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أصول الفقو
األصل ُب اللغة ىو ما يبتٌت عليو ،سواء أكاف االبتناء حسياً ،كابتناء
اٞتدراف على األساس ،أـ عقلياً ،كابتناء ا١تعلوؿ على العلة ،وا١تدلوؿ على
الدليل .فأصوؿ الفقو ىي القواعد اليت يبتٌت عليها الفقو .أما الفقو فهو ُب
اللغة الفهم ،ومنو قولو تعأب        :وُب اصطبلح
ا١تتشرعُت ىو العلم باألحكاـ الشرعية العملية ا١تستنبطة من األدلة التفصيلية.
وا١تراد من العلم باألحكاـ ،بالنسبة للعآب هبا ،ليس ٣ترد ا١تعرفة ،بل حصوؿ
ا١تلكة باألحكاـ الشرعية ،أي أف تصل ىذه ا١تعرفة ،والتعمق فيها ،إٔب حد أف
ٖتصل لدى الشخص العآب هبذه األحكاـ ملكة هبا .و٣ترد حصوؿ ا١تلكة
كاؼ ألف يعترب من حصلت لو ا١تلكة فقيهاً ،ال اإلحاطة هبا ٚتيعها .إال أنو ال
بد من العلم ّتملة من األحكاـ الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالؿ ،فبل
يسمى العلم باٟتكم الواحد أو االثنُت فقهاً .وال يسمى العلم بكوف أنواع
األدلة حججاً فقهاً .وقد أطلق الفقو ،وأريد بو ٣تموعة األحكاـ العملية
الفروعية ا١تستنبطة من أدلتها التفصيلية ،فيقاؿ ىذا كتاب فقو أي كتاب حيوي
أحكاماً عملية فروعية ،ويقاؿ علم الفقو ويراد بو ٣تموعة األحكاـ العملية
الفروعية .إال أف ىذا خاص باألحكاـ العملية ،فليس من الفقو ،اصطبلحاً،
األحكاـ االعتقادية؛ ألف الفقو خاص باألحكاـ العملية الفروعية ،أي
باألحكاـ اليت تقوـ هبا األعماؿ ال االعتقادات.
فيكػػوف معػػٌت أصػػوؿ الفقػػو ىػػو القواعػػد الػػيت يبتػػٌت عليهػػا حصػػوؿ ا١تلكػػة
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باألحكػػاـ العمليػػة مػػن األدلػػة التفصػػيلية؛ ولػػذلع عػػرؼ أصػػوؿ الفقػػو بأنػػو معرفػػة
القواعػػد الػػيت يتوصػػل هبػػا إٔب اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية مػػن األدلػػة التفصػػيلية،
ويطلػػق أيضػاً علػػى ىػػذه القواعػػد نفسػػها ،فتقػػوؿ كتػػاب أصػػوؿ الفقػػو أي كتػػاب
حيوي ىذه القواعد .وتقوؿ ىذا علػم أصػوؿ الفقػو ،أي القواعػد الػيت يتوصػل هبػا
إٔب استنباط األحكاـ الشػرعية مػن األدلػة التفصػيلية .فبحػث أصػوؿ الفقػو ْتػث
ُب القواع ػػد ،وُب األدل ػػة ،أي ْت ػػث ُب اٟتك ػػم ،وُب مص ػػادر اٟتك ػػم ،وُب كيفي ػػة
اس ػػتنباط اٟتك ػػم م ػػن ى ػػذه ا١تص ػػادر .ويش ػػمل أص ػػوؿ الفق ػػو األدل ػػة اإلٚتالي ػػة،
وجهػػات داللتهػػا علػػى األحكػػاـ الشػػرعية ،كمػػا يشػػمل كيفيػػة حػػاؿ ا١تسػػتدؿ هبػػا
مػػن جهػػة اٞتملػػة ،ال مػػن جهػػة التفصػػيل ،أي معرفػػة االجتهػػاد ،ويشػػمل كػػذلع
كيفية االستدالؿ ،وىو التعادؿ والًتاجػي ُب األدلػة .إال أف االجتهػاد والًتجػي
بػػُت األدلػػة يتوقػػف علػػى معرفػػة األدلػػة ،وجهػػات داللته ػػا ،ولػػذلع ك ػػاف ىػػذاف
البحث ػػاف :األدل ػػة ،وجه ػػة داللته ػػا ،ػػا أس ػػاس أص ػػوؿ الفق ػػو ،م ػػع ْت ػػث اٟتك ػػم
ومتعلقاتو.
فأصوؿ الفقو ىي دالئل الفقو اإلٚتالية غَت ا١تتعينة ،كمطلق األمر،
ومطلق النهي ،وفعل النيب  ، وإٚتاع الصحابة ،والقياس .فيخرج من ذلع
الدالئل التفصيلية مثل       ،    :وصبلة
الرسوؿ ُ ب جوؼ الكعبة ،وثبوت الوالية على احملجور ،وكوف الوكيل
يستحق األجرة إذا وكل بأجرة ،قياساً على األجَت ،فإف ذلع كلو ليس من
أصوؿ الفقو؛ ألهنا أدلة تفصيلية معينة ،وورودىا كأمثلة ُب ْتث أصوؿ الفقو،
ال يعٍت أهنا من أصوؿ الفقو ،بل األصوؿ ىي األدلة اإلٚتالية ،وجهة داللتها،
وحاؿ ا١تستدؿ ،وكيفية االستدالؿ.
ويتميز أصوؿ الفقو عن علم الفقو ،بأف موضوع الفقو ىػو أفعػاؿ العبػاد،
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مػػن حيػػث إهنػػا ٖتػػل ،وٖتػػرـ ،وتص ػ  ،وتبطػػل ،وتفسػػد .أمػػا أصػػوؿ الفقػػو ف ػػإف
موضػػوعو األدلػػة السػػمعية ،مػػن حيػػث إهنػػا تسػػتنبه منهػػا األحكػػاـ الشػػرعية ،أي
من حيث إثباهتا لؤلحكاـ الشرعية .فبل بد من ْتػث اٟتكػم ومػا يتعلػق بػو ،مػن
حيث بياف من ىو الذي لو إصدار اٟتكم ،أي من الذي ديلع إصػدار اٟتكػم،
يعػػٍت مػػن اٟتػػاكم ،ومػػن حيػػث بيػػاف مػػن الػػذي يصػػدر عليػػو اٟتكػػم ،أي مػػن ىػػو
ا١تكلف بتنفيذ ىذا اٟتكم ،يعػٍت احملكػوـ عليػو ،ومػن حيػث بيػاف اٟتكػم نفسػو،
ما ىو ،وما حقيقتوٍ .ب بعد ذلع بياف األدلة ،وجهات داللتها.
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الحاكم
م ػػن أى ػػم األْت ػػاث ا١تتعلق ػػة ب ػػاٟتكم ،وأوالى ػػا ،وألزمه ػػا بيان ػاً ،معرف ػػة م ػػن
الػػذي يرجػػع لػػو إصػػدار اٟتكػػم ،أي مػػن ىػػو اٟتػػاكم؛ ألف علػػى معرفتػػو تتوقػػف
معرفػػة اٟتكػػم ونوعػػو .ولػػيس ا١ت ػراد باٟتػػاكم ىنػػا صػػاحب السػػلطاف ا١تنفػػذ لكػػل
ش ػػيء ٔت ػػا ل ػػو م ػػن س ػػلطاف ،ب ػػل ا١تػ ػراد باٟت ػػاكم م ػػن ديل ػػع إص ػػدار اٟتك ػػم عل ػػى
األفعػػاؿ ،وعلػػى األشػػياء؛ ألف مػػا ُب الوجػػود مػػن احملسوسػػات ال خيػػرج عػػن كونػػو
أفعػاالً لئلنسػػاف ،أو أشػػياء غػػَت أفعػػاؿ اإلنسػػاف .و١تػػا كػػاف اإلنسػػاف ،بوصػػفو حييػػا
ُب ىػػذا الكػػوف ،ىػػو موضػػع البحػػث ،وكػػاف إصػػدار اٟتكػػم إ ػػا ىػػو مػػن أجلػػو،
ومتعلػق بػو ،فإنػو ال بػػد مػن اٟتكػم علػى أفعػػاؿ اإلنسػاف ،وعلػى األشػياء ا١تتعلقػػة
هبػػا .فمػػن ىػػو الػػذي لػػو وحػػده أف يصػػدر اٟتكػػم علػػى ذلػػع ؟ ىػػل ىػػو اه ،أـ
اإلنساف نفسو ؟ وبعبارة أخرى ،ىل ىو الشػرع ،أـ العقػل ؟ ألف الػذي يعرفنػا أف
ىػػذا ىػػو حكػػم اه ىػػو الشػػرع ،والػػذي جيعػػل اإلنسػػاف حيكػػم ىػػو العقػػل .فمػػن
الذي حيكم ،ىل ىو الشرع ،أـ العقل ؟
أمػػا موضػػوع ىػػذا اٟتكػػم ،أي الشػػيء الػػذي يصػػدر حكمػاً علػػى األفعػػاؿ
واألشياء ،فهو اٟتسن والقب ؛ ألف ا١تقصود من إصدار اٟتكم ىو تعيُت موقف
اإلنسػػاف ٕتػػاه الفعػػل ،ىػػل يفعلػػو ،أو يًتكػػو ،أو خيػػَت بػػُت فعلػػو وتركػػو ؟ وتعيػػُت
موقفػػو ٕتػػاه األشػػياء ا١تتعلقػػة هبػػا أفعالػػو ،ىػػل يأخػػذىا ،أو يًتكهػػا ،أو خيػػَت بػػُت
األخذ والًتؾ ؟ وتعيُت موقفو ىػذا متوقػف علػى نظرتػو للشػيء ،ىػل ىػو حسػن،
أو قبي  ،أو ليس باٟتسن ،وال بالقبي ؟ و٢تذا كاف موضوع اٟتكم ا١تطلوب ىو
اٟتسػن والقػػب  .فهػػل اٟتكػم باٟتسػػن والقػػب ىػو للعقػػل أو للشػػرع ؟ إذ ال ثالػػث
٢تمػػا ُب إصػػدار ىػػذا اٟتكػػم .واٞت ػواب علػػى ذلػػع ىػػو أف اٟتكػػم علػػى األفعػػاؿ
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واألشػػياء ،إمػػا أف يكػػوف مػػن ناحيػػة واقعهػػا مػػا ىػػو ،ومػػن ناحيػػة مبلءمتهػػا لطبػػع
اإلنسػػاف وميولػػو الفطريػػة ،ومنافرهتػػا ٢تػػا ،وإمػػا مػػن ناحيػػة ا١تػػدح علػػى فعلهػػا والػػذـ
علػػى تركهػػا ،أو عػػدـ ا١تػػدح وعػػدـ الػػذـ ،أي مػػن ناحيػػة الثػواب والعقػػاب عليهػػا،
أو عػػدـ الث ػواب وعػػدـ العقػػاب .فهػػذه ث ػػبلث جهػػات للحكػػم علػػى األش ػياء:
أحدىا من حيػث واقعهػا مػا ىػو ،والثػاح مػن حيػث مبلءمتهػا لطبػع اإلنسػاف أو
منافرهتػا لػػو ،والثالػػث مػن حيػػث الثػواب والعقػػاب أو ا١تػدح أو الػػذـ .فأمػػا اٟتكػػم
على األشياء ،من اٞتهة األؤب وىي مػن ناحيػة واقعهػا ،ومػن اٞتهػة الثانيػة وىػي
مبلءمتهػػا للطبػػع ومنافرهتػػا لػػو ،فػػبل شػػع أف ذلػػع كلػػو إ ػػا ىػػو لئلنسػػاف نفسػػو،
أي ىػػو للعقػػل ال للشػػرع .فالعقػػل ىػػو الػػذي حيكػػم علػػى األفعػػاؿ واألشػػياء ُب
ىػػاتُت النػػاحيتُت ،وال حيكػػم الش ػػرع ُب أي منهمػػا ،إذ ال دخػػل للش ػػرع فيهم ػػا.
وذلع مثل العلم حسن واٞتهل قبي  ،فإف واقعهما ظاىر منو الكماؿ والنقص،
وكػػذلع الغػػٌت حسػػن والفقػػر قب ػي  ،وىكػػذا .ومثػػل إنقػػاذ الغرقػػى حسػػن وأخػػذ
األمػواؿ ظلمػاً قبػػي  ،فػػإف الطبػػع ينفػػر مػػن الظلػػم ،ودييػػل إلسػػعاؼ ا١تشػػرؼ علػػى
ا٢تبلؾ ،وكذلع الشيء اٟتلو حسن والشيء ا١تر قبي  ،وىكذا .فهذا كلو يرجع
إٔب واقع الشيء الذي حيسو اإلنساف ،ويدركو عقلو ،أو يرجػع إٔب طبػع اإلنسػاف
وفطرتو ،وىو يشعر بو ،ويدركو عقلو؛ ولػذلع كػاف العقػل ىػو الػذي حيكػم عليػو
باٟتسن والقب وليس الشرع ،أي كاف إصدار اٟتكم على األفعاؿ واألشياء من
ىاتُت اٞتهتُت ىو لئلنساف .فاٟتاكم فيهما ىو اإلنساف.
أم ػػا اٟتك ػػم عل ػػى األفع ػػاؿ واألش ػػياء ،م ػػن ناحي ػػة ا١ت ػػدح وال ػػذـ عليه ػػا ُب
ال ػػدنيا ،والث ػ ػواب والعق ػػاب عليه ػػا ُب اآلخ ػػرة ،ف ػػبل ش ػػع أن ػػو ه وح ػػده ول ػػيس
لئلنسػػاف ،أي ىػػو للشػػرع ولػػيس للعقػػل ،وذلػػع كحسػػن اإلديػػاف ،وقػػب الكفػػر،
وحسػػن الطاعػػة ،وقػػب ا١تعصػػية ،وحسػػن الكػػذب ُب اٟتػػرب ،وقبحػػو مػػع اٟتػػاكم
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الكػػافر ُب غػػَت اٟتػػرب ،وىكػػذا؛ وذلػػع ألف واقػػع العقػػل أنػػو إحسػػاس ،وواقػػع،
ومعلومات سابقة ،ودمػاغ .فاإلحسػاس جػزء جػوىري مػن مقومػات العقػل ،فػإذا
ٓب حيػػس اإلنسػػاف بالشػػيء ال ديكػػن لعقلػػو أف يصػػدر حكم ػاً عليػػو؛ ألف العقػػل
مقيد حكمو على األشياء بكوهنا ٤تسوسة ،ويستحيل عليػو إصػدار حكػم علػى
غػػَت احملسوسػػات ،وكػػوف الظلػػم ٦تػػا ديػػدح أو يػػذـ لػػيس ٦تػػا حيسػػو اإلنسػػاف؛ ألنػػو
لػيس شػيااً حيػػس ،فػبل ديكػػن أف يعقػل ،أي ال ديكػػن للعقػل إصػػدار حكػم عليػػو.
وىػو ،أي مػػدح الظلػم أو ذمػػو ،وإف كػػاف يشػعر اإلنسػػاف بفطرتػو بػػالنفرة منػػو ،أو
ا١تيػػل لػػو ،ولكػػن الشػػعور وحػػده ال ينفػػع ُب إصػػدار العقػػل حكمػػو علػػى الشػػيء،
بل ال بد من اٟتػس؛ ولػذلع ال ديكػن للعقػل أف يصػدر حكمػو علػى الفعػل ،أو
علػػى الشػػيء ،باٟتسػػن ،أو القػػب  .ومػػن ىنػػا ال جيػػوز للعقػػل أف يصػػدر حكمػػو
علػػى األفعػػاؿ أو األشػػياء با١تػػدح والػػذـ؛ ألنػػو ال يتػػأتى لػػو إصػػدار ىػػذا اٟتكػػم،
ويستحيل عليو ذلع.
وال جيػػوز أف جيعػػل إصػػدار اٟتكػػم با١تػػدح والػػذـ ١تيػػوؿ اإلنسػػاف الفطريػػة؛
ألف ىذه ا١تيوؿ تصدر اٟتكم با١تػدح علػى مػا يوافقهػا ،وبالػذـ علػى مػا خيالفهػا،
وقد يكوف ما يوافقها ٦تػا يػذـ ،كالزنػا ،واللػواط ،واسػتعباد النػاس ،وقػد يكػوف مػا
خيالفها ٦تا ديػدح ،كقتػاؿ األعػداء ،والصػرب علػى ا١تكػاره ،وقػوؿ اٟتػق ُب حػاالت
ٖتقق األذى البليغ .فجعػل اٟتكػم للميػوؿ واألىػواء يعػٍت جعلهػا مقياسػاً للمػدح
والػػذـ ،وىػػي مقيػػاس خػػاط قطعػاً؛ ولػػذلع كػػاف جعػػل اٟتكػػم ٢تػػا خطػأً ٤تضػاً؛
ألنػػو جيعػػل اٟتكػػم خاطا ػاً ٥تالف ػاً للواقػػع ،عػػبلوة علػػى أنػػو يكػػوف اٟتكػػم با١تػػدح
والػػذـ حسػػب ا٢تػػوى والشػػهوات ،ال حسػػب مػػا جيػػب أف يكػػوف عليػػو؛ و٢تػػذا ال
جيػػوز للميػػوؿ الفطريػػة أف تصػػدر حكمهػػا با١تػػدح والػػذـ .ومػػا داـ ال جيػػوز للعقػػل
أف يصػػدر حكمػػو با١تػػدح والػػذـ ،وال جيػػوز للميػػوؿ الفطريػػة أف تصػػدر حكمهػػا
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با١تدح والػذـ؛ فػبل جيػوز أف جيعػل لئلنسػاف إصػدار اٟتكػم با١تػدح والػذـ ،فيكػوف
الػػذي يصػػدر حكمػػو با١تػػدح والػػذـ ىػػو اه ولػػيس اإلنسػػاف ،وىػػو الشػػرع ولػػيس
العقل.
وأيض ػاً ،فإنػػو لػػو تػػرؾ لئلنسػػاف أف حيكػػم علػػى األفعػػاؿ واألشػػياء با١تػػدح
وال ػػذـ ،الختل ػػف اٟتك ػػم ب ػػاختبلؼ األش ػػخاص واألزم ػػاف ،إذ ل ػػيس ُب مق ػػدور
اإلنسػػاف أف حيكػػم عليهػػا حكم ػاً ثابت ػاً .ومػػن أجػػل ذلػػع حيكػػم فيهػػا اه ولػػيس
اإلنسػػاف ،حيكػػم فيهػػا الشػػرع ولػػيس العقػػل ،إذ ال دخػػل للعقػػل هبػػذا اٟتكػػم مػػن
ى ػػذه اٞته ػػة .عل ػػى أف ا١تش ػػاىد احملس ػػوس ،أف اإلنس ػػاف حيك ػػم عل ػػى أش ػػياء أهن ػػا
حسػػنة اليػػوـٍ ،ب حيكػػم عليهػػا غػػداً أهنػػا قبيحػػة ،وحيكػػم علػػى أشػػياء أهنػػا قبيحػػة
أم ػػس ،وحيك ػػم عليه ػػا نفس ػػها الي ػػوـ أهن ػػا حس ػػنة ،وب ػػذلع خيتل ػػف اٟتك ػػم عل ػػى
الشػػيء الواحػػد ،وال يكػػوف حكمػاً ثابت ػاً ،فيحصػػل ا٠تطػػأ ُب اٟتكػػم؛ ولػػذلع ال
جيوز أف جيعل للعقل ،وال لئلنساف ،اٟتكم با١تدح والذـ.
وعليو فبل بد أف يكوف اٟتاكم على أفعاؿ العباد ،وعلى األشػياء ا١تتعلقػة
هبػػا ،مػػن حيػػث ا١تػػدح والػػذـ ،ىػػو اه تعػػأب ولػػيس اإلنسػػاف ،أي يكػػوف الشػػرع
وليس العقل.
ىذا من حيث الدليل العقلي على اٟتسن والقب  ،أمػا مػن حيػث الػدليل
الش ػػرعي ،ف ػػإف الش ػػرع الت ػػزـ التحس ػػُت والتقب ػػي ألم ػػره باتب ػػاع الرس ػػوؿ  وذـ
ا٢توى؛ ولذلع كاف من ا١تقطوع بو شرعاً ،أف اٟتسن مػا حسػنو الشػرع ،والقبػي
ما قبحو الشرع ،من حيث الذـ وا١تدح.
واٟتكػػم علػػى األفعػػاؿ واألشػػياء با١تػػدح والػػذـ ىػػو لتعيػػُت موقػػف اإلنسػػاف
منها .فهو بالنسبة لؤلشياء ،يبُت ىل جيػوز لػو أخػذىا أو حيػرـ عليػو ،وال يتصػور
غَت ذلع من حيث الواقع .وبالنسبة ألفعػاؿ اإلنسػاف ،ىػل يطلػب منػو أف يقػوـ
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هبػػا ،أو يطلػػب منػػو أف يًتكهػػا ،أو خيػػَت بػػُت الفعػػل والػػًتؾ .و١تػػا كػػاف ىػػذا اٟتكػػم
م ػػن ى ػػذه اٞته ػػة ال يك ػػوف إال للش ػػرع؛ ل ػػذلع جي ػػب أف تك ػػوف أحك ػػاـ أفع ػػاؿ
اإلنس ػػاف ،وأحك ػػاـ األش ػػياء ا١تتعلق ػػة هب ػػا ،راجع ػػة للش ػػرع ال للعق ػػل ،فيج ػػب أف
يكػػوف حكػػم الشػػرع وحػػده ىػػو ا١تػػتحكم بأفعػػاؿ العبػػاد ،وباألشػػياء ا١تتعلقػػة هبػػا
أفعا٢تم.
وفػػوؽ ذلػػع ،فػػإف اٟتكػػم علػػى األشػػياء مػػن حيػػث اٟتػػل واٟترمػػة ،وعلػػى
أفع ػػاؿ العب ػػاد م ػػن حي ػػث كوهن ػػا واجبػ ػاً ،أو حرامػ ػاً ،أو من ػػدوباً ،أو مكروىػ ػاً ،أو
مباحاً ،وعلى األمور والعقػود مػن حيػث كوهنػا أسػباباً ،أو شػروطاً ،أو موانػع ،أو
صحيحة وباطلة وفاسدة ،أو عزدية ورخصة ،كػل ذلػع لػيس مػن قبيػل مبلءمتهػا
للطبع أو عدـ مبلءمتهػا ،وال ىػو مػن قبيػل واقعهػا مػا ىػو ،وإ ػا مػن قبيػل ترتػب
ا١تػػدح والػػذـ عليهػػا ُب الػػدنيا ،والث ػواب والعقػػاب عليهػػا ُب اآلخػػرة؛ ولػػذلع كػػاف
اٟتك ػػم ُب شػ ػػأهنا للشػ ػػرع وح ػػده ولػ ػػيس للعقػ ػػل؛ فيك ػػوف اٟتػ ػػاكم حقيقػ ػػة علػ ػػى
األفعػػاؿ ،وعلػػى األشػػياء ا١تتعلقػػة هبػػا ،وعلػػى األمػػور ،والعقػػود ،إ ػػا ىػػو الش ػػرع
وحده ،وال حكم للعقل ُب ذلع مطلقاً.
ال حكم قبل ورود الشرع
األشياء واألفعاؿ ال جيوز أف تعطى حكماً إال إذا كاف ىناؾ دليل
شرعي على ىذا اٟتكم ،إذ ال حكم لؤلشياء وألفعاؿ العقبلء قبل ورود
الشرع ،قاؿ تعأب          :وقاؿ تعأب:
           وألف اٟتكم ال يثبت إال
بأحد اثنُت :إما الشرع ،وإما العقل .أما العقل فبل ٤تل لو ىنا؛ ألف القضية
قضية إجياب وٖترمي ،والعقل ال ديكن أف يوجب أو حيرـ ،وليس ذلع منوطاً بو،
ٜٔ

وإ ا ىو منوط بالشرع؛ فتوقف اٟتكم على الشرع .ؤتا أنو ال شرع قبل ورود
الشرع؛ فتوقف اٟتكم على ورود الشرع من اه ،أي على ٣تيء الرسوؿ بالنسبة
للشريعة كلها ،والدليل الشرعي بالنسبة للمسألة ا١تراد االستدالؿ عليها .أما
بالنسبة للرسوؿ ،فظاىر من صري اآلية؛ ألف نفي العذاب عن الناس ،قبل
بعثة الرسوؿ ،يدؿ على عدـ تكليفهم باألحكاـ واالعتقادات ،أي عدـ
تكليفهم بشيء ،وال معٌت لذلع إال نفي اٟتكم نفياً باتاً عن الناس قبل أف
يبعث اه ٢تم رسوالً ،ومن ىنا كاف أىل الفًتة ناجُت ،وىم الذين عاشوا بُت
ضياع رسالة وبعث رسالة ،ويكوف حكمهم حكم الذين ٓب تبلغهم رسالة،
وذلع كمن عاشوا قبل بعثة الرسوؿ ٤تمد  ، ومن ىذا أيضاً من ٓب تبلغهم
رسالة سيدنا ٤تمد  على وجو يلفت النظر ،فإهنم كأىل الفًتة ناجوف؛ ألنو
تنطبق عليهم اآلية ،ويعتربوف أنو ٓب يبعث ٢تم رسوؿ ،إذ ٓب تبلغهم رسالتو،
ويكوف إٍب عدـ التبليغ على القادرين عليو وٓب يفعلوا .وعليو ،فقبل بعثة الرسوؿ
ال يقاؿ إف حكم األشياء حبلؿ أو حراـ؛ ألنو ال حكم ٢تا ،وكذلع األفعاؿ،
بل لئلنساف أف يفعل ما يريد دوف التقيد ْتكم ،وال شيء عليو عند اه حىت
يبعث إليو رسوالً ،وحيناذ يتقيد بأحكاـ اه اليت بلغو إياىا الرسوؿ حسب ما
بلغها لو.
وأما بعد بعثة الرسوؿ ،وتبليغو رسالتو ،فإنو ينظر ،فإف كانت رسالتو
جاءت بأشياء معينة ،وأمرىم باتباع رسالة غَته ُب أشياء أخرى ،كما ىي
اٟتاؿ مع سيدنا عيسى ،فإهنم مقيدوف باألحكاـ اليت بلغها ٢تم ،وملزموف
باتباعها ،ويعذبوف على عدـ التقيد هبا ،حىت تنسخ ىذه الرسالة .وإف كانت
رسالة الرسوؿ جاءت بأشياء ،وٓب تتعرض ألشياء ،فهم مقيدوف ٔتا جاءت بو
فقه ،وال يعذبوف على ما ٓب تأت بو .وأما إف كانت رسالتو عامة كل شيء،
ٕٓ

وجاءت مبينة كل شيء ،فإهنم مقيدوف ُب كل شيء هبذه الرسالة .وذلع كما
ىي اٟتاؿ مع سيدنا ٤تمد رسوؿ اه  فإف رسالتو عامة كل شيء ،وجاءت
مبينة كل شيء؛ ولذلع كاف ال حكم إال ٔتا يرد فيها؛ ألف مفهوـ قولو تعأب:
         ىو أننا نعذب من بعثنا ٢تم رسوالً
وخالفوا رسالتو .واٟتكم الواحد مهما كاف من رسالة الرسوؿ اليت بلغها فيعذب
كل من خالفو؛ ولذلع ال يكوف للشيء ،وال للفعل ،حكم حىت يقوـ الدليل
عليو .وعلى ىذا ال يقاؿ إف األصل ُب األشياء واألفعاؿ التحرمي ْتجة أنو
تصرؼ ُب ملع اه تعأب بغَت إذنو ،فيحرـ قياساً على ا١تخلوقات؛ ألف صري
اآلية أف اه ال يعذب حىت يبعث الرسوؿ ،فبل يؤاخذ حىت يبُت اٟتكم ،وفوؽ
ذلع فإف ا١تخلوقات تتضرر ،واه سبحانو وتعأب من ػزه عن ا١تنفعة والضرر.
وكذلع ال يقاؿ إف األصل ُب األفعاؿ واألشياء اإلباحةْ ،تجة أهنا انتفاع خاؿ
من أمارة ا١تفسدة ومضرة ا١تالع ،فتباح؛ ال يقاؿ ذلع ألف مفهوـ اآلية أف
اإلنساف مقيد ٔتا جاء بو الرسوؿ؛ ألنو يعذب على ٥تالفتو ،فصار األصل اتباع
الرسوؿ ،والتقيد بأحكاـ رسالتو ،وليس األصل اإلباحة أي عدـ التقيد ،وألف
عموـ آيات األحكاـ تدؿ على وجوب الرجوع إٔب الشرع ،ووجوب التقيد بو،
قاؿ تعأب            :وقاؿ  :
        وقاؿ    :
س
    وألف الرسوؿ  يقوؿ فيما رواه الدارقطٍتُ « :ك ُّل أَ ْم ٍر لَْي َ
َعلَْي ِو أَ ْم ُرنَا فَـ ُه َو َر ّّد» فهذا يدؿ على أف األصل ىو اتباع الشرع والتقيد بو ،وألف
االنتفاع ا٠تإب من أمارة ا١تفسدة ومضرة ا١تالع ،ليس حجة على اإلباحة ،أال
ترى أف الزنا بامرأة مقطوعة غَت متزوجة يصدؽ عليو أنو انتفاع خاؿ من أمارة
ا١تفسدة ومضرة ا١تالع ،ومع ذلع فهو حراـ ،وأف الكذب مزاحاً ،مع أي كاف؛
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ٞتلب الضحع والسرور لبلثنُت :الكاذب وا١تكذوب عليو ،خاؿ من أمارة
ا١تفسدة ومضرة ا١تالع ،ومع ذلع فهو حراـ .وأيضاً فإنو بعد ورود الشرع صار
لؤلشياء ولؤلفعاؿ أحكاـ ،فاألصل أف يبحث ُب الشريعة عن األشياء
واألفعاؿ ،ىل يوجد ٢تا أحكاـ أو ال ،ال أف يكوف األصل اعتبارىا مباحة،
ووضع حكم اإلباحة ٢تا من العقل مباشرة مع وجود الشرع .وكذلع ال يقاؿ
إف األصل ُب األشياء التوقف وعدـ اٟتكم؛ ألف التوقف يعٍت تعطيل العمل،
أو تعطيل اٟتكم الشرعي ،وىو ال جيوز ،وألف الثابت ُب القرآف واٟتديث ،عند
عدـ العلم ،السؤاؿ عن اٟتكم ،وليس التوقف وعدـ اٟتكم ،قاؿ تعأب:
          وقاؿ ُ ب حػديث التيمم،
الس َؤ ُال»
َم يَـ ْعلَ ُموا فَِإنَّ َما ِش َفاءُ ال ِْع ّْي ُّ
فيما رواه أبو داود عن جابر« :أَالَ َسـأَلُوا إِ ْذ ل ْ
فدؿ على أنو ليس األصل التوقف وعدـ اٟتكم .وعليو ،فإنو بعد بعثة الرسوؿ
 ، صار اٟتكم للشرع ،وأضحى ال حكم قبل ورود الشرع؛ فيتوقف اٟتكم
على ورود الشرع ،أي على وجود دليل شرعي للمسألة الواحدة؛ ولذلع ال
يعطى حكم إال عن دليل ،كما ال يعطى حكم إال بعد ورود الشرع ،واألصل
أف يبحث عن اٟتكم ُب الشرع ،أي األصل أف يبحث عن الدليل الشرعي
للحكم من الشرع.
بقيت مسألة وىي ،ىل الشريعة اإلسبلمية حاوية ألحكاـ الوقائع
ا١تاضية كلها ،وا١تشاكل اٞتارية ٚتيعها ،واٟتوادث اليت ديكن أف ٖتدث
بأكملها ؟ واٞتواب على ذلع ىو ،أنو ٓب تقع واقعة ،وال تطرأ مشكلة ،وال
ٖتدث حادثة ،إال و٢تا ٤تل حكم .فقد أحاطت الشريعة اإلسبلمية ّتميع
أفعاؿ اإلنساف إحاطة تامة شاملة ،فلم يقع شيء ُب ا١تاضي ،وال يعًتضو شيء
ُب اٟتاضر ،وال حيدث لو شيء ُب ا١تستقبل ،إال ولكل شيء من ذلع حكم
ٕٕ

ُب الشريعة ،قاؿ اه تعأب         :وقاؿ
تعأب          :فالشريعة ٓب هتمل
شيااً من أفعاؿ العباد مهما كاف ،فهي إما أف تنصب دليبلً لو بنص من القرآف
واٟتديث ،وإما أف تضع أمارة ُب القرآف واٟتديث تنبو ا١تكلف على الباعث
على تشريعو ،ألجل أف ينطبق على كل ما فيو تلع األمارة أو ىذا الباعث.
وال ديكن شرعاً أف يوجد فعل للعبد ليس لو دليل ،أو أمارة تدؿ على حكمو؛
لعموـ قولو      :وللنص الصري بأف اه قد أكمل ىذا
الدين .فإذا زعم أف بعض الوقائع خالية من اٟتكم الشرعي ،على معٌت أف
ىناؾ بعض األفعاؿ من أفعاؿ العباد قد أ لتو الشريعة إ االً مطلقاًْ ،تيث ٓب
تنصب دليبلً ،أو تضع أمارة تنبو هبا ا١تكلف على مقصدىا فيو ،فإذا زعم
ذلع ،فإنو يعٍت أف ىناؾ شيااً ٓب يبيّنو الكتاب ،وأف ىذا الدين ٓب يكملو اه
تعأب ،بدليل وجود فعل ٓب يذكر حكمو ،فهو دين ناقص ،وىذا معارض لنص
القرآف؛ ولذلع يكوف زعماً باطبلً .حىت لو وجدت أحاديث آحاد صحت
روايتها عن الرسوؿ  تتضمن ىذا ا١تعٌت ،أي وجود بعض أفعاؿ العباد ٓب
تأت الشريعة ْتكم لو ،فإف مثل ىذه األحاديث ترد دراية؛ ١تعارضتها لنص
القرآف القطعي الثبوت والداللة؛ ألف آية      :وآية:
     قطعيتا الثبوت ،قطعيتا الداللة ،فأي خرب آحاد
يعارضهما يرد دراية؛ و٢تذا ال حيل ١تسلم ،بعد التفقو ُب ىاتُت اآليتُت
القطعيتُت ،أف يقوؿ بوجود واقعة واحدة من أفعاؿ اإلنسافٓ ،ب يبُت الشرع ٢تا
٤تل حكم ،وال بوجو من الوجوه.
وأما ما رواه ابن ماجو والًتمذي عن سلماف الفارسي قاؿ :سال رسوؿ
َح َّل اللَّوُ فِي كِتَابِ ِو
ْحالَ ُل َما أ َ
اه  عن السمن ،واٞتنب ،والفراء ،فقاؿ« :ال َ
ٖٕ

ت َع ْنوُ فَـ ُه َو ِم َّما َع َفا َع ْنوُ» وما رواه أبو
ْح َر ُام َما َح َّرَم اللَّوُ فِي كِتَابِ ِو َوَما َس َك َ
َوال َ
الدرداء عن النيب  أنو قاؿَ « :ما أَ َح َّل اللَّوُ فِي كِتَابِ ِو فَـ ُه َو َحالَ ٌلَ ،وَما َح َّرَم فَـ ُه َو

ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ َّ
سى
َح َر ٌامَ ،وَما َس َك َ
ت َع ْنوُ فَـ ُه َو َع ْف ٌو ،فَاقْـبَـلُوا م َن اللو َعافيَتَوُ ،فَإ َّن اللوَ لَ ْم يَ ُك ْن ليَـ ْن َ
َش ْيئاً ،ثـُ َّم تَالَ َى ِذهِ اآليَةَ »       :أخرجو البزار .ومػا رواه
ِ
ض فَالَ
ض فَـ َرائ َ
البيػهػقي من طػريق أيب ثعلبة عن النيب  أنو قاؿ« :إِ َّن اللَّوَ فَـ َر َ
ت َع ْن
تُ َ
وىاَ ،و َس َك َ
اء فَالَ تَـ ْنتَ ِه ُك َ
وىاَ ،و َح َّد ُح ُدوداً فُالُ تَـ ْعتَ ُد َ
ضيّْـ ُع َ
وىاَ ،ونَـ َهى َع ْن أَ ْشيَ َ
س بِنِ ْسيَ ٍان فَالَ تَـ ْب َحثُوا َع ْنـ َها» ،فإف ىذه األحاديث أخبار
اء ُر ْخ َ
أَ ْشيَ َ
صةً لَ ُك ْم لَْي َ
.

آحاد من جهة ،فبل تعارض النص القطعي ،ومن جهة أخرى فإف ىذه
األحاديث ال تدؿ على أف ىناؾ أشياء ٓب تبينها الشريعة ،وإ ا تدؿ على أف
كت عن ٖترديها،
وس َ
ىناؾ أشياء ٓب حيرمها اه تعأب رٛتة بكم ،فعفا عنهاَ ،
فموضوع ىذه األحاديث ليس السكوت عن تشريع أحكاـ ٢تا ،بل السكوت
عن ٖترديها .وليس معٌت السكوت عن ٖترديها تشريع حكم اإلباحة لكل ما ٓب
يبيّػنو ،بل إف ىذا السكوت سكوت من الشارع عن التحرمي ،وسكوتو عن
التحرمي يعٍت اٟتبلؿ ،ويدخل فيو الواجب ،وا١تندوب ،وا١تباح ،وا١تكروه ،وىو
ينطبق على ما يسكت عنو فقه ،ال على كل شيء ٓب يبيّنو .على أف معٌت
األحاديث العفو عن ىذه األشياء نظَت قولو تعأب      :بدليل
نص األحاديث ،وبدليل مػا سػيقت لو األحاديث ،وىو النهي عن السؤاؿ عما
ٓب حيرـ فيحرـ .عن ابن عباس رضي اه عنهما قاؿ« :ما ٓب يذكر ُب القرآف،
فهو ٦تا عفا اه عنو» ذكػره الشػاطيب ُب ا١توافقات .وروى ابن شيبة ُب مصنفو
أف إبراىيم بن سػعػد سػأؿ ابن عبػاس :مػا يؤخذ من أمواؿ أىل الذمة ؟ قاؿ:
العػفػو .وروى الطربي ُب تفسَته عن عبيد بن عمَت« :إف اه تعأب أحػ ّل
حرـ فاجتنبوه ،وترؾ من ذلع أشياء ٓب حيلّها
أحل فاستحلّوه ،وما ّ
وحػّرـ ،فػمػا ّ
ٕٗ

حيرمها ،فذلع عفو من اه عفاه» .وقد كاف النيب  يكػره كػثػرة السؤاؿ
وٓب ّ
فيما ٓب ين ػزؿ فيو حكم ،بناء على حكم الرباءة األصلية ،إذ ىي راجعة إٔب ىذا
ا١تعٌت .ومعناىا أف األفعاؿ معها معفو عنها .وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ:
ٍ
«إِ َّن أَ ْعظَم الْمسلِ ِم ِ
ِِ
َم يُ َح َّرْم َعلَى
ين ُج ْرًماَ ،م ْن َسأ ََل َع ْن َش ْيء ل ْ
ين في ال ُْم ْسلم َ
َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َج ِل َم ْسأَلَتو» أخرجو مسلم ،وقاؿ« :ذ ََ ُروني َما
ين ،فَ ُح ّْرَم َعلَْي ِه ْم م ْن أ ْ
ال ُْم ْسلم َ

ك َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَ ُك ْم بِ َكثْـ َرةِ ُس َؤالِ ِه ْمَ ،وا ْختِالَفِ ِه ْم َعلَى أَنْبِيَائِ ِه ْمَ .مـا
تَـ َرْكـتُـ ُكـ ْم ،فَِإنَّـ َمـا َىلَ َ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم» أخرجو أٛتد .وأخرج
نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْنوُ فَانْـتَـ ُهواَ ،وَما أ ََم ْرتُ ُك ْم فَأْتُوا م ْنوُ َما ْ
َّاس،
وؿ اللَّ ِو  فَػ َقػ َ
مسػلم وأٛتػد عن أيب ىريرة قاؿَ :خطَبَػنَا َر ُس ُ
اؿ« :أَيُّـ َهـا الن ُ
وؿ اللَّ ِو ؟
ْح َّج فَ ُح ُّجوا» فَػ َقاؿ َر ُج ٌل :أَ ُك َّل َع ٍاـ يَا َر ُس َ
قَ ْد فَـ َر َ
ض اللَّوُ َعلَْي ُك ْم ال َ
اؿ رس ُ ِ
تَ ،ولَ َما
ت نَـ َع ْم لَ َو َجبَ ْ
وؿ اللَّو « : لَ ْو قُـ ْل ُ
فَ َس َك َ
تَ ،ح َّىت قَا َ٢تَا ثػَبلثػَاً ،فَػ َق َ َ ُ
اؿ« :ذ ََ ُرونِي َما تَـ َرْكتُ ُك ْم» .فهذا كلو يدؿ على أف ا١تراد من
استَطَ ْعتُ ْم» ثػُ َّم قَ َ
ْ

ت َع ْن أَ ْشيَ َاء» أي ٓب حيرمها ،وىو نظَت قولو ُب حديث آخر:
وس َك َ
قولوَ « :
«ذ ََ ُرونِي َما تَـ َرْكتُ ُك ْم» وتعينو الرواية األخرى لنفس اٟتديث وىيَ « :و َع َفا َع ْن
أَ ْشيَ َاء» أي ٕتاوز عنها وٓب حيرمها .وعلى ذلع ،ال يكوف قوؿ الرسوؿ:
ت َع ْنوُ فَـ ُه َو َع ْف ٌو» معناه أنو ٓب يبُت
اء» أو قولوَ « :وَما َس َك َ
« َو َس َك َ
ت َع ْن أَ ْشيَ َ
حكم بعض أفعاؿ العباد ،بل معناه ٓب حيرـ أشياء رٛتة بكم ،وما ٓب حيرمو من
األشياء ا١تعينة الداخلة ٖتت حكم السكوت ،فهو غَت ٤ترـ ،فحكمو أنو
حبلؿ .فا١تسألة تتعلق بسكوت الشارع عن ٖترمي أشياء ،وال تتعلق بعدـ بياف
أحكاـ أشياء.
ىػػذا مػػن حيػػث معػػٌت اٟتػػديث ،أمػػا مػػن حيػػث وضػػع اٟتػػديث ُب حكػػم
الش ػريعة ،فػػإف أفعػػاؿ ا١تكلفػػُت مػػن حيػػث ىػػم مكلفػػوف ،إمػػا أف تكػػوف ّتملتهػػا
داخلة ٖتت خطاب التكليػف ،وىػو االقتضػاء أو التخيػَت ،أو ال تكػوف ّتملتهػا
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داخلة ،فإف كانت ُب ٚتلتها داخلة ،فإنو ال بد أف يكوف ٢تا ُب الشريعة حكم،
إذ ىػػي مندرجػػة ٖتػػت خطػػاب التكليػػف .وإف ٓب تكػػن داخلػػة ّتملتهػػا ،لػػزـ أف
يكػػوف بعػػض ا١تكلفػػُت خارج ػاً عػػن حكػػم خطػػاب التكليػػف ،ولػػو ُب وقػػت أو
حالة ما ،وىذا باطل من أساسو؛ ألنا لو فرضناه مكلفاً فبل يص خروجػو ،وإف
فرض ػػناه غػ ػػَت مكلػ ػػف كػ ػػاف فرض ػ ػاً ب ػػاطبلً؛ ألف التكليػ ػػف عػ ػػاـ لعمػ ػػوـ خطػ ػػاب
التكليف ،فهو يشمل كل حالة ،وكل وقت .وعلى ىذا ال ديكن أف يكوف قولو
ت َع ـ ْن أَ ْش ـيَ َاء» يعػػٍت أنػػو ٓب يبػػُت حكمهػػا١ ،تػػا يًتتػػب عليػػو وج ػود
َ « :و َس ـ َك َ
ػكت
وسػ َ
شػػخص ُب حالػػة أو وقػػت غػػَت مكلػػف ،فلػػم يبػػق إال أف يكػػوف معنػػاهَ ،
عػػن ٖتػػرمي أشػػياء .وعلػػى ذلػػع ،فػػإف اٟتػػديث ال يػػدؿ علػػى أنػػو يوجػػد أي فعػػل
لئلنس ػػاف ٓب تبين ػػو الش ػ ػريعة ،فيس ػػقه االس ػػتدالؿ ب ػػو ،وب ػػذلع تتأك ػػد القاع ػػدة
الشػػرعية «األصػػل ُب أفعػػاؿ اإلنسػػاف التقيػػد ْتكػػم اه» فػػبل جيػػوز للمسػػلم أف
يقػػدـ علػػى فعػػل إال بعػػد معرفػػة حكػػم اه ُب ىػػذا الفعػػل مػػن خطػػاب الشػػارع.
واإلباحػة حكػػم مػن األحكػػاـ الشػرعية ،فػػبل بػػد مػن دليػػل عليهػا مػػن الشػػرع ،وال
يكػوف عػػدـ بيػػاف الشػػرع دلػػيبلً علػػى إباحػػة الشػػيء ،بػػل يكػػوف دلػػيبلً علػػى نقػػص
الشريعة ،ودليل إباحة الشيء ىو أف ينص الشارع على التخيَت فيو.
ىػذا بالنسبة لؤلفعاؿ ،أما بالنسبة لؤلشياء ،وىي متعلقات األفعاؿ ،فإف
األصػل فيها اإلباحة ما ٓب يرد دليل التحرمي ،فاألصل ُب الشيء أف يكوف
مباحاً ،وال حيرـ إال إذا ورد دليل شرعي على ٖترديو؛ وذلع ألف النصوص
الشرعية قد أباحت ٚتيع األشياء ،وجاءت ىذه النصوص عامة تشمل كل
شػيء ،قػاؿ تعأب .           :ومعػٌت تسخَت
اه لئلنساف ٚتيع ما ُب األرض ىو إباحتو لكل ما ُب األرض .وقاؿ تعأب:
          وق ػاؿ    :
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       وقػاؿ :
 .         وىكذا ٚتيع اآليات

   

اليت جاءت ُب إباحة األشياء جاءت عامة ،فعمومها دؿ على إباحة ٚتيع
األشياء ،فتكوف إباحة ٚتيع األشياء جاءت ٓتطاب الشارع العاـ .فدليل
إباحتها النصوص الشرعية اليت جاءت بإباحة كل شيء .فإذا حرـ شيء فبل
بد من نص ٥تصص ٢تذا العموـ ،يدؿ على استثناء ىذا الشيء من عموـ
اإلباحة؛ ومن ىنا كاف األصل ُب األشياء اإلباحة .ولذلع ٧تد الشرع ،حُت
حرـ أشياء ،قد نص على ىذه األشياء بعػيػنػها ،استثناء من عموـ النص ،فقاؿ
تعأب         :وقاؿ « :ح ّْرم ِ
ت
َُ
الْ َخ ْم َرةُ لِ َع ْينِ َها» ذكره ا١تبسوط عن ابن عباس ،فيكوف ما نص عليو الشرع من
ٖترمي أشياء ىو مستثٌت من عموـ النص ،فهو على خبلؼ األصل .واألصل
إباحة ٚتيع األشػيػاء .وال يقاؿ إف الشيء ال ديكن أف ينفصل عن فعل العبد
وحكمو ،إ ػا جػاء من حكم فعل العبد ،فيأخذ حكم الفعل؛ ال يقاؿ ذلع
ألف األشياء وإف كاف ال بد أف تكوف متعلقة بأفعاؿ العباد ،وإف كاف دليلها إ ا
جػاء ُب بياف حكم أفعاؿ العباد ،إال أف الدليل لفعل العبد ،حُت قرف بالشػيء،
بيّػن بالنسبة للشيء حاؿ كونو متعلقاً بالفعل حكمُت اثنُت ال ثػالػث ٢تػمػا،
فبيّػن اإلباحة ،وبيّػن التحرمي ،وٓب يبيّػن غَت ا بالنسبة للشيء مطلقاً؛ ولذلع ال
يقاؿ ُب حكم الشيء إنو واجب ،أو مندوب ،فحػصػر حكػم األشياء ُب
اإلباحة أو اٟترمة .فهو من ىذه اٞتهة على خػبلؼ فعل العبد ،فبل يأخذ
حكمو وإف جاء دليلو ُب بياف حكم فعل العبد .ومن اٞتهة األخرى ،فإف
العموـ ُب دليل اإلباحة ،والتعيُت بالشيء ا١تعػُت ُب دليل التحػرمي ،جيػعػل
اإلباحة عامة ٞتميع األشياء ،والتحرمي خاصاً ٔتا ورد ٖترديو .وهبذا يكوف حكم
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األشياء ،من حيث األصل ،ومن حيث األحكاـ اليت توصف هبا ،خيالف
حكم األفعاؿ .فاألصل ُب األشياء اإلبػاحػة ما ٓب يرد دليل التحرمي ،واألصل ُب
األفعاؿ التقيد باٟتكم الشرعي ،واألشياء ال توصف إال باٟتل أو اٟترمة،
ٓتبلؼ األفعاؿ ،فإف خطاب الشارع ا١تتعلق هبا جعلها قسمُت :أحد ا
خطاب التكليف ،واآلخػر خطػاب الوضع ،وجعل خطاب التكليف ٜتسة
أقساـ ىي :الفػرض ،وا١تندوب ،واٟتراـ ،وا١تكروه ،وا١تباح .وجعل خطاب
الوضع ٜتسة أقساـ ىي :السبب ،والشرط ،وا١تانع ،والصحة والبطبلف
والفساد ،والعزائم والرخص.
واٟتػاص ػ ػ ػل ال جيػ ػ ػ ػوز أف يػق ػ ػ ػاؿ ،بعػ ػ ػػد بعث ػ ػػة سػ ػ ػػيدنا ٤تم ػ ػػد  للػنػ ػ ػ ػاس
كافػ ػػة ،إف ىنػ ػػاؾ فع ػ ػبلً أو شػ ػػيااً لػ ػػيس لػ ػػو حكػ ػػم ،وال جيػ ػػوز أف يكػ ػػوف حكػ ػػم
لشػ ػػيء مػ ػػا ،أو فعػ ػػل مػ ػػا ،دوف أف يكػ ػػوف لػ ػػو دليػ ػػل مػ ػػن الش ػ ػ ػرع؛ ألف اٟتػك ػ ػ ػم
ى ػ ػو خطػ ػػاب الشػ ػػارع .وال جيػ ػػوز أف يقػ ػػاؿ إف ك ػػل مػ ػػا ٓب يبػ ػػُت الشػ ػػرع حكمػ ػػو
فه ػ ػ ػػو مب ػ ػ ػػاح؛ ألف ا١تب ػ ػ ػػاح حك ػ ػ ػػم ش ػ ػ ػػرعي ،إذ ى ػ ػ ػػو خط ػ ػ ػػاب الش ػ ػ ػػارع ا١تتعل ػ ػ ػػق
بأفع ػ ػػاؿ العب ػ ػػاد ب ػ ػػالتخيَت ،وألف االدع ػ ػػاء ب ػ ػػأف ىن ػ ػػاؾ أش ػ ػػياء ٓب يب ػ ػػُت الش ػ ػػارع
حكم ػ ػػو يع ػ ػػٍت أف ىن ػ ػػاؾ ش ػ ػػيااً ٓب يبين ػ ػػو الػق ػ ػ ػرآف ،وأف الش ػ ػ ػريعة ناقص ػ ػػة ،وى ػ ػػذا
ال جيػ ػػوز ١تعارض ػ ػػتو للق ػ ػػرآف القػطػع ػ ػ ػي الثبػ ػػوت ،القطع ػ ػػي الدالل ػ ػػة .وعلي ػ ػػو ،فإن ػ ػػو
ال فع ػ ػػل ديك ػ ػػن أف يص ػ ػػدر ع ػ ػػن اإلنس ػ ػػاف ،وال ش ػ ػػيء يتعل ػ ػػق بفع ػ ػػل اإلنس ػ ػػاف،
إال ول ػ ػػو ُب الش ػ ػ ػريعة ٤تػ ػ ػػل حك ػ ػػم ،وال حك ػ ػػم إال بعػ ػ ػػد وج ػ ػػود ال ػ ػػدليل الػ ػ ػػذي
يػ ػػدؿ عليػ ػػو بعينػ ػػو مػ ػػن خطػ ػػاب الشػ ػػارع ،إذ ال حكػ ػػم قبػ ػػل ورود الشػ ػػرع ،فػ ػػبل
حك ػ ػػم قب ػ ػػل بعث ػ ػػة الرس ػ ػػوؿ ،وال حك ػ ػػم بع ػ ػػد بعثت ػ ػػو إال ب ػ ػػدليل ،م ػ ػػن الرس ػ ػػالة
اليت جاء هبا ،يدؿ على ذلع اٟتكم بعينو.
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المكلَّفون باألحكام
ا١تكلفوف باألحكاـ ىم ٚتيع الناس؛ ولذلع قيل ُب اٟتكم إنو خطاب
الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد .فبل فرؽ ُب التكليف بأحكاـ الشرع بُت ا١تسلم
والكافر ،فكلهم ٥تاطب ٓتطاب الشارع ،وكلهم مكلف ْتكم الشرع .والدليل
على ذلع النصوص ا١تتضافرة ُب ىذا ا١توضوع ،فكلها تدؿ داللة صرحية ال
تقبل التأويل ،على أف ا١تخاطب بالشريعة اإلسبلمية كلها ٚتيع الناس ،سواء
أكانوا مسلمُت أـ كفاراً .قاؿ تعأب       :
  وقاؿ تعأب          :
ت إِلَى ُك َّل أَ ْح َم َر َوأَ ْس َو َد» أخرجو مسلم ،أي
وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ« :بُِعثْ ُ
إٔب ٚتيع الناس .فهذا خطاب عاـ ٞتميع الناس فيشمل ا١تسلم والكافر .وال
يقاؿ إف ىذا خطاب ُب اإلدياف باإلسبلـ ،وليس باألحكاـ الفروعية؛ ألنو
خطاب بالرسالة ،وىو يعٍت اإلدياف هبا ،وال يعٍت العمل باألحكاـ الفروعية؛ ال
يقاؿ ذلع ألف الرسالة عامة تشمل اإلدياف هبا ،وتشمل العمل باألحكاـ
الفروعية اليت جاءت هبا ،فتخصيصها باإلدياف ٗتصيص من غَت ٥تصص،
وأيضاً لو كاف ا١تراد خطاب الناس ٚتيعاً باإلدياف باإلسبلـ ،وخطاب ا١تسلمُت
فقه باألحكاـ الفروعية ،فإنو يعٍت خطاب بعض الناس ببعض األحكاـ،
وعدـ خطاهبم ببعضها ،ولو جاز خطاب البعض ببعض األحكاـ حىت خيص
با٠تروج عنو بعض الناسٞ ،تاز ذلع ُب كل ما جاءت بو الشريعة ،أي ٞتاز
مثل ذلع ُب قواعد اإلسبلـ ا١تتعلقة باإلدياف؛ ألف ما جاز على األحكاـ جيوز
على غَتىا ،وىذا باطل؛ ألف ا٠تطاب صري      :
فاإلدياف بو متناوؿ ا٠تطاب بداىة .على أف خطاب الناس ٚتيعاً باألحكاـ
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الفروعية ثابت بصري القرآف كخطاهبم بالرسالة ،قاؿ تعأب :
       وقاؿ تعأب   :
     إٔب أف يقوؿ        :وقاؿ تعأب:
        إٔب أف يقوؿ     :
             وأيضاً


فإف اه أمر الناس ٚتيعاً بالعبادات ،فيكوف الكفار مأمورين بالعبادات .قاؿ
تعأب       :وقاؿ تعأب     :
  فهذه اآليات صرحية بأف اه كلفهم باألحكاـ الفروعية ،فهي
ٗتاطبهم باألحكاـ الفروعية ،فيكونوف مكلفُت هبا .ولو ٓب يكونوا مكلفُت
بالفروع ما أوعدىم اه وعيداً شديداً بالعذاب على تركها ،فقاؿ تعأب:
         فثبت بذلع أف اه خاطب
الكفار ببعض األوامر وبعض النواىي ،من األحكاـ الفروعية ٓتصوصها،
فكذلع تكوف باقي األحكاـ الفروعية ٥تاطباً هبا .ومن ذلع يتبُت أف الكفار
٥تاطبوف بالشريعة كلها أصوالً وفروعاً ،وأف اه سيعذهبم على عدـ اإلدياف،
وعلى عدـ القياـ باألحكاـ .فمن حيث ا٠تطاب ،ال شع أهنم ٥تاطبوف
باألحكاـ .أما من حيث قيامهم ىم هبذه األحكاـ ،ومن حيث تطبيق الدولة
عليهم ىذه األحكاـ ،وإجبارىم على القياـ هبا ،ففيو تفصيل :أما قيامهم
باألحكاـ من أنفسهم دوف إجبار ،فإنو ينظر ،فإف كانت األحكاـ يشًتط ُب
أدائها اإلسبلـ بنص الشارع كالصبلة ،والصياـ ،واٟتج ،والزكاة ،وسائر
العبادات ،و٨توىا ،فإنو ال جيوز ٢تم اإلتياف هبا ،ودينعوف من القياـ هبا؛ ألف
شرطها اإلسبلـ ،وىي مع الكفر ال ٕتوز .ومثل ذلع الشهادة من الكافر على
اٟتقوؽ ا١تالية كالدَّين فبل ٕتوز ،وأف يكوف الكافر حاكماً على ا١تسلمُت ،أو
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قاضياً بُت ا١تسلمُت ،وما شابو ذلع من األحكاـ اليت جاء النص الشرعي بأهنا
ال ٕتوز من الكافر ،وأف شرطها اإلسبلـ .أما ما عداىا من األحكاـ ،فإهنا
ٕتوز منهم لو قاموا هبا ،وذلع كقتاؿ الكفار مع ا١تسلمُت ،إذ ال يشًتط ُب
القياـ بالقتاؿ أف يكوف ا١تقاتل مسلماً ،فاإلسبلـ ليس شرطاً فيو؛ ولذلع ص
قياـ الكافر بو ،وكذلع الشهادة ُب العقود كالبيع ،وُب الطب ،وسائر األمور
الفنية اليت ٓب يرد شرط اإلسبلـ فيها .ىذا من حيث قيامهم باألحكاـ الفروعية
من أنفسهم ،أما تكليفهم باألحكاـ جرباً عنهم ،ففيو تفصيل :فإف كانت
األحكاـ ٦تا جاء ا٠تطاب فيها عاماً ،وٓب يقيد فيها بشرط اإلدياف ،ينظر ،فإف
كانت ٦تا ال ٕتوز إال من ا١تسلم؛ لكوف اإلسبلـ شرطاً فيها ،أو كانت ٦تا أقروا
على عدـ القياـ هبا ،فإهنم ُب ىاتُت اٟتالتُت ال جيربوف على القياـ هبا ،وال
تطبق عليهم .فبل يعاقب ا٠تليفة الكفار على عدـ اإلدياف باإلسبلـ ،إال إذا
كانوا من مشركي العرب غَت أىل الكتاب؛ وذلع لقولو تعأب    :
   وقولو           :وإلقرار
الرسوؿ الكفار ُب اليمن على البقاء على دينهم ،واكتفى بأخذ اٞتزية منهم،
واستثٍت من ذلع مشركو العرب غَت أىل الكتاب؛ لقولو تعأب   :
  وىي خاصة با١تشركُت من العرب غَت أىل الكتاب .وكذلع ال
يكلفوف بصبلة ا١تسلمُت ،وال دينعوف من صبلهتم؛ وذلع إلقرار الرسوؿ 
٢تم على عبادهتم ،وعلى كنائسهم اليت كانت موجودة ُب اليمن ،والبحرين،
وأىل ٧تراف ،وٓب يهدـ كنائس الذين ٓب يسلموا .وىذا يدؿ على أهنم يًتكوف
وما يعتقدوف ،وما يعبدوف .وكذلع ال يطبق عليهم حكم اٞتهاد ،وال جيربوف
عليو؛ ألف القتاؿ ا١تطلوب ُب آيات اٞتهاد ىو قتاؿ ٞتنس الكفار ،والكافر ال
يتصور منو قتاؿ نفسو ،وكذلع ال جيربوف على ترؾ ا٠تمر ،وال يطبق عليهم
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حكمها ،وال يعاقبوف على شرهبا؛ ألف اليمن كاف فيها نصارى يشربوف ا٠تمر،
وقد أقروا على شرهبا ،وألف الصحابة حُت فتحوا األمصار كانوا ال دينعوف
الكفار من شرب ا٠تمر .وىكذا ٚتيع األحكاـ اليت كاف اإلسبلـ شرطاً ُب
صحتها ،أو أقرىم الرسوؿ  ، أو أٚتع الصحابة على إقرارىم عليها ،فإهنم
ال جيربوف على القياـ هبا ،وال تطبق عليهم من قبل ا٠تليفة .أما إف ٓب تكن
األحكاـ كذلع ،أي ٓب يكن اإلسبلـ شرطاً ُب صحتها ،وٓب يرد نص شرعي
يدؿ على ترؾ تطبيقها عليهم ،فإهنم مطالبوف هبا ،وتطبق عليهم ،وجيربوف على
القياـ هبا ،ويعاقبوف على تركها؛ وذلع ألهنم ٥تاطبوف باألحكاـ ُب خطاب
الشريعة ،وٓب يرد نص على شرط اإلدياف باٟتكم حىت يكوف غَت مكلف بو قبل
اإلدياف ،وٓب يرد نص على استثنائها من ا١تطالبة هبا ،فيظل ا٠تطاب العاـ عاماً
فيشملها؛ ولذلع يطالب الكافر هبا ،أي يطالب ّتميع األحكاـ الشرعية إال
ما ورد الدليل باستثنائو .والدليل على ذلع تطبيق الرسوؿ ٢تذه األحكاـ على
الكفار .ففي ا١تعامبلت ثبت عنو  أنو عاملهم حسب أحكاـ اإلسبلـ،
َن يـه ِ
وديِّا
وُب العقوبات ثبت عنو  أنو عاقبهم على ا١تعاصي .عن أنس« :أ َّ َ ُ

ض رأْس جا ِري ٍة بـ ْين حجريْ ِن فَ ِقيل ل ََها من فَـعل بِ ِ
ك َىذا أَفُالَ ٌن أَفُالَ ٌن َحتَّى ُس ّْم َي
َر َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َْ ََ
َ
َت بِرأ ِْسها فَ ِجيء بِالْيـه ِ
الْيـه ِ
ف فَأ ََم َر بِ ِو النَّبِ ُّي  فَـ ُر َّ
ي فَا ْعتَـ َر َ
ود ُّ
ود ّْ
ْسوُ
َ َُ
ي فَأ َْوَمأ ْ َ َ
َُ
ض َرأ ُ
بِال ِْح َج َارةِ» أخرجو البخاري .وعن أيب سلمة بن عبد الرٛتن وسليماف بن يسار
ال لِ ْليـه ِ
عن رجاؿ من األنصار« :أ َّ
ف ِم ْن ُك ْم
ود َوبَ َدأَ بِ ِه ْم :يَ ْحلِ ُ
َن النَّبِ َّي  قَ َ َ ُ
َخمسو َن رجالً ،فَأَبـوا ،فَـ َق َ ِ
ف َعلَى الْغَْي ِ
ول
ب يَا َر ُس َ
استَ ِح ُّقوا .قَالُوا :نَ ْحلِ ُ
صا ِرْ :
ال للَنْ َ
ْ ُ َُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود ألَنَّوُ ُوج َد بَـ ْي َن أَظ ُْه ِرى ْم» أخرجو أبو
اللَّ ِو .فَ َج َعلَ َها َر ُس ُ
ول اللَّو  ديَةً َعلَى يَـ ُه َ
ِ
َسلَ َمَ ،وَر ُجالً ِم ْن
داود .وعن جابر بن عبد اه قاؿَ « :ر َج َم النَّبِ ُّي َ ر ُجالً م ْن أ ْ
الْيَـ ُه ِودَ ،و ْام َرأَتَوُ» أخرجو مسلم .فهذه األحاديث تدؿ على أف الرسوؿ 

ٕٖ

كاف يعاقب الكفار كما يعاقب ا١تسلمُت٦ ،تا يدؿ على أهنم جيربوف على
القياـ باألحكاـ الشرعية ،وأهنا تنفذ عليهم كما تنفذ على ا١تسلمُت ،ويلزموف
هبا كما يلزـ ا١تسلموف ُب ا١تعامبلت ،والعقوبات ،وسائر األحكاـ ،وال يستثٌت
من ذلع إال ما استثناه الشرع من التطبيق ،ال من ا١تخاطبة بو ،وىو ما كاف
اإلسبلـ شرطاً ُب صحتو ،وما ثبت بالنص أهنم ٓب جيربوا عليو .وما عدا ذلع
فإنو يطلب منهم ،وجيربوف عليو.
وعلى ذلع ،فإف خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد عاـ يشمل
الكفار وا١تسلمُت على السواء ،وال فرؽ فيو بُت الكافر وا١تسلم؛ لعموـ خطاب
الشارع برسالة اإلسبلـ .ووجوب تطبيقو على الناس عاـ ،يطبق على الكفار
كما يطبق على ا١تسلمُت ،ما داموا خاضعُت لسلطاف اإلسبلـ .وجيربوف على
القياـ بأحكاـ اإلسبلـ ويعاقبوف على تركها ،وال يستثٌت من ذلع إال ما
استثناه الشرع ،وىو ما جعل الشرع اإلسبلـ شرطاً ُب صحتو أو أدائو من
األحكاـ ،وما أقر الكفار عليو وٓب جيربىم على فعلو من األصوؿ واألحكاـ
الفروعية .وما عدا ذلع فهم وا١تسلموف سواء .وال يقاؿ إف اه خص ا١تؤمنُت
ببعض األحكاـ كالصبلة ،فهم ٥تاطبوف هبا وحدىم ،فما صدر فيو ا٠تطاب
بػ      فهو خاص با١تسلمُت ،وما جاء عاماً كالبيع والربا
فهو عاـ للمسلمُت وغَت ا١تسلمُت؛ ال يقاؿ ذلع ألف ما صدر بػ  
   ا١تقصود منو تذكَتىم بإدياهنم ،ال أف ا٠تطاب خاص هبم،
بدليل أف اه تعأب يقوؿ        :
اآلية ،وثبت عن الرسوؿ أنو جعل القصاص ُب القتلى على الكفار ،كما ىو
على ا١تسلمُت ،سواء بسواء ،وألف قولو      :
،              ، 
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         يدؿ سياؽ اآليات اليت وردت فيها،
أهنا تذكَت ٔتا يقتضيو اإلدياف باه واليوـ اآلخر ،فاآلية األؤب    :
            واآلية الثانية:



            

   واآلية الثالثة :
   فكلها تذكَت .ومن ىذا القبيل قولو َ « : م ْن َكا َن يـُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوالْيَـ ْوِم
       

ِ
اآلخ ِر فَـ ْليَـ ُق ْل َخ ْيـ ًرا أ َْو لِيَ ْص ُم ْت» رواه البخاري ومسلم وغَت ا ،فكلها تذكَت
باإلدياف ،وليس شرطاً ُب التكليف باألحكاـ .و٢تذا ليس اقًتاف ا٠تطاب
بػ ٥     تصصاً لو با١تسلمُت ،بل ىو تذكَت باإلدياف ،وعليو
يظل خطاب التكليف عاماً يشمل الكفار وا١تسلمُت .وىكذا فإف الكفار
٥تاطبوف بعموـ الشريعة أصوالً وفروعاً ،وا٠تليفة مأمور بتطبيق ٚتيع أحكاـ
الشرع عليهم ،ويستثٌت من تطبيق األحكاـ ،ال من ا٠تطاب ،األحكاـ اليت
جاء نص ُب القرآف أو اٟتديث بعدـ تطبيقها عليهم ،واألحكاـ اليت جاء نص
بأهنا خاصة با١تسلمُت .وما عدا ذلع فتطبق على الكفار ٚتيع أحكاـ
اإلسبلـ كا١تسلمُت سواء بسواء.

شروط التكليف
اإلسبلـ ليس شرطاً بالتكليف باألحكاـ الفروعية ،إال ما جاء فيو نص
بأنو خاص با١تسلمُت ،إما صراحةً مثل،       :
ومثل     :ومثل       :
 ،  أو داللةً مثل إعفاء الكفار منها كالصبلة ،فيدؿ على أف
اإلسبلـ شرط فيها .فاإلسبلـ شرط من شروط التكليف فيما ورد بو ،ولكن
ٖٗ

ىناؾ شروطاً عامة للتكليف ،ال فرؽ بُت ا١تسلم والكافر ،وىذه الشروط ىي
البلوغ ،والعقل ،والقدرة .فشرط ا١تكلف أف يكوف بالغاً ،عاقبلً ،قادراً على
كرـ اه وجهو قاؿ :قاؿ ُ « : رفِ َع ال َقلَ ُم َع ْن
القياـ ٔتا كلف بو .عن علي ّ
ِ
ظ ،و َع ِن الْمجنُ ِ
ٍ ِ
الصبِ ّْي َحتَّى يَـ ْبـلُغ»
يقَ ،و َع ِن َّ
ون َحتَّى يُِف َ
َْ
ثـَالَثـَة :النَّائ ِم َحتَّى يَ ْستَـ ْيق َ َ
أخرجو اإلماـ زيد ُب مسنده .وقاؿ اه تعأب      :
   ومعٌت رفع القلم رفع التكليف ،فهو غَت مكلف وغَت ٥تاطب
باألحكاـ ومعٌت      :وإف كاف نفياً ،ولكنو يتضمن معٌت النهي،
ِ
استَطَ ْعتُ ْم» أخرجو البخاري
ويؤيده قولو َ « :وإِذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِأ َْم ٍر فَأْتُوا م ْنوُ َما ْ
ومسلم .وال يقاؿ إف اه أوجب على الصيب واجملنوف الزكاة ،والنفقات،
والضمانات ،فهو إذف مكلف؛ ألنو كلفو ببعض األحكاـ؛ ال يقاؿ ذلع؛ ألف
ىذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصيب واجملػنػوف ،بل ىي متعػلقة ٔتالو
وذمتو .ومالو وذمتو ٤تل تكليف .على أف رفػع القلم ٤تػدد بغاية صرحية« :حىت
يبلغ»« ،حىت يفيق» فهو يفيد التعليل ،وعلتو ىي الصغر وفقداف العقل ،وىذا
ال دخل لو ُب ا١تاؿ والذمة ،فبل يستثٌت.
وال يقػػاؿ إف اه كلػػف باحملػػاؿ إذ كلػػف مػػن ال قػػدرة لػػو علػػى القيػػاـ ٔتػػا
كلفو ،فقد أمر أبا ٢تب باإلدياف ٔتا أنػزؿ ،وأخرب عنو أنو ال يؤمن ،فهو ٚتع بُت
النقيضُت ،فيكوف اه كلف با١تستحيل ،أي كلف ا١ترء بػما ال قدرة لػو عليػو؛ ال
يقاؿ ذلع ألف اه كلف أبػا ٢تػب أوالً باإلديػاف ٔتػا أن ػزؿ ،وٓب يكػن قػد أن ػزؿ بعػد
أنػػو ال يػػؤمنٍ ،ب بعػػد ذلػػع أخػػرب اه عنػػو بأنػػو ال يػػؤمن ،فيكػػوف إخبػػاره بأنػػو ال
يؤمن ٓب يأت مع تكليفو باإلدياف؛ لكوف اإلخبار متأخراً عن الدليل الػداؿ علػى
وجوب اإلدياف.
ىػػذا م ػػن حيػػث ش ػػروط التكليػػف باألحك ػػاـ ابتػػداءً ،أم ػػا رفػػع األحك ػػاـ
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ا١تكلػػف هبػػا بعػػد التكليػػف ،فليسػػت شػػروطاً للتكليػػف ،ولكنهػػا أعػػذار مبيحػػة
لًتؾ اٟتكم الذي كلف بو ،وذلع كا١تكره ،وا١تخط  ،والناسي ،فإنو رفع اٟتػرج
عنهم ُب عدـ قيامهم ٔتا كلفوا بو ،ال أهنم غَت مكلفُت ابتداءً ،فبل يكػوف ذلػع
ض َـع َع ْـن أ َُّمتِـي الْ َخطَـأَ،
شرطاً من شروط التكليف؛ وذلػع لقولػو « : إِ َّن اللَّـوَ َو َ
استُ ْك ِرُىوا َعلَْي ِو» أخرجو ابن ماجو .والحظ الفرؽ بُت قولوُ « :رفٍـ َع
ّْسيَا َنَ ،وَما ْ
َوالن ْ
ض ـ َع َع ـ ْن أ َُّمتِـي» فقولػػوُ « :رفِ ـ َع الْ َقلَـ ُم» أي رفػػع التكليػػف ،فػػبل
الْ َقلَـ ُم» وقولػػوَ « :و َ
ض َـع َعـ ْن أ َُّمتِـي» أي وضػع ا١تؤاخػذة عػن أُمتػو ،وىػو ال يسػتلزـ
يكلف ،وقولػوَ « :و َ
رفػػع التكلي ػػف .واإلك ػراه ا١تعت ػػرب ش ػػرعاً ى ػػو اإلك ػراه ا١تلج ػ إٔب الفع ػػل ْتي ػػث ال
يسعو تركػو ،وإذا ٓب يكػن ملجاػاً ال يعتػرب .فػاإلكراه إذا وصػل إٔب حػد االضػطرار
فإنػػو ال شػػيء عليػػو ،وإف ٓب ينتػ ِػو اإلكػراه إٔب حػػد االضػػطرار فهػػو ٥تتػػار؛ ولػػذلع
يؤاخذ.
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الحكم الشرعي
خاطب اه ا١تكلفُت بالشريعة اإلسبلمية كلها أصوالً وفروعػاً ،أي عقائػد
وأحكاماً فروعية .إال أف علم أصوؿ الفقو ال يبحث ُب األصوؿ ،أي ال يبحث
ُب العقائػ ػػد ،وإ ػ ػػا يبحػ ػػث ُب الفػ ػػروع ،أي ُب األحكػ ػػاـ الشػ ػػرعية ،مػ ػػن ناحي ػ ػػة
األسس اليت تبٌت عليها ،ال من ناحية ا١تسائل اليت يتضمنها اٟتكم .فبل بػد مػن
معرفة حقيقة اٟتكم الشرعي حُت البحث ُب معرفػة األدلػة الشػرعية ،وقػد عػرؼ
علمػػاء أصػػوؿ الفقػػو اٟتكػػم الشػػرعي بأنػػو خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد
باالقتض ػػاء ،أو التخي ػػَت ،أو الوض ػػع .والش ػػارع ى ػػو اه تع ػػأب ،وخط ػػاب الش ػػارع
يعػػٍت خطػػاب اهٍ .ب إف خطػػاب اه ،وإف كػػاف توجيػػو مػػا أفػػاد إٔب ا١تسػػتمع أو
من ُب حكموْ ،تيث يقع خطاباً ١توجود قابػل للفهػم ،إال أف ا٠تطػاب ىػو عػُت
مػػا أفػػاد ،ولػػيس توجيػػو مػػا أفػػاد .فػػنفس ا١تعػػاح الػػيت تضػػمنتها األلفػػاظ والًتاكيػػب
ىػػي ا٠تطػػاب .وإ ػػا قيػػل خطػػاب الشػػارع ،وٓب يُقػػل خطػػاب اه؛ ليشػػمل السػػنة
وإٚتاع الصحابة من حيث كونو داالً على ا٠تطػاب ،حػىت ال يتػوىم أف ا١تػراد بػو
القرآف فقه؛ ألف السػنة وحػي فهػي خطػاب الشػارع؛ وإٚتػاع الصػحابة يكشػف
عػػن دليػػل مػػن السػػنة فهػػو خطػػاب الشػػارع .وإ ػػا قيػػل ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد ،وٓب
يػػُقل ا١تكلفػػُت ،ليشػػمل األحكػػاـ ا١تتعلقػػة بالصػػيب واجملنػػوف كالزكػػاة ُب أموا٢تمػػا.
ومعػػٌت كونػػو متعلق ػاً باالقتضػػاء أي متعلق ػاً بالطلػػب؛ ألف معػػٌت كلمػػة االقتض ػاء
الطلػػب .وىػػو ،أي الطلػػب ،ينقسػػم إٔب طلػػب فعػػل وطلػػب تػػرؾ .وطلػػب الفعػػل
إف كػػاف جازم ػاً فهػػو اإلجيػػاب أو الفػػرض ،وإف كػػاف غػػَت جػػازـ فهػػو ا١تنػػدوب أو
السػنة أو النافلػػة .وطلػب الػػًتؾ إف كػػاف جازمػاً فهػػو التحػرمي أو اٟتظػػر ،وإف كػػاف
غػػَت جػػازـ فهػػو الكػراى ػة .وأمػػا التخ ػيَت فهػ ػو اإلبػاح ػة .أمػػا خطػػاب الوضػػع ،أو
ٖٚ

ا٠تطاب ا١تتػعػلػق بأفػعػاؿ العباد بالوضع ،فهػو جعػل الشػيء سػبباً أو مانعػاً أو مػا
ش ػػاكل ذل ػػع ،مث ػػل ك ػػوف دل ػػوؾ الش ػػمس موجبػ ػاً لوج ػػود الص ػػبلة ،وى ػػو س ػػبب
الص ػػبلة ،ومث ػػل مانعي ػػة النجاس ػػة للص ػػبلة ،فإهن ػػا ،أي دل ػػوؾ الش ػػمس ،ومانعي ػػة
النجاسػػة ،ومػػا شػػاكلها ،وإف كانػػت عبلمػػة لؤلحكػػاـ ،فهػػي مػػن األحكػػاـ؛ ألف
اه جػعػ ػل زواؿ الشػمػ ػس عبلمػػة علػػى وجػػوب وجػػود الظهػػر ،ووجػػود النجاسػػة
عبلم ػػة عل ػػى بط ػػبلف الص ػػبلة .وال مع ػػٌت لك ػػوف ال ػػزواؿ موجب ػ ػاً إال طل ػػب فع ػػل
الصبلة ،وال معٌت لكوف النجاسة مبطلة إال طلب ترؾ النجاسة ،وىك ػذا ،فػه ػي
ُب حقيقتهػػا خطػػاب مػػن الشػػارع .وبػػذلع يكػػوف تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي بأنػػو
خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد جامع ػاً مانع ػاً .فهػػو بقولػػو باالقتضػػاء أو
التخيَت قد مشل األحكاـ ا٠تمسة وىي :الواجب ،وا١تنػدوب ،واٟتػراـ ،وا١تكػروه،
وا١تباح .وبقولو بالوضع قد مشل مػا كػاف سػبباً ،ومػا كػاف مانعػاً ،ومػا كػاف شػرطاً،
ومػػا كػػاف صػػحيحاً وبػػاطبلً وفاسػػداً ،ومػػا كػػاف رخصػػة وعزديػػة .وبنػػاء علػػى ىػػذا
التعريف ،يكوف خطاب الشارع قسمُت :خطاب التكليف ،وخطاب الوضع.
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خطاب التكليف
خط ػ ػ ػ ػػاب التكلي ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػو خط ػ ػ ػ ػػاب الش ػ ػ ػ ػػارع ا١تتعل ػ ػ ػ ػػق باالقتض ػ ػ ػ ػػاء أو
التخي ػ ػػَت ،أي ى ػ ػػو ا١تتعل ػ ػػق بطل ػ ػػب الفع ػ ػػل أو طل ػ ػػب ال ػ ػػًتؾ ،أو التخي ػ ػػَت ب ػ ػػُت
الفعػ ػػل والػ ػػًتؾ ،فػ ػػإذا كػ ػػاف ا٠تطػ ػػاب متعلق ػ ػاً بطلػ ػػب الفعػ ػػل طلب ػ ػاً جازم ػ ػاً فهػ ػػو
الواج ػ ػػب ،ويرادف ػ ػػو الف ػ ػػرض .والواج ػ ػػب ى ػ ػػو ال ػ ػػذي ي ػ ػػذـ ش ػ ػػرعاً تارك ػ ػػو قص ػ ػػداً
مطلق ػ ػاً .ومع ػ ػػٌت ذـ تارك ػ ػػو ش ػ ػػرعاً أف ي ػ ػػرد ُب كت ػ ػػاب اه ،وس ػ ػػنة رس ػ ػػوؿ اه ،أو
إٚت ػ ػػاع الص ػ ػػحابة ،علػ ػ ػػى أن ػ ػػو ْتالػ ػ ػػة ل ػ ػػو ترك ػ ػػو لكػ ػ ػػاف مستنقص ػ ػ ػاً وملوم ػ ػ ػاً .وال
ع ػ ػػربة ُب ذـ الن ػ ػػاس ل ػ ػػًتؾ الفع ػ ػػل ،ب ػ ػػل ا١تعت ػ ػػرب ى ػ ػػو ال ػ ػػذـ ُب الش ػ ػػرع .وال ف ػ ػػرؽ
بػ ػػُت واجػ ػػب العػ ػػُت ،والواجػ ػػب علػ ػػى الكفايػ ػػة ،مػ ػػن حيػ ػػث الوجػ ػػوب .أمػ ػػا إذا
ك ػػاف خط ػػاب الش ػػارع متعلقػ ػاً بطل ػػب الفع ػػل طلبػ ػاً غ ػػَت ج ػػازـ فه ػػو ا١تن ػػدوب،
ويرادف ػػو ُب العب ػػادات الس ػػنة .وا١تن ػػدوب ى ػػو م ػػا حيم ػػد فاعل ػػو ش ػػرعاً ،وال ي ػػذـ
ش ػ ػ ػػرعاً تارك ػ ػ ػػو ،ويس ػ ػ ػػمى أيضػ ػ ػ ػاً نافل ػ ػ ػػة .وإذا ك ػ ػ ػػاف خط ػ ػ ػػاب الش ػ ػ ػػارع متعلقػ ػ ػ ػاً
بطل ػ ػػب ت ػ ػػرؾ الفع ػ ػػل طلبػ ػ ػاً جازمػ ػ ػاً فه ػ ػػو اٟتػ ػ ػراـ ويرادف ػ ػػو احملظ ػ ػػور .واٟتػ ػ ػراـ ى ػ ػػو
ال ػػذي ي ػػذـ ش ػػرعاً فاعل ػػو .أم ػػا إذا ك ػػاف خط ػػاب الش ػػارع متعلقػ ػاً بطل ػػب ال ػػًتؾ
طلب ػ ػاً غػ ػػَت جػ ػػازـ فهػ ػػو ا١تكػ ػػروه .وقػ ػػد عػ ػػرؼ بأنػ ػػو مػ ػػا ديػ ػػدح شػ ػػرعاً تارك ػ ػو ،وال
ي ػ ػػذـ ش ػ ػػرعاً فاعل ػ ػػو .وإذا ك ػ ػػاف خط ػ ػػاب الش ػ ػػارع متعلق ػ ػاً ب ػ ػػالتخيَت ب ػ ػػُت الفع ػ ػػل
والػ ػػًتؾ ،س ػ ػواء نػ ػػص علػ ػػى التخيػ ػػَت ص ػ ػراحة ،أـ كػ ػػاف يفهػ ػػم منػ ػػو التخيػ ػػَت مػ ػػن
ص ػ ػ ػ ػػيغة الطل ػ ػ ػ ػػب ،ك ػ ػ ػ ػػأف ج ػ ػ ػ ػػاء بع ػ ػ ػ ػػد النه ػ ػ ػ ػػي ُب حك ػ ػ ػ ػػم واح ػ ػ ػ ػػد ُب ح ػ ػ ػ ػػالتُت
٥تتلفت ػػُت ،فإنػ ػػو يكػ ػػوف لئلباح ػػة ولػ ػػو جػ ػػاء بص ػػيغة األمػ ػػر .وال ٗتػ ػػرج األحكػ ػػاـ
الشرعية ُب خطاب التكليف عن ىذه ا٠تمسة مطلقاً.
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الواجب
الواجػػب والفػػرض ٔتعػػٌت واحػػد ،وال فػػرؽ بينهمػػا ،فهمػػا لفظػػاف مًتادفػػاف.
أمػػا مػػا يقولػػو بعػػض اجملتهػػدين ،مػػن أنػػو إذا ثبػػت التكليػػف بػػدليل قطعػػي مثػػل
الكت ػػاب والس ػػنة ا١تت ػ ػواترة فه ػػو الف ػػرض ،وإف ثب ػػت ب ػػدليل ظ ػػٍت كخ ػػرب الواح ػػد
والقيػػاس فهػػو الواجػػب ،فػػإف ىػػذا الكػػبلـ ٖتكػػم وال دليػػل عليػػو ،فلػػيس ُب اللغػػة
وال ُب الشرع ما يدؿ عليو ،وال يص أف يكوف اصطبلحاً ٢تم؛ ألف االصطبلح
إطػػبلؽ األٝتػػاء علػػى ا١تسػػميات ،وىػػذا لػػيس مػػن ىػػذا القبيػػل ،بػػل ىػػو تعريػػف
١تسمى معُت ،فيتحتم أف يكوف مطابقاً للواقع .وواقع ىػذا ا١تسػمى ىػو مػا طلبػو
الشارع طلباً جازمػاً ،ال فػرؽ بػُت أف يكػوف الطلػب ثبػت بػدليل قطعػي ،أو ثبػت
بدليل ظٍت ،فا١تسألة متعلقة ٔتدلوؿ ا٠تطاب وليس بثبوتو.
والفرض من حيث أداؤه قسماف :فػرض موسػع كالصػبلة ،وفػرض مضػيق
كالصػوـ .فػػإذا كػاف وقػػت الواجػب فاضػبلً عنػػو كصػبلة الظهػػر مػثبلً فإنػػو واجػػب
موسع .وٚتيع أجزاء ذلع الوقت وقت ألداء ذلع الواجب فيو ،فيمػا يرجػع إٔب
سقوط الفرض بو وحصوؿ مصلحة الواجب .وكػدليل علػى الواجػب ا١توسػع ىػو
أف األمػػر بصػػبلة الظهػػر ،وىػػو قولػػو ُ ب اٟتػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود أف
النػػيب  قػػاؿ« :أ ََّمنِــي ِجب ِريــل علَيـ ِـو َّ ِ
ِ
ص ـلَّى بِـ َـي الظُّ ْهـ َـر
ْ ُ َْ
الس ـالَم ع ْن ـ َد الْبَـ ْي ـت َمـ َّـرتَـ ْي ِن ،فَ َ
ِ
ِ
ِ
َت َّ
ـين َكـا َن
س َوَكانَ ْ
ين َزال ْ
صـلَّى بِ َـي ال َْع ْ
ّْراك ..إٔب أف قاؿَ :و َ
ص َـر ح َ
حَ
ت قَ ْد َر الش َ
الش ْم ُ
ِظلُّوُ ِمثْـلَوُ »..اٟتديث .وىذا يشػمل ٚتيػع أجػزاء الوقػت ا١تػذكور .ولػيس ا١تػراد بػو
تطبيق أوؿ فعل الصػبلة علػى أوؿ الوقػت ،وآخػره علػى آخػره ،وال إقامػة الصػبلة
ُب كػػل وقػػت مػػن أوقاتػػو حػػىت ال خيلػػو جػػزء منػػو عػػن صػػبلة ،وال تعيػػُت جػػزء منػػو
الختصاصػػو بوقػػوع الواجػػب فيػػو ،إذ ال داللػػة ُب اللفػػظ عليػػو ،فلػػم يبػػق إال أنػػو
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أراد بػػو أف كػػل جػػزء منػػو صػػاّب لوقػػوع الواجػػب فيػػو ،ويكػػوف ا١تكلػػف ٥ت ػَتاً ُب
إيقػػاع الفعػػل ُب أي جػػزء شػػاء منػػو .فالفرضػػية حصػػلت علػػى ا١تكلػػف ُب ٚتيػػع
أج ػزاء الوقػػت ،ففػػي أي منػػو فعلهػػا سػػقه عنػػو الفػػرض ،وحصػػلت لػػو مصػػلحة
الواجػػب ،إال أف علػػى ا١تكلػػف أف يعػػزـ علػػى القيػػاـ بػػالفرض مػػن أوؿ جػػزء مػػن
وجوب ػػو ،ف ػػإذا أخ ػػر الص ػػبلة ع ػػن أوؿ الوق ػػت بش ػػرط الع ػػزـ ،وم ػػات قب ػػل خ ػػروج
الوق ػػت دوف أف ي ػػؤدي الصػ ػبلةٓ ،ب يل ػػق اه عاص ػػياً .أم ػػا إذا ك ػػاف ا١تكل ػػف ق ػػد
غل ػػب عل ػػى ظن ػػو أن ػػو دي ػػوت ،بتق ػػدير الت ػػأخَت ع ػػن أوؿ الوق ػػت إٔب آخ ػػره ،فإن ػػو
يعصي ُب تأخَت أداء الصبلة عن أوؿ الوقػت وإف ٓب ديػت؛ وذلػع ألف الواجػب
ا١توسع ال بد أف يغلب على ظن ا١تكلف أنو يقوـ بو خبلؿ وقتو ،فإف ٓب يغلػب
على ظنػو ٓب حي ّػل تػأخَته .وعلػى ذلػع فػإف اٟتػج واجػب موسػع علػى ا١تسػتطيع،
فلو أف يقوـ بو ُب كل وقت بعػد حصػوؿ االسػتطاعة ،لكػن إذا غلػب علػى ظنػو
أنػػو يفقػػد االسػػتطاعة قبػػل أداء اٟتػػج ،فإنػػو جيػػب عليػػو اٟتػػج حػػاالً مػػن الوقػػت
الذي غلب فيو على ظنو ذىػاب االسػتطاعة .وىػذا كلػو إذا كػاف وقػت الواجػب
فاضبلً عنو ،أما إف كاف وقت الواجب غَت فاضل عنو كالصوـ ،فإنو جيػب عليػو
أداؤه فور وجوبو ،وال جيوز تأخَته ،فإف أخره أٍب ،ولزمو القضاء.
أمػػا الفػػرض مػػن حيػػث القيػػاـ بػػو فقسػػماف :فػػرض عػػُت ،وفػػرض كفايػػة ،وال
فػػرؽ بينهمػػا ُب الوجػػوب؛ ألف اإلجيػػاب واحػػد فيهمػػا ،وكػػل منهمػػا طلػػب الفعػػل
طلب ػاً جازم ػاً .إال أف الفػػرؽ بينهمػػا ،ىػػو أف فػػرض العػػُت قػػد طلػػب مػػن كػػل فػػرد
بعينو ،وفرض الكفاية قد طلب من ٚتيػع ا١تسػلمُت ،فػإف حصػلت الكفايػة بإقامتػو
فقػػد وجػػد الفػػرض ،س ػواء أقػػاـ بػػو كػػل واحػػد مػػنهم ،أـ قػػاـ بػػو بعضػػهم .وإف ٓب
ٖتصل الكفاية بإقامتو ظل واجباً على كل واحد منهم حىت يوجد الفرض.
وىذا اإلجياب ىو باعتبار الفاعل .أما اعتبار ا١تفعوؿ ،فإف الواجب
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قسماف :واجب ٥تَت ،وواجب ٤تتم .فالواجب ا١تخَت ىو ما خَت فيو ا١تكلف
بُت عدة أفعاؿ ،فقولو تعأب        :
       
