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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املحمود اهلل جلت آالؤه، واملصىل عليه حممد وآله.
وبعد، فقد ُندبُت لدراسة أصول الفقه يف دار العلوم سنني عدة، كنت يف 
هلا وخمترصها، قديَم التأليف منها وحديثه،  أثنائها أتصفح كتب األصول مطوَّ
املتكلمني،  طريق  عىل  جرت  وأخرى  احلنفية،  هنج  عىل  سارت  كتب  بني  ما 

وثالثة مجعت بني الطريقني. 
ثم أقيد من تلك الشوارد ما ينبغي أن يعرض عىل أنظار طلبة دار العلوم، 
وهم يف السنة األوىل من الدراسة العالية، فآونًة أجد ما مجعُت يربو عىل احلاجة 
فأخترصه، وآونة أراه يتطلب قليال من البسط فأوضحه، وما زال أمري كذلك 
ن لدي خمترص يف هذه املادة أراه مفيدا هلؤالء الطالب،  هاتيك السنني، حتى تكوَّ

جامعا بني سهولة العبارة والوفاء بالغرض وفق منهج الدراسة. 
»الوجيز يف أصول  فسميته:  اسمه نصيب،  له من  يكون  أن  أردت  وقد 

الفقه«. 
واهللَ أسأل أن جيعله متقبال نافعا مؤديا الرسالة التي انتدب هلا.

اكتوبر سنة 1935م      
أمحد مصطفى املراغي      
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مـقـدمـة

* مصادر األحكام الرشعية:
األدلة الرشعية التي اسُتِقَيت منها األحكام يف الرشيعة اإلسالمية أربعة: 

الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس.
ذاك أن أساس الترشيع كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 
من خلفه، فهو كلية الرشيعة وعمدة امللة، وقد بيَّنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بسنته قوال وفعال، 
چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ فكل من الكتاب والسنة 

أصل تثبت به األحكام، ويرجع إليه املجتهدون يف االستنباط. 
وقد ثبت لدى األئمة أن األحكام الرشعية معللة بمراعاة املصالح، فنشأ 
من هذين األصلني أصل ثالث هو القياس، فإذا علل الشارع حكام بعلة، أو 
استنبطت تلك العلة باالجتهاد، أحلق املجتهدون ما ال نص عليه بام وجد فيه 

النص متى وجدت فيه العلة التي هي مناط احلكم.
متى  اخلطأ  من  معصومون  األمة  من  املجتهدين  أن  لدهيم  ثبت  كذلك 
اتفقوا عىل حكم مستفاد من أحد األدلة الثالثة السابقة، فنشأ من ذلك أصل 

ڦ   ڦ   ڦ   چڦ    تعاىل:  قوله  اعتباره  إىل  يرشد  اإلمجاع،  هو  رابع 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  
»َلْ  السالم:  عليه  وقوله  املؤمنني،  سبيل  اتباع  يوجب  فهذا  ڍچ  ڇ   
َفاَرَق  َأْو  اْلَاَمَعِة،  َعِن  َخَرَج  »َمْن  َضاَلَلٍة« وقوله:  َعىَل  تِي  ُأمَّ لَِيْجَمَع  اهللُ  َيُكِن 

ْساَلِم ِمْن ُعنُِقِه«. ، َفَقْد َخَلَع ِرْبَقَة اإْلِ اْلَاَمَعَة ِقيَد ِشْبٍ
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* اجتهاد الصحابة يف فهم الكتاب والسنة:
نزل القرآن بالعربية الفصحى، وبينته السنة هبذه اللغة، وكان أرباب الُفتيا 
أرسار  وحيذقون  الفهم،  ِجدَّ  أساليبها  يفهمون  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  من 
رشعت  ألجلها  التي  األسباب  منه  فعرفوا  الرسول  صحبوا  وقد  تراكيبها، 
الذهن  ة  ِحدَّ ما هلم من  إىل  الترشيع،  عند  لوحظت  التي  واملصالح  األحكام، 

وصفاء اخلاطر وتوقد القرحية. 
وقد كان يف هذا َغناء هلم أيام غناء يف استنباط األحكام من أدلتها، فكانوا 
سنة  إىل  لؤوا  جيدوا  ل  فإن  تعاىل،  اهلل  كتاب  إىل  فزعوا  نازلة  هبم  نزلت  إذا 
املصالح  مراعني  األشباه  عىل  األشباه  وقاسوا  اجتهدوا  جيدوا  ل  فإن  رسوله، 

التي ثبت لدهيم أن السنة راعتها واألغراض التي الحظتها. 
إىل  بعثه  حني  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوَل  جبل  بن  معاُذ  به  أجاب  ما  هذا  إىل  يرشد 
اليمن، وقال له: »بَِم َتْقِض؟«، قال: »بكتاب اهلل«، قال: »َفإِْن َلْ َتِْد؟«، قال: 
فأقره  برأيي«،  »أجتهد  قال:  َتِْد؟«،  َلْ  »َفإِْن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص«،  اهلل  رسول  »فبسنة 

الرسول عىل ذلك.
ه القضاء، قال: »القضاء  وبمثله كتب عمر أليب موسى األشعري حني والَّ
فريضة حمْكمة، وُسنة متبعة«، ثم قال: »الفهَم الفهَم فيام تلجلج يف صدرك مما 
ليس يف كتاب وال سنة، فاعرف األشباه واألمثال، وِقس األمور عند ذلك، 

واعمد إىل أقرهبا إىل اهلل، وأشبهها باحلق«.

* اجتهاد األئمة بعد هذا العرص:
بعد أن انقىض عرص الصحابة، واتسعت رقعة البالد اإلسالمية، ودخل 
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الناس يف دين اهلل زرافات ووحدانا، واختلط العرب بأمم دخيلة يف العربية، 
وضع العلامء قواعد اللغة ودونوا فيها الكتب، حتى ال يؤثر فيها سيُل الُعجمة 
الارف، وبذلك قاموا بحراسة كتاب اهلل وسنة رسوله، ومها أساس الترشيع.
آخر  بعمل  املجتهدون  قام  الليلة،  اخلدمة  يقومون هبذه  اللغة  أهل  بينَا 
األحكام  الستنباط  دستورا  ُتتخذ  قوانني  فوضعوا  عائدة،  وأكب  نفعا  أجل 
من مصادرها، وجعلوا عمدهتم فيام ما قرره أئمة اللغة الذين شافهوا العرب 

وفهموا مناحي أساليبهم، كام سبوا مقاصد الرشيعة وتعرفوا روح الترشيع.

ن هذه القواعد: * أول من دوَّ
الشافعي  إدريس  بن  حممد  اإلمام  القواعد  هذه  وضع  إىل  تنبه  من  أول 
التي جعلها  املتوىف بمرص سنة )204هـ(، فقد أمىل يف ذلك رسالته،  املطَّلبي 

مقدمة لكتابه املشهور يف الفقه املسمى باألم.
وال شك أن ما يوضع بادئ ذي بدء يف أي علم يكون قواعد غري وافية 

وال منسقة، ثم جاءت التآليف بعده ترتى يف كثري من األقطار واألمصار.

* طريقة التأليف يف هذا العلم:
للمؤلفني يف هذا الفن طريقان:

)1( طريق املتكلمني: وعمدهتم فيها تقرير القواعد التي أيدهتا العقول 
خمالفتها  أو  املذاهب  فروع  موافقة  إىل  التفات  دون  الباهني،  عليها  وقامت 

إياها.
)2( طريق احلنفية: ورائدهم فيها َصوغ القواعد األصولية موافقة ملا ُأثر 

عن أئمتهم من الفروع.



الوجيز يف أصول الفقه 9 

* مشهورات املؤلفات يف كل من الطريقتني:
عيل  بن  حممد  أشهرهم:  األئمة  من  كثري  املتكلمني  طريقة  عىل  ألف 
البرصي املعتزيل الشافعي املتوىف سنة )463( صاحب كتاب »املعتمد«، وأبو 
املعايل عبد امللك الويني النيسابوري الشافعي امللقب بإمام احلرمني صاحب 
كتاب »البهان« املتوىف سنة )478(، وأبو حامد حممد بن حممد الغزايل صاحب 
الرازي  عمر  بن  حممد  الدين  وفخر   ،)505( سنة  املتوىف  »املستصفى«  كتاب 
بن أيب عيل  املتوىف سنة )606( مؤلف كتاب »املحصول«، وأبو احلسني عيل 

املعروف بسيف الدين اآلمدي مؤلف كتاب »اإلحكام« املتوىف سنة )631(.
املحصول  فاخترص  األخريين،  الكتابني  عىل  االختصارات  توالت  وقد 
أبو حفص الوزان يف كتابه »احلاصل«، واخترص اإلحكام أبو عمرو عثامن بن 
املتوىف سنة )646هـ( يف كتابه املسمى  املالكي  بابن احلاجب  عمرو املعروف 
»منتهى السؤل واألَمل يف علَمي األصول والدل«، ثم اخترصه يف كتاب سامه 

»خمترص املنتهى«.
بن  أمحد  بكر  أبو  أشهرهم  من  حيىص  ال  مجع  احلنفية  طريقة  عىل  وألف 
املتوىف  ُبويس  الدَّ زيد  وأبو  )370هـ(،  سنة  املتوىف  بالصاص  املعروف  عيل 
سنة )430(، وشمس األئمة الرْسَخِس املتوىف سنة )483(، وفخر اإلسالم 

الَبْزَدِوي املتوىف سنة )483( وكتابه يعد عمدة يف هذا الباب.
ثم جاء طائفة من متأخري احلنفية مجعوا بني الطريقتني أشهرهم مظفر 
الدين أمحد بن عيل الساعايت املتوىف سنة )694( يف كتابه املسمى »بديع النظام 
الامع بني البزدوي واإلحكام«، وصدر الرشيعة عبيد اهلل بن مسعود البخاري 
املتوىف سنة )747( يف كتابه املسمى »تنقيح األصول«، وقد خلص فيه أصول 

البزدوي واملحصول للرازي وخمترص ابن احلاجب. 
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الكتب  رشح  يف  مهمهم  رصفوا  العلامء،  من  مجع  هؤالء  بعد  جاء  ثم 
السالفة، دون أن يزيدوا عليها شيًئا)1(.

ومن خري ما ألف يف هذا الفن كتاب »املوافقات« أليب إسحاق الشاطبي 
تعرضها  حيث  من  قبله،  املؤلفة  الكتب  فيه  نقد  وقد   ،)780( سنة  املتوىف 
ملسائل ليست من األصول، أو هي منه ولكنها ال تفيد يف االستنباط، ثم بنيَّ 
فيه األصول التي يرجع إليها الترشيع التفصييل الوارد يف الكتاب والسنة، كام 
ة إىل بحثها ومتحيصها، وال  طرق أبوابا ل يسبق إليها وقد كانت احلاجة ُمِلحَّ

يستفيد من هذا الكتاب إال من شدا يف دراسة هذا الفن.

* مباحث هذا العلم:
لزاما  كان  األدلة،  من  األحكام  اقتباس  العلم  هذا  من  املقصود  كان  ملا 
علينا أن نبحث عن احلكم، وعن الدليل، وعن كيفية االستنباط، وعن حالة 

املستنبط والرشوط التي جيب أن تتوافر فيه. 
فانحرصت مباحث هذا العلم يف أبحاث أربعة:

واإلباحة،  والكراهة  والندب  واحلظر  الوجوب  من  األحكام،   )1(
والقضاء واألداء، والصحة والفساد، إىل نحو ذلك.

سنة  املتوىف  احلنفي  اهلامم  بن  للكامل  »التحرير«  الفن  هذا  يف  الامعة  الكتب  ومن   )1(
سنة  املتوىف  السبكي  عيل  بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج  الوامع«  و»مجع  )861هـ(، 
)1119هـ(،  سنة  املتوىف  الشكور  عبد  الدين  ملحب  الثبوت«  و»مسـلَّم  )771هـ(، 
ببسط عبارهتا، ووضوح معانيها، دون  العصور األوىل  ألفت يف  التي  الكتب  ومتتاز 
وألغزت، حتى صعب عىل  أوجزت   فإهنا  املتأخرة،  العصور  ألفت يف  التي  الكتب 
الراغبني يف االنتفاع هبا أن ينالوا بغيتهم إال بعد الكد والعناء، ولوال رشوحها لكانت 

مغلقة يتعذر فهمها وتفهيمها.  
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هبا  يتعلق  وما  والقياس،  واإلمجاع  والسنة  الكتاب  وهي  األدلة،   )2(
ويستتبعها من املباحث.

)3( طرق االستنباط، وهي معرفة داللة األدلة.
)4( املستنبِط وهو املجتهد، بالبحث عن الرشوط التي تلزمه حتى يصح 

منه االجتهاد.

* تعريف أصول الفقه:
باعتبار  وثانيهام  إضايف،  أنه مركب  باعتبار  أحدمها  تعريفان،  العلم  هلذا 

كونه لقبا. 
فعىل األول يقال: األصول مجع أصل، وهو لغة: ما ينبني عليه غريه. 

ويف االصطالح: له معاٍن)1( عدة، أنسبها هنا »الدليل«، كام يقال: األصل 
يف وجوب الصالة قوله تعاىل: چۈ  ۈچ.

والفقه لغة: الفهم، من ذلك قوله تعاىل: چڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چچ أي: 
ال نفهم. 

من  الفرعية  الرشعية  باألحكام  العلم  هو  الترشيع:  أرباب  عرف  ويف 
أدلتها التفصيلية )الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس(.

استنباط  إىل  املجتهد  هبا  يتوصل  التي  القواعد  هو  يقال:  الثاين  وعىل 
األحكام الرشعية الفرعية من األدلة التفصيلية توصال قريبا)2(. 

)1( منها: الراجح كام يقال: »الكتاب أصل بالنسبة إىل القياس« أي: راجح، والكثري كام 
يقال: »احلقيقة أصل بالنسبة إىل الكلامت املستعملة«، والقاعدة كام يقال: »األصل يف 

الفاعل الرفع«.  
)2( خرج بذلك النحو والرصف، فإن التوصل هبام غري قريب، وغري مبارش.  
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كقولنا يف هذا العلم: »األمر للوجوب، والنهي للتحريم«، وقولنا: »حكم 
الرخصة اإلباحة«، فنتوصل بذلك إىل إباحة الفطر للمريض واملسافر أخذا من 

قوله تعاىل: چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ.
وكيفية التوصل أن نجعل تلك القضايا املدونة يف هذا العلم كبى)1( يف 

الدليل، لقضية صغرى سهلة احلصول، مأخذها الدليل التفصييل. 
فنقول مثال: الصالة مأمور هبا يف قوله تعاىل: چڱ  ڱچ وكل 

مأمور به واجب، ينتج عن هاتني املقدمتني: الصالة واجبة.
ٻ        ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله  يف  عنها  منهي  اخلمر  ونقول: 
وكل  ٺچ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  

منهي عنه حمرم، ينتج: اخلمر حمرمة.
والنتيجة فيام تقدم هي املطلوب الفقهي، وما ذكر من اآليات هو الدليل 

التفصييل.

* موضوعه: 
عىل  القدرة  إىل  بأحواله  العلم  يوصل  حيث  من  السمعي،  الدليل   )1(

إثبات األحكام الرشعية ألفعال املكلفني.
)2( احلكم الرشعي، من حيث يثبت باألدلة.

)3( املكلَّف، من حيث يثبت ألفعاله األحكام.

ما، لكنه  )1( أو مالزمة يف القياس االستثنائي، بأن يقال لو كان الزنا منهيا عنه، لكان حمرَّ
من  مأخوذة  فاملالزمة  حمرم،  فالزنا  ڑچ  ژ   چژ   تعاىل:  قوله  يف  عنه  منهي 

القاعدة األصولية: »كل هني للتحريم«.  
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ففي هذا الفن ُيبحث يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس من حيث هي 
واألحكام  إلخ،  وحرمة...  وجوب  من  التكليفية  األحكام  وتبني  عامة،  أدلة 

الوضعية من سبب ورشط... إلخ. 
وفيه ُتوضح داللة األلفاظ عىل معانيها ككوهنا ظاهرة أو خفية، وكوهنا 
باستنباطه  ُيوَثق  حتى  املجتهد  يف  الالزمة  والرشوط  اإلشارة،  أو  بالعبارة 

لألحكام. 
وتبني فيه رشوط التكليف وعوارض األهلية ساموية كانت أو اختيارية.

والدليل لغة: املرشد. 
مطلوب  إىل  أحواله  يف  بالنظر  التوصل  يمكن  مفرد  األصوليني:  وعند 

خبي. 
أحواله  يف  بالنظر  التوصل  يمكن  ألنه  دليل،  ۈچ  چۈ   مثال: 
من كونه أمرا إىل مطلوب خبي، وهو التصديق بأن چۈ  ۈچ يفيد 
أمرا بوجوهبا، بأن يقال چۈ  ۈچ أمر بإقامتها، واألمر بإقامتها يفيد 

وجوهبا.
والدليل السمعي: ما ثبت كونه دليال من الرشع، فام يكون عقليا رصفا أو 

حسيا حمضا ال يبحث عنه يف هذا العلم.

* استمداده: 
من علم الكالم، وعلم العربية، واألحكام الرشعية.

أما علم الكالم، فألن العلم بكون أدلة األحكام مفيدة هلا رشعا يتوقف 
عىل معرفة اهلل تعاىل وصفاته وصدق رسوله، إىل غري ذلك مما ال يعرف إال من 

هذا العلم.
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وأما علم العربية، فألن معرفة دالالت األدلة اللفظية من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل احلل والعقد من األمة موقوفة عىل معرفة موضوعاهتا لغة، من 
جهة احلقيقة واملجاز والعموم واخلصوص، إىل نحو ذلك مما ال يعلم إال من 

علوم العربية.
أدلة  يف  ينظر  إنام  العلم  هذا  يف  الناظر  فألن  الرشعية،  األحكام  وأما 
أو  إثباهتا  ليمكنه  بد أن يكون عاملا بحقائق األحكام،  األحكام الرشعية، فال 

نفيها بالنظر واالستدالل.

* غايته: 
الوصول إىل استنباط األحكام الرشعية، املوصلة إىل السعادة يف املعاش 

واملعاد.

* واضعه: 
اإلمام الشافعي كام علمت، وقد وضع فيه رسالته املشهورة، التي تعتب 

نواة للتأليف يف هذا العلم.
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مبحث األحكام

- احلكم.  
- تعريفه.  

- تقسيمه إىل تكليفي ووضعي.  
- احلاكم.  

- املحكوم فيه، وهو فعل املكلف.  
- املحكوم عليه، وهو املكلف.  
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احلكم

احلكم عند األصوليني: خطاب اهلل تعاىل -وهو كالمه النفس األزيل)1(- 
املتعلق بأفعال العباد، اقتضاًء أو ختيريا أو وضعا.

فقوله تعاىل: چڱ  ڱچ حكم، ألنه خطاب اهلل املتعلق بإقامة 
الصالة عىل سبيل الوجوب، وقوله: چژ  ژ  ڑچ حكم، ألنه خطاب 
من اهلل متعلق بتحريم الزنا، وقوله تعاىل: چٴۇ  ۋ  ۋچ حكم تعلق 
بسببية  تعلق  حكم  ڦچ  ڦ   ڦ   چڤ    وقوله:  الصيد،  بإباحة 

الدلوك -وهو زوال الشمس عن كبد السامء- لوجوب الصالة، وهكذا.
أو ال،  الكف، عىل سبيل الزم،  أو فعل  الفعل،  اقتضاء  إما  واالقتضاء 

فيشمل اقتضاء الواجب واملندوب واملحرم واملكروه، والتخيري أو اإلباحة. 
والوضع يشمل جعل اليشء: سببا، أو رشطا، أو مانعا.

للصالة،  كالوجوب  اخلطاب،  أثر  هي  التي  الصفة  هو  الفقهاء:  وعند 
لدلوك  الوجوب  وسببية  اإلحالل،  بعد  لالصطياد  واإلباحة  للزنا،  واحلرمة 

الشمس.
ومن هذا يتبني أن احلكم قسامن:

)1( تكليفي.
)2( ووضعي.

الزواج،  بعقد  املرأة  –كحل  اخلارج  يف  أثره  وحصول  قديم،  األصوليني  عند  فهو   )1(
وحرمتها بالطالق- حادث.  
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احلكم التكليفي

احلكم التكليفي بحسب االستقراء مخسة أنواع: إجياب، وحتريم، وندب، 
وكراهة، وختيري. 

والكراهة، واإلباحة  والندب،  الوجوب، واحلرمة،  األفعال:  وأثرها يف 
أو التخيري.

فاألول: ما يطلب به فعٌل غرُي كفٍّ طلبا حتام، نحو: چک  ک  گ  
گ  گ   گچ.

والثاين: ما يطلب به فعل الكف عن اليشء طلبا حتام، نحو: چہ  ہ  
ہ   ھ  ھ  ھچ.

والثالث: ما يطلب به فعل غري كف طلبا غري حتم، وعدم التحتيم يستفاد 
چٱ  ٻ   ين:  الدَّ بالطلب فترصفه عن اإلجياب، كآية  قرائن حتف  من 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ.
والرابع: ما يطلب به فعل الكف طلبا غري حتم، وقد رصفه عن التحتيم 
قرائن خارجة تالبس الطلب، فترصفه عن كونه للتحريم إىل الكراهة، كام يف 
اآلية: چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
فإن هذا بمنزلة: ال تبيعوا، وقد رصفه عن التحريم أن النهي إنام هو ألمر خارج 

عن املنهي عنه)1(، وسموا هذا كراهَة حتريم.
واخلامس: ما خيريِّ فيه الشارع بني الفعل والرتك. 

)1( وسيأيت بعُد أن النهي إذا كان ألمر خارج أفاد الكراهة. 



الوجيز يف أصول الفقه 19 

فقالوا:  الازم،  الطلب  يف  الدالِّ  حال  التقسيم  يف  الحظوا  واحلنفية 
سنة  أو  قرآنية  آية  الدليل  يكون  بأن  والداللة،  الثبوت  قطعي  بدليل  ثبت  إن 
متواترة، كداللة قوله تعاىل: چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ عىل فرضية القراءة، 
عىل  ْيَلِة«  َواللَّ اْلَيْوِم  يِف  اهللُ  َكَتَبُهنَّ  َصَلَواٍت  »مَخُْس  السالم:  عليه  قوله  وداللة 

فرضية الصلوات اخلمس، فاالفرتاض أو التحريم. 
وإن ثبت بدليل ظني الثبوت -وال يكون يف القرآن- أو ظني الداللة، أو 
َيْقَرُأ ُأمَّ اْلِكَتاِب«، ألنه خب  ظنيهام معا، كقوله عليه السالم: »اَل َصاَلَة ملَِْن اَل 
الثبوت، وليس نصا يف توقف صحة الصالة  آحاد وليس بمتواتر، فهو ظني 
عىل قراءة الفاحتة، الحتامل أن املنفي يف احلديث الصالُة الكاملة -وإن كان هذا 

احتامال مرجوحا- فاإلجياب أو كراهة التحريم. 
وهذه التفرقة غريبة من جهة نتيجتها، ال من جهة أساسها، فإن انقسام 
الدليل إىل قطعي وظني ال شك فيه، ولكن األثر املرتتب عليه ال دليل عليه، 
الفعل  يكون  أن  عليه  يلزم  إذ  الواجب،  دون  الفرض  برتك  الصالة  كبطالن 
بالنسبة إىل الصحايب الذي سمع من النبي أمرا قطعيا يف داللته مفروضا بالنسبة 

إليه، وبالنسبة إىل من وصله ذلك من طريق ظني واجبا.
وغريهم ل يفرق بني الفرض والواجب إال يف احلج، فإنه قال: الفرض ما 

يفسد برتكه احلج، والواجب ما جيب بالدم.

* وللواجب تقاسيم:
العمر،  من  حمدود  بوقت  الشارع  يقيده  ل  مطلق  إما  الواجب   )1(
 ، كالكفارات، فإن املكلف يأيت هبا يف أي وقت شاء، وإما مؤقت بوقت معنيَّ

كالصالة وصوم رمضان، وهذا ينقسم قسمني: 
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ع: وهو ما وسع وقته، كالصلوات اخلمس، إذ وقت كل منها يزيد  موسَّ
عليها، وهذا النوع يأيت به املكلف يف أي ساعات الوقت. 

ومضيَّق)1(: وهو ما كان وقته مساويا له، كصيام رمضان، فوقته ال يسع 
واجبا آخر من جنسه، وهلذا لو نوى فيه صوما آخر ال يصح)2(.

)2( الواجب إما أن يطلب حصوله من كل فرد من املكلفني عىل ِحَدتِه، 
كالصالة والصوم والزكاة، ويسمى: الواجب العيني، وإما أن يطلب حصوله 
من غري نظر إىل من يفعله كالقضاء واإلفتاء، ويسمى: الواجب عىل الكفاية، 
عنهم  احلرج  وسقط  املطلوب،  تم  املخاطبني  من  فرد  به  أتى  إذا  أنه  وحكمه 

مجيعا، وإذا ل يأت به أحد عمهم احلرج واإلثم.
املفروضة  كالصلوات  مقدارا،  الشارع  له  عنيَّ  حمدود  إما  الواجب   )3(
غري  وإما  يؤديه،  حتى  املكلف  عىل  َدينا  يكون  الذمة  يف  الزم  وهذا  والزكاة، 
حمدود بمقدار، كإنقاذ الغرقى وإغاثة امللهوف، وال يكون هذا دينا يف الذمة، 

بل يؤدى يف كل واقعة بحسبها من غري تعيني مقدار.
)4( الواجب إما معني، وإما خمريَّ فيه)3(، وهو: ما طلبه الشارع مبهام يف 

واحد من أمور معيَّنة، ككفارة اليمني يف قوله تعاىل: چۋ  ۅ   ۅ  

)1( واألول يسمى: ظرفا للمؤدى يسعه ويسع غريه، والثاين يسمى: معيارا.  
فال ترشط  الصوم،  لفرض  للوجوب، كشهر رمضان ُعني رشعا  إما سبب  الوقت   )2(
املسافر، وإما غري سبب  النية وبنية واجب آخر لغري  التعيني، فيصح بمطلق  نية  فيه 
للوجوب، كالنذر املعني، فيصح بمطلق النية وبنية النفل، ال بنية واجب آخر، فرقا 

بني إجياب العبد وإجياب الرب.  
)3( فالوجوب باعتبار طلب واحد مبهم، والتخيري باعتبار أن املبهم يتحقق بأحد هذه 
األمور الثالثة، فجهة الوجوب غري التخيري، فال تنايف بني التخيري والوجوب يف قولنا: 

»واجب خمري فيه«.  
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ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئچ فإذا فعل 

املكلف شيًئا من هذه فقد أدى الواجب، وإن ترك الكل أثم.

تنبيــه
ما يتوقف عليه الواجب -وهو مقدور للمكلف- فهو واجب بوجوبه، 
أنه  ثبت  الذي  بالوضوء،  له  أمر  األمر  هذا  يف  كان  بالصالة  املكلف  ُأمر  فإذا 

رشط رشعي لصحة الصالة.

* املندوب:
هو ما طلب الشارع فعله ول حُيتِّمه، وبعبارة أخرى: ما ال إثم يف تركه، مع 

املثوبة عىل فعله، كالتهجد يف السحر، وصيام ثالثة أيام من كل شهر. 
ويرادفه: السنة، والتطوع. 

عليه  السالم-  -عليه  النبي  واظب  ما  عىل  إال  السنة  تطلق  ال  وقيل: 
كالوتر. 

وتنقسم إىل: 
ال لواجب ديني، كاألذان واإلقامة.  )1( سنة هدي: وهي ما كان مكمِّ

)2( وسنة زوائد، كعادته ملسو هيلع هللا ىلص يف أكله ولبسه. 
اتفق أهل قرية عىل تركها قوتلوا،  وتارك األوىل ملوم مضلَّل، حتى لو 

وتارك الثانية غري مسء، فإن أخذ نفسه هبا فحسن للتأيس به عليه السالم.

* املحرم:
قصدا،  فاعله  عليه  يعاَقب  ما  هو  أو  جزما،  تركه  الشارع  طلب  ما  هو 

كشهادة الزور. 
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ويرادفه: املعصية، والذنب، واملحظور.

* املكروه:
هو ما طلب الشارع تركه ول حيتمه، أو هو ما طلب الكف عنه من غري 

إشعار بالعقوبة عىل فعله، كالتلفت يف الصالة. 
وما قابل الواجب عند احلنفية يسمى: مكروها كراهة حتريم، وما يقابل 

املندوب: مكروه كراهة تنزيه.

* املباح:
ما خرينا الشارع بني فعله وتركه، أو ما ال ثواب وال عقاب عىل فعله أو 

تركه، كلبس القطن ونحوه. 
ويرادفه: احلالل، والائز.
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احلكم الوضعي)1(

هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بكون اليشء: سببا أو رشطا أو مانعا، عزيمًة 
أو رخصة.

)1( فالسبب لغة: ما يمكن التوصل به إىل مقصوٍد ما. 
واصطالحا: وصف ظاهر منضبط، جعله الشارع مناطا لوجود حكم. 

فهو ال يؤثر بنفسه يف مسببه إجيادا، ولكن اهلل تعاىل جعله عالمة له ودليال 
عليه، كدخول الوقت لوجوب الصالة، والُسْكر للحد، وإتالف الصبي مال 

غريه لوجوب الضامن يف ماله، وأداء الويل عنه.
ْكر،  السُّ لوجود  احلد  ووجب  وقتها،  لدخول  الصالة  وجبت  يقال:  إذ 

وهكذا فيام بعده.
وهو قسامن:

أ - ما هو يف مقدور املكلف، كالسفر إلباحة الفطر، والبيع مللك األعيان.
ب - ما ليس يف مقدوره، كزوال الشمس لوجوب الصالة.

)2( والرشط لغة: العالمة، قال تعاىل: چجئ  حئ  مئچ.
ل ملرشوطه، يلزم من عدمه العدم، وال يلزم  واصطالحا)2(: وصف مكمِّ

من وجوده وجود وال عدم. 

)1( أي: العىل، إذ فيه جعل اليشء سببا أو علة أو مانعا أو نحو ذلك.  
)2( وعرفه بعضهم بأنه: ما يفض إىل احلكم من غري تأثري فيه، لكن يتوقف وجود الفعل 

عليه.  
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ليس  إذ  الزنى،  يف  واإلحصان  الزكاة،  يف  واحلول  للصالة،  كالطهارة 
وجود الوضوء كافيا يف حتقق الصالة وال عدمها. 

وهو قسامن:
أ - رشط للحكم، كالقدرة عىل تسليم املبيع ليصح البيع.

ب - رشط للسبب، كالطهارة رشط يف الصالة التي سببها تعظيم الباري 
تعاىل، إذ فقداهنا يفقد التعظيم عىل الوجه األكمل.

بالنسبة إىل  بالنسبة للصالة، واإلجياب والقبول  الركن، كالركوع  ومثله 
العقود، لكن الرشط خارج عن املاهية والركن داخل فيها.

عدم  أو  احلكم،  عدم  وجوده  من  يلزم  الذي  الوصف  هو  املانع:   )3(
السبب)1(.

ين بالنسبة لوجوب الزكاة، فإنه منع النصاب عن كونه سببا  فاألول: كالدَّ
يف وجوب الزكاة)2(.

والثاين: كأبوة القاتل للقتيل، فإهنا مانعة من القصاص، مع وجود السبب 
وهو القتل العمد العدوان)3(. 

)1( الفرق بني العلة والسبب: أن املتوقف عليه احلكم إن ظهرت مناسبته ملرشوعية احلكم 
فهو العلة، كعقد البيع الدال عىل الرضا بنقل امللكية، والقتل العمد عدوانا الدال عىل 
استحقاق القاتل للقصاص، وإن ل تظهر مناسبته له فهو السبب، كالدلوك الدال عىل 
هبا  يراد  وقد  للسبب،  مرادفة  العلة  تستعمل  وقد  املكلف،  إىل  الصالة  طلب  توجه 

املصلحة أو املفسدة التي رتب عليها طلب اليشء أو تركه أو التخري فيه.  
يُن يف  )2( ألن حكمة السبب -وهو الغنى- مواساة الفقراء من فضل ماله، ول يَدع الدَّ

املال فضال يواسى به.  
)3( واحلكمة يف عدم االقتصاص من األب أنه كان سببا لوجود هذا الولد، ومتتعه بنعمة 

احلياة، فال يكون الولد سببا يف سلب هذه النعمة عن األب.  
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مالحظتان
األوىل: الصحة: وهي اإلتيان بالفعل مستوفيا مجيع ما يلزم فيه رشعا من 
والفساد: وهو اإلتيان به غري مستوٍف مجيع ذلك، أمران  األركان والرشوط، 
عقليان، وليسا من خطاب الوضع، فإن كل مكلف يدرك من نفسه أنه إذا أتى 

باليشء مستوفيا ما يلزم كان صحيحا، وإال كان فاسدا.
عنه  مستغنًى  ألنه  الوضع،  خطاب  األصوليني  بعض  يذكر  ل  الثانية: 
يقتض  اخلطاب  هذا  من  ثبت  الذي  الصالة  وجوب  إذ  التكليف،  بخطاب 
منها  املانع  وارتفع  مثال-  الشمس  دلوك  -وهو  إجياهبا  سبب  حصل  صالًة 

-كاحليض- واستوفت رشائطها -كالطهارة بأنواعها-.



الوجيز يف أصول الفقه 26 

الرخصة والعزيمة)1(

العزيمة يف اللغة: القصد املؤكد عىل أمر ما، قال تعاىل: چڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦچ أي: قصدا بليغا. 

ويف اصطالح الفقهاء: ما رُشع من األحكام العامة ابتداء. 
ومعنى عموم احلكم أنه ال خيتص ببعض املكلفني دون بعض، وال ببعض 
األحوال دون بعض، كالصالة فإهنا مرشوعة عىل اإلطالق عىل كل شخص 

ويف كل حال، وهكذا الصوم والزكاة واحلج وسائر الشعائر اإلسالمية.
األحكام  إنشاء  هبا  الشارع  مقصد  يكون  أن  ابتداًء  رشعيتها  ومعنى 
إال  قبل ذلك،  يسبقها حكم رشعي  فال  األمر،  أول  العباد من  التكليفية عىل 
ما كان منسوخا بحكم منها، فيكون الناسخ يف حكم املرشوع ابتداء، من جهة 

كونه متهيدا للمصالح الكلية العامة، ويعتب املنسوخ كأن ل يكن.
والرخصة لغًة: السهولة واللني، يقال: »رخص السعر« إذا تيرس وسهل، 

ص له يف األمر« إذا ل يستقص له فيه. و»رخَّ
ويف لسان الرشع تطلق عىل أربعة معان:

)1( وهو الذي عليه اصطالح األصوليني: ما رشع لعذر شاق، استثناء 
من أصل كيل، يقتض املنع من االقتصار فيه عىل موضع احلاجة. 

چڄ   تعاىل:  قوله  عليه  دل  الذي  رمضان  يف  واملسافر  املريض  ففطر 
يلحقهام  ملا  رخصة  ڇچ  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ     

)1( تراجع املوافقات للشاطبي.  
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عىل  الصيام  وجوب  وهو  كيل  أصل  من  استثناء  وهذا  بالصيام،  املشقة  من 
املؤمنني يف مجيع األحوال الذي دل عليه قوله تعاىل: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       
ٹ  ٹچ فهذا األصل الكيل يقتض حتريم اإلفطار فيقترص يف الفطر 

عىل موضع احلاجة، فلو أقام املسافر وصح املريض وجب عليهام الصوم. 
يقدر عليها  أو  قائام،  يقدر عليها  إباحة اللوس يف الصالة ملن ال  وكذا 
مع مشقة، فإذا صح وقدر عىل القيام يف الصالة ال توز له الصالة جالسا، ألن 

ذلك رشع لألعذار التي يقترص فيها عىل موضع احلاجة. 
فكونه لعذر هو اخلاصة التي يمتاز هبا من العزيمة. 

وكونه شاقا إلخراج ما رشع ملجرد احلاجة من غري مشقة، كالَسَلم مثال، 
فإنه ال يسمى رخصة. 

ابتداء، وإنام رشع  أنه ليس بمرشوع  وكونه مستثنى من أصل كيل لبيان 
بعد استقرار احلكم األصيل. 

وكونه قارصا عىل موضع احلاجة خاصية أخرى تفصل بني ما رشع من 
يقترص  جزئية  الرخص  رشعية  فإن  الرخص،  من  رشع  وما  الكليَّة  احلاجات 
َلم والقراض فإهنام جيوزان عىل كل حال. فيها عىل موضع احلاجة، بخالف السَّ

جزئي  إىل  راجعة  والرخصة  ابتدائي،  كيل  أصل  إىل  راجعة  فالعزيمة 
مستثنى من ذلك األصل الكيل.

)2( ما استثني من أصل كيل يقتض املنع مطلقا، سواء أكان لعذر شاق أم 
ال، فدخل فيه عىل هذا القراُض)1( واملساقاة، ويدل عىل هذا اإلطالق ما جاء 

)1(  هو املضاربة، فلإلنسان أن يضارب بامله ويعطيه لغريه للتجارة، وإن كان هو قادرا 
عىل ذلك بنفسه، وله أن يساقي عىل بستانه، وإن ل تكن به حاجة إىل ذلك.
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َلِم«. يف احلديث: »هَنَى َعْن َبْيِع َما َلْيَس ِعنَْدَك، َوَأْرَخَص يِف السَّ
)3( ما ُوضع عن هذه األمة من التكاليف الغليظة واألعامل الشاقة التي 

دل عليها قوله تعاىل: چەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  
کچ  ک    ک   ک   ڑ   ڑ   چژ   وقوله:  ېئچ  ېئ  
والرتخص  واللني  املساحمة  من  السمحة  امللة  هذه  يف  جاء  ما  عىل  دليل  فهذا 

َلْته األمم السالفة من العزائم الشاقة. بالنسبة إىل ما ُحـمِّ
)4( ما كان من املرشوعات توسعًة عىل العباد مطلقا، مما يرجع إىل نيل 
األوىل،  العزيمة  إىل  بالنسبة  رخصة  ذلك  فيسمى  مآرهبم،  وقضاء  حظوظهم 

الدال عليها قوله تعاىل: چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ.

* حكم الرخصة:
حكم الرخصة اإلباحة، من حيث هي رخصة، ودليل ذلك:

من  املباحات،  بجانب  مثُلها  ُذكر  الرخص  بجانب  عبارات  ورود   )1(
ذلك عبارة: چں  ڻ     ڻچ يف نحو قوله تعاىل: چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    
ں  ں  ڻ     ڻچ وقوله: چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  
ک  ک  گچ وعبارة: چحئ  مئ  ىئچ يف نحو قوله تعاىل: چی  
من  ذلك  أشباه  إىل  خبچ  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   

النصوص الدالة عىل رفع احلرج واإلثم، وجواز اإلقدام عىل الرخصة. 
ڄ   چڄ   تعاىل:  كقوله  املباحات  يف  ذلك  مثل  جاء  وقد 
چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ وقوله: 
الطعام مباحان،  الفضل وتناول  فابتغاء  ژ   ژ  ڑ  ڑ کچ 

وقد ُقِرنا برفع الُناح الذي ُذكر هو أو ما شاهبه بعد الرخص.
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)2( الرخصة أصلها التخفيف ورفع احلرج، حتى يكون املكلف يف سعة 
واختيار بني األخذ بالعزيمة واألخذ بالرخصة)1(، وال معنى لذلك إال اإلباحة.

)3( لو كانت الرخص مأمورا هبا عىل سبيل الوجوب أو الندب لكانت 
عزائم ال رخصا، ألن الواجب هو احلتم الالزم الذي ال ِخرَية فيه، واملندوب 
كذلك من حيث مطلق األمر، فإذن يكون المع بني األمر والرخصة مجعا بني 

املتنافيني.
وربام اعرتض عىل هذا من وجهني:

الفاعل للفعل اإلباحة، بل  يلزم من رفع الناح واإلثم عن  أنه ال   )1(
قد يكون الفعل واجبا أو مندوبا، أال ترى إىل قوله تعاىل: چڌ   ڎ  ڎ  
ڳچ  گ    گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ  
والتطوف هبام مطلوب عىل سبيل الوجوب باإلمجاع، وقوله يف اإلقامة بمنى 
اليوم  إىل  التأخر  أن  مع  ٿچ  ٿ      ٺ   ٺ    چٺ   الثالثة:  الترشيق  أيام 

الثالث مندوب.
إذا خاف  للمضطر  امليتة  كتناول  مأمور هبا  أهنم نصوا عىل رخص   )2(
اهلالك عىل نفسه فإنه واجب، وقرص الصالة يف السفر واجب أو سنة مع أنه 
رخصة، وكذا المع بني صاليت الظهر والعرص يف عرفة مجَع تقديم، والمع 

بني املغرب والعشاء يف املزدلفة مجع تأخري فإنه سنة.
واجلواب عن األول: أن رفع اإلثم واحلرج وضع يف اللسان العريب جمردا 
ل  له  قرائن خترجه عام وضع  ل يكن هناك  فإذا  اليشء،  القرائن لإلذن يف  عن 

)1( فبعد أن كان املكلف ملزما بسلوك طريق خاص فتح له طريق آخر، وقضية التوسعة 
أن يكون له اخليار، ال أن يفتح له باب ويوصد يف وجهه آخر. 
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مدلول  من  فليس  أخرى  قرائن  من  فهم  ما  أما  اإلذن،  فوق  يشء  منه  ُيستَفد 
اللفظ، وإنام أفادته تلك القرائن. 

ُفهم  ومنه  ژچ  ڈ   چڈ   قوله:  به  اقرتن  التطوف  آية  مثل  ففي 
الوجوب فإن الشعائر تب إقامتها، أو أنه فهم من دليل آخر)1(، وكذا يقال يف 

اآلية األخرى)2(.
واجلواب عن الثاين: أن المع بني األمر والرخصة مجع بني متنافيني، فال 

بد أن يرجع الوجوب أو الندب إىل عزيمة أصلية، ال إىل عني الرخصة. 
له  أرخص  الوع  مشقة  به  يدفع  ما  احلالل  من  جيد  ال  الذي  فاملضطر 
التلف وأمكنه تدارك نفسه بأكلها  امليتة، لرفع احلرج عنه، فإن خاف  يف أكل 
ابتداًء، فيدخل يف باب  كان مأمورا بإحياء نفسه، وذلك راجع إىل حكم كيل 

العزائم، ودليله قوله تعاىل: چڃ  چ  چچ وقوله: چۀ    ۀ  ہ  
ہ      ہچ فال يسمى ذلك رخصة من تلك الهة، وإن نظر إليه من جهة أنه 

إذن بعد املنع كان رخصة، فتغايرت الهتان.
بطلبه  القائل  عند  رخصة)3(  أنه  يسلم  ال  السفر  يف  الصالة  قرص  وكذا 
نِّيَّة، بل هو عزيمة متعبد هبا، بدليل حديث عائشة  عىل سبيل الوجوب أو السُّ

اهلل  َفإِنَّ  »اْسَعْوا،  ويقول:  يسعى،  كان  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  أن رسول  الشافعي وأمحد  )1( فقد روى 
ْعَي«.  السَّ َعَلْيُكُم  َكَتَب 

)2( فقد تأخر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل اليوم الثالث يف منى ورمي المرات.  
)3( بل هو إسقاط، ألن التخيري يف الرخص إنام رشع فيام يكون للعبد فيه يرس، كخصال 
النبي  الكفارة وصوم رمضان، وهنا ال ُيرْس يف اإلكامل، فال فائدة يف التخيري، وألن 
َق اهللُ هِبَا َعَلْيُكْم، َفاْقَبُلوا َصَدَقَة  َا َصَدَقٌة َتَصدَّ -عليه السالم- سامها صدقة يف قوله: »إهِنَّ
ليس  اإلكامل  أن  ذلك  إسقاٌط، ويرتتب عىل  التمليَك  فيام ال حيتمل  والصدقة  اهللِ«، 

بمرشوع، ومن قال إهنا رخصة يكون اإلكامل مرشوعا، وبذلك قال الشافعي.  
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اَلُة َرْكَعَتنْيِ َرْكَعَتنْيِ َفِزيَدْت َصاَلُة  -ريض اهلل عنها- يف القرص: »ُفِرَضِت الصَّ
َفِر« احلديث.  ْت َصاَلُة السَّ احْلََضِ َوُأِقرَّ

ومثل ذلك يقال يف المع بني الصالتني يف عرفة ومزدلفة.
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احلاكم

فمنه ال من غريه تصدر  إال هلل،  أنه ال حكم  قاطبة عىل  املسلمون  اتفق 
األحكام، ثم اختلفوا بعد هذا يف األمور اآلتية:

)1( أيستقل العقل بإدراك ُحْسن األشياء وُقبحها، أم ال سبيل إىل معرفة 
ذلك إال من طريق الرشع، فام أمر به فهو حسن وما هنى عنه فهو قبيح؟

)2( وهل إذا أدركت عقولنا ُحسن اليشء أو قبحه، نطاَلب به -فعال أو 
تركا- قبل أن تِرد به رشيعة؟ 

)3( وإذا طولبنا به، فهل يعاقبنا اهلل إذا خالفنا ذلك قبل أن يرسل إلينا 
رسله؟ 

وقبل أن نذكر لك تفصيل اآلراء يف هذه املسائل نرشح لك معنى احلسن 
والقبح الذي هو مدار النزاع، فنقول:

 للحسن والقبح معاٍن ثالثة:
)1( احلسن بمعنى صفة الكامل، كالعلم والصدق، والقبح بمعنى صفة 

النقص كالهل والكذب.
واملنظر  الميل  والصوت  كاحلالوة  الطبع،  مالءمة  بمعنى  احلسن   )2(
والرائحة  كاملرارة  الطبع،  منافرة  بمعنى  والقبح  العطرة،  والرائحة  البهيج 

البشعة وصياح املذعور.
)3( احلسن بمعنى استحقاق املدح يف الدنيا والثواب يف األخرى، والقبح 

بمعنى استحقاق الذم عاجال والعقاب آجال. 
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وإنام  عقليان،  والثاين  األول  باملعنيني  والقبح  احلسن  أن  يف  خالف  وال 
اخلالف فيهام باملعنى الثالث. 

واآلراء يف ذلك ثالثة:
)1( رأي األشاعرة أن احلسن والقبح رشعيان، فام أمر به الشارع كاإليامن 
والصدق واحلج فهو حسن، وما هنى عنه كالكفر والكذب والنفاق فهو قبيح، 

ولو أنه أمر بالكذب وهنى عن الصدق لكان الكذب حسنا والصدق قبيحا. 
إذا أدرك بعقله حسنه أو قبحه  وال يطالب اإلنسان بيشء فعاًل أو ترًكا 
إال بعد بلوغ الدعوة، وال يعذبه اهلل إذا ترك ما رآه حسنا أو فعل قبيحا، إال إذا 

بعث إليه رسوال.
وهلم عىل ذلك أدلة منها:

1- أنه لو كان احلسن والقبح ذاتيني يف الفعل ما ختلفا عنه مطلقا، ألن 
ما بالذات ال يتخلف، مع أن الكذب مثال قد حيسن وقد جيب إذا ترتب عليه 
عصمة نبي من يد ظال، أو إنقاذ بريء من خملب سفاك، والصدق يف هذه احلال 

م.  قبيح حمرَّ
والواب: أن القبح الذايت ال ينايف احلسن لغريه، فقبح الكذب ال ينافيه 

احلسن لعارض، وهو هنا حفظ النفس من يد السفاك.
2-  أنه لو كان احلسن والقبح عقليني لكان الباري غري خمتار يف أحكامه، 
ألنه يصدرها حتام عىل حسب ما يف األفعال من حسن أو قبح، وال يصدرها 
عىل  تكون  أن  فوجب  عنه،  منزه  واهلل  قبيح،  ذلك  ألن  املعقول،  خالف  عىل 

حسب املعقول، والوجوب ينايف االختيار. 
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والواب: أن موافقة حكمه للحكمة ال ينايف االختيار، كالقايض الذي 
يصدر األحكام موافقة للرشيعة، فإنه يعد خمتارا ال مضطرا، إىل أن هناك فرقا 
والثاين  خمتار،  فاألول  عليه،  جيَب  من  وبني  نفسه  عىل  اليشء  يوجب  من  بني 

مضطر، كام قال تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ.
3- أنه لو كان كل من احلسن والقبح عقليا لاز عقاب من ارتكب قبيحا 

أو ترك حسنا قبل البعثة، والواز منتٍف بدليل قوله تعاىل: چ ى  ى        ائ  
ائ  ەئ     ەئچ. 

قوله  بدليل  الدنيا،  التعذيب يف  به  يراد  اآلية  التعذيب يف  أن  والواب: 
بعُد: چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ ...إلخ، أو أن املراد من الرسول العقل، فإنه 

رسول ينبه املرء إىل ما جيب عليه.
عىل  إدراكهام  يتوقف  ال  عقليان،  والقبح  احلسن  أن  املعتزلة  رأي   )2(
من  ُحسنه  العقُل  أدرك  فام  قبيح،  أو  حسن  إما  ذاته  يف  فعل  كل  فإن  الرشع، 
األفعال فهو مطلوب الفعل هلل طلبا حتام أو غري حتم، عىل حسب درجة حسنه 
العقل قبحه فهو مطلوب  إليه يف إصالح أمرهم، وما أدرك  وحاجة املجتمع 
للكف  املجتمع  قبحه وحاجة  أو غري حتم، عىل حسب درجة  الرتك هلل حتام 

عنه.
ويتفرع عىل ذلك أمران:

1- أن حكم اهلل عىل األفعال يكون بحسب ما فيها من حسن أو قبح قبل 
جميء الرشائع، فنحن نثاب أو نعاقب بناء عىل ما تدركه عقولنا.

2- أن حكم اهلل عند الترشيع يكون عىل وفق ما أدركه العقل، فال تِرد 
يؤيد  عندهم  فالرشع  وهكذا  حسن،  عن  بالكف  وال  قبيح،  بطلب  الرشيعة 
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حكم العقل، ويبني ما ل يدركه.
وهلم عىل ذلك أدلة منها:

1- أنه ال نزاع يف أن العقل حيكم بحسن العدل وقبح الظلم بقطع النظر 
عن الرشع. 

