
 داللة االلفاظ –محاضرات فً أصول الفقه 

 المحاضرة االولى  

 الداللة علم الى مدخل 

 تساعد العرب لغة أسالٌب من مستفادة ودالالتها، والسنة الكتاب بألفاظ متعلقة لغوٌة قواعد

 .الشرعٌة األحكام إلى التوصل على المجتهد

 :أقسامها* 

 :هً أقسام، أربعة على واقعة بالمعنى اللفظ عالقة

 المفسر، النص، الظاهر،:   تحته وٌندرج والخفاء، الوضوح حٌث من معناه على اللفظ داللة -1

 .المشكل المجمل، الخفً،: وٌقابلها المحكم،

 .(الداللة الواضح غٌر) أقسام فً( المتشابه) ٌذكرون األصولٌٌن وأكثر

 وداللته، وإشارته، النص، عبارة: هً أبحاث تحته وٌندرج المعنى، على اللفظ داللة كٌفٌة -2

 .ومفهومه واقتضاؤه،

 .المشترك العام، الخاص،:  تحته وٌندرج للمعنى، اللفظ وضع -3

 والمجازـ الحقٌقة:  تحته وٌندرج غٌره، أوفً له وضع الذي معناه فً اللفظ استعمال -4

 .والكناٌة الصرٌح

 :الداللة علم

  واللغوٌة االصولٌة المواضٌع أهم من الداللة علم ٌعد

 منها سباب ال لغوي موضع انه من الرغم على الموضوع هذا االصولٌون تناول

 الشرعٌة النصوص فهم   

 منها االحكام استنباط  

 .اطالقه عند اللفظ ٌقتضٌه ما وفتحها الدال كسر:  لغةوتعرف الداللة : 

 العلم به العلم من ٌلزم بحالة اي....( امر كون)اخر؛ امر منه ٌفهم بحٌث امر كون: المناطقة عند

  اخر بامر

 اقسام الى الداللة وتنقسم 

  مثل الخارجً وجودهما فً ذاتٌة مالزمة والمدلول الدال بٌن كان اذا:  العقلٌة الداللة

 الصباح ضوء          الدخان

 طبٌعٌة مالزمة الشٌئٌن بٌن المالزمة وهً:  الطبٌعٌة الداللة



 داللة االلفاظ –محاضرات فً أصول الفقه 

 وآه       والصفرة      الحمرة  مثل

 وجود ان على واالصطالح التواضع من ناشئة الشٌئٌن بٌن المالزمة هً:  الوضعٌة الداللة

 :نوعان وهً االخر على وجودا احدهما

 :مثل معٌن معنى على داال وٌكون اصطالحهم فً الناس تعارف ما وهً:  لفظٌة غٌر وضعٌة

            االشارة

 او حقٌقٌة االلفاظ كانت سواء اللغوٌة المعانً بواسطة االلفاظ علٌه دلت ما وهً: لفظٌة وضعٌة

 : اقسام ثالثة الى وتنقسم مجاز

 مثل الكتاب. له الموضوع معناه تمام على اللفظ داللة:  مطابقة

 مثل جزء من الكتاب . المجازي او الحقٌقً معناه من جزء على اللفظ داللةالتضمن : 

 مثل الدواة . الرفٌق  ٌستبعه لكنه له الموضوع معناه عن خارج معنى على اللفظ داللةااللتزام : 



 محاضرات أصول الفمه المرحلة الرابعة

 المحاضرة الثانٌة  

 المفسر، النص، الظاهر،:   تحته وٌندرج والخفاء، الوضوح حٌث من معناه على اللفظ داللة

 .المشكل المجمل، الخفً،: وٌمابلها المحكم،

 المعنى على اللفظ داللة

 الداللة الواضح ـ1

 :تعرٌفه* 

 التأوٌل ٌحتمل ولد خارجً، أمر على تولف غٌر من صٌغته بنفس منه المراد على دل ما هو

 .مراتبه ذكر فً سٌأتً ما على ٌحتملهما، ال ولد والنسخ

 :حكمه* 

 ٌحتمل ما تأوٌل ٌصح وال علٌه، الداللة واضح هو بما العمل ٌجب الداللة واضح نص كل

 .بدلٌل إال منه التأوٌل

 :مراتبه* 

 ذلن، فً األعلى إلى والظهور الموة فً األدنى حسب مرتبة فهً التالٌة، ألسامه من تدرن

 .فالمحكم فالمفسر، النص، منه وأعلى أدناها، فالظاهر

 فً سٌأتً كما للمجتهد، ٌبدو فٌما نصٌن بٌن التعارض عند تظهر المراتب هذه معرفة وفائدة

 ( .التعارض) مبحث

 

 الظاهر( 1)

 :تعرٌفه* 

 هو منه المراد ولٌس خارجً، أمر على تولف غٌر من صٌغته بنفس منه المراد على دل ما هو

 .التأوٌل وٌحتمل السٌاق من أصالة الممصود

 :مثاله* 

 بٌع كل حل فً( ظاهرة) اآلٌة ،[ 575: البمرة{ ]الربا وحرم البٌع هللا وأحل: }تعالى لوله

 غٌر اللفظ هذا لكن لرٌنة، على تولف غٌر من صٌغتها بنفس ذلن على دالة ربا كل وحرمة

 ذلن، ادعى من على والرد والربا البٌع بٌن المماثلة لنفً سمت فإنها اآلٌة، بسٌاق أصالة ممصود

 { .الربا مثل البٌع إنما لالوا بأنهم ذلن: }ذلن لبل تعالى هللا لال حٌث

 :حكمه* 

 .بدلٌل إال ظاهره عن صرفه ٌحل وال ظاهره، بممتضى بالظاهر العمل ٌجب ـ1



 محاضرات أصول الفمه المرحلة الرابعة

 إلى حمٌمته عن صرفه وٌحتمل مطلما، كان إن التمٌٌد وٌمبل عاما، كان إن التخصٌص ٌمبل ـ5

 .الظاهر عن ٌصرفه ما ورد إذا مجازي، معنى

 .التشرٌع عهد فً النسخ علٌه ٌراد أن ٌحتمل ـ3

 

 النص( 5)

 :تعرٌفه* 

 أصالة الممصود وهو خارجً، أمر على تولف غٌر من صٌغته بنفس منه المراد على دل ما هو

 .التأوٌل وٌحتمل السٌاق، من

 :مثاله* 

 رسول ٌا: فمال - وسلم علٌه هللا صلى - النبً رجل سأل: لال عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث

 البحر؟ بماء أفنتوضأ عطشنا، به توضأنا فإن الماء، من الملٌل معنأ ونحمل البحر، نركب إنا هللا،

 صحٌح حدٌث(( ]مٌتته الحل ماؤه الطهور هو: ))- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فمال

 [ .السنن أصحاب أخرجه

(( ماؤه الطهور هو: ))- وسلم علٌه هللا صلى - فموله البحر، ماء هو أصالة بالسٌاق دفالممصو

 .طهورٌته فً نص

 :حكمه* 

 .المتمدمة أحكامه فً( الظاهر) مع ٌستوي

 التأوٌل حمٌمة

 :ثالثة معان على ٌطلك* 

 هدى علم على فصلناه بكتاب جئناهم ولمد: }تعالى كموله الكالم، إلٌها ٌؤول التً الحمٌمة ـ1

 لد لبل من نسوه الذٌن ٌمول تأوٌله ٌأتً ٌوم تأوٌله إال ٌنظرون هل( 55) ٌؤمنون لموم ورحمة

 من المرآن فً ماورد وعامة ،[ 53 ـ55: األعراف{ ]شفعاء من لنا فهل بالحك ربنا رسل جاءت

 .المعنى بهذا فهو( التأوٌل) لفظ

: أي( وكذا كذا اآلٌة هذه تأوٌل: )ٌمولون للمرآن، المفسرٌن اصطالح فً ٌمع وهذا التفسٌر، ـ5

 .تفسٌرها

 .األصولٌٌن اصطالح وهذا بدلٌل، ظاهره عن اللفظ صرف ـ3

 ٌصرف ما ٌوجد حتى التأوٌل؛ مظنة اعتبار وعدم النص أو بالظاهر العمل وجوب واألصل

 .آخر معنى إلى ذلن



 محاضرات أصول الفمه المرحلة الرابعة

 من عام أصل أو صحٌح، لٌاس أو كنص، شرعٌا، دلٌال كونه وجوب الصارف هذا وصفة

 الدٌن نصوص عنه تنزه أن ٌجب هوى كان الشرع فً معتبرا دلٌال ٌكن لم فإذا التشرٌع، أصول

 .وأدلته

 :المعتبر للتأوٌل أمثلة* 

 الغرر، كبٌع بٌوع، عن ،[ 575: البمرة{ ]البٌع هللا وأحل: }تعالى لوله فً الظاهر تخصٌص[ 1]

 .صالحه بدو لبل الثمر وبٌع المعدوم، وبٌع

 كما المسفوح بالدم ،[ 3: المائدة{ ]والدم المٌتة علٌكم حرمت: }تعالى لوله فً اإلطالق تمٌٌد[ 5]

 [ .145: األنعام{ ]مسفوحا دما أو: }األخرى اآلٌة فً لوله فً

 اإلبل تصروا ال: ))حدٌث فً(( تمر من وصاعا: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله تأوٌل[ 3]

 وإن أمسكها، رضٌها فإن: ٌحلبها أن بعد النظرٌن بخٌر فهو ذلن بعد ابتاعها فمن والغنم،

 من بدال العوض الممصود أن حٌث التمر، بمٌمة ،[ علٌه متفك(( ]تمر من وصاعا ردها سخطها

 فكان الشرع، حكمة من وجهه فهم لد تأوٌل وهذا وغٌره، بالتمر ٌمع وذلن احتلبه، الذي اللبن

 .التأوٌل صحة على دلٌال ذلن ظهور

 :بالهوى التأوٌل ومثال

 على االستواء وتأوٌل والنعمة، بالمدرة الٌد كتأوٌل ى،وتعال تبارن العالمٌن رب صفات تأوٌل

 فهذه رحمته، بنزول الدنٌا السماء إلى لٌلة كل تعالى نزوله وتأوٌل علٌه، باالستٌالء العرش

 لبٌل من لٌس هذا أن على علم، بغٌر هللا على ولول الغٌب فً تحكم التأوٌل صور من وأشباهها

 مع إثباتا نصه عند فٌه الولوف ٌجب مما هو بل واالستنباط، النظر فٌها ٌسوغ التً األحكام

 .الخلك مشابهة عن العالمٌن رب هلل التنزٌه اعتماد

 المفسر( 3)

 :تعرٌفه* 

 .للتأوٌل احتمال معه لٌس تفصٌال المفصل معناه على بنفسه دل ما هو

 :مثاله* 

: النور{ ]جلدة ثمانٌن فاجلدوهم شهداء بأربعة ٌأتوا لم ثم المحصنات ٌرمون والذٌن: }تعالى لوله

 .التأوٌل احتمال ٌنفً العدد فذكر ،[ 4

 ال( مفسر) فهو وفسرته، إجماله برفع السنة وجاءت الكتاب، فً مجمال جاء لفظ كل هذا ومن

 الصالة وألٌموا: }تعالى لوله فً( والزكاة الصالة،) كلفظ به، فسر ما غٌر بمعنى التأوٌل ٌحتمل

 الصالة صفة ببٌان اإلجمال ذلن تفسٌر السنة فً جاء فمد ،[ 111: البمرة{ ]الزكاة وآتوا

 ٌبمً ال بما السنة بتفصٌل الممصود فظهر بها، ٌتصل وما وممادٌرها الزكاة وأصناف وأحكامها،

 .األلفاظ تلن لتأوٌل مجاال
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 :حكمه* 

 .علٌه تفصٌله ورد الذي الوجه على به العمل ٌجب ـ1

 .النسخ ٌدخلها التً األحكام من كان إذا التشرٌع عهد فً النسخ علٌه ٌرد أن ٌمبل ـ5

 التأوٌل وبٌن بٌنه الفرق* 

 تعٌٌن فً لطعً فهو الشارع لبل من تبٌٌن( المفسر) لكن النص، من للمراد تبٌٌن منهما كل

 .المراد تعٌٌن فً بمطعً فلٌس كذلن كان وما باالجتهاد، فتبٌٌن( التأوٌل) أما المراد،

 

 المحكم( 4)

 :تعرٌفه* 

 .تأوٌال ٌحتمل وال نسخا ٌمبل ال الضذي معناه على واضحة داللة بنفسه دل ما هو

 :مثاله* 

 التأوٌل، تحتمل ال كما والتغٌٌر، التبدٌل تمبل ال فإنها والتوحٌد، كاإلٌمان العمائد، نصوص ـ1

 .االجتهاد فٌه ٌجوز ما تحت ٌندرج ال ومثلها اجتهاد، التأوٌل ألن

 بر كنصوص تغٌٌر، أو تبدٌل لها ٌتصور ال التً الفضائل بأمهات أمرت التً النصوص ـ5

 .والعدوان الظلم وتحرٌم واإلحسان بالعدل واألمر األرحام، وصلة الوالدٌن

 واعتبار الضرر، ومنع الحرج، كرفع اإلسالم، شرائع علٌها لامت التً العامة المواعد ـ3

 .بمماصدها األمور

 فً كما به، النص ذلن ورد الذي المفسر الوجه على بتأٌٌدها النص ورد جزئٌة فرعٌة أحكام ـ4

 تعالى ربه - وسلم علٌه هللا صلى - النبً ومراجعة الصلوات فرض لصة فً المعراج حدٌث

 ال خمسون وهً خمس هً: ))تعالى فمال خمس، إلى واللٌلة الٌوم فً صالة خمسٌن من فخففها

 الٌوم فً خمس الصلوات أن نسخا وال تأوٌال ٌمبل ال محكم نص فهذا ،(( لدي المول ٌبدلل

 .واللٌلة

 :حكمه* 

 لطعٌة حجة وهو مرتبة،( الداللة الواضح) ألسام أعلى وهو علٌه، دل بما العمل لطعا ٌجب

 .الداللة

* * * 



 محاضرات فً أصول الفمه  المرحلة الرابعة

 المحاضرة الثالثة    

 الداللة الواضح غير ـ2 

 :تعرٌفه"

 .خارجً أمر على منه المراد فهم ٌتولؾ بل صٌؽته بنفس منه المراد على ٌد ال ما هو

 :مراتبه* 

 ذلن، فً األشد إلى والؽموض الخفاء فً األلل حسب مرتبة فهً التالٌة، ألسامه من تدرن

 .المتشابه من أظهر والمجمل المجمل، من أظهر والمشكل المشكل، من أظهر فالخفً

 الخفً( 1)

 :تعرٌفه* 

 خفاء األفراد بعض على معناه انطباق فً لكن ظاهرة، داللة معناه على ٌدل الذي اللفظ هو

 .وتأمل نظر إلى كشفه ٌحتاج وؼموض

 اسم له أو عنهم، نالصة أو األفراد، سائر على زائدة صفة فٌه أن: الفرد هذا فً الخفاء وسبب

 .االشتباه أورد خاص

 :مثاله* 

 ظاهر، معناه( السارق) لفظ ،[ 33: المائدة{ ]أٌدٌهما فالطعوا والسارلة والسارق: }تعالى لوله

 ( .خفٌة مثله حرز من المال ٌأخذ من) وهو

 ؟( النباش) و ،( النشال) العامة تسمٌه من على ٌنطبك هل المعنى هذا لكن

 و علٌه، وجرأة فٌه مهارة وزاد وصفه جمع فإنه السارق، صفة على زائدة صفة فٌه( النشال)

 .حرز من مملوكا ٌأخذ ال كونه وهو السارق، عن وصفا نمص( النباش)

 لكن الحكم، بتناوله أولى فهو وزاد، وصفه استوعب ألنه( السارق) بـ( النشال) ألحك فاالجتهاد

 وصفه فً النمص جعل من ومنهم ،( السارق) بـ ألحمه من فمنهم( النباش) فً الفمهاء اختلؾ

 .الحد بها ٌدرأ شبهة (السارق) عن

 :حكمه* 

 وجوه من بوجه ٌتناوله اللفظ أن ظهر فإن والتأمل، بالنظر الخفاء إزالبة بعد إال به الٌعمل

 .حكمه ٌأخذ لم وإال اللفظ، ذلن علٌه دل ما حكم أخذ الداللة

 المشكل( 2)

 :تعرٌفه* 
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 خارجٌة لرٌنة على منه المراد فهم ٌتولؾ وإنما منه، المراد على بصٌؽته ٌدل ال الذي اللفظ هو

 .البحث طرٌك عن إلٌها التوصل ٌمكن

 :مثاله* 

 :صورتٌن فً ٌرد

 ثالثة بأنفسهن ٌتربصن والمطلمات: }تعالى بموله له التمثٌل تمدم كالذي المشترن، اللفظ ـ1

