
 املادة
 

 أصول الفقه



 .تعريف أصول الفقه: العنصر األول
 

 :باعتباره مركبًا إضافيًا تعريفه
 .تعريف األصول -1

 .ما ُيبىن عليه غريه:يف اللغة
 :يطلق على عدة معاٍن ، وهي: اصطالحًا

 

 .الدليل -أ
  .دليلها القرآن الكرمي :أصل هذه املسألة القرآن ، أي : مثل
 .الراجح -ب

 .الراجح يف الكالم محله على احلقيقة ال اجملاز : األصل يف الكالم احلقيقة ، أي : مثل 
 .القاعدة -جـ
 .-يف علم النحو -أن رفع الفاعل قاعدة : مرفوع ، أي األصل أن الفاعل: مثل

 .املستصحب -د
 .بقاء الذمة خالية من االنشغال بشيء حىت يثبت خالفه : األصل براءة الذمة، أي: مثل



 :تعريف الفقه -2
 

 

 .العلم بالشيء والفهم له : يف اللغة
 

 .العلم باإلحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية: اصطالحًا
 
 

 :لقبًا باعتباره (أصول الفقه)تعريف 
 

 .العلم بالقواعد واألدلة اإلمجالية اليت يتوصل هبا إىل استنباط الفقه: اصطالحًا 
 

 :أو بعبارة أخرى
 

 .العلم بطرائق الفقه اإلمجالية، وكيفية اإلستفادة منها ، وحال املستفيد



 التعريفات 

 اصطالحًا لغًة واصطالحًااألصول 

 الدليل

 الراجح

 القاعدة

 المستصحب

العلم باإلحكام الشرعية العملية  لغًة واصطالحًاالفقه 
 .املكتسبة من أدلتها التفصيلية

 أصول الفقه اصطالًحا
العلم بالقواعد واألدلة اإلمجالية اليت 

 .يتوصل هبا إىل استنباط الفقه
 أو

العلم بطرائق الفقه اإلمجالية، وكيفية 
 .اإلستفادة منها ، وحال املستفيد

 ماسبقملخص 



 .الغاية والغرض من دراسة أصول الفقه:العنصر الثاني
 
 

 :يعتني بالفقه واألحكام الشرعية الغاية منه لمن
 

 .املوصل إىل األحكام الشرعية بطريقة يسلم هبا اجملتهد من اخلطأ علم أصول الفقه يضع املنهج: أواًل
 .ويرسم طريق للمجتهد يسري عليه الستنباط احلكم 

 .وبتطبيق تلك املنهجية حيصل الوصول إىل احلكم الصحيح وهذا هو اهلدف الذي يسعى له اجملتهد
 .ومن مث يتم إجياد األحكام الشرعية للقضايا املستجدة يف عبادات املسلمني ومعامالهتم

 

 .معرفة علم أصول الفقه تفيد يف فهم أقوال العلماء واختالفاهتم وأسباهبا ، ومن مث الترجيح بينها : ثانيًا
 
 

 :باألنظمة واألحكام الوضعية الغاية منه لمن يعتني
 

 .القياس والترجيح واألدلة وفهم األلفاظ وما تدل عليه : القواعد واملباحث املوجودة يف علم األصول مثل
كل هذه حيتاجها احملقق والقاضي ومن يشتغل باألحكام الوضعية ألهنا تسهل له الوصول إىل احلكم الصحيح ومتييـ  األدلـة   

 .الصحيحة يف القضية 
 .فكما ان األصول طريق للحصول على احلكم الشرعي  الصحيح كذلك فهمه يسهل الوصول للحكم الوضعي الصحيح



 الغاية من علم أصول الفقه

الوصول لألحكام الوضعية 
 .الصحيحة 

 

 (ملن يهتم بعلم القانون والقضاء)

فهم أدلة أقوال الفقهاء 
وأسباب اختالفهم ، ورمبا 
 .إستطاعة الترجيح بينها 

 (لعامة الناس)

الوصول لألحكام الشرعية  
الصحيحة يف القضايا املستجدة 
 .لعبادات املسلمني ومعامالهتم

 (لعلماء الفقه اجملتهدين)

 ما سبقملخص 



 .نشأة علم أصول الفقه: العنصر الثالث
 

 :سبب نشأة علم أصول الفقه
 .علم أصول الفقه ليس علمًا جديدًا بل هو موجود منذ الِقدم ولكن مل يكن علمًا مستقاًل

يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ألنه عليه السالم كان هو مرجعًا  مل تظهر احلاجة لتدوين علم أصول الفقه *
 .للفتيا وبيان األحكام، فلم يوجد داٍع لالجتهاد، وحيث ال اجتهاد فال مناهج الستنباط األحكام وال حاجة إليها

عليه الصالة والسالم اجتهد فقهاء الصحابة يف بعض القضايا املستجدة لكن مل تكنن ةنة حاجنة     بعد وفاته *
 .لتدوين علم أصول الفقه حيث أن أصوله كانت واضحة لديهم ، وكذلك التابعون

بعد انتهاء عصر التابعني اتسعت البالد اإلسالمية ووجد مستجدات ووقائع أكثر من ذي قبل، واختلط العرب  *
بالعجم مما غّير اللسان العريب عن سالمته األوىل، واتسع النقاش واجلدل يف أحكام املستجدات، وكاننت هنذه   
النقاط كلها سببًا يف حاجة الفقهاء لتدوين أصول الفقه دون االكتفاء بفهمه والعمل به، بل احتناجوا لكتابتنه   

 .لريجع إليه اجملتهدون عند االختالف ، وكانت هذه أسباب للبدء بتدوينه
 .يف بداية التدوين كان موجودًا بشكل متناثر يف كتب الفقه مع األحكام *

 

 :أول من بدأ التدوين يف أصول الفقه 
 .الرسالة : اسم كتابه  اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،: هو 

هو أول كتاب يدّون فيه علم أصول الفقه منفردًا مستقاًل عن علم الفقه ، وعلى هنجنه  ( الرسالة) فكان كتاب
 . سارت كثري من الكتب إىل يومنا احلاضر 



 .موضوعات علم أصول الفقه: العنصر الرابع
 
 

 :يتمثل علم أصول الفقه يف أربعة مباحث كربى
 

   .الحكم الشرعي ، والتكليف: أواًل 
 .واملكروه واحملرم واملباح ( املستحب)الواجب واملندوب : التكليفية مثل يشمل األحكام

 .ويشمل شروط التكليف وأهلية املكلف  
 .السبب والشرط واملانع : الوضعية مثل ويشمل األحكام

 

 .استخراج األحكام منها، وتعارضها والترجيح بينها األدلة وطرق: ثانيًا
 .القرآن الكرمي والسنة واإلمجاع والقياس: يشمل األدلة املتفق  على حجيتها مثل
 .شرع من قبلنا واملصاحل املرسلة : ويشمل األدلة املختلف على حجيتها 

 .ويشمل قواعد الترجيح بينها والناسخ واملنسوخ من األدلة
 
 

 .دالالت األلفاظ : ثالثًا
 .األمر والنهي والعموم واخلصوص واملطلق واملقيد: عليه األلفاظ الواردة يف األدلة مثل ألفاظ  يشمل ما تدل

 

 .االجتهاد والتقليد والفتيا، والمجتهد وشروط أهليته: رابعًا
 .معىن االجتهاد وشروطه : ويشمل 

 .ومن هو اجملتهد وماهي شروط أهليته 
 .ومعىن الفتيا ومعىن التقليد



 :الباب األول
 
 

 الحكم   مباحث
 



 .الحكم الشرعي
 

 :احلكم اصطالحًا عند األصوليني
 .اهلل املتعلق بأفعال املكلفني باإلقتضاء أو التخيري أو الوضع  خطاب

 :شرح التعريف
 .سواء مباشرة عن طريق القرآن الكرمي ، أو بواسطة أي ما يرجع لكالمه تعاىل كالسنة الشريفة أو اإلمجاع: خطاب اهلل

 (  واهلل بكل شيء عليم)خطابه املتعلق بفعل املكلف فقط، وهذا ُيخرج خطابه تعاىل املتعلق بذاته أو صفاته : بأفعال املكلفني
 .الطلب سواء كان طلب الفعل أو طلب الترك سواء على سبيل اإلل ام أو على سبيل الترجيح :اإلقتضاء
 .التسوية بني الفعل والترك: التخيري
 .جعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه: الوضع 

 :ومن التعريف يتضح أن احلكم عند األصوليني له صفتان
واهلل بكل شيء )أن خطاب اهلل تعاىل املتعلق بغري أفعال املكلفني ال يسمى حكمًا ، مثل خطابه تعاىل املتعلق بذاته أو صفاته  :األوىل
خطابه تعاىل املتعلق مبا خلقه من مجادات، وكذلك خطابه املتعلق بأفعال خلقه لكن ال على سبيل الطلب والتخيري  ومثل، ( عليم

 .والوضع، وكذلك إخباره تعاىل عن خلقه للمخلوقات 
أن احلكم عند األصوليني هو نفس خطاب اهلل تعاىل أي نفس النصوص الشرعية ، أما عند الفقهاء فاحلكم هو أثر هذا : الثانية

 .تضمن حكم وجوب الصالة( وأقيموا الصالة) اخلطاب، أي ما تضمنه هذا النص الشرعي مثل 
 :أقسام احلكم الشرعي

 .وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيري بني الفعل والترك : احلكم التكلفي-1
 .ألن فيه كلفة على اإلنسان : مسي هبذا األسم 

 .وهو ما يقتضي جعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا له أو مانعًا منه : احلكم الوضعي-2
أي أنه سبحانه هو من وضع ذلك سببا  –مسي هبذا األسم ألنه يربط بني شيئني بالسببية أو الشرطية أو املانعية بوضع من الشارع 

 .أو شرطًا أو مانعًا معتربًا شرعًا



 :الفرق بني احلكم التكليفي والوضعي
 .يتطلب من املكلف فعل شيء أو ترك شيء أو يبيح له فعله وتركه على حد سواء  أن احلكم الشرعي -1

أما الوضعي فإنه يبني ما جعل سببًا لوجود شيء أو شرطًا له أو مانعًا منه ليعرف املكلف مىت يثبت احلكم 
 .الشرعي ومىت ينتفي

سبب لوجوب صالة املغرب، وسبب النتفاء الصيام أي أن الصائم يتوقف عن الصوم  غروب الشمس: مثال
 .بسبب غروب الشمس 

 
 .الفعل املكلف فيه يف احلكم التكليفي ال يكون إال بشيء يقدر عليه الشخص  -2

 .مثل الصالة فهي مقدورة للشخص وكذلك الصوم وحنوها 
 .أما الوضعي فيكون بشيء مقدور عليه وقد يكون بشيء غري مقدور عليه 

البيع سبب لنقل ملكية الشيء واملكلف يقدر على البيع ، ومثل عقد النكاح فهو سبب : املقدور عليه مثل
 .للحل بني ال وجني ، وهو مقدور للمكلف

 .حلول شهر رمضان وهو سبب لوجوب الصيام ، ومثل  اجلنون مانع من تكليف اجملنون : أما غري مقدور مثل 



 :أقسام احلكم التكليفي
 .وهو طلب الشارع الفعل على سبيل احلتم واإلل ام : اإلجياب -1

 .الواجب: الوجوب ، أي أن الفعل املطلوب على هذا الوجه هو: أثره يف فعل املكلف
 
 .وهو طلب الشارع الفعل على سبب الترجيح ال اإلل ام: الندب -2

 (.املستحب)املندوب : الندب، أي أن الفعل املطلوب على هذا الوجه هو: أثره يف فعل ملكلف
 
 .وهو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل احلتم واإلل ام: التحرمي -3

 (.احملّرم)احلرام : احلرمة، أي أن الفعل املطلوب على هذا الوجه هو : أثره يف فعل املكلف
 
 .وهو طلب الكف عن الشيء على سبيل الترجيح ال اإلل ام: الكراهة -4

 .املكروه: الكراهة ، أي أن الفعل املطلوب على هذا الوجه هو: أثره يف فعل املكلف
 
 .ختيري الشارع للمكلف بني الفعل والترك دون ترجيح ألحدمها على اآلخر: اإلباحة -5

 .املباح: اإلباحة ، أي أن الفعل املطلوب على هذا الوجه هو: أثره يف فعل املكلف
 

أن املطلوب إجياده هو الفعل الواجب واملندوب ، وأن املطلوب تركه هو احملرم واملكروه، يتضح مما سبق 
 .وأن املخيَّر بني فعله وتركه على وجه سواء هو املباح 

 



 الحكم التكليفي

 ما طلب الكف عنه

 طلب كف بغير إلزام

 المكروه

 طلب كف بإلزام

 المحرم

 ما خير فيه

 مباح

 ما طلب فعله

 طلباً بغير إلزام

 مندوب

 طلباً بإلزام

 واجب



 .الواجب
 

 :تعريف الواجب
 .، حبيث يذم تاركه وميدح فاعلهما طلب الشارع فعله على وجه الل وم : هو

 

 .من ماذا يستفاد الوجوب ؟
 .صيغة األمر اجملردة  -1

 .األمر بإقامة الصالة وبر الوالدين والوفاء بالعقود : مثل 
 .أمر صريح جمرد ، فهو يفيد الوجوب ( أوفوا-أقيموا)، فهنا كلمة ( أوفوا بالعقود( )وأقيموا الصالة)
 .ترتيب العقاب على ترك الفعل  -2

 .ترتيب العقوبة على ترك ال كاة : مثل
 .، فالوعيد بالعذاب هنا يفيد وجوب ال كاة (َوالَِّذيَن َيْكِنُ وَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم)
 

 هل هناك فرق بني الواجب والفرض ؟
 :خالف على قولني

عدم وجود فرق ، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب حيث أنه يدل على ل وم الفعل على املكلف، وهذا قول : األول 
 .اجلمهور 

، أما الواجب ( السنة املتواترة -كالقرآن الكرمي)وجود فرق بينهما ، فالفرض جاء ل ومه عن طريق دليل قطعي الثبوت : الثاين
 ( .-أي احلديث الذي يرويه واحد من الصحابة فقط  –كخرب اآلحاد )فجاء ل ومه عن طريق دليل ظين الثبوت 

 .وبناًء عليه يكون الفرض أقوى من الواجب
حيث أن الكل متفق ( أي اليترتب عليه شيء)عدم وجود فرق وأهنما مبعىن واحد، وأن اخلالف لفظي : والراجح

 .على أن الواجب مطلوب بإل ام، وتاركه يستحق العقوبة 



 :أقسام الواجب 
 :أقسامه باعتبار وقت آدائه• 
 .ماطلب الشارع فعله دون أن يقيد آداءة بوقت معّين: وهو: واجب مطلق-1

 .كآداء الكفارات ، قضاء رمضان ، احلج مطلوب مرة واحدة بالعمر دون أن حيدد هلا سن معّين    
 .ما طلب الشارع الشارع فعله وعّين آلداءة وقت حمدد : وهو: واجب مقيد-2

 .كصوم رمضان، الصلوات اخلمس     
 

 :أقسامه باعتبار تقديره وعدم تقديره• 
 .ما عّين الشارع منه مقدارًا حمددًا: وهوالواجب احملدد،  -1

 .كمقدار ال كاة، مقدار الدية      
 .ما مل حيدد الشارع مقداره: وهو الواجب غري احملدد،  -2

 .كالتعاون على الرب ، اإلنفاق على ال وجة     
 

 :أقسامه باعتبار تعيني املطلوب وعدمه• 
 .ما طلبه الشارع بعينه: وهوالواجب املعني،  -1

 .مثل الصيام يف رمضان ، الصالة       
 .ما طلبه الشارع ال بعينه ولكن ضمن أمور معلومة: وهو،  (الواجب املخيَّر)الواجب غري املعني  -2

 .إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم أو عتق رقبة: مثل كفارة اليمني فاملكلف خمرّي بني ثالثة أمور     
 

 (:الشخص املكلف)أقسامه باعتبار امُلطالب به • 
 .  ما توجه الطلب فيه إىل كل مكلف: وهوواجب عيين،  -1

 .مثل الصالة املكتوبة، الصيام       
 .ما طلب الشارع حصوله من مجاعة من املكلفني ال من كل فرد منهم: وهوواجب كفائي،  -2

 .مثل صالة الكسوف، إقامة القضاء بالبلد، إجياد الصناعات واحلرف اليت حيتاجها البلد       



 .المندوب
 

 :تعريف املندوب
 .املدعو إليه :املندوب لغًةإىل أمر مهم ،  الدعاء: الندب لغًة
 .، حبيث ميدح فاعله وال يذم تاركه وال يعاقبما طلب الشارع فعله من غري إل ام: اصطالحًا

 
 .؟( االستحباب)من ماذا يستفاد الندب 

 .يستفاد من صيغة الطلب إذا اقترن هبا مايدل على إرادة الفعل دون اإلل ام به سواء كانت نصًا أو غريه 
 

 :مثال لقرينة نصّية
هنا طلب الكتابة ليس على ( إذا تداينتم بدين فاكتبوه: )، ففي قوله تعاىل( القرض)طلب كتابة الدين 

فإن أمن بعضكم : )اإلل م بل هو للندب لوجود قرينة نصّية جاءت يف اآلية اليت تيلها حيث قال تعاىل
 .، فهذه اجلملة قرينة دلت على أن الطلب هو للندب ال للوجوب ( بعضًا فليؤد الذي اؤمتن أمانته

 
 :مثال لقرينة غري نصّية

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة : )طلب ال واج للشباب ، ففي قوله عليه الصالة والسالم
 .، هنا طلب الفعل على سبيل الندب، وذلك للقرينة اليت دلت على عدم وجود إل ام فيه(فليت وج

ما تواتر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مل يل م كل مكلف بالنكاح ولو مع قدرته ، : وهذه القرينة هي 
 .فكان تقريره صلى اهلل عليه وسلم قرينة دلت على أن األمر باآلية هو للندب ال للوجوب



 :مسميات املندوب
 .املستحب  -اإلحسان  –الفضيلة  –التطوع  –النافلة  –السنة : ُيسمى 

 :مراتب الندب
 .ما واظب عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل يتركه إال نادرًا ، ويالم تاركها واليعاقب: ، وهيالسنن املؤكدة: أعالها

 .صالة ركعتني قبل الفجر، النكاح للمعتدل املقتدر عليه : مثل
 .اليت مل يداوم عليها النيب صلى اهلل عليه وسلم : ، وهيالسنن غري املؤكدة: أوسطها

 .صدقة التطوع للقادر عليها، صالة أربع ركعات قبل الظهر : مثل
، وتسمى الفضيلة واألدب، كاإلقتداء به عليه الصالة والسالم يف  شؤون حياته، وتارك هذه السنن  السنن ال وائد: أدناها

 .اليستحق لومًا وال عتابًا
 .آداب النوم ، آداب األكل: مثل

 :ويالحظ هنا أمران
 .املندوب جبملته يعترب كمقدمة للواجب ويسّهل على املكلف القيام بالواجب : أواًل 

 .املدوامة على السنن بشكل عام يسهل القيام بالواجبات وجيعل اإلنسان معتادًا عليها مستعدًا هلا: مبعىن أن 
 .املندوب الزم بإعتبار كله ، غري الزم باعتبار ج ئه: ثانيًا

 .ال يصح للمكلف ترك كل املندوبات مجيعها على وجه الدوام : مبعىن أنه



 .المحّرم
 .هو ماطلب الشارع الكف عنه على وجه احلتم واإلل ام، حيث يستحق املثوبة تاركه ويستحق اإلمث فاعله: تعريفه

 الفرق بني التحرمي وكراهة التحرمي؟
أن التحرمي ما استفيد طلب الكف عنه بإل ام من دليل قطعي ، أما املكروه كراهة حترمي : فّرق احلنفية بينهما فقالوا

 .فهو ما استفيد طلب الكف عنه بإل ام من دليل ظين
 .أما عند اجلهمور فكالمها هلما حكم التحرمي والفعل املنهي عنه بكال الطريقني يعترب حمّرم وال وجود لكراهة التحرمي

