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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
نستأنف ما بدأانه من املدارسة لكتاب "األصول من علم األصول" لشيخنا الشيخ /حممد بن عثيمني –رمحه هللا تعاىل -ونفعنا
هللا بعلومه.
توقفنا يف اللقاء املاضي عند ابب األمر.

يقول الشيخ –رمحة هللا عليه :-األمر.

مث ذكر ما يتعلق هبذا املبحث.
ويف هذا املبحث مبحث األمر سنتحدث عن ست مسائل:
 املسألة األوىل :تعريف األمر.
 املسألة الثانية :صيغ األمر.

 املسألة الثالثة :دالة األمر من حيث اإللزام به ومن عدمه.
 املسألة الرابعة :داللة األمر من حيث زمن فعله.

 املسألة اخلامسة :خروج األمر عن داللة الوجوب والفورية.
مأمور به.
 املسألة السادسة :ما ال يتم املأمور إال به فهو ٌ

هذه املسائل هي اليت أشار إليها الشيخ –رمحة هللا عليه -يف هذا الباب.
وجل -مبحث النهي.
وهذا املبحث مبحث األمر من املباحث املهمة جدًّا يف أصول الفقه ،ويعقبه إن شاء هللا – َّ
عز َّ

 املسألة األوىل :تعريف األمر ،تعريف األمر يف اللغة...
األخت تقول :توقفنا عند أقسام الكالم.

يف قول الشيخ –رمحة هللا عليه -الذي هو اللقاء السادس.
قوله :أقسام الكالم :ينقسم الكالم ابعتبار إمكان وصفه ابلصدق وعدمه إىل قسمني :خرب وإنشاء.
ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
الشرح
وجل.
سبحان هللا! كأننا أخذان هذا املبحث لكن ال أبس ،نُعيده إن شاء هللا َّ
عز َّ

هذا املبحث (أقسام الكالم) أشار الشيخ –رمحة هللا عليه -يف هذا املبحث إىل مخس مسائل ُُيكن أن نُ ِّ
لخصها من
خالل ما ذكره الشيخ يف هذا املبحث يف أقسام الكالم.
 املسألة األوىل :تقسيم الكالم.
 املسألة الثانية :تعريف اخلرب.

 املسألة الثالثة :أقسام اخلرب من حيث املـ ِّ
خرب.
ُ
 املسألة الرابعة :تعريف اإلنشاء.

 املسألة اخلامسة :صور اإلنشاء.
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أما ما يتعلق ابملسألة األوىل وهي تقسيم الكالم.

السادس

قسم به الكالم ،فالشيخ –رمحة هللا عليه -أشار هنا أن
فالكالم ينقسم إىل عدة أقسام على حسب االعتبار الذي يُ َّ
تقسيم الكالم ابعتبار وصفه ابلصدق والكذب ،وسيأيت معنا –إن شاء هللا -يف كالم الشيخ أنه سي ِّ
قسم الكالم ابعتبا ٍر آخر
ُ

وهو ابعتبار استعمال الكالم.

قسمه الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل قسمني:
التقسيم األول ابعتبار وصف الكالم ابلصدق والكذبَّ ،
 -القسم األول :اخلرب.

 املسألة الثانية :تعريف اخلرب.

ذكر الشيخ –رمحة هللا عليه -أن اخلرب تعريفه :ما ميكن أن يوصف ابلصدق أو الكذب لذاته.
ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح
ومعىن ذلك :أن صيغة اخلرب إذا مسعها السامع من غري نظ ٍر إىل املتكلِّم يصح أن يُقال لقائله :صدقت أو أن يُقال له:
كذبت.
فالطالب إذا قال :حضرت الدرس ،هذا الكالم منه ُُيكن أن يُقال له :صدقت ،وُُيكن أن يُقال له :كذبت مل حتضر
الدرس ،فهذا هو اخلرب.
وصف ابلكذب.
وإذا قالت املرأة ا
وصف ابلصدق ،وُُيكن أن يُ َ
مثال :انتهت عديت ،فهذا الكالم منها ُُيكن أن يُ َ