 رٌب ال المراد؟ فأٌهما ،( الحٌض) و( الطهر) بٌن مشترن( المرء) وأن ،[ 223: البمرة{ ]لروء

 خارجٌة لرٌنة إلى ٌحتاج بل بنفسه، المراد وٌبٌن اإلشكال ٌرفع ال اآلٌة فً( لروء) لفظ نفس أن

 .الفمهاء اختالؾ موارد من كان ولذا واالجتهاد، النظر على تعتمد

 :التعارض ظاهرهما النصٌن ـ2

 ٌعرج ثم األرض إلى السماء من األمر ٌدبر: }السجدة سورة فً تعالى لوله الكتاب من ومثاله

 المعارج سورة فً عزوجل لوله مع[ 5: السجدة{ ]تعدون مما سنة ألؾ ممداره كان ٌوم فً إلٌه

 مشكل، فهذا ،[ 4: المعارج{ ]سنة ألؾ خمسٌن ممداره كان ٌوم فً إلٌه والروح المالئكة تعرج}

 عن العجز عند العالم شأن وهذا تولؾ، من ومنهم باجتهاده، فمال الجواب تمحم من العلماء ومن

 .ؼٌرها وفً األحكام فً وارد وهو التعارض، ظاهره ما بٌن التوفٌك

 بحسب ٌطول الزمان أن: والمعنى المٌامة، ٌوم الموضعٌن فً أنه: اإلشكال رفع فً األلوال فمن

 .األعمال بحسب آخرٌن على وٌمصر لوم على فٌطول فٌه، الوالعة الشدائد

: لال{ سنة ألؾ خمسٌن ممداره كان ٌوم} عن عباس ابن رجل سأل: لال ملٌكة، أبً ابن وعن

 لتخبرنً، سألتن إنما: فمال ؟{ سنة ألؾ خمسٌن ممداره كان} ٌوم ما: فمال فٌه، له فمٌل فاتهمه،

 أعلم ال بما هللا كتاب فً ألول أن وأكره بهما، أعلم هللا وعز، جل هللا ذكرهما ٌومان هما: فمال

 [ .صحٌح بسند 24/22(( تفسٌره)) فً جرٌر أخرجه]

 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول إن: لال عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث السنة من ومثاله

 الرمل فً تكون إبلً بال فما هللا، رسول ٌا: أعرابً فمال(( هامة وال صفر وال عدوى ال: ))لال

 متفك(( ]األول؟ أعدى فمن: ))فمال فٌجربها، بٌنها فٌدخل األجرب البعٌر فٌأتً الظباء، كأنها

 وال طٌرة وال العدوى: ))اآلخر هرٌرة أبً حدٌث فً - وسلم علٌه هللا صلى - لوله مع ،[ علٌه

 [ .البخاري علمه(( ]األسد من فرارن المجذوم من وفر صفر، وال هامة

 أسباب نفً فٌه ولٌس بنفسه، شٌئا شًء ٌعدى ال وأنه بمدر، شًء كل أن األول الحدٌث داللة

 األمراض، من اإلعداء سبب فٌه وجد ما اتماء على دل الثانً والحدٌث وجد، إذا المرض انتمال

 هللا بمشٌئة إال اإلعداء ٌمع ال كان وإن علٌه، وٌساعد المسبب وجود ٌهًء السبب وجود إذ

 األخذ فً الشرٌعة هذه أصل مع متناسما باتمائه األمر فجاء ٌمع، ال ولد ٌمع لد فإنه لذا عزوجل،

 فال بأرض به سمعتم إذا: ))الطاعون فً - وسلم علٌه هللا صلى - بموله شبٌه وهذا باألسباب،

 [ .علٌه متفك(( ]منه فرارا تخرجوا فال بها وأنتم بأرض ولع وإذا علٌه، تمدموا

 .أحدهما إهمال وعدم الدلٌلٌن إلعمال المحتمل التأوٌل من صورة وهذه
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 :حكمه* 

 على للولوؾ وسعه ٌبذل أن المجتهد فعلى االجتهاد، هو النصوص فً اإلشكال إلزالة السبٌل

 بأصول أو والسنة الكتاب نصوص من أخرى بأدلة أو بالمرائن مستعٌنا الممصود، المعنى

 .عامة شرعٌة

 المجمل( 3)

 :تعرٌفه* 

 تفهم وال معرفته، على تساعد لرٌنة ثمة ولٌس منه، المراد على بصٌؽته ٌدل ال الذي اللفظ هو

 .أجمله ممن ببٌان إال داللته

 :مثاله* 

 الصالة) كلفظ لها، الشارع تفسٌر على منها المراد معرفة تتولؾ التً الشرعٌة األلفاظ_ 1

 ؼٌر من بها األمر ومجرد اللؽوي، معناها ؼٌر بها أراد الشرع فإن ،( والحج والصوم والزكاة

 طرٌك وال صٌؽتها، بمجرد الشرع مراد على تدل ال فهً إجمال، منها المراد بٌان على ولوؾ

 .نفسه الشرع ببٌان إال بها للعلم

 علٌه هللا صلى - الرسول ببٌان إال به المراد ٌفهم لم المرآن، فً مجمل لفظ( الصالة: )ٌمال فلذا

 .- وسلم

 صلى - ولوله ،[ 141: األنعام{ ]حصاده ٌوم حمه وآتوا: }تعالى لوله فً( الحك) لفظ ذلن ومن

 هللا، رسول دمحما وأن هللا، إال إله ال أن ٌشهدوا حتى الناس ألاتل أن أمرت: ))- وسلم علٌه هللا

 وحسابهم بحمها إال وأموالهم دماءهم منً عصموا فعلوا فإذا الزكاة، وٌؤتوا الصالة، وٌمٌموا

 إلى فٌحتاج الجنس، مجهول أو المدر مجهول لفظ فهذا ،[ عمر ابن عن علٌه متفك(( ]هللا على

 .البٌان

 لسم فً المتمدم( المرء) كلفظ منه، المراد تعٌٌن على دلٌل ٌمم لم الذي المشترن اللفظ ـ2

 ( .المشترن)

 بعد منها مراده تعالى هللا بٌن{ المارعة: }تعالى لوله فً( المارعة) كلفظ المبهم، الؽرٌب اللفظ ـ3

 كالفراش الناس ٌكون ٌوم( 3) المارعة ما أدران وما( 2) المارعة ما( 1) المارعة}: فمال ذلن

 .المعنى هذا منها نفهم لم عزوجل بٌانه ولوال ،[ 5 ـ2: المارعة] اآلٌات{ المبثوث

 :حكمه* 

 فٌه فاألصل لالجتهاد، فٌه مجال وال الشرع، طرٌك عن إال منه بالمراد العلم لتعذر( المجمل)

 من انتمل فٌه شبهة ال مستوفى وجد فإن والسنة، الكتاب جهة من تفسٌره ٌوجد حتى التولؾ

 بعض الشرع بٌنه وإن ،( الداللة الواضح) ألسم من( المفسر) وصؾ إلى( المجمل) وصؾ

 .مجال فٌه لالجتهاد( المشكل) لسم من كان خفاء بمٌة مع البٌان
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 فال فٌه، اإلجمال استمرار ٌستحٌل فإنه الفمه به وٌتصل العملً التكلٌؾ به ٌثبت ما كل أن واعلم

 بحمٌمة العلم فإن العلماء، أفراد بعض على معرفته تخفى لد كان وإن بٌنته، الشرٌعة تكون أن بد

 .األمة جمٌع على التخفى منه المراد

 :مسألة* 

 بٌان وٌطلب منه، بٌنا كان بما فٌعمل بعضه، فً بٌنا معناه بعض فً مجمال النص ٌكون لد

 أخرجنا ومما كسبتم ما طٌبات من أنفموا آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى كموله سائره، فً اإلجمال

 ومما المكاسب من اإلنفاق وجوب فً واضح النص فهذا ،[ 262: البمرة{ ]األرض من لكم

 .ؼٌره من بٌانه فٌطلب الواجب، ممدار بٌان فً مجمل األرض، تخرجه

 المتشابه( 4)

 :تعرٌفه* 

 بعلم عزوجل هللا واستأثر تبٌنه، لرائن ثمة ولٌس منه، المراد على صٌؽته تدل ال الذي اللفظ هو

 .حمٌمته

 جعلوه أنهم مع له، األصولٌٌن تعرٌفات اضطربت ولد ،( المتشابه) به عرفوا ما أفضل هذا

 التعرٌؾ لصحة ٌشهد والمرآن تعالى، هللا كتاب فً صحٌحة ممابلة وهذه ،( المحكم) لـ ممابال

 الكتاب أم هن محكمات آٌات منه الكتاب علٌن أنزل الذي هو: }لال تعالى هللا أن وذلن المذكور،

 وما تأوٌله وابتؽاء الفتنة ابتؽاء منه تشابه ما فٌتبعون زٌػ للوبهم فً الذٌن فأما متشابهات وأخر

 ،[ 2: عمران آل{ ]ربنا عند من كل به آمنا ٌمولون العلم فً والراسخون هللا إال تأوٌله ٌعلم

 على ٌدل بلفظ فٌه فجاء( المتشابه) أما وأكثره، معظمه( الشًء أم) و الكتاب، أم( المحكم) فجعل

 لبس ال واضحا أكثره ٌكون أن ألجله، المرآن تعالى هللا أنزل ما مع المتناسب هو وهذا التملٌل،

 والتبٌان بالهداٌة المرآن وصؾ معنى وهذا اآلخر، علمه فرد على منه خفً ما إشكال، وال فٌه

 بعلم استأثر تعالى هللا أن على دلت اآلٌة إن ثم واالستمامة، الحٌاة وماء والضٌاء والنور

 كان وما ،{ ربنا عند من كل به آمنا: }ٌمولون بل العلماء، حتى حمٌمته ٌدرن ال ،( المتشابه)

 ٌدرن ال ما العباد ٌكلؾ أن ٌمكن ال تعالى هللا ألن لألمة، التشرٌع به ٌراد أن جزما امتنع كذلن

 .الدٌن لمعرفة المفزع هم الذٌن والعلم الذكر أهل من خاصتهم معناه

 ( .المتشابه) معنى تحت األحكام من شًء دخول امتناع علمنا هذا ظهر فإذا

 ؟( المتشابه) مثال ما: تسأل إذا

 :مثاله* 

 كصفات المعانً، مدركة عربٌة بألفاظ فإنها معانٌها، جهة من ال عزوجل، هللا صفات نصوص

 وإنزال الخلك، وإبداع الروح، كنفخ) الفعل صفات أو ،( والعٌن والوجه، الٌد،: )مثل الذات،

 عزوجل فاهلل ، كٌفٌاتها إدران فً االشتباه وإنما بها، العلم ٌخفى ال عربٌة بألفاظ فهذه ،( الرزق

 له ٌمٌموا أن من وحذرهم بذاته، عنهم احتجب أنه إال وصفاته، بأسمائه خلمه إلى تعرفه مع

 مع فهو ،[ 11: الشورى{ ]البصٌر السمٌع وهو شًء كمثله لٌس: }فمال األذهان، فً صورة
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 أنه إال دالالتها، فً بٌنها ما فوارق ونعلم ألفاظها معانً ندرن التً صفاته وسائر وبصره سمعه

 .كبصرنا بصر وال كسمعنا سمع فلٌس فٌها، شًء كمثله لٌس

 هللا استواء عن هللا رحمه أنس بن مالن اإلمام سئل فمد المالكٌة، الماعدة على كله ذلن فً واألمر

 واجب، به واإلٌمان مجهول، ؼٌر واالستواء معلوم، ؼٌر الكٌؾ: فمال عرشه؟ على تعالى

 .بدعة عنه والسؤال

 رسول تال: لالت عنها هللا رضً عائشة حدٌث( المتشابه) لـ المثال هذا صحة على الدلٌل ومن

 ،[ 2: عمران آل] آخرها إلى اآلٌة{ الكتاب علٌن أنزل الذي هو: }- وسلم علٌه هللا صلى - هللا

 فأولئن منه تشابه ما ٌتبعون الذٌن رأٌتم إذا: ))- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول لال: لالت

 [ .علٌه متفك(( ]فاحذروهم هللا سمى الذٌن

 

 ولٌٌس المرآن، سور بعض أوائل فً الممطعة الحروؾ هو( المتشابه) أن زعم من الناس ومن

 فائدة، ؼٌر من فٌها العلماء بعض وخاض معناها، ٌدرن لم وأنها خاصة ذلن، ٌمنع ما هنان

 طوائؾ فٌه لٌضل ذلن تتبع ولم فرلا، الممطعة الحروؾ فً تتفرق لم األمة أن ٌمٌنا نعلم ولكنا

 فأما: }لوله من الممطعة الحروؾ فأٌن ببعضها، الكتاب لنصوص ضرب بها ٌمع ولم الخلك، من

 تحذٌر من هً وأٌن{ تأوٌله وابتؽاء الفتنة ابتؽاء منه تشابه ما فٌتبعون زٌػ للوبهم فً الذٌن

 ؟- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

 دالالت فً المول تتمة ممتضٌات من أنه ولوال ،( المتشابه) حمٌمة إلدران كاؾ الممدار هذا

 كما ألنه موضوعها، من لٌس فإنه( الفمه أصول علم) فً ٌذكر ال بأن جدٌرا لكان النصوص،

 .التكالٌؾ من شًء به ٌتصل ال تمدم

 :حكمه* 

 فأما: }تعالى لال كما تحرٌؾ، وال تعطٌل وال تكٌٌؾ، وال تشبٌه ؼٌر من ورد كما به اإلٌمان

 هللا إال تأوٌله ٌعلم وما تأوٌله وابتؽاء الفتنة ابتؽاء منه تشابه ما فٌتبعون زٌػ للوبهم فً الذٌن

 تزغ ال ربنا( 2) األلباب أولو إال ٌذكر وما ربنا عند من كل به آمنا ٌمولون العلم فً والراسخون

 [ .3 ـ2: عمران آل{ ]الوهاب أنت إنن رحمة لدنن من لنا وهب هدٌتنا إذ بعد للوبنا
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 المحاضرة الرابعة 

 الثانً المسم    

 والحنفٌة الجمهور عند معنى على اللفظ داللة المعنى على اللفظ داللة كٌفٌة

 الحنفٌة                                  الجمهور 

 النص عبارة                             الصرٌح -1

 النص داللة                      الموافمة مفهوم -2

 النص اشارة                        االشارة داللة -3

 النص التضاء                      االلتضاء داللة -4

 النص عبارة ـ1

 :بها الممصود* 

 .صٌغته نفس من فهمه المتبادر المعنى على اللفظ داللة

 ( .للنص الحرفً المعنى) وٌسمى

 :مثال* 

 أن ذلن فً والعلة والسنة، الكتاب نصوص عبارات من مستفادة الشرٌعة أحكام أكثر

 للمكلف مدركا مفهوما كان إذا إال ذلن ٌتهٌأ وال متبعا، لانونا ٌكون أن أراد تعالى هللا

 .الخطاب صٌغة بنفس منه المراد على داال

 ورباع وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا: }تعالى بموله مثاال له أخذت فلو

 أحكام على بلفظها دلت النص فعبارة ،[ 3: النساء{ ]فواحدة تعدلوا أال خفتم فإن

 :هً ثالثة

 .النكاح إباحة ـ1

 .ألصى كحد بأربع الزوجات تعدد تحدٌد ـ2

 .الجور خوف عند بواحدة االكتفاء وجوب ـ3

 النص إشارة ـ2

 :بها الممصود* 
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( النص عبارة) من ٌفهم لما الزم لكنه سٌاله، من ممصود غٌر معنى على اللفظ داللة

. 