وُردَّ هذا بأنه إن أريد باحلسن والقبح املعنى املتنازع فيه فغري مسلَّم، وإن 
أريد به معنى آخر من املعنيني اآلخرين السالَِفي الذكر فمسلَّم، ولكن ال يدل 

عىل الدعوى.
2- أهنام لو ل يكونا عقليني ما امتنع الكذب منه تعاىل عقال، إذ ال حيكم 
يد  عىل  املعجزة  إظهار  يمتنع  فال  تعاىل  عليه  الكذب  جاز  وإذا  بقبح،  العقل 

الكاذب، فينسد باب النبوة. 
بمعنى  والقبح  عنه،  تعاىل  تنزهيه  فيجب  نقص  الكذب  بأن  هذا  وُردَّ 

النقص كاحلسن بمعنى الكامل، ال نزاع يف أهنام عقليان.
املذهبني  بني  وسط  مذهب  وهو  احلنفية(  )من  املاتريدية)1(  رأي   )3(
األمر  وأن  القبح،  أو  احلسن  هي  صفٌة  فعل  كل  يف  أن  وخالصته  اآلنفني، 
يوجب غري  فهو ال  الشارع حكيم،  أن  الصفة، رضورَة  لتلك  تابعان  والنهي 
احلَسن، وال حيرم غري القبيح، وأن تلك الصفة التي يف الفعل قد يدركها العقل 
قبل الرشع، وربام ال يدركها، وهذا أمر تؤيده املشاهدة، وأن احلكم ال يتعلق 

بأحكام املكلفني قبل ورود الرشع.

حملة  ماتريت  أو  ماتريد  إىل  نسبة  املاتريدي،  حممد  بن  حممد  منصور  أيب  أتباع  هم    )1(
بسمرقند، تويف سنة )333هـ(، وله آراء خاصة يف علم التوحيد، أظهرها يف مؤلفاته 
القرامطة«. عىل  »الرد  الرشائع«،  »مآخذ  املعتزلة«،  »أوهام  »التوحيد«،  أشهرها:  التي 
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ودليلهم عىل ذلك أهنام لو كانا رشعيني لكانت الصالة والزنى متساويني 
يف نفس األمر قبل بعثة الرسل، فجْعل أحدمها واجبا واآلخر حراما ليس َأوىل 
العليم  وهو  اهلل،  حلكمة  مناٍف  وهو  مرجح،  بال  لرتجيح  وإنه  العكس،  من 

احلكيم.
وأيضا لو كانا رشعيني لكانت بعثة الرسل بالًء عىل العال وفتنة ال رمحًة 
املؤاخذة،  من  آمنني  يريدون  ما  يفعلون  جميئهم  قبل  الناس  ألن  ومصلحة، 
ار، فكانت البعثة فتنة وحمنة مع  وبعدها انقسموا إىل مؤمنني وكفار، بررة وفجَّ

أن اهلل يقول: چک  ک  گ         گ  گچ ويقول: چ ى  ى        ائ  
ائ  ەئ     ەئچ ويقول: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.
وبجيل النظر يستبني أن هذا خري اآلراء. 

وتظهر نتائج اخلالف فيام يأيت:
)1( من ل تبلغه الدعوة كالذي بلغ يف ذروة جبل، فإنه مطالب عند املعتزلة 
السيئات، وعند األشعريني غري مطالب وال مثاب  بفعل احلسنات واجتناب 
وال معاقب ولو اعتقد الكفر الرصيح، وكذلك عند متأخري املاتريدية، وعند 
ومعاقب  األول،  عىل  ومثاب  الكفر،  عليه  م  وحمرَّ باإليامن  مطالب  متقدميهم 
عىل الثاين إن ل ُيْعَف عنه، وأما غري اإليامن والكفر وما ماثلهام فال مطالبة به، 

وال ثواب وال عقاب.
املعتزلة  عند  وجيب  األشاعرة،  عند  عقال  جيب  ال  املنعم  شكر   )2(
ومتقدمي املاتريدية، واملراد بالشكر رصف العبد مجيع ما أنعم اهلل به عليه فيام 

خلق ألجله.
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والـَحَسن هبذا املعنى: 
)1( إما حسن لذاته ال يقبل وجوُبه السقوَط كاإليامن، وإما حسن لذاته 
يقبل وجوبه السقوط كالصالة، فإهنا تسقط بأعذار كثرية كاحليض والنفاس. 

)2( وإما حسن لغريه، وهذا الغري: 
أ - إما أن يكون للعبد فيه اختيار كالهاد، فإنه حسن بسبب االعتداء، 
أو خوف الفتنة يف الدين، وهو يف ذاته ال ُحْسَن فيه، ألنه ختريب للبالد وقتل 

للعباد. 
َخّلة  لسد  َحُسنت  فإهنا  كالزكاة،  فيه  اختيار  للعبد  يكون  أال  وإما  ب - 

الفقري، وهي يف ذاهتا ال حسن فيها، ألهنا نقص للامل.
وكذلك القبيح فهو: 

)1( إما قبيح لذاته ال تقبل حرمته السقوط كالرشك، أو تقبله كأكل امليتة، 
فإن احلرمة تسقط عند املخمصة. 

)2( وإما قبيح لغريه: 
حق  لتعلق  قبحت  فإهنا  كالرسقة،  العبد  فعل  من  ليس  الغري  وذلك  أ- 
الغري باملرسوق، وهي يف ذاهتا ال قبح فيها، ألن اهلل خلق لنا األشياء لنتمتع هبا، 

كام قال تعاىل: چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ. 
ب- وإما ذلك الغري من فعل العبد كصوم يوم العيد، فإنه حرم لإلعراض 
َتَشبُّه  ألنه  فيه،  قبح  ال  ذاته  يف  والصوم  العبد،  فعل  من  وهو  اهلل  ضيافة  عن 

باملالئكة وفيه قهر للنفس وإذالل هلا.
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املحكوم به  )املحكوم فيه()1(

أو  واجبا،  َي  ُسمِّ اإلجياب  به  تعلق  فإن  املكلف،  فعل  هو  فيه  املحكوم 
الندب سمي مندوبا، أو اإلباحة سمي مباحا، أو الكراهة سمي مكروها، أو 

ما. التحريم سمي حمرَّ
وال يتعلق التكليف بفعل إال إذا حتققت فيه أربعة رشوط:

)1( أن يكون معلوما للمكلف به، حتى يتصور قصده إليه، فال يكلف 
ُر بربِع العرش. بالزكاة من ال يعرف حقيقتها وأهنا إخراج جزء من املال يقدَّ

)2( أن يعلم طلب اهلل له، حتى يكون فعله طاعة وامتثاال.
)3( أن يكون معدوما، فال يكلف الشخص ببناء جدار مبني، وال بخط 

كتاب خمطوط.
لذاته،  باملستحيل  تكليف  فال  به،  كلف  ممن  ممكنا  الفعل  يكون  أن   )4(
أو  والعدم،  كالوجود  النقيضني  أو  والبياض،  كالسواد  الضدين  بني  كالمع 
املستحيل  أو  العظيم،  البل  ومحل  آلة  بال  الو  يف  كالطريان  عادة  املستحيل 

لعارض كتكليف املقيَّد الَعْدَو. 
زه يف املستحيل لغريه، ومنعه يف  وأجازه بعضهم مطلقا، ومنهم من جوَّ

املستحيل لذاته واختاره اآلمدي. 

)1( وهذا التعبري أوىل كام يف التحرير من »املحكوم به« كام قاله صدر الرشيعة والبيضاوي 
وغريمها، إذ ل حيكم الشارع به عىل املكلف، بل حكم يف الفعل بالوجوب أو بالتحريم 

أو غريمها من األحكام التكليفية. 
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وقيل  مطلقا،  باملنع  فقيل  ال؟  أم  به  التكليف  أَوَقَع  اختلفوا  هذا  وبعد 
بالوقوع مطلقا، وقيل وقع يف املستحيل لغريه دون املستحيل لذاته.

)أ ( ُشَبُه من قال بالتكليف باملستحيل كثرية منها:
)1( قوله تعاىل يف سورة البقرة حكاية لقول املؤمنني ودعائهم: چىئ  ىئ   
ىئ  ی  ی    ی  ی  جئچ فِذْكُر ذلك يف سياق املدح إقرار له، وهو يقتض 

جواز التكليف بام ال يطاق، إذ لو ل يكن جائزا ما سألوا دفعه.
)2( أن اهلل تعاىل كلَّفنا بام علم عدم وقوعه منا، وذلك تكليف باملستحيل، 
فأبو هلب كلف باإليامن مع من كلف به من الناس عامة، وقد علم اهلل أنه لن 

يؤمن.
يفعله  ملا  اسم  الطاقة:  أن  من  العلامء  بعض  قاله  بام  األول  عن  وجياب 

اإلنسان مع مشقة، أال ترى جيش طالوت حني قالوا: چڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چچ مع أهنم هزموهم بإذن اهلل تعاىل، فالقدرة متحققة مع 
املشقة لكثرة عدد األعداء، عىل أنه ال مانع من سؤال اهلل ما ال جيوز عليه غريه، 

انظر إىل قوله تعاىل: چې   ې  ې      ىچ مع أنه ال جيوز عليه الظلم.
وجياب عن الثاين بأن العلم: صفة تكشف اليشء عىل ما هو عليه، أو عىل 
للعبد كشفته كذلك، وإن كان سيصدر  الفعل ممكنا  ما يكون عليه، فإن كان 
عنه بإرادته وقدرته أو سيرتكه اختيارا كشفته كذلك، وال تأثري هلذه الصفة يف 
وجود األشياء وعدمها، وال يف قدرة العبد، وال يف قلب احلقائق، وال يف حتويل 
املمكن إىل واجب إن كشفت وجوده يف املستقبل، أو إىل مستحيل إن كشفت 

عدمه فيه.
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إىل اإليامن،  إيامن أيب هلب هو كشف حلاله ساعَة دعوته  بعدم  فعلم اهلل 
وتلك احلال عدم إيامنه باختياره، ولو أراد النطق بالشهادتني ل يكن هناك مانع 
قهري يمسك لسانه وحيبس كالمه، ولو شعر بذلك القاهر لكان معذورا ال 
اهلل  فعلم  خمتارا،  عنه  أعرض  لكنه  اإليامن  قدرته  يف  كان  فقد  وحينئذ  ملوما، 

كشف هذه احلال دون أن يكون له تأثري يف وجودها أو عدمها.
)ب ( أدلة من منع التكليف به:

يستدعي  وذلك  حصوُله،  مطلوبا  لكان  به  التكليف  صح  لو  أنه   )1(
قلب  ألنه  باطل،  ذلك  وكل  اخلارج،  يف  وجوده  وصحة  العقل  يف  َره  تصوُّ

حلقيقته.
الوسع،  يف  ليس  بام  التكليف  عدم  عىل  الدالة  القرآنية  النصوص   )2(

كقوله تعاىل: چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ وقوله: چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
ڈ      ژ  ژچ وقوله: چىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئچ)1(، وال شك أن هذه 

اآليات ونحوها تدل عىل عدم الوقوع، ال عدم الواز.

* َأَوَقع التكليف بِشاقِّ األعامل؟
نعم، وقع التكليف بشاق األعامل إذا كانت املشقة معتادة، ألن التكليف: 
التي  األعامل  من  الشارع  يقصدها  ل  املشقة  لكن  ومشقة،  ُكْلفة  فيه  ما  طلُب 

ُكلِّفنا هبا، بل مقصوده املصالح املرتتبة عليها. 
فليس املقصد من فريضة الصالة تعب السم وحرَص الفكر، بل غرضه 
هتذيب النفس وخشوعها وإخباهتا هلل حتى ال تأيت منكرا، وال تتهالك عىل مجع 

حطام الدنيا. 

)1(  وقد ثبت يف الصحيح أن اهلل قال عند هذه الدعوات املذكورة يف القرآن: »قد فعْلت«.
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وترك  والعطش  بالوع  النفس  إيالم  الصيام  من  املقصد  ليس  وكذلك 
الطيبات من الرزق، بل الغرض تنمية عاطفة الرمحة وصفاء الفكر. 

فام مثُل الشارع إال مثل طبيب يسقي املريَض ُمرَّ الدواء ال لقصد اإليالم، 
بل إلزالة العلَّة وتصحيح البنية، ومن ثمة ال ينبغي لنا أن نقصد إىل املشقات 
ونستزيد منها ظنا أن من وراء ذلك الثواب العظيم قدر ما فيها من مشقة، فإن 
ذلك خطأ كبري، فمن ترك طريقا معبَّدا يصل منه إىل مسجد وسلك طريقا كله 

مشقات وعقبات فقد ضل سواء السبيل.
العمل فلم يقع  النفس مضطربة عند  أما ما فيه مشقة غري معتادة تعل 

التكليف به، وإن كان جيوز عقال، ودليل ذلك أمران:
ۇ   چۇ   تعاىل:  كقوله  احلرج،  رفع  عىل  الدالة  القرآن  نصوص   )1(
ڌ   ڌ    ڍ   چڍ   وقوله:  ۋچ  ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  

ڎ  ڎ  ڈچ.
)2( ترشيع الرخص: كالفطر يف رمضان للمريض واملسافر، وأكل امليتة 

للمضطر.

* أثر املشقة يف العمل
املشقة التي حتصل عند العمل رضبان:

)1(  مشقة غري معتادة ل يقتضها العمل، بل وقعت باختيار املكلف يف أداء 
واجب أو مندوب أو مباح، وهذه املشقة منهي عنها، وجيب أن يؤتى بالعمل 
بدوهنا، كام جاء يف حديث البخاري عن ابن عّباس قال: بينام النبي ملسو هيلع هللا ىلص خيطب 
إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إرسائيل، نذر أن يقوم يف الشمس، 
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ْم  وال يقعد وال يستظل وال يتكلم وأن يصوم، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمُروُه َفْلَيَتَكلَّ
َوْلَيْسَتظِلَّ َوْلَيْقُعْد، َوْلُيتِمَّ َصْوَمُه«، فقد أمره الرسول بإمتام الصيام وفاًء بالنذر، 

وهناه عن تعذيب نفسه بالتعرض حلر الشمس قائام.
)2(  مشقة يف نفس العمل َعَرَضت له من حال العامل، وهو ل يتسبب 
ذلك ال  ففي كل  الضعيف،  الصالة، وحج  وقيامه يف  املريض،  فيها، كصيام 
َتسبُّب للمكلف يف هذه املشقة، وهذا النوع هو الذي ألجله رشعت الرخص. 
فالعامل إن أخذ بالرخص فقد ختريَّ ما اختاره له مواله، وإن أراد العمل 
بالعزيمة فليس له ذلك إذا علم أو ظن أن ذلك يرتتب عليه فساد يف نفسه أو 

جسمه أو عقله. 
فقد جاء يف احلديث أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج إىل مكة عام الفتح، فصام 
حتى بلغ ُكراع الَغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام، وإن الناس ينظرون فيام فعلَت، فدعا بقدح من ماء بعد العرص فرشب، 
ناسا صاموا،  أن  فبلغه  بعضهم،  بعضهم وصام  فأفطر  إليه،  ينظرون  والناس 

فقال: »ُأوَلِئَك اْلُعَصاُة، ُأوَلِئَك اْلُعَصاُة« رواه مسلم والنسائي.
وحكمة ذلك أن الشارع يريد املداومة عىل األعامل املرشوعة مع حتبيبها 

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   القلب، كام قال تعاىل:  النفس، وتزيينها يف  إىل 
ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
َا النَّاُس، ُخُذوا ِمَن  ڎ         ڈ  ڈ  ژچ وجاء يف احلديث: »َيا َأهيُّ
اأْلَْعاَمِل َما ُتطِيُقوَن، فإن اهللَ اَل َيَملُّ َحتَّى مَتَلُّوا، َوإِنَّ َأَحبَّ اْلَعَمِل إىَِل اهللِ َما َداَم 

.» َوإِْن َقلَّ
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إىل أن املكلف مطالب بوظائف رشعية خمتلفة، منها ما يتعلق بربه، ومنها 
ما يرجع إىل نفسه أو زوجه أو ولده، فإذا أوغل يف عمل شاق فربام قطعه عن 
أعامل أخرى أو قرص فيها، فيكون ملوما يبوء بإثم تركها أو الوقوف دون حد 

الكامل. 
يدل عىل ذلك ما رواه البخاري عن أيب ُجحيفة قال: آخى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بني 
سلامن وأيب الدرداء، فزار سلامن أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء -وهي زوجه- 
متبذلة، فقال: ما شأنِك؟، قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا، 
فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: ُكل فإين صائم، فقال: ما أنا بآكٍل 
حتى تأكل، فأكل، فلام كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام، ثم 
الليل قال سلامن: قم اآلن، فصلَّيا  ليقوم، فقال: نم، فلام كان من آخر  ذهب 
معا، فقال سلامن: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك 
حقا، فأعط كل ذي حق حقه، ثم جاء أبو الدرداء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكر له ذلك، 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَدَق َسْلاَمُن«.
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املحكوم عليه

فهم  عىل  القدرة  أمهها  رشوط،  ولتكليفه  املكلف،  هو  عليه  املحكوم 
الشارع  مراد  إذ  االمتثال،  عليه  يتوقف  الذي  بالقدر  معناه  وتصور  اخلطاب 

بتوجيه اخلطاب العمُل به أو دفع احلجة من الناس لقوله تعاىل: چڇ  ڍ   
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وكال األمرين حمال ممن ال شعور له، وطلب 

املحال حمال.
يرشد إىل ذلك قوله تعاىل: چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ںچ فال يكلف الغافل كالنائم والساهي.

البلوغ  العقل، ومناطه  يلزمه  للتكليف  الفهم  الواضح أن اشرتاط  ومن 
عاقال، فال يكلف الصبي)1(، وال املجنون، لعدم أهليتهام للتكليف.

واألهلية رضبان:
ألن  أهال  الشخص  يكون  به  رشعي  وصف  وهي  وجوب:  أهلية   )1(

جيب له وعليه احلقوق املرشوعة، وهذا الوصف هو املعب عنه أحيانا بالذمة.
إما  وهي:  رشعا،  معتبا  الفعل  يكون  به  وصف  وهي  أداء:  أهلية   )2(
العقل كام  املميز، أو لقصور  العقل والبدن كام يف الصبي غري  قارصة لقصور 
يف املعتوه البالغ، والثابت معها صحة األداء، وإما كاملة لكامل العقل والبدن، 

)1( فقد هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن قتل الصبيان حتى يبلغوا، وكان ال يأذن يف القتال إال ملن بلغ 
اْلَقَلُم  »ُرفَِع  وحديث:  َفاْقُتُلوُه«،  ِمْئَزُرُه  اْخَضَّ  »َمْن  حديث:  ويؤيده  التكليف،  سن 
َيْعِقَل«، رواه  َوامَلْجنُوِن َحتَّى  َتِلَم،  حَيْ بِيِّ َحتَّى  َيْسَتْيِقَظ، َوالصَّ النَّاِئِم َحتَّى  َثاَلٍث:  َعْن 

أبو داود.  
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والثابت معها وجوب األداء الستيفاء الرشوط.
وأحيانا يكون كامُل العقل ضعيَف البدن كاملفلوج، وهذا يسقط عنه أداء 

ما يتعلق بقوة البدن.
أداء، سواء  لزوم  القارصة من غري  األهلية  تعاىل مع  اهلل  وتصح حقوق 
بينهام كالصالة  أمرها  أو تردد  للقبح كالكفر،  أو  للُحسن كاإليامن،  متحضت 

وغريها من العبادات)1(. 
ومن ثم تصح عبادة الصبي كام يصح إيامنه، وتعتب ردته يف أحكام الدنيا 
عند أيب حنيفة وحممد حتى َتبنِي امرأُته املسلمة، وحُيَرم من املرياث خالفا أليب 
يصىل  ال  مات  لو  حتى  اتفاقا،  اآلخرة  أحكام  يف  وتعتب  والشافعي،  يوسف 

عليه. 
ويصح معها أيضا حق العبد إن كان نفعا حمضا كقبول اهلبة، ولو بال إذن 
الويل  أذن  إن كان رضرا حمضا كالطالق والعتاق وإن  الويل، وال يصح معها 
وبارش، ويصح بإذن الويل إن كان مرتددا بني كونه نفعا ورضرا كالبيع والنكاح.

وقد اعرتض عىل رشط األهلية والفهم يف التكليف بأمور:
)1( وجوب الزكاة والضامن والنفقة عىل الصبي واملجنون مع أهنام غري 

مكلفني، وكذا طلب الصالة من الصبي املميز.
والواب: أن هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصبي واملجنون، بل 
اخلطاب عند  فهم  لقبول  املتهيئ هبا  بإنسانيته  للذمة  أهل  فإنه  بذمته،  أو  باملِه 

البلوغ.

)1( فإن الصالة قد يكون حسنها ومرشوعيتها يف وقت دون وقت، كوقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروهبا، وكذا الصوم يف يومي العيد وأيام الترشيق. 
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فهي  الوضع،  خطاب  قبيل  من  بل  التكليف،  قبيل  من  ذلك  وليس 
مسببات ترتبت عىل أسباهبا. 

وأمر الصبي املميِّز بالصالة ليس من جهة الشارع، بل من قبل الويل لقوله 
لَِعرْشِ  َعَلْيَها  ُبوُهْم  َوارْضِ ِسننَِي،  لَِسْبِع  اَلِة  بِالصَّ ِصْبَياَنُكْم  »ُمُروا  السالم:  عليه 

ُقوا َبْينَُهْم يِف امَلَضاِجِع«، رواه أمحد وأبو داود. ِسننَِي، َوَفرِّ
ہ   ہ   ۀ   ۀ   چڻ   بقوله:  السكارى  خاطب  اهلل  أن   )2(
يقولون  ما  يعلمون  ال  وهم  ےچ  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    

فكيف يفهمون اخلطاب؟
وجياب عن ذلك بأنه ليس املقصود النهي عن الصالة حني السكر، بل 
النهي عن السكر حال الصالة، كأنه قيل: إذا أردتم الصالة فال تسكروا، ويدل 
املقصد  فلو كان  فيها،  فعلها  أوقات حمدودة جيب  الصلوات هلا  أن  عىل ذلك 
عن  الصلوات  إخراج  إىل  ذلك  ألدى  السكر  حال  الصالة  قربان  عن  النهي 
ْكر  مواقيتها، وال يكون يف ذلك إثم، ومن ثم وجب أن نفهم من اآلية حتريم السُّ
ْكر مطلقا، ليتمكن املكلف من  عند إرادة الصالة، ويف ذلك إشارة إىل ترك السُّ

أداء الصالة يف مواعيدها املضوبة.
)3( أن الرشيعة اإلسالمية عامة يف كل زمان ومكان بدليل قوله تعاىل: 
چې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچ وقوله: 
يعرف  من  الناس  ويف  ھچ  ھ   ہ     ہ   ہ  ہ   چۀ  
اللسان العريب وهو لسان القرآن، فيمكنه أن يفهم آياته، وفيهم من ال يفهمه 
يسكن  ممن  األعظم  السواد  هم  وأولئك  واألمريكيني،  واالنكليز  كاهلنود 

املعمورة، فكيف يكون مثل هؤالء مكلفني؟
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والواب: أنه ال يتحقق رشط التكليف مع أمثال هؤالء إال إذا تعلموا 
اللغة العربية، أو تعلموا ديننا وقرأوا قرآننا بلغاهتم، واألول متعرس أو متعذر، 
وال سبيل إىل إلزامهم بمثل هذا، وفيه حرج وعرس وعنت، فتعنيَّ األمر الثاين. 

ويكون ذلك بإحدى طرق ثالث:
)1( إما برتمجة القرآن إىل مجيع اللغات املشهورة.

)2( وإما برتمجة كتاب جيمع أصول الدين وفروعه.
ويفقهون  الدين  يتعلمون  املسلمني  من  مجاعة  بتخصيص  وإما   )3(
يلبي  ملن  أحكامه  ويعلِّمون  املاملك،  سائر  يف  وينترشون  األجنبية،  اللغات 

دعوته، امتثاال لقوله تعاىل: چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀچ. 

ويكون ذلك بفتح مدرسة للدعوة واإلرشاد، يعلَّم فيها الدين واللغات، 
الدين  هذا  إىل  املختلفة  األمم  ليدعوا  املعمورة  أنحاء  إىل  خرجيوها  يرَسل  ثم 

احلنيف، وهذا أمثل الطرق وأفضلها.
 وقد بدأ األزهر الرشيف يقوم هبذا الواجب يف قسم الوعظ واإلرشاد، 
الناس  هلداية  النائية  البالد  بعض  إىل  خرجييه  من  طوائف  يرسل  ورشع 
وإرشادهم، ولعل هذا يكون الدواء الناجع هلداية من ل يعرف فضائل الدين 

وال آدابه.
أما الطريقان األوالن فهام ال يكفيان لنرش الدين، فإهنام حيتاجان إىل من 
يقوم برشح ما ترجم للناس، فضال عن أن ترمجة عبارات القرآن فيها تعريض 
للتحريف والتبديل، وهو ما وقع فيه من ترجم الكتب املقدسة، فاألسلم ترمجة 
عليها  زيادة  غري  من  حمكام،  تفسريا  القرآن  عبارات  به  تفرسَّ  خمترص  له  تفسري 
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العلم،  يف  الراسخني  من  مجاعة  والتفسري  الرتمجة  هبذه  ويقوم  فيها،  نقص  أو 
وتسمى: »ترمجة تفسري القرآن«.

ولذلك أْصٌل، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرسل كتبا إىل هرقل ملك الروم واملقوقس، 
العربية، فرتمجت هلام الكتب وأقر الرسول -عليه  اللغة  ومها ل يكونا يعرفان 

السالم- الرتمجة، وإذا جاز ترمجة آية أو آيات جاز ترمجة ما سواها.
وأما ترمجة كتاٍب جامٍع ألصول الدين فال يفيد إال إذا احتوى عىل كل ما 
له القرآن، ألننا مأمورون باتباع البهان ال بالتقليد، فهو ال يكفي لرشح  فصَّ

أصوله وبيان أرساره ومقاصده.
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عوارض األهلية

العوارض: هي صفات أو آفات تؤثر يف األحكام بتغيريها)1( أو حموها)2(، 
وسميت بذلك ألهنا متنع األحكام املتعلقة بأهلية الوجوب أو األداء.

وهي نوعان:
)1( ساموية، ليس للعبد فيها اختيار.

)2( مكتسبة، وهي التي للعبد اختيار يف حتققها.

* العوارض الساموية:
والنوم،  والنسيان،  والعْته،  والصغر،  النون،  وهي:  عرش  أحد  هي 

ّق، واملرض، واحليض، والنفاس، واملوت.  واإلغامء، والرِّ
ولنتكلم بإجياز عىل كل منها.

النهج  عىل  األفعال  جريان  من  يمنع  العقل  يف  اختالٌل  اجلنون:   )1(
القويم، وال جيب يشء من العبادات مع املمتد منه، وهو ما زاد عىل يوم وليلة 
يف الصالة، أو استغرق الشهر كله يف الصوم، أو استغرق احلول كله يف الزكاة، 
أو  ألبويه  تبعا  بإسالمه  وحيكم  األقوال،  ال  األفعال  بضامن  املجنون  ويؤاخذ 

ته تبعا هلام. أحدمها، ال بِردَّ
إذا  لكن  املمتد،  كالنون  حمض  عجٌز  التمييز  قبل  وهو  الصغر)3(،   )2(

)1(  كالسفر، فإنه يغري ركعات الصالة، وجيعلها ثنائية بعد أن كانت رباعية.
)2( كالنون املانع من التكليف.  

)3( ُعدَّ عارضا باعتبار أنه حال غري الزمة لإلنسان، وهي منافية لألهلية.  
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أسلمت امرأة الصغري يؤخر عرض اإلسالم عليه إىل أن يعقل، وبعد التمييز 
آمن  فإذا  كاإليامن،  السقوط  ما ال حيتمل  عنه  يسقط  فال  األهلية،  نوع من  له 
صح واستغنى عن اإلعادة بعد البلوغ مع عدم وجوبه عليه، وال ُيلزم بيشء 
من العبادات وال الكفارات، لكنه يضمن املتلفات، وجيب عليه املؤونات من 

الُعرش واخلراج وصدقة الفطر.
فحينا  الكالم،  به خمتلط  العقل جيعل من أصيب  اختالل يف  العْته:   )3(
يتكلم كالم العقالء، وحينا آخر كالم املجانني، وهو كالصبي املميز يف مجيع 

أحكامه.
ال  وهو  إليه،  احلاجة  وقت  اليشء  استحضار  عدم  وهو  النسيان:   )4(
اهلل  حقوق  يف  عذر  وهو  العقل،  لكامل  األداء  وجوب  وال  الوجوب،  ينايف 
رواه  ما  بدليل  ناسيا،  املحظور  فعل  إذا  يأثم  فال  األخروي،  احلكم  جهة  من 
َوالنِّْسَياَن  اخْلََطَأ  تِي  ُأمَّ َعْن  َوَضَع  اهللَ  »إِنَّ  السنن من حديث عائشة:  أصحاب 

َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«.
أما من جهة احلكم الدنيوي فإنه إن فعل النايس ما ينايف العبادة مع وجود 
ر ال يسقط احلكم للتقصري، ولذا تفسد الصالة بأكل املصيل، وإن فعله ال  مذكِّ

ٍر كأكل الصائم يسقط احلكم، لعدم التقصري حينئذ. مع مذكِّ
)5( النوم: وهو فرتة للجسم توجب عجزه عن األفعال االختيارية، وهو 

ال ينايف الوجوب لكن يوجب تأخري األداء إىل وقت االنتباه)1(.
منافاته  اخلطاب عنه، وعدم  تأخري  النوم يف  اإلغامء وحكمه حكم   )6(

الوجوب.

)1( وجيب عليه الضامن يف حقوق العباد، وال تعتب أقواله، فال يصح طالقه وال عتاقه وال 
بيعه، إىل غري ذلك. 
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)7( الرق)1(: وهو عجز حكمي به يصري الرقيق غري أهل لكثري مما يملكه 
لكنه  كالنكاح،  غريها  ال  املال،  وملكية  والقضاء  والشهادة  كالوالية  احلر، 
يتوقف عىل إذن السيد، ملا يلزمه من املال، وهو حق اهلل ابتداًء فال يثبت عىل 

املسلم، وحق العبد بقاًء حتى إنه يبقى رقيقا، وإن أسلم واتقى.
أهٌل  وصاحبه  اخلاص،  االعتدال  عن  البدن  خُيرج  وهو  املرض،   )8(
حلقوق اهلل تعاىل وحقوق العباد؛ ألنه ال يوجب خلال يف الذمة والعقل والنطق، 
بالعبادات، بقدر ما يستطيع، فيصيل  فيصح نكاحه وطالقه، وسائر ما يتعلق 

قاعدا إن ل يقدر عىل القيام.
أهلية  وال  الوجوب،  أهلية  ينافيان  ال  ومها  والنفاس،  احليض   )10،9(
وفق  عىل  الصالة  ألداء  رشط  منهام  الطهارة  أن  بينت  السنة  لكن  األداء، 
القياس، ورشط أداء الصوم عىل خالفه)2(، ففي البخاري »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَذلَِك  ُجِل؟ ُقلن: بىل، قال:  امَلْرَأِة نِْصَف َشَهاَدِة الرَّ َأَلْيَس َشَهاَدُة  قال للنساء: 
ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها، َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْ ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْم؟ ُقلن: بىل، قال: َفَذلَِك 
ِمْن ُنْقَصاِن ِدينَِها«، وال جيب قضاء الصالة عليهام للحرج، وجيب قضاء الصوم 

لعدم احلرج.
)11( املوت، وبه تسقط التكاليف من صوم وصالة -ويبقى عىل املكلف 
إثم ما قرصَّ فيه- وما وجب صلة للغري كنفقة املحارم والزكاة وصدقة الفطر، 

وال يسقط به حق متعلق بعني يف الرتكة كالوديعة.

)1( ُشـرع جزاًء عىل الكفر، ألن الكفار ملا استنكفوا عن عبادة اهلل جازاهم اهلل بالرق، 
وجعلهم عبيد عبيده.  

)2( ألن الصوم يصح مع احلدث والنابة، فيجوز أن يتأدى معهام.  
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* العوارض املكتسبة:
هي كثرية ال تكاد تدخل حتت حرص، منها:

الكالم  خيتلط  وبه  يشبهه،  ما  أو  مخر  من  العقل  غيبة  وهو  كر:  السُّ  )1(
بدواء فسكر،  تداوى  إذا  بطريق غري حمظور كام  كان  إن  اهلذيان، وهو  ويكثر 
فترصفاته حينئذ غري صحيحة، فال ينفذ بيعه وال رشاؤه وال طالقه، وإن كان 
بطريق حمظور كام إذا سكر اختيارا بقيت أهليته زجرا له، فتصح ترصفاته)1(، 

وحُيَّد إن بارش ما يوجب احلد)2(.
العمل يف ماله بخالف  يبعثه عىل  السفه: وهو ضعف يف االنسان،   )2(
الرشعية  األحكام  من  شيئا  ينايف  ال  وهو  اختالله،  عدم  مع  العقل،  مقتىض 
قررت  به-  -رأفًة  الرشيعة  أن  إال  العباد،  وحقوق  تعاىل  اهلل  بحقوق  املتعلقة 

منعه من الترصف يف ماله صيانًة له. 
چڭ  ڭ   وإذا قارن السفه البلوغ منع عنه ماله باإلمجاع لقوله تعاىل: 
ۉ        ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ      ۇ    ڭ   
ۉچ وال ُيرّد إليه حتى يؤَنس منه الرشد، وذلك بأن يبلغ مخسا وعرشين 
سنة، ألنه ال بد فيها من حصول رشٍد ما)3( لتمكنه من التجارب حينئذ، وهذا 

رأي أيب حنيفة، وقال صاحباه: ال يدفع إليه املال إال إذا حتقق رشده. 

)1( كام يصح إسالمه ال رّدته، لعدم تبدل االعتقاد.  
)2( أو أقر بام ال حيتمل الرجوع كالقذف، وال حيد إن أقر بام حيتمل الرجوع كالزنا والرسقة 

وإن كان يضمن املرسوق، ألنه حق العبد وهو ال حيتمل الرجوع.  
)3( وقد ورد الرشد يف الكتاب منكرا يف قوله تعاىل: چې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئچ فيتحقق بأدل ما ينطلق عليه االسم.  
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وال حيجر عنده عىل من سفه بعد البلوغ، ألن يف ذلك إهدار أهلية احلر 
وإحلاقه بالامدات، إذ غاية ما هناك حينئذ أن يفتقر السفيه ويتجرد من ماله، 
بإهدار  األهلية  املال، وترك األعىل وهو  األدنى وهو  املحافظة عىل  وال جيوز 
واإلجارة،  كالبيع  العقود  من  الفسخ  يقبل  فيام  عليه  حيجر  وعندمها:  حريته، 
نظرا ملصلحته وحفظا ملاله، ودفعا لضره عن الناس، فإنه قد يظهر هلم بمظهر 
عارضت  إذا  هتدر  اخلاصة  واملصلحة  ويتلفها،  أمواهلم  ويقرتض  األغنياء 
املصلحة العامة، أال تراهم حجروا عىل املفتي الذي ُيعلِّم الناس احليل وعىل 

الطبيب الاهل؟ ملا يف األول من رضر األديان، ويف الثاين من رضر األبدان. 
ويثبت احلجر)1( بحصول السفه عند حممد بال حاجة إىل القضاء، وقال 

أبو يوسف: ال يثبت إال بقضاء القايض.
)3( السفر، وهو ال ينايف أهلية الوجوب وال األداء، لكنه ملا كان مظنة 
املشقة ُجعل سببا للتخفيف، فرشعت الصالة الرباعية ركعتني، وُأخر وجوب 

أداء الصوم إىل اإلقامة.
فعال،  أو  قوال  يرضاه  ال  ما  عىل  غريه  اإلنسان  محل  وهو  اإلكراه:   )4(

بحيث لو خال بنفسه ملا بارشه، وهو قسامن)2(:

)1( قد ُضّعف هذا الرأي بأن فيه تغريرا بالناس، إذ كل فرد يعامله من غري أن يكون عنده 
ما يدل عىل عدم نفاذ ترصفاته، فإثبات حق إبطال هذه الترصفات أو إجازهتا للويل 

مض بالناس.  
الصب  عىل  قدرة  ال  فاألول  وعدمها،  الصب  عىل  القدرة  التقسيم  هذا  يف  املالحظ   )2(
معه، ولذا جعلوا االختيار فيه فاسدا، والثاين يمكن الصب عليه، فلم جيعلوه مؤثرا 
الضب  من  قليل  عىل  يصب  ال  من  الناس  من  فإن  مطرد،  غري  وهذا  االختيار،  يف 

واحلبس، ومنهم من يصب عىل كل يشء حتى املوت.  
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1- ملجئ: وهو ما يفوت النفس أو العضو لو ل يمتثل املكَره أمر من 
ويعدم  الرتك(،  أو  الفعل  إىل  االرتياح  )هو  الرضا  يفسد  أنه  وحكمه  أكرهه، 

االختيار)1( )وهو ترجيح أحد الانبني من الوجود أو العدم عىل اآلخر(.
الضب،  أو  باحلبس  كالتهديد  ذلك،  دون  ما  وهو  ملجئ:  غري   -2

وحكمه أنه يعدم الرضا، وال يفسد االختيار.
واملكَره مكلف يف احلالني، بدليل أن املكره عليه ممكن يف ذاته، وأن الفاعل 
قد يفعله وقد يرتكه، وبدليل أن فعله قد يكون واجبا كام إذا أكره عىل رشب 
اخلمر وهدد بالقتل، فإنه جيب عليه الرشب، اختيارا ألخف الضرين عنده، 

وصيانة للنفس من الضياع، ويأثم إن ل يرشب. 
وقد يكون حراما كام إذا أكره عىل قتل مسلم ظلام، فإنه يأثم لو قتله، وإن 

كان ال يقتص منه.
تركه  لو  ولكن  رمضان،  يف  اإلفطار  عىل  أكره  إذا  كام  مباحا  يكون  وقد 

وصب حتى قتل ل يأثم ول يؤجر.
وقد يكون مرخصا به كام إذا أكره عىل إجراء كلمة الكفر، فلو فعل جاز 

له الفعل، لكن لو صب حتى قتل يؤجر عمال بالعزيمة.

* أثر اإلكراه:
حتتمل  ال  التي  األقوال  قبيل  من  كان  فإن  قول،  عىل  اإلكراه  كان  إن 
الفسخ، وال تتوقف عىل الرضا، ثبت حكمه سواء أكان اإلكراه ملجئا أم غري 
ملجئ، وإذا قارنه إتالف مايل ضمنه احلامل فيضمن قيمة العبد، إذا أكرهه عىل 

ألهون  ترجيح  فإنه  فاسد،  اختيار  املوجود  االختيار  إذ  الصحيح،  االختيار  أي:   )1(
الرشين.  
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العتق)1(، إذ إنه ينفذ مع اإلكراه، ومثله الطالق ونحوه من األمور العرشة التي 
نظمها بعضهم يف قوله:

ِعتاٌق والنكاح ورجعٌة وعفُو قصاٍص واليمنُي كذا النذُرطالٌق)2( 

فهذه ٌء  ويَفْ وإيـــــالٌء)3(  عرُشظهاٌر  هُتا  ِعدَّ اإلكراه  مع  تصح 
البيع  كان  واإلقرار  كالبيع  الفسخ  حتتمل  التي  األقوال  عىل  كان  وإن 
أكان  سواء  اخلب،  صدق  عدم  عىل  القرينة  لقيام  الغيا  واإلقرار  فاسدا)4(، 

اإلكراه ملِجئا أم ال.
وإن كان املكره عليه فعال، فإن أمكن جعل املكره بمنزلة اآللة)5( ُأوِخذ 
به املكِره، كاإلكراه عىل القتل)6( وإتالف مال الغري بدون حق)7(، فيقتص من 
احلامل عىل الفعل دون املكَره، ويضمن املال إذا كان اإلكراه ملجئا، فإن كان 
غري ملجئ اقترص احلكم عىل الفاعل، لعدم فساد اختياره، فيضمن ما أتلفه من 

)1( ولو ل يقل احلنفية بنفاذ هذه األقوال ملا كان أليامن البيعة يف عهدهم قيمة، ألن الناس 
كانوا حيلفوهنا مكرهني، وخالفهم سائر األئمة، والسنة تساعدهم.  

مفسد  وهذا  لالختيار،  مناف  اهلزل  ألن  أوىل،  فهذا  اهلزل،  مع  ينفذ  الطالق  فإن   )2(
له.  

)3( أي: رجوع يف اإليالء بقول أو فعل.  
فلعدم  الفساد  وأما  حمله،  يف  أهله  من  فلصدوره  االنعقاد  أما  فاسدا،  ينعقد  أي:   )4(

الرضا.  
)5( وهذا التقسيم ال يتأتى يف األقوال، ألن املتكلم ال يصلح آلة لغريه، إذ الشخص ال 

يتكلم بلسان غريه، فاقترصت أحكامها عىل املتكلم.  
)6( إذ يمكن احلامل أن يأخذ الفاعل ويضب به نفسا ويأثم كل من احلامل والفاعل، 
هو  من  عىل  نفسه  حياة  آثر  فألنه  الفاعل  وأما  الفعل،  عىل  إياه  فلحمله  احلامل  أما 

مثله.  
)7( إذ يمكنه أن يتلف بواسطته ماال.  
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األموال، ويقتص منه يف القتل العمد.
وإن ل يمكن جعله آلة للمكِره، كاإلكراه عىل الزنا ورشب اخلمر ترتب 
ل  بالشبهات  تسقط  احلدود  كانت  ملا  لكن  فيهام،  احلد  وهو  املكَره،  عىل  أثره 

ا)1(. يوجبوا عىل الفاعل حدًّ

)1( هذا التفصيل من ناحية نسبة الفعل إىل احلامل أو الفاعل، أما من جهة حل اإلقدام 
من الفاعل عىل الفعل: فإن كان املحرم الذي يكره عليه ال تسقط حرمته وال يرخص 
فيه كالقتل والزنا فال حيل اإلقدام عليه ويأثم بارتكابه، وإن كانت تسقط حرمته عند 
االضطرار كأكل امليتة حل اإلقدام عليه وأثم إذا تأخر، وإن رخص فيه من غري سقوط 
حرمته كالتكلم بكلمة الكفر وإتالف مال املسلم، أو كان مما يسقط باألعذار كالصالة 
والصيام، حل اإلقدام عليه، لكنه لو صب ول يقدم عىل الفعل يكون مثابا، ولو قتل 

كان شهيدا.  
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طريق فهم األحكام
من األلفاظ
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إىل معرفة  العربية، فال سبيل  الكتاب والسنة جاءا عىل سنن األساليب 
معنامها واستنباط األحكام الرشعية منهام إال بعد الوقوف عىل طرق االستعامل 
يف هذه اللغة، ومعرفة األغراض املختلفة للتأدية فيها، ومعرفة مزايا مفرداهتا 

ومركباهتا. 
من أجل ذلك وجب عىل الناظر يف كتاب اهلل وسنة رسوله أن يبحث يف 
وضع ألفاظ هذه اللغة ملعانيها، ويف جهة ظهور هذه املعاين وخفائها، ويعِرف 

وجوَه استعامل هذه األلفاظ يف معانيها، وأنواع داللتها عليها. 
وباالستقراء قد علم أن اللفظ ينقسم:

أقسام: خاص، وعام، ومشرتك،  أربعة  إىل  للمعنى  باعتبار وضعه   )1(
ر. ومجع ُمنَكَّ

والنص،  الظاهر،  وهي:  أقسام،  أربعة  إىل  املعنى  ظهور  باعتبار   )2(
واملفرس، واملحكم.

واملْشِكل،  اخلفي،  وهي:  أيضا،  أربعة  إىل  ظهوره  عدم  باعتبار   )3(
واملْجَمل، واملتشابه.

واملجاز،  احلقيقة،  وهي:  أيضا،  أربعة  إىل  االستعامل  باعتبار   )4(
والرصيح، والكناية.

)5( باعتبار الداللة إىل أربعة أيضا، وهي: الدال بعبارته، والدال بإشارته، 
والدال باقتضائه، والدال بنصه. 

فهذه عرشون قسام، ويشمل الميع ثالثة مباحث:
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)1( معرفة احلقيقة الرشعية لأللفاظ التي اعتبها األصوليون.
)2( معرفة أحكامها، وهي اآلثار التي ترتتب عليها، كإفادة احلكم الوارد 
عىل اخلاص القطَع فيام يدل عليه، وإفادة احلكم الوارد عىل العام الظنَّ إن كان 

صا، والقطع إن ل يكن كذلك. خمصَّ
)3( معرفة ترجيح بعضها عىل بعض عند التعارض.

وهذه مباحث مشرتكة بني الكتاب والسنة، وسيأيت للسنة مباحث خاصة 
هبا.
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اخلاص

اخلاص: هو املوضوع ملعنى واحد)1(، عىل سبيل االنفراد. 
فخرج باملعنى الواحد: املشرتك، ألنه وضع ألكثر من معنى، وباالنفراد: 

العام، ألن أفراده مشرتكة يف معناه.
والواحد إما واحد حقيقي، كمحمد وعيل، أو اعتباري، كأسامء األعداد 

نحو: ثالثة ومائة وألف.
ويشمل  املشرتكة،  غري  واألفعال  احلروف)2(  يشمل  التعريف  وهذا 
أو  كرجل،  بالنوع)3(  أو  كمحمد،  بالشخص  للواحد:  وضعت  التي  األسامء 

بالنس كإنسان.
وله حكامن: 

واملراد  اللغة،  استعامالت  من  يؤخذ  كام  قطعا  مدلوله  يتناول  أنه   )1(
اللفظ  كان  وإن  دليل،  عن  ناشئا  فهام  منه  فهمه  حيتمل  ال  غريه  أن  بالقطعية 

صاحلا لتناوله. 
چ   چ   ڃ      چڃ   تعاىل:  قوله  يف  »ثالثة«  فلفظ 
چچ من قبيل اخلاص، فهو قطعي يف الداللة عىل ثالثة قروء كاملة ال حتتمل 

)1( حرفا كان، أو اسام، أو فعال.  
رفع  إذا   : وأهلَّ أرسع،  بمعنى  ورمل:  التعقيب،  وفاء  االستفهامية،  هل  كـ:   )2(

صوته.  
)3( الفرق بني ما وضع للنوع وما وضع للجنس أن األول أقل شيوعا من الثاين، فإنسان 

جنس بالنسبة ملا حتته من رجل وامرأة، ونوع بالنسبة إىل ما فوقه كحيوان.  
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زيادة وال نقصا، وذلك يقتض أن نفرس القروء باحليضات ال باألطهار كام قال 
الشافعية، وإال سلبنا اخلاص حكمه. 

بيان هذا أن الطالق املرشوع ما كان يف حال الطهر، فإن صدر الطالق 
فيه واحتسبناه من العدة كان قْرَأيِن وبعًضا، وإن ل نحتسبه كانت ثالثة وبعضا، 

فلم نعمل بموجب اخلاص حينئذ. 
وال يعرتض عىل احلنفية بمثل هذا إذا طلقت يف احليض، ألن الطالق فيه 

خالف األصل، ألنه بدعي. 
العدة ثالثة  فتكون  الطهر طهر  إن بعض  الشافعية:  قيل جوابا عن  ولو 
الطهر  ُعدَّ بعض  أنه لو  َمنِي، عىل  الدَّ الطهر اسم ملا ختلل بني  بأن   : ُردَّ أطهار، 

طهرا لكفى طهور ساعة واحدة يف الطهر الثالث، ول يقل بذلك أحد. 
معدوده  يكون  أن  فيجب  مؤنث،  العدد  اسم  بأن  رأهيم  الشافعية  وأيد 
اسم  يف  ثبتت  التاء  بأن  احلنفية  ورده  احليض،  دون  الطهر  هو  وذلك  مذكرا، 
أم معنى  به معنى مذكر  أريد  القرء، فهو مذكر سواء  لتذكري لفظ  العدد نظرا 

مؤنث.
، فال حيتمل بيانا جديدا، إذ البيان إلزالة اخلفاء وال خفاء فيه،  )2( أنه بنيِّ

ومن ثم ال توز الزيادة عليه بخب الواحد. 
والسجود  الركوع  يف  الفرض)1(  سبيل  عىل  الطمأنينة  زيادة  توز  فال 
املفروضني يف قوله تعاىل: چڳ  ڳچ بخب الواحد، وهو قوله 
«، وقوله يف بيان  عليه السالم لألعرايب ثالث مرات: »ُقْم َفَصلِّ َفإِنََّك َلْ ُتَصلِّ
ُثمَّ  َساِجًدا،  َواْعَتِدْل  اْسُجْد  ُثمَّ  َقاِئاًم،  اْعَتِدْل  ُثمَّ  َراِكًعا،  َفاْطَمِئنَّ  »اْرَكْع  ذلك: 

)1( لكن تلحق هبام عىل سبيل الوجوب مجعا بني الدليلني.  
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اْجِلْس َفاْطَمِئنَّ َجالًِسا«، إذ الركوع هو امليالن عن االستواء، والسجود وضع 
البهة عىل األرض وزيادهتام عىل ذلك ل تنشأ عن دليل قطعي. 

وكذا ال جيوز اشرتاط املواالة يف الوضوء ملواظبة النبي -عليه السالم- 
عىل ذلك.

ومن اخلاص: األمر والنهي، واملطلق واملقيَّد.
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األمر

جاء لفظ األمر يف اللغة مستعمال يف معنيني:
)1( القول املخصوص، تقول: »ُمر ابنك باالجتهاد«، أي: قل له اجتهد، 

كام قال تعاىل: چۓ  ۓ     ڭچ أي: قل هلم صلوا.
تعاىل:  قال  كام  فِعله،  أي:  بسديد«،  فالن  أمر  »ليس  نحو:  الفعل،   )2(

چی  ی  جئ  حئچ. 

ومجهور العلامء عىل أنه حقيقة يف القول جماز يف الفعل، لتبادر ذلك عند 
اإلطالق ولو كان مشرتكا بينهام -كام هو رأي بعض العلامء- ل يسبق أحدمها 

بعينه إىل الفهم.
واألمر نوعان: نفس، ولفظي.

