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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 أصول الفقه  :  قال اجلويين : هذه ورقات تشتمل على فصول من

(( : هذه ورقات لتقليلها ، ومن سنة العلماء أهنم  هذه ورقات))          
يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم ؛ وال ميدحون ما يقولون أو ما يكتبون ، 

تقلياًل حلجمها  بعدد صفحاهتا ، وأيضًا ُيشعر منه  –فهذا قال : هذه ورقات 
مما اعتىن به العلماء بعده تدريسًا وأتليفًا وشرحاً أنه ليس مبتباٍه هبا ، مع أهنا 

 أصول من أصول الفقه هذه الورقات تشتمل على أصول من أصول الفقه ))
(( : يعين ما اشتملت على مجيع مسائل أصول الفقه ، ولكنها اشتملت على 
فصول منها ، يعين على مسائل منها ، املسائل األصلية املشهورة من مسائل 

 ه يشري إليها إشارة .أصول الفق
(( : يعين به أقرب مشار إليه وهو أصول وذلك مث قال بعد ذلك ))

(( : يعين كلمة  مؤلف من جزأين مفردينالفقه ، ذلك يعين أصول الفقه ))
أصول الفقه مؤلفٌة من جزأين مفردين ، مؤلفة من أصول ، ومن فقه ، فحىت 

حي اخلاص ، البد أن نعرف نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه ابملعىن االصطال
تركيبها ، وهي مركبٌة من مفردين ، كلمة أصول ، ومن كلمة فقه ، مث أضيفت 
فقيل : أصول الفقه ، فصار هلا تركيب إضايف ، وصار هلا معىٍن اصطالحي ، 

 فحىت نفهمها أنخذ من كل كلمة على حده .
 قال : فاألصل : ما ُبين عليه غريه .

 غريه .والفرع : ما يُبىن على 
 قال الشارح حفظه هللا : 



(( : واحد األصول ، أصول الفقه ، أصوٌل : مجع أصل  أراد فاألصل ))     
 أن يوضح ذلك فقال : فاألصل ما بين عليه غريه .

يقال أصل ، أصل الدار يعين أساساهتا ، أصل الشجرة جذورها وجذعها 
كشجرة  ومثل كلمة طيبة  أصلها اثبت  األسفل قال جل وعال 

، مسى أسفلها أصاًل ، ألنه  ..  طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
ُبين عليه غريه ، وهو بقية الشجرة ، أصول اإلسالم ، ألنه يبىن عليها اإلسالم ، 
أصول اإلسالم اخلمسة يبىن عليها اإلسالم  أصول اإلميان : املسائل اليت يبىن 

 عليها اإلميان وهكذا .
فاألصل : ما بين عليه غريه ، والفرع ما يبىن على غريه األصل  قال : _       

جمتمع الفروع ، األصل جمتمع الفروع ، فالفروع تتفرع من أصل واحد ، هلذا 
صار الفرع يبىن على غريه يعين يبىن على أي شيء على األصل ، فاألصل ينبين 

ل ، يريد بذلك ، عليه الفرع ، األصل يُبىن عليه الفرع ، والفرع يبىن على األص
أن يبني أن الفروع اليت هي مسائل الفقه أن هلا أصواًل بُنيت عليها ، وأنه مل 
تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند ، بل هلا أصوهلا وهلا أدلتها ، وهلا براهينها 
هذا هو املراد من قوله أصول ، فاألصول تَنبين عليها الفروع ، كما أن الفروع 

، وهلذا يف مؤلفات العلماء : ختريج الفروع من األصول ، ومثَّ تُبىن على األصول 
 الفروع ، ومثَّ فروع األصول ، وحنو ذلك ، هذا اجلزء األول . 

 والفقه : معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد .
 : -سلمه هللا  -قال الشارح 



ها االجتهاد معرفة : معرفة األحكام الشرعية اليت طريق الثاين قال والفقه      
األحكام الشرعية عَّبَّ عن الفقه ، ابملعرفة ، والفقه اترة يعَّبَّ عنه ابلعلم ، واترة 

 يعَّبَّ عنه ابلفهم ، واترة يعَّبَّ عنه ابملعرفة .
واملعرفة مثَّ فرق بينها وبني العلم ، لكن نقول تسهياًل يف هذا املقام : إن       

علم بال شك أشرف وأعظم من املعرفة يف تفصيل املعرفة هي العلم ، وإن كان ال
يضيق املقام عن بيانه لكن قوله : )) معرفة (( يعين العلم فقوله :     )) والفقه 
معرفة األحكام الشرعية (( يعين العلم ابألحكام الشرعية           )) األحكام 

 الشرعية (( : األحكام الشرعية قسمان :
 *  منها أحكام خربية .    
 * ومنها أحكام عملية .    

األحكام اخلَّبية : هي اليت ال يدخلها االجتهاد ، يعين مسائل االعتقاد        
وحنو ذلك مثل : صفات هللا جل وعال ، مثل الغيبيات ، وما يتعلق ابلرساالت 

 وحنو ذلك ، هذه مسائل خَّبية ، ليست مدار اجتهاد بني العلماء 
 هل هذا مراده الفقه ؟ 

فلوال نفر من كل فرقة  الفقه يف األصل يطلق على العلم والفهم       

، يشمل الفقه هذا معرفة  منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ... اآلية 
العقائد ، معرفة التوحيد ، ومعرفة األحكام العملية ، هنا قيَّد ملا توهم من دخول 

 االجتهاد (( .اخلَّبايت ، قال : ))معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها 
)) طريقها االجتهاد (( : يعين ختتلف فيها أنظار العلماء ، هذا الفقه ، الفقه 
هو: ))معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد (( يعين تنبين على 



االجتهاد ، على النظر ، ليست مسألة مقطوع هبا ، بل رمبا اختلفت فيها أنظار 
 العلماء .

 الفقه ؟  إذن : ما تعريف أصول
على هذا ملا عرف اجلزأين بني معىن اجلزأين ، األصول والفقه ، اآلن نستطيع أن 
نركب تعريفاً ألصول الفقه قال : األصل ما بين عليه غريه فالفقه معرفة األحكام 

 الشرعية اليت طريقها االجتهاد فنستطيع أن نقول بناًء على كالمه : 
 إن أصول الفقه هي :

  يبىن عليها معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد ـ األصول اليت1 
ـ أو تقول األصول أصول الفقه املسائل اليت بين عليها معرفة األحكام 2 

 الشرعية اليت طريقها االجتهاد .
إذن : ال يدخل يف أصول الفقه العقائد ، ال يدخل فيها أحكام خَّبية ، إمنا 

ألحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد ، هذه تتعلق أبصول ينبىن عليها معرفة ا
 األصول هي طرق االستنباط نعطيها بعبارة أخرى هي طرق االستنباط .

أصول الفقه معناها : طرق االستنباط ، طرق استنباط األحكام الشرعية اليت 
 طريقها االجتهاد كيف تستنبط ؟ 

 طرق االستنباط هي أصول الفقه بعد ذلك قال : 
عة : أي أحكام هذه ؟ األحكام اليت ذكرها من قبل وهي اليت األحكام سب

  ذكرها يف قوله :
: واألحكام يعين معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد  فقال       

) الواجب ، واملندوب ، واملباح األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد سبعة ،
، هذا التقسيم يف كون  ل ( .، واحملظور ، واملكروه ، والصحيح ، والباط



األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد سبعة هذا التقسيم خاص به ، والعلماء 
 من بعد ، يقسمون األحكام إىل قسمني :

 .إىل أحكام تكليفية 
 .وإىل أحكام وضعية 

: األحكام الشرعية إما أن تكون منوطة ابلتكليف ، يعين قد  يقولون       
فهذه تسمى أحكام تكليفية وهي اخلمسة املذكورة هنا )  كلف العباد هبا

الواجب ، واملندوب ، واملباح ، واملكروه ، واحملظور( ، وإما أن تكون أحكاماً 
هي عالمات يستدل هبا على أحكام الشرع ، عالمات يستدل هبا على أحكام 
الشرع مَسوا هذا القسم من األحكام ، األحكام الوضعية ، معىن األحكام 
الوضعية يعين األحكام اليت وضعها يعين نصبها الشارع عالمات على األحكام 
التكليفية وهلذه القسمة املشهورة عند أهل العلم ، أن األحكام قسمان أحكام 
تكليفية وأحكام وضعية ، وأن األحكام التكليفية مخسة واألحكام الوضعية أيضاً 

 مخسة .
 ما هي األحكام الوضعية ؟ 

 : الشرط ، السبب ، املانع ، الصحيح ، الباطل .ضعية هي األحكام الو 

: يعين أقول هذا من شروطه ، شروط الصالة منها دخول ))الشرط ((        
، دلوك   أقم الصالة لدلوك الشمس ... اآلية الوقت ، دليله قوله تعاىل 

اد الشمس أليس حكماً شرعياً لكن كلف العباد به أم جعل عالمة مل يكلف العب
به فهو حكماً ، ليس حكماً تكليفياً ، وإمنا حكٌم وضعي يعين ُجِعَل أمارة جعل 

: يعين  أقم الصالة لدلوك الشمس داللة وهذا يسمى هاهنا )) الشرط ((:  
زوال الشمس شرٌط لوجوب إقامة الصالة ، أقم الصالة ،  الصالة واجبة عليك 



طًا هذا حكم تكليفي هذا إذا زالت الشمس ، إذا دلكت فيكون الدلوك شر 
حكم وضعي أي صارت عندان مخسة أحكام صارت األحكام عندان التكليفي 
منها مخسة والوضعي منها مخسة هو جعلها سبعة ومل يفرق بني التكليفي 
والوضعي ، وجعل السبب والشرط واملانع ليس من هذه األحكام ، وكما قلنا 

 القسمة . من قبل ، أن هذا اصطالح خاٌص له ، والصحيح
: لو أتملت قال األحكام سبعة ))الواجب ، واملندوب إىل آخره ((      

معي لوجدت أن الواجب ليس حكمًا ، مل ؟ ألن الواجب صفة يوصف هبا 
الشيء ، نصف الصالة أبهنا واجبة ، فاحلكم الذي أتى من الشارع هل نصح 

هذه العبارة وهي   أن نقول إن احلكم هو الواجب ال يصح هلذا يقول العلماء إن
كثرية عند األصوليني فيها شيء من التجوز ألجل املالزمة والتالزم بني الواجب 

 وما سأذكره أال وهو :
: هو اإلجياب ، حكم الشارع هو الندب ، حكم أن حكم الشارع       

الشارع اإلابحة ، حكم الشارع احلظر ، حكم الشارع الكراهة ، أما الواجب 
به اإلجياب ، اإلجياب حكم واحد ، أما الواجب هذا وصٌف فهو وصف ملا قام 

 ملا تعلق به اإلجياب أليس كذلك .
فيها حكم بواجب الصالة ، ما يستقيم نقول :   أقم الصالة فحكم هللا 

هذا   وافعلوا الخير لكن فيها حكم إبجياب الصالة هذا صحيح كذلك 
ال تقربوا الصالة وأنتم   فيها حكٌم بندب فعل اخلري أو إبجياب فعل اخلري

 هذا فيها التحرمي ، فيها احلظر ، لكن نقول فيها احملرم !!   سكارى
هناك فرق بني حكم الشارع الذي هو اإلجياب ، والندب واإلابحة  إذن :

واحلظر ، والكراهة ، هذه أحكام الشارع والصحة والبطالن يف األحكام الوضعية 



بارة فيها جتوز بدأ يشرح هذه األحكام السبعة ، ظاهر هذا إذن فنقول هذه الع
 فقال : 
 فالواجب : ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه .      

: يعين به ما تعلق به اإلجياب ،  الواجبالواجب غري اإلجياب ، جتُوزًا نقول : 
اإلجياب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من هللا جل وعال من األحكام ، 

من األحكام ))ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (( ، الثواب قال الواجب 
على الفعل واملعاقبة على الرتك ليس وصفًا للواجب ، ولكنه أثر تعلق الواجب 
مبن فعله ، يعين الواجب : ما يثاب على فعله يثاب من ؟ يثاب الفاعل على 

 فعله .
يعاقب اتركه على : هو العمل الذي يثاب فاعله على فعله ، و الواجب       

تركه ، إذن تعلق ابلفاعل ،هذا نتيجة ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، 
هذا نتيجة من النتائج ، لكنه ليس حداً يف الواقع صحيحًا للواجب ، لكن حنن 
أنخذ ذلك على سبيل التجوز ألجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من 

لفقه ، تعرف الشيء يف أبسط ما يدل الرسائل السهلة امليسورة يف علم أصول ا
 عليه ، أي أبسهل ما يدل عليه .

 قال : ))الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه .... ((      
فاجتمع يف الواجب شيئان ، أن من فعله أثيب ، ومن تركه عوقب ، )) ما يثاب 

رم أو على فعله (( أخرج غري ذلك وهو : )) ما يعاقب على فعله (( وهو احمل
 احملظور ، أليس كذلك ، أخرج أيضاً )) ما ال يثاب على فعله (( وهو املباح .

: ))ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (( هذا وصف لنتيجة إذن هنا       
فعل الواجب ، وأنه إذا فعله ، فإن أثيب على فعله ، وعوقب على تركه ، صار 



لى الرتك يف الدنيا أو يف اآلخرة يعين كيف واجباً ، الثواب على الفعل واملعاقبة ع
 نفهم من النصوص أن هذا واجب هبذا التعريف ؟ 

: املقصود منه األجر ، ليس املقصود منه الثواب الثواب على الفعل       
الدنيوي ، ألن من األعمال ما يثاب عليها املرء يف دنياه ، وال يسمى واجبًا ، 

ال يسمى واجبًا من جنس األعمال املختلفة ويعاقب على تركها ألجل الدنيا و 
اليت تقع عليها العقوابت كونية وحنو ذلك ، يثاب على فعله ويعاقب على تركه 
يوم القيامة  ، إن فعله يف الدنيا أثيب عليه يوم القيامة ، إن تركه ترك فعله يف 

 الدنيا عوقب عليه يوم القيامة ، هذا هو الواجب .
فعل والرتك هاهنا املراد منهما مع متام الشروط مع بقية : أن الالحظ هنا       

الشروط ، ألنه قد يفعله وال يثاب ، وقد يرتكه وال يعاقب ، قد يفعل الشيء 
الواجب وال يثاب عليه ، ألن صورته ، صورة الواجب ، لكن ما أتى ببقية 

اب الشروط مثل : لو صلى بدون طهارة ، الصالة يف نفسها واجبة ، لكنه ال يث
عليها ألنه صلى على غري طهارة ، لو ترك أداء الواجب لعارض ، إما جلهل أو 
ملرض ، أو خلطأ أو لعذر ، فهو تركه لعارض ، فهذا ال يسمى اتركًا للواجب ، 
وال يعاقب عليه ، وإن كان يف الصورة اتركًا للواجب ، ألنه البد من قيد ،  أن 

تقرب ، وأن يكون تركه حني ترك بنية يكون فعله حني فعله بنية الفعل ، نية ال
 املخالفة ، وهذا هو القيد مهٌم جداً ، فيمكن أن نقول يف كالم املاتن : 

: ما يثاب على فعله قصدًا ، يعين إن فعله قاصدًا ، ويعاقب فالواجب       
 على تركه إن تركه قاصداً وهذا قيد مهم .

 ب على تركه . قال : واملندوب : ما يثاب على فعله ، وال يعاق

 : والندب هو الدعاء لفعل شيء كما قال الشاعر .املندوابت أنواع 



 يف النائبات على ما قال برهان . ال يسألون أخاهم حني يندهبم 
، فاملندوب هو الذي ُدعي إىل فعله ،  يعين حني يدعوهمحني يندهبم :       

جازمًا حبيث أنه ُتوعد  لكنه ليس يف درجة الواجب ، ألنه مل يكن األمر به أمراً 
من تركه ابلعقاب ، وإمنا كان األمر به حثًا وترغيبًا ، ليس معه توعد عند 
املخالفة ، هلذا قال : ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه من جنس أنواع 
املسنوانت املختلفة يف العبادات ، يف الصالة والصدقات وغريها ، وهذا كما 

 لفعل .ذكرت لك سالفاً نتيجة ل
 املباح : ما ال يثاب على فعله ، وال يعاقب على تركه .