 .وهذا هو الصحيح 
 .من ماذا يستفاد التحرمي؟

 .يستفاد من استعمال لفظ يدل على التحرمي مبادته  -1
 ( .حرمت عليكم أمهاتكم) لفظ احلرمة  مثل
 (.ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب من نفسه)نفي احلل  مثل
 .يستفاد من صيغة النهي املقترنة مبا يدل على احلتم  -2

 (.فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول ال ور)مثل 
 .يستفاد من ترتيب العقوبة على الفعل  -3

 (.إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارًا وسيصلون سعريًا)  مثل



 :أقسام احلرام
 :  احملرم لذاته -أ

 .هو ما حرمه الشارع ملا فيه من األضرار واملفاسد الذاتية اليت ال تنفك عنه
 .السرقة ، أكل امليتة ، ال نا ، قتل النفس اليت حرم اهلل: مثاله

 :حكم احملرم لذاته
 .ويلحقه اإلمث إذا فعله -3ال حيل للمكلف فعله  -2أنه غري مشروع أصاًل   -1    
 .  إذا كان حماًل للعقد بطل العقد  -5. ال يصلح أن يكون سببًا شرعيًا تترتب عليه األحكام -4    
 (.الدين والنفس واملال والعقل والعرض)تباح بعض أنواعه للضرورة يف حفظ  -6    
 : احملرم لغريه -ب

 .هو ماكان مشروعًا باألصل إذ الضرر فيه وال مفسدة ، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكن اقترن مبا يقتضي حترميه
 .البيع وقت نداء اجلمعة، الصالة يف األرض املغصوبة، نكاح التحليل: مثاله

 :حكم احملرم لغريه
 .تغليب مشروعية أصل الفعل على ما اتصل به، وهو الراجح: الصحيح يف حكمه هو 

يلحق فاعله اإلمث من جهة  -3تترتب عليه آثاره ،  -2يصلح أن يكون الفعل سببًا شرعيًا ،  -1:وبناًء عليه  
 .اتصاله مبا هو حمرم، ال من جهة الفعل نفسه

يأخذ : تغليب جهة الفساد على مشروعية األصل، ألن جهة الفساد ال تبقي أثرًا ملشروعية أصله، وبناًء عليه: وقيل
 .حكم احملرم لذاته



 المكروه
 :تعريفه

 .هو ما كان تركه أوىل من فعله
 :  أو بعبارة أخرى

 .هو ما طلب الشارع من املكلف تركه ال على وجه احلتم واإلل ام
 

 من ماذا ُتستفاد الكراهية؟
 .تستفاد من الصيغة نفسها الدالة على الكراهة -1

 (.أبغض احلالل إىل اهلل الطالق)، ( إن اهلل يكره لكم قيل وقال:)بغض ، كما جاء يف احلديث –لفظ كره : مثل
 .تستفاد من صيغ النهي وقامت قرينة على صرفها من التحرمي إىل الكراهة -2

، وقد جاء يف نفس ( يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)كراهة اإلكثار من األسئلة : مثل
 (.عفا اهلل عنها واهلل غفور حليم)اآلية 

 
 :حكم املكروه

 . تاركه يستحق املثوبة إذا كان تركه هلل تعاىل  -2فاعله ال يأمث ،   -1



 :أنواع املكروه
 : عند اجلمهور

 .هو نوع واحد ، وهو الذي سبق تعريفه وبيانه
 :عند احلنفية

 :نوعان
 :كراهة حترمي

 .هو ماطلب الشارع الكف عنه على وجه اإلل م بدليل ظين
 .وهذا النوع هو احملّرم عند اجلمهور

 .وكال الفريقني متفقان أن املكلف ُمل م بالكف عنه ويأمث فاعله ويثاب تاركه
 :كراهة تن يه

 .وهو ماطلب الشارع الكف عنه طلبًا  من غري إل ام 
 .وهذا هو املكروه عند اجلمهور

 .الوضوء من سؤر سباع الطري ، الطالق : مثال
 

 .واخلالف هنا هو يقابل اخلالف يف الفرض والواجب فهو خالف باملسميات والتقسيم وليس له تأثري على األحكام 



 المباح
 :تعريفه

 .هو ما خري الشارع املكلف بني فعله وتركه، وال مدح وال ذم على الفعل والترك
 .احلالل: ويسمى

 
 من ماذا تستفاد اإلباحة؟

 :تعرف اإلباحة بأمور
 .النص من الشارع حبل شيء  -1

 ( .وأحل اهلل البيع)، ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم: )لفظ ُأحل ، أو ِحل ، كما قال تعاىل: مثل
 .النص من الشارع بنفي اإلمث أو اجلناح أو احلرج -2

وال ) ، (وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)، ( فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه: )مثل
 ( .على املريض حرج وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم

 .التعبري بصيغة األمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إىل اإلباحة -3
 (.فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض)، ( وإذا حللتم فاصطادوا: )مثل
 .استصحاب اإلباحة األصلية لألشياء -4

 .االستفادة من النباتات األصل فيه احلل إال إذا ورد دليل على حترمي أحد أفرادها: مثل



 :حكم املباح
 .ال ثواب على فعله أو تركه وال عقاب على ذلك أيضًا  -1
قد يثاب فاعله إذا اقترنت به نية ، كمن ينوي اإلستعانة باألكل على تقوية بدنه للعبادة ، أو من   -2

 .ينوي أن جيعل نومه معينًا له على القيام لصالة الفجر
 

 :جهة تعلق اإلباحة
 .اإلباحة تتعلق باجل ء ال بالكل، فاملباح متعلق باألج اء ال بالكليات 

 .اإلنسان مباح له انتقاء ما شاء من الطيبات من الطعام ، فيأخذ منها ما شاء بالوقت الذي يشاء/ مثاًل 
لكن األكل عموما مطلوب من اإلنسان حيث ال تقوم احلياة إال به وامتناعه عنه كليًا يؤدي به إىل  
اهلالك، وحفظ النفس من اهلالك أمر واجب فاألكل والشرب مطلوب مجلًة ، أما بتفاصيله فيباح 

 .للمكلف االنتقاء من الطبيات اليت أحلها اهلل له 



 العزيمة والرخصة
 :الع مية

 .القصد على وجه التأكيد: لغًة
 .اسم ملا طلب الشارع أو أباحه على وجه العموم: اصطالحًا

 .اسم ملا هو أصل من األحكام غري متعلق بالعوارض: أو 
 :الرخصة

 .السهولة واليسر: لغًة
 .اسم ملا أباحه الشارع عند الضرورة ختفيفًا عن املكلف : صطالحًاا

 .ما شرع من األحكام لعذر مع قيام احملّرم ، ولوال العذر لثبتت احلرمة: أو 
 

 :الفرق بني الع مية والرخصة
أن الع مية تطلق على األحكام الشرعية األصلية اليت شرعت ابتداًء لتكون قانونا عامًا للجميع املكلفني  

 .دون النظر إىل ما يطرأ عليها من األعذار 
أما الرخصة فهي تطلق على األحكام اإلستثنائية اليت جعلت لألعذار والضرورات واليت تدفع احلرج  

 .عن املكلف
 



 :الرخصأنواع 
 .إباحة احملرم عند الضرورة -1

 .أكل امليتة عند اخلوف من اهلالك: مثل
 .إباحة ترك الواجب -2

 .الفطر يف رمضان للمسافر أو املريض: مثل
 .تصحيح بعض العقود اليت حيتاجها الناس وإن خالفت القواعد العامة -3

 .بيع السلم ، عقد االستصناع: مثل
 :الرخصة حكم

 .األصل يف الرخصة اإلباحة -1
 .الفطر يف رمضان للمسافر ، فله الصيام أخذًا بالع مية وله اإلفطار أخذًا بالرخصة وكالمها جائ : مثل
 .أن يكون األخذ بالع مية أفضل من األخذ بالرخصة -2

إباحة قول لفظ الكفر مع اطمئنان القلب عند اإلكراه عليه ، واألوىل منه األخذ بالع مية ملا يف ذلك من : مثل
 .االعت از بالدين وتقوية معنويات املؤمنني 

 .أن يكون األخذ بالرخصة واجبًا -3
تناول امليتة عند الضرورة اليت تلقي باإلنسان إىل اهلالك، وإن مل يفعل فإنه آمث لقتله نفسه مع متكنه من : مثل

 .محايتها من اهلالك 



 التكليف، صيغة 
 األمر والنهي وهي 
 .جرى جمرامهاوما 

 
 ، بهاملكلَّف 

 .وهو الفعل أو الترك
 
 

 التكليفأركان 

 
 

 .املكلَّف، وهو العبد
 
 
 

 
 

 .املكلِّف، وهو اهلل
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 أقسام الحكم التكليفي



 أقسام الحكم الوضعي
 (المانع -الشرط -السبب)

 السبب: أواًل
 :تعريف السبب

 .ما يتوصل به إىل مقصود ما: لغًة
 .ما جعله الشارع معرفًا حلكم شرعي، حبيث يوجد هذا احلكم عند وجوده وينعدم عند عدمه: اصطالحًا

 .ما يل م من وجوده الوجود ومن عدمه العدم: أو هو
 .اجلنون سبب لوجوب احلجر ، دخول الوقت سبب لوجوب الصالة: مثل

 :أقسام السبب
 .سبب ليس من فعل املكلف وغري داخل يف قدرته -1

 .حلول رمضان سبب للصيام ، االضطرار سبب إلباحة امليتة: مثل
 .سبب من فعل املكلف وداخل يف قدرته  -2
 (.والبيع من أفعال املكلف)، البيع لنقل ملكية املبيع للمشتري ( والسفر يف قدرة املكلف ومن أفعاله)السفر إلباحة الفطر : مثل 
 .سبب حلكم تكليفي -3

 ( .واإلباحة حكم تكليفي)، السفر سبب إلباحة الفطر ( والوجوب حكم تكليفي) ملك النصاب سبب لوجوب ال كاة : مثل
 .سبب حلكم هو أثر لفعل املكلف -4

 .البيع سبب لنقل ملكية املبيع ، عقد ال واج سبب حلل ال وجني ، الوقف سبب إلزالة ملكية املوقوف من الواقف: مثل



 :ربط األسباب باملسببات
أي أرادها أم مل يردها هي متحققة )ترتب املسببات على األسباب هو حبكم من الشارع وال دخل يف ذلك لرضا املكلف  -1

 (.حبكم من الشارع 
 .البنوة سبب يف املرياث، وهذا الورث مستحق لالبن سواء أراده أم مل يرده :  مثل
 .أن تترتب املسببات على األسباب يكون يف حال إستيفاء الشروط وخلوها من املوانع  -2

 .أما يف حالة انتفاء الشروط ، أو وجود املوانع فإن السبب ال يكون منتجًا ألثره 
 

 :الفرق بني العلة والسبب
 .أن العلة ، يدرك العقل وجه املناسبة بينها وبني احلكم 

 .السفر سبب للفطر ، هنا العقل يدرك سبب حل اإلفطار بالسفر وذلك لوجود مشقة على املسافر أحيانًا، فهذه علة: مثل 
 .أما السبب ، فإن العقل ال يدرك وجه املناسبة بينه وبني احلكم 

 .الغروب سبب يف وجوب صالة املغرب، هنا العقل اليدرك وجه املناسبة بني الغروب وبني وجوب الصالة، فهذا سبب: مثل
 

 :وهناك خالف باطالق مسمى السبب على العلة 
 .أن العلة داخلة يف السبب فكل علة سبب، إلن كالمها عالمة للحكم ، ال العكس ألن السبب أعم : فقيل

 .وهذا هو الصحيح والراجح
 .أن العلة ال تسمى سببًا والسبب ال يسمى علة لوجود الفرق بينهما : وقيل



 الشرط: ثانيًا
 .العالمة الالزمة: لغًة
ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجًا عن حقيقة الشيء، وال يل م من وجوده وجود : صطالحًاا

 .الشيء
 .مايل م من عدمه العدم ، وال يل م من وجوده الوجود: أو

 .والوجود هنا يقصد به الوجود الشرعي أي اعتباره واالعتداد به شرعًا
 .الوضوء للصالة : مثل

فالصالة تتوقف صحتها على وجود الوضوء ، والوضوء خارج عن حقيقة الصالة مبعىن أنه ليس من أج ائها ، واليل م من وجود 
 .الوضوء وجود الصالة فيكمن أن يتوضأ اإلنسان وال يصلي

 :الفرق بني الشرط والركن
 .أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودًا شرعيًايتفقان يف •   
 .أن الركن ج ء من أج اء الشيء ، أما الشرط فهو خارج عن أج اء الشيء خيتلفان يف  •  

 .الركوع ؛ هو ركن من الصالة حيث أنه ج ء فيها ، أما الوضوء فهو شرط يف الصالة لكنه خارج عنها: مثل
 :الفرق بني الشرط والسبب

 .أن كل منهما مرتبط بشيء ال يوجد وجودًا شرعيًا إال هبما ، وأهنما خارجان عن حقيقته يتفقان يف  •  
 .أن وجود السبب يستل م وجود املسبب ، أما الشرط فال يل م من وجوده وجود املشروطخيتلفان يف  •  



 :أقسام الشرط
 :باعتبار تعلقه بالسبب واملسبب -1
 .يف هذه احلالة يأيت الشرط مكماًل للسبب ويقوي معىن السببية وجيعل أثره مترتبًا عليه: من حيث تعلق الشرط بالسبب: -أ

 .اشتراط احلرز للمال املسروق ، العمد للقتل ، مرور حول على بلوغ النصاب لل كاة: مثل
 .يف هذه احلالة يتعلق الشرط مباشرة باألثر : من حيث تعلق الشرط بالـمسبب: -ب
هذه شروط حلصول الورث الذي سببه << اشتراط موت املورث حقيقة أو حكمًا وحياة الوارث وقت وفاة املوروث: مثل

 .وجود القرابة والقرابة بذاهتا ال يترتب عليها الورث دون حتقق هذه الشروط 
 :باعتبار مصدر اشتراطه  -2
 .هو ما كان مصدر اشتراطه الشارعشرط شرعي ،  -أ

 .اشتراط بلوغ الصغري سن الرشد لتسليم املال له: مثل
 .هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة املكلفشرط جعلي، -ب
 .الشروط اليت يشترطها الناس على بعضهم : مثل

 :والشرط اجلعلي على نوعني
 .تعليق الطالق على أمر ما : الشرط الذي يتوقف عليه وجود العقد ، مثل . أ

 .النكاح بشرط أن ال خيرج الزوج زوجته من البلد :  الشرط املقترن بالعقد، مثل . ب
ويوجد خالف يف صحة هذا النوع والراجح فيه أنه يصح االشتراط يف العقود مامل ختالف تلك الشروط  أحكام الشريعة والقانون 

 .يف بلد العاقدين



 المانع: ثالثًا
 :تعريف املانع

 ( .أي بطالنه)ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود احلكم أو عدم السبب 
 .هو ما يل م من وجوده العدم، وال يل م من عدمه وجود وال عدم: أو

 :أنواعه
 .مانع احلكم -1

 .هو مايترتب على وجوده عدم وجود احلكم بالرغم من وجود سببه املستويف لشروطه
 .وجود احليض مانع من وجوب الصالة، رغم وجود سببها وهو دخول الوقت : مثل
 .مانع السبب -2

 .هو الذي يؤثر يف السبب حبيث يبطل عمله 
الدين املنقص لنصاب ال كاة، فلو بلغ املال النصاب كان ذلك سببًا يف وجوب ال كاة ،  : مثل

 .لكن إذا نقص ذلك النصاب فإن ذلك مانع لوجوب ال كاة 
 
املانع من حيث ذاته ليس حكما تكلفيًا وإمنا هو وضعي والغرض منه بيان ارتفاع حكم السبب  *

 .و بطالن املسبب
 .ال جيوز للمكلف أن ُيحدث املانع هربًا من التكليف حيث أن احليل يأمث هبا صاحبها *



 الصحة والبطالن
 :تعريف الصحة

 .أن يترتب على األفعال آثارها الشرعية: هي
 .أن يكون العقد غري خمالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع: أو هي
 .الصالة املستوفية ألركاهنا وشروطها : مثل

 :تعريف البطالن
 .عدم ترتب اآلثار على األفعال: هو

 .ما فقد ركنًا من أركانه او شرطا من شروطه: أو هو
 .الصالة من غري وضوء: مثل

 .الصحة والبطالن هل مها من األحكام الوضعية؟
 .أهنما من األحكام التكليفية -القول األول

 .ألن الصحة ترجع إىل كون الشيء مباحًا والبطالن يرجع إىل كون الشيء أو االنتفاع به حرامًا 
 .وهو الصحيح والراجح أهنما من األحكام الوضعية،  -القول الثاين

ألن الشارع حكم بصحة الشيء املستويف ألركانه وشروطه ، وببطالن الشيء الذي مل يستويف أركانه وشروطه، فكان 
 .حكما وضعيًا

 .وهذا هو الصحيح، ألنه ليس يف الصحة والبطالن أي تكليف بأمر أو هني أو ختيري



 الفساد والبطالن
 

 :هل هناك فرق بينهما
 :عند اجلمهور، وهو الصحيح والراجح

كالمها بنفس املعىن ، فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو شروطه ، فهو باطل فاسد 
 .حبيث ال يترتب عليه أثره الشرعي

 .بيع اجملنون، بيع امليتة: مثل
 :أما عند احلنفية

 .الفاسد والباطل مبعىن واحد يف العبادات، أما يف العقود واملعامالت فيوجد فرق بينهما
 .ماكان اخللل فيه راجعًا إىل أركان العقد: فالباطل
 .ما كان غري مشروع ال بأصله وال بوصفه: أو هو

 .كما يف بيع اجملنون
 .ما كان اخللل فيه راجعًا إىل أوصاف البيع ال أركانه : الفاسد
 .ما كان مشروعًا بأصله ال وصفه:  أو هو

 .كما يف البيع بثمن غري معلوم



 
 

األحكام  
 الوضعية

 

 الشرط

 السبب

 البطالن الصحة

 المانع

 أقسام الحكم الوضعي



 أركان الحكم الشرعي
 
 .الذي يصدر عنه احلكم : احلاكم -1

 .واحلكم الشرعي احلاكم فيه هو اهلل ع  وجل 

 .هو ما تعلق به خطاب الشارع: احملكوم فيه -2

 .يكون فعاًل فقط إذا كان احلكم تكليفيًا ، ويكون فعاًل أو راجع للفعل إذا كان حكمًا وضعيًا

 .هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله: احملكوم عليه -3

 .املكلف: ويسمى



 الحاكم
 

 .الذي يصدر عنه احلكم ، وهو اهلل سبحانه وتعاىل:هو

 :ويترتب على ذلك ما يلي

 ( .ومن مل حيكم مبا أن ل اهلل فأولئك هم الكافرون)أن احلكم هلل ع  وجل  -

 .أن وظيفة الرسل هي جمرد تبليغ أحكام اهلل تعاىل للناس  -

 .أن وظيفة اجملتهدين التعرف على هذه األحكام والكشف عنها بواسطة املنهج والقواعد األصولية -

 .انعقد اإلمجاع على أن احلاكم هو اهلل وأن احلكم له سبحانه تعاىل -

هل أحكام اهلل ال تعرف إال بواسطة رسله، أم ميكن للعقل أن يستقل بإدراكها؟ وإذا كان ميكن للعقل  
 إداركها فهل يكون هذا اإلدراك سببًا للتكليف؟

أن أحكام اهلل ال تعرف عن طريق العقل، وإمنا بواسطة رسله، وال دخل للعقل يف إنشائها  : الراجح 
 .وإمنا هو آداة لفهم اخلطاب وليس له االستقالل بإنشاء األحكام الشرعية



 المحكوم فيه
 .ما تعلق به خطاب الشارع  :هو

 .ال يكون إال فعاًل : يف احلكم الشرعي
 .العقود واجلرائم،العقود مثل البيع فعل من أفعال املكلفني كذلك اجلرائم: مثال الفعل

