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الوحدة التعميمية األولى
نبذة تاريخية عن نشأة عمم أصول الفقو
وتطوره وتعريفو وموضوعو وغايتو
الحمد هلل الذي خمق اإلنسان عمَّمو البيان ،والصالة والسالم عمىمحمد َّ
بي األ ُِّمي الذي أنزل اهلل عميو
الن ِّ
القرآن ،فكان مصدر العمم والنور واليداية والخير ما دام الزمان ،وبعد:
فإن عمم أصول الفقو من أطرف العموم وأحبيا لعمماء الشريعة اإلسالمية؛ ألنو العمم الذي وضعو
المجتيدون أساسًا لالجتياد واستنباط األحكام الشرعية من المصادر واألدلة الشرعية النصية واالجتيادية،
فكان ىو الضابط الدقيق ألصول االجتياد ،والعمدة في فيم الشريعة ،والحجة في سالمة التفكير والتعرف
عمى األحكام ،سواء المنصوص عمييا أمن الناجمة عن االجتياد لمعرفة أحكام المسائل المستجدة
والقضايا المعاصرة.
ويدربو عمى كيفية
لذا كان ال غنى عنو ألي فقيو أو متفقو ،عالم أو متعمم ،ليزوده بنظريات المجتيدينِّ ،
ويعرفو عمى مناىح االستنباط ،فيجد فيو المتعة العقمية ،ويجعمو يييمن عمى آفاق الشريعة
فيم األحكامِّ ،
ومفاتيحيا وقواعدىا الكمية والجزئية ،وادراك المصالح والمباني التي قامت عمييا الشريعة.
واذا كنا في رحاب الكميات الجامعية ال نستطيع اإلحاطة بجميع معطيات ىذا العمم العظيم ،مراعاة
لظروف الطالب وزمان الدراسة ،فإن ميمتنا توجب عمينا تبسيط المسائل ،ووضع اإلطار الشامل ليا،
والتركيز عمى تحديد المفاىيم األصولية ،وعمى الجوانب التطبيقية المفيدة عممياً ونظرياً منيا ،وذلك بمنيج
مخل بالمطموب.
متوسط ال تطويل فيو وال إيجاز ّ
وكان وضع ىذا الكتاب لفروع كميات الدعوة اإلسالمية المتعددة في البالد اإلسالمية تمبية لرغبة اإلخوة
األفاضل القائمين عمييا في طرابمس الغرب بالجماىيرية الميبية.
واهلل أسأل أن يوفقنا لما فيو اليدى والخير والرشاد ،وأن ينفع اإلخوة الطالب بثمرات ىذا العمم الذي ال
مثيل لو لدى األمم والشعوب األخرى.
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 -ً1تعريف أصول الفقو وموضوعو:
أصول الفقو :معناه أدلة الفقو ،وىي القواعد التي يتوصل بيا المجتيد إلى استنباط األحكام الشرعية
العممية من أدلتيا التفصيمية .والقواعد :ىي الضوابط الكمية العامة التي تشتمل عمى أحكام جزئية،
مثل قاعدة األمر لموجوب والنيي لمتحريم ،فقولو تعالىِ :
الصالةَ وآتُوا َّ
الزكاةَ}[البقرة،]42/2 :
{وأَق ُ
يموا َّ َ
َ
يدل عمى فرضية الصالة والزكاة .وقولو سبحانو{ :وال تَ ْقتُمُوا َّ
ال بِاْل َح ِّق} [األنعام:
الن ْف َس الَّتِي َح َّرَم المَّوُ إِ ّ
َ

{وال تَ ْق َرُبوا ِّ
الزَنى} [اإلسراء ،] 32/17 :يدل عمى تحريم القتل العمد العدوان ،وتحريم
 ،]151/6وقولوَ :
ِّ
الزنا.
والمجتيد :الذي لديو ممكة االجتياد وىو الذي يتمكن من استخدام ىذه القواعد وجعميا طريقًا لفيم
األحكام واستفادتيا من األدلة.
واألحكام :ىي ثمرة االستنباط ،وىي المتعمقة بأفعال المكمفين المتعبدين بالشريعة ،واصفة إياىا إما
الربا و ِّ
الزنا والخمر ،أو بالتخيير واإلباحة كاألكل
باإليجاب كفريضة الصالة ،أو بالتحريم كتحريم ِّ
والشرب في األحوال العادية ،والبيع واإلجارة ،أو بالندب مثل كتابة ِّ
الدين واإلشياد عمى البيع ،أو
بالكراىة كالصالة عند طموع الشمس وغروبيا ،وترك السُّنن واآلداب الشرعية .وتسمى ىذه األحكام
باألحكام العممية ،في مقابل األحكام االعتقادية كاإليمان باهلل ووحدانيتو ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم
اآلخر ،واألحكام األخالقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب.
واألدلة التفصيمية :ىي األدلة الجزئية التي تتعمق بمسألة بخصوصيا ،وتدل عمى حكم بعينو ،كقولو
ُمياتُ ُك ْم} [النساء ،] 23/4 :فإنو يدل عمى تحريم األميات ،وقولو تعالى:
ت َعَم ْي ُك ْم أ َّ
{ح ِّرَم ْ
تعالىُ :
اجتَنِ ُبوا َق ْو َل ُّ
الز ِ
الر ْج َس ِم َن األ َْو ِ
ور} [الحج ،]33/22 :فإنو يدل عمى تحريم الوثنية
اجتَنِ ُبوا ِّ
ثان َو ْ
{ َف ْ
الزور ،ويقابميا األدلة اإلجمالية أو الكميَّة :وىي التي ال تتعمق بمسألة بخصوصيا وال تدل
وشيادة ّ
عمى حكم بعينو ،كالقول بأن مصادر األحكام الشرعية :ىي الكتاب والسُّنة واإلجماع والقياس وما
يتعمق بيا ،وأن األمر لموجوب والنيي لمتحريم ونحو ذلك ،وىذه األدلة ىي محل بحث األصولي ،وأما
األدلة التفصيمية فيي محل بحث الفقيو.
وتكون وظيفة األصولي :البحث عن القواعد الكمية التي تؤدي إلى استنباط األحكام الجزئية ،ووظيفة
الفقيو :تطبيق القواعد األص ولية في مجال االستنباط ،بأن يستنبط األحكام الجزئية من األدلة الجزئية،
كل حكم عمى حدة من دليمو الوارد فيو ،أي أن األصولي يقتصر بحثو عمى الدليل الكمي وما يدل
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عميو من حكم كمي لوضع القواعد الكمية الستنباط الفقيو ،والفقيو يقتصر بحثو عمى الدليل الجزئي وما
يدل عميو من حكم جزئي.
وموضوع أصول الفقو :أمران ىما األدلة الشرعية من حيث كونيا أداة االستنباط ،واألحكام الشرعية
من حيث كونيا نتيجة االستنباط وأنيا تثبت باألدلة ،وىذه نظرية جميور األصوليين وىي الراجحة،
ألنيم يقولون :موضوع أصول الفقو :ىو األحكام الشرعية من حيث ثبوتيا باألدلة.
المكتسب من أدلتيا التفصيمية ،أو ىو مجموعة
وأما الفقو :فيو العمم باألحكام الشرعية العممية،
ُ

األحكام الشرعية المكتسبة من أدلتيا التفصيمية .وىو يشمل جميع ما ىو معروف من نثريات األحكام

الواجبة والمندوبة والحرام والمكروىة والمباحة وأحكام الفرد واألسرة والوصية والوقف والميراث .والفقيو
يعنى بتطبيق القاعدة األصولية عمى الجزئيات ،فيو الذي يستنبط حكم وجوب الصالة من قولو
تعالىِ :
ق
يموا َّ
الس ِار ُ
الص َ
{و ّ
{وأَق ُ
الة} [البقرة ،]43/2 :ويستنبط حكم تحريم السرقة من قولو تعالىَ :
َ
الس ِارقَةُ فَا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة.]38/5 :
َو ّ
وموضوع الفقو :ىو فعل المكمف من حيث ما يثبت لو من األحكام الشرعية ،والفقيو :ىو الذي يبحث
في أنشطة وأفعال المكمف من بيع واجارة ورىن ووكالة وصالة وصوم واقرار وشيادة ووصية ووقف
وجريمة من قتل وقذف وسرقة وزنا وأكل المال بالباطل.
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 -ً1الغاية من معرفة أصول الفقو:
إن اليدف األصمي من عمم أصول
الفقو :ىو تمكين المجتيد من تطبيق
قواعده ألخذ األحكام الشرعية العممية
من أدلتيا التفصيمية .فمن توافرت لديو
أىمية االجتياد يستطيع بقواعد األصول
فيم النصوص الشرعية الجمية والخفية
واستخالص ما تدل عميو من األحكام،
كما

يستطيع

استخدام

القياس

واالستحسان واالستصالح واالستصحاب
وغيرىا من المصادر لمعرفة أحكام
الوقائع الجديدة.

أما من لم تتوافر لديو أىمية االجتياد ،فيستفيد من عمم األصول لمتعرف عمى طرق استنباط األحكام،
وتخريج أحكام جديدة لممسائل الطارئة باالعتماد عمى قواعد األئمة وفتاوييم في مسائل مشابية،
ال.
والموازنة بين آراء الفقياء وأدلتيم في مختمف القضايا االجتيادية والترجيح بينيا واعتماد األقوى دلي ً
وأما الغاية من عمم الفقو :فيي تطبيق األحكام الشرعية عمى أفعال المكمفين من الناس ،لبيان
الحالل منيا والحرام ،فيكون الفقو مرجع العالم والقاضي والمفتي لمعرفة الحكم الشرعي لكل ما يصدر
عن الناس من أقوال وأفعال ووقائع ومنازعات.

 -ً1مصدر استمداد أصول الفقو ونشأتو وتدوينو وتطوره:
استمد عمماؤنا أصول الفقو من حقائق األحكام الشرعية وتصوراتيا ،ال من جزئياتيا ،ومن عمم
الكالم؛ ألن اإللزام بالقرآن والسُّنة ناشئ ممن ألزم العمل بيما ،وىو اهلل تعالى ،واستمدوا أيضاً كثي ًار
من قواعد االستنباط من المغة العربية التي جاء بيا القرآن والسُّنة مصد ار التشريع األصميان ،فبالمغة
نعرف مقاصد الشريعة ،وبيا يتمكن المجتيد من معرفة الحقيقة والمجاز ،والصريح والكناية ،والعموم
والخصوص ،واالشتراك المفظي ،واإلطالق والتقييد ،والمنطوق والمفيوم ،وىذه كميا من مباحث المغة.
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وقد نشأ عمم أصول الفقو إبان ظيور الحركة االجتيادية في عيد الخمفاء الراشدين وبقية الصحابة
الذين كانوا يستفتون في المسائل المستجدة ،فيبحث المجتيد منيم عن حكميا الشرعي في نصوص
القرآن الكريم وظواىره ،ثم في منطوق الحديث النبوي ومفيومو وايحاءاتو ،ثم يمجأ إلى القياس أو
اعتَِب ُروا يا أُولِي األ َْبصار}
االجتياد بالرأي المتفق مع روح التشريع ومفيومو وايحاءاتو ،لقولو تعالى{ ،فَ ْ

[الحشر.]2/59 :

واستمر ىذا المنيج في عصر التابعين وتابعي التابعين ،مع تفاوت بينيم في نطاق االجتياد،
فبعضيم يقتصر عمى العمل بالقياس الضيق بإلحاق غير المنصوص عمى حكمو بالمنصوص عميو،
وبعضيم يميل إلى ا لعمل بالمصمحة المتفقة مع مقاصد الشريعة ،والكل يأخذ بآراء الصحابة .ومن
أعالم االجتياد في عصر التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وشريح القاضي وابراىيم
النخعي ونحوىم.
ثم تبمور عمم األصول في عيد أئمة المذاىب في القرن الثاني اليجري ،وبرزت تسميات المصادر،
ك القياس واالستحسان والمصالح المرسمة وقول الصحابي وشرع من قبمنا وسد الذرائع وعمل أىل
المدينة ونحوىا ،وظيرت فييم نزعتان أو مدرستان :مدرسة أىل الحديث في الحجاز ،ومدرسة أىل
الرأي في العراق ،مع اتفاق أىل المدرستين عمى العمل بكل من الحديث الصحيح والرأي السديد ،إال
أنو كان يغمب عمى اجتياد المدرسة األولى األخذ بالحديث الثابت ،دون الرأي المنسجم مع قواعد
الشريعة ومبادئيا الكمية ،ويغمب عمى اجتياد المدرسة الثانية العمل بالرأي عند عدم وجود النص.
وبدأ تدوين عمم أصول الفقو بنحو شامل عمى يد اإلمام الشافعي المتوفى سنة 234ىـ في كتابو
(الرسالة) أول مدون في ىذا العمم ،عممًا بأن قواعد ىذا العمم كانت مرعية في اجتيادات الصحابة
والتابعين واألئمة اآلخرين ،وتضمنت اجتياداتيم أحيانًا قواعد أصولية فرعية ُّ
تعد أساسًا في الترجيح
بين األدلة المتعارضة ،مثل قياس حد السكران عمى القاذف في اجتياد عمي رضي اهلل عنو ،وكون
المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصو في اجتياد ابن مسعود بأن عدة الحامل المتوفى عنيا زوجيا
بوضع الحمل؛ ألن ىذه العدة جاء النص عمييا في سورة الطالق التي نزلت بعد سورة البقرة التي فييا
حكم عدة الوفاة ،وكتقديم المتواتر عمى اآلحاد ،والخاص عمى العام ،والتحريم عمى اإلباحة،
وتخصيص العام بالخاص ،وحمل المطمق عمى المقيد بتحريم الدم المسفوح فقط ،لورود آية {أ َْو َدمًا
ت َعمَ ْي ُك ُم اْل َم ْيتَةُ و َّ
الد ُم} [المائدة.]3/5 :
{ح ِّرَم ْ
َم ْسفُوحاً} [األنعام .]145/6 :وآية ُ
َ
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ثم تتابع العمماء بعد اإلمام الشافعي في التأليف في عمم األصول بين اإلسياب واإليجاز ،إال أن
ىناك طريقتين في التأليف :طريقة المتكممين وىم جميور األصوليين ،وطريقة الحنفية ،ومحور
الخالف بين الطريقتين :ىو كيفية تقرير القاعدة األصولية ،ىل يطمب أن تكون سابقة عمى الفروع
والتطبيقات كشأن جميع النظريات ال فمسفية ،أو أن الفروع االجتيادية المنقولة عن إمام المذىب ىي
األصل ،وأما النظرية فيي التابع؟

طريقة المتكممين :تمتاز ىذه الطريقة بتقرير القواعد األصولية حسبما تدل عميو الدالئل والبراىين
النصية والمغوية والكالمية والعقمية ،من غير التفات إلى الفروع الفقيية.
وخصائص ىذه المدرسة إجماالً ثالث :االعتماد عمى االستدالل العقمي المجرد ،وعدم التعصب
لمذىب فقيي معين ،واالقتصار عمى الفروع الفقيية لمجرد التوضيح والمثال.
وامام ىذه المدرسة محمد بن إدريس الشافعي رحمو اهلل الذي وضع أصولو قبل فقيو ،وقد أبرز معالم
ىذه الطريقة أ بو بكر الباقالني ،ومن أشير كتب ىذه الطريقة كتاب (العمدة) لمقاضي عبد الجبار
المعتزلي ،والمعتمد ألبي الحسين البصري المعتزلي ،والبرىان إلمام الحرمين عبد الممك بن عبد اهلل
الجويني ووالده أبو محمد ،والمستصفى ألبي حامد الغزالي ،والمحصول لفخر الدين الرازي ،واإلحكام
في أصول األحكام ألبي حسن اآلمدي ،والمنياج لمبيضاوي الشافعي ،وشرحو جمال الدين اإلسنوي
وغيره.
ومنياج ىذه الطريقة إيراد التعريفات المنطقية والمغوية ،ثم األحكام الشرعية ،ثم األدلة ودالالت
األلفاظ ،ثم االجتياد والتقميد.
طريقة الحنفية :تمتاز ىذه الطريقة بتقرير القواعد األصولية المستمدة مما قرره أئمة المذىب في
ِّ
بغض النظر عن
فروعيم االجتيادية الفقيية .وتكون القاعدة األصولية منسجمة مع الفرع الفقيي،
مجرد البرىان النظري .لذا كثر في كتبيم ذكر الفروع والقواعد المتفقة معيا .واستمداد أصول الفقو
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من فروع األئمة واجتيادا تيم المنقولة عنيم .وأدى ذلك إلى تعديل صياغة القاعدة األصولية لتنسجم
يعم)) وانما يراد بو معنى واحد
مع الفرع الفقيي إذا حدث تعارض بينيما .مثل قوليم(( :المشترك ال ّ
من معانيو ،أخذاً من فرع فقيي في الوصية(( :لو أوصى لمواليو ،وكان لو موال أعمون وأسفمون،

بطمت الوصية إذا مات الوصي قبل البيان)) ألن لفظ (المولى) يطمق عمى المعتِق السيد والمعتَق
العبد .ثم وجدوا في مسائل اليمين(( :لو قال :واهلل ال أكمم موالك ،وكان لممخاطب موال أعمون
وأسفمون ،فكمم واحداً منيم ،حنث)) مما يدل عمى استعمال لفظ المولى في معنييو معًا ،فصاغوا
ا لقاعدة بما يالئم ذلك وقالوا(( :المشترك ال يعم إال إذا كان بعد النفي فيعم)) والمسألة الثانية في حال
النفي.
وخصائص ىذه الطريقة ثالث :وىي أن منيجيا عممي قائم عمى ربط األصول بالفروع ،وأنيا مزجت
بين األصول والفقو بأسموب مفيد ،وأنيا خدمت الفقو بنحو جمي في الـتأليف في باب الخالف وتخريج
الفروع عمى األصول ،وكتابة قواعد الفقو الكمية.
ومن أىم كتب ىذه الطريقة التي يعد رائدىا أبو منصور الماتريدي :أصول الجصاص لمرازي ،وتقويم
األدلة وتأسيس النظر ألبي زيد الدبوسي ،وتمييد الفصول في األصول لمسرخسي ،وأصول فخر
اإلسالم لمبزدوي ،وكتاب المنار لمحافظ النسفي ،ولو شروح أحسنيا مشكاة األنوار ،وحاشية نسمات
األسحار البن عابدين.
ومنياج ىذه الطريقة :تعريف عمم األصول ،ثم بيان األدلة الشرعية المتفق عمييا والمختمف فييا ،ثم
أحوال المجتيدين ،ثم التعارض والترجيح ،وأخي ًار مباحث الحكم الشرعي.
طريقة المتأخرين بالجمع بين الطريقتين :ظير في القرن السابع اليجري مدرسة جديدة في التأليف
في أصول الفقو ،جمعت بين طريقتي المتكممين والحنفية ،عني أصحابيا بتحقيق القواعد األصولية
واثباتيا باألدلة ،ثم تطبيقيا عمى الفروع الفقيية ،منيم بعض الحنفية وبعض الشافعية ،وسميت
بطريقة المتأخرين.
ومن أىم كتب ىذه الطريقة :كتاب (بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي واإلحكام) لمظفر الدين
أحمد بن عمي الساعاتي الحنفي ( 694ىـ) جمع فيو بين كتاب البزدوي الحنفي واآلمدي الشافعي.
وكتاب (تنقيح األصول) وشرحو كتاب (التوضيح) لصدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود البخاري
الحنفي ( 747ىـ) جمع فيو بين ثالثة كتب ىي أصول البزدوي الحنفي والمحصول لمرازي الشافعي،
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ومنتيى السؤال واألمل أو مختصر ابن الحاجب المالكي ،وقد شرحو بكتاب (التمويح) سعد الدين
التفتازاني الشافعي (793ىـ).
ومن ىذه الكتب (جمع الجوامع) لتاج الدين السبكي الشافعي (771ىـ) شرحو الجالل المحمي ،وكتب
الشيخ حسن العطار عميو حاشية تسمى (حاشية العطار عمى جمع الجوامع).
ومنيا كتاب (التحرير) البن اليمام الحنفي ( 861ىـ) ولو شروح كثيرة منيا شرح ابن أمير حاج
( 879ىـ) يسمى (التقرير والتحبير) .ومن أدق الكتب (مسّمم الثبوت) لمحب اهلل بن عبد الشكور
اليندي ( 1119ىـ) ولو شرح (فواتح الرحموت بشرح مسمم الثبوت) لعبد العمي محمد بن نظام الدين
األنصاري.
ثم ظيرت مصنفات كثيرة حديثة مثل (أصول الفقو) لمشيخ محمد الخضري ،وكتاب (تسييل الوصول
إلى عمم األصول) لمشيخ عبد الرحمن المحالوي ،وكتاب (عمم أصول الفقو) لمشيخ عبد الوىاب
خالف ،و(أصول الفقو) لمشيخ محمد أبو زىرة ،وأصول الفقو اإلسالمي لمشيخ زكي الدين شعبان،
وأصول الفقو اإلسالمي في مجمدين لمدكتور وىبة الزحيمي ،وجميع ىذه الكتب سيمة ميسرة تجمع بين
طريقتي الشافعية والحنفية ،وىي الطريقة المفضمة عمميًا وعممياً.
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الوحدة التعميمية الثانية
األدلة الشرعية

الدليؿ في المغة :المرشد واليادي إلى أي شيء حسي أو معنوي ،خير أو شر ،وفي اصطالح
األصولييف :ما يمكف التوصؿ بصحيح النظر فيو إلى مطموب خبري ،مثؿ حدوث العالـ ،بالنظر في
أحواؿ العالـ مف تغير وتقمب وفناء ،ووجوب الصالة بالنظر في داللة النصوص الشرعية عميو ،كقولو
تعالىَ { :أوَِقي ُموا َّ
الصالةَ} [البق رة ،]43 /2 :فإنو ي مكف التوص ؿ بالنظر في أحوالو مف كونو أم ًرا مثالً إلى

مطموب خب ري ،وىو التصديؽ بأف ىذا األمر يفيد الوجوب؛ ألنو أمر بإقامة الصالة ،واألمر بإقامتيا يفيد
وجوبيا ،فكؿ مف (العالـ) و(أقيموا الصالة) ىو الدليؿ عند العمماء.
والدليؿ الشرعي :كؿ ما يستفاد منو حكـ شرعي عممي ،سواء بطريؽ القطع ،أي العمـ واليقيف ،أـ بطريؽ
الظف ،أي غم بة الظف ،لذا كاف الدليؿ نوعيف :قطعي الداللة وظني الداللة.
واألدلة نوعاف :أدلة متفؽ عمييا بيف جميور العمماء ،وىي الكتاب والسُّنة واإلجماع والقياس ،وأدلة
مختمؼ فييا وأشيرىا سبعة :ىي االستحساف ،والمصمحة المرسمة أو االستصالح ،واالستصحاب،
والعرؼ ،ومذىب الصحابي ،وشرع مف قبمنا ،وسد الذرائع.
واألدلة المتفؽ عمييا واجبة االتباع ،ولكنيا مرتبة في درجة االستدالؿ بيا :الكتاب ثـ السُّنة ،ثـ اإلجماع،

َّ ِ
وؿ َأوُولِي األَ ْم ِر
آمُنوا أَ ِط يعُوا المَّوَ َوَأ ِطيعُوا الَّر ُس َ
ثـ القياس .ودليؿ وجوب اتباعيا قولو تعالى{ :يا َأيُّيا الذ َ
يف َ
وؿ إِ ف ُكن تـ تؤ ِم نوف ِب َّ
َّ ِ
ِ
ِ
الموِ َوالَْي ْوِـ ا آل ِخ ِر َذلِ َؾ َخ ْيٌر َوَأ ْح َس ُف
م ْن ُك ْـ َفِإ ْف تَنا َزْع تُْـ في َش ْي ٍء فَ ُرُّدوهُ إَِلى المو َوالَّرسُ ِ ْ ْ ُْ ُْ ُ َ
ال} [النساء ،] 59/ 4 :فاألمر بإطاعة اهلل والرسوؿ أمر باتباع القرآف والسُّنة ،واألم ر باتباع أولي األمر
تَأ ِْوي ً
ا لمسمميف في مجاؿ ا لعمـ وا لش رع أم ر باتباع ما ا تفؽ عم يو ا لمجتيدوف مف األحكاـ ،واألمر برّْد ا لوقائع
المتنازع فييا إلى اهلل والرسوؿ أمر باتباع القياس حيث ال نص وال إجماع.
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ودليؿ ترتيبيا في االستدالؿ ما رواه البغوي وابف عبد البر وغيرىما(( :عف معاذ بف جبؿ أف رسوؿ اهلل
(ص) لما بعثو إلى اليمف قاؿ :كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟ قاؿ :أقضي بكتاب اهلل ،قاؿ :فإف لـ
تجد في كتاب اهلل؟ قاؿ :فبسنة رسوؿ اهلل ،قاؿ :فإف لـ تجد في سنة رسوؿ اهلل ؟ قاؿ :أجتيد رأيي وال آلو
 أي ال أقصر في االجتياد  -قاؿ :فضرب رسوؿ اهلل (ص) عمى صدره وقاؿ :الحمد هلل الذي وفؽرسوؿ رسوؿ اهلل لما يرضي رسوؿ اهلل)).
وما رواه البغوي أيضاً عف ميموف بف ميراف قاؿ(( :كاف أبو بكر إذا ورد عميو الخصوـ ،نظر في كتاب
اهلل ،فإف وجد فيو ما يقضي بينيـ ،قضى بو ،واف لـ يكف في الكتاب وعمـ عف رسوؿ اهلل في ذلؾ األمر
سنة رسوؿ اهلل ،جمع رؤوس الناس وخيارىـ ،فاستشارىـ ،فإف
سنة ،قضى بيا ،فإف أعياه أف يجد في ّ
ّ

أجمع رأييـ عمى أمر ،قضى بو ،وكذلؾ كاف يفعؿ عمر)) ،وأقرىما بقية الصحابة عمى ىذا ،فكاف

إجماعًا.
واألدلة أيضًا إما نقمية أو عقمية ،فاألدلة النقمية :ىي الكتاب ،والسُّنة ،واإلجماع ،والعرؼ ،وشرع مف قبمنا،
ومذىب الصحابي .والعقمية :ىي القياس ،والمصالح المرسمة ،واالستحساف ،واالستصحاب ،وسد الذرائع.
وكؿ مف الدليؿ النقمي والعقمي مفتقر إلى اآلخر ،فإف االجتياد ال يقبؿ بدوف االعتماد عمى الدليؿ النقمي؛
ألف العقؿ المحض ال دخ ؿ لو في تشريع األحكاـ ،واالستدالؿ باألدلة النقمية يحتاج إلى نظر وتأمؿ
وتعمؽ.
وىذه األدلة إما أف تكوف أصالً مستقالً بنفسو في التشريع ،ال يحتاج عند إثبات الحكـ بو إلى شيء آخر،
وىو القرآف والسُّنة واإلجماع وما يتعمؽ بيا كاالستحساف والعرؼ ومذىب الصحابي ،واما أنيا ليست
ال بنفسو وىو القياس ،فإنو يحتاج في إثبات الحكـ بو إلى أصؿ وارد في الكتاب أو السُّنة أو
ال مستق ً
أص ً
اإلجماع ،كما يحتاج إلى معرفة عمة حكـ األصؿ المقيس عميو .أما احتياج اإلجماع إلى مستند فيو عند
تكوينو وانعقاده ،ال عند االستدالؿ بو.

القرآف الكريـ
تعريفو ،خصائصو ،حجيتو ،أحكامو ،داللة آياتو عمى األحكاـ ،بيانو.
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تعريف القرآن :القرآف في المغة مصدر بمعنى القراءة ،وتعريفو عند األصولييف لتمييزه عف غيره عمى
الرغـ مف شيرتو ومعرفتو ،وتسميتو بأسماء كثيرة كالكتاب والمصحؼ والتنزيؿ والفرقاف و ّْ
الذ ْكر :ىو كالـ
المنزؿ عمى رسوؿ اهلل (ص) بالمساف العربي ،لإلعجاز بأقصر سورة منو ،المكتوب في
اهلل تعالى
ّ
المصاحؼ ،المنقوؿ بالتواتر ،المتعبّْد بتالوتو ،المبدوء بسورة الفاتحة ،المختوـ بسورة الناس(.)1

خصائصه :يتبيف مف التعريؼ السابؽ أف القرآف يتميز بالخصائص التالية:
 -11إنو كالـ اهلل تعالى بنظمو ومعناه :بدليؿ إعجازه ،أي ارتقائو في البالغة إلى حد خارج عف طوؽ
البشر ،فيكوف ممزمًا بما َّ
دؿ عميو مف األحكاـ لصدوره عمف تجب طاعتو .وبو يخرج كالـ غير اهلل
تعالى ،فإنو ال يسمى قرآناً ،ولو كاف حديثاً قدسياً أو عادياً؛ ألف معاني الحديث مف عند اهلل تعالى،
وألفاظو وصياغتو مف عند الرسوؿ (ص) ،فإذا أضافو إلى اهلل تعالى ،سمي حديثًا قدسيًا .وليس الحديث
في مرتبة القرآف في الحجية ،وال تصح الصالة بو ،وال التعبد بتالوتو.
 -21جميع القرآف عربي :ليس فيو شيء مف لغة األعاجـ( ،)2فال يكوف تفسير القرآف وال ترجمتو إلى أي
لغة أخرى قرآنًا ،ميما كاف ذلؾ مطابقًا لممفسَّر في داللتو؛ ألف القرآف عربي خاص نزؿ بنظمو ومعناه مف
عند اهلل تعالى.

( )1اإلدكاو نٝيذ٘ ،82/1 :انتقزٚز ٔانتذبٛز.213/2 :
( )2انًستظفٗ. 68/1 :
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 -31إف القرآف منقوؿ إلى األجياؿ بالتواتر ،أي بواسطة جمع يحفظونو عف جمع إلى الرسوؿ (ص)،
والتواتر يفيد العمـ والقطع بصحة الرواية .وقد تأيد حفظ الناس بالكتابة الثابتة يقينًا مف لحظة نزوؿ جبريؿ
األميف بو عمى قمب النبي (ص) إلى مختمؼ األجياؿ المتالحقة .ويترتب عمى ىذه الخاصية أف ماليس
بمتواتر كالقراءة الشاذة والحديث القدسي ال ُّ
يعد مف القرآف.
والقراءة الشاذة :ىي المنقولة إلينا بأخبار اآلحاد كقراءة أُبي بف كعب في قضاء الصوـ(( :فعدة مف أياـ
أخر متتابعات)) ،وقراءة ابف مسعود في كفارة اليميف(( :فمف لـ يجد فصياـ ثالثة أياـ متتابعات)) ،وزيادة
((متتابعات)) لـ تتواتر ،فال ُّ
تعد مف القرآف .ومثؿ قراءة بعضيـ في نفقة الوالدات(( :وعمى الوارث  -ذي
الرحـ المحرـ  -مثؿ ذلؾ)) ،وزيادة ((ذي الرحـ المحرـ)) لـ تتواتر.
وليست القراءة الشاذة حجة :ألنيا ليست بقرآف ،وال سنة؛ ألنيا لـ تنقؿ عمى أنيا قرآف وال عمى أنيا
سنة( . )1ويرى آخروف أنو يصح االحتجاج بيا عمى أنيا حجة ظنيو كالسُّنة؛ إذ البد مف كونيا مسموعة
ّ
مف النبي (ص) ،وكؿ مسموع منو حجة(.)2

أما البسممة فيي باتفاؽ المسمميف آية في صمب سورة النمؿ ،وأما الواردة في أوائؿ السور فيي آية أيضًا
مف القرآف في اتجاه بعض العمماء كالحنفية والشافعية؛ ألنيا أنزلت عمى رسوؿ اهلل (ص) مع أوؿ كؿ
سورة ،وتكتب بخط القرآف في أوؿ كؿ سورة بأمر رسوؿ اهلل (ص) ،وتواتر ذلؾ ،ولـ ينكر أحد مف
الصحابة كتابتيا ،مع تحرزىـ في صوف القرآف عما ليس منو( .)3وىذا ىو المعقوؿ.
ورأى آخروف كالمالكية أنيا ليست بآية ،ال مف الفاتحة وال مف غيرىا ،لما زوي عف عائشة رضي اهلل
()1

عنيا قالت(( :كاف رسوؿ اهلل (ص) يفتتح الصالة بالتكبير ،والقراءة بالحمد هلل ّْ
رب العالميف))

أي مف

غير البسممة.
حجية القرآن الكريم :القرآف الكريـ حجة يجب عمى جميع الناس العمؿ بو؛ ألنو كالـ اهلل الذي صح نقمو
إلييـ بطريؽ قطعي ال ريب في صحتو ،وال شبية فيو ،والدليؿ القاطع عمى ذلؾ :إعجازه.
واإلعجاز :معناه نسبة العجز إلى اآلخريف في محاكاتو واإلتياف بمثمو أو يمثؿ أقصر سورة منو .وال
يتوافر معنى اإلعجاز إال بثالثة أمور :التحدي ،أي طمب المباراة والمعارضة ،وأف يوجد المقتضي الذي
يدفع المعارض لممباراة ،وأف ينتفي المانع الذي يمنعو مف ىذه المباراة .وقد توافرت األسباب الثالثة في
( )1انًستظفٗ ،65/1 :شزح انعضذ نًختظز ابٍ انذاجب.21/2 :
( )2انتقزٚز ٔانتذبٛز ،216/2 :رٔضت انُاظز.181/1 :
( )3اإلدكاو نٝيذ٘ ،84/1 :يزآة اٞطٕل. 102/1 :
( )1شزح انعضذ نًختظز ابٍ انذاجب.19/2 :
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القرآف الكريـ؛ ألف النبي (ص) بأمر ربّْو تحدى الناس لإلتياف بمثمو ،وكاف المقتضي لمعرب الذيف كذبوه
قائمًا إلثبات صحة مزاعميـ ،ولـ يوجد مانع يمنعيـ مف المباراة ،فيـ فرساف البالغة وسادة البياف.
وأما إعالف التحدي في القرآف فيو حاصؿ في آيات كثيرة ،منيا{ :قُ ْؿ فَأْتُوا بِ ِك ٍ
َى َدى
تاب ِم ْف ِع ْن ِد المَّ ِو ُى َو أ ْ
ِ
ِِ
ِ
اجتَ َم َع ِت ِ
َف َيأْتُوا بِ ِمثْ ِؿ
اإل ْن ُس َواْل ِج ُّف َعَمى أ ْ
يف} [القصصُ { ،]49/28 :ق ْؿ َلئ ِف ْ
م ْنيُما َأتّْبِ ْعوُ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ صادق َ
ِ ِِ
ضيُ ْـ لَِب ْع ٍ
َىذا اْل ُق ْر ِ
ظ ِيي اًر} [اإلسراء ،]88/17 :فمما عجزوا عف الكؿ
ض َ
كاف َب ْع ُ
وف بِمثْمو َولَ ْو َ
آف ال َيأْتُ َ
تحداىـ القرآف بعشر سور مثمو :فقاؿ اهلل تعالى{ :أَـ يقُولُوف ا ْفتَراه قُ ْؿ فَأْتُوا بِع ْش ِر سوٍر ِمثْمِ ِو م ْفتَر ٍ
يات
ْ َ َ
َ
ُ
ُ َ
َُ
ِِ
طعتُـ ِمف ُد ِ َّ ِ
يف} [ىود ،] 13/11 :وحينما عجزوا تحداىـ القرآف بسورة
استَ َ ْ ْ ْ
وف المو ِإ ْف ُك ْنتُ ْـ صادق َ
َو ْاد ُعوا َم ِف ْ
واحدة مف مثمو ،فقاؿ اهلل

داء ُك ْـ ِم ْف ُد ِ
وف المَّ ِو إِ ْف
ُشيَ َ

سبحانو{ :وِا ْف ُك ْنتُ ْـ ِفي َرْي ٍب ِم ّما َن َّزْلنا َعَمى َع ْب ِدنا َفأْتُوا بِ ُس َ ٍ
ورة ِم ْف ِمثْمِ ِو َو ْاد ُعوا
َ
ِِ
يف} [البقرة.]23/2 :
ُك ْنتُ ْـ صادق َ

وأما قياـ المقتضي لممباراة والمعارضة أو الدوافع عند العرب :فيو واضح مف سيرة النبي (ص) بعد
بعثتو ،فإنو أخبرىـ أنو رسوؿ اهلل ،وأنو جاءىـ بديف يبطؿ دينيـ الوثني وتقميد آبائيـ وأجدادىـ ،وسفَّو
عقوليـ ،وسخر مف أوثانيـ ،وى أز بعباداتيـ ،معتمدًا عمى كتاب اهلل ،فكانوا أحوج الناس إلى دحض
دعاويو وابطاؿ ما أتى بو مف عند اهلل ،فينتصروف عميو.
وأما انتفاء المانع مف معارضة القرآف :فيو متحقؽ في شأف العرب وأحواليـ؛ ألف القرآف نزؿ بمغتيـ،
وبحسب أسموبيـ ،ومركب مف أحرؼ لسانيـ ،ومعانيو مف مألوفاتيـ ،وىـ الذيف يفاخروف غيرىـ
بالفصاحة والبالغة والبياف ،وليـ في الشعر والنثر مواقؼ مشيورة .ودلت خطبيـ وأشعارىـ عمى نضج
عقوليـ ،وصفاء قرائحيـ ،وسرعة بداىتيـ ،وبصرىـ باألمور ،وخبرتيـ في تجارب الحياة ،عممًا بأنو لـ
يحدد لممعارضة أجؿ معيف ،وال نزؿ القرآف جممة واحدة ،وانما نزؿ َّ
مفرقًا في مدى ثالث وعشريف
منجمًا َّ
سنة ،مما يم ّكنيـ مف المعاضة واإلعداد واحراز السبؽ ،وثبت في النياية والى األبد عجزىـ وضعفيـ عف
مجاراة القرآف ،حتى ولو استعانوا بمف شاؤوا مف اإلنس والجف ،وتحقؽ اليدؼ المطموب وىو كوف القرآف
ليس مف كالـ البشر وال في مستواىـ ،وانما مف عند اهلل.
وذلؾ دليؿ قاطع عمى صدؽ نبوة محمد بف عبد اهلل رسوؿ اهلل فيما بمغو لمناس م ف كالـ اهلل وشرائعو
وأحكامو.
اح لفظية ومعنوية وروحية ،فوقفوا عف
نواحي اإلعجاز :لقد أعجز القرآف الكريـ العرب مف عدة نو ٍ
المعارضة ،وأدركوا أف العقوؿ لـ تصؿ ولف تصؿ إلى مستوى القرآف في المغة والبياف والمعاني ،وأيقف
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البشر عمى ممر الزماف أف نواحي اإلعجاز ال يمكف حصرىا ،بؿ ىي متجددة ،كمما زاد تدبر آي القرآف،
وتوالت االكتشافات العممية ألسرار الكوف ،مما يثبت دائمًا أف القرآف مف عند اهلل ،وأنو معجزة الرسوؿ
(ص) الدالة عمى صدؽ نبوتو ميما طاؿ الزماف.
وىذه بعض وجوه اإلعجاز(:)1
 -1اتساؽ عباراتو ومعانيو وشموؿ أحكامو وأغ ارضو :القرآف الكريـ مكوف مف أكثر مف ستة آالؼ آية
( 6226آية) في موضوعاتو مختمفة :اعتقادية وتشريعية وخمقية وقصص ،وفيو إشارة إلى نظريات عممية
كثيرة في الكوف واالجتماع واألخالؽ والوجداف ،وال نجد فيو معنى يعارض معنى ،وال حكمًا ينقض حكماً،
مع نزولو في ثالث وعشريف سنة.
وال نجد أيضًا في عباراتو اختالفًا في مستوى البالغة ،وال تفاوتًا في فصاحة التعبير ،وانما كؿ ما فيو

كاف ِم ْف ِع ْن ِد َغ ْي ِر
آف َوَل ْو َ
وف اْلقُ ْر َ
سواء في الجزالة والمطابقة لمقتضى الحاؿ ،قاؿ اهلل تعالى{ :أَ َفال َيتَ َدب َُّر َ
المَّ ِو لَوج ُدوا ِف ِ
اختِالفًا َكثِي ًار} [النساء.]82/4 :
يو ْ
ََ
وأسموب القرآف يتفؽ مع مقتضى األحواؿ ،ففي مجاؿ التشريع يكوف المفظ دقيقًا محدداً ،والبياف ىادئاً،
وفي نطاؽ العقيدة أو العبادة ،يكوف األسموب مؤث اًر ييز النفوس ،ويثير المشاعر.
وما قد يوجد مف تعارض في الظاىر بيف بعض اآليات ،فيو راجع ألفياـ الناس ،وعند التأمؿ والتدبر
يتضح أال تعارض في الواقع.
 -2التطابؽ مع االكتشافات العممية اليقينية :القرآف الكريـ كتاب تشريع وىداية ودستور عبادة وأخالؽ،
وليس مف مقاصد تقرير بعض النظريات العممية ،وانما في مجاؿ الحديث عف خمؽ السموات واألرض،
وتزييف السما ء بزينة الكواكب ،وخمؽ اإلنساف والنبات والحيواف إلثبات وجود اهلل ووحدانيتو ،نجد بعض
اإلشارات إلى تقرير سنة كونية وقانوف إليي ثابت ،يتطابؽ مع االكتشافات العممية الثابتة قديمًا وحديثًا،

َّ ِ
ِ
يف َك َف ُروا أ َّ
َف
{وأ َْر َسْمنا ّْ
{أولَ ْـ َي َر الذ َ
الر َ
ياح لَواق َح} [الحجر ،]22/15 :لبياف قانوف التمقيح ،ومثؿَ :
مثؿَ :
ناىما وجعْمنا ِمف اْل ِ
ِ
ماء ُك َّؿ َشي ٍء َح ٍّي} [األنبياءَّ ،]30/21 :
الداؿ عمى
ض َ
َ
السَّماوات َواأل َْر َ
كانتا َرتْقًا فَفَتَ ْق ُ َ َ َ
ْ
باؿ تَ ْحسبيا ِ
جام َد ًة و ِىي تَم ُّر م َّر الس ِ
ص ْن َع المَّ ِو الَّ ِذي أَتْ َق َف ُك َّؿ
{وتََرى اْل ِج َ َ ُ
َّحاب ُ
َ َ ُ َ
نظرية السديـ ،وقولو تعالىَ :
ِ
َشي ٍء} [النمؿَّ ،]88/27 :
صيا
الداؿ عمى دوراف األرض ،وقولو سبحانو{ :أ ََولَ ْـ َي َرْوا أَّنا َنأْتي األ َْر َ
ض َن ْنقُ ُ
ْ

طرِافيا} [الرعد ،] 41/13 :المرشد إلى كونو األرض مفمطحة بيضاوية غير تامة التكوير ،وقولو عز
ِم ْف أَ ْ

( )1إعجاس انقزآٌ نهباقالَ ،50-33 :ٙإعذاس انقزآٌ نهزافع :ٙص ٔ 187يا بعذْا ،كتب اٞطٕل انذذٚثت.
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النيار عمَى َّ
وجؿ{ :ي َك ّْور َّ
المْي َؿ َعمَى َّ
الن ِ
المْي ِؿ} [الزمر ،]5/39:الذي يفيـ منو كروية األرض؛
يار َوُي َك ّْوُر َّ َ َ
ُ ُ
يافَ ،ب ْيَنيُما َب ْرَزٌخ ال َي ْب ِغ ِ
{م َرَج اْلَب ْح َرْي ِف َيْمتَِق ِ
ياف}
ألف التكوير ىو المؼ عمى الجسـ المستدير ،وقولو تعالىَ :
[الرحمفَّ ،]20-19/55 :
الداؿ عمى عدـ اختالط الماء المالح بالعذب في مصب واحد ،وقولو تعالى:
{ولَقَ ْد َخَم ْقنا ِ
يف ،ثَُّـ َخمَ ْقنا ُّ
طفَةً ِفي قَر ٍار َم ِك ٍ
ساف ِم ْف ُساللَ ٍة ِم ْف ِط ٍ
طفَ َة َعَمقَ ًة فَ َخمَ ْقنا
الن ْ
يف ،ثَُّـ َج َعْمناهُ ُن ْ
اإل ْن َ
َ
آخر َفتَبار َؾ َّ
ِ
ِ
َح َس ُف
الم ُو أ ْ
ض َغ ًة َف َخَم ْقنا اْل ُم ْ
اْل َعَم َق َة ُم ْ
َ
ظاـ َل ْحمًا ثَُّـ أ َْن َشأْناهُ َخْمقًا َ َ
ض َغ َة عظامًا َف َك َس ْونا اْلع َ
ِِ
يف} [المؤمنوفَّ ،]14-12/23 :
الداؿ عمى مراحؿ خمؽ اإلنساف ،ويتطابؽ مع أحدث النظريات
اْلخالق َ
الطبية.

 -3اإلخبار عف المغيبات :أخبر ا لقرآف الكريـ عف وقوع حوادث في المستقبؿ ،ال يعمـ بيا غير اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الروـِ ،في أ َْدَنى األ َْر ِ
ض ِع
وف ،في بِ ْ
ض َو ُى ْـ م ْف َب ْعد َغمَبِ ِي ْـ َسَي ْغم ُب َ
وحده ،مثؿ قولو تعالى{ :الـُ ،غمَبت ُّ ُ
ِِ
ؽ
يف} ُّ
ص َد َ
سن َ
[الروـ ،] 4-1/30 :وتحقؽ نصر الروـ في المدة الزمنية المخبر بيا ،وقولو سبحانوَ{ :ل َق ْد َ
َّ ِ ِ
الرْؤيا بِاْل َح ّْ
وتـ فتح مكة في
المَّوُ َر ُسوَلوُ ُّ
يف[ }...الفتحَّ ،]27/48 :
شاء الموُ آمن َ
ؽ َلتَ ْد ُخمُ َّف اْل َم ْس ِج َد اْل َحر َاـ إِ ْف َ
السنة الثامنة مف اليجرة.

وفي القرآف تسجيؿ لقصص أمـ بائدة ال آثار ليا ،كعاد وثمود وقوـ تُبَّع ولوط ،ولـ يعرؼ ذلؾ في غير
القرآف ،مما يدؿ عمى أنو مف عند اهلل.
ت بِ ِ
جان ِب الطُّ ِ
ناد ْينا َوَل ِك ْف َر ْح َم ًة ِم ْف
ور إِ ْذ َ
{وما ُك ْن َ
وأخبر اهلل نبيو عف مناجاة موسى ربو في طور سيناءَ :
َّ
َتاىـ ِم ْف َن ِذ ٍ ِ ِ
رب َ ِ ِ
وف} [القصص.]46/28 :
ير م ْف َقْبم َؾ لَ َعميُ ْـ َيتَ َذ َّك ُر َ
ّْؾ لتُْنذ َر َق ْوماً ما أ ُ ْ
َ
باء اْل َغ ْي ِب ُن ِ
وقد أشار القرآف ليذا الوجو مف اإلعجاز في قولو تعالى{ :تِْم َؾ ِم ْف أ َْن ِ
ت
وحييا إَِل ْي َؾ ما ُك ْن َ
ت َوال َق ْو ُم َؾ ِم ْف َقْب ِؿ َىذا} [ىود.]49/11 :
تَ ْعَم ُميا أ َْن َ

 -4المستوى البالغي الرفيع :جميع ألف اظ القرآف مفردات وجمؿ في أعمى مستوى بالغي ،جامع لفصاحة
الكالـ ،وبالغة التعبير ،وقوة التأثير ،في اتساؽ وانسجاـ ،ال نبو فيو وال ضعؼ ،وال ركاكة وال انحدار،
مما قد نجده كثي اًر في كالـ البشر ،ألف القرآف كالـ اهلل صاحب القدرة المطمقة ،والبشر عاجزوف ضعاؼ
اليتأتى ليـ إحكاـ التعبير إال أحياناً كالوصؼ والمديح واليجاء.
ودليمنا اعتراؼ أعداء القرآف مف زعماء قريش وقت نزولو ،مثؿ النضر بف الحارث ،والوليد بف المغيرة
الذي قاؿ في القرآف(( :إف لو لحالوة ،واف عميو لطالوة ،واف أعاله لمثمر ،واف أسفمو لمغدؽ ،وانو ليعمو
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وال يعمى ،وما بقوؿ بشر)) ولكنو عاد فانتكس عناداً ،ومجاراة لدىاقنة الكفر والشرؾ والوثنية ،فوصؼ
القرآف بالسحر.
وال ينكر أحد ما لمقرآف مف تأثير عمى القموب ،وسمطاف عمى النفوس ،وشد االنتباه والسماع ،واإلذعاف
بأنو كالـ اهلل القديـ.
أحكام القرآن :شممت أحكاـ القرآف كؿ ما يت فؽ مع رسالة اإلسالـ في الديف والدنيا واآلخرة ،دوف فصؿ
جانب منيا عف اآلخر .وىي أنواع ثالثة:
 -1االعتقاديات :وىي المتعمقة بما يجب عمىاإلنساف اعتقاده في وجود اهلل وتوحيده والمالئكة والكتب
والرسؿ واليوـ اآلخر.
 -2األخالؽ :وىي مايتعمؽ بما يجب عمى المكمؼ أف يتحمى بو مف الفضائؿ ويتخمى عنو مف الرذائؿ.
 -3األعماؿ :وىي ما يصدر عف المكمؼ مف أقواؿ وأفعاؿ وعقود وتصرفات .وىذا ىو فقو القرآف،
ويشمؿ نوعيف:
أ -أحكاـ العبادات :مف صالة وصياـ وحج وزكاة ونذر ويميف وأضاحي وقربات ونحوىا مما ينظـ عالقة
اإلنساف بربو.
ب -أحكاـ المعام الت :مف عقود وتصرفات وجنايات وعقوبات ونحوىا مما ينظـ العالقات االجتماعية.
وىذه تشمؿ أحكاـ األحواؿ الشخصية (أحكاـ األسرة) مف زواج وطالؽ ونفقات ،واألحكاـ المدنية (القانوف
المدني) مف عقود مالية كالبيع واإلجارة والرىف والشركة ،واألحكاـ الجنائية (القانوف الجنائي) مما يتعمؽ
بالمكمؼ مف جرائـ وما يستحقو مف عقوبات ،وأحكاـ المرافعات أو اإلجراءات المدنية والجزائية مما يتـ
أماـ القضاء وما يتطمبو مف دعاوى وبينات وأيماف ،إلقامة صرح العدالة ،واألحكاـ الدستورية (القانوف
الدستوري) مما يتعمؽ بنظاـ الحكـ وتنظيـ عالقة األفراد بالحكاـ وحماية حقوؽ اإلنساف ،واألحكاـ الدولية
(القانوف الدولي) مما ينظـ عالقة الدولة اإلسالمية الخارجية بغيرىا مف الدوؿ في السمـ والحرب ،أو
عالقة غير المسمميف بالدولة اإلسالمية في الوطف اإلسالمي ،واألحكاـ االقتصادية والمالية (القانوف
المالي) وىي المتعمقة ب حقوؽ األفراد المالية والتزاماتيـ نحو الدولة ،وتنظيـ موارد الخزينة العامة ونفقاتيا،
وأمواؿ الدولة العامة والخاصة ،مف غنائـ وعشور وخراج ومعادف ،وأمواؿ الجماعة مف زكاة وصدقات
وتبرعات وقروض ،وأمواؿ األسرة مف نفقات ومواريث ووصايا ،وأمواؿ األفراد مف أرباح ومرافؽ وديات
وفديات وكفارات.
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ويالحظ أف بياف القرآف ليذه األحكاـ منيا ما ىو تفصيمي كالعبادات وأحكاـ األسرة والمواريث؛ ألنيا
تعبدية ،ومنيا ما ىو إجمالي كبقية أحكاـ المعامالت ،لترؾ المجاؿ لعقوؿ وجيود العمماء ،وموازنة
المصالح والمفاسد والحاجات.
داللة اآليات عمى األحكام :القرآف الكريـ قطعي الثبوت ،لوروده إلينا بطريؽ التواتر المفيد لمقطع بصحة
المنقوؿ كما تقدـ ،لكف داللتو عمى األحكاـ قد تكوف قطعية الداللة أو ظنية الداللة.
والنص القطعي الداللة :ىو المفظ الوارد في القرآف يتعيف فيمو عؿ النحو الوارد وال يحتمؿ إال معنى
مذ َك ِر ِم ْث ُؿ ح ّْ
الد ُكـ لِ َّ
ِ
َّ ِ
ِ
ظ
َ
واحدًا ،كآيات المواريث والحدود والكفارات ،قاؿ اهلل تعالىُ :
{يوصي ُك ُـ الموُ في أ َْو ْ
الس ِارقَةُ فَا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة،]38/5 :
الس ِار ُ
ؽ َو ّ
{و ّ
األ ُْنثََي ْي ِف[ }...النساء .]12-11/4 :وقاؿ سبحانوَ :

الزانِي فَاجمِ ُدوا ُك َّؿ و ِ
اح ٍد ِم ْنيُما
{الزِانَيةُ َو ّ
ّ
ْ
ود ِ
ير َرَقَب ٍة ِم ْف َقْب ِؿ
َي ُع ُ َ
وف لما قالُوا َفتَ ْح ِر ُ

ِ
[النورِ َّ ،] 4/24 :
ِمَئةَ َجْم َد ٍةُّ }...
وف ِم ْف نِسائِ ِي ْـ ثَُّـ
يف ُيظاى ُر َ
{والذ َ
َ
ماسا[ }...المجادلة .]3/58 :فيذه نصوص قطعية الداللة
أْ
َف َيتَ ّ

عمى أنصبة الميراث ،وقطع اليد ،والجمد مئة في ّْ
الزنا وثمانيف في القذؼ ،وعتؽ الرقبة في كفارة الظيار

أو الصياـ أو اإلطعاـ.
والنص الظني الداللة :ىو الوارد في القرآف الذي يحتمؿ أكثر مف معنى واحد في مجاؿ التأويؿ ،مثؿ لفظ
ص َف بِأ َْنفُ ِس ِي َّف ثَالثَ َة قُ ُروٍء} [البقرة ،]228/2 :فمفظ
{واْل ُمطََّم ُ
قات َيتََرَّب ْ
(المشترؾ) كالقروء في قولو تعالىَ :
القرء في المغة مشترؾ بيف معنييف :الظير والحيض ،فتكوف داللتو عمى أحد المعنييف ظنية ال قطعية.

ت َعمَ ْي ُك ُـ اْل َم ْيتَةُ و َّ
الد ُـ} [المائدة ،]3/5 :يحتمؿ تحريـ كؿ ميتة،
{ح ّْرَم ْ
ومثؿ لفظ (الميتة) في قولو تعالىُ :
َ
ويحتمؿ تحريـ ما عدا ميتة البحر؛ ألف المفظ عاـ ،وكذا لفظ الدـ يحتمؿ إرادة الدماء كميا الجامدة
والسائمة ،أو المسفوحة فقط ،فيكوف المفظ المشترؾ أو العاـ أو المطمؽ ظني الداللة ،لداللتو عمى معنى
واحتماؿ داللتو عمى معنى آخر.
أسموب البيان في القرآن :القرآف الكريـ خالد محفوظ بحفظ اهلل تعالى إلى يوـ القيامة ،وخموده وكونو
كتاب البشرية ودستورىا األبدي يقتضي أف يكوف بيانو في الغالب كمّّْيًا ال جز ّئيًا ،واجمالياً ال تفصيميًا،

ليظؿ متَّسماً بسمة المرونة والشموؿ والعموـ ،وليتسع لتغطية الحاجات في كؿ عصر وزماف ،وليفتح
المجاؿ أماـ عقوؿ األمة لمنظر والتدبر واإلمعاف.

17

لذا احتاج القرآف الكريـ في بيانو إلى السُّنة لتشرحو وتوضحو وتبيف ما خفي منو ،مثؿ أعداد ركعات
الصموات ومقادير الزكوات وشعائر الحج وشروط العقود واألنكحة ،فإنيا لـ تعرؼ إال بالسُّنة الثابتة عف
الرسوؿ (ص) .
ولمقرآف الكريـ أساليب متنوعة في بياف األحكاـ ،وطمبيا إيجابًا أو حظ ًار ،اقتضتيا بالغتو ،ليكوف معج ًاز
ومشوقاً وباعثاً عمى القبوؿ دوف سأـ وال ممؿ ،فتارة يعبر عف الطمب باألمر ،مثؿ {أنفقوا}{ ،وقاتموا}،

ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ب
ض الم ُو لَ ُك ْـ تَحم َة أ َْيمان ُك ْـ} [التحريـُ { ،]2/66 :كت َ
{وأحسنوا} ،وتارة بمفظ الفرض أو الكتابة ،مثؿ {قَ ْد فَ َر َ
ِ
يف ِكتابًا َم ْوقُوتا} [النساء ،] 103/4 :وتارة
ياـ} [البقرة{ ،]183/2 :إِ َّف َّ
َعَم ْي ُك ُـ ّْ
كان ْ
الص َ
الة َ
ت َعَمى اْل ُم ْؤ ِمن َ
الص ُ
باس التَّ ْق َوى َذلِ َؾ َخ ْيٌر} [األعراؼ،]26/7 :
{وِل ُ
يعبر بما يترتب عمى الفعؿ مف خير أو حسف ،مثؿ َ
{واْل ِ
عاقَبةُ لِْم ُمتَِّقيف} [القصصَ { ،]83/28 :و َم ْف َي ْق ِ
ؼ َح َسَنةً َن ِزْد لَوُ ِفييا ُح ْسنًا} [الشورى،]23/42 :
تر ْ
َ
َِّ ِ
يادةٌ}
َح َس ُنوا اْل ُح ْسَنى َوِز َ
يف أ ْ
{لمذ َ
{ولِمَّ ِو
بما يفيد اإللزاـ لغة ،مثؿ َ

[يونسَ { ،] 26/10 :ذلِ ُك ْـ أ َْزَكى َل ُكـ} [البقرة .]232/2 :وأحيانًا يكوف الطمب
ِ
الن ِ ِ
طاع ِإَل ْي ِو َس ِبيؿ} [آؿ عمراف.]97/3 :
استَ َ
َعَمى ّ
اس ح ُّج اْلَب ْيت َم ِف ْ

ّْ
{وال تَ ْقتُمُوا أ َْنفُ َس ُك ْـ} ّْ
[النساء:
وأما طمب الترؾ أو
الكؼ عف الفعؿ والحظر فقد يعبر عنو بالنيي .مثؿ َ
َّ ِ
ِ ِ ِ
{وال تَ ْق َرُبوا ّْ
الزَنى} [اإلسراء .]32/17 :وقد يكوف
{وال تُْمقُوا بأ َْيدي ُك ْـ إَلى الت ْيمُ َكة} [البقرةَ ،]195/2 :
َ ،]29/4
َّ ِ
ضمِ ِو ُى َو
آتاى ُـ المَّ ُو ِم ْف َف ْ
وف بِما ُ
يف َي ْب َخمُ َ
الذ َ
ُّ
وى ُك ْـ ِقَب َؿ اْل َم ْش ِر ِؽ َواْل َم ْغ ِر ِب}...
َف تَُولوا ُو ُج َ
أْ

{وال َي ْح َسَب َّف
باإلخبار بأف الفعؿ شر أو ليس مف البر ،مثؿ َ
َخ ْي ًار َليُ ْـ َب ْؿ ُى َو َشّّر لَيُ ْـ} [آؿ عمراف{ ،] 180/3 :لَ ْي َس اْلبِ َّر
ظيُ ِ
ورىا} [البقرة .]189/2 :وقد يكوف التعبير بما
وت ِم ْف ُ
َف تَأْتُوا اْل ُب ُي َ
{وَل ْي َس اْل ِب ُّر ِبأ ْ
[البقرةَ ،]177/2 :
َّ
ِ
[الرعد،]25/13 :
الدار} َّ
وء ّ
يترتب عمى الفعؿ مف سوء أو شر أو ضرر ،مثؿ {أُوَلئ َؾ لَيُ ُـ الم ْعَنةُ َولَيُ ْـ ُس ُ

َّ ِ
ِ َّ ِ
عاقبةَ الَّ ِذيف أَساؤوا السُّوءى أ ْ َّ
ِ
وف َعمَى ُو ُجو ِى ِي ْـ
يف ُي ْح َش ُر َ
[الروـ{ ،]10/30 :الذ َ
َ
كاف َ
{ثَُّـ َ
َ
ُ
َف َكذ ُبوا بِآيات المو} ّ
{ىذا وِا َّف لِم ّ ِ
ِ
يف َل َش َّر م ٍ
ِ
آب} [صَ { ،]55/38 :ذِل َؾ
طاغ َ
َ
إَلى َجيََّن َـ أُوَلئ َؾ َشّّر َمكانًا} [الفرقافَ َ ،]35/25 :
أ َْدَنى أَالّ تَ ُعولُوا} ّْ
[النساء.]3/4 :
وىذه بعض القواعد االستنباط:

 -11كؿ فعؿ عظمو اهلل أو مدحو أو أحبو أو وعد بو خي اًر أو وصفو باالستقامة أو أقسـ بو ،فيو مشروع
مشترؾ بيف الوجوب والندب.
 -21كؿ فعؿ طمب الشارع تركو أو ذمو أو لعنو أو شبو فاعمو بالبيائـ أو بالشياطيف أو أوعد بو أو ىو
رجس أو فسؽ ،فيو غير مشروع مشترؾ بيف التحريـ والكراىة.
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 -31كؿ ما أحمَّو اهلل أو أذف بو أو رفع الجناح أو اإلصر أو الحرج أو اإلثـ عنو ،فيو مباح مأذوف فيو
شرعًا.

السُّنة الشريفة
تعريفيا وأنواعيا ،أقساميا مف حيث السند،
القطعي والظني منيا ،منزلتيا بالنسبة إلى
القرآف ،حجيتيا ،آراء العمماء في خبر اآلحاد
والمرسؿ ،أفعاؿ َّ
النبي (ص) .

السنة وأنواعها:
تعريف ُّ
السُّنة في المغة :السيرة والطريقة المعتادة ،وعند األصولييف :ىي كؿ ما صدر عف الرسوؿ (ص) مف
قوؿ أو فعؿ أو تقرير .وىذا يرشد إلى أف السُّنة ثالثة أنواع:
السنة القولية :وىي األحاديث التي قاليا رسوؿ اهلل (ص) في مختمؼ األغراض والمناسبات ،مثؿ قولو:
ُّ
((إنما األعماؿ بالنيات)) ،وقولو(( :ال ضرر وال ضرار)) ،وقولو(( :في السائمة زكاة)) ،وقولو(( :ال
وصية لوارث)) ،وأجاب عف التوضؤ بماء البحر(( :ىو الطيور ماؤهِ ،
الح ُّؿ ميتتو)).
السنة الفعمية :ىي األفعاؿ التي فعميا الرسوؿ (ص) ،مثؿ أداء الصموات الخمس ،وأداء شعائر
ُّ -2
الحج ،وقضائو بشاىد واحد ويميف المدعي ،وقطعو يد السارؽ اليمنى مف الرسغ.
السنة التقريرية :ىي ما أقره َّ
النبي (ص) صراحة ،أو سكت عف إنكاره بعد أف صدر أمامو ،أو
ُّ -3
حدث في عصره وعمـ بو ،أو ظير منو ما يدؿ عمى استحسانو والرضا بو ،مثؿ إقرار الصحابييف المذيف
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تيمما ،ثـ وجدا الماء ،فأعاد أحدىما ولـ يعد اآلخر ،قائالً لمف لـ يعد :أصبت السُّنة وأجزأتؾ صالتؾ،
وقاؿ لمذي أعاد :لؾ األجر مرتيف .ومثؿ :أكؿ َّ
ب عمى مائدة رسوؿ اهلل (ص) ،واق ارره لمعاذ بف
الض ّ

جبؿ في كيفية القضاء باليمف ،بدءاً بالقرآف ،ثـ بالسُّنة ،ثـ باالجتياد ،ومثؿ استبشار َّ
النبي (ص) بحكـ

ال(( :إف ىذه األقداـ بعضيا مف بعض)) فتكوف
القائؼ الذي حكـ بأف أقداـ أسامة مف أقداـ زيد ،قائ ً
القيافة طريقًا إلثبات النسب ،كما رأى جميور الفقياء غير الحنفية.
أقسام السُّنة من حيث السند:
1
السُّنة مف ناحية سندىا قسماف عند الجميور :سنة متواترة ،وسنة آحاد ( ) .وعند الحنفية ثالثة أقساـ :سنة

متواترة ،وسنة مشيورة ،وسنة آحاد (. ) 2
( )3

والسنة المتواترة :ىي ما رواىا عف رسوؿ اهلل (ص) في العصور الثالثة األولى

جمع يمتنع في العادة

تواطؤىـ عمى الكذب .مثؿ السُّنف العممية المروية عنو (ص) في الوضوء والصالة والصوـ والحج والزكاة
واألذا ف واإلقامة ونحوىا مف شعائر الديف ،ومثؿ األحاديث المتواترة ،كحديث ((مف كذب عمي متعمداً
فميتبوأ مقعده مف النار)) ،وحديث ((ويؿ لألعقاب مف النار)) ،وعدد ىذه األحاديث (  309أحاديث) ،كما
جاء في كتاب (النظـ المتناثر في الحديث المتواتر) لمشيخ محمد بف جعفر الكتاني رحمو اهلل.
وحكـ المتواتر :أنو قطعي الثبوت عف النَّبي (ص) ،فيفيد العمـ واليقيف ويكفر جاحده.
والراجح في تحديد ضابط عدد التواتر :ىو ما حصؿ العمـ واليقيف عنده مف أقواؿ المخبريف ،دوف تحديد
عدد مخصوص.
والسُّنة المشيورة :ىي ما رواىا عف الرسوؿ (ص) عدد لـ يبمغ جمع التواتر كواحد أو اثنيف ،ثـ انتشر
في القرف الثاني بعد الصحابة ،فتناقمو جمع التواتر الذيف ال يتوىـ تواطؤىـ عمى الكذب .وال عبرة
لالشتيار بعد القروف الثالثة األولى .مثؿ حديث ((إنما األعماؿ بالنيات)) ،وحديث ((بني اإلسالـ عمى
خمس)) ،وحديث ((ال ض رر وال ضرار)) ،وحديث المسح عمى الخفيف ،وحديث الرجـ.
( )1انًستظفٗ ،93/1 :إرشاد انف ذٕل :ص ٔ 41يا بعذْا.
()2
انتهٕٚخ عهٗ انتٕضٛخٔ 2 /2 :يا بعذْا.
( ْٙ )3عظز انظذابت ٔانتابعٔ ٍٛتابع ٙانتابع.ٍٛ
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والفرؽ بيف ىذا النوع وبيف ما قبمو :أف جمع التواتر متحقؽ في حمقات السند الثالث األولى والثانية
والثالثة في العصور الثالثة في السُّنة المتواترة ،وال تواتر في الحمقة األولى في السُّنة المشيورة.
وحكـ السُّنة المشيورة :أنيا قطعية الثبوت عف الصحابة الذيف رووىا ،ولكنيا ليست قطعية الثبوت عف
الرسوؿ (ص) ،فتفيد الطمأنينة والظف القريب مف اليقيف ،ويفسؽ جاحدىا ،ويخصص بيا عاـ القرآف ويقيد
بيا مطمقو كالسُّنة المتواترة.
سنة اآلحاد :ىي ما رواىا عف الرسوؿ (ص) آحاد ،كواحد أو اثنيف أو جمع لـ يبمغ حد التواتر .وأكثر
األحاديث آحاد ،وتسمى خبر الواحد.
وحكميا :أنيا تفيد الظف ال اليقيف وال الطمأنينة ،فيي ظنية الورود عف الرسوؿ عميو الصالة والسالـ ،لكف
يجب العمؿ بيا ،ال االعتقاد ،لمشؾ ثبوتيا ،كما ىو رأي جميور العمماء؛ ألف ىذا الظف راجح الوقوع بما
توافر لدى الرواة في الحديث الصحيح مف العدالة وتماـ الضبط واإلتقاف ،ورجحاف الظف كاؼ في وجوب
العمؿ.
السنة عمى األحكام:
داللة ُّ
ال آخر ،وقد تكوف ظنية محتممة لمتأويؿ ،فيي
قد تكوف داللة السُّنة عمى األحكاـ قطعية إذا لـ تحتمؿ تأوي ً
في ىذا كالقرآف الكريـ ،إال أف القرآف كمو قطعي الثبوت أو الورود ،وأما السُّنة فميس منيا ما ىو قطعي
الثبوت أو الورود إال السُّنة المتواترة ،فتكوف السُّنة نوعيف :منيا ما ىو قطعي الثبوت ،ومنيا ما ىو ظني
الثبوت .وأما مف ناحية االستدالؿ بيا فيي كالقرآف ،قد يكوف كؿ منيما قطعي الداللة أو ظني الداللة.
السنة بالنسبة إلى القرآن:
منزلة ُّ
السثنة مف ناحية االحتجاج بيا في المرتبة الثانية بعد القرآف؛ ألف القرآف الكريـ قطعي الثبوت،
تأتي منزلة ّ
والسُّنة ظنية الثبوت ،والقطعي مقدـ عمى الظني ،وألف السُّنة بياف لمكتاب ،والبياف تابع لممبيف ،وقد َّ
دؿ
عمى ذلؾ حديث معاذ المتقدـ(( :بـ تقضي يا معاذ؟)).
وأما منزلة السُّنة مف ناحية ما ورد فييا مف األحكاـ فيي أربعة أقساـ(:)1
أوالً  -أف تكوف السُّنة مؤكدة لمقرآف :كاألمر بإقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوـ رمضاف وحج البيت،
والنيي عف الشرؾ باهلل وعف شيادة الزور وعقوؽ الوالديف وقتؿ النفس بغير حؽ ،والنيي عف أكؿ ماؿ
اآلخريف ،مثؿ قولو (ص) (( :ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ إال بطيب نفس منو)) ،فإنو مؤيد لقولو تعالى{ :يا
( )1اَظز انزسانت نإلياو انشافع :ٙص ٔ 247يا بعذْا.
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أَيُّيا الَّ ِذيف آم ُنوا ال تَْأ ُكمُوا أَموالَ ُكـ ب ْيَن ُكـ بِاْل ِ
باط ِؿ} [النساء ،]19/4 :وحديث ((استوصوا بالنساء خي ًار)) فإنو
ْ ْ َ ْ
َ َ
عاشروى َّف بِاْلمعر ِ
ِ
وؼ} [النساء.]19/4 :
{و ُ ُ
َ ُْ
مؤكد لقولو تعالىَ :
ثانيًا  -أف تكوف السُّنة مبينة لمقرآف ،ولمبياف أنواع ثالثة:
أ  -أف تبيف مجمؿ القرآف :مثؿ السُّنف العممية والقولية لبياف كيفية العبادات ،وضوابط المعامالت.
ب  -أف تخصص عاـ القرآف :مثؿ حديث ((ال تنكح المرأة عمى عمتيا وال عمى خالتيا وال عمى ابنة
أخييا وال عمى ابنة أختيا)) ،فإنو مخصص لقولو تعالىِ :
اء َذلِ ُك ْـ} ّْ
[النساء.]24/4 :
{وأُح َّؿ َل ُك ْـ ما َور َ
َ

جػ  -أف تقيد مطمؽ القرآف :كتحديد َّ
النبي (ص) موضع قطع يد السارؽ مف الرسغ ،فيو مقيد إلطالؽ
ط ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة.]38/5 :
الس ِارَقةُ َفا ْق َ
الس ِار ُ
ؽ َو ّ
{و ّ
قولو تعالىَ :
ثالثًا  -أف تكوف السُّنة ناسخة لمقرآف :كحديث ((ال وصية لوارث)) فإنو نسخ آية الوصية لموارث وىي
ِ ِ ِ
ِ
يف[ }...البقرة .]180/2 :ىذا
َح َد ُك ُـ اْل َم ْو ُ
ت إِ ْف تََر َؾ َخ ْي ًار اْل َوصَّيةُ لْموال َد ْي ِف َواألَ ْق َرِب َ
ض َر أ َ
ب َعَم ْي ُك ْـ إِذا َح َ
{ ُكت َ
رأي الجميور غير الشافعي.

رابعًا  -أف تأتي السُّنة بحكـ جديد سكت عنو القرآف :مثؿ أخبار رجـ الزاني المحصف ،والحكـ بشاىد
ويميف ،وتحريـ لبس الذىب والحرير عمى الرجاؿ ،وصدقة الفطر ،وايجاب الدية عمى العاقمة ،وتحريـ
لحوـ الحمر األىمية ،وفكاؾ األسير ونحو ذلؾ.

السنة:
ّ
حجية ّ
اتفؽ العمماء عمى أف السُّنة َّ
النبوية واجبة االتباع كالقرآف في استنباط األحكاـ الشرعية ،وأنيا المصدر
()1

الثاني لمتشريع ،وأدلتيـ كثيةر مف القرآف واإلجماع والمعقوؿ

.

