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علم القرآن
الوحي ومجع القرآن

ِّ
● من أسماء القرآن :الكتاب  ،واذلكر  ،والفرقان ،ومن أوصافه :نور  ،مبني  ،هدى  ،شفاء ،
رمحة  ،موعظة  ،بشري  ،مبارك.

● نزل القرآن منجما ىلع مدى ثالثة وعرشين اعما حلكمة :
( أ ) مسايرة احلوادث واتلدرج يف الترشيع
( ب ) تيسري حفظه وفهمه

(ج ) تثبيت قلب الرسول صىل اهلل عليه وسلم وتربية املسلمني ىلع الصرب ىلع األذى واملشاق
(د) اتلحدي واإلعجاز يف تكامله وترابطه رغم نزوهل متفرقا.
●كيفية الويح :
( أ ) بواسطة جربيل ؛ إما كصلصلة اجلرس أو يف صورة رجل
( ب ) بغري واسطة مثل الرؤيا الصاحلة يف املنام.

● مراحل مجع القرآن:

( أ ) حفظه يف صدر انليب صىل اهلل عليه وسلم ،تعليمه وحتفيظه للصحابة أوال بأول
َّ ا
أوال بأول بأمر من انليب ،وعرض كتاب الويح ما قرأوه وكتبوه عليه
( ب ) كتابة الويح
( ج ) إثر استشهاد كثري من احلفاظ يف حرب املرتدين أمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت ـ
بمشورة عمر ـ جبمع القرآن يف مصحف واحد  ،من صدور احلفاظ وانلص املكتوب ،
مشتمال ىلع األحرف السبع اليت أقرها انليب صىل اهلل عليه وسلم

(د ) انتقل مصحف أيب بكر إىل عمر بن اخلطاب ثم حفصة بنته  ،حىت جاء عثمان اذلي
مجع املصحف من صحف حفصة ىلع حرف واحد هو لسان قريش ،وأحرق بايق املصاحف

ووىق األمة بذلك بذور اخلالف.
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مناسبات النزول
● سور القرآن إما :مكية ( نزلت قبل اهلجرة ) أو مدنية ( نزلت بعد
قليلة ؛ مدنية يف سور مكية أو العكس
●

اهلجرة ) ،عدا آيات

يمزي السور املكية من حيث املوضوع :

( أ ) أمور العقيدة واآلخرة
( ب ) قصص األنبياء

( ج ) جمادلة املرشكني وكشف ضالهلم
●

ومن حيث اتلعبري :

(أ) قرص الفواصل وقوة األلفاظ واإلجياز

( ب ) تعبريات  :يأيها انلاس ،الك ،وآيات السجدة.

● يمزي السور املدنية من حيث املوضوع :
( أ ) ترشيع العبادات واملعامالت
(ب ) جمادلة أهل الكتاب

( ج ) كشف سلوك املنافقني
●

ومن حيث اتلعبري :

(أ) طول املقاطع

( ب ) تعبري  :يأيها اذلين آمنوا.

● يستفاد من معرفة امليك واملدين:
( أ ) تميزي انلاسخ واملنسوخ

( ب ) اتلعرف ىلع السرية انلبوية

( ج ) دراسة تاريخ الترشيع وتدرجه

( د ) فهم معاين القرآن  ،وتذوق أسايلبه املتنوعة.
●

بعض اآليات نزلت ألسباب معينة إما  :حلادثة ينـزل فيها قرآن  ،أو لسؤال انليب أو
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املؤمنني عن يشء.
● يستفاد من معرفة أسباب انلـزول يف :
( أ ) فهم اآليات وتفسريها (ب) معرفة حكمة اتلنـزيل.
تفسري القرآن
● اتلفسري هو كيفية نطق ألفاظ القرآن ومعرفة معانيها  ،وفهم تركيبها يف اآليات  ،وبيان
معاين اآليات واستخراج األحاكم واحلكم منها  ،أما اتلأويل فهو ما يستنبطه العلماء برأيهم
فيما لم جيئ واضحا من ألفاظ وآيات.

● مناهج تفسري القرآن :
( أ ) تفسري القرآن بالقرآن

( ب ) تفسري القرآن باحلديث

( ج ) اتلفسري بالرأي ملن اكن متمكنا من علوم اللغة وعلوم القرآن وأصول الفقه ومناهج
املفرسين السابقني.

●

من اتلفسري باملأثور (القرآن والسنة):جامع ابليان يف تفسري القرآن للطربي  ،وتفسري

القرآن العظيم البن كثري  ،وادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور للسيويط.

● من أشهر كتب اتلفسري بالرأي  :مفاتيح الغيب للرازي  ،وأنوار اتلنـزيل وأرسار اتلأويل
للبيضاوي  ،وتفسري اجلاللني  :للمحيل والسيويط ،والكشاف للزخمرشي ،واجلامع ألحاكم
القرآن للقرطيب ،وروح املعاين لأللويس  ،وتفسري النسيف  ،وتفسري اخلازن  ،وفتح القدير

للشواكين.

