• أصول الفقه من أعظم الفنون  ،وهو شرط يف االجتهاد ألن العلم ثالثة أقسام
( دليل  ،حكم  ،واسطة ) فمن حفظ الدليل ( الوحي ) أخذ بثلث العلم ،
ومن حيفظ املتون الفقهية فهذا يتعرف على األحكام بقي الواسطة بني احلكم
والدليل وهي أهم من الدليل ومعرفة احلكم وهي أصول الفقه  .وكل ما تراه
من أحكام إال وواسطة استنباطه قاعدة أصولية  .فلو سئلت  :ما الدليل على
وجوب الصالة ؟ فاجلواب  :قوله تعاىل  ( :أقيموا الصالة )  ،وحكمه وجوب
الصالة  ،والواسطة األمر املتجرد عن القرينة اليت تدل على الوجوب  .وال يعلم
عامل يف الدنيا اشرتط لالجتهاد حفظ ااألدلة  ،أو حفظ األحكام واملتون
ولكنهم متفقون على معرفة أصول الفقه  .فال ينبغي أن يشغل الطالب إال
مبثل هذه املسائل .
• تعرتض أصول الفقه مخس صعوابت  :األوىل  :صعوبة ألفاظ الكتب األصولية
وهذا هو الشأن يف كتب املتقدمني  .والثانية  :قلة االستدالل الشرعي يف
كتب األصوليني خاصة الكتب املؤلفة على مذهب اجلمهور  .والثالثة :
اخلطورة العقدية ملن مل يكن لديه أصول العقيدة إذا قرأ تلك الكتب املؤلفة
على مذهب اجلمهور ألن أساطني األصوليني ينهجون بعض اآلراء املخالفة
آلراء أهل السنة واجلماعة كالغزايل  ،واآلمدي  ،والشهرستاين وغريهم .
والرابعة :كثرة الكالم والقيل والقال يف مسائل فلسفية كالمية ال أثر هلا وال مثرة
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يف العلم  .واخلامسة  :قلة التفريع فال تكاد جتد فروعاً ختدم تلك القاعدة أو

توضحها .

القاعدة ()1
ال حاكم إال هللا تعاىل :
• ودليل ذلك قوله تعاىل  ( :إن احلكم إال هلل )  ،وقوله تعاىل  ( :له احلكم وإليه
ترجعون ) وقوله تعاىل  ( :ومن أحسن من هللا حكماً لقوم يوقنون )  ،قوله
تعاىل  ( :أفحكم اجلاهلية يبغون ) ألن احلكم املضاف إىل هللا تعاىل ال خيرج

عن نوعني  :حكم كوين  ،وحكم شرعي  .واحلاكم كوانً وشرعاً هو هللا تعاىل

 ،وكما أنه ال حاكم إال هو يف الكون ال يشاركه أحد فكذلك يف حكمه
الشرعي ال يشاركه غريه تعاىل  ،ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :إن هللا
هو احلح حكم وإليه احلكم ) فاهلل تعاىل هو احلكم  ،والرسول حاكم ابعتبار األداء
و التبليغ ال ابعتبار اإلبتداء .

احلكم التكليفي
• واحلكم هو  :خطاب الشارع املتعلّق أبفعال املكلفني على جهة االقتضاء
والتخيري أو الوضع .
• وليس يف شريعة هللا تعاىل دليل على إطالق لفظ الشارع على هللا تعاىل ولكن
اإلطالقات على هللا تعاىل إما إطالق أمساء أو إطالق أوصاف أو إطالق
أخبار  .فإطالق األمساء مبين على التوقيف فال نسمي هللا تعاىل إال مبا مسّى
به نفسه أو مساه به رسوله صلى هللا عليه وسلم  ،وإطالق الصفات مبين على
كذلك على التوقيف فال نصف هللا تعاىل إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به
رسوله صلى هللا عليه وسلم  .وأما إطالق األخبار فإهنا ال يطلب فيها توقيف
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بعينها بل هي توقيفية على صحة إطالق ذلك اخلرب على هللا تعاىل  ،فإطالق
الشارع على هللا تعاىل ليس إطالق اسم  ،وال إطالق وصف  ،إمنا إطالق
أخبار  ،فالدليل  ،والساتر  ،واهلادي  ،والناصر  ،الشيء  ،واجب الوجود
كلها إطالق أخبار ويتوسع يف إطالق األخبار الصحيحة على هللا تعاىل ما
ال يتوسع يف إطالق التسمية والوصف .
• وخطاب هللا تعاىل ال توصف أبهنا خطاب شرعي إال ما كان يتعلق أبفعال
املكلفني  ،وما عدا ذلك مما يتعلّق ابملخلوقات ال تسمى خطاابً شرعياً
كقول هللا تعاىل  ( :أقيموا الصالة )  ،وقوله تعاىل  ( :وال تقربوا الزان ) ،
وقوله تعاىل ( وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) خطاابت شرعية
مألهنا خطاابت تتعلّق أبفعال املكلفني  .خبالف قوله تعاىل  ( :طه) ليس
حكماً شرعياً ألنه ليس متعلقاً بفعل من أفعال املكلفني .

• األحكام التكليفية ( الواجب  ،واحملرم  ،واملندوب  ،واملكروه  ،واملباح )
• معىن االقتضاء  :الطلب  ،فالواجب  :طلب فعل جازم ( كالصالة ) وعالمته
الثواب على فعله  ،والعقاب على تركه  ،واملندوب  :طلب فعل غري جازم ،
يثاب فعله وال يعاقب على تركه ( كالنافلة ) واحملرم  :طلب ترك جازم ( كالزان
والسرقة ) واملكروه  :طلب ترك غري جازم ( كالتلثّم يف الصالة وفرقعة األصابع)
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قواعد األحكام التكليفية
القاعدة ()2
كل ما طلبه الشارع طلباً جازماً فواجب .
القاعدة ()3

كل ما طلبه الشارع طلباً غري جازم فمندوب .
القاعدة ()4

كل ما طلب الشارع تركه على وجه اجلزم فمحرم .
القاعدة ()5
كل ما طلب الشارع تركه على غري وجه اجلزم فمكروه .
القاعدة ()6
كل ما ال يتعلّق به طلب فعل أو ترك فمباح .
القاعدة ()7
كل ما ذم فاعله فمحرم
• كقوله صلى هللا عليه وسلم ( :العائد يف هبته كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه)
وقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :من لعب ابلنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم
خنزير ودمه )
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القاعدة ()8
كل ما عوقب اتركه فواجب .
القاعدة ()9
كل ما نفي اإلميان عن اتركه فلوجوبه
• ( ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده ) وقوله صلى هللا عليه
وسلم  ( :ال يؤمن من ال أيمن جاره بوائقه )
القاعدة ()10
كل ما نفي اإلميان عن فاعله فلحرمته
• كقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن )
القاعدة ()11
كل ما مدح فاعله فمشرتك بني اإلجياب والندب انتظاراً لقرينة الرتجيح .
القاعدة ()12

املخري جائز عقالً وواقع شرعاً .
• الواجب ّ

خري بني االستنجاء واالستجمار
املخري  :كأن يبول اإلنسان فهو ّ
• والواجب ّ
خري
وال يلزمك الشارع اجلمع بينهما  .وإذا حلف اإلنسان مييناً فحنث فيها ّ

يف الكفارة بني ( إما عتق رقبة  ،أو إطعام عشرة مساكني  ،أو كسوهتم )

ومثله لو تق ّدم لإلمامة العظمى كفآن فيجب على األمة أن ختتار أحدمها ،

وإذا تقدم للمرأة زوجان كفآن فتختار أحدمها  ،وإذا تقدم لإلمامة الصغرى

كفآن فالواجب أن يظفوا أحدمها  ،ومثل ذلك األذان .
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القاعدة ()13
العبادة املؤقتة تفوت بفوات وقتها إال من عذر .
• فإذا أخرجت العبادة املؤقتة عن وقتها بعذر فلك أن أتيت هبا  ،وإما إذا كان
إخراجك هلا بدون عذر فال يقبل منه قضاؤها  ،وحيرم من ذلك  ،وليس عليه
إال التوبة الصادقة واالستكثار من جنسها لعل هللا تعاىل أن يتوب عليه  ،كمن
تعمد ترك صالة واجبة حىت خرج وقتها  ،أو ترك صيام يوم من رمضان فال
ّ

يقبل منه القضاء مطلقاً  .ومثل ذلك فوات النافلة القبلية والبعدية للصالة
جيري عليها ذات املعىن .
القاعدة ()14
األفضل فعل العبادة يف أول وقتها إال ما استثناه الشارع
• حلديث ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنها قال  :سألت النيب صلى هللا عليه
وسلم  :أي األعمال أحب إىل هللا تعاىل ؟ قال  :الصالة على وقتها  .ويف
الصالة يف أول وقتها وما استثناه الشارع ( كالظهر يف شدة احلر  ،والعشاء)
القاعدة ()15
فعيين  ،وإذا نظر فيه للفعل فكفائي .
الواجب إذا نظر فيه ّ
للمعني ّ
• القاعدة ()16

الكفائي ينقلب عينياً ابلتعيني

• كقرية ال يعرف فيها الصفة الشرعية لتغسيل امليّت فيكون عيناً على العارف
فتتعني  ،أو يكون هو
أو إنسان ال حيسن شروط اإلمامة وأحكامها إال هو ّ

األقرأ واألعلم فيها  ،أو يف اجلهاد أصله كفائي لكن إذا تعينت أبحد التعينات
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الثالث كإن خصك اإلمام  ،أو حضر العدو بلدك  ،أو حضرت أنت صف
تعني .
القتال ) فمىت ما عرض للكفائي طريق يوجب تعيينه ّ
القاعدة ()17

التطوع جبنس العبادة الفائتة قبل قضائها إذا كان وقتها موسعاً
جيوز ّ
• جيوز لك أن تصوم عرفة قبل قضاء رمضان  ،أو أصوم عشر من ذي احلجة
قبل قضاء ما يف ذميت من رمضان  ،ومثل ذلك الصالة ألن وقتها موسعاً .
القاعدة ()18

املوسع ما يوجبه يف أول وقته حرم التأخري
إذا عرض للواجب ّ

• كصالة اجلماعة الراتبة اليت ال مجاعة بعدها  ،ومن حكم عليه ابلقصاص يف
املوسع يف أول وقته  ،أو الطبيب
أثناء الوقت املوسع فيجب عليه أداء الواجب ّ
الذي سيدخل يف غرفة العمليات وهو يعلم أنه إذا دخل ال خيرج إال بعد فوات