فاألول: هو اقتضاء فعٍل غري كفٍّ عىل جهة االستعالء اقتضاًء حتام. 
»أمرته«  قولك:  بنحو  عليه  تدل  الذي  النفس  الطلب  هو  واالقتضاء 

و»أوجبت عليه«.
 ،)1( ُكفَّ نحو  بغري  مدلول  َكفٍّ  غرِي  لفعل  املقتض  اللفظ  هو  والثاين: 

اقتضاًء حتام. 
»ال  نحو:  منه  وخرج  و»ذر«،  و»دع«   » »كفَّ نحو:  األمر  يف  فدخل 

تضب«.

)1(  وخالصته أنه إذا كان الكف آتيا من أداة خارجة فهو النهي، وإن كان بنفس الصيغة 
فهو األمر.
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الوجوب، جماز يف غريه من  »افعل« حقيقة يف  صيغة  أن  والمهور عىل 
املعاين التي وردت هلا يف اللغة ويف كالم الشارع. 

والدليل عىل ذلك: 
)1( النقل، فإنا نعلم أن أهل اللغة قبل ورود الرشع قد أمجعوا عىل ذم 

عبد ال يمتثل أمر سيده، ووصفه بالعصيان، وال ذم إال برتك واجب.
ول  الوجوب،  عىل  القرائن  عن  جمردة  هبا  استدلوا  األمة  سلف  أن   )2(

ينكر ذلك عليهم أحد، وهذا دليل عىل اتفاقهم عىل ذلك.
بعد  پچ  پ   ٻ   ٻ    ٻ   چٻ   إلبليس:  توبيخا  قال  تعاىل  أنه   )3(
چہ    ھچ أمرا جمردا عن القرائن، فلو ل يكن األمر  أن أمره بقوله: 

للوجوب ملا لزم إبليَس اللوُم، ولقال: أمرتني أمر ندب فال أستحق التعنيف.
)4( أنه تعاىل قال: چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ فذمهم عىل خمالفة 

األمر، ولو كان لغري الوجوب ما ذمهم عىل ذلك.
وأْمره  گچ  چگ   هلارون:  موسى  قول  حكى  تعاىل  أنه   )5(

قوله: چہ  ہ  ہ  ہچ فاعتَبه عاصيا برتكه العمل بمقتىض األمر.
َواِك َمَع  تِي أَلََمْرهُتُْم بِالسِّ )6( أنه عليه السالم قال: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعىَل ُأمَّ

ُكلِّ ُوُضوٍء«، أخرجه مالك وأمحد والنسائي عن أيب هريرة.
األمر  انتفاء  عىل  فتدل  غريه،  لوجود  اليشء  انتفاء  تفيد  وكلمة»َلْواَل« 
بالسواك لوجود املشقة، وقد اتفق العلامء عىل أنه مندوب، فلو كان املندوب 
مأمورا به لكان األمر بالسواك متحققا، وقد نفاه احلديث فعلمنا أن األمر ليس 

للندب، بل للوجوب.
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* هل األمر يقتيض التكرار والفور؟
املستقبل  الزمن  يف  الفعل  طلب  عىل  تدل  األمر  صيغة  أن  احلنفية  يرى 
فقط، وال تقتض وحدة وال تعددا، وال تدل عىل فور وال تراٍخ، ومن ثم خيرج 

املكلف من عهدة التكليف متى فعل املأمور به مرة واحدة.
كام  متكرر،  رشط  عىل  كتعليقها  بالقرائن،  إال  التكرار  منها  يستفاد  وال 
يف قوله تعاىل: چٿ  ٿ ٿ  ٹچ أو تقييدها بظرف متجدد كام يف 

قوله تعاىل: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ.
وقيل: إن صيغته تقتض التكرار قياسا عىل النهي، وُردَّ بأن هذا قياس يف 

اللغة، وهو باطل.
كام ال يستفاد الفور أو الرتاخي إال بقرائن خارجة ألن ذلك زائد عىل ما 

وضعت له الصيغة.
ونسب إىل الشافعي أنه قال: إن صيغة األمر للمرة وحتتمل التكرار، ألهنا 
لو ل تكن كذلك ملا أشكل األمر عىل األقرع بن حابس حني سأل النبي -عليه 
السالم- عن احلج فقال: »ألِعامنا هذا أم لألبد؟«، بعد أن قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

وا«.  َا النَّاُس، َقْد ُفِرَض َعَلْيُكُم احْلَجُّ َفُحجُّ »َأهيُّ
وأجاب احلنفية بأن تكرر احلكم بتكرر السبب ال شك فيه، فلعل حابسا 
أشكل عليه األمر، فلم يفهم إن كان سبب احلج هو الوقت فيتكرر، أو البيت 

فال، فسأل ليعلم ذلك.

* األمر بعد احلظر:
املرشكني  كقتال  به،  أمر  ثم  مباحا،  أو  أمرا واجبا كان  الشارع  إذا حظر 
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فإنه كان واجبا ثم ُحظر يف األشهر احلرم ثم أمر به يف قوله تعاىل: چہ  ہ  
ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ےچ وكالصيد فإنه كان مباحا، ثم 
چٴۇ  ۋ  ۋچ كان األمر  حظر عىل املحرم ثم أمر به يف قوله تعاىل: 

رافعا للحظر، ورجع املأمور به إىل ما كان عليه.
سأل:  ملن  يقال  كأن  االستئذان  بعد  الواردة  األمر  صيغة  يف  واختلف 
أأْفعل كذا؟: »افعل« واملتصلة بالنهي إخبارا كام روي عن َبريرة)1(  أن رسول 
ِه،  ٍد يِف ِزَياَرِة َقْبِ ُأمِّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُكنُْت هَنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، َفَقْد ُأِذَن ملَُِحمَّ

ُر بِاآْلِخَرِة«، رواه الرتمذي.  َا ُتَذكِّ َفُزوُروَها َفإهِنَّ
فقيل: هي لإلباحة، وقيل: للوجوب ما ل تقم قرينة عىل خالفه.

ها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني أن تبقى عىل  )1(  بِزَنة أمرية، صحابية اشرتهتا عائشة وأعتقتها، فخريَّ
نكاح زوجها أو تفسخه، فاختارت نفسها، وفسخت النكاح.
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األداء والقضاء وأنواعهام

اإلتيان باملأمور به إما أداء أو قضاء.
فاألداء: هو تسليم عني املأمور به واجبا كان أو نفال، كالعبادة يف وقتها، 

وتسليم عني املغصوب.
وأقسامه ثالثة: أداء كامل، وأداء ناقص، وأداء شبيه بالقضاء. 

فاألداء الكامل: هو فعل املأمور به عىل الصفة التي رشع عليها، كصالة 
الامعة يف وقتها، وكَرّد عني املغصوب عىل الوجه الذي ورد عليه الغصب.

واألداء الناقص: فعل املأمور به ال مع تلك الصفة، كالصالة يف وقتها ال مع 
الامعة، وكرد املغصوب مشغوال بجناية أودين أخذه من غريه واستهلكه)1(.

ملَك  عبدا  وأمهرها  امرأة  رجل  تزوج  إذا  كام  بالقضاء:  الشبيه  واألداء 
غرِيه ثم اشرتى العبد وأقبضه إياها، فهذا أداء، ألنه تسليم عني حقها، وينبني 
عىل ذلك إجبارها عىل قبوله إذا امتنعت، وله شبه بالقضاء، ألن تبدل امللك 
يوجب تبدل العني حكام)2(، ويرتتب عىل كونه شبيها بالقضاء جواز ترصفه فيه 

بالعتق وغريه كالبيع وإعطائها القيمة.

)1( أما كونه أداء فألنه لو هلك يف يد املالك أو املشرتي قبل الدفع إىل ويل الناية برئ 
إىل  املشرتي  أو  املالك  دفعه  لو  فألنه  ناقصا  كونه  وأما  والبائع من ضامنه،  الغاصب 
ويل الناية أو بيع يف الدين يرجع املالك عىل الغاصب بالقيمة واملشرتي عىل البائع 

بالثمن.  
إىل  احلرمة  من  انتقل  ختلل  إذا  كاخلمر  حكام،  الذات  تبدلت  الصفة  بتبدل  إذ   )2(

احلل.  
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الفعل  يف  خللل  ثانيا،  وقته  يف  الواجب  فعل  وهي  اإلعادة:  األداء  ومن 
األول، غري موجب للفساد، كرتك الفاحتة أو التشهد عمدا.

والقضاء: هو تسليم مثل املأمور به. 
وهو قسامن:

)1( قضاء حمض، وهو نوعان: 
أ- قضاء بمثل معقول، كقضاء الصوم بمثله، وكضامن املغصوب املثيل 

بمثله أو بقيمته عند العجز. 
ستني  وإطعام  القتل،  يف  الدية  كدفع  معقول،  غري  بمثل  وقضاء  ب- 

مسكينا يف كفارة الصوم.
)2( وقضاء شبيه باألداء، كقضاء املأموم تكبريات العيد وهو راكع، ألنه 
ل يلحقها مع اإلمام، وجه كوهنا قضاء فوات التكبريات عن موضعها، ووجه 

شبهه باألداء أن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكام.
مدرك  فألن  الثاين  وأما  فيهام)1(،  األسفل  النصف  فالستواء  األول  أما 

اإلمام يف ركوع ركعة مدرك لتلك الركعة كمن أدركه يف قيامها.

)1(  واالنحناء غري مانع، ألن قيام بعض الناس يكون عىل تلك الشاكلة.
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النهي

هو نوعان: نفس، ولفظي.
)1( فالنفيس: هو اقتضاء فعٍل هو َكفٌّ اقتضاًء حتام.

 » )2( واللفظي: هو املقتض لفعل هو كفٌّ مدلوٍل عليه بغري نحو: »ُكفَّ
اقتضاء حتام.

وقد وردت صيغة النهي ملعان عدة يف اللغة والرشع، لكن مجهور العلامء 
عىل أهنا حقيقة يف التحريم، جماز يف غريه من املعاين.

والنهي يقتض الرتك دائام، إال إذا قيد بام يفيد غري ذلك، نحو: چڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ. 

ويقتض الفور، فيجب ترك الفعل يف احلال.
ڇ    چ   چ   چچ   تعاىل:  قوله  بدليل  عنه  املنهي  قبح  يفيد  والنهي 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ.

* قبح املنهي عنه
قبيح  فإنه  الكفر،  عن  كالنهي  ورشعا،  لغة  لذاته)1(  إما  عنه  املنهي  قبح 
رشعا، وهو أيضا موضوع يف اللغة ملعنى قبيح عند العقل، وهو كفران النعمة، 

أو رشعا فقط كبيع احلر، فإنه ليس بامل.
أو لوصفه)2( املالزم له، كصوم يوم النحر املنهي عنه رشعا لقبح يف وصفه 

)1( بأن تكون الذات قبيحة.  
)2( بأن يكون القبح يف الزم خارجي للفعل دون الفعل نفسه.  
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املالزم، وهو إعراض العبد عن ضيافة ربه ذلك اليوم، وهذا وصف ال ينفك 
عنه.

أو ملجاوره)1( وهو الوصف الذي ليس مالزما، كالنهي عن البيع وقت 
النداء لصالة المعة إلخالله بالسعي، وهذا الوصف الذي هو اإلخالل ليس 
مالزما للبيع لواز أن يبيع وهو ذاهب إىل املسجد بدون أن حيصل اإلخالل 

بالسعي.

* أقسام املنهي عنه:
الفعل املنهي عنه: إما حس، وإما رشعي.

يتوقف  ال  مما  وغريها،  اخلمر  ورشب  والقتل  واملقامرة  كالزنا  فاألول: 
حتققه عىل الرشع، وعالمته صحة اإلطالق اللغوي عليه عىل أنه حقيقة.

زاد  مما  والنكاح وغريها  واإلجارة  والبيع)2(  والصيام  كالصالة  والثاين: 
الشارع يف حقيقتها وأركاهنا ورشوطها أشياء غري معتبة لغة، بحيث إذا انتفى 

بعضها ل جيعل الشارع ذلك الفعل متحققا وال معتبا. 
يف  لقبح  عنه  النهي  يكون  رشعي  عنه  منهي  كل  أن  علم  وباالستقراء 
أو يف جماوره،  بيع درهم بدرمهني،  أو  النحر  يوم  الصوم  وصفه، كالنهي عن 
كالنهي عن البيع وقت النداء للصالة، إال إذا قامت قرينة عىل أنه لقبح يف ذاته 

قد  بل  يالزمه  ال  ولكن  ويصاحبه  اليشء  جياور  وصف  يف  القبح  يكون  بأن   )1(
يفارقه.  

فالبيع له وجود حس بوجود اإلجياب والقبول، ووجود رشعي يتحقق باالرتباط   )2(
املعنوي بني اإلجياب والقبول، ومن أثر ذلك نقل ملكية املبيع إىل املشرتي، وملكية 
الثمن إىل البائع، ومن ثم لو كان املحل غري قابل كاحلُّر وجرى فيه اإلجياب والقبول 

حتقق للبيع وجوده احلس، ال وجوده الرشعي.  
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كبيع اخلمر.
وإذا كان النهي عنه لقبح يف ذاته كان فعله حراما وباطال أيضا، فال يسوغ 
باطال وجيب  وقع  البيع  لكون  أي حال،  فيها عىل  يترصف  أن  اخلمر  ملشرتي 

فسخه. 
وإذا كان لقبح يف وصفه املالزم له كان فعله حراما وفاسدا، كبيع درهم 
امللك  فيفيد  األثر  عليه  يرتتب  لكنه  الفسخ،  املتبايعني  عىل  وجيب  بدرمهني، 
البيع  بخالف  الثمن،  يف  والبائع  املبيع  يف  املشرتي  ترصف  ويصح  بالقبض، 

الباطل. 
وإذا كان لقبح يف جماوره كان مكروها وصحيحا، كالبيع وقت األذان.

ذاته  يف  لقبح  يكون  عنه  فالنهي  حس  عنه  منهي  كل  أن  أيضا  وعلم 
كالقتل، إال إذا قامت قرينة عىل أنه لقبح يف وصفه أو جماوره، كالزنا فإن قبحه 
الت، وهو وصف مالزم له، وكوطء  لضياع األنساب وفساد األرس وقطع الصِّ

احلائض فإن قبحه ملجاور وهو األذى وهو وصف ربام ينفك عنه.
والنهي عنه يف األولني يقتض البطالن، وعدم ترتب األثر الرشعي الذي 
يرتتب عىل الصحيح)1(، فال يرث القاتل، وال يعد حمصنا بالزنا، وال حتل املزين 

هبا للزوج األول، وال يثبت به النسب. 
به  ويثبت  احلائض،  بوطء  حمصنا  فيعد  األثر،  عليه  يرتتب  الثالث  ويف 

النسب، وحيلل املوطوءة للزوج األول.
واملنهي عنه احلس يف أحواله الثالثة حيرم فعله.

أن  يصح  ال  واملجرم  جمرم،  ألنه  فعله،  ملن  نعم  هي  مما  أحكام  عليه  ترتتب  ال  أي:   )1(
يستفيد من إجرامه شيئا.  
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* ضد األمر والنهي:
الضد: هو أمر وجودي أخص من النقيض، كاألمحر إىل األسود، فإنه أمر 
وجودي أخص من »غري أسود«، وكذا »أسود« بالنسبة إليه، وهكذا كل أمرين 

متغايرين كفضة وذهب وحجر. 
واألمر باليشء يقتيض أحد أمرين:

)1( حتريم ضده عند المهور، سواء أكان الضد واحدا كاحلركة بالنسبة 
إىل  بالنسبة  واملجوسية  والصابئة  كالبوذية  متعددا  أم  وبالعكس،  السكون  إىل 
اإليامن، إذا كان حصول ذلك الضد مفوتا حلصول املأمور به كاألمر باإلسالم 
مفوت  ذلك  ألن  ونحومها،  والبوذية  كاملجوسية  ضده  حتريم  يستلزم  فإنه 

حلصول املأمور به. 
وكاألمر باالعتزال يف قوله تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھچ فإنه 
فعله  املدة، ألن  القربان يف هذه  لنقيضه، وهو  املساوي  يستدعي حتريم ضده 

مفوت حلصول املأمور به وهو االعتزال.
قوله  يف  بالقيام  كاألمر  به،  املأمور  يفوت  ال  كان  إن  الضد  كراهة   )2(
-عليه السالم- ملا وصف لألعرايب الصالة: »ُثمَّ اْسَتِو َقاِئاًم«، فإنه ال يستلزم 
به  باملأمور  اإلتيان  ت  يفوِّ ال  حصوله  ألن  كراهته،  يقتض  بل  القعود،  حتريم 
وهو القيام، لواز أن يقوم بعد القعود، لعدم تعني الزمن فيهام، فلو كان متعيِّنا 

استلزم حتريمه.
والنهي عن اليشء يقتيض أحد أمرين:

املنهي عنه،  )1( وجوب فعل الضد إن كان عدم فعله يوجب حصول 
كالنهي يف قوله تعاىل: چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ 
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فإنه يقتض وجوب الكف عن الزواج، ألنه لو عدم الكف حصل العزم املنهي 
عنه.

)2( عدم وجوب فعل الضد إذا كان عدمه ال يوجب الوقوع يف املنهي 
عنه، كنهي املحرم عن لبس املخيط)1(، فإن عدم ضده -وهو لبس اإلزار- ال 

يوجب الوقوع يف املنهي عنه، لواز أن يكون عريانا.
وضابط هذا: أن احلالة األوىل تتحقق يف كل يشء يكون نقيضه صادقا 

چڈ    املنهي عنه كام يف قوله تعاىل:  عىل يشء واحد هو ضد، فلو عدم حتقق 
ژ  ژ  ڑچ فإن عدم العزم صادق عىل الكف، ولو عدم حتقق 

العزم. 
الثانية تكون يف كل ما يكون نقيضه صادقا عىل الضد وعىل  وأن احلالة 
غريه، كام يف النهي عن لبس املخيط، فإن ضده -وهو لبس اإلزار- لو عدم ال 

يلزم وجود املنهي عنه -الذي هو لبس املخيط- لواز أن يكون عريانا.

َواَل  اْلُبـْرُنَس  َوال  اْلِعَمـاَمَة  َواَل  اْلَقِميَص  امُلْحِرُم  َيْلَبُس  »اَل  السالم:  عليه  قوله  يف    )1(
َفْلَيْقَطْعُهاَم  َنْعَلنْيِ  جَيَِد  َأالَّ  إاِلَّ  نْيِ  اخْلُـفَّ َواَل  َزْعَفَراُن  َأْو  َوْرٌس  ُه  َمسَّ َثْوًبا  َواَل  اِويَل  َ الرسَّ
«، البنس: قلنسوة طويلة كانت ُتلبس صدَر اإلسالم وكل ثوب  َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبنْيِ

باليمن. ويزرع  به  يصبغ  أصفر  نبات  والورس:  به،  ملتزق  رأسه 
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املطلق واملقيَّد

املطلق: ما دل عىل فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل لفظا، كرقبة يف 
قوله تعاىل: چڦ  ڄچ. 

واملقيد: ما دل عىل فرد أو أفراد شائعة بقيد مستقل لفظا، نحو: چ  ڄ  
ڄچ.

ل  ما  ر  املنكَّ المع  ومنه  عموم،  يدخلها  ل  التي  النكرة  يساوي  فاملطلق 
يقيد، عىل رأي.

ويقع اإلطالق والتقييد عىل رضوب أربعة:
)1( أن يتحدا حكام وسببا، كقوله تعاىل يف كفارة اليمني: چوئ  وئ  ۇئ  
اٍم  َأيَّ َثاَلَثِة  »َفِصَياُم  مسعود:  ابن  عن  الشاذة  القراءة  مع  ۆئچ  ۆئ   ۇئ   

ُمَتَتابَِعاٍت«)1(. 
املراد  أن يكون  املقيَّد، عىل معنى  املطلق عىل  فيه  أن حيمل  وحكم هذا: 
واحد،  وقت  يف  املتنافيني  يوجب  ال  الواحد  السبب  إذ  املقيَّد،  هو  باملطلق 
والسبب قد احتد وهو اليمني برشط احلنث، واحلكم هو الصيام، واملقيَّد حينئذ 

يكون مبيِّنا للمطلق ال ناسخا له، ألنه قارنه. 
فإن تأخر أحدمها كان املتأخر ناسخا للمتقدم، وإن جهل التاريخ عمل 

باملقيَّد، وتوقف فيام عداه احتياطا.

وهو  أهله  واقع  الذي  األعرايب  حديث  يف  والسالم  الصالة  عليه  قوله  ذلك  ومثل    )1(
.» ُمَتَتابَِعنْيِ َشْهَرْيِن  »ُصْم  رواية:  ويف  َشْهَرْيِن«،  »ُصْم  صائم: 
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)2( أن خيتلف احلكم والسبب، كتقييد الشهادة بالعدالة يف قوله تعاىل: 
چڈ  ڈ  ژ  ژچ وإطالق الرقبة يف آية الظهار وهي قوله تعاىل: 
چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ. 

وحكم هذا: أال حيمل فيه املطلق عىل املقيَّد اتفاقا.
آية  يف  باملرافق  األيدي  كتقييد  احلكم،  وخيتلف  السبب  يتحد  أن   )3(

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله  وهي  الوضوء، 
وهي  التيمم،  آية  يف  وإطالقها  ڀچ  ڀ   ڀ   پ   پ   

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   چڃ   تعاىل:  قوله 
ڇ  ڇچ.

)4( أن خيتلف السبب ويتحد احلكم، كتقييد الرقبة يف آية القتل باإليامن 
آية  يف  وإطالقها  ٺچ  ٺ   ٺ   ڀ)1(    ڀ   ڀ    چڀ   تعاىل:  قوله  يف 

الظهار التي ذكرت آنفا.
خاصان،  ألهنام  احلنفية،  عند  فيهام  محل  ال  أنه  والرابعة:  الثالثة  وحكم 
فهام قطعيان يف مدلوهلام، وال مانع من ذلك، إذ جيوز أن الشارع أراد التسهيل 
والتخفيف يف يشء، فأتى باحلكم فيه مطلقا كام يف الظهار، وشدد يف آخر فأتى 

باحلكم مقيدا كام يف آية القتل. 
خالفا للشافعي يف الرابعة فإنه محل املطلق عىل املقيَّد، إذا كان هناك قياس 
حرمة  يف  اشرتكتا  فإهنام  والقتل،  الظهار  كفاريت  يف  كام  ذلك،  يقتض  صحيح 

ق)2(. سببيهام الظهار والقتل، ويف أن ُكالًّ ختليص من ُذلِّ الرِّ

)1( كأن رمى غرضا فأصاب إنسانا.  
الكبائر  القتل من أعظم  السبب فألن  أما يف  السبب واحلكم،  بينهام يف  بالفرق  )2( وُردَّ 

بخالف الظهار، وأما يف احلكم فلمرشوعية اإلطعام يف الظهار دون القتل.  
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العام

هو اللفظ املستغرق لميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضٍع واحد، 
نحو: الرجال. 

فال تدخل فيه النكرات، نحو: »رجل«، ألنه يصلح لكل واحد من رجال 
الدنيا، وال يشملهم مجيعا مرة واحدة. 

وال التثنية وال المع، إذ رجالن ورجال يصلحان لكل اثنني وثالثة، وال 
يفيدان االستغراق. 

له حقيقة  وقولنا: »بحسب وضع واحد« احرتاز عن: املشرتك، والذي 
وجماز.

وأسامء  الرشط،  وأسامء  وعامة،  ومجيع،  كل،  العموم:  ألفاظ  ومن 
االستغراقية،  بأل  املعرف  واملفرد  املنفية،  والنكرة  واملوصوالت،  االستفهام، 
أو  النس  تعريف  فة  معرَّ كانت  إذا  األجناس  وأسامء  وأسامؤها،  والموع 

مضافة. 
فكل هذه يتبادر منها العموم من غري قرينة، وذلك دليل الوضع كام يف قوله 

تعاىل: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ وقوله تعاىل: چڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ وقوله: چے  ۓ  ۓ  ڭ  
وقوله:  ٿچ  ٺ    ٺ   چٺ   وقوله:  ڭچ  ڭ   ڭ  

چڻ  ڻ  ۀچ ... اآلية، وقوله: چٻ  ٻ  ٻ  پچ 
لُّ  وقوله: چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ وقوله عليه السالم: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احْلِ
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َمْيَتُتُه« رواه أصحاب السنن عن أيب هريرة.
وحكم العام أنه قطعي فيام يتناوله عند احلنفية للدليلني اآلتيني:

)1( أن العموم معنى متس احلاجة إىل التعبري عنه، فال بد له من لفظ يدل 
عليه.

العموم،  بألفاظ  االحتجاج  عىل  وغريهم  الصحابة  إمجاع  شاع  أنه   )2(
من غري نكري، فكان ذلك إمجاعا عىل ثبوت احلكم فيام تناوله اللفظ وضعا، كام 
استدلوا بقوله تعاىل: چگ  گ   گ  ڳچ عىل إرث فاطمة حتى 
ُنْوَرُث«،  اَل  اأْلَْنبَِياِء  َمَعارِشَ  »َنْحُن  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  بكر  أبو  نقل 
وقوله تعاىل: چھ  ھ  ھ  ھ  ےچ عىل حرمة الربا بجميع أنواعه، وبقوله 
ُة ِمْن ُقَرْيٍش« عىل أنه جيب أن يكون اخلليفة قرشيا، وبقوله:  عليه السالم: »اأْلَِئمَّ
»اَل َوِصيََّة لَِواِرٍث« عىل عدم جواز الوصية للوارث مطلقا، إىل غري ذلك مما ال 

حيىص من ألفاظ العموم.
وذهب الشافعية واملالكية إىل أنه ظني، ألن كل عام خصص غالبا، وشاع 
ذلك يف اللغة حتى صار قوهلم: »ما من عام إال خصص« شبَه مَثل، بل إن هذه 

العبارة خمصصة أيضا بنحو قوله تعاىل: چی  ی  جئ  حئچ چڃ  ڃ  
ڃ  چ     چ  چ  چچ فإن اآليتني باقيتان عىل عمومهام، إذ علم اهلل يتعلق 
باملستحيل واملمكن والواجب، وكل ما يف الساموات وما يف األرض مملوك له 

جل شأنه. 
وشيوع التخصيص فيه شبهة قوية متنع القطعية يف معناه، بخالف احتامل 

اخلاص املجاَز الحتامل وجود قرينة، فهي شبهة ضعيفة فال تقدح يف قطعيته.
ويتفرع عىل هذا اخلالف ما يأيت:
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)1( إذا اختلف حكم العام واخلاص، وجهل التاريخ تعارضا عند احلنفية 
يف القدر الذي دل عليه اخلاص، وإال فاملتأخر منهام)1( ينسخ املتقدم. 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  كقوله  فاألول 
پ   پ  پ    ڀچ فهذا يشمل احلامل املتوىف عنها زوجها، مع أن 

قوله تعاىل: چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ يقتض أن عدة احلامل 
املتوىف عنها زوجها وضعها احلمل بخالف اآلية األوىل، فإهنا تقتض أن عدهتا 
أربعة أشهر وعرشة أيام، فقد تعارضتا حينئذ يف حكم احلامل املذكورة كام هو 

رأي عيل كرم اهلل وجهه. 
وقد رجح الدليل الثاين بالسنة، فقد روى البخاري أن ُسبيعة األسلمية 
التي ُنِفست بعد وفاة زوجها بلياٍل جاءت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأذنته أن تنكح فأذن 
هلا فنكحت، ويروى عن عيل أهنا تعتد بأبعد األجلني عمال باآليتني معا، وقال 

ابن مسعود: اآلية الثانية نزلت بعد األوىل فهي ناسخة هلا.
وعىل رأي الشافعية ال تعارض بينهام إن جهل التاريخ، وال ينسخ املتأخر 
منهام املتقدم إن ُعلم، بل يكون اخلاص مفرسا للعام، ألنه ظني يف إفادة العموم 

)1(  فمن تأخر العام عن اخلاص حديث الُعَرنيني الذي رواه أنس بن مالك -ريض اهلل 
ألواهنم وانتفخت  املدينة فلم توافقهم فاصفرت  أتوا  ُعَرينة  عنه- قال: إن قوما من 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن خيرجوا إىل إبل الصدقة ويرشبوا من ألباهنا وأبواهلا،  بطوهنم، فأمرهم 
وا، ثم ارتدوا، فقتلوا الرعاة واستاقوا اإلبل، فبعث النبي يف أثرهم قوما  ففعلوا فَصحُّ
وأمرهم بقطع أيدهيم وأرجلهم وَسْمل أعينهم وتركهم يف شدة احلر حتى يموتوا، 
دل هذا احلديث عىل طهارة بول اإلبل وكل ما يؤكل حلمه، وقد جاء بعده حديث 
ِمنُْه«، وهذا عام متأخر  اْلَقْبِ  َأْهِل  َة َعَذاِب  َفإِنَّ َعامَّ اْلَبْوِل  ِمَن  أيب هريرة: »اْسَتنِْزُهوا 
فينسخ اخلاص املتقدم، ومن تأخر اخلاص آية العدة عىل رأي ابن مسعود، هذا إذا كان 

مرتاخيا، فإن كان متصال به خصصه كآية الربا چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ.
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البعض، فيفرسه اخلاص ويزيل  به  أو مرادا  الكل  به  فيحتمل أن يكون مرادا 
هذا االحتامل.

ابتداء بظني كخب الواحد والقياس إذا  )2( أنه ال جيوز ختصيص العام 
ورد العام يف الكتاب والسنة املتواترة، وأجاز ذلك الشافعية ألنه ظني الداللة 

عندهم.
)3( أن ختصيصه من بيان التغيري وهو ال يصح تأخريه عن املبني.

به  أريد  الذي  العام  ب-  املقصور(،  )العام  املخصوص  العام  أ-   *
اخلصوص، ج- ختصيص العام)1(:

)أ( العام الذي ُقرِص عىل بعض أفراده أو خصص يسمى عاما خمصوصا، 
بمعنى أن العموم مراد تناوال ال حكام، فاللفظ شامل لميع األفراد، واحلكم 

وارد عىل البعض، وهو من قبيل احلقيقة.
ويكون بأشياء منها: 

ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     چٿ   نحو:  املنقطع)2(،  ال  املتصل  االستثناء   )1(

وإن  اخلصوص،  به  أريد  عاما  سمي  واحد  به  أريد  إن  العام  أن  الثالثة  بني  الفرق   )1(
بقي عىل عمومه وأخرج منه يشء بكالم غري مستقل كان عاما خمصوصا، احلنفية ال 
يسمون اإلخراج ختصيصا وغريهم يسميه، وإن أخرج منه يشء بكالم مستقل أو بغري 

كالم كعرف أو حس سمي ختصيص العام.  
)2( ورشط صحة اإلخراج باالستثتاء اتصال املستثنى باملستثنى منه، وإال كان االستثناء 
لغوا، وثبت عن ابن عباس صحة االستثناء وإن طال الفصل، ويرده قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن 
َيِمينِِه«، ولو  ْر َعْن  ِذي ُهَو َخرْيٌ َوْلُيَكفِّ َفْلَيْأِت الَّ ا ِمنُْه  ُه َخرْيً ٍء َفَرَأى َغرْيَ َحَلَف َعىَل يَشْ
كان االستثناء جائزا لقال: فليستثن أو يكفر، وأال يكون مستغرقا وإال كان باطال، 
فلو قال: »لفالن عيل عرشة دنانري إال عرشة« كان االستثناء غري صحيح، وُعدَّ معرتفا 
ثالثة«،  إال  عرشة  عيل  »له  نحو:  األقل  استثناء  جواز  عىل  واتفقوا  كلها،  بالعرشة 
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ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  

ڍچ.
جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   چی    نحو:  الرشط،   )2(
حب  خب   مب  ىبچ فنفي الناح عام، ألنه نكرة يف سياق النفي فخصص 

برشط، وهو تسليم ما آَتْوهن باملعروف، ومثله قوله تعاىل: چٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀچ.

َكاُة«. اِئَمِة الزَّ بِِل السَّ )3( الصفة، نحو: »يِف اإْلِ
چھ  ھ  ے   ے  ۓ     البعض من الكل( نحو:  البدل )بدل   )4(

ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ.
وانتفائه  قبلها  ملا  احلكم  لثبوت  املقتضية  اليشء  هناية  وهي  الغاية:   )5(
عام بعدها، نحو: چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ وأظهر 

األقوال أن الغاية نفسها ال تدخل إال بدليل.
وحكم العام املخصوص أنه إن كان املخرج من العام معلوما كان قطعيا 
ظنيا،  كان  معلوم  غري  كان  وإن  فالنا«،  إال  أحرار  »عبيدي  نحو:  الباقي،  يف 
نحو: »عبيدي أحرار إال بعضهم«، وإذا كان العام ظنيا جاز ختصيصه بحديث 

اآلحاد، بخالف ما إذا كان قطعيا.

واختلفوا يف استثناء األكثر نحو: »له عيل عرشة إال سبعة«، والصحيح الواز لقوله 
تعاىل: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ واملتبعون له 
هم األكثر بدليل قوله تعاىل: چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئچ  وقوله: ﴿وما أكثر الناس 

ولو حرصت بمؤمنني﴾.  
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)ب( العام الذي أريد به اخلصوص: 
هو الذي ال يراد عمومه ال تناوال وال حكام)1(، كقوله تعاىل: چېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئچ إذ املراد بالناس 
األوىل ُنعيم بن مسعود األشجعي، وهو من قبيل املجاز الذي عالقته العموم 

واخلصوص.
)ج( ختصيص العام:

التخصيص لغة: اإلفراد. 
ذلك  لوال  العموم  حتت  داخال  كان  ما  بعض  إخراج  واصطالحا: 

املخصص. 
چڃ   تعاىل:  قوله  عموم  من  الدخول  قبل  املطلقة  كإخراج 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   چڇ   تعاىل:  بقوله  چچ  چ   چ   ڃ     
ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 
ولوال ذلك املخصص لكان غري املدخول هبا داخال حتت عموم لفظ املطلقات.

والعام إما أن خيصص بمستقل غري كالم، وإما بمستقل هو كالم. 
واألول يكون بأشياء منها:

چڱ  ڱ  ں   )1( العقل، كتخصيص خطاب الرشع يف نحو: 
ںچ بغري املجنون والصبي، وختصيص قوله تعاىل: چک  ک  گچ 

ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   چٹ    تعاىل  قوله  اخلصوص  به  أريد  الذي  العام  أمثلة  ومن   )1(
جماز  فهو  السالم،  عليه  حممد  سيدنا  بالناس  املراد  إذ  اآلية،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 
عالقته العموم واخلصوص، ألنه أطلق العام وهو لفظ الناس، وأراد به اخلاص وهو 

سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.  
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بغري ذاته تعاىل، وقوله تعاىل يف وصف ريح عاد: چڱ  ڱ    ں  ں  ڻچ 
بام ل متر عليه الريح من الكواكب واألفالك.

چٻ  پ  پ  پچ أي: بلقيس امرأة  )2( احلس، كقوله تعاىل: 
ل  أن بعض األشياء  بواسطة احلس  العقل حيكم  فإن  السالم-  سليامن -عليه 

ُتؤَتُه، ومن مجلة ذلك ما كان يف يد سليامن.
ما  إال عىل  يقع  فإنه ال  يأكل رأسا مثال،  أال  إذا حلف  الُعْرف، كام   )3(

تعورف أكله من الرؤوس كرأس الضأن مثال.
تعاىل:  كقوله  بالكتاب،  الكتاب  فيخصص  السمعي  الدليل  هو  والثاين 

ڌ   چڌ   قال:  ثم  چچ  چ   چ   ڃ      چڃ  
ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ اآلية، 
فاألول عام ينتظم املدخول هبا وغريها، والثاين يعطي غري املدخول هبا حكام 

خاصا. 
وبالسنة املتواترة واملشهورة. 

جييز  من  بني  خالف  بال  بالثالثة  املتواترة  السنة  ختصيص  جيوز  كام 
التخصيص، وال جيوز ختصيصهام بخب الواحد)1( وال بالقياس)2( الظني عند 
احلنفية ألهنام قطعيان، وكل من خب الواحد والقياس ظني، نعم إذا خصصا 

)1( واستدلوا عىل ذلك بام روي عن عمر يف قصة فاطمة بنت قيس، التي ل جيعل هلا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سكنى وال نفقة وكانت مطلقة ثالثا، )رواه مسلم( إذ قال: كيف نرتك كتاب 

ربنا -أي قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ وقوله: چڀ  ڀ            ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ- بقول امرأة؟ 

إباحة  املشرتكة  والعلة  حلب،  إذا  بيعه  جواز  يف  األنعام  بلبن  اآلدمية  لبن  كإحلاق   )2(
الرشب.  
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بقطعي جاز ختصيصهام هبام، ألهنام بعد التخصيص صارا ظنيني.
ويشرتط يف هذا الضب أن يكون املخصص متصال به، ال متأخرا عنه، 
املستقل  املخصص  يف  يشرتط  ل  حيث  للشافعي  خالفا  له،  ناسخا  كان  وإال 

االتصال. 
واخلالف مبني عىل ما تقدم من أن العام قطعي يف إفادة معناه عند احلنفية، 
وظني لدى الشافعية، فعىل األول يكون ختصيصه من قبيل بيان التغيري، وهو 
ال جيوز تأخريه عن املبني، وعىل الثاين يكون من قبيل بيان التفسري، وهو جائز 

التأخري عن املبني كام سيأيت.
واملخصص املستقل إن كان معلوما كان العام ظنيا فيام عداه، ألنه ملا كان 
املخصص مستقال احتمل أن يكون لعلة، وهذه العلة قد تكون غري قارصة عىل 
املراد  فيكون  وإذن  املخرج معلوما،  يكون  توجد يف غريه، فال  بل  املخصص 

باحلكم من العام جمهوال.
العام،  من  يشء  إخراج  أنه  يف  االستثناء  أشبه  جمهوال  املخرج  كان  وإن 

وأشبه الناسخ من حيث إنه مستقل.
فمن جهة شبهه باألول يكون العام ظنيا كام علمت يف االستثناء، ومن 
جهة شبهه بالثاين يكون غري مغري للعام، ألنه جمهول ال يصلح دليال، فال يصلح 
معارضا لدليل، وال يصلح ناسخا، ألنه لو جاء املجمل بعد ظاهر خمالفا له يف 
املراد منه، فكأنه يف حكم العدم، فيكون  يتبني  النسخ حتى  به  احلكم ل يثبت 

العام ظنيا أيضا، وال يسقط به االستدالل. 
چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ  تعاىل:  كقوله 

ى   ى   ې    چې   تعاىل:  بقوله  خصص  قد  العام  هذا  فإن  اآلية، 
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فيمن  ظني  املرشكني  لفظ  وهو  فالعام  وئچ  وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ  
عدا املستجري. 

وكذا قوله تعاىل: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ فالبيع املحلل عام يشمل 
كل بيع، وقد خصص بقوله: ﴿حرم الربا﴾ أي: الزيادة التي بينت يف حديث 
احلنطة باحلنظة... إلخ األشياء الستة املذكورة فيه، ولكن الربا املحرم حيتمل 
التعليل من جهة استقالله، ومع العلم  بأن العلة هي احتاد النس والقدر ال 

يكون العام قطعيا فيام وراء ذلك، بل يكون ظنيا.

متفرقات
نحو  يف  الرشع  يف  الوارد  العموم  يف  داخل  السالم-  -عليه  النبي   )1(
چڱ  ڱچ چڭ  ڭ  ڭچ ألن عمومه يقتض ذلك، وال 
مانع منه رشعا، وقيل: ال يدخل إن صدر اخلطاب بـ»قل«، لظهور أنه لتبليغ 

غريه، وإال دخل، والراجح هو األول)1(. 
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   بنحو  السالم  عليه  الرسول  خطاب   )2(
به  االقتداء  منصب  ألن  لغة،  ال  عرفا)2(  األمة  يعم  پچ  پ  

جيعل أمره يشمل أتباعه عرفا، بدليل قوله تعاىل: چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڳچ فلو ل يكن ألمته ما له من األحكام ملا كان هلذا التعليل معنى، وبدليل 
قوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ فإنك ترى أنه 

)1( وفائدة اخلالف أنه إذا فعل عليه السالم ما خيالفه، فإن قلنا بأنه داخل يف العموم كان 
فعله ختصيصا، وإن قلنا بعدم الدخول كان العام باقيا عىل عمومه.  

)2( لقوله تعاىل: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ.  
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خاطبه بلفظه اخلاص أوال، ثم أرشك معه غريه، فكان ذلك دليال عىل أن خطابه 
يتناول أمته، إال إذا وجد دليل اخلصوص، نحو قوله تعاىل: چڭ   ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ 

وقوله تعاىل: چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍچ.
)3( ما وضع خلطاب املشافهة نحو: چۀچ يعم املوجودين فقط، 
وغريهم من دليل آخر كإمجاع أو قياس، إذ علم بالضورة أن كل حكم تعلق 

بأهل زمانه فهو شامل لميع أفراد األمة إىل يوم القيامة.
ال  بصيغة  السالم-  -عليه  فعله  باللغة  العارف  الصحايب  نقل  إذا   )4(
دخول  عن  إخبار  ألنه  اْلَكْعَبِة«،  يِف  »َصىلَّ  بالل:  كحديث  يعم،  ال  هلا  عموم 
الفرض  عليه  ويقاس  النفل،  وهو  األقل  عىل  فيحمل  الوجود،  يف  جزئي 

لتساوهيام يف االستقبال واالستدبار يف حالة االختيار.
صيغة  من  يستفاد  قد  نعم  التكرار،  يفيد  ال  كذا«  يفعل  »كان  ونحو: 
بالقرينة مع »كان« وبدوهنا، نحو ما روي عن أنس: »أن رسول اهلل  املضارع 
أبو داود، وما  ُمْرَتِفَعٌة«، أخرجه  َحيٌَّة  َبْيَضاُء  ْمُس  َوالشَّ اْلَعرْصَ  ُيَصيلِّ  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص 

َفِر«. اَلَتنْيِ يِف السَّ َمُع َبنْيَ الصَّ ُه َكاَن جَيْ روى عن ابن مسعود: »َأنَّ
)5( إذا حكى الصحايب قوال له -عليه السالم- ال ُيدرى إن كان عاما أو 
ْفَعِة لِْلَجاِر«، وحديث أيب  ال بلفظ عام، كحديث جابر: »َقىَض َرُسوُل اهللِ بِالشُّ
هريرة: »هَنَى َعْن َبْيِع اْلَغَرِر«، أخرجه مسلم وغريه، وجب محل اللفظ املحكي 
عىل العموم، فتجب الشفعة لكل جار، وينهى عن مجيع البيوع التي فيها غرر، 

ألن الصحايب عدل عارف باللغة.
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)6( خطاب الواحد ال يعم الميع بالصيغة بل باخلب احلكمي، كقوله 
الصحابة  ولفهم  اْلَاَمَعِة«،  َعىَل  ُحْكِمي  اْلَواِحِد  َعىَل  »ُحْكِمي  السالم:  عليه 
-عليه  النبي  به  حكم  الذي  بالرجم  ماعز)1(  غري  عىل  حكموا  حتى  ذلك 
السالم- عليه، وقد قال عمر ريض اهلل عنه: »خشيت أن يطول بالناس زمان 
حتى يقول قائل ال نجد الرجم يف كتاب اهلل، فيضلوا برتك فريضة أنزهلا اهلل، 
أال وإن الرجم حق عىل من زنى وقد أحصن إذا قامت البّينة، أو كان احلَبل، أو 

االعرتاف« رواه البخاري.
)7( العبة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، واملراد من ذلك أن العبة 
بعموم لفظ الواب مع قطع النظر عن خصوص السبب، وحينئذ فيطبق احلكم 
عىل أمثال هذه احلادثة اخلاصة، ألن عدول املجيب عن السبب اخلاص املسئول 
عنه إىل العام دليل عىل إرادة العموم، وألن احلجة يف اللفظ الوارد عن الشارع، 
وألن  عليه،  ه  لَقرْصِ قرينة  يصلح  ال  خاص  سبب  عىل  ووروده  عام،  وهو 
الواردة يف أسباب  العامة  الصحابة ومن بعدهم كانوا يستمسكون باألحكام 
وحوادث خاصة بدون قرص هلا عىل األسباب، كآية الرسقة التي نزلت يف رسقة 
التي  الظهار  أمّية، وكآية  النازلة يف هالل بن  اللعان  آية  جِمَّن، وكام يف  أو  رداء 
نزلت يف خولة بنت ثعلبة، وقد اشتكت زوجها أوس بن الصامت إىل رسول 
الذي وسع سمُعه كلَّ  »تبارك  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أخرج احلاكم عن عائشة قالت: 
يشء، إين ألسمع كالم خولة بنت ثعلبة خيفى عيلَّ بعضه وهي تشتكي زوجها 

)1(  هو ماعز بن مالك، فقد أخرج أمحد وإسحاق بن راهويه عن أيب بكر أنه أتى النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص وأنا عنده، فاعرتف مرة فرده، ثم جاء فاعرتف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعرتف 
الثالثة فرده، فقلت له: إن اعرتفت الرابعة رمجك، قال: فاعرتف. فقالوا: ال نعلم إال 

خريا، فأمر به فُرجم.
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إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلص،  وتقول: »يا رسول اهلل، أكل شبايب، ونثْرت له بطني، حتى إذا 
كِبْت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إين أشكو إليك، فام برحت، حتى 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   اآليات:  هبؤالء  جبيل  نزل 
ڀ  ڀچ... إىل آخر آيات الظهار.

بأن  كالم  ابتداء  أنه  وظاهره  مستقال،  اللفظ  كان  إذا  ذلك  يكون  وإنام 
يكون كالما تاما يف نفسه، وفيه زيادة عىل املطلوب يف الواب، كقوله -عليه 
ُسُه إاِلَّ َما َغريََّ َلْوَنُه  السالم- ملا سئل عن بئر بضاعة)1(: »ُخِلَق امَلاُء َطُهوًرا الَ ُينَجِّ

َأْو َطْعَمُه َأْو ِرحَيُه«.
عىل  يزد  ل  بأن  كالم  ابتداء  ال  جواب  أنه  وظاهره  مستقال  كان  إذا  أما 
املطلوب، فإنه يتبع سببه يف عمومه وخصوصه، فإذا قيل لك: تعال تغدَّ معنا، 
فقلت: إن تغديت فامرأيت طالق، فإنك ال حتنث بالتغدي منفردا أو مع غري من 

دعوك. 
وكذا غري املستقل، وهو ما ال يكون مفيدا بدون اعتبار السؤال أو احلادثة، 
مثل: نعم وال، فإذا سئلت: أتسمح بالرشب من حوضك؟، فقلت: نعم، كان 
الواب عاما، أما إذا سئلت: أتسمح يل بالرشب من حوضك؟ فقلت: نعم، 

فإن اإلذن يكون خاصا باملجاب فقط. 

)1(  بالضم والكرس، بئر باملدينة تلقى فيها احِلَيض والنتن وحلم الكالب.
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املشرتك

والبارصة  للجارية  »عني«  نحو:  خمتلفة،  ملعاٍن  وضعه  تعدد  ما  هو 
والنقدين، و»قرء« للطهر واحليض. 

وأسباب وقوعه يف اللغة أمور منها:
مسمى  بكلمة  تريد  أن  عىل  قبيلة  تصطلح  فقد  القبائل،  اختالف   )1(
معينا، وتصطلح أخرى عىل أن تريد هبا آخر ال مناسبة بينه وبني األول، فلام 

نقل الرواة ذلك ل هيتموا بنسبته إىل قبيلته.
منهام  لكل  الكلمة  فتصلح  جيمعهام،  معنى  املعنيني  بني  يكون  أن   )2(
باعتبار ذلك املعنى الامع، كالقرء فإنه الوقت املعتاد، فيقولون للحمى قرء، 

أي: دور معتاد تكون فيه، وللمرأة قرء، أي: وقت حتيض فيه ووقت تطهر.
)3( أن تكون الكلمة موضوعة ملعنى، ثم يتجوز هبا إىل معنى آخر لعالقة، 

ثم تنسى هذه العالقة، فيظن أن اللفظ وضع لكل من املعنيني.

* حكم املشرتك
ذلك،  تأتَّى  إن  معانيه  واحد من  معنى  أكثر من  يستعمل يف  أنه ال   )1(
سواء أكانا ضدين نحو: يف البيت الَْون، أي: األبيض واألسود، أم غري ضدين 

نحو: أْنِعم عىل موالك، أي: خالقك أو ابن عمك مثال.
)2( وأنه ال حيكم بإرادة أحد معانيه إال بعد إمعان النظر والتأمل حتى 

يوجد املرجح الذي يرجح املعنى عىل غريه، كام يف قوله تعاىل: چڃ  
ڃ     چ  چ  چچ فإن النظر يؤدي إىل أن املراد منه احليض بدليل 
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چۈ  ۈ    ٴۇ   اليأس- يف قوله تعاىل:  ذكر لفظ احليض يف اخللف -وهو 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ وألن الغرض من العدة 
أن  القرآن  باحليض، وألن من عادة  إنام يكون  الرحم وذلك  براءة  هو تعرف 
يكني عام ال حيسن ذكره وهو هنا احليض، وثبتت التاء يف اسم العدد نظرا للفظ 

القرء، فإنه مذكر وقد يراد به معنى مذكر أو مؤنث.
وذهب الشافعي إىل أن املراد به الطهر لوجود التاء يف اسم العدد.

ومثله قوله تعاىل: چڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
الزمان  عىل  تدل  صيغة  فاملحيض  ےچ   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ  
واملكان، فهي مشرتكة بينهام، والقرينة التي تدل عىل أن املراد به املكان أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  وأصحابه ما كانوا يعتزلون النساء يف زمان احليض.
وفعل الرسول عليه السالم مبني)1( ملا اشرتك من ألفاظ القرآن، فإن انسد 
طريق الرتجيح ُعدَّ جممال، ال ُيعرف املراد منه إال ببيان من املجِمل )بالكرس(.

