
 ١

  )طرق استنباط األحكام وقواعده ( 

إن طرق االستنباط وقواعده تقوم على العلـم بالقواعـد األصـولية اللغويـة ، ومقاصـد التـشريع العامـة 

وعلــى هــذا . ، وكيفيــة رفــع التعــارض بــين األدلــة وتــرجيح بعــضها علــى بعــض ومعرفــة الناســخ والمنــسوخ 

  :سنقسم المحاضرات الى ثالثة أقسام 

  .قواعد األصولية اللغوية في ال: األول 

  .في مقاصد التشريع العامة : الثاني 

  .في الناسخ والمنسوخ والتعارض والترجيح : الثالث 

  القواعد األصولية اللغوية: القسم األول 

   : القواعد األصولية

لعــرب هــي قواعــد لغويــة متعلقــة بألفــاظ الكتــاب والــسنة ودالالتهــا، مــستفادة مــن أســاليب لغــة ا : تعريفهــا* 

  .تساعد المجتهد على التوصل إلى األحكام الشرعية

  : ، هي عالقة اللفظ بالمعنى واقعة على أربعة أقسام : أقسامها* 

  .الخاص، العام، المشترك:  ، ويندرج تحته أبحاث هي ـ وضع اللفظ للمعنى١

ــ اســتعمال اللفــظ فــي معنــاه الــذي وضــع لــه أوفــي غيــره، وينــدرج تحتــه أبحــاث هــي٢ ، يقــة والمجــازالحق:  ـ

  . الصريح والكناية

ـــ داللـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه مـــن حيـــث الوضـــوح والخفـــاء، وينـــدرج تحتـــه أبحـــاث هـــي٣ الظـــاهر، الـــنص، : ـ

   .المتشابه ، الخفي، المجمل، المشكل: ، ويقابلها المفسر، المحكم

لتـه، واقتـضاؤه، ٕعبـارة الـنص، واشـارته، ودال: ـ كيفية داللة اللفظ على المعنـى، وينـدرج تحتـه أبحـاث هـي٤

  . ومفهومه

   :وضع اللفظ للمعنى : القسم األول

  ـ الخاص١

  .أفرد به ال يشاركه فيه أحد: أي) فالن خص بكذا: (عبارة عن التفرد، يقال: لغة : تعريفه* 

  . كل لفظ استعمل لمعنى معلوم على االنفراد: واصطالحا

لفــظ اســـتعمل للداللــة علـــى ) العلـــم(غيــر، و يـــة ال ملفــظ اســـتعمل للداللــة علـــى معنــى العل) محمـــد: ( مثــل

لفظ اسـتعمل للداللـة علـى نـوع مـن جـنس اإلنـسان وهـو الـذكر ) رجل(، و ) الجهل(معنى معين يقابل لفظ 

لفـظ اسـتعمل للداللـة علـى جـنس مـن المخلوقـات هـو ) إنـسان(الذي تجاوز حد الصغر ال يراد به غيـره، و 

  . هذا الحي المتكلم



 ٢

ألفــاظ اسـتعملت للداللـة علـى نـوع معــين ) واحـد، ثالثــة، عـشرة، عـشرون، مئـة، ألـف (:وألفـاظ األعـداد مثـل

  .من جنس العدد، ال يحتمل اللفظ منها غير معنى واحد، هو إفادة ذلك العدد المحصور

  .المطلق والمقيد، األمر والنهي: ويندرج تحت الخاص مباحث آتية بعده، هي

  :حكم الخاص 

أن اللفــظ ال يحتمــل غيــر معنــى :  ومعنــى ذلــك . قطعيــةموضــوع لــه داللــة العلــى معنــاه ) الخــاص(داللــة 

  . واحد اختص به، ال يشاركه فيه غيره من جنسه أو من غير جنسه

  :ته من أمثلو

، فداللـة اآليـة قطعيـة فـي ] ٨٩: المائـدة[} فمن لم يجـد فـصيام ثالثـة أيـام{: ـ قوله تعالى في كفارة اليمين١

