ب
َ
ي أوتيُت القرآَن ومثل ِ

ا
 « التي هي السنة. ِإن

 قال:  -

  
ً

واملراد بقولنا: )املتعلق بأفعال املكلفين(، ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قوال

ا. 
ً
، إيجاًدا أم ترك

ً
 أم فعال

 فخرج به ما تعلق باالعتقاد فال يسمى حكًما بهذا االصطالح.

 أم فعال، قال: واملراد باملتعل  -
ً

ق بأفعال املكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كان قوال

ا. األفعال إما قوٌل أو فعٌل.. باختصار لن نذكر جميع األقسام: إما قول 
ً
أم إيجاًدا أم ترك

، إيجاًدا..( اإليجاد هو إنشاء الش يء  
ً

 أم فعال
ً

أو فعل أو ترك. ولذلك، قال الشيخ )قوال

ا(. ولذلك، حتى ينتب
ً
ترك ؟ قال هللا عز )أم 

ً
الترك كيف يكون فعال ه اإلخوة، ال يقولون: 

وَن وجل: ﴿
ُ
اُنوا َيْفَعل

َ
َس َما ك

ْ
ِبئ
َ
وُه ل

ُ
َعل

َ
ٍر ف

َ
نك َناَهْوَن َعن مُّ

َ
 َيت

َ
اُنوا ال

َ
، سمى تركهم  [97]املائدة:﴾  ك

 .
ً

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر فعال

 املضلل لذاك منا العمل       لئن قعدنا والنبي يعمل

. إذا، الفعل يطلق على القول   ملسو هيلع هللا ىلصهم قاعدون، ترك العمل مع النبي  
ً

سمي فعال

 والفعل والترك وااليجاد. 

. هذا ما  
ً

قال: )فخرج به ما يتعلق باالعتقاد(، فما يتعلق باالعتقاد ال يسمى فعال

بذوات املكلفين،  ذكره املصنف وال نحتاج أن نفصل، نتجاوز. وأيضا يخرج به ما يتعلق  

ُ  حتى ينتبه ملاذا قال )أفعال املكلفين(؟ ليخرج ذواتهم. يعني مثال هللا عز وجل يقول: ﴿
ه

َّللا

ْم 
ُ
ُيْحِييك مه 

ُ
ث ْم 

ُ
ُيِميُتك مه 

ُ
ث ْم 

ُ
ك
َ
َرَزق مه 

ُ
ث ْم 

ُ
َقك

َ
ل
َ
ِذي خ

ه
، هذا خطاب شارع أم ليس  [40]الروم:﴾  ال

 خطاب شارع؟ 

 األحكام. بلى، خطاب شارع، لكنه غير مقصود ب -

 هل هو متعلق بفعل املكلف أو بذات املكلف؟  -
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 بذات املكلف.  -

ى ﴿  -
َ
َعل اْسَتَوٰى  مه 

ُ
ث اٍم  يه

َ
أ ِة  ِسته ِفي  َبْيَنُهَما  َوَما  ْرَض 

َ ْ
َواأل َماَواِت  السه َق 

َ
ل
َ
خ ِذي 

ه
ال  ُ

ه
َّللا

َعْرِش 
ْ
 . [ 4]السجدة:﴾ ال

 بذوات املخلوقات.  -

-  ﴿ وتعالى  سبحانه  الباري  مه وبذات 
ُ
َعْرِش   ث

ْ
ال ى 

َ
َعل شأن اْسَتَوٰى  ال  هذا  فكل   .﴾

 لألصولي به، إنما هو يتكلم بخطاب الشارع الذي يتعلق بفعل املكلف. 

 واملراد بقولنا: )املكلفين(، ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير واملجنون.   -

في   - أما  مشقة،  فيه  ما  إلزام  هو  اللغة  في  يقولون  التكليف  التكليف؟  هو  ما 

املكروه، االصطال  النهي،  األمر،  طلب  مشقة،  فيه  ما  طلُب  فهو  كأصوليين  عندنا  ح 

بالتكليف.   املقصود  هو  فهذا  كلفة،  فيها  طلبات،  نوع  فيها  هذه  كل  املباح،  املندوب، 

قلم   عليه  يجري  اآلن،  مكلف  إما  الشيخ،  كالم  تفهموا  حتى  قسمين،  على  املكلفون 

ن، البالغ الحر، فهو مكلف. وعندنا نوع ثاٍن  التكليف، يؤاخذ، مثل املتحدث واملستمع اآل 

من املكلفين، هم ليسوا مكلفين اآلن، ولكنهم من حيث األصل صالحون للتكليف، لكن  

هناك مانًعا منع، مثل: الصغير واملجنون. الصغير واملجنون باعتبار الحال اآلن، الصغير  

ن ليس مكلًفا، لكن إذا َعِقل ليس مكلًفا، إذا بلغ يصير مكلًفا. املجنون باعتبار واقعه اآل 

ما من شأنهم وزال جنونه، أصبح مكلًفا. وهذا مراد الشيخ حتى يتصوره اإلخوة، قال )

 (، هذا إيضاحه.التكليف

الصغير    - مال  في  الزكاة  ثبوت  مثال  مسألة  في  أمين،  شيخ  يا  يقال  قد  وأيضا 

 واملجنون.

يؤيد أنهم عندهم القدر األدنى  ثبوت الزكاة في مال الصغير واملجنون، هذا مما    -

من التكليف. ولذلك، وجبت عليهم بعض األحكام. لكن هذا التكليف للصبي اآلن وهو 

 صغير، تكليف له أصالة، أو تكليف لوليه أن يخرج عنه؟ 

لوليه، يعني هذا طفل ورث من أبيه ثروة كبيرة، ثم حلت الزكاة على هذا املال،    -

أحد ويقول هذا صغير ال يأتي  وليه، ال  يخرجها  الزكاة،  نخرج  الزكاة، ال،  نوجب عليه   

وبالتالي قد يكون أيضا دخولها هنا ملا قال )فيشمل الصغير( من هذا الباب، أنه لو ضربنا  

 بهذا، أو أنه أيضا مهيأ حينما يكبر ألن يكون مكلًفا أو املجنون حينما يفيق. ولذلك،  
ً

مثاال
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 من أن يمثل بالصغير  ربما يأتي سؤال: ملاذا لم يذكر الشيخ  
ً

أحد املكلفين أصالة بدال

 واملجنون الذين في إيرادهما نوع من اإلشكال؟

هذا ألن الواضح واضح. فال يحتاج أن يوضحه. لكن الشيخ من ذكائه وحسن    -

تدريس    (يعافس)الذي    -وهذه فائدة ينتبه لها اإلخوة في القراءة على املشايخ    -تدريسه  

لجامعة، في الغالب يكون عنده قدرة على إيصال املعلومة أكثر من  املراحل األولية قبل ا 

الدكاترة في الجامعة، ملاذا؟ ألن املراحل التي قبل الجامعة هؤالء تجد عندهم حرًصا على 

إيصال املعلومة حتى يفهمها الطالب، بخالف الذي في الجامعة. فالحظ شيخنا ملا كان 

امل تدريس هذه  أن من عافس  بما سيكون  معلًما، ستجد  التنبؤ  راحل عنده قدرة على 

 موضع إشكال. يتنبأ أنه سيشكل على الطالب كذا.

 قال:  -

 واملراد بقولنا: )من طلب(، األمر والنهي سواء على سبيل اإللزام أو األفضلية.

 واملراد بقولنا: )أو تخيير(، املباح. 

الشارع من   واملراد بقولنا: )أو وضع(، الصحيح والفاسد، ونحوهما مما وضعه

 عالمات وأوصاف للنفوذ واإللغاء. 

 سيأتي، قوله )  -
ً
سواء ( يشمل األمر والنهي وهذا سيأتينا، )طلبهذا كله حقيقة

(، سواء على سبيل اإللزام الذي هو الواجب واملحرم، على سبيل اإللزام أو األفضلية

( بقولنا  واملراد  واملكروه،  املندوب  األفضلية وهو  املباح وأيضا  ييرأو تخأو على سبيل   )

( وقال  عنده،  نقف  يحتاج  فما  والفاسدسيأتي،  الصحيح  وضع(  )أو  بقولنا:  ( املراد 

( أيضا،  وأوصافوسيأتي  عالمات  من  الشارع  وضعه  مما  سيأتي، ونحوهما  هذا   )

( النفوذ الذي ذكرنا لكم هو اإللزام، واإللغاء عدم االحتجاج به. كل  للنفوذ واإللغاء)

 اج نقف عندها.هذه ستأتي فما يحت

إذا، لعلنا نقف عند هذا الحد يا شيخ أمين في هذه الحلقة، ونبدأ إن شاء هللا    -

 تعالى فيما تبقى من أقسام األحكام الشرعية في حلقة مستقلة. 

إلى هنا نصل نحن وإياكم أيها اإلخوة واألخوات إلى ختام هذه الحلقة، انتظرونا 

 في الحلقة القادمة وأنتم طيبون. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (4 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا 

كتاب )األصول من علم األصول( لشيخنا محمد    بكم إلى الحلقة الرابعة من التعليق على

 بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى. 

 في مطلع هذا اللقاء أهال وسهال بك يا شيخ أمين. 

حياك هللا يا شيخ جمال وحيا هللا اإلخوة واألخوات واملشاهدين واملستمعين   -

 جميًعا.

تعال  - هللا  رحمه  الشيخ  حديث  عند  السابق  الدرس  في  األقسام  توقفنا  عن  ى 

 التكليفية. وقفنا عند أقسام األحكام الشرعية. 

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:

 أقسام األحكام الشرعية:

 تنقسم األحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.

 فالتكليفية خمسة: الواجب واملندوب واملحرم واملكروه واملباح.

الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  بسم هللا الرحمن    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم إنا نسألك صالح النية والعمل يا رب  

 العاملين. 

الرابع من التعليق على كتاب شيخنا األصول من علم األصول. هذا هو املجلس  

 وكنا قد توقفنا عند ما قرأتم يا شيخ جمال وهو أقسام األحكام الشرعية. 

تكليفية   أحكام  قسمين:  على  شيخنا  ذكر  كما  هي  حيث  من  الشرعية  األحكام 

الواجب وأحكام وضعية. واألحكام التكليفية هي الخمسة األقسام التي ذكرها الشيخ:  
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واملندوب واملحرم واملكروه واملباح. وبعضهم ال يقول األحكام التكليفية، يقول األحكام 

 الخمسة، ترد في بعض الكتب )األحكام الخمسة(. 

ما   التكليفية  األحكام  وضعية؛  وأحكاٌم  تكليفية  أحكاٌم  نسميه  ش يء  وعندنا 

ال باب  في  عنه  سيتكلم  ما  الوضعية  واألحكام  هنا،  عنه  عند  سيتكلم  أتينا  وإذا  وضع. 

واألحكام  التكليفية  األحكام  بين  العالقة  هي  ما  سنذكر  الوضعية  األحكام  عن  الكالم 

 الوضعية، فأرجو أن تنبنهي عليها حتى ال ننساها. 

 بإذن هللا، لكن من كلمة )التكليفية( يا شيخ..  -

التكليفية  - واألحكام  الوضعية  األحكام  بين  تقع  التي  الفروق  ضمن  من  ،  هذا 

إطالقها  على  ليست  الوضعية  األحكام  بتحصيلها،   
ٌ
مكلف املكلف  التكليفية  األحكام 

فبعض األحكام الوضعية قد تكون محل تكليف بالنسبة للمكلف، وبعضها قد ال تكون  

 محل تكليف، ال أثر له فيها من جهة تكليفه بها. 

 يقول شيخنا رحمه هللا تعالى:  -

 فالواجب لغة: الساقط والالزم.  -1

 واصطالًحا: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ كالصلوات الخمس. 

شرع في تعريف النوع األول من أنواع األحكام الشرعية وهو الواجب. وعرفه من    -

وا ِمْنَها(. قال هللا تعالى: ﴿الساقط والالزمجهة اللغة فقال هو )
ُ
ل
ُ
ك
َ
ا َوَجَبْت ُجُنوُبَها ف

َ
ِإذ

َ
﴾  ف

جن[36]الحج: وجبت  فإذا  بإحدى  ،  معقولة  تنحر  اإلبل  ُنحرت  إذا  فإنها  اإلبل،  أي  وبها 

ِتها أو في مكان نحرها فإنها تسقط على جنبها. قال هللا عز وجل:  اليدين، فإذا طعنت في لبه

ا َوَجَبْت ُجُنوُبَها﴿
َ
ِإذ

َ
 ﴾ أي إذا سقطت.ف

(. هنا واصطالًحا: ما أمر به الشارع على وجه اإللزام؛ كالصلوات الخمسقال: )

الشيخ رحمه هللا تعالى سيعطينا فائدة في التعاريف التي سنأخذها، وهو تعريف الش يء  

 ( بعد ذلك قوله:  بحكمه، ولذلك سيأتينا  ،  بحقيقته ال 
ً

امتثاال فاعله  يثاب  والواجب 

(، وهذا أصال بعض أهل العلم يعرف الوجوب بذلك، بأنه ما  ويستحق العقاب تاركه

َق بين التعريف لحقيقة الش يء، وحكم يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ لكن ا  لشيخ لدقتِه فره

 الواجب بحقيقته، هو )
َ
ف (. ما حكمه ذلك  ما أمر به الشارع على وجه اإللزامالش يء. عره

 ويستحق العقاب تاركه.
ً

 الذي أمر به الشارع على وجه اإللزام؟ قال: يثاب فاعله امتثاال

 قال:  -
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 حرم واملكروه واملباح.فخرج بقولنا: )ما أمر به الشارع(، امل

ملاذا؟ ألن املحرم ليس مأموًرا بفعله وإنما منهيٌّ عن فعله، واملكروه كذلك منهي   -

باح ال أمَر في فعله وال نهَي لذاته، كما سيأتي. 
ُ
 عن فعله وإنما نهُي تنزيٍه كما سيأتي. وامل

 قال:  -

 وخرج بقولنا: )على وجه اإللزام(، املندوب. 

غير    - كالصلوات فاملندوب  اإللزام  وجه  على  به  ِمَر 
ُ
أ ما  هو  الواجب  ألن  الزم 

 الخمس، أما املندوب فسيأتي ال يكون على وجه اإللزام. 

 قال:  -

، ويستحق العقاب تاركه. 
ً

 والواجب يثاب فاعله امتثاال

 وحتًما والزًما. 
ً
 وُيسمى: فرًضا وفريضة

حكم  - ما  بحكمه.  الواجب  عرف  تعالى  رحمه هللا  الشيخ  ُيثاب    اآلن  الواجب؟ 

 ويستحق العقاب تاركه، قال )
ُ

(، هذا  ويسمى فرًضا وفريضة وحتما والزًمافاعله امتثاال

من الشيخ رحمه هللا تعالى على القول املشهور عند الحنابلة وجمهور أهل العلم أنه ال 

والالزم  والحتم  والواجب  والفريضة  الفرض  قال:  لذا  والواجب.  الفرض  بين  فرق 

 كل هذه عبارات مترادفة للواجب.واملكتوب..  

مما أود أن أنبه عليه هنا، وهي إضافة يسيرة إن شاء هللا ما يكون فيها تشتيت، 

أن الواجب أقسام. الواجب تارة يكون الواجب معيًنا، وتارة يكون واجًبا مخيًرا. الوجوب 

 أنت مخ 
ً

يٌر فيها. تارة املعين الش يء املعين بعينه، الوجوب املخير مثل كفارة اليمين مثال

 الصيام في رمضان مضيق، 
ً

 مضيق الوقت وتارة يكون موسًعا، مثال
ً

يكون الواجب مثال

ال بد أن تصوم في رمضان، لكن صيام التطوع أو صيام النذر الذي غير محدد املدة، 

 هذا موسع من جهة املدة. هذا نوع من التفصيل. 

نا من كلمة الواجب أنه ربما يأتي في إذا، يا شيخ أمين، إذا أردنا أن نقول ملا انتهي  -

ِف الواجب واذكر حكمه. ففي التعريف سيقول الطالب ما 
االمتحان سؤال هكذا: عرا

أمر به الشارع على وجه اإللزام كالصلوات الخمس. ثم حينما نسأل وما حكمه؟ يقول:  

والثاني    يثاب فاعله امتثاال، ويستحق العقاب تاركه. األول هو تعريف الش يء في حقيقته،

 هو ذكر حكم الش يء وأثره من حيث الثواب والعقاب. 
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ِته. ما معنى ماهيته؟ إذا    - أو بمعنى آخر ُيعبرون عنه، هو تعريف الش يء بماهيه

 قيل لك )ما هو(.

 املاهية مأخوذة من كلمة )ما هو(. -

نعرف الش يء بحقيقته أو بما يعبر عنه أصحاب التعاريف بماهيته، يعني إذا    -

 )ما هو(، قلت: هو هكذا، لكن إذا قيل لك ما حكمه؟ سنأتي بـ)يثاب فاعله..(.  قيل لك

أيضا   لدقته  أيضا  الشيخ  أن  ذكرناه،  ما  تنبيه  يعرف   -بقي  العلم  أهل  بعض 

..الواجب فيقول: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الشيخ قال: )
ً

(،  ما ُيثاب فاعله امتثاال

 فال بد إذا في الثواب من حصول النية: 

 عند انتفاء قصد االمتثال      وليس في الواجب من نوال 

يخرجها  قد  الزكاة،  إخراج  يجب  الزكاة،  إخراج   
ً

مثال الواجب،  تفعل  قد  أنت 

اإلنسان مجبوًرا من اإلمام، فهنا حصل الفعل، أليس كذلك؟ وبرئت به الذمة من جهة  

إنما األعمال  نِو نية االمتثال و»أننا ال نطالبه، لكن هل يثاب أو ال يثاب؟ ال يثاب، ألنه لم ي

 «. بالنيات

قال شيخنا بعد ذلك )ويستحق العقاب تاركه(، ولم يقل: ويعاقب تاركه. ملاذا؟ 

اءُ ألن ﴿
َ
ن َيش

َ
ِلَك مِل

َٰ
ِفُر َما ُدوَن ذ

ْ
َرَك ِبِه َوَيغ

ْ
ن ُيش

َ
ِفُر أ

ْ
 َيغ

َ
َ ال

ه
، فحتى من  [48]النساء:﴾  ِإنه َّللا

لرحمة هللا عز وجل، فقد يعاقب وقد ال يعاقب، ولذلك قال:  ترك الواجب فهو متعرض  

العقاب) له.  ويستحق  هللا  يغفر  قد  لكن  للعقاب،  مستحق  األصل  حيث  من  فهو   ،)

 فعقوبته ليست الزمة يقيًنا. 

 ثم قال:  -

2- .  واملندوب لغة: املدعوُّ

 واصطالًحا: ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام، كالرواتب. 

 : )ما أمر به الشارع(، املحرم واملكروه واملباح.فخرج بقولنا

 وخرج بقولنا: )ال على وجه اإللزام(، الواجب. 

، وال يعاقب تاركه. 
ً

 واملندوب يثاب فاعله امتثاال

 .
ً

ا ومستحًبا ونفال
ً
 ومسنون

ً
 وُيسمى سنة

 املندوب هو لغة املدعو.  -

 في النائبات على ما قال ُبرهاًنا        ال يسألون أخاهم حين يندبهم 
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واصطالًحا: ما أمر به الشارع ال على  يعني ال يسألون أخاهم إذا دعاهم. قال: )

اإللزام تقدم  وجه  وقد  بمقاِبِله،  ُيعرف  إنما  الش يء  اإلعادة.  يحتاج  ال  واضح  وهذا   ،)

ٌر بها ال على  (، السنن الرواتب، السنن الرواتب مأمو كالرواتبالواجب فال نطيل. قال: )

وجه اإللزام. هل من ترك راتبة الظهر أو راتبة املغرب يعتبر آثًما؟ ال يعتبر آثًما. أتى بش يٍء  

 محرم؟ لم يأِت بش يٍء محرم. 

( الشارعقال:  به  أمر  )ما  قال:  مراًرا،  الشارع  معنى  وقدمنا  املحرم(  به  ( فخرج 

وخرج بقولنا ال على  ق. قال: )(، وهذا أيضا سبواملكروه واملباحاملحرم غير مأمور به، ) 

 ( ألنه كان على وجه اإللزام.وجه اإللزام، الواجب

(  قال: 
ً

امتثاال فاعله  يثاب  أن واملندوب  أولى  باب  من  املندوبات  في  وكذلك   ،)

 ( قال:  االمتثال.  ناوًيا  اإلنسان  به  أتى  إذا  الثواب  به  يحصل  إنما  يعاقب  املندوب  وال 

 العلم، أنه ال ُيعاقب تارك املندوب في الجملة. (، هذا محل إجماع بين أهل تاركه

 قال: )
ً

ا ونفال ا ومستحبًّ
ً
 ومسنون

ً
(، هذه كلها مصطلحات عند الشيخ  ويسمى سنة

ا، وبعضهم يقول 
ً
ومن يرى رأيه من أهل العلم مترادفة. بعض أهل العلم يرى فيها خالف

حتى   فيه  نطيل  ما  هذا  نتجاوز  الش يء،  هذا  في  تدخل  هذه  كل  في  )تطوع(،  ندخل  ما 

 الخالف. 

 قال:  -

 واملحرم لغة: املمنوع.  -3

 واصطالًحا: ما نهى عنه الشارع على وجه اإللزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.

 فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشارع(، الواجب واملندوب واملباح. 

 وخرج بقولنا: )على وجه اإللزام بالترك(، املكروه. 

 ،
ً

 ويستحق العقاب فاعله. واملحرم يثاب تاركه امتثاال

 ويسمى: محظوًرا أو ممنوًعا.

 املمنوع، ولذلك    -
ً
هذا الحكم الثالث من األحكام التكليفية وهو املحرم، وهو لغة

نقول )هذا حريم البئر( أي حدود البئر التي ال يتجاوزها أحد، ممنوعة، أي األراض ي التي  

 املمنوع. تتبع البئر. ومنه )حريم البيت( ما يدخل فيه البيت. ف
ً
 املحرم لغة

ُم  ما هو ضد الحرام؟ الحالل، وهو اللفظ القرآني، ﴿
ُ
ُتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ِصف

َ
ا ت
َ
وا مِل

ُ
ُقول

َ
 ت

َ
َوال

ا َحَرامٌ 
َ
ٌل َوَهذ

َ
ا َحال

َ
ِذَب َهذ

َ
ك
ْ
ما نهى ، فجعل مقابل الحرام الحالل. قال: )[116]النحل:﴾  ال
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(، في السابق كنا نتكلم عن املأمور به، اآلن نتكلم عن املنهي  عنه الشارع على وجه اإللزام

عنه، واملنهي عنه على قسمين: إما أن ُينهى عنه لزاًما على وجه اإللزام فهذا هو املحرم..  

ْنَهْرُهَما(، ﴿كعقوق الوالدين قال: )
َ
 ت

َ
ٍ َوال

ا
ف

ُ
ُهَما أ

ه
ُقل ل

َ
 ت

َ
ال

َ
، من أكبر الكبائر  [23]اإلسراء:﴾  ف

 دين، فهذا كله محرم، نهى الشارع عنه على وجه الجزم. عقوق الوال

(، اآلن سنعكس الصورة، ما يقابل النهي الطلب، خرج بقولنا: )ما نهى عنه..)

الشارع سيشمل:   نهى عنه( ما طلبه الشارع، وما طلبه  )ما  بقولنا  فعلى ذلك، سيخرج 

وهو املندوب، وما الطلب على وجه اإللزام وهو الواجب، والطلب على وجه غير اإللزام  

 ال طلب فيه وال نهي وهو املباح. 

قال: بقولنا على وجه اإللزام يخرج به املكروه، ألن املكروه سيأتي أنه ما نهي عنه  

 على غير وجه اإللزام. ثم ذكر الشيخ حكم املحرم كذلك، فقال: )
ً

( ال يثاب تاركه امتثاال

إنس أن  لو  ذلك  فعلى  االمتثال،  من  املحرم  ترك  في  لعدم  بد  الخمر  شرب  ترك  اًنا 

 ألمر هللا ورسوله.  
ُ

استساغته لطعمها، فهل يثاب على هذا الترك؟ ال، إال إن تركها امتثاال

(، هذه يقال فيها ما قيل في ترك الواجب، فال يلزم من  ويستحق العقاب فاعلهقال: )

 فعل اإلنسان للمحرم أنه متقرر في حقه العقوبة يقيًنا، فهو تحت مغفرة هللا. 

(، هذه كلها ألفاظ مترادفة، الحظر هو املنع،  ويسمى محظوًرا أو ممنوًعاقال: )

 واملنع هو الحظر. 

 قال رحمه هللا تعالى:  -

ض. -4
َ
: املبغ

ً
 واملكروه لغة

واصطالًحا: ما نهى عنه الشارع ال على وجه اإللزام بالترك؛ كاألخذ بالشمال  

 واإلعطاء بها.

 ع(، الواجب واملندوب واملباح. فخرج بقولنا: )ما نهى عنه الشار 

 وخرج بقولنا: )ال على وجه اإللزام بالترك(، املحرم.

، وال يعاقب فاعله. 
ً

 واملكروه: يثاب تاركه امتثاال

التكليفية وهو املكروه، وهو نفس تعريف    - الرابع من األحكام  القسم  هذا هو 

مثل   كما  اإللزام،  وجه  غير  على  فيه  النهي  أن  إال  )املحرم  بالشمال  الشيخ  كاألخذ 

 ( فهو مكروه عند الفقهاء أن تأخذ أو تعطي بالشمال. وما بقي واضح. واإلعطاء بها
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وننبه على نقطة، وهي أن طالب العلم قد يذهب ويقرأ في بعض كتب أهل العلم، 

  - ال سيما املتقدمين من أهل العلم كاإلمام أحمد وطبقته ومن قبله    - وسيجد في بعضها  

 اإلمام أحمد 
ً

يعبرون أحيانا عن املحرم باملكروه، وهذا مهم أن ينتبه له طالب العلم. مثال

الذي  املتعة.  أكره  هذه    قال:  ألن  االصطالحي..  التعريف  إال  متصورا  وليس  سيأتي 

التعاريف متأخرة اصطالحية، اإلمام أحمد يقول )أكره املتعة(، املتعة باإلجماع محرمة، 

فلما يأتي شخص يقول )هذا يستدل به على كراهة املتعة، إذا ال بأس بزواج املتعة(، ال،  

في كالم الشافعي وكالم أحمد وغيرهما،  املقصود بالكراهة هنا التحريم، فلذلك قد تجد  

يقول )أكره كذا( )ال يعجبني كذا(، هذا ينتبه له طالب العلم، إذ نحن اآلن نتكلم عن  

 االصطالح الذي تقرر متأخرا عنهم. 

ُروهً ولهذا، اآلية التي وردت في سورة اإلسراء: ﴿  -
ْ
َك َمك ِ

ُئُه ِعنَد َربا ِ
اَن َسيا

َ
ِلَك ك

َٰ
لُّ ذ

ُ
﴾ ك

لكن هذا االصطالح كما [38]اإلسراء: الكريم،  القرآن  فهم جرًيا على لفظ  يعني محرًما.   ،

على   املكروه  يرد  فقد  ذلك.  مع  يتعارض  ال  املتأخرين،  األصوليين  اصطالح  هو  ذكرتم 

لسان املتقدمين من العلماء وُيراد به املحرم تماًما؛ ألنها إحدى صيغ القرآن في التعبير  

 عن املحرم.

 تعالى:  ثم قال رحمه هللا

 واملباح لغة: املعلن واملأذون به.  -5

.
ً

 واصطالًحا: ما ال يتعلق به أمر، وال نهي لذاته، كاألكل في رمضان ليال

 فخرج بقولنا: )ما ال يتعلق به أمر(، الواجب واملندوب. 

 وخرج بقولنا: )وال نهي(، املحرم واملكروه. 

املب  - قال:  التكليفية.  األحكام  من  الخامس  القسم  به.  هذا  واملأذون  املعلن  اح 

ِذن له فيه. 
ُ
 أبحت له الش يء: أذنت لك فيه. استباح الش يء بمعنى أ

( في رمضانعرفه هنا اصطالًحا  لذاته كاألكل  أمر وال نهي  به  يتعلق  ما ما ال   .)

الفرق اآلن؟ مر علينا الواجب واملندوب يتعلق بهما األمر، إما جازم أو غير جازم، ثم أتينا  

ملكروه وتعلق بهما النهي، إما جازم أو غير جازم. سنأتي للمباح، ال يتعلق به  على املحرم وا 

أمر وال نهي، فلم يأمر به الشارع ولم ينَه عنه، كاألكل في رمضان في الليل، هل أمر الشارع  

باألكل في رمضان في الليل؟ إنما أباح ذلك. وسائر املباحات التي في الحياة، مثل التنزه، 

 حسنة، وغير ذلك مما هو مباح لإلنسان.لبس الثياب ال



 نسخة أولية 

38 

 

أن  ذكرنا  سبق  ا؟  تكليفيًّ حكًما  يكون  كيف  نهي،  وال  أمر  به  يتعلق  ال  كان  إذا 

تعريف الحكم التكليفي طلب ما فيه مشقة أو طلب ما فيه كلفة؟ املباح لم يتعلق به  

الحاصل  أمر وال نهي. هذه كالم األصوليين فيها كثير، وأبسط ما يقال هنا أن التكليف  

باملباح هو التكليف باعتقاد إباحته، يعني املباح ما الذي سيحصل له من كلفة فيه؟ أن 

ا َحَرامٌ تعتقد إباحته، ولذلك ﴿
َ
ٌل َوَهذ

َ
ا َحال

َ
ِذَب َهذ

َ
ك
ْ
ُم ال

ُ
ُتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ِصف

َ
ا ت
َ
وا مِل

ُ
ُقول

َ
 ت

َ
﴾، َوال

صل هنا باعتقاد لو شخص أتى إلى أمر حالل وقال: هذا حرام، أثم. إذا، التكليف الحا

 أنه مباح. هذا هو وجه التكليف. 

 قال:  -

 فخرج بقولنا: )ما ال يتعلق به أمر(، الواجب واملندوب. 

 وخرج بقولنا: )وال نهي(، املحرم واملكروه. 

وخرج بقولنا: )لذاته(، ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة ملأمور به، أو نهي لكونه 

كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، وال يخرجه ذلك  وسيلة ملنهي عنه، فإن له حكم ما  

 عن كونه مباًحا في األصل. 

 واملباح ما دام على وصف اإلباحة، فإنه ال يترتب عليه ثواب وال عقاب. 

 وجائًزا. 
ً

 ويسمى: حالال

(. األكل مباح، إذا جئنا ألصل األكل فهو ما يتعلق به أمر وال نهي لذاته قال: )  -

أمر وال نهي، فلم يقل كل وال ال تأكل. لو كان هذا الشخص إذا لم    مباح، ال يتعلق به ال

يأكل ألقى بنفسه في التهلكة، في هذه الحالة انتقل حكم األكل من اإلباحة إلى الوجوب.  

هل ألن هذا األمر متعلق بأصل األكل، أم بأمر آخر وهو كون هذا األكل وسيلة إلنقاذ  

 النفس؟ ألمر خارج. 

لباس األصل فيه اإلباحة، إذا أتى شخص يريد أن يصلي وليس  مثال آخر أقرب. ال

لديه لباس، فقلنا البس مالبسك هذه. فاللباس من حيث اللبس مباح، لكن ملا تعلقت 

إذا، هذا ألمر  اللباس ليستر عورته.  يلبس هذا  به صحة الصالة، صار واجبا عليه أن 

 آخر، لكونه وسيلة إلى الوصول للواجب.

التنزه واملتعة والرحالت ونحوها، األصل فيها اإلباحة، لكن لو كانت مثال في النهي:  

إلى ترك واجب واالنشغال عن واجب مثل الصالة ونحوها، هنا   هذه الرحالت ستؤدي 
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تعلق بها نهي، وهذا النهي ليس لذات النزهة، وإنما لكون هذه النزهة ألهت عن أمٍر واجب. 

 (.لذاته هذه خالصة قوله )

قع التحريم أو الوجوب، ال لذات الش يء املباح، وإنما ملا يترتب عليه،  يعني ربما ي  -

أظن   فيما  الفقهاء  عند  يسمى  ما  وهو  آخر،  ألمر  وإنما  لذاته،  ال  املتعلق  هنا  فيكون 

 )تحريم الوسائل(.. 

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم ترك املحرم إال به فهو واجب. -

 لكلمة الشيخ )لذاته(.. إذا، كل هذا تفسير  -

(، ما دام أن املباح ال واملباح ما دام على وصف اإلباحة..ثم قال بعد ذلك: )   -

زال على وصف اإلباحة ولم يتعلق به أمر خارج مثلما ذكرنا في األمثلة، ففي هذه الحالة  

رى ال يترتب عليه ثواب وال عقاب، ما دام النظر لذات املباح وما تعلقت به أية أوامر أخ

الثواب  عليه  ترتب  أخرى  أمور  به  تعلقت  إذا  أما  عقاب.  وال  ثواب  ال  عليه  يترتب  فال 

 والعقاب.

 
ً

وهنا نقطة مهمة، أن املباحات قد تكون محل ثواب في حال حصول النية. مثال

النوم مباح، لو أن إنساًنا عندما نام استحضر في نيته أن يتقوى بهذا النوم على طاعة 

اب، ولكن ليس لذات اإلباحة، بل ألمر تعلق بها وهي النية املقارنة لذلك  هللا، فهنا فيه ثو 

 األمر املباح. وكما يقال: عادات الصالحين عبادات. 

 ( وهذا ال إشكال فيه. ويسمى حالال وجائزاقال: )

فهم منها، مثال في القرآن الكريم من صيغ اإلباحة التعبير بنفي 
ُ
اإلباحة لها صيغ ت

ْيَس  الُجناح: ﴿
َ
ُروا ل

ُ
ك
ْ
اذ

َ
اٍت ف

َ
ْن َعَرف ِ

ْضُتم ما
َ
ف
َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
ْم ۚ ف

ُ
ك ِ
با ن ره ِ

 ما
ً

ْضال
َ
وا ف

ُ
ْبَتغ

َ
ن ت

َ
ْم ُجَناٌح أ

ُ
ْيك

َ
َعل

َحَراِم 
ْ
َعِر ال

ْ
ش
َ ْ
َ ِعنَد امل

ه
، هذا مما يعبر به عن أن الش يء حالل، نعرف أنه  [198]البقرة:﴾  َّللا

يْ حالل إذا ُنفي الُجناح فيه. تارة يعبر بنفي الحرج: ﴿ 
ه
ْعَرِج  ل

َ ْ
ى األ

َ
 َعل

َ
ْعَمٰى َحَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
َس َعل

ْم 
ُ
وا ِمن ُبُيوِتك

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
نُفِسك

َ
ٰى أ

َ
 َعل

َ
ِريِض َحَرٌج َوال

َ ْ
ى امل

َ
 َعل

َ
اآلية. تارة    [61]النور:﴾  َحَرٌج َوال

﴿ الحلية:  من  اإلباحة  ٰى  نفهم 
َ
ِإل  

ُ
ث

َ
ف الره َياِم  ِ

الصا  
َ
ة
َ
ْيل
َ
ل ْم 

ُ
ك
َ
ل ِحله 

ُ
ْم أ

ُ
.  [187]البقرة:  ﴾ ِنَساِئك

هناك   لكن  الشرعية،  النصوص  في  اللفظ  فهذا  اإلباحة  لفظ  نجد  ال  قد  أنه  املقصد 

 ألفاظ تدل عليها.

هناك مسألة، وهي )األمر بعد الحظر(، ألنك يا شيخ أمين مثلت بقضية املباح    -

قال: ﴿ وتعالى  قائل: هللا سبحانه  يقول  فربما  ليل رمضان،  في  َرُبوا باألكل 
ْ
َواش وا 

ُ
ل
ُ
﴾،  َوك
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َن  هناك أمر، أنت قلت لم يأمر هللا بهذا مع أن اآلية فيها األمر: ﴿ َبيه
َ
ٰى َيت َرُبوا َحته

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
َوك

َفْجرِ 
ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ ْ
ْيِط األ

َ
خ
ْ
ْبَيُض ِمَن ال

َ ْ
 األ

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ُم ال

ُ
ك
َ
 .. [187]البقرة:﴾ ل

ظر( هل يدل على اإلباحة أو على هذه مسألة في باب األمر، وهي )األمر بعد الح  -

 عود األمر كما كان عليه قبل الحظر؟ 

الليل ولكن ُصرف   - باألكل في  أنه قد جاء األمر  أمر آخر. لكن ما أقصده  هذا 

بصارف آخر وهو الذي ربما يكون هو )أمر بعد نهي(، واألمر بعد النهي يدل على اإلباحة 

 ال على اإللزام على حقيقة اإللزام.

 لنا نتوقف عند هذا القدر قبل أن ندخل في األحكام الوضعية. إذا، لع

أيها اإلخوة واألخوات، نصل نحن وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الرابعة على أمل 

 اللقاء بكم بإذن هللا تبارك وتعالى في الحلقة الخامسة. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (5 ) 

هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد    -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

 ومرحًبا بكم في 
ً

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال

الحلقة الخامسة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا  

 )األصول من علم األصول(. تعالى

 ومرحبا 
ً

في مطلع هذا اللقاء الخامس نرحب بشيخنا الشيخ أمين الدعيس، أهال

 بك. 

حياك هللا يا شيخ جمال وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملشاهدين. يا    -

 مرحبا بهم جميعا. 

 شيخ أمين، كنا قد توقفنا عند صفحة األحكام الوضعية.  -

 د بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:قال شيخنا محم

 األحكام الوضعية:

األحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو  

 إلغاء.

 ومنها: الصحة والفساد. 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا  أجمعين. اللهم ال علم لنا إال  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم ارزقنا اإلخالص في األقوال واألفعال، 

 اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا رب العاملين.

كت  على  التعليق  من  الخامس  املجلس  هو  تعالى فهذا  هللا  رحمه  شيخنا  اب 

)األصول من علم األصول(. وكنا قد توقفنا في املجلس السابق كما ذكرتم شيخ جمال 

عند الكالم عن األحكام الوضعية. ومن ههنا ال بد أن يعرف طالب العلم أن األحكام على 

 قسمين: أحكام تكليفية وقد تقدمت، وأحكام وضعية وهي ما سيأتي. والفارق بينهما أن
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األحكام التكليفية هي مما يكلف به املكلف بإطالق، ما يطلب منه بإطالق، فهي في نطاق  

ما هو ُمكلف به؛ أما األحكام الوضعية فتارة تكون مما ُيكلف به املكلف، وتارة ال تكون  

 كذلك. 

 فنقول 
ً

بمعنى آخر قد ال تكون في مقدور املكلف ابتداء. إذا أردنا أن نضرب مثاال

الطها الصالة، جعلها مثال:  ا لصحة 
ً
الطهارة شرط كانت  الصالة، فلما  رة شرط لصحة 

ا نوٌع من األحكام الوضعية التي  
ً
الشارع أمارة أو عالمة لثبوت الصالة وصحتها. كونه شرط

 من شروط الصالة 
ً

هي في حدود ما يمكن تكليف املكلف به ويطالب به. لكن عندنا مثال

ود ما ُيكلف به املكلف، إذ أنه ال أثر للمكلف  دخول الوقت، فدخول الوقت ليس في حد

قال:   شيخنا  ذكر  فكما  التكليفية،  واألحكام  الوضعية  األحكام  بين  فرق  وهذا  فيه. 

لثبوت ش يء  ( األمارة هي العالمة، )األحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات..)

، )( لثبوت حكم أو انتفاءه، لثبوت صحة الصالة أو فساد أو انتفاء
ً

أو نفوذ  الصالة مثال

( والنفوذ إنما يكون في العقود، العقود توصف بالنفوذ واالعتداد، أما العبادات  أو إلغاء

فال توصف بالنفوذ، والنفوذ أصله من املجاوزة، يعني ملا نقول )نفذ السهم( أي جاوز  

الرجوع  مكانه، فأصبح ال ُيقدر على إرجاعه، فكذلك العقد إذا نفذ فإنه ال ُيقدر على  

 عنه بإرادٍة منفردٍة في الغالب. 

نقطة مهمة، حتى يتصور الطالب أيًضا ما هو الفرق بين الحكم الوضعي والحكم  

التكليفي، ال حكم تكليفي إال مع حكم وضعي، وقد يوجد الحكم الوضعي بال تكليف.  

 أو  
ٌ
سبٌب  بمعنى آخر، ال يمكن أن تأتي بتكليف من التكاليف الشرعية إال وله إما شرط

أو مانٌع، أو تثبت فيه الصحة أو الفساد. هذا موجود في جميع التكاليف الشرعية، لكن  

الحكم الوضعي قد يوجد دون أن يكون هناك حكم تكليفي، فقد يدخل الوقت وال يوجد  

. هذا فرق من الفروق، فالقاعدة أن الحكم الوضعي أعم من  
ً

حكٌم تكليفيٌّ بالصالة مثال

 الحكم التكليفي. 

 الحكم التكليفي الذي   -بارك هللا فيك- إذا أردنا أن نلخص ما ذكرته    -
ً

فنقول مثال

تبارك وتعالى: ﴿ في قوله  الصالة، فنقول   سبق مثل وجوب 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
﴾ هذا حكم  أ

من   الخطاب  إليه  ُوجه  الذي  وهو  املكلف  من  مطلوب  يعني  الصالة،  إلقامة  تكليفي 

 املسلمين أن يقوموا بإقامة الص
ً

الة. أما الحكم الوضعي فهو مثل الشروط، ضربَت مثاال

الصالة،   إلقامة 
ٌ
الصالة شرط ُيقال: دخول وقت  فهذا  الصالة،  بموضوع دخول وقت 
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ا فهذا الحكم  
ً
ال ُيكلف به اإلنسان، فليس    -وهو الحكم الوضعي    -وبالتالي، إذا كان شرط

 بارك هللا فيك.  في مقدور اإلنسان أن يحضر الوقت لكي تجب عليه الصالة.

رحمه هللا   - (، وههنا ننبه ملسألة أن الشيخ  ومنها: الصحة والفسادقال شيخنا )  -

لم يذكر من األحكام الوضعية إال الصحة والفساد، فلم يذكر املانع، ولم يذكر   -تعالى  

السبب.. مع كونها من األحكام الوضعية. فعندنا الصحة يقابلها الفساد، وعندنا املانع  

ا السبب وعندنا الشرط.. كل هذه لم يذكرها الشيخ فهي خمسة أحكام وضعية  وعندن

 ما ذكر الشيخ منها إال اثنين.

 قال:  -

 فالصحيح لغة: السليم من املرض. -1

 كان أم عقًدا.
ً
 واصطالًحا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة

 فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب. 

والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب امللك على عقد البيع  

 .
ً

 مثال

 وال يكون الش يء صحيًحا إال بتمام شروطه وانتفاء موانعه.

شيخ جمال، هنا الشيخ شرع اآلن في تعريف الصحيح، فذكر تعريفه لغة وهو   -

( ذكر  ثم  كاواضح،   
ً
عبادة عليه  فعله  آثار  ترتب  ما  عقًدااصطالًحا:  أم  أن ن  أي   ،)

( قال:  عقًدا.  أو  كان   
ً
عبادة عليه  أثُرُه  ترتب  ما  االصطالح  في  من الصحيح  فالصحيح 

الطلب به  وسقط  الذمة  به  برئت  ما  العبادات العبادات:  في  الذمة  به  برئت  ما   ،)

الواجبة، فالعبادات الواجبة أصال هي َديٌن في ذمة املكلف، فإذا فعلها برئت ذمته منها،  

الواجب،   كأنها الفعل  ذلك  بفعل  الذمة  تبرأ  ههنا  فمن  املدين،  منه  يبرأ  الذي  كالدين 

عل تبرأ به  
ُ
و)سقط به الطلب( قد يكون ذلك أيًضا عائًدا على الواجب، فالواجب إذا ف

ا بمسألة املستحبات؛ ألن املستحبات   الذمة ويسقط به الطلب، وقد يكون ذلك خاصًّ

لب من املكلف على  ليست واجبة بحيث تكون مما هو متع
ُ
لق في ذمة املكلف، لكنها مما ط

وجه الطلب غير الجازم. فيمكن أن يقال أن الصحيح من العبادات عرفه الشيخ بذكر  

 جزءين: ما برئت به الذمة، هذا في الواجبات؛ وسقط به الطلب، في املستحبات. 

 وفي العقود يا شيخ؟ ما ترتبت آثاره على وجوده؟  -
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على وجوده. العقد، ثمرة العقد أن تترتب آثاره عليه، فإذا صحه ما ترتبت آثاره    -

لك. فإذا صحه العقد ثبت امللك، وإذا لم 
ُ
العقد ترتبت آثاره عليه. من أهم آثار العقد امل

 يصح العقد لم يثبت امللك. 

من آثار العقد تمام االنتفاع. فإذا صح العقد تم تمام االنتفاع باملعقود عليه،  

، وإذا فسد العقد لم يكن له أن ينتفع تمام االنتفاع بذلك املعقود عليه.  ممن اشتراه  
ً

مثال

 وهكذا قس على باقي ما يترتب من اآلثار سواء على العبادات أو على الشروط. 

( موانعهقال شيخنا  وانتفاء  بتمام شروطه  إال  الش يء صحيًحا  يكون  (، وال 

 وهذا أيًضا واضح.

لو قلنا مثال: أنا اشتريت سيارة منك يا شيخ أمين،   يعني يا شيخ بالنسبة للعقود،  -

؟ ما الذي يترتب إذا 
ً

ماذا يعني ترتب آثاره على وجوده كترتب امللك على عقد البيع مثال

 اشتريت منك السيارة؟

انتقلت ملكية السيارة إليك،   -عقد البيع    -ما الذي يترتب؟ إذا صح هذا العقد    -

ا العقد أضفنا إلى انتقال امللكية تمام االنتفاع، بمعنى  هذا من تمام اآلثار. وإذا صح هذ

 أن لي حرية االنتفاع بتلك السيارة إما بنفس ي أو بغيري.

 يا شيخ أمين أنا اشتريت منك وال بعت لك؟  -

أنت املشتري؟ إذا أنت املشتري فإن امللكية تنتقل إليك، هذا أثر من آثار العقد،   -

سواء انتفعت بنفسك أو أردت أن تجعل هذا النفع لغيرك.  وإن تمام االنتفاع يحصل لك  

يترتب على آثار البيع وضع يدك على املعقود عليه. فكل من أخذ منك هذا العين أصبح 

 غاصًبا لها. وقس على ذلك أشياء كثيرة. 

كلمة   - وهو  الحكم  وهذا  آثاره،  عليه  ترتبت  ما  العقود  من  الصحيح  إذا، 

الو  العبادات، )الصحيح( هو من األحكام  العقود، وتوصف بها  التي توصف بها  ضعية 

وكما ذكر الشيخ، إذا كانت في العبادات برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، وإن كانت في 

 العقود ترتبت عليها آثار كانتقال امللك وتمام االنتفاع كما ذكرت، فتح هللا عليك. 

 قال:

وقتها في  بالصالة  يأتي  أن  العبادات:  في  ذلك  وأركانها    مثال  شروطها  تامة 

 وواجباتها. 

 ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيًعا تامة شروطه املعروفة مع انتفاء موانعه.
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 من الشروط، أو ُوجد مانع من املوانع امتنعت الصحة.
ٌ
ِقد شرط

ُ
 فإن ف

د الشرط في العبادة: أن يصلي بال طهارة.
ْ
ق
َ
 مثال ف

  يملك.ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ال 

 ومثال وجود املانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. 

ندائها   بعد  شيًئا،  الجمعة  تلزمه  من  يبيع  أن  العقد:  في  املانع  وجود  ومثال 

 الثاني على وجه ال يباح.

َنها بعض األحكام الوضعية،    - هذه أمثلة ذكرها الشيخ في مسألة الصحة وضمه

ِفها الشي
ومثاله في العبادات: أن يأتي بالصالة  خ. تالحظ اآلن، قال الشيخ: )لكن لم ُيعرا

(، فهذا الشرط حكم وضعي، ما ذكره الشيخ  في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها

( ذلك:  بعد  قال  ثم  عرفه.  شروطه وال  تامة  بيًعا  يعقد  أن  العقود:  في  ذلك  ومثال 

فإن فقد  انع، وهو أيضا من األحكام. قال: )(، أتى بماذا؟ باملاملعروفة، مع انتفاء موانعه

(، الصحة تنتفي إذا ُوجد شرط من الشروط، أو وجد مانع من املوانع امتنعت الصحة

قَد املشروط. 
ُ
قد ف

ُ
قد شرط، ألن الشرط إذا ف

ُ
 مانع من املوانع الذي يمنع الصحة أو ف

البيع أن (، من شروط  فمثاُل فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما ال يملكقال: )

ا للسلعة. هذا شرط. إذا باع الشخص ما ال يملك، هنا انخرم شرط من  
ً
يكون البائع مالك

( قال:  البيع.  فساد  ذلك  على  ترتب  ا، 
ً
إذ أن الشروط،  العبادة:  في  املانع  وجود  ومثال 

(، لكن هنا نريد أن نعرف ما هو النفل املطلق؟ النفل  يتطوع بنفٍل مطلق في وقت النهي

ال سبب له، وتعرفون أن هناك أوقاًتا للنهي، منهي عن الصالة فيها، يأخذها    املطلق الذي 

اإلخوة في الفقه. نفترض أنه صلى بعد صالة العصر، أراد أن يتطوع بعد صالة العصر،  

فإنه إذا تطوع بعد صالة العصر بنافلة مطلقة ال سبب لها، فإنها حينئذ وجد مانع من  

  تصح النافلة. املوانع وهو وجود وقت النهي، فال

فيحصل الفساد ألنه صلى في وقت ُنهَي عن الصالة فيه بنفل مطلق، والنفل   -

املطلق مثلما ذكرت يا شيخ أمين، واحد جالس في املسجد أو وحدة جالسة في بيتها، بعد  

 مطلًقا.  
ً

صالة العصر بعد ما صلت العصر أو بعد ما صلى العصر، قال: سأصلي هلل نفال

 هذه الصالة صالة فاسدة؛ ألن هناك مانًعا وهو وقت النهي. ففي هذه الحالة،

 دخل بعد   -
ً

وإذا أردنا أن نأتي بمثال لنافلة من النوافل التي لها سبب: لو أن رجال

صالة العصر إلى املسجد، فهل يصلي تحية املسجد أو ال يصلي تحية املسجد؟ هذه من 
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  - رحمه هللا تعالى-. ملا كان شيخنا  النوافل التي يسمونها نوافل ذوات األسباب لها سبب

فعل في أوقات النهي، كان دقيقا في تعريفه فقال )النفل املطلق(  
ُ
يرى أن ذوات األسباب ت

فعل في أوقات النهي. 
ُ
 ليخرج النفل الذي بسبب، فهو من رأيه ويختار أن ذوات األسباب ت

الجمعة شيًئا، بعد ندائها  ومثال وجود املانع في العقد: أن يبيع من تلزمه  قال: )

(. هذا مثال واضح، كما تعرفون البيع َيحرم بعد النداء الثاني  الثاني على وجه ال يباح

 لصالة الجمعة.. 

 الذي تعقبه الخطبة.  -

أي   - الجمعة  تلزمه  من  باع  إذا  أنه  الشيخ  فقال  الخطبة،  تعقبه  الذي  نعم، 

هذا تلزمه الجمعة، فإنه إذا باع بعد  اإلنسان الذي تلزمه الجمعة كالرجل الحر البالغ،  

( بمعنى أن يكون هذا على وجه ال يباحالنداء الثاني لم يصح بيعه. الحظ الشيخ يقول: )

الثاني للجمعة، ولكن على وجه ال يباح. أراد الشيخ بقوله   البيع من البيوع بعد النداء 

لثاني على وجه يباح،  )على وجه ال يباح( أن يخرج البيوع التي تكون بعد نداء الجمعة ا 

مثل بيع املاء للوضوء الواجب، وبيع السترة لباس يلبسه ليصلي به صالة الجمعة، فهذه 

تخرج من كالم الشيخ. ولذلك الشيخ دقيق، قال )على وجه ال يباح( لُيخرج ما كان من 

 البيوع بعد نداء الجمعة على وجه مباح كما مثلنا. 

شيخ أمين. ملاذا؟ ألن هناك بعض املساجد   يعني هذه مسألة في غاية الدقة يا   -

اإلنسان   أحيانا  فيأتي  الجوامع.  بعض  املساجد،  على مداخل  العمال  فيها  يبسط  التي 

متأخرا والخطيب يخطب، ويجد بضاعة مغرية بسعٍر مغٍر فيبيعه وقد بدأت الخطبة.  

 ما حكم هذا البيع الذي بعد النداء الثاني وأثناء الخطبة؟ 

 يصح.  هذا البيع ال -

 ومعنى هذا أن امللكية لم تنتقل.  -

نعم، ومعنى ذلك أن امللكية لم تنتقل، ومعنى ذلك فساد البيع فال يترتب عليه    -

أي أثر. ولذلك، لو جاء هذا الرجل، ثم قال للبائع: أعطني ما بعتني به. قال: أنا ما بعتك،  

 البيع فاسد، فله ذلك. 

التي    - البضاعة  له، وال  ا 
ً
 أصبح ملك

ً
البسطة مثال ُدفع لصاحب  الذي  املال  فال 

ا له، وإنما كأني أعطيت الفلوس وأخذت منه بضاعة، ال 
ً
أخذها املشتري أصبحت ملك
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هذا لي، وال الذي عنده له، ملاذا؟ ألنه أصبح بيًعا فاسًدا بسبب هذا املانع وهو الوقت 

 جمعة الذي تعقبه الخطبة. بعد النداء الثاني من يوم ال

 صحيح.  -

 قال رحمه هللا تعالى:  -

 والفاسد لغة: الذاهب ضياًعا وخسًرا.  -2

 كان أم عقًدا.
ً
 واصطالًحا ما ال تترتب آثار فعله عليه عبادة

فالفاسد من العبادات: ما ال تبرأ به الذمة، وال يسقط به الطلب، كالصالة  

 قبل وقتها.

 تترتب آثاره عليه، كبيع املجهول.والفاسد من العقود: ما ال 

وكل فاسد من العبادات والعقود فإنه محرم؛ ألن ذلك من تعدي حدوِد هللا، 

ا ليست في كتاب هللا.  ملسو هيلع هللا ىلصواتخاِذ آياته هزؤا، وألن النبي 
ً
 أنكر على من اشترطوا شروط

وهو الفساد.   في الحكم الوضعي الثاني   -رحمه هللا تعالى-هذا شروع من شيخنا    -

ُيقال  كما  ذلك  بعد  ثم  بيان.  مزيد  يحتاج  ال  واضح  والتعريف  اللغة،  جهة  من  فه  َعره

)وبضدها تتبين األشياء(، عرف الفاسد بعكس ما عرف به الصحيح، ومن ثم ال حاجة 

ملزيد كالم في هذا املوضع ألنه قد تبين ذلك مما قدمناه في الكالم في الصحيح. وهذا هو 

( هذه يمكن أن نوضحها )بيع  العقود ما ال تترتب آثاره عليه كبيع املجهول الفاسد من  )

املجهول(. لو أن شخًصا باع سلعة مجهولة، جاءه رجل وقال: أريد سيارة، قال: بعتك  

السيارة التي في املعرض، وأطلق. املعرض فيه مائة سيارة، فهنا هذا بيع ش يء مجهول، ال  

 يصح البيع. 

وكل فاسد من قال: )  -وهذا ما ينبغي أن ننبه عليه    -ا  لكن بعد ذلك قال شيخن 

(، كل شرٍط فاسٍد في العبادات والعقود فإنه  العبادات والعقود والشروط فإنه محرم

ا ليست في كتاب  قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص محرم، ودليل ذلك أن النبي  
ً
ما بال أقوام يشترطون شروط

 شرٍط، قضاُء هللا أحق، هللا؟ ما كان من شرٍط ليس في كتاِب هللِا 
َ
 فهو باطٌل، وإن كان مائة

أعتق.. ملن  الوالء  وإنما  أوثق،  الحديث  وشرط هللا  كل [1504]مسلم:«  أن  قاعدة،  فهذه   .

شرط فاسد في العبادات أو في العقود فهو محرم لهذا الحديث. من ههنا نعلم أن كل 

ة، من جهة ما حصل  فاسد فإنه محرم. كل بيع فاسد محرم، كل عبادة فاسدة محرم

الش يء   يكون  وقد  فاسًدا،  ليس كل محرم  العلم،  طالب  يا  انتبه  لكن  فيها.  إفساد  من 
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، بيع تلقي الركبان، يأتي الناس من البادية يريدون أن يبيعوا متاعهم  
ً

محرًما ويصح. مثال

ألهل الحاضرة، فيأتي شخص ويتلقاهم خارج البلد، هؤالء أهل البادية يجهلون البيع  

راء واألسعار واألثمان، هذا يأتي ويفاوضهم ويشتري منهم بسعر خارج البلد، ثم يأتي  والش

البادية إذ لو دخلوا  الذي حصل؟ غرر بأهل  يبيع على أهل البلد بسعر أعلى، فهنا ما 

البلد لوجدوا سعًرا أفضل، وغرر بأهل الحاضرة ألنه لو دخل أهل البادية باعوا بسعر 

فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى يقول: »  ملسو هيلع هللا ىلصذلك، النبي    أرخص. ومع ذلك، مع تحريم

، إن شاء أمض ى البيع وإن شاء ترك. معنى ذلك  [1519]مسلم:«  سيده السوق فهو بالخيار

عندما نقول أن له الخيار، أذا أصل البيع صحيح وإال لم يوجد خيار. ومن ههنا أخذ 

 حريم الفساد. وهذه لها أمثلة. أهل العلم قاعدة أنه ال يلزم من الت

 لكن يحرم على ذلك الذي تلقاه، صنيعه محرم يأثم عليه.  -

والحكم   - الوضعي  الحكم  بين  االنفكاك  من  قدًرا  هناك  أن  تعلم  ههنا  ومن 

حكم   والصحة  والفساد  تكليفي،  حكم  التحريم  عندنا  الحظ،  فهنا  أحيانا.  التكليفي 

الذي   التحريم  يلزم من وجود  ال  الذي هو وضعي.  الفساد  التكليفي وجود  الحكم  هو 

 الحكم الوضعي. هذا مما ُيستفاد ومما ينبغي التعليق عليه في كالم شيخنا. 

وهنا يا شيخ أمين في املثال السابق في قضية البيع والشراء بعد أذان الجمعة   -

يعني الذي تعقد بعده الخطبة، هذا البيع إن حصل، فهو بيع فاسد وأيضا هو محرم،  

 يحرم على اإلنسان ما فعل. ليست القضية قضية أني أخطأت وبس.. 

وهذا مثال يمكن أن يتأتى فيه الوجهان يا شيخ جمال، ألن هذه املسألة مسألة    -

خالفية. هل يصح البيع أو ال يصح؟ فمن قال بأن البيع فاسد أصبح الفعل محرًما والبيع  

عل محرٌم والبيع صحيٌح. كل هذه نذكرها فاسًدا، ومن قال بأن البيع صحيح، قال: الف

ش يء  هما  هل  التكليفي؟  الحكم  هو  ما  الوضعي؟  الحكم  هو  ما  يتبين  حتى  بها  ونمثل 

 واحد؟ هل هما مختلفان؟

وهذا ما يمكن أن يعطي بعض الطلبة شيًئا من الفهم، ملاذا هذا يفتي بهذا بهذه   -

ُم البائع واملشتري ألنهم ِ
ا
ا باعا واشتريا بعد األذان الذي تعقد الفتوى: يصحح البيع ويؤث

خلفه الخطبة، وآخر يقتض ي عنده التحريم والفساد في هذا املثال، وآخر يرى التحريم  

دون الفساد، بناء على هذا التفصيل الذي ذكرته اآلن من مأخذ الفتوى. فتح هللا عليك  

 يا شيخ أمين. 
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 قال رحمه هللا تعالى: 

 في موضعين: والفاسد والباطل بمعنى واحد إال 

 األول: في اإلحرام…

ش يء    - والباطل، هل هما  الفاسد  في  الحنابلة  عند  فرعا وهو  ذكر  هنا شيخنا 

واحد أو ال؟ ويا طالب العلم هذا من أشهر مسائل األصول. هل الفاسد هو الباطل أو 

 يختلفان؟ جمهور أهل العلم على أن الفاسد هو الباطل: 

 وهو الفساد عند أهل الشان      ة بالبطالنــــــ ل الصحـــــــــــــ وقاب

ــــــــيه بالوصــــــــــ ما نه         وخالف النعمان فالفساد   تفاد ـــــ ف يسـ

اإلمام النعمان أبو حنيفة يرى أن الفاسد ما كان النهي فيه لوصفه، والباطل ما 

طالب العلم أن جمهور  كان فيه النهي لذاته. هذا تفريع ال يحتاجه الطالب، لكن ليعرف  

أهل العلم يجعلون الفاسد هو الباطل، والباطل هو الفاسد. وهنا شيخنا سيمثل بهذه 

الطريقة، حتى ال يأتينا شخص مثال قد يكون مدرسة أخرى أصولية، يقول هذا الكالم 

 غير دقيق. هذا اآلن على مذهب الجمهور وعلى مذهب الحنابلة. 

 قال:  -

حِرم قبل التحلل األول: في اإلحرام، فرق
ُ
وا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه امل

 األول، والباطل ما ارتد فيه عن اإلسالم. 

فساده  في  العلماء  اختلف  ما  الفاسد  بأن  بينهما  فرقوا  النكاح،  في  الثاني: 

 كالنكاح بال ولي، والباطل ما أجمعوا على بطالنه كنكاح املعتدة. 

فاسد والباطل، أتى بمسألة تتعلق بالفساد ملا قدم شيخنا رحمه هللا تعالى، ال  -

في  إال  قال: هما كذلك،  الفاسد؟  والباطل هو  الباطل  الفاسد هو  والبطالن، وهي هل 

موضعين يفرق فيه الحنابلة بينهما. قال: في مسألة اإلحرام. فالفاسد من اإلحرام عند 

حرم قبل التحلل األول، يعني بمعنى أن يأت
ُ
ي املحرم ويطأ زوجته  الحنابلة ما وطئ فيه امل

قبل أن يتحلل التحلل األول، والتحلل األول يحصل باثنين من ثالثة: إما رمي الجمرات، 

والتقصير،  الحلق  )الرمي،  أشياء  ثالثة  هذه  اإلفاضة.  طواف  أو  والتقصير،  والحلق 

إذا وطأ زوجته قبل أن  التحلل األول.  اثنين منها فقد تحلل  إذا فعل  طواف اإلفاضة(. 

اثنين من هذه فإنه في هذه الحال يكون وطئها قبل التحلل األول ويكون على ذلك   يفعل

قد أفسد نسكه، ثم يترتب عليه أشياء كثيرة ليس هذا محلها. هذه الصورة األولى. ومتى  
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التي   املواضع  أحد  هذا  اإلسالم.  ارتد عن  إذا  باطٌل  النسك  قالوا  ؟ 
ً

باطال النسك  يكون 

 باطل. يفرق فيها بين الفاسد وال 

 املوضع الثاني في النكاح.. 

 لكن اآلن ما الفرق؟ يعني هذا فسد، وهذا بطل.  -

على    - تنبني  أو خمسة  أشياء  أربعة  فيه  هذا  يعني  القضاء.  فيه  يلزمه  الفاسد 

 الفساد.

 لو مثال واحد فقط حتى يتضح..  -

وه  - باطٌل  قلنا  إذا  إتمامه،  يلزمه  أنه  ذلك  معنى  فاسد  أنه  قلنا  إذا  و الفاسد 

 ، فقد خرج من اإلسالم. ااملرتد، فإنه ماذا ُيكمل املرتد؟ لن ُيكمل شيئً 

محل   كان  ما  عندهم  فالفاسد  والباطل،  الفاسد  بين  يفرقون  أيضا  النكاح  في 

بال ولي   النكاح  ز  ِ
يجوا العلم من  بال ولي، فمن أهل  النكاح  العلم. مثاله  أهل  بين  خالٍف 

ب النكاح  يصح  ال  يقول  العلم  أهل  وليها وجمهور  إذن  بغير  نكحت  امرأة  أيما  ولي،  ال 

بالبطالن وإنما عبروا   ُيعبروا  لم  ملا كان مختلًفا فيه  إذا،  باطل.  باطل،  باطل،  فنكاحها 

نكاح  مثل  بطالنه،  على  وأجمعوا  صحته  عدم  على  متفًقا  النكاح  كان  إذا  بالفساد. 

نكاحها بجواز  العلم  أهل  من  أحد  يقل  لم  عدتها،  في  امرأة  فيه  املعتدة،  يكون  فهذا   ،

 .
ً

 النكاح باطال

وعلى هذا، فإذا حصل نكاح بال ولي، فاملفتي يقول هذا نكاح فاسد، وإذا حصل   -

نكاح في العدة، يقول املفتي هذا نكاح باطل، أي ُمجمع على بطالنه، واألول فاسد، فهناك 

والبطالن.  من العلماء من قد قال بصحة هذا النكاح. فهنا اختلف التعبير ما بين الفساد  

 أليس كذلك شيخ أمين؟

 واضح وهو كذلك.  -

لعلنا أطلنا في الحكم الوضعي ولكنه مهم جدا ال سيما وأنه يرتبط بكثير من    -

الجيد جدا هذه  التي نسمعها. وهناك من يقول هذا فاسد وهذا باطل، فمن  الفتاوى 

 اإلطاللة التي توقفنا عندها.

وقد   القدر  بهذا  نكتفي  هذا  لعلنا  في  دقيقة  ثالثين  حوالي  الوقت  بنا  انتصف 

الدرس. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن ينفع بما تفضلت به يا شيخ أمين. إذا، إلى هنا نصل  
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إلى نهاية هذه الحلقة الخامسة، نلتقيكم في الحلقة السادسة   نحن وإياكم أيها األحبة 

 وأنتم طيبون. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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 تاب الأصول من عمل الأصول رشح ك 

 (6 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

 ومرحًبا بكم إلى 
ً

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال

التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا    الحلقة السادسة من 

 تعالى )األصول من علم األصول(.

 في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، حياك وبياك.

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 نتكلم وينفعهم كذلك. ونسأل هللا أن ينفعنا بما  

كنا قد توقفنا عند )العلم(، وباملناسبة، كنا قد تعرضنا لش يء من الكالم عن   -

هذه املفردة في كتاب العلم مع الشيخ حسين الشمري، فقط لنربط الدروس واملشايخ  

 ببعض. 

 يقول:

 العلم

 تعريفه:

ا جازًما، كإدراك أن  
ً
الكل أكبر من العلم: إدراك الش يء على ما هو عليه إدراك

 الجزء، وأن النية شرط في العبادة. 

)الجهل  ويسمى  بالكلية،  اإلدراك  عدم  الش يء(،  )إدراك  بقولنا:  فخرج 

 البسيط(، مثل أن ُيسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: ال أدري.

وخرج بقولنا: )على ما هو عليه(، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى 

أن ُيسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من )الجهل املركب(، مثل  

 الهجرة.

يحتمل   بحيث  جازم،  غير  ا 
ً
إدراك الش يء  إدراك  جازًما(  ا 

ً
)إدراك بقولنا:  وخرج 

 عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فال يسمى ذلك علًما.. 
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آله وصحبه    بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى  -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا  

 وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًما يا رب العاملين، وافتح علينا يا فتاح يا عليم. 

األصول(  علم  من  )األصول  كتاب  على  التعليق  من  السادس  املجلس  هو  فهذا 

 بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى. لشيخنا العالمة محمد 

بدأ شيخنا هنا في الكالم عن العلم، وهذا موضع مناسب للكالم عن العلم ألن  

معرفة العلم ينبني عليها معرفة األحكام الشرعية التي ستأتي، فال بد من تصور العلم  

بد   يسمى علًما، ال  الفن  إدراك هذا  كان  فلما  الفن.  من  الذي من خالله سندرك هذا 

 معرفة ما هو العلم، وما تفسير العلم، وما معناه.

ا جازًماقال: )
ً
 إدراك العلم إدراك الش يء على ما هو عليه إدراك

ً
(، العلم حقيقة

إدراكا جازما   اإلدراك بمعنى أن يكون  إدراكا جازما، وهذا  الش يء على تمام ما هو عليه 

ال الجازم  غير  اإلدراك  فإن  الجازم،  غير  اإلدراك  يكون ليخرج  قد  احتمال  ُيقابله  ذي 

التي   باملصطلحات  عنه  سيعبر  وإنما  بالعلم،  عنه  ُيعبر  ال  مرجوًحا،  يكون  وقد  راجحا 

ا جازًما. وانتبه أن 
ً
ستأتي. فالخالصة أن العلم هو إدراك الش يء على ما هو عليه إدراك

نى آخر ما اإلدراك تارة يكون إدراك مفردات، وتارة يكون إدراك ِنَسب أو مركبات. أو بمع

 ُيسمى بالتصور والتصديق،

 وَدْرُك نسبٍة بتصديٍق ُوِسم        إدراك مفرد تصوًرا ُعِلم

مثال: اإلدراك، أدرك أن هذا قلم، هذا إدراك مفرد. عندما أدرك أن هذا القلم 

خطه جميل، انتقلت من إدراك املفرد إلى إدراك النسبة، نسبت له أنه جميل الخط،  

. ولذلك يقولون: الحكم على الش يء فرع عن تصوره، والحكم هو هذا نسميه )تصديق(

 التصديق. 

املفتتحة   هي  الصالة  أن  نعلم  الصالة  ندرك  نحن عندما  الصالة.  أدركنا  مثال، 

بالتكبير املختتمة بالتسليم. هذا إدراك مفرد، وهو الصالة، لكن عندما نقول )الصالة  

الة، وهذا الذي ُيسمى )التصديق(. فهذا واجبة(، فهذا إدراك ِنَسب، نسبنا الوجوب للص

 معنى التصور قبل التصديق. 

(، إذا قلنا أن العلم فخرج بقولنا: )إدراك الش يء(، عدم اإلدراك بالكليةقال: )

الجهل   بالكلية، يسمى  الش يء  إدراك  أمران: عدم  به  ا جازًما، يخرج 
ً
إدراك الش يء  إدراك 
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السيارة؟ تعرف  له:  تأتي لشخص وتقول  تأتي عند    البسيط،  السيارة.  يقول: ال أعرف 

شخص آخر تقول: تعرف السيارة؟ يقول: نعم أعرف السيارة هي نوع من الجمال، هذا  

جهل مركب، ألنه لم يدرك الش يء، وفسره بش يء ال يوافقه. ولذلك، مثلما مثل شيخنا،  

الجهل   يسمى  ما  ما هو عليه وهو  يخالف  إدراكه على وجه  ما هو عليه(  بـ)على  فخرج 

تزيل  أن  تحتاج  أنك  أشد  كونه  وجه  أن  يقولون  املركب،  الجهل  أشد؟  أيهما  املركب. 

الحكم الذهني، فحسب املثال، األول نحتاج ألمٍر معه، نحتاج أن نخبره أن السيارة كذا  

من  نوعا  ليست  السيارة  أن  له  نثبت  أن  أوال  نحتاج  املركب(  )الجهل  الثاني  أما  وكذا، 

ن له الحقيقة. فدائما الجهل املركب أشد من الجهل البسيط.  اإلبل، إذا أزلنا ذلك نبي

ا، قرأ في بعض 
ً
وهنا تذكر قصة طريفة. يقال أن حكيًما متطبٌب وليس بالطب معروف

الكتب أن )الحبة السوداء شفاء من كل داء(، فكان في الكتاب تصحيف، نقطة زائدة، 

يات السود من كل مكان  فأصبحت )الحية السوداء شفاء من كل داء( فأصبح يجمع الح 

حتى إذا أتى يعالج بها الناس، فكل من عالجه مرض ومات، وكان يجمع هذه الحيات وهو 

 على حمار، فيقولون أن هذا الحمار كان شاعًرا، فنطقت أبيات على لسان الحمار فقال: 

 لو أنصف الدهر كنت أركب       قال حمار الحكيم توما

 ب ـــ ركــــــــــــــــ ل م ـــــــــــــــــــــــــ وصاحبي جاه       يط ـــــــ ل بساهـــــــــــــــ ني جـــــــ ألن

فهنا هذا الرجل جهل أنه ليس بطبيب، ثم وصف عالجا ليس بعالج، فهو جهل  -

 مركب. وهذا املثال الطريف يكرره الشيخ رحمه هللا تعالى. 

املناظرة والنقاش، الصنف الثاني  وهذا يا شيخ جمال، أشد من ستواجههم في    -

 )الجهل املركب(، فالجهل البسيط سهل إقناعه، أما الجهل املركب مشكلة. 

 قال:  -

ا غير جازم، بحيث يحتمل  
ً
إدراك الش يء  ا جازًما(، إدراك 

ً
)إدراك وخرج بقولنا: 

عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فال يسمى ذلك علًما. ثم إن ترجح عنده 

 الحتمالين فالراجح ظن واملرجوح وهم، وإن تساوى األمران فهو شك.أحد ا

 وبهذا تبين أن تعلق اإلدراك باألشياء كاآلتي:

ا جازًما.  -1
ً
 علم، وهو إدراك الش يء على ما هو عليه إدراك

 جهل بسيط، وهو عدم اإلدراك بالكلية.  -2

 عليه.جهل مركب، وهو إدراك الش يء على وجه يخالف ما هو  -3
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 ظن، وهو إدراك الش يء مع احتمال ضد مرجوح. -4

 وهم، وهو إدراك الش يء مع احتمال ضد راجح. -5

ٍ مساٍو. -6
 شك، وهو إدراك الش يء مع احتمال ضد 

هنا الشيخ رحمه هللا تعالى ملا قدم الكالم على العلم، ذكر ما ليس من العلم.    -

بسيط وجهل مركب، ثم ذكر أيضا  ذكر ما يقابل العلم وهو الجهل، وقسمه إلى جهل  

بعض األشياء التي فيها نوع إدراك ولكنه إدراك غير جازم. فهي مرتبة دون مرتبة العلم.  

ذكر الظن والوهم والشك. فالظن هو أن تدرك الش يء مع احتمال ضد مرجوح، يكون 

مع   الش يء  إدراك  هو  والوهم  مرجوح.  احتمال  ويقابله  الراجح،  االحتمال  هو  الظن 

هو احتم والشك  الراجح.  هو  يقابله  وما  املرجوح،  هو  الوهم  فيكون  الراجح،  ال ضد 

 استواء الطرفين، فيكون عندك احتمال متساوي الطرفين. قال الناظم: 

 لراجح أو ضده أو ما اعتدل        والوهم والظن وشك ما احتمل 

اتباع    ننبه هنا في الظن بالذات، ورد النهي عن الظن، وما ورد من نهي الشارع عن

نُفُس الظن ﴿
َ ْ
األ َتْهَوى  َوَما  نه 

ه
الظ  

ه
ِإال ِبُعوَن 

ه
َيت به الظن  [23]النجم:﴾  ِإن  ، فهذا الظن املراد 

الذي ال دليل عليه، وأما الظن الذي يذكر هنا هو ظن الراجح، بمعنى أن هناك نوع دليل  

 عليه نقله إلى مرحلة يكون راجًحا ال مرجوًحا. 

عتبرة في الشريعة، وعامة أحكام الشرع إنما هي مبنية  مسألة أخرى، غلبة الظن م

 على غلبة الظن. 

مسألة أخرى، الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، ولذلك لو أتى رجل شاهد يشهد، 

كاذبون؟  أنهم  يحتمل  أال  األربعة،  أربعة شهود؟ هؤالء  بشهادة  الرجم  نقيم حد  ألسنا 

وا عدًدا، صار عندنا غلبة ظن. غلبة  يحتمل، ولكن ملا تطابقت أقوالهم وتواطأت وكان

 الظن هذه نزلناها منزلة اليقين بحيث أقمنا حد الرجم فيه. 

إذا، هي ثالثة: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين، الظن الغالب معتبر في الشريعة، 

 الظن الغالب ليس محل ذم لدى الشارع. 

  اعتبار له.. أما الوهم، فهو مطرح، أي ليس له اعتبار. وكذلك الشك مطرح ال

 ال تبنى عليه أحكام..  -

ولذلك، الشك ُيبنى فيه على اليقين. لكن ننبه، أن الشك عند األصوليين أضيق    -

منه عند الفقهاء. الشك عند األصوليين مطلق التردد، استواء الطرفين. لكن لو ذهبت  
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يفعل؟ تبحث في سجود السهو ونحوه، يقولون إذا شك في طهارة املاء أو عدمه، ماذا  

يطرحه يبني على اليقين. شك في ركعة، هل زاد أم نقص، يبني على اليقين. حتى لو كان 

الفقهاء أوسع من  لو كان عنده غالب ظن، فالشك عند  عنده غالب ظن؟ نعم، حتى 

الشك عند األصوليين، الشك عند األصوليين مطلق التردد، والشك عند الفقهاء مطلق 

 لونها من باب الشك. التردد وغلبة الظن، كلها يجع

 قال:  -

 أقسام العلم:

 ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري.

ا، بحيث يضطر إليه من غير   -1 فالضروري: ما يكون إدراك املعلوم فيه ضروريًّ

نظر وال استدالل، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمًدا رسول  

 هللا.

 يحتاج إلى نظر واستدالل، كالعلم بوجوب النية في الصالة.والنظري: ما  -2

ما ذكرناه من اعتبار الظن عند الفقهاء نوًعا من الشك، هذا ليس على إطالقه    -

 لكنك تجده في الكتب. 

هنا الشيخ رحمه هللا فسر العلم، ويريد أن يبين لك اآلن أن العلم على قسمين؛  

الفار  ما  نظري.  علم  أو  علم ضروري،  )إما  قال شيخنا:  بينهما؟  يكون  ق  ما  الضروري 

استدالل وال  نظر  غير  من  إليه  يضطر  بحيث  ضروريا،  فيه  املعلوم  العلم إدراك   ،)

سواء  الخمس،  بالحواس  املدرك  العلم  مثل  واستدالل  نظر  إلى  يحتاج  ال  الضروري 

الخمس، ضروري ال   بالحواس  الذوق، هذا علم مدرك  أو  الشم  أو  البصر  أو  بالسمع 

أما ما يحتا الش يء تعرفه، عندما تذوقه تستطعمه.  إلى نظر واستدالل، عندما ترى  ج 

 كان يحتاج إلى نظر واستدالل فليس ضروريا. 

ما هو النظر؟ وما هو االستدالل؟ النظر هو التفكير في الش يء طلًبا ملعرفته، إذا 

الدليل  العملية احتاجت منك تفكير فهذا نظر. االستدالل أن تطلب الدليل وتبحث عن  

الذي يؤدي إلى معرفة ذلك الش يء، فإذا كان األمر الذي علمته احتاج منك تفكيًرا وطلًبا  

ملعرفته، وطلًبا للدليل ملعرفته، فهذا يعتبر علًما غير ضروري، إذا كان ما احتاج شيًئا  

 من ذلك فهو علم ضروري.
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ا) ماذا؟ كالعلم بأن (، قال مثل  فالضروري: ما يكون إدراك املعلوم فيه ضروريًّ

الكل أكبر من الجزء، هل يحتاج هذا إلى تفكير؟ النار تعرف أنها محرقة، هل يحتاج إلى 

ال   ضروري  علم  هذا  هللا،  رسول  محمدا  وأن  الخمسة.  بالحواس  مدرك  هذا  تفكير؟ 

 .
ً

 يحتاج نظًرا وال استدالال

(.  الصالة  والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدالل، كالعلم بوجوب النية فيقال: )

وجوب النية في الصالة ال بد أن توجد له دليال حتى تصل إلى وجوب النية. تطلب الدليل  

 والتفكير والنظر جعله يخرج من العلم الضروري إلى العلم النظري.

 ما هو الدليل؟ يقولون: ما يرشدك للمطلوب. 

خل في لكن هنا سؤال يا شيخ أمين، نحن اآلن ندرس كتاًبا في األصول حتى ند  -

 األحكام الشرعية، ما عالقة العلم والظن والشك واليقين.. كيف دخلت في هذا؟

هذه يسميها أهل العلم املعارف العقلية، وهي كمقدمات في علم األصول. وهذه  -

املعارف العقلية، الشيخ رحمه هللا تعالى، اقتصر فيها اقتصاًرا على ضروري الضروري 

ل تتوسع فيها، وجزء كبير منها مدَرك في علم املنطق،  منها، وإال فكثير من كتب األصو 

ولذلك بعض كتب األصوليين يبدؤون كتبهم بـ)املعارف العقلية( ثم يتكلمون عن العلم  

 والظن والشك والوهم والتصور والتصديق.. إلى غير ذلك. 

أو    - الذي ذكره الشيخ، ما عالقته املباشرة،  لكن السؤال، حتى في هذا الجزء 

 تفيد علم أصول الفقه الذي عرفناه من هذه املدركات العقلية؟ كيف سيس

املدركات العقلية هذه مقدمات لفهم النصوص الشرعية، إذا كنت ال تعرف ما    -

هو الوهم والشك والظن، كيف ستنظر في األدلة الشرعية؟ إذا ما كنت تعرف ما هو  

النظري؟ فهذه كمقدمات ض الضروري والعلم  العلم  النص العلم وما هو  لفهم  رورية 

 الشرعي.

 قال رحمه هللا تعالى:  -

 الكالم 

 تعريفه:

 الكالم لغة: اللفظ املوضوع ملعنى.

 واصطالًحا: اللفظ املفيد مثل: هللا ربنا ومحمد نبينا.

أقل ما يتألف منه الكالم اسمان، أو فعل واسم.  و
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 مثال األول: محمد رسول هللا، ومثال الثاني: استقام محمد. 

الم كلمة، وهي: اللفظ املوضوع ملعنى مفرد وهي إما اسم، أو فعل، وواحد الك

 أو حرف.

 فاالسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن.  -أ

 وهو ثالثة أنواع:

 األول: ما يفيد العموم كاألسماء املوصولة. 

 الثاني: ما يفيد اإلطالق كالنكرة في سياق اإلثبات. 

 عالم. الثالث: ما يفيد الخصوص كاأل 

إنما يذكره األصوليون وإن كان في أصله من جملة    -مبحث الكالم    -هذا املبحث    -

. -ملسو هيلع هللا ىلص -وكالم رسوله    -عز وجل-مباحث علم النحو، ملا يبحث فيه األصولي من كالم هللا  

أراد أهل  ،  ملسو هيلع هللا ىلصفلما كان بحث األصول في االستنباط من كالم هللا وكالم رسوله   

الفن أن يضمنوا كتابهم شيئا من الكالم عن الكالم من جهة تركيبه ومن جهة أقسامه، 

ا، وما يتعلق بذلك. وهم في ذلك ما بين متوسع ومختصر، وشيخنا  
ً
 وحرف

ً
- اسًما وفعال

قصد االختصار في هذا الباب، وجملة ما ذكره هنا سيأتي الكالم عليه    -رحمه هللا تعالى

ة الذين في املعهد عند الكالم على مادة النحو، أيا كان الكتاب اآلجرومية  بالنسبة لإلخو 

أو غيرها. ولذلك، سيكون مرورنا على هذه املباحث مروًرا يسيرا بقدر القراءة، وقد نعلق  

 على ش يء يسير. 

أقل ما يتألف منه قال: ) -رحمه هللا تعالى-مما يستحق التعليق هنا أن مصنفنا 

أو   اسمان،  واسمالكالم  ذكر  فعل  كما  هللا(  رسول  )محمد  اسمان  الكالم  فأقل   .)

 شيخنا، ويستقيم املثال بقولنا )محمد رسول(، والثاني )استقام محمد( هذا فعل واسم. 

فعل   (، والكلمة كما ذكر شيخنا إما اسم أووواحد الكالم كلمةثم قال شيخنا: )

 أو حرف. قال ابن مالك: 

 م وفعل ثم حرف للكلماس      كالمنا لفظ مفيد كاستقم

(، معنى هذا االسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمنقال شيخنا: )

الكالم أن االسم يختلف عن الفعل في كونه يدل على معنى، لكن هذا املعنى ال ُيفهم منه 

ا وال استقباال وال غير ذلك. تقول )محمد( تفهم هذا املعنى الذي يدل عليه   زماٌن، ال مضيًّ
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ان )محمد(، تقول )الكرم( معنى يدل على الكرم، لكن ال يتعلق بهذا اللفظ ما يشعر بالزم

ا كان نوع ذلك الزمان.  أيًّ

ثم ذكر شيخنا أن االسم على ثالثة أنواع، وهذه األنواع من جهة داللة اللفظ أي 

داللة االسم. فمنها ما يفيد العموم كاألسماء املوصولة وهذا سيأتي الكالم عنه في مبحث 

يفيد ما  النفي وغير ذلك، ومنها  في سياق  والنكرة  املوصولة،  اإلطالق    العام، كاألسماء 

كالنكرة في سياق اإلثبات، وهذا سيأتي أيضا في مبحث في اإلطالق والتقييد ولذلك لن  

الباب عما الخصوص   نتكلم هنا عن هذا  يفيد  ما  والثالث  اختصاًرا.  الشيخ هنا  ذكره 

كاألعالم، العلم )محمد( إنما يطلق على عيٍن معينة خاصة، )زيد، خالد، جمال..( إلى غير  

الكالم  ذلك. وأيضا ه باٌب مستقٌل له، فهذه األشياء سنرجئ  ذا باب الخصوص سيأتي 

 عليها إلى حينها. 

 قال رحمه هللا تعالى:  -

 والفعل: ما دل على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد األزمنة الثالثة.  -ب

َهم(.
ْ
ِهَم(، أو مضارع كـ)يفَهُم(، أو أمر كـ)اف

َ
 وهو إما ماٍض كـ)ف

 اإلطالق فال عموم له. والفعل بأقسامه يفيد

هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالم وهو الفعل: وما دل على معنى في نفسه    -

وأشعر بهيئته بأحد األزمنة. تقول )فهم(، فتفهم منها أمرين: املعنى وهو )الفهم(، وتفهم  

ضارع،  منها الزمان، أن ذلك الفهم وقع في الزمن املاض ي. وكذلك في )يفهم( تفهم أنها في امل

 وفي )افهم( نفهم أن هذا أمر، مع الداللة على املعنى وهو )الفهم(. 

(، والفعل بأقسامه يفيد اإلطالق فال عموم لهثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى: )

هذا أيًضا سيأتي جزٌء منه في الكالم على اإلطالق والتقييد والعموم، فالفعل ال يدل على  

به   املقصود  وإنما يحصل  يتصور  العموم،  أن  يمكن  البدلية، وسيأتي، وال  على سبيل 

الكالم   العبارة إال أن يتصور اإلطالق والعموم، ولذلك سأضطر لتأجيل  الطالب هذه 

 عن هذه املسألة إلى بابها في اإلطالق والعموم.

 قال:  -

 والحرف: ما دل على معنى في غيره، ومنه: -جـ

اشتراك    -1 فتفيد  عاطفة  وتأتي  تقتض ي الواو:  وال  الحكم،  في  املتعاطفين 

 الترتيب، وال تنافيه إال بدليل.
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الترتيب   -2 مع  الحكم  في  املتعاطفين  اشتراك  فتفيد  عاطفة  وتأتي  الفاء: 

 والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.

 الالم الجارة: وال معاٍن منها: التعليل والتمليك واإلباحة.  -3

 الوجوب.  على الجارة: ولها معاٍن منها: -4

-  ( الحرف قال  الحرف.  الكلمة وهو  أقسام  الثالث من  القسم  ما دل على  هذا 

يتركب مع غيره حتى يفيد.  معنى في غيره بد أن  (. الحرف ال يدل على معنى في ذاته، ال 

فالفاء بمفردها ال تفيد أي معنى، في، على، ال تفيد أي معنى، ولكن إنما تفيد بأمر آخر 

 ، إما فعل أو اسم أو نحو ذلك. ُيضاف إليها باختصار

َما عز وجل: ﴿-وذكر أمثلة للحرف، ذكر الواو، قال )وتأتي عاطفة(، قال هللا   ِإنه

ْيَها
َ
َعل َعاِمِليَن 

ْ
َوال َساِكيِن 

َ ْ
َوامل ُفَقَراِء 

ْ
ِلل اُت 

َ
َدق )[60]التوبة:﴾  الصه قال:  عاطفة.  هذه  فتفيد ، 

ُفَقَراِء  لصدقات، ﴿(، يشترك هؤالء في ا اشتراك املتعاطفين في الحكم
ْ
اُت ِلل

َ
َدق َما الصه ِإنه

ْيَها
َ
َعاِمِليَن َعل

ْ
َساِكيِن َوال

َ ْ
وال تقتض ي الترتيب إال بدليل  ﴾ كلهم يشتركون في الصدقات. )َوامل

بدليل إال  تنافيه  بدليل  وال  يكون  ذلك  كل  ترتيب،  عدم  وال  ترتيبا  تقتض ي  ال  يعني   ،)

 خارجي.

( قال  فتفثم  عاطفة  وتأتي  مع  الفاء:  الحكم  في  املتعاطفين  اشتراك  يد 

 (..الترتيب.. 

تقصد بالترتيب يا شيخ أمين، أن يكون هذا بعد هذا، فلو قال: جاء خالد وزيد.    -

 فهذا ال يعني أن خالد جاء قبل زيٍد، ربما يكونون دخلوا مع بعض في نفس الوقت، هكذا؟ 

 وربما يكون زيد تقدم عليه أيضا.  -

 ، وال تنافيه إال بدليل. إذا، ال تقتض ي الترتيب -

قال: والفاء تأتي عاطفة.. الفاء تفيد اشتراك املتعاطفين في الحكم مع الترتيب،  -

 ثم خالد. فهي تفيد الترتيب. وتفيد  
ً

ألنها تفيدنا الترتيب: جاء زيد فخالد، يعني زيٌد أوال

يد فخالٌد،  أيًضا التعقيب، ما معنى التعقيب؟ أن هذا املجيء ال زمن طويل فيه، فجاء ز 

يعني الزمن قصير، َعِقب خالد مباشرة جاء. هذا معنى التعقيب والترتيب، وتأتي سببية  

ْم  كما قال الشيخ هنا، ومن إتيانها سببية قول هللا عز وجل: ﴿
ُ
ْيك

َ
َيِحله َعل

َ
ْوا ِفيِه ف

َ
غ
ْ
ط

َ
 ت

َ
َوال

َضِبي
َ
 ، فهذه سببية. [81]طه:﴾ غ
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التعليل والتمليك واإلباحات.  (،  الالم الجارة: ولها معان..) الالم معانيها كثيرة: 

(، هذه يراجعها اإلخوة في شرح وعلى الجارة: ولها معاٍن منها: الوجوبقال بعد ذلك: )

الحروف   معاني  في  تكلم  من  أوسع  ومن  املعاني.  كتب  من  غيرها  وفي  اختصاًرا،  شيخنا 

 كلم في معاني الحروف. كتاب ابن هشام املشهور )مغني اللبيب(، هذا من أوسع من ت

 قال شيخنا رحمه هللا تعالى: -

 أقسام الكالم:

 ينقسم الكالم باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. 

 فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.  -1

فخرج بقولنا: )ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب( اإلنشاء؛ ألنه ال يمكن  

 ذلك، فإن مدلوله ليس مخبًرا عنه حتى يمكن أن يقال: إنه صدق أو كذب. فيه 

الكذب  يحتمل  ال  أو  الصدق،  يحتمل  ال  الذي  الخبر  )لذاته(،  بقولنا:  وخرج 

 باعتبار املخبر به، وذلك أن الخبر من حيث املخبر به ثالثة أقسام:

 األول، ما ال يمكن وصفه بالكذب، كخبر هللا ورسوله الثابت عنه. 

، ا
ً

عقال أو  شرًعا  املستحيل  عن  كالخبر  بالصدق؛  وصفه  يمكن  ال  ما  لثاني، 

النبي   بعد  الرسالة  النقيضين ملسو هيلع هللا ىلصفاألول: كخبر مدعي  كالخبر عن اجتماع  والثاني:   ،

 كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد.

مع رجحان الثالث، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء، أو  

 أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

وهو   - آخر،  باعتبار  الكالم  عن  الكالم  إلى  انتقل  تعالى  رحمه هللا  شيخنا  اآلن 

بالخبر   عنه  ُيعبر  ما  وهو  عدمه،  من  والكذب  بالصدق  الكالم  ذلك  اتصاف  باعتبار 

 واإلنشاء.

 وخـــــــــــ بينه            ما احتمل الصدق لذاته جرى 
ً
 براــــــــــــ ما قضية

الصدق  يحتمل  خبر  قضية،  هو  الخبر،  فهو  والكذب  الصدق  احتمل  ما  كل 

 )زيد قائم(، هذا خبٌر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. )جاء عمرو( 
ً

والكذب. فتقول مثال

عنه   املعبر  فهو  والكذب  الصدق  احتمل  كالٍم  فكل  الكذب.  ويحتمل  الصدق  يحتمل 

لكن هذا الصدق والكذب ال بد أن يكون راجًعا لذات الخبر ال ألمر خارج عنه، بالخبر. و 

الصدق  الخبر ال يحتمل  يكون  أحيانا قد  لذاته؛ ألنه  الصدق والكذب  احتمل  فهو ما 
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  ،
ً

والكذب، ال لذاته ولكن ألمر خارج، أمٍر ليس في ذات الكالم نفسه، فانتبهوا لها. مثال

ال يحتمل    -عز وجل-كذب باعتبار من أخبر به، فخبر هللا  قد الكالم ال يحتمل الصدق وال

خبر عنه، لو أن
ُ
شخًصا آخر أخبرنا   الصدق والكذب، هو صدق يقيًنا. هذا الخبر أو امل

فهذا الشخص، نستطيع أن نقول: هذا الخبر الذي أخبر به  بقصة موس ى عليه السالم،

كالم من حيث هو بذاته  زيٌد من الناس عن قصة موس ى يحتمل الصدق والكذب؛ ألن ال

خبر هو هللا  
ُ
 خارج عن    -عز وجل-يحتمل الصدق والكذب، لكن ملا كان امل

ٌ
وهذا وصف

 ذات الخبر ال لذات الخبر، لم يحتمل الصدق والكذب ألن املخبر هو هللا عز وجل.

وهي  خارجة،  أخرى  والكذب من جهة  بالصدق  الخبر  اتصاف  يكون عدم  وقد 

 شرًعا أو ع
ً

الرسالة بعد النبي  كونه مستحيال ، خبَر مدعي 
ً

، وذكر الشيخ مثاال
ً

،  ملسو هيلع هللا ىلصقال

، هذا نقطع يقيًنا أن هذا الخبر كذب؛ ألنه يعتبر  ملسو هيلع هللا ىلصشخص يدعي الرسالة بعد النبي  

 مثل اجتماع النقيضين. والنقيضان 
ً

 عقال
ً

 شرًعا؛ وقد يكون الش يء مستحيال
ً

مستحيال

ان ما ال يجتمعان وال يرتفعان، مثل الوجود والعدم، الوجود والعدم ال ما هما؟ النقيض

يمكن أن يجتمعا، ال يمكن أن يكون هناك وجود وعدم في عين واحدة في نفس الوقت، 

َل شيخنا كالحركة والسكون، ال يمكن أن 
ه
وال يمكن أن يرتفع الوجود والعدم. وكذلك مث

حركة الوقت  نفس  في  واحدة  عين  في  الحركة    يجتمع  ترتفع  أن  يمكن  وال  وسكون، 

والسكون. فإذا تكلمنا عن النقيضين، ما هو املصطلح اآلخر الذي يقاربهما؟ الضدان،  

وهذا سيكثر. الضدان ما ال يجتمعان، ويرتفعان، مثل ماذا؟ األسود واألبيض، ال يمكن  

السوا  يرتفع  أن  يمكن  لكن  الوقت،  نفس  في  وبيضاء  سوداء  واحدة  عين  تكون  د أن 

والبياض، ونقول هذه العين خضراء، حمراء، فهذا هو الفارق بين النقيضين والضدين.  