ال  -القرآف :فرض اهلل تعالى عمى المؤمنيف إطاعة َّ
النبي (ص) واتّْباعو ،وجعؿ طاعة رسولو طاعة
أو ً
لو ،وأمر المسمميف برد المتنازع فيو إلى اهلل والى الرسوؿ ،ولـ يجعؿ لمؤمف وال مؤمنة الخيار في قضاء
اهلل ورسولو ،ونفى اإليماف عمف لـ يقبؿ بقضاء رسوؿ اهلل ،في آيات كثيرة:
ِ
َّ
ِ
َّ ِ
وؿ َوأُوِلي األ َْم ِر
يعوا َّ
الر ُس َ
منيا{ :يا أَيُّيا الذ َ
يعوا الم َو َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
يف َ
وؿ إِ ْف ُك ْنتُـ تُؤ ِم ُنوف ِبالمَّ ِو واْليوِـ ِ
الر ُس ِ
َح َس ُف
المَّ ِو َو َّ
اآلخ ِر َذلِ َؾ َخ ْيٌر َوأ ْ
ْ ْ َ
َ َْ

ناز ْعتُ ْـ ِفي َش ْي ٍء َف ُرُّدوهُ إِلَى
ِم ْن ُك ْـ َفِإ ْف تَ َ
تَْأ ِويالً} ّْ
{م ْف
[النساء ،]59/4 :ومنياَ :

( )1كشف اٞسزار ،690/1 :شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،114/2 :انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص
 ،91إرشاد انفذٕل :ص .43
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وؿ فَقَ ْد أَطاعَ المَّ َو} ّْ
وؾ ِفيما َش َج َر َب ْيَنيُ ْـ ثَُّـ ال
ُي ِط ِع َّ
وف َحتَّى ُي َح ّْك ُم َ
[النساء{ ،]80/4 :فَال َوَرب َ
الر ُس َ
ّْؾ ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ِ
ِ
ِ
ت َوُي َسمّْ ُموا تَ ْسِميمًا} ّْ
كاف لِ ُم ْؤ ِم ٍف َوال ُم ْؤ ِمَن ٍة ِإذا
ض ْي َ
{وما َ
َي ِج ُدوا في أ َْنفُس ِي ْـ َح َرجًا م ّما َق َ
[النساءَ ،]65/4 :
ِ ِ
َّ
َم ِرِى ْـ} [األحزاب.]36/33 :
َم اًر أ ْ
َف َي ُك َ
َق َ
وف لَيُ ُـ اْلخَي َرةُ م ْف أ ْ
ضى الموُ َوَر ُسولُوُ أ ْ
ِ
ُّوف المَّ َو
{وما آتا ُك ُـ َّ
الر ُسو ُؿ َف ُخ ُذوهُ َوما َنيا ُك ْـ َع ْنوُ َف ْانتَيُوا} [الحشرُ { ،]7/59 :ق ْؿ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ تُحب َ
ومنياَ :
صيبيـ ِفتَْنةٌ أَو ي ِ
َفاتَّبِعونِي ي ْحبِ ْب ُكـ المَّو} [آؿ عمرافَ { ،]31/3 :فْمي ْح َذ ِر الَّ ِذيف يخالِفُوف ع ْف أَم ِرِه أ ْ ِ
ص َيبيُ ْـ
ْ ُ
َ ُ
َ
ُ ُ ُ
ُ
َ َ ْ
َف تُ َ ُ ْ
ع ٌ ِ
يـ} [النور.]63/24 :
َ
ذاب أَل ٌ
سنتو َّ
ىذه اآليات ونحوىا تدؿ داللة قاطعة عمى وجوب اتباع الرسوؿ (ص) في َّ
وسنتو الصحيحة ىي
الواجبة االتباع ليس غيرىا.
ثانيًا  -إجماع الصحابة :اتفؽ الصحابة عمى وجوب العمؿ بالسُّنة َّ
ال
النبوية بعد القرآف الكريـ ،عم ً
بسنة رسوؿ
باألوامر القرآنية ،وبإق ارره (ص) كيفية قضاء معاذ(( :فإف لـ تجد في كتاب اهلل؟ قاؿ :أقضي ّ
اهلل)) ،وأصبح ذلؾ َّ
سنة متبعة في منيج الصحابة في اإلفتاء والقضاء بالسُّنة إف لـ يجدوا حكـ الحادثة
في القرآف .وسار التابعوف ومف بعدىـ مف األجياؿ اإلسالمية عمى ىذا المنيج إلى عصرنا الحاضر.
 -3المعقوؿ :ال يمكف العمؿ بمجرد األحكاـ اإلجمالية الواردة في القرآف بدوف بياف السُّنة ،وكاف تبميغ
َّ
النبي وحي ربّْو بأمريف :إقراء القرآف ،وبيانو عميو الصالة والسالـ ،وأصبحت الشريعة متجسدة في القرآف
والسُّنة معًا دوف إمكاف االستغناء بأحدىما عف اآلخر .ودليؿ ذلؾ قولو تعالىِ :
الة َوآتُوا
يموا َّ
الص َ
{وأَق ُ
َ
ِ
الن ِ ِ
ِ
َّ
طاع
ب َعمَ ْي ُك ُـ ّْ
استَ َ
{ولِمَّ ِو َعمَى ّ
الزكاةَ} [البقرةُ { ،]43/2 :كت َ
اس ح ُّج اْلَب ْيت َم ِف ْ
الص ُ
ياـ} [البقرةَ ،]183/2 :
ِ
اء َذلِ ُك ْـ}
َح َّؿ المَّ ُو اْلَب ْي َع َو َح َّرَـ ّْ
إَِل ْي ِو َسبِي ً
{وأ َ
الربا} [البقرةَ {،]275/2 :وأُح َّؿ َل ُك ْـ ما َور َ
ال} [آؿ عمرافَ ،]97/3 :

ّْ
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة ،] 38/5 :ونحو ذلؾ مما يحتاج إلى البياف
الس ِار ُ
ؽ َو ّ
{و ّ
[النساءَ ،]24/4 :

واإليضاح ،وقد بيَّف الرسوؿ (ص) كيفية إقامة الصالة وايتاء الزكاة وصوـ رمضاف وأداء شعائر الحج،

الربا المحرـ ،ومدى إباحة النساء غير المحارـ ،ومكاف قطع اليد وغير
وشروط البيع الصحيح ،وأنواع ّْ
ذلؾ ،وبيانو واجب امتثاالً ألمر اهلل عز وجؿ في قولو{ :وأ َْن َزْلنا إَِل ْي َؾ ّْ ِ
ّْف لِ ّمن ِ
اس ما ُن ّْزَؿ ِإَل ْي ِي ْـ}
الذ ْك َر لتَُبي َ
َ
َّ
[النحؿ.]44/16 :

ولو لـ تبيف السُّنة تمؾ األحكاـ ،لتعذر تنفيذىا ،وأصبحت السُّنة الثابتة واجبة االتباع في جميع
مشتمالتيا ،سواء أبانت مجمؿ أحكاـ القرآف أو قيدت مطمقيا ،أـ أنشأت حكمًا جديداً سكت عنو القرآف؛
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ؽ َع ِف اْليَ َوى،
{وما َي ْن ِط ُ
ألف مردىا في النياية إلى الوحي اإلليي ،واهلل تعالى أعمف ذلؾ صراحة في قولوَ :
وحى} َّ
[النجـ.]4-3/53 :
إِ ْف ُى َو إِ ّ
ي ُي َ
ال َو ْح ٌ
آراء العمماء في خبر اآلحاد:
اتفؽ الصحابة والتابعوف ومف بعدىـ عمى وجوب العمؿ بأخبار السُّنة المروية بطريؽ اآلحاد ،وىو ما رواه
حد التواتر أو الشيرة.
الواحد أو االثناف ،دوف أف يبمغ ّ
وذكر أئمة المذاىب شروطًا لمعمؿ بخبر الواحد ،بقصد التثبت مف الرواية واستبعاد غير الصحيح منيا،
وليـ مسالؾ في ىذا.
أما الحنفية فاشترطوا ثالثة شروط لمعمؿ بخبر الواحد وىي ما يمي(:)1
 -11أال يعمؿ الراوي بخالؼ ما يرويو :فإف خالؼ فالعمؿ برأيو ال بروايتو؛ ألف مخالفتو تعتمد عمى ناسخ
اطمع عميو ،لذا لـ يعمموا بحديث أبي ىريرة في غسؿ معض الكمب سبع مرات ،وقالوا :إف أبا ىريرة اكتفى
بالغسؿ ثالثاً ،كماروى الدارقطني.
 - 21أال يكوف موضوع الحديث فيما تعـ بو البموى ويكثر وقوعو :ألف ما شأنو كذلؾ تتوافر الدواعي عمى
نقمو بطريؽ التواتر أو الشيرة ،فروايتو بطريؽ اآلحاد تورث الشؾ في ثبوت الحديث ،لذا لـ يعمموا بحديث
رفع اليديف عند الركوع في الصالة.
 - 31أال يكوف الحديث مخالفًا لمقياس واألصوؿ الشرعية إذا كاف الراوي غير فقيو :لذا لـ يعمموا بحديث
أبي ىريرة في الشاة المصراة ورد صاع مف تمر بعد حمبيا؛ ألف ىذا مخالؼ لممقرر في قواعد الضماف:
رد المثؿ في المثميات والقيمة في القيميات ،ومخالؼ لحديث ((الخراج بالضماف)) أي الغنـ بالغرـ؛
وىو ّ
ألف ىذا الحديث يجعؿ الغمة ممكاً لمف تكوف العيف المضمونة في ممكو.
والحؽ أف ترؾ الحنفية لمعمؿ بيذا الحديث بسبب القدح في الصحابي وانما ألسباب أخرى كاضطراب
الحديث أو نسخو أو ضعفو لدييـ.
واشترط اإلماـ مالؾ لمعمؿ بخبر الواحد :أال يكوف الخبر مخالفًا لعمؿ أىؿ المدينة؛ ألف عمؿ أىؿ المدينة
بمنزلة روايتيـ عف الرسوؿ (ص) ،ورواية الجماعة أحؽ بالعمؿ بيا مف رواية الفرد .لذا لـ يعمموا بحديث
()1

خيار المجمس لمخالفتو إجماع أىؿ المدينة

.

( )1فٕاتخ انزدًٕث.128/2 :
( )1شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع.199/2 :
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واشترؾ اإلماـ الشافعي أربعة شروط لقبوؿ أخبار اآلحاد وىي(:)2
ال لما يحدث ،فاىمًا لو ،ضابطًا لما يرويو ،وغير مخالؼ
أف يكوف الراوي ثقة في دينو صادقاً ،عاق ً
لحديث أىؿ العمـ ،ومفاد ىذه الشروط عدـ قبوؿ الحديث المرسؿ.
() 3

ولـ يشترط اإلماـ أحمد في العمؿ بخبر الواحد إال صحة السند كالشافعي ،لكنو يعمؿ بالحديث المرسؿ
.
الحديث المرسل:

الحديث المرسؿ في اصطالح األصولييف :ىو قوؿ العدؿ الذي لـ يمؽ َّ
النبي (ص)  :قاؿ رسوؿ اهلل
ال أـ معمقاً ،أي كؿ ما لـ يتصؿ إسناده.
(ص) ،سواء أكاف منقطعًا أـ معض ً
وال خالؼ في قبوؿ مرسؿ الصحابي؛ ألف الصحابة كميـ عدوؿ .وأما مرسؿ غير الصحابي :فيو مقبوؿ
أيضًا عند الجميور غير الشافعي؛ ألف الراوي العدؿ الثقة ال يرسؿ الحديث وال يستجيز الرواية إال وىو
جازـ بأف َّ
النبي (ص) قاؿ ذلؾ

()1

.

وال يقبؿ الحديث المرسؿ عند الشافعي إال إف تأيد بأحد أمور خمسة:
 -11أف يكوف مف مراسيؿ كبار التابعيف كسعيد بف المسيب والزىري والحسف البصري والشعبي وابف
سيريف ونحوىـ.
 -21أف يؤيده حديث مسند في معناه.
 -31أف يوافقو مرسؿ مقبوؿ عند العمماء.
 -41أف يؤيده قوؿ صحابي.
 -51أف يتقوى بفتوى أكثر العمماء.
ودليؿ الشافعي أف قبوؿ خبر الراوي مشروط بمعرفة عدالتو ،وعدالة األصؿ في المرسؿ لـ تعمـ؛ إذ ال
رده .واذا انضـ إليو أحد المؤيدات الخمسة السابقة ،ترجح
يعرؼ اسمو وال وصفو ،فإف لـ نعممو تعيف ّ
صدقو عمى كذبو ،وساغ العمؿ بو

()2

.

أفعال َّ
النبي (ص) :
( )2اإلدكاو نٝيذ٘.178/1 :
( )3رٔضت انُاظز.281/1 :
( )1إرشاد انفذٕل :ص .57
( )2اإلبٓاج نهسبك.225/2 :ٙ
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أفعاؿ النبي (ص) ثالثة أنواع(:)3
أوالً  -األفعاؿ الجبمّْيَّة

()1

التي تصدر عف الرسوؿ (ص) بحكـ الطبيعة اإلنسانية :كالقياـ والقعود واألكؿ

والشرب والنوـ والمشي ،ىي عمى اإلباحة بالنسبة إليو والى أمتو ،وال يجب عمينا التأسي واالقتداء بو فييا،
فإف قاـ الدليؿ عمى ندبيا أو سنيَّتيا كاألكؿ باليميف ،كانت تشريعًا.
ومنيا ما صدر عنو (ص) بمقتضى الخبرة والت جربة في الشؤوف الدنيوية مف تجارة وزراعة وتدبير حربي
ووصؼ دواء لمريض ،ال ُّ
تعد تشريعأً؛ ألنيا باجتياد وخبرة شخصية ،ال بالوحي اإلليي ،وليذا لما رأى
في غزوة بدر النزوؿ بالجند في مكاف معيف ،قاؿ لو اْل ُحباب بف المنذر :أىذا منزؿ أنزلكو اهلل أـ ىو

الرأي والحرب وا لمكيدة؟ فقاؿ :بؿ ىو الرأي والحرب والمكيدة ،فقاؿ الحباب :ليس ىذا بمنزؿ ،واشار
لمنزؿ آخر قرب الماء ،فنزؿ الجيش فيو .ولما رأى َّ
النبي (ص) أىؿ المدينة يؤبروف النخؿ

()2

 .أشار

عمييـ بأال يؤبروا ،فتركوا التأبير ،وتمؼ التمر ذلؾ العاـ ،فقاؿ ليـ الرسوؿ (ص) (( :أنتـ أعمـ بأمور
دنياكـ)).
ثانيًا  -األفعاؿ التي ثبت كونيا مف خصائص َّ
النبي (ص) :كإباحة الوصاؿ في الصياـ ،واختصاصو
بوجوب صالة الضحى واألضحى والوتر والتيجد بالميؿ ،واباحة التزوج بأكثر مف أربع نسوة ،واكتفائو في
إثبات الدعوى بشيادة خزيمة وحده ،وغير ذلؾ ،وحكـ ىذه الخصائص أنو ال يقتدى بو فييا ،وتعد خاصة
بو.
ثالثًا  -األفعاؿ المجردة عما سبؽ ،والتي قصد بيا التشريع :فيذه نطالب بالتأسي واالقتداء بيا ،وتعرؼ
صفتيا وجوبًا أو ندبًا أو إباحة مما يأتي:
أ  -فإف كانت ىذه األفعاؿ واردة بيانًا لمجمؿ في القرآف أو تقييدًا لمطمؽ أو تخصيصًا عاـ ،فحكميا حكـ
ما بيَّنتو مف وجوب وندب ،ويعرؼ البياف إما بصريح القوؿ ،مثؿ قولو في الصالة(( :صّموا كما رأيتموني
أصّمي)) ،وفي الحج(( :خذوا عني مناسككـ)) ،واما بقرائف األحواؿ ،كفعؿ صالح لمبياف عند الحاجة إليو،

كقطعو يد السارؽ مف الرسغ ،فإنو بياف لقولو تعالىَ { :فا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة ،]38/5 :وكتيممو إلى
ام َس ُحوا بِ ُو ُجو ِى ُك ْـ َوأ َْي ِدي ُك ْـ ِم ْنوُ} [المائدة ،]6/5 :فالبياف يكوف تابعًا
المرفقيف ،فإنو بياف لقولو تعالى{ :فَ ْ
لممبيف في الوجوب والندب واإلباحة.

( )3اإلدكاو نٝيذ٘ ،89/1 :شزح انعضذ نًختظز ابٍ انذاجب ،22/2 :انتقزٚز ٔانتذبٛز.302/2 :
( )1انجبّهت اإلَساَٛت ْٙ :انخهقت.
( )2تأبٛز انُخٛم :تهقٛذّ بطهع انذكٕر ٔٔضعّ عهٗ طهع اإلَاث.
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ب  -واف وردت ىذه األفعاؿ ابتداء دوف بياف الشيء :فإما أف تعرؼ صفتيا الشرعية أو ال تعرؼ ،فإف
وؿ
{وما آتا ُك ُـ َّ
الر ُس ُ
عرفت صفتيا مف وجوب أو ندب أو إباحة ،فإف أمتو في الفعؿ مثمو؛ لقولو تعالىَ :
َف ُخ ُذوه وما َنيا ُكـ ع ْنو َف ْانتَيوا} [الحشر ،]7/59 :وقولو سبحانوَ{ :ل َق ْد كاف لَ ُكـ ِفي رس ِ َّ ِ
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ
ْ َ ُ
وؿ المو أ ْ
َُ
َ ْ
ُ
َُ
لِمف كاف يرجو المَّو واْليوـ ِ
اآلخ َر} [األحزاب ،] 21/33 :وألف الصحابة كانوا يرجعوف إلى فعمو (ص)
َ ْ َ َْ ُ
َ َ َْ َ
احتجاجًا واقتداء بو في وقائع كثيرة ،كما فعؿ عمر رضي اهلل عنو في تقبيؿ الحجر األسود ،وقولو(( :لقد
عممت أنؾ حجر ال تضر وال تنفع ،ولوال أني رأيت رسوؿ اهلل (ص) يقبّْمؾ ما قبَّمتؾ)).
فإف جيمت صفة الفعؿ الشرعية :فإف ظيرت فيو صفة القربة ،بأف كاف مما يتقرب بو إلى اهلل عز وجؿ،
كصالة ركعتيف مف غير مواظبة عمييماَّ ،
دؿ الفعؿ عمى الندب.
واف لـ يظير فيو صفة القربة ،كالبيع والمزارعة ،كاف مفيدًا اإلباحة ،وىو الراجح عند العمماء؛ ألف
ال
اإلباحة ىي القدر المتيقف ،فال يثبت الزائد عمييا إال بدليؿ ،وال دليؿ .وفي اتجاه آخر :يكوف الفعؿ دا ً
عمى الندب؛ ألف الفعؿ ال بد مف أف يكوف لقربة ،وأقؿ ما يتقرب بو المندوب.
والخالصة :أف األفعاؿ اإلنسانية المحضة والخبرات والتدابير الدنيوية والخصوصيات ،ال تعد تشريعًا وال
سنة مطموبة ،وأما ما قصد بو التشريع العاـ بصفة كونو صاد ًار عف النبي (ص) بوصؼ الرسالة وأنو
رسوؿ ،فيو تشريع عمى األمة اتباعو فيو.

اإلجماع
ال.
تعريفو ،ركنو وشرائطو ،مستنده ،حجيتو ،أنواعو ،إمكاف انعقاده ،وقوعو فع ً

تعريف اإلجماع:
اإلجماع في المغة إما العزـ عمى الشيء ،يقاؿ :أجمع فالف عمى األمر ،أي عزـ عميو ،ومنو قولو تعالى:
{فَأ ْ ِ
كاء ُك ْـ } [يونس ،]71/10 :أي اعزموا ،واما االتفاؽ ،يقاؿ :أجمع القوـ عمى كذا ،أي
َم َرُك ْـ َو ُش َر َ
َجم ُعوا أ ْ
اتفقوا عميو.

وفي اصطالح األصولييف :ىو اتفاؽ المجتيديف مف أمة محمد (ص) بعد وفاتو في عصر مف العصور
عمى حكـ شرعي .أي أف اإلجماع البد فيو مف االتفاؽ عمى أمر مف األمور ،وأف يكوف صاد ًار مف
المجتيديف الذيف تتوافر لدييـ أىمية االجتياد ،فال عبرة بقوؿ العواـ ومف ليس أىالً لمنظر في استنباط
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األحكاـ الشرعية ،وأف يكوف االتفاؽ مف جميع المجتيديف ،فال ُّ
يعد إجماعًا ممزمًا اتفاؽ أكثر المجتيديف،
وال إجماع أىؿ المدينة وحدىـ ،وال إجماع أىؿ الحرميف (مكة والمدينة) وحدىـ ،وال إجماع المصرييف
(البصرة والكوفة) وحدىـ ،وال إجماع الشيخيف (أبي بكر وعمر) ،وال إجماع الخمفاء الراشديف األربعة ،وال
إجماع آؿ البيت (عمي وفاطمة وابنييما الحسف والحسيف رضي اهلل عنيـ).

والبد مف أف يكوف المجتيدوف مف أمة محمد (ص) ،فال ُّ
يعد اتفاؽ أىؿ الممؿ األخرى إجماعًا شرعيًا،
الختصاص اإلجماع في أدلة الشريعة باألمة المحمدية التي ثبتت ليا العصمة مف الخطأ.
وال ينعقد اإلجماع في حاؿ حياة َّ
النبي (ص) ؛ ألف الرسوؿ إف وافؽ المجمعيف عمى الحكـ ،كاف الحكـ
ثابتًا بالسُّنة ،ال باإلجماع ،واف خالفيـ سقط اتفاقيـ.
وال يكوف اإلجماع إال عمى حكـ شرعي كالوجوب أو الحرمة أو الصحة أو الفساد ،فال يعوؿ عمى
اإلجم اع في األمور المغوية ككوف الفاء لمتعقيب ،أو القضايا العقمية ،كحدوث العالـ ،أو الدنيوية كاآلراء
والحروب وتدبير شؤوف الرعية ونحوىا مف أحواؿ العرؼ والعادة التي ال تتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف.

28

ركن اإلجماع وشرائطه:
ليس لإلجماع إال ركف واحد بالمعنى الدقيؽ
لكممة (الركف) وىو اتفاؽ المجتيديف ،فما لـ
يحصؿ االتفاؽ بينيـ ال ينعقد اإلجماع.

ويشترط لإلجماع ستة شروط ىي:
 -11أف يكوف ا لقائموف باإلجماع عددًا مف المجتيديف ،فال يتحقؽ اإلجماع بمجتي د وا حد؛ ألف معنى
االتفاؽ ال يتصور إال بعدد مف العمماء ،فإف لـ يوجد إال مجتيد واحد أو اثناف في عصر مف العصور ،ال
ينعقد اإلجماع شرعًا.
 -21أف يحدث االتفاؽ مف جميع المجتيديف عمى الحكـ الشرعي ،فمو اتفاؽ أكثر المجتيديف ،ال ينعقد
اإلجماع ،ميما َّ
قؿ عدد المخالفيف ،وكثر عدد المتفقيف؛ ألف اإلجماع البد فيو مف اتفاؽ جميع مجتيدي
البالد اإلسالمية ،وال عبرة بقوؿ غير المجتيديف.
 - 31أف يتوافر االتفاؽ مف جميع المجتيديف المسمميف في وقت الحادثة ،مف مختمؼ األمصار اإلسالمية،
فال ينعقد إجماع في بمد معيف كالحجاز والحرميف ومصر والعراؽ ،وال ينعقد بآؿ البيت وحدىـ أو بأىؿ
السُّنة دوف مجتيدي الشيعة.
 -41أف يكوف االتفاؽ بإبداء كؿ واحد مف المجتيديف رأيو صراحة في الواقعة ،سواء أكاف اإلبداء قوالً أـ
فعالً أـ متفرقيف أـ مجتمعيف.
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 -51أف يقع االتفاؽ مف أىؿ االجتياد الموصوفيف بالعدالة ومجانبة البدعة؛ ألف النصوص الدالة عمى
حجية اإلجماع تدؿ عمى ذلؾ.
أما العدالة عند الجميور فألف حكـ اإلجماع وىو كونو ممزمًا إنما يثبت بأىمية الشيادة ،وأىمية الشيادة

ي َع ْد ٍؿ ِم ْن ُك ْـ} [الطالؽ.]2/65 :
تكوف بالعدالة ،كما َّ
{وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
نص القرآف الكريـَ :

وأما مجانبة البدعة ،فإف كانت البدعة مكفّْرة ،فصاحبيا غير مسمـ ،واف كانت غير مكفرة ودعا الناس
إلييا ،سقطت عدالتو بالتعصب الباطؿ بال دليؿ يسانده ،وال يؤخذ بقولو في إجماع األمة ،لذا ال ُّ
يعد
كرـ اهلل وجيو.
خالؼ الرافضة في إمامة الشيخيف ،وال خالؼ الخوارج في إمامة عمي َّ
 - 61أف يعتمد المجمعوف عمى مستند شرعي في إجماعيـ مف نص أو قياس؛ ألف اإلفتاء بدوف مستند
ؼ ما لَ ْي َس َل َؾ بِ ِو ِعْم ٌـ} [اإلسراء:
{وال تَ ْق ُ
خطأ ،وقوؿ في الديف بغير عمـ ،وىو منيي عنو في قولو تعالىَ :
 ،] 36/17وألف المجمعيف ليس ليـ بمحض عقوليـ االستقالؿ بإثبات األحكاـ الشرعية.
مستند اإلجماع:
ىو الدليؿ الذي يعتمد عميو المجتيدوف فيما أجمعوا عميو .وال بد مف توافره كما تقدـ( ،)1فمو انعقد اإلجماع
مف غير مستند القتضى إثبات شرع بعد َّ
النبي (ص) ،وىذا باطؿ .ثـ إنو يبعد عادة حدوث االتفاؽ بيف
المجتيديف مف غير سبب يوجب االتفاؽ ،ويوحد بيف اآلراء ،والمستند ىو الذي يوحد آرائيـ ،ويمنع
تخطييـ حدود الشرع ،وىي إما تفيـ النص في المنصوص عمى حكمو ،او استنباط الحكـ مف
المنصوص عميو بوساطة القياس عمى المنصوص عميو ،أو بتطبيؽ قواعد الشريعة والتزاـ مبادئيا العامة
بالرأي المقبوؿ شرعًا ،أو باالعتماد عمى أدلة الشريعة كاالستحساف واالستصحاب والعرؼ وسد الذرائع
ونحوىا.
ال في الشرع؛ ألف الشرع يؤخذ عف صاحب الرسالة ،وصاحب الرسالة نفسو ال يقوؿ
وال يصمح اإللياـ دلي ً
في الديف مف غير وحي ،فاألمة أولى بيا أال تقوؿ إال عف دليؿ ،فيكوف الحكـ جزافًا أو باليوى والعقؿ
والطبيعة مف عمؿ أىؿ البدعة والضالؿ.

( )1كشف اٞسزار ،983/2 :شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،168/2 :شزح انعضذ نًختظز ابٍ انذاجب :ص  ،39انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص
.132
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ونوع المستند في رأي أكثر العمماء :إما دليؿ قطعي مف قرآف وسنة متواترة ،فيكوف اإلجماع مؤيدًا
ومعاضدًا لو ،واما دليؿ ظني وىو خبر الواحد والقياس ،فيرتقي الحكـ حينئذ باإلجماع مف مرتبة الظف
إلى مرتبة القطع واليقيف.
والمصمحة المرسمة تصمح أف تكوف مستنداً لإلجماع ،فإذا تبدلت المصمحة ،جازت عف مخالفة اإلجماع
واحداث حكـ يتناسب مع المصمحة الحادثة ،بدليؿ أف فقياء المدينة السبعة أفتوا بجواز التسعير ،وكاف
السائد في عصر الصحابة عدـ القوؿ بالتسعير ،وأفتى اإلماماف مالؾ وأبو حنيفة بإعطاء الزكاة
لمياشمييف لما تغير بيت الماؿ ،مع أف أصؿ الحكـ الشرعي أال تحؿ الزكاة لبني ىاشـ ،ومنع أئمة
المذاىب مف شيادة الزوج لزوجتو وبالعكس ،ومف شيادة األصوؿ والفروع لبعضيـ بعضًا ،لمصمحة ىي
الحفاظ عمى حقوؽ الناس مف الضياع ،وكاف ذلؾ جائ اًز بيف الصحابة.
ومف أمثمة اإلجماع المستند إلى مصمحة مرسمة؛ إجماع الصحابة في عيد عمر عمى عدـ قسمة
األراضي المفتوحة عنوة ووضع الخراج عمييا ،تأمينًا لمورد دائـ لبيت الماؿ ،ولإلنفاؽ عمى المصالح
العامة والمرافؽ مف جيوش وثغور وأنيار وجسور وقضاة وعماؿ ومحتاجيف ،وليبقى ذلؾ حقًا لجماعة
المسمميف أوليـ وآخرىـ عمى السواء دوف حجر لبعضيـ عنو ،وتخصيص فئة بو دوف اآلخريف.
ومف ىذه األجاميع :إجماع الصحابة عمى جمع القرآف في مصحؼ واحد ،وزيادة أذاف ثالث لصالة
الجمعة في عيد عثماف رضي اهلل عنو ،إلعالـ الناس بالصالة ،السيما البعيدوف عف المسجد ،كيال
تفوتيـ الصالة ،وكاف مستندىـ ىو المصمحة ودفع المفسدة المترتبة عمى بقاء األمر عمى ما كاف عميو
في عيد َّ
النبي (ص) وأبي بكر وعمر.
وكما يكوف اإلجماع عمى حكـ واقعة ،يمكف أف يكوف عمى تأويؿ نص أو تفسيره أو تعميؿ حكـ النص.
حجية اإلجماع:
إذا انعقد اإلجماع عمى النحو السابؽ المطموب ،بأف اتفقت آراء المجتيديف جميعًا عمى حكـ واحد في
واقعة ،صار الحكـ ممزماً واجب االتباع وال تجوز مخالفتو ،وليس ألىؿ أي عصر تاؿ أف ينقصوه؛ ألف
الحكـ الشرعي أصبح حكمًا قطعياً ال مجاؿ لمخالفتو ال لنسخو ،وثبت المراد بو عمى سبيؿ اليقيف،
كالقرآف والسُّنة.
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لكف إذا كاف دليؿ اإلجماع قطعيًا ،لـ يكف اإلجماع حجة مستقمة ،بؿ مقويًا لمدليؿ ،واذا كاف دليؿ
ال ،أي يكفي االستدالؿ بو ،وال حاجة لمرجوع إلى ذلؾ الدليؿ المستند إليو،
ال مستق ً
اإلجماع ظنيًا ،كاف دلي ً
وليس معناه أنو ينشئ مف ذاتو حكمًا شرعيًا؛ ألف الشرع في الحقيقة ىو مصدر التشريع.
()1

وحجية اإلجماع عند أكثر العمماء حجة قطعية ،بحيث يكفر مخالفو ،أو يضمؿ ويبدع

ال
إذا نقؿ إلينا نق ً

متوات اًر .أما إذا نقؿ إلينا بطريؽ اآلحاد أو كاف إجماعًا سكوتياً ،فإنو ال يفيد إال الظف بالحكـ دوف القطع
بو.
والتحقيؽ لدى بعض العمماء كاآلمدي واماـ الحرميف واإلسنوي وابف الحاجب أف منكر اإلجماع ال يكفر
إال إذا كاف مشيو ًار لمعواـ كالعبادات الخمس ،ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة أو ُّ
النبوة ،ونحوىا مف
أقر بصدؽ المجمعيف في النقؿ ،ثـ أنكر ما أجمعوا
ضرورات الديف ،أو اعترؼ الشخص باإلجماع و ّ
عميو؛ ألف ىذا اإلنكار والتكذيب آيؿ إلى تكذيب الشرع ،ومف كذب الشرع كفر.

وأدلة حجية اإلجماع مف القرآف والسُّنة ما يمي:
 -11القرآف :ورد في القرآف الكريـ عدة آيات تدؿ عمى حجية إجماع األمة اإلسالمية ،منيا قولو تعالى:
َّ
ّْ ِ
ِ
ِ
{وم ْف ي ِ
َّف لَ ُو اْلي َدى وَيتَّبِع َغ ْير َسبِ ِ
شاق ِ
صمِ ِو َجيََّن َـ
ؽ َّ
الر ُس َ
يؿ اْل ُم ْؤ ِمن َ
وؿ َم ْف َب ْعد ما تََبي َ
ََ ُ
يف ُن َولو ما تََولى َوُن ْ
ُ َ ْ َ
تم ِ
صي ًار} ّْ
[النساء .] 115/4 :والمعنى أف اهلل تعالى جعؿ اتباع غير المؤمنيف كمشاقة اهلل ورسولو،
َو َ
ساء ْ َ
أي معاداتيا ،لترتيب جزاء واحد ليما ،وىو تركو مع اختياره الفاسد وادخالو جينـ عقوبة لو ،واذا كانت

مشاقة اهلل ورسولو حرامًا ،فاتباع غير سبيؿ المؤمنيف حراـ ،واذا حرـ اتباع غير سبيميـ ،فاتباع سبيميـ
واجب ،ويمزـ منو كوف اإلجماع حجة؛ ألف سبيؿ الشخص :ىو ما يختاره مف القوؿ أو الفعؿ أو االعتقاد.
ِ
َّ
ِ
َّ ِ
وؿ َوأُولِي األ َْم ِر ِم ْن ُك ْـ} ّْ
[النساء:
يعوا َّ
الر ُس َ
ومف اآليات قولو سبحانو{ :يا أَيُّيا الذ َ
يعوا الم َو َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
يف َ
 ،] 59/4فكما أمر اهلل بطاعتو وطاعة رسولو ،أمر المؤمنيف بطاعة أولي األمر .وأولو األمر أي الشأف
في السياسة والسمطة ىـ الحكاـ ،وفي االجتياد والفتوى في الديف ىـ العمماء المجتيدوف ،فإذا اتفؽ أولو
األمر في االجتياد التشريعي ،وىـ أرب اب االجتياد ،عمى حكـ ،وجب اتباعو وااللتزاـ بحكميـ وتنفيذه،
ِ َّ ِ
ِ
الر ُس ِ
ون ُو
{وَل ْو َرُّدوهُ إَِلى َّ
يف َي ْستَْنبِطُ َ
وؿ َوِاَلى أُوِلي األ َْم ِر م ْنيُ ْـ َل َعم َم ُو الذ َ
بنص القرآف ،بدليؿ قولو تعالىَ :
ِم ْنيُ ْـ} ّْ
[النساء.]83/4 :

( )1فٕاتخ انزدًٕث ،213/2 :شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،168/2 :انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص .129
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 -21السُّنة َّ
النبوية :إف ما اتفؽ عميو المجتيدوف ىو حكـ األمة؛ ألنيـ في ىذا االختصاص ممثموىا ،وقد
وردت عدة أحاديث صحيحة عف رسوؿ اهلل (ص) تدؿ عمى عصمة األمة مف الخطأ ،وىي إف لـ تتواتر
بألفاظيا وآحادىا ،لكف القدر المشترؾ بينيا ،وىو عصمة األمة مف الخطأ ،متواتر؛ لوجوده في ىذه
األخبار الكثيرة  ،وىذا ىو التواتر المعنوي ،وىو كالمتواتر المفظي في إفادة العمـ بما يدؿ عميو.
مف ىذه األحاديث(( :ال تجتمع أمتي عمى خطأ))(( ،إف اهلل ال يجمع أمتي عمى ضاللة ،ويد اهلل مع
الجماعة))(( ،ال تزاؿ طائفة مف أمتي عمى الحؽ ظاىريف ،ال يضرىـ مف خالفيـ ،حتى يأتي أمر اهلل))،
((مف فارؽ الجماعة شب اًر ،فمات إال مات ميتة جاىمية))(( ،إف الشيطاف مع الواحد ،وىو مف االثنيف
أبعد)) .وقاؿ ابف مسعود(( :ما رآه المسمموف حسناً ،فيو عند اهلل حسف)) ،وىذا كمُّو دليؿ واضح عمى أف
الصواب ،ولوال ذلؾ لما اتفقوا ،مع اختالؼ أنظارىـ ،وتبايف
اتفاؽ كممة المجتيديف مبني عمى الحؽ و َّ
بيئاتيـ ،وتفاوت استعدادىـ ،وقدراتيـ العممية.

أنواع اإلجماع:
اإلجماع بحسب طريقة تكوينو نوعاف :إجماع صريح ،واجماع سكوتي.
واإلجماع الصريح :ىو أف تتفؽ آراء المجتيديف بأقواليـ وأفعاليـ عمى حكـ في مسألة معينة ،كأف يجتمع
العمماء في مجمس واحد ،ويبدي كؿ منيـ رأيو صراحة في المسألة ،وتتفؽ اآلراء عمى حكـ واحد ،أو أف
يفتي كؿ عالـ في المسألة برأي ،وتتحد الفتوى عمى شيء واحد .وىو حجة بال خالؼ عند الجماىير.
ال في مسألة ،ويسكت الباقوف بعد
واإلجماع السكوتي :ىو أف يقوؿ بعض المجتيديف في العصر الواحد قو ً
اطالعيـ عمى ىذا القوؿ ،مف غير إنكار .وفيو لمعمماء آراء أىميا اثناف(:)1
اتجاه لممالكية والشافعية :ال يكوف إجماعًا وال حجة.
واتجاه لمحنفية والحنابمةُّ :
يعد إجماعًا وحجة قطعية

()2

.

أما أصحاب االتجاه األوؿ منكرو اإلجماع السكوتي ،فاستدلوا عمى رأييـ بأف سكوت باقي المجتيديف ،ال
ُّ
يعد قرينة عمى موافقتيـ عمى ما سمعوا ،الحتماؿ أف يكوف السكوت لعدـ االجتياد في المسألة ،أو خشية

( )1انًستظفٗ ،121/1 :كشف اٞسزار ،948/2 :شزح انعضذ نًختظز انًُتٓٗ ،37/2 :رٔضت انُاظز.381/1 :
(ٚٔ )2زٖ انكزخ ٙيٍ انذُفٛت ٔا ٜيذ٘ يٍ انشافعٛت أَّ دجت ظُٛت ْٕٔ انزاجخ.
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وميابة لمقائؿ ،أو تجنباً لضرر فيما لو أظير رأيو ،أو العتقاده أف القائؿ مجتيد وكؿ مجتيد مصيب،
ونحو ذلؾ مف االحتماالت التي تمنع مف أف السكوت عالمة الرضا والموافقة عمى الرأي المعمف.
وأما أصحاب االتجاه الثاني وىـ مثبتو حجية اإلجماع السكوتي ،فاستدلوا عمى رأييـ بدليميف:
 -11إف سماع رأي كؿ مجتيد متعذر عادة ،وانما العادة انتشار الفتوى مف بعض العمماء وسكوت الباقيف.
 -21إف العادة في كؿ عصر أف يفتي أكابر العمماء في الحادثة ويسكت األصاغر تسميماً وموافقة ليـ،
فيكوف السكوت موافقة ضمنية.
والظاىر أف اإلجماع السكوتي حجة إذا وجدت أمارة عمى الرضا والموافقة ،وانتفت االحتماالت التي تمنع
مف اتخاذ السكوت موافقة ،ككوف المجتيد فرغ مف البحث أو سكت تقية أو سكت مجامم ة أو ميابة أو
خوفاً مف ذي بأس وسمطاف ونحو ذلؾ؛ ألف أغمب إجماعات الصحابة ال يمكف فيميا إال عمى ىذا النحو
مف تصريح بعضيـ برأيو واعالنو وسكوت بقية المجتيديف .فإف لـ تتوافر القرينة عمى الرضا ،كاف
اإلجماع السكوتي حجة ظنية فقط.

إمكان انعقاد اإلجماع:
قاؿ النظاـ وبعض المعتزلة وبعض الشيعة :إف اإلجماع غير ممكف عادة بدليميف:
 -11يتوقؼ وجود اإلجماع عمى اتفاؽ المجتيديف في عصر مف العصور ،وال بد لتحقيؽ ذلؾ مف أمريف:
ىما معرفة أشخاص المجتيديف وقت حدوث الواقعة في البالد اإلسالمية ،ومعرفة آرائيـ جميعأً ،وكالىما
متعذر ،ألنو ال يوجد الضابط المعروؼ المحدد لمعرفة المجتيد مف غير المجتيد ،وألف العمماء متفرقوف
موزعوف في البالد ،وغير محصوريف في بمد واحد ،فال يتيسر جمعيـ وال معرفة آرائيـ بطريؽ يوثؽ بو.
 -21إما أف يكوف دليؿ المجمعيف قطعيًا ال يحتمؿ التأويؿ ،وحينئذ يكتفى بو عف اإلجماع ،واما أف يكوف
ظنيًا ،وحينئذ يتعذر االتفاؽ بحسب العادة؛ ألف الدليؿ الظني مثار اختالؼ بسبب اختالؼ وجيات
دليالً ّ

نظر المجتيديف واختالؼ عقوليـ وتفاوت استعدادىـ لالعتراؼ بالحؽ مع اختالؼ الدوافع والبواعث

الذاتية والمذىبية لدى كؿ واحد منيـ ،فال يتأتى اإلجماع وال يمكف انعقاده.
ال فال يمتفت إلييا.
والجواب عف ىذه األدلة أنيا مجرد شبو وتشكيكات في أمر حدث فع ً
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واستدؿ جميور العمماء عمى إمكاف اإلجماع عادة :بأنو قد وقع فعالً ،وليس أدؿ عمى الجواز مف الوقوع،
الربا في
فقد أجمع الصحابة عمى قتاؿ مانعي الزكاة ،وعمى جمع القرآف في مصحؼ واحد ،وعمى تحريـ ّْ
األصناؼ الستة ،وعمى بطالف زواج المسممة بغير المسمـ ،وصحة الزواج مف غير تسمية مير ،وحرمة
الجمع بيف المرأة وعمتيا وخالتيا في الزواج ،وعمى تحريـ شحـ الخنزير ،وعمى إعطاء الجدة السدس في
الميراث ،وحجب ابف االبف باالبف في الميراث ،وعمى منع بيع الطعاـ قبؿ قبضو ،ونحو ذلؾ مف األحكاـ.
ويمكف انعقاد اإلجماع اليوـ مف طريؽ المؤتمرات والندوات التي تدعو إلييا الحكومات أو المجامع الفقيية
عمى أف يتـ االختيار عمى وفؽ الضوابط الشرعية في اختيار أىؿ الحؿ والعقد أو أىؿ االجتياد مف
المرموقيف المشيوريف في كؿ بمد إسالمي دوف مجاممة وال محاباة.
وقوع اإلجماع بالفعل:
يرى جميور العمماء أنو وقعت إجماعات كثيرة مف الصحابة وغيرىـ ،كما ىو واضح في كتاب (مراتب
اإلجماع) البف حزـ ،مثؿ اإلجماع عمى إعطاء الجدة السدس في الميراث ،وعمى منع بيع الطعاـ قبؿ
قبضو ،وعمى تحريـ شحـ الخنزير قياسًا عمى لحمو ،وعمى وجوب ضماف المغصوب بالمثؿ أو بالقيمة،
وعمى بطالف زواج المسممة بالكافر ،وعمى صحة عقد الزواج مف غير تسمية مير ،وعمى حرمة الجمع
بيف المرأة وعمتيا أو خالتيا في الزواج ،وعمى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلؾ ،مما يعتمد عمى نص
شرعي ،وىذا ال مجاؿ لمبحث فيو.
ادعاء اإلجماع عمييا بسيولة ،وكؿ ما يمكف قولو:
أما اإلجماع في المسائؿ االجتيادية البحتة :فال يمكف ّ
ىو أف ىناؾ كثي ًار مف اآلراء ال يعمـ فييا خالؼ بيف الصحابة وغيرىـ .وىذا عند الجميور داخؿ في
اإلجماع الظني ال القطعي.
ويمكف إيراد مثاؿ عمى اإلجماع المجرد وىو مشروعية المضاربة ،فقد أجمع العمماء عمى جوازىا ،وليس
ىناؾ نص صحيح عمييا ،وكؿ ما في األمر أف الناس تعامموا بيا في عيد َّ
فأقرىـ عمييا
النبي (ص)َّ ،
ولـ ينكرىا عمييـ.
قاؿ اإلماـ الشافعي :ما ال يعمـ فيو خالؼ ال يقاؿ لو إجماع .وأما المراد بقوؿ اإلماـ أحمد(( :مف َّ
ادعى
اإلجماع فيو كاذب)) ،فيو حمؿ الناس عمى التثبيت مف نقؿ األجاميع والتأكد مف حدوثيا ،دوف مجرد
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ّْ
ادعائيا مف غير اطالع عمييا ،ومف غير موافقة اآلخريف عمى صحة النقؿ وثبوت الخبر .وليس مراده
إنكار وقوع اإلجماع.

القياس
تعريفو ،أركانو ،حجيتو ،شروطو ،مسالؾ العمة ،أقسامو.
تعريف القياس:
القياس في المغة :إما التقدير أي معرفة قدر الشيء بما يماثمو ،يقاؿ :قست الثوب بالذراع أو بالمتر ،أي
عرفت قدره بو ،واما التسوية بيف الشيئيف تسوية حسية ،مثؿ قست ىذا الموح بيذا الموح أي حاذيتو بو
وسويتو ،أو تسوية معنوية  ،يقاؿ :فالف ال يقاس بفالف ،أي ال يسوى بو في الفضؿ والعمـ والشرؼ.
وفي اصطالح األصولييف :ىو إلحاؽ أمر غير منصوص عمى حكمو الشرعي بأمر منصوص عمى
حكمو ،الشتراكيما في عمة الحكـ .واإللحاؽ :ىو الكشؼ واإلظيار لمحكـ ،وليس اإلثبات واإلنشاء؛ ألف
الحكـ ثابت شرعًا مف األصؿ ،وانما تأخر ظيوره إلى وقت بياف المجتيد بواسطة العمة ،فالقياس مظير
لمحكـ ال منشئ ،والعمة أساس الحكـ ،وعمؿ المجتيد :إظيار وجود الحكـ في الفرع كوجوده في األصؿ
التحاد عمة الحكـ فييا.
فإذا ورد نص في الكتاب أو السُّنة أو اإلجماع عمى حكـ واقعة معينة ،ثـ عرؼ المجتيد عمة الحكـ التي
ألجميا شرع في الشريعة ،ثـ وجد العمة ذاتيا قائمة في واقعة أخرى شبيية بالمنصوص عمييا ،فيغمب
عمى ظنو الواقعتيف في الحكـ ،فيمحؽ ما لـ ينص عميو بما ورد فيو نص ،ويسمى ىذا اإللحاؽ :القياس.
وتسمى الواقعة المنصوص عمييا :األصؿ ،أو المقيس عميو ،وما لـ ينص عميو :الفرع أو المقيس،
والمعنى الذي ألجمو شرع الحكـ ىو العمة.
واألمثمة كثيرة ،منيا ما يأتي:
 -11نص اهلل تعالى عمى تحريـ الخمر :وىو الشراب المسكر المتخذ مف ماء العنب النيء غير المطبوخ
ِ
َّ
طاف فَ ْ ِ
ِ
صاب واأل َْزالـ ِر ْج ٌس ِم ْف َعم ِؿ َّ
ِ
الش ْي ِ
وف}
اجتَن ُبوهُ لَ َعم ُك ْـ تُْفم ُح َ
َ
ُ
بالنار في آية{ :إَّنما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْيس ُر َواأل َْن ُ َ

[المائدة ،] 90/5 :وأدرؾ المجتيد أف عمة التحريـ ىي اإلسكار المذىب لمعقؿ بحكـ العادة الغالب ،وفي
ىذا مضار ومفاسد كثيرة دينية ودنيوية ،صحية واجتماعية ،كإيقاع العداوة والبغضاء بيف الناس ،والحاؽ

طبيًا بالشارب.
الضرر المؤكد ّ
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ثـ وجد المجتيد أف اإلسكار يتحقؽ بتناوؿ األشربة األخرى المتخذة مف الحبوب والفواكو إذا صارت
مسكرة ،وىي المسماة بالنبيذ ،فيكوف النبيذ ممحقًا بالخمر في حرمة تناولو ،وأركاف ىذا القياس :الخمر
أصؿ ،والنبيذ فرع ،والحكـ األصمي المنصوص عميو :التحريـ ،والعمة الجامعة بيف المقيس والمقيس عميو:
ىي اإلسكار.
 -21منع َّ
النبي (ص) القاتؿ مف اإلرث بقولو(( :ال يرث القاتؿ)) ،والعمة ىي استعجاؿ الشيء قبؿ أوانو،
فيعاقب بحرمانو ،وىذه العمة متحققة في قتؿ الموصى لو الموصي ،فتقاس الوصية في رأي الجميور غير
الشافعية عمى اإلرث حالة القتؿ ،فيمنع الموصى لو القاتؿ مف الوصية ،كما يمنع الوارث القاتؿ مف
اإلرث.
 -31حرـ الرسوؿ (ص) الخطبة عمى الخطبة ،فقاؿ(( :ال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ،وال يخطب عمى
خطبتو)) ،والعمة :ىي إيذاء البائع والخاطب األوؿ واثارة حقده وتوريث عداوتو ،وىذا المعنى متحقؽ في
أي عقد آخر كاستئجار الشخص عمى استئجار أخيو ،فيحرـ قياسًا عمى تحريـ الخطبة عمى الخطبة،
الشتراكيما في عمة الحكـ.
َّ ِ
آم ُنوا إِذا ُن ِ
ي
 -41حرـ القرآف الكريـ البيع وقت النداء لصالة الجمعة ،في قولو تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
ود َ
يف َ
ِ
لِ َّ ِ ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر المَّ ِو َوَذ ُروا اْلَب ْي َع} [الجمعة ،]9/62 :والعمة ىي التشاغؿ بالبيع
مصالة م ْف َي ْوِـ اْل ُج ُم َعة َف ْ
عف الصالة ،وىذا عند الجميور غير الحنابمة متحقؽ في أي عقد أو عمؿ آخر كاإلجارة والرىف والكتابة،
فيكوف ممنوعًا ،لتوافر عمة منع البيع فيو.
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أركانه:
يعتمد القياس عمى أركاف أربعة :ىي األصؿ
والفرع والوصؼ الجامع بيف األصؿ والفرع وىو
( )1

العمة ،وحكـ األصؿ

.

واألصؿ :ىو محؿ الحكـ الذي ثبت بالنص أو اإلجماع ،وىو الخمر المحرمة في مثاؿ تحريـ النبيذ قياسًا
عمى الخمر.
والفرع :ىو المحؿ الذي يرد فيو نص وال إجماع ،وىو في المثاؿ السابؽ :النبيذ.
والعمة :ىي الوصؼ الذي بني عميو حكـ األصؿ ،وىو في المثاؿ المذكور :اإلسكار.
وحكـ األصؿ :ىو الحكـ الشرعي الذي ورد بو النص أو اإلجماع في األصؿ ،ويراد تعديتو أو نقمو إلى
الفرع ،وىو في المثاؿ السابؽ :تحريـ الخمر.
أما الحكـ الذي يثبت في الفرع بالقياس ،وىو في المثاؿ المذكور :تحريـ النبيذ ،فيو ثمرة القياس وليس
ركنًا فيو.
ويتضح ذلؾ بمثاؿ آخر :ىو تحريـ األصناؼ الربوية الستة (الذىب والفضة والبر والشعير والتمر والممح)
في الحديث ،ىذه األصناؼ :أ صؿ ،والذرة واألرز والفوؿ مث الً المقيسة عميي ا :فرع ،والحكـ :ىو تحريـ
الربا فييا ،والعمة عند الحنفية والحنابمة :ىي الكيؿ أو الوزف عند اتحاد الجنس ،وعند الشافعية والمالكية

( )1انًستظفٗ ،54/2 :انتقزٚز ٔانتذبٛز ،124/3 :شزح انعضذ عهٗ يختظز انًُتٓٗ ،208/2 :انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص .141
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في النقديف :ىي الثمنية ،والطُّعـ في المطعومات األربعة الباقية في رأي الشافعية ،والقوت واالدخار في
رأي المالكية ،مع اتحاد الجنس أيضًا.

حجية القياس:
ىناؾ اتجاىاف مشيوراف في حجية القياس :اتجاه الجميور :وىو أف القياس حجة شرعية في نطاؽ
األحكاـ العممية ،وأصؿ مف أصوؿ الشريعة ،يأتي في المرتبة الرابعة مف الحجج الشرعية ،وىؤالء ىـ
مثبتو القياس.
واتجاه النظاـ المعتزلي والشيعة اإلمامية والظاىرية :أف القياس ليس حجة شرعية عمى األحكاـ ،وىؤالء
ىـ نفاة القياس.
أدلة الجمهور مثبتي القياس:
استدؿ الجميور عمى حجية القياس بأدلة أربعة مف القرآف والسنة واإلجماع والمعقوؿ(:)1
اعتَبِ ُروا يا أُوِلي األ َْب ِ
صار}
أما القرآف :ففيو آيات كثيرة تدؿ عمى حجية القياس ،منيا قولو تعالى{ :فَ ْ
[الحشر ،]2/59 :أي بعد أف أخبر اهلل تعالى عما َّ
حؿ بييود بني النضير جزاء كفرىـ وايذائيـ لرسوؿ اهلل
اعتَبِ ُروا} أي فقيسوا أنفسكـ بيـ ،واعمموا أف ما يجري عمى المثيؿ يجري عمى
والمؤمنيف ،قاؿ تعالىَ { :ف ْ
مثيمو ،فمكـ عقاب مماثؿ؛ ألنكـ فعمتـ مثؿ فعميـ.

الر ُس ِ
وؿ} [النساء ،]59/4 :والحاؽ ما ال نص
ناز ْعتُ ْـ ِفي َش ْي ٍء َف ُرُّدوهُ إِلَى المَّ ِو َو َّ
ومنيا قولو تعالى{ :فَِإ ْف تَ َ
رد إلى اهلل والرسوؿ ،وىو معنى القياس.
فيو عمى المنصوص عميو لتساوييما في عمة الحكـّ :
َّ ِ
قرب المعنى
ومنيا قولو سبحانو{ :قُ ْؿ ُي ْح ِيييا الذي أ َْن َشأَىا أ ََّو َؿ َم َّرٍة} [يس ،]79/36 :فإف اهلل تعالى تقريبًا ّ
لعقولنا ،فقاس إعادة المخموقات بعد َفنائيا عمى بدء خمقيا أوؿ مرة؛ ألف مف قدر عمى البدء قادر عمى
اإلعادة والبعث مرة أخرى ،بؿ ىو أىوف عميو ،وىذا قياس.
وأما السُّنة :ففييا ما يدؿ عمى القياس قوالً وعمالً .أما القوؿ فيو إقرار الرسوؿ (ص) العمؿ بالقياس،
حينما بعث معاذاً قاضيًا إلى ا ليمف ،وقاؿ لو :كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟ قاؿ :أقضي بكتاب اهلل،
فبسنة رسوؿ اهلل ،فإف لـ أجد أجتيد رأيي وال آلو ،أي ال أقصر ،فضرب رسوؿ اهلل (ص)
فإف لـ أجد ّ
( )1كشف اٞسزار ،995/2 :اإلدكاو نٝيذ٘ ،76/3 :إرشاد انفذٕل :ص .176
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عمى صدره ،وقاؿ(( :الحمد هلل الذي وفَّؽ رسوؿ اهلل (ص) لما يرضي اهلل ورسولو)) .واالجتياد بالرأي
يشمؿ القياس.
ال مف خثعـ
وأما السُّنة العممية الصحيحة :فيي أف الرسوؿ (ص) قاس في كثير مف األمور ،منيا أف رج ً
 وفي رواية امرأة مف خثعـ  -جاء إلى الرسوؿ (ص) فقاؿ :إف أبي أدركو اإلسالـ ،وىو شيخ كبير ،اليستطيع ركوب ال رحؿ ،والحج مكتوب عميو ،أفأحج عنو؟ قاؿ(( :أنت أكبر ولده؟)) ،قاؿ :نعـ ،قاؿ:
((أرأيت لو كاف عمى أبيؾ ديف فقضيتو عنو ،أكاف يجزئ ذلؾ عنو؟)) قاؿ :نعـ ،قاؿ(( :فاحجج عنو)).
فيذا قياس مف الرسوؿ (ص) لديف اهلل عمى ديف العباد في وجوب القضاء.
وسأؿ عمر عف قبمة الصائـ م ف غير إنزاؿ ،فقاؿ لو الرسوؿ (ص)  :أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت
صائـ؟ فقاؿ عمر :ال بأس بذلؾ ،فقاؿ رسوؿ اهلل (ص)  :ففيـ؟ أي في أي أمر ىذا األسؼ .وىذا قياس
لمقدمة الوقاع عمى المضمضة مقدمة الشرب في أف ِّ
كال منيما وسيمة إلى مقصود ،ال تفسداف الصوـ.
وأنكر رجؿ فزاري ولده لما جاءت بو زوجتو أسود ،فقاؿ لو الرسوؿ (ص)  :ىؿ لؾ مف إبؿ؟ قاؿ :نعـ،
قاؿ :ما ألوانيا؟ قاؿ :حمر ،قاؿ :ىؿ فييا مف أورؽ  -مائؿ إلى الغبرة والسواد  -؟ قاؿ :نعـ ،قاؿ :فمف
أيف؟ قاؿ :لعمو نزعو عرؽ ،قاؿ :وىذا لعمو نزعو عرؽ.
وأما اإلجماع :فيو أف الصحابة تكرر م نيـ العمؿ بالقياس ،مف غير إنكار مف أحد ،وىذا ثابت بالتواتر
المعنوي ،فكاف فعميـ إجماعًا منيـ عمى أف القياس حجة يجب العمؿ بو.
إنيـ قاسوا الخالفة عمى إمامة الصالة لمبايعة أبي بكر بيا ،وقالوا :رضيو رسوؿ اهلل (ص) لديننا ،أفال
نرضاه لدنيانا؟! وحكموا بقتؿ الجماعة بالواحد قياسًا عمى قطع الجماعة إذا اشتركوا في سرقة واحدة.
وفسَّر أبو بكر الكاللة بأنيا ما عدا الوالد والولد؛ ألف الكاللة في المغة :الحاشية في الطريؽ ،والكاللة مثؿ
ىذه الحاشية.
وكتب عمر رضي اهلل عنو إلى أبي موسى األشعري حينما واله عمى البصرة رسالة مشيورة في القضاء،
جاء فييا(( :أعرؼ األشباه والنظائر وقس األمور برأيؾ)) ،وقاس عمر تحريـ تخميؿ الخمر عمى إذابة
الشحوـ ،وأف تحريميا تحريـ لثمنيا.
وقاؿ عثماف لعمر في مسألة الجد مع اإلخوة(( :إف اتبعت رأيؾ (حجب اإلخوة بالجد) فسديد ،واف تتبع
رأي مف قبمؾ (مشاركتيـ إياه) فنعـ الرأي.
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وقاؿ عمي رضي اهلل عنو(( :ويعرؼ الحؽ بالمقايسة عند ذوي األلباب)).
وقاس ابف عباس رضي اهلل عنيما الجد عمى ابف االبف في حجب اإلخوة ،وقاؿ :أال يتقي اهلل زيد بف
ثابت يجعؿ ابف االبف ابنًا ،وال يجعؿ أب األب أبًا ،أي ألنيما نظيراف في اإلدالء لمميت بواسطة واحدة.
فيذه الوقائع ونحوىا مف أكابر الصحابة دالة عمى أف القياس حجة يجب العمؿ بو.
وأما المعقوؿ فأدلتو كثيرة أىميا ثالثة:
 -1جميع أحكاـ الشرع معقولة المعنى مبنية عمى رعاية المصالح ،ومصالح العباد ىي الغاية المقصودة
مف تشريع األحكاـ ،فإذا تساوت الواقعتاف في عمة الحكـ التي ىي مظنة المصمحة ،تساويا في الحكـ،
تحقيقًا لممصمحة التي ىي مقصود الشارع مف التشريع .ويكفي في ذلؾ االعتماد عمى غمبة الظف في نظر
المجتيد ،والعمؿ بالظف أمر واجب .فال يعقؿ تحريـ الخمر المسكرة وحدىا ،واباحة النبيذ المسكر ،حفاظًا
عمى العقوؿ وصحة األجساـ .وال يعقؿ أيضًا قصر تحريـ الربا عمى األصناؼ الستة ،منعاً مف التالعب
ال.
في أقوات الناس وأثماف األشياء ،ويباح الربا في أقوات مشابية كالفوؿ والذرة واألرز مث ً
 -2إف نصوص القرآف والسُّنة محدودة محصورة النتياء الوحي ،وحوادث الناس غير محدودة وال متناىية،
وال يحيط المتناىي بغير المتناىي إال إذا فيمت العمؿ التي ألجميا شرعت األحكاـ المنصوصة ،وطبقت
عمى ما يماثميا ،وىذا ىو معنى القياس الذي ىو المصدر التشريعي الذي يعرفنا عمى حكـ الوقائع
الجديدة الطارئة.
ال ألمواؿ
 -3تقتضي الفطرة السميمة والمنطؽ وبداىة العقؿ العمؿ بالقياس ،فمف منع عف فعؿ ألف فيو أك ً
الناس بالباطؿ ،أو ألف فيو ظممًا لغيره واعتداء عمى حقوؽ اآلخريف ،فإنو يقيس عمى ىذا الفعؿ كؿ أمر
فيو عدواف أو ظمـ .ومف منع عف طعاـ فاسد أو شراب ساـ ،يفيـ ضرورة االمتناع عف كؿ األطعمة
الفاسدة واألشربة السامة.
وحينئذ نضمف صالحية الشريعة لكؿ زماف ومكاف ،ووفاءىا بحاجات الناس ومصالحيـ إلى األبد.
أدلة نفاة القياس:
استدؿ الشيعة والنظاـ والظاىرية ،عمى إنكار مشروعية القياس بأدلة أربعة(:)1

( )1اإلدكاو البٍ دشو ،929/2 :يهخض إبطال انقٛاص ٔانزأ٘ :ص  ،43أطٕل انسزخس ،119/2 :ٙإرشاد انفذٕل :ص .175
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طنا ِفي اْل ِك ِ
تاب ِم ْف َش ْي ٍء} [األنعاـ ،] 38/6 :أي أف كتاب اهلل اشتمؿ
 -1القرآف :قاؿ اهلل تعالى{ :ما فَ َّر ْ
الرد أف اشتماؿ القرآف عمى كؿ شيء إنما ىو في الجممة ال
عمى كؿ شيء ،فال حاجة لمقياس .و َّ
بالتفصيؿ ،بدليؿ أف كثي ًار مف األحكاـ الشرعية ال يوجد فيو نص عمييا ،فتكوف داللتو عمى األحكاـ إما
مباشرة بالنص عمييا ،أو بواسطة وىي القياس.
ِِ ِ
{وِا َّف الظَّ َّف ال ُي ْغ ِني ِم َف
وقاؿ اهلل تعالىَ { :وال تَ ْق ُ
ؼ ما لَ ْي َس لَ َؾ بو عْم ٌـ} [اإلسراء ،]36/17 :وقاؿ سبحانوَ :
اْل َح ّْ
ؽ َش ْيئًا} [النجـ ،]28/53 :وبما أف القياس ال يفيد إال الظف ،وال يفيد العمـ واليقيف ،فيكوف منييًا عف

العمؿ بو ،وال يصمح طريقاً إلثبات الحكـ؛ ألنو اتباع الظف .والجواب أف المنيي عنو ىو اتباع الظف في
العقائد ،وأما األحكاـ الشرعية العممية ،فالظف فييا ٍ
كاؼ باالتفاؽ بيف العمماء ،بدليؿ تكميفنا العمؿ بأخبار
اآلحاد وظاىر الكتاب والسُّنة ،وقبوؿ شيادة االثنيف ،ونحو ذلؾ مما ال يفيد إال الظف.

 -2السُّنة :جاء في السُّنة ما يدؿ عمى النيي عف القياس ،مثؿ حديث(( :تعمؿ ىذه األمة َبرىة بالكتاب،
() 1

وبرىة بالقياس ،فإذا فعموا ذلؾ فقد ضموا)) .والجواب أف ىذا الحديث عمى فرض صحتو
وبرىة بالسُّنةَ ،
َ

محموؿ عمى القياس الفاسد االعتبار :وىو الذي ال يعتمد عمى دليؿ ،أو وجد مف األدلة ما يعارضو ،أما

القياس الصحيح فيو مقبوؿ ،وىو الذي ال يتعارض مع الكتاب والسُّنة ،ويتمشى مع المغة ،ولـ ُيقؿ بناء

عمى فرض وتخميف ،بؿ عمى استدالؿ مف نصوص الشريعة أو مقاصدىا العامة ،كالرأي المقوؿ بناء

عمى مبدأ المصالح المرسمة.
 -3اإلجماع :وىو أف بعض الصحابة ذموا العمؿ بالقياس أو باالجتياد بالرأي ،وسكت بقية الصحابة
عف اإلنكار عميو ،فكاف إجماعاً .مثؿ قوؿ أبي بكر حينما سئؿ عف معنى الكاللة(( :أي سماء تظمني،
وأي أرض تقّمني إذا قمت في كتاب اهلل برأيي)) أي بالقياس.
وقوؿ عمر :إياكـ وأصحاب الرأي ،فإنيـ أعداء السُّنف ،أعيتيـ األحاديث أف يحفظوىا ،فقالوا بالرأي،
فضموا وأضموا .وقولو أيضًا :إياكـ والمكايمة ،قيؿ :وما المكايمة؟ قاؿ :المقايسة.
وقاؿ عمي :لو كاف الديف يؤخذ بالرأي ،لكاف مسح باطف الخؼ أولى مف ظاىره .وقاؿ ابف عباس :يذىب
ال يقيسوف األمور برأييـ.
قراؤكـ وصمحاؤكـ ،ويتخذ الناس رؤساء جيا ً
فيؤالء الصحابة أنكروا العمؿ بالقياس ،ولـ يعارضيـ أحد ،فكاف إجماعًا منيـ عمى عدـ جواز العمؿ
بالقياس.
( )1انٕاقع أٌ ْذا انذذٚج غٛز طذٛخ ،فال ٚظهخ نالدتجاج بّ.
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والجواب :أف ىذه الروايات غير موثوؽ بيا ،ولو صحت فيي معارضة بآثار أخرى تدؿ عمى إجماعيـ
عمى العمؿ بالقياس كما تقدـ ،وليس المراد منيا إنكار القياس ،وانما اتباع اليوى والرأي الذي ال يعتمد
عمى النصوص أو عمى مقاصد الشريعة ،فيي واردة في القياس الفاسد الذي لـ تتوافر فيو شرائط الصحة،
كالقياس المصادـ لمنص ،أو الصادر ممف ليس أىالً لالجتياد ،أو فيما ال يجري فيو القياس كتفسير
القرآف الكريـ .أما القياس ا لصحيح المستكمؿ لشروط الصحة المتفؽ مع النصوص الشرعية ،فيذا جائز
غير ممنوع وال مرفوض.
 -4المعقوؿ :وىو أف القياس يؤدي بسبب تبايف األنظار في تعميؿ األحكاـ إلى التنازع واالختالؼ بيف
المجتيديف ،كما ىو الواقع في جزئيات االجتياد ،فيو مصدر اختالؼ وتعارض وتناقض ،والشرع ال
ب
{وال تَ َ
ناز ُعوا فَتَ ْف َشمُوا َوتَ ْذ َى َ
تعارض فيو وال تناقض ،كما أف الشرع نيى عف التنازع في قولو تعالىَ :
قوتكـ .والجواب أف التنازع واالختالؼ المنيي عنو والتعارض والتناقض
يح ُك ْـ} [األنفاؿ ،]46/8 :أي َّ
ِر ُ
المذموـ إنما ىو في العقائد وأصوؿ الديف أو في األمور العامة كسياسة الدولة وشؤوف الحرب.

أما التنازع أو التعارض في األحكاـ الشرعية العممية ،فال مانع مف حصولو ،إذ ال ضرر وال مفسدة فيو،
بؿ ىو رحمة ومصمحة وتوسعة عمى األمة ،وألف ثمرة االجتياد المطموب شرعاً ال بد فييا مف الوقوع في
االختالفات ،بسبب انقطاع الوح ي ،وعدـ التمكف مف معرفة حكـ اهلل المراد بعينو في كؿ قضية ،وعدـ
النبي ،فيعذر المجتيدوف وكؿ مف قمدىـ في اجتياداتيـ.
توافر العصمة ألحد غير ّ

شروط القياس:
يشترؾ في كؿ ركف مف أركاف القياس :وىي األصؿ والفرع وحكـ األصؿ والعمة ،شروط معينة لكي يصح
القياس.
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ما يشترك في األصل :األصؿ :ىو محؿ الحكـ الذي ورد بو النص أو اإلجماع .وقد ذكر األصوليوف
()1
ال شرطًا واحدًا:
شروطًا لألصؿ ،ىي في الواقع شروط الحكـ األصؿ  ،وال أجد شرطًا خاصًا باألصؿ إ ّ

ال يكوف فرعًا ألصؿ آخر؛ ألف المنطؽ يقضي بالقياس عمى األصؿ األساسي ،ال الفرع المتخذ
ىو أ ّ
أصالً.
فال يصح مثالً قياس السفرجؿ عمى التفاح في تحريـ ربا الفضؿ ،لكوف كؿ منيما مطعوماً ،عمماً بأف
التفاح مقيس عمى التمر المذكور في نص الحديث النبوي الداؿ عمى تحريـ األصناؼ الستة .وال يصح
قياس الذرة عمى األرز في تحقؽ الربا في بيع الذرة بالذرة متفاضميف ،عممًا بأف األرز مقيس عمى اْل ُب ّر

الذي ورد فيو النص النبوي بتحريـ التفاضؿ فيو ،بجامع الطعـ في كؿ منيما عند الشافعية ،أو القوت

واالدخار عند المالكية ،أو الكيؿ عند الحنفية والحنابمة ،فبالرغـ مف اتحاد العمة بيف األصؿ الثاني
ال ال يجوز القياس ألنو تطويؿ بال فائدة وال يستطيع قياس الوضوء عمى التيمـ بجامع أف ِّ
كال
والمتخذ أص ً
منيما طيارة ،الشتراط النية فييما ،عممًا بأف اشتراط النية في التيمـ بالقياس عمى الصالة بجامع كوف كؿ
منيما عبادة ،ال يصح القياس األوؿ لمخالفتو لمقياس الثاني في العمة؛ ألف العمة في األوؿ طيارة ،والعمة
في الثاني العبادة ،واختالؼ العمة يبطؿ القياس األوؿ ،لعدـ توافر المعنى الجامع بيف األصؿ المنصوص
عميو وىو الصالة وبيف الفرع الذي ىو الوضوء ،فيبطؿ القياس لعدـ توافر أحد أركانو وىو العمة.
فإف اعتبرت العمة بيف الوضوء والتيمـ والصالة متحدة وىي العبادة ،كاف القياس تطويالً بال فائدة كما في
الربا المتقدميف.
مثالي ّْ
شروط حكم األصل:
ال داعي لمقوؿ بأنو يشترط في حكـ األصؿ أف يكوف حكماً شرعيًا ثابتًا بالنص أو باإلجماع؛ ألننا نتكمـ
في القياس الشرعي ،وال أف يكوف ثابتًا غير منسوخ؛ ألنو إذا كاف حكـ األصؿ منسوخاً ،فال يمكف تعديتو
ونقمو إلى الفرع وبناء حكـ الفرع عميو النتياء صالحيتو لمعمؿ بو .وانما الشروط المعتبرة في حكـ األصؿ
أربعة(:)1
مختصًا بو بنص آخر يدؿ عمى اختصاصو وتفرده بو؛ ألف مقتضى القياس
ال يكوف حكـ األصؿ
 -1أ ّ
ّ

تعدية حكـ األصؿ إلى الفرع ،فإذا ثبت أف الحكـ خاص ب يذا األصؿ ،فال تمكف تعديتو ،مثؿ األحكاـ

( )1اإلدكاو نٝيذ٘ ،8/3 :شزح انعضذ عهٗ يختظز انًُتٓٗ ،209/2 :يسهّى انثبٕث ،200/2 :انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص .144
( )1انتقزٚز ٔانتذبٛز ،126/3 :شزح انعضذ  ،211/2فٕاتخ انزدًٕث ،250/2 :شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،180/2 :إرشاد نفذٕل:
ص.179
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الخاصة بالرسوؿ (ص) ،كإباحة صوـ الوصاؿ ،وحؿ التزوج بأكثر مف أربع ،والزواج مف غير مير،
وأخذ الصفي مف الغنائـ وغيرىا ،واطعاـ األعرابي الذي جامع في رمضاف كفارتو ألىمو ،فيذه رخص
خاصة بالرسوؿ عميو الصالة والسالـ.
ومف الخصوصيات :قبوؿ شيادة خزيمة وحده في قولو (ص) (( :مف شيد لو خزيمة فحسبو))،
يد ْي ِف ِم ْف ِرجالِ ُك ْـ} [البقرة ،]282/2 :أي أف نصاب الشيادة اثناف،
استَ ْش ِي ُدوا َش ِي َ
والمخصص قولو تعالىْ {َ :
واستثناء خزيمة الختصاصو بفيـ شيء لـ يفيمو غيره ،فال يقاس عميو مف كاف مثمو أو أرقى منو ورعًا

وفيماً وصدقاً.
ال بو عف سنف القياس :أي ثبت تشريعو استثناء مف القواعد العامة أو
 -2أالَّ يكوف حكـ األصؿ معدو ً
القياس؛ ألف كؿ ما ثبت عمى خالؼ القياس ،فغيره عميو ال يقاس.
وىذا يدؿ عمى أنو يشترط في حكـ األصؿ أف يكوف معقوؿ المعنى ،أي لو عمة يمكف لمعقؿ إدراكيا؛ ألف
العمة أساس القياس .فال يصح القياس عمى األحكاـ التعبدية ،كتحديد أعداد الركعات في الصموات،
حد ّْ
ومقادير الزكوات ،وعدد الجمدات في ّْ
الزنا والقذؼ ،ومقادير الكفارات؛ ألف ىذه األحكاـ ال يمكف لمعقؿ
إدراؾ عمتيا.
كما ال يصح القياس عمى ما ثبت كونو مستثنى مف قاعدة عامة واف كاف معقوؿ المعنى ،كالحكـ بصحة
صوـ مف أكؿ ناسياً في الحديث َّ
النبوي ،فالقاعدة العامة تقضي ببطالف الصوـ لدخوؿ شيء إلى الجوؼ
يتنافى مع معنى اإلمساؾ في الصوـ عف المفطرات ،لكف الشرع حكـ ببقاء الصوـ ،تخفيفاً وتيسي ًار ودفعاً
لمحرج ،واف ك اف الحكـ معقوؿ المعنى ،وىو أف الناسي لـ يقصد ارتكاب الممنوع أو المحرـ ،فال يقاس
طر ،وال تقاس الصالة عمى الصوـ بالكالـ فييا نسيانًا ،وىذا مذىب
عميو الخطأ في الصوـ بتناوؿ المف ّ
الحنفية خالفاً لمشافعية؛ ألف النسياف أمر ال يمكف االحتراز عنو ،بخالؼ الخطأ ،وألف الصالة تختمؼ
عف الصوـ فإنو مما يدعو لمنسياف ،وأما حالة الصالة فتستدعي تذكر العبادة وعدـ قبوؿ النسياف فييا.
ال
 -3عدـ النص عمى حكـ الفرع :أي أال يكوف الدليؿ الداؿ عمى حكـ األصؿ داالً عمى حكـ الفرع وشام ً
ال حكـ الفرع ،ثبت الحكـ بذلؾ الدليؿ األصمي ،ال بالقياس ،فال حاجة لمقياس
لو ،ألنو إذا كاف الدليؿ شام ً
حينئذ ،كأف يستدؿ عمى تحريـ الخمر بالحديث النبوي ال باآلية وىو(( :كؿ مسكر حراـ)) ،فيكوف النص
داالِّ عمى تحريـ النبيذ أيضًا ،وال داعي لمقياس.
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 -4تقدـ تشريع حكـ األصؿ عمى حكـ الفرع :أي أف يكوف حكـ األصؿ متقدمًا في التشريع غير متأخر
الثبوت عف حكـ الفرع ،إذا أريد إثبات حكـ الفرع بالقياس .فال يصح قياس الوضوء عمى التيمـ بجامع
ال لو ،مع أف
الطيارة الشتراط النية فيو كالتيمـ؛ ألف الوضوء في ىذا القياس يكوف فرعاً ،والتيمـ أص ً
الوضوء سابؽ في التشريع عمى التيمـ؛ ألنو شرع قبؿ اليجرة ،والتيمـ شرع بعدىا.
أما إذا كاف لمفرع دليؿ آخر غير القياس ،فال مانع مف ىذا القياس؛ ألف حكـ الفرع يكوف ثابتًا حينئذ
بدليميف :الدليؿ اآلخر والقياس .وذلؾ الدليؿ مثؿ قولو عميو الصالة والسالـ(( :إنما األعماؿ بالنيات))
فإنو يشمؿ الوضوء والتيمـ.
شروط الفرع:
يشترط في الفرع أربعة شروط ىي(:)1
 -1أف يكوف في الفرع عمة مماثمة لعمة األصؿ إما في ذاتيا واما في جنسيا :مثؿ قياس النبيذ عمى
الخمر بجامع اإلسكار ،فإف ىذه العمة الموجودة في النبيذ ىي عيف العمة الموجودة في الخمر الذي ورد
النص بتحريمو .ومثؿ قياس وجوب القصاص في ا العتداء عمى األعضاء عمى وجوب القصاص في
االعتداء عمى النفس بجامع الجناية في كؿ منيما ،فالتساوي قائـ في جنس العمة ال في ذاتيا.
ويقاؿ لمقياس الذي لـ يتحقؽ فيو ىذا الشرط :قياس مع الفارؽ ،مثؿ قسمة المشفوع فيو بيف الشركاء
الشفعاء المختمفة أمالكيـ بجعؿ النصؼ لبعض يـ والربع لبعضيـ اآلخر وىكذا ،يقسـ بينيـ عند الجميور
غير الحنفية بقدر أنصبائيـ ،قياسًا عمى الغمة والثمرة الناتجة مف الماؿ الممموؾ ،فيقوؿ الحنفية :ىذا
قياس مع الفارؽ؛ ألف الثمرة والغمة متولدة مف الممؾ ،فيكوف لكؿ شريؾ بقدر ما تولد مف ممكو ،والمأخوذ
بالشفعة ليس متولدًا مف الممؾ ،فيقسـ بالتساوي.
 -2أال يتغير في الفرع حكـ األصؿ :فال يجيز الحنفية قياس ظيار الذمي عمى ظيار المسمـ في حرمة
العودة إلى االستمتاع بامرأتو التي ظاىر منيا؛ ألف التحريـ في األصؿ وىو ظيار المسمـ مؤقت ينتيي
بالكفارة ،كما في آيات الظيار في أوائؿ سورة المجادلة .أما التحريـ في الفرع وىو ظيار الذمي مؤبد؛
ألف الكافر ليس بأىؿ لمكفار؛ ألف الكفارة عبادة أو يترجح فييا معنى العبادة ،ويقصد بيا التطيير،
والكافر ليس بأىؿ ألداء العبادة حاؿ كفره؛ ألف أعمالو حبطت في الدنيا واآلخرة ،فيكوف ظيار الذمي

( )1انًستظفٗ ،89/2 :أطٕل انسزخس ،150/2 :ٙشزح انعضذ ،233/2 :انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص .147
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باطالً عند الحنفية ،وصحيحاً عند الشافعية؛ ألف الكافر يتمكف مف اإلطعاـ أو اإلعتاؽ أحد خصاؿ
الكفارة.
ال يترتب عمى القياس تقدـ الفرع عمى األصؿ :كقياس الوضوء عمى التيمـ في اشتراط النية ،مع أف
 -3أ ّ
التيمـ متأخر المشروعية عمى الوضوء ،فيترتب عميو ثبوت الحكـ في األصؿ قبؿ عمتو .وقد عرفنا أف
ىذا شرط أيضاً في حكـ األصؿ.
 -4أالّ يكوف في الفرع نص أو إجماع يدؿ عمى حكـ مخالؼ لمقياس؛ ألف القياس يكوف حينئذ مصادمًا
لمنص أو اإلجماع .ويقاؿ لمقياس الذي يصادـ النص أو اإلجماع :قياس فاسد االعتبار .فال يصح عند
الحنفية اشتراط صفة اإليمان في عتؽ الرقبة في كفارة اليميف قياسًا عمى كفارة القتؿ؛ ألف اشتراطو

ير َرَقَب ٍة} [المائدة ،]89/5 :ولفظ الرقبة ىنا مطمؽ ،ال
يخالؼ إطالؽ النص القرآني في اليميف {...أ َْو تَ ْح ِر ُ
ير
{و َم ْف قَ َت َؿ ُم ْؤ ِمناً َخ َ
طأً فَتَ ْح ِر ُ
يشترط فييا أف تكوف مؤمنة ،بخالؼ النص الوارد في كفارة القتؿ الخطأَ :

َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة} ّْ
[النساء ،]92/4 :فيكوف قياس كفارة اليميف عمى كفارة القتؿ فاسدًا؛ ألنو يؤدي إلى تغيير
حكـ األصؿ.