    
               

       فا١تكلف ٥تَت بُت إطعاـ عشرة مساكُت،
أو كسوهتم ،أو ٖترير رقبة ،فالواجب عليو واحد منها ال بعينو ،ويتعُت بفعل
ا١تكلف .أما الواجب احملتم فهو ما فرض على ا١تكلف أف يقوـ بو وٓب خيَت،
وذلع كالصبلة ،فمحتم عليو أف يقوـ هبا دوف أي ٗتيَت بينها وبُت غَتىا.
ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب
إف ما ال يػتم الواجػب إال بػو قسػماف :أحػد ا أف يكػوف وجوبػو مشػروطاً
بذلع الشيء ،والثاح أف يكوف وجوبو غَت مشروط بػو ،أي بػذلع الشػيء .أمػا
ما يكوف وجوبو مشروطاً بو فبل خبلؼ ُب أف ٖتصيل الشرط ليس واجبػاً ،وإ ػا
الواجب ىو ما أتى الدليل بوجوبو ،وذلػع كوجػوب صػبلة معينػة ،فإنػو مشػروط
بوجود الطهارة .فالطهارة ليسػت واجبػة مػن حيػث ا٠تطػاب بالصػبلة ،وإ ػا ىػي
شػػرط ألداء الواجػػب .والواجػػب ُب ا٠تطػػاب بالصػػبلة إ ػػا ىػػو الصػػبلة إذا وجػػد
الشػػرط .وأمػػا مػػا يكػػوف وجوبػػو مطلقػاً ،غػػَت مشػػروط الوجػػوب بػػذلع الغػػَت ،بػػل
مشروط الوقوع ،فهذا ينقسػم إٔب قسػمُت :أحػد ا أف يكػوف مقػدوراً للمكلػف،
والثػػاح أف يكػػوف غػػَت مقػػدور للمكلػػف .أمػػا الػػذي ىػػو مقػػدور للمكلػػف ،فإنػػو
واجب بنفس ا٠تطاب الذي طلب بو الواجب ،ووجوبػو كوجػوب الشػيء الػذي
جػػاء بػػو خطػػاب الشػػارع بػػو ٘تامػاً مػػن غػػَت فػػرؽ ،وذلػػع كغسػػل ا١تػػرفقُت ،فإنػػو ال
يػػتم القيػػاـ بالواجػػب ،وىػػو غسػػل اليػػدين إٔب ا١تػػرفقُت ،إال بغسػػل جػػزء منهمػػا،
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ويتوقف حصوؿ ىذا الواجب على حصوؿ جزء من ا١ترفػق؛ ولػذلع كػاف غسػل
جػػزء مػػن ا١تػػرفقُت واجبػاً ،ولػػو كػػاف ا٠تطػػاب ٓب يػػأت بػػو ،ولكنػػو أتػػى ٔتػػا يتوقػػف
وجوده عليو ،فيكوف خطاب الشارع شامبلً الواجب وشػامبلً مػا ال ديكػن القيػاـ
هبػػذا الواجػػب إال ب ػػو ،وتك ػػوف دالل ػػة ا٠تطػػاب علي ػػو داللػػة الت ػزاـ؛ ولػػذلع ك ػػاف
واجب ػاً ،ومث ػػل ذل ػػع إقام ػػة كتل ػػة سياس ػػية إلقام ػػة خليف ػػةُ ،ب ح ػػاؿ ع ػػدـ وج ػػود
خليفػػة ،أو حملاسػػبة اٟتكػػاـ .فػػإف إقامػػة خليفػػة واجػػب ،و٤تاسػػبة اٟتكػػاـ واجػػب،
والقياـ هبذا الواجب ال يتأتى على وجهو من أفراد؛ ألف الفػرد عػاجز ٔتفػرده عػن
القياـ هبذا الواجب ،أي عن إقامػة خليفػة ،أو ٤تاسػبة اٟتػاكم ،فكػاف ال بػد مػن
تكتل ٚتاعػة مػن ا١تسػلمُت تكػوف قػادرة علػى القيػاـ هبػذا الواجػب ،فصػار واجبػاً
على ا١تسلمُت أف يقيموا تكتبلً قادراً على إقامة خليفة ،أو ٤تاسبة اٟتاكم .فػإذا
ٓب يقيمػوا تكػتبلً كػانوا آٙتػُت؛ ألهنػػم ٓب يقومػوا ٔتػا ال بػد منػو ألداء الواجػػب ،وإذا
أقاموا تكتبلً غَت قادر على إقامة خليفة ،وال على ٤تاسبة اٟتاكم ،فػإهنم كػذلع
يظلػػوف آٙتػػُت ،وٓب يقوم ػوا بالواجػػب؛ ألف الواجػػب لػػيس إقامػػة تكتػػل فقػػه ،بػػل
إقامػػة تكتػػل قػػادر علػػى إقامػػة خليفػػة ،أو علػػى ٤تاسػػبة اٟتػػاكم ،أي في ػو القػػدرة
على القياـ بالواجب .وىكذا كل شيء ال يتم القيػاـ بالواجػب إال بػو ،وٓب يكػن
شػػرطاً فيػػو فهػػو واجػػب .وىػػذا إذا كػػاف مقػػدوراً للمكلػػف .أمػػا الػػذي ىػػو غػػَت
مقػػدور للمكلػػف ،فإنػػو غػػَت واجػػب؛ وذلػػع لقولػػو تعػػأب     :
    ولقول ػػو علي ػػو الص ػػبلة والس ػػبلـَ « :وإِذَا أ ََم ـ ْـرتُ ُك ْم بِـ ـأ َْم ٍر فَـ ـأْتُوا ِم ْن ــوُ َم ــا
اســتَطَ ْعتُ ْم» أخرجػػو البخػػاري ومسػػلم ،وألنػػو ال جيػػوز التكليػػف ٔتػػا ال يطػػاؽ؛ ألف
ْ
التكليف بو يقتضي نسبة الظلم إٔب اه ،وىو ال جيوز.
واٟتاص ػػل أف الش ػػيء ال ػػذي ال ي ػػتم الواج ػػب إال ب ػػو يك ػػوف واجبػ ػاً ،إم ػػا
ٓتطاب الواجػب نفسػو ،وإمػا ٓتطػاب آخػر ،سػواء كػاف ىػذا الشػيء سػبباً ،وىػو
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الذي يلزـ من وجوده الوجػود ومػن عدمػو العػدـ ،أـ شػرطاً ،وىػو الػذي يلػزـ مػن
عدمػػو العػػدـ وال يلػػزـ مػػن وجػػوده وجػػود وال عػػدـ .وسػواء أكػػاف السػػبب شػػرعياً
كالصػػيغة بالنسػػبة إٔب العتػػق الواجػػب ،أـ عقليػاً كػػالنظر احملصػػل للعلػم الواجػػب،
أـ عادياً كحز الرقبة بالنسبة إٔب القتل الواجب .وسواء كاف الشرط أيضاً شػرعياً
كالوض ػػوء م ػػثبلً ،أـ عقلي ػاً ،وى ػػو ال ػػذي يك ػػوف الزم ػاً للم ػػأمور ب ػػو عق ػبلً ،ك ػػًتؾ
أض ػػداد ا١ت ػػأمور ب ػػو ،أـ عادي ػاً ،ال ينف ػػع عن ػػو ع ػػادة كغس ػػل ج ػػزء م ػػن الػ ػرأس ُب
الوضػ ػػوء .فوجػ ػػوب الشػ ػػيء يوجػ ػػب وجػ ػػوب مػ ػػا ال يػ ػػتم إال بػ ػػو ،أي التكليػ ػػف
بالشيء يقتضي التكليف ٔتا ال يتم إال بو .ومػن ىنػا جػاءت قاعػدة «مػا ال يػتم
الواجب إال بو فهو واجب».
الحـرام
اٟتراـ ىو ما دؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب ترؾ الفعػل
طلباً جازماً .وىو الذي يذـ شرعاً فاعلو ويرادفو احملظور.
المبـاح
ا١تباح ىو ما دؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيَت فيو بُت
الفعل والًتؾ من غَت بدؿ .واإلباحة من األحكاـ الشرعية؛ ألهنا خطاب
الشارع ،وال بد لثبوت اإلباحة من ورود خطاب الشارع هبا .وليست ىي رفع
اٟترج عن فعل الشيء وتركو ،وإال لكاف تشريعها ثابتاً قبل ورود الشرع ،مع أنو
ال شرع قبل ورود الشرع ،وإ ا ىي ما ورد خطاب الشارع بالتخيَت فيها بُت
الفعل والًتؾ ،فهي قد شرعت من الشرع نفسو ،ووجدت بعد وروده؛ ولذلع
كانت من األحكاـ الشرعيةٍ .ب إف األحكاـ اليت تتحقق فيها اإلباحة ،ال بد
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كت عنها الشرع،
من ورود الشرع بإباحة كل حكم بعينو ،وليست ىي اليت َس َ
وٓب حيرمها ،وٓب حيللها .وأما ما أخرجو الًتمذي عن سلماف الفارسي قاؿ :سال
َح َّل اللَّوُ فِي
ْحالَ ُل َما أ َ
رسوؿ اه  عن السمن ،واٞتنب ،والفراء ،فقاؿ« :ال َ
ِ ِ
ت َع ْنوُ فَـ ُه َو ِم َّما َع َفا َع ْنوُ» فإنو ال
ْح َر ُام َما َح َّرَم اللَّوُ فِي كِتَابِ ِوَ ،وَما َس َك َ
كتَابِوَ ،وال َ
كت عنو القرآف مباح .فإف ىناؾ أشياء حرمت ،وأشياء
يدؿ على أف ما َس َ
يت الْ ُق ْرآ َن
أحلتُ ،ب اٟتديث ،وقد ص عن النيب  أنو قاؿ« :أَالَ إِنّْي أُوتِ ُ
ِ
كت عنو الوحي .وكذلع ليس ا١تراد ٔتا
َومثْـلَوُ َم َعوُ» أخرجو أٛتد .فا١تراد ما َس َ
كت عنو الوحي أنو مباح؛ ألف قولو ُب اٟتديث« :الْ َحالَ ُل َما أَ َح َّل اللَّوُ»
َس َ
يشمل كل شيء ٓب حيرمو ،فيشمل الواجب ،وا١تندوب ،وا١تباح ،وا١تكروه ،إذ
كت
يصدؽ عليو أنو حبلؿ ٔتعٌت أنو ليس ْتراـ ،وعليو فبل يكوف معٌت ما َس َ
ت َع ْنوُ فَـ ُه َو ِم َّما َع َفا َع ْنوُ» وقولو ُب حديث
عنو أنو ا١تباح ،وأما قولوَ « :وَما َس َك َ
ت َع ْنوُ فَـ ُه َو َع ْف ٌو» أخرجو البيهقي ،وقولو ُب حديث آخر:
آخرَ « :وَما َس َك َ
س بِنِ ْسيَ ٍان ،فَالَ تَـ ْب َحثُوا َع ْنـ َها» أخرجو البيهقي.
« َو َس َك َ
اءُ ،ر ْخ َ
ت َع ْن أَ ْشيَ َ
صةً لَ ُك ْم لَْي َ
فإف ا١تراد من سكوتو عن أشياء إحبللو ٢تا ،فيعترب إحبللو ٢تا عفواً من اه،
ورٛتة بالناس؛ ألنو ٓب حيرمها بل أحلها ،بدليل قوؿ الرسوؿ ُب حديث سعد
بن أيب وقاص« :إِ َّن أَ ْعظَم الْمسلِ ِم ِ
ِِ
ين ُج ْرًماَ  ،م ْن َسأ ََل َع ْن َش ْي ٍء
ين في ال ُْم ْسلم َ
َ ُْ َ
ِِ
ين ،فَ ُح ّْرَم َعلَْي ِه ْم ِم ْن أ َْج ِل َم ْسأَلَتِ ِو» أخرجو مسلم ،أي من
لْ
َم يُ َح َّرْم َعلَى ال ُْم ْسلم َ
كت عن ٖترديو الوحي .فالسكوت ُب ىذه األحاديث ىو
سأؿ عن شيء َس َ
السكوت عن التحرمي ،وليس السكوت عن بياف اٟتكم الشرعي؛ ألف اه ٓب
يسكت عن بياف اٟتكم الشرعي ،بل بيػّنو ُب كل شيء ،قاؿ تعأب  :
كت عنو
 .     وعليو ال يكوف ا١تباح ىو ما َس َ
الشرع ،بل ا١تباح ىو ما بيػّن الشرع حكمو أنو مباح .وما سكت عنو الشرع
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ىو ما ٓب حيرمو أي أحلّو ،ويقع ُب ذلع الواجب ،وا١تندوب ،وا١تباح ،وا١تكروه.
على أف األحكاـ ا١تباحة قد ورد ُب كل حكم منها دليل على إباحتو .فإباحة
الصيد واضحة ُب قولو تعأب       :وإباحة االنتشار
بعد صبلة اٞتمعة واضحة ُب قولو تعأب      :
وإباحة البيع واضحة ُب قولو تعأب      :وإباحة اإلجارة،
والوكالة ،والرىن ،وغَت ذلع ،واضحة ُب أدلتها؛ وعلى ذلع فإف اإلباحة
حكم شرعي ال بد من ثبوهتا بدليل شرعي يدؿ عليها.
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خطـاب الوضع
إف األفعػػاؿ الواقعػػة ُب الوجػػود قػػد جػػاء خطػػاب الشػػارع وبيّ ػن أحكامهػػا
من حيث االقتضاء أو التخيَت ،وجاء خطاب الشارع ،ووضع ٢تذه األحكاـ مػا
تقتضيو من أمور يتوقف عليها ٖتقػق اٟتكػم ،أو يتوقػف عليهػا إكمالػو ،أي إهنػا
وض ػػعت ١ت ػػا يقتض ػػيو اٟتك ػػم الش ػػرعي .فخط ػػاب الش ػػارع كم ػػا ي ػػرد باالقتض ػػاء
والتخيَت ،يرد ٔتا يقتضيو االقتضاء والتخيَت ،وذلع ّتعل الشيء سبباً ،أو ّتعلو
شرطاً ،أو ّتعلو مانعاً ،أو ّتعلو صحيحاً أو باطبلً أو فاسداً ،أو ّتعلو عزديػة أو
رخصة .وإذا كاف خطػاب االقتضػاء والتخيػَت أحكامػاً تعػاِب فعػل اإلنسػاف ،فػإف
خطػػاب الوضػػع يعػػاِب تلػػع األحكػػاـ ومتعلقاهتػػا .فخطػػاب االقتضػػاء والتخيػػَت
أحك ػػاـ لفع ػػل اإلنس ػػاف ،وخط ػػاب الوض ػػع أحك ػػاـ لتل ػػع األحك ػػاـ ،فتكس ػػبها
أوصافاً معينة .وكوهنا كػذلع ال خيرجهػا عػن كوهنػا متعلقػة بأفعػاؿ اإلنسػاف؛ ألف
ا١تتعلػق بػػا١تتعلق بالشػػيء متعلػق بػػذلع الشػػيء أيضػاً ،فيكػػوف االضػػطرار سػػبباً ُب
إباح ػػة ا١تيت ػػة ،وخ ػػوؼ العن ػػت س ػػبباً ُب إباح ػػة نك ػػاح اإلم ػػاء ،والس ػػلس س ػػبباً ُب
إسػػقاط وجػػوب الوضػػوء لكػػل خػػارج ُب الصػػبلة (بػػل يكفػػي وضػػوء واحػػد لكػػل
صبلة حىت وإف خػرج أثنػاء الصػبلة  ،وزواؿ الشػمس أو غروهبػا أو طلػوع الفجػر
سػػبباً ُب إجيػػاب وجػػود تلػػع الصػػلوات ،ومػػا أشػػبو ذلػػع ،كػػل ذلػػع خطػػاب مػػن
الشارع متعلق باٟتكم ،وىو إباحة ا١تيتة ،وإباحة نكاح اإلماء ،وإسقاط وجػوب
الوضػػوء لكػػل خػػارج ُب الصػػبلة ،وإجيػػاب وجػػود الصػػبلة ،ومػػن ىنػػا كػػاف السػػبب
مػػن خطػػاب الوضػػع .وكػػوف اٟتػػوؿ شػػرطاً ُب سػػبب إجيػػاب الزكػػاة ،والبلػػوغ شػػرطاً
ُب التكليػػف مطلق ػاً ،وإرسػػاؿ الرسػػل شػػرطاً ُب الث ػواب والعقػػاب ،والقػػدرة علػػى
التسليم شرطاً ُب صحة البيع ،والرشػد شػرطاً ُب دفػع مػاؿ اليتػيم إليػو ،كػل ذلػع
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خطاب من الشارع متعلػق بػاٟتكم ،ومػن ىنػا كػاف الشػرط مػن خطػاب الوضػع.
وكوف اٟتيض مانعاً من الوطء ،ومن الطواؼ بالبيت ،ووجوب الصػلوات ،وأداء
الصياـ ،وكوف اٞتنوف مانعاً من القياـ بالعبادات ،وإطبلؽ التصرفات ،وما أشػبو
ذلػػع كػػل ىػػذا خطػػاب مػػن الشػػارع متعلػػق بػػاٟتكم؛ ومػػن ىنػػا كػػاف ا١تػػانع مػػن
خطػػاب الوضػػع .وكػػوف ا١تػريض العػػاجز عػػن القيػػاـ يػػرخص لػػو أف يصػػلي قاعػػداً،
وكوف ا١تسافر جيوز لو أف يفطر ُب رمضاف ،وكػوف ا١تكػره إكػراه إٞتػاء جيػوز لػو أف
ينط ػػق ب ػػالكفر ،ك ػػل ذل ػػع خط ػػاب م ػػن الش ػػارع متعل ػػق ب ػػاٟتكم ،وى ػػو الص ػػبلة
قاعداً ،واإلفطار ُب رمضاف ،والنطق بكلمة الكفر؛ ومن ىنا كانت الرخص مػن
خطاب الوضع .فهذه األربعة ،ال إشػكاؿ ُب أف خطػاب الشػارع جػاء بػاٟتكم،
وجاء بأمور تتعلػق بػذلع اٟتكػم .أمػا مػا جػاء مػن األحكػاـ تشػريعاً عامػاً ،وألػزـ
العباد بالعمل بو ،كالصبلة من حيث ىي ،والصوـ من حيػث ىػو ،واٞتهػاد مػن
حيػث ىػو ،فػػإف خطػاب الوضػػع ُب ىػذه األحكػاـ ىػػو وصػفها مػػن حيػث كوهنػػا
شػػرعت تش ػريعاً عام ػاً ،ومػػن حيػػث إل ػزاـ العبػػاد العمػػل هبػػا ،وىػػذا التش ػريع العػػاـ
واإلل ػزاـ بػػو ىػػو مػػا يسػػمى العزديػػة .ولػػذلع كانػػت الع ػزائم مػػن أحكػػاـ الوضػػع،
وتعتػػرب ى ػػي والػػرخص قس ػػماً واح ػػداً؛ ألف الع ػزائم أص ػػل ويتف ػػرع عنه ػػا ال ػػرخص،
فكانػػت الػػرخص والع ػزائم مػػن خطػػاب الوض ػع .وأمػػا مػػا يتعلػػق بمثػػار العمػػل ُب
الػػدنيا ،فػػإف خطػػاب الوضػػع يظهػػر مػػن حيػػث ىػػذه اآلثػػار ،فمػػثبلً نقػػوؿ الصػػبلة
ص ػػحيحة إذا اس ػػتوفت ٚتي ػػع أركاهن ػػا ،ونق ػػوؿ البي ػػع ص ػػحي إذا اس ػػتوَب ٚتي ػػع
شروطو ،ونقوؿ الشركة صحيحة إذا استكملت الشػروط الشػرعية .فهػذا وصػف
للحكم من حيث أداؤه ،ال من حيث تشريعو ،وقد جاء الشارع بػذلع ،فػاعترب
البيػػع صػػحيحاً ،والصػػبلة صػػحيحة .وكػػذلع إذا فقػػد البيػػع اإلجيػػاب ،أو فقػػدت
الصػػبلة الركػػوع ،أو فقػػدت الشػػركة القبػػوؿ ،فإهنػػا تكػػوف حيناػػذ باطلػػة .فبطبلهنػػا
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وصف للحكم من حيث أداؤه ،ال من حيث تشريعو ،وقػد جػاء الشػارع بػذلع
فاعتربىػػا باطلػػة .ومػػن ىن ػا كانػػت الصػػحة والػػبطبلف قسػػماً واحػػداً؛ ألف خطػػاب
الشػػارع فيهمػػا يتعلػػق ْتكػػم واحػػد ،إمػػا صػػحيحاً أو بػػاطبلً؛ ألف الصػػحة أصػػل
والبطبلف مًتتب على أحكاـ الصحة ،فكانت الصحة والبطبلف قسماً واحداً.
ىػ ػػذا ىػ ػػو خطػ ػػاب الوضػ ػػع ،وىػ ػػو متعلػ ػػق بػ ػػأمر يقتض ػ ػػيو اٟتك ػ ػػم ،وىػ ػػو
ٜتسػ ػ ػػة أقسػ ػ ػػاـ :السػ ػ ػػبب ،والشػ ػ ػػرط ،وا١تػ ػ ػػانع ،والصػ ػ ػػحة والػ ػ ػػبطبلف والفسػ ػ ػػاد،
والعزائم والرخص.
السـبب
السببُ ،ب اصطبلح ا١تتشرعُت ،ىو كل وصف ظاىر منضبه دؿ
الدليل السمعي على كونو معرفاً لوجود اٟتكم ال لتشريع اٟتكم ،كجعل زواؿ
الشمس أمارة معرفة لوجود الصبلة ُب قولو تعأب    :
  وُب قولو « : إِذَا َزالَ ِ
ت َّ
صلُّوا» أخرجو البيهقي ،وليس
س فَ َ
الش ْم ُ
ىو أمارة لوجوب الصبلة ،وكجعل طلوع ىبلؿ رمضاف أمارة معرفة لوجود صوـ
رمضاف ُب قولو تعأب         :وقولو : 
وموا لُِرْؤيَـتِ ِو» أخرجو أٛتد ،وىكذا .فالسبب ليس موجباً للحكم ،وإ ا ىو
«ُ
صُ
معرؼ لوجوده .وواقع السبب أنو وضع شرعاً للحكم الشرعيٟ ،تكمة
ّ
يقتضيها ذلع اٟتكم .فحصوؿ النصاب سبب ُب وجود الزكاة ،والعقود
الشرعية سبب ُب إباحة االنتفاع أو انتقاؿ األمبلؾ ،فاٟتكم ىو وجوب الزكاة،
وحصوؿ النصاب وضع شرعاً ٢تذا اٟتكم ،لتعريف وجوده .وإباحة االنتفاع أو
انتقاؿ ا١تلكية ىي اٟتكم ،والعقود وضعت شرعاً ٢تذا اٟتكم لتعريف وجوده.
فاألسباب ىي أمارات وضعها الشارع لتعريف ا١تكلَّف وجود اٟتكم من قبل
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ا١تكلف .فالشارع شرع اٟتكم الشرعي للمكلف ،وكلفو بو ،ووضع أمارات
تدؿ على وجود ذلع اٟتكم ،فهذه األمارات ىي األسباب الشرعية ،فالسبب
ومعرؼ لوجود اٟتكم ،فهو ليس معرفاً للحكم لذاتو ،وصفة نفسو،
ىو إعبلـ ّ
وإ ا معناه أنو معرؼ لوجود اٟتكم ال غَت؛ وذلع ألف الذي أوجب اٟتكم ىو
الدليل الذي ورد فيو ،والذي عرؼ وجود ىذا اٟتكم الذي دؿ عليو الدليل ىو
السبب .وىذا ٓتبلؼ العلة ،فإف العلة ىي الشيء الذي من أجلو وجد
اٟتكم ،فاٟتكم شرع هبا فهي الباعث عليو ،وىي سبب تشريعو ال سبب
وجوده .فهي دليل من أدلة اٟتكم ،مثلها مثل النص ُب تشريع اٟتكم .فهي
ليست أمارة على الوجود ،بل ىي أمارة معرفة لتشريع اٟتكم ،وذلع كاإل٢تاء
عن الصبلة ا١تستنبه من قولو تعأب       :
           وقولو تعأب  :
      فإف اإل٢تاء قد شرع من أجلو اٟتكم،
وىو ٖترمي البيع عند أذاف اٞتمعة ،ولذلع كاف علة وليس سببآً ،تبلؼ دلوؾ
الشمس ،فليس علة؛ ألنو ٓب تشرع صبلة الظهر من أجلو ،وإ ا كاف ىو أمارة
على أف الظهر قد وجب وجوده.
الشـرط
الشرط ىػو مػا كػاف وصػفاً مكمػبلً ١تشػروطو فيمػا اقتضػاه ذلػع ا١تشػروط،
أو فيمػػا اقتضػػاه اٟتكػػم ُب ذلػػع ا١تشػػروط .فػػاٟتوؿ ُب زكػػاة النقػػد مكمػػل ١تلكيػػة
النصاب ،فهو شرط ُب ملكية النصاب حىت ٕتب فيو الزكاة ،فيكوف ٦تا اقتضػاه
ا١تشروط ،واإلحصاف ُب رجم الزاح احملصن مكمل لوصف الزاح ،فهو شرط ُب
ال ػزاح حػػىت جيػػب عليػػو الػػرجم ،فيكػػوف ٦تػػا اقتضػػاه ا١تشػػروط .والوضػػوء مكمػػل
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لفعل الصبلة فيما يقتضيو اٟتكػم فيهػا ،فهػو ش ػرط ُب الصػبلة ،وىػو ٦تػا اقتضػاه
اٟتكم ُب ذلع ا١تشػروط ،وسػًت العػورة شػرط لفعػل الصػبلة فيمػا يقتضػيو اٟتكػم
فيهػػا ،فهػػو شػػرط ُب الصػػبلة وىػػو ٦تػػا اقتضػػاه اٟتكػػم ُب ا١تشػػروط ،وىكػػذا سػػائر
الشػػروط .وىػػو ،أي الشػػرط ،مغػػاير للمشػػروط؛ ألنػػو وصػػف مكمػػل لػػو ولػػيس
جػػزءاً مػػن أجزائػػو ،وهبػػذا خيتلػػف عػػن الػػركن؛ ألف الػػركن جػػزء مػػن أجػزاء الشػػيء،
ولػػيس منفصػبلً عنػػو ،وال يقػػاؿ عػػن الػػركن أنػػو مغػػاير للشػػيء ،أو ٦تاثػػل لػػو؛ ألنػػو
جػػزء مػػن أجزائػػو .أمػػا الشػػرط فػػبل بػػد أف يكػػوف مغػػايراً للشػػيء ،وأف يكػػوف ُب
نفػػس الوقػػت مكمػبلً لػػو .وقػػد عػػرؼ الشػػرط بأنػػو مػػا يلػػزـ مػػن عدمػػو العػػدـ ،وال
يلػزـ مػن وجػوده وجػػود ،وىػذا بيػاف لػػو مػن حيػث أثػػره ،وأف الشػرط مػع ا١تشػػروط
كالصػػفة مػػع ا١توص ػػوؼ ،فػػبل يوجػػد موصػػوؼ إذا ٓب توجػػد الص ػػفة ،ولكػػن قػػد
توج ػػد الص ػػفة وال يوج ػػد ا١توص ػػوؼ ،ك ػػذلع الش ػػرط ،ف ػػبل توج ػػد الص ػػبلة إذا ٓب
توجد الطهارة وال توجد الصبلة .والشرط لػيس خاصػاً
توجد الطهارة ،ولكن قد َ
بػػاٟتكم التكليفػػي ،بػػل قػػد يك ػػوف ُب اٟتكػػم التكليفػػي ،وقػػد يك ػػوف ُب اٟتكػػم
الوضػػعي .فهنػػاؾ شػػروط راجعػػة إٔب خطػػاب التكليػػف ،كالطهػػارة ،وسػػًت العػػورة،
وطه ػػارة الث ػػوب ،ك ػػل منه ػػا ش ػػرط للص ػػبلة .وىن ػػاؾ ش ػػروط راجع ػػة إٔب خط ػػاب
الوضع ،كػاٟتوؿ ُب نصػاب الزكػاة ،واإلحصػاف ُب الزنػا ،واٟتػرز ُب السػرقة؛ فهػي
شروط للسبب.
وىػػي كلهػػا ُب اعتبػػار أهنػػا ش ػػروط ينطبػػق عليهػػا تعري ػػف الش ػػرط ،وكله ػػا
ش ػػروط ش ػػرعاً ل ػػورود ال ػػدليل عليه ػػا ،س ػػوى أف األؤب ش ػػروط للحك ػػم ،والثاني ػػة
شروط ١تا وضع للحكم من أمور يقتضيها.
ويػػدخل ُب الشػػروط الشػػرعية شػػروط العق ػػود ،كشػػروط البيػػع ،والش ػػركة،
والوق ػ ػػف ،وم ػ ػػا ش ػ ػػاكل ذل ػ ػػع .إال أف ى ػ ػػذه الش ػ ػػروط ليس ػ ػػت كش ػ ػػروط حك ػ ػػم
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التكليف وحكم الوضع ،من حيث إنو ال بد من دليل شرعي يدؿ على الشرط
ح ػػىت يعت ػػرب ش ػػرطاً ،ب ػػل يش ػػًتط ُب ى ػػذه الش ػػروط أف ال ٗت ػػالف م ػػا ن ػػص علي ػػو
الشرع .أي أف شروط اٟتكم التكليفي ،أو حكم الوضع ،ال بد أف يدؿ الدليل
الشػػرعي عليػػو حػػىت يعتػػرب شػػرطآً ،تػػبلؼ شػػروط العقػػود فإنػػو ال يشػػًتط فيهػػا أف
يرد بو الشرع ،بل جيوز للعاقدين أف يشًتطا مػا يريػداف ،ولكنػو ال جيػوز ٢تمػا ،أو
ألي منهمػػا ،أف يشػػًتط شػػروطاً ٗتػػالف مػػا نػػص عليػػو الشػػرع .فػػالعقود يلػػزـ ُب
الشروط اليت تشًتط فيها أف ال ٗتالف الشرع ،وال يشًتط فيها أف يػرد هبػا دليػل
شػػرعي؛ وذلػػع لقػػوؿ الرسػػوؿ َ « : مــا بَـ ُ ٍ
ـت فِــي
سـ ْ
ـال ِر َجــال يَ ْشــتَ ِررُو َن ُشـ ُـرورًا ل َْي َ
ِ
اب اللَّ ِو ،ما َكا َن ِمـن َشـر ٍط لَـي ِ ِ ِ َّ ِ
كِتَ ِ
ـلَ ،وإِ ْن َكـا َن ِمائَـةَ َش ْـر ٍط،
َ
س فـي كتَـاب اللـو فَـ ُه َـو بَار ٌ
ْ ْ ْ َ
ِ
َحـ ُّـقَ ،و َشـ ْـر ُط اللَّـ ِـو أ َْوثَـ ُـق» أخرجػػو البخػػاري .ومعػػٌت لػػيس ُب كتػػاب اه
قَ َ
ضــاءُ اللَّــو أ َ

أف يكػ ػػوف علػ ػػى خػ ػػبلؼ مػ ػػا ُب كتػ ػػاب اه ،أي ليسػ ػػت ُب حكمػ ػػو ،وال علػ ػػى
موجب قضائو؛ وذلع ألف رسوؿ اه أذف ُب اشػًتاط الشػروط مطلقػاً ،وبيّػن أ ّف
مػػا خيػػالف حكػػم اه فهػػو باطػػل ،فهػػو ٓب ينػػو عػػن اش ػًتاط الشػػروط ،وإذا نفػػى
اعتبػػار مػػا لػػيس ُب كتػػاب اه ،فمعنػػاه نفػػي اعتبػػار مػػا خيػػالف مػػا ُب كتػػاب اه،
شةَ ر ِ
ِ
ـاءتْنِي بَ ِري َـرةُ
ض َي اللَّـوُ َع ْنـ َهـا قَالَ ْ
فنص اٟتديث ُب البخاري ىوَ « :ع ْن َعائ َ َ
ـتَ :ج َ
ت أ َْىلِي َعلَى تِس ِع أَو ٍ
ـب
َح َّ
فَـ َقال ْ
اق فِي ُك ّْل َع ٍـام َوقِيَّـةٌ ،فَـأ َِعينِينِي ،فَـ ُق ْل ُ
َتَ :كاتَـ ْب ُ
ـت :إِ ْن أ َ
ْ َ
أ َْىلُـ ِ
ـت
ت بَ ِريـ َـرةُ إِلَــى أ َْىلِ َهــا ،فَـ َقالَـ ْ
ـت .فَـ َذ َىبَ ْ
َّىا ل َُهـ ْـم َويَ ُكــو َن َوالَ ُؤ ِك لِــي فَـ َع ْلـ ُ
ـك أَ ْن أَعُــد َ
ِ
ت ِمن ِع ْن ِد ِىم ورس ُ َّ ِ
ـت :إِنّْـي
س ،فَـ َقالَ ْ
ل َُه ْم ،فَأَبَـ ْوا ذَلِ َ
اء ْ ْ
ْ ََ ُ
ك َعلَْيـ َها ،فَ َج َ
ول اللـو َ جـال ٌ
ِ
ت
س ِـم َع النَّبِ ُّـي  فَـأَ ْخبَـ َر ْ
قَ ْد َع َر ْ
ت ذَلِ َ
ضُ
ك َعلَْي ِه ْم فَأَبَـ ْوا ،إالَّ أَ ْن يَ ُكو َن الْ َـوالَءُ ل َُه ْـم .فَ َ
ـالُ :خـ ِـذ َيهاَ ،وا ْشــتَ ِر ِري ل َُهـ ْـم الْـ َـوالَ َء ،فَِإنَّ َمــا الْـ َـوالَءُ لِ َمـ ْـن أَ ْعتَـ َـق،
ش ـةُ النَّبِـ َّـي  فَـ َقـ َ
َعائِ َ
ول اللَّ ِو  فِي الن ِ
ـال:
َّاس فَ َح ِم َد اللَّوََ ،وأَثْـنَـى َعلَْي ِـو ،ثُ َّـم قَ َ
ام َر ُس ُ
ت َعائِ َ
فَـ َف َعلَ ْ
شةُ .ثُ َّم قَ َ
ـال ِر َجـ ٍ
ـال »..اٟتػػديث .فهػػذا يػػدؿ علػػى أف ا١تنهػػي عنػػو ىػػو الشػػرط
أ ََّمــا بَـ ْع ـ ُد َمــا بَـ ُ

ٕ٘

ا١تخػػالف ١تػػا ُب كتػػاب اه ولسػػنة رسػػوؿ اه ،وال يػػدؿ علػػى أف الشػػرط جيػػب أف
يكوف ُب كتاب اه وسنة رسولو .وعليو ،فالشػروط ُب العقػد يشػًتط فيهػا أف ال
ٗتػػالف الشػػرع ،بػػأف ال ٗتػػالف نص ػاً مػػن نصػػوص الشػػرع ،أو ال ٗتػػالف حكم ػاً
شرعياً لو دليل شرعي .فمثبلً الشرع جعل الوالء ١تن أعتق ،فػبل يصػ بيػع العبػد
واشًتاط الوالء ،فالشرط الغ ،والبيػع صػحي  .ومػثبلً ال يصػ أف تقػوؿ :بعتػع
ى ػػذا الش ػػيء ب ػػألف نق ػػداً أو ب ػػألفُت نس ػػياة .فه ػػذا بي ػػع واح ػػد تض ػػمن ش ػػرطُت،
خيتلػف ا١تقصػود فيػو باختبلفهمػا ،وىػذا شػرط باطػل ،والبيػع بسػببو باطػل؛ لقولػػو
ف َوبَـ ْيـ ٌـعَ ،والَ َشـ ْـررَ ِان فِــي بَـ ْي ـ ٍع» أخرجػػو أبػػو
ـل َس ـلَ ٌ
عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :الَ يَ ِحـ ُّ
داود .وم ػػثبلً إذا ب ػػاع رج ػػل آلخ ػػر س ػػلعةً ،واش ػػًتط علي ػػو أف ال يبيعه ػػا ألح ػػد،
فالشػػرط الغ ،والبيػػع صػػحي ؛ ألف الشػػرط ينػػاُب مقتض ػػى العقػػد ،وى ػػو ملكيػػة
ا١تبيػػع والتصػػرؼ فيػػو ،فهػػو ٥تػػالف ٟتكػػم شػػرعي .وىكػػذا فالشػػروط الػػيت ٗتػػالف
الشرع ال تعترب مطلقاً ،سواء أكانت ٗتالف نصاً شرعياً ،أـ ٗتػالف حكمػاً جػاء
الشرع بو ،سواء أكاف حكماً شرعياً ،أـ حكماً من أحكاـ الوضع.
و٦ت ػػا يؤك ػػد أف الش ػػرع أب ػػاح للمس ػػلم أف يش ػػًتط ُب العق ػػود م ػػا ش ػػاء م ػػن
الشروط ،إال ما عارض ما ُب كتاب اه ،أو عارض حكماً شرعياً ،ىو أنو جػاء
ُب ح ػػديث عائش ػػة ُب ش ػػأف بري ػػرة ُب إح ػػدى الرواي ػػات للبخ ػػاري ،ق ػػاؿ لعائش ػػة
رضػػي اه عنهػػا« :ا ْشــتَ ِر َيها فَأَ ْعتِ ِق َيهــاَ ،ولْيَ ْشــتَ ِررُوا َمــا َشــاءُوا» فهػػذا ص ػري ُب أف
الرسوؿ  قاؿَ « :ولْيَ ْشتَ ِررُوا َمـا َشـاءُوا» وىػو إباحػة ُب أف يشػًتط اإلنسػاف مػا
شاء من الشروط ،ويؤيده أف النيب  قاؿ« :الْمسلِمو َن ِع ْن َد ُشر ِ
ور ِه ْم» أخرجو
ُْ ُ
ُ
اٟتاكم ،أي عند الشروط اليت يشًتطوهنا ،فأضاؼ الشرط ٢تم .وأيضاً فإف النػيب
 قػػد أقػػر اشػًتاط شػػروط ُب العقػػود ٓب تػػذكر ُب كتػػاب اه ،فقػػد روى مسػػلم
ِ
ـال :فَـلَ ِح َقنِــي
سـيّْبَوُ ،قَـ َ
ـير َعلَــى َج َمـ ٍـل لَــوُ قَـ ْد أَ ْعيَــا ،فَـأ ََر َ
عػػن جػػابر «أَنَّــوُ َكــا َن يَسـ ُ
اد أَ ْن يُ َ
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ـت :الَ،
س َار َس ْيـ ًرا لَ ْـم يَ ِس ْـر ِمثْـلَـوُ ،قَ َ
ـال :بِ ْعنِي ِـو بُِوقِيَّ ٍـة ،قُـ ْل ُ
النَّبِ ُّي  فَ َد َعا لِي َو َ
ض َربَوُ ،فَ َ
ٍِ
ثـ ـ َّم قَـ َ ِ ِ
ت َعلَْيـ ِـو ُح ْمالَنَــوُ إِلَــى أ َْىلِــي» أخرجػػو مسػػلم،
اســتَثْـنَـ ْي ُ
ـال :بِ ْعنيــو ،فَبِ ْعتُــوُ بُِوقيَّــةَ ،و ْ
ُ

واس ػػتثناء ٛتبلن ػػو ش ػػرط اش ػػًتطو ُب البي ػػع .ع ػػن س ػػفينة أيب عب ػػد ال ػػرٛتن ق ػػاؿ:
«أَ ْعتَـ َق ْتنِ ــي أ ُُّم َسـ ـلَ َمةََ ،وا ْشـ ـتَـ َررَ ْت َعلَ ـ َّـي أَ ْن أَ ْخـ ـ ُد َم النَّبِ ـ َّـي  » أخرج ػػو أٛت ػػد ،وُب
ول اللَّ ِـو
ك أَ ْن تَ ْخ ُد َم َر ُس َ
ك َوأَ ْشتَ ِر ُ
ت َم ْملُوًكا أل ُّْم َسلَ َمةَ فَـ َقال ْ
ط َعلَْي َ
َت :أُ ْعتِ ُق َ
لفظُ « :ك ْن ُ

ـت؛
ـت َر ُس َ
ـول اللَّ ِـو َ مـا ِع ْش ُ
َم تَ ْشتَ ِر ِري َعلَ َّي َما فَ َارقْ ُ
ت ،فَـ ُقل ُ
َ ما ِع ْش َ
ْتَ :وإِ ْن ل ْ
فَـأَ ْعتَـ َق ْتنِي َوا ْشـتَـ َررَ ْت َعلَـ َّـي» أخرجػػو أبػػو داود .وىكػػذا ح ػوادث متع ػددة حصػػلت

فيها شػروط ُب العقػود ٓب يػنص عليهػا الش ػرع ،بػل يشػًتطها كػل إنسػاف ٔتػا يػراه،
وكػػل مػػا ورد أف الشػػرط مقيػػد ٔتػػا ال خيػػالف كتػػاب اه ،وال خيػػالف حكم ػاً مػػن
أحكػػاـ الشػػرع .إال أنػػو يشػ ػًتط ُب الشػ ػرط أف ال حيػػل حرام ػاً ،وال حيػػرـ حػػبلالً؛
ِ
ِ
ـل
َح َّ
لقوؿ رسوؿ اه « : ال ُْم ْسـلـ ُم ـو َن َعلَـى ُش ُـرور ِه ْم ،إِالَّ َش ْـررًا َح َّـرَم َحـالَالً أ َْو أ َ
َح َر ًاما» أخرجو الًتمذي.
المانع
ا١تانع يكوف مانع حكم ،ويكوف مانع سبب.
أمػػا مػػانع اٟتكػػم فهػػو وصػػف ظػػاىر منضػػبه يسػػتلزـ وجػػوده عكػػس مػػا
يقتضػػيو اٟتكػػم ،مثػػل القتػػل العمػػد العػػدواف ،فإنػػو مػػانع لبلبػػن القاتػػل مػػن مػَتاث
أبيو ،مع أف البنوة تقتضي ا١تَتاث.
أمػػا مػػانع السػػبب فهػػو وصػػف ظػػاىر منضػػبه يسػػتلزـ وجػػوده عكػػس مػػا
يقتضيو السبب ،مثل ال ّدين ،فإف وجوده مانع من وجوب الزكػاة ،علػى مػن كػاف
عنده النصاب وحاؿ عليو اٟتوؿ؛ ألف ال ّدين مانع من بقاء النصاب ،الػذي ىػو
السػػبب ،مكػػتمبلً .فالنصػػاب (السػػبب يقتضػػي وج ػػوب الزكػػاة ْتل ػػوؿ اٟت ػػوؿ،
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والػػدين (ا١تػػانع يقتضػػي عكػػس مػػا يقتضػػيو السػػبب أي عػػدـ وجػػوب الزكػػاة مػػع
وجود النصاب وحلوؿ اٟتوؿ .و َّ
الديْن الذي ىػو مػانع للسػبب ىػو الػدين الكثػَت
الذي إذا ُوِجد نػَ َقص النصاب.
وا١توانع قسماف :أحد ا ما دينػع مػن الطلػب ودينػع مػن األداء .والثػاح مػا
دين ػػع م ػػن الطل ػػب وال دين ػػع م ػػن األداء .فأم ػػا األوؿ ،وى ػػو م ػػا دين ػػع م ػػن الطل ػػب
واألداء ،فنحػػو زواؿ العقػػل بنػػوـ أو جنػػوف ،فإنػػو دينػػع طلػػب الصػػبلة ،والصػػوـ،
والبيع ،وغَتىا من األحكاـ ،ودينع من أدائها .فهو مانع من أصل الطلػب؛ ألف
العق ػػل شػ ػػرط لتعلػ ػػق ا٠تطػ ػػاب بأفعػ ػػاؿ ا١تكل ػػف؛ ألنػ ػػو منػ ػػاط التكليػ ػػف ،ومثػ ػػل
اٟت ػػيض ،والنف ػػاس ،فإن ػػو دين ػػع الص ػػبلة ،والص ػػوـ ،ودخ ػػوؿ ا١تسػ ػجد ،ودين ػػع م ػػن
أدائهػا ،فهػو مػػانع مػن أصػػل الطلػب؛ ألف النقػػاء مػن اٟتػػيض ،والنفػاس شػػرط ُب
الصػػبلة ،والصػػوـ ،ودخػػوؿ ا١تسػػجد ،فكػػاف وجػػود زواؿ العقػػل ،ووجػػود اٟتػػيض
والنفاس ،كل منهما مانعاً من الطلب ،ومن األداء.
وأما ما دينع من الطلب وال دينع من األداء ،فنحو األنوثة بالنسبة لصػبلة
اٞتمعػػة ،والبلػػوغ بالنسػػبة للصػػوـ .فػػإف األنوثػػة مػػانع مػػن طلػػب صػػبلة اٞتمعػػة،
والصغر مانع من طلب الصبلة والصوـ؛ ألف صبلة اٞتمعػة ال ٕتػب علػى ا١تػرأة،
والصػػبلة والصػػوـ ال ٕتػػب علػػى الصػػيب .ولكػػن لػػو قامػػت ا١ت ػرأة بصػػبلة اٞتمعػػة،
وقػػاـ الص ػػيب بالص ػػبلة والص ػػوـ ،ص ػػحت منهم ػػا؛ ألف ا١ت ػػانع م ػػانع م ػػن الطل ػػب،
ولػػيس مانعػاً مػػن األداء .ومثػػل ذلػػع السػػفر مػػانع مػػن طلػػب الصػػوـ ،ومػػن إ٘تػػاـ
الصػػبلة ،ولكػػن لػػو صػػاـ ا١تسػػافر ،ولػػو أًب الصػػبلة وٓب يقصػػرىا ،جػػاز؛ ألف ا١تػػانع
مػػانع مػػن الطلػػب ال مػػن األداء .وكػػذلع ٚتيػػع أسػػباب الػػرخص ىػػي موانػػع مػػن
الطلب ال من األداء.
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الصحـة ،والبطـالن ،والفسـاد
الصػحة ىػي :موافقػة أمػر الشػارع .وتطلػق ويػراد هبػا ترتػب آثػار العمػل ُب
الػػدنيا ،وتطلػػق كػػذلع ويػراد هبػػا ترتػػب آثػػار العمػػل ُب اآلخػػرة ،فاسػػتيفاء الصػػبلة
ألركاهنػػا وشػػروطها عنػػد ا١تصػػلي والواقػػع تكػػوف صػػبلة صػػحيحة .فتقػػوؿ الصػػبلة
صػػحيحة ٔتعػػٌت ٣تزئػػة ،ومربئػػة للذمػػة ،ومسػػقطة للقضػػاء .واسػػتيفاء البيػػع ٚتيػػع
ش ػػروطو يك ػػوف بيعػ ػاً ص ػػحيحاً ،فتق ػػوؿ البي ػػع ص ػػحي ٔتع ػػٌت أن ػػو ٤تص ػػل ش ػػرعاً
للملػػع ،واسػػتباحة االنتفػػاع ،والتصػػرؼ ُب ا١تملػػوؾ .ىػػذا مػػن حيػػث ترتػػب آثػػار
العم ػػل ُب ال ػػدنيا ،أم ػػا م ػػن حي ػػث ترت ػػب آث ػػار العم ػػل ُب اآلخ ػػرة ،فتق ػػوؿ ى ػػذه
الصػػبلة صػػحيحةٔ ،تعػػٌت أنػػو يرجػػى عليهػػا الث ػواب ُب اآلخػػرة ،وتقػػوؿ ىػػذا البيػػع
صػػحي ٔ ،تعػػٌت أف نيػػة امتثػػاؿ أمػػر الشػػارع ،والقصػػد بػػو حسػػب مقتضػػى األمػػر
والنهي ،يرتب عليها الثواب ،فَتجى على العمل هبذه النية وىػذا القصػد الثػواب
ُب اآلخرة ،بناء على التقيػد ْتكػم اه واالمتثػاؿ لػو .إال أف مػا يًتتػب علػى آثػار
العمػ ػػل ُب اآلخػ ػػرة ال يبلحػ ػػظ إال ُب العبػ ػػادات ،وال يبلحػ ػػظ ُب غَتىػ ػػا عػ ػػادة.
وا١تشػػاىد أف مبلحظتػػو تقتصػػر علػػى مػػا ىػػو مػػن العبػػادات ،كالصػػبلة ،والصػػوـ،
واٟت ػ ػػج ،وم ػ ػػا ش ػ ػػاهبها ،وال يبلح ػ ػػظ ُب ا١تع ػ ػػامبلت ،وال ُب أحك ػ ػػاـ األخ ػ ػػبلؽ
كالصػدؽ ،وال ُب العقوبػػات ،وىػػذا ىػػو الغالػػب عليهػػا؛ ولػػذلع أغلػػب مػػا يػػدور
عليػو ْتػػث الصػحة ىػػو ترتػب آثػػار العمػل ُب الػػدنيا ،مػن حيػػث كونػو ٣تزئػاً مربئػاً
للذمة .إال أف غَت العبادات يكوف ا١تراد بالصحة أنو حبلؿ ،وا١تراد بالبطبلف أنو
ح ػراـ ،فالص ػػحة ُب ا١تع ػػامبلت تع ػػٍت اٟت ػػل أي إباح ػػة االنتف ػػاع ،وال ػػبطبلف يع ػػٍت
اٟترمة ،أي حرمة االنتفاع ،ويًتتب على اٟترمة العقاب ُب الدنيا واآلخػرة ،فمػن
ملع بعقد باطل مػاالً ،كػاف ىػذا ا١تػاؿ حرامػاً ،ويسػتحق عليػو فاعلػو العقػاب ُب
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اآلخرة.
أما البطبلف فهو ما يقابل الصحة ،وىو عدـ موافقة أمر الشارع ،ويطلق
ويراد بو عدـ ترتب آثار العمػل عليػو ُب الػدنيا ،والعقػاب عليػو ُب اآلخػرةٔ ،تعػٌت
أف بكوف العمػل غػَت ٣تػزئ ،وال مػربئ للذمػة ،وال مسػقه للقضػاء .فالصػبلة إذا
تػػرؾ ركػػن مػػن أركاهنػػا تكػػوف صػػبلة باطلػػة ،والشػػركة إذا فقػػد شػػرط مػػن شػػروط
صػػحتها تكػػوف باطلػػة ،كػػأف يضػػع شخصػػاف مػػاالً ُب مصػػرؼ (بنػػع بوصػػفهما
ش ػريكُت مضػػاربُتٍ ،ب يػػوكبلف عنهمػػا شخص ػاً يشػػتغل ُب ا١تػػاؿ بػػالبيع والش ػراء،
والػرب بينهمػػا مناصػػفة .فهػػذه الشػػركة باطلػػة؛ ألهنػػا ٓب تنعقػػد ،إذ ٓب حيصػػل فيهػػا
إجيػػاب وقب ػػوؿ مػػع ش ػريع بػػدف .واإلجيػػاب والقب ػػوؿ مػػع ش ػريع بػػدف ش ػػرط ُب
انعق ػػاد الش ػػركة؛ ول ػػذلع كان ػػت باطل ػػة .وتص ػػرؼ الوكي ػػل باط ػػل؛ ألف الشػ ػريع
ا١تضػػارب ،علػػى فػػرض اعتبػػاره شػريكاً مضػػارباً ،ال ديلػػع التصػػرؼ ،فػػبل ديلػػع أف
يوكل بو ،فهذا عقد باطل .وكأف يكوف البيع منهياً عنو ،كبيع ا١تبلقػي  ،وىػو مػا
ُب بط ػػوف األمه ػػات .ويًتت ػػب عل ػػى ال ػػبطبلف حرم ػػة االنتف ػػاع ،ويس ػػتحق علي ػػو
العقػػاب ُب اآلخػػرة؛ ولػػذلع كانػػت للػػبطبلف آثػػار ُب الػػدنيا ،ويًتتػػب عليهػػا آثػػار
ُب اآلخرة.
وأما الفساد فهو خيتلف عن البطبلف؛ ألف البطبلف ىػو عػدـ موافقػة أمػر
الشارع من حيث أصلو ،أي أف أصلو ٦تنوع كبيػع ا١تبلقػي  ،أو أف الشػرط الػذي
ٓب يس ػػتوفو ٥تػ ػػل بأصػ ػػل الفع ػػلٓ .تػ ػػبلؼ الفسػ ػػاد ،فإن ػػو ُب أصػ ػػلو موافػ ػػق ألمػ ػػر
الشارع ،ولكن وصفو غَت ا١تخل باألصل ىو ا١تخالف ألمر الشارع .وال يتصػور
وجود الفساد ُب العبادات؛ ألف ا١تتتبع لشروطها وأركاهنا جيد أهنا ٚتيعها متعلقػة
باألصل .ولكنو يتصور وجوده ُب ا١تعامبلت ،فيتصػور وجػوده ُب العقػود ،فمػثبلً
بيع ا١تبلقي باطل من أساسو؛ ألنو منهي عن أصلوٓ ،تػبلؼ بيػع اٟتاضػر لبػاد،
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فإنو بيع فاسد؛ ٞتهالة البادي للسعر ،وخيَت حيناذ حُت يرى السوؽ ،فلػو إنفػاذ
البيػػع ،ولػػو فسػػخو ،ومػػثبلً شػػركة ا١تسػػا ة باطلػػة مػػن أساسػػها؛ ألهنػػا خاليػػة مػػن
القبػوؿ مػػن شػريع بػػدف ،فهػػي خاليػػة مػن شػػرط يتعلػػق باألصػػلٓ ،تػػبلؼ الشػػركة
مع جهالة ماؿ الشركاء ،فإهنا شركة فاسػدة ،فػإذا علػم ا١تػاؿ صػحت الشػركة ،أو
عليهما أف يبينا ا١تاؿ فتتم الشركة ،وىكذا.
العـزيمة والـرخصة
العزديػػة ىػػي مػػا شػػرع مػػن األحكػػاـ تشػريعاً عامػاً ،وألػػزـ العبػػاد بالعمػػل بػػو.
والرخصػػة مػػا شػػرع مػػن األحكػػاـ ٗتفيفػاً للعزديػػة لعػػذر ،وٓب يلػػزـ العبػػاد العمػػل بػػو،
مػػع بقػػاء حكػػم العزديػػة .فمػػثبلً الصػػوـ عزديػػة ،والفطػػر للم ػريض رخصػػة .وغسػػل
العض ػػو ُب الوض ػػوء عزدي ػػة ،وا١تسػ ػ عل ػػى العض ػػو اجمل ػػروح أو ا١تكس ػػور رخص ػػة.
والصبلة قائماً عزدية ،والقعود ُب الصبلة عند العجز رخصة ،وىكذا .فالعزدية ما
كاف تشريعو عاماً ،فبل ٗتتص ببعض ا١تكلفُت دوف البعض ،وال خيَت بُت العمػل
هبا والعمل بغَتىا ،بل يلػزـ بالعمػل هبػا وحػدىا .والرخصػة مػا كػاف تشػريعو طارئػاً
لع ػػذر ،فيك ػػوف تشػ ػريعو معتػ ػرباً م ػػا وج ػػد الع ػػذر ،وال يعت ػػرب إذا زاؿ الع ػػذر ،وى ػػو
خ ػػاص ب ػػا١تكلفُت ا١تتص ػػفُت هب ػػذا الع ػػذر وح ػػده .وعل ػػى ى ػػذا ال يك ػػوف اٟتك ػػم
ا١تسػػتثٌت مػػن عمػػوـ نػػص رخصػػة بػػل ىػػو عزديػػة ،وكػػذلع ال يكػػوف اٟتكػػم الػػذي
خيتص ببعض اٟتاالت رخصة بل ىو عزديػة؛ ألف ىػذه حػاالت وليسػت أعػذاراً.
فمػػثبلً عػػدة ا١تتػػوَب عنهػػا زوجهػػا أربعػػة أشػػهر وعشػػرة أيػػاـ ،وعػػدة اٟتامػػل ا١تتػػوَب
عنهػػا زوجهػػا أف تضػػع ٛتلهػػا .فهػػذا اٟتكػػم مسػػتثٌت مػػن ذاؾ فػػبل يكػػوف رخصػػة.
وأيض ػاً البيػػع ،إذا اسػػتوَب شػػروطو وٓب يكػػن منهي ػاً عنػػو ،صػػحي  .والبيػػع بػػالغنب
الفاحش ،وإف استوَب شروطو وكاف غَت منهي عنو ،بيع فاسد ،خيَت صاحبو فيو
٘ٛ

ف ػػبل يك ػػوف رخص ػػة .وبي ػػع م ػػا ٓب يق ػػبض باط ػػل ،وبي ػػع اٟتيػ ػواف ال ػػذي ٓب يق ػػبض
صػػحي فػػبل يكػػوف ذلػػع رخصػػة .وعلػػى ىػػذا فػػإف السػػلم ،والعرايػػا ،وا١تسػػاقاة،
وشػػبو ذلػػع مػػن العقػػود ،عزديػػة ولػػيس برخصػػة ،وكػػذلع ٚتيػػع ا١تباحػػات عزديػػة
ولػػيس رخصػػة .وذلػػع أف ا١ت ػراد مػػن إل ػزاـ العبػػاد العمػػل بػػو ،أي العمػػل بػػاٟتكم،
س ػواء أكػػاف واجب ػاً أـ منػػدوباً أـ مباح ػاً أـ كػػاف حرام ػاً أـ مكروى ػاً .أال تػػرى أف
أكػػل ا١تيتػػة حػراـ ،وأكػػل ا١تضػػطر جػػائز فهػػو رخصػػة ،فيكػػوف العمػػل بػػاٟتكم ،ال
ـَ فِـي بَـ ْيـ ِع ال َْع َرايَـا» أخرجػو
القياـ بػنفس العمػل .وأمػا قولػو ُ ب العرايػا« :أ َْر َخ َ
مالع .فا١تراد هبا ا١تعٌت اللغوي وىو سهل عليكم .ومثل ذلع ٚتيػع العقػود الػيت
سػػهل اه علػػى النػػاس فإهنػا عػزائم؛ ألهنػػا ليسػػت مسػػتثناة مػػن أصػػل ٦تنػػوع لعػػذر
يػ ػػذىب اسػ ػػتثناؤىا حػ ػػُت يػ ػػذىب العػ ػػذر ،بػ ػػل ىػ ػػي مشػ ػػروعة تسػ ػػهيبلً للعبػ ػػاد،
وتش ػريعها عػػاـ ودائمػػي .وىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت مػػن ال يقػػدر علػػى الصػػبلة قائم ػاً ،أو
يقػػدر ٔتشػػقة فيصػػلي جالسػاً ،وإف كػػاف ٥تػبلً بػػركن مػػن األركػػاف فلػػم يتحػػتم عليػػو
القيػػاـ ،فهػػذا رخصػػة ،وبػػُت أف يشػػًتي الرجػػل ٘تػػر الػػنخبلت لطعػػاـ أىلػػو رطب ػاً
ٓترصها ٙتراً ،فهذا ليس رخصة؛ ألنو ليس استثناء لعذر ،بل ىو حالة جاز فيها
بيػػع الرطػػب باليػػابس ،فهػػي وإف كانػػت مسػػتثناة ،ولكنهػػا ٓب تشػػرع لعػػذر حػػىت
تكوف رخصة ،وإ ا شرعت تسهيبلً على الناس ،فهو من تسهيل التشريع وليس
من األعذار ،فليس برخصة.
والرخصة حىت تعترب رخصة شرعاً ال بد أف يدؿ عليها دليل شرعي ،وما

ٓب يدؿ عليو دليل شرعي ال يعترب رخصة ،فإهنا حكم شرعو اه لعذر .فالعذر
سبب شرعية اٟتكم ،فبل بد أف يدؿ عليو دليل شرعي .على أف الرخصة تعترب
من األسباب الشرعية ،وىي نفسها حكم من أحكاـ الوضع ،وىي خطاب
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الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد بالوضع ،وما دامت ىي نفسها خطاب الشارع،
فبل بد من أف يكوف ىناؾ دليل شرعي يدؿ عليها .فالعمى ،والعرج ،وا١ترض،

أعذار ُب القعود عن اٞتهاد ،قاؿ تعأب :
       والسفر عذر ُب اإلفطار ُب رمضاف،
قاؿ تعأب              :والنسياف،
     

وا٠تطأ ،واإلكراه ،أعذار ترفع اإلٍب إذا وقع صاحبها ُب ٤ترـ ،قاؿ عليو الصبلة
ِ
استُ ْك ِرُىوا َعلَْي ِو» أخرجو
والسبلـ« :إِ َّن اللَّوَ َو َ
ّْسيَا َنَ ،وَما ْ
ض َع َع ْن أ َُّمتي الْ َخطَأََ ،والن ْ

ابن ماجو ،واٞتهل فيما جيهل مثلو على مثلو عذر؛ ألف الرسوؿ 

ٝتع

معاوية بن اٟتكم يشمت عاطساً وىو ُب الصبلة ،فبعد أف فرغوا من الصبلة،

علمو الرسوؿ  أف الكبلـ يبطل الصبلة ،حيث قاؿ لو 

فيما رواه

ِ
ِ
َّاس ،إِنَّما ُىو الت ِ
يح،
مسلم« :إِ َّن َى ِذهِ َّ
الصال َة الَ يَ ْ
َّسب ُ
صلُ ُح ف َيها َش ْيءٌ م ْن َكالَِم الن ِ َ َ ْ
والتَّ ْكبِير ،وقِراءةُ الْ ُقر ِ
آن» وٓب يأمره بإعادة الصبلة .فهذه أعذار ورد الدليل
ُ َََ ْ
َ

الشرعي هبا فتعترب أعذاراً ،وىكذا كل ما وردت فيها أدلة أهنا أعذار معينة
ألحكاـ معينة تعترب أعذاراً ،وما ٓب يرد فيو دليل ال قيمة لو ،وال يعترب عذراً
شرعياً مطلقاً .وىذه األعذار اعتربت أعذاراً لذاهتا ،ال ١تا فيها من علة؛ وذلع

ألف الدليل الشرعي الذي دؿ على أهنا أعذار ٓب يعلل اعتبارىا عذراً ،بل أطلق

ذلع فبل تعلل؛ ألف الشرع ٓب يعللها ،وجعل كل عذر منها عذراً للحكم الذي

جاء عذراً لو ال لغَته ،فهو يعترب عذراً خاصاً باٟتكم الذي جاء لو ،وليس
عذراً عاماً لكل حكم؛ ولذلع كاف العمى عذراً لًتؾ اٞتهاد ،وٓب يكن عذراً
ٓٙ

لًتؾ الصبلة .وفوؽ ذلع ،فإف ىذه األعذار ،وىي :ا١ترض ،والعرج ،والسفر،
والنسياف ،واإلكراه ،وا٠تطأ ،وإف كانت أوصافاً ،ولكنها وصف غَت مفهم أنو

للتعليل ،وغَت مفهم وجو العلية؛ ولذلع ال يقاس عليو ،وال يؤخذ سبباً لعليتو،
أي علة العتباره علة ،فيطبق عليو حكم العلة؛ و٢تذا ال يقاؿ إف السفر علة

ألف فيو مشقة ،بل السفر علة ألف اه اعتربه علة ،ال ألنو شاؽ ،أي إنو علة
قاصرة؛ ولذلع يقصر ا١تسافر مسافة القصر ولو سافر بطائرة ،وال يقصر
ا١تسافر دوف مسافة القصر ولو سافر ُب شدة اٟتر ُب الصحراء؛ ألف ا١تشقة
ليست العذر الذي رخص ُب القصر ،بل العذر الذي رخص ُب القصر ىو
السفر ،من حيث كونو سفراً ،بغض النظر عن ا١تشقة ،وىكذا سائر األعذار
اليت ترتب عليها رخص بالنص الشرعي.
ىذا من حيث حقيقة الرخصة والعزدية شرعاً .أما من حيث العمل
بالرخصة أو بالعزدية ،فإف العمل بأيهما شاء مباح ،فلو أف يعمل بالرخصة ،ولو
أف يعمل بالعزدية؛ وذلع ألف نصوص الرخص دالة على ذلع .قاؿ تعأب:

              
وقػاؿ             :فجعل الرخصة ُب رفع
اإلٍب عن األكل وىو اإلباحة ،وغفر لو فعلو وىو اإلباحة .وقاؿ تعأب:
         ورفع اٞتناح يعٍت اإلباحة.
وقاؿ تعأب              :وىو
اإلباحة ،فأدلة الرخص نفسها تعطي اإلباحة ،وليس الوجوب ،أو الندب.
ول اللَّو ،أ ِ
َج ُد بِي
وأيضاً فقد روى مسلم عن ٛتزة بن عمرو أنو قاؿ« :يَا َر ُس َ
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قُـ َّو ًة َعلَى ّْ
الس َف ِر ،فَـ َه ْل َعلَ َّي ُجنَ ٌاح ؟ فَـ َق َالَ :ر ُس ُول اللَّ ِو 
الصيَ ِام فِي َّ

ِ
صةٌ
ى َي ُر ْخ َ

ِم ْن اللَّ ِو ،فَم ْن أ َ ِ
اح َعلَْي ِو» وعن أيب
َح َّ
ص َ
ب أَ ْن يَ ُ
س ٌنَ ،وَم ْن أ َ
وم فَالَ ُجنَ َ
َ
َخ َذ ب َها فَ َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سعيد قاؿَ « :سافَـرنَا َم َع ر ُس ِ
يب
وم َّ
ص ُ
ول اللَّو  فَـيَ ُ
ْ
َ
الصائ ُمَ ،ويُـ ْفط ُر ال ُْم ْفط ُر ،فَالَ يَع ُ
ض ُه ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض» أخرجو مسلم .فهذه النصوص تدؿ داللة صرحية على أف
بَـ ْع ُ
الرخصة مباحة ىي والعزدية ،فلو أف يأخذ بأيهما شاء.
ِ َّ ِ
صـ ـوَُ ،ك َمـ ـا
ب أَ ْن تُـ ـ ْؤتَى ُر َخ ُ
وق ػػد يق ػػاؿ إف الرس ػػوؿ  ق ػػاؿ« :إ َّن الَلـ ـوَ يُحـ ـ ُ
ب أَ ْن تُـ ـ ْؤتَى َع َزائِ ُم ـوُ» أخرجػػو ابػػن حبػػاف .وىػػذا طلػػب ،وىػػو دليػػل علػػى أنػػو
يُ ِح ـ ُّ
منػػدوب ،وا١تضػػطر إذا خػػاؼ ا٢تػػبلؾ علػػى نفسػػو ،وجػػب عليػػو أكػػل ٟتػػم ا١تيتػػة،
وحيرـ عليو االمتناع عن أكلهػا .والغػاص الػذي ال جيػد إال ا٠تمػر ،جيػب عليػو أف
يزيل غصتو با٠تمر إذا خاؼ ا٢تبلؾ ،وحيػرـ عليػو أف ديتنػع ويهلػع .والصػائم إذا
بلػػغ بػػو اٞتهػػد حػػد ا٢تػػبلؾ ،جيػػب عليػػو أف يفطػػر ،وحيػػرـ عليػػو أف يظػػل صػػائماً
ويهلػػع ،وىكػػذا؛ ٦تػػا يػػدؿ علػػى أف العمػػل بالرخصػػة فػػرض؛ ولػػذلع قػػد تكػػوف
الرخصة فرضػاً ،وقػد تكػوف منػدوباً ،وقػد تكػوف مباحػاً .واٞتػواب علػى ذلػع ىػو
أف الكػبلـ ُب الرخصػػة مػن حيػػث ىػي رخصػػة .والرخصػة مػػن حيػث ىػػي رخصػػة
مباح ػػة قطعػ ػاً ب ػػدليل األدل ػػة الس ػػابقة .فالرخص ػػة م ػػن حي ػػث تشػ ػريعها حكمه ػػا
ِ َّ ِ
صـوُ» اٟتػديث ،فلػيس ُب
ب أَ ْن تُـ ْؤتَى ُر َخ ُ
اإلباحة .وأما قوؿ الرسوؿ« :إ َّن الَلوَ يُح ُ
اٟتديث داللة علػى النػدب ،بػل ىػو يػدؿ علػى اإلباحػة؛ ألنػو يبػُت أف اه حيػب
أف تؤتى الرخص ،وحيب أف تؤتى العزائم ،وليس طلب أحد ا بػأؤب مػن طلػب
ِ َّ ِ
ب أَ ْن تُـ ْؤتَى
صـوَُ ،ك َمـا يُ ِحـ ُّ
ب أَ ْن تُـ ْؤتَى ُر َخ ُ
اآلخػر ،فػػنص اٟتػػديث ىػػو« :إ َّن الَلـوَ يُحـ ُ
َع َزائِ ُم ـ ـوُ» ولػ ػػذلع ال داللػ ػػة ُب اٟتػ ػػديث علػ ػػى أف العمػ ػػل بالرخصػ ػػة قػ ػػد يكػ ػػوف
منػػدوباً .وأمػػا أكػػل ٟتػػم ا١تيتػػة فػػبل يعػػٍت با١تضػػطر الػػذي يتحقػػق ا٢تػػبلؾ ،بػػل ٣تػرد
خوؼ ا٢تػبلؾ يعتػرب مضػطراً ،وىػذا يكػوف لػو األكػل مباحػاً ولػيس واجبػاً ،ولكػن
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إذا ٖتقػػق ا٢تػػبلؾ لػػو ٓب يأكػػل ،فحيناػػذ حػػرـ عليػػو أف ديتنػػع عػػن األكػػل ،ووجػػب
عليو أف يأكل ،وىذا لػيس ألنػو رخصػة ،بػل ألنػو صػار واجبػاً .وذلػع أف العمػل
بالعزديػػة ،وىػػو االمتنػػاع عػػن األكػػل ،مبػػاح ،ولكنػػو مبػػاح صػػار يػػؤدي حتم ػاً إٔب
اٟتػراـ ،وىػػو ىػػبلؾ الػػنفس ،فصػػار حرامػاً عمػبلً بالقاعػػدة الشػػرعية «الوسػػيلة إٔب
اٟت ػراـ ح ػراـ» فعمػػل العزديػػة ىنػػا صػػار حرام ػاً ،فيصػػب العمػػل بالرخصػػة واجب ػاً،
لسبب عارض وىو ٖتقق ا٢تبلؾ ،وىذا ليس حكم الرخصػة مػن حيػث ىػو ،بػل
حالػػة مػػن اٟتػػاالت الػػيت تنطبػػق عليهػػا قاعػػدة «الوسػػيلة إٔب اٟت ػراـ حػراـ» .وىػػذا
ليس خاصاً بالرخصة ،بػل ىػو عػاـ ٞتميػع ا١تباحػات ،ومثػل ذلػع شػرب الغػاص
للخمػػر ،وإفطػػار ا١تتحقػػق للهػػبلؾ ،وغػػَت ذلػػع .وعلػػى ىػػذا ،فػػإف الرخصػػة مػػن
حيث ىي ،ومن حيث تشريعها رخصة ،حكمها أهنا مباحػة ،فػإذا أوصػل تركهػا
والعمل بالعزدية إٔب حراـ ،توصيبلً ٤تتماً ،صار ا١تباح حراماً.
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األدلّـة الشـرعية
ػداؿ ،وقػػد يطلػػق الػػدليل علػػى مػػا فيػػو داللػػة وإرشػػاد،
الػػدليل لغػػة ٔتعػػٌت الػ ّ
وىػذا ىػو ا١تسػػمى دلػيبلً ُب تعريػػف الفقهػاء ،حيػػث يعرفونػو بأنػػو الػذي ديكػػن أف
يتوصػػل بصػػحي النظػػر فيػػو إٔب مطلػػوب خػػربي .وأمػػا دليػػل األصػػوؿ فقػػد عػػرؼ
بأنػػو الػػذي ديكػػن أف يتوصػػل بػػو إٔب العلػػم ٔتطلػػوب خػػربي ،وبعبػػارة أخػػرى ىػػو
الذي يتخذ حجة على أف ا١تبحوث عنو حكم شرعي.
وكل دليل شرعي إما أف يدؿ على اٟتكم داللة قطعية أو ظنية ،فػإف دؿ
داللػػة قطعيػػة ،بػػأف كػػاف قطعي ػاً كػػالقرآف واٟتػػديث ا١تت ػواتر وكػػاف قطعػػي الداللػػة
أيضاً ،فبل إشكاؿ ُب اعتباره ،وإف د ّؿ على اٟتكػم داللػة ظنيػة ،فػإف كػاف أصػلو
قطعي ػاً وىػػو الكتػػاب واٟتػػديث ا١تتػػواتر فهػػو معتػػرب أيض ػاً ،وإف كػػاف أصػػلو ظني ػاً
كخػػرب اآلحػػاد فحيناػػذ جيػػب التثبػػت ،منػػو وال يص ػ إطػػبلؽ القػػوؿ بقبولػػو .أي
التثبػػت مػػن ا٠تػػرب ىػػل ىػػو صػػحي أو ال قبػػل اٟتكػػم بقبولػػو ،فػػإف صػ قبػػل ولػػو
كاف ظنياً؛ ألف خرب الواحد ا١توثوؽ بصدوره يعترب حجة وإف ٓب يقطع بصػدوره،
والتثبت يكوف ١تعرفة الوثاقة واالطماناف إٔب أنو صدر عن النيب . 
واألدلػػة الشػػرعية نوعػػاف :أحػػد ا يرجػػع إٔب ألفػػاظ الػػنص ومػػا يػػدؿ عليػػو
منطوقه ػ ػػا ومفهومه ػ ػػا ،والث ػ ػػاح يرج ػ ػػع إٔب معق ػ ػػوؿ ال ػ ػػنص ،أي يرج ػ ػػع إٔب العل ػ ػػة
الش ػػرعية .فأم ػػا األوؿ فه ػػو الكت ػػاب والس ػػنة وإٚت ػػاع الص ػػحابة ،وى ػػو حيت ػػاج إٔب
الفهػػم والنظػػر .وأمػػا الثػػاح فهػػو القيػػاس ،وىػػو حيتػػاج إٔب العلػػة الشػػرعية الػػيت دؿ
عيها النص الشرعي.
والدليل الشرعي ال يعترب دليبلً شرعياً إال إذا كاف وارداً مػن جهػة الرسػوؿ
 إما بالنص أو أف يكوف النص قد دؿ عليو ،وىو ُب نفس الوقت راجع إٔب
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الػػنص ،وإذا ٓب يكػػن كػػذلع ال يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً .أمػػا الػػنص فهػػو دليػػل قطعػاً،
سواء أكاف من قبيل ما يتلى وىو ما نػزؿ بو الوحي لفظاً ومعٌت وىػو القػرآف ،أـ
كػػاف مػػن قبيػػل مػػا ال يتلػػى وىػػو مػػا ن ػزؿ بػػو الػػوحي معػػٌت وعػػرب عنػػو الرسػػوؿ 
بألفاظ من عنده أو بفعلو أو بسكوتو وىػو السػنة .وأمػا مػا دؿ عليػو الػنص فإنػو
يعتػرب دلػيبلً إذا كانػػت داللتػو راجعػة إٔب نفػػس الػنص وذلػع ىػػو إٚتػاع الصػػحابة
والقياس .أما إٚتاع الصحابة فإف كونو يكشػف عػن أف ىنػاؾ دلػيبلً مػن الػنص،
جيعػػل داللتػػو راجعػػة إٔب نفػػس الػػنص ،وأيض ػاً فػػإف النصػػوص ال ػواردة مػػن جه ػػة
الرسوؿ  دلت على اعتباره حجة .وذلع أف القرآف واٟتديث جاء فيهما مػا
يدؿ صراحة على الثناء على الصحابة واعتبار اإلقتداء هبػم ،وألف الصػحابة رأوا
الرسػػوؿ ُب حػػاؿ قولػػو وفعلػػو وسػػكوتو .فإٚتػػاعهم علػػى أمػػر يػػدؿ علػػى أهنػػم رأوا
دلػػيبلً واشػػتهر بيػػنهم ،فػػأٚتعوا علػػى اٟتكػػم وٓب يػػرووا الػػدليل .وعليػػو اعتػػرب إٚتػػاع
الصػػحابة دلػػيبلً شػػرعياً وحجػػة يسػػتند إليهػػا ،مػػن ناحيػػة كػػوف الػػنص الشػػرعي دؿ
عليػػو ،ومػػن ناحيػػة كونػػو يكشػػف عػػن أف ىنػػاؾ دلػػيبلً ،فداللتػػو راجعػػة إٔب نفػػس
النص.
وأما القياس؛ فؤلف داللتو راجعة إٔب نفس النص؛ ألف الػنص ال خيلػو إمػا
أف يكوف متضمناً علة ،أو غَت متضمن علة .فإف كاف متضمناً علػة ،فإهنػا تعتػرب
حجػػة أينمػػا وجػػدت ويقػػاس عليهػػا ،وىػػذا ىػػو القيػػاس الش ػػرعي .وإف ٓب يكػػن
متضمناً علة ،فبل يدخلو القياس .وأيضاً فإف النصػوص الػواردة مػن الرس ػوؿ 
دلت على اعتػبػاره حجة ،فالرسوؿ  أرشد إٔب القياس ،وأق ػر القػي ػاس .وعليػو
اعتػػرب القيػػاس دلػػيبلً شػػرعياً وحجػػة يسػػتند إليهػػا ،مػػن ناحيػػة كػػوف العلػػة الشػػرعية
اليت جرى القياس هبػا قػد تضػمنها الػنص ،فداللتػو راجعػة إٔب نفػس الػنص ،ومػن
ناحية كوف النص الشرعي دؿ عليو.
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األدلة الشـرعية يجب أن تكون قطعية
األدلة الشرعية ىي أصوؿ األحكاـ الشرعية ،فهي كأصوؿ ،الدين أي
كالعقائد سواء بسواء ،فهي قطعية ال ظنية .وأصوؿ الشريعة كلها ،سواء
أكانت أصوؿ الدين أـ أصوؿ األحكاـ ،وىي األدلة الش ػرعية ،ال بد أف تكوف
قطعية وال جيوز أف تكوف ظنية؛ لقولو تعأب       :
   وقولو                :
وقد نص ٚتهور العلماء على أف أصوؿ األحكاـ جيب أف تكوف قطعية ،قاؿ
اٟتافظ اجملتهد أبو اسحق إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تشهور
بالشاطيب ُب كتاب ا١توافقات« :إف أصوؿ الفقو ُب الدين قطعية ال ظنية،
والدليل على ذلع أهنا راجعة إٔب كليات الشريعة ،وما كاف كذلع فهو قطعي»
وقاؿ« :لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة ٞتاز تعلقو بأصل الشريعة؛ ألنو
الكلي األوؿ ،وذلع غَت جائز» وقاؿ« :لو جاز جعل الظٍت أصبلً ُب أصوؿ
الفقو ٞتاز جعلو أصبلً ُب أصوؿ الدين ،وليس كذلع باتفاؽ ،فكذلع ىنا؛
ألف نسبة أصوؿ الفقو من أصل الشريعة كنسبة أصوؿ الدين» ،وقاؿ أيضاً:
«وقد قاؿ بعضهم ال سبيل إٔب إثبات أصوؿ الشريعة بالظن؛ ألنو تشريع ،وٓب
نتعبد بالظن إال ُب الفروع» وقاؿ« :إف األصل على كل تقدير ال بد أف يكوف
مقطوعاً بو؛ ألنو إف كاف مظنوناً تطرؽ إليو احتماؿ االختبلؼ ،ومثل ىذا ال
جيعل أصبلً ُب الدين» .وقاؿ اإلماـ ٚتاؿ الدين عبد الرحيم األسنوي ُب كتاب
هناية السؤؿ عند الكبلـ على داللة (افعل من حيث إف الدليل الظٍت ال
يعترب ،قاؿ« :وأما باآلحاد فهو باطل؛ ألف رواية اآلحاد ،إف أفادت فإ ا تفيد
الظن ،والشارع إ ا أجاز الظن ُب ا١تسائل العملية ،وىي الفروع ،دوف العلمية
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كقواعد أصوؿ الدين ،وكذلع قواعد أصوؿ الفقو ،كما نقلو األنباري شارح
الربىاف عن العلماء قاطبة» .على أف آيات القرآف صرحية ُب النهي عن الظن
ُب األصوؿ ،والنعي على من يتبع الظن ،وىي نص ُب أف أصوؿ الشريعة
مطلقاً ،سواء أكانت أصوؿ الدين أـ أصوؿ األحكاـ ،جيب أف تكوف قطعية،
وال يص أف تكوف ظنية؛ و٢تذا ال يوجد ُب أصوؿ الفقو ما ليس بقطعي
مطلقاً؛ للنهي الصري عن ذلع ،بل ٚتيع أصوؿ الفقو قطعية .وعلى ىذا،
فإف الدليل الشرعي ،حىت يعترب حجة ،ال بد أف يقوـ الدليل القطعي على
حجيتو ،وما ٓب يقم الدليل القطعي على ذلع ال يعترب دليبلً شرعياً .واألدلة
اليت قاـ الدليل القطعي على حجيتها أربعة أدلة ليس غَت ،وىي :الكتاب،
والسنة ،وإٚتاع الصحابة ،والقياس الذي لو علة دؿ عليها نص شرعي ،وما
عدا ىذه األربعة ال يعترب دليبلً شرعياً؛ ألنو ٓب يقم الدليل القطعي عليها.
وعليو ٖتصر أصوؿ األحكاـ الشرعية ،أي األدلة الشرعية ،هبذه األربعة ،وال
يعترب غَتىا.
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الدليل األول
الكتـاب
الكتػاب ىػو القػػرآف ا١تنػ ػزؿ علػػى سػيدنا ٤تمػد  وىػػو مػا نقػػل إلينػا بػػُت
دفيت ا١تصحف نقبلً متواتراً .فإف النيب  كػاف مكلفػاً بإلقػاء مػا أنػػزؿ عليػو مػن
القرآف على ٚتاعة تقوـ اٟتجة القاطعة بقو٢تم ،ومن تقوـ اٟتجة القاطعة بقو٢تم
ال يتصور عليهم الكذب ،كما ال يتصور عليهم التوافق علػى الزيػادة عمػا ٝتعػوه
منو ،وال يتصور عليهم التوافق على عدـ نقل ما ٝتعوه منو.
والقرآف الكرمي عريب جاء على أساليب كبلـ العرب ميسراً للفهم ،فيو
عن اه ما أمر بو ،وما هنى عنو ،قاؿ تعأب      :
    وقاؿ        :
وقاؿ        :وقاؿ     :
 .      فهذا يستلزـ إمكاف الوصوؿ
للتدبر والتفهم .والقرآف ،وإف كاف معجزاً ،ولكن إعجازه ال خيرجو عن كونو
ميسراً للفهم.
ما يعتبر حجة من القـرآن
مػػا نقػػل إلينػػا مػػن القػػرآف نقػبلً متػواتراً ،وعلمنػػا أنػػو مػػن القػػرآف ،ىػػو وحػػده
الذي يكوف حجة .وأما ما نقل إلينا منو آحاداً ،كمصحف ابن مسػعود وغػَته،
ال يكوف حجة؛ وذلع ألف النيب  كاف مكلفاً بإلقاء ما أُنػزؿ إليو من القػرآف
علػػى طائفػػة تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم ،ومػػن تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم ال
يتصػور علػيهم التوافػػق علػى عػػدـ نقػل مػػا ٝتعػوه ،فػػإذا وجػد مػػن القػرآف شػػيء ٓب
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ينقلػػو مػػن تقػػوـ اٟتجػػة بقػػو٢تم ،وإ ػػا نقػػل آحػػاداً ،فإنػػو ال يعتػػرب؛ ألنػػو جػػاء علػػى
خبلؼ ما كلف بو الرسوؿ ُ ب انفراد الواحػد بنقلػو ،وعلػى خػبلؼ مػا كػاف
عليو إلقاء القػرآف مػن الرسػوؿ لعػدد مػن ا١تسػلمُت حيفظونػو ،ويكونػوف ٦تػن تقػوـ
اٟتجػة بقػػو٢تم ،إٔب جانػػب أمػػره بكتابتػو .فػػبل يتػػأتى مػػع ىػذه اٟتػػاؿ انفػراد واحػػد
أو عدد ال تقوـ اٟتجة القاطعة بقو٢تم بنقل شيء من القػرآف؛ ولػذلع ال يكػوف
ما نقل من القرآف آحاداً حجة مطلقاً.
قد يقاؿ إف حفاظ القرآفُ ،ب زمانو ٓ ،ب يبلغػوا عػدد التػواتر لقلػتهم،
وإف ٚتعو كاف بطريق تلقي آحاد آياتو مػن اآلحػاد؛ ولػذلع اختلفػت مصػاحف
الصػػحابة ،ولػػو كػػاف قػػد ألقػػاه إٔب ٚتاعػػة تقػػوـ اٟتجػػة بقػػو٢تم ١تػػا كػػاف كػػذلع.
واٞتواب على ذلع من وجوه:
أوالً :إف إلقػػاء القػػرآف علػػى عػػدد تقػػوـ اٟتجػػة بقػػو٢تم ٓب خيتلػػف فيػػو أحػػد
مػػن الصػػحابة ،بػػل ٓب خيتلػػف فيػػو أحػػد مػػن ا١تسػػلمُت .وأيض ػاً فػػإف القػػرآف ىػػو
ا١تعجزة الدالة على صػدقو  قطعػاً ،ومػع عػدـ بلوغػو إٔب مػن ٓب يشػاىده ٓتػرب
التػواتر ،ال يكػػوف حجػػة قاطعػػة بالنسػػبة إليػػو ،فػػبل يكػػوف حجػػة ُب تصػػديق النػػيب
.
ثانيػاً :الثابػػت أنػػو  ،حػػُت كانػػت تن ػزؿ اآليػػة أو اآليػػات ،كػػاف يػػدعو
ك ػػتّاب الػػوحي لكتابتهػػا ،ويلقيهػػا إٔب عػػدد مػػن ا١تسػػلمُت تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة
بقو٢تم ،ويلقيها إٔب ا١تسلمُت الذين كانوا يأتوف إليو أو حيضػروف معػو الصػلوات،
فواقع إلقاء القرآف أنو ٓب يكػن يلقػى علػى واحػد ،وإ ػا كػاف يلقػى علػى ٚتػع مػن
ا١تسػػلمُت ،فكػػاف الػػذين يسػػمعونو يبلغػػوف حػػد التػواتر ،وبػػذلع كػػاف واقػػع إلقائػػو
أنو كاف يلقى على من تقوـ اٟتجة القاطعة بقو٢تم.
ثالث ػاً :إف ا١توض ػػوع ل ػػيس حف ػػظ الق ػػرآف كل ػػو ،وإ ػػا ا١توض ػػوع نق ػػل آح ػػاد
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اآليػػات ،فلػػو فرضػػنا أف حفػػاظ القػػرآف كلػػو ال يبلغػػوف حػػد التػواتر ،فػػإف ذلػػع ال
يعػٍت أف نقػل آحػاد اآليػات ال يبلػغ حػد التػواتر ،فػبل يلػزـ مػن عػدـ بلػوغ حفػػاظ
الق ػػرآف كل ػػو ُب زم ػػن الن ػػيب  ع ػػدد التػ ػواتر ،أف يك ػػوف اٟتف ػػاظ آلح ػػاد آيات ػػو
كذلع .فكل آية من آياتو بلغ حفاظها عدد التواتر ،عبلوة على كتابتهػا ،وكػل
آية من آياتو نقلت عػن النػيب  نقػبلً متػواتراً .وعليػو فػبل يػرد القػوؿ إف حفػاظ
القرآفُ ،ب زمنو ٓ ،ب يبلغوا عدد التواتر.
رابعػاً :إف ٚتػػع القػػرآف ىػػو خػػبلؼ نقلػػو عػػن الرسػػوؿ  ألف النقػػل ىػػو
السماع مػن الرسػوؿ  مشػافهة ،وىػذا ىػو موضػوع البحػث .وأمػا ٚتػع آيػات
القػػرآف ُب مصػػحف واحػػد ،فإنػػو ٓب يكػػن البحػػث عنهػػا ُب كوهنػػا قرآنػاً ،وٓب يكػػن
ٚتػػع القػػرآف كتابػػة مػػن اٟتفػػاظ ،وإ ػػا كػػاف ٚتعػاً للصػػحف الػػيت كتبػػت بػػُت يػػدي
الرس ػػوؿ  ووض ػػعها وراء بعض ػػها ُب ك ػػل س ػػورة كم ػػا أقرى ػػا رس ػػوؿ اه ، 
ومقابلػػة مػػا لػػدى اٟتفػػاظ مػػن القػػرآف عليهػػا ،ووضػػعها ُب مكػػاف واحػػد .فقضػػية
اٞتمع غَت قضية النقل والكبلـ ُب النقل؛ و٢تذا ال يرد موضوع ٚتع القػرآف ىنػا.
وأمػػا اخػػتبلؼ ا١تصػػاحف ،فمػػا كػػاف منهػػا مػػن اآلحػػاد ،فلػػيس مػػن القػػرآف ،وال
يكوف حجة .وما كاف متواتراً ،فهو منو ،ويكوف حجػة .فالقضػية ليسػت متعلقػة
با١تصحف ،وإ ا متعلقة باآليات اليت حيويها ا١تصػحف ،فػإف كانػت اآليػة نقلػت
عن الرسوؿ  نقبلً متواتراً ،أي تلقاىا عن الرسوؿ  عدد بلغ حد التواتر،
أي تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم ،فإهنػػا تعتػػرب مػػن القػػرآف ،وتكػػوف حجػػة ،ومػػا ٓب
يكػػن كػػذلع ال يعتػػرب مػػن القػػرآف؛ و٢تػػذا فػػإف مصػػحف عثمػػاف كلػػو قػػرآف؛ ألف
ٚتيػػع اآليػػات الػػيت حيويهػػا نقلػػت نق ػبلً مت ػواتراً ،نقلهػػا مػػن تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة
بقو٢تم ،ولكن مصحف ابن مسعود ينظر فيو ،فما حواه من اآليات الػيت نقلػت
نق ػبلً مت ػواتراً يعت ػػرب م ػػن الق ػػرآف ،وم ػػا ح ػواه م ػػن آي ػػات نقل ػػت آح ػػاداً ،مث ػػل آي ػػة
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«فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات» ال يعترب من القرآف ،وال يكوف حجة.
وعليػػو يػُػرد االعػًتاض الػػذي ورد بشػػأف حفػػاظ القػػرآف ،وبشػػأف مصػػاحف
الصحابة ،ويثبػت أف القػرآف ىػو مػا نقػل نقػبلً متػواتراً ،ومػا نقػل آحػاداً لػيس مػن
القػػرآف .و٦تػػا جيػػب لفػػت النظػػر إليػػو ،أف القػػرآف قػػد نقػػل با١تشػػاىدة عػػن الرسػػوؿ
 عػن الػػوحي حػػُت ن ػزولو بػػو ،وسػػجل كتابػة إٔب جانػػب حفظػػو .فالصػػحابة،
رضواف اه عليهمٓ ،ب يرووا القرآف رواية عن الرسوؿ ،وإ ا نقلوه نقػبلً ،أَي نقلػوا
عػػُت مػػا ن ػزؿ بػػو الػػوحي ،ومػػا أمػػر الرسػػوؿ  بكتابتػػوٓ ،تػػبلؼ اٟتػػديث ،فإنػػو
روي عن الرسػوؿ  روايػة وٓب يسػجل حػُت قولػو ،وال حػُت روايتػو ،وإ ػا جػرى
تدوينػو وتسػػجيلو ُب عهػػد تػابعي التػػابعُت .أمػػا القػػرآف فػدوف وسػػجل حػػُت ن ػزوؿ
الوحي بو ،ونقل الصحابة عُت ما نػزؿ بو الػوحي؛ و٢تػذا يقػاؿ :إف الصػحابة قػد
نقلوا لنا القرآف نقبلً.
المحكم والمتشـابو
القرآف مشتمل على آيات ٤تكمة ،وآيات متشاهبة ،على ما قاؿ تعأب:
 .          أما احملكم فهو ما
ظهر معناه وانكشف كشفاً يرفع االحتماؿ كقولو تعأب    :
   ،      ،   
     إٔب غػَت ذلع من اآليات .وأما ا١تتشابو فهو
ا١تقابل للمحكم ،وىو ما حيتمل أكثر من معٌت ،إما ّتهة التساوي ،أو بغَت
جهة التس ػاوي .فمثاؿ ما يرد فيو ا١تعٌت ّت ػهة التس ػاوي قولو تعأب:
        فإف لفظ القروء حيتمل أف
ا١تراد بو اٟتيض أو الطهر ،وقولو تعأب      :
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   فإف الذي بيده عقدة النكاح حيتمل أف ا١تراد بو الزوج أو الوٕب،
وقولو تعأب      :لًتدده بُت اللمس باليد والوطء .ومثاؿ ما
يرد فيو ا١تعٌت ال على جهة التسػاوي قولو تعأب،     :
،     ،     ،     
       ،     و٨توه ،فإنو
حيتمل عدة معاف ،حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب،
وحسب ا١تعاح الشرعية ،فهذا كلو متشابو .وإ ا ٝتي متشاهباً الشتباه معناه
على السامع ،وليس ا١تتشابو ىو الذي ال يفهم معناه؛ ألنو ال يوجد ُب القرآف
شيء ال يفهم معناه؛ ألف اشتماؿ القرآف على شيء غَت مفهوـ خيرجو عن
كونو بياناً للناس ،وىو خبلؼ قولو تعأب .     :وأما
حروؼ ا١تعجمُ ،ب أوائل السور ،فإف ٢تا معٌت؛ ألهنا أٝتاء للسور ،ومعرفة ٢تا،
فيقاؿ سورة أٓب البقرة ،وسورة أٓب آؿ عمراف ،وسورة كهيعص مرمي ،وسػورة حػم
فصلت  ...اْب .وال يوجد ُب القرآف شيء ال معٌت لو وال ديكن فهػمػو ،بل كل
ما ورد ُب القرآف ديكن فهمو ،وتعأب اه عن أف خياطب الناس ٔتا يستحيل
عليهم فهمو.
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الدليل الثاني
السـنّة
ُّ
السنة ُب اللغة الطريقة ،وأما ُب الشرع ،فقد تطلق على ما كاف من
العبادات نافلة منقولة عن النيب  ،وقد تطلق على ما صدر عن الرسوؿ من
قوؿ ،أو فعل ،أو تقرير ،وعند الكبلـ على األدلة الشرعية تطلق السنة على
فعل الرسوؿ ،وعلى قولو ،وعلى إقراره ،فكل ذلع ىو السنة .وكل ذلع متلقى
بالوحي قاؿ تعأب             :
وقاؿ.       :
منـزلة السنة من القرآن