 النقيضان ما ال يجتمعان، وال يرتفعان، والضدان ما ال يجتمعان ويمكن ارتفاعهما.

ما  )الثالث،  قال:  والكذب،  بالصدق  يوصف  ال  مما  شيخنا  ذكره  مما  الثالث 

با وهذا  والكذب(،  بالصدق  يوصف  أن  أو  يمكن  السواء،  على  إما  األخرى،  االشياء  قي 

رجحان أحدهما.. بمعنى آخر يريد الشيخ أن يقول لك أن احتمال الصدق والكذب فيه  

نوع راجٍح ومرجوح، قد يكون كالم فالن يحتمل الصدق والكذب، لكن األرجح أنه صدق،  

ه يحتمل  ملاذا؟ ألن هذا الرجل عدل، وعندنا شخص آخر ينطق بنفس العبارة نقول كالم

 الصدق والكذب لكن يترجح إلينا كذبه مِلا علمنا من فسقه. 

 ثم قال رحمه هللا تعالى:  -
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واإلنشاء: ما ال يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه األمر والنهي، كقوله 

ْيًئاتعالى: ﴿
َ
وا ِبِه ش

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ َوال  ، وقد يكون الكالم خبًرا إنشاءً [36]النساء:﴾  َواْعُبُدوا َّللاه

باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت، فإنها باعتبار داللتها على ما في  

 نفس العاقل خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء.

اإلنشاء هو ما ال يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، عكس الخبر. قال )منه    -

وال كذب. لو قلت    األمر(، لو قلت لك: اضرب عمًرا، ما تستطيع أن تصف ذلك ال بصدق

، هل يمكن أن يوصف بصدٍق أو كذب؟  ٍ
 لك: ليتك تزورني، هذا تمنا

 ال يمكن أن يقول لك إنسان: صدقت، أو كذبت.  -

ْيًئافهذا هو اإلنشاء. قال عن قوله تعالى: ﴿  -
َ
وا ِبِه ش

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َ َوال

ه
﴾، هذا  َواْعُبُدوا َّللا

وقد يكون الكالم  ر. قال شيخنا: )إنشاء ال يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ألنه أم

(، يعني الكالم الواحد قد يكون من جهة خبًرا ومن جهة إنشاًء،  خبًرا إنشاء باعتبارين

قد   والكذب.  الصدق  يحتمل  خبر،  أنه  األصل  )بعتك(  بعتك.  تقول:  العقود،  كألفاظ 

نش ئ العقد تقول:  
ُ
ا وقد أكون كاذًبا، لكن ملا آتي به أل

ً
قبلَت، فهو باعتبار كلمة  أكون صادق

)بعتك( خبر محتمل الصدق والكذب، وباعتبار ما سيترتب عليه من العقد، كأني اآلن  

 آمر بالعقد، ال يحتمل الصدق والكذب. 

 هذه صيغ العقود.  -

نعم، مثل في النكاح. لو قال الولي )زوجتك(، وقال اآلخر )قبلت(. اآلن )زوجتك(   -

العقد،   ا عن 
ًّ
منفك أتيناه  إنشاء صيغة عقد، وجاء شخص لو  ليس هناك  أنه  نفترض 

وقال )زوجتك(، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن ملا كان باعتبار أنه سينش ئ به  

 عقًدا فإن اإلنشاء ال يتحقق إال بعد وقوعه، فال يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. 

هذا الخبر    كما قال الشيخ: وباعتبار ترتب العقد عليها هي إنشاء، فيترتب على  -

 إنشاء وهو امللكية في البيع والشراء أو الزوجية في انعقاد النكاح.. 

ا وكذًبا.  -
ً
 انعقاد النكاح وانعقاد البيع ال يحتمل صدق

 قال:  -

 وقد يأتي الكالم بصورة الخبر واملراد به اإلنشاء وبالعكس لفائدة.
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﴿ تعالى:  قوله  األول:  ْصَن  مثال  َربه
َ
َيت  

ُ
ات

َ
ق
ه
ل
َ
ط
ُ ْ
ُروٍء َوامل

ُ
ق  

َ
ة
َ
ث
َ

ال
َ
ث ِسِهنه 

ُ
نف

َ
  ﴾ ِبأ

، فقوله: يتربصن بصورة الخبر واملراد بها األمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل [228]البقرة:

اقع، يتحدث عنه كصفة من صفات املأمور.  املأمور به، حتى كأنه أمر و

واإلنشاء،   - الخبر  على  الكالم  لك  قدم  ملا  مهمة.  ملسألة  سينتقل  الشيخ  اآلن 

الخبر ولكنها من  سيقول لك السنة ستجد أخباًرا صورتها صورة  القرآن وفي  انتبه، في   :

حيث الحقيقة أمر، وستجد في املقابل إنشاءات، صورتها صورة اإلنشاء ولكن املراد بها 

ُروٍء الخبر. قال هللا عز وجل: ﴿
ُ
ق  

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ث نُفِسِهنه 

َ
ِبأ ْصَن  َربه

َ
َيت َقاُت 

ه
ل
َ
ط
ُ ْ
أن هذا َوامل تخيل   ،﴾

الم خارج القرآن الكريم، وشخٌص قال: املطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء. هذا  الك

ْصَن  خبر، يحتمل الصدق والكذب، لكن في السياق القرآني هنا ملا قال: ﴿ َربه
َ
َقاُت َيت

ه
ل
َ
ط
ُ ْ
َوامل

ُروٍء 
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
نُفِسِهنه ث

َ
ن معنى اإلنشاء، كأن هللا  ِبأ عز  -﴾، السياق سياق خبر، ولكنه مضمه

أيها املطلقات تربصن بأنفسكن ثالثة قروء. هو خبر وفي  وجل سبحانه يريد أن يقول: 

أمر. وهذا كثير في الكتاب والسنة ملن تأمل. ما الفائدة من هذا؟ قال شيخنا: تأكيد فعل  

املأمور. يعني كأن هللا عز وجل لو قال: أيها املطلقات تربصن ثالث قروء، فهذا أمر؛ لكن  

في الخبر كأن هذا أمر مفروغ منه، كأنه ش يٌء مفروغ منه قد امتثل له الناس  ملا أتى به  

وقاموا به، فهو أبلغ في تأكيد األمر. يعني كأنه ليس أنا آمركم فقط، هذا أمر كأنه قد وقع  

اقع يتحدث عنه وانتهى، فال مجال لعدم االستجابة له. لذلك الشيخ قال: ) كأنه أمر و

 (. كصفة من صفات املأمور 

 قال:  -

تعالى: ﴿ ا  ومثال العكس: قوله 
َ
ن
َ
َسِبيل ِبُعوا 

ه
ات وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

ه
ِلل ُروا 

َ
ف
َ
ك ِذيَن 

ه
ال اَل 

َ
َوق

ْم 
ُ
اَياك

َ
ط

َ
ْحِمْل خ

َ
ن
ْ
، فقوله: )ولنحمل( بصورة األمر واملراد بها الخبر، [12]العنكبوت:﴾  َول

 املفروض امللزم به. أي: ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الش يء املخبر عنه منزلة 

يقولون: ﴿  - الكفار  اآلية  َنا  في هذه 
َ
َسِبيل ِبُعوا  اته آَمُنوا  ِذيَن 

ه
ِلل َفُروا 

َ
ك ِذيَن 

ه
ال اَل 

َ
َوق

ْم 
ُ
اَياك

َ
ط

َ
خ َنْحِمْل 

ْ
أمرا َول ليس  حقيقته  هو  األمر.  بصيغة  هذه  خطاياكم(  )ولنحمل   ،﴾

كذب، لن يحملوا  ولكن هو إنشاء مضمن معنى الخبر، أي ونحن نحمل خطاياكم. وهذا 

 خطاياهم. فاألمر الذي ذكروه هو في الفعل يحتمل الصدق والكذب. 

ينزل   أنه  الفائدة منه  يقولون  الفائدة منه؟  اإلنشاء، ما  بالخبر بصيغة  اإلتيان 

 الش يء املخبر به كأنه ش يء الزم مفروض منتهى منه. هذا مراد شيخنا رحمه هللا تعالى. 
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اآلن نحن تحدثنا عن الكالم، الخبر، اإلنشاء،   لكن يا شيخ أمين، كما تالحظ  -

 عالقتها املباشرة بعلم األدلة والنظر فيها.. 

الفنون يا شيخ جمال يأخذ بعضها برقاب بعض. ولذلك، مما ينبغي أن ُينتبه    -

، تحتويه فنون كثيرة، ال يمكن أن تتكلم في الفقه دون أن  
ً

له أن علم الشريعة ليس سهال

للغة، دون أن يكون لك قدر مجْز مثال من معرفة الصرف.. عندك  يكون لك معرفة في ا 

علوم آلة، فهذه العلوم كلها.. نحن اآلن ننظر فيمن سيستنبط األدلة اإلجمالية من أدلة  

ٍ شرعي، ليخرج لنا بقاعدة إجمالية أو 
تفصيلية، هذا الذي سيذهب يستقرئ ألف نصا

إ  كنة 
ُ
امل ن لم يكن له قدر من فقه اللغة، وفقه  بدليل إجمالي. ال يمكن أن يكون بهذه 

يذكرها   بزمام بعض.  يأخذ بعضها  العقليات، وغيرها. فكل هذه األشياء  النحو، وفقه 

بالقدر  يقال  يذكرونها كما  يخلو منها علم، ولكن  لن  تعالى ألنه  األصوليون رحمهم هللا 

 املجزئ، فال يتوسعون ذاك التوسع. 

يتحدثون عن هذه املباحث املتعلقة بالكالم  وأيضا يبدو لي يا شيخ أمين، أنهم    -

 كالم،  
ً

ألن علم أصول الفقه يتحدث عن األدلة، هو سينظر في الدليل والدليل هو أصال

وبالتالي ال بد أن ُيعرف الكالم وترتيباته الذي سيؤخذ منه القاعدة الكلية والتي سيبني  

أصل   املحتوى  كان  إذا  إذا،  الفقهية.  القاعدة  الفقيه  بتعبير    -املادة  عليها  نعبر  دعنا 

العام    -عصري  والدليل  للقاعدة  الخام  الكلية-املادة  الشرعي،   -القاعدة  الدليل  هو 

إنشاًء وأما أن يكون خبًرا..   إما أن يكون  العرب، والكالم  والدليل الشرعي هو من كالم 

أن   قبل  ومضبوط  جيد  بشكل  الش يء  نعرف  حتى  هذه  إلى  نتطرق  أن  احتجنا  ولذلك 

 ونتكلم في الخاص والعام، ونحن لم نعرف هذه املقدمات وهللا تعالى أعلم.نذهب 

 يكون طالب العلم   -
ا

وهنا فائدة يا شيخ جمال وهي مهمة جدا، وهي أنه ينبغي أال

أجنبيا عن مفردات الفن الذي سيدرسه. بمعنى آخر، ما يحصل من بعض طلبة العلم  

ا هذا  ا كليًّ
ً
خطأ كبير، يعني أنت دائما خذ من كل علم  من عزوفهم عن أحد العلوم عزوف

 به كالعامي الجاهل، خذ قدرك، 
ً

ا بمعنى ال تكون جاهال القدر املجزئ الذي ال تكون أجنبيًّ

مثال النحو ال ُيشترط أن تدرس إال األلفية مثال، أو إال الكافية الشافية، لكن من املعيب 

ألصول نفس الش يء، في التفسير،  أنك مثال ما مررت على اآلجرومية، وقس على ذلك. في ا 

 في الفقه، في كل الفنون.
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نتوقف بإذن هللا تبارك وتعالى عند هذا الحد ونلقاكم بإذن هللا تبارك وتعالى في   -

 الحلقة السابعة وأنتم طيبون. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (7 ) 

الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على بسم هللا الرحمن    -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

حمد بن  الحلقة السابعة من التعليق على كتاب )األصول من علم األصول( لشيخنا م

 صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى. 

وفي مطلع اللقاء، نلتقي ونرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، فأهال ومرحبا 

 بك. 

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 ول(.ويا مرحبا بكم في هذا املجلس السابع من التعليق على )األصول من علم األص

 توقفنا يا شيخ أمين عند )الحقيقة واملجاز( في مباحث الكالم.  -

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى في مبحث الكالم: 

 الحقيقة واملجاز:

 وينقسم الكالم من حيث االستعمال إلى حقيقة ومجاٍز. 

أسد    -1 مثل:  له،  وضع  فيما  املستعمل  اللفظ  هي:  للحيوان  فالحقيقة 

 املفترس. 

 فخرج بقولنا: )املستعمل(، املهمل، فال يسمى حقيقة وال مجاًزا. 

 وخرج بقولنا: )فيما وضع له(، املجاز.

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

نا ما ينفعنا، أجمعين، اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علم

آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.   يا معلم  اللهم  العاملين.  يا رب  بما علمتنا  وانفعنا 

 اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين.

علم  من  )األصول  كتاب  على  التعليق  من  السابع  املجلس  هو  هذا  بعد:  أما 

زا  تعالى. وال  لشيخنا رحمه هللا  الكالم عن مباحث.. ممكن األصول(  املجلس  في هذا  ل 
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الكالم،   وأقسام  الكالم  عن  تكلمنا  قد  وكنا  األصول.  علم  في  اللغوية  املعارف  نسميها 

 وانتقلنا اآلن للكالم عن الحقيقة واملجاز. 

الحقيقة واملجاز هما اصطالحان عند أهل اللغة، يكثر ورودهما في الكتب، سواء 

الفقه، أو في كتب األصول، أو في غيرها. وخالصة ما ذكره في كتب التفسير، أو في كتب  

شيخنا رحمه هللا أن الكالم ينقسم من حيث االستعمال.. عندنا الكالم من حيث األصل، 

حيث  من  االستعمال.  حيث  من  الكالم  وعندنا  الوضع،  حيث  من  الكالم  وعندنا 

 بيل املجاز. االستعمال: إما أن يستعمل على سبيل الحقيقة، أو يستعمل على س

لإلخوة    -والحقيقة   ونقرب  نتصور  على   -حتى  مبني  واملجاز  الحقيقة  افتراض 

َمٍة سابقة عند من تكلم بذلك، وهي أن العرب األقحاح عندما تكلموا باأللفاظ كان 
ه
مسل

لهم كالٌم في اللفظ املعين، اللفظ املعين مثال نفترض )األسد(. يعني أول ما وضعوه، في  

تطور  ابتداء   ذلك،  بعد  ثم  الوضع.  أول  هذا  املفترس،  للحيوان  وضعوه  وضعهم، 

استعمال هذا اللفظ عندهم، فبدؤوا يستعملونه في استعمال غير الوضع األول الذي  

وضعوه له، وهو ما سيأتي الكالم عليه في املجاز. فهذا باختصار عند من يرى الحقيقة 

 الحًقا. الوضع السابق هو أول ما تكلم واملجاز، يرى أن هناك وضًعا سابًقا، واستعما
ً

ال

به العرب باللفظ وجعلوه يدل على ش يء معين في الخارج، هذا أول الوضع. ثم بعد ذلك،  

يتطور االستعمال عندهم فينتقل به من الوضع األول لوضٍع جديد؛ لعالقٍة والعتباراٍت  

الشيخ رحمه هللا  سندرسها عند الكالم عن املجاز. إذا تصورت ذلك، فهمت معنى قول  

(، وذكر املثال الذي مثلنا به، مثل  الحقيقة هو اللفظ املستعمل فيما وضع لهتعالى )

 )أسد( للحيوان املفترس. 

وهناك ضابط يسير يمكن أن يفيد اإلخوة، ضابط تقريبي، ألن مباحث الحقيقة  

تستطيع أن   واملجاز الكالم فيها طويل.. أما الحقيقة، ال تستطيع أن تنفيها، أما املجاز

تنفيه. يعني لو أتى اآلن حيوان )أسد(، قلت: )هذا أسد(، ال يمكن أن تقول لي )هذا ليس  

بأسد(. لكن عندما يأتي شخص بطل مصارع شجاع، وهو مقبل قلت: )هذا أسد(، يمكن 

تقريبي   فهذا ضابط  الفالني(.  فالن  هذا  أسًدا،  ليس  هذا  )ال،  يقول:  بجانبي  لشخص 

واملعاني في هذا املوضوع. هذا مما سيقرب لإلخوة ما هو الحقيقة وما يذكره أهل البالغة  

 هو املجاز.
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(، املهمل األلفاظ التي  فخرج بقولنا )اللفظ املستعمل(، املهملقال شيخنا: )

ال معنى لها، ُيمثلون بمقلوِب زيد. )زيد( كلمة، مقلوبها )ديز(. يقولون )ديز( لم ُيعهد أن  

مع أي  في  استعملوها  فخرج  العرب  املهمل.  باللفظ  يسمى  ما  فهذا  املعاني.  من  نى 

( املهمل،  مجاًزابـ)املستعمل(  وال   
ً
حقيقة يسمى  ال  فال  نصفه  أن  يمكن  ال  فـ)ديز(   ،)

 بحقيقٍة وال مجاز. 

(. ملاذا؟ ألن املجاز مستعمل فيما لم  وخرج بقولنا )فيما وضع له( املجازقال: )

 يوضع له كما ذكرنا في املثال.

 قال:  -

 نقسم الحقيقة إلى ثالثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. وت

 فاللغوية هي: اللفظ املستعمل فيما وضع له في اللغة.

 فخرج بقولنا: )في اللغة(، الحقيقة الشرعية والعرفية.

حمل عليه في كالم أهل 
ُ
مثال ذلك: الصالة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فت

 اللغة. 

 املستعمل فيما وضع له في الشرع.والحقيقة الشرعية هي: اللفظ 

 فخرج بقولنا: )في الشرع(، الحقيقة اللغوية والعرفية. 

املعلومة  واألفعال  األقوال  الشرعية  حقيقتها  فإن  الصالة،  ذلك:  مثال 

 املفتتحة بالتكبير املختتمة بالتسليم، فتحمل في كالم أهل الشرع على ذلك.

 وضع له في العرف. والحقيقة العرفية هي: اللفظ املستعمل فيما

 فخرج بقولنا: )في العرف( الحقيقة اللغوية والشرعية. 

فتحمل  الحيوان،  األربع من  ذات  العرفية  فإن حقيقتها  الدابة،  ذلك:  مثال 

 عليه في كالم أهل العرف.

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثالثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه  

فيُ  استعماله،  موضع  في  الحقيقة الحقيقي  على  اللغة  أهل  استعمال  في  حمل 

اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على  

 الحقيقة العرفية. 

(. هذه  هي اللفظ املستعمل فيما وضع لهاآلن قدم الشيخ: ما هي الحقيقة، )  -

ستعمل عند أهل الشرع، وتارة تستعمل عند أهل اللغة، وتارة تستعمل  
ُ
 ت
ً
الحقيقة، تارة
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أهل العرف، يعني ما يتعارف عليه الناس. وركزوا يا إخوة معي. ولذلك، قد يكون اللفظ  

ِن، مجاًزا عند غيرهم، ومجاًزا عند أهل فن  عيه
ُ
 في اصطالح أهل الفن امل

ً
الواحد حقيقة

وحق   معين، 
ُ
الصالة )الصالة(؛  اللفظ  هذا  الصالة،  تتصوروا،  حتى  غيرهم.  عند   

ً
يقة

ٍ على فنهم. مثال: اآلن  
 ومجاز، بمعنى: هو حقيقة باعتبار ما سيطلقه كل أهِل فنا

ٌ
حقيقة

بـ)الصالة(.   يتكلم ويقول  اللغة  علماء  أي عالم من  نفترض جاءنا مثال  اللغوي،  سيأتي 

ي الدعاء، حقيقتها عندهم الدعاء. تأتي تقول لهم ال )الصالة( في استعمال أهل اللغة ه

الصالة هي تلك األقوال واألفعال املفتتحة بالتكبير واملختتمة بالتسليم، يقول: ال، هذه 

 ليست حقيقة الصالة عندنا أهل اللغة، هذه حقيقتها عندنا الدعاء، وهذا مجاز.

 ما تقولونه في الصالة هذا مجاز. -

 نحن أهل اللغة، وليس حقيقة عندنا. مجاز بالنسبة لنا  -

تنتقل للشرعي، تقول له ما هي الصالة؟ يقول لك: الصالة تلك األقوال واألفعال  

املفتتحة بالتكبير املختتمة بالتسليم، تقول: الصالة أصلها هي الدعاء في اللغة، يقول:  

 من ال، حقيقتها عندنا في استعمال أهل الشرع هو ما ذكرت لك، نعم، أصلها مأخ
ٌ
وذ

 الدعاء، لكن هي الحقيقة عندنا هذه. 

نأتي للدابة. الدابة عندما تتكلم عنها، الدابة في اللغة إذا أتيت للخليل بن أحمد 

الفراهيدي، قلت له: ما هي الدابة؟ أو باملنظور، ما هي الدابة؟ قال لك: الدابة هي كل ما  

اب العرف، عموم الناس،  يدب على األرض، هذه حقيقتها عندنا أهل اللغة. تأتي ألصح

أول ما تذكر الدابة سيقولون لك الدابة منها اإلنسان؟ ال، يقولون الدابة هي تلك التي  

تمش ي على قوائم أربع. ستأتي لعرف ناس آخرين في بلد آخر، ال يطلقون الدابة إال مثال 

 على أنثى الحمار، هذا عرف أخص.

منا لك، هي اللفظ املستعمل فالقصد يا طالب العلم، اعرف أن الحقيقة ما قد 

فيما وضع له ابتداء. وانتبه ملسألة أخرى، وهي أن تلك الحقيقة عندما يتكلم بها أصحاب 

للفنون األخرى، فما كان   اعتبار  فنهم دون  في  الحقيقة  بها عن  يعبرون  فإنهم  كل فن، 

 حقيقة عندهم ال يلزم أن يكون حقيقة في فن آخر.

لك ذلك، انتبه ما هي الفائدة التي أريدها مما قدمت اآلن الشيخ يقول: ملا ذكرُت 

لك. الفائدة التي أريد أن أضعها لك على طبق من ذهب: أنك إذا أردت أن تحكم على 

لفظ بأنه حقيقة من غيره، فإنك تراعي في ذلك من أطلق ذلك اللفظ من كل أهل فن.  



 نسخة أولية 

71 

 

إليها باعتبار موضع استعمالها، فإن استعملها   أهل اللغة فينظر فيها فالحقيقة ُينظر 

إلى الحقيقة اللغوية، إن استعملها أهل الشرع فأهل الشرع.. ومن الذي سُيقدم؟ إذا كنا  

فمطلق   يكن  لم  إن  الشرعي،  على  محمول  واللفظ  الشرعية..  الحقيقة  عن  سنتكلم 

العرفي، فاللغوي على الجلي. هذه القاعدة عند األصوليين. عندما نتكلم بكالم الشارع  

الشرعي، إذا ما عندنا شرعي واضح فما تعارف عليه الناس، إن لم يكن لنا حقيقة  نبدأ ب

اللغوية   الحقيقة  إلى  ننتقل  فإننا  النص  في  ورد  ملا  واضحة  عرفية  حقيقة  وال  شرعية 

 ونقدمها.

حامي الشريعة،   -علم أصول الفقه    -أشهد باهلل يا شيخ أمين، أن هذا العلم    -

ى ال يأتي أحد ويستدل بالدليل وهو ال يفهم، وال يفرق بين  انظر التدقيق في الكالم! حت

ُيفصل  الحقيقة واملجاز، واللغة والعرف والشرع، هذه مصيبة. هذا علم دقيق جدا، 

املوضع   في  رسوله  وكالم  هللا  بكالم  يستدل  أن  اإلنسان  يستطيع  حتى  ويفتته  الكالم 

 الصحيح. سبحان هللا! شكرا لك يا شيخ أمين. 

 الفقه هو ميزان فهم النص الشرعي.علم أصول  -

نعم، ربما يستصعب بعض الطالب اآلن وهم يستمعون لهذا الكالم. ملاذا هذا    -

وتفتيت الكالم إنما هو من أجل أن   -وليس التعقيد    -التعقيد؟ نحن نقول: هذا الشرح  

نعرف، غدا، حينما تسمع إنسانا يعبث بالشريعة، أن مشكلته أنه ال يفرق بين حقيقة  

قواعد   نثبت  اآلن  نحن  لكن  الخطأ؛  يحصل  واإلنشاء،  والخبر  الكالم،  وأنواع  ومجاز، 

 الشريعة بدراسة هذا العلم العظيم. سبحان هللا. 

 قال:

 واملجاز هو: اللفظ املستعمل في غير ما وضع له، مثل: أسد للرجل الشجاع.   -2

 مجاًزا. فخرج بقولنا: )املستعمل(، املهمل، فال يسمى حقيقة وال 

 وخرج بقولنا: )في غير ما وضع له(، الحقيقة. 

وال يجوز حمل اللفظ على مجازه إال بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، 

 وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. 

اآلن، قدمنا الحقيقة، وبضدها تتبين األشياء، فأظن املجاز اآلن أصبح واضًحا.    -

( ألن الحقيقة هي اللفظ املستعمل  ا وضع له( الحقيقةوخرج بقولنا: )في غير مقال: )

 فيما وضع له. 
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واملجاز   له،  وضع  فيما  املستعمل  اللفظ  الحقيقة  أن  وتقرر  كذلك،  كان  إذا 

اللفظ املستعمل في غير ما وضع له، فإذا أتانا لفظ، فما الذي سنقدم، أن نحمله على  

نى آخر، ال يجوز حمله على املجاز  الحقيقة أم املجاز؟ األصل حمله على الحقيقة، أو بمع

واالنتقال بالحقيقة إلى املجاز إال أن يوجد عندنا دليل صحيح يدل على ذلك، ويصرف  

الحقيقة. وما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل يسمى في علم البيان )القرينة(، بمعنى آخر، 

 وجود قرينة تمنع إرادة املعنى األصلي. 

 ما معنى قرينة؟  -

دليل    - )أسد( دليل،  هذا  قلنا  عندما  اآلن  مثال:  األصل.  إرادة  عدم  على  يدل 

للحيوان املفترس، هذا حقيقة. عندما أقول في الكالم )رأيت أسًدا(، املتبادر إلى الذهن  

أنه الحيوان. عندما أقول )رأيت أسًدا يضرب بالسيف( أو )يخطب(، فهنا اآلن، األصل  

د لكن عندي  الحقيقة،  على  )األسد(  أحمل  )يخطب(. هل  أني  وهي  أخرى،  قرينة  ليل، 

، يضرب بسيفه، هل يمكن أن يضرب  
ً

يمكن أن يخطب األسد الحيوان؟ مستحيل عقال

األسد بسيفه؟ فهذا ما يسمى القرينة. ملا وجدت هذه الزيادة، أو هذا الدليل، أو هذه 

 القرينة أوجبت لي أن أنتقل من الحقيقة إلى املعنى املجازي. 

 قال:  -

استعمال اللفظ في مجازه: وجود ارتباط بين املعنى الحقيقي    ويشترط لصحة

واملجازي، ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعالقة، والعالقة إما 

 أن تكون املشابهة أو غيرها.

اآلن   - مثال:  األصلي.  املعنى  إرادة  تمنع  التي  القرينة  هي  يا شيخ جمال،  العالقة 

يت أسًدا(، هذا األسد هو الحيوان. في املثال اآلخر )رأيت أسًدا شاهًرا عندما مثلنا بـ)رأ 

سيفه(. ما هي العالقة التي أوجبت أن أصف هذا الذي يشهر سيفه بأنه أسد؟ ما هي 

العالقة التي تجمع بينه وبين األسد؟ الشجاعة. األسد شجاع، وهذا شجاع. هذا الوصف 

لتي أوجبت أن أنتقل إلى املعنى املجازي وأصف  وهو الشجاعة، هو العالقة التي بينهما ا 

 به هذا الرجل الذي يشهر سيفه ويفلق هامات أعدائه. 

فإن كانت املشابهة سمي التجوز )استعارة(، كالتجوز بلفظ أسٍد عن الرجل   -

 الشجاع. 
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ملاذا سميت االستعارة استعارة؟ ألنهم يقولون كأن اللفظ استعير ليوضع ملعنى    -

األ  فاآلن  سنستعيرك  آخر،  وقلنا  املفترس  الحيوان  على  يطلق  كونه  من  استعير  سد 

 لنصف بك الرجل الشجاع.

 قال:  -

( إن كان التجوز في الكلمات، 
ً

وإن كانت غير املشابهة سمي التجوز )مجاًزا مرسال

ا( إن كان التجوز في اإلسناد.  و)مجاًزا عقليًّ

كلمة )املطر( مجاز عن مثال ذلك في املجاز املرسل: أن تقول: رعينا املطر، ف

 العشب، فالتجوز بالكلمة. 

التجوز هنا استبدال لفظ النبات بلفظ    - َر عن املطر، كأن  ِ
ُعبا التجوز بالكلمة 

باملطر،   النبات  أو  العشب  كلمة  أبدلنا  كأننا  مرسل  مجاز  استعارة،  ليست  هي  املطر، 

الذي    ما 
ً
الوادي(، حقيقة ملا نقول )سال  املاء، فأتينا بلفظ  )رعينا املطر(. مثل  سال؟ 

 الوادي بدال عن كلمة املاء. هذا املجاز املرسل باعتبار الكلمة. 

ومثال ذلك في املجاز العقلي: أن تقول: أنبت املطر العشب، فالكلمات كلها   -

؛ ألن املنبت حقيقة هو هللا  مجازاملطر  يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد اإلنبات إلى  

 إلسناد.تعالى فالتجوز في ا

انتبه لهذا، هذا املجاز العقلي، عندما ننظر للكلمات، جميع الكلمات مستعملة    -

فيما وضعت له، لكن ما الذي حصل؟ املجاز من جهة اإلسناد، من جهة نسبة الفعل 

املطر   )أنبت  نقول   .
ً
حقيقة فعله  من  لغير  الفعل  إسناد  جهة  من  له.  هو  من  غير  إلى 

العشب الباري سبحانه وتعالى. مثال آخر: )حفر األمير العشب(، هو حقيقة الذي أنبت  

البئر(، هل معقول أن األمير أتى ليحفر البئر بنفسه؟ ال، هذا ما يسمى باملجاز العقلي، 

أو ما يعبر عنه املجاز باإلسناد، أي إسناد الفعل إلى غير من هو له حقيقة. هذه كلها تأتي  

 ملجزئ. في علم البالغة، لكننا اآلن نذكر القدر ا 

 قال:  -

 ومن املجاز املرسل: التجوز بالزيادة، والتجوز بالحذف. 

ْيءٌ مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ﴿
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

َ
، فقالوا: [11]الشورى:﴾  ل

 إن الكاف زائدة لتأكيد نفي املثل عن هللا تعالى. 
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تعالى: ﴿ قوله  بالحذف:  املجاز   ومثال 
َ
ْرَية

َ
الق ِل 

َ
أي: واسأل  [82:]يوسف﴾  َوْسأ  ،

 أهل القرية؛ فحذفت )أهل( مجاًزا، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة واملجاز في أصول الفقه؛ ألن داللة األلفاظ إما  

 حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه. وهللا أعلم.

ذكر    - املرسل،  املجاز  بالزيادة هنا  التجوز  بالحذف.  والتجوز  بالزيادة  التجوز 

والحذف سمي مجاًزا ألنك عندما تتأمل ستجد أن جميع األلفاظ مستعملة فيما وضعت 

له، يعني ليس هناك لفظ مستعمل في غير ما وضع له؛ ولكن كان املجاز هنا من جهة  

 تغير اإلعراب بسبب الزيادة والحذف.

ْيَس  قال: ﴿
َ
ْيءٌ ل

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
﴾ أي: ليس مثله ش يء، لكن أضيفت الكاف تأكيدا وال ك

 تجعلها تغيرا في اإلعراب. ﴿
َ
ِل الَقْرَية

َ
 ﴾ هي أصال واسأل أهل القرية.. َوْسأ

 يعني في غير القرآن يمكن أن نقول: ليس مثله ش يء، والكاف هذه.. -

 زائدة. ﴿  -
َ
ِل الَقْرَية

َ
نتج عن هذا املجاز، ماذا؟   ﴾ هي أصال واسأل أهل القرية.َوْسأ

املجاز من جهة ش يء حذف   لكن  القرية،  )القرية( هي  السؤال حقيقي،  انظر )واسأل( 

 ونتج عنه تغير في اإلعراب.

 ال يمكن أن يسأل القرية، وإنما سيسأل أهلها، فهناك ش يء محذوف.  -

ا من الحقيقة واملجاز ملا ذكره األصول -
ً
يون من ما اعتبر به شيخنا إنما ذكر طرف

داللة األلفاظ. وشيخنا رحمه هللا تعالى له شرح في البالغة، جيد لو اإلخوة يستفيدوا 

 منه ويراجعوه.

شيخنا رحمه هللا رجل متفنن، وهذا ما كنا نستشكله، قلت لك سبحان هللا ال  

ا على األقل في جملة  
ً
يمكن أن يصل اإلنسان إلى هذا العلم الراسخ إال أن يكون مشارك

 وم. من العل

 يقول شيخنا رحمه هللا تعالى:  -

 تنبيه:

القرآن   في  املتأخرين  أكثر  عند  املشهور  هو  ومجاز  حقيقة  إلى  الكالم  تقسيم 

وغيره، وقال بعض أهل العلم: ال مجاز في القرآن، وقال آخرون: ال مجاز في القرآن وال  

الشيخ العالمة  املتأخرين  ومن  اإلسفراييني  إسحاق  أبو  قال  وبه  غيره،  محمد    في 

ن شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطالح  األمين الشنقيطي، وقد بيه
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حادث بعد انقضاء القرون الثالثة املفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة ملن اطلع عليها  

 أن هذا القول هو الصواب. 

هنا شيخنا يشير إلى طرف من الخالف املشهور املعروف الذي تكلم فيه أهل   -

لعلم وزادوا في مسألة: هل هناك مجاز في القرآن وفي نصوص الشريعة أم ليس هناك  ا 

مجاز؟ هذه مسألة طويلة يمكن أن تؤخذ في مرحلة قادمة إن شاء هللا، ويكفي اإلخوة 

اآلن أن يفقهوا أن أكثر أهل العلم، وسيجدوا في أكثر كتب أهل العلم، تقسيم الكالم إلى  

يق في هذه املسألة فمقام آخر إن شاء هللا، إذا اإلخوة استوت  حقيقة أو مجاز. أما التحق

عظامهم في هذا الفن واشتد صلبهم فيه يبحثون بعد ذلك، فال داعي أن نتوسع في هذا  

املجال ألنه ليس مقام ذلك. وأظن أن هذه الزيادة من الشيخ رحمه هللا تعالى هي ليست  

 تعالى أثبت الحقيقة واملجاز أول ما شرح زيادة في الطبعة األولى، يعني الشيخ رحمه هللا 

الكتاب، وأريد التأكد من هذه املعلومة، ثم في الطبعات األخرى الشيخ ذكر كالم شيخ  

 اإلسالم وغيره. 

إذا، نكتفي بهذا القدر يا شيخ أمين وبارك هللا فيك وبيض هللا وجهك. إلى هنا   -

ى خير في الحلقة الثامنة لنتم معكم  نصل وإياكم إلى نهاية الحلقة السابعة، انتظرونا عل

هذا الكتاب بإذن هللا تبارك وتعالى. وحتى ذلك لكم منا أزكى سالم وتحية والسالم عليكم  

 ورحمة هللا وبركاته. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (8 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبينا 

شيخنا   كتاب  على  التعليق  من  الثامنة  الحلقة  هي  هذه  واألخوات،  اإلخوة  أيها 

 محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى )األصول من علم األصول(.

 في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، فأهال ومرحبا بك. 

املستمعين   - واألخوات  وباإلخوة  جمال،  بالشيخ  وسهال  وأهال  مرحبا  يا 

واملشاهدين، وأهال وسهال بكم في حلقة جديدة من التعليق على كتاب )األصول من علم 

 األصول(.

 توقفنا عند باب األمر.  -

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:

 األمر 

 تعريفه:

يتضمن ط قوٌل  الصالة  األمر:  أقيموا  مثل:  االستعالء،  على وجه  الفعل  لب 

 وآتوا الزكاة. 

 فخرج بقولنا: )قول(، اإلشارة فال تسمى أمًرا، وإن أفادت معناه. 

وخرج بقولنا: )طلب الفعل(، النهي ألنه طلب ترك، واملراد بالفعل اإليجاد،  

 فيشمل القول املأمور به.

وجه   )على  بقولنا:  مما  وخرج  وغيرهما  والدعاء،  االلتماس،  االستعالء(، 

 يستفاد من صيغة األمر بالقرائن. 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

بما   األقوال  وانفعنا  في  اإلخالص  نسألك  إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا، 

 واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعل عملنا في رضاك يا رب العاملين. 
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علم  من  )األصول  كتاب  على  التعليق  من  الثامن  املجلس  هو  فهذا  بعد:  أما 

سيشرع في الكالم على دالالت األلفاظ، وهذا  من هنا    -رحمه هللا تعالى    -األصول(. الشيخ  

النهي،  األمر،  األلفاظ، سواء  نتكلم عن دالالت  الفقه، عندما  أصول  علم  من  الجزء 

العموم، الخصوص، اإلطالق، التقييد.. إلى غير ذلك، هذه املباحث هي من أهم مباحث  

لب العلم علم األصول؛ لتعلقها باستنباط الحكم الشرعي من النص. وبقدر تمكن طا

بقدر ما يحصل له املكنة في    -التي هي لب علم أصول الفقه    -من هذه األبواب بالذات  

النظر في األدلة الشرعية. ومن ثم، كانت هذه األبواب من أهم املباحث التي يتكلم عنها 

على أن ما ذكره في    -رحمه هللا تعالى    -األصوليون ويطيلون الكالم عليها كثيًرا. وشيخنا  

املباحث، مباحث دالالت األلفاظ، يعتبر أكثر مما ذكره في مباحث أخرى، إال أنه هذه  

ا، لم يتطرق لكثير من املسائل التي يذكرها األصوليون في هذه   ا جدًّ يعتبر مختصًرا جدًّ

 األبواب.

فقال:  وبدأ  تصوره.  فرٌع عن  الش يء  على  الحكم  إذ  األمر  بتعريف  شرع شيخنا 

(. من طلب الفعل على وجه االستعالء، مثل: أقيموا الصالةتعريفه: األمر: قول يتض)

( أنها ال  فخرج بقولنا: )قوٌل(، اإلشارةقوله:  ُيفهم منها األمر إال  (، فاإلشارة وإن كانت 

تسمى أمًرا عند اصطالح أهل األصول، إذ أن األمر عندهم متعلق أو مخصوص بالقول، 

أمر، فإن   نوع  بالسكوت  وإال فإن اإلشارة قد يحصل منها  يشير آلخر  أن  يمكن  الرجل 

باإلشارة، يمكن أن يشير آلخر بالقيام باإلشارة؛ لكن هذا وإن كان يتضمن نوًعا من األمر  

أفادت   األمر االصطالحي عند األصوليين. ولذلك قال شيخنا الحقا: )وإن  ليس  أنه  إال 

األمر، ع يفيده  تفيد ما  املعنى، اإلشارة قد  أنها من حيث  أي  أشير لرجل  معناه(،  ندما 

وأقول هكذا ]أشير له بالسكوت[ سيفهم أنه بمعنى )اسكت(، فاملعنى واحد، لكن هذه  

 ليست هي الصيغة التي يتكلم عنها األصوليين.

ألنه طلب  (، فإن النهي طلُب كٍف، )وخرج بقولنا: )طلب الفعل(، النهيقال: )

(. فيشمل القول املأمور بهد، )(، الشيخ أراد بالفعل اإليجاترك، واملراد بالفعل اإليجاد

فكالُم الشيخ ُيشير هنا، كأنه يقول: ال تظن أن األمر متعلٌق بالفعل فقط، وإنما هو أيًضا  

ك أن  
ُ
، وأمرت

ً
متعلٌق باألقوال، ويشمُل أيًضا القول املأمور به؛ إذا أمرتك أن تقول قوال

؛ فكلها مأموٌر بها.
ً

 تفعل فعال
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قال شيخنا   ُ -ثم 
ه

ىَرِحَمُه َّللا
َ
َعال

َ
ت   - ( بقولنا: على وجه االستعالء:  ..(، هذا وخرج 

ى-شرط من شروط األمر. اآلن ما ذهب إليه شيخنا  
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
    -َرِحَمُه َّللا

ً
 فيه ماذا؟ أوال

ُ
ُيشترط

، ثانيا يتضمن طلب الفعل، وأن يكون ذلك على وجه االستعالء، بمعنى أن 
ً

أن يكون قوال

 يكون اآلمُر أعلى من املأمور. 

طالب  مثل  مساوًيا،  يكون  أن  هو  االلتماس  االلتماس(،  بذلك  )فخرج  قال: 

للتعريف   أمًرا؛  ُيعُد  الطالب فهذا ال  الطالب ذلك  أمر  في مدرسة واحدة؛ فإذا  وطالب 

 الذي ذكره شيخنا عند األصوليين، وإنما هو ُيسمى التماًسا. 

إلى األعلى، )ربنا اغفر لنا وارحم  عنا(، إذا كان األمُر من األدنى 
ُ
نا وعافنا واعف

وخرج بقولنا: )على وجه  فهل ُيعتبر هذا أمًرا؟ قالوا: ُيسمى هذا دعاًء وليس بأمٍر. فقال: )

(،  االستعالء(، االلتماس، والدعاء، وغيرهما مما يستفاد من صيغة األمر بالقرائن

 األمر.وغير ذلك مما قد يحصل به االنفكاك عن مسألة األمر لقرينٍة تلحُق به ال لذات 

ى- طبًعا شيخنا هنا 
َ
َعال

َ
ى-االستعالء هنا فسره الشيخ  -َرِحَمُه هللُا ت

َ
َعال

َ
 -َرِحَمُه هللُا ت

ينتبه   بين االستعالء والعلو، حتى  الشيخ ُيسوي  املأمور، كأن  بأن يكون اآلمُر أعلى من 

املبتدئين، أن هناك شي تب 
ُ
تب، قد يذهب ويقرأ وحتى في ك

ُ
الك ًئا  اإلخوة ألنه في بعض 

اسمه العلو، وهناك االستعالء. فظاهر شيخنا هنا أنه لم ُيفرق بين العلو واالستعالء؛  

ذكرناها،  التي  اآلمر  في  صفة  العلو  ويجعل  ُيفرق  من  أخرى  تب 
ُ
ك في  يجد  قد  وإال 

 واالستعالء صفة في الهيئة أن تكون األمر بغلظة أو بشدة؛ فُينتبه لذلك! 

 صيغ األمر: -

 صيغ األمر أربع:

اِب فعل األمر، مثل: ﴿ -1
َ
ْيَك ِمَن الِكت

َ
وِحَي ِإل

ُ
ُل َما أ

ْ
 .[45]العنكبوت:﴾ ات

 اسم فعل األمر، مثل: حيه على الصالة.  -2

3-  ﴿ مثل:  األمر،  فعل  عن  النائب  َضْرَب املصدر 
َ
ف ُروا 

َ
ف
َ
ك ِذيَن 

ه
ال ُم 

ُ
ِقيت

َ
ل ا 

َ
ِإذ

َ
ف

اِب 
َ
ِق
 .[4]محمد:﴾ الر 

وا ِباهلِل َوَرُسوِلِه األمر، مثل: ﴿املضارع املقرون بالم   -4
ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
 .[4]املجادلة:﴾ ِلت

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة األمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، أو  

واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب،  

 أو على تاركه عقاب. 
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ى ملا عرهف الشيخ األمر أراد أن يُ   -
َ
بين لك يا طالب العلم ما هي الصيغ التي تدل َعل

الذي وزن   األمر  األمر. ففعُل  باب  الباب،  أم هذا  األمر(، وهذا هو  األمر، فقال: )فعل 

: ﴿-)افعل(، )اتُل(، )اقرأ(، )اكتب(، قال هللا  ْيَك ِمَن الِكَتاِب َعزه وَجلا
َ
وِحَي ِإل

ُ
ُل َما أ

ْ
 ﴾. ات

اسُم فعل األمر؟ اسم فعل األمر: هو ما ال يقبل    الثاني: اسم فعل األمر، ما هو

أنها ال تقبل  ى األمر إال 
َ
َعل الكلمات تدل  ى األمر. هي نوٌع من 

َ
َعل عالمة فعِل األمر ويدل 

عالمة فعل األمر، وعالمات فعل األمر كما سيأخذها اإلخوة في اآلجرومية إن شاء هللا  

اقرأن( اكتبن،  )اضربن،  نقول:  التوكيد،  نون  اقرئي، هي:  )اكتبي،  خاطبة: 
ُ
امل ياء  أو   ،

سميه  
ُ
ى األمر وال يقبُل دخول هذه الحروف عليه؛ فهذا ما ن

َ
ادرس ي(. إذا أتى ما يدل َعل

﴿ الصالة،  ى 
َ
َعل أقبلوا  بمعنى   : حيه الصالة(،  ى 

َ
َعل )حي  مثل:  األمر،  فعل  َقاِئِليَن اسم 

ْ
َوال

ْيَنا
َ
مه ِإل

ُ
َواِنِهْم َهل

ْ
مثلما نقول في الصالة )آمين(، بمعنى استجب يا رب.  ، و [18]األحزاب:﴾  إِلِخ

 يقول ابن مالك الفائدة: 

 هو اسم فعل وكذا أواه ومه          ما ناب عن فعل كشتان وصه

تقول للرجل )صه(، )صه( بمعنى ماذا؟ اسكت، لكنها ال تقبُل عالمة فعل األمر، 

 وإلى غير ذلك. 

َضْرَب املصدر النائب عن فعل األمر، مثل: ﴿قال: )
َ
ُروا ف

َ
ف
َ
ِذيَن ك

ه
ُم ال

ُ
ِقيت

َ
ا ل

َ
ِإذ

َ
ف

اِب 
َ
ِق
(. )فضرب الرقاب( مصدر، لكن هذا املصدر نائب عن فعل األمر؛ ألن التقدير  ﴾الر 

 سيكون فضرب الرقاب: أي فاضربوا الرقاب.

ِ َوَرُسوِلِه املضارع املقرون بالم األمر، مثل: ﴿)
وا ِباَّلله

ُ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
(. كل ُمضارٍع اقترن ﴾ِلت

قال: بـ  الدرس(،  )لتكتب  القلم(،  )لتأخذ  )لتؤمنوا(،  األمر،  ى 
َ
َعل يدُل  فإنه  األمر(  ــ)الم 

ِ َوَرُسوِلِه ﴿
ه

 ﴾. ِلُتْؤِمُنوا ِباَّلل

(، أراد الشيخ اآلن بعد أن وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة األمر..قال: )

ن صيغ األمر، قال: أنه قد ُيستفاُد األمر دون أن يكون ذلك مقر  وًنا بصيغ األمر التي  بيه

َرَض عليهم ذكرناها، قال: مثل ماذا؟ مثل أن يوصف بأنه فرض، »
َ
ت
ْ
َ اف

ه
فأْعِلْمُهْم أنه َّللا

ٍة 
َ
ْيل
َ
واٍت في كل َيوٍم ول

َ
ْمَس َصل

َ
ِ  [19]مسلم:«  خ

ِبيا  النه
ً

يقول:    -ملسو هيلع هللا ىلص- ، أو بأن األمر واجب، مثال

سل يوم الُجمعة  »
ُ
ى كل ُمحتلمغ

َ
، أو مندوب، أن يكون الش يُء  [880]البخاري:«  واجٌب َعل

  ِ
ِبيا ى أمره، أو أن يكون طاعة، »  -ملسو هيلع هللا ىلص-ُيندُب إليه، فإذا حث النه

َ
ى ش يء فدل ذلك َعل

َ
من  َعل

ذلك    ، أو أن يمدح فاعله، إذا ُمدح الفاعل فدل[1835]مسلم:«  أطاع األمير فقد أطاعني
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ى أن هذا الش يء مأموٌر به؛ بغض النظر عن كونه واجًبا أو مندوًبا؛ إال أن ترتب املدح 
َ
َعل

ى أن 
َ
ى أنه مأموٌر به، أو يذم تاركه، إذا وجد ذٌم لترك فعٍل؛ دله ذلك َعل

َ
ى فعله يدل َعل

َ
َعل

« :
ً

معنى   ،[553]البخاري:«  من ترك صالة العصر فقد حبط عملههذا الفعل مأموٌر به، مثال

ذلك أن هذا أمٌر بالصالة، أو رتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، وهذا كثير يعني  

شيخنا   ذكره  ما  خالصة  هذا  ُنطيل؛  ما  حتى  األمثلة  في  ُنفصل  ى-لن 
َ
َعال

َ
ت  ُ

ه
َّللا   - َرِحَمُه 

 باختصاٍر واقتضاب. 

ى: -ثم يقول الشيخ  -
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
 َرِحَمُه َّللا

 األمر:ما تقتضيه صيغة 

 صيغة األمر عند اإلطالق تقتض ي: وجوب املأمور به، واملبادرة بفعله فوًرا. 

 فمن األدلة على أنها تقتض ي الوجوب قوله تعالى: ﴿
َ
ون

ُ
اِلف

َ
ِذيَن ُيخ

ه
ِر ال

َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
ف

ِليمٌ 
َ
اٌب أ

َ
ْو ُيِصيَبُهْم َعذ

َ
 أ
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ِصيَبُهْم ِفت

ُ
 ت
ْ
ن
َ
ْمِرِه أ

َ
أن هللا حذر    ، وجه الداللة[63]النور:﴾  َعْن أ

الرسول   أمر  أليم،   ملسو هيلع هللا ىلصاملخالفين  عذاب  يصيبهم  أو  الزيغ،  وهي  فتنة،  تصيبهم  أن 

املطلق   ملسو هيلع هللا ىلصوالتحذير بمثل ذلك ال يكون إال على ترك واجب؛ فدل على أن أمر الرسول  

 يقتض ي وجوب فعل املأمور.

 - انتقل الشيخ    -
َ
َعال

َ
ت  ُ

ه
إلى ما    - ىَرِحَمُه َّللا انتقل  الكالم عن صيغة األمر؛  م  ملا قده

صيغة   تتطلبُه  ما  األمر،  صيغة  تستلزمُه  ما  يعني  تقتضيه:  ما  األمر،  صيغة  تقتضيه 

األمر؛ هذا هو االقتضاء، اقتضاء الش يء: أي طلب الش يء. عندما ُيعرف لك النهي هو  

م، املذاهب األربعة اقتضاء الكف، يعني طلب الكف فهذا املقصود. فجماهير أهل العل

ى الوجوب. األصل إذا تجردت عن  
َ
ى أن األصل في صيغة األمر أنها تدل َعل

َ
كلها متفقة َعل

نا  
ُ
ى الوجوب. وذكر شيخ

َ
ها عن الوجوب، األصل فيها أنها تدُل َعل

ُ
ُ  -قرائن تصرف

ه
َرِحَمُه َّللا

ى
َ
َعال

َ
ى ذلك: ﴿ -ت

َ
اِلُفوَن الدليل َعل

َ
ِذيَن ُيخ

ه
ِر ال

َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
ْو ُيِصيَبُهْم  ف

َ
 أ
ٌ
ِصيَبُهْم ِفْتَنة

ُ
ْن ت

َ
ْمِرِه أ

َ
َعْن أ

ِليٌم 
َ
أ اٌب 

َ
وجه  ﴾، األمُر ُمضاف، يعني األمر هذا عام يشمل كل أمر باإلضافة. قال: )َعذ

( إلى أن تصيبهم فتنة، وهي الزيغ..  ملسو هيلع هللا ىلصالداللة أن هللا حذر املخالفين عن أمر الرسول  

فا الشيخ،  ما ذكر  أن  آخر  ى 
َ
َعل يدُل  أمٍر  ُمخالفة كل  ى 

َ
َعل اآلية  في هذه  املذكور  لوعيد 

هللا   أمر  من  الشارع،  أمر  في  وَجلا -األصل  الوجوب    -َعزه  فيه  األصل  رسوله،  أمر  أو 

 َعن ذلك؛ هذا خالصة ما ذكره الشيخ هنا. 
ٌ
 صارفة

ٌ
ى تركه حتى تثبت قرينة

َ
 والعقاب َعل
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ففعل املأمور به واجب،   -ملسو هيلع هللا ىلص- أو عن رسوله    يعني األصل إذا جاء األمُر عن هللا  -

 هذا هو األصل.

النقطة، وهي أن األصل في أمر هللا    -  - َعزه وَجلا -وهنا ملحظ مسلكي عند هذه 

 
ُ
 له قبل السؤال: هل هو واجٌب أو مندوب. ولذلك، كان السلف

ُ
وأمر رسوله االستجابة

ذا السؤال: واجب أو مندوب؟ وإنما إذا أتى أمر هللا وأمر رسوله، يعيبون أن ُيسأل مثل ه

يعني "أتى نهُر بطل نهر معقل"، إذا أتاك أمٌر من هللا ورسوله؛ األول قل: "أستجيب لذلك  

املالحظ   من  ولذلك،  مندوب.  أو  واجب  هو  هل  تسأل  أن  لك  ذلك  بعد  ثم  وأفعل"، 

بادر بذكر  املسلكية واإليمانية أنه من سوء األدب مع الن
ُ
صوص الشرعية أنك عندما ت

أو مندوب؟ وكأنه يريد أن ُيسلط عليك   السامع هل هو واجب  ُيجيبك  النص الشرعي 

ى رقبتك؛ إذا هو مندوب أنا غير ُملزم فيه ال أفعله؛ فهذا جانب مسلكيه ينتبه  
َ
سيًفا َعل

 إليه اإلخوة جميًعا.

كتاب األصول؟ يعني نحن    ماذا تعني يا شيخ أمين بجانب مسلكي ونحن ندرُس   -

 اآلن ندرس األصول... 

 في السلوك، يعني في السلوك وفي اإليمانيات، هذا املقصد. -

يعني كأنك تقول: "وإن كنا ندرُس اآلن صيغ األمر، وما يقتضيه األمر من اإللزام   -

بالفعل؛ ال ينبغي لإلنسان حتى وإن جاء األمر عن هللا وعن رسوله، وكانت هناك قرينة  

صرفه عن الوجوب أن يتطلب هذه األمور، فيذهب للسائل للعلماء ويقول: هذا األمر  ت

الطريقة  بهذه  ألنه  ينفك؟!  حتى  للندب  هو  أو  لالستحباب  هو  أم  للوجوب  هو  هل 

كثير   عن  األقل-سيتخلص  ى 
َ
بصيغة    -َعل جاءت  التي  واآلداب  النوافل  من  كثير  عن 

اإل قلب  فيخلو  الصوارف؛  عليها  وجرت  األوامر العموم  لهذه  التربوي  املعنى  من  نسان 

ويتحول إلى ُمجرد أصولٍي فقيٍه صلف، ال يحصل األثر اإليماني من خالل أو من وراء هذه  

ريد من العامل إيجادها. وهللا أعلم. 
ُ
 األوامر التي أ

 قال:

﴿ تعالى:  قوله  للفور  أنه  على  األدلة  ْيَراِت ومن 
َ
خ
ْ
ال وا 

ُ
ِبق

َ
اْست

َ
،  [148]البقرة:﴾  ف

 واملأمورات الشرعية خير، واألمر باالستباق إليها دليل على وجوب املبادرة.

كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية،   ملسو هيلع هللا ىلصوألن النبي  

 حتى دخل على أم سلمة رض ي هللا عنها فذكر لها ما لقي من الناس. 
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أح بالفعل  املبادرة  تراكم وألن  ويقتض ي  آفات،  له  والتأخير  وأبرأ،  وط 

 الواجبات حتى يعجز عنها. 

ى-هنا الشيخ    -
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
انتقل إلى مسألٍة أخرى، هل األمر، عند ورود صيغة    -َرِحَمُه َّللا

تقتض ي الفور؟ ما معنى    - هذه صيغة األمر–األمر من الشارع، كتاًبا أو ُسنة؛ فهل ذلك  

باد
ُ
رة باالستجابة لألمر؟ أو أنها تقتض ي التراخي بمعنى ال تقتض ي  الفور؟ يعني تقتض ي امل

بادرة السريعة؟ يمكن أن تستجيب بعد يوم يومين ثالثة أربعة خمسة؟ فهذه املسألة:  
ُ
امل

ى الفور، يقتض ي الفورية أو يقتض ي التراخي؟ الشيخ  
َ
ى-هل األمر يدل َعل

َ
َعال

َ
ُ ت

ه
  - َرِحَمُه َّللا

بادرة. يرى وهو املشهور واملذهب عن
ُ
ى الفور وامل

َ
 دنا أن األصل في األوامر أنها تدل َعل

بي     وكونه للفور أصل املذهب 
ُ
 وهو لدى القيد بتأخير أ

ى 
َ
ى أن هذا األمر َعل

َ
يعني أن األصل في األوامر أنها للفور؛ إال أن يِرَد دليٌل يدل َعل

ى الفورية؟ ما ذكره ش
َ
ى الفور، ما هو الدليل َعل

َ
: -يخنا قول هللا  التراخي ال َعل َعزه وَجلا

ْيَراِت ﴿
َ
خ
ْ
ال ِبُقوا 

َ
اْست

َ
على ف دليل  إليها  باالستباق  واألمر  خير،  الشرعية  واملأمورات   ،﴾

  ِ
ِبيا كره تأخير الناس ما أمرهم به من ذكر أنه ملا )  -ملسو هيلع هللا ىلص- وجوب املبادرة إليها. وأيًضا ألن النه

الالنحر والحلق في   )  ِ
ِبيا النه أمر  الحديبية،  يوم  ملا ُحصروا عن    -ملسو هيلع هللا ىلص- حديبية،  الصحابة 

  ِ
ِبيا ى -ملسو هيلع هللا ىلص-البيت أمرهم أن يحلقوا وينحروا؛ فلما تأخر الصحابة غضب النه

َ
، فدل ذلك َعل

بادرة. 
ُ
ى الفورية ووجوب امل

َ
 أن ذلك دليٌل َعل

بادرة    ثم
ُ
امل ذكر شيخنا –أن  ذلك    -كما  كان  بالفعل  بادر  إذا  اإلنسان  أحوط، 

ُه آفاتأحوط وأبرأ لذمته، وقال: )
َ
ِخيَر ل

ْ
أ
ه
(، التأخير له آفات، وهذه اآلفات ما هي؟  َوالت

ستقبل؛ هذا ما أراد الشيخ اإلشارة 
ُ
عدم التمكن من الفعل، قد ال يتمكن من الفعل في امل

 إليه هنا باقتضاب. 

ى-ثم سيذكر شيخنا  
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
ى الوجوب والفورية  -َرِحَمُه َّللا

َ
 َعل

ً
: أن األمر وإن كان داال

 إال أنه إذا ورد دليٌل يقتض ي خالف ذلك ُعمل به وهذا ما سيذكرُه الشيخ. 

 قال:  -

عن   فيخرج  ذلك،  يقتض ي  لدليل  والفورية  الوجوب  عن  األمر  يخرج  وقد 

 الوجوب إلى معاٍن منها:

ْم كقوله تعالى: ﴿  الندب،  -1
ُ
َباَيْعت

َ
ا ت

َ
ِهُدوا ِإذ

ْ
ش

َ
، فاألمر باإلشهاد [282]البقرة:﴾  َوأ

 اشترى فرًسا من أعرابي ولم يشهد.  ملسو هيلع هللا ىلصعلى التبايع للندب بدليل أن النبي 
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أنه   -2 يتوهم  ملا  أو جواًبا  الحظر،  بعد  ورد  إذا  ذلك  يقع  ما  وأكثر  اإلباحة، 

 محظور. 

الحظ بعد  ﴿مثاله  تعالى:  قوله  اُدوار: 
َ
اْصط

َ
ف ْم 

ُ
ت
ْ
ل
َ
َحل ا 

َ
فاألمر [2]املائدة:﴾  َوِإذ  ،

ْيِد  باالصطياد لإلباحة لوقوعه بعد الحظر املستفاد من قوله تعالى: ﴿ ي الصه ِ
 
ْيَر ُمِحل

َ
غ

ْم ُحُرمٌ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  .[1]املائدة:﴾ َو

َحرج«، في جواب من   : »افعل وال ملسو هيلع هللا ىلصومثاله جواًبا ملا يتوهم أنه محظور، قوله  

على   بعضها  العيد  يوم  تفعل  التي  الحج  أفعال  تقديم  عن  الوداع  في حجة  سألوه 

 بعض.

 َبِصيٌر التهديد كقوله تعالى: ﴿  -3
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ُه ِبَما ت

ه
ْم ِإن

ُ
ت
ْ
وا َما ِشئ

ُ
،  [40]فصلت: ﴾  اْعَمل

ا  ﴿
ه
ِإن ْر 

ُ
ف
ْ
َيك

ْ
ل
َ
ف اَء 

َ
ش َوَمْن  ِمْن 

ْ
ُيؤ

ْ
ل
َ
ف اَء 

َ
ش َمْن 

َ
اًراف

َ
ن  

َ
ين امِلِ

ه
ِللظ ا 

َ
ْدن

َ
ْعت

َ
فذكر   [29]الكهف:﴾  أ

 الوعيد بعد األمر املذكور دليل على أنه للتهديد.

ى -الشيخ    -
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
هنا أشار إلى مواضع وجدت قرينة تصرف األمر عن   -َرِحَمُه َّللا

 الوجوب إلى إما اإلباحة أو غيرها؛ فذكر فإن األمر قد يخرُج عن الوجوب.. 

 عناها ماذا؟قرينة م -

قرينة قد سبق وذكرنا في الدرس املاض ي وهي الدليل، قرينة أو دليل أو أًيا كان،   -

: ﴿ -أو عالمة. فيخرج عن الوجوب إلى معاٍن منها الندب، قال هللا   ا  َعزه وَجلا
َ
ِهُدوا ِإذ

ْ
ش

َ
َوأ

َباَيْعُتْم 
َ
ِ  ت

ِبيا النه ملا كان من فعل  بينه وبين    -ملسو هيلع هللا ىلص-﴾، هذا أمر، لكن  تباُيع  بايع، حصل  أنه 

ى ذلك أو )
َ
ناس ولم ُيشهد َعل

ُ
َهْد أ

ْ
ْم َيش

َ
ٍ َول

اِبي  َرًسا ِمْن أْعَر
َ
َرى ف

َ
ت
ْ
(؛ دله ذلك أن هذا ِاش

 األمر ليس للوجوب. 

 قد تكون يعني قد يكون الندب.. 
ً

 أيًضا مثال

َباَيعْ ما معنى ﴿ -
َ
ا ت

َ
ِهُدوا ِإذ

ْ
ش

َ
 ﴾؟ األمر نفسه. ُتْم َوأ

َباَيْعُتْم ﴿  -
َ
ت ا 

َ
ِإذ ِهُدوا 

ْ
ش

َ
بيٍع بينه وبين آخر فإنه  َوأ ﴾ أن اإلنسان إذا حصل عقُد 

ى هذا البيع، شاهد أو شاهدان حسب ما يتيسر، على املبايعة. 
َ
 يأتي بشاهٍد يشهد َعل

  ِ
ِبيا ى الندب أيًضا أن النه

َ
قد يأتي في الحديث ما يدل أن املأمور   -ملسو هيلع هللا ىلص- مما يدل َعل

 ِ
ِبيا : النه

ً
«، قال في صلوا قبل املغرب، صلوا قبل املغربقال: » -ملسو هيلع هللا ىلص- به ُيراد به الندب. مثال

ى أن هذا ليس للوجوب. ملن شاءالثالثة: »
َ
؛ فدله ذلك َعل

ً
نة  « كراهية أن يتخذها الناس سُّ
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الباب وهو األمر   اإلباحة، وهنا ذكر مسألة يذكرها دائًما األصوليون عند هذا 

بعد الحظر، قال: )وهي مسألة األمر بعد الحظر(. ما معنى األمر بعد الحظر؟ أن يأتي  

﴿ :
ً

اُدوا أمر وقد سبقه حظٌر ونهي، مثال
َ
اْصط

َ
ف ُتْم 

ْ
ل
َ
َحل ا 

َ
حرم َوِإذ

ُ
امل ﴾، اآلن الحظ معي، 

الصيد، عن  منهًيا  كان  تحلله  ُحُرمٌ ﴿  قبل  ْنُتْم 
َ
َوأ ْيَد  الصه وا 

ُ
ْقُتل

َ
ت مر ال 

ُ
أ تحلل  فلما   ،﴾

اُدوا باالصطياد، ﴿
َ
اْصط

َ
ُتْم ف

ْ
ل
َ
ا َحل

َ
ى سبيل الوجوب أو َوِإذ

َ
﴾. فهل األمر باالصطياد هنا َعل

ى سبيل اإلباحة؛ ألنه أمٌر ورد بعد حظٍر. طبًعا هذا ما  
َ
ى سبيل اإلباحة؟ يقولون َعل

َ
َعل

نا، واملسأ
ُ
لة محلُّ خالف بين أهل العلم وفيها أقوال أخرى، لكن هذا الذي  رجحُه شيخ

 رجحه الشيخ في الكتاب. 

ُم قال: ) َوهه
َ
ا َيت

ه َ
اًبا مل ُه َجوه

ُ
ال
َ
ى َوِمث

َ
 َعل

ً
(، يعني من الصور التي يكون فيها األمر داال

النه  : في حجة الوداع 
ً

ُيتوهم أنه واجب. مثال ِ  اإلباحة: أن يأتي األمُر جواًبا ملا قد 
  - ملسو هيلع هللا ىلص-ِبيا

جاءه الصحابة، رجٌل قال: "حلقت أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي"؛ هم اآلن يتوهمون أن  

الترتيب بين هذه األنساك واجب، وأن تركُه يوجب الفدية، األنساك األربعة التي ستكون  

ِبياِ  ِ    -ملسو هيلع هللا ىلص -  في يوم النحر. فلما كان ذلك متوهًما عندهم سألوا النه
ِبيا   - ملسو هيلع هللا ىلص-فلما أجابهم النه

ى الوجوب؛ ألنه دفٌع لتوهم الوجوب السابق. افعل وال حرجبقوله: »
َ
 «، هذا ال يدل َعل

-    ِ
ِبيا ى الوجوب، ال يدل «، هذا فعل أمر،  افعل»  - ملسو هيلع هللا ىلص-اآلن قول النه

َ
لكنه ال يدل َعل

ى أي وجوب.
َ
 َعل

ى وجوب الفعِل، ذلك الفعل الذي هو عدم الترتيب.  -
َ
 ال يدل َعل

-  ِ
ِبيا  «، يعني افعل ما تريد فعله. افعل» - ملسو هيلع هللا ىلص-يعني قول النه

 ما تريد فعله واستكماله.  -

-    
َ
ُصرف أمر  هناك  اآلن  وجوب  هنا  يتوهم  السائل  أن  القرينة  وهذه  بقرينة، 

  ِ
ِبيا : »افعل« يعني ما فعلته هذا افعله، لكنه ليس بالزم؛ فلو  -ملسو هيلع هللا ىلص- الترتيب، فقال له النه

 قدمت أو أخرت فليس بالزم، يعني فال إشكال، أليس كذلك؟! 

 نعم هذا هو مراد الشيخ.  -

اُدوا ال األول؛ أين األمر في ﴿ولو وضحت حتى املث -
َ
اْصط

َ
ُتْم ف

ْ
ل
َ
ا َحل

َ
 ﴾؟ َوِإذ

اُدوا اآلن ﴿  -
َ
اْصط

َ
ُتْم ف

ْ
ل
َ
ا َحل

َ
حرم منهٌي عن الصيد، ﴿َوِإذ

ُ
ْيَد  ﴾ اآلن امل وا الصه

ُ
ْقُتل

َ
ال ت

ْنُتْم ُحُرمٌ 
َ
 ﴾.َوأ

 أين فعل األمر الذي ُصرف؟  -
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اُدوا ﴿ -
َ
اْصط

َ
 ﴾.ف

اُدوا هنا األمر ﴿ -
َ
اْصط

َ
 ، فعل أمر ُصرف بماذا؟﴾ هذا فعل أمرف

ى وجوب الصيد؟  -
َ
 هل هذا يدل َعل

 ال.  -

ى الوجوب؟ ألنه سبقه حظر، والعلماء يقولون: األمر إذا أتى بعد    -
َ
ملاذا ال يدل َعل

ى أنه لإلباحة ال للوجوب، فكأنه ملا كان ذلك الش يء ممنوًعا عنك ثم أتى  
َ
الحظر دله َعل

ذلك   ُيفيدك  أن  منه  ريد 
ُ
أ به؛  قد  األمُر  الذي منعناك منه سابًقا  الش يء  أن هذا  األمر 

 أصبح ُمباًحا.

 َبِصيٌر والتهديد كقوله تعالى: ﴿)
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
ُه ِبَما ت

ه
ْم ِإن

ُ
ت
ْ
وا َما ِشئ

ُ
(، اآلن ليس  ﴾اْعَمل

راد تهديدهم؛ فكأنه يقول: اعملوا ما 
ُ
راد يعني أن يأذن لهم بعمل ما شاؤوا، ولكن امل

ُ
امل

﴿ شئتم   عليه.  ُفْر فستحاسبون 
ْ
َيك

ْ
ل
َ
ف اَء 

َ
ش َوَمْن  ُيْؤِمْن 

ْ
ل
َ
ف اَء 

َ
ش َمْن 

َ
كل  ف ى 

َ
َعل واجب  ﴾؛ 

ُفْر إنسان اإليمان باهلل ورسوله، لكن ملا خير قال: ﴿
ْ
َيك

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
ُيْؤِمْن َوَمْن ش

ْ
ل
َ
اَء ف

َ
َمْن ش

َ
﴾،  ف

ى أن ذلك ليس من قبيل األمر ولكن من قبيل التهديد. 
َ
 دله ذلك َعل

ا:  وهذا أظ  -
ً
ى ألسنة الناس؛ حينما يقول األب البنه واعظ

َ
نه أيًضا يعني يرد َعل

اعمل ما تريد، افعل ما شئت؛ مع أنه هذا صيغة تهديد، كلمة )افعل( هذه فعل أمر لكن 

 ال ُيراد به إال التهديد، فال ُيفهم منه وجوب أن يفعل اإلنسان هذا األمر.

 التراخي.ويخرج األمر عن الفورية إلى 

فعن   للتراخي،  أنه  الدليل على  لكن دل  به  فإنه مأمور  مثاله: قضاء رمضان 

أن  أستطيع  فما  رمضان  من  الصوم  عليه  يكون  كان  قالت:  عنها  رض ي هللا  عائشة 

 . ملسو هيلع هللا ىلصأقضيه إال في شعبان، وذلك ملكان رسول هللا 

ِقرت عليه عائشة رض ي هللا
ُ
  عنها.ولو كان التأخير محرًما ما أ

ى تأخيره إلى شعبان.   -
َ
 َعل

َ
ة

َ
قرت َعاِئش

ُ
ى الفور ملا أ

َ
نعم، قضاء رمضان لو كان َعل

طبًعا هذا مسألة الفورية والتراخي ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم، ينبني عليها مسائل  

؛ هل الحج  
ً

ى الفور والتراخي مثال
َ
ى  كثيرة عند أهل العلم؛ عندما نتكلم عن هل األمر َعل

َ
َعل

به،   يُحَج  أن  يستطيع  ما  اإلنسان  وجد  إذا  يعني  مسألة،  هذه  التراخي؟  ى 
َ
َعل أو  الفور 

ى الفور أو له أن يصبر سنة أو سنتين؟  
َ
حصلت له االستطاعة؛ هل يجب عليه الحج َعل

: إنسان وجبت عليه الزكاة، هل األمر بإخراج الزكاة أمٌر  
ً

ى هذه املسألة. مثال
َ
مما ينبني َعل
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ى ا 
َ
ى التراخي؟ يعني هل له أن يؤخر إخراج الزكاة؛ يضعها جانًبا ثم يؤخر  َعل

َ
لفور أم َعل

ى الفور. ومسائل كثيرة يعني هذه 
َ
إخراجها للفقراء؟ هذه أيًضا من املسائل التي تنبني َعل

 مسألة مشهورة هل األمر للفور أو التراخي. 

-  ..
َ
ة

َ
 لكن ما ذكره الشيخ هنا من حديث َعاِئش

 هنا، الشيخ كأنه يقول: أنت اآلن سبق وقد أخذت يا  الشيخ في    -
َ
ة

َ
حديث َعاِئش

ى أن هذا األمر 
َ
ى الفور، إال أن يكون هناك دليٌل يدُل َعل

َ
طالب العلم أن األمر يدل َعل

  
َ
ة

َ
ُ َعْنَها-ُصرف من الفورية إلى التراخي، مثل ما ذكر الشيخ ُهنا، ملا تقول َعاِئش

ه
َي َّللا :  -َرض ْ

وُ 
ْ
اَن َيك

َ
ْعَباِن(، والنبي  )ك

َ
 ِفي ش

ه
ِضَيُه ِإال

ْ
ق
َ
ْن أ

َ
ْسَتِطيُع أ

َ
َما أ

َ
ْوِم ِمْن َرَمَضاِن ف  َعِليه الصه

  -ملسو هيلع هللا ىلص -نه

يراها ويعلُم ذلك؛ معنى ذلك أن األمر بقضاء ما فات من رمضان مأذوٌن لإلنسان فيه ما  

لو مات قبل أن يُحَل رمضان القادم وما    بين رمضان ورمضان القادم أن يقضيه؛ وعليه

سحة له. 
ُ
 قض ى لم يأثم؛ ألنه ال زال هذا وقت ف

في حديث   - الذي جاء  الصارف  إال بصارٍف مثل هذا  الفور  ى 
َ
َعل األمُر  ا 

ً
إذ يعني 

  
َ
ة

َ
ُ َعْنها-َعاِئش

ه
َي َّللا حيث أنها ورد في الحديث أنها كانت تؤخر قضاء رمضان؛ وعليه    -َرض ْ

ى الفور.  فقضاء رمضان
َ
 ليس َعل

هل   - الظهر،  لصالة  املؤذن  أذن  إذا  بالصالة،  األمر   :
ً

مثال التراخي  صور  من 

أخرها خمس دقائق، عشر  يعني  االختيار  في وقت  الصالة  أخر  لو  فيما  يأثم  اإلنسان 

دقائق، ربع ساعة عن أول الوقت؟ ال يأثم بذلك؛ ألن هذا الوقت مأذوٌن لك فيه ما لم  

 طرار أو خروج الوقت.تصل إلى وقت االض

ى:-بارك هللا فيك. هنا يقول الشيخ  -
َ
َعال

َ
ُ ت

ه
 َرِحَمُه َّللا

 ما ال يتم املأمور إال به:

إذا توقف فعل املأمور به على ش يء كان ذلك الش يء مأموًرا به، فإن كان املأمور 

 وًبا. به واجًبا كان ذلك الش يء واجًبا، وإن كان املأمور به مندوًبا كان ذلك الش يء مند

 مثال الواجب: ستر العورة فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجًبا. 

ذلك  كان  طيب  شراء  على  توقف  فإذا  للجمعة،  التطيب  املندوب:  ومثال 

 الشراء مندوًبا. 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي: الوسائل لها أحكام املقاصد، 

 ملنهيات منهي عنها. فوسائل املأمورات مأمور بها، ووسائل ا
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الشيخ    - ى-هنا 
َ
َعال

َ
ت هللُا  يذكرها   -َرِحَمُه  مشهورة  ومسألٍة  قاعدٍة  إلى  أشار 

األصوليون والفقهاء كثيًرا عند الكالم عن باب األمر، وهي أن ما ال يتم الواجُب إال به  

 فهو واجب. ولذلك يقول الناظم:

 تم ــــــــــــــ ه يــــ ٌر به وبالذي بـــــــــ أم        ر بالفعل املهم املنحتمــــــ واألم

 وكل ش يء للصالة يفرض         كاألمر بالصالة أمر بالوضوء 

ا األمر ال ُيمكن االمتثال له إال بفعِل أمٍر آخر؛ فإن 
َ
فإذا أمر الشارع بأمر وكان هذ

: األمر بالصالة؛ أمر الشارع  
ً

بالصالة،   -لىسبحانه وتعا -ذلك األمر اآلخر يكون واجًبا. مثال

أصبح   فعليه  وضوء؛  بال  تكون  أن  ُيمكن  ال  وضوء؟  بال  تكون  أن  ُيمكن  الصالة  فهل 

تكون  أن  ُيمكن  بدون ستر عورة؟ ال  تكون  أن  ُيمكن  الصالة هل  أيًضا.  الوضوء واجًبا 

لألمر   االمتثال  ُنحصل  أن  ُيمكن  ال  ألنه  واجًبا؛  العورة  ستر  فأصبح  عورة،  ستر  بدون 

بال إال  يتمكن من صيام  بالصالة  إنسان ال   
ً

مثال ى ذلك. 
َ
َعل العورة. وقس  وضوء وبستر 

 مريض، قال له األطباء: إن لم تتسحر  
ً

رمضان إال أن يأكل، أن يتسحر، شخص أصال

ا  
َ
نة مؤكدة، في حق هذ نة؟ سُّ فلن تستطيع الصيام. األصل في السحور أنه واجب أم سُّ

يستطيع أن يأتي بالواجب الذي هو الصيام    الرجل اآلن أصبح ماذا؟ أصبح واجًبا؛ ألنه ال

إال بفعل ذلك املسنون الذي هو السحور، والذي أصبح في حقه واجًبا. هذه هي صورة  

 املسألة. 

(. ذا توقف فعل املأمور به على ش يٍء كان ذلك الش يء مأموًرا بهإقال شيخنا: )

ل إليه واجًبا، وإن  ثم الحظ إن كان الش يء املأمور به واجًبا صار ذلك الفعل الذي يوص

 كان املأمور به ُمستحًبا، كان ذلك الش يء الذي يوصل إليه ُمستحًبا. 

: التطيب يوم الُجمعة، إذا قلنا: التطيب يوم الُجمعة 
ً

اآلن من املستحبات مثال

يوم   التزين  ستحب 
ُ
امل من  الطيب،  ماذا؟ شراء  أيًضا  ستحبات 

ُ
امل من  ُيصبح  ُمستحب؛ 

النظي الثوب  بلبس  الُجمعة،  الُجمعة  يوم  ثيابه  يغسل  أن  ستحب 
ُ
امل من  فأصبح  ف، 

 وهكذا.

الشيخ   أشار  ى-ثم 
َ
َعال

َ
ت  ُ

ه
َّللا اُم    -َرِحَمُه 

َ
ْحك

َ
أ َها 

َ
ل َوَساِئُل 

ْ
)ال أن  عامة  قاعدٍة  إلى 

هنا   العبارة  وهذه  الفقهية.  القواعد  وعلم  املقاصد  علم  في  ذكر 
ُ
ت وهذه  َقاِصِد(، 

َ ْ
امل

اُم  
َ
ْحك

َ
أ َها 

َ
ل َوَساِئُل 

ْ
بكتب )ال منها  املقاصد  وبكتب  الفقهية  بالقواعد  ألصق  َقاِصِد(، 

َ ْ
امل
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في  الفقهاء  أنظار  تختلف  ثم  مسائل.  من  له  ال حصر  ما  تحتها  ويجري  الفقه،  أصول 

ا كثيًرا.
ً
ى هذه القاعدة اختالف

َ
 تطبيق تلك الفروع َعل

)ا   - مثل:  َقاِصِد(، 
َ ْ
امل اُم 

َ
ْحك

َ
أ َها 

َ
ل َوَساِئُل 

ْ
)ال العبارة:  هذه  أحكام هل  لها  لوسائل 

 الغايات(؟

 نعم، هي مثلها.  -

بين هذه    - ما   
ً

تداخال هناك  فكأن  الوسيلة؛  تبرر  ال  الغاية  يقولون:  الناس  ألن 

العبارات يعني، فإذا كانت الغاية مأموٌر بها فالوسيلة التي ال بد منها ُيصبُح مأموًرا بها،  

 أليس كذلك؟ 

وسائل الواجب واجبة فوسائل الحرام حرام.  وهنا مسألة ُمهمة؛ يعني كما أن    -

ما  أن  كما  الوجوب،  في  فقط  أنه  األمر  يظن  ال  نفهم  حتى  يعني  بالعكس  لهذا،  انتبه 

 يتوصل به إلى الواجب واجب، كذلك ما يتوصل به إلى الحرام حرام. 

لعلنا نقف يا شيخ أمين عند هذا الحد وقد أطلنا في هذه الحلقة بعض الش يء.    -

ا، أيها
ً
اإلخوة واألخوات، نصل نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم في الحلقة    إذ

 القادمة وأنتم طيبون. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (9 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبينا محمد وعلى 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

الحلقة التاسعة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين )األصول من 

 علم األصول(.

منصور الدعيس، فأهال   وفي مطلع هذا اللقاء، وكالعادة، نرحب بالشيخ أمين بن 

 ومرحبا بك. 

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 واملشاهدين واملشاهدات، ويا مرحبا بكم جميعا. 

 شيخ أمين، توقفنا عند النهي.  -

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:

 النهي 

 تعريفه:

يتضمن طلب الكف على وجه االستعالء بصيغة مخصوصة هي النهي: قول  

تعالى: ﴿ الناهية، مثل قوله  ا املضارع املقرون بال 
َ
ِبآَياِتن ُبوا 

ه
ذ
َ
ك ِذيَن 

ه
ال ْهَواَء 

َ
أ ِبْع 

ه
ت
َ
ت  

َ
َوال

ِخَرةِ 
ْ

 ِباآل
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َ
ِذيَن ال

ه
 .[150]األنعام:﴾ َوال

 ن أفادت معناه.فخرج بقولنا: )قول(، اإلشارة، فال تسمى نهًيا وإ

 وخرج بقولنا: )طلب الكف(، األمر، ألنه طلب فعل.

وخرج بقولنا: )على وجه االستعالء(، االلتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد 

 من النهي بالقرائن. 

الكف  بقولنا: )بصيغة مخصوصة هي املضارع…(، ما دل على طلب  وخرج 

وإن تضمنت طلب الكف لكنها   بصيغة األمر مثل: دع، اترك، كف، ونحوها، فإن هذه

 بصيغة األمر فتكون أمًرا ال نهًيا. 
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وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريم 

 أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك. 

له وصحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آ   -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

األقوال   في  اإلخالص  نسألك  إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا،  بما  وانفعنا 

ورنا  واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ويسر لنا أم

 يا رب العاملين. 

تعالى  هللا  رحمه  شيخنا  كتاب  على  التعليق  في  للكالم  متمم  مجلس  هو  هذا 

األمر،  باب  الكالم على  السابق  املجلس  في  األصول(. وكنا قد قدمنا  )األصول من علم 

فناسب أن ُيذكر بعد األمِر النهُي. وعادة املصنفين في كتب أصول الفقه أنهم يختصرون 

الم في النهي ويجعلونه أقل من الكالم في باب األمر؛ ألن النهي هو قسيم  ويجتزئون الك

األمر، فمسائل النهي في الغالب تكون من باب املسائل املقابلة ملسائل األمر، ومن ثم،  

أن  فيقال  األمر.  باب  في  الكالم  إلى  فيها  الخالف  ويحيلون  الخالف،  إلى  يشيرون  فتارة 

 الكالم في باب األمر، من باب املقابلة. الكالم في باب النهي على وزن 

هو قول يتضمن الكف على  بدأ شيخنا رحمه هللا تعالى بتعريفه النهي، فقال: ) 

(، ثم ذكر شيخنا رحمه هللا تعالى املحترزات، وضمن  وجه االستعالء بصيغة مخصوصة

أم بصيغة مخصوصة هي املضارع املقرون بال الناهيةسياق التعريف قال: ) (، هذه 

باب، أم باب النهي، أن يكون النهي مصدًرا بال الناهية فهي نصٌّ في النهي. وأحياًنا يكون  ال

، [7557]صحيح الجامع:«  ال ِنكاَح إال بَولي: »ملسو هيلع هللا ىلصالنهي مفهوما من )ال( النافية، مثل قول النبي  

)ال( النافية أيًضا دالة على  ، ونحو ذلك. فتارة تكون  [5757]البخاري:«  ال عدوى وال ِطَيرة»

 النهي من جهة املعنى. 

( اإلشارةقال:  )قول(،  بقولنا  الكتابة،  فخرج  به  تخرج  وأيضا  سبق،  وهذا   ،)

.
ً

 كتب نهًيا في ورقة فإن هذا ال يعتبر قوال
ً

 فالكتابة ال تسمى أمًرا باالصطالح، لو أن رجال

على  عل. ثم قال: ) ( وقد تقدم ألنه طلب فوخرج بقولنا )طلب الكف(، األمر)

( وهذا تقدم، ليخرج االلتماس والدعاء، االلتماس أن يكون طلب الكف  وجه االستعالء

ِإن  من املساوي، والدعاء طلب الكف من األعلى، قال هللا عز وجل: ﴿ ا 
َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
ت  

َ
َنا ال َربه

َما  
َ
ْيَنا ِإْصًرا ك

َ
ْحِمْل َعل

َ
 ت

َ
َنا َوال ا َربه

َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
ْو أ

َ
ِسيَنا أ

ه
ْبِلَنا ن

َ
ِذيَن ِمْن ق

ه
ى ال

َ
َتُه َعل

ْ
﴾، هذا كله َحَمل
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(، وهذا  وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائنمن باب الدعاء وليس من باب النهي. )

ما سيأتي ويسوقه بعد ذلك، ما يستفاد من النهي عن طريق القرائن وهو ما يمكن أن 

 يعبر عنه بالصيغ غير الصريحة في النهي. 

ولنا )بصيغة مخصوصة هي املضارع..( ما دل على طلب الكف وخرج بققال: )

تارة يكون  بصيغة األمر النهي.  لها، سواء في األمر وسواء في  انتبهوا  (. هذه نقطة مهمة 

اترك..(. )دع( و)اترك( من   نقول )دع،  نهي، مثل عندما  أمر واملعنى معنى  اللفظ لفظ 

ه من جهة املعنى نهي. ما الذي  جهة اللفظ لفظ أمر، صيغته صيغة أمر، )افعل(، لكن 

سُيقدم؟ اللفظ أو املعنى؟ الذي ُيقدم هو اللفظ، ال اعتبار للمعنى ألننا اآلن نتكلم عن  

 الصيغ في دالالت األلفاظ. ملا عرهف الناظم النهي قال:

 يضاهيه كدر قد امتنع  وما       هو اقتضاء الكف عن فعل ودع

األلفاظ التي هي من جهة اللفظ على صيغة األمر، يعني امتنع كونها نهًيا. فهذه  

ومن جهة املعنى على معنى النهي، هي في الحقيقة أوامر. وبالعكس، إذا أتى لفظ نهي،  

 وداللته تدل على األمر ستكون الصيغة هي صيغة نهي وليست أمًرا.

 إذا، يا شيخ أمين، النهي في هذا الباب هو ما تضمن كلمة )ال( التي تدخل على   -

الفعل املضارع، مثل )ال تفعل، ال تأكل..( هذه هي صيغة النهي، حتى هذه النقطة التي  

 ذكرناها.

 يعني هذه الصيغة الصريحة، وإال قد ُيفهم من عبارات أخرى.  -

بصيغة يأتي ما يلحق بهذه الصيغة من حيث املعنى. وهنا الشيخ أخرج بقوله )  -

املضارع.. هي  صيغة  مخصوصة  أخرج  من  (،  هذه  و)كف(،  و)اترك(  )دع(  مثل  األمر 

الفعل   على  دخلت  التي  )ال(  بصيغة  تأِت  لم  ألنها  نهي  صيغة  تسمى  ال  الصيغ  حيث 

مر به. فـ)دع( هو نهي عن ضده، و)اترك( هو  
ُ
املضارع، وإن كانت تفيد النهي عن ضد ما أ

 نهي عن الفعل، و)كف( هو نهي عن الفعل، أليس كذلك؟ 

 نهي ومن جهة اللفظ أمر، ونحن بحثنا في دالالت األلفاظ. هي من جهة املعنى  -

أي نحن اآلن ملزمون بدراسة فهم الصيغة نفسها، وهي هنا في باب النهي، الذي   -

 تدخل عليه )ال( الناهية. 

(، هذا ما يسمى بالصيغ غير  وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهيقال: ) -

ال الصريحة  الصيغة  قدمنا  اآلن  غير  الصريحة.  صيغ  ستأتينا  الناهية،  بـ)ال(  هي  تي 
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صريحة، هي من حيث الصيغة ليست صيغة نهي، ولكن ُيفهم منها النهي من جهة املعنى.  

(،  وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريمقال: )

ِزيرِ ﴿
ْ
الِخن ْحُم 

َ
َول ُم  َوالده  

ُ
ْيَتة

َ
امل م 

ُ
ْيك

َ
َعل َِمْت 

﴿[3ئدة:]املا﴾  ُحرا ْم ، 
ُ
ك
ُ
َهات مه

ُ
أ م 

ُ
ْيك

َ
َعل َِمْت 

ُحرا

م
ُ
ك
ُ
لفظ  [23]النساء:﴾  َوَبَنات التحريم،  فهذا  التحريم.  فيها  التي  اآليات  من  ذلك  غير  إلى   ،

(، مثلما يقول الفقهاء، هذا  أو الحظرالتحريم، يستفاد منه النهي، وطلب الكف. قال: )

(، القبح بأن يوصف أو القبحى. )فعل محظور، محظور بمعنى ممنوع، بمعنى أنه ال ُيؤت

مثل:   الفعل محرم،  أن هذا  فيه داللة على  القبيح  الوصف  قبيح، فهذا  ش يء بوصف 

« 
ٌ
 ، فتقبيح الثمن هذا داللة على تحريم البيع.[1658]مسلم:« ثمن الكلِب خبيث

 وأفاد أيًضا النهي.  -

الفاعل(، أي فعل جاء في وأفاد النهي، ال شك، والنهي يقتض ي التحريم. و)ذم    -

إلى   النهي سيصل  اعتبار هذا  النظر عن  بغض  عنه،  منهي  أنه  فاألصل  ذمه  الشريعة 

  :
ً

مثال التحريم.  يفيد  هو  حيث  من  لكن  الكراهة،  مرحلة  إلى  يصل  أو  التحريم  مرحلة 

فيد أيضا هذا ذم لفاعله، ي  [2589]البخاري:«  العائُد في ِهَبِتِه كالكلِب يقيُء ثم يعوُد في قيِئِه »

(، مثال: )من أو يترتب على فعله عقاب النهي عن ذلك، بمعنى آخر )ال تعد في هبتك(. )

قبول   الذي هو عدم  العقاب  يوًما(، هذا  أربعين  له صالة  تقبل  لم  ا 
ً
أو عراف كاهًنا  أتى 

(،  أو نحو ذلكالصالة يدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل منهي عنه، ويدل على تحريمه. )

ْرًهاالحل، قال هللا عز وجل: ﴿مثال: نفي  
َ
َساَء ك ِ

ا
وا الن

ُ
ِرث
َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ك
َ
 َيِحلُّ ل

َ
أيضا   [19]النساء:﴾  ال

عن    ملسو هيلع هللا ىلصهذا يدل على النهي. مثال في بعض األحيان التعبير بلفظ النهي )نهى رسول هللا  

 كذا(.. 

 يؤدي نفس املعنى..  -

 م يوم العيد(، وقس على ذلك. عن صو  ملسو هيلع هللا ىلص)نهى رسول هللا   -

 ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى:  -

 ما تقتضيه صيغة النهي:

 صيغة النهي عند اإلطالق تقتض ي تحريم املنهي عنه وفساده.

وُه فمن األدلة على أنها تقض ي التحريم قوله تعالى: ﴿
ُ
ذ
ُ
خ

َ
ُسوُل ف ُم الره

ُ
اك

َ
َوَما آت

ُه  
ْ
َعن ْم 

ُ
َنَهاك انَتُهواَوَما 

َ
وجوب   [7]الحشر:﴾  ف يقتض ي  عنه،  نهى  عما  باالنتهاء  فاألمر 

 االنتهاء، وِمن الِزِم ذلك تحريم الفعل.
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 ليس عليه أمُرنا  : »ملسو هيلع هللا ىلصومن األدلة على أنه يقتض ي الفساد قوله  
ً

من عمل عمال

رد   النبي  [1718]مسلم:«  فهَو  أمر  عليه  فليس  نهى عنه،  وما  أي: مردود،  فيكون ملسو هيلع هللا ىلص،   ،

 مردوًدا. 

لنا    - النهي، بقي  النهي، عرفنا صيغة  اآلن الشيخ رحمه هللا تعالى، بعد تعريف 

النهي، ما تستلزمه صيغة النهي، ما تتطلبه صيغة النهي. قال:   اآلن ما تقتض ي صيغة 

يدة  (، ما معنى عند اإلطالق؟ أي عند كونها مطلقة غير مقصيغة النهي عند اإلطالق)

أية  التحريم، كما سيأتي. فإذا كانت الصيغة مطلقة ليس معها  النهي عن  بقيٍد يخرج 

 فإنه في حال اإلطالق يكون  
ً

قرينة تدل على صرف ذلك النهي من التحريم إلى الكراهة مثال

ما تقتضيه صيغة النهي هو التحريم، تحريم املنهي عنه. فهي تقتض ي تحريم املنهي عنه،  

إث أيًضا  فاعله.  وتقتض ي  إثم  وتقتض ي  عنه،  املنهي  فساد  تقتض ي  وأيًضا  فاعله،  م 

فالخالصة، أن جمهور أهل العلم من املذاهب األربعة في الجملة متفقون على أن النهي 

 يقتض ي تحريم املنهي عنه، وفساده من جهة الحكم الوضعي، وإثم فاعله.

ُسوُل َومَ فمن األدلة على أنها تقتض ي التحريم قوله تعالى: ﴿قال: ) ُم الره
ُ
اك

َ
ا آت

انَتُهوا
َ
ُه ف

ْ
ْم َعن

ُ
وُه َوَما َنَهاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
فاألمر باالنتهاء عما نهى عنه، يقتض ي ( هذا واضح، )﴾..ف

( كما قدمنا. ثم استدل بحديث عائشة:  وجوب االنتهاء، ومن الزم ذلك تحريم الفعل

األصول في أن «، وهذا حديث جامع، أصل من  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»

فاألصل أنه مردود غير صحيح وال    ملسو هيلع هللا ىلص كل عمل ليس على مراد هللا عز وجل ومراد رسوله  

 مقبول.

 أو صحيًحا مع التحريم؟    -
ً

هذا وقاعدة املذهب في املنهي عنه هل يكون باطال

 كما يلي:

1-  
ً

 أن يكون النهي عائًدا إلى ذات املنهي عنه، أو شرطه فيكون باطال

أن يكون النهي عائًدا إلى أمر خارج ال يتعلق بذات املنهي عنه وال شرطه،   -2

 .
ً

 فال يكون باطال

قاعدة املذهب في أي أمر منهي عنه، إذا قلنا أن هذا املنهي عنه محرم واألصل   -

 أو صحيًحا مع التحريم؟ يعني هل يمكن أن تجامع الصحة  
ً

فيه الفساد، هل يكون باطال

اآلن انتقل إلى قاعدة املذهب. عندما قال )قاعدة املذهب( يعني مذهب    التحريم؟ الشيخ

من؟ الحنابلة، لذلك ال يلتبس على طالب العلم، قد يقرأ في كتب أخرى من املذاهب ما 
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سيم هذا مبني على فقهاء الحنابلة. ولذلك، حتى بعض ما قيخالف هذا التقسيم، الت

النقطة  سيقرره الشيخ رحمه هللا تعالى فيه، هو أص ال الشيخ يخالف، الشيخ في هذه 

قرر املذهب، ولم يرجح، وحتى ما يلتبس على الطالب إذا قرأ في الشرح املمتع أو يقرأ في 

الكالم عن الفقه مثال، في أبواب الفقه، في أبواب العبادات ونحوها، سيجد أن الشيخ  

الحنابلة  مذهب  تقرير  أراد  أنه  انتبه  هنا  لكن  املذهب،  خالف  مذهب  يرجح  تقرير   .

