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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
 

 
 
 

 أصول الفقه 
 من حقيبة التأهيل الفقهي 

 . -غفر هللا له ولوالديه- بشرح الدكتور: عامر هبجت

 بصيغة السؤال واجلواب 

 
 

 -تفريغ وتلخيص:
 أنس آل ُصمَّان 

 
 ه 1444
 

 التفريغ اجتهاٌد شخصي، مل يُراجع من الشارح.  تنبيه: •
ه، بل كثرياً ما أنقله ُمَلّخصاً ابملعىن، وال أزيد شيئاً مل يذكره الشارح.   •  مل ألتزم يف التفريغ بنقل كالم الشارح بنصِّّ
د خطأٌ ، فأرجو التواصل معي عرب الربيد اإللكرتوين:  •   Abuhamzah1418@gmail.comإن ُوجِّ

   966558012843أو عرب الواتس على الرقم: 
 األصل أنه ال ُيصار إىل قراءة التفريغ إال بعد مساع الدروس.  •
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 مبادئ علم "أصول الفقه" 
 س/ عرف علم أصول الفقه.

 املستفيد. ، وحال (2) ، وكيفية االستفادة منها(1): معرفة دالئل الفقه إمجاالً هو
 

 س/ ما هو موضوع علم أصول الفقه؟
 األدلّة الشرعية من حيث حّجيتها، وداللتها. 

 
 س/ اذكر مثرة علم أصول الفقه.

 معرفة كيفية استنباط األحكام الشرعية من األدلة.
 

 س/ من هو واضع علم أصول الفقه؟
، ولكن أول من دّون وأّلف فيه  -رضي هللا عنهم-كان هذا العلم موجوداً يف عهد الصحابة 

 .هو: اإلمام الشافعياستقالالً 
 

 س/ مّم ُيستمدُّ ِعلُم أصول الفقه؟ 
وسّنة  ، فبعض قواعد أصول الفقه جاءت منصوصة يف كتاب هللا الكتاب والسّنة، (1

َوَمن ، كقاعدة حّجية اإلمجاع، فقد قال سبحانه: "-صلى هللا عليه وسلم-رسوله 
نََِّّي نُ َولِّهِّ َما تَ َوّلَّٰ  َ َلُه اْْلَُدٰى َويَ تَّبِّْع َغرْيَ َسبِّيلِّ اْلُمْؤمِّ ن بَ ْعدِّ َما تَ َبَّيَّ  ُيَشاقِّقِّ الرَُّسوَل مِّ

ريًا صلى هللا عليه وسلم: "ال جتتمع أميت على -". وقال َوُنْصلِّهِّ َجَهنََّم ۖ َوَساَءْت َمصِّ
 ضاللة". 

 فيُنظر يف فقههم، وُتستنبط منها أصوْلم. إمجاع السلف، (2

 
 كأن تقول: القرآن والسّنة واإلمجاع حّجة.   (1)
: "وأحّل هللا البيع"، فلفظ البيع عامٌّ يشمل بيع -تعاّل-كأن تقول: جيوز بيع االسم التجاري؛ لقوله   (2)

 االسم التجاري. 
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كمسألة التحسَّي والتقبيح العقلّيَّي، وينبين عليها يف األصول: أن   أصول الدين، (3
 .-مبعىن الثواب والعقاب األخروي- العقل ال ُُيّسن وال يقّبح 

؛ ألن هذا -تعاّل-وأنه كالم هللا  ، ون إبثبات صّحة القرآنال يُعىن األصوليّ  وكذلك 
 أصٌل من أصول الدين، وجزٌء من عقيدة املسلم. 

عّرف ب  )أل( يفيد العموم"؛ ألن هذا هو مقتضى   اللغة العربية، (4
ُ

كقاعدة: "اجلمع امل
 داللته عند العرب.

 
 ؟ س/ ما حكم تعّلم علم أصول الفقه 

االجتهاد فرُض كفاية، وال ميكن اجتهاُد من ال يعرف أصول  فرض كفاية على األمة؛ ألن 
 الفقه.

 وهو فرُض عٍَّي على من أراد االجتهاد. 
 

 حماور علم أصول الفقه 
 س/ اذكر حماور علم أصول الفقه. 

 -وهي:أّي حكٍم شرعيٍّ البّد أن تتوفّر فيه حماور علم أصول الفقه،  ▪
 ، وهو مثرة هذا العلم.احلكم (1
 . األدلّة (2
 ، وهي كيفية االستفادة من األدلة.الداللة (3
 ، وهو الذي يباشر االستدالل واستخراج احلكم الشرعي. املستِدلّ  (4
ر ْلذا ▪ د الدليل، وُوجدت داللة صحيحة، وكان املباشِّ االستدالل أهالً   فإذا ُوجِّ

 لالستدالل؛ فإن هذا يُنتج لنا ُحْكماً. 
 

 -البّد فيها من أمرين: -عموما  -العلوم  ▪
 ، حنو: "األمر يقتضي الوجوب".القواعد (1
 ، كالقرائن اليت تصرف األمر عن الوجوب إّل غريه.القرائن (2
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 احلكم الشرعي 
 س/ اذكر أقسام احلكم الشرعي. 

 . -إما فعٌل، أو ترك، أو ختيري بينهما-طلٌب : وهو ما يتعّلق به  تكليفي (1
 ، ال يتعّلق به طلب.: وهو ما وضعه الشارع عالمةً وضعي (2

 
 احلكم التكليفي

 س/ اذكر أقسام احلكم التكليفي. 
اَلَة َوآُتوا الزََّكاةَ : وهو ما طلبه الشارُع إلزاماً، حنو: "اإلجياب (1  ". َوأَقِّيُموا الصَّ
صلى هللا عليه وسلم: "أوتروا اي أهل -إلزامي؛ كقوله : وهو طلُب فعٍل غري الندب (2

 القرآن".
 : وهو طلُب ترٍك إلزامّي؛ كتحرمي اخلمر، والزان، والراب، وحنوها. التحرمي (3
؛ كاحلركة اليسرية يف الصالة، والكالم عند قضاء الكراهة (4 : وهو طلُب ترٍك غري إلزاميٍّ

 احلاجة. 
 كالسفر، واملسح على اجلورب.  : وهو التخيري بَّي الفعل والرتك؛اإلابحة (5
ُ اْلبَ ْيعَ هناك إابحة بنّص الشرع، حنو " ▪  (1) "، وهناك إابحة ابالستصحاب.َوَأَحلَّ اَّللَّ

 
 -وفيه ثالثة مباحث:، احلكم الوضعي

 - ، وهي:املبحث األول: ما يظهر به احلكم
فالغضب : "ال يقضِّ القاضي وهو غضبان"، -صلى هللا عليه وسلم-؛ كقوله العّلة (1

 علة منع القضاء.
؛ ُوجد  -مثالً -احلكم يدور مع عّلته وجوداً وعدماً، فإذا ُوجد الغضُب  ▪

 احلكم، وهو املنع من القضاء، وإذا انتفى الغضب؛ انتفى املنع. 
 

 
 . 35وسيأيت معنا بيان االستصحاب ص (1)
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 : وهو ما يلزم من وجوده الوجوُد، ومن عدمه العدُم. السبب (2
 فزوال الشمس سبٌب لوجوب صالة الظهر. 

 يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده الوجود. : وهو ما الشرط (3
فَسرُت العورة شرٌط لصّحة الصالة، فإذا انعدم سرت العورة؛ انعدمت صحة الصالة، وإذا ُوجد  

 سرُت العورة؛ مل يلزم وجود الصالة وصّحتها. 
 : وهو ما يلزم من وجوده العدم.املانع (4

 احليُض؛ فال يلزم وجود صحة الصالة.   فإذا ُوجد احليُض؛ انعدمت صحة الصالة، وإذا انعدم
، وحتّقق الشرط، وانتفى املانع؛  -مثالً -إذا ُوجدت العلة والسبب يف العقد  ▪

 فالعقد صحيح.
 

 -املبحث الثاين: الصحة والفساد:
رجٌل صّلى الظهر على طهارة، مستقبِّل القبلة، ساتر العورة، وأتى   مثاهلا يف العبادات:

ابلشروط، واألركان، والواجبات كّلها، وانتفت مجيع املوانع؛ فصالته صحيحة، تربأ هبا الّذّمة،  
 وال تلزمه اإلعادة وال القضاء.

عالن النكاح، رجٌل تزّوج امرأًة غري حَمَرم، مع وجود ولٍّ وشهوٍد، وإ مثاهلا يف املعامالت:
وحتّققت مجيع الشروط، وانتفت مجيع املوانع؛ فالنكاح صحيح، وترتّتب عليه مثرته، فيحّل له  

 أن يستمتع هبا. 
 

 -العزمية والرخصة:املبحث الثالث: 
، وإذا كان استثناًء من األصل، ختفيفاً العزميةفاحلكم إذا ثبت على وفق األصل؛ فهذا هو 

 .رخصةعلى املكّلفَّي؛ فهو 
د الشهر هو ف ، واستثناء املسافر واملريض من األصل والعزميةوجوُب الصوم على من شهِّ

 .الرخصةالوجوب، وجواز الفطر ْلما هو 
 للمسافر واملريض. ورخصة  للمقيم الصحيح،  عزمية  فالصوُم 
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 الواجب 
 س/ اذكر أقسام الواجب ابعتبار الفعل املأمور به. 

املغرب، فليس للمكلَّف خياٌر بينها وبَّي غريها، بل جتب ؛ كصالة عّيَّ الواجب املُ  (1
 عليه صالة املغرب ثالث ركعات.

؛ كفدية األذى، فهو خمرّيٌ بَّي الصيام، أو الصدقة، أو الّنسك؛ قال خّيَّ الواجب املُ  (2
نُكم مَّرِّيًضا : "-تعاّل- َياٍم  أَوْ َفَمن َكاَن مِّ ن صِّ ْديٌَة مِّّ هِّ َففِّ ن رَّْأسِّ   َأو  َصَدَقٍة   َأو  بِّهِّ أًَذى مِّّ

ْن : "-تعاّل-". وكذلك كفارة اليمَّي؛ قال ُنُسكٍ  اَرتُُه إِّْطَعاُم َعَشَرةِّ َمَساكََِّّي مِّ َفَكفَّ
 ". حَتْرِّيُر َرقَ َبةٍ  َأو  كِّْسَوُُتُْم   َأو  أَْوَسطِّ َما ُتْطعُِّموَن أَْهلِّيُكْم 

 
 س/ اذكر أقسام الواجب ابعتبار الوقت. 