السنة دليل شرعي ،للدليل القاطع علػى نبػوة سػيدنا ٤تمػد  ورسػالتو،
وللدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة على أنو ال ينطق عػن ا٢تػوى إف ىػو إال
وحي يوحى ،وعلى أف ما ينذر بو إ ا ىو وحي من اه تعأب .فالسنة وحي من
اه تعأب .غَت أف الوحي إ ا ىػو مضػامُت السػنة ومعانيهػا ولػيس ألفاظهػا .فػاه
تعأب قد أوحى لو هبا ،وىػو قػد عػرب عػن ىػذا الػوحي بلفػظ مػن عنػده ،أو بفعػل
منو ،أو بتقرير أي سكوت منو.
والسنة دليل كالكتاب ،سواء بسواء دوف أي فرؽ بينهما؛ لقياـ الدليل
القاطع عليها كقيامو على القرآف ،واالقتصار على الكتاب رأي ا٠تارجُت على
اإلسبلـ ،قاؿ تعأب           :
وق ػاؿ          :وق ػاؿ   :
            وقاؿ  :
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   وق ػاؿ :

        

            وقاؿ:
          والرد إٔب الرسوؿ بعد وفاتو
ىو الرد إٔب سنتو ،وقاؿ         :وقاؿ  :
 .       فهذه النصوص القطعية الثبوت
القطعية الداللة ،صرحية ُب وجوب األخذ بالسنة كاألخذ بالكتاب ،ومنكر
السنة كافر قطعاً ،فيجب األخذ بالسنة كاألخذ بالقرآف ،سواء بسواء من غَت
أي فرؽ بينهما .وال جيوز أف يقاؿ عندنا كتاب اه نأخذ بو؛ ألف ذلع قد
يفهم منو ترؾ السنة ،بل ال بد من أف تقرف السنة بالكتاب ،وقد نبػّو الرسوؿ
الرجل مت ِ
 إٔب ذلع ُب حديثو ،فقد ورد أف النيب  قاؿ« :ي ِ
َّكئًا َعلَى
وش ُ
ك َّ ُ ُ ُ
ُ

ِ
ِِ
َّث بِح ِد ٍ
اب اللَّ ِو َع َّز َو َج َّلَ ،ما
يث ِم ْن َح ِديثِي ،فَـيَـ ُق ُ
ول :بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَ ُك ْم كتَ ُ
أَ ِري َكتو ،يُ َحد ُ َ
و َج ْدنَا فِ ِيو ِم ْن َح ٍ
استَ ْحلَلْنَاهَُ ،وَما َو َج ْدنَا فِ ِيو ِم ْن َح َر ٍام َح َّرْمنَاهُ ،أَالَ َوإِ َّن َما َح َّرَم
الل ْ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ول اللو  مثْ ُل َما َح َّرَم اللوُ» أخرجو ابن ماجو .وروي أنو  قاؿ:
َر ُس ُ
ِ
«ي ِ
اب اللَّ ِوَ ،ما َكا َن فِ ِيو ِم ْن َحالَ ٍل أَ ْحلَ ْلنَاهُ َوَما َكا َن ِم ْن
ك أَ َح ُد ُك ْم يَـ ُق ُ
وش ُ
ولَ :ى َذا كتَ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ
ب اللوَ َوَر ُسولَوُ َوالذي
َح َرام َح َّرْمناَهُ ،أَالَ َم ْن بَـلَغَوُ َعنّْي َحد ٌ
ب بو ،فَـ َق ْد َك َّذ َ
يث فَ َك َّذ َ

الرب.
َح َّدثـَوُ» أخرجو ابن عبد ّ
والسنة قاضية على الكتاب؛ ألف الكتاب يكوف ٤تتمبلً لؤلمرين فأكثر،
فتأٌب السنة بتعيُت أحد ا ،فَتجع إٔب السنة ويًتؾ مقتضى ظاىر الكتاب ،قاؿ
تعأب        :بعد قولو   :
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٦         تا يدؿ على حل كل ما عدا ما
ذكر ،فجاءت السنة فأخرجت من ذلع نكاح ا١ترأة على عمتها أو خالتها،
بقوؿ الرسوؿ « :الَ تُـ ْن َك ُح الْ َم ْرأَةُ َعلَى َع َّمتِ َها َوالَ َعلَى َخالَتِ َها» أخرجػو
مسػلم .فكاف ذلع تركاً لظػاىر الكتاب وتقدمي السنة عليو .وقد يكوف ظػاىػر
الكتاب أمػراً ،فتأٌب السػنة فتخرجو عن ظاىره .فقد أتى القرآف بأخذ الزكاة من
ٚتيع األمواؿ ظاىراً ،فجاءت السنة فخصصتو بأمواؿ ٥تصوصة عينتها،
وحصرت أخذ الزكاة منها فقه ،فبل تؤخذ من غَتىا.
والسنة بالنسبة للقرآف مبينة لو ُب األغلب األعم ،قاؿ تعأب  :
 .       وذلع أف تعريف القرآف باألحكاـ
الشرعية أكثره كلي ال جزئي ،وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكلية ،والقرآف
جامع ،وال يكوف جامعاً إال واجملموع فيو أمور كليات؛ ألف الشريعة ٘تت بتماـ
نػزولو .والسنة على كثرهتا ،وكثرة مسائلها ،بياف للكتاب .وٚتيع ما ُب السنة لو
أصل ُب الكتاب ،بيّػنو على إٚتاؿ ،أو تفصيل ،أو على الوجهُت معاً ،وجاءت
السنة قاضية على ذلع كلو بالتوضي والشرح .وقد جاءت السنة بأحكاـ
كثَتة ٓب ينص عليها ُب القرآف الكرمي ،لكن ىذه األحكاـ جاءت ملحقة
بأصوؿ ٢تا مذكورة ُب القرآف ،وىي من قبيل البياف ١تا ُب القرآف ،فتكوف السنة
مبينة للكتاب .ويتلخص بياف السنة للكتاب فيما يلي:
ٔ  -تفصيل ٣تملو :ومػن ذلػع أف اه تعػأب أمػر بالصػبلة ُب الكتػاب،
٘ٚ

مػن غػَت بيػاف ١تواقيتهػا ،وأركاهنػا ،وعػدد ركعاهتػا ،فبينػت السػنة ذلػع .قػاؿ : 
ِ
صـلّْي» أخرجػػو البخػػاري .وورد ُب الكتػػاب وجػػوب اٟتػػج،
صـلُّوا َك َمـا َرأَيْـتُ ُمـوني أُ َ
«َ
م ػػن غ ػػَت بي ػػاف ١تناس ػػكو ،فبين ػػت الس ػػنة ذل ػػع ،وق ػػاؿ « : أَالَ فَ ُخ ـ ـ ُذوا َعنّْ ـ ـي
َمنَ ِاسـ َك ُك ْم» أخرجػػو أٛتػػد .وورد فيػػو وجػػوب الزكػػاة ،مػػن غػػَت بيػػاف ١تػػا ٕتػػب فيػػو،
وال ا١تقدار الواجب فيو ،فبينت السنة ذلع .وىكذا.
ٕ ٗ -تصيص عامو :فقد وردت ُب القرآف عمومات ،وجاءت السنة
وخصصت ىذا العاـ ،ومن ذلع أف اه تعأب أمر أف يرث األبناء اآلباء على
٨تو ما بُت ُب قولو تعأب         :
   اآلية ،فكاف ىذا اٟتكم عاماً ُب كل أب يورث ،وكل ولد وارث،
ثَ ،ما تَـ َرْكنَا
ور ُ
فخصصت السنة األب ا١تورث بغَت األنبياء بقولو « : الَ نُ َ
ص َدقَةٌ» أخرجو البخاري ومسلم وأٛتد .وخصصت السنة الوارث بغَت القاتل
َ
ث الْ َقاتِ ُل َش ْيئاً» أخرجو أبو داود .ومن ذلع قولو تعأب:
بقولو َ ..« : والَ يَ ِر ُ



        

   فإف ىذه اآلية دلت على عدة الوفاة ،فخصصت ىذه اآلية ُب
حديث سػبيعة األسلمية ،إذ ولدت بعد وفاة زوجها ٓتمسة وعشرين يوماً،
فأخربىا  أف قد حلت ،فبُت ذلع أف اآلية ٥تصوصة ُب غَت اٟتامل.
ٖ  -تقييد مطلقو :فقد وردت ُب القرآف آيات مطلقة ،وجاءت السنة
وقيدت ىذا اإلطبلؽ بقيد معُت ،ومن ذلع قولو تعأب   :
             

          فهذه الثبلثة :صياـ ،صدقة،
نسع ،نكرات مثبتة ،فهي لفظ مطلق ،وقد قيد باٟتديث الذي أخرجو مسلم
من طريق كعب بن عجرة بقولو  لو« :فَ ِ
ك َوأَر ِْع ْم فَـ َرقًا بَـ ْي َن ِست َِّة
ْس َ
ْ
احل ْق َرأ َ
ٚٙ

م ِ
ص ْم ثـَالَثـَةَ أَيَّ ٍام أَ ِو انْ ُس ْك نَ ِسي َكةً» فقيد إطبلؽ
آص ٍع أ َْو ُ
ين َوالْ َف َر ُق ثَالَثـَةُ ُ
ساك َ
ََ
الصياـ بثبلثة أياـ ،وإطبلؽ الصدقة بفرؽ لستة مساكُت ،والفرؽ ثبلثة آصع،
وإطبلؽ النسع بذب شاة واحدة.
ٗ  -إٟتاؽ فرع من فروع األحكاـ بأصلو الذي ورد ُب القرآف ،فيظهر
ىذا الفرع بأنو تشريع جديد ،وعند التدقيق يتبُت أنو ملحق بأصلو الذي ورد
ُب القرآف ،وىذا كثَت .فمن ذلع أف اه تعأب ذكر الفرائض مق ػدرة ،وٓب يذكر
مَتاث العصب ػات إال م ػا نص عليو ُب قول ػو تع ػأب    :
        وق ػولو تع ػأب    :
        وىو يقضي أف العاصب من غَت
األوالد واإلخوة ليس لو فرض مقدر ،بل يأخذ ما بقي بعد أداء الفروض ،وقد
ِ
ِ
ض بِأ َْىلِ َها ،فَ َما بَِق َي فَـ ُه َو أل َْولَى َر ُج ٍل
بيػّن الرسوؿ  ذلع فقاؿ« :أَلْح ُقوا الْ َف َرائ َ
ذَ َك ٍر» أخرجو البخاري .فأٟتق العاصب من غَت األوالد باإلخوة واألوالد.
وكذلع جعلت األخوات مع البنات عصبة ،عن األسود« :أ َّ
َن ُم َعاذَ بْ َن َجبَ ٍل
ِ ٍِ
ِ
ّْص َفَ ،و ُى َو بِالْيَ َم ِنَ ،ونَبِ ُّي اللَّ ِو 
َوَّر َ
ث أُ ْختًا َوابْـنَةً ،فَ َج َع َل ل ُك ّْل َواح َدة م ْنـ ُه َما الن ْ
يَـ ْوَمئِ ٍذ َح ّّي» أخرجو أبو داود .ومعاذ ال يقضي ٔتثل ىذا القضاء ُب حياتو 

إال لدليل يعرفو ،ولو ٓب يكن لديو دليل ٓب يعجل بالقضية .ومن ذلع أف اه
حرـ اٞتمع بُت األختُت بقولو       :وٓب يذكر
اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها أو خالتها ،وقد بينو  بقولو« :الَ تُـ ْن َك ُح ال َْم ْرأَةُ َعلَى
َع َّمتِ َهاَ ،والَ َعلَى َخالَتِ َهاَ ،والَ ال َْم ْرأَةُ َعلَى ابْـنَ ِة أ َِخ َيهاَ ،والَ َعلَى ابْـنَ ِة أُ ْختِ َها» أخرجو
أٛتد من طريق أيب ىريرة .وقد أخرج ابن حباف من طريق ابن عباس قاؿ:
«نَـهى رس ُ ِ
ال :إِنَّ ُك َّن إِذَا فَـ َع ْلتُ َّن
الع َّم ِة َوالْ َخالَ ِة .قَ َ
ج الْ َم ْرأَةُ َعلَى َ
َ َُ
ول اللَّو  أن تُـ َزَّو َ
َذلِ َك قَطَّ ْعتُـ َّن أَ ْر َحـ َام ُك َّن» فأٟتػق ذلع كلو ُب ٖترمي اٞتمع بُت األختُت .ومن
ٚٚ

ذلع أف اه تعأب يقوؿ         :وٓب
يذكر تفصيبلت ،فنصت السنة على ما يستعُت بو اجملتهد على معرفة
األحكاـ ،فيما يشتبو أنو من ا٠تبائث والطيبات ،وأٟتقتو يهما ،فنصت السنة
على النهي عن أكل ٟتم اٟتمر األىلية ،وكل ذي ناب من السباع ،وكل ذي
٥تلب من الطَت ،وأٟتقتها با٠تبائث .عن ابن عباس قاؿ« :نَـ َهى َر ُس ُول اللَّ ِو 
َع ْن ُك ّْل ِذي نَ ٍ
السبَا ِعَ ،و َع ْن ُك ّْل ِذي ِم ْخلَ ٍب ِم َن الطَّْي ِر» أخرجو مسلم.
اب ِم َن ّْ
ِ
وعن جابر قاؿ« :ح َّرم رس ُ ِ
ِ
وم
ُح َ
ْح ُم َر ا ِإلنْسيَّةََ ،ول ُ
ول اللَّو  يَـ ْعني يَـ ْو َم َخ ْيبَـ َر ال ُ
َ َ َُ
ِ ِ
ال ،وُك َّل ِذي نَ ٍ
السبَا ِعَ ،وِذي ِم ْخلَ ٍب ِم َن الطَّْي ِر» أخرجو الًتمذي.
اب ِم َن ّْ
الْبغَ َ
ونصت السنة على إباحة أكل الضب واألرنب وما شاهبها ،وأٟتقتها
الضب.
وؿ اللَّ ِو َ ع ْن أَ ْك ِل َّ
بالطيبات ،عن ابن عمر قاؿَ « :سأَ َؿ َر ُج ٌل َر ُس َ
اؿ :الَ آ ُكلُوَُ ،والَ أُ ِح ّْرُموُ» أخرجو مسلم .وعن أيب ىريرة قاؿ« :أَتَى أَ ْع َرابِ ّّي
فَػ َق َ
ول اللَّ ِو  بِأ َْرنَ ٍ
ب قَ ْد َش َو َاىاَ ،وَم َع َها
َر ُس َ
ول اللَّ ِو  فَـلَ ْم يَأْ ُك ْلَ ،وأ ََم َر
ك َر ُس ُ
سَ
فَأَ ْم َ

ِ
ض َع َها بَـ ْي َن يَ َديْ ِو،
صنَابُـ َها َوأ ََد ُم َها ،فَـ َو َ
َص َحابَوُ أَ ْن يَأْ ُكلُوا» أخرجو أٛتد.
أْ

والصناب صبغ يتخذ من ا٠تردؿ والزبيب ويؤتدـ بو.
ومن ذلع أف اه أباح من الصيد اٞتارح ا١تعلم ما أمسع ،وعلم من
ذلع أنو ما ٓب يكن معلماً فصيده حراـ إذا ٓب ديسع إال على نفسو ،فدار بُت
األصلُت ما كاف معلماً ولكنو أكل من صيده ،فالتعليم يقتضي أنو أمسع
عليع ،واألكل يقتضي أنو اصطاد لنفسو ال لع ،فتعارض األصبلف ،فجاءت
اف أَ ْن يَ ُكو َن إِنَّ َما
َخ ُ
السنة ببياف ذلع ،فقاؿ « :فَِإ ْن أَ َك َل فَالَ تَأْ ُك ْل ،فَِإنّْي أ َ
أ َْم َس َك َعلَى نَـ ْف ِس ِو» أخرجو مسلم .ومن ذلع أف اه تعأب ذكر من ٖترمي
الرضاعة قولو        :
فأٟتق النيب ، ،هباتُت سائر القرابات من الرضاعة البلٌب حيرمن من النسب،
ٚٛ

وأشباه ذلع ،فقاؿ :
َّس ِب» ومن ذلع أف اه
الن َ

كالعمة ،وا٠تالة ،وبنت األخ ،وبنت األخت،
ضا ِع َما يَ ْح ُرُم ِم َن
أخرجو البخاري« .يَ ْح ُرُم ِم َن َّ
الر َ
تعأب قاؿ           :
  فحكم باألمواؿ بشهادة النساء منضمة إٔب شهادة رجل ،فأٟتقت
السنة بذلع اليمُت مع الشاىد ،فقضى  بذلع ،فقد روي عن علي : 
ش َه َ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ
ص ِاح ِب الْ َح ّْق» أخرجو
ضى بِ َ
«أَ َّن النَّبِ َّي  قَ َ
ادة َشاىد َواحد َويَمي ِن َ
الدارقطٍت .فجرى الشاىد واليمُت ٣ترى الشاىدين ،أو الشاىد وا١ترأتُت .وعلى
ىذا ا١تنواؿ جاءت السنة بأحكاـ كثَتة ٓب تأت بالكتاب ،وىي تشريع جديد،
ولكنها ملحقة بأصل ٢تا .غَت أنو ليس معٌت ذلع أف الرسوؿ  ال يأٌب
بتشريع جديد ،إال كاف ملحقاً بأصلو ُب القرآف ،وال معناه أف كل تشريع جديد
يأٌب بو الرسوؿ  ال بد أف يكوف ملحقاً بأصلو ُب القرآف ،بل ذلع ىو
األغلب األعم ،ولكن قد يأٌب الرسوؿ  بتشريع جديد ليس ملحقاً بأصلو
ُب القرآف ،بل قد يكوف ال أصل لو ُب القرآف .فمثبلً ا١تلكية العامة الثابتة ُب
األشياء اليت ىي من مرافق اٞتماعة تشريع جديد جاء بو الرسوؿ  حُت
قاؿ« :ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش َرَكاءُ فِي ثـَالَ ٍث :فِي الْ َك ِإل َوال َْم ِاء َوالنَّا ِر» أخرجو أبو داود.
وىذا غَت ملحق بأصلو ُب القرآف .ومن ذلع ٖترمي أخذ ضريبة اٞتمارؾ الثابت
بقولو « :الَ ي ْد ُخل الْجنَّةَ ِ
ب َم ْك ٍ
س» أخرجو أٛتد .فإنو غَت ملحق
َ ُ َ َ
صاح ُ
بأصلو ُب القرآف .غَت أف ىذا قليل ،واألعم األغلب أف التشريع اٞتديد الذي
جاء بو الرسوؿ  ملحق بأصلو ُب القرآف.
وىكذا ٧تد السنة راجعة إٔب الكتاب ،وما ورد فيها ٔتنػزلة التفسَت
والشرح ١تعاح أحكاـ الكتاب ،من تفصيل ٣تملو ،وٗتصيص عامو ،وتقييد
مطلقو ،وإٟتاؽ فرع بأصلو ،ولكن مع ذلع فإف فيها تشريعاً جديداً ٓب يرد لو
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أصل ُب القرآف ،فكانت السنة بياناً للقرآف ،وتشريعاً جديداً لؤلحكاـ ،أما
البياف فيدؿ عليو قولو تعأب        :
  وأما التشريع اٞتديد فيدؿ عليو قولو تعأب     :
     والرد إٔب اه بالرد إٔب كتابو ،والرد إٔب الرسوؿ إذا
كاف حياً ،فلما قبضو اه صار الرد إٔب سنتو ،والتنازع مطلق ُب فهم القرآف،
وُب استنباط األحكاـ ،والرد إٔب السنة مطلق فيما ىو موجود ُب القرآف ،وفيما
كاف تشريعاً جديداً؛ ولذلع قاؿ اه تعأب     :
    وقاؿ        :وىو عاـ؛ ألنو
اسم جنس مضاؼ .وعلى ذلع كانت السنة دليبلً شرعياً مثل الكتاب ،وقد
ِ
ت فِي ُكم أَمري ِن لَن تَ ِ
اب اللَّ ِو
ضلُّوا َما تَ َم َّ
قاؿ رسوؿ اه « : تَـ َرْك ُ
س ْكتُ ْم بِ ِه َما :كتَ َ
ْ ْ َْ ْ
َو ُسنَّةَ نَبِيّْ ِو» أخرجو مالع.
السـنّة
أقسـام ُّ
تنقسػػم السػػنة باعتبػػار سػػندىا إٔب ثبلثػػة أقسػػاـ ىػػي :ا١تت ػواتر ،وا١تشػػهور،
وخػػرب اآلحػػاد .فاٟتػػديث ،إف نقلػػو ٚتاعػػة مػػن تػػابعي التػػابعُت ،عػػن ٚتاعػػة مػػن
التابعُت ،عن ٚتاعة من الصحابة ،عن النيب  ، فهو ا١تتواتر .واف نقلو ٚتاعة
من تابعي التػابعُت ،عػن ٚتاعػة مػن التػابعُت ،عػن واحػد أو أكثػر مػن الصػحابة،
ال يبلػػغ عػػددىم حػػد الت ػواتر ،فهػػو ا١تشػػهور؛ ألف األُمػػة تلقتػػو بػػالقبوؿ واشػػتهر
بينها .وإف رواه واحد أو أكثر ،ال يبلغ عددىم حد التواتر ،من الصحابة ،ومػن
بعػػدىم مػػن التػػابعُت ،وتػػابعي التػػابعُت ،فهػػو خػػرب اآلحػػاد ،وال ٗتػػرج السػػنة عػػن
ى ػػذه األقس ػػاـ الثبلث ػػة .إال أهن ػػا م ػػن حي ػػث إف ػػادة اليق ػػُت أو الظ ػػن ال ٗت ػػرج ع ػػن
قسػػمُت؛ ألف ا١تشػػهور يعتػػرب مػػن اآلحػػاد ،إذ إف اٟتػػديث ،إذا رواه عػػدد ي ػػؤمن
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تواطػػؤىم علػػى الكػػذب مػػن تػػابعي التػػابعُت ،عػػن عػػدد آخػػر مػػن التػػابعُت يػػؤمن
تواطػػؤىم علػػى الكػػذب ،عػػن عػػدد آخػػر مػػن الصػػحابة ٦تػػن تقػػوـ اٟتجػػة القاطعػػة
بقو٢تم ،فهو ا١تتواتر ،أي ا١تتواتر مػا كػاف ُب طبقاتػو الػثبلث عػدد مػن الػرواة يبلػغ
ح ػػد الت ػواتر ُب ك ػػل طبق ػػة ،ف ػػإف خ ػػبل ذل ػػع م ػػن طبق ػػة واح ػػدة منه ػػا فه ػػو خ ػػرب
اآلحػػاد ،س ػواء أكػػاف العػػدد غػػَت ا١تتػػوفر فيػػو حػػد الت ػواتر مػػن رواة اٟتػػديث مػػن
الصػػحابة ،أـ مػػن التػػابعُت ،أـ مػػن تػػابعي التػػابعُت ،أـ منهػػا ٚتيع ػاً ،فإنػػو يعتػػرب
خرب آحاد ال يفيد اليقُت ،وإ ا يفيد الظن ،إال أنو اصطل على ما ٓب يتوفر فيو
الع ػػدد م ػػن الص ػػحابة ،وت ػػوفر ُب الب ػػاقي ،اس ػػم ا١تش ػػهور؛ الش ػػتهاره ب ػػُت األُم ػػة،
ولكنو ال خيتلف حكمو عن خرب اآلحاد ُب كونو ال يفيد اليقُت.
المتواتـر
التواتر ُب اللغة ىو تتابع األشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة ،ومنو
قولو تعأب        :أي واحداً بعد واحد ٔتهلة .وا١تتواتر ىو
ا١تتتابع ،وا٠ترب ا١تتواتر ُب اصطبلح األصوليُت ىو خرب ٚتاعة بلغوا ُب الكثرة
إٔب حيث حصل العلم بقو٢تم ،وال حيصل العلم بقوؿ ىذه اٞتماعة ،وال يكوف
متواتراً ،إال إذا كانوا عا١تُت ٔتا أخربوا بو ال ظانُت ،وأف يكوف علمهم مستنداً
إٔب السمع وا١تشاىدة ال إٔب دليل االستنتاج ،وأف يكونوا ٚتاعة مستوفية ىذه
الشروطُ ،ب عصر الصحابة ،وعصر التابعُت ،وتابعي التابعُت ،بأف يستوي
طرفا ا٠ترب ووسطو؛ وعليو فإف ا٠ترب ا١تتواتر ىو ما رواه ُب العصور الثبلثة ٚتع
غفَت يستحيل معو عادة تواطؤىم على الكذب .وا١تراد بالعصور الثبلثة عصر
الصحابة وعصر التابعُت وعصر تابعي التابعُت .وال عربة ُب غَت ىذه العصور
الثبلثة ُب رواية اٟتديث مطلقاً.
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واٟتديث ا١تتواتر قطعي الثبوت عػن النػيب  فيفيػد علمػاً يقينيػاً ،وجيػب
العمل بو ُب كل شيء ،سواء أكاف من السنة القولية ،أـ الفعلية ،أـ السػكوتية.
ب َعلَـ َّـي ُمتَـ َع ّْمـ ـ ًدا فَـلْيَتَبَـ ـ َّـوأْ
وم ػػن األحادي ػػث القولي ػػة ا١تت ػواترة قول ػػو َ « : وَم ـ ْـن َكـ ـ َذ َ
َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر» أخرجو البخػاري ومسػلم .ومػن السػنة الفعليػة ا١تتػواترة الصػلوات
ا٠تمس وعدد ركعاهتا ،وكذلع ما ورد ُب كيفية الصبلة ،والصوـ ،واٟتج.
العدد الذي يحصل بو العلم
اختل ػػف ُب أق ػػل ع ػػدد حيص ػػل مع ػػو العل ػػم ،فق ػػاؿ بعض ػػهم ٜتس ػػة ،وق ػػاؿ
آخػروف إف أقػػل ذلػػع اثنػػا عشػر ،ومػػنهم مػػن قػػاؿ أقلػو عشػػروف ،ومػػنهم مػػن قػػاؿ
أقلػػو أربع ػػوف ،وم ػػنهم مػػن قػػاؿ س ػػبعوف ،ومػػنهم مػػن ق ػػاؿ ثبلٙتائػػة وثبلثػػة عش ػػر
 ...اْب .وىػذه األقػواؿ كلهػػا ،وٚتيػػع األقػواؿ الػػيت عينػػت عػػدداً معينػاً ال سػػند ٢تػػا
من النقػل وال مػن العقػل ،إذ ٓب يػرد نػص علػى عػدد ٥تصػوص ،وال يػرج العقػل
عػػدداً ٥تصوص ػاً .والعػػربة بػػا٠ترب ا١تت ػواتر ىػػو حصػػوؿ العلػػم اليقيػػٍت منػػو ،ال روايػػة
عدد معُت ،فإف مع العدد توجد قرائن تدؿ على قوة ا٠ترب أو ضعفو .فقد يروي
خرباً عدد معُت ال حيصل بروايتهم لو علم يقيٍت ،وقد يروي خرباً ٚتاعػة آخػروف
ع ػددىم معػػُت كهػػذا العػػدد فيحصػػل العلػػم اليقيػػٍت بػػروايتهم ،إذ خيتلػػف اعتبػػار
ا٠تػػرب بػػاختبلؼ الق ػرائن مػػع تسػػاوي العػػدد .وعلػػى ذلػػع فػػإف اٟتػػديث ا١تت ػواتر
الذي حيصل بو العلم ال بد أف يرويو ٚتاعة ال عدد معُت ،وأف يكوف عدد ىذه
اٞتماعة ،وتباعد أماكنهمْ ،تيػث يسػتحيل معػو تواطػؤىم علػى الكػذب ،والعػربة
باعتبار العدد ىو استحالة التواطؤ معو على الكذب .فبل بد أف يػروي اٟتػديث
ٚتاعػػة ،وأف يبلػػغ عػػددىم مبلغػاً دينػػع أف يتواطػػؤوا علػػى الكػػذب ،وخيتلػػف ذلػػع
باختبلؼ ا١تخربين ،والوقائع ،والقرائن.
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المشـهـور
اٟتػػديث ا١تشػػهور ىػػو مػػا زاد نقلتػػو عػػن ثبلثػػة ُب ٚتيػػع طبقات ػو وٓب يصػػل
حد التواتر .وىو ال يفيد اليقُت ،وإ ا يفيد الظػن كػأي خػرب مػن أخبػار اآلحػاد،
وقػػد قػػالوا :إنػػو يفيػػد ظن ػاً يقػػرب مػػن اليقػػُت؛ ألف األُمػػة تلقتػػو بػػالقبوؿ ُب عهػػد
التػػابعُت ،فكػػاف قطعػػي الثبػػوت عػػن الصػػحايب ،والػراج ُب أصػػحاب رسػػوؿ اه
 التن ػزه عػن الكػذب .ولكػن ىػذا القػوؿ ال يعطػي اٟتػديث ا١تشػهور أكثػر ٦تػا
ألي خرب من أخبار اآلحاد؛ ألف القوؿ بأنو يفيد ظنػاً يقػرب مػن اليقػُت قػوؿ ال
معٌت لو .فاألمر إما ظن ،وإما يقُت ،وال ثالث ٢تما ،فبل يوجػد شػيء بػُت الظػن
واليقػػُت ،وال شػػيء يقػػرب مػػن ىػػذا ويبعػػد مػػن ىػػذا؛ و٢تػػذا ال معػػٌت ٢تػػذا القػػوؿ،
فا١تشهور يفيد الظن .والقوؿ بأنو قطعي الثبػوت عػن الصػحايب ال قيمػة لػو؛ ألف
ا١تطلػػوب أف يكػػوف قطعػػي الثبػػوت عػػن الرسػػوؿ ال عػػن الصػػحايب ،والبحػػث ُب
ح ػػديث الرس ػػوؿ ال ُب أقػ ػواؿ الص ػػحايب؛ و٢ت ػػذا ل ػػيس ُب ى ػػذا الق ػػوؿ أي غن ػػاء،
وبناء عليو فإف اٟتديث ا١تشهور خرب آحاد وليس أكثر .إال أف الفرؽ بينػو وبػُت
خػرب اآلحػاد ،أف خػػرب اآلحػاد ال يؤخػذ إال بعػػد التثبػت مػن روايتػػو؛ ألف فيػو غػػَت
الصحابة آحاداً ،وأما ا١تشهور فيؤخذ من غَت تثبت؛ ألف اآلحػاد آت مػن روايػة
الص ػػحابة ،وى ػػم ع ػػدوؿ ال يس ػػأؿ ع ػػنهم .وا١تش ػػهور ُب اٟت ػػديث ى ػػو ش ػػهرتو ُب
عصػػر التػػابعُت ،وتػػابعي التػػابعُت .فلػػو اشػػتهر بعػػد ىػػذين العص ػرين فػػبل عػػربة ُب
ذلػع؛ و٢تػذا ال يقػاؿ حػديث مشػهور عػن خػرب اآلحػاد الػذي اشػتهر بػُت النػػاس
بعػػد ىػػذين العص ػرين ،بػػل يقػػاؿ عنػػو خػػرب آحػػاد مهمػػا اشػػتهر ،ومػػن األحاديػػث
ال بِالنّْـيَّ ِ
ات» أخرجو البخاري ومسلم.
ا١تشهورة قولو « : إِنَّ َما األَ ْع َم ُ
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خبر اآلحاد
خرب اآلحاد ىو ما رواه عػدد ال يبلػغ حػد التػواتر ُب العصػور الثبلثػة ،وال
ع ػػربة ٔت ػػا بع ػػدىا .وى ػػو يفي ػػد الظ ػػن وال يفي ػػد اليق ػػُت ،وتس ػػتند إلي ػػو األحك ػػاـ ُب
اسػػتنباطها ،كمػػا تسػػتند إٔب اٟتػػديث ا١تت ػواتر ،وإٔب اٟتػػديث ا١تشػػهور .ومبحػػث
خػرب اآلحػػاد مػػن أىػػم ا١تسػػائل األصػولية؛ ألف مسػػتند أكثػػر األحكػػاـ خػػرب آحػػاد
لقلػػة السػػنة ا١تت ػواترة .وجيػػب العمػػل ٓتػػرب اآلحػػاد مػػىت ٖتققػػت شػػروط قبولػػو روايػػة
ودرايػػة .وقػػد ك ػػاف الرس ػػوؿ  ينفػػذ آح ػػاد الصػػحابة إٔب البلػػداف ،ي ػػدعوف إٔب
اإلسػػبلـ ،ويعلمػػوف األحكػػاـ ،ويػػرووف األحاديػػث ،كمػػا أرسػػل معػػاذاً إٔب الػػيمن.
فلػػو ٓب يكػػن العمػػل ٓتػػرب الواحػػد واجب ػاً علػػى ا١تسػػلمُت ١تػػا اكتفػػى الرسػػوؿ 
باآلحػػاد مػػن الصػػحابة يرسػػلهم ،ولكػػاف أرسػػل ٚتاعػػات .وقػػد أٚتػػع الصػػحابة
عل ػػى العم ػػل ٓت ػػرب الواح ػػد ،ونق ػػل ع ػػنهم رض ػػي اه ع ػػنهم م ػػن الوق ػػائع ا١تختلف ػػة
ا٠تػارجة عن العد واٟتصر ،وا١تتفقة على العمل ٓترب الواحد ،ووجوب العمل بو،
فمػػن ذلػػع مػػا رواه ابػػن ماجػػو ُب سػػننو أف أب ػا بكػػر الصػػديق عمػػل ٓتػػرب ا١تغػػَتة
و٤تمد بن مسلمة ُب مَتاث اٞتدة أف النيب  أطعمها السدس .ومن ذلع ما
رواه البخ ػاري أف عمػػر بػػن ا٠تطػػاب عمػػل ٓتػػرب عبػػد الػػرٛتن بػػن عػػوؼ ُب أخػػذ
اٞتزية من اجملوس ،وىو قولو ُ « : سنُّوا بِ ِه ْم ُسنَّةَ أَ ْىـ ِل الْ ِكتَـ ِ
اب» أخرجػو مالػع.
ومػػن ذلػػع عمػػل عثمػػاف وعلػػي ٓتػػرب فريعػػة بنػػت مالػػعُ ،ب اعتػػداد ا١تتػػوَب عنهػػا
زوجها ُب منػزؿ زوجها ،وىو أهنا قالت :جات إٔب النيب  أستأذنو ُب موضع
ِ
ِ ِ ِِ
اب أَ َجلَـوُ» أخرجػو أبػو داود
العدة ،فقاؿ ْ « : ام ُكثي في بَـ ْيتك َحتَّى يَـ ْبـلُـ َغ الْكتَـ ُ
ـت إِذ ََا
ػي ٓتػرب الواحػد ،وقولػوُ « :ك ْن ُ
ومالع ،ومػن ذلػع مػا اشػتهر مػن عمػل عل ّ
سـ ِـمع ُ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ـاء ِم ْنــوَُ ،وإِ َذا َحـ َّـدثَنِي َع ْنــوُ يَْي ـ ِري
َ ْ
ت مـ ْـن َر ُســول َ حــديثًا نَـ َف َعنــي اللــوُ ب َمــا َشـ َ
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اســتحلَ ْفتو فَـِإذ ََا حلَـ َ ِ
صـ َّـدقـْتُوُ» أخرجػػو أٛتػػد .ومػػن ذلػػع مػػا رواه البخػػاري
ْ َ ْ ُُ
ـف لــي َ
َ
ومسلم أف ابن عباس عمل ٓترب أيب سعيد ا٠تدري ُب الربػا بالنقػد ،بعػد أف كػاف
ال حيكػػم بالربػػا ُب غػػَت النسػػياة .ومػػن ذلػػع عمػػل زيػػد ابػػن ثابػػت ٓتػػرب امػرأة مػػن
األنصار ،أف اٟتػائض تنفػر ُب اٟتػج بػبل وداع ،أي ترجػع إٔب بلػدىا دوف طػواؼ
ـت
الوداع .ومن ذلع ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالع أنو قػاؿُ « :ك ْن ُ
ِ
ـب َشـرابا ِمـن فَ ِ
ـيخ،
ض ٍ
ْج َّـر ِ
صـا ِر َّ
ْحـةَ األَنْ َ
اح َوأُبَ َّـي بْ َـن َك ْع ٍ َ ً ْ
ي َوأَبَـا ُعبَـ ْيـ َدةَ بْ َـن ال َ
أَ ْسقي أَبَـا رَل َ
و ُىو تَمر ،فَجاء ُىم ٍ
ـس قُ ْـم
ـت ،فَـ َق َ
آت فَـ َق َ
ال :إِ َّن الْ َخ ْم َـر قَـ ْد ُح ّْرَم ْ
ـال :أَبُـو رَل َ
َ َ ٌْ َ َ ْ
ْحـةَ يَـا أَنَ ُ
إِلَى َى ِذهِ ال ِ
ـت إِلَـى ِم ْه َـر ٍ
َسـ َفلِ ِو َحتَّـى
ْج َرا ِر فَا ْك ِس ْرَىا ،قَ َ
اس لَنَـا فَ َ
ـس فَـ ُق ْم ُ
ض َـربْـتُـ َها بِأ ْ
ـال :أَنَ ٌ
انْ َك َسـ َـر ْت» .ومػػن ذلػػع مػػا رواه البخػػاري مػػن عمػػل أىػػل قبػ ػاء ُب التحػػوؿ مػػن

القبلة ٓترب الواحد ،أف القبلة قد نسػخت ،فػالتفتوا إٔب الكعبػة ٓتػربه  ...إٔب غػَت
ذلع من األخبار العديػدة الػيت تػدؿ علػى إٚتػاع الصػحابة ،علػى وجػوب العمػل
ٓترب الواحد.
رواة الحديث

رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف وتابعو التابعُت ،وما عداىم ال
يعترب من رواة اٟتديث مطلقاً .ويرشد إٔب ذلع ما رواه الًتمذي عن ابْ ِن عُ َمَر
اؿ خطَبػنَا عمر بِ ْ ِ ِ
اؿ :يا أَيػُّها النَّاس ،إِح قُمت فِي ُكم َكم َق ِاـ رس ِ
وؿ
اٞتَابيَة فَػ َق َ َ َ
ْ ُ ْ َ َُ
ُ
قَ َ َ َ ُ َ ُ
َّ ِ
َّ ِ
اؿ« :أ ِ
ُوصي ُكم بِأ ْ ِ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ثـُ َّم
اللَّ ِو  فِينَا ،فَػ َق َ
ْ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ثـُ َّم الذ َ
َص َحابي ثـُ َّم الذ َ
ِ
ب» فرتب  فشو الكذب على انقراض الثالث .فالقرف الذي
يَـ ْف ُ
شو الْ َكذ ُ
بعدهٍ ،ب من بعده ،إٔب يوـ القيامة ،قد فشا فيهم الكذب هبذا النص .وروى
البخاري عن عبيدة عن عبد اه  أف النيب  قاؿَ « :خ ْيـ ُر الن ِ
َّاس قَـ ْرنِي،
َّ ِ
َّ ِ
َح ِد ِى ْم يَ ِمينَوُ،
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم يَ ِجيءُ قَـ ْوٌم تَ ْسبِ ُق َش َه َ
ادةُ أ َ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم الذ َ
ثـُ َّم الذ َ
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َويَ ِمينُوُ َش َه َادتَوُ» وروى كذلع عن عمراف بن حصُت رضي اه عنهما قاؿ:
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين يَـلُونَـ ُه ْم،
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم الذ َ
قاؿ :رسوؿ اه َ « : خ ْيـ ُر أ َُّمتي قَـ ْرني ،ثـُ َّم الذ َ
ال ِع ْم َرا ُن :فَالَ أَ ْد ِري أَذَ َك َر بَـ ْع َد قَـ ْرنِِو قَـ ْرنَـ ْي ِن أ َْو ثـَالَثـًا .ثـُ َّم إِ َّن بَـ ْع َد ُك ْم قَـ ْوًما يَ ْش َه ُدو َن
قَ َ
الس َم ُن».
َوالَ يُ ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،ويَ ُخونُو َن َوالَ يُـ ْؤتَ َمنُو َنَ ،ويَـ ْن ُذ ُرو َن َوالَ يَـ ُفو َنَ ،ويَظ َْه ُر فِي ِه ُم ّْ

فهذه األحاديث ترشد إٔب أف أقواؿ من جاء بعد القروف الثبلثة موضع هتمة،
وىذا يعٍت أهنا ال تقبل روايتها .والقروف الثبلثة ىي عصر الصحابة والتابعُت
وتابعي التابعُت .وىذه األحاديث ،وإف كانت ليست نصاً ُب حصر رواية
األحاديث هبذه القروف الثبلثة ،ولكنها ترشد إٔب ذلع .إال أف الذي يعُت أف
ىؤالء ىم فقه رواة اٟتديث ،ىو أف الرواية للحديث تنتهي بعد ضبه
األحاديث ُب الكتب ،فليس بعد عصر تسجيل األحاديث ،وىو عصر
البخاري ومسلم وأصحاب السنن ،رواية حديث؛ ألف الرواية عبارة عن النقل،
وقد انتهى ىذا النقل؛ ولذلع فإف رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف وتابعو
التابعُت؛ ألف عندىم انتهت الرواية بتسجيل األحاديث .نعم إف ىناؾ من
يقوؿ إف رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف ومن دوهنم ،وىذا القوؿ صحي ؛
ألنو ٓب يرد نص دينع رواية حديث رسوؿ اه  إٔب يوـ القيامة ،ولكن الواقع
أنو بعد تسجيل األحاديث وانتهاء الرواية ٓب يبق مكاف للرواية وال للرواة،
وبذلع يكوف قد انتهى عهد الرواية والرواة عملياً من عصر التسجيل ،أي من
عصر تابعي التابعُت ،ومن ىنا كاف واقع رواية اٟتديث ٤تصوراً ُب ىذه العصور
الثبلثة :عصر الصحابة ،وعصر التابعُت ،وعصر تابعي التابعُت.
وق ػػد ُكت ػػب ت ػػاريخ رواة اٟت ػػديث ،وعُ ػػرؼ ك ػػل واح ػػد م ػػنهم ،وى ػػم ليس ػوا
معصومُت من ا٠تطأ .إال أف الصحابة تقبل روايتهم وال حيتاجوف إٔب تعديل؛ ١تػا
صـ ـ َحابِي
ورد ُب الكت ػػاب والس ػػنة م ػػن الثن ػػاء عل ػػيهم ،ولق ػػوؿ رس ػػوؿ اه « : أَ ْ
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َكـالنُّ ُج ِوم بِـأَيِّْه ُم اقْـتَـ َديْـتُ ُم ْاىتَـ َديْـتُ ْم» أخرجػػو رزيػػن ،وىػػو حػػديث حسػػن ،فقػػد قبلػػو
العلمػػاء ،واسػػتعملو عامػػة الفقهػػاء ،وىػػذا النػػوع مػػن اٟتػػديث اٟتسػػن ،كمػػا نػػص
علػػى ذلػػع علمػػاء مصػػطل اٟتػػديث؛ ولػػذلع تقبػػل روايػػة الصػػحايب مطلق ػاً مػػن
غػػَت تعػػديل .أمػػا غػػَت الصػػحابة ،فيشػػًتط فػػيمن حيػػتج بروايتػػو ،أف يكػػوف عػػدالً
ضابطاً ١تا يرويو.
أنـواع خبر اآلحـاد
إف اٟتديث عند أىلو ينقسم إٔب صحي  ،وحسن ،وضعيف.
أمػػا اٟتػػديث الصػػحي فهػػو اٟتػػديث ا١تسػػند الػػذي يتصػػل إسػػناده بنقػػل
العػػدؿ الضػػابه عػػن العػػدؿ الض ػػابه إٔب منتهػػاه ،وال يكػػوف شػػاذاً ،وال معل ػبلً.
فهذا ىو اٟتديث الػذي حيكػم بصػحتو بػبل خػبلؼ عنػد أىػل اٟتػديث؛ ولػذلع
ال يعترب ما انقطع سنده من اٟتديث الصحي  ،مثل ا١تنقطع وا١تعضل .وال يعترب
من الصحي ما نقلو ٣تهوؿ اٟتاؿ ظػاىراً وباطنػاً ،وال ٣تهػوؿ العػُت ،أو معػروؼ
بالضعف .وال يعترب مػن الصػحي مػا نقلػو غػَت اٟتػافظ ا١تتػيقظ ،بػأف نقلػو مغفػل
كثَت ا٠تطأ ،وال ما يرويو الثقة ٥تالفاً لرواية الناس؛ ألنػو يكػوف حيناػذ شػاذاً ،وال
ما فيو أسباب خفية قادحة؛ ألنو يكوف حيناذ معلبلً.
واألم ػ ػػر ُب معرف ػ ػػة اٟت ػ ػػديث الص ػ ػػحي ينته ػ ػػي إٔب م ػ ػػا خرج ػ ػػو األئم ػ ػػة ُب
تصػ ػػانيفهم .وا١ت ػ ػراد ىنػ ػػا أئمػ ػػة اٟتػ ػػديث ا١تشػ ػػهوروف .والصػ ػػحي ىػ ػػو مػ ػػا وجػ ػػد
منصوصػاً علػػى صػػحتو ُب أحػػد الصػػحيحُت ،أو ُب مصػػنف مػػن مصػػنفات أئمػػة
اٟتديث ا١تعتمدة ا١تشهورة .وأقساـ الصحي ىي:
ٔ  -صحي أخرجو البخاري ومسلم ٚتيعاً.
ٕ  -صحي انفرد بو البخاري عن مسلم.
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ٖ  -صحي انفرد بو مسلم عن البخاري.
ٗ  -صحي على شرطهما ٓب خيرجاه.
٘  -صحي على شرط البخاري ٓب خيرجو.
 - ٙصحي على شرط مسلم ٓب خيرجو.
 - ٚصحي عند غَت ا ،وليس على شرط واحد منهما.
ىذه أمهات أقسػاـ الصػحي  .أعبلىػا األوؿ ،وىػو الػذي يقػوؿ فيػو أىػل
اٟتديث كثَتاً «صحي متفق عليو» وأما اٟتديث اٟتسن فهػو مػا عػرؼ ٥ترجػو،
واشػػتهر رجالػػو ،وعليػػو مػػدار أكثػػر اٟتػػديث ،وىػػو الػػذي يقبلػػو أكث ػػر العلمػػاء،
ويس ػػتعملو عام ػػة الفقه ػػاء .وروي ع ػػن أيب عيس ػػى الًتمذي،رٛت ػػو اه ،أن ػػو يري ػػد
باٟتسػػن أف ال يكػػوف ُب إسػػناده مػػن يػػتهم بالكػػذب ،وال يكػػوف حػػديثاً شػػاذاً،
وإ ا ٝتي حسناً ٟتسن الظن بروايتو .واٟتديث اٟتسن قسماف:
ٔ  -اٟت ػ ػ ػ ػػديث الػ ػ ػ ػ ػػذي ال خيلػ ػ ػ ػ ػػو رجػ ػ ػ ػ ػػاؿ إسػ ػ ػ ػ ػػناده مػ ػ ػ ػ ػػن مسػ ػ ػ ػ ػػتور وٓب
تتحق ػػق أىليت ػػو ،غ ػػَت أن ػػو ل ػػيس مغفػ ػبلً كث ػػَت ا٠تط ػػأ فيم ػػا يروي ػػو ،وال ى ػػو م ػػتهم
بالكذب ُب اٟتديث.
ٕ  -أف يكػوف راويػو مػػن ا١تشػهورين بالصػػدؽ واألمانػة ،غػػَت أنػو ٓب يبلػػغ
درجة رجاؿ الصحي ؛ لكونو يقصر عنهم .واٟتديث اٟتسن حيتج بو كاٟتػديث
الصػ ػػحي س ػ ػواء بس ػ ػواء ،ومػ ػػا ورد مػ ػػن أحاديػ ػػث ُب كتػ ػػب األئمػ ػػة وتبلميػ ػػذىم
وغَتىم من العلماء والفقهاء يعترب من اٟتديث اٟتسن ،وحيػتج بػو؛ ألهنػم أوردوه
دلػػيبلً علػػى حكػػم ،أو اسػػتنبطوا منػػو حكمػاً ،فهػػو حػػديث حسػػن ،سػواء ورد ُب
كتب أصوؿ الفقو أـ الفقو ،على شرط أف تكوف كتبػاً معتػربة كا١تبسػوط ،واألـ،
وا١تدونػػة الكػػربى ،وأمثا٢تػػا ،ال كمثػػل كتػػب البػػاجوري ،والشنشػػوري ،وأض ػراهبما.
أما ما ورد من أحاديث ُب كتب التفسَت فبل يلتفت إليو ،وال حيتج بو ،حػىت لػو
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ك ػاف ا١تفس ػػر إمام ػاً ٣تته ػػداً؛ وذل ػػع ألن ػػو ورد لتفس ػػَت آي ػػة ال الس ػػتنباط حك ػػم،
وىن ػػاؾ ف ػػرؽ بينهم ػػا ،وألف ا١تفس ػرين ع ػػادة ال يهتم ػػوف بت ػػدقيق األحادي ػػث ال ػػيت
يستشػػهدوف هبػػا؛ و٢تػػذا ال تعتػػرب ىػػذه األحاديػػث جملػػرد ورودىػػا ُب التفسػػَت ،كمػا
ى ػػي اٟت ػػاؿ ُب كت ػػب الفق ػػو ال ػػيت لؤلئم ػػة والعلم ػػاء ،ب ػػل ال ب ػػد م ػػن البح ػػث ع ػػن
اٟتػػديث ،ولػػو بطريػػق التقليػػد ،بس ػؤاؿ أىػػل اٟتػػديث ،أو الرجػػوع إٔب كتػػاب مػػن
كتب اٟتديث ا١تعتربة.
وأمػػا اٟتػػديث الضػػعيف فهػػو كػػل حػػديث ٓب ٕتتمػػع فيػػو صػػفات اٟتػػديث
الصػػحي  ،وال صػػفات اٟتػػديث اٟتسػػن ا١تػػذكورة فيمػػا تقػػدـ ،أي ىػػو الػػذي ٓب
تثبت وثاقة رواتو ،كبلً أو بعضاًٞ ،تهالة ُب حا٢تم ،أو ٠تدش فػيهم ُب الصػدؽ،
و٨تو ذلع ٦تا يوجب نفي العدالػة والوثاقػة .واٟتػديث الضػعيف ال حيػتج بػو ،وال
يتخذ دليبلً على األحكاـ الشرعية.
شـروط قبول خبر اآلحـاد
يقبػػل خػػرب اآلحػػاد إذا اسػػتكمل شػػروطو روايػػة ودرايػػة .أمػػا شػػروط قبولػػو
رواي ػػة فه ػػي أف يك ػػوف راوي اٟت ػ ػديث مس ػػلماً ،بالغ ػ ػاً ،ع ػػاقبلً ،ع ػػدالً ،ص ػػادقاً،
ضػػابطاً ١تػػا يسػػمعو ،ذاك ػراً لػػو مػػن وقػػت ٛتلػػو إٔب وقػػت أدائػػو .وقػػد بي ػّن علمػػاء
األص ػػوؿ ،وعلم ػػاء مص ػػطل اٟت ػػديث ،ش ػػروط الرواي ػػة بالتفص ػػيل ،وبي ػػّن ت ػػاريخ
رجاؿ اٟتديث ورواهتم ،كل راو وما يتحقق فيو من ىذه الصفات مفصبلً.
وأما شروط قبوؿ خرب اآلحاد دراية فهي أف ال يعارض ما ىو أقوى منو
من آية أو حديث متواتر أو مشهور ،مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أهنا
ول اللَّ ِو ُ س ْكنَى َوالَ نَـ َف َقةً»
قالت« :رَلَّ َقنِي َزْو ِجي ثـَالَثـًا فَـلَ ْم يَ ْج َع ْل لِي َر ُس ُ
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أخرجو مسلم .فهذا اٟتديث يعارض قولو تعأب :
    ولذلع جيب رده ،وال جيوز العمل بو.

  

وأمػػا إذا عػػارض خػػرب اآلحػػاد القيػػاس ،فػإف اٟتػػديث يقػػدـ علػػى القيػػاس،
فيقبل اٟتديث ويػًتؾ القيػاس ،غػَت أف ىػذا إذا كانػت علػة القيػاس مسػتنبطة ،أو
أخػػذت مػػن الػػنص داللػػة ،أو قيسػػت علػػى علػة شػػرعية أخػػرى ،فػػإف اٟتػػديث ُب
ٚتيػع ىػػذه اٟتػػاالت مػػن القيػػاس مقػػدـ علػػى القيػػاس .أمػػا إذا كانػػت علػػة القيػػاس
اٞتامعػػة منصوص ػاً عليهػػا ص ػراحة ُب نػػص مقطػػوع بػػو ،كميػػة أو حػػديث مت ػواتر،
فإنػػو جيػػب العمػػل بالعلػػة؛ ألف الػػنص علػػى العلػػة كػػالنص علػػى حكمهػػا ،ويكػػوف
حيناػػذ مػػن قبيػػل تعػػارض حػػديث اآلحػػاد ٔتػػا ىػػو أقػػوى منػػو ،مػػن آيػػة أو حػػديث
متػواتر ،ولػػيس بالقيػػاس .واٟتاصػػل أف خػػرب اآلحػػاد ،إذا عػػارض آيػػة مػػن القػػرآف،
أو ح ػػديثاً متػ ػواتراً ،أو ح ػػديثاً مش ػػهوراً ،أو عل ػػة ن ػػص عليه ػػا صػ ػراحة ق ػػرآف ،أو
مت ػواتر ،أو مشػػهور ،ال يقبػػل اٟتػػديث درايػػة ،وإف ٓب يعػػارض ذلػػع يقبػػل .ولػػو
عارض اٟتديث القياس ،يقبل اٟتديث ،ويرفض القياس.

أفعـال الرسـول 

أفعاؿ الرسوؿ  ثبلثة أقساـ :أحدىا األفعاؿ اٞتِبِليَّػة أي األفعػاؿ الػيت
م ػػن جبل ػػة اإلنس ػػاف وطبيعت ػػو أف يق ػػوـ هب ػػا ،وذل ػػع كالقي ػػاـ ،والقع ػػود ،واألك ػػل،
والشػػرب ،و٨تػػوه .فهػػذه ال نػ ػزاع ُب كػػوف الفعػػل علػػى اإلباحػػة ،بالنسػػبة لػػو 
وألمتو.
القسػػم الثػػاح :األفعػػاؿ الػػيت ثبػػت كوهنػػا مػػن خواصػػو  ال يشػػاركو فيهػػا
أح ػػد ،وذل ػػع كاختصاصػ ػػو  بوج ػػوب ال ػػوتر ،والتهجػ ػػد باللي ػػل ،وا١تشػ ػػاورة،
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والتخيػػَت لنسػػائو ،وكاختصاصػػو بإباحػػة الوصػػاؿ ُب الصػػوـ ،و٨تػػو ذلػػع ٦تػػا ثبػػت
أنو خاص بالرسوؿ  ، فهذه ال نػزاع ُب أنو ال جيوز اإلقتداء فيها بالنيب ؛
ألف ذلع ٦تا اختص بو الرسوؿ . 
القسم الثالث :ما ليس من األفعاؿ اٞتبلية ،وليس ٦تا اختص بو ،
أي سائر األفعاؿ ،وىذه ال نػزاع ُب أننا مأموروف باإلقتداء فيها بالرسوؿ ، 
وال نػزاع ُب أهنا دليل شرعي كأقوالو وسكوتو ،فيجب العمل بو ألنو فعلو  ؛
لقولو تعأب           :ولقولو تعأب  :
       وقولو تعأب           :
وىذا صري وواض وظاىر ُب العموـ ،فيشمل كل ما يقوـ بو الرسوؿ  من
أعماؿ ،كما يشمل األقواؿ ويشمل السكوت؛ ولذلع كاف اتباع الرسوؿ 
ُب ٚتيع أفعالو اليت صدرت عنو٦ ،تا ليس ٥تتصاً بو ،و٦تا ليس من األفعاؿ
اٞتبلية ،واجباً على كل مسلم؛ ألف الرسوؿ  ال يتبع إال ما يوحى إليو .غَت
أف وجوب اتباع الرسوؿ ، ،ال يعٍت وجوب القياـ بالفعل الذي فعلو ،بل
يعٍت وجوب االتباع حسب الفعل ،فإف كاف الفعل ٦تا جيب ،كاف القياـ بو
واجباً ،وإف كاف القياـ بو ٦تا يندب ،كاف القياـ بو مندوباً ،وإف كاف الفعل
مباحاً ،كاف القياـ بو مباحاً .فاالتباع واجب حسب ما جاء ُب الفعل ،وىو
مثل اتباع أوامر الرسوؿ ،فاه تعأب يقوؿ     :
          فدؿ ذلع على وجوب
طاعة الرسوؿ  فيما يأمر بو ،ولكنو ال يدؿ على وجوب القياـ ٔتا يأمر بو،
بل يكوف القياـ بو حسب ما أمر بو ،فإف أمر بو على الوجوب كاف القياـ بو
واجباً ،وإف أمر بو على الندب كاف القياـ بو مندوباً ،وإف أمر بو على اإلباحة
كاف القياـ بو مباحاً .وكذلع أفعالو  جيب اتباعها ،ولكن القياـ هبا
ٜٔ

حسب ما جاءت بو األفعاؿ.
أمػا مػػىت ي ػدؿ الفعػػل علػػى الوجػػوب ،ومػػىت يػػدؿ علػػى النػػدب ،ومػػىت يػػدؿ
على اإلباحة ،فإف ذلػع فيػو تفصػيل ،إذ ينظػر ُب الفعػل ،فػإف كػاف قػد اقػًتف بػو
دليل يدؿ على أنو بياف خطاب سػابق ،فإنػو يكػوف بيانػاً لنػا ،وذلػع كػأف يق ػوؿ
صـلُّوا َك َمـا َرأَيْـتُ ُمـونِي
الرسوؿ  قوالً صرحياً بأف ىذا بيػاف لكػذا ،كقولػو َ « : 
صلّْي» أخرجو البخاري ،وكقولػو« :أَالَ ُخـ ُذوا َعنّْـي َمنَ ِاسـ َك ُك ْم» أخرجػو أٛتػد ،أو
أُ َ
كأف تكوف قرائن األحواؿ تػدؿ علػى ذلػع ،وذلػع كمػا إذا ورد لفػظ ٣تمػل ،أو
عاـ أريد بو ا٠تصػوص ،أو مطلػق أريػد بػو التقييػد ،وٓب يبينػو قبػل اٟتاجػة إليػوٍ ،ب
فعػل عنػػد اٟتاجػػة فعػبلً صػػاٟتاً للبيػػاف ،فإنػو يكػػوف بيانػاً .فهػػذه األفعػػاؿ الػػيت ىػػي
بياف لنا ،أي بياف ٠تطاب سابق ،مػن آيػة أو حػديث ،تأخػذ حكػم ا١تبيػّن ،فػإف
كػػاف ا١تبيػّن فرضػاً كػػاف القيػػاـ بالفعػػل فرضػاً ،وإف كػػاف ا١تبيػّن منػػدوباً كػػاف القيػػاـ
بالفعل مندوباً ،واف كاف ا١تبُت مباحاً كاف القياـ بالفعل مباحاً.
وأمػػا مػػا ٓب يقػػًتف بالفعػػل مػػا يػػدؿ علػػى أنػػو للبيػػاف ،ال نفيػاً وال إثباتػاً ،أي
ٓب يقػػًتف بالفعػػل دليػػل يػػدؿ علػػى أنػػو قصػػد بػػو بيػػاف خطػػاب سػػابق ،فػػإف كونػػو
فرضػ ػاً ،أو من ػػدوباً ،أو مباح ػ ػاً ،حيت ػػاج إٔب قرين ػػة ،إذ يك ػػوف حينا ػػذ مث ػػل طل ػػب
الفعػػل ،فإنػػو جملػػرد الطلػػب ،وحيتػػاج إٔب قرينػػة تعػػُت كونػػو طلػػب فعػػل جػػازـ ،أو
طلب فعل غَت جػازـ ،أو ٗتيػَت .وكػذلع الفعػل الػذي ٓب يقػًتف بػو مػا يػدؿ علػى
أنو قصد بو بياف خطاب سابق ،حيتػاج إٔب قرينػة تعػُت كػوف القيػاـ بػو واجبػاً ،أو
منػػدوباً ،أو مباح ػاً ،وْتسػػب ىػػذه القرينػػة يكػػوف حكػػم القيػػاـ بػػو .غػػَت أنػػو مػػن
اسػػتقراء األفعػػاؿ الػػيت ٓب يقػػًتف هبػػا مػػا يػػدؿ علػػى أنػػو قصػػد بالفعػػل بيػاف خطػػاب
سابق ،يتبُت أهنا نوعاف :أحد ا ما يظهر فيو قصد القربة إٔب اه تعأب ،والثػاح
مػػا ال يظهػػر فيػػو قصػػد القربػػة إٔب اه تعػػأب .فأمػػا الفعػػل الػػذي يظهػػر فيػػو قصػػد
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القربػة ،فػػإف القيػػاـ بػػو منػػدوب ،وذلػػع أف كونػػو ٦تػػا يتقػػرب بػػو إٔب اه قرينػػة علػػى
تػػرجي الفعػػل علػػى الػػًتؾ ،وك ػوف فعلهػػا ٓب تػػرد عقوبػػة علػػى تركػػو دليػػل علػػى أف
الط ػلب غَت جازـ ،ومن ىنػا كػاف منػدوباً ولػيس واجبػاً .فالقرينػة ىػي الػيت عينػت
كونو ط ػلب فعل غَت جازـ ،أي عينت كونو مندوباً .وأما الفعل الػذي ٓب يظهػر
فيػػو قصػػد القربػػة ،فػػإف القيػػاـ بػػو مبػػاح ،وذلػػع أف كػػوف الرسػػوؿ فعلػػو يػػدؿ علػػى
الطلػب ،وكونػو لػيس ٦تػا يتقػرب بػػو إٔب اه ال يػدؿ علػى الًتجػي  ،بػل يفهػم منػػو
عػػدـ تػػرجي الفعػػل علػػى الػػًتؾ ،فػػإذا قػػرف ىػػذا مػػع داللػػة الطلػػب ،كػػاف الطلػػب
طلب ٗتيَت ،أي كاف ٥تَتاً بُت فعلو وتركو وذلع ىو ا١تباح.
وىناؾ من يقوؿ إف القياـ بالفعل الذي فعلو الرسوؿ  واجب،
ويستدلوف على ذلع بالكتاب ،والسنة ،وإٚتاع الصحابة .أما الكتاب فقولو
تعأب          :
  فقد أمر اه ٔتتابعتو ،ومتابعتو امتثاؿ القوؿ واإلتياف ٔتثل فعلو،
واألمر للوجوب فيجب القياـ بالفعل .وقاؿ تعأب      :
    فإنو يدؿ على أف ٤تبة اه مستلزمة للمتابعة و٤تبة اه
تعأب واجبة إٚتاعاً ،والزـ الواجب واجب ،فتكوف ا١تتابعة واجبة .وأيضاً قولو
تعأب        :فحذر من ٥تالفة أمره،
والتحذير دليل الوجوب ،واألمر يطلق على الفعل كما يطلق على القوؿ.
وأيضاً قولو تعأب       :واألخذ ىنا معناه
االمتثاؿ ،وال شع أف الفعل الصادر من رسوؿ اه  قد آتانا إياه ،فيكوف
امتثالو واجباً لآلية .وأيضاً قولو تعأب        :
        فإف منطوقو أف األسوة ١تن كاف
يؤمن ،فربطها باإلدياف ،أي من كاف يؤمن باه واليوـ اآلخر فلو ُب رسوؿ اه
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 أسوة حسنة ،ومعناه أنو من ٓب يتأس بو ال يكوف مؤمناً باه وال باليوـ
اآلخر ،وىذا قرينة على الطلب اٞتازـ وىو دليل الوجوب .وأيضاً قولو تعأب:
        أمر بطاعة الرسوؿ  واألمر للوجوب،
ومن أتى ٔتثل فعل الغَت على قصد إعظامو فهو مطيع لو ،فيكوف القياـ بالفعل
واجباً .وأيضاً قولو تعأب          :
            فجعل فعلو
تشريعاً واجب االتباع ،وىذا يدؿ على أنو فعلو واجب االتباع.
وأما السنة ،فما روي أف الصحابة ،رضي اه عنهم ،خلعوا نعا٢تم ُب
الصبلة ١تا خلع  نعلو ،ففهموا وجوب ا١تتابعة لو ُب فعلو ،والنيب  أقرىم
على ذلعٍ ،ب بُت ٢تم علة انفراده بذلع ،عن أيب سعيد عن النيب « : أَنَّوُ
صلَّى فَ َخلَع نَـ ْعلَي ِو ،فَ َخلَع الن ِ
ال :لِ َم َخلَ ْعتُ ْم نِ َعالَ ُك ْم ؟
ف قَ َ
ص َر َ
َ ْ
َّاس ن َعال َُه ْم ،فَـلَ َّما انْ َ
َ
َ
ُ
ت فَ َخلَ ْعنَا ،قَ َ ِ ِ
يل أَتَانِي فَأَ ْخبَـ َرنِي أ َّ
َن بِ ِه َما
فَـ َقالُوا :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِوَ ،رأَيْـنَ َ
اك َخلَ ْع َ
ال :إ َّن ج ْب ِر َ

َخبَثًا» أخرجو أٛتد .وأيضاً ما روي عنو أنو أمرىم بفسخ اٟتج إٔب العمرة وٓب
يفسخ ،فقالوا لو« :أَ َم ْرتَـنَا بَِف ْس ِخ الْ َح ّْج َولَ ْم تَـ ْف َس ْخ» ففهموا أف حكمهم
كحكمو ،والنيب ٓ ب ينكر عليهم ،بل أبدى عذراً خيتص بو ،وىو سوقو
ا٢تدي .وأيضاً ما روي عنو  أنو هنى الصحابة عن الوصاؿ ُب الصوـ
ت ِمثْـلَ ُك ْم ،إِنّْي
َس ُ
وواصل ،فقالوا لو :هنيتنا عن الوصاؿ وواصلت فقاؿ« :إِنّْي ل ْ
أَظَ ُّل ِع ْن َد َربّْي يُط ِْع ُمنِي َويَ ْس ِقينِي» أخرجو أٛتد ،فأقرىم على ما فهموه من
مشاركتهم لو ُب اٟتكم ،واعتذر بعذر خيتص بو .وأيضاً ما أخرجو مسلم عن
ول اللَّ ِو
ال لَوُ َر ُس ُ
الصائِ ُم ؟ فَـ َق َ
عمر بن أيب سلمة أنو « َسأ ََل َر ُس َ
ول اللَّ ِو  أَيُـ َقبّْ ُل َّ
َ : س ْل َى ِذهِ  -أل َُِ ّْم َسلَ َمةَ  -فَأَ ْخبَـ َرتْوُ أ َّ
ول اللَّ ِو  يَ ْصنَ ُع ذَلِ َك» ولو ٓب
َن َر ُس َ
يكن متبعاً ُب أفعالو ١تا كاف لذلع معٌت .وكذلع ما روي عنو ُ ب غسل
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ِ
ث أَ ُكف» أخرجو
يض َعلَى َرأْ ِسي ثـَالَ َ
الرأس من اٞتنابة أنو قاؿ« :أَ َّما أَنَا فَأُف ُ
النسائي .وكاف ذلع جواباً عندما ٘تارى القوـ ُب غسل اٞتنابة عنده . 
وأيضاً ما روى البخاري عنو  أنو أمر الصحابة بالتحلل باٟتلق والذب ،
فتوقفوا ،فشكا ذلع إٔب أـ سلمة ،فأشارت إليو بأف خيرج وينحر وحيلق ،ففعل
ذلع ،فذْتوا وحلقوا ،ولوال أف فعلو متبع ١تا كاف كذلع.
وأما اإلٚتاع ،فؤلف الصحابة اختلفوا ُب وجػوب الغسػل مػن اٞتمػاع بغػَت
إن ػ ػزاؿ ،فلم ػػا بلغه ػػم فع ػػل رس ػػوؿ اه  ال ػػذي روت ػػو عائش ػػة رض ػػي اه عنه ػػا:
ول اللَّـ ـ ِو  فَا ْيتَ َسـ ـ ْلنَا» أخرج ػػو الًتم ػػذي واب ػػن ماج ػػو وأٛت ػػد،
«فَـ َع ْلتُـ ـوُ أَنَـ ـا َوَر ُسـ ـ ُ
فػػأٚتعوا علػػى الوجػػوب .وأيض ػاً مػػا روي عػػن عمػػر  أنػػو كػػاف يقبػػل اٟتجػػر
األسود ويقوؿ« :إِنّْي أَ ْعلَ ُم أَنَّ َك َح َجٌر الَ تَ ُض ُّر َوالَ تَـْنـ َف ُع َولَ ْـوالَ أَنّْـي َرأَيْ ُـت النَّبِ َّـي 
اسـتَـلَ ْمتُ َك» أخرجػػو البخػاري .وكػػاف ذلػع شػػائعاً فيمػا بػػُت الصػػحابة
اسـتَـلَ َم َ
ك َمــا ْ
ْ
من غَت نكَت ،فكاف إٚتاعاً على اتباعو ُب فعلو . 
واٞتواب عن كل ىذه األدلة ينحصر ُب نقطة واحدة ،ىػو أف ىنػاؾ فرقػاً
بػػُت االتبػػاع ،وبػػُت القيػػاـ بالعمػػل ،أي ىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت اتبػػاع الرسػػوؿ  وبػػُت
القيػػاـ ٔتػػا فعلػػو الرسػػوؿ ،فاتب ػاع الرسػػوؿ واجػػب وال كػػبلـ وال خػػبلؼ ُب ذلػػع،
ولكػػن القيػػاـ بالفعػػل الػػذي جيػػب اتبػػاع الرسػػوؿ بػػو خيتلػػف بػػاختبلؼ الفعػػل ،فػػإذا
كػػاف الفعػػل مباح ػاً ،فػػإف االتبػػاع فيػػو اتبػػاع ُب ا١تبػػاح ،أي ُب أف خيػػَت بػػُت فعلػػو
وتركػػو ،ففػػي ىػػذه اٟتالػػة ىػػذا ىػػو االتبػػاع ،فػػإذا أوجػػب علػػى نفسػػو فعلػػو وجعلػػو
واجبػاً ال يكػػوف متبعػاً للرسػػوؿ ،بػػل يكػػوف ٥تالفػاً لػػو ،فاالتبػػاع إ ػا يكػػوف بالقيػػاـ
بو حسب ما جاء بو الفعل ،فإف جاء بػو واجبػاً كػاف القيػاـ بػو واجبػاً ،وإف جػاء
بو مندوباً كاف القياـ بو مندوباً ،وال يأٍب إف تركو ،وإف جاء بو مباحاً كػاف القيػاـ
بو مباحاً ،فيتبعػو بالفعػل حسػب مػا جػاء بػو الفعػل ،وإف خػالف ذلػع كػاف غػَت
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متبع .واألدلة السابقة كلها أدلة على االتباع ،ال علػى القيػاـ بالفعػل؛ ولػذلع ال
تصػ ػػل دلػ ػػيبلً علػ ػػى أف القيػ ػػاـ بالفعػ ػػل الػ ػػذي فعلػ ػػو الرسػ ػػوؿ واجػ ػػب ،فيس ػ ػػقه
االسػػتدالؿ هبػػا علػػى الوجػػوب .وىػػذا نظػػَت األمػػر ،فػػإف األمػػر لػػيس للوجػػوب،
فلػػيس كػػل مػػا أمػػر اه بػػو واجبػاً ،وإ ػػا خيتلػػف بػػاختبلؼ القػرائن ،فقػػد يكػػوف مػػا
أمر بو واجباً ،وقد يكوف مندوباً ،وقد يكوف مباحاً ،والواجػب ُب األمػر إ ػا ىػو
طاعة األمر ،وليس القياـ ٔتا أمر بو ،وطاعتو إ ا تكػوف حسػب مػا أمػر بػو ،فػإف
أمر بو على سبيل الوجوب كاف القياـ بو واجباً ،وإف أمر بػو علػى سػبيل النػدب
كػػاف القيػػاـ بػػو منػػدوباً ،وإف أمػػر بػػو علػػى سػػبيل اإلباحػػة كػػاف القيػػاـ بػػو مباح ػاً،
وإجيػػاب ا١تبػػاح لػػيس طاعػػة لآلمػػر ،بػػل ٥تالفػػة ١تػػا أمػػر ،وكػػذلع اتبػػاع الرسػػوؿ ُب
أفعالو ،إ ا يكوف حسب ما جاء بو الفعل.
وىناؾ من يقوؿ إف القياـ بالفعل الذي فعلو الرسوؿ مندوب،
ويسػتدلػوف على ذلع بقولو تعأب        :
  فإف وصف األسوة باٟتسنة يدؿ على الرجحاف ،والوجوب منتف؛
لكونو خبلؼ األصل ،ولقولو ،   :وٓب يقل :عليكم ،فتعُت الندب.
واٞتواب على ذلع أف ا١تراد بالتأسي بو ُب فعلو أف نوقع الفعل على الوجو
الذي أوقعو ىو  ،حىت أنو لو صلى واجباً وصلينا متنفلُت أو بالعكس فإف
ذلع ال يكوف تأسياً بو ،فالتأسي ىو القياـ بالفعل على ما قاـ بو ،وىذا
واجب وليس ٔتندوب ،وقولو    :وصف لؤلسوة ،أي تأس حسن،
وليس ىو دليل الندب .والتأسي واجب ،وتدؿ اآلية على أنو واجب ،بدليل
قولو ١تن كاف يرجو اه واليوـ اآلخر ،فهو قاؿ      :
    فهو قرينة تدؿ على وجوب التأسي .غَت أف التأسي ىنا ال
يفهم منو وجوب القياـ بالفعل ،وإ ا وجوب االتباع ،ؤتا أف ما فعلو ٓب يثبت
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كونو واجباً ،أو مندوباً ،أو مباحاً ،إال بالقرينة؛ فإف القياـ بو ال يكوف واجباً
إال إذا ثبت بالقرينة أنو واجب؛ وعليو فإف اآلية تدؿ على االتباع ،وال تدؿ
على القياـ بالفعل ،فبل داللة فيها على أف القياـ بالفعل مندوب.
وىن ػػاؾ م ػػن يق ػػوؿ إف القي ػػاـ بالفع ػػل ال ػػذي فعل ػػو الرس ػػوؿ مب ػػاح ،ول ػػيس
بواجػػب وال منػػدوب ،وقػػد اسػػتدلوا علػػى ذلػػع بػػأف فعلػػو ال يكػػوف حرام ػاً ،وال
مكروىػاً؛ ألف األصػػل عدمػػو ،وألف الظػػاىر خبلفػػو ،فػػإف وقػػوع ذلػػع ،أي احملػػرـ
وا١تكروه ،من آحاد عدوؿ ا١تسلمُت نادر ،فكيف من أشرؼ ا١تسلمُت ،وحيناذ
فإمػػا أف يكػػوف واجب ػاً ،أو منػػدوباً ،أو مباح ػاً .واألصػػل عػػدـ الوجػػوب والنػػدب؛
ألف رفػػع اٟتػػرج عػػن الفعػػل أو الػػًتؾ ثابػػت ،وزيػػادة الوجػػوب أو النػػدب ال تثبػػت
إال بػػدليل ،وٓب يتحقػػق ،فتبقػػى اإلباحػػة .واٞت ػواب عل ػػى ذلػػع أف فعػػل الرس ػػوؿ
اجملرد١ ،تا ٓب يظهر فيو قصد التقرب من اه ىو ا١تباح؛ ألف كوف الفعػل لػيس ٦تػا
يتقرب بو إٔب اه قرينة على أنو ليس ٦تا يطلب اإلقتػداء بػو ،وكػوف الرسػوؿ فعلػو
معنػػاه أنػػو طلػػب فعلػػو ،فيكػػوف الطلػػب طلػػب ٗتيػػَت ،وذلػػع ىػػو ا١تبػػاح .وأمػػا مػػا
عداه ،فإف القرينة عينت كونو واجباً أو مندوباً؛ وعليو فإف حصر أفعػاؿ الرسػوؿ
بأهنا إ ا تدؿ علػى الوجػوب ،أو النػدب ،أو اإلباحػة ،وال تػدؿ علػى اٟتػراـ ،وال
علػػى ا١تكػػروه ،صػػحي  ،ولكػػن حصػػرىا ُب اإلباحػػة ىػػو الغلػػه؛ ألف القػرائن ىػػي
دليػػل الوجػػوب أو النػػدب ،وقػػد ٖتققػػت فيمػػا ظهػػر فيػػو قصػػد التقػػرب بػػو إٔب اه
تعأب؛ ولذلع كاف مندوباً ،ولو ٖتققت قرينة تدؿ على الوجوب لكاف واجباً.
ومػػن ىػػذا كلػو يتبػػُت أف أفعػػاؿ الرسػػوؿ ال تػػدؿ علػػى الوجػػوب ،وال علػػى
النػدب ،وال علػى اإلباحػة ،وإ ػا تػدؿ علػى ٣تػرد طلػب الفعػل ،والقرينػة ىػي الػيت
تعػػُت كونػػو واجب ػاً ،أو منػػدوباً ،أو مباح ػاً .وىػػذا ُب األفعػػاؿ الػػيت ٓب تػػأت بيان ػاً
٠تطػاب سػػابق ،وأمػػا األفعػاؿ الػػيت جػػاءت بيانػاً ٠تطػػاب سػػابق ،فإهنػا تتبػػع ا١تبػػُت
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ُب الوجوب ،أو الندب ،أو اإلباحة.
واألفعاؿ اليت فعلها رسوؿ اه  وٓب تكن بياناً ٠تطاب سابق ،وال قاـ
الدليل على أهنا من خواصو ،وعلمت لنا صفتو من الوجوب ،أو الندب ،أو
اإلباحة ،إما بنصو  على ذلع وتعريفو لنا ،أو بغَت ذلع من األدلة ،أي
بقرينة من القرائن ،فإف التأسي بو واجب ،أي أف اتباعو ُب ىذا الفعل فرض،
والدليل على ذلع النص وإٚتاع الصحابة .أما النص فقولو تعأب  :
            

       ولوال أنو متأسى بو ُب فعلو ومتبعاً ١تا كاف
لآلية معٌت .وأيضاً قولو تعأب        :
  ووجو االستدالؿ بو أنو جعل ا١تتابعة لو الزمة من ٤تبة اه الواجبة؛ فلو
ٓب تكن ا١تتابعة لو الزمة للزـ من عدمها عدـ احملبة الواجبة ،وذلع حراـ
باإلٚتاع .أي أف اتباع الرسوؿ شرط ُب ثبوت ٤تبة اه ،فإذا ٓب حيصل الشرط
وىو االتباعٓ ،ب حيصل ا١تشروط وىو ٤تبة اه ،ؤتا أف ٤تبة اه فرض فإف اتباعو
يكوف فرضاً .وأيضاً قولو تعأب         :
       ووجو االحتجاج بو أنو جعل التأسي
بالنيب  من لوازـ رجاء اه تعأب واليوـ اآلخر ،ويلزـ من عدـ التأسي عدـ
ا١تلزوـ ،وىو الرجاء ه واليوـ اآلخر ،وذلع كفر .فكاف ذلع قرينة دالة على
وجوب التأسي.
وأمػػا إٚتػػاع الصػػحابة فهػػو أف الصػػحابة كػػانوا ٣تمعػػُت علػػى الرجػػوع إٔب
أفعالو ،كرجوعهم إٔب تقبيلو عليو الصبلة والسبلـ اٟتجػر األسػود ،وجػواز تقبيلػو
وىو صائم ،إٔب غَت ذلع من الوقائع اليت ال ٖتصى.
فهذه األدلة كلها كافية للداللػة علػى وجػوب التأسػي؛ و٢تػذا فػإف التأسػي
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واجب .والتأسػي ىنػا ىػو اإلتيػاف ٔتثػل فعلػو  .فػإف التأسػي ُب الفعػل ىػو أف
تفعػػل مثػػل فعلػػو ،علػػى وجهػػو ،مػػن أجػػل فعلػػو .فكلمػػة مثػػل فعلػػو قيػػد؛ ألنػػو ال
تأسػ ػي م ػػع اخ ػػتبلؼ ص ػػورة الفع ػػل .وكلم ػػة عل ػػى وجه ػػو قي ػػد ث ػػاف ،ف ػػإف معن ػػاه
ا١تشػػاركة ُب غػػرض ذلػػع الفعػػل ونيتػػو؛ ألنػػو ال تأس ػي مػػع اخػػتبلؼ الفعلػػُتُ ،ب
كػػوف أحػػد ا واجب ػاً ،واآلخػػر لػػيس بواجػػب ،وإف اٖتػػدت الصػػورة .وكلمػػة مػػن
أجل فعلو قيد ثالث؛ ألنو لػو اتفػق فعػل شخصػُت ُب الصػورة والصػفة ،وٓب يكػن
أحد ا من أجل اآلخر ،كاتفاؽ ٚتاعة ُب صبلة الظهػر مػثبلً ،أو صػوـ رمضػاف
اتباعاً ألمر اه تعأب ،فإنو ال يقاؿ يتأسػى الػبعض بػالبعض .وعلػى ىػذا لػو وقػع
فعلػػو ُب مكػػاف أو زمػػاف ٥تصػػوص ،فػػبل مػػدخل لػػو ُب ا١تتابعػػة والتأسػػي ،وس ػواء
تكرر أـ ٓب يتكرر ،إال أف يدؿ الػدليل علػى اختصػاص العبػادة بػذلع ا١تكػاف أو
الزمػػاف ،كاختصػػاص اٟتػػج بعرف ػػات ،واختصػػاص الصػػبلة بأوقاهت ػػا ،واختص ػػاص
صػػوـ رمضػػاف .ىػػذا ىػػو التأسػػي .ومػػن ىنػػا لػػو أف الرسػػوؿ فعػػل فع ػبلً علػػى أنػػو
منػػدوب ،وفعلنػػاه ٨تػػن علػػى أنػػو واجػػبٓ ،ب يكػػن فعلنػػا تأسػػياً ،بػػل كػػاف ٥تالفػػة
ألمػػر الرسػػوؿ فكػػاف حرامػاً ،فالتأسػػي ىػػو أف نفعػػل مثػػل فعلػػو  علػػى وجهػػو،
من أجل فعلو .فبل بد من ٖتقق ىذه القيود الثبلثة ُب الفعل حىت يكوف تأسياً.