املوسع يف أول وقته .
الوقت وجب عليه أداء الوقت ّ
القاعدة ()19

املخري جائز عقالً وواقع شرعاً
التحرمي ّ
• قال تعاىل ( :وأن جتمعوا بني األختني) فلو أن أحد اآلابء قال لك سأزوجك
فاخرت إحدى األختني فإحدامها حرام عليك ولكن ال بعينها .
• التخيري ( أي املباح ) وقواعده كالتايل
القاعدة ()20
املباحات تنقلب عبادات هبيئاهتا ونياهتا .
• األصل أن املباح ال يتعلق به طلب فعل وال ترك فال ثواب فيه وال عقاب
(كمن ق ّدم له طعام فلو أكل فاألصل ال ثواب عليه  ،وإن ترك فال إمث عليه
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 ،قدم لك ثوب فال ثواب يف لبسه وال عقاب يف تركه ) ولو نويت هبذا املباح
حتول إىل قربة وطاعة لقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :ويف بضع
قربة وطاعة ّ
أحدكم صدقة ) وأمثلة ذلك ال تكاد تنحصر كجماع الرجل لزوجه  ،والذهاب
لدوامه  ،والرحالت والنزهات اليت خيرجها يف كل مرة  ،والنوم .
القاعدة ()21
املباح واجب ابلكل ال ابجلزء .
• فإذا قلنا مباح ال ثواب يف فعله وال عقاب يف تركه فباعتبار جزئه ال أبصله
(فلو تركت األكل ابلكلية حىت متوت ال جيوز فهو واجب ابألصل ولكن
ابلتنويع مباح ) ولو أحد قال أان لن أبلس ثياب ألن لبسها مباح فيقال له ال
املباح ال جيوز تركه ابألصل  ،فمن تعبّد هلل تعاىل برتك أصل املباحات فهو
تنطع يف شريعة هللا تعاىل .
األحكام الوضعية ( الوسائل والعالمات للحكم الشرعي )
• الوضع  :هو العالمات والدالالت واإلرشادات اليت تدلك على األحكام
التكليفية .
القاعدة ()22
كل ما ال يدخل حتت قدرة املكلف أو غري مأمور بتحصيله فوضعي
• كزوال الشمس لصالة الظهر ،أو بلوغ املال نصاابً لوجوب الزكاة  ،ونزول
احليض لرتك املرأة للصالة والصوم .
القاعدة ()23
كل ما يدخل حتت قدرة املكلف ويؤمر بتحصيله فتكليفي
(كالطهارة والصالة واحلج وسائر العبادات )
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القاعدة ()24
األصل يف األسباب الشرعية التوقيف على األدلة .
• فال حق ألحد من اخللق أن يربط عبادة شرعية بسبب إال وعلى ذلك دليل
من الشرع  ،ألن السببية حكم شرعي  .ومن ربط عبادة من العبادات بسبب
ال دليل على سببيتها فقد ابتدع ابعتبار السببية حىت وإن كان أصل العبادة
مشروع وهو مبتدع ابعتبار الوصف ال ابعتبار األصل واملتقرر عند العلماء :
أن مشروعية الشيء أبصله ال تستلزم مبشروعيته بوصفه ( كمن يصوم يوم
الثالاثء معتقداً فضيلته يف ذلك اليوم ) فالبدعية يف اعتقاد فضيلته ال يف صيامه

فالبدع يف الوصف ال يف األصل  .وهذا األصل يرد على أهل البدع ألهنم

يعتمدون على مشروعية أوصافهم البدعية ألن عباداهتم أصلها مشروعة
فيجعلون مشروعية أصلها مستلزم ملشروعية وصفها  .فلذلك إذا قيل هلم ال
حتتفلوا ابملولد النبوي قالوا هذا رسول هللا وقد أمرك هللا تعاىل مبحبته  .والنقاش
معهم يف الوصف ال يف األصل  .ومثل ذلك من ينازعك يف قراءة الفاحتة يف
اخلطوبة أو على القرب وحنو ذلك .
القاعدة ()25
األصل يف الشرطية التوقيف على األدلة
• فال حق ألحد من اخللق أن يربط عبادة من العبادات بشرط من الشروط إال
وعلى ذلك دليل من الشرع  .فمن ربط صحة الطواف ابلطهارة فهو مطالب
خمرق فهو مطالب
ابلدليل  ،ومن ربط صحة املسح على اخلفني بكونه غري ّ

ابلدليل  ،أو يكون من جلد أو يكون صفيقاً فهو مطالب بدليل الشرطية .
واألصل يف العبادات اإلطالق عن الشروط .
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القاعدة ()26
األصل عدم املانع إال بدليل
• فال جيوز ألحد من العاملني أن يضع مانعاً لعباد من العبادات إال بدليل شرعي
دلت عليه شريعة هللا تعاىل  .فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن لعدم الدليل املانع

من ذلك ألن األصل عدم املانع .
القاعدة ()27
ما كان األصل فيه التوقيف فاألصل يف متعلقاته التوقيف
• فالعبادة األصل فيها التوقيف فاألصل يف صفتها  ،وسببها  ،ومبطلها ،وزماهنا
 ،ومكاهنا  ،ومقدراها التوقيف .
القاعدة ()28
األصل يف العبادات الصحة إال بدليل .
• فال حق ألحد من اخللق أن يبطل عبادة من العبادات إال وعلى ذلك اإلبطال
دليل من الشرع .
القاعدة ()29
العبادة املنعقدة ابلدليل ال تُنقض إال ابلدليل .

• فكل من أبطل عبادة من العبادات تثبتت ابلدليل فهو ابلطالب ابلدليل املبطل
لتلك العبادة  ،والدليل يبطل من الناقل عن األصل ال من الثابت عليه
(فمبطالت الوضوء  ،والصالة والصوم  ،ومبطالت املعامالت كلها إال بدليل)
القاعدة ()30
األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوهتا لألدلة الشرعية الصحيحة الصرحية .
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القاعدة ()31
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .
• كصالة اجلماعة فإهنا ال تتم إال ابخلروج والسعي إليها فيكون املشي لصالة
اجلماعة من الواجبات  ،والسعي إىل أدار فريضة احلج من الواجبات  ،فكل
شيء علّق وجود الواجب عليه فهو واجب .
القاعدة ()32
ما ال يتم احلرام إال به فهو حرام
• كالسفر إىل بالد الكفار ملعاقرة اخلمر  ،أو الزان فالسفر يف هذه احلالة حراماً
ألنه يفضي إىل احلرام وما أفضى إىل احلرام فهو حرم .
القاعدة ()33
احلاجة ترفع الكراهة
• فأي شيء حكم عليه الشارع أبنه مكروه فمىت احتجت إليه فإن الكراهة ترتفع
كاملاء الذي خلت به امرأة عن حدث فاألصل فيه الكراهة ولكن إذا مل جيد
طهوراً غريه فرتتفع الكراهة  ،والتلثم يف الصالة األصل فيه الكراهة ولكن إذا
كان مثة رائحة منتنة يف فمك أو فيمن جبوارك فتلثمك ال يوصف يف هذه

احلالة أبنه مكروه ألن احلاجة ترفع الكراهة .
القاعدة ()34
الكراهة يف لسان الشارع وكالم املتقدمني مرادفة للحرام
• كقول هللا تعاىل بعد إن ذكر احملرمات من الزان وقتل النفوس والتطفيف يف
املكيال وخلف الوعد قال تعاىل  ( :كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها )
وقال صلى هللا عليه وسلم  ( :إن هللا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة
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األموال ) قال اإلمام أمحد أكره اجلاللة ومذهبه ال خيتلف أهنا حرام  .وأكره
الراب ومذهبه ال خيتلف أن الراب حرام  .ومثل ذلك لفظ النسخ فإن النسخ له
معىن عند املتقدمني من الصحابة ومعىن عند املتأخرين من األصوليني  ،فإذا
قال ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه  :هذه اآلية نسخت هذه اآلية فيقصد هبا
تقييد إطالق أو ختصيص عموم .
القاعدة ()35
األفضل يف املندوابت إخفاؤه إال ملصلحة خالصة أو راجحة
• ألن الندب تعبد زائد على الواجب واألفضل فيما زاد على الواجبات
االستخفاء هبا قال صلى هللا عليه وسلم  ( :أفضل صالة املرء يف بيته ) ويقول
هللا تعاىل  ( :إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو
خري لكم ) وهذا هو األصل إال إذا كان يف اإلخراج مصلحة ترجى إما ملوافقة
دليل ألن الشارع شرع ذلك املندوب جهراً كصالة الرتاويح  ،أو إذا كان مثة
مصلحة ترجى كتعليم أو أتليف .

القاعدة ()36
ال يلزم الندب ابلشروع إال يف النسكني
املتطوع أمري نفسه فأي ندب ابتدأته فيجوز لك
• ألن املتقرر عند العلماء أن ّ

اخلروج منه ولو بال عذر ومن القواعد اليت يقررها أهل العلم يف هذا  :ما ال

جيب ابتداء ال جيب إمتاماً أو إكماالً  .فإذا ابتدأت يف صالة انفلة مث بدا لك

قطعها فلك ذلك وال قضاء عليك ومثل ذلك الصدقة والصوم واألفضل اإلمتام
حلديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت  :دخل علينا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال  :هل عندكم شيء ؟ قلنا ال  ،فقال إين صائم  ،قالت مث
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دخل علينا يوم آخر فقلت ايرسول هللا أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد
أصبحت صائماً فأكل  .وال تعارض بني هذه القاعدة وحديث وقوله هللا تعاىل
 ( :وال تبطلوا أعمالكم ) فيقال  :هذا اإلبطال منك ليس ابتداءً وإمنا أبطلتها

إبذن الشارع فهو الذي أجاز لك إبطال النفل بعد الشروع فيه أو حيمل قوله
تعاىل ( فال تبطلوا أعمالكم ) ابلشرك  ،أو الواجب افتتاحها وابتداؤها  .وال
يستثىن من ذلك إال ( احلج والعمرة ) فمن شرع يف نفل حج أو عمره فال
جيوز له قطعهما وذلك لورود الدليل اخلاص هبما يف قول هللا تعاىل  ( :وأمتوا
احلج والعمرة هلل )
القاعدة ()37
من السنة تركها للمصلحة الراجحة أو الراجحة .
• وهذه من قواعد فقه العلم  ،وال ينتفع اإلنسان أو ينفع غريه مامل جيمع مع
العلم فقهاً  ،فالعلم كما يف حديث معاذ  :أتدري اي معاذ ما حق العباد على

أبشر
هللا تعاىل  ،وما حق هللا على العباد ؟ هذ هو العلم  ،وفقه العلم  :أال ّ

الناس ايرسول هللا ؟ قال  :ال  ،إذاً يتكلوا  .فإذا كانت السنة قبض اليمىن

على اليسرى يف الصالة وصليت إماماً أبانس يرون مشروعية اإلرسال أو
صليت معهم وأنت داعية إىل التوحيد ولديهم خمالفات يف هذا الباب وتعلم

إذا أنت طبّقت هذه السنة رموك عن قوس واحدة فاحلكمة أن ترتك هذه
السنة للمصلحة الراجحة  ،ومثل ذلك اجلهر آبمني يف بالد أو مجاعة ال يرون
ذلك ومثة مصلحة تفوت بفعل ذلك  ،ومثل ذلك تقبيل احلجر يف احلج إذا
مل يتم إال ابخلصام والنزاع واألذى لغريك كانت املصلحة يف ترك التقبيل .
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القاعدة ()38
العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على مجيع وجوهها يف أوقات
خمتلفة .
• وذلك ألن التعبدات ابعتبار صفاهتا تنقسم إىل قسمني  ،عبادات ليس هلا يف
الشرع إال صفة واحدة  ،وعبادات هلا يف الشرع عدة صفات ( كالوتر ،
والتسبيح يف أدابر الصلوات  ،ورفع اليدين يف الصالة  ،ومسع هللا ملن محده له
عدة صفات  ،وربنا ولك احلمد له عدة صفات  ،واألذان كذلك ورد على
صفات فالسنة فيها فعل هذه السنن على وجوها يف أوقات خمتلفة فتوتر يف
ليلة بثالث  ،والليلة الثانية خبمس  ،والثالثة بسبع  ،والرابعة بتسع وهكذا .
القاعدة ()39
ال تصح العبادة واملعاملة إال إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها .
• وهذه من القواعد اليت تدلك على أن العبادة اليت هلا شروط وموانع فال يفيت
أهنا وقعت صحيحة مربأة للذمة إال إذا استجمعت مجيع شروطها وانتفت
مجيع موانعها وكذلك املعامالت  .وهبذه القاعدة انتهت قواعد احلكم الشرعي.
قواعد احلقيقة واجملاز والعام واخلاص واملطلق واملقيّد .
القاعدة ()40