ّ الوالدين، وصلة الرحم،   الواجب املطلق: (1 وهو ما مل ُُيدِّد له الشرُع وقتاً حمّدداً؛ كربِّ
ٌد.  فليس له وقٌت حمدَّ

 -وهو قسمان:وهو ما حّدد له الشرُع وقتاً حمّدداً،   الواجب املؤقَّت:  (2
وهو ما يّتسع وقُته لفعله، وفعلِّ غريِّه من جنسه؛ كصالة   الواجب املوّسع:  -أ

الظهر، فوقتها من زوال الشمس، إّل مصري ظّل الشيء مثله، فيجوز أداؤها يف  
 أول الوقت، أو يف أوسطه، أو يف آخره. 

وهو الذي ال يّتسع وقُته إال لفعله، فيكون فِّعُله مسَتغرِّقاً   الواجب املضيَّق: -ب
 .كن أن تفعل غريه من جنسه يف نفس الوقت؛ كصيام رمضانجلميعِّ وقتِّه، وال مي

 
 املكلَّف. الشخص س/ اذكر أقسام الواجب ابعتبار 

وهو ما جيب على كلِّّ مكلٍَّف، وال جيزئ فعُل غريه عنه؛ كالصلوات  ين: ي  عَ الواجب ال (1
 اخلمس، وصوم رمضان. 

؛ سقط اإلمثُ عن الباقَّي، كإنقاذ وهو الذي إذا قام به من يكفي فائي:كِ الواجب ال (2
 الغريق، والصالة على املّيت.
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 س/ اذكر أقسام الواجب ابعتبار الصيغة.
وهي اليت تثُبت بنّص الشرع؛ كوجوب الطهارة ألداء الصالة، فهذا  :أصالة  الواجب  (1

 جاء ابلنّص. 
؛ كوجوب احلصول على املاء للوضوء، وهو ما يُعرّب عنه ب   : "ما ال  استلزاما  الواجب  (2

يتم الواجب إال به فهو واجٌب"، فإذا أمر الشارُع أبمر؛ وجَب على املكلَّف فعُل 
 . -إن كان مبقدور املكلَّف-املأموُر إال به  األمر، وفعُل كلِّّ ما ال يتم

، وما ال يتم الوجوب إال -كما سبق-ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  ▪
به فليس بواجب، كالّسعي للحصول على ماٍل يبلغ النصاب لوجوب الزكاة،  

 فهذا ليس بواجب. 
 

 األدلة 
 س/ اذكر األدلة الشرعّية إمجاال . 

 - املتفق عليها:
 .(1) القياس (4اإلمجاع.    (3السنة النبوية.   ( 2رمي.  القرآن الك (1

 - املختَلف فيها: 
 املصلحة املرسلة.  ( 3شرع من قبلنا.    ( 2.  (2) مذهب الصحايب (1
 االستصحاب. ( 5االستحسان.   (4

تقديره: إال إذا دّل الدليل على   يف كّل القواعد األصولية حمذوف  جوازا   ▪
يقتضي الوجوب، إال إذا دّل دليٌل على  -مثالً -فاألمر خالف ذلك، 

خالف ذلك، وكذلك العام يبقى على عمومه، إال إذا دّل الدليل على  
ختصيصه، وكذلك القرآن حّجة، إال إذا دّل الدليل على أّن اآلية قد  

 ُنسخت، فال يصّح العمُل هبا. 

 
 ألنه خالٌف حادٌث بعد إمجاع الصحابة.  وال يُعتّد بقول من يرفُض حّجّية القياس؛  (1)
 واملذهب يشمل القول والفعل.  (2)
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 الكرمي القرآن 
 . القراءات العشر املتواترة حّجٌة قاطعٌة، وهو األصل، وال خيالُف يف ذلك أحدٌ  ▪
وهي القراءة الشاّذة، وهي اليت قُرئت على أهنا ، ما وصل إلينا بطريق اآلحاد ▪

رضي هللا -، كابن مسعود قرآن، ولكن مل تتواتر، كقراءة بعض أفراد الصحابة
ْن أَْوَسطِّ َما اليمَّي: "فقد قرأ يف كّفارة  -عنه اَرتُُه إِّْطَعاُم َعَشَرةِّ َمَساكََِّّي مِّ َفَكفَّ

مٍ  َياُم َثاَلثَةِّ َأايَّ ْد َفصِّ "  ُتْطعُِّموَن أَْهلِّيُكْم أَْو كِّْسَوُُتُْم أَْو حَتْرِّيُر َرقَ َبٍة ۖ َفَمن ملَّْ جيِّ
علم ال ، وبعض أهل ال(1) فهذه القراءة الشاّذة حّجٌة ظنّ ّية  "،متتابعاتوزاد "

 .(2) هبا  ُيتجّ 
 القراءة الّشاّذة مقبولة، أما احلديث الّشاّذ فمردود. ▪

 
 السنة النبوية

 س/ اذكر أقسام السنة النبوية. 
: "ال يقبل هللا صالَة أحدِّكم إذا  -صلى هللا عليه وسلم-؛ كقوله السنة القولية (1

 أحدث حىت يتوضأ". 
وصفة   -صلى هللا عليه وسلم-؛ كما ُروي عن صفة وضوء النيب السنة الفعلية (2

 صالته. 
 ؛ كسكوته وإقراره الصحابَة على أكل حلم الضب. السنة اإلقرارية (3

 
 ؟ - صلى هللا عليه وسلم-س/ ما حكم األفعال املختّصة ابلنيب  

إذا   إال قدوٌة لألمة، وال يكون الفعل خمتّصاً به  -صلى هللا عليه وسلم-ن أفعال النيب األصل أ
ُوجد دليٌل على اختصاصه به، فإذا ُوجد الدليل على االختصاص؛ فيكون خاّصاً به، كقوله  

ن : "-تعاّل- ُّ َأن َيْسَتنكَِّحَها َخالَِّصًة لََّك مِّ ِّّ إِّْن أَرَاَد النَّيبِّ َنًة إِّن َوَهَبْت نَ ْفَسَها لِّلنَّيبِّ ْؤمِّ َواْمرَأًَة مُّ

 
 معىن "حّجة ظنية": أي أهنا ليست من األدلة املتفق عليها، وليست من القواطع، وال يكُفر ُمنكُِّرها.  (1)
 كاملالكّية.  (2)
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نَِّّيَ  لغيالن ملّا   -صلى هللا عليه وسلم-عدد الزوجات؛ لقوله "، وكذلك اختصاصه بُدونِّ اْلُمْؤمِّ
ك أربعاً، وفارِّق سائَرهّن"، وكذلك اختصاصه ابلوصال يف   أسلم وحتته عشر نسوة: "أمسِّ

الصيام؛ فقد قال له الصحابة: إنك تواصل، فقال: "إين لست كهيئتكم؛ إين أبِّيت يطعمين 
 ريب و يسقيين".

 عادة ؟   وأ ، ِجِبلَّة   -صلى هللا عليه وسلم-ما حكم ما فَعَله النيب س/ 
 .يُعجبه الشراب احللو البارد -صلى هللا عليه وسلم–: كان النيب همثالُ 

 فال يدل على الوجوب، وال االستحباب.يدّل اجلواز،  :حكمه
 

 بياان  لنصٍّّ ُُمَمل؟  -صلى هللا عليه وسلم-س/ ما حكم ما فعله النيب 
ذلك بفعله،  -صلى هللا عليه وسلم-الصالة يف القرآن جمماًل، فبَّّي النيب : جاء وجوب مثال

 فصّلى املغرب ثالث ركعات، والعشاء أربع ركعات.
 : جيب االتّباع. حكمه

 
 عبادة  و ُقربة؟   -صلى هللا عليه وسلم-س/ ما حكم ما فعله النيب 

 .(1) قائماً خيطب اجلمعة  -صلى هللا عليه وسلم-: كان النيب مثال
 : قيل: األصل فيه الوجوُب، وقيل: الندب.حكمه

 
فسكَت وأقّره ومل   - صلى هللا عليه وسلم-س/ ما حكم ما فُِعل يف حضرة النيب  

 يُنِكره؟
 حكمه اجلواز. 

كقول الصحايب: "صلى  ؛  -صلى هللا عليه وسلم مل يفعله نُقل أن النيبأي ما -أما سنن الرتك 
 .-يف األصل-فال جيوز فعُله ان وال إقامة"؛ النيب صالة العيد بال أذ

 
نابلة على أنه وقد اختلف العلماء يف حكم القيام يف اخلطبة، فاجلمهور على أنه واجب، واحل (1)

 مندوب. 
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 أنه فَ َعل، فهل يلزم أنه ترك؟  -صلى هللا عليه وسلم- س/ إذا مل يُنقل عن النيب 
يف املسائل اليت تتوافر فيها اْلمم والدواعي على نقلها وال  إالعدُم النقل ليس نقالً للعدم، 

 تُنَقل.
كان يصّلي هبم كّل يوم انفلًة   -صلى هللا عليه وسلم-مل ينقلوا أن النيب  -مثالً -فالصحابة 

بَّي الظهر والعصر، فعدُم نقل الصحابة ْلذا دليٌل على أن النيّب مل يفعله؛ إذ لو فَعَله لنقلوه 
 إلينا. 

؛ فعدم نقله ال يدّل على -كلبس النيّب لوانً معّيناً -ال تتوافر الدواعي واْلمم على نقله  أما ما
 عدم الفعل.

 
 س/ اذكر أقسام اخلرب ابعتبار السند. 

: وهو ما رواه مجاعٌة يستحيل يف العادة والعقل تواطؤهم على الكذب يف  املتواتر (1
.  -وسلم صلى هللا عليه-مجيع طبقات السند؛ كما روي أن النيب   حجَّ

 . اآلحاد (2
 

 س/ اذكر شروط احلديث املتواتر. 
كأن يقول الصحايب: قال - ابلسمع، أبن ينتهي حمسوس  أمرٍّ أن يكون استناده إىل  (1

وحنوه، فيكون   -كأن يقول الصحايب: رأيت رسول هللا...- ابلبصر ، أو  -رسول هللا
 مستنِّداً إّل حمسوس، وليس إّل نظٍر واجتهاد. 

، أي: استواء مجيع طبقات السند يف حتقق استواء الطرفّي والواسطة يف شرطه (2
 الشرط، وهو أن يُنقل بعدد كبري.

 أن يرويه عدد  يستحيل تواطؤه على الكذب.  (3
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 قبول حديث اآلحاد. س/ اذكر شروط 
 يف حالة األداء، وليس يف حالة التحّمل. كون الراوي مسلما   (1
أّما  ، وليس للتحّمل ، أي: ابلغاً عاقاًل، والبلوغ شرٌط لألداءكون الراوي مكّلفا   (2

 التحّمل فيشرتط فيه التمييز.
)حافظاً( يف حال التحّمل واألداء، سواء كان حافظاً يف   كون الراوي ضابطا   (3

 أو يف ُصُحفه. صدره، 
 والضبط مستوايت، وكّله مقبوٌل ما دام ضابطاً. 