 .قد يكون فعاًل ، وقد اليكون فعاًل وإمنا راجعًا إىل الفعل: يف احلكم الوضعي
 .الصيام فعل للمكلف <شهود شهر رمضان جعله الشارع سبب لوجوب الصيام : مثال الراجع إىل الفعل

 :( شروط صحة التكليف بالفعل)شروط احملكوم فيه 
 .أن يكون معلومًا علمًا تامًا للمكلف -1

 واملراد بذلك أن يكون املكلف قادرا على معرفة ما كلف به، كقدرته على االستفسار من اهل العلم ،     
 .أو وجوده يف بلد مسلمة لشيوع وإنتشار العلم فيها     
 :أن يكون الفعل مقدورًا عليه للمكلف، ويترتب عليه -2

 .ال تكليف باملستحيل -أ    
 .التكليف باألمور القلبية والوجدانية: ال تكليف مبا ال يدخل حتت إرادة اإلنسان، مثل -ب   
 . املشقة  -3



 :املشقة إما أن تكون إعتيادية وهذه من شروط التكليف، وإما أن تكون غري إعتيادية وهذه ثالثة أقسام
 .مشقة غري عادية تطرأ على الفعل نفسه بسبب ظروف خاصة باملكلف: األول* 
 .الصيام حال السفر واملرض: مثل

املشقة يف هذا النوع قد دفعها الشارع بالرخص فأباح للمكلف ترك األفعال الواجبة وفعل  : حكمها
 .احملظورة دفعًا للمشقات ورفعًا باحلرج ، ويف بعض األحوال يكون حتملها من باب املندوب

 .مشقة غري عادية البد من حتملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : الثاين* 
ففيه تعب للجسد وإزهاق للروح وهذه مشاق غري إعتيادية ولكن جيب حتملها من بعض املكلفني لكونه اجلهاد ، : مثل   

 .فرض كفاية
 .جيب حتملها للقيام بالواجب الكفائي: حكمها  
مشقة غري عادية ليس من ذات الفعل وإمنا مما يل م املكلف به نفسه من األفعال الشاقة اليت مل  : الثالث* 

 .يأت هبا الشارع 
 .الصيام دون فطر ، قيام كل الليل طوال الدهر : مثل  

ال جيوز العمل هبذه املشقة ، ألن تعذيب اجلسد وحتميله املشاق بال غرض مشروع وال مصلحة  : حكمها
يعد من العبث ، فاملصلحة حبفظ البدن والعناية به حىت يستطيع املكلف القيام باألعمال الصاحلة وعبادة 

 .اهلل على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعاىل



  عامة ومصلحته للمجتمع النفع هبا املقصود يكون أن إما املكلفني بأفعال األحكام تعلق
  حق فهو معني لفرد خاصة واملصلحة النفع يكون أن أو ، وجل ع  هلل حقًا فيكون
  فـإن ذلك وعلى األخرى على أحدامهـا وتغلب معًا املصلحتان تتداخل أن أو للعبد،

 :أفعال المكلفين التي تعلقت بها األحكام الشرعية تنقسم إلى أربعة أقسام

 .حق اهلل -1

 .حق العبد -2

 .حق اهلل والعبد وحق اهلل غالب -3

 .حق اهلل والعبد وحق العبد غالب -4



 .-تبارك وتعاىل–حق اهلل : أواًل
 .ماتعلق به النفع العام من غري اختصاص بأحد 

 
 :حكمه

 .الجيوز اسقاطه وال حيق ألحد التنازل عنه أو اخلروج عليه
 

 : أنواعه
 .اخل..الصالة -اإلميان: العبادات احملضة

 .صدقة الفطر: العبادات اليت فيها معىن املؤونة 
 .زكاة ال رع اخلارج من األرض: ال كاة على األرض العشرية

 .ج ية األراضي ال راعية : اخلراج
 .حد السرقة ، حد ال ىن : عقوبات ليس فيها معىن غري العقوبة

 .حرمان القاتل من اإلرث: عقوبات قاصرة
 .كفارة احلنث باليمني: عقوبات فيها معىن العبادة

 .مخس الغنائم ، الركاز: حق قائم بنفسه



 .حق العباد: ثانيًا
 .ماكان املقصود به مصلحة خاصة للفرد 

 .اخليار يف استفائه راجع للمكلف فله أن يتصرف يف حقه مبا يشاء : حكمه
 .الدية  –استيفاء الديون : مثاله

 
 :  ما اجتمع فيه احلقان، وحق اهلل فيه غالب:ثالثًا

 .ال جيوز اسقاطه ألن حق اهلل فيه هو الغالب: حكمه
 .عدة املطلقة أو املتوىف عنها زوجها –حد القذف : مثاله

 
 .ما اجتمع فيه حقان، وكان حق العبد فيه غالب: رابعًا

 .اخليار يف استيفائه راجع للعبد: حكمه
 .القصاص من القاتل العمد: مثاله



 .المحكوم عليه
 

 .  هو الشخص الذي تعلق بفعله خطاب الشارع: تعريفه
 (.املكلف: )يسمى

 
 :يشترط يف اإلنسان حىت يصح تكليفه 

 .أن يكون قادرًا على فهم خطاب التكليف املوجه إليه
 .وبناًء عليه اليكلف اجملنون وال الصغري 

 .ومع عدم تلكفيهما إال أن ال كاة جتب يف ماهلما وذلك تكلفيًا لوليهما بأداء هذا احلق 



 :الباب الثاني
 

 أدلــة األحكـــام
 



 .أدلة األحكام
 . أدلة األحكام ، أصول األحكام ، املصادر الشرعية لألحكام: مسمياهتا

 .مافيه داللة وإرشاد: الدليل لغة
 .ماميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي: اصطالحًا

 :الفرق بني الدليل واألمارة
 .أن األمارة تطلق على مايوصل إىل حكم شرعي على سبيل الظن

 .أما الدليل فهو على سبيل القطعية 
 .وجيوز اطالق الدليل على األمارة ، فلفظ الدليل يطلق على ما كان بطريق القطع أو الظن على وجه سواء

 :أقسام األدلة
 :باعتبار االتفاق واالختالف

 .  القرآن والسنة واإلمجاع والقياس: األدلة املتفق عليها  -1
العرف، االستصحاب، االستحسان، املصاحل املرسلة، شرع من قبلنا، مذهب : األدلة املختلف فيها  -2

 ( . قول الصحايب)الصحايب 
 :باعتبار النقل والرأي

 .الكتاب والسنة واإلمجاع وشرع من قبلنا: األدلة النقلية -1
 .القياس واالستحسان واملصاحل املرسلة واالستصحاب: األدلة العقلية -2
 .أما يف االستدالل فكل نوع من النوعني مفتقر لآلخر  



 
 
 
 

أدلة متفق 
 عليها

 القياس

 السنة
القرآن 
 الكريم

 اإلجماع

أدلة 
مختلف 

 فيها

سد 
 الذرائع

شرع من 
 قبلنا

 االستصحاب

 االستحسان

المصالح 
 المرسلة

قول 
 الصحابي

 العرف



أدلة 
 نقلية

قول 
 الصحابي

شرع من 
 قبلنا

القرآن 
 الكريم

 السنة

 اإلجماع

 سد الذرائع أدلة عقلية

 القياس

 االستصحاب

 االستحسان

المصالح 
 المرسلة



 :  مرجع األدلة
 (.القرآن الكرمي)الكتاب 

 
 :السنة ترجع للكتاب من جهتني 

وما هناكم عنه ( )أطيعوا الرسول)إن العمل بالسنة واالعتماد عليها كدليل شرعي جاء من القرآن الكرمي  -1
 (.أطيعوا اهلل والرسول( )فليحذر الذين خيالفون عن أمره( ) فانتهوه

 .السنة جاءت لتبني القرآن الكرمي وتشرح معانيه وتفصل جممله  -2
 

 :والقرآن والسنة مها مرجعان لبقية األدلة كلها من جهتني 
 .جهة داللتهما على األحكام اجل ئية الفرعية ، كأحكام ال كاة والعقوبات وحنومها  -1
 .جهة داللتهما على القواعد اليت تستند إليها األحكام الفرعية ، كداللتهما على اإلمجاع والقياس -2
 

 : ترتيب األدلة
 :ترتيب األدلة والرجوع هلا يف استنباط األحكام منها يكون على هذا النحو

 .القرآن ، فالسنة ، فاالمجاع ، فالقياس



 .القرآن الكريم: الدليل األول
 

 :  تعريفه
 . الكتاب املن ل على رسول اهلل حممد املنقول نقاًل متواترًا بال شبهة: هو

 .كالم اهلل تعاىل، املن ل على نبينا حممد املتعبد بتالوته املعج ، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس: أو هو
 :  حجيته

 .حجة على اجلميع واملصدر األول للتشريع
 :خصائص القرآن الكرمي

 .وعلى هذا تعترب األحاديث ليست قرآنًا وإن كان معناها جاء من الوحي<<  أنه كالم اهلل تعاىل  -1
 .وعلى هذا تعترب التوراة واألجنيل ليست قرآنًا<< أنه من ل على الرسول حممد  -2
 .وعلى هذا تعترب ترمجة القرآن ليست قرآنًا<< أن لفظه باللغة العربية  -3
 .وعلى هذا القرآءات غري املتواترة ليست قرآنًا<< أنه نقل إلينا بالتواتر  -4
 .أنه حمفوظ من ال يادة والنقصان -5
 .أنه معج ة  -6

 :وجوه إعجازه
 أنه أخرب بأحداث سابقة جمهولة -2بالغته  -1
 .إشارته لبعض احلقائق العلمية -4أخرب بأحداث قادمة باملستقبل  -3



 :أحكام القرآن
 .عقديةأ-

 .مثل مسائل اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وحمل دراستها علم التوحيد       
 (.تربوية)أخالقية  -ب

 .مثل األحكام اليت تتعلق بتهذيب النفس وتربيتها ، وحملها علم األخالق والتربية       
 .تكليفية_ ج

 :وهي األحكام اليت تتعلق بأقوال وأفعال املكلفني ، وحملها علم الفقه، وهذه األحكام نوعان       
 .أحكام العبادات-األول

 .تنظيم عالقة الفرد املسلم بربه تعاىل: الصالة والصيام وحنوها ، وهتدف أحكام هذا النوع إىل : مثل  
 .أحكام املعامالت-الثاين

 :وهتدف إىل تنظيم عالقة الفرد بالفرد ، والفرد باجلماعة ، واجلماعة باجلماعة ، وتنقسم إىل سبعة أنواع
 . قانون األسرة1.

األحكام املتعلقة باألسرة ومبسائل األحوال الشخصية كالزواج والطالق والنسب والبنوة : أي       
 .بناء األسرة على أسس قومية: وحنوذلك، وهتدف إىل

 .القانون املدين. 2
 .األحكام املتعلقة مبعامالت األفراد املالية كالبيع والرهن والعقود: أي     



 .  قانون املرافعات. 3
حتقيق العدالة بني الناس،  : األحكام املتعلقة بالقضاء والشهادة واليمني، وهتدف إىل: أي      

 .إجراءات التقاضي: وتسمى بن
 .  القانون اجلنائي. 4

حفظ الناس وأعراضهم وأمواهلم : األحكام املتعلقة باجلرائم والعقوبات، وهتدف إىل: أي       
 .ونشر الطمأنينة واالستقرار باجملتمع

 .  القانون الدستوري. 5
األحكام املتعلقة بنظام احلكم ، وعالقة احلاكم باحملكوم وبيان واجبات كل منهما : أي      

 .وحقوقهما 
 . القانون الدويل. 6

األحكام املتعلقة مبعاملة الدولة اإلسالمية للدول األخرى ومدى عالقتها هبا ونوعها : أي      
 .يف السلم واحلرب وأحكام املستأمنني 

 . القانون االقتصادي. 7
 .األحكام املتعلقة مبوارد الدولة ومصارفها وحقوق األفراد يف أموال األغنياء : أي       



 :أنواع بيان األحكام يف القرآن
 .اجململ -1

 .ويشمل ذكر القواعد واملبادئ العامة للتشريع ، وكذلك ذكر األحكام بصورة جمملة
 .وهذا النوع هو الغالب يف القرآن الكرمي

 –العقوبة بقدر اجلرم  –اإلنسان مؤاخذ مبا يفعله  –العدل  –الشورى : مثال القواعد واملبادئ املذكورة جمملًة
 .  الضرورات تبيح احملظورات  –احلرج مرفوع  –الوفاء باإللت امات  –التعاون على الرب  –حرمة مال الغري 

 . -حترمي الربا –حل البيع  -القصاص  -األمر بال كاة: مثال األحكام املذكورة جمملًة
 .املفصل -2

 .ويشمل ذكر األحكام بصورة مفصلة كاملة 
 .وهي قليلة  يف القرآن الكرمي 

احملرمات من  –اللعان بني ال وجني  –كيفية الطالق وعددة  –بعض أنواع احلدود  -مقادير املواريث : مثاهلا
 .النساء

 :أسلوب القرآن الكرمي يف بيان األحكام
واجب أو )إما أن يقترن بالفعل مدح ، حمبة، ثناء له، ثناء لفعله، أو ج اء حسن لفاعله ، فهذا يعين أن الفعل مطلوب  -1

 ( .مندوب
أن يقترن بالفعل ذم له ،أو لفاعله ، أو لعن لفاعله، أو يقترن به وعيد ، أو عقوبة، فهذا يعين أن الفعل مطلوب تركه  -2
 (.مكروه أو حمرم )
 .أن يقترن به اإلذن بفعله أو نفي احلرج أو لفظ احلل أو اإلنكار على من حرمه ، فهذا يعين أن الفعل مباح  -3



 .ذكرنا أن القرآن حجة وأنه منقول بالتواتر، فما هي القرآءة املتواترة؟
 :وهي ما حتققت فيها ثالثة شروط: القراءة املتواترة

 .ما صح سندها -1 
 .وافقت اللغة ولو من وجه -2 
 .وهي حجة باتفاق. وافقت رسم املصحف العثماين -3 

 :والقرآءة املتواترة يقابلها القراءة الشاذة
 .ما نقل من القراءات عن غري طريق التواتر : وهي

 .مامل تكتمل فيها شروط املتواتر: أو هي
 .هي حجة على الصحيح وُيعمل هبا : حكمها

 
 :داللة القرآن على األحكام

 :القرآن الكرمي أحكامه قطعية الثبوت ، أما داللته على األحكام فهي نوعني
 .إذا كان اللفظ الحيتمل إال معنًا واحدًا فقط: قطعية 
 .ألفاظ األعداد هلا داللة قطعية الحتتمل غريها : مثل         

 .إذا كان اللفظ حيتمل أكثر من معىن : ظنية
 .حيتمل أن يراد هبا األطهار وحيتمل احليضات ( القروء)مثل لفظ        



 .السنة : الدليل الثاني
 :  تعريفها

 . الطريقة املعتادة احملافظ عليها: لغًة
 .غري القرآن من قول أو فعل أو تقرير  -صلى اهلل عليه وسلم-ما صدر عن النيب : عند األصوليني

 : حجيتها
 .هي حجة ومصدرًا تستنبط منه األحكام 

 :دليل حجيتها
،  (وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى) أن القرآن الكرمي جعل السنة حجة ومصدرًا ألحكام الشريعة  -1

 ( .وأطيعوا اهلل والرسول)، وجاءت األوامر فيه باتباع السنة (لتبني للناس ما ن ل إليهم)وجعلها مبينة ملا جاء فيه 
 .على حجية السنة وجوب األخذ بأحكام السنة  -صلى اهلل عليه وسلم–إمجاع املسلمون من عهد النيب  -2
 .أن العقل يقتضي اتباع السنة حيث ال تتصور طاعة اهلل مع املخالفة لرسوله -3

 :أنواع السنة 
 .سنة قولية -1

 .أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مناسبات خمتلفة : وهي 
 ( .العمد قود: )قوله عليه السالم: مثلها 

 .حجة يف األحكام والتشريع ، وليست حجة يف األمور الدنيوية البحتة : حكمها



 .سنة فعلية -2
 .أفعال النيب صلى اهلل عليه وسلم : وهي

 .أداء الصالة، قضاؤه بشاهد واحد وميني املدعي : مثاهلا 
 :خيتلف بإختالف نوعها:حكمها 

أي اليت تصدر منه بصفته بشرًا كالشرب واملشي ، فهذه ليست حجة إال أهنا تدل على إعتبار إباحة : األفعال اجلبلية  -أ
 .ذلك الفعل وعدم النهي عنه

 .، كاختصاصه بالزيادة يف الزوجات على أربع، فهذه حيرم اإلقتداء به فيهاعليه الصالة والسالمما ثبت أنه من خواصه  -ب
أو بقرائن احلال ( صلوا كما رأيتموين اصلي)ما عرف أنه فعله بيان جململ القرآن ، إما بصريح املقال كالصالة  -ج

 .كأمره بقطع يد السارق من الكوع 
 .مافعله الرسول إبتداًء وورد حكمه فإنه حجة وتشريع لألمة  -د

ما فعله ومل تعرف صفته ولكن عرف أنه قصد القربة فحكمه مستحب لألمة، وإن مل يعرف فيكون فعله دااًل  -هن 
 .على اإلباحة كاملزارعة والبيع 

 .سنة تقريرية -3
 .سكوت النيب عن إنكار قول أو فعل صدر يف حضرته أو يف غيبته وعلم به : وهي
 .سكوته على لعب الغلمان باحملراب يف املسجد: مثاهلا

حجة تدل على عدم حترمي الفعل ، ألن النيب عليه السالم اليسكت عن باطل أو منكر ، ومن باب أوىل رضاه : حكمها
 .عن الشيء أو استبشاره به فهو حجة 



 ذاهتا  أقسام السنة من حيث 

 تقريرية

 .حجة وتدل على عدم تحريم الفعل

 فعلية

فعل مل يتبني قصد 
 القربة فيه

 مباح

فعل يتبني قصد 
 القربة فيه

مندوب 
 (مستحب)

أفعال مل تأِت بالقرآن وفعلها 
 النيب وبّين حكمها

حكمها كما 
 بينه النبي

فعله لبيان جممل 
 القرآن

يجب االقتداء 
به فيها 

 (واجب)

أفعال خاصة 
 بالنيب

اليجوز 
االقتداء به 

 (حرام)فيها 

 األفعال اجلبلية

 مباح

 قولية

 حجة في األحكام والتشريع



 :أقسام السنة من حيث وصوهلا إلينا
  .سنة متواترة -1

 احلس مستندهم وكان منتهاه، إىل مثلهم عن عادة الكذب على تواطؤهم يستحيل مجاعة رواه ما :وهي
 .(السماع أو املشاهدة)

 .عليه متفق “النار من مقعده فليتبوأ متعمدًا علي كذب من” :حديث مثل
 .هبا العمل جيب ُحجة :حكمها

 .سنة أحادية -2
 .وهذا أكثر السنة. ما رواه  واحد أو أكثر ومل يبلغوا حد التواتر: وهي

 .ُحجة على املسلمني يف وجوب العمل هبا: حكمها
 :أقسام السنة من حيث ثبوهتا

 .احلديث الصحيح -1
 .ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إىل منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة: وهو 

 .ُحجة: حكمه 
 .احلديث احلسن -2

 .القادحة والعلة الشذوذ من وسلم متصل، بسند الضبط خفيف عدل رواه ما :وهو       
 . ُحجة :حكمه      

 .احلديث الضعيف -3
 .ما مل جيمع صفات احلسن والصحيح: وهو     
 .عدم اإلحتجاج به : حكمه     



 :أنواع األحكام اليت جاءت هبا السنة
 .أحكام موافقة للقرآن-1

 .النهي عن عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة ال ور : مثل     
 .مبينة ملعاين القرآن -2

 .السنة اليت بينت مناسك احلج ، ونصاب ال كاة : مثل      
 .مقيدة للقرآن وخمصصه لعامه -3