● من أشهر اتلفاسري يف العرص احلديث :يف ظالل القرآن لسيد قطب ،وتفسري املنار ملحمد
رشيد رضا ،واتلفسري الواضح ملحمد حممود حجازي ،واتلفسري ابلياين للقرآن الكريم لعائشة

عبد الرمحن بنت الشاطئ ،واملنتخب للمجلس األىلع للشئون اإلسالمية بالقاهرة ،وأيرس
اتلفاسري أليب بكر اجلزائري ،وصفوة اتلفاسري ملحمد عيل الصابوين ،واتلفسري املنري والوجزي
-5-

لوهبة الزحييل ،واتلفسري الوسيط ملجمع ابلحوث اإلسالمية.
● القرآن ال يرتجم نصه إىل لغة أخرى وال يعد قرآنا يتعبد به أو يستنبط منه إال يف نصه
العريب ،وإنما جتوز ترمجة معانيه بقدر طاقة املرتجم ىلع فهمها ونقلها.

أحكام القرآن
● آيات القرآن منها :
( أ ) املحكم أي الواضح ادلاللة وال حيتمل اتلأويل وال النسخ

( ب ) املتشابه اذلي حيتمل أكرث من وجه وحيتاج لغريه يك يفرسه.
● املتشابه أنواع :
( أ ) ما يستطيع لك اعلم أن يفرسه بغريه من اآليات املحكمة
( ب ) ما ال يعلمه إال اخلاصة من العلماء
( ج ) ما غمض عن العلماء حىت اآلن.
● اقتىض اتلدرج يف الترشيع ىلع عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم نسخ أحاكم بغريها.
● أنواع النسخ:
( أ ) نسخ اتلالوة واحلكم معا

( ب ) نسخ اتلالوة مع بقاء احلكم
( ج ) نسخ احلكم وبقاء اتلالوة.

● أحوال النسخ:

( أ ) نسخ القرآن بالقرآن

( ب ) نسخ السنة بالقرآن

(ج) نسخ سنة بمثل قوتها أو أقوى

( د ) نسخ القرآن بالسنة املتواترة  :أجازه ابلعض ومنعه غريهم .

● يف موضوع النسخ يف القرآن تفصيل وآراء بني أهل العلم.
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علم احلديث
رواية احلديث
● الغرض من علم احلديث :توثيق السنة انلبوية رواية ومتنا  ،واحلكم ىلع ما ورد فيها من
أحاديث بالقبول أو الرد.

● يقصد باحلديث ( إذا جاء مطلقا ) :لك ما نسب إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم من قول أو
فعل أو تقرير أو صفة  ،ويطلق عليه أيضا احلديث املرفوع.
● احلديث القديس هو ما أخرب به املوىل عز وجل نبيه من معاين عرب عنها انليب بلفظه .
● احلديث املوقوف هو ما روى أو نسب إيل الصحابة وال يتعداهم إىل انليب صىل اهلل عليه
وسلم.

● احلديث املقطوع هو ما ينتيه إىل تابيع.
● تسلسل الرواية  :أسلوب تسلسل رواية األحاديث :
( أ ) السماع عن الراوي

(ب) القراءة أو العرض ىلع الراوي

( ج ) إجازة الراوي غريه أن يروي عنه
( د ) مناولة الراوي أصل كتابه

(ه) ماكتبة الراوي غريه أو نفسه (نسخ نسخة من كتابه) .

● ينقسم احلديث حسب عدد طرقه إىل:
( أ ) املتواتر.

( ب ) اآلحاد.

● املتواتر من األحاديث هو اذلي ينقله عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مجع ال يتصور
معه تواطؤهمم ىلع الكذب ،ثم ينقل عن هؤالء مجع يف طبقة ثانية ثم ثاثلة بنفس الرشوط إىل
آخر اإلسناد ،والعدد املقصود يف اجلمع قد يكون مخسة أو عرشة أو أكرث ىلع خالف يف
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الرأي ،كما يقصد باتلواتر :اتلواتر يف املعىن سواء تواتر اللفظ أم ال.
● حديث اآلحاد هو ما لم يتحقق فيه رشط اتلواتر يف أي من طبقاته ومن أنواعه:
(أ ) احلديث املشهور وهو اذلي عدد رواته يف لك طبقة ثالثة فأكرث دون حد اتلواتر ( اذلي

أدناه مخسة)

( ب ) احلديث العزيز اذلي عدد رواته اثنان كحد أدىن يف لك طبقاته.

( ج ) احلديث الغريب أو احلديث الفرد وفيهما ينفرد راو واحد يف أحد طبقات الرواية ،فإذا
اكن من أصل السند أي يف الصحايب فهو الفرد.

● يطلق املشهور أيضا ىلع ما اشتهر يف أوساط معينة  -بغض انلظر عن املعىن االصطاليح ،
وال يعىن اشتهار حديث أنه صحيح.

● من احلديث املشهور أيضا  :احلديث املستفيض وهو اذلي استوى طرفا إسناده .
معرفة الرواة
● يتناول علم احلديث نقد الرواة من ناحيتني :
( أ ) توثيقهم  :اسما ولقبا وكنية ،وتارخيا وطبقة وشيوخا
( ب ) تقييمهم بما يسىم باجلرح واتلعديل للحكم ىلع دقة ما يروى عنهم.
●

طبقات الرواة  :يه اجلمااعت املتعارصة من الرواة املتقاربة يف السن واملتشابهة فيمن

يروون عنهم من شيوخ  ،وقد قسموا إيل اثنيت عرش طبقة ابتداء من الصحابة ثم كبار
اتلابعني إىل شيوخ أئمة احلديث الستة.

●

تفيد معرفة طبقات الرواة يف اتلميزي بني الرواة عند تشابه األسماء ويف كشف انقطاع

●

تفيد معرفة أوطان الرواة يف اتلحقق من تاليق راو مع املروى عنه ،واتلحقق من

السند.