األصل يف الكالم احلقيقة إال بقرينة صارفة
• واحلقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع هله يف العرف كاستعمال األسد على
احليوان املفرتس  ،واستعمال احلمار على احليوان املعروف  ،واجملاز  :استعمال
اللفظ يف غري ما وضع هله كاستعمال األسد على اخلطيب الفصيح الشديد ،
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واستعمال احلمار على الطالب البليد  .فإذا مسعت طلمة فالواجب عليك أن
حتملها على حقيقتها سواء من كلمات الشارع أو املخلوقني وصية كانت أو
وقفاً أو قذفاً أو غري ذلك  .وعلى ذلك جرى تعامل السلف مع نصوص
الصفات ( ويبقى وجه ربك ) أي أن هلل تعاىل وجه حقيقي ال يشابه وجوه
املخلوقني  ( ،بل يداه مبسوطتان ) أي أن هلل تعاىل يدان الئقتان جباللته
وعظمته  ( ،ولتصنع على عيين ) أي أن هلل تعاىل عني الئقة جبالله وعظمته
 ( ،وينزل ربنا يف ثلث الليل اآلخر ) أي أن هلل تعاىل نزول حقيقي يليق جبالهلا
فال ينتقل أهل السنة من احلقيقة إىل اجملاز ومن الظاهر إىل املؤول إال بقرينة
صارفة عن ذلك  ،ومثل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم  ( :توضؤوا مما مست
النار ) واألصل أن حيمل الوضوء على حقيقته وهو الوضوء الذي يشرع
للصالة .واجلنة يف لسان الشارع األصل أهنا جنة اخللد
القاعدة ()41
ال جماز يف غيب
• وهو األصل عند أهل السنة فهم متفقون على نفس اجملاز يف مسائل الغيب
وال يقبلون اجملاز إال يف األشياء املدركة ابحلواس أما ما كان من ابب الغيب
فال خبالف أهل البدع الذين يستعملون اجملاز يف أمساء هللا تعاىل وصفاته  ،ويف
عذاب القرب  ،ويف الصحف وامليزان وهي كلها غيب  ،ومثل ذلك يستعملون
اجملاز يف كتابة الوحي  ،واملالئكة فيقولون املالئكة ال حقيقة هلم وإمنا هم قوى
اخلري يف اإلنسان  ،والشياطني كذلك عندهم  .ولذلك اختلف العلماء على
يف القرآن جماز ؟ والصحيح أن فيه جمازاً إال إذا كانت اآلية تتكلّم عن أمر
غييب وهو قول وسط بني من نفى اجملاز ابلكلية كشيخ اإلسالم ابن تيمية وبني
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من جعله يف كل شيء  ،وأمثلة اجملاز يف كتاب هللا كقوله تعاىل ( واشتعل
الراس شيبا  ،وجداراً يريد أن ينقض ) وإمنا قيل أبنه ال جماز يف غيب ألن

القول ابجملاز فيها قول ابلعقل والعقل ال دخل له يف الغيبيات  .وألن انتقالك
من احلقيقة للمجاز فرع عن معرفتك ابألصل فو قلت  ( :دخلت املسجد
فوجدت أسداً خيطب فال خيتلف اثنان أن مقصودك اجملاز ألن لديك أصالً
اثبتاً قبل ذلك خبالف الغيب فال تعرف حقيقته حىت تقول إنه جماز أو غري

جماز ( كوجه هللا تعاىل مثالً ) فكيف هترب من معىن ال تعرف حقيقته وهذا
يدلك على أهنم جعلوا حقائق الصفات مماثلة لصفات املخلوقني .
القاعدة ()42
احلقيقة الشرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية عند التعارض

• فمىت ما تعارضت احلقيقتان يف لفظة شرعية فمن أهل العلم من فسرها ابحلقيقة
الشرعية  ،ومن أهل العلم من فسرها ابحلقيقة اللغوية فتعارض التفسريان ففي
ألفاظ الشارع تقدم احلقيقة الشرعية مامل توجد قرينة تدل على غري ذلك  .قال
صلى هللا عليه وسلم  ( :إذا دعي أحدكم إىل وليمة فليجب فإن كان مفطراً
فليطعم  ،وإن كان صائماً فليصل ) فاختلف العلماء يف قوله (فليصل )على
قولني منهم من محلها على احلقيقة الشرعية الصالة الشرعية  ،ومنهم من محلها
على احلقيقة اللغوية وهي الدعاء  ،واألصل احلقيقة الشرعية أهنا الصالة يف
هذا املوضع ولكن وردت قرينة عند أيب داود يف قوله صلى هللا عليه وسلم :
(فإن كان صائماً فليدع ) ومثل ذلك خالف العلماء يف قول النيب صلى هللا

عليه وسلم  ( :توضؤوا من حلوم اإلبل ) واألصل أن حيمل على احلقيقة الشرعية
ومل يرد قرينة صارفة لذلك  .ومثل ذلك اشتمال الصماء اختلف فيه العلماء
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على قولني فمنهم من محله على احلقيقة الشرعية الثابتة عن الصحابة ومنهم
من محله على احلقيقة اللغوية  ،فالصماء يف احلقيقة اللغوية هو الثوب الذي
ال أكمام له فهو أصم ما له أكمام وقال به النووي وغريه  ،،ولكن أاب هريرة
وغريه قالوا  :أن يتجلل ابلثوب على أحد شقيه فيكون أحد شقيه مكشوف
العورة مثل اإلحرام ابلرداء دون إزار  .فالعلة على التفسري الشرعي انكشاف
العورة  ،والعلة على التفسري اللغوي هو أال يعرض له شيء يف صالته حيتاج
إىل مدافعة وال سبيل له إىل ذلك فتعارض التفسريان والصحيح احلقيقة الشرعية
مقدمة عند التعارض .
القاعدة ()43
• احلقيقة العرفية مقدمة على احلقيقة اللغوية
• فرتتيب احلقائق على هذا النحو  :الشرعية  ،العرفية  ،اللغوية  ،فإذا قال لك
أبوك اشرت حلماً مث ذهب ولده واشرتى مسكاً عمالً ابحلقيقة اللغوية لقول هللا
تعاىل  ( :هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلماً طرايً ) والعرف يف اللحم
اللحم املعروف من هبيمة األنعام فيحمل كالم والده على احلقيقة العرفية وليس
احلقيقة اللغوية  .ولو جاء كوييت فقال وهللا ال أدخل داري مث دخل الصالة
فليس عليه كفارة ألن العرف عندهم أن الدار غرفة النوم خبالف غريه فإنه لو
دخل الدار فتلزمه الكفارة ألن احلقيقة العرفية أن الصالة جزء من الدار  .ومن
القواعد يف هذا الباب  :األصل يف الكالم الظاهر .
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ابب األمر
القاعدة ()44
األصل يف األمر املتجرد عن القرينة أنه للوجوب
• فإذا رأيت أمراً يف كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فالواجب
أن حتمله على الوجوب سواء كان الباب من أبواب العبادات أو أبواب اآلداب

نفرق يف أصح القولني بني أبواب العبادات أو أبواب اآلداب لقوله تعاىل
فال ّ

 ( :ال يعصون هللا ما أمرهم ) فجعل مقابلة األمر املعصية ولو كان يفيد الندب

ملا كان مقابله يوصف ابلعصيان  .ولقوله تعاىل  ( :وما كان ملؤمن وال مؤمنة
إذا قضى هللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ) فنفي اخلرية دليل
على أن األمر يفيد الوجوب والتحتم  ،ولوال أن األمر يفيد الوجوب ملا استحق

إبليس برفضه له الطرد واللعن واإلبعاد  .وقصة بريرة حني رفضت زوجها مغيث
فتبعها النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت  :أأتمرين ايرسول هللا ! فدل على أن
املتقرر يف نفسها أن األمر يقتضي الوجوب  .إال إذا ورد الصارف  ،وقول
النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :ايغالم سم هللا ) يفيد الوجوب إذ ال صارف ،
( وكل بيمينك ) يفيد الوجوب إذ ال صارف  ( ،وكل مما يليك ) يفيد الوجوب
إذ ال صارف إذا كان نوع الطعام واحداً .

القاعدة ()45

األمر املتجرد عن القرينة يفيد الفورية
• ومعىن الفورية أن تفعل اآلن فوراً ف حيل لك أن تؤجل ما أمرت به إىل إشعار

آخر  .ولذلك اختلف العلماء هل احلج على الفور أو الرتاخي بناء على
اختالفهم يف هذه القاعدة والصحيح أنه على الفوز إذا توفرت شروطه وأنتفت
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موانعه  .ومثله قوله تعاىل  ( :وآتوا الزكاة ) يفيد الفورية فاليوم الذي حيل عليك
فيه احلول والفقري موحوداً فال جيوز لك أن تؤخر زكاته إىل يوم آخر  ،وهكذا
كل أوامر الشريعة  .مامل ترد قرينة كقوله تعاىل فيمن فاته شيء من رمضان

(فعدة من أايم أخر ) عدة اسم مصدر  ،واملصدر النائب عن فعله صيغة من
صيغ األمر وهذه الصيغة قاضية أبن تقضي يوم العيد مباشرة ولكن دل الدليل
على أن األمر هنا على الرتاخي وليس على الفور كما يف الصحيحني من
على الصوم من رمضان فما أستطيع
حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها يكون ّ
أن أقضيه إال يف شعبان  .وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرها على هذا

التأخري .
القاعدة ()46
ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور
• سواء كانت هذه املأمورات أمر وجوب أو أمر ندب فإذا توقف أمر الوجوب
على شيء فيكون واجباً  ،وإذا توفّر أمر الندب على شيء كان مندوابً  ،وبناء
على ذلك فالسفر لشراء السواك مندوب .