  .صيام هذا العدد من األيام

} ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تـركن{: ـ قوله تعالى٢

، لفظ النصف والربع لفظان خاصان ال يحتمالن إال معنى العدد المحـصور الـذي اسـتعمال ] ١٢: النساء[

  .فيه

حــديث )) [اة إلــى عــشرين ومئــةفــي ســائمة الغــنم فــي كــل أربعــين شــ: ((- صــلى اهللا عليــه وســلم -ـــ قولــه ٣

، حــد ال يزيــد وال يــنقص، وال يحتمــل غيــر معنــى واحــد هــو مــا ] صــحيح أخرجــه أصــحاب الــسنن وغيــرهم

  ) .عشرين ومئة(أو لفظ ) أربعين(استعمل فيه لفظ 

   :المطلق والمقيد -

  :تعريفهما* 

  .هو اللفظ الدال على فرد غير معين، أو أفراد غير معينين: المطلق

  .ألفراد غير محددين) رجال(لفرد غير محدد، و ) جلر: (مثل

  .هو اللفظ الدال على فرد غير معين، أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تحدد المراد به: والمقيد

  ) .رجال صالحون(، و ) رجل بصري(مثل 

  .اللفظ المطلق باق على إطالقه حتى يرد دليل التقييد : المطلقحكم * 

  :ته من أمثل

والذين يظاهرون من نسائهم ثـم يعـودون لمـا قـالوا فتحريـر رقبـة مـن قبـل {: قوله تعالى في كفارة الظهارـ ١

  ] .٣: المجادلة[} أن يتماسا

    .مطلق من أي قيد، فلو أعتق المظاهر رقبة على أي وصف أجزأه مؤمنة كانت أو كافرة} رقبة{لفظ 

} وصـية{، فلفـظ ] ١١: النـساء[} وصـي بهـا أو ديـنمـن بعـد وصـية ي{: ـ قوله تعـالى فـي أحكـام المواريـث٢

كـان : بتقييده بالثلث، كما في حديث سعد بن أبي وقـاص رضـي اهللا عنـه قـال مطلق ورد الدليل من السنة



 ٣

إنـي قـد بلـغ بـي :  يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلـت- صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

: فقلــت بالــشطر؟ فقـــال)) ال: (( إال ابنــة، أفأتـــصدق بثلثــي مــالي؟ قـــالمـــال، وال يرثنــي مــن الوجــع وأنــا ذو

، إنــك أن تــذر ورثتــك أغنيــاء خيــر مــن أن تــذرهم عالــة ) أو كثيــر(الثلــث والثلــث كبيــر : ((، ثــم قــال)) ال((

  ] .متفق عليه[الحديث )) يتكففون الناس

  . يجب العمل بالقيد إال إذا قام دليل على إلغائه : المقيدحكم * 

  :ته ن أمثلم

] ٤: المجادلـة[} فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسـا{: ـ قوله تعالى في كفارة الظهار١

  .قيد يجب إعماله، فال تجزيء الكفارة لو صام شهرين مقطعين} متتابعين{: ، فقوله

فـي {: ، فقوله] ٢٣: نساءال[} وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن{: ـ وقوله تعالى٢

   . ٕقيد لكنه ال أثر له وانما خرج مخرج الغالب، ألن بنت الزوجة تكون غالبا مع أمها} حجوركم

  ؟ متى يحمل المطلق على المقيد* 

ـ كمــا تقــدم ـ وجــوب إعمــال القيــد، ولكــن إذا جــاء القيــد منفــصال عــن حكم إذا ورد القيــد مقترنــا بــاللفظ فــال

  :ا في نص، وهذا في نص آخر، فله أربع حاالتاإلطالق، بأن يجيء هذ

  .ـ إذا اتحد في الحكم والسبب، فيجب حمل المطلق على المقيد١

قل ال أجـد فـي مـا {: ، مع قوله] ٣: المائدة[} حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير{: قوله تعالى: مثاله