 كون الراوي عدال .  (4
رسل ▪

ُ
 حّجة عند اجلمهور.  (1)احلديث امل

كثرٍي من أن نسّوي بَّي الضعيف واملوضوع؛ فالضعيف قد ُُيتّج به يف   اخلطأمن  ▪
 سائل.امل
 حُد الشروط؛ فإنه مردود.أإذا اختّل يف اآلحاد  ▪

 
 النسخ

 النسخ. س/ عرف 
 شرعيٍّ مرتاٍخ.  : رفُع حكٍم شرعيٍّ بدليلٍ هو

ذُكِّر مبحث النسخ بعد مبحَثي القرآن والسنة؛ ألن بعض واألحاديث قد يُرفع  ▪
 حكُمها والعمل هبا، فليست كّلها حّجة. 

 
 
 

 
، وهو -صلى هللا عليه وسلم-احلديث املرسل: هو ما سقط منه الصحايب، فريويه التابعي عن النيب   (1)

حجة عند اجلمهور، خبالف الشافعي، فإنه ال يقبله إال إذا عضده مرسٌل آخر، أو وافقه قوُل أكثر 
 العلماء، أو وافقه فتوى صحايب. 
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 س/ اذكر شروط النسخ. 
ابلقرآن، وتُنسخ ، فيُنسخ القرآن أن يكون الناسخ أقوى من املنسوخ، أو مساواي  له (1

السنة ابلقرآن، وتُنسخ السنة ابلسنة، وال يُنسخ القرآن ابلسنة؛ ألن السنة ليست  
 أقوى من القرآن. 

مل يرد عند مجهور العلماء نسُخ القرآن ابلسنة، أما ما يذكره بعض العلماء أن حكم  ▪
ن نَِّّسائُِّكْم فَاسْ " -تعاّل-قوله  َشَة مِّ يتِّ ََيْتََِّّي اْلَفاحِّ نُكْم ۖ َوالالَّ نَّ أَْربَ َعًة مِّّ ُدوا َعَلْيهِّ َتْشهِّ

ُ َْلُنَّ َسبِّياًل  ٰ يَ تَ َوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت أَْو جَيَْعَل اَّللَّ ُكوُهنَّ يفِّ اْلبُ ُيوتِّ َحىتَّ ُدوا فََأْمسِّ  " فَإِّن َشهِّ
"قد جعل هللا ْلّن سبياًل، البكر ابلبكر  -صلى هللا عليه وسلم-منسوٌخ بقول النيب 

خت بقوله  ،ريب عام"جلد مائة وتغ الزَّانَِّيُة  " -تعاّل-فالرد عليهم: أن اآلية األوّل ُنسِّ
اَئَة َجْلَدةٍ  ُهَما مِّ ن ْ ٍد مِّّ  ". َوالزَّاينِّ فَاْجلُِّدوا ُكلَّ َواحِّ

 أما إن أمكن اجلمع بينهما؛ فال جيوز احلكم ابلنسخ.  تعّذر اجلمع، (2
ال  ها صدقٌ النسخ؛ ألن أخبار هللا كلَّ ، فاخلرب ال يدُخله أن يكون املنسوُخ إنشاء   (3

ْدقًا َوَعْداًل " يدخلها الكذبُ   ". َوََتَّْت َكلَِّمُت َربَِّّك صِّ
 -بعّدة أمور: ، ويُعرف املتقّدم من املتأخر أن يكون الناسخ  متأخرا  عن املنسوخ (4

 أنه متأّخر.  ؛ علمناعلى أن حكماً ما منسوخ  العلماءُ  إذا أمجع، فاإلمجاع  -أ
: "إذا شرب اخلمر فاجلدوه، مث إن  -صلى هللا عليه وسلم-يف احلديث قوله : جاء مثال

صلى -، وقد جاء رجٌل إّل النيّب شرب فاجلدوه، مث إن شرب فاجلدوه، مث إن شرب فاقتلوه"
 فقيل: ما أكثر ما يؤتى به!، فجلده النيّب، ومل يقتله.  -هللا عليه سلم

تل، وإمجاعهم دليٌل على أن احلديث األول وقد أمجع العلماء على أن شارب اخلمر ال يُق
 منسوٌخ ابحلديث الثاين. 

صلى هللا  -: "اآلن خّفف هللا عنكم"، وقوله -تعاّل-، كقوله تصريح الشارع  -ب
 : "كنت هنيتكم عن زايرة القبور، أال فزوروها".-عليه وسلم

عن  فإذا أمر النيبُّ بفعٍل وترَكه، أو هنى  ،-صلى هللا عليه وسلم-فعل النيّب   -ت
 شيٍء وفَ َعله، وتعّذر توجيه احلديث إال ابلنسخ؛ فإنه ُيصار إّل النسخ.
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، أبن يقول الراوي: كان هذا يف أول األمر مث ُنسخ؛ كحديث جابر  قول الراوي -ث
 -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ين منمر األ : "كان آخرُ -رضي هللا عنه-
 الوضوء مما مّست النار".  كَ ترْ 

 
 اذكر صور نسخ القرآن ابلقرآن. س/ 

؛ مثل آية الرجم، فقد ُنسخ لفظها، وبقي حكُمها، وقد نسخ التالوة وبقاء احلكم (1
ُ عليه    -رضي هللا عنه-قام عمُر  ًدا َصلَّى اَّللَّ على املنرب فقال: "إنَّ اَّللََّ قْد بَ َعَث حُمَمَّ

، َوأَنْ َزلَ  َناَها   وسلََّم ابحَلقِّّ ، قَ رَْأاَنَها َوَوَعي ْ عليه الكَِّتاَب، َفكاَن ممَّا أُْنزَِّل عليه آيَُة الرَّْجمِّ
ُ عليه وسلََّم، َوَرمَجَْنا بَ ْعَدُه، فأْخَشى إْن طَاَل   َوَعَقْلَناَها، فَ َرَجَم َرسوُل هللاِّ َصلَّى اَّللَّ

ُد الرَّْجَم  لُّوا برَتْكِّ َفرِّيَضٍة أَنْ َزَْلَا  ابلنَّاسِّ َزَماٌن َأْن يَ ُقوَل قَائٌِّل: ما َنِّ يف كَِّتابِّ هللاِّ فَ َيضِّ
، إَذا  َن الرَِّجالِّ َوالنَِّّساءِّ ُ، وإنَّ الرَّْجَم يف كَِّتابِّ هللاِّ َحقٌّ عَلى َمن َزََن إَذا َأْحَصَن مِّ اَّللَّ

َاُف".  رواه البخاري.  قَاَمتِّ البَ يَِّّنُة، أَْو كاَن احلََبُل، أَوِّ االْعرتِّ
واليهوديََّّي، وقال:   ،والغامدية ،أنه رجم ماعزاً  -صلى هللا عليه وسلم-عن النيب وقد صّح 

 "واغُد اي أُنيس إّل امرأة هذا، فإن اعرتفت؛ فارمجها". 
ن نَِّّسائُِّكْم -تعاّل-كقوله   نسخ احلكم مع بقاء التالوة؛ (2 َشَة مِّ يتِّ ََيْتََِّّي اْلَفاحِّ : "َوالالَّ

نَّ أَرْ  ُدوا َعَلْيهِّ ٰ يَ تَ َوفَّاُهنَّ فَاْسَتْشهِّ ُكوُهنَّ يفِّ اْلبُ ُيوتِّ َحىتَّ ُدوا فََأْمسِّ نُكْم ۖ فَإِّن َشهِّ بَ َعًة مِّّ
ُ َْلُنَّ َسبِّياًل"، وقوله  ُتُم  -تعاّل-اْلَمْوُت أَْو جَيَْعَل اَّللَّ يَن آَمُنوا إَِّذا اَنَجي ْ : "اَي أَي َُّها الَّذِّ

 َدَقًة". الرَُّسوَل فَ َقدُِّموا َبَّْيَ يََدْي ََنَْواُكْم صَ 
مثل: "عشُر رضعاٍت معلوماٍت ُُيّرمن"، فإهنا كانت من  نسخ التالوة واحلكم معا ؛ (3

 القرآن، مث ُنسخ لفظها وُحكمها. 
 

 س/ اذكر صورة نسخ السنة ابلقرآن. 
، قال تعاّل: "فَ َولِّّ َوْجَهَك َشْطَر ُنسخ ابلقرآن ثبت استقبال بيت املقدس ابلسنة، مثَّ 

دِّ احْلَرَا ". اْلَمْسجِّ  مِّ
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 س/ اذكر صورة نسِخ السنة ابلسنة. واذكر أقسامه.
"كنت هنيتكم عن زايرة القبور، أال فزوروها"،   -صلى هللا عليه وسلم-: كقوله صورته

 - :وأقسامه
 متواتر مبتواتر.  (1
 آحاد مبتواتر.  (2
 آحاد آبحاد.  (3
ال يُنسخ املتواتر ابآلحاد؛ ملا سبق من شروط الّنسخ أن يكون الناسُخ أقوى من  ▪

 املنسوخ أو مساوايً له. 
 

 اإلمجاع
 س/ عرف اإلمجاع. 

، على أمٍر من أمور -صلى هللا عليه وسلم-: اتّفاُق علماءِّ العصر، من أُّمةِّ حممد هو
 ( 1)الّدين.

 
 س/ مَب يُعرف اإلمجاع؟ 

الذين ُُييطون مبذاهب علماء األمصار؛  املستقرِّئَّي األئمةِّ  : نقلُ منهايُعرف بعّدة طرائق، 
 كابن قدامة، وابن املنذر، والشافعي، وأمحد.