القاعدة ()47
األمر املتجرد عن القرينة ال يفيد التكرار
على أن أفعل األمر
• مبعىن أن املأمور خيرج من العهدة مبرة واحدة  ،فمن أوجب ّ
مرة أخرى اثنية أو اثلثة أو رابعة فهو مطالب بدليل التكرير ألن األصل أن

األمر املتجرد عن القرينة ال يفيد التكرار  .وصيغة األمر ابعتبار التكرار من
عدمه ال خترج عن ثالثة أحوال  :صيغة أمر قرنت إبفادة املرة  ،وصيغة أمر
قرنت إبفادة التكرار  ،وصيغة أمر أطلقت  .فصيغة األمر املقرون مبرة كاحلج
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مرة فما زاد فهو تطوع  ،واألمر املقرون بصيغة التكرار تفيد التكرار ابإلمجاع
كقوله صلى هللا عليه وسلم ( مخس صلوات يف كل يوم وليلة ) وقوله تعاىل :
( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) أي فيتكرر التطهر بتكرر اجلنابة  .وعلى هذا فال

نبحث يف الصيغة األوىل  ،وال نبحث يف الصيغة الثانية وإمنا نبحث يف الصيغة

الثالثة اجملردة عن ما يفيد التكرار  .وعلى هذا فقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
( أريقوا على بول األعرايب سجالً من ماء ) فأريقوا صيغة أمر وتكفي إراقة
واحدة تعمم عني النجاسة وتكفي ألن األمر يف قوله ( فأريقوا ) ال يقتضي
التكرار  .ومثله لو ابل الصيب الذكر الذي مل أيكل الطعام لشهوة على ثوبك
تكفي فيه مرة واحدة .
القاعدة ()48
الوسائل هلا أحكام املقاصد
• يتفرع عن ذلك مجلة من القواعد ( وسائل الواجب واجبة كاملشي لصالة
اجلماعة  ،ووسائل املندوب مندوبة كشراء السكني لذبح األضحية  ،ووسائل
احلرام حمرمة كشراء ثوب احلرير للرجل ليلبسه  ،ووسائل املكروه مكروهة
كالتن ّفس يف اإلانء  ،ووسائل املباح مباحة كالسفر لشراء سيارة  ،والبيع
والشراء) فكيف وسيلة حيكم هلا حبكم مقصدها .
ابب التكليف
القاعدة ()49
ال تكليف إال بعلم وعقل وفهم خطاب واختيار
• هذه شروط التكليف العامة فال تكليف إال بعلم فيخرج اجلاهل  ،وعقل خيرج
اجملنون فال يصح من اجملنون شيء ال أقواله وال أفعاله وال عقوده  ،والفسوخه
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 ،وفهم خطاب أي أن يكون اإلنسان ابلغاً سليماً من اآلفات العقلية كاإلغماء
والنوم واملعتوه والصيب  ،واختيار وضد االختيار اإلكراه .
القاعدة ()50
كل جهل معجوز عن رفعه فعذر
• فاجلهل قسمان  :جهل توفرت أسباب رفعه وصار اجلاهل قادر على رفعه مىت
شاء ولكن ألنه فرت عن رفعه ال لتع ّذر وسائل رفعه بقي جاهالً فالعيب فيه ال
يف انقطاع الوسائل  ،وجهل غري مقدور على رفعه مبعىن أنه يريد رفع اجلهل

عن نفسه ولكن طرق رفع اجلهل متعذرة  .فالثاين هو الذي تنص عليه هذه
القاعدة  .وعلى هذا فليس كل من ادعى اجلهل نقبل دعواه حىت ننظر إىل
القرائن احملت ّفة ابلدعوى فإن تبني أهنا قرائن توجب عجزه عن رفع جهله فيعترب
عذراًكإنسان نشأ يف ابدية بعيدة عن العلم والعلماء وليس مثة وسيلة لالتصال
فوقع يف خمالفة يف مأمور أو فعل حمظور فال أيمث  ،وإذا تعلم فال جيب عليه

بعد ذلك أن يقضي شيئاً مما فاته من الواجبات ألن القرائن اليت ذكرها تص ّدق

يعرب عنه العلماء بقوهلم  :فإن كان جاهالً ومثله
دعواه أنه جاهل  .وهو الذي ّ

جيهل  .فقوهلم ( ومثله جيهل ) يعين أننا بعد النظر يف القرائن وجدانه من

اجلهل املعجوز عن رفعه والدليل ألن رفع اجلهل حكم تكليفي لقول هللا تعاىل
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ) واألحكام التكليفية مقيدة ابلقدرة
واالستطاعة .
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القاعدة ()50
الكفار خماطبون بفروع الشرع
• لقول هللا تعاىل ( ما سلككم يف سقر  .قالوا  :مل نكن من املصلني  ،ومل نك
نطعم املسكني  ،وكنا خنوض مع اخلائضني وكنا نكذب بيوم الدين ) فأخرب
هللا تعاىل أهنم عذبوا على ترك األصول والفروع  .وقال تعاىل  ( :فويل للمشركني
الذين ال يؤتون الزكاة ) وهي من فروع الدين  .فإذا أذّن املؤذن يف أمريكا
فالكافر مأمور ابلصالة حينها ومأمور بشرط صحتها وهو اإلسالم ألن ما ال
يتم الشيء إال به فهو واجب كاحملدث الذي أذن للصالة فهو مأمور ابلصالة
ومأمور بشرط صحتها .
القاعدة ()51
اإلسالم شرط صحة ال وجوب
• فاإلسالم للصيام شرط صحة ال وجوب  ،وكذلك للحج  ،وللصالة  ،وللزكاة.
القاعدة ()52
العقل شرط وجوب وصحة
• إبمجاع العلماء لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :رفع القلم عن ثالثة ) ...
فالعقل ابلنسبة للصالة والصوم واحلج شرط صحة وجوب فال جيب على
اجملنون وال يصح منه .
القاعدة ()53
التمييز شرط لصحة العبادات إال يف النسكيني
• فلو أنك أخذت ولدك يف املهد وأحرمت عنه لصح حجه ويكون أجر احلج
له وملن دله عليه خبرف الصالة وهو غري مميز فال تقبل منه  ،ومثل ذلك الصيام
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 ،فالتمييز لكل العبادات شرط صحة إال يف النسكيني ( احلج والعمرة ) فال
يشرتط لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :نعم  ،ولك أجر )
القاعدة ()54
البلوغ شرط وجوب ال صحة
• فالعبادات يف أصح القولني ال جتب على غري البالغني ولكن تصح منهم لقول
النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :مروهم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني ) قبل
البلوغ ومل أيمرهم ابلصالة إال أهنا تصح منهم ولكنه أمر ندب وتعويد ال أمر
إجياب وحتتّم  .فلو صام غري البالغ فصومه صحيح ولكن أصل الصيام ال جيب
عليه .

القاعدة ()55
األمر ابلشيء هني عن ضده  ،والنهي عن الشيء أمر بضده
• أنت مأمور يف الصالة ابلقيام فمنهي عن اجللوس  ،وأنت مأمور يف حال
اجللوس أبن جتلس فأنت منهي عن القيام  ،وأنت مأمور ابلصدق فمنهي عن
الكذب  ،مأمور أبداء األمانة فمنهي عن اخليانة  ،ومأمور بصالة اجلماعة
فمنهي عن التخلف عنها  .وأنت مأمور إبعفاء اللحية ودليلك أن النهي عن
شيء أمر بضده فنهى عن حلق اللحى فهو أمر إبعفائها .
القاعدة ()56
العوارض العقلية امللحقة ابجلنون هلا حكمه وامللحقة ابلنوم هلا حكمه
• يعرض للعقل عوارض كثرية  ،عوارض هي للنوم أقرب  ،وعوارض هي للجنون
أقرب  ،فما كان من العوارض قريباً للنوم فتعطيها حكمه  ،وما كان من
العوارض قريباً للجنون فتعطيها حكمه وبناء على ذلك فالعته عارض من
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عوارض العقل فهو للجنون أقرب فمرفوع عنه التكاليف  ،والزهامير وهو فقد
الذاكرة وهو للجنون أقرب فمرفوع عنه التكاليف  .واإلغماء اشتد خالف
العلماء فيه ألن من صفاته ما يلحق ابلنوم كإغماء ساعات  ،ومن صفاته ما
يلحق ابجلنون كاإلغماء سنوات ولذلك جنعل له حكمني ونقول  :إن كان
زمن اإلغماء يسرياً عرفاً فهو إىل النوم فيقضي ما فاته  ،وإن كان زمنه يسرياً
عرفاً فهو إىل اجلنون أقرب فيعطى حكمه  .فينظر كم أقصى مدة ميكن أن
ينامها اإلنسان يومان أو ثالثة فيلحق به  ،وما عداه فللجنون أقرب .

والسكران أقرب ما يكون للجنون فال نوقع طالقه وال عتاقته لعموم قول النيب
صلى هللا عليه وسلم  ( :ال طالق وال عتاق يف إغالق )
ابب النهي
القاعدة ()57
النهي املتجرد عن القرينة يفيد التحرمي
• فجميع مناهي الشريعة سواء أكانت يف عبادات أو سلوكيات وآداب فإنه
يفيد التحرمي لعموم قول هللا تعاىل  ( :وما هناكم عنه فانتهوا ) وألن الصحابة
كانوا يفهمون التحرمي من صحة النهي كقول النيب صلى هللا عليه وسلم ( :إذا
استأذنت أحدكم أمرأه إىل املسجد فال مينعها ) قال بالل بن عبد هللا بن عمر
وهللا لنمنعهن فأقبل إليه أبوه فسبه سباً سيئاً  .ولو مل يكن متقرر عنده أن
ذلك ملا سبه سباً شيئاً  .وبناء على ذلك فقول النيب صلى هللا عليه وسلم :
ميسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) للتحرمي ألهنا صيغة هني وال صارف
(فال ّ
هلا  ،وقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :إذا شرب أحدكم فال يتن ّفس يف اإلانء)

للتحرمي ألهنا صيغة هني وال صارف هلا .
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القاعدة ()58
النهي املتجرد عن القرينة يفيد الفساد
• مبعىن أن الصحابة كانوا يستدلون على حترمي املنهي عنه وفساده مبجرد صيغة
النهي ولذلك حكم الصحابة ابتفاقهم بفساد حج اإلنسان إذا جامع قبل
التحلل األول ودليلهم صيغة النهي ( فال رفث ) فكل عبادة هنى عنها الشارع
فهي حرام وفاسدة  ،ومثل ذلك كل معاملة هنى عنها الشارع فهي حرام
وفاسدة إال بدليل يدل بصحتها مع النهي معاملة كانت أو عبادة  .وبناء على
ذلك فقول أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه  ( :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم
عن بيع الغرر ) يدل على أن كل بيع يتضمنه الغرر فيما يقصد فهو بيع ابطل
وفاسد  .بيوع الراب ابطلة وحمرمة وفاسدة  ،ونكاح املتعة واحملرم حال إحرامه
ابطل وفاسد  .ومثله البيع على بيع أخيك حرام وابطل واخلطبة على خطبة
أخيك وحنو ذلك  .ولكن النهي عن تلقي الركبان األصل أنه حرام وابطل
ولكن جاءت قرينة تدل على أنه حرام وصحيح قال صلى هللا عليه وسلم (ال
تقلوا اجللب فإذا أتى سيده السوق فهو ابخليار ) فرتتيب اخليار على البيع
دليل على صحة البيع األول .
القاعدة ()59
ال تكليف مع نسيان
• لقول هللا تعاىل  ( :ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان ) وقول النيب صلى
هللا عليه وسلم  ( :من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ) ويف
احلديث  ( :إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان )
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القاعدة ()60
ابب املأمورات ال يسقط ابجلهل والنسيان وابب الرتوك يسقط هبما
• الشريعة ابابن  :ابب مأمورات  ،وابب مرتوكات  ،ابب مأمورات افعل وابب
مرتوكات ال تفعل  .والنسيان ال يسقط املأمورات ويسقط الرتوك  ،فمن ّفوت