ا على ذات 
ً
الحنابلة أن النهي إذا تسلط على املنهي عنه، فإما أن يكون ذلك النهي متسلط

هذا اثنان جمعهما الشيخ في حالة   -أو على شرط املنهي عنه    -وستأتي اآلن-املنهي عنه  

إذا  النهي  نقول:  أن  يمكن  إذا،  املثال.  في  وهو سيفصلهما  تفصيلهما،  ويمكن  واحدة، 

ا على ذات املنهي عنه، أو على شرطه، فهذا تسلط  
ً
على املنهي عنه إما أن يكون متسلط

املنهي عنه، ليست على ذات  إلى أمر خارج عن  النهي قد عاد  إذا كان  أما  ؛ 
ً

باطال يكون 

( فماذا  
ً

. وإذا قلنا )ال يكون باطال
ً

املنهي عنه وليس على شرط من شروطه، فال يكون باطال

ع التحريم أم دونه؟ مع التحريم. فانتبه هنا، القول بالصحة  يكون؟ صحيًحا؛ صحيح م

 ال ينافي وجود التحريم واإلثم، وستتضح باملثال. 

النهي إذا كان عائًدا على ذات املنهي عنه فهو باطل، عائًدا على شرط املنهي عنه  

 فهو باطل، عائًدا على أمر خارج فهو صحيح لكن مع التحريم. 

 ذات املنهي عنه في العبادة: النهي عن صوم يوم العيدين.مثال العائد إلى  -

نعم، اآلن النهي متوجه على ذات الصوم، ليس على شرط للصوم، وليس على   -

  ملسو هيلع هللا ىلص أمر خارج على الصوم كوجود الطعام أو نحوه. هو على ذات الصوم، نهى رسول هللا 

فهنا يبطل الصوم وال يصح، مع   عن صوم يوم العيدين فعاد النهي على ذات الصوم،

 اإلثم.

 لو صام يوم العيد بطل صومه.  -

نعم، مثله النهي عن صالة النافلة في أوقات النهي. فالنهي عن صالة النافلة هنا   -

النهي.   أوقات  في  صلى 
ُ
ت النهي، فال  أوقات  في  النافلة  بنفسها، صالة  الصالة  إلى  متوجه 

 إذا صالها في أوقات النهي.  فمثل هذا أيضا تبطل به صالة النافلة

ومثال العائد إلى ذاته في املعاملة: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني    -

 ممن تلزمه الجمعة. 
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عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإذا كان النهي متوجًها إلى ذات   ملسو هيلع هللا ىلصنهى النبي    -

بيع الخمر، هذا متوجه إلى ذات املنهي عنه  البيع بطل البيع. مثله وأوضح منه النهي عن  

وهو الخمر، دون التفات ألي أمور كشرط أو أمور خارجة. ومثله النهي عن بيع امليتة،  

صناِم »
َ
م بيَع الخمِر وامليتِة والخنزير واأل . كل هذا محرم، هذه [1581]مسلم:  «إنه هللَا.. حره

 .أربعة في حديث واحد كلها منهي عنها لذاتها فتبطل

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر    -

لعود   الصالة  لم تصح  بثوب منهي عنه،  فإذا سترها  الصالة،  العورة شرط لصحة 

 النهي إلى شرطها. 

العورة، ما   - اإلنسان ما يستر  العورة. فإذا لبس  نعم، من شروط الصالة ستر 

مكان ستر العورة فيه حرير، فهذا إذا لبس الحرير وستر    حصل به ستر العورة، أن يكون 

العورة هنا به، عاد النهي به على ماذا؟ على ذات الصالة؟ إنما عاد النهي على أمر هو من  

بالعبادة. ولذلك، دائما نقول )الشرط أقوى من   التعلق  شرط الصالة، والشرط قوي 

 الركن(، ُيعفى عن األركان كأن تصلي قاعًدا..

 أن النهي هنا توجه لشرط العبادة وهو ستر العورة، وهذا هو املذهب. القصد

النهي عن بيع الحمل، فالعلم باملبيع   - في املعاملة:  ومثال العائد إلى شرطه 

 شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه.

ا عاد النهي على الشرط نعم، من شروط البيع العلم باملبيع، فإذا ُجهل املبيع هن  -

ال على ذات البيع، هنا أيًضا يفسد البيع. مثله أيضا البيع عن بيع ما ال يملك، من شروط 

ا ملا سيبيعه، فنهى النبي  
ً
أن يبيع اإلنسان ما ال    ملسو هيلع هللا ىلصصحة البيع أن يكون اإلنسان مالك

 يصح البيع.   يملك. فهنا النهي توجه إلى شرط من شروط البيع، ومن ثم لم

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة: النهي عن لبس الرجل عمامة    -

الحرير، فلو صلى وعليه عمامة حرير، لم تبطل صالته؛ ألن النهي ال يعود إلى ذات  

 الصالة وال شرطها.

ُينَه عن الصالة، وليس للبس العمامة   - النهي هنا لم يتوجه لذات الصالة، لم 

تعلق بشرط الصالة، ألنه ليس من شروط الصالة ستر الرأس، فلما لبس عمامة الحرير 

على رأسه صحت صالته على املذهب. مثله مثال لو أن إنساًنا اغتاب وهو صائم، النهي 

ن هو  واإلنسان صائم، هل  الغيبة  متعلق عن  الصيام؟ ال، هل هو  ذات  على  عائد  هي 
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في   الشهوة  أو  الشرب  أو  األكل  ملسألة  انتهاك  فيه  هل  الصيام؟  شروط  من  بشرط 

 رمضان؟ ال، فمن ثم صح الصيام مع اإلثم. 

ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في املعاملة: النهي عن الغش، فلو باع شيًئا   -

 ال يعود إلى ذات البيع وال شرطه.  مع الغش لم يبطل البيع؛ ألن النهي

ولذلك، نثبت له الخيار، نقول أنت بالخيار، تستمر أو تريد األرش. من األمثلة    -

ا حتى يبدو  
ً
في البيوع يمكن أن يقال مثال: بيع املصراة، بيع الشاة التي يربط ضرعها ربط

 فينتفخ ضرعها، فيأتي اإلنسان ويري
ً

حلب أياًما مثال
ُ
د أن يشتريها، نهى النبي  كبيًرا، أي ال ت

اة، ثم قال: فإن اشتراها فله الخيار فيها، أثبت له الخيار.  ملسو هيلع هللا ىلص  عن بيع املصره

 يعني ثبوت الخيار دليل على صحة البيع مع التحريم. -

صحة البيع مع التحريم. فالنهي هنا لم يعد على ذات البيع وال على شرط من   -

 ومة، لكن ما حصل نوع غش وتدليس. شروط البيع. الشاة معل

 قال:  -

 وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاٍن أخرى لدليل يقتض ي ذلك..

عندنا   والقواعد  كثيرة  األمثلة  ذكره،  سبق  ما  أمين  شيخ  يا  لنا  ص 
ا
لخ طيب، 

 قاعدتان تقريبا. 

 ما سبق ذكره كاآلتي:  -

تحريم املنهي عنه  جمهور أهل العلم يرون أن النهي يقتض ي فساد املنهي عنه و 

 وإثم فاعله. هذا األصل في النهي عند إطالقه. 

يتوجه  أو معاملة ال يخلو من ثالثة أحوال: أن  النهي من عبادة  إليه  يتوجه  ما 

ذات البيع أو ذات العبادة، ذات الصالة   -عينها    -النهي إلى ذات العبادة أو ذات املعاملة  

هي عنه ويأثم فاعله، أو يتوجه النهي إلى ذات أو ذات الصيام، ففي هذه الحالة يبطل املن

إلى ذات   املعاملة، فتبطل املعاملة ويأثم الفاعل؛ أن يتوجه النهي إلى شرط العبادة ال 

العبادة، فأيضا تبطل العبادة وأيضا إذا كان متوجًها إلى شرط في املعاملة تبطل املعاملة؛  

العبا  النهي متوجًها ألمر خارج عن  إذا كان  أو الثالث  أو الصيام  دة، خارج عن الصالة 

كان   إذا  اإلثم، وأيضا  العبادة مع  الحالة تصح  في هذه  بها،  الزكاة ألمور أخرى احتفت 

 متوجًها إلى أمر خارج عن العقد، صح العقد مع اإلثم، في باب املعامالت. 

 من الجيد هنا يا شيخ أمين أن نفرق هنا ما بين العبادات واملعامالت. -
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واملعامالت، تذكرون عندما سبق الكالم في الصحة والفساد، العبادة   العبادات  -

 ما برئت بها الذمة وسقط بها الطلب، وأن الصحيح في املعامالت ما ترتب عليه أثره.

كتاب    - نقول  عندما  العام.  املعنى  حيث  من  بل  األثر،  حيث  من  أقصد  ال 

 ت واملعامالت؟املعامالت، أو انتهى من العبادات، ما املقصود بالعبادا 

العبادات كل ما يتعبد به هلل عز وجل بذاته، واملعامالت هي العقود التي تجري   -

بين الناس بعضهم بعضا، وإن كان قد يحتفها نوع من العبادة بالنية، لكنها ليست عبادة 

 من حيث األصل. 

وأنكحة    - زواج  وعقود  وشراء  بيع  من  الناس  بين  يحصل  ما  املعامالت  يعني 

ووكاالت وضمانات وما إلى ذلك، وأما العبادات فهي ما يحصل ما بين العبد وبين ربه من  

 الصالة والزكاة والحج.

 : ثم قال رحمه هللا تعالى

 وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاٍن أخرى لدليل يقتض ي ذلك، فمنها:

بقوله    -1 لذلك  ومثلوا  »ملسو هيلع هللا ىلصالكراهة:  أحدك :  يمسنه  وهو  ال  بيميِنه  ذكَره  م 

، فقد قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، ألن الذكر بضعة من  [153]البخاري:«  يبول 

 اإلنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. 

ي    ملسو هيلع هللا ىلصاإلرشاد: مثل قوله    -2
 
ملعاذ: »ال تدعن أن تقول دبر كل صالة: اللهم أعن

 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك«.

اآلن ملا قدم الشيخ أن األصل في النهي التحريم عند اإلطالق، قال: قد يحتف   -

إلى   بالنهي قرينة، هذه القرينة أخذ منها أهل العلم أن النهي انتقل من مرتبة التحريم 

«، األصل )ال يمسن( نهي، ال يمسن أحدكم ذكره بيمينهمرتبة أخرى. مثال الكراهة، »

«، ومع ذلك قلنا أن النهي  ال يمسن أحدكم ذكره بيمينه»والنهي مؤكد بنون التوكيد،  

هنا للكراهة، وأنتم تقولون أن األصل أن صيغة املضارع املقرونة بال الناهية هي نص في  

التحريم، وأن النهي يقتض ي التحريم؟ نقول أن هناك قرينة أخرى دلت على ذلك، وهي  

« يعني قطعة منك، كأنك إنما هو بضعة منكل: »في حديث طلق بن علي قا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

عندما تمسك يدك كما تمسك ذكرك. أيضا قالوا أن هذا من باب اآلداب، والقاعدة  

عند أهل العلم أن األوامر والنواهي في باب اآلداب، مما ُيصرف به األمر عن الوجوب 

دة عامة وإن كان  والنهي عن التحريم أن يكون األمر أو النهي من جملة اآلداب. هذه قاع
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في مفرداتها وفي تفاصيلها قد يختلف أهل العلم، لكن نكاد نقول أن جماهير أهل العلم  

يراعون هذه القاعدة، أن النهي إذا كان في باب اآلداب فهو محمول على الكراهة، يعني 

(،  والحكمة من النهي تنزيه اليمين هو من القرائن التي تدل على الكراهة. ولذلك قال: )

 زيه اليمين من باب اآلداب. تن

(، اإلرشاد بمعنى الحث على الفعل ونحوه. قال: اإلرشادثم قال في املثال الثاني )

( نفس الش يء، نهى، ومؤكد بنون التوكيد، ومع ذلك ال تدعن أن تقول دبر كل صالة..)

. وهذه نقطة انتبهوا لها،  ملسو هيلع هللا ىلصقلنا أنه لإلرشاد؛ ألنه من جملة األذكار التي يرشد إليها النبي  

صرف النهي إلى الكراهة أو غيرها، أو صرف األمر من الوجوب إلى االستحباب، هذا مرتع 

اجتهاد، يعني قد تجد من أهل العلم من يصرف النهي هنا واآلخر يقول ال، النهي على 

الواحد في  العقد  الناس. تجد  أنظار  التحريم والفساد، فتختلف فيها    ظاهره ويقتض ي 

الشافعية   وعند   ،
ً

باطال يكون  الحنابلة  عند   
ً

مثال يبطله،  من  العلم  أهل  من  البيوع 

صحيًحا. هذا مبني على اختالفهم فيما توجه عليه النهي. فقد يرى أحدهم أن النهي هنا  

توجه إلى ذات العبادة أو ذات املنيعة، يقول آخر: ال، الذي يظهر لي أنه ليس متوجًها إلى  

وإنم املنيعة  عنه  ذات  ينتج  الذي  هو  العلم  أهل  بين  االختالف  فهذا  خارج.  أمر  إلى  ا 

 االختالف في الحكم الشرعي.

الفقه،   - مادة علم أصول  املادة، وهي  أن هذه  نعرف  فتح هللا عليك. ومن هنا 

مهمة لطالب العلم، حيث أننا بها نستطيع أن نعرف ملاذا يختلف العلماء وملاذا تختلف  

ال يمسن أحدكم مثال من يرى أن النهي هنا يقتض ي التحريم، »  الفتاوى. فمن العلماء

«، القول اآلخر أنه في حالة البول وأمس ما يكون في حاجة إلى أن  ذكره بيمينه وهو يبول 

يمسك ذكره حتى يجتنب النجاسة ُنهي عنه، إذا كان محتاًجا إليه ونهي عنه، هذا يدل  

. وهذه العبارة يا شيخ أمين )األمر ُصرف على التحريم، وآخرون يرون أنه من باب اآلداب

 عن الوجوب إلى االستحباب(، أو )النهي ًصرف عن التحريم إلى الكراهة(، كلمة )ُصِرف(.. 

ِل(، )انتقل(..  -
 )ُصِرف عنها( بعبارة أوضح )ُحوا

 يعني كان في طريق التحريم ثم حولناه..  -

 التحويلة هذه هي القرينة والدليل.  -
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. لعلنا نقف عند هذا الحد. أيها اإلخوة واألخوات، لعلنا نكتفي بارك هللا فيك  -

بهذا القدر في هذه الحلقة من باب النهي، ونكمل معكم ما تبقى من باب النهي في الحلقة  

 القادمة بمشيئة هللا تعالى.
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (10 ) 

العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب    -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

إلى  بكم  أهال ومرحبا  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،  أيها اإلخوة واألخوات، 

الحلقة العاشرة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين )األصول من 

 علم األصول(.

 وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، فأهال ومرحبا بك.

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

كتاب   على  التعليق  من  جديد  مجلس  في  بكم  وسهال  وأهال  واملشاهدات،  واملشاهدين 

 )األصول من علم األصول(.

توقفنا    - قد  في  كنا  يدخل  بـ)من  يتعلق  فيما  الشيخ  الفقرة من كالم  عند هذه 

 الخطاب باألمر والنهي(. 

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:

 من يدخل في الخطاب باألمر والنهي:

 الذي يدخل في الخطاب باألمر والنهي )هو( املكلف، وهو البالغ العاقل.

الصغير،  )البالغ(،  بقولنا:  مساوًيا    فخرج  ا 
ً
تكليف والنهي  باألمر  يكلف  فال 

ا له على الطاعة، ويمنع من 
ً
لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرين

 املعاص ي؛ ليعتاد الكف عنها.

وخرج بقولنا: )العاقل(، املجنون، فال يكلف باألمر والنهي، ولكنه يمنع مما  

ٍ على غيره أو  
إفساد، ولو فعل املأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد  يكون فيه تعد 

 االمتثال منه. 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

ن. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.  وانفعنا بما علمتنا، يا رب العاملي
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رضاك،   في  عملنا  واجعل  العاملين،  رب  يا  واألقوال  األعمال  في  اإلخالص  ارزقنا  اللهم 

 برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما بعد: فهذا مجلس جديد من التعليق على كتاب )األصول من علم األصول(،  

النهي وتعريف وما تقتضيه صيغة النهي، واآلن   وكنا قد تكلمنا في املجلس السابق عن

انتقل الشيخ، كأنه يقول: إذا علمت النهي وما يقتضيه، وإذا علمت األمر وما يقتضيه،  

إليه   يتوجه  األمر والنهي. هل كل شخص  إليه خطاب  يتوجه  تعلم من  أن  بد  فاآلن ال 

هو للجواب على خطاب األمر والنهي؟ هل كل شخص مكلف باألمر والنهي؟ هذا املبحث  

 هذا السؤال.

 ( رحمه هللا:  شيخنا  املكلفقال  هو  والنهي  باألمر  الخطاب  في  يدخل  (،  الذي 

( قال:  العاقل.  البالغ  هو؟  من  الصغيراملكلف  )البالغ(،  بقولنا:  ال  فخرج  الصغير   ،)

لذلك،   واإلثم.  املحاسبة  عليه  ينبني  تكليف  فمعنى  نهي من جهته،  بأمر وال  ال  يكلف، 

فال يكلف باألمر  تكليف الصبي غير تكليف الكبير، ليس مساوًيا له، ولذلك قال شيخنا: )

ا مساوًيا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز
ً
(، أي بعد أن والنهي تكليف

هو سبع سنين، أن   - الذي عليه هذا الكتاب    - يميز، وسن التمييز على مذهب الحنابلة  

في )يبلغ سبع سنين  مميًزا،  ليعتاد  كون  املعاص ي؛  ويمنع من  الطاعة،  على  له  ا 
ً
تمرين

عنها يقول:  الكف  من  العلم  أهل  من  ولذلك  البالغ،  كتكليف  ليس  تكليفه  فالصبي   .)

الصبي مكلف باملندوبات، مكلف باملندوبات بمعنى أنه يؤجر على أفعاله أجر املندوبات،  

إذا فعلها أجر عليها أنه مأمور بها، ولكن  إذا حج الصبي قبل    ال  املندوب، ولذلك  أجر 

ا وقالت: ألهذا حج؟ قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص البلوغ صح حجه، قال النبي   نعم، ولك ملا رفعت املرأة صبيًّ

، وقوله: لك أجر، ال يعني أن الصبي ليس له أجر، له أجر ولها أجر، [1336]مسلم:«  أجر

لل لها.  أنه ال أجر  الناظم: )واألمر كأنه دفع احتمال أن تظن  صبي أجر، ولها أجر. قال 

املندوب ال على سبيل   أنه على سبيل  اختير  للصبيان  األمر  يعني  ُنمي(،  ندبه  للصبيان 

 الوجوب، وكذلك في املنهيات. 

(، املجنون ال يكلف. ملاذا ال يكلف؟ قال  وخرج بقولنا: )العاقل(، املجنون قال: )

ن يحصل منه قصد االمتثال. ما معنى أال يحصل  الشيخ: املجنون ال يكلف ألنه ال يمكن أ 

منه قصد االمتثال؟ يعني بأن املجنون ال نية له معتبرة، كما أن من دون التمييز ال نية  

له معتبرة. ولذلك نقول: إذا حج عن الصبي واملجنون، ينوي عنهما وليهما؛ ألنه ال يتأتى  
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ي شرط في العبادة، قلنا إذا، هم غير منهما النية، فلما كانت ال تتأتى منهما النية التي ه

فال يكلف باألمر والنهي، ولكنه مكلفين، لكن يؤجرون على ما نواه عنهم أولياؤهم. قال: )

إفساد أو  غيره  على   ٍ
تعد  فيه  يكون  مما  أو يمنع  غيره  على  تعد  فيه  مما  يمنع  ملاذا   ،)

واملجنون، كالهما إفساد؟ ألنه هنا سيلزم منه الضمان، وباتفاق أهل العلم، الصغير  

 ،
ً

اال يضمن الجنايات التي يسببها في الناس. مثال الصبي كسر نافذة، أو مجنون كسر جوه

ففي هذه الحالة هل نقول: أنت غير مكلف؟ فضاعت فلوسك؟ ال، يقول الفقهاء هنا:  

يضمن جنايته، ولكن من يخاطب بها؟ وليهم، نقول للولي: صحيح أن هذا غير مكلف، 

ولكن يمنع مما يكون فيه ا هلل، هذا حق للعباد يلزم ضمانه. ولذلك قال: )لكن هذا حقًّ 

تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل املأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد االمتثال 

 (.منه

الفقهاء، وهي مسلك تربوي، وال مانع من   إليه  أشار  إليها مما  ننبه  نقطة مهمة 

ُيجنب صغير   يقولون:  الفقهاء  الصغير يجنب ما يجنب منه  ذكره،  أن  ُيجنب كبير.  ما 

الكبير في اللباس مثال، الصغير ال يقال أنه غير مكلف فنلبسه الحرير، أو نجعله يسبل  

ثوبه، أو يتعاطى املحرمات كالنظر الحرام ونحوه. الفقهاء يقولون تربية له: ويجنب صبي  

يمنع منه كبير. ليس ألنه  ما يجنب كبير، وفي بعض العبارات يقولون: ويمنع صبي مما  

، هذا الضرب [24/  55]فتاوى ابن باز:«  اضربوهم عليها لعشرمكلف، بل ألنه يطلب تأديبه، »

 على من؟ على الولي، الحطاب موجه للولي لكن من باب التربية. 

مما   - فيه  يتساهل  ما  اآلن  أمثلة ذلك  من  لعل  أمين،  يا شيخ  ذلك  أمثلة  ومن 

وب وغيره، تكون فيها محرمات فيتساهل األبوان باعتبار أنه  يشاهده األطفال في اليوتي

ليس موجًها إليه الخطاب، سواء باألمر أو بالنهي، فيقول: إذا كبر.. ومما ابتليت به األمة  

اإلسالمية اليوم أن بعض الناس قد يتساهل بهذا األمر، ثم ينشأ الطفل وقد اعتاد على 

يتضمن ذلك قبول بعض األفكار التي تتعارض   سماع ما ال يجوز، ورؤية ما ال يحل، وقد 

كليا مع العقيدة بسبب التساهل في هذا الجانب وعدم تمرين الطفل باعتبار أنه طفل، 

 ربما يشمله كالم الفقهاء.

ده أبوه    وينشأ ناش ئ الفتيان فينا -  على ما كان عوه

ره، كما ثم أيضا، العود إذا اشتد، إن أردت أن تعدله ليس أمامك إال أن تكس

هو في األبناء هو في البنات، كالتساهل في لباس الصغار، تعود البنت أن تلبس القصير  
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إلى أن تصبح مراهقة، واملراهقة عند الفقهاء من قاربت البلوغ، ال من بلغت. بعد ذلك  

تريد بين عشية وضحاها أن تحجبها وأن تلبسها اللباس الشرعي، يصعب هذا جدا على 

 النفس. 

 رحمه هللا تعالى: ثم قال  -

وال يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق املالية في مال الصغير واملجنون، ألن 

إلى   فيها  منظور  فهي  الحكم  ثبت  وجدت  متى  معينة  بأسباب  مربوط  هذه  إيجاب 

 السبب ال إلى الفاعل.

اآلن (، ينبغي لطالب العلم  وال يرد على هذا إيجاب الزكاةهنا الشيخ ملا قال: )  -

أمارة  الشارع  ما جعله  وأنها  عنها،  تكلمنا  الوضعية عندما  األحكام  إلى  بذهنه  يرجع  أن 

كأنه   الشيخ  اآلن  املكلف.  أنه ال يطلب تحصيلها من  نفيه، قلنا هناك  أو  إلثبات حكم 

سيجيب على سؤال، كأن الطالب اآلن ملا قلت له أن األوامر ال يخاطب لها الصبي غير  

املجنو  وال  وتوجبون البالغ  واملجنون،  الصبي  مال  في  الزكاة  توجبون  أنتم  سيقول:  ن، 

النفقة في مال املجنون، شخص كبير في السن لكن أصابه الجنون وله مال، من ينفق 

عليه؟ نقول يجب أن نخرج من ماله ما ننفق به على أبنائه، ونخرج من ماله ما فيه زكاة 

ألن إيجاب هذه مربوط بأسباب  : )ماله. كيف يجتمع هذا مع هذا؟ لذلك الشيخ قال

( وهي األحكام الوضعية، الشروط، سبب الوجوب. فالزكاة سبب وجوبها مثال ملك  معينة

النصاب، والنفقة سبب وجوبها وجود القرابة، وجود الزوجية، وجود الوالدة.. فلما كان 

بذاته    لفمكاألمر كذلك قلنا: هنا ال نتكلم في هذه األمور من جهة أن الصبي واملجنون  

أنها قد تحققت أسبابها ووِجد مستحقها، فتخرج من مال الصبي   فيها، ولكن من جهة 

 واملجنون، ومن الذي يخرجها أصال؟ الولي الذي هو مخاطب بذلك. 

( الشيخ:  إلى قال  ال  السبب  إلى  فيها  منظور  فهي  الحكم  ثبت  وجدت  ما  متى 

إلى كو الفاعل نلتفت  النصاب، ولم  إلى ملك  التفتنا  النصاب مجنوًنا،  (،  الذي ملك  ن 

التفتنا إلى وجوب النفقة على الزوجة لوجود الزوجية، ولم نلتفت إلى الزوج من حيث 

 كونه مكلًفا أو غير مكلف. 

والتكليف باألمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر ال يصح منه   -

 فعل املأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: ﴿
َ
َعُهْم أ

َ
ُهْم َوَما َمن نه

َ
 أ

ه
اُتُهْم ِإال

َ
ق
َ
ف
َ
َبَل ِمْنُهْم ن

ْ
ق
ُ
ن ت

ِ َوِبَرُسوِلِه 
ُروا ِباَّلله

َ
ف
َ
ِذيَن . وال يؤمر بقضائه إذا أسلم؛ لقوله تعالى: ﴿[54]التوبة:﴾  ك

ه
ل ِ
 
ل ل

ُ
ق
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َ
ف

َ
ْد َسل

َ
ا ق ُهم مه

َ
ْر ل

َ
ف
ْ
ُروا ِإن َينَتُهوا ُيغ

َ
ف
َ
أما  ن العاص: »لعمرو ب  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله    [38]األنفال:﴾  ك

، وإنما يعاقب على تركه إذا [121]مسلم:«  علمت يا عمرو أن اإلسالَم يهِدُم ما كان قبله

َر  مات على الكفر؛ لقوله تعالى عن جواب املجرمين إذا سئلوا: ﴿
َ
ْم ِفي َسق

ُ
ك
َ
ك
َ
  * َما َسل

  
َ
ين ِ

 
َصل

ُ ْ
ُك ِمَن امل

َ
ْم ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
    *ق

َ
ْسِكين ِ

ْ
ِعُم امل

ْ
ط
ُ
ُك ن

َ
ْم ن

َ
    *َول

َ
اِئِضين

َ
خ
ْ
وُض َمَع ال

ُ
خ
َ
ا ن

ه
ن
ُ
ا   *َوك

ه
ن
ُ
َوك

يِن  ِ
ُب ِبَيْوِم الد  ِ

 
ذ
َ
ك
ُ
  *ن

ُ
َيِقين

ْ
ا ال

َ
ان
َ
ت
َ
ٰى أ  . [47-42]املدثر:﴾ َحته

انتقل الشيخ إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم في كتب األصول: هل الكفار   -

ر إجماع أهل العلم، وال خالف بين أهل العلم قاطبة،  مخاطبون بفروع الشريعة؟ استق

على أن الكفار مكلفون بأصل الدين، وهو اإليمان واإلسالم، شهادة أن ال إله إال هللا، 

 هذا ال خالف بين أهل العلم فيه… 

 أنهم يجب عليهم أن يؤمنوا باهلل، أو يوحدوا هللا.. -

ان، وهو ما يقول عنه أهل العلم مخاطبون بأصل اإليمان. ما زاد على أصل اإليم  -

 فروع الشريعة، هل هم مخاطبون بها أم غير مخاطبين؟ 

( تعالى:  هللا  رحمه  شيخنا  للمسلمين  قال  شامل  والنهي  باألمر  والتكليف 

َعُهْم  والكفار، لكن الكافر ال يصح منه فعل املأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: ﴿
َ
َوَما َمن

 
َ
ف
َ
َبَل ِمْنُهْم ن

ْ
ق
ُ
ن ت

َ
ِ َوِبَرُسوِلِه أ

ُروا ِباَّلله
َ
ف
َ
ُهْم ك نه

َ
 أ

ه
اُتُهْم ِإال

َ
(. إذا، ال بد أن نفهم ونوجد نوع ﴾ق

انفكاك بين أمرين، ألنه قد يستشكل الشخص، يقول: الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟  

وفي ضمن  اإليمان،  بأصل   مخاطب 
ً

أوال هو  نقول:  نحن  كافر؟ ال،  وهو   ِ
له صلا نقول 

يمان هو مخاطب بكل ما يتبع ذلك األصل. لذلك يقول أهل العلم: مخاطبته بأصل اإل 

الكافر مخاطب بفروع الشريعة وبما ال تصح الفروع إال به، وهو اإلسالم. يقولون: هو 

 مخاطب بفروع الشريعة وبما ال تصح الفروع إال به.. 

لكن هنا سؤال يا شيخ أمين. نحن نحتاج أن نثبت هذه القاعدة، من أين أخذ   -

علماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ثم نستكمل مسألة أنها ال تصح منهم وال ال

 يؤمرون بقضائها؟

الشريعة،   - بفروع  مخاطبون  الكفار  أن  اآلن  قررنا  واحدة.  واحدة  سنأخذها 

وسنستدل له، وبما ال تصح تلك الفروع إال به، لكن هم غير مأمورين بأدائها اآلن ألنه لم  

ُهْم اآلن، وهو اإلسالم، ولذلك ﴿  يوجد شرطها إلى نه
َ
 أ

ه
َفَقاُتُهْم ِإال

َ
ْقَبَل ِمْنُهْم ن

ُ
ن ت

َ
َوَما َمَنَعُهْم أ

ِ َوِبَرُسوِلِه 
ه

َفُروا ِباَّلل
َ
﴾. ما فعلوها، وأسلموا بعد ذلك، هل يؤمرون بقضائها؟ ال يؤمرون  ك
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يقول: ﴿ ملاذا؟ ألن هللا عز وجل  ِذيَن  بقضائها، 
ه
ل ِ
ا
ل ل 

ُ
ْد ق

َ
ق ا  مه ُهم 

َ
ل َفْر 

ْ
ُيغ َينَتُهوا  ِإن  َفُروا 

َ
ك

 
َ
ف

َ
أما علمت يا عمرو أن اإلسالَم يهِدُم ما كان  يقول لعمرو بن العاص: »  ملسو هيلع هللا ىلص﴾، والنبي  َسل

 «. قبله

إذا كانوا ال يؤمرون بفعلها حال كفرهم، وال يؤمرون بقضائها، ما الفائدة من أن 

وإنما  شريعة؟ الفائدة هي ماذا؟ بعد ذلك شيخنا قال: )نقول أنهم مخاطبون بفروع ال

(، هذه هي الفائدة، بمعنى آخر، أن الكافر إذا قلنا يعاقب على تركه إذا مات على الكفر

أنه مخاطب بفروع الشريعة، سيتم عقابه على أمرين: على عدم امتثاله للدخول في أصل  

سالم. فإن قال قائل: من أين لك  اإليمان، وستزاد عقوبته بمحاسبته على جميع فروع اإل 

ْم ِفي َسَقَر ذلك؟ قلنا: هللا عز وجل يقول: ﴿
ُ
ك
َ
ك
َ
﴾، يخاطب الكفار )ما أدخلكم في َما َسل

يَن سقر(؟ قالوا ماذا؟ ما قالوا: لم نشهد أن ال إله إال هللا، قالوا ﴿ ِ
ا
َصل

ُ ْ
ُك ِمَن امل

َ
ْم ن

َ
وا ل

ُ
ال
َ
﴾  ق

ُك نُ والصالة من فروع الشريعة، ﴿
َ
ْم ن

َ
ْسِكيَن  َول ِ

ْ
ِعُم امل

ْ
اِئِضيَن   *ط

َ
خ
ْ
وُض َمَع ال

ُ
خ

َ
ا ن نه

ُ
﴾ ثم  َوك

يِن قالوا بعد ذلك: ﴿ ِ
ُب ِبَيْوِم الدا ِ

ا
ذ
َ
ا ُنك نه

ُ
﴾ فجمعوا ما هو تكذيب بأصل الدين وأيضا  َوك

ا، ما هي الثمرة من القول بأن الكفار مخاطبون بفروع  
ً
فروع الشريعة، وحوسبوا عليها. إذ

دد عليه العقاب بسبب تركه    الشريعة؟ ثمرة ذلك أنه
ُ
إذا مات ذلك الكافر عوقب وش

ألصل الدين وتركه للفروع التي كانت تحت هذا الدين، ألنه أصال من الواجب عليه أن 

يقول )ال إله إال هللا( فلما لم يأِت بذلك جوزي بأن يعاقب على ذلك، وعلى كل ما تحت  

 هذه الكلمة من تكاليف. 

يا شيخ أمين، أنه يبدو لي أن األصوليين استفادوا أن    الذي كنت أريد أن أقوله  -

الكفار  الصالة،  على  حوسب  إذا  ألنه  اآلية،  بهذه  الشريعة  بفروع  مخاطبون  الكفار 

نكن من   لم  أننا  في جهنم،  الذي جعلنا  السبب  املصلين( هذا هو  نك من  )لم  يقولون 

عة، ولذلك اإلنسان ال املصلين، ففهم منه أن الكفار في العموم مخاطبون بفروع الشري

ذكرها  التي  باالستثناءات  لكنها  الباب،  هذا  من  به  مكلًفا  يكن  لم  ش يء  على  يحاسب 

الشيخ، أنه إن فعلها ال تصح منه وإن أسلم ودخل في اإلسالم ال يؤمر بقضائها لألدلة  

 التي ساقها الشيخ. 

 ر. وألنه لو لم يكن لهذه األشياء املذكورة أثر، لم يكن لفائدتها ذك -

وا وهذا يذكرني يا شيخ أمين بقوله تبارك وتعالى: ﴿  -
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

ه
ى ال

َ
ْيَس َعل

َ
ل

مه  
ُ
آَمُنوا ث َقوا وه مه اته

ُ
اِلَحاِت ث وا الصه

ُ
آَمُنوا َوَعِمل َقوا وه ا َما اته

َ
ِعُموا ِإذ

َ
اِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما ط الصه
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ْحَسُنوا 
َ
أ َقوا وه ما يدل على أنه حتى الطيبات وهي األكل والشرب وسائر  ، م[93]املائدة:﴾  اته

حرج   هناك  وبالتالي،  القيامة،  يوم  خالصة  آمنوا  للذين  خاصة  هذه  من   -املباحات، 

على الذين لم يؤمنوا في االستمتاع. لكن ال نمنعهم أن يستمتعوا، وال يقال    -مفهوم اآلية  

وكذ الطيبات،  من  به  استمتعت  ما  على  استغفر  سورة لإلنسان  في  األخرى  اآلية  لك 

ِذيَن  األعراف: ﴿
ه
ِلل ِهَي  ْل 

ُ
ْزِق ق ِ

الرا َباِت ِمَن  ِ
يا
ه
ِلِعَباِدِه َوالط َرَج 

ْ
خ
َ
أ ِتي 

ه
ال  ِ

ه
 َّللا

َ
ِزيَنة َم  ْل َمْن َحره

ُ
ق

ِقَياَمِة 
ْ
 َيْوَم ال

ً
اِلَصة

َ
ْنَيا خ َحَياِة الدُّ

ْ
مما يدل على أن غيرهم ليس له   [32]األعراف:﴾ آَمُنوا ِفي ال

ن يستمتع ما دام أنه على الكفر. ولكن هذا ال يتناقض مع كون املال الذي بيده ملكه،  أ 

وحقوقه محفوظة، وال يؤمر بعد أن يسلم أن يذهب ويخرج زكاة.. ألنه لم يكن حينئذ  

مسلًما وبالتالي ال حرج عليه في األحكام التكليفية فيما بعد. كأنها قريبة من هذه املسألة  

 اطبون بفروع الشريعة. وهي أن الكفار مخ

 ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى: 

 موانع التكليف:

النبي   لقول  واإلكراه؛  والنسيان  الجهل  منها:  موانع  »ملسو هيلع هللا ىلصللتكليف  هللا :  إن 

كِرهوا عليه
ُ
 وما است

َ
 والنسيان

َ
 عن أمتي الخطأ

َ
«. رواه ابن ماجه والبيهقي، وله  تجاوز

 والسنة تدل على صحته.شواهد من الكتاب 

ملا قدم الشيخ رحمه هللا تعالى الكالم على من يدخل في خطاب األمر والنهي،    -

وذكر أن الذي يدخل هو املكلف، سينتقل هنا إلى مسألة مهمة وهي: إذا قلنا أن املخاطب  

باألمر والنهي هو املكلف، ينبغي أن تعلم يا طالب العلم، أن هذا املكلف قد تحصل له  

 للخطاب  موا 
ً

نع تكليف، أو عوارض، بمعنى آخر، متى ما أصبح اإلنسان مكلًفا أصبح أهال

باألمر والنهي، إال أنه قد تعرض عليه بعض األمور تجعله يفقد هذه األهلية ألن يخاطب  

باألمر والنهي. لذلك الفقهاء يقولون موانع األهلية، وبعضهم يقول عوارض األهلية، أي  

نسان فتنقص من هذه األهلية أو تزيلها. ولذلك، ماذا تكتب في  ما يعرض على أهلية اإل

العقود؟ قد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما املعتبرة شرًعا ونظاًما.. ما هي أهليتهما 

املعتبرة؟ كونهما مكلف، بالغ، عاقل، راشد؛ أحيانا قد يعرض له ما يجعل هذه األهلية 

 ما أراده الشيخ هنا.  ناقصة أو يفقده األهلية بالكلية. هذا 

الجهل والنسيان واإلكراه؛ لقول (، التكليف له موانع، )موانع التكليفقال: )

 وما استكرهوا عليه : »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
َ
 عن أمتي الخطأ والنسيان

َ
«، رواه ابن  إنه هللا تجاوز
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صحته على  تدل  والسنة  الكتاب  من  شواهد  وله  والبيهقي،  قدمماجه  ما  هذا  ه (. 

الشيخ. اآلن سينتقل الشيخ لكل واحدة من تلك املوانع، أو عوارض األهلية، فيذكرها  

 واحًدا واحًدا. 

 قال:  -

 بتحريمه فال ش يء عليه، 
ً

فالجهل: عدم العلم، فمتى فعل املكلف محرًما جاهال

 بوجوبه لم يلزمه 
ً

 بتحريم الكالم، ومتى ترك واجًبا جاهال
ً

كمن تكلم في الصالة جاهال

وكان ال   -لم يأمر املس يء في صالته    ملسو هيلع هللا ىلصه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي  قضاؤ 

فيها   الصالة    -يطمئن  بفعل  أمره  وإنما  الصلوات،  من  فات  ما  بقضاء  يأمره  لم 

 الحاضرة على الوجه املشروع.

عن أول  (، انتقل املصنف رحمه هللا تعالى إلى الكالم  فالجهل: عدم العلمقال: )  -

 مانع من موانع التكليف وهو الجهل، وقال: )الجهل عدم العلم(، وقال الناظم:

 هو انتفاء العلم باملقصود        والجهل جاء في املذهب املحمود

الجهل انتفاء العلم. فإذا إنسان جهل األمر أو النهي، فمتى فعل املكلف محرًما 

األمر والنهي، ال  الذي يجهل  يعني  يخلو ذلك،  يفعل   فال  أن  إما  أمرين:  يخلو ذلك من 

 بتحريمه فال ش يء عليه، كما قال: )
ً

 بتحريمه، فإذا فعل محرًما جاهال
ً

كمن محرًما جاهال

 بتحريم الكالم
ً

ومتى (، فإنه ال يترتب على ذلك بطالن العبادة. )تكلم في الصالة جاهال

 بوجوبه لم يلزمه قضاؤه
ً

واجب إذا كان قد (، لم يلزم قضاء ذلك الترك واجًبا جاهال

( مفهومه أنه إذا لم يفت وقته فإنه يلزمه أن إذا كان قد فات وقتهفات وقته. قوله: )

لم يأمر املس يء    ملسو هيلع هللا ىلصيتدارك ذلك الواجب الذي تركه. ما هو الدليل على ذلك؟ أن النبي  

ِ فإنك لم تصلصالته، قال: »
 به، لكن لم  «، أمره أن يستدرك ما كان  ارجع فصلا

ً
جاهال

َن  يأمره بقضاء ما فات مما صاله على تلك الهيئة. أيًضا حديث عدي بن حاتم ﴿ َبيه
َ
ٰى َيت َحته

َفْجرِ 
ْ
ْسَوِد ِمَن ال

َ ْ
ْيِط األ

َ
خ
ْ
ْبَيُض ِمَن ال

َ ْ
 األ

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ُم ال

ُ
ك
َ
ملا وضع خيطين أبيض    [187]البقرة:﴾  ل

لم النهار،  ظهر  حتى  يترقب  وجلس  وسادته  تحت  النبي    وأسود  ذلك    ملسو هيلع هللا ىلص يأمره  بقضاء 

اليوم. فاألصل أن من فعل محرًما ليس عليه ش يء، ومن ترك واجبا حتى خرج وقته ليس  

ش يء شريطة   مهمة    -عليه  نقطة  يأتي شخص    - وهذه  فال  التعلم.  في  ا 
ً
مفرط يكون  أال 

ان يسأل، يقول: مفرط وهو بين العلماء وبين أهل العلم مثال ويأتي ويقول مثال في رمض

أنا كنت أصوم رمضان وأجامع امرأتي، وهو في مكة أو في املدينة، والعلماء متوافرون 
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والناس متوافرة، أو شخص يقول: مكثت سنين وأنا ال أغتسل للجنابة إذا لم يحصل  

إنزال، وهو يعيش بين العلماء وبين أهل العلم. فمثل هذا مؤاخذ بجهله وبتفريطه، ألن  

 فريط في التعلم.هناك نوَع ت

 قال:  -

والنسيان: ذهول القلب عن ش يء معلوم، فمتى فعل محرًما ناسًيا فال ش يء  

عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسًيا. ومتى ترك واجًبا ناسًيا فال ش يء عليه حال نسيانه؛ 

النبي   لقول  ذكره؛  إذا  فعله  عليه  ذكرها: »ملسو هيلع هللا ىلصولكن  إذا  فليصلها   
ً
نس ي صالة « من 

 . [597]البخاري:

(. النسيان ذهاب والنسيان: ذهول القلب عن ش يء معلومقال شيخنا هنا: )  -

أمر معلوم، زوال ما ُعِلَم، باختصار النسيان هو زوال أمر ُعِلم. فإذا ذهل اإلنسان أو 

زال عنه علم ش يء كان قد علمه فهو قد نس ي. ما الدليل على أن اإلنسان غير مؤاخذ 

ابالنسيان؟ قال هللا عز وجل: ﴿
َ
أن
َ
ط

ْ
خ
َ
ْو أ

َ
ِسيَنا أ

ه
ا ِإن ن

َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
َنا ال  .[286]البقرة: ﴾ َربه

ناسًيا فال  يترك واجًبا، فإن فعل محرًما  أو  إما أن يفعل محرًما  ناٍس  الذي هو 

ش يء عليه، كما مثل شيخنا، من أكل أو شرب وهو صائم، من أكل أو شرب وهو صائم  

ُيِتمه »
ْ
ل
َ
وَسقاهُ ف  ُ

ه
َعَمُه َّللا

ْ
أط ما  فإنه َصْوَمُه؛  من  [6669]البخاري:   «  مثل  بنسيانه.  يؤاخذ  لم   ،

النبي   ناسًيا،  نجسة  ثياب  في  في   ملسو هيلع هللا ىلصصلى  تذكر  فلما  وأذى،  فيهما قذى  نعلين  في  صلى 

 الصالة.  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة نزعهما ولم يستأنف 

(، نعم، من نام عن صالة أو  ال ش يء عليه حال نسيانهومن ترك واجًبا ناسًيا ف )

نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهو لم يؤاخذ ويأثم بترك ذلك الواجب فال ش يء عليه حال 

من نس ي  نسيانه من جهة اإلثم، ولكن ما الذي عليه؟ متى ما ذكر عليه أن يفعل ذلك، »

 فليصلها إذا ذكرها
ً
 نا. «. هذا باختصار ما أراده الشيخ هصالة

ش يء    - فال  محرم  ش يء  على  أكره  فمن  يريد،  ال  بما  الشخص  إلزام  واإلكراه 

الكفر وقلبه مطمئن باإليمان، ومن أكره على ترك واجب فال  عليه؛ كمن أكره على 

ش يء عليه حال اإلكراه، وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصالة حتى خرج 

 اه. وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال اإلكر 

هذا هو العارض أو املانع الثالث، وهو اإلكراه، فمتى أكره اإلنسان على فعل   -

ِكن مْن  محرم فال ش يء عليه، قال هللا عز وجل: ﴿
َ
َمِئنٌّ ِباإِليَماِن َول

ْ
ُبُه ُمط

ْ
ل
َ
ِرَه َوق

ْ
ك
ُ
 َمْن أ

ه
ِإال
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َصْدًرا  ْفِر 
ُ
ِبالك َرَح 

َ
الكفر فال ش يء عليه،[106]النحل:﴾  ش كره على 

ُ
أ كره على   . فمن 

ُ
أ ومن 

 فعل محرم فال ش يء عليه، ومن أكره على شرب الخمر فال ش يء عليه. 

ما هو ضابط اإلكراه؟ متى نقول أن اإلنسان مكره أم غير مكره؟ اإلكراه يختلف  

من شخص آلخر، يعني ليس شيًئا واحًدا، لكن يمكن أن يقال: اإلكراه أن يخاف اإلنسان 

در على إيقاع ذلك الضرر. هذا يختلف من شخص  على نفسه ضرًرا محقًقا ممن هو قا

 آلخر، من الناس من يصبر على املائة سوط، ومن الناس من يهلك بسوط واحد.. 

أنت تقول: من الناس من يصبر على مائة سوط، ومن الناس من يشعر باإلكراه   -

من )الصوت(. الختالف الناس يا شيخ أمين أقول: بعضهم يصبر على مائة سوط، ومنهم 

 ن يخاف بمجرد الصوت.. م

ملا ابُتلي باملحنة، ملا   -وهذه عبرة    -صحيح، ولذلك اإلمام أحمد رحمه هللا تعالى    -

خرج من محنته.. اإلمام علي بن املديني أجاب، وغيره من أهل العلم أجابوا في املحنة، 

اإلمام أحمد ومن أهل العلم من لم يجب مثل اإلمام أحمد والبويطي وغيرهم. فلما خرج  

شطب على حديث علي بن املديني، وكان يرى اإلمام أحمد أن من العزيمة أن العالم يصبر  

على األذى، وطبعا هذا ال يقدح في ديانة علي بن املديني، ما قدح اإلمام أحمد فيه، وقبل  

ا
ً
 الناس ديانته وقبل الناس حديثه. فلما جيء عند علي بن املديني قال: أنا لو ُضربت سوط

مما ضرب أحمد هلكت! فالناس تختلف. القصد أن اإلكراه أقرب ما يمكن أن يقال فيه 

يقال: ضررا  أو  فعله،  على  قادر  ممن هو  نفسه ضرًرا محقًقا  على  اإلنسان  يخاف  أن 

محققا، أو يغلب على الظن، يعني سواء كان الضرر على وجه الحقيقة أو على غلبة الظن  

 ممن هو قادر على فعله. 

ره على فعل محرم فليس عليه ش يء، ومن أكره على ترك واجب أيضا فال  فمن أك

ش يء عليه حال إكراهه، لكن إذا زال إكراهه عليه قضاؤه، كما مثل شيخنا رحمه هللا 

 تعالى. 

هنا مسألة ننبه عليها في اإلكراه. اإلكراه بعض األحيان اإلنسان في اإلكراه يكون 

يأخذ شخًصا ويرميه ويضرب به شخصا آخر، كاآللة، هذا ال ش يء عليه، مثال شخص  

كأن يأخذ شخص مفتول العضالت شخصا قصيرا ويرمي به شخصا آخر فمات األخير،  

هنا الذي سيضمن الرامي ال املكره، ألنه أصبح كاآللة. وهناك مسائل لإلكراه كثيرة فيها  

 استثناءات ونحوه. 
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موان من  تقدم  ما  أن  مهمة،  مسألة  إلى  هنا  أنبه  أن  اإلكراه أريد  في  التكليف  ع 

اإلعذار  بين  العلم،  أهل  أنظار  فيها  تختلف  الجهل،  في  وبالذات  والنسيان،  والجهل 

بالجهل وعدمه، وقد تجده حتى عند الحنابلة أنفسهم، تجد بعض األحيان مثال )ال يعذر  

بالجهل هنا(، تقول هذا جاهل، ملاذا؟ الفقيه الذي قال بعدم اإلعذار بالجهل إنما قال  

لك كما ظهر له وترجح عنده أن هذا الجهل فيه نوع تفريط، مثال، بينما فقيه آخر بذ

 يرى أن هذا الجهل ليس فيه نوع تفريط، فيعذر به. 

اإلكراه، من أهل العلم من يرى أن هذا اإلكراه إكراه ُملجئ ال مناص منه، ومن 

فيما يظهر له،    أهل العلم من يقول: ال هذا اإلكراه غير ملجئ، كان الضرر غير متحقق

فيفتي بموجب ذلك. فتختلف أنظار الفقهاء في الفتوى، حتى ما يلتبس على طالب العلم، 

إلى   يظن أن هذه قاعدة مثل الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ال، هي ترجع 

 نظر الفقيه. 

 أخيًرا قال شيخنا:  -

لرحمة، أما في حقوق وتلك املوانع إنما هي في حق هللا؛ ألنه مبني على العفو وا

املخلوقين فال تمنع من ضمان ما يجب ضمانه، إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه،  

 وهللا أعلم.

على   - مبنية  العباد  حقوق  أن  مشهورة،  قاعدة  في  العلم  أهل  يقرره  ما  هذا 

املشاحة، وحقوق الخالق مبنية على املسامحة. وهذا سبب وذكرنا مسألة الضمان في  

 الجنايات ونحوها. 

يعني اإلكراه والنسيان والجهل، هذه ترفع الحرج عن اإلنسان فيما بينه وبين    -

هللا، فإذا أكل أو شرب وهو صائم… يعني ال يستدل بهذه املوانع في حقوق الخلق بعضهم  

 ببعض، فال عبرة لهذه املوانع في الضمان. 

 رنا سابقا. كل ما فيه ضمان فهو من باب الحكم الوضعي، كما ذك -

لعلنا نكتفي بما سبق ذكره في هذا الباب العظيم املهم جدا وتفريعاته كثيرة.    -

وأيضا أعجبني كثيرا يا شيخ أمين أنك نبهت مرارا وتكرارا على اختالف الفتوى بناء على  

تقديرات وفهم هذه األصول التي ذكرها الشيخ هنا في باب النهي وفي باب األمر، وكيف  

العلم   العلم    -لطالب  طلب  في  اآلن  مبتدئون  ونحن  سيما  اختلف   -وال  ملاذا  نفهم  أن 
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العلماء، وهذا هو الفرق بين من يقول خذ الفتوى، وبين من يقول اطلب العلم لكي تفهم 

 من أين أخذ املفتي وكيف اختلف الفقهاء وكيف اختلف األصوليون. 

وتقلده، هذا العلم ليقف كل إنسان عند قدره، ال مانع أن تأخذ بقول املفتي    -

ليس جداًرا قصيًرا كل من أراد أن يقفز عليه قفز، ال، هذا دين هللا عز وجل وهو أمر  

عظيم، فما كل من أراد أن يتكلم بعلم الشريعة تكلم بموجب عقليات وموجب أن هذه  

أذهاننا  فيها  عمل 
ُ
ن أن  فاألصل  جميعا  لألمة  متاحة  نصوص  هي  الشرعية  النصوص 

و  الطبيب  أن  جميعا،  كما  أناس مشربهم،  قد علم كل  واملزارع.. ال،  املهندس والسباك 

الفقيه ليس له أن يدخل ويشرح قلب املريض ويعمل له صمامات، وال )يوضب( ماكينة  

السيارة، كذلك الدكتور والفقيه في اللغة ونحوه ليس له أن يتجرأ على حدود النصوص  

 جود، عالم ومهندس موجود.الشرعية إال أن تكون له املكنة. عالم وطبيب مو 

اإلخوة   - أيها  وإياكم  نحن  نصل  هنا  إلى  إذا،  خيرا.  هللا  وجزاك  فيك  هللا  بارك 

األصول(  علم  من  )األصول  كتاب  على  التعليق  من  الحلقة  هذه  ختام  إلى  واألخوات 

 لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى.
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (11 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

بن صالح بن عثيمين رحمه    الحلقة الحادية عشرة من التعليق على كتاب شيخنا محمد

 هللا تعالى )األصول من علم األصول(.

 في مطلع هذا اللقاء، أهال وسهال بك يا شيخ أمين بن منصور الدعيس. 

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 درس املبارك. واملشاهدين واملشاهدات، وأهال وسهال بكم في مجلس جديد من هذا ال

 كنا قد وصلنا إلى فصل )العام(. -

 قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى:

 العام

 تعريفه:

 العام لغة: الشامل. 

ِفي  واصطالًحا: اللفظ املستغرق لجميع أفراده بال حصر، مثل: ﴿
َ
ْبَراَر ل

َ
ِإنه األ

ِعيٍم 
َ
 .[22، املطففين:13]االنفطار:﴾ ن

بقولنا:   م  فخرج 
َ
كالَعل واحًدا  إال  يتناول  ال  ما  أفراده(،  لجميع  )املستغرق 

﴿ تعالى:  كقوله  اإلثبات؛  في سياق  َبٍة والنكرة 
َ
َرق ْحِريُر 

َ
ت
َ
تتناول   [3]املجادلة:﴾  ف ال  ألنها 

ن.   جميع األفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحًدا غير معيه

ع الحصر كأسماء العدد: وخرج بقولنا: )بال حصر(، ما يتناول جميع أفراده م

 مائة وألف ونحوهما. 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا  

ن إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا،  بما  األقوال  وانفعنا  في  اإلخالص  سألك 
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واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويسر أمورنا يا  

 رب العاملين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا يوم لقياك يا أرحم الراحمين. 

أما بعد: فهذا هو املجلس الحادي عشر من التعليق على كتاب شيخنا رحمه هللا  

من علم األصول(. وشيخنا رحمه هللا تعالى شرع اآلن في الكالم على العام،   تعالى )األصول 

وسيأتي بعده الكالم على الخاص. ومناسبة ذلك، أنه ملا قدم الشيخ الكالم على األمر 

ال يخلو    - كما قدمنا جملة    - والنهي، واألمر والنهي إنما يتوجه فيه الخطاب إلى املكلفين  

ا، أو بمعنى آخر  ذلك األمر أو النهي إما أ  ا لجميع أفراد املخاطبين، أو خاصًّ ن يكون عامًّ

له يستثني   أو ورد مخصٌص  إما أن يكون ذلك األمر والنهي على عمومه لجميع األفراد 

بعض األفراد. وهذا املبحث )العام والخاص( من أهم مباحث األلفاظ، ألنه ال يخلو أمر 

ا ا أو خاصًّ  ؛ ولذا ذكر بعد الكالم على األمر والنهي.أو نهي منه، إما أن يكون عامًّ

(، ومن جهة الشاملالشيخ هنا رحمه هللا تعالى، بدأ وعرهف العام فذكر أنه لغة )

ِفي اللفظ املستغرق لجميع أفراده بال حصر، مثل: ﴿االصطالح قال هو )
َ
ْبَراَر ل

َ
ِإنه األ

ِعيٍم 
َ
املستغرق لجميع أفراده: ما استغرق  (. هذا هو تعريف العام. العام هو اللفظ  ﴾ن

الصالح دفعة بال حصٍر، أي أن اللفظ العام هو ما يستغرق جميع األفراد التي تحته.  

﴿ ِعيٍم قال هللا عز وجل: 
َ
ن ِفي 

َ
ل ْبَراَر 

َ
األ كما سيأتينا من صيغ ِإنه  عام  لفظ  )األبرار(   ،﴾

واألنثى الذكر  األفراد:  يشمل  أفراد،  تحته  )األبرار(  العربي  العموم،  والكبير،  الصغير   ،

والعجمي.. إلى غير ذلك؛ كل هؤالء يدخلون تحت )األبرار(. فكل من يمكن أن يشمله ذلك  

اللفظ فهو داخل تحت هذا اللفظ العام، فهو قد استغرق جميع األفراد التي تصلح أن  

مكن  تكون تحته. طبًعا هناك أفراد ال يصلح أن يكونوا تحته، مثل الكفار، فالكفار ال ي

ا 
ً
أن يوصفوا باألبرار، لكنه يستغرق ويعم جميع األفراد الذي يصلح أن يكون مستغرق

 له. هذا هو تعريف العام )اللفظ املستغرق لجميع أفراده(.

( به  هنا: خرج  الشيخ  مقال 
َ
كالَعل واحًدا  إال  يتناول  ال  عمرو، ما  )زيد،  الَعلم   )

: النكرة في سياق اإلثباتو خالد..(، هذه كلها إنما يقصد بها فرٌد واحد، )
ً

(، وذكر لها مثاال

َبٍة ﴿
َ
َرق َتْحِريُر 

َ
اإلثبات، ف سياق  في  هنا  هي  )رقبة(.  النكرة  اإلثبات،  سياق  في  نكرة   ،﴾

)فتحرير رقبة( جملة مثبتة غير منفية. النكرة في سياق اإلثبات ليست من قبيل العموم،  

على جميع أفراده داللة شمولية، ألنك ال بد يا طالب العلم أن تفهم أن داللة العموم  

بمعنى ال يخرج منها فرد إال بدليل. داللة العموم على أفارده داللة شمولية ال يخرج منها 
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فرد إال بدليل، أما النكرة في سياق اإلثبات فداللتها نسميها داللة بدلية تدل على فرد 

َبٍة واحد، فمثال ﴿
َ
َرق َتْحِريُر 

َ
فيه أن تحرر رقبة واحدة، ال  ﴾ االمتثال لهذا األمر يكفي  ف

وإنما تتناول واحًدا غير  يلزمك أن تحرر الرقاب التي بالعالم كله. ولذلك قال الشيخ: )

ن هو: معيه هذا  املطلق؟  هو  ما  واملقيد.  املطلق  في  سيأتينا  الشيخ  ذكره  الذي  هذا   ،)

َبٍة ﴿
َ
َتْحِريُر َرق

َ
تي. فينبغي أن تفرق  ﴾، النكرة في سياق اإلثبات من صيغ اإلطالق التي ستأف

بين العام وغيره، العام يدل على أفراده داللة شموٍل ال يخرج منها فرد، ما ذكره الشيخ  

من النكرة في سياق اإلثبات إنما تدل على تلك األفراد بداللة البدلية، يكفي واحد على 

تتركها سبيل البدل، إما هذه الرقبة، وإن أردت أن تتركها وتأخذ بدلها هذه الرقبة، أو  

وتأخذ غيرها. لكن، عندما أقول لك )حرر الرقاب(، فال تستطيع أن تقول: أحرر هذه 

 دون هذه، ال، ينبغي أن تحرر جميع الرقاب. 

-  ﴿ وتعالى:  تبارك  قوله  مع  يتطابق  فيما  ذلك  مثل  َبٍة ولعل 
َ
َرق َتْحِريُر 

َ
قوله  ف  ،﴾

ى ِلَقوِمِه ِإنه  تبارك وتعالى: ﴿ اَل ُموس َ
َ
 ق

ْ
 َوِإذ

ً
َبُحوا َبَقَرة

ْ
ذ
َ
ْن ت

َ
ْم أ

ُ
﴾، فلو ذبحوا أي  هللَا َيأُمُرك

)اللفظ   للعموم  ا 
ً
خالف بقرة  أي  تعم  اإلثبات  سياق  في  فالنكرة  ذلك.  لكفاهم  بقرٍة 

املستغرق لجميع األفراد(. فلو قيل: )أكرم الطالب(، كلمة )الطالب( عموم، وبالتالي يجب  

كان هناك قرينة أو دليل يدل على ذلك.    أن يكرم جميع الطالب إال ما خرج بدليل، إذا 

 أليس كذلك يا شيخ أمين؟

نعم، وفي املقابل لو قلت: )أكرم طالًبا( يكفيك في االمتثال أن تكرم واحًدا من   -

ا كان..   الطالب فقط، أيًّ

 غير معين..  -

ا كان هذا الطالب.  -  غير معين، أيًّ

 من اللفظ العام.  وبالتالي خرجت هذه النكرة في سياق اإلثبات، خرجت -

 ليست من ألفاظ العموم، وإنما أتى بها الشيخ    -
ً

النكرة في سياق اإلثبات أصال

رحمه هللا تعالى ألنه ملا عرف العام أراد أن يذكر لك محترزات وما ال يدخل في العموم.  

فذكر أن مما ال يدخل في العموم، ال تتوهم أن النكرة في سياق اإلثبات مما يدخل في  

 .العموم

( شيخنا:  قال  مع ثم  أفراده  جميع  يتناول  ما  حصر(،  )بال  بقولنا:  وخرج 

(، هذا من الشيخ رحمه هللا تعالى، استدراك ملا قد يعجب في ذهن الطالب، من  الحصر
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أنه قد تكون هناك بعض األلفاظ التي هي في حقيقتها تشمل تحتها جملة من األفراد، 

محصورون، بمعنى لهم نهاية وحصر. فهل هذا   تشمل أفراًدا كثيرين، لكن هؤالء األفراد

يدخل في العموم أم ال؟ عندما أقول لك: أكرم عشرة طالب، )عشرة( هل تدل على فرد  

واحد؟ تدل على أكثر من فرد، عشرة، هل يمكن أن نقول أنها لفظ عام ألنها تستغرق  

العام يستغرق جميع أفراده   أما هبال حصرجميع أفرادها؟ ال يمكن، ألن  نا العشرة  ، 

محصورة، املائة محصورة، األلف محصورة، وحتى املليون محصورة، لو قلت لك أكرم  

مليون طالٍب، يبقى هذا ليس من صيغ العموم. فهذا ما أراد الشيخ أن يخرجه ولذلك  

( به  يخرج  وألف قال:  مائة  العدد:  كأسماء  الحصر  مع  أفراده  جميع  يتناول  ما 

 (. ونحوهما

 العام لفظ شامل لجميع أفراده بال حصر.خالصة ما تقدم أن 

به خصوص  املراد  املستغرق(  )اللفظ  في قوله  )اللفظ(  إليها،  ننتبه  نقطة  وهنا 

األسماء؛ ألن األفعال ال عموم لها والحروف أيضا ال تدل بنفسها على معنى. اللفظ يراد  

م لن  به خصوص األسماء، ولذلك كل ما سيأتيك اآلن من صيغ العموم وألفاظ العمو 

 تجد فيها إال أسماًء، أما الفعل فال عموم له. وسيأتي كالم شيخنا أن الفعل ال عموم له. 

 يعني كلمة )األبرار( اسم. -

 نعم.  -

 ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى:  -

 صيغ العموم:

 صيغ العموم سبع:

وعامة؛   -1 وقاطبة،  وكافة،  وجميع،  كل،  مثل:  بمادته  العموم  على  دل  ما 

َدرٍ لى: ﴿كقوله تعا
َ
اُه ِبق

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
له ش 

ُ
ا ك

ه
 . [49]القمر:﴾ ِإن

بأصل   - أي  بمادته؟  معنى  ما  بمادته(،  العموم  على  دله  )ما  يقول:  الشيخ  هنا 

وضعه. هذا اللفظ أصل وضعه ُوضع في اللغة للعموم: كل، جميع، كافة.. وذكر الشيخ:  

ْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿
َ
ل
َ
ْيٍء خ

َ
له ش 

ُ
ا ك ذه املخلوقات مخلوقة بقدر هللا عز وجل، وقال  ﴾ أي كل هِإنه

 هللا عز وجل: ﴿
ً
ة
ه
اف

َ
ك ِم 

ْ
ل ِ
السا ِفي  وا 

ُ
ل
ُ
عز    [208]البقرة:﴾  اْدخ وقال هللا  استثناء،  بال  جميعا 

ْجَمُعوَن وجل: ﴿
َ
ُهْم أ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
َسَجَد امل

َ
. لو قال قائل: هل هناك ضابط يقرب  [30]الحجر:﴾  ف

لي العام؟ أعرف به أن اللفظ هذا عام أو غير عام؟ يقول األصوليون: االستثناء معيار  
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زيًدا(،  إال  الطالب  )أكرم  عام.  فاللفظ  اللفظ  من  االستثناء  تحصل  ما  متى  العموم، 

ْجَمُعوَن  ﴿
َ
أ ُهْم 

ُّ
ل
ُ
ك  

ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
امل َسَجَد 

َ
ِإْبِليَس   *ف  

ه
التي يمكن أن  ﴾.  ِإال ِبة 

املقرا املعاني  فهذا من 

 تعرف بها صيغة العموم. 

 واالستثناء هنا كلمة )إال( وما دخل بعدها. -

 ثم قال رحمه هللا تعالى: 

ِسِه أسماء الشرط؛ كقوله تعالى: ﴿ -2
ْ
ف
َ
ِلن
َ
ْن َعِمَل َصاِلًحا ف  .[15]الجاثية:﴾ مه

مه َوْجُه هللاِ ﴿
َ
ث
َ
وا ف

ُّ
َول

ُ
َما ت

َ
ْين
َ
أ
َ
 .[115بقرة:]ال﴾ ف

النبي    - قال  باطٌل : »ملسو هيلع هللا ىلص مثله  فنكاُحها   ٍ
وليا إذِن  بغيِر  نكَحت  ٍة 

َ
امرأ ]صحيح  «  أيَما 

ٍة نكَحت بغيِر إذِن ، أي امرأة، صغيرة، كبيرة، مميزة، ثيب، بكر.. »[1102الترمذي:
َ
أيَما امرأ

ٍ فنكاُحها باطٌل 
 «. وليا

كقوله    - 3  - االستفهام؛  ﴿أسماء  ِعيٍن تعالى:  مه ِبَماٍء  م 
ُ
ِتيك

ْ
َيأ َمن 

َ
،  [30]امللك: ﴾  ف

﴿ 
َ
ْرَسِلين

ُ
ُم امل

ُ
َجْبت

َ
ا أ

َ
 ، ﴿[65]القصص:﴾ َماذ

َ
َهُبون

ْ
ذ
َ
ْيَن ت

َ
أ
َ
 . [26]التكوير:﴾ ف

ِعيٍن ﴿  - م ِبَماٍء مه
ُ
ِتيك

ْ
َيأ َمن 

َ
﴾ يشمل الجميع، يعني ال أحد يأتيكم بماء معين إال  ف

 فهذا يشمل جميع من يأتي باملاء. هللا، هذا االستثناء معيار العموم. 

ْرَسِليَن قوله بعد ذلك: ﴿
ُ
َجْبُتُم امل

َ
ا أ

َ
ْيَن  ﴾ يشمل كل ما أجابوا به املرسلين. ﴿َماذ

َ
أ
َ
ف

َهُبوَن 
ْ
ذ
َ
 ﴾ يشمل كل مذهٍب يذهبون إليه فيما سيذكر. ت

 ِبِه  األسماء املوصولة؛ كقوله تعالى: ﴿  -4  -
َ
ق ْدِق َوَصده ِ

ِذي َجاَء ِبالص 
ه
ِئَك  َوال

َ
ْول
ُ
أ

 
َ
ون

ُ
ق
ه
ت
ُ
ا، ﴿[33]الزمر:﴾  ُهُم امل

َ
ن
َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَينه

َ
ا ل

َ
ِذيَن َجاَهُدوا ِفين

ه
ِإنه ِفي ، ﴿[69]العنكبوت:﴾  َوال

ى
َ

ش 
ْ
َيخ ن 

َ
ِ
 
مل  

ً
ِعْبَرة

َ
ل ِلَك 

َ
﴿[26]النازعات:﴾  ذ ْرِض ، 

َ
األ ِفي  َوَما  َماَواِت  السه ِفي  َما   ِ

]آل  ﴾  َوَّلِله

 .[129عمران:

ق به فأولئك هم املتقون. كل من جاء -  بالصدق وصده

 يعني االسم املوصول )الذي(.. -

َنا نعم )الذي(. ﴿  -
َ
ُهْم ُسُبل َنْهِدَينه

َ
ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا ل

ه
﴾ فكل من جاهد فهو موعود َوال

ى بالهداية. ﴿
َ

ش 
ْ
ن َيخ

َ
ِ
ا
 مل
ً
ِعْبَرة

َ
ِلَك ل

َ
 ﴾ أي في كل ما سبق عبرة ملن يخش ى.. ِإنه ِفي ذ

 االسم املوصول أين؟  -

ى)من(، ﴿  -
َ

ش 
ْ
ن َيخ

َ
ِ
ا
 مل
ً
ِعْبَرة

َ
ِلَك ل

َ
َماَواِت ﴾ أي لكل من يخش ى. ﴿ ِإنه ِفي ذ ِ َما ِفي السه

ه
َوَّلِل

ْرِض 
َ
 ﴾ يشمل كل من في السماوات ومن في األرض..َوَما ِفي األ
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 هنا االسم املوصول )ما(..  -

 )ما(، )ما في السماوات(، و)ما في األرض(. -

النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو االستفهام اإلنكاري؛ كقوله   -5  -

﴿ هللاُ تعالى:   
ه

ِإال ٍه 
َ
ِإل ِمْن  عمران:﴾  َوَما  ﴿[62]آل  ْيًئا، 

َ
ش ِبِه  وا 

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ت  

َ
َوال هللَا  ﴾  َواْعُبُدوا 

ْيٍء ، ﴿[36]النساء:
ُ

ِ ش 
ل 
ُ
 ِبك

َ
ان

َ
ِإنه هللَا ك

َ
وُه ف

ُ
ف
ْ
خ
ُ
ْو ت

َ
ْيًئا أ

َ
ْبُدوا ش

ُ
َمْن ، ﴿[54]األحزاب:﴾   َعِليًماِإن ت

م ِبِضَياٍء 
ُ
ِتيك

ْ
ْيُر هللِا َيأ

َ
ٌه غ

َ
 .[71]القصص:﴾ ِإل

الذي قدمنا سابًقا أن النكرة في سياق اإلثبات ليست من ألفاظ العموم، لكن    -

النكرة في سياق النفي هي التي من ألفاظ العموم، والنفي والنهي وما شابههما من الشرط  

 هللاُ ري. والشيخ قال النكرة في سياق النفي ومثل لها: ﴿واالستفهام اإلنكا
ه

ٍه ِإال
َ
﴾،  َوَما ِمْن ِإل

 أي ال إله إال هللا، أين النكرة؟ )إله(.. 

 وأين النفي يا شيخ؟  -

ْيًئا)ما( النافية. ﴿  -
َ
وا ِبِه ش

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
 ﴾ هذه نكرة في سياق النهي، ﴿َواْعُبُدوا هللَا َوال

َ
َوال

 
َ
وا ِبِه ش

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ﴾ أين النكرة؟ )شيًئا(، في سياق النهي، )ال تشركوا به شيئا(.ْيًئات

َعِليًما﴿ ْيٍء 
ُ

ش   ِ
لا
ُ
ِبك اَن 

َ
ك هللَا  ِإنه 

َ
ف ُفوُه 

ْ
خ

ُ
ت ْو 

َ
أ ْيًئا 

َ
ش ْبُدوا 

ُ
ت في سياق ِإن  نكرة  ﴾ هذا 

تدل على  كلها  العموم،  تدل على  الشرط.  في سياق  نكرة  )شيئا(  النكرة؟  أين  الشرط، 

 العموم.

م ِبِضَياٍء َمْن  ﴿
ُ
ِتيك

ْ
ْيُر هللِا َيأ

َ
ٌه غ

َ
ْيُر هللِا ﴾ )من( هنا، استفهام إنكاري، ﴿ِإل

َ
ٌه غ

َ
﴾  َمْن ِإل

)إله(،  هنا  والنكرة  بضياء؟  سيأتيكم  غير هللا  إله  من  ويستفهم،  عليهم  ينكر  كأن هللا 

 واالستفهام أتى بلفظ )من(. 

  ى: ﴿املعرهف باإلضافة مفرًدا كان أم مجموًعا؛ كقوله تعال  -6  -
َ
ُروا ِنعَمت

ُ
ك
ْ
َواذ

م
ُ
ْيك

َ
َء هللاِ ، ﴿[103]آل عمران:﴾ هللِا َعل

َ
ُروا آال

ُ
ك
ْ
اذ

َ
 .[74]األعراف:﴾ ف

-  ﴿ باإلضافة. الحظوا  املعرف  العموم،  أيضا من صيغ  هللِا هذا  ِنعَمَت  ُروا 
ُ
ك
ْ
َواذ

م
ُ
ْيك

َ
إلى لفظ الجاللة ﴿َعل ِفت بإضافتها 

ُعرا ْم ِنْعَمَت هللِا عَ ﴾ )نعمة( أصلها نكرة، 
ُ
ْيك

َ
﴾.  ل

﴿ وتعالى:  سبحانه  قوله  ألن  العموم؛  على  يدل  باإلضافة  هللِا املعرف  ِنعَمَت  ُروا 
ُ
ك
ْ
َواذ

م
ُ
ْيك

َ
﴾ يشمل كل نعمة، أي واذكروا كل نعمة هلِل عليكم. هذا فيما كان مفرًدا وهي نعمة َعل

كان مجموًعا ﴿ فيما  هللِا واحدة،  َء 
َ

آال ُروا 
ُ
ك
ْ
اذ

َ
لفظ  ف إلى  نكرة أضيفت  )آالء(  الجاللة  ﴾ 

َء هللِا فأصبحت عامة. ﴿
َ

ُروا آال
ُ
ك
ْ
اذ

َ
 ﴾ أي اذكروا كل آالء هللا سبحانه وتعالى عليكم. ف
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اللغة    - مراجعة  تحتاج  املوصولة  األسماء  بدأنا،  أن  منذ  أمين،  شيخ  يا  يعني 

الذي هو  باإلضافة  املعرف  العربية،  اللغة  مراجعة  تحتاج  االستفهام  أسماء  العربية، 

إل إلى اللغة العربية.. هذا الدرس، صيغ العموم  املضاف واملضاف  يه، نحتاج أن نرجع 

 نحتاج فيها تعلم اللغة العربية حتى نفهم بشكل أفضل فيما يبدو لي.. 

عموما، مباحث األلفاظ كلها )األمر، النهي، الخاص، العام، الحقيقة، املجاز،  -

ربية. هي أصال في دالالت  اإلطالق، التقييد..( كل هذه مباحث ال تنفك عن علوم اللغة الع

 األلفاظ.

اقية مفرًدا كان أم مجموًعا؛ كقوله تعالى: ﴿   (لـ)ااملعرف ب  -7  - ِلَق االستغر
ُ
َوخ

ا
ً
َضِعيف  

ُ
َسان

ْ
﴿[28]النساء:﴾  اإِلن َما ، 

َ
ك وا 

ُ
ِذن

ْ
أ
َ
َيْست

ْ
ل
َ
ف َم 

ُ
الُحل ُم 

ُ
ك
ْ
ِمن اُل 

َ
ف
ْ
ط
َ
األ  

َ
غ
َ
َبل ا 

َ
َوِإذ

ِذيَن ِمن 
ه
 ال

َ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
ْبِلِهماْست

َ
 .[59]النور:﴾ ق

التي تدخل على األسماء ال تخلو من: إما أن تكون استغراقية، وإما أن تكون    (ل)ا   -

للعهد، أو أن تكون لبيان الجنس. اآلن سيذكر الشيخ رحمه هللا تعالى كل واحدة منها  

 ومدى داللتها على العموم من عدمه. 

االستغراقية؟    (ل)ا ة. ما معنى  ل( االستغراقيا التي تدل على العموم باتفاق هي )

أي التي تستغرق جميع أفرادها. بمعنى آخر التي تشمل كل األفراد التي تحتها، وبصورة  

َساُن أكثر تقريًبا، فهي ما يصلح أن تضع مكانها )كل(. مثال قال هللا عز وجل: ﴿
ْ
ِلَق اإِلن

ُ
َوخ

إ َضِعيًفا كل  )وخلق  تقول:  أن  لك  لالستغراق،  )ال( هنا  اآلن  تقول: ﴾،  نساٍن ضعيفا(. 

لالستغراق، تشمل جميع الطالب، تستطيع أن تقول: أكرم    (ل)ا أكِرم الطالب، )الطالب(  

﴿ شيخنا:  لكالم  نرجع  لها.  ال حصر  التي  األمثلة  من  ذلك  غير  إلى  الطالب،  ِلَق  كل 
ُ
َوخ

َساُن َضِعيًفا
ْ
 ﴾ هذه أل لالستغراق، أي وخلق كل إنساٍن ضعيفا. اإِلن

ِذنُ ﴿
ْ
َيْسَتأ

ْ
ل
َ
َم ف

ُ
ُم الُحل

ُ
َفاُل ِمْنك

ْ
ط
َ
َغ األ

َ
ا َبل

َ
ْبِلِهمَوِإذ

َ
ِذيَن ِمن ق

ه
َن ال

َ
ذ
ْ
َما اْسَتأ

َ
﴾ وإذا  وا ك

فـ) فليستأذنوا..  الحلم  منكم  األطفال  كل  أفرادها،  ا بلغ  جميع  شمول  بها  يراد  هنا  ل( 

 االستغراقية، استغرقت، شملت، جميع األفراد تحتها.  (ل)ا ولذلك تسمى 

ب  - املعرف  ا  ( لـ)اوأما  عامًّ كان  فإن  املعهود  فإنه بحسب  فاملعرهف   العهدية، 

ا فاملعرف خاص..  عام، وإن كان خاصًّ
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إلى أمر معهود به عند   (ل )ا العهدية.    (ل )ا هذه    - العهدية التي يؤتى بها لإلشارة 

ب، وال تخلو من حالين، إما أن يشار بها إلى أمر معهود عند املخاطب عام، وإما 
َ
املخاط

 أن يشار بها إلى أمٍر معهود عند املخاطب خاص.

 العام وذكر الخاص في املثال.ذكر شيخنا 

االستغراقية، ألنه    (ل)ا العهدية العامة منها تعود إلى    (ل ـ)ا يبدو لي أن املعرف ب  -

 االستغراقية..  (ل)ا ذكرها تحت 

هي باعتبار هذا الجانب ستكون أصال دالة على العموم، فتستغرق، لكن هي   -

 عهدية. 

على    - تدل  لكنها  )نوعها عهدي  قال:  باالستغراق.  املعرف  العهدية،    (لـ)اوأما 

ا فاملعرف عام.. يا  فإنه بحسب املعهود فإن كان عامًّ العموم  في صيغ  يعني تدخل   ،)

 شيخ أمين؟ 

 نعم، اآلن سيذكر املثال. -

-  ﴿ تعالى:  قوله  العام  مثال  خاص،  فاملعرف  ا  خاصًّ كان  َك ..وإن  َربُّ اَل 
َ
ق  

ْ
ِإذ

ِطيٍن  ن  ِ
م  ًرا 

َ
َبش اِلٌق 

َ
خ ي  ِ

 
ِإن ِة 

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
ُه  *    ِلل

َ
ل ُعوا 

َ
ق
َ
ف وِحي  رُّ ِمن  ِفيِه   

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
َون ُه 

ُ
ْيت َسوه ا 

َ
ِإذ

َ
ف

 *  َساِجِديَن 
َ
ْجَمُعون

َ
ُهْم أ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
َسَجَد امل

َ
 . [73-71]ص:﴾ ف

اِلٌق  اآلن الحظ، ﴿  -
َ
ي خ ِ

ا
ِة ِإن

َ
ِئك

َ
َمال

ْ
َك ِلل اَل َربُّ

َ
 ق

ْ
ن ِطيٍن ِإذ ِ

ًرا ما
َ
﴾، )املالئكة( األولى  َبش

استغراقية )املالئكة(، قال ربك للمالئكة؛ أي جميع   (ل)ا هذه، لفظ عام، دخلت عليه  

ُت ِفيِه  املالئكة. اتفقنا على أن هذه عامة. ثم بعد ذلك قال عز وجل: ﴿
ْ
َفخ

َ
ْيُتُه َون ا َسوه

َ
ِإذ

َ
ف

ُه َساِجِديَن 
َ
َقُعوا ل

َ
وِحي ف ْجَمُعوَن بعد ذلك: ﴿   ﴾، ثم قالِمن رُّ

َ
ُهْم أ

ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
َسَجَد امل

َ
﴾، أي ف

املالئكة الذين سجدوا؟ الذين عهدهم املخاطب بالذكر سابًقا، فقد سبق ذكرهم، فهم 

املتقدمون، هل  املالئكة  املخاطب،  عند  الذين عهدوا  املخاطب. هؤالء  لدى  معهودون 

عام خاص؟  أم  عام  ذاك،  املعهود  )املالئكة(  ﴿لفظ  قوله:  كذلك  فيكون  َسَجَد  ، 
َ
ف

 
ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
فـ) امل )أجمعون(.  بقوله  تأكيدها  بدليل  املالئكة،  في ا ﴾ فسجد جميع  العهدية  ل( 

 املالئكة هنا أشير بها إلى معهود عام وهي )املالئكة( األولى. 

فلما حضر   - الطالب،  أكرم  لعمٍر  زيد  قال  قلنا:  لو  مثال  القرآن  غير  وفي  يعني 

 م عمرو. الطالب أكرمه
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صحيح، هو كذلك. اآلن )الطالب( األولى عامة، و)الطالب( الثانية األلف والالم    -

 فيها للعهد بالطالب األولين.

 ألنه سبق ذكرهم.. جميل.  -

 ثم قال رحمه هللا تعالى: 

 ومثال الخاص قوله تعالى: ﴿
ً

 َرُسوال
َ
ِفْرَعْون ٰى 

َ
ِإل ا 

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
أ َما 

َ
ٰى  *    ك َعص َ

َ
 ف

ُ
ِفْرَعْون

 
ً

ا َوِبيال
ً
ذ
ْ
خ
َ
اُه أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ُسوَل ف  .[16-15]املزمل:﴾ الره

-   ﴿  الحظ، 
ً

َرُسوال ِفْرَعْوَن  ٰى 
َ
ِإل َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َما 

َ
ليست ك أنها  إشكال  ال  )رسول( هذا   ،﴾

ُسوَل عامة، املقصود بها موس ى عليه السالم. بعد ذلك قال: ﴿ ٰى ِفْرَعْوُن الره َعص َ
َ
﴾، هل ف

لالستغراق فتعم كل الرسل الذين أرسلوا إلى فرعون؟ وحقيقة   (ل)ا نا:  ممكن أن نقول ه

هنا ال    (ل)ا ما أرسل إلى فرعون إال واحد، موس ى عليه السالم. إذا، نعرف من ذلك أن  

يراد بها االستغراق، وإنما يراد بها اإلشارة إلى أمر معهود به عند املخاطب، ما هو؟ لفظ  

اللفظ خا األولى، وهذا   )
ً

املثال ال تدل على    (ل)ا ص، فتكون  )رسوال في هذا  للعهد  التي 

 العموم، وإنما تدل على أمر خاص، فال تكون استغراقية. 

ل( التي لبيان الجنس، فال يعم األفراد، فإذا قلت: الرجل خير اوأما املعرف بـ)  -

من املرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس املراد أن كل فرد من الرجال خير من كل 

رد من النساء، وإنما املراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد ف

 من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.

التي للجنس يراد بها بيان حقيقة ما دخلت عليه بغض النظر عن شموله   (ل)ا   -

لجميع أفراده أو عدم شموله، إنما يراد بيان الحقيقة. ولذلك، إذا أتت ال يمكن أن تعبر  

ل استغراقية ا ل( بـ)كل(. مثال، ملا قلنا سابقا: أكرم الطالب، )الطالب( هنا قلنا  ا بدال عن )

رم كل الطالب. لو أردنا أن نقول: الرجل خير من املرأة، هنا ال  ألنك تستطيع أن تقول: أك

يتأتى لك أن تقول: كل رجل خير من املرأة ألن هذا غير مراد املتكلم، وإنما أراد املتكلم أن  

الجملة، خير من   في  الحكم  املجموع، ومن حيث  الرجل من حيث  أن حقيقة  يبين لك 

أة باعتبار الجملة. قد يخرج أفراد، لكن لم أرد املرأة. فحقيقة الرجل خير من حقيقة املر 

أبين لك حقيقة ما دخلت عليه   أن  أردت  األفراد، وإنما  أبين لك شمول  أن  . (ل)ا بهذا 

(، أي جنس الرجال خير من جنس النساء بغض  الرجال خير من النساءوكذلك قوله: )

ا  بعض  من  خيرا  النساء  من  األفراد  بعض  يكون  فقد  األفراد،  عن  من النظر  ألفراد 
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وإنما املراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن الرجال. ولهذا قال الشيخ هنا: )

 (.كان يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال

 عندي مثاالن يا شيخ أمين، أحاول. لو قال قائل: الصحابة خير من التابعين. -

هذا قد يكون محل تأمل، أي: جنس الصحابة خير من جنس التابعين، مع أن    -

 ألن أي صحابي هو خير من التابعي. 

في الجملة، لكن قد يوجد في التابعين، ليس في شرف الصحبة، بل خارج شرف   -

ال    -الصحبة.. الصحابة في الجملة أفضل من جملة التابعين، لكن قد يوجد في التابعين  

عليه ومش ى    ملسو هيلع هللا ىلص ن مر النبي  من نفع هللا به.. أحيانا بعض الصحابة مم  -في شرف الصحبة  

وغادر، ولم يعش معه ولم يتعلم بالذات ممن أتى من البادية، قد يوجد في التابعين من  

بلغت رتبته في العلم واإليمان وهكذا من يكون من هذا الجانب أكبر. فنقول: الصحابة  

 خير من التابعين. 

خير القروِن  بعين، جاء في الحديث: »واملثال الثاني: التابعون خير من تابعي التا

 . أال يصلح يا شيخ أمين؟ [35/59]مجموع الفتاوى:« قرِني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

ممكن يصلح في الجملة، باعتباره في الجملة، جنس الصحابة خير من جنس    -

 التابعين. 

تي على العمل لعلنا نتوقف عند هذا الحد يا شيخ أمين، وفي الحلقة القادمة نأ -

بالعام. إلى هنا نصل نحن وإياكم أيها اإلخوة واألخوات إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم  

 على خير في الحلقة القادمة. 
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (12 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبينا محمد وعلى آله 

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

عثيمين   بن  صالح  بن  محمد  شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  الثانية  الحلقة 

 )األصول من علم األصول(.

بالشيخ   نرحب  أن  ويسعدنا  يسرنا  اللقاء  هذا  مطلع  منصور  وفي  بن  أمين 

 الدعيس، فحياك هللا. 

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 نسأل هللا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافًعا. 

ملا ننتهي حتى اآلن يا شيخ أمين من التعليق على مبحث )العام(، بقينا في آخر   -

 الى على العام. كالم الشيخ رحمه هللا تع

 قال شيخنا رحمه هللا تعالى: 

 العمل بالعام:

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ ألن العمل بنصوص  

 الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه داللتها، حتى يقوم دليل على خالف ذلك. 

بعموم  العبرة  ألن  بعمومه؛  العمل  وجب  خاص  سبب  على  العام  ورد  وإذا 

اللفظ ال بخصوص السبب، إال أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال  

 السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.

مثال ما ال دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن 

 الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.

قوله   تخصيصه  على  الدليل  دل  ما  »ملسو هيلع هللا ىلصومثال  في  :  الصياُم   ِ
البر  من  ليَس 

ل   ملسو هيلع هللا ىلص، فإن سببه أن النبي  [1946]البخاري:«  السفرِ  ِ
 
ل
ُ
 قد ظ

ً
كان في سفر فرأى زحاًما ورجال

ِ الصياُم في السفرِ « قالوا: صائم. فقال: »ما هذا؟عليه فقال: »
«، فهذا ليس من البر 
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و من يشق عليه الصيام في السفر،  العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وه

كان يصوم في السفر حيث كان ال يشق    ملسو هيلع هللا ىلصوالدليل على تخصيصه بذلك أن النبي  

 ما ليس ببر. ملسو هيلع هللا ىلصعليه، وال يفعل 

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

نا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  أجمعين. اللهم ال علم ل

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم ارزقنا اإلخالص في األقوال واألعمال،  

 اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا رب العاملين.

ال من  جديد  مجلس  فهذا  بعد:  تعالى أما  هللا  رحمه  شيخنا  كتاب  على  تعليق 

 )األصول من علم األصول(. ووقفنا عند الكالم على العمل بالعام. 

( هنا:  شيخنا  تخصيصهقال  يثبت  حتى  العام  اللفظ  بعموم  العمل  (، يجب 

داللة   ألن   
ً

أوال تخصيصه ألمور:  على  يدل  ما  يرد  حتى  بعمومه  ُيعمل  العام  أن  األصل 

هر اللفظ هي األصل، فال ينتقل عنها إال بدليل، ثم األمر الثاني  اللفظ على العموم بظا

( حسب ألن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجبما ذكره شيخنا رحمه هللا تعالى: )

على   يدل  أنه  األصل  حيث  من  العام  داللة  أن  األصل  أن  وقدمنا  داللتها،  تقتضيه  ما 

 العموم حتى يثبت خالف ذلك بدليل. 

مه هللا تعالى مسألة يتكلم عنها أهل العلم، وهي مسألة ما إذا  ثم أورد شيخنا رح

ورد اللفظ العام على سبب خاص، بأن يأتي لفظ نبوي أو دليل من الكتاب والسنة، هذا  

تي به بناء على سبب من  
ُ
الدليل من الكتاب أو السنة صيغته صيغة العموم، لكنه إنما أ

ة، نتج عنها أن هللا عز وجل أنزل تلك  األسباب اقتض ى ذلك؛ حادثة معينة، قضية معين 

النبي   وأن  سبب   ملسو هيلع هللا ىلصاآلية  على  يرد  الذي  العام  اللفظ  فهذا  الحديث.  بذلك  تكلم 

أو نقول أن هذا   مخصوص، هل نقول ُيحمل على عمومه ونهمل خصوصية السبب؟ 

ا بصورة  السبب الذي ورد عليه اللفظ العام سيخصص العام بمعنى يصبح العام مختصًّ 

انتبه لهذه املسألة حتى نعرف    -السبب هذه دون غيرها؟ مما ال خالف فيه بين أهل العلم  

ال خالف بين أهل العلم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام،  - محل النزاع ما هو 

هذا مفروغ منه. بمعنى آخر، حديث آيات الظهار، لن ينازع أحد من أهل العلم أو يخالف  

بن الصامت وزوجته اللذان هما صورة السبب داخالن في الخطاب، هذا ال في أن أوس  

 إشكال فيه.. 
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 وضح لنا املثال نفسه يا شيخ أمين.  -

الظهار أن يقول الرجل المرأته: أنِت عليه كظهِر أمي، يعني في التحريم، يعني أنِت   -

ظهاره من امرأته.  عليه حراٌم كأنك ظهر أمي. فهذه اآلية نزلت في قصة أوس بن الصامت و 

أوس بن الصامت وامرأته ال خالف بين أهل العلم أنهما داخالن في الخطاب الذي ورد في  

 النص القرآني.. 

 لو توضح لنا النص القرآني والقصة كاملة حتى نكون معك يا شيخ أمين.  -

َهاِتِهْم ِإْن ﴿  - مه
ُ
ا ُهنه أ َساِئِهم مه ِ

ا
ن ن ِ

م ما
ُ
اِهُروَن ِمنك

َ
ِذيَن ُيظ

ه
ْدَنُهْم  ال

َ
ِئي َول

ه
 الال

ه
َهاُتُهْم ِإال مه

ُ
 أ

َقْوِل َوُزوًرا 
ْ
َن ال ِ

ًرا ما
َ
وَن ُمنك

ُ
َيُقول

َ
ُهْم ل ، ثم بعد ذلك تأتي الكفارات. أول سورة [2]املجادلة:﴾  َوِإنه

املجادلة. هذه اآليات، دخول أوس بن الصامت وزوجته فيها ال خالف فيه بين أهل العلم. 

اَهَر، هل سيدخل في هذا الخطاب أو ال يدخل؟ يعني، هل يشمله  لو أتى شخص آخر  
َ
وظ

﴿ اللفظ  ألن  اللفظ؟  اِهُروَن عموم 
َ
ُيظ ِذيَن 

ه
املوصولة،  ال األسماء  أن  معنا  وسبق   ،﴾

األسماء املبهمة، من صيغ العموم. هذه هي املسألة. جماهير أهل العلم أن العبرة بعموم  

ا  ورد  إذا  يعني  السبب،  بخصوص  ال  العبرة  اللفظ  فإن  سبب خاص  على  العام  للفظ 

 أن يأتي دليل  
ا

بعموم اللفظ، فيشمل ذلك اللفظ صورة السبب وأي صورة نظيرة لها، إال

 يدل على أن هذا اللفظ العام خاص بصورة السبب.

يمكن أن نوضح لإلخوة، الحاالت أربع: ما ُيقطع فيه بدخول صورة السبب، أي 

دخو  على  تدل  اللفظ  في  قرينة  ﴿تأتي  وجل:  عز  هللا  قال  السبب،  صورة  اِرُق ل  َوالسه

ْيِدَيُهَما
َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق ، هذه واردة في قصة ُجبة صفوان كما ذكر بعض [38]املائدة:﴾  َوالسه

ُعوا أهل العلم. لكن، كيف عرفنا أنها تدل على العموم؟ قال: ﴿
َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق اِرُق َوالسه َوالسه

ْيِدَيُهَما
َ
لنص يشمل السارق والسارقة، مع أن القصة في السارق، فدل على  ﴾، فجعل ا أ

أن اآلية عامة، أتت قرينة من النص تدل على أنه ال مجال ألن نقول أن الصورة خاصة 

 بصورة السبب. هذه واحدة.

الصورة الثانية أن يدل النص على أن اللفظ العام خاص بصورة السبب. قال 

النبي   ن  : ﴿ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل في حق 
َ
أ ِبيُّ  النه َراَد 

َ
أ ِإْن   ِ

ِبيا ِللنه ْفَسَها 
َ
ن َوَهَبْت  ِإن   

ً
ْؤِمَنة مُّ  

ً
ة
َ
َواْمَرأ

َك 
ه
ل  

ً
اِلَصة

َ
خ نِكَحَها 

َ
العام  [50]األحزاب:﴾  َيْست اللفظ  أن  فيها  إشكال  أي  يوجد  ال  هذه   ،

َك ، ألنه قال: ﴿ملسو هيلع هللا ىلص)امرأة( خاص بالنبي  
ه
ل  
ً
اِلَصة

َ
ما كان فيه قرينة في اللفظ تقطع  ﴾.  خ

 النزاع أن اللفظ عام، وما كان فيه قرينة تقطع النزاع بأن اللفظ خاص. 
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الحالة الثالثة هو ما كان يحتمل األمرين ويترجح تارة هذا وتارة هذا. قال هللا عز 

َساِئِهموجل: ﴿ ِ
ا
ن ن  ِ

ما م 
ُ
ِمنك اِهُروَن 

َ
ُيظ ِذيَن 

ه
)ال م فيه وفي  الحكم عا﴾ اآلية، قال شيخنا: 

(، هذا مما يترجح فيه أن اللفظ العام ال يختص بصورة السبب، فيشمل كل من  غيره

ظاهر، ألن األصل حمل اللفظ على عمومه حتى يثبت تخصيصه، وأن صورة السبب ال  

 تخصص اللفظ العام. 