 .وتأمل ببحث إال ٌدرن ال ولد ظاهرا،( اإلشارة) و( العبارة) بٌن التالزم ٌكون ولد

 :أمثلة* 

 باشروهن فاآلن: }لال حتى{ نسائكم إلى الرفث الصٌام لٌلة لكم أحل: }تعالى لوله ـ1

 الخٌط من األبٌض الخٌط لكم ٌتبٌن حتى واشربوا وكلوا لكم هللا كتب ما وابتغوا

 الصٌام لٌلة فً الزوجة إتٌان إباحة: النص عبارة[ 181: البمرة{ ]الفجر من األسود

 فً لها أثر ال الجنابة أن: النص وإشارة الفجر، ظهور إلى اللٌل، من ولت أي فً

 جنبا، ٌصبح لد فإنه اللٌل من لحظة آخر فً ولو ٌجامع أن له من أن وذلن الصوم،

 .لها أثر ال الجنابة أن اإلباحة فالزم

: النص عبارة[ 43: النحل{ ]تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا: }تعالى لوله ـ2

 لٌسألوا، ذكر أهل إٌجاد وجوب: واإلشارة العلم، عدم عند الذكر أهل سؤال وجوب

 .لهم وجود ال ذكر أهل سؤال ٌمكن ال إذ

: عزوجل لوله مع[ 15: األحماق{ ]شهرا ثالثون وفصاله وحمله: }تعالى لوله ـ3

 .أشهر ستة الحمل مدة ألل أن إلى أشار[ 14: لممان{ ]عامٌن فً وفصاله}

[ 232: البمرة{ ]بالمعروف وكسوتهن رزلهن له المولود وعلى: }تعالى لوله ـ4

 االبن نفمة وجوب: اإلشارة وداللة األب، على للوالدات النفمة وجوب: العبارة داللة

 أحد ٌشاركه فال النسبة فً أحد ٌشاركه ال كما فهو{ له: }بموله إلٌه لنسبته كذلن علٌه

 .النفمة هذه وجوب فً

 

 النص داللة ـ3

 :بها الممصود* 

 الشتراكهما عنه لمسكوت( النص عبارة: أي) المنطوق حكم ثبوت على اللفظ داللة

 .الحكم علة فً

 كون على وتدل واجتهاد، بحث على تتولف ال اللغة، فهم بمجرد تدرن العلة وهذه

 .له مساوٌا أو المنطوق، من بالحكم أولى عنه المسكوت

 :أمثلته* 
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 داللة ،[ 23: اإلسراء{ ]أف لهما تمل فال: }تعالى لوله ـ1

 سبهما تحرٌم: الداللة وداللة هوالمنطوق، وهذا للوالدٌن،( أف) لول تحرٌم: العبارة

 أولى هو ما منع على األدنى بمنع فنبه عنه، المسكوت هو وهذا ولعنهما، وشتمهما

 .نظر وال بحث غٌر من ٌدرن معنى وهو منه،

 حرم ما ٌحرمون وال اآلخر بالٌوم وال باهلل ٌؤمنون ال الذٌن لاتلوا: }تعالى لوله ـ2

 ٌد عن الجزٌة ٌعطوا حتى الكتاب أوتوا الذٌن من الحك دٌن ٌدٌنون وال ورسوله هللا

 صغارا، الكتاب أهل من الجزٌة أخذ: العبارة داللة ،[ 22: التوبة{ ]صاغرون وهم

 االستدالل هذا الكتابً، من بالصغار أولى ألنه الوثنً، من أخذها: اإلشارة وداللة

 .للمالكٌة

 نارا بطونهم فً ٌأكلون إنما ظلما الٌتامى أموال ٌأكلون الذٌن إن: }تعالى لوله ـ3

 وهذا الٌتامى، أموال أكل حرمة: العبارة داللة ،[ 11: النساء{ ]سعٌرا وسٌصلون

 عنه، المسكوت هو وهذا وإغرالها، إحرالها تحرٌم: الداللة وداللة المنطوق، هو

 .اإلتالف فً ٌساوٌه ما كل على األكل من بالمنع فنبه

 ( .المساواة لٌاس) بـ الصورة هذه تسمٌة( المٌاس) فً وتمدم

 :تنبٌهان* 

 ال فهمها كان وإن فٌها، معناه لوجود تجوزا( المٌاس) بـ( النص داللة) تسمى ـ1

 .اجتهاد على ٌتولف

 :هً بألماب، العلماء عند( النص داللة) تعرف ـ2

 .تمدم مما ظاهر فٌه والوجه الموافمة، مفهوم[ 1]

 الداللة طرٌك كان إذا بهذا وٌسمى المعنى،( الفحوى) و الخطاب، فحوى[ 2]

 .باألولوٌة

 .المساواة الداللة طرٌك كان إذا الخطاب، لحن[ 3]

 صورة وجود مع اجتهاد إلى فهمه فً الحاجة عدم ووجهه الجلً، المٌاس[ 4]

 .فٌه المٌاس
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 النص التضاء ـ4

 :به الممصود* 

 .بتمدٌره إال الكالم داللة تستمٌم ال الذي المعنى

 :أمثلته من* 

 أشخاص تحرٌم: النص عبارة[ 23: النساء{ ]أمهاتكم علٌكم حرمت: }تعالى لوله ـ1

 ولٌس له معنى ال وهذا األمهات،

 التمدٌر وذلن داللته، لتظهر الكالم فً شًء تمدٌر فالتضى لطعا، بالنص مرادا

 ( .نكاحهن: )ههنا الممدر فكان العبارة، داللة امتناع بمجرد مستفاد

 وما والنسٌان الخطأ أمتً عن وضع هللا إن: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله ـ2

 نفس وضع: فالعبارة ،[ وغٌره ماجة ابن رواه صحٌح حدٌث(( ]علٌه استكرهوا

 أمور علٌه ٌكره وما والنسٌان الخطأ أن والوالع علٌه، ٌكره وما والنسٌان الخطإ

 شًء هنالن إنما المعنى، هذا أراد ما الشارع أن رٌب وال موضوعة، غٌر موجودة

 .علٌه أكره وما والنسٌان الخطإ( إثم: )وهو النص، ٌمتضٌه الكالم فً تمدٌره ٌجب

: البمرة{ ]أخر أٌام من فعدة سفر على أو مرٌضا منكم كان فمن: }تعالى لوله ـ3

 .أخر أٌام من فعدة( فأفطر) سفر على أو مرٌضا منكم كان فمن: التمدٌر[ 184

[ 126: البمرة{ ]ففدٌة رأسه من أذى به أو مرٌضا منكم كان فمن: }تعالى لوله ومثله

 .ففدٌة( شعره فحلك) رأسه من أذى به أو مرٌضا منكم كان فمن: التمدٌر ،
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 المحاضرة الخامسة

 المخالفة مفهوم

 :به الممصود* 

 .عنه للمسكوت به المنطوق حكم نمٌض إثبات

 .علٌه دل الخطاب ألن ،( الخطاب دلٌل) وٌسمونه

 :أنواعه* 

 :الصفة مفهوم ـ1

 .الوصف ذلن انتفاء عند حكمه نمٌض على بوصف الممٌد اللفظ ٌدل أن هو

 سٌأتً الخمسة فهذه لمب، أو عدد أو حصر أو غاٌة أو بشرط لٌس لٌد كل( الصفة) فً وٌدخل

 .مستملة دالالتها بٌان

 مؤمنة، رلبة تحرٌر وجوب: المنطوق[ 22: النساء{ ]مؤمنة رلبة فتحرٌر: }تعالى لوله: مثاله

 .كافرة رلبة تحرٌر منع: والمفهوم

 أخرجه(( ]شاة ومئة عشرٌن إلى أربعٌن كانت إذا سائمتها فً الغنم صدلة وفً: ))حدٌث ومنه

 هً والسائمة ،( سائمة) بوصف الغنم زكاة فعلمت ،[ الصدلات فً بكر أبً حدٌث فً البخاري

 .المعلوفة فً زكاة ال: والمفهوم المنطوق، هو هذا تعلف، ال بنفسها ترعى التً

 :الشرط مفهوم ـ2

 .الشرط انتفاء عند نمٌضه ثبوت على بشرط الممٌد اللفظ ٌدل أن هو

: النساء{ ]فكلوه نفسا منه شًء عن لكم طبن فإن نحلة صدلاتهن النساء وآتوا: }تعالى لوله: مثاله

 طٌب بغٌر ذلن حرمة: والمسكوت مهرها، من الزوجة نفس به طابت ما إباحة: المنطوق ،[ 4

 .منها نفس

 :الغاٌة مفهوم ـ3

 .الغاٌة تلن انتفاء عند حكمه نمٌض على بغاٌة الممٌد اللفظ ٌدل أن هو

: المنطوق ،[ 2: الحجرات{ ]هللا أمر إلى تفًء حتى تبغً التً فماتلوا: }تعالى لوله: مثاله

 .تفًء أن بعد لتالها ترن: والمفهوم تفًء، أن لغاٌة الباغٌة الفئة لتال وجوب

 ( :إنما) بـ الحصر مفهوم ـ4

 .الصٌغة تلن بمفهوم عداه عما ونفٌه بصٌغة لشًء الحكم إثبات هو

 ( .المفهوم أنواع) تحت منها اندراجه ٌصح الذي هذا لكن ،( إنما) بغٌر ٌمع لد وهو
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 اعتبار: المنطوق ،[ علٌه متفك(( ]بالنٌات األعمال إنما: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله: مثاله

 .النٌات بغٌر اعتبارها عدم: والمفهوم بالنٌات، األعمال

 :العدد مفهوم ـ5

 .العدد ذلن انتفاء عند حكمه نمٌض على بعدد الممٌد اللفظ ٌدل أن هو

 ثالثة صٌام وجوب: المنطوق ،[ 92: المائدة{ ]أٌام ثالثة فصٌام ٌجد لم فمن: }تعالى لوله: مثاله

 .علٌه زاد أو ذلن عن نمص ما: والمفهوم أٌام،

 :اللمب مفهوم ـ6

 .غٌره عن الحكم ذلن انتفاء على العلم باالسم فٌه الحكم علك الذي اللفظ داللة هو

 .هللا رسول لٌس دمحم غٌر: مفهومه ،[ 22: الفتح{ ]هللا رسول دمحم: }تعالى لوله: مثاله

 .شفاء الحجم غٌر فً لٌس: مفهومه ،(( شفاء الحجم فً: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله

 المفهوم حجٌة* 

 :ألسام ثالثة على وراد وهو تفصٌل، ذلن فً حجة؟ المخالفة مفهوم هل

 وهو والحنابلة، الشافعٌة بعض به لال شاذ لول فً إال العلماء جمهور عند بحجة لٌس ـ1

 .ظاهر وفساده ،( اللمب مفهوم)

 فً( والعدد والحصر، والغاٌة، والشرط، الوصف،) األخرى المفهوم أنواع وهو اتفالا، حجة ـ2

 المؤلفٌن وعبارات والمعامالت العمود فً الناس ألفاظ فً: أي والسنة، الكتاب نصوص غٌر

 .والفمهاء

: مفومه بها، اختصاصهم فً نص( الشرعٌة العلوم ةبطل على الدار هذه ولف: )المائل فمول

 .لغٌرن لٌس: أي( لن هذا إنما: )لال وإذا غٌرهم، على ولفا لٌست

 :مشهورٌن مذهبٌن على فٌه مختلف ـ3

 بٌن بها االعتداد فً الفرق النصوص، جمٌع فً حجة الخمسة المفاهٌم: العلماء أكثر[ 1]

 ( .العدد) كفهوم بعضها فً ٌتردد من ومنهم الناس، اعتبارات أو والسنة، الكتاب نصوص

 إن: )إلنسان فمولن العربٌة، أسالٌب من الفهم إلى المتبادر أنه: بها االحتجاج على الدلٌل ومن

 تعلٌك من فائدة فال وإال ،( تفلح ال الخٌر تفعل ال إن: )على هبمفهوم دال( تفلح الخٌر تفعل

 .الشرط على الجزاء

 من تمصروا أن جناح علٌكم فلٌس: }الخطاب بن لعمر للت: لال أمٌة بن ٌعلى عن مسلم وروى

 تصدق صدلة: ))فمال الناس؟ أمن فمد[ 101: النساء{ ]كفروا الذٌن ٌفتنكم أن خفتم إن الصالة

 (( .صدلته فالبلوا علٌكم بها هللا



 محاضرات أصول الفمه المرحلة الرابعة

 بماء من ٌعجب جعلته العربٌة عمر سلٌمة فإن عندهم، بالمفهوم االستدالل صحة على دلٌل فهذا

 - وسلم علٌه هللا صلى - النبً له بٌن حتى عدمه، األصل أن مدرن ألنه الشرط انتفاء عند الحكم

 .المسلمٌن على تعالى هللا من صدلة الحكم بماء أن

 .الشرٌعة نصوص فً بحجة لٌس: غٌرهم من العلماء بعض ووافمهم الحنفٌة[ 2]

 .مرادة غٌر المفهوم صور من كثٌرا رأوا أنهم والسبب

 :صحته شروط* 

 .المعارض من الحكم ٌسلم أن ـ1

 إلى أربعٌن كانت إذا سائمتها فً الغنم صدلة وفً: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله فمفهوم

 ثبت الدلٌل ٌكون ال أن بشرط المعلوفة، فً زكاة ال أن ،[ البخاري أخرجه(( ]شاة ومئة عشرٌن

 .فٌها الزكاة بوجوب

 أسامة حدٌث من علٌه متفك(( ]النسٌئة فً الربا إنما: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله ذلن ومن

 الربا بنفً الحدٌث هذا بمفهوم ٌحتج عنهما هللا رضً عباس ابن فكان ،[ لمسلم واللفظ زٌد، بن

 رضً الخدري سعٌد كأبً الصحابة من غٌره خالفه وإنما النسٌئة، فً وحصره النسٌئة غٌر فً

 عن عندهم المعارض لثبوت وإنما الصٌغة، بهذه الحصر إفادة صحة فً ال وغٌره عنه هللا

 .الفضل ربا تحرٌم ثبوت وهو ،- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

 

 

 .الغالب مخرج خرج ٌكون ال أن ـ2

: فموله ،[ 23: النساء{ ]بهن دخلتم الالتً نسائكم من حجوركم فً الالتً وربائبكم: }تعالى لوله

 .أمها مع غالبا تكون الزوجة بنت ألن الغالب، مخرج خرج وإنما له أثر ال لكنه وصف

 ،[ 130: عمران آل{ ]مضاعفة أضعافا الربا تأكلوا ال آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى لوله ذلن ومن

 كان أحدهم فإن الغالب، مخرج هذا خرج وإنما الربا، من الملٌل أكل جواز فً له مفهوم فال

 ذلن ٌصٌر حتى زاده، وإال لضى فإن تربً، أن وإما تمضً أن إما: الدٌن علٌه له لمن ٌمول

 .مضاعفة أضعافا

 .وتفخٌمه الحكم تهوٌل به ٌمصد ال أن ـ3

 على حما بالمعروف متاعا لدره الممتر وعلى لدره الموسع على ومتعوهن: }تعالى كموله

: البمرة{ ]المتمٌن على حما بالمعروف متاع وللمطلمات: }ولوله ،[ 236: بمرةال{ ]المحسنٌن

 ٌتناول األصل فً الحكم ألن متك، وال محسن غٌر على الطالق متعة تجب ال: ٌمال فال ،[ 241

 بممتضى علٌه ٌجب بما له تذكٌر والتموى اإلحسان بوصف المكلف مخاطبة أن إال مكلف، كل

 لٌل ولو االمتثال، على للباعث وتموٌة والنهً األمر جانب تعظٌم ذلن وفً الوصفٌن، هذٌن
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 ذلن عظمة إلى اإلشارة فً الخطاب هذا أثر ٌخفى ال فإنه ،( كذا فافعل هللا تتمً كنت إن: )لمسلم

 ٌمول وال الغافلة، الملوب زجر من به ٌمترن ما مع ومنزلته، لدره ورفعة به المأمور الشًء

 خطاب هذا وإنما اللفظ؛ بمفهوم المتمٌن من لست ألنً الخطاب، ٌشملنً ال: )حٌنئذ المخاطب

 ( .خاصة للمتمٌن

 .معٌن سؤال على الجواب مخرج ٌكون ال أن ـ4

 ال النص فهذا ،[ علٌه متفك(( ]مثنى مثنى اللٌل صالة: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله مثل

 صالة عن جوابا جاء الحدٌث أن بسبب( مثنى مثنى لٌست اللٌل غٌر صالة: )ٌمال فال له، مفهوم

 سأل رجال أن: عنهما هللا رضً عمر بن عبدهللا فعن غٌرها، حكم إلفادة ٌتعداها فال خاصة اللٌل

: لال اللٌل؟ صالة كٌف هللا، رسول ٌا: فمال السائل، وبٌن بٌنه وأنا - وسلم علٌه هللا صلى - النبً

 [ .علٌه متفك(( ]وترا صالتن أخر واجعل ركعة، فصل الصبح خشٌت فإذا مثنى، مثنى))

 .المبالغة به أرٌد ٌكون ال أن ـ5

 إن لهم تستغفر ال أو لهم استغفر: }المنافمٌن شأن فً - وسلم علٌه هللا صلى - لنبٌه تعالى كموله

 على خرج إنما له، مفهوم ال هنا فالعدد ،[ 90: التوبة{ ]لهم هللا ٌغفر فلن مرة سبعٌن لهم تستغفر

 لما: لال عنه هللا رضً عمر بحدٌث مؤٌد وهذا لهم، استغفرت مهما: والمعنى المبالغة، سبٌل

 لام فلما علٌه، لٌصلً - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول دعً سلول ابن أبً بن عبدهللا مات