مأموراً عن وقته انسياً فهو غري معاقب ولكن ال تربأ ذمته إال أبدائه فمن ترك
الصالة انسياً فال بد أن يقضيها لقول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :من نسي
صالة أو انم عنها فليصلها إذا ذكرها ) ومثله لو صلى بغري طهارة فصالته

ابطلة وال إمث عليه للنسيان وعليه أن يعيد صالته  .خبالف ما لو صلى وعلى
ثيابه جناسة نسياانً فتصح صالته وال يعيد وذلك ألن الطهارة من ابب
املأمورات  ،والنجاسة من ابب الرتوك  .وإذا حلف اإلنسان على ترك شيء
ففعله انسياً ال شيء عليه  ،ولو أكل انسياً يف هنار رمضان فال شيء عليه.
قواعد العام

القاعدة ()61
إبقاء اللفظ العام على عمومه وال جيوز ختصيصه إال بدليل
• فأي لفظ يف الكتاب والسنة ورد بصيغة من صيغ العموم فالواجب عليك أن
تبقى على عمومه وال خترج فرد من أفراده إال وعلى ذلك اإلخراج دليل من
الشرع  .وال حيق ملخلوق أن خيصص بعض أفراد العام إال بدليل ومثال ذلك
قول أهل البدع أن حديث اآلحاد ليس حبجة يف ابب العقائد وملا نظران إىل
أدلة السنة وجدانها أدلة عامة وبناء على وجوب بقاء العام على مهومه
فأحاديث اآلحاد حجة يف ابب العقائد ألن األدلة وردت عامة من غري
ختصيص .
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القاعدة ()62
ما أفاد العموم بذاته أقوى صيغ العموم
• صيغ العموم تنقسم إىل قسمني  ،صيغة دلت على العموم بدون دخول أي
حروف عليها هي بذاهتا تدل على العموم ( ككل  ،سائر  ،قاطبة  ،مجيع ،
أمجعون ) كقوله تعاىل  ( :فسجد املالئكة كلهم أمجعون ) والقسم الثاين صيغ
للعموم اكتسبت العموم من دخول أشياء عليها وهي القواعد اليت ستأيت بعد
ذلك .
القاعدة ()63
األلف والالم الداخلة على املفرد تفيد العموم
• طفل مفرد فلو قلت الطفل كقول هللا تعاىل  ( :أو الطفل الذين ) فهو مفرد
ولكن دخلت عليه األلف والالم  ،واملفرد إذا دخلت عليه األلف والالم أفادت
العموم  ،وكقوله تعاىل  ( :إن اإلنسان لفي خسر  .إال اللذين آمنوا ) فلماذا
قال  ( :إال الذين ) وهو ( اإلنسان ) ألنه مفرد مضاف إليه األلف والالم
فأفاد العموم .
القاعدة ()64
اجلمع واملفرد املضاف يعم
• هااتن قاعداتن  ،فاملفرد املضاف يعم  ،واجلمع يعم  .قال تعاىل  ( :أذكروا
نعمة هللا ) فنعمة مفرد إىل هللا تعاىل فأفاد العموم كأنه قال  :أذكروا كل نعم
هللا تعاىل  .وكقول هللا تعاىل ( أذكروا أالء هللا تعاىل ) فال بد أن تذكر مجيع
ما تستطيع من نعم هللا تعاىل والذي جعلك مأموراً بذكر كل ما تستطيع من

نعم هللا تعاىل إضافته .
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القاعدة ()65
أمساء الشرط تفيد العموم
• ( من ) كما يف قوله تعاىل  ( :من يعمل مثقال ذرة خرياً يره ) فيدخل يف من
املسلم والكافر والرب والفاجر  .وقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :من بدل دينه

فاقتلوه) يدخل فيه الرجل واملرأة خالفاً ملن ّفرق  .ألن ( من ) اسم شرط فتفيد

العموم ( .ما ) كقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :أميا امرأة نكحت بغري أذن

وليها فنكاحها ابطل ) فيدخل فيها احلرة واألمة خالفاً ملن ّفرق  .إذاً  ( :من

الشرطية  ،وما الشرطية وأين الشرطية  ،ومىت الشرطية  ،وأينما الشرطية ) إذا

وردت عليك يف الكتاب والسنة فهي تفيد العموم .
القاعدة ()66
األمساء املوصولة تفيد العموم
• (الذي  ،اليت  ،اللذين  ،الاليت ) كقوله تعاىل  ( :اللذين يظاهرون من
نسائهم) مع أهنا نزلت يف صحايب واحد ظاهر من زوجه ولكن بقوله ( اللذين)
دخل معه كل مظاهر  .وقوله تعاىل  ( :واللذين يبتغون الكتاب مما ملكت
أميانكم ) مع أهنا نزلت يف عبد واحد ولكنه يدخل معه كل عبد صار صاحل
لتكسب املال وتسديد دين املكاتبة  .وقوله تعاىل  ( :واللذين يرمون أزواجهم)
ّ

مع أهنا نزلت يف صحايب واحد وإمنا صارت عامة يف كل من رمى زوجه لفظ

العموم االسم املوصول  .وقوله تعاىل  ( :هلل ما يف السموات وما يف األرض)
فهذه ( ما ) أتيت استفهامية وأتيت موصولة وكلها عامة  ( .وسخر لكم ما يف
السموات وما يف األرض ) فاألصل يف األشياء احلل واإلابحة .
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القاعدة ()67
النكرة يف سياق النفي تعم
• ككلمة التوحيد ( ال إله ) فكلمة ( ال ) نفي وكلمة ( إله ) هذا نكره  ،إذاً
نكرة يف سياق النفي فيدخل فيها مجيع ما عبد من دون هللا تعاىل فال إله
مطلقاً إال هللا تعاىل  .وقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة

الكتاب ) النفي ( ال )  ،والنكرة ( صالة ) فال تصح أي صالة إال بفاحتة

الكتاب .
القاعدة ()68
النكرة يف سياق النهي تعم
• كقول هللا تعاىل  ( :فاعبدوا هللا وال تشركوا به شيئاً ) فالنهي ( ال تشركوا )
والنكرة ( شيئاً ) فهي نكرة يف سياق النهي فيدخل فيها كل شيء  .فيدخل

فيها كل املعبودات .

القاعدة ()69
النكرة يف سياق الشرط تعم
• كقوله تعاىل  ( :فلم جتدوا ماء فتيمموا ) يعين  :إن مل جتدوا ماء فتيمموا ،
فالشرط ( فلم ) يعين ( فإن مل ) و ( ماءً ) نكرة يف سياق الشرط فتعم فال

جيوز لك أن تتيمم مادام ما يسمى ابملاء موجوداً عندك  .فصارت النكرة تفيد
العموم يف ( النفي  ،والنهي  ،والشرط )
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القاعدة ()70
العام يُبىن على اخلاص

• فإذا وجدان الدليل ورد عاماً يف مكان حبكم وورد خاصاً ببعض األفراد يف
مكان فإننا خنرج األفراد اليت دل عليها الدليل اخلاص حبكم اخلاص ويبقى بقية
األفراد العام على حكمه كقوله تعاىل  ( :وال تنكحوا املشركات ) هذا عام
ولكن ورد دليل خاص جييز نكاح املشركة اليهودية والنصرانية فنخرج هذين
الصنفني بدليل اخلاص ويبقى بقية املشركات على العموم  .وحديث ( كان
آخر األمرين من النيب صلى هللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ) فدل
على أن أي شيء يطبخ على النار فال حاجة للوضوء منه  ،،وجاء دليل
خاص ( توضؤوا من حلوم اإلبل ) فيخرج حلم اإلبل من هذا العموم وتبقى
بقية اللحوم ال يتوضأ منها على عمومها .
القاعدة ()71
ذكر العام ببعض أفراده تنصيص ال ختصيص
• قال تعاىل  ( :قل من كان عدواً هلل ومالئكته وجربيل وميكال ) فاملالئكة لفظ

عام ألنه مجع مضاف للضمري فهو مجع مضاف فيدخل فيه جربيل وميكال
فحكم العام أن من عادى املالئكة فهو عدو هلل تعاىل  .مث قال  ( :وجربيل

وميكال ) وحكم اخلاص هنا أن من عادى جربيل وميكال فهو عدو هلل تعاىل
فال خالف بني احلكم العام واخلاص  .فصار إذا ذكر اخلاص حبكم يتفق مع
حكم العام فإايك أن تعمل معهما بقاعدة العام حيمل على اخلاص وإمنا حيمل
على التنصيص  .ومعىن التنصيص هنا أن كل املالئكة هلم شأن وخاصة منهم
جربيل وميكال  .وقال صلى هللا عليه وسلم  ( :إذا بدغ اإلهاب فقد طهر)
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فحكم العام أن الدبغ مطهر للجلد  ،وقال صلى هللا عليه وسلم يف شاة ميمونة
 ( :دابغها طهورها ) فحكم اخلاص هنا أن الدابغ مطهر للشاة فصار حكم
العام واخلاص كالههما سيّان ومل يذكر اخلاص حبكم خيالف حكم العام فهذا

تنصيص وليس بتخصيص مبعىن أن أفضل ما يعمل فيه الدابغ جلد الشاة .

فصار كل جلد يطهر ابلدابغ وليس جلد مأكول اللحم ألنه هذا حديث
ميمونة ختصيص ال تنصيص ألنه جاء حبكم يوافق حكم العام  .وقوله صلى
هللا عليه وسلم  ( :وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ) فحكم العام أن
األرض كلها طهور  ،ومن مجلة أفراد األرض الرتاب ويف حديث حذيفة يف
صحيح مسلم ( وجعل الرتاب يل طهوراً ) فحكم العام أن األرض طهور ،

وحكم اخلاص أن الرتاب طهور فلم يذكر الفرد حيكم خيالف حديث العام وإمنا
موافق به فمن خصص التيمم ابلرتاب دون سائر أجزاء األرض فقد أخطأ
فيكون املعىن تيمموا بكل أجزاء األرض وأفضل أجزائها الرتاب  .وهذا

التنصيص أييت حبكم يوافق حكم العام  ،خبالف التخصيص فيأيت حبكم خيالف
حكم العام ففي قوله تعاىل  ( :وال تنكحوا املشركات ) ويف قوله تعاىل :
(واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب ) فاحلكم يف العام حترمي النكاح  ،واحلكم
يف اخلاص جواز نكاح الكتابية فهنا يعمل بقاعدة التخصيص  .وهذا هو
الفرق بني القاعدتني .
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القاعدة ()72
االستثناء إذا تع ّقب مجالً عاد جلميعها إال لقرينة

• قال تعاىل  ( :والذين يرمون احملصنات فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم
شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون  .إال الذين اتبوا ) فذكر هللا تعاىل جلدهم

 ،وال تقبلوا هلم شهادة أبداً  ،والثالثة الفسق  .مث جاء ابالستثناء  ،فاالستثناء

تع ّقب مجالً وعلى هذا فإذا اتبوا سقط عنهم الفسق  ،وعدم قبول الشهادة
ويبقى اجللد ألنه حق املقذوف  .ويقول صلى هللا عليه وسلم  ( :ال يبع