قول الشيخ –رمحة هللا عليه -يف التعريف( :ما ميكن أن يوصف ابلصدق أو الكذب) هذا خيرج به اإلنشاء كما سيأيت

وجل.
معنا إن شاء هللا َّ
عز َّ

وصف ابلصدق أو الكذب ال لذاته ،وإمنا
لقول الشيخ( :أو الكذب لذاته) يعين أن هناك نوع من الكالم ُُيكن أن يُ َ

املخرب به؛ وهلذا فإن قول الشيخ –رمحة هللا عليه -يف التعريف( :لذاته) خرج به اخلرب الذي ال حيتمل إال
ألم ٍر خارج وهو َ
خرب به.
الصدق أو ال حيتمل إال الكذب ابلنسبة للمـُ َ
قسم
خرب به ،وهذه املسألة الثالثة اليت أشار إليها الشيخ –رمحة هللا عليه -يُ َّ
وهلذا اخلرب يُ َّ
قسم هبذا االعتبار ابعتبار املـُ َ
قسم إىل لاللة أقسام:
خرب به وليس إىل اخلرب ،يُ َّ
الكالم ابلنظر إىل املـُ َ
اَّللُ َعلَْي ِّه
صلَّى َّ
دائما ،وهذا كخرب هللا ،وخرب رسوله َ
 القسم األول :ما ال ُيكن وصفه ابلكذب؛ ألن قائله صاد ٌق اَو َسلَّ َم.
عقال.
شرعا أو غري مقبول ا
 القسم الثاين :ما ال ُيكن وصفه ابلصدق؛ لكونه غري مقبول ااَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم ،-فهذا ُُيَزم بكذبه ،وال ُيكن أن
صلَّى َّ
مثال على الغري مقبول ا
شرعا :خرب مدعي النبوة بعد النيب – َ
ني﴾[األحزاب.]40:
خمالف لقول هللا – َّ
عز َّ
وصف ابلصدق؛ ألنه ٌ
وجل -عن نبيهَ ﴿ :و َخ َاتَ النَّبِيِ َ
يُ َ
سامراء ،هذا ُُيَزم بكذبه.
وهذا كذلك كخرب الرافضة خبروج اإلمام الثاين عشر من سرداب ُ
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الف للعقل كاخلرب ابجتماع النقيضني ،ما النقيضان؟ مها ما ال ُيتمعا وال يرتفعا يف ٍ
وقت
وإما أال يُقبَل الكالم؛ ألنه ُخم ٌ
وقت واحد ،وال ُيكن أن يرتفعا يف ٍ
واحد ،مثل :املوت واحلياة ،ال ُيكن أن ُيتمعا يف ٍ
ذات واحدة يف ٍ
ذات واحدة ويف زم ٍن

واحد.

وكالوجود والعدم ،وكاحلركة والسكون ،فهذه ال ُيكن أن ُيتمعا يف ٍ
وقت واحد يف ع ٍ
معا.
ني واحدة ويرتفعا ا

 -القسم الثالث :ما ُيكن وصفه ابلصدق والكذب ،وهذا الذي أراده الشيخ –رمحة هللا عليه -هنا يف تعريف اخلرب.

 املسألة الرابعة -اليت أشار إليها الشيخ رمحة هللا عليه يف هذا املبحث :-تعريف اإلنشاء ،وهو النوع الثاين من أنواع الكالم
ابعتبار وصف الكالم ابلكذب والصدق.

عرف الشيخ –رمحة هللا عليه -اإلنشاء بقوله :ما ال ميكن أن يوصف ابلصدق والكذب.
وقد َّ

ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح
خربا؛ وهلذا ال ُيكن وصفه ابلصدق ،وال ُيكن وصفه ابلكذب ،فاإلنشاء ليس كاخلرب ،اخلرب
وذلك ألن اإلنشاء ال يتضمن ا
يكون جوابه :صدقت أو كذبت.
وأما اإلنشاء فإن جوابه يكون :مسعت أو أطعت أو عصيت.
فمثال لو قلت لطالب العلم أو لطالبة العلم :احرصي على حضور الدرس ،احرصي على ضبط العلم ،هل هذا القول مين
ا
وصف ابلصدق أو ابلكذب؟ ال ُيكن؛ ألنين مل أ ِّ
ُخرب وإمنا يكون اجلواب عن هذا الكالم الذي قلته قبل قليل أن يُقال
ُيكن أن يُ َ
مسعا وال طاعة.
مسعا وطاعة أو يُقال :ال ا
يل :ا
وصف ابلصدق وال ابلكذب ال يُقال له :صدقت أو
ومثل أن تقول لشخص :تفضَّل عندان يوم لتناول العشاء ا
مثال ،هذا ال يُ َ
كذبت ،وإمنا ُُياب إما ابلتلبية هلذه الدعوة وإما ابالعتذار والرفض.
وهبذا يتضح لنا فرق من الفروق بني اخلرب واإلنشاء.

صورا لإلنشاء منها:
 املسألة اخلامسة –اليت أشار إليها الشيخ رمحة هللا عليه :-صور اإلنشاء ،فالشيخ –رمحة هللا عليه ذكر ا
وجلَ ﴿ :-وا ْعبُ ُدوا َّ
عز
اّللَ َوال تُ ْش ِرُكوا بِ ِه َش ْي ئًا﴾[النساء ،]36:وقول هللا – َّ
الصورة األوىل :األمر ،وهذا كقول هللا – َّ
عز َّ

خربا.
َّ
وجلَ ﴿ :-وابْ تَ لُوا الْيَ تَ َامى﴾[النساء ]6:هذا أمر ،واألمر ا
دائما إنشاء وليس ا
ِ
الصورة الثانية لإلنشاء :النهي ،كقول النيب –صلَّى َّ ِّ
ول ،وال
أح ُد ُك ْم ذََك َرهُ َبي ِمينِ ِه وهو يَبُ ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :-ال ميُْس َك َّن َ
َ
ي ت ن َّفس يف ِ
اإلانء».
ََ َ ْ
الصورة الثالثة :االستفهام ،كقول النيب –صلَّى َّ ِّ
ضِ
ص ِل ومل
مقررا ذلك« :أليس إذا حا َ
ت املرأةُ مل تُ َ
َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم -ا
ص ْم؟».
تَ ُ

الصورة الرابعة :الرتجي ،كقول موسى –عليه السالم﴿ :-لَ َعلِي آتِي ُك ْم ِم ْن َها ِِبَ َررب أ َْو َج ْذ َورة ِم َن النَّا ِر لَ َعلَّ ُك ْم
صطَلُو َن﴾[القصص.]29:
تَ ْ
َّ ِ
آمنُوا
الصورة اخلامسة :النداء ،ومنه قول هللا – َّ
عز َّ
ين َ
َّاس ا ْعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم﴾[البقرةَ ﴿ ،]21:ي أَيُّ َها الذ َ
وجلَ ﴿ :-ي أَيُّ َها الن ُ
اتَّ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَ ْوًال َس ِدي ًدا﴾[األحزاب.]70:
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وجل﴿ :-أَو تَ ُق َ ِ
اب لَ ْو أ َّ
السادسَك َّرًة فَأَ ُكو َن ِم َن
َن ِل
ومن صور اإلنشاء كذلك :التمين ،كقول هللا – َّ
عز َّ
ول ح َ
ني تَ َرى ال َْع َذ َ
ْ
ِ
ني﴾[الزمر.]58:
ال ُْم ْحسنِ َ