وال يصح عند العمماء جواز ترؾ الصالة في السفر عمى جواز ترؾ الصياـ بجامع وجود السفر ،ويعد
ال؛ ألف العمماء أجمعوا عمى أف الصالة ال يحؿ تركيا في السفر.
القياس باط ً
شروط العمة :قبؿ الكالـ عف شروط العمة نتكمـ عف تعريؼ العمة وما يتعمؽ بيا.
تعريف العمة والفرق بينها وبين الحكمة والسبب وبيان ما يصح التعميل به:
العمة أساس القياس الذي يبنى عميو ،وىي في اصطالح األصولييف :ما شرع الحكـ عنده تحقيقًا
المعرؼ لمحكـ ،وتسمى العمة مناط الحكـ وسببو وأمارتو.
لممصمحة ،أو ىي الوصؼ
َّ
وقد تطمؽ العمة عمى الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكـ مف تحصيؿ مصمحة يراد تحقيقيا أو دفع مفسدة
ينبغي تجنبيا ،كمنفعة المتعاقديف المترتبة عمى إباحة البيع ،وحفظ األرواح والعقوؿ واألنساب واألمواؿ
المترتب عمى تحريـ القتؿ العمد والخمر و ّْ
الزنا والسرقة ،ودفع المشقة المترتبة عمى السفر عادة في
الصياـ ،وقصر الصالة.
والثابت مف تتبع األحكاـ الشرعية أف اهلل سبحانو ما شرع حكماً لعباده إال لتحقيؽ المصمحة والمنفعة ليـ،

ِ ِ
يف} [األنبياء.]107/21 :
ناؾ إِ ّ
{وما أ َْر َسْم َ
ال َر ْح َم ًة لْمعاَلم َ
أو لدفع المفسدة والضرر عنيـ ،ولقولو تعالىَ :
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وكاف مف المتبادر إلى الذىف أف الحكـ الشرعي يرتبط بالحكمة؛ ألنيا الغاية المقصودة مف الحكـ ،ولكف
تبيف أف الحكمة قد تكوف أم ًار خفيًا غير ظاىر ،أي ال تدرؾ بإحدى الحواس ،فال يمكف التأكد مف وجودىا
أو عدـ وجودىا ،وقد تكوف أم اًر غير منضبط يختمؼ باختالؼ األحواؿ واألشخاص ،فقد تتحؽ الحكمة
مثالً مف إباحة البيوع وىي الحاجة ،وربما يكوف البيع لغير حاجة ،فيي أمر خفي ،وقد تتوافر المشقة في
السفر إلباحة الفطر في بعض األحواؿ أو عند بعض األشخاص ،أو في بعض األزماف ،وقد ال تتوافر
في ظروؼ أخرى.
وقد يتحؽ الضرر بسبب تناوؿ الخمر وىو الغالب ،وقد ال يتحقؽ عند بعض الناس األشداء العتاة .وقد
يتحقؽ دفع الضرر لمشريؾ أو الجار في الشفعة .وقد يؤدي تشريع القصاص مف القاتؿ إلى المحافظة
عمى حياة الناس ،وىو الغالب ،وقد ال يؤدي إلى ذلؾ.
ونظ اًر لخفاء حكمة التشريع أحيانًا ،وعدـ انضباطيا أحياناً أخرى ،قرر جميور األصولييف منع التعميؿ
بالحكمة ،ولو كانت ظاىرة أو منضبطة ،إذ لو بني التكميؼ عمى الحكمة ،لـ ينضبط التكميؼ ولـ يستقـ
أمره ،لذا قاؿ العمماء :الحكـ يدور مع عمتو ال مع حكمتو وجوداً وعدماً.
وبناء عميو ،يكوف السفر عمة تجيز الفطر وقصر الصالة ،حتى ولو لـ توجد المشقة ،فال يجوز أف يقاس
المقيـ غير المسافر والصحيح غير المريض عمى حاؿ السفر أو المرض ،واف كاف عممو متضمنًا المشقة
كالخباز والوقاد وعامؿ المنجـ والحصَّاد ونحوىـ ،النتفاء عمة الجواز ،وىي السفر أو المرض ،عمى الرغـ
مف توافر الحكمة وىي المشقة.
والفرؽ بيف العمة والحكمة :أف الحكمة ىي الباعث عمى تشريع الحكـ والغاية البعيدة المقصودة منو ،وىي
المصمحة التي قصد الشارع بتشريع الحكـ تحقيقيا أو تكميميا ،أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع
الحكـ درءىا أو تقميميا.
وأما العمة :فيي األمر الظاىر المنضبط المعرؼ لمحكـ الذي ينبني عميو الحكـ وجودًا وعدماً؛ ألف ربط
الحكـ بو يحقؽ المقصود مف تشريع الحكـ ،فالسفر أو المرض عمة لجواز الفطر في رمضاف ،والسفر
عمة لجواز قصر الصالة الرباعية؛ ألنو وصؼ ظاىر منضبطُ ،عمّْؽ الحكـ بو ،غير أنو في الواقع مظنة

تحقؽ حكمة تشريع الحكـ؛ ألف شأف السفر وجود مشقة فيو ،فشرع القصر والفطر لمتخفيؼ عمى الناس

المسافريف ولدفع المشقة عنيـ ،فالسفر عمة ،ودفع المشقة حكمة.
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أما السبب فيو أعـ في مدلولو مف العمة عند جميور األصولييف ،فكؿ عمة سبب ،وليس كؿ سبب عمة،
فإذا كانت ىناؾ مناسبة ،أي مصمحة بيف الوصؼ والحكـ تدركيا عقولنا ،سمي الوصؼ عمة وسببًا ،وأما
إذا كانت المناسبة مما ال تدركيا عقولنا ،فيسمى الوصؼ سبباً فقط ،يقاؿ :إف عقد البيع الداؿ عمى
الرضا ينقؿ الممكية عمة وسبب ،والدلوؾ أو زواؿ الشمس وسط النيار عف وسط السماء ،يقاؿ لو سبب،
وال يقاؿ لو :عمة.
وأما شروط العمة فيي أربعة(:)1
 -1أف تكوف العمة وصفاً مناسباً لمحكـ :أي أف تكوف مظنة لتحقيؽ حكمة الحكـ الشرعي ،فيغمب عمى
الظف تحقيؽ الحكمة التشريعية ،وىي جمب المصمحة أو النفع ،ودفع المفسدة أو الضرر.
فاإلسكار :وصؼ مناسب لتحريـ الخمر ،يحصؿ بالحكـ وىو التحريـ دفع مفسدة أو ضرر عف الناس،
بصيانة عقوليـ وأجساميـ مف األذى والضرر .والسرقة :وصؼ مناسب لتشريع الحكـ وىو قطع يد
السارؽ؛ ألنو يغمب مف ربط الحكـ بيا المحافظة عمى األمواؿ.
والسفر في رمضاف وصؼ مناسب لمحكـ بإباحة الفطر؛ ألنو يغمب مف تقرير ىذه اإلباحة تحقؽ التيسير
ودفع المشقة .والقتؿ العمد العدواف وصؼ مناسب لتشريع القصاص؛ ألنو يترتب عميو حفظ األرواح وعدـ
إىدار حرمة الدماء ،وىو مناسب أيضًا لمحرماف مف اإلرث في قولو (ص) (( :ال يرث القاتؿ)) ألنو يمنع
اإلقداـ عمى القتؿ.
ال أحمر ،أو معبأة في
وال يصح التعميؿ بالوصؼ غير المناسب ،كتعميؿ حرمة الخمر بكونيا سائ ً
غنيًا أو شرسًا أو ذا جاه أو أسمر الموف،
الزجاجات ،وتعميؿ وجوب القطع في السرقة يكوف السارؽ ّ

والمسروؽ منو فقي ًار أو جواداً ،وتعميؿ إباحة الفطر في رمضاف بكوف المسافر راجالً ماشيًا أو قصي ًار أو
امرأة أو أعرابيًا .وتسمى ىذه األوصاؼ باألوصاؼ الطردية أو االتفاقية التي ال توجد بينيا وبيف الحكـ
عالقة عقمية مقبولة.
كما ال يصح التعميؿ بأوصاؼ مناسبة في أصميا ولكف ط أر عمييا خمؿ يؤدي إلى ذىاب مناسبتيا ،كعقد
البيع مف المكره أو المجنوف ال يصمح عمة لنقؿ الممكية ،وزوجية مف ثبت عدـ تالقييما مف حيف العقد ال
تصمح عمة لثبوت النسب.
( )1يسهى انثبٕث ،222/2 :شزح انعضذ عهٗ يختظز انًُتٓٗ ،213/2 :اإلدكاو نٝيذ٘ ،11/3 :شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،107/2 :رٔضت
انُاظز.321/2 :
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المعرؼ
جميًا :أي مدركًا بإحدى الحواس الظاىرة؛ ألف العمة ىي الوصؼ
َّ
 -2أف تكوف العمة وصفًا ظاى ًار ّ
لمحكـ ،فال بد مف أف تكوف أم ًار ظاى ًار ،يدرؾ الحس وجودىا في األصؿ وفي الفرع أيضًا ،كاإلسكار
وصؼ ظاىر يدرؾ بالحس في الخمر وفي أي نبيذ آخر مسكر ،والصغر أمر ظاىر يدرؾ بالحس في
ثبوت الوالية عمى الصغير ،وتطواؼ اليرة وصؼ ظاىر يرى بالعيف ،فيصمح عمة لطيارة سؤرىا،
واالشتراؾ في القدر (الكيؿ أو ال وزف) مع اتحاد الجنس يدركاف بالحس في األمواؿ الربوية الستة ،وفي كؿ
ماؿ آخر مف المقدرات.
فإف كاف الوصؼ خفياً ،لـ يصح التعميؿ بو؛ ألنو ال يمكف التحقؽ مف وجوده وال عدمو ،فال يصح جعؿ
التراضي بيف المتبايعيف عمة لنقؿ الممكية في العوضيف؛ ألف التراضي أمر قمبي ،ال يمكف إدراكو وانما
الذي يدرؾ ىو اإليجاب والقبوؿ مظنة التراضي .والجماع ال يصمح وصفًا مناسبًا لثبوت النسب؛ ألنو أمر
خفي ،فتعيف أف يكوف عقد الزواج  -وىو أمر ظاىر  -وصفًا مناسبًا لذلؾ الحكـ .وال يعمؿ بموغ الحمـ
بكماؿ العقؿ؛ ألنو أمر خفي ،وانما يعمؿ بمظنتو الظاىرة ،وىي بموغ  15سنة أو ظيور عالمة مف
عالمات االحتالـ ،كإنزاؿ المني والحيض.
 -3أف تكوف العمة وصفًا منضبطاً :أي بأف تكوف ليا حقيقة معينة محددة ال تختمؼ اختالفًا كبي ًار
باختالؼ األفراد واألحواؿ ،أما االختالؼ اليسير فال يؤبو لو؛ ألف أساس القياس ىو التساوي بيف الفرع
واألصؿ في عمة الحكـ ،وىذا التساوي يمزـ منو أف تكوف العمة مضبوطة محددة ال تختمؼ باختالؼ
الحاالت ،واال لـ يتأت القياس لعدـ التساوي ،كالقتؿ ُّ
يعد وصفًا مضبوطًا في حرماف القاتؿ مف الميراث،
فيقاس عميو الوصية ،واالعتداء في بيع اإلنساف عمى بيع أخيوُّ ،
يعد وصفًا منضبطًا ،فيقاس عميو
استئجار الشخص عمى استئجار أخيو ،واإلسكار وصؼ محدد في تحريـ الخمر ،فيقاس عميو كؿ مسكر،
وال يؤثر تفاوت األشربة في الشدة والضعؼ؛ ألف االختالؼ بينيا يسير .وال يصح التعميؿ باألوصاؼ
غير المنضبطة أو المضطربة التي تختمؼ اختالفًا بيّْنًا باختالؼ الظروؼ واألحواؿ واألفراد ،كالمشقة ال

تصمح عمَّة إلباحة الفطر في رمضاف لممسافر والمريض ،الضطرابيما ،بؿ يعمؿ بالوصؼ المنضبط وىو
السفر أو المرض.
 -4أف تكوف العمة متعدية وصفًا قاص اًر عمى األصؿ :أي أف تكوف وصفاً يمكف تحققو في عدة حاالت

ويوجد في غير األصؿ ،إذ لو كانت العمة قاصرة عمى األصؿ ،لـ يصح القياس؛ ألف قصور العمة يمنع
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تحققيا في الفرع ،ومبنى القياس ىو مشاركة الفرع لألصؿ في عمة الحكـ ،فإذا لـ تتحقؽ ىذه المشاركة لـ
يصح القياس.
فال يصح تعميؿ تحريـ الخمر بأنيا عصير العنب المتخمر؛ ألف ىذه العمة ال توجد في غير الخمر،
الربا في الذىب
ويصح باإلسكار لوجوده في الخمر وغيرىا .وال يصح أيضًا عند الحنفية تعميؿ حرمة ّْ
والفضة بأنيما أثماف األشياء؛ ألنيا عمة قاصرة ال توجد في غيرىا .وال يصح التعميؿ باألحكاـ التي ىي
مف خصائص الرسوؿ (ص) ،كتزوجو بأكثر مف أربع نساء ،وتحريـ زوجاتو عمى غيره مف بعده ،فإنو ال
يصح القياس عمييا.
ويالحظ أف العمماء اتفقوا عمى التعميؿ بالعمة الثابتة بنص أو إجماع ولو كانت قاصرة كالسفر أو المرض
إلباحة الفطر في رمضاف ،أما إذا كانت العمة ثابتة باالجتياد واالستنباط فال يعمؿ بيا عند الحنفية لعدـ
فائدتيا في الت عميؿ مف أجؿ القياس .وأجاز التعميؿ بيا غير الحنفية لفائدة أخرى غير القياس ،كتعميؿ
الربا في الذىب والفضة بالنقدية أو الثمنية ،أي أنيما أثماف األشياء .وحينئذ تكوف العمة عند
حرمة ّْ
الجميور نوعيف:
عمة متعدية :وىي ما تجاوزت المحؿ الذي وجدت فيو إلى غيره مف المحالت األخرى.
وعمة قاصرة :وىي التي لـ تتجاوز المحؿ الذي وجدت فيو ،سواء أكانت منصوصة أـ مستنبطة.

مسالؾ العمة:
مسالؾ العمة :ىي الطرؽ التي يتوصؿ بيا المجتيد إلى معرفة العمة ،وأىميا ما يمي(:)1
 -1النص :أي أف يرد نص مف القرآف أو السُّنة عمى أف وصفاً مف األوصاؼ عمة لحكـ شرعي ،ويقاؿ
ليذه العمة :عمة منصوصة ،وىي إما أف تكوف صريحة أو إيماء أي تمميحاً واشارة.
والعمة الصريحة :أف يشتمؿ النص عمى عبارة ،مثؿ ألجؿ كذا ،لسبب كذا ،لعمة كذا ،ونحوىا مف ألفاظ
َى ِؿ اْلقَُرى
َفاء المَّوُ َعمَى َر ُسولِ ِو ِم ْف أ ْ
التعميؿ في المغة ،مثؿ تخصيص الفيء بمف ذكرتيـ آية الحشر{ :ما أ َ

( )1انتقزٚز ٔانتذبٛز ،190/3 :شزح انعضذ عهٗ يختظز انًُتٓٗ ،224/2 ،اإلدكاو نٝيذ٘،30/3 :
رٔضت انُاظز ،257/2 :يزآ ة اٞطٕل ،314/2 :إرشاد انفذٕل :ص.184
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يؿ َكي ال ي ُكوف ُدولَةً ب ْيف األَ ْغنِ ِ
وؿ ولِ ِذي اْلقُربى واْليتامى واْلم ِ
السبِ ِ
ِ
َِّ ِ ِ
ساك ِ
ياء ِم ْن ُك ْـ}
يف َو ْاب ِف َّ
َ َ
َ َ
َ َ
َْ َ َ َ
َفممو َول َّمر ُس َ
ْ
ال بيف األغنياء فقط دوف الفقراء.
[الحشر ،]7/59 :والعمة ىي أال يكوف متداو ً
ِ
وف ِل ّمن ِ
الر ُس ِؿ} ّْ
[النساء:
اس َعَمى المَّ ِو ُح َّجةٌ َب ْع َد ُّ
يف لَِئ ّ
{ر ُس ً
ال َي ُك َ
يف َو ُم ْنذ ِر َ
ال ُمَب ّْش ِر َ
ومثؿ قولو تعالىُ :
ِ
يؿ أََّنوُ َم ْف َقتَ َؿ َن ْفسًا
 .]165/4وقولو تعالى بعد أف َّ
َج ِؿ َذلِ َؾ َكتَْبنا َعَمى َب ِني إِ ْسرائِ َ
قص نبأ ابني آدـ{ :م ْف أ ْ
ٍ ِ َّ ِ
ِ
س أَو فَ ٍ
ِ
ساد ِفي األ َْر ِ
يف
ض فَ َكأََّنما قَ َت َؿ ّ
اس َجميعًا} [المائدة .]32/5 :وقولو تعالى{ :فَبِظُْمـ م َف الذ َ
الن َ
ب َغ ْي ِر َن ْف ٍ ْ
ّْبات أ ِ
طي ٍ
ون َؾ َع ِف اْل َم ِحي ِ
ت َليُ ْـ} ّْ
ض}
ىادوا َح َّرْمنا َعَم ْي ِي ْـ َ
ُحَّم ْ
ُ
{وَي ْسأَلُ َ
[النساء .]160/4 :وقولو سبحانوَ :
اعتَ ِزلُوا ّْ
ساء ِفي اْل َم ِحيض} [البقرة.]222/2 :
[البقرة ]222/2 :قؿَ { :ف ْ
الن َ
النبي (ص)(( :إنما نييتكـ عف ّْ
وقاؿ َّ
ادخار لحوـ األضاحي ،ألجؿ الدافَّة ،أال فادخروا)) ،أي ألجؿ
التوسعة عمى جماعة مف الناس األعراب قدمت المدينة في أياـ األضحى .وقاؿ (ص) في تعميؿ منع
النظر إلى دار اآلخريف مف غير استئذاف(( :إنما جعؿ االستئذاف مف أجؿ البصر)) .وقاؿ عميو الصالة
والسالـ في طيارة سؤر اليرة(( :إنيا مف الطوافيف عميكـ والطوافات)).
ويالحظ أف النص عمى التعميؿ إما قاطع إذا استعممت ألفاظ معينة :وىي كي ،ألجؿ ،إذف ،لعمة كذا،
لسبب كذا ،لموجب كذا ،مما ال يراد بو إال التعميؿ ،واما نص ظاىر إذا استعممت ألفاظ قد تستعمؿ
لمتعميؿ ولغير التعميؿ ،فتكوف داللة النص عمى العمة ظنية ،وىي الالـ،

ت
{وما َخَم ْق ُ
والباء و ْ
أف وا َّف .مثؿَ :
ت لَيُ ْـ} [آؿ عمراف:
ِم َف المَّ ِو لِ ْن َ

وف} َّ
اْل ِج َّف و ِ
اإل ْن َس إِالّ لَِي ْع ُب ُد ِ
[الذاريات ،]56/51 :ومثؿ{ :فَبِما َر ْح َم ٍة
َ
َف كاف ذا ٍ ِ
إف(( :إنيا مف
يف} [القمـ ،]14/68 :أي ألف كاف ذا ماؿ ،ومثاؿ ّ
ماؿ َوَبن َ
 .]159/3ومثؿ أف{ :أ ْ َ
الطوافيف عميكـ والطوافات)).
والعمة بطريؽ اإليماء أي اإلشارة والتنبيو بواسطة قرينة تدؿ عمى ذلؾ ،كالجواب عف سؤاؿ ،مثؿ قوؿ
َّ
النبي (ص) لألعرابي الذي جامع امرأتو في نيار رمضاف(( :أعتؽ رقبة)) واقتراف الحكـ بالوصؼ
وترتيبو عميو ،مثؿ قولو عميو الصالة والسالـ(( :ال يقضي القاضي وىو غضباف)) ،وترتيب الحكـ عمى
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة ،]38/5 :وقولو
الس ِار ُ
ؽ َو ّ
{و ّ
الوصؼ بفاء التعقيب ،مثؿ قولو تعالىَ :
(ص) (( :مف أحيا أرضاً ميتة فيي لو)) ،والتفريؽ بيف أمريف في الحكـ بذكر الصفة ،مثؿ ((لمراجؿ سيـ
ولمفارس سيماف)).
 -2اإلجماع :وىو أف يدؿ اإلجماع عمى أف وصفاً معينًا ىو عمة لحكـ شرعي ،مثؿ إجماع العمماء عمى
أف عمة الوالية المالية عمى الصغير ىو الصغر ،فيقاس عمييا الوالية في التزويج ،واجماعيـ عمى أف عمة
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تقديـ األخ الشقيؽ عمى األخ ألب في الميراث ىي امتزاج النسبيف ،أي مف طريؽ األـ واألب معاً ،فيقدـ
في والية التزويج.
 -3السبر والتقسيم :السبر في المغة :االختبار ،ومنو المسبار الختبار الجرح ،والتقسيـ :حصر
األوصاؼ التي يظف كونيا صالحة لمتعميؿ .والسبر والتقسيـ :ىو جمع األوصاؼ التي يظف كونيا عمة
في األصؿ ،واختبار كؿ واحد منيا ،وترديد العمة بينيا في كونيا صالحة لمعمية أـ ال.
وعمؿ المجتيد في ىذا الطريؽ :أنو يب حث في األوصاؼ الموجودة في األصؿ ،ويستبعد ما ال يصمح أف
يكوف عمة منيا ،ويستبقي ما ىو عمة بما يترجح في ظنو ،معتمدًا عمى مدى تحقؽ شروط العمة ،بأف
تكوف وصفًا ظاى ًار منضبطًا متعديًا مناسبًا لمحكـ.
وىذا الطريؽ يعتمد عمى االستنباط ،وليس بدليؿ مف نص أو إجماع .مثال و :أف يبحث المجتيد عف عمة
والية اإلجبار عمى الزواج لمقاصرة غير البالغة ،فيرى إما أف تكوف العمة ىي البكارة أو الصغر ،ثـ يقوؿ
شافعي :ال يصح أف يكوف الصغر ىو العمة ،واال لزـ أف تكوف الثيّْب الصغيرة مجبرة ،وأف الوالية ثابتة
عمييا لوجود الصغر فييا ،وىذا مناؼ لمحديث(( :الثيّْب أحؽ بنفسيا مف ولييا ،والبكر تستأذف ،واذنيا
صماتيا)) ،فتعيف أف تكوف عمة اإلجبار ىي البكارة ال الصغر ،كما أف الزواج ال يحقؽ حاجة الصغير.
ويقوؿ حنفي :تستبعد البكارة ألف الشرع لـ يعتبرىا لمتعميؿ في حكـ ما ،ويبقى الصغر؛ ألف الشارع اعتبره
عمة لموالية عمى الماؿ.
ال ،أو كونو
ومثاؿ آخر :أف يقوؿ المجتيد :تحريـ الخمر بالنص ،إما لكونو مف العنب ،أو كونو سائ ً
مسك ًار ،ثـ يقوؿ :الوصؼ األوؿ قاصر غير ٍ
متعد ،والثاني طردي غير مناسب ،فبقي الوصؼ الثالث

وىو اإلسكار ،فيقرر أنو عمة.
ومثاؿ ثالث :أف يبحث المجتيد عف عمة تحريـ األمواؿ الربوية ،ربا فضؿ وربا نسيئة في الحديث ،فيقوؿ:
عمة ىذا الحكـ إما لكوف الماؿ الربوي مما يضبط قدره بالكيؿ أو الوزف ،واما لكونو طعامًا ،واما لكونو
مقتاتاً مدخ ًار بشرط اتحاد الجنس في كؿ حالة ،فيقوؿ حنفي :ال يصمح عمة كونو طعاماً ،لتحريـ أحد
النقديف باآلخر وليس طعامًا ،وال يصمح أيضًا كونو قوتًا؛ ألف التحريـ ثابت في الممح بالممح ،وليس قوتًا،
فتعيف أف تكوف العمة كونو مقد ًار ،فيقاس عمى المنصوص عميو كؿ المقدرات بالكيؿ أو الوزف ،وفي
مبادلتيا بجنسيا يحرـ ربا الفضؿ والنسيئة.

53

 -4المناسبة :وىي أف يكوف بيف الوصؼ والحكـ مالءمة ،حيث يترتب عمى تشريع الحكـ عنده تحقيؽ
مصمحة شرعية لمناس أو دفع مفسدة عنيـ .كاإلسكار ،فإنو وصؼ مالئـ لتحريـ الخمر ،وال يالئمو كونو
سائالً أو بموف كذا ،أو بطعـ كذا ،وانما اإلسكار ىو الوصؼ المناسب لمتحريـ دوف غيره.
والصغر وصؼ مالئـ لثبوت ا لوالية لألب في تزويج البنت البكر الصغيرة؛ ألنو مظنة العجز عف إدراؾ
المصمحة ،وفي ثبوت الوالية دفع لمضرر عف العاجز ،ودفع الضرر مصمحة مقصودة لمشارع.
وال يمجأ المجتيد ليذا المسمؾ إال عند عدـ النص أو اإلجماع عمى أف الوصؼ عمة.
أنواع الوصف المناسب :ال تكوف المناس بة ذاتيا مفيدة لمتعميؿ إال إذا اعتبرىا الشرع أو شيد ليا
بالمالءمة .والوصؼ المناسب بالنظر إلى شيادة الشرع بالمالءمة وعدميا أربعة أنواع:
األول  -المناسب المؤثر :وىو الوصؼ المناسب الذي شيد الشرع باعتباره بنص أو إجماع ،ويصح
ون َؾ َع ِف اْل َم ِح ِ
اعتَِزلُوا ّْ
ساء
{وَي ْسَألُ َ
ى فَ ْ
الن َ
يض قُ ْؿ ُى َو أَ َذ ً
التعميؿ بو باالتفاؽ .مثؿ الحيض في قولو تعالىَ :
ِفي اْل َم ِح ِ
يض} [البقرة ،] 222/2 :ومثؿ القتؿ في الحديث َّ
النبوي(( :ال يرث القاتؿ)) ،والصغر لثبوت

تامى َحتَّى إِذا َبَم ُغوا ّْ
اد َف ُعوا إَِل ْي ِي ْـ
كاح َفِإ ْف َآن ْستُ ْـ ِم ْنيُ ْـ ُر ْشدًا َف ْ
الن َ
الوالية المالية في قولو تعالىَ { :و ْابتَمُوا اْلَي َ
َموالَيُ ْـ} [النساء . ]6/4 :فكؿ ىذه األوصاؼ مناسبة؛ ألف الشرع اعتبرىا في ىذه األحكاـ ،وىذا أعمى
أْ
درجات الوصؼ المناسب.

الثاني  -المناسب المالئم أو المعتبر :وىو الوصؼ الذي رتب الشارع حكمًا عميو ،ولكف لـ يثبت بنص
أو إجماع اعتباره بعينو عمة ليذا الحكـ المرتب عميو ،وانما ثبت كونو عمة لجنس الحكـ ،أو ثبت كوف
الشارع اعتبر وصفًا مف جنسو عمة لمحكـ بعينو ،أو عمة لمحكـ بجنسو.
مثاؿ الوصؼ المالئـ المعتبر الذي اعتبره الشارع بعينو عمة لحكـ مف جنس الحكـ الذي يبحث المجتيد
عف عمتو :الصغر لمعرفة عمة الوالية لألب في تزويج الصغيرة ،وجد المجتيد أف الشرع اعتبر الصغر
لموالية عمى ماؿ الصغيرة ،وكؿ مف والية الماؿ ووالية التزويج إحدى حاالت الوالية عمى النفس مف جنس
واحد وىو الوالية ،فكأف الشرع لما اعتبر الصغر عمة لموالية عمى ماؿ الصغيرة ،اعتبر الصغر عمة لكؿ
أنواع الوالية ،ومف أنواعيا الوالية عمى التزويج .وىذا اعتبار عيف الوصؼ.
ومثاؿ الوصؼ المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً مف جنسو عمة لمحكـ الذي يبحث المجتيد عف عمتو:
المطر إلباحة الجمع بيف الصالتيف وقت اإلقامة ،فإف المجتيد بحث عف عمة ىذا الحكـ ،فوجد أف
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الشرع أباح الجمع بيف الصالتيف حاؿ السفر دفعًا لممشقة ،وكؿ مف السفر والمطر داخؿ تحت جنس

واحد ،وىو َم ِظَّنة الحرج والمشقة ،فكأف الشرع لما اعتبر السفر عمة لجواز الجمع بيف الصالتيف ،اعتبر

كؿ ما ىو مف جنسو عمة ليذا الجواز ،فيكوف الم طر عمة إلباحة الجمع لغير المسافر حاؿ المطر ،وىو

اعتبار جنس الوصؼ.
ومثاؿ اعتبار جنس الوصؼ لجنس الحكـ الذي يبحث عف عمتو :الحيض إلسقاط الصالة عف الحائض
وقت حيضيا ،فإف المجتيد أخذ يبحث عف عمة ىذا اإلسقاط ،فرأى أف الوصؼ المناسب لذلؾ ىو
الحيض ،الشتمالو عمى المشق ة التي تنشأ عف التكميؼ بإعادة الصموات الكثيرة التي تمضي أثناء
الحيض ،فأقاـ الحيض مقاـ ىذه المشقة الناشئة عنو؛ ألنو وصؼ منضبط ظاىر .ثـ بحث عما يؤيد رأيو
في فروع األحكاـ الشرعية ،فوجد أف السفر جعمو الشرع عمة لقصر الصالة وجمعيا ،لما ينشأ عنو مف
المشقة ،فكأف الشرع اعتبر كؿ ما ىو ِ
مظَّنة الحرج والمشقة عمة لكؿ حكـ فيو تخفيؼ ،وكؿ مف إسقاط
الصالة في الحيض وقصر الصالة وجمعيا في السفر داخؿ تحت جنس واحد ىو التيسير ودفع الحرج،
فيكوف اعتبار السفر المتضمف لممشقة في القصر والجمع شيادة باعتبار جنس ىذا الوصؼ وىو المشقة
في جنس الحكـ الذي يبحث المجتيد عف عمتو.
الثالث  -المناسب المرسل :ىو الوصؼ المناسب الذي لـ يشيد لو الشرع باالعتبار وال باإللغاء ،وانما
ىو مناسب أي يحقؽ مصمحة ،لكنو مرسؿ أي مطمؽ عف دليؿ اعتبار ودليؿ إلغاء .وىذا ىو االستصالح
أو المصمحة المرسمة .كالمصالح التي اعتم د عمييا الصحابة في وضع الخراج عمى األراضي الزراعية،
وضرب النقود ،وتدويف القرآف ونحو ذلؾ مف المصالح.
وىذا مختمؼ فيو ،فإف الحنفية والشافعية قالوا :ال يجوز التعميؿ بو ،وال بناء األحكاـ عميو؛ ألف الشرع لـ
ؼ ما َل ْي َس َل َؾ بِ ِو ِعْم ٌـ} [اإلسراء.]36/17 :
{وال تَ ْق ُ
يعتبره ،فال دليؿ عميو ،واهلل تعالى يقوؿَ :
وقاؿ المالكية والحنابمة :يصح التعميؿ بو وبناء األحكاـ عميو؛ ألف الشرع لـ يمغ العمؿ بو ،ويكفي لمعمؿ
بو ما نراه مف مناسبتو لمحكـ ،ولـ نكمؼ إال ببذؿ الجيد لمعرفة مناسبة الوصؼ ،وقد غمب عمى الظف
كوف ىذا الوصؼ عمة لمحكـ ،ويجب العمؿ بالظف.
الرابع  -المناسب الممغي :وىو الوصؼ الذي يظير لممجتيد أنو محقؽ لممصمحة ،ولكف ورد مف الشرع
في فروع األحكاـ ما يدؿ عمى إلغائو وعدـ اعتباره ،وىذا ال يصح التعميؿ بو باتفاؽ العمماء .كاشتراؾ
االبف والبنت في البنوة لممتوفىُّ ،
يعد وصفًا مناسب ًا لتساوييما في اإلرث ،ولكف الشرع ألغى اعتبار ىذا
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مذ َك ِر ِمثْ ُؿ ح ّْ
الد ُكـ لِ َّ
ِ
َّ ِ
ِ
ظ األ ُْنثََي ْي ِف} ّْ
[النساء:
َ
الوصؼ في أحكاـ المواريث ،فقاؿ اهلل تعالىُ :
{يوصي ُك ُـ الموُ في أ َْو ْ
 .]11/4وكاعتبار الزواج وصفًا مناسبًا إلعطاء كؿ مف الزوجيف حؽ الطالؽ ،إلنعقاد العقد برضا
الطرفيف ،ولكف ىذا الوصؼ ألغاه الشرع بقولو (ص)(( :إنما الطالؽ لمف أخذ بالساؽ)) .وكإلزاـ المفظر
الغني في رمضاف بصياـ شيريف متتابعيف دوف السماح لو باإلعتاؽ ،ليتحقؽ المقصود مف الكفارة بالنسبة
إليو وىو الزجر والردع؛ ألف العتؽ واإلطعاـ سيؿ عميو ،غير أف الشرع ألغى ىذا الوصؼ بإيجاب الكفارة
مرتبة عمى النحو التالي :عتؽ رقبة ،ثـ صياـ شيريف متتابعيف ،ثـ إطعاـ ستيف مسكينًا ،دوف تفريؽ بيف
المكمفيف بسبب الغنى والقدرة عمى العتؽ وعدـ التضرر بو.
 -5تنقيح المناط :وىو اجتياد في تعييف العمة مف بيف األوصاؼ التي أناط الشارع الحكـ بيا إذا ثبت
ذلؾ بنص أو إجماع ،عف طريؽ حذؼ ما ال دخؿ لو في التأثير واالعتبار مما اقترف بو مف األوصاؼ.
كتعميؿ كفارة الفطر في رمضاف في حديث األعرابي الذي واقع امرأتو عامدًاَّ .
دؿ الحديث بطريؽ اإليماء
عمى أف عمة إيجاب الكفارة عمى األعرابي ىي الوقاع ،أما األوصاؼ األخرى فوجدىا المجتيد ال تأثير
ليا في الحكـ ،مثؿ كوف الذي واقع أعرابيًا؛ ألف تشريع األحكاـ ال تمييز فييا بيف فرد وآخر ،ما لـ يقـ
ال وزوجة لمواطئ ،فإف وطء غير الزوجة أولى بالكفارة،
دليؿ عمى الخصوصية ،ومثؿ كوف الموطوءة أى ً
ال ونيا ًار ،ووطء الزوجة حالؿ في الميؿ دوف النيار في رمضاف ،فيكوف كؿ مف
مع كونو حرامًا مطمقًا لي ً
وصؼ األعرابية واألىؿ ممغيًا ال تأثير لو في إيجاب الكفارة ،وانما يكوف المؤثر في إيجابيا ىو الجماع
عمدًا في نيار رمضاف ،فيو عمة وجوب الكفارة عند الشافعية والحنابمة دوف ما عداه كاألكؿ والشرب.
وقاس الحنفية والمالكية األكؿ والشرب عمى الجماع ،فيكوف فييما الكفارة ،ويكوف المؤثر في إيجاب
الكفارة عندىـ ىو انتياؾ حرمة رمضاف بتناوؿ المفطر عمداً.
والفرؽ بيف تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم :أف األوؿ حيث يدؿ نص عمى مناط الحكـ ،ولكنو
مختمط بغيره غير ميذب وال مخمّص مما ال دخؿ لو في العمية .وأما السبر والتقسيـ فيكوف حيث ال يوجد
ال عمى مناط الحكـ ،ويراد التوصؿ بو إلى معرفة العمة ،ال إلى مجرد تيذيبيا عف غيرىا.
نص أص ً
ال مف مسالؾ العمة ،وىو خاص بالعمؿ المنصوصة ،وال
والحقيقة أف تنقيح المناط ال يصمح مسمكًا مستق ً
يوجد في العمؿ المستنبطة.
والفرؽ بيف تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط :أف تنقيح المناط ىو تعييف السبب الذي أناط
الشارع الحكـ بو مف بيف األوصاؼ المذكورة في النص ،بحذؼ ماال يصمح مف األوصاؼ غير المعتبرة.
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وتحقيؽ المناط :ىو النظر في معرفة وجود العم ة في آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسيا عمى أصؿ،
سواء أكانت عمة األصؿ منصوصة أـ مستنبطة ،كالنظر في تحقؽ اإلسكار الذي ىو عمة تحريـ الخمر
في أي نبيذ آخر مصنوع مف تمر أو شعير ،والتحقؽ مف أف النباش (سارؽ أكفاف الموتى) ُّ
يعد سارقاً
إلقامة الحد عميو ،والتحقؽ مف أف عمة اعتزاؿ النساء في المحيض وىو األذى موجود في النفاس.
وأما تخريج المناط :فيو النظر واالجتياد في استنباط الوصؼ المناسب لمحكـ الذي ورد بو النص أو
اإلجماع ليجعؿ عمة لمحكـ ،بأي طريؽ مف طرؽ مسالؾ العمة ،كالمناسبة أو السبر والتقسيـ ،فيو خاص
الربا بواسطة السبر والتقسيـ،
بالعمؿ المستنبطة ،كاستخراج الطعـ أو القوت أو الكيؿ بالنسبة لتحريـ ّْ
واالجتياد في إثبات كوف القتؿ العمد العدواف عمة لوجوب القصاص في الجنابة باآللة المحددة كالسيؼ
والسكيف ونحوىما.

أقسام القياس:
ٍ
مساو ،وينقسـ أيضًا إلى قياس جمي وقياس خفي.
ينقسـ القياس إلى قياس أولي وقياس أدنى وقياس
التقسيم األول -ينقسـ القياس بحسب مقدار وضوح العمة وخفائيا وتوافرىا في الفرع إلى قياس أولي
ٍ
مساو
وقياس أدنى وقياس

()1

.

قياس األولى :ىو أف يكوف الفرع فيو أولى بالحكـ مف األصؿ لقوة العمة فيو ،مثؿ قياس الضرب عمى
التأفيؼ بجامع اإليذاء ،فالضرب أولى بالتحريـ مف التأفيؼ لشدة اإليذاء فيو ،فإذا كاف قوؿ (أَؼ) منييًا
عنو في قولو تعالىَ { :فال تَ ُق ْؿ َليُما أ ٍّ
ُؼ} [اإلسراء ،] 23/17 :فأولى بالنيي عنو الضرب .وىذا يسمى عند
الشافعية القياس في معنى األصؿ ،وعند الحنفية داللة النص أو مفيوـ الموافقة.

وقياس المساوي :ىو ما كاف الفرع فيو مساويًا لألصؿ في الحكـ مف غير ترجيح عميو ،مثؿ قياس
إحراؽ ماؿ اليتيـ عمى أكمو ،بجامع اإلتالؼ في كؿ منيما ،فيحرـ اإلحراؽ كاألكؿ .وقياس العبد عمى
ِ
ِ ٍ
ؼ ما
ص ُ
األمة في تنصيؼ العقوبة إذا ارتكب ما يوجب الحد ،لقولو تعالىَ { :فِإ ْف أَتَْي َف بِفاح َشة فَ َعمَ ْي ِي َّف ن ْ
عَمى اْلم ْحص ِ
نات ِم َف اْل َعذاب} ّْ
[النساء.]25/4 :
َ
ُ َ

( )1فٕاتخ انزدًٕث ،320/2 :شزح اإلسُٕ٘.33/3 :
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وقياس األدنى :ىو أف يكوف الفرع فيو أضعؼ في عمة الحكـ مف األصؿ ،أي أنو أقؿ ارتباطًا بالحكـ
مف األصؿ ،ففي األصؿ تكوف العمة أقوى وفي الفرع أضعؼ ،مثؿ قياس التفاح عمى البر بجامع الطعـ
في كؿ منيما ،لتحريـ التفاضؿ فييما ،ومثؿ إلحاؽ النبيذ بالخمر في تحريـ الشرب وايجاب الحد.
التقسيم الثاني  -ينقسـ القياس باعتبار القوة والتبادر إلى الذىف إلى قياس جمي وقياس خفي ،والمعنى
يختمؼ فييما عند الشافعية والحنفية.
والقياس الجمي عند الفريؽ األوؿ :وىـ الشافعية ىو ما كانت العمة فيو منصوصة ،أو غير منصوصة
ولكف قطع فيو بنفي تأثير الفارؽ بيف األصؿ والفرع ،مثؿ قياس األمة عمى العبد في سراية العتؽ مع
قوـ العبد عميو
شركًا لو في عبد ،وكاف لو ماؿ يبمغ ثمف العبدّْ ،
البعض إلى الكؿ ،في حديث(( :مف أعتؽ ْ
قيمة عدؿ)) ألف الفارؽ بينيما ىو الذكورة واألنوثة ،وال تأثير ليذا الفارؽ شرعًا في أحكاـ العتؽ .ومثؿ
قياس الضرب عمى التأفيؼ في التحريـ في المثاؿ السابؽ.
والقياس الجمي يشمؿ ِّ
كال مف القياس المساوي والقياس األولوي.
والقياس الخفي :ىو ما لـ يقطع فيو بنفي تأثير الفارؽ بيف األصؿ والفرع ،إذا كانت العمة فيو مستنبطة
َّ
بالمثقؿ كالخشب والحجر ،عمى القتؿ بالمحدد كالسالح ،بجامع القتؿ
مف حكـ األصؿ ،مثؿ قياس القتؿ
العمد العدواف ،إليجاب القصاص في المثقؿ ،فإف الفارؽ بيف المثقؿ والمحدد لـ يقطع بإلغاء تأثيره مف
الشارع ،بؿ يجوز أف يكوف الفارؽ مؤث ًار ،لذا لـ يوجب أبو حنيفة  -رحمو اهلل  -القصاص في القتؿ
بالمثقؿ .والقياس الخفي ال يشمؿ إال قياس األدنى.
ومعنى ىذيف النوعيف عند الحنفية يختمؼ عف المعنى السابؽ ،وىو ما يأتي:
القياس الجمي :ىو القياس الظاىر الذي يتبادر إليو الذىف ،وتسبؽ إليو األفياـ بسبب ظيور العمة فيو.
والقياس األدنى :ىو االستحساف وىو القياس الذي خفيت عمتو لدقتيا وبعدىا عف الذىف ،وىو الواقع في
مقابمة القياس الجمي.
مثاله :اإلجارة ثابتة باالستحساف ،ومقتضى القياس عدـ جوازىا؛ ألنيا عقد عمى شيء معدوـ غير موجود
عند العقد ،وىو المنفعة التي تستوفى شيئاً فشيئاً مع مرور الزمف .وكذلؾ السمـ واالستصناع ،كؿ منيما
ثابت باالستحساف ،خالفًا لمقياس أو القواعد العامة؛ ألف العقد وارد عمى معدوـ ،وبيع المعدوـ باطؿ ،لكف
جاء الشرع بالنص عمى جواز السمـ ،وقيس عميو االستصناع.
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االستحساف
تعريفو ،أنواعو ،حجيتو ،آراء العمماء فيو.

تعريفه:
عد الشيء حسنًا ،وفي اصطالح األصولييف :ىو ترجيح قياس خفي عمى قياس
االستحساف في المغةّ :
جمي بدليؿ ،أو استثناء حكـ جزئي مف أصؿ كمي أو قاعدة عامة ،بناء عمى دليؿ
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خاص يقتضي ذلؾ ،كالحكـ بطيارة سؤر سباع الطير والغراب والصقر والحدأة النقضاضيما عمى اآلنية
مف السماء ،والحكـ بصحة السَّمـ واالستصناع واإلجارة وعقود االستثمار (المزارعة والمساقاة والمغارسة)
استثناء مف حكـ بطالف عقد المعدوـ.
وىذا يدؿ عمى تفقو دقيؽ وتعمؽ في الرأي وفيـ المسائؿ ،وليس ذلؾ تشريعاً بالعقؿ واليوى والتشيي؛ ألنو
عمؿ بدليؿ قوي ال يفطف لو إال بعيد النظر واسع األفؽ عميؽ الفكر.
وىو يختمؼ عف كؿ مف القياس والمصمحة المرسمة؛ ألف القياس كما عرفنا يجري في الوقائع التي ليا
نظير أو مثيؿ في النص أو اإلجماع ،واالستحساف يجري في مسألة ليا نظير ،ولكنيا مستثناة مف حكـ
عاـ لدليؿ يوجب ذلؾ ،والمصمحة المرسمة تطبؽ في واقعة ليس ليا نظير في الشرع تقاس عميو ،وانما
ابتداء ،بناء عمى شبو بمجموعة نصوص ،أو االنسجاـ مع المبادئ الشرعية الكمية.
يثبت فييا الحكـ
ً

أنواعه:
ينقسـ االستحساف إلى أنواع بحسب الدليؿ الذي يثبت بو ،وىو النص أو اإلجماع ،أو الضرورة ،أو
القياس الخفي أو العرؼ أو المصمحة وغيرىا(:)1
 -1االستحسان بالنص :أف يرد نص معيف يتضمف حكماً لمسألة خالفاً لمحكـ الكمي الثابت بالدليؿ العاـ
أو القاعدة العامة .والنص إما مف القرآف أو مف السُّنة.
مثاؿ النص القرآني :الوصي ة ،فإف مقتضى القياس أو القاعدة العامة عدـ جوازىا؛ ألنيا تمميؾ مضاؼ
إلى زمف زواؿ الممكية ،وىو ما بعد الموت ،إال أنيا استثنيت مف تمؾ القاعدة العامة بقولو تعالىِ :
{م ْف
ِ ِ ٍ ِ
يف بِيا أ َْو َد ْي ٍف} ّْ
[النساء .]12/4 :وقولو الرجؿ :مالي صدقة ،يقتضى القياس أف يتصدؽ
َب ْعد َوصيَّة ُيوص َ
{خ ْذ ِم ْف أ ِ
ص َدقَةً}
بكؿ مالو ،ولكف االستحساف يقضي بأف يراد منو ماؿ الزكاة ،لقولو تعالىُ :
َموال ِي ْـ َ
ْ
[التّوبة.]103/9 :

ومثاؿ النص َّ
النبوي :الحكـ ببقاء الصوـ مع األكؿ أو الشرب ناسيًا ،مقتضى القياس ،أي القاعدة العاـ
فساد الصوـ ،لوصوؿ شيء إ لى الجوؼ ينافي مبدأ اإلمساؾ عف المفطرات ،ولكف النص حكـ ببقاء
الصوـ ،استثناء في قولو (ص)(( :مف أكؿ أو شرب ناسياً ،فميتـ صومو ،فإنما أطعمو اهلل وسقاه)).
( )1كشف اٞسزار ،1122/2 :يسهى انثبٕث ،279/2 :أطٕل انسزخس ،203/2 :ٙانتهٕٚخ عهٗ انتٕضٛخ.82/2 :
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وجواز عقد السمـ (بيع آجؿ بعاجؿ) :مقتضى الدليؿ العاـ أنو ال يجوز؛ ألنو بيع لمعدوـ ،وقد نيى
الرسوؿ (ص) عف بيع ما ليس عند اإلنساف ،ولكنو استثني مف ذلؾ بدليؿ خاص وىو حديث(( :مف
أسمؼ في ثمر ،فميسمؼ في كيؿ معموـ ،ووزف معموـ ،إلى أجؿ معموـ)).
وخيار الشرط يتنافى مع األصؿ في العقود وىو المزوـ ،ولكنو أجيز بحديث حباف بف منقذ واعطائو
الخيار إلى ثالثة أياـ.
وبيع العرايا (بيع الرطب الجديد بالتمر القديـ في حدود خمسة أوسؽ أي  653كغ) ال يجوز ألنو ربا،
لكنو أبيح بترخيص َّ
النبي (ص) ،لما فيو مف الرفؽ والتخفيؼ ورفع الحرج ورعاية الحاجة.
 -2االستحسان باإلجماع :وىو أف يفتي المجتيدوف في مسألة عمى خالؼ األصؿ في أمثاليا ،أو أف
يسكتوا ع ف فعؿ الناس دوف إنكار ،مثؿ إجماع العمماء عمى جواز عقد االستصناع :وىو التعاقد مع
صانع عمى صناعة شيء مقابؿ ثمف معيف ،فمقتضى القياس بطالنو؛ ألف المعقود عميو وقت العقد
معدوـ ،ولكنو أجيز باإلجماع لتعامؿ الناس بو في كؿ زمف ،مراعاة لحاجة الناس إليو.
 -3االستحسان بالعرف :وىو أف يتعارؼ الناس مخالفاً لمقياس أو القاعدة العامة ،نزوالً تحت وطأة
الحاجة ،كإجارة الحماـ بأجرة معينة دوف تقدير مقدار الماء المستعمؿ ،ومدة المكث في الحماـ ،فمقتضى
القياس عدـ الجواز؛ ألنو إجارة مشتممة عمى جيالة ،ولكنو أجيز لمحاجة وعدـ المضايقة.
ومثؿ وقؼ المنقوؿ ال يجوز قياسًا ،لتعرضو لميالؾ ،واألصؿ في الموقوؼ أف يكوف مؤبدًا ،ولكنو أجيز
استحسانًا لمحاجة وتعارؼ الناس.
 -4االستحسان بالضرورة :وىو أف توجد ضرورة تحمؿ المجتيد عمى ترؾ القياس واألخذ بمقتضى
الضرورة أو الحاجة التي تنزؿ منزلة الضرورة عادة ،مثؿ تطيير االّبار والحياض التي تقع فييا نجاسة،
فمقتضى القياس أال تطير بنزح الماء كمو أو بعضو ،الختالط الباقي بالنابع ،وتنجس الدلو بمالقاة الماء،
بعودتيا المتكررة في البئر ،إال أنيـ استحسنوا ترؾ القياس والحكـ بطيارتيا بنزح مقدار مف الماء
لمضرورة.
العقاب والغراب والحدأة؛ ألف
ومثؿ الحكـ بطيارة سؤر سباع الطير (الجوارح) كالنسر والصقر والبازي و ُ

ىذه الحيوانات تأكؿ النجاسات بمناقيرىا ،والمنقار عظـ طاىر ،وال يمكف االحتراز منيا وبخاصة لسكاف

الصحارى ،فيختمؼ حكميا لمضرورة عف حكـ سباع البيائـ (المفترسة) كاألسد والذئب والنمر والفيد،
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فإنيا تشرب بأفواىيا ،فيختمط لعابيا بالماء .واألصح أف ىذا المثاؿ لالستحساف بالضرورة ،وليس ىناؾ
قياساف فيو :جمي وخفي ،وانما ىو قياس واحد وىو قياسو عمى سؤر سباع البيائـ.
 -5االستحسان بالقياس الخفي :وىو القائـ في مقابمة القياس الجمي ،مثؿ وقؼ األراضي الزراعية،
تنازعو قياساف :قياس جمي :وىو أف الوقؼ يشبو البيع لمتنازؿ فييما عف الممكية ،فال يدخؿ في الوقؼ
حقوؽ االرتفاؽ كحؽ المرور والطريؽ و ّْ
الش ْرب والمسيؿ إال بالنص عمييا مف الواقؼ كما في البيع .وقياس

خفي :وىو أف الوقؼ يشبو اإلجارة إلفادة كؿ منيما حؽ االنتفاع بالعيف ،فتدخؿ حقوؽ االرتفاؽ ولو لـ
ينص الواقؼ عمييا كاإلجارة ،ويرجع القياس الثاني عمى القياس األوؿ؛ ألف المقصود مف الوقؼ ىو

ال باالرتفاقات ،فتدخؿ في وقؼ األرض حكمًا دوف نص عمييا.
مجرد االنتفاع ،وذلؾ ال يتحقؽ إ ّ
ومثؿ اختالؼ البائع والمشتري في مقدار الثمف ،فإف العاقديف يتحالفاف استحسانًا ،والقياس أال يحمؼ
البائع؛ ألنو يدعي الزيادة ،وىي مئة مثالً ،والمشتري ينكرىا وأف الثمف تسعوف ،والبيّْنة عمى مف َّ
ادعى

واليميف عمى مف أنكر ،فال يميف عمى البائع ،واالستحساف أف يحمؼ االثناف؛ ألف كالِّ منيما مدع ومنكر،
فيتحالفاف ؛ ألف البائع مدع الزيادة ومنكر حؽ المشتري في تسمـ المبيع ،والمشتري منكر الزيادة ومدع حؽ
تسمّـ المبيع بعد دفع الثمف وىو تسعوف.
 -6االستحسان بالمصمحة :وىو أف توجد مصمحة تقتضي استثناء المسألة مف أصؿ عاـ أو قاعدة
كمية .مثؿ وصية المحجور عميو لسفو في سبيؿ الخير ،مقتضى القياس أو القاعدة الكمية عدـ صحة
تبرعات المحجور عميو؛ ألف فييا تبديدًا ألموالو ،ولكف المصمحة اقتضت الجواز؛ ألف الوصية ال تفيد
الممؾ إال بعد وفاة المحجور عميو ،فاستثنيت مف األصؿ العاـ ،لتمكينو مف تحصيؿ الثواب ،وعدـ
اإلضرار بو حاؿ حياتو.
ومثالو أيضًا :دفع الزكاة لبني ىاشـ ،مقتضى القياس أال يجوز ذلؾ عمالً بمنع الرسوؿ (ص) ،ولكف أبا
حنيفة استحسف في عصره إعطاءىـ الزكاة ،رعاية لمصالحيـ وحفظًا ليـ مف الضياع حينما لـ يعطوا مف
بيت الماؿ.
ومثاؿ آخر :تضميف الصناع أو األجير المشترؾ ،فإف القياس يقضي بعدـ التضميف ،ألنيـ بعقد اإلجارة
أمناء ،واألميف ال يضمف التالؼ إال بالتعدي أو التقصير في الحفظ ،ولكف االستحساف يقضي بتضمينيـ
إال في اليالؾ بقوة قاىرة ،منعًا لتياونيـ ومحافظة عمى أمواؿ الناس المستأجريف.
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ففي ىذه األمثمة استثنيت مصمحة جزئية مف حكـ كمي بدليؿ ،وىذا ما يسمى اصطالحاً االستحساف.

حجية االستحسان وآراء العمماء فيه:
اتجو العمماء في االستحساف اتجاىيف ،لكنيما لـ يمتقيا عمى محؿ نزاع واحد .فقاؿ الجميور :االستحساف
حجة شرعية .وقاؿ الشافعية والشيعة والظاىرية :االستحساف ليس بحجة ،قاؿ اإلماـ الشافعي :مف
شرع ،أي ابتدع شرعًا مف عنده.
استحسف فقد َّ
وأدلة الجميور ىي ما يمي(:)1
يد المَّ ُو بِ ُك ُـ
{ي ِر ُ
 -1إف في األخذ باالستحساف ترؾ العسر إلى اليسر ،وىو أصؿ في الديف ،قاؿ اهلل تعالىُ :
يد بِ ُك ُـ اْل ُع ْسر} [البقرة.]185/2 :
اْل ُي ْس َر َوال ُي ِر ُ
 -2إف ثبوت االستحساف يعتمد عمى دليؿ متفؽ عميو ،وىو إما النص أو اإلجماع أوالضرورة أو القياس
الخفي أو العرؼ أو المصمحة كما تقدـ .وكؿ ذلؾ يقتضي ترجيح القياس الخفي عمى القياس الجمي،
واالستثناء الجزئي مف الحكـ الكمي ،وذلؾ مقبوؿ شرعًا.
وأدلة المنكريف ىي(:)2
 -1ال يجوز الحكـ إال بالنص أو بالقياس عمى النص ،ألف في غير ذلؾ شرعًا باليوى ،واهلل تعالى يقوؿ:

{وأ ِ
اء ُى ْـ} [المائدة.]49/5 ،
اح ُك ْـ َب ْيَنيُ ْـ بِما أ َْن َزَؿ المَّوُ َوال تَتَِّب ْع أ ْ
َف ْ
َىو َ
َ

 -2العقؿ أساس االستحساف ،وفيو يستوي العالـ والجاىؿ ،فيجوز لكؿ إنساف أف يشرع شرعًا جديدًا.
 -3لـ يكف الرسوؿ (ص) يفتي باالستحساف ،وانما كاف ينتظر الوحي.
ويالحظ أف ىذه األدلة تتجو إلنكار التشريع باليوى ،وىذا متفؽ عميو ،وأما حقيقة االستحساف عند القائميف
بو وىو العمؿ بأقوى الدليميف ،فال مجاؿ لمخالؼ فيو ،والعمماء كميـ يأخذوف بو بيف موسع ومضيؽ ،إال
ال ،وانما ىو عمؿ راجع لمقياس أو المصمحة ونحوىما.
أف االستحساف في الحقيقة ال يعد مصد ًار مستق ً

( )1االعتظاو نهشاطب ،137/2 :ٙرٔضت انُاظز.407/1 :
( )2انزسانت نهشافع ،ٙص  ،507اإلدكاو البٍ دشؤ ،759/6 :يهخض إبطال انقٛاص ٔانزأ٘ ٔاالستذساٌ البٍ دشو أٚضا :1ص .50
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المصمحة المرسمة
تعريفيا ،أنواع المصالح ،حجيتيا ،شروط العمؿ بيا.

تعريفها:
المصمحة المرسمة أي المنفعة المطمقة ،وفي
اصطالح األصولييف :ىي الوصؼ الذي يالئـ
تصرفات الشرع ومقاصده ،ولكف لـ يشيد لو
دليؿ معيف مف الشرع باالعتبار أو اإللغاء،
ويحصؿ مف ربط الحكـ بو جمب مصمحة أو دفع
مفسدة عف الناس ،كالمصمحة التي رآىا
الصحابة في جمع المصحؼ ،واتخاذ الدواويف،
والسجوف ،وصؾ النقود ،وابقاء األراضي
الزراعية التي فتحوىا بيد أىميا ووضع الخراج
عمييا.

أنواع المصالح المعتبرة:
إذا كانت المصالح أساسًا لبعض األحكاـ الشرعيةَّ ،
ال لألحكاـ ،سميت
ودؿ دليؿ عمى اعتبارىا عم ً
المصالح المعتبرة شرعًا ،وىي ذات مراتب ثالث:
 -1الضروريات :وىي التي يتوقؼ عمييا حياة الناس الدينية والدنيوية ،حيث إذا فقدت اختمت الحياة في
الدنيا ،وضاع النعيـ وحؿ العقاب في اآلخرة ،مثؿ حفظ المقاصد الخمس الكمية الضرورية ،وىي حفظ
الديف والنفس والعقؿ والنسب والماؿ .واألوؿ شرع لو الجياد وقتؿ المرتديف ،والثاني وىو حفظ حياة الناس
شرع لو القصاص مف القاتؿ العامد ،والثالث وىو حفظ العقؿ شرع لو الحد عمى شارب الخمر ،والرابع
وىو حفظ النسب شرع لو حد الزنا وحد القذؼ ،واألخير شرع لو تحريـ السرقة وقطع يد السارؽ .فكؿ مف
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االعتداء عمى الديف والقتؿ العمد وشرب المسكر والقذؼ والزنا وصؼ مناسب يحقؽ مصمحة ،وىو معتبر
شرعًا ،وىذا ىو المناسب المؤثر أو المالئـ ،عمى حسب نوع اعتبار الشرع لو.
 -2الحاجيات :وىي التي يحتاج الناس إلييا لرفع الحرج عنيـ فقط ،حيث إذا فقدت وقع الناس في
الضيؽ والحرج ،دوف أف تختؿ الحياة ،وقد شرع ليا الشرع أنواع المعامالت مف بيع وشراء وايجار ،وأنواع
الرخص مف قصر الصالة وجمعيا لممسافر ،واباحة الفطر في رمضاف لمحامؿ والمرضع والمريض،
وسقوط الصالة عف الحائض والنفساء ،والمسح عمى الخفيف ،وتزويج الصغيرة بالكؼء مف قبؿ ولييا.
وىذه كميا أوصاؼ مناسبة لألحكاـ المقررة ليا.
 -3التحسينات :وىي المصالح التي يقصد بيا األخذ بمحاسف العادات ومكارـ األخالؽ ،مثؿ الطيارات
لمصموات ،والتزيف با لمباس والطيب ،وتحريـ خبائث المطعومات ،واألمر بالرفؽ واإلحساف ،وصيانة المرأة
عف مباشرة عقد زواجيا وتزويج الولي ليا .وىي أيضًا أوصاؼ مناسبة ألحكاميا المشروعة .أما المصالح
التي طرأت بعد انقطاع الوحي ،ولـ يشرع الشارع ليا أحكامًا معينة ،ولـ يقـ دليؿ عمى اعتبارىا أو
إلغائيا ،فيذه تسمى المناسب المرسؿ أو المصمحة المرسمة ،كاشتراط إثبات الزواج بوثيقة رسمية،
وتسجيؿ عقد البيع العقاري لنقؿ الممكية.

حجية المصالح المرسمة:
اتجو العمماء في المصالح المرسمة اتجاىيف :اتجاه يمنع األخذ بيا وىـ الشافعية والشيعة والظاىرية،
واتجاه يجيز األخذ بيا وىـ المالكية والحنفية والحنابمة.

أما المنكروف الذيف يمنعوف األخذ بيا :فميـ أدلة موجزىا وجوب الحفاظ عمى وحدة الشريعة فال تختمؼ
األحكاـ بيف جيؿ وجيؿ ،والحفاظ عمى قدسية الشريعة ،فال يقاؿ فييا شيء باألىواء واألغراض والمآرب،
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()1

وألف الشرع لـ يعتبرىا ببعض وجوه االعتبار

 .وأجيب عنيا بأف تغير وجو الحكـ أو المصمحة يقتضي

تغير الحكـ وىذا أمر حسف شرعًا ،وأف العمؿ بيا عمؿ بمصمحة راجحة ،وأف العمؿ بيا عمؿ بمصمحة
راجحة ،وليست ىي مف قبيؿ التشريع باليوى؛ ألنو يشترط لمعمؿ بيا وجود المالءمة بينيا وبيف مقاصد
الشرع.
واحتج القائموف بيا بأدلة كثيرة أىميا ما يأتي:
 -1إف الحياة في تطور مستمر ،ومصالح الناس تتجدد وتتغير في كؿ زمف ،فمو لـ تشرع األحكاـ
المناسبة لتمؾ المصالح ،لوقع الناس في حرج ،وتعطمت مصالحيـ في مختمؼ األزمنة واألمكنة ،ووقؼ
التشريع عف مسايرة الزمف ومراعاة المصالح والتطورات ،وىذا مصادـ لمقصد التشريع في مراعاة مصالح
الناس وتحقيقيا.
{وما
 -2قامت أحكاـ الشريعة عمى اعتبار المصالح ورعايتيا وتحقيقيا رحمة بالناس ،فقاؿ اهلل تعالىَ :
ِ ِ
يد المَّ ُو
ناؾ إِ ّ
أ َْر َسْم َ
يف} [األنبياء ،]107/21 :وقاؿ سبحانوُ { :ي ِر ُ
ال َر ْح َم ًة لْمعالَم َ
[البقرة .] 185/2 :واعتبار جنس المصالح في جممة األحكاـ ،يوجب ظف

يد بِ ُك ُـ اْل ُع ْسر}
بِ ُك ُـ اْل ُي ْس َر َوال ُي ِر ُ
اعتبار كؿ مصمحة مف جنس

تمؾ المصالح في تعميؿ األحكاـ؛ ألف العمؿ بالظف واجب.
 -3روعيت المصمحة بنحو أوسع مف القياس في اجتيادات الصحابة والتابعيف وأئمة االجتياد ،حتى كاف
ذلؾ بمنزلة اإلجماع عمى رعايتيا ،بدليؿ جمع أبي بكر القرآف في مصحؼ واحد مف الصحؼ المتفرقة
بإشارة مف عمر رضي اهلل عنو ،قائالً(( :إنو واهلل خير ومصمحة لإلسالـ)) ،وحارب أبو بكر مانعي
ال
الزكاة ،واستخمؼ مف بعده عمر ،ولـ يسبؽ في ذلؾ شيء مماثؿ يدؿ عمى األخذ بو ،وال سند لذلؾ إ ّ
المصمحة.
وأبقى عمر األراضي المفتوحة بيد أىميا تحقيقًا لمصمحة المسمميف العامة ،ولـ يعط المؤلفة قموبيـ مف
الزكاة ،لعدـ الحاجة إلى التأليؼ بعد أف َّ
عز اإلسالـ ،ولـ يقـ حد السرقة عمى المصوص في عاـ
ودوف الدواويف واتخذ السجوف ،وأمضى الطالؽ الثالث بكممة واحد زج ًار
المجاعة بسبب الحاجة العامةَّ ،
سدًا لذريعة الخالص مف القصاص ،وحرـ المرأة عمى
عف كثرة استعمالو ،وأمر بقتؿ الجماعة بالواحد ّ
مف تزوجيا في العدة مف رجؿ آخر ودخؿ بيا ،زج اًر لو عف ىذا الفعؿ ومعاممة لو بنقيض مقصوده.

( )1اإلدكاو نٝيذ٘ ،138/3 :يهخض إبطال انقٛاص ٔاالستذساٌ البٍ دشو :ص  ،5شزح اإلسُٕ٘.165/3 :
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وكتب عثماف رضي اهلل عنو المصحؼ عمى حرؼ واحد ،ووزعو في األمصار ،وأحرؽ ما عداه ،وزاد
األذاف األوؿ لصالة الجمعة ،وىو النداء األوؿ الذي يفعؿ اآلف ،وحكـ بتوريث المرأة مف زوجيا الذي
طمقيا ثالثًا في مرض موتو ،ف ار اًر مف إرثيا ،معاممة لو بنقيض مقصوده ،وسمي طالؽ الفرار.
وحرؽ عمي رضي اهلل عنو غالة الشيعة الروافض الذيف ألَّيوه ،وحكـ الصحابة بتضميف الصناع ما يتمؼ
ّ

بأيدييـ مف أمواؿ الناس ،محافظة عمييا مف الضياع ،وقاؿ عمي(( :ال يصمح الناس إالّ ذاؾ)).

وحجر الحنفية عمى الطبيب الجاىؿ والمفتي الماجف والمكاري المفمس ،وأباح المالكية حبس المتيـ
وتعزيزه توصالً إلى إق ارره ،وأجاز الحنابمة التصرؼ في ماؿ اآلخريف عند الحاجة وتعذر استئذانو بما
يسمى بالفضالة ،وأوجبوا بذؿ المنافع المحتاج إلييا مجانًا إذا لـ يكف ىناؾ ضرر في بذليا ،وأوجب
الشافعية وغيرىـ القصاص مف الجماعة إذا قتموا واحدًا ،ونسب جماعة كثيروف لإلماـ الشافعي األخذ
بالمصالح إذا كانت شبيية بالمعتبرة.
وىذا كمو عمؿ بالمناسب المرسؿ أو المصمحة المرسمة؛ ألنيا مصمحة مجردة مالئمة لمصالح أحكاـ
الشريعة ،وال دليؿ مف الشرع عمى إلغائيا .قاؿ الغزالي رحمو اهلل مف الشافعية ...(( :وكؿ مصمحة رجعت
إلى حفظ مقصود شرعي ُعمـ كونو مقصودًا بالكتاب والسُّنة واإلجماع ،فميس خارجًا مف ىذه األصوؿ،
لكنو ال يسمى قياساً ،بؿ مصمحة مرسمة ...واذا فسرنا المصمحة :بالمحافظة عمى مقصود الشرع ،فال
وجو لمخالؼ في اتباعيا ،بؿ يجب القطع بكونيا حجة))

()1

.