 .فلفظ الوصية هنا مطلق، وجاءت السنة وقيدته بالثلث ( من بعد وصية يوصي هبا أو دين): مثل     
 (.سنة زائدة عن ما يف القرآن)ما سكت عنه القرآن وجاءت به السنة  -4

 .حترمي أكل حلوم احلمر األهلية ، حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها : مثل     
 
 

 :داللة السنة على األحكام
 .إذا كان اللفظ الحيتمل إال معنًا واحدًا فقط: قطعية 
 (.شاة“ أربعني شاة”يف كل : ) ألفاظ األعداد هلا داللة قطعية الحتتمل غريها ، كقوله عليه الصالة والسالم: مثل         

 .إذا كان اللفظ حيتمل أكثر من معىن : ظنية
 .حيتمل أن يراد هبا الصالة صحيحة وحيتمل أن يراد هبا ال صالة كاملة ( الصالة إال بفاحتة الكتاب)قوله : مثل       



 .اإلجماع : الدليل الثالث
 :  تعريفه

 .  العزم والتصميم على الشيء، ويعين كذلك االتفاق: لغًة
 .اتفاق اجملتهدين من األمة اإلسالمية يف عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النيب: اصطالحًا

 :وهي( شروط اإلمجاع)خصائص لإلمجاع وينبين على التعريف 
 . أن االتفاق من اجملتهدين -1

 .ُيخرج العوام من الناس أو من ليس جمتهدًا بأمور الشريعة وإن كان عاملًا بفن آخر     
 .حصول االتفاق من اجملتهدين مجيعًا  -2

 .ُيخرج االتفاق من مجاعة منهم فال يعد امجاعًا كامجاع أهل املدينة أو أهل احلرمني وحنوها      
 ( .مسلمون)أن يكون اجملتهدين من األمة اإلسالمية  -3

 .فال يعتد بغري املسلمني     
 .أن اإلمجاع يكون من جمتهدين يف عصر واحد  -4

 .وال يضر رجوع الذين انعقد هبم اإلمجاع عن رأيهم بعد انعقاده ، أو موهتم      
 .أن يكون امجاعهم على حكم شرعي  -5

 .وهذا خيرج امجاعهم على املسائل اللغوية مثاًل       
 .أن يكون العصر الذي جرى به اإلمجاع بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم  -6

 .ألنه يف حياة النيب العربة بقوله وسنته عليه الصالة والسالم      



 :  أركانه
 (اجملتهدون: أي). اجملمعون  -1
 (الواقعة واملسألة املراد بيان حكمها : أي). حمل اإلمجاع -2
 (احلكم الشرعي للواقعة أو املسألة: أي) اجملمع عليه  -3
 .حصول اإلمجاع على احلكم  -4

 

 :حجية اإلمجاع
 .هو حجة ودليل قطعي وليس ألحد نقضه أو خمالفته بعد انعقاده

 

 :دليل حجيته
 الصحيح هو سبيلهم فيكون الكرمي، القرآن يف املؤمنني سبيل خمالفة على توعد وتعاىل سبحانه اهلل أن -1

 املؤمنني سبيل غري ويتبع اهلدى له تبني ما بعد من الرسول يشاقق ومن) :سبحانه قال ، االتباع واجب وهو
 .(مصريًا وسآءت جهنم ونصله توىل ما نوله
: وردت يف السنة النبوية أحاديث تدل على عصمة األمة من اخلطأ إذا أمجعت على أمر ما ، منها قوله -2
 .(سألت ريب أال جتتمع أمىت على ضاللة أبدا، وإن يد اهلل مع اجلماعة )
 على الدليل ذلك داللة على اجملتهدين اتفاق يتيسر وال شرعي، دليل إىل يستند أن البد اإلمجاع أن -3

 .قطعية داللته كانت إذا إال احلكم



 :أنواع اإلمجاع 
 

 .اإلمجاع الصريح -1
 .أن اجملتهدين يبدون آرائهم صراحة مث جيمعون على رأي: وهو 
لو أن بعض اجملتهدين يفيت مبسألة فتبلغ فتواه اآلخرين فيصرحون مبوافقتهم له ، أو أهنا عرضت : مثاله

 .عليهم واحدا واحدا واتفقت آراؤهم ، أو أهنم كانوا جمتمعني مبكان واحد واتفقوا على رأي معني 
 .حجة قطعية، ال جتوز خمالفتها وال نقضها : حجية اإلمجاع الصريح 

 

 .اإلمجاع السكويت -2
أن يبدي اجملتهد رأيه يف مسألة ويشتهر هذا الرأي ويبلغ اجملتهدين اآلخرين فيسكتوا دون إنكاره : وهو

 .صراحة أو موافقته صراحة مع عدم املانع من إبداء الرأي
 :وبناًء على التعريف تكون خصائص وصفات اإلمجاع السكويت هي 

 .يصرح بعض اجملتهدين باحلكم -1
 .يشتهر قوله -2
عدم وجود مدة كافية إلبداء الرأي :مانع عن االنكار ، مثل يسكت الباقون عن إنكاره مع عدم وجود  -3

 .واالجتهاد باملسألة ، أو اخلوف من أحد واهليبة ألحد 



 :حجية اإلمجاع السكويت 
 

 .ليس إمجاعًا وال يعد حجة : القول األول
 :األدلة

 .إذ الجيوز تقويله ما مل يقل “ ال ينسب إىل ساكت قول”قاعدة  -1
 :أن سكوته ال يعين بالضرورة رضاه وموافقته فقد حيتمل أن سكوته كان الجل -2

 أو املسألة يف ينظر مل اجملتهد أن- اآلخر اجملتهد مهابة – اجلائر السلطان من اخلوف-
 على األول اجملتهد برد اكتفاؤه – القول له يصل مل أنه - فيها وتوقف عنده األدلة تعارضت
   . واالجتهاد القضية لدراسة كاٍف وقت مضي عدم – رأيه البداء الداعي جيد فال املستفيت

 
 .أنه إمجاع وحجة قطعية : القول الثاين 

  ألن إياه، موافقته على يدل املوانع وجود عدم مع غريه فتوى عن العامل سكوت أن :الدليل
 القول عن مجعيًا سكوهتم ولذلك اجملتهدون، العلماء عليه يقدم ال حمرم الباطل إنكار عن السكوت

 .قطعية حجة واإلمجاع ، حجة يعترب وبالتايل إمجاعًا يعد
 

 .وهو الراجح والصحيحأنه حجة وليس إمجاعًا ، : القول الثالث
  املوانع عدم مع املوافقة وجود حيتمل ولكنه ، إمجاعًا يعترب فال باملوافقة كالصريح ليس السكوت ألن :الدليل
 .الظنية األدلة من كغريه فيكون عدمها وحيتمل



 .اختالف اجملتهدين يف مسألة على قولني: مسألة
 .إذا اختلف اجملتهدون يف عصر من العصور يف حكم مسألة على قولني فهل جيوز إحداث قول ثالث يف تلك املسألة أم ال ؟ 

 .املنع من إحداث قول ثالث: القول األول
إلن حصر االختالف يف قولني إمجاع ضمين على أنه القول آخر يف املسألة فيكون القول برأي ثالث نقضًا : الدليل

 .  لإلمجاع وهذا الجيوز
 

 .اجلواز مطلقًا : القول الثاين 
 مانع فال اإلمجاع حيصل مل وحيث ، فيها إمجاع فال مسألة يف اجملتهدين بني اختالف حصل قد دام ما أنه :الدليل

 .وأكثر ورابع ثالث قول إحداث من
 

إذا كان بني القولني قدر مشترك متفق عليه فال جيوز إحداث قول ثالث، وإذا كان القول الثالث اليصادف : القول الثالث
 .وهو الراجح والصحيحشيئًا متفقًا عليه بني القولني فيجوز إحداثه، 

 القول كان إذا أما ، ثالث قول إحداث جيوز ال لذا فيه إمجاع وجود يعين فذلك القولني بني عليه اتفق قدر وجود ألن :الدليل
 . اإلمجاع خمالفته لعدم إحداثه جيوز فحينئذ فيه املشترك اجلزء يالقي ال الثالث
 حيجبهم أنه قيل ، للمتوىف األشقاء اإلخوة ألب اجلد (اإلرث من مينعهم) حيجب هل مسألة :مشترك قدر فيها وجد ملسألة مثال

 كال يف يرث اجلد أن : (اإلتفاق نقطة) القولني بني املشترك القدر . حيجبهم وال معهم يرث أنه وقيل ، الورث باقي ويأخذ
 خمالف ألنه ُيقبل مل مرياثه بعدم يقول قول جاء فلو ، األشقاء وجود مع اجلد مرياث على القولني من امجاعا ذلك فيعد ، احلالني

 . اليصح وهذا مرياثه على إلمجاعهم نقضًا ويعترب القولني أصحاب عليه اتفق ملا
 ، زوجته يف عيبًا وجد إذا النكاح فسخ يف الزوج حق يف األول العصر فقهاء اختلف :مشترك قدر فيها يوجد ال ملسألة مثال
 يف الفسخ جبواز ثالث قول جاء مثال فإذا ، الطالق حق له وإمنا الفسخ له جيوز ال آخرون وقال ، الفسخ له حيق بعضهم فقال
 .األولني القولني بني عليه جممع القدر إلنه جاز غريها دون العيوب بعض



 :مستند اإلمجاع
البد أن يستند اإلمجاع إىل دليل شرعي ألن القول بالدين بغري علم قول باهلوى وخطأ قطعًا ، فالبد من  

 :استناد اإلمجاع إىل دليل ، وهذه األدلة هي 
 .القرآن والسنة  -1

 :مثل
 .  مستنده القرآن<< ( حرمت عليكم أمهاتكم )اإلمجاع على حرمة اجلدات وإن علون من قوله تعاىل -
 .مستنده القرآن<< ( وبناتكم)اإلمجاع على حرمة بنات االبن وبنات البنت وإن نزلن من قوله -
 .مستنده السنة<< اإلمجاع على إعطاء اجلدة السدس يف املرياث لفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم -
 

 .االجتهاد والقياس -2
 .قياس أو اجتهاد إىل اإلمجاع استناد صحة هو والراجح إليهما باالستناد اإلمجاع جواز يف اختلف

   : مثل
 . االجتهاد مستنده << املصلحة إىل ذلك يف استنادهم مع القرآن مجع على الصحابة إمجاع-
 . القياس مستنده << حلمه على قياسًا اخلنزير شحم حترمي على الصحابة إمجاع-

 



 .القياس : الدليل الرابع
 

 : تعريفه
 .تقدير شيء بشيء آخر ، مقارنة شيء بغريه : لغًة

إحلاق ما مل يرد فيه نص على حكمه مبا ورد فيه نص على حكمه يف احلكم الشتراكهما يف علة  : اصطالحًا
 .ذلك احلكم

تسوية واقعة مل يرد نص حبكمها لواقعة ورد النص حبكمها يف احلكم املنصوص عليه لتساوي : أو بعبارة أخرى هو
 .الواقعتني يف علة احلكم

 علة لوجود عليه للمقيس ثبوته وقت من للمقيس ثابتًا كان حكم عن يكشف وإمنا حكما يثبت ال فالقياس - 
 . احلكم علة معرفة يف تنحصر اجملتهد ووظيفة ، له مثبتًا وليس للحكم مظهر فالقياس فيه، احلكم

 

 :أركان القياس أربعة هي
 .املسألة املقيس عليها: األصل -1
 .حكم الشرع الذي ثبت يف األصل ويراد تعديته للفرع: حكم األصل -2
 .الصورة املراد إثبات حكمها بالقياس: الفرع -3
 .الوصف الذي يشترك فيه األصل والفرع ويغلب على الظن أنه مناط احلكم: العلة -4
 

 .هو نتيجة القياس أو ةرة القياس وليس من أركان القياس احلكم الذي ثبت للفرع : نتيجة القياس ومثرته 



 :  مثال القياس
 .قياس النبيذ على اخلمر وإعطائه حكم التحرمي  -1

 .اخلمر : األصل
 .النبيذ: الفرع

 .التحرمي: احلكم لألصل
 .االسكار : العلة

 .حترمي النبيذ : النتيجة
 
 .قياس قتل املوصى له للموصي على قتل الوارث للمورث  -2

 .قتل الوارث للمورث: األصل 
 .قتل املوصى له للموصي : الفرع

 .التحرمي وحرمان القاتل من اإلرث: حكم األصل
 .اختاذ القتل العمد وسيلة الستعجال الشيء قبل أوانه : العلة

 .حرمان املوصى له القاتل للموصي : الثمرة



 :للقياس شروط هي
 .األصلشرط : أواًل
 .أن يثبت حكمه بنص أو امجاع -1

 :األصل حكمشروط : ثانيًا
 .أن يكون حكمًا شرعيًا عمليًا ثبت بقرآن أو سنة أو إمجاع -1
 .أن يكون معقواًل بّين املعىن مبنيًا على علة يستطيع العقل إدراكها -2
 .اإلسكار لتحرمي اخلمر: مثال املعقول   
 .أعداد الركعات ، حتديد جلد القاذفب ةانني جلدة : مثال  غري املعقول   
 .أن يكون له علة ميكن حتققها يف الفرع وتعديتها له -3
 .االسكار: مثال للعلة اليت ميكن تعديتها    
 .قصر الصالة للمسافر (: القاصرة)مثال للعلة اليت الميكن تعديتها    
 .اليقاس عليها : حكم العلة القاصرة   
 .أال يكون حكم األصل خمتصًا به -4
 .ألن القياس يف هذه احلالة مناقض للدليل الذي خص هذا األصل باحلكم          
 .اختصاص النيب صلى اهلل عليه وسلم بأكثر من أربع زوجات فال يقاس غريه عليه: مثل          

 .اختصاص خزمية بشهادته عن اثنني فال يقاس عليه غريه                



 :شروط الفرع: ثالثًا
 .أن يكون غري منصوص على حكمه -1

 .ألنه لو نص على حكمه فال حاجة حينئذ للقياس وال معىن له 
حترير الرقبة يف كفارة اليمني جاءت بالقرآن مطلقة غري مقيدة باالميان ، فال يصح قياسها على حترير : مثل 

 .الرقبة يف كفارة القتل اخلطأ حيث قيدت الرقبة فيه باألميان 
 .وجود علة األصل يف الفرع -2

 .ألن الفرع إذا مل يكن مساويًا لألصل يف العلة امتنع التساوي باحلكم 
 ( قياس مع الفارق)والقياس الذي اليتحقق فيه هذا الشرط يسمى 

قياس التفاح على الُبر بتحقق الربا فيهما جبامع أهنما مما يؤكل ، وهذا قياس مع الفارق ألن علة : مثل 
 .حتقق الربا يف الُبر هي أنه مما يكال ، والتفاح ال يكال وإمنا يوزن 

 :الفرق بني العلة واحلكمة
 .وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم: العلة

 .اإلسكار علة لتحرمي النبيذ قياسًا على اخلمر: مثاهلا          
 .الباعث على تشريع احلكم، من جلب نفع أو دفع ضرر وهي الغاية البعيدة املقصودة منه: احلكمة

 .، فاحلكمة من تشريع القصاص هو حفظ احلياة للناس( ولكم يف القصاص حياة) : مثاهلا           
أن احلكمة قد تكون منضبطة وقد ال تكون كذلك ، وقد تكون ظاهرًة جليًة وقد تكون  :ويتلخص الفرق يف 

 .خفية استأثر اهلل بعلمها، أما العلة فهي ظاهرة منضبطة ولذلك األحكام تربط هبا 
 .ال يصح أن تكون احلكمة علة للحكم الشرعي : حكم التعليل باحلكمة



 :العلةشروط :رابعًا
 .أن تكون العلة وصفًا ظاهرًا -1

 :مثال أي ميكن أن يتم التحقق من توفرها يف الفرع مثل االسكار، وإن كانت خفية فالشارع أقام مقامها أمرًا ظاهرًا ، 
 .علة نقل امللكية باملعاوضات هو التراضي وهو أمر خفي داخل النفس، وقد أقام الشارع مقامه صيغة العقد وهي أمر ظاهر -
علة القصاص هي القتل العمد ، والعمد أمر خفي مقره داخل النفس ، وقد أقام الشارع مقامه ما يقترن به ويدل عليه وهي  -

 .آلة القتل ، كالسيف واملسدس 
 .أن تكون وصفًا منضبطًا -2

 .أي أن يكون له حقيقة معينة حمدودة ال حتتلف باختالف األشخاص واألحوال 
 .أن أساس القياس هو املساواة والميكن أن نتحقق من وجودها إال بانضباط العلة: والسبب هلذا الشرط

 .مثل املشقة غري منضبطة، لكن السفر واملرض منضبطني ومها مظنة وجود املشقة يف الصيام أثناء وجودمها
 .أن تكون وصفًا مناسبًا -3

أن املصلحة اليت قصدها الشارع بتشريع احلكم متحققة بربط احلكم هبذا الوصف ، مثل : أي مالئمًا له ، ومعىن ذلك 
 .االسكار وصف مناسب لتحرمي اخلمر وذلك لتحقيق احلفاظ على العقول 

:  ال يصح أن يكون لون اخلمر وطعمه وصفًا مناسبًا للتحرمي ، ومثل: وبناًء عليه ال يصح ربط احلكم بأوصاف غري مناسبة مثل
اليصح أن تكون صفات الوارث الذي قتل املورث كونه إمرأة أو رجل أو عامل أو مثقف وصفًا مناسبًا للحكم حبرمانه من 

 .املرياث ، فكل هذه أوصاف ليس هلا مناسبة مع األحكام
 .أن تكون العلة وصفًا متعديًا -4

 .أي أن تكون غري خاصة باألصل أو مقصورة عليه 
 .السفر علة إلباحة الفطر ولكنها قاصرة على املسافر فهي قاصرة عليه ال تتعداه إىل العامل يف منجمه رغم مشقة عمله: مثل 

 .أن تكون العلة من األوصاف اليت مل يلغ الشارع إعتبارها  -5
أن يقال بأن مرياث البنت مساوي ملرياث الذكر جبامع البنوة للمتوىف، هذا : أي أن ال ختالف القرآن أو السنة أو اإلمجاع، مثل

 ( .يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني)يصادم الدليل 



 شروط الفرع شروط العلة

 

 

 األصل حكمشروط 

 

 

 شرط األصل

 

 أن يثبت حكمه بنص أو امجاع 

ــًا  -1 أن يكــون حكم
شرعيًا عمليًا ثبت بقرآن 

 .أو سنة أو إمجاع
 
أن يكون معقواًل بّين  -2

املعىن مبنيًا علـى علـة   
 .يستطيع العقل إدراكها

 
أن يكون لـه علـة    -3

ميكن حتققها يف الفـرع  
 .وتعديتها له

 
ــم  -4 ــون حك أال يك

عـدم  )األصل خمتصًا به 
اختصاصه باألصل بـل  

 (.البد أن يكون متعديًا
 

ــري  -1 أن يكــون غ
 .منصوص على حكمه

 
وجود علة األصل  -2

 .يف الفرع

أن تكـون العلـة    -1
 .وصفًا ظاهرًا

 
أن تكون وصـفًا   -2

 .منضبطًا
 
أن تكون وصـفًا   -3

 .مناسبًا
 
أن تكـون العلـة    -4

 .وصفًا متعديًا
 
أن تكون العلة من  -5

األوصاف اليت مل يلـغ  
 .الشارع إعتبارها 



 :مسالك العلة
 .هي الطرق اليت يتوصل هبا إىل معرفة العلة يف األصل 

 .النص : أواًل
 .أن يرد بيان العلة يف النص من قرآن أو سنة: أي

 .وقد تكون الداللة على العلة صرحية وقد تكون باإلمياء واإلشارة 
قد يكون قطعيًا بأن يدل على العلة وال حيتمل غريها ، كأن يأِت عن طريق األلفاظ اليت وضعت باللغة   :الصريح -أ   

:  ، أو ما فهم التعليل من سياقه مثل(كي اليكون ُدولة بني األغنياء منكم)كي، لكي، لئال، ألجل، لكيال، : للتعليل مثل
 (.إمنا جعل االستئذان من أجل البصر)