شخصياتهم

● تفيد معرفة تواريخ الرواة يف اتلحقق من اتصال السند وكشف الكذب.
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●

تفيد معرفة األسماء والكىن واأللقاب واملقارنة بينها يف اتلحقق من شخصية الراوي ،

ومنع االتلباس  ،وكشف اتلدليس.
اجلرح والتعديل:

● تتحدد اثلقة بالراوي إذا توافر فيه رشطان :
( أ ) العدالة  :ويه اتصافه باإلسالم وابللوغ والعقل  ،وبعده عن الفسق ولك ما خيالف
املروءة

( ب ) الضبط  :أن يكون سماعه للرواية مبارشة عن الراوي  ،ويكون فهمه هلا اكمال ،

وحفظه هلا تاما إىل حني نقلها إىل غريه  ،وأن يكون معروفا بقوة احلفظ ودقة املالحظة.

● مراتب اتلعديل  :أمري املؤمنني يف احلديث  ،احلاكم  ،احلجة  ،احلافظ  ،املحدث ،اثلقة ،
أوثق انلاس  ،اثلبت  .ويتوصل إىل معرفة هذه املراتب بموازنة مرويات الراوي مع مرويات
اثلقات املشهورين بالضبط.

● مراتب اجلرح :متهم بالكذب أو الوضع  ،هو ىلع يدى عدل (كناية ىلع قرب اهلالك )،
يرسق احلديث  ،فالن هل باليا ( أي الوضع) ،واه بمرة  ،جمهول؛ وهؤالء ال حيتج بهم باملرة.
● مراتب بني اجلرح واتلعديل :ال حيتج بهم ولكن قد يؤخذ حديثهم لالعتبار فحسب ،
منهم  :صدوق ال بأس به  ،إيل الصدق ما هو  ،أو للضعف ما هو  ،مقارب احلديث  ،لني
احلديث  ،ليس بقوي  ،مضطرب احلديث  ،يعرف وينكر ،فالن يروي املناكري ،مرتوك
احلديث.
مراتب قبول احلديث
● احلديث إما :
( أ ) صحيح

( ب ) حسن

( ج ) مردود.
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● احلديث الصحيح  :هو ما اتصف بالرشوط اخلمسة اآلتية :
( أ ) اتصال السند
( ب ) عدالة الرواة
( ج ) ضبط الرواة
( د ) اخللو من الشذوذ  ،بأال خيالف من هو أوثق منه من الرواة
(ه) خلوه من العلة  .وهذه رشوط احلديث الصحيح ذلاته.
●احلديث الصحيح لغريه :هو حديث حسن روى بأكرث من طريق يقوى بعضها بعضا.
● احلديث احلسن ذلاته :هو ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله بسند متصل خال من
العلة والشذوذ  ،أي أنه يقل عن الصحيح يف درجة ضبط الرواة.

● احلديث احلسن لغريه :هو الضعيف اذلي تعددت طرقه  ،ىلع وجه جيرب بعضه بعضا برشط
أال يكون الضعف لكذب الرواة أو فسقهم.

●

خيتلف الرتمذي عن غريه من املحدثني يف مدلول  :احلديث احلسن واحلديث احلسن

الصحيح.

أنواع احلديث املردود:
● احلديث الضعيف :هو اذلي فقد رشطا من رشوط الصحيح أو احلسن  ،ويتفاوت ضعفه
ورفض االحتجاج به حسب مقدار فقده هلذه الرشوط
● يُ َرد احلديث بسبب:
(أ ) سقط يف السند  ،مثل:
● املرسل :اذلي سقط من سنده آخر السند ،أي الصحايب اذلي هو بني اتلابيع وبني الرسول
صىل اهلل عليه وسلم.
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●

املعلق :اذلي ُح ِذف من مبدأ إسناده واحد فأكرث ىلع اتلوايل (ويستثىن من الرد بعض

معلقات الصحيحني).

● املعضل  :اذلي سقط من إسناده راويان فأكرث ىلع اتلوايل.

ُ
● املنقطع  :هو اذلي سقط من إسناده رجل فأكرث -يف أي موضع من السند  -أو ذ ِكر فيه
رجل ُمبْ َهم  ،برشط أن ال يكون مرسال أو معلقا أو معضال.
َّ
َ ي َ َّ َ
عمدهُ الراوي إلخفاء ضعف أو خلل يف السند ؛ جتويدا
● املدلس  :وهو اذلي به سقط خ ِيف  ،ت
وحتسينا هل  ،وهو ىلع أنواع  .ومثله املرسل اخليف اذلي يرويه الراوي عمن اعرصه ولكنه ثبت
َ
أنه لم يَلقه ولم يسمع منه.