شروط العمل بها:
اشترط القائموف بالمصمحة المرسمة شروطاً ثالثة لمعمؿ بيا:
نصًا أو
 -1أف تكوف المصمحة مالئمة لمقاصد الشارع :أي أ ّ
ال تنافي أصالً مف أصولو ،وال تعارض ّ
دليالً مف أدلتو القطعية ،بؿ تكوف متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيميا ،وبأف تكوف مف

جنسيا ،وليست غريبة عنيا ،واف لـ يشيد ليا دليؿ خاص بيا .فال يجوز اإلفتاء ألحواؿ خاصة ،كإفتاء
غني جامع امرأتو بنيار رمضاف بإلزامو بصياـ شيريف متتابعيف أوالً ،وعدـ السماح لو بعتؽ رقبة ،ألف
الصياـ زاجر لو ،عمى عكس اإلعتاؽ ،ألف ذلؾ مخالؼ لمنص في الكفارة.

( )1انًستظفٗ.143/1 :
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 -2أف تكوف معقولة في ذات يا ،حقيقية ال وىمية :بأف يتحقؽ مف تشريع الحكـ بيا جمب نفع أو دفع
ضرر .مثاؿ ذلؾ :إف تسجيؿ العقود الواردة عمى العقارات في دائرة السجالت العقارية يقمؿ حتمًا مف
شيادة الزور ،ويحؽ استق ار ًار في المعامالت ،فال مانع مف الحكـ بو شرعًا .وتسعير السمع عند الحاجة
يأتي بفائدة محققة منعًا لمغبف الزائد في األثماف ،ودفعاً لمحرج والضرر عف الناس ،وتحقيقًا لمصالحيـ.
 -3أف تكوف مصمحة عامة لمناس وليست مصمحة شخصية :ألف الشريعة جاءت لمناس كافة ،بناء عميو،
ال يصح األخذ بأي حكـ يقصد بو رعاية مصمحة شخص بعينو كأمير أو رئيس أو حاشية وأسرة لو .وال
يجوز اإلفتاء بقتؿ مسمـ واحد تترس بو األعداء في قمعة ،متى أمكف حصارىـ ،وال يخشى منيـ التسمط
عمى بالد المسمميف.

العرؼ
تعريفو ،الفرؽ بينو وبيف اإلجماع ،أنواعو،
حجيتو ،تطبيقاتو.

تعريفه:
العرؼ :ىو كؿ ما اعتاده الناس وساروا عميو مف كؿ فعؿ شاع بينيـ ،أو قوؿ تعاروفوا إطالقو عمى
معنى خاص ال تألفو المغة ،وال يتبادر غيره عند سماعو .وىذا يشمؿ العرؼ العممي والعرؼ القولي .مثاؿ

68

األوؿ :اعتياد الناس بيع المعاطاة مف غير وجود صيغة لفظية ،وتعارفيـ قسمة المير في الزواج إلى
مقدـ معجؿ ومؤخر مؤجؿ ،وتعارفيـ أكؿ القمح واألرز ولحـ الضأف أو البقر.
ّ
ومثاؿ العرؼ القولي :تعارؼ الناس إطالؽ (الولد) عمى الذكر دوف األنثى ،وعدـ إطالؽ لفظ المحـ عمى
السمؾ ،واطالؽ لفظ الدابة عمى الفرس فقط.

والفرق بينه وبين اإلجماع:

أف اإلجماع مبناه اتفاؽ مجتيدي األمة ،وأما العرؼ فال يشترط فيو االتفاؽ ،وانما يكفي فيو سموؾ
األكثرية بما فييـ العواـ والخواص ،فيو أشبو بالسيرة.

أنواعه:
العرؼ بقسيمو العممي والقولي إما عرؼ عاـ واما عرؼ خاص.
العرف العام :ىو ما يتعارفو أغمب أىؿ البالد في وقت مف األوقات ،كتعارفيـ عقد االستصناع،
واستعماؿ لفظ الحراـ بمعنى الطالؽ إلنياء عقد الزواج ،ودخوؿ الحماـ مف غير تقدير مدة المكث فيو.
العرف الخاص :ىو ما يتعارفو أىؿ بمدة أو إقميـ أو طائفة معينة مف الناس ،كإطالؽ لفظ (الدابة) في
عرؼ أىؿ العراؽ عمى الفرس خاصة ،وجع ؿ دفاتر التجار حجة في إثبات الديوف.
أما بالنظر لمدى إقرار الشرع لمعرؼ وعدـ إق ارره ،فينقسـ العرؼ إلى عرؼ صحيح وعرؼ فاسد.

69

العرف الصحيح :ىو ما تعارفو الناس دوف أف يحؿ حراماً أو يحرـ حالالً ،كتعارفيـ تقديـ عربوف في عقد
االستصناع ،وتعارفيـ أف الزوجة ال تنتقؿ إل ى بيت زوجيا إال بعد قبض جزء مف المير ،وأف المير
قسماف :معجؿ ومؤجؿ ،وأف ما يقدمو الخاطب أثناء الخطبة ُّ
يعد ىدية وليس جزءاً مف المير.
العرف الفاسد :ىو ما تعارفو الناس ولكنو يحؿ حرامًا أو يحرـ حالالً ،كتعارفيـ أكؿ الربا والتعامؿ مع
المصارؼ الربوية بالفائدة ،واختالط النساء بالرجاؿ في الحفالت العامة ،وتقديـ المسكرات في الضيافة،
والرقص في األفراح ،وترؾ الصالة أثناء االحتفاالت العامة.

حجيته:
يعد قانونًا أي عرؼ يخالؼ الدستور
ال يعمؿ بالعرؼ الفاسد لمعارضتو أدلة الشريعة وأحكاميا ،وليذا ال ّ
أو النظاـ العاـ ،فال يسمح شرعاً بالعقود الربوية أو عقود الغرر ،لمصادمتيا نصوص الشريعة.
أما العرؼ الصحيح فمقبوؿ في التشريع والقضاء واالجتياد؛ ألنو ال يخالؼ أحكاـ الشريعة وال يصادـ
أصالً مف أصوليا ،لذا قاؿ العمماء(( :العادة شريعة ُم َح َّكمة)) ،و ((الثابت بالعرؼ ثابت بالنص)).
والدليؿ عمى األخذ بالعرؼ الصحيح :ىو أنو يالئـ حاجات الناس ،ويدفع الحرج والمشقة عنيـ ،واال وقع
الناس في الضيؽ والحرج .وقد راعت الشريعة بعض األعراؼ العربية التي ال تصادـ مبادئيا وقواعدىا
العامة ،كإيجاب الدية في القتؿ الخطأ عمى العاقمة (األقارب العصبات) ،وتقرير الكفاءة في الزواج،
ومراعاة القرابة العصبية في الوالية واإلرث.
كالربا والميسر ووأد البنات وحرماف النساء مف الميراث.
أما األعراؼ الفاسدة والضارة فمـ تقرىا الشريعةّْ ،
ال ،وانما ىو في الغالب عمؿ بالمصمحة المرسمة ،ويراعى في تفسير النصوص،
ال مستق ً
وليس العرؼ دلي ً
فيخصص بو العاـ ،ويقيد بو المطمؽ ،ويترؾ بو القياس أحيانًا ،ويؤخذ بمقتضاه في مجاؿ االجتياد في
()1

القضايا المستجدة الطارئة

.

لذا قاؿ الفقياء :كؿ ما ورد بو الشرع مطمقًا ،وال ضابط لو فيو وال في المغة ،يرجع فيو إلى العرؼ،
كالحرز في السرقة ،والتفرؽ في البيع ،والقبض ،ووقت الحيض وقدره ،واحياء الموات ،واالستيالء في
الغصب ونحو ذلؾ.
( )1رسائم ابٍ عابذٔ 116/2 :ٍٚيا بعذْا ،انًٕافقاث نهشاطب ،288-379/2 :ٙاٞشباِ ٔانُظائز نهسٕٛط :ٙص ،86انفزٔق نهقزاف.283/3 :ٙ
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تطبيقاته:
عمؿ الفقياء بمقتضى العرؼ في مسائؿ كثيرة( ،)2منيا إباحة االستصناع لتعارؼ الناس إياه ،وحاجتيـ
إليو ،مع أنو بيع لشيء معدوـ.
ُّ
ويعد متاع البيت (الجياز) الذي اشتري قبؿ الزفاؼ لمزوجة ،ويدخؿ العمو في بيع المنزؿ ،واف لـ ينص
ال بالعرؼ الجاري.
في العقد عمى دخوؿ حقوؽ االرتفاؽ ،عم ً
ويجوز بيع الثمار والخضار عمى األشجار إذا ظير بعضيا دوف البعض اآلخر ،كالبطيخ والتيف والعنب
والباذنجاف واليقطيف والكوسا (الكوسج) لمتعامؿ بو عرفًا لمضرورة ،مع أف بعضيا بيع لمعدوـ.
الغسالة عمى حساب البائع
ويصح اشتراط إصالح بعض اآلالت الحديثة كالثالجة والساعة والمذياع و ّ
ال بالعرؼ ،مع وجود النيي الشرعي عف بيع وشرط ،لعدـ إثارة النزاع
مجانًاحيف العطب مدة معينة ،عم ً

في شأنو.
ال
وتكوف ألفاظ الواقفيف مبنية عمى عرفيـ السائد في زمانيـ .وأجاز محمد بف الحسف وقؼ المنقوؿ مستق ً
ال بعرؼ الناس ،مع أف مقتضى الوقؼ عند الحنفية التأبيد ،وىو يالئـ العقار فقط.
عف العقار ،عم ً

( )2رسائم ابٍ عابذٔ 121/2 :ٍٚيا بعذْا.

71

شرع مف قبمنا
تعريفو ،أقسامو ،حجيتو.

تعريفه:
شرع مف قبمنا :ىو األحكاـ التي شرعيا اهلل
تعالى لألمـ السابقة عف طريؽ أنبيائو كإبراىيـ
وموسى وداود وعيسى عمييـ السالـ .والكالـ
فييا ينحصر في أف تمؾ األحكاـ جزء

مف

شريعتنا ،وىؿ نحف مكمفوف بيا أو ال؟
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أقسامه:
شرائع األنبياء السابقيف قسماف:
القسم األول :األحكاـ التي لـ تذكر في شريعتنا في قرآف وال سنة :وىذه ليست شرعًا لنا باإلتفاؽ.
القسم الثاني :األحكاـ التي ذكرت في القرآف أو السُّنة .وىذه ثالثة أنواع:
األوؿ :األحكاـ التي نسخت مف شريعتنا :وىذه ليست شرعًا لنا أيضًا باالتفاؽ ،مثؿ المذكور في آية:

َّ ِ
يف
{و َعمَى الذ َ
َ
أ َِو اْل َحوايا أ َْو

َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ورُىما
وميُما إِالّ ما َح َمَم ْ
ُ
ت ظُيُ ُ
ىادوا َح َّرْمنا ُكؿ ذي ظُفُ ٍر َوم َف اْلَب َق ِر َواْل َغَنـ َح َّرْمنا َعمَ ْيي ْـ ُش ُح َ
ِ
ط بِع ْ ِ
وف} [األنعاـ ،]146/6 :فتحريـ كؿ ذي ظفر
ما ْ
ظٍـ َذل َؾ َج َزْي ُ
ناى ْـ ِبَب ْغيِ ِي ْـ َوِاّنا َلصادقُ َ
اختَمَ َ َ

وىو كؿ مالو مخمب مف الطير وحافر مف الدواب كاإلبؿ واإلوز والبط ،وتحريـ شحوـ البطف المحيطة

َج ُد ِفي ما أ ِ
بالكرش ما عدا السناـ والحوايا ،أي األمعاء ،نسخ مف شرعنا بآيةُ { :ق ْؿ ال أ ِ
ُوح َي ِإَل َّي ُم َح َّرمًا
ير فَِإَّنو ِر ْجس أَو ِفسقًا أ ِ
عمَى ِ
وف َم ْيتَ ًة أ َْو َدماً َم ْسفُوحًا أ َْو لَ ْح َـ ِخ ْن ِز ٍ
ُى َّؿ لِ َغ ْي ِر المَّ ِو
طاعٍـ َي ْ
ط َع ُم ُو إِالّ أ ْ
َف َي ُك َ
َ
ُ ٌ ْ ْ
ِب ِو[ }...األنعاـ.]145/6 :
ومثؿ تحريـ الغنائـ ،أي األمواؿ المأخوذة مف األعداء بسبب الحرب ،فإنيا أحمت في شريعتنا بقولو
(ص)(( :أُحمت لي الغنائـ ولـ تحؿ ألحد قبمي)) .ومثؿ قتؿ النفس لمتوبة ،وقطع الثوب لتطييره مف
النجاسة ،نسخت عنا.
َّ ِ
آم ُنوا
الثاني :األحكاـ التي أقرت في شريعتنا :وىذه شرع لنا ،مثؿ الصياـ ،قاؿ اهلل تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
يف َ
َّ ِ
ِ
ِ
يف ِم ْف قَْبمِ ُك ْـ} [البقرة .]183/2 :واألضحية ،قاؿ عميو الصالة
ب َعمَ ْي ُك ُـ ّْ
ب َعمَى الذ َ
ياـ َكما ُكت َ
ُكت َ
الص ُ

سنة أبيكـ إبراىيـ)).
والسالـ:
((ضحوا فإنيا ّ
ّ

الثالث :األحكاـ التي قصيا اهلل تعالى عمينا في القرآف أو ذكرت عمى لساف الرسوؿ (ص)  .مف غير
{و َكتَْبنا َعَم ْي ِي ْـ ِفييا أ َّ
َف
إنكار وال إقرار ليا ،وىذه ىي محؿ الخالؼ ،مثؿ آية القصاص في شريعة الييودَ :
ؼ بِاأل َْن ِ
الن ْف ِ
الن ْف َس بِ َّ
َّ
ؼ َواألُ ُذ َف ِباألُ ُذ ِف َوالس َّ
ّْف بِالس ّْ
صاص} [المائدة:
ّْف َواْل ُج ُرو َح ِق
س َواْل َع ْي َف بِاْل َع ْي ِف َواأل َْن َ
ٌ
 ،]45/5ومثؿ آية قسمة الماء بيف َّ
{وَنب ّْْئيُ ْـ أ َّ
ماء ِق ْس َمةٌ َب ْيَنيُ ْـ ُك ُّؿ
َف اْل َ
النبي صالح عميو السالـ وبيف قوموَ :
ِ
ضٌر} [القمر.]28/54 :
ش ْر ٍب ُم ْحتَ َ
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حجيته:
اختمؼ العمماء في ىذا النوع األخير عمى
رأييف(:)1

فقاؿ جميور الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وأحمد في الرواية الراجحة عنو :إف ما صح مف شرع مف
قبمنا يكوف شرعًا لنا ،مف طريؽ الوحي لنبينا عميو الصالة والسالـ ،ال مف جية كتبيـ المبدلة ،فيعمؿ بو
ويجب عمى المكمفيف اتباعو ،كاستدالؿ الحنفية عمى جواز قتؿ المسمـ بالذمي والرجؿ بالمرأة بقولو تعالى:
الن ْف َس ِب َّ
{ َّ
الن ْفس} [المائدة.]45/5 :
وقاؿ الشافعية في الراجح عندىـ واألشاعرة والمعتزلة والشيعة :إف شرع مف قبمنا ليس شرعاً لنا.
استدؿ الفريؽ األوؿ :بأف ذلؾ الش رع مف الشرائع التي أنزليا اهلل تعالى ،ولـ يوجد ما يدؿ عمى نسخو،
ِ َّ ِ
يف َى َدى المَّ ُو
وحكاية اهلل تعالى لو دليؿ عمى إق ارره الضمني لو ،فيجب العمؿ بو ،لقولو تعالى{ :أُوَلئ َؾ الذ َ
داىـ ا ْقتَِده} [األنعاـ ،] 90/6 :وقولو سبحانو{ :ثَُّـ أَوح ْينا إَِل ْي َؾ أ ِ َِّ ِ َّ ِ ِ
ِ
يـ َح ِنيفًا} [النحؿ:
َْ
ْ
َف اتب ْع مم َة إ ْبراى َ
َفبيُ ُ ُ
عز َّ
 ،] 123/16وقولو َّ
ع َل ُك ْـ ِم َف ّْ
الد ِ
ص ْينا بِ ِو
صى بِ ِو ُنوحًا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْينا إَِل ْي َؾ َوما َو َّ
يف ما َو َّ
وجؿَ { :ش َر َ
الديف وال تَتََف َّرقُوا ِف ِ
اىيـ وموسى و ِعيسى أ ْ ِ
ِ
يو} [الشورى.]13/42 :
إِ ْبر َ َ ُ َ َ َ
َف أَق ُ
يموا ّْ َ َ

( )1كشف اٞسزار ،932/2 :شزح انعضذ عهٗ يختظز انًُتٓٗ ،286/2 :اإلبٓاج نهسبك،180/2 :ٙ
انًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص .134
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َّو
داو ُ
استَ ْغ َف َر َرب ُ
ود أََّنما فَتَّناهُ فَ ْ
{وظَ َّف ُ
وثبت عف ابف عباس أنو سجد في (ص) عند قراءة قولو تعالىَ :
ِ َّ ِ
ِ
يف َى َدى المَّوُ[ }...األنعاـ.]90/6 :
َو َخ َّر راكعًا َوأَناب} [ص ،]24/38 :وق أر اآلية األولى{ :أُوَلئ َؾ الذ َ
واستدؿ الع مماء عمى وجوب قضاء الصالة المفروضة بقولو (ص)(( :مف ناـ عف صالة أو نسييا،
الة لِ ِذ ْك ِري} [طو .]14/20 :وىذه اآلية خطاب لسيدنا
{وأ َِقِـ َّ
الص َ
فميصميا إذا ذكرىا)) ،ثـ ق أر قولو تعالىَ :
موسى عميو السالـ ،فمو لـ يكف َّ
النبي (ص) مطالباً بشرع قبمو ،لما كاف لتالوة ىذه اآلية فائدة .ورجع
َّ
النبي عميو الصالة والسالـ .إلى التوراة في قصة رجـ الييودي الزاني المحصف.
واستدؿ الفقياء عمى جواز قسمة الماؿ المشترؾ بطريؽ الميايأة الزمانية (مبادلة االنتفاع بالشيء مدة
ِ
ِ
{وَنب ّْْئيُ ْـ أ َّ
ضٌر}
ماء ق ْس َمةٌ َب ْيَنيُ ْـ ُك ُّؿ ش ْر ٍب ُم ْحتَ َ
َف اْل َ
معينة) بقولو تعالى في شريعة صالح عميو السالـَ :

[القمر.]28/54 :

واستدلوا أيضًا عمى جواز الجعالة (الوعد بالمكافأة لقاء عمؿ معيف) بقولو تعالى في قصة يوسؼ عميو

ِ
جاء بِ ِو ِح ْم ُؿ َب ِع ٍ
يـ} [يوسؼ.]72/12 :
{ولِ َم ْف َ
ير َوأَنا بِو َزِع ٌ
السالـَ :

ِ
َف
واحتج الحنابمة عمى جواز جعؿ المنفعة مي ًار بآية {ِإّْني أ ُِر ُ
َف أ ُْنك َح َؾ إِ ْح َدى ْابَنتَ َّي ىاتَْي ِف َعمَى أ ْ
يد أ ْ
ْج َرِني ثَمانِ َي ِح َج ٍج[ }...القصص ،]27/28 :في شريعة شعيب عميو السالـ.
تَأ ُ

واستدؿ الفريؽ الثاني وىـ النفاة بقولو تعالى{ :لِ ُك ٍّؿ َج َعْمنا ِم ْن ُك ْـ ِش ْرَع ًة َو ِم ْنياجًا} [المائدة ،]48/5 :أي أنو
تعالى جعؿ لكؿ أمة شريعة مستقمة بيا .وقالوا :إف شريعتنا ناسخة باإلجماع لمشرائع السابقة إال إذا ورد
في شرعنا ما يقرره .والجواب :إف شريعتنا ناسخة لما خالفيا فقط ،أما ما سكتت عنو بدوف نسخ فيو

ّْ
مصدؽ لما بيف يديو مف التوراة واإلنجيؿ ،بدليؿ بقاء
تشريع لنا ضمناً؛ ألنو حكـ إليي ،وألف القرآف
وحد الزنى والسرقة ونحوىما.
مشروعية القصاص ّ
وقد رجح كثير مف الكاتبيف الرأي األوؿ ،لكني أميؿ لمرأي الثاني؛ ألف تشريع تمؾ األحكاـ السابقة كاف
بأدلة مستقمة في السُّنة َّ
النبوية أو في القرآف الكريـ.
ال مف أدلة التشريع ،وانما ىو عمؿ بمقتضى القرآف أو السُّنة؛
ال مستق ً
ويالحظ أف شرع مف قبمنا ليس دلي ً
ألنو يشترط لمعمؿ بو أف يقصو اهلل تعالى عمينا أو رسولو عميو الصالة والسالـ مف غير إنكار وال نسخ،
فيرجع في الحقيقة إلى القرآف أو السُّنة.
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مذىب الصحابي
المراد بو ،وآراء العمماء في حجيتو.

المراد بمذهب الصحابي:
ىو مجموع اآلراء االجتيادية والفتاوى الفقيية الثابتة عف واحد مف صحابة الرسوؿ (ص)  .والصحابي
عند األصولييف :ىو كؿ مف لقي الرسوؿ (ص) مؤمناً بو ،والزمو زمنًا طويالً.
واتفؽ العمماء عمى أنو ال خالؼ في األخذ بقوؿ الصحابي فيما ال مجاؿ لمرأي أو االجتياد فيو؛ ألنو مف
قبيؿ الخبر التوقيفي عف صاحب الرسالة عميو الصالة والسالـ.
وال خالؼ أيضاً فيما أجمع عميو الصحابة صراحة ،أو كاف مما ال يعرؼ لو مخالؼ ،كتوريث الجدة
السدس.
وال خالؼ كذلؾ في أف قوؿ الصحابي المقوؿ اجتيادًا ليس حجة عمى صحابي آخر؛ ألف الصحابة
اختمفوا في كثير مف المسائؿ ،ولو كاف قوؿ أحدىـ حجة عمى غيره ،لما تأتي منيـ ىذا الخالؼ .وانما
الخالؼ في فتوى الصحابي باالجتياد المحض بالنسبة لمتابعي ومف بعده ،ىؿ يعتبر حجة شرعية أو ال؟
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آراء العمماء في مذهب الصحابي:
ىناؾ اتجاىاف مشيوراف في العمؿ بقوؿ
الصحابة:
القوؿ األوؿ لمشافعية وجميور األشاعرة والمعتزلة
والشيعة :وىو أف مذىب الصحابي ليس بحجة
مطمقًا.
والقوؿ الثاني لمحنفية والمالكية والحنابمة :وىو أف
( )1

مذىب الصحابي حجة شرعية

.

استدؿ الفريؽ األوؿ بأف قوؿ الصحابي مجرد رأي فردي اجتيادي صادر مف غير معصوـ ،وكؿ مجتيد
يجوز الخطأ والسيو عميو ،وألف الصحابة كانوا يقروف التابعيف عمى اجتيادىـ ،وكاف لمتابعيف آراء مخالفة
لمذىب الصحابي ،فمو كاف قوؿ الصحابي حجة عمى غيره ،لما ساغ لمتابعي ىذا االجتياد ،وألنكر عميو
الصحابي مخالفتو ،فيذا عمي رضي اهلل عنو تحاكـ في درع لو وجدىا مع ييودي إلى قاضيو شريح،
عمياً في ّْ
رد شيادة ابنو الحسف لو لمقرابة ،وكاف عمي يرى جواز شيادة االبف ألبيو.
فخالؼ ّ
وخالؼ مسروؽ ابف عباس في النذر بذبح الولد ،فأوجب فيو مسروؽ شاة ،وأوجب ابف عباس فيو مئة مف
اإلبؿ ،فقاؿ مسروؽ :ليس ولده خي ًار مف إسماعيؿ ،فرجع ابف عباس إلى قوؿ مسروؽ.
وكاف أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو إذا سئؿ عف مسألة يقوؿ :سموا عنيا موالنا الحسف ،أي الحسف
البصري سيد التابعيف عند جماعة .فيذا دليؿ عمى أف قوؿ الصحابي ليس بحجة عمى غيره.
واستدؿ الفريؽ الثاني :بأف الصحابي واف كاف عرضة لمخطأ في اجتياده كغيره مف المجتيديف ،إال أف
الغالب موافقة قولو لمحؽ والصواب ،لكماؿ عممو بالمغة وعدالتو وفضمو ،وكثرة اطالعو عمى أسباب نزوؿ

( )1يزآة اٞطٕل ،250/2 :انهًع نهشٛزاس٘ :ص ،50انًستظفٗ ،135/1 :اإلدكاو نٝيذ٘،133/3 :
إرشاد انفذٕل نهشٕكاَ :ٙص.213
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النبوية ،ومشاىدة تصرفات َّ
اآليات وورود األحاديث َّ
النبي (ص) ،والعمـ بمقاصد الشريعة ،وىذه خصائص
لو ،ال يشاركو فييا مجتيد آخر ،فيكوف قولو راجحًا بالنسبة لبقية المجتيديف ،فيعمؿ بو.
والظاىر أف رأي الصحابي يفيدنا في ترجيح اجتياد عمى آخر ،لكنو ال ُّ
ال شرعيًا يجب العمؿ بو
يعد دلي ً
كالكتاب والسُّنة؛ ألف الحجية تحتاج لدليؿ صريح مف القرآف والسُّنة ،وال دليؿ فييما عمى اتباع آراء
الصحابة ،وقد َّ
دؿ الدليؿ الفعمي كما تقدـ عمى مخالفة التابعيف لمصحابة في اجتياداتيـ الفردية ،ولو كاف
مذىب الصحابي حجة ،لوجب عمى التابعيف اتباعو ،ووقوعيـ في اإلثـ والمعصية حاؿ المخالفة.

سد الذرائع
تعريفو ،الفرؽ بيف الذريعة والمقدمة ،أنواع
الذرائع ،آراء العمماء فيو.

تعريف سد الذرائع:
الذريعة في المغة ،ىي الوسيمة التي يتوصؿ بيا إلى الشيء .وسد الذرائع معناه عند األصولييف :ىو منع
كؿ ما يتوصؿ بو إلى الشيء الممنوع المشتمؿ عمى مفسدة أو مضرة .فتكوف وسيمة المحرـ محرمة ،كما
أف وسيمة الواجب واجبة .فالفاحشة حراـ والنظر إلى عورة األجنبية حراـ ألدائيا إلى الفاحشة ،كما أف
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الحج فرض ،والسعي إلى البيت الحراـ وأماكف المناسؾ فرض ألجمو؛ ألف الشارع إذا كمؼ العباد أم ًار،
فكؿ ما يتعيف وسيمة لو مطموب بطمبو ،واذا نيى الناس عف أمر ،فكؿ ما يؤدي إلى الوقوع فيو حراـ
أيضًا.

الفرق بين الذريعة والمقدمة:
مقدمة الشيء :ىي األمر الذي يتوقؼ عميو وجود الشيء ،فالممحوظ فييا توقؼ حصوؿ المقصود عمييا،
ولوالىا لما تمكف أحد مف تحقيؽ اليدؼ المقصود .أما الذريعة :فيي الوسيمة المؤدية إلى الشيء،
والممحوظ فييا معنى التوصيؿ واإلفضاء إلى المقصود بالحكـ ،مثؿ أساس الجدار المتوقؼ عميو ىو
مقدمة ،والسمّـ الموصمة إلى السطح ىي ذريعة.
ِ
ِ ِ
يف ِم ْف ِز َينتِ ِي َّف} [النور ] 31/24 :مف باب
{وال َي ْ
ض ِرْب َف ِبأ َْر ُجم ِي َّف ل ُي ْعمَ َـ ما ُي ْخف َ
وعمى ىذا ،يكوف قولو تعالىَ :
الذريعة ،ال مف قبيؿ المقدمة ؛ ألف افتتاف الرجؿ بالمرأة ال يتوقؼ عمى الضرب بالرجؿ ،ولكف ىذا ذريعة
إلى تمؾ المفسدة؛ ألف مف شأنو أف يؤدي إلييا.
َّ ِ
وف ِم ْف ُد ِ
وف المَّ ِو َفَي ُسُّبوا المَّ َو َع ْدوًا بِ َغ ْي ِر ِعْمٍـ} [األنعاـ]108/6 :
يف َي ْد ُع َ
{وال تَ ُسُّبوا الذ َ
وكذا قولو تعالىَ :
ذريعة ،ال مقدمة؛ ألف سبب المشركيف إلو العالميف ال يتوقؼ حصولو عمى أف يسب المؤمنوف آلية
()1

المشركيف وأصناميـ ،ولكف ىذا السب لتمؾ اآللية ذريعة تؤدي إلى ّْ
سب المشركيف اإللو الحؽ
أنواع الذرائع:
قسـ الشاطبي الذرائع باعتبار مآليا وما يترتب عمييا مف ضرر أو مفسدة إلى أربعة أنواع(:)2
( )1أعالو انًٕقع.147/3 :ٍٛ
( )2انًٕافقاثٔ 358/2 :يا بعذْا.
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.

األوؿ  -ما يكوف أداؤه إلى المفسدة قطعًا :كحفر البئر خمؼ باب الدار في الظالـ ،حيث يقع الداخؿ فيو
حتمًا .وىذا ممنوع ٍّ
وتعد يوجب الضماف.
الثاني  -ما يكوف أداؤه إلى المفسدة ناد ًار :كحفر البئر بموضع ال يؤدي غالبًا إلى وقوع أحد فيو ،وبيع
األغذية التي غالبيا ال تضر أحداً ،وىذا مأذوف فيو؛ ألف الشارع أناط األحكاـ بغمبة المصمحة ،ال
بحسب ندرتيا ،وال توجد في العادة مصمحة خالية في الجممة مف المفسدة.
الثالث  -ما يكوف أداؤه إلى المفسدة كثي ًار ال ناد ًار ،ويغمب عمى الظف إفضاؤه إلى الفساد ،كبيع السالح
الخمار ،ونحوىما .وىذا ممنوع؛ ألف الظف الغالب يمحؽ بالقطعي،
إلى أىؿ الحرب ،وبيع العنب إلى َّ
لرجحانو ،ولما فيو مف التعاوف عمى اإلثـ والعدواف.
الرابع  -أف يكوف أداؤه إلى المفسدة كثي ًار ،ال غالبًا وال ناد اًر :كبيوع اآلجاؿ وىي البيوع الصحيحة في
الربا في الحقيقة والباطف ،وىي ممنوعة حراـ في رأي المالكية والحنابمة؛ ألنيا
الظاىر ،المتخذة جس ًار إلى ّْ
الربا فييا ،وكثرة المفاسد المترتبة عمييا ،وقد
الربا كثي ًار ،ال غالبًا ،ويراعى كثرة وقوع القصد إلى ّْ
تؤدي إلى ّْ
حرـ الشرع كثي ًار مف األمور التي تؤدي كثي ًار إلى مفاسد ،واف لـ تكف غالبة؛ كالنيي عف االنتباذ في
َّ
األوعية التي يكثر التخمر فييا كالجرار الخضر ،وتحريـ الخموة بالمرأة األجنبية ،وسفر المرأة وحدىا مف
غير ذي رحـ محرـ ،والنيي عف بناء المساجد عمى القبور ،وعف الصالة إلييا ،وعف الجمع بيف المرأة
وعمتيا أو خالتيا ،وعف خطبة المعتدة ونكاحيا ،حتى ال تكذب في مضي مدة العدة ،وتحريـ الطيب
والزينة وسائر دواعي الزواج عمى المرأة في عدة الوفاة ،والنيي عف البيع والسمؼ ،وعف ىدية المدياف،
وميراث القاتؿ ،وتحريـ صوـ يوـ العيد وغير ذلؾ مف الذرائع.
وحكـ الشافعي بصحة بيوع اآلجاؿ في الظاىر؛ لعدـ توافر العمـ أو الظف بوقوع المفسدة ،إذ ليس ىناؾ
نحمؿ
إال احتماؿ مجرد بيف الوقوع وعدمو ،وال قرينة ترجح أحد الجانبيف عمى اآلخر ،وألنو ال يصح أف ّ
عمؿ العامؿ وز ًار لمفسدة لـ يقصدىا ،ولـ يكف مقص ًار في االحتياط لتجنبيا؛ ألنيا ليست غالبة ،واف

كانت كثيرة.
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آراء العمماء ف ي سد الذرائع:
سد الذرائع أصؿ مف أصوؿ الفقو عند المالكية والحنابمة .وأخذ بو الشافعي وأبو حنيفة في بعض
الحاالت ،وأنك ار العمؿ بو في حاالت أخرى

( )1

.

استدؿ القائموف بسد الذرائع بأدلة مف القرآف والسُّنة:
أ ما مف القرآف :فقولو تعالى{ :يا َأُّييا الَِّذ ي َف آ َمنُوا ال تَقُولُوا را ِعنا َوقُولُوا ا ْنظُ ْرنا َوا ْس َمعُوا } [البقرة،] 104/2 :
ِ َِّ
ت
كان ْ
اس َألْيُ ْـ َع ِف اْلقَ ْرَية ال تي َ
وراعنا كممة س ب عند الييود ،اسـ فاعؿ مف الرعونة ،وقولو سبحانوَ{ :و ْ
ِ
ِ
ِ
حاضرة الْبح ِر إِ ْذ يعد وف ِفي َّ ِ
ِ
وف ال تَ ْأِتي ِي ْـ َك َذلِ َؾ
يتانيُ ْـ َي ْو َـ َسْبت ِي ْـ ُش َّرع ًا َوَي ْوَـ ال َي ْسبِ تُ َ
الس ْبت إِ ْذ تَْأت ييِ ْـ ح ُ
َ ُْ َ
ََ َ ْ
وف } [األعراؼ.] 163/7 :
نَبْمُوىُ ْـ بما كانُوا يَ ْف ُسقُ َ
ِ

وأما مف السُّنة :فقولو (ص)(( :دع ما يريبؾ إلى ماال يريبؾ))(( ،مف حاـ حوؿ الحمى يوشؾ أف يقع
فيو))(( ،إف مف أكبر الكبائر أف يمعف الرجؿ والديو ،قيؿ :يارسوؿ اهلل ،كيؼ يمعف الرجؿ والديو؟ قاؿ:
يسب أبا الرجؿ فيسب أباه ،ويسب أمو فيسب أمو)).
وىذا القدر المستدؿ بو مف القرآف والسُّنة متفؽ عميو.
واتفؽ العمماء أيض ًا عمى أنو ال يجوز التعاوف عمى اإلثـ والعد او ف مطمق ًا ،وأف ما يؤد ي إ لى إ يذاء جماع ة
سب األصناـ
المسمميف ممنوع ،كحفر اآلبار في الطرقات العامة ،والقاء السـ في طعاميـ ،وأنو ال يج وز ّ
َِّ
وف ِم ْف
يف َي ْد ُع َ
{وال تَسُُّبوا الذ َ
أما ـ المشركيف ،حتى ال يكوف السب سبب ًا في ّ
سب اهلل تعالى ،لقولو سبحانوَ :
ُد ِ
وف المَّ ِو َفَي ُسبُّوا المَّوَ عَ ْدوًا ِب َغْي ِر ِعْمٍـ} [األ نعاـ .] 108/ 6 :
واتفقوا أيض ًا عمى أف ما يكوف طريقًا لمخير والشر ،وفي فعمو منفعة ل مناس ال يكوف محظو اًر ،كغرس
العنب ،ف إنو يؤد ي إلى صنع الخمر ،ولكف لـ يكف غرسو ليذا الغرض بأصمو ،وانما االنتفا ع بغرسو أكبر
مف حصوؿ اإلضرار بو ،والعبرة لمغالب .ومثمو أيض ًا :المجاورة ف ي الب يوت خشية ّْ
الزنا.
وموضع الخالؼ ينحصر كما أباف الشاطبي في الوسائؿ التي ظاىرىا الجواز ،إذا قويت التيمة في
التوصؿ بيا إلى ممنوع ،مثؿ بيع العينة ،أو بيع األجؿ ،كأف يبيع البائع سمعة إلى أجؿ بعشرة دراىـ ،ثـ
يشترييا مف المشتري مرة أخرى في الحاؿ بخمسة نقدًا .فيكوف الفرؽ بيف السعريف رب ًا ،وي صير البائع
مقرض ًا خمسة إ لى أ جؿ ،ثـ يسترد القرض عشرة .وال فرؽ بيف بيع العينة وبيوع اآلجاؿ عند الجميور،
وفرؽ المالكية بينيما ،فقالوا :بيوع اآلجاؿ :ىي بيع المشتري ما اشتراه لبائعو أو لوكيمو إلى أجؿ .وبيع
( )1انًٕافقاث ،198/4 ،305/3 ،361/3 :أعالو انًٕقع ،171/3 :ٍٛانًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص.138
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العينة :أف يقوؿ شخص آلخر :اشتر سمعة بعشرة نقداً ،وأنا آخذىا منؾ باثني عشر ألجؿ .وىو ممنوع
لما فيو مف تيمة سمؼ جر نفعًا.
الربا؛ ألف مآؿ ىذا العقد
فالمالكية والحنابمة يبطموف ىذه البيوع؛ ألف العقد نفسو يحمؿ الدليؿ عمى قصد ّْ
ىو بيع خمسة نقداً بعشرة إلى أجؿ ،والسمعة فيما بيف ذلؾ لغو ال معنى ليا ،فيكوف العقد ممنوعًا قياسًا
عمى الذرائع المجمع عمى فسادىا ومنعيا؛ ألف األغراض الفاسدة في كؿ منيا ىي الباعثة عمى عقدىا.
وأبو حنيفة واف لـ يقؿ بسد الذرائع يمنع ىذه البيوع عمى أساس آخر ،وىو أف التصرؼ في الشيء قبؿ
القبض وقبؿ تماـ التممؾ فاسد.
وأما الشافعي فيصحح ىذه البيوع قضاء ،ويترؾ ناحية القصد الباطف إلى اإلثـ والعقاب األخروي ،أي أف
الربا الحراـ.
العقد حراـ أو مكروه لمنيي عنو ،لكف النيي فيو ال يبطؿ العقد ،حتى يقوـ الدليؿ عمى قصد ّْ
ويؤيد الرأي األوؿ أف َّ
النبي (ص) نيى عف بيع العينة ،وأف السيدة عائشة قالت لزيد بف أرقـ الذي تعامؿ
بو :لقد أبطؿ جياده مع رسوؿ اهلل (ص) إال أف يتوب.

االستصحاب
تعريفو ،أنواعو ،آراء العمماء فيو ،القواعد الفقيية المبنية عميو.
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تعريفه:
االستصحاب في المغة :طمب المصاحبة ،وعند
األصولييف :ىو الحكـ بثبوت أمر أو نفيو في
الزماف الحاضر أوا لمستقبؿ ،بناء عمى ثبوتو أو
عدمو في الزماف الماضي ،لعدـ قياـ الدليؿ عمى
تغييره.

فإذا ثبت وجود أمر ،وشؾ في عدمو ،حكمنا ببقائو ،واذا ثبت عدـ أمر ،وشؾ في وجوده ،حكمنا بعدمو.
وبناء عميو ،إذا أردنا معرفة حكـ عقد أو تصرؼ ،وال نص يدؿ عمى حكمو ،نحكـ بإباحتو بناء عمى أف
األصؿ في األشياء اإلباحة .واذا أريد معرفة حكـ حيواف أو نبات أو جماد أو طعاـ أو شراب أو عمؿ
ما ،وال ليؿ عمى حكمو في النصوص ،يحكـ بإباحتو؛ ألف اإلباحة ىي األصؿ.
واألصؿ في الفتاة البكارة ،وال تقبؿ دعوى الثيوبة إال ّْ
ببينة ،واألصؿ في الطائر الصائد عدـ التعمـ ،وال
يثبت العمـ إال ببينة.
ؽ َل ُك ْـ ما ِفي األ َْر ِ
ض َج ِميعاً} [البقرة:
{ى َو الَّ ِذي َخَم َ
ودليؿ كوف األصؿ في األشياء اإلباحة :قولو تعالىُ :
 ،] 29/2وآيات تسخير ما في الكوف لإلنساف ،وال يكوف التخصيص بالناس والتسخير ليـ محققاً لفائدة إال
إذا كاف مباحًا ليـ.
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أنواعه:
لالستصحاب أنواع ،أىميا ما يأتي(:)1
 -1استصحاب حكـ اإلباحة األصمية لألشياء التي لـ يرد دليؿ عمى تحريميا :أي أف المقرر عند جميور
األصولييف بعد ورود الشرع ىو أف األصؿ في األشياء النافعة اإلباحة ،كما أف األصؿ في األشياء
{ىو الَّ ِذي َخَم َؽ َل ُك ْـ ما ِفي األ َْر ِ
ض َج ِميعًا} [البقرة:
الضارة ىو الحرمة ،دليؿ األوؿ :اآلية السابقةَ ُ :
باد ِه والطَّي ِ
َخرج لِ ِع ِ
َّ ِ َّ ِ
الرْز ِ
ؽ} [األعراؼ،]32/7 :
ّْبات ِم َف ّْ
 ،]29/2وقولو تعالىُ { :ق ْؿ َم ْف َح َّرَـ ِز َين َة المو التي أ ْ َ َ
َ
َّ
وقولو سبحانو{ :اْليوـ أ ِ
ّْبات} [المائدة ،]5/5 :والمراد بالطَّيبات :ما تستطيبو األنفس ،وليس
ُح َّؿ َل ُك ُـ الطي ُ
َْ َ
المباحات ،ودليؿ كوف األصؿ في الضار ىو الحرمة؛ قولو (ص) (( :ال ضرر وال ضرار)) أي ال يجوز

الضرر مطمقًا وال مقابمة الضرر بالضرر.
وىذا النوع متفؽ عميو بيف العمماء.
 -2استصحاب العدـ األصمي أو البراءة األصمية في األحكاـ الشرعية :كالحكـ ببراءة ذمة اإلنساف مف
التكميؼ الشرعية والحقوؽ المترتبة فييا ،حتى يوجد دليؿ شرعي يدؿ عمى التكميؼ ،فإذا ادعى شخص
عمى آخر دينأً ،فعميو إقامة الدليؿ عمى شغؿ ذمة المديف بيذا الديف ،فإذا لـ يستطع إثباتو ،كانت ذمة
ال بخالؼ األصؿ،
المدعى عميو بريئة .واذا ألزمنا الشرع بخمس صموات ،يكوف القوؿ بصالة سادسة قو ً
فيطمب عميو الدليؿ .واذا أوجب الشرع صوـ شير رمضاف ،يكوف القوؿ بوجوب صوـ شيء مف شواؿ
قوالً بخالؼ األصؿ ،فيطمب عميو الدليؿ .واذا ادعى الشريؾ أف الماؿ لـ ينتج ربحًا ،قبمت دعواه،
استصحابًا لألصؿ وىو عدـ الربح ،حتى يثبت الربح بدليؿ .واذا اشترى العامؿ صنفًا مف البضائع،
فادعى رب الماؿ أنو منعو مف شرائو ،وأنكر العامؿ ذلؾ ،صدؽ العامؿ في دعواه ،استصحابًا لألصؿ
وىو عدـ المنع.
وىذا النوع متفؽ عميو أيضاً بيف العمماء.
 -3استصحاب ما َّ
دؿ العقؿ والشرع عمى ثبوتو ودوامو :كثبوت الممؾ عند وجود سببو وىو العقد ،وثبوت
الحؿ بيف الزوجيف بعد العقد الذي يفيده ،وشغؿ الذمة عند وجود الشاغؿ حتى تبرأ ،وبقاء الوضوء
بعدالتوضؤ ،فال يؤثر الشؾ في النقص ،استصحابًا لمطيارة الثابتة.
وىذا النوع ال خالؼ فيو أيضًا كما ذكر ابف القيـ .وقاؿ بعضيـ :فيو خالؼ ،فقاؿ الحنفية :إف
االستصحاب حجة في الدفع ال في الرفع ،أي أنو حجة في إبقاء ما كاف عمى ما كاف ،وليس بحجة
( )1شزح انًذه ٙعهٗ جًع انجٕايع ،284/2 :أعالو انًٕقع ،339/1 :ٍٛإرشاد انفذٕل :ص .209
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إلثبات أمر لـ يكف ،ولـ يأخذ اإلماـ مالؾ ببعض حاالت ىذا النوع ،فمـ يجز الصالة مع الشؾ في
الوضوء ،ويمزـ الطالؽ ثالثًا ،لو شؾ ،ىؿ طمؽ واحدة أو ثالثًا؟.

آراء العمماء فيه أو حجيته:
االستصحاب يعمؿ بو إذا لـ يوجد دليؿ آخر ،فيو آخر مدار الفتوى ،وىو الحكـ عمى الشيء بما كاف
ثابتًا لو ما داـ لـ يقـ دليؿ يغيره .فيحكـ ببقاء حياة اإلنساف وتصح تصرفاتو حتى يقوـ الدليؿ عمى وفاتو،
ويحكـ ببقاء الزوجية إذا لـ يحدث دليؿ يدؿ عمى انتيائيا.
ولمعمماء في حجية االستصحاب آراء أىميا اثناف:
قاؿ متأخروا الحنفية :إف االستصحاب حجة لمدفع والنفي ،ال لإلثبات واالستحقاؽ ،أي أنو يصمح حجة
لدفع ما ليس بثابت ،ال إلثباتو ،فيو يصمح ألف يدفع بو مف ادعى تغير الحاؿ ،إلبقاء األمر عمى ما
كاف ،فال يثبت إال الحقوؽ السمبية ،وال يصمح إلثبات حؽ جديد مكتسب .فاالستصحاب لبراءة ذمة ليس
بحجة لبراءتيا حقاً ،بؿ يصمح فقط لمدافعة الخصـ الذي يدعي شغؿ ىذه الذمة بدوف دليؿ يثبت دعواه،
واستصحاب ال ممكية الثابتة بعقد سابؽ ليس حجة لبقاء الممكية ،بؿ حجة لدفع دعوى مف يدعي زواؿ ىذه
()1

الممكية ،دوف أف يقيـ الدليؿ عميو

 .والخالصة :إف االستصحاب عند الحنفية ال يثبت حكمًا جديداً،

ولكف يستمر بو الحكـ الثابت بدليمو الداؿ عميو كالعدـ األصمي أو اإلباحة األصمية ،أي إلبقاء ما كاف
عمى ما كاف ،ال إلثبات ما لـ يكف.
وقاؿ جميور المالكية والشافعية والحنابمة والظاىرية والشيعة :االستصحاب حجة مطمقة لتقرير الحكـ
الثابت حتى يقوـ الدليؿ عمى تغييره ،فيصمح لالستحقاؽ كما يصمح لمدفع ،أي أنو يثبت الحقيف اإليجابي
()1

والسمبي ،ما لـ يقـ دليؿ مانع مف االستمرار

.

وتظير ثمرة الخالؼ في حاؿ المفقود :وىو الذي غاب عف بمده ولـ يعرؼ أثره ،ومضى عمى ذلؾ زماف،
فإنو عند الفريؽ األوؿ ال تثبت لو حقوؽ إيجابية كاإلرث والوصية مف غيره ،وانما يحتفظ فقط بالحقوؽ
السمبية ،وىي بقاء ممكيتو عمى ذمتو فيما كاف لو قبؿ فقده ،فال توزع تركتو عمى الورثة ،وتبقى زوجتو

( )1أطٕل انسزخس ،225/2 :ٙكشف اٞسزار.1098/2 :
( )1يختظز ابٍ انذاجب :ص  ،217اإلبٓاج نهسبك ،111/3 :ٙانًذخم إنٗ يذْب أدًذ :ص  ،133اإلدكاو البٍ دشو.590/5 :
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عمى عصمتو ،فتبقى حياتو بالنسبة ألموالو وزوجتو فقط ،حتى يقوـ الدليؿ عمى وفاتو أو يحكـ القاضي
بوفاتو ،ولكنو ال يرث مف غيره ،وال يثبت لو الحؽ فيما يوصى لو بو ،أي فال يورث وال يرث مف غيره.
وأما عند الفريؽ الثاني فإنو يتمقى حقوقًا مف غيره ،فيرث مف غيره وتثبت لو الوصايا ،استصحابًا لحياتو،
وتظؿ حقوقو السابقة عمى ممكو ،فيـ يحكموف ببقاء حياتو وبآثارىا كميا مدة فقده إلى أف يثبت موتو؛ ألف
األصؿ حياتو ،فيستصحب األصؿ حتى يظير خالفو ،فيو يرث وال يورث .وقاؿ الحنابمة :يورث وال يرث
بعد مضي أربع سنوات مف فقده.
ودليؿ ىذا الفريؽ قياـ اإلجماع عمى اعتبار االستصحاب في كثير مف الفروع الفقيية ،كبقاء الوضوء
والحدث والزوجية والممؾ ،مع وجود الشؾ في رافعيا.

القواعد الفقهية المبنية عمى االستصحاب:
بنى العمماء عمى االستصحاب بعض القواعد أو المبادئ الشرعية وىي:
 -1األصؿ بقاء ما كاف عمى ما كاف حتى يثبت ما يغيره :فالمفقود حي حتى يقوـ الدليؿ عمى وفاتو ،فال
يورث مالو باالتفاؽ ،ويرث مف غيره عند الجميور ،وال يرث عند الحنفية.
 -2األصؿ في األشياء اإلباحة :فيحكـ بصحة كؿ عقد أو تصرؼ لـ يرد في الشرع ما يدؿ عمى فساده
أو بطالنو ،وكؿ شيء مباح ما لـ يدؿ الشرع عمى حظره.
 -3األصؿ في الذمة البراءة مف التكاليؼ والحقوؽ :وىذه ىي قاعدة استصحاب البراءة ،فال يجوز إثبات
شيء في ذمة شخص أو نسبة شيء إلى شخص إال بدليؿ.
 -4اليقيف ال يزوؿ بالشؾ :أي ال يرفع حكمو بالتردد ،فمف تيقف الوضوء وشؾ في الحدث ،يحكـ ببقاء
وضوئو عند الجميور غير المالكية ،ومف شؾ في الطاىر المغير لمماء ،ىؿ ىو قميؿ أو كثير ،يحكـ
ببقاء الطيورية ،ومف أكؿ آخر الميؿ وشؾ في طموع الفجر ،ولـ يتبيف األمرَّ ،
صح صومو؛ ألف األصؿ
بقاء الميؿ ،والفجر مشكوؾ فيو ،أما لو أكؿ آخر النيار بال اجتياد وشؾ في غروب الشمس ،بطؿ
صومو؛ ألف األصؿ بقاء النيار ،فالنيار متيقف ،والغروب مشكوؾ فيو.
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ

 -1الحكم
الحكم في المغة :المنع ،وعند األصوليين ،ىو
خطاب اهلل تعالى المتعمق بأفعال المكمفين
باالقتضاء أو التخيير أو الوضع .وعند الفقياء:
ىو األثر الذي يقتضيو خطاب الشارع في الفعل،
()1

كالوجوب والحرمة واإلباحة

.

فقولو تعالى{ :أَوفُوا بِاْل ُعقُ ِ
ود} [المائدة ،] 1/5 :ىذا النص المتعمق بإيفاء العقود ىو نفسو الحكم الشرعي
ْ
عند األصوليين ،وأثره ىو ما يقتضيو من وجوب اإليفاء بالعقود ىو الحكم عند الفقياء .ومثمو ِ
يموا
{وأَق ُ
َ
الة وآتُوا َّ
الزكاةَ} [البقرة.]43/2 :
َّ
الص َ َ
الزَنى} [اإلسراء ،]32/17 :المتعمق بالنيي عن ِّ
{وال تَ ْق َرُبوا ِّ
الزنا ىو الحكم عند األصوليين،
وقولو سبحانوَ :
وأثره المترتب عميو وىو حرمة ِّ
الزنا ىو الحكم عند الفقياء .ومثمو{ :ال َي ْس َخ ْر َق ْوٌم ِم ْن َق ْوٍم} [الحجرات:

.]11/49

وقولو عز وجلَ { :فِإ ْن ِخ ْفتُم أَالّ ي ِقيما ح ُد َ َّ ِ
ت ِب ِو} [البقرة،]229/2 :
ناح َعَم ْي ِيما ِفيما ا ْفتَ َد ْ
ود المو َفال ُج َ
ُ
ُ
ْ

المتعمق بأخذ الزوج بدالً مالياً من زوجتو مقابل تطميقيا ىو الحكم عند األصوليين ،وأثره المترتب عميو

( )1انتقزّز ًانتذثْز ،78/2 :داشْح انثنانِ عهَ جًع انجٌايع ،40/1 :شزح انعضذ ،222/1 :انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص  ،58إرشاد انفذٌل:
ص .6
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طادوا} [المائدة ،]2/5 :النص
اص ُ
{وِاذا َحمَْمتُ ْم فَ ْ
وىو إباحة عوض الخمع ىو الحكم عند الفقياء .ومثموَ :
نفسو ىو الحكم األصولي ،واباحة الصيد لمناس بعد التحمل من اإلحرام ىو الحكم الفقيي.
وخطاب اهلل تعالى أو كالمو يشمل المباشر منو وىو القرآن  ،أو بواسطة وىو السُّنة واإلجماع والقياس
وبقية األدلة ،فكل واحد من ىذه األدلة ىو الحكم الشرعي عند األصوليين.
فقولو عميو الصالة والسالم(( :ال يرث القاتل)) ىذا النص نفسو المتعمق بوضع القتل مانعًا من الميراث
ىو الحكم الوضعي عند األصوليين ،وأثره المترتب عميو أ و الذي يقتضيو وىو الحرمان من اإلرث ىو
الحكم عند الفقياء .ومثمو ((ال يقبل اهلل صالة من غير طيور)) يتضمن جعل الطيارة شرطًا لمصالة.
والمراد باالقتضاء :الطمب ،سواء أكان طمب الفعل أم طمب الترك ،وطمب الفعل إن كان جازماً فيو
اإليجاب ،وان كان غير جازم فيو الندب ،وطمب الترك إن كان جازمًا فيو التحريم ،واال فيو الكراىة.
والمراد بالتخيير :اإلباحة ،وىو استواء الفعل والترك .فتدخل األحكام الخمسة التكميفية في التعريف بقيدي
االقتضاء والتخيير.
والمراد بالوضع :جعل الشيء سببًا لشيء آخر أو شرطًا لو أو مانعًا منو أو صحيحًا أو فاسدًا أو عزيمة
الة لِ ُدلُ ِ
وك َّ
س إَِلى َغ َس ِ
الش ْم ِ
ق المَّْي ِل}
أو رخصة .وىذه أنواع الحكم الوضعي .فقولو تعالى{ :أ َِقِم َّ
الص َ
[اإلسراء ،]78/17 :ىذا الكالم نفسو من الشارع ىو الحكم األصولي الوضعي ،وجعل الدلوك سببًا
لوجوب الصالة وشغل ذمة المكمف بيا ىو الحكم الفقيي.
وىكذا يتبين أن الحكم األصولي ىو النص الشرعي نفسو ،والحكم الفقيي ىو األثر الذي يقتضيو النص
الشرعي .والمعنى األول ىو الموافق الصطالح رجال القضاء المعاصر ،فيم يقصدون بالحكم نفس
النص الصادر من القاضي ،لذا يقولون :منطق الحكم كذا ،لكن اصطالح الفقياء أولى وواضح لمتفرقة
سنة أو إجماع أو قياس.
بين النص ذاتو وأثره ،أو بين الحكم الشرعي ودليمو الذي يدل عميو من قرآن أو ّ
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أقسام الحكم:
ينقسم الحكم الشرعي كما تبين من تعريفو
قسمين :الحكم التكميفي والحكم الوضعي؛ ألن
كالم الشارع المتعمق بأفعال المكمفين إما عمى
سبيل الطمب أو التخيير ،أو عمى سبيل الوضع،
فإن كان متعمقًا بفعل عمى جية الطمب أو
التخيير ،فيو الحكم التكميفي ،وان كان متعمقًا
بفعل المكمف عمى جية الوضع ،فيو الحكم
الوضعي.

الحكم التكميفي :ىو ما اقتضى طمب فعل من المكمف أو كفو عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنو،
ِ
مثال طمب الفعلِ :
{خ ْذ ِم ْن
يموا َّ
ب َعَم ْي ُك ُم ِّ
يام} [البقرةُ ،]183/2 :
الص َ
الة} [البقرةُ { ،]43/2 :كت َ
{وأَق ُ
الص ُ
َ
أ ِ
اس ِح ُّج اْلَب ْي ِت} [آل عمران{ ،]97/3 :أَوفُوا ِباْل ُعقُ ِ
َّ
الن ِ
ود}
{ولِمَّ ِو َعَمى ّ
َموال ِي ْم َ
ْ
ْ
ص َد َق ًة} [التوبةَ ،]103/9 :
[المائدة.]1/5 :
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َّ
َّ ِ
{وال تَ ْقتُمُوا َّ
ت
{ح ِّرَم ْ
الن ْف َس التي َح َّرَم الموُ إِالّ بِاْل َحق} [األنعامُ ،]151/6 :
ومثال طمب الكف عن الفعلَ :
َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَةُ و َّ
الد ُم َوَل ْح ُم اْل ِخ ْن ِز ِ
ير} [المائدة { ،]3/5 :ال َي ْس َخ ْر َق ْوٌم ِم ْن َق ْوٍم} [الحجراتَ { :،]11/49 :وال
َ
تَ ْق َرُبوا ِّ
الزَنى} [اإلسراء.]32/17 :
ت ِب ِو} [البقرة،]229/2 :
ناح َعَم ْي ِيما ِفيما ا ْفتَ َد ْ
ومثال ما اقتضى تخيير المكمف بين الفعل والتركَ { :فال ُج َ
الص ِ
الة} ِّ
طادوا} [المائدة،]2/5 :
ص ُروا ِم َن َّ
اص ُ
{ َفمَ ْي َس َعمَ ْي ُك ْم ُج ٌ
ناح أ ْ
{وِاذا َحمَْمتُ ْم فَ ْ
َن تَ ْق ُ
[النساءَ ،]101/4 :
{ َفِإذا قُ ِ
الصالةُ َف ْانتَ ِش ُروا ِفي األ َْر ِ
ض} [الجمعة.]10/62 :
ضَي ِت َّ
وسمي ىذا النوع حكماً تكميفياً؛ ألنو يتضمن التكميف بفعل أو ترك فعل ،أو التخيير بينيما ،لكن إطالق
التكميف عمى المباح ىو من باب التغميب.
الحكم الوضعي :ىو ما اقتضى وضع شيء سببًا لشيء أو شرطًا لو أو مانعًا منو ونحو ذلك مما سيأتي.

مثال السبب قولو تعالىَ { :فم ْن َش ِي َد ِم ْن ُكم َّ
ص ْموُ} [البقرة ،]185/2 :فرؤية اليالل سبب لوجوب
الش ْي َر َفْمَي ُ
َ
ُ
الصالةَ لِ ُدلُ ِ
وك َّ
الش ْم ِ
س} [اإلسراء ،]78/17 :فدخول الوقت سبب إليجاب
الصوم ،وقولو سبحانو{ :أ َِقِم َّ
صالة الظير ،وىذا غير مقدور لممكمف.

الة َف ْ ِ
الص ِ
وى ُك ْم وأ َْي ِدَي ُك ْم إِلَى اْل َمرِاف ِ
ق} [المائدة ،]6/5 :فإرادة إقامة
وقولو عز وجل{ :إِذا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
اغسمُوا ُو ُج َ َ
الس ِارقَةُ فَا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة،]38/5 :
الس ِار ُ
ق َو ّ
{و ّ
الصالة سبب في إيجاب الوضوء .وقولو تعالىَ :
ال فمو سمبو)) أي ما
جعل السرقة سببًا في إيجاب قطع يد السارق ،وقول الرسول (ص)(( :من قتل قتي ً

يكون مع القتيل من مال وسالح ومتاع ،جعل قتل القتيل سببًا في استحقاق سمبو .وكل ىذه أسباب
مقدورة لممكمف.
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ِ
الن ِ ِ
استَطاعَ إَِل ْي ِو َس ِبيالً} [آل عمران،]97/3 :
{ولِمَّ ِو َعمَى ّ
اس ح ُّج اْلَب ْيت َم ِن ْ
ومثال الشرط قولو تعالىَ :
جعل االستطاعة المالية والبدنية شرطًا إليجاب الحج ،وقولو (ص)(( :ال يقبل اهلل صالة من غير
طيور)) ،جعل الطيارة شرطاً في قبول الصالة ،وقولو (ص)(( :ال نكاح إال بولي وشاىدي عدل)) جعل
حضور الولي والشاىدين شرطًا في صحة عقد الزواج .وكل ىذه شروط مقدورة لممكمف ،وىناك شرط غير
مقدور لممكمف ،مثل بموغ الحمُم النتياء الوالية عمى النفس ،وبموغ الرشد لنفاذ العقود.
ومثال المانع المقدور لممكمف :قولو (ص) (( :ال يرث القاتل)) جعل الشارع القتل مانعًا من الميراث ،وىو
مقدور لممكمف .وغير المقدور كاألبوة فإنيا عند الجميور غير المالكية مانعة من القصاص بقتل األب
ابنو.
الفرق بين الحكم التكميفي والحكم الوضعي:
ىناك فرق بين القسمين من وجوه ثالثة:
األول :يقصد بالحكم التكميفي طمب فعل من المكمف أو كفو عنو أو تخييره بين الفعل والترك .أما الحكم
الوضعي فال يقصد بو التكميف أو التخيير ،وانما يقصد بو ارتباط أمر بآخر بجعمو سبباً لو أو شرطاً لو
أو مانعاً منو.
الثاني :المفيوم من طمب الفعل أو الكف عنو أو التخيير بين األمرين في الحكم التكميفي :أنو البد من
أن يكون مقدو ًار لممكمف وفي االستطاعة أن يفعمو أو يكف عنو حتى يتأتى االمتثال .أما الحكم الوضعي
فقد يكون مقدو ًار لممكمف وقد ال يكون مقدو ًار لو ،كما تقدم ،وكما في األمثمة التالية ،فيناك سبب مقدور
لممكمف كصيغ العقود والتصرفات وارتكاب الجرائم ،فإن الصي غ سبب لترتب أحكاميا ،والجرائم سبب
الستحقاق عقوباتيا .وغير المقدور لممكمف كالقرابة سبب لإلرث ،واإلرث سبب لمممك ،ودلوك الشمس
(أي الزوال في منتصف النيار) سبب لوجوب الصالة ،وىما غير مقدورين لممكمف.
والشرط المقدور لممكمف :إحضار شاىدين في عقد الزواج ،والطيارة شرط لصحة الصالة .وغير المقدور
لممكمف :بموغ الحمُم شرط النتياء الوالية عمى النفس ،وبموغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات ،وىما غير
مقدورين لممكمف.
والمانع المقدور لممكمف :قتل الوارث مورثو ،وغير المقدور لممكمف :األبوة ،فإنيا تمنع القصاص بقتل
الوالد ولده عند الجميور ،وكون الموصى لو وارثاً ،وىما غير مقدورين لممكمف.

91

الثالث :ال يتعمق الحكم التكميفي إال بالمكمف ،وأما الحكم الوضعي فإنو يتعمق باإلنسان ،سواء أكان مكمفًا
أم غيره كالصبي والمجنون ،فإنو يثبت في حقيما الحكم الوضعي ،كصحة بيع الصبي ،وضمان متمفاتيما
وثبوت الدين في ذمتيما.

أنواع الحكم:
ينقسم كل من الحكم التكميفي والحكم الوضعي إلى أنواع.
أنواع الحكم التكميفي :ينقسم الحكم التكميفي إلى أنواع خمسة؛ ألن طمب الفعل إن كان جازمًا فيو
اإليجاب ،وان كان غير جازم فيو الندب ،وطمب الكف عن الفعل إن كان جازماً فيو التحريم ،وان كان
غير جازم فيو الكراىة .وان كان الخطاب عمى وجو التخيير فيو اإلباحة.
فتكون األمور المطموب فعميا أو تركيا أو التخيير فييا خمسة أنواع ،ويكون الفعل المطموب إيقاعو
قسمين :الواجب والمندوب ،والمطموب تركو قسمين :الحرام والمكروه ،والفعل المخير فيو بين الفعل والترك
ىو قسم واحد ،وىو المباح.
 -1الواجب
تعريفو ،أقسامو ،أحكامو.
تعريف الواجب:
الواجب :ىو ما طمب الشارع فعمو من المكمف طمبًا حتماً ،بأن اقترن طمبو بما يدل عمى اإللزام بو .إما
من صيغة الطمب نفسيا ،أو من قرينة خارجية كترتيب العقوبة عمى الترك ،مثل إقامة الصالة وايتاء
الزكاة وحج البيت والوفاء بالعقود.
واستفادة الوجوب إما من صيغة األمر ،مثل قولو تعالىِ :
الصالةَ وآتُوا َّ
الزكاةَ} [البقرة،]43/2 :
{وأَق ُ
يموا َّ َ
َ
ِ َّ ِ
الر ِ
قاب } [محمد:
ب ِّ
ض ْر َ
ين َك َف ُروا َف َ
واما من المصدر النائب عن فعمو مثل قولو تعالىَ { :فِإذا َلقيتُ ُم الذ َ

 ،] 4/47أو من الفعل المضارع المقترن بالالم ،كقولو تعالى{ :لِ ُي ْن ِف ْق ُذو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِو} [الطالق:
ِ
يام} [البقرة ،]183/2 :أو من أساليب
ب َعمَ ْي ُك ُم ِّ
 ،]7/65أو من مادة الفعل ،مثل قولو تعالىُ { :كت َ
الص ُ
الن ِ
اس ِح ُّج
{ولَِّم ِو َعَمى ّ
أخرى تدل في المغة العربية عمى الطمب الجازم ،مثل (عمى) في قولو تعالىَ :
اْلَب ْي ِت} [آل عمران.]97/3 :
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وحكم الواجب:
أنو ي مزم اإلتيان بو ،ويثاب فاعمو ،ويعاقب تاركو ،ويعاقب تاركو ،ويكفر من أنكره إذا ثبت بدليل قطعي.
وال فرق عند الجميور بين الفرض والواجب ،فيما مترادفان ،فكل منيما يستوجب تاركو الذم شرعًا .وأما
الحنفية فقالوا :الفرض :ما ثبت بدليل قطعي ال شبية فيو ،كأركان اإلسالم الخمسة التي ثبتت بالقرآن
الكريم ،أو بالسُّنة المتواترة أو المشيورة كقراءة القرآن في الصالة .والواجب :ما ثبت بدليل ظني فيو شبية،
()1

كصدقة الفطر وصالة الوتر العيدين ،ثبت كل منيا بدليل ظني وىو خبر الواحد

.

واقامة الصالة فرض لطمبيا بدليل قطعي ىو قولو تعالىِ :
الة} [البقرة ،]43/2 :وقراءة الفاتحة
يموا َّ
الص َ
{وأَق ُ
َ
في الصالة عند الحنفية واجبة؛ ألنيا طمبت بدليل ظني ىو حديث ((ال صالة لمن لم يق أر بفاتحة

الكتاب)) لكن الواقع أن ىذا الحديث متواتر.
أقسام الواجب:
لمواجب تفسيمات أربعة من نواح مختمفة.
التقسيم األول  -باعتبار وقت األداء:
()2

ينقسم الواجب باعتبار وقت أدائو إلى واجب مطمق وواجب مقيد أو مؤقت

.

الواجب المطمق :ىو ماطمب الشارع فعمو حتمًا ،ولم يعين وقتًا ألدائو ،كالكفارات ومنيا كفارة اليمين ،ليس
لفعميا وقت معين ،فإما أن يكفر الحانث عقب الحنث مباشرة أو بعد ذلك ،وكالحج :واجب عمى
المستطيع دون تحديد عام معين.
والواجب المقيد أو المؤقت :ىو ما طمب الشارع فعمو حتماً في وقت معين ،كالصموات الخمس ،لكل
صالة منيا وقت معين ،وكصوم رمضان.
ويترتب عمى ىذا التقسيم :أن الواجب المقيد يأثم المكمف بتأخيره عن وقتو بغير عذر ،والواجب المطمق
الذي ليس لو وقت معين ،يجوز أداؤه في أي وقت شاء.
وينقسم الواجب المقيد عنو الحنفية إلى ثالثة أنواع:

( )1انتقزّز ًانتذثْز ،80/2 :كشف األسزار.620/1 :
( )2انتهٌّخ عهَ انتٌضْخ.202/1 :
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 -1الواجب الموسع :وىو الذي يكون وقتو الذي أقَّتو الشارع لو يسعو ويسع غيره من جنسو ،مثل وقت
صالة الظير.
 -2الواجب المضيق :ىو الذي يكون وقتو المحدد لو يسعو وحده وال يسع غيره من جنسو ،مثل شير
رمضان ،ويسمى ىذا الوقت معيا اًر.
 -3الواجب ذو الشبهين :ىو الذي ال يسع وقتو غيره من جية ،ويسع غيره من جية أخرى ،كالحج ال
يسع وقتو وىو أشير الحج غيره ،من جية أن المكمف ال يؤدذ في العام إال حجًا واحداً ،ويسع غيره من
جية أن مناسك الحج ال تستغرق كل أشيره في قولو تعالى{ :اْل َح ُّج أَ ْشيٌُر َم ْعمُومات} [البقرة،]197/2 :

وىي شول وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

ويترتب عمى ىذا التقسيم :أن الواجب الموسع يجب تعيينو بالنية ،فمن صمى وقت الظير أربع ركعات،
إن نوى الظير كان أداء لو ،واذا لم ينوه ،لم تكن صالتو أداء لو .وان صاله بعد الوقت المعين كان
أداه مرة أخرى في الوقت بسبب أداء سابق مختل فيو إعادة.
قضاء ،وان ّ
والواجب المضيق وقتو :ال يجب عمى المكمف عند الحنفية تعيينو بالنية ،فمن نوى في شير رمضان
الصيام مطمقًا ،انصرف صيامو إلى الصيام المفروض ،ولو نوى التطوع لم يكن صومو تطوعاً ،وانما يقع
عن المفروض؛ ألن الشير ال يسع صومًا غيره.
التقسيم الثاني  -باعتبار تقديره من الشارع:
ينقسم الواجب من جية المقدار المطموب منو إلى محدد وغير محدد.
أداه عمى الصفة
فالواجب المحدد :ىو ما عيَّن لو الشارع مقدا اًر معموماً ،فال تب أر ذمة المكمف منو إال إذا ّ
التي عينيا الشارع ،كالصموات الخمس والزكاة والديون المالية وأثمان المشتريات ،فال تب أر ذمة المكمف إال
بأداء الصموات بعدد ركعاتيا ،وأداء الزكاة بمقدارىا ،وثمن المبيع ودين المقرض وأجر المستأجر بالحدود
المتفق عمييا ،وكذا النذر بالشيء الممتزم بو.
وحكم الواجب المحدد :أنو يجب دينًا في الذمة ،وتصح المطالبة بو من غير توقف عمى القضاء أو
الرضا ،وال تب أر ذمة المكمف بو إال بأدائو عمى الوجو المحدد شرعاً.
والواجب غير المحدد :ىو ما لم يعين الشارع مقداره ،بل طمبو من المكمف بغير تحديد ،كاإلنفاق في
سبيل اهلل ،والتعاون عمى البر ،والتصدق عمى الفقراء إذا وجب بالنذر ،واطعام الجائع واغاثة المميوف،
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وغير ذلك من الواجبات غير المحددة شرعًا؛ ألن المقصود بيا سد الحاجة ،وذلك يختمف بحسب
األحوال .ومنو نفقة الزوجة ونفقة القريب ال تجب إال بالقضاء أو الرضا ،وال يطالب بيا إال بعد ذلك.
وحكم الواجب غير المحدد؛ أنو ال يثبت دينًا في الذمة إال بالقضاء أو الرضا؛ ألن الذمة ال تشغل إال
بشيء معين ،حتى يتمكن المكمف من القيام بو وابراء ذمتو منو.
ويترتب عمى ىذه القسمة :أن الواجب المحدد يجب دينًا في الذمة ،وتجوز المقاضاة بو ،وأن الواجب غير
المحدد ال يجب دينًا في الذمة ،وال تجوز المقاضاة بو؛ ألن الذمة ال تشغل إال بمعين ،والمقاضاة ال تكون
إال بشيء معين المقدار ،وال تجوز المطالبة بو عند الحنفية إال بعد القضاء أو الرضا.
التقسيم الثالث لمواجب باعتبار الممزم بفعمو:
ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائو إلى واجب عيني وواجب كفائي.
الواجب العيني :ىو ما طمب الشارع فعمو من كل مكمف عمى حدة ،وال يجزئ قيام مكمف بو عن آخر،
كالصالة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كالخمر و ِّ
الربا .وحكمو :أنو يمزم اإلتيان بو من
الزنا والميسر و ِّ
كل مكمف ،وال يسقط طمبو بفعل بعض المكمفين دون بعض.
لكن تجوز النيابة في الحج عند الجميور غير المالكية؛ ألنو يفترق عن الصالة باشتمالو عمى القربة
المالية غالبًا في اإلنفاق في األسفار.
والواجب الكفائي :ىو ما طمب الشارع حصولو من مجموع المكمفين ،ال من كل فرد عمى حدة ،فإذا قام
بو البعض ،سقط اإلثم عن الباقين ،كتعمم الصناعات المختمفة وبناء المشافي ،والصالة عمى الجنائز ِّ
ورد
السالم ،والجياد ،والقضاء واإلفتاء ،واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وانقاذ الغريق واطفاء الحريق،
وأداء الشيادة.
وحكمو :أنو يجب عمى المجموع ،فإذا فعمو واحد من المكمفين سقط اإلثم والطمب عن الباقين .واذا تعين
شخص يحسن السباحة ،وجب عميو
فرد ألداء الواجب الكفائي ،صار واجبًا عينيًا ،فمو شاىد الغريق
ٌ

إنقاذه ،ولو لم ير الحادثة إال شخص واحد دعي لمشيادة ،وجب عميو أداؤىا ،ولو لم يوجد في البمد إال

طبيب واحد ،تعيَّن لإلسعاف واالستطباب.
التقسيم الرابع لمواجب باعتبار تعين المطموب بو:
ينقسم الواجب باعتبار تعين المطموب بذاتو وعدم تعينو ،إلى واجب معين وواجب مخير.
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والواجب المعين :ىو ما طمبو الشارع بعينو من غير تخيير بينو وبين غيره ،كالصالة والصيام ورد
المغصوب وأداء الثمن واألجرة .وحكمو :أنو ال تب أر ذمة المكمف إال بفعمو بعينو.
والواجب المخير أو المبهم :ىو ما طمبو الشارع مبيمًا ضمن أمور معينة ،كأحد خصال الكفارة ،فإن
الواجب فييا عمى الموسر أحد ثالثة أمور عمى التخيير ،وىي إطعام عشرة مساكين أو كسوتيم أو تحرير
رقبة ،أما المعسر الذي لم يجد شيئاً من تمك الخصال وعجز عنيا ،فيصوم ثالثة أيام.
وحكمو :أن المكمف يجب عميو فعل واحد فقط من األمور التي خيره الشارع فييا ،فإن لم يفعل أثم
واستحق العقاب.
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 -2المندوب
تعريفو ،أنواعو.
تعريف المندوب:
الندب لغة :ىو الدعاء إلى الفعل ،والمندوب عند األصوليين :ىو ما طمب الشارع فعمو من المكمف طمبًا
غير حتم .ويعرف الندب أو السُّنة :إما بصيغة الطمب نفسيا فتدل عمى عدم اإللزام ،مثل قولو (ص) :
((من توضأ يوم الجمعة فبيا ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل)) .أو بصيغة األمر مع قرينة تدل عمى
َّ ِ
َج ٍل
داي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى أ َ
آم ُنوا إِذا تَ َ
عدم الوجوب ،مثل قولو تعالى في األمر بكتابة الدين{ :يا أَيُّيا الذ َ
ين َ

ُم َس َّم ًى َفا ْكتُُبوهُ} [البقرة ،] 282/2 :فإنو صرف األمر عن اإليجاب إلى الندب بقرينة منصوصة في اآلية
ِ
َمانتَوُ} [البقرة ،]283/2 :أي لمدائن أن يثق بمدينو
ض ُك ْم َب ْعضًا َفْم ُي َؤِّد الَّ ِذي ْاؤتُ ِم َن أ َ
التي تميياَ { :فِإ ْن أَم َن َب ْع ُ
وى ْم إِ ْن َعمِ ْمتُ ْم ِفي ِي ْم َخ ْيرا} [النور:
من غير كتابة الدين .ومثل قولو تعالى في مكاتبة األرقاء{ :فكاتِ ُب ُ

 ،] 33/24فإنو صرف األمر عن اإليجاب إلى الندب بقرينة خارجية ىي أن المالك حر التصرف في
ممكو.
أنواع المندوب:
ينقسم المندوب إلى ثالثة أنوع(:)1
 -1مندوب فعمو عمى وجو التأكيد :وىو الفعل الذي ال يستحق تاركو العقاب ،ولكن يستحق الموم
والعتاب ،مثل األفعال المكممة لمواجبات الدينية ،كالصالة جماعة ،واألذان واإلقامة ،وكل ما واظب عميو
الرسول (ص) ولم يتركو إال ناد ًار ،كالمض مضة واالستنشاق في الوضوء ،وقراءة شيء من القرآن في
الصالة بعد الفاتحة .ويسمى ىذا النوع :السُّنة المؤكدة أو سنة اليدى.
وحكمو :أن فاعمو يستحق الثواب ،وتاركو ال يستحق العقاب ،ولكن يستحق الموم والعتاب .واذا كان من
الشعائر الدينية كاألذان والجماعة ،واتفق أىل البمدة عمى تركو ،وجب قتاليم الستيانتيم بالسُّنة.
 -2مندوب مشروع فعمو :وفاعمو يثاب وتاركو ال يعاقب وال يعاتب ،كاألمور التي لم يواظب عمييا
الرسول (ص) ،وانما فعميا مرة أو أكثر ،وتركيا ،مثل صالة أربع ركعات قبل صالة العشاء ،وجميع
التطوعات كصيام يومي االثنين والخميس من كل أسبوع .ويسمى ىذا القسم فضالً أو مستحباً.
( )1يزآج األصٌل ،392/2 :كشف األسزار.630/1 :
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وحكمو :أن فاعمو يستحق الثواب ،وتاركو ال يستحق الموم والعتاب.
 -3مندوب زائد :أي من الكماليات لممكمف ،كاألمور العادية التي فعميا الرسول (ص) بحسب العادة،
سنة
كاالقتداء بأكل الرسول (ص) وشربو واتباعو في مشيو ونومو ولبسو ونحو ذلك .ويسمى ىذا القسم ّ
زوائد وأدباً وفضيمة؛ ألن ىذه األمور ليست تشريعًا.
وحكمو:أن تاركو ال يستحق الموم والعتاب ،وفاعمو يستحق الثواب إذا قصد بفعمو التأسي واالقتداء بالرسول
(ص) .