الطـرق التي تُعـ َرف بها جهة فعل الرسـول 

١تا ثبػت وجػوب التأسػي بػو عليػو الصػبلة والسػبلـ ،وأف شػرط التأسػي أف
يفعل مثل فعلو ،كاف العلم ّتهة فعلو  شرطاً من شػروط ا١تتابعػة؛ و٢تػذا كػاف
ال بػػد مػػن معرفػػة الطػػرؽ الػػيت تعلػػم هبػػا جهػػة فعلػػو  ،حػػىت يقػػاـ بالعمػػل علػػى
الوجػو الػػذي قػاـ بػو الرسػػوؿ ،مػػن حيػث كونػػو واجبػاً ،أو منػدوباً ،أو مباحػاً .أمػػا
بالنسػػبة لفعلػػو الػػذي لػػيس ببيػػاف ٠تطػػاب سػػابق ،فظػػاىر أف طريقػػة معرفػػة جهػػة
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الفعل ىي معرفة نفس الفعل ،فػإف كػاف ٦تػا يتقػرب بػو كانػت اٞتهػة نػدباً ،فكػاف
من ػػدوباً ،وإف ٓب يك ػػن ٦ت ػػا يتق ػػرب ب ػػو كان ػػت اٞته ػػة إباح ػػة ،فك ػػاف مباح ػاً .وأم ػػا
بالنسػ ػػبة لفعلػ ػػو الػ ػػذي ىػ ػػو بيػ ػػاف ٠تطػ ػػاب سػ ػػابق ،فػ ػػإف فعلػ ػػو  منحصػ ػػر ُب
الوجػػوب والنػػدب واإلباحػػة ،فػػالطرؽ الػػيت تعلػػم هبػػا جهػػة الفعػػل أربػػع :األؤب:
الطريق اليت تعم الثبلثة .والثانية :الطريق اليت يعلم هبا الواجػب .والثالثػة :الطريػق
الػػيت يعلػػم هبػػا ا١تنػػدوب .والرابعػػة :الط ػريق الػػيت يع ػلم هب ػا ا١تبػػاح .أمػػا الط ػريق ال ػيت
تعم الثبلثة فهي أربعة أشياء:
إحػػداىا :التنصػػيص ،بػػأف يػػنص النػػيب  علػػى وجػػوب الفعػػل والنػػدب
واإلباحة ،بأف يقوؿ ىذا الفعل واجب ،أو مندوب ،أو مباح.
ثانيتها :التسوية ،وذلع بتسويتو  ذلع الفعػل بفعػل علمػت جهتػو،
أي أف يفعل فعبلً ٍب يقوؿ ىذا الفعل مثل الفعػل الفػبلح ،وذلػع الفعػل علمػت
جهتػو ،كمػا إذا قػاؿ :ىػذا الفعػل مسػا ٍو للفعػل الفػبلح ،وىػو معلػوـ اٞتهػة ،فإنػو
يدؿ على جهة الفعل ،أية جهة كانت.
ثالثتها :أف يعلم بطريق من الطرؽ أف ذلع الفعل امتثاؿ آلية دلت علػى
أحد األحكاـ الثبلثة بالتعيُت ،مثبلً إذا علم أف الفعل الفبلح امتثػاؿ آليػة دلػت
علػى الوجػوب مػػثبلً ،فػإذا سػػوى بينػو وبػػُت فعػل آخػػر علػم أف ذلػػع الفعػل أيضػاً
واجب ،وكذا القوؿ ُب الندب واإلباحة.
رابعتها :أف يعلم أف ذلع الفعل بياف آلية ٣تملة دلت على أحد
األحكاـ ،حىت إذا دلت اآلية على إباحة شيء ،أو ندبو ،أو فرضو ،وكاف
ذلع الشيء ٣تمبلًٍ ،ب بينو الرسوؿ  بفعلو ،فإف ذلع الفعل يكوف مباحاً،
أو مندوباً ،أو فرضاً؛ ألف البياف كا١تبُت ،مثل قولو تعأب    :
ِ
صلّْي» أخرجو البخاري ،ومثل
صلُّوا َك َما َرأَيْـتُ ُموني أُ َ
مع إتيانو بو  قائبلًَ « :
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مناسع اٟتج  ...اْب.
وأما الطريق ا٠تاصة بالواجب فهي ثبلثة أشياء:
األوؿ :األمػػارات الدالػػة علػػى كػػوف الشػػيء واجب ػاً ،كػػاألذاف واإلقامػػة ُب
الصبلة ،فإهنما أمارتاف لوجوب الصبلة.
الثاح :أف يكوف اإلتيػاف بالفعػل ٖتقيقػاً ١تػا نػذر ،إذ فعػل ا١تنػذور واجػب،
كما إذا قاؿ :إف ىزـ العدو فللّػو علػي صػوـ الغػد ،فصػاـ الغػد بعػد ا٢تزديػة ،فإنػو
يدؿ على أنو واجب.
الثالث :إف الفعل يكوف ٦تنوعاً لو ٓب يكن واجباً ،كػالركوعُت الزائػدين ُب
صبلة ا٠تسوؼ؛ وذلع ألف زيادة ركن فعلي عمداً يبطل الصبلة ،فلػو ٓب يكونػا
واجبُت لكانا ٦تنوعُت.
فػ ػػالركوع الثػ ػػاح ُب صػ ػػبلة ا٠تسػ ػػوؼ زائػ ػػد ،وىػ ػػو يبطػ ػػل الصػ ػػبلة ،فقيػ ػػاـ
الرسػػوؿ بػػو يعػػٍت أنػػو فػػرض .وال يقػػاؿ جيػػوز أف تكػػوف شػػرعية الركػػوع الثػػاح مػػن
قبيػ ػػل النػ ػػدب واإلباحػ ػػة ُب ىػ ػػذه الصػ ػػبلة خاصػ ػػة؛ ألف الركػ ػػوع األوؿ واجػ ػػب،
فتكػراره يػػدؿ علػػى أنػػو واجػػب ،إذ ىػػو تكػرار لواجػػب ،كمػػا ُب السػػجدة الثانيػػة.
وأمػػا سػػجود السػهو وسػػجود الػػتبلوة ُب الصػػبلة وغَتىػػا ،فإنػػو لػػيس تكػراراً ،وقػػد
دؿ الػػدليل القػػوٕب إٔب جانػػب الفعػػل علػػى أنػػو منػػدوب؛ فكػػاف ذلػػع دلػػيبلً علػػى
النػػدب .وأمػػا رفػػع اليػػدين علػػى الت ػوإب ُب تكب ػَتات العيػػد فإنػػو لػػيس زيػػادة ركػػن
عمداًٍ ،ب إف رفع اليدين حركة وىي ال تبطل الصبلة .فيكػوف الفعػل الػذي يػدؿ
علػػى الوجػػوب ىػػو فعػػل ،لػػو ٓب يكػػن واجبػاً لكػػاف ٦تنوعػاً ،أي لػػو ٓب يكػػن فرضػاً
لكاف منهياً عنو.
وأما الطريق ا٠تاصة بالندب فهي شيااف:
أو٢تمػػا :أف يكػػوف الفعػػل مأتيػاً بػػو علػػى قصػػد القربػػة ٣تػػرداً عػػن زائػػد علػػى
ٔٓٔ

أصل القربػة ،أي ٕتػرد عػن أمػارة تػدؿ علػى خصػوص الوجػوب أو اإلباحػة ،فإنػو
ي ػػدؿ عل ػػى أن ػػو من ػػدوب؛ ألف األص ػػل ع ػػدـ الوج ػػوب ،وألف كون ػػو للقرب ػػة ينف ػػي
اإلباحة ،فيتعُت الندب.
ثانيهمػػا :أف يكػػوف الفعػػل قضػػاء ١تنػػدوب ،فإنػػو يكػػوف منػػدوباً أيض ػاً ،إذ
القضػػاء دياثػػل األداء .وال يقػػاؿ إف مػػن نػػاـ ٚتيػػع الوقػػت ،فػػإف األداء عليػػو غػػَت
واجب مع وجوب القضاء؛ ال يقاؿ ذلع ألف األداء ُب مثل ىذه اٟتالة واجػب
عليؤ ،تعٌت انعقاد سبب وجوبو ُب حقو.
وأما الطريق ا٠تاصة باإلباحة فهي شيااف:
أحد ا :أف يداوـ الرسوؿ على فعل ٍب يًتكو من غَت نسخ ،فػإف تركػو ١تػا
داوـ عليو تركاً تاماً يدؿ على طلب التخيَت وىو ا١تباح ،فيكوف دليل اإلباحة.
ثانيهمػػا :أف يفعػػل فع ػبلً لػػيس عليػػو أمػػارة علػػى شػػيء ،ؤتػػا أنػػو ال يفعػػل
٤ترماً وال مكروىاً ،واألصل عدـ الوجوب والندب ،فيكوف مباحاً.

سكوتو 

سػػكوتو  أي تقريػػره ىػػو مػػن السػػنة ،كقولػػو وكفعلػػو سػواء بسػواء ،فػػإذا
فعػػل واحػػد بػػُت يػػدي النػػيب  فع ػبلً ،أو ُب عصػػره ،وىػػو عػػآب بػػو ،قػػادر علػػى
إنكػػاره ،فسػػكت عنػػو وقػػرره عليػػو مػػن غػػَت نكػػَت عليػػو ،ينظػػر ،فػػإف ٓب يكػػن النػػيب
 قػػد سػػبق منػػو النهػػي عػػن ذلػػع الفعػػل ،وال عػػرؼ ٖترديػػو ،فػػإف سػػكوتو عػػن
فاعلو وتقريره لػو عليػو يػدؿ علػى جػواز ذلػع الفعػل ورفػع اٟتػرج عنػو؛ ألنػو لػو ٓب
يكػن فعلػػو جػػائزاً ألنكػػر عليػػو؛ ألف الرسػػوؿ ال يسػكت علػػى منكػػر؛ لػػذلع كػػاف
سكوتو  دليل اٞتواز .وأما إف كاف النيب قد سبق منو النهي عن ذلع الفعػل
وعػػرؼ ٖترديػػو ،فإنػػو ال يتصػػور سػػكوت الرسػػوؿ عػػن ذلػػع الشػػخص؛ ألنػػو إقػرار
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على منكر ،وىػو ٤تػاؿ علػى النػيب  . وأمػا سػكوت الرسػوؿ عػن أىػل الذمػة،
وىم خيتلفوف إٔب كنائسهم ،وىو فعل كفر ،فإنػو ال يػدؿ علػى اإلقػرار علػى فعػل
كفػػر ،وإ ػػا يػػدؿ علػػى تػػرؾ أىػػل الذمػػة ومػػا يعبػػدوف ،ولػػيس دلػػيبلً علػػى ج ػواز
الذىاب إٔب الكنيسة .فالسكوت الذي يعترب من السنة يشًتط فيو أف ال يكوف
قػػد سػػبق هنػػي عنػػو ،وأف يعلمػػو الرسػػوؿ  بػػأف يفعػػل بػػُت يديػػو ،أو يفعػػل ُب
عصره وبعلمو ،وأف يكوف الرسوؿ قادراً على إنكاره ،وما عدا ذلع ال يعترب مػن
السػػنة .وا١تػراد بإنكػػاره ىػػو زجػػر فاعلػػو ،ولػػيس عػػدـ ميػػل الرسػػوؿ لػػو ،فقػػد أكػػل
الضػػب علػػى مائػػدة النػػيب وٓب يأكػػل منػػو ،و١تػػا سػػال قػػاؿ« :لَـ ْم يَ ُك ـ ْن بِـأَ ْر ِ
ض قَـ ـ ْوِمي
فَأَ ِج ـ ُدنِي أَ َعافُـوُ» أخرجػػو البخػػاري .فكػػوف الرسػػوؿ يعافػػو ال يعتػػرب مػػن اإلنكػػار،
فعػػدـ زجػػره مػػن يأكلػػو يعتػػرب سػػكوتاً عنػػو ،فكػػاف دلػػيبلً علػػى اٞتػواز ،وكػػذلع مػػا
ِ
روي عن نافع« :أ َّ
ُصـبُـ َع ْي ِو فِـي أُذ َُنَـ ْي ِـو،
ص ْـو َ
ـارةِ َرا ٍع ،فَـ َو َ
ض َـع أ ْ
َن ابْ َن ُع َم َر َسـم َع َ
ت َزَّم َ

وع َد َل ر ِ
ِ
ول نَـعم ،فَـيم ِ
ضـيَ ،حتَّـى
احلَتَوُ َع ِن الطَّ ِر ِيقَ ،و ُى َو يَـ ُق ُ
ول :يَا نَاف ُع ،أَتَ ْس َم ُع ؟ فَأَقُ ُ َ ْ َ ْ
ََ َ
ِ
قُـ ْلـ ُـت الَ ،فَـ َو َضـ َـع يَ َديْـ ِـوَ ،وأ ََعـ َـاد َراحلَتَــوُ إِلَــى الطَّ ِريـ ِـقَ ،وقَـ َـالَ :رأَيْـ ُـت َر ُسـ َـول اللَّـ ِـو 
ت َزَّم ِ
ِ
صـنَ َع ِمثْ َـل َىـ َذا» أخرجػو أٛتػد .فػإف ىػذا ال يعتػرب إنكػاراً
ـارة َرا ٍع فَ َ
َو َسم َع َ
ص ْـو َ َ

على الراعي ،بل يعترب سكوتاً عنو ،وىو دليل على جواز الزمارة وجواز ٝتاعهػا،
وأمػػا سػػده لسػمػع ػو فيحػت ػمل أنػػو يتجنبػػو كمػػا يتجنػػب كثػَتاً مػػن ا١تباحػػات ،كمػػا
ٕتنػػب أف يبيػػت ُب بيتػػو درىػػم أو دينػػار ،وكمػػا ٕتنػػب أكػػل الضػػب .وعليػػو فػػإف
سكوت الرسوؿ ،ا١تػراد منػو عػدـ زجػره ١تػن يفعػل الفعػل ،حػىت ولػو أظهػر كراىتػو
ىو للفعل.

التعـارض بين أفعال الرسـول 

ال يتصور التعارض بػُت أفعػاؿ رسػوؿ اه  ألف التعػارض بػُت األمػرين
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ىػو تقابلهمػا علػى وجػو دينػع كػل منهمػا صػاحبو .وىػذا التعػارض بػُت فعلػُت مػن
أفعػاؿ الرسػػوؿْ ،تيػث يكػػوف أحػػد ا ناسػخاً لآلخػػر ،أو ٥تصصػاً لػػو ،ال يتصػػور
وقوعو بُت أفعالو ؛ ألنو إف ٓب تتناقض أحكامها فبل تعارض ،وإف تناقضػت
فكذلع أيضاً؛ ألنو جيوز أف يكوف الفعل ُب وقت واجباً ،وُب مثل ذلع الوقت
ٓتبلفػػو ،مػػن غػػَت أف يكػػوف مػػبطبلً ٟتكػػم األوؿ؛ ألنػػو ال عمػػوـ لؤلفعػػاؿ ٓتػػبلؼ
األقواؿ .نعم ،إذا كاف مع الفعل األوؿ قوؿ مقتض لوجػوب تكػراره ،فػإف الفعػل
الثاح قد يكوف ناسخاً أو ٥تصصاً لذلع القوؿ ال للفعل ،فػبل يتصػور التعػارض
بػ ػػُت الفعلػ ػػُت أص ػ ػبلً .أمػ ػػا سػ ػػبب عػ ػػدـ تصػ ػػور التعػ ػػارض؛ فػ ػػذلع ألف الفعلػ ػػُت
ا١تتعارضُت إما من قبيػل ا١تتمػاثلُت ،كفعػل صػبلة الظهػر مػثبلً ُب وقتػُت متمػاثلُت
أو ُب وقتػػُت ٥تتلفػػُت ،وإمػػا مػػن قبيػػل ا١تختلفػػُت .أمػػا الفعػػبلف ا١تتمػػاثبلف فظػػاىر
فيهما عدـ التعػارض ،وذلػع كصػبلة الظهػر ُب وقتػُت .وأمػا الفعػبلف ا١تختلفػاف،
فػ ػػإف كانػ ػػا م ػ ػػن اٞتػ ػػائز اجتماعهم ػ ػػا كالصػ ػػبلة والصػ ػػوـ ،فك ػ ػػذلع ظػ ػػاىر ع ػ ػػدـ
التعػػارض .وإف كانػػا ٦تػػا ال يتصػػور اجتماعهمػػا ،وكانػػت ال تتنػػاقض أحكامهمػػا
كص ػػبلة الظه ػػر والعص ػػر م ػػثبلً ،فإن ػػو أيض ػاً ال تع ػػارض بينهم ػػا إلمك ػػاف اٞتم ػػع،
فػػيمكن اٞتمػػع بػػُت الصػػبلة والصػػوـ ،وديكػػن اٞتمػػع بػػُت صػػبلة الظهػػر وصػػبلة
العصػ ػػر .وإف كانػ ػػا ٦تػ ػػا ال يتصػ ػػور اجتماعهمػ ػػا ،وكان ػ ػػت تتنػ ػػاقض أحكامهمػ ػػا،
كالصوـ ُب يػوـ معػُت واإلفطػار ُب آخػر ،فكػذلع ال تعػارض بينهمػا؛ الجتمػاع
الوجػػوب ُب وقػػت ،واٞتػواز ُب وقػػت آخػػر ،أي ديكػػن أف يكػػوف الفعػػل ُب وقػػت
واجباً ،أو مندوباً ،أو جائزاً ،وُب وقت آخر ٓتبلفو ،وال يكوف أحد ا رافعػاً وال
مبطبلً ٟتكم اآلخر ،إذ ال عموـ للفعلُت ،وال ألحد ا.
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التعـارض بين فعل النبي  وقـولو
ال يق ػػع التع ػػارض ب ػػُت ق ػػوؿ الرس ػػوؿ وفعل ػػو إال ُب حال ػػة واح ػػدة :وى ػػي
النسػخ ،ومػا عدا ىذه اٟتالة فػبل تعػارض بػُت القػوؿ والفعػل مطلقػاً .غػَت أنػو قػد
يظهػػر ألوؿ وىلػػة ُب بعػػض أق ػواؿ الرسػػوؿ وأفعالػػو أف ىنػػاؾ تعارض ػاً بػػُت القػػوؿ
والفعل ،ولكن عند التدقيق يظهر أف ظروؼ كل منهما غَت ظروؼ اآلخر ،فبل
يكوف ىناؾ تعارض ،و٢تذا ديكن اٞتمع بينهما .والتعارض لو ثبلث أحواؿ:
إحػػداىا :أف يكػػوف القػػوؿ متقػػدماً ،وىػػو أف النػػيب  إذا فعػػل فعػبلً ،وٓب
يكػػن ىنػػاؾ دليػػل علػػى أف ىػػذا الفعػػل خػػاص بػػالنيب ،فإنػػو يكػػوف ناسػػخاً للقػػوؿ
ا١تتقدـ عليو ا١تخالف لو ،سواء أكػاف ذلػع القػوؿ عامػاً ،كمػا إذا قػاؿ صػوـ يػوـ
كذا واجػب علينػا ٍب أفطػر ذلػع اليػوـ ،وقػاـ الػدليل علػى اتباعػو كمػا فرضػنا ،أـ
كاف خاصاً بو بدليل دؿ على ذلع ،أـ خاصػاً بنػا بػدليل دؿ علػى ذلػع .يعػٍت
أف فعلػو  الثابػت التكػػرر ،الواجػب التأسػػي ،إذا تػأخر عػن القػػوؿ خاصػاً بػػو،
أو خاصػاً بنػػا ،أو عامػاً لػػو ولنػػا ،نسػػخ القػػوؿ ُب حقػػو ،أو ُب حقنػػا ،أو ُب حقػػو
وحقن ػػا .أم ػػا الفع ػػل ا٠ت ػػاص ب ػػو فظ ػػاىر في ػػو النس ػػخ ،وأم ػػا ا٠ت ػػاص بن ػػا فلوج ػػوب
االتباع ،وأما العاـ لو ولنا فكذلع لوجوب االتباع.
ثانيته ػػا :أف يك ػػوف الق ػػوؿ مت ػػأخراً ع ػػن الفع ػػل ا١ت ػػذكور ،وى ػػو ال ػػذي دؿ
الدليل على أنو جيػب علينػا اتباعػو فيػو؛ ألنػو ال يوجػد دليػل علػى أنػو خػاص بػو،
وىذا ينظر فيو ،فإف ٓب يدؿ الدليل على وجوب تكػرار الفعػل ،فػبل تعػارض بينػو
وب ػػُت الق ػػوؿ ا١تت ػػأخر أص ػ ػبلً؛ ألف الفع ػػل وق ػػع ١ت ػػرة واح ػػدة وانته ػػى ،وٓب يطل ػػب
تكػ ػراره ،فأص ػػب مع ػػدوماً ،ف ػػبل يك ػػوف الق ػػوؿ معارضػ ػاً ل ػػو؛ ألن ػػو غ ػػَت مطل ػػوب
التكػرار .وإف دؿ الػػدليل علػػى وجػػوب تك ػراره عليػػو وعلػػى أمتػػو ،فػػالقوؿ ا١تتػػأخر
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قػػد يكػػوف عامػاً ،أي متنػػاوالً لػػو  وألمتػػو ،وقػػد يكػػوف خاصػاً بػػو ،وقػػد يكػػوف
خاصػاً بنػا .فػػإف كػاف عامػاً فإنػػو يكػوف ناسػػخاً للفعػل ا١تتقػدـ ،كمػػا إذا صػاـ يػػوـ
عاشػػوراء مػػثبلً ،وقػػاـ الػػدليل علػػى وجػػوب تكػراره ،وعلػػى تكليفنػػا بػػوٍ ،ب قػػاؿ ال
جيػػب علينػػا صػػيامو ،ىػػذا إف كػػاف عام ػاً .وأمػػا إف اخػػتص القػػوؿ ا١تتػػأخر بػػالنيب
 ،فػػإف القػػوؿ ا١تتػػأخر ينسػػخ الفعػػل ا١تتقػػدـ ُب حقػػو  ،ال ُب حقنػػا .وإف
اختص القوؿ ا١تتأخر بنا أي باألمة ،كما إذا قاؿ :ال جيػب علػيكم أف تصػوموا،
فػبل تعػػارض فيػو بالنسػػبة للنػيب  فيسػػتمر تكليفػػو بػو .وأمػػا ُب حقنػا فإنػػو يػػدؿ
علػ ػػى عػ ػػدـ التكليػ ػػف بػ ػػذلع الفعػ ػػلٍ ،ب إف ورد قبػ ػػل صػ ػػدور الفعػ ػػل منػ ػػا كػ ػػاف
٥تصص ػاً ،أي مبين ػاً لعػػدـ الوجػػوب ،أي كنػػا مسػػتثنُت مػػن الفعػػل ،وإف ورد بعػػد
صدور الفعل منػا فػبل ديكػن ٛتلػو علػى التخصػيص؛ السػتلزامو تػأخَت البيػاف عػن
وقت اٟتاجة ،فيكوف ناسخاً لفعلو ا١تتقدـ.
ثالثته ػػا :أف يك ػػوف ا١تت ػػأخر م ػػن الق ػػوؿ والفع ػػل ٣ته ػػوالً ،أي ٓب يعل ػػم أف
الفعػػل ىػػو ا١تتقػػدـ أو القػػوؿ .وُب ىػػذه اٟتػػاؿ ينظػػر ،فػػإف أمكػػن اٞتمػػع بينهمػػا،
يرتفع التعارض ،وإف ٓب ديكن اٞتمػع بينهمػا فإنػو يؤخػذ بػالقوؿ فيمػا كػاف ٥تتصػاً
ويؤخػػذ بػػو ،ويػػًتؾ
بنػػا ،أو عامػاً لػػو ولنػػا ،دوف مػػا كػػاف ٥تتصػاً بػػو ،فيقػػدـ القػػوؿَ ،
الفعػل؛ وذلػػع لكػوف القػػوؿ مسػػتقبلً بالداللػة موضػػوعاً ٢تػػآ ،تػبلؼ الفعػػل ،فإنػػو
ٓب يوضػػع للداللػػة ،وإف دؿ فإ ػػا يػػدؿ بواسػػطة الق ػػوؿ ،وألف الق ػػوؿ أعػػم دالل ػػة
لش ػػمولو ا١تع ػػدوـ وا١توج ػػود ،ا١تعق ػػوؿ واحملس ػػوسٓ ،ت ػػبلؼ الفع ػػل ،الختصاصػ ػػو
با١توجود احملسوس.
وُب حػالػ ػ ػة كػ ػ ػوف الفػعػ ػ ػل والػقػ ػ ػوؿ اللػ ػػذين فيهمػ ػػا شػ ػػبهة التػعػ ػ ػارض بيان ػ ػاً
ل ػ ػػنص س ػ ػػابق ،مث ػ ػػل قول ػ ػػو  بع ػ ػػد آي ػ ػػة اٟت ػ ػػج «مـ ـ ـن قَ ـ ـ ـر َن حج ـ ـ ـاً إِلَـ ـ ـى عـم ـ ـ ـرةٍ
َ ْ َ َّ
ُْ َ
ف رََواف ـ ـ ـاً َو ِاح ـ ـ ـداًَ ،ويَ ْس ـ ـ ـ َع َسـ ـ ـ ْعياً َو ِاح ـ ـ ـداً» ذك ػ ػػره اآلم ػ ػػدي ُب اإلحك ػ ػػاـ.
فَـ ْليَطُـ ـ ـ ْ
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اف رَـ ـ ـ َوافَـ ْي ِن َو َس ـ ـ ـ َعى َس ـ ـ ـ ْعيَـ ْي ِن»
وم ػ ػػا روى ال ػ ػػدارقطٍت عن ػ ػػو  أن ػ ػػو «قَـ ـ ـ ـ َر َن فَطَـ ـ ـ َ
فػ ػػإف اٞتمػ ػػع ب ػ ػػُت الفعػ ػػل والقػ ػػوؿ ُب ى ػ ػػذه اٟتالػ ػػة يكػ ػػوف كم ػ ػػا ىػ ػػو مفص ػ ػػل ُب
أقساـ الكتاب والسنة  -البياف وا١تبُت . -
ىذه ىي أحواؿ التعارض بُت القوؿ والفعػل ،ومػن األمثلػة علػى ذلػع مػا
الربػيػع بنػت معػوذ بػن عفػراء« :أَ َّن رسـ َ َّ ِ
سـ َح
َُ
ول اللـو َ م َ
رواه أبو داود من طريق َُّ
الربيػع بنػت
بَِرأْ ِس ِو ِم ْن فَ ْض ِل َم ٍاء َكا َن فِي يَ ِدهِ» ،وعن سفياف الثوري قػاؿ :حػدثتٍت ُّ
معوذ بن عفراء قالػتَ « :كا َن رس ُ َّ ِ
ِ
ْسـوُ بِ َمـا بَِقـ َي ِم ْـن
ـح َرأ َ
َُ
سَ
ول اللو  يَأْتينَـا َ ،...وَم َ
ضوئِِو فِي يَ َديْ ِو» أخرجو أٛتد .فهػذا الفعػل يعػارض مػا أخرجػو الطػرباح أف النػيب
َو ُ
 قػػاؿُ « :خ ـ ُذوا لِلـ َّـرأْ ِس َم ـ ًاء َج ِديــداً» واٞتمػػع بينهمػػا ىػػو أف قولػػوُ « :خ ـذ َُوا»
خطاب خاص باألمة ولػيس عامػاً ،وأنػو وإف كػاف خطػاب الرسػوؿ ألمتػو خطابػاً
لو ،ألنو يدخل ُب عموـ كبلمو ،ولكن إذا جاءت قرينة تدؿ على أف لو حكماً
خاصاً بو ،فيكوف من خصوصياتو ،وىنا جاء مسحو رأسو ٔتا بقي مػن وضػوئو،
إذا وضػػع إٔب جانػػب قولػػو خػػذوا لل ػرأس مػػاءً جديػػداً ،فإنػػو يكػػوف قرينػػة علػػى أف
فعلػػو  خػػاص بػػو ،والقػػوؿ خػػاص باألمػػة ،وعليػػو فػػبل تعػػارض بػػُت قولػػو :
« ُخـ ُذوا لِلـ َّـرأْ ِس َمـ ًاء َج ِديــداً» وبػػُت فعلػػو  بكونػػو ٓب يأخػػذ للػرأس مػػاءً جديػػداً،
بل مس ٔتا بقي من وضوئو بيديو ،فإنو خػاص بػو؛ وذلػع ألف أمػره  لؤلمػة
أمػػر خػػاص هبػػم بقرينػػة فعلػػو  ،فهػػو أخػػص مػػن أدلػػة التأسػػي القاضػػية باتباعػػو
ُب أقوالو وأفعالو  فبٍت العاـ على ا٠تاص ،وال جيب التأسي بو ُب ىذا الفعل
الذي ورد أمر األمة ٓتبلفو.
ومن األمثلة أيضاً ما روي عن إبراىيم التيمي عن عائشة « : أَ َّن النَّبِ َّي
ِِ
صلّْي َوالَ يَـتَـ َو َّ
ضأُ» أخرجو النسائي .وىذا
َ كا َن يُـ َقبّْ ُل بَـ ْع َ
ض أَ ْزَواجو ،ثـُ َّم يُ َ
اٟتديث قيل عنو إنو ضعيف ،ولكن تبُت أف من قاؿ إنو ضعيف قاؿ ذلع
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ألف اٟتديث مرسل ،مع أف ا١ترسل ٦تا حيتج بو ،وقد قاؿ النسائي ُب ىذا
اٟتديث« :ليس ُب ىذا الباب أحسن من ىذا اٟتديث ،وإف كاف مرسبلً» وقد
روى الدارقطٍت اٟتديث موصوالً ،قاؿ :عن إبراىيم عن أبيو عن عائشة . 
ضةٌ بَـ ْي َن يَ َديْ ِو
وعن عائشة  قالت« :إِ ْن َكا َن َر ُس ُ
صلّْيَ ،وإِنّْي ل َُم ْعتَ ِر َ
ول  لَيُ َ
ِ
ْجنَ َازةَِ ،حتَّى إِ َذا أ ََر َاد أَ ْن يُوتَِر َم َّسنِي بِ ِر ْجلِ ِو» أخرجو النسائي .وعن
ا ْعت َر َ
اض ال َ
ول اللَّ ِو  لَْيـلَةً ِم َن ال ِْف َر ِ
ت يَ ِدي
ت َر ُس َ
اش فَالْتَ َم ْستُوُ فَـ َوقَـ َع ْ
عائشة  قالت« :فَـ َق ْد ُ
ِِ
ِ
ِ
صوبَـتَ ِان» أخرجػو مسػلم .فهذه
َعلَى بَطْ ِن قَ َد َم ْيو َو ُى َو في ال َْم ْسجد َو ُى َما َم ْن ُ
األحاديث الدالة على فعلو  تعارض آية      :
   فإف ىذه اآلية صرحت بأف اللمس من ٚتلة األحداث ا١توجبة
للوضوء ،وىو حقيقة ُب ١تس اليد٣ ،تاز ُب اٞتماع ،وال يصار إٔب اجملاز إال إذا
تعذرت اٟتقيقة ،واٟتقيقة ىنا ال تتعذر بل تتيقن ،وال يصار إٔب اجملاز إال إذا
وجدت قرينة ،وال توجد قرينة ىنا ٕتعلو ٣تازاً ،فتعُت أف يكوف حقيقة .ويؤيد
بقاءه على معناه اٟتقيقي قراءة     :فإهنا ظاىرة ُب ٣ترد اللمس من
دوف ٚتاع .وعليو فإف فعل الرسوؿ ُب ١تس ا١ترأة وُب ١تس ا١ترأة لو ،ال سيما
وأف ١تس عائشة لبطن قدـ النيب قد ثبت مرفوعاً وموقوفاً ،والرفع زيادة يتعُت
ا١تصَت إليها ،يعارض اآلية ،أي يعارض النص القوٕب ،أي القرآف .واٞتمع
بينهما ىو أف اآلية تقوؿ أو  ،  فهي خاصة باألمة ،وأنو وإف كاف
الرسوؿ يدخل ُب عمومها ،ولكن فعل الرسوؿ خبلؼ النص القوٕب قرينة على
أف الفعل خاص بالرسوؿ ،والنص القوٕب خاص باألمة .فاللمس باليد صدر
من الرسوؿ ،وٓب يتوضأ ،فهو ٥تتص بو؛ ألف فعلو  ال يعارض النص القوٕب
ا٠تاص باألمة ،بل يكوف ٥تتصاً بو؛ ألف اقًتاف اآلية بفعل الرسوؿ على خبلفها
يكوف قرينة على أف اآلية خاصة باألمة .وعليو ال تعارض بُت النص القوٕب
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والفعل .وىكذا ترد أفعاؿ للنيب  يظهر فيها أهنا تعارض قوؿ الرسوؿ،
فيحاوؿ اٞتمع بينهما ،فإف ٓب ديكن اٞتمع طبقت ُب حقها قواعد األحواؿ
الثبلث.

التعـارض بين أقوال الرسـول 
ال يقػػع التعػػارض بػػُت قػولُت مػػن أقػواؿ الرسػػوؿ إال ُب حالػػة واحػػدة وىػػي
النسػخ ،ومػا عػػداىا فإنػو يكػوف إمػػا مػن بػػاب التعػادؿ والًتاجػي  ،وإمػػا أنػو ديكػػن
التوفيػػق بينهمػػا .أمػػا النسػػخ فسػػيأٌب الكػػبلـ عليػػو ُب ْتػػث النسػػخ ،وأمػػا التعػػادؿ
والًتاجي فإف الكبلـ عليو ُب بػاب التعػادؿ والًتاجػي لؤلدلػة ،وأمػا التوفيػق بػُت
القػ ػولُت ا١تتعارض ػػُت ،فإن ػػو يك ػػوف بالت ػػدقيق ُب ك ػػل ق ػػوؿ منهم ػػا؛ لبي ػػاف ظروف ػػو
وأحوال ػػو ،فيظه ػػر حينا ػػذ ع ػػدـ التع ػػارض؛ وذل ػػع ألف أح ػ ػواؿ العم ػ ػراف ٥تتل ػػف
بعضػػها عػػن بعػػض ،فػػبل يقػػاس شػػيء مػػن أحوا٢تػػا علػػى اآلخػػر جملػػرد االشػػتباه ،إذ
جي ػػوز أف حيص ػػل االش ػػتباه ُب أم ػػر ويك ػػوف االخ ػػتبلؼ واقعػ ػاً ُب أم ػػور متع ػػددة؛
ولذلع جيػب اسػتبعاد التعمػيم والتجريػد ُب التشػريع والسياسػة؛ ألف التشػريع ىػو
عػبلج أفعػاؿ العبػاد ببيػػاف حكمهػا ،والسياسػة رعايػػة شػؤوف النػاس ُب مصػػاٟتهم
الػػيت تقػػوـ عليهػػا أفعػػا٢تم .وكػػل منهمػػا متعلػػق باٟتيػػاة وظروفهػػا وأحوا٢تػػا ،وىػػي
متعددة ومتخالفة ومتباينة ،ولكنها كثَتاً ما تكوف متشػاهبة ،فيخشػى أف ال يػرى
فيهػا ىػػذا التبػػاين أو االخػتبلؼ أو التعػػدد ،فيجػػر ذلػع إٔب التعمػػيم ،أي إعطػػاء
اٟتكػم لكػػل مػػا ىػو مػػن جنسػػها ،وجيػر أيضػاً إٔب التجريػػد أي ٕتريػد كػػل فعػػل أو
كل شأف من الظروؼ واألحػواؿ ا١تتعلقػة بػو ،وىنػا يقػع ا٠تطػأ ،ومػن جػراء ذلػع
يظهػػر التعػػارض بػػُت عبلجػػُت لفعػػل واحػػد أو شػػأف واحػػد ،أي يظهػػر للرائػػي أف
الق ػولُت متعارضػػاف ،ومػػن ىنػػا جػػاء ظػػن التعػػارض بػػُت بعػػض أق ػواؿ الرسػػوؿ مػػع
ٜٔٓ

الػػبعض اآلخػػر ،ولكػػن عنػػد اسػػتبعاد التعمػػيم ،وجعػػل كػػل عػػبلج ١تػػا جػػاء بػػو مػػن
حادث ػػة ،واس ػػتبعاد التجري ػػد أي ٕتري ػػد الواقع ػػة م ػػن ظروفه ػػا ،ف ػػيبلحظ م ػػن رب ػػه
العػػبلج باٟتادثػػة نفسػػها ،وربػػه اٟتادثػػة بظروفهػػا ،أف ىنػػاؾ فرقػاً بػػُت اٟتػػادثتُت،
ويتبػػُت أنػػو ال تعػػارض بػػُت اٟتػػديثُت الخػػتبلؼ ظػػروؼ كػػل منهمػػا وأحوالػػو ،أو
الرتباط أحد ا باآلخر ُب جعلهما معاً أساس النظرة للعػبلج ،أو أسػاس النظػرة
للحادثة ،وليس كل واحد منهما منفػرداً عػن اآلخػر .وىػذا مػا جيػب علػى الفقيػو
وعلى السياسي أف يقػوـ بػو بػإفراد كػل حادثػة عػن األخػرى ،حػىت يتبػُت لػو بدقػة
الفػارؽ بينهػا ،فيصػل إٔب أف معاٞتتهػا ٥تتلفػة ،ويصػل إٔب مػا ىػو أقػرب إٔب اٟتػػق
والصواب ُب عبلج اٟتوادث ،وُب فهم التشريع أو السياسة .وبالنسػبة للتشػريع،
فػػإف النصػػوص التشػريعية ىػػي حكػػم اٟتػوادث والوقػػائع ،فمػػن طبيعتهػػا أف تكػػوف
٥تتلف ػػة ،وم ػػن طبيعته ػػا أف يظه ػػر بينه ػػا أهن ػػا متعارض ػػة؛ لدق ػػة االخ ػػتبلؼ بينه ػػا،
وٟتتميػػة وجػػود التشػػابو مػػع ىػػذا االخػػتبلؼ .فيجػػب علػػى الفقيػػو أف يػػدقق ُب
النصػػوص التش ػريعية قبػػل أف يصػػدر حكمػػو عليهػػا؛ ألهنػػا ليسػػت تعب ػَتات أدبيػػة
تػػدؿ علػػى معػػاف فقػػه ،بػػل ىػػي عػػبلج لوقػػائع ،ال بػػد أف يقػػرف معانيهػػا الػػيت ُب
ذىنو بالوقائع اليت يقع عليها حسوْ ،تيث يضع إصبعو على الواقع ،حىت يتػأتى
لو فهم التشريع ،وإدراؾ الواقع الػذي يعاٞتػو؛ فيػدرؾ حيناػذ الفػروؽ الدقيقػة بػُت
مدلوالت النصوص ،ويدرؾ خطر التعميم ،وخطر التجريد ،وعلى ىذا األسػاس
جيػب أف ينظػر إٔب األحػاديث النبوية؛ فيدرؾ حيناذ عدـ التعارض.
والناظر ُب األحاديث النبوية اليت يظهر فيها أهنا متعارضة ،جيد أهنا
ٚتيعها ديكن التوفيق بينها عند التدقيق .واألمثلة على ذلع كثَتة ،فمن ذلع
مثبلً أحاديث يأمر الرسوؿ فيها بأشياء ،وتعارضها أحاديث أخرى يرفض
الرسوؿ قبوؿ ىذه األشياء اليت أمر هبا ،فيظهر حيناذ أف بينها تعارضاً ،ولكن
ٓٔٔ

اٟتقيقة أنو ال تعارض ،فإف أمر الرسوؿ ىو طلب فعل ،فهو ال يفيد الوجوب
أو الندب أو اإلباحة إال بقرينة ،فكونو يأٌب بعد ىذا األمر ٔتا يدؿ على أنو ال
يفعلو ،كاف ذلع قرينة على أف األمر لئلباحة ،فبل يكوف رفضو لقبوؿ األشياء
اليت أمر هبا مناقضاً ألمره هبا ،بل يكوف قرينة على أف أمره لئلباحة ،وليس
ول
للوجوب ،وال للندب .ومن ذلع ما روي عن قيس بن سعد قاؿَ « :ز َارنَا َر ُس ُ

ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
س َل ثـُ َّم نَ َاولَوُ أ َْو قَ َ
ال نَ َاولُوهُ
اللو  في َم ْن ِزلنَا  ،...فَأ ََم َر لَوُ َس ْع ٌد بغُ ْس ٍل فَـ ُوض َع فَا ْيتَ َ
ِ
ْح َفةً َم ْصبُويَةً بَِز ْع َف َر ٍان َوَوْر ٍس ،فَا ْشتَ َم َل بِ َها» أخرجو أٛتد .فإف ىذا اٟتديث
مل َ

يدؿ على جواز التنشيف من الغسل ،ومثلو الوضوء ،وىذا يعارض ما روي عن
ميمونة بلفظ ..« :ثـُ َّم أُتِ َي بِ ِم ْن ِد ٍ
ض بِ َها» أخرجو البخاري؛ ألنو يدؿ
يل فَـلَ ْم يَـ ْنـ ُف ْ
على أف الرسوؿ ٓب يفعل التنشيف .وحاوؿ بعضهم التوفيق بُت اٟتديثُت ،بأف
حيمل عدـ تنشيفو على الكراىة بدليل أنو حصل منو التنشيف ،لكن ذلع إ ا
حيمل على الكراىة ،لو كاف الرسوؿ هنى عن الشيء وأمر بو فإنو حيمل النهي
على الكراىة ،ولكن ىنا فعل الشيء مرة وٓب يفعلو مرة أخرى ،فبل تعارض بُت
الفعلُت ،ولو فرض أف ىناؾ تعارضاً فيحمل على اإلباحة؛ ألف عدـ فعل
الرسوؿ لشيء ال يدؿ على النهي؛ ألنو كثَتاً ما كاف يعرض عن فعل بعض
ا١تباحات.
ومن ذلع ما روي عن عبد الرٛتن بن كعب بن مالع« :أَ َّن َع ِام َر بْ َن

مالِ ٍ
ك ُمالَ ِعب األَ ِسنَّ ِة قَ ِد َم َعلَى ر ُس ِ
ال :إِنّْي
ول اهلل َ و ُى َو ُم ْش ِر ٌك ،فَأَ ْى َدى لَوُ ،فَـ َق َ
َ
َ
الَ أَقْـبَ ُل َى ِديَّةَ ُم ْش ِر ٍك» أخرجو الطرباح .فهذا اٟتديث يعارض ما ثبت عن النيب
 أنو قبل ا٢تدية من ا١تشركُت ،وأمر بقبو٢تا .عن علي  قاؿ« :أ َْى َدى
ِ
كِسرى لِرس ِ ِ
وك
ت لَوُ ال ُْملُ ُ
ص ُر فَـ َقبِ َل ِم ْنوَُ ،وأ َْى َد ْ
ول اللَّو  فَـ َقبِ َل م ْنوَُ ،وأ َْى َدى لَوُ قَـ ْي َ
َْ َ ُ
فَـ َقبِ َل ِم ْنـ ُه ْم» أخرجو أٛتد .وعن عامر بن عبد اه بن الزبَت عن أبيو قاؿ:

ٔٔٔ

ِ
ِ
ِ ِ ِِ
س ٍل َعلَى ابْـنَتِ َها
«قَ ِد َم ْ
ت قُـتَـ ْيـلَةُ ابْـنَةُ َع ْبد ال ُْع َّزى بْ ِن َع ْبد أ ْ
َس َع َد م ْن بَني َمالك بْ ِن َح َ
أَسماء ابـنَ ِة أَبِي ب ْك ٍر بِه َداياِ :
ضبَ ٍ
َس َماءُ أَ ْن
اب َوأَقِ ٍط َو َس ْم ٍنَ ،و ِى َي ُم ْش ِرَكةٌ ،فَأَبَ ْ
َْ َ ْ
ت أْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ل  :
شةُ النَّبِ َّي  ، فَأَنْـ َز َل اللَّوُ َع َّز َو َج َّ
َت َعائ َ
سـأَل ْ
تَـ ْقبَ َل َىديَّـتَـ َها َوتُ ْدخلَ َها بَـ ْيتَـ َها .فَ َ
         إِلَى ِ
آخ ِر اآليَِة ،فَأ ََم َرَىا أَ ْن تَـ ْقبَ َل
َى ِديَّـتَـ َهاَ ،وأَ ْن تُ ْد ِخلَ َها بَـ ْيتَـ َها» أخرجو أٛتد .فيظهر التعارض بُت قبوؿ الرسوؿ

ا٢تدية من ا١تشرؾ ،وبُت رفضو ا٢تدية من ا١تشرؾ .واٞتمع بينهما أف رفضو
ا٢تدية من ا١تشرؾ قرينة على أف قبوؿ ا٢تدية مباح ،وليس واجباً ،وال مندوباً؛
ألف الرسوؿ كاف يرفض كثَتاً من ا١تباحات ،فقد رفض أف يأكل من الضب
وقاؿ ما يدؿ على أنو يعافو ،ورفض أف يأكل األرنب .ومن ذلع ما رواه
ن   :
البخاري عن ا١تؤمنات ا١تهاجرات قاؿ« :لِ َما أَنْـ َز َل اللَّوُ فِي ِه َّ
         

ال
                قَ َ
َّ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َن رس َ ِ
ين
عُ ْرَوةُ :فَأَ ْخبَـ َرتْنِي َعائِ َ
شةُ :أ َّ َ ُ
ول اللَّو َ كا َن يَ ْمتَحنُـ ُه َّن ب َهذه اآليَة يَا أَيـُّ َها الذ َ
ات فَامت ِحنوى َّن إِلَى يَ ُف ِ
ِ
ات مه ِ
َ ِ
َت
يم قَ َ
ال ُع ْرَوةُ قَال ْ
اج َر ٍ ْ َ ُ ُ
اء ُك ْم ال ُْم ْؤمنَ ُ ُ َ
ٌ
ور َرح ٌ
آمنُوا إذَا َج َ
ول اللَّ ِو  : قَ ْد بايـ ْعتُ ِ
شةُ فَ َم ْن أَقَـ َّر بِ َه َذا َّ
ك َكالَ ًما
ال ل ََها َر ُس ُ
الش ْر ِط ِم ْنـ ُه َّن قَ َ
َعائِ َ
ََ
يُ َكلّْ ُم َها بِ ِوَ ،واللَّ ِو َما َم َّس ْت يَ ُدهُ يَ َد ْام َرأَةٍ قَ ُّط فِي ال ُْمبَايَـ َع ِةَ ،وَما بَايَـ َع ُه َّن إِالَّ بَِق ْولِ ِو»
ول اللَّ ِو  فِي نِسوةٍ
ت َر ُس َ
أخرجو البخاري .وعن أميمة بنت رقيقة قالت« :أَتَـ ْي ُ
َْ
ْن يَا َر ُس َ
ك َعلَى أَ ْن الَ نُ ْش ِر َك بِاللَّ ِو َش ْيئًاَ ،والَ
ول اللَّ ِو نُـبَايِ ُع َ
بَايَـ ْعنَوُ َعلَى ا ِإل ْسالَِم ،فَـ ُقل َ
نَس ِر َق ،والَ نَـ ْزنِي ،والَ نَـ ْقتُل أَوالَ َدنَا ،والَ نَأْتِي بِبـ ْهتَ ٍ
ان نَـ ْفتَ ِر ِيو بَـ ْي َن أَيْ ِدينَا َوأ َْر ُجلِنَاَ ،والَ
َ ُ
َ ْ
َ
َ َ
َ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْن:
ال َر ُس ُ
ك في َم ْع ُروف ،فَـ َق َ
استَطَ ْعتُ َّن َوأَرَ ْقتُ َّن ،قَال ْ
نَـ ْعصيَ َ
يما ْ
َت فَـ ُقل َ
ول اللَّو  : ف َ
ول اللَّ ِو : 
ال َر ُس ُ
ول اللَّ ِو ،فَـ َق َ
ك يَا َر ُس َ
اللَّوُ َوَر ُسولُوُ أ َْر َح ُم بِنَا ِم ْن أَنْـ ُف ِسنَاَ ،ىلُ َّم نـُبَايِ ْع َ
إِنّْي الَ أ ِ
ّْس َاء ،إِنَّ َما قَـ ْولِي لِ ِمائَ ِة ْام َرأَةٍ َك َق ْولِي ِال ْم َرأَةٍ َو ِاح َدةٍ» أخرجو مالع.
َ
ُصاف ُح الن َ

ٕٔٔ

ت يَ ُد ر ُس ِ
ول اللَّ ِو  يَ َد
وروى البخاري عن عروة عن عائشة  قالتَ « :وَما َم َّ
س ْ َ
ْام َرأَةٍ إِالَّ ْام َرأَةً يَ ْملِ ُك َها» فإف ىذه األحاديث تعػارض ما رواه البخػاري عن أـ
عطػية قالت« :بَايَـ ْعنَا النَّبِ َّي  فَـ َق َرأَ َعلَْيـنَا        :
ضِ
َس َع َدتْنِيَ ،وأَنَا أُ ِري ُد أَ ْن
ت ْام َرأَةٌ ِمنَّا يَ َد َىا ،فَـ َقال ْ
اح ِة ،فَـ َقبَ َ
َت :فُالَنَةُ أ ْ
َونَـ َهانَا َع ِن النـّْيَ َ
أ َْج ِزيَـ َها .فَـلَ ْم يَـ ُق ْل َش ْيئًا» فهذا اٟتديث يدؿ على أف الرسوؿ بايع النساء
ض ِت ْام َرأَةٌ ِمنَّا يَ َد َىا» فإف معناىا أف النساء
با١تصافحة بدليل قولو« :فَـ َقبَ َ

األخريات اللواٌب معها ٓب يقبضن أيديهن ،وىذا يعٍت أهنن بايعن بأيديهن ،أي
با١تصافحة ،وحديث أميمة يقوؿ« :إِنّْي الَ أُ ِ
اء» وعائشة تقوؿَ « :ما
َ
سَ
صاف ُح النّْ َ
َم َّس ْت يَ ُدهُ يَ َد ْام َرأةٍ» ،وُب ىذا تعارض ،فيكوف حديث البيعة با١تصافحة
يتعارض مع حديث أنو ٓب يصاف النساء ،واٞتمع بُت ىذا اٟتديث
واألحاديث اليت قبلو ىو أف رفض الرسوؿ أف يفعل فعبلً ليس بنهي ،فبل يدؿ
على النهي عن ا١تصافحة ،وإ ا ىو امتناع منو عن مباح من ا١تباحات ،وأنو
قرينة على أف فعل الرسوؿ ببيعتو النساء با١تصافحة ليس واجباً ،وال مندوباً ،بل
ىو مباح؛ ألف قوؿ الرسوؿ إنو ال يصاف ال يعٍت أنو هنى عن ا١تصافحة ،إذ
ىو ليس هنياً قطعاً ،وإ ا حيتمل أنو ٕتنبو كما كاف يتجنب كثَتاً من ا١تباحات،
كما ٕتنب أف يبيت ُب بيتو درىم أو دينار ،وكما ٕتنب ٝتاع مزمار الراعي ُب
حديث نافع عن ابن عمر ،وٓب ينكر على الراعي وٓب يزجره٦ ،تا يدؿ على
إقراره ،ولكنو ٕتنب ٝتاعو ،وكما ٕتنب أكل الضب ،وأكل األرنب ،وأمثاؿ
ذلع .وعليو فبل تعارض بُت حديث أميمة واٟتديث الذي قبلو .و٦تا ينبغي
لفت النظر إليو ُب حديث أميمة ،أف شبهة التعارض فيو إ ا ىي ٟتديث أـ
عطية عن البيعة با١تصافحة؛ ألنو خاص بالبيعة ،وتلع األحاديث خاصة
بالبيعة ،فتأٌب شبهة التعارض ،أما األدلة اليت تدؿ على جواز اللمس مثل آية:
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     وُب قراءة      :فإهنا تدؿ بداللة
اإلشارة على جواز ١تس الرجل للمرأة ،فبل توجد شبهة تعارض بُت حديث
أميمة وبُت ىذه اآلية ،ألف ىذه اآلية عامة ُب كل ١تس ،وحديث أميمة خاص
بالبيعة.
وعليػػو فإنػػو إذا ورد حػػديث يػػدؿ علػػى امتنػػاع الرسػػوؿ عػػن فعػػل شػػيء،
وتصػػرحيو بأنػػو ال يفعلػػو ،فلػػيس هني ػاً وال يفيػػد النهػػي ،فػػبل يعػػارض فعػػل الرسػػوؿ
لذلع الشيء ُب وقت آخػر ،وال يعػارض أمػره بػذلع الشػيء ،وكػل مػا ُب األمػر
يكػػوف قرينػػة علػػى أف ذلػػع الشػػيء الػػذي فعلػػو الرسػػوؿ أو أمػػر بػػو مبػػاح ،ولػػيس
بواجب ،وال مندوب ،والرسوؿ  قد ٕتنب كثَتاً من ا١تباحات.
وم ػػن األحادي ػػث ال ػػيت يب ػػدو أهن ػػا متعارض ػػة ولك ػػن ديك ػػن التوفي ػػق بينه ػػا،
أحاديػػث ينهػػى رسػػوؿ اه  فيهػػا عػػن شػػيء ويػػأمر بػػو ،فمػػن ذلػػع التػػداوي
بػػالنجس وباحملرمػػات ،فقػػد وردت أحادي ػث تنهػػى عػػن التػػداوي بػػالنجس ،وعػػن
ٍ
التداوي باحملرمات ،عن وائل اٟتضرمي« :أ َّ
ْج ْع ِف َّـي َسـأ ََل النَّبِ َّـي
َن رَـا ِر َق بْ َـن ُس َـويْد ال ُ

ِ
َّو ِاء ،فَـ َق َ
صنَـ َع َها .فَـ َق َ
ـال :إِنَّـوُ
ـال :إِنَّ َمـا أ ْ
َ ع ْن الْ َخ ْم ِر ،فَـنَـ َهاهُ ،أ َْو َك ِرَه أَ ْن يَ ْ
َصـنَـ ُع َها للـد َ
لَــيس بِـ َدو ٍاء ول ِ
َكنَّــوُ َداءٌ» أخرجػػو مسػػلم .وعػػن أيب الػػدرداء قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اه
ْ َ َ َ
« : إِ َّن اللَّــو أَنْـ ــز َل ال ــدَّاء وال ــدَّواء ،وجع ــل لِ ُك ـ ّْ ٍ
اء ،فَـتَـ ـ َد َاوْواَ ،والَ تَـ ـ َد َاوْوا
َ َ
ـل َداء َد َو ً
َ َ َ َ َ ََ َ
ول اللَّـ ِو َ عـ ِن ال َّـد َو ِاء
بِ َح َر ٍام» أخرجو أبو داود .وعن أيب ىريػرة قػاؿ« :نَـ َهـى َر ُسـ ُ
الْ َخبِيـ ـ ِ
الس ـ ـ َّم» أخرجػ ػػو أٛتػ ػػد .فهػ ػػذه األحاديػ ػػث تعػ ػػارض مػ ػػا ورد مػ ػػن
ـث يَـ ْعنِ ـ ـي ُّ

أحاديػػث يػػأمر فيهػػا الرسػػوؿ بالتػػداوي بػػالنجس وبػػاحملرـ ،عػػن قتػػادة عػػن أنػػس:
«أ َّ
اسا ِم ْن ُع ْك ٍل َو ُع َريْـنَةَ قَ ِد ُموا ال َْم ِدينَةَ َعلَى النَّبِ ّْـي َ وتَ َكلَّ ُمـوا بِا ِإل ْسـالَِم فَـ َقـالُوا:
َن نَ ً
ضـر ٍع ولَـم نَ ُكـن أ َْىـل ِري ٍ
ِ َّ ِ ِ
اسـتَـ ْو َخ ُموا ال َْم ِدينَـةَ ،فَـأ ََم َر ل َُه ْـم
ـفَ ،و ْ
ـل َ ْ َ ْ ْ َ
يَا نَب َّي اللـو ،إنَّـا ُكنَّـا أ َْى َ
ول اللَّ ِو  بِـذ ََ ْوٍد َوَرا ٍعَ ،وأ ََم َـرُى ْم أَ ْن يَ ْخ ُر ُجـوا فِي ِـو فَـيَ ْش َـربُوا ِم ْـن أَلْبَانَِهـا َوأَبْـ َوالِ َهـا»
َر ُس ُ
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أخرج ػػو البخ ػػاري .وع ػػن أن ػػس أف الن ػػيب « : ر َّخ ــَ لِعب ـ ِـد ال ـ َّـرحم ِن بـ ـ ِن ع ــو ٍ
ف
َ َ َْ
َْ ْ َ ْ
الزبَـ ْيـ ـ ِر بْـ ـ ِن ال َْع ـ َّـو ِام فِ ــي لُ ـ ْـب ِ
ـت بِ ِه َم ــا» أخرج ػػو أٛت ػػد .ورواه
َو ُّ
ْح ِريـ ـ ِر؛ لِ ِح َّك ـ ٍـة َكانَـ ْ
س ال َ
َن عب ـ َد الـ َّـرحم ِن بــن عــو ٍ
ِ
ـل إِلَــى
ف َو ُّ
الًتمػػذي بلفػػظ« :أ َّ َ ْ
َْ ْ َ َْ
الزبَـ ْي ـ َـر بْـ َـن ال َْعـ َّـوام َش ـ َكيَا الْ َق ْمـ َ
ٍ
ِ
ََّ ل َُه َمــا فِــي قُ ُمـ ِ
ـالَ :وَرأَيْـتُــوُ َعلَْي ِه َمــا»
ْح ِري ـ ِر .قَـ َ
ـَ ال َ
النَّبِـ ّْـي  فــي يَـ َـزاة ل َُه َمــا ،فَ ـ َـرخ َ

فهػذاف اٟتػػديثاف جييػزاف التػػداوي بػالنجس واحملػػرـ ،فاٟتػػديث األوؿ جييػػز التػػداوي
بشرب البوؿ وىو ٧تس ،واٟتديث الثاح جييػز التػداوي بلػبس اٟتريػر وىػو حػراـ،
واألحاديػػث الػػيت قبلهمػػا ٖتػػرـ التػػداوي بػػاحملرـ وبػػالنجس ،وىنػػا يقػػع التعػػارض.
واٞتمػػع بػػُت ىػػذه األحاديػػث ىػػو أف حيمػػل النهػػي عػػن التػػداوي بػػالنجس واحملػػرـ
علػى الكراىػة؛ ألف النهػي طلػب تػرؾ ،وحيتػاج إٔب قرينػة تػدؿ أنػو طلػب جػازـ أو
غَت جازـ ،فكوف الرسوؿ جييػز التػداوي بػالنجس واحملػرـُ ،ب الوقػت الػذي ينهػى
عن التداوي هبما ،قرينة على أف هنيو عن التداوي هبما ليس هنياً جازماً ،فيكػوف
مكروىاً.
ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ديكن التوفيق بينها،
األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ٗتتلف ظروفها .فمن ذلع ما روي عن
زيد بن خالد اٞتهٍت أف رسوؿ اه  قاؿ« :أَالَ أُ ْخبِ ُرُك ْم بِ َخ ْي ِر ُّ
الش َه َد ِاء ،الَّ ِذي
يَأْتِي بِ َش َه َادتِِو قَـ ْب َل أَ ْن يُ ْسأَل ََها» أخرجو مسلم .فإنو يعارض ما روي عن ابن عمر
ت فِي ُكم َكم َق ِام ر ُس ِ
ول
ْجابِيَ ِة ،فَـ َق َ
َّاس ،إِنّْي قُ ْم ُ
قاؿَ « :خطَبَـنَا عُ َم ُر بِال َ
ْ َ َ
ال :يَا أَيـُّ َها الن ُ
َّ ِ
َّ ِ
ال :أ ِ
ُوصي ُكم بِأ ْ ِ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم
اللَّ ِو  فِينَا ،فَـ َق َ
ْ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم الذ َ
َص َحابي ،ثـُ َّم الذ َ
ِ
فَ ،ويَ ْش َه َد َّ
الش ِاى ُد َوالَ يُ ْستَ ْش َه ُد»
ف َّ
الر ُج ُل َوالَ يُ ْستَ ْحلَ ُ
ب َحتَّى يَ ْحلِ َ
يَـ ْف ُ
شو الْ َكذ ُ

أخرجو الًتمذي .فهذا اٟتديث يذـ فيو الرسوؿ الشاىد الذي يشهد وال
يستشهد ،واٟتديث الذي قبلو ديدح فيو الرسوؿ من يأٌب بشهادتو قبل أف
يستشهد ،فيبدو أهنما متعارضاف ،واٞتمع بُت ىذين اٟتديثُت ،ىو أف اٟتديث
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األوؿ الذي مدح فيو الشاىد الذي يشهد قبل أف يستشهد ىو ُب موضوع
شهادات اٟتسبة ،اليت ىي شهادات ٔتا ىو حق اه تعأب ،مثل العتاؽ،
والوقف ،والوصية العامة ،وما شاهبها .فهذا الشاىد ،وىو شاىد اٟتسبة ،ىو
خَت الشهداء؛ ألنو لو ٓب يظهرىا لضاع حكم من أحكاـ الدين ،وقاعدة من
قواعد الشرع ،ومثل ذلع من عنده شهادة إلنساف ْتق ال يعلم هبا صاحبها،
فيأٌب إليو فيخربه هبا .وأما اٟتديث الثاح الذي ذـ فيو الرسوؿ الشاىد الذي
يشهد قبل أف يستشهد فهو ُب موضوع الشهادة ُب حقوؽ اآلدميُت ،وبذلع
اختلفت ظروؼ اٟتديثُت وإف كاف موضوعهما واحداً.
ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ديكن التوفيق بينها
األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ٗتتلف أحوا٢تا .فمن ذلع ما روي عن
ول اللَّ ِو  قِبَ َل بَ ْد ٍر ،فَـلَ َّما َكا َن
ج َر ُس ُ
عائشة  زوج النيب  أهنا قالتَ « :خ َر َ

ِ
ِ
ِ ِ
اب ر ُس ِ
ول اللَّ ِو
ِح أ ْ
ب َح َّرة ال َْوبَـ َرة أَ ْد َرَكوُ َر ُج ٌل قَ ْد َكا َن يُ ْذ َك ُر م ْنوُ ُج ْرأَةٌ َونَ ْج َدةٌ ،فَـ َفر َ
َص َح ُ َ
ِ
ال لِرس ِ ِ
ت ِألتَّبِع َ ِ
ِ
ك.
يب َم َع َ
ول اللَّو  : ج ْئ ُ َ
ين َرأ َْوهُ ،فَـلَ َّما أَ ْد َرَكوُ قَ َ َ ُ
حَ
ك َوأُص َ
ال :فَارِجع ،فَـلَن أ ِ
ين
ول اللَّ ِو  : تُـ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوَر ُسولِ ِو ؟ قَ َ
ال لَوُ َر ُس ُ
قَ َ
ال :الَ ،قَ َ ْ ْ ْ ْ
َستَع َ
ضى َحتَّى إِذا ُكنَّا بِ َّ
ال أ ََّو َل
ال لَوُ َك َما قَ َ
الر ُج ُل ،فَـ َق َ
الش َج َرةِ أَ ْد َرَكوُ َّ
بِ ُم ْش ِر ٍك ،قَال ْ
َت :ثـُ َّم َم َ
ٍ
ال :فَارِجع فَـلَن أ ِ
ال:
ين بِ ُم ْش ِر ٍك ،قَ َ
ال لَوُ النَّبِ ُّي َ ك َما قَ َ
َم َّرةٍ ،فَـ َق َ
ال أ ََّو َل َم َّرة ،قَ َ ْ ْ ْ ْ
َستَع َ
ال:
ال أ ََّو َل َم َّرةٍ :تُـ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوَر ُسولِ ِو ؟ قَ َ
ال لَوُ َك َما قَ َ
ثـُ َّم َر َج َع ،فَأَ ْد َرَكوُ بِالْبَـ ْي َد ِاء ،فَـ َق َ
ول اللَّ ِو  فَانْطَلِ ْق» أخرجو مسلم .وعن خبيب عن عبد
ال لَوُ َر ُس ُ
نَـ َع ْم ،فَـ َق َ
ول اللَّ ِو َ و ُى َو يُ ِري ُد يَ ْزًوا ،أَنَا َوَر ُج ٌل
ت َر ُس َ
الرٛتن عن أبيو عن جده قاؿ« :أَتَـ ْي ُ
ِ
ِ
َم نُ ْسلِ ْم ،فَـ ُقلْنَا :إِنَّا نَ ْستَ ْحيِي أَ ْن يَ ْش َه َد قَـ ْوُمنَا َم ْش َه ًدا الَ نَ ْش َه ُدهُ َم َع ُه ْم،
م ْن قَـ ْومي َول ْ
ِ
ِ
ال :فَِإنَّا الَ نَستَ ِع ِ
ال:
ين ،قَ َ
َسلَ ْمتُ َما ؟ قُـلْنَا :الَ ،قَ َ
قَ َ
ال :أ ََو أ ْ
ين َعلَى ال ُْم ْش ِرك َ
ين بال ُْم ْش ِرك َ
ْ ُ
َسلَ ْمنَا َو َش ِه ْدنَا َم َعوُ» أخرجو أٛتد .وعن أنس قاؿ :قاؿ رسوؿ اه « : الَ
فَأ ْ
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ِ
ِ ِ
ينَ ،والَ تَـ ْنـ ُق ُشوا َخ َواتِ َيم ُك ْم َع َربِيّاً» أخرجو أٛتد .وعن أيب
تَ ْستَضيئُوا بنَا ِر الْ ُم ْش ِرك َ
رسول اللَّ ِو  حتى إذا َخلَّ َ ِ
الوداع ،إذا
ج
ُ
ٛتيد الساعدي قاؿَ « :خ َر َ
ف ثـَنيَّةَ َ

ط ِ
قال:
عبد اللَّ ِو بْ ِن َسالَّمَ ،
َكتِيبَةٌَ ،
وى ْم َرْى ُ
قالَ :م ْن ىؤالء ؟ قالوا :بنو قَـ ْيـنُقاعُ ،
نستعين
وأسلموا ؟ قالوا :ال ،بل ىم على دينهم ،قال :قل لهم فَـ ْليَـ ْرِج ُعوا ،فِإنّا ال
ُ

بالمشركين» أخرجو اٟتافظ أبو عبد اه وذكره صاحب نيل األوطار .فهذه
األحاديث تعارض األحاديث اليت وردت ُب جواز االستعانة با١تشركُت .عن
الروم صلْحا ِ
ذي ٥ترب قاؿٝ :تعت رسوؿ اه  يقوؿ« :ست ِ
آمنًا،
َُ َ
صال ُحو َن ُّ َ ُ ً
َوتَـغْ ُزو َن أَنْـتُ ْم َو ُى ْم َع ُد ِّوا ِم ْن َوَرائِ ُك ْم» رواه أبو داود .وقد أخرج الًتمذي عن
الزىري «أَ َّن النَّبِ َّي  أَسهم لِ َقوٍم ِمن الْيـه ِ
ود قَاتَـلُوا َم َعوُ» ورويَّ « :
ج
َْ َ ْ َ َُ
أن قُـ ْزَما َن َخ َر َ
ِ
مع
النبي 
أصحاب ّْ

يوم أُح ٍد وىو م ْش ِر ٌك ،فَـ َقتل ثالثةً من بني ِ
عبد ال ّدا ِر َح َملَ ِة
ُ
َ ُ
ََ

لِ ِ
واء المشركين» نقلو ُب نيل األوطار عن أصحاب السَت .فهذه األحاديث
تدؿ على جواز االستعانة با١تشركُت ،واألحاديث السابقة تدؿ على عدـ جواز
االستعانة با١تشركُت ،فيبدو أهنا أحاديث متعارضة ،واٞتمع بينها ىو أف حديث
عائشة فيو نفي الرسوؿ عن نفسو أف يستعُت ٔتشرؾ ،ورفض الرسوؿ أف يفعل
فعبلً ال يدؿ على النهي عنو؛ ألنو حيتمل أنو يتجنبو كما كاف يتجنب أي
مباح ،بل ىو قرينة على أف األمر ٓتبلفو ،أو فعل خبلفو ،ليس واجباً ،وال
مندوباً ،وال مباحاً ،فبل تعارض ُب ىذا اٟتديث .وأما حديث أيب ٛتيد
ِ
الساعدي فإنو قاؿ فيو« :إِنَّا الَ نَستَ ِع ِ
ين» فهو عاـ لو ولؤلمة؛ ولذلع
ين بالْ ُم ْش ِرك َ
ْ ُ
يفيد النهي ،ولكن موضوعو كاف كتيبة تقاتل ٖتت رايتها وليس شخصاً،
فيكوف النهي عن االستعانة ّتيش يقاتل ٖتت رايتو ،واألحاديث اليت استعاف
فيها الرسوؿ قد استعاف بأفراد ،فيكوف اٟتديثاف قد اختلفت فيهما اٟتاؿ،
فالنهي عن االستعانة إ ا ىو عن االستعانة باٞتيش يقاتل ٖتت راية نفسو،

ٔٔٚ

واٞتواز إ ا ىو لبلستعانة باألفراد .وأما حديث أنس ،فإف النار كناية عن
الكياف ،فالقبيلة توقد ناراً ٢تا إشارة إلعبلهنا اٟترب ،واالستضاءة بنارىا
الدخوؿ ٖتت كياهنا ،فهذا ىو ا١تنهي عنو .وحديث الروـ يعٍت أهنم دفعوا لنا
اٞتزية ودخلوا ٖتت ٛتايتنا؛ ألف الصل يقتضي ذلع ،فيكونوف قد قاتلوا ٖتت
رايتنا؛ وعليو ال تعارض بُت ىذه األحاديث؛ ألف النهي عن االستعانة با١تشرؾ
ُب حالة أف يستعاف بو بوصفو جيشاً وٖتت رايتو ،وجواز االستعانة با١تشرؾ إ ا
ىو ُب حالة كونو فرداً أو جيشاً ٖتت راية اإلسبلـ.
ومػ ػ ػ ػن األحػاديػ ػ ػ ػث الػ ػ ػػيت يػبػ ػ ػ ػدو أهنػ ػ ػػا متعارضػ ػ ػػة ولكػ ػ ػػن ديكػ ػ ػػن التػوفػيػ ػ ػ ػق
بيػنػه ػ ػا ،األحادي ػػث ال ػػيت ينه ػػى الرس ػػوؿ فيه ػػا ع ػػن أم ػػر هنيػ ػاً عػام ػ ػاً ،ويبيح ػػو ُب
حػ ػ ػػاؿ معينػ ػ ػػة ،فتكػ ػ ػػوف اٟتػ ػ ػػاؿ ا١تعينػ ػ ػػة ٔتقػ ػ ػػاـ االس ػ ػ ػػتثناء ،أي يكػ ػ ػ ػوف نػقػيػ ػ ػ ػض
اٟتػ ػ ػاؿ الػ ػػيت أباحهػ ػػا علػ ػػة للنهػ ػػي .ومػ ػػن ذلػ ػػع مػ ػػا روي عػ ػ ػن أيب خػ ػ ػداش عػ ػ ػن
رج ػ ػ ػل م ػ ػ ػن أصػح ػ ػ ػاب الن ػ ػػيب  ق ػ ػػاؿ :ق ػ ػ ػاؿ رس ػ ػ ػوؿ اه « : الْ ُمـ ْسـلِـ ُم ـ ـ ـو َن
ُشـ ـ ـ َرَكاءُ فِـ ـ ـي ث ـ ـ ـَالَ ٍث :الْ َمـ ـ ـ ِاءَ ،والْ َك ـ ـ ـ ِإلَ ،والـنَّ ـ ـ ـا ِر» أخرج ػ ػػو أٛت ػ ػػد .فه ػ ػػذا اٟت ػ ػػديث
يع ػ ػػارض م ػ ػػا ثب ػ ػػت عن ػ ػػو  أن ػ ػ ػو أب ػ ػ ػاح لؤلف ػ ػ ػراد مػل ػ ػ ػع عػي ػ ػ ػوف ا١ت ػ ػػاء ملكي ػ ػػة
فردي ػ ػػة ٢ت ػ ػػم ُب الطػائ ػ ػ ػف وا١تػديػن ػ ػ ػة .ولك ػ ػ ػن ديػك ػ ػ ػن اٞتػم ػ ػ ػع بينهمػ ػ ػا ب ػ ػػأف ا١تي ػ ػػاه
الػ ػ ػ ػػيت أبػ ػ ػ ػػاح الرسػ ػ ػ ػػوؿ ملكيتهػ ػ ػ ػػا لؤلف ػ ػ ػ ػراد ٓب تكػ ػ ػ ػػن للجماعػ ػ ػ ػػة حاجػ ػ ػ ػػة فيهػ ػ ػ ػػا،
فكان ػ ػػت فض ػ ػػلة عم ػ ػػا ٖتت ػ ػػاج اٞتماع ػ ػػة ،ب ػ ػػدليل أف الرس ػ ػػوؿ يق ػ ػػوؿ ُب ح ػ ػػديث
آخ ػػر« :الَ يُ ْمنَـ ـ ُع فَ ْض ـ ـ ُل َم ـ ـ ٍاء بَـ ْع ـ ـ َد أَ ْن يُ ْس ـ ـتَـ ْغنَى َع ْن ـ ـوُ» أخرج ػػو أٛت ػػد .فمعن ػػاه أف
ا١ت ػػاء ال ػػذي ديل ػػع ملكي ػػة فردي ػػة ى ػػو ا١ت ػػاء ال ػػذي ل ػػيس للجماع ػػة في ػػو حاج ػػة،
فيكػ ػػوف نقيضػ ػػو ،وىػ ػػو ا١تػ ػػاء الػ ػػذي للجماعػ ػػة حاجػ ػػة في ػ ػػو ،ىػ ػػو ال ػ ػػذي يكػ ػػوف
النػ ػػاس شػ ػػركاء فيػ ػػو ،فتكػ ػػوف ىػ ػػذه ىػ ػػي علػ ػػة كػ ػػوف النػ ػػاس شػ ػػركاء فيػ ػػو؛ وعليػ ػػو
فبل تعارض بُت اٟتديثُت.
ٔٔٛ

وىكذا ٚتيع األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ،فإهنا عند التدقيق فيها يتبُت
أهنا غَت متعارضة ،لبلختبلؼ ا١توجود بينها ،ومن ىذا يتبُت أنو ال تعارض بُت
أقواؿ الرسوؿ إال ُب حالة واحدة ،ىي حالة النسخ.