)1( فال يصح ورود املشرتك يف عبارات الشارع إال إذا اقرتن به ما يعني املراد منه، إذ بدوهنا 
يكون إهباما، وهو ال يليق بحكمة العليم احلكيم، والقرينة إما حالية وإما مقالية. 
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ر اجلمع املنَكَّ

هو: ما وضع وضعا واحدا لكثري غري حمصور، بال شمول. 
وهو ليس من صيغ العموم، لعدم تبادره منه، بل املتبادر منه أيُّ مجاعة، 
وحيمل عىل القدر املستيقن، وهو الثالثة فصاعدا، سواء كان مجع قلة أو كثرة. 
ثالثة  برشاء  بل  اثنني  أو  واحد  برشاء  يبُّ  ال  كتبا  يشرتي  أن  حلف  فلو 

فأكثر.
ودليل ذلك أن ابن عباس دخل عىل عثامن -ريض اهلل عنه- وقال له: إن 

چې  ې        ې   ان األم عن الثلث إىل السدس ألن اهلل يقول:  األخوين ال يُردَّ
ې     ى  ىچ واألخوان ليسا بأخوة بلسان قومك، فقال عثامن: ال 

أستطيع أن أرد أمرا توارث عليه الناس وكان قبيل ومىض يف األمصار.
إرادة أخوين من المع عىل سبيل املجاز ال احلقيقة،  فهذا يدل عىل أن 

واحتج له باإلمجاع.
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تقسيم اللفظ باعتبار ظهور املعنى

ونص،  ظاهر،  إىل:  ينقسم  منه  املعنى  ظهور  باعتبار  اللفظ  أن  علمَت 
ومفرس، وحمكم.

)1( الظاهر:
هو ما أفاد معناه املوضوع له ول يكن الكالم مسوقا له)1(، واحتمل غريه 

احتامال مرجوحا. 
البيع  حل  يف  ظاهر  فإنه  ڤچ  ڤ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  كقوله 

وحرمة الربا)2(.
وحكمه: إفادة القطع، إال إذا َأيَّد غرَي الظاهر دليٌل فإنه يكون ظنيا، كقوله 

ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ   چٹ   تعاىل: 
وجوب  يقتض  الظاهر  فإن  چچ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
الوضوء من مالمسة النساء، ولكن أيد غري الظاهر دليل آخر، وهو عمل النبي 
-عليه السالم- فإنه كان يالمس نساءه ويصيل دون أن يتوضأ لذلك، وحينئذ 

ال تكون إفادة معناه قطعية.
ومن ثم قال فقهاء احلنفية: إن املراد من املالمسة املبارشة الفاحشة، كام 

تدل عىل ذلك االستعامالت اللغوية.

كان  القوم«  من  جاءين  من  بني  حممدا  »رأيت  فقلت:  حممدا؟  رأيت  هل  قيل:  فإذا   )1(
الكالم نصا يف داللته عىل رؤية حممد، وظاهرا يف داللته عىل جميء القوم، ألهنا ل ُتَسْق 

هلا العبارة.  
)2( ألنه ل ُيَسْق هلذا املعنى، بل سيق للتفرقة بينهام.  
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)2( النص)1(:
هو ما ازداد املراد منه وضوحا بسياق الكالم له. 

كقوله تعاىل: چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ فإنه سيق 
لبيان عدد من حيل من الزوجات، ال ملجرد حل الزواج، ألن ذلك معلوم من 

آية: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ. 
البيع  بني  للتفرقة  سيق  ڤچ  ڤ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  وقوله 

والربا، ألن اآلية بصدد الرد عىل الذين قالوا: چٿ    ٿ     ٿ  ٿچ.
والتخصيص،  النسخ،  حيتمل:  أنه  والنص  الظاهر  من  كل  وحكم 
للكتاب  موافق  حمتمل  معنى  إىل  ظاهره  عن  اللفظ  رصف  وهو:  والتأويل)2( 

والسنة، كام فرسنا املالمسة باملبارشة فيام سبق.
وقد يطلق لفظ النص عىل الكتاب والسنة، وعىل مطلق اللفظ الواضح 

املعنى.
: )3( املفسَّ

هو ما ازداد وضوحا عن النص ببيان التفسري، أو التقرير. 
ُأ َوْقَت ُكلِّ َصاَلٍة«، فهو  فاألول كقوله عليه السالم: »امُلْسَتَحاَضُة َتَتَوضَّ
أهنا  منه  املراد  يكون  أن  حيتمل  فإنه  َصاَلٍة«،  لُِكلِّ  ُأ  »َتَتَوضَّ للحديث:  مفرس 

)1( عبارات املتأخرين تدل عىل أن الظاهر والنص متباينان، وعبارات املتقدمني تدل عىل 
أن الظاهر: ما ظهر منه املراد، سيق له الكالم أو ال، والنص: ما سيق ملعناه الكالم، 

وعىل هذا فالظاهر أعم من النص.  
)2( بتخصيص العام، أو بحمل اخلاص عىل املجاز.  
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تتوضأ لوقت)1(  كل صالة، أو لكل صالة ولو يف وقت واحد، وكقوله تعاىل: 
ژ   ژ    چڈ   لقوله:  مفرس  فهو  ژچ  ژ   ڈ   چڈ  

ڑچ. 
والثاين كقوله تعاىل: چۅ  ۉ  ۉچ إذ »كافة« سد 

باب التخصيص مع احتامل النسخ، ألنه يفيد حكام رشعيا.
وحكم املفرسَّ القطع، وحيتمل النسخ دون التأويل والتخصيص.

)4( امُلْحَكم:
أنس  كحديث  النسخ،  احتامل  بعدم   ، املفرسَّ عن  وضوحا  ازداد  ما  هو 
اَل،  جَّ تِي الدَّ َهاُد َماٍض ُمنُْذ َبَعَثنِي اهللُ إىَِل َأْن ُيَقاتَِل آِخُر ُأمَّ -رواه أبو داود-: »اْلِ

اَل ُيْبطُِلُه َجْوُر َجاِئٍر، َواَل َعْدُل َعاِدٍل«.
وهو قسامن:

)1( حمكم لذاته، كاألخبار املتعلقة بذاته تعاىل، نحو: چمئ    ىئ  يئ  جب  
حبچ وما ذكر فيه ما يدل عىل التأبيد، نحو: چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  

ېئ  ىئچ.
)2( حمكم لغريه، إن عدم النسخ النقطاع الوحي.

تنبيه
إذا تعارضت هذه األربعة قدم كل واحد منها عىل ما قبله. 

فمن تقديم النص عىل الظاهر قوله تعاىل: چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

الفرائض  من  تشاء  ما  الوقت  يف  فُتصّلـي  هذا  وعىل  للتوقيت،  الالم  بجعل   )1(
والنوافل.  
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ک  ک  گچ فإنه نص)1( يف بيان العدد، فقدم عىل قوله تعاىل: چٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ الذي يبيح جماوزة األربع الذي هو من قبيل الظاهر.

ومن تقديم املفرس عىل النص قوله -عليه السالم- يف رواية: »ا امُلْسَتَحاَضُة 
لَِوْقِت ُكلِّ َصاَلٍة «، فقد قدم عىل النص)2( وهو قوله -عليه السالم-  ُأ  َتَتَوضَّ

ِئي لُِكلِّ َصاَلٍة«، رواه أمحد وابن ماجه عن عائشة. للمستحاضة: »َوَتَوضَّ
ڑ  ک     ک    چڑ   تعاىل:  قوله  املفرس  عىل  املحكم  تقديم  ومن 
حمكم  فهو  ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    گ      ک   ک  
فيقدم عىل  واتقى،  ذلك  بعد  تاب  ولو  قبول شهادة من رمى حمصنة  يف عدم 

چڈ  ژ    چڈ  ڈ  ژ  ژچ املفرس آلية  قوله تعاىل: 
ژ  ڑچ إذ املفرس يقتض قبول شهادة من قذف املحصنات إن تاب 

واتقى.

)1( إذ يف اآلية أمر بنكاح مقيد بعدد فتجب مراعاته، وحترم الزيادة عليه، وقد سيق النص 
هلذا، ألن نفس احلل ظاهر ال يصلح قصده، وإذن فينرصف الكالم إىل العدد.  

)2( وحيتمل التأويل، بجعل الالم للتوقيت.  
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تقسيم اللفظ باعتبار خفاء املعنى

ينقسم اللفظ باعتبار خفاء داللته إىل: خفي، ومشكل، وجممل، ومتشابه.
)1( اخلفي:

هو لغة: ضد الظاهر. 
واصطالحا: لفظ وضع ملفهوم َعَرَض)1( لبعض أفراده ما جيعله خارجا 
منه يف بادئ الرأي، وحيتاج يف إدراك دخوله يف ذلك املفهوم إىل قليل من التأمل. 
كالسارق يف قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ فإن 
مال حمرتم رشعا ألجنبي  أخذ  التي هي  الرسقة  معنى  السارق ظاهر يف  لفظ 
ار، ألنه أخذ مال اليقظان  خفية من حرز يف حال نوم أو غيبة، وخفي يف الطرَّ

يف غفلته، ويف النباش وهو آخذ كفن امليت، ألن كال منهام خمتص باسم آخر.
وإذا تأمل اإلنسان قليال علم أن اللفظ متناول هلام، وأن اختصاص الطرار 
املستيقظة  األعني  ومسارقته  وحذقه  ملهارته  فيه  الرسقة  معنى  لزيادة  باسم 
املرصدة للحفظ عند غفلتها، فيشمله اللفظ داللة، وجيري عليه حكمه بطريق 

أوىل، فتقطع يده كام تقطع يد السارق.
وأن اختصاص النباش باسم لنقص معنى الرسقة فيه بعدم حفظ أكفان 
أبو  وقال  وحممد،  حنيفة  أيب  عند  السارق  حكم  له  يثبت  ال  ولذا  املوتى)2(، 

)1( فاخلفاء لعارض غري الصيغة.  
الناس  ينفر  والكفن  الرغبة،  فيه  تري  ما  املال  ألن  املأخوذ،  مالية  ولقصور   )2(

منه.  
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يوسف واألئمة الثالثة: تقطع يده)1(.
 )2( امُلْشكِل:

هو لغة: من: »أشكل عليه كذا« إذا دخل يف أشكاله وأمثاله، بحيث ال 
يعرف املراد منه إال بدليل يتميز به. 

إما  فيها،  التي يستعمل  املعاين  لتعدد  واصطالحا: هو ما خفي مدلوله، 
الشرتاك اللفظ، أو ملجاز بديع، وال يدرك املراد منه بمجرد الطلب، بل بالتأمل 

والتفكري فيام احتف به من القرائن، حتى يزول اإلشكال ويتبني املعنى املراد. 
فإن  ېچ  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   چۅ    تعاىل:  كقوله  فاألول 

»َأنَّى« هلا معان، فهي تارة بمعنى: من أين)2(، وتارة بمعنى: كيف)3(. 
املكان  فإن احلرث هو  أن معناها هنا »كيف«،  يتبني  السياق  وبالنظر يف 
الصالح لإلنبات، وحتريم املحيض لألذى يدل عىل حتريم املحل اآلخر، ألن 

األذى فيه دائام، فالتعميم يف الكيفية دون املكانية.
وقد ُعدَّ هذا مشكال لقيام القرينة عىل املعنى املراد منه، بخالف املشرتك 
الذي سيأيت يف املجمل، فإن املراد به ما ليس فيه قرينة تدل عىل املقصود منه، 

وعىل هذا فاملشرتك تارة يكون مشكال وأخرى جممال، نظرا للحالني.
والثاين كقوله تعاىل: چڻ     ۀ              ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ 
استعارة  أن  يظهر  وبالتأمل  الزجاج، وكوهنا من فضة مشكل،  من  فالقوارير 

دليل عىل  أن عمله  مع  الرسقة،  لتحقق معنى  وابن مسعود وعائشة  )1( وهو رأي عمر 
أيب  وقول  والعظة،  العبة  موضع  يف  جريمة  عىل  أقدم  ألنه  الرش،  فيها  ل  تأصَّ نفٍس 

التابعني.  من  ومجع  واألوزاعي  والثوري  عباس  ابن  عن  مروي  حنيفة 
)2( كام يف قوله تعاىل: چجب  حب  خبچ.  

)3( كام يف قوله تعاىل: چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ.  
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القوارير ملا يشبهها يف الصفاء والشفيف استعارة أصلية، ثم جعلت من الفضة 
لبياضها فجاءت االستعارة غريبة، واحتاج فهم املراد إىل فضل تأمل.

)3( املجمل:
هو لغة: ِمن أمجَل األمر، أي: أهبمه. 

واصطالحا: هو ضد املفرس، وال يمكن الوقوف عىل املراد منه إال ببيان 
من املجِمل. 

وخفاؤه ألحد أمور منها:
منه  أريد  مما  وغريمها،  والزكاة  كالصالة  اللغوي  املعنى  غري  إرادة   )1(

املعاين الرشعية.
أحد  عىل  قرينة  تقم  ل  الذي  كاملشرتك  واحد،  واملراُد  املعنى  تعدد   )2(

معانيه)1(.
)3( غرابة اللفظ، كاهللوع يف قوله تعاىل: چچ  چ      چ  ڇچ وقد 
زال إمجاله بتفسريه بام بعده: چڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈچ.

وحكمه التوقف حتى يبينه امُلْجِمل، فإن كان البيان مفيدا للقطع سمي 
تفسريا، كتبيينه -عليه السالم- املراد من الصالة بفعله إياها، فإنه قال: »َصلُّوا 

«، واملراد من الزكاة بقوله: »َهاُتوا ُرْبَع ُعرْشِ َأْمَوالُِكْم«.  َكاَم َرَأْيُتُمويِن ُأَصيلِّ
وإن كان مفيدا الظن سمي تأويال، كتبيني حديث املغرية مقدار املمسوح 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   اآلية:  يف  الرأس  من 
ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
)1(  فإذا أوىص بوصية ملواله وله سيد أعتقه وعبد حرره هو، فال يدرى حينئذ أن الوصية 

ألهيام إال ببيان منه، فإذا مات ول يبني بطلت الوصية.
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باألقل  والعمل  االستيعاب،  يفيد  ال  ألنه  جممال،  فيها  ُذكر  فقد  ٺچ 
املقدار فوجد اإلمجال،  فيه حرج، والزيادة عليها غري معلومة  كشعرة واحدة 
فبيَّنه حديث املغرية، وهو أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  »َمَسَح َناِصَيَتُه يِف ُوُضوِئِه«، فعلمنا أن 

الذي جيب مسحه من الرأس هو مقدار الناصية، وهو الربع تقريبا.
كام  والتأمل،  الطلب  حكمه  كان  الظن  وال  القطَع  ال  البياُن  يفد  ل  وإن 
لالستغراق  مفيدة  »أل«  فإن  ڤچ  ڤ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  قوله  يف 
حيث ال عهد، وهذا يقتض أن كل زيادة يف البيع حمرمة، وذلك غري مراد يف 
اآلية إمجاعا، بل املراد بعض الزيادة، وهو غري معلوم، فتحقق اإلمجال حينئذ، 
ِعرُي  َوالشَّ ِربًا،  َواْلَفْضُل  بِِمْثٍل  ِمْثاًل  نَْطِة  بِاحْلِ نَْطُة  »احْلِ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله:  بّينه  فلام 
ِة ِمْثاًل بِِمْثٍل َواْلَفْضُل ِرًبا...«  ُة بِاْلِفضَّ ِعرِي ِمْثاًل بِِمْثٍل َواْلَفْضُل ِرًبا، َواْلِفضَّ بِالشَّ
إلخ األشياء الستة بقي مشكال فيام عدا ذلك)1(، ثم ملا استخرج سبب التحريم، 

وعلم أنه هو احتاد النس والقدر صار ذلك من املؤول.
)4( املتشابه)2(:

هو لغة: ِمن تشاَبه بمعنى التبس بغريه. 
واصطالحا: ما خفي املراد منه بحيث ينقطع الرجاء يف معرفته إىل يوم 

القيامة، ويعرف يف اآلخرة، ألنه لالبتالء، وال ابتالء فيها.
وهو قسامن:

)1( متشابه اللفظ: وهو ما ال يفهم منه يشء، كاملقطعات التي يف أوائل 

)1( ألن هذا البيان ليس بشاٍف، وهلذا قال عمر -ريض اهلل عنه-: »خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
الدنيا ول يبني لنا أبواب الربا«.  

)2( ال دخل للمتشابه يف استنباط األحكام، وإنام ذكروه تتميام لألقسام.  
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السور نحو: چٱچ وچٱچ.
)2( متشابه املفهوم: وهو ما استحالت إرادة معناه احلقيقي، نحو قوله 

تعاىل: چڈ     ژ  ژ  ڑچ چۇئ   ۇئ  ۆئچ.
معناه)1(، وهذا  الوقوف عىل  إمكان  لعدم  احلنفية  عند  التوقف  وحكمه 

مبني عىل لزوم الوقف عىل لفظ الاللة يف قوله تعاىل: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋچ اآلية، وتكون مجلة چۆ...چ 

إىل آخرها مستقلة، وذلك هو األنسب باآلية، وهذا رأي السلف.
ويرى بعض العلامء الوقف يف اآلية عىل: چۆ  ۈ  ۈ    چ وجيعلون 
قوله تعاىل: چٴۇ  ۋ  ۋچ خبا ملبتدأ حمذوف، وحينئذ فاملتشابه مدرك 
تقدير  إىل  الظاهر)2( حيوج  أنه خالف  العلامء، وهذا مع  للراسخني من  املعنى 

مبتدأ، وذلك خالف األصل.

)1( لقصور أفهام البرش عن العلم به واالطالع عىل مراد اهلل.  
)2( ألن هذا يستلزم أن تكون مجلة چٴۇ  ۋ  ۋچ حالية، وال معنى لتقييد علمهم 

به هبذه احلالة اخلاصة.  
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تقسيم اللفظ باعتبار االستعامل

ينقسم اللفظ باعتبار االستعامل أقساما أربعة: حقيقة، وجمازا، ورصحيا، 
وكناية.

)1-2( احلقيقة واملجاز:
احلقيقة لغة: ِمن حقَّ اليشء إذا ثبت. 

ويف االصطالح: هي اللفظ املستعمل فيام وضع له يف اصطالح التخاطب، 
وال يتوقف فهم املراد منه عىل عالقة وال قرينة. 

كامليثاق للعهد، واملسدس للسطح ذي األضالع الستة.
التخاطب  اصطالح  يف  وضع  ما  غري  يف  املستعمل  اللفظ  هو  واملجاز: 

لعالقة، مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له يف األصل. 
ۋچ  ۋ     ٴۇ   چۈ      تعاىل:  قوله  يف  العنب  يف  اخلمر  كاستعامل 

وخفض جناح الذل للوالدين يف التواضع هلام يف قوله تعاىل: چڭ   ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ. 

إىل  احتياجها  لعدم  لغة،  له  الذي وضعت  املعنى  ثبوت  احلقيقة  وحكم 
القرينة، ولو كان املجاز متعارفا، فلو حلف: ال يأكل من هذه احلنطة، أو ال 
يرشب من هذا النهر مثال، ال حينث إال بأكلها حبا، وبالكرع من النهر عند أيب 
حنيفة)1(، وعند صاحبيه حينث ولو بأكله خبزا وبالرشب من األواين اململوءة 

)1(  أما لو رشب ماءه يف كوز أو من صنبور أو أكل اخلبز املصنوع من حب القمح، فإنه 
ال حينث.
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منه، وقوهلام هو الظاهر، فإنه هو الذي يراد عرفا.
وال يصار إىل املجاز إال يف مواضع:

)1( إذا تعذرت احلقيقة، كأن حيلف أال يأكل من هذه النخلة، فإنه يكون 
جمازا عن ثمرها.

فإنه  الدار،  إذا حلف أال يضع قدمه يف هذه  إذا هجرت عادة، كام   )2(
يكون جمازا عن عدم الدخول فيها، فلو دخل حمموال حنث.

املجاوبة  عن  جماز  فإنه  اخلصومة  يف  كالتوكيل  رشعا،  هجرت  إذا   )3(
املنازعة-  -وهي  اللغوية  اخلصومة  إذ  اخلصم،  بحق  باالعرتاف  ولو  مطلقا، 

مهجورة يف الرشع، لقوله تعاىل: چٻ  ٻ  پ  پ  پچ.
)4( سياق النظم واملراد من الكالم، نحو: »بع عقاري إن كنت رجال«، 

فليس املراد منه بيعه، بل الغرض منه التوبيخ، بدليل قوله: »إن كنت رجال«.
)5( داللة حال املتكلم، كام يف يمني الفور، فإذا قامت امرأة لتخرج فقال 

هلا زوجها: إن خرجت فأنت طالق، فجلست وخرجت، ال تطلق.
قوله  كام يف  الكذب،  اقتىض  حقيقة  ولو محل  من معصوم  صدوره   )6(
تِي اخْلََطُأ َوالنِّْسَياُن«، فيجب  اَم اأْلَْعاَمُل بِالنِّيَّاِت«، »ُرفَِع َعْن ُأمَّ عليه السالم: »إِنَّ
حينئذ العدول به عن احلقيقة، ويكون جمازا عن احلكم، أي: إنام ثواب األعامل 

بالنيات، ورفع عن أمتي حكم اخلطأ والنسيان.
رجل  قال  إذا  كام  ألغي،  كالٍم  من  واملجاز  احلقيقة  إرادة  تعذرت  وإذا 
لتكذيب  بحقيقة،  ذلك  فليس  النسب،  معروفة  وهي  ابنتي،  أنت  لزوجته: 
الشارع إياه إن كانت صغرية، والشارع والعقل إن كانت كبرية ال تولد ملثله، 
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الزواج  بطالن  يقتض  اللفظ  هلذا  الثابت  املجاز  ألن  الطالق  عن  بمجاز  وال 
يف  ذلك  وليس  حتريم،  مطلق  ال  خمصوص  حتريم  يلزمها  البنت  ألن  السابق، 

وسعه، فيلغى الكالم حينئذ.
وال تصح إرادة احلقيقة واملجاز معا يف لفظ واحد، فال يصح إرادة السبع 
والرجل الشجاع يف قولك: ال تقتل األسد، وال املالمسة -وهي املس باليد- 
والامع يف قوله تعاىل: چې  ې  ېچ بل املقصود املعنى املجازي بإمجاع 
األئمة، وال اخلمر املتخذة من ماء العنب إذا اشتد وغىل وقذف بالزبد وغريها 
الصالة  -عليه  قوله  يف  العقل  خمامرة  وهي  املشاهبة،  لعالقة  املسكرات  من 
املعنى احلقيقي، واحلد عند  يراد  َفاْجِلُدوُه« بل  اخْلَْمَر  َب  »َمْن رَشِ والسالم-: 

غريه من املسكرات بدليل آخر من إمجاع أو سنة.
)3( الرصيح:

االستعامل،  جهة  من  العرف  بحسب  بيِّنا  ظهورا  منه  املراد  ظهر  ما  هو 
سواء أكان حقيقة، نحو: بعتك كذا، أم جمازا، نحو: ال آكل من هذه احلنطة، 

فإنه رصيح يف اخلبز املتخذ منها.
وحكمه ثبوت ما يوجبه اللفظ يف القضاء بال توقف عىل نية، فمثال لو 
ألنه  احلالف،  ينوه  ل  وإن  بالطالق  القايض  حيكم  طالق،  أنت  لزوجته:  قال 
ق ديانًة فيام بينه وبني ربه،  رصيح يف معناه، والرصاحة تقوم مقام النيَّة، وُيصدَّ

فلو عارشها بدون رجعة ال عقوبة عليه يف اآلخرة.
)4( الكناية:

هي ضد الرصيح، وهي: ما خفي املراد منها استعامال، فال يفهم ما أريد 
منها إال بقرينة. 
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وحكمها أمران:
)1( وجوب العمل هبا بالنية أو داللة احلال، كمذاكرة الطالق يف نحو 

قوله: أنت بائن، أو حرام، أو استبئي رمحك.
أنا لست  قال آلخر:  بالشبهة، فال حيد من  يدرأ  ما  يثبت هبا  أنه ال   )2(

بسكري وال زان، وأوجب اإلمام أمحد احلّد بذلك.
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تقسيم اللفظ من جهة الداللة

وداّل  بالعبارة،  دالٌّ  أقسام)1(:  أربعة  الداللة  جهة  من  اللفظ  ينقسم 
باإلشارة، وداّل بالنص، وداّل باالقتضاء.

)1( الدال بعبارته )عبارة النص(:
هو اللفظ الدال عىل معنى مقصود قصدا ذاتيا أو تبعيا)2( ولو كان ذلك 
املعنى الزما، فهو من جهة ظهور املعنى يسمى نصا، ومن جهة أن الداللة آتية 

من ناحية النظم يسمى داال بعبارته. 
ومن ذلك تعلم أن األقسام املذكورة ليست متباينة إال إذا كانت مندرجة 
حتت مقسم واحد، فاخلاص والعام والمع املنكر مثال كلها أقسام اللفظ من 

جهة وضعه، فهي متباينة.
وداللة اللفظ إما أن تكون مطابقية، أو تضمنية، أو التزامية.

قالوا:  من  عىل  ردا  جاء  ڤچ  ڤ   ٹ   ٹ   چٹ   تعاىل:  فقوله 
وعىل  الربا،  وحرمة  البيع  حل  عىل  بعبارته  ودل  ٿچ  ٿ   ٿ      چٿ    
وق، غري أن التفرقة هي املقصودة بالسياق  التفرقة بينهام إذ كلها مقصودة بالسَّ

منه  مقصودة  تكون  أن  إما  واألوىل  ال،  أو  اللفظ  بنفس  ثابتة  إما  الداللة  أن  وذلك   )1(
يفهم  عنه  مسكوت  عىل  تكون  أن  إما  والثانية  اإلشارة،  وهي  ال  أو  العبارة  وهي 
وهي  عليه  صدقه  أو  اللفظ  صحة  يتوقف  أو  النص،  داللة  وهو  اللغة  فهم  بمجرد 

االقتضاء.  
)2( وهو جمرد قصد املتكلم باللفظ إلفادة معناه تتميام ألمر ل ُيَسق له الكالم، أما الذايت 

فهو ما سيق له الكالم مع القصد املذكور.  
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تبعا،  التزامي للجملتني، واحِلل واحلرمة مقصودان  ذاتيا وهي مدلول  قصدا 
وداللة الكالم عليهام مطابقية. 

وقوله تعاىل: چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ يدل عىل 
َقرْص ما حيل عىل أربع وعىل ِحل النكاح داللَة عبارة، إال أن القرص عىل األربع 

مقصود بالسياق أوال، وحل النكاح مقصود تبعا، وكالمها داللة مطابقية. 
ما  لبيان  سيق  ۈچ  ۈ   ۆ    ۆ  ۇ  چۇ    تعاىل:  وقوله 
يلزم به املولود له بالنسبة للزوجة املرضعة من نفقة وكسوة، وقد دل عىل ذلك 

داللة مطابقية.
)2( الدال بإشارته:

كان  فإن  الكالم،  لتصحيح  يكن  ل  مقصود  غري  الزم  عىل  الدال  هو 
مقصودا فهو داللة العبارة، وإن كان لتصحيح الكالم فذلك داللة االقتضاء 

عىل ما سيأيت بعد. 
فقوله تعاىل: چۇ   ۇ ۆ ۆ   ۈ  ۈچ يدل عىل وجوب 
وهذان  إليه،  نسبا  بالوالد  الولد  اختصاص  وعىل  اآلباء،  عىل  األمهات  نفقة 
بداللة العبارة، ويدل باإلشارة عىل انفراده بالنفقة عليه دون األم، كام تدل عىل 
ذلك الم االختصاص»له«، وعىل أنه أهل للخالفة الكبى إذا كان أبوه أهال 

هلا بأن كان قرشيا. 
وقوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ يدل عبارًة 
عىل حل النكاح يف كل أجزاء الليل حتى الزء األخري الذي يعقبه طلوع الفجر 
مبارشة، ويدل إشارة عىل جواز اإلصباح جنبا، إذ يلزم من حل النكاح يف آخر 
حلظة من الليل حل اإلصباح جنبا فال يفطر بالنابة السابقة، إذ لو كانت مفطرة 
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لوجب عليه االغتسال قبل اإلصباح، ووقت االغتسال ليس وقت ِوقاع، فال 
ُردَّ عىل  الليل كله ظرفا حلل الامع كام دلت عليه اآلية عبارًة، وبذلك  يكون 
من قال بإفطار من أصبح جنبا، كعروة بن الزبري وطاوس واحلسن البرصي 
وغريهم، ويرد عليهم أيضا بام رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة أن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  »َكاَن ُيْصبُِح ُجنًُبا ِمْن مِجَاٍع، ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصوُم«.
)3( الدال بالنص  )الدال بالفحوى - الدال باملناط(:
هو الدال عىل ثبوت احلكم املنطوق للمسكوت عنه. 

ويسمى أيضا: »فحوى اخلطاب« و»مفهوم املوافقة«، ألنه يفيد لغري ما 
يذكر يف الكالم حكام موافقا للمذكور، كام يسمى »الدال باملناط«، أي: بواسطة 
العلة، وتنبيه اخلطاب سواء كان املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق أو ال. 

ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   چہ   تعاىل:  قوله  دل  كام 
النهي  أن  يفهم  باللغة  العارف  إذ  ونحوه،  الضب  حتريم  عىل  ۓچ 
أنواع  من  وغريمها  والشتم  فالضب  وإذن  األذى،  من  فيه  ملا  لفظ»أّف«  عن 

األرضار منهي عنه ملا فيه من األذى باألوىل. 
عىل  اآلية،  ڈچ  ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   تعاىل:  قوله  دل  وكام 

حتريم إحراق مال اليتيم بطريق املساواة لتحقق العلة، وهي إتالف املال)1(.

)1( وهلذا أثبت احلنفية الكفارة باألكل والرشب يف هنار رمضان بفحوى النص الذي دل 
عىل وجوهبا بالامع، وهو ما رواه الشيخان وغريمها عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- 
قال: »جاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: هلكت يا رسول اهلل، قال: َوَما َأْهَلَكَك؟ قال: 
وقعت عىل امرأيت يف رمضان، قال: َهْل َتُِد َما ُتْعتُِق َرَقَبًة؟ قال: ال، قال: َفَهْل َتْسَتطِيُع 
؟ قال: ال، قال: َفَهْل َتُِد َما ُتْطِعُم بِِه ِستِّنَي ِمْسِكينًا؟ قال:  َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعنْيِ
ْق هِبََذا، فقال: أعىل أفقر  ال، ثم جلس فُأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعرق )زنبيل( فيه متر، فقال: َتَصدَّ
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)4( الدال باالقتضاء:
هو ما دل عىل معنى الزم متقدم عىل معنى الكالم تقتضيه صحة العبارة 

رشعا أو عقال. 
فاألول نحو: »أعتق عبدك عني بكذا«، فإن صحة هذا الكالم تستلزم أن 
يكون العبد له، فيكون هذا داال باقتضائه عىل توكيله يف أن يشرتي له عبده، 

فهو إذن يتوىل طريف اإلجياب والقبول وبعد ذلك يعتقه عنه.
»إِنَّ  السالم:  أهلها، وقوله عليه  چڱ  ڱچ أي:  والثاين نحو: 
تِي اخْلََطَأ َوالنِّْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه« إذ يلزم لصحة الكالم  اهللَ َوَضَع َعْن ُأمَّ
تقدير حمذوف مثل كلمة: »حكم« أو »مؤاخذة«)1( ألن هذه األشياء متحققة يف 
أمته، فيكون املعنى: وضع عن أمتي حكم اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

والدال بنصه والدال باقتضائه يوجبان حكام قطعيا. 

* حكم هذه الدالالت عند التعارض:
إذ تعارضت هذه األنواع قدم كل واحد منها عىل ما بعده. 

فمن تقديم الدال بعبارته عىل الدال بإشارته قوله ملسو هيلع هللا ىلص وقد سئل عن سبب 
 ،» نقصان دين النساء)2(: »َتْقُعُد إِْحَداُهنَّ يِف ُعْقِر َبْيتَِها َشْطَر)3( َدْهِرَها اَل ُتَصيلِّ

منا يا رسول اهلل!، فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
بدت أنيابه، ثم قال: اِْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك«، وذلك ألن املتبادر أن العلة هي الناية 

الكاملة عىل الصوم، وهي متحققة يف األكل كام هي متحققة يف الامع.  
الذي استدعى  املقدرة مثل »أهل« و»حكم« تسمى: مقتضيات، والكالم  الكلامت   )1(

املقدر يسمى: مقتضيا.  
)2( للعلامء يف هذا احلديث مقال، فلرياجع رشح التحرير.  

)3( ويرد عىل الشافعية أن أيام اإلياس والصغر واحلبل من العمر، فكيف يراد بالشطر هنا 
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أكثر مدة احليض مخسة  أن  لبيان نقصان دينهن، وفيه إشارة إىل  فهو قد سيق 
عرش يوما كام قال الشافعي، وقد عورض هذا بام روي عنه عليه السالم: »َأَقلُّ 
قبيل  من  عليه  فداللته  لذلك،  ٌة« وهو مسوق  َعرَشَ َوَأْكَثُرُه  اٍم  َأيَّ َثاَلَثُة  احْلَْيِض 

العبارة، وهي مرجحة عىل اإلشارة.
ومن تقديم الدال بإشارته عىل الدال بنصه قوله تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ ٺ چ فإنه يدل بنصه عىل أن القاتل عمدا جيب عليه 

باألوىل إعتاق رقبة مؤمنة، وقد عورض بقوله تعاىل: چگ  گ  گ   
ألنه  اآلية،  ڱچ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
يفيد بإشارته عدم وجوب العتق عىل القاتل عمدا، إذ الزاء اسم للكامل التام، 

فال حاجة إىل عقوبة أخرى، فرجحت اإلشارة عىل النص.

النصف؟! إىل أنه ال يكاد حيض المرأة يستمر مخسة عرش يوما إال نادرا، وال يثبت 
حكم العموم لوجوده يف فرد نادر.  



الوجيز يف أصول الفقه 110 

اصطالح الشافعية يف الداللة

قسم الشافعية الداللة قسمني:
)1( داللة منطوق: وهي داللة اللفظ)1( عىل ثبوت حكم املذكور، كداللة 

ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چڳ   تعاىل:  قوله 
ڱ  ںچ عىل حتريم نكاح الربيبة التي يف حجر الرجل من زوجه التي 

دخل هبا. 
وهذا القسم يشمل: العبارة، واإلشارة، واالقتضاء عند احلنفية.

)2( داللة مفهوم)2(: وهو داللة اللفظ عىل ثبوت حكم املسكوت أو نفيه 
عنه، كداللة اآلية السابقة عىل حل نكاح الربيبة التي ل يدخل بأمها وإن عقد 

عليها.
وهذه عىل نوعني:

أ- مفهوم موافقة، وعرفوه بأنه: داللة اللفظ عىل مساواة املسكوت عنه 
للمذكور يف احلكم، لكونه أوىل به من املنطوق -وهو داللة النص عند احلنفية- 

وتسمى: فحوى اخلطاب، أو لكونه مساويا له ويسمى: حلن اخلطاب.
املنطوق  نقيض حكم  ثبوت  اللفظ عىل  مفهوم خمالفة: وهو داللة  ب- 

للمسكوت عنه، ويسمى ذلك: دليل اخلطاب.
وقسموه ستة أقسام: مفهوم صفة، ومفهوم رشط، ومفهوم غاية، ومفهوم 

)1(  وسواء يف ذلك املعنى املطابقي أو التضمني، وتسمى: داللة لفظية.
)2( وتسمى: داللة معنوية، وداللة التزامية.  
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عدد، ومفهوم لقب، ومفهوم حرص.
1- فمفهوم الصفة: هو داللة اللفظ املوصوف بصفة عىل نقيض احلكم 

عند انتفاء الصفة. 
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چڍ   تعاىل:  كقوله 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ فوصف الفتيات 

-أي: اإلماء- باإليامن يدل عىل عدم حلهن عند عدمه. 
وقوله -عليه السالم-: »َويِف َصَدَقِة اْلَغنَِم، يِف َساِئَمتَِها إَِذا َكاَنْت َأْرَبِعنَي 
بالسائمة  أنس، فتخصيصها  البخاري عن  َشاٌة« رواه  َشاٍة:  َوِمائِة  يَن  ِعرْشِ إىَِل 

-وهي الراعية التي ال تعلف- يدل عىل نفي الزكاة عن املعلوفة. 
وخالف يف اعتباره أبو حنيفة وأصحابه ومجاهري املعتزلة، ووافقهم من 

أئمة اللغة األخفش وابن فارس وابن جني.
2- ومفهوم الرشط)1(: وهو داللة اللفظ املفيد حلكم معلَّق برشط عىل 

نقيض احلكم عند عدم الرشط. 
كقوله تعاىل: چڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ فإنه 

يدل عىل عدم وجوب النفقة لغري احلوامل من املعتدات. 
وقد نقل عن كثري من احلنفية اعتباره، والعمل به معلوم من لغة العرب 

والرشع.
3- ومفهوم الغاية: وهو تعليق احلكم بغاية يمتد إليها، وهذا يدل عىل 

نقيض احلكم بعد تلك الغاية. 

)1( املراد بالرشط ما دخل عليه أحد احلرفني »إْن« و»إذا« أو ما يقوم مقامهام، مما يدل عىل 
سببية األول، ومسببية الثاين.  
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فإنه  چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ  تعاىل:  كقوله 
يدل بمنطوقه عىل حرمة املطلقة ثالثا عىل من طلقها حتى تتزوج غريه، ويدل 

بمفهومه عىل حلها لألول إذا نكحت غريه وطلقها.
4- ومفهوم العدد: وهو داللة اللفظ املفيد حلكم مقيد بعدد عىل نقيض 

احلكم فيام عدا ذلك العدد، زائدا كان أو ناقصا. 
عىل  الزيادة  منع  عىل  يدل  فإنه  ڳچ  گ   چگ     تعاىل:  كقوله 

الثامنني أو النقص منها. 
وقد ذهب إىل القول به الكثريون، كاملك وأمحد وداود الظاهري وبعض 

احلنفية، ويساعدهم عىل ذلك اللغة والرشع.
5- ومفهوم اللقب: وهو داللة تعليق احلكم باسم جامد، كالعَلم واسم 

النس، عىل نفي ذلك عن غريه، نحو: »يف الغنم زكاة«. 
وهو ليس بحجة عند مجيع الفقهاء إال رشذمة قليلة، منهم أبو بكر الدقاق 

وأبو بكر الصرييف من الشافعية.
6- ومفهوم احلرص، وهو أنواع: أقواها ما كان بـ»ما وإال« نحو: »ما قام 
إال حممد«، ويليه »إنام« نحو: »إنام الربا يف النسيئة« واإلثبات يف هذا منطوق، 

والنفي هبا مفهوم.

* هل مفهوم املخالفة حجة؟
ذهب كثري من احلنفية إىل أن مفهوم املخالفة بجميع أقسامه ليس بحجة 

يف كالم الشارع، وهلم عىل ذلك أدلة منها:
)1( أن ثبوت احلكم للمنطوق عبارة اللفظ، ونفيه عن املسكوت استنادا 
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إىل العبارة إما أن يكون بالعقل أو بالنقل، والعقل ال جمال له يف إثبات اللغات، 
والنقل إما متواتر أو آحاد، وال سبيل إىل التواتر، واآلحاد ال تفيد غري الظن، 

والظن ال يعتب يف إثبات لغة يفرس هبا كالم اهلل ورسوله، لواز اخلطأ. 
وأجيب بأنا نختار النقل اآلحادي، وهو كاف يف نقل اللغة، ألن اشرتاط 
التواتر يف نقلها يؤدي إىل تعطيل التمسك بأكثر اللغات، ويلزم أن تعطل أكثر 

األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة.
)2( أن املسكوت عنه تارة يكون موافقا للمنطوق يف احلكم كام يف قوله 
يف  كام  خمالفا  يكون  وتارة  ڳچ  ڳ   ڳ   چڳ   تعاىل: 
قوله تعاىل: چہ  ہ  ہ      ھ  ھچ فثبوت احلكم 
للمذكور متيقن، ونفيه عن املسكوت حمتمل، فليكن حكمه الوقف إىل أن يبنيِّ 

حكَمه دليٌل آخر.
ملا  عدمها  عند  نفيه  عىل  يدل  مثال  بالصفة  احلكم  تقييد  كان  لو  أنه   )3(
حسن االستفهام عن احلكم يف حال نفيها مع أنه حيسن، فإذا قيل لك: أدِّ الزكاة 
عن غنمك السائمة، فإنه حيسن أن تقول: وهل أؤدهيا عن املعلوفة؟ وُحْسن 

االستفهام دليل عىل أن نفي احلكم عن املعلوفة ل يعرف من العبارة.
وذهب الشافعية إىل حجية املفهوم سوى مفهوم اللقب، وهلم عىل ذلك 

أدلة منها:
)1( أن ختصيص اليشء بالذكر ال بد له من فائدة كام هو دأب البلغاء يف 
كالمهم، فكيف بكالم الشارع احلكيم!! وأقل فائدة هي إثبات أن للمسكوت 

عنه حكام يناقض حكم املذكور.
ائ   ى  ائ   ې  ى   ې   ې   چۉ  ې   احلرم:  صيد  يف  تعاىل  فقوله 
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چېچ  كلمة  كانت  خطأ  قتله  عمن  الزاء  نفي  عىل  يدل  ل  إن  ەئچ 
لغوا، بل كانت إهباما يف موضع البيان. 

وأجيب عن هذا بأن هناك فائدة، ولكنا ال نسلم أهنا إثبات نقيض حكم 
املذكور للمسكوت، بل ربام كان إخفاء حاله ألجل البحث واالجتهاد.

فِهام من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  اللغة-  أئمة  الشافعي وأبا عبيدة -ومها من  أن   )2(
»يَلُّ اْلَواِجِد)1( ُيـِحلُّ ِعْرَضُه َوُعُقوَبَتُه« رواه أمحد، أن يلَّ غري الواجد ال حيل منه 
ذلك، وأن ابن عباس فهم من قوله تعاىل: چې  ې        ې  ې     ى  ىچ 

أنه إن كان له أخوان فألمه الثلث، ومن قوله تعاىل: چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ أن األخت ال ترث مع البنت اعتبارا ملفهوم 

چڀ  ڀ  ڀچ.

وأجيب بأن هذه أمثلة جزئية ال تصلح إلثبات قاعدة كليَّة، وبأن األخفش 
وحممد بن احلسن الشيباين وغريمها من أئمة اللغة ل يعتبوا املفهوم، وبأن ذلك 
منهم إما اجتهاد أو معنى لغوي، فإن كان األول فال جيب تقليدهم فيه، وإن 

كان الثاين فاللغة ال تثبت بأخبار اآلحاد.
القانون،  املفهوم حجة يف الكتب ومواد  واتفق احلنفية وغريهم عىل أن 
فقول الفقهاء: ليس عىل املرأة أن تنقض ضفائرها عند الغسل، يؤخذ منه عىل 

أن الرجل أن ينقضها عنده.
ومن اعتب مفهوم املخالفة اشرتط لذلك رشوطا منها:

نحو  أو  الذم  أو  املدح  أو  التفخيم  أو  االمتنان  باملذكور  يقصد  أالَّ   )1(
ذلك، فقوله تعاىل: چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

)1( مطل الغنيِّ وتأخريه.  
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ال يدل عىل منع األكل مما ليس بَِطِري، إذ ذكر الوصف لالمتنان، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
اٍم، إاِّل  )1( َفْوَق َثالَثِة َأيَّ »اَل حَيِلُّ اِلْمَرَأٍة ُمْسِلَمٍة ُتْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن حُتِدَّ
البخاري ومسلم، ال يدل عىل حل  ا«، رواه  َوَعرْشً َأْشُهٍر  َأْرَبَعَة  َزْوِجَها  َعَلـى 

اإلحداد من الذميَّة، ألن الوصف هنا للتفخيم واملبالغة يف الزجر.
بيان  يف  تعاىل  كقوله  الغالب،  خمرج  خُمَرجا  املذكور  يكون  أال   )2(
أي:  ڳچ  ڳ   ڳ   چڳ   النساء:  من  املحرمات 
واليتكم ورعايتكم، وال يفيد حل من ليست يف احلجور، ألن القيد ذكر جريا 

عىل الغالب واملعتاد وهو أن تكون البنت مع أمها حتت رعاية زوجها.
)3( أال يكون الوصف أو نحوه جاء يف الواب طبقا لسؤال أو حادثة 

وئ   ەئ   ەئ   چائ   تعاىل:  فقوله  مفهوم،  له  يكن  ل  وإال  خاصة، 
ملا  النهي ورد كذلك طبقا  ما ليس كذلك، ألن  ال يدل عىل حل  وئچ  
الغريم يقول لغريمه عند حلول األجل:  إذ كان  يتعاطونه يف الاهلية،  كانوا 
ين يتضاعف  »إما أن تعطي وإما أن ُتْريب«، وهكذا كلام حل األجل، فكان الدَّ

مرارا كثرية.
)4( أن يكون املذكور ورد استقالال ال تبعا، فلو جاء تبعا ليشء آخر ال 
يكون له مفهوم، فقوله تعاىل: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ 
وهو  حلاجة  دخله  إذا  كالبيت  املساجد  غري  يف  املبارشة  جواز  عىل  يدل  ال 

معتكف، ألن الار ومعموله متعلق باالعتكاف ال باملبارشة.

)1( اإلحداد: ترك الزينة والطيب.  
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اإلمجال والبيان

* حدمها: 
اإلمجال لغًة: اإلهبام أو المع، من: »أمجل األمر« إذا أهبمه، أو من: »أمجل 

احلساب« إذا مجعه وجعله مجلة واحدة.
واصطالحا: أن يكون اللفظ بحيث ال يدرى املراد منه إال ببيان جديد، 
كقوله  منه،  املراد  يكشف  ال  االستعامل  أو  الرشع  عرف  أو  اللغة  وضع  ألن 
تعاىل: چڭ  ڭ  ۇ     ۇچ فإن احلق ال يعرف مقداره إال ببيان من 

الشارع، وال تفيد اللغة أو العرف يف بيان ذلك.
والبيان لغة: الكشف والظهور. 

واصطالحا: إظهار املراد من كالم سابق، كبيان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حلق الثمر 
بأنه الُعرش أو نصف العرش.

* حكمة اإلمجال وحكمه: 
الظاهري،  داود  إال  ذلك  ينِكر  ول  والسنة  الكتاب  يف  اإلمجال  جاء 
عىل  وحيملنا  البيان،  من  يعقبه  ما  لقبول  ويعّدها  النفس  يوطن  أن  وحكمته 
تنمية ملَلكة  التفصيل، ويف ذلك  البحث واالستنباط لكشف اإلمجال ومعرفة 

التفكري، واستيجاب الثواب العظيم.
بظاهره يف موضع  االحتجاج  ، وال يصح  يفرسَّ التوقف حتى  وحكمه: 

النزاع.
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* وجوه اإلمجال يف املفردات ويف الرتاكيب: 
ففي املفردات من جهة ترصيفها، كقال من: القول أو القائلة، أو من جهة 

اشرتاكها، كالقرء للطهر واحليض. 
ويف الرتاكيب من جهة احتامهلا يف التطبيق ألحد شيئني، كام يف قوله تعاىل: 

چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  
ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ فإن من بيده عقدة النكاح 

أنه الويل كام هو  الزوج كام هو رأي أيب حنيفة والشافعي، وحيتمل  أنه  حيتمل 
رأي مالك، فعىل األول يكون املعنى أن املطلقة قبل الدخول هلا نصف املهر 
املسمى إال إذا عفا الزوج عام زاد عىل النصف فيكون حق الزوجة وال يطالبها 
به، وعىل الثاين يكون املراد أن الزوجة هلا نصف املسمى إال إذا عفا وليها أو 
صغرية  كانت  إذا  إال  نصفها  عن  الويل  عفو  يعتب  وال  نصفها،  فيسقط  عفت 

ويضمن الويل هلا حقها. 
أو من جهة الوقف واالبتداء، كام يف قوله تعاىل: چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈچ. 
له لغة إىل معنى رشعي، كالصالة  اللفظ عام وضع  أو من جهة إخراج 

والزكاة واحلج والربا.

* مراتب البيان:
للبيان أربع مراتب: سابقها أقوى من الحقها:

)1( بيان التأكيد أو التقرير، وسيأيت بعد.
قوله  يف  احلق  ملقدار  كبياهنا  القرآن،  ملجمل  املبينة  السنة  نصوص   )2(
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تعاىل: چڭ  ڭ  ۇ     ۇچ.
املبينة ألحكام جديدة ليست يف القرآن، فإهنا تعتب  )3( نصوص السنة 

ۀ   ۀ     چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   تعاىل:  لقوله  الملة،  يف  للقرآن  مبينة 
ہ  ہچ.

)4( بيان اإلشارة: وهو القياس املستنبط من نصوص الكتاب والسنة، 
كإحلاق سائر املطعومات يف باب الربويات بالُب والشعري وامللح والتمر التي 

نص عليها احلديث.
* ما به البيان: يكون البيان
)1(  بالقول، وهو األكثر.