 -3الحرام
تعريفو ،أنواعو.
تعريف الحرام:
()1

الحرام :ما طمب الشارع تركو عمى وجو الحتم واإللزام

 .ويعرف طمب الترك عمى سبيل الحتم إما بمادة

الربا}
َح َّل المَّ ُو اْلَب ْي َع َو َح َّرَم ِّ
{وأ َ
الفعل التي تدل عمى التحريم كمفظ الحرمة أو نفي الحل ،مثل قولو تعالىَ :
[النساء ،] 23/4 :وقولو َّ
ُمياتُ ُك ْم} ِّ
وجل{ :ال َي ِح ُّل َل ُك ْم
ت َعَم ْي ُك ْم أ َّ
عز ّ
{ح ِّرَم ْ
[البقرة ،]275/2 :وقولو سبحانوُ :
ساء َك ْرىًا} ِّ
َن تَِرثُوا ِّ
[النساء .]19/4 :وقولو (ص) (( :ال يحل مال امرئ مسمم إال بطيب نفس منو))،
أْ
الن َ

{وال تَ ْق َرُبوا ِّ
الزَنى} [اإلسراء:
أو بصيغة النيي عن الفعل المقترن بما يدل عمى الحتمية ،نحو قولو تعالىَ :
الد ُك ْم} [اإلسراء ،] 31/17 :أو باألمر باالجتناب مقترنًا بما يدل عمى الحتمية ،مثل
{وال تَ ْقتُمُوا أ َْو َ
َ ،]32/17

اجتَِن ُبوا َق ْو َل ُّ
الر ْج َس ِم َن األ َْو ِ
الزور} [الحج ،] 30/22 :وقولو سبحانو{ :إَِّنما
اجتَنِ ُبوا ِّ
ثان َو ْ
قولو تعالىَ { :ف ْ
ِ
صاب واأل َْزالم ِر ْج ٌس ِم ْن َعم ِل َّ
الش ْي ِ
اجتَنِ ُبوهُ لَ َعمَّ ُك ْم تُْفمِ ُحون} [المائدة ،]90/5 :أو
طان فَ ْ
َ
ُ
اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْيس ُر َواأل َْن ُ َ

َّ ِ
ون ِفي
َمو َ
تامى ظُْممًا ِإَّنما َي ْأ ُكمُ َ
ين َي ْأ ُكمُ َ
بترتيب العقوبة عمى الفعل ،مثل قولو عز وجل{ :إِ َّن الذ َ
ون أ ْ
ال اْلَي َ
صمَ ْو َن َس ِعي ًار} ِّ
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة،]38/5 :
الس ِار ُ
ق َو ّ
{و ّ
ُبطُونِ ِي ْم نا اًر َو َسَي ْ
[النساءَ ،]10/4 :
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
[النور.]4/24 :
ين َجْم َدةً} ّ
اجمِ ُد ُ
داء فَ ْ
وى ْم ثَمان َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
صنات ثَُّم لَ ْم َيأْتُوا بِأ َْرَب َعة ُشيَ َ
ون اْل ُم ْح َ
َ
أنواعو:

( )1انًنياج يع شزح اإلسنٌُ ،60/1 :انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص .62
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()2

ينقسم الحرام إلى نوعين :حرام لذاتو ،وحرام لغيره

.

الحرام لذاتو :ىو ما حكم الشارع بتحريمو ابتداء ومن أول األمر ،وذلك لما اشتمل عميو من مفسدة راجعة
إلى ذاتو ،كالزذنا والسرقة والصالة بغير طيارة ،وأكل الميتة ،ونكاح المحارم ،وشرب الخمر ،وأكل لحم
ال ،واذا فعمو
الخنزير ،وقتل النفس بغير حق ،وأكل أموال الناس بالباطل .وحكمو :أنو غير مشروع أص ً
الِّ ،
ال ال يصمح لثبوت النسب واإلرث ،وكذا الزواج بالمحارم ال يثبت النسب
فالزنا مث ً
المكمف وقع باط ً
واإلرث ،والسرقة ال تصمح سببًا لثبوت الممك ،والصالة بغير طيارة باطمة ،وبيع الميتة باطل ،والباطل ال
يترتب عميو حكم.
والحرام لغيره :ىو ما يكون مشروعًا في األصل ،واقترن بو عارض اقتضى تحريمو ،كالصالة في ثوب
مغصوب أو دار مغصوبة ،والبيع الذي فيو غش ،والبيع وقت النداء لصالة الجمعة ،وصوم يوم العيد،
وصوم الوصال ،وزواج المحمل ،والطالق البدعي ونحو ذلك مما حرم لعارض ،فميس التحريم لذات
الفعل ،ولكن ألمر خارجي جعل فيو مفسدة أو مضرة.
وحكمو :أنو مشروع بأصمو وذاتو وغير مشروع بوصفو ،فيو عند الحنفية يصمح سبباً شرعياً ،وتترتب
عميو آثاره ،فالصالة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة لمفرض ،والمصمي آثم؛ ألنو ارتكب الغصب.
الربا أو عمى شرط فاسد ،بيع فاسد ال باطل ،فإذا قبض العوضان ،ثبت الممك فييما
والبيع المشتمل عمى ِّ
لمعاقدين ،لكنو ممك خبيث يجب إزالة سبب الفساد فيو ،لنيي الشارع عنو.
والسبب في ىذا أن التحريم لعارض ال يقع بو خمل في أصل السبب ،وانما في وصفو ،ما دامت أركانو
متحققة .أما الحرام لذاتو فيقع بو الخمل في أصل السبب ووصفو ،بفقد ركنو أو شرط من شروط انعقاده،
فيخرج عن كونو مشروعًا .واألصل :ما يتعمق بركن العقد وىو الصيغة أو بالمعقود عميو ،أو بأىمية
العاقد ،والوصف :ما يتعمق بأمر طارئ مكم ل لمعقد ،كجيالة المبيع أو الثمن ،أو الصفقتين في صفقة
واحدة ،أو الزيادة في األموال الربوية.

( )2انتهٌّخ عهَ انتٌضْخ ،126/2 :يزآج األصٌل.394/2 :
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 -4المكروه
تعريفو ،حكمو ،اصطالح الحنفية فيو.
تعريف المكروه:
()1

المكروه :ىو ما طمب الشارع تركو ،ال عمى وجو الحتم واإللزام

 .وتعرف الكراىة إما بمادة الفعل الدال

عمييا ،مثل قولو (ص) (( :إن اهلل حرم عقوق األميات ،ووأد البنات ،ومنعًا وىات( ،)2وكره لكم ثالثاً :قيل
وقال( ،)3وكثرة السؤال ،واضاعة المال)) ،وقولو (ص) أيضاً(( :أبغض الحالل إلى اهلل الطالق)) ،أو

َّ ِ
آم ُنوا ال تَ ْسأَلُوا َع ْن
بصيغة النيي المقترن بقرينة تدل عمى الكراىة ،مثل قولو سبحانو{ :يا أَيُّيا الذ َ
ين َ
أَ ْش َ ِ
{وِا ْن
ياء إ ْن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤ ُك ْم} [المائدة ،]101/5 :فإنو اقترن بصارف إلى الكراىة ،وىو قولو سبحانوَ :
َّ
َّ
ِ
ور َحمِيم} [المائدة ،] 101/5 :وقولو (ص) :
ين ُيَن َّز ُل اْلقُ ْر ُ
تَ ْسأَلُوا َع ْنيا ح َ
آن تُْب َد لَ ُك ْم َعفا الم ُو َع ْنيا َوالم ُو َغفُ ٌ

((دع ما يريبك إلى ما ال يريبك)) ،فإنو صرف إلى الكراىة؛ ألن األمر نفسو مشتبو فيو ،فال يوصف

بالحل والحرمة.
وحكم المكروه :أن فاعمو ال يستحق العقاب ،وقد يستحق الموم والعتاب.
اصطالح الحنفية في المكروه:
قال الحنفية :إن المكروه نوعان(:)4
 -1المكروه تحريمًا :وىو ما طمب الشارع تركو عمى وجو الحتم واإللزام بدليل ظني ،كأخبار اآلحاد ،مثل
البيع عمى بيع اآلخر ،والخطبة عمى خطبة اآلخر ،كالىما مكروه لمنيي عنيما في حديث نبوي آحادي
النقل .ويختمف المكروه التحريمي عن الحرام في أن الحرام ثبت النيي عنو بدليل قطعي :قرآن أو سنة
الربا و ِّ
الزنا وشرب الخمر ولبس الحرير والذىب لمرجل ،ويكفر منكره .أما
متواترة أو مشيورة ،كالسرقة و ِّ
المكروه التحريمي فال يكفر منكره ،وىو في الحقيقة إلى الحرام أقرب ،كما قال الشيخان :أبو حنيفة وأبو
يوسف.

( )1انًستصفَ ،43/1 :انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص .63
( )2أُ ينع يا أيز هللا أال ًّنعً ،طهة يا ال ّستذق طهثو.
( )3أُ نقم انكالو انذُ ّسًعو إنَ غْزه؛ ألنو قذ ّتضًن انغْثح ًاننًًْح ًانكذب.
( )4انتقزّز ًانتذثْز.80/2 :
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 -2المكروه تنزييًا :وىو ما طمب الشارع تركو ،ال عمى وجو الحتم واإللزام ،كأكل لحوم الخيل لمحاجة
إلييا في الحروب ،والوضوء من سؤر اليرة وسباع الطير ،وترك السُّنن المؤكدة وغيرىا.
وحكمو :أن فعمو ال يستوجب العقاب وال الذم ،ولكنو يكون خالف األولى واألفضل.
وعمى ىذا تكون أقسام الحكم التكميفي عند الحنفية سبعة أقسام ،وعند الجميور خمسة أقسام .والراجح
مذىب الجميور.

 -5المباح
تعريفو ،حكمو.
تعريف المباح:
()1

المباح :لغة المعمن والمأذون ،وعند األصوليين :ىو ما خيَّر الشارع المكمف فيو بين فعمو وتركو

.

وتعريف اإلباحة :إما بمادة الحل أو اإلباحة ،مثل قولو تعالى{ :اْليوم أ ِ
ُح َّل َل ُك ُم الطَّيِّبات} [المائدة،]5/5 :
َْ َ
ِ َّ
اء َذلِ ُك ْم} ِّ
[النساء ،]24/4 :أو برفع اإلثم أو الجناح أو الحرج ،مثل قولو تعالىَ { :فِإ ْن
{وأُحل َل ُك ْم ما َور َ
َ
َّ ِ
ِ
ِ
ناح َعمَ ْي ِيما ِفيما ا ْفتَ َد ْ ِ
ناح َعمَ ْي ُك ْم ِفيما
{وال ُج َ
خ ْفتُ ْم أَالّ ُيقيما ُح ُدو َد المو فَال ُج َ
ت بو} [البقرةَ ،]229/2 :
الن ِ
طَب ِة ِّ
َع َرِج َح َرٌج َوال َعَمى
ضتُ ْم بِ ِو ِم ْن ِخ ْ
َع َمى َح َرٌج َوال َعَمى األ ْ
ساء} [البقرةَ{ ،]235/2 :ل ْي َس َعَمى األ ْ
َع َّر ْ
اْل َم ِر ِ
يض َح َرٌج[ }...الفتح.]17/48 :

{وِاذا
وقد تعرف اإلباحة بصيغة األمر مع القرينة الصارفة لو عن الوجوب إلى اإلباحة ،كقولو تعالىَ :

ِ ِ
طادوا} [المائدةَ { ،]2/5 :فِإذا قُ ِ
ِ
{و ُكمُوا
ضَي ِت َّ
اص ُ
َحمَْمتُ ْم َف ْ
الصالةُ َف ْانتَش ُروا في األ َْرض} [الجمعةَ ،]10/62 :
ِ
ِ
َس َوِد ِم َن اْلفَ ْج ِر} [البقرة.]187/2 :
َّن لَ ُك ُم اْل َخ ْيطُ األ َْبَي ُ
َوا ْش َرُبوا َحتَّى َيتََبي َ
ض م َن اْل َخ ْيط األ ْ
وتعرف اإلباحة أحياناً باستصحاب األصل كما تقدم ،إذا األصل في األشياء النافعة اإلباحة ،لقولو تعالى:

ق َل ُك ْم ما ِفي األ َْر ِ
ض َج ِميعًا} [البقرة.]29/2 :
{ى َو الَّ ِذي َخَم َ
ُ
وحكم المباح :أنو ال ثواب وال عتاب عمى فعمو أو تركو.

( )1اإلدكاو نآليذُ.63/1 :
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الحكم الوضعي وأنواعو
الحكم الوضعي :ىو خطاب اهلل تعالى الوارد
بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا
أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة.

وأنواعو كما يتضح من التعريف سبعة:
 -1السبب:
السبب في المغة :معناه الحبل وما يتوصل بو إلى غيره ،كما في قولو تعالىَ { :فْميم ُد ْد بِسب ٍب إَِلى الس ِ
َّماء}
ََ
َْ
[الحج ،]15/22 :وعند األصوليين :ىو وصف ظاىر منضبط َّ
دل الدليل السمعي عمى كونو عالمة لحكم
()1

شرعي

 .وقد عرفنا في مبحث القياس أن السبب أعم من العمة ،فكل عمة سبب ،وليس كل سبب عمة.

أنواعو:
قد يكون السبب مناسبًا لمحكم فيسمى عمة ،مثل السفر سبب لجواز الفطر في رمضان ،وىو مناسب
ظاىر ،لتضمنو المشقة التي تقتضي الترخيص .واإلسكار سبب لتحريم الخمر ،وىو وصف مناسب؛ ألنو
يذىب العقول ويضيعيا .والقتل العمد العدوان سببو مناسب لوجوب القصاص؛ ألنو يمنع االعتداء عمى
الحياة ويحفظ األنفس والدماء .وىذا يسمى أيضاً عمة.

( )1شزح انعضذ ،7/2 :إرشاد انفذٌل :ص.6
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وقد يكون غير مناسب ،كدلوك الشمس ،ىو سبب لوجوب صالة الظير ،في قولو تعالى{ :أ َِقِم َّ
الصالةَ
لِ ُدلُ ِ
وك َّ
الش ْم ِ
س} [اإلسراء ،] 78/17 :وعقولنا ال تدرك مناسبة ظاىرة بين السبب والحكم .وشيود شير
رمضان سبب لوجوب الصيام ،في قولو تعالىَ { :فم ْن َش ِي َد ِم ْن ُكم َّ
ص ْمو} [البقرة ،]185/2 :وقولو
الش ْي َر َفْمَي ُ
َ
ُ

(ص) (( :صوموا لرؤيتو ،وأفطروا لرؤيتو)) .والعقل ال يدرك مناسبة ظاىرة لتشريع الحكم .وأشير الحج
ض ِفي ِي َّن اْل َح َّج َفال
سبب لوجوب الحج عمى المستطيع ،في قولو تعالى{ :اْل َح ُّج أَ ْشيٌُر َم ْعمُ ٌ
ومات َف َم ْن َف َر َ
دال ِفي اْل َح ِّج} [البقرة ،] 197/2 :وال ندرك مناسبة معقولة بين السبب والحكم.
وق َوال ِج َ
َرَف َ
ث َوال فُ ُس َ
ويسمى ىذا سببًا ال عمة.

وقد يكون السبب سبباً لحكم تكميفي ،كما تقدم في األمثمة السابقة ،المناسب وغير المناسب منيا ،ومثل
ممك النصاب الشرعي سبب إليجاب الزكاة ،والسرقة سبب إليجاب قطع اليد ،والمرض سبب إلباحة
الفطر في رمضان.
وقد يكون السبب سببًا إلثبات ممك أو حل أو إزالتيما ،كالبيع إلثبات الممك وازالتو ،والوقف والعتق
إلسقاط الممك ،والزواج إلثبات الحل ،والطالق إلزالتو ،والقرابة الستحقاق اإلرث ،واتالف المال الستحقاق
الضمان عمى المتمف.
والسبب إما مقدور لممكمف ،كالقتل العمد سبب إليجاب القصاص ،والعقود من بيع واجارة وزواج أسباب
ألحكاميا المترتبة عمييا ،واما غير مقدور لممكمف ،كدخول الوقت إليجاب الصالة ،والصغر لثبوت
الوالية عمى الصغير ،والقرابة لإلرث.
وحكم السبب :أنو إذا وجد ترتب عميو مسببة حتمًا ،سواء أكان مسببو حكمًا تكميفيًا أم إثبات ممك أو حل
أم إزالتيما؛ ألن المسبب ال يتخمف عن سببو شرعاً ،سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عميو أم
لم يقصده  ،فمن سافر ثبت لو إباحة الفطر في رمضان ،سواء أقصد أم لم يقصد ،ومن تزوج وجب عميو
المير ونفقة الزوجة ،ومن طمق زوجتو ثبت لو حق مراجعتيا ،ولو قال :ال رجعة لي؛ ألن المسبب
وتم الربط بين المسبب والمسبب بصنع اهلل وارادتو.
بترتيب الشارع ال من اإلنسانَّ ،
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 -2الشرط:
الشرط في المغة :مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامو ،وجمعو شروط ،وبتحريك الراء معناه العالمة،
جاء أَ ْش ارطُيا} [محمد ،] 18/47 :أي عالمات الساعة .وعند
وجمعو أشراط ،كما قال تعالىَ { :ف َق ْد َ
()1

األصوليين :ىو ما يتوقف عميو وجود الحكم من غير إفضاء إليو

 .والقيد األخير إلخراج السبب ،فإنو

يفضي إلى المسبب كما عرفنا ،ألنو يترتب عمى وجود السبب وجود المسبب ،وعمى عدم السبب عدم
المسبب .مثل الطيارة لمصالة ،وحوالن الحول لوجوب الزكاة ،والقدرة عمى تسميم المبيع لصحة البيع،
والزوجية إليقاع الطالق ،واإلحصان لسببية ِّ
الزنا لمرجم ،والرشد لدفع مال اليتيم إليو ،فإذا لم توجد ىذه
الشروط لم يوجد الحكم ،ولكن ال يمزم من وجود الشرط وجود المشروط.
والشرط يكمل السبب ويحقق أثره المترتب عميو ،فعقد البيع سبب النتقال الممكية إذا توافرت شروطو ،وعقد
الزواج سبب لحل المتعة إذا تحققت شروطو ومنيا حضور الشاىدين ،والقتل سبب لمقصاص بشرط كونو
عمدًا عدوانًا ،أي بغير حق.
الفرق بين الركن والشرط :يتوقف وجود الشيء عمى كل من الركن والشرط ،إال أن الركن عند الحنفية:
ىو ما يتوقف عميو وجود الشيء وكان جزءًا من حقيقتو ،فالركوع ركن في الصالة؛ ألنو جزء منيا،
وكذلك القراء ة في الصالة ركن ،واإليجاب والقبول ركن العقد؛ ألنو جزء من حقيقتو .والشرط :ىو ما
يتوقف عميو وجود الشيء وكان خارجًا عن حقيقتو .فالطيارة شرط في الصالة ،وىي أمر خارج عن
الحقيقة ،وحضور الشاىدين شرط في الزواج ،وتعيين العوضين في البيع شرط ،وكالىما خارج عن العقد.
والخمل في الركن يؤدي إلى بطالن العقد ،أما الخمل في الشرط أي في وصف العقد الخارج عن حقيقتو
يؤدي عند الحنفية إلى فساد العقد.
أنواع الشرط:
قد يكون الشرط شرطًا لمحكم ،كحوالن الحول لوجوب الزكاة ،والقدرة عمى التسميم شرط النعقاد البيع ،وقد
يكون شرطاً لمسبب كاإلحصان شرط لسببية ِّ
الزنا لوجوب الرجم ،وكون القتل عمداً عدوانًا لسببية القتل
()1

إليجاب القصاص

.

( )1انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص  ،68إرشاد انفذٌل :ص .6
( )1يزآج األصٌل.421/2 :
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والشرط إما شرعي واما جعمي ،والشرط الشرعي :ىو الذي يكون اشتراطو بحكم الشرع كشروط العقود
والعبادات واقامة الحدود.
والشرط الجعمي :ىو الذي يكون اشتراطو بتصرف المكمف وارادتو ،كشروط الواقف والواىب والموصي،
ال
وشروط الزوج إليقاع الطالق عمى زوجتو ،وشرط أحد العاقدين في البيع عمى اآلخر ،كأن يبيعو منز ً
عمى أن يسكنو شي اًر أو أكثر.
ٍ
مناف حكم العقد ،فإذا تنافى مع حكم العقد ،بطل العقد ،وبناء
والشرط الجعمي المقبول :ىو ما كان غير
ع ميو ،يبطل البيع أو الزواج المعمق عمى شرط أو المضاف إلى وقت في المستقبل ،مثل إن نجحت بعتك
الكتاب ،وان توظفت يا فالنة تزوجتك ،فال يصح العقد؛ ألن حكمو ال يتراخى عنو ،وألن ىذا الشرط ينافي
مقتضى العقد .وىذا ىو الشرط المعمّق والشرط المضاف لممستقبل .فإن لم يتناف الشرط مع مقتضى
العقد ،صح َّ
وعدل آثار العقد ،كأن يبيع المنزل آلخر عمى أن يسكنو سنة ،أو يتزوج امرأة عمى أن يقيم
معيا في منزل أبييا .وىذا ىو الشرط المقيَّد المقترن بالعقد الذي يحقق منفعة ألحد العاقدين.
وىكذا إذا اعتبر الشرط الجعمي ،صار كالشرط الشرعي ،واذا لم يعتبره الشرع بطل وال يعتبر مثمو.

 -3المانع:
()1

المانع :ىو ما يمزم من وجوده عدم الحكم أو بطالن السبب
()2

لمسبب

 .فيكون المانع نوعين :مانعاً لمحكم ومانعًا

.

ومانع الحكم :ىو األمر الذي يترتب عمى وجوده عدم ترتب الحكم عمىسببو ،مع تحقق السبب ،كالشبية
المانعة من إقامة الحد ،واألبوة المانعة من القصاص عند الجميور غير المالكية ،واختالف الدين المانع
من اإلرث.
ومانع السبب :ىو األمر الذي يمزم من وجوده عدم تحقق السببَّ ،
كالدين فإنو مانع من وجوب الزكاة عند
الجميور غير الشافعية؛ لكونو مانعاً من تحقق السبب وىو ممك النصاب؛ ألن ما يقابل الدين ليس
ممموكاً لممدين عمى الحقيقة ،نظ اًر لتعمق حقوق الدائنين بو .وحرية المعقود عميو وىو اإلنسان الحر مانعة
ال.
من تحقيق سبب الممك وىو البيع ،ويكون البيع باط ً
( )1إرشاد انفذٌل :ص .6
( )2شزح انعضذ ،7/2 :انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص  ،69شزح جًع انجٌايع.74/1 :

105

 - 4الصحيح والباطل:

الصحيح :ىو ما استوفى أركان الشيء وشروطو الشرعية وترتبت عميو آثاره الشرعية .فالصحيح من
العبادات عند الفقياء :أن يقع الفعل عمى وجو يسقط القضاء ،فمن صمى عمى ظن الطيارة ،كانت
صالتو فاسدة لعدم سقوط القضاء .والصحيح من المعامالت :ما ترتب عميو أثره الشرعي ،أي ما شرع
لو ،كحل االنتفاع في البيع ،واالستمتاع في الزواج.
وغير الصحيح :ىو ما صدر من أفعال المكمفين غير مستوف أركانو وشروطو عمى الكيفية المطموبة،
ولم تترتب عميو آثاره الشرعية .وىذا يسمى عند الجميور الباطل والفاسد ،فيما بمعنى واحد عندىم ،سواء
في العبادات والمعامالت ،فالصالة الباطمة كالصالة الفاسدة ،ال تسقط الواجب وال تبرئ الذمة ،والبيع
()1

الباطل كالبيع الفاسد ال يؤدي إلى نقل الممكية في البدلين ،وال يترتب عميو حكم شرعي

.

( )1اإلدكاو نآليذُ ،68-67/1 :كشف األسزار ،258/1 :شزح انعضذ عهَ يختصز اتن انذاجة،8/2 :
انًذخم إنَ يذىة أدًذ :ص .69
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وقال الحنفية :ال فرق بين الباطل والفاسد في العبادات ،فيي إما صحيحة أو غير صحيحة ،وال في
الزواج ،فالزواج الباطل كالزواج الفاسد ال يفيد حل المتعة وال يترتب عميو أثره ،وأما في العقود والتصرفات
()2

أي في المعامالت المدنية فالعقد إما صحيح أو باطل أو فاسد

.

والباطل :ىو الذي يكون الخمل فيو في أصل العقد وأساسو ،بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود
عميو ،وال يترتب عميو أثر شرعي ،كأن يصدر البيع من مجنون أو صبي ال يعقل (غير مميز) أو يكون
بيعًا لمعدوم ،أو زواجًا بإحدى المحارم.
والفاسد :ىو ما كان الخمل فيو في وصف من أوصاف العقد ،بأن كان في ناحية فرعية متممة لو ،أي
في شرط من شروطو الخارجة عن ماىيتو وأركانو ،ويترتب عميو بعض اآلثار إذا توافرت أركان التصرف
وأموره األساسية ،كالبيع بثمن مجيول ،أو المقترن بشرط فاسد ،والزواج بغير شيود ،وتترتب عمى الفاسد
عند الحنفية بعض اآلثار ،فتنتقل الممكية الخبيثة بالقبض في البيع الفاسد ،ويجب المير والعدة في الزواج
الفاسد ،ويثبت فيو النسب بالدخول.

 - 5العزيمة والرخصة:
()1

العزيمة عند األصوليين :ىي ما شرع من األحكام الكمية ابتداء

لتكون قانونًا عامًا لكل المكمفين في

جميع األحوال ،كالصالة والزكاة والحج وسائر شعائر اإلسالم .وىي إمام واجبة أو مندوبة أو حرام أو
مكروىة أو مباحة .ويدخل تحت العزيمة :ما دعت المصمحة العامة إلى تشريعو من أول األمر ،كالبيع
واإلجارة والمضاربة والقصاص .وال تطمق العزيمة عادة إال عند وجود رخصة في مقابميا.
والرخصة عند األصوليين :ىي ما شرع من األحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس ،أو لمتخفيف
()2

عمى المكمف في حاالت خاصة ،مع بقاء السبب الموجب لمحكم األصمي

 .والعذر :كاالضطرار ومشقة

السفر ،والحاجة إلى ثمن الغالت قبل إدراكيا ،واباحة ترك الجماعة في الصالة لمرض أو نحوه .وأمثمة
الرخصة :التمفظ بالكفر عند اإلكراه ،واألكل من الميتة عند الضرورة ،فالعذر في األول :ىو اإلكراه ،وفي
الثاني :ىو ضرورة حفظ النفس ،مع بقاء سبب الحكم األصمي ،وىو في األول :وجود أدلة وجوب اإليمان
( )2يزآج األصٌل.289/2 :
( )1يعنَ شزعْتيا اتتذاء :أنيا نى تسثق فِ شزّعتنا تأدكاو أخزٍ فِ يٌضٌعيا.
( )2كشف األسزار ،618/1 :شزح انعضذ ،8/2 :شزح اإلسنٌُ ،91/1 :رًضح انناظزً 171/1 :يا
تعذىا.
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وحرمة الكفر ،وفي الثاني :ىو ضرر الميتة .أما إذا لم يبق السبب الموجب لمحكم األصمي ،كإباحة ترك
المسمم الثبات أمام عشرة من الكفار ،بعد أن كان ممنوعًا ،فال يسمى رخصة؛ ألن الحكم األصمي وىو
وجوب الثبات لمعشرة قد زال سببو ،وىو قمة المسممين ،وحين أبيح ليم ترك ىذا الثبات ،لم يكونوا قمة،
وانما كانوا كثرة.
أنواع الرخصة:
قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أنواع(:)2
 -11إباحة الفعل المحرم عند الضرورة أو الحاجة :كالتمفظ بالكفر عند اإلكراه عمى القتل أو قطع عضو،
ط َمئِ ٌّن
ال َم ْن أُ ْك ِرَه َوَقْم ُبوُ ُم ْ
{م ْن َك َف َر ِبالمَّ ِو ِم ْن َب ْع ِد ِإيمانِ ِو إِ ّ
مع اطمئنان القمب باإليمان ،لقولو تعالىَ :
بِ ِ
يمان} َّ
اإل ِ
[النحل ،]106/16 :وكاإلفطار في رمضان عند اإلكراه ،واتالف مال غيره عند اإلكراه ،وحل
األكل من الميتة عند الجوع الشديد ،واباحة شرب الخمر عند الظمأ الشديد ،واباحة ترك األمر بالمعروف
والنيي عن المنكر عند الخوف عمىا لنفس من حاكم ظالم ،وحكمو الجواز إال إذا خاف الشخص ىالك
{وال تُْمقُوا بِأ َْي ِدي ُك ْم
نفسو أو ذىاب عضو من أعضائو ،فيصبح العمل بالرخصة حينئذ واجبًا ،لقولو تعالىَ :
إَِلى التَّ ْيمُ َك ِة} [البقرة .]195/2 :لكن األخذ بالعزيمة أولى في حال اإلكراه عمى الكفر ،كما أبان َّ
بي
الن ُّ

ال(( :صدع بالحق
(ص) في إقرار صحابي مجاممة مسيممة الكذاب وموافقتو عمى زعمو بأنو نبي ،قائ ً
فينيئاً لو)) ،لكن يالحظ أن ىناك أمو اًر ثالثة ال تحل بذاتيا بحال ،وان كان يرخص ببعض أحواليا ،وىي
الكفر والقتل و ِّ
الزنا ،يرخص بالنطق بالكفر ،لكن الكفر في ذاتو ال يحل أبدًا وكذا الباقي.
 -21إباحة ترك الواجب إذا كان فعمو مشقة تمحق المكمف :كإباحة الفطر في رمضان لممسافر والمريض،
ُخ َر} [البقرة.]184/2 :
كان ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعَمى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَّي ٍام أ َ
لقولو تعالىَ { :ف َم ْن َ
 -31إباحة العقود والتصرفات التي يحتاج إلييا الناس مع مخالفتيا لمقواعد المقررة ،كعقد السمم ،فإنو بيع
لمعدوم ،وبيع المعدوم باطل ،ولكن الشرع أجازه لحاجة الناس إليو .ومثمو عقد االستصناع.
 -41رفع األحكام الشاقة التي كانت مشروعة في الشرائع السابقة ،والتخفيف فييا عن األمة اإلسالمية،
كاشتراط قتل النفس لمتوبة من العصيان ،وتطيير الثوب بقطع موضع النجاسة ،وايجاب ربع المال في
الزكاة ،وبطالن الصالة في غير موضع العبادة المخصوص.
( )2فٌاتخ انزدًٌخ :بً 116/ياتعذىا ،انتقزّز ًانتذثْز.146/2 :
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والخالصة :أن الرخصة عند الحنفية ،إما مباح أو واجب ،وقسموا الرخصة أيضًا إلى رخصة ترفيو،
ورخصة إسقاط.
رخص في تركو تخفيفًا عن المكمف،
ورخصة الترفيو :يكون حكم العزيمة معيا باقيًا ودليمو قائمًا ،ولكن ّ
كما بيَّنا في النوع األول كالتمفظ بالكفر عند اإلكراه ،واتالف مال غيره أو الفطر في رمضان عند اإلكراه.
ورخصة اإلسقاط :ال يكون حكم العزيمة معيا باقيًا ،كإباحة أكل الميتة أو شرب الخمر عند الجوع الشديد
أو الظمأ الشديد ،فإن حرمة األكل أو الشرب سقطت حال االضطرار.
والظاىر أن ال معنى ليذه التفرقة؛ ألن النصوص الشرعية لم تفرق بين حال اإلكراه وحال االضطرار؛
ألن اإلكراه نوع من االضطرار ،وفي الحالتين أبيح المحظور لمضرورة .وان كل الرخص شرعت لمترفيو
والتخفيف مع بقاء حكم الحظر ودليمو ،كل ما في األمر أنو ال إثم في فعل المحظور.
وكون الرخصة من أنواع الحكم الوضعي واضح؛ ألن الضرورة سبب في إباحة الحظر ،وطروء العذر
سبب في التخفيف بترك الواجب ،ودفع الحرج في تصحيح بعض العقود.
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 -2الحاكم
الحاكم في الشريعة :ىو اهلل عز وجل باتفاق العمماء ،سواء عرف حكمو بالوحي ،أو باالجتياد ،وليذا
ال لِمَّ ِو
قالوا :الحكم :ىو خطاب اهلل تعالى المتعمق بأفعال المكمفين ،ودليل ذلك قولو تعالى{ :إِ ِن اْل ُح ْك ُم إِ ّ
ص اْلح َّق وىو َخير اْل ِ
فاصمِين} [األنعام.]57/6 :
َيقُ ُّ َ َ ُ َ ْ ُ
وانما الخالف بين العمماء فيما يعرف بو حكم اهلل ،فيل ال بد لذلك من الشرع ،أو إن العقل يمكنو إدراك
األحكام قبل بعثة َّ
النبي؟ وىذا ىو موضوع التحسين والتقبيح العقمي.
لمعمماء في ىذا ثالثة مذاىب(:)1
األول -مذىب األشاعرة أتباع أبي الحسن
األشعري ( 324ىـ) :وىو أن الحسن والقبح
شرعيان ،وليس لمعقل أن يدرك حكم اهلل في
أفعال المكمفين إال بواسطة الكتب والرسل؛ ألن
العقول تختمف اختالفًا بيِّنًا في األفعال ،فبعض
العقول

يستحسن

بعض

األفعال

وبعضيا

يستقبحيا .ولذا يكون كل ما أمر بو الشرع
كاإليمان والصالة والحج ىو حسن ،وما نيى
عنو كالكفر وغيره من المحرمات ىو قبيح ،وال
يقال :ما رآه العقل حسنًا فيو عند اهلل حسن،
ومطموب فعمو ،ويثاب عميو فاعمو ،وما رآه العقل
قبيحاً فيو عند اهلل قبيح ،ومطموب تركو ،ويعاقب
فاعمو.

( )1التلويح على التوضيح ،172/1 :شزح العضد ،200/1 :شزح اإلسنوي ،66/1 :المدخل إلى مذهب
أحمد :ص  ،136إرشاد الفحول :ص .6
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وبناء عميو ،ال يكمف اإلنسان بفعل شيء أو ترك شيء إال إذا بمغتو دعوة رسول وشرع من اهلل ،وال ثواب
وال عقاب ،فمن عاش في عزلة تامة عن العالم ولم تبمغو دعوةرسول وال شرع ،فيو ناج غير مكمف ،وأىل
الفترة؛ وىم الذين عاشوا بين فترتي رسولين ناجون غير مكمفين بشيء ،وال يستحقون ثوابًا وال عقابًا؛ لقولو

ث َر ُسوالً} [اإلسراء.]15/17 :
ين َحتَّى َن ْب َع َ
{وما ُكّنا ُم َع ِّذبِ َ
تعالىَ :

الثاني  -مذىب المعتزلة أتباع واصل بن عطاء ( 131ىـ) وعمرو بن عبيد ( 144ىـ) :وىو أن الحسن
والقبح عقميان ،فيمكن لمعقل أن يعرف حكم اهلل في أفعال المكمفين بنفسو من غير وساطة رسول وكتاب،
بناء عمى ما يوجد في األفعال من صفات نفع أو ضرر ،وما رآه العقل حسنًا فيو مطموب هلل ويثاب
فاعمو ،وما رآه العقل قبيحًا فيو واجب الترك ويعاقب فاعمو.

وبناء عميو ،كل من لم تبمغو دعوة الرسل وشرائع اهلل ،ىم مكمفون بما ترشده إليو عقوليم ،فيفعمون ما
تستحسنو عقوليم ،ويتركون ما تستقبحو عقوليم؛ ألن كل عاقل يدرك حسن الصدق والوفاء واألمانة
وشكر النعمة ،ويدرك قبح الكذب والغدر والخيانة وكفر النعمة.

الثالث  -مذىب الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي ( 333ىـ) ومنيم أئمة الحنفية :وىو أن الحسن
والقبح عقميان ال يتوقفان عمى الشرع ،بل يدركيما العقل ،بناء عمى ما في األفعال من خواص وآثار ،فما
رآه العقل السميم حسنًا فيو حسن ،وما رآه العقل السميم قبيحًا فيو قبيح ،ولكن ال يمزم أن تكون أحكام اهلل
في أفعال المكمفين عمى وفق ما تدركو عقولنا في حسن أو قبح؛ ألن العقول قد تخطئ.
وىذا ىو المذىب الوسط والمعقول والمعتدل ،فأصول األخالق والفضائل يدرك العقل حسنيا لما فييا من
نفع ،وأصول الرذائل يدرك العقل قبحيا لما فييا من ضرر.
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وبناء عميو ،ال تعد ذمة العبد قبل ورود الشريعة مشغولة بطمب شيء فعالً أو تركًا ،وال جزاء من اهلل
مطمقًا قبل ورود الشرائع ،وان اتفقوا مع المعتزلة في أن العقول صالحة إلدراك مناط الثواب أو العقاب في
بعض األفعال.

وتنحصر ثمرة الخالف بين ىذه المذاىب فيمن لم تبمغيم دعوة الرس ل والشرائع ،أما من بمغتيم الشرائع،
فمقياس الحسن والقبح لألفعال :ىو ما ورد في الشريعة ،ال ما تدركو عقوليم باالتفاق ،فما أمر بو الشرع
فيو حسن ،وما نيى عنو فيو قبيح.
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 -3المحكوم فيو
تعريف المحكوم فيو
المحكوم فيو أو بو :ىو فعل المكمف الذي تعمق بو خطاب الشارع اقتضاء أو تخيي ًار أو وضعًا ،مثال قولو

ِ
الصالةَ} [البقرة ،]43/2 :فيو إيجاب تعمق بفعل وىو إقامة الصالة ،فجعمو واجبًا ،وكذا
يموا َّ
تعالىَ { :وأَق ُ
َّ ِ
{أَوفُوا بِاْل ُعقُ ِ
َج ٍل ُم َس َّم ًى فَا ْكتُُبوهُ}
داي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى أ َ
آم ُنوا إِذا تَ َ
ود} [المائدة ،]1/5 :وقولو تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
ين َ
ْ

[البقرة ،]282/2 :وقولو تعالى{ :وال تَ ْقتُمُوا َّ
الن ْفس} [األنعام ،]151/6 :تضمن تحريمًا تعمق بفعل ىو قتل
َ
ِ
النفس ،فجعمو حراماً ،وقولو سبحانو{ :وال تَي َّمموا اْل َخبِ َ ِ
ون} [البقرة ،]267/2 :اشتمل عمى
يث م ْن ُو تُْنفقُ َ
َ َ ُ
الكراىة المتعمقة بفعل من أفعال المكمفين ،وىو إنفاق المال الخبيث ،فجعمو مكروىًا .وقولو عز وجل:

{ َفِإذا قُ ِ
الصالةُ َف ْانتَ ِش ُروا ِفي األ َْر ِ
ض} [الجمعة ،] 10/62 :فيو إباحة االنتشار في األرض ،تعمق
ضَي ِت َّ
ُخر} [البقرة ،]184/2 :تعمق
كان ِم ْن ُك ْم َم ِريضاً أ َْو َعَمى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَّي ٍام أ َ
بفعل المكمف .ومثموَ { :ف َم ْن َ
الخطاب بفعل وىو المرض والسفر ،فجعل ِّ
كال منيما مبيحاً لمفطر.

والمحكوم فيو في الحكم التكميفي :ال يكون إال فعالً مقدو اًر لممكمف ،فجعمو واجباً أو مندوباً أو حراماً أو
مكروىاً أو مباحًا ،لذا قالوا :ال تكميف إال بفعل( ، )1أي أن حكم الشرع التكميفي ال يتعمق إال بفعل المكمف.
كف النفس عن فعل الحرام أو المكروه.
والمكمف بو في التحريم والكراىة ىو ّ
وأما في الحكم الوضعي :فقد يكون فعالً لممكمف ،وقد ال يكون فعالً لو ،ولكنو يؤول إلى فعمو ،كدلوك
الشمس سبب وجوب الصالة عمى المكمف ،فإن تعمُّق الحكم الوضعي بفعل المكمف يكون بواسطة تعمقو

بالحكم التكميفي من جية كونو سبباً أو شرطاً أو مانعًا منو.

شروط المحكوم فيو:
يشترط لصحة التكميف بالفعل ثالثة شروط(:)1

( )1فواتح الزحموت ،132/1 :المدخل إلى مذهب أحمد :ص .59
( )1المستصفى ،55/1 :فواتح الزحموت ،123/1 :شزح العضد ،11/2 :المدخل إلى مذهب أحمد :ص
.58
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 -11أن يكون الفعل معموماً لممكمف عمماً تاماً حتى يتصور قصده إليو ويستطيع القيام بو كما طمب منو:
فال يكمف اإلنسان بالصالة حتى يعرف أركانيا وشروطيا وكيفية أدائيا؛ ألن األمر القرآني بيا مجمل:
ِ
الصالةَ} [البقرة ،] 43/2 :وال بد من بيان المجمل من الرسول (ص) ،وقد فعل فقال(( :صمّوا كما
يموا َّ
{وأَق ُ
َ

رأيتموني أصمي)) .ومثل ذلك بقية الفرائض كالزكاة والصوم والحج نصوصيا مجممة ،فال يصح التكميف

ِّ ِ
ِّن لِ ّمن ِ
َّ
اس ما ُن ِّزَل
{وأ َْن َزْلنا إَِل ْي َك الذ ْك َر لتَُبي َ
بيا إال بعد بيانيا .وتمك ىي ميمة النبي (ص) كما قال تعالىَ :
إِلَ ْي ِي ْم} َّ
[النحل.]44/16 :
وليس المراد بيذا العمم أن يعمم بيا المكمف بالفعل حتى ال يعتذر بالجيل باألحكام ،وانما المراد أن يكون
في إمكانة العمم بو والتعرف عميو ،وذلك بوجوده في دار اإلسالم ،لذا قرر الفقياء :ال يقبل في دار
اإلسالم االعتذار بالجيل باألحكام.
ال ألوامر اهلل :ألن الطاعة موافقة األمر،
 -21أن يعمم طمب اهلل لمفعل حتى يعد فعل المكمف طاعة وامتثا ً
ال يحتذى .وىذا واضح في كل قانون ال بد من صدوره ونشره بين الناس في
واالمتثال جعل األمر مثا ً
الجريدة الرسمية .والمراد ىنا أيضًا إمكان العمم بالطمب ،ال العمم بو بالفعل.
 -31أن يكون الفعل المكمف بو ممكنًا ،فيستطيع اإلنسان أن يفعمو وأن يتركو :ويترتب عمى ىذا الشرط
أمور ثالثة:
أحدىا  -أنو ال يصح التكميف بالمستحيل ،سواء أكان مستحيالً لذاتو أم مستحيالً لغيره ،واألول :ىو ما ال
يتصور العقل وجوده ،كالجمع بين الضدين أو النقيضين ،والحصول في حِّيزين في وقت واحد ،مثالو:
إيجاب الشيء وتحريمو عمى شخص واحد في وقت واحد.
والمستحيل لغيره :ىو ما يتصور العقل وجوده ،ولكن لم تجر العادة بحصولو ،كالطيران لإلنسان بدون
ال أوعادة ال يمكن المكمف أن
طائرة ،وخمق األجسام ،وحمل الجبل العظيم؛ ألن ما ال يتصور وجوده عق ً
يفعمو ،وليس ىو في وسعو ،والتكميف بحسب الوسع.
ال ،او يكف غيره عن فعل؛ ألنو ليس ممكنًا
ثانييا  -أنو ال يصح شرعًا تكميف اإلنسان بأن يفعل غيره فع ً
لو ،وىو تكميف بما ال يطاق ،فال يكمف إنسان بأن يصمي أخوه أو يزكي أبوه أو يكف جاره عن السرقة،
وانما يكمف فقط بالنصح واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر.
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ثالثيا  -أنو ال يصح شرعاً التكميف باألمور الجبمِّّية التي ال كسب لإلنسان فييا وال اختيار ،كحمرة

الخجل والخوف ،والفرح والبغض ،والحب واشتياء الطعام والشراب ونحو ذلك من الغرائز؛ ألنيا ليست

خاضعة إلرادة اإلنسان واختياره ،وانم ا ىي خارجة عن قدرتو ،ومنيا ميل القمب نحو بعض الزوجات أكثر
من األخرى.
واذا ورد نص يدل ظاىره عمى التكميف بمثل ىذه األمور ،فيو مصروف عن ظاىره ،ويكون التكميف لما
ال َوأ َْنتُ ْم ُم ْسمِ ُمون} [آل عمران ،]102/3 :يراد بو
{وال تَ ُموتُ َّن ِإ ّ
يسبق الشيء أو يعقبو ،مثل قولو تعالىَ :
ِ
ْس ْوا َعَمى ما فاتَ ُك ْم َوال تَ ْف َر ُحوا ِبما آتا ُك ْم َوالمَّوُ ال ُي ِح ُّ
ب ُك َّل
الحث عمى اإلسالم ،وقولو سبحانو{ :ل َك ْي ال تَأ َ
م ْخ ٍ
تال فَ ُخ ٍ
ور} [الحديد ،] 23/57 :يراد بو منع الناس من السخط حال الحزن ،والتعالي والمفاخرة والبطر
ُ
حال السرور .وقولو (ص) (( :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليو من والده وولده والناس أجمعين)) ال

يراد بو حقيقة الحب ،وانما المراد الطاعة واالمتثال .وقولو (ص) (( :ال تغضب)) ال ينصب النيي عمى
الغضب ذاتو؛ ألنو أمر طبيعي غير مقدور لإلنسان ،ويكون المقصود االبتعاد عن أسباب الغضب ،أو
مجاىدة النفس حال الغضب ومنعيا من االنتقام .وحديث ((كن عبد اهلل المقتول ،وال تكن عبد اهلل
القاتل)) يراد بو أال تظمم غيرك وال تعتدي عميو ،وال يقصد بو أن يقتمو غيره.
التكميف بالشاق من األفعال:
ال يمزم من اشتراط كون الفعل مقدو ًار لممكمف أال يتضمن التكميف أية مشقة عمى المكمف؛ ألنو ال
تعارض بين كون الفعل مقدو ًار وكونو شاقًا ،فكل تكميف ال يخمو من مشقة ،لكن تفضل اهلل عمينا فرفع
عنا الحرج ووضع عنا اإلصر أو المشقة غير المحتممة أو الزائدة ،وعميو فإن المشقة نوعان :معتادة وغير
()1

معتادة

.

 -1المشقة المعتادة :ىي المش قة التي يستطيع اإلنسان تحمميا دون إلحاق الضرر بو ،وىذه المشقة لم
يرفعيا الشارع عنا ،فإن كل عمل في الحياة ال يخمو من مشقة؛ ألن التكميف :ىو طمب ما فيو ُكمفة
ومشقة ،لكن ىذه المشقة محتممة.
غير أن المشقة ذاتيا ليست مقصودة لمشارع الحكيم من تشريع األعمال التي كمفنا بيا ،بل المقصود
المصالح المترتبة عمييا ،فميس المقصود بالصيام إيالم النفس بالجوع والعطش ،بل المقصود صفاء
الروح ،وصحة الجسد ،وتنمية عاطفة الرحمة.
( )1تاريخ الفقه اإلسالمي للشيخ محمد علي السايس :ص .25
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واذا لم تكن المشقة المقصودة ،فال يصح قصد المشقات والزيادة منيا ،فمن ترك طريقاً معبداً إلى
المسجد ،وسمك طريقًا متعث ًار صعبًا ،يبغي بفعمو زيادة األجر ،فقد أخطأ القصد وال ثواب لو.
 -2المشقة غير المعتادة :وىي المشقة الزائدة التي ال يتحمميا اإلنسان عادة ،وتفسد عمى النفوس
تصرفاتيا وتخل بنظام حياتيا ،وتعطل عن القيام باألعمال النافعة غالباً .وىذه لم يقع التكميف بيا شرعًا؛
ألن اهلل تعالى لم يقصد إيقاعنا في الحرج والعنت الشديد ،كالوصال في الصيام والمواظبة عمى قيام الميل
{وما َج َع َل
والحج ماشيًا؛ لقولو تعالىَ :
يد بِ ُك ُم اْل ُع ْسر} [البقرة،]185/2 :
َوال ُي ِر ُ

الد ِ ِ
َعَم ْي ُك ْم ِفي ِّ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم اْل ُي ْس َر
{ي ِر ُ
ين م ْن َح َرٍج} [الحجُ ،،]78/22 :
{ي ِر ُ َّ
ق ِ
ض ِعيفًا} ِّ
[النساء،]28/4 :
ف َع ْن ُك ْم َو ُخمِ َ
َن ُي َخ ِّف َ
يد الم ُو أ ْ
سان َ
اإل ْن ُ
ُ

النبي (ص) بين شيئين إال اختار أيسرىما ما لم
وقولو (ص) (( :بعثت بالحنيفية السمحة))(( ،وما ُخيِّر ّ
يكن مأثمًا)) ،ولثبوت مشروعية الرخص كالقصر في الصالة والفطر في رمضان ونحو ذلك ،ولدفع
الضرر عن الناس وتكميفيم بما ليس في وسعيم.
وىذه المشقة إن كانت في العمل نفسو ،فقد رفعيا اهلل في الرخص ورغب في األخذ بيا ،كما قال عميو
الصالة والسالم(( :إن اهلل يحب أن تؤتى رخصو ،كما يحب أن تؤتى عزائمو)) .واذا لم تكن المشقة في
العمل نفسو ،بل يجمبيا المكمف عمى نفسو بإرادتو ،فقد نياه اهلل عن ذلك وحرمو عميو.
وما ورد في األحاديث الدالة عمى احتساب األجر عمى المشي إلى العبادة وأن الثواب عمى قدر المشقة،
ليس المقصود منيا المشقة نفسيا ،وانما الترغيب في السعي وأمور أخرى كفضيمة المحل المنتقل إليو أو
عنو أو لمصبر عمى المشقة ليعظم األجر ،وعميو تكون المشقة في الجياد تابعة ال متبوعة وال مقصودة.
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أقسام المحكوم عميو:
قسم الحنفية فعل المكمف الذي تعمق بو حكم اهلل
تعالى إلى أربعة أقسام :ما ىو حق خالص هلل،
وما ىو حق خالص لمعبد ،وما اجتمع فيو حقّ ان
وحق اهلل غالب ،وما اجتمع فيو حقان وحق العبد
غالب

()1

.

وحق اهلل :ما يتعمق بو النفع العام لمعالم من غير اختصاص بأحد .فينسب إلى اهلل تعالى ،لعظم خطره
وشمول نفعو ،أي أنو حق لممجتمع ،وشرع حكمو لمصمحة عامة ،ال لمصمحة فرد معين.
أبين كل قسم بإيجاز.
وحق العبد :ما يتعمق بو مصمحة خاصة كحرمة مال غيره ،و ّ
أ .ما هو حق خالص هلل تعالى:
وحكمو أنو ليس لإلنسان التنازل عنو أو التياون في إقامتو كالحدود ،وينقسم إلى ثمانية أنواع:
 -1عبادات محضة :كاإليمان وأركان اإلسالم الخمسة ،يقصد بيا إقامة الدين ،وحكمة تشريعيا :رعاية
المصمحة العامة ال مصمحة المكمف وحده.
 -2عبادة فييا معنى المؤونة :المؤونة :ىي الضريبة التي تؤدي إلى المحافظة عمى ما تؤدى عنو من
نفس أو مال ،كصدقة الفطر ،فإنيا عبادة ألنيا تقرب إلى اهلل بالتصدق عمى المحتاجين ،فتشترط فييا
( )1التقزيز والتحبيز ،104/2 :كشف األسزار.136/2 :
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النية ،وىي مؤونة لوجوبيا عمى المكمف بسبب غيره كخادمو وابنو الصغير ،كوجوب نفقتيا عميو ،فال
يشترط فييا كمال األىمية كالعبادات المحضة ،فوجبت في مال الصبي والمجنون.
 -3مؤونة فييا معنى العبادة :كعشور األراضي الزراعية عمى الزرع والثمر ،وىي مؤونة في مقابل بقاء
األرض في يد أىميا ،ولتمكينيم من المحافظة عمييا دون عدوان من أحد .وىي عبادة لتعمقيا بالنماء
كزكاة المال ،فتصرف في مصارف الزكاة.
 -4مؤونة فييا معنى العقوبة :كالخراج فإنو مؤونة في نظير بقاء األرض في يد أىميا ،والمحافظة عمييا
من العدوان ،وكونو عقوبة ألنو يؤدي إلى ترك الجياد واالشتغال باستثمار األرض .لكن يالحظ أن واضع
الخراج وىو سيدنا عمر لم يكن يقصد بيا عقوبة القائمين عمى استثمار األراضي.
 -5عقوبة كاممة :كالحدود عمى ِّ
الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات ،فإنيا عقوبات خالصة هلل تعالى؛
ألن تشريعيا لممصمحة العامة ،فال تسقط بالتنازل عنيا من أحد.
 -6عقوبة قاصرة :كحرمان القاتل من ميراث المقتول ،فإنو عقوبة ناقصة في معنى العقوبة ،القتصار
أثره عمى امتناع ثبوت ممك جديد لو ،مع وجود سبب االستحقاق وىو القرابة ،دون إلحاق ألم في بدن
القاتل وال نقصان في مالو .لذا ال يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثو ،وال في القتل بالتسبب عند الحنفية
كوقوع المورث في بئر حفرىا الوارث في غير ممكو؛ ألن السبب ليس بقتل حقيقة.
 -7عقوبة فييا معنى العبادة :وىي الحقوق الدائرة بين العبادات والعقوبات ،كالكفارات ،مثل كفارة اليمين
وكفارة الظيار وكفارة القتل خطأ ،واشتماليا عمى معنى العبادة ألنيا تؤدي بما ىو عبادة كالصوم والعتق
واإلطعام ،ويؤدييا الشخص بنفسو كسائر العبادات.
 -8حق قائم نفسو :لم يتعمق بذمة أحد يؤديو عمى أنو طاعة ،وىو خمس المعادن والكنوز والغنائم،
وافتقار معنى الطاعة فيو سبب لعدم اشتراط النية لو ،ويصرف في المصالح العامة.
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ب .حقوق العباد:
وىي ما يكون المقصود منيا صيانة مصمحة
الفرد ،مثل بدل المتمفات وممك المبيع والثمن
وحبس المرتين العين المرىونة ،وحق الشفعة.
وحكمو :أنو يجوز لصاحبو التنازل عنو أو
استيفاؤه؛ ألن لكل مكمف أن يتصرف في حق
نفسو ،وىذه الحقوق ليست من المصالح العامة.

ج .ما اجتمع فيه الحقان وحق اهلل غالب:
وىو حد القذف في رأي الحنفية ،فكونو يؤدي إلى صيانة أعراض الناس ،يجعمو من حقوق اهلل تعالى،
وكونو يدفع العار عن المقذوف ويصون شرفو وكرامتو ،يجعمو من حقوق األفراد أو العباد ،وتغمب الجية
األولى ،فال يسقط بعفو المقذوف.
وعند الشافعية :حق العبد ىو الغالب في حد القذف .وبو يتبين أن كل حد من الحدود الشرعية فيو حق
هلل ،أي لممجتمع.

د .ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب:
كالقصاص من القاتل عمدًا عدواناً ،فإنو حق اهلل تعالى لصيانة الدماء وحفظ األ من  ،وىو أيضًا حق
لمعبد؛ ألنو يحقق مصمحة أولياء الدم ،في طفئ نار الحقد والغيظ عندىم ،وتغمب الجية الثانية؛ ألنو يمس
المجني عميو أكثر مما يمس المجتمع ونظامو ،فالبد من طمب ولي الدم ،ولو أن يتنازل عنو أو يأخذ بد ًال
ماليًا عنو ،ويستوفيو الحاكم أو القاضي ،ويمكن أن يتولى تنفيذه بإشراف الحاكم ولي الدم .وبيذا تختمف
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الشريعة عن القوانين الوضعية في أن الشريعة جعمت في القصاص حقين :حقًّا لممجتمع وحقًّا لمفرد ،أما
القوانين فجعمت العقوبة حقًا خالصًا لممجتمع ،كما أن القوانين جعمت عقوبة الزوجة التي ثبت زناىا ح ّقًا
شخصيًا لمزوج ،فال ترفع الدعوى إال بشكوى منو ،ولو أن يوقف إجراءات الدعوى ،أما الشريعة فجعمت
ىذه العقوبة ح ّقاً خالصًا هلل ،أي لممجتمع.
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 -4المحكوم عميو
تعريف المحكوم عميو:
ىو اإلنسان الذي تعمق بفعمو خطاب الشارع أو حكمو .ويسمى المكمف.

شروط المحكوم عميو:
 -11أن يكون المحكوم عميو المكمف قاد ًار عمى فيم دليل التكميف :ألن التكميف خطاب ،وخطاب من ال
عقل لو وال فيم محال .والقدرة عمى الفيم تكون بالعقل؛ ألن العقل أداة الفيم واإلدراك ،وبو يمكن
االمتثال .ولما كان العقل من األمور الخفية ،ربط الشارع التكميف بأمر ظاىر منضبط يدرك بالحس وىو
ال ،والبموغ مظنة العقل أي إدراك الخير والشر والنفع والضرر عمى نحو كامل واضح ،فال
البموغ عاق ً
يكمف المجنون وال الصبي لعدم توافر العقل المطموب لفيم دليل التكميف ،وال يكمف الغافل والنائم
والسكران؛ لقولو (ص)(( :رفع القمم عن ثالثة :عن النائم حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتمم ،وعن
المجنون حتى يفيق)).
وأما إيجاب الزكاة ونفقة الزوجة والقريب وضمان المتمفات عمى الصبي والمجنون ،فميس تكميفًا ليما ،وانما
ىو تكميف لمولي بأداء حق المال من ماليما.

121

َّ ِ
كارى َحتَّى
آم ُنوا ال تَ ْق َرُبوا َّ
وأما نيي السكران عن الصالة في قولو تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
الصالةَ َوأ َْنتُ ْم ُس َ
ين َ
ون} [النساء ،]43/4 :فميس نييًا عن الصالة حال السكر ،وانما نيي عن السكر في وقت
تَ ْعَم ُموا ما تَقُولُ َ
إرادة الصالة حال الصحو.

وأما نفاذ طالق السكران عند الجميور ،فميس من باب التكميف في شيء ،بل من باب خطاب الوضع،
بجعل تمفظو بالطالق عالمة عمى نفاذه ،كما جعل زوال الشمس عالمة عمى وجوب الصالة ،والمقصود
بو العقوبة والزجر.
أما مطالبة غير العرب بالتكاليف الشرعية ،باعتبار أن رسالة اإلسالم شاممة عامة لمناس جميعًا ،وىم ال
يفيمون المغة العربية ،فيتم بأحد أمرين :ترجم ة التكاليف الشرعية إلى المغات األجنبية ،أو تخصيص فئة
متعممة تدرس الدين دراسة صحيحة ،ثم تتعمم المغات األجنبية ،وترسل إلى سائر البالد لمدعوة في سبيل
ُمةٌ ي ْدعون إِلَى اْل َخي ِر ويأْمرون ِباْلمعر ِ
ِ
وف َوَي ْنيَ ْو َن َع ِن
{وْلتَ ُك ْن م ْن ُك ْم أ َّ َ ُ َ
ْ َ َ ُُ َ َ ُْ
اهلل ،وىذا فرض كفاية ،لقولو تعالىَ :
ِ
ِ
ون} [آل عمران.]104/3 :
اْل ُم ْن َك ِر َوأُوَلئ َك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
ويالحظ أن ترجمة نصوص القرآن ذاتيا أمر متعذر ،وانما تترجم معاني القرآن ،عمى أنيا ليست ىي
القرآن؛ ألن القرآن نزل بمسان عربي مبين ،وتحدى اهلل بو الناس لإلتيان بمثمو أو بمثل سورة منو ،فيو
معجزة الرسول الخالدة أبد الدىر التي تنطق بإعجاز القرآن في أسموبو ونظمو ،وبالغتو وبيانو ،ومعانيو،
وقصصو ،واخباره بالمغيبات.

َح َّ
ق بِيا
 -21أن يكون المكمف أى ً
{و ُ
كانوا أ َ
ال لمتكميف :واألىمية في المغة :الصالحية ،كما قال اهلل تعالىَ :

َىمَيا} [الفتح ،]26/48 :وتتحقق بالعقل والفيم.
َوأ ْ

األىمية:
عند األصوليين :ىي صالحية اإلنسان الستحقاق الحقوق وأداء التصرفات.
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أنواع األهمية:
()1

وىي نوعان :أىمية وجوب وأىمية أداء

.

وأىمية الوجوب :ىي صالحية اإلنسان ألن تثبت لو حقوق ،وتجب عميو واجبات ،وأساسيا :وجود الحياة،
ال لما يجب لو وعميو .واألدق
وتسمى عند الفقياء :الذمة :وىي وصف شرعي يصير بو اإلنسان أى ً
التمييز بين األىمية وىي الصالحية ،وبين ال ّذمة التي ىي وعاء اعتباري مفترض مقدر وجوده في كل
إنسان .وتسمى األىمية عند القانونيين :الشخصية القانونية.
وأىمية الوجوب :تثبت لكل إنسان منذ بدء تكونو جنينًا ،وتستمر معو إلى الموت في جميع أطوار الحياة،
ألنيا مبنية عمى خاصة فطرية في اإلنسان.
وأىمية األداء :ىي صالحية اإلنسان لصدور األفعال واألقوال منو عمى وجو يعتد بو شرعًا .وأساس ثبوتيا
التمييز بالعقل ،ويو ترادف المسؤولية ،فإذا صمى اإلنسان أو صام أو حج ،صحت عباداتو ،واذا صدر
منو عقد أو تصرف ،صح شرعًا وترتبت عميو أحكامو ،واذا جنى عمى غيره في نفس أو مال أو عرض،
عوقب عمى جنايتو.

أدوار األهمية:
يمر اإلنسان منذ بدء تكونو جنينًا في بطن أمو إلى وقت بموغو بأربعة أدوار تكون فييا أىميتو إما ناقصة
ال ،عمماً بأن دور
أو كاممة .وىي دور االجتنان ،ودور الصبا أو الطفولة ،ودور التمييز ،ودور البموغ عاق ً
الصبا يبدأ من الوالدة وينتيي ببموغو سن السابعة .ودور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البموغ.

وكل نوع من أنواع األىمية في ىذه األدوار إما ناقصة أو كاممة.
( )1مرآة األصول ،435/2 :حاشية نسمات األسحار ،ص .272
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أما أهمية الوجوب الناقصة :فتثبت لمجنين في بطن أمو ،فتثبت لو حقوق من غير واجبات بشرط والدتو
حيًا ،كاإلرث والوصية واالستحقاق في الوقف والنسب ،وال تصح منو اليبة والصدقة والشراء لو ،ولو من
ّ
وليو ،وال تجب في مالو نفقة أقاربو ،وال يمزم بأثمان المشتريات .ونقص أىميتو لسببين :كونو جزءاً من

حياً ،فمو
أمو ،وكونو نفسًا مستقمة .ونظ ًار ألن وجوده محتمل يشترط لثبوت الحقوق لو انفصالو عن أمو ّ

انفصل ميتًا لم يثبت لو شيء من الميراث أو الوصية أو الوقف.

وأهمية الوجوب الكاممة :تثبت لإلنسان منذ والدتو ،وال تفارقو في أثناء حياتو ،فيصمح لتمقي الحقوق
وااللتزام بالواجبات .وال يوجد إنسان فاقد ليذه األىمية .لكن الصبي قبل سن السابعة ليس لو إال أىمية
وجوب كاممة ،فيكتسب الحقوق ،ويتحمل الواجبات التي يجوز لمولي أداؤىا عنو ،كالنفقات والزكاة وصدقة
الفطر .وليس لو أىمية أداء مطمقًا لضعفو وقصور عقمو ،فتعد عقوده وعقود المجنون باطمة ال يترتب
عمييا أي أثر شرعي ،وانما يؤاخذان ماليًا ال بدنيًا في الجناية عمى نفس إنسان آخر أو مالو ،ويباشر
الولي من أب أو جد أو وصي عنيما العقود والتصرفات التي يحتاجان إلييا.

وأهمية األداء الناقصة :ت ثبت لإلنسان في دور التمييز إلى البموغ ،وىي واضحة في الصبي المميز ومثمو
المعتوه ضعيف اإلدراك والتمييز الذي لم يصل بو العتو إلى درجة اختالل العقل وفقده.
أما عبادات المميز كاإليمان والكفر والصالة والصيام والحج ،فتصح منو ،ولكنو ال يمزم بيا.
وأما تصرفاتو فثالثة أقسام:
 -11تصرفات نافعة نفعًا محضًا :وىي التي يترتب عمييا دخول شيء في ممكو من غير مقابل ،كقبول
اليبة والصدقة دون إذن وليو ،ووجوب األجرة لو بإجارة نفسو ،وصحة وكالتو عن غيره؛ تصح منو وتنفذ؛
تامى} ِّ
[النساء.]6/4 :
{و ْاب َتمُوا اْلَي َ
ألن فييا تدريبًا عمى التصرف ،لقولو تعالىَ :
 -21تصرفات ضارة ضر اًر محضاً :وىي التي يترتب عمييا خروج شيء من ممكو دون مقابل ،كالطالق
والعتق واليبة والصدقة والوقف والكفالة ،وىذه ال تصح منو ،ولو بإجازة الولي؛ ألن الولي ال يممك ىذه
التصرفات.
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 -31تصرفات مترددة بين النفع والضرر :وىي التي تحتمل الربح والخسارة كالبيع والشراء واإلجارة والزواج
ونحوىا ،وىذه تصح من المميز وتنعقد صحيحة بإذن الولي ،فإذا لم يأذن الولي تكون موقوفة عند الحنفية
والمالكية عمى إجازتو ،لنقص أىمية المميز ،فإذا أجاز نفذت واال بطمت.

ال .والبموغ يحصل إما باألمارات الطبيعية كاالحتالم
وأهمية األداء الكاممة :تثبت لمن بمغ الحمم عاق ً
ال لجميع التكاليف
والحيض ،أو بتمام الخامسة عشرة عند جميور الفقياء .وحينئذ يصبح اإلنسان أى ً
الشرعية ،ويجب عميو أداؤىا ويأثم بتركيا إن كانت عبادات ،وتصح منو جميع العقود والتصرفات،
وتترتب عميو آثارىا ،ويؤاخ ذ عمى جميع األعمال الصادرة منو ،سواء أكانت مدنية أم جنائية.

عوارض األىمية:
قد تعترض بعض العوارض عمى أىمية األداء ،فتؤثر فييا باإلزالة أو النقصان أو بتغيير بعض أحكاميا،
وىي نوعان:
عوارض سماوية :وىي التي لم يكن لمشخص فييا اختيار واكتساب.
وعوارض مكتسبة :وىي التي يكون لمشخص فييا دخل باكتسابيا أو ترك إزالتيا .والسماوية أشد تأثي ًار
وأكثر تغيي ًار.
الرق
والعوارض السماوية أحد عشر عارضًا :وىي الجنون والصغر والعتو والنسيان والنوم واإلغماء و ّ
والمرض والحيض والنفاس والموت.

والعوارض المكتسبة سبعة :وىي الجيل والس ْكر واليزل والسفو والخطأ واإلكراه .ويمحق بالسفوَّ :
الدين أو
المديونية.