ٜٔٔ

أبحـاث اللغة
فلمػػا كانػػت داللػػة
اللغػػات ىػػي عبػػارة عػػن األلفػػاظ ا١توضػػوعة للمعػػاحّ ،
األلفاظ على ا١تعاح مسػتفادة مػن وضػع الواضػع ،كػاف ال بػد مػن معرفػة الوضػع،
ٍب معرفػػة داللػػة األلفػػاظ .والوضػػع ى ػػو ٗتص ػػيص لف ػػظ ٔتع ػػٌت ،إذا أو م ػػىت أطلػػق
األوؿ فهػم الثػاح .وسػبب وضػع اللغػة ىػػو أف اإلنسػاف ٤تتػاج إٔب غػَته مػن أبنػػاء
جنسو؛ ألنو ال يستطيع أف يستقل ٔتػا حيتػاج إليػو ُب ا١تعػاش ،والغػذاء ،واللبػاس،
وا١تس ػػكن ،والس ػػبلح ،إبق ػػاءً للب ػػدف ،وص ػػوناً ل ػػو ع ػػن اٟت ػػر ،وال ػػربد ،واالعت ػػداء؛
ولػػذلع كػػاف ال بػػد لػػو مػػن االجتمػػاع مػػع غػػَته مػػن بػػٍت اإلنسػػاف ،ومػػن ىنػػا كػػاف
اجتماع اإلنساف باإلنسػاف أمػراً طبيعيػاً ،فكػاف اإلنسػاف اجتماعيػاً بػالطبع .وىػذا
االجتماع بُت الناس ال يتم فيو التعػاوف ،وال حيقػق الغايػة منػو ،مػن سػد اٟتاجػة،
إال بػ ػػأف يعػ ػػرؼ أحػ ػػد ا اآلخػ ػػر مػ ػػا ُب نفسػ ػػو ،فػ ػػاحتيج إٔب شػ ػػيء حيصػ ػػل ب ػ ػػو
التعريػػف .ومػػن ىنػػا جػػاء وضػػع اللغػػات؛ ألف ىػػذا التعريػػف ١تػػا ُب الػػذىن ال يػػتم
إال باللفظ ،أو اإلشػارة ،أو ا١تثػاؿ .واللفػظ أفيػد مػن اإلشػارة أو ا١تثػاؿ ،لعمومػو،
إذ اللف ػػظ يش ػػمل ا١توج ػػودات ٤تسوس ػة ومعقول ػة ،ويش ػػمل ا١تعلوم ػػات ٦تكن ػػة أو
٦تتنعػػة؛ إلمكػػاف وضػػع اللفػػظ ب ػإزاء مػػا أريػػد مػػن تلػػع ا١تعػػاحٓ .تػػبلؼ اإلشػػارة،
فإنو ال ديكن وضعها إزاء ا١تعقػوالت ،وال الغائػب ،وال ا١تعػدوـ .وٓتػبلؼ ا١تثػاؿ،
فإنػػو يتعػػذر أو يتعسػػر أف حيصػػل لكػػل شػػيء مثػػاؿ يطابقػػو؛ ألف األمثلػػة اجملسػػمة
ال تفػػي با١تعػػدومات .ولػػو فػػرض وفػػاء ا١تثػػاؿ ف ػإف فيػػو كلفػػة .وأيض ػاً فػػإف اللفػػظ
أيسر من اإلشارة وا١تثاؿ؛ ألف اللفظ مركػب مػن اٟتػروؼ اٟتاصػلة مػن الصػوت،
وىػػو حيصػػل مػػن اإلنسػػاف طبيعي ػاً ،فكػػاف اٗتػػاذه وسػػيلة للتعبػػَت عمػػا ُب الػػنفس
أظهػػر وأؤب .ومػػن ىنػػا كػػاف سػػبب الوضػػع للغػػات ىػػو التعبػػَت عمػػا ُب الػػنفس،
ٕٓٔ

وكاف موضوعها ىو األلفاظ ا١تركبة مػن اٟتػروؼ .أمػا األشػياء ا١توضػوعة ٢تػا ىػذه
األلفاظ فهي ا١تعاح الذىنية دوف ا٠تارجية؛ ألف الوضع للشيء فرع عن تصوره،
فبل بد من استحضار صورة اإلنساف مثبلً ُب الذىن عند إرادة الوضع لو ،وىذه
الصورة الذىنية ىي اليت وضع ٢تػا لفػظ اإلنسػاف ال ا١تاىيػة ا٠تارجيػة؛ وذلػع ألف
اللفظ قد وضع للتعبَت عما ُب الذىن ولػيس للماىيػة ،فهػو غػَت الفكػر .فػالفكر
ىػو اٟتكػػم علػػى الواقػع ،إذ الفكػػر عبػػارة عػػن نقػل الواقػػع بواسػػطة اإلحسػػاس إٔب
الػػذىن مػػع معلومػػات سػػابقة تفسػػر ىػػذا الواقػػعٓ .تػػبلؼ اللفػػظ ،فإنػػو ٓب يوضػػع
للداللػػة علػػى حقيقػػة الواقػػع ،وال علػػى اٟتكػػم عليػػو ،بػػل وضػػع للتعبػػَت عمػػا ُب
الذىن ،سواء طابق الواقع أـ خالفو؛ ألف إطبلؽ اللفظ دائػر مػع ا١تعػاح الذىنيػة
دوف ا٠تارجية .فإنا إذا شػاىدنا شػيااً فظننػا أنػو حجػر أطلقنػا عليػو لفػظ اٟتجػر،
فػػإذا دنونػػا منػػو وظننػػاه شػػجراً أطلقنػػا عليػػو لفػػظ الشػػجرٍ ،ب إذا ظننػػا أنػػو بشػػر
أطلقنا عليو لفظ البشر ،فا١تعٌت ا٠تارجي ٓب يتغَت مع تغَت اللفػظ ،فػدؿ علػى أف
الوضػػع لػػيس لػػو بػػل ١تػػا ُب الػػذىن .وأيضػاً لػػو قلنػػا زيػػد قػػائم ،ووضػػعناه لقيػػاـ زيػػد
ا١توجػػود ُب ا٠تػػارجٍ ،ب قعػػد زيػػد ،أو مشػػى ،أو نػػاـ ،فقػػد بطػػل القػػوؿ مػػع أنػػو ٓب
يبطػػل ،فػػدؿ علػػى أف الوضػػع لػػيس للحقيقػػة القائمػػة ،وإ ػػا ىػػو ١تػػا ُب الػػذىن.
فاأللفاظ ليست داللة على اٟتقائق ،وإ ا ىي تعبَت عما ُب الذىن ،فقػد تكػوف
مطابقػػة للحقيق ػػة ،وقػػد تك ػػوف ٥تالف ػػة ٢تػػا .وى ػػي ،أي األلفػػاظ ،وض ػػعت ليفي ػػد
الوض ػػع النس ػػب اإلس ػػنادية ،أو التقييدي ػػة ،أو اإلض ػػافية ،ب ػػُت ا١تف ػػردات ،بض ػػم
بعضػػها إٔب بعػػض ،كالفاعليػػة ،وا١تفعوليػػة ،وغَت ػػا ،وإلف ػادة مع ػاح ا١تركب ػات م ػن
قيػاـ وقعود .فلفظ زيد قائم مثبلً ،وضع ليسػتفاد بػو اإلخبػار عػن مدلولػو بالقيػاـ
أو غػػَته ،ولػػيس الغػ ػرض مػػن الوضػ ػع أف يسػػتفاد باأللفػػاظ معانيهػػا ا١تفػػردة ،أي
تصػور تلع ا١تعاح ،بػل الغػرض مػن وضػع اللفػظ إفػادة النسػب ليحصػل التعبػَت،
ٕٔٔ

أي إف الغػػرض مػػن الوضػػع جعػػل اللفػػظ ْتيػػث يفيػػد النسػػب لغػػرض التعبػػَت عمػػا
ُب الذىن.
وأما الواضع للغات فهو أف اللغات كلها اصطبلحية ،فهي من وضع
الناس ،وليست من وضع اه ،أي إف الناس اصطلحوا عليها .واللغة العربية
كسائر اللغات ،وضعها العرب واصطلحوا عليها ،فتكوف من اصطبلح العرب،
وليست توقيفاً من اه تعأب .إذ لو وضعها الباري تعأب ،ووقفنا عليها أي
أعلمنا هبا ،فإف ىذا التوقيف إ ا يكوف عن طريق من طرقو ،أي إما بالوحي،
وإما ٓتلق علم ضروري ُب عاقل بأف اه تعأب وضعها ٢تذه ا١تعاح .أما التوقيف
عن طريق الوحي فباطل؛ ألنو يلزـ تقدـ بعثة الرسل على معرفة اللغات ،حىت
يعرفهم اللغة اليت وضعها اهٍ ،ب بعد ذلع يبلغهم الرسالة ،لكن البعثة متأخرة؛
لقولو تعأب         :؛ وهبذا يثبت أف اللغة
ليست توقيفية من اه .وأما التوقيف عن طريق خلق علم ضروري فباطل
أيضاً؛ ألنو يلزـ منو أف يعرؼ اه تعأب بالضرورة ال ْتصوؿ العلم؛ ألف حصوؿ
العلم الضروري بوضع اه للغة يستلزـ العلم الضروري باه تعأب ،لكن معرفة
اه تعأب ليست بالضرورة ،وإ ا ْتصوؿ العلم ،فبل تكوف معرفة اه بالضرورة،
وإ ا ْتصوؿ العلم؛ وبذلع يثبت أهنا ليست توقيفية .وإذا ثبت أهنا ليست
توقيفية من اه ،فتكوف من وضع البشر ،أي تكوف اصطبلحاً من الناس.
وأما قولو تعأب       :فإف ا١تراد منو مسميات
األشياء ال اللغات ،أي علمو حقائق األشياء وخواصها ،أي أعطاه ا١تعلومات
اليت يستعملها للحكم على األشياء ،فإف اإلحساس بالواقع ال يكفي وحده
للحكم عليو وإدراؾ حقيقتو ،بل ال بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها
الواقع .فاه تعأب علم آدـ األٝتاء أي مسميات األشياء ،فأعطاه معلومات
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يستطيع هبا أف حيكم على األشياء اليت حيسها .وأما تعبَت القرآف بكلمة
األٝتاء ،فإنو قد أطلق االسم وأراد ا١تسمى ،كما يدؿ على ذلع الواقع ،فإف
آدـ عرؼ األشياء وٓب يعرؼ اللغات ،فكل ما يعرؼ ماىية ويكشف عن
حقيقة ىو ٤تل التعليم وا١تعرفة ،واللغة إ ا ىي وسيلة للتعبَت ليس غَت ،فسياؽ
اآلية يدؿ على أف ا١تراد من كلمة     :ا١تسميات ،أي اٟتقائق
وا٠تواص .وأما قولو تعأب       :
  أي لغاتكم ،فبل داللة فيو على أف اللغات من وضع اه؛ ألف
معٌت اآلية :ومن األدلة على قدرة اه كونكم ٗتتلفوف ُب اللغات ،وليس معناىا
كوف اه قد وضع لغات ٥تتلفة .فاآلية ،أي الدليل ،اختبلؼ اللغات ،وليس
وضع اه للغات ٥تتلفة .وأما قولو تعأب       :
         فإف اه تعأب ٓب يذمهم على التسمية،
وإ ا ذمهم على إطبلقهم لفظ اإللو على الصنم مع اعتقادىم أهنا آ٢تة .إذ
البلت ،والعزى ،ومناة ،أعبلـ على أصناـ ،فقرينة اختصاصها بالذـ دوف سائر
األٝتاء دليل عليو؛ وعليو فبل داللة ُب ىذه اآليات على أف اللغات توقيفية.
وبذلع يتبُت أنو ال يوجد دليل شرعي على أف اللغات توقيفية من اه ،بل
الواقع ا١تشاىد أهنا اصطبلح من الناس ،فهي من وضع البشر وليست من اه.
والسـنّة
االسـتدالل بالكتـاب ُّ
االستدالؿ بالكتاب والسنة يتوقف على معرفة لغة العرب ،ومعرفة
أقسامها؛ ألنو وارد بلغة العرب ،إذ قد أنػزؿ بلغتهم .قاؿ تعأب   :
   ولذلع ال بد من ذكر مباحث اللغة وأقسامها .والذي يبحث من
أقساـ القوؿ ىو ما يتعلق باستنباط اٟتكم فقه ،إذ ال حاجة لبحث غَته ُب
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أصوؿ الفقوٍ .ب إف الكتاب والسنة ينقسم كل منهما إٔب خػرب وإنشػاء ،ولكػن
األصػوٕب إ ا ينظر ُب اإلنشاء دوف األخبار لعدـ ثبوت اٟتكم هبا غالباً ،ومن
ىنا كاف القوؿ ُب الكتاب والسنة ينقسم إٔب أمر ،وهني ،وعاـ ،وخاص،
ومطلق ،ومقيد ،و٣تمل ،ومبُت ،وناسخ ،ومنسػوخ .وبنػاء على ذلع فبل بد
من إٚتاؿ ْتث اللغة ،وْتث ىذه األقساـ منهما ،أي الكتاب والسنة ،إٚتاالً،
حىت يتمكن من االستدالؿ بالكتاب والسنة على األحكاـ الشرعية.
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رـريق معـرفة اللغة العـربية
اللغة العربية اصطبلح اصطل عليو العرب ،فوضعوا ألفاظاً معينة للداللة
على ٍ
معاف معينة ،كما وضعوا لفظ السماء ،ولفظ األرض ،ولفػظ ا١تػاء ،للداللػة
عل ػػى مع ػ ٍ
ػاف معين ػػة ،وكم ػػا وض ػػعوا لف ػػظ الق ػػرء للح ػػيض والطه ػػر ،ولف ػػظ اٞت ػػوف
لؤلبيض واألسود ،ولفظ السليم للملدوغ والسليم ،وغَت ذلع .وما دامت اللغة
العربية اصطبلحاً ٢تم ،فطريق معرفتها أخذىا عنهم .فإذا قػالوا ىػم إف لفػظ كػذا
موضػػوع ١تعػػٌت كػػذا ،أو قػػالوا إف معػػٌت كػػذا موض ػػوع للفػػظ كػػذا ،فيقبػػل ق ػػو٢تم،
ويس ػػلم ب ػػو ،وال ين ػػاقش؛ ألن ػػو ال مش ػػاحة ُب االص ػػطبلح ،وألف ا١تس ػػألة مس ػػألة
وضػػع اصػػطلحوا عليػػو ،وليسػػت مسػػألة عقليػػة ،وال متعلقػػة بػػاإلدراؾ؛ و٢تػػذا مػػا
يقولػػو العػػرب عػػن اللغػػة يسػػلم بػػو ،إذ ىػػي اصػػطبلح ٢تػػم ،وا١تػراد بػػالعرب العػػرب
األقحاح الذين كانوا يتكلمػوف اللغػة العربيػة قبػل فسػاد اللسػاف العػريب ،وقػد ظػل
قسم منهم ،حىت القرف الرابع ا٢تجري ،كانوا يسكنوف البادية ،وٓب تفسد لغػتهم؛
ولػػذلع يؤخػػذ عػػنهم .أمػػا طريػػق األخػػذ عػػنهم فهػػي طريػػق الروايػػة الصػػحيحة،
فػػاللفظ حػػىت يعتػػرب لفظ ػاً عربي ػاً ال بػػد أف يػػروى عػػن العػػرب بالروايػػة الصػػحيحة؛
ومن ىنا كانت طريق معرفة اللغة العربية ىي النقل ا١تتواتر وخػرب اآلحػاد .فالنقػل
ا١تتػواتر ىػػو مػػا كػػاف معلومػاً ْتيػػث ال يتشػػكع فيػػو مػػع التشػػكيع ،أي الػػذي ال
يقب ػػل التش ػػكيع ،كعلمن ػػا بتس ػػمية اٞت ػػوىر ج ػػوىراً ،والع ػػرض عرض ػاً ،و٨ت ػػوه م ػػن
األسامي ،كالسماء ،واألرض ،واٟتر ،والربد ،و٨توىػا؛ فػتعلم أف مػدرؾ ذلػع إ ػا
ى ػػو الت ػواتر الق ػػاطع .وأم ػػا اآلحػػاد فه ػػو م ػػا ٓب يك ػػن معلوم ػاً لن ػػا ،وال ت ػواتر في ػػو،
فطري ػػق ٖتص ػػيل الظ ػػن ب ػػو إ ػػا ى ػػو أخب ػػار اآلح ػػاد ،أي نق ػػل اآلح ػػاد ،كاأللف ػػاظ
ا١ترويػػة ا١تعنعنػػة عػػن األدبػػاء البػػاحثُت عػػن اللغػػة ،كا٠تليػػل ،واألصػػمعي ،و٨تو ػػا.
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وأكثر ألفاظ اللغػة العربيػة مػن األوؿ أي مػن ا١تتػواتر ،واألقػل منهػا مػن الثػاح أي
مػػن اآلحػػاد .ىػػذه ىػػي طريػػق معرفػػة اللغػػة العربيػػة ،وىػػي الروايػػة الصػػحيحة عػػن
العػػرب ،إمػػا تػػوتراً ،أو آحػػاداً ،وال طريػػق غَت ػػا .وأمػػا العقػػل فػػبل ينفػػع ُب معرفػػة
اللغػػة العربيػػة ،وال قيمػػة لػػو؛ ألف ا١تسػػألة مسػػألة نقػػل عمػػن وضػػع اللغػػة ،وليسػػت
مس ػ ػ ػػألة اإلدراؾ ،وألف العق ػ ػ ػػل إ ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػتقل بوج ػ ػ ػػوب الواجب ػ ػ ػػات ،واس ػ ػ ػػتحالة
ا١تستحيبلت .وأما وقوع أحد اٞتائزين فبل يهتدي إليو العقل ،واللغات مػن ىػذا
القبيػ ػػل؛ ألهن ػ ػػا متوقفػ ػػة عل ػ ػػى الوض ػ ػػع ،إذ وضػ ػػع لف ػ ػػظ مع ػ ػػُت ١تعػ ػػٌت مع ػ ػػُت م ػ ػػن
ا١تمكنػػات ،والعقػػل ال ديكػػن أف يسػػتقل بػػإدراؾ أف الواضػػع وضػػع ىػػذا اللفػػظ أو
ذاؾ ٢تذا ا١تعٌت أو لذاؾ ،فإنو يتوقف علػى النقػل عػن الواضػع؛ ومػن ىنػا ال ٤تػل
للعقل ُب اللغة ،بل تتوقف معرفتها على النقل عن الواضع .وأما ما قيل مػن أنػو
ًب بالعقل معرفة اٞتمع ا١تعرؼ للعموـ وذلع ألف االستثناء يدخلو ،فليس األمػر
كػػذلع ،بػػل ىػػو معرفػػة عػػن طريػػق النقػػل ،إذ نقػػل إلينػػا أف االسػػتثناء إخ ػراج مػػا
يتناولو اللفظ ،ففهمنا منو أف اٞتمع ا١تعرؼ للعموـ ،فبل يكوف العقل وحده ىو
الذي حكم بأف الواضع وضػع ىػذا اللفػظ ٢تػذا ا١تعػٌت ،وإ ػا العقػل فهػم ٦تػا نقػل
عػػن الواضػػع أف ىػػذا اللفػػظ يػػؤدي ىػػذا ا١تعػػٌت ،فهػػو كمػػن يفهػػم أف وجػػود دوؿ
اآلخـ ـ َر ِم ْنـ ُه َمـ ـا»
إس ػػبلمية ال جي ػػوز م ػػن قول ػػو « :إِذَا بُويِـ ـ َع لِ َخلِي َفتَـ ـ ـ ْي ِن فَـ ـاقْـتُـلُوا َ
أخرجو مسلم .فحكم عدـ جواز تعػدد الدولػة اإلسػبلمية ٓب يضػعو العقػل ،وإ ػا
جاء بػو الشػرع ،فهػو حكػم شػرعي ،ولػيس حكمػاً عقليػاً ،والعقػل إ ػا فهمػو مػن
الػػنص الشػػرعي .وكػػذلع اللغػػة ،فكػػوف اٞتمػػع ا١تعػػرؼ للعمػػوـ لػػيس مػػن العقػػل،
وإ ػػا ىػػو مػػن وضػػع العػػرب ،فهػػو مػػن اصػػطبلح العػػرب ولػػيس مػػن العقػػل .وال
يكػػوف العقػػل وحػػده طريق ػاً ١تعرفػػة اللغػػة مطلق ػاً ،وإ ػػا ١تعرفػػة اللغػػة طريقػػاف لػػيس
غػػَت ،أحػػد ا الت ػواتر ،والثػػاح اآلحػػاد ،أو بعبػػارة أخػػرى طريػػق معرفػػة اللغػػة ىػػو
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الرواية ليس غَت.
ألفاظ اللغة وأقسامها
وضػػع العػػرب ألفاظ ػاً معينػػة للداللػػة علػػى معػػاف معينػػة ،فكػػاف اللفػػظ ىػػو
الػػداؿ علػػى ا١تعػػٌت ،وكػػاف ا١تعػػٌت ىػػو ا١تػػدلوؿ عليػػو بػػاللفظ؛ و٢تػػذا كانػػت أْتػػاث
اللغػػة ىػػي أْتػػاث عػػن األلفػػاظ وحػػدىا ،وأْتػػاث عػػن األلفػػاظ وا١تعػػاح ،وأْتػػاث
ع ػػن ا١تع ػػاح؛ وم ػػن ىن ػػا كان ػػت األلف ػػاظ ا١توض ػػوعة ثبلث ػػة أقس ػػاـ :األوؿ لل ػػداؿ
وحده ،أي للفظ .والثاح باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ .والثالث للمدلوؿ وحده.
تقسـيم اللفظ باعتبار الدال وحده
ينقسم اللفظ باعتبار الداؿ وحده ،أي باعتبار داللػة األلفػاظ ،إٔب ثبلثػة
أقسػػاـ :أحػػدىا داللػػة ا١تطابقػػة ،وىػػي داللػػة اللفػػظ علػػى ٘تػػاـ مسػػماه ،كداللػػة
اإلنسػػاف علػػى اٟتي ػواف النػػاطق ،وٝتػػي بػػذلع؛ ألف اللفػػظ طػػابق معنػػاه .والثػػاح
داللػػة التضػػمن ،وىػػي داللػػة اللفػػظ علػػى جػػزء ا١تسػػمى ،كداللػػة اإلنسػػاف علػػى
اٟتيواف فقه ،أو على الناطق فقه ،وٝتي بذلع لتضػمنو إيػاه ،أي ٝتػي تضػمناً
لكػػوف ا١تعػػٌت ا١تػػدلوؿ ُب ضػػمن ا١توضػػوع لػػو .والثالػػث داللػػة االلتػزاـ ،وىػػي داللػػة
اللف ػظ علػػى الزمػػو ،كداللػػة األسػػد علػػى الشػػجاعة ،وٝتػػي بػػذلع لكػػوف ا١تعػػٌت
ا١تػػدلوؿ الزمػاً للموضػػوع لػػو .وا١تعتػػرب بػػاللزوـ ىػػو اللػػزوـ الػػذىٍت ،أي إ ػػا تتصػػور
داللة االلتزاـ ُب البلزـ الػذىٍت ،وىػو الػذي ينتقػل الػذىن إليػو عنػد ٝتػاع اللفػظ،
سػواء أكػػاف الزمػاً ُب ا٠تػػارج أيضػاً مػػع اللػػزوـ الػػذىٍت كالسػرير واالرتفػػاع ،أـ غػػَت
الزـ ُب ا٠تارج كالعمى والبصر ،وال يأٌب ذلع ُب البلزـ ا٠تػارجي فقػه ،فإنػو إذا
ٓب ينتقل الذىن إليو عند ٝتػاع اللفػظ ٓب ٖتصػل الداللػة البتػة ،وىػذا اللػزوـ شػرط
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وليس ٔتوجب ،يعٍت أف اللزوـ ٔتجرده ليس ىو السبب ُب حصػوؿ داللػة االلتػزاـ،
بل السبب ىو إطػبلؽ اللفػظ ،واللػزوـ شػرط .واللفػظ باعتبػار داللتػو ينقسػم إٔب
مرك ػػب ومف ػػرد؛ وذل ػػع ألن ػػو إف دؿ ج ػػزؤه عل ػػى ج ػػزء ا١تع ػػٌت ا١تس ػػتفاد من ػػو فه ػػو
ا١تركػػب ،س ػواء كػػاف تركيػػب إس ػػناد كقولنػػا قػػاـ زيػػد وزيػػد ق ػػائم ،أـ تركي ػػب م ػػزج
كخمسة عشر وبعلبع ،أـ تركيب إضافة كغبلـ زيد وكباب الدار .وإف ٓب يػدؿ
جزؤه على جزء معناه فهو مفرد ،وذلع بأف ال يكوف لػو جػزء أصػبلً كبػاء اٞتػر،
أو لو جػزء ولكػن ال يػدؿ علػى جػزء معنػاه كزيػد ،فػإف الػزاي ،أو اليػاء ،أو الػداؿ،
وإف كانت أي منها تدؿ على حرؼ ا٢تجاء ،ولكنػو لػيس جػزءاً مػن معناىػا ،أي
من مدلو٢تا ،وىػو الػذات ا١تعينػة .وكػذلع عبػد اه ،وتػأبه شػراً ،و٨تػوه ،أعبلمػاً،
أي مسمى هبا بأف كانت علماً على شخص.
المفـرد
ينقسػػم ا١تفػػرد إٔب ثبلثػػة أقسػػاـ :اسػػم ،وفعػػل ،وحػػرؼ .وذلػػع أف اللفػػظ
ا١تف ػػرد إم ػػا أف ال يس ػػتقل ٔتعن ػػاه .وإم ػػا أف يس ػػتقل ٔتعن ػػاه ،ف ػػإف ك ػػاف ال يس ػػتقل
ٔتعناه ،فهو اٟترؼ ،فػإف اٟتػرؼ ال يفهػم معنػاه الػذي وضػع لػو إال باعتبػار لفػظ
آخػػر داؿ علػػى معػػٌت ىػػو متعلػػق معنػػاه ،أي معػػٌت اٟتػػرؼ ،فػػإف لفػػظ «الػػدراىم»
مػػن قولػػع« :قبضػػت مػػن الػػدراىم» دالػػة علػػى معػػٌت ىػػو متعلػػق مػػدلوؿ «مػػن»
ألف التبعػػيض الػػذي دلػػت عليػػو «مػػن» تعلػػق ٔتعػػٌت الػػدراىم .وإف كػػاف يسػػتقل
ٔتعنػػاه ،أي يفهػػم معنػػاه مػػن غػػَت حاجػػة للفػػظ آخػػر ،ينظػػر ،فػػإف دؿ هبياتػػو ،أي
ْتالتػػو التص ػريفية ،علػػى أحػػد األزمنػػة الثبلثػػة :ا١تاضػػي ،أو اٟتػػاؿ ،أو ا١تسػػتقبل،
فهو الفعل ،كقاـ ويقوـ وقم ،وإف ٓب يدؿ هبياتو علػى أحػد األزمنػة فهػو االسػم،
وذلع بأف ال يدؿ على زماف أصبلً كزيد ،أو يدؿ عليو لكن ال هبياتػو بػل بذاتػو
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كالص ػبوح ،والغبػػوؽ ،وأمػػس ،واآلف ،وغػػداً؛ و٢تػػذا فػػإف ا١تفػػرد ينقسػػم إٔب ثبلثػػة
أقساـ :حرؼ ،وفعل ،واسم.
االسـم
االس ػ ػ ػػم ى ػ ػ ػػو م ػ ػ ػػا دؿ عل ػ ػ ػػى مع ػ ػ ػػٌت ُب نفس ػ ػ ػػو وال يل ػ ػ ػػزـ من ػ ػ ػػو الزم ػ ػ ػػاف
ا٠تػ ػػارج عػ ػػن معنػ ػػاه لبنيتػ ػػو .وىػ ػػو ،أي االسػ ػػم ،إمػ ػػا أف يكػ ػػوف كلي ػ ػاً ،وإمػ ػػا أف
يك ػ ػػوف جزئيػ ػ ػاً؛ ألن ػ ػػو إف ك ػ ػػاف ْتي ػ ػػث يصػ ػ ػ أف يشػ ػ ػًتؾ ُب مفهوم ػ ػػو كث ػ ػػَتوف
أو ال يص ػ ػ  ،فػ ػػإف كػ ػػاف األوؿ فهػ ػػو الكلػ ػػي ،وإف كػ ػػاف الث ػ ػػاح فهػ ػػو اٞتزئػ ػػي.
ف ػ ػػالكلي ى ػ ػػو ال ػ ػػذي ال دين ػ ػػع نف ػ ػػس تص ػ ػػوره م ػ ػػن وق ػ ػػوع الش ػ ػػركة في ػ ػػو ،سػ ػ ػواء
وقع ػ ػ ػػت الش ػ ػ ػػركة ك ػ ػ ػػاٟتيواف واإلنس ػ ػ ػػاف والكات ػ ػ ػػب ،أـ ٓب تق ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػع إمكاهن ػ ػ ػػا
كالشػ ػ ػ ػػمس ،أـ ٓب تقػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػػع اسػ ػ ػ ػػتحالتها كاإللػ ػ ػ ػػو .أي إف اللفػ ػ ػ ػػظ إف قبػ ػ ػ ػػل
معن ػ ػػاه الش ػ ػػركة فه ػ ػػو الكل ػ ػػي .وأم ػ ػػا اٞتزئ ػ ػػي فه ػ ػػو ال ػ ػػذي ٓب يش ػ ػػًتؾ ُب معن ػ ػػاه
كث ػ ػػَتوف ،مث ػ ػػل زي ػ ػػد علمػ ػ ػاً عل ػ ػػى رج ػ ػػل ،ومث ػ ػػل الض ػ ػػمائر كه ػ ػػو وى ػ ػػي ،ف ػ ػػإف
لف ػ ػ ػػظ زي ػ ػ ػػد ،ولف ػ ػ ػػظ ى ػ ػ ػػو ،ال يقب ػ ػ ػػل معن ػ ػ ػػاه الش ػ ػ ػػركة فيك ػ ػ ػػوف ى ػ ػ ػػو اٞتزئ ػ ػ ػػي.
والكلػ ػ ػ ػػي إف اسػ ػ ػ ػػتوى معنػ ػ ػ ػػاه ُب أف ػ ػ ػ ػراده مػ ػ ػ ػػن غػ ػ ػ ػػَت التفػ ػ ػ ػػاوت بالشػ ػ ػ ػػدة ،وال
باألولويػ ػ ػػة ،وال باألوليػ ػ ػػة ،فهػ ػ ػػو ا١تت ػ ػ ػواط  ،كلفػ ػ ػػظ اإلنسػ ػ ػػاف ،فػ ػ ػػإف كػ ػ ػػل فػ ػ ػػرد
مػ ػ ػػن األف ػ ػ ػراد ال يزيػ ػ ػػد علػ ػ ػػى اآلخػ ػ ػػر ُب اٟتيوانيػ ػ ػػة والناطقيػ ػ ػػة ،وكػ ػ ػػذلع لفػ ػ ػػظ
الف ػػرس ،ف ػػإف ك ػػل ف ػػرد م ػػن أفػ ػراده ال يزي ػػد عل ػػى اآلخ ػػر .وٝت ػػي متواطاػ ػاً ألن ػػو
متواف ػ ػ ػػق ،يق ػ ػ ػػاؿ تواط ػ ػ ػػأ ف ػ ػ ػػبلف وف ػ ػ ػػبلف أي اتفق ػ ػ ػػا .وأم ػ ػ ػػا إف اختل ػ ػ ػػف مع ػ ػ ػػٌت
الكل ػ ػػي ُب أفػ ػ ػراده فه ػ ػػو ا١تش ػ ػػكع كلف ػ ػػظ الوج ػ ػػود واألب ػ ػػيض ،سػ ػ ػواء :أك ػ ػػاف
اختبلف ػ ػػو ب ػ ػػالوجوب واإلمك ػ ػػاف ،كلف ػ ػػظ "الوج ػ ػػود" ،فإن ػ ػػو واج ػ ػػب ُب الب ػ ػػاري
سػ ػ ػػبحانو ٦تكػ ػ ػػن ُب غػ ػ ػػَته .أـ كػ ػ ػػاف اختبلفػ ػ ػػو باالسػ ػ ػػتغناء واالفتقػ ػ ػػار ،كلفػ ػ ػػظ
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"ا١توجػ ػػود" ،يطلػ ػػق علػ ػػى األجسػ ػػاـ مػ ػػع اسػ ػػتغنائها عػ ػػن احملػ ػػل ،ويطلػ ػػق علػ ػػى
األع ػ ػراض الػ ػػيت تفتقػ ػػر حملػ ػػل غَتىػ ػػا ،مث ػ ػل إطػ ػػبلؽ "ا١توجػ ػػود" علػ ػػى "ا١تسػ ػػع،
والرجػ ػ ػ ػػل" ،وى ػ ػ ػ ػػي أجسػ ػ ػ ػػاـ ،وإط ػ ػ ػ ػػبلؽ "ا١توجػ ػ ػ ػػود" عل ػ ػ ػ ػػى "عطػ ػ ػ ػػر ا١تس ػ ػ ػ ػػع،
وم ػ ػ ػػرض الرج ػ ػ ػػل" ،وى ػ ػ ػػي أع ػ ػ ػراض تفتق ػ ػ ػػر إٔب ٤ت ػ ػ ػػل غَتى ػ ػ ػػا ،فعط ػ ػ ػػر ا١تس ػ ػ ػػع
ض م ػ ػػن أعػ ػ ػراض الرج ػ ػػل،
ض م ػ ػػن أعػ ػ ػراض ا١تس ػ ػػع ،وم ػ ػػرض الرج ػ ػػل َع ػ ػ َػر ٌ
َع ػ ػ َػر ٌ
وم ػ ػػع ذل ػ ػػع تق ػ ػػوؿ ا١تس ػ ػػع موج ػ ػػود ،وتق ػ ػػوؿ عط ػ ػػر ا١تس ػ ػػع موج ػ ػػود ،وتق ػ ػػوؿ
الرجػ ػ ػ ػػل موجػ ػ ػ ػػود ،وتقػ ػ ػ ػػوؿ مػ ػ ػ ػػرض الرجػ ػ ػ ػػل موجػ ػ ػ ػػود مػ ػ ػ ػػع اخػ ػ ػ ػػتبلؼ ا١تع ػ ػ ػ ػػٌت
باالس ػ ػ ػػتغناء واالفتق ػ ػ ػػار .أـ ك ػ ػ ػػاف اختبلف ػ ػ ػػو بالش ػ ػ ػػدة وع ػ ػ ػػدمها ،أي بالزي ػ ػ ػػادة
والنقصػ ػ ػػاف ،كلفػ ػ ػػظ "األبػ ػ ػػيض" يطلػ ػ ػػق علػ ػ ػػى الػ ػ ػػثلج وعلػ ػ ػػى العػ ػ ػػاج وىػ ػ ػػو ُب
ال ػ ػ ػػثلج أش ػ ػ ػػد وأنص ػ ػ ػػع ،وكلف ػ ػ ػػظ "الن ػ ػ ػػور" فإن ػ ػ ػػو ُب الش ػ ػ ػػمس أكث ػ ػ ػػر من ػ ػ ػػو ُب
الس ػ ػ ػراج .وىكػ ػ ػػذا فػ ػ ػػإف لفػ ػ ػػظ "الوج ػ ػػود ،ا١توجػ ػ ػػود ،األبػ ػ ػػيض ،النػ ػ ػػور" ،لفػ ػ ػػظ
كل ػ ػ ػػي مش ػ ػ ػػكع ،وٝت ػ ػ ػػي مش ػ ػ ػػككاً؛ ألف الن ػ ػ ػػاظر في ػ ػ ػػو يتش ػ ػ ػػكع ى ػ ػ ػػل ى ػ ػ ػػو
متػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواط لك ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف اٟتقيق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،أو مش ػ ػ ػ ػ ػ ػػًتؾ ١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بينهم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
االختبلؼ.والكل ػ ػ ػػي أيضػ ػ ػ ػاً نوع ػ ػ ػػاف :ج ػ ػ ػػنس ومش ػ ػ ػػتق؛ وذل ػ ػ ػػع ألن ػ ػ ػػو إف دؿ
عل ػ ػػى ذات غ ػ ػػَت معين ػ ػػة ،ك ػ ػػالفرس واإلنس ػ ػ ػاف والس ػ ػ ػواد وغ ػ ػػَت ذل ػ ػػع ٦ت ػ ػ ػا دؿ
علػ ػػى نفػ ػػس ا١تاىيػ ػػة ،فهػ ػػو اٞتػ ػػنس أي اسػ ػػم اٞتػ ػػنس ،وى ػ ػػو اللفػ ػػظ ا١توضػ ػػوع
للحقيق ػ ػػة الذىني ػ ػػة م ػ ػػن حي ػ ػػث ى ػ ػػي ى ػ ػػي .وإف دؿ الكل ػ ػػي عل ػ ػػى ذي ص ػ ػػفة
معينة فهو ا١تشتق ،كاألسود والفارس و٨تو ا.
وأم ػػا اٞتزئ ػػي فه ػػو نوع ػػاف عل ػػم وض ػػمَت؛ وذل ػػع ألن ػػو إف اس ػػتقل اللف ػػظ
بالداللة ،أي كاف ال يفتقر إٔب شػيء يفسػره ،فهػو العلػم ،كزيػد وكعبػد اه .وإف
ٓب يستقل ،بأف كػاف يفتقػر إٔب شػيء يفسػره ،فهػو ا١تضػمر ،مثػل ىػو وىػي؛ ألف
ا١تضمرات ال بد ٢تا من شػيء يفسػرىا .والفػرؽ بينػو وبػُت اٟتػرؼ ،أف اٟتػرؼ ال
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يسػػتقل ٔتعنػػاه أصػبلً ،وال يفهػػم معنػػاه إال بوجػػود لفػػظ متعلػػق معنػػاه ٔتعنػػاه .وأمػػا
الضمَت فهػو مسػتقل ٔتعنػاه أصػبلً ،ويفهػم معنػاه مػن غػَت حاجػة إٔب لفػظ آخػر،
وال يتعلق معنػاه ٔتعػٌت أي لفػظ ،وإ ػا ىػو يفتقػر إٔب التفسػَت فقػه؛ ولػذلع كػاف
الضمَت اٝتاً ،وىو مغاير للحرؼ.
تقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده
ينقسم اللفظ باعتبار ا١تػدلوؿ وحػده إٔب ٜتسػة أقسػاـ :أحػدىا أف يكػوف
مدلوؿ اللفظ معػٌت ،والثػاح أف يكػوف لفظػاً مفػرداً مسػتعمبلً ،والثالػث أف يكػوف
لفظاً مفرداً مهمػبلً ،والرابػع أف يكػوف لفظػاً مركبػاً مسػتعمبلً ،وا٠تػامس أف يكػوف
لفظاً مركباً مهمبلً؛ وذلع ألف مدلوؿ اللفظ قد يكوف معػٌت ،وقػد يكػوف لفظػاً.
فػػإف كػػاف لفظ ػاً ،فقػػد يكػػوف مفػػرداً ،وقػػد يكػػوف مركب ػاً ،وكػػل منهمػػا قػػد يكػػوف
مستعمبلً ،وقد يكوف مهمبلً ،و٣تموع ذلع ٜتسة أقساـ:
فالقسػػم األوؿ أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ معػػٌت ،أي شػػيااً لػػيس بلفػػظ ،كػػاٟتيواف
وكزيد علماً على رجل ،وىذا ىو الذي تقدـ انقسامو إٔب كلي وجزئي.
والثاح :أف يكوف ا١تدلوؿ لفظاً مفػرداً مسػتعمبلً ،مثػل لفػظ الكلمػة ،فػإف
مدلو٢تا لفظ وضع ١تعٌت مفرد ،وىو االسم والفعل واٟترؼ .فهي لفػظ ،ومعناىػا
كذلع لفظ.
والثالػث :أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ لفظػاً مفػػرداً مهمػبلً ،كأٝتػػاء حػػروؼ ا٢تجػػاء.
فحػػروؼ ضػػرب وىػػي :ضػػو ،وره ،وبػػوٓ ،ب توضػػع ١تعػػٌت ،مػػع أف ك ػبلً منهػػا قػػد
وض ػػع ل ػػو اس ػػم ،فل ػػؤلوؿ الض ػػاد ،وللث ػػاح ال ػػراء ،وللثال ػػث الب ػػاء .فلف ػػظ ح ػػروؼ
ا٢تجاء ٢تا مدلوؿ ،ومدلو٢تا ليس معٌت ،وإ ا ىو لفظ ،وىي األلف والبػاء والتػاء
 ...اْب .فكلمة حروؼ ا٢تجاء لفظ ،ومعناىا كذلع لفظ ،ولكنو لفظ مهمل.
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والرابػػع :أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ لفظػاً مركبػاً مسػػتعمبلً٨ ،تػػو ا٠تػػرب ،فػػإف مدلولػػو
لفػػظ مركػػب موضػػوع ،مثػػل زيػػد قػػائم .فلفػػظ (ا٠تػػرب لػػو مػػدلوؿ ،ومدلولػػو لػػيس
معٌت ،وإ ا ىو لفظ.
وا٠تامس :أف يكوف ا١تدلوؿ لفظاً مركباً مهمبلً ،وىػو ا٢تػذياف ،بػأف جيمػع
ألفاظػاً مهملػػة ويػػتكلم هبػػا ،أو بػػأف ال يػػدؿ ٣تمػػوع الكػػبلـ مػػن حيػػث ىػػو علػػى
معػػٌت ،وإف دؿ كػػل جػػزء منػػو علػػى معػػٌت ،مثػػل تركيػػب ٚتلػػة مػػن ضػػرب من ػػزالً،
قاصػػداً الًتكيػػب ،ومػػا شػػاكل ذلػػع مػػا ال معػػٌت لػػو ٚتلػػة ،ولكػػل لفػػظ منػػو معػػٌت.
وىػػذا القسػػم غػػَت موضػػوع ،أي ٓب تضػػعو العػػرب؛ ألف الغػػرض مػػن الًتكيػػب ىػػو
اإلفػادة ،وىػػذا ال يفيػد؛ فيكػػوف غػَت موضػػوع ،ولكنػو موجػػود ،وىػو ا٢تػػذياف ،وال
شػع أف ا٢تػذياف كػبلـ مركػب ولكنػو مهمػل .فلفػظ ا٢تػذياف لػو مػدلوؿ ،ومدلولػو
ليس معٌت ،وإ ا ىو لفظ ،ولكنو لفظ مهمل.
المـ َرَّكب

ا١تركب ىو ما دؿ جزؤه على جزء ا١تعٌت ،وىو من أقساـ الداؿ وحده،
وقد صيغ إلفهاـ السامع النسب وا١تعاح ا١تركبة بعد علمو بأوضاع ا١تفردات.
وينقسم ا١تركب إٔب ستة أقساـ ىي :االستفهاـ ،واألمر ،وااللتماس ،والسؤاؿ،
وا٠ترب ،والتنبيو؛ وذلع ألف ا١تتكلم إ ا صاغ ا١تركب من ا١تفردات ،وألّفو منها
إلفهاـ الغَت ما ُب نفسو ،فتارة يفيد طلباً ،وتارة يفيد غَت ذلع .فإف أفاد طلباً
بذاتو ،أي بالوضع ،ينظر ،فإف كاف الطلب للماىية فهو االستفهاـ ،كقولع:
ما حقيقة اإلنساف ؟ وىل قاـ زيد ؟ وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع
االستعبلء على ا١تطلوب منو فهو األمر ،مثل قوؿ اه تعأب  :
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 .   وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع التساوي فهو
االلتماس ،كطلب الشخص من نظَته كقولع لصديقع :أعطٍت الكتاب،
وخذ اإلبريق .وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع التسفل ،أي التذلل ،فهو
السؤاؿ ،كقوؿ العبد :اللهم اغفر ٕب ،اللهم ارٛتٍت .وإف ٓب يفد الًتكيب
الطلب بالذات ،أي بالوضع ،بأف ال يدؿ على طلب أصبلً ،كقاـ زيد ،أو
يدؿ عليو ولكن ال بالذات ،أي ليس بالوضع ،كقولع :أنا طالب كذا؛ فإنو
إف كاف ٤تتمبلً التصديق والتكذيب فهو ا٠ترب ،كقولنا قاـ زيد ،وإف كاف غَت
٤تتمل التصديق والتكذيب فهو التنبيو ،ويندرج فيو الًتجي ،والتمٍت ،والقسم،
والنداء؛ و٢تذا تكوف أقساـ ا١تركب ستة أقساـ ،باعتبار كل ما يندرج ُب التنبيو
قسماً واحداً.
تقسيم اللفظ باعتبار الدال والمدلول
ينقس ػػم اللف ػػظ باعتب ػػار ال ػػداؿ وا١ت ػػدلوؿ ،أي باعتب ػػار اللف ػػظ وا١تع ػػٌت ،إٔب
سػػبعة أقسػػاـ :ىػػي ا١تنفػػرد ،وا١تتبػػاين ،وا١ت ػًتادؼ ،وا١تشػػًتؾ ،وا١تنقػػوؿ ،واٟتقيقػػة،
واجملاز؛ وذلع ألف اللفظ وا١تعٌت إمػا أف يتحػدا ،أو يتكثػر اللفػظ ويتكثػر ا١تعػٌت،
أو يتكثػػر اللفػػظ مػػع اٖتػػاد ا١تعػػٌت ،أو يتكثػػر ا١تعػػٌت مػػع اٖتػػاد اللفػػظ .فػػاألوؿ أف
يتحػػد اللفػػظ وا١تعػػٌت كلفػػظ اه ،فإنػػو واحػػد ومدلولػػو واحػػد ،وىػػو ا١تنفػػرد ،وإ ػػا
ٝتي با١تنفرد النفراد لفظو ٔتعناه .والثاح أف يتكثػر اللفػظ ويتكثػر ا١تعػٌت كالسػواد
والبياض ،وىو ا١تتباين ،وإ ا ٝتيت باأللفاظ ا١تتباينة؛ ألف كل واحد منهػا مبػاين
اآلخػػر ،أي ٥تػػالف لػػو ُب معنػػاه .والثالػػث أف يتكثػػر اللفػػظ ويتحػػد ا١تعػػٌت مثػػل
األسد والسبع ،وىو ا١تًتادؼ ،وإ ا ٝتيت باأللفػاظ ا١تًتادفػة أخػذاً مػن الرديػف،
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وىػػو ركػػوب اثنػػُت علػػى دابػػة واحػػدة ،إذ اللفظػػاف أو األلفػػاظ ُب ا١ت ػًتادؼ تػػدؿ
على معٌت واحد .والرابع أف يتكثر ا١تعٌت ويتحد اللفظ ،أي يكوف اللفظ واحػداً
وا١تعػػٌت كثػػَتْ ،تيػػث يكػػوف اللفػػظ وضػػع لكػػل واحػػد مػػن تلػػع ا١تعػػاح ،كػػالعُت
للباصػػرة واٞتاريػػة ،وىػػو ا١تشػػًتؾ .وا٠تػػامس أف يكػػوف اللفػػظ واحػػداً وا١تعػػٌت كثػػَت،
ولكػن اللفػظ ٓب يوضػػع لكػل واحػػد ،بػل وضػػع ١تعػٌت ٍب نقػػل إٔب غػَته واشػػتهر ُب
ا١تعٌت الثاح ،كالصػبلة ،وكالدابػة ،وكالفاعػل عنػد النحػاة ،وىػو ا١تنقػوؿ .ويسػمى
بالنسػػبة للمعػػٌت األوؿ منقػػوالً عنػػو ،وللمعػػٌت الثػػاح منقػػوالً إليػػو ،ويسػػمى منقػػوالً
ش ػػرعياً إف ك ػػاف الناق ػػل الش ػػرع كالص ػػبلة ،ويس ػػمى منق ػػوالً عرفػ ػاً إف ك ػػاف الناق ػػل
الع ػػرؼ الع ػػاـ كالداب ػػة ،ويس ػػمى منق ػػوالً اص ػػطبلحاً إف ك ػػاف النق ػػل اص ػػطبلحياً
خاص ػاً كالفاعػػل للنحػػاة .السػػادس أف يكػػوف اللفػػظ واحػػداً وا١تعػػٌت كثػػَت ،ولكػػن
اللفػػظ ٓب يوضػػع لكػػل واحػػد ،بػػل وضػػع ١تعػػٌت ٍب نقػػل إٔب غػػَته لعبلقػػة ،ولكنػػو ٓب
يشتهر ُب ا١تعٌت الثاح ،أي ٓب يغلب عليو ،وُب ىذه اٟتػاؿ إف أطلػق علػى ا١تعػٌت
ا١توضػػوع لػػو فهػػو اٟتقيقػػة ،وإف أطلػػق علػػى ا١تعػػٌت ا١تنقػػوؿ إليػػو فهػػو اجملػػاز ،وىػػو
القسم السابع من تقسيم اللفظ باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ.
الترادف
الًتادؼ ىو توإب األلفاظ ا١تفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار
واحد ،كاإلنساف والبشر الدالُت على اٟتيواف الناطق ،وكالرب والقم  ،وكجلس
وقعد ،ومثل ما نقل عن العرب من قو٢تم الصلهب والشوذب من أٝتاء
الطويل ،والبهًت والبحًت من أٝتاء القصَت ،إٔب غَت ذلع .وسبب وقوع الًتادؼ
ُب اللغة أف يكوف من واضعُت ،وذلع بأف تضع قبيلة لفظ القم مثبلً للحب
ا١تعروؼ ،وتضع قبيلة أخرى لفظ الرب لو أيضاً ،ويشتهر الوضعاف .أو أف يكوف
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من واضع واحد ،إما لتكثَت الوسائل إٔب اإلخبار عما ُب النفس ،وإما للتوسع
ُب ٣تاؿ البديع .والبديع ىو اسم حملاسن الكبلـ ،مثل السجع ُب النثر ،والقافية
ُب الشعر ،كقولع« :ما أبعد ما فات وما أقرب ما ىو آت» فلو عربت بلفظ
مضى بدؿ لفظ فات ١تا حصل ىذا ا١تعٌت ،وُب اجملانسة كقولع( :اشًتيت الرب
وأنفقتو ُب الرب فلو عرب بلفظ القم بدؿ لفظ الرب لفات ا١تطلوب .وُب القلب
كقولو تعأب      :فلو عرب بلفظ «واه فكرب» لفات ا١تطلوب
وىو ربع ،تقرأ طرداً «ربع» وعكساً «كرب» فيكوف الًتادؼ قد أغٌت اللغة
العربية .إال أف الًتادؼ خبلؼ األصل ،واألصل عدـ الًتادؼ ،فإذا تردد لفظ
بُت كونو مًتادفاً وكونو غَت مًتادؼ فحملو على عدـ الًتادؼ أؤب ،إذ األصل
أف يكوف اللفظ قد وضع ١تعٌت ٓب يوضع لو لفظ آخر ،وألف اللفظ الثاح
معرؼ ١تا عرؼ باألوؿ؛ ولذلع ذىب بعضهم إٔب امتناع وقوع الًتادؼ .وأف
كل لفظ وضع ١تعٌت ٓب يوضع لو لفظ آخر ،ولكن الثابت أف الًتادؼ موجود
ُب اللغة العربية ،ومروي عن العرب ،وكوف اللغة قد وضعها العرب وكانوا قبائل،
يقتضي وقوع الًتادؼ ،إال أنو خبلؼ األصل.
االشـتراك
االشًتاؾ ىو كوف اللفظة موضوعة ٟتقيقتُت ٥تتلفتُت وضعاً أوالً من
حيث ا كذلع ،وا١تشًتؾ ىو اللفظ ا١توضوع لكل واحد من معنيُت فاكثر،
مثل لفظ العُت للباصرة ،واٞتارية ،والذىب ،ومثل لفظ الروح لسر اٟتياة،
وإلدراؾ الصلة باه ،وٞتربيل ،وغَت ذلع من األلفاظ ا١تشًتكة .وا١تشًتؾ جيوز
أف يوجد ُب اللغة العربية؛ ٞتواز أف يكوف من واضعُت ،بأف يضع كل منهما
لفظاً لغَت ما وضع لو اآلخر ،كأف تضع قبيلة لفظ العُت للباصرة ،وتضع قبيلة
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أخرى لفظ العُت للجاريةٍ ،ب يشتهر الوضعاف ،أو أف يقع من واضع واحد
لغرض اإلهباـ ،بأف يضع لفظاً ١تختلفُت ،ليتمكن ا١تتكلم من اإلهباـ على
السامع ،حيث يكوف التصري سبباً للمفسدة ،كما روي عن أيب بكر 
ول:
الر ُج ُل أَبَا بَ ْك ٍر ،فَـيَـ ُق ُ
وقت ذىابو وىو ورسوؿ اه  إٔب الغار ...« :فَـيَـ ْل َقى َّ
الر ُجل يَـ ْه ِدينِي َّ ِ
يل»
ك ؟ فَـيَـ ُق ُ
يَا أَبَا بَ ْك ٍرَ ،م ْن َى َذا َّ
الر ُج ُل الَّ ِذي بَـ ْي َن يَ َديْ َ
السب َ
ولَ :ى َذا َّ ُ
أخرجو البخاري .وا١تشًتؾ موجود ُب اللغة العربية ،قاؿ أبو اٟتسن البصري:
«أطلق أىل اللغة اسم القرء على الطهر واٟتيض ،و ا ضداف ،فدؿ على وقوع
االسػم ا١تشػًتؾ ُب اللغة» وقد وقع ُب القرآف العظيم كقولو تعػأب  :
  وكقولو تعأب       :أي أقبل وأدبر ،فهو مشًتؾ
بُت إقباؿ الليل وإدباره .وىذا يدؿ على أف ا١تشًتؾ واقع ُب اللغة العربية .إال
أف ا١تشًتؾ خبلؼ األصل ،واألصل أف يكوف ا١تعٌت موضوع لو لفظ واحد
خاص بو ،أي إف األصل عدـ االشًتاؾ ،فاللفظ إذا دار بُت احتماؿ االشًتاؾ
واالنفراد كاف الغالب على الظن ىو االنفراد ،واحتماؿ االشًتاؾ مرجوح ،وإف
ٓب يكن مرجوحاً فهو خبلؼ األصل؛ لتساوي احتماؿ االشًتاؾ واحتماؿ
االنفراد ،و ا قائماف ُب كل لفظ ،وٓب يفهم من اللفظ بدوف قرينة تبُت معناه
ا١تراد؛ و٢تذا كاف تعػيُت معٌت اللفظ ا١تشًتؾ ،وٗتصيصو بأحد معانيو مفتقراً إٔب
قرينة ،فبل بد لو من قرينة تبُت ا١تعٌت ا١تراد ،ولو ٓب يكن ا١تشًتؾ خبلؼ األصل
المتنع االستدالؿ بالنصوص الحتماؿ االشًتاؾ ،وكوف مراد الشارع غَت ما
ظهر لنا من ا١تعػاح ،وحيناذ ال تكوف مفيدة للظن .و٢تذا فإف ا١تشًتؾ خبلؼ
األصل.
وجيوز استعماؿ ا١تشًتؾ ُب ٚتيع معانيو معاً على سبيل اٟتقيقة بدليل
وقوعو ُب القرآف ،قاؿ تعأب         :
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والصػبلة مػن اه مغفرة ،ومن غَته استغفار ،فالصبلة لفظ مشًتؾ بُت ا١تغفرة
واالستغفار ،وقد استعملت فيهما دفعة واحدة ،فإنو أسندىا إٔب اه تعأب وإٔب
ا١تبلئكة ،ومن ا١تعلوـ أف الصادر من اه تعأب ىو ا١تغفرة ال االستغفار ،ومن
ا١تبلئكة االستغفار ال ا١تغفرة .وقاؿ تعأب         :
        

      فاه تعأب أراد بالسجود ىهنا ا٠تشوع؛ ألنو
ىو ا١تتصور من الدواب ،وأراد بو وضع اٞتبهة على األرض من الناس؛ فثبت
إرادة ا١تعنيُت على سبيل اٟتقيقة .أما استعماؿ اللفظ ا١تشًتؾ ُب أحد معانيو
دوف غَته ،فإنو حيتاج إٔب قرينة مبينة تعُت ا١تعٌت ا١تراد.
الحقيقة والمجاز
اٟتقيقػ ػػة ىػ ػػي اللف ػ ػػظ ا١تسػ ػػتعمل فيمػ ػػا وض ػ ػػع لػ ػػو أوالً ُب اللغػ ػػة كاألس ػ ػػد
ا١تسػػتعمل ُب اٟتي ػواف ا١تفػػًتس .واجملػػاز ىػػو اللفػػظ ا١تسػػتعمل ُب غػػَت مػػا وضػػع لػػو
أوالً ُب اللغة ١تا بينهما من التعلق كاألسػد ا١تسػتعمل ُب الرجػل الشػجاع .واجمل ػاز
ثبلث ػػة أقس ػ ػاـ :أحػدى ػ ػا أف يك ػ ػوف ُب مف ػ ػردات األلف ػػاظ كق ػ ػولع :رأي ػػت أس ػ ػداً.
تعػٍت الرجل الشجاع .والثاح أف يقع ُب الًتكيب فقه ،كقوؿ الشاعر:
ِ
الع ِشػ ػي
وم ػُّر َ
َر َكػُّر الغَ ػ ػداة َ

الص ػغِ ََت َوأَفْػ ٌَت الكػبيػ
اب َّ
أَ َش ػ َ

فاإلشػػابة ،واإلفنػػاء ،والكػػر ،وا١تػػر ،حاصػػلة حقيقػػة ،لكػػن إسػػناد اإلشػػابة
واإلفناء إٔب كر الغداة ومر العشي إسػناد لغػَت مػن قػاـ هبمػا ،فهػو ٣تػاز؛ ألف اه
تعػػأب ىػػو الفاعػػل لئلشػػابة واإلفنػػاء .والثالػػث أف يكػػوف ُب اإلفػراد والًتكيػػب معػاً
كقولػػع ١تػػن تداعبػػو :أحيػػاح اكتحػػإب بطلعتػػع ،أي س ػرتٍت رؤيتػػع ،فاسػػتعمل
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اإلحيػػاء ُب السػػرور ،واسػػتعمل االكتحػػاؿ ُب الرؤيػػة ،وذلػػع ٣تػػازٍ ،ب إنػػو أسػػند
اإلحيػػاء إٔب االكتحػػاؿ ،مػػع أف احمليػػي ىػػو اه تعػػأب .فيكػػوف ُب اٞتملػػة ٣تػػاز ُب
ا١تفردات وُب الًتكيب معاً.
ويش ػػًتط ُب اس ػػتعماؿ اجمل ػػاز وج ػػود العبلق ػػة ب ػػُت ا١تع ػػٌت اٟتقيق ػػي وا١تع ػػٌت
اجمل ػػازي ،وى ػػذه العبلق ػػة ب ػػُت ا١تعني ػػُت ال ب ػػد أف تك ػػوف م ػػن أن ػ ػواع العبلق ػػة ال ػػيت
استعملتها العرب ،ولكن ال يشًتط أف يكوف التعبػَت قػد اسػتعملو العػربٔ ،تعػٌت
أف كل فرد ديكنو أف يعرب اٞتملة اليت يريدىا ،واللفظ الذي يريػده٣ ،تػازاً ،لعبلقػة
بػُت ا١تعػٌت اٟتقيقػي الػػذي اسػتعملو ،وا١تعػػٌت اجملػازي الػػذي أخػذ عنػػو ،ولكػن نػػوع
العبلقػة مػػع كوهنػػا سػببية ،أو حاليػػة ،أو غػػَت ذلػػع ،ال بػد أف تكػػوف ٦تػػا اسػػتعملو
العرب ،فبل بد أف تضع العرب نوع التجوز بالكل إٔب اٞتزء مثبلً ،وبالسبب إٔب
ا١تسػػبب ،وىكػػذا .أمػػا اٞتزئيػػات ،وىػػي اٞتمػػل واالسػػتعماالت ،فػػبل يشػػًتط أف
يكوف العرب قد استعملوىا ،بل لكل فرد أف يبدع بالتعبَتات اجملازيػة كمػا يشػاء
ضػػمن األن ػواع الػػيت اسػػتعملها العػػرب .والعبلقػػة ا١تعتػػربة عنػػد العػػرب ُب اإلطػػبلؽ
اجملػازي كثػػَتة ،عػدىا بعضػػهم ٜتسػاً وعشػرين ،وعػدىا بعضػهم إحػدى وثبلثػػُت،
وعدىا بعضهم اثٍت عشر قسماً ،وأ ها األنواع التالية:
النوع األوؿ :السببية  -وىي إطبلؽ اسم السبب على ا١تسبب.
والعبلقة السببية أربعة أقساـ :أحدىا :السببية القابلية ،وىي تسمية الشيء
باسم قابلو ،مثل قو٢تم ساؿ الوادي ،أي ا١تاء الذي ُب الوادي ،فعرب عن ا١تاء
السائل بالوادي؛ ألف الوادي سبب قابل لو ،فأطلق اسم السبب على ا١تسبب.
والثاح :السببية الصورية كتسمية اليد قدرة؛ ألف القدرة صورة اليدٟ ،تلو٢تا فيها
حلوؿ الصورة ُب ا١تادة ،وذلع مثل إطبلؽ اليد على القدرة ُب قوؿ القائل (يد
األمَت تطاؿ كل عابث أي ،قدرة األمَت تصل إٔب العابثُت ،فاليد ٢تا صورة
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خاصة يتأتى هبا االقتدار على الشيء ،فإطبلؽ اليد على القدرة من باب
إطبلؽ اسم السبب الصوري على ا١تسبب .والثالث :السببية الفاعلية مثل نػزؿ
السحاب أي ا١تطر ،بإطبلؽ اسم فاعل الشيء عليو؛ لصدور ا١تطر عن
السحاب .والرابع :الس ػببية الغائية كتسمية العنب ٜتراً ُب قولو تعأب  :
     أي عنباً ،فأطلق ا٠تمر على العنب؛ ألف الغاية من
عصره أف يكوف ٜتراً.
النػ ػػوع الثػ ػػاح :ا١تسػ ػػببية  -وىػ ػػي إطػ ػػبلؽ اسػ ػػم ا١تسػ ػػبب علػ ػػى السػ ػػبب،
كتسػػمية ا١تػػرض ا١تهلػػع بػػا١توت ،فػػأطلق ا١تػػوت علػػى ا١تػػرض ا١تهلػػع مػػن بػػاب
إطبلؽ اسم ا١تسبب على سببو.
النوع الثالث :ا١تشاهبة  -أي االشًتاؾ ُب صػفة ،وجيػب أف تكػوف ظػاىرة
ينتقل الذىن إليها ،فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوهتا لو ،وىي إما معقولة
كاألسػػد للشػػجاع ،وإمػػا ٤تسوسػػة كاألسػػد علػػى الصػػورة ا١تنقوشػػة علػػى اٟتػػائه،
أي على رسم األسد وصورتو.
النوع الرابع :ا١تضادة  -وىي تسمية الشيء باسم ضده كقولو تعأب:
       فأطلق على اٞتزاء سياة مع أف اٞتزاء حسنة ،أو
ا١تضادة ا١تنػزلة منػزلة التناسب والتشابو ،بواسطة تلمي أو هتكم ،كما يقاؿ
للبخيل ىو حاًب ،وللجباف ىو أسد.
النوع ا٠تامس :الكلية  -بأف يطلق الكل ويراد البعض ،كالقرآف لبعضو،
وكقولو تعأب       :أي أناملهم ،فأطلق اإلصبع
على األ لة.
النوع السادس :اٞتزئية  -وىو إطبلؽ اسم اٞتزء على الكل ،كقولو
تعأب      :أي عتق عبد ،فأطلق الرقبة ،وىي جزء من
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العبد ،وأراد اإلنساف الرقيق.
النػػوع السػػابع :االسػػتعداد  -وىػػو أف يسػػمى الشػػيء ا١تسػػتعد ألمػػر باسػػم
ذلػػع األمػػر ،كتسػػمية ا٠تمػػر وىػػي ُب الػػدف با١تسػػكر ،فػػإف ا٠تمػػر ُب تلػػع اٟتالػػة
ليس ٔتسكر بل مستعد لو.
النػػوع الثػػامن :اجملػػاورة  -وىػػو تسػػمية الشػػيء باسػػم مػػا جيػػاوره ،كػػإطبلؽ
الراويػػة علػػى ظػػرؼ ا١تػػاء وىػػو القربػػة ،فػػإف الراويػػة لغػػة اسػػم اٞتمػػل ،أو البغػػل ،أو
اٟتمار الذي يستقى عليو ،وأطلق على القربة جملاورهتا لو.
النوع التاسع :الزيادة  -وىو أف ينتظم الكبلـ بإسقاط كلمة فيحكم
بزيادهتا كقولو تعأب       :فإنو يسمى ٣تازاً بالزيادة ،أي
ليس مثلو شيء ،فالكاؼ زائدة ،إذ ا١تراد نفي ا١تثل ال نفي مثل ا١تثل؛ ألف
الكاؼ ٔتعٌت مثل ،وحيناذ يلزـ إثبات مثل ه تعأب وىو ٤تاؿ ،فلزـ أف تكوف
الكاؼ زائدة للتأكيد.
النػوع العاشػر :تسػػمية الشػيء باعتبػػار مػا كػػاف عليػو  -سػواء كػاف جامػػداً
كإطبلؽ العبد على العتيق ،أـ مشتقاً كالضارب على من فرغ من الضرب.
اٟتادي عشػر :التعلق اٟتاصػل بُت ا١تصدر ،واسم ا١تفعوؿ ،واسم الفاعل
 فإف كبلً منها يطلق على اآلخر ٣تازاً ،وىو ستة أقساـ :أحدىا :إطبلؽ اسمالفاعل على اسم ا١تفعوؿ كقولو تعأب       :أي مدفوؽ ،ومنو
قو٢تم (سػر كاًب أي مكتوـ .الثاح :إطبلؽ اسػم ا١تفعوؿ على اسم الفاعل
كقولو تعأب      :أي ساتراً ،وقولو تعأب   :
    أي آتياً .الثالث :إطبلؽ ا١تصدر على اسم الفاعل
كقو٢تم( :رجل صوـ وعدؿ  ،أي صائم وعادؿ .الرابع :إطبلؽ اسم الفاعل
على ا١تصدر كقو٢تم( :قم قائماً واسكت ساكتاً  ،أي قياماً وسكوتا .ا٠تامس:
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إطبلؽ اسم ا١تفعوؿ على ا١تصدر كقولو تعأب      :أي
الفتنة .السادس :إطبلؽ ا١تصدر على اسم ا١تفعوؿ كقولو تعأب   :
  أي ٥تلوؽ ه ،وقولو تعأب        :أي من
معلومو.
ودخػػوؿ اجملػػاز ُب الكػػبلـ قػػد يكػػوف بالػػذات ،أي باألصػػالة ،وقػػد يكػػوف
بالتبعيػػة .واجمل ػػاز بال ػػذات إ ػػا يك ػػوف ُب اس ػػم اٞت ػػنس ،وى ػػو م ػػا دؿ عل ػػى نف ػػس
الذات الصاٟتة ألف تصدؽ على كثَتين مػن غػَت اعتبػار وصػف مػن األوصػاؼ،
كاألسد للشجاع ،والقتل للضرب الشديد ،وال يػدخل ُب غػَت ذلػع .والػذي ال
يدخل فيو اجملاز بالذات أمور:
أحدىا اٟترؼ ،فبل يكوف اجملاز ُب اٟترؼ؛ ألنو ال يفيد معناه وحده،
بل ال يفيده إال بذكر متعلقو ،فإذا ٓب يفد وحده فبل يدخلو اجملاز؛ ألف دخولو
فرع عن كوف الكبلـ مفيداً .وأما بياف دخولو فيو بالتبع فبأف تستعمل متعلقاهتا
استعماالً ٣تازياً ،فيسري التجوز من ا١تتعلقات إليها ،كقولو تعأب  :
        فإف تعليل االلتقاط بصَتورتو
عدواً ١تا كاف ٣تازاً ،كاف إدخاؿ الـ العلة أيضاً ٣تازاً ،فاجملاز جاء ُب اٟترؼ تبعاً
١تتعلقو ،وأما اجملاز بالذات فإنو ال يكوف ُب اٟترؼ.
ثانيها :الفعػل بأقسػامو ،وا١تشػتق بأقسػامو :كضػارب و٨تػوه؛ ألف كػبلً مػن
الفع ػػل وا١تش ػػتق ت ػػابع ألص ػػلو وى ػػو ا١تص ػػدر ُب كون ػػو حقيق ػػة أو ٣ت ػػازاً .ف ػػإطبلؽ
ضػػارب مػػثبلً بعػػد انقضػػاء الضػػرب أو قبلػػو إ ػػا كػػاف ٣تػػازاً؛ ألف إطػػبلؽ الضػػرب
واٟتالة ىذه كقولنا ذو ضرب ٣تاز ال حقيقة.
ثالثها :العلم؛ ألنو إف كاف مرٕتبلً ،أو منقوالً لغَت عبلقة ،فبل إشكاؿ ُب
كونػػو لػػيس ٔتجػػاز ،وإف نقػػل لعبلقػػة ،كمػػن ٝتػػى ولػػده مباركػاً ١تػػا اقػػًتف ْتملػػو أو
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وضػػعو مػػن الربكػػة ،فكػػذلع لػػيس ٔتجػػاز؛ ألنػػو لػػو كػػاف ٣تػػازاً المتنػػع إطبلقػػو عنػػد
زواؿ العبلقة ،واٟتاؿ ليس كذلع ،فدؿ على أنو ليس ٔتجاز.
ىذه خبلصة الكبلـ ُب اٟتقيقة واجملاز .واألصػل ُب الكػبلـ ىػو اٟتقيقػة.
ح ػػىت إذا تع ػػارض ا١تع ػػٌت اٟتقيق ػػي واجمل ػػازي ف ػػاٟتقيقي أؤب؛ ألف اجمل ػػاز خ ػػبلؼ
األصػػل .فػػإذا دار اللفػػظ بػػُت اٟتقيقػػة واجملػػاز فحملػػو علػػى اٟتقيقػػة ىػػو ال ػراج ،
وٛتلػػو علػػى اجملػػاز مرجػػوح؛ الحتيػػاج اجملػػاز إٔب الوضػػع األوؿ للمعػػٌت اٟتقيقػػي،
وإٔب ا١تناسػػبة بينػػو وبػػُت ا١تعػػٌت اجملػػازي ،وإٔب النقػػل منػػو إليػػوُ ،ب حػػُت أف اٟتقيقػػة
ال ٖتتاج إال إٔب الوضع األوؿ .وىذا وحده كاؼ ٞتعل اجملاز خبلؼ األصل.
الحقيقة الشـرعية
األٝتاء الشرعية ىػي األلفػاظ الػيت اسػتفيد مػن الشػارع وضػعها ،كالصػبلة
لؤلفعػ ػػاؿ ا١تخصوصػ ػػة ،والزكػ ػػاة للقػ ػػدر ا١تخػ ػػرج ،وكالصػ ػػوـ لئلمسػ ػػاؾ ا١تعػ ػػروؼ،
وكاإلدياف للتصديق اٞتازـ ا١تطابق للواقػع عػن دليػل ،وغػَت ذلػع مػن األٝتػاء الػيت
جػػاء هبػػا الشػػرع .فهػػذه األلفػػاظ ،إذا اسػػتعملت فيمػػا كػػاف موضػػوعاً ٢تػػا أوالً ُب
الشرع كانت حقيقة شرعية .فاٟتقيقػة الشػرعية ىػي اللفػظ ا١تسػتعمل فيمػا وضػع
لو ُب عرؼ الشرع .أي ىي اللفظة الػيت انتقلػت عػن مسػماىا اللغػوي إٔب غػَته؛
الستعماؿ الشرع ٢تا با١تعٌت الذي انتقلت إليو.
وحػػىت يكػػوف االسػػم شػػرعياً ال بػػد أف يسػػتفاد وضػػعو مػػن الشػػارع ،أي ٦تػػا
جاء بو الوحي من عند اه ،أي من الكتػاب والسػنة ،فاسػتعماؿ الفقهػاء للفظػة
ُب معػػٌت ال جيعلهػػا اٝت ػاً شػػرعياً ،وكػػذلع اسػػتعماؿ األئمػػة واجملتهػػدين للفظػػة ُب
معٌت ال جيعلها اٝتاً شػرعياً ،وإ ػا تكػوف اللفظػة اٝتػاً شػرعياً إذا اسػتعملها الشػرع
وحػده ،أي إذا جػػرى اسػتعما٢تا ُب الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو إٚتػاع الصػػحابة .أمػػا
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الكتاب فإف الوحي جاء بو لفظاً ومعٌت .وأما السنة فػإف الػوحي جػاء هبػا معػٌت،
وعػػرب عنهػػا الرس ػػوؿ بألفػػاظ مػػن عنػػده ،فهػػي ٦تػػا ج ػػاء ب ػػو ال ػػوحي .وأم ػػا إٚت ػػاع
الص ػػحابة فإن ػػو يكش ػػف ع ػػن دلي ػػل ،فيك ػػوف ٦ت ػػا ج ػػاء ب ػػو ال ػػوحي .ف ػػإذا ج ػػرى
استعماؿ لفظ ٦تا وضعو العرب ١تعٌت معُت ُب معٌت غَت الذي وضػعوه لػو ،وكػاف
ىػػذا االسػػتعماؿ قػػد جػػاء ُب الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو إٚتػػاع الصػػحابة ،كػػاف ىػػذا
اللف ػػظ ُب ى ػػذا االس ػػتعماؿ اٝتػ ػاً ش ػػرعياً ق ػػد وض ػػعو الش ػػارع ٢ت ػػذا ا١تع ػػٌت ،وك ػػاف
استعمالو فيما وضعو الشارع لو حقيقة شرعية.
وجـود الحقائق الشـرعية
اٟتقػيػق ػة الشػػرعية ىػػي اللفػػظ الػػذي وضػػعو الشػػرع ١تعػػٌت ْتيػث يػػدؿ عليػػو
ببل قػرينة .وقد اختلف ُب وجود اٟتقيقة الشرعية ،وُب وقوعها ُب ألفاظ الشرع،
فقاؿ القاضي أبو بكر البػاقبلح أهنػا غػَت موجػودة ومنػع وقوعهػا ،وقالػت ا١تعتزلػة
أهن ػػا موج ػػودة وأثبت ػ ػوا وقوعه ػػا ،وق ػػاؿ ب ػػذلع أيض ػ ػاً ا٠ت ػ ػوارج والفقه ػػاء .واح ػػتج
القاضي أبو بكر على امتناع وقوع اٟتقائق الشرعية بدليلُت:
أحد ا :إف الشارع لو فعل ذلع لزمػو تعريػف األمػة بػالتوقيف نقػل تلػع
األسػامي ،وإال كػػاف مكلفػاً ٢تػم بفهػػم مػراده مػػن تلػع األٝتػػاء وىػػم ال يفهمونػػو،
وىو تكليف ٔتا ال يطاؽ .والتوقيف الوارد ُب مثل ىذه األمور ال بػد وأف يكػوف
مت ػواتراً؛ لعػػدـ قيػػاـ اٟتجػػة باآلحػػاد فيهػػا ،وال ت ػواتر ،وىػػذا دليػػل علػػى أهنػػا غػػَت
واقعة ُب الشرع.
الثاح :إف ىذه األلفاظ قد اشتمل عليها القرآف ،فلو كانت مفيدة لغَت
مدلوالهتا ُب اللغة ١تا كانت من لساف أىل اللغة؛ ألف كوف اللفظ عربياً ليس
لذاتو وصورتو ،بل لداللتو على ما وضعو أىل اللغة بإزائو ،وإال كانت ٚتيع
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ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية ،وىو ٦تتنع ،ويلزـ من ذلع أف ال يكوف
القرآف عربياً ،وىو على خبلؼ قولو تعأب       :وقولو
تعأب       :وقولو تعأب      :
   وذلع ٦تتنع .وىذا دليل على أهنا غَت واقعة.
وأم ػػا م ػػا وق ػػع م ػػن أٝت ػػاء ش ػػرعية ،كالص ػػبلة ،والزك ػػاة ،واٟت ػػج ،فق ػػد ق ػػاؿ
القاضي أبو بكر إف الشارع ٓب يستعملها إال ُب اٟتقائق اللغوية ،فا١تراد بالصبلة
ا١تػأمور هبػػا ىػػو الػػدعاء ،ولكػن أقػػاـ الشػػارع أدلػػة أخػرى علػػى أف الػػدعاء ال يقبػػل
إال بشرائه مضمومة إليو.
واحتج ا١تعتزلة على وقوع اٟتقائق الشرعية بدليلُت:
أحد ا :إف الشارع اخًتع معاح ٓب تكن معقولػة للعػرب ،فػبل بػد ٢تػا مػن
ألفػ ػػاظ تػ ػػدؿ عليهػ ػػا ،ويسػ ػػتحيل أف يكػ ػػوف الواضػ ػػع ٢تػ ػػا ىػ ػػم العػ ػػرب؛ ألهنػ ػػم ال
يعقلوهنا؛ فيكوف الواضع ٢تا ىػو اه تعػأب؛ فتكػوف شػرعية وليسػت لغويػة ،وىػذا
دليل على وجود اٟتقائق الشرعية.
الثاح :إف اإلدياف يستعمل ُب غَت معناه اللغوي؛ ألف اإلدياف ُب اللغة
ىو التصديق ،وُب الشرع يطلق على غَت التصديق .ويدؿ عليو قولو :
اىا إِ َمارَةُ
يما ُن بِ ْ
ض ٌع َو َس ْبـ ُعو َن ُش ْعبَةً ،أَ ْعالَ َىا َش َه َ
ادةُ أَ ْن الَ إِلَوَ إِالَّ اللَّوَُ ،وأَ ْدنَ َ
«ا ِإل َ
األَذَى َع ِن الطَّ ِر ِيق» أخرجو ابن حبافٝ ،تي إماطة األذى إدياناً وليس ىو
بتصديق .وأيضاً فإف الدين ُب الشرع عبارة عن فعل العبادات ،وإقامة الصػبلة،
وإيتاء الزكاة ،بدليل قولو تعأب          :
إٔب آخػر اآليةٍ ،ب قاؿ       :فكاف راجعاً إٔب كل
ا١تذكور .والدين ىو اإلسبلـ؛ لقولو تعأب       :
واإلسػبلـ ىػو اإلديػاف ،فيكوف اإلدياف ُب الشػرع ىػو فػعػل العبادات .وأيضاً قاؿ
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تعأب         :وأراد بو الصبلة إٔب بيت ا١تقدس،
فيكوف قد وضع ألفاظاً ٍ
١تعاف غَت اليت وضعها أىل اللغة ٢تا ،وال عبلقة بينها
وبُت ا١تعاح اليت وضعها العرب ،مثل إطبلؽ اإلدياف على الصبلة إٔب بيت
ا١تقدس ،وىذا دليل على أف اٟتقائق الشرعية واقعة ُب ألفاظ الشرع فهي
موجودة.
وقاؿ اإلماـ ٚتاؿ الدين األسنوي :اٟتػق أف األلفػاظ الشػرعية ُب معانيهػا
٣تازات لغويػة اشػتهرت ُب تلػع ا١تعػاح ،بعػد اسػتعماؿ الشػارع إياىػا فيهػا ٣تػازاً،
١تعونػػة الق ػرائنٍ ،ب بعػػد االشػػتهار ،فهمػػت بػػبل قرينػػة ،وصػػارت اٟتقػػائق اللغويػػة
مهجػػورة ُب الشػػرع ،ىػػذا ىػػو ا١ت ػراد بكوهن ػا حقػػائق شػػرعية ،ال أهنػػا موضػػوعات
مبتدأة.
واختػػار إمػػاـ اٟتػػرمُت أف األلفػػاظ الشػػرعية ٓب تسػػتعمل ُب ا١تعػػٌت اللغػػوي،
وٓب يقطػع النظػػر عنػػو حالػػة االسػػتعماؿ ،بػػل اسػػتعملها الشػػارع ُب ىػػذه ا١تعػػاح ١تػػا
بينهػػا وبػػُت ا١تعػػاح اللغويػػة ،فالصػػبلة مػػثبلً ١تػػا كانػػت ُب اللغػػة موضػػوعة للػػدعاء،
والػػدعاء جػػزء مػػن ا١تعػػٌت الشػػرعي ،أطلقػػت علػػى ا١تعػػٌت الشػػرعي ٣تػػازاً ،تسػػمية
للشػػيء باسػػم بعضػػو ،وال تكػػوف بػػذلع خارجػػة عػػن لغػػة العػػرب؛ النقسػػاـ اللغػػة
إٔب حقيقػػة و٣تػػاز ،أي أف ىػػذه األلفػػاظ اسػػتُعملت ٣تػػازات لغويػػةٍ ،ب اشػػتهرت
فصارت حقائق شرعية.
وى ػػذاف الق ػػوالف ،ق ػػوؿ األس ػػنوي وق ػػوؿ إم ػػاـ اٟت ػػرمُت ،يعت ػرباف م ػػن ق ػػوؿ
القاضػػي أيب بك ػػر ،وليس ػا قػػوالً جدي ػػداً .فق ػػد اختلػػف ُب تفس ػػَت ق ػػوؿ القاض ػػي
بامتناع وقوع اٟتقائق الشرعية ،فقد قػاؿ األسػتاذ أبػو إسػحق األسػفراييٍت :معنػاه
أف مػػا اسػػتعملو الشػػارع مػػن األٝتػػاء ،كالصػػبلة و٨توىػػاُ ،ب ا١تعػػاح الشػػرعيةٓ ،ب
خيػػرج بػػذلع عػػن وضػػع أىػػل اللغػػة ،بػػل ىػػي مقػػررة علػػى حقائقهػػا اللغويػػة ،وقػػاؿ
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ا١تراغػػي :معنػػاه أف معانيهػػا الشػػرعية حقائقهػػا اللغويػػة .وقػػاؿ ا٠تنج ػػي :مػػذىب
القاضػ ػػي أف كػ ػػل مػ ػػا يػ ػػدعى أنػ ػػو حقيقػ ػػة شػ ػػرعية فهػ ػػو ٣تػ ػػاز لغػ ػػوي ،وزاد عليػ ػػو
اٞت ػػاربردي قول ػػوٓ :ب تبل ػػغ رتب ػػة اٟتق ػػائق ،أي ى ػػي باقي ػػة عل ػػى معانيه ػػا اللغوي ػػة،
والزيادات غَت داخلة ُب معانيهػا .فيسػتدؿ مػن ىػذه التفاسػَت لقػوؿ القاضػي أيب
بكر ،وال سيما تفسػَت ا٠تنجػي لػو ،أف قػوؿ األسػنوي ،وقػوؿ إمػاـ اٟتػرمُت ليسػا
قوالً جديداً بل ا قوؿ القاضي أيب بكر.
والواقع أف األٝتاء الشرعية واقعة ُب ألفاظ الشرع ،وواقعة بوصفها
حقائق متميزة عن اٟتقائق اللغوية .فهي لفظ وضعو العرب ،وجاء الشرع ونقلو
١تعٌت آخر واشتهر بو ،ونقلو لو ليس من قبيل اجملاز ،بل ىو من قبيل نقل
اٟتقيقة العرفية؛ ألف الشرع ٓب ينقلو للمعٌت الثاح لعبلقة كما ىو شرط اجملاز،
عبلوة على أنو اشتهر ُب ا١تعٌت الثاح ،واجملاز لفظ وضع ١تعٌت ٍب نقل إٔب غَته
لعبلقة ،وٓب يشتهر ُب ا١تعٌت الثاح ،أي ٓب يغلب عليو؛ و٢تذا ال يكوف نقل
االسم الشرعي إٔب ا١تعٌت الثاح ،الذي وضعو لو الشرع ،من قبيل اجملاز ،وال
بوجو من الوجوه ،بل ىو من قبيل اٟتقيقة الشرعية ،والدليل على ذلع أف
الشرع نقلو ١تعٌت آخر غَت ا١تعٌت الذي وضعو لو أىل اللغة ،من غَت مبلحظة
أية عبلقة بينهما ،أي نقلو سواء أكانت لو عبلقة با١تعٌت األوؿ ،أـ ٓب تكن لو
عبلقة .فمثبلً الصبلة لفظ وضعو العرب للدعاء ،وجاء الشرع ونقلو ١تعٌت آخر
ىو األفعاؿ واألقواؿ ا١تخصوصة ،وقد يطلق اسم الصبلة على األفعاؿ اليت ال
دعاء فيها ،كصبلة األخرس الذي ال يفهم الدعاء ُب الصبلة حىت يأٌب بو.
والزكاة لفظ وضعو العرب للنماء والزيادة ،وجاء الشرع ونقلو ١تعٌت آخر ىو أداء
ماؿ ٥تصوص من قدر ٥تصوص .وقد يطلق اسم الزكاة على ا١تاؿ الذي ينقص
وال يزيد ،كتزكية ماؿ اليتيم ُب حاؿ ٕتميده وعدـ التجارة بو ،فإهنا تنقصو وال
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شع ،واٟتج لفظ وضعو العرب ١تطلق القصد ،وجاء الشارع ونقلو ١تعٌت آخر
ىو قصد ٥تصوص ١تكاف ٥تصوص .والصياـ لفظ وضعو العرب ١تطلق إمساؾ،
وجاء الشارع ونقلو ١تعٌت آخر ىو إمساؾ ٥تصوص .فهذه األٝتاء قد نقلها
الشرع ١تعاف أخرى غَت اليت وضعها العرب ٢تا ،وىي وإف كانت ىناؾ عبلقة
بُت ا١تعٌت الذي وضعو العرب وا١تعٌت الذي وضعو الشرع ،فإف الشرع ٓب يبلحظ
ىذه العبلقة ،وٓب ينقلها ٢تذه العبلقة ،وال يفهم السامع مطلقاً ىذه العبلقة ُب
معناىا الشرعي ،عبلوة على أهنا ال تكوف موجودة ُب بعض األحياف ،وىذا
يدؿ على أنو ليس نقبلً من قبيل اجملاز .وىناؾ أٝتاء شرعية تعرفها العرب،
ولكن ال تعرؼ معانيها اليت وضعها الشػارع ٢تا ،مثل لفظة الرٛتن ه تعػأب،
فإف العرب ٓب يضعوا لفظ الرٛتن ه؛ ولذلع قالوا حُت نػزؿ قولو تعأب  :
       إنا ال نعرؼ الرٛتن إال رٛتن اليمامة .فهذا كلو
يدؿ على أف ىناؾ أٝتاء قد وضعها العرب ١تعاف ،وجاء الشارع ونقلها ١تعاف
أخرى ،دوف أف تكوف ىناؾ عبلقة ،ودوف أف تبلحظ ىذه العبلقة ُب النقل،
وىناؾ أٝتاء ٓب يضعها العرب ١تعاف مطلقاً ،وجاء الشارع ووضعها ١تعاف معينة،
وىناؾ أٝتاء ٓب يعرؼ العرب من قبل معانيها ،وىذا يدؿ على أف األٝتاء
الشرعية موجودة ،وأهنا واقعة ُب ألفاظ الشرع ،فهو ينقض قوؿ أيب بكر
الباقبلح ،وبالتإب قوٕب األسنوي وإماـ اٟترمُت .على أف الثابت أف الشارع قد
أوقف األمة على نقل تلع األٝتاء عن معناىا اللغوي ١تعٌت جديد وضعو
الشرع ٢تا ،وذلع ببياف الرسوؿ ٢ تذه ا١تعاح .فاه تعأب يقوؿ  :
        وا١تراد لتبُت معانيو ،ومنو معاح
ِ
صلّْي» أخرجو
صلُّوا َك َما َرأَيْـتُ ُموني أُ َ
األٝتاء الشرعية ،والرسوؿ  يقوؿَ « :
البخاري .فيكوف قد كلفهم بأعماؿ ،وفهمهم إياىا ،فلم يكلفهم ٔتا ال
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يفهمونو ،وهبذا أيضاً تسقه حجة أيب بكر القائلة إف وجود األٝتاء ،الشرعية
يقتضي تكليف العرب ٔتا ال يفهمونو ،وىو تكليف ٔتا ال يطاؽ ،فإف بياف
الرسوؿ وتفهيمو ١تعاح األٝتاء الشرعية قد جعل التكليف ٔتا يفهمونو ،فتكوف
األٝتاء الشرعية واقعة فعبلً.
وأمػا القػوؿ بػػأف جعػل األٝتػػاء الشػرعية واقعػة ُب القػػرآف يلػزـ أف ال يكػػوف
القػػرآف عربي ػاً؛ ألف كػػوف اللفػػظ عربي ػاً لػػيس لذاتػػو وصػػورتو ،بػػل لداللتػػو علػػى مػػا
وضػػعو أىػػل اللغ ػػة إزاءه .وىػػذه ا١تع ػػاح الشػػرعية ٓب يض ػػعها الع ػػرب إزاء األلف ػػاظ
الدالة عليها فهي غَت عربية ،وىذا يعٍت أف ُب القرآف ألفاظاً غَت عربيػة فهػو غػَت
ع ػػريب .أم ػػا ى ػػذا الق ػػوؿ فم ػػردود؛ ألف األلف ػػاظ الش ػػرعية ق ػػد وض ػػعها الع ػػرب وٓب
يضػعها الشػارع ،إال أف العػرب وضػعوىا للداللػة علػى معػاف معينػة ،فجػاء الشػرع
واسػ ػػتعملها ُب معػ ػػاف أخػ ػػرى غػ ػػَت ا١تعػ ػػاح الػ ػػيت وضػ ػػعها العػ ػػرب ،وجػ ػػاء العػ ػػرب
واستعملوىا ىم أيضاً ُب ىذه ا١تعاح الشرعية ،وىذا ال خيرجها عن عربيتهػا ،بػل
جيعلهػػا كاٟتقيقػػة العرفيػػة ،سػواء بسػواء ،قسػػماً مػػن أقسػػاـ العربيػػة ،وىػػو ا١تنقػػوؿ،
فهو قسم من تقسيم اللفظ باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ ،وىو أف يكوف اللفػظ وضػع
١تعٌتٍ ،ب نقل إٔب غَته واشتهر ُب ا١تعػٌت الثػاح ،وذلػع بواسػطة اسػتعماؿ العػرب
لذلع اللفظ با١تعٌت الثاح .واألٝتاء الشرعية ىي كذلع ٘تاماً ،فهي لفػظ وضػعو
العػػرب ،وجػػاء الشػػرع واسػػتعملو ُب معػػٌت غػػَت ا١تعػػٌت الػػذي وضػػع لػػو ،واسػػتعملو
العرب ُب ا١تعٌت الشرعي ،كما استعملو الشرع ،فكاف بذلع عربيػاً .وىػو حقيقػة
شػػرعية لغويػػة٘ ،تام ػاً كاٟتقيقػػة العرفيػػة اللغويػػة ،س ػواء بس ػواء مػػن غػػَت أي فػػرؽ،
فاٟتقيقة العرفيػة لفػظ اسػتعملو العػرب ُب معػٌت غػَت ا١تعػٌت الػذي وضػع لػو ،فنقػل
باس ػػتعما٢تم ١تع ػػٌت آخ ػػر وىج ػػر ا١تع ػػٌت األوؿ ،كلف ػػظ الداب ػػة ،وكلف ػػظ الغ ػػائه.
واٟتقيق ػػة الش ػػرعية لف ػػظ اس ػػتعملو الش ػػرع ُب مع ػػٌت غ ػػَت ا١تع ػػٌت ال ػػذي وض ػػع ل ػػو،
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واسػػتعملو العػػرب بعػػد اسػػتعماؿ الشػػرع ُب ا١تعػػٌت الػػذي اسػػتعملو الشػػرع ،فنقػػل
باستعماؿ الشرعٍ ،ب باستعماؿ العػرب١ ،تعػٌت آخػر ،وىجػر ا١تعػٌت األوؿ ،كلفػظ
الص ػػبلة ،وكألف ػػاظ ح ػػروؼ ا٢تج ػػاء .فك ػػاف اس ػػتعماؿ الع ػػرب للف ػػظ بن ػػاء عل ػػى
اسػػتعماؿ الشػػرع ،كاسػتعما٢تم اللفػػظ أصػػالة مػػن عنػػدىم .كػػل مػػن االسػػتعمالُت
قد نقل اللفظ من معناه الذي وضع لو إٔب معػٌت آخر ،فكاف كػل منهمػا عربيػاً،
األوؿ حقيقػػة عرفيػػة لغويػػة ،والثػػاح حقيقػػة شػػرعية لغويػػة .وبػػذلع تكػػوف األٝتػػاء
الشػػرعية كلهػػا مػػن اللغػػة العربيػػة ،وال يوجػػد اسػػم شػػرعي خػػارج عػػن اللغػػة العربيػػة
مطلقػاً .فينتفػػي مػػا أورده القاضػػي مػػن دليػػل علػػى عػػدـ وج ػود األٝتػػاء الشػػرعية،
ويسقه االحتجاج بو .ومن ذلع كلػو يتبػُت أف اٟتقيقػة الشػرعية موجػودة ،وأهنػا
واقعػػة ُب ألفػػاظ الشػػرع ،وأف األٝتػػاء الشػػرعية كلهػػا مػػن اللغ ػػة العربيػػة كاألٝتػػاء
اللغوية سواء بسواء.
القرآن كلُّو عربي
وليس فيو وال كلمة واحدة يير عربية
ٓب يشتمل القرآف على كلمة واحدة غَت عربية مطلقاً ،بل كلو عريب،
وليس فيو وال لفظة واحدة غَت عربية ،والدليل على ذلع ق ػوؿ اه تعأب  :
    وقولو تعأب       :وقولو تعأب:
         فلو اشتمل القرآف على غَت
العربية لكاف ٥تالفاً ٢تذه اآليات؛ ألنو يكوف بعضو عربياً وبعضو غَت عريب ،فبل
يكوف القرآف عربياً ،ويكوف الرسوؿ قد أرسل بغَت لساف قومو ما داـ قد بلغهم
بغَت لغة قومو ،وكبل األمرين ٦تتنع فيمتنع أف يكوف ُب القرآف لفظة غَت عربية،
ولو وجدت ُب القرآف لفظة واحدة غَت عربية لكانت من غَت القرآف؛ ألف اه
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وصف القرآف بأنو عريب ،وكلمة قرآف تطلق على الكل ،وتطلق على السورة
الواحدة ،وتطلق على الكلمة الواحدة .فالقرآف يطلق على ٣تموعو ،وعلى جزء
منو ،فلو كاف جزء منو غَت عريب ١تا كاف من القرآف ،وذلع باطل ،فبطل كوف
القرآف مشتمبلً على كلمة غَت عربية .وأيضاً فإف اه تعأب يقوؿ  :
            فنفى أف
يكوف أعجمياً ،ونفى أف يكوف أعجمياً وعربياً ُب قولو     :
بصيغة االستفهاـ اإلنكاري؛ فكاف ذلع دليبلً على أنو ليس فيو لفظ أعجمي،
أي ليس فيو لفظ غَت عريب.
وأما اشتماؿ القرآف على ألفاظ مػأخوذة مػن اللغػات األخػرى ،كاشػتمالو
على لفظ «ا١تشكاة» وىي لفظة ىندية ،وقيل حبشية ،وىي الكوة ،وعلى لفظ
«القسطاس» وىي رومية ومعناىا ا١تيزاف ،وعلى لفػظ «اإلسػتربؽ» وىػي فارسػية
ومعناى ػػا ال ػػديباج الغل ػػيظ ،وعل ػػى لف ػػظ «س ػػجيل» وى ػػي أيض ػاً فارس ػػية ومعناى ػػا
اٟتجر من الطُت ،وعلى لفظ «طو» وىي نبطية ،فإنو ال يكػوف بػذلع مشػتمبلً
عل ػػى كلم ػػات غ ػػَت عربي ػػة؛ ألف ى ػػذه األلف ػػاظ ق ػػد عرب ػػت فص ػػارت معرب ػػة ،فه ػػو
مشػػتمل علػػى ألفػػاظ معرب ػػة ،ال علػػى ألفػػاظ غػػَت عربي ػػة .واللف ػػظ ا١تع ػػرب ع ػػريب
كػػاللفظ الػػذي وضػػعتو العػػرب س ػواء بس ػواء .والشػػعر اٞتػػاىلي قػػد اشػػتمل علػػى
ألفػػاظ معربػػة مػػن قبػػل أف ينػػزؿ القػػرآف ،مثػػل كلمػػة «السػػجنجل» ٔتعػػٌت ا١تػػرآة ُب
شعر امرئ القيس ،وغَتىا من الكلمات عند كثَت مػن شػعراء اٞتاىليػة .والعػرب
كانوا يعتربوف اللفظة ا١تعربة عربية كاللفظة اليت وضػعوىا سػواء بسػواء .والتعريػب
ليس أخذاً للكلمة من اللغات األخرى كمػا ىػي ،ووضػعها ُب اللغػة العربيػة ،بػل
التعري ػػب ى ػػو أف تص ػػاغ اللفظ ػػة األعجمي ػػة ب ػػالوزف الع ػػريب ،فتص ػػب عربي ػػة بع ػػد
وضعها على وزف األلفاظ العربية ،أو على حػد قػو٢تم علػى تفعيلػة مػن تفعػيبلت
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اللغة العربية .فػالعرب كػانوا يعمػدوف إٔب اللفظػة األعجميػة ،فيزنوهنػا علػى تفعيلػة
م ػػن التفع ػػيبلت ،مث ػػل :افع ػػل ،وفع ػػل ،وفاع ػػل ،وافتع ػػل ،وانفع ػػل ،وغَتى ػػا ،فػ ػإف
وافقتها ووافقت حروفهػا حػروؼ اللغػة العربيػة أخػذوىا ،وإف ٓب تكػن علػى أوزاف
التفعيبلت العربية ،وٓب توافق أي وزف من أوزاف العرب ،حوروىا بزيادة حػرؼ أو
بنقصػػاف حػػرؼ أو حػػروؼ ،وصػػاغوىا علػػى الػػوزف العػػريب ،فتصػػب علػػى أوزاف
تفعػػيبلهتم ،وحيناػػذ يأخػػذوهنا .وكػػذلع يفعل ػػوف ُب حروفه ػػا ،فيح ػذفوف اٟت ػػرؼ
الذي ال ينسجم مع لغػة العػرب ،ويضػعوف بدلػو حرفػاً مػن حػروؼ العربيػة ،حػىت
يصب من حروؼ العربية ،وحيناذ يأخذوف اللفظة وىكذا .فالتعريػب ىػو صػوغ
الكلمػػة األعجميػػة صػػياغة جديػػدة بػػالوزف واٟتػػروؼ حػػىت تصػػب لفظػػة عربيػػة ُب
وزهنا وحروفها ،وحيناذ تؤخذ وتكوف لفظة معربة ،وبذلع تكػوف عربيػة كاللفظػة
الػػيت وضػػعها العػػرب س ػواء بس ػواء .وعلػػى ىػػذا ف ػإف اشػػتماؿ القػػرآف علػػى ألفػػاظ
معربػػة ال يػػدؿ علػػى أنػػو اشػػتمل علػػى ألفػػاظ غػػَت عربيػػة؛ ألف ا١تعػػرب لفػػظ عػػريب
وليس لفظاً أعجمياً ،وقد عربو العرب أنفسهم الذين وضػعوا اللغػة العربيػة .ومػن
ىػػذا يتبػػُت أف القػػرآف ٓب يش ػتمل علػػى غػػَت العربيػػة مطلق ػاً ،ولػػيس فيػػو وال لفظػػة
واحدة غَت عربية.
ؤتناسػػبة اٟتػػديث عػػن األلفػػاظ ا١تعربػػة قػػد يػػرد س ػؤاؿ وىػػو :ىػػل التعريػػب
خػػاص بػػالعرب األقحػػاح الػػذين وضػػعوا اللغػػة العربيػػة ورويػػت عػػنهم ،أـ التعريػػب
ج ػػائز لك ػػل ع ػػريب ُب ك ػػل عص ػػر ؟ واٞتػ ػواب عل ػػى ذل ػػع أف علم ػػاء العربي ػػة ق ػػد
اختلفوا ُب ىذا ا١توضوع .فمنهم من قاؿ إنو خاص بػالعرب الػذين وضػعوا اللغػة
العربية ألنػو وضػع ،فكمػا أهنػم وضػعوا لفظػة كػذا مػن عنػدىم للداللػة علػى معػٌت
كػػذا ،كػػذلع صػػاغوا اللفظػػة األعجميػػة علػػى أوزاف تفعػػيبلهتم وْت ػػروؼ لغ ػػتهم
ووضعوىا ١تعٌت كػذا .فالتعريػب وضػع وىػو ال يكػوف لغػَت العػرب ،ومػن ىنػا كػاف
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التعريػب خاصػاً بػػالعرب األقحػػاح وال جيػػوز لغػَتىم .ومػػن علمػػاء العربيػػة مػػن قػػاؿ
إف التعريب جائز لكل عػريب ُب كػل عصػر ،إال أهنػم اشػًتطوا أف يكػوف التعريػب
من عػآب بالعربيػة٤ ،تػيه بتفعيبلهتػا وأوزاهنػا ،وضػليع ْتروفهػا٦ ،تػن ٢تػم قػدـ ثابتػة
ُب علػػوـ العربيػػة ،وال سػػيما علػػم اللغػػة ،وعلػػم النحػػو والصػػرؼ .واٟتػػق إف القػػوؿ
الثاح ىو الصػواب .فالتعريػب جػائز لكػل عػريب علػى شػرط أف يكػوف ٣تتهػداً ُب
اللغة العربية .فكل ٣تتهد ُب اللغة العربيةُ ،ب أي عصر من العصور ،جيوز لو أف
يعرب إٔب اللغة العربية أية ألفاظ غَت عربيػة ،وتصػب بعػد تعريبػو عربيػة ،كاللفظػة
الػػيت وضػػعها العػػرب سػواء بسػواء ،وسػواء أكػػاف ذلػػع قبػػل فسػػاد اللغػػة ،أي قبػػل
القػػرف الرابػػع ا٢تجػػري ،أـ بعػػد فسػػاد اللغػػة ،وس ػواء أكػػاف ُب ىػػذا العصػػر ،أـ ُب
العصػػور ا١تقبلػػة ،فكػػل ٣تتهػػد ُب العربيػػة جيػػوز لػػو التعريػػب مػػن اللغػػات األعجميػػة
إٔب اللغة العربية؛ وذلػع ألف التعريػب لػيس وضػعاً أصػلياً ،وإ ػا ىػو صػياغة علػى
وزف ٥تصػػوص ْتػػروؼ ٥تصوصػػة .ىػػذا ىػػو واقػػع التعريػػب ،فهنػػاؾ فػػرؽ كبػػَت بينػػو
وبػػُت الوضػػع .صػػحي أف الوضػػع خػػاص بػػالعرب األقحػػاح وحػػدىم ،وال جيػػوز
لغػػَتىم؛ ألنػػو إجيػػاد مػػن شػػيء غػػَت موجػػود مػػن الكػػبلـ ،واصػػطبلح ابتػػداءً؛ فػػبل
يص إال ألىل االصطبلح ،ولكن التعريب ليس إجيػاداً لشػيء غػَت موجػود ،بػل
ىػػو اجتهػػاد ُب الشػػيء ا١توجػػود ،وىػػو لػػيس اصػػطبلحاً ابتػػداءً ،وإ ػػا ىػػو اجتهػػاد
فيمػ ػػا جػ ػػرى االصػ ػػطبلح عليػ ػػو .ف ػ ػإف العػ ػػرب قػ ػػد حػ ػػددت أوزاف اللغػ ػػة العربيػ ػػة
وتفعيبلهتػػا ،وحػػددت حػػروؼ العربيػػة ْتػػروؼ معينػػة وعػػدد ٤تػػدد ،والتعريػػب ىػػو
ص ػػوغ لفظ ػػة م ػػن ى ػػذه اٟت ػػروؼ عل ػػى وزف م ػػن األوزاف العربي ػػة .وى ػػذا وال ش ػػع
اجتهػػاد ولػػيس بوضػػع؛ ومػػن ىنػػا كػػاف جػػائزاً لكػػل ٣تتهػػد ُب اللغػػة العربيػػة ،فهػػو
كاالش ػػتقاؽ سػ ػواء بسػ ػواء .فاالش ػػتقاؽ أف تص ػػوغ م ػػن ا١تص ػػدر فعػ ػبلً ،أو اس ػػم
فاعػل ،أو اسػم مفعػػوؿ ،أو غػَت ذلػػع مػن ا١تشػػتقات ،مػن حػػروؼ العربيػة وعلػػى
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اسػػتعماؿ العػػرب ،س ػواء أكػػاف مػػا صػػغتو قػػد قالتػػو العػػرب أـ ٓب تقلػػو ،فكػػذلع
التعري ػػب أف تأخ ػػذ لفظػ ػاً أعجميػ ػاً وتص ػػوغو عل ػػى وزف م ػػن أوزاف الع ػػرب ،وم ػػن
حػػروؼ العربيػػة ،وعلػػى اسػػتعماؿ العػػرب ،فتخػػرج منػػو لفظ ػػة عربيػػة كم ػػا أخ ػػرج
االشػػتقاؽ اسػػم الفاعػػل ،أو اسػػم ا١تفعػػوؿ ،مػػن ا١تصػػدر .وا١تشػػتق ال خػػبلؼ ُب
ج ػوازه لكػػل عػػآب بالعربيػػة ،فكػػذلع التعريػػب جيػػوز لكػػل ٣تتهػػد بالعربيػػة؛ ألنػػو
صياغة وليس بوضع؛ و٢تذا فإف التعريب لػيس خاصػاً بػالعرب األقحػاح ،بػل ىػو
ع ػػاـ لك ػػل ع ػػريب ،إال أن ػػو يش ػػًتط ف ػػيمن يصػ ػ ل ػػو التعري ػػب أف يك ػػوف ٣تته ػػداً
بالعربي ػػة ،ح ػػىت يت ػػأتى ل ػػو جع ػػل اللفظ ػػة األعجمي ػػة لفظ ػػة عربي ػػة كس ػػائر ألف ػػاظ
العرب .غػَت أنػو ينبغػي أف يعلػم أف التعريػب خػاص بأٝتػاء األشػياء ،ولػيس عامػاً
لكل لفظ أعجمي .فالتعريػب ال يػدخل األلفػاظ الدالػة علػى ا١تعػاح ،وال اٞتمػل
الدالة على ا٠تياؿ ،وإ ا ىو خػاص بأٝتػاء األشػياء ،وال يصػ ُب غَتىػا مطلقػاً.
والعرب حُت عربت إ ا عربػت أٝتػاء األشػياء ،وٓب جيػر التعريػب ُب غَتىػا ،فػإهنم
بالنس ػػبة للمع ػػاح ق ػػد وض ػػعوا االش ػػتقاؽ ،وبالنس ػػبة للتخ ػػيبلت والتش ػػبيهات ق ػػد
وضػػعوا اجملػػاز ،وٓب يسػػتعملوا التعريػػب إال ُب أٝتػػاء األشػػياء ،ويػػدخل فيهػػا أٝتػػاء
األعػ ػ ػبلـ مثػ ػ ػل إب ػ ػراىيم؛ و٢تػ ػػذا ال جيػ ػػوز التعريػ ػػب إال ُب أٝتػ ػػاء األشػ ػػياء وأٝتػ ػػاء
األعبلـ ،وال جيوز ُب غَت ا وال بوجو من الوجوه .أمػا غػَت أٝتػاء األشػياء وأٝتػاء
األع ػػبلـ ،ف ػػإف ٣ت ػػاؿ أخ ػػذىا واس ػػع ُب االش ػػتقاؽ واجمل ػػاز .ف ػػإف االش ػػتقاؽ ٣ت ػػاؿ
واسع ألخذ ا١تعاح ،والتعبَت عنها مهما بلغت من الكثرة والتنوع ،وكػذلع اجملػاز
٣تاؿ خصب ألخذ ا٠تياؿ والتشبيهات ،والتعبَت عنها مهما كانت.
والتعريػب كاالشػػتقاؽ وكاجملػاز ضػػرورة مػن ضػػرورات حيػاة األمػػة ،وضػػرورة
م ػػن ض ػػرورات حي ػػاة اللغ ػػة العربي ػػة وبقائه ػػا ،ب ػػل ض ػػرورة م ػػن ض ػػرورات الشػ ػريعة
اإلسػػبلمية ،فػػإف ا١تعػػاح تتجػػدد كػػل يػػوـ ،واألشػػياء تتجػػدد كػػل يػػوـ ،وا١تسػػلموف
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ْتكم قيامهم بفرض ٛتػل الػدعوة اإلسػبلمية إٔب العػآب ال بػد أف خيتلطػوا بػاألمم
األخػػرى ،وا١تسػػلموف ْتكػػم حػػاجتهم إٔب العلػػوـ واالكتشػػافات واالخػًتاع ػات ال
ب ػػد أف يأخ ػ ػذوا ع ػػن األم ػػم األخ ػػرى ى ػػذه العل ػػوـ واالكتش ػػافات واالخًتاع ػػات،
وا١تسػػلموف ْتكػػم تقيػػدىم باألحكػػاـ الشػػرعية ال بػػد أف يعػرف ػوا حكػػم كػػل شػػيء
يتجػػدد ،وكػػل حادثػػة ٖتػػدث ،وىػػذا كلػػو يفػػرض علػػيهم التعريػػب ،واالشػػتقاؽ،
واجملػػاز فرض ػاً ،ويضػػعهم أمامػػو وجه ػاً لوجػػو ،إذ ال بػػد ٢تػػم مػػن أف يبين ػوا أفكػػار
اإلسػبلـ وأحكامو منػزلة علػى الوقػائع واألشػياء الػيت عنػد األمػم األخػرى .وال بػد
٢تػػم أف يضػػعوا أٝتػػاء العلػػوـ واالكتشػػافات وا١تخًتعػػات اٟتديثػػة ،وال بػػد ٢ت ػم أف
يبينوا اٟتكم الشرعي ُب كل ما يتجدد وحيدث من وقائع وأشياء؛ ومن ىنا كػاف
لزامػ ػاً عل ػػيهم أف يوج ػػدوا ألفاظػ ػاً جدي ػػدة ٓب تك ػػن موج ػػودة م ػػن قب ػػل ،لؤلش ػػياء
وا١تعػػاح اٞتديػػدة الػػيت ٓب تكػػن مػػن قبػػل ،وال منػػاص ٢تػػم مػػن إجيػػاد ىػػذه األلفػػاظ
اٞتديػػدة ،وإال وقفػوا عػػن ٛتػػل الػػدعوة ،ووقفػوا عػػن السػػَت مػػع اٟتيػػاة ومتطلباهتػػا،
ووقف ػوا عػػن بيػػاف حكػػم الشػػرع ُب وقػػائع وأشػػياء ال بػػد مػػن بيػػاف حكػػم الشػػرع
فيهػػا؛ ومػػن ىنػػا كػػاف التعريػػب كاالشػػتقاؽ وكاجملػػاز ضػػرورة مػػن ضػػرورات حيػػاة
األم ػػة ،وض ػػرورة م ػػن ض ػػرورات الش ػػرع .واللغ ػػة العربي ػػة نفس ػػها إ ػػا تبق ػػى وٖتي ػػا
باالستعماؿ ،فإذا وجدت ٍ
معاف جديدة ضػرورية ٟتيػاة األمػة ،وٓب توجػد ُب اللغػة
العربية ألفاظ تعرب هبا عنها ،انصرفت حتماً إٔب لغة أخرى لتعرب هبا عما ىو مػن
ضرورياهتا ،وبذلع ٕتمد اللغةٍ ،ب مع الزمن تًتؾ وهتجر .ومن ىنا كاف التعريب
كاالشػػتقاؽ واجملػػاز ضػػرورة مػػن ضػػرورات حيػػاة اللغػػة العربيػػة وبقائهػػا؛ ولػػذلع ال
بد من التعريب.
واللغة العربية ليست ُب حاجة ألف يؤخػذ معػٌت اللفظػة األعجميػة ،ويعػرب
عنو بلفظ يدؿ على معػٌت مثلػو بالعربيػة ،كمػا حػاوؿ ا١تسػلموف أف يفعلػوا ذلػع،
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بػػل تؤخػػذ اللفظػػة األعجميػػة نفسػػها ،وتصػػاغ علػػى وزف عػػريب ،وْتػػروؼ عربيػػة،
على استعماؿ العرب ،وتوضع لفظة معربة .فما فعلوه من وضػع كلمػات قطػار،
وعربة ،وسيارة ،وىاتف ،ومقود ،وما شاكل ذلع ،عمل كلو خطأ ،ويدؿ علػى
اٞتمػود الفكػػري ،وعلػػى اٞتهػل ا١تطبػػق ،فهػػذه أشػياء وليسػػت معػػاح وال ٗتػػيبلت
وتشبيهات ،فبل توضع ٢تا أٝتاء ١ت ٍ
عاف تشبهها ،وال تشتق ٢تػا أٝتػاء ،وإ ػا تؤخػذ
أٝتاؤى ػػا األعجمي ػػة نفس ػػها ،وتص ػػاغ عل ػػى تفعيل ػػة م ػػن تفع ػػيبلت الع ػػرب ،وم ػػن
حروؼ عربية ،وعلى استعماؿ العرب ،وتوضع لفظة جديدة على اللغػة العربيػة،
وتك ػػوف لفظ ػػة معرب ػػة ى ػػي واللفظ ػػة ال ػػيت وض ػػعها الع ػػرب سػ ػواء بسػ ػواء .فكلم ػػة
«تلفػػوف» كػػاف جيػػب أف تؤخػػذ كمػػا ىػػي؛ ألف وزهنػػا وزف عػػريب «فعلػػوؿ» ومنهػػا
عربوف وحروفها كلها حروؼ عربيػة .وكلمػة «جػدوف» وزهنػا وزف عػريب «فعػوؿ»
ومنو جهوؿ .ولكن حرؼ  Gغَت موجود ُب اللغة العربيػة ،فيوضػع بدلػو حػرؼ
«ج» أو حػ ػػرؼ «غ» فيقػ ػػاؿ «غػ ػػدوف» أو «جػ ػػدوف» فتصػ ػػب لفظػ ػػة معربػ ػػة.
وىكػػذا بػػاقي الكلمػػات ،ال يص ػ أف توضػػع ٢تػػا ألف ػاظ عربيػػة تػػدؿ علػػى أشػػياء
مثلها ،فػإف ىػذا خيػالف اللغػة العربيػة ،وخيػالف قواعػدىا؛ ألف العربيػة قػد جعلػت
التعريػػب لوضػػع أٝتػػاء األشػػياء وأٝتػػاء األعػػبلـ ،وٓب ٕتعػػل التشػػبيهات أداة لوضػػع
أٝتػػاء األشػػياء واألعػػبلـ .علػػى أف ى ػػذه األلفػػاظ الػػيت وضػػعت ألٝت ػػاء األش ػػياء
اٞتديػػدة ،كالقطػػار ،والعربػػة ،والسػػيارة ،و٨توىػػا ،ال تعتػػرب مػػن ألفػػاظ اللغػػة العربيػػة
مطلقاً ،أي ليست ىي حقيقة لغوية ،وال حقيقة شرعية ،وال حقيقػة عرفيػة ،فػبل
تكػػوف عربيػػة علػػى اإلطػػبلؽ؛ ألف اللفػػظ العػػريب ىػػو اللفػػظ الػػذي وضػػعو العػػرب
للداللة على معٌت معُت ،فإذا حصل استعماؿ للفػظ وضػعو العػربُ ،ب معػٌت ٓب
يضػػعوه لػػو ،وكػػاف ىػػذا االسػػتعماؿ مػػن العػػرب؛ ك ػػاف ذلػػع حقيق ػػة ش ػػرعية ،أو
حقيقة عرفية ،وليس حقيقة لغوية.
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فإف اٟتقيقة اللغوية ال بد أف يضػع العػرب اللفػظ لػذلع ا١تػدلوؿ .وألفػاظ
اللغػػة العربيػػة ال ٗتػػرج عػػن ىػػذه الػػثبلث :إمػػا حقيقػػة لغويػػة ،وإمػػا حقيقػػة شػػرعية،
وإمػػا حقيقػػة عرفيػػة .ووضػػع لفػػظ القطػػار ،والعربػػة ،وا٢تػػاتف  ...اْب .قػػد وضػػعها
ىػػؤالء للداللػػة علػػى شػػيء حسػػب وضػػع اللغػػة ،وأرادوا بػػو أف يكػػوف ذلػػع ىػػو
معناىػػا لغػػة ،أي أرادوا بػػو أف يكػػوف حقيقػػة لغويػػة .واٟتقيقػػة اللغويػػة ىػػي اللفػػظ
ا١تسػػتعمل فيمػػا وضػػع لػػو أوالً ُب اللغػػة ،أي ىػػي اللفػػظ الػػذي وضػػعو أىػػل اللغػػة
بػإزاء معػػٌت معػػُت للداللػػة عليػػو ،ولفػػظ القطػػار ومػػا شػػاهبو ٓب يضػػعو العػػرب ب ػإزاء
ىذا ا١تعٌت للداللة عليػو ،فػبل يكػوف حقيقػة لغويػة ،ؤتػا أنػو لػيس حقيقػة شػرعية،
وال حقيقة عرفية ،فيكوف لفظػاً غػَت عػريب .فكلمػات القطػار ،والعربػة ،وا٢تػاتف،
اليت وضعت مؤخراً أٝتاء ألشياء ليست ألفاظاً عربية.
الحقيقة العـرفية
لقػػد عرفػػت اٟتقيقػػة بأهنػػا اللفػػظ ا١تسػػتعمل فيمػػا وضػػع لػػو ُب اصػػطبلح
التخاطػػب ،وىػػذا التعريػػف يشػػمل اٟتقيقػػة اللغويػػة ،واٟتقيقػػة الشػػرعية ،واٟتقيقػػة
العرفيػػة .غػػَت أف التعريػػف الػػذي خيػػص كػػل واحػػدة منهػػا بعينهػػا ىػػو أف اٟتقيقػػة
اللغوية ىي اللفػظ ا١تسػتعمل فيمػا وضػع لػو أوالً ُب اللغػة ،واٟتقيقػة الشػرعية ىػي
اللف ػػظ ا١تس ػػتعمل فيم ػػا وض ػػع ل ػػو أوالً ُب اص ػػطبلح الش ػػرع ،وبتعب ػػَت آخ ػػر ى ػػي
اسػتعماؿ االسػم الشػرعي فيمػا كػػاف موضػوعاً لػو أوالً ُب الشػرع ،أي ىػي اللفظػػة
الػػيت انتقلػػت عػػن مسػػماىا اللغػػوي إٔب غػػَته السػػتعماؿ الشػػرع ٢تػػا بػػا١تعٌت الػػذي
انتقلػػت إليػػو .وأمػػا اٟتقيقػػة العرفيػػة فهػػي اللفػػظ ا١تسػػتعمل فيمػػا وضػػع لػػو بعػػرؼ
االسػتعماؿ اللغػػوي .أي ىػػي اللفظػػة الػػيت انتقلػت عػػن مسػػماىا اللغػػوي إٔب غػػَته
لبلستعماؿ العاـ ُب اللغة ْتيث ىجر األوؿ .وىي قسماف:
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األوؿ :أف يكوف االسم قد وضع ١تعٌت عاـٍ ،ب خيصص بعػرؼ اسػتعماؿ
أىػػل اللغػػة بػػبعض مسػػمياتو ،كاختصػػاص لفػػظ الدابػػة بػػذوات األربػػع عرف ػاً ،وإف
كاف ُب أصل اللغة لكل ما دب على األرض ،فتشمل اإلنسػاف واٟتيػواف ،لكػن
االس ػ ػػتعماؿ الع ػ ػػاـ ُب اللغ ػ ػػة خصص ػ ػػها ب ػ ػػذوات األرب ػ ػػع ،وىج ػ ػػر ا١تع ػ ػػٌت األوؿ،
فصارت حقيقة عرفية لغوية ُب ا١تعٌت الذي نقلت إليو.
الث ػ ػػاح :أف يك ػ ػػوف االس ػ ػػم ُب أص ػ ػػل اللغ ػ ػػة ٔتع ػ ػػٌتٍ ،ب يش ػ ػػتهر ُب ع ػ ػػرؼ
اسػػتعما٢تم بػػا١تعٌت ا٠تػػارج عػػن ا١توضػػوع اللغػػويْ ،تيػػث إنػػو ال يفهػػم مػػن اللفػػظ
عند إطبلقو غَته ،كاسم الغائه ،فإنو وإف كاف ُب أصػل اللغػة للموضػع ا١تطمػان
من األرض ،غَت أنػو قػد اشػتهر ُب عػرفهم با٠تػارج ا١تسػتقذر مػن اإلنسػاف ،حػىت
إنو ال يفهم من ذلع اللفػظ عنػد إطبلقػو غػَته .فاالسػتعماؿ العػاـ ُب اللغػة نقلػو
من معٌت ا١تكاف ا١تنخفض إٔب معٌت ا٠تارج ا١تستقذر من اإلنسػاف ،وىجػر ا١تعػٌت
األوؿ ،فصارت ىذه الكلمة حقيقة عرفية لغوية ُب ا١تعٌت الذي نقلت إليو.
وينبغ ػػي أف يعل ػػم أف ا١تػ ػراد م ػػن اٟتقيق ػػة العرفي ػػة ىن ػػا ُب ى ػػذين القس ػػمُت
اٟتقيقػػة اللغويػػة ،أي مػػا تعػػارؼ علػػى اسػػتعمالو أىػػل اللغػػة ،ولػػيس مػػا اصػػطل
الن ػػاس علي ػػو م ػػن غ ػػَت أى ػػل اللغ ػػة .فاٟتقيق ػػة عن ػػد أى ػػل اللغ ػػة قس ػػماف :أح ػػد ا
اٟتقيقػػة الوضػػعية ،والثػػاح اٟتقيقػػة ا١تتعػػارؼ عليهػػا عنػػد أىػػل اللغػػة .فمػػا وضػػعو
العػػرب مػػن لفػػظ ليػػدؿ علػػى معػػٌت معػػُت فهػػو حقيقػػة لغويػػة أي حقيقػػة وضػػعية
لغويػػة ،كاألسػػد للحي ػواف ا١تفػػًتس ،ومػػا اشػػتهر ُب عػػرؼ اسػػتعماؿ العػػرب ٔتعػػٌت
غَت ا١تعٌت الذي وضع لوْ ،تيث ىجر ا١تعٌت األوؿ ،فهو حقيقة عرفيػة ،إف كػاف
اسػػتعما٢تم أصػػالة ولػػيس تبع ػاً للشػػرع ،وكبل ػػا مػػن أىػػل اللغػػة أي مػػن العػػرب.
فاٟتقيقػػة اللغويػػة قػػد وضػػعها الع ػػرب فهػػي وضػػعية ،واٟتقيق ػػة العرفيػػة اس ػػتعملها
العرب فهي عرفية ،أي تعارؼ العرب عليها باستعما٢تم ٢تا.
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وأمػػا مػػا لكػػل طائفػػة مػػن العلمػػاء مػػن االصػػطبلحات الػػيت ٗتصػػهم ،مػػن
مثػػل اصػػطبلح النحػػاة علػػى الرفػػع ،والنصػػب ،واٞتػػر فإنػػو حقيقػػة عرفيػػة خاصػػة،
وىي غَت اٟتقيقة العرفية اللغوية؛ ألف اٟتقيقة العرفية اللغوية مػن العػرب أنفسػهم
قػػد تعػػارفوا عليهػػا باسػػتعما٢تم ٢تػػا .وأمػػا اٟتقيقػػة العرفيػػة ا٠تاصػػة فهػػي ليسػػت مػػن
العػػرب ،وإ ػػا تعػػارؼ عليهػػا علمػػاء كػػل علػػم؛ للداللػػة علػػى معػػاف معينػػة ،فهػػي
ليس ػػت م ػػن وض ػػع الع ػػرب ،وال م ػػن اس ػػتعما٢تم ،وإ ػػا ى ػػي اص ػػطبلح خ ػػاص؛
ول ػػذلع ٝتي ػػت عرفي ػػة خاص ػػة ،وى ػػي تش ػػمل ٚتي ػػع االص ػػطبلحات ُب ا١تع ػػارؼ
ا٠تاصػػة ،س ػواء جػػرى االصػػطبلح عليهػػا ُب أيػػاـ العػػرب األقحػػاح ،أـ مػػن قبػػل
علمػػاء اللغػػة ،كػػالنحو ،والصػػرؼ ،والفقػػو ومػػا أشػػبو ذلػػع ،أـ جػػرى االصػػطبلح
عليه ػػا م ػػن العلم ػػاء ال ػػذين ج ػػاءوا بع ػػدىم ،أو ال ػػذين ي ػػأتوف فيم ػػا بع ػػد إٔب قي ػػاـ
الساعة كا٢تندسة ،والكيمياء ،والطب ،وما شاكل ذلع ،فكل ما اصطل عليػو
علماء أي علم أو فن ىو حقيقة عرفية خاصة .وىي مػن اللغػة العربيػة كاٟتقيقػة
العرفيػػة العامػػة س ػواء بس ػواء؛ ألف العرفيػػة العامػػة قػػد اسػػتعملها العػػرب ُب غػػَت مػػا
وضػعوىا لػو ،واشػتهرت بػو ،فكانػت عربيػػة السػتعماؿ العػرب ٢تػا ،فهػي كالوضػػع
مػن قػبلهم ،وكػذلع العرفيػة ا٠تاصػة قػػد جػرى االصػطبلح عليهػا مػن قبػل علمػػاء
العرب ،وعلى مسمع منهم ،وأقروىا ،واعتربوىا من اللغة ،بل استعملوىا ىم ُب
معانيها اليت وضعت ٢تا كاستعماؿ اٟتقيقة العرفية ،فهم قػد اسػتعملوا اللفظػة ُب
غػَت مػا وضػعت لػو اسػتعماالً عامػاً ،فكانػت عربيػة كالػذي وضػعوه ،وكػذلع ىػػم
اس ػػتعملوا اللفظ ػػة ُب النح ػػو ُب غ ػػَت م ػػا وض ػػعت ل ػػو اس ػػتعماالً خاصػ ػاً ُب عل ػػم
٥تص ػػوص ،فكان ػػت ل ػػذلع عربي ػػة كال ػػذي اس ػػتعملوه اس ػػتعماالً عام ػ ػاً وكال ػ ػذي
وضػػعوه .ومػػا انطبػػق علػػى العلػػوـ الػػيت وضػػعوىا ،والعلػػوـ الػػيت أقػػروا اسػػتعما٢تا،
ينطبػػق علػػى كػػل علػػم مػػن العلػػوـ .وال يقػػاؿ إف ىػػذا قيػػاس؛ ألنػػو لػػيس بقيػػاس،
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وإ ا ىو انطباؽ للفػظ علػى مػا ينػدرج ٖتتػو ،فػإف العػرب إ ػا ٝتػت باسػم الفػرس
واإلنسػػاف الػػذي كػػاف ُب زمػػاهنم ،وكػػذلع وصػػفوا الفاعػػل ُب زمػػاهنم بأنػػو رفػػع،
وا١تفعػػوؿ نصػػب .وإ ػػا وصػػفوا الفػػاعلُت وا١تفعػولُت ،ومػػع ذلػػع فاالسػػم مطػػرد ُب
زماننػػا بإٚتػػاع أىػػل اللغػػة ُب كػػل إنسػػاف وفػػرس ،وفاعػػل ومفعػػوؿ .وكػػذلع فػػإف
الع ػػرب إ ػػا وض ػػع علم ػػاؤىم اص ػػطبلحات للعل ػػوـ ال ػػيت ُب زم ػػاهنم ،وٓب يض ػػعوىا
ٓتصوص علػم معػُت خصصػوه ،وإ ػا للعلػوـ الػيت ُب زمػاهنم ،فيكػوف االصػطبلح
مطرداً ُب كل علم مػن العلػوـ لعلمػاء ذلػع العلػم .ويعتػرب مػن العربيػة مػاداـ علػى
وزف عريب ،ومن حروؼ عربية ،وعلى استعماؿ العرب؛ ومن ىنػا كانػت اٟتقيقػة
العرفية ا٠تاصة عربية كاٟتقيقة العرفية العامة سواء بسواء.
األلفاظ المنقولة
األلف ػاظ ا١تنق ػولة ىػػي اٟتقػيػق ػة العرفيػػة واٟتقيقػػة الشػػرعية ،فػػإف كػبلً منهمػػا
منقوؿ باالستعماؿ من معناىا الذي وضعت لو إٔب معٌت آخر ،ىو ا١تعػٌت الذي
استعملت لو ،فصارت حقيقة فيو .ىذه األلفاظ ا١تنقولة فيها ثبلثة أْتاث:
األوؿ :النقل خبلؼ األصل ،على معٌت أف اللفظ إذا احتمػل النقػل مػن
اٟتقيق ػػة اللغوي ػػة إٔب الش ػػرعية أو العرفي ػػة ،أو ع ػػدـ النق ػػل ،فاألص ػػل ع ػػدـ النق ػػل
لوجهُت :أحد ا أف األصل بقػاء مػا كػاف علػى مػا كػاف ،والنقػل فيػو انتقػاؿ عمػا
كػػاف ،فيكػػوف خػػبلؼ األصػػل .الثػػاح أف النقػػل يتوقػػف علػػى األوؿ ،أي علػػى
الوضػػع اللغػػوي ،وعلػػى نسػػخوٍ ،ب الوضػػع الثػػاح .وأمػػا الوضػػع اللغػػوي فإنػػو يػػتم
بشػػيء واحػػد وىػػو الوضػػع األوؿ ،ومػػا يتوقػػف علػػى ثبلثػػة أمػػور مرجػػوح بالنسػػبة
إٔب ما يتوقػف علػى أمػر واحػد؛ ألف طػرؽ عدمػو أكثػر ،أي إف مػا يتوقػف إثباتػو
عل ػػى أم ػػر واح ػػد ،وى ػػو األص ػػل اللغ ػػوي ،أرجػ ػ ٦ت ػػا يتوق ػػف عل ػػى ثبلث ػػة أم ػػور
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لئلثبات؛ وعليو فإف اللفظ إذا احتمل النقل وعدـ النقل ،فاألصل عدـ النقل.
الثػاح :األٝتػػاء الشػرعية قػػد وجػد نقلهػػا ،ولكػن اٟتػػروؼ ٓب يوجػد نقلهػػا.
وأما األفعاؿ فإف نقلها يوجد بالتبع وال يوجد نقلها أصػالة .أمػا بالنسػبة لؤلٝتػاء
فإن ػ ػػو يوج ػ ػػد نقله ػ ػػا ُب أقس ػ ػػامها ا١تتباين ػ ػػة ،وا١تًتادف ػ ػػة ،وا١تش ػ ػػًتكة ،وا١تش ػ ػػككة،
وا١تتواطاػػة ،كمػػا ىػػي اٟتػػاؿ ُب الوضػػع اللغػػوي .فأمػػا ا١تتباينػػة فموجػػودة كالصػػبلة
والص ػػوـ .وأم ػػا ا١تتواطا ػػة فك ػػاٟتج ،فإن ػػو يطل ػػق عل ػػى اإلف ػراد ،والتمت ػػع ،والقػ ػراف،
وىػػذه الثبلثػػة مشػػًتكة ُب ا١تاىيػػة وىػػو اإلح ػراـ ،والوقػػوؼ ،والط ػواؼ ،والسػػعي.
وأم ػػا ا١تشػ ػ ّككة فكالص ػػبلة ،فإهن ػػا تطل ػػق عل ػػى الص ػػبلة ا١تش ػػتملة عل ػػى األرك ػػاف
كالظهر ،وعلى ا٠تالية من الركوع والسجود كصبلة اٞتنازة ،ومثلها الطهػور فإنػو
يطلػػق علػػى الطهػػور الصػػادؽ علػػى ا١تػػاء ،وعلػػى الطهػػور الصػػادؽ علػػى ال ػًتاب،
وعلػػى الطهػػور الصػػادؽ علػػى الػػدباغ .وأمػػا ا١تًتادفػػة ،فكػػالفرض والواجػػب فإهنمػػا
مًتادفػػاف ،وكػػاٟتراـ واحملظػػور فإهنمػػا مًتادفػػاف .وىػػذا يثبػػت أف األٝتػػاء الشػػرعية
موجػػودة فع ػبلً ،وأف أقسػػاـ األٝتػػاء اللغوي ػػة جاريػػة كػػذلع ُب األٝتػػاء الش ػػرعية.
وقالػت ا١تعتزلػة إف اٟتقػائق الشػرعية تنقسػػم إٔب أٝتػاء األفعػاؿ كالصػوـ والصػػبلة،
وإٔب أٝتػػاء الػػذوات ا١تشػػتقة مػػن تلػػع األفعػػاؿ ،كاسػػم الفاعػػل ،واسػػم ا١تفعػػوؿ،
والص ػػفة ،وأفع ػػل التفض ػػيل ،كقولن ػػا زي ػػد م ػػؤمن ،أو فاس ػػق ،أو ٤تج ػػوج عن ػػو ،أو
أفسق من عمرو .وأما بالنسبة للحروؼ ،فإف اٟتروؼ الشرعية ٓب توجد مطلقػاً؛
ألهنا ال تفيد وحدىا ،وألف ا١تعػاح الػيت وضػع كػل حػرؼ ليؤديهػا مػع غػَته ،مثػل
الباء لئللصػاؽ ،والػبلـ لبلختصػاص ،ومػا شػاكل ذلػعٓ ،ب يوجػد ُب االسػتعماؿ
الشػػرعي نقػػل ٢تػػا عػػن معناىػػا؛ ولػػذلع ٓب تكػػن موجػػودة .وأمػػا الفعػػل فلػػم يوجػػد
ا١تنقػػوؿ بطريػػق األصػػالة ،ووجػػد بػػالتبع لنقػػل االسػػم الشػػرعي٨ ،تػػو صػػلى الظهػػر،
ف ػإف الفعػػل عبػػارة عػػن ا١تصػػدر والزمػػاف ،ف ػإف كػػاف ا١تصػػدر شػػرعياً اسػػتحاؿ أف
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يكوف الفعل إال شرعياً ،وإف كاف لغوياً فكذلع.
بعت» ،وكذلع الفسوخ كػ«فسخت ،وأعتقت،
الثالث :صيغ العقود كػ« ُ
وطلق ػػت» وأمثا٢ت ػػا ،إ ػػا ى ػػي لئلخب ػػار لغ ػػة ،أي ى ػػي ُب أص ػػل اللغ ػػة لئلخب ػػار
وليست لئلنشػاء ،وأمػا ُب الشػرع فقػد تسػتعمل لئلخبػار ،ولكنهػا إف اسػتعملت
ُب الشرع إلحداث حكم كانػت منقولػة لئلنشػاء وليسػت لئلخبػار ،والفػرؽ بػُت
اإلنش ػػاء وا٠ت ػػرب ،أف اإلنش ػػاء ال حيتم ػػل التص ػػديق والتك ػػذيبٓ ،ت ػػبلؼ ا٠ت ػػرب.
واإلنشاء ال يكوف معناه إال مقارناً للفظٓ ،تػبلؼ ا٠تػرب فقػد يتقػدـ وقػد يتػأخر.
والػػدليل علػػى أف ىػػذه الصػػيغ لئلنشػػاء ىػػو أنػػو لػػو كػػاف إخبػػاراً ،فػػإف كػػاف عػػن
ماض أو حػاؿ فيلػزـ أف ال يقبػل الطػبلؽ التعليػق؛ ألف التعليػق عبػارة عػن توقػف
وجود الشيء على شيء آخر ،وا١تاضي واٟتاؿ موجود فبل يقبلو ولػيس كػذلع،
وإف كاف خرباً عػن مسػتقبل يقػع؛ ألف قولػو طلقتػع ُب قػوة قولػو سػأطلقع علػى
ىذا التقدير والطبلؽ ال يقع بو .وأيضاً فإنو لو كانت ىذه الصيغ إخبارات فإنو
ال خيلػػو اٟتػػاؿ :إمػػا أف تكػػوف كاذبػػة ،وإمػػا أف تكػػوف صػػادقة .فػإف كانػػت كاذبػػة
فػػبل اعتبػػار هبػػا .وإف كانػػت صػػادقة فػػإف صػػدقها إف حصػػل هبػػذه الصػػيغ نفسػػها
فيل ػػزـ ال ػػدور ،إذف يتوق ػػف حص ػػوؿ الص ػػدؽ عل ػػى حص ػػوؿ الص ػػيغة ،ويتوق ػػف
حص ػػوؿ الصػػيغة علػػى حص ػػوؿ الصػػدؽ؛ ألف ك ػػوف ا٠تػػرب ،وىػػو طلقتػػع م ػػثبلً،
صػػدقاً موقػػوؼ علػػى وجػػود ا١تخػػرب عنػػو ،وىػػو وقػػوع الطػػبلؽ ،فلػػو توقػػف ا١تخػػرب
عنػػو ،وىػػو وقػػوع الطػػبلؽ ،علػػى ا٠تػػرب ،وىػػو طلقتػػع ،للػػزـ الػػدور ،وىػػذا باطػػل؛
فيك ػػوف ص ػػدقها هبػ ػذه الص ػػيغ باط ػػل .وإف حص ػػل الص ػػدؽ بغ ػػَت الص ػػيغ فباط ػػل
إٚتاعاً؛ لبلتفاؽ على عدـ الوقوع عند عدـ حصوؿ ىذه الصيغة.