 س/ اذكر أركان اإلمجاع. 
 -، وُيشرتط فيهم: املُجِمعون ❖

 بلوغ رتبة االجتهاد، فال تُعترب خمالفة عاّمة الناس.  (1
 أن يكونوا يف عصٍر واحد، فاملعترب إمجاع أهل العصر، وال يُعتّد خبالف َمن بعدهم  (2

 من العصور. 
 أن يّتفق مجيع اجملتهدين يف ذلك العصر، فعند األكثر أن إمجاع األكثرين ليس حُبّجة. (3

 
 التعريف من كتاب روضة الناظر البن قدامة.   (1)
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 - ، وُيشرتط فيها:الواقعة ❖
يكون فيها إمجاٌع سابٌق، فإن ُوجد فيها إمجاٌع سابق؛ وجب العمُل به، وحرُم  أن ال (1

 خمالفُته.
، فاإلمجاع احلاضر ال يُبطل اخلالف السابق؛  أن ال يكون  (2 رٌّ فيها خالٌف ُمستقِّ

 فاملذاهب ال َتوت مبوتِّ أصحاهبا. 
 ، وُيشرتط أن يكون ُحكماً شرعّياً. احلُكم ❖
 -، وأقسامها:الصيغة ❖

 ، وهو أن يَ ُنّص مجيُع اجملتهدين على حكٍم واحد. يح  إمجاع  صر  (1
 ، وهو أن يشتهر قوٌل، وال يوجد له خمالٌف. (1)إمجاع  سكوتي  (2
، وهو أن ميوت آخر واحٍد من اجملتهدين (2) ُيشرتط النعقاد اإلمجاع: انقراض العصر ▪

 الذين أفَتوا يف املسألة.
عليه الناس، وكان ممّا تعّم البلوى؛  اإلمجاع السكويت إذا انقرض العصر، وتتابع  ▪

 فاإلمجاع هنا قوّي، ال خالف يف االحتجاج به. 
ر اخلالف يف قولَّي؛ فال جيوز إحداُث قوٍل اثلٍث،   ُمرّكب من خالف، (3 فإن ُحصِّ

 ولكن جيوز اجلمُع بَّي األقوال.
دليل؛  ، فيستحيل عقالً وشرعاً أن جيتمع العلماء على قوٍل واحٍد من غري املستند ❖

مت أمة حممد  صلى هللا عليه -ألن القول بغري دليٍل قوٌل على هللا بغري علٍم، وقد ُعصِّ
 واملُستند إما أن يكون نّصا ، وإما أن يكون قياسا .من اإلمجاع على اخلطأ،  -وسلم
عمُل أهل املدينة فيما جيري جمرى النقل؛ ُحّجة ابتفاق العلماء؛ كعملِّهم  ▪

كعة األوّل والثانية يف صاليَت املغرب والعشاء، وإمجاعهم ابجلهر يف الر 
يف إرواء الغليل أنه  -رمحه هللا -واإلسرار يف الثالثة والرابعة، وقد ذكر األلباين 

كان يداوم   -صلى هللا عليه وسلم-مل يقف على حديٍث صحيٍح أن النيب 

 
 ليس كلُّ العلماء ُيتّجون ابإلمجاع السكويّت.   (1)
 واملسألة فيها خالف.   (2)
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سألة  على اجلهر يف األوّل والثانية، واإلسرار يف الثالثة، قال: ولكن هذه امل
 أمجع عليها العلماء، واإلمجاع حّجة. 

 
 (1)دالالت األلفاظ

 س/ اذكر أقسام داللة اللفظ ابعتبار قّوة الداللة.
يف مسألة   -تعاّل-: وهو داللة اللفظ على معىًن واحٍد ال ُيتمل غريَه؛ كقوله النص (1

َياُم َثاَلثَةِّ  ْد َفصِّ َعٍة إَِّذا َرَجْعُتْم ۗ تِّْلَك هدي التمّتع والقران: " َفَمن ملَّْ جيِّ ٍم يفِّ احلَْجِّّ َوَسب ْ َأايَّ
َلٌة"، فنّصت اآلية على العشرة أاّيم، وهذا نٌص ال يقبل التأويل  . َعَشَرٌة َكامِّ

 : وهو أن يُدّل اللفظ على معنيَّي أو أكثر، أحدمها أرجح من اآلخر.الظاهر (2
ل على املعىن الراجح؛ ُُسّي   .ملُؤّولابل على املعىن املرجوح؛ ُُسّي ، وإن محُ ابلظاهر فإن محِّ

: "أوتروا اي أهل القرآن"، فظاهُر هذا احلديث وجوُب الوتر،  -صلى هللا عليه وسلم-قال 
ولكن عندان أدلّة ُأخرى أتّولنا هبا تُدّل على مَحله على االستحباب؛ كحديث األعرايب الذي 

ليوم والليلة، قال: هل عليَّ  عن اخلمس صلوات يف ا -صلى هللا عليه وسلم-سأل النيب 
 غريُها؟ قال ال، إاّل أن تّطوّع. 

: وهو ما دّل على أكثر من معىن، ال مرّجح ألحدها؛ مثل لفظ "قروء"، املُجَمل (3
فتأيت مبعىن احليض، وأتيت مبعىن الطهر، وكال املعنيَّي متساويَّي، ال مزيّة ألحدمها  

 على اآلخر.
 ّينه. اجململ ال يُعمل به حىت َييت ما يُب ▪

 
 
 
 

 
أتى مبحث دالالت األلفاظ قبل استكمال األدلة؛ ألن مبحث الدالالت يتعّلق ابألدلة النقلية، وهي  (1)

 الكتاب، والسنة، ويدخل فيها اإلمجاع. 
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 الّنص 
 س/ اذكر أقسام داللة اللفظ ابعتبار حمّل الداللة.

 : وهو ما كانت داللته يف حمّل النطق.املنطوق  (1
 : وهو ما كانت داللته يف غري حمّل النطق.املفهوم (2

 
 س/ اذكر أقسام املنطوق. 

 - وهو قسمان:: وهو ما سيق الكالم من أجله من غري تقديٍر وال حذف، الصريح  (1
 صريٌح ابملطابقة.  -أ

 صريٌح ابلتضّمن.  -ب
 -وهو ثالثة أقسام:ويكون اباللتزام،  غّي الصريح، (2

وهي داللة اللفظ على ُمقّدر تتوّقف عليه صحة الكالم عقالً   داللة االقتضاء: -أ
 أو شرعاً. 

ٍم ُأَخَر"، فال يستقيم -تعاّل-: قال مثال ْن َأايَّ ٌة مِّّ نُكم مَّرِّيًضا أَْو َعَلٰى َسَفٍر َفعِّدَّ : "َفَمن َكاَن مِّ
نُكم مَّرِّيًضا أَْو َعَلٰى َسَفرٍ "احلكم إال إذا قّدران:  ٍم ُأَخرَ " رفأفط "َفَمن َكاَن مِّ ْن َأايَّ ٌة مِّّ  . "َفعِّدَّ

: "إمنا األعمال ابلنّيات"، وال يستقيم احلكم إال إذا قّدران: إمنا  -صلى هللا عليه وسلم-وقال 
 األعمال ابلنيات.  صحة 
 وهي داللة اللفظ على الزٍم غريِّ مقصوٍد للمتكّلم. داللة اإلشارة: -ب

يَن"، فهذا اآلية لتنزيه هللا عن : " ُقْل إِّن َكاَن لِّلرَّمحَْٰ -تعاّل-قال : مثال نِّ َوَلٌد فََأاَن أَوَُّل اْلَعابِّدِّ
أن األب إذا اشرتى ابَنه عبداً؛ فإنه يعتق   -بداللة اإلشارة-الولد، ولكن الفقهاء أخذوا 

تعاّل هللا عن  -؛ ألنه لو كان هلل ولٌد لك يف آٍن واحدٍ مبجّرد الشراء؛ فال جتتمع األُبّوة واملِّ 
 ، فال مُيكن أن يكون عبداً. -اً كبرياً ذلك ُعُلوّ 

نَّ َْلُُم اجْلَنََّة"،  -تعاّل-قال  وكذلك نََِّّي أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَْلُم أبَِّ َن اْلُمْؤمِّ : " إِّنَّ اَّللََّ اْشرَتَٰى مِّ
ُروا بِّبَ ْيعُِّكُم  فاستدّل الفقهاء هبذه اآلية على صّحة البيع ابملعاطاة؛ ألن هللا قال: " فَاْستَ ْبشِّ

ي اَبيَ ْعُتم بِّهِّ"، فاآلية مل ُتَسق ل  بيان أحكام البيوع، وإمنا اسُتفيد احلكم بداللة اإلشارة. الَّذِّ
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َوفَِّصالُُه  يف آيٍة: " َومَحُْلُه َوفَِّصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًا"، وقال يف آيٍة ُأخرى: " -تعاّل-قال  وكذلك
؛ ألنك لو  "، فاستدّل الفقهاء هباتَّي اآليتَّي على أن أقّل مدة احلمل ستُة أشُهر يفِّ َعاَمَّْي 

 مَّي )أربعة وعشرين شهراً( من الثالثَّي شهراً، لبقي ستة أشهر. خصمت عا
وهي اقرتاُن الوصفِّ حبكٍم لو مل يكن الوصُف للتعليل؛ لكان ذلك   داللة اإلمياء: -ج

 فصاحة كالم الشارع. مناالقرتاُن بعيداً 
يَ ُهَما"، فلّما -تعاّل-: قال مثال ارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّ ارُِّق َوالسَّ قرن احلكم بوصف  : " َوالسَّ

 السارق والسارقة، دّل على أن الوصف هو العّلة. 
وهذا   ولس االجتهاد،  لو قلت: أعطِّ كلَّ طالٍب فقرٍي ديناراً، فعّلة اإلعطاء هي الفقر، كذلك

 هو اإلمياء والتنبيه. 
 

 س/ اذكر أقسام املفهوم. 
 وهو ما كان املسكوُت عنه كاملنطوق يف احلكم. مفهوم املوافقة: (1
 وهو ما كان املسكوُت عنه خمالفاً للمنطوق يف احلكم. مفهوم املخالفة: (2

"، فداللة اآلية على حترمي قول "أّف" -تعاّل-: قال مثال َُما ُأفٍّ ،  منطوق : " َفاَل تَ ُقل ْلَّ
مفهوم تها على حترمي )الضرب( ، وداللمفهوم موافقة مساوٍّ وداللتها على حترمي قول )أوووه( 

 .مفهوم خمالفة، وداللتها على )اإلحسان للوالدين( موافقة أولوي
 

 س/ اذكر أنواع مفهوم املخالفة. 
 مفهوم الشرط.  (1

: "إذا بلغ املاءُ قُ ّلتَّي؛ مل ُيمل اخلَبث"، فدّل احلديث -صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال
 القّلتَّي؛ فإنه ُيمل اخلبث.مبفهوم املخالفة أنه إذا مل يبلغ 

 فإذا مل يتحّقق الشرط؛ مل يتحقق احلكم.  
 مفهوم الّصفة. (2

: "يف سائمة الغنم الزكاة"، فدّل احلديث على أن املعلوفة -صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال
 ال زكاة فيها. 
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 مفهوم العدد. (3
 احلديث مبفهوم : "ميسح املسافُر ثالثَة أايم"، فدلّ -صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال

 املخالفة أنه ال ميسح يف اليوم الرابع.
 مفهوم التقسيم.  (4

: "الثّيب أحّق بنفسها من وليِّّها، والبكُر ُتستأمر"، فقّسم -صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال
النساَء قسمَّي، وأعطى الثّيب ُحكماً، وهو كوهنا أحق بنفسها   -صلى هللا عليه وسلم-النيبُّ 

  يُبَّيِّّ البكر هل هي أحّق بنفسها من ولّيها؟ أو وليُّها أحّق هبا منها؟من ولّيها، ومل
ها،  فبياُن حكمِّ الثّيب، والسكوت عن البكر دليٌل على أن ولَّ البِّكر أحقُّ هبا من  نفسِّ

 فيجوز للولِّّ أن يزّوج البكر، ولو مل أتذن، ولكن ُيسَتحّب استئمارُها. 
 مفهوم الغاية. (5

َيُكْم -تعاّل-: قال مثال ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِّ اَلةِّ فَاْغسِّ يَن آَمُنوا إَِّذا ُقْمُتْم إَِّّل الصَّ : "اَي أَي َُّها الَّذِّ
"، فدّلت اآلية على عدم وجوب غسل ما بعد املرفق؛ ألن هللا جعل غاية الَغسل  إَِّّل اْلَمرَافِّقِّ

 الواجب إّل املرفق، فأعطى ما بعده حكماً خمالفاً له. 
 ه و الرتاب، أو زيد، فهذ أوهو الَعَلم، وهو االسم اجلامد؛ كاملاء،  ،(1) وم اللقبمفه (6

ليست أوصافاً، إمنا هي اسٌم جلنٍس من األجناس، فإذا أُعطي احلكُم، وُعلِّّق على  
 : أنه يدّل على نفيِّ احلكم عّما سواه. فاملذهبجنٍس بعينِّه أو لقٍب؛ 

: "وُجعِّلت تُربُتها لنا طهوراً"، فأعطى الرتبَة وصف  -صلى هللا عيه وسلم-: قال مثال
ُم   الطهوريّة، فدّل على أن ما عدا الرتاب من أجزاء األرض؛ ال يكون طهوراً، وال يصّح التيمُّ

 .-عند من يرى ُحّجّية مفهوم اللقب -به 
 مفهوم احلصر.  (7

ث على عدم صّحة : "إمنا األعمال ابلنيات"، فدّل احلدي-صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال
أن داللة "إمنا" على نفي احلكم عّما عدا املنطوقِّ به أنه من  واملذهبالعمل بدون نّية، 

 
 واجلمهور ال يرون ُحّجّية مفهوم اللقب.   (1)
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أن داللة احلديث على صحة العمل بنية وعدم صحته بدون نية من  فاملذهب، (1) املنطوق 
 معىن احلصر: إثبات احلكم يف املذكور، ونفيه عّما عداه.  ؛ ألن املنطوق داللة 
ٌ، فهذه  فلو قلت: احلصر بتعريف اجلزأين )املبتدأ واخلرب(، صور احلصر أيضا  ومن  : زيٌد عاملِّ

ُ زيٌد، فهذه العبارة تقتضي   ليست حصراً؛ ألننا عرّفنا املبتدأ، ونّكران اخلرب، أما لو قلت: العاملِّ
 أنه ال يوجد عاملٌ إال زيد؛ ألننا عرّفنا املبتدأ واخلرب.

: "إِّنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق"، فهذا حصٌر لوصف الرزّاق يف هللا  -تعاّل-قوله  ومن األمثلة الشرعّية:
 وأنه ال رزّاق غريه.، -سبحانه-

: "إن لكّل قوٍم عيداً، وهذا عيُدان"، ف   "هذا" معرفة، و  -صلى هللا عليه وسلم-قوله  أيضا  
وهو عيد الفطر، وعيد -"عيُدان" معرفة، فيدّل على احنصار العيد الشرعي يف هذا العيد 

 .-األضحى
أن  واملذهباختلف العلماء يف تعريف اجلزأين، هل هو منطوق أم مفهوم؟  ▪

 داللته على احلصر من ابب املنطوق. 
 

 س/ اذكر شروط العمل مبفهوم املخالفة. 
 يكون املسكوُت عنه أوىل ابحلكم من املنطوق أو مساواي  له.   أن ال (1
ن -تعاّل-كقوله   أن ال يكون خرج خمرج الغالب؛ (2 يتِّ يفِّ ُحُجورُِّكم مِّّ : "َوَراَبئُِّبُكُم الالَّ

"، فدّلت اآلية على أن الزوج إذا دخل بزوجته )أّم الربيبة(؛   يتِّ َدَخْلُتم هبِِّّنَّ نَِّّسائُِّكُم الالَّ
)الربيبة( حترم عليه، سواًء كانت يف حجره أو مل تكن يف حجره؛ ألن قوله  فإن ابنتها 

 "يفِّ ُحُجورُِّكم" خرج خمرج الغالب. -تعاّل-
: "َواَل ُتْكرُِّهوا فَ تَ َياتُِّكْم َعَلى اْلبَِّغاءِّ  -تعاّل-كقوله   أن ال يكون خرج خمرج التفخيم؛ (3

ًنا"، فدّلت اآلية على أنه ال جيو  ز إكراه الفتيات على الزان، سواء ُكنَّ إِّْن أََرْدَن حَتَصُّ
ًنا"؛ لبيان أبشع صور   يُرِّدن التحّصن، أو الزان، ولكّن هللا ذكر القيد "إِّْن أََرْدَن حَتَصُّ

ه وهي تريد التحّصن، وال يدّل ذلك على أنه جيوز إكراه من كرَ اإلكراه، وهو أن تُ 
 أرادت الزان؛ ألن اآلية خرجت خمرج التفخيم.

 
 وبعض العلماء جيعلها من داللة املفهوم.  (1)
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، أو حلادثةٍّ معّينة؛ أن ال يكون (4 كما قيل: اي رسول هللا، أنتوضأ    خرج جوااب  لسؤالٍّ
من ماء البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه، احلّل ميتته"، فال يدّل على نفي الطهورية  

 عّما سواه؛ ألنه خرج جواابً عن سؤال.
َر اْلَبحْ -تعاّل-كقوله   أن ال يكون لزايدة االمتنان؛ (5 ي َسخَّ ْنُه  : "َوُهَو الَّذِّ َر لَِّتْأُكُلوا مِّ

  " "، فال تدّل اآلية على حترمي أكل الّسمك املقّدد؛ ألن قوله "حلًَْما طَرِّايا حلًَْما طَرِّايا
 خرج خمرج االمتنان. 

 
 الظاهر

 من أنواع الظاهر: األمر، والنهي، والعام، واخلاص، واملطلق، واملقّيد. ▪
 

 األمر 
 س/ عرف األمر. 

 على وجه االستعالء.  ابلقول استدعاء الفعل : هو
 

 س/ اذكر ِصَيغ األمر. 
اَلَة َوآُتوا الزََّكاَة". فعل األمر (1  ؛ حنو: "َوأَقِّيُموا الصَّ
ن َسَعتِّهِّ"، "َوْلَيطَّوَُّفوا الفعل املضارع املقرتن بالم األمر (2 ْق ُذو َسَعٍة مِّّ ؛ حنو: "لِّيُنفِّ

 ." ْلبَ ْيتِّ اْلَعتِّيقِّ  ابِّ
".؛ حنو:  اسم فعل األمر (3  "َفَضْرَب الرِّقَابِّ
رضي هللا  -؛ كقول عائشة قول الصحايب: أمر رسوُل هللا بكذا، أو أُِمران بكذا (4

ران أن نُنزل الناس منازْلم": -عنها  . "أُمِّ
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 س/ عالَم يدّل األمر؟ 
ا تقتضيه القرينة؛ فإن القرينة قد  جاء األمر مقرتانً مبا يصرفه عن ظاهره؛ فإنه ُُيمل على م إن

 ألمر من الوجوب إّل الندب، أو اإلابحة، أو التهديد، أو التعجيز، أو غري ذلك.تصرف ا
 - فإنه يدّل على ما يلي:جاء األمر جمّرداً عن القرائن؛  أما إن
 ، وهو قول اجلمهور. الوجوب (1
: "إن هللا كتب عليكم احلج،  -صلى هللا عليه وسلم-، وهو قول اجلمهور؛ قال الفور (2

 واجٌب على الفور. فُحّجوا"، فاحلج 
وقد يكون مبعىن: فعله مرًة   ؛ كاألمر بتقوى هللا.، وهو استدامُة امتثالِّ األمرالتكرار  (3

 ؛ كاألمر ابلصالة والصوم. بعد مرة، إذا دّل الدليل على ذلك 
رت ابألمر، ففعلته، فاألصل أنه جُيزئ.اإلجزاء (4  ، فإذا أُمِّ
"، فيحرم وسلم: "صّل قائماً صلى هللا عليه -؛ قال األمر ابلشيء هني  عن ضّده (5

 على املصّلي أن يصّلي جالساً، إال لضرورة. 
، فالقضاء جيب ابألمر األول، وال يفتقر إّل أمٍر  وجوب قضاء املؤقَّت إن فات (6

سواء جاهاًل، أو انسياً، أو  -، فمثالً: من مل يُؤدِّّ زكاة العيد يف يوم العيد (1) جديد
أن األصل وجوب القضاء، وأن القضاء ُيكَتفى فيه ابألمر   فاملذهب؛ -متعّمداً 
 (2)األول.
 األمر بعد احلظر يقتضي اإلابحة.  ▪

 
 
 
 
 
 

 
 ويف املسألة خالف.   (1)
ر إّل أمٍر جديد، قال بعدم وجوب قضاء زكاة الفطر.  (2)  أما من قال أبن القضاء يفتقِّ
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 النهي
َيغ الدالّة على النهي.   س/ اذكر الصِّ

 : "َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَْواَلدَُكْم"، وقوله: "اَل أَتُْكُلوا الرِّاَب". -تعاّل-؛ كقوله ال تفعل (1
هنى  " :  -رضي هللا عنه-؛ كقول أيب هريرة قول الصحايب: هنى رسول هللا، أو : هُنِينا  (2

وقول أمِّّ عطّية:  "، عن بيع الغرر، وعن بيع احلصاة -صلى هللا عليه وسلم-رسوُل هللا 
 نائز". اتّباع اجل ينا عنهنِّ "

 
 س/ عالَم يدّل النهي؟ 

 جاء النهي مقروانً مبا يصرِّفه عن ظاهره؛ فإنه ُُيمل على ما تقتضيه القرينة.  إن
 - فإنه يدّل على ما يلي:جاء النهي جمّرداً عن القرائن؛  أما إن
 . التحرمي (1
عن الصالة بعد  -صلى هللا عليه وسلم-فمثاًل: هنى رسوُل هللا  فساد املنهي عنه، (2

العصر حىت تغرب الشمس، فمن صّلى بعد العصر نفالً مطلقاً؛ فصالته فاسدة غري 
 صحيحة؛ ألن النهي يقتضي الفساد.