ما ال يثاب على فعله ....... (( : هنا أيضًا نوزع يف املباح ))واملباح :  
، هل املباح من أنواع األحكام الشرعية ؟ إذا كان ال يثاب على فعله ، وال 

شأنه فيه ، مل يعاقب على تركه فكيف صار حكمًا ؟ معىن ذلك أنه ترك املرء و 
خياطب فيه أبن يفعل ، ومل خياطب فيه أبن يرتك ، فلم يقل له أفعل ، ومل يقل له 

 أترك ، ومل حيث على الفعل ، ومل حيث على الرتك ، فصار مباحاً .
 كيف صار حكماً شرعياً ؟ 

هلذا : كثري من العلماء انزعوا يف كون املباح حكماً شرعياً ، وقالوا : املباح       
ق على ما كان عليه ومل أيت فيه أمر من الشرع ، وهذا اعرتاض ليس بوجيه ، اب

بل إنه مردود ، مل ؟  ألن اإلنسان يف هذه الدنيا خملوق لعبادة هللا جل وعال ، 
خملوق لكي خياطب ابألمر والنهي ، فإن مل خياطب يف شيء وسكت عنه ، كان 

ك ، فجاء احلكم من حيث السكوت دلياًل على جواز اختياره للفعل أو للرت 
التخيري ، أن الشارع سكت عنه فرتكك خمريًا ، وهذا الرتك خلريتك ، والرتك ملا 
تريد ، هذا نوع من األحكام كما جاء يف احلديث : )) إن هللا حدَّ حدودًا فال 



تعتدوها ، وفرض فرائض فال ترتكوها ، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان 
( ، هذا سكوت عن احلكم ، سكوت عن احلكم ، فصار ، فال تبحثوا عنها (

السكوت مقصوداً ، أليس كذلك ! فصارت اإلابحة حكمًا شرعيًا ، ألن العبد 
ما يرتك هواء ابلدنيا ، البد أن خياطب ، فإذا خري يف هذا بني الفعل والرتك 
ابلسكوت عن إبداء أن هذا الفعل ، أنت خماطب فيه ابلفعل أو ابلرتك صار 

 السكوت ، وذلك التخيري حكماً شرعياً .ذلك 
 قال : احملظور : ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله .

: احملرم  )) يثاب على تركه(( مثل األول نقول : يثاب على تركه احملظور       
قصد ويعاقب على فعله قصدًا ، لكن ! إن فعله غري قاصد ! هل يعاقب ؟ ال 

ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان  ، قال تعاىل :يعاقب ألنه البد من القصد 
 . 

إال من أكره وقلبه مطمئٌن باإليمان * ولكن من شرح  تعاىل : وقال 

فالبد من القصد ، قصد الفعل ،طبعًا الثواب والعقاب على   بالكفر صدرا  
أي شيء على هذا الفعل ، وعلى الرتك يف اآلخرة ، لكن يف الدنيا ، فاعل 

ظور يف الدنيا قد يعاقب ، ولو كان غري قاصد ، وهلذا نقسم املسألة هاهنا احمل
 إىل قسمني :

أحكام يقبل فيها التدين ، التدين عبارة عند أهل العلم يعين ونقول :       
يرتك املرء فيها ودينه مع ربه جل وعال وهناك حمظورات يتعلق هبا العقاب عند 

 و ذلك .القاضي ، وذلك ابألمر والنهي وحن
من قتل نفساً خطئاً ، ومل يقصد اجلناية ، هو ما قصد اجلناية قتل  فمثاًل :      

اخلطأ مثل إنه يقصد أن يرمي طرياً ، فرمى آدميًا ، لكن أليس عليه دية ! عليه 



دية والدية هي نوع من العقوبة ،أليس عليه كفارة أن يصوم ! عليه كفارة ، أن 
 يام شهرين متتابعني هذا نوع من العقوبة  .يعتق رقبة ، فإن مل جيد فص

نقسم هنا قوله ))يعاقب على فعله (( : إىل أنه البد من قيد  فإذن :     
القصد وأنه مثَّ أشياء يعاقب عليها يف الدنيا وإن مل يقصد ، لكنه يف اآلخرة 

 معذور فتكون هذه التعريفات ، املراد هبا الثواب والعقاب األخروي ظاهر .
 املكروه : ما يثاب على تركه ، وال يعاقب على فعله :      

املكروه يقابل املندوب ، ألن املندوب ما يثاب على فعله ، واملكروه يثاب على 
تركه ، املكروه يراد به هنا املكروه االصطالحي الذي هو قسيم األنواع السابقة ، 

قد يكون املكروه واملكروه يف القرآن ويف السنة ، أعم من هذا التعريف ، إنه 
حمرمًا ، بل أكثر ما جاءت الكراهة يف هذه النصوص ما كان حمرمًا حمظورًا ملا 
ذكر هللا جل وعال احملرمات والكبائر يف سورة اإلسراء ، الزان وقتل النفس بغري 

يف قراءة  كل ذلك كان سيئة   حق وأخذ املال وحنو ذلك ، قال بعد ذلك : 
مع أهنا حمرمات ،   كان سيئه عند ربك مكروهاكل ذلك  ، ويف قراءتنا 

لكن قال : عند ربك مكروهاً ، فدل على أن الكراهة يف نصوص القرآن والسنة 
قد تكون للتحرمي ، ومراده هنا ما جرى عليه اصطالح الفقهاء ، اصطالح 

ه العلماء املتأخرون الذين جيعلوه الكراهية إمنا هي كراهة التنزيه ، اليت وصفها بقول
: يثاب على تركه وال يعاقب على فعله ، وقد تكون الكراهة يف النصوص كراهة 
تنزيه من مثل قوله : )) كره لكم قيل وقال (( وقد تكون للتحرمي كما ذكرت لك 
يف اآلية ، وكما يف قوله عليه السالم :  )) كره لكم قيل وقال وإضاعة املال(( 

 يعين إضاعة املال حمرم أو كراهة تنزيه  



لفظ الكراهة يف النصوص تنتبه له ، إىل أنه ال يراد به ما اصطلح  فإذن :      
عليه الفقهاء واألصوليون من هذا التعريف الذي عرف به املاتن حيث قال 

 املكروه ما يثاب على تركه وال يعاقب على فعله .
 قال : والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ، ويعتد به .

 به النفوذ ، وال يعتد به .  والباطل : ما ال يتعلق
نرتك بيان الصحيح والباطل إىل غٍد إن شاء هللا وأسأل هللا جل وعال يل 

 ولكم التوفيق والسداد وصل هللا وسلم على نبينا حممد .
س : هذا سؤال لطيف يقول ، ما أعراب ثالثة األصول وأدلتها ؟ وملاذا مل 

 العبارة األصح ؟  يقل املصنف األصول الثالثة وأدلتها ؟ وما هي
ج : الشيخ رمحه هللا تعاىل له رسالة أخرى بعنوان األصول الثالثة الرسالة 
الصغرية أقل من هذه علمًا ، األصول الثالثة ليعلمها الصبيان والصغار تلك 
يقال هلا األصول الثالثة ، وأما ثالثة األصول فهي هذه اليت نقرأها ويكثر اخللط 

هلذه ثالثة األصول أو األصول الثالثة لكن تسميتها  بني التسميتني رمبا قيل
 املعروفة أهنا ثالثة األصول وأدلتها .

أعراب ثالثة األصول وأدلتها ، ثالثة : خَّب ملبتدأ حمذوف تقديره هذه ، 
هذه ثالثة ، خَّب مرفوع لإلبتداء وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو 

ابلتبعية وعالمة جره الكسرة الظاهرة مضاف ، واألصول : مضاف إليه جمرور 
على آخره ، والواو : عاطفة ، وأدلتها : معطوف على ثالثة ، أدلة معطوف 
على ثالثة مرفوع ابلتبعية ، تبعية العطف وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

 وهو مضاف ، وها : ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر ابإلضافة .



املني قال اجلويين هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ احلمد هلل رب الع
 ويعتد به ، والباطل ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به 

من أقسام احلكم الوضعي ألن الصحيح ، وصف  الصحيح والباطل :      
عالمة ال ميكن للمسلم أن يكلَّف به ، يكلف بشيء صحيح ، ال ، يكلف 

األحكام الوضعية يعين األحكام اليت جعلت  برتك شيء ابطل ،  إمنا هذا من
 عالمة على ما يريده الشارع . 

ما يتعلق به النفوذ ويعتد به : يعين أن الصحيح شيٌء  الصحيح قال :      
يتعلق به نفوٌذ أو النفوذ ، ويعتد به يعين شرعًا ، نلحظ من التعريف أواًل : ما 

تب عليه النفوذ ، والنفوذ : من معىن يتعلق ؟ معىن يتعلق يعين يرتتب يعين يرت 
نفذ إذا وصل الشيء إىل غايته ، قالوا نفذ يعين  وصل إىل غايته يعين ما يرتتب 
عليه الغاية منه ويعتد به شرعًا ، وهذا التعريف من اجلويين مما خالفه عليه وفيه 

 األصوليون 
 اترة يعرف عند الفقهاء ، واترة يعرف عند األصوليني فالصحيح :      

وكالعادة يكون بني األصوليني خالف يف تعريفه ، لكن إذا حلظنا لتعريف اجلويين 
: قال )) الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به (( وهذا إمنا تدخل فيه العقود ، 
أما العبادات فال تدخل يف هذا التعريف ، ألن العبادات ما يتعلق هبا نفوذ ، 

الصحيح يعرف أنه ))ترتب أثٍر مطلوب  وهلذا قال مجاعة من األصوليني : إن
من فعٍل عليه (( تعريف الصحيح ترتب اثر مطلوٌب من فعٍل عليه ، مل ؟ ألن 
هذا جيمع ما يتعلق ابلعقود أو ما يتعلق ابلعبادات ، أما الفقهاء ، الفقهاء إهنم 
جيعلون الصحيح ، يف العبادات له تعريف ، والصحيح يف العقود واملعامالت له 

 ف آخر .تعري



: ما حيصل به االجزاء ويسقط معه  فالصحيح يف العبادات عندهم هو      
القضاء ، يعين العبادة اجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها ، بعد أدائها هذه 
تسمى صحيحة ولو مل يكن مأجورًا عليها ، وعندهم تعريف للصحيح يف 

من األصوليني وهو  املعامالت والعقود ، لكن التعريف اجلامع هو ما ذكره طائفة
قوهلم إن الصحيح ما ذكرته لكم من قبل إن الصحيح هو : ترتب أثر مطلوب 
من فعٍل عليه ، فالصحيح إذن تعلق به ترتب ، ترتب أثر ، وهذا األثر مطلوب 
من فعل ، قد يكون الطلب من املكلف وقد يكون الطلب من الشارع من 

ت ، ألن العبادة توصف ابلصحة ، املكلِ ف من فعٍل عليه ، وهذا يشمل العبادا
مثل الصالة إذا ترتب األثر املطلوب من الفعل عليها وهو إجزاؤها وسقوط 
التكليف هبا وعدم مطالبة فاعلها ابلقضاء ، العقد ، ما هو الرتتب ؟ ما هو 

 األثر املرتتب عليه ؟ .
: )) ما يتعلق به تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود يقول       

نفوذ ويعتد به شرعًا (( فإذا تعلق النفوذ بعقد ما وصف أبنه صحيح ويعتد به ال
شرعًا ما هذا النفوذ يعين األثر املرتتب على العقد ، من انتقال الشيء مثاًل يف 
البيع انتقال هذه العني من املالك األول إىل املالك الثاين واصبح املالك اجلديد 

ف فيها هو األول ، صار املتصرف فيها هو له التصرف فيها بعد أن كان املتصر 
الثاين ، فالبيع مثاًل يوصف عقده ابلصحة ، مىت ؟ إذا تعلق به النفوذ وهو 
االنتقال وحيازة الثاين له ، ويعتد به شرعاً ، ألنه قد يتعلق به النفوذ وال يعتد به 

راً شرعًا فال يوصف ابلصحة ، مثل : بيع احملرمات ، لو ابع إنسان إىل آخر مخ
، فهل بيع اخلمر يوصف يف العقد أنه صحيح ؟ ال يوصف العقد أبنه صحيح . 
مل ؟  ألنه ال يعتد به شرعًا ، ألن اخلمر ليست مبال احملرمات أبنواعها األعيان 



احملرمة ، بيعها ال يوصف أبنه عقد صحيح ، لكن قد يتبايع الناس ذلك ، 
إتالفها فال يسمى انتقاهلا من  وينتقل من األول لآلخر ألن هذه األشياء واجب

األول لآلخر صحيح شرعًا ، وهلذا لو وصلت للقاضي لقال هذا عقٌد غري 
صحيح ، أييت املتبايعان ويقول األول للثاين أو يقوالن للقاضي تبايعنا برضاان ، 
هذا راضي وأان راضي ، فيقال : ولو رضيتما فإن العقد وإن كان بينكما يف 

يف الشرع ال يوصف ابلصحة ، مل ؟ ألنه ال يعتد به  عرفكما صحيح ، لكنه
شرعاً ، وأيضًا إذا كان ال يعتد به شرعًا ، فبالتايل ال يتعلق به نفوذ ، فإذن : مل 
يوصف ابلصحة وإن تعلق به نفوذ يف عرفكما لكنه ملَّا مل يكن صحيح شرعًا ، 

نتقل امللكية ، ملكية صار ال يتعلق به نفوذ ، ألنه غري معتد به شرعاً ، وهلذا ال ت
احملرمات ما تنتقل شرعاً ، لو ابع رجل على آخر شيء حمرم ، األول أصاًل ليس 
مبالك له ملكاً شرعياً صحيحاً ، وال يوصف ملكه له ابلصحة ، والثاين أيضاً ال 

 يوصف ملكه له ابلصحة .
 : خنلص من هذا إىل أن الصحة تنقسم : إذن 

 : صحة يف العبادات .األول 
 صحة يف العقود .  لثاين :ا

وأن ما ذكره املاتن هذا يتعلق يف الصحة يف العقود ، ألن الصحة يف       
العبادات إمنا يقال إهنا ما اعتد به شرعًا ، يعين الصحيح من العبادات هو ما 
اعتد به شرعًا ، ألنه ال يتعلق به نفوذ ، أو كما ُعرِفت التعريف اآلخر )) ما 

لفعل شرعاً (( أو )) ما ترتب عليه اإلجزاء وإسقاط القضاء وحنو ترتب عليه أثر ا
 ذلك (( 



: العقود فيها تعلق هبا النفوذ واالعتداد ، أما العبادات فإمنا يف االعتداد فإذن 
 فقط 

: اترة يعَّب عن عدم الصحة بعدم القبول ، ال يقبل يف النصوص ال يقبل هناك 
تكاد تكون من استعماالت علماء  أبن ال يصح قليل يف النصوص جدًا ، بل

فلن يقبل من أحدهم ملُء األرض  األصول والفقه ، يف الشرع يكثر ال يقبل 

))ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار (( ، )) من شرب   ذهبا  ولو افتدى به
اخلمر مل تقبل له صالة أربعني صباحًا (( ، )) من أتى كاهنًا فسأله عن شيء مل 

 أربعني صباحاً (( . تقبل له صالة
 فهل القبول ونفي القبول هل نفي القبول هو نفي الصحة ؟ .  مسألة :

أن نفي القبول ، ال يعين نفي الصحة ، وإن كان القبول  اجلواب :      
والصحة قد يرتادفان ، يعين القبول قد نعَّب ابألشياء الصحيحة ابملقبولة ، 

 يعين نفي الصحة ، وذلك ألن ما واملقبولة ابلصحيحة ، لكن نفي القبول ال
 نُفي عنه القبول على قسمني يف النصوص : 

نُفي القول مبعىن اإلجزاء وهذا هو املرادف لنفي الصحة مثل قوله عليه  أواًل :  
الصالة والسالم : )) ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ (( ال 

القول ، عدم القبول مبعىن يقبل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ ، هذا 
عدم الصحة )) ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار (( هذا عدم القبول مبعىن 
عدم الصحة )) فلن يقبل من أحدهم ملء األرض ذهباً ..(( مبعىن عدم الصحة 

 هذا قسم .
ينفي القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة  القسم الثاين :  

واألصوليني ، وذلك مثل قوله )) من شرب اخلمر لن تقبل له صالة  عند الفقهاء



أربعني صباحًا (( ومن مثل قوله عليه الصالة والسالم )) من أتى كاهنًا فسأله 
عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً (( أمجع العلماء على أن من شرب اخلمر 