 ولد أبً ابن على أتصلً هللا، رسول ٌا: فملت إلٌه، وثبت - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول

: ولال - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول فتبسم لوله، علٌه أعدد: لال وكذا؟ كذا: كذا ٌوم لال

 على زدت إن أنً أعلم لو فاخترت، خٌرت إنً: ))لال علٌه أكثرت فلما(( عمر ٌا عنً أخر))

 ثم - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول علٌه فصلى: لال ،(( علٌها لزدت له ٌغفر السبعٌن

{ أبدا مات منهم أحد على تصل وال: }براءة من اآلٌتان نزلت حتى ٌسٌرا إال ٌمكث فلم انصرف،

 هللا صلى - هللا رسول على جرأتً من بعد فعجبت: لال ،[ 94: التوبة{ ]فاسمون وهم: }لوله إلى

 ظن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن ففٌه ،[ البخاري أخرجه] أعلم ورسوله وهللا ،- وسلم علٌه

 - أمته رحمة فً منه رغبة السبعٌن على زاده لو االستغفار ٌنفع أن رجا كما للمبالغة، العدد أن

 لهذه عنهما هللا رضً عمر بن عبدهللا رواٌة صراحة علٌه ٌدل كما ،- وسلم علٌه هللا صلى

 فلما ،[ علٌه متفك(( ]السبعٌن على وسأزٌده: ))- وسلم علٌه هللا صلى - فٌها لال حٌث المصة،

 .للمبالغة كان العدد بأن الظن تأكد ذلن بعد اآلٌتان نزلت

 .األولوٌة أو المساواة بطرٌك علٌه المٌاس ٌصلح معنى على التنبٌه بالسٌاق ٌمصد ال أن ـ6

 الغراب،: الحرم فً ٌمتلن فاسك كلهن الدواب من خمس: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله مثل

 هؤالء ذكر جاء وإنما له مفهوم ال هنا فالعدد ،(( العمور والكلب والفأرة، والعمرب، والحدأة،

 فً ٌساوٌهن بما الطٌر أو األرض دواب من غٌرهن فً المعنى هذا ٌوجد ولد ألذٌتهن، الخمس

 .حكمهن له فٌكون صٌدا، ٌكون ال مما علٌهن ٌزٌد أو األذٌة

 أهل أسلوب على جارٌا معتبرا صحٌحا بالمفهوم االحتجاج كان الشروط هذه تحممت فمتى

 .اللغة جهة من ال شرعٌة الحترازات الشروط هذه تذكر وإنما اللسان،
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 المحاضرة السادسة

 .المشترن العام، الخاص،:  تحته وٌندرج للمعنى، اللفظ وضع

 

 الخاص ـ1

 :تعرٌفه* 

 .أحد فٌه ٌشاركه ال به أفرد: أي( بكذا خص فالن: )ٌمال التفرد، عن عبارة: لغة

 .االنفراد على معلوم لمعنى استعمل لفظ كل: واصطالحا

 استعمل لفظ( رجل) و ،( الجهل) لفظ ٌمابل معٌن معنى على للداللة استعمل لفظ( العلم) : مثل

 و غٌره، به ٌراد ال الصغر حد تجاوز الذي الذكر وهو اإلنسان جنس من نوع على للداللة

 .المتكلم الحً هذا هو المخلولات من جنس على للداللة استعمل لفظ( إنسان)

 نوع على للداللة استعملت ألفاظ( ألف مئة، عشرون، عشرة، ثالثة، واحد،: )مثل األعداد وألفاظ

 .المحصور العدد ذلن إفادة هو واحد، معنى غٌر منها اللفظ ٌحتمل ال العدد، جنس من معٌن

 .والنهً األمر والممٌد، المطلك: الخاص تحت وٌندرج

 :لاعدته* 

 .لطعٌة معناه على( الخاص) داللة

 أو جنسه من غٌره فٌه ٌشاركه ال به، اختص واحد معنى غٌر ٌحتمل ال اللفظ أن: الماعدة ومعنى

 .جنسه غٌر من

 :الماعدة أمثلة من

 اآلٌة فداللة ،[ 98: المائدة{ ]أٌام ثالثة فصٌام ٌجد لم فمن: }الٌمٌن كفارة فً تعالى لوله ـ1

 .األٌام من العدد هذا صٌام فً لطعٌة

 الربع فلكم ولد لهن كان فإن ولد لهن ٌكن لم إن أزواجكم ترن ما نصف ولكم: }تعالى لوله ـ2

 العدد معنى إال ٌحتمالن ال خاصان لفظان والربع النصف لفظ ،[ 12: النساء{ ]تركن مما

 .فٌه استعمال الذي المحصور

(( ومئة عشرٌن إلى شاة أربعٌن كل فً الغنم سائمة فً: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله ـ3

 معنى غٌر ٌحتمل وال ٌنمص، وال ٌزٌد ال حد ،[ وغٌرهم السنن أصحاب أخرجه صحٌح حدٌث]

 ( .ومئة عشرٌن) لفظ أو( أربعٌن) لفظ فٌه استعمل ما هو واحد

 والممٌد المطلك



 محاضرات فً أصول الفمه   المرحلة الرابعة

 :تعرٌفهما* 

 .معٌنٌن غٌر أفراد أو معٌن، غٌر فرد على الدال اللفظ هو: المطلك

 .محددٌن غٌر ألفراد( رجال) و محدد، غٌر لفرد( رجل: )مثل

 تحدد بصفة الترانه مع معٌنٌن غٌر أفراد أو معٌن، غٌر فرد على االدال اللفظ هو: والممٌد

 .به المراد

 ( .صالحون رجال) و ،( بصري رجل) مثل

 المطلك لاعدة* 

 .التمٌٌد دلٌل ٌرد حتى إطالله على باق المطلك اللفظ

 :الماعدة أمثلة من

 رلبة فتحرٌر لالوا لما ٌعودون ثم نسائهم من ٌظاهرون والذٌن: }الظهار كفارة فً تعالى لوله ـ1

 [ .3: المجادلة{ ]ٌتماسا أن لبل من

 أو كانت مؤمنة أجزأه وصف أي على رلبة المظاهر أعتك فلو لٌد، أي من مطلك{ رلبة} لفظ

 :سٌأتً كما والمالكٌة للشافعٌة خالفا كافرة،

 فلفظ ،[ 11: النساء{ ]دٌن أو بها ٌوصً وصٌة بعد من: }الموارٌث أحكام فً تعالى لوله ـ2

 السنة من الدلٌل ورد مطلك{ وصٌة}

 هللا صلى - هللا رسول كان: لال عنه هللا رضً ولاص أبً بن سعد حدٌث فً كما بالثلث، بتمٌٌده

 وأنا الوجع من بً بلغ لد إنً: فملت بً، اشتد وجع من الوداع حجة عام ٌعودنً - وسلم علٌه

 ثم ،(( ال: ))فمال بالشطر؟ فملت(( ال: ))لال مالً؟ بثلثً أفأتصدق ابنة، إال ٌرثنً وال ذومال،

 عالة تذرهم أن من خٌر أغنٌاء ورثتن تذر أن إنن ،( كثٌر أو) كبٌر والثلث الثلث: ))لال

 [ .علٌه متفك] الحدٌث(( الناس ٌتكففون

 :.الممٌد لاعدة* 

 .إلغائه على دلٌل لام إذا إال بالمٌد العمل ٌجب

 :الماعدة أمثلة من

{ ٌتماسا أن لبل من متتابعٌن شهرٌن فصٌام ٌجد لم فمن: }الظهار كفارة فً تعالى لوله ـ1

 شهرٌن صام لو الكفارة تجزيء فال إعماله، ٌجب لٌد{ متتابعٌن: }فموله ،[ 4: المجادلة]

 .ممطعٌن

 ،[ 23: النساء{ ]بهن دخلتم الالتً نسائكم من حجوركم فً الالتً وربائبكم: }تعالى ولوله ـ2

 غالبا تكون الزوجة بنت ألن الغالب، مخرج خرج وإنما له أثر ال لكنه لٌد{ حجوركم فً: }فموله
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 بأمها الدخول بمجرد محرمة بها المدخول الزوجة بنت أن العلماء جمهور هذا على أمها، مع

 بها له شأن ال بعٌد موضع فً كانت أو رعاٌته وتحت الزوج بٌت فً كانت

 الممٌد؟ على المطلك ٌحمل متى* 

 منفصال المٌد جاء إذا ولكن المٌد، إعمال وجوب ـ تمدم كما ـ فالماعدة باللفظ ممترنا المٌد ورد إذا

 :حاالت أربع فله آخر، نص فً وهذا نص، فً هذا ٌجًء بأن اإلطالق، عن

 .الممٌد على المطلك حمل فٌجب والسبب، الحكم فً اتحد إذا ـ1

 ال لل: }لوله مع ،[ 3: المائدة{ ]الخنزٌر ولحم والدم المٌتة علٌكم حرمت: }تعالى لوله: مثاله

 لحم أو مسفوحا دما أو مٌتة ٌكون أن إال ٌطعمه طاعم على محرما إلً أوحً ما فً أجد

 بالمسفوح، ممٌد الثانٌة اآلٌة وفً مطلك، األولى اآلٌة فً( الدم) فلفظ ،[ 145: األنعام{ ]خنزٌر

 المحرمة المطاعم حكم بٌان: والسبب الدم، حرمة: الحكم

 .واحد فٌهما والدم اآلٌتٌن فً

 ..الممٌد على المطلك ٌحمل فال والسبب، الحكم فً اختلفا إذا ـ2

 الذٌن أٌها ٌا: }لوله مع[ 39: المائدة{ ]أٌدٌهما فالطعوا والسارلة والسارق: }تعالى لوله: مثاله

( األٌدي) فلفظ ،[ 6: المائدة{ ]المرافك إلى وأٌدٌكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إلى لمتم إذا آمنوا

 وسببها األٌدي، لطع وجوب األولى حكم لكن الثانٌة، اآلٌة فً وممٌد األولى، اآلٌة فً مطلك

 .الصالة إلى المٌام وسببها األٌدي، غسل وجوب الثانٌة وحكم السرلة،

 .الممٌد على المطلك حمل ٌصح فال الحكمٌن، بٌن منعدمة التأثٌر فعاللة

 به ٌثبت ال بخصوصه النمل كان وإن وهذا الرسغ، إلى بالكف المطع تمٌٌد السنة فً روي ولذا

 - النبً أصحاب عن فعله المروي وهو بسالطة، لٌست فٌه والرواٌة غٌره ٌنمل لم لكنه إسناد،

 ٌراد كما الكف، به ٌراد( الٌد) فلظ  أن ذلن شرعً، بأصل اعتضد ولد ،- وسلم علٌه هللا صلى

 الٌمٌن، لدر به ٌتجاوز ال كما بالشبهة، ٌسمط والحد المنكب، إلى به ٌراد كما المرفك، إلى به

 .الممصود ٌتحمك وبه ٌدا، ٌسمى ما أدنى بمطع ههنا والٌمٌن

 .الممٌد على المطلك ٌحمل فال السبب، فً واتحدا الحكم فً اختلفا إذا ـ3

: المائدة{ ]منه وأٌدٌكم بوجوهكم فامسحوا طٌبا صعٌدا فتٌمموا ماء تجدوا فلم: }تعالى لوله مثاله

 وجوهكم فاغسلوا الصالة إلى لمتم إذا آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }اآلٌة فً ذلن لبل لوله مع ،[ 6

( المرافك إلى) ممٌد الثانً وفً مطلك، األول الموضع فً ،( األٌدي) فلفظ{ المرافك إلى وأٌدٌكم

 وجوب األول ففً مختلف الحكم لكن الصالة إلى المٌام فً فكالهما النصٌن، فً متحد السبب ،

 .الوضوء وجوب الثانً وفً الماء، فمد عند للصالة التٌمم

 نص فً للمطلك حمال المرافك، إلى التٌمم فً األٌدي تمسح: ٌمال أن الحالة هذه فً ٌصح فال

 .الوضوء نص فً الممٌد على التٌمم
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 وذلن وافمهم، ومن والشافعٌة للحنفٌة خالفا التٌمم فً المٌد هذا اعتبارها بعدم السنة جاءت ولذا

 ثم األرض، بٌدٌن تضرب أن ٌكفٌن كان إنما: ))ٌاسر بن لعمار - وسلم علٌه هللا صلى - لوله

 من وجماعة طالب، أبً بن علً لول وهو ،[ علٌه متفك(( ]وكفٌن وجهن بهما تمسح ثم تنفخ،

 التٌمم أن فً األحادٌث من روي وما الحدٌث، أهل من وكثٌر حنبل بن أحمد ومذهب التابعٌن

 .الرواٌة لبل من شًء منه ٌثبت فال المرفمٌن إلى

 .الممٌد على المطلك ٌحمل فال السبب، فً واختلفا الحكم فً ااتحد إذا ـ4

 فتحرٌر لالوا لما ٌعودون ثم نسائهم من ٌظاهرون والذٌن: }الظهار كفارة فً تعالى لوله مثاله

{ مؤمنة رلبة فتحرٌر: }الخطإ لتل كفارة فً لوله مع ،[ 3: المجادلة{ ]ٌتماسا أن لبل من رلبة

 هو واحد الحكم باإلٌمان، ممٌد الثانٌة وفً مطلك، األولى اآلٌة فً( رلبة) فلفظ ،[ 82: النساء]

 .المتل والثانٌة الظهار، فاألولى مختلف، والسبب الكفارة،

 ٌؤٌد للشافعٌة، خالفا وافمهم ومن الحنفٌة عند الممٌد على المطلك حمل الحالة هذا فً ٌصح فال

 تظهر لد له، المناسبة علته حكم ولكل لعلة، شرعت عموبة الكفارة أن المذكور المثال فً ذلن

 هذا فً والمٌد الظهار، بخالف أمره لشدة المتل كفارة فً شدد أن هنا الممام ولعل تخفى، ولد

 التشدٌد هنا أراد: ٌمال فال ٌشدد لم فحٌث بعباده، رحٌم تعالى وهللا ٌخفى، ال كما تشدٌد الحكم

 .األمة على ومشمة الشرع فً زٌادة فتلن مسماه، فً الحكم هذا ماثل آخر حكم فً شدد لكونه

 :للحنفٌة أصولٌة مسألة* 

 احتماله وعدم بٌانه وتمام نفسه فً لوضوحه إطالله على به العمل وأمكن مطلما النص جاء إذا

 ٌكون فال حٌنئذ الزٌادة جاءت فإذا للبٌان، استٌفاء معه تذكر أن لوجب التضاها لو ألنه الزٌادة،

 :ذلن لتوضٌح مثالٌن وإلٌن آخر شرعً اعتبار لها وإنما النسخ بمنزلة حٌنئذ ألنها المٌد، حكم لها

 ،[ 6: المائدة{ ]وجوهكم فاغسلوا الصالة إلى لمتم إذا آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى لوله ـ1

 والمواالة والترتٌب النٌة شرط علٌه ٌزاد أن ٌجوز فال الغسل، هو اإلطالق على به فالمأمور

 من كانت ذلن ٌرد لم فحٌث الكتاب، نص لتضمنها الوضوء شرط من كانت لو إذ والتسمٌة،

 .الوضوء فً السنن لبٌل

 فً بٌن فالنص ،[ 2: النور{ ]جلدة مئة منهما واحد كل فاجلدوا والزانً الزانٌة: }تعالى لوله ـ2

 غٌر الزانً حكم هذا أن الثبوت لطعٌة نصوص فً علمنا ولد الجلد، أنها الزانً عموبة

 الكتاب نص على زٌادة فهذه الجلد، مع سنة التغرٌب من السنة به جاءت ما لكن المحصن،

 - وسلم علٌه هللا صلى - النبً لبٌنها أو الجلد، مع النص بنفس لوجبت الزمة كانت ولو البٌن،

 .سٌاسة اإلمام ٌفعله التعزٌر لبٌل من هذا أن على دل فمد ذلن ٌكن لم فحٌث اآلٌة، نزول عند
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 المحاضرة السابعة

 األمر

 :تعرٌفه* 

 .االستعالء وجه على الفعل لطلب المستعمل اللفظ هو

 ( .الفعل طلب) هو خاص شًء به أرٌد أنه جهة من( الخاص) لسم من فهو

 :صٌغته* 

 :هً مخصوصة، أربعة إلى تعود( األمر) فً المستعملة األلفاظ

 بالتً وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة ربن سبٌل إلى ادع: }تعالى كموله ،( افعل) لفظ ـ1

 إلى لمت إذا: ))صالته للمسًء - وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،[ 125: النحل{ ]أحسن هً

 تعتدل حتى ارفع ثم راكعا، تطمئن حتى اركع ثم المرآن، من معن تٌسر ما الرأ ثم فكبر، الصالة