كتاب أنزلناه  إليك لتخرج الناس من ) وقد يكون ظنيًا بأن يدل على العلة وحيتمل غريها احتمااًل مرجوحًا ، مثل 
 .هي تعليلة على األغلب وحتتمل أن تكون للعاقبة( لتخرج)الالم ( الظلمات إىل النور

إنه ليس بنجس، إهنا من الطوافني عليكم :)...أي أن توجد قرينة جتعل اللفظ يدل على العلة ، مثل : الظاهر -ب 
 ( .ال يقضي القاضي وهو غضبان) ، ( والطوافات

 
 .اإلمجاع: ثانيًا

 .أن جيمع العلماء على كون وصف معني هو علة حكم املوصوف
 .التعدي على املال علة لوجوب الضمان على الغاصب فيقاس عليه السارق: مثال 

قرابة األخ الشقيق من جهة األم واألب علة يف تقدميه على األخ ألب يف املرياث ، فيقاس عليه تقدميه يف : أو
 .الوالية على النفس

 



 .السرب والتقسيم: ثالثًا
 . حصر مجيع األوصاف يف األصل اليت تصلح لتكون علة مث إلغاء ما ال يصلح منها فيتعني الباقي: تعريفه
حترمي اخلمر ، فيحصر اجملتهد أوصافها كاللون والسيولة، املذاق، االسكار ، مث يبدأ يف تنزيل الشروط : مثال

 .واستبعاد ما ال يصلح وما ال تنطبق عليه الشروط فيبقى الوصف الذي تنطبق عليه الشروط وهو االسكار 
 :مثل وهذه الطريقة ال تعدو أن تكون ظنية فقد ال تتفق اآلراء يف الوصول إىل النتيجة 

اختالفهم يف علة الربا يف الشعري والُبر ، فجاء التحرمي دون ذكر العلة وقد اختلفت اآلراء يف أن العلة هي 
 .الكيل أو الوزن أو أنه مما يطعم أو أنه مما ُيدّخر

 
 .تنقيح املناط: رابعًا
 .هتذيب العلة مما علق هبا من األوصاف اليت ال مدخل هلا يف العلية : وهو
 .قصة األعرايب الذي واقع زوجته يف هنار رمضان فأمره عليه السالم بالكفارة : مثل

فيأيت اجملتهد هلذا الدليل ويبحث عن علة وجوب الكفارة  فيهذب العلة من األوصاف األخرى ككون 
 :الواقعة حصلت املدينة من شخص أعرايب وخيلص بأن العلة هنا هي

الوقاع عمدًا يف هنار رمضان ، وعليه من أكل وشرب يف هنار رمضان قد أتى جرمًا عظيما لكن ليس عليه 
 .كفارة الن الدليل هنا عن اجلماع فقط 

 :  ويأيت جمتهد آخر لذات الدليل وخيلص بأن العلة هنا هي
 .انتهاك حرمة رمضان عمدًا ، وعليه يدخل يف ذلك الشرب واألكل كاجلماع فتجب فيهما الكفارة



 .فإذن تنقيح املناط أي هتذيب العلة مما يشوهبا من االوصاف األخرى هو طريق ظين للوصول لعلة احلكم
 

 :الفرق بني تنقيح املناط وبني السرب والتقسيم هو
أن العلة يف السرب والتقسيم غري مذكورة يف النص البتة، بل اجملتهد حياول حصرها مث يبدأ باستبعاد ماال  

يصلح، أما يف تنقيح املناط فالعلة مذكورة يف النص لكن معها أوصاف أخرى؛ فيستبعد منها ما ال يصلح 
 .للتعليل 

 
 :حجية القياس

 .القياس الصحيح حجة ودليل من أدلة األحكام
 



 .االستحسان : الدليل الخامس
 

 : تعريفه
 .عد الشيء حسنًا ، مايهواه اإلنسان ومييل اليه وان كان مستقبحًا عند غريه: لغًة

 .العدول عن موجب القياس إىل قياس أقوى منه : اصطالحًا
 .ختصيص قياس بدليل أقوى منه-
 .العدول عن قياس جلي إىل قياس خفي لدليل-
 .العدول باملسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص -

 :مكانة االستحسان
 .االستحسان هو الدليل اخلامس واملصدر اخلامس من مصادر أصول الفقه 

 :عناصر االستحسان 
من النص أو القياس ، أي األصل ( أي املسائل املشابه هلا)مثل دليل نظائر املسألة  :الدليل األصل للنظائر -1

 .الكلي أو القاعدة العامة اليت يأِت االستحسان على خالفها
 .ذات االستحسان ، أي أن عملية العدول هي ذات االستحسان: العدول -2
 .يسمى سند االستحسان، ويسمى وجه االستحسان: الدليل الذي اقتضى العدول-3
 .يسمى احلكم املستحسن أي الذي ثبت على خاف القياس اجللي: احلكم الثابت باالستحسان-4

 .وهو نتيجة االستحسان وةرته    



 :أمثلة االستحسان
جواز وصية احملجور عليه لسفه يف وجوه اخلري، حيث أن حكم الوصية يف حقه بالقياس هو عدم اجلواز، 

 .ولكن من باب االستحسان جازت إذا كانت يف وجوه اخلري 
 :أنواع االستحسان

 .استحسان بالنص -1
 .أي أن النص يستثين هذه اجلزئية من احلكم الثابت لنظائرها

 : مثال استحسان سنده النص
 .“َمن أسَلَف يف َشيء َفلُيسِلف يف َكيٍل َمعلوم َوَوزٍن َمعلوٍم إىل َأَجٍل معلوم”ودليله بيع السلم، 

 .يعين ال خديعة (ال خالبة، ولك اخليار ثالثة أيام:إذن إذا بايعت فقل)، ودليله خيار الشرط ملدة ثالثة أيام

 .استحسان باالمجاع -2
، جائز وسند جوازه اإلمجاع، ووجه استحسانه هو جريان التعامل به بني الناس دون انكار عقد االستصناع 

 .من احد واحلاجة اليه
 .أن عقود البيوع ال تكون على معدوم (:القاعدة الكلية)الدليل األصل  -1
 .أن عقد االستصناع جائز رغم أنه على معدوم وذلك عدواًل عن القاعدة الكلية: (ذات االستحسان)العدول -2
االمجاع، حيث انعقد اإلمجاع على : (وجه االستحسان-سند االستحسان)الدليل الذي اقتضى العدول -3

 .صحة عقد االستصناع
 .جواز عقد االستصناع: (نتيجة االستحسان–حكم املستحسن )احلكم الثابت باالستحسان  -4



 .استحسان بالعرف -3
 ( .كتب وأواين)كوقف املنقول 

 ( .شيء ثابت مؤبد)أن الوقف ال يكون إال عقارًا  (:القاعدة الكلية)الدليل األصل 
 .يف اآلوين والكتب جاز أن تكون وقفًا استحسانًا عدواًل عن القاعدة الكلية: (ذات االستحسان)العدول

العرف، حيث جرى عرفا ان الكتب : (وجه االستحسان-سند االستحسان)الدليل الذي اقتضى العدول
 .تصح ان تكون وقفًا

 .جواز الوقف للكتب واآلواين: (نتيجة االستحسان–حكم املستحسن )احلكم الثابت باالستحسان 
 

 .استحسان بالضرورة -4
 .تطهري اآلبار بالنزح دفعًا للحرج

 

 .استحسان باملصلحة -5
 .  تضمني األجري املشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس، إال أن يكون تلف بقوة قاهرة

 .نظرًا لكثرة خيانة األمانة، وملصلحة احملافظة على أموال الناس وممتلكاهتم
 

 .استحسان بالقياس اخلفي -6
أي الطائر الذي له خملب واليؤكل ، مثل الصقر والنسر إذا )احلكم بطهارة املاء بعد سؤور سباع الطري 

 ( .شرب من املاء فهذا املاء يعترب طاهر رغم أن الطري يعترب من الِسباع



 
 :حجية االستحسان

 .االستحسان حجة، ويشترط فيه أن يكون بدليل وليس هبوى
 

 :الفرق بني االستحسان والقياس
 إحلاق املسألة بنظائرها يف حكمها، أما االستحسان فهو عكس ذلك إذ أنه يقتضي العدول: أن القياس -1

 .باملسألة عن نظائرها وإفردها حبكم خاص لدليل من األدلة 
أن القياس يكون يف املسائل اليت ال دليل عليها غريه، أما االستحسان ال يكون اال يف املسائل اليت   -2

 .تعارض فيها دليالن يعمل اجملتهد بأرجحهما



 .المصلحة المرسلة : الدليل السادس
 

 : تعريفها
 .جلب املنفعة ودفع املفسدة: املصلحة
 .أي املطلقة غري املقيدة : املرسلة 

 .فاألحكام هنا تبىن على جلب املنافع أو دفع املفاسد
 

 ( :لقبًا)املصلحة املرسلة 
 .جلب منفعة أو دفع مفسدة مل يشهد الشارع ال باعتبارها وال بإلغاءها وإمنا سكت عنها 

ما مل يرد عن الشارع نص يدل على اعتبارها وال على إلغائها، وليس هلا نظري تقاس عليه، وحيصل من بناء : أو 
 .احلكم عليها جلب منفعة للخلق أو دفع مفسدة عنهم

 
 .ألن الشارع أطلقها عن اعتباره وإلغائه : ومسيت مصاحل مرسلة



 :أنواع املصلحة
 .املصاحل املعتربة -1

 .ما اعتربها الشارع وشّرع هلا األحكام املوصلة إليها
 شرع حلفظه اجلهاد < حفظ الدين :مثل

 شرع حلفظها حترمي القتل والقصاص من القاتل عمدًا< والنفس 
 شرع حلفظه حترمي شرب املسكرات وحد شارهبا< والعقل

 .شرع حلفظه حترمي القذف وحد القاذف وحد الزىن< والعرض 
 .شرع حلفظه حترمي السرقة وحد السرقة < واملال 

 .واملصاحل املعتربة يصح بناء األحكام عليها
 .املصاحل امللغية -2

 .اليت مل يعتربها الشارع ومل يعتد هبا مبا شرع من أحكام تدل على عدم اعتبارها 
 (.للذكر مثل حظ األنثيني: ) مصلحة األنثى يف مساواهتا ألخيها يف املرياث فقد ألغاها الشارع بدليل: مثل
 (وحرم الربا) مصلحة املرايب يف زيادة ماله عن طريق الربا ، فقد الغاها الشارع مبا نص عليه من حرمة الربا  -

 .يصح بناء األحكام عليها  الوال خالف بأن املصاحل امللغاة 
 .املصاحل املرسلة -3

 .اليت مل ينص الشارع على اعتبارها وال إلغائها 
، وضع  (حفظ النفس)، قتل اجلماعة بالواحد (حفظ املال)، تضمني الصناع ( حفظ الدين)مجع القرآن وتدوينه : مثل 

 .( املال –حفظ النفس )اشارات املرور 



 :حجية املصاحل املرسلة
 (.ليست حجة يف العبادات)العبادات ال جيري فيها العمل باملصاحل املرسلة 

 :املعامالت فيها خالف على قولني
 .أهنا ليست حجة: 1ق

 :األدلة
 .أن الشارع شرع لعباده ما حيقق مصاحلهم ومل يترك املصاحل دون تشريع -1
 .أن املصاحل املرسلة متردده بني املعتربة وامللغاة وليس اعتبارها أوىل من إلغاءها -2
 .أن األخذ باملصاحل جيرئ اجلهال على تشريع األحكام ويفتح اجملال لألهواء حتت مسمى املصاحل املرسلة -3
 .وهو الصحيح والراجحأهنا حجة معتربة، : 2ق

 :األدلة
 .أن الشريعة ما وضعت إال لتحقيق مصاحل العباد فاألخذ باملصاحل املرسلة يوافق غاية الشريعة وغرضها -1
أن مصاحل الناس تتغري بتغري الزمان واملكان وال ميكن حصرها وال يلزم هذا احلصر مادامت الشرع دل على رعايته  -2

 .للمصلحة واعتبار املصاحل املرسلة جيعل عموم الشريعة باٍق وصاحل باختالف الزمان واملكان
 .إن اجملتهدين من الصحابة وغريهم اعتربوا املصاحل املرسلة يف اجتاهداهتم من غري انكار فيكون امجاعا على حجيتها  -3

 :شروط العمل باملصاحل املرسلة
 .مالئمتها ملقاصد الشريعة فال تعارض نصًا أو إمجاعًا، وال تعارض مصلحة مساوية هلا أو أعظم منها -1
 .أن تكون معقولة حبيث ال تكون يف املسائل التوقيفية كالعبادات -2
 .أن تكون حقيقية ال متومهة، حبيث يكون األخذ هبا حلفظ ضرورة حقيقية أو رفع حرج حقيقي-3



 .سد الذرائع: الدليل السابع
 : تعريفها

 .الوسيلة والطريق إىل الشيء ، ومجعها ذرائع: الذريعة لغًة
 .منع الوسائل املؤدية إىل املفاسد: سد الذرائع 

 .فاألحكام هنا تبىن على حترمي األمور املباحة اليت قد تفضي إىل املفاسد
 

 (: أنواع سد الذرائع)أنواع الذرائع املباحة اليت تؤدي إىل املفاسد 
 (:مصلحته غالبة على مفسدته)ما كان إفضاؤه إىل املفسدة نادرًا وقلياًل  -1

 .أي املباح الذي يؤدي إىل املصلحة أكثر من املفسدة
 .النظر للمخطوبة ، النظر للمشهود عليها: مثل
 (:  مفسدته غالبة على مصلحته)ماكان إفضاؤه إىل املفسدة كثريًا  -2

 .أي املباح الذي قد يؤدي إىل املفسدة أكثر من املصلحة
 .كإجارة العقار ملن يستخدمه استخدامًا حمرمًا ، بيع السالح بوقت الفنت

 .  ما يؤدي إىل مفسدة مؤكدة الستعمال املكلف هذا النوع لغري ما وضع له فتحصل املفسدة -3
 ( .يؤدي إىل الوقوع يف زواج أبطله الشارع)نكاح احمللل 

 (.يؤدي إىل الربا الذي أبطله الشرع)اختاذ البيع وسيلة للربا 



 :حجية سد الذرائع
 .النوع األول ال ُتسد ذرائعه الن مصلحته غالبة 

 :لكن وقع اخلالف يف سد الذرائع للمباح الذي مفسدته غالبة 
 .أن سد الذرائع ليس حجة : 1ق

 .ألن هذه األفعال مباحة يف أصلها : الدليل
 .أن سد الذرائع حجة، وهو الراجح : 2ق 

 ودفع للناس املصاحل للتحقيق جاءت الشريعة وألن بذاته، قائم التشريع أصول من أصل الذرائع سد ألن
 له اليتوصل املقاصد فتحقيق منه، منع مفسدة إىل سيؤدي أنه عليه يرجح الفعل صار فإذا عنهم، املفاسد

 .املفاسد إىل املفضية الذرائع سد ومنه إليه تؤدي وطرق بأسباب إال

 :عالقة سد الذرائع باملصاحل املرسلة
أن سد الذرائع الغرض منه هو حتقيق املصاحل للناس ومقاصد الشريعة، وكذلك املصاحل املرسلة الغرض منها  -

 .هو حتقيق مقاصد الشريعة واملصاحل للناس ، فهما يتحققان نفس الغرض 
 .أن سد الذرائع يف بعض صوره يؤدي إىل مصاحل مرسلة أو املعتربة  -

كدفع مال من الدول املسلمة خاصة يف حال ضعفها للدول الطاغية عليها سدًا لذريعة عدوان تلك الدول على 
 .الدول اإلسالمية مما يؤدي إىل مصلحة حفظ األنفس واألموال والدين وغريها 



 .العرف: الدليل الثامن
 : تعريفه

 .هو ما ألفه اجملتمع و اعتاده وسار عليه يف حياته من قول أو فعل: لغًة
 .ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى: العادة، وهي: اصطالحًا

 : أنواع العرف 
 .هو ما اعتادة الناس من أعمال: العرف العملي -1
 .هو ما تعارف عليه الناس يف بعض الفاظهم بأن يريدوا هبا معىن معينًا غري املعىن املوضوع هلا: العرف القويل -2
 .هو ما شاع يف مجع البلدان اإلسالمية: العرف العام -3
 .هو ما شاع يف ُقطر دون ُقطر أو بني أصحاب حرفة معينة أو يف قبيلة معينة: العرف اخلاص -4

 .ما هو العرف الصحيح؟ 
 .ما ال خيالف نصًا من نصوص الشريعة وال يفوت مصلحة معتربة وال جيلب مفسدة راجحة

 .دعوة الناس وتقدمي احللوى عند عقد املهر ، ما يقدمه اخلاطب للمخطوبة من ثياب وحنوها يعترب هدية : مثل
 .ما هو العرف الفاسد؟

 .ما كان خمالفًا لنص الشارع أو جيلب ضررًا أو يدفع مصلحة
 .اعتيادهم على اقتراض القروض الربوية من املصارف، اعتيادهم امليسر يف الورق : مثل



 :حجية العرف
 .العرف حجة معتربة يف الشرع ويعتد هبا دون خالف 

 وإمنا وقع اخلالف هل هي دليل مستقل أن البد أن يستند إىل نص أو إمجاع؟
 .يعترب العرف أصاًل من أصول االستنباط تبىن عليه األحكام ودليل مستقل، وهو الصحيح: 1ق

 ( .العادة حمكمة)، ( ما رآه املسلمون حسن فهو عند اهلل حسن)، ( وأمر بالعرف): دليلهم
 .يعترب العرف حجة وليس دليل مستقل بل البد أن يستند عرف الناس إىل نص أو امجاع: 2ق

أن كثري من االعراف ترجع الدلة مثل االستصناع يرجع يف اصله لالمجاع ، وأن الشارع يراعي املصاحل ومن : دليلهم
 .ذلك رخصة بيع العرايا فهذا عرف مرجعه إىل مصحلة معتربة

 

 :شروط اعتبار العرف لبناء األحكام عليه
 .أن ال يكون خمالفًا للنص 1)
 .( عرف عام وليس خاص)أن يكون مطردًا أو غالبًا، 2)
أي ليس عرفًا من العصور السابقة )أن يكون العرف الذي حيمل عليه التصرف موجودًا وقت إنشائه 3)

 (.وانتهى ومل يعد شائعًا، بل البد أن يكون باقيًا وموجودًا يف زمن استنباط احلكم
أن اليكون هناك عرف يف العقود فيشترط  : مثلأن ال يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه ، 4)

 .البائع ماهو خالفه ، هنا ُيقدم الشرط بني البائعني على العرف



 .قول الصحابي: الدليل التاسع
 : تعريف الصحايب
 .وآمن به والزمه مدة تكفي الطالق لفظ الصاحب عرفًا-صلى اهلل عليه وسلم-من شاهد النيب 

 .اخللفاء الراشدين ، عبداهلل ابن عباس ، عبداهلل ابن مسعود رضي اهلل عنهم وغريهم: مثل 

 :  حمل االختالف واالتفاق يف حجية قول الصحايب -حترير حمل الن اع يف حجية قول الصحايب 
قول الصحايب حجة فيما ال يدرك بالرأي واالجتهاد، ألنه حيتمل أنه حديث عن الرسول قد قام الصحايب  -1

 .بنقله فيكون من السنة
 .قول الصحايب املتفق عليه يعترب حجة شرعية، ألنه يكون إمجاعًا -2
 .يعترب حجة على صحايب آخر اذا كان هناك خمالفة القول صحايب  -3
 .هو حمل اخلالفقول الصحايب الصادر عن رأيه واجتهاده  -4

 :(الصادر عن رأيه واجتهاده: أي)حجية قول الصحايب 
 .أنه حجة شرعية: 1ق

ألن احتمال الصواب يف رأيه كثري جدًا حيث أنه شاهد التن يل ووقف على حكمة التشريع والزم النيب 
 .مالزمة تكسبه علما كبريًا ، وهذا ماجيعل اجتهادهم أقرب للصواب أكثر من غريهم