ني صباحًا أنه ال يؤمر وصلى أربعني صباحًا ، ومن أتى كاهنًا فسأله وصلى أربع
ابإلعادة ، وهلذا قالوا إن نفي القبول هنا مبعىن نفي الثواب ، أما الصحة ، 

 فالعبادة يف نفسها صحيحة ، إذا استكملت شروطها الشرعية 
 قال ابن العراقي أحد العلماء :

ميكن أن تضبط املسألة يعين الفرق بني النصوص اليت فيها عدم القبول مبعىن 
ة ، واألخرى اليت فيها عدم القبول مبعىن عدم الثواب ، قال : ميكن عدم الصح

أن تضبط أبنه إذا اقرتن مع عدم القبول يف النص ذكر معصية فإنه يكون عدم 
القبول مبعىن عدم الثواب مبعىن أنه ال يثاب عليها ، والعبادة صحيحة ، وإن مل 

عدم القبول ، عدم الصحة يقرتن ابلعبادة معصية وإمنا اقرتن هبا شرط صار معىن 
، وهذا ضابط عندي حسن ، ألنه ميكن ضبط كثري من املسائل به هذا بعض 
ما يتعلق بقوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والفاسد ما ال يتعلق به 

 النفوذ وال يعتد به . 
: الفاسد مقابل للصحيح ، وقد يقال الباطل هذا تعريفنا السابق عرفنا الصحيح 

نه : ترتب أثر مطلوٌب من فعٍل عليه ، إذن الفاسد : ماذا يكون ؟ يكون عدم أب
ترتب أثٍر مطلوٍب من فعٍل عليه وهنا قال : )) ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به 
(( وهذا يدخل يف العقود أما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس اإليراد السابق ملا 

ألثر املطلوب ال يرتتب عليه ، يسمى فاسداً وهذا ذكران آنفاً ، الفاسد مبعىن أن ا
من األحكام الوضعية ، ألن األثر مل يرتتب على الفعل ، من الذي مل يرتب األثر 
على الفعل ؟  الشرع ، مع أن الفاعل يريد الرتتيب ، هو يصلي ، يريد أن يرتتب 



ى فعله أثر فعله اللي هو الصالة على ما فعل ، لكن الشارع هو الذي حيكم عل
ابلفساد يقول : هذا الفعل منك ال يرتتب عليك أثره ، ملا لفقد أحد الشروط أو 

 حنو ذلك .
: اترة يعَّب عنه ابلباطل ، فالفاسد والباطل مرتادفان عند مجهور الفاسد       

الفقهاء واألصوليني ، وبعض طوائف منهم يفرقون بني الفاسد والباطل ، مثل 
اسد شيء ، والباطل شيء آخر ، فإن كان ) ما نريد احلنفية مثاًل عندهم الف

ندخل يف التفصيالت لكن  كلمة سريعة عندهم أي عند احلنفية أن الباطل إذا  
كان الشيء راجع إىل ذات العبادة ، والفاسد إذا كان عدم االعتداد راجع إىل 

باطل وصفها ( عند اجلمهور أن الباطل والفاسد مرتادفان ، وفرَّق الفقهاء بني ال
والفاسد يف الفقه يف مسائل معروفة منها يف احلج ومنها يف النكاح ، مثل النكاح 
بال ويل ، يقولون : هذا نكاح فاسد وال يقولون نكاح ابطل،مل ؟ ألنه عندهم 
عرف خاص ، أبن الفاسد هو الذي مل يُتفق على بطالنه ، فإذا كان مثَّ اتفاق 

ن هناك اختالف يف صحته وفساده على بطالنه ، مسوه ))ابطاًل(( إذا كا
وبطالنه مسوه فاسداً هذا اصطالح خاص لكن هذا إمنا جاء يف عدد من املسائل 
حمصورة معروفة هبذا ينتهي ما ذكره من األحكام السبعة ، والفقه هو إذن معرفة 
هذه األحكام يعين معرفة الواجبات معرفة املندوابت معرفة املباحات معرفة 

 احملظورات معرفة الصحيح معرفة الفاسد . املكروهات معرفة
* هناك تتمات متعلقة ابملسائل السابقة اليت مرران عليها ابألمس ، 

 تتمات مهمات منها : 
: مبا يتعلق ابلواجب أنه ذكر ) قد نبه بعض األخوة على ذلك جزاه  1

هللا خريًا ( ألن املؤلف ذكر قال أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على 



ركه ، وأان ذكرت لكم أن قوله : )) ويعاقب على تركه (( أن هذا معلق بشروط ت
يعاقب على تركه إذا متت الشروط ومن الشروط أن ال يشاء هللا جل وعال أن 
يغفر له ، فإن شاء هللا جل وعال مغفرة ذلك الذنب ال يعاقب ، وحيسن أن 

ب على فعله ، ويعاقب يقال )) ما يثاب على فعله ،نغريها إىل ما ُوعد ابلثوا
على تركه ، ما توعد ابلعقاب على تركه ، وكما تعلمون أن هذا التعريف أثر 

 نتيجة ، وليس بتعريف للواجب أو لإلجياب وإمنا هو لألثر ابلتقريب .
 يتصل ابلواجب مسائل مهمة منها :  

؟ هل هي خمتصة بوجب أوجب فقط ؟ :ال  أواًل : ألفاظ الواجب ما هي
 له عدة عبارات عدة ألفاظ يستفاد الوجوب منها :! الواجب 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم  ُكِتَب كما يف قوله تعاىل: أواًل : 

 فهذا يستفاد منه الوجوب . الصيام ..اآلية 
فُِرض ، َلزِم ، يلزم ، مثل : ))ومن لزمته بنت خماض ... ((  اثنيًا :

 احلديث يعين لزمته أي وجبت عليه .
ومنها صيغة األمر ))إفعل  جمردة من الالم  أو ابلالم  لتفعل ((  ًا :اثلث

 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت مثل قوله تعاىل : 
   لعتيقا

ومنها من الصيغ اليت نستفيد منها الوجوب أن يعَّب عن العبادة  رابعًا :
الفجر إنه قرآن الفجر  وقرآن الواجبة ببعض أجزاءها ، مثل قوله تعاىل : 

. يستدل العلماء هبذه اآلية على أن القراءة واجبة وفرض أي  كان مشهودا
القراءة ابلصالة من أين جاء االستنباط أن الوجوب يستفاد من التعبري عن 

يعين صالة   وقرآن الفجر العبادة ببعض أجزائها وأراد الصالة ولكنه قال : 



إن قرآن الفجر كان  ين إن صالة الفجر يع  إن قرآن الفجر الفجر 

فعَّب عن الصالة ببعض أجزائها فدلَّ على أن هذا اجلزء له حكم   مشهودا  
 األصل ، وهو الوجوب . 

  من املسائل املتعلقة ابلواجب املهمة :
أن الواجب ينقسم إىل أقسام ابعتبارات خمتلفة ، فتارة ينقسم ابلنسبة إىل  :

الفعل ، إىل واجب موسع وواجب مضيق ، فالواجب الزمن الذي أوجب فيه 
 املضيق قسم والواجب املوسع قسٌم آخر .

))الواجب الذي زمن جواز فعل العبادة فيه أوسع  الواجب املوسع هو :
من مدة العبادة (( مثل : أوقات الصلوات ، صالة الظهر ال تستغرق وقت 

شيء مثله ، وهذا الظهر ، ووقت الظهر من زوال الشمس إىل مصري ظل كل 
 الوقت أطول من وقت أداء الصالة ، فهذا يسمى واجب موسع . 

إذا كان الوقت متساواًي للعبادة (( مثل  وهناك واجب مضيق وهو :
الصيام من طلوع الفجر إىل مغيب الشمس ، هذا واجب مضيق ، ألن هذا 

 الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة ، مثل شهر رمضان وحنو ذلك . 
 قسم من األقسام ، قسم آخر أن الواجب ينقسم إىل : فهذا

 واجب عيين ، واجب كفائي .
 واجب عيين : وهو املسمى فرض عني . •
 واجب كفائي : وهو املسمى فرض كفاية . •

هو الواجب الذي أو هو الفعل أو الفرض العيين أو الواجب العيين : 
ين الفرض العني وهو ما القول الذي إن مل يفعله املكلف أمث هذا هو الواجب العي



خوطب كل مكلف بعينه أبدائه كل مكلف خماطب ابألداء مثل الصالة ، 
 الصالة كل مكلف خماطب أبن يصلي الصالة املفروضة فهذا واجب عيين .

: واجب كفائي ، والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور  القسم اآلخر
سقط اإلمث عن الباقني  له وهو: )) ماذا ؟، هو إيش ؟ هو ما إذا قام به البعض

(( لكن هذا فيه نظر واألحسن منه أن يقال : )) الواجب الكفائي هو ما 
خوطب املكلفون مبجموعهم أبدائه ال بكل فرد بعينه (( ، املقصود من الواجب 
الكفائي أن حيدث دون نظر إىل فاعله وأما الواجب العيين ، فاملقصود إحداث 

فرق مهم ، ميكن أن تضبط به مسائل الواجب  الفعل من الفاعل املعني ، وهذا
الكفائي ، الواجب الكفائي يف الشرع مقصود منه إيقاع الفعل ، دون نظر إىل 
من فعل الفعل ، خبالف الواجب العيين ، الواجب العيين املقصود منه ، إيقاع 
الفعل مع اعتبار النظر إىل من فعل ألنه واجب تعني على واحد بعينه ، وهذا 

 ابعتبار آخر . تقسيم
 :وهناك تقسيم اثلث أيضاً ابعتبار اثلث وهو أن الواجبات تنقسم إىل 

 واجب معني . •
 وواجب مبهم أو خمري  •

الواجب املعني مثل أكثر الواجبات ، الصالة ، الزكاة  معني ليس لك 
 اإلختيار فيه ، جيب أن تنفذ فهذا هو الواجب بعينه .

فالوجوب متعلق بك ، وليس  الواجب املبهم هو الذي خريت فيه ،
متعلقًا ابلصنف ، مثل : كفارة قتل اخلطأ مثاًل _ عتق رقبة فإن مل جيد فصيام 
شهرين متتابعني ، عتق رقبة مؤمنة فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني هذا 
))عتق الرقبة (( واجب بعينه إذا مل جيده هذا واجب معني ، يعين خمصص 



صوم شهرين متتابعني ، إن مل جيد توجه إىل صوم خبصوصه ، ليس له أن خيتار 
 شهرين متتابعني دون غريمها ، هذا يسمى واجب معني ال مبهم .

هناك واجبات خيري فها العبد ، مثل كفارة اليمني مثاًل ))فكفارته إطعام 
عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة (( هذا 

الواجب إطعام عشرة مساكني؟ ال ، هل الواجب   يسمى واجب خمري ، هل
كسوة عشرة مساكني ؟ ال ، هل الواجب عتق رقبة ؟ ال ، الواجب واحٌد منها 
خبطاٍب للمكلف أنه وجب عليه أحد الثالثة فعليه أحد الثالثة فهذا ابخليار 

املندوب يتعلق هذا يسمى واجٌب مبهم إذن هذا التقسيم الثالث إبعتبار اثلث  
 ائل أيضاً  منها :الصيغ اليت يستفاد منها الندب به مس

: صيغة األمر غري اجلازم ، واألمر غري اجلازم قد يكون ، من أوامر أواًل 
 اآلداب وقد يكون أمر ُصرف بصارف فصار أمراً غري جازم وحنو ذلك 

ة (( عند : من عبارات الندب ، كلمة يستحب منها كلمة )) ُسن   اثنياً 
كلمة ينبغي عند الفقهاء أيضًا ، ويستعمل العلماء كلمة ينبغي   الفقهاء ، ومنها

وينبغي يعين : يندب ، ينبغي : يعين يستحب  يسن وحنو ذلك فإذن عندان 
سنة يف اصطالح األصوليني ، مندوب ، ينبغي وحنو ذلك هذه كلها من صيغ 
اليت نستفيد منها الندب لكن ! الحظ ينبغي إذا جاءت يف النصوص فهي 

اها الشيء املتأكذ جدًا ، خالف اصطالح الفقهاء ينبغي إذا جاءت يف فمعن
النصوص فهي مبعىن الشيء املتأكد جدًا وأكثر ما جاء منفيًا ، كما يف قوله 

ليس معناه أنه ميكن ما ينبغي   وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا   تعاىل 
لنصوص غري يعين منفٌي اشد النفي وحماٌل اشد اإلحالة ، فإذن هي يف ا

 االصطالح .



: تشمل الواجب واملستحب ، فإذا عَّب هبا أحد  يشرع ، كلمة يشرع
العلماء يدل على أن هذا الفعل أصله يف الشرع ، قد يكون واجباً ، وقد يكون 
مستحبًا ، تستعملها يف الواجب بقرينه ، وتستعملها يف املندوب بقرينه ، وقد 

د املتكلم بشكه ، أو عدم تثبته من أنه تستعمل مطلقة الحتمال األمر إما عن
 واجب أو مستحب أو ألجل احتمال النص هلذا أو ذاك .

: أهل هو مأموٌر به ؟ اجلواب : نعم ، املندوب مأموٌر به ولكن  املندوب
األمر به أمٌر غري جازم ، ما معىن غري جازم ؟ يعين أنه ما تُوعد من تركه بشيء 

. 
نها التخيري ، أو ، أو إذا خري استفدان : تستفاد من ألفاظ م اإلابحة

اإلابحة أو أن يرتك الشيء على حكمه السابق ، أن يرتك الشيء على ما كان 
عليه ومل يبني فيه ال وجوب ، وال حترمي ، وال استحباب ، وال كراهة ، فنستفيد 

 من هذا اإلابحة .
لنهي بال نستفيده من ألفاظ يف الشرع منها : احلظر ، احلرمة ، ا التحرمي

وأن المساجد  تفعل ، النفي يف بعض احلاالت يكون أشد من النهي ، مثل 

هذا نفٌي أو هني ؟ نفٌي ألنه قال : فال تدعوا  هلل فال تدعوا مع هللا أحدا  
إثبات الواو ، ولو كان هنيًا لصارت فال تدعو مع هللا أحدا إال إن كانت هنا 

 وأن المساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا   ))الواو(( واو اجلماعة فهي حمتملة 
  حتتمل إذا كانت )) واوا(( اجلماعة النهي والنفي مثل هذا لفظ التحرمي ولفظ

 احلظر وال تفعل والنهي والنفي )يكفي هذا هناك عدة ألفاظ آخر ( .
تستفاد من النهي غري اجلازم أو أبنه هني عنه مطلقًا مث فعله  الكراهة

ة والسالم ، هني عنه ابلقول مث فعله عليه الصالة والسالم مثل النيب عليه الصال



هنيه أنه هنى عن الشرب واقفًا مث شرب عليه الصالة والسالم واقفًا فهذا يدل 
 على أن الشرب من الواقف مكروه ، وحنو ذلك . 

هذه األحكام التكليفية اخلمسة ، واألحكام الوضعية االثنان الصحيح 
ن قد انتهينا من قسمة األحكام الشرعية إىل أحكام تكليفية والفاسد ، هبذا نكو 

، ووضعية ، وما تعرض املؤلف للسبب والشرط واملانع ونرتك هذه الثالث لوقت 
آخر إن شاء هللا تعاىل .ونقف على املقدمة املنطقية بعد ذلك وهي تعريفات 

هللا يف الغد الفقه ، العلم والفقه واالستدالل والنظر وحنو ذلك نكملها إن شاء 
 وصل هللا وسلم على نبينا حممد .