، ] ١٤٥: األنعـام[} ا أو لحم خنزيـرأوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوح

بيـان : حرمـة الـدم، والـسبب: في اآلية األولى مطلق، وفي اآليـة الثانيـة مقيـد بالمـسفوح، الحكـم) الدم(فلفظ 

  . في اآليتين والدم فيهما واحد حكم المطاعم المحرمة

  . ـ إذا اختلفا في الحكم والسبب، فال يحمل المطلق على المقيد٢

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا {: مـع قولـه] ٣٨: المائـدة[} والـسارق والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما{: لىقولـه تعـا: مثاله

مطلــق فــي اآليــة ) األيــدي(، فلفــظ ] ٦: المائــدة[} قمــتم إلــى الــصالة فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى المرافــق

رقة، وحكـــم الثانيـــة األولــى، ومقيـــد فــي اآليـــة الثانيــة، لكـــن حكــم األولـــى وجــوب قطـــع األيــدي، وســـببها الــس

  . وجوب غسل األيدي، وسببها القيام إلى الصالة

  .المقيد فعالقة التأثير منعدمة بين الحكمين، فال يصح حمل المطلق على

فــظ ل، وقــد اعتــضد بأصــل شــرعي، ذلــك أن  ولــذا روي فــي الــسنة تقييــد القطــع بــالكف إلــى الرســغ

 يــراد بــه إلــى المنكــب، والحــد يــسقط بالــشبهة، كمــا ال يــراد بــه الكــف، كمــا يــراد بــه إلــى المرفــق، كمــا) اليــد(

  .يتجاوز به قدر اليقين، واليقين ههنا بقطع أدنى ما يسمى يدا، وبه يتحقق المقصود

  



 ٤

  . المقيد ـ إذا اختلفا في الحكم واتحدا في السبب، فال يحمل المطلق على٣

، مـع ] ٦: المائـدة[} وجـوهكم وأيـديكم منـهفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ب{: مثاله قوله تعالى

} يا أيها الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلـى الـصالة فاغـسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلـى المرافـق{: قوله قبل ذلك في اآلية

، الـسبب متحـد فـي النـصين، ) إلـى المرافـق(، في الموضع األول مطلق، وفي الثـاني مقيـد ) األيدي(فلفظ 

ة لكن الحكـم مختلـف ففـي األول وجـوب التـيمم للـصالة عنـد فقـد المـاء، وفـي فكالهما في القيام إلى الصال

  .الثاني وجوب الوضوء

تمـسح األيـدي فـي التـيمم إلـى المرافـق، حمـال للمطلـق فـي نـص : فال يصح في هذه الحالة أن يقال

  .التيمم على المقيد في نص الوضوء

 - صــلى اهللا عليـــه وســـلم -ذلــك قولـــه ولــذا جـــاءت الــسنة بعـــدم اعتبارهــا هـــذا القيـــد فــي التـــيمم ، و

)) إنمـا كـان يكفيـك أن تـضرب بيـديك األرض، ثـم تـنفخ، ثـم تمـسح بهمـا وجهـك وكفيـك: ((لعمار بـن ياسـر

  .] متفق عليه[

  .المقيد  في الحكم واختلفا في السبب، فال يحمل المطلق علىاـ إذا اتحد٤

سائهم ثـم يعـودون لمـا قـالوا فتحريـر رقبـة مـن والـذين يظـاهرون مـن نـ{: مثاله قوله تعـالى فـي كفـارة الظهـار

، ] ٩٢: النــساء[} فتحريــر رقبــة مؤمنــة{: ، مــع قولــه فــي كفــارة قتــل الخطــإ] ٣: المجادلــة[} قبــل أن يتماســا

في اآلية األولى مطلق، وفي الثانية مقيد باإليمان، الحكم واحد هو الكفارة، والـسبب مختلـف، ) رقبة(فلفظ 