 .أنه ليس حبجة شرعية: 2ق
 .ألن االجتهاد بالرأي ُعرضة للخطأ من أي شخص وإن كان احتماله للصحايب أقل إال أن ذلك ال جيعله حجة

 .أنه ليس بدليل وال حجة: والراجح



 .شرع من قبلنا: الدليل العاشر
 : تعريفه

 .األحكام اليت شرعها اهلل ملن سبقنا من األمم ونقلت إلينا بطريق صحيح
 :أنواع شرع من قبلنا

 (موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية: أي). أحكام جاء مثلها يف القرآن أو السنة -1
 .(يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)الصيام : مثل 

 .تعترب شريعة لنا : حكمها

.  أحكام قصها اهلل يف القرآن أو بينها النيب يف السنة وقام الدليل من شريعتنا على نسخها يف حقنا -2
 ( .خمالفة لشريعتنا –حكام خاصة باألمم السابقة :أي)

 (.وعلى اللذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها): مثل
 (.وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي، وجعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا...أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد قبلي)

 .أن الشرائع اليت قبل اإلسالم ال حيل الصحاهبا الصالة إال يف أماكن العبادة، وال حتل هلم الغنائم : وجه الداللة
 .تعترب شريعة لنا ال: حكمها



 .أحكام مل يرد هلا ذكر يف كتابنا وال يف سنة نبينا -3
 .تكون شرعًا لنا ال: حكمها

أحكام جاءت هبا نصوص الكتاب أو السنة ومل يقم دليل من سياق النصوص على بقاء   -4
 .احلكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن ): مثل
 (.واجلروح قصاص

 أو اإلمجاع أو السنة أو الكتاب من يدعمها ما يأيت غالبًا ألنه لنا حجة أهنا الراجح :حكمها
   .علينا حجة فهي غريها



 .االستصحاب: الدليل الحادي عشر
 : تعريفه

 .طلب الصحبة واستمرارها: لغًة
 .استدامة إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفيًا : اصطالحًا

 .بقاء األمر على ماكان عليه ما مل يوجد ما يغريه -
 .احلكم بثبوت أمر يف ال مان الثاين بناء على أنَّه كان ثابتًا يف ال مان األول -

 .اإلنسان إذا كان على قيد احلياة فإنه ُيحكم باستمرار حياته حىت يثبت عكس ذلك : مثل
 :أنواع االستصحاب

 .استصحاب اإلباحة األصلية -1
 .احلكم جبواز وإباحة االنتفاع بسائر األشياء ما مل يرد الدليل على حترميها: أي

 .جواز االنتفاع بالشجر يف الصحراء: مثال
 (.العدم األصلي)استصحاب الرباءة األصلية  -2
 .  حقوق اآلدميني-ب التكاليف الشرعية ،  -أ: خلو ذمة اإلنسان من: أي

 .ال جتب صالة سادسة، ليس على خالد دين ألحد: مثال
 .استصحاب الوصف املثبت للحكم الشرعي حىت يقوم الدليل على خالفه -3

 .ملكية العقار ثابتة لصاحبها بسبب ملكه هلا ،حىت يقوم دليل ب واهلا من ملكه، كبيبعها أو وقفها وحنو ذلك: مثال
 .ثبوت احلل بني ال وجني بسبب عقد النكاح حىت يوجد الدليل على وجود الُفرقة



 :حجية االستصحاب
 (.النفي)هو حجة عند اجلميع يف الدفع 

 . ولكن اختلفوا يف حجيته يف اإلثبات
 .حجة يف النفي فقط : قال احلنفية

 .حجة يف النفي واإلثبات : قال اجلمهور
الشخص املفقود عند اجلميع ُيحكم حبياته استصحابًا لألصل ، ولكن احلقوق املترتبة على حياته : مثال

 :خيتلف حكمها 
ألن الورث هو  <<ال ينتقل ماله للورثة ، وال تت وج زوجته ، وال يرث من ابنه : فعلى رأي احلنفية

 .إثبات حق له واالستصحاب الجيري عندهم يف اإلثبات
 .ال ينتقل ماله للورثة ، وال تت وج زوجته بغريه ، ولو مات ابنه فإنه يرثه: اجلمهور

 
 .االستصحاب يف كل أحواله ال يثبت حكمًا جديدًا ولكن يستمر به احلكم السابق الثابت بدليله  *
 .االستصحاب ال يصار إليه إال عند عدم وجود الدليل فال جيده ، فهو آخر دليل يصار إليه  *
 

 :أمثلة لقواعد فقهية مبنية على االستصحاب
 .اليقني الي ول بالشك  * ،،،األصل براءة الذمة  * ،،،األصل يف األشياء اإلباحة  * 



 
 :الباب الثالث

 
 

 طرق استنباط األحكام وقواعده
 

 (األلفاظ ودالالتها مباحث)
 



 .القواعد األصولية اللفظية
 

 .تنقسم األلفاظ عند األصوليني إىل أقسام باعتبارات خمتلفة 
 :اللفظ للمعىن وضعتقسيمه باعتبار 

 .املقيد -املطلق  -بالنهي  -األمر -أ<<  اخلاص  -1
 .العام -2
 .املشترك -3

 :اللفظ يف املعىن املوضوع له  استعمالتقسيمه باعتبار 
 .حقيقة -1
 .جماز -2
 .صريح -3
 .كناية-4

 :اللفظ على املعىن داللةتقسيمه باعتبار 
 .النص -1
 .الظاهر -2
 .اجململ -3



 :تقسيم األلفاظ باعتبار

 اللفظ على املعىن داللة

 النص

 الظاهر

 المجمل

 اللفظ يف املعىن املوضوع له استعمال

 حقيقة

 مجاز

 صريح

 كناية

 اللفظ للمعىن وضع

 اخلاص العام املشترك

 األمر

 النهي

 المطلق

 المقيد



 .اللفظ للمعنى وضعتقسيم األلفاظ باعتبار : أواًل
 

 .اخلاص
 :تعريفه

 .املنفرد: اخلاص لغة
 .كل لفظ وضع ملعىن واحد على االنفراد: اصطالحًا

 .اللفظ املوضوع لكثري حمصور : أو
 :أنواعه

 .كأمساء األعالم: خاص شخصي
 .كرجل وامرأة وأمساء األعداد: خاص نوعي
 .كإنسان: خاص اجلنس

 :  حكمه
 .حيتج به وذلك باتفاق العلماء

 :مثاله
 .) إال الذين آمنوالفي خسر  اإلنسانإن ( 
 (شاة شاة واحدة أربعنييف كل )
 
 



 .املطلق
 :تعريفه

 .اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه: املطلق اصطالحًا
 .اللفظ الدل على فرد أو أفراد غري معينة بدون قيد لفظي: أو

 :  حكمه
 .حيتج به ويبقى على إطالقه مامل يرد الدليل بتقييده

 :مثاله
 .، الرقبة هنا مطلقة وبناًء على ذلك سواء أعتق رقبة مؤمنة أو كافرة أو عبد أو أمة أو كبري أو صغري أجزأه ذلك)تحرير رقبةف( 
 

 .املقيد
 :تعريفه

 .اللفظ الدال على مدلول شائع يف جنسه مع تقييده بوصف من األوصاف: املقيد اصطالحًا
 .اللفظ الدل على فرد أو أفراد غري معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقييده هبا: أو

 :  حكمه
 .حيتج به ويل م العمل بالقيد املقترن وال يصح إلغاء ذلك القيد إال إذا قام الدليل على ذلك

 :مثاله
، الرقبة هنا مقيدة بصفة اإلميان وبناًء على ذلك ال جيزؤه إال إعتاق رقبة مؤمنة أما إذا أعتق رقبة كافرة فال )تحرير رقبة مؤمنة ف(

 .جتزؤه وال تعترب كفارة خللوها من القيد املذكور فيها



 .محل املطلق على املقيد
 

 . إذا اتفق املطلق واملقيد باحلكم وسبب احلكم -1
 .حيمل املطلق على املقيد أي ُيقدم العمل باملقيد على املطلق ، أي ُيعمل باملقيد يف هذه احلالية : حكمه
 ورد األوىل اآلية ففي ، (مسفوحًا دمًا أو ميتة يكون أن إال) ، (اخلن ير وحلم والدم امليتة عليكم حرمت) :مثاله
 هو باآليتني التحرمي وسبب ، التحرمي هو باآليتني واحلكم ، (مسفوحًا) بصفة مقيدًا ورد الثانية اآلية ويف مطلقًا
 الدم وحترمي بترك ُيعمل أن مبعىن باملقيد العمل ُيقدم أن : هو هنا واملقيد للمطلق النهائي واحلكم ، الدم من الضرر

 . أكله جيوز فهذا العروق يف الباقي أو الكبد مثل املسفوح غري الدم أما ، فقط املسفوح

 .إذا اختلف املطلق واملقيد  باحلكم وسببه  -2
 .ال حيمل أحدمها على اآلخر لعدم التقارب بينهما ، فيعمل باملطلق حيث ورد ، ويعمل باملقيد حيث ورد : حكمه
 ( .فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق)، ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) : مثاله
 على العقوبة هو األوىل اآلية سبب لكن ، املرفق حبد مقيدة فأتت الثانية أما (ايديهما) مطلقة وردت األوىل اآلية

 فاختلف غسلها، وجوب وحكمها للصالة، الوضوء هو سببها الثانية واآلية قطعها، وجوب وحكمها السرقة
 .وتقييده اطالقه حبسب لفظ كل فيحمل بينهما تقارب وال واحلكم السبب



 .إذا اختلف املطلق واملقيد باحلكم واتفقا بالسبب  -3
 .ال حيمل أحدمها على اآلخر ، أي ُيعمل يف كل واحد منهما حيث ورد: حكمه
، اآلية األوىل احلكم فيها غسل اليد  (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)، ( وأيديكم إىل املرافق): مثاله

، واآلية الثانية احلكم فيها هو التييم لليد وجاء مطلقًا ، السبب يف كليهما (مقيد حبد املرفق)إىل املرفق 
 .هو حتقيق الطهارة للقيام بالصالة ، فيعمل كل منهما حبسبه 

 .إذا اتفق املطلق واملقيد باحلكم واختلفا بالسبب -4
 .يعمل باملطلق حيث ورد وباملقيد حيث ورد: حكمه
، فاحلكم هنا متفق وهو وجوب العتق ، أما السبب ( فتحرير رقبة مؤمنة)، ( فتحرير رقبة ): مثاله

فيختلف ففي األوىل سبب هذه الكفارة هو الظهار، واآلية الثانية سببها هو احلنث يف اليمني ، فيعمل 
 .  باإلطالق يف حمله ويعمل باملقيد يف حمله 

 

إذن يف كل احلاالت ُيعمل باملطلق حيث ورد ويف املقيد حيث ورد إال يف احلالة األوىل  
 .فُيقدم العمل باملقيد على املطلق باحلكم وسبب احلكم املطلق واملقيد  اتفقوهي إذا 



 .األمر
 

 :تعريفه
 .طلب الفعل بالقول على سبيل اإلستعالء: وهو

 :ألفاظ األمر
 .(افعل)صيغة  -1

 ( .ال كاة آتوا)، ( الصالة أقيموا )، (الرسول وأطيعوااهلل أطيعوا )، (الصالة أقم) :مثل 
 .المضارع المقترن بالم األمر -2

 (.فليقل خريًا)، ( يصمهلف فمن شهد منكم الشهر: )مثل 

 .الجمل الخبرية التي ُيقصد بها األمر ال االخبار -3
 ( .والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني: )مثل



 ( :ما ينتج عن األمر –حكم األمر  –ماُيفهم من األمر )موجب األمر 
 

 .أن األمر للوجوب، وال ُيصرف عن الوجوب إال بقرينة تدل على ذلك : الصحيح فيها
 

الندب ، وإذا جاءت قرينة تدل على اإلباحة : فإذا جاءت قرينة تدل على الندب كان موجب األمر هو
 .اإلباحة ، وإذا كانت قرينة تصرفه للدعاء فهو للدعاء: كان موجبه هو 

إذا تداينتم بدين : )، ففي قوله تعاىل( القرض)األمر كتابة الدين : مثال لقرينة صرفت األمر إىل الندب
فإن أمن بعضكم بعضًا فليـؤد الـذي   : )هنا أمر بالكتابة لكن جاءت قرينة يف اآلية اليت تيلها( فاكتبوه

 .، فهذه اجلملة قرينة دلت على أن الطلب هو للندب ال للوجوب( اؤمتن أمانته
فإذا قضيت الصـالة فانتشـروا يف   )، ( وإذا حللتم فاصطادوا: )مثال لقرينة صرفت األمر إىل اإلباحة

 .، والقرينة هي إباحة الصيد قبل اإلحرام وكذلك األمر بعد النهي يدل على إباحته ال وجوبه( األرض
، (أفرغ علينا صربًا)،(ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة):مثال لقرينة صرفت األمر إىل الدعاء

 .والقرينة هنا أن الطلب جاء من األدىن إىل األعلى فيصرفه إىل الدعاء 
 

 :إذن موجب األمر ، أو نتيجة األمر، أو ما ينتج عن األمر، أو حكم األمر، أو وما ُيفهم من األمر، هو
أن األمر يصرف للوجوب ، وجيب على املأمور العمل به ، إال إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجـوب  

 .فيكون موجبه هو مادلت عليه تلك القرينة



 .النهي
 :تعريفه

 .طلب الكف عن الفعل على سبيل اإلستعالء بالصيغة الدالة عليه: وهو
 :ألفاظ النهي

 .(ال تفعل)صيغة  -1
 (.وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلل)  :مثل 

 .نفي الحل -2
 (فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجًا غريه: )مثل 

 .وما يدل عليها ( ن هـ  ى( )ح ر م)التحريم بمادة التحريم  -3
 (.وحرم الربا( )وينهى عن الفحشاء واملنكر( )حرمت عليكم أمهاتكم: )مثل
 .صيغة األمر الدالة على النهي -4

 (.وذروا ظاهر اإلمث وباطنه: )مثل



 ( :ما ينتج عن النهي –حكم النهي  –ماُيفهم من النهي )موجب النهي 
 .أن النهي للمنع والتحرمي ، وال ُيصرف عن التحرمي إال بقرينة تدل على ذلك : الصحيح فيها 

 

الكراهة ، وإذا جاءت قرينة تدل على الدعاء كان : فإذا جاءت قرينة تدل على الكراهة كان موجب النهي هو
 .الطلب للدعاء: موجبه هو 

 
 :مثال لقرينة صرفت النهي إىل الكراهة

فقوله التسألوا هنا للكراهة بسـبب  ( يا أيها الذين أمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )-
 (.عفا اهلل عنها واهلل غفور رحيم )القرينة الصارفة وهي قوله يف آخر اآلية

 .النهي عن الشرب قائمًا ، والقرينة هي فعله صلى اهلل عليه وسلم-
 :مثال لقرينة صرفت النهي إىل الدعاء

 .، والقرينة أن الطلب جاء من األدىن إىل األعلى فكان دعاًء (ربنا ال ت غ قلوبنا) -
 .وهكذا كل قرينة صرفت النهي إىل شيء فإن النهي ينصرف من املنع والتحرمي إىل ما دلت عليه القرينة

 
 :إذن نتيجة النهي أو ما ينتج عن النهي أو حكم النهي أو وما ُيفهم من النهي  أو موجب النهي هو 

حترميه، ووجوب تركه والكف عنه ، إال إذا جاءت قرينة تصرفه عن التحرمي واملنع فيكون موجبه هو 
 .مادلت عليه تلك القرينة



 .العام
 :تعريفه

 .اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد بال حصر: وهو
 

 .حجية العموم
 .إذا مل يدخله ختصيص فهو حجة 

 
 .ُحّجية العموم إذا دخله التخصيص 

 : الراجح والصحيح فيها
  -أي يف ماعدا الشيء املخصوص – أنَّ العموم إذا دخله التخصيص بشيء فهو ُحجَّة فيما عداه

 .ألن التخصيص من العموم يؤكد عمومه وال يلغيه ، ولكون إعمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمها
ميتة اإلبنل،  : فهذا عام ألن امليتة مفرد حملى بأل، فيكون احملرم مجيع أنواع امليتة مثل( حرمت عليكم امليتة: )قال تعاىل: مثال املسألة

أحلت لنا ميتتان ودمان أمنا  : ) ميتة البقر، ميتة الغنم ، ميتة اجلراد ، ميته السمك، وقد جاء خمصص وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم
 .، فاخرج ميتة السمك واجلراد ( اجلراد والسمك: امليتتان 

 . املذكور باآلية على ماتبقى من أنواع امليتة ؟( امليتة ) فهل حيتج بلفظ العموم 
 . الصحيح نعم حيتج به يف ماعدا األشياء املخصصة

 .فالعام باٍق على حجّيته، ووجود صورة مخصصة منه ال تلغي حجيته فيما عداها



 : مثال لتن يل مبحث العام واخلاص على مادة من نظام املرور يف اململكة العربية السعودية
 هـ26/10/1428وتاريخ  85/الصادر مبرسوم ملكي رقم م

 :هـ3/7/1429وتاريخ  7019والالئحة التنفيذية له الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 
 :مادة تفيد العموم : أواًل 

 :املادة األوىل
 .أنواعها والدرجات جبميعتسري أحكام هذا النظام، واجلداول امللحقة به ، والئحته، على املركبات 

 :مث ورد يف ذات النظام  
 :املادة السادسة والثالثون

 :يشترط للحصول على القيادة ما يلي
 .إمتام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة اخلاصة وقيادة الدراجات اآللية – 1

 : -من ذات النظام  -مادة تفيد الخصوص : ثانيًا
 

 :املادة التاسعة والثالثون
  –وفق ضوابط حتددها الالئحة–من هذا النظام، جيوز ( السادسة والثالثون)من املادة ( 1)استثناء من الفقرة 

 .منح ترخيص مؤقت الت يد مدته على سنة ملن أمت سن السابعة عشرة من العمر
 

 :أوجه ارتباطها مبسألة العام واخلاص
عامة تفيد اشتراط إمتام سن الثامنة عشرة لكل من أراد اصدار رخصة قيادة ملركبة خاصة وبناًء عليه مُينع من مل يتم ( 36املادة )أن -

لتستثين من كان أمت سن السابعة عشرة وجتي  منحة رخصة قيادة مركبة خاصة مؤقتة وفق ( 39املادة )الثامنة عشرة، بعد ذلك وردت 
 (.36مادة)، ويفيد ختصيص العموم الوراد يف (فهذا خاص)ضوابط حتددها الالئحة 

باٍق ومعموٌل به مع ورود املخصص عليه، وهذا ما استفدناه يف مسألة حجية العام بعد ورود املخصـص  ( 36املادة )أن العموم يف -
 .وأنه ال تعارض بني اخلاص والعام وكالمها جيري العمل به



 :   -للفائدة  -ألفاظ العموم  
 :إن ألفاظ العموم الدالة عليه هي

 (.شيء حي كلوجعلنا من املاء )، ( من عليها فان كل):مثل . عامة، كافة، قاطبة:  مثلوما كان يف معنامها، ( جميع) و( كل) -1
 .المعرف بأل االستغراق، واإلضافة -2
 .العلماء، املسلمون، الرجال، النساء، املدراء، الطالبات، احملسنني، املطلقات، االقربون: ألفاظ اجلموع، مثل-
 .الناس، احليوان، املاء، التراب، املال: أمساء األجناس، وهو ماال واحد له من لفظه مثل -
 .أمهاتكم ، أوالدكم، أمواهلم : اجلمع املعرف باإلضافة للضمري ، مثل -
 .املؤمن ، املسلم ، اإلنسان ، الغين ، املعلم ، السارق : مثل.  المفرد المعرف بأل -3

 .املدينة ركبزيد، أو  عبيد: مثلوكذلك املضاف إىل معرفة . ه نعمة اهلل ، ميتت: مثل. المفرد المعرف باإلضافة  -4

