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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
ونفعنا  -رمحه هللا تعاىل–لكتاب "األصول من علم األصول" لشيخنا الشيخ/ حممد بن عثيمني  نستأنف ما بدأانه من املدارسة

 هللا بعلومه.
 توقفنا يف اللقاء املاضي عند ابب األمر.

 .األمر: -رمحة هللا عليه–يقول الشيخ 
 مث ذكر ما يتعلق هبذا املبحث.

 ويف هذا املبحث مبحث األمر سنتحدث عن ست مسائل:
  تعريف األمر. األوىل:املسألة 
 :صيغ األمر. املسألة الثانية 
 :مر من حيث اإللزام به ومن عدمه.دالة األ املسألة الثالثة 
 :داللة األمر من حيث زمن فعله. املسألة الرابعة 
 :خروج األمر عن داللة الوجوب والفورية. املسألة اخلامسة 
 :ما ال يتم املأمور إال به فهو مأموٌر به. املسألة السادسة 

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

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

 الذي هو اللقاء السادس. -رمحة هللا عليه–يف قول الشيخ 
 .وإنشاء خرب: قسمني إىل وعدمه ابلصدق وصفه إمكان ابعتبار الكالم ينقسم :الكالم أقسام قوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 سبحان هللا! كأننا أخذان هذا املبحث لكن ال أبس، نُعيده إن شاء هللا عزَّ وجلَّ.
صها من  -رمحة هللا عليه–( أشار الشيخ الكالمأقسام هذا املبحث ) يف هذا املبحث إىل مخس مسائل ُُيكن أن نُلخ ِّ

 خالل ما ذكره الشيخ يف هذا املبحث يف أقسام الكالم.
 :تقسيم الكالم. املسألة األوىل 
 :تعريف اخلرب. املسألة الثانية 
 :املسألة الثالثة .  أقسام اخلرب من حيث املـُخربِّ
  تعريف اإلنشاء. الرابعة:املسألة 
 :صور اإلنشاء. املسألة اخلامسة 
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لدرس ا

 وهي تقسيم الكالم. أما ما يتعلق ابملسألة األوىل السادس
أشار هنا أن  -رمحة هللا عليه–فالكالم ينقسم إىل عدة أقسام على حسب االعتبار الذي يُقسَّم به الكالم، فالشيخ 

م الكالم ابعتباٍر آخر  -إن شاء هللا–تقسيم الكالم ابعتبار وصفه ابلصدق والكذب، وسيأيت معنا  يف كالم الشيخ أنه سيُقس ِّ
 وهو ابعتبار استعمال الكالم.

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

 تعريف اخلرب :املسألة الثانية. 
 لذاته. الكذب أو ابلصدق يوصف أن ميكن ما أن اخلرب تعريفه: -رمحة هللا عليه–ذكر الشيخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

ومعىن ذلك: أن صيغة اخلرب إذا مسعها السامع من غري نظٍر إىل املتكل ِّم يصح أن يُقال لقائله: صدقت أو أن يُقال له:  
 كذبت.

ب إذا قال: حضرت الدرس، هذا الكالم منه ُُيكن أن يُقال له: صدقت، وُُيكن أن يُقال له: كذبت مل حتضر فالطال
 الدرس، فهذا هو اخلرب.

: انتهت عديت، فهذا الكالم منها ُُيكن أن يُوَصف ابلصدق، وُُيكن أن يُوَصف ابلكذب.  وإذا قالت املرأة مثالا
( هذا خيرج به اإلنشاء كما سيأيت الكذب أو ابلصدق يوصف أن ميكن ماف: )يف التعري -رمحة هللا عليه–قول الشيخ 

 معنا إن شاء هللا عزَّ وجلَّ.
( يعين أن هناك نوع من الكالم ُُيكن أن يُوَصف ابلصدق أو الكذب ال لذاته، وإمنا أو الكذب لذاتهلقول الشيخ: )

( خرج به اخلرب الذي ال حيتمل إال لذاتهيف التعريف: ) -هللا عليهرمحة –ألمٍر خارج وهو املخرَب به؛ وهلذا فإن قول الشيخ 
 الصدق أو ال حيتمل إال الكذب ابلنسبة للمـُخرَب به.