ٔٔٙ

تعـارض ما يخل بالفهم
ا٠تلػل اٟتاصػل ُب فهػم مػراد ا١تػػتكلم حيصػل مػن احتمػاالت ٜتسػة وىػػي:
االش ػًتاؾ ،والنق ػػل ،واجمل ػػاز ،واإلض ػػمار ،والتخص ػػيص؛ ألن ػػو إذا انتف ػػى احتم ػػاؿ
االش ػًتاؾ والنقػػل كػػاف اللفػػظ موضػػوعاً ١تعػػٌت واحػػد ،وإذا انتفػػى احتمػػاؿ اجملػػاز
واإلضػػمار ،أي التقػػدير ،كػػاف ا١ت ػراد ب ػػاللفظ مػػا وضػػع لػػو ،وإذا انتف ػػى احتم ػػاؿ
التخص ػػيص ك ػػاف ا١ت ػراد ب ػػاللفظ ٚتي ػػع م ػػا وض ػػع ل ػػو ،ف ػػبل يبق ػػى حينا ػػذ خل ػػل ُب
الفهم ،فيفهم حيناذ ا١تعٌت ا١تراد من األدلة السمعية ،وىػذا بالنسػبة لغلبػة الظػن؛
ألهنػػا كافيػػة ُب اسػػتنباط اٟتكػػم الشػػرعي ،أي إنػػو إذا انتفػػت ىػػذه االحتمػػاالت
ا٠تمس ػػة ٓب يب ػػق ش ػػيء خي ػػل ب ػػالظن ،ف ػػيفهم اٟتك ػػم الش ػػرعي .أم ػػا لع ػػدـ ا٠تل ػػل
بػػاليقُت وىػػو مػػا ال بػػد منػػو للعقائػػد ،فػػبل يكفػػي نفػػي ىػػذه االحتمػػاالت ا٠تمسػػة
وحػػدىا ،أي ال يكفػػي االسػػتدالؿ بالػػدليل السػػمعي علػػى العقيػػدة ،أي إلفػػادة
اليقُت ،نفػي ىػذه االحتمػاالت وحػدىا ،بػل ال بػد مػن أشػياء أخػرى معهػا ،فػإف
األدل ػػة الس ػػمعية ال تفي ػػد اليق ػػُت إال بع ػػد ش ػػروط عش ػػرة ،وى ػػي ى ػػذه ا٠تمس ػػة،
وانتفػ ػػاء النسػ ػػخ ،والتقػ ػػدمي والتػ ػػأخَت ،وتغيػ ػػَت اإلع ػ ػراب ،والتص ػ ػريف ،وا١تعػ ػػارض
العقلي .فإذا انتفت ىذه العشرة ال يبقى ما خيل باليقُت ،فيفيد الدليل السػمعي
حيناذ اليقُت ،ويستدؿ بػو علػى العقيػدة ،ومػن بػاب أؤب علػى اٟتكػم الشػرعي،
فداللتو حيناذ تكوف يقينية ،يضاؼ إليها أف يكوف كذلع ثبوتو يقينياً.
والتعػ ػ ػػارض بػ ػ ػػُت االحتمػ ػ ػػاالت ا٠تمسػ ػ ػػة (االش ػ ػ ػًتاؾ ،والنقػ ػ ػػل ،واجملػ ػ ػػاز،
واإلضػػمار ،والتخصػػيص يقػػع علػػى عشػػرة أوجػػو ،وضػػابطو أف يؤخػػذ كػػل واحػػد
مع ما بعده .فاالشًتاؾ يعارض األربعة الباقية وىػي :النقػل ،واجملػاز ،واإلضػمار،
والتخص ػ ػ ػػيص .والنق ػ ػ ػػل يع ػ ػ ػػارض الثبلث ػ ػ ػػة الباقي ػ ػ ػػة وى ػ ػ ػػي :اجمل ػ ػ ػػاز ،واإلض ػ ػ ػػمار،
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والتخص ػػيص .واجمل ػػاز يع ػػارض االثن ػػُت الب ػػاقيُت و ػػا :اإلض ػػمار ،والتخص ػػيص.
واإلضمار يعػارض التخصػيص .فهػذه عشػرة أوجػو .وإذا أردت معرفػة األؤب مػن
ىػػذه ا٠تمسػػة عنػػد التعػػارض ،فػػإف كػػل واحػػد منهػػا مرجػػوح بالنسػػبة إٔب كػػل مػػا
بعده ،راج على ما قبلو ،إال اإلضمار واجملاز فهما سػياف .وتفصػيل ذلػع كمػا
يلي:
األوؿ :النق ػػل أؤب م ػػن االش ػ ػًتاؾ؛ ألف ا١تنق ػػوؿ مدلول ػػو ٔتع ػػٌت واح ػػد ُب
اٟتػػالُت ،أي قبػػل النقػػل وبعػػده .أمػػا قبػػل النقػػل؛ فػػؤلف مدلولػػو ا١تنقػػوؿ عنػػو ىػػو
ا١تعػػٌت اللغػػوي ،وأمػػا بعػػده فػػا١تنقوؿ لػػو ىػػو الشػػرعي أو العػػرُب ،وإذا كػػاف مدلولػػو
ػٌت واحػػد فػػبل ديتنػػع العمػػل بػػوٓ ،تػػبلؼ ا١تشػػًتؾ فػإف مدلولػػو متعػػدد ُب الوقػػت
ٔتعػ ً
الواحد ،فبل يعمل بو إال بقرينة ،مثالو لفظ الزكاة ،حيتمل أف يكػوف مشػًتكاً بػُت
النمػػاء ،وبػػُت القػػدر ا١تخػػرج مػػن النصػػاب ،وأف يكػػوف موضػػوعاً للنمػػاء فقػػهٍ ،ب
نقل إٔب القدر ا١تخرج شرعاً ،فالنقل أؤب١ ،تا تقدـ.
الث ػػاح :اجمل ػػاز أؤب م ػػن االشػ ػًتاؾ ل ػػوجهُت :أح ػػد ا أف اجمل ػػاز أكث ػػر م ػػن
االشًتاؾ باالستقراء ،حىت بالغ ابن جٍت وقاؿ :أكثر اللغات ٣تاز ،والكثرة تفيد
الظن ُب ٤تل الشع .ثانيهما أف فيو إعماالً للفظ دائماً؛ ألنو إف كاف معو قرينة
تدؿ على إرادة اجملاز أعملناه فيو ،وإال أعملناه ُب اٟتقيقة ٓتبلؼ ا١تشًتؾ ،فإنو
ال بد ُب إعمالػو مػن القرينػة ،مثالػو النكػاح ،حيتمػل أف يكػوف مشػًتكاً بػُت العقػد
والػػوطء ،وأف يكػػوف حقيقػػة ُب أحػػد ا ٣تػػازاً ُب اآلخػػر ،فيكػػوف اجملػػاز أؤب١ ،تػػا
تقدـ.
الثالث :اإلضمار أؤب من االشًتاؾ؛ ألنو ال حيتاج إٔب القرينة إال ُب
صورة واحدة ،وىي حيث ال ديكن إجراء اللفظ على ظاىره ،فحيناذ ال بد من
قرينة تعُت ا١تراد ،وأما إذا أجري على ظاىره فبل حيتاج إٔب قرينةٓ ،تبلؼ
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ا١تشًتؾ ،فإنو مفتقر إٔب القرينة ُب ٚتيع صوره .مثالو قولو تعأب :
  فيحتمل أف يكوف لفظ القرية مشًتكاً بُت األىل واألبنية وأف يكوف


حقيقة ُب األبنية فقه ،ولكن أضمر األىل ،واإلضمار أؤب١ ،تا تقدـ.
الرابع :التخصيص أؤب من االشًتاؾ؛ ألف التخصيص خَت من اجملاز،
واجملاز خَت من االشًتاؾ ،فيكوف التخصيص خَتاً من االشًتاؾ من باب أؤب،
عبلوة على أف ا٠تَت من ا٠تَت خَت ،مثالو قولو تعأب     :
  فيحتمل أف يكوف لفظ النكاح مشًتكاً بُت العقد والوطء ،وأف
يكوف حقيقة ُب العقد كما ُب قولو تعأب      :ولكنو
إذا ٛتل على العقد مشل العقد الفاسد ،والعقد الصحي  ،فتخصيصو بالعقد
الصحي أؤب من جعلو شامبلً العقد والوطء ،فيحمل على التخصيص؛ ألنو
أؤب من االشًتاؾ١ ،تا تقدـ .وبناء على ذلع ،ال تفيد اآلية ٖترمي نكاح امرأة
زىن هبا األب.
ا٠تامس :اجملاز أؤب من النقل؛ ألف النقل يستلزـ نسخ ا١تعٌت األوؿ
ٓتبلؼ اجملاز ،مثالو قولو تعأب      :فيحتمل أف
يكوف لفظ ٧تس ٣تازاً ،أي قذارة معنوية ،أي كالنجس ،وحيتمل أف يكوف
منقوالً إٔب اٟتقيقة الشرعية أي ٧تاسة شرعية ،وٛتلو على القذارة ا١تعنوية أؤب
من ٛتلو على النجاسة الشرعية؛ ألف اجملاز أؤب من النقل .وليس منو لفظ
الصبلة ُب قولو تعأب     :ألنو ال يوجد ىنا ٣تاز؛ ألف اجملاز
استعماؿ اللفظ ُب غَت ما وضع لو ،لقرينة مانعة من إرادة ا١تعٌت األصلي،
واستعماؿ الصبلة باألقواؿ واألفعاؿ ا١تخصوصةٓ ،ب يكن لقرينة مانعة من ا١تعٌت
األصلي ،بل كاف الستعماؿ الشرع ٢تا ُب معٌت غَت ما وضعت لو ،من غَت
مبلحظة القرينةٍ ،ب استعماؿ العرب ٢تا ُب ىذا ا١تعٌت ،وبناء على ىذا
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االستعماؿ نقلت للمعٌت الثاح ،كما نقل لفظ الدابة ،ولفظ الغائه،
الستعماؿ العرب لو ،فهو حقيقة شرعية كاٟتقيقة العرفية سواء بسواء؛ و٢تذا ال
يصل مثاالً ىنا لكوف اجملاز أؤب من النقل.
السادس :اإلضمار أؤب من النقل؛ ألف اإلضمار واجملاز متساوياف،
واجملاز خَت من النقل١ ،تا تقدـ ،فيكوف اإلضمار خَتاً من النقل ،إذ ا١تساوي
للخَت خَت ،مثالو قولو تعأب      :فيحتمل أف يكوف لفظ الربا
ا١تراد منو العقد ،أي حرـ عقد الربا ،فيكوف ٤تتمبلً اإلضمار أي تقدير شيء،
أي حرـ عقد الربا وليس الربا ،وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو نفس الزيادة منقولة
إٔب معناىا الشرعي ،أي حرـ الربا أي الزيادة .فإذا احتمل اإلضمار ،كاف
النهي مسلطاً على العقد ،فكاف باطبلً .وإذا احتمل النقل ،كاف النهي مسلطاً
على شرط من شروط العقد ،فيكوف العقد فاسداً ،أي صحي األصل ،فإذا
ردت الزيادة ص العقد .وٛتلو على العقد أؤب من ٛتلو على الزيادة ،أي ٛتلو
على اإلضمار أؤب من ٛتلو على النقل ،فيكوف ا١تنهي عنو ىو نفس العقد،
فيبطل ،سواء اتفقا على حه الزيادة أـ ال.
السابع :التخصيص أؤب من النقل؛ ألف التخصيص خَت من اجملاز،
واجملاز خَت من النقل؛ فيكوف التخصيص خَتاً من النقل ،إذ ا٠تَت من ا٠تَت
خَت ،مثالو قولو تعأب      :فيحتمل أف يكوف لفظ البيع ا١تراد
منو البيع لغة ،وىو مبادلة ماؿ ٔتاؿ مطلقاً ،فيكوف من ألفاظ العموـ،
والتخصيص فيها بنص شرعي ،وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو البيع الشرعي
ا١تستجمع شرائطو الشرعية ،فيكوف لفظ البيع منقوالً إٔب معناه الشرعي ،أي
ٖتتمل اآلية أف البيع ىو البيع اللغوي الذي أحلو اه قد خصص بنصوص
أخرى فهي ٤تػتػملة التخصيص ،أو أف البيع ىو البيع الشرعي ا١تستجمع ٚتيع
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شػرائطػو ،وٛتلو على البيع اللغػوي الذي خصص بنصوص أخرى أؤب من ٛتلو
على نقل البيع اللغوي إٔب البيع الشرعي؛ ألف التخصيص أؤب من النقل.
الثػامن :اإلضػمار مثػل اجملػاز ،وال يػًتج أحػد ا علػى اآلخػر إال بػػدليل؛
السػ ػػتوائهما ُب االحتيػ ػػاج إٔب القرينػ ػػة ،وُب احتمػ ػػاؿ خفائهػ ػػا؛ وذلػ ػػع ألف ك ػ ػبلً
منهما حيتاج إٔب قرينة ٘تنع ا١تخاطب من فهم الظاىر .وكما حيتمل وقػوع ا٠تفػاء
ُب تعيػُت ا١تضػػمر ،حيتمػل وقوعػػو ُب تعيػُت اجملػػاز فاسػتويا ،مثالػػو أف يقػوؿ الرجػػل
١تن ليس بابنو :ىذا ابٍت ،فإنو حيتمل أف يكوف ٣تازأً ،تعٌت أنو معزز ٤تبوب ٕب،
وحيتمل اإلضػمار ،أي تقػدير «كػاؼ التشػبيو» أي ىػذا كػابٍت ،واحتما٢تمػا معػاً
متسػػاو ،فػػبل يوجػػد مػػا يػػرج ٛتلػػو علػػى أحػػد ا دوف اآلخػػر ،فػػبل حيمػػل علػػى
أحد ا ما ٓب توجد قرينة.
التاسع :التخصيص أؤب من اجملاز؛ ألف الباقي بعد التخصيص يتعُت
فيعرؼ؛ ألف العاـ يدؿ على ٚتيع األفراد ،فإذا خرج البعض بدليل بقيت
داللتو على الباقي من غَت تأمل لتعينها .وأما اجملاز فقد يتعُت وقد ال يتعُت؛
ألف اللفظ وضع ليدؿ على ا١تعٌت اٟتقيقي ،فإذا انتفى ا١تعٌت اٟتقيقي بقرينة،
اقتضى صرؼ اللفظ إٔب اجملاز ،إٔب نوع تأمل واستدالؿ الحتماؿ تعدد
اجملازات؛ ومن ىنا ٓب يؤكد تعيينوٓ ،تبلؼ التخصيص ،فقد تأكد تعيينو .وما
تأكد تعيينو أؤب ٦تا ٓب يتأكد ،فكاف التخصيص أؤب من اجملاز ،مثالو قولو
تعأب           :فإنو حيتمل أف يكوف
لفظ ما ٓب يذكر اسم اه عليو ا١تراد منو العموـ ،أي ما ذكر اسم غَت اه عليو،
وما ٓب يذكر اسم اه مطلقاً ،وخصص بنصوص أخرى ٔتا ذكر اسم غَت اه
عليو ،وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو ما ذكر اسم غَت اه ،فيكوف ٣تازاً ،أي
حيتمل التخصيص وحيتمل اجملاز ،وٛتلو على التخصيص أؤب ،أي إنو خصص
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ٔتا ذكر اسم غَت اه بنصوص أخرى.
العاشر :التخصيص أؤب من اإلضمار؛ ألف التخصيص أؤب من اجملاز،
واجملاز واإلضمار متساوياف؛ فيكوف التخصيص أؤب من اإلضمار ،مثالو قولو
تعأب       :فإنو حيتمل أف يكوف لفظ    ا١تراد
منو العموـ ،أي ٞتميع الناس ُب القصاص حياة ،وخصص ببقاء ا١تقتوؿ؛ ألف
اٟتياة لو ُب زجر القاتل عن قتلو ،أي إف قتل القاتل دينعو من القتل ،فيحوؿ
دوف أف يقتل شخصاً ،فتكوف اٟتياة ١تن كاف سيقتل .وحيتمل أف يكوف ىناؾ
إضمار ،أي شرعية القصاص حياة؛ القتضائها بقاء نفسُت بارتداع القاتل عن
القتل ٖترزاً عن القصاص .وٛتلو على التخصيص ،أي لكم ُب القصاص حياة
بسبب قتل القاتل ،لسبلمة الناس من شره ،فيحيا من كاف سيقتل ،أؤب من
ٛتلو على إضمار شيء ،أي تقدير كلمة شرعية ،أي أؤب من ٛتلو على تقدير
شرعية القصاص .أو أف لفظ اٟتياة حيتمل اٟتياة اٟتقيقية لكل الناس،
وخصص بغَت اٞتاح؛ ألنو ال حياة لو بل يقتل .وحيتمل تقدير شيء ،أي لكم
ُب مشروعية القصاص حياة؛ ألف الشخص إذا علم أنو يقتص منو فينكف عن
القتل .فَتج أف ا١تراد منو حياة غَت القاتل أي التخصيص ،على أف يكوف
ا١تراد منو مطلق الزجر ،أي اإلضمار؛ ألف التخصيص أؤب من اإلضمار.
الفعـل
بعد أف جرى ْتث االسػم صػار ال بػد مػن ْتػث الفعػل واٟتػرؼ .والفعػل
ىػػو مػػا دؿ علػػى حػػدث مقػػًتف بزمػػاف ٤تصػػل .واٟتػػدث ىػػو ا١تصػػدر وىػػو اسػػم
الفع ػػل .والزم ػػاف احملص ػػل ى ػػو ا١تاض ػػي ،واٟت ػػاؿ ،وا١تس ػػتقبل .فا١تاض ػػي من ػػو كق ػػاـ
وقعد ،واٟتاضر وا١تسػتقبل كيقػوـ ويقعػد ،وا١تسػتقبل مثػل سػوؼ يقػوـ .واٟتاضػر
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وا١تسػػتقبل ُب اللف ػػظ واح ػػد ويس ػػمى ا١تض ػػارع ،وى ػػو م ػػا ُب أول ػػو إح ػػدى الزوائ ػػد
األربع ػػة :وى ػػي ا٢تم ػػزة ،والت ػػاء ،والن ػػوف ،والي ػػاء .وٗتل ػػيص ا١تس ػػتقبل ع ػػن اٟتاض ػػر
بدخوؿ السُت أو سوؼ عليو ،كقولع :سيقوـ ،وسوؼ يقػوـ ،وأمػا فعػل األمػر
فما نػزع منو حرؼ ا١تضارعة ال غَت.
الحـرف
اٟتػػرؼ ىػػو مػػا دؿ علػػى معػػٌت ُب غػػَته ،فهػػو يػػدؿ علػػى معػػٌت ولكػػن إذا
اقًتف بغَته ،فإف ٓب يقًتف بغَته فبل معٌت لو .فهو ال يستقل ٔتعناه؛ ألنو ال يفهم
معنػػاه الػػذي وضػػع لػػو إال باعتبػػار لفػػظ آخػػر داؿ علػػى معػػٌت ىػػو متعلػػق معػػٌت
اٟتػػرؼ .وال بػػد مػػن تفسػػَت اٟتػػروؼ الػػيت تشػػتد اٟتاجػػة ُب الفقػػو إٔب معرفتهػػا؛
لوقوعها ُب أدلتو ،وىو على أصناؼ منها ما يلي:
األوؿ :ح ػػروؼ اإلض ػػافة ،وى ػػي م ػػا يفض ػػي ٔتع ػػاح األفع ػػاؿ إٔب األٝت ػػاء،
ومنها ما ال يكوف إال حرفاً ،ومنها مػا يكػوف حرفػاً واٝتػاً ،ومنهػا مػا يكػوف حرفػاً
وفعػ ػبلً ،فأم ػػا م ػػا ال يك ػػوف إال حرفػ ػاً ،فه ػػي« :م ػػن» و«إٔب» و«ح ػػىت» و«ُب»
و«الباء» و«الػبلـ» و«رب» و«واو القسػم» و«تػاء القسػم» .ومعانيهػا ىػي مػا
يلي:
«م ػػن» :تك ػػوف البت ػػداء الغاي ػػة كقول ػػع :س ػػرت م ػػن بغ ػػداد ،وللتبع ػػيض
كقولػػع :أكلػػت مػػن ا٠تبػػز ،ولبيػػاف اٞتػػنس كقولػػع :خػػاًب مػػن حديػػد ،وزائػػدة
كقولع :ما جاءح من أحد.
«إٔب» :تكوف النتهاء الغاية كقولع :سرت إٔب بغداد ،ؤتعٌت مع كقولو
تعأب.        :
«حىت» :تكوف النتهاء الغاية ،ؤتعٌت مع مثل إٔب.
ٔٙٛ

«ُب» :تكوف للظرفية كقولع :زيد ُب الدار ،وقد ترد ٔتعٌت على كقولو
تعأب       :وقد يتجوز هبا ُب قو٢تم :نظرت ُب
اب
س ُك ْم فِي َما أَفَ ْ
ضتُ ْم فِي ِه َع َذ ٌ
العلم الفبلح .وقد ترد ٔتعٌت السببية مثل لَ َم َّ

ع َِظي ٌم

«الباء» :تكوف لئللصاؽ كقولع :بو داء ،وقد تكوف لبلستعانة
كقولع :كتبت بالقلم ،وا١تصاحبة كقولع :اشًتيت الفرس بسرجو ،وقد ترد
ٔتعٌت على كقولو تعأب          :
         أي على قنطار وعلى دينار ،وقد
ترد ٔتعٌت من أجل ،قاؿ اه تعأب        :
أي ألجل دعائع ،وقيل ٔتعٌت ُب دعائع ،وقد تكوف زائدة كقولو تعأب:
 .       وقد يلتبس حرؼ «الباء» ْترؼ «ُب»
فيما يدخل عليو ،إذ قد تستعمل «الباء» ٔتعٌت «ُب» الظرفية سواء أكانت
حقيقية مثل َ وإِوَّ ُك ْم لَتَ ُم ُّزونَ َعلَ ْي ِه ْم ُم ْ
صثِ ِحيهَ * َوتِاللَّ ْي ِل أَفَ ََل تَ ْعقِلُىنَ 
أي ُب الليل ،أـ كانت ٣تازية مثل قولو تعأب .   :وقد يكوف ا١تعٌت
٤تتمبلً «الباء» و«ُب» كقولع :أ٠تص لع قوٕب ٔتا يلي ،فإنو يص أف تقوؿ:
فيما يلي ،ويكوف مثل قولع :نظرت ُب العلم ،فيكوف التلخيص واقعاً على
ا١تعاح ،أي أف استعماؿ "ُب" ىنا ظرفية ٣تازية ،ويص أف نقوؿ ٔتا يلي،
ويكوف معٌت "الباء" ىنا االستعانة ،أي بواسطة ا١تعاح .وإلزالة ما ديكن أف يقع
من التباس بُت استعماؿ «ُب» و«الباء» ،ىو أف ما كاف من الظرفية ا١تعنوية
تستعمل فيو «ُب» كالظرفية اٟتسية ،وما كاف غَت قابل للظرفية ا١تعنوية مثل
العصا ُب قولع :ضربت بالعصا ،فإنو ال تستعمل فيو إال «الباء» لبلستعانة،
إذ ٓب يثبت ٣تيء «ُب» لبلستعانة ،و«الباء» ٕتػعػل الفعل البلزـ متعدياً ،مثل
ٜٔٙ

َة َّ
َّللاُ تِىُى ِر ِه ْم أي أذىب نورىم.
َ ذه َ

«البلـ» :تكوف لبلختصاص كقولع :ا١تاؿ لزيد ،وتكوف زائدة كقولو:
.   
عآب.

«رب» :تكػػوف للتقليػػل ،وال تػػدخل إال علػػى النكػػرة كقولػػع :رب رجػػل

«واو القسػػم» :ىػػي مبدلػػة عػػن بػػاء اإللصػػاؽ ُب قولػػع :أقسػػمت بػػاه.
و«تاء القسم» مبدلة من «الواو» ُب قولع :تاه.
وأما ما يكوف حرفاً واٝتاً من حروؼ اإلضافة فهػي« :علػى» ،و«عػن»،
و«الكاؼ» ،و«مذ» ،و«منذ» .ومعانيها ما يلي:
«على» تكوف لبلستعبلء ،وىي إما حرؼ كقولع :على زيد ديػن ،وإمػا
اسم كقوؿ الشاعر:
تَ ِ
ص ُّل وعن ْقب ٍ
ض َبزيزاءَ ِ ْ٣ت َه ُل
َغ َدت ِم ْن َعلَْيو بعد ما ًَبَّ ِظم ُؤىا
«عن» :تكػوف للػمػب ػاعػدة ،وىػي إمػا ح ػرؼ كػق ػولػو تػع ػأب  :
    وإما اسم كقولع :جلست من عن ديينو.
«الكاؼ» :قد تكوف حرفاً للتشبيو كقولع :فبلف كالبدر ،وقد تكوف
اٝتاً كقو٢تم :يضحكن عن كالربد.
«مػػذ» و«منػػذ» :يكونػػاف البتػػداء الغايػػة ُب الزمػػاف نقػػوؿ :مػػا رأيتػػو مػػذ
اليوـ ،ومنذ يوـ اٞتمعة ،وقد يكوناف اٝتُت إذا رفع ما بعد ا.
وأما ما يكوف حرفاً وفعبلً من حروؼ اإلضافة فهي« :حاشا» و«خبل»
ٓٔٚ

و«عػ ػػدا» ،فإهنػ ػػا ٗتفػ ػػض مػ ػػا بعػ ػػدىا باٟترفيػ ػػة ،وقػ ػػد تنصػ ػػبو بالفعليػ ػػة ،ومعناىػ ػػا
االستثناء.
الثاح :اٟتروؼ ا١تشاهبة للفعل وىػي« :إ ّف» و«أ ّف» و«لك ّػن» و«كػأ ّف»
لعل» .وىي تنػصػب االسػم وترفػع ا٠تػرب ،وتكػوف إ ّف وأ ّف للتػأك ػيد،
و«ليت» و« ّ
لعل للًتجي.
و ّ
لكن لبلسػتػدراؾ ،وكأف للتشػبػيػو ،وليت للتػمػٍت ،و ّ
الثالث :حروؼ العطف وىػي« :الػواو» ،و«الفػاء» ،و«ٍب» ،و«حػىت»،
و«أو» ،و«أـ» ،و«ال» ،و«بل» ،و«لكن» ،ومعانيها ما يلي:
«ال ػواو» :ى ػي ١تط ػلق اٞتػم ػع ال تفيػػد ترتيب ػاً وال معيػػة كقولػػع :جػػاء زيػػد
وعمرو.
«الفاء» :تفيد الًتتيب والتعقيب كقولع :جاء زيد فعمرو.
«ٍب» :تفيد الًتتيب والًتاخي كقولع :جاء زيد ٍب عمرو.
«حىت» :تفيد الًتتيب ،وأف ا١تعطوؼ جزء من ا١تعطوؼ عليػو ،كقولػع:
مات الناس حىت األنبياء ،وقدـ اٟتاج حىت ا١تشاة.
«أو» :تفي ػػد تعلي ػػق اٟتك ػػم بأح ػػد ا١ت ػػذكورين ،وتق ػػع ُب ا٠ت ػػرب ،واألم ػػر،
واالستفهاـ ،وُب ا٠ترب للشع ،وُب األمر للتخيَت ،ولئلباحة ،وُب االستفهاـ مػع
الشع ُب وجود األمرين.
«أـ» :تفيد تعليق اٟتكم بأحد ا١تذكورين ،وال تقع إال ُب االستفهاـ،
ومع العلم بأحد ا والشع ُب تعيينو.
«ال» و«بل» و«لكػن» تشػًتؾ ُب أف ا١تعطػوؼ ٥تػالف للمعطػوؼ عليػو
ٔٔٚ

ُب حكمو ،تقوؿ :جاءح زيد ال عمػرو ،ومػا جػاءح زيػد لكػن عمػرو ،سػرت ُب
الطريق بل ركضت فيها.
الرابع :حروؼ النفػي ،وىػي« :مػا» ،و«ال» ،و«ٓب» ،و«١تػا» ،و«لػن»،
و«إف بالتخفيف» ،ومعانيها ىي كما يلي:
«ما» لنفي اٟتػاؿ ،أو ا١تاضي القريػب مػن اٟتػاؿ ،كقولػع :مػا تفعػل ،مػا
فعل.
«ال» :لنف ػػي ا١تس ػػتقبل ،إم ػػا خ ػ ػرباًكقول ػػع :ال رج ػػل ُب ال ػػدار ،أو هني ػ ػاً
كقولع ال تفعل ،أو دعاء كقولع ال رعاؾ اه.
«ٓب» و«١تا» لقلب ا١تضارع إٔب ا١تاضي نقوؿٓ :ب يفعل ،و١تا يفعل.
«لػن» لتأكيػػد ا١تسػػتقبل كقولػػع :لػػن أبػرح اليػػوـ مكػػاح .تأكيػػداً لقولػػع:
ال أبرح اليوـ مكاح.
«إف» لنفي اٟتاؿ كقولو تعأب.       :
ا٠تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامس :حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؼ التنبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،وىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي« :ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا» و«أال» و«أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا»
تق ػ ػ ػ ػػوؿ «ى ػ ػ ػ ػػا أن ػ ػ ػ ػػا ذا ،وى ػ ػ ػ ػػذا ،وى ػ ػ ػ ػػا افع ػ ػ ػ ػػل» وتق ػ ػ ػ ػػوؿ« :أال رج ػ ػ ػ ػػل ي ػ ػ ػ ػػدلٍت
على الطريق» وتقوؿ« :أما إنع خارج».
الس ػ ػ ػػادس :ح ػ ػ ػػروؼ الن ػ ػ ػػداء وى ػ ػ ػػي« :ي ػ ػ ػػا» و«أي ػ ػ ػػا» و«ىي ػ ػ ػػا» و«أي»
و«ا٢تػمػ ػ ػزة» و«وا» والثبلثػ ػػة األوؿ لنػ ػ ػداء البعيػ ػػد ،وأي وا٢تمػ ػػزة للقريػ ػػب ،و(وا
للندبة.
الس ػػابع :ح ػػروؼ اٞت ػواب وى ػػي« :نع ػػم» و«بل ػػى» و«أج ػػل» و« َجػ ػ َْت»
و«أي» و«إ ّف» بالتشديد ،ومعانيها ما يلي:
«نعػػم» :مصػػدقة ١تػػا سػػبق مػػن قػػوؿ القائػػل :قػػاـ زيػػد ،فيجػػاب نعػػم ،أو
قولو :ما قاـ زيد ،فيقاؿ نعم.
ٕٔٚ

«بلى» :إلجياب ما نفي كقولع :بلى١ ،تن قاؿ :ما قاـ زيد ،وكقولو
تعأب      :جواباً لقولو تعأب.     :
«أجل» :لتصديق ا٠ترب ال غَت كقولع :أجل١ .تن قاؿ :جاء زيد.
«جػػَت» و«إف» بالتش ػػديد و«إي» للتحقي ػػق ،تق ػػوؿ :ج ػػَت ألفعل ػػن ك ػػذا
وإف األمر كذا ،وإي واه.
الثػػامن :حػػروؼ االسػػتثناء وىػػي« :إال» و«حاشػػا» و«عػػدا» و«خػػبل»
واٟت ػػرؼ ا١تص ػػدري وى ػػو «م ػػا» ُب قول ػػع :أعجب ػػٍت م ػػا ص ػػنعت .أي ص ػػنعع،
و«أ ّف» ُب قولع :أريد أف تفعل كذا .أي فعلع ،فهي مؤولػة ٔتصػدر .وحػروؼ
التحض ػ ػيض وى ػػي «ل ػػوال» و«لومػ ػػا» و«ى ػػبل» و«أال» فعل ػػت كػ ػػذا ،إذا أردت
اٟتث على الفعػل .وحػرؼ تقريػب ا١تاضػي مػن اٟتػاؿ وىػو «قػد» ُب قولػع :قػد
قاـ زيد .وحروؼ االستفهاـ وىي «ا٢تمزة» و«ىل» ُب قولع :أزيػد قػاـ ؟ وىػل
زيػ ػػد قػ ػػاـ ؟ وحػ ػػروؼ االسػ ػػتقباؿ وىػ ػػي« :السػ ػػُت» و«سػ ػػوؼ» و«أف» و«ال»
و«إف» ُب قول ػػع :س ػػيفعل ،وس ػػوؼ يفع ػػل ،وأري ػػد أف تفع ػػل ،وال تفع ػػل ،وإف
تفعل .وحػروؼ الشػرط وىػي« :إف» و«لػو» ُب قولػع :إف جاتػٍت ،ولػو جاتػٍت،
أكرمتع .وحرؼ التعليل وىو «كي» ُب قولع :قصػدت فبلنػاً كػي حيسػن إٕب.
وحرؼ الردع وىو «كبل» ُب قولع جواباً ١تن قاؿ لع :إف األمر كذا.
التاسع :حروؼ البلمات وىي :الـ التعريف الداخلة علػى االسػم ا١تنكػر
لتعريف ػػو كالرجػ ػػل ،والـ ج ػ ػواب القسػ ػػم ُب قولػ ػػع :واه ألفعلػ ػػن كػ ػػذا ،وا١توطاػ ػػة
للقسػػم ُب قولػػع :واه لػػان أكػػرمتٍت ألكرمن ػع ،والـ ج ػواب لػػو ُب قولػػع :لػػو
كاف كذا لكاف كذا ،ولو كاف كذا لكاف كػذا ،والـ األمػر ُب قولػع ليفعػل زيػد،
والـ االبتداء ُب قولع :لزيد منطلق.
فعلت كذا( .بتسكُت التاء .
العاشر :تاء التأنيث الساكنة ُب قولعْ :
ٖٔٚ

اٟتادي عشر« :التنوين» و«النوف ا١تؤكدة» ُب قولع :واه ألفعلن كذا.

ٗٔٚ

المنطـوق والمفهـوم
بعد معرفة لغة العرب ،ومعرفة أقسامها ببياف ألفاظ اللغة وأقسامها،
صار يتأتى االستدالؿ بالكتاب والسنة؛ ألف االستدالؿ بالكتاب والسنة إ ا
ىو استدالؿ بألفاظهما ،ومىت بينت ألفاظ اللغة العربية فقد توفر ما يستوجبو
االستدالؿ باللغة ،وىو بياف ألفاظها وأقسامها .غَت أف االستدالؿ باأللفاظ
يتوقف على معرفة كيفية االستدالؿ ،من كونو بطريق ا١تنطوؽ أو ا١تفهوـ ،أي
من كونو بطريق داللة اللفظ على مدلولو ،أو بطريق داللة ا١تدلوؿ على مدلوؿ
آخر ،يعٍت من ناحية ا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ ،أو من ناحية ا١تعٌت الذي
دؿ عليو معٌت اللفظ ال اللفظ نفسو؛ ومن ىنا كاف ال بد من ْتث ا١تنطوؽ
وا١تفهوـ .وقبل ْتث ا١تنطوؽ وا١تفهوـ ،ال بد من ْتث أمرين :أحد ا أف
القرآف ليس فيو لفظ مهمل ،ومثلو السنة .والثاح أف اه تعأب ال يعٍت ُب
كبلمو خبلؼ الظاىر من غَت بياف .أما بالنسبة لؤلمر األوؿ ،فإف اه تعأب ال
خياطبنا با١تهمل ،أي ٔتا ال داللة لو على ا١تعٌت؛ ألنو ىذياف ،وا٢تذياف نقص،
وىو عليو تعأب ٤تاؿ؛ ألف ا١تهمل ىو ا٢تذياف ،وىو أف جيمع ألفاظاً مهملة
ويتكلم هبا ،أو بأف ال يدؿ ٣تموع الكبلـ من حيث ىو على معٌت ،وإف دؿ
كل جزء منو على معٌت ،وكلتا الصورتُت من ا١تهمل ال تليق باه تعأب ،ومن
ىنا كاف من احملاؿ أف خياطبنا اه تعأب با١تهمل ،فبل يكوف ُب القرآف مهمل.
وكذلع ال يكوف ُب السنة مهمل؛ ألف السنة وحي من اه تعأب بالنسبة
١تعناىا ،وعرب عنها الرسوؿ  بألفاظ من عنده ،فمحاؿ أف يكوف فيها
مهمل .وأما أوائل السور فإف ٢تا معاح ،ولكن اختلف ا١تفسروف فيها على
أقواؿ كثَتة ،واٟتق فيها أهنا أٝتاء للس ػور ،وعليو ال تكوف من ا١تهمل .وأما قولو
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تعأب              :
اآليػة بالوقػوؼ على قولو      :وجعػل قولو     :

كبلـ مستأنف؛ فيكوف ُب القرآف ما ال يعلم معناه إال اه ،وبذلع خاطبنا ٔتا
ال نعلم لو معٌت وىو ا١تهمل .أما ىذا القوؿ فمردود لوجهُت:
الوجو األوؿ أف الوقوؼ ال يتأتى على قولو      :ألف الواو ىنا
حرؼ عطف وليس حرؼ استاناؼ ،فهي معطوفة على لفظ اٞتبللة ،فيكوف
ا١تعٌت أف اه يعلم تأويلو ،والراسخوف ُب العلم يعلموف تأويلو ،وواو االستاناؼ
إ ا تكوف حُت ينتهي الكبلـ وينتهي ا١تعٌت ،ويبدأ كبلـ جديد ومعٌت جديد،
وال تكوف ُب غَت ذلع مطلقاً ،وىنا ٓب يتم الكبلـ وٓب يتم ا١تعٌت .وأما قولو
تعأب     :فهي حاؿ من قولو ،     :فهي
حاؿ وليست خرباً .وال يقاؿ إف اٟتاؿ إذا جاء بعد ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو
انصرؼ لبلثنُت فكاف حاالً من االثنُت ،وىنا ال يتأتى أف يكوف حاالً من
ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو؛ الستحالة أف يقوؿ اه     :فيكوف حاالً
من ا١تعطوؼ فقه ،وىو خبلؼ اللغة ،فتعُت أف يكوف خرباً لقولو:
   وليس حاالً منو؛ ال يقاؿ ذلع ألف ٤تل ىذا إذا ٓب تكن
ىناؾ قرينة .أما إذا وجدت قرينة ،وجاء اٟتاؿ بعد ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو،
فإهنا تنص ػرؼ إٔب ا١تعطوؼ دوف ا١تعطوؼ عليو كقولو تعأب   :
     فإف    حاؿ من يعقوب أي من ا١تعطوؼ
دوف ا١تعطوؼ عليو؛ ألف النافلة ولد الولد ،فيكوف حاالً من يعقوب .وكذلع
اآلية ،فإف استحالة أف يقوؿ اه     :قرينة على أنو حاؿ من
ا١تعطوؼ دوف ا١تعطوؼ عليو .وبذلع يظهر أف الراسخُت ُب العلم يعلموف
تأويلو ،فبل يكوف ُب القرآف لفظ ال داللة لو على معٌت ،فػبل يكوف فيو مهمل.
ٔٚٙ

الوجػو الثاح أف قػولو      :يرج العطف على
االستاناؼ؛ ألنو لو كاف استانافاً لقاؿ :وال يعلم تأويلو إال اه ،والعلماء
يقولوف آمنا بو ،ولكنو ٓب يػقل ذلع ،وإ ا قاؿ     :
فأعطى وصفاً زائداً بالنسبة للعلم وىو كلمة    :وىذا الوص ػف
إ ا يعطى عند الكبلـ عػن ا١تع ػرفة وال يعطى عند الك ػبلـ عػن ع ػدـ ا١تع ػرفة.
فالتعبَت بكػلمة    :فيو إشارة إٔب أف ا١تقصود ُب الكبلـ ا١تعرفة،
وليس عدـ ا١تعرفة ،أي يعلمو اه ويعلمو الراسخوف ُب العلم من العلماء .وأما
قولو تعأب        :فإنو معلوـ للعرب ،فإنو
مثل ُب االستقباح متداوؿ بينهم؛ ألهنم يتخيلونو قبيحاً ،فيكوف خطاباً ٔتا لو
معٌت عند العرب وليس من ا١تهمل؛ وعليو فإف اه تعأب ال خياطبنا با١تهمل.
وأمػػا ك ػػوف اه تع ػػأب ال يعػػٍت ُب كبلم ػػو خػػبلؼ الظػػاىر م ػػن غػػَت بي ػػاف؛
فػؤلف اللفػظ إ ػا وضػع للداللػة علػى معػػٌت ،فحػُت ينطػق بػو أحػد إ ػا يعػٍت ا١تعػػٌت
الذي دؿ عليو اللفظ ،فإف كاف الناطق باللفظ يعٍت غَت ما دؿ عليو من معػاف،
فإنو يضع قرينة تدؿ على أنو عٌت غَت ا١تعٌت ا١توضوع لو اللفظ ،أو يبُت أنو قػاؿ
كذا وأراد كذا .أما إذا ٓب توجػد قرينػة تػدؿ علػى أنػو أراد غػَت ا١تعػٌت الػذي وضػع
لػػو اللفػػظ ،وٓب يبػػُت أنػػو أراد مػػن ىػػذا الكػػبلـ ا١تعػػٌت الفػػبلح ،فإنػػو ال ديكػػن أف
يفهم من اللفظ إال ا١تعٌت الذي وضعو لو أىل اللغة ،أو استعملوه فيػو اسػتعماالً
عرفياً أو شرعياً؛ ومن ىنا ال يتأتى القوؿ إف اه تعأب يعٍت ُب قولو كذا خػبلؼ
الظػ ػاىر دوف أف يب ػػُت أن ػػو ع ػػٌت خ ػػبلؼ الظ ػػاىر؛ ألن ػػو ال ديك ػػن أف يفه ػػم م ػػن
األلف ػػاظ إال م ػػدلوالهتا ،ف ػػبل يوج ػػد ُب الق ػػرآف م ػػا يقص ػػد من ػػو خ ػػبلؼ دالالت
األلفػػاظ ،أي ال يوجػػد فيػػو كػػبلـ يعػػٍت فيػػو اه معػػٌت غػػَت ا١تعػػٌت الظػػاىر منػػو ،أي
غَت دالالت األلفاظ ،مػن غػَت أف يبػُت ذلػعٍ .ب إف القػوؿ عػن الكػبلـ بػأف اه
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تعأب يعٍت فيو خبلؼ الظاىر ،من غَت بياف أنو عٌت خػبلؼ الظػاىر ،قػوؿ بػأف
اه ق ػػد خاط ػػب الن ػػاس بك ػػبلـ غ ػػَت مفي ػػد ١ت ػػا ع ػػٌت ب ػػاللفظ ،ومع ػػٌت ذل ػػع أن ػػو
خػػاطبهم با١تهمػػل؛ ألف الكػػبلـ ال ػػذي ال معػػٌت لػػو حس ػػب داللػػة ألفاظػػو ك ػػبلـ
مهمل ،إذ اللفظ بالنسػبة إٔب ذلػع ا١تعػٌت ا١تػراد مهمػل؛ لعػدـ إشػعاره بػو ،ولعػدـ
داللتػػو عليػػو .وال يليػػق أف خياطبنػػا اه با١تهمػػل .وبػػذلع يثبػػت أنػػو ال يوجػػد ُب
القرآف كبلـ يعٍت فيو اه تعأب خبلؼ الظاىر من غَت بياف ،وعليػو ال يوجػد ُب
الق ػػرآف مع ػػٌت ب ػػاطن ومع ػػٌت ظ ػػاىر ،ب ػػل ك ػػل م ػػا ُب الق ػػرآف إ ػػا يع ػػٍت في ػػو اه م ػػا
أللفاظػػو مػػن داللػػة عنػػد أىػػل اللغػػة قػػد وضػػعوه لػػو ،أو اسػػتعملوه فيػػو اسػػتعماالً
عرفياً أو شرعياً ،وال يعٍت غَت ذلع مطلقاً ،إال إذا كانت ىناؾ قرينة أو بياف.
المنطـوق
داللة ا٠تطاب على اٟتكم إف كانت من اللفظ فهي داللة ا١تنطوؽ،
وإف كانت من ا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ فهي داللة ا١تفهوـ .وا١تنطوؽ ىو ما
دؿ عليو اللفظ قطعاً ُب ٤تل النطق ،أي ما فهم من اللفظ مباشرة من غَت
واسطة وال احتماؿ ،فتخرج داللة االقتضاء؛ ألهنا ٓب تفهم قطعاً بل احتماالً،
وٓب تفهم مباشرة من اللفظ وإ ا يقتضيها ما فهم من اللفظ .وقولو « :الَ
صالَةَ إِالَّ بَِفاتِ َح ِة الْ ِكتَ ِ
اب» أخرجو أبو عوانة .نفي لوجود الصبلة مع أهنا قد
َ
وجدت بالفعل ،فيكوف ا١تراد نفي الصحة أو نفي الكماؿ .فداللة اٟتديث
على عدـ صحة الصبلة ،أو عدـ كما٢تا ،ليس من داللة ا١تنطوؽ؛ ألهنا ٓب
تفهم من اللفظ مباشرة ،وإ ا اقتضاىا ا١تعٌت الذي فهم من اللفظ؛ ولذلع ال
يقاؿ ما فهم من اللفظ ُب ٤تل النطق ويكتفى بذلع ،بل ال بد أف يذكر ما
يدؿ على أف اللفظ قد دؿ عليو داللة قطعية ،وذلع بزيادة كلمة (قطعاً حىت
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ٗترج داللة االقتضاء؛ وعليو فإف ا١تنطوؽ ىو ما دؿ عليو اللفظ قطعاً ُب ٤تل
النطق كوجوب صوـ رمضاف ،ا١تفهوـ من قولو تعأب     :
   وذلع أف يدؿ اللفظ ٔتنطوقو على ا١تعٌت ،وىو ا١تسمى بالداللة
اللفظية .فما دؿ عليو اللفظ مطابقة أو تضمناً ىو ا١تنطوؽ ،ال الذي يفهم من
سوؽ الكبلـ؛ وذلع ألف اللفظ ينقسم باعتبار الداؿ وحده إٔب ثبلثة أقساـ
ىي :ا١تطابقة ،والتضمن ،وااللتزاـ .فداللة اللفظ على ٘تاـ معناه مطابقة فهي
من ا١تنطوؽ ،وداللة اللفظ على جزء ا١تسمى تضمن وىي كذلع من ا١تنطوؽ.
وإذا دؿ ا٠تطاب على اٟتكم ٔتنطوقو ،فإنو حيمل أوالً على اٟتقيقة الشرعية
الس َف ِر» أخرجو أٛتد ،فيحمل على
س ِم َن الْبِ ّْر ّْ
ام فِي َّ
الصيَ ُ
كقولو « : لَْي َ
الصياـ الشرعي ال اللغوي؛ وذلع ألف النيب  بعث لبياف الشرعيات ،فإف ٓب
يكن اللفظ حقيقة شرعية ،أو كاف وٓب ديكن أف حيمل عليهاٛ ،تل على اٟتقيقة
العرفية ا١توجودة ُب عهده عليو الصبلة والسبلـ؛ ألنو ا١تتبادر إٔب الفهم،
والعتبار الشرع العرؼ ُب كثَت من األحكاـ كاألدياف .فإف تعذر ٛتلو على
اٟتقيقة الشرعية ،وعلى اٟتقيقة العرفية ،ا١توجودة ُب عهد الرسوؿٛ ،تل على
اٟتقيقة اللغوية .فالنصوص الشرعية ألفاظ تشريعية ،وقد جاءت لبياف الشريعة
اإلسبلمية ،فيكوف األصل ُب داللتها ىو ا١تعٌت الشرعيٍ ،ب ا١تعٌت العرُبٍ ،ب
ا١تعٌت اللغوي .وىذا إذا كثر استعماؿ الشرعي والعرُب ْتيث صار يسبق
أحد ا دوف اللغوي ،فإف ٓب يكن كذلع كاف مشًتكاً ال يًتج إال بقرينة ،فإف
تعذرت اٟتقائق الثبلث ٛتل على اجملازي ،صوناً للكبلـ عن اإل اؿ.
المفهـوم
ا١تفهوـ ىو ما فهم من اللفظ ُب غَت ٤تل النطق ،أي ىو ما دؿ عليو
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مدلوؿ اللفظ ،يعٍت ا١تعٌت الذي دؿ عليو معٌت اللفظ .فا١تنطوؽ ما فهم من
داللة اللفظ ،أما ا١تفهوـ فهو ما فهم من مدلوؿ اللفظ كقولو تعأب  :
    فإف داللة اللفظ ىي ال تتأفف ٢تما وىذا ىو ا١تنطوؽ ،ولكن
مدلوؿ اللفظ ،وىو النهي عن التأفيف ،يفهم منو ال تضرهبما ،فيكوف مفهوـ
قولو تعأب       :ىو ال تضرهبما .فتحرمي ضرب الوالدين
ا١تفهوـ من قولو تعأب       :قد دؿ عليو مفهوـ اآلية.
فا٠تطاب فيو قد دؿ على اٟتكم با١تفهوـ ،وىو ا١تسمى بالداللة ا١تعنوية،
والداللة االلتزامية؛ وذلع ألف اللفظ ينقسم باعتبار الداؿ وحده إٔب ثبلثة
أقساـ :ىي ا١تطابقة ،والتضمن ،وااللتزاـ .فا١تطابقة ىي داللة اللفظ على ٘تاـ
معناه ،والتضمن داللة اللفظ على جزء ا١تسمى ،وكبل ا داللة من اللفظ قطعاً
من غَت احتماؿ ،أي داللة من اللفظ مباشرة؛ ولذلع كانا من ا١تنطوؽ .أما
داللة االلتزاـ فهي داللة اللفظ على الزـ معناه ،فهي ُب حقيقتها مدلوؿ ا١تعٌت
وليس مدلوؿ اللفظ ،وقد دؿ عليها اللفظ بشكل غَت مباشر ،أي من داللتو
على ا١تعٌت ال من لفظو ،أي إف ا١تعٌت فهم من اللفظ ال ُب ٤تل النطق ،يعٍت
فهم من معٌت اللفظ ،وعليو فا١تفهوـ ىو داللة االلتزاـ ،وحيث إف دالالت
اللفظ باعتبار الداؿ وحده٤ ،تصورة ُب ىذه الدالالت الثبلث ،وحيث إف
داللة ا١تطابقة وداللة التضمن ا من ا١تنطوؽ ،فلم تبق إال داللة واحدة ىي
داللة االلتزاـ من ا١تفهوـ ،فتكوف كل داللة من الدالالت إذا ٓب تكن من
ا١تنطوؽ فهي من ا١تفهوـ .فتكوف داللة اللفظ ٤تصورة با١تنطوؽ وا١تفهوـ .فإذا
ٓب تكن من ا١تنطوؽ فهي من ا١تفهوـ ،وال يوجد غَت ذلع .وعلى ىذا تكوف
داللة االقتضاء ،وداللة التنبيو واإلدياء ،وداللة اإلشارة ،من ا١تفهوـ ،وكذلع
يكوف مفهوـ ا١توافقة ومفهوـ ا١تخالفة من ا١تفهوـ .على أف الداللة االلتزامية
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ىي ا١تفهوـ وىي ا١تسماة بالداللة ا١تعنوية .وبالنظر ُب الداللة االلتزامية يتبُت أف
البلزـ قد يكوف ٦تا يقتضيو العقل ،أو ٦تا يقتضيو الشرع ،لضرورة صدؽ
ا١تتكلم ،أو لصحة وقوع ا١تلفوظ بو ،وذلع داللة االقتضاء ،وقد يكوف الزماً
من مدلوؿ اللفظ وضعاً ،ال أف يكوف اللفظ داالً بوضعو عليو ،وذلع داللة
التنبيو واإلدياء ،وقد يكوف الزما لكبلـ سيق لبياف حكم ،أو دؿ على حكم وٓب
يكن ذلع البلزـ مقصوداً ،بل ا١تقصود إ ا ىو اٟتكم ،ولكن الكبلـ يعطي
ذلع ا١تعٌت ولو ٓب يكن مقصوداً من القوؿ ،وذلع ىو اإلشارة ،وقد يكوف
مستفاداً من تركيب اٞتملة ،الزماً لًتكيب الكبلـ ،وذلع ىو ا١تفهوـ .فإف كاف
موافقاً للمنطوؽ ُب اإلجياب والسلب فهو مفهوـ ا١توافقة ،ويسمى فحوى
ا٠تطاب ،أي معناه كما يسمى تنبيو ا٠تطاب .وإف كاف ٥تالفاً للمنطوؽ فهو
مفهوـ ا١تخالفة ،ويسمى دليل ا٠تطاب ،كما يسمى ٟتن ا٠تطاب.
داللة االقتضاء
داللة االقتضاء ىي اليت يكوف البلزـ فيها مستفاداً من معاح األلفاظ،
وذلع بأف يكوف شرطاً للمعٌت ا١تدلوؿ عليو با١تطابقة .والبلزـ قد يكوف العقل
يقتضيو ،وقد يكوف الشرع يقتضيو ،إما لضرورة صدؽ ا١تتكلم ،وإما لصحة
وقوع ا١تلفوظ بو ،مثاؿ ذلع قولو تعأب      :فإف
قولو    :يستلزـ األمر بتحصيل أدوات القتاؿ من سبلح وعتاد
وتدريب  ...اْب .فهذا ٦تا يقتضيو العقل ،وىو شرط لصحة وقوع ا١تلفوظ بو
وىو .   :ومثل قولع آلخر :أعتق عبدؾ عٍت بألف درىم ،وا١تفهوـ
البلزـ من مدلوؿ أعتق ٘تليع العبد بالبيع أو ا٢تبة ،وذلع ا١تفهوـ ٦تا يتوقف
عليو ٖتقق ىذا ا١تدلوؿ شرعاً ،إذ ال عتق فيما ال ديلع ابن آدـ ،كأنو قيل :بع
ٔٔٛ