وبعض ىذه العوارض يزيل أىمية األداء كالجنون والنوم واإلغماء ،فميس لممجنون والنائم والمغمى عميو
ال ،وال تترتب عمى تصرفاتيم آثارىا الشرعية ،والواجبات المالية عمى المجنون يؤدييا عنو
أىمية أداء أص ً
وليو ،والواجبات البدنية أو المالية عمى النائم والمغمى عميو يؤدييا كل منيما بعد يقظتو.
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وقد ينقص العارض أىمية األداء وال يزيميا كالعتو الخفيف :وىو الذي يكون معو إدراك وتمييز ،فتصح
بعض تصرفات المعتوه دون بعض كالصبي المميز .وأما العتو الشديد :وىو الذي ال يكون معو إدراك
وتمييز ،يكون صاحبو كالمجنون في بطالن تصرفاتو.
وقد يقتصر أثر العارض عمى تغيير بعض األحكام لمصالح معينة ،كالسفو والمديونية َّ
(الدين) والغفمة،
فيحجر عمى السفيو والمغفل (ذي الغفمة) في التصرفات المالية من معاوضات وتبرعات ،فال تصح
منيما ،محافظة عمى ماليما.
ويحجر عمى المدين في التصرفات الضارة بحقوق الدائنين كالتبرعات ،مخافظة عمى حقوق دائنيو.
وال يجوز عند اإلمام أبي حنيفة الحجر بسبب السفو والغفمة والمديونية ،حفاظاً عمى الكرامة اإلنسانية؛ ألن
ىذه العوارض ال تؤثر في أىمية اإلنسان ،والضرر الذي يمحق اإلنسان أكبر من المصمحة التي تترتب
عمى الحجر.
وكذلك اإلكراه سواء أكان ممجئًا تامًا أم غير ممجئ ناقصًا ال يؤثر في األىمية بنوعييا ،لبقاء االختيار
معو ،لكن لإلكراه أثر في األقوال واألفعال الصادرة من المستكره .واإلكراه الممجئ .ىو التيديد بالقتل أو
القطع ،وحكمو :أنو يفس د االختيار ويعدم الرضا ،واإلكراه غير الممجئ أو الناقص :ىو التيديد بالحبس
لمدة قصيرة والضرب غير المتمف ،وحكمو :أنو يعدم الرضا وال يفسد االختيار .فإن كان المكره عميو من
اإلق اررات ،بطل اإلقرار ،سواء أكان ممجئاً أم غير ممجئ ،فمن أكره عمى االعتراف بمال أو زوج أو
ال.
طالق ،كان اعترافو باط ً
وان كان المكره عميو من العقود والتصرفات كالبيع واإلجارة والرىن ،كان أثر اإلكراه فييا الفساد عند
الحنفية ،ال البطالن ،سواء أكان اإلكراه ممجئاً أم غير ممجئ.
لكنيم استثنوا بعض التصرفات فقالوا بصحتيا مع اإلكراه وىي الزواج والطالق عند الحنفية والعتق
والرجعة والنذر واليمين.
وان كان المكره عميو من األفعال كالقتل وشرب الخمر واإلتالف ،ففي اإلكراه الناقص يكون المستكره ىو
المسؤول .وأما في حال اإلكراه الممجئ فاألفعال ثالثة أنواع:
نوع يجب فعمو ويأثم عنو الممتنع كاإلكراه عمى شرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو الخنزير؛ ألن المستكره
يكون في حال الضرورة ،والضرورات تبيح المحظورات.
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ونوع يرخص فعمو ،لكن الصبر عميو أفضل كالكفر باهلل تعالى ،فإنو لو صبر كان إع از ًاز لمدين ،ويمحق
بو إفساد صوم رمضان ،وترك الصالة المفروضة ،واتالف مال اآلخرين.
ونوع ال يحل فعمو بحال وىو القتل وقطع العضو والضرب المؤدي إلى اليالك ،ولو فعمو كان آثمًا؛ ألنو
آثر نفسو عمى غيره .أما القصاص فيجب عند الجميور عمى الفاعل المباشر ،لمباشرتو القتل ظممًا
وعدواناً ،وعند أبي حنيفة ومحمد :القصاص عمى المكره ،لكن يعزر الفاعل بما يراه اإلمام زاج ًار لو عن
الزنا بيذا النوع؛ ألن ِّ
ىذا الفعل .ويمحق ِّ
الزنا ال يرخص فيو بحال ،لكن ال حد عمى أحد ،ألن اإلكراه
شبية يد أر بيا الحد.
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الوحدة التعميمية اﻟراﺑﻌﺔ
اﻟﻘواﻋد اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻟدﻻﻻت
 -1طرق داللة النص عمى الحكم الشرعي
قسم الحنفية طرق داللة المفظ عمى المعنى إلى أربعة أنواع :ىي عبارة النص ،واشارة النص ،وداللة
النص ،واقتضاء النص.
والمراد بالنص :ىو المفظ الذي يفيم منو المعنى ،والمفظ باعتبار ىذه الداللة أربعة أنواع :ىي الدال
بالعبارة ،والدال باإلشارة ،والدال بالداللة ،والدال باالقتضاء.

 -1عبارة النص:
عبارة النص :ىي داللة الكالم عمى المعنى
المقصود منو ،أي المعنى المتبادر فيمو منو،
سواء أكان مقصوداً أصالة أم تبعًا .فكل نص
من نصوص الشريعة أو القانون لو معنى تدل
عميو عباراتو ،وىذا المعنى إما مقصود من
الكالم ذاتو ،وىو المعنى المقصود أصالة ،واما
مقصود غير أصمي أو تبعي ،ويسمى المعنى
()1

التبعي

.

( )1كشف األسساز ،67/1 :أصْل السسخسي.236/1 :
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ويتبين الفرق بين المقصود من السياق أصالة والمقصود منو تبعًا باألمثمة التالية:
الربا} [البقرة ،] 275/2 :لو معنى مقصود أصالة وىو التفرقة بين البيع
َح َّل المَّوُ اْلَب ْي َع َو َح َّرَم ِّ
{وأ َ
قولو تعالىَ :
الربا)).
والربا؛ ألن اآلية نزلة لمرد عمى أىل الجاىمية الييود القائمين فيما حكاه القرآن(( :إنما البيع مثل ِّ

الربا.
ولو أيضًا معنى آخر مقصود تبعًا يراد بو إفادة المعنى المقصود أصالة ،وىو إباحة البيع وحرمة ِّ
وكل من ىذين المعنيين مقصود من سياق اآلية الكريمة ،لكن المنعنى األول ىو المقصود األصمي،
والثاني ىو المقصود التبعي.
الن ِ
باع} ِّ
طاب لَ ُك ْم ِم َن ِّ
[النساء :]3/4 :معنيان مقصودان
وقولو عز وجل{ :فَ ْان ِك ُحوا ما
ساء َمثَْنى َوثُ َ
الث َوُر َ
َ
أحدىما أصمي واآلخر تبعي ،أما المقصود األصمي ،فيو قصر عدد الزوجات المباحات عمى أربع؛ ألن

اآلية نزلت في شأن األوصياء الذين يتحرجون من الوصاية عمى اليتامى ،خوفاً من ظمميم وأكل أمواليم،
وال يتحرجون من ترك العدل بين الزوجات ،حيث كان الواحد يجمع في عصمتو ما شاء منين من غير
حصر ،وال يعدل بينين.
وأما المقصود التبعي فيو إباحة الزواج ،وقد ذكر ذلك عمى سبيل التبع ،ليتوصل بو إلى إفادة المعنى
المقصود أصالة.
ويالحظ أن أكثر نصوص التشريع في القرآن والسُّنة تدل عمى األحكام بطريق عبارة النص ،مثل قولو
تعالى{ :أَوفُوا بِاْل ُعقُ ِ
ود} [المائدة ،]1/5 :وقولو (ص) (( :البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا)).
ْ
وداللة العبارة تفيد الحكم قطعًا إذا تجردت عن العوارض الخارجية عن النص ،فإن كانت من قبيل العام
الذي دخمو التخصيص ،كانت الداللة ظنية ال قطعية.

 -2إشارة النص:
ىي داللة الكالم عمى معنى غير مقصود أصالة وال تبعاً ،ولكنو الزم لممعنى الذي سيق الكالم إلفادتو،
أي المعنى المتبادر من ألفاظو .وتكون داللة النص باإلشارة ال بالعبارة عمى معنى غير مقصود من
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السياق وليس مراداً بو مباشرة ،وانما ىو معنى التزامي الزم لمحكم األصمي المفيوم ألول وىمة من
()1

النص

.

مثالو :قولو تعالى{ :أ ِ
الص ِ
ث إَِلى ِنسائِ ُك ْم} [البقرة ،]187/2 :يدل بعبارتو عمىإباحة
ُح َّل لَ ُك ْم َلْيمَ َة ِّ
يام َّ
الرفَ ُ
الوقاع في كل أجزاء الميل إلى طموع الفجر ،ويفيم منو بطريق اإلشارة إباحة اإلصباح جنبًا في حالة

الصوم؛ ألن إباحة الوقاع إلى طموع الفجر ،يستمزم أن يطمع عميو الفجر وىو جنب ،وىذا المعنى غير
مقصود بالسياق ،ولكنو الزم لممعنى المقصود منو.
ود لَو ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن بِاْلمعر ِ
وف} [البقرة ،]332/2 :يدل بعبارتو عمى وجوب
{و َعمَى اْل َم ْولُ ِ ُ
َ ُْ
ُ َ َْ ُ
وقولو تعالىَ :
نفقة الوالدات المرضعات وكسوتين عمى الوالد دون األم .ويمزم منو أن الوالد ال يشاركو أحد في اإلنفاق

عمى أوالده؛ ألن النسب مختص بو .ويمزم منو أيضًا أن لموالد عند الحاجة أن يتممك من مال ابنو ما يسد
بو حاجتو؛ ألن ولده لو ،فمال ولده لو؛ ألن المولود نسب ألبيو بحرف الالم الذي يفيد االختصاص:
{و َعمَى اْل َموُل ِ
ود لَ ُو} [البقرة ،] 233/2 :ويؤيده االختصاص الصريح الوارد في الحديث النبوي(( :أنت ومالك
ْ
َ
ألبيك)) ،وىذا عمى سبيل األدب ،لكن الممك مستقل.
ويمزم منو كذلك عدم جواز استئجار األم عمى اإلرضاع في حالة قيام الزوجية؛ ألن اهلل تعالى جعل النفقة
الد ُى َّن حوَل ْي ِن ِ
دات ير ِ
ِ
كامَم ْي ِن} [البقرة:
ض ْع َن أ َْو َ
{واْلوال ُ ُ ْ
َْ
ليا عميو باعتبار عمل اإلرضاع بقولو تعالىَ :

.]233/2

وىناك معنى آخر الزم وىو أن الولد يكون قرشيًا إذا كان أبوه قرشياً ،ال أمو ،فيكون كفئاً لمزواج من
القرشية ،وان كانت أمو من غير قريش.
( )1التلْيح على التْضيح ،130/1 :هسلن الثبْث.338/1 :
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ون َش ْي اًر} [األحقاف ،] 15/46 :يدل بعبارتو عمى بيان
{و َح ْممُوُ َوِفصالُوُ ثَالثُ َ
ومثال آخر :قولو سبحانوَ :
فضل األم عمى الولد؛ ألن السياق يدل عميو .ويمزم منو باإلشارة أن أقل مدة الحمل ستة أشير؛ ألن مدة

ِ
الفصال عامان بقولو تعالىِ :
عام ْي ِن} [لقمان ،] 14/31 :فيبقى لمحمل ستة أشير من مجموع
{وفصالُ ُو في َ
َ

المدة ثالثين شي ًار.

ِ
َى َل ِّ
ومثال رابع :قولو سبحانو{ :و ِ
الذ ْك ِر
اسأَلُوا أ ْ
شاوْرُى ْم في األ َْم ِر} [آل عمران ،]159/3 :وقولو تعالى{ :فَ ْ
َ
ون} [النحل ،] 43/16 :يدل كل منيما بطريق اإلشارة عمى وجوب إيجاد فئة المستشارين
ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعَم ُم َ
وأىل الذكر في األمة.

واذا تعارضت داللة العبارة وداللة اإلشارة ،قدم الحكم الثابت بالعبارة عمى الحكم الثابت باإلشارة؛ ألن
ِ
صاص} [البقرة،]178/2 :
ب َعمَ ْي ُك ُم اْل ِق
األول أقوى ،كتقديم وجوب القصاص عمى القاتل عمدًا في آية { ُكت َ
ُ
اؤهُ َجيََّن ُم خالِداً ِفييا}
عمى ترك القصاص اكتفاء بالجزاء األخروي المفيوم باإلشارة من آية أخرى{ :فَ َجز ُ

ِّ
[النساء.]93/4 :

وداللة اإلشارة كداللة العبارة تفيد القطع إال إذا وجد صارف لمحكم من القطع إلى الظن ،كإجماع العمماء
عمى أن الولد يتبع األم في الرق والحرية ،عمى الرغم من تبعية الولد لموالد في آية {و َعَمى اْل َموُل ِ
ود َل ُو
ْ
َ
ِرْزقُيُ َّن َو ِك ْس َوتُيُ َّن ِباْل َم ْع ُروف} [البقرة ،]233/2 :وتكون ىذه اآلية مخصصة باإلجماع.
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 - 3داللة النص:
داللة النص :ىي داللة المفظ من طريق مناط
الحكم أو عمتو ،ال من طريق العبارة أو اإلشارة.
كأن تشترك واقعتان في عمة الحكم أو يكون
المسكوت عنو أولى من المنطوق ،ويفيم ذلك
من طريق المغة من غير حاجة إلى االجتيا د أو
القياس.

وتسمى ىذه الداللة فحوى الخطاب ،أي مقصده ومرماه ،ويعدىا الشافعي من القياس الجمي ،وتسمى
مفيوم الموافقة عند الشافعية .وسميت ىذه الداللة بداللة النص؛ ألنا لحكم الثابت بيا ال يفيم من المفظ
وحده كما في عبارة النص واشارتو ،وانما يفيم من المفظ بواسطة مناطو وعمتو.
َّ ِ
ون ِفي ُبطُونِ ِي ْم نا ًار
َمو َ
تامى ظُْممًا إَِّنما َي ْأ ُكمُ َ
ين َي ْأ ُكمُ َ
مثال التساوي في العمة :قولو تعالى{ :إِ َّن الذ َ
ون أ ْ
ال اْلَي َ
صَم ْو َن َس ِعي ًار} ِّ
[النساء ،]10/4 :يدل بعبارتو عمى تحريم أكل أموال اليتامى ظممًا ،ويدل من طريق
َو َسَي ْ
داللة النص عمى تحريم إتالف أموال اليتامى مطمقًا كاإلحراق أو التبديد؛ ألن كل إنسان يفيم من المغة

أن المقصود تضييع مال اليتيم ،فيكون اإلتالف حرامًا كاألكل ،لمساواتو لو في عمة الحكم.
َّص َن ِبأ َْنفُ ِس ِي َّن ثَالثَ َة قُ ُروٍء} [البقرة ،]228/2 :يدل بعبارتو عمى
{واْل ُمطَمَّ ُ
قات َيتََرب ْ
ومثالو أيضًا :قولو سبحانوَ :
وجوب العدة عمى المطمقة ،بقصد تعرف براءة الرحم وىي العمة ،وكل من يعرف المغة يدرك أن ىذه العمة
موجودة في حالة فسخ زواج المرأة بأي سبب آخر كخيار البموغ أو عدم الكفاءة ،فتجب العدة في حاالت
الفسخ كالطالق من طريق داللة النص ،لوجود عمة وجوب العدة في حالة الطالق.
ومثال أولوية العمة :قولو سبحانو{ :فَال تَُق ْل لَيُما أ ٍّ
ُف َوال تَْنيَ ْرُىما} [اإلسراء ،] 23/17 :يدل بعبارتو
الصريحة عمى تحريم التأفيف ،لما فيو من األذى ،ويدل من طريق داللة النص عمى تحريم الضرب
والشتم والح بس ومنع الطعام ونحوه :ألنو أشد إيذاء من التأفيف؛ ألن المتبادر لغة من النيي عن التأفيف،
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النيي عما ىو أكثر إيذاء لموالدين باألولى ،فيكون الحكم في المسكوت عنو أولى بالحكم من المنطوق؛
ألن العمة أقوى في األول من الثاني.

 -4اقتضاء النص:
اقتضاء النص :ىو ما يدل ع ميو النص من طريق المعنى الذي ال يستقيم الكالم إال بتقديره .وسميت ىذه
الداللة باالقتضاء؛ ألن االقتضاء معناه الطمب واالستدعاء ،والمعنى المقدر يتطمبو صدق الكالم وصحتو
شرعًا.

مثالو قولو (ص) (( :رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو)) ،يدل بمفظو وعبارتو عمى رفع
الفعل الواقع خطأ أو نسياناً أو إكراىاً بعد وقوعو ،وىذا معنى غير سميم؛ ألن الفعل إذا وقع ال يرفع،
فكان ال بد من تقدير شيء من الكالم يصحح ىذه العبارة ،وىو رفع اإلثم أو الحكم ،أي رفع إثم الخطأ
والنسيان واإلكراه ،ورفع اإلثم مفيوم باالقتضاء.
اسأ ِ
َل اْل َق ْرَي َة} [يوسف ،] 82/12 :ال يصح الكالم إال بتقدير وىو :واسأل أىل القرية.
{و ْ
ومثالو أيضًاَ :
ياج ِر َّ ِ
ِ ِ
ُخ ِر ُجوا ِم ْن ِد ِ
َموالِ ِي ْم} [الحشر ،]8/59 :يدل بعبارتو عمى
ين أ ْ
ين الذ َ
وقولو سبحانو{ :لْمفُ َقراء اْل ُم ِ َ
يارِى ْم َوأ ْ
فقر المياجرين ،وال تثبت صفة الفقر إال بتقدير زوال ممكيم عما تركوه في مكة ،وتممك الكفار إياه
()1

باالستيالء عميو ،وىذا مفيوم بطريق االقتضاء

.

ت َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَةُ [ }...المائدة ،]3/5
ت َعَم ْي ُك ْم أ َّ
{ح ِّرَم ْ
{ح ِّرَم ْ
ُمياتُ ُك ْم[ }...النساءُ ،]23/4 :
وقولو عز وجلُ :
يدل كل منيما بعبارتو عمى تحري م الذات ،مع أن الحرمة تتعمق باألفعال ،فيقدر في اآلية األولى كممة

( )1ذكس األصْليْى ُرا هثاالً إلشازة الٌصّ ،الصحيح أًَ هثال القتضاء الٌص؛ ألى الوعٌى الالشم في داللت اإلشازة يكْى هتأخساًّ ،الوعٌى الالشم
في داللت االقتضاء يكْى هتقدها ً يتْقف عليَ صدق الكالم أّ صحتَّ ،ال شك أى الوعٌى الالشم لوعٌى كلوت الفقساء ُّْ شّال الولك هتقدم ،ال يصح
إطالق لفظ الفقساء على الوِاجسيي إال بتقديسٍ ،فيكْى هي باب داللت االقتضاء ،ال هي باب داللت اإلشازة.
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(زواج) أي حرم عميكم زواج أمياتكم ،وفي الثانية كممة (أكل) أي حرم عميكم أكل الميتة ،وىذا التقدير
ثابت بداللة االقتضاء.

أحكام ىذه الدالالت:
يثبت الحكم بيذه الدالالت األربع عمى وجو القطع واليقين إال إذا وجد ما يصرفيا إلى الظن،
كالتخصيص أو التأويل.
ومراتب ىذه الدالالت بحسب قوة الداللة ،فعبارة النص أقوى من اإلشارة ،واإلشارة أقوى من الداللة،
والداللة أقوى من االقتضاء.
ِ
ب َعَم ْي ُك ُم
مثال تعارض العبارة واإلشارة :ما ذكر سابقًا ،وىو تقديم وجوب القصاص المفيوم من آيةُ { :كت َ
{و َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنًا
اْل ِق
ُ
صاص} [البقرة ،]178/2 :عمى عدم االقتصاص واالكتفاء بالجزاء األخروي في آيةَ :
اؤهُ َجيََّن ُم خالِداً ِفييا} ِّ
[النساء.]93/4 :
ُمتَ َع ِّمداً فَ َجز ُ
صالتَ َك َس َك ٌن لَيُ ْم} [التوبة:
ص ِّل َعمَ ْي ِي ْم إِ َّن َ
ومثال آخر :إيجاب الصالة عمى الشيداء ،لقولو تعالىَ { :و َ
 ،]103/9الدال بعبارتو عمى إيجاب الصالة في حق األموات جميعاً ،فيقدم ىذا الحكم عمى المفيوم من
يل المَّ ِو أَمواتًا ب ْل أَح ِ
َّ ِ
ين قُتِمُوا ِفي سبِ ِ
ون} [آل
ياء ع ْن َد َرِّب ِي ْم ُي ْرَزقُ َ
ْ َ ْ ٌ
{وال تَ ْح َسَب َّن الذ َ
َ
وجود حياة الشيداء في آيةَ :
عمران ،] 169/3 :فيرجح الحكم األول الثابت بالعبارة عمى الحكم الثاني باإلشارة.
ومثال ثالث :تقديم الحكم المستفاد من قولو (ص) (( :أقل الحيض ثالثة أيام ،وأكثرة عشرة)) عمى الحكم
المستفاد من حديث آخر(( :تقعد إحداىن شطر عمرىا ال تصمي)) ألن الحكم األول وىو تقدير أكثر مدة
الحيض بعشرة أيام ثابت بالعبارة ،والحكم الثاني وىو تقدير مدة الحيض بخمسة عشر يومًا ثابت بإشارة
النص.
ومثال تعرض اإلشارة مع الداللة :عدم إيجاب الكفارة في القتل العمد ،المفيوم من اإلشارة في قولو تعالى:
اؤهُ َجيََّن ُم خالِداً ِفييا} ِّ
[النساء ،]93/4 :فيقدم عمى إيجاب الكفارة عمى القاتل
{و َم ْن َي ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمناً ُمتَ َع ِّمداً َف َجز ُ
َ
ير َرقََب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة
عمداً؛ ألنو أولى من المخطئ ،المفيوم من داللة نص اآليةَ { :و َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِمناً َخطَأً فَتَ ْح ِر ُ
َىمِ ِو} [النساء ، ]92/4 :ألن اآلية األولى تشير إلى أنو ال كفارة لذنبو في الدنيا ،إذ
َوِدَيةٌ ُم َسمَّ َمةٌ إَِلى أ ْ
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جعمت جزاءه خموده في جينم ليس غير ،وىذه اإلشارة أقوى من داللة النص في اآلية الثانية وىو أن
العامد أولى أن يكفر عن ذنبو من المخطئ.
وال يوجد مثال لتعارض داللة النص مع اقتضاء النص.
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 -2مفهوم المخالفة
المفيوم من النص نوعان :مفيوم الموافقة ومفيوم المخالفة.

مفهوم الموافقة:
ىو داللة المفظ عمى ثبوت حكم الشيء المذكور لممسكوت عنو ،الشتراكيما في عمة الحكم المفيومة
بطريق المغة ،مثل د اللة قولو تعالىَ{ :فال تَقُ ْل َليُما ُأ ٍّ
ف} [اإل س ارء  ،]23 /17 :عمى تحريم الضرب من
باب أولى .وحكمو وجوب األخذ بيذا المفيوم؛ ألنو أولى بالحكم من المنطوق ،وكذلك إذا كان المسكوت

عنو مساوي ًا لممنطوق ،كإتالف مال اليتيم المساوي لتحريم أكمو بالباطل.

ومفهوم المخالفة:
ىو داللة الكالم عمى نفي الحكم الثابت لمشيء المذكور عن المسكوت عنو ،لعدم توافر قيد من قيود
المنطوق.
والقاعدة المقررة فيو إجما الً عند الحنفية :أالّ يؤخذ بالحكم المستفاد من مفيوم المخالفة .فإذا َّ
دل النص
الشرعي عمى حكم في محل مقيد بشرط أو غاية أو عدد ،يكون حكم النص بالقيد المقترن بو ىو منطوق
النص .وحكم المحل الذي لم يوجد فيو القيد ىو مفيوم المخالفة ،وال داللة لمنص الشرعي عمى حكم في
المفيوم المخالف عند الحنفية.

أنواع مفيوم المخالفة:
يحت اج بيان قاعدة مفيوم المخالفة إلى توضيح أنواعو وأىميا خمسة:
 - ً1مفهوم الصفة :ىو داللة المفظ المقيد بصفة عمى نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تمك الصفة،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مانكُ ْم ِم ْن
ص نات الْ ُم ْؤِم نات فَم ْن ما َمَمكَ ْت َأْي ُ
مثل قولو تعالىَ {َ :م ْن َل ْم يَ ْس تَطعْ منْكُ ْم طَ ْوالً أَ ْن يَ ْنك َح الْ ُم ْح َ
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فَتَياتِ ُكم اْلمؤ ِم ِ
نات} ِّ
[النساء ،] 25/4 :فإنو يدل عند الشافعية والحنابمة والمالكية عمى تحريم الزواج باإلماء
ُ ُْ
في حال عدم اإليمان ،وقال الحنفية :إن التقييد بالصفة ال يدل عمى نفي الحكم عند انتفاء تمك الصفة،
فال داللة ليذه اآلية عمى حكم الزواج باإلماء غير المؤمنات ،كما ال داللة ليذه اآلية عمى حكم من
استطاع زواج الحرائر ،ىل لو أن يتزوج اإلماء المؤمنات؟ وقولو تعالى{ :أ َْو َدمًا َم ْسفُوحا} [األنعام:
 ،] 145/6منطوقة تحريم الدم المسفوح ،ومفيومو المخالف؛ إباحة الدم غير المسفوح عند الفريق األول.
وقول الرسول (ص)(( :في سائمة الغنم الزكاة))( ،)1يدل عند الفريق األول عمى عدم وجوب الزكاة في
المعموفة .وال يدل عمى ذلك عند الفريق الثاني .وقولو (ص)(( :مطل الغني ظمم)) ،يدل عمى أن مطل
الفقير ليس بظمم في رأي األولين.
 -ً1مفهوم الشرط :ىو داللة المفظ الذي قيد فيو الحكم عمى شرط عمى انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط،
ِ
ِ
ض ْع َن َح ْممَيُ َّن} [الطالق ،]6/65 :فإنو يدل
مثل قولو تعالىَ { :وِا ْن ُك َّن أُوالت َح ْم ٍل فَأ َْنفقُوا َعمَ ْي ِي َّن َحتَّى َي َ
عند الشافعية والحنابمة والمالكية بمفيومو المخالف عمى عدم وجوب النفقة لممعتدة غير الحامل .وال يدل

عمى ذلك عند النحفية .وقولو تعالىَ { :فِإ ْن ِط ْب َن َل ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء ِم ْنوُ َن ْفسًا َف ُكمُوهُ َىنِيئًا َم ِريئًا} [النساء:
 ، ]4/4يدل عند الفريق األول عمى تحريم أخذ شيء من الميور ،إذا لم تطب نفوس الزوجات بإعطاء
شيء منو .وال يدل عميو عند الفريق الثاني.
 -ً1مفهوم الغاية :ىو داللة المفظ الذي قيد فيو الحكم بغاي ة عمى ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية.
ض ِم َن اْل َخ ْي ِط
َّن َل ُك ُم اْل َخ ْي ُ
ط األ َْبَي ُ
{و ُكمُوا َوا ْش َرُبوا َحتَّى َيتََبي َ
ولمغاية لفظان :إلى وحتى .مثل قولو تعالىَ :
يام إِلَى المَّْي ِل} [البقرة ،]187/2 :فإنو يدل بمفيومو المخالف عمى تحريم
َس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ثَُّم أَتِ ُّموا ِّ
األ ْ
الص َ
األكل والشرب بعد الغاية وىي طموع الفجر ،وعمى جواز تناول المفطرات بدخول الميل عند الغروب.
طيُْرَن} [البقرة ،] 222/2 :يدل عند الشافعية والحنابمة عمى جواز
وى َّن َحتَّى َي ْ
{وال تَ ْق َرُب ُ
وقولو سبحانوَ :
االستمتاع بعد الطير من الحيض .وقولو عز وجلَ { :فِإ ْن طَمَّ َقيا َفال تَ ِح ُّل لَوُ ِم ْن َب ْع ُد َحتَّى تَْن ِك َح َزْوجًا
َغ ْي َرهُ} [البقرة ،]232/2 :مفيومو المخالف أنو إذا تزوجت المطمقة ثالثًا زوجاً غير مطمقيا حمت لمزوج
األول .وىذا عند الجميور ،وقال الحنفية :ال يدل ىذا المفيوم عمى نفي الحكم فيا بعد الغاية.

( )1لكي أوجة الوالكية الشكاة في األًعام سىاء أكاًت سائوة (راعية في الوزاعي) أم هعلىفة لعوىم
حذيث(( :في كل خوس شاة)) .فعلً الزغن هي أى دليل الخطاب يقتضي أى ال سكاة في غيز السائوة،
فإى اإلهام هالك يزي الشكاة في غيز السائوة ،فلن يأخذ تالوفهىم.
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 -ً1مفهوم العدد :ىو داللة المفظ الذي قيد فيو الحكم بعدد عمى نفيو فيما عدا ذلك ،مثل قولو تعالى:
الزِاني َفاجمِ ُدوا ُك َّل و ِ
[النور ،] 2/24 :يدل بمفيوم المخالفة عمى أنو ال تجوز
{الزِانَيةُ َو ّ
ّ
اح ٍد ِم ْنيُما ِمَئ َة َجْم َد ٍة} ّ
ْ
ِ
الزيادة عمى مئة وال النقص عنو ،وقولو تعالىَ { :ف ِ
[النور ،]4/24 :مفيوم المخالفة
ين َجْم َدة} ّ
اجم ُد ُ
ْ
وى ْم ثَمان َ
ِ
ِ
يام ثَالثَ ِة أَّي ٍام} [البقرة ،]196/2 :مفيوم
األقل من ثمانين واألكثر ،وقولو سبحانو{ :فَ َم ْن لَ ْم َيج ْد فَص ُ
المخالفة األقل من ثالثة واألكثر ،ويؤخذ بيذا المفيوم عند الجميور ،وال يؤخذ بو عند الحنفية.

 -ً1مفهوم اللقب أو مفهوم االسم :ىو مفيوم االسم الذي يعبر بو عن الذات ،مثل (محمد رسول اهلل)
ُمياتُ ُك ْم} َّ
[النساء ،]23/4 :مفيوم المخالفة غير
ت َعَم ْي ُك ْم أ َّ
{ح ِّرَم ْ
مفيوم المخالفة غير محمد ،وقولو تعالىُ :

البر صدقة)) مفيوم المخالفة غير البر.
األميات .وقولو (ص) (( :في ُ

والحكم باتفاق األصوليين :ىو أن مفيوم المقب ليس بحجة ،فال ُّ
يعد المفيوم المخالف لمقب حجة؛ ألن
ذكره ال يفيد تقييداً وال تخصيصًا وال احت ار اًز عما عداه.
والمقب :ىو المفظ الجامد الذي ورد في النص اسمًا وعممًا عمى الذات المسند إلييا الحكم المذكور فيو.
والخالصة :اتفق األصوليون على أن مفهوم اللقب ليس بحجة ،سواء النصوص الشرعية وغيرىا .واتفقوا
أيضاً عمى أن مفهوم الصفة والشرط والعدد والغاية حجة في غير النصوص الشرعية ،أي في العقود
وأقوال الناس وعبارات المؤلفين ومصطمحات الفقياء  ،فمن قال :ريع وقفي ألقاربي الفقراء ،منطوقة ثبوت
االستحقاق ألقاربو الفقراء ،ومفيوم المخالفة نفي استحقاق أقاربو بو غير الفقراء؛ ألن عرف الناس
واصطالحيم عمى ىذا ،إال إذا دلت قرينة عمى أن القيد ليس لمتخصيص.
واختمف األصوليون في االحتجاج بمفيوم المخالفة في الصف ة والشرط والغاية والعدد في النصوص
الشرعية ،فذىب الجميور إلى أن مفيوم المخالفة فييا حجة عمى ثبوت نقيض حكم المنطقو عمالً بعرف
الناس واستعماالتيم في األساليب ،وذىب الحنفية إلى أن مفيوم المخالفة ليس حجة في ىذه األحوال؛
ألن كثي اًر من أساليب المغة العربية والنصوص الشرعية ال يراد بيا نفي الحكم عما عدا المذكور ،فإن
الصالة في السفر تقصر ،سواء خاف المصمون فتنة الكفار أم ال ،مع أن النص شرط لجواز القصر
َّ ِ
خوف الفتنة{ :إِ ْن ِخ ْفتُم أ ْ ِ
ين َك َف ُروا} ِّ
[النساء .]121/4 :والربيبة (بنت الزوج من زوج آخر)
َن َي ْفتَن ُك ُم الذ َ
ْ
تح رم عمى زوج أميا سواء كانت في حجره أم ال ،مع أن النص قيد التحريم في حال وجودىا في حجره:
ورُك ْم} ِّ
التِي ِفي ُح ُج ِ
[النساء .] 23/4 :لكن يالحظ أن ىذا قيد لبيان الواقع فال يراد بو نفي
{وَربائِ ُب ُك ُم ال ّ
َ
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الربا حرام مطمقًا؛ ألنو قيد
الربا أضعافاً مضاعفة ،مع أن ِّ
الحكم عما عدا المنطوق ،كالنص عمى تحريم ِّ
لبيان الواقع والشأن الغالب.
ورأي الجميور أرجح إذا تحققنا من أن القيد الوارد في النص ،إنما ورد لمتخصيص واالحتراز بو عما
عداه ،ولم يرد لحكمة أخرى كبيان الواقع واألمر الغالب.
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 -3واضح الداللة ومراتبو
واضح الداللة:
ىو ما دل عمى المراد منو بنفس صيغتو من غير توقف عمى أمر خارجي.
فإن كان المفظ ال يحتمل التأويل وال النسخ ،فيو
في أعمى درحات الوضوح في معناه ويسمى
المحكم .وان كان ال يحتمل غير المراد والتأويل،
ولكنو يقبل النسخ ،فيو المفسَّر .وان كان المفظ
يحتمل غير المعنى المراد منو ،أي يحتمل
التأويل والتخصيص ويقبل النسخ ،ولكنو مسوق
إلفادة معناه والمراد منو ،وىو المقصود أصالة
من سياقو ،سمي النص .وان كان المفظ يدل
عمى معنى متبادر منو ،لكنو ليس ىو المقصود
أصالة من السياق فيو الظاىر ،وىو أقل األنواع
وضوحًا.

مراتب الواضح
وتكون م ارتب الواضح الداللة أ ربعاً :الظاىر ،والنص ،والمفسر ،والمحكم .والمحكم أوضحيا داللة ،ثم
المفسر ،ثم النص ،ثم الظاىر.
 -1الظاهر:
الظاىر عند األصوليين :ىو ما دل عمى المراد منو بنفس صيغتو ،من غير توقف عمى أمر خارجي،
ولكن لم يكن المراد منو ىو المقصود أصالة من السياق ،ويحتمل التأويل

( )1أصول السرخسي ،163/1 :كشف األسرار.46/1 :

140

() 1

َح َّل
{وأ َ
 .نحو قولو تعالىَ :

المَّوُ اْلَب ْي َع َو َح َّرَم الربا} [البقرة ،]275/2 :ظاىر في إباحة البيع وتحريم الربا ،ولكن ىذا المعنى لم يكن
مقصودًا أصالة من سياق اآلية ،وانما سيقت لمرد عمى الييود القائمين بأن البيع مثل الربا ،فيي مسوقة
لنفي المماثمة بين البيع والربا ،ال لبيان حكم كل منيما.
ال تَع ِدلُوا َفو ِ
ِ
وقولو تعالىَ { :ف ْان ِكحوا ما طاب َل ُكم ِمن الن ِ
اح َدةً} [النساء:
ساء َمثَْنى َوثُ َ
الث َوُر َ
َ ْ َ
ُ
باع َفِإ ْن خ ْفتُ ْم أَ ّ ْ
 ،]3/4ظاىر في إباحة الزواج ،وىو معنى لم يقصد من سوق اآلية ،وانما ىي سيقت لبيان إباحة تعدد
الزوجات.
وحكم الظاىر :وجوب العمل بمعناه المتبادر منو قطعاً ويقيناً ،إال إذا قام دليل يقتضي العدول عنو،
ويحتمل التأويل ،أي صرفو عن ظاىره وارادة معنى آخر منو ،ويقبل النسخ أيضًا.
َح َّل المَّ ُو اْلَب ْي َع َو َح َّرَم الربا} [البقرة:
{وأ َ
وتأويمو :إن كان عامًا يحتمل التخصيص ،كتخصيص قولو تعالىَ :
 ،]275/2بنيي الرسول (ص) عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عند اإلنسان.
وان كان خاصًا ،احتمل إرادة معنى المجاز منو.
وان كان مطمقًا احتمل التقييد ،مثل تقييد قولو تعالىِ :
اء َذلِ ُك ْم} [النساء ،]24/4 :بعدم
{وأُح َّل َل ُك ْم ما َور َ
َ
باع} [النساء ،] 3/4 :وبحديث النيي عن الجمع بين المرأة
{مثَْنى َوثُ َ
الث َوُر َ
الزيادة عمى أربع بقولو تعالىَ :

وعمتيا أو خالتيا.

 -2النص:
النص :ىو ما ازداد وضوحًا عن الظاىر بقرينة تقترن بالمفظ من المتكممَّ ،
ودل بنفس صيغتو عمى المعنى

()1
َح َّل المَّوُ اْلَب ْي َع
تعالى:
فقولو
.
المقصود أصالة من سياقو ،ويحتمل التأويل ،ويقبل النسخ والتخصيص
{وأ َ
َ
َو َح َّرَم الربا} [البقرة ،]275/2 :نص يدل عمى نفي التماثل بين البيع والربا في الحل والحرمة ،وىو معنى

متبادر فيمو من المفظ ،ومقصود أصالة من سياقو؛ ألنو جاء لمرد عمى الييود القائمين فيما حكاه القرآن

إنما البيع مثل الربا.

( )1أصول السرخسي ،164/1 :التلويح على التوضيح.125/1 :
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وقولو سبحانو{ :فَ ْان ِكحوا ما طاب لَ ُكم ِمن الن ِ
الث َوُرباعَ} [النساء ،]3/4 :نص يدل عمى
ساء َمثَْنى َوثُ َ
َ ْ َ
ُ
قصر إباحة النساء عمى أربع ،وىو المعنى الذي سيق الكالم ألجمو ،بقرينة سياقية ،ىي قولو تعالى
ال تَع ِدلُوا َفو ِ
ِ
اح َدةً} [النساء.]3/4 :
بعدئذَ { :فِإ ْن خ ْفتُ ْم أَ ّ ْ
عز َّ
وقولو َّ
وى َّن لِ ِع َّدتِ ِي َّن} [الطالق ،] 1/65 :نص يدل عمى بيان وقت السُّنة إرادة الطالق؛ ألن
وجلَ { :فطَمقُ ُ
الكالم سيق لذلك.

ول َف ُخ ُذوهُ َوما َنيا ُك ْم َع ْنوُ َف ْانتَيُوا} [الحشر ،]7/59 :نص عمى وجوب طاعة
{وما آتا ُك ُم َّ
الر ُس ُ
وقولو تعالىَ :
الرسول في قسمة الفيء ،ألنو المقصود من سياقو.
َّة ي ِ
ِ ِ ٍ
ِ
وصي بِيا أ َْو َد ْي ٍن} [النساء ،]11/4 :نص يدل عمى تقديم الدين والوصية
وقولو سبحانو{ :م ْن َب ْعد َوصي ُ
عمى الميراث ،وكذلك آية حد السرقة وحد الزنا تدل كل منيا عمى وجوب الحد.

وحكم النص :ىو حكم الظاىر ،وىو وجوب العمل بمعناه المتبادر منو المقصود بذاتو وأصالة ،مع
احتمال التأويل إن كان خاصًا ،والتخصيص إن كان عامًا ،واحتمال النسخ أيضًا ،لكن لما كانت ىذه
االحتماالت ال تستند إلى دليل ،كان حكمو قطعياً يقينيًا ،لكن احتمالو لمتأويل أبعد من احتمالو الظاىر
لو.
والتأويل :صرف المفظ عن ظاىره بدليل شرعي من نص أو قياس أو مبادئ التشريع وروح الشريعة .مثل
َح َّل المَّوُ اْلَب ْي َع} [البقرة ،] 275/2 :بأحاديث النيي عن الغرر ،وعن بيع
{وأ َ
تخصيص عموم البيع في آية َ
ما ليس عند اإلنسان ،وعن بيع الثمر قبل بدء صالحو.

ت َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَ ُة و َّ
الد ُم} [المائدة ،]3/5 :بآية{ :أ َْو َدمًا َم ْسفُوحًا} [األنعام:
{حرَم ْ
ومثل تقييد المطمق في آيةُ :
َ
.]145/6
وتأويل الشاة في قولو (ص)(( :في كل أربعين شاةً شاةٌ)) ،فإن الظاىر أال يجزئ إال شاة من األربعين،

وتؤول بإجزاء ما يعادليا من كل مال متقوم؛ ألن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقير.

وتأويل الواجب في رد الشاة المصراة وىو صاع من التمر بأي تعويض آخر؛ ألن المقصود رد مثل ما
أتمف أو قيمتو.
ِ
ين ِم ْس ِكينًا}
وقد يكون التأويل محل نظر وخالف ،كتأويل قولو تعالىَ { :ف َم ْن لَ ْم َي ْستَ ِط ْع َفِإ ْ
عام ست َ
ط ُ
[المجادلة ،]4/58 :بإرادة الستين أو مسكينًا واحدًا ستين مرة ،أجازه الحنفية ولم يجزه الشافعية.
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-3
المفس ر:
َّ
المفسر :ىو ما د َّل عم ى معناه داللة أكثر وضوح ًا م ن النص والظاىر ،إذا ال يبق ى معو احتما ل التأويل
ّ
والتخصيص ،ولكنو يقبل النسخ في عيد الرسالة

()1

.

مثل قولو تعالى في حد الزنا{ :فَا ْجِمدُوا ُك َّل و ِ
اح ٍد
[النور ،]4/24 :فإن كالِّ
ِ
{ َف ِ
ين َجْم َد ًة} ّ
اجم ُدوىُ ْم ثَمان َ
ْ

ِمْن يُما ِمَئةَ َجْم َد ٍة} [النّور ،]2/24 :وفي حد القذف:
من لفظ( :مئة) و(ثمانين) مفسَّر؛ ألنو عدد معين،

والعدد المعين ال يحتمل الزيادة وال النقص.

ِ
ِ
ين َّ
النور ،]36/9 :فإن كممة (كافّة) تنفي احتمال التخصيص.
كاف ًة} [ ّ
{وقا تُموا ا ْل ُم ْش ِرك َ
وقولو سبحانوَ :
مفس ًرا ال
وقد يكون المفسر م جمالً غير مفصل يحتاج إلى بيان من الشرع يزيل إجمالو ،حتى يصير ّ

يحتمل التأويل ،مثل ألفاظ الصالة والزكاة والحج والربا ،أوضحيا الرسول (ص) ببيانو القولي والفعمي،
فقال عن ا لصالة (( :صّموا كما أر يتم ون ي أصمّي)) ،وعن ا لحج ((خذوا عن ي مناسككم)) ،وأبان أ حكا م الزكاة

وفصل أنواع الربا وأحكامو بأحاديث متعددة .وىذا في االصطالح
وأنصباءىا في أحاديث مختمفة،
َّ
الحديث يسمى التف سير التشريعي ،أي الذي مصدره الشرع نفسو.
وحكم المفسر :وجوب العمل بو قطعًا كما فصل ،وعم ى وجو ال يبقى معو احتمال التأوي أو التخصيص،
مع بقاء احتمال النسخ إذا كان حكماً فرعيًا يقبل التبديل.
والفرق بي التفسير والتأويل :أن األول بيان لممراد بدليل قطعي من الشارع نفسو ،والثاني وىو التأويل
تب يين لممراد ب دليل ظني اجتيادي ،وليس قطعيًا في تعيين المراد.

( )1كشف األسرار.49/1 :
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 - 4المحكم:
ا لمحكم :ىو المفظ ا َّ
لدل بصيغتو عمى معناه داللة
ال

واضحة

يبقى

معيا

احتمال

التأويل

والتخصيص والنسخ في عيد الرسالة وفترة نزول
()1

الوحي

.

وىو األحكام األساسية في الدين ،كأصول اإليمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر ،وشمول عمم
يقرىا العقل السميم وال تختمف باختالف األحوال ،كالعدل
اهلل لكل شيء ،وأصول الفضائل واألخالق التي ّ
والصدق والمساواة والوفاء بالعيد واألمانة وب ّر ال والدين وصمة األرحام ،وتحريم أضدادىا من الرذائل
كالظمم والكذب والتمييز الطبقي بين الناس ،ونقض العيد ،والخيانة ،وعقوق الوالدين ،وقطيعة الرحم.

َن
ومني ا األحكام الفرع ية الجزئي ة التي د َّل الشرع عم ى تأبي دىا ودواميا ،ومثل قولو تعال ىَ{ :وما كا َن َل ُك ْم أ ْ
ِِ
ِ
ول المَّ ِو وال أ ْ ِ
{وال
تُ ْؤ ُذوا َر ُس َ
َن تَْن ك ُحوا أ َْزوا َجوُ م ْن َب ْع ده أََب دًا} [األحزاب ،] 53/33 :وقولو سبحانو في الق َذفَةَ :
َ
يادةً أَبَداً} [النور ،]4/24 :وقولو (ص) في الجياد(( :والجياد ماض منذ بعثني اهلل إلى أن
تَ ْقَبمُوا َليُ ْم َش َ
يقاتل آخر أمتي َّ
الد ّجال.))...

( )1أصول السرخسي.165/1 :
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وحكمو :وجوب العمل بو قطعاً دون تردد؛ ألنو ال يحتمل غير معناه ،وال يقبل النسخ واإلبطال مطمقًا،
سواء في عيد الرسالة ،أم بعدىا ،لصيرورة األحكام كميا الواردة في القرآن والسُّنة بعد وفاة َّ
النبي (ص)
محكمة غير قابمة لمنسخ واإلبطال.
ِّ
المفسر والمحكم يوجب الحكم قطعًا ويقينًا ،لكن قد يفيد بعضيا
والخالصة :إن كال من الظاىر والنص و ّ
الظن أحيانًا إذا كان احتمال غير المراد مما يعضده الدليل.

تعارض ىذه األنواع:
تتفاوت درجات الوضوح في ىذه األنواع وقوة
الداللة عمى المراد منيا بحسب قوتيا ووضوحيا،
المفسر ،ثم النص ،ثم
فأقواىا المحكم ،ثم
ّ

الظاىر ،فإذا تعارضت فيما بينيا قدم النص

المفسر عمى الظاىر والنص،
عمى الظاىر ،و ّ

والمحكم عمى الجميع؛ ألن األقوى يقدم عمى

األضعف عند التعارض.

مثال تعارض الظاهر والنص :قولو تعالىِ :
اء َذلِ ُكم} [النساء ،]24/4 :وقولو تعالى:
{وأُح َّل َل ُك ْم ما َور َ
َ
{ َف ْان ِكحوا ما طاب لَ ُكم ِمن الن ِ
باع} [النساء ،] 3/4 :ظاىر األول إفادة حل ما زاد عمى
ساء َمثَْنى َوثُ َ
الث َوُر َ
َ ْ َ
ُ
األربع ،والثاني نص في االقتصار عمى أربع زوجات ،وتحريم الزيادة عمى ذلك ،فيرجح النص؛ ألنو أقوى

من الظاىر ،وألن معنى النص مقصود أصالة من السياق ،ومعنى الظاىر غير مقصود أصالة من
السياق ،والمقصود أصالة يتبادر إلى الفيم دون غيره ،وليذا يرجح الخاص عمى العام حين التعارض؛
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ألن الخاص مقصود أصالة بالحكم ،والحكم في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده؛ وألن في
()1

ال عمى احتمالو اآلخر الموافق لمنص
تقديم النص جمعًا بين الدليمين ،بحمل الظاىر مث ً

.

ومثال تعارض النص مع المفسر :قولو (ص) (( :المستحاضة تتوضأ عند كل صالة)) ،وفي حديث
آخر لفاطمة بنت قيس(( :توضئي لوقت كل صالة)) ،األول نص يفيد إيجاب الوضوء عمى المستحاضة
لكل صالة ،ولو في وقت واحد ،والثاني مفسر ال يحتمل التأويل في إيجاب الوضوء لوقت كل صالة ،ولو
ألكثر من صالة ،فيرجح الثاني؛ ألنو مفسر ،والمفسر أقوى وأوضح داللة من النص؛ ألن تفسيره جعمو
()1

غير محتمل لمتأويل ،وتعيَّن المراد منو

.

المفسر والحكم ال يوجد لو مثال ،كما نبَّو بعض المحققين ،ومثَّل لو بعضيم بقولو تعالى في
وتعارض
ّ
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم} [الطالق ،]2/65 :وقولو تعالى في محدودي القذفَ { :وال تَ ْقَبمُوا
{وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
شأن الشيودَ ،
[النور ،] 4/24 :األول مفسر ال يحتمل غير قبول شيادة العدول ،ومقتضاه قبول شيادة
يادةً أََبدًا} ّ
لَيُ ْم َش َ
المحدود في القذف إذا تاب؛ ألنو عدل بعد التوبة .والثاني محكم لوجود التأبيد فيو صراحة ،فيقتضي عدم
قبول شيادتو وان تاب ،فيرجح الثاني عند الحنفية وىو المحكم ،عمى األول وىو المفسر ،فال تقبل شيادة
محدود القذف ،وان تاب.
وتعارض المحكم مع النص :مثالو قولو تعالىِ :
اء َذلِ ُك ْم} [النساء ،] 24/4 :وقولو سبحانو
{وأُح َّل َل ُك ْم ما َور َ
َ
الرسول (ص) { :وال أ ْ ِ
اجوُ ِم ْن َب ْع ِد ِه أََبداً} [األحزاب ،]53/33 :األول نص في
في زوجات َّ
َن تَْنك ُحوا أ َْزو َ
َ
النبي عميو الصالة والسالم ،والثاني محكم ال
إباحة ما عدا المحرمات المذكورة قبمو ،ويشمل ذلك زوجات ّ

يحتمل ا لنسخ والتبديل ،وىو يفيد تحريم الزواج بإحدى زوجاتو عميو الصالة والسالم ،فيقدم المحكم؛ ألنو
أقوى من النص.
وتعارض المحكم مع الظاهر :مثالو قولو تعالى{ :وال أ ْ ِ
اجوُ ِم ْن َب ْع ِد ِه أََبداً} [األحزاب:
َن تَْنك ُحوا أ َْزو َ
َ
 ،]53/33وقولو سبحانوَ { :ف ْان ِكحوا ما طاب َل ُكم ِمن الن ِ
ساء} [النساء ،]3/4 :األول محكم يفيد تحريم
َ ْ َ
ُ
الزواج بزوجات َّ
النبي (ص) ،والثاني ظاىر في إباحة جميع النساء ،فيقدم المحكم؛ ألنو أقوى من

الظاىر.

( )1التلويح على التوضيح.126/1 :
( )1كشف األسرار.51/1 :

146

 -4غير واضح الداللة ومراتبه
غير واضح الداللة من النصوص :ىو ما ال يدل
عمى المراد منو بنفس صيغتو ،بل يتوقف فيم
المراد منو عمى أمر خارجي.
وينقسم المفظ غير واضح الداللة ،أي الخفي في
داللتو عند الحنفية إلى أربعة أنواع :ىي الخفي،
والمشكل ،والمجمل ،والمتشابو .وأشدىا خفاء ىو
المتشابو ،ثم المجمل ،ثم المشكل ،ثم الخفي.

فإن كان الخفاء لعارض غير المفظ فيو الخف ي ،وا ن كان الخفاء لنفس المفظ ،وأمكن إدراك المراد من
المفظ بالعقل ،فيو المشكل ،فإن أمكن إدراك المراد منو بالنقل ال ب العقل فيو المجمل ،وا ن لم يمكن إدراك
المراد منو أصالً  ،ال بالعقل وال بالنقل ،فيسمى المتشابو ،فالخفاء في الخفي من غير الصيغة ،وفي
األنواع الباقية بعارض من الصيغة.

 1الخفي:
-

الخفي :ىو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة ،ال ينال إال بالطمب ،أي أن معناه ظاىر من لفظو،
( )1

ولكن في انطباق ىذا المعنى عمى بعض األفراد شيء من الغموض

( )1أصول السرخسي.167/1 :
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.

وىو أدنى مراتب الخفاء ،ويقابل الظاىر الذي ىو أول مراتب الظيور.

النباش (سارق
مثالو :الن ّشال (الطرار) الذي يأخذ المال من صاحبو الحاضر اليقظان بخفة يد وميارة .و ّ

أكفان الموتى من القبور) .األول يختمف عن السارق بوصف زائد فيو وىو جرأة المسارقة ،فينطبق عميو
حكم السارق ،فتقطع يده باالتفاق كما جاء في حاشية نسمات األسحار؛ ألنو أولى بالقطع؛ ألن عمة

القطع أكثر تواف ًار فيو ،وفي فقو الحنفية وشروح المنار :يقطع الطرار إذا وقعت الدراىم في داخل الحرز
(الجيب أو الكم) فإن وقعت خارجو ال يقطع.
النباش ينقص عن السارق من جية أنو ال يأخذ ممموكاً من حرز ،فال ينطبق عميو اسم السارق عند
وّ

يعزر؛ ألن القبر ال ُّ
جميور الحنفية ،فال تقطع يده وانما َّ
ال مرغوبًا
يعد حر ًاز لما فيو ،وألن الكفن ليس ما ً
فيو عادة ،فوجد فيو وصفان لنقصان معنى السرقة فيو وىما عدم الحرز وقصور المالية .وقال األئمة
اآلخرون وأبو يوسف :إنو ُّ
يعد سارقًا وتقطع يده؛ ألن القبر حرز لما فيو ،والكفن وىو القماش مال ينتفع
بو عادة.
ومثال آخر :لفظ القاتل في حديث ((ال يرث القاتل شيئًا)) ،ىو لفظ عام يشمل القاتل عمداً والقاتل خطأ،
ولكنو ظاىر في داللتو عمى القتل عمدًا ،وأما داللتو عمى القاتل خطأ ،ففييا خفاء وغموض بسبب وصف
الخطأ ،فاحتاج األمر إلى بحث ونظر :ذىب المالكية إلى أن القاتل خطأ ال يحرم من الميراث ،وال يدخل
في عموم الحديث ،لكونو لم يقصد القتل ،وذىب الجميور إلى أنو كالعامد يحرم من الميراث؛ ألنو مقصر
سدًا لمباب أمام المجرمين الذين يستعجمون اإلرث.
في حالة تستدعي منو الحذر واالحتياط ،فيعاقب ّ
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وحكم الخفي :ىو وجوب الطمب والبحث إلى أن
سبب
يتبين المراد ،أي التأمل في العارض الذي ّ
الخفاء ،ولكل عالم وجية نظر ،كما بيَّنا في
النباش ،األول متفق عمى
الطرار (النشال) و ّ

إلحاقو بالسارق لزيادة فيو كما في بعض الكتب،

والثاني مختمف فيو لنقص في معناه.

 -2المشكل:
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()1

المشكل :ىو المفظ الذي ال يدل بصيغتو عمى المراد منو ،بل ال بد من قرينة خارجية تبين المراد منو
وىو يقابل النص.

والفرق بينه وبين الخفي :أن الخفاء في المشكل
ناشئ من نفس المفظ ،وال يفيم معناه إال بقرينة تدل
عمى المراد منو ،بينما الخفي يعرف خفاؤه من
طريق خارج عن نفس المفظ ،فيعرف المراد منو من
غير قرينة ،والبد في كل من الخفي والمشكل من
البحث والتأمل.

( )1كشف األسرار.52/1 :
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وسبب اإلشكال والغموض في المشكل :كون المفظ مشتركاً بين معنيين فأكثر من غير أن يدل المفظ بذاتو
عمى معنى معين ،فال يفيم إال بدليل ونظر وتأمل.

مثالو لفظ (أنى) في قولو تعالى{ :فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أََّنى ِش ْئتُ ْم} [البقرة ،]223/2 :فإنو مشترك يأتي بمعنى كيف
كما في قولو تعالى{ :أََّنى ي ُك ِ
الم} [مريم ،] 20/19 :أي كيف ،ويأتي بمعنى (أين) كما في قولو
َ ُ
ون لي ُغ ٌ
تعالى{ :أََّنى َل ِك َىذا} [آل عمران ،] 37/3 :أي من أين ،فأشكل المراد بو ،وبالتأمل يترجح كونو بمعنى
(كيف) أي بأي كيفية كانت ،قاعدة أو قائمة أو عمى جنب ،أو من الخمف ولكن في القبل ال في الدبر؛

ألن الحرث ىو موضع طمب األوالد والنسل ،والدبر ليس ِّ
محل لو.
َّص َن بِأ َْنفُ ِس ِي َّن ثَالثَةَ قُ ُروٍء} [البقرة ،]228/2 :فإنو
{واْل ُمطَمَّ ُ
قات َيتََرب ْ
ومثال آخر لفظ (قروء) في قولو تعالىَ :
مشترك بين الطير والحيض ،وقد أشكل المراد بو ىنا ،ىل يراد بو الطير أو الحيض؟

رجح الحنفية والحنابمة كون المراد بو ىو الحيض ،عمالً بحديث(( :عدة األمة حيضتان)) وال فرق بين
األمة والحرة فيما تقع بو العدة ،وبحديث(( :المستحاضة تدع الصالة أيام أقرائيا)) وألن العدة شرعت
لتعرف براءة الرحم من الحمل ،ويعرف ذلك بالحيض.
ورجح المالكية والشافعية كون المراد بالقروء األطيار ،بقرينة تأنيث العدد وىو ثالثة ،فيقتضي أن المعدود
مذكر وىو الطير ال الحيضة ،وألن تفسير القرء بالطير أقرب إلى االشتقاق؛ ألن معنى العدة الجمع
والضم ،وال شك بأن مدة الطير ىي التي يجتمع فييا الدم في الرحم ،ومدة الحيض ىي مدة إلقاء الدم.
ون أ َْو َي ْعفُ َو الَّ ِذي بَِي ِد ِه ُع ْق َدةُ
وىناك مثال ثالث وىو كممة (الذي بيده عقدة النكاح) في آية{ :إِالّ أ ْ
َن َي ْعفُ َ
ِّ
كاح} [البقرة ،]237/2 :ىل المراد بذلك الزوج أو الولي ،وبالتأمل واالجتياد رأى الجميور غير المالكية
الن ِ
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ال أو امرأة؛ ألن العفو ال يتصور إال ممن لو حق التنازل عن المير لغيره ،ويكون
أن المراد ىو الزوج رج ً
تأويل اآلية :إال أن تعفو المرأة عن حقيا ،أو يعفو الزوج عن حقو وىو نصف المير ،فيكون المير كمو
لممرأة.
ال لمتصرف ،بأن لم تكن
ورأى المالكية أن المراد ىو الولي ،وتكون المرأة ىي التي تعفو إن كانت أى ً
ال
صغيرة أو محجو اًر عمييا ،فإن لم تكن أىالً لمتصرف أسقطو ولييا ،وتقيد كممة (يعفون) بقيد :إن كن أى ً
لذلك ،وما بعد (يعفون) يكون الولي ىو المراد.
وا لراجح ىو الرأي األول؛ ألن زيادة قيد في اآلية مما يحتاج إلى دليل.

وحكم المشكل :ىو وجوب البحث والتأمل في المعنى المراد من المفظ المشكل ،ثم العمل بما تبين المراد
منو بالقرائن واألدلة ،كالنصوص األخرى ،أو قواعد التشريع أو حكمة التشريع.
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 -3المجمل:
المجمل :ىو المفظ الذي خفي المراد منو بنفس
المفظ خفاء ال يدرك إ الّ ببيان من المتكمم بو ،فال
يدرك بالعقل او نما ب النقل عن المتكمم ،وىو ضد
المفسر ،فال يفيم المراد منو إال باستفسار من
صاحب الكالم.
وىو أشد خفاء من المشكل؛ ألنو ازدحمت فيو
المعاني ،وصار كل معنى يدف ع كل واحد سواه،
( )
ال أنو شمل معاني كثيرة .
1

وسبب اإلجمال أحد ثالثة أمور:
األول -االشتراك مع عدم القرينة :كمفظ الموالي ،فيما لو قال شخص :أوصيت بثمث مالي لمموالي ،وكان
لمموصي مو ٍ
ال أعمون ،أي معتقون ،وموال أسفمون أي معتقون ،فال يعرف المراد إال ببيان من الموصي
نفسو ،فإن مات ولم يبين مقصوده ،بطمت الوصية عند الحنفية الذين ال يجيزون استعمال المشترك في
جميع معانيو.
الثاني -غرابة المفظ في المغة :مثل كممة (اليموع) في قولو تعالى{ :إِ َّن ِ
ق َىمُوعًا} [المعارج:
سان ُخمِ َ
اإل ْن َ
 ،]19/70فإنو غريب ال يفيم المعنى المراد منو ،حتى بيَّنو اهلل سبحانو ،فأبانو بقولوِ{ :إذا مسَّوُ َّ
الش ُّر
َ

َج ُزوعاًَ ،وِاذا َمسَّوُ اْل َخ ْي ُر َم ُنوعًا} [المعارج ،] 21-20/70 :ومثل كممة القارعة والحاقة ،فإنو لم يفيم المراد
منيما حتى بيَّن الحق تعالى ذلك ،وأن المقصود بيما يوم القيامة.

الربا ونحوىا مما
الثالث -النقل من المعنى المغوي إلى معنى اصطالحي شرعي :كألفاظ الصالة والزكاة و ِّ
نقل من معناه المغوي واستعمل في معنى شرعي ال يدرك من طريق المغة ،فجاءت السُّنة َّ
النبوية مبينة
المراد منيا.
()1

التلويح على التوضيح.127/1 :
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وحكم المجمل :التوقف في تعيين المراد منو في
عيد الرسالة ،حتى يبينو المتكمم بو؛ ألنو ىو
الذي أبيم المراد منو ،وليس في صيغة المفظ وال
في القرائن الخارجية عنو مايبينو ،فيتعين الرجوع
إلى المتكمم واالستفسار منو عما يريد.

فإن كان اإلجمال في كالم الشارع ،يمجأ إليو نفسو لبيان المراد من قولو ،فإن كان البيان وافيًا ،انتقل المفظ
من المجمل إلى المفسر ،وأخذ حكمو ،كبيان الصالة والزكاة والحج وغيرىا ،وان كان البيان غير واف،
التحق المجمل بالمشكل وأخذ حكمو ،وعندىا يكون لممجتيد حق إزالة ما فيو من إشكال ،من غير حاجة
الربا} [البقرة ،]275/2 :فإنو
{و َح َّرَم ِّ
إلى استفسار وبيان جديد من الشارع ،مثل لفظ ِّ
الربا في قولو تعالىَ :
الربا في المغة عبارة عن الزيادة ،وذلك غير مراد ،فإن البيع ما شرع إال
في رأي الحنفية مجمل؛ ألن ِّ
لالسترباح وطمب الزيادة ،ولكن المراد حرمة البيع بسبب زيادة مشروطة في العقد ،وىذا ال يعرف بالتأمل
في الصيغة بل بدليل آخر ،فكان مجمالً فيما ىو المراد ،فجاء بيان َّ
النبي (ص) بقولو(( :الذىب
ال بمثل ،يدًا
بالبر ،والشعير بالشعير ،والتمر بالتمر ،والممح بالممح ،مث ً
بالذىب ،والفضة بالفضة ،و ُ
الب ّر ّ
بيد ،فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،اآلخذ والمعطي فيو سواء)).

ولما كان ىذا البيان غير واف ،اجتيد فيو الفقياء ،وذكروا عمة الحكم ،واىتدى الحنفية والحنابمة إلى أنيا
القدر المتفق أي التقدير بالكيل أو الوزن ،مع الجنس المتحد ،ورأى المالكية والشافعية :أن العمة في
النقدين (الذىب والفضة) النقدية ،وفي بقية األصناف :ىي االقتيات و ِّ
االدخار عند المالكية ،والمطعومية
أو الطُّ ْعم عند الشافعية.
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 -4المتشابو:
المتشابه :ىو ما خفي بنفس المفظ ،وال توجد
قرائن خارجية تبينو ،واستأثر الشارع بعممو فمم
()1

يفسره .وىو أكثر األنواع خفاء وابيامًا

.

وقد ثبت باالستقراء والتتبع أن المتشابو بيذا
المعنى ال يوجد في النصوص التشريعية المبينة
لألحكام الشرعية العممية.

وانما يوجد في مجاالت أخرى ،كالحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية ،مثل{ :آلمَ ،حم َعسق،
ال ،مثل{ :ي ُد َّ
ق
يعص} ،وصفات اهلل التي توىم المشابية لمخمق في أن لو يدًا وعينًا ومكانًا ونزو ً
الم ِو َف ْو َ
َ
َكيَ َ
أ َْي ِدي ِيم} [الفتح{ ،]10/48 :واصَن ِع اْل ُفْم َك بِأ ْ ِ
ِ
صَن َع َعَمى َع ْي ِني} [طو:
{ولِتُ ْ
َ ْ
ْ
َع ُيننا َوَو ْحينا} [ىودَ ،]37/11 :
{ ،]39/20ما ي ُكون ِم ْن َن ْجوى ثَالثَ ٍة إِالّ ُىو اربِعيم وال َخمس ٍة إِالّ ُىو ِ
ساد ُسيُ ْم َوال أ َْدَنى ِم ْن َذلِ َك َوال أَ ْكثََر
َ ُ
َْ
َ
َ ُ ُْ َ
َ
منزه عن اليد والعين والمكان وكل ما يشبو خمقو.
إِالّ ُى َو َم َعيُ ْم أ َْيَنما كانُوا} [المجادلة]7/58 :؛ ألن اهلل ّ

{الر ْح َم ُن َعمَى اْل َع ْر ِ
ش
ومثال األفعال التي تصدر عن اهلل تعالى موىمة التجسيم والجية ،مثل قولو تعالىَّ :

ص ّفًا} [الفجر.]22/89 :
ُّك َواْل َمَم ُ
جاء َرب َ
ْ
ص ّفًا َ
ك َ
{و َ
استََوى} [طو ،]5/20 :وقولو سبحانوَ :

()1

أصول السرخسي.169/1 :
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وحكم المتشابه
{وما
في رأي السمف :تفويض العمم إلى اهلل بو ،واإليمان بظاىره ،وعدم البحث في تأويمو؛ لقولو تعالىَ :

ال المَّ ُو} [آل عمران .] 7/3 :أما الحروف المقطعة فيي لمتحدي وبيان أن القرآن مكون من
َي ْعَم ُم تَأ ِْويَموُ إِ ّ
حروف لغة العرب ،ال من حروف لغة أخرى ،لذا يذكر في الغالب لفظ الكتاب بعد ىذه الحروف.

وفي رأي الخمف :تأويل المتشابو بما يوافق المغة ،ويالئم تنزه اهلل عما ال يميق بو؛ ألنو تعالى ال يد لو وال
ال ،والتأويل عن ىذا الظاىر واجبًا ،ويراد بو معنى يحتممو ،ولو
عين وال مكان ،فكان الظاىر مستحي ً

{ي ُد المَّ ِو} [الفتح ،]10/48 :القدرة ،ويراد بالوجو :الذات في قولو
بطريق المجاز ،فيكون المراد بقولو تعالىَ :
تعالىُ { :ك ُّل َش ْي ٍء ىالِ ٌك إِالّ َو ْجيَ ُو} [القصص ،]88/28 :ويراد باالستواء :االستيالء عمى وجو التمكن في
{الر ْح َم ُن َعمَى اْل َع ْر ِ
استََوى} [طو.]5/20 :
قولو تعالىَّ :
ش ْ
ومنشأ الخالف :ىو اختالفيم بالوقف عمى كممة (اهلل) أو عطف (الراسخون) عمييا ،فالسمف يقولون
{وما َي ْعمَ ُم تَأ ِْويمَوُ إِالّ المَّ ُو} [آل عمران ،] 7/3 :ويرون أن المتشابو ال يعمم تأويمو
بالوقف عمى قولو تعالىَ :
غير اهلل ،وأن الراسخين في العمم يفوضون عممو إلى ربيم ،ويؤمنون بو من غير بحث وال تأويل.
والخمف يعطفون (الراسخون في العمم) عمى لفظ الجاللة ،ويقولون :إن الراسخين في العمم يقدرون عمى
تأويمو بإرادة معنى يحتممو المفظ ،ويتفق مع تنزييو سبحانو عن مشابية خمقو.
والكل متفق عمى وجوب تنزيو اهلل تعالى عن مشابية الحوادث والمخموقات .ورأي السمف أحوط وأولى،
ورأي الخمف أحكم عقالً.
وبو يتبين أن القاعدتين الثالثة والرابعة مختصتان ببيان واضح الداللة وغير واضح الداللة من النصوص
الش رعية فما فيم منو المراد بنفس صيغتو من غير توقف عمى أمر خارجي ،فيو الواضح الداللة ،وما لم
يفيم المراد منو إال بأمر خارجي ،فيو غير الواضح الداللة.
وأساس التفاوت في مراتب الوضوح ىو احتمال التأويل وعدم احتمالو ،وأساس التفاوت في مراتب الخفاء
ىو القدرة عمى إزالة الخفاء وعدميا.
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 -5المشترك وداللته
ىذه القاعدة في المشترك والقاعدتان التاليتان في المفظ العام والمفظ الخاص توضح المراد من ىذه األلفاظ
في النصوص الشرعية والقانونية.

والمفظ المشترك :ىو ما وضع لمعنيين أو أكثر
في أصل الوضع المغوي بوضع متعدد ،يدل عمى
ما وضع لو عمى سبيل البدل ،أي عمى ىذا
المعنى أو ذاك.
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ال بد فيو من شرطين :تعدد الوضع ،وتعدد المعنى( ،)1مثل لفظ العين وضع في المغة لمباصرة وعين
الماء والجاسوس والشمس والذىب ،ولفظ القرء وضع في المغة لمطير والحيض ،ولفظ اليد لميمنى
واليسرى ،ولفظ السنة لميجرية والشمسية الميالدية.

وال يصح أن يراد بالمشترك إال معنى واحد عند الحنفية.

والفرق بين المشترك والعام والخاص :أن
المشترك يتعدد فيو المعنى بوضع متعدد ،والعام
يدل عمى شمول جميع األفراد الذي ن يصدق
عمييم من غير حصر ،والخاص يدل عمى فرد
أو افراد محصورين يصدق عمييم من غير
شمول.