)2( بالفعل، كبيان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الصالَة واحلج بعمله.
)3( بالكتابة، كبيان ديات النفوس واألعضاء ومقادير الزكاة بكتبه إىل 

عامله.
ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا«، يعني: ثالثني  )4( باإلشارة، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الشَّ
الثالثة إشارًة  يوما، ثم أعاد اإلشارة بأصابعه ثالث مرات، وحبس إهبامه يف 
إىل أن الشهر قد يكون تسعة وعرشين يوما، ثم قال: »ُصوُموا لُِرْؤَيتِِه َوَأْفطُِروا 

لُِرْؤَيتِِه، َفإِْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا َثاَلثنَِي«، رواه مسلم عن ابن عمر.
حديث  يف  جاء  كام  وعللها،  معانيها  بذكر  األحكام  عىل  وبالتنبيه   )5(
طب بالتمر  سعد بن أيب وقاص أنه قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسأل عن اشرتاء الرُّ
َطُب إَِذا َيبَِس؟« قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه  فقال ملن حوله: »َأَينُْقُص الرُّ
أصحاب السنن، فنبه عىل احلكم -وهو التحريم- بذكر العلة، وهي تفاوت 
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املقدارين بعد جفاف الرطب.
بعد  السالم  اتفقا كام طاف عليه  فإن  بيانا ملجمل،  قول وفعل  فإذا ورد 
نزول آية احلج طوافا واحدا وأمر بطواف واحد، فإن عرف السابق منهام فهو 

البيان لظهور املراد به، والالحُق تأكيد، وإن جهل السابق فأحدمها بيان. 
وإن اختلفا كام لو طاف طوافني وأمر بطواف واحد، فالبيان هو القول 

َم أو تأخر، والزائد مندوب يف حقه، أو واجب عليه دون أمته. تقدَّ

* أنواع البيان:
البيان عىل مخسة أرضب:

)1( بيان التقرير: وهو إْتباع الكالم بام يقطع احتامل املجاز، كقوله تعاىل: 
چڃ  ڃ    چ  چچ إذ قوله: چچ  چچ تقرير لطائر قطع احتامل 

استعامله جمازا يف الرسول إلرساعه يف السري، أال ترى قول الشاعر:

هلم ناجَذيِه  أبدى  الرشُّ  إذا  ووحداناقوم  زرافاٍت  إليه  طاروا 
فلفظ  ېئچ  ېئ   چېئ   نحو:  من  اخلصوص  احتامل  أو 

املالئكة عام حيتمل اخلصوص، لكن كلمة »كلهم« رفعت هذا االحتامل.
)2( بيان التفسري: وهو إيضاح ما فيه خفاء من املجمل واملشرتك واملشكل 
ُرْبَع  چڱ   ںچ بقوله: »َهاُتوا  واخلفي، كبيانه عليه السالم قوله تعاىل: 
ُعرْشِ َأْمَوالُِكْم«، وبيانه أن املراد بالقروء يف قوله تعاىل: چچ  چچ احليض 
تعاىل:  قوله  يف  اهلَلوع  من  املراَد  وبيانه  َحْيَضَتاِن﴾  اأْلََمِة  ُة  ﴿ِعدَّ تعاىل:  بقوله 

چچ  ڇچ بقوله متصال به: چڇ  ڇ  ڍ            ڍچ... إلخ. 

وحكم هذا القسم وما قبله أنه جيوز تأخريمها حلنِي احلاجة لقوله تعاىل: 
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وفائدة  الرتاخي،  تفيد  ثم  إذ  حتچ  جت   يب     ىب   مب   خب      حب   جب   چيئ  
اخلطاب به العزم عىل الفعل عند ورود البيان.

)3( بيان التغيري: وهو بيان أن احلكم ال يتناول بعض ما يتناوله اللفظ، 
ويكون بالصفة واحلال وبدل البعض والغاية والرشط واالستثناء، وقد تقدمت 

أمثلتها. 
ورشط االستثناء أن يكون املستثنى من جنس املستثنى منه أو مشبها له، 
بلفظ  باطل سواء كان  املستغرق  إال درمها، واالستثناء  دنانري  له عرشة  نحو: 
نحو  مفهوما  يساويه  بام  أو  عبيدي،  إال  أحرار  عبيدي  نحو:  منه،  املستثنى 

مماليكي أحرار إال عبيدي.
احتدا يف  باطال ولو  فإنه ال يكون  لفظا ومفهوما  يغايره  بام  إذا كان  وأما 

اخلارج، نحو: عبيدي أحرار إال هؤالء، وليس له عبيد سواهم.
قلت:  فإذا  األخري،  من  يكون  أن  املتعاقبة  المل  بعد  االستثناء  وحكم 
أكرم العلامء وأطعم الفقراء إال عليا، كان عيلٌّ مستثنى من الفقراء، وهذا النوع 

من االستثناء يسمى استثناء حتصيل. 
تظهر  ذكر مشيئة من ال  تعطيل، وهو  استثناء  يسمى  آخر  استثناء  وثمة 
ما  إلغاء  وحكمه  اهلل،  شاء  إن  كذا  أفعل  نحو:  تأخر،  أو  تقدم  سواء  مشيئته، 
اتصل به، ورشط االعتداد به الوصل فيبطل إذا فصل املستثنى منه لغري رضورة.
التجهيل واإلغواء، ولقوله  البيان للزوم  النوع من  وال جيوز تأخري هذا 
ْر َعْن َيِمينِِه، ُثمَّ ْلَيْأِت  ا ِمنَْها َفْلُيَكفِّ عليه السالم: »َمْن َحَلَف َعىَل َيِمنٍي َفَرَأى َخرْيً
«، فقد عني التكفري لتخليص احلالف من اإلثم، فلو جاز تراخي  ِذي ُهَو َخرْيٌ الَّ
اهلل«  شاء  »إن  مرتاخيا:  يقول  أن  لواز  فقط،  التكفري  وجب  ملا  التغيري  بيان 
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فتبطل يمينه، وال تب الكفارة عليه، بل خيري بينهام وبني االستثناء.
)4( بيان الرضورة: وهو البيان احلاصل ألجلها، وهو توضيح بام يوضع 

للتوضيح. 
وهو أقسام:

أ- ما يف حكم املنطوق، للزومه للمبني عرفا، كقوله تعاىل: چۋ  ۅ  
ۅ  ۉچ فبيان نصيب أحد الرشيكني بيان لنصيب اآلخر رضورة.

من  يعاينه  ما  تغيري  عن  الشارع  كسكوت  بالسكوت،  يعلم  ما  ب- 
األحكام، فإن ذلك يدل عىل مرشوعيته، إذ الشارع ال يسكت عن تغيري الباطل 

اِكُت َعِن احْلَقِّ َشْيَطاٌن َأْخَرُس«. لقوله عليه السالم: »السَّ
ج- السكوت يف معرض احلاجة، كسكوت البكر البالغة عند الزواج فإنه 
بيان إلجازته، وكذلك سكوت الناكل عن اليمني، فإنه بيان لثبوت احلق عليه، 
وسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد علمه بالبيع، فإنه دليل عىل عدم طلبه 
األخَذ هبا، وسكوت السيد عن منع عبده من التجارة بعد علمه هبا فإنه يدل 

عىل إذنه فيها.
والرشط يف داللة السكوت عىل الواز، القدرة عىل اإلنكار، وكون الفاعل 
مسلام، إذ لو كان غري مسلم ال يدل عىل الرضا، فسكوته -عليه السالم- عن 

مض اليهودي إىل معبده ال يدل عىل مرشوعيته، ألن إنكاره ذلك معلوم.
5- بيان التبديل )النسخ)1((:

األصفهاين،  مسلم  أبو  إال  ذلك  يف  خيالف  ول  سمعا،  وواقع  عقال،  جائز  النسخ   )1(
فإنه قال بجوازه دون وقوعه، إذ يرى أن كل ما يف القرآن حمكم ال يتناوله نسخ وال 
تبديل، وقد ُرّد عليه بآيات قيل إهنا منسوخة، لكنه دفع التعارض بينها بال حاجة إىل 

النسخ.  
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إذا  الظل،  الشمس  نسخت  يقال:  والنقل،  اإلزالة  لغة:  النسخ  تعريفه: 
أزالته، ونسخُت الكتاب نقلت ما فيه.

ورشعا: هو تبيني انتهاء مدة العمل باحلكم األول، وبعبارة أخرى: هو 
رفع حكم رشعي بمثله مع تراخيه، فيخرج التخصيص، فإنه ال يكون مرتاخيا.
مع  نصا،  تأبيد  وال  توقيت  يلحقها  ل  التي  الرشعية  األحكام  وحمله: 
موافقتها املصلحة، فمتى زالت موافقتها هلا بتغيري األحوال جاء احلكم الثاين 
منها داال عىل انتهاء مدة العمل باحلكم األول، فيكون هذا منسوخا، واحلكم 

الثاين ناسخا.
وعىل هذا فال نسخ إال يف األوامر والنواهي، ألهنا مآخذها.

للعظة  الترشيع  يف  ذكرت  التي  الغابرة  األمم  كقصص  األخبار  يف  ال 
واالعتبار. 

والعقل  والنفس  الدين  بحفظ  تتعلق  التي  الرشعية  األحكام  يف  وال 
والنسل واملال، بأن يباح إهدار الدم أو سلب املال. 

هلل،  والقدرة  والعلم  الوحدانية  كاعتقاد  االعتقادية،  األحكام  يف  وال 
واعتقاد كامل الرسل إىل غري ذلك. 

ڑ   چڑ   تعاىل:  قوله  نحو  التأبيد،  عىل  املشتملة  األحكام  يف  وال 
ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ. 

يلغو  السنة  انتهاء  إذ عند  م كذا سنة،  ُحرِّ املؤقتة، نحو:  وال يف األحكام 
احلكم، بال حاجة إىل اإلتيان بحكم خمالف له مبني انتهاء مدة العمل به.

وإذن فمحله األحكام الفرعية العملية اخلالية من التأبيد والتوقيت.
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الصالة  فرض  بدليل  به،  العمل  ال  احلكم  اعتقاد  من  التمكن  ورشطه   
مخسني ليلة اإلرساء ثم إرجاعها إىل مخس يف تلك الليلة قبل العمل بذلك.

ولبيان حكمته جيب أن نعلم أن القوانني والرشائع العامة جيب أن تكون 
وفق تقاليد األمة وعادهتا وأخالقها وما وصلت إليه من رقي وحضارة، أو ما 
انحطت إليه من دركات الهل والشقاء، فام يصلح لألوىل ويالئم حاهلا من 

الترشيع ال ينبغي أن يكون للثانية. 
وحتىل  العلم  أفاويق  وارتضعت  أبنائها  عقول  استنارت  التي  فاألمم 
ال  العاين،  الضعيف  عىل  واحلَدب  واألمانة  كالصدق  الفضائل  بحيل  أبناؤها 
قوانني  من  الهالة  بيداء  يف  تتيه  التي  لتلك  يوضع  ما  الرشائع  من  هلا  يوضع 
ولو  غوايتها،  عن  وتزدجر  غيِّها  عن  ترعوي  حتى  قاسية  وأحكام  صارمة 

انعكس احلال اختل نظام األمن وتداعت أركان املدينة.
احلكمة  من  يكون  حال  إىل  حال  من  األمة  حتولت  إذا  املثال  هذا  وعىل 
ل ُنظُمها وقوانينها تبعا لذلك النحو الذي صارت إليه، سواء  والعدل أن تبدَّ

أكان من سجاحة ولني إىل غلظة وقساوة أم بعكس هذا.
والناظر إىل ما وضعه البرش من القوانني يرى جليا صحة ما قلنا، فالقوانني 
التي رشعت منذ القرون الغابرة ألمة كانت يف بيداء الهالة يتضح له أهنا ال 
تناسب حال تلك األمة بعد أن تقطع شوطا بعيدا يف ميدان الرفاهية واحلضارة، 

ومن ثمة تبدل قوانينها وفقا لرقّيها ومتدينها، وتنسخ بأحكام تالئم حاهلا.
عىل  جاء  الرشعية  األحكام  يف  النسخ  أن  علمت  ذلك  لك  استبان  إذا 
ة يف وجوده. مقتىض احلكمة وحمجة العدالة، وأن احلاجة كانت داعية إليه وملحَّ

فليس نسخ بعض الرشائع بعضا، ونسخ بعض أحكام الرشيعة ببعض 
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آخر، مطعنا لطاعن وال سبيال لنقد امللحدين. 
التاسع  اإلصحاح  يف  جاء  فقد  والنصارى،  املسلمون  عليه  اتفق  ولذا 
عرش من إنجيل متَّى: »إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا 
إال  امرأته  طلق  من  إن  لكم  وأقول  هكذا،  يكن  ل  البدء  من  ولكن  نساءكم، 

بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزين، والذي يتزوج بمطلقته يزين«. 
فهذا نص واضح يف النسخ، وبيان احلكمة منه.

تتمة
وُينسخ  ظنيان،  ألهنام  والسنة،  الكتاب  ينسخان  ال  والقياس  اإلمجاع 
الكتاب والسنة بالكتاب والسنة غري الظنيني متفَقني وخمتلَفني، ألهنام يف درجة 

واحدة.
)1( فنسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة كآية الوصية: چٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ فقد نسخت 
ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    چگ   املواريث  بآية 

يََّة لَِواِرٍث«. ُه، َأاَل اَل َوصِّ وبقوله عليه السالم: »إِنَّ اهللَ َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ
ِزَياَرِة  َعْن  هَنَْيُتُكْم  »ُكنُْت  السالم:  عليه  كقوله  بالسنة  السنة  ونسخ   )2(

اْلُقُبوِر، َأاَل َفُزوُروَها«.
)3( ونسخ السنة بالكتاب كقوله تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھ   

ھچ فإنه ناسخ لتوجهه -عليه السالم- إىل بيت املقدس.
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* الفرق بني التخصيص والنسخ من وجوه:
بلفظ  للمراد  بيان  والتخصيص  ثبوته،  بعد  للحكم  رْفع  النسخ  أن   )1(

العام.
أو فعل من املرشع، والتخصيص قد  النسخ ال يكون إال بقول  )2( أن 

يكون بالعقل وبالقرائن.
)3( أن النسخ يرفع حكم العام واخلاص، والتخصيص ال يكون إال يف 

العام.
)4( أن الناسخ يكون متأخرا عن املنسوخ، وال جيوز تأخري التخصيص 

عن وقت العمل باملخصوص.

إىل هنا تم مقرر السنة األوىل يف هذا الفن

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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نامذج من األسئلة

رأينا أن نضع نامذج من األسئلة، لتكون مذكرة عند اإلجابة عنها بام تقدم 
لك من القواعد، ول نالحظ فيها ترتيب األبواب السالفة، ليكون ذلك أدعى 

إىل إعامل الفكر وإجهاد القرحية يف استنباط الوابات عنها، وباهلل التوفيق.
الغسل  بأمر  الفرض  اآلتية عىل سبيل  األمور  احلنفية  ُيلحق  ل  ملاذا   )1(

واملسح يف آية الوضوء:
أ - الرتتيب مع أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اَل َيْقَبُل اهللُ َصاَلَة اْمِرٍئ َحتَّى َيَضَع الطَُّهوَر 

َمْوِضَعُه َفَيْغِسَل َوْجَهُه ُثمَّ َيَدْيِه«، وثم للرتتيب؟
ب - التسمية مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ُوُضوَء ملَِْن َلْ ُيَسمِّ اهللَ َتَعاىَل«؟

اَم اأْلَْعاَمُل بِالنِّيَّاِت«؟ ت - النيَّة مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ
چۓ   آية:  يف  الفرض  سبيل  عىل  الطهارة  احلنفية  يزد  َلْ  ِلَ   )2(
َواَل  حُمِْدٌث  اْلَبْيِت  َذا  هِبَ َيُطوَفنَّ  اَل  »َأاَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  عمال  ڭچ  ڭ  

ُعْرَياُن«؟
)3( من أين فهم احلنفية وجوب املهر بنفس العقد أخًذا من قوله تعاىل: 

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ؟

)4( قال احلنفية إن املختلعة يلحقها رصيح الطالق أخًذا من قوله تعاىل: 
چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ فام وجه داللة اآلية عىل 

ذلك؟ مع مالحظة ما قبلها.
َعِن  هَنَْيُتُكْم  »ُكنُْت  السالم-:  -عليه  قوله  يف  األمر  من  يفهم  ماذا   )5(
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ِخُروا«؟ َخاِر اأْلََضاِحي َفْوَق َثاَلٍث، َفُكُلوا َوادَّ ادِّ
)6( استنبط حكم التبذير والتقتري والتوسط من قوله تعاىل: چٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ.
)7( كيف تستنبط حكم عدم التقوى من قوله تعاىل: چائ  ائچ؟

)8( استنبط حكم ترك الزكاة من قوله تعاىل: چڱ   ںچ. 
)9( بني حكم إصالح ذات البني وحكم اإلفساد أخًذا من قوله تعاىل: 

چۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ.

أن  إذا علمت  مأخذه  فبني  املعلوفة،  الزكاة يف  يرى  أبو حنيفة ال   )10(
هناك حديثني أحدمها: »يِف مَخِْس ُنوٍق َصَدَقٌة« وثانيهام: »يِف مَخِْس ُنوٍق َساِئَمٍة 

َصَدَقٌة«.
)11( ما حكم مشاورة اإلنسان أخاه أخًذا من قوله تعاىل: چڤ  

ڦ  ڦچ.
الشافعية  عند  األصولية  القواعد  به  تقض  الذي  احلكم  اذكر   )12(

واحلنفية فيام يأيت:
الصدقة  بإبل  يلحقوا  بأن  اهلل  رسول  أمرهم  الذين  الُعَرنيني  حديث  أ - 
فيرشبوا من أبواهلا وألباهنا، وهذا يفيد طهارة بول ما يؤكل حلمه، مع حديٍث 

َة َعَذاِب َأْهِل اْلَقْبِ ِمنُْه«. ورد بعد ذلك »اْسَتنِْزُهوا َعِن اْلَبْوِل َفإِنَّ َعامَّ
ب - »َلْيَس فِياَم ُدوَن مَخَْسِة َأْوُسٍق َصَدَقٌة«، مع قوله -عليه السالم- بعد 

.» اَمُء َفِفيِه اْلُعرْشُ ذلك »َما َسَقْتُه السَّ
فعة يف البيع عىل  )13( اتفق الفقهاء قاطبة عىل أن شهادة من له حق الشُّ
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الداللة داللُة هذه  أنواع  ِمن أيِّ  الشفعة، بنيِّ  البيع لغريه ُيسقط حقه يف  عقد 
الشهادة عىل سقوط حقه.

)14( ما عدد الطلقات التي تقع عىل الزوجة إذا قال هلا زوجها أنت طالق 
ثالثا إال اثنني »بدون فاصل«؟ وما احلكم إذا فصل بني املستثنى واملستثنى منه 

فاصل زماين بال عذر؟ بنيِّ مأخذ هذا من علم األصول.
له إال قطنًا أو تبنًا  )15( استأجر رجاًل مجاًل واشرتط عليه املؤجر أال حيمِّ

له املؤجر حديًدا أو رصاًصا، استنبط حكم فسخ اإلجارة يف هذه احلالة. فحمَّ
چۆ    ۆ   تعاىل:  قوله  األمانات، وُخذ هذا من  استنبط حكم رد   )16(
الكعبة إىل  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅچ وقد نزلت اآلية يف رد مفتاح 

عثامن بن مظعون من سدنتها.
فام  العلوم،  من  علم  يف  يرسب  من  بفصل  يقض  مدرسة  قانون   )17(
حكم من يرسب يف علمني أو أكثر؟ ومن أي أنواع الداللة داللة القانون عىل 

هذا احلكم؟
)18( من أي أنواع ظهور املعنى فهم طهورية املاء امللح وحل ميتته من 
قوله -عليه السالم- حني سئل عن جواز الوضوء باملاء وامللح: »ُهَو الطَُّهوُر 

لُّ َمْيَتُتُه«؟ َماُؤُه احْلِ
)19( من أي نوع من أنواع الدالالت داللة احلديث املتقدم عىل طهورية 

املاء امللح وحل ميتته؟
برتقاالت؟  ليأكلن  حلف  من  حينث  ال  حتى  يأكلها  برتقالة  كم   )20(

ارشح ذلك وطبقه عىل قواعد األصول. 
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)21( قال لزوجته: »أنت طالق إن شاء اهلل« أو لعبده: »أنت حر إن شاء 
اهلل« بطل طالقه وعتقه، من أين تأخذ هذا احلكم؟

)22( قال رجل آلخر: »لك عندي عرشون جنيًها إال عرشين جنيًها«، 
أو قال لزوجته: »أنت طالق ثالًثا إال ثالًثا«، ما حكم هذا الطالق؟ 

)23( استنبط حكم معاملة غريك إذا تعدى عليك أخذا من قوله تعاىل: 
چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ مع العلم بأن التعدي 

منهي عنه بقوله تعاىل: چۈئ  ېئچ.
)24( من أي أنواع الداللة داللة أن للرشيك الثاين الثلثني من الربح بعد 

بيان أن للرشيك األول الثلث.
»هَتَاُدوا  السالم:  عليه  قوله  من  مستنبًطا  اهلدية  قبول  حكم  ما   )25(

ابُّوا«؟ حَتَ
)26( من أي أنواع الداللة داللة قوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ    پچ عىل جواز اإلصباح جنًبا.
)27( استنبط حكم ِحل املطلقة ثالًثا ملطلقها بعد نكاح غريه، أخذا من 

قوله تعاىل: چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ.
ڀ   ڀ      پ   پ   چپ   تعاىل:  قوله  يف  املفرسون  قّدر   )28(
لقائنا، فمن أي نوع  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺچ أي: ال يرجون حسن 

من أنواع الداللة داللة الكالم عىل هذا املحذوف؟
)29( فهم ابن عباس من قوله تعاىل چې  ې        ې  ې     ى  ىچ 

أنه إن كان له أخوان فألمه الثلث، فمن أي أنواع املفاهيم هذا؟ 
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وورد  ڎچ  ڎ   ڌ     ڌ     ڍ     ڍ   ڇ   چڇ   تعاىل:  قال   )30(
اهللِ  اْسِم  َعىَل  َيْذَبُح  »امُلْسِلُم  قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  اآلحاد-  أخبار  من  احلديث -وهو  يف 
«، فاحلنفية قالوا بحرمة الذبيحة إذا تعمد الذابح ترك التسمية،  ى َأْو َلْ ُيَسمِّ َسمَّ
والشافعية أحلوا ذبيحة املسلم وإن تعمد ترك التسمية، فعالم بنى كلٌّ رأيه؟ 

ارشح هذا مطبًقا إياه عىل قواعد علم األصول.
)31( أثبت احلنفية الكفارة عىل الصائم إذا أكل عمًدا قياًسا عىل الامع 

عمًدا، فام وجه ذلك؟ ومن أي أنواع الداللة هذا؟
)32( يرى الشافعية أن الكفارة كام تكون يف القتل اخلطأ ويف اليمني غري 

الغموس تكون يف القتل العمد ويف اليمني الغموس، فام وجه ذلك؟

متت بحمد اهلل وحسن توفيقه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

كشجرة  وجعلتها  الغراء،  الرشيعة  أصول  بكتابك  أحكْمَت  احلمد  لك 
املبعوث  والسالم عىل حممد  والصالة  السامء،  ثابت وفرعها يف  أصلها  باسقة 

بشريا للمؤمنني، وعىل آله وصحبه الذين اتبعوه بإحسان إىل يوم الدين.
الرشعية،  األحكام  أدلة  يف  »الوجيز«  كتابنا  من  اثنني  ثاين  فهذا  وبعد 
خلصته من أمهات الكتب، واصطفيت جواهره من بحرها اخلضم، وهذبت 

عباراته فصارت دانية القطوف.
واهللَ أسأل أن ينفع به كام نفع بأصوله، إنه نعم املوىل ونعم النصري.

أمحد مصطفى املراغي       
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األدلة الرشعية
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األدلة التي استند إليها املجتهدون يف استنباط األحكام الرشعية أربعة: 
الكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس)1(.

)1(  ذاك أن الدليل إما وحي أو ال، واألول: إما متلو وهو الكتاب، وإما غري متلو وهو 
االعتبار  وإما  اإلمجاع،  وهو  االجتهاد  أهل  من  األمة  كل  قول  إما  والثاين:  السنة، 
بحكم آخر ألجل املشاركة يف العلة وهو القياس، وحجيته رضورية عند فقدان األدلة 

الثالثة.
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الكتاب الكريم

* حجيته:
الكتاب لغة: اسم للمكتوب. 

-صلوات  حممد  عىل  املنزل  العريب)1(  اللفظ  وهو  القرآن،  هو  ورشعا: 
اهلل عليه- للتدبر، املنقول إلينا تواتًرا)2(، املكتوب بني الدفتني، املبدوء بسورة 

الفاحتة، املختتم بسورة الناس.
والكتاب الكريم هو العمدة يف استنباط األحكام، والدعامة التي تستند 

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ    األخرى،  األدلة  عليها 
چچ.

* القراءات - أقسامها: 
القراءات قسامن: متواترة، شاذة.

يف  الكذب  عىل  اتفاقهم  يستحيل  مجع  رواها  التي  هي  فاملتواترة:   )1(
أهل  بإمجاع  وهي  وتابعيهم،  والتابعني  الصحابة  عصور  الثالثة،  العصور 

األمصار القراءاُت السبعة)3(، وهي أدلة تؤخذ منها األحكام الرشعية.

)1( فليست ترمجته قرآنا، فلو قرأ هبا املصيل ال تصح صالته.  
)2( فالقراءة الشاذة ال تسمى قرآنا، وال تصح الصالة هبا.  

)3( هي قراءة ابن كثري بمكة، ونافع باملدينة، وابن عامر بالشام، وأيب عمرو بن العالء 
بالبرصة، وعاصم ومحزة والكسائي بالكوفة، وما كان منها من قبيل األداء وال خيتلف 
الرسم باختالفه كاملد واللني واإلمالة ال جيب تواتره، وما كان من قبيل جوهر اللفظ 

وخيتلف الرسم باختالفه، نحو: »ملك، ومالك« جيب تواتره.  
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)2( والشاذة)1( قسامن: مشهورة، وآحاد.
)أ ( فاملشهورة: هي ما تواترت يف عرصي التابعني وتابعيهم دون عرص 
اٍم ُمَتَتابَِعاٍت«،  الصحابة، كقراءة ابن مسعود يف كفارة اليمني: »َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّ
وهي تصلح لتقييد املتواتر عند احلنفية، أال تراهم أوجبوا التتابع يف صيام كفارة 
اليمني محال للمطلق وهو چۇئ   ۆئ  ۆئچ عىل املقيد، وخالف الشافعي 

يف ذلك، ألن الراوي ل ينقلها خًبا بل قرآنا، والقرآن ال يثبت إال بالتواتر.
اٍم  ٌة ِمْن َأيَّ )ب ( واآلحاد ما دون هذين، كقراءة ُأيب يف قضاء رمضان: »َفِعدَّ
ل عليها يف استنباط األحكام، ومن َثمَّ ل يوجب أحد  ُأَخَر ُمَتَتابَِعاٍت«، وال يعوَّ

من األئمة التتابع يف قضاء رمضان اعتامدا عىل هذه القراءة.

تنبيهات
من  الرشعية  األحكام  الستنباط  يتصدى  الذي  للمجتهد  بد  ال   )1(  
القرآن، من معرفة أسباب النزول، فإن الغفلة عنها قد تؤدي إىل اخلروج عن 

املقصود هبا، وتوقع يف الشبهة. 
أال ترى بعض الصحابة قد اشتبه عليهم األمر والتبس القصد، فقد روي 
أن قدامة بن مظعون اهتم برشب اخلمر يف خالفة عمر فأمر بجلده، فقال له 

قدامة: »لئن رشبُت كام يزعمون ما كان لك أن تلدين، ألن اهلل يقول: چڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   
فقال  منهم«)2(،  وأنا  ںچ  ڱ     ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

رسم  حيتملها  ول  اإلعراب،  قواعد  ووافقت  إسنادها،  صح  قراءة  وهي   )1(
املصحف.  

)2( أي: ألن هذه احلال تكفر ما كان من رشبه، ألنه كان ممن آمن واتقى وعمل الصاحلات، 
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»إن  عباس:  ابن  فقال  قوله؟«)1(،  عليه  تردون  »أال  جملسه:  للحارضين  عمر 
للامضني  فعذرا  الباقني،  للامضني، وحجة عىل  أنزلن عذرا  قد  اآليات  هؤالء 
يقول:  اهلل  الباقني ألن  أن حترم عليهم اخلمر، وحجة عىل  قبل  اهلل  لقوا  بأهنم 

ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
الذين آمنوا واتقوا وعملوا الصاحلات  ڀ  ٺ  ٺچ فإن كان من 
ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن اهلل هنى أن ترشب اخلمر«، فقال له عمر: 

»صدقت«)2(. 
التعارض،  القرآن ومنسوخه عند  إىل أن معرفته تعني عىل معرفة ناسخ 

فتكون السابقة نزوال منسوخة، والالحقة ناسخة.
وقت  أحواهلا  وجماري  وأقواهلا  أفعاهلا  يف  العرب  عادات  معرفة   )2(
هذا  عني  قد  تره  ٹچ  ٹ    ٹ   چٹ   تعاىل:  قوله  إىل  انظر  التنزيل، 
الكوكب، ألن بعض العرب)3( عبدته ول تعبد غريه من الكواكب، وإىل قوله: 
چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ تده خص الفوق تنبيها عىل نفي ما ادعوه من اآلهلة 

يف األرض، فال يكون فيه دليل عىل إثبات الهة هلل البتة.
)3( كل حكاية وردت يف القرآن ووقع قبلها أو بعدها ردٌّ هلا فذلك دليل 
بعدها:                                                                                                                                            جاء  إذ  ٺچ  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   چپ     تعاىل:  كقوله  بطالهنا، 

إذ كان ممن شهد بدرا وأحدا واخلندق. 
)1( ويف رواية: أن عمر قال له: »إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اهلل اجتنبت ما 

حرم اهلل«، كذا يف املوافقات للشاطبي.  
)2( فهم قدامة أن العبة يف اآلية بعموم اللفظ فأخطأ، فبني له ابن عباس العليم بأسباب 

النزول أن املعول عليه هنا خصوص السبب.  
)3( هم خزاعة، ابتدع هلم ذلك أبو كبشة.  
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چۇ   وقوله:  ڤچ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  چ   
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   بعدها:  جاء  ثم  اآلية،  ۆچ  ۇ  

ژ   ژچ.
وإن ل يسبقها أو يلحقها ردٌّ فذلك دليل صحة املحكي وصدقه، ألن اهلل 
سمى القرآن فرقانا وتبيانا لكل يشء، فليس سائغا بعدئذ أن حيكي فيه ما ليس 

باحلق ثم ال ينبه عليه. 
بفروع  الكفار  تكليف  احلنفية عىل  الشافعية وفريق من  احتج  ثمة  ومن 
إذ  چمخ  جس     حس    خس   مس    حص  مص  جض  حض  خضچ  الرشيعة بقوله تعاىل: 
من  ومها  والصدقة،  الصالة  ترك  سقر  وسلوكهم  عذاهبم  سبب  جعلوا  إهنم 
أهنم  فدل عىل  يرده،  اهلل عىل ذلك ول  أقرهم  الرشيعة ال أصوهلا، وقد  فروع 

نسبوا العذاب إىل سبب صحيح)1(.
)4( بيان القرآن لألحكام مُجْيِل ال تفصييل كام يدل ذلك االستقراء، أال 
لكن  تفصيال،  فيه  تذكر  ل  والعقود واحلدود  والزكاة  الصالة  أحكام  أن  ترى 
القرآن عىل اختصاره جامع لكليات الرشيعة، وبنزوله متت مقاصدها، يرشد 

إىل ذلك قوله تعاىل: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌچ.

وإذن فال ينبغي االقتصار عليه يف استنباط األحكام، بل ال بد من النظر يف 
رشحه وهو السنة، فإن أعوزنا فيها البيان رجعنا إىل تفسري السلف من األئمة، 

فهم به أعرف. 

)1( وال تزئ صالة الكافر إذا هو أداها، ألهنا فقدت رشط الصحة وهو اإليامن، كالصالة 
من املؤمن فإهنا ال تصح مع النجاسة، لفقدها رشط الصحة وهو الطهارة.  
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وأخذنا  العريب،  السنن  مقتىض  عىل  تفهمناه  الغلة  يطفئ  ما  نجد  ل  فإن 
املعاين من األلفاظ وفقا ألساليبهم. 

التكاليف،  تقليل  احلرج،  عدم  الكريم:  القرآن  يف  الترشيع  أساس   *
التدرج يف الترشيع:

)1( عدم احلرج:
احلرج يف اللغة: الضيق، ورشعا: إعنات املكلف، بتكليفه ما ال يطيقه، 

أو ما يشق عليه.
سة عىل رفع احلرج كثرية، منها قوله تعاىل يف  واألدلة عىل أن الرشيعة مؤسَّ
وصف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کچ 

ھ   ھ    ھ    چھ   وقوله:  ۈچ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    چۇ   وقوله: 
ے   ے  ۓچ وقوله: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ. 

وقوله عليه السالم: »ُخُذوا ِمَن اْلَعَمِل َما ُتطِيُقوَن، َفإِنَّ اهللَ اَل َيَملُّ َحتَّى 
مَتَلُّوا«، وحديث أنس: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دخل املسجد فوجد حبال ممدودا بني 
ساريتني، فقال: »َما َهَذا؟«، قالوا: »حبل لزينب تصيل، فإذا كِسلت أو فرَتت 

أمسكت به«، فقال: »ُحلُّوُه، لُِيَصلِّ َأَحُدُكْم َنَشاَطُه، َفإَِذا َكِسَل َأْو َفرَتَ َقَعَد«.
يَن َمتنٌِي َفَأْوِغُلوا فِيِه بِِرْفٍق،  وما روت عائشة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ َهَذا الدِّ

ُضوا إىَِل َأْنُفِسُكْم ِعَباَدَة اهللِ، َفإِنَّ امُلنَْبتَّ اَل َأْرًضا َقَطَع َواَل َظْهًرا َأْبَقى«. َواَل ُتَبغِّ
ورس هذا: اخلوف من بغض العبادة وكراهة التكليف، وفساد السم أو 
العقل أو املال، إىل خوف التقصري عند مزامحة الوظائف الرشعية التي ُتطَلب 
من املكلف وال بد من أدائها، فإذا أوغل يف عمل شاق فربام منعه عن أداء غريه 
ال سيام حقوق العباد، وبذا يكون ملوما غري معذور، ألنه إنام ُطلب إليه القيام 
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هبا مجيعا عىل وجه ال خيل بواحد منها، فقد ورد يف احلديث: »إِنَّ لَِربَِّك َعَلْيَك 
ُه«. ا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ ا، َوأِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّ ا، َولِنَْفِسَك َعَلْيَك َحقًّ َحقًّ

عند  حرم  ما  وأبيح  للمسافر،  كالفطر  الرخص  رشعت  هذا  أجل  ومن 
الضورة، وأجيز التيمم عند عدم القدرة عىل املاء. 

)2( تقليل التكاليف:
قد كان من لطف اهلل بعباده أن خفف عنهم التكاليف، ليتيرس هلم القيام 

بأعبائها، وال يكون هلم منها حرج وال عنت.
والناظر إىل الكتاب الكريم يرى أن ما اشتمل عليه من أوامر ونواٍه قليل 
يسهل العمل به، وليس فيه كثري من التفاصيل التي ينشأ عنها ملن اعتصم هبا 

حرج أو مشقة. 
ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   چٺ   تعاىل:  قوله  ذلك  إىل  يرشد 

ٹچ چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کچ. 
َفَلْيَس  ُسنَّتِي  َعْن  َرِغَب  »َمْن  التبتل وقال:  وأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن 
اء أْن عزم قوم عىل صيام النهار وقيام الليل واعتزال  ِمنِّي«، وكان ذلك من جرَّ
النساء، إىل األخذ بأنواع أخرى من الشدة كانت يف األمم السالفة فخففها اهلل 

عن هذه األمة.
)3( التدرج يف الترشيع:

جاء اإلسالم وللعرب عادات استحكمت فيهم وأصبح ال مناص هلم 
إزالته  من  بد  ال  ضار  وبعضها  منه،  رضر  وال  للبقاء  صالح  وبعضها  منها، 
وتغيريه، لكن الشارع احلكيم اقتضت حكمته التدرج هبم يف منعها، كيال هتيج 
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نفوسهم وتبغض اإلسالم وتنفر منه، فكان حيرم شيئا منها ثم ينتظر مدة تكفي 
آخر،  ثم حيرم عليهم شيئا  نفوسهم،  أثره يف  التحريم  ويفعل  ألفوه  ما  نسيان 

وهكذا.
وكذلك كان يبيح هلم بعض األشياء إىل حني، ثم يعود فيحرمه عليهم، 

هاك اخلمَر مثال، ل حترم عليهم بادئ ذي بداءة بل جاء حتريمها بعد مراحل. 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   چڃ   تعاىل:  قوله  بمكة  نزل  فقد 
عمر  بزعامة  منهم  مجع  ذهب  ثم  املسلمون،  فرشهبا  ڇچ  چ    چ  
مذهبة  فإهنا  اخلمر،  يف  اهلل  رسول  يا  »أفتنا  وقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  ومعاذ 

چۉ  ې  ې   ېې  ى   تعاىل:  قوله  فنزل  للامل«،  للعقل سالبة 
ى  ائ         ائ  ەئ  ەئچ. 

هم أحدهم  ثم دعا عبدالرمحن بن عوف ناسا منهم فرشبوا وسكروا، وَأمَّ
يف الصالة فقرأ: »قل يا أهيا الكافرون أعبد ما تعبدون«، فنزل قوله تعاىل: چہ  

ہ  ہ    ہ  ھچ فقلَّ من كان يرشهبا. 
ثم َأْوَلَ بعض منهم وليمة دعا فيها مجاعة من املسلمني، فرشبوا وسكروا 
وافتخروا وتناشدوا األشعار، فهجا بعض املهاجرين مجاعة األنصار، فقامت 
بينهم شحناء كادت تؤدي إىل اشتجار الرماح، ووصل خبها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

پ   ٻ        چٻ   فنزل:  شافيا«،  بيانا  اخلمر  يف  لنا  بنيِّ  »اللهم  عمر:  فقال 
ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄچ)1(.

األقداح  واألزالم:  تعاىل،  اهلل  دون  من  تعبد  التي  واألحجار  األصنام  األنصاب:    )1(
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 وبام تقدم يستبني لك حكمة وجود الناسخ واملنسوخ يف الكتاب الكريم. 

* أهم األغراض التي اشتمل عليها الكتاب الكريم:
ينتظم الكتاب الكريم ثالثَة أمور: 

)1( ما يتعلق باإليامن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وهذه 
قد تكفل برشحها علم الكالم أو علم أصول الدين.

وفاضل  األخالق  مكارم  عىل  احلث  من  القلوب  بأفعال  يتعلق  ما   )2(
الصفات، وهذه مباحث علم األخالق. 

)3( ما يتعلق بأفعال الوارح من األوامر والنواهي والتخيريات، وهذه 
مباحث علم الفقه أو علم الفروع.

التي كانت تكتب عليها األوامر والنواهي، فإذا أراد أحدهم سفرا مثال أدخل يده يف 
خريطة وأخرج واحدا منها، ونفذ ما خيرج عىل ِقْدحه.
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الُسنة

تعريفها- حجيتها- منزلتها من القرآن الكريم- أقسامها
ما جاء يف  أو سيئة، وعىل هذا  املعتادة حسنة كانت  الطريقة  لغة:  السنة 
ْساَلِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل هِبَا إىَِل َيْوِم  اخلب: »َمْن َسنَّ يِف اإْلِ
اْلِقَياَمِة، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة َفَعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل هِبَا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة«. 

رواه مسلم.
وعند األصوليني)1(: هي ما ُنقل عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأخذ عنه بإحدى 

طرق ثالث:
)1( أن يقول شيئا، فيعملوا بام قال.

)2( أن يقوم بعمل من األعامل، فيكون هذا الفعل داعيا التباعه، ولو ل 
يقرنه بكالم.

)3( أن يرى شيئا فيسكت عنه، وال يستنكره بوجه ما، فيكون سكوته 
عنه رضا وتقريرا له.

وجمموع ذلك هو السنة، فالسنة: ما ثبت عن رسول اهلل من قول أو فعل 
أو تقرير.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع تركه أحيانا بال عذر، وقد تطلق عىل:  الفقهاء: ما واظب عليه  )1( وعند 
يف  فعلوا  كام  باالجتهاد  أم  والسنة  الكتاب  يف  وجد  سواء  الصحابة  عليه  عمل  ما 
َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي  »َعَلْيُكْم  األثر:  جاء  هذا  وعىل  الدواوين،  وتدوين  املصحف  مجع 
داود  أبو  أخرجه  بِالنََّواِجِذ«،  َعَلْيَها  وا  َوَعضُّ هِبَا  ُكوا  مَتَسَّ نَي،  امَلْهِديِّ اِشِديَن  الرَّ اخْلَُلَفاِء 

والرتمذي.  
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* حجيتها:
اتفق املسلمون عىل أن السنة املطهرة دليل من األدلة الرشعية، وأهنا ربام 

ڻ   ڻ   چڻ   تعاىل:  قوله  ذلك  إىل  يرشد  األحكام)1(،  بترشيع  تستقل 
ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہچ وقوله عليه السالم: »َأاَل َوإيِنِّ ُأوتِيُت اْلُقْرآَن 

َوِمْثَلُه َمَعُه«.

* منزلتها من القرآن:
تفصل  التي  وهي  الكريم،  الكتاب  بعد  للدين  الثاين  املرجع  هي  السنة 
جممله وتقيد مطلقه وختصص عاّمه، فقد بينت أحكام الصالة والزكاة والزواج 

والطالق وأنواع املعامالت، وقد دل عىل هذا املعنى قوله تعاىل: چٿ   ٹ     
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ.

وهاكم امُلُثل التي ترشح ما قدمنا:
ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   چڌ   الكريم:  الكتاب  يف  جاء   )1(
ژچ فام املراد من الطيبات؟ وما املقصود من اخلبائث؟ وما أفراد كل 
منهام؟ من جّراء هذا يرتدد اإلنسان يف كثري من األشياء، أمن الطيبات هي أم 

من اخلبائث؟ 
فقد  الثاين،  من  آخر  بعض  يعتبه  بينام  األول،  من  بعضهم  يعتبه  وقد 
ترددوا يف حلوم احلمر األهلية واحليوان ذي املخلب وغريمها، إذ ل يرد فيهام 

)1( كتحريم حلوم احلمر األهلية، وحتريم كل ذي ناب وخملب من سباع الطري، فقد روى 
َها،  بَِحقِّ إاِلَّ  امُلَعاَهِد  َأْمَواُل  حَتِلُّ  »اَل  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الوليد  بن  داود عن خالد  أبو 
ِمَن  خِمَْلٍب  ِذي  َوُكلُّ  َباِع،  السِّ ِمَن  َناٍب  ِذي  َوُكلُّ  اأْلَْهِليَُّة،  احْلُُمُر  َعَلْيُكْم:  َوَحَراٌم 

  .» الطَّرْيِ
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نص يف الكتاب الكريم يوضح أمرمها، وما زالوا كذلك حتى أفتى النبي -عليه 
السالم- بأهنام من اخلبائث.

)2( جاء حتريم الربا يف مواضع عدة من القرآن: چى  ى     ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وقد كان املعروف يف  ھ  ھ  ھ  ےچ 
صدر اإلسالم هو ربا الاهلية، وهو ربا النسيئة، وهو أن يقول الدائن للمدين: 
ُتْريِب«، وإذن فيحمل ظاهر اآليات القرآنية عىل حتريم  »إما أن تقض وإما أن 

ذلك النوع املألوف عندهم ويقترص عليه.
وغريه،  املعروف  النوع  ذلك  يشمل  عام  التحريم  أن  بينت  السنة  لكن 
 ، ِة، َواْلُبُّ بِاْلُبِّ ُة بِاْلِفضَّ َهِب، َواْلِفضَّ َهُب بِالذَّ ويف هذا يقول عليه السالم: »الذَّ
ِعرِي، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َوامْلِْلُح بِامْلِْلِح، ِمْثاًل بِمْثٍل، َسَواًء بَِسَواٍء، َيًدا  ِعرُي بِالشَّ َوالشَّ
بَِيٍد، َفَمْن َزاَد َأْو اْزَداَد َفَقْد َأْرَبى، َفإَِذا اْخَتَلَفْت َهِذِه اأْلَْشَياُء َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم«، 
الزيادة بال  التحريم وحكمته متحققة يف كل ذلك، وهي  ورس هذا أن سبب 

عوض.
النساء ذكرت يف قوله  أفراد من  يتزوج بعض  الرجل أن  )3( حرم عىل 

چٺ   چڍ  ڌ  ڌچ اآلية، ثم جاء يف آخرها:  تعاىل: 
ُم عىل الرجل أن جيمع بني زوجتني  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ فظاهر اآلية ال حُيَرِّ

يف وقت واحد إحدامها خالة األخرى أو عمتها. 
لكن السنة رصحت بتحريم المع بني املرأة وعمتها وخالتها، وجعلت 

اخلالة والعمة كاألم يف هذا احلكم.
مما تقدم تعلم حاجة الكتاب إىل السنة يف تفصيل جممله، وتعميم ما يدل 
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ظاهره عىل عدم العموم، وتقييد مطلقه، وختصيص عامه.

* رتبتها:
السنة متأخرة يف االعتبار عن الكتاب لوجوه:

)1( أن الكتاب مقطوع به، وهي مظنونة إال يف األقل النادر.
)2( أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة عليه، والبيان تاٍل للمبني، والزيادة 

ال تعتب إال إذا ل تكن فيه.
قال:  ُكْم؟«،  حَتْ »بَِم  معاذ:  قد دلت عىل ذلك كحديث  األخبار  أن   )3(
َلْ  »َفإِْن  قال:  اهلل«،  رسول  »بسنة  قال:  َتِْد؟«،  َلْ  »َفإِْن  قال:  اهلل«،  »بكتاب 
ابن مسعود: »من  أثر عن  ما  قال: »أجتهد رأيي«... احلديث، ومثله  َتِْد؟«، 
عَرض له منكم قضاٌء ليقض بام يف كتاب اهلل، فإن جاءه ما ليس يف كتاب اهلل 

فليقض بام قىض به نبيه ملسو هيلع هللا ىلص«.

* أقسامها باعتبار السند:
السنة باعتبار السند أقسام ثالثة: متواتر، ومشهور، وآحاد.

تواطؤهم  يْؤَمن  كثري  الثالثة)2( مجٌع  األزمنة  نقله يف  ما  فاملتواتر)1(:   )1(

فرتة  مض  مع  آخر  بعد  واحد  جاء  إذا  القوم«  »تواتر  يقال:  التتابع،  لغة:  التواتر   )1(
بينهام، وللتواتر رشوط ثالثة: تعدد النَقلة حتى يمتنع اتفاقهم عىل الكذب الختالف 
إذ هو قد خيطئ،  العقل  إىل  أو سامع ال  إىل احلس من مشاهدة  مشارهبم، واالستناد 
ووجود التعدد يف كل الطبقات فريوي ذلك العدد عن مثله حتى يتصل باملخب عنه، 

وهذا معنى قوهلم: »ال بد فيه من استواء الطرفني والواسطة«.  
)2( هي زمن الصحابة والتابعني وتابعيهم، والصحايب عند املحدثني وبعض األصوليني: 
من لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسلام ومات عىل إسالمه، وعند مجهور األصوليني: هو من طالت 
صحبته متبعا له، بحيث يصح أن يطلق عليه اسم »صاحب فالن« عرفا، بال حتديد يف 
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عىل الكذب.
تزم  نفوسنا  نجد  بأنا  للقطع  رضوريا،  يقينيا  علام  يوجب  أنه  وحكمه 

بمضمون أخبار كثرية، كوجود بغداد ومكة وإن ل نرمها. 
وليس للتواتر عدد معني، بل ضابطه: حصول العلم الضوري به.

)2( واملشهور: ما بلغ به حد التواتر يف زمني التابعني وتابعيهم، كحديث: 
َعىَل  َواَل  َأِخيَها،  بِنِْت  َعىَل  َواَل  َخاَلتَِها،  َعىَل  َواَل  تَِها،  َعمَّ َعىَل  امَلْرَأُة  ُتنَْكُح  »اَل 
بِنِْت ُأْختَِها، َفإِنَُّكْم إَِذا َفَعْلُتْم َقَطْعُتْم َأْرَحاَمُكْم«، رواه مسلم، وقوله: »اَل َيِرُث 

اْلَقاتُِل َشْيًئا«، رواه الدارقطني. 
الكتاب  مطلق  ويقيِّد  النفس،  إليه  تطمئن)1(  ِعلام  يفيد  أنه  وحكمه 
المع بني  َثمَّ خصص حديُث حتريم  كاملتواتر، ومن  فهو  وخيصص عمومه، 

املرأة وعمتها وخالتها عموَم قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.
)3( واآلحاد: ما غاير املتواتر)2( واملشهور، وهو ال يفيد العلم بنفسه)3(، 
الكتاب  به عند المهور لألدلة اآلتية من  العمل  يفيد غلبة الظن، وجيب  بل 

والسنة واإلمجاع واملعقول، وهي:
)أ (  قوله تعاىل: چې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

األصح.  
)1( أي: ظنا قريبا من اليقني.  

)2( ال خالف يف وجود السنة الفعلية املتواترة كالصالة والصوم عىل الطريقة املعروفة، بل 
اخلالف يف السنة القولية املتواترة، فنفاها بعضهم، وأثبتها آخرون يف حديث واحد أو 

اثنني أو أكثر.  
)3( سواء أفاده بام حيف به من القرائن اخلارجة، أم ل يفده.  
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یچ)1(، فَأْمُر الطائفة املتفقهة باإلنذار والتعليم إن ل يكن الغرض منه 
قبول ما أنذروا به كان ذلك من العبث الضائع، والطائفة ال يشرتط فيها حد 
أن  بعمومها عىل  تدل  فاآلية  الثالثة، وإذن  االثنني وعىل  التواتر فتصدق عىل 

أخبار اآلحاد حجة.
)ب ( أن النبي كان يرسل آحاد الصحابة إىل البالد والقبائل للدعوة إىل 
للرشائع  معلام  اليمن  إىل  جبل)2(  بن  معاذ  فأرسل  األحكام،  وتبليغ  اإلسالم 
وقاضيا بني الناس، وأرسل دحية الكلبي إىل قيرص بكتاب يدعوه إىل اإلسالم، 
بدر يف مجاعة  بن  والِزْبرقان  بن عاصم  قيس  والبايات  الصدقات  ووىلَّ عىل 

يطول تعدادهم.
بأخبار  الراشدين وغريهم  اخللفاء  الصحابة من  تتبع عمل  أن من  )ج( 
اآلحاد وجده كثريا مستفيضا فكان ذلك منهم إمجاعا عىل حجتها، فمن ذلك 
أبو  ُقَرْيٍش«، وعِمل  ِمْن  ُة  أبو بكر: »األِئمَّ بام رواه  السقيفة)3(  أهنم عملوا يوم 
يف  عوف  بن  الرمحن  عبد  بخب  وعمل  الدة)4(،  توريث  يف  املغرية  بخب  بكر 

»هالَّ«  بمعنى  ولوال  جماهد،  عن  ذلك  روي  العلم،  لطلب  اخلروج  اآلية  يف  النفري   )1(
امللزوم  إطالق  من  جمازا،  اإلجياب  أي:  الطلب،  يف  مستعملة  و»لعل«  للتحضيض، 
جهل  يقتض  ألنه  تعاىل،  حقه  يف  حُمال  احلقيقي  بمعناه  الرتجي  إذ  الالزم،  وإرادة 

العاقبة.  
)2( هو خزرجي أنصاري تويف سنة )18هـ(، وقد روي عن ابن عباس أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال ملعاذ حني أرسله: »إِنََّك َتْأيِت َقْوًما ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َفاْدُعُهْم إىَِل َشَهاَدِة َأْن اَل إِلَه إاِلَّ 
َض َعَلْيِهْم مَخَْس َصَلَواٍت يِف ُكلِّ  اهلل، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوَك لَِذلَِك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللَ َقْد اْفرَتَ

َيْوٍم َوَلْيَلٍة«، احلديث.  
رسول  بعد  اخلليفة  يف  واألنصار  املهاجرون  اختلف  حني  ساعدة  بني  سقيفة  هي   )3(

اهلل.  
)4( روى احلاكم أن جدة جاءت إىل أيب بكر تلتمس مرياثا هلا من مال ابِن ابٍن قد مات، 
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جزية املجوس)1(، يف أخبار كثرية نحو أولئك.
لتعطلت  الواحد  خب  ُردَّ  فلو  حادثة،  كل  يف  يوجد  ال  املتواتر  أن  )د ( 

األحكام الرشعية.