يعني هذه الصورة الثالثة، وهي صورة مظاهرة أوس بن الصامت، سبب نزول   -

ُ  : ﴿صدر سورة املجادلة
ه

ِ َوَّللا
ه

ى َّللا
َ
ِإل َتِكي 

ْ
ش

َ
َوت َزْوِجَها  ِفي  َك 

ُ
َجاِدل

ُ
ت ِتي 

ه
ال ْوَل 

َ
ُ ق

ه
ْد َسِمَع َّللا

َ
ق

َما
ُ
َحاُوَرك

َ
ت أنِت عليه كظهر أمي، [1]املجادلة:﴾  َيْسَمُع  لها:  ، ألنه ظاهر من امرأته، أي قال 

القصة، فع ل مثلما يريد تحريمها، فكأنك تقول يا شيخ، أن كل شخص من بعد هذه 

في  وردت  التي  الكفارة  في  الحكم  نفس  نعطيه  عنه،  رض ي هللا  الصامت  بن  أوس  فعل 

السورة، وال نقول هذه اآلية خاصة بهذا الرجل وانتهى، ومن ظاهر نبحث له عن ش يء  

 آخر. فالعبرة ليست بخصوص القصة هذه.

م، لكن  وهذا قول عامة أهل العلم. أحياًنا قد تأتي اآلية أو الحديث بلفظ عا  -

إال أن يدل تكون هناك قرينة ترجح جانب التخصيص، وهي ما ذكره شيخنا عندما قال: )

دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما 

ِ الصياُم في السفرِ قال: »  ملسو هيلع هللا ىلص(. اآلن النبي  يشبهها
«، هذا عام، يشمل كل سفٍر ليَس من الِبرا

سببه أنه كان في سفر،   ملسو هيلع هللا ىلصوكل من سيصوم في السفر. هذا اللفظ الذي أتى به النبي  

 قد ظلل عليه الناس، غش ي عليه، فقال: »
ً

«، قالوا: صائم، ما هذا؟فرأى زحاًما ورجال

ِ الصياُم في السفرِ قال: »
«. إذا، صورة السبب، اللفظ العام أتى على صورة  ليَس من الِبرا

نة، هل نقول: هذا يشمل كل من صام في السفر؟ أو نقول: ال يشمل كل من صام في  معي

السفر وإنما يشمل من كان حاله شبيًها بحال ذلك الصائم في السفر الذي قال فيه النبي  

ذلك القول؟ نقول بالثاني، ملاذا؟ ملاذا قلنا أن اللفظ العام هنا سيختص بالصورة    ملسو هيلع هللا ىلص

عليها السبب أو الحال التي ورد عليها السبب؟ فنقول: كل من صام في السفر التي ورد  

في   أن يصوم  البر  ليس من  أو مشقة شديدة فإنه  به  الصيام مشقة تضر  وشق عليه 

السفر. من ليس حاله كحاله؟ نقول: يصوم، ما الدليل على هذا؟ نقول: الدليل أن النبي  

في السفر. فلما    ملسو هيلع هللا ىلصالسفر، وعبد هللا بن رواحة صام مع النبي  ثبت عنه أنه صام في    ملسو هيلع هللا ىلص
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كان كذلك علمنا أن هناك قرينة تدل على أن اللفظ العام خاص هنا بمن حاله كحال  

 ذلك الذي ورد عليه السبب )الحديث(. أظنه واضًحا. 

-  « يقول:  إذا جاءه حديث  املبتدئ  الطالب  يجعل  ما  ِ  ليَس مجدا، وهذا 
الِبرا ن 

ذاته قد صام في السفر، فكيف نجمع    ملسو هيلع هللا ىلص «، وحديث آخر أن النبي  الصياُم في السفرِ 

ليَس من  بينهما؟ فيأتي طالب العلم هكذا بعد أن درس هذا الدرس يقول: هذا اللفظ »

ِ الصياُم في السفرِ 
يث « عام خاص بهذه الحالة، ويأتي بسبب القصة، ثم يأتي إلى حدالِبرا

صام في السفر، يحمله على أنه لم يكن يشق عليه، فيكون نتيجة الحكم    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  

مأخوذة من الحديثين. إذا لم يشق على الصائم أن يصوم، فال مانع من ذلك، وإن شق،  

 فليس من البر الصيام في السفر.

أن  - األمة  الذي عليه عموم  األصل  أن  تقدم هنا،  بعموم    الخالصة مما  العبرة 

اللفظ ال بخصوص السبب، إال أن يدل دليل على اعتبار صورة السبب بحيث يختص  

 الحكم العام بها، أو بالحال التي تشابهها. 

  ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى: -

 الخاص 

 تعريفه:

 الخاص لغة: ضد العام. 

األعالم  كأسماء  عدد،  أو  بشخص  محصور  على  الدال  اللفظ  واصطالًحا: 

 إلشارة والعدد.وا

 فخرج بقولنا: )على محصور( العام.

 والتخصيص لغة: ضد التعميم.

 واصطالًحا: إخراج بعض أفراد العام.

ُص   ِ
الصاد    -واملخص  على    -بكسر  ويطلق  الشارع،  وهو  التخصيص  فاعل 

 الدليل الذي حصل به التخصيص.

 ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. 

 بنفسه.فاملتصل: ما ال يستقل 

 واملنفصل: ما يستقل بنفسه.
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ملا قدم الشيخ الكالم على العام، انتقل إلى الكالم على الخاص، ألنه كما يقال:   -

 . ِ الخاصه
 ما من عام إال ودخله تخصيص، فناسب أن يذكر بعد العاما

واصطالًحا:  فقال: الخاص ضد العام، والعام سبق وقدمناه وهو الشامل. قال: ) 

عل الدال  والعدداللفظ  واإلشارة  األعالم  كأسماء  عدد،  أو  بشخص  محصور  (.  ى 

الخاص هو كل لفٍظ دل على محصوٍر، سواء كان هذا الحصر حصًرا بشخص، عندما  

كاألعداد   بعدٍد  محصوًرا  كان  أو  )األعالم(،  معين  بشخص  محصور  فهذا  )زيد(  أقول 

ر من الخاص ألنها  )عشرة، عشرون، ثالثون، أربعون، مليون..(، كل هذه وإن كثرت تعتب 

محصورة، مهما كان العدد كبيًرا إال أنها محصورة. واإلشارة كأن تقول )هذا(، أو )هؤالء  

ا بهؤالء  الطالب( ونحوه، فإن اإلشارة تفيد نوًعا من الخصوص، ويكون هذا اللفظ خاصًّ

 الطالب املشار إليهم دون عموم الطالب. 

(. تخصيص لغة: ضد التعميمفخرج بقولنا: )على محصور( العام. والقال: )

التخصيص هو الفعل، وهو الذي سيذكره الشيخ اآلن. قدمنا )الخاص هو اللفظ الدال 

( قال:  التخصيص؟  ما هو  العامعلى محصور(.  أفراد  الطالب(  إخراج بعض  )أكرم   .)

الطالِب   عموم  من  سنخرج  الكسالى(،  إال  الطالب  )أكرم  الطالب،  كل  يشمل  عام 

فيكون الكسالى قد أخرجوا من أفراد الطالب. هذا هو التخصيص كما ذكره  الكسالى،  

 (.إخراج بعض أفراد العامالشيخ. قال: )

أو   التخصيص وهو هللا سبحانه وتعالى  إما فاعل  ُيطلق على أمرين:  املخصص 

  ، أو ما يحصل به التخصيص وهو الدليل. إذا، املخصص يطلق على أمرين: ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  

فاعل التخصيص، والدليل الذي حصل به التخصيص، إما كتاب أو سنة أو قياس أو  

 إجماع، أو نحوه كما سيأتي. 

( ومنفصلقال:  متصل  نوعان:  التخصيص  به  ودليل  يحصل  ما  أي:   ،)

. ما معنى املنفصل؟ ومعنى املتصل؟  
ً

 أو أن يكون متصال
ً

التخصيص إما أن يكون منفصال

بنفسه، يستقل  ال  ما  إال    املتصل  الطالب  )أكرم  تقول:  العام،  للفظ  مقارًنا  يكون  أي: 

أنها أتت  الكسالى(، )إال( أداة استثناء، وهي نوع من أنواع املخصصات املتصلة. الحظ 

النبي   ، قال 
ً

فيما سقِت السماُء : »ملسو هيلع هللا ىلص مقارنة للفظ العام. وتارة يأتي االستثناء منفصال

إ[1483]البخاري:«  الُعشُر  آخر  ،  حديث  في  جاء  ثم  العشر،  السماء  سقت  ما  كل  في  ذا، 
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قال   الحديث،  هذا  عن  »ملسو هيلع هللا ىلصمنفصل   : 
ٌ
صدقة أوسٍق  خمسِة  دوَن  فيما  « ليَس 

 ، فهذا مخصص منفصل غير مقارن للفظ العام. [1405]البخاري:

 فمن املخصص املتصل: -

الش ي بعض  رد  وهو  الثني،  من  لغة:  وهو  االستثناء   :
ً

كثني أوال بعضه؛  إلى  ء 

 الحبل. 

ِإنه  واصطالًحا: إخراج بعض أفراد العام بإال أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى: ﴿ 

ْسرٍ 
ُ
ِفي خ

َ
 ل
َ
َسان

ْ
َواَصوا  *    اإِلن

َ
ِ َوت

َواَصوا ِبالَحق 
َ
اِلَحاِت َوت وا الصه

ُ
وا َوَعِمل

ُ
ِذيَن َءاَمن

ه
 ال

ه
ِإال

ْبرِ   .[31-2]العصر:﴾ ِبالصه

 بقولنا: )بإال أو إحدى أخواتها(، التخصيص بالشرط وغيره.فخرج 

منفصل   - قسمان:  املخصصات  أن  على  الكالم  قدم  ملا  انتقل،  هنا  الشيخ 

ذكر   املتصلة  املخصصات  من  وذكر  املتصل،  وهو  األول  القسم  في  شرع  ومتصل، 

معي االستثناء  أن  سابًقا  قلنا  ولذلك  املتصلة،  املخصصات  أقوى  وهو  ار  االستثناء، 

 العموم، إذا أردت أن تعرف عموم اللفظ من عدمه فأدِخل عليه االستثناء. 

عرفه من جهة اللغة من الثني، وهذا واضح. ثم عرفه من جهة االصطالح، فقال: 

(. )إال( هي أقوى أدوات االستثناء،  هو إخراج بعض أفراد العام بإال أو إحدى أخواتها)

 ذلك. أخواتها مثل )غير، سوى، حاشا..( ونحو 

ْسرٍ قال هللا عز وجل: ﴿
ُ
ِفي خ

َ
َساَن ل

ْ
﴾، )اإلنسان( لفظ من ألفاظ العموم، ِإنه اإِلن

أو   كان  مسلًما  باإلنسانية،  يتصف  من  جميع  فيشمل  االستغراقية،  أل  عليه  دخلت 

ا، فاجًرا، كلهم يدخلون في ذلك. قال بعد ذلك: ﴿ ا برًّ  كافًرا، تقيًّ
ُ
ِذيَن َءاَمُنوا َوَعِمل

ه
 ال

ه
وا  ِإال

اِلَحاِت  اإلنسان. كأن  الصه بعد االستثناء مستثنون من عموم  أتوا  الذين  إذا، هؤالء   ،﴾

اإلنسان كان يشمل جميع األفراد، أخرجنا بعض األفراد اآلن، واستثنيناهم من الحكم  

 وهو الخسارة، فهذا هو االستثناء بإال أو بإحدى أخواتها.

( شيخنا:  أخقال  إحدى  أو  )إال  بقولنا:  بالشرط  فخرج  التخصيص  واتها(، 

فنا االستثناء بهذا التعريف، أخرجنا باقي املخصصات املتصلة مثل  وغيره (، يعني ملا عره

 الشرط والصفة والغاية.. إلى غير ذلك. 

 ثم قال رحمه هللا تعالى:  -

 شروط االستثناء:
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 يشترط لصحة االستثناء شروط منها:

 اتصاله باملستثنى منه حقيقة أو حكًما.  -1

فاصل. ف بينهما  يفصل  ال  بحيث  منه  للمستثنى  املباشر  حقيقة:  املتصل 

كالسعال  دفعه  يمكن  ال  فاصل  منه  املستثنى  وبين  بينه  فصل  ما  حكًما:  واملتصل 

 والعطاس.

فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، أو سكون لم يصح االستثناء مثل أن 

 يقول:

يقول: إال سعيًدا، فال يصح عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم بكالم آخر ثم  

 االستثناء ويعتق الجميع.

التي اشترطها   - الشروط  في االستثناء، واآلن سيذكر بعض  الكالم  الشيخ قدم 

، بمعنى أن 
ً

أهل العلم في صحة االستثناء. أول هذه الشروط أن يكون االستثناء متصال

الطالب إال زيًدا(، هذا  يكون مباشًرا للمستثنى منه، واقًعا عقبه مباشرة، تقول: )أكرم  

واضح عقبه مباشرة. لو قلت: )أكرم الطالب(، ثم بعد نصف ساعة قلت لك: تعال يا  

شيخ جمال، إال زيًدا ال تكرمه. هذا يقولون أنه استثناء ال يصلح، ألن االستثناء أصبح  

 .
ً

 غير متصل. فال بد أن يكون االستثناء متصال

 حقيقة كما
ً

يكون االستثناء متصال يكون    تارة  مثلنا، هو مباشر حقيقة، وتارة 

 حكًما، أتكلم معك وأقول لك: يا شيخ جمال، أكرم الطالب، ثم تأتيني  
ً

استثناء متصال

لكنه فاصل اضطراري، مجبور عليه   الذي حصل؟ هناك فاصل،  ما  زيًدا.  إال  سعلة، 

 ككحة أو سعال أو نحو ذلك، فيكون كاملتصل حكًما وهو ما ال يمكن دفعه، الفاصل

 الذي ال يمكن دفعه. 

صل بينهما بفاصل كما مثلنا، )أكرم الطالب( وآتيك بعد نصف ساعة أقول 
ُ
إذا ف

لك )إال زيدا(، إذا وقع كذلك قالوا: ال يصح االستثناء. قال الرجل ملن يقوم على عبيده  

: عبيدي أحرار، اآلن )عبيدي( مضاف ومضاف إليه، من صيغ العموم، يعني يشمل  
ً

مثال

العبيد، ثم بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر فكر فقال: )إال عمًرا(، نقول هنا: االستثناء  كل  

أبطلنا   إذا  املستثنى،  إبطال  ذلك  من  فيلزم   ،
ً

متصال يكن  لم  االستثناء  ألن  يصح،  ال 

املستثنى معنى ذلك أننا أعتقنا جميع العبيد. ولذلك عندما أقول لك )أكرم الطالب( ثم  

 زيًدا(، تقول: ال يا شيخ، سأكرمهم كلهم، بطل استثناؤك. بعد ساعة أقول )إال
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واحًدا    - الكالم  كان  إذا  الفاصل  أو  السكوت،  مع  االستثناء  يصح  وقيل: 

إن هذا البلَد قال يوم فتح مكة: »  ملسو هيلع هللا ىلصلحديث ابن عباس رض ي هللا عنهما أن النبي  

يعض ال  واألرَض،  السماواِت  خلَق  يوَم  هللُا  خالهحرمُه  ُيختلى  وال  ه 
ُ
شوك فقال  د   ،»

« فقال:  وبيوتهم،  لقينهم  فإنه  اإلذخر  إال  هللا  رسول  يا  اإلذخرالعباس:  « إال 

 . وهذا القول أرجح لداللة هذا الحديث عليه. [1349]البخاري:

 قول جمهور أهل العلم، ثم انتقل إلى قول آخر.   -
ً

شيخنا رحمه هللا تعالى قدم أوال

، وإذا حصل انفصال، أي انفصال غير ضروري،   قلنا أن االستثناء ال 
ً

بد أن يكون متصال

فإنه في هذه الحالة يبطل االستثناء. شيخنا هنا اتجه لقول آخر في املسألة وهو أن ُيفرق  

الكالم   يعني سياق  الكالم واحًدا،  في كون  يؤثر  الفاصل هذا ال  إذا كان  الفواصل.  بين 

إن هذا البلَد كان يخطب في فتح مكة، فقال: »  ملسو هيلع هللا ىلصواحد، مثل املثال الذي ذكره، النبي  

ه وال ُيختلى خاله
ُ
، ملسو هيلع هللا ىلص«، سكت  حرمُه هللُا يوَم خلَق السماواِت واألرَض، ال يعضد شوك

لقينهم   فإنه  اإلذخر،  إال  هللا  رسول  يا  قال:  مباشرة  العباس  الحدادون   -جاء  يعني 

النار إيقاد  في  النار    يستخدمونه  إيقاد  في  الجيدة  النباتات  من  اإلذخر  وبيوتهم،   -ألن 

«. ما الفاصل الذي فصل بين  إال اإلذخربعد ذلك: »  ملسو هيلع هللا ىلصفالحظ هنا اآلن قال رسول هللا  

النبي   »ملسو هيلع هللا ىلصقول  اإلذخر:  قول  إال  ماذا؟  هو  الفاصل  التحريم؟  من  سابًقا  قدمه  وما   »

ل هللا، إال اإلذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. هذا فاصل، هذا الفاصل على العباس: يا رسو 

رأي الجمهور يبطل به االستثناء، لكن شيخنا يقول هذا ال يبطل به االستثناء، ملاذا؟ ألن  

االستثناء  الكالم وإن وجد هذا الفاصل إال أن سياق الكالم واحد. فهذا هو قول الشيخ: )

(. يعني بحيث يكون الكالم متناسًبا يتبع  الكالم واحًدا مع السكوت أو الفاصل إذا كان

 بعضه بعًضا. 

أن ال يكون املستثنى أكثر من نصف املستثنى منه، فلو قال: له عليه عشرة    -2  -

 دراهم إال ستة لم يصح االستثناء ولزمته العشرة كلها. 

 وقيل: ال يشترط ذلك، فيصح االستثناء، وإن كان املستثنى أكثر من النصف

 فال يلزمه في املثال املذكور إال أربعة.

أما إن استثنى الكل، فال يصح على القولين، فلو قال: له علي عشرة إال عشرة  

 لزمته العشرة كلها.
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من    - أكثر  املستثنى  يكون  أال  وهو  االستثناء،  من شروط  آخر  هذا شرط  اآلن 

أال يكون املستثنى  . قال: )نصف املستثنى منه. وهذا هو اختيار الحنابلة رحمهم هللا تعالى

منه املستثنى  نصف  من  تجاوز أكثر  إذا  قالوا  ستة،  إال  عشرة  عليا  له  مثال:  تقول   ،)

املستثنى النصف فإنه في هذه الحالة ال يصح االستثناء وتلزمه العشرة كاملة. أقول لك  

ض ي:  مثال: لك عندي يا شيخ جمال عشرة دراهم إال ستة. وذهبنا إلى القاض ي، يقول القا

أنت استثنيت الستة، والستة أكثر من نصف العشرة، إذا يبطل استثناؤك. ما الواجب 

؟ الواجب عليك العشرة كاملة.  عليا

ومن أهل العلم من قال: ال يشترط ذلك فيصح االستثناء وإن كان املستثنى أكثر  

قول: ليس  من النصف، فال يلزمه في املثال املذكور إال أربعة، يعني له عشرة إال ستة، سن

 عليك إال أربعة. وهذا عليه أكثر أهل العلم أنه يصح االستثناء ولو كان أكثر من النصف. 

في   يمكن أن نقسم املسألة لثالثة أقسام: استثناء أقل من النصف فال خالف 

اتفاق  محل  للكل  استثناء  خالف،  محل  النصف  من  أكثر  استثناء  االستثناء،  صحة 

ثالثة الحاالت  إذا،  محل  ببطالنه.  النصف  من  أكثر  باتفاق،  يصح  النصف  من  أقل   :

أما إن استثنى الكل، خالف، استثناء الكل محل اتفاق أنه يبطل. ولذلك، قال شيخنا: )

(، ألن هذا الكالم لغو، أن أقول: لك  عشرة إال عشرة  فال يصح على القولين.. له علي  

 عشرة إال عشرة، فهذا لغو فنبطله.  عليا 

وهذا الشرط فيما إذا كان االستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح،   -

﴿ إلبليس:  تعالى  قوله  مثاله:  األكثر،  أو  الكل  خرج  ْيِهم  وإن 
َ
َعل َك 

َ
ل يَس 

َ
ل ِعَباِدي  ِإنه 

اِويَن 
َ
الغ ِمَن  َبَعَك 

ه
ات َمِن   

ه
ِإال اٌن 

َ
ط
ْ
من وأتباع    [42]الحجر:﴾  ُسل أكثر  آدم  بني  من  إبليس 

البيت   في  من  جميع  أن  فتبين  األغنياء،  إال  البيت  في  من  أعط  قلت:  ولو  النصف، 

 أغنياء صح االستثناء، ولم يعطوا شيئا.

هذا    - النصف،  من  أكثر  املستثنى  يكون  أال  وهي شرط  ملسألة  نبه  هنا شيخنا 

عام عليه  فالذي  الصفات  في  أما  األعداد،  في  هو  إنما  يجوز  الشرط  أنه  العلم  أهل  ة 

﴿ وجل:  عز  قال هللا  النصف.  من  أكثر  كان  ولو  ْيِهم االستثناء 
َ
َعل َك 

َ
ل يَس 

َ
ل ِعَباِدي  ِإنه 

اِويَن 
َ
َبَعَك ِمَن الغ اته  َمِن 

ه
اٌن ِإال

َ
ط

ْ
﴾، من األكثر؟ الغاوون أم الذين لم يغووا؟ هللا عز  ُسل

ْو َحَرْصَت  وجل يقول: ﴿
َ
اِس َول ُر النه

َ
ث
ْ
ك
َ
، إذا، األكثر من هم؟  [103]يوسف:﴾  ِبُمْؤِمِنيَن َوَما أ
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﴿ وجل:  عز  هللا  قال  االستثناء.  صح  ذلك  ومع  النصف،  من  أكثر  ِتَك  الغاوون،  ِبِعزه
َ
ف

ْجَمِعيَن 
َ
ُهْم أ ِوَينه

ْ
غ
ُ َ
ِصيَن  *أل

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 ِعَباَدَك ِمْنُهُم امل

ه
 ، هذا استثناء األقل فيصح. [83-82]ص:﴾ ِإال

( من  قال:  أعط  قلت:  األغنياء..ولو  إال  البيت  عشرة في  عندنا  أن  نفترض   ،)

أشخاص في البيت، فقلت لك: أعط من في البيت إال األغنياء، االستثناء )األغنياء(، ذهبنا  

إلى البيت فوجدنا أن كل من في البيت هم أغنياء، املستثنى اآلن أكثر من النصف، بل هو  

 يعطيهم شيًئا. كل من في البيت، ومع ذلك يقول: صح االستثناء وال

 ثانًيا: من املخصص املتصل: الشرط، وهو لغة: العالمة.  -

إحدى   أو  الشرطية  بإن  عدًما  أو  وجوًدا،  بش يء  ش يء  تعليق  هنا:  به  واملراد 

 أخواتها. 

 والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. 

﴿ املشركين:  في  تعالى  قوله  املتقدم  َوَءامثال   
َ
ة

َ
ال الصه اُموا 

َ
ق
َ
أ َو اُبوا 

َ
ت ِإن 

َ
ُوا  ف

َ
ت

ُهم
َ
وا َسِبيل

ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف
َ
اة
َ
ك  .[5]التوبة:﴾ الزه

﴿ تعالى:  قوله  املتأخر  م ومثال 
ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
أ  

ْ
ت

َ
ك
َ
َمل ا  َممه اَب 

َ
الِكت  

َ
ون

ُ
غ
َ
َيْبت ِذيَن 

ه
َوال

ْيًرا
َ
ْم ِفيِهْم خ

ُ
 َعِلْمت

ْ
اِتُبوُهْم ِإن

َ
ك
َ
 .[33]النور:﴾ ف

من    - الثاني  واملخصص  املتصلة،  املخصصات  من  الشرط  املخصصات هذا 

َها املتصلة. الشرط لغة هو العالمة، ﴿
ُ
َراط

ْ
ش

َ
 أي عالماتها. [18]محمد: ﴾َجاَء أ

(. إن جاء زيد فأكرمه، الحظ، واملراد به تعليق ش يء بش يء وجوًدا، أو عدًماقال: )

(.  تعليق ش يء بش يء وجوًدا، أو عدًما بإن الشرطية أو إحدى أخواتهاإذا جاء أكرمه. )

( ) (والشرط مخصصقال:  العلم،  أهل  ص عند عامة  ِ
الشرط مخصا أو  ،  تقدم  سواء 

 (، أي سواء كان الشرط متقدًما أو متأخًرا. ومثل الشيخ للمتقدم واملتأخر.تأخر

وا فمثل للمتقدم، قال هللا عز وجل: ﴿
ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف
َ
اة
َ
ك ُوا الزه

َ
 َوَءات

َ
ة

َ
ال اُموا الصه

َ
ق
َ
اُبوا َوأ

َ
ِإن ت

َ
ف

ُهم
َ
متقدًما  َسِبيل أصبح  الشرط  وا  ﴿﴾، 

ُّ
ل
َ
خ

َ
ف  

َ
اة
َ
ك الزه ُوا 

َ
َوَءات  

َ
ة

َ
ال الصه اُموا 

َ
ق
َ
َوأ اُبوا 

َ
ت ِإن 

َ
ف

ُهم
َ
ا، تخلية السبيل هل هي لكل أحد؟ ال، ملن؟ ملن تاب وأقام الصالة.. تقدم  َسِبيل

ً
﴾، إذ

وَن الشرط الذي هو املخصص، على ما خصصه. ثم مثل املتأخر بقوله: ﴿
ُ
ِذيَن َيْبَتغ

ه
َوال

 
َ
ا َمل ْيًرا الِكَتاَب َممه

َ
اِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم خ

َ
ك
َ
م ف

ُ
ْيَماُنك

َ
ْت أ

َ
وَن الِكَتاَب  ﴾، ﴿ك

ُ
ِذيَن َيْبَتغ

ه
َوال

م
ُ
ْيَماُنك

َ
أ ْت 

َ
ك
َ
َمل ا  أنكم  َممه األصل  أسيادهم،  من  املكاتبة  يطلبون  الذين  العبيد   ﴾

اِتُبوُهْم تكاتبوهم، قال )فكاتبوهم(، فإذا وقفنا عند ﴿
َ
ك
َ
﴾ فيشمل ذلك كل عبد، ُعِلم  ف
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ْيًرا فيه خير أم لم يعلم فيه خير. ملا أتى بالشرط وقال: ﴿
َ
﴾ هذا خصص ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم خ

 ما تقدم من العموم، فالتخصيص هنا حصل بالشرط مع كون الشرط متأخًرا.

ثالثا: الصفة وهي: ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو    -

 حال.  بدل أو 

تعالى: ﴿ قوله  النعت:  اِت مثال 
َ
ِمن

ْ
ؤ
ُ
امل ُم 

ُ
َياِتك

َ
ت
َ
ف ن  ِ

م  م 
ُ
ك
ُ
ْيَمان

َ
أ  

ْ
ت

َ
ك
َ
َمل ا  مه ِمن 

َ
﴾ ف

 .[25]النساء:

﴿ تعالى:  قوله  البدل:  ْيِه ومثال 
َ
ِإل اَع 

َ
ط
َ
اْست َمِن  الَبْيِت  ِحجُّ  اِس 

ه
الن ى 

َ
َعل  ِ

َوَّلِله

 
ً

 .[97]آل عمران:﴾ َسِبيال

قوله   الحال:  ﴿ومثال  اِلًدا  تعالى: 
َ
خ َم 

ه
َجَهن ُه 

ُ
َجَزاؤ

َ
ف ًدا  ِ

َعم 
َ
ت مُّ ا 

ً
ِمن

ْ
ُمؤ ْل 

ُ
ت
ْ
َيق َوَمن 

 .[93]النساء:﴾ اآلية ِفيَها

وهي ما أشعر انتقل إلى الكالم على الصفة. التخصيص بالصفة، قال الشيخ: ) -

(، قولنا )الصفة( هنا ال نريد به خصوص الصفة بمعنى يختص به بعض أفراد العام

النحو  األصوليون  عند  يقول  عندما  ولكن  النعت،  هي  النحويين  عند  الصفة  ألن  يين، 

يريدون   وإنما  النحويين،  عند  الصفة  من  أعم  هو  ما  يريدون  بالصفة(  )التخصيص 

الصفة عند البيانيين، بمعنى كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، سواء 

، كما سيأتي
ً

 أو بدال
ً

 أو حاال
ً
 . كان ذلك املعنى صفة

الصفة هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت  قال الشيخ: )

(. ومثل الشيخ اآلن التخصيص بالصفة بالنعت، اآلن أصبح النعت صفة أو بدل أو حال

م من ناحية أصولية، وأيضا النعت هو صفة عند النحويين. قال: ﴿
ُ
ْيَماُنك

َ
ْت أ

َ
ك
َ
ا َمل ِمن مه

َ
ف

ؤْ 
ُ
امل ُم 

ُ
َتَياِتك

َ
ن ف ِ

﴾ )فتياتكم( عام، يشمل كل فتاة. ملا قال )املؤمنات( هذه صفة ِمَناِت ما

ا، خصصنا عموم الفتيات باملؤمنات فقط. 
ً
 للفتيات، إذ

اَع قال بعد ذلك: ومثال البدل قوله تعالى: ﴿
َ
اِس ِحجُّ الَبْيِت َمِن اْسَتط ى النه

َ
ِ َعل

ه
َوَّلِل

 
ً

َسِبيال ْيِه 
َ
الناس..  ِإل الذكر  ﴾، هلل على  املستطيع،  املستطيع وغير  )الناس( عام، يشمل 

﴿ وتعالى:  سبحانه  قال  ملا  ذلك.  غير  إلى  والكبير،  الصغير  ْيِه  واألنثى، 
َ
ِإل اَع 

َ
اْسَتط َمِن 

 
ً

﴾، )من استطاع إليه سبيال( بدل من )الناس(. البدل هنا خصص العموم، فكأن  َسِبيال

تطاع إليه سبيال(، أو بمعنى آخر )هلل اللفظ أصبح )هلل على الناس حج البيت على من اس 

على من استطاع إليه سبيال حج البيت(، إن أردنا جعل البدل مكان املبدل منه. فكأن  
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من   نوع  هذا  البيت(.  حج  سبيال  استطاع  من  على  )وهلل  يقول  وتعالى  سبحانه  الباري 

 التخصيص بالبدل. 

الصفة، جملة  من  أيضا  وهو  بالحال،  التخصيص  الثالث:  ﴿  النوع  َوَمن قال: 

اِلًدا ِفيَها
َ
َم خ ُه َجَهنه

ُ
َجَزاؤ

َ
ًدا ف ِ

َتَعما ﴾، )ومن يقتل مؤمنا( كل من قتل مؤمنا  َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن الباري سبحانه وتعالى أتى بلفظ )متعمدا( يعني كل من  

يك لم  وإن  فيها،  خالدا  جهنم  في  فهو  متعمدا  كونه  حال  مؤمنا  كان  قتل  متعمدا؟  ن 

 مخطئا؟ فإنه ال يشمله ذلك. وهذا هو التخصيص بالصفة عن طريق الحال.

لعلنا يا شيخ أمين نكتفي بهذا القدر مما أخذناه في مبحث الخاص، وإن شاء   -

 هللا تعالى في الحلقة القادمة نبدأ من )املخصص املنفصل( حتى ال تطول الحلقة. 

  



 نسخة أولية 

135 

 

 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(31 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أنتم اآلن تشاهدون الحلقة الثالثة عشرة من التعليق على كتاب شيخنا محمد 

 .(بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى )األصول من علم األصول 

وفي مطلع هذا اللقاء، وكالعادة، نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، فأهال 

 . وسهال بك يا شيخنا

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

ومرحبا بكم في مجلس جديد في التعليق على كتاب )األصول من علم األصول( لشيخنا  

 . رحمه هللا تعالى

 :قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :املخصص املنفصل

والعقل   الحس  أشياء:  ثالثة  وهو  بنفسه  يستقل  ما  املنفصل:  املخصص 

 .والشرع

هَ ﴿مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد:   ِ
ْمِر َرب 

َ
ْيٍء ِبأ

َ
له ش 

ُ
ُر ك ِ

َدم 
ُ
  ﴾ات

 . فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء واألرض [25]األحقاف:

ْيٍء ﴿ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالى:  
َ

ِ ش 
ل 
ُ
اِلُق ك

َ
، فإن [62]الزمر:  ﴾ هللُا خ

 .العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام املخصوص، 

به   أريد  الذي  العام  من  هو  عند  وإنما  مراًدا  يكن  لم  املخصوص  إذ  الخصوص، 

ِب من أول األمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص
َ
 .املتكلم، وال املخاط

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

ا ما ينفعنا،  أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمن

، وأنت 
ً

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال
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اللهم اجعل  اللهم ارزقنا اإلخالص في األقوال واألعمال،   .
ً

تجعل الحزن إذا شئت سهال

 . عملنا في رضاك وافتح علينا يا رب العاملين 

ى بالكالم على   ملا قدم شيخنا رحمه هللا تعالى الكالم  على املخصص املتصل، ثنه

ص املنفصل هو ما يستقل بنفسه، أي: ما يستقل بنفسه   ِ
املخصص املنفصل. واملخصا

التخصيص،  دخله  ما  ص  املخصه ص؛  ِ
ومخصا ص،  مخصه عندنا  ص.  املخصه عن 

 بنفسه  
ً

ص هو ما حصل به التخصيص. فما يستقل بنفسه أي ما يكون مستقال ِ
واملخصا

ص . فتكون مثال في آية من القرآن، ثم تأتي آية أخرى مستقلة عنها تخصصها.  عن املخصه

 . فهذا هو املخصص املنفصل

(.  عوهو ثالثة أشياء: الحس والعقل والشر )املخصص املنفصل، قال الشيخ:  

 :قال الناظم

 
ً

ِ مستقله منفصال
 للحس والعقل نماه الفضال        وسما

التخصيص   منها  املنفصلة،  املخصصات  أن اآلن  بالحس  التخصيص  بالحس. 

يأتي نص عام، وال يأتي نص آخر يخصصه، لكن من جهة الحس ومن جهة إدراك األمور 

املحسوسة ندرك أن هذا العام ليس على عمومه. مثال، قال هللا عز وجل في ريح عاد:  

هَ ﴿ ِ
ْمِر َربا

َ
ْيٍء ِبأ

ُ
له ش 

ُ
ُر ك ِ

َدما
ُ
 ﴿﴾، الحظ بعد ذلك ماذا قال:  ات

َ
ْصَبُحوا ال

َ
أ
َ
 َمَساِكُنُهْم ف

ه
 ﴾  ُيَرٰى ِإال

اآلن،  [25]األحقاف: قلنا  لو  ْيٍء ﴿. 
ُ

ش  له 
ُ
ك ُر  ِ

َدما
ُ
الحس  ت بداللة  إذ  ال،  ش يء؟  كل  أتشمل   ،﴾

لم  والجبال  واألرض  السماوات  أيضا  )بيوتهم(،  بدليل  ش يء،  كل  تدمر  لم  أنها  يتضح 

تدمر السماء فإن الحس دل على أنها لم  )تدمرها. فهذه هي داللة الحس، ولذلك قال:  

 . (ضواألر 

آخر   نص  يأتي  وال  عام  نص  يأتي  أن  أيضا  وهو  بالعقل،  للتخصيص  نأتي 

يخصصه، وإنما داللة العقل أو ضرورة العقل تدل على أن هذا العام ليس على عمومه، 

ْيٍء ﴿قال هللا عز وجل:  
َ

ِ ش 
لا
ُ
اِلُق ك

َ
﴾، الضرورة العقلية تقول أن الخالق ال يخلق  هللُا خ

العلية سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وليست داخلة في نفسه، فدل ذل ك على أن ذاته 

ْيٍء ﴿عموم 
َ

ِ ش 
لا
ُ
اِلُق ك

َ
 . ﴾هللُا خ

 بعض األصوليين  
ً

هذا هو التخصيص بالحس والعقل، وهذا التخصيص أصال

أن   استظهر  ذلك  بعد  تعالى،  هللا  رحمه  شيخنا  ولذا  املخصصات،  من  يذكره  ال 

تخصيص وإنما هو من العام املراد به الخصوص.  التخصيص بالحس والعقل ليس نوع  
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به   أريد  الذي  العام  هو  وما  املخصوص،  العام  هو  ما  لإلخوة  نشرح  أن  اآلن  بد  ال 

صد ابتداء أن  
ُ
ِصد به جميع أفراده ابتداء، أو ما ق

ُ
الخصوص. العام املخصوص هو ما ق

الحظ:   أفراده،  جميع  في  بِ ﴿يستعمل  ْصَن  َربه
َ
َيت َقاُت 

ه
ل
َ
ط
ُ
ُروٍء َوامل

ُ
ق  

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ث ْنُفِسِهنه 

َ
  ﴾ أ

، )املطلقات( عموم )ال( االستغراقية، تشمل جميع املطلقات؟ عند النطق أو  [228]البقرة:

صد بـ)املطلقات( جميع األفراد، ابتداًء، ثم بعد ذلك حصل  
ُ
اإلتيان بهذا اللفظ ابتداء ق

صصت منها 
ُ
ن يَ ﴿تخصيص فخ

َ
ُهنه أ

ُ
َجل

َ
ْحَماِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
ُهنه َوأ

َ
 . [4]الطالق:  ﴾َضْعَن َحْمل

العام الذي أريد به الخصوص هو ابتداًء، عند النطق به لم يرد به عموم جميع 

أفراده، ولذلك ال يدخله التخصيص ألنه ابتداء لم يرد به شمول جميع األفراد. مثال: 

ْم ﴿
ُ
ك
َ
ل َجَمُعوا  ْد 

َ
ق اَس  النه ِإنه  اُس  النه ُهُم 

َ
ل اَل 

َ
ق ِذيَن 

ه
عمران:﴾  ال هُ ﴿،  [173]آل 

َ
ل اَل 

َ
ق ِذيَن 

ه
ُم  ال

اُس  يتفاوض معهم،    ملسو هيلع هللا ىلص ﴾، )الناس( هنا، القائل هو واحد، الرسول الذي أتى إلى النبي  النه

 .الذي قال إن الناس قد جمعوا لكم

ْم ﴿كذلك:  
ُ
ك
َ
ْد َجَمُعوا ل

َ
اَس ق كل الناس، وإنما   ملسو هيلع هللا ىلص﴾، لم يجمع لرسول هللا  ِإنه النه

اَل  ﴿قريش ومن حالفها. فالحظ اآلن، عندما قال:   ملسو هيلع هللا ىلصالذين جمعوا لرسول هللا 
َ
ِذيَن ق

ه
ال

اُس  النه ُهُم 
َ
بها ش يء  ل أريد  ُيرد بها عموم جميع األفراد، وإنما  لم  )الناس( هذه  ابتداًء،   ﴾

مخصوص، وإن كانت من جهة اللفظ عامة إال أنها من جهة املعنى خاصة. هذه حقيقة 

صوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام املخصوص هو ما  الفرق بين العام املخ

بعض   في  يستعمل  ما  هو  الخصوص  به  أريد  الذي  والعام  أفراده،  جميع  في  يستعمل 

 . أفراده

 لفي كل األفراد لدى من يعق       وذو الخصوص هو ما يستعمل

ـــــــــله في بعـــــــضها ال      رادـــــــــــ صوص قد يـــــــــــــ ومــا بـــــه الخــــ   د نــــــــــــــــــقاجعـ

 .هذا الشرح واألبيات، ومن أراد يحفظ منها ما شاء

ومن العلماء من يرى )لو رجعنا لكالم شيخنا، نقرؤه ونرى موضع اإلشكال. قال:  

ْيٍء ﴿( كأنه قال:  .أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام املخصوص.
ُ

له ش 
ُ
ُر ك ِ

َدما
ُ
﴾  ت

ْيٍء ﴿أو  
َ

ِ ش 
لا
ُ
اِلُق ك

َ
العموم ابتداًء ليس عموًما يلحقه تخصيص، وإنما هو  هللُا خ ﴾ هذا 

( .إذ املخصوص.)عموم أريد به الخصوص، أريد به بعض أفراد العام. الشيخ يقول:  

ْيءٍ ﴿املخصوص في:  
َ

ِ ش 
لا
ُ
اِلُق ك

َ
ْيٍء ﴿﴾ وهللُا خ

ُ
له ش 

ُ
ُر ك ِ

َدما
ُ
﴾، لم يكن مراًدا عند املتكلم،  ت

خرج بادعاء التخصيص فيه لم يكن مراًدا عند املتكلم. يعني  يعني الذ
ُ
ِ  ﴿ ي أ

لا
ُ
اِلُق ك

َ
هللُا خ
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ْيٍء 
َ

﴾ لم يرد هللا بهذا اللفظ ابتداًء نفسه، وال املخاطب من أول األمر، وهذه حقيقة ش 

 .العام الذي أريد به الخصوص

ذا النوع نوصل اإلخوة أن يتنبهوا إلى هذا التعبير: عام أريد به الخصوص، وهو ه  -

به   أريد  الذي  بالعام  نعبر عنه  أننا  العلماء،  يراه  الذي  اآلن،  الذي دخل علينا  الجديد 

الخصوص؛ وأما العام السابق ما قبل هذا، هو عام أريد به العموم في جميع أفراده، 

هذا ما نريده، ملا الشيخ تكلم عن التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس، وأنه بديهي،  

خر: لقد أعطيتني كل ش يء، من املعلوم أنه أعطاه شيًئا ثميًنا عنده  كأن يقول شخص آل 

فسماه )كل ش يء( والحس يدل على أنه لم يعطه كل ما عنده. هذا النوع من العموم هو  

به   أريد  )عموم  هكذا  الكلمة  الطالب  يحفظ  أن  ويجب  الخصوص،  به  أريد  عموم 

يع األفراد، وهناك ما الخصوص(، وأما ما سبق فهو عموم مقصود لذاته ويشمل جم

 . يدخله التخصيص بدليل منفصل أو مستقل

حتى ال يخلط الطالب، ينتبه ملسألة. الشيخ ابتدأ وأتى بما درج عليه بعض من   -

كتب من أهل األصول، من أن الحس والعقل مخصصات للعام، ثم بعد ذلك، الشيخ  

ٌص ليس ِ
ِعَي فيه أن الحس والعقل مخصا من قبيل العام الذي   استظهر ورجح أن ما ادُّ

ريد به الخصوص. هذه هي الخالصة
ُ
 . تم تخصيصه، لكنه من العام الذي أ

وأما التخصيص بالشرع، فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما،    -

 . وباإلجماع والقياس 

الشيخ سينتقل إلى القسم الثالث من املخصصات املنفصلة وهو التخصيص   -

مل أموًرا: التخصيص بالكتاب، والتخصيص بالسنة،  بالشرع. التخصيص بالشرع يش

 .وباإلجماع، وبالقياس. هذه أربعة أشياء، وسيذكرها واحًدا واحًدا 

ِسِهنه ﴿مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى:    -
ُ
ف
ْ
ن
َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
 َيت

ُ
ات

َ
ق
ه
ل
َ
ط
ُ
َوامل

ُروٍء 
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

ال
َ
 .[228]البقرة: ﴾ث

تعالى:   ُموُهنه  ﴿خص بقوله 
ُ
ت
ْ
ق
ه
ل
َ
مه ط

ُ
ث اِت 

َ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
امل ُم 

ُ
ْحت

َ
ك
َ
ن ا 

َ
ِإذ وا 

ُ
آَمن ِذيَن 

ه
ال َها  يُّ

َ
أ َيا 

وَنهَ  دُّ
َ
ْعت

َ
ٍة ت ْيِهنه ِمْن ِعده

َ
ْم َعل

ُ
ك
َ
َما ل

َ
وُهنه ف َمسُّ

َ
ن ت

َ
ْبِل أ

َ
 .[49]األحزاب: ﴾اِمن ق

أ   - العلم،  أهل  عامة  عليه  بالكتاب  الكتاب  تخصيص  هذا  الكتاب نعم،  ن 

ُروٍء ﴿ُيخصص بالكتاب، وذكر له شيخنا  
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ْنُفِسِهنه ث

َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
َقاُت َيت

ه
ل
َ
ط
ُ
﴾، أي كل  َوامل

 . مطلقة تتربص بنفسها ثالثة قروء
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شيخ أمين، نحتاج في بعض األحاديث واآليات، نحتاج أن نشرحها فقط للفائدة.    -

 ؟ )تربصن( ما معنى )يتربصن(

قة إذا طلقها زوجها، تمكث في عدتها لزاًما ثالثة قروء، ثالثة قروء يعني أن املطل  -

بها، أو غير مدخول بها،    
ً

يعني ثالث حيض. هذا يشمل كل مطلقة، سواء كان مدخوال

 
ً

، أو حائال
ً

 .سواء كانت حامال

 .كل املطلقات يدخلن هنا، كل أنواع املطلقات، )ال( هنا استغراقية -

ِذيَن ﴿  -
ه
َها ال يُّ

َ
وُهنه   َيا أ َمسُّ

َ
ن ت

َ
ْبِل أ

َ
ْقُتُموُهنه ِمن ق

ه
ل
َ
مه ط

ُ
ْؤِمَناِت ث

ُ ْ
ْحُتُم امل

َ
ك
َ
ا ن

َ
آَمُنوا ِإذ

وَنهَ  ْعَتدُّ
َ
ت ٍة  ِعده ِمْن  ْيِهنه 

َ
َعل ْم 

ُ
ك
َ
ل َما 

َ
بها،  اف بها. غير املدخول  استثنينا غير املدخول  ا، 

ً
إذ  ،﴾

ُهنه ﴿ل: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ال عدة عليها. قال هللا عز وج
ُ
َجل

َ
ْحَماِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
َوأ

ُهنه 
َ
ن َيَضْعَن َحْمل

َ
خرجن من عموم  أ

ُ
﴾، أيًضا هذا مما أخرج من اآلية، الحوامل أيضا أ

 .املطلقات فعدتهن أن يضعن حملهن. واألمثلة كثيرة

يعني إذا جاء سؤال في االمتحان، هاِت مثاال ملا خصص القرآن نأتي بهذه اآلية،   -

 .اب خصت آية البقرةآية األحز 

 . نعم -

تعالى:    - آيات املواريث؛ كقوله  بالسنة:  الكتاب  ُم ﴿ومثال تخصيص 
ُ
ُيوِصيك

َيْيِن 
َ
ث
ْ
ن
ُ
ِ األ

 
ُل َحظ

ْ
ٍر ِمث

َ
ك
ه
م ِللذ

ُ
ِدك

َ
ْوال

َ
  »: ملسو هيلع هللا ىلصونحوها خص بقوله   [11]النساء:  ﴾هللُا ِفي أ

ُ
ال يرث

 . [4283خاري:]الب «املسلُم الكافَر وال الكافُر املسلَم 

القسم الثاني من التخصيص تخصيص الكتاب بالسنة. آية املواريث في سورة   -

َيْيِن ﴿ النساء:  
َ
ْنث
ُ
األ  ِ

ا
َحظ ُل 

ْ
ِمث ٍر 

َ
ك
ه
ِللذ م 

ُ
ِدك

َ
ْوال

َ
أ ِفي  هللُا  ُم 

ُ
مضاف ُيوِصيك أوالدكم(  )في   ،﴾

ى، سواء  ومضاف إليه، من صيغ العموم. أي: أيُّ ولٍد من أوالدكم، سواء كان ذكًرا أو أنث

 املسلُم الكافَر وال »:  ملسو هيلع هللا ىلص كان مسلًما أو كافًرا. أتت السنة فخصصت فقال النبي  
ُ
ال يرث

ا، لو كان الولد كافًر ال يرث أباه املسلم، ولو كان األب كافًرا ال يرث  الكافُر املسلَم 
ً
«، إذ

ابنه املسلم، فخرج بها. فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، وعليه كافة  

 .أهل العلم

َص الكتاب والحديث به  ِ
صا

ُ
 ه أو بالحديث مطلًقا فلتنتب         وخ

 : قال -
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مه ﴿ قوله تعالى:  ومثال تخصيص الكتاب باإلجماع:  
ُ
اِت ث

َ
ْحَصن

ُ
 امل

َ
ِذيَن َيْرُمون

ه
َوال

 
ً
َدة

ْ
َجل  

َ
َماِنين

َ
ث اْجِلُدوُهم 

َ
ف َهَداَء 

ُ
ش ْرَبَعِة 

َ
ِبأ وا 

ُ
ت
ْ
َيأ ْم 

َ
أن    [ 4]النور:  ﴾ل على  باإلجماع  خص 

لثبوت   نظر  وفيه  األصوليين،  من  كثير  َل 
ه
َمث هكذا  أربعين،  يجلد  القاذف  الرقيق 

 سليًما الخالف في ذلك، ولم أجد له 
ً

 . مثاال

هذا    - الناس.   ِ
ُجلا عن  معتبر  باإلجماع،  التخصيص  على  العلم  أهل   - أكثر 

باإلجماع   الكتاب  أن هذا   -تخصيص  الشاهد  املثال.  ، واستشكل 
ً

له مثاال الشيخ  ذكر 

 . املثال يذكره األصوليون 

َهَد ﴿
ُ
ْرَبَعِة ش

َ
وا ِبأ

ُ
ت
ْ
ْم َيأ

َ
مه ل

ُ
ْحَصَناِت ث

ُ
ِذيَن َيْرُموَن امل

ه
 َوال

ً
َدة

ْ
َماِنيَن َجل

َ
اْجِلُدوُهم ث

َ
﴾، اَء ف

أي رجٍل يقذف محصنة من املحصنات فإنه يجلد ثمانين جلدة، سواء كان هذا الرجل  

الرقيق  أن  العلم على  أهل  من  واحٍد  اإلجماع غير  نقل  كافًرا.  أو  أو عبًدا، مسلًما  ا  حرًّ

ف في حقه الجلد، فال ُيجلد ثمانين جلدة،   القاذف، أي لو أن عبًدا قذف امرأة فإنه ُينصه

العلم، والشيخ رحمه هللا   أربعين جلدة. وهذا نقل فيه اإلجماع جماعة من أهل  ُيجلد 

تعالى يقول أن اإلجماع غير متحقق إذ هناك من قال بخالف ذلك. فالقصد كما ذكرنا 

 : كثيًرا، هذا هو املثال وقد ُيعترض املثال

 ل ض واالحتماقد كفى الفر           والشأن ال ُيعترض املثال 

لكن في مثالنا هذا، هذا قد قال به جماعة من أهل العلم، وهناك أمثلة أخرى  

 .يذكرها أهل األصول وليس هذا محل ذكرها

اْجِلُدوا ﴿ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى:    -
َ
اِني ف  َوالزه

ُ
اِنَية الزه

َدةٍ 
ْ
 َجل

َ
ة
َ
ْنُهَما ِمائ ِ

له َواِحٍد م 
ُ
 .[2]النور: ﴾ك

على   واالقتصار  العذاب؛  تنصيف  في  األمة  على  الزاني  العبد  بقياس  خص 

 . خمسين جلدة، على املشهور 

هذا اآلن تخصيص الكتاب بالقياس، وهذا عليه أكثر أهل العلم. مثاله: هللا عز   -

َدةٍ ﴿وجل يقول:  
ْ
 َجل

َ
ة
َ
ْنُهَما ِمائ ِ

له َواِحٍد ما
ُ
اْجِلُدوا ك

َ
اِني ف  َوالزه

ُ
اِنَية لزانية( و)الزاني(  ﴾، )ا الزه

كان  مائة جلدة، سواء  اجلدوهم  زانية،  زاٍن وكل  االستغراقية. كل  بـ)ال(  ألفاظ عموم 

ْيَن ﴿الزاني أو الزانية حرين أو رقيقين. قال هللا عز وجل في حق اإلماء:  
َ
ت
َ
ِإْن أ

َ
ْحِصنه ف

ُ
ا أ

َ
ِإذ

َ
ف

ْحَصَناِت ِمَن 
ُ ْ
ى امل

َ
 َما َعل

ُ
ْيِهنه ِنْصف

َ
َعل

َ
ٍة ف

َ
اِب ِبَفاِحش

َ
َعذ

ْ
، هذه اآلية خصصت [25]النساء:  ﴾ ال

النور   تعالى في سورة  انِ ﴿عموم قول هللا  َوالزه  
ُ
اِنَية ﴾. كيف خصصتها؟ أخرجت منها يالزه
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اِب ﴿األَمة، 
َ
َعذ

ْ
ْحَصَناِت ِمَن ال

ُ ْ
ى امل

َ
 َما َعل

ُ
ْيِهنه ِنْصف

َ
َعل

َ
ٍة ف

َ
ْيَن ِبَفاِحش

َ
ت
َ
ِإْن أ

َ
ْحِصنه ف

ُ
ا أ

َ
ِإذ

َ
﴾.  ف

ا، بإجم 
ً
جلد خمسين  إذ

ُ
جلد به الحرة، ت

ُ
جلد نصف ما ت

ُ
اع أهل العلم أن األمة إذا زنت ت

 . جلدة. انتهينا من األمة

 . هذا مما خص بالكتاب -

الكتاب بالكتاب. أتى جماهير أهل العلم وقالوا: إذا كان ذلك التنصيف ثابًتا في   -

العبد هو نوع من تخصيص   العبودية. استثناء  العبد، بجامع  حق األمة فلُيقس عليها 

ْنُهَم ﴿العموم   ِ
له َواِحٍد ما

ُ
اْجِلُدوا ك

َ
اِني ف  َوالزه

ُ
اِنَية ﴾، لكن هذا التخصيص كان عن طريق  االزه

 .؟ القياسماذا 

 . القياس على األمة -

 . هذا مثال التخصيص بالقياس -

 : قال -

قوله   بالكتاب:  السنة  تخصيص  حتى »:  ملسو هيلع هللا ىلصومثال  الناَس  قاِتَل 
ُ
أ أن   

ُ
مرت

ُ
أ

رسوُل هللا. محمًدا  وأن  هللُا  إال  إلَه  ال  أن  الحديث.َيشهدوا  . خص  [1399]البخاري:  «، 

 ﴿بقوله تعالى:  
ه
وا ال

ُ
اِتل

َ
َم هللُا  ق  َما َحره

َ
ُِمون

 ُيَحر 
َ

 ِبالَيوِم اآلِخِر َوال
َ

 ِباهلِل َوال
َ
ون

ُ
ِمن

ْ
 ُيؤ

َ
ِذيَن ال

 َعن َيٍد َوُهْم 
َ
وا الِجْزَية

ُ
ى ُيْعط اَب َحته

َ
وا الِكت

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

ه
ِ ِمَن ال

 ِديَن الَحق 
َ
ون

ُ
 َيِدين

َ
ُه َوال

ُ
َوَرُسول

 
َ
 .[29]التوبة: ﴾َصاِغُرون

قاتَل الناَس حتى يشهدوا  »في الثابت من الصحيحين:    ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي    -
ُ
ِمرُت أن أ

ُ
أ

رسوُل هللا  محمًدا  وأن  إال هللا  إله  ال  الناس،  أن  كل  تشمل  عموم،  )الناس( صيغة   .»

يعطوا  لم  أو  الجزية  أعطوا  جميًعا،  تشملهم  كلهم.  وثني..  نصراني،  يهودي،  مجوس ي، 

لم يخضعوا ألحكام اإلسالم.. ثم جاء القرآن الكريم  الجزية، خضعوا ألحكام اإلسالم أم  

َم ﴿في قول هللا عز وجل:   ُِموَن َما َحره
 ُيَحرا

َ
 ِبالَيوِم اآلِخِر َوال

َ
 ُيْؤِمُنوَن ِباهلِل َوال

َ
ِذيَن ال

ه
وا ال

ُ
اِتل

َ
ق

وا الِكَتاَب 
ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

ه
ِ ِمَن ال

 َيِديُنوَن ِديَن الَحقا
َ

ُه َوال
ُ
نا ال تعارض بين اآلية  ﴾ إلى ههللُا َوَرُسول

 َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ﴿وبين العموم، ثم قال:  
َ
وا الِجْزَية

ُ
ى ُيْعط ﴾ )حتى يعطوا الجزية( َحته

الجزية( خصصت  يعطوا  )حتى  الشاهد،  أخذناه.  ما  كان  بالغاية، وإن  تخصيص  هذا 

تخصيص   من  هذا  تقاتلوهم.  ال  الجزية  أعطوا  إذا  معناه  للكفار.  القتل  السنة  عموم 

 . بالكتاب 

 : قال -
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قوله   بالسنة:  السنة  تخصيص  الُعش»:  ملسو هيلع هللا ىلصومثال  السماء  سقت   «رفيما 

ص بقوله    [1483]البخاري:
ُ
 . [1484]البخاري:  «ةليس فيما دون خمسة أوسق صدق»:  ملسو هيلع هللا ىلصخ

«، )ما( اسم موصول، من األسماء .فيما سقت.»هذا تخصيص السنة بالسنة.  -

املبهمة، وسبق أن ذكرنا أنه من ألفاظ العموم. أي: في الذي سقت السماء العشر، كل  

 . ش يء سقته السماء فيه العشر، خضروات، فواكه، حبوب. 

 . هذه الزكاة -

 . نعم الزكاة، العشر يعني عشر الخارج من األرض زكاة -

 . ر. أجمع املحصول وأخرج منه الُعشر زكاةيعني أنا عندي مزرعة وتسقى باألمطا  -

 أو كثيًرا ءفيما سقت السما»نعم، ظاهر هذا العموم  -
ً

 . «، سواء كان قليال

 . يعني سواء كان املحصول الذي أخرجته قليال أو كثيرا  -

ليس فيما دون خمسة أوسق »وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصكيلو أو ألف كيلو. أخرج العشر. فجاء    -

ا ال يلزم أن ُنخرج العشر إذا كان «، يعنةصدق
ً
ي ليس فيما دون هذا القدر صدقة، إذ

 . الناتج من األرض أقل من خمسة أوسق. هذا خصص عموم الحديث

 : قال -

 لتخصيص السنة باإلجماع
ً

 . ولم أجد مثاال

هكذا ذكر شيخنا رحمه هللا تعالى، وللفائدة، من أهل العلم من أتى بمثال. ابن    -

ال يبولنه أحُدكم »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصه هللا تعالى، أتى بمثال، وهذا للفائدة. النبي  دقيق العيد رحم

، هذا عموم. قال ابن دقيق  [239]البخاري:  «هفي املاء الدائم الذي ال يجِري، ثمه يغتسل في

رد  العيد: أجمع أهل العلم على أن املاء املستبحر ال تؤثر فيه النجاسة. يعني أن النهي الوا 

إنما هو في املاء غير املستبحر، املستبحر أي املاء الكثير الذي أشبه ما يكون بالبحر سواء  

صص به  
ُ
كان عذًبا أو مالًحا، فإنه ال يدخل في كراهة النهي عن البول. فقالوا هذا مما خ

 صالًحا
ً

 .العموم باإلجماع. وهناك أمثلة أخرى، لكن هذا لو قيده اإلخوة قد يكون مثاال

 : لقا -

البكُر بالبكِر جلُد مائٍة وتغريُب  »:  ملسو هيلع هللا ىلصومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله  

، خص بقياس العبد على األمة في تنصيف العذاب، واالقتصار على  [1690]مسلم:  «عاٍم 

 . خمسين جلدة، على املشهور 
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ذكًرا أو أنثى،  «، )البكر بالبكر( سواء كانمالبكُر بالبكِر جلُد مائٍة وتغريُب عا» -

ا أو رقيًقا. سبق وقلنا أن هللا عز وجل قال:   ٍة  ﴿سواء كان حرًّ
َ
ْيَن ِبَفاِحش

َ
ت
َ
ِإْن أ

َ
ْحِصنه ف

ُ
ا أ

َ
ِإذ

َ
ف

اِب 
َ
َعذ

ْ
ْحَصَناِت ِمَن ال

ُ ْ
ى امل

َ
 َما َعل

ُ
ْيِهنه ِنْصف

َ
َعل

َ
﴾، فهذا الحديث مخصص باآلية بالنسبة  ف

بجامع   أيًضا  األمة  على  ُيقاس  العبد  نقول:  للعبد  نأتي  النصف.  عليها  فاألمة  لألمة، 

هذا   جلدة.  خمسين  ُيجلد  العبد  البكر  ذلك،  وعلى  العذاب،  له  فُينصف  العبودية 

 . ملخص ما ذكره الشيخ رحمه هللا

 :  تعالىقال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا -

 داملطلق واملقي

 :تعريف املطلق

 .املطلق لغة: ضد املقيد

ْبِل ﴿واصطالًحا: ما دل على الحقيقة بال قيد؛ كقوله تعالى:  
َ
ن ق ِ

َبٍة م 
َ
ْحِريُر َرق

َ
ت
َ
ف

َماسه 
َ
ن َيت

َ
 . [3]املجادلة: ﴾اأ

فخرج بقولنا: )ما دل على الحقيقة(، العام ألنه يدل على العموم ال على مطلق 

 .الحقيقة فقط

 .وخرج بقولنا: )بال قيد(، املقيد

الشيخ رحمه هللا تعالى ملا انتهى من الكالم عن العام والخاص، انتقل في الكالم   -

بيًرا بين اإلطالق والتقييد،  عن املطلق واملقيد. هنا ال بد من االنتباه إلى أن هناك تشابًها ك 

 بين اإلطالق والتقييد، والعموم والخصوص. وهناك أيًضا نوع اتصال  
ً

أو تشابًها ُمشكال

بينهما. ولذلك، بعض أهل العلم يجعل اإلطالق والتقييد ملحًقا بالعام والخاص ضمن 

 . سياق الكالم عن العام والخاص، وال يفرده بباب مستقل

ن العام والخاص واملطلق واملقيد، سنذكر مقدمة ونذكر  حتى يتضح لنا الفرق بي

املطلق   األفراد؛  أفراده، عموم شمولي يشمل جميع  العام عمومه شامل لجميع   .
ً

مثاال

ا وإنما عموم بدلي، بمعنى يصدق االمتثال فيه باألمر باالمتثال في  عمومه ليس شموليًّ

 .استغراق جميع األفرادفرٍد واحد، بخالف العام، ال يحصل االمتثال فيه إال ب

. لو أن أميًرا من األمراء أرسل حاجبه فقال: اذهب فأطعم الفقراء. 
ً

سأذكر مثاال

)الفقراء( عام، فذهب الحاجب وأطعم عشرة مساكين في املسجد، ثم رجع متبختًرا إلى 

األمير، قال له األمير: ما فعلت فيما أمرتك به؟ قال: أطعمُت عشرة مساكين في املسجد.  
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فعه األمير على خده، وقال: ألم أقل لك أن تطعم الفقراء؟ أليست الفقراء أريد بها فص

ا، لم يحصل االمتثال لألمر 
ً
عموم الفقراء؟ قلت لك )الفقراء(، أطعم جميع الفقراء. إذ

 .بإطعام بعض أفراد الفقراء، فال بد من إطعام جميع الفقراء

ضاقت   ملا  األمير،  جاء  آخر،  يوم  في  آخر،  لحاجبه:  مثال  فقال  الدولة  أحوال 

اذهب فأطعم فقيًرا، فذهب هذا الحاجب املغفل وأخذ أموال الخزينة، وأطعم جميع 

خزينة   أخذت  قال:  فعلت؟  ماذا  قال:  ألمرك.  امتثلت  فقال:  األمير  إلى  ورجع  الفقراء، 

أطعم  لك  أقل  ألم  الصفع؟  يستحق  أليس  فصفعه.  كلهم،  الفقراء  وأطعمت  الدولة 

خرجت إلى باب القصر ووجدت فقيًرا عند الباب وأطعمته لكنت امتثلت ألمري  فقيًرا؟ لو  

ا، قوله )أطعم فقيًرا( يحصل االمتثال بواحد فقط. لكن هذا الواحد،  
ً
وحفظت خزنتي. إذ

واحد  أي  صبي؟  ذكر؟  امرأة؟  أعجمي؟  عربي؟  صغير؟  كبير؟  أصفر؟  أحمر؟  هو  هل 

طعمه
ُ
 .أ

 . هذا املطلق -

األمير فقال لحاجبه: اذهب فأطعم لي فقيًرا أعمى، فذهب في يوم ثالث، جاء    -

إلى باب القصر، فوجد  هذا الحاجب، الحاجب اآلن تعلم من الصفعة املاضية، خرج 

فقيًرا مبصرا قويا شديدا، لكنه فقير، فأطعمه، فرجع إلى األمير وقال له: وجدت فقيًرا  

فصفعه الثالثة. قال: ألم أقل  بالباب، من صفته كذا وكذا، نؤمل فيه الخير وأطعمناه.  

تها لك، قلت فقيًرا أعمى. مطلق، قيدت   دُّ لك فقيًرا أعمى؟ قال: ألم تقل لي فقيًرا؟ قال: قيه

 . هذا اإلطالق بوصف، كونه أعمى. فهذا هو العام وهذا هو املطلق واملقيد بهذه األمثلة

ْم ﴿ومثال هذا يا شيخ أمين، قوله تعالى:    -
ُ
 ِإنه هللَا َيأُمُرك

ً
َبُحوا َبَقَرة

ْ
ذ
َ
ْن ت

َ
﴾، كما  أ

َبُحوا ﴿قال موس ى عليه السالم لبني إسرائيل:  
ْ
ذ
َ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َ َيأ

ه
ٰى ِلَقْوِمِه ِإنه َّللا اَل ُموس َ

َ
 ق

ْ
َوِإذ

 
ً
قوا أمر هللا، لكنهم تعتنوا فسألوا تلك  [67]البقرة:  ﴾َبَقَرة ، فلو ذبحوا أي بقرة، حينئٍذ لطبه

وَن ﴿عال: األسئلة، حتى قال جل و 
ُ
اُدوا َيْفَعل

َ
َبُحوَها َوَما ك

َ
ذ
َ
 . [71]البقرة: ﴾ف

والحظ، هذا مثال للتطبيق العملي. بدأ بمطلق، ثم بدأ يقيد. )بقرة صفراء(،   -

)ال فارض وال بكر عوان(، حتى وصلوا. فهذا هو اإلطالق والتقييد بصورة ومثال بسيط،  

 . وسنشرح اآلن ما قاله الشيخ
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(، املطلق ضد املقيد، داملطلق لغة: ضد املقي)فقال:    عرف الشيخ هنا املطلق

إذا أرسلته بال قيد.   واصطالًحا: ما دل على الحقيقة بال  )املطلق هو املرسل، أطلقته 

 : (، أو بعضهم يقول: ما دل على الذات بال قيددقي

 لفمطلق وباسم جنس قد ٌعق        وما على الذات بال قيٍد يدل 

ن َيَتَماسه ﴿قال هللا عز وجل:  
َ
ْبِل أ

َ
ن ق ِ

َبٍة ما
َ
َتْحِريُر َرق

َ
﴾، )فتحرير( أمر بالتحرير، اف

طلقت من 
ُ
)رقبة(، لو أراد اإلنسان أن يمتثل لألمر يجزئه أن يحرر أي رقبة ألن الرقبة أ

كل قيد، ثم هي ليست لفظ عموم، ليست عامة في االمتثال في الحكم، فيكفي أن تخرج 

حد، ملاذا؟ ألن لفظ )رقبة( دل على الحقيقة، أي حقيقة الرقبة دون أي أمور رقبة وا 

 . أخرى تحتف بها. بعبارة أخرى، دل على ذات الرقبة دون أي قيد آخر فيه 

(، ملاذا؟ العام يدل على حقيقة  .فخرج بقولنا: )ما دل على الحقيقة(، العام.)

)أعتق الرقاب( فلفظ )الرقاب(    ويدل على استغراق وعموم. عندما أقول )الرقبة( مثال

دل على أمرين، على ذات وحقيقة الرقبة، ودل على أمر آخر وهو العموم في األفراد. قال: 

 . (طال على مطلق الحقيقة فق)

 . (، وهو ما سيأتيدوخرج بقولنا: )بال قيد(، املقي)قال: 

 :تعريف املقيد -

 . املقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه

ٍة ﴿ا: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى:  واصطالًح 
َ
ِمن

ْ
ؤ َبٍة مُّ

َ
ْحِريُر َرق

َ
ت
َ
 ﴾ف

 .[92]النساء:

 . فخرج بقولنا: )قيد(، املطلق

ن َيَتَماسه ﴿ الحظ في املثال األول:    -
َ
ْبِل أ

َ
ن ق ِ

َبٍة ما
َ
َتْحِريُر َرق

َ
﴾، )رقبة( لم يقيدها اف

ألخرى في سورة النساء في آية القتل:  بأي قيد، دلت على الحقيقة دون أي قيد. في اآلية ا

ْؤِمَنٍة ﴿ َبٍة مُّ
َ
َتْحِريُر َرق

َ
﴾ قيدها بماذا؟ باإليمان، فضاقت اآلن، عندنا أوال إطالق، أتينا  ف

 . بقيٍد قيدناه به، فأصبح ال يجزئ اآلن إعتاق أي رقبة، ال بد أن تكون رقبة مؤمنة

 . نية في كفارة القتل الخطأاآلية األولى يا شيخ أمين، في كفارة الظهار، والثا -

 : قال شيخنا رحمه هللا تعالى

 :العمل باملطلق 



 نسخة أولية 

146 

 

العمل   ألن  تقييده؛  على  يدل  بدليل  إال  إطالقه  على  باملطلق  العمل  يجب 

بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه داللتها حتى يقوم دليل على خالف 

 .ذلك

وإذا ورد نص مطلق، ونص مقيد وجب تقييد املطلق به إن كان الحكم واحًدا،  

 . ييدوإال عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطالق أو تق

َبٍة ﴿مثال ما كان الحكم فيه واحًدا: قوله تعالى في كفارة الظهار:  
َ
َرق ْحِريُر 

َ
ت
َ
ف

َماسه 
َ
َيت ن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق ن  ِ

القتل:    [3]املجادلة:  ﴾ام  كفارة  في  ٍة ﴿ وقوله 
َ
ِمن

ْ
ؤ مُّ َبٍة 

َ
َرق ْحِريُر 

َ
ت
َ
 ﴾ف

الظهار   [92]النساء: كفارة  في  املطلق  تقييد  فيجب  الرقبة،  تحرير  هو  واحد  فالحكم 

 .باملقيد في كفارة القتل، ويشترط اإليمان في الرقبة في كل منهما

على   - حملها  الشرعية  النصوص  في  األصل  باملطلق.  للعمل  انتقل  اآلن  الشيخ 

بت ما يقيده، ظواهرها، فإذا ورد النص املطلق فاألصل أن ُيحمل على إطالقه حتى يث 

 ِ
ا فيحمل على عمومه حتى يثبت املخصا . هذا متفقون صكما أن النص العام إذا جاء عامًّ

 . عليه

بمعنى   اتصال؟  بينهما  فهل  أخرى،  تأتينا نصوص مطلقة ونصوص مقيدة  تارة 

آخر، هل يمكننا أن نعود على النصوص املطلقة ونقيدها بما ورد من نصوص مقيدة 

أن يريد  التي  يقول:    لها؟ هذه  تعالى  الشيخ رحمه هللا  الشيخ.  يقيد املطلق )يتكلم عنها 

(. مثال: ذكر الشيخ في كفارة الظهار هللا عز وجل يقول: ا باملقيد إذا كان الحكم واحًد 

ن َيَتَماسه ﴿
َ
ْبِل أ

َ
ن ق ِ

َبٍة ما
َ
َتْحِريُر َرق

َ
﴾، )رقبة( هنا مطلق، كما قدمنا، خالية من أي قيد، اف

ْؤِمَنٍة ﴿. ثم في كفارة القتل قال هللا عز وجل:  وهذا في آية الظهار َبٍة مُّ
َ
َتْحِريُر َرق

َ
﴾ فهنا ما  ف

الذي حصل؟ قيد التحرير بأن تكون الرقبة مؤمنة، فال تجزئ رقبة كافرة، أما في كفارة 

كافرة.   رقبة  الظهار  كفارة  في  يعتق  أن  يجزئ  فإنه  إطالقها  على  حملناها  لو  الظهار 

ية الظهار ونقيدها بما ورد في آية القتل الخطأ؟ نعم، نعود عليها السؤال: هل نعود على آ 

كما ذكر شيخنا؛ ألن الحكم واحد وهو التحرير. هذا هو املثال. فمتى ما اتحد الحكم  

 . قيدنا الحكم املطلق بالحكم املقيد

تعالى:    - قوله  واحًدا:  فيهما  الحكم  ليس  ما    ﴿ومثال 
ُ
ة
َ
اِرق َوالسه  

ُ
اِرق َوالسه

 
َ
ط

ْ
اق

َ
ْيِدَيُهَم ف

َ
أ في آية الوضوء:    [38]املائدة:  ﴾اُعوا  م  ﴿وقوله 

ُ
ْيِدَيك

َ
أ َو ْم 

ُ
ُوُجوَهك وا 

ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ف

اِفِق  َر
َ
ى امل

َ
فالحكم مختلف، ففي األولى قطع وفي الثانية غسل؛ فال تقيد    [6]املائدة:  ﴾ِإل
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الكف،   مفصِل  الكوع  من  القطع  ويكون  إطالقها  على  تبقى  بل  بالثانية،  األولى 

افقوالغسل   .إلى املر

ْيِدَيُهَم ﴿ -
َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق اِرُق َوالسه طلقت أنها  اَوالسه

ُ
﴾، الحظ، األصل في اليد إذا أ

طِلقت اليد فاملراد بها الكف. قال هللا عز وجل:  
ُ
  ﴿الكف. األساس إذا أ

ُ
ة
َ
اِرق اِرُق َوالسه َوالسه

ْيِدَيُهَم 
َ
ُعوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
سنقطع يد السارق من مفصل الكف.    ﴾، إذا أخذنا بظاهر هذا اللفظ،اف

ْم ﴿ جاء شخص آخر قال: أليس هللا عز وجل يقول في صفة الوضوء:  
ُ
وا ُوُجوَهك

ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ف

َراِفِق 
َ
امل ى 

َ
ِإل م 

ُ
ْيِدَيك

َ
ال َوأ لكم  ما  ا، 

ً
إذ املرفق،  إلى  غسلها  يكون  بأن  هناك  اليد  قيد  ﴾؟ 

نها مؤمنة؟ فلنقيد اليد  تقطعون يد السارق من املرفق؟ ألستم قيدتم الرقبة هناك بكو 

هنا بكونها من املرفق ونقطع يده من املرفق. نقول: ال، األمر مختلف، هناك الحكم كان  

واحًدا )تحرير رقبة(، لكن هنا الحكم )قطع( وفي األخرى )غسل(. فالحكم مختلف، فال  

 . يحمل املطلق على املقيد. هذا خالصة ما ذكره الشيخ

كم أيها األحبة إلى ختام هذه الحلقة الثالثة عشرة،  إلى هذا الحد نصل نحن وإيا  -

هللا.   بمشيئة  واملبين(  )املجمل  في  القادمة  الحلقة  في  وتعالى  تبارك  هللا  بإذن  نلتقيكم 

 . انتظرونا على خير 
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(41 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

ح بن عثيمين )األصول من حلقة جديدة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صال

 .علم األصول(

وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، حياك هللا يا شيخ  

 .أمين

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

مه  ومرحبا وأهال وسهال بهم جميعا في مجلس جديد من التعليق على كتاب شيخنا رح

 .هللا تعالى )األصول من علم األصول(

 : قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى -

 ن املجمل واملبيه 

 :تعريف املجمل

 .املجمل لغة: املبهم واملجموع

واصطالًحا: ما يتوقف فهم املراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته 

 .أو مقداره

ِسِهنه ﴿في تعيينه: قوله تعالى:  مثال ما يحتاج إلى غيره  
ُ
ف
ْ
ن
َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
 َيت

ُ
ات

َ
ق
ه
ل
َ
ط
ُ
َوامل

ُروٍء 
ُ
ق  

َ
ة
َ
ث
َ

ال
َ
في  [228]البقرة:  ﴾ث بين الحيض والطهر، فيحتاج  القرء لفظ مشترك  . فإن 

 . تعيين أحدهما إلى دليل

تعالى:   قوله  صفته:  بيان  في  غيره  إلى  يحتاج  ما   ﴿ومثال 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
أ   ﴾ َو

 . ، فإن كيفية إقامة الصالة مجهولة تحتاج إلى بيان[43ة:]البقر 

تعالى:   قوله  مقداره:  بيان  في  غيره  إلى  يحتاج  ما   ﴿ومثال 
َ
اة
َ
ك الزه وا 

ُ
 ﴾َوَءات

 . ، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول ويحتاج إلى بيان[43]البقرة:
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صحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله و   -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

، وأنت 
ً

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال

. اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم اجعل عملنا خالًصا  
ً

تجعل الحزن إذا شئت سهال

 . هك الكريم، ووفقنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وافتح علينا فتوح العارفينلوج

العام والخاص واملطلق   الكالم عن  تعالى  بعد، فلما قدم شيخنا رحمه هللا  أما 

الكالم من   نتكلم في مباحث دالالت األلفاظ. هناك كان  أننا ال زلنا  واملقيد، وهذا قلنا 

 
ً

أفراده شموال اللفظ على  أو   جهة داللة  والخاص،  العام  في  أو عدًما، وذكرناها سواء 

 . اإلطالق والتقييد

واملبين(   )املجمل  في  وهي  أخرى،  جهة  من  اللفظ  عن  للكالم  سننتقل  اآلن 

أو  عدمه،  من  معناه  وضوح  جهة  من  اللفظ  عن  الكالم  سيكون  واملؤول(  و)الظاهر 

وضوح املعنى املراد من عدمه. فاأللفاظ الشرعية تارة تكون واضحة ال إشكال فيها، وتارة  

ويمكن أن نقسمها إلى أربعة بحسب الترتيب:    تكون أقل وضوًحا، وتارة تكون أكثر خفاًء.

ا، يعني هذا ال يحتمل غير املعنى الظاهر لدينا؛ وتارة يكون اللفظ     - تارة يكون اللفظ نصًّ

ظاهًرا يعني يحتمل أكثر من معنى لكن املعنى الراجح عندنا هو هذا املعنى،    - وهو أقل منه  

، يع
ً

ني يحتمل أكثر من معنى، ونحمله على  وهذا نسميه الظاهر؛ وتارة يكون اللفظ مؤوال

غير   املجمل   ،
ً

مجمال يكون  وتارة  املرجوح؛  املعنى  به  يراد  سيأتي  كما  املرجوح،  املعنى 

 . الواضح. اآلن شيخنا سيأخذها واحدة واحدة

(، قال هللا عز وجل عندما عاملجمل لغة: املبهم واملجمو )قال في تعريف املجمل:  

قال عليه الصالة والسالم ملا ذكر أن هللا حرم على اليهود  حرم على اليهود شحوم امليتة، 

قال:   امليتة  فباُعوه»شحوم  وها 
ُ
َجَمل

َ
من [ 2223]البخاري:  «اف هذا  أي جمعوه.  )فجملوه(   ،

فه:   (، بمعنى .ما يتوقف فهم املراد منه على غيره.)ناحية اللغة. واصطالًحا، الشيخ عره

ابتدا  املجمل هو ما ال يتضح معناه  العلم من يعرفه بتعريف  آخر،  أهل  لذلك، من  ًء. 

 . يقول: ما كان غير واضح الداللة

 لهو الذي املراُد منه ُيجه       وبوضوح محكم، واملجمُل 

كل   من  الجهل  بمعنى  املطلق  الجهل  املقصود  ليس  مجهول،  املجمل  من  املراد 

ما  )وجه، لكن الجهل باملراد منه على وجه التفصيل والداللة. ولذلك قال الشيخ هنا:  
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(، تارة هذا التوقف يحتاج إلى  هعلى غير   -أي املراد من اللفظ    -   يتوقف فهم املراد منه

تعيينه، كما سيذكر   املجمل، وضوح من جهة  بيان صفة ذلك  الشيخ، وتارة من جهة 

 .وتارة من جهة مقدار ذلك املجمل. وباملثال يتضح املقال

إلى غيره في تعيينه قول هللا عز وجل:    ويحتاج 
ً

َقاُت ﴿مثال ما كان مجمال
ه
ل
َ
ط
ُ
َوامل

ُروٍء 
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ْنُفِسِهنه ث

َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
له؟ وجه إجماله ﴾. لفظ )قروء( لفظ مجمل، ما وجه إجماَيت

لفظ  العين،  مثال:  معناه.  وتعدد  لفظه  اتحد  ما  املشترك  اللفظ  مشترك،  لفظ  أنه 

)العين(، تارة تطلق على العين الباصرة )الجارحة(، وتارة تطلق على عين املاء، وتارة تطلق  

أكثر من معنى. هذه  واملعاني  واحد  اللفظ  لفالن(، الحظ،  عين  )فالن  الجاسوس  على 

املش للفظ  حقيقة  نأتي  اآلن  املشترك(.  )اللفظ  واللغة  األصول  كتب  في  قرأتها  إذا  ترك 

ا، 
ً
إذ الحيض.  وعلى  الطهر،  على  أمرين:  على  العربية  اللغة  في  يطلق  )القرء(  )القرء(، 

بين   ا 
ً
املراد. فلما كان مشترك بالنسبة لنا، غير واضح   

ً
اللفظ )القرء( مجمال أصبح هذا 

آخر يوضح هذا اإلجمال، فيحتاج في تعيينه إلى دليل،   الحيض والطهر احتجنا إلى دليل

ولذلك تجد أهل العلم اختلفوا، منهم من حمل القرء على الطهر، ومنهم من حمله على  

 . الحيض؛ الختالف استعانتهم باألدلة لتوضيح ذلك املجمل الذي كان في هذه اآلية

في بيان صفته.)قال:   إلى غيره  ُيحتاج  انت. ومثال ما  إلى معنى آخر، (، اآلن  قال 

يقول:   وجل  عز  الصفة. هللا  من حيث   ﴿إجمال 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
من َوأ الصالة  إقامة   ،﴾

هذه  ستكون  كيف  اإلقامة،  هذه  صفة  حيث  من  لكن  متصورة،  املعنى  أصل  حيث 

َنها بفعله وتارة بينهملسو هيلع هللا ىلصاإلقامة؟ هذه بينها النبي   ، فمن  ملسو هيلع هللا ىلصا بقوله  ، فتحتاُج إلى بيان. تارة بيه

، ال من جهة أصل معناها، هذا ندركه، لكن من  
ً

ههنا كان لفظ )وأقيموا الصالة( مجمال

 .حيث الصفة

 ﴿أحياًنا نحتاج للبيان من جهة املقدار. قال هللا عز وجل:  
َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
﴾، أمر  َوَءات

جهة اإلجمال في املقدار، ما بإيتاء الزكاة. األمر من حيث هو مفهوم، لكن اإلشكال من  

النبي   نها  بيه الزكاة؟ هذه  املجهولة من جهة  ملسو هيلع هللا ىلصالذي سنخرجه من  الزكاة  ن مقدار  فبيه  ،

 .البيان في هذه اللفظ املجمل

 : ثم قال الشيخ  -

 :تعريف املبيهن

ح   . املبين لغة: املظَهر واملوضه
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 .الوضع أو بعد التبيينواصطالًحا: ما ُيفهم املراد منه، إما بأصل 

مثال ما يفهم املراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، 

صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، وال تحتاج إلى غيرها في بيان 

 . معناها

وا  ﴿ومثال ما ُيفهم املراد منه بعد التبيين قوله تعالى:  
ُ
َوَءات  

َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
أ َو

 الزه 
َ
اة
َ
نهما، فصار [43]البقرة:  ﴾ك ، فإن اإلقامة واإليتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بيه

ا بعد التبيين 
ً
ن ِ
 .لفظهما بي 

ن لغة: املظهر واملوض)يريد اآلن أن يبين لك املبين، فقال:    - (، أي واضح ح املبيه

من جهة أصل الوضع، يعني    -ذكر شيخنا    -الداللة على معناه، تارة يكون هذا الوضوح  

مجرد أن أنطق بالكلمة هي متضحة معك من جهة أصل معناها. أقول لك )سماء( كل 

إنسان يدرك ما هي السماء، )جبل( كل إنسان يدرك ما هو الجبل، )أرض( كل إنسان  

ن من جهة أصل وضعه، فكل إنسان يدركه. هذا يدرك ما هي األرض. فهذا و  اضح ومبيه

 . القسم األول وهذا ال إشكال فيه

َن. ننتقل من وضع اإلجمال إلى وضع  ِ
 فُبيا

ً
ن، وهو ما كان مجمال عندنا ش يء آخر مبيه

وجل:   عز  قول هللا  مثل   ﴿البيان. 
َ
اة
َ
ك الزه وا 

ُ
َوَءات  

َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
لفظ َوأ )أقيموا(  قلنا   ،﴾

ن النبي  مج ن أفعال الصالة وأقوالها، أصبح هذا   ملسو هيلع هللا ىلص مل، لكن بعد أن بيه صفة الصالة، وبيه

ن من أصل وضعه؟ أو بعد حصول التبيين له ًنا. هل هو مبيه  ؟ املجمل مبيه

 . بعد حصول التبيين -

 . هذا مراد الشيخ -

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :العمل باملجمل

 . املكلف عقد العزم على العمل باملجمل متى حصل بيانه يجب على

ن ألمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك األمة على    ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي   قد بيه

 .شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبًدا 

 . ، أو بالقول والفعل جميًعاإما بالقول، أو بالفعل ملسو هيلع هللا ىلصوبيانه 

هنا نقطة مهمة منهجية ال بد أن ينتبه إليها اإلخوة. اآلن األصل العمل باملجمل،   -

قال:   وجل  عز  ُروٍء ﴿هللا 
ُ
ق  

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ث ْنُفِسِهنه 

َ
ِبأ ْصَن  َربه

َ
َيت َقاُت 

ه
ل
َ
ط
ُ
بهذا  َوامل اإليمان  األصل   ،﴾
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لعمل بهذا متى ما عرف بيانه، بمعنى  النص، ثم األصل أن يعزم املكلف ويعقد العزم على ا 

يقول:   ُروٍء ﴿آخر، 
ُ
ق  

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
ث ْنُفِسِهنه 

َ
ِبأ ْصَن  َربه

َ
َيت َقاُت 

ه
ل
َ
ط
ُ
ال َوامل الذي  اإلنسان  سمع  إذا   ،﴾

يعرف معناها، فاألصل أوال أن يؤمن بهذه اآلية، ويعقد العزم أنه سيعمل بهذه اآلية متى  

لعالم وقال له: القرء الحيض، أو الطهر، عمل اتضح له لفظ )القرء( ما هو، فإذا أتى ا 

 . بذلك بعد ذلك 

األمر اآلخر، أمر مسلكي ومنهجي مهم جدا، أن الشريعة الغراء واضحة قد بينها 

مَ ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  
َ

ِْسال
ْ

ُم اإل
ُ
ك
َ
ْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت ل

ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت
َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك
َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
َيْوَم أ

ْ
  ﴾ اِدينً   ال

، فيدعي أن شيًئا من  ملسو هيلع هللا ىلص. وعليه، فال يأتين متقول على هللا عز وجل وعلى رسوله  [3]املائدة:

الشريعة ناقص، أو أنه يستطيع الوصول إلى املعنى املراد للشارع من غير طريق الشارع  

وال قطمير    سبحانه وتعالى، ومن غير طريق العلماء الراسخين، فيأتي رجل ليس له نقير 

في العلم الشرعي، ثم يقول: تلك عقول وهذه عقول، النص الشرعي مشاٌع لألمة، ينبغي  

النبي   بيان  من  أتى  عما  ا 
ًّ
منفك بذلك  ويعمل  ذهنها.  فيه  عمل 

ُ
ت أو ملسو هيلع هللا ىلصأن  الكتاب،  من   ،

م، فيأتي  السنة، أو اإلجماع، أو ما قاله أهل العلم وأجمعوا عليه، أو ما قرره أهل العل

بقول لم يقل به أحد من األولين واآلخرين، نقول له: قف! هذه نقطة ليست من صلب  

املوضوع لكن من املهم جدا أن ينتبه لها إخواننا الشباب والشابات حتى ال يستهوينهم  

من هو عليم اللسان مريض القلب. كثير مما يطرح اآلن، يأتي إنسان ليس له من العلم  

عليم اللسان، يحسن الطرح ويحسن الكالم، ويصف العبارة، يكون ال ناقة وال جمل،  

 . قليل العلم ونحوه، ثم يبدأ ويضرب أخماًسا بأسداس في النصوص الشرعية

ا، وهي أن النبي   لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبًدا.    ملسو هيلع هللا ىلص نقطة ثالثة مهمة جدًّ

ر بيانه عند    ملسو هيلع هللا ىلصنبي  ال يمكن أن يكون النص الشرعي ورد، وترك ال عند الحاجة، أو أخه

الحاجة إليه، وهذا ما يعبر عنه األصوليون بـ)ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(، 

(، وعليه، فكل نص شرعي  اال يترك البيان عند الحاجة إليه أبًد ) عبارة الشيخ أدق، قال:  

النبي   فإن  األمة  إليه  مرتًعا   ملسو هيلع هللا ىلصاحتاجت  ذلك  بعد  ترك  ثم  البيان،  غاية  نه  بيه قد 

إذا كانت عنده   -للمجتهدين لتأمل النصوص الشرعية، فال مانع أن ُيعمل اإلنسان ذهنه  

ن املجمل من الطريق الشرعي، وهو الكتاب   -امللكة   ِ
في النصوص الشرعية ويتبين، يبيا

 .موالسنة وما اتفق عليه أهل العلم وما ذكروه في كتبه
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قوله    - في  كما  ومقاديرها  الزكاة  أنصبة  إخباره عن  بالقول:  بيانه  :  ملسو هيلع هللا ىلصمثال 

ا ملجمل قوله تعالى:  [1483]البخاري:  «رفيما سقِت السماُء الُعش»
ً
 ﴿؛ بيان

َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
 ﴾َوَءات

 .[43]البقرة:

ا ملجمل قوله تعالى: 
ً
ومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال املناسك أمام األمة بيان

اِس ِحجُّ الَبْيِت ﴿
ه
ى الن

َ
ِ َعل

 .[97]آل عمران: ﴾َوَّلِله

قوله   ملجمل  بيان  اقع  الو في  هي  على صفتها،  الكسوف  :  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك صالته 

و »
ُّ
م منها شيًئا فصل

ُ
 . [5785]البخاري: «افإذا رأْيت

في  كما  بالقول  كان  فإنه  الصالة،  كيفية  بيانه  والفعل:  بالقول  بيانه  ومثال 

قال   حيث  املس يء صالته  إ»:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث   
َ
قمت ثم إذا  الوضوَء،  فأسِبِغ  الصالِة،  لى 

ر ِ
 فكب 

َ
 . [6251]البخاري: «، الحديث…استقِبِل الِقبلة

وكان بالفعل أيًضا، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رض ي هللا عنه أن 

قام على املنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على املنبر…، الحديث، وفيه: ثم   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

ُموا صالتِ »لناس وقال:  أقبل على ا
ه
وا بي، ولتعل  هذا؛ لتأتمُّ

ُ
ما فعلت

ه
 . [917]البخاري:  «يإن

قال:    - شيخنا  والفعل   ملسو هيلع هللا ىلصوبيانه  )اآلن  بالقول  أو  بالفعل،  أو  بالقول،  إما 

 ﴿«، قلنا أن  رفيما سقِت السماُء الُعش»(. بالقول بينه بقوله:  اجميعً 
َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
﴾ مجمل  َءات

ن مقداره قال:   . « اتضح اإلجمالرفيما سقِت السماُء الُعش»من جهة املقدار، فلما بيه

بالفعل:    ﴿بيان 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
الَبْيِت ﴿﴾،  وأ ِحجُّ  اُس  النه ى 

َ
َعل  ِ

ه
كلها َوَّلِل هذه   ،﴾

نها فعل النبي   ي »ك قال:  بصالته، وبينها فعله بالحج، ولذل  ملسو هيلع هللا ىلصنصوص مجملة بيه ِ
ذوا عنا

ُ
خ

 
ُ
ك
َ
 . ملا حجه بالصحابة رض ي هللا عنهم [3062]النسائي: «ممناِسك

النبي   الكسوف،  و »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصصالة 
ُّ
فصل يًئا 

َ
ش منها  رأيُتم  ْمَس  »«،  ا فإذا  الشه إنه 

 ِلَح 
َ

َحٍد، َوال
َ
ْوِت أ

َ
ِسَفاِن مِل

َ
َقَمَر آَيَتاِن ِمن آَياِت هللِا، ال َيْنك

ْ
اْدُعوا َوال

َ
ْيُتُموُهما ف

َ
ا َرأ

َ
ِإذ

َ
َياِتِه، ف

وا.
ُّ
َوَصل  َ

ه
غير جنس  [915]مسلم:  «.َّللا على  فكانت صالة  بالفعل،  بيانها  تم  الصالة  هذه   .