أسباب وجود االشتراك :ىناك أسباب كثيرة لوجود المشترك أىميا ما يأتي(:)1

( )1كشف األسرار.37/1 :
( )1كشف األسرار.
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 -1اختالف القبائل في الوضع المغوي :بأن تختمف كل قبيمة عن األخرى في استعمال األلفاظ لمداللة
ال في المعنيين من غير نص عمى اختالف الوضع .مثل اليد،
عمى معان ،ثم ينقل إلينا المفظ مستعم ً
تطمق لدى بعض القبائل عمى الذراع كمو ،ولدى قبيمة أخرى تطمق عمى الساعد والكف ،ولدى أخرى
تطمق عمى الكف خاصة.
 -2تطور االستعمال أو االشتراك المعنوي :قد يوضع المفظ لمعنى عام يجمع بين معنيين ،فتصمح الكممة
لكل منيما بسبب المعنى الجامع ،وىذا ىو االشتراك المعنوي ،ويغفل الناس عن المعنى األصمي ،وتصبح
الكممة في ظن الناس من قبيل المشترك المفظي ،مثل لفظ (المولى) معناه في األصل الناصر ،ثم
لمحمى
استعمل لمسيد والعبد ،ولفظ (القرء) معناه في أصل المغة :كل وقت اعتيد فيو أمر خاص ،فيقال ّ

قرء ،أي دور معتاد تكون فيو ،ولممرأة قرء ،أي وقت تحيض فيو ووقت تطير فيو ،ولمثريا قرء ،أي وقت

يعتاد معيا نزول المطر فيو ،ثم استعمل في القرآن لوقت العدة الذي تمكث فيو المرأة بدون زواج بعد
طالقيا ،ومثل لفظ (النكاح) مع ناه األصمي :الضم ،فيشمل العقد لضم المفظين إلى بعضيما ،والجماع
لضم الجسمين إلى بعضيما ،فيو مشترك لغوي ،ثم كثر إطالقو في الشرع عمى العقد.
 -3التردد بين الحقيقة والمجاز :قد يوضع المفظ لمعنى حقيقي أصمي ،ثم يشتير استعمالو في معنى
مجازي ،وينسى أنو مجاز فيو ،فينق ل المفظ إلينا عمى أنو حقيقة في المعنيين :الحقيقي والمجازي ،كمفظ
المسرة.
السيارة ،والدراجة ،و َّ
 -4التردد بين المعنى الحقيقي والمعنى العرفي :قد ينقل المفظ من معناه األصمي إلى معنى اصطالحي
عرفي ،فيكون حقيقة لغوية في األول ،وعرفية في الثاني ،ويصبح مشتركاً بينيما .ومنو األلفاظ الموضوعة
في المغة لمعنى ،ثم استعممت في االصطالح الشرعي أو القانوني لمعنى آخر ،كمفظ الصالة أو لفظ
الدفع ،أو لفظ الطالق ،فمفظ الصالة في المغة :وضع لمدعاء ،وفي الشرع لمعبادة المخصوصة ،ففي قولو
الة} [البقرة ،]43/2 :يراد بو المعنى الشرعي ال المغوي .ولفظ الطالق في المغة وضع
تعالى{ :وأَقيموا َّ
الص َ
الق َم َّر ِ
تان} [البقرة،]229/2 :
لحل أي قيد ،ووضع شرعاً لحل قيد الزوجية الصحيحة ،فقولو تعالى{ :الطَّ ُ
يراد بو معناه الشرعي ال المغوي ،ولفظ الدفع في المغة :وضع لمسرعة في السير أو الحديث ،وفي الشرع

لمرد أو األداء الدين ،وفي القانون :لمرد عمى دعوى المدعي ،فيقال :دفوع الخصم ،والدفع بعدم التنفيذ.
ّ
صمت ،]34/41 :أي رد باألحسن واألكرم.
َح َس ُن} [فُ ِّ
فقولو تعالىْ :
{اد َف ْع ِبالَّتِي ِى َي أ ْ
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وحكمه :أنو يجب عمى المجتيد ترجيح أحد معاني المشترك بالقرينة المفظية أو الحالية التي ترجح المعنى
المراد .والمراد بالقرينة المفظية :ما صاحب المفظ ،والمراد بالقرينة الحالية :ما كانت عميو العرب حين
ورود النص من شأن معين .فإذا ورد لفظ مشترك في النص الشرعي بين عدة معان لغوية ،وجب
االجتياد لتعيين المعنى المراد منيا؛ ألن الشارع ما أراد بالمف ظ إال أحد معانيو ،وعمى المجتيد أن يستدل
بالقرائن واألمارات عمى تعيين ىذا المعنى.
فألفاظ الصالة والزكاة والصوم والحج والطالق ،يراد بيا المعنى الشرعي ،ال المعنى المغوي ،إال إذا وجدت
قرينة تدل عمى أن المقصود ىو المعنى المغوي.
مثال ترجيح المعنى المغوي بقرينة لفظية :لفظ الصالة في قولو تعالى{ :إِ َّن المَّو ومالئِ َكتَو ي ُّ
ون َعَمى
صم َ
ُ ُ َ
َ ََ
َّ
الن ِب ِّي} [األحزاب ،] 56/33 :فإنو يراد بو الدعاء ،وىو المعنى المغوي بقرينة لفظية ىي نسبة الصالة إلى
المالئكة ،فإنو يراد بيا االستغفار ،ال العبادة المعروفة بالمعنى الشرعي.
ومثال ترجيح أحد معنيي المشترك بقرينة لفظية :لفظ القرء ،رجح المالكية والشافعية معنى الطير بقرينة،
وىي لفظ (ثالثة) التي ينبغي أن تكون عكس المعدود ،وتأنيث اسم العدد دليل عمى أن يكون القرء عكس
المعدود ،وتأنيث اسم العدد دليل عمى أن المعدود مذكر وىو الطير ال الحيضة.
ورجح الحنفية والحنابمة معنى الحيض بقرينة أخرى ،وىي أن لفظ (ثالثة) خاص ،والخاص يدل داللة
قطعية عمى أن مدة العدة ثالثة قروء من غير زيادة وال نقصان ،وىذا ال يتحقق إال إذا كان المراد بالقرء:
الحيض.
ون َك َع ِن اْل َم ِح ِ
ى
{وَي ْسأَلُ َ
يض ُق ْل ُى َو أَ َذ ً
ومثال الترجيح في المفظ المشترك بقرينة حالية :قولو تعالىَ :
ساء ِفي اْل َم ِح ِ
اعتَِزلُوا ِّ
طيُ ْرَن} [البقرة ،]222/2 :فإن المحيض يطمق في المغة
وى َّن َحتَّى َي ْ
يض َوال تَ ْق َرُب ُ
فَ ْ
الن َ
عمى الزمان والمكان ،فيو مشترك ،والقرينة الحالية تفيد أن المراد المكان ال الزمان ،ألن العرب ما كانوا

يعتزلون النساء في زمن الحيض.
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة ،]38/5
الس ِار ُ
ق َو ّ
{و ّ
ومن أمثمة القرائن المفظية :لفظ اليد في قولو تعالىَ :
مشترك بين الذراع ،والكف والساعد ،وبين اليمنى واليسرى ،وقد عين المراد بو وىو الكف واليمنى بالسُّنة
العممية ،وىي قرينة لفظية.
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ام َأرَةٌ} ِّ
[النساء ،]12/4 :مشترك بين من لم
ور ُ
{وِا ْن َ
ث َكالَلةً أ َِو ْ
كان َر ُج ٌل ُي َ
ولفظ الكاللة في قولو تعالىَ :
َّ
المخمفين ،والقرابة من جية الحواشي غير الولد والوالد،
يخمف ولدًا وال والدًا ،ومن ليس بولد وال والد من
رجح المجتيدون المعنى األول باستقراء آيات المواريث.
ِ
ق} [األنعام ،]121/6 :مشترك
اس ُم المَّ ِو َعَم ْي ِو َوِاَّنوُ َل ِف ْس ٌ
{وال تَْأ ُكمُوا م ّما َل ْم ُي ْذ َك ِر ْ
ولفظ والواو في قولو تعالىَ :
بين إرادة العطف وارادة الحال ،انقسم المجتيدون في شأنو عمى رأيين ،رأي الشافعية :أن المراد بو الحال،
فيكون النيي واردًا عمى ما لم يذكر اسم اهلل عميو ،والحال أنو فسق ،أي ذكر عميو حين ذبحو اسم غير
اهلل ،ورأي الحنفية أن المراد بو العطف ،فيكون النيي وارداً عمى ما لم يذكر اسم اهلل عميو مطمقاً ،سواء
ذكر عميو حين الذبح اسم غير اهلل ،أم لم يذكر.
فإن لم توجد قرينة ترجح أحد معني المشترك ،فيجب التوقف عند الحنفية حتى يقوم الدليل عمى تعيين
أحد المعاني .ويصح استعمال المشترك في معانيو ،ويجوز إرادة كل واحد من معانيو عند المالكية
والشافعية.
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 -6العام وداللته
العام:
ىو المفظ الذي يستغرق جميع ما يصمح لو من األفراد ،أو ىو المفظ الذي يدل بحسب وضعو المغوي عمى
شمولو لجميع األفراد الذين يصدق عمييم من غير حصر في فئة معينة منيا .مثل كل مؤمن في الجنة
وكل كافر في النار .ومن ألقى سالحو فيو آمن ،فذلك يشمل جميع من ينطبق عميو ىذا الوصف من
غير حصر في أفراد معينين.
فالعموم من صفات األلفاظ؛ ألن المفظ يدل عمى استغراقو لجميع أفراده ويختمف العام عن المطمق والنكرة
في أن العام يدل عمى شمول كل فرد من أفراده ،أماالمطمق مثل الرجل فيدل عمى الحقيقة دون شمول،
أي يدل عمى فرد شائع من أفراده .وأما النكرة كرجل فيدل عمى كل واحد من رجال الدنيا ،دون أن
يستغرقيم ويشمميم جميعًا.

ألفاظ العموم:
لمعموم ألفاظ ىي ما يأتي

() 1

ُّ
ام ِر ٍئ ِبما
 1ألفاظ الجمع :مثل كل وجمي ع ومعشر وعامة وكافة وقاطبة ونحوىا ،مثل قولو تعال ىُ { :كل ْ
ين } [الطّور ،]21/ 53 :وحديث (( :كمكم ارع  ،وكل ارع مسؤول عن رعيتو)) ،وقولو تعالى َ{ :أ ْم
ب َرِى ٌ
كَ َس َ
-

يقُولُون َنح ن ج ِميع م ْنتَ ِ
{خَم َق لَ ُكم ما فِ ي ا أل َْر ِ
ض َج ِميعاً} [البقرةَ{ ،]29 /2 :وقاتِمُوا
ص ٌر } [القمرَ ،]44 /54 :
ْ
َ َ ْ ُ َ ٌ ُ
ِ
ون ُك ْم كافَّةً} [ال تَّوبة ،] 36/ 9 :وحديث(( :نحن معاشر األنبياء ال نورث)).
ين كافَّةً َكما ُيقاتِمُ َ
اْلمُ ْش ِرك َ

( )1ششح تُقٍخ انفصٕل :ص  ،179يسهى انثثٕت ،197/1 :اإلدكاو نآليذي ،37/2 :انًذخم إنى يزْة
أدًذ :ص  ،109إسشاد انفذٕل :ص .101
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 -2الجمع المعرف بأل الجنسية أوالمعرف باإلضافة ،والمفرد المعرف بأل الجنسية والمعرف باإلضافة،
مثل الجمع المعرف بأل قولو تعالىَ { :ق ْد أَ ْفَمح اْلمؤ ِم ُنون} [المؤمنون{ ،]1/23 :إِ َّن اْلمسِم ِمين واْلمسمِ ِ
مات}
َ ُْ َ
ُْ َ َ ُْ
ِِ
َّ ِ ُّ
وب َج ِميعًا} ُّ
[الزمر{ ،]53/39 :إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّ
ين} [البقرة:
ب اْل ُم ْحسن َ
[األحزاب{ ،] 35/33 :إِ َّن الم َو َي ْغف ُر الذ ُن َ

 ،] 195/2فكل ذلك يفيد العموم ألن الجنس يتحقق في كل فرد من األفراد .ومثل الجمع المعرف
{خ ْذ ِم ْن أ ِ
وصي ُكم المَّو ِفي أَو ِ
باإلضافة قولو تعالى{ :ي ِ
الد ُك ْم} ِّ
ص َد َق ًة} [التَّوبة:
[النساءُ ،]11/4 :
ُ ُ
ُ
َموال ِي ْم َ
ْ
ْ

 ،]103/9فكل منيما يفيد العموم ،بدليل صحة االستثناء منو ،فاالستثناء أمارة العموم.

اجمِ ُدوا}
{الزِانَيةُ َو ّ
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدةّ ،]38/5 :
الس ِار ُ
الزانِي َف ْ
ق َو ّ
{و ّ
ومثال المفرد المعرف بألَ :
الربا} [البقرة{ ،]275/2 :إِ َّن ِ
سان َل ِفي ُخ ْس ٍر} [العصر:
َح َّل المَّوُ اْلَب ْي َع َو َح َّرَم ِّ
ّ
اإل ْن َ
{وأ َ
[النورَ ،]2/24 :

 ،] 2/103فكل ذلك يفيد العموم .ومثال المفرد المعرف باإلضافة قولو (ص) عن البحر(( :ىو الطيور
ماؤه ،الحل ميتتو)) ،فإنو يدل عمى حل جميع ميتات البحر.
 -3النكرة في سياق النفي ،أي النكرة المنفية ،أو النيي أو الشرط :مثل األول قولو تعالى{ :ال إِ ْكراهَ ِفي

ِّ
الد ِ
ين} [البقرة ،] 256/2 :وحديث(( :ال وصية لوارث)) ،وحديث(( :ال ضرر وال ضرار)) ،وحديث(( :ال
مات أََبدًا} [التّوبة ،]84/9 :يعم
َح ٍد ِم ْنيُ ْم َ
ص ِّل َعمَى أ َ
{وال تُ َ
ىجرة بعد الفتح)) .ومثل الثاني قولو تعالىَ :
ضوا َوَيقُولُوا
{وِا ْن َي َرْوا َآي ًة ُي ْع ِر ُ
جميع المنافقين ،لورود كممة (أحد) في سياق النيي .ومثل قولو سبحانوَ :

ِسحر مستَ ِمٌّر} [القمر ،] 2/54 :وقولو تعالى{ :إِن جاء ُكم ِ
ق بَِنَبٍأ} [الحجرات.]6/49 :
فاس ٌ
ٌْ ُ ْ
ْ َ ْ

أما النكرة في سياق اإلثبات فال عموم ليا إال بقرينة ،مثل رجل ورجال ،ومسممين ،ومثال العموم بقرينة
َّ
َن تَ ْذَب ُحوا َب َق َرةً} [البقرة]67/2 :؛ ألن المقصود تنفيذ مطمق األمر ،وىو
ْم ُرُك ْم أ ْ
قولو تعالى{ :إِ َّن الم َو َيأ ُ

يتحقق بأي بقرة.

 -4األسماء الموصولة :مثل (ما) و (من) و (الذين) و (الالئي) و (الالتي) و (أوالت) كما في قولو
ِ
ِ
َِّ ِ
ِ
ات وما ِفي األ َْر ِ
اء َذلِ ُك ْم} ِّ
ض} [البقرة:
{وأُح َّل َل ُك ْم ما َور َ
[النساء{ ،]24/4 :لمو ما في السَّماو َ
تعالىَ :
َّ ِ
كان ِفي َّ
ال
الضالَل ِة َفْمَي ْم ُد ْد َلوُ َّ
َمو َ
ين َي ْأ ُكُم َ
الر ْح َم ُن َم ّداً} [مريم{ ،]75/19 :إِ َّن الذ َ
ُ { ،]284/2ق ْل َم ْن َ
ون أ ْ
[النساء{ ،]10/4 :والالّئِي َيئِ ْس َن ِم َن اْل َم ِح ِ
تامى ظُْممًاِّ }...
يض ِم ْن نِسائِ ُك ْم [ }...الطَّالق،]4/65 :
اْلَي َ
َ
التِي يأْتِين اْل ِ
َح ِ
فاح َش َة ِم ْن نِسائِ ُك ْم َّ }...
ض ْع َن َح ْمَميُ َّن }
{وأُو ُ
َجمُيُ َّن أ ْ
الت األ ْ
َن َي َ
مال أ َ
{وال ّ َ َ
[النساءَ ،]15/4 :
َ
[الطَّالق.]4/65 :
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 -5أسماء الشرط :مثل (من) و(ما) و(أي) و(أين) كقولو تعالى{ :فَم ْن َش ِي َد ِم ْن ُكم َّ
ص ْموُ}
الش ْي َر َفْمَي ُ
َ
ُ
[النساء{ ،]92/4 :وما تُْن ِفقُوا ِم ْن َخ ْي ٍر ُيو َّ
ير َرَقَب ٍة ُم ْؤ ِمَن ٍة} ِّ
ف
{و َم ْن َقتَ َل ُم ْؤ ِمنًا َخ َ
طأً َفتَ ْح ِر ُ
َ
َ
[البقرةَ ،]185/2 :
ونوا َي ْد ِرْك ُك ُم
ماء اْل ُح ْسَنى} [اإلسراء{ ،]110/17 :أ َْيَنما تَ ُك ُ
إِلَ ْي ُك ْم } [البقرة{ ،]272/2 :أَّيًا ما تَ ْد ُعوا َفمَوُ األ ْ
َس ُ
ت} ِّ
[النساء.]78/4 :
اْل َم ْو ُ

َح َس ُن ِديناً ِم َّم ْن
{و َم ْن أ ْ
 -6أسماء االستفيام :مثل (من) و (ما) و (متى) و (ماذا) و (أين) كقولو تعالىَ :
ص ُر
اد المَّوُ ِبيَذا َمثَ ً
[النساء{ ،]125/4 :ماذا َأر َ
َسَم َم َو ْجيَوُ لِمَّ ِو َو ُى َو ُم ْح ِس ٌن} ّ
{متَى َن ْ
أْ
ال}؟ [البقرةَ ،]26/2 :
ون َّ
َّ ِ
ون ِم ْن ُد ِ
المو}؟ األعراف.]37/7 :
المو}؟ [البقرة{ ،]214/2 :أ َْي َن ما ُك ْنتُ ْم تَ ْد ُع َ
كل ىذه األلفاظ تدل عمى العموم بالوضع الحقيقي لو في المغة ،لمداللة عمى استغراق جميع األفراد ،فإن
استعمل المفظ في غير االستغراق ،كان استعماالً مجازياً يحتاج إلى قرينة تدل عميو.

داللة العام:
إما أن يبقى العام عمى عمومو أو يخصص ،فإن خصص فالعام المخصوص يدل عند الجميور عمى ما
بقي من األفراد بعد التخصيص عمى سبيل الظن ال القطع؛ ألن عمة التخصيص قد تتحقق في أفراد
آخرين مما بقي بعد التخصيص ،فال تكون داللة العام عمى ما بقي بعد التخصيص قطعية بل ظنية.
أما العام الذي لم يخصص وبقي عمى عمومو ،فيدل عمى جميع أفراده ،وىذا مذىب أرباب العموم؛ ألن
العموم ىو المتبادر إلى الذىن من صيغ العموم.
لكن اختمف العمماء في صفة داللة العام الذي لم يخصص عمى جميع أفراده ،أىي داللة قطعية أم
()1

ظنية

؟

قال الجميور (المالكية والشافعية والحنابمة) :داللة العام عمى جميع أفراده ظنية ،فيو ظني الداللة عمى
استغراقو لجمي ع أفراده؛ ألن كل عام يحتمل التخصيص ،وما من عام إال وقد خص منو البعض ،واليخمو
ال ،وىذا يورث شبية في داللة العام عمى كل فرد بخصوصو.
عنو التخصيص إال قمي ً

( )1كشف األسشاس ،291/1 :انًذهً عهى جًع انجٕايع ،236/1 :انًذخم إنى يزْة أدًذ :ص ،111
إسشاد انفذٕل :ص .100
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ويترتب عميو أنو يصح تخصيص العام بالدليل الظني مطمقاً ،وأنو ال يتحقق التعارض بين عام وخاص،

وانما يعمل بالخاص فيما َّ
دل عميو ،ويعمل بالعام فيما عداه؛ ألن العام ظني الداللة ،والخاص قطعي
الداللة ،وال تعارض بين الظني والقطعي.
()1

وذىب الحنفية إلى أن داللة العام قطعية إذا لم يخص منو البعض

؛ ألن المفظ العام موضوع لمعموم،

فكان العموم مالزمًا لو ،حتى يقوم دليل الخصوص ،واحتمال التخصيص نادر وناشئ عن غير دليل ،فال
ينافي قطعية العام.
ويترتب عميو أنو ال يصح تخصيص العام بالدليل الظني؛ ألن الظني ال يخصص القطعي ،وأنو يتحقق
التعارض بين العام الذي لم يخصص ،وبين الخاص القطعي؛ ألنيما قطعيان.
ِ
اس ُم المَّ ِو َعمَ ْي ِو}
وبناء عميوَّ ،
{وال تَْأ ُكمُوا م ّما لَ ْم ُي ْذ َك ِر ْ
حرم الحنفية متروك التسمية عمداً بقولو تعالىَ :
[األنعام ،] 121/6 :ولم يخصصوه بحديث(( :ذبيحة المسمم حالل ،ذكر اسم اهلل عمييا أم لم يذكر )) ألنو
حديث آحاد ،وىو ظني.
وأباح الشافعية من الجميور األكل من ذبيحة المسمم إذا ترك التسمية عمييا عمداً؛ ألنيم خصصوا عام
القرآن الظني بيذا الحديث الظني ،والظني يجوز تخصيصو بالظني.
ث َس َك ْنتُ ْم
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
{أس ِك ُن ُ
وأوجب الحنفية السكنى والنفقة لممطمقة طالقًا بائنًا بينونة كبرى بقولو تعالىْ :
ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم} [الطَّالق ،]6/65 :ولم يخصصوه بحديث فاطمة بنت قيس ،التي ذكرت أن رسول اهلل (ص)
لم يجعل ليا سكنى وال نفقة.
ال بفعل الصحابة الذين خصصوا قولو تعالى{ :وأ ِ
ُح َّل َل ُك ْم
وخصص الجميور عام القرآن بخبر اآلحاد ،عم ً
َ
اء َذلِ ُك ْم} ِّ
[النساء ،] 24/4 :بحديث النيي عن الجمع بين المحارم ىو(( :ال تنكح المرأة عمى عمتيا
ما َور َ
وال عمى خالتيا)) .وخصصوا آيات المواريث بحديث(( :ال يرث القاتل)) ،وحديث(( :ال يرث الكافر من

ِ
صاص ِفي اْل َق ْتَمى} [البقرة،]178/2 :
ب َعَم ْي ُك ُم اْل ِق
المسمم وال المسمم من الكافر)) ،وخصصوا آيةُ { :كت َ
ُ
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة:
الس ِار ُ
ق َو ّ
{و ّ
بحديث(( :ال يقتل مسمم بكافر)) ،وكذلك خصصوا آيةَ :

 ،]38/5بحديث(( :تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)) .ىذا أمثمة تخصيص العام بالدليل الظني
من خبر الواحد والقياس.
( )1أصذاب انعًٕو ٌقٕنٌٕ تذالنة انعاو عهى جًٍع أفشادِ تذكى صٍغتّ (انذُفٍة)ٔ ،أصذاب انخصٕص ٌقٕنٌٕ تذالنة انعاو عهى ٔادذ فً اسى
انجُسٔ ،ثالثة فً صٍغة انعًٕو ٌٔتٕقف فًٍا ٔساء رنك إنى أٌ ٌقٕو انذنٍم (انجًٕٓس) (كشف األسشاس .)299/1
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وأما أثر االختالف في مسألة تعارض العام والخاص ،فمثالو نصاب زكاة الزروع والثمار ،فأبو حنيفة لم
يشترط النصاب فيما أخرجتو األرض ،واشترط الصاحبان والجميور ممك النصاب وىو خمسة أوسق
( 653كغ) ،ومنشأ الخالف تعارض حديثين وىما حديث(( :ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر
()1

صدقة)) وحديث(( :فيما سقت السماء والعيون أو كان َعثَرياً

العشر ،وفيما سقي بالنضح نصف

العشر)) ،تعارض العام والخاص عند أبي حنيفة فيما دون خمسة أوسق ،ولم يعمم تاريخيما ،فيعمل

بالراجح منيما ،والعام ىو الراجح؛ ألنو يوجب الزكاة في القميل ،فيعمل بو احتياطًا.
وخصص الجميور الحديث الثاني باألول ،فمم يوجبوا الزكاة في الخارج من األرض في أقل من خمسة
أوسق ،أي أنو يقدم الخاص ،ويشترط ممك النصاب.

أنواع العام:
العام ثالثة أنواع(: )1
 1عا م أريد ب و العموم قطع ًا :وىو الذ ي اشتمل عمى قرينة تنف ي احتمال تخصيصو ،مثل قولو تعالى :
-

ض إِالّ عمَ ى المَّ ِو ِرْزقُيا} [ىود ،] 6/11 :وق ولو سبحانو{ :وجعمْنا ِم ن الْ ِ
{وما ِم ْن دا َّب ٍة فِ ي ا أل َْر ِ
ماء كُ َّل َش ْي ٍء
َ
َََ
َ
َ
َح ٍّي} [األ نبياء ،]30 /21 :فيذا عام ال خاص فيو ،يقرر سنة إليية عامة ال تتبدل.

 -2عا م أ ريد بو الخص وص قطع ًا :وىو الذ ي اشتم ل عمى قرينة تنفي بقاءه عمى عم ومو ،مث ل قولو
تعالى { :وِلَّم ِو َع َمى ا ّلن ِ
طاع إِلَيْ ِو َسبِي الً} [آل عمران ،] 97/3 :ىو عام مخصوص
اس ِح ُّج اْلبَ ْي ِت َم ِن ا ْستَ َ
َ
َى ِل الْ َم ِدينَ ِة َو َم ْن
كان أل ْ
بالمكمفين؛ ألن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين .ونحو قولو سبحانو{ :ما َ
َن َيتَ َخمَّفُوا َع ْن رس ِ
َعر ِ
ول المَّوِ} [التوبة ،] 120/ 9 :يراد بأىل المدينة واألعراب خصوص
اب أ ْ
َح ْولَيُ ْم ِم َن األ ْ
َُ

( )1انشسانة نإلياو انشافعً :ص ٔ ،53انعثشي ْٕ :انزي ٌششب تعشٔقّ يٍ غٍش سقً ،يعتًذا ً عهى تجًع
ياء انًظش ،أٔ كٌٕ ياء انَُّٓش قشٌثا ً يُّ ،فٍستغًُ عٍ انسَّقً.
ً
( )1انعثشي ْٕ :انزي ٌششب يٍ غٍش سقً ،يعتًذا ً عهى تجًع ياء انًطش أٔ كٌٕ ياء انُٓش قشٌثا يُّ،
فٍستغًُ عٍ انسقً.
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ٍ
َّ
َم ِر َربِّيا} [األحقاف ،]25/46 :أي
القادرين؛ ألن العقل يقضي بخروج العجزة .ونحو{ :تُ َد ِّم ُر ُكل َش ْيء بِأ ْ
كل شيء يقبل التدمير.
 -3عام مطمق :وىو الذي لم تصحبو قرينة تدل عمى عمومو أو خصومو ،مثل أكثر نصوص العام
قات
بصيغو المختمفة ،وىذا ظاىر في العموم حتى يقوم الدليل عمى تخصيصو ،مثل قولو تعالىَ { :واْل ُم َ
طمَّ ُ
َّص َن ِبأ َْنفُ ِس ِي َّن ثَالثَةَ قُ ُروٍء} [البقرة.]228/2 :
َيتََرب ْ

تخصيص العام:
ىو قصر المفظ عمى بعض أفراده ،أو صرف العام عن عمومو ،وارادة بعض ما ينطوي تحتو من أفراد،
وىو يحدث كثي ًار في الكتاب والسُّنة ،ففييما تبيين أن العام يراد بو بعض أفراده ،مثل تخصيص آيات
المواريث بحديث(( :ليس لمقاتل ميراث)) ،وحديث(( :ال نورث ما تركناه صدقة)) ،ففييما تبيين أن حكم
ط ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة،]38/5 :
الس ِارَقةُ َفا ْق َ
الس ِار ُ
ق َو ّ
{و ّ
اإلرث لم يشرع لكل قريب .وتخصيص آية السرقةَ :
بحديث(( :ال قطع في أقل من ربع دينار)) ،ففيو بيان أن حكم القطع لم يشرع لكل من اتصف بالسرقة.
والفرق بين التخصيص والنسخ :أن التخصيص عند الحنفية البد من أن يكون بدليل مقارن لمعام ،وأما
النسخ فيكون بدليل متأخر عنو متراخ عن وجوده ،فقولو تعالى في تشريع المعانِ َّ :
اجيُ ْم
ون أ َْزو َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
َ
ِِ
ِ
ٍ َّ ِ
يادةُ أ ِ ِ
ين} [النور ،]6/24 :ىو
داء إِ ّ
الصادق َ
ال أ َْنفُ ُسيُ ْم َف َش َ َ
َحدى ْم أ َْرَب ُع َشيادات ِبالمو ِإَّنوُ َلم َن ّ
َوَل ْم َي ُك ْن َليُ ْم ُشيَ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ين َجْم َد ًة}
اجمِ ُد ُ
داء َف ْ
وى ْم ثَمان َ
ين َي ْرُم َ
نسخ جزئي آلية حد القذفَ { :والذ َ
صنات ثَُّم َل ْم َيأْتُوا ِبأ َْرَب َعة ُشيَ َ
ون اْل ُم ْح َ
[النور ،] 4/24 :فيذه اآلية تشمل كل قاذف سواء قذف زوجتو أو غيرىا ،ثم جاءت آيات المعان تقصر
ّ
حد القذف عمى من قذف غير زوجتو.

دليل التخصيص:
اختمف العمماء في الدل يل الصارف عن العموم ،ىل يشترط أن يك ون مقارن ًا لمعا م ومستقالً عنو  ،أو ال
يشترط ذلك؟ فيو مذىبان (:) 1

( )1كشف األسشاس ،306/1 :داشٍة انثُاًَ عهى جًع انجٕايع ،72 :انًذخم إنى يزْة أدًذ :ص ،114
إسشاد انفذٕل :ص.128
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يرى جميور العمماء :أن دليل التخصيص قد يكون مستقالً لفظاً عن نص العام أوغير مستقل ،متصالً بو
ال عنو ،ما دام لم يتأخر وروده عن وقت العمل بو ،فإن تأخر وروده عن العمل بو ،كان ناسخًا
أو منفص ً
ال مخصصًا كما أبنت.
ال ومقارناً ،أما غير المستقل عن جممة العام كالشرط
واشترط الحنفية :أن يكون دليل التخصيص مستق ً
واالستثناء ،فيسمى قص ًار ال تخصيصاً ،وأما غير المقارن لمعام فيسمى نسخًا ضمنيًا ،وحينئذ يكون
التخصيص عند ىم ىو إرادة بعض ما يتناولو العام من األفراد بدليل مستقل مقارن لمعام ،أي متصل بو.
والفرق بين المذىبين :أن التخصيص عند الجميور لو معنى أشمل وأعم منو عند غيرىم ،فيو يشمل
التخصيص بالدليل المستقل وغير المستقل ،والمقارن والمتأخر عن ورود النص العام بشرط عدم التأخر
عن وقت العمل بو .وأما عند الحنفية فال بد من أن يكون المخصص مستقالً ومقارناً.
والمخصص عند الجميور نوعان :مستقل وغير مستقل ،ولكل نوع حاالت ،وعند الحنفية ينحصر
التخصيص في ثالثة أنواع :ىي العقل ،والعرف ،والعادة ،والنص المستقل المقترن بالعام.
والمخصص المستقل :ىو ما ال يكون جزءًا من النص العام الذي ورد بو المفظ ،وىو عند الجميور ستة
أنواع :ىي الحسن ،والعقل ،والعرف والعادة ،واإلجماع ،وقول الصحابي ،والنص.
ٍ
َّ
َم ِر َربِّيا}
أما التخصيص بالحس :فيو مثل قولو تعالى في صفة الريح العقيم{ :تُ َد ِّم ُر ُكل َش ْيء بِأ ْ
[األحقاف ،] 25/46 :فإنا نعمم بالحس أنيا لم تدمر السماء واألرض مع أشياء كثيرة كالكواكب ،فكان
ت ِم ْن ُك ِّل َش ْي ٍء}
{وأُوتَِي ْ
الحس مخصصًا ذلك العموم ،ومثل قولو تعالى حكاية عن بمقيس ممكة سبأَ :
َّ
خص ذلك بالحس؛ ألن ما كان في يد سميمان عميو السالم لم يكن في يدىا.
[النمل ،] 23/27 :وقد َّ
والتخصيص بالعقل :كتخصص آيات التكميف بمن ىم أىل لمتكميف دون من عداىم كالصبيان
الن ِ
اس
اس ِح ُّج اْلَب ْي ِت} [آل عمران ،]97/3 :وقولو سبحانو{ :يا أَيُّيا ّ
{وِلمَّ ِو َعمَى ّ
الن ُ
والمجانين ،كقولو تعالىَ :
اع ُب ُدوا َرَّب ُك ُم} [البقرة ،]21/2 :فكل من ىذيو النصين عام ،لكنو خصص بالعقل فيمن ىو أىل لمتكميف.
ْ
والتخصيص بالعرف والعادة :يشمل العرف القولي والعرف العممي ،مثال العرف القولي :لفظ الدراىم إذا
الب ّر من لفظ الطعام ،ومثل قولو تعالى:
أطمق يراد بو النقد الغالب في كل بمد .والعرف العممي :مثل إرادة ُ
الد ُى َّن حولَ ْي ِن ِ
ت ير ِ
ِ
كاممَ ْي ِن} [البقرة ،] 233/2 :خصص عند المالكية بالمرأة غير الشريفة
ض ْع َن أ َْو َ
{واْلوالدا ُ ُ ْ
َْ
َ
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القدر ،عمالً بالعرف الذي كان سائداً في قريش عند نزول اآلية ،وىو أن المرأة الحسيبة الشريفة القدر ال
ترضع ولدىا عادة.
والتخصيص باإلجماع :كاإلجماع عمى أن ال جمعة عمى عبد وامرأة ،فيو يخصص قولو تعالى{ :يا أَيُّيا
مص ِ
َّ ِ
آم ُنوا إِذا ُن ِ
الة ِم ْن َي ْوِم اْل ُج ُم َع ِة} [الجمعة ،] 9/62 :واإلجماع عمى تنصيف حد القذف عمى
ي لِ َّ
الذ َ
ود َ
ين َ
ِ
ِ
العبد ،فإنو مخصص لعموم قولو تعالىِ َّ :
وى ْم
اجمِ ُد ُ
داء فَ ْ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
صنات ثَُّم لَ ْم َيأْتُوا بِأ َْرَب َعة ُشيَ َ
ون اْل ُم ْح َ
َ
ِ
[النور.]4/24 :
ين َجْم َد ًة} ّ
ثَمان َ
والتخصيص بقول الصحابي :جائز عند الحنفية والحنابمة؛ ألنو حجة عندىم يقدم عمى القياس ،فيكون
مخصصًا؛ ألن الصحابي العدل ال يترك ما سمعو من النبي (ص) ويعمل بخالفو ،إال لدليل ثبت عنده
يصمح لمتخصيص ،مثل اجتيادات عمر.
َّص َن ِبأ َْنفُ ِس ِي َّن ثَالثَ َة قُ ُروٍء} [البقرة:
{واْل ُم َ
والتخصيص بالنص من قرآن أو ّ
طمَّ ُ
قات َيتََرب ْ
سنة ،مثل قولو تعالىَ :

 ،] 228/2الشامل الحوامل وغيرىن والمطمقة قبل الدخول وبعده ،ولكنو خصص منو الحوامل بقولو تعالى:
َح ِ
ض ْع َن َح ْمَميُ َّن} [الطَّالق ،]4/65 :وخصص منو أيضًا المطمقة قبل الدخول
{وأُو ُ
َجمُيُ َّن أ ْ
الت األ ْ
َن َي َ
مال أ َ
َ
ونيا} [األحزاب.]49/33 :
بقولو سبحانوَ { :فما َل ُك ْم َعَم ْي ِي َّن ِم ْن ِع َّد ٍة تَ ْعتَ ُّد َ
واتفق األصوليون عمى جواز تخصيص عام القرآن بالقرآن ،وبالسُّنة المتواترة ،واختمفوا في تخصيص
بسنة اآلحاد أو خبر الواحد ،فأجازه الجميور مطمقاً ،وقال الحنفية :إن كان العموم قد دخمو
القرآن ّ
التخصيص باالتفاق ،جاز تخصيصو بخبر الواحد ،وان لم يكن قد دخمو التخصيص لم يجز تخصيصو
بخبر الواحد.
ُّ
الحل ميتو)) خصص عموم قولو تعالى:
واحتج الجميور بوقائع كثيرة ،مثل حديث(( :ىو الطيور ماؤه،
ت َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَ ُة} [المائدة ،] 3/5 :وحديث(( :ليس لمقاتل ميراث)) خصص عموم آيات المواريث،
{ح ِّرَم ْ
ُ
ِ
اء َذلِ ُك ْم} ِّ
[النساء:
وحديث(( :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) خصص عمومَ { :وأُح َّل لَ ُك ْم ما َور َ
 ،]24/4وحديث الرجم خصص عموم آية ِّ
الزنا ،وحديث(( :ال قطع في أقل من ربع دينار)) خصص
عموم آية السرقة .وىذا ىو الرأي الراجح.
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قاعدة( :العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب):
وردت نصوص كثيرة في القرآن والسُّنة النبوية بسبب واقعة خاصة ،أو سؤال معين ،ولكنيا بصيغة عامة،
فيجب العمل بعموم الصيغة ،وال ع برة بخصوص السبب سواء أكان س ؤاالً أم واقعة؛ أل ن ورود ا لحكم في
النص بصيغة العموم قرينة عمى عدم تخصيصو بالسبب الذي أدى إليو .مثل آية السرقة نزلت في سرقة
مع ينة ى ي سرقة ردا ء صف وان أو سرقة الْ ِم َج ّن ( الترس) ،وآي ة الظِّيار نزلت في حق أوس بن الصامت
الذ ي ظاىر من امرأتو خولة بنت ثعمبة ،وآية ِّ
المعان نزلت في حق ى الل بن أمية ،ونحو ذلك ،وكميا ي ارد
بيا العموم ال خصوص الواقعة.
وقولو (ص) حينما سئ ل عن التوضؤ بماء البحر(( :ىو الطيور ما ؤه الح ُّل ميتتو)) يشم ل بعمومو كل
أنواع التطيير ،فيجب العمل بعمومو ،وال عبرة بكون السؤال ورد خاص ًا بالوضوء .وقولو ( ص) أيضًا:
((أيما إىاب دبغ  ،فقد طير)) يشمل كل جمد دبغ  ،فيصير طاى ًرا ،وال عبرة بال واقعة التي قيل بشأنيا ،وىي
مر بشاة ميمونة ،وىي ميتة ،فال يتخصص بجمد الشاة.
أنو (ص) َّ
والمخصص غير المستقل :ىو ما يكون جزءًا من النص المشتمل عمى العا م وىو أ ربعة أنواع :االستثناء
المتصل ،والشرط ،والصفة (الوصف) ،والغاية.
ط َمئِ ٌّن بِا ِإلي ِ
مان }
{م ْن َك َف َر ِبالمَّ ِو ِم ْن بَعِْد إِيمانِ ِو إِ الّ َم ْن ُأ ْك ِهرَ َوقَ ْمبُوُ ُم ْ
فاالستثناء المتصل :مثل قولو تعالى َ :
[النحل ،]106 /16 :فإنو أخرج الكفر الظاىر المعبر عنو بمجرد المسان ،مع اطمنان القمب باإليمان،
وصار الكفر الح ارم ىو الصادر عن رضا واختيار .ومثل قولو تعال ى في األمر بكتابة َّ
الدين المؤ َّج ل{ :إِ الّ
ِ
حاض َرةً تُِد ُيرونَيا بَ ْينَ ُك ْم فَمَ ْي َس َعمَيْكُ ْم ُجن ا ٌح َأ الّ تَ ْك تُبُوىا} [ال بقرة.]282/ 2 :
ون تِ ج َارةً
َن تَ ُك َ
أْ

ِ
ف ما تََر َك أَْزوا ُجكُ ْم إِ ْن لَ ْم يَكُ ْن َليُ َّن َولَ ٌد } [النّساء ،]12/4 :فإنو قصر
ص ُ
{ولَ ُك ْم ن ْ
والشرط :مثل قولو تعال ىَ :
استحقاق الزوج النصف عمى حالة عدم وجود الولد.
بالدخول{ :ور ِ
والصفة :مثل قولو تعالى في تحريم الربيبة (بنت الزوج ة من غير الزوج)ُّ ،
بائبُ ُكُم الالّتِي فِي
ََ
وركُم ِم ن ِن ِ
سائكُ ْم الالّتِي َد َخمْتُ ْم بِ ِي َّن} [ ا لنساء ،] 23 /4 :وقولو سبحانو في زواج اإلماء المؤمنات دون
ُح ُج ِ ْ ْ

نات الْم ؤ ِم ِ
طوالً َأ ْن ينْ ِكح اْلم ْحص ِ
ِ ِ
مان ُك ْم ِم ْن فَتَيا ِتكُ ُم
ت َأْي ُ
نات فَ ِم ْن ما َم َم َك ْ
ُْ
َ َ ُ َ
غيرى ن{ :و َم ْن لَ ْم يَ ْس تَط ْع منْكُ ْم َ ْ
اْلم ؤ ِم ِ
نات} ِّ
[النساء.]25/ 4 :
ُْ

َِّ
ين
والغاية :مثل ق ولو تعالى في بيا ن ال واجب في غس ل األ ي دي إل ى الم ارفق فقط في ال وضوء { :يا َأيُّيا ال ذ َ
اغ ِسمُوا ُو ُج وىَكُ ْم َوَأْي ِدَي ُك ْم إِلَ ى الْ َمرافِ ِق} [المائدة.] 6/ 5 :
آمنُوا إِذا قُ ْم تُ ْم إِلَ ى َّ
الصالةِ فَ ْ
َ
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 - 7الخاص وداللتو
المفظ الخاص:
ىو المفظ الموضوع لمداللة عمى معنى واحد عمى
سبيل االنفراد ،مثل خالد ومحمد ،ورجل وفرس،
وأسماء األعداد كاثنين وثالثة ومئة وألف وقوم
ورىط ،وانسان ،وعمم وجيل.
وقد جعل المفظ الموضوع لذات فردية شائعة مثل
رجل ،أو النوع مثل إنسان من قبيل الخاص،
بالنظر إلى الحقيقة المجردة التي وضع ليا
المفظ ،فيي واحدة ال تعدد فييا ،وان دخل تحت
مفيوميا أفراد.
فإن َّ
دل المفظ عمى التعدد ،ال من طريق مادتو
أو حقيقتو ،وانما من ناحية الواقع ونفس األمر،
مثل لفظ السموات ،فيكون من قبيل العام.
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حكم الخاص:
أنو يدل باتفاق العمماء عمى معناه الذي وضع لو
حقيقة عمى سبيل القطع واليقين ،ما لم يدل عمى
صرفو عن معناه وارادة معنى آخر( .)1مثل لفظ
ِ
يام ثَالثَ ِة أَّي ٍام}
(ثالثة) في قولو تعالى {ْ :فَص ُ

[البقرة ،]196/2 :ولفظ (عشرة) في قولو

طعام ع َش ِرة م ِ
ساكين} [المائدة:
سبحانوَ { :ف َك ّف َارتُ ُو إِ ْ ُ َ َ َ
العدد ْين عمى معناه
 ،]89/5يدلظذث كل من
َ
قطعًا ،وال يحتمل زيادة وال نقصًا؛ ألن كالِّ منيما

لفظ خاص ال يمكن حممو عمى ما ىو أل أو
أكثر .ومثل ذلك لفظ (أربعين) في حديث(( :في
شاة شاةٌ)) لتقدير نصاب زكاة الغنم.
كل أربعين ً

ومثل قولو تعالىِ :
الة وآتُوا َّ
كاة} [البقرة ،]43/2 :كل منيما أمر ،واألمر من الخاص ،فيدل
يموا َّ
الز َ
{وأَق ُ
الص َ َ
َ
قطعًا عمى وجوب الصالة والزكاة.

َّ
َّ
الن ْف َس الَّ ِتي َح َّرَم المَّوُ ِإالّ بِاْل َح ِّ
{وال تَ ْقتُمُوا َّ
ق} [اإلسراء ،]33/17 :يدل عمى تحريم
ومثل قولو عز وجلَ :
القتل داللة قطعية؛ ألن صيغة النيي من الخاص أيضًا.
لكن إذا َّ
دل دليل عمى صرف المفظ الخاص عن معناه الحقيقي ،وارادة معنى آخر من و ،فال تكون داللتو
قطعية ،ويحمل عمى ما َّ
دل عميو الدليل ،مثل قوليم(( :قتل القاضي المجرم)) يحمل عمى أن القاضي
حكم بالقتل ،وىو احتمال ناشئ من دليل ،ىو أن ميمة القاضي الحكم دون التنفيذ .ومثالو ما تقدم عند
الحنفية في تأويل الشاة في الحديث السابق بما يعم الشاة وقيمتيا ،وتأويميم صاع التمر أو الشعير في
صدقة الفطر بما يعم الصاع وقيمتو ،وتأويميم الصاع من تمر في حديث الشاة المصراة بما يشممو
ويشمل أي عوض يماثل الشيء المتمف.

( )1انتٕضٛخ ،35/1 :أصٕل انبزدٔ٘.79/1 :
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أنواع الخاص بحسب الصيغة:
لمخاص بحسب صيغتو أنواع أربعة؛ وىي :المطمق ،والمقيد ،واألمر ،والنيي.
أ .المطمق:
تعريف المطمق :ىو المفظ الخاص الذي يدل عمى فرد شائع ،ولم يتقيد بصفة من الصفات ،مثل رجل،
وكتاب ،وطائر ،وطالب ،وعربي ،فإنيا ألفاظ تدل عمى فرد شائع في جنسو ،دون مالحظة العموم أو
الشمول ،وانما المقصود ىو الماىية أو الحقيقة ،دون تقييدىا بصفة ما.
وحكم المطمق :أنو يجري عمى إطالقو ،ما لم يرد دليل يدل عمى التقييد ،فإذا قام الدليل عمى تقييده ،كان
()1
ير َرَقَب ٍة} [المائدة،]89/5 :
ىذا الدليل صارفًا لو عن إطالقو  ،مثل قولو تعالى في كفارة اليمين{ :أ َْو تَ ْح ِر ُ

يات
يدل لفظ الرقبة عمى إجزاء المؤمنة والكافرة .وقولو تعالى في تعداد
{وأ َّ
َّ
ُم ُ
المحرمات من النساءَ :
نِسائِ ُكم} ِّ
[النساء ،] 23/4 :يدل عمى تحريم أم الزوجة بمجرد العقد عمى ابنتيا ،سواء دخل بيا أم لم
َمو ِال ُك ْم} ِّ
ال
[النساء ،]24/4 :يدل عمى جواز التزوج بأي مير أو مال قمي ً
يدخل .وقولو تعالى{ :أ ْ
َن تَْبتَ ُغوا بِأ ْ
كان أو كثي ًار .وقولو (ص) (( :ال نكاح إالّ بولي)) يدل عمى اشتراط وجود أي واحد من األولياء.

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
أما إذا َّ
ين بِيا أ َْو َد ْي ٍن}
دل عمى تقييد المطمق ،وعمل المقيد ،مثل قولو تعالى{ :م ْن َب ْعد َوصيَّة ُيوص َ
ِّ
[النساء ،]12/4 :الوصية ىنا مطمقة ،قيدت بالحديث الذي ال يجيز الزيادة في الوصية عن الثمث.

ب .المقيد:
تعريف المقيد :ىو لفظ خاص يدل عمى فرد شائع مقيد بصفة من الصفات ،مثل رجل مؤمن ،وامرأة
عفيفة.
وحكمو :أنو يعمل بو عمى تقييده ،ما لم يدل دليل عمى إلغاء القيد ،فيمغى حينئذ القيد الالحق بو(.)1
ِّ
ِ
ِ
ماسا} [المجادلة ،]4/58 :ورد
يام َش ْي َرْي ِن ُمتَتا ِب َع ْي ِن ِم ْن َقْب ِل أ ْ
َن َيتَ ّ
مثالو في كفارة الظيارَ { :ف َم ْن َل ْم َيج ْد َفص ُ
الصيام مقيدًا بتتابع الشيرين ،وبكونو قبل التماس واالستمتاع بالزوجة المظاىر منيا ،فيعمل بو مقيدًا
بيذين القيدين .فال يجزئ تفريق الصيام وال فيما بعد االستمتاع بالزوجة .ومثال أيضًا تحريم الدم المسفوح
( )1انتٕضٛخ ٔيعّ انتهٕٚخ.63/1 :
( )1يسهى انثبٕث.289/1 :
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ون َم ْيتَةً أ َْو َدمًا َم ْسفُوحًا} [األنعام ،]145/6 :قيد الدم المحرم بكونو مسفوحاً ،أما الدم
في آية{ :إِالّ أ ْ
َن َي ُك َ
الجامد كالكبد والطحال ،فميس بمحرم.
التِي َد َخْمتُ ْم بِ ِي َّن} ِّ
التِي ِفي ُح ُج ِ
[النساء:
ورُك ْم ِم ْن نِسائِ ُك ْم ال ّ
{وَربائِ ُب ُك ُم ال ّ
ومثال إلغاء القيد قولو تعالىَ :

 ،] 23/4يعمل بالقيد الثاني وىو اشتراط الدخول بالزوجة ،وال يعمل بالقيد األول؛ ألنو روعي في ذكره
الربيبة غالبًا مع أميا في بيت الزوج ،بدليل نفي القيد الثاني
العرف الغالب في أحوال الناس ،وىو كون َّ
ناح َعَم ْي ُك ْم} ِّ
[النساء ،]23/4 :ولم يتعرض لنفي القيد
فقط في اآليةَ { :فِإ ْن َل ْم تَ ُك ُ
ونوا َد َخْمتُ ْم بِ ِي َّن َفال ُج َ
األول ،وىو كون الربيبة في حجر الزوج ،أي في بيتو ورعايتو.

حمل المطمق عمى المقيد:
إذا ورد المفظ مطمقاً في نص شرعي ،وورد ىو نفسو مقيداً في نص آخر ،فمو أربعة أحوال:
 -1إذا كان موضوع النصين واحداً ،بأن كان الحكم فييما متَّحدًا والسبب الذي بني عميو متَّحداً :حمل
المطمق عمى المقيد ،أي كان المراد من المطمق ىو المقيد ،التِّحاد الحكم والسبب ،مثل قولو تعالى:
ت َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَةُ و َّ
الد ُم} [المائدة ،]3/5 :وقولو تعالى{ :أ َْو َدمًا َم ْسفُوحاً} [األنعام ،]145/6 :السبب
{ح ِّرَم ْ
ُ
َ
في اآليتين واحد ،وىو ضرر الدم ،والحكم أيضًا متَّحد ،وىو حرمة تناول الدم ،فيحمل المطمق عمى
المقيد ،ويكون الدم المحرم ىو المسفوح ،دون الباقي في العروق والمحم ،والجامد كالكبد والطحال.
ام َس ُحوا بِ ُو ُجو ِى ُك ْم َوأ َْي ِدي ُك ْم} ِّ
[النساء ،] 43/4 :وقولو سبحانوَ { :فمَ ْم
ومثال آخر :قولو تعالى في التَّيمم{ :فَ ْ
ام َس ُحوا بِ ُو ُجو ِى ُك ْم َوأ َْي ِدي ُك ْم ِم ْنوُ} [المائدة ،]6/5 :السبب واحد في اآليتين،
ص ِعيدًا َ
ماء َفتََي َّم ُموا َ
تَ ِج ُدوا ً
طيِّبًا َف ْ
وىو إرادة الصالة ،والحكم واحد أيضاً وىو وجوب المسح ،فيحمل المطمق عمى المقيد ،ويكون الواجب
استعمال التراب الطاىر ،ال النجس.
 -2أن يختمف الحكم والسبب :فال يحمل المطمق عمى المقيد باتّفاق أكثر العمماء ،لعدم المنافاة في الجمع
بينيما ،بل ي عمل بالمطمق عمى إطالقو في موضعو ،وبالمقيد عمى قيده في موضعو .مثل قولو تعالى في
ِّ
وى ُك ْم َوأ َْي ِدَي ُك ْم
الس ِارَقةُ َفا ْقطَ ُعوا أ َْي ِدَييُما} [المائدة ،]38/5 :وفي الوضوءَ { :ف ْ
الس ِار ُ
اغ ِسمُوا ُو ُج َ
ق َو ّ
{و ّ
حد السرقةَ :
إِلَى اْل َمرِاف ِ
ق} [المائدة( ،]6/5 :لفظ) أ يدييما األول مطمق ،والثاني (وأيديكم) مقيد ،والسبب في اآليتين
مختمف :السرقة وارادة الصالة بعد الحدث ،والحكم مختمف أيضًا ،في األول :قطع يد السارق ،وفي
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الثاني :غسل األيدي ،فال يحمل المطمق عمى المقيد ،لكن حددت السُّنة موضع قطع يد السارق وىو من
الرسغ.
 -3أن يختمف الحكم ويتَّحد السبب :مثل قولو تعالى في
ام َس ُحوا بِ ُو ُجو ِى ُك ْم َوأ َْي ِدي ُك ْم
[المائدة ،]6/5 :وفي التَّيممَ { :ف ْ

الوضوءَ { :ف ْ ِ
وى ُك ْم وأ َْي ِدَي ُك ْم ِإَلى اْل َمرِاف ِ
ق}
اغسمُوا ُو ُج َ َ
ِم ْن ُو} [المائدة ،]6/5 :السبب متَّحد وىو الحدث

مع إرادة الصالة ،والحكم مختمف في اآليتين وىو غسل األيدي في الوضوء ،والمسح في التيمم ،فال

يحمل المطمق عمى المقيد ،ويعمل بكل منيما عمى حدة ،إال إذا َّ
دل الدليل عمى حمل المطمق عمى
المقيد ،إذ ال تنافي في الجمع بينيما .وحيث ال يحمل أحدىما عمى اآلخر في ىذه الحالة ،يمجأ إلى
السُّنة ،فوجد الحنفية والشافعية أن الواجب مسح األيدي إلى المرافق ،لحديث ابن عمر مرفوعاً(( :التيمم
ضربتان :ضربة لموجو ،وضربة لميدين إلى المرفقين)).
ورأى المالكية والحنابمة أن الواجب ىو مسح الكفين فقط؛ ألن َّ
النبي (ص) أمر عمار بن ياسر بالتيمم
في الوجو والكفين.
ظيار وكفارة القتل الخطأ ،قال اهلل
 -4أن يتَّحد الحكم ويختمف السبب :مثل تحرير الرقبة في كفارة ال ّ
ير َرَقَب ٍة
ير َرَقَب ٍة ِم ْن َقْب ِل أ ْ
َن َيتَ ّ
ماسا} [المجادلة .]3/58 :وقال في الثانيةَ { :فتَ ْح ِر ُ
تعالى في األولىَ { :فتَ ْح ِر ُ
ُم ْؤ ِمَن ٍة} ِّ
[النساء ،]92/4 :المفظ األول مطمق والثاني مقيد بوصف اإليمان ،والحكم متَّحد في اآليتين،
والسبب مختمف ،فيو في الظِّيار إرادة العودة إلى االستمتاع بالزوجة ،وفي القتل :القتل الخطأ.
وىذه الصورة مختمف فييا ،فذىب أكثر الحنفية وأكثر المالكية( :)1إلى أنو ال يحمل المطمق عمى المقيد،
ويعمل بالمطمق في مح مو ،وبالمقيد في موضعو ،فيجب في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة ،وفي
كفارة الظِّيار عتق أي رقبة ،مؤمنة أو كافرة؛ ألنو ال تعارض بينيما ،الختالف السبب ،ويكون المناسب
لمقتل التغميظ عمى القاتل ،بإلزامو عتق رقبة مؤمنة ،والمناسب لمظيار التخفيف والتيسير حفاظًا عمى
الزوجية.

(ْ )1را يا ذكسِ عهًاء األصٕل عُد انًانكٛت (انرخٛسة :ص ٔ 97يا بعدْا) ٔنكٍ انًقسز ندٖ فقٓائٓى أَّ
ٚشتسط ف ٙانسقبت ف ٙانظِّٓاز أٌ تكٌٕ يؤيُت فال تجزئ كافسة (انشسح انصغٛس.)645/2 :
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وذىب الشافعية والحنابمة :إلى أنو يحمل المطمق عمى المقيد في ىذه الصورة ،فيجب عتق رقبة مؤمنة في
كل من كفارة القتل الخطأ وكفارة الظِّيار ،فال تجزئ رقبة كافرة؛ ألن اتحاد الحكم في النصين يقضي
بحمل المطمق عمى المقيد ،حتى ال يكون ىناك تخالف بين النصوص الواردة في شيء واحد؛ ألن القرآن
كمو كالكممة الواحدة في وجوب بناء بعضو عمى بعض.
يد ْي ِن ِم ْن ِرجالِ ُك ْم} [البقرة ،] 282/2 :وفي شيود
استَ ْش ِي ُدوا َش ِي َ
{و ْ
ومثال آخر :قولو تعالى في شيود المداينةَ :
ي َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم} [الطالق ،]2/65 :الحكم واحد ،وىو وجوب االستشياد بشييدين،
{وأَ ْش ِي ُدوا َذ َو ْ
المراجعةَ :
والسبب في الوجوب مختمف ،ألنو في اآلية األولى :المداينة ،وفي الثانية :المراجعة ،فال يحمل المطمق

عمى المقيد عند الحنفية.

والخالصة بموجب رأي الحنفية :يحمل المطمق
عمى المقيد في صورة واحدة ،وىي حالة اتِّحاد
الحكم والسبب ،وال يحمل في صور ثالث :حالة
اختالف الحكم ،واختالف السبب ،واختالف
الحكم والسبب ،بل يعمل في المطمق في موضعو
عمى إطالقو ،وفي المقيد في موضعو عمى قيده.

ج .األمر:
األمر :ىو المفظ الدَّال عمى طمب الفعل وتحصيمو في المستقبل ،س وا ء أكان بصيغة ا ألمر ،أ م بصيغة
المضارع بالم األمر ،أم بالجممة الخبرية التي يقصد منيا الطمب ( ،) 1مثال ا ألول قولو تعالى { :أ َْوفُوا

( )1كشف األسساز ،101/1 :اإلدكاو نآليد٘ ،6/2 :شسح تُقٛخ انفصٕل :ص  ،126انًدخم إنٗ يرْب أدًد :ص .101
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ق تُقاتِ ِو} [آل عمرانِ ،]102/3 :
بِاْل ُعقُ ِ
الصالةَ وآتُوا َّ
ود} [المائدة{ ،]1/5 :اتَّقُوا المَّ َو َح َّ
الزكاةَ} [البقرة:
{وأَق ُ
يموا َّ َ
َ
.]43/2
ومثال الثاني{ :لِ ُي ْن ِف ْق ُذو

ورُى ْم
{وْل ُيوفُوا ُن ُذ َ
َ ،]185/2

طالقَ { ،]7/65 :فم ْن َش ِي َد ِم ْن ُكم َّ
ص ْم ُو} [البقرة:
َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِو} [ال ّ
الش ْي َر َفْمَي ُ
َ
ُ
َوْلَيطَّ َّوفُوا بِاْلَب ْي ِت اْل َعتِي ِق} [الحج.]29/22 :

الد ُى َّن حوَل ْي ِن ِ
دات ير ِ
ِ
كامَم ْي ِن} [البقرة ،]233/2 :يراد بو األمر باإلرضاع وطمبو
ض ْع َن أ َْو َ
ومثال ثالث{َ :اْلوال ُ ُ ْ
َْ
ِ
َّ ِ ِ
ال} ِّ
[النساء ،] 14/14 :يقصد بو
ين َسبِي ً
ين َعَمى اْل ُم ْؤ ِمن َ
{ولَ ْن َي ْج َع َل الموُ لْمكاف ِر َ
من الوالدات ،وقولو تعالىَ :
أمر المؤمنين بأال يمكنوا الكافرين من التسمط عمييم.

وموجب األمر أو مقتضاه :وجوب المأمور بو ،أو طمب الفعل المأمور بو أو المخبر عنو عمى وجو
اإللزام والحتم ،إال إذا َّ
دلت قرينة من القرائن عمى صرف الوجوب إلى غيره كالندب أو اإلباحة أو اإلرشاد
أو اإلنذار والتيديد ،أو الدعاء أو التعجيز.
وى ْم إِ ْن َعِم ْمتُ ْم ِفي ِي ْم َخ ْي ًار } [النور ،]33/24 :تندب مكاتبة المماليك .ومثال
مثال الندب قولو تعالىَ { :فكاتِ ُب ُ
اإلباحة قولو تعالى{ :و ُكمُوا وا ْشربوا} [األعرافُ { ،]31/7 :كمُوا ِمن الطَّي ِ
ِّبات} [المؤمنون ،]51/23 :يباح
َ
َ َُ
َ
األكل والشرب وال يجب؛ ألنو متروك لمطبيعة البشرية إال إذا تعين األكل إلنقاذ النفس من اليالك.

يد ْي ِن ِم ْن ِرجالِ ُك ْم} [البقرة
استَ ْش ِي ُدوا َش ِي َ
{و ْ
ومثال اإلرشاد :األمر باإلشياد عمى البيع في قولو تعالىَ :
َّ ِ
الد ْين في آية َّ
 ،]282/2واألمر بكتابة َّ
َج ٍل ُم َس َّم ًى فَا ْكتُُبوهُ}
داي ْنتُ ْم بِ َد ْي ٍن إِلَى أ َ
آمنُوا إِذا تَ َ
الد ْين{ :يا أَيُّيا الذ َ
ين َ
ِ
َمانتَ ُو}
ض ُك ْم َب ْعضًا َفْم ُي َؤِّد الَّ ِذي ْاؤتُ ِم َن أ َ
[البقرة ،]282/2 :وقرينة اإلرشاد قولو تعالى بعدئذَ { :فِإ ْن أَم َن َب ْع ُ
[البقرة.]283/2 :

سم اهلل ،و ُك ْل بيمينك ،و ُك ْل مما يميك)).
ومثال التأديب :قولو (ص) لعمر بن أبي سممة(( :يا غالم ِّ
{اعممُوا ما ِش ْئتُم} [فصمتُ { ،] 40/41 :ق ْل تَمتَّعوا َفِإ َّن م ِ
ص َيرُك ْم إَِلى
َ ُ
َ
ْ
ومثال اإلنذار والتيديد :قولو تعالىَ ْ :
الن ِار} [إبراىيم.]30/14 :
ّ
ومثال ُّ
{ربَّنا ا ْفتَ ْح َب ْيَننا َوَب ْي َن َق ْو ِمنا بِاْل َح ِّ
ق} [األعراف ،]89/7 :ومثال التعجيز :قولو
الدعاء :قولو سبحانوَ :
ورٍة ِم ْن ِمثْمِ ِو} [البقرة.]23/2 :
جل جاللو{ :فَأْتُوا بِ ُس َ
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ما تدل عميو صيغة األمر :لمعمماء اتِّجاىان(:)1
يرى الجميور :أن األمر المطمق ال يدل عمى أكثر من طمب إيجاد الفعل المأمور بو من غير تكرار وال
وحدة؛ ألن المقصود اآلمر ىو حصول المأمور بو ،وىذا يت حقق بإيقاعو مرة في أي وقت؛ إلجماع أىل
العربية عمى أن ىيئة األمر ال تدل إال عمى الطمب في المستقبل ،وألن األمر المطمق ورد تارة مع التكرار
شرعاً كآية الصوم والصالة ،وعرفًا نحو :احفظ دابتي ،وورد تارة لممرة الواحدة شرعًا كأية الحج ،وعرفًا
كقول الشخص لغيره :ادخل الدار ،فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة ،وىو طمب اإلتيان
بالفعل.
فقولو تعالىَ { :فم ْن َش ِي َد ِم ْن ُكم َّ
ص ْموُ} [البقرة ،] 185/2 :استفيد تكرار طمب الصيام من تعميق
الش ْي َر َفْمَي ُ
َ
ُ

األمر بو بشرط متكرر ،وىو شيود الشير ،وكذا قولو سبحانوَ { :وِا ْن ُك ْنتُ ْم ُج ُنبًا} [المائدة ،]6/5 :أو إناطة
الة لِ ُدلُ ِ
وك َّ
الش ْم ِ
س} [اإلسراء ،]78/17 :وقولو
الحكم بعمة أو سبب لممأمور بو ،مثل قولو تعالى{ :أ َِقِم َّ
الص َ
اجمِ ُدوا ُك َّل و ِ
[النور.]2/24 :
عز ّ
{الزانَِيةُ َو ّ
وجلّ :
ّ
اح ٍد ِم ْنيُما ِمَئ َة َجْم َد ٍة} ّ
الزانِي َف ْ
ويرى أكثر المالكية :أن األمر يدل عمى المرة الواحدة لفظاً ،ويحتمل التكرار ،ألن امتثال المأمور بو
يحصل بالمرة ،فيكون ليا ،وألن األقرع بن حابس ،لو لم يفيم احتمال التكرار من قولو (ص) (( :يا أييا
الناس قد فرض اهلل عميكم الحج فحجوا)) لما كان لسؤالو معنى ،ولكان مموماً في سؤالو.
وثمرة الخالف تظير في فروع :منيا أن القائمين بأن األمر يقتضي التكرار أجازوا لممرأة المقول ليا:
ِّ
((طمقي نفسك)) الطالق مرة واثنتين وثالث ،ومن قال :ال يقتضي التكرار قال :ال تممك المرأة إال طمقة
واحدة.
داللة األمر عمى الفور أو التراخي:
اختمف العمماء أيضًا في مدى داللة األمر عمى الفور أو التراخي عمى ثالثة مذاىب(:)1
مذىب المالكية والحنابمة في ظاىر المذىب :أن مطمق األمر أي المجرد عن قرينة الفور أو التراخي ىو
لمفور ،أي الشروع في االمتثال عقب األمر من غير تأخير ،قياساً عمى النيي الذي يفيد الفور ،وألن اهلل

( )1يسهى انثبٕث ،310/1 :شسح تُقٛخ انفصٕل نهقساف :ٙص  ،130انًستصفٗ ،2/2 :انًدخم إنٗ يرْب
أدًد :ص  ،102إزشاد انفذٕل :ص .102
( )1أصٕل انسسخس ،26/1 :ٙشسح تُقٛخ انفصٕل :ص  ،128شسح اإلسُٕ٘ ،52/2 :انعدة ف ٙأصٕل
انفقّ ألبٚ ٙعهٗ.281/1 :
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ِ
َم ْرتُ َك} [األعراف:
تعالى َّ
ذم إبميس عمى ترك السجود آلدم عميو السالم بقولو{ :ما َمَن َع َك أَالّ تَ ْس ُج َد إ ْذ أ َ
 ،]12/7فمو لم يكن األمر لمفور ،لما استحق َّ
الذم.
ومذىب الحنفية عمى الصحيح :أن مطمق األمر عمى التراخي ،ومعنى التراخي :تأخير االمتثال عن وقت
األمر زمنًا يمكن إيقاع الفعل فيو فصاعداً ،كاألمر بالكفارات وقضاء الصوم والصالة.
ومذىب الشافعية عمى الراجح :أن األمر الطمق ال يفيد الفور وال التراخي ،ألنو ورد مع الفور ومع عدمو،
ويصح تقييده بالفور وبالتراخي ،فيجعل حقيقة في القدر المشترك ،وىو طمب اإلتيان بالمأمور بو ،منعًا
من االشتراك والمجاز.
والراجح عند بعض العمماء أن األمر ال يدل بذاتو عمى الفور أو التراخي ،وانما يستفاد ذلك من القرائن،
لكن المبادرة إلى الفعل أحوط وأولى :لقولو تعالى{ :فَاستَبِقُوا اْل َخير ِ
ات} [البقرة .] 148/2 :وفي الواجبات
ْ
ْ
المحددة بوقت ،استفيدت المبادرة أو الفورية من تحديد وقت لمواجب ينتيي بانتيائو ،وفي األمر بالخيرات

ِ ِ
{و ِ
استَِبقُوا
سار ُعوا إِلَى َم ْغف َرٍة م ْن َرِّب ُك ْم} [آل عمران{ ،]133/3 :فَ ْ
استفيدت المبادرة من قولو تعالىَ :
اْل َخير ِ
ات} [البقرة.]148/2 :
ْ
{وأَتِ ُّموا
وثمرة الخالف :أن أداء الحج عمى الفور عند اإلمكان في رأي المالكية والحنابمة ،لقولو تعالىَ :

اْل َح َّج َواْل ُع ْم َرَة لِمَّ ِو} [البقرة ،] 196/2 :وعمى التراخي في رأي الشافعية ،ألن الحج فرض في أواخر السنة
التاسعة ،ولم يحج الرسول (ص) إال في السنة العاشرة .ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف أن الحج عمى الفور

بقرينة ما ورد في السنة ،مثل حديث عمي عند الحاكم والبييقي(( :حجوا قبل أالَّ تحجوا)).
وأداء الزكاة عمى الفور في رأي المالكية والحنابمة ،عمالً بمقتضى األمر وكذا في مذىب الشافعية؛ ألن
حاجة المستحقين ناجزة ،وىو عمى التراخي لدى الحنفية عمى المعتمد.

د .النهي:
النهي :ىو ما َّ
الكف عن الفعل عمى وجو الحتم واإللزام .وأساليب النيي؛ إما صيغة النيي
دل عمى طمب
ّ
{وال تَْأ ُكمُوا
{وال تَ ْق َرُبوا َ
مال اْلَيتِ ِيم إِالّ بِالَّتِي ِى َي أ ْ
َح َس ُن} [األنعامَ ،]152/6 :
المعتادة ،مثل قولو تعالىَ :
ِ ِِ
ال بِاْل َح ِّ
{وال تَ ْقتُمُوا َّ
ق} [األنعام،]151/6 :
الن ْف َس الَّتِي َح َّرَم المَّ ُو إِ ّ
أْ
َمواَل ُك ْم َب ْيَن ُك ْم باْلباطل} [البقرةَ ،]188/2 :
ت َعَم ْي ُك ُم اْل َم ْيتَةُ و َّ
ُمياتُ ُك ْم
ت َعَم ْي ُك ْم أ َّ
الد ُم} [المائدةُ { ،]3/5 :ح ِّرَم ْ
{ح ِّرَم ْ
واما لفظ التحريم ،مثل قولو سبحانوُ :
َ
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َّ ِ
َن تَِرثُوا ِّ
ساء
آم ُنوا ال َي ِح ُّل لَ ُك ْم أ ْ
َوَبناتُ ُك ْم} [النساء ،]23/4 :أو نفي الحل ،مثل قولو تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
الن َ
ين َ
[النساء{ ،] 19/4 :وال ي ِح ُّل َل ُكم أَن تَأ ُ ِ
َك ْرىًا} ِّ
الدال
وى َّن َش ْيئًا} [البقرة ،]229/2 :أو األمر ّ
ْخ ُذوا م ّما آتَْيتُ ُم ُ
ْ ْ
َ َ
اإلثِْم و ِ
ِ
ظاىر ِ
اجتَنِ ُبوا
{وَذ ُروا
باطَنوُ} [األنعام ،]120/6 :وقولو سبحانوَ { :ف ْ
َ
َ
عمى الترك ،كقولو تعالىَ :
اجتَنِ ُبوا قَو َل ُّ
الر ْج َس ِم َن األ َْو ِ
الزور} [الحج.]30/22 :
ِّ
ثان َو ْ
ْ
وموجب النيي عند الجميور :التحريم ولزوم االنتياء عن مباشرة المنيي عنو ،كما أن موجب األمر
َّ ِ
آم ُنوا ال تُ َح ِّرُموا
اإليجاب ،وقد ينصرف النيي بقرينة إلى الكراىة ،كما في قولو تعالى{ :يا أَيُّيا الذ َ
ين َ
ِ
َح َّل المَّ ُو َل ُك ْم} [المائدة ،] 87/5 :والقرينة ىي أن منع النفس عن الطيبات مكروه ،ال حرام؛ ألن
طَيِّبات ما أ َ
ذلك متروك لمطبيعة البشرية.

وبنا َب ْع َد ِإ ْذ َى َد ْيتَنا} [آل عمران ،]8/3 :أو إلى اإلرشاد ،مثل:
{ربَّنا ال تُِز ْ
غ ُقمُ َ
وقد ينصرف إلى الدعاء مثلَ :
َّ ِ
ياء إِ ْن تُْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤ ُك ْم} [المائدة ،]101/5 :أو إلى التحقير ،مثل{ :ال
{يا أَيُّيا الذ َ
آم ُنوا ال تَ ْسأَلُوا َع ْن أَ ْش َ
ين َ

ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
{وال تَ ْح َسَب َّن المَّ َو
تَ ُمد َّن َع ْيَن ْي َك إَلى ما َمت ْعنا بو أ َْزواجًا م ْنيُ ْم} [الحجر ،]88/15 :أو إلى بيان العاقبة ،مثلَ :
غافالً عما يعم ُل ال ّ ِ
ِ
ون} [إبراىيم ،] 42/14 :أو إلى اليأس ،مثل{ :ال تَ ْعتَِذ ُروا اْلَي ْوَم ِإَّنما تُ ْج َزْو َن ما
ظال ُم َ
َّ َ َْ
ون}([ )1التَّحريم.]7/66 :
ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
داللة النهي عمى الفور والتكرار:
لمعمماء رأيان في داللة النيي عمى الفور أو التكرار(:)2

يرى الرازي والبيضاوي الشافعيان :أن النيي ال يدل عمى التكرار وال عمى الفور؛ ألنو قد يرد لمتكرار مثل
{وال تَ ْق َرُبوا ِّ
الزَنى} [اإلسراء ،] 32/17 :وقد يرد لخالف التكرار ،كقول الطبيب :ال تشرب المبن
قولو تعالىَ :
الكف عن
وتأكل المحم ،وبما أن االشتراك والمجاز خالف األصل ،فيكون حقيقة في القدر المشترك وىو
ّ
الفعل المنيي عنو .ويرى الجميور والراجح :أن النيي يفيد التكرار والفور ،فيو يقتضي الكف دائمًا وفو ًار،
ألنو ال يتحقق المطموب وىو الكف إال إذا كان دائمًا ،فالتكرار ضروري لتحقيق االمتثال في النيي،
وكذلك المبادرة؛ ألن النيي عن الفعل إنما ىو تحريمو ،لتالفي ما فيو من مضار ،وىذا واجب في الحال،
فال يتحقق االمتثال إال بالتكرار وكونو عمى الفور ،والخالصة :إن صيغة النيي المطمق تقتضي الفور
والتكرار ،وصيغة األمر المطمق ال تقتضي فو اًر وال تك ار ًار.
( )1يسهى انثبٕث ،329/1 :اإلدكاو نآليد٘ ،32/2 :انًدخم إنٗ يرْب أدًد :ص .106
( )2شسح تُقٛخ انفصٕل نهقساف :ٙص  ،168شسح اإلسُٕ٘ ،63/2 :انعدة ف ٙأصٕل انفقّ انذُبه:ٙ
.428/2
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الوحدة التعميمية اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

اﻟﻘواﻋد اﻷﺻوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
 -1المقصد العام من التشريع
المقصد العام لمشارع من تشريع األحكام :ىو تحقيق مصالح الناس في ىذه الحياة ،يجمب النفع ليم،
ودفع الضرر عنيم .وتتردد مصالحيم بين الضروريات والحاجيات والتحسينات .وقد ثبت باستقراء أحكام
الشريعة أن المشرع في تشريعو األحكام راعى مصالح الناس ،فمم ييمل شيئًا من ىذه المصالح ،ولم يشرع

ِ
ين
{ر ُس ً
ين َو ُم ْنذ ِر َ
ال ُمَب ِّش ِر َ
حكمًا إال لتحقيق مصالح الناس التي ىي من جنس ىذه المصالح؛ لقولو تعالىُ :
ِ
ون لِ ّمن ِ
الر ُس ِل} ِّ
ال َر ْح َم ًة
اس َعمَى المَّ ِو ُح َّجةٌ َب ْع َد ُّ
ناك ِإ ّ
{وما أ َْر َسْم َ
لَئالّ َي ُك َ
[النساء ،]165/4 :وقولو سبحانوَ :
ِ ِ
ين} [األنبياء.]107/21 :
لْمعالَم َ
ومقاصد الشريعة :ىي المعاني واألىداف الممحوظة لمشرع في جميع أحكامو أو معظميا .أو ىي الغاية
من الشريعة واألسرار التي وضعيا الشارع عند كل حكم من أحكاميا .ومعرفتيا أمر ضروري عمى الدوام
ولكل الناس ،لممجتيد عند استنباط األحكام ،وفيم النصوص ،ولغير المجتيد لمتعرف عمى أسرار التشريع.
فإذا أراد المجتيد معرفة حكم واقعة من الوقائع ،احتاج إلى فيم النصوص لتطبيقيا عمى الوقائع ،واذا أراد
التوفيق بين األدلة المتعارضة ،استعان بمقصد التشريع العام ،وان دعتو الحاجة إلى بيان حكم اهلل في
مسألة مستجدة عن طريق القياس أو االستصالح أو االستحسان ونحوىا ،تحرى بكل دقة أىداف الشريعة
ومقاصدىا.
وىذه القاعدة في بيان المقصد العام لمتشريع من تشريع األحكام ضرورية المعرفة ،سواء أكانت األحكام
تكميفية أم وضعية.
وموقع ىذه القاعدة في نطاق الشريعة يتحدد إذا أدركنا أنو يوجد مع كل حكم أمور ثالثة :الوصف
الظاىر المنضبط كالبيع والغصب و ِّ
الزنا وىو عمة القياس الذي ال خالف في مشروعيتو ،وما في الفعل
الذي تعمق بو الحكم الشرعي من نفع أو ضرر ،ويعبر عنو بالمصالح والمفاسد .أو حكمة التشريع ،وىذا
ما تبنى عميو عمة القياس ،فيي مظنة تحقيق حكمة التشريع كاليسر والتخفيف والمشقة والحرج ،وما
يترتب عمى التشريع في المستقبل من جمب منفعة أو دفع مضرة ويسمى مقصد التشريع .وىذه سمة
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مالزمة لكل أحكام الشرع ،فما من حكم إال وقد قرر كما تقدم بيانو لرعاية مصمحة أو درء مفسدة وإلخالء
العالم من الشرور واآلثام ،مما يدل عمى أن الشريعة تتوخى تحقيق مقصد عام ،أال وىو إسعاد الفرد
والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا ،ورعاية مصالح الناس.