أحدكم على بيع أخيه  ،وال خيطب على خطبة أخيه إال أن أيذن له ) فقوله
( إال أن أيذن ) استثناء فهل هذا االستثناء ابعتبار اخلطبة أو البيع ؟ ابعتبارمها
مجيعاً ألن االستثناء إذا تع ّقب مجالً عاد جلميعها إال بقرينة .
القاعدة ()73

ختصيص املنقول ابملنقول جائز عقالً وواقع شرعاً
• يعين أن الكتاب خيصص الكتاب  ،والكتاب خيصص السنة  ،والسنة ختصص
الكتاب  ،والسنة ختصص السنة .
القاعدة ()74
األصل بقاء املطلق على إطالقه وال يقيّد إال بدليل

يتعرض هلا بتقييد
• إذا وردت أدلة الشرع مطلقة فال جيوز ألحد من اخللق أن ّ

إال بدليل من الشرع  ،كاألدلة اليت وردت يف املسح على اخلفني وردت مطلقة
فمن قيدها بكوهنا صفيقة  ،أو ال تكون خمرقة  ،أو من اشرتط أن تكون من
جلد  ،أو تكون اثبتة بنفسها كلها قيود تفتقر لألدلة فال عربة هبا فالقول
الصحيح جواز املسح عليهما بكل حال  .فإن قال ميسح املقيم يوماً وليلة
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فصحيح لورود الدليل  ،أو اشرتط كون الطهارة تسبقها فصحيح لورود الدليل
وحنو ذلك .
القاعدة ()75
صرف الكالم عن معناه الراجح إىل املعىن املرجوح بال دليل حتريف
• فالذين صرفوا اليد عن معناها الراجح وهي اليد احلقيقية هلل تعاىل إىل النعمة
والقدرة فهؤالء حرفوا ألهنم صرفوا الكالم عن معناه الراجح إىل املعىن املرجوح
بال دليل بال قرينة وال دليل  .والذين صرفوا نزول هللا تعاىل يف الثلث األخري
من الليل إىل نزول أمره حرفوا ألهنم صرفوا الكالم عن معناه الراجح إىل املعىن
املرجوح بال دليل بال قرينة وال دليل  .فأهل البدع حرفوا ومل يؤولوا ألن التأويل
منه ما هو حق ومنه ما هو ابطل فيسمون مبا مساهم به النص ( حيرفون الكلم
عن مواضعه )
القاعدة ()76
اإلمجال مفتقر إىل بيان
• وهذا يف مبحث اجململ واملبني  ،فاإلمجال هو ذلك الدليل الذي يفتقر إىل
بيان بعض متعلقاته  ،واإلمجال يف اللفظ الشرعي يدخل يف ثالثة أشياء  :يف
الصفة فتنزل العبادة بال صفة فتكون جمملة ابعتبار صفتها فتحتاج إىل بيان
توضح
صفة  ،وتكون أحياانً يف مقدارها كاألموال الزكوية فنحتاج أدلة أخرى ّ
هذا اإلمجال ،ة وأحياانً يكون جممالً يدل على معنيني وحيتاج إىل تعيني أحد

املعنيني  .فصار هناك ( جممالت حتتاج إىل بيان الصفة  ،وجممالت حتتاج إىل
بيان املقدار  ،وجممالت حتتاج إىل بيان الدليل ) فقوله تعاىل  ( :أقيموا الصالة)
ملا نزلت على النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن يعرف صلى هللا عليه وسلم
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صفاهتا وال أعدادها وال أوقاهتا  .فكلمة الصالة جمملة حتتاج إىل بيان الصفة
فجاءت األدلة مبينة لصفة الصالة فعالً وقوالً  ،وكلمة املقدار ( آتوا حقه يوم

حصاده ) وهذا جممل يف مقداره وحيتاج إىل بيان هلذا اجململ فجاءت األدلة

تبني ذلك  .والتعيني لقوله تعاىل  ( :واملطلقات يرتبصن أبنفسهن ثالثة قروء)
العرب أطلقت القرء على الطهر وعلى احليض فهو جممل حنتاج إىل دليل حنمل
اللفظ على أحد املعنيني وال حنمله عليهما مجيعاً إال يف حال إال كاان املعنيان

ال يتنافيا وكانت النتيجة واحدة  ،وهنا ال ميكن فلما نظران يف األدلة وجدان
األدلة ترجح احليض ( ثالثة قروء ) ثالث حيض لقول النيب صلى هللا عليه
وسلم  ( :لتجلس عن الصالة أايم أقرائها )
أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم

• األول  :األفعال الطبعية اجلبلية ( كاألكل  ،والشرب  ،والقيام  ،والقعود ،
والنوم  ،والبول والغائط كلها يفعلها ألنه بشر ال ألنه رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم  .وقاعدهتا :
القاعدة ()77
األفعال الطبعية اجلبلية تكون عبادة هبيئاهتا ونياهتا .
• فالغائط ليس عبادة ولكن صفته عبادة  ،والنوم ليس بعبادة ولكن صفته عبادة
 ،وكذلك األكل والشرب  .فيكون االقتداء يف هذه األفعال ال يف ذواهتا وإمنا
يف هيائتها ونياهتا .
• الثاين  :ما وافق فيه عادات قومه ( كاللباس  ،واألكل  ،والبناء الذي بىن به
بيوته  ،واملركوب الذي كان يركبه ) .
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القاعدة ()78
السنة يف موافقة القوم ال يف عني الفعل
• فالعمامة اليت كان يلبسها ال ألهنا عمامة وإمنا ألهنا لباس القوم يف ذلك الزمان
 .وكان يلبس القميص واإلزار ال لذاهتما وإمنا ألهنما لباس قومه .
القاعدة ( )79
األفعال اخلاصة يتعبّد هلل تعاىل ابعتقاد خصوصيتها به .

• كالزواج أبكثر من أربع  ،والنكاح بال احتياج ويل ( خالصة لك من دون
املؤمنني ) وغريها من األفعال اخلاصة فقاعدهتا التعبد هلل تعاىل ابعتبار
خصوصيتها به
القاعدة ()80
أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم التشريعية تفيد الندب .
• فكل فعل فعله صلى هللا عليه وسلم ومل أيمر به قوالً فهو يف دائرة الندب كرفع
اليدين ووضعهما على ركبتيه  ،والنافلة القبلية والبعدية وحنو ذلك .
القاعدة ( )81
الفعل الذي بُّني به اجململ يتبع اجململ يف حكمه .

• فإن كان اجململ يفيد الوجوب فالفعل الذي فعله واجب  ،وإن كان اجململ
يفيد الندب فالفعل الذي حصل به البيان مندوب ألنه مبني له واملبني (الفعل)
املبني (وهو القول) فإن كان القول يفيد الوجوب فالفعل يفيد الوجوب
له حكم َ
 ،وإن كان القول يفيد الندب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الندب .
قال هللا تعاىل  ( :واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ) هذا يف قول عامة أهل
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العلم يفيد الندب  ،وقد صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خلف املقام
وبني بفعله هذا قول هللا تعاىل (واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فهو مندوب
ألن القول أصالً مندوب  .وقال تعاىل  ( :وهلل على الناس حج البيت) مث

حج صلى هللا عليه وسلم وقال  ( :خذوا عين مناسككم ) وعلى هذا فحكم

أفعال احلج اليت ّبني هبا قول هللا تعاىل  ( :وهلل على الناس حج البيت) واجبة

ألهنا مبيّنة لواجب  .فصار الفعل الذي ّبني به اجململ ال نقول إنه مندوب أو

واجب وإمنا هو اتبع للقول اجململ فإن كان القول اجململ يفيد الندب فالفعل
الذي حصل به البيان مندوب  ،وإن كان القول اجململ يفيد الوجوب فالفعل

الذي حصل به البيان واجب .
القاعدة ()82
األصل يف أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم التشريع فال خنرجها إال
بقرينة .
• فذهابه صلى هللا عليه وسلم للعيد من طريق ورجوعه من طريق فهذا تشريع
وهو األصل إال بدليل لقوله تعاىل  ( :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة)
وتربية الشعر األصل أهنا للتشريع ألن هذا هو األصل فهو من مجلة السنن .
النسخ
القاعدة ()83
النسخ جائز عقالً وواقع شرعاً
• أما جوازه العقلي فألن هللا تعاىل احلكيم امساً وذو احلكمة صفة  ،واحلكيم يقرر

من األحكام ما شاء مىت شاء مث يرفعها عند انتهاء صالحيتها ويبدل عباده

أبحكام جديدة  .وأما الوقوع الشرعي فلقول هللا تعاىل  ( :ما ننسخ من آية
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أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها ) ولقول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :كنتم
هنيتكم عن زايرة القبور أال فزورها ) وقصة نسخ استقبال القبلة من بيت
املقدس إىل الكعبة أشهر من علم  ،وقد كانت عدة املرأة املتوىف عنها زوجها
حوالً كامالً مث نسخت إىل أربعة أشهر وعشر  ،والصالة قبل اهلجرة كانت
الفريضة ركعتني مث هاجر ففرضت أربعاً .
القاعدة ()84

نسخ اللفظ واحلكم ونسخ أحدمها دون اآلخر واقع شرعاً
• وهذه القاعدة تبني لك أقسام النسخ ابعتبار النسخ املنسوخ فأحياانً يرفع
احلكم ودليله كما يف صحيح مسلم من حديث عائشة كان فيما أنزل على

النيب صلى هللا عليه وسلم عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن إىل مخس
رضعات معلومات وهذا أقوى أنواع النسخ  ،وأحياانً يرفع احلكم ويبقى اللفظ

لقول هللا تعاىل  ( :والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية ألزواجهم متاعاً
إىل احلول ) نسخ احلكم وبقي اللفظ فعدة املرأة اآلن أربعة أشهر وعشر .
واحلكمة من ذلك بقاء األجر بقراءة احلروف  ،والثانية تذكر نعمة هللا تعاىل
على األمة ابلتخفيف  .وأحياانً ينسخ اللفظ ويبقى احلكم كاآلية اليت يرويها

عمر  ( :و الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالً من هللا وهللا عزيز

حكيم ) فال لفظ هلا يف القرآن والعلماء جممعني على أن الزاين احملصن عليه
الرجم  .واحلكمة من ذلك البتالء األمة يف تعبدها حبكم ال جتد له لفظ يف
القرآن .
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القاعدة ()85
جيوز النسخ إىل غري بدل
• مبعىن أن من حكمة هللا تعاىل يف بعض املرات أن ينسخ حكماً وال يبدل األمة
به شيئاً آخر كنسخ الصدقة يف املناجاة بني يدي الرسول صلى هللا عليه وسلم
وقول هللا تعاىل  ( :ما ننسخ من آية أو ننسها أنيت خبري منها أو مثلها ) هذا

حكم أغليب وإال فيه أحكام مل يكن هلا بدل .
القاعدة ()86
ال نسخ مع اجلهل ابلتاريخ
• ألن النسخ فيه متقدم ومتأخر فإذا كنت ال تعلم الدليل املتقدم من املتأخر فال
ميكن أن تقول ابلنسخ  ،بل ال بد أن تعلم أيهما قبل اآلخر  .وتعرف التقدم
من التأخر بطريقني  :األول  :أن تعرفه بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 ( :كنتم هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها ) وقوله  ( :كنت هنيتكم عن ادخار
حلوم األضاحي أال فادخروا ) الثاين  :بتنصيص الصحايب لقول عامر بن سعد
بن أيب وقاص أن أابه رآه طبّق يف الركوع بني يديه فقال ايبين كنا نفعله يف