(( كلها صالتن فً ذلن وافعل جالسا، تطمئن حتى ارفع ثم ساجدا، تطمئن حتى اسجد ثم لائما،

 [ .هرٌرة أبً حدٌث من علٌه متفك]

 علٌه لدر ومن سعته من سعة ذو لٌنفك: }تعالى كموله األمر، بالم الممترن المضارع الفعل ـ2

 دٌن على الرجل: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،[ 7: الطالق{ ]هللا آتاه مما فلٌنفك رزله

 (( ٌخالل من أحدكم فلٌنظر خلٌله

 إذا ضل من ٌضركم ال أنفسكم علٌكم آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى كموله األمر، فعل اسم ـ3

 ٌحب ال هللا فإن ٌاعائشة، مه: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،[ 105: المائدة{ ]اهتدٌتم

 فسبتهم علٌكم، السام: فمالو الٌهود من ناس أتاه حٌن ذلن لال ،[ مسلم رواه(( ]والتفحش الفحش

 الظلم فإن والظلم؛ إٌاكم: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ذلن، عن بالكف فأمرها عائشة،

 فإنه والشح؛ وإٌاكم التفحش، وال الفحش ٌحب ال هللا فإن والفحش؛ وإٌاكم المٌامة، ٌوم ظلمات

 حدٌث(( ]ففجروا وبالفجور فبخلوا، والبخل فمطعوا، بالمطٌعة أمرهم لبلكم كان من أهلن

 [ .بسندصحٌح وغٌره أحمد أخرجه صحٌح،

: دمحم{ ]الرلاب فضرب كفروا الذٌن لمٌتم فإذا: }تعالى كموله األمر، فعل عن النائب المصدر ـ4

 ٌنجً لن: ))- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول لال: لال عنه هللا رضً هرٌرة أبً وعن ،[ 4

 برحمة، هللا ٌتغمدنً أن إال أنا، وال: ))لال هللا؟ رسول ٌا أنت وال: لالوا(( عمله منكم أحدا

 *  تبلغوا والمصد الدلجة، من وشًء وروحوا، واغدوا ولاربوا، سددوا

 :داللته



 على المرائن من مجرة - وسلم علٌه هللا صلى - ورسوله تعالى هللا خطاب فً األمر صٌغة تدل

 .الوجوب هً واحدة حمٌمة

 والشافعً ومالن حنٌفة أبً األربعة كاألئمة بهم ٌمتدى ممن والعلم الفمه أئمة عامة مذهب هذا

 .وأحمد

 للندب،: بعضهم لال الوجوب، لغٌر أنها فذكروا ذلن فً المتأخرٌن من واألفراد الفرد وخالف

 .ذلن غٌر بعضهم ولال لإلباحة،: بعضهم ولال

 على دالالتها وجوه وظهرت األدلة تواترت ولمد الدلٌل، ٌصححه لم إن به عبر ال والمول

 :فمنها الوجوب، وهو ل،األو المذهب

 من الخٌرة لهم ٌكون أن أمرا ورسوله هللا لضى إذا مؤمنة وال لمؤمن كان وما: }تعالى لوله ـ1

 [ .36: األحزاب{ ]مبٌنا ضالال ضل فمد ورسوله هللا ٌعص ومن أمرهم

( افعل) صٌغة أن من..الجمهور إلٌه ذهب ما على دلٌل أد وهذا: ))المرطبً هللا أبوعبد لال

 وأمر أمره سماع عند المكلف خٌرة نفى وتعالى تبارن هللا ألن وضعها، أصل فً للوجوب

 اسم األمر صدور عند خٌرة له بمٌت من على أطلك ثم ،- وسلم علٌه هللا صلى - رسوله

 ((الوجوب على األمر حمل فلزم الضالل، بذلن المعصٌة على علك ثم المعصٌة،

: النور{ ]ألٌم عذاب ٌصٌبهم أو فتنة تصٌبهم أن أمره عن ٌخالفون الذٌن فلٌحذر: }تعالى لوله ـ2

63. ] 

 بأن - وسلم علٌه هللا صلى - رسوله أمر مخالفة من حذر تعالى هللا أن: اآلٌة من الداللة وجه

 األمر أن على فدلت اختٌار، فٌه لإلنسان فٌما ٌمكن ال وهذا ألٌم، عذاب أو فتنة المخالف تصٌب

 .اآلمر من فٌه التخٌٌر ٌرد حتى وروده أصل فً للوجوب

 :ذلن أدلة فمن الوحً، نصوص فً( األمر) ترن على( المعصٌة) مسمى إطالق ـ3

 [ .6: التحرٌم{ ]أمرهم ما هللا ٌعصون ال: }المالئكة عن تعالى لوله[ 1]

 [ .66: الكهف{ ]أمرا لن أعصً وال: }الخضر مع لصته فً موسى عن تعالى لوله[ 2]

 أفعصٌت تتبعن أال( 62) ضلوا رأٌتهم إذ منعن ما هارون ٌا لال: }موسى عن تعالى لوله[ 3]

{ وأصلح لومً فً اخلفنً: }استخلفه حٌن موسى له لال وإنما ،[ 63 ـ62: طه{ ]أمري

 [ .142: األعراف]

 علٌه هللا صلى - هللا رسول ومعصٌة معصٌته فً تعالى لال كما للعموبة، موجبة والمعصٌة

 [ .23: الجن{ ]أبدا فٌها خالدٌن جهنم نار له فإن ورسوله هللا ٌعص ومن: }- وسلم

: األعراف{ ]أمرتن إذ تسجد أال منعن ما لال: }آلدم ٌسجد أن أبى حٌن إبلٌس عن تعالى لوله ـ4

 االمتثال وجوب بنفسها مفٌدة[ 34:البمرة{ ]اسجدوا: }بموله بالسجود تعالى أمره كان وإنما ،[ 12

 تركها على إبلٌس حمل إنما: لٌل فإن السجود، تركه فً إبلٌس على لإلنكار وجه هنان ٌكن لم



 علٌه تعالى هللا إنكار بعد إبلٌس عنه أبدى وإنما بالصٌغة، له عاللة ال هذا أن: فجوابه الكبر،

 ال وهذا النار، فً وٌخلد الجنة ٌحرم أن األمر بترن الممترن بالكبر استحك ولد السجود، عدم

 المتثال تارن كل فاشترن الترن، بذلن المعصٌة اعتماد مع األمر امتثال ترن مجرد على ٌكون

 امتثال بترن عصى كونه فً إبلٌس مع - وسلم علٌه هللا صلى - نبٌه أو تعالى هللا من األمر

 المشٌئة تحت أمره ٌكون وإنما بالكبر، اإلباء الترن إذا العالبة فً إبلٌس مع ٌشترن ولد األمر،

 .ٌتوب أن إال عاص أنه اعتمد إذا الربانٌة

 الشارع وهو األول األمر سلطان له ممن األمر صٌغة أن على ظاهر برهان تأمله لمن وهذا

 .ٌخٌر أو الترن فً ٌأذن أن إال االمتثال، واجبة

(( صالة كل عند بالسوان ألمرتهم أمتً على أشك أن لوال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله ـ5

 [ .هرٌرة أبً حدٌث من علٌه متفك]

 مرتبة فً ٌكون أن صح لو ألنه للوجوب، األمر أن على دل مما المشمة، خشٌة به باألمر فترن

 فال ٌدع، أو ٌفعل أن فً خٌرة للمكلف فٌه الشرع جعل المندوب فإن كالندب، الوجوب دون

 .الشارع لبل من للمشمة سببا ٌكون

 ٌمول ألنه بذلن سمً إنما واألمٌر ،( األمٌر معصٌة) و( األمٌر طاعة: )ٌمال هذا ومن ـ6

 أمرن: له ٌمولون ال والطاعة، السمع الناس وعلى ذلن، ونحو( واسمعوا واعملوا افعلوا: )للناس

 فمن والتهدٌد، الوعٌد بأمرن ٌمترن حتى وتركه فعله من خٌرة فً ونحن اإلباحة أو الندب على

 هذا ٌدرن أن فعجبا فٌه؟ التردد على ٌجرؤ ومن سلطان؟ أو لحاكم ذلن ٌمول أن على ٌجرؤ

 األمر سلطان بٌده الذي وتعالى تبارن الخلك رب أمر فً ٌدرن وال الخلك حك فً المعنى

 !كله والنهً

 :األمر لاعدة* 

 .بمرٌنة عنه ٌصرف حتى للوجوب األمر

 ( .األمر داللة) بٌان من تمدم مما اتضح الماعدة معنى

 :الماعدة مثال

 فإن ،[ 204: األعراف{ ]ترحمون لعلكم وأنصتوا له فاستمعوا المرآن لرئ وإذا: }تعالى لوله ـ1

 جمهور عند اإلمام وراء الفاتحة لراءة وجوب به سمط فلذلن للوجوب، داللته أصل على األمر

 .العلماء

 من علٌه متفك(( ]ركعتٌن فلٌركع المسجد أحدكم دخل إذا: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله ـ2

 والمرٌنة العلماء، جمهور لول فً الندب إلى الوجوب عن مصروف أمر فهذا ،[ لتادة ابً حدٌث

 خمسا المفروضات الصلوات كون من النصوص به تواترت ما هً الوجوب عن له الصارفة

 المسلم ٌزٌده ما جمٌع عد من - وسلم علٌه هللا صلى - النبً عن صح وما واللٌلة، الٌوم فً

 .تطوعا علٌها



 صارفة المرٌنة اعتبار على منهاجهم وجرى العلماء تمدٌره فً ٌختلف مما المرٌنة أن واعلم

 صرٌحة تكون لد وهً علٌه، دلت الذي المعنى إلى األصل فً فٌه استعملت عما اللفظ لداللة

 من تستفاد لد أنها كما والتامل، بالبحث إال تبدوا ال خفٌة تكون ولد المذكور، المثال فً كما بٌنة

 أن ٌجوز إنما والسنة، الكتاب من نصا تكون أن ٌلزم وال خارجً، دلٌل من أو النص، نفس

 الدلٌل على ٌجري ما فٌها وٌجري ومماصده، الشرع لواعد إلى تستند أن وٌجوز كذلن، تكون

 الممصود من ٌدركون فال كثٌرون عنه ٌغفل معنى وهذا والداللة، الثبوت جهة من بنفسه المائم

 .الصرٌحة اللفظٌة بالمرٌنة إال بالمرٌنة
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 المحاضرة الثامنة

 النهً

 :تعرٌفه"

 .المنع: لغة

 .االستعالء وجه على الترن لطلب المستعمل اللفظ: واصطالحا

 ( .الترن طلب) هو خاص شًء به أرٌد أنه جهة من( الخاص) لسم من فهو

 :صٌغته* 

 وال: }تعالى كموله الناهٌة،( الم) بـ المجزوم المضارع الفعل: هً صرٌحة، واحدة صٌغة وله

 [ .63: اإلسراء{ ]الزنا تمربوا وال} ،[ 66: اإلسراء{ ]علم به لن لٌس ما تمف

 :داللته* 

 وال التحرٌم، هً واحدة حمٌمة على للمكلفٌن الشارع خطاب فً الواردة( النهً) صٌغة تدل

 .بمرٌنة إال سواها إلى ٌصار

 ومن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أصحاب الدٌن فً بهم الممتدى العلماء عامة مذهب هذا

 .الفمهاء األربعة األئمة وفٌهم بعدهم،

 :لاعدته

 .بمرٌنة عنه ٌصرف حتى للتحرٌم النهً

 :الماعدة دلٌل

 [ .7: الحشر{ ]فانتهوا عنه نهاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما: }تعالى لوله ـ1

 أن وتمدم ،- وسلم علٌه هللا صلى - رسوله عنه نهى عما باالنتهاء أمر تعالى هللا أن: الداللة وجه

 .بالترن واإللزام الحتم سبٌل على عنه المنهً ترن أن فدل واحدة، حمٌمة للوجوب األمر

 بٌنا، اطرادا ذلن اطرد حتى النهً بصٌغة المحرمات حكاٌة على الشرع أسلوب جرى ـ3

 أال علٌكم ربكم حرم ما أتل تعالوا لل} اآلٌات: تعالى لوله ذلن من الحصر، فوق فٌه والنصوص

 تمربوا وال وإٌاهم نرزلكم نحن إمالق من أوالدكم تمتلوا وال إحسانا وبالوالدٌن شٌئا به تشركوا

[ 156 ـ151: األنعام{ ]بالحك إال هللا حرم التً النفس تمتلوا وال بطن وما منها ظهر ما الفواحش

. 

 ما دعونً: ))لال - وسلم علٌه هللا صلى - النبً عن: عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث ـ6

 فاجتنبوه، شًء عن نهٌتكم فإذا أنبٌائهم، على واختالفهم سؤالهم لبلكم كان من أهلن إنما تركتكم،

 باستطاعة ٌعلك لم عنه المنهً ترن أن: الداللة ،وجه(( استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا
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 الفعل، تكلف من التكلٌف فً أٌسر واالجتناب الترن فً الشأن ألن المأمور، فعل بها علك كما

 تغلٌظ على دل مما عنه، النهً مجرد من أبلغ االجتناب بصٌغة بالترن واألمر للوجوب، واألمر

 .للحرام فعال ال لألولى، ترن فعله أن غاٌته الذي المكروه فً ٌكون ال وهذا عنه، المنهً شأن

 لولال األمٌر فإن ذلن، فعله بمجرد عاص أنه اللسان أهل ٌختلف ال عنه المنهً فاعل ـ4

 فً هذا تصور وإذا العموبة، واستحك بالمخالفة وصف منهم أحد فوالعه( كذا تفعلوا ال: )لرعٌته

 هللا صلى - نبٌه لسان وعلى كتابه فً عزوجل هللا نواهً حك فً أبٌن فهو المخلوق، نهً حك

 .- وسلم علٌه

 :بمرٌنة التحرٌم هً التً حمٌمته عن النهً لصرف مثال

 الصالة عن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول سئل: لال عنه هللا رضً عازب بن البراء عن

 الصالة عن وسئل ،(( الشٌاطٌن من فإنها اإلبل، مبارن فً تصلوا ال: ))فمال اإلبل؟ مبارن فً

 ((.بركة فإنها فٌها صلوا: ))فمال الغنم؟ مرابض فً

 :وجهٌن من ذلن عن له الصارفة والمرٌنة التحرٌم، سبٌل على لٌس النهً فهذا

 - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن جهة من الندب سبٌل على الغنم مبارن فً بالصالة األمر[ 1] 

 هللا صلى - النبً أن ٌعلم لم ولذا بواجب، لٌس إلٌه مندوب البركة وطلب فٌها، للبركة علٌها حث

 مبارن فً الصالة عن النهً خرج فلما لصالته، موضعا الغنم مبارن من اتخذ - وسلم علٌه

 الغنم، مبارن فً الصالة لمدر الممابلة على الحكم فً لدره أن على دل األمر مخرج نفس اإلبل

 .الكراهة فٌمابله الندب هنان كان فلما

 ،[ علٌه متفك(( ]وطهورا مسجدا األرض لً وجعلت: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله[ 3]

 - لوله وهو آخر دلٌل فً العموم هذا من االستثناء وجاء للصالة، صالحة األرض جمٌع فجعل

 أحمد أخرجه صحٌح حدٌث(( ]والممبرة الحمام إال مسجد كلها األرض: ))- وسلم علٌه هللا صلى

 على فدل اإلبل، مبارن االستثناء فً ولٌس ،[ الخدري سعٌد أبً حدٌث من وغٌرهما وأبوداود

 .الكراهة على هو إنما التحرٌم، على لٌس فٌها الصالة عن النهً أن

 الفساد؟ ٌمتضً النهً هل

 على داللته عن ٌصرفه ما النهً لذلن ٌوجد ولم فعل، عن بالنهً السنة أو الكتاب نص جاء إذا

 أم عنها المنهً الصورة على ولع لو وبطالنه فساده على الفعل لذلن التحرٌم ٌدل فهل التحرٌم،

 ال؟

 كثٌرة، مذاهب على فٌها العلم  أهل اختلف ولد كثٌرة، أحكام تحتها تندرج خطٌرة مسألة هذه

 عن النهً بأن وذلن التفصٌل، إلى العلماء من ذهب من مذهب األدلة تنصره الذي والمحمك

 :صور ثالث على وارد الشًء

 فٌه فصلت لد فهذا عنه، المنهً صحة أو عنه، المنهً بطالن على تدل بمرٌنة ٌمترن أن ـ1

 .المذكورة الماعدة تحت ٌندرج فال المرٌنة،
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 :أمثلته

 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول نهى: لال عنهما، هللا رضً عباس بن هللا عبد حدٌث[ 1]