ومن صور اإلنشاء :الدعاء واحلث واالستغالة ،كل هذه من صور اإلنشاء.
خربا انشاءا ابعتبا ٍر آخر ومثَّل ذلك بصيغ العقود اللفظية.
أشار الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل أن الكالم قد يكون ا
لت ،هذا العقد اللفظي ابعتبار داللته على ما يف نفس
ا
فمثال حينما يقول البائع :بِّعتك هذه السلعة ،ويقول املشرتي :قبِّ ُ
خربا ،فقول البائع :بِّعتك ،خرب؛ ألنه ُيكن وصفه ابلصدق أو الكذب ،فيُمكن أن
املتكلم سواءا كان البائع أو املشرتي يُعترب ا
يُقال له :صدقت ،وُيكن أن يُقال له :كذبت مل تبِّع ،وهكذا قول املشرتي قبِّلت ُيكن وصفه ابلصدق والكذب ،لكن ابعتبار
ترتب العقد على هذه األلفاظ يُعترب إنشاء.
ترتب العقد مثل انتقال الثمن للبائع ،وانتقال السلعة للمشرتي هذا يُعترب إنشاءا.
مث أشار الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل أن اخلرب قد أييت ويُراد به اإلنشاء.
يعين يكون الكالم يف صورة خرب ،لكنه يُراد به اإلنشاء ،وهذا أييت لفائدة؛ ألنه خالف األصل ،فهو أييت لفائدة.
األصل أن اخلرب يُراد به اخلرب ،واإلنشاء يُراد به اإلنشاء ،فإذا جاء اخلرب ويُراد به اإلنشاء فاحبث ستجد فائدة بالغية
لذلك.
ص َن
من أمثلة أن أييت اخلرب ويُراد به اإلنشاء ما أشار الشيخ –رمحة هللا عليه -بقول هللا – َّ
وجلَ ﴿ :-وال ُْمطَلَّ َقا ُ
عز َّ
ت يَ َََتبَّ ْ
ِِبَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَ َة قُر ر
وء﴾[البقرة.]228:
ُ
ص َن﴾ صورته خرب ،لكن املعىن إنشاء؛ ألن املراد به األمر ،وقد سبق معنا أن األمر يُعترب من اإلنشاء.
قوله﴿ :يَ َََتبَّ ْ
ما الفائدة البالغية اليت ِّ
اقع يـُتَحدَّث عنه.
سوغت ذلك؟ الفائدة أتكيد املأمور به حىت كأنه و ٌ
وجل -يف احلرم﴿ :ومن د َخلَه َكا َن ِ
آمنًا﴾[آل عمران ]97:الصورة خرب ،لكن املعىن
ومن أمثلة ذلك قول هللا – َّ
عز َّ
ََ ْ َ ُ
إنشاء؛ ألن املراد األمر بتأمني من دخل احلرم.
ِ
السنَّة قول النيب –صلَّى َّ ِّ
الص ْب َح
َح ُد ُك ُم ُّ
ومن أمثلتها كذلك يف ُّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َمَ « :-
صالَةُ اللَّْي ِل َمثْ َن َمثْ َن ،فَِإذَا َخش َي أ َ
َ
ِ
ِ
صلَّى».
صلَّى َرْك َعةً َواح َدةً ،تُوت ُر لَهُ َما قَ ْد َ
َ
صلَّى َرْك َعةً» صورة خرب ،لكن املعىن اإلنشاء أي فليُ ِّ
صل ركعة ،املراد به األمر.
فقولهَ « :
كما أنه قد حيصل العكس ،فقد أييت الكالم بصورة اإلنشاء ،ولكن يُراد به اخلرب ،كذلك ال بُد أن يكون هذا لفائدة
بالغية؛ ألن هذا خالف األصل.

ِِ
وجل﴿ :-وقَ َ َّ ِ
آمنُوا اتَّبِعُوا َسبِيلَنَا
من أمثلته :ما ذكره الشيخ –رمحة هللا عليه -قول هللا – َّ
عز َّ
ين َ
ين َك َف ُروا للَّذ َ
ال الذ َ
َ
َولْنَ ْح ِم ْل َخطَ َاي ُك ْم﴾[العنكبوت.]12:
قولهَ ﴿ :ولْنَ ْح ِم ْل﴾ صورة أمر ﴿ َولْنَ ْح ِم ْل َخطَ َاي ُك ْم﴾ صورة أمر ،لكن املراد به اخلرب كما ذكر الشيخ :املراد وحنن حنمل،
وقد ذكر الشيخ –رمحة هللا عليه -الفائدة يف ذلك.
مث انتقل الشيخ –رمحة هللا عليه -إىل تقسي ٍم جديد للكالم وهو تقسيم الكالم ابعتبار استعماله.
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ر
حقيقة واجاز.
فقال :احلقيقة واجملاز ،وينقسم الكالم من حيث االستعمال إىل
ـ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح

مث ذكر هذا املبحث بطوله.
وهذا املبحث فيه مثان مسائل:

 املسألة األوىل :تعريف احلقيقة.
 املسألة الثانية :اقسام احلقيقة.