( ب ) الطعن يف ضبط الراوي  ،مثل:
ُ َّ
َْ َ
الم َعلل  :اذلي وجدت به علة تقد ُح يف صحته.
●
ُ ْ
المد َرج  :اذلي أدخل فيه الراوي الكما من عنده ِإما يف املنت أو يف السند.
●
ُْ َ
المنكر  :هو احلديث اذلي خالف به الراوي الضعيف رواية اثلقة
●
● الشاذ :هو ما رواه اثلقة خمالفا ملن هو أوىل منه لزيادة ضبط أو كرثة عدد.
● املقلوب  :هو اذلي يبدل فيه أحد رواته شيئاا بآخر يف املنت أو يف السند.
● املضطرب  :هو احلديث اذلي يروى ىلع أوجه متعارضة  ،ال يمكن الرتجيح بينها لتساويها
يف القوة.
والم َ
الم َص َّحف ُ
● ُ
ح َّرف  :ما تغريت فيه لفظة أو ألفاظ يف املنت أو السند ،وذلك بسبب  :تغيري
َّ ْ
َّ
َّ
املحرف).
املصحف)  ،أو بتغيري شلك حرف أو حروف (
انلقط مع بقاء صورة اخلط (
ُ ْ
المختَ ِلط  :وهو الراوى اذلي طرأ عليه كرثة خطأ بسبب كرب سنه أو ذهاب برصه
● حديث
أو ضياع مصادره.
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(ج ) الطعن يف عدالة الراوي  ،مثل:

ُْ
● املرتوك  :اذلي يرويه من هو متهم بالكذب  ،وال يع َرف احلديث إال من جهته  ،ويكون
ا
خمالفا للقواعد العامة.
● املوضوع  :وهو احلديث املصنوع املختلق املكذوب ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،
وقد اكن للوضع دوافع متعددة من قبل أعداء اإلسالم  ،والقوى السياسية  ،والفرق املذهبية ،

وغريهم من أصحاب اهلوى ،ولكن علماء احلديث تمكنوا من وضع الضوابط لكشف
َ ِّ
وردها .
األحاديث املوضوعة
مصنفات احلديث
ُْ
● املسانيد  :جت َم ُع فيها أحاديث لك صحايب ىلع حدة  ،سواء اكنت أحاديث صحيحة أم
ََْ
حسنة أم ضعيفة  ،وأشهرها مسند  :أيب داود َّ
ِس ،واإلمام أمحد َّ َ ،
الطيال ِ ِ ي
والَبار  ،وأيب يعىل ،
ي
واحل َ
ميدي.
ْ
ا
● املعاجم  :تُ َرتَّ ُ
ب فيها األحاديث طبقا ألسماء الصحابة أو شيوخ املؤلف أو ابلِْلان مرتبة
َ ْ
أ ِلفبائياا  ،وأشهرها معاجم الطرباين  :الكبري ( مسانيد الصحابة )  ،واألوسط والصغري ( أسماء
الشيوخ).

● اجلوامع  :املرتبة ىلع مجيع أبواب ادلين  ،وأشهرها وأصحها  :اجلامع الصحيح للبخاري ،
واجلامع الصحيح ملسلم ومن اجلوامع أيضا اجلامع الصحيح للرتمذي اذلي لم يقترص فيه ىلع
ا
الصحيح ؛ مع بيان مرتبة لك حديث ( يعرف أيضا بسنن الرتمذي وجامع الرتمذي).

● مصنفات ىلع أبواب الفقه :
َ
( أ ) السنن :الشاملة ألبواب الفقه فحسب مع اقتصارها ىلع األحاديث املرفوعة ،وأشهرها
سايئ ،وابن ماجه  ،والشافيع َّ ،
ِمَ ،
وادلار ِ ي
سنن أيب داود (وهو غري مؤلف املسند)  ،والنَّ ي
وابليْ َه ِ ي
ق
ِ
 ،وادلارقطين.
ا
الم َصنَّفات ُ
(ب) ُ
والم َو َّطآت :املرتبة أيضا ىلع أبواب الفقه فحسب مع شموهلا لألحاديث
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لإلمام مالك.
املوقوفة واملقطوعة إىل جانب املرفوعة ،وأشهرها :املوطأ ِ

لإلمام أمحد ومثله لعبد اهلل بن املبارك ،وكتاب
(ج ) مصنفات املواضيع :ككتاب الزهد ِ
أخالق انليب لألصبهاين ،ورياض الصاحلني للنووي.
َ
َّ
َْ ي َ
للش ْو ِ ي
اكين،
يس ،ونيْل األ ْوطار
( د ) كتب األحاكم ومنها :األحاكم وكذلك عمدة األحاكم للمق ِد ِ
ُْ َ
َ
َ
والمنتَق البن تيْ ِمية احل َ َّر ِاين  ،وبلوغ املرام البن
اإلملام البن دقيق العيد ،
واإلمام  ،وكذلك ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
ِحجر العسق ي
الين.
●

املجاميع :اليت مجعت أحاديث عدة مصنفات  ،وأشهرها  :جامع األصول من أحاديث

الرسول البن األثري وجممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ اهليثيم.
ُ ْ
والم ْستَد َراكت  ،والزوائد ،واألحاديث املشتهرة.
● أنواع أخرى متنوعة :ككتب األطراف ،
ختريج األحاديث

● ويقصد به ادلاللة ىلع موضع احلديث يف مصادره األصلية اليت أخرجته بسنده ،ثم بيان
مرتبته.