أنواع المصالح:
أنواع المصالح كما تبيَّن في بحث المصمحة المرسمة بحسب قوتيا وتأثيرىا ثالثة أنواع(:)1
أ .الضروريات:
المصمحة الضرورية :ىي التي يتوقف عمييا حياة الناس الدينية والدنيوية .فإذا فقدت اختمت الحياة في
الدينا ،وشاع الفساد وضاع النعيم األبدي َّ
وحل العقاب في اآلخرة .وىذه أقوى المصالح ،وال يقدم عمييا
شيء ،فال يراعى األمر التحسيني أو الحاجي إذا كان في مراعاتو إخالل بأمر ضروري.
وقد شرع اإلسالم لحفظ ىذه الضروريات أحكامًا من ناحيتين :ناحية إيجادىا وتحقيقيا ،وناحية بقائيا.
فالدين :وىو مجموعة العقائد والعبادات والمعامالت التي شرعيا اهلل تعالى لتنظيم عالقة الناس بربِّيم،
وعالقات بعضيم ببعض ،شرع اهلل إليجاده وتحقيقو واقامتو إيجاب اإلتيان بأركان اإلسالم الخمسة ،وىي
شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل ،واقامة الصالة ،وايتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وحج البيت
ال ،وأوجب الدعوة إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة.
لمن استطاع إليو سبي ً
وشرع الشارع لممحافظة عميو وحمايتو وكفالة بقائو :أحكام الجياد وعقوبة من يريد إبطالو ،والصد عنو
واالرتداد عنو ،أو تحريف أحكامو ،والمجاىرة في الدعوة ليدمو وتشويو جوىره بإحالل الحرام وتحريم
الحالل .كما شرع لحفظ الضروريات إباحة المحظورات لمضرورة.
وأما النفس البشرية :فإن اإلسالم شرع إليجادىا وبقاء النوع اإلنساني الزواج سبيل اإلنجاب والتوالد،
ولممحافظة عمييا وكفالة حياتيا ،أوجب اإلسالم تناول الضروري من الطعام والشراب ،وارتداء المباس،
وفرض العقوبة عمى قاتل النفس من قصاص ودية وكفَّارة ،ومنع اإللقاء بيا إلى التيمكة ،وأوجب صونيا
ودفع الضرر عنيا.
( )1المىافقات للشاطبي ،12/2 :شرح العضذ على مختصر المنتهى ،240/2 :فىاتح الرحمىت،262/2 :
المستصفى ،139/1 :روضة الناظر عنذ الحنابلة.414/1 :

182

وأما العقل :وىو النعمة العظيمة التي ميَّز بيا اإلنسان عن غيره ،فإن اهلل شرع لسالمتو وتنميتو العمم
حرم كل ما يفسده أو يضعفو بتناول المسكرات والمخدرات ،وأوجب
والمعرفة والخبرة ،ولممحافظة عميوَّ ،
العقوبة الزاجرة عمى ذلك التناول.
وحرم ِّ
الزنا والقذف وشرح الحد ليما لمحفاظ عميو ،منعًا
وأما النسب أو العرض :فإنو شرع لبقائو الزواجَّ ،
من اختالط األنساب وصونًا لمسمعة والكرامة اإلنسانية.
والمال :وىو عصب الحياة ووسيمة العيش ،أوجب الشرع لتحصيمو وايجاده السعي في طمب الرزق ،وأباح
المعامالت بين الناس من بيع وشراء وايجار وىبة وشركة واعارة ورىن ونحوىا لتنظيم االستفادة منو.
الربا وسائر حاالت
ولممحافظة عميو حرمت السرقة وحد السارق والسارقة ،وحرم الغش والخيانة والغصب و ِّ
أكل أموال الناس بالباطل ،ووجب ضمان المتمفات ،وأبيح الحجر عمى السفيو والمغفل والمفمس والمدين،
منعاً من سوء التصرف والضرر بالنفس أو باآلخرين.
وتأكدت المحافظة عمى الضروريات بما اقترنت بو األحكام الشرعية من بيان العمل والحكم التشريعية،
يد َّ
طيَِّرُك ْم َولِ ُيتِ َّم
يد لِ ُي َ
الم ُو لَِي ْج َع َل َعَم ْي ُك ْم ِم ْن َح َرٍج َوَل ِك ْن ُي ِر ُ
مثل المذكور في الوضوء في القرآن الكريم{ :ما ُي ِر ُ
الصالةَ تَْنيى ع ِن اْل َف ْح ِ
شاء َواْل ُم ْن َك ِر} [العنكبوت:
نِ ْع َمتَوُ َعَم ْي ُك ْم} [المائدة ،]6/5 :وفي الصالة{ :إِ َّن َّ
َ َ

ون لِ ّمن ِ
اس َعمَ ْي ُك ْم ُح َّجةٌ} [البقرة ،]150/2 :وفي
ط َرهُ لَِئ ّ
وى ُك ْم َش ْ
 ،]45/29وفي القبمةَ { :ف َولُّوا ُو ُج َ
ال َي ُك َ
َّ
الصيام َكما ُك ِتب عمَى الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ون} [البقرة.]183/2 :
ين م ْن قَْبم ُك ْم لَ َعم ُك ْم تَتَّقُ َ
َ
َ َ
الصيامُ { :كت َ
ب َعمَ ْي ُك ُم ِّ ُ
وىم حتَّى ال تَ ُك ِ
ِ
ِ
ِ َِّ ِ
ون ِّ
ين ُيقاتَمُ َ ِ َّ
ين
الد ُ
ون فتَْنةٌ َوَي ُك َ
َ
{وقاتمُ ُ ْ َ
وفي الجياد{ :أُذ َن لمذ َ
ون بأَنيُ ْم ظُم ُموا} [الحجَ ،]39/22 :
صاص حياةٌ يا أُولِي األَْل ِ َّ
َِّ ِ
ون} [البقرة:
{وَل ُك ْم ِفي اْل ِق
باب َل َعم ُك ْم تَتَّ ُق َ
ِ َ
لمو} [البقرة ،]193/2 :وفي القصاصَ :
 ،]179/2وفي حماية المال من أخذه ظمماًِ :
{لتَْأ ُكمُوا َف ِريقاً ِم ْن أَمو ِ
اس ِب ِ
الن ِ
ون} [البقرة:
ال ّ
اإلثِْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْعَم ُم َ
ْ
.]188/2
ِِ
َن تَقُولُوا يوم اْل ِق ِ
ين}
وفي صون التوحيد{ :أَلَ ْس ُ
ت ِب َرِّب ُك ْم قالُوا َبمَى َش ِي ْدنا أ ْ
يامة إِّنا ُكّنا َع ْن َىذا غافم َ
َ
َْ َ
[األعراف.]172/7 :
وفي منع البيوع االحتمالية أو الغرر ،بيَّن َّ
بدو صالحو:
النبي (ص) عمة النيي عن بيع الثمر قبل ِّ
((أرأيت إذا منع اهلل الثمرة ،بِ َم يأخذ أحدكم مال أخيو)) ،ومن أجل منع الجمع بين المحارم(( :إنكم إن
فعمتم ذلك قطعتم أرحامكم)) ونحو ذلك.
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ب .الحاجيات:
وىي المصالح التي يحتاج إلييا الناس لمتيسير عمييم ودفع الحرج عنيم ،واذا فقدت ال يختل نظام حياتيم
كما ىو الشأن في الضروريات ،ولكن يمحقيم الحرج والمشقة .وقد شرعت في اإلسالم أحكام متعددة في
نطاق العبادات والمعامالت والعقوبات بقصد رفع الحرج والتخفيف عن الناس.
ففي العبادات :شرعت الرخص الشرعية كقصر الصالة والجمع بين الصالتين في السفر ،واباحة الفطر
في رمضان لممريض والمسافر ،وأداء الصالة قاعدًا حال العجز عن القيام ،وسقوط الصالة عن الحائض
والنفساء ،والمسح عمى الخف حض اًر وسف اًر واباحة التيمم لممرض أو فقد الماء ،وصالة النافمة عمى الراحمة
من دابة أو سيارة أو سفينة ولو كان االتجاه لغير القبمة ،ونحو ذلك.
وفي العادات :أبيح الصيد والتمتع بطيبات الرزق في المأكل والمشرب والممبس والمسكن.
وفي المعامالت :أبيحت جميع العقود والتصرفات المحققة لحاجات الناس من بيوع واجارات وشركات
ومضاربات وضمانات وتبرعات ،وعقود استثنائية من القواعد العامة كالسمم واالستصناع والمزارعة
والمساقاة والمغارسة ،وفسخ العقد كاإلجارة بطريق استثنائي ،وانياء الزواج بالطالق لمحاجة أو الضرورة،
وتزويج الصغار من قبل األولياء لتحقيق المصمحة واختيار الكفء ،وجعمت الحاجات كالضروريات في
إباحة المحظورات.
وفي العقوبات :شرع لمولي حق العفو عن القصاص ،وجعمت الدية عمى العاقمة (األقارب العصبات)
تخفيفًا عن القاتل خطأ وتحقيقًا لتضامن األقارب ،ودرئت الحدود بالشبيات لصالح المتيم.
وأكدت النصوص التشريعية رعايتيا لمحاجات بما تضمنتو من بيان الحكم الشرعية والعمل ،مثل قولو
يد َّ
الم ُو لَِي ْج َع َل َعَم ْي ُك ْم ِم ْن َح َرٍج} [المائدة ،]6/5 :وقولو سبحانو في بناء
تعالى في مشروعية التيمم{ :ما ُي ِر ُ
ِ َّ ِ ِ ِ
الد ِ ِ
{وما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم ِفي ِّ
يم} [الحج،]78/22 :
ين م ْن َح َرٍج مم َة أَبي ُك ْم إ ْبراى َ
الدين عمى مبدأ دفع الحرجَ :
ق ِ
سان
ف َع ْن ُك ْم َو ُخمِ َ
َن ُي َخفِّ َ
يد بِ ُك ُم اْل ُع ْسر} [البقرةُ ،]185/2 :ي ِر ُ
يد المَّوُ بِ ُك ُم اْل ُي ْس َر َوال ُي ِر ُ
{ي ِر ُ
يد المَّوُ أ ْ
اإل ْن ُ
ُ
[النساء .]28/4 :وقال عميو الصالة والسالم(( :إن الدين يسر ،ولن َّ
ض ِعيفًا} ِّ
يشاد الدين أحد إال غمبو))،
َ

((بعثت بالحنيفية السمحة)).
ُ
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ج .التحسينات:
وىي المصالح التي تقتضييا المروءة ،ويقصد بيا األخذ بمحاسن العادات ومكارم األخالق ،واذا فقدت ال
يختل نظام الحياة كما في الضروريات ،وال يناليم الحرج كما في الحاجيات ،ولكن تصبح حياتيم مستقبحة
في تقدير العقالء.
وتوجد ىذه المصالح في العبادات والعادات والمعامالت والعقوبات ،كغيرىا من الضروريات والحاجيات،
والمشروع ليا إما فرائض أو شروط أو نوافل وطاعات.
ففي العبادات :شرعت الطيارات والبعد عن النجاسات وستر العورات في الصالة ،وأخذ الزينة من المباس
ومحاسن الييئات والتطيب عند كل مسجد أو تجمع ،والتقرب إلى اهلل تعالى بأنواع الطاعات من صالة
وصيام وصدقة.
وفي المعامالت :شرع االمتناع عن بيع النجاسات والمضار ،وعن بيع فضل الماء والكؤل ،وعن بيع
اإلنسان عمى بيع أخيو ،وخطبتو عمى خطبة أخيو ،وحرم الغش والتدليس والتغرير واإلسراف والتقتير،
وأمر الناس بالرفق واإلحسان في معاشرة الزوجات ،وأبيح لمولي مباشرة عقد زواج المرأة الستحيائيا عادة
في مباشرة العقد ،ووجب اإلشياد عمى الزواج لتعظيم أمره ،ونحو ذلك.
وفي العادات :أرشد الشرع إلى آداب األكل والشرب ،وحرم تناول الخبائث من المطعومات والمشروبات
الضارة ،وحظر اإلسراف في الطعام والشراب والمباس ،ونحو ذلك.
وفي العقوبات :منع الشرع من التمثيل بالقتمى واحراق البشر ،وحرم قتل النساء واألطفال والرىبان ونحوىم
من المدنيين في الجياد ،وأوجب الوفاء بالعيد ،وحرم الغدر ونقض الميثاق ،وسد الذرائع إلى المفاسد.
وقد أرشد الشرع بنصوصو في بيان العمل والحكم التشريعية إلى رعاية ىذا المقصد ،كقولو تعالى في شأن
طيَِّرُك ْم َوِل ُي ِت َّم نِ ْع َمتَوُ َعَم ْي ُك ْم َل َعمَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون}
يد ِل ُي َ
يد المَّوُ ِلَي ْج َع َل َعَم ْي ُك ْم ِم ْن َح َرٍج َوَل ِك ْن ُي ِر ُ
الطيارات{ :ما ُي ِر ُ
[المائدة ،]6/5 :وقول الرسول (ص) (( :إنما ُبعثت ألُتمم مكارم األخالق)) ،وقولو (ص) أيضًا(( :إن

اهلل طيِّب ال يقبل إال طيِّبًا))(( ،إن اهلل جميل يحب الجمال)).
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د .مكمالت المصالح السابقة:
تأكيداً لممحافظة عمى المقاصد الثالثة المذكورة وتحقيقاً ليا ،شرع اهلل تعالى أحكامًا أخرى مكممة لؤلحكام
التي تحافظ عمى تمك المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية ،التي إذا فقدت لم تختل حكمتيا األصمية.

فمن أمثمة مكمالت الضروريات :صالة الجماعة واألذان واإلقامة إليجاب الصالة ،من أجل إظيار
شعائر الدين واتمامو وتكميمو .والمماثمة في استيفاء القصاص منعًا من إثارة عداوات جديدة وسفك دماء
أخرى ،وىذا مكمل لحفظ النفس.
وتحريم القميل من الخمر؛ ألنو يدعو إلى شرب الكثير ،وىذا مكمل لحفظ العقل ،وتحريم النظر إلى المرأة
سداً لذريعة ِّ
الزنا ،وىذا مكمل لحفظ العرض أو النسب ،وايجاب ما ال يتم الواجب إال
األجنبية والخموة بيا ّ
سدًا لمذرائع في جميع األحكام.
بو ،ومنع كل ما يؤدي من المباحات إلى المحظورات ّ
ومن أمثمة مكمل الحاجيات :اشتراط الكفاءة بين الزوجين لتحقيق الوفاق واأللفة بينيما ،وكون الزواج
يسم المير في العقد إلدامة الزواج .والنيي عن الغرر والجيالة وبيع المعدوم في تشريع
بمير المثل إذا لم ّ
المعامالت من بيع واجارة وشركة ونحوىا ،وتشريع الخيارات ،واشتراط الشروط في العقود ،تحقيقًا لتمام

الرضا ،والبعد عن األحقاد والمنازعات والخصومات .وتشريع اإلشياد والرىن والكفالة لتوثيق العقود،
ال لمشروعية قصر الصالة في السفر.
واباحة الجمع بين الصالتين تكمي ً
وىذه المشروعات لو لم تشرع لم يخل ذلك بأصل التوسعة والتخفيف.
ومن أمثمة مكمل التحسينات :آداب األحداث ومندوبات الطيارات ،وعدم إبطال العبادات التي يبتدأ بيا
بوجو شرعي ،واإلنفاق من طيبات المكاسب في الصدقات ،واختيار األفضل في الضحية والعقيقة؛ لقولو
يو إِالّ أ ْ ِ
آخ ِذ ِ
يث ِم ْنو تُْن ِفقُون ولَستُم بِ ِ
ضوا ِفيو} [البقرة.]267/2 :
َن تُ ْغم ُ
{وال تََي َّم ُموا اْل َخبِ َ ُ
َ َ ْ ْ
تعالىَ :
والحاجيات كالتتمة لمضروريات ،والتحسينات كالتكممة لمحاجيات؛ ألن الضروريات ىي أصل المصالح.
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ترتيب المقاصد الشرعية واألحكام المتعمقة بيا:
الضروريات أصل لممقاصد الشرعية كميا ،فيي أصل لمحاجية والتحسينية( ،)1فمن َّ
أخل بما عداىا حتمًا؛
ألنيا كالفرائض ،والحاجيات كالنوافل ،والتحسينات كاألمور الميمة دون النوافل.
ومن َّ
أخل بالحاجيات أو التحسينات ،فيو عمى وشك اإلخالل بالضروريات ،فتصبح المحافظة عمى
الحاجيات والتحسينات نوعًا من المحافظة عمى الضروريات.
وتكون األحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أىم األحكام وأخطرىا وأوالىا بالرعاية ،وتمييا
أحكام الحاجيات ،ألنيا المكممة لمضروريات ،ثم أحكام التحسينات؛ ألنيا كالمكممة لمحاجيات ،واألصل
مقدم عمى المك مل ،وال يعنى بالمكمل إذا أدى إلى إبطال األصل ،ومكمل الضروري مقدم عمى الحاجي
والتحسيني ،فكان قسم الضروريات مراعى في كل ممة ،فمم تختمف فيو الممل كما اختمفت في الفروع ،فيي
كما قال الشاطبي أصول الدين وقواعد الشريعة وكميات الممة.
ال
ويترتب عميو أنو ال يراعى حكم تحسيني إذا أدت رعايتو إلى إبطال حكم حاجي أو ضروري ،فيباح مث ً
كشف العورة عند الضرورة أو الحاجة إلجراء عممية جراحية أو تشخيص مرض أو عالج؛ ألن المحافظة
عمى النفس أمر ضروري ،وما أدى إلى ذلك فيو ضروري ،وستر العورة من التحسينات ،فال يمتفت إليو
أمام الضرورة أو الحاجة .ويباح أكل الميتة في حال الضرورة؛ ألن المحافظة عمى النفس واحياءىا
ضروري ،والتحرز عن خبيث المطعومات أو االمتناع عن أكل الميتة من التحسينات.
وأباح الشرع بيع المعدوم في عقدي السمم (السمف) واالستصناع ،وفي عقود استثمار األرض (المزارعة
والمساقاة والمغارسة ) واغتفرت الجيالة في ىذه العقود األخيرة وفي بيع الشيء الغائب؛ ألن حضور المبيع
وعدم جيالتو من التحسينات ،وىذه المعامالت حاجيات ،يشق عمى الناس فقدىا ،فأىدرت ىذه التحسينات
في سبيل تحقيق الحاجيات.
وال يراعى أيضاً حكم حاجي إذا أدى إلى اإلخالل بحكم ضروري؛ ألن رفع الحرج حاجي ،وأداء الفرائض
ضروري ،فتؤدي الفرائض من المكمفين ،وتجب عمييم ،وان اشتممت عمى شيء من المشقة؛ ألن الفرائض
من الضروريات ،ودفع المشقة من الحاجيات ،وال يصح أن تسقط الصالة حال العجز عن استقبال القبمة
يقينًا ،ويكفي فيو الظن.
( )1المىافقات 16/2 :وما بعذها.
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وفي مجال الضروريات :يراعى ما ىو األىم من غيره ،فالجياد واجب وان أدى إلى ىالك النفس؛ ألن
حفظ الدين أىم من حفظ النفس .ويباح شرب الخمر عند اإلكراه أو االضطرار محافظة عمى النفس؛ ألن
حفظ النفس أىم من حفظ العقل .ويجوز إتالف مال اآلخرين إذا أكره عمى إتالفو؛ ألن حفظ النفس مقدم
عمى حفظ النفس مقدم عمى حفظ المال.
وتترتب أىمية الضروريات عمى النحو التالي :حفظ الدين ،ثم النفس ،ثم العقل ،ثم النسب أو العرض ،أو
المال.
وبناء عمى ىذه القاعدة وضعت مبادئ شرعية خاصة بأمرين :ىما دفع الضرر ودفع الحرج.
قواعد مبدأ دفع الضرر:
وضع الفقياء قواعد كمية ميمة جداً في استنباط األحكام متفرعة عن مبدأ دفع الضرر ،وىي في الحقيقة
متفرعة عن القاعدة التالية:
((ال ضرر وال ضرار)) الضرر :إلحاق مفسدة باآلخرين ،والضرار :مقابمة الضرر بالضرر .وىذه القاعدة
نص حديث نبوي صحيح ،وىي من أركان الشريعة .ومن أىم أحكاميا المتفرعة عنيا :جواز رجوع
المضطر إلى دفع الدين عن غيره بال إذنو عمى المدين بما دفعو عن ذمتو ،منعًا لمضرر عن نفسو ،إذا
لم يكن الدافع متبرعاً .وجواز حبس المشيورين بالدعارة والفساد حتى تظير توبتيم ،ولو لم يثبت عمييم
جرم معين بطريق قضائي .واحترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وت صرفات ،ولو لم يكن في أيدي
أصحابيا وثائق مثبتة .واباحة فسخ اإلجارة بسبب االطالع عمى عيب قديم ،ورد المأجور المشترى عمى
صاحبو إزالة الضرر عن نفسو؛ ألن اإلجارة تفسخ باألعذار .ويتفرع عن ىذه القاعدة ما يمي:
ال
(( - ً1الضرر يدفع بقدر اإلمكان)) أي يجب دفع الضرر قبل وقوعو بكل الوسائل الممكنة ،عم ً
بالمصمحة المرسمة ،فيشرع الجياد لدفع شر األعداء ،وتجب العقوبات لقمع اإلجرام وصون األمن
سد الذرائع إلى الفساد .ويشرع حق الشفعة لدفع الضرر عن الشريك والجار ،ويشرع
الداخمي ،ويجب ّ
الحجر عمى السفيو لدفع الضرر عن نفسو ،وعن المفمس لدفع الضرر عن الدائنين.
وتثبت الخيارات في العقود لدفع الضرر قبل حدوثو ،كخيار الشرط والرؤية والتعيين في البيوع .ويجبر
الشريك عمى القسمة إذا امتنع.
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(( -ً1الضرر يزال)) أي يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع ،فتزال كل أنواع التعدي عمى الطريق
ببناء أو ميزاب وغ يره ،وتقطع أغصان الشجرة المتدلية عمى دار الجار ،ويضمن المتمف عوض ما أتمفو
عمى غيره ،وتشرع طائفة من الخيارات في العقود إلزالة الضرر بعد وقوعو ،كخيار العيب ،وخيار الغبن
مع التغرير ،وخيار تفريق الصفقة .ويجب التداوي من األمراض ،ويقتل الضار من الحيوانات.
(( -ً1الضرر ال يزال بمثمو)) أي ال يجوز إزالة الضرر بإحداث ضرر مثمو ،فال يجوز إغراق أرض غيره
لدفع الغرق عن أرضو ،وال إتالف مال غيره لحفظ مالو ،وال إنقاذ نفسو بتناول طعام مضطر آخر أو
محتاج مثمو ،وال فرض النفقة عمى فقير لقريب فقير مثمو ،وال إجبار الشريك عمى قسمة المال المشترك
غير القابل لمقسمة ،وال رد المبيع المعيب بعيب قديم إذا حدث عيب جديد عند المشتري ،بل يمزم البائع
بتعويض المشتري عن العيب القديم.
(( -ً1الضرر األشد يزال بالضرر األخف)) :فتفرض النفقة لمفقراء عمى األغنياء األقارب ،ويتممك مشتري
األرض بقيمتيا جب ًار عن مستحقيا ،إذا بنى فييا أو غرس ،وكانت قيمة البناء أكثر.
وىناك قاعدتان في معنى ىذه القاعدة وىما(( :يختار أىون َّ
الش ِّرين)) و ((يرتكب ُّ
ررْين ال تِّقاء
أخف َّ
الض َ

أشدىما)) ،فيجوز السكوت عن إنكار المنكرات إذا ترتب عمى إنكارىا ضرر أعظم ،ويباح شق بطن
ّ
المرأة الميت ة إلخراج الجنين إذا كانت ترجى حياتو .ويحبس الزوج إذا ماطل في أداء نفقة زوجتو ،وكذلك
يحبس القريب إذا امتنع عن اإلنفاق عمى قريبو ،وتطمق الزوجة لمضرر واإلعسار ،ويصمي اإلنسان كيفما
تيسر إذا عجز عن التطير أو ستر العورة أو استقبال القبمة.
(( -ً1يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)) :فيحجر عمى الطبيب الجاىل ،والمفتي الماجن،
والمكاري المفمس ،دفعًا لمضرر عن الجماعة ،وان تضرروا ىم ،وتباع أموال المحتكرين وان أضرىم دفعًا
لضرر االحتكار عن الناس ،ويجوز التسعير عند التغالي في األسعار ،وتيدم الدور المالصقة لمحريق
منعاً لتجاوزه ،وييدم الجدار اآليل لمسقوط في الطريق العام ،ويباع مال المدين جب اًر عنو لسداد ديونو،
ويمنع اتخاذ األفران والحدادة بين تجار األقمشة.
(( -ً1درء المفاسد أولى من جمب المنافع)) :لقولو (ص)(( :ما نييتكم عنو فاجتنبوه ،وما أمرتكم بو فأتوا
منو ما استطعتم)) فتمنع الخم ارات ونحوىا ولو كان فييا أرباح اقتصادية ،ويمنع مالك الدار من فتح نافذة
ضار بجيرانو ،كاتخاذ
ًّا
تطل عمى مقر نساء جاره ،وكذلك يمنع المالك من التصرف في ممكو تصرفاً
معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة أو الدخان ،ويكره لمصائم المبالغة في المضمضة واالستنشاق.
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ِ
ص ٍة َغ ْي َر
(( -ً1الضرورات تبيح المحظورات)) آليات خمس في القرآن ،منيا{ :فَ َم ِن ْ
اضطَُّر في َم ْخ َم َ
ِ
َّ
ِ ٍ ٍ
يم} [المائدة ،]3/5 :فال إثم عمى المضطر في مجاعة إذا تناول شيئًا من
ُمتَجانف ِإلثْم َفِإ َّن الم َو َغفُ ٌ
ور َرح ٌ

ميتة أو دم أو شراب محرم ،وال حرج عمى المدافع ع ن نفسو من إلحاق الضرر بغيره ،ويؤخذ الدين من
مال الدين الممتنع عن أداء دينو بغير إذنو .ويجوز كشف الطبيب عمى عورات األشخاص إذا توقفت

عمييا مداواتيم.
(( -ً1الضرورات تقدر بقدرىا)) فميس لممضطر أن يتناول من المحرم إال قدر ما يسد الرمق ،وال يعفى
من النجاسة إال القدر الذي يشق االحتراز عنو ،واالطِّالع عمى العورات يجوز لمطبيب بمقدار ما يحتاج
إلى كشفو فقط ،وال يجوز لممرأة المعالجة عند الطبيب إذا وجدت امرأة تحسن ذلك ،ألن اطِّالع الجنس
عمى جنسو أخف خط ًار وأقل ضر ًار .وتبطل الرخص إذا زالت أسبابيا ،كوجود الماء لممتيمم ،واقامة
المسافر في رمضان.
(( -ً1االضطرار ال يبطل حق الغير)) فمن اضطر لدفع اليالك عن نفسو أن يأكل طعام غيره ،وعميو
ضمان قيمتو ،ومن أكره عمى إتالف مال غيره ،فعمى المكره ضمان قيمة المال؛ ألنو المتسبب.
قواعد مبدأ رفع الحرج:
وضع الفقياء أيضًا قواعد كمية متفرعة عن مبدأ رفع الحرج وىي ما يمي:
(( -ً1المشقة تجمب التيسير)) :أي إن المشقة الزائدة غير المعتادة تستوجب التخفيف؛ ألن في المشقات
إحراجًا .وىذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي قام عمييا فقو المذاىب وأساس الشريعة ،ومستندىا قول

يد المَّوُ ِب ُكم اْل ُي ْس َر وال ُي ِر ُ ِ
{وما َج َع َل َعمَ ْي ُك ْم
{ي ِر ُ
اهلل تعالىُ :
ُ
يد ب ُك ُم اْل ُع ْس َر} [البقرة ،]185/2 :وقولو سبحانوَ :
َ
ين ِم ْن َح َرٍج} [الحج ،] 78/22 :وقول َّ
ِفي ِّ
الد ِ
النبي (ص)(( :إن اهلل تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

وما استكرىوا عميو)) .وينبني عمى ىذه القاعدة رعاية العرف ويتفرع عنيا جميع الرخص الشرعية التي

شرعيا اهلل تخفيفاً عن المكمف ألسباب تقتضي التخفيف ،وىذه األسباب سبعة:
السفر :يباح فيو الفطر في رمضان ،وقصر الصالة الرباعية والجمع بين الصالتين ،والتيمم بسبب فقد
الماء في الغالب ،وترك الجمعة والجماعة.
المرض :يباح فيو الفطر في رمضان والتيمم أيضاً ،والصالة قاعداً ،وترك الجياد ،وتناول الدواء المحرم
لمعالج إن لم يوجد غيره.
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النسيان :يعفى الشخص من المسؤولية عن ترك الواجبات الدينية ،وارتكاب المعصية ،ويبقى معو الصوم
بتناول المفطر نسيانًا ،ويجوز معو أكل الذبيحة بترك التسمية سيوًا.
اإلكراه :يباح من أجمو التمفظ بالكفر ،وترك الواجب ،واتالف مال اآلخرين ،وأكل الميتة ،وشرب الخمر.
الجيل :تستمر الوكالة وتنفذ عقود الوكيل إذا جيل عزل موكمو لو ،ويجوز لممشتري رد المبيع المعيب
ال بو ،ويغتفر التناقض
ال بالعيب ،ويباح فسخ الزواج بالعيب لمن تزوج جاى ً
عمى صاحبو إذا اشتراه جاى ً
في دعوى النسب لمجيل كما يغتفر التناقض لموارث والوصي وناظر الوقف بسبب الجيل.
عموم البموى :يعفى عما ال يمكن االحتراز عنو من رشاش النجاسة من طين الشوارع وغيره ،ويعفى عن
الغبن اليسير في المعاوضات.
النقص :يرفع التكميف عن فاقد األىمية كالطفل والمجنون ،وترفع بعض الواجبات كالجمعة والجماعة
والجياد عن األرقاء والنساء.
وفي معنى ىذه القاعدة(( :إذا ضاق األمر اتسع ،واذا اتسع ضاق)) ،فإذا حصمت ضرورة عارضة
لشخص أو ط أر ظرف استثنائي أصبح معو الحكم األصمي في العادة محرجاً لممكمفين ،فإنو يخفف
عمييم ،وىذا معنى(( :إذا ضاق األمر اتسع)) ،فإذا زالت الضرورة عاد الحكم األصمي ،وىذا معنى(( :إذا
اتسع األمر ضاق)).
(( -ً1الحرج مرفوع شرعاً)) :تقبل شيادة النساء وحدىن فيما ال يطمع عميو الرجال عادة من عيوب
النساء وشؤونين كالوالدة واستيالل المولود والرضاع ،ويكتفى بغمبة الظن في استقبال القبمة وطيارة
المكان والماء ،والقضاء والشيادة.
 (( -ً1الحاجة تنزل منزلة الضرورة ،عامة كانت أو خاصة)) :الضرورة أشد دافعًا من الحاجة،
فالضرورة :ما يترتب عمى مخالفتيا خطر كاإلكراه وخشية اليالك جوعًا ،والحاجة :ما يترتب عمى عدم
االستجابة إلييا عسر وصعوبة .وكونيا عامة :أي لجميع األمة .وكونيا خاصة :أي بطائفة كأىل بمد أو
حرفة ،وليست فردية.
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ويتفرع عنيا :رعاية العرف ،وفرض الضرائب عمى األغنياء ،واباحة السمم واالستصناع وبيع الوفاء(،)1
وضمان َّ
الد َرك أي ما يدرك المعقود عميو من حق لآلخرين ،وبيع الثمار المتالحقة الظيور متى بدا
بعضيا ،ونزول الحمام بأجر مع جيالة المدة وجيالة مقدار الماء المستيمك.

()1

بيع الىفاء :هى أن يبيع المحتاج إلى النقىد عقاراً على أنه متى وفّى ثمنه استرد العقار.
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 -2حق اهلل وحق العبد المكمف
أوضحت الكالم عن ىذه القاعدة في بحث أقسام
المحكوم فيو ،وبينت المراد بحق اهلل وحق العبد
المكمف أو حق المجتمع والحق الشخصي ،األول
يراعى بو مصمحة الجماعة ،والثاني يراعى بو
مصمحة المكمف الخاصة .ومناسبة ىذه القاعدة
ىنا :أن القاعدة األولى السابقة تضمنت أن
األحكام الشرعية يقصد بيا تحقيق مصالح
الناس ،وىذه القاعدة تضمنت أن المصمحة التي
قصد بتشريع الحكم تحقيقيا قد تكون مصمحة
عامة لممجتمع ،وقد تكون مصمحة خاصة
لمشخص ،وقد تكون مصمحة مشتركة ليما معاً.
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 -3ما يسوغ االجتهاد فيه
االجتياد :ىو عممية استنباط األحكام الشرعية
من أدلتيا التفصيمية في الشريعة .وىو مشروع
ومطموب في كل عصر وزمان ،وقد يكون فرضاً
عينياً إذا تعين م جتيد لمنظر في حادثة بأن لم
يوجد غيره  ،أو فرضًا كفائيًا إذا تعدد المج تيدون،
فإذا قام بو أحدىم ،سقط اإلثم والطمب عن
الباقين ،وا ن تركو الج ميع أثموا ج ميعًا.

وقد وضع األصوليون قاعدة في مجال االجتياد وىي ((ال مساغ لالجتياد في مورد النص)) أي النص
القطعي الد اللة .وىذا يرشدنا إل ى أن الواقعة التي د َّل الشرع عم ى حكميا داللة قطعية ،ال مجال لالجت ياد
فييا ،مثل النطق بالشيادتين ،ووجوب الصموات الخمس والصيام والزكاة والحج ،وتحريم جرائم ِّ
الزنا
والسرقة وشرب الخمر والقتل وعقوباتيا المقدرة ليا شرعاً ،وكل التقديرات الشرعية في الزكاة وغيرىا،

والكفارات المقدرة ،مثل كفارة القتل الخطأ وكفارة َّ
الظيار وكفارة اليمين ،فكل ىذه األحكام دلت النصوص
عمييا صراحة ال تحتمل أي معنى آخر سواىا ،فيي مفسرة واضحة بصيغتيا في القرآن ،أو ببيان السُّنة
َّ
النبوية ،فال تحتاج الجتياد فييا ،وال مساغ لالجتياد فيما ورد بشأنيا.
أما الواقعة التي ورد بشأن حكميا نص ظني الثبوت والداللة ،أو ظني أحدىما ،والوقائع التي لم يرد فييا
نص وال إجماع ،فيي مجال لالجتياد.
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فإذ ا كان النص ظني الثبوت :كان مجال االجتياد فيو البحث في سنده وطريق وصولو إلينا ،ودرجة رواتو
من العدالة والضبط ،وفي كل ذلك يختمف تقدير المجتيدين لمدليل ،فمنيم من يأخذ بو الطمئنانو إلى
ثبوتو ،ومنيم من يرفض األخذ بو ،لعدم اطمئنانو إلى روايتو.
واذا كان النص ظني الداللة :كل مجال االجتياد فيو البحث في معرفة المعنى المراد من النص وقوة
داللتو عمى المعنى ،فربما يكون النص عاماً ،أو مطمقاً ،أو أم ًار أو نيياً ،وربما يرشد الدليل إلى المعنى
ال ،وقد يبقى العام عمى
بطريق العبارة أو اإلشارة أو غيرىما ،وقد يكون النص ظاىر المعنى أو مؤو ً
عمومو أو يخصص ببعض مدلولو ،والمطمق يجري عمى إطالقو أو يقيد ،واألمر إما لموجوب أو لغيره
كالندب واإلباحة ،والنيي إما لمتحريم أو لمكراىة .ويستعين المجتيد بالقواعد المغوية أو بمقاصد الشريعة
لترجيح رأي عمى غيره.
واذا كانت الواقعة ال نص فييا وال إجماع ،فمجال االجتياد فييا ىو البحث عن حكميا بأدلة عقمية،
كالقياس واالستحسان والمصالح المرسمة والعرف واالستصحاب ونحوىا ،ومنيا مبدأ دفع الحرج وبو يتبين
ال ،وما فيو نص غير قطعي ،وال اجتياد فيما فيو نص
أن مجال االجتياد أمران :ماال نص فيو أص ً
قطعي.

أىمية االجتياد أو ضوابطو وشروطو:
حقًا مشاعًا ل جميع الناس ،يت ج أر عميو كل إنسان ،وانما ىو اختصاص دقيق ج ّد اً
ليس االجتياد كما يظن ّ

ال يتييأ إال لفئة قميمة من العمماء البارعين الذين استكمم وا أوصافاً معينة تؤىميم الستنباط ا لحكم الشرعي
من دليمو ،وتقتضييم بذل أقصى الجيود العممية ل موصول إلى الحكم من دليمو ،وتتوافر لدييم ممكة أو قدرة
عمى فيم الحكم الشرعي من نطاق واسع في الشريعة ،لذا اقتضى االجتياد ككل اختصاص عممي في
الدنيا ضرورة توافر شروط معينة يمكن إيجازىا فيما يمي:
 - 11أن يكون اإلنسان عمى عمم ودراية كافية بالمغة العربية وخواصيا في إفادة المعاني؛ ألن ميمة
السنة َّ
المجتي د النظر في النصوص الشرعية الواردة بمغة العرب ،في القرآن و ُّ
الن بوية .وال ي توافر العمم

بالمغة إال لمن كان لو ِّ
اطالع واسع عم ى آدابيا وفنوني ا وعموم يا وأسالي بيا شع اًر ونث اًر وخطابة وغيرىا .في و
يصبح ذا ذوق وحس مرىف بيا ،يفيميا كما كان العربي يفيم لغتو بالسميقة واألصالة.
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 -21أن يكون عالماً بعمم أصول الفقو :ألنو عماد االجتياد وأساسو الذي تقوم عميو أركان بنائو؛ بسبب
كون الدليل التفصيمي الدال عمى الحكم الشرعي واردًا بكيفية معينة من األوامر والنواىي والعمومات
والخصوصات واإلطالقا ت والتقييدات ونحوىا ،مما يحتاج عند االستنباط لمعرفتو وحكم كل نوع وطريقتو
في إفادة المراد .وىذا مجال ال يحسنو إال القمة النادرة من العمماء.
 -31أن يكون عالمًا بآيات األحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم :بأن يعرف معاني اآليات لغة ،أي
معرفة معاني المفردات وتراكيب الجمل العربية وخواصيا في إفادة المعنى ،وأن يعرف معانييا شرعًا ،بأن
يعرف العمل واألسباب الداعية لتشريع األحكام ،وأوجو داللة المفظ عمى المعنى من عبارة واشارة وداللة
واقتضاء ،ومنطوق ومفيوم ،وأقسام المفظ من عام وخاص ومشترك ومجمل ومفسر وغيرىا.
وىذه اآل يات ليست كثيرة ،ويمكن تصنيفيا ومعرفة مجموعاتيا بسيولة في العبادات والمعامالت والعقوبات
وأحوال األسرة ،وعالقة الدولة اإلسالمية بغيرىا من الدول واألفراد في الداخل والخارج.
 -41أن يكون عمى عمم بأحاديث األحكام لغة وشريعة ،كما ىو الشأن في القرآن الكريم ،ويزاد ىنا ضرورة
معرفة سند الحديث :وىو طريق وصولو إلينا من تواتر وشيرة وآحاد ،ومعرفة حال الرواة من جرح
وتعديل ،ليعرف الصحيح من الضعيف .ولقد أصبحت أحاديث األحكام معروفة ومجموعة في مصنفات
مشيورة ومشروحة ومبوبة ،مثل سبل السالم لمصنعاني ونيل األوطار لمشوكاني .والعمم بالقرآن والسُّنة
يتطمب معرفة الناسخ والمنسوخ منيما ،حتى ال يعتمد المجتيد عمى المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ،
فيؤديو اجتياده إلى ما ىو باطل ،ويكفي الرجوع لبعض المؤلفات في ىذا كالناسخ والمنسوخ في القرآن
ألبي جعفر النحاس ،ومشكل اآلثار لمطحاوي.
 -51البد من معرف ة مسائل اإلجماع ومواقعو ،حتى ال يفتي بخالفو ،عمى النحو المبين في بحث
اإلجماع.
 -61معرفة وجوه القياس وشرائطو المعتبرة ،وعمل األحكام ومسالكيا أو طرق استنباطيا من النصوص
الشرعية ،ومراعاة مصالح الناس ،ومقاصد الشريعة ،وأصول الشرع الكمية ،مع االطِّالع الكافي عمى وقائع
أحوال الناس ومعامالتيم وتوافر الخبرة بشؤون الحياة لدييم؛ ألن القياس قاعدة االجتياد ،والذي تبنى عميو
أحكام كثيرة تفصيمية ،وال يمكن القياس إال بمعرفة عمة الحكم لتطبيقيا عمى الوقائع التي ال نص فييا .وال
يصح فيم القياس بالمعنى الضيق القائم عمى إلحاق ماال نص فيو عمى مافيو نص خاص ،وانما يفيم
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ال
بالمعنى األوسع الشامل لألخذ بالرأي الصحيح المتفق مع مبادئ الشريعة وروح التشريع ،وال يصادم أص ً
تشريعيًا ،ويعمل بمقتضى المصمحة المنسجمة مع المصالح التي بنيت عمييا أحكام الشريعة.

تنبييات في دراسة االجتياد في عمم األصول
ويحسن دراسة معطيات االجتياد وأصولو وضوابطو وقواعده في عمم األصول ،والتنبو إلى ما يأتي:
أوالا -االجتهاد فرض والمجتهد مأجور :أوجب القرآن الكريم االجتياد في آيات كثيرة منيا قولو تعالى:

ِ
الن ِ
اك المَّوُ} ِّ
اعتَبِ ُروا
اس بِما أَر َ
تاب بِاْل َح ِّق لِتَ ْح ُك َم َب ْي َن ّ
[النساء ،]105/4 :وقولو سبحانو{ :فَ ْ
{إِّنا أ َْن َزْلنا إِلَ ْي َك اْلك َ
يا أُوِلي األ َْبصار} [الحشر .]2/55 :وصرحت السُّنة ترغيبًا في االجتياد بأن المجتيد مأجور في جميع
األحوال ،فإن أصاب فمو أجران :أجر عمى االجتياد ،وأجر عمى اإلصابة فيو ،وان أخطأ فمو أجر واحد
عمى اجتياده ،قال َّ
النبي (ص)(( :إذا حكم الحاكم فاجتيد فأصاب فمو أجران ،واذا حكم فاجتيد ثم أخطأ
فمو أجر)).

فمن توافرت فيو أىمية النظر واالجتياد ،اجتيد وعمل بما غمب عمى ظنو؛ ألن العمل بالظن الراجح أمر
واجب ،ومن لم يكن أىالً لالجتياد ،قّمد المجتيد وعمل بفتوا ه؛ ألنو الطريق الوحيد الذي يعمم بواسطتو
أحكام الشرع؛ قال اهلل تعالى{ :فَاسأَلُوا أ ْ ِّ
ون} [األنبياء.]7/21 :
َى َل الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْعمَ ُم َ
ْ

ثاني ا -تجزؤ االجتهاد :أي االجتياد والتخصص في بعض المسائل دون بعض ،كاالجتيادات في
موضوعات الفرائض أو العقوبات أو المعامالت المدنية دون غيرىا ،مع توافر ممكة االجتياد في جميع
المسائل.
يرى أكثر العمماء :أنو يجوز تجزؤ االجتياد بمعرفة ما يتعمق بمسألة وما البد منو فييا ،وان جيل ماال
تعمق لو بيا في بقية المسائل الفقيية؛ ألن إعمال ممكة االجتياد في جميع المسائل ،واالجتياد الفعمي فييا
أمر غير مطموب لدى جميع العمماء ،فكان المجتيد يسأل عن كثير من المسائل ،فيجيب عن بعضيا،
ويسكت عن البعض اآلخر.
وأما القائمون بأنو ال يتج أز فأرادوا أنو ال يتصور توافر ممكة االجتياد إال بالقدرة عمى االجتياد في جميع
المسائل ،ألن االجتياد ممكة وأىمية يقتدر بيا المجتيد عمى فيم النصوص ،واستنباط األحكام الشرعية
منيا ،واستنباط الحكم فيما ال نص فيو ،وفيم مبادئ الشريعة وروح التشريع العامة ،وىذه الممكة ال تتجزأ،

197

كتوافر البالغة ،ال يكون اإلنسان بميغاً حتى يتقن فنون الكالم .وىذا الكالم صحيح ،وىو ال يتنافى في
الجوىر والحقيقة مع كالم أكثرية العمماء(.)1
ثالثا -تغير االجتهاد ونقضه :يجوز لممجتيد نظريًا تغيير اجتياده ،فيرجع عن قول قالو سابقًا؛ ألن مناط
االجتياد ىو الدليل ،فمتى ظفر المجتيد بو ،وجب عميو األخذ بموجبو لظيور ما ىو أولى باألخذ بو،
وألنو أقرب إلى الحق والصواب(.)2
لكن القاعدة(( :االجتياد ال ينقض بمثمو)) مختصة بالعمل وفي مجال القضاء فمو اجتيد مجتيد في
مسألة ظنية ،وعمل بمقتضى اجتياده ،أو حكم فييا بالحكم الذي أداه إليو اجتياده لكونو حاكمًا ،ثم
عرضت عميو في المستقبل واقعة أخرى مشابية لما سبق ،فأداه اجتياده إلى حكم آخر ،فال ينقض حكمو
السابق ،كما ال يجوز لمجتيد آخر خالفو في اجتياده أن ينقض حكمو؛ ألن االجتياد الثاني ليس بأرجح
من األول ،وال اجتياد أحد المجتيدين أحق باالتباع من اجتياد اآلخر ،وألن نقض االجتياد يؤدي إلى
زعزعة الثقة بأحكام القضاة وأال تستقر األحكام ،وفي ىذا حرج ومشقة.
ويؤيد ىذا االتجاه أن سيدنا عمر رضي اهلل عنو قضى في مسألة إرثية ترك فييا شخص زوجاً وأماً واخوة
ألم واخوة أشقاء ،بحرمان اإلخوة األشقاء من الميراث لكونيم عصبات ،ثم قضى بالمقاسمة في الثمث بين
اإلخوة ألم واإلخوة األشقاء ،وقال(( :تمك عمى ما قضينا وىذا عمى ما نقضي)) فمم ينقض اجتياده
السابق ،وأقره فيما مضى.

( )1فواتح الرحووت شرح هسلن الثبوت ،364/2 :شرح العضذ لوختصر الونتهى ،250/2 :اإلحكام
لآلهذي.140/3 :
( )2إرشاد الفحول :ص .232
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 -4نسخ الحكم
النسخ:
ىو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.
والنسخ واقع في الشرائع اإلليية ،فإن شريعتنا
نسخت األحكام الفرعية التي كانت مقررة في
الشرائع الساب قة .وىو واقع أيض ًا في نطاق
شريعتنا ،ولكن ال يقع النسخ إال في حال حياة
َّ
النب ي (ص) ،وال نسخ بعد وفاتو؛ ألن النسخ ال
يعرف إال بالوحي ،والوحي في حال حياتة َّ
النبي،
أما بعد وفاتو ،فال نسخ لشيء من األحكام ،إذ ال
وحي وال شرع ينزل من اهلل تعال .

والحكمة من النسخ:
مراعاة تبدل وجو المصمحة التي يناط بيا الحكم الشرعي.
فقد يشرع الحكم لتحقيق مصمحة معينة ،وألسباب وقتية ،ثم يتبدل وجو المصمحة ،وتزول تمك األسباب؛
ألن المصمحة تختمف باختالف األوقات ،فتقضي الحكمة تغيير الحكم السابق ،ويكون من األصمح لمناس
المكمفين إنياء الحكم القديم وايجاد حكم آخر جديد يراد بو الدوام واالستمرار .وىذا متفق مع عدالة
التشريع التي تقتضي التدرج ،ونقل الناس من وضع لوضع آخر أفضل وأحكم وأول  .وقد يقصد بتغيير
الحكم ونسخو اختبار المكمفين .وتغير المصمحة ،مثل نيي النبي (ص) عن ادخار لحوم األضاحي
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بسبب ورود قوافل من األعراب عم المدينة في أيام عيد األضح  ،فمما رحموا زال سبب النيي ،فأباح
َّ
النبي (ص) لممسممين االدخار.

وأما التدرج في التشريع فمو أمثال ،كثيرة منيا التدرج في تحريم الخمر ،ففي آية ذكر اهلل تعال أن الناس
يستفيدون من ثمرات النخيل واألعناب ،فيجعمون منيا َس َك اًر ،ويتناولون منيا فاكية طيبة ورزقًا حسناً عم

الطبيعة ،ثم ذكر تعال أن في الخمر والميسر منافع اقتصادية لمناس ،واثمًا كبي ًار ،تييئة وتمييدًا لمتحريم؛
ألن ما غمب ضرره عم

ال وشرعًا اجتنابو ،ثم ني
نفعو ،ينبغي عق ً

اهلل المسممين عن االقتراب من

الصالة حال السكر ،تمييدًا ثالثًا لمتحريم؛ ألن أوقات الصالة متالحقة ،فال يأمن السكران إذا شرب في
وقت أن يصحو في وقت صالة الحقة ،فامتنعوا عن الشرب أثناء النيار ،وشربوا الخمر في الميل ،ثم
جاء النص الصريح القطعي الدال عم تحريم الخمر ووجوب اجتنابيا في جميع األوقات ،ألنيا رجس
من عمل الشيطان ،وتصد عن ذكر اهلل وعن الصالة.
الربا في مراحل أربع ،وكان نظام اإلرث مشروعاً تدريجيًا ،فنسخ أوالً اإلرث بالتبني ،ثم
وكذلك كان تحريم ِّ
نسخ اإلرث بالتحالف والمؤاخاة ،ثم نزل نظام مفصل ألحكام اإلرث في سورة النساء.
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الفرق بين النسخ والتخصيص:
كل من النسخ والتخصيص قصر لمحكم عم
بعض مشتمالتو ،لكن التخصيص قصر لمحكم
عم بعض األفراد ،والنسخ قصر لو عم بعض
االزمان.

ويفترقان من وجو آخر :ىو أن التخصيص بيان أن ما يخرج من عموم الصيغة لم يرد المتكمم بالمفظ
الداللة عميو .أما النسخ فإنما يخرج المتكمم عن المفظ ما قصد بو الداللة عميو .وبعبارة أخرى :التخصيص
بيان أن المخصص غير مراد من األصل ،أما النسخ فيو انتياء بعد الثبوت .ثم إن التخصيص يكون
بمقارن لمفظ أو بمتراخ عنو ،والنسخ ال يكون إال بمتراخ.

أنواع النسخ:
يجوز باالتفاق نسخ القرآن بالقرآن ،والسُّنة المتواترة بمثميا ،وخبر اآلحاد بمثمو.
ويجوز عند الجميور نسخ المتواتر باآلحاد ،ونف الشافعي وقوعو وقال :ال ينسخ القرآن بالسُّنة ،وال السُّنة
الحل ميتتو)) ،ونسخ
بالقرآن .ومثال نسخ اآلية بحديث آحاد :تحريم كل ميتة بحديث ((ىو الطيور ماؤه ّ
اآلية بمتواتر مثل نسخ عموم آيات المواريث بحديث متواتر(( :ال وصية لوارث)).
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وال يجوز نسخ اإلجماع باإلجماع ،وال نسخ القرآن والسُّنة بالقياس.
وينقسم النسخ إل أنواع أخرى كثيرة منيا:
قد يكون النسخ بمجرد إلغاء الحكم ،كنسخ زواج المتعة.
واذا وقع النسخ إل

بدل ،جاز أن يكون البدل أخف من المنسوخ أو مساويًا لو أو أثقل عم

نفس

المكمف.
والنسخ إل حكم بدل حكم :كنسخ إيجاب الوصية لموالدين واألقربين بوضع نظام مفصل لإلرث ،ونسخ
االتجاه إل بيت المقدس باالتجاه إل الكعبة ،ونسخ العدة إل حول بالتربص أربعة أشير وعشرة أيام.
والنسخ ببدل مساو :كنسخ التوجو إل بيت المقدس باستقبال الكعبة.
ال بالعدة أربعة أشير وعشرة أيام.
والنسخ ببدل أخف :كنسخ العدة حوالً كام ً
والنسخ ببدل أثقل أو أشد جائز عند الجميور؛ ألنو قد تكون المصمحة في تشريع الحكم األشد بعد الحكم
األخف ،مثل ن سخ تحريم القتال في أول اإلسالم بفرضو بعد اليجرة ،ونسخ إباحة الخمر بتحريميا ،وكذا
تحريم الميسر ،ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزىا ،ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ،ونسخ حد الزنا
بحبس المرأة في البيوت وايذاء الرجل بالقول والتوبيخ والتعيير بالمسان بحد الجمد وتغريب البكر ورجم
المحصن ،وكل ذلك أثقل من األول ،ولكن قصد بو المصمحة لممكمفين كما قال تعال { :ما َن ْن َس ْخ ِم ْن َآي ٍة
ٍ ِ
ْت بِ َخي ٍر ِم ْنيا أَو ِمثْمِيا أَلَم تَعمَم أ َّ َّ
أَو نُ ْن ِسيا َنأ ِ
ير} [البقرة ،]106/2 :والخيرية قد
ْ
َن الم َو َعَم ُك ِّل َش ْيء قَد ٌ
ْ ْْ
ْ
ْ
تكون باألشق أو المساوي أو األخف.
والنسخ إما صريح واما ضمني:
أما النسخ الصريح :فيو أن ينص الشارع صراحة عم إلغاء الحكم السابق ،مثل قولو تعال { :يا أَيُّيا
ِ
ِ
ِ
ين َعَم اْل ِق ِ
النبِ ُّي َح ِّر ِ
َّ
ون َي ْغِم ُبوا ِمَئتَْي ِن َوِا ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمَئةٌ َي ْغمِ ُبوا
ون صابِ ُر َ
تال إِ ْن َي ُك ْن م ْن ُك ْم ع ْش ُر َ
ض اْل ُم ْؤ ِمن َ
المو ع ْن ُكم وعمِم أ َّ ِ
أَْلفاً ِمن الَّ ِذين َك َفروا بِأََّنيم َقوم ال ي ْف َقيون ،اآلن َخفَّ َ َّ
ض ْعفاً َفِإ ْن َي ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمَئةٌ
َن في ُك ْم َ
َ
ُْ ْ ٌ َ ُ َ
َ
َ ُ
ف ُ َ ْ ََ َ
َّ ِ َّ
صابِرةٌ ي ْغمِبوا ِمَئتَْي ِن وِا ْن ي ُك ْن ِم ْن ُكم أَ ْل ٌ ِ
ين} [األنفال.]66-65/8 :
الصابِ ِر َ
َ َ
َ َ ُ
ف َي ْغم ُبوا أَْلفَ ْي ِن ِبِإ ْذ ِن المو َوالم ُو َم َع ّ
ْ
ومثل قول الرسول (ص) (( :كنت نييتكم عن زيارة القبور ،أال فزوروىا فإنيا تذكركم باآلخرة)) ،وقولو
ادخار لحوم األضاحي ألجل الدا ّفة ،أال ف َّ
(ص) أيضًا(( :إنما نييتكم عن ِّ
ادخروا)).
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وأما النسخ الضمني :فيو أال يصرح الشارع بالنسخ ،ولكن يشرع حكماً معارضاً حكمو السابق ،فيعد
الالحق ناسخًا لمسابق ضمنًا .وىذا كثير في الشريعة ،كنسخ وجوب الوصية لموالدين واألقربين بآيات
المواريث ،الحكمان متعارضان ،فيكون الثاني ناسخاً لألول ،لذا قال (ص) (( :إن اهلل أعط كل ذي حق
حقو ،فال وصية لوارث)).
كميًا أو جزئياً:
والنسخ قد يكون ّ
أما النسخ الجزئي :فيو أن يبطل الشارع الحكم السابق في بعض الحاالت ،أو بالنسبة لبعض األفراد،
شرع بعد ذلك بزمن حكم لبعض األفراد أو يقيد ببعض القيود .مثل
كأن يشرع الحكم عاماً ،أو مطمقاً ،ثم ُي َ
ِ
ِ
ِ
حد القذف بقولو تعال ِ َّ :
ين َجْم َد ًة}
تشريع ّ
اجِم ُد ُ
داء َف ْ
وى ْم ثَمان َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
صنات ثَُّم َل ْم َيأْتُوا ِبأ َْرَب َعة ُشيَ َ
ون اْل ُم ْح َ
َ
[النور ،]4/24 :فإنو يشمل كل قاذف زوجاً أو غيره ،ثم شرع اهلل تعال حكم المعان بالنسبة لمزوج ،فال
ّ

يجمد بل يالعن زوجتو ،في قولو تعال ِ َّ :
يادةُ
داء إِالّ أ َْنفُ ُسيُ ْم فَ َش َ
ون أ َْزو َ
ين َي ْرُم َ
{والذ َ
اجيُ ْم َولَ ْم َي ُك ْن لَيُ ْم ُشيَ ُ
َ
ِِ
ِ
ٍ َّ ِ
أ ِِ
[النور.]6/24 :
ين }...اآلياتّ ،
الصادق َ
َ
َحدى ْم أ َْرَب ُع َشيادات ِبالمو ِإَّنوُ َلم َن ّ
فإن اقترن العام أو المطمق بتشريع يخصصو أو يقيده ،كان ذلك تخصيصًا أو استثناء ،ال نسخاً ،وبيانًا
لممراد من العام أو المطمق.
كميًا بالنسبة لجميع المكمفين ،مثل إبطال إيجاب الوصية
وأما النسخ الكمي :فيو إلغاء الحكم السابق
إلغاء ّ
ً
لموالدين واألقربين بتشريع أحكام اإلرث ،ومنع الوصية لموارث ،لقولو (ص)(( :ال وصية لوارث)) ،وابطال

ِ
العدة حوالً كامالً بالعدة أربعة أشير وعشرة أيام .قال اهلل تعال ِ َّ :
ون أ َْزواجًا
ين ُيتََوفَّ ْو َن م ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
{والذ َ
َ
اج} [البقرة ،]240/2 :ثم قال سبحانوِ َّ :
وِ
صَّي ًة أل َْزو ِ
ين ُيتََوَّف ْو َن ِم ْن ُك ْم
اج ِي ْم َمتاعًا ِإَل اْل َح ْو ِل َغ ْي َر إِ ْخر ٍ
{والذ َ
َ
َ
َّص َن ِبأ َْنفُ ِس ِي َّن أ َْرَب َع َة أَ ْشيٍُر َو َع ْش اًر} [البقرة.]234/2 :
َوَي َذ ُر َ
ون أ َْزواجاً َيتََرب ْ

محل النسخ (ما يقبل النسخ وما ال يقبمو):
محل النسخ :ىو كل حكم شرعي لم يمحقو تأبيد وال توقيت ،وعميو ليست كل األحكام قابمة لمنسخ ،فمنيا
ال لمسقوط .والذي ال
ما يقبل النسخ ومنيا ما ال يقبل .والذي يقبل النسخ :ىو أن يكون حسنو أو قبحو قاب ً
يقبل النسخ ثالثة أنواع:
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ِِ
ين ِفييا أََبدًا} [البيِّنة ،]8/98 :وقولو
 -11النصوص التي اقترنت بما يفيد التأبيد :مثل قولو تعال { :خالد َ
ِ َّ ِ
ِّ
ين
عز ّ
[النور ،]4/24 :وقولو ّ
ياد ًة أََبدًا} ّ
{وال تَ ْقَبمُوا َليُ ْم َش َ
{وجاع ُل الذ َ
وجلَ :
سبحانو في حق القاذفينَ :
ِ
وك َفو َ َّ ِ
ِ
َّ
يام ِة} [آل عمران ،]55/3 :وقولو (ص) في بقاء فرضية الجياد:
ق الذ َ
ين َك َف ُروا إلَ َي ْوِم اْلق َ
اتَب ُع َ ْ
الدجال)).
((الجياد ماض منذ بعثني اهلل إل أن يقاتل آخر ىذه األمة ّ

ُىمِ ُكوا بِال ّ ِ ِ
ُىمِ ُكوا
َما ٌ
َما ثَ ُم ُ
عاد فَأ ْ
ود فَأ ْ
طاغَيةَ ،وأ ّ
 -21اإلخبار عن مضمون أمور ماضية ،مثل قولو تعال { :فَأ ّ
يح صرص ٍر ِ
عاتَي ٍة} [الحاقة.]6-5/69 :
بِ ِر ٍ َ ْ َ
 -31األحكام السياسية في الشرائع التي ال تختمف حسنًا وال قبحًا باختالف األزمان ،كاألحكام المتعمقة
بأصول الدين واالعتقاد والعبادات ،ومبادئ اإلسالم الكبرى كالشورى والعدل والمساواة ،وأميات الفضائل
وأضدادىا كالصدق واألمانة والعفة ،والكذب والخيانة والفحش .فيذه ال يتصور نسخيا ،ألنيا إما حسنة أو
قبيحة في كل حال.

النسخ بطريق الزيادة عم النص:
لمعمماء اتجاىان في الزيادة الطارئة عم النص ،ىل ىي نسخ أو ال؟ فقال الجميور :الزيادة تخصيص ال
نسخ ،وقال الحنفية :ىي نسخ .ومحل الخالف :فيما إذا تعمقت الزيادة غير المستقمة بحكم النص المزيد
عميو ،ووردت متأخرة عن المزيد عميو فيمكن النسخ ،كاشت ارط النية في الطيارة ،عمالً بحديث(( :إنما
بالن يات)) ،زيادة عم
األعمال ّ

مضمون آية الوضوء ،وضم التغريب أي النفي إل الجمد في ِّ
حد ال ِّزنا

بحديث عبادة بن الصامت(( :البكر بالبكر جمد مائة وتغريب عام)) ،زيادة عم آية جمد الزناة ،واشتراط

الطيارة في الطواف ،بقولو عميو الصالة والسالم(( :الطواف بالبيت صالة)) ،وتقييد الرقبة بصفة اإليمان

ِّ
ير َرَقَب ٍة}
في كفارة الظي ار واليمين ،زيادة عم النص القرآني المطمق عن التقييد بي ذا الوصف{ :أ َْو تَ ْح ِر ُ
[المائدة.]89/5 :
ىذه األمثمة يرى الجميور أنيا من قبيل التخصيص أو التقييد ال النسخ ،ويرى الحنفية أنيا نسخ.

وتظير فائدة الخالف في إثبات تمك الزيادة بما ال يجوز النسخ بو ،كخبر الواحد والقياس ،فعند الحنفية

الذي يرون أن تمك الزيادة نسخ ال تثبت الزيادة بخبر الواحد وال بالقياس؛ ألن ك ِّ
ال منيما ال ينسخ المتواتر

وىو القرآن ،وبناء عميو لم يشترطوا الطيارة في الطواف ،وال اإليمان في كفارة الظِّيار واليمين.
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وعند الجميور الذين ال يرون أن تمك الزيادة نسخ يقولون :تثبت الزيادة بخبر الواحد والقياس وغيرىما من
كل ما يفيد الظن ،كجعل التحريم في الرضاع مقصو ًار عند الشافعية عم

خمس رضعات مع إطالق

اآلية القرآنية ،واشتراط الفاتحة لصحة الصالة عند الشافعية في جميع أحوال الصالة جماعة أو فردية،
مع اقتضاء عموم القرآن إجزاء ما تيسر من القرآن.
وقد ترتب عم

مذىب الحنفية ترك كثير من أخبار اآلحاد الصحيحة ،مثل اشتراط النية في الوضوء،

وتعين الفاتحة في الصالة ،والقضاء بشاىد ويمين ،وكون الرقبة مؤمنة ،ومع ذلك لم يمتزموا القاعدة في
كل اجتياداتيم ،بدليل اشتراطيم كثي اًر من شروط المعامالت التي وردت في السُّنة ،ولم يشترطيا القرآن،
مثل قوليم بفساد البيع مع الشرط ،عمالً بالحديث الذي يني عن بيع وشرط.
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 -5التعارض والترجيح
التعارض في المغة:
ىو اعتراض كل واحد من األمرين اآلخر،
كالسالب والموجب .وعند األصوليين :ىو أن
يقتضي أحد الدليمين حكماً في واقعة خالف ما
يقتضيو الدليل اآلخر فييا.

ِ
َّ ِ
َّص َن بِأ َْنفُ ِس ِي َّن أ َْرَب َع َة أَ ْشيٍُر َو َع ْش اًر} [البقرة:
ين ُيتََوفَّ ْو َن م ْن ُك ْم َوَي َذ ُر َ
مثالو قولو تعالىَ { :والذ َ
ون أ َْزواجًا َيتََرب ْ
 ،]234/2يقتضي بعمومو أن تكون عدة الوفاة مطموبة من كل امرأة توفي عنيا زوجيا ،سواء أكانت
َح ِ
ض ْع َن َح ْممَيُ َّن} [الطَّالق،]4/65 :
المرأة حام ً
{وأُو ُ
َجمُيُ َّن أ ْ
الت األ ْ
َن َي َ
مال أ َ
ال أم غير حامل .وقولو تعالىَ :
يقتضي بعمومو أن تكون عدة الحامل بوضع الحمل ،سواء أكانت المرأة متوفى عنيا زوجيا أم مطمَّقة.
فالنص ان متعارضان في حال واحدة ىي عدة المرأة الحامل المتوفى عنيا زوجيا ،ىل تعتد بوضع الحمل
أو بمدة أربعة أشير وعشرة أيام؟.
ومثالو أيضًا التعارض بين آية الوصية الواجبة وآيات المواريث.
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الربا في َّ
النسيئة)) ،وقولو(( :ال تبيعوا البر بالبر إال سواء بسواء))،
ومن السُّنة قولو (ص) (( :إنما ِّ
الربا المحرم في ربا النسيئة ،ومقتضاه إباحة ربا الفضل ،والحديث الثاني بدل
فالحديث األول يحصر ِّ
عمى تحريم ربا الفضل ،فيكون الحديثان متعارضين في ربا الفضل ،أحدىما يدل عمى إباحتو ،والثاني يدل
عمى تحريمو.
والتعارض مجرد أمر ظاىري يظير لممج تيد بحسب إدراكو وفيمو ،ال في الواقع ونفس األمر؛ ألنو ال
تعارض في الشريعة؛ ألن التعارض معناه التناقض ،والشارع الحكيم ال يصدر عنو دليالن متناقضان في
وقت واحد وفي موضوع واحد؛ ألنو أمارة العجز ،وىو محال عمى اهلل تعالى(.)1

( )1الموافقات ،294/4 :مسلم الثبوت ،152/2 :شرح اإلسنوي.182/3 :
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محل التعارض:
ال يصح التعارض بين نص قطعي وظني ،وال
بين نص وا جماع وقياس ،وال بين إج ماع وقياس؛
ألن األضعف ينتفي باألقوى ،وألن شرط
التعارض بين الدليمين الشرعيين أن يكونا في قوة
واحدة.

ويمكن تحقيق التعارض بين األدلة القطعية واألدلة الظنية من مرتبة واحدة ،كالتعارض بين آية وحديث
متواتر أو بين آيتين ،أو حديثين متواترين ،أو غير متواترين أو بين قياسين ،وحينئذ يحمل أحدىما عمى
غير ما يحمل عميو اآلخر ،أو يحكم بنسخ أحدىما اآلخر إذا عرف تاريخ المتأخر منيما.

طرق دفع التعارض:
إذا تعارض دليالن بحسب الظاىر لممجتيد ،يجب عمى المجتيد عند الجميور غير الحنفية أن يتبع في
اجتياده المراحل األربع اآلتية عمى الترتيب (:) 2
 - 11الجمع والتوفيق بين المتعارضين بوجو صحيح :يجمع المجتيد ويوفق بين النصين المتعارضين ،وال
يجوز الترجيح بينيما؛ ألن إعمال الدليمين أولى من إىمال أحدىما ،بترجيح اآلخر عميو ،ألن األصل في
الدليل إعمالو ال إىمالو.
مثل اعتبار أحد ا لنصين مخصصًا لعموم اآلخر ،أو مقيداً إلطالقو ،فيعمل بالعام في حاالت وبالخاص
في موضعو ،ويعمل بالمقيد في محمو والمطمق فيما عداه ،كالتوفيق بين آية الوصيةِ ُ :
ب َعمَيْ ُك ْم إِذ ا
{ك ت َ

( )2المستصفى ،127/2 :شرح العضد على مختصر المنتهى ،310/2 :شرح اإلسنوي ،192/3 :المدخل إلى مذهب أحمد :ص .197
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صَّيةُ لِْموالِ َد ْي ِن واألَ ْقربِين ِباْلمعر ِ
ت إِ ْن تَر َك َخ ْي اًر اْلو ِ
وف} [البقرة ،]180/2 :وبين آية
َح َد ُك ُم اْل َم ْو ُ
ض َر أ َ
َح َ
َ َ َ َ ُْ
َ
َ
وصي ُكم المَّو ِفي أَو ِ
المواريث{ :ي ِ
الد ُك ْم} ِّ
[النساء ،] 11/4 :بأن يراد باآلية األولى في سورة البقرة :الوالدان
ُ ُ
ُ
ْ
واألقربون غير الوارثين ،بسبب مانع من اإلرث كاختالف الدين.

والتوفيق بين آية عدة الوفاة وآية عدة الحمل؛ بتخصيص األولى بالثانية في غير الحامل المتوفى عنيا
زوجيا .والتوفيق بين آية عدة المطمقة بقروء ثالثة وآية عدم وجوب العدة عمى المطمقة قبل الدخول،
بتخصيص األولى بالمطمقات بعد الدخول.
والجمع بين حديث(( :أال أخبركم بخير الشيداء؟ ىو الذي يأتي بالشيادة قبل أن يسأليا)) ،وحديث(( :إن
خيركم قرني ،ثم الذين يمونيم ،ثم الذين يمونيم ،ثم يكون قوم يشيدون وال يستشيدون ،ويخونون وال
يؤتمنون)) ،بحمل الحديث األول عمى الشيادة في حقوق اهلل تعالى كشيادة الحسبة ،وحمل الحديث الثاني
عمى حقوق العباد كالمعامالت والجنايات.
 -2الترجيح بين الدليمين :إذا لم يكن الجمع والتوفيق بين الدليمين المتعارضين ،رجح المجتيد أحدىما
بأحد المرجحات ،كترجيح العبارة عمى اإلشارة ،وترجيح المفسر عمى الظاىر أوالنص ،وترجيح المحكم
المحرم عمى المبيح ،وترجيح أحد خبري اآلحاد بضبط الراوي أو عدالتو أو فقيو
عمى المفسر ،وترجيح
ِّ
ونحو ذلك.
وقد قدم الحنفية الترجيح عمى الجمع والتوفيق ،لذا قدم أبو حنيفة حديث(( :استنزىوا من البول)) عمى ما
ورد من شرب العرنيين أبوال اإلبل ،لمرجح التحريم ،مع إمكان حمل الحديث األول العام عمى ما ال
يؤكل ،أو في غير حال التداوي؛ ألن دفع الضرر أولى من جمب المنفعة.
وقالوا في ىذا المجال :إذا تعارض المحرم والمبيح ،رجح المحرم ،واذا تعارض المانع والمقتضي ،قدم
المانع.
ال لمنسخ :إذا لم يمكن الجمع والترجيح بأحد
 -3نسخ أحد الدليمين والعمل باآلخر إذا كان مدلوليما قاب ً
المرجحات ،وعمم تقدم أحد النصين وتأخر اآلخر ،جعل المتأخر ناسخاً لممتقدم ،كنسخ آية عدة الوفاة بآية
عدة الحمل ،في القدر الذي تعارضا فيو وىي الحامل المتوفى عنيا زوجيا ،فتصبح عدتيا منتيية بوضع
الحمل ،وقد يسمى التخصيص نسخًا؛ ألن اآلية الثانية في سورة الطالق وفييا عدة الحمل ،نزلت بعد
اآلية األولى في سورة البقرة.
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 -4تساقط الدليمين :إذا تعذرت الوجوه السابقة ،ولم يعمم تاريخ ورود النصين ،ترك العمل بيما معًا،
وعمل بغيرىما م ن األدلة ،كأن الواقعة ال نص فييا .وىذه صورة فرضية ال وجود ليا.

التعارض بين دليمين غير نصين كقياسين:
إذا كان التعارض بين دليمين غير نصين،
كالتعارض بين قياسين ،وجب عمى المجتيد أن
يرجح بينيما بأحد مرجحات القياس ،كالترجيح
بالعمة المنصوصة عمى العمة المستنبطة بطريق
ال ،أو العمة المستنبطة بإشارة النص
المناسبة مث ً
عمى العمة المستنبطة بالسبر والتقسيم.
فإن لم يكن ىناك مرجح ألحد القياسين عمى
اآلخر ،تخير المجتيد بينيما ،واختار أحد
الحكمين.
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