* رشوط العمل بخرب الواحد
يف  ورشوط  معناه،  يف  ورشوط  راويه،  يف  رشوط  الواحد  بخب  للعمل 

لفظه

• رشوط الراوي:
رشوط الراوي أربعة:

)1( العقل الكامل بالبلوغ، فال تقبل رواية الصبي واملجنون، ألهنام ال 
يقدران عىل ضبط ما يرويان، وهذا رشط لألداء ال للتحمل، فمن حتمل وهو 
صبي مميز ثم روى وهو بالغ قبلت روايته، فقد أمجعوا عىل قبول ما رواه ابن 
الزبري)2( والنعامن بن بشري)3( وأنس بن مالك)4(، وقد حتملوا وهم صبيان وأدوا 

وهم مكلفون.

ثم  ملسو هيلع هللا ىلص«،  اهلل  رسول  من  سمعت  وال  حقا،  اهلل  كتاب  يف  لك  علمت  »ما  هلا:  فقال 
سأل من حض فشهد املغرية أن رسول اهلل أعطاها السدس، وأيده يف ذلك حممد بن 

مسلمة، فحكم هلا أبو بكر بالسدس.  
)1( روى مالك والشافعي أن عمر استشار الناس يف جزية املجوس، فقال عبد الرمحن بن 

عوف: سمعت رسول اهلل يقول: »ُسنُّوا هِبِْم ُسنََّة َأْهِل اْلِكَتاِب«.  
)2( تويف رسول اهلل وِسنُّه ال تزيد عىل العرش.  
)3( ولد بعد سنة ونصف من اهلجرة.  

)4( كانت سنه عند قدوم رسول اهلل املدينة عرش سنني.  
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)2( اإلسالم إلمجاع األمة عىل رد رواية الكافر، ألنه يسعى يف هدم الدين 
تعصبا)1(، وهذا الرشط لألداء ال للتحمل أيضا، لقبول حديث جبري بن ُمطِعم 
أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف املغرب بالطور، مع أنه حتمل حني جاء أسريا يوم 

بدر.

مالزمة  عىل  حتمل  مَلكة  وهي  بصدقه،  الثقة  حتصل  حتى  العدالة   )3(
الصغائر،  عىل  اإلرصار  وعدم  الكبائر  اجتناب  وأدناها  واملروءة،  التقوى 
كالتطفيف اليسري يف املوازين ورسقة ما دون النصاب، وترك ما خيل باملروءة 
من األشياء الدالة عىل خسة النفس، كاإلفراط يف املزاح املفض إىل االستخفاف 
به وصحبة السفلة، وتعرف العدالة بالشهرة)2( أو بالتزكية)3(، وهي تعديل من 

عرفت عدالته من ل يعرف هبا.

)4( الضبط، ويتضمن ذلك: السامع)4(، وحفظ اللفظ)5(، والثبات عىل 
احلفظ إىل حني األداء، وفهم املعنى بحسب وضع اللغة.

السلف، ألنه  بعرف  الكافر  والفاسق هو  اآلية،  چٿ     ٿ  ٿچ  تعاىل:  )1( ولقوله 
اسم ملن خرج عن طاعة أوامر الدين ونواهيه.  

)2( كاملك وأمحد واألوزاعي والليث وابن املبارك.  
احلديث،  حسن  صالح،  ذلك:  وييل  به،  بأس  ال  صدوق،  مأمون،  مراتبها:  وأرفع   )3(
صويلح، والصحابة عدول ال حيتاجون إىل التزكية ملا ورد من اآليات واألحاديث يف 

فضلهم.  
)4( له عزيمة ورخصة، فعزيمته: االستامع حقيقة من املحدث، أو حكام بأن يرسل إليه 
رسوال، أو يبعث إليه كتابا خمتوما عىل رسم الكتب، ويطلب إليه أن حيدث بام فيه، 

ورخصته: اإلجازة برواية كتاب إن علم املجاز له معناه.  
)5( عزيمته: احلفظ من وقت السامع إىل وقت األداء، ورخصته: االعتامد عىل الكتاب، إذا 

كان بحيث لو نظر فيه تذكر ما كان مسموعا.  
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• رشوط معناه:
يشرتط للعمل بمعناه عدم معارض له أقوى منه من عقل أو نقل، بحيث 
ال يمكن المع بينه وبينه، النعقاد اإلمجاع عىل تقديم املقطوع به عىل املظنون. 

ّد إذا عارضه القرآن الكريم أو احلديث املشهور، كام روي عن فاطمة  فرُيَ
فأتيت  قالت: »طلقني زوجي ثالثا عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  أهنا  بنت قيس 
بينونًة  املبانة  أن  عىل  احلديث  دل  نفقة«،  وال  سكنى  يل  جيعل  فلم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
الكريم:  للكتاب  معارض  وذلك  عدهتا،  حني  سكنى  وال  هلا  نفقة  ال  كبى 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ وللسنة املشهورة، وهي ما روي عن 
َما  ْكنَى  َوالسُّ النََّفَقُة  الثَّاَلَث  َقِة  »لِْلُمَطلَّ يقول:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال سمعت  أنه  عمر 

ِة«. َداَمْت يِف اْلِعدَّ

لذا رد أبو حنيفة حديث فاطمة، وعمل بالكتاب والسنة، وجعل للمبتوتة 
النفقة والسكنى)1(.

ويرد أيضا إذا خالف اإلمجاع بناء عىل من يقول إنه حجة قطعية. 

أما إذا خالف القياس ففيه التفصيل اآليت:

بيان ذلك أن راوي احلديث إما معروف بالرواية، أو غري معروف هبا. 

واألول عىل رضبني:

)1( أن يعرف بالفقه واالجتهاد، كاخللفاء الراشدين والعبادلة ومعاذ بن 
جبل وعائشة، فتقبل روايته وافقت القياس أو ال، خالفا ملالك فإنه قدم عليها 

)1( أما الشافعي ومالك فجعال هلا السكنى دون النفقة، وأمحد ل جيعل هلا نفقة وال سكنى، 
وخصص الكتاب بحديث فاطمة.  
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عاف،  القياس)1(، وذلك نحو ما روى ابن عمر أنه ملسو هيلع هللا ىلص أوجب الوضوء من الرُّ
وبرأيه أخذ أبو حنيفة، والقياس يقتض أال ينتقض الوضوء به، ألنه خروج دم 
نجس من البدن، وزوال النجس ال ينقضه وال يوجبه، وإذ كان ابن عمر فقيها 
معروف الرواية يؤَمن منه ما خُيشى من غريه من نقص يف اللفظ خيل باملعنى أو 

زيادة فيه تفسده.

)2( أن يعرف بالرواية دون الفقه، كأنس بن مالك وسلامن وبالل وأيب 
هريرة، فتقبل روايته إن وافقت القياس ال إن خالفته، ألن الرواية باملعنى كانت 
مستفيضة، فإذا ل يكن الراوي فقيها ل يؤمن من تركه شيئا من املعنى أو إدخاله 

شيئا عليه، فتدخله شبهة زائدة خيلو منها القياس.

وا)2(  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال ُترَصُّ اة، فقد روى أبو هريرة أن  كحديث املرَصَّ
إِْن  ُلَبَها،  حَيْ َأْن  َبْعَد  النََّظَرْيِن  بَِخرْيِ  َفُهَو  َذلَِك  َبْعَد  اْبَتاَعَها  َفَمْن  َواْلَغنََم،  بَِل  اإْلِ
ِمْن مَتٍْر«)3(، فاألمر برد صاع من  َها َوَصاًعا  َوإِْن َسِخَطَها َردَّ َأْمَسَكَها،  َرِضَيَها 
التمر بدل اللبن خمالف للقياس الصحيح، إذ تقدير الضامن باملثل يف املثليات 

گ   گ   گ   ک     ک   ک   چک   تعاىل:  قوله  وهو  بالكتاب،  ثبت 

)1( رده احلنفية بأن خب اآلحاد يقني بأصله، إنام الشبهة عرضت يف نقله، لكن يف القياس 
العلة حمتملة وهي األصل، وربام كان يف الفرع مانع أو خلصوصية األصل أثر.  

)2(  الترصية المع، واملراد هبا هنا مجع اللبن يف الضع بالشد، وترك احللب مدة ليخيل 
إىل املشرتي أهنا غزيرة اللبن.

معها  ويرد  يردها  أن  إىل  والشافعي  مالك  فذهب  املرصاة،  األئمة يف حكم  اختلف   )3(
صاعا من متر إن كان اللبن هالكا، أو يرد عني اللبن إن كان موجودا، وذهب ابن أيب 
ليىل وأبو يوسف إىل أنه يردها مع قيمة اللبن، وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال يردها بل 

يرجع بأرشها وهو الفرق بينها غزيرة اللبن وقليلته.  
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»َمْن  السالم:  عليه  بقوله  ثبت  القيميات  يف  بالقيمة  وتقديره  گ  ڳچ 
َم َعَلْيِه َنِصيُب َشـِريِكِه إِْن َكاَن ُموِسـًرا)2(«، وكذا  َأْعَتَق ِشْقًصا)1( َلُه يِف َعْبٍد ُقوِّ

باإلمجاع املنعقد عىل وجوب املثل أو القيمة عند فوات العني.

بالقيمة وال  ليس  اللبن  إىل  بالنسبة  التمر  من  والصاع  النقدان،  والقيمة 
باملثل، وقد عد هذا من ضامن العدوان، ألنه ظهر بعد فسخ العقد أن ترصف 
عىل  كان  رضاه  ألن  صاحبها،  برضا  ليس  بحلبها  والغنم  اإلبل  يف  املشرتي 
تقدير أن تكون ملكا للمشرتي، وحينئذ ففي هذا عدوان اعتباري يقاس عىل 

العدوان الرصيح يف وجوب الضامن.

والثاين وهو غري املعروف هبا، بأن يروي حديثا أو حديثني، كوابصة بن 
معبد)3(، فخبه عىل رضوب:

)1( أن يظهر يف السلف ويشهدوا بصحته ويعملوا به)4(، أو يسكتوا عن 
الطعن فيه عند اشتهار روايته.

وحكمه أن يكون كخب املعروف بالرواية، إذ سكوهتم يف موضع احلاجة 
بيان، والسلف ال ُيتهمون بالتقصري يف أمر الدين بقبول ما ل يصح عندهم أنه 

ثابت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ْقص –بكرس فسكون-: النصيب.   )1( الشِّ
)2( فإن كان معرسا سعى العبد يف دفع قيمته.  

)3( ويف التمثيل به نظر عند بعض العلامء، ألن أبا داود والرتمذي وابن ماجه، أخرجوا 
له أحاديث، فاألوىل التمثيل بمعقل بن سنان، إذ روى له النسائي حديثا، وأصحاب 

السنن حديثا، فلرياجع رشح التحرير.  
)4( إذ عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي وحسن ضبطه، أو ملوافقته سامعهم ذلك من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو من سامع منه ذلك مشهور بالعدالة.  
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ورواه  القياس  وافق  إن  فيقبل  آخر،  بعض  ويرده  بعض  يقبله  أن   )2(
بنت  َبْرَوع  يف  األشجعي  سنان  بن  معقل  حديث  من  روى  كام  عنه،  الثقات 
واشق، وقد مات عنها زوجها هالل بن مرة، وما سمى هلا مهرا حتى مات، 

فقىض هلا النبي بمهر املثل.

امرأة ول يسم هلا مهرا،  تزوج  ن  أنه سئل عمَّ قبِله، وذلك  فابن مسعود 
ومات عنها قبل الدخول، فاجتهد شهرا، ثم قال: »أرى هلا صداق امرأة من 
نسائها، ال وكس وال شطط)1(، وعليها العدة، وهلا املرياث«، فقام معقل فقال: 
»أشهد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قىض يف بروع مثل قضائك«، فرُسَّ ابن مسعود، ملوافقة 

قضائه قضاَء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

عىل  بوال  أعرايب  بقول  نصنع  »ما  قال:  عنه-  اهلل  -ريض  عيل  ه  وردَّ
عقبيه)2(؟«، وقال: »حسبها املرياث، وال مهر هلا«.

الفقهاء  من  املشهورين  الثقات  ألن  احلديث،  هبذا  احلنفية  عمل  وقد 
صح  أنه  عىل  ذلك  فدل  قبلوه،  البرصي)5(  واحلسن  ومرسوق)4(  كعلقمة)3( 
يؤكده  أن  وجب  بالعقد  وجب  ملا  املثل  مهر  ألن  القياس،  وملوافقته  عندهم، 
أنه  فكام  التسمية  عدم  مع  كالدخول  فاملوت  وأيضا  املسمى،  كاملهر  املوت 

باَبـي  من  احلد،  تاوز  والشطط:  ومتعد،  الزم  وهو  َوَعَد  وباُبه  النقص،  الوكس:   )1(
رَضب ونرَص.  

قلة  البول عىل عقبيه، وهذا من  يقع  بال  فإذا  اللوس حمتبيا،  األعرايب  عادة  إذ من   )2(
احتياطهم حيث ل يستنزهوا من البول.  

)3( هو علقمة بن قيس النخعي الكويف تويف سنة )63هـ(.  
)4( هو مرسوق بن األجدع اهلمداين الكويف تابعي تويف سنة )63هـ(.  
)5( هو احلسن بن يسار البرصي الثقة الورع املتوىف سنة )110هـ(.  
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منهام  كال  إن  إذ  بالوفاة،  فكذلك  املثل  مهر  هلا  جيب  احلال  هذه  يف  بالدخول 
يوجب العدة.

قبل  الطالق  الوفاة عىل  قاس  إذ  القياس عنده،  ملخالفته  الشافعي  ه  وردَّ
الدخول مع عدم تسمية املهر، وهي يف هذه احلال ال يكون هلا مهر املثل، وأيضا 
فحال الصداق كحال الثمن يف البيع، فكام أن البائع ال يستحق شيئا من الثمن 
ما بقي املبيع يف يد البائع فكذلك املعقود عليه -وهو الُبْضع- ل يتسلمه الزوج 

بل بقي هلا ساملا، فال تستحق عوضه وهو مهر املثل.

)3( أن يرده السلف مجيعا، وحينئذ يكون مستنكرا فال يقبل)1(، كام تقدم 
من حديث فاطمة بنت قيس.

)4( أال يظهر يف القرن األول وال الثاين، فيجوز)2( العمل به إن ظهر يف 
القرن الثالث)3( برشط أن يوافق القياس)4(، لعدم فشو الكذب فيها بدليل قوله 

ِذيَن َيُلوهَنُْم، ُثمَّ َيْفُشو اْلَكِذُب«. ِذيَن َيُلوهَنُْم، ُثمَّ الَّ ُكْم َقْريِن، ُثمَّ الَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َخرْيُ

أما بعد هذه القرون فال يعمل به، لغلبة الكذب حينئذ.

تنبيهان
إليه  حيتاج  بأن  البلوى،  به  تعم  فيام  حكم  الواحد  بخب  يثبت  ال   )1(

يف  اهتموه  أهنم  عىل  دليال  اتفاقهم  فيكون  الصحيح،  احلديث  برد  يتهمون  ال  )1( ألهنم 
الرواية.  

)2( وال جيب العمل به لضعفه.  
)3( القرون الثالثة: عصور الصحابة، والتابعني، وتابعيهم.  

)4( وفائدة إضافة العمل إىل احلديث مع أن املعول عليه القياس أال يتمكن نايف القياس 
من منع هذا احلكم ملعاضدة احلديث إياه.  
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بالقبول)1(، وذلك  تلقته األمة  أو  إذا اشتهر،  كل مكلف مع كثرة تكرره، إال 
صفوان)2(  بنت  ُبرسة  عن  روي  فقد  الذكر،  بمس  الوضوء  نقض  كحديث 
ْأ«، فقد رده  أهنا سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إَِذا َمسَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه َفْلَيَتَوضَّ
احلنفية، وقالوا: لو كان نحو هذا صحيح الثبوت)3( الشتهر يف العرصين الثاين 
والثالث ولكثر رواته، ول يبق آحادا، ألن االهتامم بأمور الدين يف تلك األزمنة 

كان عظيام.
أما ما تلقته األمة بالقبول وعملت به كحديث عائشة يف التقاء اخلتانني 
أنا  فعلته  اْلُغْسُل،  َوَجَب  َتاَن  اخْلِ َتاُن  اخْلِ َجاَز  »إَِذا  السالم:  عليه  قال  قالت: 
ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاغتسلنا«)4(، رواه الرتمذي وابن ماجه، وقد قبله أمري املؤمنني 
عمر وسائر املهاجرين، وقال ملن ال يرى الغسل: »ال تبايل يف الرجم، وتبايل يف 

إراقة صاع من املاء«.
)2( إذا ورد اخلب حمتمال لعدة أوجه، بأن كان مشرتكا أو جممال أو مشكال 
أو خفيا، فحمله الصحايب عىل أحد حمتمالته، وجب قبول هذا التأويل، ألن 

الظاهر أن ذلك ملوجب هو به أعلم من قرينة حال أو مقال.
وإن كان اخلب ظاهرا فحمله عىل غري ظاهره، فاحلنفية عىل وجوب محله 

عىل ما عينه الراوي، ألنه لوال تيقنه من املقتض للرتك ما ترك الظاهر.

)1( هذا مذهب احلنفية، وأكثر األصوليني واملحدثني عىل قبوله دون حاجة إىل شهرة أو 
قبول.  

)2( خالة مروان بن احلكم، وجدة عبد امللك، وهلا سابقة قديمة وهجرة.  
)3( إذ ختصيص النبي ملسو هيلع هللا ىلص إياها بتعليم هذا احلكم، مع عدم حاجتها إليه، وعدم علم سائر 

الصحابة مع شدة حاجتهم إليه أشبه باملحال.  
)4( قد اختلف الصحابة يف وجوب الغسل بال إنزال، فسأل عمر عائشة عن ذلك فروت 

احلديث، فأمجعوا عىل الوجوب.  
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َل ِدينَُه  ومن ذلك ختصيص العام، نحو ما روى ابن عباس مرفوعا: »َمْن َبدَّ
ْساَلِم،  َفاْقُتُلوُه«، مع أنه أثر عنه أنه قال: »اَل ُتْقَتُل النَِّساُء إَِذا ُهنَّ اْرَتَدْدَن َعِن اإْلِ
َن َعَلْيِه«، فقد اعتب أبو حنيفة قول ابن  َبْ ْساَلِم، َوجُيْ َبْسَن َوُيْدَعْوَن إىَِل اإْلِ َلِكْن حُيْ
عباس تأويال للحديث وختصيصا له بناء عىل أنه سمع من النبي ملسو هيلع هللا ىلص املخصص، 

وعىل هذا ال تقتل املرتدة، وخالفه سائر األئمة وعملوا بعموم اللفظ.

بعد  به  العمل  الصحايب  وترك  التأويل  حيتمل  ال  مفرسا  اخلب  كان  وإن 
روايته، تعني كون تركه إياه لعلمه بالناسخ، فيجب اتباعه خالفا للشافعي.

َفْلَيْغِسْلُه  َأَحِدُكْم  إَِناِء  اْلَكْلُب يِف  َوَلَغ  ومن ذلك ما رواه أبو هريرة: »إَِذا 
رواه  كام  بالثالث  هريرة  أيب  اكتفاء  صح  أنه  مع  اِب«،  َ بِالرتُّ إِْحَداُهنَّ  َسْبًعا 
الدارقطني، فقد خالف عمله ظاهر احلديث، ومن ثم اعتب احلنفية عمله بيانا 
للمراد من احلديث، وأن ما زاد عىل الثالث مندوب، والشافعية أوجبوا الغسل 

سبعا للحديث، وهو مذهب ابن عباس وابن سريين.

كـان ذلك عىل                        باخلـب  العمـل  الصحـابة  الـراوي من  تـرك غـري  وإذا 
وجهني:

)أ ( أن يكون مما حيتمل اخلفاء عىل التارك، كحديث القهقهة املروي من 
عدة طرق منها طريق معبد اخلزاعي عنه ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بينام هو يف الصالة إذ أقبل 
القوم، فقهقهوا، فلام انرصف  ُزْبَية فاستضحك  أعمى يريد الصالة، فوقع يف 
اَلَة«، ترك العمل به  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َكاَن ِمنُْكْم َقْهَقَه َفْلُيِعِد اْلُوُضوَء َوالصَّ
أبو موسى األشعري وال يقدح ذلك فيه، ألن وقوعها يف الصالة من احلوادث 

النادرة، فجاز خفاء احلديث عليه. 
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)ب ( أال يكون مما حيتمل اخلفاء، كحديث التغريب، وهو قوله: »اْلبِْكُر 
َوَتْغِريُب َعاٍم«، رواه مسلم وغريه، وقد ترك العمل به عمر  ِماَئٍة  بِاْلبِْكِر َجْلُد 
بعد حلاق َمن غربه مرتدا، فقد غرب ربيعة بن أمية يف الرشاب إىل خيب فلحق 
هبرقل وتنرص، فقال: »ال أغرب بعده مسلام«، وهذا يقدح فيه، البتناء احلد عىل 

الشهرة مع حاجة اإلمام إىل معرفته، فهو مما يلزم أن يبحث عنه.

من  فيه، ألن عمل  ذلك  يقدح  ل  باخلب  العمل  الصحايب  ترك غري  وإذا 
بعده ليس بحجة.

• رشوط اخلرب يف لفظه:
)1( المهور عىل جواز الرواية باملعنى، عىل رشيطة أن يكون الراوي ممن 
يعرفون دالالت األلفاظ واختالف مواقعها إذا كان املروي مفرسا أو حمكام، 
وال توز رواية الظاهر املحتمل للتأويل)1( إال للفقيه العال بالرشيعة، ألنه يقف 

عىل الغرض منه.

وما عدا ذلك من األحاديث املشرتكة واملجملة واملتشاهبة وجوامع الكلم 
ال توز روايته باملعنى.

وهلم عىل الواز أدلة منها:

)أ ( أن ابن مسعود كان يقول: »قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا أو نحوه« ول ينكر 
هذا عليه أحد، فكان ذلك إمجاعا عىل الواز.

وقائع  يف  خمتلفة  بألفاظ  األحاديث  من  كثريا  نقلوا  الصحابة  أن  )ب ( 
ا، أو باحتامل املجاز فيام كان حقيقة.   )1( إما بالتخصيص إن كان عامًّ
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متعددة بدون نكري.

)ج( أن ابن مسعود روى أن رجال شكا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »يا رسول 
َأَصاَب  »إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  سمعناه«،  كام  نسوقه  أن  نقدر  ال  بحديث  حتدثنا  اهلل، 

ْث«. َأَحُدُكْم امَلْعنَى َفْلُيَحدِّ

)د( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرسل اآلحاد إىل البالد ليبلغوا أوامره ونواهيه بلغة 
املبعوث إليهم دون لفظه عليه السالم.

السالم:  عليه  بقوله  عمال  سمع  كام  بلفظه  احلديث  نقل  األحوط  لكن 
َأْوَعى ِمْن  ٍغ  ُمَبلَّ اَها َكاَم َسِمَعَها، َفُربَّ  َفَأدَّ َفَوَعاَها  َمَقاَلتِي  اْمَرًأ َسِمَع  َ اهللُ  »َنضَّ
َساِمٍع، َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍه َلْيَس بَِفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍه إىَِل َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمنُْه«، رواه 

أصحاب السنن.
وإنام منع رواية املشرتك باملعنى ألنه إن أمكن تأويله فتأويله ال يثري حجة 
عىل غريه، وذلك نحو ما روى حكيم بن حزام أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اْلَبيَِّعاِن)1( بِاْلـِخَياِر 
َقا«، فإن التفرق مشرتك بني تفرق األبدان وتفرق الكالم، فال يقبل  َيَتَفرَّ َلْ  َما 
من الراوي أن يقول: »ما ل يرتكا البيع«، أو»ما ل يتم بالقبول«، ألن ذلك تأويل 
منه غري ملِزٍم سواه من املجتهدين، بل يلزم فيه اللفظ الوارد ويرتك النظر فيه 

للفقهاء ليحمله كل عىل ما يطمئن إليه قلبه. 
وإبراهيم  املجلس،  خيار  ورأى  األبدان  تفرق  عىل  محله  عمر  فابن 
خيار  عىل  احلديث  يف  اخليار  ومحلوا  يروه،  ل  ومالك  حنيفة  وأبو  النخعي)2( 

)1( ُمثنى بيِّع، وقد جعل البائع واملشرتي بيِّعني عىل سبيل التغليب.  
)2( هو فقيه العراق، وقد قد روى عن علقمة ومرسوق وهو شيخ محاد شيخ أيب حنيفة، 

تويف سنة )95هـ(.  
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الرجوع يف اإلجياب قبل القبول، فإذا قال البائع لغريه: »بعت منك كذا« فله أن 
يرجع ما ل يقل املشرتي: »اشرتيت«، وإذا قال املشرتي: »اشرتيت منك كذا« 

فله أن يرجع ما ل يقل البائع: »بعت«.
يكون  ألن  حمتمل  فهو  َجاِل«،  بالرِّ »الطَّاَلُق  ملسو هيلع هللا ىلص:  كقوله  املجمل،  ومثله 
بالرجال،  الطالق  ِعدد  املعنى:  يكون  وأن  بالرجال،  إيقاعه  الطالق  معناه: 
اأْلََمِة  »َطاَلُق  السالم:  عليه  قوله  يعارض  ال  حتى  حنيفة  أبو  أخذ  وباألول 

هُتَا َحْيَضَتاِن«، وبالثاين أخذ الشافعي.  ثِنَْتاِن، َوِعدَّ
وكذا ما كان من جوامع الكلم، وهي ألفاظ يسرية جامعة ملعان كثرية، 
»اْلُغْرُم  نحو:  عبارته،  بمثل  املعاين  تلك  تأدية  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  غري  يقدر  ال  إذ 
ْساَلِم«)1(، وهكذا احلال يف املتشابه. اَر يِف اإْلِ َر َواَل رِضَ بِاْلُغنِْم«، ونحو: »اَل رَضَ
)2( ال جيوز للراوي حذف بعض اخلب إن كان املحذوف متمام للمذكور، 
عليه  كقوله  اخلب،  صدر  من  للمراد  مبني  ألنه  واحلال،  واالستثناء  كالرشط 
جيوز  فال  اْلَكَباِئُر«،  اْجُتنَِبِت  َما  َبْينَُهاَم  ملَِا  اَرٌة  َكفَّ اَلِة  الصَّ إىَِل  اَلُة  »الصَّ السالم: 

حذف هذا القيد: »َما اْجُتنَِبِت اْلَكَباِئُر«.
جاز  عدة  ألحكام  متضمنا  كان  بأن  املثابة  هبذه  املحذوف  يكن  ل  وإن 
األحاديث  سيام  ال  والتابعني  الصحابة  من  كثري  عن  ذلك  شاع  وقد  حذفه، 
مُتَاِر  النبي -عليه السالم-، ونحو: »اَل  الطويلة، كحديث جابر يف صفة حج 

َأَخاَك، َواَل مُتَاِزْحُه، َواَل َتِعْدُه ِعَدًة َفُتْخِلَفُه«.
احتاد  مع  غريه،  يروها  ل  احلديث  يف  بزيادة  الثقة  الراوي  انفرد  إذا   )3(
جملس السامع، ومن معه ال يغفل مثلهم عن مثلها، ردت تلك الزيادة عند أيب 

)1( رواه أمحد وابن ماجه عن ابن عباس، وله طرق يقوي بعضها بعضا.  
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حنيفة وقبلت عند غريه، وذلك كقوله عليه السالم يف زكاة الفطر: »َعىَل ُكلِّ 
ُحرٍّ َأْو َعْبٍد َذَكٍر َأْو ُأْنَثى ِمَن امُلْسِلِمنَي«، فالتقييد باملسلمني انفرد به مالك، ولذا 

ل يشرتط أبو حنيفة اإلسالم يف العبد املخَرج عنه.
اتفاقا، ألنه ال تعارض  الزيادة  فإن تعدد املجلس أو جهل تعدده قبلت 

حينئذ.

* أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص
يَّة، وخصوصية، ومبيِّنة ملجمل،  أفعاله -عليه السالم- أنواع أربعة: ِجبِلِّ

وآتية منه ابتداء.

يَّة كاألكل والرشب واللبس وامليش، وحكم هذه اإلباحة يف  )1( فاِلبِلِّ
حقه وحق أمته، وقد كان بعض الصحابة كعبد اهلل بن عمر وأنس بن مالك 
بأقواله وأفعاله، قال تعاىل إلبراهيم عليه  ليقتدى  أثره فيها، ألنه ُبعث  يقتفي 

السالم: ﴿إين جاعلك للناس إماما﴾.

أم  النكاح،  يف  أربع  عىل  كالزيادة  مباحة  كانت  سواء  وخصائصه   )2(
أحد  فيها  أم واجبة عليه كالتهجد، ال يرشكه  الوصال)1(،  له كصوم  مستحبة 

من أمته إمجاعا.

)3( وأفعال البيان: ما جاءت مبينة ألدلة األحكام املجملة التي ال يكفي 
يف بياهنا اللغة وال عرف الرشع، وحكمها حكم ما تبنيِّ من وجوٍب وندب، 
چڱ  ڱچ واحلج  التي جاءت جمملة يف قوله تعاىل:  كبيان الصالة 

)1( صوم يومني بال إفطار بينهام، وقد واصل –عليه السالم- ومنع أصحابه، وقال: »إِنِّـي 
َلْسُت َكَهْيَئتُِكْم، َأبِيُت ِعنَْد َريبِّ ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقينِي«، رواه أصحاب الصحاح.  
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والعمرة املجملني يف قوله تعاىل: چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
ڭچ وقوله: چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ.

ويعرف كوهنا بيانا بدليل مقايل أو حايل. 

«، فإنه بيان لقوله تعاىل:  فاألول: كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َصلُّوا َكاَم َرَأْيُتُمويِن ُأَصيلِّ
َأْدِري  اَل  َفإيِنِّ  َمنَاِسَكُكْم،  َعنِّي  »ُخُذوا  احلج:  وقوله يف  چڱ  ڱچ 

چھ  ھ  ے   ے   بيان لقوله تعاىل:  فإنه  َهِذِه«،  تِي  َبْعَد ِحجَّ َأُحجُّ  اَل  َلَعيلِّ 
ۓچ. 

والثاين: كصدور الفعل عند احلاجة إىل بيان لفظ جممل بعد تقدم إمجال، 
مع كون الفعل صاحلا للبيان، كقطعه ملسو هيلع هللا ىلص يد السارق من الكوع املبني إلمجال 

قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ.

)4( إذا ل يقرتن الفعل بدليل مقايل أو حايل يدل عىل أنه إنام فعله لبيان 
اإلمجال يف دليل آخر، يقال: إن ذلك الفعل وارد ابتداء.

فأمته  إباحة)1(  أو  ندب  أو  وجوب  من  صفته  عرفت  إذا  أنه  وحكمه 
احتجاجا  فعله  إىل  يرجعون  كانوا  الصحابة  أن  هذا  ودليل  مثله،  ذلك  يف 
واقتداء يف وقائع ال حتىص، كام قبَّل عمر احلجر األسود وقال: »لوال أين رأيت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقبلك ما قبَّْلتك«، ولقوله تعاىل: چوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ)2(ېئچ وقوله: چڦ  ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ.

وإن جهلت الصفة: فإن كان الفعل من جنس الُقَرب -كصالة ركعتني 

)1( بالتنصيص بأن يقول: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.  
)2( التأيس بغريك: أن تفعل مثل ما يفعل عىل الوجه الذي فعله اقتداء به.  
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ل يواظب عليهام- دل ذلك عىل الندب عىل األصح)1(، وإن ل يكن من جنسها 
اإلباحة، ألهنا  املعامالت دل ذلك عىل  كالبيع والرشاء وغريمها من رضوب 

القدر املتيقن، وال يثبت الزائد إال بدليل.

* التعارض بني أقواله وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص:
النبي -عليه السالم- وفعله يف مفادمها كان ذلك عىل  إذا اختلف قول 

وجهني:
)1( أال يدل دليل عىل ترجيح الفعل، وحينئذ فالمهور عىل تقديم القول، 
ألنه أظهر يف تعيني املراد من الفعل وأدل عىل الغرض، إذ الفعل إن اشتمل عىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل وجه الندب أو الوجوب، وإن  زوائد فقد تكون مما اختص به 

نقص عن القول جاز أن يكون ختفيفا خاصا به. 
ويرى بعض العلامء تقديم الفعل عىل القول، ألن الفعل أرصح داللة، 
أال تراه يبني القول)2(، فإن النبي بنيَّ ألمته الصالة بفعله حيث قال: »َصلُّوا َكاَم 
«)3(، وبنيَّ املراد من قوله تعاىل: چھ  ھ  ے   ے  ۓچ  َرَأْيُتُمويِن ُأَصيلِّ
قال:  بأصابعه حيث  الشهر  َمنَاِسَكُكْم«، وبنيَّ  َعنِّي  »ُخُذوا  قال:  بفعله حيث 
َهَكَذا  ْهُر  »الشَّ قال:  ثم  الثالثة،  يف  اإلهبام  وخنس  َوَهَكَذا«،  َهَكَذا  ْهُر  »الشَّ

َوَهَكَذا َوَهَكَذا«)4(.
الوضوح  بغاية  الذهن  إىل  املعاين  إيصال  يريد  من  أنَّ  فاملشاهد  وأيضا 

)1( وقيل: هو للوجوب، وقيل: مشرتك بني الثالثة وحيتاج إىل البيان.  
)2( أال ترى أننا نبني القول بالفعل كاخلطوط اهلندسية.  
)3( ذاك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص شغل عن أربع صلوات يوم اخلندق.  

)4( يعني: تسعة وعرشين تارة، وثالثني أخرى.  
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ما  عىل  دليل  وذاك  والصور،  األشكال  وعمل  يده  بإشارة  ذلك  عىل  يستعني 
للفعل من عظيم األثر يف البيان.

ومن البنيِّ أن هذين الدليلني ونحومها إنام يفيدان حدوث البيان بالفعل 
كحدوثه بالقول، وليس ذاك باملتنازع فيه، بل النزاع أن أهيام أرجح: القول أم 

الفعل؟ فالمهور يرجحون القول ملا علمت.
القول  عىل  يقدم  وحينئذ  وقوته،  الفعل  ترجيح  عىل  دليل  يدل  أن   )2(
فأوجب  وعمرة،  إحرام  بني  القارن  مسألة  يف  حنيفة  أبو  قدمه  كام  العمل،  يف 
عليه طوافني وسعيني ترجيحا لفعل النبي -عليه السالم- عىل قوله، ملا روي 
أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- قال ملن طاف طوافني وسعى سعيني: 
»ُهِديت لسنة نبيك«، ومن جهة أخرى نرى الرتمذي يروي عن ابن عمر أنه 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْحَرَم بِاحْلَجِّ َواْلُعْمَرِة َأْجَزَأُه فِيِهاَم َطَواٌف َواِحٌد 

َوَسْعٌي َواِحٌد َحتَّى حَيِلَّ ِمنُْهاَم«.
وجهة الرتجيح هنا أن الفعل يعاضده القياس، ألن ضم عبادة إىل أخرى 

ال يوجب نقصا يف أركان إحدامها، والكتاب الكريم وهو قوله تعاىل: چۓ  
ڭ  ڭ  ڭچ أي: أدُّومها تامني، وذلك يدل بعبارته عىل وجوب إمتام كل 

منهام بجميع أركانه.
واحدا  وسعيا  واحدا  طوافا  هلام  عليه  أوجب  الذي  للشافعي  خالفا 

ترجيحا منه للقول عىل الفعل.

* تقريره عليه السالم:
سكوته -عليه السالم- عىل ما قيل بني يديه أو ما فعل بحضته أو ما 
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وقع يف عرصه وَعِلم به دليل الواز ورفع احلرج، كأكل الضب بحضته، ألنه 
لو ل يعتب كذلك لكان سكوته عن اإلنكار تأخريا للبيان عن وقت احلاجة، 

وذلك ال جيوز وينزه عنه منقذ الناس من الضالل. 
وال يكون هذا دليل الواز إال برشوط ثالثة:

)1( أال يكون الفاعل أو القائل كافرا، فسكوته عىل ذهاب غري املسلم إىل 
معبده ال يعد تقريرا.

)2( أال يكون -عليه السالم- مشغوال بام هو أهم.
)3( أال تقوم قرينة تدل عىل أن السكوت إنام كان النتظار الوحي، ألنه ل 

يرد له فيه حكم بعُد، ال سيام بدء االسالم، وإال ل يكن تقريرا.
فإن ُرِؤَي النبي -عليه السالم- مستبرشا من الفعل كان ذلك أدل عىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ليبايع  ابن سبع جاء  الزبري وهو  ُرِوَي أن عبد اهلل بن  اإلباحة، كام 

فابتسم وبايعه.
بعض  يف  أقره  ثم  عاما  هنيا  فعل  عن  السالم-  -عليه  النبي  هنى  وإذا 
احلاالت كان ذلك التقرير للنسخ أو التخصيص)1(، كام روي أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ِلَساِن َعىَل  جَيْ َعَلْيِه َشْيَطاَننْيِ  َتَعاىَل  َبَعَث اهللُ  بِِغنَاٍء إاِلَّ  َأَحٌد َصْوَتُه  َرَفَع  قال: »َما 
َباِن بَِأْعَقاهِبِاَم َعىَل َصْدِرِه َحتَّى ُيْمِسَك«، ففي هذا هني عن الغناء يف  َمنِْكَبْيِه َيْضِ
كل األحايني، لكن ثبت عن عائشة أهنا قالت: »دخل عيَلَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعندي 
ل وجهه، ودخل أبو  جاريتان تغنيان بغناء ُبعاث فاضطجع عىل الفراش وحوَّ
رسول  عليه  فأقبل  ملسو هيلع هللا ىلص!«  النبي  عند  الشيطان  »مزمارة  وقال:  فانتهرين،  بكر 

)1( فعند احلنفية نسخ، ولدى الشافعية ختصيص بناء عىل ما تقدم لك يف العام.  
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َقْوٍم ِعيدًا َوَهَذا ِعيُدَنا«)1(، فلام غفل  َبْكٍر، إِنَّ لُِكلِّ  َأَبا  َيا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوقال: »َدْعُهاَم 
غمزهتام)2( فخرجتا«، فهذا احلديث يدل عىل جواز الغناء وسامعه يوم العيد.

* إشارته عليه السالم:
كام  منها،  األحكام  استنباط  قوله يف  مقام  تقوم  السالم-  إشارته -عليه 
َعىَل  َأْعُظٍم،  َسْبَعِة  َعىَل  َأْسُجَد  َأْن  »ُأِمْرُت  ابن عباس من قوله ملسو هيلع هللا ىلص:  روي عن 

.» ، َوَأْطَراِف اْلَقَدَمنْيِ ْكَبَتنْيِ اْلَْبَهِة -َوَأَشاَر بَِيِدِه َعىَل َأْنِفِه-، َواْلَيَدْيِن، والرُّ
تعتبان عضوا  البهة واألنف  أن  وأنفه عىل  يده عىل جبهته  إمراره  دل 

واحدا، وأن السجود ال يتم إال بوضعهام عىل األرض.

* كتابته عليه السالم:
كتابته ملسو هيلع هللا ىلص تقوم مقام قوله، وال خالف أهنا من السنة ومما يقوم به احلجة، 

كام كتب إىل عامله يف الصدقات والديات ونحومها.
فِيَها  َلْيَس  ُة  »اْلِفضَّ الفضة:  فمن األوىل ما كتب إىل بعض عامله يف زكاة 
ومن  َدَراِهَم«،  مَخَْسُة  َفِفيَها  ِماَئَتنْيِ  َبَلَغْت  َفإَِذا  ِدْرَهٍم،  ِماَئَتْي  َتْبُلَغ  َحتَّى  َصَدَقٌة 

َيِة«. ا نِْصُف الدِّ َيُة، َويِف إِْحَدامُهَ الثانية: »َويِف اْلَيَدْيِن الدِّ

* َتْرُكه عليه السالم:
إذا  إال  فعله،  إذا  فيه كام  متابعته  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص شيئا وجب علينا  ترك  إذا 
ـيًّا أو خاصا به فال تأيس به فيه، فقد ترك النبي  قام دليل عىل أن الرتك كان ِجبِلِّ

فيه حرب بني  العرب كانت  أيام  أحد  الباء- حصن لألوس، ويومه  بعاث -بضم   )1(
الغناء،  آلة  امليم-  -بكرس  واملزمارة  لألوس،  الغلبة  فيه  كانت  واخلزرج  األوس 

وأضافها إىل الشيطان ألهنا تشغل القلب.  
)2( إنام اكتفت باإلشارة تأدبا مع من هو أكب منها.  
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أرض  يف  ليس  هو  إذ  عافه،  ألنه  بل  حلرمته  ال  الضب  أكل  السالم-  -عليه 
قومه)1(، فمن ل يعفه فال حرج عليه يف أكله. 

وترك أكل النيئ من ذي الرائحة الكرهية وكان ذلك من خصوصياته، فال 
تأيس به يف ذلك.

ه عليه السالم: * مَهُّ
هم  السالم-  -عليه  أنه  روي  كام  يفعله،  ول  السالم-  -عليه  به  َهمَّ  ما 
فالشافعي  األئمة،  خالُف  ففيه  املدينة،  ثامر  ثلث  عىل  األحزاب  بمصاحلة 
وأصحابه عىل أنه يستحب اإلتيان بام َهمَّ به، ومن ثم جعلوه من أقسام السنة، 

وقالوا: يقدم يف السنة القول ثم التقرير ثم اهلم.
يشء  خطور  جمرد  إال  ليس  ألنه  يشء،  يف  السنة  من  جيعله  ل  وغريهم 
عىل البال دون تنجيز له، وليس ذلك مما آتانا الرسول وال مما أمر اهلل سبحانه 
بالتأيس به فيه، إىل أنه قد يكون إخباره -عليه السالم- بام هم به للزجر، كام 
َق  اَلَة َفُأَحرِّ ْمُت َأْن ُأَخالَِف إىَِل َقْوٍم اَل َيْشَهُدوَن الصَّ صح عنه أنه قال: »َلَقْد مَهَ

َعَلْيِهْم ُبُيوهَتُْم«.

َيُكْن  َلـْم  ُه  »إِنَّ السالم-:  -عليه  قوله  عباس  ابن  عن  الرتمذي  إال  الستة  روى  فقد   )1(
بَِأْرِض َقْوِمي، َفَأِجُديِن َأَعاُفُه«.  
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اإلمجاع

تعريفه- أقسامه- أهله- مستنده- إمكانه- إمكان العلم به- نقله- 
حجيته- مراتبه

اعزموا،  أي:  ٹچ  ٹ   چٿ    تعاىل:  قال  العزم،  لغة:  هو 
ِمْع بِاْلَلْيِل«، واالتفاق أيضا، قال: وقال  عليه السالم: »اَل ِصَياَم ملَِْن َلْ جُيْ

تنفُع ال  واملنى  شعري  ليت  جممُعيا  وأمري  يوما  أغدَوْن  هل 

اهلل عليه- يف  أمة حممد -صلوات  املجتهدين من  اتفاق)1(  واصطالحا: 
عرص من األعصار بعد وفاته عىل حكم رشعي.

أن  املتفقني  يف  يشرتط  فال  وإذن  بعينه،  عددا  خيص  ال  جنس  فاالتفاق 
يبلغوا حد التواتر، بل يكفي أن يكونوا ثالثة فأكثر. 

وال  بوفاقهم  عبة  ال  إذ  العوام،  اتفاق  خيرج  »املجتهدين«  وقولنا: 
األمم  من  املجتهدين  اتفاق  أن  إىل  إشارة  حممد«  أمة  »من  وقولنا:  بخالفهم، 
السالفة ليس بإمجاع، وقولنا: »يف عرص« لبيان أن املراد اتفاق من كان من أهل 
االجتهاد يف الوقت الذي حدثت فيه احلادثة ال بعدها)2(، وقولنا: »بعد وفاته« 
لبيان أنه ال إمجاع يف حياة الرسول -عليه السالم-، وقولنا: »عىل حكم رشعي« 

)1( فال إمجاع مع اخلالف ولو قل املخالفون، فقد اتفق أكثر الصحابة عىل االمتناع عن 
قتل مانعي الزكاة مع خالف أيب بكر هلم، كام انفرد ابن عباس برأيه يف منع العول كام 

سيأيت.  
)2( إذ بمجرد صدور الفتوى من املجتهدين ينعقد اإلمجاع، وال يشرتط انقراض عرص 

املجتهدين عند املحققني، ألن هذا رشط ال دليل عليه.  
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إلخراج العقليات واللغويات والعرفيات.

واالتفاق كام يكون رصاحة يكون داللة أو ضمنا، فأقسام اإلمجاع ثالثة:

أو فعال موافقا  املجتهد رأيه قوال  يبدي  أن  )1( اإلمجاع الرصيح: وهو 
رأي سواه من املجتهدين، وال خالف يف كون هذا أصال من أصول الترشيع 

بني من يعتب اإلمجاع حجة.

أهل  بعض  يقول  أن  وهو  داللًة:  اإلمجاع  أو  السكويت  اإلمجاع   )2(
االجتهاد قوال، وينترش بني املجتهدين من أهل ذلك العرص فيسكتوا وال يظهر 

منهم اعرتاف وال إنكار. 
وهذا النوع ليس بحجة عند الشافعية ومجٍع من األصوليني، وحجة عند 
أكثر احلنفية)1(، والعتباره رشوط ذكرها ابن أمري حاج يف رشح التحرير، منها:

)1( أن يعلم أنه بلغ مجيع أهل العرص ول ينكروا.
)2( أن يكون السكوت جمردا عن عالمات الرىض والكراهة.

)3( ُمض زمن يسع مهلة النظر يف تلك املسألة عادة.
)4( أال يكون فيام تعم به البلوى ويتكرر السكوت، وإال كان حجة اتفاقا.

اتفاقا،  )5( أال يكون بعد استقرار اخلالف املذهبي، وإال ل يكن حجة 
يوافق مذهبهم ال  بام  فيه  الشافعية  احلنفية عىل حكم تكلم  فسكوت جمتهدي 

يعد موافقة وال يدل عىل الرضا، لتقرر اخلالف املذهبي.

األكابر  بإفتاء  جرت  قد  العادة  أن  إىل  عادة،  متعذر  جمتهد  كل  قول  سامع  ألن   )1(
يف  فليكن  االعتقاديات،  يف  حجة  أنه  عىل  أمجعوا  وقد  تسليام،  األصاغر  وسكوت 

العمليات.  
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)6( أن تكون املسألة حمل اجتهاد، فإن أفتى واحد بخالف الثابت قطعا 
ال يكون السكوت دليل املوافقة عىل فتواه.

 استدل الشافعية عىل رأهيم بأمور منها:
)1( أن سكوت املجتهد ربام ال يكون دليل املوافقة عىل احلكم، بل لتشابه 

األدلة لديه وعدم الوصول إىل احلكم الرشعي.
)2( أن السكوت قد يكون ملهابة، كام قيل البن عباس: »ما منعك أن ختب 

ُته«. عمر بقولك يف الَعْول؟«)1(، فقال: »ِدرَّ
)3( أن عمر شاور الصحابة يف ماٍل فضل عنده، فأشار بعضهم بتأخري 
القسمة واإلمساك إىل وقت احلاجة، وعيل ساكت، حتى سأله فأشار بقسمته 

بني املسلمني، وروى يف ذلك حديثا ففعل عمر بقوله.
جنينا،  فأسقطت  لناية  امرأة  رضب  عنه-  اهلل  -ريض  عمر  أن  وروي 
إال  أردت  وما  مؤدِّب،  فإنك  عليك،  ُغْرَم  »ال  فقالوا:  الصحابة،  فاستشار 
ة«، فلو كان الصحابة  اخلري«، وعيلٌّ ساكت، فلام سأله قال: »أرى عليك الُغرَّ
يرون يف السكوت موافقة ملا سأل عمر عليا، وملا جاز لعيل السكوت مع أنه 

يرى احلق معه ال معهم.
وأجاب احلنفية بأن السكوت بعد مض مدة التأمل دليل املوافقة، وإال 
ى النبي -عليه السالم-  كان سكوتا عىل منكر وهو ال يقع من العدل، وقد سمَّ

)1( قال يف الرساجية: العول ثابت لدى عامة الصحابة إال ابن عباس، فإذا تركت امليتة 
زوجا وأما وأختا، كانت املسألة عندهم من ستة، وعالت إىل ثامنية، فللزوج النصف 
ولألخت النصف ولألم الثلث، وعنده للزوج النصف ولألم الثلث ولألخت الباقي، 
وقد أثر عنه أنه قال: »من شاء باهلته أن الذي أحىص رمل عالٍج عدا ل جيعل يف املال 

نصفني وثلثا«.  
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الصحابة  سرية  من  علم  قد  أنه  سيام  ال  أخرس،  شيطانا  احلق  عن  الساكت 
وعادهتم أهنم ال يسكتون عن قول احلق، أال ترى إىل عمر -ريض اهلل عنه- ملا 
منع املغاالة يف املهر قامت امرأة وقالت: »إن اهلل يعطينا بالقنطار يف قوله تعاىل: 
عمر«،  ذلك  ويمنع  ڀچ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   چپ   

رات يف احِلَجال«. فقال عمر: »كل أحد أفقه من عمر حتى امُلخدَّ

بابن عباس ومكانُته من  فيام قال فكيف  فإذا ساغ المرأة أن حتاج عمر 
العلم والنسب مكانته!، فليس سكوته إال عن املناظرة التي هي غري واجبة، ال 

أنه أخفى ما يراه من العول. 