● اتلخريج ىلع صور ثالث:
( أ ) اتلخريج اإلمجايل بذكر اسم الراوي ومصنفه
( ب ) اتلخريج الوسيط بذكر أسماء الرواة ومصنفاتهم واسم ابلاب اذلي وردت فيه ودرجة
احلديث

( ج ) اتلخريج اتلفصييل للحديث برواياته لكها ونقدها ودرجاتها.
● طرق اتلخريج :
( أ ) عن طريق راوي احلديث من الصحابة؛ بابلحث يف  :املسانيد ،واملعاجم  ،وكتب
األطراف.
( ب ) عن طريق معرفة أول لفظ من احلديث ؛ بابلحث يف الكتب املرتبة أحاديثها ىلع
حروف املعجم مثل اجلامع الصغري للسيويط  ،واملفاتيح والفهارس املرتبة بلعض كتب
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احلديث ؛ مثل  :مفتاح الصحيحني للتوقادي  ،وفهارس صحيح مسلم وسنن ابن ماجة
وموطأ مالك من إعداد حممد فؤاد عبد ابلايق  ،وكذلك يف كتب األحاديث املشتهرة.
( ج ) عن طريق معرفة لكمة ممزية من منت احلديث ،بابلحث يف كتاب املعجم املفهرس
أللفاظ احلديث انلبوي؛من إعداد فنسنك وآخرين بمشاركة حممد فؤاد عبد ابلايق ؛ وهو
فهرس للكتب الستة ( ابلخاري ومسلم وأبو داود والنسايئ وابن ماجه والرتمذي ) وموطأ
مالك ومسندي أمحد وادلارِم.
( د ) عن طريق معرفة موضوع احلديث  ،باالستعانة بفهارس املوضواعت مثل :مفتاح كنوز
السنة لفنسنك اذلي ترمجه إىل العربية حممد فؤاد عبد ابلايق.
( ه ) بابلحث يف قواعد بيانات احلديث ـ باستخدام احلاسبات  ،وذلك بمتابعة أي من  :لكمة
أو لكمات ممزية ،أو موضوع /مواضيع احلديث ،أو أحد رواة احلديث .
أصول الفقه
األدلة الشرعية
● أصول الفقه هو العلم اذلي يتناول استنباط األحاكم الرشعية من األدلة الرشعية.
أوال -األدلة الرشعية:
● األدلة الرشعية يه :القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس؛ بهذا الرتتيب.
● أحاكم القرآن َق ْطع يية ُ
الو ُرود واثلبُوت يف نزوهلا من اهلل تعاىل وحفظها ِإىل يومنا هذا.
ِ
● نصوص القرآن من حيث َّ
ادلاللة ِإما  :قطعية أو ظنية.
َّ
● السنة يه لك ما صدر من انليب صىل اهلل عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
● السنة:
ُ ِّ
( أ ) إِما تؤكد حكما جاء يف القرآن
َُْ ا
ُ ْ َا
َُ
َُ
َُ
ِّ
ِّ
( ب ) أو تف ِّصل ما جاء يف القرآن جممال  ،أو تقيد ما جاء فيه مطلقا  ،أو ُتصص ما جاء به
اعما
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(ج ) أو تنشئ حكما سكت عنه القرآن.
َ
● السنة باعتبار العدد يف َسن ِدها :متواترة أو مشهورة ،أو آحاد (راجع درس .)47
●

السنة املتواترة قطعية الورود عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم  ،والسنة املشهورة ظنية

الورود عنه وقطعية الورود عن الصحابة  ،وسنة اآلحاد ظنية  ،ولك هذه األنواع جيب العمل
ُ ْ
ج َ
حان الظن.
بها للقطع أو لر

ُ
● ال ي َعد ترشيعا من الرسول صىل اهلل عليه وسلم  :أحواهل واعداته الشخصية ( ما لم تنطو ىلع
توجيه باالقتداء بها)  ،وال ما صدر عنه يف تدبري شئون احلياة.

● اإلمجاع هو اتفاق مجيع املجتهدين  ،يف عرص ما بعد وفاة الرسول  ،ىلع حكم رشيع يف
واقعة لم يرد فيها نص قطيع.
● هناك خالف ىلع ُح ِّ
ج يية اإلمجاع وكيفية حتققه.
●

القياس هو :تسوية واقعة لم يرد نص حبكمها بواقعة ورد انلص حبكمها  ،يف احلكم

املنصوص عليه ،لتساوي الواقعتني يف علة احلكم.
● القياس ُ
ح َّجة يف استنباط األحاكم العملية دلى مجهور العلماء وال ينفيه إال قلة منهم.

● أراكن القياس أربعة :األصل (املقيس عليه) ،الفرع (املراد تسويته باألصل)  ،حكم األصل
(اذلي ورد فيه نص)  ،العلة (الوصف املوجود يف األصل واكن سببا يف احلكم  ،ويشرتك فيه
الفرع).

● يشرتط يف العلة أن تكون :
( أ ) وصفا ظاهرا.

( ب ) وصفا منضبطا.

( ج ) وصفا مناسبا حلكمة احلكم .
( د ) وصفا ال يقترص ىلع األصل.
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● من األدلة الرشعية اليت اختلف الفقهاء ىلع حجيتها :
( أ )االستحسان

ُ َ
الم ْر َسلة
( ب ) املصالح
(ج) ُ
الع ْرف
ْ ْ
االستصحاب
(د)
َ َ
َ ْ ُ
رشع َم ْن قبْلنا
( ه)

( و ) مذهب الصحايب.
● االستحسان هو ترجيح:

ِّ
لُك ؛ بناء ىلع ديلل ُم َر ِّ
( أ ) حكم استثنايئ ىلع حكم ُ ي
جح  ،أو
(ب ) حكم خاص ىلع مقتىض حكم اعم  ،أو
( ج ) قياس َخ ِ ي
يف ىلع قياس َج ي
يل.
ِ