 .، ما، أي ، ذا، ذو  منالذي ، اليت ، اللذان ، اللتان ، اللذين ، اللتني ، الذين ، األىل ، الاليت ، الالئي، : وهي. األسماء الموصولة -5
 (.والاليت ختافون نشوزهن) ، ( وما عند اهلل باق) ، ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى: )مثل
 .من ، وما ، ومىت ، وإيَّان ، وأين ، وكيف ، وكم ، وأنَّي ، وأّي:وهي. أسماء اإلستفهام -6
 .فاآلية تدل على العموم وتعين أن كل من يتصدق يضاعف له اهلل صدقته مبا يشاء  << (ذا الذي يقرض اهلل قرضًا حسنًا فيضاعفه له من)
 .أّي -كيفما  –أّنى  –حيثما  -أينما  -أين  -أّيان  –مىت  -مهما  –ما  -مْن : وهي. أدوت الشرط -7

 ( .فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره)، ( وما تفعلوا من خري يعلمه اهلل: )مثل
 .هلل تعاىل شريكال : ، ومثل( صاحبةومل تكن له : )مثل قوله تعاىل: مثل. وقوع النكرة في سياق النفي -8

 .منهم مات أبدا  أحد وال تصل على: )وكذلك النكرة يف سياق النهي، مثل 



 .املشترك
 :تعريفه

 .لفظ يتناول أفرادًا خمتلفة احلدود على سبيل البدل: وهو
 .لفظ وضع ملعنيني أو أكثر بأوضاع متعددة: أو هو 
 :مثاله
، و ذات ( حاسة البصـر )هو مشترك حيث أنه يطلق على  ينبوع املاء ، عضو اإلبصار ( العني)لفظ 

 . الشيء ، وغري ذلك من املعاين ، فهي نفس الكلمة لكن هلا معاين متعددة متباعدة

 :حكمه
 .إذا ورد لفظ مشترك يف القرآن أو السنة حيمل على معناه اإلصطالحي مباشرة 

 .أما إن مل يكن له معىن اصطالحًا فيحمل على أحدمها حبسب القرينة أو حبسب دليل آخر



 
 :مثال ملا له معىن اصطالحي

، تطلق اصطالحًا على العبادة املبتدئة بالتكبري واملختتمة بالتسليم وتطلق على (الصالة)لفظ -
 . يف اللغة على الدعاء ، فإذا وردت يف القرآن والسنة حتمل مباشرة على معناها االصطالحي

لفظ الطالق ، يطلق اصطالحًا على حل رابطة ال وجية ، أما يف اللغة يطلق على حل القيد، -
 .فيحمل مباشرة على معناه االصطالحي

 
 :مثال ملا ليس له معىن اصطالحي

 والراجح ، املعنيني أحد هلم يرجح آخر دليل أو قرينة بإجياد اجملتهدون فيجتهد (القرء) لفظ 
 .املعىن هذا على دل آخر دليل لورود احليض أنه
 

 .عموم املشترك ، أو هل ُيحمل املشترك على كل معانيه يف حالة اإلطالق؟
أي هل إذا اطلق اللفظ املشترك ُيراد به كل معانيه اليت وضع هلا باللغة أم جيب أن يقتصـر  

 على معىن واحد؟
أنه حيمل على معىن واحد فقط بالقرينة أو بدليل آخر يرجح هذا املعىن، : الصحيح والراجح

 .ومينع محله على مجيع املعاين 



 .اللفظ للمعنى استعمالتقسيم األلفاظ باعتبار : ثانيًا
 .احلقيقة

 :تعريفها
 .اللفظ املستعمل فيما وضع له: اصطالحًا 

 :أنواعها
 .اللفظ املستعمل فيما وضع له لغًة: احلقيقية اللغوية  -1

 .الشمس والقمر للكواكب املضيئة املعروفة، األسد للحيوان املفترس: مثل                
 .اللفظ املستعمل يف معناه الذي وضع له شرعًا: احلقيقية الشرعية -2

 .الصالة تطلق بالشرع على العبادة املبتدئة التكبري املختتمة بالتسليم: مثل                  
 .اللفظ املستعمل يف معناه الذي وضع له عرفًا: احلقيقية العرفية -3

 .لفظ السيارة لوسيلة النقل ، الدابة لذوات األربع: مثل                  
 :  حكمها

 .يعمل باحلقيقة حبسب اصطالح املتخاطبني، وإن مل يكن هناك اصطالح معني محلت على معناها اللغوي-1
 .القتل هنا يؤخذ مبعناه احلقيقي وهو إزهاق روح اإلنسان( والتقتلوا النفس): مثل 
 .يعمل باحلقيقة وتقدم على اجملاز  -2

، ( احلفيد)كلمة ولد تطلق باحلقيقة على الولد املباشر الذي من صلب الرجل، وباجملاز تطلق على ولد الولد : مثل
 .وعلى هذا لو اوصى رجل لولد زيد ، فإن الذي ميلك هذه الوصية هو ولد زيد دون حفيده



 .اجملاز
 :تعريفه

 .اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لقرينة دلت على ذلك: اصطالحًا 
 

 :مثال
 .الرجل الشجاع= األسد 

 

 :أنواع القرينة اليت ينصرف هبا اللفظ من احلقيقة للمجاز
 :املقصود بتلك القرينة هي

 .العالمة اليت تصلح للداللة على عدم إرادة املعىن احلقيقي للفظ من قبل املتكلم
 :أنواعها

 .أكلت من هذه الشجرة، أي من مثرهتا : مثل :قرينة حسية  -1
لو كانت ال وجة تريد اخلروج وال وج يريد منعها فلو وقف  : مثل :قرينة حالية أو عادية -2

 .إن خرجت فأنت طالق ، فإن املقصود فيها يف تلك املرة لداللة احلال عند الباب وقال
تشمل النساء جمازًا ألن املعروف بالشرع عموم ( يا أيها الذين آمنوا): مثل :قرينة شرعية -3

 .التكليف للرجال والنساء



 :حكمه
 :يثبت املعىن اجملازي للفظ ويعمل باحلكم الذي تعلق به يف حالني

 .إذا جاءت قرينة -1
املراد باملالمسة هنا املعىن اجملازي وهو الوطء وليس معناها احلقيقي ( أو المستم النساء: )مثل 

وهو اللمس باليد، واحلكم املبين عليه هو وجوب التيمم إذا ُعدم املاء، القرينة هي حكم التيمم 
 .حيث لو كان املقصود املالمسة باليد ملا انتقضت الطهارة

 .إذا مل ميكن املعىن احلقيقي -2
لو اوصى رجل لولد زيد ، فإن الذي ميلك هذه الوصية هو ولد زيد دون حفيده، لكن إذا  : مثل

مل يكن ل يد ولد من ُصلبه ثبتت الوصية حلفيده ألن كلمة الولد تطلق على احلفيد جمازًا فُتحمل 
 .عليه لتعذر محله على احلقيقة

 .  و يهمل الكالم يف حالة تعذر محله على احلقيقة واجملاز 



 .الصريح
 

 :تعريفه
 . جمازًا أو كان حقيقًة فيه استعماله لكثرة تامًا ظهورًا منه املراد ظهر الذي اللفظ : اصطالحًا

 
 :مثال
 . املعىن هذا لغري اللفظ واليتوجه ، ال واج رابطة احنالل يعين ، طالق أنت :بلفظ الطالق-
 ألن املعىن هذا لغري اللفظ يتوجه وال ، مثرهتا آكل ال يعين الشجرة، هذه من آكل ال واهلل-

 . جمازي اللفظ ذات كان وإن حىت صرحيًا فيكون ، متعذر الشجرة ذات أكل
 

 :حكمه
 . للنية احلاجة دون مباشرة الصريح اللفظ عن الناتج احلكم يثبت
 للبيع ناويًا الشخص يكن مل ولو انعقد البيع ومت املشتري وقبله بالبيع اإلنسان تلفظ إذا مثل
 .اإلنعقاد أثناء له خمالفة نية وجود الحتتمل اللفظ صراحة ألن نفسه قرارة يف
 



 .الكناية
 

 :تعريفه
 .جمازًا أو حقيقًة كان سواًء بقرينة إال معناه ُيفهم ال الذي اللفظ : اصطالحًا

 
 :مثال
 إال مباشرة إليه واليتوجه الطالق عن كناية اللفظ فهذا ألهلك، اذهيب :بلفظ الطالق-

 . العبارة هبذه ال وج نية معرفة بعد
 

 :حكمه
 . احلال بداللة أو ، املتكلم نية معرفة بعد إال اللفظ عن الناتج احلكم ثبوت عدم -1

 ذلك وحنو معتدة أنت أو إعتّدي هلا فقال تطليقها ال وج من ال وجة طلبت لو : مثل
 . احلال لداللة الطالق ُفهم
  به املراد يشتبه الكناية واللفظ بالشبهات، ُيدفع مما احلدود ألن احلدود ثبوت عدم-2

 .مثاًل القذف كحد احلدود به فتندفع



 .اللفظ على المعنى داللةتقسيم األلفاظ  باعتبار 
 :املؤلف اعتمد على تقسيم احلنفية لأللفاظ، وسنعتمد على تقسيم اجلمهور 

 :اللفظ باعتبار وضوح داللته على معناه أو خفاءه ينقسم إىل ثالثة أقسام
 .النص -1
 .الظاهر -2
 .اجململ -3

 ( .الظاهر) واللفظ ( النص )فالوضوح يتمثل يف اللفظ 
 (.اجململ)واخلفي يتمثل يف اللفظ 

 
 
 

 اللفظ على املعىن داللة

 خفي الداللة

 اجململ

 واضح الداللة

 النص

 الظاهر



 النص
 .  ما دل على معناه داللة ال حتتمل التأويل وهو
 .على مقدار اجللد ) فاجلدوهم مثانني جلدة(: كداللة قوله تعاىل: مثاله

على وجود فرق بني البيع ( أحل اهلل البيع وحرم الربا : )وكداللة قوله تعاىل
 .والربا
 .جيب العمل به ، وال يصرف عنه إال بدليل: حكمه

 
 الظاهر
 .ما احتمل معنيني هو يف أحدمها أرجح وهو
ال تبع ما : )كداللة النهي على التحرمي مع احتمال الكراهة يف حديث: مثاله

 .، فاحلكم الظاهر هنا هو التحرمي(ليس عندك
جيب العمل بالراجح من املعنيني ، واليصرف عنه إال بدليل يدل على  : حكمه

 .صرف احلكم للمعىن املرجوح
 



 اجململ
 .ما دل على أحد معنيني ال م ية ألحدمها على اآلخر وهو
فهذا جممل من جهة املقدار إال أنه ) وءاتوا حقه يوم حصاده( :كقوله تعاىل: مثاله

 .ُبيَِّن يف أدلة أخرى
فلفظ الصالة هنا جممل ،حيث مل يتبني صفتها ، لكن وردت ( وأقيموا الصالة)-

 .مبينة يف السنة النبوية
 :أسباب اإلمجال

أن يكون اللفظ من املشترك الذي مل تأت معه قرينة فيصبح جمماًل حيتاج   -1
 .دليل بني معناه 

 .أن يكون للفظ غريبًا  -2
 .أن يكون اللفظ منقواًل من معناه اللغوي إىل الشرعي أو االصطالحي -3

ُيعمل فيه بالدليل الذي يبني معناه، فإذا وجد الدليل ُعمل به، أما إذا مل : حكمه
 .يوجد فيتوقف فيه حىت يتبني املعىن من دليل آخر 

 .وإذا نظرنا إىل جمموع أدلة التكليف فال إمجال حيث يبّين أحدها اآلخر
 



 .مقاصد الشريعة اإلسالمية
 

 :  املقصد األصلي للشريعة
 .حتقيق مصاحل العباد وحفظ هذه املصاحل ودفع الضرر عنهم

 
واملصاحل هنا اليت تكون يف مي ان الشريعة من الشارع وليست مبنية على  

 .األهواء واآلراء للعباد
 

 :أنواع املقاصد
 .الضروريات -1
 .احلاجيات -2
 .التحسينيات -3
 



 (.املقاصد الضرورية)الضروريات : أواًل 
 .املصاحل اليت تتوقف عليها حياة الناس وقيام اجملتمع واستقراره: وهي

 .إذا فاتت اختل نظام الناس يف احلياة واستقراراهم وتعم أمورهم الفوضى واالضطراب وحلقهم الشقاء
 .املال  –النسل  –العقل  –النفس  –الدين : تتمثل يف

وهذه املقاصد جاءت كل الشرائع مبصلحة حفظها والشريعة اإلسالمية صانتها وراعت اوجه حفظها  من كل 
 .جانب فشرعت االحكام الجيادها ومن مث حفظها 

 . االميان والعبادات  <<شرع الجياده الدين-
 .ووجوب اجلهاد دفاعا عنه ومنع حتريف األحكام وأدلتها<<وشرع حلفظه 

 .ال واج <<شرع الجيادها  النفس-
 .وجوب تناول مافيه قوامها ، وحترمي االعتداء عليها بقتل وغريه  <<وشرع حلفظها 

 .وهبه اهلل للناس  << العقل-
 .حترمي ما يذهبه من  املسكرات ، وضع حد لشارهبا ، الوعيد لناقلها وصانعها  <<وشرع حلفظه 

 .ال واج الشرعي  <<شرع الجياده النسل-
 .حترمي القذف وال نا ووجوب احلد ملن فعله  <<وشرع حلفظه 

 .املعامالت املباحة  <<شرع الجياده  املال-
 .حترمي السرقة واحلد للسارق، وحترمي اتالف مال الغري والضمان له، واحلجر على اجملنون وحنوه <<وشرع حلفظه



 (.املقاصد احلاجية)احلاجيات  :ثانيًا
 .األمور اليت حيتاج إليها الناس لرفع احلرج واملشقة عنهم : وهي

 :أمثلتهاإذا فاتت ال خيتل نظام الناس ولكن يلحقهم املشقة والضيق، 
شرعت الرخص دفعًا للحرج فأباح الشارع الفطر للمسافر واملريض ، والصالة جالسًا ملن : يف العبادات

اليستطع القيام ، ومجع الصلوات يف حال املطر أو الربد الشديد ، والتيمم عند فقد املاء أو عدم قدرة استعماله  
 .ملرض أو جرح ال يربئ مع املاء 

شرعت انواع املعامالت اليت يكتسب اإلنسان منها رزقه ، وشرع الطالق يف حال مل تكن احلياة : يف املعامالت
 .ال وجية صاحلة لالستمرار فيها 

، والدية تتحملها العاقلة  ( أي دفعها عند وجود شبهة)شرعت درء العقوبات بالشبهات : يف العقوبات واحلدود
 . يف القتل اخلطأ ختفيفًا عن القاتل 

 
 (.املقاصد التحسينية)التحسينيات  :ثالثًا
 .األمور اليت جتعل حياة الناس جتري على مقتضى اآلداب العالية واخللق القومي: وهي

 : أمثلتهاإذا فاتت ال خيتل نظام احلياة وال يلحق الناس مشقة ، ولكن تصبح حياهتم خالية من مكارم األخالق ، 
 .شرعت لباس أحسن الثياب عند الصالة ، التقرب هلل بالنوافل بشىت أنواعها: يف العبادات
 .شرعت القرض دون فائدة ، حرمت بيع النجاسة ، حرمت بيع املسلم على بيع أخيه: يف املعامالت
 .ندبت إىل االكل باليمني، ندبت إىل إلقاء السالم على من عرفت ومن مل تعرف: يف العادات

حرمت التمثيل جبثة املقتول قصاصًا أو باحلروب، حرمت قتل النساء واألطفال  : يف العقوبات واحلدود
 . والشيوخ يف احلروب 



 :مكمالت املقاصد
 :لكل نوع من أنواع املقاصد مكمالت تكمله 

 .شرع اآلذان مكماًل للصالة : ففي املقاصد الضرورية
 .وشرع الكفاءة بني ال وجني لل واج الذي يوجد ضرورة النفس، كما شرع جواز النظر للمخطوبة

 .وحرم اخللوة باملرأة األجنبية مكماًل لتحرمي ال نا ألنه قد يفضي إليه حفاظًا على ضرورة النسل
 .وحرم بيع املعدوم وجهالة املبيع ومافيه غرر للمشتري مكماًل للمعامالت اليت حتفظ ضرورة املال 

 .حاجيات< ( عصبة القاتل)شرعت الدية على العاقلة : ويف املقاصد احلاجية
 .مكمل للمقصد< وشرع توزيع حتملها مبقدار يسري على القادرين منهم  

 . شرع حتري الوسط من املال ، حتري الطيب من األضاحي والعقيقة ، مندوبات الطهارة: ويف املقاصد التحسينية
 .أن احلاجيات تعترب مكملة للضروريات ، والتحسينيات تعترب مكملة للحاجيات :ويالحظ

 :كيفية التصرف عند تعارض املقاصد –مراتب املقاصد يف األمهية 
 .الضروريات مث احلاجيات مث التحسينيات(: األهم)األوىل بالرعاية 

 (:  ما ُيقدم عند تعارض مقاصد الشريعة)مايترتب على ترتيب املقاصد 
ُتقدم الضروريات على احلاجيات واحلاجيات على التحسينيات، وتقدم الضروريات  : عند اختالف املراتب -1

 .على التحسينيات، ويف حال كان خيل اإلهتمام باألدىن على اإلهتمام باألعلى يقدم االهتمام باألعلى
 .يرخص يف كشف العورة ملصلحة العالج ملقصد حفظ النفس من اهلالك واألذى : مثل

 .يرخص بأكل امليتة يف حال االضطرار للحفاظ على النفس من اهلالك
 .ُتقدم الضرورة األعلى واألكثر أمهية على مادوهنا من الضرورات : عند تساويها بالرتبة -2

 .يقدم اجلهاد حلفظ الدين على حفظ النفس ، وإن كان كالمها ضروريًا إال أن الدين هو الضرورة األهم : مثل



 :بعض القواعد الفقهية املبنية على مقاصد الشريعة
 .الضرر ي ال

 .وجوب الضمان يف املتلفات : مثل
 .يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما

 .تطليق ال وجة عند وجود الضرر أو عدم القدرة على نفقتها: مثل
 .الضرورات تبيح احملظورات

 .تناول احملرمات عند الضرورة: مثل
 



 .تعارض األدلة والترجيح والنسخ
 :تعريف النسخ 

 .اإلزالة والنقل: لغة
 .رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه: ويف االصطالح

 .الناسخ: ويسمى هذا الدليل بـ
 .املنسوخ: واحلكم السابق بـ
 .النسخ: والرفع يسمى بـ

 

 :ملاذا حيصل النسخ –حكمة النسخ 
 .للتدرج يف التشريع رعايًة للعباد  -2مراعاة مصاحل العباد ،  -1

 :الفرق بني التخصيص والنسخ
 
 

 التخصيص النسخ

األفراد ثم يأت النسخ  قد تناول كلابتداًء يكون الحكم 
 .ويخرج بعض األفراد من الحكم

 

 .ابتداًء متناوالً بعض األفراد وليس جميعهمالحكم قد يأِت 

 إال متأخراً متراخياً عن المنسوخ  أن الدليل الناسخ ال يأتِ 
 (.المنسوخ بعدأي دائما الدليل الناسخ يأتي )

 

 .العموم  التخصيص قد يأت مقارناً لدليل



 :أنواع النسخ
 .أي رفع احلكم كله: النسخ الكلي -1

 .  نسخ القبلة من بيت املقدس إىل املسجد احلرام  / مثل      
 .رفع احلكم السابق عن بعض أفراده : النسخ اجل ئي -2

حد القذف ، نسخ احلكم يف حق األزواج فقذفهم ل وجاهتم ال يقع قذفًا  وامنا جعلها / مثال      
 .مالعنة جتري هلا أحكامها اخلاصة 

 .أن ينص الشارع صراحة على النسخ: النسخ الصريح -3
 (.كنت قد هنيتكم عن زيارة القبور أال ف ورها)النهي عن زيارة القبور 