 . الفور (3
 ، وهو اجتناب املنهي عنه دائماً، وهذا ابإلمجاع. التكرار  (4
عن الكالم يف الصالة أمٌر ابلّسكوت فيها؛   ، فالنهي النهي عن الشيء أمر  بضّده (5

ران ابلسكوت، وهُنينا عن الكالم".   كما جاء يف احلديث: "أُمِّ
إذا دّل دليٌل على أن النهي ال يقتضي الفساد، أو التحرمي، أو الفور،   ▪

 وحنوها؛ فإن النهي ُُيمل على ما دّل عليه.
فاألصل أن نقول بفساد البيع؛ ألن   : "ال تلقوا الركبان"،-صلى هللا عليه وسلم-: قال مثال

  -أي الركبان-قال: "فمن تلّقاها  -صلى هللا عليه وسلم-النهي يقتضي الفساد، ولكن النيّب 
إذا نزل السوق، إن شاء أمضى، وإن شاء رّده"، فإثباته للخيار دليٌل على صّحة  فهو ابخليار

 البيع.  
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، فال يدّل ذلك على الفساد؛ "اإلبل، والبقر، والغنم: "ال ُتَصّروا -صلى هللا عيه وسلم-وقال 
ألن النيّب قال: "فمن اشرتاها؛ فهو خبري النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء رّدها وصاعاً  

 من َتر".
 

 العام واخلاص
 س/ عرف العام. 

 : اللفظ الداّل على مجيع أفراد املاهّية؛ ك   جاء الطالب.هو
 

 س/ عرف اخلاص. 
 اللفظ الداّل على بعض أفراد املاهّية؛ ك   جاء زيٌد.: هو

 
 س/ اذكر الصيغ الدالّة على العموم. 

 ". ُكلُُّهم  َأمج َُعونَ : "َفَسَجَد اْلَماَلئَِّكُة  -تعاّل-كقوله   كّل، مجيع؛  (1
نَسانَ : "إِّنَّ -تعاّل-كقوله   املُعرَّف ب   )أل(؛  (2 ي ُخْسٍر"، وكحديث: "هنى النيب  اإل ِ َلفِّ

 بعد العصر". الصالةعن  -صلى هللا عليه وسلم-
ُ يفِّ -تعاّل-كقوله    املضاف إىل معرفة؛ (3 يُكُم اَّللَّ  ". َأو اَلدُِكم  : "يُوصِّ
يف سياق   نكرةٌ  بعد العصر" ال صالة" حديثُ ف؛ النكرة يف سياق النفي والنهي (4

َد َّللَِِّّّ : "َوَأنَّ الْ -تعاّل-النفي، و قوله  اَمَع اَّللَِّّ  َفاَل َتْدُعواَمَساجِّ نكرٌة يف سياق   "،َأَحد 
 النهي. 

 يَ ْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِّهِّ".  َمن: "-تعاّل-كقوله   أدوات الشرط؛  (5
َاتِّ ُطوََبٰ َْلُْم َوُحْسُن   الَِّذينَ : "-تعاّل-كقوله   األمساء املوصولة؛ (6 احلِّ ُلوا الصَّ آَمُنوا َوَعمِّ

 َمآٍب".
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 س/ اذكر خمّصصات العموم. 
، ولكن قد يَرِّد عليه ما  -أي ابٍق على عمومه-األصل أن العاّم حمفوٌظ  ▪

 -وهذه املخّصصات هي:خيّصصه، 
َْمرِّ -تعاّل-؛ كقوله احلسّ  (1 ُر ُكلَّ َشْيٍء أبِّ َا"، فأخرج احلسُّ السماَء  : "تَُدمِّّ َرهبِّّ

 واألرَض. 
ُ َخالُِّق ُكلِّّ َشْيٍء"، فالعقل يقطع أبن اخلالق ال يكون  -تعاّل-؛ كقوله العقل (2 : "اَّللَّ

 يف هذا العموم. -سبحانه-خملوقاً، فال يدخل اخلالُق 
ُ يفِّ أَْواَلدُِّكْم"، وقد أمجعوا على إخراجاإلمجاع  (3 يُكُم اَّللَّ العبد من  ؛ قال تعاّل: "يُوصِّ

 العموم، فالعبد ال يرث.
ص -صلى هللا عليه وسلم-؛ كقوله املفهوم (4 : "إن املاء طهوٌر ال ينّجسه شيء" فُخصِّّ

املاء القليل الذي وقعت فيه َناسٌة؛ ملفهوم حديث "إذا بلغ املاُء القّلتَّي؛ مل ُيمل  
 اخلبث".

-بقضاءِّ عمر  ؛ كتخصيص العموم يف اآلية اليت تعطي األّم الثلثَ قول الصحايب (5
 يف املسألة الُعَمريّة، فأعطى األمَّ ثلث الباقي. -ضي هللا عنهر 

ُ اْلبَ ْيَع" بقياس الرز على الرُبّ يف بيع  -تعاّل-؛ كتخصيص قوله  القياس (6 : "َوَأَحلَّ اَّللَّ
ل من اإلابحة إّل التحرمي.   الّصاعَّي ابلصاع، فُنقِّ

 -، ويَرُِّد يف هذا:ختصيص النصِّ بنصٍّّ آخر (7
نُكْم َويََذُروَن  -تعاّل-؛ كقوله ص القرآن ابلقرآنختصي -أ يَن يُ تَ َوف َّْوَن مِّ : "َوالَّذِّ

نَّ أَْربَ َعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا"، فخّصص احلامل من هذه اآلية يف  هِّ َنُفسِّ أَْزَواًجا َيرَتَبَّْصَن أبِّ
 ". : "َوأُواَلُت اأْلَمْحَالِّ َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ -تعاّل-قوله 

لُِّكْم"  -تعاّل-؛ كتخصيص قوله ختصيص القرآن ابلسنة -ب ا َورَاَء ذَٰ لَّ َلُكم مَّ : "َوُأحِّ
صلى هللا عليه وسلم عن اجلمع بَّي املرأة وعّمتها، وبَّي املرأة  -بنهي النيب 

 وخالتها. 
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: "ال صالة  -صلى هللا عليه وسلم-كتخصيص قوله   ختصيص السنة ابلسنة؛ -ت
وا أحداً طاف ابلبيت، وصّلى ركعتَّي أيَّ ساعٍة من بعد العصر" بقوله: "ال َتنع 

 ليٍل، أو هنار". 
رت أن -صلى هللا عليه وسلم-؛ كتخصيص قوله ختصيص السنة ابلقرآن -ث : "أُمِّ

ٰ يُ ْعُطوا اجلِّْزيََة  -تعاّل-أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا" بقوله  : "َحىتَّ
 َعن يٍَد َوُهْم َصاغُِّروَن". 

ٌص متصل؛ كقوله االستثناء (8 ي ُخْسٍر -تعاّل-، وهو خمصِّ نَساَن َلفِّ : "َواْلَعْصرِّ إِّنَّ اإْلِّ
يَن آَمُنوا". ا هنى عن قطعِّ شجر احلرم: "إال ملّ  -صلى هللا عليه وسلم-وكقوله  إِّالَّ الَّذِّ

 اإلذخر".
 

 املُطَلق واملَُقيَّد 
 س/ عرف املطلق. 

 ٍة شاملٍة جلنسه؛ حنو: أكرم طالباً من الطالب.: ما تناول واحداً غرَي معَّّيٍ ابعتبار حقيقهو
 

 س/ عرف املقيد. 
نسه؛ حنو: أكرِّم طالباً من الطالب هو : ما تناول معيناّ، أو موصوفاً بزائٍد على حقيقة جِّ

 جمتهداً.
 س/ اذكر حاالت املطلق واملقيد. وبّّي حكَم كلِّ حالة. 

 احلالة األوىل: أن يّتفقا يف احلكم والسبب. 
يُكْم"، -تعاّل-قال : مثال ُكْم َوأَْيدِّ هذا مطلق، وقال يف آيٍة أخرى:  ف: "فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهِّ

ْنُه" أي: من الرتاب. يُكم مِّّ ُكْم َوأَْيدِّ  "فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهِّ
 .- وهو إرادة الصالة-، والسبب واحد -واليدينوهو مسح الوجه -فاحلكم واحٌد، 

ُم"، وقال يف آية أخرى: "أَْو َدًما  : "-تعاّل-قال  مثال  آخر: َتُة َوالدَّ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
ْسُفوًحا". ْسُفوًحا"، فُقيِّّد اإلطالُق بقوله "مَّ   مَّ

 .-ابالتفاق-: يف هذه احلالة ُُيمل املطلق على املقيد احلكم
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 احلالة الثانية: أن خيتلفا يف احلكم والسبب. 
يَ ُهَما"، فجاءت مطلقة،  -اّلتع-قال  :مثال ارَِّقُة فَاْقطَُعوا أَْيدِّ ارُِّق َوالسَّ يف لفظ اليد: "َوالسَّ

"، فُقّيدت هنا ابملرفق. َيُكْم إَِّّل اْلَمرَافِّقِّ ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِّ  وقال يف آية الوضوء: "فَاْغسِّ
 األوّل السرقة، يف-، واختلف السبب -يف األوّل القطع، ويف الثانية الغسل-فاختلف احلكم 

 . -ويف الثانية إرادة الصالة
 . -ابالتفاق-: ال ُُيمل املطلق على املقيد احلكم

 
 احلالة الثالثة: أن يتفقا يف احلكم دون السبب. 

ا"، ويف آية قتل اخلطأ: يف آية الظهار: " -تعاّل-: قال مثال ن قَ ْبلِّ َأن يَ َتَماسَّ فَ َتْحرِّيُر َرقَ َبٍة مِّّ
َنٍة"، فُقيِّّدت ابإلميان.  ْؤمِّ  "فَ َتْحرِّيُر َرقَ َبٍة مُّ

 .-فسبب األوّل الظهار، وسبب الثانية القتل-، والسبب خمتلف-وهو العتق-فاحلكم واحد 
 . -عند اجلمهور-: ُُيمل املطلق على املقيد احلكم

 
 احلالة الرابعة: أن يتفقا يف السبب دون احلكم. 