يُقسَّم  -رمحة هللا عليه–اليت أشار إليها الشيخ  املسألة الثالثةوهلذا اخلرب يُقسَّم هبذا االعتبار ابعتبار املـُخرَب به، وهذه 
 ـُخرَب به وليس إىل اخلرب، يُقسَّم إىل لاللة أقسام:الكالم ابلنظر إىل امل

ما ال ُيكن وصفه ابلكذب؛ ألن قائله صادٌق دائماا، وهذا كخرب هللا، وخرب رسوله َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ القسم األول:  -
 َوَسلََّم.

. القسم الثاين: -  ما ال ُيكن وصفه ابلصدق؛ لكونه غري مقبول شرعاا أو غري مقبول عقالا
، فهذا ُُيَزم بكذبه، وال ُيكن أن -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ –ثال على الغري مقبول شرعاا: خرب مدعي النبوة بعد النيب م

 .[40:األحزاب]﴾النَِّبيِ نيَ  َوَخاتََ ﴿عن نبيه:  -عزَّ وجلَّ –يُوَصف ابلصدق؛ ألنه خمالٌف لقول هللا 
 الثاين عشر من سرداب ساُمراء، هذا ُُيَزم بكذبه.وهذا كذلك كخرب الرافضة خبروج اإلمام 
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
وإما أال يُقَبل الكالم؛ ألنه خُمالٌف للعقل كاخلرب ابجتماع النقيضني، ما النقيضان؟ مها ما ال ُيتمعا وال يرتفعا يف وقٍت  

 ذاٍت واحدة ويف زمٍن واحد، مثل: املوت واحلياة، ال ُيكن أن ُيتمعا يف ذاٍت واحدة يف وقٍت واحد، وال ُيكن أن يرتفعا يف
 واحد.

 وكالوجود والعدم، وكاحلركة والسكون، فهذه ال ُيكن أن ُيتمعا يف وقٍت واحد يف عنٍي واحدة ويرتفعا معاا.
 هنا يف تعريف اخلرب. -رمحة هللا عليه–ما ُيكن وصفه ابلصدق والكذب، وهذا الذي أراده الشيخ  القسم الثالث: -

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

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

 الشرح
وذلك ألن اإلنشاء ال يتضمن خرباا؛ وهلذا ال ُيكن وصفه ابلصدق، وال ُيكن وصفه ابلكذب، فاإلنشاء ليس كاخلرب، اخلرب 

 يكون جوابه: صدقت أو كذبت.
 أو عصيت. وأما اإلنشاء فإن جوابه يكون: مسعت أو أطعت

فمثالا لو قلت لطالب العلم أو لطالبة العلم: احرصي على حضور الدرس، احرصي على ضبط العلم، هل هذا القول مين 
ُيكن أن يُوَصف ابلصدق أو ابلكذب؟ ال ُيكن؛ ألنين مل ُأخربِّ وإمنا يكون اجلواب عن هذا الكالم الذي قلته قبل قليل أن يُقال 

 ال مسعاا وال طاعة. يل: مسعاا وطاعة أو يُقال:
، هذا ال يُوَصف ابلصدق وال ابلكذب ال يُقال له: صدقت أو   ومثل أن تقول لشخص: تفضَّل عندان يوم لتناول العشاء مثالا

 كذبت، وإمنا ُُياب إما ابلتلبية هلذه الدعوة وإما ابالعتذار والرفض.
 وهبذا يتضح لنا فرق من الفروق بني اخلرب واإلنشاء.

  منها: رمحة هللا عليه ذكر صوراا لإلنشاء–: صور اإلنشاء، فالشيخ -اليت أشار إليها الشيخ رمحة هللا عليه– اخلامسةاملسألة 
ًئا ِبهِ  ُتْشرُِكوا َوال اّللََّ  َواْعُبُدوا﴿: -عزَّ وجلَّ –، وهذا كقول هللا األمرالصورة األوىل:  عزَّ –، وقول هللا [36:النساء]﴾َشي ْ

ُلوا﴿: -وجلَّ  َتاَمى َوابْ ت َ  هذا أمر، واألمر دائماا إنشاء وليس خرباا. [6:النساء]﴾اْلي َ
 وال يَ ُبوُل، وهو بَيِميِنهِ  ذََكَرهُ  أَحدُُكمْ  مُيِْسَكنَّ  ال»: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ –النهي، كقول النيب  الصورة الثانية لإلنشاء:

 .«اإلانءِ  يف يَ ت َن َفَّسْ 
 ومل ُتَصلِ   مل املرأةُ  حاَضتِ  إذا أليس»مقرراا ذلك:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ –االستفهام، كقول النيب  الثالثة:الصورة 

 .«َتُصْم؟
َها آتِيُكمْ  َلَعلِ ي﴿: -عليه السالم–الرتجي، كقول موسى  الصورة الرابعة:  َلَعلَُّكمْ  النَّارِ  ِمنَ  َجْذَوةر  َأوْ  ِبَرَبر  ِمن ْ

 .[29:القصص]﴾َتْصَطُلونَ 
 آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَ ﴿، [21:البقرة]﴾رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا النَّاسُ  َأي َُّها يَ ﴿: -عزَّ وجلَّ –الصورة اخلامسة: النداء، ومنه قول هللا 

 .[70:األحزاب]﴾َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقوُلوا اّللََّ  ات َُّقوا
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لدرس ا

 ِمنَ  َفَأُكونَ  َكرَّةً   ِل  َأنَّ  َلوْ  اْلَعَذابَ  تَ َرى ِحنيَ  تَ ُقولَ  َأوْ ﴿ :-عزَّ وجلَّ –ومن صور اإلنشاء كذلك: التمين، كقول هللا  السادس
 .[58:الزمر]﴾اْلُمْحِسِننيَ 

 ومن صور اإلنشاء: الدعاء واحلث واالستغالة، كل هذه من صور اإلنشاء.
 الكالم قد يكون خرباا انشاءا ابعتباٍر آخر ومثَّل ذلك بصيغ العقود اللفظية.إىل أن  -رمحة هللا عليه–أشار الشيخ 

فمثالا حينما يقول البائع: بِّعتك هذه السلعة، ويقول املشرتي: قبِّلُت، هذا العقد اللفظي ابعتبار داللته على ما يف نفس 
، فُيمكن أن الكذبخرب؛ ألنه ُيكن وصفه ابلصدق أو املتكلم سواءا كان البائع أو املشرتي يُعترب خرباا، فقول البائع: بِّعتك، 

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.

 هذا يُعترب إنشاءا. ترتب العقد مثل انتقال الثمن للبائع، وانتقال السلعة للمشرتي
 إىل أن اخلرب قد أييت ويُراد به اإلنشاء. -رمحة هللا عليه–مث أشار الشيخ 

 يعين يكون الكالم يف صورة خرب، لكنه يُراد به اإلنشاء، وهذا أييت لفائدة؛ ألنه خالف األصل، فهو أييت لفائدة. 
إذا جاء اخلرب ويُراد به اإلنشاء فاحبث ستجد فائدة بالغية األصل أن اخلرب يُراد به اخلرب، واإلنشاء يُراد به اإلنشاء، ف

 لذلك.
 َيََتَبَّْصنَ  َواْلُمَطلََّقاتُ ﴿ : -عزَّ وجلَّ –بقول هللا  -رمحة هللا عليه–من أمثلة أن أييت اخلرب ويُراد به اإلنشاء ما أشار الشيخ 

 .[228:البقرة]﴾قُ ُروءر  َثالثَةَ  ِبَِنُفِسِهنَّ 
 صورته خرب، لكن املعىن إنشاء؛ ألن املراد به األمر، وقد سبق معنا أن األمر يُعترب من اإلنشاء. ﴾نَ َيََتَبَّصْ ﴿قوله: 

 ما الفائدة البالغية اليت سو ِّغت ذلك؟ الفائدة أتكيد املأمور به حىت كأنه واقٌع يـَُتحدَّث عنه.
الصورة خرب، لكن املعىن  [97:عمران آل]﴾آِمًنا َكانَ   َدَخَلهُ  َوَمنْ ﴿يف احلرم:  -عزَّ وجلَّ –ومن أمثلة ذلك قول هللا 

 إنشاء؛ ألن املراد األمر بتأمني من دخل احلرم.
 الصُّْبحَ  َأَحدُُكمُ  َخِشيَ  َفِإَذا َمْثَن، َمْثَن  اللَّْيلِ  َصاَلةُ »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ –ومن أمثلتها كذلك يف السُّنَّة قول النيب 

 .«َصلَّى َقدْ  َما َلهُ  تُوِترُ  َواِحَدًة، رَْكَعةً  َصلَّى
 صورة خرب، لكن املعىن اإلنشاء أي فلُيصل ِّ ركعة، املراد به األمر. «رَْكَعةً  َصلَّى»فقوله: 