أما سكوت عيل فإنه ل يكن إال انتظارًا لنهاية املجلس كام هي آداب الفتيا. 

ة غري صحيح، ألن اخلالف بينهم يف مسألة العول أشهر من  رَّ وحديث الدِّ
أن خيفى عىل عمر -ريض اهلل عنه-، وكان أشد انقيادا الستامع احلق من غريه، 

حتى لقد كان يقول: »ال خري فيكم ما ل تقولوا وال خري يفَّ ما ل أسمع«.

)3( اإلمجاع الضمني: إذا افرتق أهل عرص فرقتني، أبدت إحدامها رأيا 
وأبدت الثانية رأيا آخر، فال جيوز إحداث قول ثالث يرفع ما اتفقوا عليه، وإال 
كان خمالفا لإلمجاع الضمني، فمثال توريث الد مع اإلخوة اختلف فيه فقهاء 
الصدر األول، فقال قوم: يرث الد وحيجب اإلخوة، وقال قوم: يرث الد 
مع اإلخوة، فالقائل بتوريث اإلخوة دون الد حمِدٌث قواًل ثالثا يرفع ما اتفقوا 

عليه من توريث الد.

فرقة  فرقتني،  األول  العرص  فقهاء  فيها  افرتق  الطهارات  يف  النية  وكذا 
التيمم  يف  بلزومها  تقول  وفرقة  والغسل،  والتيمم  الوضوء  يف  بلزومها  تقول 
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وحده، فالقائل بعدم لزومها يف الميع حيدث قوال ثالثا يرفع ما اتُِّفق عليه من 
لزومها يف التيمم.

فإن ل يرفع جممعا عليه فال حمل للمنع، فقد اختلف الصحابة يف اعتبار 
ِعدد الطالق أبالرجال هو أم بالنساء؟ فيجوز للمجتهدين فيام بعد أن حيدثوا 

قوال ثالثا، بأن يعتبوه بأرشف الزوجني، أو بأخسهام مثال.
وكذلك اختلفوا أيضا يف زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، فقيل لألم ثلث 
بعدهم  ملن  فيجوز  الزوجني)2(،  أحد  فرض  بعد  الباقي  ثلث  وقيل  الكل)1(، 
إحداث قول ثالث، وهو التفصيل بأن يكون لألم مع الزوجة ثلث الكل ومع 

الزوج ثلث الباقي)3(، أو بالعكس)4(.

* أهل اإلمجاع:
أهل اإلمجاع كل جمتهد )إال فيام يستغنى فيه عن االجتهاد كنقل القرآن، 
وأعداد الركعات، ومقادير الزكاة، فإمجاع العوام فيه كإمجاع املجتهدين( ليس 

فيه فسق وال بدعة)5(، ألهنام يورثان التهمة ويسقطان العدالة.
- وال يشرتط أن يكون أهل اإلمجاع من الصحابة خالفا لداود الظاهري. 

- وال من أهل عرتة)6( النبي -عليه السالم- خالفا للشيعة الذين استدلوا 

)1( وهذا رأي ابن عباس.  
)2( وهذا رأي مجهور الصحابة.  

)3( وبذلك قال حممد بن سريين من التابعني.  
)4( وبه قال رشيح القايض التابعي.  

)5( املبتدع إن أنكر ما علم من الدين بالضورة كان كافرا خارجا من األمة فال يعتد به، 
وإال فال بد منه النعقاد اإلمجاع.  

النبي لف عليهم كساء ملا  )6( العرتة: هم عيل وفاطمة وابنامها -ريض اهلل عنهم- ألن 
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بقوله تعاىل: چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  کچ واخلطأ 
يف االجتهاد رجس فيكون منفيا عنهم فيكون إمجاعهم حجة. 

نفي  به  فاملراد  ُسلِّم  ولئن  برجس،  ليس  اخلطـأ  ألن  هذا  هلم  يسلَّم  وال 
قبلها  ما  بدليل  النبي  نساء  يشمل  البيت  فأهل  وأيضا  اآلخرة،  يف  العذاب 

گ   گ    گ   چگ   وهو:  بعدها  وما  إلخ،  ەئچ  چائ   وهو: 
ڳچ اآلية، وحينئذ فليس يف اآلية دليل عىل أن إمجاع العرتة وحدهم 

حجة.
ْكُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا: ِكَتاَب  وبقوله عليه السالم: »إيِنِّ َتاِرٌك فِيُكْم َما إِْن مَتَسَّ
يِت«، ألن هذا من باب اآلحاد، والعمل هبا ممتنع عندهم، ولئن ادُّعي  اهللِ، َوِعرْتَ

فيه التواتر فهذا إنام يدل عىل فضلهم ال عىل أن إمجاعهم حجة دون غريهم. 
- وال من أهل املدينة، خالفا ملالك مستدال بقوله عليه السالم: »امَلِدينَُة 
َطيَِّبٌة َتنِْفي َخَبَثَها َكاَم َينِْفي اْلِكرُي َخَبَث احْلَِديِد«، رواه البخاري، واخلطأ خبث 

فيكون منفيا عن أهلها فيكون قوهلم صوابا.
 وأجيب عنه بأن املراد من اخلبث َمن كره اإلقامة فيها، أو هو حممول عىل 

نفي اخلبث زمن النبي عليه السالم. 
- وال موت مجيع املجتهدين بعد اتفاقهم يف أي عرص عىل حكم، خالفا 
للشافعي، الذي علل ذلك بأن اإلمجاع إنام يثبت باستقرار اآلراء، وال استقرار 
االنعقاد، وال جيوز عىل  بعد  بعضهم  قوله جيوز رجوع  املوت، وعىل  بعد  إال 

املشهور. 

چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  کچ وقال: »َهُؤاَلِء  نزلت اآلية 
َأْهُل َبْيتِي«.  
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وُردَّ قوله بأن األدلة عىل حجية اإلمجاع ل تفرق بني االنقراض وعدمه، 
إىل أن رشط االنقراض زيادة عىل النص، والزيادة نسخ فال توز. 

فال  السلف  بني  خالف  مسألة  يف  كان  فإذا  سابق،  خالف  عدم  وال   -
يمنع خالفهم فيها أن جيمع من بعدهم عىل قول من أقوال السلف، فقد أمجع 
التابعون عىل جواز الِقران والتمتع، وقد كان عثامن ينهى عنهام، وعيل جييزمها.

* مستند اإلمجاع:
أكان  سواء  إمجاعهم)1(،  املجمعون  عليه  يبني  مستند  من  لإلمجاع  بد  ال 
كتابا أم سنة أم قياسا، وإال كان قوال يف الدين بغري علم وهو خطأ)2(، واألمة 

معصومة من اخلطأ.

وبنات  الدة  نكاح  حرمة  عىل  كاإلمجاع  الكتاب  إىل  املستند  فاإلمجاع 
البنات استنادا إىل قوله تعاىل: چڍ  ڌ  ڌ    ڎچ. 

وإىل السنة كاإلمجاع عىل حرمة بيع الطعام قبل قبضه استنادا إىل ما روى 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمِن اْبَتاَع َطَعاًما َفاَل َيبِْعُه 

َقْبَل َقْبِضِه«. 

الب،  الربا يف األرز ونحوه قياسا عىل  القياس كاإلمجاع عىل حرمة  وإىل 
عىل  قياسا  بكر  أيب  إمامة  وعىل  حلمه،  عىل  قياسا  اخلنزير  شحم  حرمة  وعىل 
نرضاه  أفال  ديننا  ألمر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »رضيه  قالوا:  إذ  الصالة  يف  تقديمه 

اهلل  يوفق  أن  جيوز  بل  اشرتاطه،  عدم  األصوليني  بعض  عن  اآلمدي  حكى  وقد   )1(
املجتهدين الختيار الصواب بدونه.  

حجة  ألنه  ال،  وبعده  اإلمجاع،  قبل  خطأ  يكون  إنام  بأنه  هذا  عىل  اعرُتض   )2(
وحده.  
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لدنيانا؟«.

حجب  عىل  كاإلمجاع  األدلة،  هذه  من  دليلني  إىل  اإلمجاع  يستند  وقد 
اإلخوة األشقاء لإلخوة ألب استنادا إىل السنة والقياس، فالسنة ما روي عن 
عيل -كرم اهلل وجهه- قال: »قىض رسول اهلل أن أعيان بني األم يتوارثون دون 

ت)1(«، وأما القياس فعىل حجب البنني أبناء البنني. بني الَعالَّ

وحرمة  الدليل،  عن  البحث  سقوط  السند  وجود  مع  اإلمجاع  وفائدة 
املخالفة الائزة قبل انعقاده، وصريورة احلكم قطعيا به.

* إمكان اإلمجاع:
مستحيل،  رشعي  حكم  عىل  اإلمجاع  أن  والشيعة،  النظَّامية  بعض  يرى 

وهلم عىل ذلك شبهتان:
)1( أن وصول احلكم إىل كل املجتهدين واتفاقهم عليه ممتنع، النتشارهم 

يف األقطار.
عن  الدليل  ذلك  ألغنى  قاطع  دليل  عىل  مبنيا  اتفاقهم  كان  لو  أنه   )2(

اإلمجاع، وال يتأتى بناؤه عىل الظني، الختالف القرائح وتفاوت األنظار. 
وعلمهم  املجتهدين  إىل  األحكام  وصول  بأن  مردودة  األوىل  والشبهة 
باتفاق غريهم عليها ليس من املمتنع، وبخاصة يف صدر اإلسالم)2( يف القرون 
وأعياهنم  بأسامئهم  معروفني  قليلني  كانوا  املجتهدين  ألن  األوىل،  الثالثة 

وأمكنتهم، فيكون من امليسور نقل احلكم إليهم.

)1( األعيان اإلخوة األشقاء، وبنو الَعالَّت اإلخوة ألب، واألخياف اإلخوة ألم.  
بالفتوى  إمامهم  يستبد  بينهم، ال  الشيخني شورى  املسلمني يف عرص  أمر  كان  فقد   )2(

دوهنم، بل كان يستطلع آراءهم قبلها فيسهل اإلمجاع حينئذ.  
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وترّد الشبهة الثانية بأنا نختار األول، ونقل الدليل القطعي ليس بواجب، 
ألنه إنام يمتنع إخفاؤه إذا دعت احلاجة إليه، وال حاجة إىل نقله مع اإلمجاع عىل 
حكمه، ألن اإلمجاع يغني عنه، ولو سلمنا وجوب نقله ال يكون اإلمجاع معه 

حتصيل حاصل، بل هو دليل جديد يفيد مستنده قوة فوق قوته. 
حكم  عىل  املجتهدين  آراء  اتفاق  استحالة  ونمنع  الثاين  الشق  نختار  أو 
ظني، لواز اتفاق القرائح واألفهام عىل ذلك، خصوصا إذا كان ذلك واضحا 

جليا.

* إمكان العلم به:
ذلك  عىل  وهلم  والنظامية،  للشيعة  خالفا  ممكن،  باإلمجاع  العلم  كذلك 

شبه منها:
)1( أن املجتهدين يف كل عرص كثريون منترشون يف املشارق واملغارب، 
فتمتنع معرفة أعياهنم فضال عن تفاصيل أقواهلم، لواز خفاء بعضهم وعدم 

شهرته، أو أرسه يف بالد غري بالده.
)2( أن إمجاعهم ال يتصور إال إذا تفوهوا معا، لواز رجوع بعضهم عام 

رأى قبل قول الباقني.
ومن ثم ُأثر عن اإلمام أمحد -ريض اهلل عنه- أنه قال: »من ادعى اإلمجاع 
فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول: ال نعلم الناس اختلفوا، إذا 

ل يبلغه«.
وجياب عن الشبهة األوىل بأنا ال نسلم استحالة معرفة أقوال املجتهدين 
يف أي عرص ملن جيّد يف الطلب ويبحث يف أمور الدين ال سيام عرص الصحابة)1(، 

)1(  قال الرازي: اإلنصاف أنه ال طريق إىل معرفته إال يف زمان الصحابة.
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فقد كانوا قليلني حمصورين جمتمعني يف احلجاز، ومن خرج منهم بعد الفتوح 
كان معروفا يف موضعه.

املجتهد يف وقت  بأن يسأل  التاريخ،  بأنه جيوز ضبط  الثانية  وجياب عن 
معني عن حادثة ويعلم رأيه فيها، ثم ينتقل السائل إىل غريه ويعلم موافقته له، 

وهكذا سائر املجتهدين.

عىل أن ذلك تشكيك يف الضوري، ألنا نقطع بإمجاع الصحابة والتابعني 
عىل تقديم الدليل القطعي عىل الدليل الظني، وما ذاك إال بثبوته عنهم ونقله 

إلينا، وبإمجاعهم عىل عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه. 

إىل أن املجتهدين زمن الصحابة والتابعني كانوا معلومني يف كل البقاع، 
ملكة  تكسب  دراسة  الرشيعة  لدراسة  العرص  هذا  يف  الفرصة  أتيحت  ولو 
االجتهاد لكان من امليسور معرفة آراء املجتهدين، لسهولة نرش األخبار، وكثرة 

وسائل طرق الوصول يف كل فج وصوب.

* نقل اإلمجاع:
نقل اإلمجاع إىل من حيتج به ليس باملستحيل، خالفا لبعضهم مستدال بأن 
طريق نقله إما التواتر وإما اآلحاد، والعادة حتيل األول، إذ يبعد أن يشاهد أهل 
التواتر كل واحد من املجتهدين رشقا وغربا ويسمعوا ذلك منه، ثم يلقوه إىل 
عدد متواتر ممن بعدهم كذلك يف كل طبقة إىل أن يصل إىل املحتج به، واآلحاد 

ال تفيد القطع. 

ويرد هذا بام تقدم من إمجاع الصحابة والتابعني عىل تقديم القطعي عىل 
الظني، فإنه نقل إىل من حيتج به نقال متواترا.
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* حجية اإلمجاع: 
ذهب اإلمامية من الشيعة وبعض اخلوارج إىل أن اإلمجاع ليس بحجة. 

لكن مجهور الفقهاء عىل حجيته، واستدلوا عىل ذلك بالكتاب والسنة، إذ 
ال سبيل إىل إثبات اإلمجاع باإلمجاع ألنه إثبات لليشء بنفسه، وال بالقياس ألنه 
مظنون وال حيتج باملظنون عىل القطعي، فلم يبق إال الدليل النقيل وهو الكتاب 

والسنة.
فمن األول قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٹ  ٹچ وجه داللتها عىل حجية اإلمجاع أهنا أفادت أهنم 
آمرون بكل معروف ناهون عن كل منكر، فلوا أمجعوا عىل باطل كان أمرهم 
عىل خالف ذلك، إىل أن اخلريية توجب احلقية فيام أمجعوا عليه، إذ لو ل يكن 
حقا كان ضالال لقوله تعاىل: چی  ی  ی  جئ  حئچ واألمة التي تمع 

عىل ضالل ال تكون خري األمم.

وقوله تعاىل: چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ أي: عدوال)1(، وإذا كانوا 
عدوال وجب أال جيمعوا عىل باطل، بل جيمعوا عىل احلق واتباُع احلق واجب.

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ)2(   چڦ    تعاىل  وقوله 

الثابتة بتعديل اهلل  چگ  گچ والعدالة احلقة  )1( إذ الوساطة العدالة كام قال تعاىل: 
املستقيم،  الرصاط  عىل  الرسوخ  وتقتض  الباطل،  جانب  إىل  وامليل  الكذب  تنايف 

وتنفي الزيغ عن سواء السبيل.  
)2( قال الغزايل: الظاهر أن املراد هبا أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غري سبيل املؤمنني 
يف مشايعته ودفع األعداء عنه نوله ما توىل، فإن ل يكن هذا ظاهرا فهو حمتمل، ولو 

فرس رسول اهلل به لقبل ول جيعل ذلك رفعا للنص.  
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حرمة  عىل  اآلية  دلت  ڇچ)1(،  چ  ڇ   چ   چ  چ   ڃ   ڃ   
املشاقة واتباع سبيٍل غري  الشديد عىل  الوعيد  خمالفة اإلمجاع، ألنه تعاىل رتب 
بينهام،  إما حلرمة كل واحد منهام أو أحدمها أو المع  املؤمنني، وذلك  سبيل 
والثاين باطل، إذ يقبح أن يقال من رشب اخلمر وأكل اخلبز استوجب احلد، 
يبق إال  فلم  أو ل يضم،  إليها غريها  املشاقة حمرمة ُضمَّ  الثالث، ألن  وكذلك 

األول. 

وإذا كان اتباع غري سبيلهم حمرما كان اتباع سبيلهم واجبا، ألن ترك اتباع 
سبيلهم ممن عرفه اتباع غري سبيلهم.

كذا قال البيضاوي يف تفسريه مع ترصف فيه.

وأما السنة فام تضافرت به الرواية من األحاديث الدالة عىل عصمة األمة 
من اخلطأ إذا أمجعت عىل أمر من األمور. 

َعىَل  تِي  ُأمَّ َتِمُع  َتْ »اَل  السالم:  الثقات من قوله عليه  فمن ذلك ما روى 
ْساَلِم ِمْن  ِرْبَقَة اإْلِ َفَقْد َخَلَع  َضاَلَلٍة«، وقوله: »َمْن َخَرَج َعِن اْلَاَمَعِة ِقيَد ِشْبٍ 
ُه َأْن َيْسُكَن َبْحُبوَحَة اْلَنَِّة، َفْلَيْلَزِم  ُعنُِقِه، َوَماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة«، وقوله: »َمْن رَسَّ

اْلَاَمَعَة َفإِنَّ َدْعَوهَتُْم حُتِيُط ِمْن َوَراِئِهْم«. 

واخللف،  السلف  من  أحد  يدفعها  ل  التي  األخبار  من  أولئك  نحو  إىل 
واستدلوا هبا يف أصول الدين وفروعه، وذاك دليل صحتها.

)1( املشاقة املخالفة، چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ أي: من بعد ما ظهر له احلق، وغري 
بينه  ُنَخلِّ  چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چچ أي:  صفة لنكرة حمذوفة، أي: سبيال 
أي:  چڇ  ڇچ  الامعة،   املشاقة واخلروج عن سبيل  اختار من  ما  وبني 

ندخله إياها.  
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حجية  قررت  خمتلفة  عصور  يف  اإلسالمية  األمة  أن  القول:  وقصارى 
اإلمجاع، والعادة تقض بأن هذا االتفاق ال بد أن يكون عن دليل، وذلك حجة، 
عىل أن تلك األخبار التي ذكرناها مقطوع هبا عندهم، وليست جماال للظن وال 

موضعا للطعن يف مدلوهلا.

* مراتب اإلمجاع:
لإلمجاع ثالث مراتب من حيث إفادته العلم أو الظن:

)1( إمجاع قطعي يفيد اليقني ويوجب العمل، وذاك هو إمجاع الصحابة 
هذا  وإنكار  الصديق،  بكر  أيب  خالفة  عىل  كإمجاعهم  بالتواتر،  عنهم  نقل  إذا 
اإلمجاع يعد كفرا عند احلنفية، وبعضهم ال يرى التكفري إال إذا كان موضوعه 

مما علم من الدين رضورة كوجوب الصلوات اخلمس.

)2( إمجاع قطعي يوجب العمل وال يكفر جاحده، وهو إمجاع الصحابة 
إمجاعا سكوتيا، وإمجاع من بعدهم عىل حكم ال يعلم فيه خالف ملن سبقهم.

)3( إمجاع ظني ينزل منزلة خب اآلحاد، وهو إمجاع الصحابة املنقولة إلينا 
بعدهم  أختها، وإمجاع من  نكاح األخت يف عدة  آحادا، كاإلمجاع عىل حرمة 

عىل يشء سبق فيه خالف. 

كذا يف »مسلَّم الثبوت« ورشحه مع ترصف.
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القياس

تعريفه- أركانه- رشوطه- العلة- أقسامها- مسالكها-حجية 
القياس

القياس لغة: تقدير يشء عىل مثال آخر، وتسويته به. 
واصطالحا: استخراج مثل حكم األصل يف الفرع لوجود علته فيه.

بيان هذا أنه قد يرد عن الشارع حكم يف حمل، كالنهي عن رشب اخلمر، 
ويظهر للمجتهد العلة يف توجيه هذا اخلطاب كاإلسكار يف اخلمر، ثم يرى حمال 
آخر فيه تلك العلة، كرشب أحد األنبذة املتخذة من غري العنب، فيقع يف ظنه 

أن حكم رشب النبيذ مساو حلكم رشب اخلمر يف النهي عنه.
فهاهنا أربعة أشياء: األصل وهو املشبه به، وهو رشب اخلمر، والثاين: 
رشب  وهو  املشبه،  وهو  الفرع  والثالث:  املثال،  هذا  يف  احلرمة  وهو  حكمه، 

النبيذ، والرابع: الوصف الامع بينهام، وهو اإلسكار. 
ويمكن أن تؤلف منه قياسا هكذا: النبيذ مسكر كاخلمر، واخلمر حرام 

لإلسكار، فالنبيذ حرام.
ونظريه حرمة بيع األرز باألرز متفاضال قياسا عىل احلنطة، فإن قوله عليه 
نَْطِة ِمْثاًل بِِمْثٍل، َواْلَفْضُل ِرًبا« يدل عىل أن حرمة التفاضل  نَْطُة بِاحْلِ السالم: »احْلِ
البيع  أن  البيِّـن  التامثل)1(، ومن  مناط  إذ مها  املتامثلني جنسا وقدرا  تكون بني 

الودة  اعتبار  ويسقط  والنس،  بالقدر  وذلك  واملعنى،  بالصورة  تقوم  املامثلة  إذ   )1(
بالنص وهو قوله عليه السالم: »َجيُِّدَها َوَرِديُئَها َسَواٌء«.  
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لذاته مباح فاألمر موجه إىل التامثل، وهو موجود يف بيع األرز باألرز فيكون 
كاحلنطة. 

والعلة  متفاضال،  البيع  حرمة  واحلكم  األرز،  والفرع  احلنطة،  فاألصل 
احتاد النس والقدر.

* أركان القياس:
مما تقدم لك يتضح أن أركان القياس أربعة: 

)1( األصل، وهو املقيس عليه. 

)2( والفرع، وهو املقيس. 

)3( وحكم األصل. 

)4( والامع، وهو العلة. 

وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس الذي يستنبطه املجتهد.

* رشوط القياس:
لكل من هذه األركان رشوط ال يتم القياس بدوهنا، وأمهها ما ييل:

يكون  هذا  ألن  به،  خمصوص  األصل  حكم  أن  عىل  دليل  يدل  أال   )1(
من  ثبت  وما  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  خصائص  من  ثبت  كام  وذلك  للقياس،  مبطال 

ختصيصه خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده. 

ثمنها، ثم  ناقة من أعرايب وأوفاه  السالم- اشرتى  أنه -عليه  فقد روي 
النبي   فقال  شهيدا«،  »هلم  يقول:  وجعل  الثمن،  استيفاءه  األعرايب  جحد 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيْشَهُد يِل؟«، فقال خزيمة: »أنا أشهد لك يا رسول اهلل«، فقال عليه 
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يِن؟«، فقال: يا رسول اهلل، أنا أصدقك فيام  السالم: »َكْيَف َتْشَهُد يِل َوَلْ حَتُْضْ
تأتيني به من خب السامء أفال أصدقك فيام ختب به من أداء ثمن الناقة؟«، فقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َشِهَد َلُه ُخَزْيَمُة َفُهَو َحْسُبُه«. 

فجعل ملسو هيلع هللا ىلص شهادته كشهادة رجلني، وقد دل قوله تعاىل: چڈ  
كرامًة  به  خمصوص  منفردا  بشهادته  العمل  أن  عىل  ژ   ژ  ڑچ 

له)1(، فال يقاس عليه غريه وإن كان أفضل منه كاخللفاء الراشدين.

)2( أال يكون معدوال باألصل عن القياس، وذلك يكون بأحد أمرين:

وقاعدته، كعدم  القياس  َسنن  يكون حكم األصل مستثنى من  بأن  )أ ( 
فطر الصائم اآلكل نسيانا الثابت بقوله -عليه السالم- لألعرايب الذي حصل 
رواه  َعَلْيَك«،  َقَضاَء  َواَل  َوَسَقاَك،  َأْطَعَمَك  اهللَ  َفإِنَّ  َصْوَمَك،  »َأتِمَّ  ذلك:  منه 
الدارقطني، فإن هذا خمالف للقياس، إذ باألكل ناسيا يفوت ركن الصوم وهو 
اإلمساك لقوله عليه السالم: »اْلِفْطُر مِمَّا َدَخَل«، واليشء ال يوجد بدون ركنه، 
أو أول  أنه آخر شعبان  فال يقاس عليه اآلكل خطأ، كأن أكل يف يوم معتقدا 

شوال، فظهر أنه من رمضان.

ّ ال يستطاع االحرتاس  وإنام اغتفر النسيان دون اخلطأ، ألن األول ِجبيِلِّ
منه بال مذكر، ولذلك نسبه يف احلديث إىل اهلل »َفإِنَّ اهللَ َأْطَعَمَك َوَسَقاَك«، فال 
اختيار فيه للعبد، بخالف الثاين فإنه يمكن االحرتاس منه، فالتقصري آٍت من 

ِقَبل املخطئ.

عىل  مبنية  له  شهادته  أن  فهم  قد  هو  إذ  غريه،  يفهمه  ل  يشء  بفهم  الختصاصه   )1(
كالعيان  العلم  إفادة  يف  فقوله  صدق،  كلها  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وأخبار  باألداء،  إخباره 

واملشاهدة.  
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الركعات ومقادير  العقل علة األصل وحكمته، كعدد  يدرك  بأال  )ب ( 
الزكاة وعدد اللدات يف احلدود.

أو  السنة  أو  كالكتاب  قياس  بغري  ثابتا  األصل  حكم  يكون  أن    )3(
جاز  علته  وعلمت  الثالثة  هذه  من  بواحد  األصل  حكم  ثبت  فإذا  اإلمجاع، 
النحو ال يقاس عليه غريه،  بالقياس عىل هذا  القياس عليه، وما ثبت حكمه 
ألن ذلك يستلزم قياسني بدون فائدة إن احتدت العلة يف الفرعني، وعدم صحة 

القياس إن اختلف الامع. 

بيشء  بيعها  إن  وقلنا  احلديث،  يف  املذكورة  احلنطة  عىل  رة  الذُّ قسنا  فإذا 
من جنسها متفاضال حرام قياسا عىل احلنطة، فال يسوغ لنا أن نقيس بيع احللبة 
فال  احلنطة،  متحقق يف  والقدر  النس  احتاد  الذرة، ألن  متفاضلة عىل  بمثلها 

داعي لقياسها عىل الذرة.

وقد استثنوا من ذلك القياس اخلفي )االستحسان)1(( فأجازوا أن يقاس 
البائع واملشرتي قبل قبض املبيع يف مقدار الثمن فالقياس  عليه، فإذا اختلف 
الظاهر يقتض أن تكون اليمني عىل املشرتي عند عدم البينة، ألن البائع يدعي 
الزيادة واملشرتي ينكر ذلك فعليه اليمني، ولكن القياس اخلفي يقتض أن تكون 
اليمني عىل كل منهام، ألن البائع ينكر تسليم املبيع بالثمن الذي قاله املشرتي، 

كام أن املشرتي ينكر دفع الثمن الذي قاله البائع وأخذه املبيع يف مقابلة ذلك. 

وإذ ثبت حلف كل منهام بطريق االستحسان جاز نقله قياسا إىل وارثيهام، 
ورب  ار  الَقصَّ اختلف  فإذا  املنفعة،  استيفاء  متام  قبل  واملسـتأجر  املؤجر  وإىل 

)1(  سنرشحه بعد.
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الثوب يف مقدار األجرة قبل أخذ القصار يف العمل حتالفا، ألن كال منهام يصلح 
أن يكون مدعيا ومنكرا، ثم فسخت اإلجارة بعدئذ.

)4( أال يكون حكم الفرع منصوصا عليه، ألنه إن كان كذلك فالقياس 
إما أن يكون موافقا للنص، كحرمة بيع التمر بالتمر متفاضال قياسا عىل احلنطة 
فال فائدة يف القياس، إذ احلكم املرتتب عليه معلوم من النص، وإما أن يكون 
خمالفا له كتقييد الرقبة باإليامن يف كفارة الظهار قياسا عىل كفارة القتل)1(، وإذن 

فال يعمل به ملخالفته نص اآلية: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ.

)5( كون الفرع مساويا لألصل يف احلكم والعلة، إذ بدون ذلك يكون 
قياسا مع الفارق، ومن ثم بطل قياس الطالق املعلق يف نحو قوله: »إن تزوجُت 
عائشة فهي طالق« عىل قوله: »عائشة التي أتزوجها طالق«، ألن األول تعليق 
عىل وجود املحل فيكون معتبا، بخالف الثاين فإنه تنجيز يف غري حمل، فال عبة 

به، فإذا تزوج عائشة طلقت يف الصورة األوىل دون الثانية. 

لعدم  اخلفني،  عىل  املسح  عىل  القفازين  عىل  املسح  يقاس  ال  وكذلك 
مساواهتام للخفني يف شدة احلاجة وصعوبة النزع.

)6( أال يتقدم الفرع يف الثبوت عىل األصل، كقياس الوضوء عىل التيمم 
يف اشرتاط النية، مع أن التيمم متأخر فيرتتب عىل ذلك ثبوت احلكم يف األصل 

قبل علته.

القياس مغريِّ حلكم  الكسوة، ألن  قياًسا عىل  الكفارة  التمليك يف إطعام  )1( وكاشرتاط 
طاعام،  إياه  جْعُلك  اإلطعام  إذ  ۉچ  ۅ   چۅ    تعاىل:  قوله  وهو  النص 

سواء كان عىل وجه اإلباحة أم عىل وجه التمليك، ولذا ل يشرتطه احلنفية.  
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)7( أال يتغري يف الفرع حكم األصل، فال يصح قياس ظهار الذمي عىل 
ظهار املسلم بجامع أن كال منهام أهل للطالق فيكون أهال للظهار، ألن احلكم 
يف األصل وهو ظهار املسلم حرمته تنتهي بالكفارة، ويف الفرع حرمة ال تنتهي 
هبا، ألن الكافر ليس أهال للكفارة، ألن فيها معنى العبادة وهو ليس من أهلها، 

فلو قيس عليه لزم تغيري حكم األصل يف الفرع. 

* العلة)1(- األمارة- املناط- املقتىض:
أحد  عىل  تطلق  واصطالحا:  بحصوله،  اليشء  يتغري  ملا  اسم  لغة:  هي 

معنيني:

)1( احلكمة الباعثة عىل ترشيع احلكم، وهي املصلحة التي يطلب جلبها 
املعنى غري  تقليلها، وهي هبذا  أو  يطلب درؤها  التي  املفسدة  أو  تكميلها،  أو 
معرفا  يكون  أن  يصلح  فال  خفيا  يكون  قد  احِلَكم  من  كثريا  ألن  منضبطة، 
مظنة  وجوده  يكون  للتعريف  آخر  يشء  اعتبار  إىل  احلاجة  فمست  للحكم، 

لوجود تلك احلكمة، وهي العلة باملعنى الثاين، وهو:

فمثال  يكون مظنة وجود احلكمة،  الذي  املنضبط  الظاهر  الوصف   )2(
النفوس  ذوي  بزجر  احلياة  حفظ  وهي  جلبها،  يراد  ملصلحة  القصاص  رشع 
القتل  العدوان، والقصاص مظنة حلصول تلك املصلحة فجعل  الرشيرة عن 

العمد مناطا له. 

بإمجاع  أو تفضال علينا  املعتزلة  الشارع وجوبا عند  أناطه هبا  بد للحكم من علة  )1( ال 
برعاية  چک  ک  گ         گ  گچ والرمحة تكون  تعاىل:  الفقهاء وبقوله 
املصالح الدنيوية واألخروية ورشع األحكام بحسبها، ومن ثم تد تعليل األحكام 

هو الغالب الاري عىل وفق احلكمة، فيكون هو األصل.  
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ورشع قرص الصالة للمسافر حلكمة هي درء مفسدة املشقة، ولكن املشقة 
أمر خيتلف بحسب األشخاص فال يمكن جعله مناطا للحكم وهو الرتخيص، 

والسفر هو مظنة وجود املشقة فاعتب هو العلة املثبتة للرخصة. 
وقصارى القول أن الوصف الذي جيعل مناطا ألنه مظنة حتصيل احلكمة 
فإذا ختلفت احلكمة يف بعض األحايني عن  الذي يعول عليه دون سواه،  هو 

مظنتها ال يكون ذلك مانعا لتأثريها، إذ العبة باملظنة فقط.

* رشوطها: 
ف  تعلم مما سلف أنه ال بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا ألهنا معرِّ
احلكم، مناسبا)1( ألهنا إما احلكمة يف ترشيع احلكم وإما مظنة ثبوت احلكمة، 

غري قارص، وذلك أن العلة رضبان:
)1( قارصة: وهي التي ال توجد يف حمل آخر يقاس عىل األصل، كالسفر 

فإنه علة الرتخيص يف قرص الصالة للمسافر وال نظري له فيها.
كاحتاد  األصل،  عىل  يقاس  آخر  حمل  يف  توجد  التي  وهي  متعدية:   )2(
الحتاد  باحلنطة  احلنطة  بيع  يف  التفاضل  حرمة  علة  مها  اللَّذين  والنس  القدر 

النس والقدر أيضا.

* مسالكها، طرق إثباهتا:
ال بد للعلة التي استوفت الرشوط املتقدمة من دليل يرشد إىل اعتبار أهنا 

العلة، وذلك الدليل واحد من ثالثة:

الذي لو عرض عىل  املناسب هو  الوصف  ُبويس:  الدَّ أبو زيد  القايض  قال  ثم  )1( ومن 
العقول تلقته بالقبول، ولذا قىض الشارع باحلكم عنده ألجل تلك احلكمة، وهذا هو 

معنى اعتباره إياه.  
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يَّة الوصف، كإمجاعهم عىل أن الصغر علة  )1( اإلمجاع يف عرٍص ما عىل ِعلِّ
للوالية عىل الصغري يف ماله لعجزه عن الترصف، فيقاس عليه زواجه بجامع 
الصغر املؤدي للعجز عن الترصف يف النفس بالطريق األوىل، وكذلك تقديم 
األخ من األبوين عىل األخ من األب يف اإلرث، إلمجاعهم عىل أن العلة هي 

امتزاج النسبني، أي كونه من األبوين، فيقاس عليه تقديمه يف والية النكاح.
)2( النص، وهو قسامن:

)أ ( ما يدل عىل العلية بالوضع، ولذلك مراتب: 
ما يفيد العلية وال حيتمل غريها، نحو: »لعلة كذا« أو »ألجل كذا«، نحو 
ِة)1(  افَّ الدَّ أِلَْجِل  اأْلََضاِحي  حُلُوِم  َخاِر  ادِّ َعِن  هَنَْيُتُكْم  اَم  »إِنَّ السالم:  عليه  قوله 
ِخُروا«، رواه مسلم، أي: التوسعة عىل  ُقوا َوادَّ تِي َدفَّْت َعَلْيُكْم، َفُكُلوا َوَتَصدَّ الَّ

الطائفة التي قدمت املدينة يف أيام الترشيق.
ونحومها »كي« كقوله تعاىل يف الفيء: چڳ             ڳ    ڱ   ڱچ)2(.

يف  لظهورمها  والباء،  كالالم  سواها  وحتتمل  العلة  يف  ظاهرة  ألفاظ  ثم 
التعليل، وإن احتملت الالُم العاقبَة والباُء املصاحبَة، نحو قوله تعاىل: چڤ   

ڦ  ڦ  ڦچ وقوله: چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ.
« التعليلية، كقوله تعاىل: چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   ويليهام يف ذلك »إنَّ

پ  پچ. 

)1( بتشديد الفاء: قوم من األعراب يريدون املرص أو ينتقلون من بلد إىل آخر، وذلك أن 
رسول اهلل كان قد هنى عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالث، فلام كان بعد ذلك قالوا 

يف هذا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ذلك.  
)2( أي إنام وجب ختميسه كي ال يتداوله األغنياء دون الفقراء.  
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و فاء التعليل داخلًة يف الوصف)1( كقوله -عليه السالم- يف قتىل ُأحد: 
اْلِقَياَمِة«، أو داخلًة يف  َيْوَم  َيُفوُح ِمْسكًا  َكْلٍم  َأْو  َفإِنَّ ُكلَّ جْرٍح  ُلوُهْم،  ُتَغسِّ »اَل 

احلكم نحو: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ.
)ب ( ما ال يدل عليها بالوضع، وهو املسمى باإليامء والتنبيه، وهو ما دل 
عىل العلة بالقرينة، كاقرتان الوصف باحلكم فإن هذا يؤذن بالعلية، كقوله عليه 
السالم: »اَل َيْقِضنَيَّ َحَكٌم َبنْيَ اْثننَْيِ َوُهَو َغْضَباُن«، رواه البخاري، فذلك يومئ 

بأن العلة لوجوب اجتناب القضاء هو الغضب. 
أو الوقوع موقع الواب، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص لألعرايب حني قال: هلكت وأهلكت 
فهذا  ِمْسِكينًا«،  ِستِّنَي  َأْطِعْم  َأْو  َرَقَبًة  »َأْعتِْق  رمضان:  هنار  فرايش  عىل  وقعت 
يدل عىل أن املواقعة علة لإلعتاق، ألن غرض األعرايب من ذكر املواقعة بيان 
حكمها وإال لزم إخالء السؤال عن جواب وتأخري الواب عن وقت احلاجة. 
أبيها:  عن  احلج  قضاء  يف  سألته  التي  للخثعمية  السالم  عليه  وكقوله 
النبي  قاس  فقد  ِزُئُه؟«،  جُيْ َذلَِك  َأَكاَن  َفَقَضْيتِِه  َدْيٌن  َأبِيِك  َعىَل  َكاَن  َلْو  »َأَرَأْيِت 
-عليه السالم- إجزاء قضاء احلج عن األب عىل إجزاء قضاء دين العباد عن 

األب بجامع كون كل منهام َدينا.
ومنه أن يفرق بني حكمني بذكر وصفني، سواء أُذكر احلكامن أم أحدمها، 
اِجِل َسْهٌم، َولِْلَفاِرِس َسْهاَمِن«، فقد وقع  فاألول نحو قوله عليه السالم: »لِلرَّ
الفرق بني هذين احلكمني بذكر الرجولة والفروسية، فدل هذا عىل أن علة كل 

منهام الوصف املقرتن به. 

)1( وصح دخوهلا عىل الوصف مع أهنا تفيد الرتتيب، ألن هذا الوصف باعث، والباعث 
وإن كان متقدما يف العقل متأخر يف اخلارج، فلهذا االعتبار دخلت عليه الفاء.  
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والثاين كقوله عليه السالم: »اَل َيِرُث اْلَقاتُِل« فتخصيص القاتل باملنع من 
اإلرث بعد ثبوت عمومه له ولغريه يشعر بأن املنع علته القتل.

چھ  ھ  ے  ےچ  بينهام يف ضمن غاية، نحو:  ومنه أن يفرق 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چۋ   تعاىل:  كقوله  استثناء،  ضمن  يف  أو 
ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئچ أو يف ضمن رشط، 

نَْساِن َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم َيًدا بَِيٍد«)1(، أو يف  كقوله  عليه السالم: »إَِذا اْخَتَلَف اْلِ
ضمن استدراك، نحو چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇچ. 

يَّة الطهارة لواز القربان، والثاين يفيد علية العفو لسقوط  فاألول يفيد ِعلِّ
املفروض، والثالث يفيد علية اختالف النس لواز البيع كيف شاؤوا، والرابع 

يفيد علية االنعقاد للكفارة.
أن تكون  املالءمة، واصطالحا:  لغة:  أو االستدالل، وهي  املناسبة   )3(
الصحابة  وعن  السالم-  -عليه  الرسول  عن  املنقولة  للعلل  مالئمة  العلة 
كقوهلم:  لألحكام،  املالئمة  باألوصاف  يعللون  كانوا  ألهنم  والتابعني)2( 
فرق  الزوجني  أحد  أسلم  »إذا  وقوهلم:  العقل«،  تزيل  ألهنا  اخلمر  »حرمت 
بينهام إلباء اآلخر اإلسالم«، ألنه هو املناسب، ال لوصف اإلسالم ألنه عرف 
عاصام للحقوق ال قاطعا هلا، بدليل قوله  عليه السالم : »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس 
ِدَماَءُهْم  ِمنِّي  َقاُلوَها َعَصُموا  َفإِْن  ٌد َرُسوُل اهللِ،  إَِلَه إاِلَّ اهللُ حُمَمَّ َيُقوُلوا اَل  َحتَّى 

 ، بِاْلُبـرِّ َواْلُبـرُّ  ِة،  بِاْلِفضَّ ُة  َواْلِفضَّ َهِب،  بِالذَّ َهُب  »الذَّ مرفوعا:  مسلم  صحيح  يف   )1(
ِعرِي، َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر، َوامْلِْلُح بِامْلِْلِح، َيًدا بَِيٍد، َسَواًء بَِسَواٍء، َفإَِذا اْخَتَلَفْت  ِعيـُر بِالشَّ َوالشَّ

َهِذِه اأْلَْجنَاُس َفبِيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم إَِذا َكاَن َيًدا بَِيٍد«.  
)2( ولو عرضت عىل العقول تلقتها بالقبول لصالحيتها لذلك.  
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«، واستخراجها يسمى ختريج املناط. َوَأْمَواهَلُْم إاِلَّ بَِحقٍّ
ويشرتط يف العلل املستنبطة باملناسبة أن تكون مؤثِّرة، أي: أن تكون من 

األوصاف التي اعتبها الشارع علال لألحكام. 
فمثال جعل أبو حنيفة حد الرشب ثامنني جلدة كحد القذف، ألن الرشب 
إذا رشب سكر، وإذا سكر  قال عيل كرم اهلل وجهه: »ألنه  القذف، كام  مظنة 
السبب  أقام  الشارع  رأى  أنه  هذا  إىل  دعاه  والذي  وإذا هذى قذف«،  هذى، 
بعض  يف  عليه  فقاسها  الامع  مظنة  اخللوة  فاعتب  إليه،  املدعو  مقام  الداعي 

األحكام.

* حجية القياس
ذهب داود الظاهري والنَّظَّام واخلوارج إىل نفيه، ألنه طريق ال يؤمن فيه 
اخلطأ، فال ينبغي للعقل أن يسلكه، وألن احلكم حق الشارع القادر عىل البيان 

القطعي فال جيوز الترصف يف حقه بام فيه شبهة، وألن اهلل تعاىل يقول: چجب  
حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حتچ وألن النبي  -عليه السالم- قال: »َلْ َيَزْل َأْمُر 
َقْد  باَِم  َيُكْن  َلْ  َما  َفَقاُسوا  َباَيا،  السَّ َأْواَلُد  فِيِهْم  َظَهَر  َحتَّى  ُمْسَتِقياًم  اِئيَل  إرِْسَ َبنِي 

َكاَن، َفَضلُّوا َوَأَضلُّوا«.
ومجهور الصحابة والتابعني والفقهاء واملتكلمني عىل أنه أصل من أصول 
الرشيعة يستدل به عىل األحكام التي يرد هبا السمع، وهلم عىل ذلك أدلة منها:
ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ         ڱ   ڳ   ڳ        چڳ   تعاىل:  قوله   )1(
ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  
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ۅ      ۅ  ۉ  ۉچ)1(.
ذاك أنه سبحانه جعل الكفر مع الغدر ذنبا يستحق اإلخراج من الديار، 
احلكم  يف  نظريه  إىل  اليشء  يردوا  بأن  أي:  باالعتبار،  األبصار  أويل  أمر  ثم 
الغدر واملكر، كام فعل  الكفر مع  فيحكموا برتتب احلكم باإلخراج عىل علة 
عمر حني عاد من بقي بخيب من اليهود إىل غدرهم ومكرهم فأجالهم -ريض 
اهلل عنه- إىل الشام، وإذا جاز هذا يف العقليات فليجز يف الرشعيات، فيكون 
األحكام  يف  بالقياس  اآلية  بمقتىض  مأمورين  املجتهدون  وهم  األبصار  أولو 

الرشعية.
وقوله تعاىل: چائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئچ أي: بام أهلمك وأوحى 

به إليك.
»أجتهد  قال:  َتِْد؟«  َلْ  »َفإِْن  وفيه:  لك  تقدم  الذي  معاذ  حديث   )2(
ملَِا  َق َرُسوَل َرُسولِِه  َوفَّ ِذي  الَّ برأيي«، فأقره -عليه السالم- وقال: »احْلَْمُد هللِ 

يْرىَض بِِه َرُسوُلُه«، وال معنى للعمل بالرأي إال القياس.
التي  اخلثعمية  تقدم لك يف حديث  اهلل عليه، كام  )3( أحكامه صلوات 
سألته عن احلج عن أبيها، فقال: »َلْو َكاَن َعىَل َأبِيِك َدْيٌن َفَقَضْيتِِه َأَما َكاَن ُيْقَبُل 
السالم-  -عليه  قاس  فقد   ،» َأَحقُّ اهللِ  »َفَدْيُن  قال:  »نعم«،  فقالت:  ِمنِْك؟«، 
إجزاء قضاء احلج عن األب عىل إجزاء قضاء دين العباد عن األب بجامع أن 

)1( نزلت اآلية يف هيود بني النضري حني عاهدوا النبي أال يكونوا عليه، ثم نقضوا العهد 
يف وقعة أحد، فطلب إليهم اخلروج من املدينة، وأعطاهم عرشة أيام مهلة، وسوس 
إليهم فيها املنافقون أال خيرجوا من حصوهنم وهم عون هلم، لكنهم ل يفوا هلم بام قالوا 
فطلبوا الصلح مع النبي، فأبى إال الالء فجال أكثرهم إىل الشام، وحلقت طائفة منهم 

بخيب واحلرية.  
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كال منهام دين.
)4( تواتر عن الصحابة املجتهدين العمل به عند عدم النص وإن كانت 
التفاصيل آحادا، والعادة تقض يف مثله بوجود القاطع بحجيته عندهم، فقد 
كتب عمر -ريض اهلل عنه- إىل أيب موسى األشعري -ريض اهلل عنه- كتابه 
العمل  تقرير  املجتهدين، وفيه  الفقهاء  العمدة لدى  القضاء وهو  املعروف يف 
ول  برأيك«،  األمور  قس  ثم  واألمثال  األشباه  »اعرف  قال:  حيث  بالقياس 
ينكر ذلك عليه أحد، كام حكم الصحابة بقتل الامعة بالواحد قياسا عىل قطع 

الامعة يف الرسقة.
)5( شاع بني الصحابة االحتجاج به بال نكري، فمن ذلك أن أبا بكر قاس 
الزكاة عىل الصالة يف قتال مانعي الزكاة)1(، فقال: »واهلل ألقاتلن من فرق بني 
قياسه،  وسلموا  رأيه  إىل  الصحابة  فرجع  الشيخان،  رواه  والزكاة«،  الصالة 
فكان ذلك منهم إمجاعا عىل حجية القياس، ورجع عمر إىل رأي عيل -ريض 
اهلل عنه- يف قتل الامعة بالواحد حني قال: »أرأيت لو اشرتك نفر يف الرسقة 

أكنت تقطعهم؟«، فقال: »نعم«، فقال: »هكذا هنا«، يف أشباٍه كثرية هلام.

)1(  حني أراد مقاتلة مانعي الزكاة من بني حنيفة الذين متسكوا بظاهر قوله تعاىل: چڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہچ فقالوا أليب 
الصحابة  لكن  لنا، كام كانت صالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  ليست سكنا  إن صالتك  بكر: 

قاسوا خليفة الرسول عىل الرسول، ألنه إنام كان يأخذ حلق الفقراء ال لنفسه.
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االستحسان

هو لغة: عد اليشء حسنا. 

واصطالحا: هو دليل يقابل القياس اليل الذي تسبق إليه األفهام. 

وذلك الدليل إما: نص، أو إمجاع، أو رضورة، أو قياس خفي.

بيع  ألنه  صحته،  بعدم  تقض  القاعدة  فإن  السَلم،  األول:  أمثلة  فمن 
معدوم لدى العقد، لكن ُتركت القاعدة لقوله عليه السالم: »َمْن َأْسَلَم ِمنُْكْم 

َفْلُيْسِلْم يِف َكْيٍل َمْعُلوٍم إىَِل َأَجٍل َمْعُلوٍم«.

املعقود  وجود  لعدم  جوازها  عدم  يقتض  القياس  فإن  اإلجارة،  ومنها 
»َأْعُطوا  السالم:  عليه  لقوله  أجيزت  لكن  العقد،  وقت  يف  املنفعة  وهو  عليه 
اأْلَِجرَي َأْجَرُه َقْبَل َأْن جَيِفَّ َعَرُقُه«، إذ األمر بإعطائه أجَره دليل عىل صحة عقد 

اإلجارة.

ومنها عدم فطر الصائم باألكل ناسيا، إذ القاعدة تقتض فطره، لذهاب 
ركن الصوم وهو اإلمساك، لقوله عليه السالم: »اْلِفْطُر مِمَّا َدَخَل«، لكنا تركنا 
َفإِنَّاَم  القاعدة لألثر، وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص لألعرايب الذي أكل ناسيا: »َأمْتِْم َصْوَمَك، 

َأْطَعَمَك اهللُ َوَسَقاَك«.

فيها  يتعامل  التي  واألدوات  املاعون  يف  االستصناع  الثاين:  أمثلة  ومن 
الناس، كأن يذهب شخص إىل صانع األحذية، ويطلب إليه أن يعمل له حذاء 
بيع  العامة متنع مثل هذا ألنه  فالقاعدة  بكذا قرشا، ويبني له صفته ومقداره، 
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املعدوم، لكنه أجيز استحسانا لإلمجاع عىل جواز التعامل به.