 .الصلوات األخرى 

نها بفعله    ملسو هيلع هللا ىلصوتارة يكون البيان بالفعل وبالقول، مثل كيفية الصالة، النبي   تارة بيه

إذا قمَت إلى الصالِة، فأسِبِغ  »، وتارة بينها بقوله كما بينها في حديث املس يء صالته:  ملسو هيلع هللا ىلص

ر ِ
 فكبا

َ
« إلى آخر الحديث. فبينها من جهة القول وبينها من  …الوضوَء، ثم استقِبِل الِقبلة
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جهة الفعل ملا صعد املنبر فصلى على املنبر، وكان ينزل عن املنبر ويسجد على األرض،  

وا بي، ولتعلُموا صالتِ »وقال:  ما فعلُت هذا؛ لتأتمُّ   «.يإنه

البيان   يكون  وقد  والقول.  بالفعل  وبيان  بالقول،  وبيان  بالفعل،  بيان  هذا 

قد يبين بالكتابة، ولذلك كتب مقادير الديات، مثل كتاب عمرو بن    ملسو هيلع هللا ىلصبالكتابة، النبي  

ذا »في رمضان:    ملسو هيلع هللا ىلصباإلشارة، مثاله ملا قال النبي    ملسو هيلع هللا ىلصحزم. وقد يكون بيان النبي  
َ
ْهُر َهك الشه

ذ 
َ
ذا وَهك

َ
الِثيَن    -  ا وَهك

َ
مه قاَل:  -َيْعِني: ث

ُ
ذ  ث

َ
ذا وَهك

َ
ذا وَهك

َ
ِريَن    -  ا وَهك

ْ
يقوُل:    -َيْعِني ِتْسًعا وِعش

 
ً
ة الِثيَن  َمره
َ
 ث

ً
ة ِريَن  ، وَمره

ْ
 . ، فهذا بيان باإلشارة، إلى غير ذلك [5302]البخاري: «ِتْسًعا وِعش

 :قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 ل الظاهر واملؤو 

 :تعريف الظاهر

 . الظاهر لغة: الواضح والبين

:  ملسو هيلع هللا ىلص  واصطالًحا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثال قوله

اإلبل» لحوم  من  غسل  [352/  4]أحمد:  «توضؤوا  بالوضوء  املراد  من  الظاهر  فإن   ،

 . األعضاء األربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة

املعنى   على  يدل  ال  ألنه  املجمل  معنى(،  على  بنفسه  دل  )ما  بقولنا:  فخرج 

 .بنفسه

 .وخرج بقولنا: )راجح(، املؤول ألنه يدل على معنى مرجوح لوال القرينة

اح )مع  بقولنا:  معنى  وخرج  إلى  يحتمل  ال  ألنه  الصريح؛  النص  غيره(،  تمال 

 . واحًدا

أربع مراتب منها   - الكالم عن املجمل واملبين، قلنا أن لدينا  سبق تكلمنا في أول 

النص ال يحتمل غيره، واآلن مرتبة دونه وهو )الظاهر(، وهو ما عبر عنه الشيخ وعرفه  

ما دل بنفسه  )ذلك في اصطالًحا:    (، ثم قال بعدنالواضح والبي}من جهة اللغة وقال:  

(. الظاهر أقل مرتبة من النص وهو ما كان يدل على هعلى معنى راجح مع احتمال غير 

 .معنى راجح، أي هو يحتمل أكثر من معنى لكنه يدل على املعنى الراجح

ل  «، )توضؤوا( الوضوء محتمتوضؤوا من لحوِم اإلبِل : »ملسو هيلع هللا ىلص الحظ معي، قال النبي  

ألمرين: محتمل أنه الوضوء ألجل الوضوء الشرعي أي غسل األعضاء األربعة، ويحتمل  

أنه   هنا  الظاهر  أن  قلنا  كيف  اللفظ.  يحتمله  كالهما  )تنظفوا(،  بمعنى  الوضوء  أنه 
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تكلمنا عن الحقيقة   لنا ذلك؟ عندما  الذي رجح  الوضوء )غسل األعضاء األربعة(؟ ما 

الشر  األلفاظ  في  األصل  أن  )اللفظ  قلنا  وقلنا  الشرعية،  حقائقها  على  حمل 
ُ
ت أن  عية 

ثالث   قلنا  الجلي(،  على  العرفي**فاللغوي  فمطلق  يكن  لم  الشرعي**إن  على  محمول 

الحقيقة  أو  العرفية،  الحقيقة  على  أو  الشرعية،  الحقيقة  على  أوال  اللفظ  مراتب، 

 . اللغوية 

ألربعة على الصفة ما الذي جعلنا اآلن نقول أن الراجح هنا أن غسل األعضاء ا 

 ؟ الشرعية

 . هذا الترتيب، أنه ال بد أن يحمل على الحقيقة الشرعية -

إذا، ملا كان األصل أن نقدم الحقائق الشرعية في النصوص الشرعية، قلنا إذا:   -

ال يراد هنا الحقيقة اللغوية بل الحقيقة الشرعية، فيكون الوضوء هنا الوضوء بمعنى  

 . غسل األعضاء األربعة

(، ألن املجمل ما دل على لفخرج بقولنا: )ما دل بنفسه على معنى(، املجم ):  قال

( كما سيأتي؛  لوخرج بقولنا: )راجح(، املؤو )معنى بغيره وال بد أن يأتي ش يء يبينه. قال: 

(،  ةألنه يدل على معنى مرجوح لوال القرين)ألن املؤول حمل للفظ على معنى مرجوح  

مرج معنى  على  يدل  املؤول  وقال:  يعني  عليه.  يدل  دليل  لوال  )مع )وح  بقولنا:  وخرج 

(، اآلن أتى الشيخ بالنص في سياق الكالم، وهو القسم  حاحتمال غيره(، النص الصري

وا ﴿الذي أردت أن أبينه لكم؛ ألن النص ال يحتمل إال معنى واحًدا.  
ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
َواْعُبُدوا هللَا َوال

ْيئً 
َ
 .عنى آخرال يحتمل أي م [36]النساء:  ﴾اِبِه ش

 . هذه خالصة ما ذكره الشيخ هنا

أتذكر شيخنا الشيخ عيس ى البليهد كان دائًما ينبه على هذه النقطة، والشيخ    -

عيس ى أصولي، وكان يقول: من خطأ بعض املتطفلين على الشريعة أنه يأتي إلى قول هللا  

 ﴿تبارك وتعالى:  
ً
ة
َ
ِرك

ْ
ْو ُمش

َ
 أ
ً
 َزاِنَية

ه
 َينِكُح ِإال

َ
اِني ال ِرٌك الزه

ْ
ْو ُمش

َ
 َزاٍن أ

ه
 َينِكُحَها ِإال

َ
 ال

ُ
اِنَية  َوالزه

ْؤِمِنيَن 
ُ ْ
امل ى 

َ
َعل ِلَك 

َٰ
ذ َم  ِ

يقول: [3]النور:  ﴾َوُحرا الزنا،  تحريم  في  اآلية ظاهرة  يقول: هذه  ثم   ،

َِم  ﴿كيف ظاهرة؟! هذه نصٌّ في تحريم الزنا! كيف تعبر عن قول هللا تبارك وتعالى:  
َوُحرا

ْؤِمِنيَن 
ُ ْ
امل ى 

َ
َعل ِلَك 

َٰ
الظاهر ما دل بنفسه على  ذ ا فتقول: هي ظاهرة؟! ألن  ﴾ وتعبر أصوليًّ

معنى راجح مع احتمال غيره، وهذه ال تحتمل إلى التحريم. فهناك خطأ أصولي، يجب أن  

الشخص  هذا  يكون  ال  قد  ألنه  لكن  ظاهرة.  ال  الزنا،  تحريم  في  نص  اآلية  هذه  تقول: 
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املصطلحات، متخص هذه  ويستخدم  فيعبر  األصول،  وبالذات  الشريعة  علوم  في  ًصا 

 .ويخلط بينها وهو ال شك أنه ربما ال يريد املعنى السلبي، وإال فاآلية نص في تحريم الزنا

بياطرة الشريعة، فال   - الشريعة  يا شيخ جمال نكرر دائما، نقول: أهل  ولذلك 

في فهمهم، ويقول هؤالء رجال ونحن رجال. هللا  يأتي أحد ال ناقة له وال جمل ثم يقدح  

 . املستعان

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 :العمل بالظاهر

العمل بالظاهر واجب إال بدليل يصرفه عن ظاهره؛ ألن هذه طريقة السلف، 

أقوى في التعبد واالنقياد  . وألنه أحوط وأبرأ للذمة، و

هذا ملحظ مسلكي منهجي يضعه الطالب نصب عينيه، وهو أن األصل أن تعمل   -

هذه   بظواهر  إال  يحاسبك  لن  وجل  عز  التكليف. هللا  أصل  هذا  النصوص،  بظواهر 

لفاظ الشرعية حتى يأتي صارف لها. أنت إذا قلت: سأحمل اللفظ على غير ظاهره، األ

وجواب.  دليل  عندك  يكون  أن  بد  ال  ظاهره؟  غير  على  حملته  ملاذا  للسؤال:  فاستعد 

حتى يدل الدليل على أن   -وهذا واجب    -فاألصل حمل النصوص الشرعية على ظواهرها  

شيخنا:   قال  مراد.  غير  الظاهر  السلألن  )هذا  طريقة  مالك:  فهذه  اإلمام  قال   ،)

 . االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

وألنه أحوط وأبرأ للذمة، فإذا ابتغيت السالمة تقول: هذا الذي كلفني هللا وهذا  

  ( وهذهدأقوى في التعبد واالنقيا)ظاهر النص فأنا أحمله، حتى يأتي دليل يصرفه. وألنه  

الشرعية   بالنصوص  متعبد  اإلنسان  أن  وهي  ومنهجية،  مهمة  ونقطة  حقيقي  محك 

وبظواهرها أدرك حكمتها أو لم يدرك. إذا قال هللا عز وجل )افعل( قلنا: سمًعا وطاعة،  

)اترك( قلنا: سمًعا وطاعة، تبينت لنا الحكمة فالحمد هلل نور على نور، ما تبينت فاألصل  

ف الشرعي وننقاد هلل عز وجل. ولهذا لو كان اإلنسان لن أننا مخاطبون بخطاب التكلي

يمتثل ألمر الشارع إال أن يفهم علة ذلك الحكم لكنا قريًبا من الكفرة! ما معنى التذلل  

مرتم بأمٍر فأتوه، وإذا  
ُ
والعبادة هلل عز وجل؟ ما معنى االنقياد ألمر هللا عز وجل؟ إذا أ

 .النقيادُنهيتم عن أمر فاجتنبوه، هذا هو تمام ا 

 ملحظ عظيم الذي أشرت إليه يا شيخ أمين، هو الدليل على أننا  -
ً
وهذا حقيقة

عباد، وأن هناك خالًقا خلقنا، وأن هناك إيماًنا يجب أن ُيصرف هلل سبحانه وتعالى. وإذا  
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كان اإلنسان اليوم ال يجادل الطبيب وال امليكانيكي وهم بشر، يذهب إلى الطبيب فيقول  

افعل هذا، املركزة   له:  العناية  املطاف سيسلم عقله وروحه وجسده ويدخل  نهاية  في 

إلى  للطبيب الذي يثق به، هو ال يعلم ماذا سيفعل فيه، ويأخذ بكالمه ويعرض روحه 

ويأتي    ملسو هيلع هللا ىلصخطر املوت في كثير من األحيان. ثم يأتي النص عن هللا سبحانه وعن رسوله  

ِصُمو ﴿ كما وصفه هللا سبحانه وتعالى:    هذا اإلنسان الخصيم املجادل
َ
وٌم خ

َ
  ﴾ن َبْل ُهم ق

اَم َوِهَي  ﴿وقال هللا جل وعال:    [58]الزخرف:
َ
ِعظ

ْ
اَل َمن ُيْحِيي ال

َ
َقُه ق

ْ
ل
َ
َي خ س ِ

َ
 َون

ً
ال
َ
َنا َمث

َ
َوَضَرَب ل

، سبحانه. يعني اإلنسان إذا بدأ يخاصم ربه سبحانه وتعالى فإن هذا من [78]يس: ﴾َرِميٌم 

الت على أنه هلك في أودية الهالك والعياذ باهلل، وأن هللا لم يرد له الهداية  أعظم الدال

فيضل والعياذ باهلل. ولذلك، مهم جدا أن نستند على قاعدة عظيمة ومهمة، وأن نصرف 

قلوبنا وإيماننا هلل سبحانه وتعالى دون أسئلة وجداالت ومناقشات، وأن نرد الناس إلى 

ة املعارف وانفتاح الناس وطرق التفكير والتفكير النقدي وما هللا سبحانه. اليوم مع كثر 

إلى ذلك، أصبح اإلنسان ال ُيفرق بين ما ُينقد وما ال ُينقد، فيأتي وينقد كالم الناس هذا 

ش يء جميل، وينقد النظريات الحديثة هذا ش يء ممتاز؛ لكن تأتي وتنقد ما نزل من هللا  

على رسوله   وتعالى  به سنيًنا    ملسو هيلع هللا ىلصسبحانه  بالقبول وعملت  األمة  وتلقته  املبين،  بالوحي 

وقروًنا، ثم تأتي حضرتك بعد هذه السنين وبعد األنبياء وبعد اآليات الواضحة على ختم  

 هنا  
ً

عمل عقلك..!! وهللا يا شيخ أمين أني أحترق من الداخل، وجدت رجال
ُ
الرساالت، وت

أنتم   ملاذا  يعني  العبارة:  بنص  لي  وأقرأ يقول  التفسير  أفتح  مثله،  أنا  فالن  تضيقون؟ 

القرآن وأفهم، أنا عربي. وهذه شبهة أخذها من هذا الفضاء واإلنترنت فيه دجالون كثر  

عليهم سيما الصالحين إال أنهم ليسوا بصالحين وليسوا بعلماء وليسوا بطلبة علم. نسأل  

 . اتهللا سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياك، واملستمعين واملستمع

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى

 :تعريف املؤول

َول وهو الرجوع
َ
 . املؤول لغة: من األ

 . واصطالًحا: ما حمل لفظه على املعنى املرجوح

 .فخرج بقولنا: )على املعنى املرجوح(، النص والظاهر

أما النص، فألنه ال يحتمل إال معنى واحًدا، وأما الظاهر فألنه محمول على  

 .جح املعنى الرا
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 .والتأويل قسمان: صحيح مقبول، وفاسد مردود 

 ﴿فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح؛ كتأويل قوله تعالى:    -1
َ
ْرَية

َ
ِل الق

َ
﴾ َوْسأ

 . إلى معنى: واسأل أهل القرية، ألن القرية نفسها ال يمكن توجيه السؤال إليها

تعالى:   -2 قوله  املعطلة  كتأويل  صحيح؛  دليل  عليه  ليس  ما  والفاسد: 

وَ ﴿
َ
ى الَعْرِش اْست

َ
ْحَمُن َعل إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو    [5]طه:  ﴾ى الره

 . واالستقرار من غير تكييف وال تمثيل 

انتقل شيخنا إلى املؤول. قال: من األول، واألول الرجوع. تقول: آل األمر إلى كذا،    -

 .أي رجع األمر إلى كذا 

(، سيذكر الشيخ هنا أن املؤول حاملرجو واصطالًحا: ما حمل لفظه على املعنى  )

ما ُحمل اللفظ فيه على معنى مرجوح، وسيذكر أيًضا أن التأويل على أقسام: صحيح  

ا، والفاسد ما فيه دليل غير   وفاسد. الصحيح ما كان عليه دليل، ويكون هذا الدليل قويًّ

 . صحيح أو ما ليس فيه دليل

ــــــــواقسمه للفاس        وحـــــــ ـــــــرجـــمٌل لظاهر على املــــــــــ ح  ح الصحيد و ـ

 ل مع قوة الدليل عند املستد       صحيحه وهو القريب ما ُحمل

 ديــــــــــــــــــــــــ عًبا يفـــــــــــــــــــــ ال فلـــــــوما خ          يدـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ د والبعــ يره الفاس ــــــــــــ وغ

 ؟يا شيخ أمين، من أين تأتي بهذا  -

هذه منظومات، طلبة العلم يعرفون أن من أفضل األمور لضبط العلوم حفظ   -

 . تون حاز الفنون املتون، ال بد لطالب العلم من حفظ املتون. من حفظ امل

 .هل هذا أيضا متن؟ الذي تقرأه علينا أحياًنا -

منظومة    - من  نستدل  املرات  وبعض  السعود.  مراقي  منظومة  هذه  نعم، 

أنصح طالب   املنظومات  أخرى. هذه  نستدل من منظومات  املرات  العمريطي، وبعض 

الشيخ اآلن في العلم أن يبدأ يتدرج، مثال كتاب شيخنا كتاب عظيم، لكنه نثر. ما ذكره  

صفحة كاملة اختصرناه في ثالثة أبيات. فإذا قرأ كالم شيخنا ثم حفظ األبيات تصبح  

املعلومة في ذهنه. أول ما سيسأله شخص: ما تعريف التأويل؟ يقول: )حمٌل لظاهٍر على  

املرجوح(، حمل اللفظ الظاهر على معنى مرجوح. فتختصر. هذه إن شاء هللا في املعهد 

املستقبل  أن يحفظ مثال    في  بد لإلنسان  الفنون األخرى ال  في  املتون. حتى  قرر بعض 
ُ
ت

في   األمور  هذه  مهمة،  نقطة  وهنا  وغيرها،  البيقونية،  يحفظ  املصطلح  في  اآلجرومية، 
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البداية قد تكون مشكلة عليه، في املستقبل ستكون هذه من أوضح الواضحات، لكن في 

حة، حتى يترقى في العلم، فإذا ترقى في العلم البداية يحتاج أن يحفظ هذه األمور الواض

معنى  على  يدل  الذي  البيقونية  في  الذي  للبيت  يحتاج  ال  قد  بعد عشر سنوات،  مثال 

في  العلوم وتكون  يحتاج حتى يضبط  البداية  في  لكنه  املرسل،  أو  الحسن  أو  الصحيح 

ين والسبعين،  تذكر: ما بقي معنا إال الحفظ. ستكبر وتصل الست   -ذهنه، ثم قال شيخنا  

يبقى هو املحفوظ، اإلنسان كلما كبر قل حفظه، قلت قدرته على الحفظ وزاد  الذي 

 .إدراكه وفهمه

ما شاء هللا يا شيخ أمين، كلك خير. باملناسبة نحن نحتاجك على هامش هذه   -

الدروس في بعض الدروس املنهجية، البناء العلمي لطالب العلم، كيف تتكامل شخصية  

 .طالب العلم

ن املؤول وذكره من ناحية اللغة، وفي االصطالح    - اآلن الشيخ رحمه هللا تعالى بيا

فخرج بقولنا )على املعنى املرجوح(، النص )قال: حمل اللفظ على املعنى املرجوح. قال:  

معنى  روالظاه احتمل  ما  أنه  تقدم  والظاهر  واحًدا،  معنى  إال  يحتمل  ال  ما  النص   ،)

 .راجًحا

ال الشيخ:  الصحيح ما دل ثم قال  أو فاسد.  إما صحيح مقبول  تأويل قسمان، 

عليه دليل، وانتبه هنا، ما دل عليه دليل صحيح. إذا دل الدليل الصحيح على التأويل  

يكون مثال  الدليل وضعفه، فقد  لقوة  التأويل وضعفه راجعة  فالتأويل صحيح، وقوة 

بت الفالني  والعالم  بتأويل  الفالني  العالم  يؤوله  النص  على  هذا  بدليل  يأتي  وكلٌّ  أويل، 

َل النص به أرجح من الدليل الذي   ه بدليل يرى أن دليله الذي أوه
ا
ل التأويل، لكن هذا ملا أوه

ل هذا النص بموجب هذا الدليل  أتى به اآلخر. حتى ما يأتي طالب علم يقول: فالن أوه

إنكارً  أنا ما قلت قوله ضعيف،  يقول:  للتأويل من  وقلتم قوله ضعيف، سيأتي اآلخر  ا 

أصله، بل ألني أؤول هذا النص بموجب دليل أرجح عندي من هذا فقدمت تأويلي على  

 . تأويله 

 .كلمة التأويل هذه املقصود بها التفسير، حتى نبسطها -

أظنها   - التأويل  ومعنى  التأويل  مسألة  الطاهر  الشيخ  مع  أخذوها  اإلخوة  أكيد 

 .واضحة
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تعالى:  )قال:   قوله  كتأويل  صحيح،  دليل  عليه  دل  ما  ِل ﴿فالصحيح: 
َ
َواْسأ

 
َ
ْرَية

َ
 ﴿(،  ﴾الق

َ
ِل الَقْرَية

َ
سأل، لكن صرفنا هذا املعنى َواْسأ

ُ
﴾ ظاهره ماذا؟ أن القرية التي ت

أي )واسأل أهل القرية( ألن القرية نفسها من جهة العقل ال ُيمكن  إلى )واسأل القرية(  

سأل، وال يمكن توجيه السؤال لها، فالصارف هنا الدليل العقلي
ً
 . أن ت

تعالى:  )قال:   قوله  املعطلة  كتأويل  صحيح،  دليل  عليه  ليس  ما  والفاسد: 

وَ ﴿
َ
ى الَعْرِش اْست

َ
ْحَمُن َعل ى الَعْرِش اْسَتوَ ﴿(.  ﴾ى الره

َ
ْحَمُن َعل ﴾ املعطلة يقولون هنا  ى الره

والصواب أن معناه العلو واالستقرار من غير تكييف وال ) بمعنى استولى، قال شيخنا:  

 .(، فهم لم يأتوا بدليل صحيح على صرف هذا اللفظ إلى املعنى الذي ذكروهل تمثي

بالظاهر، ويج  - العمل  أنه يجب  الكالم  ا، ملخص هذا 
ً
بالنص من إذ العمل  ب 

التأويل الذي هو التفسير ال ُيقبل إال ما كان فيه دليل صحيح، كما في  باب أولى، وأن 

 ﴿قوله:  
َ
الَقْرَية ِل 

َ
﴾ فإنه دل عليه دليل صحيح، واملعنى ليس اسأل القرية نفسها  َواْسأ

سأل وإنما ُيسأل أهل القرية
ُ
 .ألن القرية ال ت

الحد، نسأل هللا سب يكتب لك األجر واملثوبة  نتوقف عند هذا  أن  حانه وتعالى 

أن   وأوقن  وأجزم  أعتقد  وأنا  ا،  جدًّ دقيقة  األلفاظ  مباحث  أن  والحقيقة  والعطاء، 

الطالب إذا ضبطوا هذه األبواب سيكونون أصوليون بإذن هللا وسينتفعون بما سيأتيهم  

 . من دروس في الفقه والعقيدة.. نحتاج هذا الكالم. 

ضبط األصول حاز الفنون. الطالب اآلن ال يستصعب من حاز األصول، من    -

ت   ِ
ثبا الحديد،  عليها، ضع  اصبر  اسمنًتا،  البناء، ضع  أساسات  مثل  ألنها  األصول  هذه 

ا  
ً
ا، لتكون عامل

ً
قواعدك، طالب العلم من اآلن ييهئ نفسه، أنا اآلن أهيئ نفس ي ألكون عامل

 . تحتاج أساسات ناطحات السحاب

خيرا. هكذا وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من التعليق  فتح هللا عليك وجزاك    -

 . على كتاب شيخنا )األصول من علم األصول(. نلقاكم على خير
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(51 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . سان إلى يوم الديننبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإح

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

حلقة جديدة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين )األصول من 

 .علم األصول(

يا شيخ   الدعيس، فأهال وسهال بك  أمين  بالشيخ  اللقاء، نرحب  وفي مطلع هذا 

 .أمين

ياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات، ح  -

 .ومرحًبا بكم في مجلس جديد من التعليق على كتاب شيخنا )األصول من علم األصول(

ا، وهو مبحث النسخ يا شيخ أمين -  . كنا قد توقفنا عند مبحث هام جدًّ

 :يقول شيخنا رحمه هللا تعالى

 خ النس

 :تعريفه

 . النسخ لغة: اإلزالة والنقل

 . واصطالًحا: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة

فاملراد بقولنا: )رفع حكم(، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى 

 
ً

 . تحريم مثال

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب 

ا الزكاة لنقص النصاب،
ً
 . أو وجوب الصالة لوجود الحيض؛ فال يسمى نسخ

يكون   أن  إما  النسخ  ألن  الشرعي؛  الدليل  لفظ  لفظه(،  )أو  بقولنا:  واملراد 

 . للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميًعا؛ كما سيأتي

وخرج بقولنا: )بدليل من الكتاب والسنة(، ما عداهما من األدلة كاإلجماع 

 . والقياس فال ينسخ بهما
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بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، 

األقوال   في  اإلخالص  نسألك  إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا،  بما  وانفعنا 

افتح علينا فتوح العارفين، اللهم يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان  واألفعال، اللهم  

 .فهمنا

أما بعد، فشرع شيخنا رحمه هللا تعالى في هذا الباب في الكالم عن النسخ، وقد  

جرت عادة املصنفين في أصول الفقه أنهم ملا كانوا قد قدموا الكالم عن الكتاب والسنة، 

لكالم عما يتعلق بذلك، ينتقلون للكالم عن النسخ من  أي األدلة واألحكام الشرعية وا 

جهة أن النسخ هو من املباحث التي تبحث في الحكم الشرعي املوجود في النص، كتاًبا أو 

فت فيه كتب مستقلة، كتب   ِ
ا
ل
ُ
سنة، وهل هذا الحكم باٍق أم ُرفع. وباب النسخ باٌب مهم، أ

العلم أن الناسخ واملنسوخ مستقلة، ويذكر أهل  ا   في 
ً
أن يكون عامل من شروط املجتهد 

 . بالناسخ واملنسوخ

النص املنسوخ يقابله النص املحكم، وإنما يتكلم أهل العلم في الناسخ واملنسوخ 

هنا، يعني مناسبة الكالم عن الناسخ واملنسوخ هنا رغم أنه ليس هناك نسخ بعد وفاة 

، وقد استقرت الشريعة، من جهة أن أهل العلم يختلفون في بعض األحكام هل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

مه لِزم أن يتكلم في باب الناسخ واملنسوخ ألجل   هي منسوخة أم
َ
ليست منسوخة، ومن ث

 . ملسو هيلع هللا ىلص هذا الغرض، وإال فبإجماع أهل العلم ال نسخ بعد وفاته 

والنق)قال:   اإلزالة  لغة:  النسخ  اإلزالة  لتعريفه:  اللغة،  نعم، هذا من جهة   ،)

الشمس   أزالت  بمعنى  الظل،  الشمس  نسخت  مثال:  تقول:  تقول  كما  والنقل  الظل. 

واصطالًحا: رفع حكم  )نسخت الكتاب، بمعنى نقلت ما في الكتاب إلى موضع آخر. قال:  

(. هذا هو التعريف. دعنا نمثل بمثال  ةدليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسن

ثم نعود للتعريف. حتى تتضح الصورة. مثال للنسخ، ثم نطبق هذا املثال في التعريف 

 . كره شيخناالذي ذ

الخمر ملا كانت في أول اإلسالم مباحة، أول األمر كانت مباحة، وجرت عادة العرب 

والجاهلية جميًعا أن يشربوا الخمر. ثم ملا جاء اإلسالم، أول ما أنزل هللا في شأن الخمر: 

َوَمَناِفُع  ﴿ ِبيٌر 
َ
ك ٌم 

ْ
ِإث ِفيِهَما  ْل 

ُ
ق ْيِسِر 

َ ْ
َوامل ْمِر 

َ
خ
ْ
ال َعِن  َك 

َ
ون

ُ
ل
َ
ِمن  َيْسأ َبُر 

ْ
ك
َ
أ ُمُهَما 

ْ
َوِإث اِس  ِللنه

ْفِعِهَم  ُيذكر فيه ال تحريم وال أي حكم شرعي،   [219]البقرة:  ﴾انه فقط. فأول نص ورد لم 
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كر أن في الخمر وامليسر منافع للناس لكن إثمهما أكبر من نفعهما، وسكت عن  
ُ
وإنما ذ

 . تحريم الخمر. هذه املرحلة األولى

 انتقل إلى ثم بعد ذلك ملا استقر اإلي
ً

مان في قلوب الصحابة رض ي هللا عنهم قليال

ُموا َما ﴿مرحلة أخرى، فقال:  
َ
ْعل

َ
ٰى ت اَرٰى َحته

َ
نُتْم ُسك

َ
 َوأ

َ
ة

َ
ال ْقَرُبوا الصه

َ
 ت

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

ه
َها ال يُّ

َ
َيا أ

وَن 
ُ
ُقول

َ
ى  . الحظ، في النص األول األمور باقية على إباحتها، والخمر باقية عل[43]النساء:  ﴾ت

إباحتها، لكن فيها توجيًها بأن إثمها أكبر من نفعها. ثم هذا الحكم باإلباحة ُرفع، وأتى حكم 

اَرٰى  ﴿جديد، وهو عدم قربان الصالة عندما يكونون سكارى،  
َ
نُتْم ُسك

َ
 َوأ

َ
ة

َ
ال ْقَرُبوا الصه

َ
 ت

َ
ال

وَن 
ُ
ُقول

َ
ُموا َما ت

َ
ْعل

َ
ت ٰى  ة، إلى اإلباحة إال في ﴾. اآلن رفع الحكم من حكم اإلباحة املطلقَحته

 . حالة قربان الصالة

ملا استقر اإليمان أكثر في نفوس الصحابة، ووقر اإليمان في قلوبهم نزلت اآلية  

َعَمِل  ﴿األخرى:   ْن  ِ
ما ِرْجٌس  ُم 

َ
ْزال

َ ْ
َواأل نَصاُب 

َ ْ
َواأل ْيِسُر 

َ ْ
َوامل ْمُر 

َ
خ
ْ
ال َما  ِإنه آَمُنوا  ِذيَن 

ه
ال َها  يُّ

َ
أ َيا 

اْجتَ 
َ
ف اِن 

َ
ْيط التحريم [90]املائدة:  ﴾ِنُبوهُ الشه وأتى  املقيدة،  اإلباحة  حتى  رفعت  اآلن  ا، 

ً
إذ  .

ِمت الخمر بجميع أحوالها، قال:  
اْجَتِنُبوهُ ﴿املطلق، فُحرا

َ
﴾ هذا رفع للحكم أيضا. هذا  ف

 . مثال للنسخ

(، ما الذي ُرفع يرفع حكم دليل شرع)نأتي لكالم الشيخ رحمه هللا تعالى، يقول:  

ع حكم الدليل الشرعي، الدليل هو النص من الكتاب، من القرآن الكريم،  في الخمر؟ رف

(، بمعنى آخر  يدليل شرعي أو لفظ)والحكم الذي ُرفع؟ إباحة الخمر، إلى تحريم الخمر.  

للحكم  الرفع  يكون  وقد  ذكرناها،  التي  اآلية  في  كما  فقط  للحكم  الرفع  يكون  قد  أنه 

له وجود، كما سيأتي. فتارة يكون النسخ رفع  وللفظ، يعني النص كله ُينسخ، ال يكون  

 . الحكم فقط، وتارة ُيرفع الحكم مع لفظ الحكم السابق

 من الكتاب ةبدليل من الكتاب والسن)قال:  
ً

ا، ال بد أن يكون الناسخ دليال
ً
(، إذ

 . والسنة، وهذا محل إجماع أهل العلم، ال نسخ إال بكتاب أو سنة

ت الشيخ رحمه هللا  قال:  نأتي ملحترزات  أي: )عالى.  )رفع حكم(،  بقولنا:  فاملراد 

 
ً

(، تارة يرفع الحكم إلى ما هو  تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثال

، الرفع ملا هو أشد مثل 
ً

أشد، وتارة يرفع إلى ما هو أخف، وتارة يرفع إلى غير بدل. مثال

م. الرفع إلى ما هو أخف سيأتينا في  تحريم الخمر الذي مر معنا، من اإلباحة إلى التحري

وجل:   عز  َتْيِن ﴿قول هللا 
َ
ِمائ ِلُبوا 

ْ
َيغ َصاِبُروَن  ُروَن 

ْ
ِعش ْم 

ُ
نك ِ

ما ن 
ُ
َيك ثم [65]األنفال:  ﴾ِإن   ،



 نسخة أولية 

164 

 

  ﴿اآليات التي بعدها  
ٌ
ة
َ
ائ ِ
م ما

ُ
نك ِ

ن ما
ُ
ِإن َيك

َ
ْم َضْعًفا ۚ ف

ُ
نه ِفيك

َ
أ َوَعِلَم  ْم 

ُ
ُ َعنك

ه
 َّللا

َ
ف فه

َ
َن خ

ْ
اآل

َتيْ 
َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
 َيغ

ٌ
، ستأتي هذه اآلية. إذا، هذا رفع الحكم، ُيرفع الحكم [66]األنفال:  ﴾نَصاِبَرة

 . تارة ملا هو أخف، وتارة يرفع ملا هو أثقل، وتارة يرفع إلى غير بدل

(. اآلن الحظوا  عفخرج بذلك تخلف الحكم لفوات الشرط أو وجود مان)ل:  قا

في املثال الذي سبق معنا، في الخمر، ُرفع الحكم بالكلية من اإلباحة إلى التحريم، رفًعا 

مطلًقا ال عودة فيه. في بعض األحيان الحكم يتخلف وال يرفع، بمعنى آخر يوجد ش يء  

نة حتى يزول سبب ذلك التخفف فيعود الحكم كما  يجعل هذا الحكم متخلًفا لفترة معي 

كان. مثال ذلك، وجوب الزكاة. الزكاة يشترط لها وجود النصاب، بلوغ النصاب. الرجل  

قد تكون الزكاة واجبة عليه، عنده نصاب في هذه السنة، ووجبت عليه الزكاة. في السنة  

لف حكم الوجوب التي بعدها حصل عنده نقص في النصاب، ما الذي سيكون؟ اآلن تخ

وأصبحت الزكاة غير واجبة عليه. السنة التي بعدها أصبح عنده نصاب، فعاد وجوب 

ز وتخلف لسبب ما، وهو عدم تحقق الشرط ِ
ا، الحكم لم ُيرفع، لكن ُحيا

ً
 . الزكاة. إذ

نأتي للمرأة الحائض. املرأة، األصل عليها وجوب الصالة، هل الوجوب موجود إذا 

ن األمر بإتيانها الصالة، وال يجب عليها أن تؤدي الصالة. هل  حاضت؟ نقول: يتوقف اآل 

رجع   املانع  وزوال  الحيض  زوال  بمجرد  ثانية؟  مرة  الوجوب  سيعود  أو  مطلق؟  هذا 

ا، محترز رفع الحكم، تخلف الحكم كما مثلناه
ً
 . الوجوب مرة أخرى. إذ

 . يعني هذا ال يسمى نسًخا في املثالين -

(، في قوله في  يبقولنا: )أو لفظه( لفظ الدليل الشرعواملراد  )ثم قال شيخنا:    -

الحكم )رفع حكم دليل شرعي أو لفظه(. النسخ على أقسام: إما أن ُينسخ الحكم دون  

ثالثة   اللفظ والحكم. فهذه  ينسخ  أن  الحكم، وإما  اللفظ دون  ينسخ  أن  اللفظ، وإما 

 .أوجه للنسخ، وكلها سيمثل عليها الشيخ فيما سيأتي

األدلة  وخر )قال:   من  عداهما  ما  والسنة(  الكتاب  من  )بدليل  بقولنا:  ج 

(. اتفاق أهل العلم على أنه ال نسخ إال بدليل من كتاب  اكاإلجماع والقياس فال ينسخ بهم 

 : أو سنة

 د إجماع بل ُينمى إلى املستن      فلم يكن بالعقل أو مجرد الـ 

 .هذا هو النسخ، و)املستند( يقصد به الدليل الشرعي
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قصد أن كل آية أو كل حديٍث ثبت نسخه فإنه ال بد أن يكون له ناسخ من فال

دليل من الكتاب أو السنة. هذا من جهة الناسخ. من جهة املنسوخ قد يكون املنسوخ 

كتاًبا أو سنة أو قياًسا.. ألن األدلة الشرعية أقسام: كتاب وسنة وإجماع وقياس.. كما  

 من الكتاب والسنة ستأتينا، لكن ال بد أن يكون الناسخ د
ً

 . ليال

هنا نقطة، من التنبيهات في باب النسخ هنا كمقدمة، حتى ما ُيشكل على بعض 

اإلخوة. هذا النسخ عند املتأخرين، ما عرفه الشيخ هو النسخ عند املتأخرين. في كتب  

السلف املتقدمة، قد يقرأ الشخص في بعض التفاسير املتقدمة وفي بعض نصوص أهل 

يعبرون ألن   العلم،  الشرعي؛  املصطلح  هذا  من  أعم  هو  ما  بالنسخ  ويريدون  بالنسخ 

املتقدمين تارة يطلقون النسخ أحياًنا حتى على التخصيص. فهذا ينتبه له طالب العلم 

إذا قرأ في الكتب املتقدمة. تارة يطلقون النسخ ويريدون به التخصيص، وتارة يطلقون  

 .النسخ ويريدون به رفع الحكم الشرعي

 . خصيص الذي مر معنا في درس العامالت -

 : ثم قال رحمه هللا تعالى

اقع شرًعا  وو
ً

 . والنسخ جائز عقال

: فألن هللا بيده األمر، وله الحكم؛ ألنه الرب املالك، فله أن  
ً

أما جوازه عقال

يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته، وهل يمنع العقل أن يأمر املالك مملوكه  

حكمة هللا ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه    بما أراد؟ ثم إن مقتض ى

قيام مصالح دينهم ودنياهم، واملصالح تختلف بحسب األحوال واألزمان، فقد يكون  

الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، وهللا  

 .عليم حكيم

اال   - إلى  أشار  تعالى  رحمه هللا  شيخنا  جهة هنا  من  النسخ  ثبوت  على  ستدالل 

ا ملن نفى ذلك؛ ألن اليهود ينفون النسخ. ولذلك  
ً
 واقٌع شرًعا، خالف

ً
العقل، بأنه جائز عقال

 )ذكر هنا، قال:  
ً

؟ يعني أنه غير  والنسخ جائز عقال
ً

(، ما معنى أن يقول العلماء جائز عقال

 واقعة شرًعا، وقد تك
ً

 لكنها غير  مستحيل. فاألشياء قد تكون جائزة عقال
ً

ون جائزة عقال

واقعة شرًعا، أي من جهة الجواز العقلي جائزة، لكن من جهة الوقوع الشرعي ال تقع. 

 . النسخ جائز من جهة الجواز العقلي، وواقع من الجهة الشرعية 

 . يعني أن العقل والتصور العقلي ال يتصادم مع وجود النسخ، يقبله -
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 .نعم، العقل ال يحيل النسخ

.. ذكر الشيخ أن األمر بيد هللا وله الحكم، وألنه الرب املالك    قال: أما
ً

جوازه عقال

له   أنه لو أن سيًدا  العقلية:  فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه.. وأيًضا قالوا من األدلة 

عبد، فأمره بأمر في النهار، ثم أمر بنقيض ذلك األمر في املساء، هل ُينكر عليه؟ ال، ألنه  

فإذا  لسيده،  الدنيا، فاهلل عز وجل   مملوك  في  لسيده  اململوك  العبد  في حق  كان هذا 

 . الخالق العالم املتصرف بعباده أولى بذلك سبحانه وتعالى

 حتى النسخ جاٍر على مقتض ى الحكمة، من جهة أن 
ً

ثم ذكر الشيخ هنا أنه أصال

أحوال العباد تختلف، ربما ما يصلح لهم في حال من األحوال وفي زمن من األزمان، ال 

يصلح لهم في زمن آخر، كما مثلنا في تحريم الخمر، تدرج بهم هللا سبحانه وتعالى من بيان  

لك إلى التحريم املقيد بأوقات الصالة، ثم ملا رأى أن األصلح املضار واملفاسد، ثم بعد ذ

التحريم املطلق، حرمها التحريم املطلق، وهذا حق هلل عز وجل.   -سبحانه وتعالى    -لهم  

انتبه يا طالب العلم هنا، النسخ ال يكون إال هلل سبحانه وتعالى، فحق التشريع ثابت هلل  

ولرسوله   وجل،  آٍت    ،ملسو هيلع هللا ىلصعز  اآلن  يأتي  ال  لذلك،  التشريع.  في  له  وجه  فال  عداهما  أما 

ويقول: من باب التدرج في الدعوة، نبدأ مع الكفار ونقول: الخمر ليست حراًما، اشربوا.  

ثم بعد ذلك نتدرج بهم نخفف عليهم. ال، فرٌق بين تغيير الحكم الشرعي، وبين التدرج في  

ا  بما يكون فيه صالح  الختان  الواجبات الشرعية  بين شخص أسلم اآلن،  ملكلف. فرق 

واجب، إذا أسلم الشخص هل أول ما نبدأ به نقول: الختان واجب عليك؟ ال، سنبدأ  

تغيير للحكم،  للفطرة والشريعة؟ هذا  الختان محرم ومضاد  نقول  بما هو أخف. هل 

لكن عندما نؤخر البيان مثال في الخمر، يأتينا شخص مثال سكير طوال عمره، يشرب  

ويسكر، قال )ال إله إال هللا(، هل أول ما نبدأ به نعلمه التوحيد؟ أم أول ما نبدأ به نقول  

له الخمر حرام؟ ال شك سنبدأ بالتوحيد. هل نقول له: الخمر حالل، من باب التدرج في  

الناس قد يفهم من كالم شيخنا، قد   لها، ألن بعض  انتبهوا  النقطة  الدعوة؟ ال، هذه 

للعباد، ويكون في غيره في وقت آخر ليس بأصلح.  يكون الحكم في وق أو حال أصلح  ت 

 .حكم هللا الشرعي الثابت بالكتاب والسنة هو أصلح للعباد في كل زمان ومكان

باملناسبة، هذا النسخ اآلن مستخدم في الخطابات اإلدارية، يأتي مدير الشركة    -

ترض في الشركة، ألنه رب املال.  ويقول: وهذا التعميم يعتبر ناسًخا ملا قبله. وال أحد يع
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فالعقل ال يتعارض مع مثل هذه القرارات، ويرى أن من حقه أن يغير ما شاء ألن هذا 

 . تحت إدارته وتحت ملكه 

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى

 :وأما وقوعه شرًعا فألدلة منها

 ﴿قوله تعالى:    -1
َ
ِت ِبخ

ْ
أ
َ
ِسَها ن

ْ
ن
ُ
ْو ن

َ
 ِمْن َءاَيٍة أ

ْ
َسخ

ْ
ن
َ
ِلهَ َما ن

ْ
ْو ِمث

َ
ْنَها أ ِ

 .[106]البقرة:  ﴾اْيٍر م 

تعالى:    -2 مْ ﴿قوله 
ُ
ك
ْ
َعن هللُا   

َ
ف

ه
ف
َ
خ  

َ
ن

ْ
َباِشُروُهنه ﴿  [66]األنفال:  ﴾اآل  

َ
اآلن

َ
 ﴾ ف

 . فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق [187]البقرة:

كم عن زيارِة القبوِر فزوروَه »: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -3
ُ
 نهيت

ُ
فهذا نص في   [977]مسلم: «اكنت

 .نسخ النهي عن زيارة القبور 

شيخنا بعد أن تكلم عن الدليل العقلي للنسخ، تكلم عن الدليل الشرعي لوقوع   -

ْو ﴿النسخ، فذكر قوله تعالى:  
َ
ْنَها أ ِ

ْيٍر ما
َ
ِت ِبخ

ْ
أ
َ
ِسَها ن

ْ
ْو ُنن

َ
َسْخ ِمْن َءاَيٍة أ

ْ
ن
َ
ِلهَ َما ن

ْ
﴾، هذه ا ِمث

اآلية مما تتابع أهل األصول على االستدالل بها في مقام إثبات النسخ. ثم انتقل إلى قوله  

ْم ﴿تعالى:  
ُ
 هللُا َعْنك

َ
ف فه

َ
َن خ

ْ
ن  ﴿﴾، وهذا فيه دليل على وقوع النسخ؛ ألن اآلية  اآل

ُ
ِإن َيك

ن
ُ
َتْين َوِإن َيك

َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
ُروَن َصاِبُروَن َيغ

ْ
ْم ِعش

ُ
نك ِ

ًف   ما
ْ
ل
َ
ِلُبوا أ

ْ
 َيغ

ٌ
ة
َ
ائ ِ
م ما

ُ
نك ِ

﴾، اآلن، املصابرة اما

نه  ﴿الواحد مقابل العشرة، ثم بعد ذلك نزلت هذه اآلية  
َ
أ َوَعِلَم  ْم 

ُ
 هللُا َعْنك

َ
ف فه

َ
َن خ

ْ
اآل

 
ْ
 َيغ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
ْم أ

ُ
ْنك ِ

ن ما
ُ
َتْيِن َوِإن َيك

َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
 َيغ

ٌ
 َصاِبَرة

ٌ
ة
َ
م ِمائ

ُ
ْنك ِ

ن ما
ُ
إن َيك

َ
م َضْعًفا ف

ُ
َفْيِن ِفيك

ْ
ل
َ
ِلُبوا أ

اِبِريَن  الصه َمَع  َوهللُا  هللِا  ِن 
ْ
تجب  ِبِإذ أوال  االثنين،  إلى  العشرة  من  انتقلت  فاملصابرة   ،﴾

املصابرة للواحد أمام العشرة، ثم انتقل هذا الوجوب من العشرة إلى االثنين، الواحد  

 . يصبر أمام االثنين. فهذا نسخ بالتخفيف

ِإن ﴿ شيخ أمين، حينما نزل قول هللا تبارك وتعالى:    يعني في بداية هذه اآلية يا  -

َتيْ 
َ
ِمائ ِلُبوا 

ْ
َيغ َصاِبُروَن  ُروَن 

ْ
ِعش ْم 

ُ
نك ِ

ما ن 
ُ
أن  نَيك عليكم  يجب  أنه  معناها  اآلية  هذا   ،﴾

 . تأخذوا هذه النسبة: واحد يقابله عشرة، هذا حكم.

 .فيجب الصبر ويحرم الفرار -

إلى هذه الدرجة فإنه ال بد أن   يحرم الفرار حتى لو كانت نسبة املقابلة   - كبيرة 

التخفيف   فأصبح  التخفيف  جاء  ثم  ِلُبوا  ﴿ تصبروا. 
ْ
َيغ  

ٌ
َصاِبَرة  

ٌ
ة
َ
ِمائ م 

ُ
ْنك ِ

ما ن 
ُ
َيك إن 

َ
ف

َتْيِن 
َ
 . ﴾، الواحد أمامه اثنان، هذا هو التخفيف الذي أشرت إليهِمائ
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اآلَن َباِشُروُهنه ﴿استدل أيضا بآية أخرى، 
َ
ِح ﴿﴾. قال هللا عز وجل:  ف

ُ
  أ

َ
ة
َ
ْيل
َ
ْم ل

ُ
ك
َ
له ل

 
َ
نُتْم ت

ُ
ْم ك

ُ
ك نه

َ
ُ أ

ه
ُهنه ۗ َعِلَم َّللا

ه
نُتْم ِلَباٌس ل

َ
ْم َوأ

ُ
ك
ه
ْم ُهنه ِلَباٌس ل

ُ
ٰى ِنَساِئك

َ
 ِإل

ُ
ث

َ
ف َياِم الره ِ

َتاُنوَن  الصا
ْ
خ

 ُ
ه

َتَب َّللا
َ
وا َما ك

ُ
َن َباِشُروُهنه َواْبَتغ

ْ
اآل

َ
ْم ف

ُ
ْم َوَعَفا َعنك

ُ
ْيك

َ
َتاَب َعل

َ
ْم ف

ُ
نُفَسك

َ
َرُبوا أ

ْ
وا َواش

ُ
ل
ُ
ْم َوك

ُ
ك
َ
 ل

ْسَوِد 
َ ْ
األ ْيِط 

َ
خ
ْ
ال ِمَن  ْبَيُض 

َ ْ
األ  

ُ
ْيط

َ
خ
ْ
ال ُم 

ُ
ك
َ
ل َن  َبيه

َ
َيت ٰى  شرع  َحته ما  أول  األمر،  أول  اآلية.   ﴾

الصيام، كانت تحرم مباشرة النساء حتى في الليل، فخفف هللا ذلك عن الصحابة ملا رأى  

اآلَن  ﴿املشقة ورغبتهم في نسائهم، قال:  
َ
﴾، اآلن هذا تخفيف من األثقل إلى َباِشُروُهنه ف

 . األخف، من تحريم املباشرة في الليل إلى جواز املباشرة في الليل

كنُت َنهيُتكم عن زيارة القبوِر  » :  ملسو هيلع هللا ىلصثم قال بعد ذلك، أتى بدليل من السنة. قال  

النبي  افزوروَه  النسخ.  القبور، ثم قال بعد    ملسو هيلع هللا ىلص«، هذا نصٌّ في  قد كان نهاهم عن زيارة 

«، فاألمر بالزيارة هنا على سبيل االستحباب، انتقل األمر من التحريم  افزوروه»ذلك:  

 . للزيارة إلى استحباب الزيارة والترغيب بها. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور 

 : رحمه هللا تعالىثم قال  -

 :ما يمتنع نسخه

 :يمتنع النسخ فيما يأتي

األخبار، ألن النسخ محله الحكم، وألن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون    -1

أحدهما كذًبا، والكذب مستحيل في أخبار هللا ورسوله، اللهم إال أن يكون الحكم أتى 

ن م ِ ﴿بصورة الخبر، فال يمتنع نسخه كقوله تعالى:  
ُ
ِلُبوا ِإن َيك

ْ
 َيغ

َ
 َصاِبُرون

َ
ُرون

ْ
ْم ِعش

ُ
نك

يْ 
َ
ت
َ
التي    [65]األنفال:  ﴾نِمائ اآلية  في  نسخه  ولذا جاء  األمر،  معناه  فإن هذا خبر  اآلية، 

م ﴿بعدها، وهي قوله تعالى:  
ُ
ك
ْ
ن ِ
ن م 

ُ
إن َيك

َ
ا ف

ً
م َضْعف

ُ
نه ِفيك

َ
ْم َوَعِلَم أ

ُ
ك
ْ
 هللُا َعن

َ
ف

ه
ف
َ
 خ

َ
ن

ْ
اآل

ِلُبو 
ْ
 َيغ

ٌ
 َصاِبَرة

ٌ
ة
َ
ْيِن ِمائ

َ
ت
َ
 .[66]األنفال: ﴾ اآليةا ِمائ

الشيخ بعد أن قرر ثبوت النسخ، هنا سيأتي بمواضع هي محل إشكال، بمعنى   -

آخر، هي من املواضع التي إن قلنا بثبوت النسخ إال أنها ال يلحقها النسخ، مع كونها أدلة 

منا عنه في  شرعية. أول هذه املواضع األخبار، ما هو الخبر؟ نرجع إلى املبحث الذي تكل

باب الكالم، وقسمنا الكالم إلى خبر وإنشاء، وقلنا الخبر ما احتمل الصدق والكذب، )ما 

احتمل الصدق لذاته جرى ** بينهم قضية وخبرا(. كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته  

 . فهو خبر
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إذا قلنا أن الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، فمعنى ذلك، الخبر إما أن يكون  

ا أ 
ً
و كذًبا، )جاء زيد( إما أن يكون هذا الخبر صحيًحا أو كذًبا. فإذا قلت لك )جاء  صدق

زيد(، ثم بعد فترة، بعد أن استقر هذا في ذهنك واقتنعت بكالمي وصدقته، قلت لك )لم  

يأِت زيد(. هذا الذي ذكرته لك الحًقا، ما معناه؟ أنني كذبت الخبر األول. فلذلك، األخبار  

ا حكمنا على الخبر األول بالكذب، ولذلك األخبار في القرآن إذا دخلها النسخ مع نى ذلك أنا

الكريم مثل قصص األنبياء، مثل األخبار عن اليوم اآلخر، هذه أخبار كونها في القرآن 

نسخ، معنى هذا أننا كذبنا  
ُ
فال تحتمل الصدق والكذب، لو قلنا اآلن أن هذه األخبار ت

خبر  هذه األخبار. فمن هنا قال أهل الع
ُ
لم: ال يمكن أن يقع النسخ في األخبار إذا كان امل

ا، وهللا عز وجل، ورسوله  
ً
، أصال ال يحتمل خبرهما الثابت الكذَب، فهو صدق  ملسو هيلع هللا ىلصصادق

 . وال ريب

إذا تقرر ذلك في ذهنك، الشيخ سيتفرض أن الطالب سيبدأ االستشكال: أنتم  

أليس هنا النسخ،  الخبر  قلتم اآلن ال يدخلها  الكريم صيغتها صيغة  القرآن  في  آيات  ك 

على  بها  استدليتهم  التي  هي  آية  أقرب  قال:  اآلية؟  هذه  ما  له:  قلنا  النسخ؟  عليها  وورد 

  ﴿مشروعية النسخ،  
ٌ
ة
َ
ائ ِ
م ما

ُ
نك ِ

ن ما
ُ
َتْين َوِإن َيك

َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
ُروَن َصاِبُروَن َيغ

ْ
ْم ِعش

ُ
نك ِ

ن ما
ُ
ِإن َيك

 
ه
ال ًفا مَن 

ْ
ل
َ
أ ِلُبوا 

ْ
َفُرو َيغ

َ
﴾، هذا خبر، أليس كذلك؟ انتقلتم ونسختموه بقوله عز ا ِذيَن ك

ِلُبوا ﴿وجل:  
ْ
 َيغ

ٌ
 َصاِبَرة

ٌ
ة
َ
م ِمائ

ُ
ْنك ِ

ن ما
ُ
إن َيك

َ
م َضْعًفا ف

ُ
نه ِفيك

َ
ْم َوَعِلَم أ

ُ
 هللُا َعْنك

َ
ف فه

َ
َن خ

ْ
اآل

َفْيِن 
ْ
ل
َ
ِلُبوا أ

ْ
 َيغ

ٌ
ف

ْ
ل
َ
ْم أ

ُ
ْنك ِ

ن ما
ُ
َتْيِن َوِإن َيك

َ
 . ﴾. ِمائ

ُروَن َصاِبُروَن ﴿شيخ أمين، كيف أصبحت معذرة يا  -
ْ
ْم ِعش

ُ
نك ِ

ن ما
ُ
 ؟ ﴾ خبًرا ِإن َيك

اآلن من حيث الصيغة هذه صيغة خبر، ليست إنشاًء. لو أن شخًصا في غير    -

القرآن خطب جماعة، قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. هذا خبر،  

ذا كانوا عشرين سيغلبوا مائتين. هذا ليس فيه ال أمر وال نهي، فهو خبر، يخبر أن هؤالء إ 

في غير القرآن يحتمل الصدق والكذب. في القرآن هنا، وإن كانت صيغته صيغة الخبر  

وتعالى:   سبحانه  فقوله  األمر،  منه  الشارع  مقصود  أن  ُروَن ﴿إال 
ْ
ِعش ْم 

ُ
نك ِ

ما ن 
ُ
َيك ِإن 

َتيْ 
َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
كم عشرون فليصبروا على ﴾ هو حقيقته كأنه يقول: إن كان مننَصاِبُروَن َيغ

َقاُت ﴿ مائتين، وإن كان منكم مائة فليصبروا على ألف، كما في قوله سبحانه تعالى:  
ه
ل
َ
ط
ُ ْ
َوامل

ُروٍء 
ُ
 ق

َ
ة
َ
ث

َ
ال
َ
نُفِسِهنه ث

َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
﴾. قلنا هناك أن املراد: املطلقات ليتربصن بأنفسهن ثالثة  َيت

قصود منه األمر، وقد قررنا سابًقا وأكدنا قروء، فهو وإن كان لفظه لفظ الخبر، إال أن امل
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باملعاني ال باأللفاظ. فما أورده املورد علينا في هذه اآلية،  العبرة في األدلة الشرعية  أن 

نقول له: كالمك وسؤالك وجيه، لكن أنت فهمت اآلية على غير موضعها، اآلية وإن كانت 

معنى   معناها  أن  إال  الخبر  الصيغة صيغتها صيغة  منكم  من جهة  يكن  إن  أي:  األمر، 

عشرون فليصبروا على مائتين، وإن يكن منكم مائة فليصبروا على ألف. فلما كان األمر 

 .كذلك دخلها النسخ ألنها ليست من باب األخبار وإنما من باب اإلنشاء واألوامر

 . وعليه فاألخبار ال يمكن نسخها -

 :ثم قال

ان: كالتوحيد، وأصول اإليمان  األحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومك   -2

وأصول العبادات ومكارم األخالق من الصدق والعفاف، والكرم والشجاعة، ونحو 

ذلك؛ فال يمكن نسخ األمر بها، وكذلك ال يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 

ومكان كالشرك والكفر ومساوئ األخالق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو 

 .رائع كلها ملصالح العباد ودفع املفاسد عنهمذلك، إذ الش

ذكر الشيخ هنا مما ال يدخله النسخ األحكام التي هي محل اتفاق في الشرائع   -

بين   العقالء، وهي ما كان متفًقا  السماوية، ال خالف فيها في الشرائع السماوية وال بين 

ها النسخ. التوحيد ال  العقالء على أنها مصالح للناس في كل زمان ومكان، فهذه ال يدخل

الصدق،   األخالق،  مكارم  الشرائع.  عليه  أجمعت  مما  ألنه  النسخ  يدخله  أن  يمكن 

العفاف، كون الصدق محموًدا هذا ال يخالف فيه أحد، وكون الكذب مذموًما هذا ال 

يخالف فيه أحد، كون العدل ممدوًحا هذا ال يخالف فيه أحد، وكون الظلم مذموًما  

أحد. فمثل هذه األمور التي هي محل اتفاق بين الشرائع وبين العقالء    هذا ال يخالف فيه

 . من الناس فهذه ال يدخلها النسخ

، أو أصبح    -
ً

يعني ال يمكن أن يتصور أن يأتي أحد ويقول: أصبح الكذب حالال

، أو أصبح الشرك مباًحا.. هذه أمور ال يمكن، ال يدخلها النسخ مطلًقا فهي 
ً

الفجور حالال

 . ثابتة في كل زمان وفي كل شريعة سابقة

 : ثم يقول رحمه هللا تعالى 

 :شروط النسخ 

 :يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها
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تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فال نسخ إلمكان العمل بكل    -1

 . منهما

الشيخ رحمه هللا تعالى، ملا قدم الكالم عن النسخ اآلن، وعلمنا أن النسخ مبنيٌّ    -

اآلخر  لذلك  ناسخ  النص  هذا  أن  نقول  حتى  منسوخ،  ونص  ناسخ  نص  نصين،    على 

نصان   أتانا  فإذا  النتيجة.  لهذه  للوصول  مراحل  على  سيرنا  يكون  أن  بد  ال  املنسوخ، 

بين   الجمع  سنخطوها  خطوة  أول  الحالة  هذه  في  فإننا  التعارض،  ظاهرهما  شرعيان 

الدليلين. فإن أمكن الجمع بين الدليلين، أمكن حمل هذا مثال، هذا عام وهذا خاص،  

بينهما.. فإن أمكن الجمع، لم ُيصر إلى النسخ. أما   هذا مطلق وهذا مقيد، حاولنا الجمع

نقدم   أن  من  بد  ال  النصين،  بين  الجمع  في  لنا  مجال  ال  أنه  وجدنا  الجمع،  تعذر  إذا 

بين   نجمع   ،
ً

فأوال النسخ.  إلى  لالنتقال  األولى  الخطوة  هذه  الحال  تلك  ففي  أحدهما، 

ا، في هذه الحالة
ً
إن لم يمكن الجمع سننتقل إلى   الدليلين. تعذر الجمع بين الدليلين؟ إذ

 . النسخ. فهذا هو الشرط األول، تعذر الجمع بين الدليلين

مثال: مس الذكر هل ينقض الوضوء أم ال ينقض الوضوء؟ في الحديث أن النبي  

«، في حين عن طلق بن علي أنه سئل عن مس الذكر  أمن مس ذكره فليتوض»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص

«. اآلن هنا، عندنا مس الذكر ينقض الوضوء، وعندنا في كمن  إنما هو بضعة »فقال:  

 ؟الحديث اآلخر )بضعة منك(، ما الذي نقدم منهما 

 . بضعة منك، يعني أنه قطعة منك فال ينقض الوضوء. -

أول ما سنتجه لهذين الدليلين سنقول: هل يمكن الجمع بينهما؟ يعني لو أتى    -

ن سأتجه للنسخ، إما وجوب الوضوء منسوخ طالب علم وقال: واضح عندي األمر من اآل 

ذكره  مس  بـ)من  منسوخ  منك(  بضعة  هو  )إنما  أن  أو  منك(  بضعة  هو  )إنما  بقوله 

فليتوضأ(. نقول: اصبر يا طالب العلم، هناك خطوة قبل ذلك. هل يمكن الجمع بينهما؟  

على « أمن مس ذكره فليتوض»املجتهد يتأمل ويقول: يمكن الجمع بينهما، نحمل حديث: 

« على األصل، اإلباحة. فنقول: يستحب الوضوء من  كإنما هو بضعة من»االستحباب، و

«. هذا جمع،  كإنما هو بضعة من»مس الذكر، وال يجب الوضوء من مس الذكر لحديث  

 . أليس كذلك؟ إذا أمكن هذا الجمع فإننا لن ننتقل إلى النسخ



 نسخة أولية 

172 

 

الجم يكن  لم  املثال  هذا  أن  لنفترض  الجمع،  يمكن  لم  يصل إن  لم  بينهما،  ع 

النصين   أحد  ينسخ  هل  األخرى:  املرحلة  إلى  سننتقل  ذلك  عند  بينهما،  للجمع  العلماء 

 ؟اآلخر أو ال ينسخ أحد النصين اآلخر

أولى.    - الدليلين، وهذا  عمل 
ُ
ن الدليلين فإننا  بين  يعني حينما نستطيع أن نجمع 

كاية النسخ فالدليل األول الذي يعني نعمل بالدليل األول ونعمل بالدليل الثاني. أما في ح

ا كما في قوله تعالى:   ِفيِهَما ﴿هو املنسوخ، سيتم تعطيله تماًما، يكون ال مفهوم له عمليًّ

ِبيٌر وَمَناِفُع ِللَناِس 
َ
ٌم ك

ْ
﴾، هذا كان في مرحلة سابقة، اآلن ال يمكن أن نستخدمها تماما. ِإث

ال االستحباب، وحديث طلق بن  بينما في حديث ُبسرة، يمكن حمله على أن يكون في ح

 . علي على األصل وهو أنه ال يقع به نقض الطهارة، أو ال يجب به الوضوء 

 : ثم قال رحمه هللا تعالى

 . العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ -2

 :قلنا أن أول ش يء الجمع -

 ن  ُبياِ إال فلألخير نسٌخ     والجمع واجب متى ما أمكن 

وجدنا أنه ال يمكن الجمع، سننتقل إلى مرحلة النسخ. إذا قلنا بالنسخ ال بد أن  

نعلم التاريخ، إذ ال يمكن أن نقول أن هذا النص ناسخ لهذا النص ونحن ال نعلم املتأخر 

من املتقدم. الشرط األول تعذر الجمع، الشرط الثاني أن نعلم أن هذا النص متأخر عن 

يكون ناسًخا له. فإن لم نعلم أن أحد النصين متأخر فإننا لن نذهب  هذا النص، حتى  

 . للنسخ، سننتقل إلى مرحلة ثالثة تأتينا في باب التعارض، وهي الترجيح، محاولة الترجيح

(. خالعلم بتأخر الناسخ وُيعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاري)قال:  

 . سخ، سيذكر الشيخ األمثلةالنص، أي بمعنى أن ُيصرح في النص بالن

بالنص: قوله    - تأخره  في االستمتاع من »:  ملسو هيلع هللا ىلصمثال ما علم  لكم   
ُ
أذنت  

ُ
كنت

َم ذلك إلى يوِم القيامِة   .[1406]مسلم: «النساء، وإن هللَا قد حره

كنُت أذنُت لكم في االستمتاع من النساء، وإن هللَا قد »هذا اآلن نصٌّ في النسخ،    -

ذل َم  النبي  كحره َن  فبيه اآلن   ملسو هيلع هللا ىلص«،  متأخر  حكم  جاء  قد  أنه  ن  بيه ثم  إذن،  كان  قد  أنه 

 . «اكنُت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروه»بالتحريم. مثله: 

 ؟ ولكن ما معنى االستمتاع بالنساء هنا يا شيخ  -
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تمتاع بالنساء هو أن يأتي الرجل ويعطي املرأة شيًئا في مقابل أن يستمتع االس  -

بها مدة محدودة، وهو نكاح املتعة. فيعطيها الدينار والدينارين والصاع والصاعين من  

سخ ذلك وُحرمت 
ُ
الطعام على أن يستمتع بها يومين أو ثالثة، هذا كان في أول األمر، ثم ن

 . املتعة

ر الصحابي: قول عائشة رض ي هللا عنها: كان فيما أنزل من  ومثال ما علم بخب -

 . [1452]مسلم: القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات

هذا واضح، عائشة صرحت بأن هناك حكًما متقدًما كان، أن الرضاع ال يثبت   -

نت الحكم املتقدم من املتأ سخ بخمس، فبيه
ُ
 .خرإال بعشر رضعات، ثم بعد ذلك ن

 . وهذه اآلية يا شيخ غير موجودة اآلن -

 . هذا سيأتينا أن هذا من باب نسخ الحكم واللفظ، سيأتي -

 ﴿ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى:    -
ُ
ك
ْ
 هللُا َعن

َ
ف

ه
ف
َ
 خ

َ
﴾ اآلية؛ فقوله: ماآلن

بل الهجرة، حكم بش يء ق  ملسو هيلع هللا ىلص)اآلن( يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي  

 . ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ 

 ﴿نعم، هذا مما ُعِلم بالتاريخ  -
ُ
 هللُا َعْنك

َ
ف فه

َ
﴾، )اآلن( ذكر أن التخفيف  ماآلَن خ

حكم    ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك لو ذكر أن النبي  )حصل اآلن، التثقيل والشدة كانت في السابق. قال:  

ن فيه الصحابي أن  .بش يء قبل الهجرة، ثم حكم بعدها بما يخالفه. (، لو أتى حديث وبيه

النبي   الهجرة قال  الهجرة كذا ثم بعد  كذا، فإن هذا يكون من    ملسو هيلع هللا ىلصهذا األمر كان قبل 

 استقبال القبلة، النبي  
ً

، صرهح الصحابة أنه مكث في مكة يستقبل  ملسو هيلع هللا ىلصالنسخ. مثل مثال

بيت املقدس، ثم بعد ذلك في املدينة انتقل الحكم، بعد أن صلى إلى بيت املقدس ستة  

سخ ذلك الحكم ووجب استقبال الكعبة
ُ
 . عشر أو سبعة عشر شهًرا، ن

النبي   أن  ُيذكر  أن  بين  ا 
ً
فرق هناك  أنه  الطالب  بعد   ملسو هيلع هللا ىلصولينتبه  بالحكم  حكم 

الهجرة، وبين أن تكون هناك مثال آية مدنية وآية مكية. ليس وجود آية مكية وآية مدنية  

دليل على أن املدنية ناسخة للمكية مطلًقا، ال يلزم ذلك، ال يلزم من وجود املكي واملدني 

ون املدني ناسخا للمكي مطلًقا. كما أنه ال يلزم من تأخر اآلية في املصحف أن تكون  أن يك

 .ناسخة للمتقدمة. انتبه لهذا 

قال:   وجل  عز  هللا  ْصَن  ﴿مثال:  َربه
َ
َيت ْزَواًجا 

َ
أ ُروَن 

َ
َوَيذ ْم 

ُ
ِمنك ْوَن 

ه
ُيَتَوف ِذيَن 

ه
َوال

رً 
ْ
ُهٍر َوَعش

ْ
ش

َ
 أ
َ
ْرَبَعة

َ
نُفِسِهنه أ

َ
ِذيَن  ﴿، اآلية هذه ناسخة آلية أتت بعدها:  [234]البقرة:  ﴾ا ِبأ

ه
َوال
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َراٍج 
ْ
ْيَر ِإخ

َ
َحْوِل غ

ْ
ى ال

َ
َتاًعا ِإل ْزَواِجِهم مه

َ
ِ
ا

 أل
ً
ة ْزَواًجا َوِصيه

َ
ُروَن أ

َ
ْم َوَيذ

ُ
ْوَن ِمنك

ه
.  [ 240]البقرة:  ﴾ُيَتَوف

 ؟الحظ اآلن، اآلية الناسخة متقدمة أم متأخرة

 .الناسخة متقدمة. واملنسوخة متأخرة -

في رسم املصحف. فال يستدل بتأخر اآلية في املصحف على أنها ناسخة ملا قبلها،    -

كذلك في املدني واملكي ال يلزم من وجود املدني واملكي الحكم بأن املدني ناسخ للمدني  

 .مطلًقا

 له؛    -3  -
ً

ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من املنسوخ أو مماثال

املتواتر   ينسخ  يكون فال  أن  يشترط  ال  أنه  واألرجح  ا، 
ً
ثابت كان  وإن  باآلحاد،  عندهم 

؛ ألن محل النسخ الحكم، وال يشترط في ثبوته التواتر
ً

 . الناسخ أقوى أو مماثال

هنا ذكر الشيخ مسألة يذكرها األصوليون، وهي: هل يشترط في الناسخ أن يكون   -

ي أنهم  على  العلم  أهل  جمهور  املسألة  املنسوخ؟  من  واملسألة  أقوى  ذلك،  شترطون 

أن  الشيخ  ذكر  كما  اشتراطه  عدم  ووجه  يشترط،  ال  ذلك  أن  يرجح  والشيخ  خالفية، 

 . الكالم في النسخ إنما هو في الحكم ال في اللفظ

 ؟ أقوى من حيث ماذا يا شيخ أمين -

العلم من يقول: ال ُينسخ نص إال بما هو أقوى منه. فمثال ال ينسخ    - من أهل 

ا متواتًرا حديث اآلحاد حدي
ً
 .ث

 . يعني أقوى في الثبوت  -

شيخنا رحمه هللا تعالى يميل للقول اآلخر أنه ال يشترط ذلك، من جهة ماذا؟   -

يقول: نحن في النسخ ال نتكلم في ثبوت األلفاظ، ولكن نتكلم في األحكام. وقد تقرر واتفق 

اد أن يكون الحكم  أهل العلم على أن األحكام تثبت ولو باآلحاد. ال يشترط في ثبوت اآلح

 . ثابًتا بنص متواتر

(. ما هو دفال ينسخ املتواتر عندهم باآلحا)شيخ أمين، اآلن الشيخ مثال يقول:  -

 .املتواتر؟ ملاذا كان املتواتر أقوى من اآلحاد؟ هذه مقدمة

هذه ستأتينا في األخبار، ما رواه جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة    -

 .. هذا هو املتواترتواطؤهم على الكذب

يعني حديث ما، روي بعدد كبير جدا، فهو أقوى في الداللة؛ بينما حديث آخر   -

 . )آحاد( روي من طريق واحد.
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 . ليس أقوى في الداللة، أقوى في الثبوت. -

نعم، أقوى في الثبوت. فالجمهور يقولون: إن هذا الحديث الذي روي من طريق   -

 . ثبت باملتواتر، ألنه أقل درجة في الثبوت  واحد ال يمكن أن ننسخ به حكًما

في   - نتكلم  اآلن ال  أننا  إلى مسألة أخرى،  انتبهوا  الشيخ يقول: ال،  نعم هذا هو. 

الحكم ورفعه، فإننا   ثبوت  في  نتكلم  الحكم. وإذا كنا  ثبوت  في  نتكلم  بل  اللفظ،  ثبوت 

خبار، وال يشترط  متفقون بإجماع أهل العلم أن األحكام الشرعية تثبت باآلحاد من األ 

لها التواتر. فلما كان ثبوت الحكم ال يشترط له التواتر، فكذلك رفع الحكم ال يشترط  

له التواتر. فيمكن أن يرفع الحكم بما هو من آحاد األخبار. هذه فكرة الشيخ في هذه  

 . املسألة

 :أقسام النسخ  -

 :ينقسم النسخ باعتبار النص املنسوخ إلى ثالثة أقسام

 .ا نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآناألول: م 

تعالى:   قوله  وهما  املصابرة،  آيتا   ﴿مثاله: 
َ
َصاِبُرون  

َ
ُرون

ْ
ِعش ْم 

ُ
نك ِ

م  ن 
ُ
َيك ِإن 

يْ 
َ
ت
َ
ِمائ ِلُبوا 

ْ
تعالى:  [65]األنفال:  ﴾ اآليةنَيغ ْم ﴿، نسخ حكمها بقوله 

ُ
َعنك  ُ  َّللاه

َ
ف

ه
ف
َ
 خ

َ
ن

ْ
اآل

  
ٌ
ف

ْ
ل
َ
ْم أ

ُ
نك ِ

ن م 
ُ
ْيِن َوِإن َيك

َ
ت
َ
ِلُبوا ِمائ

ْ
 َيغ

ٌ
 َصاِبَرة

ٌ
ة
َ
ائ ِ
م م 

ُ
نك ِ

ن م 
ُ
ِإن َيك

َ
ا ف

ً
ْم َضْعف

ُ
نه ِفيك

َ
َوَعِلَم أ

اِبِريَن  ُ َمَع الصه ِ َوَّللاه
ِن َّللاه

ْ
ْيِن ِبِإذ

َ
ف
ْ
ل
َ
ِلُبوا أ

ْ
 .[66]األنفال: ﴾َيغ

ا دون  الحكم  نسخ  بحكمة وحكمة  األمة  وتذكير  التالوة،  ثواب  بقاء  للفظ، 

 .النسخ 

النسخ من جهة ما يتسلط عليه على أقسام: إما أن يتسلط النسخ على الحكم،   -

فيتجه مباشرة إلى الحكم ويرفع الحكم ويترك اللفظ كما هو، يقول: أنت اللفظ ابَق.  

، لكن الحكم يبقى. وإما وإما أن يأتي النسخ ويتسلط على اللفظ، فيقول: أيها اللفظ تنَح 

للفظ ويرفعه   فيرفعهما جميًعا، فيذهب  والحكم  اللفظ  النسخ ويتسلط على  يأتي  أن 

 . وللحكم فيرفعه. هذا مراد الشيخ هنا 

الحالة األولى، أن يتسلط النسخ على الحكم ويبقى اللفظ، مثل آيات املصابرة. 

اٍق، سواء لفظ املنسوخ ولفظ آيات املصابرة: هل اللفظ ُرفع من املصاحف؟ ال، اللفظ ب

العشرة  أمام  املصابرة  وجوب  الحكم،  ُرفع  رفع؟  الذي  ما  موجودان.  كالهما  الناسخ، 

بقاء   من  الفائدة  ما  ا، 
ً
إذ قائل:  سيقول  االثنين.  أمام  املصابرة  بوجوب  تخفيًفا  ُرفعت 
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بالكلية   اآلية  رفع 
ُ
ت لم  فلماذا  سخت، 

ُ
ن العشرة  أمام  املصابرة  كانت  إذا  من  اللفظ؟ 

فيه   أيًضا  ثم  واحدة.  هذه  التالوة،  ثواب  الثواب،  بقاء  الحكمة  شيخنا:  قال  القرآن؟ 

بذلك   عليهم  املنعم  بشكر  األمة  تذكير  أيًضا  فيه  ثم  النسخ،  بحكمة  األمة  تذكير 

التخفيف؛ ألنه لو ُرفعت اآلية الناس ستنس ى املنسوخ، لكن إذا بقيت اآلية في املصحف 

)اآلن خفف هللا( يقول: الحمد هلل على تخفيف هللا عز وجل   وأصبح يقرأ ثم يقرأ بعدها

 . وتيسيره

يتذوق معنى    - الشدة ال  يعرف  لم  أمين. من  يا شيخ  بأضدادها  تتمايز  واألمور 

 .الرخاء

  :ثم قال

الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من 

لخطاب رض ي هللا عنه قال: كان فيما  حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما أن عمر بن ا

ورجمنا بعده،   ملسو هيلع هللا ىلصأنزل هللا آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول هللا  

هللا،  كتاب  في  الرجم  نجد  ما  وهللا  قائل:  يقول  أن  زمان  بالناس  طال  إن  فأخش ى 

على من زنى، إذا أحصن    فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا، وإن الرجم في كتاب هللا حق

 . من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان الحبل، أو االعتراف

الحكم. كانت هناك  - اللفظ دون  النسخ على  املثال تسلط  في هذه  في   اآلن  آية 

ووعيناها  قرأناها  عمر:  قال  البتة(.  فارجموهما  زنيا  إذا  والشيخة  )والشيخ  القرآن 

وعقلناها. قرأها الصحابة وكانت في املصاحف، ثم أتى النسخ للفظ، أزيل لفظ اآلية،  

سخت؛ لكن الرجم بقي حكمه، وأجمع أهل العلم عليه، ولم ينكره إال أهل البدع من  
ُ
ن

سخ لفظه وبقي حكمه  الخوارج وغيرهم. فهذا 
ُ
 . مما ن

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار األمة في العمل بما ال يجدوه لفظه    -

في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل هللا تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم 

 .نص الرجم في التوراة

م اختبار  هذا ملحظ مهم، اختبار األمة. من أعظم فوائد نسخ اللفظ دون الحك  -

إيمان األمة ومدى تسليمها للنصوص الشرعية. اآلن هذا حكم، وقد ُرفع لفظه، فإيمان  

اإلنسان بهذا الحكم مع عدم وجود لفظه وإنما ثبوته بما أجمع عليه الصحابة رض ي هللا  

عنهم هنا وما تقرروا عليه، هذا دليل على قوة اإليمان. ثم أيًضا هو مخالف لحال اليهود،  
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ولم  وبيان فض أخفوه،  التوراة  في  مكتوًبا  الرجم  نص  كون  مع  فاليهود  األمة،  هذه  يلة 

يعملوا به، واملسلمون مع كون نص الرجم قد رفع لفظه إال أنهم لتمام تسليمهم أثبتوا  

 . ذلك الحكم وآمنوا به

في حديث    - السابق  الرضعات  كنسخ عشر  ولفظه:  نسخ حكمه  ما  الثالث: 

 . عائشة رض ي هللا عنها

ت عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. أي:  قال  -

 .كان هناك آية في القرآن فيها أن العشر رضعات يحرمن، ُرِفع لفظ هذه اآلية. 

 ؟ما معنى عشر رضعات يحرمن -

ابًنا لها من الرضاع   - ا فإن هذا الصبي ال يكون  يعني لو أن امرأة أرضعت صبيًّ

 . من الرضعات. في السابق كان يشترط عشر رضعات معلومات. حتى يستكمل هذا العدد  

 ؟ عشر وجبات رضاعة -

على خالف بين أهل العلم في )ما هي الرضعة( وما حدها، وليس هذا محله. عشر   -

سخ هذا اللفظ، أزيل لفظه، وأيًضا أزيل 
ً
رضعات معلومات، هذا الذي كان في القرآن. ن

سخ بخمس رضعات معلومات، فأصب
ُ
ح يشترط خمس رضعات معلومات هي  حكمه فن

التي تحرم، فمتى ما أرضعت املرأة الصبي خمس رضعات معلومات فقد حرم عليها وصار 

 . ابًنا لها من الرضاع

 . لكن لم تأِت إشارة إلى هذا في اآليات فيما يبدو لي -

كنص اآلية؟ ما نقلتها عائشة رض ي هللا عنها لكن ذكرت أنها كانت فيما أنزل من   -

 . آنالقر 

 : ثم قال الشيخ رحمه هللا تعالى -

 :وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام

 .األول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا املصابرة

 سليًما
ً

 . الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثاال

اآلن شيخنا انتقل إلى أقسام النسخ باعتبار ما يحصل به النسخ. فقال: تارة    -

ا قرآنيا مثل آيتي املصابرة وغيرها من  ينسخ القرآن بالقرآن، فيأتي نص قرآني وينسخ نصًّ

اآليات. وتارة ُينسخ القرآن بالسنة، ويذكره األصوليون. وشيخنا رحمه هللا تعالى يقول:  

 سليًما خالًيا من االعتراضات لنسخ القرآن بالسنة. وبالفعل،  
ً

لم يتحرر له ولم يجد مثاال
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رآن بالسنة، كثير مما أورده األصوليون محل اعتراض، لكن من باب الفائدة،  نسخ الق

ِجُد ِفي ﴿مما ذكره األصوليون كمثال على نسخ القرآن بالسنة قول هللا عز وجل:  
َ
 أ

ه
ل ال

ُ
ق

ْسُف  ْو َدًما مه
َ
 أ
ً
وَن َمْيَتة

ُ
ن َيك

َ
 أ

ه
َعُمُه ِإال

ْ
اِعٍم َيط

َ
ٰى ط

َ
ًما َعل يه ُمَحره

َ
وِحَي ِإل

ُ
ْحَم ِخنِزيٍر  َما أ

َ
ْو ل

َ
وًحا أ

ِفْسًق  ْو 
َ
أ ِرْجٌس  ُه 

ِإنه
َ
بأن  [145]األنعام:  ﴾اف منسوخة  اآلية  إن هذه  األصوليين:  بعض  قال   .

نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلٍب من الطير. هكذا مثلوا، مع أن    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

هذا املثال قد ُيعترض عليه باعتراضات. القصد أنه قد أورد األصوليون جملة من األمثلة  

 . لكن كثيًرا منها ال يسلم

 . حكم املنسوخ هنا يا شيخ وضح لنا ال -

ْو َدًما ﴿  -
َ
 أ
ً
وَن َمْيَتة

ُ
ن َيك

َ
 أ

ه
َعُمُه ِإال

ْ
اِعٍم َيط

َ
ٰى ط

َ
ًما َعل يه ُمَحره

َ
وِحَي ِإل

ُ
ِجُد ِفي َما أ

َ
 أ

ه
ل ال

ُ
ق

ِخنِزيرٍ  ْحَم 
َ
ل ْو 

َ
أ ْسُفوًحا  من  مه ناب  ذي  وكل  الطير  من  مخلب  ذي  كل  عن  نهى  النبي   ،﴾

آلية حرمت امليتة والدم ولحم الخنزير.. من أين أخذنا السباع، هؤالء ليسوا في اآلية، ا 

تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع؟ أخذناها من النص النبوي.  

فقالوا: هذا فيه نوع نسخ للقرآن. وقد يقول قائل: هذا ليس نسًخا، هذا تخصيص مثال.  

يها التي أوردها األصوليون  فالقصد كما ذكر شيخنا، مسألة نسخ القرآن بالسنة األمثلة ف

 . ال تخلو من مناقشة 

الثابت    - املقدس  بيت  استقبال  نسخ  ومثاله  بالقرآن،  السنة  نسخ  الثالث: 

َحَراِم  ﴿بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى:  
ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
َر امل

ْ
ط

َ
ِ َوْجَهَك ش

َول 
َ
ف

َرهُ 
ْ
ط

َ
ْم ش

ُ
وا ُوُجوَهك

ُّ
َول

َ
ْم ف

ُ
نت

ُ
 َما ك

ُ
 . [ 150، 149، 144]البقرة: ﴾َوَحْيث

، استقبل  ملسو هيلع هللا ىلصاستقبال بيت املقدس ليس فيه نص من القرآن، وإنما ثبت بفعله    -

في  شهًرا  أو سبعة عشر  استقبله ستة عشر  ثم  مكة،  في  املقدس عشر سنوات  بيت 

الكريم:   القرآن  نسخه  االستقبال؟  هذا  نسخ  الذي  ما   ﴿املدينة. 
ْ
ط

َ
ش َوْجَهَك   ِ

َولا
َ
َر ف

َحَراِم 
ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
 . ﴾ فهذا نسخ للسنة بالقرآنامل

كنت نهيتكم عن النبيذ في  »:  ملسو هيلع هللا ىلصالرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله    -

 . [237/ 3]أحمد: «ااألوعية، فاشربوا فيما شئتم، وال تشربوا مسكرً 

اء    - به واملزفت والنقير، كما ورد النهي عن الشرب في النبيذ في األوعية، نهى عن الدُّ

قال:   أجازه،  ذلك  بعد  ثم  بالسنة.  ثابٌت  ابتداًء  نهي  هذا  عباس،  ابن  كنت  »في حديث 

«. ومثله ما تقدم:  ا نهيتكم عن النبيذ في األوعية، فاشربوا فيما شئتم، وال تشربوا مسكرً 
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َم ذلك إلى يوِم » كنت »«،  القيامِة   كنُت أذنُت لكم في االستمتاع من النساء، وإن هللَا قد حره

سخ فيه الثابت في السنة بدليل  اهنهيتكم عن زيارة القبور، فزورو 
ُ
«.. كل هذه أمثلة ملا ن

 . من السنة 

 :حكمة النسخ  -

 :للنسخ ِحكٌم متعددة منها

 .مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم -1

 . التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال  -2

ورضاهم    -3 آخر  إلى  من حكم  التحول  لقبول  باستعدادهم  املكلفين  اختبار 

 . بذلك

اختبار املكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة  -4

 .الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل

هذه هي حكم النسخ. األول مراعاة مصالح العباد، وهذه أصال حكمة في جميع  -

تشريعاته سبحانه وتعالى، إذ الشريعة مبنية على جلب املصالح ودفع املفاسد، وتقديم  

 .الكبرى على املفسدةاملصلحة 

كما    ملسو هيلع هللا ىلص (، هذا إنما يكون في زمانه  لوالتطور في التشريع حتى يبلغ الكما)قال:  

 .مثلنا في زمان الوحي. أما في زماننا فال تطور في التشريع، التشريع حق هلل عز وجل

ثالثا:   املكلفين.)قال  اختبار.اختبار  تمام   (، هذا ما سبق وذكرناه، وهي مسألة 

 . التسليم هلل سبحانه وتعالى، فما أمرنا به أتيناه، وما نهانا عنه انتهينا ورضينا بذلك

الرابع هو القيام بشكر هللا عز وجل إذا كان النسخ إلى أخف. نعم، النسخ قد  

 . يكون إلى أخف كما ذكرنا، والصبر إذا كان النسخ إلى أثقل

 . ارهذه حكمة النسخ التي ذكرها الشيخ هنا باختص

شيخ أمين بارك هللا فيك، كثيًرا ما كنت أسمع الشيخ رحمه هللا تعالى يقول في   -

معرض رده في بعض الترجيحات، أن هناك من قال بالنسخ، ودعوى النسخ هذه الشيخ  

يعترض عليها ويقول: إن مجموع األحكام املنسوخة في الشريعة كلها قد ال يتجاوز عشرة 

ملوضوع أن هناك الكثير من الخالفات الفقهية، يقول أحد  أحكام، دائما ما يكرر هذا ا 

 .األقوال بالنسخ، ثم الشيخ يرد بأن هذه دعوى متكررة والحقيقة أن النسخ محدود
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العلم من    - نعم، هذا ذكره جماعة من األصوليين وصار عليه نقاش. من أهل 

فت في الناسخ واملنسوخ كما ذكرت لك،   ِ
ا
ل
ُ
مجلدات ألفت في يرى كما ذكرت. هناك كتب أ

الناسخ واملنسوخ، في املقابل عند سبر تلك اآليات واألحاديث التي ادعي فيها النسخ، عند  

التمحيص، كثير منها قد ال يكون من قبيل النسخ، ولكن مما ذكر في النسخ. ولذلك قلنا:  

ملاذا الناس تبحث في باب الناسخ واملنسوخ؟ للخالف في هل هذه النصوص منسوخة أم  

خة؟ لكن ما ذكره الشيخ وذكره أيضا جماعة من املحققين أن ما يمكن االتفاق على  ناس

القول بأنه منسوخ هو بالفعل قليل، حتى بعضهم ذكر أقل مما ذكره الشيخ. لكنها أبواب 

يذكرها أهل العلم، والجميع متفقون على وجود الناسخ واملنسوخ، لكن الكالم ما هو  

يه  ﴿م وسع الدائرة، مثلما ذكرنا  الناسخ وما هو املنسوخ، بعضه
َ
وِحَي ِإل

ُ
ِجُد ِفي َما أ

َ
 أ

ه
ل ال

ُ
ق

َعُمهُ 
ْ
َيط اِعٍم 

َ
ط ٰى 

َ
َعل ًما  ناب من ُمَحره الطير وكل ذي  النهي عن كل ذي مخلب من  ﴾ وأن 

م. وإلى غير ذلك ِ
ا
 . السباع هو من النسخ، هذا غير مسل

إياكم ما ينفعنا وأن  حفظك هللا يا شيخ أمين. نسأل هللا سبحانه أن يعلمنا و   -

ينفعنا بما علمنا. شكرا لك يا شيخ أمين على ما أوضحت من بيان طيب في هذا الباب  

 . املهم جدا 
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(61 ) 

وسلم   - العاملين، وصلى هللا  رب  الحمد هلل  وبركاته.  ورحمة هللا  عليكم  السالم 

 . باعه بإحسان إلى يوم الدينوبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأت

من  عشرة  السادسة  الحلقة  هذه  في  مجددا  بكم  نرحب  الكرام،  اإلخوة  أيها 

التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى )األصول من علم  

 .األصول(

وفي مطلع هذا اللقاء، وكالعادة، نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس. أهال 

 . ك شيخ أمينومرحبا ب

واملستمعات،   - املستمعين  واألخوات  اإلخوة  وحيا هللا  حياك هللا شيخ جمال، 

 .ومرحًبا بكم في مجلس جديد للتعليق على كتاب شيخنا )األصول من علم األصول(

 .وصلنا إلى مبحٍث مهم وهو املبحث املتعلق باألخبار -

 : قال شيخنا رحمه هللا تعالى

 ر األخبا

 :تعريف الخبر

: النبأ
ً
 . الخبر لغة

 .من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ملسو هيلع هللا ىلص واملراد به هنا: ما أضيف إلى النبي 

 . وقد سبق الكالم على أحكام كثيٍر من القول 

 . أنواع. ملسو هيلع هللا ىلصوأما الفعل فإن فعله 

الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    بسم هللا الرحمن  -

أجمعين. أما بعد: اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما  

في  اإلخالص  نسألك  إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علما  وزدنا  علمتنا،  بما  وانفعنا  ينفعنا، 

اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ومنه  األقوال واألفعال. اللهم اجعل عملن ا في رضاك. 

 . علينا بفضلك وكرمك يا رب العاملين

من  جديد  باب  على  الكالم  إلى  تعالى  هللا  رحمه  شيخنا  انتقل  فاآلن  بعد،  أما 

يذكره األصوليون من   األخبار  األخبار. وباب  باب  يذكرها األصوليون وهو  التي  األبواب 



 نسخة أولية 

182 

 

ية الكتاب والسنة، وملا كانت السنة أحد األدلة اإلجمالية كان جهة أن من األدلة اإلجمال

ينبغي التنبيه إلى ما يختص بها من الكالم عن األخبار وأقسامها وما يتعلق بذلك الباب  

مما يذكره عادة املحدثون. فعامة ما سُيذكر في هذا الباب مما يتعلق بالسنة مذكور في  

ا املقام هنا بالذات في هذا الباب، لن نطيل  كتب مصطلح الحديث. ومن ثم فإننا في هذ

بشكل   فقط  التوضيح  يحتاج  ما  وتوضيح  شيخنا  كالم  إلى  وسنعمُد  فيه  كثيًرا  الكالم 

مصطلح  مادة  سيأخذون   
ً

أصال هم  املعهد  في  الطالب  اإلخوة  وأن  سيما  ال  مختصر، 

 .الحديث من كتاب الشيخ )مصطلح الحديث(، ومن ثم فال حاجة للتوسع هنا

ا تطرق الشيخ رحمه هللا تعالى إلى باب األخبار بالضرورة بدأ في تعريف الخبر،  ثم مل

فه من جهة االصطالح فقال:   ما )فذكره وعرفه من جهة اللغة أن الخبر هو النبأ، وعره

،  ملسو هيلع هللا ىلص(، فكل ما أضيف إلى النبي  فمن قول أو فعل أو تقرير أو وص ملسو هيلع هللا ىلصأضيف إلى النبي 

سب إلى النبي  
ُ
اِت »:  ملسو هيلع هللا ىلصمن قول قاله    ملسو هيلع هللا ىلصأي ن يه ِ

َما األعماُل ِبالنا  أن النبي  إنه
ً

«، أو فعٍل، مثال

به  ، أقر  ملسو هيلع هللا ىلص. التقرير ما قرر به النبي  ملسو هيلع هللا ىلصكان يصلي الوتر، هذا فعل، حكاية صالته    ملسو هيلع هللا ىلص

 أقر النبي  
ً

َمة عندما سألها: أين هللا؟ قالت: في السماء، قال: أعِتقها    ملسو هيلع هللا ىلصالبعض، مثال
َ
األ

 .فإنها مؤمنة. فهذا نوع إقرار

النبي   إلى  أضيف  ما  الصفات،  بمعنى  صفة   ملسو هيلع هللا ىلصالوصف  أو  لقية 
َ
خ صفة  من 

لِقية بمعنى أوصافه  
َ
قية، فتارة تكون الصفة خ

ُ
ل
ُ
: صفة شعره، صفة لحيته، صفة  ملسو هيلع هللا ىلصخ

قية،  ملسو هيلع هللا ىلصبدنه  
ُ
ل
ُ
الخ الصفات  أيضا  الشريف.  البدن  بذلك  يتصل  "كان ، طوله.. وكل ما 

قية. فكل هذه التي ذكرناها تدخل في تعريف    ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  
ُ
ل
ُ
أجود الناس"، هذي صفة خ

ا، الخبر فيما ذكرنا هنا سيشمل القول والفعل،
ً
وقد قدم    الخبر من جهة االصطالح. إذ

 . الكالم عن القول وأسهب فيه -فيما تقدم  - الشيخ 

ا  فيما سيأتي عن  األفعال  اآلن هنا سيتكلم  أن  الفعل، من جهة  لفعل وأقسام 

 . هي جزء من تعريف الخبر ملسو هيلع هللا ىلصالنبوية للنبي  

 : قال -

 :أنواع ملسو هيلع هللا ىلصوأما الفعل فإن فعله 

ة؛ كاألكل والشرب والنوم، فال حكم له في ذاته،  
 
األول: ما فعله بمقتض ى الجبل

ا عن أو منهيًّ به  له صفة مطلوبة كاألكل ولكن قد يكون مأموًرا  ه لسبب، وقد يكون 

 . باليمين، أو منهي عنها كاألكل بالشمال
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ما يذكره الفقهاء واألصوليون ويعبرون   ملسو هيلع هللا ىلصهذا القسم األول من أفعال النبي    -

ة، ما معنى األفعال الجبلية؟ األفعال التي هي من مقتض ى البشرية   عنه باألفعال الجبليه

، تقتضيها البشرية واإلنسانية فال تنفك مثال عن البشرية واإلنسانية، مثل  واإلنسانية

 . األكل، الشرب، النوم.. ال تنفك عن البشرية، ال يوجد إنسان إال يأكل ويشرب وينام

النبي   من  والنوم  والشرب  بمعنى:    ملسو هيلع هللا ىلصاألكل  حكم؟  لها  هل  جبلية،  أفعال 

الوجوب؟   التحريم،  منه  االستحباب،  أفعال جبلية وقعت  يقول  ملسو هيلع هللا ىلصال، هذه  ، ولذلك 

 :الناظم

 ةكاألكل والشرب فليس مل    لة ــــــــــــــــ له املركوز بالجبـــــــــ وفع

أي: فليس تشريًعا. لكن انتبه )من غير ملح الوصف(، وهذا ما أشار إليه شيخنا  

قد يقترن  رحمه هللا تعالى. يعني أصل الفعل الجبلي من حيث هو ليس تشريًعا، ولكن  

، وهذا الوصف هو الذي سيكون متعلق الحكم، بمعنى يقع  
ٌ
بذلك الفعل الجبلي وصف

عليه الحكم، من الوجوب، من الندب، من غيره. مثال: األكل فعل جبلي، ال ينفك عنه  

شخص؛ واألكل باليمين؟ األكل باليمين أصبح اآلن وصًفا للفعل الجبلي، هذا الوصف 

يوص الذي  هو  الجبلي  في للفعل  وصف  بالشمال  األكل  بالكراهة.  أو  باالستحباب  ف 

 . الفعل الجبلي، قد يوصف بالكراهة والتحريم، على خالف بين الفقهاء

ا، الخالصة أن األفعال الجبلية منه  
ً
 جبلية محضة فإنها ملسو هيلع هللا ىلصفإذ

ً
، إذا كانت أفعاال

اقترن بذلك الفعل الجبلي ليست مما يتعلق به التشريع، ألنها أفعال جبلية، لكن إذا  

مناط   يكون  قد  الجبلي  بالفعل  يتعلق  الذي  الوصف  هذا  فإن  األوصاف  من   
ٌ
وصف

 .تكليف من جهة تعلق األحكام التكليفية به. أرجو أن تكون واضحة

الثاني: ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون   -

ا عنه لسبب  .مأموًرا به أو منهيًّ

ُيلبس    - اللباس  اللباس،  مثل  الجبلة،  بمقتض ى  ال  العادة  بمقتض ى  فعله  ما 

بمقتض ى العادة، لكنه ليس من األمور الجبلية، توجد قبائل بدائية عارية. إذا، هناك  

نوع من العادة في مسألة اللباس. اللباس ملا كان عادة، وتختلف هذه العادة باختالف  

على مقتض ى    ملسو هيلع هللا ىلص لك اللباس، فهذا ما فعله النبي  البلدان واألزمان، فإن له صفاٍت في ذ

لبس اإلزار والقميص، هل هذا، لبس اإلزار والقميص، يوصف   ملسو هيلع هللا ىلصالعادة. مثال: النبي  

تعالى: هذه  يقول شيخنا رحمه هللا  بالتحريم؟  أو  بالكراهة  أو  باالستحباب  أو  نية  بالسُّ
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النبي  التي فعلها  في حد   ملسو هيلع هللا ىلص  األفعال  تكون مباحة،  اإلباحة،  بها  تتعلق  العادة  بمقتض ى 

 .ذاتها من جهتها مباحة، لكن يقول شيخنا: قد يكون مأموًرا أو منهيا عنها لسبب

ما أسفَل الكعبيِن من اإلزار ففي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمثال: إذا قلنا أن اللباس عادة، النبي 

اللباس    -، الحظ، أصل الفعل  [5787]البخاري:  «رالنا مباح، لكن قد يتعلق بذلك    -وهو 

يكون   )وقد  الشيخ  اإلباحة. وهذا مراد  تكليفي غير  به حكم  يتعلق  نهي  أو  أمر  اللباس 

اللباس من جهة كونه عادة مباح. يقول هللا عز   ا عنه لسبب(. مثال:  أو منهيًّ به  مأموًرا 

تَ ﴿وجل:  
َ
وا ِزين

ُ
ذ
ُ
ِ َمْسِجٍد َيا َبِني آَدَم خ

لا
ُ
ْم ِعنَد ك

ُ
، فإن هذا األمر، تعلق بذلك  [31]األعراف:  ﴾ك

األمر املعتاد، أمر آخر، وهو أخذ الزينة للصالة، وقد يكون هذا على سبيل االستحباب  

التزين، وقد يكون على سبيل الوجوب إذا كان فيه ستر للعورة.   إذا كان من باب زيادة 

ا   . وهلم جرًّ

بحسب العادة، هل   ملسو هيلع هللا ىلص إذا تجاوزنا اآلن ما فعله بمقتض ى الجبلة، ما فعله النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلص فيه، مثال النبي    ملسو هيلع هللا ىلص لو فعله اإلنسان يؤجر عليه؟ لو تقصد اإلنسان االقتداء بالنبي  

، أو ملسو هيلع هللا ىلصلبس اإلزار والقميص، وشخص قال: أنا سألبس اإلزار والقميص اقتداء بالنبي  

لبس العمامة، العمامة من اللباس املعتاد، فلو لبسه اإلنسان هل يؤجر   ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  

ومحبة االقتداء به؟ قال أهل العلم: يؤجر من هذه   ملسو هيلع هللا ىلص إذا نوى بذلك تمام املحبة له  

لها وهي   ُينتبه  تكليف. وهي نقطة  اللباس بحد ذاته محل  أن ذلك  الناحية ال من جهة 

التي وقعت من نقطة مهمة جدا أل  العادات  الناس اآلن، خاصة في مسائل  ن كثيرا من 

، يخلط فيها فتجد البعض يرفعها إلى مقام السنية، وهذه مشكلة. وهذا محل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

اختالف بين أهل العلم، يعني من أهل العلم مثال من يرى أن لبس العمامة عادة، ومنهم 

  ملسو هيلع هللا ىلص . على جميع األحوال من لبس العمامة محبة للنبي  من يرى أن لبس العمامة مسنون 

 . فإنه يؤجر من جهة نيته

وإال، فالذي أفهمه من تقريرات الشيخ رحمه هللا تعالى، ومن هذا الكالم، أن   -

على سبيل العادة ليس مسنوًنا بحد ذاته، فلو جاء إنسان وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصلبس ما لبسه النبي  

نا ألبس العمامة اقتداء وهي سنة، قلنا: ال، هي ليست سنة، لكن أنت مأجور على نيتك  أ 

رحمه    - واالقتداء به، لكن هذا العمل ليس سنة وإنما هو مباح ألنه قال    ملسو هيلع هللا ىلص في حب النبي  

 . (هفمباٌح في حد ذات)هللا تعالى: 
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العادات، فإنه يرى أنه لو  ولذلك شيخنا ملا كان يرى أن هذا األمر على سبيل    -

لبس إنسان مثل هذه العمائم في مجتمع ال يلبسها وال تعرف عنده، يجعلها الشيخ من  

لباس الشهرة املنهي عنه، وهذا فرع عن كونه رحمه هللا، يرى أن هذه األفعال على سبيل  

والعرف الدارج في ذلك   بمقتض ى العادة  ملسو هيلع هللا ىلص العادة وعلى سبيل اإلباحة، إنما فعلها النبي  

 . الزمان

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

في   كالوصال  به،  ا  مختصًّ فيكون  الخصوصية؛  وجه  على  فعله  ما  الثالث: 

 .الصوم والنكاح بالهبة

 .وال يحكم بالخصوصية إال بدليل؛ ألن األصل التأس ي به

على أنه خاص به، مثل: قال ودل الدليل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا القسم الثالث: ما فعله النبي  -

الصوم(،   في  وَيسِقين »)الوصال  َربي  ُيطِعُمني  أبيُت  إني  م، 
ُ
َهيئِتك

َ
ك لسُت   «يإني 

النبي  [1964]البخاري: نهى  ملا  الوصال  في  هذا  فعله    ملسو هيلع هللا ىلص ،  وواصل.  الوصال  عن   
َ
الصحابة

 . للوصال هذا فعل على سبيل الخصوصية له.