  .ة القتلفاألولى الظهار، والثاني

فال يصح في هذا الحالة حمل المطلق على المقيد عنـد الحنفيـة ومـن وافقهـم خالفـا للـشافعية، يؤيـد 

، قــد تظهــر وقــد  ذلــك فــي المثــال المــذكور أن الكفــارة عقوبــة شــرعت لعلــة، ولكــل حكــم علتــه المناســبة لــه

القيـد فـي هـذا الحكـم تـشديد تخفى، ولعـل المقـام هنـا أن شـدد فـي كفـارة القتـل لـشدة أمـره بخـالف الظهـار، و

أراد هنــا التــشديد لكونــه شــدد فــي حكــم : كمــا ال يخفــى، واهللا تعــالى رحــيم بعبــاده، فحيــث لــم يــشدد فــال يقــال

  .، فتلك زيادة في الشرع ومشقة على األمة آخر ماثل هذا الحكم في مسماه

  

  

  

  

  



 ٥

  المحاضرة الثانية

  األمر

  . وجه االستعالء هو اللفظ المستعمل لطلب الفعل على: تعريفه 

  ).طلب الفعل ( من جهة أنه أريد به شيء خاص هو ) الخاص(فهو من قسم 

  : تعود إلى أربعة مخصوصة، هي ) األمر(األلفاظ المستعملة في : صيغته * 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن { : ، كقوله تعالى)إفعل(ـ لفظ ١

إذا قمت إلى الصالة فكبر، ثم : (( للمسيء صالته- صلى اهللا عليه وسلم -، وقوله ]١٢٥: النحل[} 

اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى 

متفق عليه من حديث أبي )) [تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صالتك كلها

  ].ةهرير

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه { : ـ الفعل المضارع المقترن بالم األمر، كقوله تعالى٢

الرجل على دين خليله فلينظر : ((- صلى اهللا عليه وسلم -، وقوله ]٧: الطالق[} فلينفق مما آتاه اهللا 

  ].حديث حسن أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة)) [أحدكم من يخالل

} يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { : م فعل األمر، كقوله تعالىـ اس٣

)) مه ياعائشة، فإن اهللا ال يحب الفحش والتفحش: ((- صلى اهللا عليه وسلم -، وقوله ]١٠٥: المائدة[

شة، فأمرها بالكف عن السام عليكم، فسبتهم عائ: ، قال ذلك حين أتاه ناس من اليهود فقالو]رواه مسلم[

ٕإياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واياكم والفحش؛ :((-  صلى اهللا عليه وسلم -ذلك، وقوله 

ٕفإن اهللا ال يحب الفحش وال التفحش، واياكم والشح؛ فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا، 

  ]. جه أحمد وغيره بسندصحيححديث صحيح، أخر)) [والبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا

]. ٤: محمد[} فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { : ـ المصدر النائب عن فعل األمر، كقوله تعالى٤

، والذي )الواجب(ذكر صيغ غير صريحة في األمر دالة عليه في مبحث ) األحكام(وتقدم في الكالم في 

  .ي منحصرة في الصيغ األربعة المذكورة يعنينا هنا هو صيغة األمر اللفظية اإلنشائية، وه

تدل صيغة األمر في خطاب اهللا تعالى ورسوله  مجردة من القرائن على حقيقة واحدة هي : داللته * 

  .هذا مذهب عامة أئمة الفقه والعلم ممن يقتدى بهم . الوجوب 



 ٦

: دب ، وقال بعضهمللن: وخالف البعض من المتأخرين في ذلك فذكروا أنها لغير الوجوب ، قال بعضهم 

  .لإلباحة ، وقال بعضهم غير ذلك 

  .األمر للوجوب حتى يصرف عنه بقرينة : قاعدة األمر* 

  :مثال القاعدة 

، فإن األمر ]٢٠٤: األعراف[} ٕواذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون { : ـ قوله تعالى١

  .فاتحة وراء اإلمام عند جمهور العلماء على أصل داللته للوجوب، فلذلك سقط به وجوب قراءة ال