أن الينص الشارع على النسخ وإمنا يشرع حكمًا معارضًا حلكم سابق حبيث : النسخ الضمين -4
 .الميكن اجلمع بني احلكمني

عدة الوفاة كانت سنة كاملة بعد وفاة ال وج مث نسخت إىل أربعة أشهر وعشرًا، فقد قال 
 (.أربعة أشهر وعشرًا)مث نسخت بقوله ( إىل احلول غري إخراج: )تعاىل

 
 :وقت النسخ

النسخ يكون يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يصح بعد وفاته ألنه مرتبط بالوحي وقد  
 .انقطع الوحي بوفاة النيب فال وحي بعد وفاته عليه الصالة والسالم 



 :ما يقبل النسخ وما ال يقبل –األحكام اليت تقبل النسخ واليت التقبل  -ما يرد فيه النسخ وما ال يرد 
 . ال يأِت يف العقائد فهي ثابتة وال تقبل التغيري ، كاإلميان باهلل واليوم اآلخر-
 .ال ياِت بالفضائل واألخالق ، كالعدل وبر الوالدين والصدق -
 .ال يأِت باألحكام الفقهية اليت ورد الدليل بداومها ، كاجلهاد -
 .وإمنا يأت النسخ يف األمور الفقهية اليت مل يأِت دليل على دوامها-

 

 :ما يصح النسخ به  –مباذا حيصل النسخ  –ما جيوز النسخ به 
 :أن يكون يف نفس قوة الدليل املنسوخ أو أقوى منه، وعلى ذلك جيوز النسخ بـيشترط بالناسخ 

 .نصوص القرآن ينسخها القرآن -
 .املتواترةجيوز نسخ القرآن بالسنة  -
 . سنة اآلحاد تنسخها سنة آحاد أخرى أو قرآن أو متواترة -
ال ينسخ اإلمجاع بالكتاب والسنة ، ألن الناسخ جيب أن يكون متأخرًا واالمجاع غالبا ينبين على دليل -

 .منهما فيكون بعدمها وبالتايل ال ُينسخ هبما
اإلمجاع ال ينسخ القرآن والسنة ألنه ميتنع أن خيالف اإلمجاع النصوص، وإن انعقد اإلمجاع على خالف -

 .نص فهو بالشك مبين على نص آخر فيكون الناسخ هو النص اآلخر وليس ذات اإلمجاع
اإلمجاع املبين على نص أو قياس ال يصح نسخه بإمجاع آخر ، أما املبين على اجتهاد يف املصلحة فيصح -

 .نسخه بامجاع آخر 
القياس ال ينسخ القرآن والسنة واالمجاع، وذلك ألن القياس أضعف منهم حيث ال يصار إليه إال يف   -

 .  عدم احلكم يف املسألة ، وكذلك القياس ال ينسخ قياسًا آخر



 .التعارض والترجيح
 

  هلا اجملتهد فهم طريقة يتعارض الذي وإمنا ذاهتا حيث من التتعارض الشرعية األدلة
 .حقيقي وليس ظاهري تعارض فهو ، منها احلكم استنباط وطريقة

 

 . القوة بنفس األدلة كانت حال يف حيدث الظاهري والتعارض
 .آحادية سنة مع آحادية سنة أو ، متواترة سنة مع قرآن أو قرآن مع قرآن
 :يلي مبا العمل فيتم القوة بنفس أدلة بني التعارض وقوع حال ففي
 .(األحدث– األخري) باملتأخر فيعمل ، متأخر واآلخر متقدم أحدمها هل ينظر : أواًل
 .الكرمي القرآن عرب جاء وكالمها وعشرًا، أشهر أربعة وأصبحت سنة كانت املتوفاة عدة مثل
 .الظاهر على النص فيقدم األخرى من أقوى داللته مبا فيعمل ومتقدم متأخر أيهما يعرف مل إذا :ثانيًا
  أربع من أكثر زواج أن اآلية فظاهر (ذلك وراء ما لكم أحل) فيها جاء النساء من احملرمات آية مثل
 فيها فيعمل ، أربعة هو عدد أكثر أن إىل نص داللة دلت (ورباع وثالث) آية وجاء ، مباح نساء

 .الظاهرة الداللة من أقوى فهي نص داللة داللتها ألن ، فيها العمل ويؤخذ
 . ذلك أمكن إن األدلة بني والتوفيق اجلمع :ثالثًا
 العام وبقاء ورد حيث باخلاص العمل يف بينهما فيجمع خاص واآلخر عام الدليلني أحد كان إذا مثل
 . املخصوص ذلك عدا ما على
 



 بقوة الترجيح فيكون اآلخر من أقوى بعضها أي القوة خمتلفة األدلة كانت حال يف أما
  على بينهما، اجلمع إمكانية هناك يكن مامل فيه ويعمل األقوى ُيقدم :أي الدليل،
 :التايل الترتيب

 .النصوص وجدت إذا فيه يعمل ال القياس ألن ، القياس على واإلمجاع والسنة القرآن يرجح -
 .أقوى اإلمجاع فكان ، ظين والقياس قطعي اإلمجاع ألن القياس على اإلمجاع يرجح -
 .اآلحاد حديث على املتواتر احلديث يرجح -
 .بفقيه ليس صحايب رواه الذي اآلحاد حديث على فقيه صحايب رواه الذي اآلحاد حديث يرجح -
 .مستنبطة علة إىل املستند القياس على عليها منصوص علة إىل املستند القياس يرجح -
  
  يتمكن ومل القوة بنفس وكانا آحدمها تقدم معرفة وعدم األدلة بني اجلمع إمكان عدم حال يف

 . أخرى بطرق احلكم معرفة يف وجيتهد فيهما فيتوقف ، السابقة الترجيح بطرق بينهما الترجيح



 .اإلجتهاد
 :تعريف االجتهاد

 (من اجُلهد. )بذل الوسع والطاقة: يف اللغة
 .بذل الُوسع يف إدراك حكم شرعي بطريق االستنباط ممن هو أهٌل له: يف االصطالح

 .بذل اجملتهد ما يف وسعه لتحصيل ظن حبكم شرعي عملي من دليل تفصيلي: أو 
 

من التعريف يتبني أن الذي يبذل اجلهد هو اجملتهد واليعترب من غريه ، كما أن هذا اجلهد يكون ملعرفة  
 .األحكام الفقهية بطريق استنباطها من أدلتها 

 :أركان االجتهاد
 : اجملتهد -1

 .الفقيه املستويف لشروط االجتهاد
 : اجملَتَهد فيه-2

 .الواقعة املطلوب معرفة حكمها باالستنباط لعدم ظهور احلكم أو تعارض األدلة
 : الذي ُيستنبط منه احلكم -3

 .  وهو الدليل      
 : النظر وبذل اجلهد -4

 .فعل اجملتهد الذي يتوصل به إىل احلكم        
 :تعريف اجملتهد

 (.ملكة االجتهاد)من قامت فيه القدرة على استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية 



 ( :شروط اجملتهد)ماذا يشترط يف اجملتهد؟ شروط االجتهاد 
 ن ول وأسباب تفصيلي بشكل األحكام وبآيات جممل بشكل الكرمي القرآن معرفة1.

 فيها االجتهاد يريد اليت باملسألة املتعلقة واآليات اآليات،
  الترجيح وكيفية الرواة ومعرفة فيها والضعيف الصحيح حيث من النبوية السنة معرفة 2.

 . تفصيلية معرفة األحكام وأحاديث بينها فيما
  بينها الترجيح طرق و األدلة ومراتب تفصيلية معرفة وقواعده الفقه أصول علم معرفة3.

 .الصحيح احلكم إىل يصل لكي التعارض عند
  لفهم الالزم القدر معرفة فيها ويكفيه ، هبا ن ال والسنة القرآن ألن العربية اللغة معرفة4.

 . سليمًا فهما الشرعية النصوص
 .املنسوخ باحلكم لإلفتاء يؤدي ال حىت :واملنسوخ الناسخ معرفة5.
 .اإلمجاع خيالف مبا يفيت ال حىت :اإلمجاع مواطن معرفة    .7

  الشريعة عليها تنص مل اليت االحكام استنباط من يتمكن حىت :الشريعة مقاصد معرفة8.
 وحيقق االسالم ملقاصد موافقًا االجتهاد هذا ويكون والعرف واملصلحة القياس بطريق

 . عنهم الضرر ويدفع الناس مصلحة
 إال يقبل وال اهلل حكم بيان االجتهاد مثرة ألن فاإلسالم :عداًل بالغًا عاقاًل مسلمًا يكون أن9.

  بقوله فكيف نفسه عن قوله يقبل ال اجملنون ألن :والعقل عداًل، ليس والكافر عدل، من
 والتساهل، الكذب عليه يؤمن فال العقوبة يأمن الصغري ألن :والبلوغ تعاىل، اهلل عن

 .للناس اهلل شرع يبلغ ألنه :والعدالة



 :ما جيري فيه االجتهاد وما ال جيري –ما يقبل االجتهاد وما اليقبل –ماجيوز فيه االجتهاد
 .ال جيوز االجتهاد يف األحكام القطعية، فما جاء قطعيًا فإنه ال حيتمل االجتهاد مثل وجوب الصالة والصيام -

 .غري قابلة لالجتهاد<< 
 .قابلة لالجتهاد<< . جيري االجتهاد باألدلة الظنية الداللة والنصوص ظنية الثبوت  -
 .قابلة لالجتهاد<< .جيري االجتهاد يف املسائل اليت مل يرد نص من الشارع بشأهنا  -
      

 .االجتهاد اليتقيد ب مان معني وال مبكان معني
 .االجتهاد باِق إىل يوم القيامة حلاجة الناس له ملعرفة أحكام دينهم يف أمور احلياة املستجدة

 

 :حكم االجتهاد
 :يكون فرض عني على اجملتهد يف حالتني

 .اجتهاده يف حق غريه إذا مل يوجد غريه أو ضاق الوقت.2. اجتهاد اجملتهد يف حق نفسه. 1
 : يكون فرض كفاية على اجملتهد

 .إذا ن لت الواقعة بأحد املقلدين ووجد أكثر من جمتهد
 :يكون مندوبًا للمجتهد يف حالتني

 .أن يستفتيه سائل عن حادثة قبل وقوعها.2. أن جيتهد لنفسه قبل وقوع احلادثة.1 
 :يكون حمرمًا يف حالتني

 .أن يقع االجتهاد ممن مل تتوفر فيه الشروط.2. أن يقع يف مقابل دليل قاطع من نص أو إمجاع. 1.



 :تغري االجتهاد
إذا حبث اجملتهد يف مسألة وأمعن فيها النظر واجتهد حىت توصل للحكم ، مث بعد ذلك بدا له دليل   -

 .آخر أو نظر آخر فغّير فتواه جاز ذلك وأصبح جيب عليه الت ام القول األخري الذي قال به
للمجتهد أن ينظر يف كل مسألة على حدة ويف كل قضية على حدة وعلى هذا قد يتفق رأيه يف   -

 .املسائل املتشاهبة وقد خيتلف ألن نظره إليها خيتلف باجتهاده فيها
 .إذا كان االجتهاد خمالفًا لنص فإنه ينقض وال عربة به  -

 

 :جت ء االجتهاد
أي أن يكون اجملتهد وصل لرتبة االجتهاد يف مسألة معينة وليس كل مسائل الفقه ، فيكون قادرًا على 

 .الوصول حلكم مسألة يف باب معني دون بقية االبواب أو مسألة معينة دون بقية املسائل 
  اليت املسائل يف جيتهد أن له هل كلها، الفقه بأدلة حيط مل ولكنه لالجتهاد العامة الشروط حصَّل فمن

 بأدلتها؟ علمًا أحاط
 .واحكامه احلج بعلم حميطا وليس واالقوال والسنة القران من املرياث أدلة جبميع أحاط من مثل

 غريها؟ يف جيتهد أن دون املواريث يف جيتهد ان له فهل 
، ذلك ألن العلماء كانوا يتوقفون يف بعض املسائل حينما ُيسأل عنها وهذا هو الصحيح، جيوز: 1ق

 .يقول ال أدري، فيجوز ملن تبحر يف باب معني وأحاط بأدلته أن جيتهد فيه
 .، ألن مسائل الفقه متصل بعضها ببعضال جيوز : 2ق
 .، ألنَّ أدلتها قد مجعتجيوز يف غري النوازل: 3ق



 هل كل جمتهد مصيب؟  
إذا بذل اجملتهدون وسعهم يف الوصول للحكم يف مسألة ولكنهم اختلفوا يف النتيجة، فهل كل منهم  

 .مصيب أم ال؟
 .  نعم كلهم مصيبون: القول األول

 (.وكاًل آتينا حكمًا وعلمًا)-1
 .صالة العصر يف بين قريظة-2
 

 .حيث أن كل جمتهد مأجور لكن بعضهم مصيب وبعضهم خمطئال ، وهو الصحيح، : القول الثاين
وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر  . إذا حكم احلاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران"حديث -1

 .متفق عليه " واحد
 .أن القول بأن كل جمتهد مصيب يل م منه اجتماع الضدين-2
 



 :تعريفه     

 :أركانه     

 .وهو الفقيه المستوفي للشروط اآلتي ذكرها: المجتهد

 . المطلوب االجتهاد فيهاالواقعة وهو : فيهالمجتَهد 

 .  يُستنبط منه الحكم، وهو الدليلالذي 

 .وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم: وبذل الجهدالنظر 

 تعريفه

 أركانه 

 شروطه 

 حكمه

 االجتهاد

 :شروطه

 : حكمه 

الشروط 

العامـــة 

المتعلقة   

      بالمجتهد

    

أن يحيط بمدارك األحكام، وما يعرض لها؛ فيعرف اآليات    . 2. أن يكون المجتهد مسلما عاقال بالغا. 1

واألحاديث الدالة على األحكام بطريق النص أو الظاهر، ويعرف ما يكون مقبوال من األحاديث عند المحدثين، 

وباقي ... ويعرف الناسخ والمنسوخ فيهما، ومواطن اإلجماع حتى ال يخالفها، ويعرف القياس واالستصحاب

.                                    األدلة المعتبرة، باإلضافة إلى معرفته بمراتب األدلة وطرق دفع التعارض بينها

 .ويكفي في ذلك القدر الالزم لفهم الكالم.الفقهأن يكون عارفا بدالالت األلفاظ وما يخدمها من علوم اللغة وأصول .3

 . وجميع الشروط السابقة تخدم هذا الشرط وتوصل إليه. أن يكون عالما بمقاصد الشارع في تشريع األحكام.4

 .  أن تكون المسألة مما يسوغ فيها االجتهاد؛ بأن ال ترد فيها داللة نصية أو إجماع قطعي. 5 

 .أن يتصور واقع المسألة تصورا كافيا في الحكم عليها. 6 

 .أن يستند في اجتهاده إلى دليل.8. أن يبذل جهده في استنباط حكمها. 7 

 

الشروط الخاصة التي 

االجتهووا    تكوو ع د وود 

 ال اقعةفي 

 :يك ع فرض دين في حالتين  

 .اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم بأن ال يوجد غيره أو ضاق الوقت.2. اجتهاد المجتهد في حق نفسه. 1

          إذا نزلت الواقعة بأحد المقلدين ووجد أكثر من مجتهد: كفايةفرض يك ع  

 :م دوبا في حالتينيك ع 

 .أن يستفتيه سائل عن حادثة قبل وقوعها.2. أن يجتهد لنفسه قبل وقوع الحادثة.1 
 :محرما في حالتينيك ع 

 .الشروطأن يقع االجتهاد ممن لم تتوفر فيه .2. أن يقع في مقابل دليل قاطع من نص أو إجماع. 1.

 .بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي  عملي من دليل تفصيلي



 التقليد
 .وضع القالدة يف العنق: يف اللغة

 :يف االصطالح
 . أخذ مذهب الغري من غري معرفة رجحان دليله

 
 :أركان التقليد

 .العامي: املقلِّد
 .اجملتهد الذي يتوصل إىل احلكم: املقلَّد

 .احلكم املأخوذ من اجملتهد بطريق التقليد دون معرفة دليله: املقلَّد فيه
 

 ( :الفقهية)حكم التقليد يف األحكام الشرعية العملية 
التقليد يف الفروع جيوز إذا كان تقليدًا ألهل الذكر الفقهاء اجملتهدين ذوي الرسوخ بالعلم ، وإذا  

 .  كان احلكم ال خيالف نص شرعي واضح
 (.فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون: )لقوله تعاىل 

 .أما القبول بدون ُحجََّة ألجل التعصب املذهيب فهذا تقليٌد حمرم -
 .وكذلك اجملتهد ال حيق له تقليد غريه لقدرته على االجتهاد والوصول للحكم يف حق نفسه -
 



 ما حكم سؤال العامي من شاء من املفتني؟
 . لإلمجاع يف عصر الصحابة والتابعني على ذلك : جائ 

 .وبشرط أن ال يقصد به تتبع الرخص 
 .واألوىل سؤال األعلم ألن هذا هو االجتهاد الواجب على العامي     

 
 ما العمل عند تعدد الفتاوى؟

 : يتخيَّر -
 .ألن األقوال تساوت لديه وهو ليس أهاًل للترجيح

 : يعمل باألحوط -
 .ألنه هو الذي يتيقن به اخلروج من العهدة     

 : يعمل باألسهل -
 (ما ُخيِّر بني أمرين إال اختار أيسرمها)

 :الصحيح
 .ألن الفتوى عند العامي كالدليل عند اجملتهد: يأخذ بقول األعلم واألتقى

 .وهذا كله يف حال تساوي األدلة وعدم ظهور أحدها على اآلخر 



 
 التقليد     

وعلى هذا التعريف فإن من يعرف دليل المجتهد ويفهمه . هو أخذ مذهب الغير بال معرفة دليله

  .ولكنه لم يصل إلى رتبة االجتهاد فإنه ال يعد مقلدا ويصطلح البعض على تسميته متبعا
 :تعريفه 

 حكمه في األصول 

عند الجمهور، وإنما يجب على المسلم أن ينظر في أدلتها؛ ( العقائد)األص ل ال يج ز التقليد في 

 .التقليداآليات التي فيها ذم : ومن أدلة ذلك. حتى يرسخ إيمانه فال يتزعزع بأدنى شبهة

ما يدخل بها اإلنسان في اإلسالم؛ فينظر في أدلة وجود هللا ووحدانيته  :والمرا  باألص ل ه ا

، أما بقية مسائل االعتقاد (الشهادتان)واستحقاقه للعبادة، وصدق الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .التقليد كمسائل الروح وأسماء المالئكة ونحو ذلكفيكفي فيها 

 .  ( للعامي)( األحكام الفقهية)الفروع يج ز التقليد في 

 .  “فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون” : قوله تعالى: أدلة ذلكومن 

التي يدخل بها اإلنسان في اإلسالم، فيدخل في الفروع العقائد ما ليس من  :والمرا  بالفروع

 .الفقهمسائل 

 أحكـامهبعض 

  يجوز للمستفتي سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعدالتهم لإلجمــــاع العملي على ذلك في

 .عصر الصحابة والتابعين

  إذا تعددت فتاوى العلماء لديه؛ فعليه أن يتبع األعلم ثم األوثق؛ ألن فتوى العالم عند المقلـــــد كالدليل عند

 .المجتهد والمجتهد يرجح بين األدلة عند التعارض، فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوى

 بالهوىألن هذا عمل ال يجوز؛ . المراد به األخذ بأخف األقوال في المسألة الخالفية: تتبع الرخص. 

 الفروعفي حكمه  

 .  الحكم المقلَد فيه -3  -المجتهد  <المقلَد  -2  -العامي  < المقلِد  -1
 أركان التقليد   



 .مرجع مادة هذا العرض
 

 .مؤسسة الرسالة : عبدالكرمي زيدان، الناشر: الوجيز يف أصول الفقه ، املؤلف -



 الصالحات تم  بحمد الله الذي بنعمته تتم
 شكرًا للمتابعة

 
 :أعدته 

 سهى بنت عبداهلل العمري
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