أان اقرتح أن األسئلة جتمع إن شاء هللا تعاىل وجنيب عليها يف وقت يكون 
فيه متسع جنيب على األسئلة مجيعًا إال ما كان له صلة ابلبحث كإيراد إشكال 

 أو عدم فهم مسألة وحنو ذلك .
ا يطلب فيها تركيز س :لو قدم كتاب الورقات على األصول الثالثة ألهن

 ووعي وأول الوقت أكثراً تركيزاً من آخره ؟ 
ج : هذا مجيل يقول يف اقرتاح ، لو قدم كتاب الورقات على األصول 
الثالثة ألن الورقات يطلب فيه تركيز ووعي وأول الوقت هو أكثر تركيزاً من آخر 

الشيء الوقت ، احلقيقة اي أخوان أن األصول صحيح إهنا توجع الرأس بعض 
لكن اللي نقدمه هذه خالصة ليس فيها ذكر ألقوال وردود واختالفات وإمنا هي 
خالصة هي اليت تنفع الناظر يف كتب احلديث أو يف كتب الفقه أان ما أظن إنه 

 فيه وجع رأس أو أن شيء يطلب تركيزاً .
س : يقول هل ممكن أن تعيد قول ابن العراقي يف ضبط التفريق بني 

 ، املرتتب عليه نفس الصحيح أو نفس الثواب ؟  أنواع الصحيح



ج : يقول ابن العراقي أن النصوص اليت فيها نفي القبول ، إن اقرتن 
بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول مبعىن نفي الثواب ال نفي الصحة ، وإن 
مل يقرتن هبا معصية وإمنا اقرتن هبا شيء من العبادة أو من شروط العبادة فهذا 

نفٌي للصحة  وهذا معقول كما قلت وحسن ألن املعصية هلا إمث والعبادة هلا فيه 
ثواب فمعىن هذا أن إمث املعصية هذه مثل شرب اخلمر ، أو اإلتيان لكاهن 
وسؤاله أن هذا إمثه يستمر مع صاحبه حيبط عمله حيبط ثواب صالته أربعني 

ليس له ثواب يومًا وهلذا ذكرت أنه مناسب .ال هو واجب عليه يصلي لكن 
 جيب عليه أن يصلي لو ترك الصالة لعوقب بعقاب اترك الصالة .

 س :
ج : هذا سؤال مناسب يقول األحكام الوضعية أحد عشر حكمًا منها 
ما ذكرت ومنها الرخصة والعزمية والعلة وغريها أان ذكرت لكم من قبل أن 

ن ألن األحكام الوضعية مخسة ، واألحكام التكليفية مخسة ، وهذا أحس
الرخصة والعزمية والعلة ، العلة تؤول ألنه ذكر الرخصة والعزمية والعلة ، العلة 
تؤول إىل أن تكون إما سبب أو شرط أو مانع أو حنو ذلك أما الرخصة والعزمية 
، فالرخصة قد تكون واجٌب أخذها ، والعزمية قد تكون واجب أخذها وقد 

حكام التكليفية هذا الذي يظهر يكون مستحب فرجعت الرخصة والعزمية إىل األ
يل ، والذين جيعلون الرخصة والعزمية وحنوها من األحكام الوضعية هذا فيه نظر 
، ألن الرخصة ليست وصفًا جمردًا إمنا  الرخصة كأنه قال يستحب لك يف هذا 
املوضع أن تكون كذا مثل املسافر يستحب له أن يقصر الصالة ، قصره للصالة 

 هي راجعة إىل األحكام التكليفية يف نوع من التأليف .رخصة وحنو ذلك ف
 س : هل املندوب يقضى ؟ 



ج : جواب املندوابت تقضى نعم وخيتلف منها ما قضاؤه له وقت ومنها 
ما قضاؤه موسع وأمثل ابلصالة ، الصالة املندوبة مثل قيام الليل مثاًل فإنه إذا  

ع ركعات وفاته تلك الليلة كان له ورد من ليله أن يصلي مخس ركعات ، أو سب
فإنه يقضيه من صباحه ما بني طلوع الشمس وارتفاعه قيد رمح إىل ما قبل 
الزوال يعين دخول وقت النهي قبل الزوال يقضيه يف هذا الوقت كما ثبت يف 

كان إذا فاته ورده من الليل   مسلم صحيح مسلم حديث عائشة أن النيب 
ركعة وكذلك النيب عليه الصالة والسالم ملا قضاه صبيحة تلك الليلة اثنيت عشرة 

فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر وحنو ذلك فجنس املندوابت تقضى لكن 
هناك تفصيل يف بعض املندوابت وهلذا ال أقول كل مندوٍب يقضى ولكن يف  
كل نوع منها حيتاج إىل تفصيل وسؤال لكن نعم جنس املندوابت تقضى هذا 

ن يتصدق وفاتته الصدقة يقضى ، يقضي ذلك واحد صحيح ، الواحد أراد أ
 فاتته صالة العيد يقضي ذلك ويف أشياء كثرية .

 س : يقول تعريف اجلويين للصحيح ملاذا ال يدخل فيه العبادات ؟ 
ج : ال تدخل فيه العبادات ألنه جعل أوله النفوذ ، قال : ما يتعلق به 

قود ، أما العبادات فما توصف النفوذ ويعتد به اللي يتعلق به النفوذ هي الع
ابلنفوذ ، فالنفوذ عند الفقهاء وعند األصوليني من األوساط اليت توصف هبا 
العقود أما العبادات ، فتوصف ابالعتداد ابإلجزاء بسقوط القضاء ابلقبول وحنو 

 ذلك . نكتفي هبذا القدر وصل هللا وسلم على نبينا حممد .
علم ، والعلم : معرفة املعلوم على قال املؤلف : ))والفقه أخص من ال

ما هو به ، واجلهل : تصور الشيء على خالف ما هو به يف الواقع والعلم 
ضروري ما مل يقع عن نظر واستدالل كالعلم الواقع أبحدى احلواس اخلمس 



وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو ابلتواتر وأما العلم 
ل والنظر هو الفكر يف حال املنظور املكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدال

 فيه واالستدالل طلب الدليل ، والدليل هو املرشد إىل املطلوب 
بسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما 

املقدمة بعد هذا الذي مسعناه من كالم اجلويين يسمى عند األصوليني ))
هي ما ذكره بعد ذلك من قوله إن األصول (( ومباحث أصول الفقه  املنطقية

أصول الفقه مباحثها هو : )) األمر والنهي واخلاص والعام واملطلق واملقيد 
واجململ واملبني ، والظاهر واملؤول واملنطوق واملفهوم واإلمجاع والقياس واإلخبار 
وحنو ذلك مما يتبعها (( هذه هي أبواب أصول الفقه ، لكنهم احتاجوا يف بيان 
هذه إىل مقدمات مهمة ، هذه املقدمات يستعان هبا على فهم ما سيأيت من 

 األصول وهذه املقدمات قد يستفاد منها جمردة يف مسائل االستنباط .
 املقدمات اليت يقدم هبا األصوليني نوعان : 

 مقدمة منطقية . •
 مقدمة لغوية .  •

نة واإلمجاع مث بعد ذلك يدخلون يف ابب األمر والنهي أو يف الكتاب والس
 حبسب الرتتيب لكل مؤلف مبا ألف به 

* املقدمة املنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط احلدود والتعريفات وأنواع 
الدالالت والعالقة بني العلم واملعرفة والفقه واإلدراك والتصور والتخيل ، دالالت 

رتاك وحنو ذلك األلفاظ ، واشرتاك األلفاظ ، الرتادف ، التباين ، التواطئ واالش
، مقدمات متنوعة ، هذه تسمى مقدمات منطقية ، واحلد وأنواعه ، وما يتصل 

 بذلك هناك مقدمات لغوية .



املقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون ابحلقيقة واجملاز ، وحبروف 
العطف ، واحلروف حروف املعاين ومعانيها واالستفهام ودالالته وحنو ذلك من 

للغوية ، يعين أن األصوليني أخذوا من فن املنطق  أشياء وقدموا هبا املباحث ا
لعلم األصول ، وأخذوا من اللغة أشياء سواًء ابلبالغة أو النحو أو التصريف ، 
أخذوا أشياء وجعلوها أيضًا بني يدي كالمهم على أصول الفقه ، سبب ذلك  

املسائل املنطقية كما ذكرت احلاجة ، احلاجة هلذا فاألصويل حيتاج إىل بعض 
وكما هو معلوم أن املنطق ال جيوز تعلمه ، وال تعليمه ، لكن أخذت من هذه 
املسائل وهي أيضًا يف املنطق ليست أبصل املنطق وإمنا هي أشياء عامة يف 
مقدمات املنطق ، كذلك اللغة أخذوا منها بعض املسائل ، وصار عند 

ة كالتوطئة والتمهيد للدخول يف فن األصوليني مقدمة منطقية ، تليها مقدمة لغوي
 األصول .

هذا الذي ذكره هنا من املقدمات املنطقية ، وهي كما ترى سنمر عليها 
 بسرعة إبيضاح موجز ألهنا فيما أرى ليست بذات ابٍل وأمهية .

قال : ))الفقه أخص من العلم(( : الفقه أخص من العلم مل ؟ ألن العلم 
اجلنس ، فالعلم ميكن أن يكون فقهاً ، وميكن جنس والفقه نوع من أنواع ذلك 

أن يكون توحيداً ، وميكن أن يكون أصوالً ، وميكن أن يكون حنواً ، لغة  حديثاً 
 ، تفسرياً ، العلم أقسام منها الفقه .

فالفقه أخص من العلم ، هلذا نقول : )) كل فقه علم ، ولكن ليس كل علم 
د يكون حنوًا ، قد يكون حديثًا ، قد فقه (( ألنه قد يكون العلم أصواًل ، ق

يكون تفسرياً إىل آخره ، هلذا قال : )) الفقه أخص من العلم (( وابلتايل يكون  
كل فقيه عامل وليس كل عامل فقيه ، ألن الفقيه عامل ابلفقه لكن العامل قد يكون 



،  عاملًا ابحلديث وليس عاملًا ابلفقه ، فإذن : العلم واسع ، والفقه بعض العلم
 وهذا الذي أراده حني قال : )) الفقه أخص من العلم (( .

(( ويف بعض  والعلم معرفة املعلوم على ما هو بهقال بعد ذلك : )) 
النسخ اليت أذكرها حني قراءة هذه الرسالة )) معرفة املعلوم على ما هو به أو 

فة عليه يف الواقع (( وهذه أوضح مما هو موجود هنا فيكون العلم : )) معر 
املعلوم على ما هو عليه يف الواقع (( معرفة املعلوم على ما هو عليه يف الواقع 
يعين أن العلم يفارق التخيل ، ألن التخيل ليس معرفة الشيء على ما هو عليه 
يف نفس األمر  على ما هو عليه يف احلقيقة ، يف الواقع ، ألن املتخيل يتخيل 

ع ، فليس كل موجود ذهنًا موجودًا واقعاً  أشياء رمبا كانت غري موجودة يف الواق
قال : )) معرفة املعلوم على ما هو عليه يف الواقع (( يعين يف نفس األمر ، مثاًل 
: إذا عرف اإلنسان عاقل  هذا يسمى علمًا ألنه عرف املعلوم وهو اإلنسان 

 على ما هو عليه يف نفس األمر ، وهو أنه عاقل .
تبيض  إذا عرف هذه املعلومة يقال له علمها ألنه  احليواانت تلد الطيور مثالً 

علمها على ما هي عليه يف الواقع ، لكن لو ختيل شيئاً ، ختيل مدينة من صفتها  
كذا وكذا مثل ما ختيل الشيخ أبو بكر اجلزائري مدينة من صفتها كذا وكذا 
وألف فيها كتااًب هذا خيال هل هو علم ؟ هو ختيل هذا الشيء أنه ذهب إىل 
مدينة ومن صفتها كذا وكذا ، مدينة موصوفة أبهنا مدينة مسلمة كل ما فيها 
موافق للشرع ، هذا خيال ، لكن هل هذا موجود يف الواقع ؟ ليس موجودًا يف 
الواقع فال يسمى علماً ألنه إمنا ختيل هذا ختياًل ، وكتبه فمستنده توهم الذهن ، 

ا ال يسمى عندهم علمًا ، وإمنا ليس مستنده العلم بشيء واقع يف اخلارج وهلذ
 يسمى خياالً وتصوراً ال مستند له من الواقع .



هو اعرتض على املاتن ابعرتاض ما نطيل يعين يف بيانه لكن نوضحه لكم 
نشري إليه إشارة أن قوله : ))العلم معرفة املعلوم (( هذا يستدعي تسلسل الدور 

أنه يفسر العلم بشيء حيتاج ، ليش ؟ ألن املعلوم ما هو ، هو ما يعلم فصار 
إىل العلم وهذا يقتضي الدور وعلى كل حال تنبيه على أنه يف هذه الرسالة أهنا 

 لتبسيط وتقريب فن أصول الفقه وليست دقيقة كما هو ظاهر . 
اجلهل ما هو ؟ قال : )) اجلهل تصور الشيء على خالف ما هو به (( أان 

ء على خالف ما هو به ويف نسخة أبمر بسرعة فاعذروين ، اجلهل تصور الشي
أخرى ))تصور الشيء على خالف ما هو عليه يف الواقع (( على خالف ما 
هو به يف الواقع أو على خالف ما هو عليه يف الواقع تصور الشيء على 
خالف ما هو عليه يف الواقع ، هذا يسمى جهل ألنه َتَصَوَرُه بصورة وعرفه على 

هو مل يعلمه ، وإمنا جهله ، ألنه هذا الشيء شيء خالف ما هو عليه ، فإذن 
املعلوم أو الذي يراد العلم به هو على صفة وهذا تصوره    بنظره أو بغريه على 

خالف ما هو عليه ، فصار جهاًل ، واجلهل نقيض العلم ، واجلهل قسمان  
 عندهم : 

 جهٌل بسيط . •
 جهٌل مركب . •

 واجلهل املركب إذا عرفه فاجلهل البسيط ، إذا كان ال يعرف الشيء أصالً 
على خالف ما هو عليه واعتقد أنه مصيب ، فمثاًل : لو قيل لرجٍل : هل جيوز 
التيمم عند فقد املاء ؟ فقال رجل : ))ال أدري (( وقال آخر : ))جيوز(( وقال 
آخر : )) ال جيوز (( أحد الرجلني قال ال أدري واآلخر قال ال جيوز يعين التيمم 

الذي قال : ))ال أدري (( جهله جهل بسيط ألنه مل يتصور عند فقد املاء 



الشيء أصالً ، والثاين جهله جهل مركب ألنه تصور الشيء على خالف ما هو 
عليه ، ألن حكم املسألة اجلواز ، وهو تصورها أبهنا غري جائزة ، معتقداً صواب 

 نفسه وأنه يعلم هذه املسألة فصار جهله مركباً من شيئني :
 عدم العلم ابملسألة .األول :  •

الثاين : اعتقاد أن علمه صحيح هبا ، فصار جهله مركبًا من جهتني ، فلهذا 
يقول العلماء : اجلهل البسيط أخف من اجلهل املركب ، وهلذا ال يعاب للمرء 
أن يقول املرء ال أدري ، أو ال أعلم ، ألن من طبيعة ابن آدم أن جيهل ، لكن 

 بعد أن ذكر العلم ونقيضه أن يتكلم بغري علم هذا يكون جاهاًل جهاًل مركباً 
 الذي هو اجلهل ذكر أقسام العلم قال العلم قسمان :

 العلم الضروري . •
 والعلم املكتسب . •

ما هو العلم الضروري ؟ قال : ما مل يقع عن نظر واستدالل ، مبعىن أنه حيصل 
للمرء ابالضطرار ، من مثل كونه حيًا ، كونك حيًا هذا حيصل لك ابالضطرار 

أن تعمل ذهنك ، أو تستدل أو تنظر  أنت حي ، تشعر بنفسك ما حيتاج 
ألنك حي ، رأيت هذا العمود وإذ لونه أبيض ، ما حيتاج بذهنك أن تفكر أو 
تربط شيء بشيء حىت حيصل لك هذا احلكم وهو أنه أبيض مبجرد ما نظرت 
إليه اضطررت إىل العلم أبنه أبيض ، هذا يسمى علم ضروري ، ما معىن كونه 

اًي ؟  يعين اضطر املرء إىل العلم به دون نظر والاستدالل ، ملس شيء ضرور 
عرف حجمه كبري أو صغري هذا علم حيصل لك ابالضطرار ، ليس ابالختيار ، 
فإنه ال ميكن أن متسك شيء وتقول أان أريد أن أختاره ، أان أعلم به أو ال أعلم 

 أو قصريًا ال ختتار به ال ميكن أن تنظر إىل رجل هل ختتار تنظر كونه طويالً 



سيحصل لك العلم ابالضطرار ، كيف حيصل العلم االضطراري ؟ ابحلواس 
(( السمع والبصر ، مسعت صواًت ،  احلواس اخلمساخلمس أو التواتر ، )) 

حصل لك االضطرار هل املتكلم رجل أو امرأة ، هل هو أخوك زيد أو أخوك 
رؤيتك لألشياء ، أو ابلشم ، اآلخر عمر هذا حيصل ابالضطرار ، أو البصر ب

مشمت رائحة عرفت هي رائحة مسك ، أو رائحة شيء مننت ، الذوق كذلك ، 
ذقت الشيء فعرفت هو ماحل أو حلو ، فهذا حيصل لك ابالضطرار بدون ما 
تفكر ، حتصل ألنك تعرف طعم املاحل ، وتعرف طعم احللو ، واللمس كذلك 

اس اخلمس ظاهر  والتواتر هذا : أضافه ابللمس أو التواتر يعين ما حيصل ابحلو 
هو ، وإضافته وجيهة ، وذلك أن الشيء الذي تواتر وانتشر ، ال حيصل به 
استدالل ، وهذا من مثل ما يقال عند الفقهاء أبن العلم هبا ضروري ، املسائل 
اليت العلم هبا ضروري من أمور اإلسالم ، مثل ُحرمة الزان هذه يعرفها كل مسلم 

اخلمر  كل مسلم يعرفها ، مل ؟ تناقل الناس ذلك ابلتواتر ، الصالة أربع ، ُحرمة 
ركعات صالة الظهر وصالة الفجر ركعتني هذا يعلمه الناس ابلتواتر ، فالعلم 
حيصل له ابالضطرار ، ما حيتاج له ابلتفكري ألن الناس تتابعوا على ذلك ابلتواتر 

هبذا ، كذلك عند املسلمني ينقله آالف عن آالف عن آالف ، فحصل التواتر 
، القرآن كالم هللا جل وعال ال حيتاج ذلك عندهم إىل استدالل ألن هذا 

وليس بكالم أحد من اخللق ، إمنا هو   معروف ابلتواتر وأنه ليس بكالم النيب 
 كالم هللا جل وعال ، فهذا علم اضطراري  علم ضروري .