متفق عليه من حديث )) [إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين: ((- صلى اهللا عليه وسلم - ـ قوله ٢

، فهذا أمر مصروف عن الوجوب إلى الندب في قول جمهور العلماء، والقرينة الصارفة له ] ابي قتادة

ن الصلوات المفروضات خمسا في اليوم والليلة، وما عن الوجوب هي ما تواترت به النصوص من كو

  . من عد جميع ما يزيده المسلم عليها تطوعا- صلى اهللا عليه وسلم -صح عن النبي 

واعلم أن القرينة مما يختلف في تقديره العلماء وجرى منهاجهم على اعتبار القرينة صارفة لداللة اللفظ 

ذي دلت عليه، وهي قد تكون صريحة بينة كما في المثال عما استعملت فيه في األصل إلى المعنى ال

المذكور، وقد تكون خفية ال تبدوا إال بالبحث والتامل، كما أنها قد تستفاد من نفس النص، أو من دليل 

خارجي، وال يلزم أن تكون نصا من الكتاب والسنة، إنما يجوز أن تكون كذلك، ويجوز أن تستند إلى 

  قواعد الشرع ومقاصده

  :بعض المسائل المتعلقة باألمر * 

ـ األمر إذا ورد بعد النهي رجع بالمأمور به إلى حاله قبل النهي، فإن كان للوجوب عاد إلى الوجوب، ١

ٕوان كان للندب عاد إلى الندب، وان كان لإلباحة عاد إلى اإلباحة  ٕ.  

  :من أمثلة ذلك

 النساء في المحيض وال تقربوهن حتى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا{ : قوله تعالى] ١[

، فإتيانهن بعد التطهر مباح ليس ]٢٢٢: البقرة[} يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا 

  .بواجب، فعاد الحكم باألمر إلى الحال قبل النهي

 صلى اهللا عليه -جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي : حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت] ٢[

 صلى -يا رسول اهللا، إني امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهللا :  فقالت-م وسل

ٕال، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، واذا أدبرت : (( - اهللا عليه وسلم 
عاد بحكمها ، فاألمر بالصالة بعد النهي عنها ألجل الحيض ]متفق عليه)) [فاغسلي عنك الدم ثم صلي

  .إلى ما قبل الحيض، وهو الوجوب
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  ).التكرار ( ـ صيغة األمر ال تدل بنفسها على وجوب إيقاع المأمور به أكثر من مرة إال بدليل ٢

  

  :من أمثلته 

أيها : (( فقال- صلى اهللا عليه وسلم -خطبنا رسول اهللا : حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال] ١[

أكل عام يا رسول اهللا؟ فسكت، حتى قالها ثالثا، : فقال رجل))  الحج فحجواالناس، قد فرض اهللا عليكم

ذروني ما : ((ثم قال)) نعم لوجبت ولما استطعتم: لو قلت: ((- صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا 

 ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه

  ].أخرجه مسلم)) [ٕاستطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه

ٕفهذا بين في أن صيغة الوجوب ال تدل بنفسها على إرادة إيقاع الفعل أكثر من مرة، وانما يحتاج إلى 
فإن األصل ) في كل عام( لم يقل هنا - صلى اهللا عليه وسلم - دليل زائد يفيد التكرار، فحيث أن النبي 

قق المقصود،ولذا كره سؤال السائل ألنه من قبيل البحث عن المسكوت عنه مما قد يقع أن تقع مرة، فيتح

  .بالسؤال عنه تكليف شاق يكون سببه سؤال ذلك السائل

، فأمر ]٦: المائدة[} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم { : قوله تعالى] ٢[

ألصل وجوب إيقاع الفعل على التكرار بتكرر الصالة، إال أن بالوضوء كلما قام العبد إلى صالته، وا

  .األمر علق بالحدث تخفيفا على األمة، وبغير الحدث على سبيل الندب، كما بينت ذلك السنة