أو ىب ىذا العبد مٍتٍ ،ب كن وكيلي ُب اإلعتاؽ .فهذا ٦تا يقتضيو الشرع ،وىو
ض َع
شرط لصحة وقوع ا١تلفوظ بو وىو «أعتق» .ومثل قولو « :إِ َّن اللَّوَ َو َ
ِ
استُ ْك ِرُىوا َعلَْي ِو» أخرجو ابن ماجو .أي وضع
ّْسيَا َنَ ،وَما ْ
َع ْن أ َُّمتي الْ َخطَأََ ،والن ْ
حكم ا٠تطأ ،والنسياف ،وما استكرىوا عليو .إذ ال يصدؽ أنو وضع نفس ىذه
األشياء للقطع بتحققها ،فهذا ٦تا يقتضيو الشرع لضرورة صدؽ ا١تتكلم .ومثلو
قولو « :الَ ِصيَ َام لِ َم ْن لَ ْم يَـ ْف ِر ْضوُ ِم َن اللَّْي ِل» أخرجو ابن ماجو .وقولو : 
صالَ َة إِالَّ بَِفاتِ َح ِة الْ ِكتَ ِ
اب» أخرجو أبو عوانة .فإف رفع الصوـ والصبلة مع
«الَ َ
ٖتققو ٦تتنع ،فبل بد أف يكوف ا١تنفي حكماً ديكن نفيو ،كنفي الصحة ُب
حديث الصياـ ،ونفي الصحة أو الكماؿ ُب حديث الصبلة .ومثلو أيضاً قولو
تعأب           :فإف وجود سبيل
للكافرين على ا١تؤمنُت قد ٖتػقق ،فقد وجد ذلع ُب أياـ الرس ػوؿ ُب مكة ،إذ
كاف فيها مس ػلموف ٖتت حكم الكفار ،ووجد ذلع بعد أياـ الرسوؿ  فإف
ببلد األندلس قد كاف فيها ا١تسلموف ٖتت حكم الكفار ،وىو كذلع موجود
اليوـ ،فنفي أف يكوف للكافرين على ا١تؤمنُت س ػبيل ،بلفظ «لن» ا١تفيدة
للتأبيد٦ ،تتنع لتحػقق وقوعو ،فبل بد أف يكوف نفياً ٟتػكم ديكن نفيو وىو نفي
اٞتػواز ،أي حيرـ أف يكوف للكافرين على ا١تؤمنُت سبيل .فهذا ٦تا يقتضيو
الشرع لضرورة صدؽ ا٠ترب.
داللة التنبيو واإليماء
داللة التنبيو واإلدياء ،إ ا تقع فيما يدؿ على العلية ،وىي أف يكوف
التعليل الزماً من مدلوؿ اللفظ وضعاً ،ال أف يكوف اللفظ داالً بوضعو على
التعليل ،يعٍت أف اللفظ ال يدؿ بوضعو على التعليل ،إذ لو دؿ ١تا كاف من
ٕٔٛ

داللة التنبيو واإلدياء ،بل أف مدلوؿ اللفظ وضعاً يلزـ منوْ ،تسب وضع اللغة،
معٌت آخر غَت ما دؿ عليو اللفظ ،فالداللة على ا١تعٌت اآلخر البلزـ ١تدلوؿ
اللفظ ،حسب وضع اللغة ،ىي الداللة بالتنبيو واإلدياء .مثاؿ ذلع قولو تعأب:
      فإنو يدؿ على أف السرقة سبب
القطع ،وىذه الداللة الزمة وضعاً ١تعٌت الفاء .فإف ما رتب عليو اٟتكم بالفاء
يكوف سبباً للحكم؛ لكوف الفاء ُب اللغة ظاىرة ُب التعقيب ،ويلزـ من ذلع
السببية؛ ألنو ال معٌت لكوف الوصف سبباً إال ما ثبت عليو اٟتكم عقيبو ،فيلزـ
من ا١تعٌت الذي وضعت لو الفاء معٌت آخر ىو كوف ما قبلها سبباً ١تا بعدىا،
وىذا اللزوـ حسب وضع اللغة ،وليس حسب العقل ،وال حسب الشرع.
ضي الْ َق ِ
ومثاؿ ذلع أيضاً قولو « : الَ يـ ْق ِ
اضي بَـ ْي َن اثـْنَـ ْي ِن َو ُى َو يَ ْضبَا ُن» أخرجو
َ
أٛتد وابن ماجو ،فإنو يدؿ على أف الغضب علة للنهي عن القضاء؛ لكوف
الغضب وصفاً مناسباً وقد ذكر مع اٟتكم .فيلزـ من كونو وصفاً مناسباً ،وىو
ما وضع لو ُب اللغة ،أف يكوف علة إذا ذكر مع اٟتكم .وىذا اللزوـ حسب
وضع اللغة ،إذ لو ٓب يكن وصفاً بأف كاف جامداً ،أو كاف وصفاً ولكنو غَت
مناسب ،ال يلزـ منو حسب وضع اللغة أف يكوف علة إذا اقًتف باٟتكم ،فإذف
كونو وصفاً مناسباً حسب وضع اللغة ،جعل لو معٌت الزماً حسب وضع
ث الْ َقاتِ ُل
اللغة ،وىو أف يكوف علة إذا اقًتف باٟتكم .ومثلو قولو َ « :والَ يَ ِر ُ
ث الْ َكافِ ُر الْ ُم ْسلِ َمَ ،والَ الْ ُم ْسلِ ُم
َش ْيئاً» أخرجو أبو داود .وقولو « : الَ يَ ِر ُ
الْ َكافِ َر» أخرجو أٛتد .فإنو وصف مناسب اقًتف ْتكم ،فدؿ على أنو علة ،إذ
يلزـ من كونو وصفاً مناسباً أف يكوف علة إذا اقًتف ْتكم ،وىذا اللزوـ حسب
وضع اللغة.
ٖٔٛ

داللة اإلشـارة
داللة اإلشارة ىي أف يكوف الكبلـ قد سيق لبياف حكم ،أو دؿ على
حكم ،ولكنو يفهم منو حكم آخر غَت اٟتكم الذي سيق لبيانو ،أو جاء ليدؿ
عليو ،مع أف ىذا اٟتكم اآلخر ٓب يكن مقصوداً من الكبلـ ،فداللة الكبلـ
على ىذا اٟتكم الذي ٓب يسق لو ،وٓب يدؿ عليو ،ولكن يفهم منو ،ىي داللة
اإلشػارة ،مثاؿ ذلع داللة ٣تموع قولو تعػأب    :
   وقولو تعأب      :على أف أقل مدة اٟتمل ستة
أشهر ،وإف ٓب يكن ذلع مقصوداً من اللفظ .وكذلع قولو تعأب  :
  أباح ا١تباشرة إٔب طلوع الفجر بقولو     :
        وكاف بياف ذلع ىو ا١تقصود ،ومع
ذلع لزـ منو أف من جامع ُب ليل رمضاف وأصب جنباً ٓب يفسد صومو؛ ألف
من جامع ُب آخر الليل ال بد من تأخر غسلو إٔب النهار ،فلو كاف ذلع ٦تا
يفسد الصوـ ١تا أبي اٞتماع ُب آخر جزء من الليل .ومع ذلع فإنو ٓب يقع
مقصوداً من الكبلـ ،وىكذا كل كبلـ يفهم منو حكم ،وٓب يكن الكبلـ مسوقاً
لو ،وال للداللة عليو ،تكوف داللة الكبلـ على ىذا اٟتكم ليست من ا١تنطوؽ
وإف فهم من منطوؽ اللفظ ،وإ ا ىو من داللة االلتزاـ؛ ألنو وإف فهم من
الكبلـ ،ولكن الكبلـ ٓب يسق لو ،وٓب يأت للداللة عليو ،فكاف الزماً للمعٌت
الذي سيق لو ،أو جاء لبيانو؛ و٢تذا كاف من داللة االلتزاـ ،ويسمى داللة
اإلشارة.
مفهـوم الموافقة
مفهوـ ا١توافقة ىو ما يكوف مدلوؿ اللفظ ُب ٤تل السكوت موافقاً
ٗٔٛ

١تدلولو ُب ٤تل النطق .يعٍت أف ما فهم من مدلوؿ اللفظ من معاف وأحكاـ
يكوف موافقاً ١تا فهم من اللفظ نفسو .فا١تعٌت البلزـ ١تدلوؿ اللفظ إذا كاف
موافقاً لذلع ا١تدلوؿ فهو مفهوـ ا١توافقة ،ويسمى فحوى ا٠تطاب ،وتنبيو
ا٠تطاب ،وا١تراد بو معٌت ا٠تطاب .ومثالو قولو تعأب      :
فإنو يدؿ على ٖترمي شتم الوالدين وضرهبما ،فإف ٖترمي التأفيف إ ا كاف ١تا فيو
من أذى ،فيلزـ من ٖترمي التأفيف ٖترمي ما ىو أشد منو أذى ،كالشتم،
والضرب ،فتحرمي الضرب استفدناه من الًتكيب؛ ألف ٣ترد التأفيف ال يدؿ
على ٖترمي الضرب ،فا١تعٌت البلزـ ىنا إ ا استفيد من تركيب اٞتملة ،فًتكيب
اٞتملة أفاد أف حرمة التأفيف إ ا كانت ١تا فيو من أذى ،فلزـ من ذلع أف حيرـ
األذى األشد ،وىو الشتم والضرب .وىنا اٟتكم ا١تفهوـ من اللفظ ُب ٤تل
السكوت موافق للحكم ُب ٤تل النطق ،فكاف من مفهوـ ا١توافقة .ومثل قولو
تعأب         :فإنو يدؿ على ٖترمي
إتبلؼ أموا٢تم؛ ألف ٖترمي أكلها إ ا كاف ألنو إذىاب ١تا ٢تم عن ملكيتهم
وإعداـ ٢تا ،فيلزـ ٖترمي كل ما كاف فيو إذىاب ١تاؿ اليتيم ،سواء أكاف أشد من
األكل ،أـ مساوياً لو .فتحرمي إتبلؼ ماؿ اليتيم استفدناه من الًتكيب؛ ألف
٣ترد أكل ماؿ اليتيم ال يدؿ على التحرمي ،ولكن تركيب اٞتملة ىنا ،وكوف
التحرمي سله على أكلها ظلماً ال أكلها فقه ،يستفاد من ىذا الًتكيب ا١تعٌت
البلزـ ،وىو ٖترمي إتبلؼ ماؿ اليتيم .ومثل قولو تعأب    :
            فإنو يدؿ على أف
من عمل خَتاً أكثر من مثقاؿ ذرة ،ومن عمل شراً أكثر من مثقاؿ ذرة ،فإنو
من باب أؤب يراه ،وداللتو ىنا ،وإف كانت قد فهمت ٦تا زاد على الذرة،
ولكنها جاءت من تركيب اٞتملة ،فقد تكوف الداللة ٦تا زاد ،وقد تكوف ٦تا
٘ٔٛ

نقص ،وقد تكوف ٦تا ىو مساو لو .فالداللة على ا١تعٌت البلزـ ٓب تأت من
الزيادة ،وال من النقص ،وال من ا١تساواة ،وإ ا من تركيب اٞتملة .ومثل ذلع
قولو تعأب            :
       على تأدية ما دوف القنطار ،وعدـ تأدية ما
صا أَ ِخ ِيو فَـ ْليَـ ْر ُد ْد َىا َعلَْي ِو»
فوؽ الدينار .ومثل قولو َ « :وإِ َذا أَ َخ َذ أَ َح ُد ُك ْم َع َ
أخرجو أٛتد ،فإنو يدؿ على أف من أخذ ما زاد على العصا فعليو رده ،وكذلع
ما كاف مساوياً للعصا فعليو رده ،وكذلع ما كاف أقل من العصا فعليو رده.
فا١تعٌت البلزـ ،وىو مفهوـ ا١توافقة ،قد استفيد من الًتكيب ،ال من الزيادة ،وال
من النقصاف .ومثل قولو َ « :م ِن اقـْتَطَ َع ِش ْبـ ًرا ِم َن األ َْر ِ
ض بِغَْي ِر َح ّْق ِو رُّْوقَوُ يَـ ْو َم
ِ ِ
ِ
ين» أخرجو أٛتد ،فإنو يدؿ على ٖترمي اقتطاع ما فوؽ
الْقيَ َامة إِلَى َس ْب ِع أ ََرض َ
الشرب من باب أؤب ،وكذلع يدؿ على ٖترمي اقتطاع ما دوف الشرب .وذكر
الشرب إشارة إٔب استواء القليل والكثَت ُب الوعيد .ومثلو قولو َ « :م ْن أَ َخ َذ
ِ ِِ
ِمن رَ ِر ِيق الْمسلِ ِم ِ
ِ
ين» أخرجو الطرباح،
ْ
ين ش ْبراً رََّوقَوُ اللَّوُ يَـ ْو َم الْقيَ َامة م ْن َس ْب ِع أَ َرض َ
ُْ َ
فإنو يدؿ على ٖترمي أخذ أكثر من شرب من باب أؤب ،وكذلع أخذ أقل من
شرب ،والداللة ىنا ليست من الزيادة ،وال من النقصاف ،بل من تركيب اٞتملة.
وقاؿ اآلمدي ُب ْتث مفهوـ ا١توافقة« :والداللة ُب ٚتيع ىذه األقساـ ال ٗترج
من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى ،وباألعلى على األدىن» وىذا القوؿ خطأ
من وجهُت:
أحد ا :إهنا قد تكوف من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى كتحرمي
الشتم والضرب ا١تفهوـ من ٖترمي التأفيف ،وقد تكوف من قبيل التنبيو باألعلى
على األدىن كقولو تعأب          :
ولكنها أيضاً قد تكوف من قبيل ا١تساوي كقولو تعأب    :
ٔٛٙ

    فإنو يدؿ على ٖترمي إتبلفها وىو مسا ٍو ألكلها ،وقد
يكوف ال أعلى ،وال أدىن ،وال مسا ٍو ،وإ ا ىو شيء آخر يفهم من الًتكيب؛
ألنو الزـ للمنطوؽ ،مثل قولو َ « : م ْن َو َج َد لَُقطَةً فَـلْيُ ْش ِه ْد َذ َو ْي َع ْد ٍل َولْيَ ْح َف ْظ
ِ
اص َها َو ِوَك َاء َىا» أخرجو أٛتد ،فإنو يدؿ على حفظ ما التقه من الدنانَت،
ع َف َ
وىو ليس من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى ،وال من قبيل التنبيو باألعلى
على األدىن ،وىذا كلو يدؿ على أف مفهوـ ا١توافقة ال ينحصر ٔتا ىو من قبيل
التنبيو باألدىن على األعلى ،وباألعلى على األدىن ،بل قد يكوف ُب غَت ا.
وثانيهما :إف مفهوـ ا١توافقة ٓب يؤخذ من الزيادة ،وال مػن النقصػاف ،وإ ػا
أخ ػػذ م ػػن تركي ػػب اٞتمل ػػة ،ف ػػبل دخ ػػل ل ػػؤلدىن عل ػػى األعل ػػى ،وال لؤلعل ػػى عل ػػى
األدىنُ ،ب أص ػػل فه ػػم ا١تع ػػٌت ُب مفه ػػوـ ا١توافق ػػة ،وإ ػػا األص ػػل في ػػو أف يك ػػوف
مستفاداً من الًتكيب ،بأف ال يكوف شرطاً للمعٌت ا١تطابقي بل تابعػاً لػو .والتنبيػو
باألدىن على األعلى ،وباألعلى على األدىن ،كل منهما مثػاؿ مػن أمثلتػو ،ولػيس
أصبلً للداللة فيو؛ و٢تذا فإف اشًتاط األولوية ُب مفهوـ ا١توافقة ال معٌت لو؛ ألنػو
جيعلػػو ٤تصػػوراً ُب التنبيػػو بػػاألدىن علػػى األعلػػى ،وبػػاألعلى علػػى األدىن ،مػػع أنػػو
وارد ُب غَت ػػا ،وجيع ػػل األصػػل ُب داللت ػػو ىػػو األولوي ػػة ،مػػع أف األص ػػل في ػػو أف
يكػػوف مسػػتفاداً مػػن الًتكيػػب ال مػػن األولويػػة .علػػى أف مفهػػوـ ا١توافقػػة ىػػو مػػن
الداللػة االلتزاميػة ،والداللػة االلتزاميػة ليسػت ىػي داللػة األدىن علػى األعلػػى ،وال
األعلػػى علػػى األدىن ،وإ ػػا ىػػي داللػػة اللفػػظ علػػى الزمػػو ،ومفهػػوـ ا١توافقػػة ىػػو
داللػػة اللفػػظ علػػى الزمػػو ،والػػبلزـ فيهػػا مسػػتفاد مػػن الًتكيػػب؛ ولػػذلع ال تشػػًتط
فيػػو األولويػػة ،وال ىػػو ٍ
آت مػػن قبيػػل التنبيػػو بػػاألدىن علػػى األعلػػى وبػػاألعلى علػػى
األدىن حىت يقػاؿ ال ٗتػرج الداللػة عنهمػا ،بػل يشػًتط فيػو أف يكػوف ا١تعػٌت الزمػاً
للمعٌت ا١تدلوؿ عليو وتابعاً لو ،وىو مستفاد من الًتكيب ليس غَت.
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وداللػػة ا١تفهػػوـ ىػػي مػػا فهػػم مػػن اللفػػظ ُب ٤تػػل السػػكوت ،فمػػا يكػػوف
مدلوؿ اللفظ ُب ٤تل السكوت موافقاً ١تدلولو ُب ٤تل النطق ىو مفهوـ ا١توافقػة،
فهػػي مفهومػػة مػػن اللفػػظ ،ولكػػن ُب ٤تػػل السػػكوت ال ُب ٤ت ػل النطػػق ،أي ىػػي
ا١تعٌت ا١تسكوت عنو الػبلزـ للمعػٌت ا١تنطػوؽ بػو ،فهػي فهػم مػن اللفػظ ،ال قياسػاً
علػػى مػػدلوؿ اللفػػظ؛ و٢تػػذا فهػػي مػػن الداللػػة اللفظيػػة ،وليسػػت ىػػي مػػن الداللػػة
القياسية ،فيكوف مستند اٟتكم ُب ٤تل السكوت ىو فحػوى الداللػة اللفظيػة ال
الداللة القياسية .والدليل على ذلع أمراف:
أح ػػد ا :إف مفه ػػوـ ا١توافق ػػة م ػػن الدالل ػػة االلتزامي ػػة ،وا١تعت ػػرب ب ػػاللزوـ ُب
الدالل ػػة االلتزامي ػػة ى ػػو الل ػػزوـ ال ػػذىٍت ،أي إ ػػا تتص ػػور دالل ػػة االلتػ ػزاـ ُب ال ػػبلزـ
الػػذىٍت ،وىػػو الػػذي ينتقػػل الػػذىن إليػػو عنػػد ٝتػػاع اللفػػظ ،كداللػػة األسػػد علػػى
الشػػجاعة ،فتكػػوف داللػػة لفظيػػة؛ ألف الػػذىن انتقػػل إليهػػا ٔتج ػػرد ٝتػػاع اللفػػظ،
فالذي دؿ عليها إ ػا ىػو اللفػظ ،فػإذا قػاؿ الرجػل ٠تادمػو« :ال تعػه زيػداً حبػة،
وال تقػل لػػو أؼ ،وال تظلمػػو بػػذرة ،وال تعػػبس ُب وجهػػو» فإنػػو يتبػػادر إٔب الػػذىن
عنػػد ٝتػػاع ىػػذه اٞتمػػل امتنػػاع إعطػػاء مػػا فػػوؽ اٟتبػػة ،وامتنػػاع الشػػتم والضػػرب،
وامتنػػاع الظلػػم بالػػذرة ومػػا فػػوؽ ،وامتنػػاع أذيتػػو بغػػَت التعبػػيس مػػن ىجػػر الكػػبلـ
ِ
اص ـ َها َو ِوَك َاء َى ـا»
وغػػَته؛ ولػػذلع كػػاف ا١تفهػػوـ مػػن قػػوؿ النػػيب َ « : ولْ ـيَ ْح َف ْظ ع َف َ
ط
حفػػظ مػػا الػػتقه مػػن الػػدنانَت ،ومػػن قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :أَ ُّدوا الْ َخ ـ ْي َ
َوالْ َم ِخـ ـي َط» أخرج ػػو اب ػػن ماجػ ػو ،أداء الرح ػػاؿ والنق ػػود وغَت ػػا .فيك ػػوف مس ػػتند
اٟتكم ُب ٤تل السكوت ىو فحوى الداللة اللفظية وليس القياس.
وثانيهمػ ػػا :إف العػ ػػرب إ ػ ػػا وضػ ػػعت ىػ ػػذه األلفػ ػػاظ للمبالغػ ػػة ُب التأكيػ ػػد
للحكم ُب ٤تل السكوت؛ و٢تذا فإهنم إذا قصدوا ا١تبالغػة ُب كػوف أحػد الفرسػُت
س ػػابقاً لآلخ ػػر ،ق ػػالوا( :ى ػػذا الف ػػرس ال يلح ػػق غب ػػار ى ػػذا الف ػػرس وك ػػاف ذل ػػع
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عنػػدىم أبلػػغ مػػن قػػو٢تم( :ىػػذا الفػػرس سػػابق ٢تػػذا الفػػرس فيكػػوف ا١تفهػػوـ مػػن
وضع العػرب ،وىػذا يعػٍت أنػو مػن الداللػة اللفظيػة وضػعاً ،فػبل يكػوف مػن الداللػة
القياسية.
عل ػػى أن ػػو ال توج ػػد دالل ػػة قياس ػػية وإ ػػا يوج ػػد قي ػػاس ،وى ػػو إٟت ػػاؽ ف ػػرع
بأصل ،وىنا ُب ا١تفهوـ ال يوجد فرع وأصػل ،وإ ػا يوجػد معػٌت دؿ عليػو اللفػظ،
والزـ للمعٌت الذي دؿ عليو اللفظ؛ و٢تذا ال ٤تل لوجود القياس.
مفهـوم المخالفة
مفػهػ ػوـ ا١تخػ ػالفة ىػ ػو مػػا يكػ ػوف مدلػ ػوؿ اللفػػظ ُب ٤تػػل السػػكوت ٥تالف ػاً
١تدلولػػو ُب ٤تػػل النطػػق ،يعػػٍت أف مػػا فهػػم مػػن مػػدلوؿ اللفػػظ مػػن معػػاف وأحكػػاـ
يكػػوف ٥تالف ػاً ١تػػا فهػػم مػػن اللفػػظ نفسػػو .فػػا١تعٌت الػػبلزـ ١تػػدلوؿ اللفػػظ إذا كػػاف
٥ت ػ ػالفاً ل ػػذلع ا١تدل ػ ػوؿ فه ػػو مفه ػػوـ ا١تخالف ػػة .ويس ػػمى دلي ػػل ا٠تط ػػاب ،وٟت ػػن
ا٠تط ػػاب ،وذل ػػع كمفه ػػوـ الص ػػفة ،ومفه ػػوـ الش ػػرط ،ومفه ػػوـ الغاي ػػة ،ومفه ػػوـ
العدد.
مفهـوم الصفة
مفهػػوـ الصػػفة ىػػو تعليػػق اٟتكػػم بص ػفة مػػن صػػفات الػػذات ،فإنػػو يػػدؿ
علػػى نفػػي اٟتكػػم عػػن الػػذات عنػػد انتفػػاء تلػػع الصػػفة ،وشػػرطو أف تكػػوف تلػػع
الصفة وصفاً مفهماً ،أي ٦تا يفيد العلية ،فإف ٓب تكػن وصػفاً مفهمػاً فػبل مفهػوـ
ِ
صـ َدقَ ِة
٢تػا ،فشػرط مفهػوـ الصػفة أف يكػوف وصػػفاً مفهمػاً ،كقولػو  ..« : فـي َ
الغَـ ـنَ ِم فِـ ـي َسـ ـائِ َمتِ َها »..أخرج ػػو البخ ػػاري ،ف ػإف الغ ػػنم اس ػػم ذات ،و٢ت ػػا ص ػػفتاف:
السػػوـ والعلػػف ،وقػػد علػػق الوجػػوب علػػى صػػفة السػػوـ فيػػدؿ ذلػػع علػػى عػػدـ
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الوجوب ُب ا١تعلوفة ،فلفظ السائمة وصف مفهػم؛ ولػذلع كػاف ٢تػا مفهػوـ .أمػا
إذا كػػاف الوصػػف غػػَت مفهػػم كقولنػػا :األبػػيض يشػػبع إذا أكػػل ،فإنػػو وصػػف غػػَت
مفهػػم ،إذ األسػػود أيضػاً يشػػبع إذا أكػػل .و٢تػػذا فػإف قػػوؿ عمػػر« :ولػػيس حملتجػػر
حػػق بعػػد ثػػبلث» رواه أبػػو يوسػػف ُب ا٠ت ػراج لػػيس مػػن ا١تفهػػوـ؛ ألنػػو وإف كػػاف
وصػػفاً ،ولكنػػو لػػيس مفهمػاً ،فػػبل مفهػػوـ لػػو؛ ولػػذلع قػػالوا :يشػػًتط ُب الوصػػف
حىت يكوف لو مفهوـ أف يكوف وصفاً مناسباً ،أي مفهماً ،فإف كانػت الصػفة ال
مناسبة فيها فإنو ال يكوف ٢تا مفهوـ.
والدليل على أف مفهوـ الصفة حجة أمراف:
أحػ ػػد ا :إف ترتيػ ػػب اٟتكػ ػػم علػ ػػى الوصػ ػػف يشػ ػػعر بالعليػ ػػة ،أي يكػ ػػوف
الوصػػف علػػة لػػذلع اٟتكػػم ،فيكػػوف السػػوـ مػػثبلً علػػة للوجػػوب ،وحيناػػذ ينتفػػي
اٟتك ػػم بانتف ػػاء تل ػػع الص ػػفة؛ ألف ا١تعل ػػوؿ ي ػػزوؿ ب ػػزواؿ علت ػػو ،ويص ػػدؽ علي ػػو
االلتزاـ ،فإف ذكر وجوب الزكػاة ُب السػائمة ،فالسػؤاؿ عػن ا١تعلوفػة مػا حكمهػا،
فه ػػي ُب حك ػػم ا١تس ػػكوت عنه ػػا ،فيك ػػوف إثب ػػات وج ػػوب الزك ػػاة ُب الس ػػائمة،
والسػػكوت عػػن ا١تعلوفػػة ،مفيػػداً عػػدـ وجوبػػو ُب ا١تعلوفػػة ،فهػػو داخػػل ُب داللػػة
االلتزاـ؛ ولذلع كاف حجة.
ثانيهما :ىو ما ثبت من النصوص ُب العمل ٔتفهوـ ا١تخالفة ،فمن ذلع
أف الرس ػػوؿ  يق ػػوؿ« :لَـ ـ ُّي الو ِ
ض ــوُ َوعُ ُقوبَـتَـ ـوُ» أخرجػػو أب ػػو داود،
اجـ ـ ِد يُ ِحـ ـ ُّل ِع ْر َ
َ
والواج ػػد ى ػػو الغ ػػٍت ،ولي ػػو مطل ػػو ،وإح ػػبلؿ عرض ػػو مطالبت ػػو ،وعقوبت ػػو حبس ػػو،
فمفهوـ ا١تخالفػة فيػو أف غػَت الواجػد ال حيػل معػو ذلػع .فػأراد الرسػوؿ باٟتػديث
أف م ػػن ل ػػيس بواج ػػد ال حي ػػل عرض ػػو وعقوبت ػػو .وم ػػن ذل ػػع قول ػػو علي ػػو الص ػػبلة
والسػػبلـَ « :مطْـ ُل الْغَنِـ ّْي ظُْلـ ٌم» أخرجػػو البخػػاري ،فإنػػو يػػدؿ علػػى أف مطػػل الفقػػَت
ليس بظلم ،وإذا ثبت ذلع ُب العػرؼ ،أي ُب اسػتعماؿ أىػل اللغػة ،ثبػت أيضػاً
ٜٓٔ

ُب اللغػػة؛ ألف األصػػل عػػدـ النقػػل ،ال سػػيما وقػػد صػػرح بػػو ُب ىػػذا اٟتػػديث أبػػو
عبيدة ،وىو من أئمة اللغة ا١ترجوع إليهم.
مفهـوم الشـرط
مفهوـ الشرط ىو تعليق اٟتكم على الشيء بكلمة «إف» أو غَتىا من
الشروط اللغوية ،فإنو يدؿ على نفي اٟتكم عند عدـ ٖتقق الشرط ،كقولو 
َّح ُّو ِل ِم ْن َدا ِرِى ْم إِلَى
ُب حديث سليماف بن بريدة عن أبيو« :ثـُ َّم ا ْدعُ ُه ْم إِلَى الت َ

ِ
ك فَـلَهم ما لِل ِ
ِ
ِ
ين َو َعلَْي ِه ْم َما َعلَى
ْم َهاج ِر َ
ينَ ،وأَ ْخب ْرُى ْم أَنـَّ ُه ْم إِ ْن فَـ َعلُوا َذل َ ُ ْ َ ُ
َدا ِر ال ُْم َهاج ِر َ
ِ
ين» رواه مسلم ،فإنو يدؿ على أهنم إف ٓب يتحولوا ،فليس ٢تم ما
ال ُْم َهاج ِر َ

للمهاجرين ،وليس عليهم ما على ا١تهاجرين ،فعلق اٟتكم بالشرط ،كقولو
تعأب         :فإنو يدؿ على عدـ وجوب
اإلنفاؽ بعدـ اٟتمل ،فعلق اٟتكم بالشرط.
والدليل على أف مفهوـ ا١تخالفة ُب اٟتكم ا١تعلق بو معموؿ بو أمراف:
أحػػد ا :إنػػو ال خػػبلؼ ُب ثبػػوت ا١تشػػروط عنػػد ثبػػوت الشػػرط اللغػػوي،
وال خ ػ ػػبلؼ ُب دالل ػ ػػة «إف» علي ػ ػػو ،أي عل ػ ػػى الثب ػ ػػوت ،وال خ ػ ػػبلؼ ُب ع ػ ػػدـ
ا١تشػػروط عنػػد عػػدـ الشػػرط اللغػػوي ،وىػػذا وحػػده كػػاؼ ُب الداللػػة علػػى العمػػل
ٔتفهوـ الشرط ،فإف ثبوت ا١تشروط يلػزـ عنػد ثبػوت الشػرط ،وداللػة «إف» عليػو
كافي ػة ُب الدالل ػػة عل ػػى أف اٟتك ػػم معل ػػق بوج ػػود الش ػػرط؛ ألف معن ػػاه أن ػػو إذا ٓب
يثبت الشرط ال يثبت ا١تشروط ،فكيف إذا أضيف إليو أيضاً بأف عدـ ا١تشػروط
كذلع ٤تقق عند عػدـ الشػرط ،فػإف ذلػع يؤكػد ىػذا ا١تعػٌت صػراحة .وأمػا داللػة
«إف» علػػى العػػدـ فػإف الصػػحي أهنػػا تػػدؿ عليػػو ،والػػدليل علػػى ذلػػع أف النحػػاة
قد نصوا على أهنا للشرط ،ويلزـ من انتفاء الشرط انتفاء ا١تشروط .وال يقػاؿ إف
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تسػمية «إف» حػػرؼ شػػرط إ ػػا ىػػو اصػػطبلح للنحػػاة ،كاصػػطبلحهم علػػى الرفػػع
والنصػب وغَت ػػا ،ولػػيس ذلػػع مػػدلوالً لغويػاً؛ ال يقػػاؿ ذلػػع ألف الرفػػع والنصػػب
اصطبلحاف للنحاة نقلوا فيهما كلمة الرفع والنصب لغَت معناىا اللغوي فكانػت
اصطبلحاً ،وىػذا ٓتػبلؼ تسػمية «إف» حػرؼ شػرط فإنػو ٓب يكػن بنقػل الكلمػة
لغػػَت معناىػػا اللغػػوي ،وإ ػػا ىػػو تسػػمية الكلمػػة ٔتػػا اسػػتعملها العػػرب لػػو ،فػػالعرب
اسػتعملوا «إف» للشػػرط ،فسػػميت حػػرؼ شػرط ،فهػػي مسػػتعملة فيمػػا اسػػتعملها
العػرب وليسػػت منقولػػة ،وإنػػا نسػػتدؿ باسػتعما٢تا اآلف للشػػرط علػػى أهنػػا ُب اللغػػة
كذلع .إذ لو ٓب تكن كذلع لكانت منقولة عن مدلو٢تا ،واألصل عػدـ النقػل؛
وعليػ ػػو ف ػ ػإف ثبػ ػػوت ا١تشػ ػػروط عنػ ػػد ثبػ ػػوت الشػ ػػرط وداللػ ػػة «إف» عليػ ػػو ،وعػ ػػدـ
ا١تشروط عند عػدـ الشػرط وداللػة «إف» عليػو ،يثبػت أف مفهػوـ الشػرط معمػوؿ
بو ،فإذا كاف شػرطاً ُب الثبػوت كػاف العػدـ معمػوالً بػو ،وإف كػاف شػرطاً ُب العػدـ
كاف الثبوت معموالً بو ،فيكوف مفهوـ ا١تخالفة ُب اٟتكم ا١تعلق بو معموالً بو.
وثانيهما :ىو أف الصحابة قد فهموا أف ما دخلت عليو «إف» شرط ُب
اٟتكم ،وأنو إذا كاف شرطاً لزـ من عدمو عدـ ا١تشروط ،فمن ذلع ما روي أف
يعلى بن أمية قاؿ لعمر :ما بالنا نقصر وقد أمنّا ،وقد قاؿ اه تعأب  :
         ووجو االحتجاج بو أنو فهم
من ٗتصيص القصر ْتالة ا٠توؼ عدـ القصر عند عدـ ا٠توؼ ،وٓب ينكر عليو
عمر ،بل أقره على ذلع وقاؿ لو :لقد عجبت ٦تا عجبت منو ،فسألت النيب
ص َدقَـتَوُ» أخرجو
ص َّد َق اللَّوُ بِ َها َعلَْي ُك ْم ،فَاقْـبَـلُوا َ
ص َدقَةٌ تَ َ
 عن ذلع فقاؿَ « :
مسلم .ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب ،وقد فهما ذلع ،وأقر ا النيب
 على ما فهما ،فهو دليل ظاىر على العدـ عند العدـ .ومن ذلع ما فهمو
ٕٜٔ

الصحابة من أف اٟتوؿ شرط لوجوب الزكاة ،وحكموا بانتفاء وجوب الزكاة عند
عدـ اٟتوؿ ،ولوال أف ذلع مقتضى الشرط ١تا كاف كذلع .ومن ذلع يتبُت أف
مفهوـ الشرط معموؿ بو.
مفهـوم الغاية
مفهوـ الغايػة ىو تعليق اٟتػكم بغايػة ،فإذا قيد اٟتػكم بغػاية فإنو يدؿ
على نفي اٟتكم فيما بعد الغاية كقولو تعأب        :
فقد قيد الصياـ بغاية ىي الليل ،فهو يدؿ على عدـ الصياـ بعد أف يدخل
الليل .والدليل على أف مفهوـ الغاية معموؿ بو ىو أف األحكاـ اليت وردت
مغياة بػ«حىت» و«إٔب» كانت ثابتة ١تا قبل الغاية ،منفية عما بعدىا .فقولو
تعأب         :معناه بعد دخوؿ الليل ال صياـ ،بدليل
ال النَّاس بِ َخي ٍر ما َع َّجلُوا ِ
الفطْ َر» أخرجو مسلم ،وبدليل
قوؿ الرسوؿ« :الَ يَـ َز ُ
ُ ْ َ
النهي عن الوصاؿ ُب الصوـ .وقولو تعأب     :
  معػنػاه ما بعد ا١ترافق ال جيػب غسلو .وقولو تعأب   :
    معناه إباحة قرهبن بعد الطهارة .وقولو تعأب    :
        معناه إذا نكحت زوجاً غَته حلت لو.
وقولو تعأب      :معناه إذا أعطوا اٞتزية فبل جيوز أف
يقاتلوا ،وىكذا ٚتيع النصوص اليت وردت مغياة بػ «حىت» و«إٔب» جاء اٟتكم
ما بعد الغاية ٥تالفاً ١تا قبلها ،وىذا يدؿ على أف مفهوـ ا١تخالفة بالغاية معموؿ
بو .ويؤكد ذلع أف تقييد اٟتكم بالغاية ،لو ٓب يكن لو مفهوـ ا١تخالفة١ ،تا كاف
تقييده هبا نافياً للحكم عما بعدىا ،وٓب تكن لذكرىا فائدة ،وىذا خبلؼ
الواقع ،وخبلؼ ما عليو القرآف .إذ الواقع أف اٟتكم منفي فكاف نفيو نإتاً عن
ٖٜٔ

مفهوـ ا١تخالفة للغاية .وما عليو القرآف ،أف كل حرؼ أو كل كلمة تذكر فيو،
إ ا تذكر لفائدة ،وليس فيو شيء زائد مطلقاً ،وعدـ العمل ٔتفهوـ ا١تخالفة
جعل ذكر الغاية عبثاً وىو ال جيوز ،لذلع كاف مفهوـ الغاية معموالً بو.
مفهـوم العدد
مفهوـ العدد ىو تعليق اٟتكم بعدد ،فإف تقييد اٟتكم بعدد ٥تصوص
يدؿ على أف ما عدا ذلع العدد ٓتبلفو كقولو تعأب   :
        فقد قيد اٞتلد بعدد معُت ىو مائة،
فهو يدؿ على ٖتػرمي ما زاد على ا١تائة .والدليل على أف اٟتكم إذا اقًتف بعدد
يدؿ على مفهوـ ا١تخػالفة ما روي عن قتادة أنو قاؿ١ :تا نػزؿ قولو تعأب:



             

   قاؿ النيب « : قَ ْد َخيَّـرنِي ربّْي ،فَـواللَّ ِو ألَ ِزي َد َّن َعلَى َّ ِ
ين» أخرجو
الس ْبع َ
َ َ
َ
الطربي ،فعقل أف ما زاد على السبعُت ٓتبلفو ،فهو دليل على أف مفهوـ
ا١تخالفة للعدد معموؿ بو .وأيضاً فإف النصوص اليت ذكر فيها العدد كاف
ح ػكم ما خالف العدد غَت حػكم العػدد ،فمن ذلع قوؿ اه تعػأب:
      ،        فإف
جلد الزاح أقل من مائة ال جيوز ،وأكثر من مائة ال جيوز ،وجلد القاذؼ أقل
من ٙتانُت ال جيوز ،وأكثر من ٙتانُت ال جيوز .وقولو « : إِ َذا بَـلَ َغ الْ َماءُ قُـلَّتَـ ْي ِن
ث» أخرجو الدارقطٍت ،مفهومو أنو إذا ٓب يبلغ قلتُت حيمل خبثاً،
لَ ْم يَ ْح ِم ِل الْ َخبَ َ
وىكذا ٚتيع النصوص .إال أنو ينبغي أف يعلم ىنا أف مفهوـ ا١تخالفة ُب العدد
إ ا يعمل بو ُب حالة واحدة ،وىي ما إذا قيد اٟتكم بعدد ٥تصوص ،وكاف
يدؿ على ثبوت ذلع اٟتكم ُب العدد ونفيو عما سواه ،أو يدؿ على نفيو ُب
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العدد وثبوتو فيما سواه ،من سياؽ الكبلـ ،كما ىي اٟتاؿ ُب فحوى ا٠تطاب،
أي إذا عرؼ من سياؽ الكبلـ أف اٟتكم مقيد بالعدد ا١تخصوص الذي جرى
تقييد اٟتكم بو ،أي كاف ٦تا تنطبق عليو داللة االلتزاـ ،بأف كاف ذلع ا١تعٌت
ينتقل الذىن إليو عند ٝتاع الكبلـ ،أي كاف من البلزـ الذىٍت ،فإف ٓب يكن
كذلع ،أي ٓب يكن من البلزـ الذىٍت فبل يعترب؛ ألف مفهوـ العدد من داللة
االلتزاـ ،وا١تعترب باللزوـ ىو اللزوـ الذىٍت .فكل حكم قيد بعدد ٥تصوص،
وكانت داللتو على ثبوت ذلع اٟتكم ُب العدد ونفيو عما سواه ،أو داللتو
على نفيو ُب العدد وثبوتو عما سواه ،مأخوذة من سياؽ الكبلـ ،بأف كاف
الذىن ينتقل إليها عند ٝتاع اللفظ ،فإف مفهوـ العدد ُب ىذه اٟتالة معموؿ
بو .وذلع مثل قولو « : إِذَا ُك ْنتُ ْم ثـَالَثـَةً فِي َس َف ٍر فَأَّْم ُروا َعلَْي ُك ْم أَ َح َد ُك ْم»
أخرجو البزار ،فإف اٟتكم ىنا ،وىو التأمَت ،قد قيد بعدد وىو الواحد ،وسياؽ
الكبلـ يدؿ على أف ا١تراد تأمَت واحد ال تأمَت اثنُت ،فكاف مفهومو أنو ال ٕتوز
إمارة أكثر من واحد ،فسياؽ الكبلـ قد دؿ على أف اٟتكم مقيد هبذا العدد،
فكاف مفهوـ ا١تخالفة معموالً بو؛ ولذلع قاؿ الرسوؿ ُ ب شأف إمارة ا١تؤمنُت
اآلخ َر ِم ْنـ ُه َما» أخرجو مسلم .أما إذا
أي ا٠تػبلفة« :إِذَا بُويِ َع لِ َخلِي َفتَـ ْي ِن فَاقْـتُـلُوا َ
كاف سياؽ الكبلـ ال يدؿ عليو ،كما إذا قاؿ أحد لشخص لو دين عليو:
(اعطٍت القرشُت اللذين ٕب عليع فإنو ال يكوف لو مفهوـ ٥تالفة ،إذ ٓب يرد
بقرشُت تقييد اٟتكم بالعدد ،وإ ا ىو إطبلؽ ١تطلق العدد ،وقد يكوف الدين
الذي لو ماات الدنانَت ،وىذا يعٍت أف مفهوـ ا١تخالفة ُب العدد إ ا يكوف
معموالً بو إذا استكمل شرطُت :أحد ا تقييد اٟتكم بالعدد ،والثاح أف يدؿ
سياؽ الكبلـ على نفي اٟتكم عن غَت العدد.
ٜ٘ٔ

ما لم يعمل بو من مفهـوم المخالفة
ىذه األصناؼ األربعة ،وىي الصفة ،والشرط ،والغاية ،والعدد ،ىي الػيت
يعمػػل فيهػػا ٔتفهػػوـ ا١تخالفػػة ومػػا عػػداىا ال يعمػػل بػػو ،فػػبل يعمػػل ٔتفهػػوـ االسػػم
مطلقاً ،سواء أكاف علماً ٨تو زيػد قػائم ،أـ اسػم جػنس كقولػعُ :ب الغػنم زكػاة،
فإنو ال يػدؿ نفػي اٟتكػم ا١تتعلػق هبػذا االسػم عػن غػَت مػدلوؿ ذلػع االسػم .فػإف
مثػػاؿ زيػػد قػػائم ال يػػدؿ علػػى نفػػي القيػػاـ مػػن غػػَت زيػػد ،ومثػػاؿ ُب الغػػنم زكػػاة ال
ي ػػدؿ عل ػػى نف ػػي الزك ػػاة م ػػن غ ػػَت الغ ػػنم .فتعلي ػػق اٟتك ػػم باالس ػػم ،وم ػػا ُب معن ػػاه
كاللقب والكنية ،ال يدؿ على نفيو عػن غػَته ،كالتنصػيص علػى كػل صػنف مػن
األشياء السػتة بتحػرمي الربػا فيػو ،فإنػو ال يػدؿ علػى إباحتػو ُب غػَت ىػذا الصػنف،
وكالتنصػػيص علػػى كػػل صػػنف مػػن األشػػياء العشػػرة ُب وجػػوب الزكػػاة فيػػو فإنػػو ال
يدؿ على عدـ وجوب الزكاة ُب غَت ىذا الصنف .وكقوؿ القائل زيد قاـ أو قاـ
زيد ،فإنو يدؿ على أف القياـ قد حصل من زيد وال يدؿ على عدـ حصولو من
بالعلَم .فمفهوـ االسم ال يعمل بو مطلقاً.
غَته .وُب ىذا ا١تثاؿ علق اٟتكم َ
وكػػذلع ال يعمػػل ٔتفهػػوـ الوصػػف غػػَت ا١تفهػػم ،كقػػوؿ عمػػر بػػن ا٠تطػػاب
« : وليس حملتجر حق بعد ثبلث» رواه أبو يوسف ُب ا٠تراج ،فإنو ال يدؿ
علػػى أف غػػَت احملتجػػر كمػػن أقطعػػت لػػو األرض إقطاع ػاً ،أف لػػو حق ػاً ُب األرض
لس ـائِ ِل َح ـ ّّقَ ،وإِ ْن َج ـ َاء َعلَ ـى فَـ ـ َر ٍس» أخرجػػو
بعػػد تعطيلهػػا ثبلث ػاً ،وكقولػػو « :لِ َّ
أٛتػػد مػػن طريػػق اٟتسػػُت بػػن علػػي رضػػي اه عنهمػػا .فإنػػو ال يػػدؿ علػػى أف غػػَت
السػػائل ال حػػق لػػو ُب الزكػػاة ،بػػل تعطػػى للسػػائل وغػػَت السػػائل ،فالوصػػف غػػَت
ا١تفهػم ،أي غػَت ا١تناسػب ،ال يعمػل ٔتفهػوـ ا١تخالفػة الػذي لػو ،وال يعتػرب حجػػة؛
ألنو ال ينتقل الذىن إليو عند ٝتاع اللفظ ،وال يفيد العلية.
ٜٔٙ

وكذلع ال يعمل ٔتفهوـ «إ ا» كما ُب اٟتديث« :إِنَّ َما َج َع َل النَّبِ ُّي 

ُّ ِ
ال بِالنّْـيَّ ِ
ات» أخرجو
س ْم» أخرجو البخاري و«إِنَّ َما األَ ْع َم ُ
الش ْف َعةَ في ُك ّْل َما لَ ْم يُـ ْق َ
ِ
الربَا فِي
الوالَءُ لِ َم ْن أَ ْعتَ َق» أخرجو مسلم و«إِنَّ َما ّْ
البخاري ومسلم ،و«إنَّ َما َ
النَّ ِسيئَ ِة» أخرجو مسلم ،فإهنا ال تدؿ على اٟتصر ،وال يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة
٢تا؛ وذلع ألف «إ ا» ُب اللغة ال تدؿ على اٟتصر قطعاً عند أىل اللغة حىت
يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة ،وإ ا قد ترد وا١تراد هبا اٟتصر ،وقد ترد وال حصر فيها،
فقولو تعأب       :وقولو تعأب   :
الربَا فِي
  ا١تراد هبا ُب ىاتُت اآليتُت اٟتصر ،وقولو « : إِنَّ َما ّْ
النَّ ِسيئَة» أخرجو مسلم ،ال يراد منها اٟتصر ،فإف الربا غَت منحصر ُب النسياة؛
النعقاد إٚتاع الصحابة على ٖترمي ربا الفضل ،فإنو ٓب خيالف ُب ٖترديو من
الصحابة سوى ابن عباسٍ ،ب رجع عنو .وكذلع اٟتديث« :إِنَّ َما َج َع َل النَّبِ ُّي
ُّ 
الش ْف َعةَ فِي ُك ّْل َما لَ ْم يُـ ْق َس ْم» أخرجو البخاري ال يراد منها اٟتصر ،فإف
ار
الشفعة غَت ٤تصورة ُب الشريع ،بل ىي كذلع ثابتة للجار ،لقولو َ « :ج ُ
الدا ِر أَ َح ُّق بِ َّ
َّ
الدا ِر ِم ْن يَْي ِرهِ» أخرجو أٛتد .وقولو« :الْ َج ُار أَ َح ُّق بِ َس َقبِ ِو» أخرجو
ش ْف َع ِة َجا ِرهِ ،يَـ ْنتَ ِظ ُر بِ َها َوإِ ْن َكا َن يَائِباً ،إِذَا َكا َن
ار أَ َح ُّق بِ ُ
البخاري .وقولو« :الْ َج ُ
رَ ِري ُق ُه َما َو ِاحداً» أخرجو أٛتد .وما دامت «إ ا» ال تدؿ على اٟتصر قطعاً ،بل
قد تكوف للحصر وقد تكوف لغَته ،فبل يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة فيها.
وكذلع كل خطاب خصص ٤تل النطق بالذكر ٠تروجو ٥ترج األعم
األغلب ال مفهوـ لو ،وذلع كقولو تعأب     :
      وقولو      :
ت بِغَْي ِر إِ ْذ ِن
       وقولو « : أَيُّ َما ْام َرأَةٍ نَ َك َح ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ٍة
ب أَ َح ُد ُك ْم ل َح َ
َوليّْـ َها ،فَن َك ُ
اح َها بَار ٌل» أخرجو الًتمذي .وقولو « :إ َذا َذ َى َ

ٜٔٚ

فَـ ْليَ ْستَ ِط ْب بِثَالَثـَِة أَ ْح َجا ٍر ،فَِإنـَّ َها تُ ْج ِزئُوُ» أخرجو أٛتد .فإف ٗتصيصو بالذكر حملل
النطقُ ،ب ٚتيع ىذه الصور ،إ ا كاف ألنو الغالب .إذ الغالب أف الربيبة إ ا
تكوف ُب اٟتجر ،وأف ا٠تلع ال يكوف إال مع الشقاؽ ،وأف ا١ترأة ال تزوج نفسها
إال عند عدـ إذف الوٕب ٢تا ،وإبائو من تزوجيها ،وأف االستنجاء ال يكوف إال
باٟتجارة؛ و٢تذا ال مفهوـ للخطاب ُب ٚتيع ىذه األمثلة وما شاهبها.
وكذلع ال يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة إذا ورد نص من الكتاب أو السنة
يعطلو ،فإنو حيناذ يعطل لورود النص ٓتبلفو ،كقولو تعأب   :
     وقولو تعأب       :
   فإنو ال يقاؿ إف الربا إذا ٓب يكن أضعافاً مضاعفة كاف حبلالً
ْتجة مفهوـ اآلية ،فقد ورد نص آخر عطل ىذا ا١تفهوـ ،وىو قولو تعأب:
       فكاف الربا كلو حراماً ،وقولو :أضعافاً
مضاعفة ال يعمل ٔتفهومو .وكذلع ال يقاؿ إف ٓب يردف ٖتصناً فأكرىوىن على
البغاء ْتجة مفهوـ اآلية ،فقد ورد نص آخر يعطل ىذا ا١تفهوـ ،وىو قولو
تعأب          :فكاف إكراىهن على البغاء
حراماً ،سواء أردف التحصن أـ ٓب يردنو.
فمفهػػوـ ا١تخالفػػة ٤تصػػور ُب األصػػناؼ األربعػػة لػػيس غػػَت وىػػي :مفهػػوـ
الصػػفة ،ومفهػػوـ الشػػرط ،ومفهػػوـ الغايػػة ،ومفهػػوـ العػػدد ،ومػػا عػػداىا ال مفهػػوـ
لو ،وال يعمل ٔتفهوـ ا١تخالفة فيو مطلقاً.
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والسـنّة
أقسـام الكتـاب ُّ
بعد أف انتهى ْتث اللغة العربية ،وحصلت معرفتها ومعرفة أقسامها،
صار ال بد من معرفة أقساـ الكتاب والسنة؛ ليكمل ما يتوقف عليو
االستدالؿ بالكتاب والسنة؛ وذلع ألف معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها ال
تكفي لبلستدالؿ بالكتاب والسنة على األحكاـ الشرعية؛ ألف ألفاظ الكتاب
والسنة نصوص تشريعية ،وفيها طلب الفعل وطلب الًتؾ ،وفيها النص العاـ
والنص ا٠تاص ،وفيها النص ا١تطلق والنص ا١تقيد ،وفيها الكبلـ اجململ الذي
حيتاج إٔب بياف ،وفيها البياف وا١تبُت ،وفيها ما نسخ حكمو وما ٓب ينسخ ،وىذا
كلو ال بد من معرفتو لبلستدالؿ بالكتاب والسنة على اٟتكم الشرعي؛ ألف
معرفة اللغة ومعرفة أقسامها ،دوف معرفة ىذه األقساـ من الكتاب والسنة ،ال
تكفي لبلستدالؿ على اٟتكم؛ ولذلع ال بد من معرفة أقساـ الكتاب والسنة
إٔب جانب معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها .وقد تبُت بعد االستقراء للكتاب
والسنة أف أقساـ الكتاب والسنة تنحصر ُب ٜتسة أقساـ :األوؿ :األوامر
والنواىي ،والثاح :العموـ وا٠تصوص ،والثالث :ا١تطلق وا١تقيد ،والرابع :اجململ
والبياف وا١تبُت ،وا٠تامس :الناسخ وا١تنسوخ .وما عدا ىذه ا٠تمسة ال اعتبار لو
كقسم خاص ،وإ ا ىو راجع لواحد منها ،أو راجع إٔب اللغة ،أو ٘تحل ال
معٌت لو ،فمثبلً قالوا :إف من أقساـ الكتاب والسنة الظاىر وا١تؤوؿ ،وعرفوا
الظاىر بأنو ما دؿ على معٌت بالوضع األصلي أو العرُب وحيتمل غَته احتماالً
مرجوحاً ،وعرفوا ا١تؤوؿ بأنو ٛتل اللفظ على غَت مدلولو الظاىر منو مع
احتمالو بدليل يعضده ،وبناء على ىذا ارتكبوا تعسفات وتأويبلت ،واٟتقيقة
أف اللفظ من حيث داللتو على ا١تعٌت إ ا يرجع فيو إٔب اللغة ،فهو يدؿ عليو،
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إما بالوضع ،أو بالعرؼ ،أو بالشرع ،وليس فيها ظاىر ومؤوؿ ،فهو لو وجد
لكاف من أقساـ اللغة ال من أقساـ الكتاب والسنة .وقالوا إف من أقساـ
الكتاب والسنة النص ،وعرفوه بأنو ما ازداد وضوحاً على الظاىر ١تعٌت ُب نفس
ا١تتكلم ال ُب نفس الصيغة ،مثل قولو تعأب      :
      فإف أوؿ اآلية      :
   أي إف خفتم أال تعدلوا ُب اليتامى ،لقصور شهوهتن ،وقلة
رغبتهن فيكم ،فانكحوا غَتىن ما طاب لكم ،أي ما حل لكم من النساء،
فقالوا :اآلية ظاىرة ُب ٕتويز نكاح ما طاب من النساء؛ ألنو يفهم ٔتجرد ٝتاع
الصيغة ،وىي أيضاً نص ُب بياف العدد؛ ألف جواز النكاح عرؼ قبل ورود ىذه
اآلية بنصوص أخرى ،وبفعل الرسوؿ  ولكن العدد ٓب يكن مبيناً فبُت هبذه
اآلية ،ففهم أف اآلية لتش ػريع عدد الزوجات بأربع معترباً فهماً للنص ،وفهم
الزواج لغَت اليتيمات فهماً للظاىر ،ىذا ما قالوه .واٟتقيقة أف فهم العدد جاء
من منطوؽ قولو       :وفهم الزواج لغَت اليتيمات جاء من
منطوؽ قولو        :وال فرؽ بُت اآليتُت من حيث
كونو فهماً من ا١تنطوؽ ،وال ٤تل ٢تذا التفريق ،بأف ىذا جاء من النص ،وىذا
جاء من الظاىر.
وقالوا :إف من أقساـ الكتاب والسنة عبارة النص ،إذ قالوا :االستدالؿ
بعبارة النص ىو العمل بظاىر ما سيق الكبلـ لو ،والنص ىو عبارة القرآف
واٟتديث وىو أعم من أف يكوف نصاً ،أو ظاىراً ،أو مفسراً ،أو خاصاً .أي إف
انتقاؿ الذىن من عبارة القرآف إٔب اٟتكم ىو استنباط اجملتهد من ظاىر ما
سيق الكبلـ لو .مثل قولو تعأب      :
   فإف الثابت بعبارة النص وىو      :
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وجػوب نفػقػة األمهات على الوالد ،فإف الكبلـ سيق لذلع .وىذا القسم أيضاً
ال معٌت لوجوده؛ ألف اٟتكم أخذ من منطوؽ اآلية ،فهو من ا١تنطوؽ.
وقالوا :من أقساـ الكتاب والسنة إشارة النص ،وعرفوه بأنو العمل ٔتا
ثبت نظمو لغة ،لكنو غَت مقصود وال سيق لو النص ،وليس بظاىر من كل
وجو ،مثل قولو تعأب          :فإف
الثابت بإشارة ىذا النص نسب الولد إٔب األب؛ ألنو نسب ا١تولود لو ْترؼ
البلـ ا١تقتضية لبلختصاص ،وُب النص أيضاً إشارة إٔب أف النفقة على األقارب،
سوى الوالد ،بقدر حصصهم من ا١تَتاث ،حىت نفقة الصغَت على األـ واٞتد
ٕتب أثبلثاً ،ألف الوارث اسم مشتق من اإلرث ،فيجب بناء اٟتكم على
معناه .ومثل قولو تعأب        :فالثابت بالنص
بياف ا١تنة للوالدة على الولد؛ ألف اآلية      :
            وفيو إشارة
إٔب أف أقل مدة اٟتمل ستة أشهر .روى عبد الرزاؽ ُب مصنفو ،والبيهقي عن
فهم عثماف برٚتها،
مالع بن أنس أف رجبلً تزوج امرأة ،فولدت لستة أشهرّ ،
فقاؿ ابن عباس :أما أهنا لو خاصمتكم ٠تػص ػمتكم ،ق ػاؿ اه تع ػأب  :
     وق ػاؿ      :فإذا ذىب الفصاؿ
عاماف فلم يبق للحمل إال ستة أشهر ،فدرأ عثماف عنها اٟتد .وىذا القسم
أيضاً ال معٌت ٞتعلو قسماً من أقساـ الكتاب والسنة؛ ألنو من أقساـ ا١تفهوـ،
فهو من داللة اإلشارة ،فهو من أْتاث اللغة ،وليس من أْتاث الكتاب
والسنة.
وقػػالوا :مػػن أقسػػاـ الكتػػاب والسػػنة داللػػة الػػنص ،وعرفػػوه بأنػػو مػػا ثبػػت
ٔتعٌت النص لغة ال اجتهاداً ،كالنهي عن التأفيف ،يوقف بو على حرمة التػأفيف
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بدوف االجتهاد ،فالثابت بداللة النص ما ثبت ٔتعٌت النظم لغة ،وإ ا يعٍت معػٌت
ظاىراً يعرؼ بسماع اللفظ من غَت تأمل ،وحقيقة ىذا القسم ظاىر فيو أنو مػن
داللة ا١تنطوؽ ،فهو من أْتاث اللغة.
وقالوا :من أقساـ الكتاب والسنة اقتضاء النص ،وىو ما ٓب يعمل النص
إال بشرط تقدمو عليو ،فإف ذلع أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناولو ،فصار
ىذا مضافاً إٔب النص بواسطة ا١تقتضى ،ومثالو قولو تعأب    :
يقتضي ملع الرقبة وىو غَت مذكور ،فكأنو قاؿ :فتحرير رقبة ٦تلوكة لكم؛ ألف
إعتاؽ اٟتر وعبد الغَت ال يص  ،فتحرير رقبة يقتضي (٦تلوكة لكم فهذا من
اقتضاء النص .وىذا القسم كذلع ال يص جعلو قسماً من أقساـ الكتاب
والسنة ،إذ ىو من أْتاث اللغة ،فهو من قبيل الداللة االلتزامية ،فإنو ٦تا ىو
مستفاد من معاح األلفاظ ا١تفردة ،بأف يكوف شرطاً للمعٌت ا١تدلوؿ عليو
با١تطابقة ،وىو إما أف يكوف العقل يقتضيو كقولو :ارـ ،فإنو يسلتزـ األمر
بتحصيل القوس وا١ترمى؛ ألف العقل ال جيعل الرمي بدوهنما ،وإما أف يكوف
الشرع يقتضيو كقولو :أعتق عبدؾ عٍت ،فإنو يسلتزـ سؤالو ٘تليكو ،حىت إذا
أعتقو تبُت دخولو ُب ملكو؛ ألف العتق شرعاً ال يكوف إال ُب ٦تلوؾ ،ومثل
ذلع     يقتضي ملع الرقبة ،فهو من داللة االلتزاـ ،ومن أقساـ
ا١تفهوـ ،وىو داللة االقتضاء ،فهو من أْتاث اللغة ،وليس من أقساـ الكتاب
والسنة.
وقالوا :إف من أقساـ الكتاب والسنة ا٠تفي ،وىو ما خفي مراده بعارض
من غَت الصيغة ،وال يناؿ إال بالطلب ،مثل قولو تعأب   :
   ظاىر ُب حق وجوب قطع اليد لكل سارؽ ،وىو ُب نفس
الوقت خفي ُب حق الطرار والنباش؛ ألهنما اختصا باسم غَت السارؽ ُب عرؼ
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أىل اللساف ،فتأملنا فوجدنا أف اختصاص الطرار باسم آخر ألجل زيادة معٌت
السرقة ،إذ السرقة أخذ ماؿ ٤تًتـ من حرز مثلو خفية ،وىو يسرؽ ٦تن ىو
يقظاف قاصداً ٟتفظ ا١تاؿ بضرب غفلة وفًتة تعًتيو ،واختصاص النباش باسم
آخر ألجل نقصاف معٌت السرقة فيو؛ ألنو يسرؽ من ا١تيت الذي ىو غَت قاصد
اٟتفظ ،فهذا كلو خفي .وىذا القسم يعترب ٘تحبلً ال معٌت لو ،فإف السرقة ٢تا
معٌت ُب اللغة ال ينطبق على الطرار والنباشٍ ،ب إف القطع لو شروط جاءت هبا
السنة .وحكم السراؽ معروؼ ،وىو غَت حكم الطرار والنباش ،وغَت حكم
ا١تنتهب وا١تختلس ،فتسمية ىذا با٠تفي ،وجعلو قسماً من أقساـ الكتاب
والسنة٘ ،تحل ال معٌت لو.
وقالوا :من أقساـ الكتاب والسنة ا١تشكل ،وىو الداخل ُب إشكالو ،أي
الكبلـ ا١تشتبو ُب أمثالو ،ففيو زيادة خفاء على ا٠تفي ،فيقابل النص الذي فيو
زيادة ظهور على الظاىر؛ فلهذا حيتاج إٔب النظر بُت الطلب والتأمل ،ومثالو
قولو تعأب        :فإف كلمة (أىن مشكلةٕ ،تيء تارة
ٔتعٌت من أين ،كما ُب قولو تعأب       :أي من أين لع ىذا
الرزؽ اآلٌب كل يوـ ،وتارة ٔتعٌت كيف ،كما ُب قولو تعأب    :
  أي كيف يكوف ٕب غبلـ ،فاشتبو ىهنا معناىا ،ىل ىي ٔتعٌت من أين
أو ٔتعٌت كيف .فإذا تأملنا ُب لفظ اٟترث علمنا أنو ٔتعٌت كيف وليس ٔتعٌت من
أين؛ ألف الدبر ليس ٔتوضع اٟترث ،بل موضع الفرث؛ فيكوف إتياف ا١ترأة من
دبرىا حراماً .فلوال كلمة اٟترث لكاف لفظ    مشكبلً؛ ألف اللواطة حراـ
قطعاً ،وكاف ديكن أف تفسر ٔ   تعٌت مػن أين ،وىػذا يؤدي إٔب حػل
اللواطة با١ترأة ،فلما ج ػاءت ك ػلمة    أزالت ا١تشكل .وىذا القسم
أيضاً ال يص أف جيعل من أقساـ الكتاب والسنة ،وإ ا ىو من أْتاث اللغة.
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فإف لفظ أىن من األلفاظ ا١تشًتكة ،وىو قسم من أقساـ اللفظ باعتبار الداؿ
وا١تدلوؿ ،كالعُت للباصرة واٞتػارية ،فلفظ أىن من األلفاظ ا١تشػًتكة ،واأللفاظ
ا١تشػًتكة إ ا يعُت ا١تعٌت ا١تراد منها القرينة ،فبالقرينة يفهم ا١تعٌت ا١تراد منها ،وىنا
كانت كلمة    قرينة دالة على أف ا١تػراد مػن لفظ    ىو كيف.
فبل يوجد أي إشكاؿ؛ ولذلع ال يعترب ما يسمى با١تشكل قسماً من أقساـ
الكتاب والسنة.
وقالوا :من أقساـ الكتاب والسنة ا١تفسر ،وىو ما زاد وضوحاً على
النص على وجػو ال يبقى معو احػتماؿ التأويل أو التخصػيص مثل قولو تعأب:
       فا١تبلئكة اسم ظاىر عاـ ولكنو
حيتمل ا٠تصوص ،فلما فسر بقولو    انقطع ىذا االحتماؿ ،لكنو
بقي احػتماؿ اٞتػمع والتفرؽ ،فانقطػع احػتماؿ تأويل التفريق بقػولو
   وىذا القسم ىو من التمحل الذي ال معٌت لو؛ ألف استعماؿ
التأكيد ُب الكبلـ ال جيعلو قسماً من أقسامو ،وال جيعلو قسماً خاصاً من
أقساـ القرآف .وال ٤تل لبحثو ُب أمر استنباط األحكاـ الشرعية.
وىكذا ٚتيع األمور اليت ذكروىا أقساماً للكتاب والسنة ،ليست أقساماً
٢تما ،بل ىي من أْتاث اللغة ،أو من التمحل الذي ال معٌت لو ،ويتبُت بعد
االستقراء أف أقساـ القرآف ٤تصورة ٓتمسة أقساـ ىي:
األوامر والنواىي ،والعموـ وا٠تصوص ،وا١تطلق وا١تقيد ،واجململ وا١تبُت،
والناسخ وا١تنسوخ ،وال يوجد غَتىا مطلقاً.
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األمر والنهي
األمر :ىػو طػلب الفعل على وجو االستعبلء .والنهي :ىو طلب الًتؾ
على وجو االسػتعػبلء .واألمػر والنػهي معػنػا ا الطلب ،فاألمر :طلب القياـ
بالفعل .والنهي :طلب ترؾ الفعل .إال أنو ليس األمر والنهي ُب كل ما أمر بو
الشارع أو هنى عنو سػائراً على وتَتة واحدة ،بل ٗتتلف األوامر ،وكذلع
النواىي ،باختبلؼ القرائن واألحواؿ ،فقد يكوف األمر للوجوب كقولو تعأب:
    وقد يكوف للندب كقولو تعأب ُب مكاتبة األرقاء:
   وقد يكوف لئلباحة كقولو تعأب.      :
أنواع األوامر والنواىي
األوامر والنواىي ضرباف :صري وغَت صري .
والصري ضرباف :أحد ا أف يكوف بلفظ األمر ولفظ النهي مثل قولو
تعػأب           :ومثل قولو تعأب:



          

       والثاح أف تكوف الصيغة ا١توضوعة
لؤلمر والنهي لغة ىي اليت تدؿ على األمر أو النهي مثل   :
   ومثل        :
ومثل        :ومثل    :
  ففي ىذه النصوص ،دلت الصيغة ا١توضوعة لؤلمر لغة على األمر،
ودلت الصيغة ا١توضوعة للنهي لغة على النهي.
وغَت الصري  :ال تكوف صيغة األمر أو صيغة النهي ىي الدالة على
ٕ٘ٓ

األمر أو النهي ،بل تكوف اٞتملة الواردة ُب النص قد تضمنت معٌت األمر أو
النهي ،أي تكوف الداللة على األمر أو النهي آتية ٦تا تضمنتو اٞتملة الواردة ُب
النص من معٌت األمر أو النهي ،ال من صيغة األمر أو صيغة النهي ،مثل:
        ،    وىكذا.
وغَت الصري يأٌب ُب أحواؿ متعددة:
منها ما جاء ٣تيء اإلخبار عن تقرير حكم ،كقولو تعأب  :
    ،     ،  
      ،     
وأشباه ذلع ٦تا فيو معٌت األمر أو النهي .ومن ىذا الباب ما ورد من ألفاظ
الفرض ،والواجب ،واٟتبلؿ ،صراحة ُب األمر مثل قولو تعأب ُب آية
الصدقات       :إٔب قولو  :
اس ،إِ َّن اللَّوَ
    ومثل ما روي أف الرسوؿ  خطب فقاؿ« :أَيـُّ َها النَّ ُ
ض َعلَْي ُك ُم الْ َح َّج »..أخرجو أٛتد والنسائي ،ومثل ما روي عن
َع َّز َو َج َّل قَ ْد فَـ َر َ
ابن عمر« :فَـرض رس ُ ِ
ص َدقَةَ الْ ِفطْ ِر» أخرجو ابن ماجو .ومثل قولو
ول اللَّو َ 
َ َ َُ
« :الْ ِجه ُ ِ
ب َعلَْي ُك ْم َم َع ُك ّْل أَِمي ٍر» أخرجو أبو داود ،ومثل قولو تعأب:
َ
اد َواج ٌ
          ومثل قولو تعأب  :
   وكذلع ما ورد من ألفاظ التحرمي مثل قولو تعأب    :
        ومثل قولو تع ػأب     :
وقولو تع ػأب      :فهذه كلها من غَت الصري  .وىي وإف
كانت صرحية ُب الداللة على اٟتكم الشرعي ولكنها غَت صرحية ُب األمر أو
ض» صرحية باٟتكم الشرعي ولكنها غَت صرحية ُب األمر،
النهي ،فػ«فَـ َر َ
و   صرحية ُب اٟتكم الشرعي ولكنها غَت صرحية ُب النهي ،فاعتربت
ٕٓٙ

من غَت الصري .
ومن أحواؿ غَت الصري ما جاء ٣تيء مدحو أو مدح فاعلو ُب األمر،
أو ذمو أو ذـ فاعلو ُب النهي ،مثل قولو تعأب     :
     وقولو تعأب       :
وما أشبو ذلع.
ومنها ما جاء ٣تيء ترتيب الثواب على الفعل ُب األوامر ،وترتيب
العقاب على ا١تنهي عنو ُب النواىي ،مثل قولو تعأب    :
    ومثل قولو تعأب     :
     وما شاكل ذلع.
ومنها ما جاء ٣تيء اإلخبار ٔتحبة اه ُب األوامر ،والبغض والكراىية ُب
النواىي ،مثل قولو تعأب       :ومثل قولو تعأب:
       وقولو تعأب    :
       ،  وما شابو ذلع.
اج بِ َّ
الض َم ِان»
ومنها اإلخبار الداؿ على اٟتكم كقولو « : الْ َخ َر ُ
ط
ت فَـثَ َم َرتُـ َها لِ ْلبَائِ ِع ،إِالَّ أَ ْن يَ ْشتَ ِر َ
ع نَ ْخالً قَ ْد أُبّْـ َر ْ
أخرجو أٛتد ،وقولوَ « :م ْن بَا َ
ع» أخرجو البخاري ،وكقولو تعأب       :
الْ ُم ْبتَا ُ
        ،     وما أشبو
ذلع.
فهذه األمور دالة على طلب الفعل ،أو دالة على طلب الًتؾ ،إال أف
الداللة على األمر والنهي فيها ليس آتياً من صيغة األمر والنهي ،وإ ا اٞتملة
اليت وردت ُب النص تضمنت معٌت األمر والنهي.
ٕٓٚ

صيغة األمر
الصيػغة اليت وضػعت لؤلمر لغة ىي صيػغة «افعل» ،أو ما يقوـ مقامها
وىو اسم الفعل ،مثل :ىات ،وتعاؿ ،وا١تضارع ا١تقروف ببلـ األمر مثل:



  

    

   

   فهذه ىي الصيغة اليت وضعت ُب اللغة لؤلمر ،وال توجد ىناؾ
صيغة غَتىا ،وٓب يضع الشارع اصطبلحاً شرعياً لصيغة األمر ،بل ما وضع لغة
ىو ا١تعترب شرعاً.
وصيغة األمر ترد لستة عشر معٌت:
األوؿ :اإلجياب ،مثل قولو تعأب.    :
الثاح :الندب ،مثل قولو تعأب       :
        فإف كبلً من الكتابة وإيتاء ا١تاؿ
مندوب؛ لكونو مقتضياً للثواب مع عدـ العقاب .ومن الندب التأديب كقولو
يك» أخرجو البخاري.
 البن عباسُ « :ك ْل ِم َّما يَلِ َ
الثالث :اإلرشاد٨ ،تو قولو تعأب     :فإنو تعأب
أرشد العباد عند ا١تداينة إٔب االستشهاد.
الرابع :اإلباحة ،كقولو تعأب     :فإف األكل والشرب
مباحاف بدليل أف اإلذف هبما شرع لنا ،فلو وجبا لكاف مشروعاً علينا.
ا٠تامس :التهديد ،أي التخويف ،كقولو تعأب      :
لظهور أف ليس ا١تراد اإلذف بالعمل ٔتا شاءوا ،ؤتعونة القرائن على إرادة
التخويف .ويقرب من التهديد اإلنذار ،وىو إببلغ مع ٗتويف ،كقولو تعأب:
         فإف قولو    :أمر باإلببلغ.
ٕٓٛ

السػادس :االمتناف على العباد ،كقػولو تعػأب :
  فإف قولو     :قرينة على االمتناف.
السػابع :اإلكػراـ با١تأمور ،كقػولو تعأب    :
  فإف قولو      :قرينة على إرادة اإلكراـ.
الثامن :التسخَت ،كقولو تعأب       :أي
  

صَتوا؛ ألنو تعأب إ ا خاطبهم ُب معرض تذليلهم ،أي صَتوا قردة ،فصاروا
كما أراد.
التاسع :التعجيز٨ ،تو قولو تعأب       :فأعجزىم
ُب طلب ا١تعارضة عن اإلتياف بالسورة من مثلو.
العاشػر :اإلىانة٨ ،تو قولو تعػأب     :
   فإنو لئلىانة بقرينة ا١تقاـ ،والوصف بالعزيز الكرمي استهزاء،
ومن اإلىانة قولو تعأب        :فقد قصد بو قلة
ا١تباالة هبم ،سواء أكانوا أعزاء أـ أذالء ،وال يقصد صَتورهتم حجارة أو
حديداً.
اٟتادي عشر :التسوية ،كقولو تعأب       :أي
الصرب وعدمو سياف ُب عدـ اٞتدوى.
الث ػ ػ ػػاح عش ػ ػ ػػر :ال ػ ػ ػػدعاء ،كقول ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػأب      :
. 
الثالث عشر :التمػٍت ،كقػوؿ الشػاعر« :أال أيهػا الليػل الطويػل أال ا٧تػل»
فإنو إشعار بتمٍت ا٧تبلء الليل وانكشاؼ الصب .
الرابع عشر :االحتقار ،كقولو تعأب حكاية عما قاؿ موسى للسحرة:
       احتقاراً لسحرىم ٔتقابلة ا١تعجزة.
ٕٜٓ

ا٠تامس عشر :التكوين ،كقولو تعأب      :فليس ا١تراد
حقيقة ا٠تطاب واإلجياد ،بل ىو كناية عن سرعة تكوينو تعأب أو نفس
التكوين ،والفرؽ بُت ما للتكوين وما للتسخَت ،أف ُب التكوين يقصد تكوف
الشيء ا١تعدوـ ،وُب التسخَت صَتورتو منتقبلً من صورة أو صفة إٔب أخرى.
السادس عشر :ا٠ترب ،أي ورود الصيغة ٔتعناه ،كقولو عليو الصبلة
ت» أخرجو البخاري .أي صنعت،
اصنَ ْع َما ِش ْئ َ
والسبلـ ..« :إِذَا لَ ْم تَ ْستَ ِح فَ ْ
فجاءت الصيغة صيغة أمر ،ولكن ا١تراد منها ا٠ترب .وعكسو ىو ورود ا٠ترب
ٔتعٌت الطلب كقولو تعأب         :وقد
تقدـ ذلع ُب األمر غَت الصري .
فهػػذه ا١تعػػاح أفادهتػػا صػػيغة األمػػر ُب ىػػذه النصػػوص٦ ،تػػا يػػدؿ علػػى أهنػػا
تسػػتعمل ُب عػػدة معػػاف .والس ػؤاؿ الػػذي يػػرد اآلف ىػػو :ىػػل صػػيغة األمػػر دلػػت
علػػى ىػػذه ا١تعػػاح كلهػػا لغػػة باالشػًتاؾ بينهػػا ،فهػػي لفػػظ مشػػًتؾ يػػدؿ علػػى عػػدة
معاف ،ويفهم ا١تعٌت ا١تقصود بقرينة ،أـ أهنا دلت على واحػد منهػا حقيقػة وعلػى
الباقي ٣تازاً ؟ واٞتواب على ذلع ىو أف صيغة األمر موضوعة لغػة للداللػة علػى
الطلػػب ،وليسػػت موضػػوعة للوجػػوب ،وال للنػػدب ،وال لئلباحػػة ،وال للتعجيػػز،
وال لغَتىا من ا١تعاح ا١تذكورة ،بل موضوعة جملرد الطلب ليس غَت .وأمػا داللتهػا
علػػى كػػل معػػٌت مػػن ا١تعػػاح ا١تػػذكورة ،فإ ػػا كػػاف بػػداللتها علػػى الطلػػب مػػع قرينػػة
تبُت ا١تراد بالطلب ،أي إف أصل الداللة ُب الصيغة ُب ىذه اٞتمل كلها حسػب
الوضع اللغوي إ ا ىي للطلػب لػيس غػَت .غػَت أف لفػظ الطلػب عػاـ يشػمل كػل
طلب ،فجاءت القرينة وبينت نوع الطلب ا١تراد بصيغة األمػر .ففػي ىػذه اٞتمػل
كلهػػا ،دلػػت صػػيغة األمػػر علػػى الطلػػب أي علػػى معناىػػا الػػذي وضػػعت لػػو ُب
اللغة ،وجاءت إٔب جانب الطلب قرينة دلت على ا١تراد بالطلب ُب اٞتملػة ،أي
ٕٓٔ

على نوع الطلب :ىل ىو طلب جػازـ ،أـ طلػب غػَت جػازـ ،أـ طلػب للتخيػَت،
أـ طل ػػب للتعجي ػػز ،أـ طل ػػب لئلىان ػػة ،وغ ػػَت ذل ػػع .وعل ػػى ى ػػذا تك ػػوف ا١تع ػػاح
ا١تذكورة ىي ا١تعاح ا١ترادة بالطلب ،أي نػوع الطلػب ،وليسػت ىػي معػاح صػيغة
األمر .فصيغة األمػر جػاءت للطلػب كمػا ىػو وضػع اللغػة ،واقًتنػت بقرينػة دلػت
علػػى ا١ت ػراد بالطلػػب ،فكػػاف ٣تمػػوع صػػيغة األمػػر مػػع القرين ػة ىػػو الػػذي دؿ علػػى
الوجػوب ،أو النػػدب ،أو اإلباحػة ،أو التعجيػػز ،أو اإلىانػة  ...اْب .وأمػػا الصػػيغة
وحػػدىا دوف قرينػػة فإ ػػا دلػػت علػػى الطلػػب لػػيس غػػَت ،وال تػػدؿ دوف قرينػػة علػػى
شيء غَت ٣ترد الطلب مطلقاً.
وال يقاؿ إف صيغة األمر حقيقة ُب الوجوب ٣تاز ُب الباقي؛ ألف اٟتقيقة
ىي اللفظ ا١تستعمل فيما وضع لو ُب اصطبلح التخاطب ،واجملاز ىو اللفظ
ا١تستعمل ُب غَت ما وضع لو لقرينة ٘تنع من إرادة ا١تعٌت األصلي .واصطبلح
التخاطب ىنا ىو اللغة العربية ،وصيغة األمر ٓب توضع ُب اللغة للوجوب ،وإ ا
وضعت للطلب ليس غَت؛ فهي إذف ليست حقيقة ُب الوجوب لغة ،وكذلع
ليست حقيقة ُب الندب ،وال ُب اإلباحة ،وال ُب التعجيز ،وال ُب اإلىانة ،وال
ُب أي معٌت من ا١تعاح ا١تذكورة ُب اٞتمل السابقة؛ ألهنا ٓب توضع ألي معٌت
من ىذه ا١تعاح لغة؛ فبل تكوف حقيقة فيو .وكذلع ليست ىي ٣تازاً ُب ا١تباح
على غرار «رأيت أسداً ُب اٟتماـ» ألف صيغة األمر ٓب تستعمل ُب غَت ما
وضعت لو لقرينة ٘تنع من إرادة ا١تعٌت األصلي ،بل استعملت فيما وضعت لو
لغة ُب ٚتيع اٞتمل السابقة وىو الطلب .فالندب واإلباحة طلب كالوجوب،
والتعجيز واإلىانة طلب كالوجوب ،واستعماؿ صيغة األمر فيها كلها
كاستعما٢تا ُب الوجوب ،سواء بسواء من غَت أي فرؽ بينها .وىي ٓب تستعمل
ُب ا١تعاح األخرى ،وإ ا جاءت قرينة إٔب جانب الطلب دلت على ا١تعاح
ٕٔٔ

األخرى .فا١تعاح األخرى ليست لصيغة األمر وحدىا ،بل جملموع صيغة األمر
مع القرينة ،فقولو تعأب       :يفيد معٌت االمتناف ،وىذا
ا١تعٌت ٓب يؤخذ من صيغة    وٓب يؤخذ من ٚتلة     
بل أخذت من اقًتاف كلمة    مع      فقولو تعأب:
     قرينة دلت على أف ا١تراد ليس أمراً ٢تم باألكل ،بل امتناف
عليهم ٔتا رزقهم .وقولو تعأب       :يفيد معٌت
اإلكراـ ،وىو إ ا أفاد ذلع بقرينة      إٔب جانب قولو:
   أي اٞتنة .وىكذا سائر ا١تعاح ،فإهنا ليست لصيغة األمر ،بل
للصيغة والقرينة معاً .ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإف القرينة ىنا ليست
مانعة من إرادة ا١تعٌت األصلي وىو الطلب مثل قولوُ( :ب اٟتماـ من ٚتلة
(رأيت أسداً ُب اٟتماـ وإ ا ىي مبينة نوع الطلب أي ا١تراد منو؛ و٢تذا ٓب تكن
٣تازاً؛ ألف اجملاز فيو القرينة ٘تنع إرادة ا١تعٌت األصلي مثل :رأيت ْتراً ُب
ا١تسجد؛ وعليو ال تكوف صيغة األمر ٣تازاً ُب تلع ا١تعاح.
وكذلع ليست ىي لفظاً مشًتكاً بينها ٚتيعها؛ ألف ا١تشًتؾ ىو اللفظ
ا١توضوع لكل واحد من معنيُت فأكثر ،مثل كلمة العُت للجارية ،والباصرة،
والنقد .وصيغة األمر ٓب توضع لكل واحد من ىذه ا١تعاح لغة ،بل ٓب توضع
وال لواحد منها ،وإ ا وضعت للطلب .وىذه ا١تعاح ىي مبينة لنوع الطلب،
أي مبينة أف أمره تعأب ُب قولو       :أنو طلب
للتعجيز ،وأف قولو ،        :أنو طلب
لئلىانة ،وىكذا؛ و٢تذا ليست صيغة األمر لفظاً مشًتكاً.
وال يقاؿ إف صيغة األمر حقيقة ُب الوجوب و٣تاز ُب غَته شرعاً ،أي
حسب الوضع الشرعي؛ ألف الشارع ٓب يضع معٌت معيناً لصيغة األمر ،ال للفظ
ٕٕٔ

افعل ،وال ١تا يقوـ مقامها من اسم الفعل كهات ،ومن ا١تضارع ا١تقروف بالبلـ
مثل    :بل استعملها الشارع على الوضع اللغوي ،وا١تراد منها ُب
ٚتيع النصوص الشرعية ىو ا١تعٌت اللغوي ،وليس ٢تا أي معٌت شرعي .أما
ألفاظ الفرض ،والواجب ،وا١تندوب ،وا١تباح ،فهي اصطبلحات شرعية لنوع
أوامر اه ،وليس لصيغة األمر ،أي إف أمر اه يكوف واجباً ،ويكوف مندوباً،
ويكوف مباحاً ،فأمره ا١تؤكد القياـ بو ،وأمره غَت ا١تؤكد القياـ بو ،وأمره ا١تخَت
فيو ،وكلها أوامر ه .وأمر اه ىو طلبو القياـ بالفعل سواء أكاف مؤكداً القياـ
بو ،أـ غَت مؤكد ،أـ كاف ٥تَتاً .وقد فهمنا ىذا األمر من النصوص ،وقد يكوف
بصيغة األمر ،وقد يكوف بغَت صيغة األمر .فاالصطبلحات ىي ألنواع أوامر
اه وليست لصيغة األمر .أما صيغة األمر فهي الصيغة اليت وضعتها اللغة
العربية للطلب وىي :افعل ،وما يقوـ مقامها ،مثل اسم الفعل ،وا١تضارع
ا١تقروف ببلـ األمر .فهذه الصيغة ٓب يضع الشارع معٌت شرعياً ٢تا ،بل تركها
على معناىا اللغوي .وا١تراد ىو فهم ىذه الصيغة ،وما تدؿ عليو ُب كبلـ اه
وكبلـ رسوؿ اه ،وحُت يراد فهم ىذه الصيغة جيب أف تفهم فهماً لغوياً
حسب داللة اللغة ،ويكوف ا١تعٌت اللغوي ىو ا١تراد منها ،ومنو يفهم ا١تراد من
أمر اه ُب ىذا النص .وعلى ىذا تكوف صيغة األمر أينما وردتُ ،ب أي نص
من النصوص ،معناىا الطلب؛ ألهنا موضوعة لو لغة ،وحىت يفهم ا١تراد من ىذا
الطلب ،ال بد من قرينة من القرائن تبينو ،أي تبُت ا١تراد من ىذا الطلب.
وأمػػا الشػػبهة الػػيت جعلػػت بعػػض النػػاس يقولػػوف إف األمػػر للوجػػوب ،فهػػي
أهنػػم ٓب يفرق ػوا بػػُت األمػػر مػػن حيػػث ىػػو أمػػر وب ػُت صػػيغة األمػػر ،وٓب يفرق ػوا بػػُت
طلػػب التقيػػد بالش ػريعة وبػػُت صػػيغة األمػػر؛ ولػػذلع وقعػوا ُب ا٠تطػػأ .أمػػا بالنسػػبة
لعدـ التفريػق بػُت أمػر اه وبػُت صػيغة األمػر ،فقػد اسػتدلوا علػى أف صػيغة األمػر
ٖٕٔ