 [ .أبوداود أخرجه صحٌح حدٌث] ترابا كفه فامأل الكلب ثمن ٌطلب جاء وإن الكلب ثمن عن

 .بالنص الفساد التضى لد فالنهً وإفساد، للبٌع إبطال وهذا عنه، العوض فأبطل

 هللا صلى - النبً مصلى أتٌت ثم ثوما، أكلت: لال عنه هللا رضً شعبة بن المغٌرة حدٌث[ 3]

 من أكل من: ))فمال الثوم، رٌح وجد ألضً لمت فلما بركعة، سبمنً لد فوجدته - وسلم علٌه

: فملت أٌته، الصالة لضٌت فلما: المغٌرة لال(( رٌحها ٌذهب حتى مسجدنا ٌمربن فال البملة هذه

 إلى كمً فً فأدخلتها سهال، وهللا فوجدته فناولنً ٌدن، فناولنً عذرا، لً إن هللا، رسول ٌا

 حبان وابن أبوداود أخرجه صحٌح حدٌث(( ]عذرا لن إن: ))فمال معصوبا، فوجده صدري

 [ .وغٌرهما

 من رائحته شم حٌن الثوم أكل من المسجد فً الصالة عن - وسلم علٌه هللا صلى - النبً فنهى

 للبٌان، الممام التضاء مع غٌرها أو صالة إعادة من شٌئا ذلن على ٌرتب ولم أصحابه، بعض

 .الصحة على فدل

 تصروا ال: ))لال - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أن: عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث[ 6]

 وإن أمسكها، رضٌها فإن: ٌحلبها أن بعد النظرٌن بخٌر فهو ذلن بعد ابتاعها فمن والغنم، اإلبل

 [ .علٌه متفك(( ]تمر من وصاعا ردها سخطها

 له الحاصلة المضرة بسبب الخٌار للمشتري جعل حٌث البٌع صحح فمد التصرٌه عن النهً فمع

 .بالتصرٌة الخداع وهو

 بفعل اإلثم ٌمتضً فهذا عنه، خارج ألمر بل به، ٌتعلك لشًء ال الشًء عن النهً ٌأتً أن ـ3

 .علٌه آثاره وتترتب الفعل ٌصح بل الفساد، ٌمتضً وال عنه، المنهً

 :أمثلته من

 وذروا هللا ذكر إلى فاسعوا الجمعة ٌوم من للصالة نودي إذا آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى لوله[ 1]

 [ .9: الجمعة{ ]البٌع

 اللفظ، ال المعنى والممصود معناه، فً الجمعة تفوٌت عن نهً لكنه لفظه، فً البٌع عن نهً فهذا

 ٌتعلك لشًء النهً هذا ولٌس النهً، هذا فً داخال الجمعة تفوٌت ٌسبب مباح عمل كل كان ولذا

 الجمعة وتفوٌت الصحة، فً أصله على البٌع فكان به، ٌصح ما استوفى لد فهو البٌع، عمد بنفس

 .غٌر ال اإلثم بها ٌستحك معصٌة

 ((.األخبثان ٌدافعه هو وال طعام، بحضرة صالة ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله[ 3]

 فٌه والعلة والغائط، البول مدافعة وعند الطعام حضور عند الصالة عن النهً ممتضاه نفً فهذا

 مما صالته فً التشوٌش من بذلن للمصلً ٌمع ما وهً بإفساد، الصالة على تعود ال مدركة
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 الصالة، لصحة ٌشترط مما الخشوع اعتبار عدم على الدلٌل صح لكن فٌها، خشوعه على ٌؤثر

 .بالمضاء ٌطالب فال بدونه تصح بل

 .عنه المنهً ذلن به ٌصح عما خارج لسبب ألنه عنه، للمنهً الفساد ٌمتض لم هنا فالنهً

 دلت الذي فاألصل عنه، المنهً صحة أو فساد على تدل معه لرٌنة ال مطلما النهً ٌأتً أن ـ6

 .الفساد ٌمتضً أنه فٌه الشرٌعة علٌه

 :ذلن برهان ومن

 فً أحدث من: ))- وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول لال: لالت عنها هللا رضً عائشة حدٌث

 (( .رد فهو منه لٌس ما هذا أمرنا

 غٌر على عنه فالمنهً الشرع، وفاق غٌر على عمل كل إبطال فً لاعدة الصحٌح الحدٌث هذا

 النوعٌن فً تمدم ما سوى فاسد، فهو اآلثار من علٌه ٌترتب ما وكل باطل، فهو الشرع وفاق

 .ولاعدته بأصله أو نفسه الشرع بدلٌل استثناؤهما ظهر حٌث لبله،

 :لاعدة* 

 .أضداده بأحد أمر عنه والنهً أضداده، عن نهً بالشًء األمر

 فً أوامر ،[ 56: النور{ ]الرسول وأطٌعوا الزكاة وآتوا الصالة وألٌموا: }تعالى لوله مثالها

 من - وسلم علٌه هللا صلى - الرسول معصٌة وعن والزكاة الصالة ترن عن نواه وهً اللفظ،

 .المعنى حٌث

 االستعفاف به ٌتم بما أمر وهو اللفظ، فً نهً ،[ 63: اإلسراء{ ]الزنا تمربوا وال: }تعالى ولوله

 مجرد ٌكون ولد الصوم، ٌكون ولد النكاح، ٌكون لد االستعفاف به ٌتم وما المعنى، حٌث من

 .الزنا ترن

 :النفً صٌغة

 :صورتٌن فً النهً بمعنى تجًء لكنها خبرٌة، صٌغة النفً صٌغة

 - كموله( شغار نذر، صالة،) كلفظ النكرات، الجنس أسماء من شرعً لفظ على تدخل أن ـ1

 حتى العصر بعد صالة وال الشمس، ترتفع حتى الصبح بعد صالة ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى

 فً نذر ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله[ الخدري سعٌد أبً عن علٌه متفك(( ]الشمس تغٌب

: - وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،[ حصٌن بن عمران عن وغٌره مسلم أخرجه(( ]هللا معصٌة

 [ .عمر ابن عن مسلم أخرجه(( ]اإلسالم فً شغار ال))

 إلى ٌصار وإنما الصحة، لنفً العلم أهل جمهور عند األصل فً داللتها للجنس، النافٌة( ال) فهذه

 ونفً وبطالنه، المنفً فساد ٌعنً الصحة ونفً الداللة، هذه عن ٌصرفها بدلٌل الكمال نفً

 .تمدم كما النهً داللة هً وتلن نمصانه، ٌعنً الكمال
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 ثالثة وإلٌن حالٌة، أو لفظٌة بمرٌنة الخبر مجرد باللفظ ٌراد أن امتناع مع فعل على تدخل أن ـ3

 :أمثلة

 الركوع فً ظهره ٌمٌم حتى الرجل صالة تجزيء ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله[ 1]

 اإلجزاء فنفً ،[ البدري مسعود أبً عن السنن أصحاب أخرجه صحٌح حدٌث(( ]والسجود

 .لفظٌة لرٌنة وهذه النهً، ممتضى وذلن والفساد، البطالن على الداللة فً صرٌح

 اإلجزاء، كنفً المبول فنفً ،(( طهور، بغٌر صالة تمبل ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله[ 3]

 .كذلن لفظٌة لرٌنة وهً

(( تستأذن حتى البكر تنكح وال تستأمر، حتى األٌم تنكح ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله[ 6] 

 لم اللفظ ممتضى على بناء الخبر مجرى أجرٌناه لو النص فهذا ،[ هرٌرة أبً عن علٌه متفك]

 استئمار بغٌر الناس من كثٌر أعراف فً تنكحان والبكر األٌم أن الوالع فإن للوالع، مطابما ٌكن

 .النهً وهو اإلنشاء، معناه أن على دل الخبر إرادة امتنعت فلما استئذان، وال

* * * 
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 تاسعةالمحاضرة ال

 العام ـ2

 :تعرٌفه* 

 .الشامل: لغة

 .حصر غٌر من واحدة دفعة واحد بوضع له ٌصلح ما لجمٌع المستغرق اللفظ: واصطالحا

 :التعرٌف معنى

 من اللفظ هذا تحت ٌندرج من كل لٌشمل العرب لسان فً مستعمل( الناس) لفظ مثل( العام) لفظ

 .واإلحاطة االستٌعاب على بمجرده دل واحد لفظ وهو إنسان، عنه ٌخرج فال اإلنسان، بنً

 :صٌغته* 

 :أهمها مخصوصة، بألفاظ( العموم) ٌعرف

 .معناها فً وما( عامة) و( كافة) و( جمٌع) و( كل) لفظ ـ1

 رسول إنً الناس أٌها ٌا لل: }ولوله ،[ 185: عمران آل{ ]الموت ذائمة نفس كل: }تعالى كموله

 - ولوله ،[ 36: التوبة{ ]كافة المشركٌن ولاتلوا: } ولوله ،[ 158: األعراف{ ]جمٌعا إلٌكم هللا

 ((عامة الناس إلى وبعثت خاصة لومه إلى ٌبعث النبً وكان: ))- وسلم علٌه هللا صلى

 .االستغرالٌة( أل) بـ المعرف الجمع ـ2

 والمطلمات: }ولوله ،[ 222: البمرة{ ]المتطهرٌن وٌحب التوابٌن ٌحب هللا إن: }تعالى كموله

 [ .228: البمرة{ ]لروء ثالثة بأنفسهن ٌتربصن

 ( .اإلبل الناس،) مثل لفظه، من له واحد ال الذي الجمعً الجنس لفظ ومثله

 .باإلضافة المعرف الجمع ـ3

: التوبة{ ]صدلة أموالهم من خذ: }ولوله ،[ 23: النساء{ ]أمهاتكم علٌكم حرمت: }تعالى كموله

103. ] 

 .االستغرالٌة( أل) بـ المعرف المفرد ـ4

{ الربا وحرم البٌع هللا وأحل: }ولوله ،[ 2: العصر{ ]خسر لفً اإلنسان إن: }تعالى كموله

 [ .38: المائدة{ ]أٌدٌهما فالطعوا والسارلة والسارق: }ولوله ،[ 275: البمرة]

 فعصى( 15) رسوال فرعون إلى أرسلنا كما: }تعالى كموله العهدٌة،( أل) بـ المعرف المفرد أما

{ رسوال: }بموله لبله تمدم حٌث معهود هنا فالرسول ،[ 16 ـ15: المزمل{ ]الرسول فرعون

 .للعموم هذا فلٌس السالم، علٌه موسى به والممصود
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 ،[ 36: عمران آل{ ]كاألنثى الذكر ولٌس: }تعالى كموله الجنسٌة،( أل) بـ المعرف المفرد وكذلن

 .أنثى وكل ذكر لكل األنثى، وجنس الذكر جنس فالممصود

 .باإلضافة المعرف المفرد ـ5

 - وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،[ 34: إبراهٌم{ ]تحصوها ال هللا نعمة تعدوا وإن: }تعالى كموله

 حدٌث من السنن أصحاب أخرجه صحٌح حدٌث(( ]مٌتته الحل ماؤه الطهور هو: ))البحر فً

 [ .هرٌرة أبً

 .الموصولة األسماء ـ6

{ مبٌنا وإثما بهتانا احتملوا فمد اكتسبوا ما بغٌر والمؤمنات المؤمنٌن ٌؤذون والذٌن: }تعالى كموله

 أشهر ثالثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من المحٌض من ٌئسن والالئً: }ولوله ،[ 58: األحزاب]

{ سلف لد ما إال النساء من آباؤكم نكح ما تنكحوا وال: }ولوله ،[ 4: الطالق{ ]ٌحضن لم والالئً

 [ .22: النساء]

 ( .أي أٌن، ما، من،) مثل الشرط أسماء ـ7

 خٌر من تفعلوا وما: }ولوله ،[ 185: البمرة{ ]فلٌصمه الشهر منكم شهد فمن: }تعالى كموله

 ما أٌا: }ولوله ،[ 78: النساء{ ]الموت ٌدرككم تكونوا أٌنما: }ولوله ،[ 197: البمرة{ ]هللا ٌعلمه

 [110: اإلسراء{ ]الحسنى األسماء فله تدعوا

 ( .أي متى، أٌن، ما، من،) االستفهام أسماء ـ8

 ٌأتٌنً أٌكم: }ولوله ،[ 245: البمرة{ ]حسنا لرضا هللا ٌمرض الذي ذا من: }تعالى كموله

 [ .38: النمل{ ]بعرشها

 .االمتنان أو الشرط أو النهً أو النفً سٌاق فً النكرة ـ9

: ولوله ،[ 91: المؤمنون{ ]إله من معه كان وما: }تعالى ولوله ،( هللا إال إله ال: )التوحٌد ككلمة

[ 84: التوبة{ ]أبدا مات منهم أحد على تصل وال: }ولوله ،[ 3: سبأ{ ]ذرة مثمال عنه ٌعزب ال}

: ولوله ،[ علٌه متفك(( ]الكتاب بفاتحة ٌمرأ لم لمن صالة ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - ولوله ،

 أحد وإن: }تعالى ولوله ،[ وغٌره أحمد أخرجه بطرله صحٌح حدٌث(( ]ضرار وال ضرر ال))

 [ .48: الفرلان{ ]طهورا ماء السماء من وأنزلنا: }ولوله ،[ 6: التوبة{ ]استجارن المشركٌن من

 [ .110: البمرة{ ]الزكاة وآتوا الصالة وألٌموا: }تعالى لوله فً كالواو الجمع، ضمٌر ـ10

 :داللته* 

 حٌث من( العام)

 :هً ثالثة، أنواع إلى ٌنمسم داللته

 .لطعٌة العموم على داللته عام ـ1
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: تعالى لوله مثل التخصٌص، احتمال انتفاء على الدلٌل بمٌام وإنما العموم، صٌغة بمجرد وذلن

 [ .6: هود{ ]رزلها هللا على إال األرض فً دابة من وما}

 .لطعا الخصوص به ٌراد عام ـ2

 حج الناس على وهلل: }تعالى كموله أفراده بعض العام بهذا المراد أن على الدلٌل بمٌام وذلن

 والمجانٌن كالصبٌان المكلفٌن غٌر وكخروج ،[ 97: عمران آل{ ]سبٌال إلٌه استطاع من البٌت

 ( .الناس) كلفظ األصل فً لهم الشاملة الخطاب صٌغة عموم من

 .مخصوص عام ـ3

 لرٌنة وال تخصٌصه، احتمال تنفً لرٌنة تصحبه ال حٌن وذلن التخصٌص، ٌمبل الذي العام وهو

 .والسنة الكتاب نصوص فً العمومات أكثر وهو العموم، على داللته تنفً

 وهذه والشمول، لالستغراق العرب لسان فً مستعمل( العموم) ألفاظ من لفظ كل أن واألصل

 بدلٌل إال الحمٌمة هذه عن الشرعً االستعمال ٌخرج ولم اللفظ، استعمال بمجرد متبادرة حمٌمة

 .االستغراق بها ٌرد لم أنه ٌبٌن األلفاظ لتلن بالتخصٌص ٌرد

 :العموم حجٌة أدلة* 

 :ذلن فمن علٌه، ٌدل ما الشرع براهٌن فً جاء المعنى وهذا

 أهلها إن المرٌة هذه أهل مهلكو إنا لالوا بالبشرى إبراهٌم رسلنا جاءت ولما: }تعالى لوله[ 1]

 إن: }لال ولذا العموم، اللفظ مجرد من السالم علٌه الخلٌل ففهم ،[ 31: العنكبوت{ ]ظالمٌن كانوا

[ 32: العنكبوت{ ]الغابرٌن من كانت امرأته إال وأهله لننجٌنه فٌها بمن أعلم نحن لالوا لوطا فٌها

. 