بت أن القرآن كالم هللا ، من هبذا لو أتيت إىل أحد من الناس وتقول له : اث
العامة فيقول القرآن كالم هللا ما فيه شك ، مل ؟ ألنه ما أخذ هذا عن استدالل 



يعين ليس علمًا مكتسبًا ، وإمنا أخذه ابالضطرار ، يعين ابلتواتر ، هكذا ُعرف 
 عند املسلمني وهكذا تناقله اآلالف عن اآلالف بل األجيال عن األجيال .

كالم هللا جل وعال ابالستدالل هذا حيتاج إىل علم مكتسب   كونه يعلم أنه
آخر وهذا إمنا هو خاصة ألهل العلم املكتسب وحنو ذلك إذن العلم نوعان ، 

 قسمان :
األول : العلم الضروري الذي يعلم ابالضطرار ال يقع عن نظر واستدالل ما 

 حيتاج نعمل فيه بفكرك .
هو ما تكتسبه بعد نظر واستدالل  الثاين : علٌم مكتسب : العلم املكتسب

 حتتاج هنا أن يبني لك ما معىن النظر ؟، وما معىن االستدالل ؟ 
قال : النظر : هو الفكر يف حال املنظور فيه ، تفكر ، تنظر يف حال 
املنظور فيه بصفاته أبحواله ، فإذا نظرت يف صفاته ويف أحواله ويف تقلباته 

سب ، مكتسب عن طريق النظر قال أكسبك هذا شيئًا ، وهذا هو املكت
 :واالستدالل .

النظر : هو الفكر والتفكر يف حال املنظور فيه يعين طلب الدليل من املنظور 
فيه إذا كان املنظور فيه آية كونية ، طلب الدليل من هذه اآلية الكونية 

 ،كالشمس ، القمر ، الليل ، النهار ، إىل آخره .
ة القرآن ، آية من آايت القرآن وحنو ذلك  ، إذا كان املنظور فيه آية متلو 

صار النظر لطلب الدليل من اآلية املتلوة ، وهلذا قال مجاعة من العلماء : إن 
النظر واالستدالل متقارابن ، ألن االستدالل طلب الدليل طلب الدليل من أي 
طريق عن طريق التفكر يف حال ذلك الدليل واالستدالل طلب الدليل ، الدليل 

هو معىن اآلية ، يعين طلبوا وجه الداللة من اآلية ، اآلية بنفسها قد تكون  ما



هل هي دليل ؟ مث نظر ،  مث نظر  دلياًل وقد ال تكون دلياًل مثاًل قوله تعاىل 
 وأقيموا الصالة وأتوا الزكاة ليست بدليل على مسألة ، لكن قوله تعاىل 

.. الل هو أن هذا أمر ، هذا معىن  هذه دليل ووجه الدليل يعين وجه االستد
كونه علمًا مكتسبًا يعين نظر ، تفكر يف حال املنظور فيه ، وهو اآلية ، طالباً 

 الدليل يعين وجه االستدالل من هذا النص .
إذن : يكون العلم املكتسب علم ليس ابضطراري ولكنه موقوف على النظر 

ستدالل طلب الدليل ، واالستدالل ، والنظر واالستدالل متقارابن طيب ، اال
الدليل ما هو ؟ قال : الدليل هو املرشد إىل املطلوب ألنه عالمة عليه ، الدليل 
يف اللغة هو مرشدك إىل املطلوب ، قدمت رجاًل بني يديك ليدلك على مكان 
، صار هذا الرجل دلياًل لك ، ألنه يدلك على هذه الغاية ، فاملرشد إىل 

ستدل ؟ املستدل من ؟ هو الناظر ، وهلذا قال املطلوب هو الدليل ، من امل
 اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل : 

 قال : ))الداٌل هو هللا تعاىل ، والدليل هو القرآن ، واملبني هو الرسول 
واملستدُل هم أهل العلم ، هذه قواعد اإلسالم (( هكذا قال إمام أهل السنة 

اىل ، والدليل هو القرآن ، واملبني هو واجلماعة ، أعيدها قال  ))الداٌل هو هللا تع
واملستدُل هم أهل العلم ، هذه قواعد اإلسالم (( ) الداُل هو هللا  الرسول 

قول الداعي  –رمحه هللا تعاىل  –تعاىل ( وهلذا حسن شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ))اي دليل احليارى (( اي دليل احليارى ، مل ؟ قال : ألن هللا جل وعال هو الدليل

وهو الدال وهو املستدل له ، وهو املستدل عليه ، وهذا من أعظم ما يكون ، 
فالذي استدل وأقام الدليل هو هللا ، والذي دل هو هللا جل وعال والذي 
يستدل عليه هو هللا جل وعال ، فكلمة اإلمام أمحد هذه عظيمة دقيقة )) الداُل 



، واملستدل هم أهل  الرسول هو هللا تعاىل ، والدليل هو القرآن ، واملبني هو 
 العلم ، هذه قواعد اإلسالم ( 

 بعد ذلك قال :
 : جتويز أمرين أحدمها اظهر من اآلخر  والظن 

 : جتويز أمرين ال مزية ألحدمها على اآلخر  والشك
الظن والشك لفظان يستعمالن عند األصوليني ويستعمالن عند الفقهاء ، 

اص ، الظن شك خاص إذا كان مثَّ فإستعمال األصوليني أن الظن شٌك خ
حمتمالن بشيء حيتمل أنه كذا ، وحيتمل أنه كذا ، مثاًل نقول : فالن حيتمل أن 
يكون طوله مرتاً وسبعني سنتيمرت وحيتمل أن يكون مرت ومخسة وسبعون سنتيمرت 
، إذا صار االحتمال متساواًي ، وهللا عندي ما فيه ترجيح قد يكون هذا وقد 

ن ترجيح أحد االحتمالني على اآلخر يف ذهين صار هذا شكاً يكون هذا بدو 
لتساوي االحتمالني فإن كان أحد االحتمالني أكثر يغلب على ظين أنه هو 
صار ما عندي ظن ، ظننت أن فالاًن طوله مائة ومخسة وسبعون ليش ترجح 
عندي أنه مائة ومخس وسبعون ظاهر فإذا تساوى االحتماالن صار شكاً ، وإذا 

ح أحد االحتمالني ، صار ظنًا راجحًا مل ترجح وظنًا مرجوحًا ملا رجح هذا ترج
عند األصوليني أما عند الفقهاء يف استعمال الفقهاء يف كتبهم تستوي عندهم 
الظن والشك اترة يقولون فإن ظن ، واترة يقولون فإن شك والظن والشك 

 عندهم مبعىن واحد يف أكثر االستعماالت .
قال  أصول الفقهن املقدمة، يصل إىل النتيجة وهي تعريف بعد أن انتهى م

طرقه يعين طرق  : )) وعلم أصول الفقه : طرقه على سبيل اإلمجال ... ((
الفقه ، وعلى سبيل اإلمجال يعين ال على سبيل التفصيل ، ألن سبيل التفصيل 



غاية الفقيه هو الذي يعرفها على وجه التفصيل ، أما طرق الفقه على وجه 
 إلمجال هذه صنعة األصويل .ا

: يعين من كون مطلق األمر ، األمر املطلق  ))على وجه اإلمجال ((
للوجوب ، النهي األصل فيه أنه للتحرمي ، ال جناح لإلابحة ، األمر بعد النهي 
لرد املنهي عنه إىل ما كان عليه ، وحنو ذلك ، هذه جممالت ، لكن تفصيالهتا 

وب ، وذاك حمرم ، إىل آخره ، هذه على وجه ، مثل هذا واجب ، وهذا مند
 التفصيل .

(( طرقه يعين طرق الفقه على سبيل اإلمجال ال  علم أصول الفقهقال : )) 
: يعين طرق االستدالل هبا ،   ))وكيفية االستدالل هبا ((على سبيل التفصيل 

كيف تفهم أن هذا عام ، كيف تفهم أن هذا خاص ، كيف تفهم أن هذا 
يف تفهم أن هذا مقيد؟ ، مىت يكون اللفظ جمماًل ؟، مىت يكون مطلق ؟، ك

مبيناً ؟ ميت يكون له مفهوم خمالفة ؟ مىت يكون له مفهوم موافقة ؟ ، وحنو ذلك 
. 

هذه كيفية االستدالل بتلك السبل اجململة هذا هو علم أصول الفقه ، 
( ألن هذه ( وأحوال املفيت واملستفيت واجملتهدينيضاف أيضًا للتعريف : )) 

من صنعة األصويل أيضًا ، فإن يف أواخر كتب األصول ، يذكر حال املفيت 
وحال املستفيت ، األدب : أدب املستفيت ، أدب املفيت ، وحال اجملتهدين ، 
أقسام اجملتهدين ، جمتهد مطلق ، جمتهد مستقل ، جمتهد مقيد ، إىل آخره ، 

 وآداب االجتهاد وحنو ذلك .
أصول الفقه رف أصول الفقه بتعريف آخر قال : ))وبعض األصوليني ع

(( هو القواعد اليت ميكن هبا استنباط األحكام الشرعية من أدلتها  علماً 



التفصيلية ، وهذا تعريف جيد ، أو كما ذكرت يف أول الشرح أن أصول الفقه 
الشرعية  القواعد اليت يبىن عليها فهم األحكامعلمًا ميكن أن يعرف أبنه:)) 

((، وعلى هذا أو ذاك ، فأصول الفقه علماً هو طرق أحكام ميكن هبا  يةالفرع
وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند املتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط 
األحكام الشرعية الفرعية من األدلة ، هذه امللكة مبعرفة القواعد تكون بعد 

 معرفة أصول الفقه .
وأصول يُبىن عليها غريها من استنباط : قواعد وضوابط  فإذن أصول الفقه

 األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية .
بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض جممل العناوين ، ما سيبحثه من أصول 

(( الكالم وأبواب أصول الفقه أقسام : الكالم واألمر والنهيالفقه ، قال : ))
ة وجماز ،يعين أن الكالم : يقصد به ما ذكرته لكم من انقسام الكالم إىل حقيق

 واألمر والنهيينقسم إىل حقيقة وجماز  ألن األصوليني يهتمون كثرياً ابجملاز ، ))
 العام واخلاص ، اجململ واملبني(( واألمر والنهي من مباحث األصول املهمة ))

(( تالحظ أنه ملا ذكر هذه مل يذكر املطلق واملقيد ، ففي الورقات مل يذكر يف 
املطلق واملقيد ، ومل يشرح الكالم على املطلق واملقيد بتفصيل ، مل ؟   هذا املوضع

ألن املطلق عام واملقيد خاص ، لكن العام عمومه مشويل ، واملطلق عمومه بديل 
، واخلاص خصوصيته ألفراده ، واملقيد خصوصيته بدلية ، وهلذا يقال يف املطلق 

 فهو قوله هنا ، والعام واخلاص واملقيد أحيااًن إنه عام ابعتبار أن عمومه بديل
يدخل فيه املطلق واملقيد ، فال تستغرب أنه مل يورد حبث املطلق واملقيد هنا ، مل 

 ؟ ألن املطلق واملقيد يدخل يف العام واخلاص ابعتبار كون املطلق عاماً بدلياً .



(( : اجململ واملبني هذا يعرض اللفظ إمجال  واجململ واملبنيقال : )) 
 له البيان .ويعرض 

(( : ما يظهر من النص وما حيمل عليه النص ، وما  الظاهر واملؤول))
 حيمل عليه النص ، هذا هو املؤول ، وسيأيت تفصيلها إن شاء هللا تعاىل . 

وداللتها على األحكام الشرعية  (( : يعين أفعال النيب  واألفعال)) 
ناسخ وحنو ذلك إىل آخر (( من القرآن والسنة وشروط ال والناسخ واملنسوخ))

ما ذكر من املباحث اليت ستأيت بتفصيل ، هذه مقدمة يعرض لك فيها كل 
 املباحث اليت سيبحثها .

واألصوليون خمتلفون يف ترتيب هذه املباحث ، بعضهم يورد الكتاب والسنة 
واإلمجاع والقياس على هذا النحو ، وبعضهم يورد الكتاب والسنة مث يدخل يف 

فاظ يف األمر والنهي ، الظاهر واملؤول ، احلقيقة واجملاز ، اجململ مباحث األل
واملبني ، العام واخلاص ، املطلق واملقيد ، إىل آخره . مث أييت لإلمجاع والقياس ، 
مث أييت بعد ذلك األدلة املختلف فيها مثل قول الصاحب ، وحنو ذلك مث 

 أحكام اجملتهدين وأحوال املفيت واملستفيت . 
يذكر ما يتعلق ابألحكام  ، ابألمر والنهي لتعلق نصوص الكتاب  بعضهم

والسنة ابألمر والنهي ، مث ما يتصل به من املنطوق واملفهوم وأنواع احلقائق وحنو 
ذلك مث أييت لإلمجاع ، مث القياس مث أييت للسنة ودالالهتا ، أريد من هذا أن 

يب واحد ، فبعضها يقدم تفهم أن ترتيب كتب أصول الفقه خمتلفة ليس هلا ترت
 شيء ويؤخر شيء حبسب االعتبار الذي أقامه مصنف الكتاب .

نشرع إن شاء هللا تعاىل غداً يف زبدة األصول يعين الكالم عن األمر والنهي 
 والعام واخلاص وحنو ذلك . 



اسأل هللا جل وعال أن يعلمين وإايكم العلم النافع وأن مين علينا ابلعمل 
 ان إىل ما حيبه ويرضاه وصل هللا وسلم على نبينا حممد .الصاحل وأن يرشد

 س : 
ج : ابختصار هذه يعين السبب والشرط واملانع والعلة هذا قصدي والرخصة 
والعزمية أصل عندان سلمك هللا أسبوعني أو ثالثة نريد أن منر مرور الكرام 

 عاجلني إن شاء هللا .
م فأقل ما يرتكب منه الكالم قال املؤلف رمحه هللا : ) فأما أقسام الكال

قسمان ، اسٌم وفعل أو فعٌل وحرف أو اسٌم وحرف والكالم ينقسم إىل أمر 
وهني وخربي واستفهام وينقسم أيضًا على متيٍن وعرٍض وقسم ومن وجٍه آخر 
ينقسم إىل حقيقة وجماز فاحلقيقة ما بقي يف االستعمال على موضوعه وقيل 

املخاطبة واجملاز ما جتوز عن موضوعه ما استعمل فيما اصطلح عليه من 
واحلقيقة إما ُلغوية وإما شرعية وإما عرفية واجملاز إما أن يكون بزايدة أو 

 ليس كمثله شيء  نقصان أو نقٍل أو استعارة واجملاز مثل قوله تعاىل 
واجملاز ابلنقل كالقائد  واسأل القرية  واجملاز ابلنقصان مثل قوله تعاىل 

جدارا  يريد أن ينقض  ن اللسان واجملاز ابالستعارة كقوله تعاىل فيما يقود م

  واألمر استدعاء الفعل 
هذا شروع من املؤلف يف األحكام يف املقدمة اللغوية ، املقدمة اللغوية 
خيتلف املصنفون يف األصول يف ذكر مسائلها ، بعضهم يطلق وبعضهم خيتصر ، 

ئل من أصول اللغة للحاجة إليها يف فن لكن جيتمعون يف أنه البد أن تذكر مسا
 أصول الفقه . 