يُكْم"، وقال يف آية الوضوء:  يف آية التيم -تعاّل-: قال مثال ُكْم َوأَْيدِّ م: "فَاْمَسُحوا بُِّوُجوهِّ
." َيُكْم إَِّّل اْلَمرَافِّقِّ  "َوأَْيدِّ

ففي األوّل املسح، ويف الثانية  -، واختلف احلكم  -وهو إرادة الصالة-فاتفق السبب 
 .-الغسل 
 . -عند اجلمهور-: ال ُُيمل املطلق على املقيد احلكم

 إذا وافق املقيُد يف احلكم؛ قُ يِّّد، وإال فال يُ َقيَّد.  خالصة ما سبق: ▪
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 القياس
 س/ عرف القياس. 

 : إحلاق فرٍع أبصٍل؛ لعّلٍة جامعٍة بينهما. هو
 

 نواع القياس. س/ اذكر أ
 القياس بنفي الفارق؛ كقياس لفظ "أوووه" على لفظ "أف"، فال فرق بينها.  (1
 القياس عن طريق اجلامع )العلة(. (2

 
 اذكر أنواع القياس عن طريق اجلامع. س/ 

، وهي العلة اليت عّلق الشرُع احلكَم عليها؛ كعّلة اإلسكار يف اخلمر، قياس العلة (1
 فُيقاس على اخلمر كلُّ ُمسكر.

؛ كأن توَجد نسبٌة من الكحول يف مشروب، فالشرُع مل يعّلق احلكم قياس الداللة (2
دليٌل على وجود اإلسكار،   رتفعةبنسبة م على وجود الكحول، ولكّن وجوَد الكحول

د دليُل اإلسكار، وهي الكحول.  فاجملتهد مل يتحّقق من وجود اإلسكار، ولكن ُوجِّ
؛ مثل شبه املؤثّرات ابملعازف بغلبة األشباه؛ فهي أشبه ابملعازف من  قياس الشبه (3

 صوت اآلدمّيَّي.
أحدكم صدقة"، : "ويف ُبضع -صلى هللا عليه وسلم-؛ كقول النيّب قياس العكس (4

قالوا: اي رسول هللا، أَييت أحُدان شهوَته ويكون له فيها أجر؟! قال: "أرأيتم لو  
وضعها يف حراٍم أكان عليه وزر؟" قالوا: نعم، قال: "فكذلك إذا وضعها يف حالل 

 كان له أجر". 
ثبِّت  ، فنُ -وهو أنه وضعها يف حالل-فعّلة الوزر: أنه وضعها يف حرام، فننظر يف عكس العّلة 

 .-وهو األجر والثواب -عكس احلكم 
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 س/ اذكر أركان القياس. وشروط كّل ركن. 
 .األصل ❖
 -وشروطه هي: ،حكم األصل ❖

 أن يكون احلكُم حُمكماً غرَي منسوخ.  (1
: "ال يقضََّيّ -صلى هللا عليه وسلم-أن يكون معقول املعىن )معروف العّلة(؛ كقوله  (2

ش الذهن.أحٌد بَّي اثنَّي وهو غضبان"، فالعلة   معروفٌة، ومعقولة املعىن، وهي َتشوُّ
أن يكون اثبتاً بغري قياس، فيجب أن يكون اثبتاً ابلنص، أو اإلمجاع، وال جيوز   (3

 القياس على ما ثبت ابلقياس. 
 -، وشروطه هي:الفرع  ❖

1)  .  أن ال يكون قد ورد يف خصوصه نصٌّ
 .أن يتحّقق وجود العلة فيه (2
 إثباتُه للفرع هو ذاُت حكم األصل.أن يكون احلكُم الذي يُراُد   (3
 -، وشروطها هي:العلة ❖

أن تكون متعّدية غري قاصرة؛ كعلة السفر يف جواز القصر، فهذه عّلٌة قاصرٌة )الزمة(   (1
 ال ميكن أن تتحقق يف غري السفر؛ فال يصح القياس عليها. 

 أن ال ترجع على األصل ابإلبطال. (2
 أن ال ختالف نّصاً أو إمجاعاً.  (3
 هرًة، فال يصّح التعليل بعّلة خفّيٍة ال ُتدَرك.أن تكون ظا (4
؛ ألن املشقة ليست -مثالً -أن تكون منضبطة، فال يصح التعليل ابملشقة يف السفر  (5

 وصفاً منضبطاً.
أن تكون ُمطَّردة، واالطّراد هو الدوران، وهو: أن يوَجد احلكم عند وجود العلة،  (6

 وينتفي عند انتفائها. 
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 معرفة العلة.س/ اذكر مسالك 
 اإلمجاع؛ كاإلمجاع أبن عّلة القصر يف السفر هي: السفر. (1
 النّص، أبن يُنّص الشارع على عّلة احلكم. (2
 االستنباط.  (3

 
 س/ اذكر أقسام مسلك النّص. 

ع إلفادة التعليل، حبيث ال ُيتمل غري التعليل، صريح  (1 ومن أمثلة  : وهو ما ُوضِّ
 - الصريح ما يلي: 

َنا َعَلٰى َبينِّ إِّْسرَائِّيَل"، وقوله : "-تعاّل-؛ كقوله من أجل -أ لَِّك َكتَ ب ْ ْن َأْجلِّ ذَٰ -مِّ
 : "من أجل أّن ذلك ُُيزِّنه". -صلى هللا عليه وسلم

نُكْم".  : "َكْي اَل َيُكونَ -تعاّل-؛ كقوله كي -ب  ُدوَلًة َبَّْيَ اأْلَْغنَِّياءِّ مِّ
 ؛ كأن تقول: ال تتكّلم يف الدرس؛ فإّن )إّن( ذلك ُيشغلك. فإّن، إنّ  -ت
 ؛ كأن تقول: قبِّّل يَد والدِّك؛ تعظيماً له.املفعول ألجله -ث
 - ومن أمثلة الظاهر ما يلي:: وهو ما ُيتمل غري العِّلِّّّية احتماالً مرجوحاً، ظاهر (2

 ؛ كأن تقول: صلِّّ لتنال رضا هللا، ذاكر لتنجح. الالم -أ
والالم إما أن تكون ظاهرة، أو تكون ُمقّدرة، وقد حتتمل العلة، وقد حتتمل املِّلك، وْلذا  

 كانت ظاهرًة يف داللتها على العلة غرَي صرُية.
يثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم".: "-تعاّل-؛ كقوله اءالب -ب م مِّّ هِّ  فَبَِّما نَ ْقضِّ
للتعليل؛  - أو نظريه-: وهو اقرتان الوصف حبكٍم لو مل يكن الوصف اإلمياء والتنبيه (3

 - ومن أمثلة اإلمياء والتنبيه ما يلي:لكان ذلك االقرتان بعيداً عن الفصاحة. 
وُل هللا فسجد"، أو "قاء رسول ؛ كحديث: كأن يقول الصحايب: "سهى رسالفاء -أ

 هللا فتوّضأ". 
 0وهذه الفاء قد تكون بنّص الشارع، وقد تكون من الراوي

ثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ َرُه". -تعاّل-؛ كقوله صيغة اجلزاء -ب  : "َفَمن يَ ْعَمْل مِّ
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؛ كحديث: "ال يقضي القاضي وهو غضبان"،  اقرتان احلكم بوصفٍّ مناسب -ت
 للمنع، فنقول: العلة هنا هي الغضب. فإن الغضب وصٌف مناسبٌ 

؛ جاء رجٌل فقال: اي رسول هللا، وقعت على اجلواب على سؤالٍّ َتَضّمن أوصافا   -ث
: "أعتِّق -صلى هللا عليه وسلم-، فقال النيب -يف هنار رمضان-امرأيت وأان صائٌم 

 رقبة". فاحلكم هو: عتق الرقبة، والعلة: أنه واَقَع امرأَته يف هنار رمضان. 
،  حذفنا بعض األوصاف الواردة يف السؤال )اليت ليس ْلا أتثرٌي يف احلكم( إن ▪

 وأبقينا ما هو مؤثّر؛ فهذا ُيسّمى: تنقيح املناط. 
صلى هللا عليه  -جاء رجٌل إّل النيب  انعدام الفائدة إن محُِل على غّي التعليل؛  -ج

صلى هللا -فقال: اي رسول هللا، إين نذرت أن أحنر إبالً ببوانة، فقال النيب  -وسلم
 : "هل كان فيها وثٌن من أواثن اجلاهلية يُعَبد؟" قال: ال...إخل. -عليه وسلم

اك وثٌن من عن وجود أواثٍن وصٌف مؤثّ ٌر، فإن كان هن -صلى هللا عليه وسلم-فسؤال النيب 
 أواثن اجلاهلية؛ فال جيوز الوفاء ابلنذر. 

 
 س/ اذكر مسالك العلة املستنبطة. 

وهو حصر األوصاف يف األصل املقيس عليه، وإبطال ماال   :(1) السَّرب والتقسيم (1
 يصلح بدليل، فيتعَّّي أن يكون الباقي علًة. 

 : تنقيح املناط. -أيضاً -م يُيسّمى السرب والتقس  ▪
، فيحكم العقُل  : وهي أن يكون األصل مشتمالً على وصٍف مناسب للحكماملناسبة (2

 بوجود تلك املناسبة: أن ذلك الوصف هو علة احلكم.
: ننظر يف اخلمر، فنجد فيه عّدة أوصاف، منها أنه لذيذ الطعم، وُيتوي على السكر، مثال  ف

 وكونه مصنوعاً من العنب، وكونه مسكراً، فنقول: ال مناسبة يف حترمي اخلمر إال كوهنا مسكرة.
 ال يلزم يف املناسبة إجراء السرب والتقسيم.  ▪

 
 

 
 : حصر األوصاف. والتقسيم: استبعاد ماال يصلح من األوصاف.  السرب  (1)
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 أبحدمها يف األوصاف املعتربة أكثر. : وهو تردد الفرع بَّي أصلَّي، شبهه الشبه (3
: تردُُّد املؤثرات بَّي األصوات البشرية، وبَّي املعازف، فنرى أهنا أشبه ابملعازف، فُتلحق فمثال  

 هبا يف احلكم. 
 : وهو وجود احلكم عند وجود العلة، وعدمه عند عدمها.الدوران (4
كّلما سافر؛ َقَصر، وكّلما    ، فوجدان أان-صلى هللا عليه وسلم-: نظران يف هدي النيب فمثال  

 أقام؛ ترك القصر، فنعرف أن علة القصر هي السفر. 
 