أول اإلسالم فأمران أن نضرب ابألكف على الركب  .وكان يف أول اإلسالم

املاء من املاء مبعىن أن الرجل ال يغتسل من اجلماع إال ابإلنزال مث نسخ بقول
كعب يف سنن أيب داود  ( :إمنا كان املاء من املاء رخصة يف أول اإلسالم مث
أمران ابلغسل ) وما عدا ذلك من الطرق فيه نظر .
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القاعدة ()87
النسخ إىل األخف وإىل األثقل جائز شرعاً
• فينسخ حكم ثقيل إىل أخف كنسخ عدة املتوىف عنها زوجها  ،وأخف إىل
أثقل كنسخ الوضوء من اجلماع إىل الغسل  ،ومن ركعتني إىل أربع يف الفريضة
وحكم إىل مساو كاالنتقال من استقبال بيت املقدس إىل الكعبة وإن كنا ال
نسلم هذ ألنه نسخ من املفضول إىل الفاضل .
أدلة فك التعارض بني األدلة
القاعدة ()88
إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها ما أمكن .
• فمىت ما كنت قادراً على إعمال الدليلني ال جيوز لك أن هتمل أحدمها ألن
إعمال الكالم أوىل من إمهاله ولذلك ق ّدم اجلمع على النسخ ألن اجلمع فيه
إعمال للدليلني معاً خبالف النسخ ففيه اطّراح وإمهال ألحد الدليلني .
القاعدة ()89

اجلمع بني األدلة واجب ما أمكن
القاعدة ()90
الزايدة على النص بيان وليست بنسخ
• واملقصود ابلنص القرآن والزايدة السنة فالنص يف قوله تعاىل  ( :فاقرؤوا ما
تيسر منه ) والزايدة يف حديث عبادة رضي هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا
فتتعني صالة الفاحتة يف
عليه وسلم  ( :ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ) ّ

كل صالة ألن الزايدة على النص بيان .
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القاعدة ()91
إذا تع ّذر اجلمع بني الدليلني فيصار إىل النسخ بشرطه ( وشرطه معرفة
التاريخ )
قواعد الرتجيح
• إذا أعياك اجلمع بني الدليلني بقواعده العشر فانتقل إىل النسخ  ،وإذا أعياك
النسخ بقواعده اخلمس أو الست فانتقل إىل قواعد الرتجيح .
القاعدة ()92
املثبت مقدم على النايف
• فإذا تعارضا قول راويني أحدمها يثبت واآلخر ينفي فقول املثبت مقدم ألن
معه زايدة علم جهلها النايف ويف سنن أيب داود من حديث عائشة قالت من
ح ّدثكم أن النيب صلى هللا عليه وسلم ابل قائماً فقد كذب  ،ويف الصحيحني

من حديث حذيفة قال  :أتى النيب صلى هللا عليه وسلم سباطة قوم فقام كما
يقوم أحدكم فبال فتعارض قول املنفي واملثبت فقول حذيفة مقدم على قول
عائشة ألن معه زايدة علم .
القاعدة ()93
قول صاحب القصة مقدم على قول غريه
• فإذا تعارض راوييان أحدمها صاحب القصة والثاين انقل للخرب فاملرجح قول
صاحب القصة ففي الصحيحني من حديث ابن عباس أن النيب صلى هللا
تزوج ميمونة وهو حمرم  ،وميمونة قالت  :تزوجين النيب صلى هللا
عليه وسلم ّ

عليه وسلم وهو حالل غري حمرم فيؤخذ بكالم ميمونة ألهنا صاحبة القصة .
القاعدة ()94
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ترجح رواية األكثر على رواية األقل
القاعدة ()95
يُق ّدم اإلمجاع القطعي على الظين امل ّدعى

• ( امل ّدعى ) ألنه ال ميكن أن يكون ظنياً صحيحاً وخيالف إمجاعاً قطعياً وال
ميكن أن يتعارض إمجاع مع إمجاع .

القاعدة ()96
يقدم القياس اجللي على القياس اخلفي
اإلمجاع
القاعدة ()97
اإلمجاع حجة
• فمىت ما صح اإلمجاع وجب الرجوع قبوله واملصري إليه وحرمت خمالفته وهذا
ابتفاق أهل السنة واجلماعة  .والطريق إىل معرفة اإلمجاع ( التواتر  ،أو نقل
خريت مبذاهب األمصار  ،أو تتناقله األمة خالفاً عن سلف )
عامل ّ
القاعدة ()98

من خالف اإلمجاع القطعي كفر
• فمن قال أبن اخلبز حرام وليس حبالل فقد كفر ألن حل اخلبز معلوم ابلتواتر
القطعي  ،ومن قال الزان حالل فكفر  .فما كان من الواجبات معلوماً من

الدين ابلضرورة إمجاعاً أو كان من احملرمات معلوماً من الدين ابلضرورة إمجاعاً
فمن خالف فيه فقد كفر  .وأما خمالف اإلمجاع الظين ففاسق وليس بكافر .
القاعدة ()99
اإلمجاع الثابت بعد اخلالف حجة
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• فإذا اخالف أهل العصر األول على قولني مث جاء أهل العصر الثاين واتفقوا
على قول وهجروا القول اآلخر فاإلمجاع بعد اخلالف حجة وال حق ألهل
العصر الثالث أن أيخذوا ابلقول املرتوك ألهنم حمجوجون ابلعصر الثاين
كاختالف الصحابة فيمن جامع فأكسل مث ملا انقرض عصر الصحابة جاء
التابعون فأمجعوا على وجوب االغتسال  .واختلف الصحابة يف التيمم للحدث
األكرب مث انعقد اإلمجاع يف عصر التابعني على أنه ينفع .
القاعدة ()100
اإلمجاع السكويت حجة ظنية
• فلو مل يكن يف الكرة األرضية من اجملتهدين إال من يف هذا املسجد فقام جمتهد
وقال أطفال األانبيب جائز بشرطه مث تفرقوا ومل ينكر أحد قوله فهم مل يوافقوه
نطقاً وإمنا وافقوه سكواتً ( هذا هو اإلمجاع السكويت ) وهو أن يقول اجملتهد

قوالً وال يعرف من علماء عصره من قال بغريه  .وإمنا نزل حجة ظنية ومل يكن
قطعي ألن سكوهتم قد يكون لعذر من األعذار  .ومظان هذا اإلمجاع املغين

البن قدامة كقوله ( وقد قاله عمر مبحضر من الصحابة ومل ينكره أحد ) وقد
ذكر أكثر من مخس مئة إمجاع أو أكثر كلها يقول فيها  ( :ومل يعلم له خمالف
فكان إمجاعاً )

القاعدة ()101
حكاية نفي العلم ابخلالف ليست إبمجاع

• كقول العامل  :ال أعلم يف هذه املسألة خمالفاً فهذا ليس إبمجاع وإن كان فيه
قول األكثر ومجاهري أهل العلم ومظاهنا يف إمجاعات ابن املنذر  ،وإمجاعات

ابن قدامة .
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القاعدة ()102
انقراض العصر ليس بشرط يف انعقاد اإلمجاع
• فلو سلمنا أنه ليس جمتهد يف الكرة األرضية إال أنت فقلت قوالً ووافقك من
معك  ،فال يشرتط النعقاد اإلمجاع موت هؤالء مجيعاً  .بل ميكن أن يكون
إمجاعاً وبقية من العصر األول ما زالوا على قيد احلياة  .ومل ينقرض عصر
الصحابة إال ويف اجملتهدين من بلغ رتبة االجتهاد .
األخبار ( السنة )
القاعدة ()103
السنة حجة
• ومن أنكر كوها دليالً وحجة ومصدر تشريع فإنه كافر ألنه مكذب ابلقرآن
يف قوله تعاىل  ( :وأنزل عليك الكتاب واحلكمة ) وأمجع املفسرون على أن

احلكمة إذا قرنت ابلقرآن يف مقام التعليم والتنزيل فاملراد هبا السنة  .ويقول هللا
تعاىل  ( :وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ) وقال تعاىل :
(من يطع الرسول فقد أطاع هللا )
القاعدة ()104
قول الصحايب حجة بشرطه
• وهذا أصح األقوال وهو اختيار ابن تيمية وبن القيم  ،والصحايب  :من لقي
النيب صلى هللا عليه وسلم ومات على اإلميان وإن ختللت ردة يف األصح .
وشرطه  :أال خيالفه صحايب آخر  ،وأال خيالف قوله نصاً .
القاعدة ()105

قول الصحايب أمر بكذا أو هنينا عن كذا له حكم الرفع
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• كقول أم عطية هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا  ،فينصرف الذهن إىل النيب
صلى هللا عليه وسلم ألنه صاحب األمر والنهي يف زمانه وألن الصحابة جرت
أال حتتج إال أبمره وهنيه فإذا قالوا  :هنينا فالناهي هو رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم .
القاعدة ()106
قول الصحايب من السنة كذا له حكم الرفع
• كقول ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه من السنة إخفاء التشهد له حكم الرفع
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  ،وسئل ابن عباس رضي هللا تعاىل عنه عن
اإلقعاء بني السجدتني فقال إهنا السنة فلها حكم الرفع  .وقال أنس رضي هللا
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً مث قسم وإذا
تعاىل عنه من السنة إذا ّ

تزوج الثيب أقام عندها ثالاثً مث قسم  .فلها حكم الرفع .
القاعدة ()107

إذا قال الصحايب قوالً ال جمال للرأي فيه فله حكم الرفع

• كأن حيكي الصحايب أشياء غيبية عن املالئكة وعن البعث واجلزاء فال يدخلها
االجتهاد فلها حكم الرفع فكل أمور الغيبيات ليست جماالً للرأي ومثلها أمور
الفضائل وترتيبها على األعمال ليست جماالً للرأي واالجتهاد  .كقوله ابن
عباس رضي هللا تعاىل عنه  :من ترك نسكه أو شيئاً منه فليهرق دماً .
القاعدة ()108

إذا تعارض رأي الراوي وروايته ق ّدمت روايته

• ألننا متعبدون بروايته فنقدم ما تعبدان به ألن هللا تعاىل سيسألنا يوم القيامة
(ما ذا أجبتم املرسلني ) وهذا يف السنة كثري  ،اختلف أهل العلم يف غسل
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اإلانء من سؤر الكلب فقالت احلنفية ثالاثً  ،وقال اجلمهور سبعاً ودليل
اجلمهور ما يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال  :قال صلى
هللا عليه وسلم  ( :إذا ولغ الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبعاً أوالهن

ابلرتاب ) وقالت احلنفية دليلنا فعل أيب هريرة فقد ثبت عنه أنه كان يغسل
اإلانء من ولوغ الكلب ثالاثً  .وإذا تعارض رأي الراوي وروايته فتقدمت روايته

فيغسل اإلانء سبع مرات  .ومن رواة حديث الرفع يف املواضع األربع يف صفة
الصالة ابن عمر  ،وحفظ عنه رضي هللا تعاىل عنه أنه كان ال يرفع يديه يف
شيء من التكبريات إال يف األوىل وإذا تعارض رأي الراوي وروايته فاملعترب

روايته.
القاعدة ()109
خرب اآلحاد الصحيح حجة مطلقاً
• خالفاً ألهل البدع الذين يقولون أبن العقائد ال تقبل فيها أحاديث اآلحاد
والصحيح أنه حجة مطلقاً يف الشرائع والعقائد ال فرق  ،ومن ّفرق بينهما فهو

مبتدع .