 بدأ ذلك بذكر أقسام الكالم .



(( : هو اللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت عليها ، كما قال ابن  الكالم))
 مالك :

 ........................ كالمنا لفظ مفيٌد كاستقم 
ثالث أو  الكالم يرتكب من كلمات قد يكون ذلك الرتكب من كلمتني أو

 أكثر وقد يكون من كلمة واحدة ، ظاهرة ، وأخرى مضمرة .
أقل ما يرتكب منه الكالم امسان ، أو اسم وفعل أو قال هنا اجلويين : )) 

 (( .فعل وحرف ، أو اسم وحرف 
(( : مبتدأ وخَّب )حممٌد قادٌم ( ، ) األصول مهمة ( كالم اتم تكون  امسان))

سم وفعل (( : قام زيٌد ، قرأ عمرو ، أتى حممٌد ، من امسني مبتدأ وخَّب ، أو ))ا
ذهب أمحد ، هذا فعل وفاعل ، فعل واسم ، هذا أيضاً من أقل ما يرتكب منه ، 
ومنه ))استقم(( : استقم فعل كلمة واحدة ، أين فاعلها ؟ ضمري مسترت وجوابً 

خرى ، ضمري مسترت وجوابً هاهنا أيضاً كلمتان ، أحدمها ظاهرة ، وهي الفعل وأ
 مضمرة وهي االسم .

يف احلقيقة الكالم عند النحويني ، وعند البالغيني ليس إال هذين النوعني 
السابقني ، إما أن يكون من امسني أو يكون من اسم وفعل فقط ، أما قوله )أو 
فعل وحرف ، أو اسم وحرف ( فهذا زايدة يف التقسيم وليس ابملستقر ، أو 

ن من ابب التقسيم قال أو فعٍل وحرف ، أو اسم ابملقرر يف علوم العربية ، لك
وحرف ، فعٍل وحرف : ما قام ،  ال تذهب ، فعل وحرف  ما قام ، ما قام من 
؟ ما قام هو ، مثاًل سئلت : هل قام زيد ؟ ، قلت : مل يقم ، هذا حرف وفعل 
، ما قام ، حرف وفعل لكن يف الواقع الفعل فيه ضمري مسترت وهو الفاعل ، 

 يصحح أن يكون هذا من ابب الفعل واحلرف، وإمنا هذا من ابب وهلذا ال



الفعل واالسم ، أو احلرف والفعل واالسم ، أو )اسم وحرف ( كذلك يف جواب 
من قال ؟ ، ) يف الدار أحد ( ، قلت : ال أحد ، ال أحد هذا حرف وهو ) ال 

 ( انفية للجنس ، وأحد اسم ، فهذا حرف واسم .
ه منازعة ، والصحيح أن الكالم إمنا أقله إمنا يكون وهذا كما ذكرت لك في

 من امسني ، أو من فعل واسم ، مبتدأ وخَّب ، أو فعل وفاعل ، هذا تقسيم .
تقسيم آخر ابعتبار آخر قال : )) ينقسم إىل : أمر وهني ، وخَّب ، 
واستخبار (( هذا التقسيم ابعتبار املتكلم ابلكالم ، إما أن أيمر بشيء ))اقرتب 

ال  –ال تسهو  –اقرأ (( وإما أن ينهي عن شيء )) ال تلهو  –ذهب ا –
تغفل(( وحنو ذلك وهذا يسمى إنشاء عند البالغيني ، األمر والنهي وأشباهها 

 تسمى إنشاء ، يقابل اإلنشاء اخلَّب يف الكالم وهو ما سيأيت .
 اخلَّب قسيم لألمر والنهي ، قسيم لإلنشاء ، ما ضابط اإلنشاء ؟ وما ضابط 

اخلَّب ؟ ضابط اإلنشاء هو أن الكالم الذي ال يقبل وصفه ابلصدق أو الكذب 
 ، بصادق وال بكاذب .  قلت : اذهب، اذهب ، ال تصفين إذ  

 قال : حممد قادم ، أو حممد قادم ، ميكن أن تقول : فالن صادق ، إذ  
 قال : حممد قادم ، اخلَّب يوصف ابلصدق والكذب ، قول : فالن كاذب إذ  ت

 يقبل الوصف ابلصدق ، يقبل الوصف ابلكذب . يعين
أتى بشيء زائد قال : ))واستخبار (( : حقيقة االستخبار : هي طلب 
اخلَّب ، الذي هو االستفهام ، ))هل ذهب زيد (( هذا استخبار ، طلب للخَّب 
، فيجيب اآلخر ، فيقول : )) ذهب زيد (( ، ذهب زيد من حيث كوهنا مجلة 

ة خَّبية ، يعين خَّب )) ذهب زيد (( تقبل أن يقول مجل –، من فعل وفاعل 
آخر ، صادٌق فيما أخَّبك به ، أو يقول : كاذٌب فيما أخَّبك به ، هذا يسمى 



استخبار ، وهو عند احملققني نوع من اخلَّب ، ألنه طلب للخَّب ، فتحصل أن 
هذه القسمة ميكن أن حتصر يف ، أن الكالم ينقسم إىل : إنشاء وخَّب ، خَّب 

 ء .وإنشا
اإلنشاء : ما ال يقبل الصدق والكذب ، الوصف بكونه صادقاً أو كاذابً أو 

 بكونه صدقاً وكذابً .
 واخلَّب : ما يقبل أن يوصف بكونه صدقاً ، أو كذابً .

 ذكر تقسيم آخر ابعتبار آخر قال :
 وينقسم أيضاً إىل : متن ِّ وعرض ، وقسم .

، )) ليت الشباَب يعوُد يوماً(( التمين مثل أن يقول : ))ليت زيداً يعوُد (( 
هذا متنِ  نوع من األنواع ، ابعتبار أي شيء ؟ هل هو ابعتبار املتكلم أو ابعتبار 
املخاطب ؟ ال ابعتبار املتكلم وال ابعتبار املخاطب ، ابعتبار الكالم نفسه ، 
فتقسيم اثلث ابعتبار اثلث ، هذا الكالم متمٍن ، هذا الكالم معروض ، العرض 

أن تقول : )) أال أتتيَّنا (( ، ومنه ، من العرض التحضيض وهو اآليت بعد مثل 
))فهال جاء القارئ (( فهذا يسمى  فلوال كان من القرون  لوال ، وهال ، 

 التحضيض وهو عرض وزايدة عرض مؤكد .
 إذن : صار العرض منه التحضيض .
 لتذهنب (( وحنو ))ابهلل وهللا لتنزلن  قال : ))وقسم (( القسم املعروف : 

ذلك هذا ابعتبار الكالم نفسه ، فإذن التقسيمات ابعتبارات خمتلفة ، اترة ينظر 
إىل تركيب الكالم وهو األول ، تقسيم الكالم من جهة تركيبه إىل ما يكون من 
امسني ، أو من فعل واسم إىل آخره ، واترة ينظر إىل حال املتكلم ابلكالم ، اترة 

 َكَلم به وحنو ذلك .ينظر إىل حال املت



وهذا هو املهم ،  (( ومن وجه آخر ينقسم إىل حقيقة وجماز)) قال :
ينقسم إىل حقيقة وجماز ، الكالم أو الكلمة تنقسم إىل حقيقة وجماز ، وكذلك 

 الكالم أثناء تركيبه ينقسم إىل حقيقة وجماز .
اللفظ على : بقاء اللفظ على معناه األول ، بقاء  ما هي احلقيقة ؟ احلقيقة

، فاألسد حقيقة يف هذا احليوان  األسد((معناه األول مثل : ما ميثلون به مثل ))
املفرتس املعروف ، ))شجرة (( حقيقة يف هذا النبت املعروف هذا هو وضعها 

 األول .
: هو نقل اللفظ من معناه األول إىل معىٍن اثٍن ملناسبة بينهما أو  اجملاز

، الحظ أن كثريًا خيلطون بني احلقيقة واجملاز وبني لعالقة بينهما هذا اجملاز 
الظاهر والتأويل فيخلطون بني اجملاز والتأويل ، فاجملاز شيٌء والتأويل شيٌء آخر 

. 
 إذن : اجملاز : نقل اللفظ ، أما التأويل : صرف اللفظ 

: نقل اللفظ من وضعه األول إىل وضٍع اثٍن لعالقة بينهما ، مثل أن اجملاز 
)) فالٌن أسد (( ال تريد به احليوان املفرتس ، لكن تريد فالٌن أسٌد يف  تقول :

الشجاعة ، فنقل اللفظ من معناه األول إىل معىٍن جديد وهذا الذي ذكر من 
انقسام الكالم إىل حقيقة وجماز ، درج عليه ُجلُّ األصوليني ، بل أكثر العلماء 

جري ، وهذا التقسيم إمنا ظهر من يف القرون املتأخرة ، ما بعد القرن الثالث اهل
جهة املعتزلة ، وذلك أنه ملا احتج عليهم أهل السنة بردِ  صرفهم آلايت الصفات 
وآايت األمساء عمَّ هي عليه من املعاين ، أتوا مبا يسمى ابجملاز ، وأن هذه ألفاظ 
نقلت من معناها األول إىل معىٍن جديد لعالقة بينهما ، وابلتأويل وهو أهنم 

 فوها ملعىٍن جديد .صر 



والتحقيق يف هذه املسألة وال يتسع املقام لتفصيل الكالم ، أن لغة العرب ال 
تعرف يف ألفاظها إال احلقيقة ، فليس مثَّ عندهم جماز ، واحلقيقة عندهم اترة 
تكون إفرادية حقيقة يف اللفظ مبفرده ، واترة تكون تركيبية وهي املفهومة من 

 تركيب الكالم .
 قة اإلفرادية مثل : األسد هو األسد ، احليوان املفرتس .احلقي

احلقيقة الرتكيبية : هي اليت إدَّعى هبا املدعون اجملاز ، مثل أن يقال : فالن 
أسد ، قال : كلمة ))أسد(( جماز عن الرجل الشجاع ألنه ال يعىن هبا املعىن 

حني الرتكيب إىل األول ، فنقول : العرب يف استعماهلا لرتكيب كالمها ال تنظر 
األلفاظ ، وإمنا تنظر إىل داللة األلفاظ حال الرتكيب ، فاأللفاظ تدل على حال 
الرتكيب على معىًن ال ينتقل معه الذهن من املعىن األول إىل املعىن اجلديد ، مثاًل 
: نقول : زيُد أسد ، مباشرة مادام قال : زيد أسد ، ال أييت للذهن ، األسد 

رتس ، مث ينتقل منه إىل الرجل الشجاع بقرينة وجود زيد ، الذي هو حيوان مف
وإمنا مباشرة ملا قال : زيد أسد علم أن املراد تشبيه زيد ابألسد يف شجاعته 

 وهذه حقيقة تركيبية وهي اليت يدعي فيها املخالفون ، أهنا جماز .
فأتى هللا بنيانهم من القواعد فخر  مثاًل يف القرآن يف قوله تعاىل : 

 قال :  ليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون ع
معلوم هنا الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع   فأتى هللا بنيانهم من القواعد

أنه ليس إتيان هللا هلذا  أتى هللا بنيانهم من القواعد  السامع هذا الكالم ، 
ى هللا بنيانهم من القواعد فأت املكان بذاته ، وإمنا أتى بقدرته ، ألنه قال 

فيفهم من حقيقة الكالم هذا املعىن ، وال ميكن أن  ..  فخر عليهم السقف



من  نفهم منه أنه ميكن أن يكون اإلتيان ابلذات فيصرف عنه ألجل أنه قال : 
 وحنو ذلك .  القواعد 

فهذا يسمى حقيقة تركيبية ، وهي اليت ، أو يشبهها الذي يسميه أولئك 
ال ميكن أن  ..  ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ز ، قال تعاىل : اجملا

يفهم عريب أن املراد أمل تر إىل ربك يعين أمل تر إىل ذات ربك ، إمنا املراد يفهم 
أمل تر إىل قدرة ربك كيف مدَّ  ألم تر إلى ربك كيف مد الظل من قوله 

احلقيقة هي اليت تعىن عند الظل ، وهذا ليس جمازًا ، وإمنا هو حقيقة تركيبية ، 
العرب ابلكالم ، ألن احلقيقة ما هي ؟ هي إظهار احلقيقة هبذا الكالم ، فصار 
الكالم حقيقة ، ألنه تظهر به حقيقة األمر فالكالم كله حقيقة ، هذه احلقيقة ، 

 اترة تكون إفرادية يف اللفظ واترة تكون تركيبية ابلكالم مجيعاً .
الكالم عليها ، لكن هذه احلقيقة يف مثل قوله تعاىل :  وهنا مثَّل أبمثلة أييت

 ... واسأل القرية التي كنا فيها   تعريف اجملاز الذي عرفوه به ، أن
اجملاز نقل اللفظ من معناه األول إىل معىٍن اثٍن وهذا يسمونه من جماز النقص ، 

ة (( ، ألنه حذفت منه ))أهل القرية (( ألن أصل الكالم ))واسأل أهل القري
نقول : هذا الكالم مفهوم ، وال نقول أن مثَّ جماز ، ألن املستمع هلذا الكالم ، 
يعلم أن القرية من حيث هي جدران وأبنية ، أنه ليس املراد اجلدران واألبنية وإمنا 

 املراد أن يسأل ، من يصح أن ينسب إليه أنه يسأل ؟ , وهم أهل القرية فقوله 
يصح أن ُيسَأل ؟ أهل القرية وهلذا يكون الكالم  من الذي واسأل القرية 

برتكيبته يفيد حقيقة ، هذه تسمى حقيقة تركيبية ، تستفاد من تركيب الكالم ، 
لكن لو أتى مبفردها ، وقيل )) القرية (( يعىن هبا أهل القرية مل تكن حقيقة 

مثل  إفرادية ، ولكن ملا استعملت هبذا الرتكيب ، صارت حقيقة تركيبية ، ومن



اسأل العري يعين أهل العري وحنو ذلك  ...  والعير التي أقبلنا فيها قوله 
من أنواع كثرية أُدعيت أهنا جماز يف القرآن بقى أن نقول : أن األصوليني اختلفوا 
يف وجود اجملاز يف اللغة ، فمنهم من قال بوجوده يف اللغة ، وهم الكثرة الكاثرة 

قني نفوا وجود اجملاز يف اللغة وقالوا كالم العرب كله ، وهناك قلة أفراد من احملق
حقيقة وهناك خالف آخر أخص من هذا وهو هل يف القرآن جماز أم ال ؟ 
فنفاه كثريون ، نفاه كثريون ، وأثبته كثريون ، واخلالف يف كون القرآن فيه جماز 

از يف أم ال ، قد يكون عقداًي وقد يكون أدبيًا ، فيكون اخلالف ابلقول ابجمل
القرآن عقداًي ، إذا أدعى أن آايت الصفات فيها جماز أو أن اآلايت اليت فيها 
العقائد ، آايت الغيب اليت فيها اخلَّب عن الغيب وحنو ذلك ، أن فيها جماز ، 
إذا أدعى أن فيها جماز صار اخلالف عقداًي ألن هذا مسلك املبتدعة ، فإن 

الصفات ، صار خالفاً أدبياً فمثاًل : إذا أُدعي أن القرآن فيه جماز يف غري آايت 
قرأت يف بعض التفاسري يف بعض اآلايت ، قال هذه اآلية فيها جماز ، يف مثل 

يقولون هذا فيه    واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قوله تعاىل :
واخفض لهما جناح الذل من  استعارة متثيلية ، وهي من أنواع اجملاز 

 خبَّب الغيب وال متعلقًا بعقيدة ، فيكون اخلالف فيه ليس متعلقاً   الرحمة
 أدبياً ، نقول : ال ، الصواب أنه ليس هاهنا جماز .