 ؟خ أمينما هو الوصال يا شي -

الوصال هو أن اإلنسان ال يفطر بمغيب الشمس، ويواصل صيامه إلى الليل.    -

وَيسِقين»قال:    ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي   َربي  ُيطِعُمني  أبيُت  إني  م، 
ُ
َهيئِتك

َ
ك لسُت  أن  يإني  أبوا  فلما   .»

م، كاملنكل ينتهوا، واصل بهم يوًما ثم يوًما ثم جاء الهالل فقال: لوال أن الهالل ظهر لزدتك

 . ملسو هيلع هللا ىلص عليهم. هذا فيه خصوصية له 

ن ﴿منه أيضا النكاح بالهبة،  
َ
ِبيُّ أ َراَد النه

َ
ِ ِإْن أ

ِبيا ْفَسَها ِللنه
َ
 ِإن َوَهَبْت ن

ً
ْؤِمَنة  مُّ

ً
ة
َ
َواْمَرأ

ْؤِمِنيَن 
ُ ْ
امل ُدوِن  ِمن  َك 

ه
ل  
ً
اِلَصة

َ
خ نِكَحَها 

َ
ال [50]األحزاب:  ﴾ َيْست فعله  أيًضا هذا  على    ملسو هيلع هللا ىلص نبي  ، 

 . سبيل الخصوصية 

وتهب   - كما ذكر هللا جل وعال في القرآن    -الهبة يا شيخ أن تأتي امرأة مؤمنة    -

بنص    ملسو هيلع هللا ىلص ال بمهر وال بولي. هذا حكم خاص بالنبي    ملسو هيلع هللا ىلص فيتزوجها النبي    ملسو هيلع هللا ىلصنفسها للنبي  

ا به يعني ليس محل اقتداءالقرآن. فيكون   . الحكم خاصًّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ليس محل اقتداء به   -

(، وهذه قاعدة مهمة جدا: لوال يحكم بالخصوصية إال بدلي )ثم قال شيخنا:  

فيلزمه الدليل الذي يثبت    ملسو هيلع هللا ىلصكل من ادعى الخصوصية في أي نص أو فعل أو قول للنبي  
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األصل فيه التأس ي   ملسو هيلع هللا ىلص . فكل ما ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلصبه الخصوصية، ملاذا؟ ألن األصل التأس ي به  

 . ت دليل الخصوصية حتى يثب ملسو هيلع هللا ىلص به 

التبليغ   - لوجوب  البالغ  يحصل  حتى  عليه  فواجب  تعبًدا  فعله  ما  الرابع: 

عليه، ثم يكون مندوًبا في حقه وحقنا على أصح األقوال، وذلك ألن فعله تعبًدا يدل 

على مشروعيته، واألصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروًعا ال عقاب في تركه،  

 . وهذا حقيقة املندوب

على سبيل التعبد، ما ظهر فيه معنى    ملسو هيلع هللا ىلصذا هو القسم الرابع، ما فعله النبي  ه  -

على سبيل التعبد هو واجب في حقه ابتداء، يعني أن   ملسو هيلع هللا ىلص التعبد. فهذا الذي يفعله النبي  

اذا؟ ال من جهة أن ذلك  له ابتداء في املرة األولى واجب عليه، من جهة م  ملسو هيلع هللا ىلصفعل النبي  

البالغ واجب عليه   املكلفين، ولكن من جهة أن  البالغ  ملسو هيلع هللا ىلص الش يء واجب على  . فلما كان 

،  ملسو هيلع هللا ىلص، حتى ما كان مندوًبا فواجب عليه أن يبلغه هو، فالوجوب متعلق به  ملسو هيلع هللا ىلصواجًبا عليه  

(، فإذا حصل البالغ، بعد ذلك غيه حتى يحصل البال فواجب عل)وهذا هو مراد الشيخ:  

يكون مندوًبا في حقه وحقنا    ملسو هيلع هللا ىلصننتقل إلى مرحلة أخرى، هل هذا الفعل الذي فعله النبي  

ا، أي فعل فعله النبي  
ً
تعبًدا فإنه ابتداء يكون واجًبا عليه، حتى يتم تبليغه    ملسو هيلع هللا ىلص أو ال؟ إذ

 .حصل التبليغ لألمة فإن فعله بعد ذلك يكون في حقه مندوًبا وفي حق أمتهلألمة. فإذا 

ا في املسألة، منهم من 
ً
ملاذا قال الشيخ هنا )على أصح األقوال(؟ ألن هناك خالف

يجعله واجًبا ومنهم من يجعله مندوًبا. ملاذا الشيخ قال أنه يكون في حقه مندوًبا؟ قال  

 فعله تعبًدا، وإذا فعله تعبًدا دل ذلك على مشروعيته. إذا كان مشروًعا وهو   ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي  

على سبيل التعبد فنحن أمام أمرين: إن قلنا أنه واجب فمعنى ذلك أنا أثبت العقاب على 

عليه،   يعاقب  لم  املندوب  ترك  لو  ولذلك  الترك،  على  العقاب  عدم  واألصل  تركه، 

 . فالعقاب على الترك مرحلة أعلى تحتاج إلى دليل.

 . تحتاج إلى دليل خاص، ليس مجرد أنه فعله. -

فعل  - فمجرد  مشروًعا،  ملسو هيلع هللا ىلص ه  نعم،  ليس  أنه  التعبد  سبيل  على  فعله  كان  إذا   ،

 . فنحن ملزمون أن نقول أنه مشروع ألنه فعله على سبيل التعبد. 

 ؟ ما معنى مشروع -

 . ملسو هيلع هللا ىلصمشروع يعني ُيشرع االقتداء به   -

 . يعني مثاب على فعله.  -
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 . مثاب على فعله، تستطيع أن تقول ذلك -

 . ومرغٌب في فعله. -

ألن املشروع يشمل الواجب واملندوب. إذا كان مشروًعا فنحن أمام أمرين، إما    -

أن نحمله على أعلى درجات املشروعية، أو على أقل درجات املشروعية، الذي هو الندب، 

ألن ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، وألن ما زاد على ذلك يلزم منه العقوبة في حال الترك  

( قال شيخنا وهذه حقيقة ه فيكون مشروًعا ال عقاب في ترك )ك حملناه على الندب  لذل

 . املندوب

 . ثم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك

 : ثم قال الشيخ رحمه هللا تعالى -

يبدأ إذا دخل   ملسو هيلع هللا ىلصمثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي ش يء كان النبي  

ك عند دخول البيت إال مجرد الفعل، فيكون  بيته؟ قالت: بالسواك، فليس في السوا

 . مندوًبا

   ملسو هيلع هللا ىلصومثال آخر: كان النبي  
ً

يخلل لحيته في الوضوء. فتخليل اللحية ليس داخال

ا ملجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوًبا 
ً
 . في غسل الوجه، حتى يكون بيان

التعبدية املجردة، وأن األصل فيها أنها    ملسو هيلع هللا ىلصهنا الشيخ ذكر أمثلة ألفعال النبي    -

 مجرًدا منه  
ً

السواك فعال السواك، فلما كان  الندب. فذكر  حملناه على    ملسو هيلع هللا ىلصتدل على 

  )الندب. ثم ذكر بعده أنه كان يخلل لحيته في الوضوء، قال:  
ً

فتخليل اللحية ليس داخال

ا ملجمل، وإنما ه 
ً
(، يعني ا و فعل مجرد فيكون مندوبً في غسل الوجه، حتى يكون بيان

أن تخليل اللحية ليس بياًنا للقدر الواجب غسله من الوجه، فلما لم يكن بياًنا للقدر  

في هذه  الشيخ  من  إملاح  الندب. وهذا  على سبيل  ذلك  كان  الوجه  من  الواجب غسله 

 . العبارة إلى القسم الخامس الذي سيأتي

 ؟ ما هو تخليل اللحية -

اللحي  - أسفل تخليل  من  يجعله  أو  لحيته هكذا،  به  يخلل  ثم  املاء  يأخذ  أن  ة 

 . اللحية

 ؟هذا ليس بواجب يا شيخ أمين -

 . نعم، يقولون: ألنه ليس بياًنا للقدر الواجب في غسل الوجه -
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الوجه،   - غسل  وهو  الفرض  عنه  سقط  هكذا  وجه  غسل  إذا  اإلنسان  يعني 

 . قال أنه لم يغسل وجههفعملية التخليل، لو الواحد لم يخلل لحيته ال ي

 .ثم أن اللحية أصال جزء منها مسترسل ليس من حد الوجه أصال -

 . يعني خارج، زائد -

لكن الفقهاء يقولون: إذا كان الشعر خفيًفا فيغسل البشرة، أما إذ كان الشعر   -

 . خفيًفا فيكفي غسل ظاهره. فالتخليل أمر زائد عن الغسل

وا ﴿لل لحيته، ألن هللا جل وعال قال:  لذلك ال نقول )يجب( عليه أن يخ   -
ُ
ِسل

ْ
اغ

َ
ف

 
ُ
وقد غسل وجهه وإن لم يخلل لحيته. أنا خشيت الناس يقولون ملاذا   [6]املائدة:  ﴾مُوُجوَهك

 .لم تسأل الشيخ أمين عن تخليل اللحية، ما فهمناها

 :ثم قال

عليه  فواجب  السنة  أو  الكتاب  ا ملجمل من نصوص 
ً
بيان فعله  ما  الخامس: 

حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص املبين في حقه  

الفعل   ذلك  كان  مندوًبا  كان  وإن  واجًبا،  الفعل  ذلك  كان  واجًبا  كان  فإن  وحقنا، 

 . مندوًبا

ربط الشيخ هذا الباب بما أخذناه سابًقا في املجمل واملبين. قلنا من وجوه بيان  -

 ﴿املجمل أن يبين املجمل بالفعل، وقلنا منه قول هللا عز وجل: 
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
﴾، وقلنا  َوأ

اِس ِحجُّ  ﴿.  فعلمنا صالته ملسو هيلع هللا ىلص بقوله وفعله، بينه بفعله فصلى   ملسو هيلع هللا ىلصبينه النبي   ى النه
َ
ِ َعل

ه
َوَّلِل

 
ً

ْيِه َسِبيال
َ
اَع ِإل

َ
ك»صفة الحج وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص﴾، بين النبي  الَبْيِت َمِن اْسَتط

َ
ي َمناِسك ِ

ذوا عنا
ُ
 . «مخ

 مجرًدا على سبيل التعبد فهو   ملسو هيلع هللا ىلص ننتبه اآلن، قلنا سابًقا أن ما فعله النبي  
ً

فعال

 على سبيل التعبد، ولكنه    ملسو هيلع هللا ىلص ب. الصورة الخامسة هذه فعل النبي  محمول على الند
ً

فعال

 .فعله بياًنا لواجب

السواك عبادة مجردة من حيث هي، فهي مسنونة في كل وقت. لكن عندما نقول 

مسنونة في أوقات معينة ليس منها ما يكون بياًنا لواجب. ملا نتكلم عما فعله بياًنا لواجب، 

 ﴿ي مثال لـ سنأت
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
بصالته وركوعه وسجوده، علمنا أن هذه   ملسو هيلع هللا ىلص﴾، ملا بينها  َوأ

بياًنا    ملسو هيلع هللا ىلصواجبات من جهة أنها بيان ألمر واجب وهو إقامة الصالة، فكل ما فعله النبي  

 .باملثاللواجب فهو واجب، وما فعله بياًنا ملندوب فهو مندوب، وهذا سيتضح 

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -
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ا ملجمل قوله   ملسو هيلع هللا ىلصمثال الواجب: أفعال الصالة الواجبة التي فعلها النبي  
ً
بيان

 ﴿تعالى: 
َ
ة

َ
ال ِقيُموا الصه

َ
أ  . [43]البقرة: ﴾َو

ا  ركعتين خلف املقام بعد أن فرغ من الطواف بيا ملسو هيلع هللا ىلصومثال املندوب: صالته  
ً
ن

 ﴿لقوله تعالى:  
ه
اِم ِإْبَراِهيَم ُمَصل

َ
ق وا ِمن مه

ُ
ِخذ

ه
ات إلى مقام    ملسو هيلع هللا ىلصحيث تقدم    [125]البقرة:  ﴾ى َو

 . إبراهيم وهو يتلو هذه اآلية، والركعتان خلف املقام سنة

 . نعم، هذا واضح -

 على الش يء فهو دليل على جوازه على ال  ملسو هيلع هللا ىلصوأما تقريره    -
ً

وجه الذي أقره قوال

 
ً

 . كان أم فعال

سألها:   التي  الجارية  إقراره  القول:  على  إقراره  هللا»مثال  في  ؟أين  قالت:   »

 .[537]مسلم: السماء

يقرأ ألصحابه،  كان  الذي  السرية  إقراره صاحب  الفعل:  على  إقراره  ومثال 

بـ َحٌد ﴿فيختم 
َ
أ هللُا  ُهَو  ْل 

ُ
النبي  [1]اإلخالص:  ﴾ق فقال  يصنع  »:  ملسو هيلع هللا ىلص،  ش يء  ألي  سلوه 

النبي  كذل فقال  أقرأها،  أن  أحب  وأنا  الرحمن  صفة  ألنها  فقال:  فسألوه  :  ملسو هيلع هللا ىلص«، 

 . [7375]البخاري: «هأخبروه أن هللا يحب»

على   التأليف  أجل  من  املسجد؛  في  يلعبون  الحبشة  إقراره  آخر:  ومثال 

 . اإلسالم 

  ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد قلنا أن الخبر هو ما أضيف إلى النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاآلن إلى تقرير النبي  انتقل    -

إقراره   ملسو هيلع هللا ىلصمن قول أو فعل أو تقرير. تقدم القول والفعل، واآلن ذكر التقرير. تقرير النبي  

خ اإلقرار على القول في حديث الجارية،  من قول أو فعل، وذكر الشي  ملسو هيلع هللا ىلص ملا وقع أمامه  

َحٌد ﴿وقد تقدم، وذكر إقرار الفعل، إقرار صاحب السرية على قراءته  
َ
ْل ُهَو هللُا أ

ُ
﴾، ق

علمنا حينئٍذ أنه ليس بمكروه    ملسو هيلع هللا ىلصوذكر إقراره للحبشة يلعبون في املسجد. فما أقره النبي  

 . وال محرم

 . أقره يعني وافق عليه  -

 .فق عليه. من اإلقراروا  -

يعني هذا الرجل الذي كان يقرأ بهذه السورة، يعني لو أن أحدا فعل مثل هذا    -

 ؟الفعل، دل ذلك على ماذا
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. مثال لو جاء رجل   -
ً

أصل اإلقرار يدل على الجواز. ما زاد على الجواز يحتاج دليال

،  قال: من السنة أن نلعب في املسجد، كما يلعب األحباش. نقول هذه ا 
ً

لسنة تحتاج دليال

أقرهم على الفعل واإلقرار يدل على الجواز، ما زاد على الجواز يحتاج إلى دليل.    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

يدل    ملسو هيلع هللا ىلصالحكم بالسنية أو االستحباب أو الوجوب يحتاج إلى دليل. فكل ما أقره النبي  

ن ذلك الذي أقره واجًبا أو مندوًبا أو  على جواز ذلك الذي أقره من حيث األصل. هل يكو 

 آخر
ً

 .مسنوًنا؟ هذا يحتاج دليال

يعني ال يأتي أحد يقول: تعالوا نلعب في املسجد، اللعب في املسجد سنة كما   -

كانت تفعل األحباش، وهذا من اإلقرار، فأدخله في السنية. أو جاء إنسان وقال: في كل  

 . صالة سيختم بسورة اإلخالص.

إق  - النبي  مثال،  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصرار  السماء. هذا  ؟أيَن هللاُ »الجارية عندما  في  قالت:   »

إقرار على جواز مثل هذا القول. هل هذا اعتقاد أن هللا في السماء، أمر جائز فقط؟ أمر 

نصوص  كانت  وملا  والسنة،  الكتاب  نصوص  به،  تضافرت  قد  النصوص  ألن  واجب، 

 . على صحة ما ذكرته  ملسو هيلع هللا ىلصقرها النبي الكتاب والسنة متضافرة به أ 

فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه ال ينسب إليه، ولكنه حجة إلقرار هللا   -

له، ولذلك استدل الصحابة رض ي هللا عنهم على جواز العزل بإقرار هللا لهم عليه، 

اد مسلم: قال سفيان:  قال جابر رض ي هللا عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه، ز 

 . ولو كان شيًئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

ويدل على أن إقرار هللا حجة، أن األفعال املنكرة التي كان املنافقون يخفونها 

 .يبينها هللا تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت هللا عنه فهو جائز

من إقرار داخٌل في   ملسو هيلع هللا ىلص نبي  ملا قدم الشيخ رحمه هللا تعالى، أن ما أضيف إلى ال  -

ولو لم يطلع عليه يكون من    ملسو هيلع هللا ىلصاألخبار، استدرك هنا مسألة، هل كل ما وقع في عهده  

ولم يعلم به فإنه   ملسو هيلع هللا ىلصمن األخبار؟ قال: ال، ما وقع في عهده  ملسو هيلع هللا ىلصجملة ما أضيف إلى النبي 

ولم ينكره، ولم يوَح   ملسو هيلع هللا ىلص . ولكن، كونه وقع في زمنه  ملسو هيلع هللا ىلصليه وال يضاف إلى النبي  ال ينسب إ 

إليه بإنكاره ويأِت من هللا وحٌي بإنكار ذلك الفعل، فإن ذلك يدل على جواز ذلك الفعل.  

ما قال جابر  ولذلك قال جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل"، يعني لو كان شيًئا ينهى عنه ك

. فهذا فيه دليل على أن إقرار هللا عز وجل للفعل ملسو هيلع هللا ىلصلنهانا عنه القرآن ونهانا عنه النبي  

حجة. من أين أخذتم أن إقرار هللا حجة؟ أخذناه من أن هللا عز وجل، ما لم يرضه من  
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فإ املنافقين،  أفعال  ذلك  عنه، ومن  لم يسكت  وتعالى  فإنه سبحانه  كانوا األفعال  نهم 

ِ ﴿يخفون،  
ه

ُفوَن ِمَن َّللا
ْ
 َيْسَتخ

َ
اِس َوال ُفوَن ِمَن النه

ْ
، ومع ذلك فضحهم [108]النساء:  ﴾َيْسَتخ

هللا في سورة براءة كاملة. فدل ذلك على أن هللا عز وجل ال يقر رسوله وال يقر املسلمين  

 . على منكر، بحيث ال يبين ملسو هيلع هللا ىلصفي عهد النبي 

شيخنا في قول جابر رض ي هللا عنه )كنا نعزل(، املقصود بالعزل هنا عزل الرجل   -

 ؟ عن زوجته

 .نعم، عزل الرجل عن زوجته، أن ال ينزل فيها، إنما يعزل  -

إذا جامع الرجل زوجته ينزل خارج الرحم، كأنه وسيلة من وسائل منع الحمل   -

 . الطبيعية

 :ثم قال

ِقه: كان النبي    ملسو هيلع هللا ىلصومثال ما أضيف إلى النبي  
ُ
ل
ُ
أجود الناس   ملسو هيلع هللا ىلصمن وصٍف في خ

 .وأشجع الناس

النبي   إلى  النبي    ملسو هيلع هللا ىلصومثال ما أضيف  ته: كان 
َ
ق
ْ
ِخل في   من   ملسو هيلع هللا ىلصمن وصف 

ً
ربعة

 . الرجال ليس بالطويل وال بالقصير

ِقية ومن    ملسو هيلع هللا ىلصهذا واضح، من األشياء التي أضيفت إلى النبي    -
ْ
ل
َ
من الصفات الخ

ِقية، فكل ذلك يكون من 
ُ
ل
ُ
 . باب األخبارالصفات الخ

 : ثم قال -

 :أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه

 في شرح   -
ً

ال ما سيأتي الشيخ ويتكلم عنه في هذه األقسام كله سيأتي بيانه مفصه

كتاب شيخنا )مصطلح الحديث(، ومن ثم فإننا سنمر عليه كاملرور على وادي محسر، 

 .سريًعا سريًعا

شاء هللا. فنؤخره إلى ذلك الوقت إن شاء وادي محسر، يأتينا في كتاب الحج إن    -

 . هللا

 : قال رحمه هللا تعالى

وموقوف،  مرفوع،  أقسام:  ثالثة  إلى  إليه  يضاف  من  باعتبار  الخبر  ينقسم 

 .ومقطوع

 . حقيقة أو حكًما  ملسو هيلع هللا ىلص فاملرفوع: ما أضيف إلى النبي  -1
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 . إقرارهوفعله و  ملسو هيلع هللا ىلصفاملرفوع حقيقة: قول النبي 

الجارية، هذه كلها   ملسو هيلع هللا ىلص)هذا فعل(، إقرار النبي    ملسو هيلع هللا ىلصكذا، صلى رسول هللا    ملسو هيلع هللا ىلصقال    -

 . واسطة ملسو هيلع هللا ىلص فيكون لها حكم املرفوع، ليس بين الراوي وبين النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأضيفت للنبي  

 .رفوعهذا يسمى الخبر امل -

 . واسطة ملسو هيلع هللا ىلصيعني ليس بين الصحابي وبين النبي   -

 ؟هذا حقيقة يا شيخ أمين -

 . حقيقة -

 : قال -

واملرفوع حكًما: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما ال يدل على  

 . مباشرته إياه

هللا ومنه قول الصحابي: أِمرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رض ي  

ِمَر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إال أنه خفف عن الحائض
ُ
 .عنهما: أ

 . وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا

ولم ُيصرح فيه كما   ملسو هيلع هللا ىلصهذا يسمى املرفوع حكًما، وهو ما أضيف إلى زمن النبي   -

)أمرنا( أو فعله، لكن قال:  قاله  بأنه  بني    سبق  الذي  الفعل  أن هذا  )نهينا( فاألصل  أو 

إال هو، و)نهينا(  ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه ال أحد يأمر في عهده ملسو هيلع هللا ىلصللمجهول، أن اآلمر املجهول هو النبي 

كذلك. فُيحمل ذلك كله على أنه مرفوع حكًما، كقول ابن عباس: أمر الناس أن يكون  

؟ فكان ذلك كاملرفوع ملسو هيلع هللا ىلصمن الذي سيأمر غيره    ملسو هيلع هللا ىلص د النبي  آخر عهدهم بالبيت.. في عه

أيًضا هذا من املرفوع   الجنائز ولم يعزم علينا،  اتباع  حكًما. وقول أم عطية: نهينا عن 

 .حكًما

 : قال -

واملوقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على    -2

الر  أخذ القول  ا  نصًّ خالف  فإن  آخر،  صحابي  قول  أو  ا  نصًّ يخالف  أن  إال  اجح، 

 . بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما

ا به ومات على ذلك ملسو هيلع هللا ىلصوالصحابي: من اجتمع بالنبي 
ً
 . مؤمن

املوقوفات هي ما أضيف إلى الصحابي من فعل أو قول أو غير ذلك، فكل ما   -

فهو موقوف. هذا املوقوف محل خالف بين    ملسو هيلع هللا ىلصالصحابي ولم يرفع إلى النبي  أضيف إلى  
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أهل العلم، وهو ما يعبر عنه األصوليون بـ)قول الصحابي(، هل هو حجة أو ليس بحجة.  

قول   أن  شيخنا  رجحه  وما  الخالف  مذهب  خالف.  وفيه  الكالم  ويطيلون  ويتكلمون 

إن خال إال  قال:  أو خالف الصحابي حجة،  الشرعي،  النص  فال شك سُيقدم  ا  نصًّ ف 

صحابيا آخر ألنهما هنا تساويا، هذا الصحابي له قول وهذا الصحابي له قول، فمن هنا  

النص، وإن خالف قول   م  ِ
دا
ُ
ق ا  لم يكن قول أحدهما حجة غلى اآلخر. فإن خالف نصًّ

 . صحابي آخر ما العمل؟ نأخذ بالراجح، نرجح بين قولي الصحابيين

هو من )ملا كان الكالم عن املوقوف، اضطر الشيخ لتعريف الصحابي، فقال:    ثم

ا به ومات على ذل  ملسو هيلع هللا ىلصاجتمع بالنبي  
ً
(، ولو تخلل ذلك ردة. بمعنى أن من اجتمع كمؤمن

سالم، فكل هؤالء من  ، سواء بقي على إسالمه أو ارتد وعاد إلى اإل ملسو هيلع هللا ىلصمؤمًنا به   ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

ثم عادوا إلى اإلسالم، أثبت   ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة. ولذلك من ارتد من الصحابة بعد وفاة النبي  

 . لهم أهل العلم صفة الصحبة

 : قال -

 .واملقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده -3

ا بالرسول 
ً
 .، ومات على ذلكملسو هيلع هللا ىلصوالتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمن

( أي من اجتمع بالصحابة ولو يمن اجتمع بالصحاب)التابعي ما ذكره الشيخ    -

ا صغيرا أو كبيًرا؛   ملسو هيلع هللا ىلص بصحابي واحد، مؤمًنا برسول هللا  ومات على ذلك، سواء كان تابعيًّ

التابعي ومنهم من ألن  الراشدين،  كالخلفاء  الصحابة  كبار  أدرك  من  منهم  يختلفون،  ن 

أدرك صغار الصحابة كابن عباس وغيرهم. فكل هؤالء إذا أضيف إلى أحد منهم قول أو  

 .فعل فإن هذا الذي ُيضاف إلى التابعي يسمى مقطوًعا

 :أقسام الخبر باعتبار طرقه -

 :ادينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآح

في العادة أن يتواطؤوا على    -1 فاملتواتر: ما رواه جماعة كثيرون، يستحيل 

 .الكذب، وأسندوه إلى ش يء محسوس

قوله   النا »:  ملسو هيلع هللا ىلصمثاله:  من  مقعده  فليتبوأ  متعمًدا  عليه  كذب    «رمن 

 . [110]البخاري:

 . واآلحاد: ما سوى املتواتر -2
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( ولم رهو ما رواه جمع كثي)جهة طرقه. فقال:  املتواتر أعلى درجات الخبر من    -

يحدد الجمع الكثير، لكن هؤالء الجمع، كيف نعرف أنهم جمع كثير؟ إذا كان يستحيل  

تواطؤهم على الكذب، بمعنى أن يكونوا من الكثرة بمكان يستحيل في العادة أن يجتمع 

ه فإن هذا  الوصف  بمثل هذا  كانوا  فإذا  ويكذبوا.  األعداد  التواتر.  مثل هؤالء  و عدد 

ما )وللمحدثين وأصحاب املصطلح كالم كثير في عدد التواتر، مقامه مصطلح الحديث. 

( أن يتواطؤوا أي أن  برواه جماعة كثيرون، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذ

الكذب،   على  ش يء محسو )يتفقوا  إلى  ش يء سوأسندوه  إلى  يكون مسنًدا  أن  بد  ال   ،)

 . يت(، هذه األشياء املحسوسةمحسوس )سمعت(، )رأ 

  :
ً

مثاال ذكر  النا»ثم  من  مقعده  فليتبوأ  متعمًدا  عليه  كذب  هذا رمن  تواتر   ،»

ا  .الحديث حتى قيل أنه رواه أكثر من ثمانين صحابيًّ

 : ثم قال -

 . واآلحاد: ما سوى املتواتر -2

  اآلحاد ما سوى املتواتر، بمعنى أن كل حديث لم يتصف بصفة املتواتر فإنه   -

 . سيكون من قسم اآلحاد

 .وهو من حيث الرتبة ثالثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف -

فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسنٍد متصل، وخال من الشذوذ والعلة 

 . القادحة

الرتبة    - في  فأعالها  رتبتها،  جهة  من  الحديث  أقسام  عن  الشيخ  تكلم  اآلن 

إلى تعاريف، إذا دخلنا فيها يا شيخ جمال الصحيح، وهو ما نقله العدل.. كل هذه تحتاج  

 .ستطول، سنمر مروًرا مختصًرا 

ما نقله العدل، العدل من استقام في دينه ومروءته، كما سيذكر ذلك الشراح 

في مصطلح الحديث. )عدل تام الضبط( أي متقن يضبط ما سمع وما سينقل، )بسند  

 دون انقطاع، )وخال من الشذوذ(  
ً

متصل( فيرويه عن فالن عن فالن عن فالن، متصال

مث منه  أوثق  هو  من  الثقة  يخالف  ال  بأن  يذكر  الشذوذ  عندما  القادحة(  )والعلة  ال، 

املحدثون العلة، هي أمر خفي يكون في النص النبوي أو يكون في اإلسناد ال يفطن له إال  

 . الحفاظ الكبار، هذا ما يسمى العلة القادحة
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اآلن يا شيخ أنت تقول )بسند متصل(، نحن نسمع اآلن )حدثنا فالن عن فالن   -

الشيخ  ملسو هيلع هللا ىلصعن فالن، قال سمعت رسول هللا   الذين يتحدث عنهم  الرواة هم  ..(، هؤالء 

يعرفه   يغلط،  ال  الضبط  تام  ومروءته،  دينه  يعني  عدٌل  الراوي  هذا  يكون  أن  اآلن، 

ذلك،  إلى  وما  والنسيان  والغلط  السهو  عليه  ُيعهد  لم  قوية  حافظة  ذو  بأنه  الحفاظ 

مما   وخال  انقطاع،  فيه  يوجد  ال   
ً

متصال السند  والعلة ويكون  الشذوذ  من  ذكرت 

 ؟ القادحة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. أليس كذلك يا شيخ

نعم، هذا املعنى اإلجمالي للحديث الصحيح وتعريفه، تفاصيل ألفاظ التعريف    -

 . ستأتي في بابها

يأتي    - أن  املرعش ي  صالح  الشيخ  مع  الطالب  نعد  وتعالى  تبارك  بإذن هللا  يعني 

 . كيف روي وقصة الحديث.تفصيل للحديث النبوي، 

 . اإلخوة يعذروننا من التفصيل هنا طلبا في إنجاز منهج الكتاب.  -

 : قال -

الشذوذ  من  وخال  متصل،  بسند  الضبط  خفيف  عدل  نقله  ما  والحسن: 

 . والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى: صحيًحا لغيره

تع  - في  اتضح  ألنه  شرًحا  يحتاج  ال  من  هذا  أقل  درجة  فهو  الصحيح،  ريف 

ويصل )الصحيح، ولذلك كانت االشتراط في الرواة فيه أقل. لكن ما ينبه عليه أنه قال:  

طرق تعددت  إلى  الصحيح  درجة  هذا هإلى  على  كان  ما  الحسن  هذا  أن  قلنا  إذا   ،)

بصفة   تتصف  وجميعها  طرق  عدة  من  أتى  إذا  الوصف  بهذا  الحسن  فإن  الوصف، 

 . هذه الحالة. الحسن فإنه في 

 ؟ ما معنى عدة طرق يا شيخ -

يعني من رواية فالن عن فالن عن فالن، ومن رواية فالن عن فالن عن فالن،   -

وهذا   حسن،  السند  وهذا  السند حسن،  وهذا  فالن،  عن  فالن  عن  فالن  رواية  ومن 

السند حسن، إذا تعددت هذه الطرق، هذا يقوي الحديث ولكن ال يصل به إلى مرتبة  

ح، بل يصل إلى مرتبة يسميها أهل العلم )الصحيح لغيره(. فهو ليس صحيًحا في الصحي

 . ذاته، ولكن صحيح لغيره من جهة أنه صحيح باعتبار طرقه وكثرتها

 .والضعيف: ما خال من شرط الصحيح والحسن -
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بعًضا،  بعضها  يجبر  وجه  على  طرقه،  تعددت  إذا  الحسن  درجة  إلى  ويصل 

ا لغيره
ً
 .ويسمى: حسن

هذا    - يكون ضعيًفا.  فإنه  الصحيح  الحسن وشروط  فيه شروط  اختل  ما  كل 

هذه  مجموع  باعتبار  فإنه  ليس شديًدا  وكان ضعفه  عدة طرق  من  أتى  إذا  الضعيف 

 . الطرق قد يرقى ويصبح حسًنا لغيره

كما أصبح ذاك صحيًحا لغيره. اآلن نحن نقرأ في رياض الصالحين بعد الصالة   -

قا النبي  يقول: حديث صحيح،  )حديث   ملسو هيلع هللا ىلصل  أو  )حديث صحيح(،  يقول  ثم  كذا  كذا 

حسن(ـ، أو )حديث ضعيف( في بعض الكتب، هذا هو تعريف األحاديث، الصحيح هو  

هذا والحسن هو هذا والضعيف هو هذا، يعني هذه مهمة جدا ألن اإلنسان الذي لم 

اآل  عليها  مررنا  واملصطلح..  الحديث  علم  دراسة  له  لكنه  يسبق  االختصار  من  بش يء  ن 

 . اختصار مفيد في بابه

وكل هذه األقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن ال بأس بذكره في  

 . الشواهد ونحوها

الذي يحتج به من األحاديث وتثبت به األحكام الحديث الصحيح والحسن، أما   -

الشيخ هنا:   في الشواهد)الضعيف فليس بحجة، لكن قال  (، اونحوه  ال بأس بذكره 

بمعنى أن يستشهد به، فيأتي حديث من طريق حسن، ويستشهد بشواهد له، بأحاديث 

 . ضعيفة أخرى تقوي ذلك الحديث، ونحوه

أيًضا الحديث الضعيف، جرى عمل أهل العلم باالحتجاج به واالستدالل به في 

ال فقهاء فضائل األعمال، ال سيما إذا كان ضعفه ليس شديًدا فكثيًرا ما تجد في كتب 

ونحوها بعض ما يراقب به من األعمال، هي ثابتة بأحاديث فيها ضعف، لكن جرى عمل 

 . أهل العلم أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال إذا كان ضعفه غير شديد 

 : ثم قال الشيخ هنا -

 :صيغ األداء

ل وأداء  . للحديث تحمُّ

 .فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير

 . يث إلى الغيرواألداء: إبالغ الحد

 فقد تحملته، إذا أخبرُت بما سمعت عنك فقد أديته -
ً

 . إذا سمعُت منك قوال
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يعني استقبال وإرسال. االستقبال هو التحمل واإلرسال هو األداء.. يعني بلغة    -

 . يفهمها الشباب يا شيخ أمين، حتى نصل بهم إلى الغاية

 :قال

 :ولألداء صيغ منها

 .شيخحدثني: ملن قرأ عليه ال -1

 .أخبرني: ملن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ -2

 .أخبرني إجازة، أو أجاز لي: ملن روى باإلجازة دون القراءة -3

 .واإلجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، وإن لم يكن بطريق القراءة

داء. األداء، منه سمعُت، وأخبَر، حدثني، شافنهي.. كثير، تسمى صيغ التحمل واأل   -

حدثني: ملن قرأ )يتوسع فيها الفقهاء ويتوسع فيها املحدثون. الشيخ ذكر بعضها، قال:  

الشي يقول خعليه  فهنا  أو من حفظه،  كتابه،  عليه من  يقرأ  والشيخ  يسمع  التلميذ   )

 . التلميذ )حدثني فالن(

 . )أخبرني( تطلق على أمرين.

ويقول  الطالب  يذهب  ثم  يستمع،  والطالب  الحديث  يقرأ  الشيخ  أمين،  شيخ 

 . للناس: حدثني الشيخ. ولو حدث في املجلس ألف طالٍب، كل واحد يقول حدثني الشيخ

نعم ما دام سمعه. )أخبرني( ملن قرأ عليه الشيخ، في الصورة التي ذكرناها نفس  

قرأ على الشيخ، آتي أنا عند الشيخ  الصورة يطلق عليها أخبرني، ويطلق أيضا على من  

وأقول )يا شيخ سأقرأ عليك أحاديثك. أحسن هللا إليكم حدثكم فالن عن فالن عن فالن 

 . بكذا(. فيسمع الشيخ ويقر ما سمعه، فهنا لي أن أقول )أخبرني الشيخ(

(، صورة اإلجازة  ةأخبرني إجازة، أو أجاز لي: ملن روى باإلجازة دون القراء)قال:  

أ   الشيخ يكون له كتاب فيه  أال 
ً

قرأ على الشيخ حديثه، وال يقرئني الشيخ حديثه، مثال

أحاديث، فيقول: خذ هذا الكتاب واروه عني إجازة، أجزتك بروايته عني. فهنا للطالب أن  

يروي الحديث ويقول: أخبرني فالن إجازة عن فالن عن فالن. هذا ما يطلق عليه اإلجازة،  

جالس السماع، يقول: أجزتكم إجازة عامة، فيجيز بإجازة عامة  ومثله اآلن ما يقع في م

قرأ عليه، لكن يأذن لك في أن تروي عنه كتبه
ُ
 . بجميع كتبه مع أنها لم ت

 .العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ )عن( -4 -
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وحكمها االتصال إال من معروف بالتدليس، فال يحكم فيها باالتصال إال أن 

 . يصرح بالتحديث

حث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم املصطلح، وفيما أشرنا  هذا وللب

 .إليه كفاية إن شاء هللا تعالى

العنعنة كما ذكر الشيخ هو أن يروي بالعنعنة فيقول: حدثني فالن عن فالن   -

عن فالن عن فالن، فهذا الذي يحدث بـ)عن(، هذا يسمى عنعنة. إذا كان الراوي روى  

ولم يقل سمعُت أو قاَل، لم يصرح بالسماع. فإن هذا إذا  عن شخص قال: عن فالن،  

فيه   ليس  متصل،   
ً

أصال الحديث  االتصال.  على   
ً

محموال يكون  العنعنة  بصيغة  كان 

ا بالتدليس، بعض الرواة قد يخفي بعض من يروي 
ً
انقطاع إال إن كان ذلك الراوي معروف

ن، ويكون قصده بذلك  عنهم، إما لضعفه أو كذا فيدلس، فيقول: فالن عن فالن عن فال 

علم  في  ستأخذونها  وهذه  التدليس،  أقسام  من  ذلك  غير  أو  ضعيف  راٍو  إخفاء  إما 

 .املصطلح، ألننا إذا دخلنا في أقسام التدليس سنخرج عن مقصود االختصار.

الرواة، ويكون   - إلى شيخ، أحد  يأتي  الراوي  التدليس هو إخفاء عيب ما، فهذا 

ا بضعفه فيكون مقبوال، فيخفيه ويضع )عن(، ألن )عن( ليست صريحة في  
ً
مثال معروف

السماع، فإذا عرف هذا الراوي بأنه يفعل هذا واكتشفه الحفاظ، ُعرف بأنه مدلس،  

 .فإذا عنعن ال يكون لحديثه حكم االتصال

نعم، هذا هو شيخنا، هذه صورة من صور التدليس، هناك صور أخرى من   -

 .صور التدليس تراجع في علم املصطلح

ذلك:   بعد  الشيخ  علم  )قال  في  كثيرة  أنواع  ورواته  الحديث  في  وللبحث  هذا 

(، والشيخ أتى بالقدر املجزئ هنا، ىاملصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء هللا تعال

 . لى ذلك يبحث في علم مصطلح الحديثوما زاد ع

عموًما، أصحاب األصول إذا بحثوا في مباحث السنة، وأتوا بمباحث املصطلح 

 . ونحوها، هم يذكرون أقل مما يذكره أصحاب الصنعة في علم مصطلح الحديث

مع   - الحديث  إلى مصطلح  وتعالى  تبارك  بإذن هللا  بتفاصيله  البحث  هذا  نرجئ 

املرعش ي.   صالح  األخبار،  الشيخ  مبحث  حول  القدر  بهذا  نكتفي  أمين  شيخ  يا  ولعلنا 

 . ونلتقيك بإذن هللا في املجلس القادم
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(71 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

عثيمين   بن  صالح  بن  محمد  شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  عشرة  السابعة  الحلقة 

 .)األصول من علم األصول(

 . وفي مطلع هذا اللقاء، نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس، فأهال وسهال بك

شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات، املستمعين واملستمعات، حياك هللا يا  -

كتاب   على  التعليق  من  جديد  مجلس  في  بكم  وسهال  وأهال  واملشاهدات،  واملشاهدين 

 .شيخنا )األصول من علم األصول(

 : كنا قد وصلنا إلى )اإلجماع(. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 ع اإلجما

 :تعريفه

 .تفاقاإلجماع لغة: العزم واال

 .على حكم شرعي ملسو هيلع هللا ىلصواصطالًحا: اتفاق مجتهدي هذه األمة بعد النبي  

 . فخرج بقولنا: )اتفاق(، وجود خالف ولو من واحد، فال ينعقد معه اإلجماع

 .وخرج بقولنا: )مجتهدي(، العوام واملقلدون، فال يعتبر وفاقهم وال خالفهم 

 .وخرج بقولنا: )هذه األمة(، إجماع غيرها فال يعتبر

فال يعتبر إجماًعا من  ملسو هيلع هللا ىلص(، اتفاقهم في عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلصوخرج بقولنا: )بعد النبي 

، ألن الدليل حصل
ً

من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك   ملسو هيلع هللا ىلصبسنة النبي    حيث كونه دليال

، كان مرفوًعا  ملسو هيلع هللا ىلصإذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي  

 لإلجماع
ً

 . حكًما، ال نقال

فال  عادي  أو  عقلي،  حكم  على  اتفاقهم  شرعي(،  حكم  )على  بقولنا:  وخرج 

 .ذ البحث في اإلجماع كدليل من أدلة الشرعمدخل له هنا، إ
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بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

ن إنا  اللهم  العاملين.  رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا،  بما  األقوال  وانفعنا  في  اإلخالص  سألك 

 . واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا يا رب العاملين

أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على هذا الكتاب املبارك، واآلن  

إلى الكالم عن الدليل الثالث من األدلة الشرعية. تقدم    انتقل شيخنا رحمه هللا تعالى 

ثالث األدلة  الكتاب والسنة، واآلن سينتقل للكالم عن اإلجماع، فاإلجماع  الكالم عن 

الكتاب   من  الشرعي  الدليل  إذ  العلم،  أهل  عند  كبيرة  مكانة  له  واإلجماع  الشرعية. 

 وداللة، فتارة يكون الدليل ثابًتا بمعنى أنه صحيح من جهة  
ً

والسنة يتضمن أمرين: نقال

هة الداللة، وتارة يكون الدليل صحيًحا لكنه ليس صريًحا من جهة  النقل وصحيح من ج

في  الكالم  في  دعنا  الضعيف،  موضوع  ولنتجنب  الدليل ضعيًفا،  يكون  وتارة  الداللة، 

 . الحديث الصحيح. إما أن يكون صحيًحا صريح الداللة، أو صحيحا غير صريح الداللة

اإلجماع من األدلة التي إن ثبت  فمن ههنا، ملا يتكلم أهل العلم عن اإلجماع يكون  

فال مجال لالعتراض عليه، ألنه نقل التفاق مجتهدي األمة على ذلك الحكم وعلى داللة 

بعض األحيان،    -يا طالب العلم    -ذلك النص الشرعي على ذلك الحكم. ومن ثم، قد تجد  

ئزة حتى بضع الفقهاء وبعض من يكتب في العلوم الشرعية، يقولون: وهذه املسألة جا

 ملسو هيلع هللا ىلص والدليل عليها اإلجماع. يقدمون اإلجماع ثم يقولون: وقول هللا عز وجل كذا، وقوله  

كذا. فال تستنكر ذلك. من أهل العلم من يضع ذلك موضع االنتقاد، فيقول: املفترض  

دم اإلجماع هنا 
ُ
أن يقدم الدليل من الكتاب والسنة، وبعض أهل العلم يقول: ال، إنما ق

نه ال محل للمنازعة فيه. هذا من جهة. من جهة ثانية، اإلجماع ال يكون إال على مستند  أل 

شرعي، وهذا باتفاق أهل العلم، ال يمكن أن ُيجمع أهل العلم على ش يء إال أن يكون ذلك  

 .على سبيل اتفاق منهم على داللة نص شرعي. هنا تكمن أهمية اإلجماع

اإلجماع لغة: العزم )ريف اإلجماع، فقال:  شيخنا رحمه هللا تعالى، شرع في تع

ْم ﴿(. قال هللا عز وجل:  قواالتفا
ُ
ْمَرك

َ
أ ْجِمُعوا 

َ
أ
َ
املعنى  [71]يونس:  ﴾ف يدل على  ، هذا مما 

 . اللغوي الذي ذكره الشيخ رحمه هللا تعالى 

(.  يعلى حكم شرع  ملسو هيلع هللا ىلصواصطالًحا: اتفاق مجتهدي هذه األمة بعد النبي  )قال:  

 :و اإلجماعهذا ه
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 د مــــــــــــــــــــــــــــــــاة أح ـــــــــــــــــــــ عد وفـــــــــــــ من ب       ة ـــــــ اق مجتهدي األمـــــ هو اتف

 ث شرًعا كحرمة الصالة بالحد     على اعتبار حكم قد حدث 

، على حكم شرعي. االتفاق خرج ملسو هيلع هللا ىلصفهو اتفاق املجتهدين من األمة بعد وفاة النبي  

به االختالف. هل االتفاق يلزم فيه أن يتفق جميع مجتهدي األمة؟ أم يمكن أن نعفو عن 

الواحد واالثنين؟ هذا ما أشار إليه شيخنا بقوله: )اتفاق( خرج به وجود خالف ولو من  

خنا يشير هنا إلى خالف، ألن من أهل العلم من يقول: الواحد ال يضر. لذلك،  واحد. شي

رجح شيخنا هنا أن اإلجماع ال يتحقق إال باالتفاق من مجتهدي األمة جميًعا، فلو خالف  

واحٌد من مجتهدي األمة لم يكن ذلك إجماًعا؛ ألن العصمة إنما انعقدت ملجتهدي األمة 

لم   واحد  خالف  فإذا  قال:  بأكملها،  اإلجماع.  وجود  )ينعقد  )اتفاق(،  بقولنا  فخرج 

 . (عخالف ولو من واحد، فال ينعقد معه اإلجما

(، نعم، يريد الشيخ أن ينبهك أن .وخرج بقولنا: )مجتهدي(، العوام واملقلدون.)

بعض أهل العلم يقولون: العوام يدخلون، وال يتحقق اإلجماع إال أن يوافق املجتهدون  

خنا: ال، املراد باإلجماع هنا على الصحيح اتفاق املجتهدين فقط، فال والعوام. فقال شي

قال:   اإلجماع.  انعقاد  في  العوام  يعتبر  فال  اإلجماع،  وال  )ينعقد  وفاقهم  يعتبر  فال 

 لالجتهاد وال للنظر الشرعيمخالفه
ً

 .(، ألنهم ليسوا أهال

نى آخر ال يعتبر  (، بمعروخرج بقولنا: )هذه األمة(، إجماع غيرها فال يعتب)قال: 

أيضا   يعتبر  وال  عليها.  املسلمين  مع  والنصارى  اليهود  ُيجمع  أن  الشرعية  األحكام  في 

 . إجماعهم، فلو أجمعوا هم على أمر لم يكن ذلك األمر حجة 

النبي  )قال:   )بعد  بقولنا:  النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج  عهد  في  اتفاقهم  يعتبر    ملسو هيلع هللا ىلص(،  فال 

 شرعيا هو ما ثبت من الكتاب والسنة،    ملسو هيلع هللا ىلص(، ملاذا؟ ألنه في حياته  .إجماًعا.
ً

املعتبر دليال

 شرعيا، وإنما الدليل ما ثبت من كتاب هللا عز وجل   ملسو هيلع هللا ىلصفال يكون اإلجماع في عهده  
ً

دليال

كذلك، فال يلتبس عليك األمر أيها   من قول أو فعل أو تقرير. وملا كان األمر  ملسو هيلع هللا ىلصأو سنته  

، كنا نقول ملسو هيلع هللا ىلصالطالب فتجد أن بعض الصحابة يقول: كنا نفعل على عهد رسول هللا  

.. فتظن أن ذلك نوع من حكاية اإلجماع. هو ليس حكاية إجماع ولكنه  ملسو هيلع هللا ىلص على عهد النبي  

في حكم املرفوع حكًما، في حكم الدليل الشرعي املرفوع إلى فهو    ملسو هيلع هللا ىلص حكاية لسنة النبي  

 لإلجما)، وال يكون من اإلجماع. هذا ما ذكره شيخنا، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
ً

 .(عال نقال
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(. .وخرج بقولنا: )على حكم شرعي(، اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي.)قال:  

: هل االتفاق على أن الواحد نصف االثن
ً

ين، هل هذا إجماع شرعي؟ ال، هذا إجماع  مثال

عقلي، نعم هو إجماع لكنه ليس محل نظرنا في هذا الفن. أو عادي، مثال كل الخالئق  

إجماًعا  ليس  عادي،  إجماع  هذا  محرقة  النار  فكون  محرقة،  النار  أن  على  مجمعون 

ِ املصنف رحمه هللا تعالى، قال:  
ا فال يدخل في حدا ، إذ البحث  فال مدخل له هنا)شرعيًّ

 . (عفي اإلجماع كدليل من أدلة الشر 

 . هذا أهم ما أشار إليه الشيخ هنا 

يعني املقصود باختصار شديد يا شيخ أمين، اإلجماع هو اتفاق مجتهدي األمة    -

الخمس.   الصلوات  الصالة،  فرضية  على  اتفاقهم  املثال  على سبيل  على حكم شرعي، 

جتهدين خالف في هذا الحكم، فأتى برأي آخر. اإلجماع أنه لم يوجد أحد من العلماء امل

فُيحكى اإلجماع ويقال: انعقد إجماع العلماء على فرضية الصالة. هذا هو اإلجماع ألنه  

قد يأتي إنسان ألول مرة يسمع هذا الكالم ويقول: ما معنى إجماع من األساس؟ كلمة  

لة، فإذا اتفقوا على  إجماع يعني ال يوجد اختالف شرعي بين العلماء في حكم هذه املسأ

ا  .أن هذا الحكم بهذا الشكل أصبح إجماعهم دليًل شرعيًّ

نعم، اإلجماع مثال على أن صالة الظهر أربع ركعات، على أن صالة املغرب ثالث    -

 .ركعات، اإلجماع على أنه ال بد من قراءة ش يء من القرآن في الصالة، هذا محل إجماع

 . أحياًنا العلماء يقولون: بإجماع أهل العلم، بإجماع األمة. -

في  - الصيام  أن  على  مثال  اإلجماع  ُيراد،  ما  مسائل    هذا  كثيرة  فرض.  رمضان 

 .اإلجماع، خاصة ما كان معلوًما من الدين بالضرورة فهو محل إجماع

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :واإلجماع حجة ألدلة منها

تعالى:    -1 اِس ﴿قوله 
ه
الن ى 

َ
َعل َهَداَء 

ُ
ش وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت ِ
 
ل ا 

ً
َوَسط  

ً
ة مه

ُ
أ ْم 

ُ
اك

َ
ن
ْ
َجَعل ِلَك 

َٰ
ذ
َ
 ﴾َوك

شه  [143]البقرة: أحكام  فقوله:  وعلى  أعمالهم  على  الشهادة  يشمل  الناس؛  على  داء 

 .أعمالهم، والشهيد قوله مقبول 

ُسوِل ﴿قوله تعالى:    -2 ِ َوالره
ى َّللاه

َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
ْيٍء ف

َ
ْم ِفي ش 

ُ
ْعت َ
از

َ
ن
َ
ِإن ت

َ
دل   [59]النساء:  ﴾ف

 . على أن ما اتفقوا عليه حق

 . [2167]الترمذي: «اللٍة ال تجتمُع أمتي على ض»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله   -3
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4-   ،
ً

ا، وإما أن يكون باطال
ًّ
أن نقول: إجماع األمة على ش يء، إما أن يكون حق

 فكيف يجوز أن تجمع هذه األمة التي هي أكرم  
ً

ا فهو حجة، وإن كان باطال
ًّ
فإن كان حق

  األمم على هللا منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل ال يرض ى به هللا؟ هذا من

 . أكبر املحال

إلى   - انتقل  اإلجماع وحده،  تعريف  الكالم عن  تعالى  الشيخ رحمه هللا  قدم  ملا 

سياق األدلة الدالة على اإلجماع. فقال أوال أن اإلجماع حجة، وكون اإلجماع حجة مما 

 . اتفق عليه أهل العلم

 ؟ما معنى )ُحجة( يا شيخ أمين -

 للحكم   )حجة( أي أنه دليل يستدل به على األحكام  -
ً

الشرعية، ويكون موصال

العلم على  الشرعي. فنقول: هذا األمر جائز، ما دليلك على الجواز؟ نقول: أجمع أهل 

 . ذلك

اِس ﴿واستدل بقوله تعالى:   ى النه
َ
َهَداَء َعل

ُ
وُنوا ش

ُ
َتك ِ

ا
ا ل

ً
 َوَسط

ً
ة مه

ُ
ْم أ

ُ
َناك

ْ
ِلَك َجَعل

َٰ
ذ
َ
﴾،  َوك

 خياًرا، كما ثبت عنه  
ً

ا أي عدوال
ً
. فإذا قلنا أنهم عدول خيار، فهذا ثناء وتزكية  ملسو هيلع هللا ىلصوسط

لهم. ثم جعلهم سبحانه وتعالى شهداء على الخلق، وهذا أيًضا تزكية وثناء آخر. فإذا كان  

األمر كذلك فإن هذه األمة املزكاة من فوق سبع سماوات ال يمكن أن تجتمع على باطل، 

 .وهذا هو وجه الداللة

شهداء على الناس وعلى أعمالهم، فهم أيضا كما ذكر شيخنا  ثم أنهم كما كانوا  

هم   فكذلك  األمم،  وعلى  الناس  على  شهداء  بكونهم  قولهم  ِبل 
ُ
ق إذا  تعالى،  هللا  رحمه 

 .شهداء في األحكام الشرعية، يقبل قولهم إذا اجتمعوا 

تعالى:   َوالره ﴿قوله   ِ
ه

ى َّللا
َ
ِإل وُه  ُردُّ

َ
ف ْيٍء 

َ
ش  ِفي  َناَزْعُتْم 

َ
ت ِإن 

َ
تتنازعوا؟ ُسوِل ف لم  إذا   ،﴾

فقولكم حجة. قال: وقوله: »ال تجتمُع أمتي على ضاللة« هذا حديث أخرجه الترمذي، 

من أهل العلم من تكلم فيه، لكن بمجموع طرقه وغيرها هو محل احتجاج، وجرى عمل  

 . أهل العلم على االحتجاج به

هنا، الشيخ  ذكره  ما  اإلجماع،  على  تدل  أيًضا  التي  األدلة  يذكره   من  مما  وهو 

ُهَدٰى ﴿األصوليون وينبهون عليه، وهو قوله:  
ْ
ُه ال

َ
َن ل َبيه

َ
ُسوَل ِمن َبْعِد َما ت اِقِق الره

َ
َوَمن ُيش

َم َوَساَءْت َمِصيرً  ٰى َوُنْصِلِه َجَهنه
ه
َول

َ
ِه َما ت ِ

ا
ْؤِمِنيَن ُنَول

ُ ْ
ْيَر َسِبيِل امل

َ
ِبْع غ

ه
. هذا من [115]النساء:  ﴾ا َوَيت
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األدلة التي يسوقها األصوليون على حجية اإلجماع. هذا من ناحية األدلة الشرعية من  

 . الكتاب والسنة

ثم انتقل شيخنا رحمه هللا تعالى إلى الدليل العقلي، فأتى بدليل عقلي منبني على 

. قسم اآلن:  
ً

ا وإما أن يكون باطال السبر والتقسيم. إجماع األمة على ش يء إما أن يكون حقًّ

. إن كان على حق فهو حجة، وإن 
ً

إما أن يكون إجماع األمة على حق، وإما أن يكون باطال

سقط هذا األمر  كان على باطل، ف
ُ
هل يمكن أن تجتمع األمة هذه على أمٍر باطل؟ إذا ن

ويبقى إجماعها حجة. وهذا نوع من األدلة العقلية يأتي في باب القياس ومسلك العلة  

 . والسبر والتقسيم. 

فقال:  الصفات  هذه  أحد  وأقر  يصلح،  ال  بما  أتى  ثم  باألوصاف  أتى  شيخنا 

كون حجة. فإن كان غير حجة لِزم منه الزٌم باطل،  اإلجماع إما أن يكون حجة وإما أال ي

 أن اإلجماع حجة إلى قيام  
ً

إذا نسقط هذا، ويبقى معنا أن اإلجماع حجة، ويتقرر عقال

 . الساعة

 :أنواع اإلجماع -

 .اإلجماع نوعان: قطعي وظني

وجوب   -1 على  كاإلجماع  بالضرورة  األمة  من  وقوعه  يعلم  ما  فالقطعي: 

م الزنى، وهذا النوع ال أحد ينكر ثبوته وال كونه حجة، ويكفر  الصلوات الخمس وتحري 

 .مخالفه إذا كان ممن ال يجهله

أنواع   - إلى  انتقل  اآلن  اإلجماع،  على  الكالم  تعالى  هللا  رحمه  الشيخ  قدم  ملا 

اإلجماع، فذكر أن اإلجماع على قسمين: قطعي وظني. القطعي، كل ما علم من الدين 

إجماع محل  فهو  قلنا    بالضرورة  ملاذا  قطعي.  إجماع  اإلجماع  وهذا  العلم،  أهل  بين 

قطعي؟ ألنه سبق ملا تكلمنا عن العلم الضروري والعلم النظري قلنا أن العلم الضروري 

ما ال يحتاج إلى نظر واستدالل، فهو محل قطع وجزم، فمعنى ذلك أن كل ما كان معلوًما  

األم كل  الخمس،  الصلوات  كوجوب  بالضرورة  الدين  املعلوم  من  من  وهو  تعرفه  ة 

بالضرورة، وال أحد نازع فيه، فهو إجماع قطعي. مثل حرمة الزنى، هذا ال يحتاج إلى نظر  

بالضرورة هي محل   الدين  التي هي مما هو معلوم من  األمور  فهذه  واستدالل، قطعي. 

ين  اإلجماع القطعي، ولذلك ملا كانت كذلك، كان من خالفها مخالًفا ملا هو معلوم من الد 

بالضرورة، ومخالفا إلجماع قطعي. ومخالف اإلجماع القطعي كما ذكر الشيخ هنا، يكفر  
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مخالفه إذا كان ممن ال يجهل مثل ذلك. ويخرج من كان يجهل مثل ذلك، مثل إنسان  

 . نشأ في مغارة بعيدة ليس له من يعلمه الصالة وال الزكاة وال الصيام، فهذا ال يكفر

إال بالتتبع واالستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان  والظني: ما ال يعلم    - 2  -

)العقيدة   في  تيمية حيث قال  ابن  في ذلك رأي شيخ اإلسالم  ثبوته، وأرجح األقوال 

الواسطية(: "واإلجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر  

 . االختالف وانتشرت األمة"

خالف دليل صحيح صريح غير منسوخ، واعلم أن األمة ال يمكن أن تجمع على  

ا لذلك، فانظر فإما أن 
ً
فإنها ال تجمع إال على حق، وإذا رأيت إجماًعا تظنه مخالف

ا، أو في املسألة خالف لم تعلمه
ً
 . يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخ

بالتتبع    - إال  ُيعلم  ال  ما  الظني  الظني.  وهو  الثاني  القسم  إلى  الشيخ  انتقل 

واالستقراء، وهذا يدخل فيه كثير مما ُيحكى فيه اإلجماع وتجده في بعض كتب اإلجماع، 

وكذلك   اإلجماع،  في  ألفه  حزم  البن  )اإلجماع(  كتاب  وغيره.  حزم  البن  )اإلجماع(  مثل 

لفت كتب في نقل اإلجماع. بعض ما ينقل في هذه الكتب محل  
ُ
)اإلجماع( البن املنذر، أ

 
ً

 شيخ اإلسالم اعترض على جملة مما ذكره ابن حزم في مراتب تأمل ومحل اعتراض، مثال

على   مبنية  قطعية،  إجماعات  ليست  ظنية  إجماعات  اإلجماعات  هذه  ألن  اإلجماع؛ 

استقراء النصوص الشرعية. يستقرئ النصوص الشرعية واألدلة الشرعية ويستقرئ 

. فيأتي مجتهد آخر  كالم أهل العلم فيتبين له أن هذا الحكم محل إجماع بين أهل العلم

ويقول: الشأن ليس كذلك، أوال من جهة الداللة، ثانيا أن األمة لم تجمع على ذلك، فقد  

ثبت خالف هذا القول عن فالن وعن فالن من أهل العلم. بل بعض أهل العلم يحكي  

 .إجماًعا على مسألة ثم يتضح بعد ذلك أن خالفه هو قول مشهور في مذهب معين

وهو ما مال إليه    -لك، شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا يميل  ملا كان األمر كذ

إلى أن اإلجماع املنضبط إنما هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني   -شيخنا ورجحه  

عصر الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح. وبعضهم يحصره في عصر الصحابة  

م، اإلجماع الذي انضبط في  فقط. ملاذا قالوا ذلك؟ ألنه في عهد الصحابة رض ي هللا عنه

ثم  األمة محصورة واملجتهدون محصورون،  الثاني،  أو  األول  القرن  في  الصحابة  عصر 

الدولة   وأصبحت  اإلسالمية،  واألقطار  األمصار  ففتحت  توسعت  األمة  ذلك  بعد 

ا إلى سواحل املحيط األطلس ي غرًبا، ومن جنوب أفريقيا  
ً
اإلسالمية من حدود الصين شرق
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دود أوروبا، قالوا: فمثل هذا الكم الهائل من الجغرافيا، وفي كل بلد علماؤه، إلى شمال ح

اجتمعوا على حكم شرعي ال   أنهم جميعا قد  يقول  أن يحصرهم حاصر، وأن  يصعب 

سيما إذا كان ذلك الحكم غير معلوم من الدين بالضرورة. هذه وجهة نظر شيخ اإلسالم  

 وجهة قوية، وملا ك 
ً
ان األمر كذلك، اإلمام أحمد وردت عنه عبارات  ابن تيمية وهي حقيقة

في اإلجماع: من حكى اإلجماع فقد كذب، ومن قال أجمعوا فقد كذب، من أين له ذلك؟  

على إطالقه نفي اإلجماع بالكلية، ولكن    -ومن غيره    -هذا ال ُيحمل من كالم اإلمام أحمد  

الذي قد يكون ه الظني  ناك مخالف. قال: وما  على نفي نوع من اإلجماع وهو اإلجماع 

 ؟أدراهم أنهم لم يختلفوا 

ولذلك الذي سيقرأ في كتب الفقهاء مثال، لو ذهب أحد طالب العلم وقرأ مثال في 

فيه  أعلم  ال  يقول:  ينقل  عندما  اإلجماع،  نقل  في  يتحرج  قدامة  ابن  ستجد  )املغني(، 

ا.
ً
 . خالف

 . بدال من أن يقول )أجمعوا( -

بة، مثال عن ابن عباس، ولم ُيعرف له مخالف.  وقد ثبت ذلك عن أحد الصحا  -

فهذا مما يحكى فيه اإلجماع. فالقصد أن هذا الذي مال إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  

ينعقد  العلم يخالف ذلك ويرى أن اإلجماع  ورجحه شيخنا قول قوي، وكثير من أهل 

مكن أن سواء في عصر الصحابة أو من بعدهم. بمعنى آخر، لو قال شخص اآلن: هل ي

يتحقق اإلجماع في هذا الزمان؟ مع وجود وسائل التواصل ومع وجود االتصاالت، قد 

يصعب ذلك. بالفعل اآلن إذا أردت أن تحصر علماء األمة وتحصر أقوالهم صعب عليك 

 ؟في هذا الزمان الذي يمكن أن تأخذ رأي العاِلم بالتلفون، فما بالك بالزمان األول 

ر العلماء( أو )جمهور العلماء( أو )الغالبية العظمى( لكن يمكن أن يقال )أكث  -

ا(.
ً
 . على هذا؟ أو )ال نعلم خالف

عالم   - وحكاه  الخالف،  يحكون  العلم  أهل  رأيت  إذا  أخرى،  نقطة  هناك  لكن 

معتبر، أصال حكاية الخالف لها هيبة، حكاية اإلجماع لها هيبة. لذلك توقف يا طالب  

املذاهب   )اتفاق  قلنا  إذا  اتفقت العلم،  مسألة  رأيت  إذا  يخيف.  هيبة(،  له  األربعة 

املذاهب األربعة فيها على قول، أنت توقف، ما تأتي تقول لهذا القول الذي عليه املذاهب 

األربعة بكل بساطة: قول ضعيف والراجح خالفه! وأنت ما زلت في بداية طلب العلم. إذا 
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ر الرأس. انتبه، توقف. فما  اجتمعت املذاهب األربعة على قول، فهذا مما يقف له شع

 ؟ بالك إذا ُحكي اإلجماع فيه

بما عليه جمهور  أو  تيمية،  ابن  أنه سواء قلنا بما ذكره شيخ اإلسالم  فالقصد 

أهل العلم من إمكان تحقق اإلجماع حتى بعد عصر الصحابة والسلف الصالح، فإنه  

يكون اإلنسان فيها جباًنا، مما ال نختلف فيه أن املسائل التي يحكى فيها اإلجماع ينبغي أن  

ا جيًدا وال  
ً
ال أقصد بالجبن أنه ال يجتهد وال ينظر، بل يتوقف ويتأنى ويبحث املسألة بحث

القول إال بدليل صريح صحيح واضح يكون له حجة عند هللا عز   يتجرأ ويخالف هذا 

 .وجل

واعلم أن األمة ال يمكن أن تجمع على خالف دليل صحيح ) ثم قال شيخنا:  

(، نعم، هذه مسألة أخرى. بمعنى آخر يريد الشيخ أن يقول لك أنه ال يمكن أن .. صريح

يكون هناك إجماع إال على مستند شرعي، وهذا املستند الشرعي لإلجماع ال بد أن يكون  

صحيح النقل صريح الداللة. فإذا ظهر لك ما ُحكي فيه اإلجماع، ثم نظرت هذا الذي  

ٍ شرعي صحيٍح صريِح الداللة، فعند ذلك، إذا  حكي فيه اإلجماع قد خالف صريَح  
نصا

رأيت ذلك أو ظننت أن هذا اإلجماع مخالف لذلك النص، فهو على أحد أمرين: إما أن 

يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح، يعني ما نظرت إليه كدليل غير صحيح أو غير  

 . خالف صريح، أو يكون منسوًخا، أو أصال املسألة ليست محل إجماع، بل فيها

ا صحيَح   نصًّ خالف  قد  متحقق  إجماع  هناك  يكون  أن  يمكن  ال  أنه  فالقصد 

 . السند صريح الداللة

هنا كلمة رددتها كثيرا يا شيخ أمين، وهي )صريح الداللة(. )صحيًحا( يعني أن   -

 ؟يكون في القرآن أو صحيح السنة، واضحة؛ لكن )صريح الداللة( ما معناها

مثال:    - الداللة   وَ ﴿ صريح 
َ
ة

َ
ال الصه ِقيُموا 

َ
أمر أ فيه  هذا  أن  أحد  يختلف  هل   ،﴾

بإقامة الصالة وأن األمر يدل على الوجوب؟ هذا صريح في الداللة، لكن بعض النصوص 

«، هل هذا صريح في وجوب الوضوء من مس  أمن مسه ذكَره فليتوض»قد تكون محتملة.  

 ِبولياٍ »الذكر؟ ال. مثال: 
ه

«، هل هذا صريح محل إجماع بين أهل العلم من جهة ال نكاَح إال

داللة اللفظ؟ ال، قلنا قد يقول لك: ال نكاح إال بولي أي ال نكاح صحيح، وقد يأتيك آخر  

 . ويقول: ال، ال نكاح كامل إال بولي
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كم العصر إال في بني  غير صريح الداللة: »ال يصلينه أحُد   -  ملسو هيلع هللا ىلصومثله قول النبي    -

قريظة«، اختلف الصحابة. العبارة هذه ما املقصود منها؟ هل نص اللفظ أم املعنى وهو 

االستعجال؟ فاختلفوا فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى بعد أن وصل. ولو كان 

 ؟صريح الداللة ملا اختلفوا. أليس كذلك يا شيخ أمين

الد  - الصريح  الصحيح  النص  داللته، هذا ال ال شك.  في  يختلف  الذي ال  اللة 

 . يختلف فيه أهل العلم

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :شروط اإلجماع

 :لإلجماع شروط منها

أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهوًرا بين العلماء أو ناقله ثقة   -1

 .واسع االطالع

( ما هو .يح. أن يثبت بطريق صح)اآلن ذكر شروط اإلجماع. لإلجماع شروط:    -

يكون  أن  بمعنى  العلماء،  بين  مشهورا  يكون  أن  أمرين:  أحد  لثبوته؟  الصحيح  الطريق 

هذه   املسألة،  هذه  في  اإلجماع  حكاية  العلم  أهل  بين  وانتشر  استفاض  مستفيًضا، 

ثقة واسع االطالع،   ناقله  يكون  أو  لذلك اإلجماع؛  بالنقل  االستفاضة واالنتشار أشبه 

ا  مثل شيخ  مثال  ينقل يأتي  النووي،  البر،  عبد  ابن  ابن حزم،  مثل  تيمية،  ابن  إلسالم 

معرفة   في  ومكنة  األقوال  على  اطالع  لهم  مثال  الذين  املعتبرين  العلماء  من  اإلجماع، 

نعرف  فمن ههنا  اإلجماع.  فينقل  فيها،  والخالف  العلم  أهل  وأقوال  الشرعية  األقوال 

 . اإلجماع

أن ال يسبقه خالف مستقر، فإن سبقه ذلك فال إجماع، ألن األقوال ال   - 2  -

 . تبطل بموت قائليها 

هو   هذا  من حدوث خالف،  يمنع  وإنما  السابق،  الخالف  يرفع  ال  فاإلجماع 

القول الراجح لقوة مأخذه، وقيل: ال يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني  

ة على من بعده، وال يشترط على رأي الجمهور على أحد األقوال السابقة، ويكون حج

 . انقراض عصر املجمعين.

(، هذا الشرط الثاني، أال يسبقه خالف مستقر.  رأن ال يسبقه خالف مستق)  -

في  خالف  هناك  كان  األول  العصر  في  عصوًرا،  عندنا  أن  نتصور  اآلن  ذلك؟  معنى  ما 
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ى أن هذا الخالف استمر حتى املسألة. فإذا وجد خالف وكان هذا الخالف مستقًرا، بمعن

انقرض ذلك العصر، وهم مختلفون، لم يتفقوا، مجتهدو األمة في عصر معين ال زالوا 

مختلفين في هذه املسألة حتى انقرضوا وهم مختلفون ولم يتفقوا. إذا أتى العصر الذي 

بعده وأجمعوا على قول واحد في املسألة. فهل يعتبر ذلك إجماًعا؟ يقول جمهور أهل 

لعلم، ال يعتبر ذلك إجماًعا. ملاذا؟ قالوا: ألن األقوال ال تموت بموت قائلها. بمعنى آخر،  ا 

ما دام أنه قد ثبت أن في املسألة خالف سابق، فإن اإلجماع الالحق ال يرفع ذلك الخالف  

بعد ذلك على هذه  اتفاق  املسألة، ثم حدث  في  السابق، فمتى ما وجد خالف مستقر 

السابقة بحيث نقول أن أهل املسألة، فإن هذا   لتلك األقوال   
ً

االتفاق ال يكون مبطال

 .العلم مجمعون؛ ألن هؤالء الذين انقرضوا وماتوا هو أيضا من جملة مجتهدي األمة

 . لكنه يمنع من حدوث خالف قادم -

( .ال يرفع الخالف السابق، وإنما يمنع من حدوث خالف.)نعم، قال الشيخ هنا:  

 . ذكره شيخنا فيما سيستقبل. هكذا 

قال: وقيل ال يشترط ذلك، وهذا حكاية فيها نوع تضعيف وهو أنه ال يشترط مثل  

ينعقد ويستقر   إذا وجد إجماع الحق فإن ذلك اإلجماع  أنه  إليه جماعة،  ذلك، ذهب 

األمر على ذلك القول ويكون محل إجماع ويكون حجة على من بعده. انظر ثمرة الخالف 

ون حجة على من سيأتي في األمة؟ أم ليس حجة؟ من قال أنه  هنا: هل هذا اإلجماع سيك

إجماع قال أنه ال يحل ألحد بعد ذلك أن يخالفه، أصحاب القول الثاني. أصحاب القول 

األول الذين يقولون أنه ليس بإجماع معنى ذلك أنه ال يكون حجة على من بعدهم فيجوز  

 .ملن أتى بعد ذلك أن يخالف

الجمهور انقراض عصر املجمعين فينعقد اإلجماع من ..وال يشترط على رأي  -

أن   على  األدلة  ألن  بعد،  مخالفته  لغيرهم  وال  لهم  يجوز  وال  اتفاقهم،  بمجرد  أهله 

ساعة  حصل  اإلجماع  وألن  العصر،  انقراض  اشتراط  فيها  ليس  حجة  اإلجماع 

 ؟اتفاقهم، فما الذي يرفعه

 :جماع؟ قال الناظمهذه مسألة: هل يشترط انقراض العصر في تحقق اإل  -

 ر على ما ينتحيه األكث لغو      ثم انقراض العصر والتواتر

على ما يختاره أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم ال يرون اشتراط انقراض العصر.  

ما معنى انقراض العصر؟ أجمع أهل العلم في العصر األول مثال على حكم مسألة، هل  



 نسخة أولية 

210 

 

ًعا؟ فنقول ال يمكن أن نعتبر هذا اإلجماع؟ هم ال يتحقق اإلجماع إال بأن ينقرضوا جمي

 ولم  
ً

أجمعوا، لكننا سنقول: توقفوا، ال نعتمد هذا اإلجماع حتى يموت هذا العصر كامال

يرجع منهم أحد عن قوله. هذه صورة املسألة. هذا ال ُيشترط، بمعنى أنه متى أجمع أهل  

فإجماعهم حجة، ولو  العلم على مسألة في عصر من العصور، ولم يكن خالف سابق،  

رجع   يوما  وعشرين  خمسة  أو  أيام،  عشرة  بعد  ثم  أجمعوا  لو  يعني  واحدة،  لساعة 

أحدهم، نقول: رجوع هذا ال ينقض ذلك اإلجماع، ألننا ال نشترط انقراض العصر. فهذا 

 . هو القول الذي رجحه شيخنا رحمه هللا تعالى، وهو قول الجمهور 

 : قال -

، واشتهر ذلك بين أهل االجتهاد،  وإذا قال بعض املجتهدين قو 
ً

 أو فعل فعال
ً

ال

ال  حجة  يكون  وقيل:  إجماًعا،  يكون  فقيل:  اإلنكار،  على  قدرتهم  مع  ينكروه  ولم 

إجماًعا، وقيل: ليس بإجماع وال حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل اإلنكار فهو إجماع، 

افقتهم، وهذا    ألن استمرار سكوتهم إلى االنقراض مع قدرتهم على اإلنكار دليل على مو

 . أقرب األقوال

هذا ما يسمى باإلجماع السكوتي، ما هو اإلجماع السكوتي؟ هو أن يقول بعض  -

وال   ،
ً

فعال يفعل  أو   
ً

قوال يقول  أن  إما  معينة،  في مسألة  بحكم  يحكم   ،
ً

قوال املجتهدين 

وهذا يعرف له مخالف. وهذا له أمثلة كثيرة يذكرها ابن قدامة في )املغني(، يقول مثال:  

 . القول ثبت عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف 

 . يعني الكل ساكت، ال أحد خالف. -

الكل ساكت، وليس هناك ما يمنعهم كالخوف مثال أو عدم القدرة على اإلنكار، 

هذا العاِلم ليس أميًرا وال وزيًرا يخش ى الناس منه، وال ظالم، إنما من جملة العلماء الذين  

 حكم فيه حكًما  لو أراد أحد أن ينكر عل
ً

 أو قال قوال
ً

 أو فعل فعال
ً

يهم ألنكر. عمل عمال

ا ولم يتكلم أحد بمخالفته، لم ُيعرف له مخالف، هل يكون ذلك إجماًعا منهم؟  شرعيًّ

 . يعني سكوتهم هل يكون إجماًعا؟ هذا ما يسمى اإلجماع السكوتي

ا، فيكون إجم أن هذا يكون إجماًعا سكوتيًّ العلم يرون  اًعا ويكون جمهور أهل 

له مخالف. قال شيخنا:   لم يعرف  (. هذا  اوقيل: يكون حجة ال إجماعً ) حجة ما دام 

ذهب إليه جماعة من أهل العلم، يقولون: ال يكون اإلجماع السكوتي هنا إجماًعا بمعنى 
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أنه ال تسوغ مخالفته بعد ذلك، ولكنه وجه من الدليل الشرعي وحجة يستدل بها على  

 .الحكم

(، وهذا ذهب إليه بعضهم أنه ليس بإجماع وال ةبإجماع وال حجليس  )وقيل:  

غيرهم.   أو  الصحابة  أقوال  جملة  من  قول  هو  إنما  قبل )حجة،  انقرضوا  إن  وقيل: 

إجما فهو  عليه  عاإلنكار  ينكر  ولم  الشخص  قاله  إذا  القول  هذا  أن  آخر،  بمعنى   ،)

أما بالكلية فإنه يكون إجماًعا،  العصر  انقرض ذلك  لو لم ينقرضوا فال   مخالف حتى 

ألن استمرار سكوتهم إلى االنقراض مع قدرتهم على اإلنكار دليل  )يكون إجماًعا. قال:  

افقتهم، وهذا أقرب األقوال إذا كان هذا  (على مو إليه شيخنا، يقول:  يميل  . هذا ما 

  - املجتهدين في زمانه    -الذي قال قوال أو فعل فعال وسكت الجميع، إن انقرضوا كلهم  

قبل أن ينكروا عليه فهو إجماع، أما إذا لم ينقرضوا قبل أن ينكروا عليه، بمعنى أنكر  

 . يخنا رحمه هللا تعالىعليه بعضهم بعد ذلك فإنه ال يكون إجماًعا. هذا ما رجحه ش 

تعالى هذا على خالف   الشيخ رحمه هللا  أن  الغريبة  القليلة،  املواضع  وهذه من 

عادته في هذا الكتاب. ليس من عادته أن يذكر الخالف على هذا الوجه. ذكر تقريبا أربعة  

أقوال في املسألة، هذا خروج منه عن قاعدته في الكتاب، وهذا مما يعلم به أن اإلنسان 

مقام التأليف مهما يحاول ويجتهد إال أنه بعض املرات تجذبه نفس إلى أمر ما، أو إلى   في

توسع في مسألة، وهذا من حكمة هللا سبحانه. هذه فائدة خارج موضوع الدرس، حتى في 

التآليف، قد يأتي إنسان يذكر مسألة في أول الكتاب ويقول: سيأتي الكالم عليها في آخر  

ال يذكرها أبدا. أو سيأتي آلخر الكتاب ويشير ملسألة ويقول: تكلمنا  الكتاب، ثم ينساها و 

 . .عليها في موضع سابق، وترجع للموضع السابق 

من األمور أيضا أن اإلنسان في أول أمره مقبل في الغالب، وفي اآلخر يفتر. لذلك  

َف 
َ
س املؤلف  ملا تنظر في املذهب لشروح الحديث الكبيرة مثال )فتح الباري( وغيره، ستجد ن

 -في أول الكتاب ليس كنفسه في آخر الكتاب. في أول الكتاب منطلق، ثم يبدأ اإلنسان  

.. هذه سنة هللا عز وجل في خلقه، ال كمال إال هلل سبحانه وتعالى. وملا كان - سبحان هللا  

األمر كذلك، إذا هبت رياحك فاغتنمها يا طالب العلم، ما دمت في إقبال أمرك انطلق  

وا  لحيتك ويضعف  وتحرك  تشيب  زمان  ألنه سيأتي عليك  املعهد،  في هذا  باهلل  ستعن 

بدنك وتفتر حواسك ويصبح ما تستسهل حفظه اآلن تستصعبه. فاملوفق من اشتغل، 

 .«ابادروا باألعمال فتن»
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 :وذاك يقول  -

 ى فما يقول إذا عصر الشباب مض         شا في شبيبته  ــــــــــــ إذا الفتى ذم عي

ا  يتشكى  بدأ  اإلنسان  يطلب إذا  ولم  كبرت سنه  إذا  يقول  فما  البدايات  في  آلن 

 . العلم إال إذا مض ى.. سيأتيه السكر والضغط وانحناء الظهر وآالم ومراجعة طبيب.

حق   - في  هذا  الحياة.  مشاغل  تتخطفكم  أن  قبل  واألخوات  إلخوة  أيها  بادروا 

همة العالية،  الصغار، وأما من كبر ودخل هذا املعهد على كبر فنقول: هنيئا لك هذه ال

وبإذن هللا مع تمام االجتهاد وإخالص النية تختصر لك األزمان. هذا العقل واإلدراك مثل 

العضالت، الحافظة والعقل مثل العضالت، إذا تركتها فترة استرخت، تحتاج لياقة، وإذا  

مثل   والحافظة  والعقل  الحفظ.  هذا  يبقى  وحفظك  عقلك  وحركت  جسمك  حركت 

اجتهد اجتهادا في أول أمره، مثل الذي يتدرب على الحديد في أول العضلة، لو اإلنسان  

مرة. حتى لو ترك الحديد بعد ذلك وفتر، لو أراد أن يعود مرة أخرى، يقولون أن للعضلة  

 . ذاكرة، رجوع العضلة سريع. فهو يحصل في التدريب ما ال يحصله من بدأ التدريب

 . هم حتى يسهل عليهم األمرهذا كله لنحث اإلخوة على االجتهاد في أول أمر 

أيام   - تأتيكم  أن  قبل  العلم  اطلبوا  قوله:  الدعيس  أمين  الشيخ  عن  انقلوا 

تشغلكم فيها أطفالكم، وربما أيضا األمراض واألوجاع، فهذه فرصة. افنوا شبابكم في  

طاعة هللا وال أفضل من إفناء الشباب في طلب العلم، فإنه ال أعظم من طاعة عند هللا  

 .وتعالى من طلب العلمسبحانه 

 .نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يتوفانا ونحن سائرون في هذا الطريق

من جميل ما مر علي يا شيخ جمال، مر علي أن أحد السلف جاءه رجل وهو   -

يقرأ القرآن وهو عالم كبير، فالرجل كأنه   -أحد الوزراء    -يقرأ على قبر ذي الرياستين  

استنكر هذا الش يء، كيف أنت العالم الكبير تقرأ على هذا القبر.. مقامك أرفع من هذا.  

ني، لن تعلم حتى تجوع ببطن غيرك. بمعنى آخر أنا أفعل  فاستنكر وأغلظ عليه، قال: يا ب

ذلك ليس لبطني أنا، ولكن أجوع ببطون غيري من أبنائي وزوجاتي. فلما رجع ذلك الرجل 

لإلمام أحمد، فأتاه فقال له رأيت فالن بن فالن كذا.. فقال اإلمام أحمد اكتمها، فإن له  

فهذه من األمور العوارض التي تعرض مقام خير وصدق. قال اإلمام أحمد نحوا من ذلك.  

على اإلنسان، ال يدري ما أمامه. اآلن أنت أمورك ميسرة وفي فسحة من عمرك وفسحة  

ب، يوم لك ويوم عليك
ا
ل
ُ
 . من رزقك.. ما تدري: األيام دول والليالي حبالى والدهر ق
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من   - الجميل  االستطراد  هذا  من  القدر  بهذا  نكتفي  إذا  نسر.  ويوم  ساء 
ُ
ن يوم 

 . لشيخ أمين. نلقاكم على خير دمتم طيبين والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها 
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

(81 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

دون، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أنتم اآلن تشاهدون أيها اإلخوة املشاه

الحلقة الثامنة عشرة من التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه  

السالم   الدعيس،  منصور  بن  أمين  الشيخ  هو  وهذا  األصول(.  علم  من  )األصول  هللا 

 .عليكم ورحمة هللا وبركاته يا شيخ أمين

ورحمة هللا وبركاته، حياك هللا يا شيخ جمال وحيا هللا اإلخوة وعليكم السالم    -

 . واألخوات املستمعين واملستمعات

 . هللا يحييك يا شيخ أمين. وصلنا إلى باب القياس  -

بسم هللا الرحمن الرحيم، قال شيخنا رحمه هللا تعالى في كتابه )األصول من علم 

 :األصول(

 س القيا

 :تعريفه

 .القياس لغة: التقدير واملساواة

 . واصطالًحا: تسوية فرٍع بأصٍل في حكٍم لعلة جامعة بينهما

 . فالفرع: املقيس

 .واألصل: املقيس عليه

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم، أو صحة، أو فساد، 

 .أو غيرها

أ األربعة  بسببه حكم األصل، وهذه  ثبت  الذي  املعنى  القياس،  والعلة:  ركان 

 .والقياس أحد األدلة التي تثبت بها األحكام الشرعية

بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  
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رب  يا  علًما  وزدنا  علمتنا،  بما  والتوفيق    وانفعنا  السداد  نسألك  إنا  اللهم  العاملين. 

 . واإلخالص في األقوال واألفعال، اللهم اجعل عملنا في رضاك رب العاملين

من   الرابع  الشرعي  الدليل  في  تعالى  فهذا شروع من شيخنا رحمه هللا  بعد،  أما 

في القياس  ودليل  القياس.  دليل  هو  وهذا  واإلجماع،  والسنة  الكتاب  قدمنا   األدلة. 

الجملة محل اتفاق عند عامة أهل العلم، وخالف فيه الظاهرية، لكن عامة أهل العلم  

 . على اعتبار القياس

والقياس كما قلنا هو الدليل الشرعي الرابع، والقياس من األهمية بمكان، ملاذا؟ 

ألنه ال يخفاك وال يخفى اإلخوة جميًعا أن أدلة الشريعة محصورة، أدلة الشريعة من  

لها. الكتاب و  بهم ال حصر  بالناس وتقع  تنزل  التي  السنة محصورة، والنوازل والوقائع 

 مخصوًصا فيها ينص عليها لم نتمكن من ذلك، ولم تسعفنا  
ً

فإذا تطلبنا لكل نازلة دليال

األدلة الشرعية. فلما كان األمر كذلك انتقل أهل العلم، أو قرر أهل العلم أن من األدلة 

صل املجتهد حكم املسألة غير املنصوص عليها. فيقيُس غير  الشرعية القياس، وبه ُيح

املنصوص عليه بما هو منصوص عليه. وبقدِر فقه الرجل وتمكنه من الفقه وأصوله 

ومن األدلة الشرعية واإلحاطة بها، بقدر تمكنه من باب القياس. فكلما زاد علم العالم 

الفقهية واألصولية والفروع   واطالعه على علوم األدلة الشرعية واطالعه على القواعد

الفقهية، كل ما كان بإمكانه عند ذلك أن ُيعمل نظره في القياس ليصل إلى قياس صحيح  

القياس كما   باب  املعلومة على ما هي معلومة. هذا هو  املسألة غير  إلى حمِل  به  يصل 

 . ذكرت لك من ناحية أهميته 

القياس لغة: )س، فقال:  ثم شرع شيخنا رحمه هللا تعالى بعد ذلك بتعريف القيا

إذا قدرته. واملساواة ةالتقدير واملساوا الش يء  الش يء، تقول: قست  التقدير: تقدير   ،)

رَت وصلَت إلى املساواة  . أيًضا هي الزم من لوازم التقدير، فإذا قده

(. حتى نتصور  اواصطالًحا: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم)قال:  

تسوية فرٍع بأصل في حكم  )أركان القياس، اآلن الشيخ قال:    القياس ال بد أن نتصور 

(، فالحظ: فرع، أصل، حكم، ِعلة؛ كل هذه شملها التعريف. لنعرف  ا لعلة جامعة بينهم 

التي نتطلب دليلها،   املعلومة  املسألة غير  الفرع: هو  الشيخ.  التي ذكرها  القياس  أركان 

(، أي الذي يقاس، ليس املقيس  سقيفالفرع: امل)فهذه هي الفرع وهي كما عبر الشيخ:  
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عليه وإنما املقيس. هذا هو الفرع. أو بصورة أخرى لو عبرنا، هو املسألة التي نبحث عن  

 .حكمها. األصل: هو املقيس عليه، هي املسألة املنصوص على حكمها أو التي فيها حكم

ريم والحكم: قال هو اقتضاه.. أي: ما استلزمه الدليل الشرعي من وجوب أو تح 

إلى حكم  أن نصل  يكون حكم األصل، ألننا نريد  الحكم عادة  أو فساد. هذا  أو صحة 

الفرع بمعرفتنا لحكم األصل. والعلة، ما هي؟ العلة هي املعنى الذي ثبت الحكم بسببه في  

الذي  الفرع واألصل  بين  الجامع  العلة هي  العلة ستكون هذه  األصل، وعن طريق هذه 

 .عينتوصل به إلى الحكم الشر 

الناظم  . جمعها 
ٌ
القياس: فرٌع، وأصٌل، وحكٌم، وعلة أركان  أركان هي  أربعة  فإذا 

 :بقوله حتى يحفظها اإلخوة

َه  ِ
با
ُ
 ه بـــــــلة رابعها فانتــــــــــــ ـــــــــوع       األصل حكمه وما قد ش

)األصل( واحد، و)حكمه( الحكم، و)ما قد شبه( هو الفرع. و)علة رابعها(، هذه  

أربعة هي األركان األربعة للقياس. فال يكون القياس صحيًحا حتى يشتمل على هذه األركان  

األربعة. وسبحان هللا القياس كما يقول أهل العلم مقتض ى العدل، ملاذا؟ ألن فيه تسوية  

م يعني  املتماثالت،  صورة بين  في  املتماثالت  املتماثالت.  بين  تسوي  أن  العدل  تمام  ن 

 . الحكم، وفي علة الحكم، فإنه ال بد إذا أردنا تمام العدل أن نسوي بينها

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

فمن  الصحابة،  أقوال  و والسنة  الكتاُب  ا   شرعيًّ
ً

دليال اعتباره  على  دل  وقد 

 :أدلة الكتاب

ُ ﴿قوله تعالى:    -1  َّللاه
َ
ان

َ
يز ِ

ْ
ِ َوامل

َحق 
ْ
ِبال اَب 

َ
ِكت

ْ
نَزَل ال

َ
ِذي أ

ه
وامليزان   [17]الشورى:  ﴾ ال

 . ما توزن به األمور ويقاس به بينها

قال:   الكتاب:  أدلة  من  األول  الدليل  هو  ِ  ﴿ هذا 
َحقا

ْ
ِبال ِكَتاَب 

ْ
ال نَزَل 

َ
أ ِذي 

ه
ال  ُ

ه
َّللا

يَزاَن  ِ
ْ
﴾، وامليزان ما توزن به األمور ويقاس به بينها، فعلى ذلك يكون القياس جزءا أو  َوامل

 . نوع تقدير ومساواة بين املتماثالت. هذا وجه الداللة نوًعا من امليزان، ألن فيه 

ِعيُدهُ ﴿قوله تعالى:    -2
ُّ
ٍق ن

ْ
ل
َ
َل خ وه

َ
ا أ

َ
ن
ْ
َما َبَدأ

َ
ْرَسَل  ﴿،  [ 104]األنبياء:  ﴾ك

َ
ِذي أ

ه
ُ ال َوَّللاه

 
ُّ
ِلَك الن

َٰ
ذ
َ
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها ك

َ ْ
ا ِبِه األ

َ
ْحَيْين

َ
أ
َ
ٍت ف ِ

ي  ٍد مه
َ
ٰى َبل

َ
اُه ِإل

َ
ن
ْ
ُسق

َ
ِثيُر َسَحاًبا ف

ُ
ت
َ
َِياَح ف

وُر الر 
ُ
  ﴾ ش

فشبه هللا تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء األموات بإحياء األرض،    [9]فاطر:

 .وهذا هو القياس
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 . وهذا واضح -

 :ةومن أدلة السن -

أرأيت لو كان على  »ملن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها:    ملسو هيلع هللا ىلصقوله    -1

  « كفصومي عن أم»« قالت: نعم. قال:  ؟أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها

 . [1953]البخاري:

أرأيت لو كان على »لو أردنا أن نطبق اآلن أركان القياس، فنقول األصل ماذا؟    -

ا هو األصل، الحكم وجوب قضاء الدين، العلة؟ تعلق الدين بالذمة. نأتي  « هذ نأمك دي

للفرع: هل هذه العلة وهي التعلق في الذمة موجودة في الفرع فيمن سألته عن الصيام؟  

بمعنى آخر املرأة إذا تركت الصيام، والصيام واجب عليها، إذا فاتها الصيام ولم تصم،  

ا العلة الجامعة هي تعلق ذلك األمر بقي متعلقا بذمتها أم لم يبَق؟ بق
ً
ي متعلًقا بذمتها. إذ

في  املتعلق  الصيام  فكذلك  يجب قضاؤه،  الذمة  في  املتعلق  الدين  كان  فإذا  ذمتها،  في 

 . الذمة يجب قضاؤه

 :وقال رحمه هللا تعالى -

 أتى النبي    -2
ً

هل »ل:  فقال: يا رسول هللا، ُولد لي غالم أسود! فقا  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجال

«  ؟ هل فيها من أورق»« قال: حمر، قال:  ؟ما ألوانها»« قال: نعم، قال:  ؟لك من إبل

قال:   نعم،  قال:  ؟فأنى ذلك»قال:  نزعه عرق،  لعله  قال:  نزعه »«  ابنك هذا  فلعل 

 .[5305]البخاري: «ق عر 

وهكذا جميع األمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس ملا فيها من 

 .ش يء بنظيرهاعتبار ال

وقد ولد له غالم أسود، هو أبيض وزوجته بيضاء،   ملسو هيلع هللا ىلصهذا رجل أتى إلى النبي    -

وُولد له غالم أسود، فأراد أن ينفيه، يقول: هذا الولد ليس ولدي يا رسول هللا. فقال 

« ؟ ما ألوانها»« قال: نعم، قال:  ؟هل لك من إبل».. ليوصل إليه الحكم، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

قال:   أورق»قال: حمر،  من  فيها  قال:  ؟هل  بذلك،  أقره  ملا  عنها؟  لونه  يختلف  فأنى »« 

ا، العلة ما هي؟ كونه قد نزعه عرق.  ؟ذلك
ً
« أي ما سبب ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. إذ

العرق. ولذلك لم يقره النبي    : فكذلك ابنك هذا لعله نزعه ملسو هيلع هللا ىلصفلما أقر بذلك، قال النبي  

 .على االنتفاء من الولد  ملسو هيلع هللا ىلص
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ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير املؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى   -

أبي موس ى األشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليَك، مما ورد عليك 

ور عندك، واعرف األمثال، ثم اعمد فيما مما ليس في قرآن وال سنة، ثم قايس األم

 . ترى إلى أحبها إلى هللا، وأشبهها بالحق

 .قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول 

نعم، هذا اآلن كتاب عمر أصل في باب القضاء. قال ألبي موس ى إذا لم يجد نصا   -

ا ورد عليك مما ليس فيه قرآن في كتاب وال سنة، قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مم

وال سنة. وجه الفهم: قال: ثم قايس األمور عندك، واعرف األمثال، يعني اجمع النظير  

إلى نظيره واملثل إلى مثله. ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى هللا وأشبهها بالحق، وهذا مصير 

نعم، كتاب عمر   (،ل قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبو )للقياس.  