: هود{ ]أهلً من ابنً إن رب فمال ربه نوح ونادى: }السالم علٌه نوح عن تعالى ولوله[ 2]

 عموم أن ،[ 40: هود{ ]المول علٌه سبك من إال وأهلن: }تعالى لوله عموم من نوح ففهم ،[ 45

 كما لها ٌدع لم ولذا امرأته، على{ المول علٌه سبك: }لوله فً االستثناء وحمل ولده، ٌشمل األهل

 .الصالح غٌر عمله بسبب المول علٌه سبك فٌمن ولده دخول تعالى هللا أعلمه حتى لولده، دعا

 لاعدة

 .التخصٌص ٌردحت  عمومه على باق عام لفظ كل

 أو أفراده من فرد لكل شموله فً لطعٌة هً هل( العام) من النوع هذا داللة فً العلماء واختلف

 :مذهبٌن على ظنٌة؟

 .غالبا التخصٌص ٌحتمل العام النص ألن العلماء، جمهور مذهب وهو ظنٌة، ـ1

 .الحنفٌة مذهب وهو لطعٌة، ـ2
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 المحاضرة العاشرة  

 هو وهذا( أفراده بعض على العام لصر) على ٌدل ما الشارع من ٌرد لد العام تخصٌص* 

 .العام تخصٌص

 :لسمان والمخصص

 :متصل مخصص ـ1

 :هً أنواع إلى وٌرجع العام، اللفظ فٌه ورد الذي النص عبارة من جزءا ٌؤتً ما وهو

 كـ األدوات من ممامه ألٌم ما أو (إال) بلفظ الجملة من الجملة بعض إخراج: وهو االستثناء،[ 1]

 ( .سوى) و( غٌر)

 جلدة ثمانٌن فاجلدوهم شهداء بؤربعة ٌؤتوا لم ثم المحصنات ٌرمون والذٌن: }تعالى لوله: مثاله

 هللا فإن وأصلحوا ذلن بعد من تابوا الذٌن إال( 4) الفاسمون هم وأولئن أبدا شهادة لهم تمبلوا وال

 .التائب غٌر على الفسك فمصر التائبٌن، إال بذلن فاسمون فكلهم ،[ 5 ـ4: النور{ ]رحٌم غفور

 .عنه منفصال ال منه بالمستثنى متصال ٌكون أن باالستثناء التخصٌص صحة شرط ومن

 حكم فً فهو العموم، فٌه ذكر الذي المجلس فً ولع لكنه اللفظ فً منفصال االستثناء جاء ولو

 - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن: عنهما هللا رضً عباس بن هللا عبد حدٌث: مثل المتصل،

 من ساعة لً أحلت وإنما بعدي، ألحد تحل وال لبلً، ألحد تحل فلم مكة حرم هللا إن: ))لال

(( لمعرف إال لمطتها تلتمط وال صٌدها، ٌنفر وال شجرها، ٌعضد وال خالها، ٌختلى ال نهار،

 أخرجه(( ]اإلذخر إال: ))فمال ولبورنا؟ لصاغتنا اإلذخر إال هللا، رسول ٌا: العباس ولال

 [ .البخاري

 .وغٌرها( إن) مثل كذلن، أدواته وله الشرط،[ 2]

 فالنصف ،[ 12: النساء{ ]ولد لهن ٌكن لم إن أزواجكم ترن ما نصف ولكم: }تعالى لوله مثاله

 .الولد بعدم مشروط

 .الصفة[ 3]

 من حجوركم فً الالتً وربائبكم: }لال حتى وبناتكم{ أمهاتكم علٌكم حرمت: }تعالى لوله مثاله

 فالتحرٌم ،[ 23: النساء{ ]علٌكم جناح فال بهن دخلتم تكونوا لم فإن بهن دخلتم الالتً نسائكم

 التحرٌم الوصف فمصر بهن، مدخول أمهاتهن بؤن الموصوفات الزوجات بنات الربائب لعموم

 .بهن المدخول بنات على

 :منفصل مخصص ـ2

 :أنواع وهو( العام) لفظ عن مستمال ٌؤتً ما وهو

 :الحس[ 1]
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 لاض فالحس ،[ 23: النمل{ ]شًء كل من وأوتٌت تملكهم امرأة وجدت إنً: }تعالى كموله

 شًء كل من ٌإتى أن ٌمكن إنما شٌئا، ٌسمى ما كل من ٌإتى أن ٌمكن ال بشرا أن بالمشاهدة

 .له ممدور

 :العمل[ 2]

 لل: }لال كما شًء سبحانه فهو نفسه، إال: أي[ 102: األنعام{ ]شًء كل خالك: }تعالى كموله

 .غٌره والمخلوق الخالك، أنه مدركة العمول أن إال ،[ 11: األنعام{ ]هللا لل شهادة أكبر شًء أي

 :النص[ 3]

 :صور أربع على وٌمع بالعموم، جاء الذي غٌر حدٌث أو آٌة فً التخصٌص دلٌل ٌرد بؤن وذلن

 ثالثة بؤنفسهن ٌتربصن والمطلمات: }تعالى لوله عموم كتخصٌص بآٌة، آٌة تخصٌص( 1)

 أن لبل من طلمتموهن ثم المإمنات نكحتم إذا آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }بموله ،[ 222: البمرة{ ]لروء

 األحمال وأوالت: }عزوجل وبموله ،[ 41: األحزاب{ ]تعتدونها عدة من علٌهن لكم فما تمسوهن

 والمطلمة بها المدخول غٌر المطلمة العموم من فخص ،[ 4: الطالق{ ]حملهن ٌضعن أن أجلهن

 .الحامل

 سمت فٌما: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله فً العموم كتخصٌص بسنة، سنة تخصٌص( 2)

 لٌس: ))- وسلم علٌه هللا صلى - بموله[ عمر ابن حدٌث من البخاري أخرجه(( ]العشر السماء

 فٌما الزكاة وجوب فخص ،[ سعٌد أبً حدٌث من علٌه متفك(( ]صدلة أوسك خمسة من ألل فٌما

 صاعا ستون: والوسك) أوسك خمسة هو الذي الثانً الحدٌث فً النصاب بممدار السماء سمت

 ( .الحبوب أو الثمر من

 ألاتل أن أمرت: ))- وسلم علٌه هللا صلى - لوله عموم كتخصٌص بآٌة، سنة تخصٌص( 3)

 ٌعطوا حتى: }تعالى بموله ،[ علٌه متفك(( ]هللا رسول وأنً هللا إال إله ال أن ٌشهدوا حتى الناس

 [ .21: التوبة{ ]صاغرون وهم ٌد عن الجزٌة

[ 24: النساء{ ]ذلكم وراء ما لكم وأحل: }تعالى لوله عموم كتخصٌص بسنة، آٌة تخصٌص( 4)

 متفك(( ]وخالتها المرأة بٌن وال وعمتها، المرأة بٌن ٌجمع ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - بموله ،

 [ .هرٌرة أبً من علٌه

 وسلم علٌه هللا صلى - بموله ،[ 3: المائدة{ ]المٌتة علٌكم حرمت: }تعالى لوله عموم وتخصٌص

 [ .السنن أصحاب أخرجه صحٌح حدٌث(( ]مٌتته الحل ماإه الطهور هو: ))البحر فً -

 أم مٌمونة بحدٌث ،[ 222: البمرة{ ]ٌطهرن حتى تمربوهن وال: }تعالى لوله عموم وتخصٌص

 فوق نساءه ٌباشر - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول كان: لالت عنها هللا رضً المإمنٌن

[ عائشة حدٌث(( الصحٌحٌن)) فً كذلن وبمعناه لمسلم، واللفظ علٌه، متفك] حٌض وهن اإلزار

. 

 .- وسلم علٌه هللا صلى - النبً بفعل المرآن تخصٌص فٌه وهذا
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{ أٌدٌهما فالطعوا والسارلة والسارق: }تعالى لوله فً السارق ٌد به تمطع ما عموم وتخصٌص

 دٌنار ربع فً إال السارق ٌد تمطع ال: ))- وسلم علٌه هللا صلى - بموله ،[ 32: المائدة]

 [ .عائشة حدٌث من علٌه متفك(( ]فصاعدا

 وأبوحنٌفة بل وأحمد، والشافعً مالن وفٌهم العلماء، جمهور مذهب الطرٌك بهذا والتخصٌص

 لهم لكن المذهب، تحمٌك فً وهوعمدة الجصاص ٌذكره الذي هذا آحاد، خبر السنة كانت ولو

 .علٌه التنبٌه سٌؤتً الجمهور فٌه خالفوا شرط

 :المٌاس[ 4]

{ جلدة مئة منهما واحد كل فاجلدوا والزانً الزانٌة: }تعالى لوله مثاله بالمٌاس، التخصٌص وٌمع

 فإذا: }المملوكات اإلماء فً تعالى بموله مخصوص{ الزانٌة}:لوله فً العموم ،[ 2:النور]

 والمٌاس ،[ 25: النساء{ ]العذاب من المحصنات على ما نصف فعلٌهن بفاحشة أتٌن فإن أحصن

 لفظ لعموم مخصصا علٌها لٌاسه فٌكون العموبة، تنصٌف فً الرق بجامع باألمة العبد إلحاق فً

 { .والزانً}

 هللا صلى - لوله( : الموافمة مفهوم) بـ المسمى األولى لٌاس أو الجلً بالمٌاس التخصٌص ومثال

 وأبوداود أحمد أخرجه حسن حدٌث(( ]وعموبته عرضه ٌحل الواجد لً: ))- وسلم علٌه

 ٌتعمد دٌنه لضاء على المادر وهو واجد، كل لً فً عام ،[ سوٌد بن الشرٌد حدٌث من وغٌرهما

 تمل فال: }تعالى لموله عرضه ٌحل فلم لولده، الدٌن علٌه ٌكون الوالد ذلن من خص لكن تؤخٌره،

 .الموافمة مفهوم داللة وهذه أولى، باب من عموبته تحل فلم ،[ 23: اإلسراء{ ]أف لهما

 .الراجح وهو والحنابلة، والشافعٌة المالكٌة أكثر به لال التخصٌص فً الطرٌك وهذا

 :العرف[ 5]

 وعزي به، التخصٌص المالكٌة فمذهب واألفعال، األلوال من العادة به جرت ما به والممصود

 عهد على موجودة كانت التً بالعادة فمط ٌخص ولالوا والحنابلة، الشافعٌة ورده حنٌفة، أبً إلى

 بعد وأعرافهم الناس عادات أما التمرٌرٌة، السنة لبٌل من ألنها العام، اللفظ ورود بعد التشرٌع

 .عاداتهم إلى الموكولة تصرفاتهم بها تحكم لكن سنة، وال لرآنا تخص فال التشرٌع

 .بالعرف العام النص تخصٌص فٌه صالح مثال الطرٌك لهذا ٌوجد وال

 :مسائل*

 .واألصول والفمه اللغة أهل جمهور لول فً ثالثة الجمع ألل ـ1

 ما فٌها لٌس مإولة كلها الكتاب من بؤدلة له واستدلوا اثنان، ألله: اآلخر والمول األظهر، هو هذا

 .التحمٌك عند ذلن على ٌدل

 .السبب بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة ـ2
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 على المصر إرادة على دلٌل ٌدل حتى عمومه على فهو خاص سبب على العام اللفظ ورد إذا

 .السبب

 لذلن تؤثٌر فال ذلن، نحو على ورد حدٌث وكل والعة، فً فصال أو لسإال جوابا نزلت آٌة فكل

 عوٌمر لصة فً اللعان آٌات كنزول وذلن العموم، لفظ أفاده ما كل على الحكم إجراء فً السبب

 .األصل هذا على بناء لألمة عام فحكمها أمٌة، بن وهالل العجالنً

 من أصاب رجال أن: عنه هللا رضً مسعود بن هللا عبد حدٌث: الماعدة هذه على الدلٌل ومن

 طرفً الصالة وألم: }فنزلت: لال له، ذلن فذكر - وسلم علٌه هللا صلى - النبً فؤتى لبلة، امرأة

: لال ،[ 114: هود{ ]للذاكرٌن ذكرى ذلن السٌئات ٌذهبن الحسنات إن اللٌل من وزلفا النهار

 رواٌة وفً ،[ علٌه متفك(( ]أمتً من بها عمل لمن: ))لال هللا؟ رسول ٌا هذه ألً: الرل فمال

 (( .كافة للناس بل: ))لال خاصة؟ له هذا هللا، نبً ٌا: الموم من رجل فمال: لمسلم

 ألسباب؛ نزلت التً المرآن نصوص خاصة النصوص؛ أكثر مجًء عدم الماعدة هذه ٌإكد ومما

 بداللة اإلسالم أهل لجمٌع تشرٌعا لٌكون عاما اللفط ٌؤتً بل نزولها، فً سببا كان من بتسمٌة

 .العموم

 فهم فً الفمٌه به ٌنتفع ما أعظم من الحدٌث ورود وأسباب المرآن نزول أسباب معرفة أن إال

 باب وهذا موضعه، أو صفته، أو الحكم، حمٌمة إلدران تساعد فإنها والسنة، الكتاب نصوص

 .كثٌرا األفهام فٌه تزل

 :تنبٌه"

 التخصٌص: )ٌسمونه بما النص علٌه ورد الذي بالسبب أحٌانا للتخصٌص الحنابلة بعض ذهب

 هللا صلى - النبً رخص: لال عنه هللا رضً مالن بن أنس بحدٌث وٌمثلونه ،( األعٌان بمضاٌا

: لالوا ،[ علٌه متفك] بهما لحكمة الحرٌر لبس فً عوف بن الرحمن وعبد للزبٌر – وسلم علٌه

 أن ٌصح فال وتحتمل، تحتمل وهً علٌها، نطله لم حال على اإلذن فٌها ورد معٌنة لضٌة هذه

 .لألمة عاما تشرٌعا تكون

 أن ٌجوز وال لعلة، الحرٌر إباحة على حجة عندهم والحدٌث الرأي، هذا خالف على والجمهور

 من كثٌر رد به ٌمع وهذا الظنون، من بوجه منه الداللة وجه ظهر لد بنص العمل ٌلغى

 .الهوى بمجرد أسباب على الواردة النصوص

 .التخصٌص دلٌل ٌرد لم ما أمته حك فً عام - وسلم علٌه هللا صلى - للنبً الموجه الخطاب ـ3

 أٌها ٌا: }ولوله ،[ 33: التوبة{ ]علٌهم واغلظ والمنافمٌن الكفار جاهد النبً أٌها ٌا: }تعالى كموله

 ربن سبٌل إلى ادع: }ولوله ،[ 41: المائدة{ ]الكفر فً ٌسارعون الذٌن ٌحزنن ال الرسول

 [ .125: النحل{ ]أحسن هً بالتً وجادلهم الحسنة والموعظة بالحكمة

 فهو - وسلم علٌه هللا صلى - النبً إلى لفظا الخطاب فٌها توجه وإن وشبهها النصوص فهذه

 لمد} تعالى هللا لال ولد لٌتبع، بالتبلٌلغ مؤمور فهو الرسالة، معنى باعتبار وإنما بصٌغته ال ألمته،

{ كثٌرا هللا وذكر اآلخر والٌوم هللا ٌرجو كان لمن حسنة أسوة هللا رسول فً لكم كان
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 له متابعتهم فً - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أصحاب عن النمول تواترت ولد ،[ 21:األحزاب]

 .به اختصاصه لهم ٌبٌن ما إال شًء كل فً

 ٌفٌد وشبهه،( الغرر بٌع عن - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول نهٌى: )الصحابً لول ـ4

 .العموم

 اللسان أهل من فهو عاما ذلن حكى حٌن الصحابً أن على بناء العلماء جمهور مذهب هذا

 .النصوص موارد وٌدرن

 :أنواع ثالثة على واإلناث للذكور تناوله جهة من العموم لفظ ـ5

 ،( الفرلة) و( الطائفة) و ،( الموم) و( الناس) كلفظ خالف، بال واإلناث الذكور فٌه ٌدخل ما[ 1]

 .للعالل المستعملة( من) و

 ( .واإلناث النساء،) و( والذكور الرجال،) كلفظ خالف، بال جنس بكل ٌختص ما[ 2]

 بصٌغة استعمل ألنه اإلناث فٌه ٌدخل أن وٌحتمل للذكور لفظه كان ما وهو فٌه، اختلف ما[ 3]

 وضمائر ،( الذٌن متمٌن، محسنٌن، مسلمٌن،: )مثل السالمة، المذكرة كالجموع المذكرٌن،

 ( .ٌمٌمون آتوا، ألٌموا، أمنو، آمنوا،: )مثل الذكور جماعة

 على ٌدل ما ٌرد لم ما فٌه ٌدخلن اإلناث أن: الجمهور وهومذهب مذاهبهم من والتحمٌك

 غٌر من األول الصدر فً العمل ذلن على جرى فمد الصٌغة، مجرد غٌر بالذكور التخصٌص

 وجود مع الذكور بصٌغة الناس ٌخاطب أن وهو ٌسوعه، ما لغتهم فً وجدوا حٌث تفرٌك،

 ذلن، لغٌر أو والموامة، الرعاٌة جانب فً للتمدم وإما التكلٌف، فً للزٌادة إما تغلٌبا، فٌهم اإلناث

 وصدلت روحنا من فٌه فنفخنا فرجها أحصنت التً عمران ابنت ومرٌم: }تعالى لوله ذلن ومن

 [ .12 التحرٌم{ ]المانتٌن من وكانت وكتبه ربها بكلمات

 هللا صلى - للنبً للت: لالت عنها هللا رضً سلمة أم حدٌث من الشافعٌة بعض به احتج ما أما

 ونداإه إال ٌومئذ منه ٌرعنً فلم: لالت الرجال؟ ٌذكر كما المرآن فً نذكر ال لنا ما: - وسلم علٌه