 املسألة الثالثة :فائدة احلقيقة تقسيم احلقيقة.
 املسألة الرابعة :ترتيب احلقائق عند التعارض.
 املسألة اخلامسة :تعريف اجملاز.

 املسألة السادسة :شروط صحة اجملاز.
 املسألة السابعة :أنواع اجملاز.
السنَّة؟
 املسألة الثامنة :هل يوجد اجملاز يف اللغة العربية ويف الكتاب و ُّ

 املسألة األوىل :تعريف احلقيقة ،ذكر الشيخ –رمحة هللا عليه -أن احلقيقة هي :اللفظ املستعمل فيما و ِ
ضع له.
ُ
الشرح

وهنا ينبغي أن ينتَبه إىل أن قول الشيخ –رمحة هللا عليه( :-فيما و ِ
ضع له) أي :يف اصطالح التخاطب؛ ألن احلقيقة كما
ُ
ُ

سيأيت معنا قد تكون شرعي اة ،وقد تكون لغوي اة ،وقد تكون عرفي اة.
ٍ
حبقيقة وال جماز.
وصف
يف قول الشيخ يف التعريف( :اللفظ) هذا خيرج به الفعل ،الفعل ال يُ َ
ستعمل ُُيثِّلون له مبقلوب زيد ،لو قال شخص :ديز ،هذا لفظ
وقوله( :املُ َ
همل؛ ألنه ال يُ َ
ستعمل) خيرج به ما يُسمى ابملـُ َ
همل.
غري مستعمل يُسمى ابملـُ َ
وقوله( :فيما و ِ
ضع له) خيرج به اجملاز كما سيأيت معنا.
ُ
وقوله( :فيما و ِ
ضع له) أي :يف موضعه أو يف موضوعه األصلي إما يف الشرع ،وإما يف اللغة ،وإما يف العُرف ،كما سيأيت
ُ
وجل.
معنا إن شاء هللا َّ
عز َّ
لو قال قائل :أسد ،األسد إذا أُطلِّق هكذا فإنه يُراد به احليوان املفرتس املعروف هذه هي احلقيقة؛ ألن هذا اللفظ ُو ِّضع يف
اللغة العربية على هذا احليوان.

 املسألة الثانية :أقسام احلقيقة ،احلقيقة تنقسم إىل لاللة أقسام ،ما الدليل على أن احلقيقة تنقسم إىل لاللة أقسام؟ الدليل
التتبع واالستقراء.
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الدرس

السادسطلق على البحر
القسم األول :حقيقة لغوية ،وهذا إذا كان الكالم يف اللغة العربية ،ا
فمثال :البحر يف اللغة العربية يُ
املعروف ،والقمر على الكوكب السماوي ،الصالة تُطلق يف اللغة العربية على الدعاء ،هذه كلها حقائق لغوية وردت يف
اللغة وأُريد هبا هذه املعاين.
الزكاة تُراد مبعىن :النماء والزايدة ،الصوم مبعىن :اإلمساك املطلق عن أي شيء ،وهذه احلقيقة اللغوية هي أصل احلقائق؛ ألن

الكالم عريب فاعتُرب فيه اللغة العربية.