● املصالح املرسلة :املصلحة اليت ال ديلل ىلع اعتبارها أو ِإلغائها.
ُ ي
ُ
ُْ
حيل حراما وال حيَ ِّرم
● العرف :ما تعارفه انلاس وساروا عليه  ،وال خيالف ديلال رشعيا  ،وال ِ
ُ
حالال  ،وال يبْ ِطل واجبا.
ْ ْ
االستصحاب :إبقاء احلكم اذلي اكن ثابتا يف املايض حىت يقوم ديلل ىلع تغريه.
●
َ ْ ُ
َ ََ
رشع َم ْن قبْلنا :هو ما ثبت برشعنا أنه رشع ملن قبلنا ورشع نلا كذلك.
●
●

مذهب الصحايب :هو لك ما صدر عن الصحايب غري احلديث عن انليب صىل اهلل عليه

وسلم .
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األحكام الشرعية
● احلكم الرشيع ِإما :
َ ْ
ك ِي
لييف
( أ ) حكم ت
( ب ) حكم َو ْض ي
يع.
ِ

ُ َ َّ
َ َّ
ْ
الملكف  ،أو كفه عن فعل ،أو ُتيريه بني
● احلكم اتللكييف هو ما اقتىض طلب فِعل من
الفعل أو الكف.

● احلكم الوضيع هو ما اقتىض وضع يشء سببا ليشء أو ا
رشطا هل أو مانعا منه.
احلكم اتللكييف:

والم َ
ح َّرم  ،واملكروه ُ ،
● احلكم اتللكييف من مخسة أقسام  :الواجب  ،واملندوب ُ ،
والمبَاح.
ُ َ
الم َطالب بأدائه  ،أو املقدار املطلوب  ،أو
● ينقسم الواجب ِإىل أنواع من ناحية  :اتلوقيت  ،أو
اتلعيني واتلخيري.
َ
● توقيت الواجب  ،إِما ُم َو َّسع أي يسعه ويسع غريه اكلصالة  ،أو ُمض َّيق يسعه وال يسع غريه
اكلصيام.
َ
ُ َ
َْ
الم َطالب باألداء إِما  :فرض عني يُطالب لك مسلم بأدائه  ،أو فرض
● الواجب من حيث
كفاية ؛ لو قام به ابلعض سقط عن ابلاقني.
● الواجب مقداره إِما  :حمدد اكلصلوات اخلمس والزاكة وما إِىل ذلك ،أو غري حمدد كاكفة
أوجه الرب.
َُ
● الواجب ِ :إما ُم َع َّني اكلعبادات أو خم َّري اكخليار يف الكفارت.
● املندوب  :ما طلب الشارع فعله من غري حتم ؛ وهو درجات :
( أ ) السنن املؤكدة .
(ب) السنن اليت لم يواظب عليها الرسول صىل اهلل عليه وسلم.
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(ج) املندوب الزائد وهو االقتداء بالرسول يف أموره العادية حبا فيه وتعلقا.
عارض اقرتن به.
● املحرم  :وهو ِإما حمرم ذلاته ؛ اكلرسقة والزنا  ،أو حمرم ِل ِ

● املكروه  :ما طلب الشارع الكف عنه من غري حتم.
ُ
● املباح  :ما خ ِّري امللكف بني فعله أو تركه ِ ،إما بنص رصيح يفيد اإلباحة  ،أو بعدم ما يدل
ىلع حتريمه (األصل يف األشياء اإلباحة).
● خيتلف احلنفية يف تقسيم األحاكم من حيث :
الواجب يعد  " :فرضا " ِإذا اكن بديلل قطيع و " واجبا " ِإذا اكن بديلل ظين وكذلك املحرم
يعد :

● "حمرما " ِإذا اكن بديلل قطيع ،و " مكروها حتريما " ِإذا اكن بديلل ظين ،أما املكروه
(باتلعريف أعاله) فيسمونه " مكروها تنـزيها" .
احلكم الوضيع:
● ينقسم ِإىل :
( أ ) سبب  :وصف ظاهر منضبط يثبت به احلكم
( ب ) رشط  :ما يتوقف وجود احلكم ىلع وجوده
( ج ) مانع  :ما يلزم من وجوده عدم احلكم أو بطالن السبب
( د ) الرخص  :ما رشعه اهلل من األحاكم ُتفيفا ىلع امللكف يف حاالت خاصة
( ه ) الصحة وابلطالن  :ما طلب الشارع من امللكفني من أفعال  ،وما رشعه هلم من أسباب
ورشوط  ،إِذا بارشها امللكف قد حيكم الشارع بصحتها وقد حيكم بعدم صحتها.
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املحكوم فيه:
ُ َ َّ
َّ
ارع.
الش
حكم
به
تعلق
اذلي
ف
● هو فعل الملك
ِ
● يشرتط يف املحكوم فيه :

( أ ) أن يكون معلوما للملكف علما تاما
( ب ) أن يكون ممكنا ،وأن يكون يف قدرة امللكف أداؤه أو الكف عنه.
املحكوم عليه:
ُ َ َّ
الملكف بفعل احلكم الرشيع.
●هو
● يشرتط يف امللكف :
( أ ) أن يكون قادرا ىلع فهم ديلل اتللكيف بنفسه أو بالواسطة  ،وهذا يتطلب ابللوغ
َ
والعقل وايلَقظة (فال يكون نائما أو سكرانا).

( ب ) أن يكون أهال ملا لكف به.
ْ
( ج ) أن ال يكون ُمك َرها.