 وكان هللا غفورا  رحيما أو  الرحمن الرحيم  وإذا قيل : يف 
أن الرمحة جماز عن إرادة اإلحسان ، أو عن إيصال اإلنعام ، صار خالفاً عقدايً 

 البدع . يُرُد كما يرد على أهل
هلذا جتد أن من أهل السنة ما قد يقول يف بعض اآلايت فيها جماز ، لكن 
يف غري آايت الصفات ، هذا يكون خالف أديب ، نقول : الصواب فيه أنه ال 



جماز يف القرآن أصاًل ، واألصح أيضًا أنه ال جماز يف اللغة أصاًل ، ألن كالم 
وقد تكون تركيبية ، يف كالم طويل  العرب حقيقة ، وقد تكون احلقيقة إفرادية ،

 على اجملاز ليس هذا حمل تفصيله .
قال : فاحلقيقة ما بقي يف اإلستعمال على موضوعه وقيل : ما استعمل يف 
ما اصطلح عليه من املخاطبة ، وهو ما ذكرته لك من أنه ما بقي على وضعه 

احلقيقة األول لفظ مل ينقل عن معناه ، بقي على لفظه األول ، فهذا هو 
 اإلفرادية .
: ما جُتُو ِز عن موضوعه يعين عن ما وضع له ، وعلم الوضع من العلوم  اجملاز

 ىن هبذه األمور .من علوم اللغة ، علم يسمى علم الوضع يـُع  
: يعين ما جتاوز به املتكلم )) اجملاز : ما جتوز عن موضوعه (( وهنا قال : 

ألدق تعريف مجاعة من األصوليني به ما وضع له إىل شيء آخر ، والتعريف ا
حيث قالوا إن اجملاز : هو نقل اللفظ من وضعه األول إىل وضع اثٍن ملناسبة 

 بينهما .
 س : هل هناك فرق بني قول الفقهاء جيوز ويشرع ؟ 

ج : نعم هناك فرق ، يشرع يعين ثبتت مشروعيته ثبت األمر به من الشارع 
يكون مستحباً أما جيوز هذا يف املباحات هذا معىن يشرع ، قد يكون واجباً وقد 

جيوز كذا ، يباح كذا فكلمة يشرع حتتمل ما يكون واجبًا أو مستحبًا أما جيوز 
 فهي خاصة ابملباحات وصل هللا وسلم على نبينا حممد .

قال املؤلف رمحه هللا تعاىل : ))احلقيقة : إما لغوية ، وإما شرعية ، وإما 
بزايدة أو نقصان ، أو نقل أو استعارة واجملاز  عرفية واجملاز إما أن يكون

 واجملاز ابلنقصان مثل قوله  ليس كمثله شيء  ابلزايدة مثل قوله تعاىل 



واجملاز ابلنقل : كالغائط فيما خيرج من اإلنسان ، واجملاز  واسأل القرية 
 : ((  جداراً يريد أن ينقض  ابالستعارة : كقوله تعاىل 

ده وصل هللا وسلم على نبينا حممد دائماً وأبدا قال املؤلف احلمد هلل حق مح
يف ذكر املقدمات اللغوية ملا ذكر أن الكالم ينقسم إىل حقيقة وجماز أخذ يقسم 

 احلقيقة قال : واحلقيقة إما ُلغوية وإما شرعية وإما ُعرفية .
وان احلقيقة اللغوية يريد هبا اليت وضعها أهل اللغة ، وضعوا لفظ األسد للحي

املفرتس ، الدابة لكل ما يدب على األرض ، الوجه : لكل ما يواجه من الشيء 
، هذه تسمى حقائق لغوية ، وهي املسمات الوضع اللغوي ، يعين اللغة لكل 
لفظ منها معىن ، هذا املعىن على كل كالمه يف أصل نشأة اللغة ووضع اللغة له 

حلقيقة اللغوية قد أييت هلا نقٌل إىل معىًن، هذا املعىن هو حقيقته اللغوية ، هذه ا
عرف خاص ، كما سيأيت  أو إىل شرع ، فإن بقي اللفظ على ما كان عليه من 
دون نقل ، بدون سبب ، إما سبب عريف أو سبب شرعي ، صار يسمى 
حقيقة لغوية ، مثل ما ذكرت لك ، األسد ، ما األسد ؟ احليوان املعروف . 

وف ، الدابة ، ما هي الدابة ؟  الدابة لكل ما يدب احلمار ما هو ؟ احليوان املعر 
على األرض سواء كان ذا رجلني أو كان يدب على بطنه أو كان يدب على 
أربع ، كل ما يدب يسمى دابة ، هذا يف الوضع اللغوي ، املاء يف الوضع 
اللغوي هو هذا املاء املعروف ، اجلبل يف الوضع اللغوي هو هذا اجلبل املعروف 

تسمى حقائق لغوية ، اليت هي املعاين اللغوية للشيء ، األصلية قبل ، هذه 
جميء عرف حيددها أو جميء الشرع اإلسالمي الذي نقل بعض األلفاظ إىل 

 حقائق شرعية .



قال : ))وإما شرعية (( : إما شرعية يعين أن مثة ألفاظ تسمى حقيقة شرعية 
هذا املعىن اخلاص حقيقة ،  ، هلا حقيقة لغوية مث نقلت إىل معىٍن خاص ، وصار

 من الذي نقل ؟ الشرع ، فأضيفت إىل الشرع فصارت حقيقة شرعية .
ابملثال يتضح املقال : مثل ))الصالة (( : الصالة األصل يف اللغة هي 

وصل عليهم إن  الدعاء أو الثناء ، هي الدعاء أو الثناء قال جل وعال : 

م أموات ؟ ، ال : وقوله تعاىل يعين : صل عليهم ، هل ه  صالتك سكن لهم
:  خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صالتك

، وصل عليهم أي ادع هلم ، هذا املعىن اللغوي وقال األعشى   سكن لهم
 البنته :

 اي رب جنب أيب األوصاب الوجع تقول بنيت وقـد قربت مـرحتاًل 
 الوجع ، وهو سيسافر ، قال هلا ماذا قالت : اي رب جنب أيب األوصاب و 

 نوماً فإن لـجنب الـمرء مضطجعا عليكي مثل الذي صلييت فاغتمضي 
عليكي مثل الذي صلييت يعين مثل الذي دعويت ، فهذه احلقيقة اللغوية يف 

 .. إن هللا ومالئكته يصلون على النبي الصالة  أهنا الدعاء أو الثناء 
 ه يعين الثناء ، الثناء عليه يف املأل األعلى الصالة من هللا جل وعال على نبي

يعين يثين عليكم ، فإذن الصالة قد  . هو الذي يصلي عليكم ومالئكته .
تكون للدعاء وقد تكون للثناء ، وهذا أصلها اللغوي ، نقلها الشرع من احلقيقة 
 اللغوية على معىن خاص وهي هذه الكيفية املعروفة اليت تسمى الصالة ، لو قيل

لك فالن صلى ، ما أييت على ابلك الدعاء ، ما أييت على ابلك احلقيقة 
 الشرعية وهي الصالة املعروفة ، مثل الزكاة ، الزكاة يف اللغة : النماء والزايدة ، 

والتطهري والنقاء ، هذه الزكاة ، زكاه : طهره ومنَّاه   تطهرهم وتزكيهم بها



يعين قد أفلح من طهرها ونقاها   قد أفلح من زكاها ونقاه وحنو ذلك ، 
وحنو ذلك ، هذا معناها اللغوي ، أتى يف الشرع ونقلت إىل شيء آخر وهي 
إخراج املال على النحو املخصوص ، هذا مسيَّ زكاة ليس لوضعه اللغوي ، لكن 
لوضعه الشرعي ، جديد ، فصار حقيقة شرعية أن الزكاة هي الزكاة هذه املعروفة 

وجه خمصوص بكيفيات خمصوصة وأوعية خمصوصة ، إىل  ، إخراج املال على
 آخره ، هذه تسمى حقيقة شرعية . 

))السجود يف اللغة له معىن ويف الشرع له معىًن آخر (( هذا يسمى احلقيقة 
الشرعية ، صار عندان حقيقة لغوية ، هذه احلقيقة اللغوية قد تبقى على أصلها 

، وقد تنقل إىل معىًن جديد ، الذي  فيصري اللفظ ابقياً على أصل وضعه اللغوي
 نقله هو الشرع فتسمى هذا املعىن اجلديد حقيقة شرعية .

قال : ))وإما عرفية (( : أحيااًن العرف ال جيعل اللفظ على ما هو عليه 
ابللغة بل جيعله أخص منه أو أوسع منه ، مثل الدابة ، الدابة يف اللغة كما 

ض ، قد يكن يدب على بطنه أو على ذكرت لك اسم ملا يدب على وجه األر 
رجلني أو على أربع ، لكن يف العرف ، ُخصصت الدابة لذوات األربع منثل : 
يعين األمثلة العرفية كثرية مثل اللحم : لو قال فالن أكلت حلمًا ، اللحم من 
قدمي من العرب من وقت العرب ، اللحم ال يصدق على السمك مع أن 

لكنه   تأكلون منه لحما  طريا   جل وعال :  السمك حلم ، السمك حلم قال
العرف نقل اللحم إىل شيء خاص وهو ما عدى السمك ، فإذا قال القائل 
أكلت حلمًا ، مل يدخل يف العرف أنه أراد حلم مسك ، وإذا أراد مسكًا قال 

 أكلت مسكاً .



مثل الغائط ، لفظ غائط ، وهو املطمئن من األرض ، أرض انزلة ، إذا أتى 
يها أحد وطأطأ أخفته عن األنظار ، هذه تسميها العرب ، تسمي األرض ف

هذه غائطة ، يعين منخفضة ، ومنه االشتقاق غوطة وحنو ذلك من األلفاظ ، 
إذا كانت منخفضة ، هذا العرف ، العرف أصاًل هو الذي نقله ، أما اللغة ، 

لغوي هو فمعىن غائط أو غاط شيء آخر ، مث نقها العرف ، يعين أصلها ال
املكان املنخفض ، لكن العرف هو الذي نقلها إىل أن الغائط هو ما خيرج من 
اإلنسان من األذى ، مل نقلها العرف ؟ للمالبسة ، ما هذه املالبسة ؟ أن من 
أراد أن خيرج هذا األذى ، ذهب إىل ذلك املنخفض من األرض كما تعلمون أن 

ذا أرادوا أن يتَّبزوا خرجوا فذهبوا حبثوا العرب مل تكن هلا كنف يف بيوهتا ، وإمنا إ
عما يتوارون به عن األنظار وهي األرض املسماة الغائط ، فسمي ما خيرج منهم 
يف تلك األرض غائطاً ، فهذا يسمى حقيقة عرفية ، وهذا هو الصحيح ، وليس 

 جمازاً كما مثل به املؤلف فيما سيأيت ، الصحيح أن هذا حقيقة عرفية .
ئق العرفية : أهنا نقل من العرف ألشياء يف اللغة ملعىًن آخر إذن : احلقا

أخص من املعىن السابق ، أو بينه وبينه مالبسات ، وهذه الثالث مهمة ، إذا 
فهمنا معناها فنقول ، قد يتعرض اللفظ يف نصوص الشرع إىل أن تتنازعه 

ية فإذا تنازع اللفظ احلقائق اللغوية ، تتنازع احلقيقة الشرعية ، تتنازع احلقيقة العرف
أكثر من حقيقة ، فأي احلقائق يقدم ؟ الذي عليه عامة العلماء أنه جيب تقدمي 

 احلقيقة الشرعية .
إذا قلنا صلى فالن ، نعت الصالة ، املراد هبا احلقيقة الشرعية ، قال جل 

نعرف الصالة هي احلقيقة الشرعية ، ألن هذا اللفظ ،  وأقم الصالة .. وعال 
أن الشرع نقله من اللغة إىل شيء جديد ، فإذًا جيب تقدمي احلقائق نعرف 



الشرعية أواًل عند التعارض ، اثنياً : الذي عليه مجهور العلماء ، خالفاً للحنفية 
، أنه يقدم بعد الشرعية العرفية ، إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية ولغوية ، هل 

العرفية ، مل ؟ ألن اللغوية ابقية  حيمل على اللغوية أم حيمل على العرفية ؟ تقدم
على أصلها ، وأما العرفية منقولة ، فلهذا يقدم املنقول على ما هو ابٍق على 

 أصله إذ هذه فائدة النقل أو هذه من فوائد النقل .ظاهر إذن نقدم العرفية .
مثاًل : نقول : فالن أتى على دابة ، دابة : يعين ذوات األربع ، هذه 

ة ، احلنفية يقولون . ال ، إذا تعارضت العرفية واللغوية تقدم اللغوية احلقيقة العرفي
 ، ألهنا هي األصل ، لكن هذا ليس هو الذي عليه مجهور العلماء .

إذن : حتصل عندان أن عامة أهل العلم ، أن احلقيقة الشرعية مقدمة عند 
عند مجهور  التعارض ، مث إذا تعارضت احلقيقة العرفية واللغوية ، تقدم العرفية

العلماء ، وتقدم اللغوية عند احلنفية ، ما مثال ذلك ؟ الحظ أنه قبل املثال 
 تذكرت تنبيهاً مهماً يف هذا املقام وهو: 

أن احلقيقة الشرعية : ما جاء عن الشرع ، وأما إذا جاء عن أهل الشرع فهو 
م التفريق ، حقيقة عرفية ، انتبه هلذا القيد املهم ، ألن كثريين خيطئون ألجل عد

إذا جاء النقل من الشرع ، صارت حقيقة شرعية ، وأما إذا جاء النقل من أهل 
الشرع ، من الفقهاء من احملدثني من غريه ، ما جاء من هللا جل وعال أو من 
رسوله فهذه تسمى حقيقة عرفية ، أي عرف ؟ عرف أهل الشرع ، هلذا جتد أن 

يفات ))وشرعاً (( واترة يقولون : واصطالحاً الفقهاء مثاًل أحياانً يقولون يف التعر 
فهنا ينبغي أن ينظر إذا كان التعريف مشتقًا من الشرع ، قيل شرعًا وإذا كان مل 

أو يستقي تعريفه من داللة واضحة  يشتق من الشرع ، يعين مل يعرفه به النيب 
ظاهرة من النص ، فإنه يقال فيه اصطالحًا ألن هذا اصطلح عليه علماء 



ب معني ، وهلذا جتد أن يف البيع مثاًل ، تعريف البيع عند احلنابلة خيتلف مذه
عن تعريفه عند الشافعية ، خيتلف عن تعريفه عند املالكية ، خيتلف عن تعريفه 

 عند احلنفية ، إىل آخره . 
إذا كان تعريفًا خمتلفًا والكل يقولون شرعًا كذا ال يستقيم ، ألهنم مل خيتلفوا 

أن الصالة تعريفها شرعًا هي كذا وكذا ، يعين أو الصالة شرعاً يف الصالة ، 
 حقيقة شرعية هي هذه املعروفة  .

فإذن : نقول : البيع اصطالحًا هو مثاًل مبادلة مال مبال إىل آخره ، ظاهر  
هلذا نقول : إذا أتى النقل من أهل الشرع ، صار حقيقة عرفية ، إذا أتى النقل 

حاة حقيقة عرفية نعين هبا عرف النحاة ، إذا صار من النحاة صار لعرف الن
النقل عند أهل احلديث ، مثل املعلق عند أهل احلديث ، اللي يف القرآن تعليق 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو  الطالق كما يف قوله تعاىل : 

هنا املعلقة ابلشرع جاء  حرصتم * فال تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
ى وصف معروف ، جاء يف احلديث قالوا احلديث املعلق وهلذا اختلف علماء عل

املصطلح ، تسمية علماء احلديث له ابملعلق مأخوذ من أين ؟ من تعليق اجلدار 
 ؟ أو من تعليق الطالق ؟ .

هذا عرٌف خاص أبهل احلديث ، فهذه تسمى حقيقة عرفية ألهل احلديث 
األصول غري عرفها عند أهل النحو غري ، بعض األلفاظ يكون عرفها عند أهل 

عرفها عند اللغويني ، غري عرفها عند الفقهاء وهكذا ، لذا فتنتبه إىل أن 
التعريفات اليت اصطلح عليها علماء مذهٍب ما أو علماء فٍن ما هذه ال يسوغ 
أن تنسب إىل الشرع وإمنا يقال اصطالحًا كذا ، يعين مما اصطلح عليه علماء 

ا جتد يف كثري من كتب الفقه ، أهنم يقولون : فيما اصطلحوا مذهب ما وهلذ



عليه وشرعًا ، وهذا عندي ال يسوغ ألنه نسبة شيء إىل الشرع ، ورمبا كانت 
النصوص خمالفة له ، وإن كان بعض العلماء خرج قوهلم ، وشرعًا يف التعريفات 

هذا ، يعين يف عرف أهل الشرع قال : وشرعًا : يف عرف أهل الشرع لكن 
 ختريج ليس ابجليد .