القاعدة ()110
خرب اآلحاد الصحيح حجة فيما تعم به البلوى
• يشرتط اجلمهور الويل يف زواج البكر لألحاديث الواردة يف هذا الشأن  ،وقالت
احلنفية هذه أخبار يف مسألة تعم هبا البلوى ألن الزجيات كانت كثرية يف أايم
النيب صلى هللا عليه وسلم فلو كان أيمر ابلويل يف كل زواج لتوفرت اهلمم
والدواعي على نقله نقالً متواتراً فكيف ال يروى يف مثل هذه املسألة إال حديث

أو حديثني .
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القاعدة ()111
خرب اآلحاد الصحيح مقدم على عمل أهل املدينة
• أهل املدينة لديهم أصل خالفهم فيه اجلمهور فقالت املالكية مىت ما تعارض
عمل أهل املدينة مع خرب اآلحاد فاملقدم عمل أهل املدينة  ،وأهل املدينة ال
يقولون مبشروعية الركعتني للداخل يف صالة اجلمعة واإلمام خيطب وهذا
يتعارض مع حديث اثبت يف الصحيحني ومل يعمل به أحد من أهل املدينة
فهو حديث آحاد  .وال يقول اإلمام مالك خبيار اجمللس الثابت يف السنة ألنه
مل يعمل به علماء أهل املدينة  .والصحيح أن خرب اآلحاد الصحيح مقدم على
عمل أهل املدينة .
القاعدة ()112
مرسل الصحايب حجة
• واإلرسال هو أن حي ّدث عمن ح ّدث عنه  ،مبعىن أنين حدثتك ابحلديث وأان

قد ح ّدثين فالن  ،وفالن قد حدثه فالن فتأيت أنت وحت ّدث ابحلديث عن
شيخي وتسقطين فأنت أرسلت احلديث  .فأبو هريرة مثالً مل يكن مكياً ومل
أيت إال يف املدينة ويروي أحاديث حصلت يف مكة فقد مسعها من صحايب

يصرح ابسم الصحايب وإمنا يرسل احلديث إىل رسول هللا صلى
آخر ومل يكن ّ
هللا عليه وسلم  ،ومبا أن الساقط صحايب واألصل يف الصحابة أهنم عدول فال

يشرتط أن نعرف اسم الساقط  .فإذاً مرسل الصحايب حجة .
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القاعدة ()113
مرسل التابعي ضعيف
• ألننا ال جنزم أن الواسطة اليت أسقطها التابعي أهنا صحايب فاحتمال أن يروي
عن اتبعي آخر فلوجود االحتمال ينبغي تصحيح إرساله .
القاعدة ()114
صرح ابلتحديث .
رواية املدلّس ال تقبل إال إذا ّ
ابب القياس

القاعدة ()115
القياس الصحيح حجة
• لقول هللا تعاىل  ( :هللا الذي أنزل الكتاب ابحلق وامليزان ) وكل ميزان يف القرآن
فهو القياس ( ميزان معنوي لأللفاظ والعلل واحلكم ) وقد جاء القياس يف
كتاب هللا تعاىل  ( :أوليس الذي خلق السموات واألرض ومل يعي خبلقهن
بقادر على أن حييي املوتى ) وهذا يسميه العلماء قياس األوىل  ،فالذي قدر
على األشياء الكبرية قادر من ابب أوىل على إجياد األشياء الصغرية  .وقاس
القدرة على إحياء األرض امليتة على إحياء األجساد امليتة فقال تعاىل  ( :وهو
الذي يرسل الرايح بشراً بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحاابً ثقاالً سقناه
لبلد ميّت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى )
األصل  :إحياء املوتى بعد موهتا  ،الفرع إخراج األجساد من القبور  ،العلة

اجلامعة كمال القدرة يف كل  ،واحلكم كما أنه قدر على هذا فيقدر على هذا.
واستخدمه النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قال لإلعرايب  :ألك إبل ؟ واستخدمها
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مع الصحايب  :إين ألفعل ذلك مع هذه نغتسل  ،وال أعلم قبل ابن حزم وداود
خالف فيه .
القاعدة ()116
كل قياس صادم النص فباطل
• فمن أول شروط القياس أال يصادم نصاً  ،وأول من صادم النص ابلقياس
إبليس ( قال أان خري منه خلقتين من انر وخلقته من طني ) ومثل ذلك قول
تتصرف يف ماهلا كيف
احلنفية غفر هللا تعاىل هلم كما أن املرأة جيوز هلا أن ّ
شاءت فيجوز هلا أن تتصرف يف بضعها كيف شاءت من غري مراجعة الويل
ولكنه قياس يف مقابل النص .
القاعدة ()118
القياس مع الفارق ابطل
• فمن شروط القياس استواء األصل والفرع  ،فمىت ما رأيت فرقاانً واضحاً بني

الفرع واألصل فاعلم أنه قياس فاسد  .فلو قال لك فالن  :مسعنا أن شيخاً
أجاز هتنئة الكفار أبعيادهم قياساً على هتنئتهم مبولودهم اجلديد وسكنهم
والنجاة من احلوادث  .فاجلواب  :أن هذا قياس مع الفارق ألن األعياد أمر

ديين حمض وهتنئتهم يف ببيوهتم وأوالدهم وجناهتم من احلوادث أمر دنيوي حمض.
القاعدة ()119
احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
• فمىت ما وجدت العلة وجد احلكم  ،ومىت ما انتفت العلة انتفى احلكم ،
فاحلكم اتبع للعلة فإذا وجد وجدت وإذا انتفى انتفت  .علة القصر السفر
فمىت ما وجد السفر فاقصر .
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القاعدة ()120
األحكام تُناط بعللها ال ابحلكمة منها

• وهذه من أعظم األغالط اليت خيطئ فيها كثري من األصوليني  .ومثة فرق بني
على احلكم  ،وحكمة احلكم  .القصر له علة وله حكمة علته السفر  ،وحكمته
رفع املشقة  ،وليس كل سفر فيه مشقة  ،فيقصر يف كل سفر حىت ولو مل يكن
شاقاً ألن األحكام تناط بعللها ال ابحلكمة منها  .حترمي النمص له علة وله
حكمة علته تغيري خلق هللا تعاىل لقوله صلى هللا عليه وسلم  ( :لعن هللا

املغريات خللق هللا ) واحلكمة يف التحرمي التدليس على
النامصات واملتنمصات ّ

اخلاطب  ،التغرير  ،املخادعة وكلها حكم  .فإن قالت أان متزوجة وليس يف

هذا خداع وال تغرير وال شيء فيقال فوات احلكمة ال جييز النمص ألن
األحكام تناط بعللها ال ابحلكمة منها .
القاعدة ()121
األصل يف األشياء احلل واإلابحة إال بدليل
القاعدة ()122
األصل البقاء على األصل حىت يرد الناقل
القاعدة ()123
األصل بقاء ما كان على ما كان
القاعدة ()124
األصل يف املعامالت احلل واإلابحة
القاعدة ()125
األصل يف الشروط احلل واإلابحة
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القاعدة ()126
األصل يف املطعومات واملشروابت احلل واإلابحة
القاعدة ()127
األصل يف النبااتت حبرية أو برية احلل واإلابحة
القاعدة ()128
األصل يف احليواانت برية أو حبرية احلل واإلابحة
القاعدة ()129
األصل يف الزينة احلل واإلابحة
القاعدة ()130
األصل يف املالبس احلل واإلابحة
قواعد يف االجتهاد والتقليد
القاعدة ()131
السؤال يكون لالستعالم ال لغريه
• فإايك أن تسأل العلماء استعالء أو استكباراً أو تعنتاً إظهاراً لعجز العامل وضعفه
فمىت ما قام يف قلبك من ذلك شيء فذلك من سوء األدب  .وإذا أردت أن

تعرف أن علمك هلل تعاىل فانظر يف صفتني  :هل زادك علمك تواضعاً للحق

واخللق  ،وأن يزيدك عمالً .

القاعدة ()132
ال يُسأل عما مل يقع
القاعدة ()133

احلكم عن الشيء فرع عن تصوره
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القاعدة ()134
التقليد جيوز يف الشرائع والعقائد
القاعدة ()135
التمذهب جائز
القاعدة ()136
االجتهاد يتجزأ
• فبعضهم جمتهد يف الفرائض  ،وبعضهم يف علم العقيدة وال حيسن غريها وهكذا.
القاعدة ()137
إذا اجتهد احلاكم فله أجران وإن أخطأ فله أجر
القاعدة ()138
كل جمتهد مصيب يف سلوك طريق االجتهاد ال يف نتائجه
القاعدة ()139
االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد
• فإذا خفي عليك القبلة وصليت العصر إىل جهة مث جتدد اجتهادك يف صالة
تغري اجتهادك الثاين
املغرب فاختلفت اجلهة فتصلي للجهة الثانية وال ينقض ّ

تغري اجتهادك يف
األول  .ولو أفتت سائالً بوقوع الطالق الثالث اجملموع مث ّ
هذه املسألة فال ينقض فتواك السابقة .

القاعدة ()140
ال إنكار يف مسائل االجتهاد
• مسائل الشريعة إما جممع عليها وإما خالفية أو اجتهادية  ،اجملمع عليها هي
املسائل اليت ثبت إمجاع أهل العلم فيها والواجب فيها أخذ مقتضى اإلمجاع
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فيها واإلنكار على من خالف  .واملسائل اخلالفية تلك اليت ثبت فيها خالف
العلماء والدليل ينصر أحد القولني كمسألة املوسيقى وتغطية الوجه وصالة
اجلماعة ثبت فيها خالف أهل العلم فيها والدليل ينصر أحد القولني نصراً
ظاهراً فهنا أنخذ مبقتضى الدليل وننكر على من خالف  .ومسائل االجتهاد
هي املسائل اليت ثبت فيها خالف أهل العلم والدليل حمتمل لكال القولني فهنا

كل واحد منا يعبد هللا تعاىل على ما أداه اجتهاده وال ينكر على من خالفه.
فقوهلم ال إنكار يف مسائل اخلالف فيها إمجال وصواهبا أن نقول ال إنكار يف
مسائل االجتهاد .
القاعدة ()140
ال جتادل معانداً

القاعدة ()141
جتوز اجملادلة اضطراراً ال اختياراً
القاعدة ()142

كل مبطل يستدل بدليل فالدليل عليه ال له .
• ألن الدليل ال يدل على مبطل بل يف ذلك الدليل الذي استدل به فبه ما
يرد عليه
القاعدة ()143
ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله
القاعدة ()144
الرتجيح بعد االستدالل ال قبله

52

القاعدة ()145
بتغريها
يتغري ّ
• احلكم املبين على األعراف واملصاحل ّ
القاعدة ()146
مثرة العلم العمل
• ( أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكم )  ( ،مل تقولون ما ال تفعلون ) ومن
كان مهه يف العلم العمل فتحت له املغلقات .
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