السنَّة.
احلقيقة الثانية :احلقيقة الشرعية ،وهذا إذا كان الكالم يف الكتاب و ُّ

اَّللُ َعلَْي ِّه َو َسلَّ َم« :-إ َذا
صلَّى َّ
من أمثلته :الصالة ،سبق معنا أن الصالة يف اللغة العربية مبعىن الدعاء؛ وهلذا يف قول النيب – َ
ِ
ِ
فطرا فليأ ُكل ،وإِ ْن َكا َن ِ
َح ُد ُك ْم فَ لْيُ ِج ْ ِ
ص ِل».
صائماً فَ لْيُ َ
َ
ُدع َي أ َ
َ
ب ،فإن كا َن ُم ً
الس َالم« :-وإِ ْن َكا َن ِ
ص ِل»؟ ليس املراد الصالة الشرعية ،وإمنا املراد الصالة
ما معىن قول النيب – َعلَْي ِّه َّ
صائماً فَ لْيُ َ
َ
َ
الصالَةُ َو َّ ُ
ودعي إىل الطعام فليدعُ ملن دعاه لتناول هذا الطعام.
صائما ُ
اللغوية ،يعين املراد الدعاء ،إنه إذا كان ا
مر
وأما يف الشرع فالصالة هي :التعبُّد هلل – َّ
عز وجلَّ -أبقو ٍال وأفعال مبتدأة التحرمي ُ
وخمتتمة ابلتسليم ،وهكذا يف الزكاة َّ
ٍ
وجل -إبخراج ٍ
لطائفة خمصوصة يف زم ٍن خمصوص.
مال خمصوص
معنا أهنا يف اللغة :النماء والزايدة ،ويف الشرع التعبُّد هلل – َّ
عز َّ
احلقيقة الثالثة :احلقيقة العُرفية ،وهذا إذا كان الكالم بني الناس فيُعترب فيه احلقيقة العُرفية.
حي ٍ
انم يدخل يف ذلك اإلنسان ،لكن يف احلقيقة العُرفية يُطلَق احليوان
من أمثلة ذلك :احليوان يُطلَق يف اللغة على كل ٍ
على الدواب ،فإذا أُطلِّق احليوان يف كالم الناس؛ فإننا حنمله على احلقيقة العُرفية.
ومن أمثلة ذلك :الغائط ،فالغائط جاء يف اللغة ويُراد به املكان املنخفض من األرض ،وهو يف العُرف يُطلَق على اخلارج
املـُستق َذر من اإلنسان.
يدب على وجه األرض ،وأما يف العُرف فإنه يُطلَق على ذات األربع
ومثال ذلك كذلك :الدابة تُطلق يف اللغة على كل ما ُ
من احليوان.

 املسألة الثالثة -اليت أشار إليها الشيخ رمحة هللا عليه :-فائدة تقسيم احلقيقة إىل هذه األقسام الثاللة ،ماذا نستفيد حينما
نعرف أن اللفظ املستعمل فيما ِّ
وضع له قد يكون يف اللغة ،وقد يكون يف الشرع ،وقد يكون يف العُرف؟
عمل يف اللغة العربية فإننا حنمله على احلقيقة اللغوية ،وإذا استُ ِّ
الفائدة يف ذلك :أن اللفظ إذا استُ ِّ
عمل يف الشرع يف الكتاب
السنَّة فإننا نُغلِّب احلقيقة الشرعية ،وإذا استُ ِّ
عمل يف ألسنة الناس فإننا حنمله على احلقيقة العُرفية.
و ُّ
ونذكر هلذا أمثلة ،من أمثلة ذلك يف الشرع :أنه جاء عند أيب داود يف حديث وإن كان فيه مقال« :بَ َرَكةُ الطَّ َع ِام ال ُْو ُ
ضوءُ
ضوءُ بَ ْع َدهُ» ما املراد ابلوضوء هنا؟ هل املراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم أو املراد به الوضوء
قَ ْب لَهُ َوال ُْو ُ
الشرعي؟ املراد الوضوء اللغوي هنا وليس الشرعي ،ملاذا؟ ألنه إن َّ
تعذر محله على الوضوء الشرعي ملعارضته ملا أخرجه الرتمذي
ت ِابلْو ُ ِ
ِ
الص ِ
الة».
ت إِ َىل َّ
ضوء إِذَا قُ ْم ُ
وصححه «إِ ََّّنَا أُم ْر ُ ُ
وجل -يف اللقاء القادم يف املسألة الرابعة وهي ترتيب
ونقف على هذا املقدار على هذه املسألة ،ونبتدئ إن شاء هللا – َّ
عز َّ
احلقائق عند التعارض وهي مسألة مهمة جدًّا نتوقف اآلن؛ ألذان املغرب.
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جة لنا ال علينا.
نسأل هللا – ُسْب َحانَهُ َوتَـ َع َاىل -أن ُيعل فيما قلناه ُح ا
وهللا تعاىل أعلم ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا ٍ
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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