 بٌتً، حجر من حجرة إلى خرجت ثم شعري فلففت شعري، أسرح وأنا: لالت المنبر، على

: كتابه فً ٌمول هللا إن الناس، أٌها ٌا: ))المنبر على ٌمول هو فإذا الجرٌد، عند سمعً فجعلت

 وأجرا مغفرة لهم هللا أعد} اآلٌة آخر إلى{ والمإمنات والمإمنٌن والمسلمات المسلمٌن إن}

 فٌه لٌس فهذا ،[ صحٌح بإسناد(( التفسٌر)) فً والنسائً أحمد أخرجه[ ]35: األحزاب{ ]عظٌما

 عادة المرآن فً تنزل الشرائع أن فٌه الذي إنما لفظا، بخصوصه ورد بما جنس كل اختصاص

 للرجال الشرائع أرادت أنها إلى ٌومًء ما ففٌه سلمة، أم إٌراد وجه وهو التذكٌر، بصٌغة

 .والنساء

 .ٌخص لم فٌما عاما ٌبمى التخصٌص بعد العام اللفظ ـ6

 ٌكن ولم ،[ 24: النساء{ ]ذلكم وراء ما لكم وأحل: }النساء من المحرمات ذكر بعد تعالى كموله

 العموم فخصت السنة، به جاءت وإنما خالتها، أو وعمتها، المرأة نبٌ الجمع: المحرمات تلن فً

 تمدم ما النساء من فالمحرمات عداها، فٌما العموم وبمً ،{ ذلكم وراء ما: }تعالى لوله فً الوارد
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 أو وعمتها المرأة بٌن الجمع إلٌهن مضافا{ ذلكم وراء ما لكم وأحل: }لوله على اآلٌات فً

 .عمومه على ذلن وراء لما الحل وٌبمى خالتها،

 .للعموم ممارنا ٌؤتً أن المخصص فً ٌشترط ال ـ3

 الداللة، لطعً والخاص الداللة، لطعً العام: فعندهم للحنفٌة، خالفا العلماء، جمهور مذهب هذا

 .العموم نسخ على دل التخصٌص دلٌل تؤخر فإذا

 تخصٌص من عام ٌخلو ال ولعله األفراد، من تحته ٌدخل ما على الداللة ظنً العام أن: والتحمٌك

 شامال ٌكون أن ٌصلح فكٌف فٌها، واضحا ذلن ٌجد الشرعٌة لألدلة والمتؤمل الوجوه، من بوجه

 حجٌة على آنفا المذكورة األدلة وفً المطع؟ سبٌل على المحصورٌن غٌر أفراده من فرد لكل

 .الجمهور مذهب صحة ٌإكد ما العموم

 .المخصص عن البحث على به المول ٌتولف ال بنفسه حجة العام ـ 2

 ألن المخصص، ٌنتفً حتى به االستدالل ٌجوز ال: والثانً أحدهما، هذا لوالن، فٌها مسؤلة وهذه

 .المعارضة من السالمة بشرط دلٌل فهو علٌه، وارد التخصٌص احتمال

 وطلب فمط، العموم لٌس الداللة، ظنٌة الفمه أدلة أكثر أن جهة من ضعٌف الثانً المول وهذا

 الداللة فً التولف ٌعنً ال هذا لكن األدلة، تلن من دلٌل كل فً مطلوبة المعارض من السالمة

 .خالفه ٌوجد حتى منها ظهر ما على االمتثال واجبة هً بل األدلة، لتلن الظاهرة

 المول إلى المصٌر لبل ظنٌة علٌه النص داللة حكم كل فً التثبت بالفمٌه جدٌر: المول ٌمكن لكن

 .الحكم بذلن

* * * 
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 المشترك 

 :تعريفه* 

 .متعددة بأوضاع أكثر أو معنيين في المستعمل اللفظ هو

( المولى) لفظ وكذا منهما، كل على يطلق( والحيض الطهر) بين مشترك فهو( القرء) لفظ: مثل

 والسلعة، والجاسوس، الباصرة،) بين مشترك( العين) ولفظ ،( والسيد العبد) بين مشترك فهو

 ( .الماء وعين الشيء، وحقيقة

 :حكمه* 

 المعاني تلك من واحد معنى به يراد أن ويجب معانيه، جميع به يراد أن يمتنع المشترك اللفظ

 معناه تعيين تعذر فإن اللفظ، نفس عن خارج تعيينه على يدل دليل من بد وال يستعمل، حيث

 ( .المجمل) قبيل من سيكون ألنه فيه، التوقف فحكمه

 .األصح وهو الشافعية، من األصوليين وبعض والحنابلة الحنفية مذهب هذا

 لم إذا معانيه جميع في( المشترك) بعموم فقالوا والمالكية أصحابه وجمهور الشافعي وخالف

 .مانع ذلك من يمنع

 تقول ،[ 222:البقرة{ ]قروء ثالثة بأنفسهن يتربصن والمطلقات: }تعالى قوله: المشترك ومثال

 حيضات؟ ثالث أو أطهار، ثالثة تعتد المطلقة أن المراد فهل قرء، والحيض قرء الطهر: العرب

 فقهاء فأكثر اآلية، في( القرء) لفظ داللة في فريق لكل ترجح ما بسبب فيه العلم أهل اختلف

 وابن وعائشة حيضات، ثالث: قالو حنبل؛ بن أحمد عن واألصح والحنفية والتابعين الصحابة

 .أطهار ثالثة: قالوا والشافعية، والمالكية المدينة أهل من عنهما حمل ومن عمر

 .التفسير وكتب الفقهية الفروع كتب في مبسوطة للترجيح االستدالل وجوه وترى
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 المسم الرابع :

 الصرٌح والمجازـ الحمٌمة:  تحته وٌندرج غٌره، أوفً له وضع الذي معناه فً اللفظ استعمال

 .والكناٌة

 

 والمجاز الحمٌمة ـ1

 :الحمٌمة تعرٌف* 

 .له وضع ما به أرٌد اسم: لغة

 .التخاطب اصطالح فً له وضع فٌما المستعمل اللفظ: واصطالحا

 :أنواعها* 

 :ثالثة والسنة الكتاب نصوص فً المستعملة الحمائك ألفاظ

 والبر واألرض، والسماء، والممر، الشمس) كلفظ باللغة، حدها ٌعرف التً وهً: لغوٌة ـ1

 ( .والبحر

 بتعامالت المرتبطة األلفاظ من هً ولٌست خاصا معنى الشرٌعة تعطها لم وشبهها األلفاظ فهذه

 .العرب لسان معرفتها إلى فالمرجع استعمالهم، إلى فٌها األمر لٌعود الناس

 والصالة، والنفاق، والكفر واإلٌمان، اإلسالم) كلفظ بالشرع، حدها ٌعرف التً وهً: شرعٌة ـ2

 ( .والحج والصوم، والزكاة،

 إلٌها فالمرجع األحكام، بها وعلمت مخصوص معنى فً الشرٌعة استعملتها وشبهها األلفاظ فهذه

 .االستعمال ذلن فً

 والدرهم والنكاح، البٌع،) كلفظ وعاداتهم، الناس بعرف حدها ٌعرف التً وهً: عرفٌة ـ3

 ( .والدٌنار

 خاص، استعمال فٌه للشرٌعة ولٌس ومعامالتهم، العادٌة الناس بتصرفات تعلك لفظ كل ومثلها

 .االستعمال عرف إلى معرفته فً فٌرجع

 :الحمٌمة ترتٌب

 نفسه، الشرع استعمال فً معناه عن ٌبحث أن والسنة الكتاب فً استعمل لفظ كل فً األصل

 بٌانه اتباع جملته ومن ،- وسلم علٌه هللا صلى - الرسول به ماجاء باتباع واأمرب المكلفٌن ألن

 .األلفاظ من ٌستعمله لما
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 هللا صلى - الرسول بٌنها التً الصالة فهو والسنة، الكتاب من نص فً( الصالة) لفظ وجد فإذا

 ال والذكر، والمراءة والسجود والركوع والتكبٌر المٌام على المشتملة ولوله بفعله - وسلم علٌه

 موضع فً ٌرد لم أنه على نفسه الشرع من بداللة إال المعنى هذا عن اللفظ بهذا العدول ٌجوز

 .الدعاء وهو لها العام اللغوي المعنى أراد إنما للصالة، المعنى هذا معٌن

 بٌنه صلة وتوجد إال األلفاظ من للفظ الشرع فً ولع خاص استعمال من ما أنه ٌالحظ أنه على

 بعض تعٌٌن أو عاما، اللغة فً ورد ما بتخصٌص أحٌانا ٌكون أنه غٌر اللغوي، المعنى وبٌن

 لغة فً استعماله نفس هو شرعٌا استعماال اللفظ ٌستعمل لد الشرع أن كما المشترن، معانً

 .العرب

 وتحرٌم وتحلٌل ونهً أمر من األحكام به وعلك األلفاظ من ورسوله هللا أطلمه ما أن والممصود

 .نفسه الشرع من بداللة إال عنه به الخروج ٌجوز ال الشرعً، االستعمال ذلن على باق فإنه

 السفر،) لفظ مثل خاصا، ضابطا ٌعطه ولم بحد ٌحده لم لكنه بلفظ، األحكام علك الشرع كان وإن

 إلى ذلن تمدٌر فً فالمرجع ،( غٌرها أو الٌمٌن كفارة فً المسكٌن ٌطعم ما وممدار والحٌض،

 فٌها وٌفطر الصالة فٌه تمصر الذي السفر فهو بعادتهم سفرا الناس عده فما والعادة، العرف

 وما الصائم، فٌها وٌفطر الصالة فٌه تمصر الذي السفر فهو بعادتهم سفرا ٌعدونه ال وما الصائم،

 جرت ما إلى مدته تمدٌر ٌعود( الحٌض) و بسفر، فلٌس المسافات به طالت وإن سفرا ٌعدونه ال

 كفارة وفً فٌه، اضطربت إن نسائها أو نفسها من تراه بما تمدره التً فهً امرأة، كل عادة به

 بٌئة من تختلف والوسطٌة ،[ 98: المائدة{ ]أهلٌكم تطعمون ما أوسط من: }تعالى هللا لال الٌمٌن

 .إنسان كل بٌئة به جرت ما ذلن من وٌجزيء بٌئة، إلى

 إلى حٌنئذ فٌه فالمرجع بالعرف تمدٌره ٌمكن مما اللفظ ولٌس الشرع، فً الحمٌمة تمٌٌز فمد فإذا

 .العرب لغة داللة

 :إذا النظر فً الحمائك فترتٌب

 .فاللغوٌة ـ3 فالعرفٌة، ـ2 الشرعٌة، ـ1

 :الحمٌمة حكم* 

 .بدلٌل إال عنها ٌصرف ال حمٌمته، على اللفظ حمل ٌجب
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 :المجاز تعرٌف*  

 إرادة عن صارفة لرٌنة مع بٌنهما لعاللة له وضع ما غٌر فً اللفظ استعمال هو

 .الحمٌمً المعنى

 ذلن ٌكون أن ٌجب لكن معناها، عن بها خروج هو إذ ،( الحمٌمة) ٌمابل إذا فهو

 .الحمٌمة إرادة عدم على تدل صالحة بعالمة الخروج

 لكن ،( البالغة علم) من تستفاد كثٌرة والمجازي الحمٌمً المعنى بٌن والعاللات

 ،( المجاز) إلى( الحمٌمة) بها تصرف التً المرائن أنواع معرفة هو هنا ٌهم الذي

 :ثالثة وهً

 سؤال المتناع أهلها،: أي ،[ 28: ٌوسف{ ]المرٌة واسأل: }تعالى كموله: حسٌة ـ1

 .حسا جماداتها

 إن: )منعها ٌرٌد وهو البٌت من الخروج ترٌد وهً لزوجته الرجل كمول: حالٌة ـ8

 والحال الظرف بداللة مطلما اللحظة ال تلن أراد وإنما ،( طالك فأنت خرجت

 .لموله المالبس

 كموله مجازا، المؤنث إلى تتعدى المذكر بصٌغة الواردة العموم كألفاظ: شرعٌة ـ3

 .التكلٌف عموم من الشرٌعة به جاءت لما{ آمنوا الذٌن أٌها ٌا: }تعالى

 :المجاز حكم* 

 هنان لٌس: ولالوا العرب، لغة فً( المجاز) وجود نفً إلى العلماء من طائفة ذهب

 .األلفاظ حمائك فً العرب أسالٌب من أسلوب فهو( مجازا) ٌسمى وما الحمٌمة، إال

 وانتصر العربٌة، إمام الفارسً علً وأبو اإلسفراٌٌنً إسحاق أبو: بذلن لال وممن

 .المٌم ابن وتلمٌذه تٌمٌة، ابن اإلسالم شٌخ له

 .العربٌة اللغة أسالٌب من لنوع اصطالحٌة تسمٌة وأنه إثباته، على العلماء وجمهور

 نفً إلى به التذرع من البدع من البدع أهل من كثٌر من ولع ما: نفاه من عند والعلة

 .الغٌب فً والكالم عزوجل هللا صفات

 علٌهم ٌفسده البدع أهل وتذرع المجاز، إثبات فً الجمهور لول لبول التحمٌك لكن

 .بالمجاز المول إبطال هً لٌست االستدالل من أخرى وجوه

 :أمران فههنا هذا صح فإذا
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 معناه على اللفظ حمل تعذر عند إال المجازي المعنى إلى ٌصار أن ٌجوز ال ـ1

 .الحمٌمً

( الغائط) لفظ حمٌمة ،[ 33: النساء{ ]الغائط من منكم أحد جاء أو: }تعالى لوله: مثاله

 فً رغبة الحاجة لمضاء ٌمصدونه كانوا األرض من المنخفض الموضع هً إنما

 على اآلٌة فً اللفظ فحمل اإلنسان، فضالت من الخارج نفس على فأطلك التستر،

 ٌوجب بحدث لٌس المواضع تلن من المجًء فمجرد لطعا، مراد غٌر حمٌمته

 .بد وال به الحكم تعلك للفظ المجازي المعنى على حمله فتعٌن الطهارة،

 الٌد، لمس فً حمٌمة فاللمس ،[ 33: النساء{ ]النساء المستم أو: }تعالى لوله مثل

 المعنى فتعٌن السنة، بداللة مراد غٌر الٌد لمس أن ثبت فحٌث الجماع، فً ومجاز

 .الجماع وهو المجازي
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 والكناٌة الصرٌح ـ2 

 :الصرٌح تعرٌف* 

 .استعماله لكثرة تاما ظهورا معناه ظهر الذي اللفظ هو

 النكاح إلزالة صرٌح لفظ فهذا ،( طالك أنت: )لزوجته الرجل كمول حمٌمة، وٌكون

 ٌموم إنما وهو ،( اللٌلة أللومن وهللا: )الرجل كمول مجازا، ٌكون كما حمٌمة، وهو

 .مجاز وهو صرٌح، لفظ فهو بعضها،

 :حكمه* 

 بمجرد ٌصح علٌه ٌترتب ما فإن معناه على الداللة فً بنفسه الصرٌح اللفظ لوضوح

 .به المتكلم إلىنٌة افتمار غٌر من به التلفظ

 بٌن الفرلة هو الذي أثره إمضاء ٌتولف ال ،( طالك أنت: )لزوجته الرجل فمول

 وهو فمال( دٌنار؟ مائة علٌن لفالن: )لرجل لٌل ولو به، المتكلم لصد على الزوجٌن

 .اللفظ بمجرد ٌلزمه ذلن فإن ،( دٌنار مئة علً لفالن نعم،: )واستواء عمل حال فً

 الكناٌة تعرٌف* 

 .غٌره وترٌد بشًء تتكلم أن: لغة

 .بمرٌنة إال ٌفهم فال به المراد المعنى استتر الذي اللفظ: واصطالحا

 الرجل كمول الطالق، على بلفظها تدل ال التً األلفاظ وهً الطالق، كناٌات: مثل

 اذهبً) أو ،( حرام علً أنت: )أو ،( بأهلن إلحمً) أو ،( بٌدن أمرن: )لزوجته

 من ذلن غٌر أو ،( بٌننا ما انتهى: )أو ،( سبلن خلٌت: )أو ،( شئت من فتزوجً

 .الطالق فً بصرٌح لٌس هو مما األلفاظ

 :حكمها* 

 .بالنٌة ٌمترن حتى اللفظ بمجرد أثر الكناٌة على ٌترتب ال

 بنٌة، ٌمترن حتى الطالق على بنفسه ٌدل لم( سبٌلن خلٌت: )لزوجته رجل لال فلو

 .بدعواه فٌصدق ،( الطالق ألصد لم: )ٌمول أن وله

 بتصرفات إنما والسنة، الكتاب بنصوص تتتصل ال التطبٌمً الجانب فً والكناٌة

 .المكلفٌن
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