ف في شرحه  
ه
أل تعالى  القيم رحمه هللا  ابن  بالقبول، بل إن اإلمام  تلقاه األئمة  هذا مما 

 هو شرح لكتاب عمر  
ً

العاملين(. هذا الكتاب أصال  )إعالم املوقعين عن رب 
ً

كتابا كامال

 . رض ي هللا عنه في القضاء

ا على أن نظير وحكى املزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعو   -

 . الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا املقاييس في الفقه في جميع األحكام

هذا حكاية من املزني، وهو تلميذ اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالى، حتى يقول   -

لِقَمك العلم أللقمتك إياه، كما ُيلقمه الطعام من حرص  
ُ
اإلمام الشافعي: لو أن لي أن أ

زني. ولذلك يقول الناس: كلٌّ للشافعي عليه ِمنة إال املزني؛ ألنه نقل علم  الشافعي على امل

زني ونقل علم الشافعي رحمه هللا تعالى. وُيقال أن املزني قرأ الرسالة خمسمائة مرة، 
ُ
امل

)الرسالة( للشافعي، يقول: قرأُتها خمسمائة مرة وفي كل مرة أقرأها أرى فيها ما ال أرى في  

القصد أن املزني إمام من أئمة الشافعية وقد نقل اإلجماع على استعمال  املرة السابقة.  

 . القياس بين الفقهاء في زمانه

 : قال رحمه هللا تعالى  -

 :شروط القياس

 :للقياس شروط منها

 أقوى منه، فال اعتبار بقياس يصادم النص أو اإلجما -1
ً

 ع أن ال يصادم دليال
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بي حجة، ويسمى القياس املصادم ملا أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحا

 . ذكر: )فاسد االعتبار(

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج املرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياًسا على صحة 

 . بيعها مالها بغير ولي

  «يال نكاح إال بول»:  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا قياس فاسد االعتبار ملصادمِتِه النص، وهو قوله  

 . [1101]الترمذي:

أقوى منه،    -  
ً

 يصادم دليال
ا

أال القياس  األول من شروط  الشرط  نعم، هذا هو 

ٍ من كتاب أو سنة أو إجماع ألهل العلم، أو أقوال  
 يكون القياس مخالًفا لنصا

ا
بمعنى أال

ا للجمهور. فال بد أن  
ً
الصحابة عند من يرى حجة قول الصحابة وهم الحنابلة، خالف

يكون القياس غير مصادٍم للدليل الشرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي  

 : عند من يحتج به. قال: فإذا كان مصادًما، ماذا يسمى؟ فاسد االعتبار 

لف للنص واإلجماع دعا
ُ
 ىار كل من وعفساد االعتب      والخ

به   ُيعتد  وال  به  ُيعتبر  ال  أنه  بمعنى  االعتبار(  )فاسد  يسمونه  العلم  أهل  كل 

 قال: املرأة الرشيدة العاقلة 
ً

ملخالفته النص الشرعي. َمثل شيخنا له بمثال: لو أن قائال

البالغة لها أن تزوج نفسها بغير ولي، ملاذا هذا الحكم؟ قال: قياًسا على صحة بيعها مالها 

 ؟ير إذن ولي. اآلن عندنا أصل وفرع، األصل ما هوبغ

 . الفرع التزويج، أن تزوج نفسها. -

نبدأ باألصل، األصل صحة بيع املرأة بغير إذن وليها، هذا األصل. الفرع تزويج    -

 ؟املرأة نفسها بغير وليها. الحكم ما هو؟ الصحة. العلة الجامعة بينهما

 . جواز التصرف دون إذن الولي -

نعم، هذا قياس عندما تنظر شبه مكتمل األركان، األركان األربعة موجودة: فرع   -

من جهة   كان  وإن  القياس  هذا  قالوا:  اإلشكال؟  ما  بينهما.  جامعة  وعلة  وحكم  وأصل 

 لكن يعارضه نص شرعي، فلما عارضه نص شرعي فهو فاسد االعتبار. ما 
ً

األركان مكتمال

أيما امرأة نكحت بغير إذن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص « وقال النبي  يال ِنكاَح إال بول»:  ملسو هيلع هللا ىلص هو النص؟ قال النبي  

 .[2083]صحيح أبي داود: «لوليها فنكاحها باطل، باطل، باط

آخر: عدم  أمر  بد من  القياس، ال  أركان  القياس تحقُق  في صحة  يكفي  ا، ال 
ً
إذ

 .وجود املعارض لهذا القياس من نص أو إجماع
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ا بقياس لم يصح   -2  -
ً
ا بنص أو إجماع، فإن كان ثابت

ً
أن يكون حكم األصل ثابت

القياس عليه، وإنما يقاس على األصل األول؛ ألن الرجوع إليه أولى، وألن قياس الفرع 

 قد يكون غير صحيح، وألن القياس على الفرع ثم الفرع على  
ً

عليه الذي جعل أصال

 . األصل تطويل بال فائدة

قال: يجري الربا في الذرة قياًسا على الرز، ويجري في الرز قياًسا  مثال ذلك: أن ي

على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياًسا على البر؛  

 .ليقاس على أصل ثابت بنص

نعم، ال بد في حكم األصل املقيس عليه أن يكون هذا الحكم ثابًتا بدليل من    -

ماع ألهل العلم، حتى يصح القياس ألننا ذكرنا أنه ال بد أن يكون كتاب أو سنة أو إج

الكتاب والسنة   عندنا حكم لألصل، هذا الحكم.. األحكام الشرعية ما هو مستندها؟ 

واإلجماع. اآلن نريد أن نأتي بحكم للفرع عن طريق دليل شرعي وهو القياس، فاملفترض  

تاب والسنة. لو قال قائل: أنا سأقيس  أننا نقيس الفرع على حكم األصل الذي ثبت بالك

الفرع على حكم األصل غير الثابت بالنص، ولكن الثابت بالقياس. نقول: ليس لك ذلك،  

إنما ثبت حكم ذلك األصل ألنه مقيس على  بالقياس،  الثابت حكمه  ملاذا؟ ألن األصل 

 .أصل ثابت بدليل شرعي من نص أو اجماع، فأنت أطلت على نفسك الطريق

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلصعي، اآلن عندنا النبي  الحظ م

 بمثٍل يًدا بيٍد سواء بسوا 
ً

. الحظ [1587]مسلم:  «ءبالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثال

ا البر ثابت حكمه بموجب النص الشرعي. أهل العلم ملا نظروا إلى البر  
ً
النص فيه البر. إذ

البر  جعلوه   قالوا:  البر؟  في  العلة  البر، قالوا: ما هي  الرز، فقاسوُه على  إلى  ، وأتوا 
ً

أصال

مكيل، والرز مكيل أيًضا. مكيل بمعنى ُيكال باملكيال الشرعي. املكيال هو مقدار شرعي 

البر  على  الرز  فلنقس  مكيل،  والرز  مكيل  البر  دام  ما  قالوا:  ونحوه.  الحبوب  به  توزن 

 . وبذلك يجري الربا أيضا في الرز بجامع علة الكيل، 

جاء شخص آخر قال: والذرة؟ فأجاب آخر متفذلك في املجلس قال: الذرة تقاس 

 فالذرة أيضا مكيلة، ومن ثم يحرم الربا في الذرة. هل هذا 
ً

على الرز، إذا كان الرز مكيال

من   كان  ألنه  صحيًحا؛  ليس  يقولون:  العلم  أهل  للحكم؟  للوصول  صحيح  الطريق 

رض أن يأخذ الذرة ويقيسها على األصل الثابت بالنص الشرعي وهو البر، فيقول:  املفت
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الذرة مكيلة كالبر مكيل فيجري فيها الربا. أما أن يأتي ويقيس الذرة على الرز فهنا اآلن  

 . قاس الفرع على أصل ثبت بدليل القياس ال بدليل النص

ٍ أو إجم -
 . اعونحن نشترط أن يكون حكم األصل ثابًتا بنصا

 . نعم -

والفرع    - 3  - بين األصل  الجمع  ليمكن  أن يكون لحكم األصل علة معلومة؛ 

ا محًضا لم يصح القياس عليه  . فيها، فإن كان حكم األصل تعبديًّ

البعير   لحم  على  قياًسا  الوضوء  ينقض  النعامة  لحم  يقال:  أن  ذلك:  مثال 

يس له علة معلومة،  ملشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح ألن حكم األصل ل

 . وإنما هو تعبدي محض على املشهور 

القياس    - شروط  من  هنا:  الشيخ  يقول  علة )نعم،  األصل  لحكم  يكون  أن 

، له علة.ةمعلوم
ً

 . (، يعني أن يكون الحكم الذي في األصل ُمعلال

 . سبب. -

ا، قل سبًبا، من باب التقريب. له علة يمكن أن نقيسها. مثال: مثلما ذكرنا في الرب  -

  ،
ً

البر والعلة ما هي؟ كونه مكيال البر بالبر والشعير بالشعير.. قلنا ثبت الحكم بالربا في 

فهذه علة يمكن أن ُيقاس عليها. حسًنا، إذا كان حكم األصل غير معلل، بل تعبدي، ال  

 . ُيبحث فيه عن العلة وإنما هو مقتض ى التعبد، ال علة له 

 . لومة لدينا. يعني سمعنا وأطعناتعبدي يعني العلة فيه مجهولة غير مع -

يعني سمعنا وأطعنا. فهل ممكن أن نقيس على هذا األصل؟ يقولون: ال يمكن    -

وننقل   واألصل،  الفرع  بين  جامًعا  نجعلها  أن  نستطيع  علة  هناك  ليس  ألنه  نقيس  أن 

نقض الوضوء من أكل لحم   -ذكر شيخنا    -بموجبها حكم األصل إلى الفرع. مثال ذلك  

)الجزور( الجزور،   البعير  لحم  أكل  أن  الحنابلة  مذهب  مشهور  على  هذا  البعير.  لحم 

ٍل، يعني ال تقل: ملاذا 
ه
ينقض الوضوء. فقهاء املذهب يقولون: هذا الحكم تعبدي غير ُمعل

في البعير؟ ملاذا إذا أكلنا لحم البقر ال نتوضأ؟ أليس لحم البقر مثل لحم البعير؟ أليس  

 .ال أو غيرها؟ يقولون: هذا حكم تعبدي، سمعنا وأطعنالحم الغنم كذلك؟ أو الغز 

يعني يا شيخ أمين، لو أتى آٍت وقال: أكل الغنم ينقض الوضوء، ثم قال: هذا    -

لحم  كونهما  بينهما  الجامعة  العلة  اإلبل،  لحم  أكل  عليه  املقيس  واألصل  الفرع،  اآلن 
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ال يمكن ألن العلة غير    حيوان مأكول اللحم، وأريد أن أطبق اآلن القاعدة. فهنا نقول 

 ؟ معلومة. أليس كذلك

 . ألن هذا الحكم تعبدي عندنا غير معلل  -

حكم تعبدي ال نعرف ملاذا أصبح أكل لحم اإلبل أو البعير ينقض الوضوء؟ فال   -

 . تقيس، ربما تتخلف العلة في املقيس عليه

ال   - معللة،  غير  تعبدية  الصلوات  أوقات  مثل  التعبدية  األمور  من  كثير  ومثله 

ُيمكن أن يقاس عليها. يقول شخص: سأصلي صالة جديدة مع الظهر بجامع أن صالة 

أحكام الظ هذه  ذلك..  نحو  أو  الجامع  بهذا  جديدة  بصالة  فنأتي  الزوال  عند  تقع  هر 

 .تعبدية: عدد ركعات الصالة، كون الصلوات على هذا القدر.

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع    -4

 . اعتباره؛ كاإلسكار في الخمر

كالسواد  به؛  التعليل  يصح  لم  فيه  مناسبة  ال  ا  ا طرديًّ
ً
وصف املعنى  كان  فإن 

 
ً

 .والبياض مثال

مثال ذلك: حديث ابن عباس رض ي هللا عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين  

عتقت قال: وكان زوجها عبًدا أسود، فقوله: )أسود(، وصف طردي ال مناسبة فيه  

ا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، وال يثبت لها  للحكم، ولذلك يثبت الخيار لألمة إذ

 . إذا عتقت تحت حر، وإن كان أسود

أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب  )اآلن يقول شيخنا أن من الشروط    -

(. اآلن اتفقنا أنه ال بد أن رللحكم، ُيعلم من قواعد الشرع اعتباره كاإلسكار في الخم 

مع كان  إذا   .
ً

معلال حكمه  األصل  في  يكون  مؤثرة  علة  تكون  أن  العلة  هذه  في  بد  ال   
ً

لال

ا، الوصف الطردي غير مؤثر في الحكم. مثال: ذكر شيخنا   الحكم، ال تكون وصًفا طرديًّ

في الخم ) الخمر ما هي؟ ركاإلسكار  الخمر، علة تحريم  العلم على تحريم  أهل  (. أجمع 

، علة مناسبة للحكم  اإلسكار، فكل ُمسكر ُيقاس على الخمر. هل اإلسكار، هذه العلة

 طرديٌّ ال أثر له؟ علة مناسبة للحكم من جهة أن الشريعة قد جاءت بحفظ  
ٌ
أم وصف

ا، هذه العلة فيها نوع مناسبة  
ً
العقل، فكون الخمر مسكًرا ينافي هذا املقصد الشرعي. إذ

 .لقواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، ُيمكن أن ُيبنى عليها الحكم
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شيخنا رحمه هللا تعالى. هذه بريرة جارية، أمة كانت في نأتي للمثال الذي ذكره  

. عتقت، أصبحت حرة، وكانت تحت عبد، متزوجها عبد )مغيث(، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعهد النبي  

ا. ملا عتقت أصبحت حرة وهو عبد، والحرة تحت العبد لها الخيار في البقاء  ا جمًّ يحبها حبًّ

على منه. فهذه بريرة خيرت، فاختارت أن تفارقه.  معه أو فسخ النكاح؛ ألنها أصبحت أ 

شفع فيها، شفع أمام بريرة، فقال أن مغيث يحبك وكذا، فأبت ذلك،    ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن النبي  

قالت: يا رسول هللا، أمر أو شفاعة؟ قال: شفاعة، قالت: ال حاجة لي به. حتى قيل أنه  

أال تعجبون من حب مغيٍث لبريرة وبغض »:  ملسو هيلع هللا ىلصكان يتبعها في األسواق يبكي، قال النبي  

ا
ً
. هذا الحكم، وهو جواز تخيير األمة إذا عتقت في البقاء عند  [5283]البخاري:  «؟بريرة مغيث

زوجها العبد أو فسخ النكاح، ما علته؟ لو جاء رجل وقال: العلة أن زوجها كان أسود، ملا 

لو كان أبيض فتبقى معه. هذه علة علل بها الحكم.    كان زوجها أسود كان الخيار لها، أما

 مؤثر في األحكام الشرعية؟  
ٌ
هل هذه العلة مناسبة؟ هل وصف السواد والبياض وصف

يعني تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أن بعض األحكام خاصة بالبيض وبعضها خاصة 

 طرديٌّ غير م 
ٌ
ؤثر ال أثر له  بالسود وبعضها خاصة بالحنطيين.. كل هذا، ال، هذا وصف

 . في األحكام الشرعية. إذا كان كذلك هل يصح.

شكل، يعني مطرد -
ُ
 ؟ كلمة )وصف طردي( قد ت

ال، يعني وصف طردي غير مؤثر. هكذا يعبرون عنه، أي غير مؤثر في الحكم.    -

إذا كان كذلك فهل يصح أن يأتي شخص ويجعل علة هذا الحكم ومناسبة هذا الحكم  

ف أسود،  ا 
ً
مغيث كون  في هذه  هو  فإنها  األسود  العبد  زوجها  من  امرأٍة عتقت  كل  يقول: 

الحال لها الخيار ألنه أسود، لكن إذا كان أبيض فليس لها الخيار ألنه أبيض؟! نقول: ال  

يصح هذا، ألن هذا وصف طردي. ولذلك، أهل العلم متفقون، أجمع من يقول بالتخيير  

و أسود، وأن العلة ليست هذه، وإنما  على أن هذا التخيير عام سواء كان زوجها أبيض أ 

 . العلة حصول العتق الذي به تصبح املرأة أعلى من الرجل

أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في األصل؛ كاإليذاء في ضرب   -5  -

يصح   لم  الفرع  في  موجودة  العلة  تكن  لم  فإن  التأفيف،  على  املقيس  الوالدين 

 . القياس
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، ثم يقال: يجري مثال ذلك: أن يقال العلة  
ً

في تحريم الربا في البر كونه مكيال

الربا في التفاح قياًسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، ألن العلة غير موجودة في 

 . الفرع، إذ التفاح غير مكيل

نعم، هذا أيضا من شروط القياس، وجود علة األصل في الفرع. فإذا كانت العلة    -

وجودة في الفرع فال يصح القياس لعدم الجامع بينهما. ذكر  موجودة في األصل لكنها غير م

يقول: ﴿ : هللا عز وجل 
ً

ْنَهْرُهَماشيخنا مثاال
َ
ت  

َ
َوال  ٍ

ا
ف

ُ
أ ُهَما 

ه
ل ُقل 

َ
ت  

َ
ال

َ
في حق   ﴾،ف فالتأفيف 

اإليذاء. لو جاء شخص  العلة فيه  ملاذا هو محرم؟  العلم.  أهل  باتفاق  الوالدين حرام 

هل يحرم ذلك أم ال يحرم؟ لو قال شخص: ال يحرم، الوارد  والعياذ باهلل، ضرب والديه، ف

نوع   أليس  التأفيف  نقول:  القرآن.  في  عليه  دليل  فال  الضرب  أما  التأفيف،  القرآن  في 

إيذاء؟ قال: نعم، قلنا: فكذلك كل ما فيه إيذاء للوالدين فإنه يحرم، والضرب من باب  

 . أولى يحرم

 ليس فيه هذه  
ً

الربا. اآلن تحريم ثم اآلن الشيخ ذكر مثاال العلة، فذكر تحريم 

ا 
ً
إذ قال شخص:   .

ً
مكيال لكونه  الربا  فيه  يجري  أنه  السابق  مثالنا  في  اتفقنا  البر  الربا، 

سأقيُس التفاح على البر، هل يصح هذا القياس؟ نقول: ال يصح، ألن التفاح ال يكال، 

يل واملوزون ما هو، إن التفاح يوزن، التفاح مما يوزن وال يكال. حتى يتصور اإلخوة املك

أتينا بوعاء مجوف، في السابق الناس سابًقا كانت عندهم أشياء يسمونها مكيلة وأشياء  

موزونة. فيوجد وعاء على قدر الصاع والصاعين والثالثة، لها مقاييس، فهناك أشياء 

شعير مكيل، ال يباع  كيلة، مثل الرز مكيل، البر مكيل، ال ملسو هيلع هللا ىلصيبيعها الناس في عهد النبي 

بالوزن. لكن التفاح ال يمكن أن يكال ]في الوعاء املجوف[، التفاح لو جعلناه في املكيالت  

 . هذه ستكون هناك فراغات كثيرة، لذلك ليس كاملكيالت، وهذا هو املوزون 

جاء شخص وقال: التفاح سأقيسه على البر ويصبح يجري فيه الربا. فهنا نقول: 

يح، هذا مكيل وهذا موزون، والعلة هي الكيل، العلة غير موجودة هذا القياس غير صح

 . في الفرع، فال يصح القياس

 : ثم قال الشيخ رحمه هللا تعالى -

 :أقسام القياس

ٍ وخفي ٍ قين
 . سم القياس إلى جلي 
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فالجلي: ما ثبتت علته بنص، أو إجماع، أو كان مقطوًعا فيه بنفي الفارق   -1

 . بين األصل والفرع

ا ثبتت علته بالنص: قياس املنع من االستجمار بالدم النجس الجاف مثال م

على املنع من االستجمار بالروثة، فإن علة حكم األصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن  

بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين،    ملسو هيلع هللا ىلصمسعود رض ي هللا عنه إلى النبي  

 .والركس النجس [156لبخاري:]ا «س»هذا رك  وألقى الروثة، وقال:

اآلن الشيخ انتقل إلى أقسام القياس. الشيخ سيقسم القياس إلى جلي وخفي،   -

 . من حيث قوة وظهور العلة

 ؟ جلي يعني واضح -

العلة،    - إلى قسمين: قسم جلي وظاهر  القياس  نعم. سيقسم  الواضح،  الجلي 

العلة فيه ظاهرة إما لكونها وردت بنص أو إجماع، أو كان مقطوًعا فيها بنفي الفارق، 

تكون   فيه  العلة  ثاٍن  الحكم. وعندنا قسم  بها  يعلل  تعتبر ظاهرة قوية  كله  لذلك  فهي 

القوة، قد ينازعك فيها منازع، ويقول ليست هذه   خفية، بمعنى آخر العلة ال تكون بنفس

الفارق، فهذه   بنفي  أو غير مقطوع فيها  أو غير مجمع عليها  العلة. غير منصوص عليها 

تكون مدار اجتهاد وتأمل بين أهل العلم، فبعضهم قد يرى أن هذه العلة املستنبطة التي  

لة التي عللت بها. عند ذهبت إليها هناك علة أخرى مستنبطة هي ألصق بالحكم من الع

بالقياس   الثابتة  الشرعية  األحكام  في  العلم  أهل  بين  والنزاع  االختالف  يحصل  ذلك 

 . باعتبار ما هي العلة التي سيناط بها الحكم

فشرع شيخنا بالقسم األول وهو القسم الجلي، أي ما كانت العلة فيه واضحة  

لنص مثال الحديث الذي ذكره جلية ظاهرة، وذكر أنها ما ثبتت بنص أو إجماع. مثل ل

ِتَي بحجرين وروثة ليستجمر بها، فأخذ الحجرين.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
ُ
 . ملا أ

 ؟ الروثة  -

فضالت الحيوانات. فأخذهما وألقى الروثة، وقال: »هذا ركس« أي هذا نجس.    -

ا، النبي  
ً
ا، نجسة، إذا ُيقاس عليها بالروثة بكونها ركًس   االستجمارعلل امتناعه من    ملسو هيلع هللا ىلصإذ

 . كل ما كان.

 . االستجمار قطع النجاسة. -
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قطع النجاسة بغير املاء، بالحجر ونحوه. فُيقاس على هذا أن كل ما كان نجًسا   -

فإنه ال يصح االستجمار به قياًسا على الروثة بجامع الرجس والنجاسة. وهذا ال ينازعك  

 .، فالعلة واضحة جلية ظاهرةملسو هيلع هللا ىلصفيه أحد ألنك ستقول: العلة نص عليها النبي 

ثبتت    - ما  النبي  ومثال  نهي  باإلجماع:  وهو    ملسو هيلع هللا ىلصعلته  القاض ي  يقض ي  أن 

غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، 

 .لثبوت علة األصل باإلجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب

. هذا نص نبوي، تأمله  في الحديث قال: ال يقض ي القاض ي وهو غضبان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    -

أن يقض ي القاض ي وهو غضبان التشويش   ملسو هيلع هللا ىلصأهل العلم فوجدوا أن العلة في نهي النبي  

قد   بحيث  انشغل فكره وشوش  كان غاضًبا  إذا  اإلنسان  القلب.  وانشغال  الفكر  على 

ة  يحصل له نوع تشويش ال يصل به للحكم العادل بين الخصمين. والتعليل بهذه العل

يكاد يكون متفق عليه بين أهل العلم، مجمع عليها. فإذا هذه العلة من القوة والظهور 

ا، كل حال فيها تشويش لفكر القاض ي وانشغال لقلبه فإنه في هذه الحالة ال 
ً
بمكان. إذ

يقض ي فيها، يحرم عليه أن يقض ي وحاله هكذا ألنه قد ال يصيب العدل والحق. مثال:  

الذي عنده احتباس في البول، محصور يريد أن يذهب إلى الخالء، لو كان حقًنا، الحاقن  

 . والحاقب الذي يريد أن يذهب للخالء من أجل الغائط. عندنا حاقن وحاقب.

 . البول. -بالنون  - الحاقن  -

إلى الذهاب إلى الخالء    -أجل هللا السامعين    - من له حاجة    - بالباء    - والحاقب    -

ء عندهم نوع تشويش. ولو كان جائعا جوًعا شديًدا هل  للغائط. فإذا كان كذلك فهؤال

تشويش،   أيضا  يقاس عليه ألنه  نعم  عاِم، وال هو »يقاس عليه؟ 
ه
الط بَحضرِة   

َ
ال َصالة

. الطعام مع الجوع فيه تشويش له، فال بد أن يأكل حتى  [560]مسلم:   «ُيداِفُعه األخبثاِن 

 . يشبع ويستجمع قواه وذهنه ثم يقض ي في املسألة

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

تحريم  قياس  والفرع:  األصل  بين  الفارق  بنفي  فيه  مقطوًعا  كان  ما  ومثال 

 . إتالف مال اليتيم باللبس على تحريم إتالفه باألكل للقطع بنفي الفارق بينهما

نعم، من القياس ما كان فيه الفرع واألصل مقطوًعا بنفي الفارق بينهما من جهة   -

َيَتاَمٰى ﴿هللا عز وجل حرم أكل مال اليتيم:    العلة. مثال: اآلن
ْ
ال ْمَواَل 

َ
أ وَن 

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ِذيَن َيأ

ه
ِإنه ال

ْوَن َسِعيرً 
َ
اًرا َوَسَيْصل

َ
وِنِهْم ن

ُ
وَن ِفي ُبط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َما َيأ ًما ِإنه

ْ
ل
ُ
، بإجماع أهل العلم ُحرم [10]النساء:  ﴾ا ظ
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مال اليتيم، هل ُيقال   أكل مال اليتيم. هل لو أن شخًصا ما أكل مال اليتيم، ولكن أحرق 

هو كاإلتالف أم ال؟ يقولون: هو كاإلتالف، والعلة واحدة ألن العلة في أكل مال اليتيم هو  

مسألة التعدي على مال اليتيم وإتالفه، واإلتالف واإلحراق أشد تعدًيا من األكل، أو قل  

ا يقاس عليه بنفي الفارق 
ً
 .هو مثله. فإذا كان كذلك فإذ

ُق ﴿مثال:  
َ
ت  

َ
ال

َ
ْنَهْرُهَم ف

َ
ت  

َ
َوال  ٍ

ا
ف

ُ
أ ُهَما 

ه
ل األذية،    ،[23]اإلسراء:  ﴾ال  التأفيف ألجل  ُحرم 

ينازعك فيه   أولوي، فكذلك ال  بل هو  الفارق،  بنفي  لو ضرب؟ هذا مقطوع فيه  ماذا 

 .أحد، العلة فيه ظاهرة. هذا هو املقصود هنا

 . الشيخ قال: )باللبس(. -

أو باللبس. إتالف مال اليتيم باللبس كإتالفه باألكل. لو لبس ثياب اليتيم حتى   -

 .أتلفها، فهو كذلك كأكلها فيه تعدي 

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

والخفي ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين األصل   -2

 .والفرع

الربا   تحريم  في  البر  على  األشنان  قياس  التعليل مثاله:  فإن  الكيل،  بجامع 

بالكيل لم يثبت بنص وال إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين األصل والفرع، إذ 

 . من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخالف األشنان 

اآلن القياس الخفي ما كانت العلة فيه ثابتة باستنباط، ال بنص وال بإجماع،    -

ا، وهو مرتع الخالف  وال بقطع بنفي الفارق. فإذا   كان األمر كذلك فهذا نسميه قياًسا خفيًّ

واالجتهاد بين أهل العلم. مثل له شيخنا بقياس األشنان. األشنان نوع من النباتات كان  

في السابق يستخدم أشبه ما يكون بالصابون، تغسل به املالبس ونحوها. وهو مكيل. لو  

؟ قلنا البر  
ً

ا ُيقاس عليه األشنان فيجري في جاء شخص قال: أليس البر مكيال
ً
مكيل، إذ

 أثبت لنا أن العلة هي الكيل. قد  
ً

الربا كما يجري في البر. سيأتي املعارض هنا ويقول: أوال

بها األصل علة   التي ُعلل  العلة  أنه مطعوم يؤكل.  الكيل،  العلة هي الطعم وليس  تكون 

: قد تكون العلة الطعم، ظاهرة أم خفية؟ جلية أم خفية؟ خفية، بدليل أن الخصم قال

وقوله له وجاهة ألنها كلها مطعومات. فإن التعليل بالكيل لم يثبت ال بنص وال بإجماع،  

ا 
ً
وإنما هو استنباط. ثم قال شيخنا: سلمنا لك بأن العلة هي الكيل، إال أن هناك فارق

سلمنا لك بأن  بين األشنان وبين البر، إذ األشنان ال يؤكل بينما البر مأكول. يعني حتى لو  
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العلة الكيل فهناك فارق. فهنا العلة خفية من وجهين: من وجه أنها لم تثبت ال بنص وال  

بإجماع، ومن جهة أنها أيضا ال ُيقطع فيها بنفي الفارق. هناك فروقات بين األشنان وبين  

 .البر، فال يقاس كل منهما على اآلخر

 :قياس الشبه -

ه( وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي ومن القياس ما يسمى بـ)قياس الشب

الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبًها به، مثال ذلك: العبد هل يملك 

 ؟بالتمليك قياًسا على الحر أو ال يملك قياًسا على البهيمة

إذا نظرنا إلى هذين األصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن 

عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق؛ يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع   حيث أنه إنسان

ويرهن ويوقف ويوهب ويورث وال يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة، 

 . وقد وجدنا أنه من حيث التصرف املالي أكثر شبًها بالبهيمة فيلحق بها

ة سوى وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين األصل علة مناسب

 .أنه يشبهه في أكثر األحكام مع أنه ينازعه أصل آخر

ثم انتقل شيخنا رحمه هللا إلى ذكر نوع من أنواع القياس وهو قياس الشبه.    -

الفروع  في فرع من  ننظر  أن  نريد  الفروع،  في فرع من  ننظر  أن  الشبه حقيقته  وقياس 

تقل إلى القياس. فإذا  ونثبت له حكمه. فليس لدينا نص في إثبات حكم ذلك الفرع فنن 

انتقلنا إلى القياس تأملنا فيما يمكن أن يقاس عليه هذا الفرع، فوجدنا أن هذا الفرع 

إذا اعتبرنا أن عندنا فرع وعندنا أصل سنبني   أو ُمشبه ألصلين  ُمشبٌه ألكثر من ش يء. 

ن  عليه، فهو متردد بين أصلين، يشبه أصلين وهو متردد بينهما. وهذان األصالن مختلفا

من جهة الحكم، فمن ههنا يبدأ ينظر الفقيه: إذا كان هذا هو الفرع وعندنا أصالن نريد  

أن ُنلحق الفرع بأحدهما، فإنه ينظر في هذين األصلين وينظر أيهما الفرع أشد شبًها به.  

 في مسألة العبد هل يملك أو ال يملك، وعلى أي األصلين اللذين ذكرهما 
ً

الشيخ ذكر مثاال

ُيقا  منهما من وجه. املثال الذي ذكره الشيخ قد يكون فيه  الشيخ 
ًّ

س، إذ هو يشبه كال

الزمان غير  في هذا  يكون  للعبد، وقد  العتق وامللك  العبد وعن  يتكلم عن  صعوبة ألنه 

 . موجود، لكننا يمكن أن نمثل بمثال يمكن أن ُيدرك مما يعرفه الجميع تقريبا

ج من الرجل ثالثة أمور: مني ومذي املذي ما يخرج من الرجل بسبب الشهوة. يخر 

تحرك   يخرج عند  رقيق  املذي سائل  البول،  بعد  يخرج  رقيق جدا  الودي سائل  وودي. 
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الشهوة من الرجل، املني معروف وهو ما يخرج دفًقا بلذة عند حصول تمام الشهوة. هذا 

املذي من ناحية طهارته ونجاسته، هل هو طاهر أم نجس؟ اختلف أهل العلم في ذلك،  

ونظروا فيما يمكن أن يلحق به املذي، فتردد نظرهم بين أصلين: األصل األول وهو البول، 

واألصل الثاني هو املني. نظروا، قالوا: هذا الذي هو املذي ُيشبه البول من جهة وهي أنه  

ق الولد، بمعنى آخر ليس كاملني يحصل به  
ُّ
خارج من السبيلين، ثانًيا أنه ال أثر له في تخل

 . ولد.تخلق ال

 . يعني يتحول إلى نطفة ثم إلى علقة ثم .. ينشأ عنه الجنين -

ا، ُنلحق املذي بالبول في النجاسة لشبهه   -
ً
فلما كان األمر كذلك، قال هؤالء: إذ

به من وجهين: من جهة أنه خارج من الفرج والبول خارج من الفرج، ومن جهة أن املذي  

 . ثر في تخلق الولدال أثر له في تخلق الولد وكذلك البول ال أ 

والبول اآلن    -جاء قوم آخرون من أهل العلم قالوا: ال، هو وإن كان يشبه البول  

  
ً

ا وشبًها بأصل آخر، وهو املني، ما هو وجه الشبه بينه    -أصبح أصال
ً
إال أنه أشد لصوق

املني؟ قالوا: واضح، هو خارج من السبيل )الذكر(، واملني خارج من الذكر، املني   وبين 

ا نحكم بطهارته.  خار 
ً
ج بسبب الشهوة وكذلك املذي ال يخرج إال بسبب الشهوة. فاآلن إذ

شبهه   َب 
ه
ل
َ
غ من  فمنهم  الفرع،  ذلك  به  ُيلحقون  أصٍل  إلى  الفريقين  من   ٍ

كلا نظر  فتردد 

بالبول، ومنهم من غلب شبهه باملني فحكم بطهارته. وهذا ما يسمى بقياس الشبه وقياس  

 . غلبة األشباه ونحوه

ا مثال في ظني أنه أوضح مما ذكره الشيخ رحمه هللا تعالى حيث أن كثيرا من  هذ

 .اإلخوة قد ال يدرك أحكام الرق والعبودية لعدم وجودها في الوقت الحالي

ثم إن قياس الشبه هذا الذي ذكره الشيخ نوع من قياس الشبه، وهناك أنواع 

الهيئة، في  املشابهة  بمجرد  الشبه  قياس  يكون  قد  يقيس   أخرى،  نحوه،  أو  لق، 
َ
الخ في 

عليه، مثلما يكون في جزاء الصيد وغيره. فالقصد أن هذا املثال في ظني قد يكون أوضح 

 . للطالب في فهم ما نقصد بقياس الشبه

من  القسم  وهذا  قال:  القسم  هذا  على  كالمه  آخر  في  تعالى  رحمه هللا  الشيخ 

إنما الذي بينه وبين أصله شبه  القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين األصل علة مناسبة، و 

فقط، ال علة مشتركة سوى أنه يشبهه في أكثر األحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. الذي  
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سيقول أن املذي سيكون طاهًرا ألني وجدته أشبه باملني، سينازعه آخر يقول: ال، هناك  

 .أصل آخر يشبهه أيًضا، وأنا أرى أنه أكثر شبًها به وهو البول 

وهكذا كل طرٍف ُيرجح ما يذهب إليه. هذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه هللا تعالى 

 . هنا في هذا القسم وهو قياس الشبه

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :قياس العكس

األصل  حكم  نقيض  إثبات  وهو:  العكس(  بـ)قياس  يسمى  ما  القياس  ومن 

 . للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل فيه

 »:  ملسو هيلع هللا ىلصه  ومثلوا لذلك بقول
ٌ
م صدقة

ُ
«. قالوا: يا رسول هللا! أيأتي وفي بضِع أحِدك

م لو وضعها في حراٍم أكان عليه وزر؟  »أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:  
ُ
أرأيت

 . [1006]مسلم: «فكذلَك إذا وضَعها في الحالِل كان له أجٌر 

النبي   ا  ملسو هيلع هللا ىلص فأثبت  الوطء  وهو  الوطء  للفرع  وهو  األصل  نقيض حكم  لحالل 

الحرام لوجود نقيض علة حكم األصل فيه، أثبت للفرع أجًرا ألنه وطء حالل، كما  

 .أن في األصل وزًرا ألنه وطء حرام

قال:    - العكس.  قياس  وهو  القياس  أنواع  من  نوع  أيضا  هذا  إثبات  )اآلن  هو 

للفرع لوجود نقيض علة حكم األصل في (. عندنا أصل، هذا  هنقيض حكم األصل 

األصل له حكم، وهذا الحكم معلل بعلة. وعندنا فرع، عند التأمل فيه وجدنا أن هذا 

الفرع فيه عكس علة األصل. فإذا كان فيه عكس علة األصل يلزم من ذلك أن يكون فيه  

 . عكس حكم األصل

وفي  »:  ملسو هيلع هللا ىلصومثل شيخنا رحمه هللا تعالى هنا لهذا النوع من القياس باآلتي. قوله  

«، قالوا: يا رسول هللا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ هنا النبي  ةبضع أحدكم صدق

األبضاع    ملسو هيلع هللا ىلص في  األصل  يقول:  ملا  زوجته،  إتيانه  أي  لبضعه،  الرجل  إتيان  في  أن  قال 

ر؟ قال: له أجر، التحريم، األبضاع أي الوطء والنكاح. فإذا أتى الرجل زوجته، هل له أج

«. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ ماذا أجاب النبي  ةوفي بضع أحدكم صدق»

أرأيتم لو وضعها في حرام »؟ سيأتي لهم بأصٍل له حكم ليبنوا عليه حكم الفرع. قال: ملسو هيلع هللا ىلص

الوزر،    «. الصورة هذه، شخص أتى الحرام، وطئ وطأ حراًما وحصل له؟أكان عليه وزر 
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الوزر. هذا متفقون   الذي حصل حصول  الحرام، والحكم  الوطء  الحكم ما هي؟  علة 

 . عليه

«.  رفكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أج»بعد ذلك في الفرع:    ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  

ا هو عكس علة األصل. هناك كانت علة األصل الوطء  
ً
علة الحكم هنا الوطء الحالل، إذ

هنا علة الفرع الحالل، فإذا كانت علة الفرع عكس علة األصل ينتج عن ذلك  الحرام،  

 ؟ أيها الطالب النجباء أن يستوي حكم الفرع مع حكم األصل. أليس كذلك

 .ال، كيف يستوي، يختلف -

ا من املشايخ النجباء، انتبهت للمطب الذي أردنا أن نوقع فيه الطالب.    -
ً
أنت إذ

الحفرة هذه. إذا كانت علة الفرع عكس علة األصل لزم من  هذا ما أردت أن أوقعكم في  

أرأيت »ذلك أن يكون حكم الفرع عكس حكم األصل. ولذلك سمي قياس العكس. عندنا  

فكذلك  »؟« العلة وطء حرام، الحكم وزر. نأتي للفرع:  ر إن وضعها في حرام أكان عليه وز 

س الوطء الحرام، إذا الحكم  « العلة الوطء الحالل عكرإذا وضعها في الحالل كان له أج

قال   العكس. ولذلك  قياس  ذلك  ثم، سمي  من  هي.  الوزر. هكذا  األجر عكس  سيكون 

للفرع وهو الوطء الحالل نقيض حكم األصل وهو الوطء    ملسو هيلع هللا ىلص فأثبت النبي  )شيخنا:  

الحرام لوجود نقيض علة حكم األصل فيه، أثبت للفرع أجًرا ألنه وطء حالل، كما  

 .(من في األصل وزًرا ألنه وطء حراأ

الشيخ   لكن  أنواع،  الشبه..  وقياس  الداللة  قياس  كثيرة:  القياس  أنواع  طبعا 

القياس   باب  أن  إخوة  يا  الشاهد  هنا.  استصعبوه    -اختصر  أبواب    -لو  أوعر  هو من 

علة  أصول الفقه. حتى تنتبهوا ألن عندنا فيه أموًرا، أول ش يء نحتاج إثبات العلة وإثبات ال

له مسالك يسميها األصوليون )مسالك العلة(، كيف أستنبط العلة؟ هذه لها مسالك  

يسموها مسالك  كثيرة  أشياء  بالتقسيم..  أو  بالسبر  أو  باإلجماع  أو  بالنص  إما  كثيرة، 

العلة. فإذا انتهيت من العلة، وأوجدت العلة، سيأتيك ش يٌء يسمى )قوادح العلة(. أنت 

ورأيت العلة،  أخذت  أنا   اآلن  ويقول:  اآلخر  املجتهد  سيأتيك  علة صحيحة،  بيدك  أن 

سآتيك بالقوادح، مثال من القوادح أن علتك فاسدة االعتبار، من القوادح أن علتك 

غير مطردة، من القوادح أن علتك التي عللت بها في األصل ليست موجودة في الفرع. يأتي  

تصار كما يقولون: باب القياس  النقاش، إلى أن نصل إلثبات الحكم في الفرع. فهو باخ

 .هو مضمار الفقيه واألصولي، هي حلبة املصارعة بين املجتهدين
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أن    - إنسان  ألي  يمكن  ال  يعني  ُحفظ،  أمين  شيخ  يا  الدين  هذا  أن  نعلم  وبه 

من  والفقهاء  األصوليين  العلماء  من  سيجد  والدخول،  بالشريعة  اللعب  يستسهل 

تبا هللا  قول  ضمن  يدخل  هذا  وتعالى:  يتصدوا.  ُه  ﴿رك 
َ
ل ا  َوِإنه َر 

ْ
ك ِ
ا
الذ َنا 

ْ
ل زه
َ
ن نحُن  ا  ِإنه

وَن 
ُ
َحاِفظ

َ
وهذه ل التفصيالت  هذه  مثل  يوجد  أن  الشريعة  حفظ  تمام  من  يعني   ،﴾

هذا  في  الدخول  يستسهل  أن  إلنسان  يمكن  ال  بحيث  التأصيالت،  وهذه  التقعيدات 

 . املضمار الذي أفنى العلماء فيه أعمارهم

سان من الكتاب والسنة، وتمكنه من أقوال أهل العلم، ومن وبقدر تمكن اإلن  -

ضبط باب القياس، وما سيأتي عندنا من التعارض والترجيح ونحوها، بقدر ما يلم بهذه  

األمور كلها بقدر ما تزداد قدرته الفقهية وملكته الفقهية في استنباط األحكام الشرعية.  

أ  -سبحان هللا    -وهذا   علم حيث يجعل رسالته، أرزاق، العلم  يا شيخ جمال، هذا هللا 

رزق، شخص هللا يرزقه فيه الش يء اليسير، وشخص يكون مثل كبار التجار، وشخص 

يكون مثل املوظف الحكومي، وشخص يكون كالعامل، وشخص يكون ال في العير وال في 

 . النفير.. هللا عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب

 عز وجل، أول ش يء اإلنسان يحسن  لكني دائما أقول: نحن نحسن الظن باهلل

من سلك طريقا  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصالظن باهلل عز وجل، ثم يمش ي في الطريق. ميزة العلم أن النبي  

إلى الجن  «، الحظ قال )من سلك طريقا( ما قال ةيلتمس فيه علًما سهل هللا له طريًقا 

ِثيًرا  َوَمن ُيَهاِجْر ِفي َس ﴿)من وصل(، أنت تسلك الطريق،  
َ
ًما ك

َ
ْرِض ُمَراغ

َ ْ
ِ َيِجْد ِفي األ

ه
ِبيِل َّللا

ْجُرُه عَ 
َ
أ َع 

َ
َقْد َوق

َ
ْوُت ف

َ ْ
امل ُه 

ْ
ُيْدِرك مه 

ُ
ث ِ َوَرُسوِلِه 

ه
ى َّللا

َ
ِإل ُمَهاِجًرا  َبْيِتِه  ُرْج ِمن 

ْ
َيخ  َوَمن 

ً
ى  َوَسَعة

َ
ل

 ِ
ه

ال﴿. هللا عز وجل يقول في اآلية األخرى:  [100]النساء:  ﴾َّللا َما  َسَيُقوُل  اِس  النه ِمَن  َفَهاُء  سُّ

ْيهَ 
َ
اُنوا َعل

َ
ِتي ك

ه
ِتِهُم ال

َ
ُهْم َعن ِقْبل

ه
ْم ﴿إلى أن قال:    [142]البقرة:  ﴾اَوال

ُ
ك
َ
ُ ِلُيِضيَع ِإيَمان

ه
اَن َّللا

َ
﴾.  َوَما ك

جاء الصحابة، وما صلينا سابقا؟ يضيع؟ هللا عز وجل ال يضيع عنده ش يء. اجتهد وامِش 

حَت من العلماء الكبار؟ فهذا نور على نور، رفعت الجهل عن  في العلم، الحمد هلل أصب 

بهم  يشقى  القوم ال  فُهم  وفقك هللا؟  وما  العلم  هذا  في  نور، مشيت  على  نور  نفسك؟ 

جليسهم. ثم ال يوجد ش يء ال يوفقك هللا فيه، إن شاء هللا أنك موفق فيه ألن اإلنسان،  

لإلخوة، هذه مهمة جدا، ما دمنا    بالذات في طلب العلم، وهذه أشياء بودي أن أذكرها

ا، في كثير  
ً
اآلن في مرحلة التأصيل، نعم طالب العلم سيطلب العلم سنة، وسنتين، وثالث

من األحيان يشعر أنه لم يستفد، الشكوى في هذا دائمة، يقول: يا أخي أنا ال أحس أني  
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ُ
ت عندما  استفاد؟  أنه  له  يتبين  متى  مشتتة.  معلومات  عندي  أن  أحس  طرح جمعت، 

املسألة، ولذلك مطارحة العلم بين األقران وبين اإلخوة وبين الزمالء هي التي يتضح لك  

فيها االستفادة من عدمه. اآلن يقول أنا ما استفدت في علم األصول وما حصلت.. لكن  

تذكر   يفهم، عندما  أو غيره،  إجماع  فيها  ذكر مسألة 
ُ
في مجلس وت يأتي ويجلس  عندما 

الطهارة حتى لو كان غير مستحضر لها فالعقل الباطن يأتي بها،   مسألة فقهية في كتاب 

يفتر   أكثر ما  الوقع األول. وهذا مهم جدا ألنه  فليست هذه املسألة وقعت على سمعه 

طلبة العلم اآلن مع األسف أنه يجلس سنة وسنتين ويقول أنا ما ضبطت، ال، هو استفاد  

 . ها ببعض، وإن شاء هللا يستفيدلكن يحتاج مزيد ترصيص، يأخذ بمجامع العلم بعض

ما أجمل حديثك يا شيخ أمين، لوال أن الوقت قد داهمنا وأطلنا أكثر مما كنا    -

ا إلى هنا نصل  
ً
متوقعين. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يعظم لك األجر واملثوبة والعطاء. إذ

 . نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، انتظرونا على خير في الحلقة القادمة
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 
 (19 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

التعليق   التاسعة عشرة من  الحلقة  أنتم اآلن تشاهدون  أيها اإلخوة واألخوات، 

 .ول من علم األصول(على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا )األص

 . وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ أمين بن منصور الدعيس فأهال وسهال بك 

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 . وأهال وسهال بكم في مجلس جديد

 :تعالى كنا قد توقفنا عند درس التعارض يا شيخ أمين. يقول شيخنا رحمه هللا  -

 ض التعار 

 :تعريفه

 . التعارض لغة: التقابل والتمانع

 . واصطالًحا: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما اآلخر

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واسترنا  

 . ، واجعل عملنا في رضاك يا رب العاملينبسترك الجميل

تعالى  هللا  رحمه  شيخنا  كتاب  على  التعليق  من  جديد  مجلس  فهذا  بعد،  أما 

التعارض  وكون  التعارض.  عن  الكالم  في  اليوم  وسنشرع  األصول(،  علم  من  )األصول 

جعله الشيخ رحمه هللا تعالى بعد أن ذكر األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واإلجماع 

القياس، وضعه في هذا املوضع هو الوضع املناسب والذي عليه عامة من يكتب في علم  و 

األصول، إذ إن الكالم عن التعارض والترجيح إنما هو كالم عن التعارض والترجيح بين  

األدلة   الطالب  يستوعب  أن  بعد  يكون  أن  مناسبا  فيه  الكالم  فكان  الشرعية.  األدلة 

 . الشرعية
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األ  استوعب  إذا  املجتهد فإنه  فإن  املجتهد،  نظر  مرتع  هي  فإنها  الشرعية  دلة 

سينظر بين األدلة الشرعية، وفي حال نظره في األدلة الشرعية ال يخلو األمر من أحوال:  

إما أن يكون ما ينظر فيه من أدلة واضحة له بحيث أنه ليس بينها أدنى تعارض، وإما أن  

املجتهد؛   ظن  في  التعارض  يوهم  قد  ما  فيها  الكتاب  يكون  نصوص  بين  التعارض  ألن 

دليلين   بين  التعارض  يمكن  ال  يكون.  ال  الداللة  الصريحة  الصحيحة  الثابتة  والسنة 

صحيحين صريحين، إال أن الذي سيحصل أن املجتهد قد يحصل له نوع إشكال بين تلك  

بين    األدلة، والناس تتفاوت في مراتب األفهام واالجتهاد وفي النظر في األدلة الشرعية، ما

يحصل   قد  ههنا  فمن  غيره.  من  أكثر  عليه  هللا  يفتح  من  بين  وما  ومستكثر،  مستقل 

التعارض في ذهن املجتهد. فإذا وجد التعارض بين هذه األدلة الشرعية في ظن املجتهد 

ا للمجتهد يسلكه في محاولة التوفيق  
ً
فإن أهل علم األصول أرادوا أن يبينوا طريًقا ومسلك

تعارضة، والوصول لحل لذلك التعارض املتوهم. تارة قد يصل لهذا  بين هذه األدلة امل 

 .الحل بعض املجتهدين، وقد يشكل على بعضهم

فخالصة ما سيذكره الشيخ هنا، الشيخ رحمه هللا تعالى فصل وشقق من جهة 

خاصين،  دليلين  إلى  عامين،  دليلين  بين  ما  التعارض،  بينها  يحصل  التي  األدلة  أنواع 

خر خاص، أحدهما عام من وجه واآلخر خاص من وجه.. ولكن جميع  أحدهما عام واآل 

هذه األدلة ينظر إليها من جهة التوفيق بين ما يتعارض منها بنظر واحٍد وبطريقة واحدة  

العلم   أهل  سنه  ما  وهي  الجملة،  العلم    -في  أهل  جمهور  مذهب  األدلة    -وهو  في  أنه 

امل  األدلة  بين  بالجمع   
ً

أوال ُيبدأ  فيه  املتعارضة  املجتهد  يتوهم  ما  آخر،  بمعنى  تعارضة. 

التعارض فإنه يحاول أن يعمل ذهنه فيه ليصل إلى جمٍع بين تلك األدلة املتعارضة. فإن 

ُوفق لجمع مناسب يجمع فيه بين األدلة فبها ونعمت، فإن لم يتمكن من الجمع فإنه  

النظر في هذه األدلة: هل بعضها ناسخ واآل  ثانية وهي  خر منسوخ بحسب ينتقل ملرتبة 

الشروط التي يذكرها أهل العلم في مبحث النسخ الذي تقدم وذكرناه. فإن تبين له أن 

إلى   يصار  فإنه  باملتأخر  املتقدم  نسخ  فيمكن  متأخر،  واآلخر  متقدم  األدلة  هذه  أحد 

الحال  املنسوخ في هذه األدلة فإنه في هذه  الناسخ من  النسخ. فإن تعذر عليه معرفة 

ترجيح. والترجيح أوجهه كثيرة، تارة يكون الترجيح من جهة السند، تارة يكون  يصير إلى ال

الترجيح من جهة وضوح الداللة، وتارة يكون الترجيح بما يؤيده العمل، عمل أهل العلم  

وعمل الصحابة.. إلى غير ذلك من أبواب الترجيح. أبواب الترجيح كثيرة، مسالك الترجيح  
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ا وال مسلكين وال
ً
عشرة.. أهل العلم يتكلمون فيها بعشرات أوجه الترجيح    ليست مسلك

الترجيح ما استطاع أن يرجح، ففي هذه الحالة  إلى مرحلة حتى  بين األدلة. فإن وصل 

ليس له إال أن يتوقف، ويكل علم هذه األدلة املتعارضة هلل عز وجل، أو لغيره ممن هو 

الصة ما سنتكلم عنه في باب  أمكن منه في معرفة حل التعارض بين تلك األدلة. هذا خ

 .التعارض

إذا  والتمانع.  التقابل  التعارض  قال:  التعارض،  عرف  تعالى  هللا  رحمه  الشيخ 

التعارض. قال:   بينهما. هذا  تمانعا بحيث ال يمكن الجمع  أو  واصطالًحا: )تقابل أمران 

اآلخ أحدهما  يخالف  بحيث  الدليلين  اآلخر رتقابل  يعارض  أحدهما  أن  بمعنى  أي   .)

ويخالفه، ال يمكن أن ُيعمل بالدليلين إال بعد الجمع بينهما، أو النسخ أو الترجيح، أما  

الرأي  بادئ  ابتداء في  النظر من جهة ظاهر األدلة فهو موضع إشكال وتعارض، يكون 

 .عند املجتهد

 :قال الشيخ رحمه هللا تعالى -

أقسام التعارض أربعة   :و

 :أربع حاالت األول: أن يكون بين دليلين عامين وله

أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال ال يناقض اآلخر فيها   -1

 . فيجب الجمع

لنبيه   تعالى  قوله  ذلك:  ِقيٍم ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصمثال 
َ
ُمْست ِصَراٍط  ى 

َ
ِإل َتْهِدي 

َ
ل َك 

ه
ِإن   ﴾ َو

 ﴿وقوله:    [52]الشورى:
َ
ْحَبْبت

َ
أ َمْن  َتْهِدي   

َ
ال َك 

ه
بينهما أن اآلية    [56]القصص:  ﴾ِإن والجمع 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاألولى يراد بها هداية الداللة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول 

يملكها   تعالى ال  بيد هللا  للعمل، وهذه  التوفيق  بها هداية  يراد  الثانية  واآلية 

 .هوال غير  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

هذا هو القسم األول من أقسام التعارض باعتبار الدليلين من ناحية العموم    -

بينهما،   الجمع  إلى  أوال  يصار  الحالة  هذه  ففي  عامين.  الدليالن  يكون  أن  والخصوص. 

نهمل   ال  نعملهما،  أن  الدليلين  نعمل  أن  أمكن  ما  متى  يجب  ألنه  بينهما؛  الجمع  ويجب 

في النظر  في  األصل  هذا  بالنص    أحدهما.  العمل  أمكن  متى  أنه  الشرعية،  النصوص 

 . الشرعي فإنه يجب العمل به، ال يصار إلى إهمال أحد الدليلين 
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ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ﴿املثال األول ذكره الشيخ، قول هللا عز وجل:  
َ
َتْهِدي ِإل

َ
َك ل ﴾، َوِإنه

ْحَبْبَت ﴿وقوله:  
َ
أ َمْن  َتْهِدي   

َ
َك ال  ﴿﴾. قوله:  ِإنه

َ
ل َك  ُمْسَتِقيٍم َوِإنه ِصَراٍط  ى 

َ
ِإل ﴾ ظاهره َتْهِدي 

هدايته   ملسو هيلع هللا ىلصيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل من أحب النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالعموم، أن النبي 

الثانية:  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه سيهديه   اآلية  ْحَبْبَت ﴿. 
َ
أ َمْن  َتْهِدي   

َ
ال َك  أمر ِإنه أن  اآلية   ﴾، ظاهر هذه 

ال يهدي كل من أحب. الجمع   ملسو هيلع هللا ىلصعلى سبيل العموم، فإن النبي    ملسو هيلع هللا ىلصالهداية ليس للنبي  

األولى   اآلية  تحمل  الشيخ:  قال  ُمْسَتِقيٍم ﴿بينهما،  ِصَراٍط  ى 
َ
ِإل َتْهِدي 

َ
ل َك  ينظر  َوِإنه  ،﴾

له مطلق الهداية، ثم نقول في اآلية    ملسو هيلع هللا ىلصاألصولي، هناك تعارض اآلن، كيف هناك النبي  

َك  ﴿الثانية أنه ال يهدي من أحب؟ جمع بينهما أهل العلم، قالوا: أن قول هللا عز وجل:   َوِإنه

ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم 
َ
َتْهِدي ِإل

َ
﴾ محمول على هداية الداللة، أي وإنك لتدل على الناس إلى  ل

م الحق وتبين لهم طريق العبودية هلل عز صراط مستقيم وتهديهم هداية داللة، فتبين له

أن يدله. قوله:    ملسو هيلع هللا ىلصوجل، هذا هو الواجب عليك، وهذا متأٍت في حق كل من أراد النبي  

ْحَبْبَت ﴿
َ
أ  َتْهِدي َمْن 

َ
َك ال حمل اآلية على هداية التوفيق. بمعنى أنك أيها النبي وإن ِإنه

ُ
﴾ ت

الخلق إلى الحق، إال أنه ليس كل من تدله على الحق   كان لك عموم الهداية بمعنى داللة

، من أحب ملسو هيلع هللا ىلصوإلى الصراط املستقيم يلزم من ذلك أن يوفق لتلك الهداية. ولذلك النبي  

الناس إليه عمه أبو طالب، سعى في هدايته حتى آخر رمق في حياته، ومع ذلك مات على  

على سبيل العموم هداية الداللة، وأما   ملسو هيلع هللا ىلصلة للنبي  الكفر. فتبين أن الهداية التي هي موكو 

 . هداية التوفيق فأمرها إلى هللا عز وجل

يعني الذي حصل اآلن يا شيخ أمين أنك جمعت بين اآليتين، بين الدليلين الذين    -

هداية  هذه  الدليلين.  وأعملنا  الجمع  أمكن  لكن  تعارض،  بينهما  أن  أحد  توهم  ربما 

مسألة  التوفي أن  إليه  أشرت  مما  هذا  واإلرشاد.  الداللة  هداية  في  واألولى  )الثانية(،  ق 

التعارض قد تخفى على البعض من املجتهدين وال تخفى على البعض اآلخر بحسب ما  

 .يؤتيه هللا سبحانه وتعالى من بيان وعلم وتوفيق أيضا

 : ثم يقول الشيخ رحمه هللا تعالى

 . أخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون األول فإن لم يمكن الجمع، فاملت -2

ُصوُموا  ﴿مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام:  
َ
ن ت

َ
ُه َوأ

ه
ْيٌر ل

َ
ُهَو خ

َ
ْيًرا ف

َ
َع خ وه

َ
ط
َ
َمن ت

َ
ف

ْم 
ُ
ك
ه
ل ْيٌر 

َ
ترجيح   [184]البقرة:  ﴾خ مع  والصيام  اإلطعام  بين  التخيير  تفيد  اآلية  فهذه 

ِهَد مِ ﴿ الصيام، وقوله تعالى:  
َ
َمن ش

َ
ٍر  ف

َ
ى َسف

َ
و َعل

َ
 َمِریًضا أ

َ
ان

َ
َیُصْمُه َوَمن ك

ْ
ل
َ
ْهَر ف

ه
ُم الش

ُ
نك
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َر 
َ
خ
ُ
أ اٍم  یه

َ
أ ْن  ِ

م   
ٌ
ة ِعده

َ
املريض   [185]البقرة:  ﴾ف غير  حق  في  أداء  الصيام  تعيين  تفيد 

لها كما يدل   واملسافر، وقضاًء في حقهما، لكنها متأخرة عن األولى، فتكون ناسخة 

 . الثابت في الصحيحين وغيرهماعلى ذلك حديث سلمة بن األكوع 

ْم ﴿اآلن هذه اآلية    -
ُ
ك
ه
ل ْيٌر 

َ
ُصوُموا خ

َ
ت ن 

َ
َوأ ُه 

ه
ل ْيٌر 

َ
ُهَو خ

َ
ْيًرا ف

َ
َع خ وه

َ
ط

َ
َمن ت

َ
﴾. ظاهر ف

املستطيع،   وغير  املستطيع  حق  في  واإلطعام  الصيام  بين  التخيير  عموم  هذه  اآلية 

 . الصحيح واملريض.

 . صيام رمضان.  -

املقي  - نعم.  رمضان  الثانية:  صيام  اآلية  واملسافر.  ْهَر ﴿م  الشه ُم 
ُ
ِمنك ِهَد 

َ
ش َمن 

َ
ف

َر 
َ
خ
ُ
اٍم أ یه

َ
ْن أ ِ

 ما
ٌ
ة ِعده

َ
ى َسَفٍر ف

َ
و َعل

َ
اَن َمِریًضا أ

َ
َیُصْمُه َوَمن ك

ْ
ل
َ
﴾، ظاهرها قوله )فليصمه(  ف

العموم، عموم وجوب الصيام، عمومه للمطيق، باستثناء من كان مريضا، أو من كان 

هنا. ما الجمع بينهما؟ ال يمكن اآلن الجمع بينهما، ألن هناك تعارض.  مسافرا، فال تخيير  

اآلية األولى تخير بين الصيام واإلطعام حتى في حق املستطيع، وهذه توجب الصيام على  

املستطيع، فلم يمكن الجمع بينهما. لكن هناك مرتبة أخرى في حال تعذر الجمع، وهي 

تأخرة عن اآلية األولى، من جهة التاريخ. فمن ثم، ملا أننا نظرنا فعلمنا أن اآلية الثانية م

املستطيع   في حق  الصيام  فيكون  األولى  لآلية  ناسخة  الثانية  اآلية  أن  قلنا  ذلك  علمنا 

إلى   االنتقال  هذا  القضاء.  يلزمهما  لكن  واجب،  غير  واملسافر  املريض  حق  وفي  واجًبا 

 . مرحلة النسخ

إشكال في سياق اآلية. الشيخ يقول:   يا شيخ أمين، واضح الكالم، لكن هناك  -

هناك   أن  والصيام( واضح  اإلطعام  بين  التخيير  تفيد  اآلية  ْيٌر ﴿)فهذه 
َ
خ ُصوُموا 

َ
ت ن 

َ
َوأ

ْم 
ُ
ك
ه
﴾ أن من األفضل أن تصوموا فهو خير لكم. لكن أين التخيير بينه بين اإلطعام؟ أين  ل

 ؟ ذكر اإلطعام

ى﴿أول اآلية:    -
َ
ِذيَن ُيِطي  َوَعل

ه
هُ ال

َ
   ُقون

ٌ
َعاُم    ِفْدُية

َ
عَ   ِمْسِكيٍن ط وه

َ
ط

َ
َمن ت

َ
ْيًرا    ف

َ
ُهَو خ

َ
ْيٌر   ف

َ
  خ

  
۟
ُصوُموا

َ
ن ت

َ
ُه َوأ

ه
ْيٌر ل

َ
مْ   خ

ُ
ك
ه
﴾. فتبين من هذا أن املطيق للصيام كان في السابق مخيًرا بين  ل

يه الصيام. فتكون  اإلطعام وبين أن يصوم. ثم بعد ذلك في اآلية التي بعدها أوجب هللا عل

 . اآلية الثانية ناسخة لآلية األولى

ْيرً ﴿يعني هذه اآلية    -
َ
َع خ وه

َ
ط

َ
َمن ت

َ
ى  ﴿ا﴾ هناك قبلها  ف

َ
ِذيَن ُيِطي  َوَعل

ه
هُ ال

َ
   ُقون

ٌ
  ِفْدُية

َعاُم 
َ
 ؟﴾. ما وجه الداللة منها يا شيخ أمين ِمْسِكيٍن ط
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اء أطعم أي من استطاع أن يطيق الصيام فعليه فدية طعام مسكين، إن ش  -

قال:   ْم ﴿وإن شاء صام. ولذلك 
ُ
ك
ه
ل ْيٌر 

َ
خ ُصوُموا 

َ
ت ن 

َ
أن َوأ إما  أمرين:  بين  ﴾. فأنت مخير 

تطعم أو أن تصوم، والصيام خير لك. مخير. فجاءت اآلية التي بعدها وأوجبت الصيام 

َيُصْمهُ ﴿
ْ
ل
َ
﴾. ال يمكن الجمع اآلن، التعارض ال يمكن معه الجمع، لكن علمنا املتأخر ف

 . فجعلنا املتأخر ناسًخا للمتقدم  منهما

 . فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح   -3 -

عن   ملسو هيلع هللا ىلصوسئل    [4507]البخاري:  «أَمن مسه ذكَرُه فليتوضه »:  ملسو هيلع هللا ىلصمثال ذلك: قوله  

قال:   الوضوء؟  أعليه  ذكره،  يمس  منَك » الرجل   
ٌ
بضعة ُهَو  ما 

ه
إن داود:  « ال،  ، [181]أبو 

ا، ومصححوه أكثر، وألنه ناقل عن األصل، 
ً
فيرجح األول؛ ألنه أحوط، وألنه أكثر طرق

 .ففيه زيادة علم

اآلن أنا أريد هنا أن تتأملوا، يا طلبة العلم. اآلن الشيخ جعل هذا املثال ملاذا؟   -

لتعذر الجمع والنسخ. انتقلنا إلى مرحلة ثالثة عند الشيخ، ألني سأورد إشكاال حتى يفهم 

َمن مسه ذكَرُه »(. اآلن  ح فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرج)الطالب.  

ذا الحديث األول، حديث بسرة بنت صفوان. والحديث الثاني حديث طلق  « هأفليتوضه 

« أي إنما هو  كإنما هو بضعة من»بن علي أن رجال جاءه فسأله عن مس الذكر فقال:  

قطعة منك، كما تلمس أي قطعة من جسمك أو جزءا من جسمك، فكذلك ذكرك إذا 

تعا هنا  الوضوء.  نقض  في  له  أثر  ال  جسمك  كباقي  فهو  ذكره ملسته  مس  من  رض، 

فليتوضأ، وفي الحديث اآلخر إنما هو بضعة منك. هل يمكن الجمع؟ بعض املجتهدين 

إلى  نعود  حتى  املتأخر  وال  املتقدم  علمنا  ما  النسخ؟  يمكن  هل  الجمع.  يمكن  ال  قالوا: 

النسخ. ما الحل؟ ننتقل إلى الترجيح. فماذا نرجح؟ هذه أوجه الترجيح، الشيخ ذكر أربعة 

(، ألنك إذا توضأت لن يكون هناك خالف طألنه أحو )حديث واحد. قال: أوال  أوجه في  

أو غير صحيحة، فهو أحوط.   (، حديث اوألنه أكثر طرق)في صالتك، هل هي صحيحة 

 . بسرة أكثر طرقا من حديث طلق.

ا -
ً
 ؟ ما معنى أكثر طرق

ا يعني ورد من أكثر من طريق، ألن الحديث الواحد اآلن يرويه جماعة،   -
ً
أكثر طرق

 . يعني رواه عن الصحابي أكثر من تابعي، وهكذا تتعدد طرقه

 . يعني عدد الذين رووا الحديث األول أكثر من عدد الذي رووا الحديث الثاني -
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ح حديث (، من صححه من أهل العلم أكثر ممن صحر ومصححوه أكث)نعم،    -

(، ألن عندنا األصل عدم الوضوء  موألنه ناقل عن األصل ففيه زيادة عل)طلق بن علي.  

من ناقض. فلما جاء هذا الحديث ونقل عن هذا األصل، فالناقل هذا عنده زيادة علم. 

أتى شخص قال: هذا ناقض  أنها ال تنقض الوضوء، فإذا  األصل اآلن في جميع األمور 

إلى إيجاب الوضوء،  للوضوء، فإنه نقلنا من   الذمة،  البراءة األصلية براءة  األصل وهو 

فهذا أيضا جانب من املرجحات. فهذه أربعة مرجحات. أريد اآلن من الطالب أن يحركوا 

ذهنهم، لو جاء مجتهد آخر وقال: هذا حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان، 

: ما إمكان الجمع؟ قال: أن أرى أن لي فيه تأمل آخر، أرى أنه يمكن الجمع بينهما. قيل له

ملا سئل وقال إنما هو بضعة منك، هذا دليل على عدم الوجوب، عدم وجوب   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

«  أَمن مسه ذكَرُه فليتوضه »الوضوء من مس الذكر، وملا قال في حديث بسرة بن صفوان  

أحمل حديث طلق بن علي  هذا محمول على االستحباب، فأنا أجمع بينهما بهذا الجمع،  

على   صفوان  بنت  بسرة  حديث  وأحمل  بواجب،  ليس  وأنه  األصلية  البراءة  على 

لك   يستحب  ولكن  الوضوء،  عليك  يجب  ال  ذكرك  مسست  إذا  فأنت  االستحباب، 

 ؟ الوضوء. أليس هذا جمًعا بين األدلة 

 . بلى -

 ؟ أليس ما ذكره الشيخ من الترجيح أيًضا له وجه -

 . بلى -

يا طالب العلم، تعمدت هذا لتعلم أن األدلة املتعارضة قد يصير فيها  اآلن أنت -

قوم إلى عدم إمكانية الجمع أو ضعف الجمع، وقد يصير فيها قوم آخرون إلى أن عندنا  

وجًها من الجمع نرى أنه راجح. ومن ههنا يختلف أهل العلم. فستجد أن حديث بسرة 

من أوجب الوضوء من مس الذكر    بنت صفوان وحديث طلق بن علي، من أهل العلم

ومنهم من قال باستحباب الوضوء من مس الذكر، واختالفهم بحسب فهمهم للحديث  

 .وإمكانية الجمع بين األحاديث

بأنه    - فيقال  الجمع  عملية  في  آخر  وجًها  نزيد  أن  يمكن  ذكَرُه »هل  مسه  َمن 

إنما »، أما في حديث  « في حال أنه مسه بشهوة، فالغالب أنه سيخرج منه ش يءأفليتوضه 

 . « فهو إذا لم يمسه بشهوة كأنه شبهه بجزء من أجزاء.كهو بضعة من
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العلم. الحظت؟ اآلن سينشأ لك    - أهل  وهذا وجه آخر من الجمع ذكره بعض 

قول ثالث: وجوب الوضوء إن كان املس بشهوة وعدم الوجوب إن كان املس بال شهوة. 

لخالف بين أهل العلم. يعني ترى القول األول الحظت؟ أريد أن يصل طالب العلم لفقه ا 

والقول الثاني والقول الثالث، وترى األدلة واحدة، ال تظن أنه لعب بالدين وواحد يقول  

هذه   من  قول  لكل  هؤالء،  من   ٍ
ولكلا أفهام،  اختالف  اآلن  هي  كذا..  يقول  وواحد  كذا 

 .القول األقوال نظر واستدالل وترجيح عند ذلك املجتهد الذي قال بهذا 

لربما أحدنا اآلن يسأل الشيخ أمين ويقول: يا شيخ نحن اآلن مبتدئون ونريدك   -

 ؟ أن تحكم، ما هو القول الراجح لديك

 . الشيخ رجح -

 .الشيخ وجهنا أنه متى ما مس اإلنسان ذكره فليتوضأ -

الشيخ رحمه هللا تعالى رأى أن األولى هنا التقديم والترجيح. ومن أهل العلم من   -

الشهوة  ذه بين  التفريق  إلى  ومنهم من ذهب  والسنة،  االستحباب  لك من  ذكرت  ملا  ب 

وغيرها.. هذه كلها أوجه. اتركونا اآلن من الحكم الشرعي، نحن ال نبحث عن املسألة من  

حيث هي مسألة فقهية، نحن نظرنا نظر أصوليين، وليس نظرنا نظر فقهاء. أردت بذكر  

العلم   تعلم كيف أهل  أن  التي يذكرها األصوليون، ما ذكرت  الترجيح  يعملون بقواعد 

ويتفاوتون في تقديم بعضها على بعض، في إمكانية العلم ببعضها دون بعض، وتعلم أن 

الجمع،   -سبحان هللا    -املجتهدين   يرى  ال  وبعضهم  الجمع  يرى  بعضهم  تنظر،  عقول 

 . بعضهم يرى الترجيح وبعضهم يرى أن هذا الحديث ناسخ.. إلى غير ذلك 

 . فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، وال يوجد له مثال صحيح  -4 -

( باعتبار النظر للدليلين. لكن باعتبار ظن املجتهد حال يوجد به مثال صحي)  -

قد يتوقف املجتهد. وتذكر شيخنا رحمه هللا تعالى كم من مسألة كان ُيسأل عنها يقول: 

املائة وال زال متوقًفا في بعض   أنا متوقف فيها. ومشايخنا، ليس هو فقط. بعضهم بلغ

ا ليس هناك مثال صحيح يمكن أن ينطبق عليه التعارض من كل وجه بحيث  
ً
القضايا. إذ

 . يتوقف فيه جميع أهل العلم. لكن قد يتوقف العالم أو االثنان أو الثالثة أو األربعة.

 ؟ التوقف يعني ملا يقول العالم )ال أدري( -

، أو مع ظاهر العلم يقول أنا متوقف في الترجيح  إما أن يقول ال أدري ويتوقف  -

 .في هذه املسألة وأقلد فالًنا
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 . يعني اإلمام مالك ملا سئل في بضعة وأربعين مسألة فأجاب في ش يء منها. -

 : قال الناظم -

 ه يقول ال أدري فكن متبع     فالكل من أهل املناحي األربعة 

مسائل قالوا فيها )ال أدري(،  يعني كل أصحاب املذاهب األربعة قد مرت عليهم  

هم يعبر بتعبير آخر يقول )أجبُن عنها(، أي أجبن عن هذه املسألة وال أجيب فيها،  ضعب

 . أو أنا متوقف فيها. هذه كلها من طريق التوقف

 . كما أشرت أنت ال يوجد توقف عام لألمة، وإنما هو بحسب الشخص -

تكفال ببيان شرع هللا عز   ملسو هيلع هللا ىلصيه  ملاذا ال يوجد توقف عام؟ ألن هللا عز وجل ونب  -

 .وجل، فال بد أن يكون شرع هللا بيًنا واضًحا، ليس في شرع هللا ش يء غامض

 . باعتبار عموم األمة -

اِس ﴿ - َن ِللنه ِ
َر ِلُتَبيا

ْ
ك ِ
ا
ْيَك الذ

َ
َنا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
 [44]النحل:  ﴾َوأ

ً
 .. فالبيان ال بد أن يكون حاصال

 :القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حاالت أيًضا -

 . أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع -1

 ؟ملاذا دائما الشيخ يقول: أن يمكن الجمع فيجب الجمع

نعمل جميع   - أن  األصل  إعمالها.  الشرعية  األدلة  في  األصل  هذه ذكرناها، ألن 

دلة الشرعية. إذا أتى الشخص قال: هذا الدليل ال يعمل به فهو مطالب بما يثبت به  األ 

يكون  أن  إما  يكون مخصًصا،  أن  إما  يكون منسوًخا،  أن  إما  الدليل.  بهذا  العمل  عدم 

 . فاألصل العمل به ملسو هيلع هللا ىلصمقيًدا.. فاألصل أن كل ما ورد من كتاب هللا وسنة رسول هللا 

صلى    ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي    ملسو هيلع هللا ىلصيث جابر رض ي هللا عنه في صفة حج النبي  مثاله حد   -

صالها بمنى،    ملسو هيلع هللا ىلصالظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رض ي هللا عنهما أن النبي  

 . فيجمع بينهما بأنه صالها بمكة، وملا خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه 

يوم النحر في  ملسو هيلع هللا ىلصه صورة من صور الجمع في صورة خاصة. اآلن صالة النبي  هذ  -

ورد في الصحيح أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة،    ملسو هيلع هللا ىلصحجة الوداع، اليوم العاشر، النبي  

أن    - حديث ابن عمر    -طاف طواف اإلفاضة وصلى الظهر بمكة. ووردت أحاديث أخرى  

الجمع    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   يمكن  هل  منى.  في  بأصحابه  والعصر  الظهر  بين  جمع  الظهر،  صلى 

الجمع   يمكن  قال:  من  العلم  أهل  من  املجتهدين.  ونظر  الفقهاء  نظر  يأتي  هنا  بينهما؟ 

بينهما، يكون صلى بمكة بأصحابه ثم أعاد الصالة بجماعة من أصحابه بمنى، وال بأس  
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، كان يصلي ملسو هيلع هللا ىلصلة واألولى فريضة، كما في صالة معاذ مع النبي  أن تكون هذه الثانية ناف

 . معه الفريضة ثم يذهب ويصلي بقومه نافلة 

 ؟ أين اإلشكال -

 .اإلشكال هي صالة واحدة -

 ؟ ما معنى خاصين هنا يا شيخ أمين -

خصوص صالة الظهر اآلن، ال يوجد عموم. هنا صالة الظهر وهنا صالة الظهر،   -

الفريضة،  م سبيل  على  تلك  تجعل  أن  جمع  فأقرب  بينهما.  نجمع  أن  بد  ال  تعارضة، 

 . والثانية على سبيل النافلة واإلعادة

مثل    - العموم  حال  في  املتعارضين  بين  الجمع  في  السابقة  اآلية   ﴿ألن 
َ

ال َك  ِإنه

َتْهِد ﴿﴾، ي َتْهِد 
َ
 . ﴾، ففيها عموم فعال.ي ل

 . العموم «، )من( من صيغ.من مس ذكره.»وهنا  -

 : ثم قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 . فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ -2

ُجوَرُهنه  ﴿مثاله: قوله تعالى:  
ُ
 أ
َ
ْيت

َ
ِتي آت

ه
ْزَواَجَك الال

َ
َك أ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
َ
ْحل

َ
ا أ

ه
ِبيُّ ِإن

ه
َها الن يُّ

َ
َيا أ

يْ 
َ
ُ َعل اَء َّللاه

َ
ف
َ
ا أ َك ِممه

ُ
 َيِمين

ْ
ت

َ
ك
َ
اِتَك.َوَما َمل اِت َعمه

َ
َك َوَبن ِ

اِت َعم 
َ
، [50]األحزاب:  ﴾ اآلية.َك َوَبن

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنه ﴿وقوله: 
َ
ْو أ

َ
ْزَواٍج َول

َ
َل ِبِهنه ِمْن أ َبده

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
َساُء ِمْن َبْعُد َوال

 
َك الِن

َ
 َيِحلُّ ل

َ
  ﴾ ال

 . ، فالثانية ناسخة لألولى على أحد األقوال[52]األحزاب:

ِتي﴿ نعم، اآلية اآلن    -
ه

ْزَواَجَك الال
َ
أ َك 

َ
ل َنا 

ْ
ل
َ
ْحل

َ
أ ا  ِإنه ِبيُّ  النه َها  يُّ

َ
أ َوَما   َيا  ُجوَرُهنه 

ُ
أ ْيَت 

َ
آت

ْيَك 
َ
ُ َعل

ه
اَء َّللا

َ
ف
َ
ا أ ْت َيِميُنَك ِممه

َ
ك
َ
يحل له األزواج، من شاء   ملسو هيلع هللا ىلص ﴾ اآلية. ظاهرها أن النبي  َمل

ا ﴿منهن، ولو كن غير األزواج الالتي على ذمته عند نزول اآلية. قال:   ْت َيِميُنَك ِممه
َ
ك
َ
َوَما َمل

 ُ
ه

اَء َّللا
َ
ف
َ
ْيَك أ

َ
َساُء ِمْن  ﴿﴾ وكذلك ملك اليمين. اآلية الثانية جاءت قالت: َعل

ا
َك الِن

َ
 َيِحلُّ ل

َ
ال

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنه 
َ
ْو أ

َ
ْزَواٍج َول

َ
َل ِبِهنه ِمْن أ َبده

َ
ْن ت

َ
 أ

َ
﴾، بعض أهل العلم يقول: هذه اآلية،  َبْعُد َوال

َساُء ِمْن َبْعُد ﴿هللا هذه اآلية    خير نساءه فاخترنه، أنزل   ملسو هيلع هللا ىلصملا أن النبي  
ا
َك الِن

َ
 َيِحلُّ ل

َ
﴾  ال

أي: ال يحل كل النساء، فليس لك أن تتزوج زيادة على من كن عندك وفي ذمتك، فتكون  

أيهما   فيهما خالف:  هنا  اآليتين  األقوال؛ ألن  أحد  على  لألولى  ناسخة  الثانية  اآلية  هذه 

ال هذا  الشيخ  اختار  ولذلك  لألخرى،  أحد الناسخة  على  لألولى  ناسخة  فالثانية  قول، 

 آخر 
ً

أقوال أهل العلم. حتى ال يشكل، ألنه قد يقرأ بعض الطالب، ويرى أن هناك قوال
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َساُء ِمْن  ﴿في املسألة، فالقصد أن املثال الذي ذكرناه هنا، اآلية الثانية  
ا
َك الِن

َ
ل  َيِحلُّ 

َ
ال

 . بمن شاء من النساء ملسو هيلع هللا ىلص﴾ هي ناسخة لحل زواج النبي  َبْعُد 

قال:    - األولى  اآلية  في  َوَبَناِت  ﴿ألنه  اِلَك 
َ
خ َوَبَناِت  اِتَك  َعمه َوَبَناِت  َك  ِ

َعما َوَبَناِت 

ِتَك 
َ

اال
َ
َك  ﴿﴾ هذا فيه مطلق أن يتزوج من شاء، غير مسألة ملك اليمين وخ

َ
ل َنا 

ْ
ل
َ
ْحل

َ
أ ا  ِإنه

ْزَواَجَك 
َ
أو في عصمته عليه الصالة والسالم. واآلية    ملسو هيلع هللا ىلص﴾ التسع الذين كانوا على ذمته  أ

َبْعُد ﴿الثانية فيها:   َساُء ِمْن 
ا
َك الِن

َ
ل  َيِحلُّ 

َ
فاخترن    ملسو هيلع هللا ىلص﴾، يعني من بعد ما خيرهن النبي  ال

النبي   منع  ورسوله،  فيها    ملسو هيلع هللا ىلصهللا  التي  األولى  اآلية  له  أتاحته  َك ﴿مما  ِ
َعما َوَبَناِت    َوَبَناِت 

اِتَك  بهذه املكافأة بعد أن اخترن هللا ورسوله، واآلية    ملسو هيلع هللا ىلص ﴾. فكأن هللا كافأ نساء نبيه  َعمه

 .معروفة في سورة األحزاب 

 . فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح  -3

يث ابن عباس أن تزوجها وهو حالل وحد  ملسو هيلع هللا ىلصمثاله: حديث ميمونة أن النبي  

تزوجها وهو محرم، فالراجح األول ألن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

تزوجها وهو حالل   ملسو هيلع هللا ىلصبها، وألن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رض ي هللا عنه أن النبي  

 . قال: وكنت الرسول بينهما

تزوجها وهو حالل.   ملسو هيلع هللا ىلصا في الصحيح أن النبي  اآلن في حديث ميمونة رض ي هللا عنه  -

تزوجها وهو محرم. هنا تعارض، ال يمكن   ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس في الصحيحين يقول أن النبي  

 . الجمع، هي تقول حالل وهو يقول محرم.

 ؟كيف يعني حالل -

محرم    - غير  مملسو هيلع هللا ىلصيعني  من  تعلمون  كما  ألنه  النكاح، ،  عقد  اإلحرام  حظورات 

محرم.  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي   وهو  تزوجها  يقول  عباس  وابن  وهو حالل،  تزوجها  ميمونة،  تقول   ،

القضية اآلن واحدة، والواقعة واحدة، ال يمكن فيها الجمع وال يمكن النسخ، ليس فيها 

اختلفت بينهما. فههنا  الترجيح  إال  لنا مصير  تأخر، فليس  العلم،    تقدم وال  أهل  أنظار 

صاحبة   ميمونة   
ً

أوال أوجه:  من  ملاذا؟  ميمونة،  حديث  ترجيح  على  العلم  أهل  فأكثر 

الواقعة، صاحبة القصة وهي أعرف بكيف تزوجت. ثانًيا، أبو رافع رض ي هللا عنه كان 

ا، ابن  تزوج  ملسو هيلع هللا ىلصوبين ميمونة، وهو يقول: النبي    ملسو هيلع هللا ىلصالسفير بين النبي  
ً
ها وهو حالل. ثالث

أنه رواه عمن سمعه من   يدرك ذلك، يحتمل  الوداع، فلم  في حجة  عباس كان صغيًرا 

 . الصحابة. فكل هذه مرجحات ترجح تقديم حديث ميمونة على حديث ابن عباس
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 : قال -

 . فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، وال يوجد له مثال صحيح -4

 . هذا سبق وذكرناه -

 . يقال هنا مثلما قيل في السابق -

 . القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص

 ، ٍ
 
نعم، هذا القسم ال نحتاج فيه ملسألة األقسام الثالثة؛ ألنه إن الجمع متأت

 .بحمل العام على الخاص، نص عام، ونص خاص

قوله   السماءُ »:  ملسو هيلع هللا ىلصمثاله:  سقت  الُعشفيما  وقوله:  ر    ،»«  
َ
دون فيما  ليس 

 
ٌ
« فيخصص األول بالثاني، وال تجب الزكاة إال فيما بلغ خمسة خمسِة أوسٍق صدقة

 . أوسق

« هذا عام، )ما( من األسماء املوصولة. أي: في الذي رفيما سقت السماء العش»  -

 أو كثيًرا. والحديث اآلخر:  
ً

ليَس فيما دوَن خمسِة »سقت السماء العشر، سواء كان قليال

«، ظاهره العموم أن كل ما كان أقل من خمسة أوسق فليس فيه صدقة.  ةأوسٍق صدق

فيما سقِت »ص عموم  كيف يجمع بينهما؟ نقول اآلن: العام يحمل على الخاص، فنخص

العشُر  بخصوص  السماُء   »« 
ٌ
أوسٍق صدقة دوَن خمسِة  فيما  تجب ليَس  فنقول: ال   ،»

 .الزكاة فيما سقت السماء إذا كان أقل من خمسة أوسق

 . يعني هذا في زكاة الخارج من األرض يا شيخ -

 . نعم -

 القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من اآلخر من وجه  -

 :وأخص من وجه. فله ثالث حاالت

 . أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما باآلخر فيخصص به -1

ِسِهنه  ﴿مثاله: قوله تعالى:  
ُ
نف

َ
ْصَن ِبأ َربه

َ
ْزَواًجا َيت

َ
 أ
َ
ُرون

َ
ْم َوَيذ

ُ
 ِمنك

َ
ْون

ه
َوف

َ
ِذيَن ُيت

ه
َوال

رً 
ْ
ُهٍر َوَعش

ْ
ش

َ
 أ
َ
ْرَبَعة

َ
 ا﴿، وقوله:  [234]البقرة:  ﴾اأ

ُ
ت

َ
وال

ُ
ُهنه َوأ

َ
ن َيَضْعَن َحْمل

َ
ُهنه أ

ُ
َجل

َ
ْحَماِل أ

َ ْ
  ﴾أل

فاألولى خاصة في املتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في   [4]الطالق:

الدليل على تخصيص عموما األولى  في املتوفى عنها وغيرها، لكن دل  الحامل عامة 

  ملسو هيلع هللا ىلص بليال فأذن لها النبي  بالثانية، وذلك أن سبيعة األسلمية وضعت بعد وفاة زوجها  
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أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم  

 .غيرها

عام من وجه   - أحدهما  دليالن،  عندنا  عام وخاص.  عندها  ليس  اآلن  انتبهوا، 

وال.  وخاص من وجه، واآلخر عام من وجه وخاص من وجه. كيف نجمع بينهما؟ لنا أح

الحظوا،  به.  فيخصص  أحدهما  عموم  تخصيص  على  دليل  يقوم  أن  األولى  الحالة 

رً ﴿
ْ
َوَعش ُهٍر 

ْ
ش

َ
أ  

َ
ْرَبَعة

َ
أ نُفِسِهنه 

َ
ِبأ ْصَن  َربه

َ
َيت ْزَواًجا 

َ
أ ُروَن 

َ
َوَيذ ْم 

ُ
ِمنك ْوَن 

ه
ُيَتَوف ِذيَن 

ه
﴾، ا َوال

ْزَواًج ﴿
َ
ُروَن أ

َ
ْم َوَيذ

ُ
ْوَن ِمنك

ه
ِذيَن ُيَتَوف

ه
ي املتوفى عنها زوجها، الكالم في املتوفى  ﴾ خاصة فاَوال

عنها زوجها، قال: )خاصة في املتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها(، بمعنى كل متوفى عنها 

 
ً

 أو حامال
ً

 . زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حائال

 . سواء حامل أو غير حامل -

ة في كل زوجة، سواء كانت نعم، خاصة في املتوفى عنها زوجها، ومن وجه آخر عام  -

 .حامال أو حائال

 .أنت قلت هي خاصة في املتوفى عنها زوجها. -

 . ة في الحياةقهناك عدد أخرى، كاملطل -

لكن هذه ستتكلم عن عدة املتوفى عنها زوجها فهي في هذه الحالة خاصة باملتوفى   -

 .عنها زوجها

من هذا الوجه خاصة باملتوفى عنها زوجها. من وجه آخر، اآلية قالت التي يتوفى  -

عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حامال، حائال، صغيرة، كبيرة.. فإنها  

ص أربعة أشهر.. إذا في اآلية األولى خصوص في املتوفى وعموم في الزوجات. يلزمها أن تترب

ُهنه ﴿نأتي لآلية الثانية 
َ
ن َيَضْعَن َحْمل

َ
ُهنه أ

ُ
َجل

َ
ْحَماِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
﴾، )أوالت األحمال( خاصة  َوأ

بالحوامل، أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت هذه الحامل متوفى عنها زوجها أو غير 

 …ها زوجها، فإن عدتها أن تضع حملها. هذا عموممتوفى عن

ُهنه ﴿اآلن آية الطالق    -
َ
ن َيَضْعَن َحْمل

َ
ُهنه أ

ُ
َجل

َ
ْحَماِل أ

َ ْ
ُت األ

َ
وال

ُ
 . ﴾ خاصة بالحوامل.َوأ

بمعنى آخر، كل حامل عدتها حال الطالق تنقض ي بأن تضع ما في بطنها، سواء   -

 .كانت هذه الحامل متوفى عنها زوجها

احدة طلقت من زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، توفي عنها  يعني لو و   -

 . زوجها عدتها بوضع الحمل
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عموم    - الحظ،  ُهنه ﴿اآلن 
َ
َحْمل َيَضْعَن  ن 

َ
أ ُهنه 

ُ
َجل

َ
أ ْحَماِل 

َ ْ
األ ُت 

َ
وال

ُ
له  َوأ ليس   ﴾

الكتاب والسنة يدل على تخصيص عموم أن كل حامل   مخصص، ما جاءنا ش يء من 

ض ي بوضع حملها، ما جاءنا ش يء يخصص ذلك. لكن ملا نرجع  طلقت فأجلها عدتها تنق

ْزَواًج ﴿ألعلى،  
َ
ُروَن أ

َ
ْم َوَيذ

ُ
ْوَن ِمنك

ه
ِذيَن ُيَتَوف

ه
﴾ قلنا سابقا أن كل متوفى عنها زوجها فإنها  اَوال

يلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرا. هنا جاءنا دليل يخصص هذا العموم، خارجي، وهو 

ة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت حملها بعد وفاته بلياٍل  أن سبيعة األسلمية امرأ 

 .فأنكر عليها -أحد الصحابة   -فتزينت للخطاب، فجاء أبو السنابل بن بعكك 

 . أبو السنابل رض ي هللا عنه أمسك بعموم اآلية  -

العموم    - ْصَن  ﴿نعم  َربه
َ
َيت ْزَواًجا 

َ
أ ُروَن 

َ
َوَيذ ْم 

ُ
ِمنك ْوَن 

ه
ُيَتَوف ِذيَن 

ه
 َوال

َ
ْرَبَعة

َ
أ نُفِسِهنه 

َ
ِبأ

رً 
ْ
ُهٍر َوَعش

ْ
ش

َ
فأذن لها في النكاح، بمعنى أن عدتها   ملسو هيلع هللا ىلص ﴾ فأنكر عليها، فذهبت إلى النبي  ا أ

انقضت بوضع ما في بطنها. إذا، عموم األولى ورد ما يخصصه بدليل آخر. فصورة هذه 

يتوفون  يتوفون  الذين  وجه، خصوص  من  عموم وخصوص  وعموم   املسألة،  منكم، 

جاءه   ما  الثاني  العموم  الحاالت.  وعموم  الحوامل  خصوص  الثانية  اآلية  األزواج. 