كما أنه قد حيصل العكس، فقد أييت الكالم بصورة اإلنشاء، ولكن يُراد به اخلرب، كذلك ال بُد أن يكون هذا لفائدة 
 ف األصل.بالغية؛ ألن هذا خال

 َسِبيَلَنا اتَِّبُعوا آَمُنوا ِللَِّذينَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َوَقالَ ﴿: -عزَّ وجلَّ –قول هللا  -رمحة هللا عليه–من أمثلته: ما ذكره الشيخ 
 .[12:العنكبوت]﴾َخطَاَيُكمْ  َوْلَنْحِملْ 

صورة أمر، لكن املراد به اخلرب كما ذكر الشيخ: املراد وحنن حنمل،  ﴾َخطَاَيُكمْ  َوْلَنْحِملْ ﴿صورة أمر  ﴾َوْلَنْحِملْ ﴿قوله: 
 الفائدة يف ذلك. -رمحة هللا عليه–وقد ذكر الشيخ 

 إىل تقسيٍم جديد للكالم وهو تقسيم الكالم ابعتبار استعماله. -رمحة هللا عليه–مث انتقل الشيخ 
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
  حقيقةر واجاز.احلقيقة واجملاز، وينقسم الكالم من حيث االستعمال إىل فقال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

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

 .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 
 يف اللغة العربية ويف الكتاب والسُّنَّة؟ املسألة الثامنة: هل يوجد اجملاز 
  أن احلقيقة هي: اللفظ املستعمل فيما ُوِضع له. -رمحة هللا عليه–املسألة األوىل: تعريف احلقيقة، ذكر الشيخ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 الشرح

( أي: يف اصطالح التخاطب؛ ألن احلقيقة كما فيما ُوِضع له: )-رمحة هللا عليه–وهنا ينبغي أن يُنَتبه إىل أن قول الشيخ  
 سيأيت معنا قد تكون شرعيةا، وقد تكون لغويةا، وقد تكون عرفيةا.

 ( هذا خيرج به الفعل، الفعل ال يُوَصف حبقيقٍة وال جماز.اللفظالتعريف: ) يف قول الشيخ يف
( خيرج به ما يُسمى ابملـُهَمل؛ ألنه ال يُستعَمل ُُيث ِّلون له مبقلوب زيد، لو قال شخص: ديز، هذا لفظ لستعمَ املُ )وقوله: 

 غري مستعمل يُسمى ابملـُهَمل.
 كما سيأيت معنا.( خيرج به اجملاز  فيما ُوِضع لهوقوله: )
( أي: يف موضعه أو يف موضوعه األصلي إما يف الشرع، وإما يف اللغة، وإما يف الُعرف، كما سيأيت فيما ُوِضع لهوقوله: )

 معنا إن شاء هللا عزَّ وجلَّ.
ع يف لو قال قائل: أسد، األسد إذا أُطلِّق هكذا فإنه يُراد به احليوان املفرتس املعروف هذه هي احلقيقة؛ ألن هذ ا اللفظ ُوضِّ

 اللغة العربية على هذا احليوان.
 :أقسام احلقيقة، احلقيقة تنقسم إىل لاللة أقسام، ما الدليل على أن احلقيقة تنقسم إىل لاللة أقسام؟ الدليل  املسألة الثانية

 التتبع واالستقراء.
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لدرس ا

: البحر يف اللغة العربية يُطلق على البحر  القسم األول: السادس حقيقة لغوية، وهذا إذا كان الكالم يف اللغة العربية، فمثالا
املعروف، والقمر على الكوكب السماوي، الصالة تُطلق يف اللغة العربية على الدعاء، هذه كلها حقائق لغوية وردت يف 

 اللغة وأُريد هبا هذه املعاين.
، الصوم مبعىن: اإلمساك املطلق عن أي شيء، وهذه احلقيقة اللغوية هي أصل احلقائق؛ ألن النماء والزايدة :الزكاة تُراد مبعىن

 الكالم عريب فاعُترب فيه اللغة العربية.
 احلقيقة الشرعية، وهذا إذا كان الكالم يف الكتاب والسُّنَّة. احلقيقة الثانية:

 إَذا»: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ –غة العربية مبعىن الدعاء؛ وهلذا يف قول النيب من أمثلته: الصالة، سبق معنا أن الصالة يف الل
 .«فَ ْلُيَصلِ   َصاِئماً  َكانَ   َوِإنْ  فليأُكل، ُمفِطًرا كانَ   فَ ْلُيِجْب، فِإن َأَحدُُكمْ  ُدِعيَ 

؟ ليس املراد الصالة الشرعية، وإمنا املراد الصالة «فَ ْلُيَصلِ   َصاِئماً  َكانَ   َوِإنْ »: -َعَلْيهِّ الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ –ما معىن قول النيب 
 اللغوية، يعين املراد الدعاء، إنه إذا كان صائماا وُدعي إىل الطعام فليدُع ملن دعاه لتناول هذا الطعام.

التحرمي وخُمتتمة ابلتسليم، وهكذا يف الزكاة مرَّ  أبقواٍل وأفعال مبتدأة -عزَّ وجلَّ –وأما يف الشرع فالصالة هي: التعبُّد هلل 
 إبخراج ماٍل خمصوص لطائفٍة خمصوصة يف زمٍن خمصوص. -عزَّ وجلَّ –معنا أهنا يف اللغة: النماء والزايدة، ويف الشرع التعبُّد هلل 

 لُعرفية.احلقيقة الُعرفية، وهذا إذا كان الكالم بني الناس فيُعترب فيه احلقيقة ا احلقيقة الثالثة:
من أمثلة ذلك: احليوان يُطَلق يف اللغة على كل حيٍ  انٍم يدخل يف ذلك اإلنسان، لكن يف احلقيقة الُعرفية يُطَلق احليوان 

 على الدواب، فإذا أُطلِّق احليوان يف كالم الناس؛ فإننا حنمله على احلقيقة الُعرفية.
به املكان املنخفض من األرض، وهو يف الُعرف يُطَلق على اخلارج ومن أمثلة ذلك: الغائط، فالغائط جاء يف اللغة ويُراد 

 املـُستقَذر من اإلنسان.
ومثال ذلك كذلك: الدابة تُطلق يف اللغة على كل ما يُدب على وجه األرض، وأما يف الُعرف فإنه يُطَلق على ذات األربع 

 من احليوان.
 فائدة تقسيم احلقيقة إىل هذه األقسام الثاللة، ماذا نستفيد حينما -ليهاليت أشار إليها الشيخ رمحة هللا ع- املسألة الثالثة :

ع له قد يكون يف اللغة، وقد يكون يف الشرع، وقد يكون يف الُعرف؟  نعرف أن اللفظ املستعمل فيما وضِّ
سُتعمِّل يف الشرع يف الكتاب الفائدة يف ذلك: أن اللفظ إذا اسُتعمِّل يف اللغة العربية فإننا حنمله على احلقيقة اللغوية، وإذا ا
 والسُّنَّة فإننا نُغل ِّب احلقيقة الشرعية، وإذا اسُتعمِّل يف ألسنة الناس فإننا حنمله على احلقيقة الُعرفية.

 اْلُوُضوءُ  الطََّعامِ  بَ رََكةُ »ونذكر هلذا أمثلة، من أمثلة ذلك يف الشرع: أنه جاء عند أيب داود يف حديث وإن كان فيه مقال: 
ما املراد ابلوضوء هنا؟ هل املراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليد والفم أو املراد به الوضوء  «بَ ْعَدهُ  َواْلُوُضوءُ  َلهُ قَ ب ْ 

الشرعي؟ املراد الوضوء اللغوي هنا وليس الشرعي، ملاذا؟ ألنه إن تعذَّر محله على الوضوء الشرعي ملعارضته ملا أخرجه الرتمذي 
 .«الصَّالةِ  ِإىَل  قُْمتُ  ِإَذا اِبْلُوُضوءِ  أُِمْرتُ  ِإَّنََّا»وصححه 

يف اللقاء القادم يف املسألة الرابعة وهي ترتيب  -عزَّ وجلَّ –ونقف على هذا املقدار على هذه املسألة، ونبتدئ إن شاء هللا 
 احلقائق عند التعارض وهي مسألة مهمة جدًّا نتوقف اآلن؛ ألذان املغرب.
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 شرح كتاب األصول من علم األصول
 أن ُيعل فيما قلناه ُحجةا لنا ال علينا. -ُه َوتـََعاىَل ُسْبَحانَ –نسأل هللا  

                       وهللا تعاىل أعلم، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني.            
 

 