أقيموا { : وفرض خمس صلوات في اليوم والليلة بما تواترت به النصوص دليل على أن قوله تعالى] ٣[

ي تكرار إيقاع المأمور به، ومثله تعليق فرض الزكاة ببلوغ النصاب ، يقتض]٧٢: األنعام[} الصالة 

  ].١١٠: البقرة[} وآتوا الزكاة { : وحول الحول دليل على تكرار المأمور به في قوله تعالى

  .ولوال مجيء الدليل المفيد للتكرار كان تحقق المطلوب يقع بمرة

  .وهذه القاعدة مذهب جمهور الفقهاء

  .و أكثر على سبيل التخيير بينها، فالواجب امتثال أحدها من غير تعيينـ األمر بشيئين أ٣

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو { : مثاله قوله تعالى في كفارة اليمين

، فأمر بالكفارة وجوبا، وخير في ]٨٩: المائدة[} كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام 

  . بين اإلطعام أو الكسوة أو العتق درجة واحدةفعلها

فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من { : ومثله في المحرم يحلق رأسه لعلة، قال تعالى

  ].١٩٦: البقرة[} صيام أو صدقة أو نسك 

ت المحدد، ـ األمر في سرعة االمتثال معلق بمقتضى البيان، فإن كان مؤقتا بوقت لزم امتثاله في الوق٤

  .ٕوان علق بشرط لزم امتثاله عند وجود الشرط



 ٨

صيغة األمر تقتضي الفورية في (هذه من مسائل الخالف المشهورة بين األصوليين، فمنهم من أطلق 

والتفصيل أصح . ، ومنهم من توقف، ومنهم من فصل )تقتضي التراخي: (، ومنهم من أطلق)االمتثال

  .شيء في هذه المسألة 

امتثال المأمور في وقته المحدد فقد سقط فعله باألمر األول، وال يجب القضاء إال بأمر ـ إذا فات ٥

  .على هذا جمهور األصوليين . جديد

  

  النهي

  .المنع: لغة: تعريفه 

  .اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه االستعالء : واصطالحا

  ).طلب الترك(من جهة أنه أريد به شيء خاص هو ) الخاص(فهو من قسم 

وال { : الناهية، كقوله تعالى) الم(الفعل المضارع المجزوم بـ: وله صيغة واحدة صريحة، هي: صيغته * 

  ].٣٢: اإلسراء[} وال تقربوا الزنا { ، ]٣٦: اإلسراء[} تقف ما ليس لك به علم 

الذي ، و)الحرام(ذكر صيغ غير صريحة في النهي دالة عليه في مبحث ) األحكام(وتقدم في الكالم في 

  .يعنينا هنا صيغة النهي اللفظية اإلنشائية، وهي هذه الصيغة فقط

الواردة في خطاب الشارع للمكلفين على حقيقة واحدة هي التحريم، وال ) النهي(تدل صيغة : داللته * 

  . يصار إلى سواها إال بقرينة

  . ومن بعدهم - وسلم  صلى اهللا عليه-هذا مذهب عامة العلماء المقتدى بهم في الدين أصحاب النبي 

  .النهي للتحريم حتى يصرف عنه بقرينة: قاعدته 

  :مثال القاعدة 

  ].٧: الحشر[} وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { : ـ قوله تعالى١

، وتقدم أن - صلى اهللا عليه وسلم -أن اهللا تعالى أمر باالنتهاء عما نهى عنه رسوله : وجه الداللة

  .جوب حقيقة واحدة، فدل أن ترك المنهي عنه على سبيل الحتم واإللزام بالتركاألمر للو

ـ جرى أسلوب الشرع على حكاية المحرمات بصيغة النهي حتى اطرد ذلك اطرادا بينا، والنصوص فيه ٢

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا { اآليات : فوق الحصر، من ذلك قوله تعالى

ٕدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم واياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما وبالوال
  ].١٥٣ـ ١٥١: األنعام[} بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق 