ومن أمثلة الثالث: تطهري اآلبار واحلياض، فالقاعدة تقتض عدم طهارهتا 
إذا تنجست، ألنه ال بد أن يبقى فيها يشء من النجاسة، إذ خروج بعض املاء 
مجيعه  املاء  أخرج  ولو  الباقي،  طهارة  يف  يؤثر  ال  والبئر  احلوض  من  النجس 
فام ينبع من أسفل أو ينزل من أعىل يالقي نجسا من طني أو حجر أو غريمها 
فينجس بمالقاته، لكن الضورة ألأتنا إىل القول بطهارهتا بنزح جزء من مائها 
حلاجة الناس عامة إىل ذلك، وللضورة أثرها يف سقوط التكليف )الضورات 

تبيح املحظورات(.

قياسه  فمقتىض  والبازي،  كالصقر  الطري  سباع  سؤر  الرابع:  أمثلة  ومن 
منهام نجس  باللحم وكل  معتب  السؤر  نجاسته، ألن  البهائم  عىل سؤر سباع 
اللحم، لكن القياس اخلفي يدل عىل الطهارة قياسا عىل اآلدمي، ألن كال منهام 
اللعاب  الظاهر وهي خمالطة  القياس  اللحم، وذلك لضعف علة  غري مأكول 
النجس للامء يف سؤر سباع البهائم دون سباع الطري، ألهنا إنام ترشب بمناقريها 
وهي عظم طاهر، ألنه جاف وال رطوبة فيه فال ينجس املاء بمالقاته، كام ال 

ينجس بمالقاة لعاب اآلدمي للطهارة يف كل منهام.

تنبيه
الترشيع  أصول  من  أصال  ليس  االستحسان  أن  تعلم  لك  تقدم  مما 
ظنه  كام  والتشهي  باهلوى  قوال  أو  دليل  بال  قوال  وليس  املتقدمة،  األدلة  غري 
الشافعي، فقد ُأثر عنه أنه قال: »من استحسن فقد رشع«، فام هو إال دليل من 

األدلة املتقدمة معارض للقياس الظاهر.
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االستصحاب)1(

جيد  ل  فإذا  املستقبل،  يف  بقاؤه  فاألصل  املايض  يف  ثبت  ما  أن  القاعدة 
املفتي حكم حادثة يف الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو القياس أخذ حكمها من 

استصحاب احلال نفيا أو إثباتا. 

فإن كان الرتدد يف زواله فاألصل بقاؤه، وإن كان يف ثبوته فاألصل عدم 
الطهارة  ألن  الطهارة،  عىل  فهو  احلدث  يف  وشك  بالطهارة  أيقن  فمن  ثبوته، 
ثبتت بيقني والشك ال يرفع اليقني، بل األصل بقاء ما كان عىل ما كان حتى 
يظن الزوال أو يتيقن، ومن أيقن باحلدث وشك يف الطهارة فهو عىل احلدث 

ملِا بيَّنّا. 

ونظريه من أكل يف رمضان وهو شاك يف طلوع الفجر فال قضاء عليه ملا 
قلنا، ومن أفطر وهو شاك يف غروب الشمس لزمه القضاء ملثل هذا السبب. 

وعىل هذا اتفق مجيع األئمة، لكنهم اختلفوا هل يصلح حجة عند النزاع 
يف املعامالت؟، فاحلنفية عىل أنه حجة للدفع)2( ال لإلثبات)3(، والشافعية عىل 

أنه يصلح حجة هلام)4(. 

)1( السني والتاء للطلب، أي: طلب املستدل جعل الثابت يف املايض مصاحبا للحال، إذ 
إن سبق الوجود مع عدم ظن االنتفاء دليل البقاء.  

)2( أي: دفع املطالب.  
)3( إثبات االستحقاق.  

يكن  ل  لو  ألنه  احلنابلة،  وكذا  املاتريدي  منصور  أبو  منهم  احلنفية  من  مجع  ومثلهم   )4(
أنا نقطع ببقاء رشيعة عيسى ملسو هيلع هللا ىلص  حجة ل نجزم ببقاء الرشائع مع احتامل النسخ مع 
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وهاك مثالني يوضحان هذه القاعدة:

عند  يرث  ميت،  أم  هو  أحي  ُيدرى  وال  بلده،  عن  غاب  مفقود   )1(
الشافعية، ألنه ثبتت حياته فيحكم ببقائها وبام يرتتب عليها من إلزام اإلرث، 
وعند احلنفية ال يرث وال يورث، أما عدم إرثه فمع التسليم بحياته استصحابا 
لألصل وهو احلياة فألن اإلرث إلزام وهو ال يصلح لإللزام، وأما أنه ال يورث 
التي تقتض عدم اإلرث، وهو صالح لدفع املطالب  فاستصحابا حلال احلياة 

باإلرث.

اآلخر  رشيكه  فطلب  مشرتكة،  دار  يف  نصيبه  الرشيكني  أحد  باع   )2(
الشفعة، فأنكر املشرتي ملك طالب الشفعة ملا بيده، وقال ليس لك فيه ملك 

وما هو يف يدك إال عارية.

فرأى الشافعية ثبوت ملك الشفيع استصحابا لألصل، وهو حجة إللزام 
ليس  إن االستصحاب  احلنفية  بينة، وقال  الشفعة بال  فله حق  اخلصم، وإذن 
بحجة إللزام اخلصم، فال حق له يف الشفعة عىل املشرتي حتى يقيم بينة عىل أنه 

مالك ملا بيده.

- ال يصلح الصلح مع إنكار املدعى عليه عند الشافعية استصحابا لباءة 
ال  ألنه  احلنفية  عند  ويصح  املدعي،  عىل  حجة  فتكون  عليه،  للمدعى  الذمة 

يصلح حجة لإلثبات فال تكون براءة الذمة حجة عليه.

وجياب  الدهر،  أبد  نبينا  رشيعة  وبقاء  وسالمه-  عليه  اهلل  –صلوات  حممد  بعثة  إىل 
يوم  إىل  بالرشيعة اإلسالمية  العمل  إجياب  كتواتر  آخر غريه  بدليل  بذلك  بأنا نجزم 

القيامة.  
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رشع من قبلنا

رشائع األنبياء السابقني بالنسبة إلينا)1( عىل أقسام:

فقد  ليس من رشائعنا،  أنه  ما نسخته رشيعتنا، وهذا ال خالف يف   )1(
تعاىل:  قوله  ذلك  إىل  يرشد  إرسائيل،  بني  عىل  حرم  ما  املطاعم  من  لنا  أبيح 

چۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئچ)2(.

)2( ما أقرته رشيعتنا منها، وال نزاع يف أننا متعبدون به ألنه من رشيعتنا، 
َا ُسنَُّة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم  وا، َفإهِنَّ كاألضحية، يدل عىل ذلك قوله عليه السالم: »َضحُّ

اَلُم«. َعَلْيِه السَّ

سبيل  ال  إذ  به  نتعبد  ال  فنحن  رشيعتنا،  يف  أصال  ذكر  له  يرد  ل  ما   )3(
إىل معرفته، ألن أهل الكتاب ال يوثق هبم يف نقله، ملا حكى اهلل عنهم بقوله: 

چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ.

)4( ما قصه اهلل تعاىل علينا يف كتابه أو عىل لسان نبيه من غري نص عىل أنه 

احلنفية  مجهور  عند  وألمته  له  رشع  فهو  قبله  ملن  رشع  أنه  ثبت  ما  أن  املختار  إذ   )1(
والشافعية واملالكية، ومنعه املعتزلة عقال وغريهم رشعا، وأما قبل البعثة فالصحيح 
أن النبي –عليه السالم- يتعبد بام ثبت أنه رشع إذ ذاك، ألن التكليف ل ينقطع والناس 
إال  ذلك  فعل  وما  وحجه،  وصالته  صومه  روايات  تظافرت  وقد  سدى،  يرتكوا  ل 

لقصد الطاعة.  
چۇئ     ۆئ   چۇئچ شحوم الكىل  كل ذي خملب وحافر  چې  ى  ىچ   )2(
أو  حاوية  مجع  األمعاء  ېئچ  چۈئ   بالظهور  علق  ما  أي  ۈئچ  ۆئ  

حاوياء، وأو بمعنى الواو چېئ  ېئ   ىئ  ىئچ هو شحم اإللية.  



الوجيز يف أصول الفقه 201 

ُكتب علينا كام كتب عليهم، واملختار أنا متعبدون به لوجوه منها:

القصاص يف رشيعتنا بقوله تعاىل:  الفقهاء استدلوا عىل وجوب  )أ ( أن 
چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ اآلية، ولوال أنا متعبدون به ملا صح 

االستدالل.

َعنَْها  َغَفَل  َأْو  اَلِة  الصَّ َعِن  َأَحُدُكْم  َرَقَد  »إَِذا  قال:  السالم  أنه عليه  )ب ( 
واآلية  ٺچ«،  ٺ   چٺ   َيُقوُل:  اهللَ  َفإِنَّ  َذَكَرَها،  إَِذا  َها  َفْلُيَصلِّ
خطاب ملوسى عليه السالم، وقد سيقت يف معرض االستدالل عىل وجوب 

قضاء الصالة عند تذكرها، ولوال ذلك ملا كان لتالوهتا فائدة. 

ويرى األشاعرة واملعتزلة أنا غري متعبدين به، وهلم عىل ذلك أدلة منها:

)أ ( أن النبي -عليه السالم- ملا بعث معاذا إىل اليمن قاضيا، قال له: »بَِم 
ُكْم؟« قال: »بكتاب اهلل« إلخ، ول يذكر شيئا من كتب األنبياء السابقني وال  حَتْ

سنتهم، وأقره -عليه السالم- عىل ذلك ومحد اهلل عىل توفيقه.

وجياب)1( بأنه إنام تركه لشمول القرآن إياها)2(، وورود السنة هبا.

)ب ( أنه لو كنا متعبدين به لوجب علينا تعلمه، ولوجب عىل املجتهدين 
البحث عنه. 

وجوابه أن الكالم فيام قصه اهلل علينا ال فيام ل يقص. 

وقصارى القول: أن رشع من قبلنا مردود إىل الكتاب والسنة.

)1(  وجياب أيضا بأنه إنام تركه لقلته.
وقوله:  اهلدى،  مجلة  من  ورشعهم  ۆئچ  چۇئ   تعاىل:  قوله  نحو  يف   )2(

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.  
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التعارض

النسخ- الرتجيح- اجلمع بني الدليلني- تركهام إىل ما دوهنام
التعارض)1(: تدافع احلجتني باقتضاء كل منهام عدم ما تقتضيه األخرى.

 ورشطه تساوي احلجتني قوة مع احتاد املحل والزمن، فال تعارض بني 
املتواتر وخب اآلحاد، وال بني القياس والكتاب لعدم التساوي يف القوة، وال 
بني حل زواج البنت وحرمة أمها الختالف املحل، وال بني حل اخلمر يف صدر 

اإلسالم وحرمتها بعده الختالف الزمن.

عليه  جيوز  ال  عمن  لصدورها  حمال،  الرشعية  األدلة  بني  والتعارض 
فقط  الظاهر  بحسب  إال  ذاك  فليس  بينها  التدافع  للمجتهد  ظهر  فإن  اخلطأ، 
للجهل بمعرفة املتقدم منها واملتأخر)2(، ومن ثم يتوهم التعارض وليس هناك 

تعارض وال تقابل يف الواقع واحلقيقة)3(.

لعدم  معا  إلغاءمها  أو  احلجتني،  إحدى  إمهال  يقتض  التعارض  وهذا 
إمكان العمل هبام، فوجب أن نبحث عام يتبع بشأهنام، فنقول:

)1( النسخ: 

إذا تعارض نصان وعلم تارخيهام، حكم بأن الالحق ناسخ للسابق متى 

)1( هو لغة: التامنع عىل سبيل التقابل، تقول: عرض يل كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما 
قصدته.  

)2( أو للخطأ يف فهم املراد، أو للخطأ يف مقدمات القياس.  
)3( بل هو صوري فقط، وعىل ذلك فهو كام يكون يف الظنيني يكون يف القطعيني.  
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تساويا قوة، كآيتني، أو آية وسنة متواترة، أو خبين من أخبار اآلحاد. 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله  ذلك  مثال 
ەئ   ەئ   ائ   چائ   تعاىل:  قوله  مع  ڀچ  پ     پ   پ   

وئ  وئچ إذ األوىل تقتض بعمومها أن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد 
تعتد بوضع احلمل،  املتوىف عنها زوجها  احلامل  أن  تقتض  والثانية  باألشهر، 
وقد ثبت عن ابن مسعود أن الثانية متأخرة يف النزول عن األوىل، فحكمنا بأهنا 

ناسخة هلا يف هذا القدر، وأن احلامل املتوىف عنها زوجها تعتد بوضع احلمل.

)2( الرتجيح)1(: 
املرجحات  بأحد  اآلخر  عىل  أحدمها  رجح  الدليلني  تاريخ  يعلم  ل  إذا 

اآلتية، وذاك أن الرتجيح إما من طريق املتن أو من طريق السند. 
 ، املفرسَّ املحكم عىل  أقوى داللة، فريجح  ما هو  يرجح  املتن  فمن جهة 
واملفرس عىل النص، والنص عىل الظاهر، واخلفي عىل املشكل، والرصيح عىل 
الكناية، والعبارة عىل اإلشارة، واإلشارة عىل داللة النص، وداللة النص عىل 

املقتىض. 
ومن جهة السند يرجح املتواتر عىل غريه، فالكتاب مقدم عىل السنة التي 
رواية  عىل  الفقيه  ورواية  الواحد،  خب  عىل  املشهورة  والسنة  نقلها،  يتواتر  ل 
غريه، وما يف كتاب عرف بالصحة كالبخاري ومسلم، عىل ما يف كتاب أقل منه 

كسنن أيب داود والرتمذي. 

)1( هو إظهار زيادة ألحد املتامثلني عىل اآلخر بام ال يستقل، فال ترجيح بام هو مستقل 
صالح ألن يكون بذاته دليال، فال ترجيح ألحد احلكمني املتعارضني بكثرة األدلة، 

ألن اليشء إنام يقوى بصفته يف ذاته ال بانضامم مثله إليه.  
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وهاك أمثلة توضح ذلك:

ڑ   ڑ   ژ   چژ     تعاىل:  قوله  الظاهر،  عىل  النص  ترجيح  فمن  )أ ( 
أن  مع  مخس،  بني  المع  حرمة  عىل  يدل  فهذا  گچ  ک   ک   ک   ک  
قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ يفيد حل المع بينها، لكن ملا كان 
األول نصا، ألنه سيق لعدد الزوجات الاليت حيل المع بينها بدليل قوله بعد 
من  املحرمات  بصدد  فإنه  الثاين  بخالف  ڳچ  ڳ     ڳ    گ   چگ   ذلك: 
النساء ال عدد الزوجات، فهو ل ُيَسْق لبيان العدد فهو ظاهر فيه، والنص أقوى 

من الظاهر.

»امُلْسَتَحاَضُة  السالم:  عليه  قوله  النص  عىل  املفرسَّ  ترجيح  ومن  )ب ( 
ُأ لَِوْقِت ُكلِّ َصاَلٍة«، فاألول  ُأ لُِكلِّ َصاَلٍة« مع قوله: »امُلْسَتَحاَضُة َتَتَوضَّ َتَتَوضَّ
الوضوء لكل صالة وهو مسوق لذلك فهو نص، لكنه حمتمل  مفيد إلجياب 
للتأويل بأن يراد من الصالة وقتها كام يقال: »آلتينك صالة الظهر«، بخالف 

الثاين فإنه ال حيتمل التأويل، فهو مفرسِّ لألول فيقدم عليه يف العمل.

أمامة  أبو  روى  ما  بإشارته  الدال  عىل  بعبارته  الداّل  ترجيح  ومن  )ت ( 
ٌة«، مع قوله -عليه  اٍم َوَأْكَثُرُه َعرَشَ من قوله عليه السالم: »َأَقلُّ احْلَْيِض َثاَلَثُة َأيَّ
َبْيتَِها  َقْعِر  إِْحَداُهنَّ يِف  السالم- ملا سئل عن سبب نقصان دين النساء: »َتْقُعُد 
«، فاألول دال بعبارته عىل أن أكثر مدة احليض  َشْطَر َدْهِرَها اَل َتُصوُم َواَل ُتَصيلِّ
عرش، ولذا عمل به أبو حنيفة، والثاين دال بإشارته عىل أن مدة احليض مخسة 

عرش يوما ألنه ل يسق لذلك، والدال بعبارته أقوى فريجح.
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)3( اجلمع بني الدليلني: 

إذا ل يكن َثمَّ مرجح ألحد النصني عىل اآلخر مُجع بينهام)1(، فيجمع بني 
أخرى: »ال  الفقراء«، ومرة  »أعطوا  مرة:  قال شخص  فإذا  بالتنويع،  العاّمني 
تعطوا الفقراء«، ول يعلم أهيام املتقدم محل األمر باإلعطاء عىل الفقراء املتعففني، 

والنهي عنه عىل الفقراء الذين يسألون الناس إحلافا. 

وجيمع بني امُلْطَلَقني بحمل كل منهام عىل أنه مقيد بقيد خيالف قيد اآلخر، 
فإذا قال شخص مرة: »أعط فقريا«، وقال أخرى: »ال تعط فقريا«، حيمل األول 

عىل املتعفف، والثاين عىل امُلْلِحف. 

وجيمع بني اخلاصني بحمل أحدمها عىل حال والثاين عىل أخرى، كام إذا 
قال: »أعط عليا«، وأخرى: »ال تعط عليا«، حيمل األول عىل حال استقامته، 

والثاين عىل حال اعوجاجه. 

وجيمع بني العام واخلاص بأن خيص به، فيتحد احلاصل منه ومن ختصيص 
العام.

وهاك أمثلة عىل ذلك:

ڀ           پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قال  )أ ( 
ڀچ وقال يف أخرى: چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇچ فمقتىض األوىل املؤاخذة باليمني الغموس، ألهنا مكسوبة 

املعقودة،  اليمني  عىل  املؤاخذة  رتبت  ألهنا  نفيها،  الثانية  ومقتىض  مقصودة، 
وهي التي يكون هلا حكم يف املستقبل فيكون املراد من اللغو فيها ما ال حكم 

)1( إن أمكن ألن إعامل كليهام يف الملة أوىل من ترك كليهام بالكلية.  
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فيه وال فائدة منه، وهذه حال الغموس فتكون من اللغو الذي ال مؤاخذة به.

فيجمع بينهام بحمل املؤاخذة يف األوىل عىل املؤاخذة يف اآلخرة بالعقاب 
عليها)1(، وعدم املؤاخذة يف الثانية عىل املؤاخذة يف الدنيا، فال تب هبا الكفارة، 

ولكن يعذب هبا صاحبها يوم القيامة)2(.

)ب ( قال تعاىل يف آية الوضوء: چڀ  ٺ      ٺچ 
مسح  إجياب  يقتض  وهذا  چٺچ  بَِجّر  عمرو  وأبو  كثري  ابن  قرأ 
إجياب  يقتض  وهذا  بالفتح،  الباقون  وقرأ  الشيعة،  أخذ  وبذلك  األرجل، 

الغسل، كام أخذ به سائر األئمة. 

وقد مجع بينهام بأن )امسحوا()3( املقدرة الداخلة عىل أرجلكم التي دلت 
ز)4( هبا عن الغسل، ودليل املجاز ما تواتر عنه ملسو هيلع هللا ىلص من غسل  عليها الواو متجوَّ
القراءتني  مقتىض  يكون  وبذلك  بعده،  الصحابة  ذلك  وتوارث  رجليه)5(، 

واحدا.

والكسائي  محزة  قرأ  ےچ  ے   ھ   چھ   تعاىل:  قال  )ت ( 
بتشديد الطاء، وهذا يقتض املنع من قربان النساء حتى يغتسلن، وقرأ الباقون 

مؤاخذة  وهي  الكاملة،  إىل  تنرصف  أطلقت  متى  املؤاخذة  أن  ذلك  عىل  ودليلنا   )1(
اآلخرة.  

)2( أو املراد باللغو يف اآليتني اخلايل عن القصد، واملؤاخذة فيهام هي األخروية والغموس 
املؤاخذة عىل الغموس، والثانية ساكتة  املعقودة، فاألوىل أوجبت  يف املكسوبة ال يف 

عنها.  
)3( أو هو بالعطف عىل املحل، وهو قياس مطرد يظهر يف الفصيح.  

)4( أي للمشاكلة، كام يف قوله: »اطبخوا يل جبة وقميصا«.  
)5( فقد أطبق عىل ذلك من حكى وضوءه من الصحابة وهم أزيد من ثالثني.  
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قبل  القربان  فيحل  احليض  يرتفع  حتى  القربان  منع  يقتض  وهو  بالتخفيف، 
الغسل باحلل األصيل. 

وقد رفع التعارض بينهام بحمل آية التشديد عىل ما إذا كان قد مىض عليها 
يف احليض ما دون أكثر أيامه وهي العرشة، ومحل الثانية عىل حال أخرى وهي 
ما إذا مىض عليها أكثر أيامه ألنه انقطاع بيقني، وحرمة القربان إنام كانت من 
أجل احليض باعتبار قيامه فال جيوز تراخيها إىل االغتسال، ألن ذلك يؤدي إىل 
جعل الطهر حيضا ومنع الزوج من القربان بدون العلة الرشعية وهي األذى.

)4( ترك العمل بالدليلني والعدول يف االستدالل إىل ما دوهنام إذا ل يمكن 
المع بينهام: 

فإذا عارض بعض الكتاب بعضه اآلخر رجعنا إىل السنة)1(، وال نرجع 
ذلك  مثال  واحد،  جنس  من  التي  األدلة  بكثرة  ترجيح  ال  إذ  أخرى،  آية  إىل 
فإنه  ۋچ  ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   چۆ   الصالة:  يف  تعاىل  قوله 
ال  االستامع  توجب  األوىل  إذ  ڑچ  ژ    ژ   چڈ   تعاىل:  بقوله  معاَرض 
َلُه  َكاَن  »َمْن  السالم:  قوله عليه  إىل  فنرجع  العكس،  والثانية توجب  القراءة، 

َماِم َلُه ِقَراَءٌة«. إَِماٌم َفِقَراَءُة اإْلِ

وإذا عارض بعض السنة بعضا رجعنا إىل أقوال الصحابة أو إىل القياس، 
ومثال ذلك ما رواه النعامن بن بشري عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أنه صىل صالة الكسوف 
ركعتني بركوعني وسجدتني، وذلك معارض ملا روي عن عائشة -ريض اهلل 
عنها- أنه صالها ركعتني بأربع ركعات وأربع سجدات، فنرجع إىل قياسها 

مرجحا  فيصري  والرديف،  التبع  بمنزلة  اآلية  إىل  بالنسبة  الواحد  خب  ألن   )1(
إلحدامها.  
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بسائر الصلوات، فتكون الركعة بركوع وسجدتني.

العمل  وجب  قياس  أو  حديث  التعارض من  به  يدفع  ما  يوجد  ل  وإذا 
باألصل، كأنه ال دليل مطلقا عىل حكم احلادثة، كام يف سؤر احلُُمر األهلية، فقد 
قال:  األهلية؟«،  احلمر  أفضلت  بام  »أيتوضأ  السالم- سئل:  أنه -عليه  روي 
»َنَعْم«، وهذا معاَرض بام روي عنه -عليه السالم- من أنه هنى عن أكل حلمها، 
احْلُُمِر«، فإن  حُلُوِم  َعْن  َخْيَبَ  َيْوَم  النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ففي الصحيحني عن جابر: »هَنَى 

ذلك يستلزم نجاسة لعاهبا املقتض نجاسَة سؤرها.

 وقد اختلفت أقوال الصحابة يف ذلك، فعن ابن عمر أنه نجس، وعن 
ابن عباس أنه طاهر، وحينئذ يصار إىل القاعدة: »األصل بقاء ما كان عىل ما 
كان عليه«، فيحكم بطهارة السؤر، ألن طهارة املاء ثابتة بيقني قبل الرشب، فال 
تزول بالشك، فيجب الوضوء منه عىل من ل جيد سواه، وحيكم ببقاء احلدث 
بعد الوضوء، ألنه عرف ثابتا بيقني فال يزول بالشك، وإذن جيب المع بني 

الوضوء والتيمم.

تنبيهات
بعد  املجتهد  عمل  ألحدمها  مرجح  وال  قياسان،  تعارض  إذا  األول: 
التحري بام شهد له قلبه)1(، وال جيوز له العدول عنه إذا نظر نظرة ثانية فتغري 

اجتهاده.

األشياء  يف  األصل  إذ  املبيح،  الدليل  عىل  احلاظر  الدليل  يقدم  الثاين: 

ُقوا  )1( ألن لقلب املؤمن نورا يدرك به ما هو باطن ال دليل عليه، لقوله عليه السالم: »اتَّ
ُه َينُْظُر بِنُوِر اهللِ«. رواه الرتمذي.   فَِراَسَة امُلْؤِمِن، َفإِنَّ
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املبيح  فيجعل  ۆئچ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   چوئ   تعاىل:  لقوله  اإلباحة، 
مقدما، واحلاظر متأخرا مغريا له، وال يعكس فيجعل احلاظر مقدما ألنه حينئذ 
يكون احلاظر مغريا لإلباحة األصلية، واملبيح املتأخر مغريا حلكم احلاظر رافعا 

له، فيتكرر التغيري، واألصل عدم التكرار.

اَراِت اْلُقُبوِر« مع قوله فيام روى عنه  ومثاله قوله عليه السالم: »َلَعَن اهللُ َزوَّ
ي«،  أنس بن مالك قال: مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بامرأة تبكي فقال هلا: »اتَِّقي اهللَ َواْصِبِ
والعويل  الصياح  ملا يف ذلك من  القبور  إىل  النساء  يفيد حظر خروج  فاألول 
والتبج، والثاين يقتض إباحته هلن ألنه ل ينكر عىل املرأة خروجها من بيتها إىل 

القب، فيقدم احلاظر، ومتنع النساء عن الزيارة.

وإنام قدم احلاظر يف العمل لقوله عليه السالم: »َما اْجَتَمَع احْلَاَلُل َواحْلََراُم، 
إاِلَّ َوَقْد َغَلَب احْلََراُم احْلَاَلَل«.

الثالث: إذا تعارض املثبِت والنايف)1( قدم املثبت إذا كان النفي بناء عىل 
م النايف عىل املثبت كام قلنا يف احلاظر  العدم األصيل، خشية تكرار التغيري إذا ُقدِّ

واملبيح.

ها رسول اهلل  مثال ذلك ما روي أن َبريرة َعَتَقْت وزوُجها عبد)2(، فخريَّ
ملسو هيلع هللا ىلص يف البقاء معه، فإنه ال يعارض اإلثبات وهو ما روي أهنا عتقت وزوجها 
فإنه كان  بالرق استصحاب لألصل،  القول  فإن  ها،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص خريَّ حر، وأن 

)1( يراد بالنايف ما يدل عىل عدم تغري األصل يف اليشء املناسب له الذي عرف اتصافه 
به، وباملثبت الطارئ عىل ذلك، كاإلحرام بالنسبة للحاج فإنه أصل فيه، واحلل طارئ 

عليه، وكالرق يف العبد املعلوم رقه فإنه أصل، واحلرية طارئة عليه.  
)2( يسمى مغيثا، كام يف رشح التحرير.  
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رقيقا قبل أن يعتق. 

الرقيقة  إن  فقالوا  األحكام،  عليه  وبنوا  باملثبِت،  احلنفية  أخذ  ثم  ومن 
بالنايف،  البقاء معه، أما الشافعية فأخذوا  إذا عتقت حتت زوجها احلر خُتريَّ يف 

وفرعوا عليه أهنا ال ختري إال إذا كان زوجها رقيقا.

أما إذا ل يكن النفي أصليا، بل كان مما يثبت بالدليل )املشاهدة واحلس( 
عارضه خب اإلثبات واحتاج إىل الرتجيح. 

ومثاله ما ورد يف زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بميمونة بنت احلارث اهلاللية)1(، فإن 
ابن عباس روى أنه تزوجها وهو حمرم)2(، وروى يزيد بن األصم أنه تزوجها 
بعد أن حل من إحرامه، فرواية ابن عباس نافية ألن زواجه يف اإلحرام معناه أن 
حاله التي كان عليها ل تتغري، ورواية ابن األصم مثبتة إذ تفيد أنه تبدل بحاله 

األصلية حاال طارئة وهي احلل. 

باملشاهدة  يدَرك  مما  اإلحرام  وهو  األصل  وبقاء  احلل  نفي  كان  ملا  لكن 
واحلس كانت الرواية النافية قوية كاملثبتة فاحتيج إىل الرتجيح بالرواة، فقدمت 
رواية ابن عباس لكونه أقوى ضبطا وإتقانا من يزيد بن األصم، وألجل هذا 

رجح احلنفية رواية ابن عباس وبنوا عليها أن املْحِرم ينعقد نكاحه.

)1( أم املؤمنني ميمونة خالة كل من ابن عباس ويزيد بن األصم.  
)2(  قال ابن عباس: بنى هبا وهو حالل وماتت بَسـِرف، كام يف البخاري، وكان الرسول 

أبا رافع مواله ومعه رجل من األنصار.
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االجتهاد والتقليد
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االجتهاد)1(

هو لغة: بذل املجهود يف فعٍل فيه كلفة وجهد.

واصطالحا: بذل الفقيه)2( وسعه يف حتصيل حكم رشعي)3( ظني)4(.

* رشوطه:
ال يتحقق االجتهاد إال إذا استوىف املجتهد الرشائط اآلتية:

)1( أن يكون عدال، وهذا رشط لواز اعتامد ما يفتي به، أما أخذه لنفسه 
باجتهاده فليست العدالة رشطا له.

)2( أن يكون عاملا باألدلة الرشعية، قادرا عىل استنباط األحكام منها، 
وأدلة األحكام كام عرفت: الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس.  

منه  يتعلق  ما  بل  كله  معرفته  يلزم  وال  األصل،  هو  الكريم  والكتاب 
باألحكام)5(، وال يشرتط استظهاره بل يكفي أن يكون عاملا بمواضعه بحث 

يف  يكون  ورضب  الرشعية،  األحكام  درك  يف  يكون  رضب  رضبان:  االجتهاد   )1(
تطبيقها، واألول يكون خاصا بمن هو أهله من املجتهدين، وال خيلو فيه عرص عند 
احلنابلة خالفا للجمهور الذين جوزوا اخللو، والثاين ال خيص طائفة من األمة دون 

أخرى.  
)2( املراد من الفقيه من يقدر عىل استخراج املسائل من أدلتها، ال من حيفظ فروع الفقه 

عىل ما شاع اآلن.  
)3( ألن بذل الوسع يف استخراج العقليات خارج عن االجتهاد رشعا.  

)4( ألنه ال اجتهاد يف القطعيات كوجوب الصالة والزكاة.  
)5( قيل هو من الكتاب مخسامئة آية.  
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يطلب اآلية املحتاج إليها عند احلاجة. 

وكذا ال بد من معرفة أحاديث األحكام من السنة)1(، وليس بالالزم أن 
يستظهرها، بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح لتلك األحاديث وأبواهبا 

يرجع إليه وقت احلاجة إىل اإلفتاء. 

مواقع  مجيع  ال  فيها،  يفتي  التي  املسألة  يف  اإلمجاع  مواقع  يعرف  وأيضا 
اإلمجاع. 

وكذلك يكون قادرا عىل استنباط علل األحكام التي نص عليها الكتاب 
يستطيع  حتى  اإلسالمي  الترشيع  عليها  بني  التي  الكلية  واألصول  والسنة، 

القياس عليها. 

ولن يتسنى له ذلك إال إذا توفرت لديه األمور اآلتية:
)1( معرفة أقسام األدلة ومراتبها، والرشوط املعتبة فيها، وكيفية التوفيق 

بينها إذا اختلف مفادها.
)2( معرفة اللغة والنحو عىل وجه يتيرس به فهم خطاب العرب وعاداهتم 
يف االستعامل، فيفرق بني احلقيقة واملجاز، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، 

واملحكم واملتشابه، إىل نحو أولئك.
)3( معرفة الناسخ واملنسوخ من الكتاب، حتى ال يستدل يف فتواه بآية أو 

حديث غري حمكمني.
)4( معرفة الُسنة سندا بأن يعرف حال الرواة، وطرق الرح والتعديل، 
ولو بالنقل عام قرره رجال احلديث الذين اعرتفت هلم األمة بام بذلوه من الهد 

)1( قيل هي ألف ومائتا حديث، وقيل مخسامئة، وقيل ثالثة آالف.  
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يف هذا السبيل، كالبخاري ومسلم.

* حكم االجتهاد
)1( الوجوب العيني إذا سئل املجتهد وحده عن حادثة وقعت وخاف 
هلا حكام، وال  يستنبط  أن  عليه  فيجب  للعال حادثة  إذا عرضت  فوهتا، وكذا 

جيوز له أن يقلد غريه إذا كان يف الوقت سعة، يرشد إىل هذا قوله تعاىل: چچ  
بالتدبر  فاألمر  ۉچ  ۉ   چۅ   تعاىل:  وقوله  چچ  چ  
القادرين عىل االجتهاد، وقد عمل الصحابة عىل  العلامء  واالعتبار موجه إىل 

هذا، فاجتهدوا يف مسائل كثرية عرضت هلم، ول يقلدوا فيها سواهم.
)2( الوجوب الكفائي إذا عرضت املسألة عىل كثري من العلامء، فإن أفتى 

أحدهم سقط الطلب عن الباقني وإال أثموا مجيعا.
)3( الندب يف حادثة ل حتصل سواء أُسئل املجتهد فيها أم ل يسأل، كام 
الذين  الفقهاء  من  وغريمها  والشافعي  الشيباين  احلسن  بن  حممد  من  حدث 

بسطوا للناس جوابات املسائل إذا نزلت هبم احلوادث.
)4( احلرمة إذا كان االجتهاد يف مقابلة الدليل القاطع من نص أو إمجاع.

* املجتهد قسامن:
مسائل  مجيع  يف  والفتوى  للحكم  يتصدى  من  وهو  مطلق:  جمتهد   )1(

الفقه.
)2( جمتهد غري مطلق: وهو من يتصدى للحكم والفتوى يف بعض أبواب 

الفقه دون بعض. 
وال يشرتط يف املجتهد أن يكون عاملا بجميع أحكام املسائل، فاملٌِك عىل 
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جاللة قدره نقل عنه أنه سئل يف أربعني مسألة، فقال يف ست وثالثني منها: »ال 
أدري«، وتوقف الصحابة يف بعض املسائل.

تنبيه
إذا ظهر للمجتهد خطأ يف اجتهاده، رجع عنه إىل ما رآه صوابا، فالشافعي 
عدل عن كثري من آرائه إىل غريها، ملا قام لديه الدليل املوجب للتغيري، ومن ثم 

كان له مذهبان قديم وجديد. 
ولو حكم املجتهد باجتهاده، ثم بدا له خطؤه، عمل بالديد فيام جيّد من 
األحكام، وال جيوز نقض املايض لئال تضطرب األحكام، وحيدث عدم الثقة 

هبا.

* احلق عند اهلل واحد:
النظريات العلمية قسامن: قطعية، وظنية.

واألوىل ثالثة أقسام:
واجب  وإثبات  العال  كحدوث  املحضة،  العقلية  وهي  كالمية،   )1(
الوجود وبعثة الرسل، واحلق فيها واحد ومن أخطأه فهو آثم، إال فيام جيب هلل 

ورسوله فاملخطئ كافر.
)2( أصولية، كحجية اإلمجاع والقياس، واملخالف فيها آثم خمطئ.

)3( فقهية، كوجوب الصلوات اخلمس والزكاة وكل ما ُعلم من الدين 
قطعا، واحلق فيها واحد، فإن كان معلوما بالضورة فُمخالِفه كافر، وإن كان 

معلوما بالنظر كاألحكام املعلومة باإلمجاع فمنكرها آثم خمطئ.
والثانية للعلامء فيها رأيان:
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بة: كل جمتهد يف الظنيات مصيب. )1( رأي املصوِّ
)2( راي املخطِّئة: املصيب واحد، ومن سواه فعىل خطأ.

والذي ال حميد عنه لظهور برهانه وفلج حجته هو الرأي الثاين، فإن هلل 
حكام معينا يف كل واقعة، وقد نصب عليه الدليل، فمن ظفر به فقد أصاب، 

ومن حاد عنه بعد بذل قصارى جهده فقد أخطأ، فاملصيب واحد. 
وقد جاء يف اآلثار ما يؤيد هذا، فقد روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إَِذا اْجَتَهَد 

احْلَاِكُم َفَأَصاَب َفَلُه َأْجَراِن، َوإِْن َأْخَطَأ َفَلُه َأْجٌر«)1(.
وُأثر عن أيب بكر أنه قال: »أقول يف الكاللة برأيي، فإن كان صوابا فمن 

اهلل، وإن كان خطأ فمن الشيطان«.
وحني كتب أبو موسى عن عمر قال يف كتابه: »هذا ما أرى اهللُ عمَر«، 

قال: »احمه، واكتب: هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر«.
ومن  فمني  خطأ  كان  »إن  شهرا:  اجتهد  أن  بعد  مسعود  ابن  وقال 

الشيطان«.
كانوا خيطِّئون من  الصحابة  أن  تدل عىل  التي  إىل نحو هذا من األخبار 
األمة  نحو ذلك سارت  به، وعىل  مما متسك  ما هو أهنض  اجتهاده  خالف يف 

سلفها وخلفها، وبلغ ذلك حد اإلمجاع الذي ال جيحد.

* اجتهاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام ال نص فيه:
فيها،  تعارض  ال  واضحة  السالم-  -عليه  النبي  إىل  بالنسبة  النصوص 
واإلمجاع قد حدث بعده، فاجتهاده إنام يكون بالقياس وإحلاق مسكوت عنه 

)1( األجر عىل االجتهاد ال عىل اخلطأ.  
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بمنطوق يف احلكم، وللعلامء يف ذلك آراء ثالثة:
انتظر  له حادثة  إذا عرضت  السالم-  النبي -عليه  أن  احلنفية  )1( رأي 
الوحي يف حكمها، فإذا خاف فوهتا ول ُيوَح إليه اجتهد، فإذا ُأقر عىل اجتهاده 
كان ذلك دليال قاطعا عىل صحته، ألنه ال ُيَقر عىل خطأ، ومن ثم ال توز خمالفته 

كام توز خمالفة سائر املجتهدين، ويسمى هذا االجتهاد وحيا باطنيا.
)2( رأي أكثر األصوليني )وهو املختار( أنه مأمور باالجتهاد مطلقا بال 
انتظار وحي، سواء يف ذلك األمور الرشعية واحلربية، ودليل ذلك قوله تعاىل: 
يف  املنافقني  لامعة  إذنه  عىل  له  عتابا  ڇچ)1(،  ڇ   ڇ   چ   چ   چچ  
التخلف عن غزوة تبوك، وال يكون العتاب فيام صدر عن وحي فيكون إذن 

فيام صدر عن اجتهاد.
وقوله تعاىل: چۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچ 

عتابا له عىل رضاه برأي أيب بكر يف قبول الفداء من أرسى بدر)2(. 
َما  اْسَتْدَبْرُت  َما  َأْمِري  ِمْن  اْسَتْقَبْلُت  »َلِو  الوداع:  حجة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله 
َأْهَدْيُت، َوَلْواَل َأنَّ َمِعي اهْلَْدَي أَلَْحَلْلُت«، وَسوق اهلدي من أعامل احلج، وقد 

فعله باجتهاد ال بنص، وإال ل يندم عىل فعله.
)3( رأي األشاعرة وأكثر املعتزلة واملتكلمني أنه ملسو هيلع هللا ىلص ليس له االجتهاد يف 

نن العريب إذا أرادوا تعظيم املخاطب،  )1( عفا: دعاء صّدر به اخلطاب عىل مقتىض السَّ
قال عيل بن الهم خماطبا املتوكل:

عفا اهلل عنك أال حرمة    تعوذ بعفوك أن أبعدا      
)2( كان من رأي عمر رضب أعناقهم فإهنم صناديد قريش وأئمة الكفر، وملا نزلت اآلية 
اَمِء إىَِل اأْلَْرِض َعَذاٌب َما َنَجا ِمنُْه إاِلَّ ُعَمُر«، وهذا  قال عليه السالم: »َلْو َنَزَل ِمَن السَّ

الوعيد إنام كان عن رأي واجتهاد ال عن وحي.  
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األحكام الرشعية، واستدلوا عىل ذلك بام ييل:
1- بقوله تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ  ٺچ.

ر جوابا عن حادثة، مع  2- بأنه لو أمر -عليه السالم- باالجتهاد ل يؤخِّ
أنه كثريا ما أخر.

3- بأن النبي -عليه السالم- قادر عىل تيقن احلكم بالوحي، واالجتهاد 
ال يفيد إال الظن، وال جيوز الظن مع القدرة عىل اليقني.

وجياب عن األول بأن اجتهاده نوع من الوحي، وهو الوحي الباطني كام 
علمت، وعن الثاين بأن التأخري إنام كان الستدعاء الوحي زمانا، وعن الثالث 

بمنع أن الوحي مقدور له.

تنبيه
استبان لك مما سبق جواز اخلطأ عىل النبي -عليه السالم- فيام ال يرجع 
إىل التبليغ، إال أنه ال يقر عىل ذلك، ومنع كثري من املتكلمني اخلطأ عليه، ألن 
لقوله  باتباعه  مأمورون  اإلمجاع، وألنا  من  اخلطأ  بالعصمة عن  أوىل  اجتهاده 
تعاىل: چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ والواب أن األمر باتباع 

اجتهاده إنام هو من حيث كونه صوابا يف نظر العال، وإن خالف نفس األمر.

* اجتهاد غري الرسول يف عرصه:
أكان  سواء  عرصه  يف  الرسول  غري  اجتهاد  جواز  إىل  العلامء  أكثر  ذهب 

ذلك يف حضته أم يف غيبته بدليل ما ييل:
منه  إقرار  وفيه  بالقبول)1(،  األمة  وتلقته  اشتهر  الذي  معاذ  حديث   )1(

)1( رواه أبو داود وغريه من املحدثني.  
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يعوزه  حينام  الناس  بني  القضاء  يف  باجتهاده  عمله  عىل  ملعاذ  السالم-  -عليه 
النص.

)2( ما روي أن قتادة قتل رجال من املرشكني، فأخذ سواه سَلَبه، وقال 
بكر: »ال، هااهلل)1(  أبو  فقال  اهلل«،  يا رسول  فأْرِضه  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سلبه عندي 
فنعطيك سلبه«،  يقاتل عن اهلل ورسوله  نعمد إىل أسد من أسود اهلل  إذن، ال 
به  صوَّ وقد  النبي،  حضة  يف  بكر  أيب  من  اجتهاد  فهذا  »َصَدَق«،  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: 

-عليه السالم- بتصديقه إياه.
»اْقِض  رجالن:  إليه  اختصم  حني  العاص  بن  لعمرو  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه   )3(
َفَلَك  َأَصْبَت  إِْن  »َنَعْم،  َبْينَُهاَم«، فقال عمرو: »أجتهد وأنت حارض؟«، فقال: 

َأْجَراِن، َوإِْن َأْخَطْأَت َفَلَك َأْجٌر«.
َأَصْبُتاَم  َفإِْن  »اْجَتِهَدا،  العاص:  بن  وعمرو  عامر  بن  لعقبة  قال  أنه   )4(

َفَلُكاَم َعرْشُ َحَسنَاٍت، َوإِْن َأْخَطْأمُتَا َفَلُكاَم َحَسنٌَة«.
م سعد بن معاذ يف بني قريظة، فحَكم بقتلهم وسبي ذرارهيم،  )5( أنه حكَّ

وكان حكمه اجتهادا منه ريض اهلل عنه.
وذهب األقلون إىل املنع، وشبهتهم أن الذي يف عرصه قادر عىل معرفة 
احلكم بالنص، وبالرجوع إىل الرسول، وذلك يؤمن من اخلطأ، فإذا عدل إىل 
االجتهاد ل يأمن اخلطأ، فيكون العدول قبيحا، وهم حمجوجون بام سبق لك 

من األدلة.

)1( ها حرف دخل عىل لفظ الاللة بعد حذف واو القسم، وينطق باأللف وحذفها مع 
قطع اهلمزة ووصلها، كام قاله ابن مالك.  
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تنبيه
إذا حصل اجتهاد من غريه، فَعِلمه -عليه السالم- وأقره صار ذلك من 

السنة، فال توز خمالفته.
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التقليد)1(

هو قبول القول بدون معرفة دليله)2(. 

وهو ليس من أبواب العلم، فال يكفي يف العقائد، النعقاد اإلمجاع عىل 
وجوب العلم باهلل تعاىل وصفاته، وال حيصل ذلك بالتقليد إلمكان كذب من 

تقلده إذ إن صدقه إنام يعرف بالضورة أو النظر، وال سبيل إىل ادعاء الضورة، 
وإذا علم بالنظر ارتفع التقليد.

به  النظر  عن  هلم  حاصل  وصفاته،  تعاىل  باهلل  العوام  عامة  وِعْلم 
واالستدالل، إذ ليس املراد منه حتريره عىل قواعد املنطق، بل ما يوصل إىل ذلك 
استدالهلم  من  سمعه  امتأل  األسواق  عوام  إىل  أصغى  ومن  كان،  طريق  بأي 

إال  التقليد،  ال  التقلد  فاملناسب  هذا  وعىل  عنقه،  يف  قالدة  قلده  من  قول  جعل  أي   )1(
أن يقال إنه جعل عمله قالدَة إمامه الذي قلده، فكأنه يطوقه ما فيه من تبعة. كذا يف 

التحرير ورشحه ملخصا.  
بال  الرشعية  األربع  احلجج  إحدى  قوله  ليس  من  بقول  العمل  بأنه:  الكامل  عرفه   )2(
حجة منها، فالرجوع إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وإىل اإلمجاع ليس من التقليد، ألن كال منهام حجة 
رشعية، وكذا عمل العامي بقول املفتي وعمل القايض بقول العدول، ألن كال منهام 
وإن ل يكن إحدى احلجج األربع فليس العمل به بال حجة رشعية، إلجياب النص 
أخَذ العامي بقول املفتي وأخذ القايض بقول العدول، وعىل هذا فال يتصور التقليد 
ال يف الفروع وال يف األصول، ألن املكلف إما جمتهد وأمره واضح، وإما مقلد وقول 

املجتهد حجة يف حقه، وعىل هذا جرى الباقالين وابن احلاجب.  



الوجيز يف أصول الفقه 223 

باحلوادث عىل حمدثها)1(، وإن قرصت عبارهتم عن أداء العبارة عنها)2(.

ما ل خيف فوت  أهلية االجتهاد،  له  التقليد ملن  الفروع فال جيوز  أما يف 
احلادثة، وجيب عىل العامي الذي ليست له تلك األهلية استفتاء العلامء واتباع 

فتواهم، والدليل عىل ذلك:

)1( قوله تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺچ وال شك أن 
الذي يسأل إنام هو ممن ال يعلم عام ال علم له به.

)2( أن الصحابة ومن بعدهم من سلف األمة، كانوا يفتون العوام وال 
يأمروهنم باالجتهاد، فكان ذلك منهم إمجاعا عىل كفاية التقليد.

)3( أنه لو ل يكف العامة التقليد لوجب عليهم النظر يف األدلة الستنباط 
خراب  إىل  ويؤدي  والصناعات،  احِلَرف  تعطيل  إىل  يفض  وذلك  األحكام، 

الدنيا، ويف ذلك احلرج والضر املنهي عنهام بقوله تعاىل: چھ  ھ   ھ   ھ  
ْساَلِم«. اَر يِف اإْلِ َر َواَل رِضَ ے   ے  ۓچ وبقوله عليه السالم: »اَل رَضَ

* رشوط صحة التقليد:
يشرتط لصحة التقليد أمور:

بعلم وال  يعرفه  ل  تقليد من  للعامي  املقلَّد، فال جيوز  بأهلية  العلم   )1(
جهالة، ألنا ال نأمن أن يكون عاميا.

البعرة تدل عىل  )1( أال ترى إىل األعرايب وقد سأله األصمعي: بم عرفت ربك؟ قال: 
البعري، وآثار األقدام عىل املسري، فسامء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أال تدل عىل 

اللطيف اخلبري؟  
الزكية  النفوس  يعد  مما  وذلك  استعدادهم  وكامل  رسيرهتم  ونقاء  قرحيتهم  لصفاء   )2(

لدرك األمور اإلهلية.  
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)2( عدم العلم بفسقه، فإن علم فسقه ل جيز استفتاؤه وال العمل بفتواه، 
ألنه ال يؤمن حينئذ كذبه وال تلبيسه، فإن جهلت حاله جاز تقليده، إذ الظاهر 

من حال العلامء العدالة، ال سيام إذا اشتهروا بالفتوى.
)3( التيقن من أن هذه فتوى املجتهد، ويكون ذلك بالسامع منه يف حال 
حياته، أو بالنقل ممن يوثق به بعد موته، فأي جمتهد ثبت له قول وفهمناه عملنا 
أفتوا  املتأخرين  أن  ترى  أال  أو من غريهم،  األربعة  األئمة  من  أكان  به سواء 

بتحليف الشهود إقامًة له مقام التزكية، وهذا مذهب ابن أيب ليىل. 
لضبط  األربعة،  األئمة  تقليد  فأوجب  الصالح  ابن  ذلك  يف  وخالف 
مذاهبهم، وتقييد مسائلها، وختصيص عمومها، وحترير رشوطها، ول يدر ذلك 

يف غريهم النقراض أتباعهم.
االعتبار،  هبذا  صحيح  وهو  كالمه:  شارح  مع  اهلاُمم  بن  الكامل  قال 
الشتهار مذاهبهم يف سائر األقطار، واألخذ هبا دون سواها عىل ممر األعصار، 
مما يشهد بصالح طويتهم ومضاعفة مثوبتهم، حرشنا اهلل معهم يف زمرة نبينا 

حممد وعرتته، وأدخلنا دار كرامته.
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