 

 قول الصحايب 
سواء يف العقيدة، أو  -إن قال الصحايب ماال جمال للرأي واالجتهاد فيه  ▪

 ؛ فله حكم الرفع. -الفقه، أو األخبار اليت ستحدث 
وحّجة، وما اشتهر  إذا أمجع الصحابة صراحًة على احلكم؛ كان إمجاعاً،  ▪

 بينهم، ومل ينكره أحٌد؛ فهو إمجاٌع سكويّت.
 .-على الصحيح-إذا مل يُعلم انتشار قوٍل، ومل يُعلم له خمالف؛ فهو حجة   ▪
قول الصحايب إذا خالفه فيه صحايبٌّ آخُر؛ ليس حبجة؛ فليس قوُل أحدِّمها   ▪

 حجٌة على اآلخر.
وجود خمالف، وخيتلفان  اإلمجاع السكويت، وقول الصحايب جيتمعان يف عدم  ▪

يف االشتهار، فإن اشتهر ومل يُعلم له خمالف؛ فهو إمجاٌع سكويتٌّ، أما إن مل  
 يشتهر؛ فهو قول صحايب.
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 شرُع َمن قبَلنا 
ْم فِّيَها َأنَّ الن َّْفَس -تعاّل-؛ فهو حجٌة؛ كقوله ما ثبت أنه شرٌع لنا  ▪ َنا َعَلْيهِّ : "وََكتَ ب ْ

"، فجاء أنه شر  لن َّْفسِّ َصاُص يفِّ ابِّ يَن آَمُنوا ُكتَِّب َعَلْيُكُم اْلقِّ ٌع لنا يف قوله: "اَي أَي َُّها الَّذِّ
َلى".  اْلَقت ْ

 ما ثبت أنه ليس بشرٍع لنا؛ فليس حبجة؛ مثل جواز السجود للغري حتيًة. ▪
ما ورد يف شرع من قبلنا، ووصل إلينا عن طريقهم، ومل يرد يف الكتاب أو السنة أنه   ▪

 .-إمجاعاً -س حبجٍة شرٌع ملن قبلنا؛ فلي
ما ورد يف شرعنا من الشرائع السابقة، ومل َيتِّ يف شريعتنا أنه شرٌع لنا، ومل يرد يف  ▪

تزّوج مبهٍر   -عليه السالم-شرعنا ما خيالُفه؛ فالصحيح أنه حجة؛ كما ورد أن موسى 
 خدمٍة مثان سنوات، ومل َيت شرُعنا خبالفه؛ فجاز أن يكون املهُر منفعًة. 

 
 املصلحة

 س/ عرف املصلحة املرسلة.
 هي اليت ال يشهد الشرع ابعتبارها، وال إبلغائها؛ مثل إشارة املرور. 

املصلحة تكون آخر األدلة، فال يُنظر إليها إال إذا انعدم الدليل من الكتاب، والسنة،   ▪
 واإلمجاع، والقياس...  . 

 املصلحة اليت شهد الشرع ابعتبارها؛ فإنه يُعمل هبا.  ▪
كمصلحة اخلمر، فقد أبطلها   املصلحة اليت شهد الشرع ببطالهنا؛ ال يُعمل هبا؛  ▪

 الشرع، فال يعتّد هبا. 
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 س/ اذكر مراتب املصلحة املرسلة. 
 : وهي اليت البّد منها يف قيام مصاحل الدارين، وهي الضرورات اخلمس.الضرورايت (1
ورفع الضيق واحلرج، ويرتتب على فواُتا  : وهي اليت ُُيتاُج إليها للتوسعة، احلاجّيات (2

 مشقٌة وعنٌت على الناس. 
إّل  - غالباً -: وهي اليت تليق مبحاسن العادات، واليت ال يؤدي تركها التحسينّيات (3

 الضيق واملشقة.
 

 س/ اذكر الضرورات اخلمس. 
 ، ومنه األمر بقتل املرتّد. حفظ الدين (1
 ، فقد شرع هللا القصاص. حفظ النفس (2
 قد حّرم هللا الزان. ، فحفظ النسل (3
 ، فقد حّرم هللا اخلمر. حفظ العقل (4
 ، فقد حّرم هللا السرقة، ووجب احلّد بقطع يد السارق. حفظ املال (5

 
 االستحسان 

 عرف االستحسان. واذكر حكمه. س/ 
 : العدول حبكم املسألة عن نظائرها؛ لدليٍل خاٍص. هو

حمددة، مث يُقال: جيوز دخول احلمام أبجرٍة  : عدم جواز اإلجارة إذا كانت املنفعة غري مثاله
معلومة، ومبنفعٍة غري حمددة حتديداً دقيقاً، والدليل اخلاص هنا: أن العمل جرى على ذلك، 

 والغرر الذي تدعو إليه احلاجُة جائز. 
 : أمجعوا على ُحّجّيته. حكم االستحسان

 
  عنه؟ الدليل الذي ينقدح يف ذهن اجملتهد ال ميكنه التعبّي حكم س/ ما

 ليس حبجة. قال الغزال: وهذا هوس.
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 س/ ما حكم ما استحسنه اجملتهد بعقله؟ 
 ليس حبجة.

 
 االستصحاب

 س/ عرف االستصحاب.
، أو شرعيٍّ مل يظهر عنه انقل.هو  : التمّسك بدليٍل عقليٍّ

 
 س/ ما حكم استصحاب الرباءة األصلية؟ 

براءة الذّمة، واألصل عدم ثبوت التكاليف  حجة؛ مثل: األصل يف األشياء اإلابحة، واألصل 
 الشرعية إال بدليل.

 
 س/ ما حكم استصحاب الوصف الثبوت؟ 

 ، وهو الوضوء. فتستصحب اليقّيحجة؛ كأن تشّك هل أحدثت بعد الوضوء، أم ال؟  
 

 س/ ما حكم استصحاب اإلمجاع يف حمل اخلالف؟ 
 ليس حبجة.

 
 االجتهاد والتقليد 

 مقلِّّداً، وإما أن يكون جمتهداً. املكّلف إما أن يكون  ▪
 س/ عرف التقليد. 

 معرفة دليله. بال: أخذ مذهب الغري، هو
 

 س/ عرف االجتهاد. 
 : استفراغ الفقيه جهَده إلدراك حكٍم شرعّي.هو
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 س/ اذكر أنواع االجتهاد. 
 ، وهو أن يكون اجملتهد له قدرٌة لالجتهاد يف مجيع أبواب الدين. اجتهاد  مطلق   (1
، وهو أن يكون اجملتهد له ملكة فقهّية، وحّصل أداة االجتهاد، ولكنه  اجتهاد  ُجزئيي  (2

 ال ُيفظ النصوص يف مجيع أبواب الدين.
 

 س/ اذكر شروط اجملتهد اجتهادا  مطلقا . 
ْربة، ومالزمة أهل العلم، وهذا املََلَكة (1 ، أبن يكون فقيه النفس، وُتدَرك امللكة بطول الدُّ

 .  جانٌب مهاريٌّ
 - مبا يلي:، ويشرتط أن يكون عاملاً العلم (2

 ، مع القدرة على تطبيق قواعده.أصول الفقه -أ
 النحو واللغة.  -ب
من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، واإلمجاع، والبّد مع معرفته   أدلة األحكام -ت

 أبدلّة األحكام أن يكون عارفاً مبرتبة ثبوُتا من عدمه، عارفاً ابلناسخ واملنسوخ.
 ؛ ألهنا تؤثّر يف فهم أدلّة األحكام.أسباب النزول -ث
 متييز حماّل اإلمجاع من حماّل اخلالف. -ج

 
 اجتهادا  جزئّيا . س/ اذكر شروط اجملتهد 

 .امللكة (1
 اليت جيتهد فيها.  مبا ُيتاج إليه يف الباب، أو املسألة العلم (2
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 التعارض والرتجيح
 س/ عرف التعارض. 

 : تقابل الدليلَّي على سبيل املمانعة. هو
التعارض احلقيقي غرُي موجوٍد يف الشريعة؛ ألهنا من عند هللا، ولكن قد يقع التعارض  ▪

 اجملتهد، فيظهر له تعارٌض بَّي دليلَّي.يف ذهن 
 

 س/ ما العمل يف حال التعارض؟ 
ع بينهما.  ▪  إن أمكن اجلمع؛ مجِّ
ر يف التاريخ، فإن ُعلم التاريخ؛ فاملتأّخر انسٌخ للمتقدِّم، وإن مل   ▪ إن مل ميكن اجلمع؛ نُظِّ

ح األقوى بَّي الدليلَّي.  يُعلم التاريخ؛ ُرجِّّ
 ف، وال يفيت.إن مل يستطع الرتجيح؛ فإنه يتوق ▪
 اجلمع بَّي الدليلَّي البّد فيه من دليل. ▪

 
 س/ عرف الرتجيح. 

 : تقوية أحد الدليلَّي على اآلخر. هو
 : هو كون الظّن املستفاد منه أقوى.رجحان الدليل 

 املرّجحات ال حصر ْلا.  ▪
 

 س/ فيم يكون الرتجيح؟ 
ابلنظر يف السند، وقد يكون ابلنظر يف  قد يكون الرتجيح ابلنظر يف جنس الدليل، وقد يكون 

 املنت، وقد يكون ابلنظر يف الداللة.
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 س/ اذكر طريقة الرتجيح ابعتبار جنس الدليل. 
م اإلمجاع  وتُقّدم -على القرآن، ويُقّدم القرآن على السنة  -وهو فهم الّسلف للنصوص-يُقدَّ

، وتُقّدم السنة على قول الصحايب، ويُقّدم -السنة القولية على الفعلية، والفعلية على التقريرية
 قول الصحايب على القياس.

 
 س/ اذكر طريقة الرتجيح ابلنظر إىل الّسند. 

تُقّدم رواية األكثر على األقّل، وتُقّدم رواية األوثق على الثقة،  ما يتعّلق ابلراوي: ❖
 راوي األقرب على الراوي األبعد.وتُقّدم رواية ال

- مبيمونة  -صلى هللا عليه وسلم-تقدمي رواية األقرب على األبعد: مثل زواج النيب  مثال
  -رضي هللا عنه-، فميمونة تقول أن النيب تزّوجها وهو حالل، وابن عّباس -رضي هللا عنها

م قوُل ميمونة.  يقول أنه تزّوجها وهو حُمرِّم، فُيقدَّ
سَند على املرسل، ويُقّدم السند العال لّسلسلة:ما يتعّلق اب ❖

ُ
)ما قّل رجالُه(  يُقّدم امل

م ما رواه الشيخان على غريه.  على النازل، ويُقدَّ
ح بداللة املنت، أو أبمر خارج. ▪  وقد يُرجَّ

 
 

، وأمحد ريب وأشكره أن يّسر ل هذا التفريغ، وأسأل اإلخالص يف القول والعمل، وأن  هذا
، وللشارح ووالديه، وملن قرأه وانتفع به، وملن نشره. يغفر ل   ولوالديَّ

 
 وصلى هللا وسلم على نبّينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعّي 

 واحلمد هلل رب العاملّي. 
 
 
 

 