● األهلية قسمان :

َْ
( أ ) أهلية وجوب ؛ ويه صالحيته ألن تثبُت هل حقوق وجتب عليه واجبات.
ُْ
( ب ) أهلية أداء ؛ ويه صالحية امللكف أن تعتَ َرب رشاع أقواهل وأفعاهل ؛ ويه  :منعدمة للطفل
أو للمجنون  ،وناقصة للصيب قبل ابللوغ وللكبري املعتوه  ،واكملة للبالغ العاقل.

القواعد التشريعية
َ ْ
الَّض ي
● املقاصد العامة للرشيعة حتقيق مصالح انلاس ُ َّ :
َ
واتلح ِسي ِن َّيات.
اج َّيات،
وريات ،واحل ِ
ِ
● الَّضوريات يه ما ال تقوم حياة انلاس ِإال به ،ويه حفظ :

( أ ) ادلين ( .ب) انلفس( .ج) العقل ( .د ) املال ( .ه ) ال ِع ْرض.
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●

احلاجيات :يه ما حيتاجه انلاس حىت يتجنبوا املشقة ويتحملوا مشاق اتللكيف وأعباء

احلياة.

● اتلحسينيات :تلحسني أحوال انلاس ومظهرهم وعالقاتهم.
● يراىع يف الترشيع تقديم الَّضوريات ىلع احلاجيات ؛ ثم اتلحسينيات.
● يرتتب ىلع مرااعة الَّضوريات عدة قواعد :
ُ
( أ ) الَّضر يُ َزال رشاع.
ُ
( ب ) الَّضر ال يُ َزال بالَّضر .
(ج ) ُيتَ َ
ح َّمل الَّضر اخلاص دلفع الَّضر العام.
ِّ
َُْ َ
ك ُ
ب أخف الَّضرين التقاء أشدهما.
( د ) يرت
َ َ ي َ َّ
ار ُمقدم ىلع جلب املنافع.
( ه ) دفع المض
ُ
( و ) الَّضورات ت ِبيح املحظورات.
ُ َ َّ َ َ
( ز ) الَّضورة تقد ُر بقد ِرها.

● يرتتب ىلع مرااعة احلاجيات قواعد لرفع احلرج:
( أ ) املشقة جتلب اتليسري ،كما يف الرخص اليت رخصها الشارع يف حاالت :السفر واملرض،
واإلكراه ،والنسيان ،واجلهل ،وعموم ابللوى ،وانلقص.

( ب ) احلرج رشاع مرفوع.

( ج ) احلاجيات تزنل مزنلة الَّضوريات يف ِإباحة( بعض ) املحظورات.

● أفعال امللكفني اليت جاء بها حكم رشيعِ :إما حق هلل ؛ أو حق للعباد ،أو اجتمع فيه
احلقان.
● حق اهلل يتمثل يف  :العبادات  ،والصدقات وغريها من الفروض املايلة  ،وعقوبات الزنا
َ َّ
اإلرث  ،والكفارات.
والرسقة واحلرابة وحرمان القاتل من ِ
● حق امللكف يتعلق حبقوقه املادية دلى الغري.
- 21 -

● ما اجتمع فيه احلقان  :حد القذف  ،وقصاص القتل.
● ال مساغ لالجتهاد فيما فيه نص رصيح.
● يشرتط للمجتهد أن يكون :
( أ ) عليما باللغة العربية.
( ب ) حميطا بعلوم القرآن.
( ج ) متمكنا من علوم السنة.
( د ) خبريا باستنباط األحاكم بالقياس.
● اقتىض اتلدرج يف الترشيع يف حياة الرسول صىل اهلل عليه وسلم نسخ بعض األحاكم جزئيا
أو لكيا  ،وال نسخ حلكم يف القرآن أو السنة بعد وفاته.
ْ ُ
● ال يُن َسخ انلص  ،إِال بما هو يف قوته أو أقوى منه  ،وأقواها القرآن ومثله السنة املتواترة ثم
السنة غري املتواترة  ،ثم القياس.
القواعد األصولية اللغوية
 - 4تمهيد ( ِإعداد األستاذ عبد الوارث مربوك سعيد).
● اللغة نظام حمكم وضعه العقل البرشي بهداية اهلل تعاىل.
● ِإتقان علوم اللغة العربية من ألزم ما جيب ىلع املسلم للفهم الصحيح لكتاب اهلل وسنة
رسوهل صىل اهلل عليه وسلم.

● اللغة العربية يه أرشف اللغات وأرقاها ،ويدل ىلع ذلك :
( أ ) اختيار اهلل العليم احلكيم هلا أداة لرسالة وحيه اخلاتمة.

( ب ) أن ديلل صدق الويح معجزة لغوية بيانية يف املقام األول.
( ج ) أنه تكفل سبحانه حبفظ كتابه يف نصه العريب.
يَ
َ
( د ) أنه جعل ت َعقل ما فيه ِعلة تزنيل ِه بهذه اللغة.
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●علوم العربية نواعن :
َ
( أ ) علوم ِّ
الص َّحة اللغ ِو يية.