منثل نعود للمثال يف تعارض احلقائق مثاًل : لو قال قائل وهللا أو قال قائل 
لزوجته إن أكلت حلمًا فهي طالق إن أكلت حلمًا فهي طالق هنا رتب وقوع 
الطالق منه على أكل اللحم  فجاءت لسمك وأكلته ، السمك يسمى يف اللغة 

تقدمي العرفية على اللغوية يقولون مل يقع الطالق ، حلم ، فعند اجلمهور القائلني ب
ألهنا مل أتكل حلم وإمنا أكلت مسكاً ، والسمك مل يدخل يف عرف املتكلم ، هو 
قال إن أكلٍت حلمًا فأنت طالق ، واحلنفية يقدمون اللغوية فيقولون تطلق ألهنا 

 أكلت حلماً واللحم يف اللغة كذالك . 
أنَت طالٌق ثالث ، لو قال رجٌل المرأته أنَت طالق  لو قال قائل المرأته مثالً 

ثالث فالذين يقدمون العرفية يقولون قوله أنَت ال يعين به أصل اللغوي ، وهو 
يقصد أنِت ، ولكن قال أنَت، ألن عرف هلجته يف قومه هكذا ما يقول للمرأة 

ألن  أنِت ، يقول أنَت وحنو ذلك فهذا عند الذين يقدمون العرفية يقولون يقع
املراد ابملقاصد ، وهو قصد إيقاع الطالق ، إال أن يكون عاملًا ابلعربية وأراد 
ختويفها ، يف تفصيل آخر ، احلنفية ابلعكس يقولون ال يقع الطالق ألننا نقدم 
اللغوية على العرفية ، فهو قال أنَت ، وأنَت غري أنِت وهلذا ال يقع بذلك 

 الطالق .
وهلل يسجد من في السماوات واألرض طوعا   مثاًل : يف قوله تعاىل : 

هذا السجود حيمل على أي نوع  من  .وكرها  وظاللهم بالغدو واآلصال .



السجود ؟ هل هو السجود الشرعي أو السجود اللغوي أو السجود العريف ؟ 
حمل خالف بني أهل العلم ، فمن رأى أن األصل يف اإلطالق الشرعي وهنا 

يفية سجود األشياء ، فقال هنا حيمل السجود على تعارضت ألننا ال نعرف ك
السجود الشرعي ومنه من قال حنمله على السجود العريف ، املتعارف عند الناس 

طأطأة الرأس ، أو قال طائفة  ادخلوا الباب سجدًا ..وهو طأطأة الرأس 
حيمل على اللغوي ألنه هو األصل واللغوي ، اخلضوع والذل السجود مبعىن 

والذل ، املقصود أن هذه القاعدة أطلت فيها اللي هي بيان احلقائق اخلضوع 
والتعارض ألنك ستجد هلا فوائد كثرية يف الفقه ويف شرح األحاديث ويف التفسري 
ومن جهيت مل ُأحص كثرة تطبيقاهتا فيما مر عليَّ يف التفسري ، كثريًا ما تطبق 

 رفة وبينة .هذه يف التفسري لكن تطبيقها ينبغي أن يكون على مع
ملاذا  ... وصل عليهم إن صالتك سكن لهم طيِ ب يف قوله تعاىل :

ما حنملها على الشرعية ؟ أليس األصل يف الصالة الشرعية األلفاظ إذا 
تعارضت األصل أن تقدم احلقائق الشرعية ، فلماذا ال نقول وصلِ  عليهم يعين 

حتمل على الصالة الشرعية  الصالة الشرعية ، فما اجلواب ، نقول : ال ميكن أن
، على احلقيقة الشرعية ألنه قال )صل عليهم ( والصالة على األدمي ال تكون 

فدَّل على  صل عليهم  إال إذا مات ، وهذا حي ، فهذا انتفى بقرينة قوله 
االنتقال من احلقيقة الشرعية إىل ما بعدها وهي احلقيقة العرفية ، العرف ليس مثَّ 

ة فينتقل إىل األخري وهي اللغوية فتكون الصالة هنا مبعىن عرف خاص ابلصال
 الدعاء وهكذا يف تفصيالت وأمثلة أخر .

ذكر اجملاز قال :))واجملاز : إما أن يكون بزايدة أو نقصان أو نقٍل أو 
 استعارة . (( 



اجملاز ذكرت لكم أنه يعرف أبشياء منها : استعمال اللفظ يف غري ما وضع 
قل اللفظ من وضعه األول إىل وضٍع اثٍن لسبب جامع بينهما أو له أواًل ، أو ن

ملناسبة بينهما وذكر هنا كتقسيم قال إما أن يكون بزايدة أو نقصان أو نقٍل أو 
 استعارة .

اجملاز ينقسم إىل : عقلي ، ولغوي ، ينقسم إىل جماز عقلي وإىل جماز لغوي 
، الصحيح أنه ليس مثَّ جماز  عند القائلني به ، وكما قدمت لك أن اجملاز عندان

 يف اللغة ، لكن نبني شيئاً مما يتعلق به إليضاح املقام .
 جماز عقلي .
 جماز لغوي .
: إذا ُأسِنَد الفعل إىل من مل يفعله ظاهراً ، مثل : مات فالن ،  اجملاز العقلي

 معلوم أن فالن مل يفعل املوت وإمنا ُفِعَل يعين اللي مات غريه هذا يسمى جماز
عقلي ، ُأسند الفعل إىل من مل يفعله ظاهراً ، مثل : أنبت املاء الشجر ، الواقع 
الذي أنبت من ؟ هو هللا جل وعال ، فهذا يسمى عندهم جماز عقلي ، هذا 
على كالمهم ليس تقريضًا لكالم احملققني من أهل السنة ، ))أنبت الربيع البقل 

 جماز عقلي والثاين لغوي . (( هذا أيضاً من اجملاز العقلي عندهم ، هذا
 : واللغوي ينقسم إىل :  واللغوي 

 مفرد . 
 مركب . 

 –واملفرد له أقسام ، واملركب له أقسام ، هذه التقسيمات للمفرد ))الزايدة 
 (( واالستعارة للمركب . -النقل  –النقصان 



: هنا  ليس كمثله شيء  قال هنا أن يكون ابلزايدة : مثل قوله تعاىل 
ا فيه زايدة الكاف ألن معىن الكالم ) ليس مثله شيء ( .هذا واحد أو قالو 

: واسأل أهل القرية .أو نقل مثل عنده من الغائط   واسأل القرية  نقصان 
نقل من املطمئن من األرض إىل ما خيرج من اإلنسان من األذى أو استعارة : 

، طبعاً هذه كلها من  ضابط االستعارة أهنا تقوم جداراً يريد أن ينقض  مثل  
 مباحث البالغة لعلم البيان من البالغة ألن البالغة ثالثة علوم :

 األول : علم املعاين وهو علم مهم جداً جداً .
الثاين : البيان ، الفن الثاين من البالغة البيان ، والبيان عماده على أشياء ، 

اجملاز ، ويدخل يف اجملاز وهي التشبيه ، ويدخل يف اجملاز كثرياً ، وعلى الكناية و 
جداراً يريد  االستعارة أبنواعها إىل آخره ، قال واجملاز ابالستعارة يف قوله تعاىل 

ألهنا عندهم االستعارة تقوم على املشبه واملشبه به ألنه يستعار  أن ينقض 
شيء بشيء آخر هو ليس له يف األصل ، قال ))واجملاز ابلزايدة (( طبعاً 

يبية ، اجملاز املركب وما قبلها اجملاز املفرد وهذه كلها من أقسام االستعارة ترك
الكاف  ليس كمثله شيء  اجملاز اللغوي ، قال واجملاز ابلزايدة مثل قوله تعاىل 

هذه حىت عند أهل السنة يقولون هذه الكاف زائدة ، صلة ، ملاذا زيدت ؟ 
معناه  كمثله شيء   ليس لتأكيد الكالم ، فهي يف مقام تكريره ، فقوله : 

ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، فالكاف هذه زيدت يف 
 مقام تكرير اجلملة مرتني أو أكثر .

ليس كمثله شيء إذن : ))ليس مثله شيء (( لذلك إذا أُعربت تقول هنا :
  الكاف صلة أو تقول حرف جر زائد ، أو حنو ذلك ، مثله : كمثله تقول هنا

اسم جمرور ابلكاف ، ال ، ألن الكاف زائدة فنقول : مثل : خَّب ليس  مثل :



مقدم منصوب حماًل ، جمرور لفظًا ، لفظه جمرور لكنه حمله منصوب ألنه خَّب 
ليس ، فإذن : الكاف هاهنا زيدت فتكون حرف زائد ، ليس كمثله شيء 

من  معناه ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، ليس مثله شيء ، فالعريب يفهم
 جميء الكاف هنا أهنا يف مقام تكرير الكالم وأتكيده . 

القول الثاين : أن الكاف هنا مبعىن ))مثل (( قال ))ليس مثل مثله شيء ( 
ليس مثل مثله شيء ، وجميء الكاف مبعىن مثل هذا معروف يف اللغة قد جاء 

من بعد  ثم قست قلوبكمابلقرآن ويف كالم العرب ، فمنه يف القرآن قوله تعاىل 

عطف أشد على الكاف واالسم  ..ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
يعطف على اسم وال يعطف على حرف ، فدل على أن الكاف هنا حرف ، 

 )) .. مث قست قلوبكم فهي كا .. (( أي مثل خَّب هي ، قال ))أو أشد
 عطفها على اخلَّب وهي مثل ، ومنه أيضاً قول الشاعر كثري أظنه: 

 ُحباً لغريك ما أتتكي رسائلي  قليب كقدرِّ ُقالمٍة لو كان يف
قال : لو كان يف قليب كقدر ، الكاف هنا مبعىن مثل ضرورة ، ألنه ليس مثَّ 
اسم يصلح أن يكون خَّب لكان ، )) لو كان يف قليب (( هذا اجلار واجملرور 

 متعلق خبَّب مقدم )) كقدر (( هذا اسم كان .
ين يكون ))ليس مثل مثله شيء (( فهل هو إذا تقر ذلك فعلى القول الثا

 نفٌي للمثل أو نفي ملثل املثل ؟ 
قال بعض العلماء : إن هذا فيه نفٌي ملثل املثل ، وإذا نُفي مثل املثل قد 
يفهم منه جواز أن يوجد املثل ، ظاهر !)) ليس مثل مثله شيء (( فمعىن ذلك 

ال ، ليس هذا املراد ألن نفي  على هذا التقدير أنه جيوز أن يوجد املثل ، قالوا :
مثل املثل عند العرب أبلغ يف نفي املثل ، ألنه يكون بتقدير املثل الثاين مبعىن 



الذات فيكون )) ليس مثل مثله شيء (( عند العرب الذي يفهم إذا استعمل 
مثل هذا األسلوب يفهم أن معناه : ليس مثل ذاته شيء ، فهو نفٌي للمثلية 

 ملثل املثل الثاين ، فيكون فيه إثبات ملثٍل أول ، وهذا مشهور األوىل ، ليس نفياً 
واألول هو  ليس كمثله شيء  والقوالن هذان مشهوران عند أهل السنة يف 

األظهر األبني وهي أن تكون الكاف صلة وهناك زايدة مباحث ليس هذا جمال 
 بياهنا .

ألن  سأل القرية وا )) قال : واجملاز ابلنقصان ... (( مثل قوله تعاىل 
أصل الكالم عندهم )) واسأل أهل القرية (( بقرينة أن القرية ال يصح أن تسأل 
إذ هي جدران ومبان وحنو ذلك ، فلمَّا مل يصلح أن تسأل القرية صار التقدير 
)) واسأل أهل القرية (( فُنِقَص من الكالم كلمة أهل ودلت عليها وجود القرينة 

 ية لسؤاهلا ، فصارت جماز نقصان .بقرينة عدم صالحية القر 
)) قال : واجملاز ابلنقل ... (( ، كالغائط فيما خيرج من اإلنسان ، هذا كما 

 قدمت ليس يصح أن يكون جمازاً ، وإمنا هو حقيقة عرفيةً  .
 جدارًا يريد أن ينقض  )) قال : واجملاز ابالستعارة ... ( كقوله تعاىل 

ألنه استعار اإلرادة للجدار فجعل اجلدار حياً وهم يقولون جماز ابالستعارة 
يصلح أن يكون حماًل لإلرادة ، وإرادته أن ينقض ، وهذا يسمى عندهم استعارة 
ألنه أعار احلياة للجدار ، وأعار اإلرادة للجدار ، وهذا يسمى جمازًا ، وطبعاً 

از عندان كل هذه ال يصلح أن تكون جمازًا ، وإمنا هذه مجيعًا حقيقة ، اجمل
ابلزايدة : ال يصح أن يكون جمازًا ، ألن ، ))ليس كمثله شيء (( هذا تركيب 
ظاهر هو حقيقة يف ألفاظها مل ينقل شيء إىل شيء آخر ، واجملاز ابلنقصان هنا 
)) واسأل القرية (( بل علمنا من قبل أن هذه حقيقة تركيبية يفهم أي سامع 



ها ال أييت ذهنه أواًل للقرية مث ينتقل منها أن )) واسأل القرية (( مبعىن اسأل أهل
 ويفكر ابلنقصان ، يعرف أن املراد أن يسأل أهلها .

 واجملاز ابلنقل : هذا علمنا أنه حقيقة عرفية .
واجملاز ابالستعارة : عندان أنه حقيقة تركيبية ، ليس جمازاً ، وإمنا حقيقة تفهم 

أن اجلدار له إرادة على من تركيب الكالم ، وأما هذا املثال خبصوصه فعندان 
الصحيح ، اجلدار له إرادة وخملوقات هللا جل وعال اليت تسمى اجلمادات هلا 
إرادة هلا حياة خاصة ، وهلذا اجلماد ال يصح أن يعرف عندان أبنه الذي ليس 

 فيه حياة .

اجلماد تعريفه : ما ليس فيه حركة ظاهرة ، هذا تعريف اجلماد عندان ، 
يف حركة ظاهرة ، هذا اجلدار أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة اجلماد هو ما ليس 

فهو مجاد ، خشب أمامنا ليس فيه حركة ظاهرة فهو مجاد وهو الذي يناسب  
كلمة مجاد ألنه من اجلمود الذي هو عدم احلركة ، أما أن يقال اجلماد ما ليس 

ر فيه حياة ، فهذا ابطل ألن هللا جل وعال أثبت أن للجبال حياة وأن للشج
حياة ، وأن ملا ال يُرى فيه حركة حياة ، قال جل وعال مثاًل يف قوله يف آخر 

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال  سورة األحزاب 

وهذا اإلابء نتيجة حلياة خاصة ، وأيضًا قال عليه  فأبين أن يحملنها ... 
نه حيب فدل على أن له الصالة والسالم ))ُأُحٌد جبٌل حيبنا وحنبه (( فأثبت أ

حنَّ حنني العشار ،  حياة خاصة ، وكذلك اجلذع كان حين ملا تركه النيب 
يستند إليه يف خطبة  اجلذع أحد سوار املسجد جزع من اجلذوع كان النيب 

اجلمعة فلما تركه بعد أن عمل له املنَّب حنَّ مسع له حنني كحنني العشار ، حنني 
اة ، كذلك كان يسمع سالم بعض الصخور واحلصى اإلبل فهذا فيه إثبات احلي



عليه الصالة والسالم وحنو ذلك ، املقصود أن هذه اليت تسمى مجادات يف 
الشرع أدلة كثرية يطول لو أردان أن نسردها طال املقام جدًا تدل على أن فيها 

هذا فيه إثبات اإلرادة  جدار يريد أن ينقض .  حياة خاصة ، فهنا اجلدار 
له إرادة خاصة مث  يريد أن ينقض  ر أنخذه بظاهره أن اجلدار له إرادة للجدا

إنه يريد أن ينقض : هل هذا أبنه يفعل به ذلك ؟ أم أنه اختيار منه ؟ هللا أعلم 
 ألن حقائق ذلك حمجوبة عنا . 

نكتفي هبذا القدر ، يعين أرى وجوه األخوة مع األصول جتول والسبب أنين 
كما ترون الوقت ضيق وال ميكن أن منشي كما ينبغي والبد استعجل يف الكالم و 

من اإليضاح ما أدري كيف يكون ، الكالم القليل قد ال يوضح املراد 
 واالستعجال قد يتعبكم لكن على كل حال هي فتح لألبواب .

 
 