العام األول. هذا ملخص ما  العموم األولى ورده تخصيص فنخصص  تخصيص، لكن 

 .(ة دل الدليل على تخصيص عموم األولى بالثاني)ذكره الشيخ. ولذلك قال: 

تبار   - بإذن هللا  األدلة غير مشكل  تتكلم فهم  ملا  املفردات  اللهم فهم  وتعالى،  ك 

وتقول: عموم وخصوص، وعموم هذه خصصه بتلك وباٍق على عمومه.. ربما نحتاج أن 

 . نشاهد املقطع مرتين أو ثالثا حتى نفهم أكثر.

يستوعبه    - لم  إذا  مشكل.  هو  وجه  من  والخصوص  العموم  في  الكالم   ،
ً

فعال

 . اإلنسان من أول مرة فهذا طبيعي

 .إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما باآلخر عمل بالراجحو   -2 -

قوله   ذلك:  يصلي  »:  ملسو هيلع هللا ىلصمثال  حتى  يجلْس  فال  املسجَد  م 
ُ
أحدك دخَل  إذا 

ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وال صالة بعد  »وقوله:    [444]البخاري:  «نركعتي

 .[586]البخاري: «سالعصر حتى تغرب الشم 

فاألول خاص في تحية املسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في  

باألول،   الثاني  عموم  تخصيص  الراجح  لكن  وغيرها  املسجد  تحية  يشمل  الصالة، 

فتجوز تحية املسجد في األوقات املنهي عن عموم الصالة فيها، وإنما رجحنا ذلك ألن 
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املسجد؛ تحية  بغير  ثبت  قد  الثاني  عموم  وإعادة    تخصيص  املفروضة  كقضاء 

 . الجماعة، فضعف عمومه

عندنا عموم وخصوص من وجه، وعموم وخصوص من وجه، وال مخصص   -

 . ألحدهما. فماذا نفعل؟ ال بد من الترجيح 

 ر فالحكم بالترجيح حتًما معتب    العموم من وجه ظهر  ُك ــــــ وإن ي

املسجد   تحية  مسألة  وهي  املشكلة  املسائل  من  هذا  نرجح.  أن  بد  أوقات ال  في 

النهي. كالم أهل العلم فيها طويل، في الترجيح وفي النسخ، وفي الترجيح فيما بينها. اآلن  

«، هذا  نإذا دخَل أحُدكم املسجَد فال يجلْس حتى يصلي ركعتي»ركزوا معي أيها الطالب.  

تحية   في  ا  خاصًّ كونه  فيه  الخصوص  وجه  وجه،  من  وعموم  خصوص  فيه  الدليل 

هذا الحديث خاص بخصوص تحية املسجد. والعموم فيه من جهة  املسجد، الكالم في  

ِ تحية  
إذا دخل أحدكم املسجد في أي وقت فليصلا الوقت، بمعنى آخر،  الكالم في  أن 

املسجد. عموم في األوقات وخصوص في الصالة. إذا دخل أحدكم املسجد في أي وقت  

الثاني   الحديث  املسجد.  تحية   ِ
الصبِح  »فليصلا بعد   

َ
الشمس، وال ال صالة تطلَع  حتى 

 بعَد العصِر حتى تغرَب الشمُس 
َ
«، عندنا خصوص في الوقت، وعموم في الصالة.  صالة

بمعنى، بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صالة العصر حتى تغرب الشمس ال 

ا كانت  .تصلوا أي صالة، تحية مسجد، فريضة، نافلة، أيًّ

 . خصوص في الوقت، وعموم في الصلوات -

ما الحل هنا؟ ال يمكن اآلن أن نخصص أحدهما باآلخر، ما عندنا دليل مثل    -

هذه  بين  ونرجح  ننظر  أن  هنا  الحل  باآلخر.  أحدهما  لتخصيص  جاء  سبيعة  حديث 

العمومات. أي العمومات أقوى؟ هل عموم إذا دخل أحدكم املسجد في أي وقت فليصل  

أ  الصبح؟  بعد  لو  العصر حتى  بعد  لو  املسجد حتى  بعد صالة  تحية  و عموم ال صالة 

العصر وال صالة بعد صالة الصبح، فإذا أتيت بعد صالة العصر أو بعد صالة الصبح  

فال تصلي حتى لو كانت تحية املسجد؟ أي العمومين نرجح. تأمل أهل العلم، قالوا: لدينا  

إذا دخل أحدكم املسجد  »عمومان متعارضان، فال بد أن ننظر ملرجح، أتينا إلى عموم  

«، قالوا: ما وجدنا في النصوص أن هذا العموم جاء ش يء  نال يجلس حتى يصلي ركعتيف

أحدكم  دخل  فإذا  العموم،  هذا  تضعف  العموم،  هذا  تخصص  أدلة  أو  يخصصه، 

املسجد في أي وقت فليصل تحية املسجد، في أي وقت. لم يأِت أي نص شرعي استثنى  
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ال صالة بعد الصبح  »:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي  تحية املسجد في وقت من األوقات، لكن إذا أتينا  

«، عموم هذا الحديث أن سحتى تطلع الشمس، وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشم

أو بعد الصبح في أوقات النهي ال تصليها، فريضة، نافلة، ركعتا   أي صالة بعد العصر 

ا كان. فتأملنا، فوجدنا أن النبي   يا بني  »في الحديث يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصطواف، تحية مسجد.. أيًّ

نهارٍ  أو  ليٍل  من  شاَء  ساعٍة   
َ
أية ى 

ه
وَصل البيِت  بهذا   

َ
طاف أحًدا  تمَنُعوا  ال  مناف،    « عبد 

في الحديث،    ملسو هيلع هللا ىلص، حتى لو بعد العصر؟ حتى لو بعد الصبح؟ أتينا أن النبي  [868]الترمذي:

بعد صالة الفجر    ملسو هيلع هللا ىلصقد صلى الفجر مع أصحابه، فالنبي    ملسو هيلع هللا ىلصالصحابي الذي جاء والنبي  

«، فصلى ما فاته في أوقات النهي. الرجالن اللذان دخال على ؟من يتصدق على هذا »قال:  

عة وقد  إذا أتيتما مسجد الجما»: ملسو هيلع هللا ىلصوهو يصلي مع أصحابه فوقفا، قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 . . هذه كلها صور مستثناة.[667]صحيح الجامع:  «ةصليتما فصليا فإنها لكما نافل

الشابان اللذان دخال مسجد رسول هللا ولم يصليا معه صالة الصبح، استغرب   -

إذا أتيتما مسجد جماعة وقد »، قاال: صلينا في رحالنا، فقال لهما هذا الحديث،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

 . .« وهذا بعد الصبح.ي رحالكما فصلياصليتما ف

ا، عموم    -
ً
« صار ضعيًفا، أو بمعنى آخر كما يعبر أهل حال صالة بعد الصب»إذ

العلم أصبح عموًما غير محفوظ، ليس محفوظا لم يدخله أي ش يء، بدأت تظهر من هنا 

ف هذا العموم. لكن   إذا دخل أحدكم املسجد فال يجلس  »صورة ومن هناك صورة، ضعه

ا بقوته، فمن ثم، من  نيصلي ركعتي  حتى
ً
« ما ورد فيه ش يء، ال يزال هذا العموم محتفظ

ذهب من أهل العلم إلى استثناء الصلوات ذوات األسباب، أي صالة لها سبب، يقول: ال  

بأس أن تصلى في وقت النهي، تحية مسجد، ركعتا طواف.. إلى غير ذلك. صالة استخارة، 

ت عندنا تحية املسجد ذات سبب وأبيحت في وقت النهي،  بعضهم يستثنيها أيضا. ما دام

فكل ذات سبب تباح في وقت النهي. هذا ما ذكره أصحاب هذا القول. ولو تأملت في القول 

لهم   بأن  الجمهور، ستجد  النهي، وهم  أوقات  في  أي صالة  استثناء  يرى  الذي ال  اآلخر 

أهل  من  توقفوا.  العلم  أهل  من  قوًما  كثيرة، وستجد  إذا دخل   أجوبة  قال:  من  العلم 

إليه  واقًفا. ذهب  ينتظر  املسجد،  الصبح، دخل  بعد صالة  أو  العصر،  اإلنسان وقت 

 . جهابذة من أهل العلم، توقفوا لقلة األدلة، قالوا: تبقى واقًفا إلى أن ينتهي وقت النهي

تفتق ذهن طالب   - الفقه  نقول: دراسة علم أصول  أمين، دائما  يا شيخ  ولهذا 

فهم منشأ الخالف، ملاذا هناك اختالف في الفتاوى؟ يعني بعض العلماء يبيح لك  العلم لي
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هذا  على  بناء  تصلها،  ال  ال،  يقول:  وآخر  العصر،  بعد صالة  املسجد  تحية  تصلي  أن 

 . الخالف

 .نعم، بناء على هذا  -

وجب   -3  - بالثاني،  أحدهما  عموم  لتخصيص  مرجح  وال  دليل  يقم  لم  وإن 

 . ا ال يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيهاالعمل بكل منهما فيم 

فيه  يمكن  األمر على وجه ال  في نفس  النصوص  بين  التعارض  يمكن  لكن ال 

والرسول   تتناقض،  ال  النصوص  فإن  الترجيح؛  وال  النسخ،  وال  ن    ملسو هيلع هللا ىلص الجمع،  بيه قد 

غ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر املجتهد لقصور 
ه
 . ه. وهللا أعلموبل

أحدهما    - لتخصيص  اآلخر، وال مرجح  على  أحدهما  لترجيح  دليل  يقم  لم  إذا 

بالثاني، وجب العمل بكل واحد منهما فيما ال يتعارضان. فالصورة التي معنا اآلن، نقول 

ِ تحية املسجد في كل وقت، إال 
ملن أراد أن يصلي تحية املسجد: إذا دخلت املسجد صلا

« وال بعد صالة العصر.  حال صالة بعد الصب»تتعارض مع الحديث اآلخر  في األوقات التي  

لكن ال يمكن التعارض بين النصوص في نفس األمر على وجه )وهكذا. قال الشيخ هنا:  

( وهذا سبق وقدمناه، ألن النصوص ال تتناقض  حال يمكن الجمع وال النسخ وال الترجي

   ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول  )
ه
وبل ن  بيه غ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر املجتهد لقصوره، وهللا  قد 

 . (. وهذا ذكرنا معناه وتفاصيلهمأعل

هكذا أنهينا هذه الحلقة من مبحث التعارض، الذي هو أحد ثمرات دراسة علم   -

الذهن ويجعل   العقل ويفتق  أنتم فيه، فهو يمرن  الذي  الفقه في هذا املستوى  أصول 

طالب العلم يستوعب ملاذا يختلف الفقهاء بناء على اختالف نظرهم األصولي في األدلة  

دلة. نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ومعرفة دالالت األلفاظ والنظر في األ 

 . وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعمال نافعين صالحين، وهو ولي ذلك والقادر عليه
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 رشح كتاب الأصول من عمل الأصول 

 (20 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين نبينا محمد وعلى

أيها اإلخوة واألخوات، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وأهال ومرحبا بكم إلى 

بن   محمد  لشيخنا  األصول(  علم  من  )األصول  كتاب  على  التعليق  من  جديدة  حلقة 

 . عثيمين رحمه هللا تعالى

ر الدعيس، وهذه هي الحلقة  وفي مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أمين بن منصو 

 . العشرون من سلسلة التعليق على هذا الكتاب

 .أهال وسهال بك شيخ أمين

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

الكتاب  هذا  على  التعليق  من  جديد  مجلس  في  بكم  وأهال  واملشاهدات،  واملشاهدين 

 . املبارك

 . الترتيب بين األدلة يا شيخنا توقفنا عند -

 :قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

 ة الترتيب بين األدل

إذا اتفقت األدلة السابقة )الكتاب والسنة واإلجماع والقياس( على حكم أو  

وجب   الجمع  وأمكن  تعارضت،  وإن  إثباته،  وجب  معارض  غير  من  أحدها  انفرد 

 . الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه

 . وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك  -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

وانفعنا بما علمتنا، واسترنا بسترك الجميل يا رب العاملين، واجعل تحت سترك ما ترض ى  

اننا من العلماء العاملين  به عنا يا رب العاملين. افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا وإخو 

 .برحمتك يا أرحم الراحمين



 نسخة أولية 

252 

 

أما بعد، فهذا الفصل هو تتمة ملا سبق من الكالم في التعارض والترجيح. أهل 

العلم يقولون: أبواب التعارض والترجيح، وبعضهم يقول: أبواب التعادل والترجيح. هذا 

 . قسم الترجيح، أي كيف سيتم الترجيح هنا

أ  بمقدمة  فإذا شيخنا قدم  األولى،  الحالة  ما،  تتفق على حكم  أن  إما  األدلة  ن 

اتفقت على حكم ما فكلها أوجه من االستدالل على ذلك الحكم، وكل األدلة التي أتت:  

من   دليل  انفرد  إن  والسنة.  الكتاب  من  الصالة، سواء  إقامة  على  تدل  الصالة  إقامة 

ا  هذه  ففي  معارض،  له  يوجد  ولم  األحكام  من  بحكم  الدليل.  األدلة  بهذا  يعمل  لحال 

الثالثة، إذا وجد تعارض بين األدلة، وهذا ما قدمناه سابًقا، وذكرنا أوجه حل   الحالة 

 
ً

التعارض أو ما يعبر عنه أهل العلم بحل التعادل بين األدلة. فذكر شيخنا أنه يصار أوال

ى الترجيح.  إلى الجمع، فإن لم يمكن الجمع ُعمل بالنسخ إذا تحققت شروطه، وإال صرنا إل

اآلن الشيخ سيذكر بعض أوجه الترجيح، وإال أهل العلم يطيلون في مباحث الترجيح إلى  

عشرات األوجه للترجيح، الشيخ ذكر بعض هذه األوجه من باب اإلشارة للبيب ليفهم ما 

األبواب  من  سيأتينا  وما  تقدمت  كلها  ألنها  عليه،  نعلق  لن  سيأتي  ما  وعامة  عداها. 

 . التعليق فيها يسيًرا ألنها مباحث واضحة ونظريةالقادمة سيكون 

 : قال رحمه هللا تعالى  -

 . فُيرجح من الكتاب والسنة

 . النص على الظاهر

 . والظاهر على املؤول

( النص ما ال يحتمل إال معنى واحًدا، واملؤول ما احتمل  رالنص على الظاه)  -

( الظاهر ما  لهر على املؤو والظا)معنى آخر مرجوًحا، في ذلك ُيقدم النص على املؤول.  

 . فيه غلبة ظن، فهو يقدم أيضا على املؤول، ألن املؤول أضعف منه، وهذا كله تقدم 

 . واملنطوق على املفهوم -

هذا لم يتكلم فيه الشيخ، هذا من مباحث داللة األلفاظ التي لم يذكرها الشيخ    -

. الفرق بين من املباحث املهمة. وإذا أردنا أن نتكلم فيه سنطيل، لذا سنخت
ً
صر اختصارا

عليه  دل  ما  واملفهوم  النطق،  في محل  اللفظ  عليه  دل  ما  املنطوق  واملفهوم:  املنطوق 

النبي   النطق. مثال، قال  في غير محل  باهلِل شيًئا دخَل  »:  ملسو هيلع هللا ىلصاللفظ  من مات ال يشرُك 

 
َ
«، داللة اللفظ في محل النطق أن كل من مات ال يشرك باهلل شيًئا فإنه سيدخل  الجنة
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الجنة. قال عبد هللا بن مسعود: من مات يشرك باهلل شيًئا دخل النار. إذا قلنا: من مات  

ال يشرك باهلل شيئا دخل الجنة، فمفهومه املقابل له أن من مات يشرك باهلل شيئا دخل 

 . النار

ل عليه اللفظ في محل النطق، أم دل عليه اللفظ في غير محل  هذا املفهوم هل د

زيد   جاء  إن  تقول:  فهًما.  فهمناه  وإنما  صريًحا،  ليس  النطق  ناحية  من  يعني  النطق؟ 

فأكرمه، هذا منطوق، مفهومه أنه إذا لم يأِت لن تكرمه. يقدم املنطوق على املفهوم ألن  

اللفظ، وي لفظية نص عليها  املنطوق داللة  املفهوم داللته  داللة  املفهوم ألن  قدم على 

 .عقلية، فهمناها فهًما من اللفظ، لكن اللفظ في نفسه لم ينطق بها

 . واملثبت على النافي -

النافي   - على  فُيقدم  جديًدا  حكًما  أثبت  علم،  زيادة  عنده  يقولون  املثبت  ألن 

 . للحكم

 ؟كلمة )زيادة علم( بودي لو توضحها. ما معنى عنده زيادة علم -

يأتي    - الذي سيثبت حكُما  النفي، لكن  الذي سينفي حكًما ليس لديه إال  يعني 

 . بدليل إلثبات الحكم. والذي سيأتي بالحكم ليثبته فإن إثباته مقدم ألن عنده زيادة علم

 .والناقل عن األصل على املبقي عليه، ألن مع الناقل زيادة علم -

صل براءة الذمة. إذا أتانا دليل من الناقل عن األصل.. عندنا براءة أصلية، األ   -

الكتاب والسنة فيه إيجاب أو تحريم، فيقولون: هذا الذي فيه اإليجاب أو التحريم يقدم  

 . على األصل، ألنه نقلنا إلى األصل، وهذا الذي نقلنا إلى األصل عنده زيادة علم، فيقدم

 .والعام املحفوظ )وهو الذي لم يخصص( على غير املحفوظ -

املحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، والعام غير املحفوظ هو الذي   العام  -

دخله  عام  وكل  محفوظ،  فهو  تخصيص  يدخله  لم  عام  فكل  التخصيص،  دخله 

 . تخصيص فهو أضعف، فنقدم العام املحفوظ على العام غير املحفوظ

 . وما كانت صفات القبول أكثر على ما دونه -

إلى الترجيح، فننظر في املرجحات. مثال يعني أي نصين بينهما تعارض، وصرن  - ا 

، أحدهما رواه  
ً
أحدهما أصح إسناًدا، هذا فيه صفة قبول عن األخرى. أحدهما أكثر رواة

البخاري ومسلم، متفق عليه، واآلن في السنن.. هذه أوجه من الترجيح ال يلزم أن تكون  

 . منطبقة في كل تعارض
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 .وصاحب القصة على غيره -

  ملسو هيلع هللا ىلص ي حديث ميمونة قدمنا قولها على قول ابن عباس في أن النبي مثلما قدمنا ف -

 . تزوجها وهو حالل، ألنها صاحبة القصة

 .ويقدم من اإلجماع: القطعي على الظني -

وهذا قدمنا ما هو اإلجماع القطعي وما هو اإلجماع الظني. واإلجماع القطعي   -

 .مقدم على اإلجماع الظني

 .ويقدم من القياس: الجلي على الخفي -

الذي علته غير منصوصة.    - القياس  الذي علته منصوصة يقدم على  القياس 

 . سبق وذكرناه أيضا

 .هذه كلها أبواب مررنا عليها فال حاجة لشرحها واحدة واحدة

 : ثم قال رحمه هللا تعالى-

 ي املفتي واملستفت

 .املفتي: هو املخبر عن حكم شرعي

 .: هو السائل عن حكم شرعيواملستفتي

انتقل الكالم إلى املفتي واملستفتي. الكالم في املفتي واملستفتي واالجتهاد وشروط   -

االجتهاد وشروط املجتهد، هي من األبواب التي أضافها األصوليون وهي حقيقة ليست من  

جمالية ألن  لب علم األصول، وإنما ذكروها ألننا ملا تكلمنا عن الكتاب والسنة واألدلة اإل 

 وكيفية االستفادة منها.. املستفيد وحال 
ً
علم األصول يبحث في األدلة اإلجمالية أصالة

املستفيد مكمالت لهذا العلم. بمعنى ملا كان الذي سينظر في الكتاب والسنة وفي دالالت  

األلفاظ وكيفية االستفادة منها هو املجتهد واملفتي، من هذا الوجه استطرد األصوليون  

لوا: ال بد أن نعرف ما هي مواصفات هذا املفتي وما هي مواصفات املجتهد، فأتوا بهذه فقا

 . األبواب في آخر كالمهم عن علم األصول 

قال الشيخ: املفتي هو املخبر بالحكم الشرعي. تأتي وعندك فتوى، فتسأل الشيخ  

ا الفرق بينه  املعين، املفتي املعين فيجيبك بحكم شرعي: ما حكم كذا؟ قال: حكمه كذا. م

الحكم   لك  يبين  القاض ي  إلى  تذهب  أيضا عنده حكم شرعي،  القاض ي  القاض ي؟  وبين 

الشرعي، طالق، صحة بيع، ثبوت ش يء في الذمة.. إلى غير ذلك، هذه أحكام شرعية. ما  

الفرق بينهما؟ فروق كبيرة، من أهم الفروق أن القاض ي قوله ملِزم، املفتي قوله ليس  
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يخبر القاض ي  قال:    ملزًما،  يلزم.  ال  املفتي  أما  إلزام،  مع  هو  )بحكم شرعي  واملستفتي: 

 .( وهذا واضحيالسائل عن حكم شرع

 :شروط الفتوى  -

 :يشترط لجواز الفتوى شروط، منها

عليه   -1 وجب  وإال  راجًحا،  ا 
ًّ
ظن أو  ا، 

ً
يقين بالحكم  ا 

ً
عارف املفتي  يكون  أن 

 .التوقف

ملفتي عارفا بالحكم الشرعي. قال هذا أول شرط. من شروط الفتوى أن يكون ا   -

ِ  ﴿هللا عز وجل:  
َحقا

ْ
ْيِر ال

َ
َي ِبغ

ْ
َبغ

ْ
َم َوال

ْ
ث ِ
ْ

َن َواإل
َ
َهَر ِمْنَها َوَما َبط

َ
َفَواِحَش َما ظ

ْ
َي ال ِ

َم َربا َما َحره ْل ِإنه
ُ
ق

ِ َم 
ه

ى َّللا
َ
وا َعل

ُ
ُقول

َ
ن ت

َ
اًنا َوأ

َ
ط

ْ
ْل ِبِه ُسل ِ

زا
َ
ْم ُين

َ
ِ َما ل

ه
وا ِباَّلل

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ُموَن َوأ

َ
ْعل

َ
 ت

َ
.  [ 33]األعراف:  ﴾ا ال

ألنها  كالشرك وأشد،  علم  بغير  القول  أن  على  دليل  فيه  قال: هذا  من  العلم  أهل  من 

ن ﴿تدرجت  
َ
ِ َوأ

َحقا
ْ
ْيِر ال

َ
َي ِبغ

ْ
َبغ

ْ
َم َوال

ْ
ث ِ
ْ

َن َواإل
َ
َهَر ِمْنَها َوَما َبط

َ
َفَواِحَش َما ظ

ْ
َي ال ِ

َم َربا َما َحره ْل ِإنه
ُ
ق

ُموَن 
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ِ َما ال

ه
ى َّللا

َ
وا َعل

ُ
ُقول

َ
ن ت

َ
اًنا َوأ

َ
ط

ْ
ْل ِبِه ُسل ِ

زا
َ
ْم ُين

َ
ِ َما ل

ه
وا ِباَّلل

ُ
ِرك

ْ
ش

ُ
﴾. قال هللا عز وجل:  ت

﴿ 
َ
 ت

َ
 َوال

ً
اَن َعْنُه َمْسُئوال

َ
ِئَك ك

َ
ول
ُ
لُّ أ

ُ
اَد ك

َ
ُفؤ

ْ
َبَصَر َوال

ْ
ْمَع َوال ٌم ِإنه السه

ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْيَس ل

َ
 َما ل

ُ
  ﴾ ْقف

ا  ﴿، وقال هللا عز وجل:  [36]اإلسراء:
َ
ٌل َوَهذ

َ
ا َحال

َ
ِذَب َهذ

َ
ك
ْ
ُم ال

ُ
ُتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ِصف

َ
ا ت

َ
وا مِل

ُ
ُقول

َ
 ت

َ
َوال

 ِ
ه

ى َّللا
َ
ُروا َعل

َ
َتْفت ِ

ا
 ُيْفِلُحوَن َحَراٌم ل

َ
ِذَب ال

َ
ك
ْ
ِ ال

ه
ى َّللا

َ
ُروَن َعل

َ
ِذيَن َيْفت

ه
ِذَب ِإنه ال

َ
ك
ْ
.  [116]النحل:  ﴾  ال

ا بالحكم يقينا،  
ً
هذه كلها زواجر عن الفتوى بغير علم. وال بد للمفتي إما أن يكون عارف

.  أي متيقًنا، أو أن يكون عنده غلبة ظن راجحة بأن هذا هو حكم الشرع في هذه املسألة

وهذا الحكم الذي يفتي به املفتي هو حكم باعتبار ما يصل إليه نظره، لذلك، ليس من  

األدب في السؤال أن يسأل السائل ويقول: ما حكم الشرع في كذا؟ يمكن أن يسأل لكن  

حكم  ما  املفتي:  يسأل  عندما  اإلنسان  يقول  أن  األولى  من  ليس  العبارة،  نلطف  دعنا 

 ؟ الحكم في كذا  الشرع في كذا؟ لكن يقول: ما

يجنب كلمة اإلسالم والشرع، ألن بعضهم يقول: ما حكم اإلسالم في كذا؟ أو ما   -

حكم الشرع في كذا؟ وقد أشار إليها شيخنا رحمه هللا تعالى، املفروض للسائل أن يقول: 

ما حكم كذا في رأيكم، أو كما ترون.. وينسب هذا الرأي الشرعي إلى الشخص نفسه ال  

 . إلى الشريعة

 :إذا لم يكن عنده ال ظن راجح وال يقين، يسكت ويتوقف، هللا أعلم. قال الناظم  -

 ه يقول ال أدري فكن متبع       فالكل من أهل املناحي األربعة
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والشافعي وأحمد،  أبو حنيفة ومالك  األربعة على جاللتهم،  املذاهب  أرباب  كل 

كون عندك غلبة ظن راجحة فيه،  كلهم قالوا )ال أدري(. ما لم تعلمه وما لم تتيقن منه وي

 . فال تتكلم فيه وتوقف، وِكِل العلم إلى هللا عز وجل

 : ثم قال-

ا، ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على    -2 أن يتصور السؤال تصوًرا تامًّ

 . الش يء فرع عن تصوره

فإذا أشكل عليه معنى كالم املستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل 

ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرٍئ هلك عن بنت وأخ وعم   استفصله، أو 

ل في الجواب، فإن كان ألم فال ش يء   ِ
شقيق، فليسأل عن األخ هل هو ألم أو ال؟ أو ُيفص 

له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، وال  

 .ش يء للعم

ة، نقول: األصل في املفتي إذا سئل عن سؤال  بغض النظر عن مسألة الفراض  -

ا ليتمكن   ا، بمعنى أن يفهم سؤال السائل فهًما تامًّ أن يكون متصوًرا للسؤال تصوًرا تامًّ

من الحكم عليه. وإن كان الجواب على السؤال يحتاج إلى مزيد استفصال من السائل 

ل.    فليستفصل منه، حتى يتبين له الحكم. فإن لم يسأل السائل فإنه ِ
املفتي نفسه يفصا

أن   فيجب  السائل  من  استفصال  مزيد  إلى  يحتاج  الجواب  كان  إذا  سائل،  سألك  إذا 

تستفصل منه، أو تكون إجابة مفصلة بحسب االحتماالت املتوقعة، حتى يفهم السائل  

اإلجابة وال يضع الجواب في غير موضعه. وهذا ينتبه له، ال سيما أنه في بعض اإلنسان 

ن في موقع للفتوى أو نحوه وتكثر عليه الفتاوى، فتجد بعض األحيان بعض يكون اإلنسا

كثرة   مع  شاء هللا  ما  ملكة،  عندهم  تكون  املفتين  بعض  الفتوى.  في  يستعجل  املفتين 

الفتوى وممارسة الفتوى تصبح عنده ملكة في الفتوى وقدرة على الفتوى وفهم سؤال  

األخرى فال بد أن ينتبه لهذه املسألة، ال سيما السائل، لكن املبتدئ أو ُيسأل بين الفينة و 

الصياغة   السؤال  وصياغة  نفسه  في  عما  اإلعراب  ُيحسن  ال  الناس  من  كثيًرا  أن 

 . الصحيحة 

لكن شيخنا، أتذكر أن شيخنا رحمه هللا تعالى كانت لديه قبل كل درس األسئلة    -

ي األوراق التي يرسلون بها الثالثية. كان رحمه هللا تعالى يطالب الطلبة بكتابة أسمائهم ف

 ؟ إلى كرسيه. تعتقد ملاذا كان الشيخ يطلب من الطالب كتابة اسمه
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بعض   - الطالب  لتقييم  ثانيا   ،
ً

أوال الطالب  ملعرفة  أظن  الطالب،  مسألة  هذه 

األحيان، ثالثا لتأديب الطالب إذا كان السؤال غير مؤدب، وكم قد زجر وكم قد أدب في  

أما عامة الناس ما كان يطلب ذكر األسماء في لقاء الباب املفتوح هذه األسئلة الثالثية.  

 . وغيره.

ليتمكن من تصور املسألة وتطبيقها على األدلة   -3  - البال،  أن يكون هادئ 

 . الشرعية، فال يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها

االنشغال بالفكر أو املفتي ال يفتي وهو مشغول البال أو في وضع من الغضب أو  -

والنبي   الخوف.  أو  غضباُن   قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالهم  وهو  اثَنْيِن  بْيَن  القاض ي  يقض ي  ]ابن    «»ال 

، قالوا: ومثل الغضبان كل من كان مثله من الخوف واإلكراه وانشغال البال.. [5063حبان:

 .ففي هذه الحاالت ال يفتي 

 شرب خمًرا حتى إذا 
ً

ومن طريف ما يروى، حدثت في إحدى الديار، يروى أن رجال

ثمل أخذ بيد غالمه، فذهب إلى شيخ من الشيوخ وقال: اعقد لي عليه. فقال: اتق هللا، ال 

إلى  املفتي، وذهب  يجوز هذا.. ذاك ثمل سكران، فخرج غاضبا وقد كاد أن يفتك بهذا 

إلى املفتي الثاني ذهب وفي يده )طبنجة(، نوع قديم    مفٍت آخر، قلبه ضعيف، فلما ذهب

من البنادق أيام الدولة العثمانية، فذهب إلى املفتي اآلخر، املفتى عاقل، وهذا سكران  

وبيده طبنجة، فقال: اعقد. قال: بسم هللا، زوجتك، قال: قبلت. ثم خرج السكران من  

هذا؟ على أي مذهب أفتيت  عنده، جاء الناس: يا شيخ، أحسن هللا إليك، كيف تفعل  

هذا؟! أال تخاف هللا؟ قال: أفتيت على مذهب الطبنجة. كأنه يقول: أال ترونها في يده؟!  

 .رواها لنا شيخنا القاض ي العالمة مفتي الديار اليمنية الشيخ محمد العمراني

 . القصد اآلن، إذا كان على مذهب الطبنجة ال تفتي

 ؟ ومثله الجوع الشديد  -

ديد، اإلنسان الجائع، اإلنسان إذا جاع يرى الشخص شخصين، والجوع الش  -

فكيف يفتي؟ كل ما كان فيه شغل للبال وإذهاب للفكر فإن اإلنسان يتأنى؛ ألن الفتوى  

 . تحتاج مزيد تركيز ومزيد تأمل

 :ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها -
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اقعة لم تجب الفتوى ل  -1 عدم وقوع الحادثة املسؤول عنها، فإن لم تكن و

الضرورة إال أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه ال يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه  

 . متى سئل بكل حال

اآلن انتقل من شروط جواز الفتوى إلى شروط وجوب الفتوى. متى يجب على    -

املفتي أن يفتي؟ إذا تحققت هذه الشروط فسئل، متى يجب أن يفتي؟ قال: عند وقوع 

املسؤول عنه الناس ويفترض  الحادثة  يأتي بعض  الحادثة وقعت مثلما  تكن  لم  ا، فإذا 

أسئلة ويشعب بأسئلة، لو قيل كذا لو قيل كذا ولم يحصل ش يء من هذا، ال سيما إذا  

كانت هذه األسئلة حساسة، أو أسئلة فيها أعراض أو أمور مجتمعية، قد تكون محل  

املفتي ال يجب عليه أن يفتي،  إشكال ومثار فتنة للناس، ولم تقع، فإنه في هذه الحالة  

لعدم وجود ضرورة لبيان العلم، إال أن يكون قصد السائل التعلم. بمعنى آخر، إنسان 

 بقصد التعلم في تطبيق قاعدة أو نحوه، فإنه  
ً

، يفترض سؤاال
ً

طالب علم، يسأل سؤاال

ت هذه في هذه الحالة يجيبه إن كان قصده التعلم، فإنه ال يجوز كتم العلم. حتى لو كان

الواقعة ما وقعت، ويسأل عنها طالب العلم من باب التفقه، فإن العالم يجب أن يجيبه  

 .على ذلك ألنه ال يجوز له كتم العلم، بل يجيبه عنه متى سئل بكل حال

كيف نعلم أن الحادثة وقعت أو لم تقع؟ هذه ترجع لفطنة املفتي، واملجتمعات 

اال فُيعلم بمقتض ى العرف والحال وحال السائل وعاداتها وأعرافها، فقد يسأل املفتي سؤ 

 . أن هذه لم تقع، وال يمكن أن تقع في هذه البلد

 ؟ كيف يعرف املفتي قصد السائل التعلم -

 .كأن يكون طالب علم مثال أمامه -

يفهم العالم أن هذا طالب علم وليس طالب هوى أو فتنة، يعود لتقدير املفتي.  -

 :ثم قال

أن ال يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب   -2

آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من املقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال 

 .السائل لم تجب الفتوى 

الفتاوى    - قصده. بعض  وليس  الناس،  بعض  أو  العلم  طلبة  بعض  يطرحها 

(، جاء يختبر املفتي، يعرف أم ال يعرف. وهذه تعرف من حال السائل تقصده التعن)

ومن طريقة السؤال. أحيانا تعرف من نبرة السائل إن كان السائل يريد العلم أم يريد  
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يأتي   إنما  الرخص(، شخص  )تتبع  أو  العالم،  يختبر  ويسأل فالنا ويسأل التعنت وجاء 

فالنا ليتتبع الرخص. ما هي الرخص؟ أهل العلم عرفوا الرخص بأنها اختيار املرء كل  

قول هو أهون من كل مذهب، اختيار املرء من كل مذهب ما هو أهون عليه. فيسأل هذا  

العالم، فما جاءت على هواه، فيسأل الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، حتى يقع على  

في   الرخص.  ما  يتتبع  إلى اآلخر. وهكذا  ينتقل  أهون عليه، ثم  بها ألنها  الخاطر، فيأخذ 

وقالوا: من تتبع الرخص تزندق. أو بمعنى آخر من تتبع الرخص فقد وقع في ش يء من  

أضعف  تتبعت  إذا  وأنت  مذهب.  كل  في  األقوال  أضعف  ويتتبع  يذهب  ألنه  النفاق؛ 

ندك، ألن هذا املذهب الذي أخذت به في األقوال في كل مذهب، جمعت الشرور كلها ع

بالقول   بها  تركت  أيضا  أنت  التي  األخرى  املسألة  في  يقل  لم  هو  هذا،  الضعيف  قوله 

الضعيف، وال في الثالثة وال في الرابعة.. هناك أفراد مسائل في كل مذهب، فأنت تنتقيها،  

 . واحدة من هنا وواحدة من هنا، جمعت الشر كله فيك. هذا تتبع الرخص

(، أحسن هللا إليكم قلتم كذا ولكن الشيخ  ضضرب آراء العلماء بضعها ببع)أو  

 . فالن قال كذا؟ هذه كان يؤدب عليها شيخنا رحمه هللا

 . وكان رحمه هللا تعالى ال يجيب -

 . هذا مفروغ منه، لكن ماذا سيكون حال السائل -

سبحانه وتعالى أن  ولهذا وهللا يا شيخ أمين هذه من النقاط التي نتمنى من هللا    -

يتاح لك ولغيرك من املشايخ أن تنقلوا أن شيخنا رحمه هللا تعالى، للناس، أنه لم يكن  

يتجرأ عليه كثير من عامة الناس أن يسألوا مثل هذا السؤال لعلمهم أنه ال يجيز مثل  

 . هذه األسئلة التي امتألت الساحة اليوم بها.

ا سألها سائل ترتعد فرائص الطالب قبل  هذه األسئلة إذا تذكر يا أبا ريان، إذ   -

السائل، ألننا نعلم أن هناك واقعة ستكون. يعني إذا سأل سائل فاإلشكالية ليست في  

 .خوف السائل، الطالب مترقبون ماذا سيكون. ولعلك مر بك مثل هذا ورأيت

ا قل نظيره. أذكر   كان مربيًّ
ً
 فشيخنا رحمه هللا لم يكن مفتًيا فقط ومعلًما، حقيقة

مرة كنا عند أحد مشايخنا رحمه هللا تعالى، فأتى شخص جيد في الحديث، ونحن ندرس  

الفقه، فكلما أتى الشيخ يتكلم في قوله الدليل كذا وكذا، يقول ذاك: أحسن هللا إليكم  

صححه الشيخ األلباني. السؤال الثاني، أحسن هللا إليكم صححه فالن.. انتهى الدرس  
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رح والشيخ  األسئلة،  شيخنا  وجاءت  سؤال:  أول  السن،  في  كبير  رجل  جالس،  مه هللا 

 . أحسن هللا إليكم ما رأيكم في كذا؟ قال: اسأل الشيخ

أو شخص يس يء األدب، يلحن الشيخ لحًنا ال يقصده، فيأتي شخص ويصحح 

 . له، وهذا الشيخ قد درس النحو قبل أن يولد أب ذلك الطالب فضال عن الطالب

من املسائل اإليمانية، ما توجيه اإلنسان لنفسه    في مسألة تتبع الرخص، هذه  -

 ؟ ثم ملن يتتبع الرخص

أصل اإلنسان أن ينظر فيما هو أبرأ لدينه، ألنك مهما كنت مخادًعا فلن تخادع   -

الباري سبحانه وتعالى. يمكن أن تخادع العالم، وتخادع فالنا وغيره، لكن الباري سبحانه  

للناس، وأنا أول واحد مقصر في هذا: اإلنسان يأتي    وتعالى ال تخادعه. ولذلك دائما أقول 

املعصية ويستغفر هللا عليها لهو أرجى ملغفرة هللا ورحمته من أن يحتال ويأتي املعاص ي  

 وهو يعلم في قرارة نفسه أنها حرام 
ً

 وهو مبرر لنفسه كون تلك املعاص ي حالال
ً

احتياال

وإال في قرارة نفسه يعلم أنه مخطئ.   وإنما أخذ بتلك الفتوى أو ذلك القول التباع هواه،

ا ﴿هذا أمر عظيم، اإلنسان ال يقدم  
َ
ٌل َوَهذ

َ
ا َحال

َ
ِذَب َهذ

َ
ك
ْ
ُم ال

ُ
ُتك

َ
ِسن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ِصف

َ
ا ت
َ
وا مِل

ُ
ُقول

َ
 ت

َ
َوال

ِذَب 
َ
ك
ْ
ِ ال

ه
ى َّللا

َ
ُروا َعل

َ
َتْفت ِ

ا
. وهذا ليس في مقام حتى املستفتي. وعلى املفتي [116]النحل:  ﴾َحَراٌم ل

العاملين، وأنه سيقف بين يدي هللا عز أن يتقي هللا  أنه موقع عن رب   عز وجل ويعلم 

وجل، وكونك تدرس أقوال أهل العلم وتأخذ هذه األقوال وتعلم الخالف العالي والخالف 

بين أهل العلم، ليس الهدف من ذلك تعبيد الناس لرب العاملين، ال محاولة حل الناس  

، وفرق بين التيسير الذي يحسنه الفقيه املتقي  وتزييدهم بالعبادة وطاعة هللا عز وجل

هلل عز وجل، وبين التمييع الذي يركن إليه من ال يخش ى هللا ممن ينسب للعلم. التيسير  

 .ش يء مقرر في الشريعة لكن تمييع الدين أمر آخر

ثم قد نتفهم منك أيها املفتي الذي نهجت هذا املنهج الس يء أن يكون ذلك في قول 

ي مسألة، أو في مسألتين، أما أن يكون منهًجا مطرًدا لك تربي عليه الناس  واحد لك، أو ف

التكاليف الشرعية؟ لذلك اإلمام الشاطبي له كالم رائع جميل، يقول:  ألن ينحلوا من 

في   الهوى  داعي  كلها،  الشريعة  هذه  النفس.  في  الهوى  داعية  لدفع  أتت  كلها  الشريعة 

ا
ً
بضابط الشريعة. فلما يأتي ذلك املفتي أو غيره   النفس تحجمه وتجعله متجًها ومربوط

لينشر مثل هذا التمييع.. أنت تتفهم منه أن يكون ذلك في مسألة، أما تربية الناس على  

الرخص وعلى الشاذ من األقوال، وأنتقي من كل مذهب ما هو ضعيف عند جماهير أهل 
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تجده إذا أراد البراءة العلم.. حتى هذا العامي الذي بعض األحيان تجده يتتبع الرخص،  

 .لدينه في أمر يريد فيه البراءة، مهم بالنسبة له، يعرف من يسأل. وهذا مشاهد

 : ثم قال -

أن ال يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرًرا، فإن ترتب عليها ذلك وجب   -3

 . اإلمساك عنها؛ دفًعا ألشد املفسدتين بأخفهما

الشرعي- الحكم  يذكر  شخًصا  ليش  إصالح   املفتي  فيه  ملا  ينظر  ولكن  فقط، 

الناس. إذا كان سيترتب على هذه الفتوى فساد عظيم أشد من املصلحة، فإنه ألن يفتي  

بقول مرجوح يدفع به املفسدة وغائلة الشر عن املسلمين أولى من أن يفتي بقول راجح  

ة وملا  عنده. قد يصار إلى قول مرجوح من جهة الدليل ملا فيه من املصلحة العامة لألم

فيه من دفع مفسدة عظيمة عن األمة. فالقصد أن املتقرر عند أهل العلم أن املفسدة  

 . األشد تدفع باملفسدة األخف، وأن درء املفاسد مقدم على جلب املصالح

 :ما يلزم املستفتي -

 :يلزم املستفتي أمور 

إفحام املفتي،  تتبع الرخص و به ال  األول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل 

 .وغير ذلك من املقاصد السيئة

هذا واجب على املستفتي، يجب عليه ذلك، أن يقصد باستفتائه الحق، ألنه إن -

لم يقصد باستفتائه الحق وإنما قصد ضرب كالم أهل العلم وضرب آيات هللا وكتاب  

 . ، بعضها ببعض، فإنه يأثم بمثل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصهللا وسنة رسوله  

 .الثاني: أن ال يستفتي إال من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى  -

 .وينبغي أن يختار أوثق املفتين علًما وورًعا، وقيل: يجب ذلك

 ، املستفتي إنما يستفتي من هو أعلم عنده وأورع -

 ع إن لـــم يـــــــــضف للعلم والدين الور     ولــــــــــــــيس في فتـــــــواه مفــــــــــٍت ُيتــــــــــــــبع 

 ر أو حصل القطع فاالستفتا انحظ    من لم يكن بالعدل والعلم اشتهر

البيت األول مهم، نحتاج علًما وتقوى من هللا عز وجل. إن قال قائل: كيف يعرف 

تي ذلك؟ نقول: يعرف بالعلم، العلماء الربانيون مشهورون، والناس تشير إليهم املستف

 . بالبنان، ال يخفون. فينظر من هو أورع وأتقى هلل عز وجل ويسأله 
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ا، كقول السائل: إنا نركب البحر    -
ً
ا دقيق

ً
ا صادق

ً
الثالث: أن يصف حاله وصف

 ؟توضأ بماء البحرونحمل معنا القليل من املاء فإذا توضأنا به عطشنا، أفن

املستفتي ال بد أن يصف حاله وصًفا دقيًقا ألنه إذا أخفى شيًئا من الحال قد   -

يكون الحكم على خالف الواقع، كما قلنا، كما أن املفتي مؤتمن على فتواه فاملستفتي  

في  اتق هللا  للمستفتي:  نقول  فتواك،  في  اتق هللا  للمفتي:  نقول  كما  سؤاله.  في  مؤتمن 

 تخفي شيًئا. يأتيك يسألك عن مسألة في الطالق، فيخفي بعض األمور ويخفي  سؤالك وال

املرأة هذه في ذمتك ونحو   الطلقات، فيأتي الشيخ والعالم ويفتي: يقول ال زالت  بعض 

 . ذلك، ويأتي بالقتوى مكتوبة ومسطرة.. املفتي ال يعلم الغيب وإنما بحسب ما يسأل عنه 

ال ملا سألوا  الصحابة  أدب  معنا ملسو هيلع هللا ىلصنبي  وانظر  ونحمل  البحر  نركب  إنا  قالوا:   ،

توضأنا  فإذا  يحملونه،  الذي  املاء  وحجم  ركوبهم،  في  حالهم  فذكروا  املاء،  من  القليل 

الحال أننا نعطش، ماذا نفعل؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ كل هذا تفصيل للحال والزمان  

 .واملكان

هَو »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة، ويبدو أنه ملا أجابهم النبي    ملسو هيلع هللا ىلصهذا سؤال وجه للنبي    -

ُه الِحلُّ ميتُتهُ 
ُ
 .. نفس الحديث[69]الترمذي: « الطهوُر ماؤ

الرابع: أن ينتبه ملا يقوله املفتي بحيث ال ينصرف منه إال وقد فهم الجواب  

 . تماًما

ي السقف. ثم بعد ذلك  هذه مشكلة، يأتيك السائل يسأل وتجيبه وهو ينظر ف  -

يذهب وينقل فتوى، قال الشيخ الفالني وقال الشيخ الفالني، والشيخ ما قال، بل أنت 

ما فهمت! وهذا كما أن فيه سوء أدب، أيضا عدم براءة للذمة، ألنك لن تفهم الجواب 

الذي استفتيت عنه فهًما صحيًحا، ثم أسأت األدب مع العالم الذي تسأله، ثم بعد ذلك  

 .قلت هذه الفتوى مغلوطة وقعت في اإلثمإذا ن

 . لعلنا نكتفي بما سبق في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء هللا في الحلقة القادمة -
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

 (12 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . ه بإحسان إلى يوم الديننبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع

إلى  بكم  ومرحبا  وأهال  وبركاته،  هللا  ورحمة  عليكم  السالم  الكرام،  اإلخوة  أيها 

الحلقة الحادية والعشرين من سلسلة التعليق على كتاب شيخنا محمد بن صالح بن  

 .عثيمين رحمه هللا تعالى )األصول من علم األصول(

منصور الدعيس فأهال وسهال بك    وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ أمين بن 

 . يا شيخ أمين

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

 . واملشاهدين واملشاهدات، ونسأل هللا التوفيق والتيسير 

 : بلغنا هذا الباب وهو باب االجتهاد. قال شيخنا رحمه هللا تعالى -

 د االجتها

 :تعريفه

 . االجتهاد لغة: بذل الجهد إلدراك أمر شاق

 . واصطالًحا: بذل الجهد إلدراك حكم شرعي

 .واملجتهد: من بذل جهده لذلك

بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه    -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العاملين. اللهم يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان 

افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا برحمتك وبكرمك يا رب العاملين. وارزقنا    فهمنا، اللهم

 . اإلخالص في األقوال واألفعال، والستر الجميل 

أما بعد، انتقلنا اآلن إلى باب االجتهاد. وهذا إتمام ملا تقدم من الكالم عن حال  

تفادة منها وحال  املستفيد. قلنا أن أصول الفقه يبحث في األدلة اإلجمالية وطرق االس

بذل   لغة:  االجتهاد  تعريف  قال:  املجتهد.  املستفيد وهو  في حال  زلنا  منها. فال  املستفيد 
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الجهد إلدراك أمر شاق، وهذا واضح. أن يبذل اإلنسان جهده إلدراك أمر فيه مشقة،  

ألن األمر الذي ال مشقة فيه ال تقول: أنا بذلت جهًدا فيه أو اجتهدت فيه؛ يكون يسيًرا.  

(، أي: بذل الجهد من الفقيه أو من  يواصطالًحا: بذل الجهد إلدراك حكم شرع)قال:  

 :له علم شرعي، ولذلك قال الناظم

     بذل الفقيه الوسع أن يحصل 
ً

ا بأن ذاك حتم مثال  ظنًّ

االجتهاد.  آلة  له  من  الجهد؟  يبذل  الذي  من  الجهد(،  )بذل  نقول  عندما  ا، 
ً
إذ

هد ويتصف بتلك األوصاف التي سيذكرها الشيخ رحمه  واملجتهد هو من يبذل ذلك الج

 . هللا تعالى

 : ثم قال رحمه هللا تعالى -

 :شروط االجتهاد

 :لالجتهاد شروط منها

األحكام    -1 كآيات  اجتهاده  في  إليه  يحتاج  ما  الشرعية  األدلة  من  يعلم  أن 

 . وأحاديثها

الكتاب    - معرفة  والسنة.  الكتاب  معرفة  االجتهاد  مهمات  أهم  هي من  والسنة 

معرفة األدلة الشرعية التي يحتاج إليها في اجتهاده، سواء كان مجتهًدا مطلًقا أو مجتهد 

(، فال بد أن يكون عنده اكآيات األحكام وأحاديثه)مذهب، أو مجتهًدا في مسألة معينة،  

أصول   علم  في  يكتبون  الذين  هنا  والعلماء  وأحاديثها.  األحكام  آليات  الحفظ  من  قدر 

ملا يذكروا شروط االجتهاد، ال يذكرون من ضمن الشروط حفظ القرآن الكريم؛ الفقه، 

، إال أن يكون ذلك منهم على  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا محل تأمل. املهمات حفظ كتاب هللا وسنة رسوله 

كالم   أكثر  لكن  ا، 
ً
متجزئ فيها  االجتهاد  يكون  قد  تحتاج،  ال  قد  األمور  بعض  أن  نظر 

رون باب االجتهاد، ال يشترطون فيه حفظ كتاب هللا، وهذا حقيقة األصوليين الذي يذك

ا منه عندهم، وقد يكون ذلك    -والعلم عند هللا    -  محل تأمل. وقد يكون هذا 
ً
أمًرا مفروغ

لكن   األخرى.  اآليات  باقي  بخالف  فقط،  األحكام  أحاديث  يحتاج  إنما  املجتهد  أن  منهم 

في حفظ كتاب هللا. دائما نقول: أول خطوة  القصد، ال يزهدن هذا الكالم طالب العلم  

في طريق العلم يا طالب العلم، احفظ كتاب هللا، وال يزاحم كتاب هللا ش يء. ابتداء طلب 

العلم ال تجعل شيًئا يزاحم كتاب هللا. إن أمكن أن تجعل جهدك وتستفرغ جهدك في 

يد أن أضيف إلى حفظ كتاب هللا أوال خير وبركة، إن قلت: سيفوتني ش يء من العلم وأر 
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يهمل طالب   أن  أما  نعم،  أقول لك:  العلم وأصوله،  حفظ كتاب هللا شيئا من مهمات 

العلم، فيبدأ ويحفظ املتون ويحفظ املنظومات ويحضر الدروس ويشارك في الدورات..  

وهو فقير من حفظ كتاب هللا عز وجل، يتخرج من الجامعة وقد درس تلك العلوم في  

 .ريعة، ولم يحفظ كتاب هللا؟ هذا معيب في طالب العلمأربع سنوات، علوم الش

في   - للمبتدئين  بالذات  التشويش  لكن هذه املسألة، هناك قد يحصل نوع من 

طلب العلم، في مسألة أنه قد يفهم اآلن أحد من كالمك يا شيخ أمين، أنه يبدأ بكتاب  

يا شيخ أمين، حفظ  هللا، فبالتالي يوقف جميع البرامج األخرى ويتفرغ. القصد أن هذا  

كتاب هللا، ليس معناه إيقاف بقية البرامج، ألنه حتى الذين يحفظون القرآن ال بد أن  

يعطوا القرآن جزءا من أوقاتهم لعملية املراجعة، وبالتالي بإمكان اإلنسان أن يخصص  

 . وقًتا في يومه يحفظ فيه القرآن وينهي إن شاء هللا في ثالث أو أربع سنوات

ع وعشرون ساعة، املعيب أن تجد طالب العلم ال يعطي القرآن في أول اليوم أرب  -

أمره حتى لو ساعة واحدة. ولو أعطى القرآن ساعة واحدة حفظ وجًها، وأنهى في سنتين  

مع طلبه للعلم. أما أن يمكث أربع سنوات في الجامعة يطلب العلم ويقرأ ويراجع، ومهمل 

 . لكتاب هللا؟ هذا هو كالمنا

س يا شيخ أمين ال يستطيع أن يتوازن، وهذه املشكلة، يقول: إما أن بعض النا  -

 . أتفرغ للقرآن وأترك ما سواه، أو ستجدني فيما حذر منه الشيخ أمين.

والحال.   - واملكان  الزمان  وباختالف  وامللكات،  القدرات  باختالف  يختلف  هذا 

م، هذا ال بد أن يبادر  إنسان مثال يعيش في مدينة العلماء فيه قليل يخش ى زوالهم وفواته 

باألخذ من أهل العلم. إنسان يخش ى أن ينشغل بالوظائف ونحوه فال يتفرغ للعلم، نقول: 

جعل   لو  ساعة،  وعشرون  أربع  اليوم  لك:  قلت  كما  جيدة.  املوازنة  لكن  بالعلم،  ابدأ 

 . ساعة منها لكتاب هللا عز وجل هذا خليق بأن يختم إن شاء هللا في سنتين

 : ه هللا تعالىثم قال رحم -

ورجاله،   -2 اإلسناد  كمعرفة  وضعفه،  الحديث  بصحة  يتعلق  ما  يعرف  أن 

 .وغير ذلك

وهذا يتفاوت فيه اإلنسان، هناك الحد األدنى أن يكون يعرف من األدلة من    -

يكون   أن  يمنع  وال  ونحوه،   
ً

استدالال العلم  من  فيه  يتكلم  ما  والضعف  الصحة  حيث 

ناس يفتح هللا عليهم فيستطيعون أن يصححوا ويضعفوا،  مقلًدا فيها. والناس تتفاوت،
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بصحة   العلم  من  قدر  يكون عنده  أن  القصد  قبلهم.  من  تقليد  على  يعتمدون  وأناس 

األحاديث وضعفها. لكن املجتهد، من بلغ رتبة االجتهاد املطلق، في الغالب يكون عنده من 

الص على  يحكم  أن  بنفسه  أصال  به  يستطيع  ما  واملكنة  ومن اآللة  األحاديث  من  حيح 

 . الضعيف

أو   -3  - اقع اإلجماع حتى ال يحكم بمنسوخ  الناسخ واملنسوخ ومو أن يعرف 

 . مخالف لإلجماع

أن يعرف من األدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه   -4

 .حتى ال يحكم بما يخالف ذلك

وتقييد..    - تخصيص  الحكم من  به  يختلف  ما  األدلة  من  الدليل  يعرف  يعرف 

العام ويعرف الدليل الخاص، الدليل املطلق والدليل املقيد. فيحمل املطلق على املقيد، 

 .ويحمل العام على الخاص، إلى غير ذلك. هو يتكلم عن األدلة من حيث هي

كالعام   -5  - األلفاظ،  بدالالت  يتعلق  ما  الفقه  وأصول  اللغة  من  يعرف  أن 

واملجمل واملقيد  واملطلق  تلك   والخاص  تقتضيه  بما  ليحكم  ذلك،  ونحو  واملبين، 

 . الدالالت

أصول   - في  األبواب  أهم  من  هي  األلفاظ  دالالت  أبواب  أن  وذكرنا  سبق  وهذا 

 .الفقه، وهنا أكد الشيخ ذلك وأنها من شروط االجتهاد

 . أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط األحكام من أدلتها  -6 -

أرزاق، وفتوحات من هللا عز وجل، يختلف فيها الناس. لكن    -سبحان هللا    -هذه    -

والفطنة   العقلية  القدرات  من  عنده  يكون  أن  املجتهد،  في  يتوفر  أن  بد  ال  حدٌّ  هناك 

د. وال يمكن أن يصل إنسان إلى مرتبة االجتهاد  والذكاء والقدرات في الفهم ما يمكنه االجتها

وليس عنده قدر كبير من الفهم واالستنباط وامللكات العقلية التي يتميز بها عن غيره، 

 ؟ وإال كيف أصبح مجتهًدا 

 ؟هذه كلمة )قدرة(، يمكن أن نفسرها بكلمة )مهارة( -

ختلف. هي أرزاق  القدرات العقلية، املهارات العقلية، الذكاء الفطري.. الناس ت  -

من هللا عز وجل من حيث أصل الخلقة. بعض الناس ذكي خلقة أكثر من غيره. وأمر آخر  

ُم هللاُ ﴿أيضا يقويه،  
ُ
ُمك ِ

ا
َوُيَعل ُقوا هللَا  ، تقوى هللا والدعاء. وسبحان هللا [282]البقرة:  ﴾َواته

كم رأينا وكم رأيت يا شيخ وتذكر، من إخواننا من طلبة العلم من كان يأتي في أول األمر 
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يكاد ُيضحك عليه، عدم الفهم واالستيعاب، والواضحات تحتاج توضيًحا له، ثم بعد  

العلم والدعاء والتأله والتضرع هلل عز وجل، يفتح هللا   عليهم فتوًحا فترة من ممارسة 

تجعل هؤالء الذين كانوا ينظرون إليهم ويستغربون عدم فهمهم، تالميذ عندهم. هذه 

لقدرات ذهنية،   يحتاج  فاملجتهد  واقعا.  أشياء شاهدناها  بل  الخيال،  في  ليست  أشياء 

هذه القدرات قد تكون ملكات خلقها هللا فيه، وقد تكون مكتسبة بالتطوير، يطور نفسه  

يه أمر آخر، توفيق هللا عز وجل، ومنُحُه اإللهية التي ال يعلمها إال هو فيها، ويضاف إل

 . سبحانه وتعالى

 : قال -

من  في مسألة  أو  العلم،  أبواب  واحد من  باب  في  فيكون  يتجزأ  قد  واالجتهاد 

 . مسائله 

هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم: هل يتجزأ االجتهاد أو ال؟ الشيخ يرى أن   -

 :االجتهاد يتجزأ 

 ط أو في قضية وبعض قد رب       جوز االجتهاد في فن فقط ي

املسألة خالفية بين أهل العلم، هل يجوز؟ والصحيح أنه يكون االجتهاد. وهذا  

مع ضعفنا وضعف أهل الطلب وضعف القدرات وامللكات عند الناس اآلن مع ما   -اآلن  

 املجتهد املطلق الذي  
ً
يتكلم في جميع الفنون أصابها من لوثات وانشغاالت، أصبح حقيقة

. ال يعدم الخير في الناس، موجود، لكن ليس كالسابق. فاآلن لو  
ً

وفي جميع املسائل قليال

إنسان تخصص في مسألة معينة من املسائل مثال تخصص في فقه النكاح، أو تخصص 

في فقه البيوع، أو تخصص في فقه القضاء، واجتهد فيه حتى أصبح مرجًعا للناس، ال  

بل  املعامالت،    مانع.  مسائل  من  مسألة  في  اجتهد  لو  مثال  واحدة،  مسألة  في  اجتهد  لو 

 . واحدة فقط، وأفاد الناس فيها، واألمة فيها، وأصبح هو املرجع فيها، فهذا نوع اجتهاد

تجد   املعنى،  هذا  يغذي  أصال  اآلن،  يدرسون  الذين  الناس  األكاديمي،  الواقع 

في مسألة أو مسألتين فقط من الفقه، يتمكن  اإلنسان قد يأخذ املاجستير والدكتوراه  

منها. هذا لو سألته في أبواب الحج، أو في أبواب الجنايات، ال يفقهها؛ لكنه متخصص في 

 . هذا الباب وأصبح مرجًعا فيه

 .وهذا الذي يبدو لي، ال يسع الناس اليوم إال هذا  -
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ي العلوم مطلوبون نحن نتمنى أن يكون في األمة التفنن في العلوم. واملتفنون ف  -

أيًضا. فأن يوجد في األمة متفننون، هذا خير على خير. إذا أتيت إلى العالم ووجدته في 

أمثال شيخنا   تكلم، من  اللغة  تكلم، وفي  الحديث  تكلم، وفي  الفقه  تكلم، وفي  األصول 

 .الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم الكبار، ومن قبلهم من أئمة اإلسالم 

مرة لعل ممن    - أذكر  الشنقيطي.  األمين  الشيخ  باطراد،  له هذا  األمة  حفظت 

ونحن في سفرة مع شيخنا ابن عثيمين رحمه هللا تعالى، وقد درس عليه، ذكر قصة ما  

أيامها نحن صغار وال نفهم كيف نصف دواخلنا، قلت له: الشيخ    -فقلت له: يا شيخ  

فقال لي رحمه هللا تعالى: هو    األصول، وكان..  منمحمد األمين الشنقيطي كان متمكًنا  

ابن عثيمين يقول عن الشيخ محمد األمين الشنقيطي   الشيخ  العلوم.  ا في كل  كان قويًّ

ا في كل العلوم(. وهذا كأنها شهادة تضاف إلى شهادات العلماء رحمهم  رحمه هللا )كان قويًّ

كثير ممن هم في طبقته رحمه هللا  هللا بأنه بالفعل كان قد حوى من العلم ما لم يحِوه  

 . تعالى، وكتبه وأشرطته املوجودة تدل على أنه كان أعجوبة، رحمه هللا

من    - األمة  تعدم  ولن  وجل،  عز  هللا  بحفظ  ا 
ً
محفوظ الدين  هذا  يزال  ولن 

بين مستقل   زمان. ولكن  أي  في  الخير،  الناس على  يحلون مشكالتها ويدلون  مجتهدين 

 . ومستكثر 

من فضله، نسأل هللا أن يقسم لنا من هذا الخير، واقسم لنا من نسأل هللا    -

 . خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك 

 : ثم قال رحمه هللا تعالى

 :ما يلزم املجتهد

يلزم املجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب 

 :فله أجران

   أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ ألن
ً

في إصابة الحق إظهاًرا له وعمال

لقوله   له،  مغفور  والخطأ  واحد،  أجر  فله  أخطأ  وإن  الحاكُم »:  ملسو هيلع هللا ىلصبه،  حكَم  إذا 

 فله أجٌر 
َ
 . [7352]البخاري:  «فاجتهَد، ثم أصاَب، فله أجران، وإذا حكَم فاجتهَد، ثم أخطأ

 .حينئٍذ للضرورةوإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد 

 ُوْسَعهَ ﴿ما يلزم املجتهد.. قال هللا عز وجل:    -
ه

ْفًسا ِإال
َ
 هللُا ن

ُ
ف ِ

ا
ل
َ
 ُيك

َ
.  [286]البقرة:  ﴾اال

وا ِمنُه ما استطعتُ »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
ُ
م بأمٍر فأت

ُ
ك
ُ
. فيلزم املجتهد [7288]البخاري:  «مإذا أمرت
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أن يبذل كما ذكرنا في التعريف الجهد والوسع في أن يصل إلى الحكم الشرعي، فإذا بذل  

ما أوجبه هللا عليه من جهده، أعمل ذهنه، وأعمل األدلة وما تعلمه، وفكره، واستجمع 

مع ذلك تقوى هللا عز وجل، والورع، والبعد عن الحطام، فوصل إلى الحكم الشرعي فإنه 

اب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر الوصول للحق، وإن أخطأ فله أجر واحد أجر إن أص

ْم ﴿اجتهاده،  
ُ
ك
َ
ِإيَمان ِلُيِضيَع   ُ

ه
َّللا اَن 

َ
ك من  [143]البقرة:  ﴾َوَما  أجر  يضيع  ال  وجل  عز  . هللا 

في   إلى هللا عز وجل. ولذلك  النتائج هذه  فإن  العمل  أحسن  كان قد  إذا   ،
ً

أحسن عمال

ا حكَم الحاكُم فاجتهَد، ثم أصاَب، فله أجران، وإذا حكَم فاجتهَد، ثم إذ»الصحيح قال:  

 فله أجٌر 
َ
 .«أخطأ

وإن لم يظهر له الحكم؟ اجتهد وبذل وسعه، ثم لم يتبين له الحكم، نقول: وجب 

عليه التوقف في حد ذات نفسه، وله أن يقلد، وإن كان مجتهًدا. فقد ذكر أهل العلم أن 

د إذا وصل إلى مرحلة يتوقف فيها وال يترجح له فيها ش يء، ويكون  املجتهد يجوز له التقلي

تقليده حينئذ ليس األصل ولكن للضرورة. وهذا تجد بعض أهل العلم ينحوه، وكم رأينا  

من مشايخنا من يفتي طول عمره ويجتهد، فإذا أتيت مسألة من املسائل ومشكلة عليه،  

فتي فيها بما قال فالن، أو فالن رجح كذا،  إما أن يتوقف أو يقول )أجُبن( أو يقول: أنا أ 

 . أو املذهب يقولون كذا. ويسكت

لعلنا نكتفي يا شيخ أمين بما سبق في هذه الحلقة، وتكون النهاية طيبة بإذن   -

ا، قد وصلنا نحن وإياكم أيها األحبة إلى ختام هذه الحلقة.  
ً
هللا تعالى مع الباب األخير. إذ

مع الشيخ أمين بن منصور الدعيس، والسالم عليكم ورحمة  انتظرونا في الحلقة األخيرة 

 . هللا وبركاته
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 ل رشح كتاب الأصول من عمل الأصو 

 (22 ) 

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم وبارك على   -

 . نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

إلى  بكم  ومرحبا  وأهال  وبركاته،  هللا  ورحمة  عليكم  السالم  الكرام،  اإلخوة  أيها 

كتاب )األصول من علم األصول( الحلقة الثانية والعشرين، واألخيرة، من التعليق على  

 .لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه هللا تعالى

 .وفي مطلع هذا اللقاء، أهال وسهال بك يا شيخ أمين

حياك هللا يا شيخ جمال، وحيا هللا اإلخوة واألخوات املستمعين واملستمعات،   -

على التعليق  من  جديد  مجلس  في  بكم  وأهال  واملشاهدات،  الكتاب   واملشاهدين  هذا 

 . املبارك لشيخنا رحمه هللا تعالى

 : يقول شيخنا رحمه هللا تعالى -

 د التقلي

 :تعريفه

ا به كالقالدة
ً
 .التقليد لغة: وضع الش يء في العنق محيط

 .واصطالًحا: اتباع من ليس قوله حجة

، واتباع أهل اإلجماع، ملسو هيلع هللا ىلصفخرج بقولنا: )من ليس قوله حجة(، اتباع النبي  

واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فال يسمى اتباع ش يء من ذلك تقليًدا؛ ألنه 

 . اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليًدا على وجه املجاز والتوسع

بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم، وصلى هللا و   -

أجمعين. اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا،  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علًما يا رب العاملين. اللهم اختم لنا بخاتمة خير وصالح، اللهم 

 . اجعل عملنا في رضاك يا رب العاملين

هو املجلس األخير من التعليق على هذا الكتاب املبارك لشيخنا  أما بعد، فهذا  

 . رحمه هللا تعالى، وختم شيخنا هذا الكتاب بالكالم على التقليد
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ملا كان شيخنا رحمه هللا تعالى قد قدم الكالم عن االجتهاد، وقد ُعلم بالضرورة  

وإ  مجتهدين،  الناس سيكونون  كل  فليس  أحد،  لكل  يتحصل  ال  االجتهاد  عندنا أن  نما 

مجتهدون ومقلدون. فانتقل الشيخ إلى الكالم عن التقليد وبعض ما ذكر فيه من مسائل.  

تقول:   التقليد،  من  هذا  كالقالدة،  محيطا..  الش يء  وضع  هو  فقال:  التقليد،  فعرف 

ا، على سبيل املجاز ملا كان املعروف محيطا  
ً
قلدتك القالدة، تقليد القالدة، قلدتك معروف

 .تعبدا له أصبح كالقالدةباإلنسان ومس

(. كل من ليس قوله حجة اتباع قوله هو ةواصطالًحا: اتباع من ليس قوله حج)

 .التقليد. طبعا هذا تعريف الشيخ، وهناك تعاريف أخرى نتجاوزها

(، فال يقول أحد: ..ملسو هيلع هللا ىلصفخرج بقولنا: )من ليس قوله حجة(، اتباع النبي  )قال:  

. أو: أنا أقلد أهل اإلجماع، أنت تتبع اإلجماع. أو ملسو هيلع هللا ىلص، فأنت تتبع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأنا أقلد النبي  

له   يوجد  لم  إذا  الصحابي حجة  أن قول  العلم  أهل  الصحابي عند من قال من  اتباع 

مخالف، فال يقول: أقلد ابن عمر أو كذا، لكن يكون هذا كمقام الحجة عليه فال يسمى  

ش يء من ذلك تقليًدا ألن اتباعه حجة؛ وإن سمي تقليًدا فهو من باب التوسع في  اتباع  

 ز األلفاظ واملجا

 :مواضع التقليد -

 :يكون التقليد في موضعين

ففرضه  بنفسه  الحكم  معرفة  يستطيع  ال  ا  عاميًّ املقلد  يكون  أن  األول: 

م﴿ التقليد؛ لقوله تعالى:  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك ِإن  ِر 

ْ
ك ِ
 
ْهَل الذ

َ
أ وا 

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
   ف

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
ت  

َ
، ويقلد  [43]النحل:  ﴾ال

 . أفضل من يجده علًما وورًعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما

ا. ما معنى عامي؟ أي لم يحصل   - التقليد؟ أن يكون املقلد عاميًّ ما هي مواضع 

الحكم   معرفة  إلى  به  يصل  أن  يمكن  بالشريعة  علم  عنده  ليس  الشريعة،  من  شيئا 

ْؤِمُنوَن ِلَينِفُروا ﴿امة املسلمين. ولذلك، هللا عز وجل قال:  الشرعي. وهذا حال ع
ُ ْ
اَن امل

َ
َوَما ك

وَمهُ 
َ
يِن َوِلُينِذُروا ق ُهوا ِفي الِدا َيَتَفقه

ا
 ِل
ٌ
اِئَفة

َ
ْنُهْم ط ٍة ِما

َ
ِلا ِفْرق

ُ
َفَر ِمن ك

َ
 ن

َ
ْوال

َ
ل
َ
 ف
ً
ة
ه
اف

َ
، [122]التوبة:  ﴾مك

 . فتونه وإال، أغلب الناس إنما ينظرون لعلمائهم ومن يست 

وا ﴿ال يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى:  )
ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ف

 
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
 ت

َ
م ال

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ِر ِإن ك

ْ
ك ِ
 
ْهَل الذ

َ
 : (. إذا قلنا فرضه التقليد، من يقلد؟ أعلمهم وأورعهم﴾أ

 ع إن لم يضف للعلم والدين الور     وليس في فتواه مفٍت ُيتبع
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ا ورًعا. وقد قدمنا كيف يعلم العالم فكذلك هنا أيضا ال بد أن يك
ً
ون املجتهد عامل

( كالهما كالعينين في الرأس، ماذا يقدم؟ يخير بينهما، نتساوى عنده اثنا )والورع. قال:  

 . إن شاء أخذ بقول هذا وبرئت به ذمته، وإن شاء أخذ بقول هذا وبرئت به ذمته

يت  - الفورية، وال  للمجتهد حادثة تقتض ي  النظر فيها الثاني: أن يقع  مكن من 

 . فيجوز له التقليد حينئٍذ.

، وسئل عن مسألة أول مرة تعرض عليه، والضرورة    -
ً

هذا شخص مجتهد أصال

، وليس لديه من الوقت ما يستطيع فيه بحث األدلة والنظر  
ً

تستدعي الجواب عنها حاال

ذهن   في  حاضًرا  يكون  ال  قد  الشرعي  الحكم  ألن  الشرعي،  للحكم  ليصل  والتأمل  فيها 

الفعل وبالقوة. بالفعل إذا كان بالفعل يعلمه،  املجتهد ابتداء، ألن املجتهد يعرف الحكم ب

وبالقوة إذا كان عنده قدرة أن يبحث وقوة أن يصل إلى الحكم الشرعي. فتارة ما يكون 

يعرف الحكم بالفعل، عنده قوة ملعرفة الحكم لكن ليس عنده الوقت ملعرفة الحكم 

ين ويكون هذا من والوصول إليه والضرورة تستدعي ذلك، فله أن يقلد غيره من املجتهد

 .باب الضرورة

..واشترط بعضهم لجواز التقليد أن ال تكون املسألة من أصول الدين التي    -

 .يجب اعتقادها؛ ألن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط

ِر ِإن ﴿والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى:  
ْ
ك ِ
 
ْهَل الذ

َ
أ وا 

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ف

 
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
ت  

َ
م ال

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، واآل   [43]النحل:  ﴾ك

وألن العامي ال يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه 

 ﴿لم يبق إال التقليد؛ لقوله تعالى: 
ُ
ْعت

َ
ط
َ
وا هللَا َما اْست

ُ
ق
ه
ات
َ
 .[16]التغابن: ﴾مف

يذكره كثير من أهل   بعض أهل العلم قال: التقليد ال يدخل في العقائد، هذا   -

في   حتى  يكون  أن  يمكن  التقليد  وأن  ذلك  خالف  رجح  تعالى  هللا  رحمه  شيخنا  العلم. 

بها   التي يصلون  الشرعية  األدلة  ملعرفة  وامللكات  القدرة  ليسوا من  الناس  العقائد ألن 

 ﴿ لعقائدهم في بعض األحيان. وأتى باآلية:  
َ

ْنُتم ال
ُ
ِر ِإن ك

ْ
ك ِ
ا
ْهَل الذ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ُموَن   ف

َ
ْعل

َ
﴾ وهي ت

العامي كما ذكرنا ال   الدين، وألن  الرسالة وإثباتها وهي من أصول  الكالم عن  في سياق 

ْعتُ ﴿يتمكن من معرفة األدلة. والقصد أن هللا عز وجل يقول:  
َ
ُقوا هللَا َما اْسَتط اته

َ
﴾  مف

لعقائد فإنه  فإذا اتقى هللَا العاميُّ ما استطاع، ولم يصل إلى الحكم الشرعي حتى لو في ا

 . يلزمه التقليد حينئذ، كغيره من املسائل 
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 :أنواع التقليد -

 .التقليد نوعان: عام وخاص

ا يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه  -1
ً
 . فالعام: أن يلتزم مذهًبا معين

وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر االجتهاد في املتأخرين، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصه؛ ملا فيه من االلتزام املطلق التباع غير النبي ومنهم من حكى تحريم 

في كل    ملسو هيلع هللا ىلصوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي  

 . أمره ونهيه، وهو خالف اإلجماع وجواُزُه فيه ما فيه

ا، ثم فعل خالفه من غير تقل
ً
يد لعالم آخر أفتاه، وقال: من التزم مذهًبا معين

وال استدل بدليل يقتض ي خالف ذلك، وال عذر شرعي يقتض ي حل ما فعله، فهو متبع  

لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان  

قول على قول إما باألدلة املفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين  

املسألة من اآلخر، وهو أتقى هلل فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول ملثل   أعلم بتلك

 . هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص اإلمام أحمد على ذلك

التقليد ذكر شيخنا أنه نوعان: نوع عام ونوع خاص. العام أن يأتي املقلد فيلتزم    -

ل دينه. شخص  أمور  في جميع  وعزائمه  برخصه  يأخذ  معيًنا،  على  مذهًبا  قدرة  له  يس 

أو   أو مالكي،  البلد شافعي، أو حنفي،  بلد، وهذا  الدليل الشرعي، ومثال هو في  معرفة 

الحكم  أعرف  أن  أستطيع  ال  رجل  أنا  املذهب،  هذا  سألتزم  أنا  ويقول:  يأتي  حنبلي. 

الشرعي، أعمل في النجارة، في الحدادة، في التجارة.. وليس لي معرفة باألحكام الشرعية  

عل واإلمام ويصعب  أحمد،  اإلمام  مذهب  سألتزم  فأنا  الشرعي،  الحكم  إلى  أصل  أن  ي 

أحمد حجة في بيني وبين هللا عز وجل، عالم مجتهد، فسأتبع هذا املذهب، فما قالوا أنه  

مكروه فمكروه، وما قالوا أنه حرام فهو حرام، وما قالوا أنه مباح فهو مباح. والتزم ذلك،  

 .نقول: هذا هو التقليد العام

العامي  ألن  وجوبه  حكى  من  العلم  أهل  من  الصورة،  بهذه  العام  التقليد  هذا 

يقلد   الحنبلي  مذاهبهم،  أئمة  يقلدوا  أن  ينبغي  العلماء  قال:  وبعضهم  التقليد،  فرضه 

املتأخرين.   لتعذر االجتهاد عند  (،  ه ومنهم من حكى تحريم )اإلمام أحمد، وغيره، قالوا: 

قال: التقليد ال يجوز مطلقا، ينبغي أن تعرف الدليل  بعض أهل العلم في الطرف اآلخر،  

 . الشرعي. )كال طرفي قصد األمور ذميم(
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، لكن من ملسو هيلع هللا ىلص(، وكلنا نتبع النبي  ملسو هيلع هللا ىلصملا فيه من االلتزام املطلق التباع غير النبي  )

وقال شيخ اإلسالم ابن  ).  ملسو هيلع هللا ىلص عنده القدرة على معرفة دالالت األلفاظ وما أراده النبي  

النبي   غير  طاعة  بوجوب  القول  في  إن  خالف    ملسو هيلع هللا ىلصتيمية:  وهو  ونهيه،  أمره  كل  في 

(، وهذا رد على بعض متعصبة املذاهب الذين يرون أنه يحرم على املقلد أن  .اإلجماع.

لشرعي، أو علم ذلك،  يخالف إمام املذهب بحاٍل من األحوال، حتى لو تبين له الدليل ا 

 . يقول: اإلمام أعلم مني. وهذا ما حكاه شيخ اإلسالم أنه خالف اإلجماع

ثم ذكر بعد ذلك أن األصل أن من التزم مذهًبا معيًنا فإنه ال يخالف هذا املذهب 

إال بدليل؛ ألنه إذا خالف هذا املذهب دون دليل، باتباع هواه عن طريق التشهي، أصبح  

مذهب ومن رخصة إلى رخصة. ينبغي أن ينتقل من هذا املذهبن من   يتنقل من مذهب إلى

قول ما قاله أرباب املذهب، إما يكون له عذر شرعي، ترجح أحد األقوال، ثقته بمفٍت  

من املفتين يرى أنه أورع وأعلم وأتقى هلل عز وجل فيما بينه وبين هللا عز وجل، ويريد أن  

 . يسأله.. إلى غير ذلك

يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن والخاص: أن    - 2  -

املشقة  مع  ذلك  استطاع  أو  ا،  حقيقيًّ عجًزا  عجز  سواء  باالجتهاد  الحق  معرفة 

 .العظيمة

هذا خاص في مسألة واحدة أراد أن يقلد، مجتهد وأراد أن يقلد في مسألة واحدة   -

ا، لم يتبين في قضية معينة، عجز عن معرفة الحق فيها، وكان   هذا العجز عجًزا حقيقيًّ

أن  الشرعي، فله  الحكم  يحتاج ملعرفة  أو استطاع ذلك لك بمشقة عظيمة وهو مثال 

 . يقلد في تلك املسألة

 :فتوى املقلد -

تعالى:    ﴿قال هللا 
َ
ُمون

َ
ْعل

َ
ت  

َ
ال م 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك ِإن  ِر 

ْ
ك ِ
 
الذ ْهَل 

َ
أ وا 

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
وأهل   [43]النحل:  ﴾ف

 .الذكر هم أهل العلم، واملقلد ليس من أهل العلم املتبوعين، وإنما هو تابع لغيره

إلى    - هذا العنوان في )هل يجوز استفتاء املقلد(. هل يجوز لشخص أن يذهب 

 ؟شخص مقلد ويستفتيه عن حكم شرعي

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن املقلد ليس معدوًدا من   -

ل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر  أه

بدون  وأما  الدليل،  من  الحاصلة  املعرفة  هو  العلم  أن  في  يختلفون  ال  الناس  فإن 
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الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثالثة 

 :أقوال

با الفتوى  تجوز  ال  علم حرام،  أحدها:  بغير  والفتوى  بعلم،  ليس  ألنه  لتقليد 

 .وهذا قول أكثر األصحاب وجمهور الشافعية

 .الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، وال يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم املجتهد، وهو أصح األقوال 

 . وعليه العمل. انتهى كالمه

عد أن قدم الشيخ مسألة )هل يجوز أن يستفتى املقلد فيفتي وهو مقلد(، نقل ب  -

الكالم في أن املقلد ليس من أهل العلم، وهذا كالم صحيح وال غبار عليه. ثم نقل كالم  

ثالثة   فيها  وذكر  بالتقليد،  الفتوى  في جواز  تعالى  الجوزية رحمه هللا  القيم  ابن  الشيخ 

بالتقليد، فإذا كنت مقلًدا فليس لك أن تفتي، والقول الثاني أقوال: أنه ال يجوز الفتوى  

الناس   تفتي  ال  لكن  نفسك  أفِت  املقلد،  أيها  أنت  بنفسك  يتعلق  فيما  جائز  ذلك  أن 

أن ذلك جائز عند الحاجة، فيجوز أن   -وهو كما ذكر    -بالتقليد، والقول الثالث حقيقة  

م العالم املجتهد، وهو أصح األقوال(  يستفتى املقلد إذا لم نجد غيره )عند الحاجة، وعد 

وهو ما ال يسع الناس إال هو، ألن الناس اآلن قد ال يصل املستفتي لذلك املجتهد، إما  

لبعد البلدان، وحتى لو كانت قريبة لصعوبة الوصول لذلك العالم، وحتى اآلن مع وسائل  

بعض األحيان.    التواصل قد ال تستطيع أن تتواصل مع أحد العلماء الكبار إال بمشقة

نعم يمكن أن تقرأ له فتوى لكن لو أتت نازلة وسؤال قد ال تجده. ففي هذه الحال، إذا  

رتبة االجتهاد، من فيه ورع ودين وتقوى هلل عز  يبلغوا  لم  أي ممن  املقلدين،  وجد من 

وجل، واطالع على أقوال أهل العلم بحيث يفتيك ببعض أقوال أهل العلم املعتبرين فإن  

إلى ذلك جائز على أصح األقوال وهو كما يقال أرفق األقوال بالناس وحالهم في  املصير  

 . هذا الزمان، باملفتي وباملستفتي، ألنه ال يبلغ اآلن رتبة االجتهاد إلى القليل

وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه املذكرة الوجيزة، نسأل هللا أن يلهمنا الرشد    -

ا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى هللا وسلم على  في القول والعمل، وأن يكلل أعمالن

 . نبينا محمد وآله

 وآخًرا، وظاهًرا وباطًنا، الحمد هلل الذي أتم علينا نعمه، وأسبغ    -
ً

الحمد هلل أوال

علينا آالءه وفضله، ويسر لنا قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه، وفتح صدورنا وشرحها 
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. وكل ذلك، وهللا الذي ال إله إال هو، ليس بجهد  لهذا الكتاب ولشرحه، املتكلم والسامع

وال باجتهاد فردي، وال بأمر نعود فيه باملنة ألنفسنا، وإنما بتوفيق هللا عز وجل، فهو له  

املنة أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا، ال نحص ي ثناء عليه، نعمه وآالؤه تغشانا من أخمص  

 . قدمينا إلى أعلى رؤوسنا

نا من هذا الكتاب، أحمد هللا أوال وآخرا، أن يسر إتمامه، ومن ههنا، بعد أن انتهي

  -لوال فضل هللا عز وجل ورحمته علينا قادرين عليه    -وأن وفقنا إلتمام ما كنا حقيقة  

لضعف املتكلم أوال، وال أقول هذا الكالم على سبيل التواضع وقد قلت في أول مجلس  

من هو حقيق بهذا    -أهل العلم    فضال عن غيرهم من  -أن من إخواني من طالب شيخنا  

املجلس، وأولى بهذا املجلس، ولكن هي حسن ظن من اإلخوة في املعهد، وستر من هللا عز  

وجل، جميل، أن يسر لنا ذلك وأن رحم ضعفنا وتقصيرنا وجبر كسرنا، وفتح لنا باًبا من  

 . الخير والحسنات، نستزيد به ونستر به معاصينا

ثم أمر آخر، الفضل بعد هللا عز وجل واملنة بعد هللا عز وجل علينا، هي لشيخنا  

رحمه هللا تعالى، وال يسعنا أن نجزيه جزاء إال الدعاء، وما يقوم به هذا املعهد أو يقوم  

الجميع   تعالى، من شرح بعض كتبه هو محاولة من  الشيخ رحمه هللا  به بعض طالب 

مه هللا تعالى، وما أفاض علينا في حياته من خير، ولطف  ألداء الواجب من بر شيخنا رح

بنا بأن يسر لنا سبل العلم كما تعرف يا شيخ جمال، وتعرف كيف كان الوضع حاصال 

هناك، وأن كثيرا من طلبة العلم، لوال هللا أوال ثم ما أعان به الشيخ رحمه هللا تعالى، ملا 

اصة، أما في حق األمة عامة فنحن نشهد  وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهذا في حق طالبه خ

هللا عز وجل أنه قد اجتهد غاية االجتهاد في نفع األمة وبيان األحكام الشرعية، وما رأينا  

وما سمعنا وما علمنا إال خيًرا. فنسأل هللا العظيم رب العرش الكريم، أن يجزيه عنا خير  

ى نفع املسلمين أن يجد  الجزاء وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وكما حرص عل

 . ثمرة ذلك وجزاءه عند رب العاملين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

ثم أمر ثالث، إن كان من مستحق للثناء بعد ما تقدم فهو أنت يا شيخ جمال  

وهذا املعهد، الذي نسأل هللا عز وجل أن تكون أعمالنا وأعمالكم فيه خالصة لوجهه 

فتح والذي  يجب    الكريم،  ما  ألداء  الشيخ  لطالب  العلم،  وطالب  الشيخ  لطالب  ا 
ً
آفاق

عليهم في حق شيخهم، ولطلبة العلم في االستفادة من العلم الشرعي. فجزاك هللا عنا 

 .وعن إخواننا الطالب خير الجزاء



 نسخة أولية 

277 

 

الكتاب، فوصيتي لنفس ي أوال،  العلم هذا  يا طلبة  أتممنا  أما وقد  أمر رابع،  ثم 

ص اإلخالص، ال تذهب هذه الساعات هدًرا فنأتي يوم القيامة وهذه ولكم ثانيا، اإلخال 

الساعات حجة لنا ال حجة علينا. وهذا العلم مما يبتغى به وجه هللا عز وجل، فإن ابتغى 

الدنيا هذه  من  فهذه حظه  الدنيا وحطامها  به  َها   :اإلنسان 
َ
ل َوَسَعٰى   

َ
ِخَرة

ْ
اآل َراَد 

َ
أ ﴿َوَمْن 

ورً َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤمِ 
ُ
ك
ْ
ش اَن َسْعُيُهم مه

َ
ِئَك ك

َ
ول
ُ
أ
َ
. نحن نسعى إلى مرضاة هللا [19]اإلسراء:  ﴾ا ٌن ف

عز وجل، إذا استحضرنا هذا وأخلصنا النية وراقبنا هللا عز وجل في هذا العلم بقدر  

ودود،  كريم  رحيم  غفور  وجل  عز  خير. وهللا  إلى  شاء هللا  إن  العاقبة  فإن  املستطاع، 

وإال بعفوه،  علينا    يعاملنا  وجل  الغطاء، ستر هللا عز  لوال هذا  السامع،  قبل  فاملتكلم 

رحمته وحسن   تحت  الجميل،  بستره  مستورون  نحن  ولكن  وتعالى،  لفضحنا سبحانه 

 . الظن

الخامسة واألخيرة، أن هذا املعهد ليس نهاية املطاف بكم في طلب العلم. يا طالب 

في هذه   قرأته  ما  بالعلم  آخر عهدك  يكن  ال  العلم صعب وطويل  العلم،  فإن  الكتب، 

السلم، والعلم ال يؤخذ باليوم وال باليومين وال بالثالثة وال باألربعة، بل يحتاج عمًرا، وما  

ال تدركه اليوم ستدركه غًدا، وما استصعبته من هذا الكتاب اليوم سيصبح إن شاء  

اد، والصبر الصبر،  هللا في املستقبل من بدائيات العلم بالنسبة لك. ولكن االجتهاد االجته

والتؤدة، واملنبت ال ظهرا أبقى وال أرًضا قطع، وقليل دائم خير من كثير منقطع. هذا أهم  

 . ما أريد أن أنبه عليه وإن كان لديك ش يء يا شيخ جمال، أكمل أنت جزاك هللا خيرا 

بارك هللا فيك ونفع هللا بك يا شيخ أمين، وجزاك هللا أضعاف أضعاف ما كنت   -

فالحمد هلل أوال وآخرا. في ختام هذا الكتاب الذي صعدنا فيه ونزلنا، أحيانا نشعر تتمنى،  

بنوع من التشويش أحيانا نوع من اإلحباط، أحيانا الوضوح.. وهكذا اإلنسان نفسه مرة  

تصعد ومرة تنزل. لكن بارك هللا فيك، في ختام هذه اللقاءات وهذا آخر درس من دروس  

هللا سبحانه وتعالى إال أن أتوجه باسمي واسم املعهد واسم    األصول، ال يسعني بعد شكر

الجزاء. فإني وهللا على علم   أمين، فجزاك هللا خير  يا شيخ  الطلبة والطالبات بشكرك 

املساء  وفي  الصباح  وفي  الحلق،  في  كالشوكة  كنت  أنني  وأعرف  وظروفك  بأعمالك 

تتمناه قد حصل وأكثر، وما   ونسجل.. لكن جزاك هللا خيرا. وأبشرك يا شيخ أمين أن ما

سيأتي في قادم األيام، هؤالء الطلبة والطالبات كثير منهم لم يكن قد درس هذا الكتاب، 

بل ربما هذا العلم عليه جديد، وقد رأينا في اللقاء األخير أسئلة كثيرة تنم عن أنهم بدأوا  
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ع كثير من  يستوعبون ويستفهمون ويستشكلون مواضع اإلشكال، مما يدل أنه قد انتف

هؤالء. فبذلك وصبرك وعطاؤك مشهود هنا وعند هللا سبحانه وتعالى ما ال أعلمه وال 

 . تعلمه. فشكرا جزيال لك يا شيخ أمين، جزاك هللا خيرا 

 .الشكر لك يا شيخ جمال ولإلخوة واألخوات.

كثيرا من هذا    - استفدنا  وتذكرت..  وتعلمت  واستفدت  انتفعت  واحد  أكثر  أنا 

املب ابن  املجلس  للشيخ  عيال  نحن  األحبة  أيها  أقول:  دائما  أمين،  يا شيخ  إنني  ثم  ارك. 

عثيمين، كثير ممن درس في هذا املسجد الذي ترونه خلفي، وسكن في هذا اإلسكان الذي 

ترونه خلفي، أو من عامة طلبة العلم هم عالة على الشيخ رحمه هللا. فقد توفي رحمه هللا  

 
ً
وإرث عظيًما  علًما  وترك  ومقروءة،  تعالى  ومطبوعة  مسموعة  هائلة  مكتبة  عظيما،  ا 

الشيخ   فقد وفق هللا  ما شاء هللا،  بواجبه،  بعده  من  يقومون  الذين  ومواقفه وطالبه 

رحمه هللا، في حياته للزوم العلم، وبعد وفاته ها نحن جزء من هذا التوفيق الذي وفق  

يحملو  أمين،  شيخ  يا  مثلك   
ً
طلبة عثيمين  ابن  الشيخ  فيه  ويبلغونه.  هللا  العلم  هذا  ن 

اسمه  تحت  العلم  هذا  ينشرون  بعمله، وطالبه  مرتهن  قبره  في  تعالى  الشيخ رحمه هللا 

ويدرسون كتبه، فرحمة هللا على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شيخنا الذي آوانا  

رأيناه عليه من علم   ننقل ما  اآلن  املساكن وعلمنا وأدبنا واستفدنا.. وها نحن  في هذه 

دب وتربية إلى من لم يشاهده. وهؤالء الطلبة سيكونون عثيمينيين، سيدرسون هذه وأ 

الكتب وينقلونها ألبنائهم، وربما يفتحون حلقات في أماكنهم، في بلدانهم، ويعلمون هذا 

العلم. العلم ال يضيع أبدا، هذه املعلومات لن تضيع أبدا، كل ما درسناه سيحفظ عند  

بإذن هللا. اإلنسان يرفع الجهل عن نفسه وعمن حوله، وهذه    هللا أوال، ثم سيبقى أثره

 .هي الغاية الكبرى من هذا 

إال أنني ال أريد أن يكون هذا هو الظهور األخير، وأتمنى من هللا سبحانه وتعالى أال 

 :نودعك، ألن الوداع مؤلم

 ع من ذا يطيق مرارة التودي    وأنا الذي ترك الوداع تعمًدا 

ديع، وأنا ال أعتبر نفس ي أودعك، ألنك أصل وركن في هذا املعهد، هناك مرارة للتو 

من   تعالى  شاء هللا  إن  أخرى  ومتون  مساقات حرة  في  تعالى  شاء هللا  إن  معنا  وستبقى 

أساسيات هذا املعهد، وأبشرك بإذن هللا تبارك وتعالى أنه ستكون لدينا اهتمامات بهذا  

ت كلما أدرسه وكلما أقرأ فيه أشعر بأننا الذي شعر   -علم أصول الفقه    -العلم العظيم  
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فعال بحاجة إلى أصوليين يدرسون ويحفظون الشريعة، نسأل هللا تعالى أن يمكننا من  

 . ذلك

إن كان من ش يء نختم به، نسأل اإلخوة الطالب أال ينسونا ووالدينا ومشايخنا    -

ولهم بخير، وأن وذرياتنا وأهالينا من دعوات صالحة، أن يصلح أحوالنا وأن يختم لنا  

الزوجات  لنا  لنا ولهم والدينا، يحفظ األحياء منهم ويرحم األموات، وأن يصلح  يحفظ 

والذرية، وأن يجعلنا وإياهم مباركين حيثما كنا فال ينسونا من دعوة صالحة، هذا غاية 

 .ما نرجوه منهم، وصلى هللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