( ب ) علوم اجلمال اللغوي ( ابلالغة).
( أ ) علوم الصحة تتناول:

● انلظام الصويت للغة ( علم األصوات  :خمارجها وصفاتها وأنواعها وعالقاتها ببعضها).
َّ ْ
وصيَغ لك نوع وخصائصه
● نظام بناء املفردات ( علم الرصف  :وبه نعرف أنواع اللكمات ِ
وقواعد اشتقاقه) .
● نظام الرتاكيب ( علم انلحو ) اذلي نعرف به أنواع اجلمل واملكونات الرئيسية واتلكميلية
للك نوع والعالقات اليت تربط بينها حبيث تكون اجلملة بناء حمماك يعرب بوضوح عن املعىن

املقصود  .كما يتناول انلحو خمتلف األسايلب املعربة عن شىت األحوال من استفهام وأمر
ََ
وإغراء
ونيه وتعجب وداعء ونداء وتمن ورجاء وتفضيل وتوكيد واستثناء وُتصيص وحتذير ِ
… ِإلخ.
● علم َّ
ادلاللة  ،ويعين يف أحد شقيه بادلالالت األساسية للمفردات ـ حقيقية اكنت أم
الم ْع َ
َجمَاز َّية ،وهذه يه مهمة ُ
جم ( القاموس )  ،أما الشق اثلاين فيعين بادلالالت املقامية
ِ
واالجتماعية وانلفسية.
( ب ) علوم اجلمال اللغوي:
تتناول الوسائل الفنية املختلفة اليت تفتق عنها العقل البرشي العريب إلضفاء اجلمال والقوة

واتلأثري ىلع املعاين اليت يعرب عنها بالرتاكيب اللغوية  .هذه العلوم ـ اليت يه علوم ابلالغة ـ
ثالثة:

ََ
المقام ( املوقف وحال املتلكم
اإلضافية اليت يتطلبها
● علم املعاين ،ويتناول املعاين ابلالغية ِ
َّ ْ
واملخاطب واهلدف من اخلطاب ) ،كأن يستخدم األمر للزجر أو اتلحدي أو اتلوبيخ أو
ُ ْ
كس ُ
ب اتلعبري قوة كأسايلب
اإلرشاد  . . .إِلخ  .كما يتناول وسائل أخرى ألداء معان بالغية ت ِ
ِ
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ِّ ْ
َ ْ
واإلضمار
واإلظهار ِ
واإلجياز والفصل والوصل واتلقديم واتلأخري واذلكر واحلذف ِ
القرص ِ
واالتلفات ِ . .إلخ.
● علم ابليان  ،ويتناول جمموعة من الطرق والوسائل تمكن من اتلعبري عن املعاين بدرجات
َ
َ َ
َُْ
كناية  ،وحتت لك منها
متفاوتة يف القوة وابليان ،اكلتشبيه واالستعارة والمجاز المرسل وال ِ
أنواع.
● علم ابلديع  ،ويعين ببيان ألوان كثرية من اجلمال والزينة اللغوية يف الالكم  ،بعضها يكون
َّ ْ
َ
واجلناس  ،وبعضها يتعلق باملعاين ،
متصال باجلانب اللفظي املسموع من انلص  ،اكلسجع ِ
ْ ْ
ُ
اكلم َقابَلة َّ
االس ِتهالل واالحرتاس واملدح بما يشبه اذلم وعكسه ِ . .إلخ.
واتل ْو ِر َية وبراعة
 - 2الداللة اللغوية :
● ادلاللة اللغوية نلص تكون ِإما عن طريق :
( أ ) العبارة أو

اإلشارة أو
(ب) ِ
( ج ) ادلاللة أو

( د ) االقتضاء؛ بهذا الرتتيب اتلنازيل يف القوة.

ي
احلرف.
● ِعبارة انلص يه ما يفهم من صيغته املكونة من مفرداته ومجله  ،أي املعىن
وإنما هو معىن الزم للمعىن
● ِإشارة انلص هو املعىن اذلي ال يفهم مبارشة من ألفاظه ِ ،
املفهوم منها.
● داللة انلص يه ما يفهم من روحه ِإذا اكنت علة احلكم تساوى أو تفوق علة انطباقها ىلع
واقعة أخرى.

● اقتضاء انلص هو املعىن اذلي ال يستقيم الالكم ِإال بتقديره.
● انلصوص يف دالتلها ِ :إما
( أ ) واضحة ادلاللة بمراتبها أو
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( ب ) غري واضحة بمراتبها.
● الواضح ادلاللة  :هو انلص اذلي يدل ىلع املراد منه دون توقف ىلع أمر خاريج  ،وجيب
العمل به  ،وال حيتمل اتلأويل ِإال بديلل.

 - 3مشول اللفظ:
● األلفاظ يف شموهلا إِما :
( أ ) لفظ مشرتك أو
( ب ) لفظ اعم أو
( ج ) لفظ خاص.
( أ ) اللفظ املشرتك يف معناه بني معىن لغوي ومعىن اصطاليح رشيع حيمل ىلع املعىن
الرشيع  ،أما ِإذا اشرتك بني معنيني لغويني فيحمل ىلع أحدهما بادليلل األقوى.

(ب ) اللفظ العام لفظ وضع ملعىن واحد ؛ يتحقق يف أفراد كثريين لم حيرصهم اللفظ.
( ج ) اللفظ اخلاص لفظ وضع ملعىن يتحقق يف أفراد حمصورين.
● يتحدد عموم اللفظ بألفاظ مثل  :لك  ،أل اتلعريف للمفرد أو للجمع  ،األسماء املوصولة ،
أسماء الرشط  ،انلكرة املنفية.

خيصص اللفظ العام بأدلة ِ :إما متصلة به اكالستثناء والرشط والوصف والغاية ،أو منفصلة

فإن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص
وإال ِ
عنه اكلعقل والعرف وانلص وحكمة الترشيع ِ
السبب.
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