حقيقة ُب الوجوب بعشرة أوجو:
األوؿ :إف اه سبحانو وتعأب ذـ إبليس على ٥تالفتو قولو   :
فقاؿ         :فاالستفهاـ ىنا للتوبيخ والذـ ،فذمو
على ترؾ ا١تأمور ،فيكوف األمر للوجوب.
الثاح :قولو تعأب          :فذمهم
على ا١تخالفة أي على ترؾ األمر ،وىو دليل الوجوب.
الثالث :قولو تعأب        :
       فذـ على ٥تالفة األمر ،وىذا يؤكد أف األمر
للوجوب.
الرابع :قولو تعأب      :وقولو    :
   وقولو        :فوصف ٥تالف األمر
بالعػصػياف ،وىو اسػم ذـ ،وذلع ال يكوف ُب غَت الواجب .ففي ىذه اآليات
ٝتّى من ترؾ األمر عاصياً ،والعاصي يستحق النار لقولو تعأب    :
          فدؿ على أف األمر
للوجوب.
ا٠تامس :قولو تعأب         :
          وا١تراد من قولو   
ألزـ ،ومن قولو    أي مأموراً بو ،وما ال خَتة فيو من األوامر يكوف
واجباً ،فدؿ على أف األمر للوجوب ،إذ بُت اه أنو ال توجد ىناؾ خَتة فيما
أمر اه بو ،والندب ٗتيَت ،وكذلع ا١تباح ،فدؿ على أف األمر يدؿ على
الوجوب؛ ألف اه أبطل االختيار ُب كل أمر يرد من عند نبيو.
السادس :قولو تعأبٍ         :ب ىدد
ٕٗٔ

بقولو             :والتهديد
على ا١تخالفة دليل الوجوب.
السػػابع :حػػديث بريػػرة وقػػد عتقػػت ٖتػػت عبػػد كرىتػػو ،فقػػد سػػألت بريػػرة
الن ػػيب  إذ ق ػػاؿ ٢ت ػػا« :لَـ ـو ر ِ ِ ِ
ت:
(م ِغيثـ ـاً) ،فَـ َقالَـ ـ ْ
اج ْعتيـ ـو .يَـ ْعنـ ـي النَّبِـ ـ ُّي َ زْو َج َهـ ـا ُ
ْ ََ
ول اللَّ ِو ؟ قَ َال :الَ ،إِنَّ َما أَنَا أَ ْش َف ُع» أخرجو ابن ماجو ،ففرؽ  كمػا
أَتَأْ ُم ُرنِي يَا َر ُس َ
تػػرى بػػُت أمػػره وشػػفاعتو ،فثبػت أف الشػػفاعة ال توجػػب علػػى أحػػد فعػػل مػػا شػػفع
فيو  ،وأف أمره ٓتبلؼ ذلع ،وليس فيو إال اإلجياب فقه .وبريرة قد عقلػت
أنو لو كاف أمراً لكاف واجباً والنيب قررىا عليو.
الس ـو ِ
ِ
ِ
اك ِع ْن ـ َد ُك ـ ّْل
الثػػامن :قولػػو « : لَـ ْوالَ أَ ْن أَ ُش ـ َّق َعلَـى أُ َّمت ـي ،ألَ َم ـ ْرتُـ ُه ْم ب ّْ َ
صالَةٍ» أخرجو مسلم ،وىو دليل الوجوب ،وإال فلو كاف األمر للندب فالسػواؾ
َ
مندوب.
َّاس ،إِ َّن اللَّوَ َع َّز َو َج َّل قَ ْد
التاسع :خطب رسوؿ اه  فقاؿ« :أَيـُّ َها الن ُ
ال رجل :أَ ُك َّل َع ٍام يا رس َ َّ ِ
تَ ،حتَّى
س َك َ
فَـ َر َ
ض َعلَْي ُك ُم ال َ
َ َُ
ْح َّج فَ ُح ُّجوا ،فَـ َق َ َ ُ ٌ
ول اللو ؟ فَ َ
ال:
استَطَ ْعتُ ْم .ثـُ َّم قَ َ
ال َر ُس ُ
قَال ََها ثـَالَثـًا .فَـ َق َ
ْت نَـ َع ْم ل ََو َجبَ ْ
ول اللَّ ِو  : ل َْو قُـل ُ
تَ ،ول ََما ْ
ك َم ْن َكا َن قَـ ْبـلَ ُك ْم بِ َكثْـ َرةِ ُس َؤالِ ِه ْمَ ،وا ْختِالَفِ ِه ْم َعلَى
ذَ ُرونِي َما تَـ َرْكتُ ُك ْم ،فَِإنَّ َما َىلَ َ
ِ
ِ
استَطَ ْعتُ ْمَ ،وإِذَا نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء فَ َد ُعوهُ»
أَنْبِيَائ ِه ْم ،فَِإذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِأ َْم ٍر فَأْتُوا م ْنوُ َما ْ

أخرجو أٛتد .فقد بُت ُ ب ىذا اٟتديث بياناً ال إشكاؿ فيو ،أف كل ما أمر
بو فهو واجػب حىت لو لػم يقدر عليو .وىذا معٌت قولو تعأب   :
    ولكنو تعأب رفع عنا اٟترج ورٛتنا ،فأمر على لساف نبيو 
كما تسمع ،أف ما أمر بو  فواجب أف يعمل بو حيث انتهت االستطاعة،
وأف ما هنى عنو  فواجب اجتنابو.
العاشر :إف الوعيد قد حصل مقرونػاً بػاألوامر كلهػا ،إال مػا جػاء نػص أو
ٕ٘ٔ

إٚتػػاع متػػيقن منقػػوؿ عػػن النػػيب  بأنػػو ال وعيػػد عليػػو؛ ألنػػو غػػَت واجػػب ،وال
يسػقه شػيء مػن كػبلـ اه تعػأب إال مػا أسػقطو وحػي لػو تعػأب آخػر فقػه ،عػػن
أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اه ُ « : ك ُّل أُ َّمتِي يَ ْد ُخلُو َن الْ َجنَّةَ إِالَّ َم ْن أَبَى ،قَـالُوا:
يـا رسـ َ ِ
ال :مـن أَرَـ َ ِ
صـانِي فَـ َقـ ْد أَبَـى»
اعني َد َخـ َل الْ َجنَّـةََ ،وَمـ ْن َع َ
ول اللَّـوَ ،وَمـ ْن يَـأْبَى ؟ قَـ َ َ ْ
َ َُ
أخرجو البخاري .وا١تعصية ترؾ ا١تأمور أف يفعػل مػا أمػر بػو اآلمػر ،فمػن اسػتجاز
ترؾ ما أمره بو اه تعأب أو رسولو  فقد عصى اه ورسولو ،ومن عصاه فقد
ضػػل ض ػػبلالً بعي ػػداً ،وال عصػػياف أعظ ػػم م ػػن أف يقػػوؿ اه تع ػػأب ورس ػولو : 
افعػػل  -آمػراً  -كػػذا ،فيقػػوؿ ا١تػػأمور :ال أفعػػل إال إف شػػات أفعػػل ،ومبػػاح ٕب أف
أترؾ ما أمر٘تاح بو ،وما يعرؼ أحد من العصياف غػَت ىػذا ،فػدؿ علػى أف األمػر
للوجوب.
فهذه األدلة كلها صرحية ُب أف األمر للوجوب ،فيكوف حقيقة فيو ٣تازاً
ُب غَته .واٞتواب على ذلع ىو أف ىذه األدلة متعلقة بطاعة األمر وعصيانو،
وليست متعلقة بصيغة األمر .وأمر اه واجب الطاعة ومعصيتو حراـ .وطاعة
األمر تكوف بعدـ التمرد عليو ،فإذا أمر اه بأمر حرـ التمرد عليو ووجبت
طاعتو ،ولكن طاعتو تكوف حسب ما أمر ،فإذا أمر أمراً جازماً وجبت طاعتو
حسب ما أمر ،ووجب القياـ بالفعل ،ويكوف عاصياً إف ٓب يقم بالفعل ،وىذا
ىو الفرض والواجب ،وإذا أمر أمراً غَت جازـ وجبت طاعتو كما أمر على
شكل غَت جازـ ،فإف قاـ بالفعل كاف لو ثواب ،وإف سلم باألمر ولكنو ٓب يقم
بالفعل ا١تأمور بو ،فإنو ال شيء عليو وال يأٍب فبل يكوف عاصياً ،وىذا ىو
ا١تندوب .فعدـ القياـ بو ليس عصياناً ه وال ٥تالفة ألمره؛ ألف أمره ليس ّتازـ،
فتكوف طاعتو واجبة بالتسليم باألمر وعدـ التمرد عليو ،ال بالقياـ بالفعل ،إذ
يكوف التسليم بو على ىذا الوجو أف يكوف القياـ بالفعل الذي أمر بو غَت
ٕٔٙ

جازـ ،إف قاـ بو أثيب ،وإف ٓب يقم بو ال شيء عليو وال يأٍب ،وال يكوف بعدـ
القياـ بو ٥تالفاً ألمره تعأب .فاه تعأب قد قاؿ     :
  فأمر بالعدؿ ،وأمر باإلحساف ،غَت أف األمر بالعدؿ للوجوب،
واألمر باإلحساف للندب ،و ا قد وردا بأمر واحد ،فطاعتهما واجبة ،وىي
االمتثاؿ ١تا أمر والتسليم بو وعدـ التمرد عليو .أما القياـ بالفعل فإنو ُب العدؿ
واجب ،وعدـ القياـ بو معصية .أما ُب اإلحساف فمندوب ،وعدـ القياـ بو ال
يعترب معصية ،وال شيء على من ال يقوـ بو ،وال يعترب ُب ىذه اٟتالة عدـ
القياـ بو ٥تالفة لؤلمر وال تركاً لو .وكذلع إذا أمر اه أو رسولو أمراً ٥تَتاً بُت
القياـ بو وعدـ القياـ بو فقد وجبت طاعة ىذا األمر كما أمر ،أي على وجو
التخيَت بُت القياـ بالفعل وعدمو ،ال على وجو التخيَت ُب طاعة األمر وعدـ
طاعتو .فإف قاـ بالفعل فلو ذلع ،وإف ٓب يقم بو فلو ذلع ،وُب كلتا اٟتالتُت
ىو مطيع لؤلمر ،فتكوف طاعة األمر ىنا بالتسليم بو ،سواء أقاـ بالفعل أـ ٓب
يقم بو ،فإف قاـ بو فبل شيء عليو ،وإف ٓب يقم بو فكذلع ال شيء عليو ،وال
يعترب ٥تالفاً لؤلمر؛ ألف األمر جاء ىكذا .وعليو فإف طاعة األمر ومعصيتو ال
تدؿ على القياـ بالفعل الذي أمر بو أو عدـ القياـ بو ،وإ ا تدؿ على التسليم
باألمر وطاعتو على الوجو الذي أمر بو ،من حيث لزوـ القياـ بالفعل ،أو عدـ
لزومو ،أو التخيَت فيو ،وىذا ليس ٤تل ْتث ُب صيغة األمر ،وىو ال يعطي
داللة معينة لصيغة األمر ،وإ ا ْتثو ُب الطاعة وا١تعصية ،أما صيغة األمر فَتجع
ْتثها ١تدلوؿ اللغة العربية؛ وعليو فإف األدلة العشرة غَت واردة من حيث إف
نصها بلفظ األمر ال بصيغة األمر ،وترد ألف موضوعها الطاعة وا١تعصية وليس
صيغة األمر .وأما ما ورد منها وفيو ،عبلوة على أف نصو بلفظ األمر ،ما يدؿ
على أف األمر فيو للوجوب فهو ثبلثة أحاديث :أحدىا :حديث بريرة ،والثاح:
ٕٔٚ

حديث السواؾ ،والثالث :حديث اٟتج ،أما حديث بريرة فإنو ال حجة فيو.
فهي إ ا سألت عن األمر طلباً للثواب لطاعتو ،والثواب يكوف بالواجب
وبا١تندوب .فقو٢تا «أتأمرح» ال يدؿ على أهنا فهمت األمر للوجوب ،وكوف
الرسوؿ فرؽ فيها بُت األمر والشفاعة ،ليفهمها أف ىذا ليس ٦تا ٕتب طاعتو،
وليس ليفهمها أف ىذا ليس ٦تا جيب القياـ بو .على أف فهم بريرة لقوؿ
اج ْعتِي ِو» بأنو طلب يفيد األمر ،ال يصل حجة على أف األمر
الرسوؿ« :لَ ْو َر َ
للوجوب؛ ألنو ٣ترد فهم إلنساف ،وقد يكوف خطأ ،وقد يكوف صواباً ،فبل
يكوف دليبلً على أف الطلب يفيد الوجوب ،وفوؽ ذلع ،فإف الرسوؿ قد بُت
٢تا خطأ ىذا الفهم ،بأنو ٓب يرد األمر وإ ا أراد الشفاعة .وأما حديث السواؾ
ففيو ما يدؿ على أنو أراد باألمر أمر الوجوب بدليل أنو قرف بو ا١تشقة ،وا١تشقة
ال تكوف إال بفعل الواجب لكونو متحتمآً ،تبلؼ ا١تندوب لكونو ُب ٤تل
ا٠تَتة بُت الفعل والًتؾ؛ ومن ذلع كلو تسقه تلع الشبهة بظهور الفرؽ بُت
األمر وبُت صيغة األمر .وأما حديث اٟتج ُب أف قولو« :نعم» دليل على أف
أوامره للوجوب ،فإنو ليس أمراً ليكوف للوجوب؛ بل ألنو يكوف بياناً لقولو
ٍ
مقتض للوجوب ،والبياف يتبع
تعأب        :فإنو
ا١تبُت.
وأما بالنسبة لعدـ التفريق بُت طلب التقيد بالشريعة وبُت صيغة األمر
فقد استدلوا بقولو تعأب        :
           أي أم ػرت ،ولوال أف
األمر للوجوب ١تا كاف كذلع .واٞتواب على ذلع ىو أف معٌت قولو:
   ىو حكمت وليس أمرت ،أي ٦تا حكمت بو من الوجوب،
والندب ،واإلباحة ،والتحرمي ،والكراىية ،والبطبلف ،و٨توه ،وليس فيو ما يدؿ
ٕٔٛ

على أف كل ما يقضي بو يكوف واجباً.
ىذا وىناؾ بعض نصوص أشتبو فيها أهنا تدؿ على أف األمر للوجػوب.
فمػن ذلع أف النيب  دعا أبا سعيد بن ا١تعلى ،وىو ُب الصبلة ،فلم جيبو،
ِ ِ ِ
ول   :
ت اللَّوَ يَـ ُق ُ
ين َد َع ْوتُ َ
فقاؿَ « :ما َمنَـ َع َ
ك ،أَ َما َس ِم ْع َ
ك أَ ْن تُجيبَني ح َ
 »         أخرجو البيهقي.
فوٓتو الرسوؿ وذمو على عدـ إجابة أمره ،فدؿ على أف األمر للوجوب .ومن
ذلع أيضاً ما رواه مسلم عن أيب الزبَت ا١تكي أف أبا الطفيل عامر بن واثلة
أخربه أف معاذ بن جبل أخربه قاؿَ « :خرجنَا مع رس ِ ِ
وك،
ام يَ ْزَوةِ تَـبُ َ
ول اللَّو َ ع َ
َْ ََ َُ

ِ
ِ
وىا َحتَّى
 ...ثـُ َّم قَ َ
اء اللَّوُ َع ْي َن تَـبُ َ
َن تَأْتُ َ
وكَ ،وإِنَّ ُك ْم ل ْ
ال  : إنَّ ُك ْم َستَأْتُو َن يَ ًدا إ ْن َش َ
ض ِحي النـَّهار ،فَمن جاءىا ِم ْن ُكم فَالَ يم َّ ِ
اىا َوقَ ْد
س م ْن َمائِ َها َش ْيئًا َحتَّى آتِ َي ،فَ ِج ْئـنَ َ
يُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ْ
ََ
سبـ َقنَا إِلَيـها رجالَ ِن ،والْعين ِمثْل الشّْر ِ
ش ْي ٍء ِم ْن َم ٍاء (أي
اك (أَي سير النعل) تَبِ ُّ
ض بِ َ
ََ ْ َ َ ُ
َ َْ ُ ُ َ
ال :فَسأَلَهما رس ُ َّ ِ
س ْستُ َما ِم ْن َمائِ َها َش ْيئًا ؟ قَاالَ:
تسيل قليالً) قَ َ َ ُ َ َ ُ
ول اللو َ : ى ْل َم َ
ول» .فهذاف الرجبلف
اء اللَّوُ أَ ْن يَـ ُق َ
سبَّـ ُه َما النَّبِ ُّي َ وقَ َ
ال ل َُه َما َما َش َ
نَـ َع ْم ،فَ َ

استحقا السب من النيب ٠ تبلفهما هنيو ُب مس ا١تاء ،وٓب يكن ىناؾ وعيد
متقدـ ،فثبت أف أمره على الوجوب كلو إال ما خصو نص ،ولوال أهنما تركا
واجباً ما استحقا سب رسوؿ اه  واٞتواب أف ىذين اٟتديثُت ال يدالف
على أف األمر للوجوب .أما اٟتديث األوؿ ،وىو حديث ابن ا١تعلى ،فإف
ىناؾ قرينة تدؿ على وجوب القياـ بو ،وىو كوف أيب سعيد كاف ُب الصبلة
حُت دعاه الرسػوؿ  وعليو الصبلة والسبلـ كاف يعرؼ حُت دعاه أنو
يصلي ،ومع ذلع دعاه إلجابتو وترؾ الصبلة٦ ،تا يدؿ على أف األمر
للوجوب .وأيضاً فإف قولو تعأب       :
   إ ا كاف ٤تموالً على وجوب إجابة النداء ،تعظيماً ه تعأب
ٕٜٔ

ولرسولو ُب إجابة دعائو ،ونفياً لئلىانة عنو والتحقَت لو باإلعراض عن إجابة
دعائو١ ،تا فيو من ىضمو ُب النفوس وإفضاء ذلع إٔب اإلخبلؿ ٔتقصود البعثة،
وال ديتنع صرؼ األمر إٔب الوجوب بقرينة ،فاٟتديث أفاد الوجوب بقرينة وليس
جملرد األمر .فليس توبيخ الرسوؿ لو ألنو ٓب يقم بالفعل ،بل توبيخو لو ألنو ٓب
يقم بالفعل الذي أمره بو أمراً جازماً .ويدؿ على ذلع أف الرسوؿ  أمر
أوامر ،وبُت أف القياـ بالفعل الذي أمر بو غَت واجب .ففي سنن أيب داود أف
اجلِ ُسوا»
ابن مسعود جاء يوـ اٞتمعة ،والنيب  خيطب ،فسمعو يقوؿْ « :
فجلس بباب ا١تسجد ،فرآه النيب  فقاؿ لو« :تَـ َع َال يَا َع ْب َد اللَّ ِو» ٦تا يدؿ
على أف قيامو بالفعل الذي أمر بو ليس واجباً ،وىو يدؿ على أف األمر ليس
للوجوب ،وٝتع عبد اه بن رواحة رسوؿ اه  وىو بالطريق يقوؿ
« ِ
سوا» فجلس بالطريق ،فمر بو رسوؿ اه  وىو ُب الطريق ،فقاؿَ « :ما
ْ
اجل ُ
َشأْنُ َك» فقاؿ ٝتعتع تقوؿ :اجلسوا ،فقاؿَ « :ز َاد َك اللَّوُ رَ َاعةً» فالرسوؿ 
استغرب جلوسو ٦تا يدؿ على أف أمر الرسوؿ ذلع ٓب يكن جازماً .وأما
اٟتديث الثاح ،وىو حديث الرجلُت ،فإف ىناؾ قرينة تدؿ على إٍب ا١تخالف،
وىي كوف ا١تاء ُب عُت تبوؾ قليبلً ،ودؿ على ذلع لفظ اٟتديث من قولو:
«والعُت مثل الشراؾ» أي رفيعة جداً ،وقولو« :تبض بشيء من ماء» أي
تسيل قليبلً قليبلً ،وىو ما يقاؿ عنو بأهنا «تنػز ا١تاء» فهذا يدؿ على أف أمر
الرسوؿ كاف جازماً ،فاستحقا السب ١تخالفتو .وأيضاً فإف شرب ا١تاء مباح،
فكوف الرسوؿ ينهى عن شرب ا١تاء من تلع العُت ُب ذلع الوقت معناه منع
١تباح ،وىو قرينة على أف الطلب جػازـ؛ ألنو هنػي عن مبػاح .على أف ىػذا
اٟتديث ليس أمراً وإ ا ىو هني ،فهو ال يدؿ على الوجوب ،وإ ا يدؿ على
التحرمي لقرينة ،مع طلب الًتؾ.
ٕٕٓ

وم ػػن ى ػػذا كل ػػو يتب ػػُت أف الش ػػبهة ال ػػيت ج ػػاءت م ػػن وج ػػوب طاع ػػة أم ػػر
الرسػػوؿ ،وفهػػم منهػػا أف وجػػوب طاعتػػو معنػػاه أف صػػيغة األمػػر للوجػػوب شػػبهة
ساقطة؛ ألف طاعة األمر غَت صيغة األمر ،فأمر اه واجب الطاعػة ،ولكػن ىػذا
األمر عرب عنو بألفاظ ٢تا داللة لغوية ،فيفهم نوع األمر من داللة ىذه األلفاظ،
فيقاـ بو كمػا أمػر ،وداللػة األلفػاظ تؤخػذ مػن اللغػة .فا١تسػألة فهػم صػيغة األمػر،
وليست ا١تسألة طاعة األمػر ومعصػيتو .وأيضػاً شػبهة أف الشػارع أمرنػا بػأف ٨تكػم
الشػػرع وحػػرـ ٥تالفتػػو سػػاقطة؛ ألف التقيػػد بالش ػريعة غػػَت فهػػم صػػيغة األمػػر مػػن
النصوص الشرعية .وكذلع الشبهة اليت جاءت من أف اٟتديثُت ،حديث ا١تعلػى
وحػػديث عػػُت تبػػوؾ ،يػػدالف علػػى أف األمػػر للوجػػوب سػػاقطة؛ ألف األمػػر فيهمػػا
دؿ على الوجػوب ،ال مػن الصػيغة ،وإ ػا بقرينػة دلػت عليػو .ومػىت سػقطت ىػذه
الشبهات ال تبقى حجة ١تن يقوؿ إف األمر حقيقة ُب الوجوب.
صيغة النهي
الصػػيغة الػػيت وضػػعت للنهػػي لغػػة ىػػي صػػيغة ال تفعػػل وال يفعػػل ،أي ال
الناىية الداخلة على الفعػل ا١تضػارع .كقولػو « :إِذَا َكـا َن أَ َحـ ُد ُك ْم فِـي الْ َم ْسـ ِج ِد
فَـالَ يُ َش ـبّْ َك َّن» أخرجػػو أٛتػػد .فهػػذه ىػػي الصػػيغة الػػيت وضػػعت للنهػػي ،وال توجػػد
صيغة غَتىا ،وٓب يضع الشارع اصطبلحاً شرعياً لصيغة النهي ،بػل مػا وضػع لغػة
ىو ا١تعترب شرعاً .وأما ما ورد مػن النهػي ُب غػَت ىػذه الصػيغة ،مثػل مػا روي عػن
الصـ ـالَةِ بَـ ْعـ ـ َد ال َف ْجـ ـ ِر َحتَّـ ـى تَطْلُـ ـ َع
عم ػػر ب ػػن ا٠تط ػػاب أف« :النَّبِـ ـ َّي  نَـ َهـ ـى َعـ ـ ِن َّ
َّ
س» أخرجػػو مسػػلم ،ومثػػل مػػا روي عػػن أيب سػػعيد أف النػػيب  قػػاؿ« :الَ
الشـ ْم ُ
صالَةَ بـع َد ِ
ب َّ
س» أخرجػو مسػلم ،ومثػل مػا روي عػن
صالَة الْ َع ْ
َ َْ َ
ص ِر َحتَّـى تَـغْـ ُر َ
الشـ ْم ُ
ِ
ِ
الصالَة» أخرجػو
ات في َّ
أنس قاؿ :قاؿ ٕب رسوؿ اه « : يَا بُـنَ َّي ،إِيَّ َ
اك َوااللْتِ َف َ
ٕٕٔ

ول اللَّ ـ ِو َ ع ـ ِن التَّـلَ ُّف ـ ِ
ت فِ ـي
ت َر ُس ـ َ
الًتمػػذي ،ومثػػل مػػا روي عػػن عائشػػةَ « :س ـأَلْ ُ
الشيطَا ُن ِمن ِ
ِ
الصالَةِ ،فَـ َق َ ِ
الع ْب ِد» أخرجو أٛتد ،ومثل ما
َّ
سوُ َّ ْ
صالَة َ
ْ َ
ال :ا ْختالَ ٌ
س يَ ْختَل ُ
ال اللَّـوُ َعـ َّز َو َجـ َّل ُم ْقـبِالً َعلَـى
روي عػػن أيب ذر قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اه « : الَ يَـ َز ُ
ِِ
ص ـالَتِِو َم ـا لَ ـ ْم يَـ ْلتَ ِف ـ ْت» أخرجػػو أٛتػػد .فهػػذه الصػػور كلهػػا قػػد أفػػادت
الْ َع ْب ـد ف ـي َ

النهي ،إال أف إفادهتا للنهي ٓب تأت من الصيغة ،وإ ا جػاءت مػن اٞتملػة ،فهػي
من النواىي اليت تؤخذ من غَت الصيغة ،إما من لفظ هنى على غرار لفظ أمر ُب
األمر ،وإما من اٞتملة ،فتكوف من النواىي غػَت الصػرحية علػى غػرار األوامػر غػَت
الص ػػرحية .أم ػػا ص ػػيغة النه ػػي ا١توض ػػوعة لغ ػػة ل ػػو فه ػػي فق ػػه ا١تض ػػارع ا١تق ػػروف ب ػػبل
الناىية.
وصيغة النهي ترد لتسعة معاف:
األوؿ التحرمي ،كقولو تعأب.     :
الثاح :الكراىة ،كقولو « : إِذَا تَـ َو َّ
وءهُ ،ثـُ َّم
س َن ُو ُ
ضأَ أَ َح ُد ُك ْم ،فَأ ْ
ض َ
َح َ
الصالَةِ ،فَالَ يُ َشبّْ ْك بَـ ْي َن يَ َديْ ِو» أخرجو أٛتد.
ج َع ِامداً إِلَى َّ
َخ َر َ
الثػالػث :التػحػقػَت ،كػقػولو تعػأب        :
. 
الرابع :بياف العاقبة ،كقولو تعأب      :
.   
ا٠تامس :الدعاء ،كقولو تعأب         :
.            
السادس :اليأس ،كقولو تعأب.      :
السابع :اإلرشاد ،كقولو تعأب.      :
الثامن :التسلية ،كقولو تعأب.     :
ٕٕٕ

أٛتد.

اب َك َر ِاسـ ـ َّي» أخرج ػػو
التاس ػ ػع :الشػفػق ػ ػة ،كػق ػ ػولو « : الَ تَـتَّ ِخـ ـ ُذوا ال ـ َّـد َو َّ

فهذه ا١تعاح كلها أفادهتا صيغة النهي من ىذه النصوص٦ ،تا يدؿ على
أهنا تستعمل ُب عدة معاف .و١تا كاف النهي مقاببلً لؤلمر ،فكل ما قيل ُب األمر
فقد قيل مثلو ُب النهي ،وما بيػّن من ذلع ُب األمر ىو عينو بياف للنهي.
فالنهي حقيقة ُب طلب الًتؾ ،وليس ُب التحرمي ،وال ُب الكراىية ،وال ُب
التحقَت ،وال ُب بياف العاقبة ،وإ ا ىذه ا١تعاح تؤخذ من صيغة النهي مضافة
إٔب القرينة .وما من هني ورد ُب نص شرعي من كتاب أو سنة إال دؿ على
طلب الًتؾ ،والقرينة ىي اليت تثبت نوع الطلب .وما أوردوه من أحاديث دؿ
النهي فيها على التحرمي ،مثل حديث عُت تبوؾ وسب الرسوؿ للرجلُت اللذين
خالفا هنيو ،فإف داللتو إ ا جاءت من القرينة مع صيغة النهي ،وليس من صيغة
النهي وحدىا .وأما قولو تعأب        :
   فإنو ال يدؿ على أف النهي حقيقة ُب التحرمي ،بل يدؿ على أف
االنتهاء كما هنى ،فإف هنى هنياً جازماً كاف داالً على التحرمي ،وإف هنى هنياً غَت
جازـ كاف داالً على الكراىية .والشبهة اليت جاءت عند من يقوؿ بأف النهي
للتحرمي ،إ ا جاءت من عدـ التفريق بُت عدـ طاعة الشارع فيما هنى عنو وبُت
صيغة النهي ،مع أف ا١توضوع ىو ما تدؿ عليو صيغة النهي ،وليس عدـ طاعة
الشارع فيما هنى عنو ،ولو أدرؾ الفرؽ لذىبت ىذه الشبهة.
األمر بالشيء ليس نهياً عن ضده
والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده

األمر ىو خطاب الشارع الداؿ على اٟتكم ،وكذلع النهي ىو خطاب
ٖٕٕ

الشارع الداؿ على اٟتكم ،وداللتهما على اٟتكم داللة منطوؽ ال داللة
مفهوـ؛ ألف اٟتكم فهم من داللة اللفظ قطعاً ُب ٤تل النطق ،فداللتهما من
داللة ا١تطابقة أو داللة التضمن ،وليس من داللة االلتزاـ ،وال عبلقة ٢تما
بداللة االلتزاـ .فقولو تعأب     :أمر بالصبلة ،وال مفهوـ ٢تذا
الكبلـ مطلقاً ،وقولو تعأب       :هني عن إعطاء
األمواؿ للسفهاء ،وال مفهوـ لو مطلقاً .فاألمر والنهي خطاب داؿ على
اٟتكم ،وا٠تطاب الداؿ على اٟتكم ال مفهوـ لو من حيث داللتو على اٟتكم:
أي الوجوب ،أو التحرمي ،أو الندب ،أو الكراىة ،أو اإلباحة ،حىت ولو كاف لو
ِ
ص َدقَ ِة الْغَنَ ِم فِي َسائِ َمتِ َها»..
مفهوـ من حيث الصفة .فمثبلً قولو  ..« : في َ
أخرجو البخاري وأٛتد ،فإنو من حيث داللة ا٠تطاب على اٟتكم ،وىو
وجوب الزكاة ُب الغنم ،ال مفهوـ لو ،فوجوب الزكاة ا١تفهوـ من اٟتديث ليس
لو مفهوـ من حيث الوجوب ،وإ ا ا١تفهوـ ىنا من حيث الصفة ،أي« :الغنم
السائمة» وليس من حيث داللة ا٠تطاب ،وىو وجوب الزكاة .وقولو تعأب:
      فإنو من حيث داللة ا٠تطاب على اٟتكم ،وىو ٖترمي
التأفيف للوالدين ،ال مفهوـ لو مطلقاً ،فتحرمي التأفيف ا١تفهوـ من اآلية ال
مفهوـ لو من حيث التحرمي ،وإ ا ا١تفهوـ ىنا من حيث الصفة ،وليس من
حيث داللة ا٠تطاب وىو التحرمي؛ وعلى ذلع فإف األمر بالشيء ليس هنياً عن
ضده ،وال النهي عن الشيء أمراً بضده؛ ألنو لو جعل األمر بالشيء هنياً عن
ضده ،والنهي عن الشيء أمراً بضده ،لكانت داللة ا٠تطاب من ا١تفهوـ ال من
ا١تنطوؽ ،ولكانت من داللة االلتزاـ ،وىذا خبلؼ اٟتقيقة ،فإف داللة ا٠تطاب
من ا١تنطوؽ وليس من ا١تفهوـ ،ومن داللة ا١تطابقة أو التضمن وليس من داللة
االلتزاـ؛ ولذلع كانت داللة األمر ىي ما يعنيو لفظ األمر؛ أي ىي ما فهم
ٕٕٗ

من اللفظ ُب ٤تل النطق .وكذلع داللة النهي ىي ما يعنيو لفظ النهي ،أي
ىي ما فهم من اللفظ ُب ٤تل النطق؛ ومن ىنا كاف األمر بالشيء ال يعٍت هنياً
عن ضده ،وكاف النهي عن الشيء ال يعٍت أمراً بضده .أما كوف اه رتب إٙتاً
على ترؾ الفرض ،وإٙتاً على فعل اٟتراـ ،وٓب يرتب إٙتاً على ترؾ ا١تندوب ،وٓب
يرتب إٙتاً على فعل ا١تكروه ،فإف ذلع آت من دليل آخر ،وىو ٥تالفة ما طلبو
اه ،سواء كاف طلب فعل أـ طلب ترؾ ،جازماً أـ غَت جازـ .فًتتيب اإلٍب
على ترؾ الفرض ليس آتياً من كوف األمر بالشيء هنياً عن ضده ،وإ ا ىو آت
من ٥تالفة ما أمر اه بو ،وكذلع ترتيب اإلٍب على فعل اٟتراـ ليس آتياً من
كوف النهي عن الشيء أمراً بضده ،بل ىو آت من ٥تالفة ما هنى اه عنو؛
و٢تذا فإف ترتيب اإلٍب على ترؾ الفرض وفعل اٟتراـ ،ال يدؿ على أف األمر
بالشيء هني عن ضده ،وال على أف النهي عن الشيء أمر بضده .إذ اإلٍب قد
أتى من جهة كونو طلب فعل من اه قد خالفو العبد ُب ترؾ الفرض ،ومن
جهة كونو طلب ترؾ من اه قد خالفو العبد ُب فعل اٟتراـ؛ و٢تذا ال يقاؿ إف
ترؾ الفرض حراـ ،بل يقاؿ إٍب ،كما يقاؿ إف فعل اٟتراـ إٍب .وكذلع ال يقاؿ
إف ترؾ اٟتراـ فرض ،وفعل الفرض فرض؛ ألف الفرض ليس الًتؾ بل ىو
الفعل ،واٟتراـ ليس عدـ الفعل بل ىو القياـ بالفعل؛ ألف كبلً منهما طلب،
فاٟتكم ىو الطلب ،فإف كاف طلب فعل فاٟتكم ىو القياـ بالفعل فرضاً كاف
أو مندوباً وليس الًتؾ ،وإف كاف طلب ترؾ فاٟتكم ىو ترؾ القياـ بالفعل
وليس الفعل.
وواق ػػع دالل ػػة ا٠تط ػػاب ى ػػو أف خط ػػاب الش ػػارع إم ػػا طلبػ ػاً أو ٗتيػ ػَتاً ،وأف
الطلب إمػا طلػب فعػل أو طلػب تػرؾ .فداللػة طلػب الفعػل ىػي الفػرض إف كػاف
طلبػاً جازمػاً ،وا١تنػػدوب إف كػػاف طلبػاً غػػَت جػػازـ ،وداللػػة طلػػب الػػًتؾ ىػػي اٟتػراـ
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إف كاف طلباً جازماً ،وا١تكروه إف كاف طلباً غَت جازـ .فبل داللة ُب طلب الفعل
على اٟتػراـ أو ا١تكػروه ،وال داللػة ُب طلػب الػًتؾ علػى الفػرض أو النػدب ،وىػذا
يدؿ علػى أف تػرؾ اٟتػراـ ال يقػاؿ عنػو إنػو فػرض ،وتػرؾ الفػرض ال يقػاؿ عنػو إنػو
ح ػراـ ،أي إف األمػػر بالش ػػيء ال يعػػٍت النهػػي عػػن ضػػده شػػرعاً ،أي ال يعػػٍت أف
ضػده حػراـ؛ ألف للحػراـ داللػة خاصػػة مػن خطػػاب الشػارع ،وكػػذلع فػإف النهػػي
عػ ػػن الشػ ػػيء ال يعػ ػػٍت األمػ ػػر بضػ ػػده شػ ػػرعاً ،أي ال يعػ ػػٍت أف ضػ ػػده فػ ػػرض؛ ألف
للفػػرض داللػػة خاصػػة مػػن خطػػاب الشػػارع .وكمػػا ال يقػػاؿ إف تػػرؾ الفػػرض حػراـ
وت ػػرؾ اٟت ػ ػراـ ف ػػرض ،ك ػػذلع ال يق ػػاؿ إف ت ػػرؾ ا١تن ػػدوب مك ػ ػروه وت ػػرؾ ا١تك ػ ػروه
من ػػدوب ،للس ػػبب ال ػػذي ب ػػُت ُب الف ػػرض واٟتػ ػراـ ،إذ كل ػػو داخ ػ ػل ٖت ػػت حك ػػم
الطلب ،وما الفرؽ بينهما إال ُب اٞتزـ وعدـ اٞتزـ ُب الطلب.
و٦تػػا جيػػب التنبيػػو إليػػو ،أف داللػػة ألفػػاظ التشػريع ُب مفرداتػػو وتراكيبػػو ،إ ػػا
يرجػػع فيهػػا إٔب اللغػػة العربيػػة ،وإٔب النصػػوص الشػػرعية ،ولػػيس إٔب العقػػل ،وال إٔب
القضايا ا١تنطقية؛ ألف ا١تسألة فهم تشريع وليست وضػع تشػريع ،حػىت لػو كانػت
وضػػع تش ػريع فإنػػو يراعػػى فيهػػا الواقػػع التش ػريعي ال القضػػايا ا١تنطقيػػة ،وال يوجػػد
أخطر علػى التشػريع مػن ا١تنطػق ،أي مػن القضػايا ا١تنطقيػة؛ ألف التشػريع يبحػث
ُب واقع لو مفردات ٤تسوسة ،متنوعة ،و٥تتلفة ،وال يقػاس عليهػا إال إذا وجػدت
فيها علة منطبقة ُب أحد ا١تفردات على مفػرد آخػر ،وإال فيمتنػع القيػاس ويكػوف
خط ػرآً ،تػػبلؼ القضػػايا ا١تنطقيػػة ،فهػػي فػػروض تصػػور للعقػػل وجػػود واقػػع ٢تػػا،
وتكػوف قواعػدىا قابلػة للشػػموؿ والتعمػيم؛ ومػن ىنػا يػػأٌب خطرىػا علػى التشػريع.
وموضوع كوف األمر بالشػيء ىػل ىػو هنػي عػن ضػده أـ ال ،والنهػي عػن الشػيء
ىل ىو أمر بضده أـ ال ،ىو موضوع تشريعي يتعلق بأصػوؿ االسػتنباط ،ولػيس
موضوعاً عقليػاً يتعلػق بعلػم الكػبلـ .فػا١تراد فهمػو ىػو داللػة ألفػاظ األمػر وألفػاظ
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النهي مفػردات وتراكيػب ،أي داللػة ألفػاظ الطلػب :طلػب الفعػل وطلػب الػًتؾ،
علػى أي شػػيء تػدؿ لغػػة وشػرعاً ،ولػػيس ا١تػراد فهػم قصػػد اه مػن األمػػر والنهػػي،
فػػبل ٣تػػاؿ ىنػػا إذف للداللػػة العقليػػة ،وال للقضػػايا ا١تنطقيػػة؛ ولػػذلع ال يقػػاؿ إف
األمر ىو الطلب القػائم بػالنفس حػىت يبحػث ىػل األمػر بالشػيء بعينػو هنػي عػن
أضػػداده ،وىػػل طلػػب الفعػػل بعين ػو طلػػب تػػرؾ أضػػداده ،أو يبحػػث ىػػل األم ػػر
بالشػػيء بعينػػو هنػػي عػػن أضػػدادهٔ ،تعػػٌت أنػػو يسػػتلزـ النهػػي عػػن األضػػداد؛ ألف
اآلمر ىو عُت الناىي ،ال يقاؿ ذلع؛ ألف موضوع البحث ليس كوف األمػر ىػو
الطلػػب القػػائم ُب الػػنفس ،بػػل موضػػوع البحػػث ىػػو ىػػذه الصػػيغ الػػيت وردت ُب
الكتاب والسنة للطلب ،أي لؤلمر وللنهي على اختبلفهمػا ،ىػل يفهػم منهػا أف
طلب الشيء عدـ طلب غَته أـ ال ؟ فالبحث ْتث تشػريعي ُب داللػة ا١تفػردات
والًتاكيػب ومػا يسػتنبه منهػػا ،وُب تعريػف اٟتػراـ والفػػرض ا١تسػتنبه مػن نصػػوص
الش ػ ػريعة ،أي إف البحػ ػػث ُب األمػ ػػر والنهػ ػػي عينهمػ ػػا ولػ ػػيس البحػ ػػث ُب اآلمػ ػػر
والنػػاىي .ومػػن ىنػػا أيضػاً ال يقػػاؿ إف مقتضػػى النهػػي ،أي ا١تطلػػوب بػػالنهي وىػػو
الػػذي تعلػػق النهػػي بػػو ،إ ػػا ىػػو فعػػل ضػػد ا١تنهػػي عنػػو ،فػػإذا قػػاؿ :ال تتح ػػرؾ،
فمعنػػاه اسػػكن ،ال يقػػاؿ ذلػػع؛ ألف موضػػوع البحػػث ىػػو نفػػس األمػػر والنهػػي
وداللتهمػ ػػا ،ولػ ػػيس الشػ ػػيء الػ ػػذي تعلػ ػػق بػ ػػو النهػ ػػي ،فالبحػ ػػث لػ ػػيس ُب اآلمػ ػػر
والنػػاىي ،وال ُب الشػػيء الػػذي تعلػػق بػػو األمػػر والنهػػي ،وإ ػػا البحػػث ُب األم ػػر
والنهي عينهما؛ ولذلع ال يرد البحث العقلي وال القضايا ا١تنطقية؛ ألنو ال ٤تػل
٢تا ىنا ال ْتثاً وال موضوعاً ،فبل جيوز أف تفهم ألفاظ التشريع مفردات وتراكيب
من العقل أو القضايا ا١تنطقية ،بل حيصر فهمها ُب داللة اللغة وداللػة الشػرع ُب
فهػػم الػػنص واسػػتنباط اٟتكػػم منػػو .واللغػػة عينػػت أف الداللػػة إ ػػا ىػػي لؤللفػػاظ
ولػػيس لبلّفػػظ ،وال للشػػيء الػػذي دؿ علي ػػو اللفػػظ ،أي عين ػػت أف داللػػة األم ػػر
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والنهػػي إ ػػا ىػػي للفػػظ األمػػر ولفػػظ النهػػي ،ولػػيس لآلمػػر والنػػاىي ،وال للشػػيء
ا١تػأمور بػو وا١تنهػي عنػو .وكػذلع عينػػت اللغػة الػدالالت بأهنػا مطابقػة ،وتضػػمن،
والتزاـ .فا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ ىو ا١تطابقػة أو التضػمن ،وا١تعػٌت الػذي دؿ
عليو مدلوؿ اللفظ ىو االلتزاـ ،وعينت أف األوامر والنواىي أي الطلب قػد فهػم
ا١تعٌت فيو من اللفظ ال من مدلوؿ اللفظ .وفوؽ ىذا كلو ،فإف اللغػة قػد جعلػت
اللزوـ ا١تعترب ُب داللة االلتزاـ ،الػيت منهػا مفهػوـ ا١تخالفػة ،إ ػا ىػو اللػزوـ الػذىٍت
ال ػػذي ينتق ػػل ال ػػذىن إلي ػػو عن ػػد ٝت ػػاع اللف ػػظ ،حس ػػب وض ػػع الع ػػرب ال حس ػػب
العقػػل ،وٓب تعتػػرب الػػبلزـ ا٠تػػارجي وحػػده ولػػو كػػاف واقعػاً ،إال إذا كػػاف الزمػاً ذىنػاً
حسب وضع العرب ،وىذا كلو يدؿ على أف األمر بالشيء ليس هنياً عن ضػده
ح ػػىت ل ػػو ك ػػاف الواق ػػع ُب ا٠ت ػػارج ى ػػو ت ػػرؾ ض ػػده؛ ألن ػػو ال يوج ػػد ل ػػو ل ػػزوـ ذى ػػٍت
حسب وضع العرب ،وكذلع يدؿ علػى أف النهػي عػن الشػيء لػيس أمػراً بضػده
حػػىت ل ػػو ك ػػاف الواقػػع ُب ا٠ت ػػارج ى ػػو فعػػل ض ػػده؛ ألن ػػو ال يوجػػد ل ػػو ل ػػزوـ ذى ػػٍت
حسب وضع العرب.
علػ ػػى أف داللػ ػػة اللغػ ػػة ىػ ػػي أف اٟتكػ ػػم يفهػ ػػم مػ ػػن داللػ ػػة ا٠تطػ ػػاب وىػ ػػو
الطلػػب ،وىػػذا مػػن ا١تنطػػوؽ ولػػيس مػػن ا١تفهػػوـ ،بػػل ال يدخلػػو ا١تفهػػوـ ،وأف ٤تػػل
اٟتكػػم ىػػو الػػذي ديكػػن أف يكػػوف لػػو مفهػػوـ ،و١تػػا كػػاف األمػػر والنهػػي كػػل منهمػػا
طلب ،والطلب ىو اٟتكم وليس ٤تػل اٟتكػم؛ لػذلع ال يدخلػو ا١تفهػوـ .أي ١تػا
كاف الفرض ،واٟتراـ ،وا١تندوب ،وا١تكروه ،وا١تباح ،ىي نفسها اٟتكم ،وليسػت
ىي ٤تل اٟتكم ،فإنو ال يدخلها ا١تفهوـ مطلقاً ،فبل مفهػوـ ٥تالفػة ٢تػا؛ و٢تػذا ال
يكوف طلب الشيء عدـ طلب لغَته؛ فبل يكػوف األمػر بالشػيء هنيػاً عػن ضػده،
وال النهي عػن الشػيء أمػراً بضػده ،فػبل يكػوف تػرؾ الفػرض يعػٍت فعػل اٟتػراـ ،وال
فعل اٟتراـ يعٍت تػرؾ الفػرض ،وال تػرؾ ا١تنػدوب يعػٍت فعػل ا١تكػروه ،وال العكػس،
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بػػل كػػل منهػػا يعػػٍت مػػا دؿ عليػػو لفظػػو فقػػه ،دوف أف يكػػوف فيػػو أي معػػٌت آخػػر
مسكوت عنو.
النهي عن التصرفات والعقود
النهي عن التصرفات والعقود ا١تفيدة ألحكامها ،كالبيع والنكاح
و٨تو ا ،إما أف يكوف راجعاً لعُت العقد ،وإما أف يكوف راجعاً لغَته .فإف كاف
راجعاً لغَت التصرؼ ولغَت العقد ،كالنهي عن البيع ُب وقت النداء يوـ اٞتمعة،
فإنو ال يؤثر على العقد وال على التصرؼ ال بطبلناً وال فساداً .وإف كاف راجعاً
لعُت التصرؼ أو لعُت العقد فبل شع أنو يؤثر على العقد وعلى التصرؼ،
وجيعلو باطبلً أو فاسداً .والدليل على أف النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها
ِ
س َعلَْي ِو أَ ْم ُرنَا فَـ ُه َو َر ّّد» أخرجو
باطلة أو فاسدة قولو َ « : م ْن َعم َل َع َمالً لَْي َ
مسلم ،وا١تراد ليس بصحي وال مقبوؿ ،وال شع أف ا١تنهي عنو ليس ٔتأمور بو
وال ىو من الدين؛ فكاف مردوداً ،وال معٌت لكونو مردوداً سوى البطبلف
والفساد .وأيضاً فإف الصحابة ،رضواف اه عليهم ،استدلوا على فساد العقود
وبطبلهنا بالنهي ،فمن ذلع احتجاج ابن عمر على فساد نكاح ا١تشركات،
أي بطبلنو ،بقولو تعأب      :وٓب ينكر عليو منكر
فكاف إٚتاعاً ،ومن ذلع احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا ،أي
بطبلهنا ،بقولو تعأب        :وبقولو « : الَ تَبِيعُوا
ب بِال َّذ َى ِب َوالَ الْ َوِر َق بِالْ َوِر ِق» أخرجو مسلم .فهذا كلو دليل على أف النهي
ال َّذ َى َ
يؤثر على التصرفات فيجعلها باطلة أو فاسدة .إال أف ىذا إذا كاف النهي يفيد
التحرمي بأف كاف طلباً جازماً للًتؾ ،أما إف كاف النهي ال يفيد التحرمي ،بأف كاف
يفيد الكراىة ،فبل يؤثر على التصرفات والعقود؛ ألف التأثَت آت من ناحية
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التحرمي .فتحرمي التصرؼ والعقد جيعلو باطبلً أو فاسداً.
أما مىت يكوف التحرمي مبطبلً للتصرؼ والعقد ،ومىت جيعلو فاسداً ،فإف
ذلع يكوف ْتسب اٞتهة اليت يرجع إليها النهي .فإف كاف النهي راجعاً إٔب
نفػس العقد ،أو ركن من أركانو ،فإنو يدؿ على البطبلف ،كالنهي عن بيع
اٟتصاة وىو جعل اإلصابة باٟتصاة بيعاً قائماً مقاـ الصيغة ،وكبيع ا١تبلقي
وىو ما ُب بطوف األمهات ،فإف بيع اٟتصاة راجع فيو النهي إٔب نفس العقد،
وبيع ا١تبلقي راجع فيو النهي إٔب ا١تبيع ،وا١تبيع ركن من أركاف العقد؛ ألف
األركاف ثبلثة :العاقد ،وا١تعقود عليو ،والصيغة ،فالنهي ُب مثل ذلع يدؿ على
البطبلف؛ فبل يعترب بو البيع أنو انعقد مطلقاً .ومثل ذلع التصرفات والعقود اليت
أتت ُب أنظمة أخرى ،وٓب يأت هبا اإلسبلـ ،كشركات ا١تسا ة ،فإهنا تصرفات
وعقود باطلة؛ ألف النهي فيها منصب على العقد من حيث ىو ،كالنهي عن
بيع اٟتصاة سواء بسواء .فذلع هنى الشارع عنو بعينو ،وىذه هنى الشرع عنها
هنياً عاماً يعمها ،ويشمل كل واحد منها بعينو ،بقولو تعأب   :
         وبقولو تعأب   :
        وبقولو تعأب   :
ِ
س
        وبقولو َ « : م ْن َعم َل َع َمالً لَْي َ
َعلَْي ِو أَ ْم ُرنَا فَـ ُه َو َر ّّد» أخرجو مسلم ،فإهنا كلها نصوص تنهى عن التصرفات
والعقود اليت جاء هبا غَت اإلسبلـ ،وٓب يأت هبا اإلسبلـ .فهي داخلة ٖتت ىذا
النهي العاـ ،على أف شركات ا١تسا ة باطلة من ناحية أخرى ،ىي أنو ليس
فيها شريع آخر ،بل ىي تصرؼ من جهة واحدة كالوقف ،فهي باطلة من
ىذه اٞتهة أيضاً؛ لعدـ وجود ركن من أركاف الشركة.
وأما إف كاف النهي غَت راجع إٔب نفس العقد ،وال إٔب ركن من أركانو،
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ولكنو راجع إٔب صفة من صفاتو مبلزمة لو ،فإنو يدؿ على الفساد ،كاٞتمع
بُت األختُت ،فإنو منهي عنو بقولو تعأب      :
ولكن النهي ليس راجعاً لنفس العقد ،وال إٔب ركن من أركانو ،بل ألمر خارج
عنو ،راجع إٔب صفة الزمة وىي كوف إحدى الزوجتُت أخت األخرى ،فإف
أصل الزواج بكل من األختُت جائز شرعاً ،ولكن ا١تنهي عنو ىو اٞتمع بينهما،
فكاف فاسداً وٓب يكن باطبلً ،أي انعقد النكاح وعليو أف يفارؽ إحدا ا .وكأف
آخر مبلغاً من ا١تاؿ ،ويشًتط عليو أف ينفقو ُب الزراعة ،وأف ال
يقرض
ٌ
شخص َ
ينفقو ُب الصناعة ،وأف ال يقيم بو مصنع آالت ،فإف ىذا العقد فاسد ،أي
يص العقد ويبطل الشرط .أو كأف يبيعو قمحاً على شرط أف يستعملو للبذار،
وأف ال يستعملو لؤلكل ،أو أف ال يبيعو لغَته ،فإف ىذا العقد فاسد ،أي يص
العقد ويبطل الشرط .أو أف جيري عقد النكاح بُت رجل وامرأة على شرط أف
يطلق الرجل زوجتو الثانية ،فإف ىذا العقد فاسد ،أي يص العقد ويبطل
الشرط؛ لقوؿ الرسوؿ« :الَ يَ ِح ُّل أَ ْن يَـ ْن ِك َح الْ َم ْرأَةَ بِطَالَ ِق أُ ْخ َرى» أخرجو أٛتد.
فإف ىذا العقد منهي عنو ،ولكن النهي ليس راجعاً لنفس العقد ،وال إٔب ركن
من أركانو ،بل ألمر خارج عنهما ،بل ىو راجع إٔب صفة خارجة عن نفس
العقد ،وإف كانت ُب اشًتاطها صارت مبلزمة لو؛ و٢تذا ٓب يبطل العقد بل كاف
فاسداً .ومثل ذلع نكاح احمللل ،كأف تزوج امرأة نفسها لرجل ليحلها إٔب
زوجها الذي طلقها ثبلثاً ،فإف ىذا العقد فاسد ،أي يص العقد ويبطل
ول اللَّ ِو  الْ ُم ِح َّل والْ ُم َحلَّ َل
الشرط؛ ١تا روي عن ابن مسعود قاؿ« :لَ َع َن َر ُس ُ
لَوُ» أخرجو الًتمذي؛ فهو منهي عنو ،ولكن النهي ليس راجعاً لنفس العقد،
وال إٔب ركن من أركانو ،بل ألمر خارج عنهما ،إذ ىو راجع إٔب صفة الزمة لو،
وىو كوف العقد ُب نكاح احمللل فيو شرط التحليل ،وىو منهي عنو .وىكذا إذا
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كاف النهي راجعاً إٔب صفة الزمة للتصرؼ أو العقد ،وٓب يكن راجعاً للعقد
نفسو ،وال إٔب ركن من أركانو؛ فإف العقد يكوف فاسداً .غَت أف ىذا إذا كانت
تلع الصفة من العقد ،أي أف النهي عن الصفة البلزمة ،راجع لنفس التصرؼ
أو العقد ،وىي هني عنو لعينو ،أي لنفس التصرؼ أو العقد ،كالشرط الفاسد
فإنو راجع لنفس العقد .أما إف كاف النهي راجعاً إٔب أمر خارج عن العقد،
وعن كل صفة من صفاتو البلزمة لو ،سواء أكانت الزمة لنوع العقد كنكاح
احمللل ،أـ الزمة حسب اتفاؽ العاقدين كالشرط الفاسد ،إذا كاف النهي راجعاً
إٔب أمر خارج عن ىذا كلو فإنو يكوف راجعاً لغَت العقد ،وبذلع ال يؤثر على
العقد ولو كاف حراماً ،كالبيع عند أذاف اٞتمعة فإنو صحي ولو كاف حراماً،
وكالصبلة ُب األرض ا١تغصوبة صحيحة ولو كانت حراماً.
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العموم والخصوص
الع ػ ػػاـ ى ػ ػػو اللف ػ ػػظ ال ػ ػػداؿ عل ػ ػػى معني ػ ػػُت فص ػ ػػاعداً ،وا٠ت ػ ػػاص ق ػ ػػد يطل ػ ػػق
باعتبارين :األوؿ ىو اللفظ الواحد الذي ال يصل مدلولو الشػًتاؾ كثػَتين فيػو،
كأٝتاء األعبلـ من زيد وعمرو و٨توه .والثاح ما خصوصيتو بالنسبة ١تا ىو أعػم
منو ،وح ّده :إنو اللفظ الذي يقاؿ على مدلولو وعلى غَت مدلولو لفظ آخػر مػن
جهة واحدة ،كلفظ اإلنساف فإنو خاص ،ويقاؿ على مدلولو وعلػى غػَت مدلولػو
كالفرس واٟتيواف لفظ حيواف من جهة واحدة.
وينقسػػم العػػاـ إٔب عػػاـ ال أعػػم منػػو ،كلفػػظ ا١تػػذكور فإنػػو يتنػػاوؿ ا١توجػػود
وا١تعػدوـ ،وا١تعلػػوـ واجملهػوؿ ،وإٔب عػػاـ بالنسػبة ،كلفػػظ اٟتيػواف فإنػػو عػاـ بالنسػػبة
إٔب م ػػا ٖتت ػػو م ػػن اإلنس ػػاف والف ػػرس .وينقس ػػم ا٠ت ػػاص إٔب خ ػػاص ال أخ ػػص من ػػو
كأٝتاء األعبلـ ،وإٔب خاص بالنسبة إٔب ما فوقو كلفظ اٞتوىر واٞتسم.
العموم
العموـ لفظ يستغرؽ ٚتيع ما يصل لو بلفظ واحد مثل القوـ والرجاؿ،
وُب اللغة صيغ خاصة تدؿ على العموـ ،فهناؾ ألفاظ قد وضعها أىل اللغة
للعموـ فيص االحتجاج هبا على أف ا١تراد هبا العموـ فيكوف ما دلت عليو
عاماً .ومن ىذه األلفاظ «أي» فإهنا عامة فيمن يعقل ومن ال يعقلٚ ،تعاً
وأفراداًُ ،ب اٞتزاء واالستفهاـ .ومنها أٝتاء اٞتموع ا١تعرفة إذا ٓب يكن عهد،
سواء كاف ٚتع سبلمة أـ ٚتع تكسَت كا١تسلمُت والرجاؿ ،وأٝتاء اٞتموع
ا١تنكرة كرجاؿ ومسلمُت ،واألٝتاء ا١تؤكدة ٢تا مثل كل وٚتيع .ومنها اسم
اٞتنس إذا دخلو األلف والبلـ من غَت عهد كالرجل والدرىم .ومنها النكرة
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ا١تنفية كقولع :ال رجل ُب الدار ،وما ُب الدار من رجل .ومنها اإلضافة كقولو
تعأب        :وكقولع :ضربت عبيدي ،وأنفقت
درا ي .ومنها «من» فيمن يعقل دوف غَته ُب اٞتزاء واالستفهاـ كقولع :من
عندؾ ؟ ومن جاء أكرمو .ومنها «ما» ُب اٞتزاء واالستفهاـ ،فإهنا عامة فيما ال
ت َحتَّى
يعقل مطلقاً بغَت اختصاص ّتنس كقولو َ « :علَى الْيَ ِد َما أَ َخ َذ ْ
تُـ َؤ ّْديَوُ» أخرجو أٛتدُ .ب اٞتزاء ،وكقولع :ماذا صنعت ؟ ُب االستفهاـ .ومنها
«مىت» ُب الزماف جزاءً واستفهاماً .ومنها «أين» و«حيث» ُب ا١تكاف جزاءً
واستفهاماً ،تقوؿ :مىت جاء القوـ ،ومىت جاتٍت أكرمع ،وتقوؿ :أين كنت ؟
وأينما كنت أكرمتع .والدليل على أف ىناؾ ألفاظاً قد وضعها أىل اللغة
للعموـ ،أف العرب فرقت بُت تأكيد العموـ وا٠تصوص ُب أصل الوضع ،فقالوا
ُب ا٠تصوص :رأيت زيداً عينو نفسو ،وال يقولوف رأيت زيداً كلهم أٚتعُت،
وقالوا ُب العموـ :رأيت الرجاؿ كلهم أٚتعُت ،وال يقولوف رأيت الرجاؿ عينو
نفسو ،واختبلؼ التأكيد يدؿ على اختبلؼ ا١تؤكد؛ ألف التأكيد مطابق
للمؤكد .وأيضاً فإف النصوص الشرعية ،قد استعملت ىذه األلفاظ للعموـ،
فمن ذلع ما رواه الطرباح ُب الكبَت ،أنو ١تا نػزؿ قولو تعأب   :
       قاؿ ابن الزبعري :أنا أخصم لكم
٤تمداً ،فقاؿ :يا ٤تمد أليس فيما أنػزؿ اه عليع    
          قاؿ نعم ،قاؿ :فهذه
النصارى تعبد عيسى ،وىذه اليهود تعبد عزيراً ،وىذه بنو ٘تيم تعبد ا١تبلئكة،
فهؤالء ُب النار ؟ واستدؿ بعموـ «ما» وٓب ينكر عليو النيب  ذلع ،بل نػزؿ
قولو تعأب غَت منكر لقولو ،بل ٥تصصاً لو ،بقولو تعأب    :
        ومن ذلع قولو تعأب  :
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         ووجو االحتجاج
بذلع أف إبراىيم فهم من أىل ىذه القرية العموـ حيث ذكر لوطاً ،وا١تبلئكة
أقروه على ذلع ،وأجابوه بتخصيص لوط وأىلو باالستثناء؛ واستثناء امرأتو من
الناجُت ،وذلع كلو يدؿ على العموـ.
وأيضػاً فقػػد انعقػػد إٚتػػاع الصػػحابة علػػى اسػػتعماؿ ىػػذه األلفػػاظ للعمػػوـ،
فم ػػن ذل ػػع احتج ػػاج عم ػػر عل ػػى أيب بك ػػر ُب قت ػػاؿ م ػػانعي الزك ػػاة بقول ػػو :كي ػػف
ِ
ـاس َحتَّــى يَ ْشـ َـه ُدوا أَ ْن الَ إِلَــوَ إِالَّ
تقػػاتلهم وقػػد قػػاؿ النػػيب « : أ ُِمـ ْـر ُ
ـل النَّـ َ
ت أَ ْن أُقَاتـ َ
ِ ِ
ـاء ُى ْم َوأ َْمـ َـوال َُه ْم إِالَّ
ـت بِـ ِـو فَـِإذَا فَـ َعلُــوا ذَلِـ َ
اللَّــوُ َويُـ ْؤِمنُــوا بِــي َوبِ َمــا ِج ْئـ ُ
ـك َع َ
صـ ُـموا منّْــي د َمـ َ
بِ َح ّْق َهــا َو ِح َســابُـ ُه ْم َعلَــى اللَّـ ِـو» أخرجػػو مسػػلم .وٓب ينكػػر عليػػو أحػػد مػػن الصػػحابة
احتجاجو بذلع ،بل عدؿ أبو بكر إٔب التعليق باالستثناء وىو قولو « : إِالَّ
بِ َح ّْق َهـا» ،فػػدؿ علػػى أف لفػػظ اٞتمػػع ا١تعػػرؼ للعمػػوـ .ومػػن ذلػػع أف عثمػػاف بػػن

مظعوف ١تا ٝتع قوؿ الشاعر:

وكػل نعي ػم ال ٤تػ ػال ػة زائػ ػل

أال كل ش ػيء ما خبل اه باطل

قاؿ لو :كذبت ،فإف نعيم أىل اٞتنة ال يزوؿ ،وٓب ينكر عليو منكر،
ولوال أف «كل» للعموـ ١تا كاف كذلع .ومن ذلع احتجاج أيب بكر على
األنصار بقولو « : األئمة من قريش» أخرجو أٛتد .ووافقو الكل على صحة
ىذا االحتجاج من غَت نكَت ،ولو ٓب يكن لفظ األئمة عاماً ١تا ص
االحتجاج .ومن ذلع إٚتاع الصحابة على إجراء قولو تعأب  :
    ،     ،    ، 
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 ،      ،  

    



صيَّةَ لِوا ِر ٍ
وقولو « : الَ و ِ
ث» أخرجو أٛتد« ،الَ تُـ ْن َك ُح الْ َم ْرأَةُ َعلَى َع َّمتِ َها َوالَ
َ
َ
ِ
َعلَى َخالَتِ َها» أخػرجػو مسلمَ « ،وَم ْن أَلْ َقى ال ّْسالَ َح فَـ ُه َو آم ٌن» أخرجو مسلم ،إٔب

غَت ذلع على العػمػوـ٦ ،تا يؤكػد أف ىػذه األلفاظ قػد وضػعها أىل اللغة
للعموـ.
ررق ثبوت العموم للفظ

العموـ الثابػت بػاللفظ ،إمػا أف يثبػت لغػة وىػو ا١تسػتفاد مػن وضػع اللغػة،
أو يثبػػت عرف ػاً وىػػو ا١تسػػتفاد مػػن العػػرؼ ،أي مػػن اسػػتعماؿ أىػػل اللغػػة ال مػػن
وض ػػعهم ،أو يثب ػػت عق ػبلً وى ػػو ا١تس ػػتفاد م ػػن االس ػػتنباط ول ػػيس م ػػن العق ػػل .أو
بعب ػػارة أخ ػػرى ،العم ػػوـ للف ػػظ إم ػػا أف يثب ػػت إلين ػػا ع ػػن طري ػػق النق ػػل ب ػػأف الع ػػرب
وضػػعوا ىػػذا اللفػػظ للعمػػوـ ،أو اسػػتعملوا ىػػذا اللفػػظ ُب العمػػوـ ،وإمػػا أف يثبػػت
إلينػػا عػػن طريػػق االسػػتنباط مػػن النقػػل ،وذلػػع كمعرفػػة أف اٞتم ػع ا١تعػػرؼ يدخلػػو
االستثناء٦ ،تا نقل إلينا أف االستثناء إخراج ما يتناولو اللفظ .فإف ىػذا وإف كػاف
اسػػتنباطاً ،ولكنػػو معرفػػة عػػن طريػػق النقػػل ،إذ نقػػل إلينػػا أف االسػػتثناء إخ ػراج مػػا
يتناولو اللفظ ،ففهمنا منو أف اٞتمع ا١تعػرؼ للعمػوـ .وعلػى ذلػع يكػوف العمػوـ
الثابػػت بػػاللفظ يثبػػت مػػن ط ػريقُت :أحػػد ا النقػػل ،والثػػاح االسػػتنباط ،وكبل ػػا
يعترب من وضع العرب؛ فيكوف العموـ الثابت باللفظ ثابت كلو بوضع العرب.
والعموـ الثابػت عػن طريػق النقػل ،إمػا أف يكػوف مسػتفاداً مػن وضػع اللغػة،
وإما أف يكوف مسػتفاداً مػن اسػتعماؿ أىػل اللغػة .فأمػا العمػوـ ا١تسػتفاد مػن وضػع
اللغػػة فلػػو حػػاالف :أحػػد ا أف يكػػوف عام ػاً بنفسػػو أي مػػن غػػَت احتيػػاج إٔب قرينػػة،
والثػػاح أف يكػػوف عمومػػو مسػػتفاداً مػػن وضػػع اللغػػة ولكػػن بقرينػػة .أمػػا مػػا يكػػوف
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عاماً بنفسو ،فإف منو ما يكوف عاماً ُب كل ش  ،ومنو ما يكوف عاماً ٔتن يعقػل
أي بػػأوٕب العلػػم ،ومنػػو مػػا يكػػوف عام ػاً فػػيمن ال يعقػػل ،ومنػػو مػػا يكػػوف عام ػاً ُب
األمكنػػة خاصػػة ،ومنػػو مػػا يكػػوف عام ػاً بالزمػػاف ا١تػػبهم .فمػػا يكػػوف عام ػاً ُب كػػل
شػػيء مػػن أوٕب العلػػم أو غػػَتىم فإنػػو ك ػ«أي» ،تقػػوؿ أي رجػػل جػػاء وأي ثػػوب
لبستو .وكذا «كل» ،و«ٚتيع» ،و«الذين» ،و«الػبلٌب» ،و٨توىػا ،وكػذا «سػائر»
إف كانػػت مػػأخوذة مػػن سػػور ا١تدينػػة وىػػو احملػػيه هبػػا ،ال مػػن السػػؤر وىػػو البقيػػة.
وشػػرط «أي» أف تكػػوف اسػػتفهامية أو شػػرطية ،فػػإف كانػػت موص ػولة ٨تػػو مػػررت
بػأيهم قػاـ أي بالػذي قػاـ ،أو موصػوفة ٨تػو مػررت برجػل أي رجػل ٔتعػٌت كامػل،
أو حاالً ٨تو مررت بزيد أي رجل بفت أي ٔتعٌت كامل أيضاً ،أو منػادى ٨تػو يػا
أيها الرجل فإهنا ال تعم .وأما ما يكوف عاماً فيمن يعقػل ،أي بػأوٕب العلػم ،فهػو
كػ«من» فإف الصحي أهنا تعم الذكور واإلناث ،واألحػرار والعبيػد ،وشػرطها أف
تكوف شرطية أو استفهامية .فإف كانت نكػرة موصػوفة ٨تػو :مػررت ٔتػن معجػب
لػعّ ،تػر معجػػب ،أي رجػل معجػػب ،أو كانػت موصػولة ٨تػو :مػػررت ٔتػن قػػاـ،
أي بالػػذي قػػاـ ،فإهنػػا ال تعػػم .وأمػػا مػػا يكػػوف عامػاً فػػيمن ال يعقػػل ،أي ُب غػػَت
أوٕب العلػػم ،ك ػ«مػػا» ٨تػػو :اشػػًت مػػا رأيػػت ،فإهنػػا ال يػػدخل فيهػػا العبيػػد واإلمػػاء،
لكػػن إذا كانػػت «مػػا» نكػػرة موصػػوفة ٨تػػو :مػػررت ٔتػػا معجػػب لػػع ،أي بشػػيء،
أو كان ػػت موص ػػوفة ٨ت ػػو :م ػػا أحس ػػن زي ػػداً ،فإهن ػػا ال تع ػػم .وم ػػا يك ػػوف عامػ ػاً ُب
األمكنة خاصة فهو «أين» و«حيػث» ٨تػو :أيػن ٕتلػس أجلػس ،وحيػث ٕتػ ػلس
أجلس ،وما يكوف عاماً ُب الزماف ا١تبهم فهي «مىت» ٨تو :مىت ٕتلس أجلس.
فهذه كلها تفيد العموـ بنفسها حسب وضع اللغة ،وأما ما يكوف
عمومو مستفاداً بقرينة ،فإف القرينة قد تكوف ُب اإلثبات ،وقد تكوف ُب النفي.
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أما القرينة اليت تكوف ُب اإلثبات فهي «أؿ» ،واإلضافة ،الداخبلف على اٞتػمع

مثل العبيد وعبيدي ،وعلى اس ػم اٞتنس مثل :

 

،  

 .      والداخل على اسم اٞتنس من «أؿ»
واإلضافة يعم ا١تفردات ،وعلى اٞتمع يعم اٞتموع؛ ألف «أؿ» تعم أفراد ما
دخلت عليو وقد دخلت على ٚتع ،وكذلع اإلضافة .وأما القرينة ُب النفي
فهو النكرة ُب سياؽ النفي ،فإف النكرة ُب سياؽ النفي تعم سواء باشرىا النفي
٨تو ما أحد قائم أـ باشر عاملها ٨تو ما قاـ أحد ،وسواء كاف الناُب «ما» ،أـ
«ٓب» ،أـ «لن» ،أـ «ليس» ،أـ غَتىا .وكذلع الفعل ا١تتعدي ا١تنفي فهو يعم
ٚتيع مفعوالتو كقولع «واه ال آكل» فأنت ٖتنث إذا أكلت أي شيء إال إذا
خصصت ألف الفعل (أكل متعد وىو ىنا منفي فهو يعم كل مأكوؿ إال أف
َّ
ٗتصص بنوع من األكل.
وأما العموـ ا١تستفاد من استعماؿ أىل اللغة وىو العموـ ا١تستفاد عرفاً
فهو كقولو تعأب      :فإف أىل العرؼ نقلوا ىذا
ا١تركب من ٖترمي العُت إٔب ٖترمي ٚتيع وجوه االستمتاعات؛ ألنو ا١تقصود من
النسوة دوف االستخداـ ،ومثلو قولو تعأب      :فإنو
٤تموؿ على األكل للعرؼ ،وىذا من اٟتقيقة العرفية.
وأما العموـ الثابت عن طريق االستنباط فضابطو ترتيب اٟتكم على
الوصف بفاء التعقيب والتسبيب كقولو تعأب    :
  ومثل حرمت ا٠تمرة لئلسكار ،إٔب غَت ذلع.
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العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
إذا ورد ا٠تطاب على سبب معُت ،كػأف ورد ُب حادثػة مػن اٟتػوادث ،أو
ورد جواب ػاً لس ػؤاؿ ،ف ػػإف ا٠تط ػػاب يك ػػوف عام ػاً وال يك ػػوف خاص ػاً باٟتادث ػػة ،وال
خاصػاً بالسػػائل وحػػده ،أمػػا وروده ُب حادثػػة فهػػو أف ٖتصػػل واقعػػة مػػن الوقػػائع،
ويأٌب النص لبياف حكمها بصيغة من صيغ العموـ ،فإنػو يكػوف عامػاً وال خيػتص
بتلع اٟتادثة .مثاؿ ذلع ما روي عنو  أنو مر بشاة ميمونة وىي ميتة فقػاؿ
« : أَيُّ َما إِ َى ٍ
اب ُدبِ َغ فَـ َق ْد رَ ُه َر» أخرجو مسلم وأٛتػد .فهػو لػيس خاصػاً بشػاة
ميمونػة ،بػػل يعػم كػػل جلػد فإنػػو يطهػػر بالػدباغ؛ ألف ا٠تطػػاب عػاـ .ومثالػػو أيضػاً
آيػة السػػرقة ،فإهنػػا ن ػزلت ُب سػػرقة اجملػػن ،أو رداء صػػفواف ،وآيػػة الظهػػار ن ػزلت ُب
حق سلمة بن صخر ،وآية اللعاف نػزلت ُب حق ىبلؿ ابن أمية ،إٔب غَت ذلػع.
فهذه كلها وأمثا٢تا ال عربة فيو ٓتصوص اٟتادثة ،فيكوف ا٠تطاب عاماً ولػو كػاف
السػػبب خاص ػاً .والػػدليل علػػى ذلػػع أف الصػػحابة ،رض ػواف اه علػػيهم ،عمم ػوا
أحكػػاـ ىػػذه اآليػػات مػػن غػػَت نكػػَت ،فػػدؿ علػػى أف السػػبب ا٠تػػاص غػػَت مسػػقه
للعموـ.
وأم ػػا ورود ا٠تط ػػاب جواب ػ ػاً لسػ ػؤاؿ ،فإن ػػو إف ك ػػاف السػ ػؤاؿ عامػ ػاً يك ػػوف
اٞتػواب عامػاً ،كمػػا روي عػن النػػيب  أنػػو سػال عػػن بيػػع الرطػب بػػالتمر فقػػاؿ:
ِ
«يَـ ْنـ ُق ُ ِ
س ؟ قَـالُوا :نَـ َعـ ْم ،قَـ َال :فَـالَ إِذ ََ ْن» أخرجػو أٛتػد .وكمػا روي عػن
َ إذ ََا يَـب َ
النيب  أنو سال فقيل لو« :إِنَّا نَـرَكب الْبحر ونَح ِمل معنـا الْ َقلِيـل ِمـن الْم ِ
ـاء ،فَـِإ ْن
ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ
َ ْ َ
ض ـأُ ِمــن مـ ِ
تَـو َّ ِ ِ
ـاء الْبَ ْح ـ ِر ؟ فَـ َقـ َ ِ
ـور َمــا ُؤهُ،
ض ـأْنَا بِــو َعط ْشــنَا ،أَفَـنَتَـ َو َّ ْ َ
ـال النَّبـ ُّـي ُ : ىـ َـو الطَّ ُهـ ُ
َ
ِ
ِ
ـال يَـا
ـل النَّب َّـي  فَـ َق َ
الْح ُّ
ـل َم ْيتَتُـوُ» أخرجػو أٛتػد .وعػن أيب ىريػرة قػاؿَ « :سـأ ََل َر ُج ٌ
ِ
ِ
َر ُس َ َّ ِ ِ
يل ِم ْن ال َْم ِاء ،فَـِإ ْن تَـ َو َّ
ضـأْنَا بِ ِـو َع ِط ْشـنَا،
ول اللو :إنَّا نَـ ْرَك ُ
ب الْبَ ْح َرَ ،ونَ ْحم ُل َم َعنَا الْ َقل َ
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أَفَـنتـو َّ ِ
ـال رس ُ ِ
ـور َمـا ُؤهُ» أخرجػو أبػو داود.
ضأُ بِ َماء الْبَ ْحـ ِر ،فَـ َق َ َ ُ
ـول اللَّـو ُ : ى َـو الطَّ ُه ُ
ََ َ
ففي ىذين ا١تثالُت سػال رسػوؿ اه عػن بيػع الرطػب ال عػن رطػب معينػة ،وسػال
عن مػاء البحػر ال عػن مػاء ْتػر معػُت ،فالسػؤاؿ عػاـ واٞتػواب عػاـ ،وال كػبلـ ُب
عمػػوـ ا٠تطػػاب .وإف كػػاف اٞتػواب أعػػم مػػن السػؤاؿ ،وكػػاف مسػػتقبلً بنفسػػو دوف
ِ
ـل يَـا
السؤاؿ ،فإنو كذلع يكوف اٞتواب عاماً ،وعن أيب سعيد ا٠تدري قاؿ« :قي َ

ِ
ِ
ْحــيض ولُحـوم ال ِ
ِ
ْكـالَ ِ
ـول اللَّـ ِـو ،أَنَـتَـ َو َّ
ب
َر ُسـ َ
ضـأُ ِمـ ْـن بِْئـ ِر بُ َ
ضـ َ
ـاعةََ ،وىـ َـي بِْئ ـ ٌـر يُـ ْل َقــى ف َيهــا ال َ ُ َ ُ ُ
ال رس ُ َّ ِ
ِ
ور الَ يُـنَ ّْج ُسوُ َش ْـيءٌ» أخرجػو الًتمػذي.
اء رَ ُه ٌ
َوالن َّْت ُن ؟ فَـ َق َ َ ُ
ول اللو  : إ َّن ال َْم َ

فهنا كػاف السػؤاؿ خاصػاً عػن باػر معينػة ،وكػاف اٞت ػواب عػام ػاً ع ػن ا١ت ػاء ،فيك ػوف
ا٠تػطػاب عػامػاً ،وال عربة ٓتصوص السؤاؿ.
وأما مطابقة اٞتواب للسؤاؿ وعدـ مطابقتو فبل دخل ٢تا ُب ْتث
العموـ ،فاٞتواب قد يطابق السؤاؿ فبل يزيد عليو ،وقد ال يطابق السؤاؿ فيزيد
ُب اٞتواب عما سألو السائل ،فليس األصل مطابقة اٞتواب للسؤاؿ ،بل ٕتوز
ا١تطابقة ،وجيوز عدـ ا١تطابقة ،ويدؿ على ذلع أف الرسوؿ ١ تا سال عن
ور َما ُؤهُ الْ ِح ُّل َم ْيتَتُوُ» أخرجو أٛتد ،تعرض
التوضؤ ٔتاء البحر قاؿُ « :ى َو الطَّ ُه ُ
ٟتل ا١تيتة وٓب يكن مسؤوالً عنها .فالزيادة ُب اٞتواب على السؤاؿ مشروعة
وواقعة ُب النصوص الشرعية .فاالقتصار ُب اٞتواب على السؤاؿ ليس الزماً،
وليس ىو األصل ،وال دخل ٢تا ُب ْتث العموـ .وقد عقد البخاري فصبلً
فقاؿ :باب من أجاب السائل بأكثر ٦تا سألو ،وذكر حديث ابن عمر« :أ َّ
َن

ِ
س ال ُْم ْح ِرُم ؟ فَـ َق َ
يََ ،والَ ال ِْع َم َامةََ ،والَ
س الْ َقم َ
ال :الَ يَـلْبَ ُ
َر ُجالً َسأ ََل النبي َ ما يَـلْبَ ُ
ِ
َّعلَْي ِن
س أَ ِو َّ
سَ ،والَ ثـَْوبًا َم َّ
َّ
َم يَ ِجد النـ ْ
الز ْع َف َرا ُن ،فَِإ ْن ل ْ
سوُ الْ َوْر ُ
الس َرا ِو َ
يلَ ،والَ الْبُـ ْرنُ َ
فَـ ْليَـلْبَ ِ
ت الْ َك ْعبَـ ْي ِن» .فكأنو سأؿ عن حالة
س الْ ُخ َّف ْي ِنَ ،ولْيَـ ْقطَ ْع ُه َما َحتَّى يَ ُكونَا تَ ْح َ

االختيار ،فأجابو عنها وزاد حالة االضطرار ،وليست أجنبية عن السؤاؿ؛ ألف
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حالة السفر تقتضي ذلع .فالعموـ ُب جواب السؤاؿ ال جيب فيو أف يكوف
اٞتواب مطابقاً للسؤاؿ ،وليس ْتث مطابقة اٞتواب للسؤاؿ من أْتاث
العموـ ،فبل يرد ُب ىذا الباب.
عموم اللفظ في خصوص السبب
ىو عموم في موضوع الحادثة والسؤال ،وليس عموماً في كل شيء

إف عموـ ا٠تطاب ُب اٟتادثة وجواب السؤاؿ إ ا ىو ُب موضوع السػؤاؿ
ولػػيس عام ػاً كػػل شػػيء ،أي ىػػو عػػاـ لػػذلع ا١توضػػوع ُب تلػػع اٟتادثػػة وغَتىػػا.
ففػػي حادثػػة شػػاة ميمونػػة كػػاف اٞت ػواب عػػن جلػػد ا١تيتػػة ،فيشػػمل شػػاة ميمون ػػة
وغَتىػػا ،ولكػػن ُب موض ػػوع اٟتادثػػة وىػػو جلػػد ا١تيتػػة .وُب حادثػػة اجملػػن أو رداء
ص ػػفواف يش ػػمل س ػػرقة اجمل ػػن وغ ػػَته ،ويش ػػمل رداء ص ػػفواف وغ ػػَت رداء ص ػػفواف،
ولك ػػن ُب موض ػػوع اٟتادث ػػة وى ػػو الس ػػرقة .وُب حادث ػػة س ػػلمة ب ػػن ص ػػخر يش ػػمل
س ػػلمة وغ ػػَته ،ولك ػػن ُب موض ػػوع اٟتادث ػػة وى ػػو الظه ػػار .ف ػػالعموـ إ ػػا ى ػػو ُب
موض ػػوع اٟتادث ػػة وال يش ػػمل غ ػػَته .وك ػػذلع ج ػواب السػ ػؤاؿ ،فف ػػي ح ػػادث با ػػر
بضاعة ،سال الرسوؿ عن التطهر ٔتاء بضاعة ،فكاف اٞتواب عن التطهر با١تػاء،
فيشمل بار بضاعة وغَته ،ولكن ُب موضػوع اٟتادثػة وىػو التطهػر ،فػإف موضػوع
السؤاؿ ىو التطهر؛ ألهنم وإف سػألوا عػن الوضػوء فإنػو ٓب يكػن ا١تقصػود السػؤاؿ
عػػن الوضػػوء بوصػػفو موضػػوع وضػػوء ،وإ ػػا كػػاف الس ػؤاؿ عػػن التطهػػر للوضػػوء،
فيكوف موضػوع السػؤاؿ التطهػر ولػيس الوضػوء ،فكػاف اٞتػواب عامػاً ٚتيػع ا١تػاء،
ولكن ُب موضوع التطهر ،وليس عاماً كل شيء؛ ولذلع ال يفيد حكم الشرب
منو ،ومثل ذلع السؤاؿ عن ماء البحر فإنو سؤاؿ عن التطهر؛ ألهنم وإف سألوا
عن الوضوء ،فإنو ٓب يكن ا١تقصود من السػؤاؿ عػن الوضػوء بوصػفو وضػوءاً ،أي
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ٓب يسألوا عن الوضوء ،وإ ا سألوا عن التطهر للوضػوء ،فيكػوف موضػوع السػؤاؿ
ىو التطهر وليس الوضوء ،فكاف اٞتواب عامػاً عػن التطهػر ،ولػيس عامػاً ُب كػل
شػػيء ،فػػبل يشػػمل الشػػرب؛ وعليػػو فػػإف العمػػوـ إ ػػا ىػػو ُب ا١توضػػوع ،موضػػوع
اٟتادثػػة والسػؤاؿ ،فيكػػوف خاصػاً هبػػا وال يشػػمل غَتىػػا ،فػػبل يػػدخل ا١توضػػوع ُب
قاع ػػدة الع ػػربة بعم ػػوـ اللف ػػظ ال ٓتص ػػوص الس ػػبب؛ ألن ػػو غ ػػَت الس ػػبب ،أي غ ػػَت
اٟتادثػػة وغػػَت الس ػؤاؿ ،وألف الكػػبلـ وارد عليػػو ال علػػى غػػَته فيكػػوف خاص ػاً بػػو؛
ألف لفظ الرسوؿ معلق ٔتوضوع السؤاؿ ؤتوضػوع اٟتادثػة ،فيكػوف اٟتكػم معلقػاً
بذلع ا١توضوع .فػالنص الػذي يقػاؿ ُب حادثػة معينػة ،والػنص الػذي ىػو جػواب
سؤاؿ ،جيب ٗتصيصو ُب موضوع السػؤاؿ أو اٟتادثػة ،وال يصػ أف يكػوف عامػاً
ُب كػػل شػػيء؛ ألف الس ػؤاؿ معػػاد ُب اٞت ػواب ،وألف الكػػبلـ ُب موضػػوع معػػُت،
فيجب أف يقتصر اٟتكػم علػى ذلػع ا١توضػوع؛ ألف لفػظ الرسػوؿ الػذي بػُت فيػو
حكػػم السػؤاؿ أو اٟتادثػػة معلػػق بالسػؤاؿ وحػػده وباٟتادثػػة وحػػدىا ،ولػػيس معلقػاً
بغَتى ػػا مطلقػ ػاً ،فيك ػػوف اٟتك ػػم معلقػ ػاً ٔتوض ػػوع السػ ػؤاؿ ؤتوض ػػوع اٟتادث ػػة ،أي
بػػاألمر ا١تسػػؤوؿ عنػػو أو الػػذي جيػػري اٟتػػديث عنػػو ،ولػػيس معلقػاً بغػػَته ،فػػبل يعػػم
غ ػػَت ا١توض ػػوع ،ب ػػل يك ػػوف خاصػ ػاً ب ػػو .وال يق ػػاؿ إف السػ ػؤاؿ إف ك ػػاف مع ػػاداً ُب
اٞتواب كاف خاصاً بالسؤاؿ وإال فإنو سيعم وال بد؛ ال يقاؿ ذلع ألف ا١تعاد ُب
اٞت ػواب ىػػو موضػػوع الس ػؤاؿ ،وىػػو التطهػػر ُب حػػديث باػػر بضػػاعة ،ولػػيس باػػر
بضاعة؛ ألف السؤاؿ عػن التطهػر ولػيس عػن باػر بضػاعة ،فا١تعػاد ُب اٞتػواب ىػو
موض ػػوع الس ػؤاؿ ،أي م ػػا ج ػػرى الس ػؤاؿ عن ػػو ،فيج ػػب أف يقتص ػػر اٟتك ػػم علي ػػو
فيكػوف خاصػاً بػػو ،ويعػػم تلػػع اٟتادثػة أو غَتىػػا أي مػػاء باػػر بضػػاعة وغػػَته؛ ألف
اٟتادثػػة ٓب تعػػد ُب اٞت ػواب فػػبل يكػػوف معلق ػاً هبػػا .وال يقػػاؿ إف الشػػارع كث ػَتاً مػػا
كاف جوابو على موضوع معُت شامبلً ١تواضػيع كثػَتة ٓب تتعلػق بالسػؤاؿ ،كسػؤالو
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ور َمــا ُؤهُ الْ ِح ـ ُّل َم ْيتَتُ ـوُ» أخرجػػو
 عػػن التوضػػؤ ٔتػػاء البحػػر وجوابػػوُ « :ى ـ َو الطَّ ُه ـ ُ
أٛت ػػد ،فبي ػػّن موض ػػوع السػ ػؤاؿ وغ ػػَته؛ ال يق ػػاؿ ذل ػػع ألف ا٠ت ػػاص ُب موض ػػوع
السػؤاؿ أو اٟتادثػػة لػػيس جػواب الرسػػوؿ ،وإ ػػا ىػػو اٟتكػػم الػػذي أعطػػاه الرسػػوؿ
ُب موضػوع السػؤاؿ أو اٟتادثػة .فالرسػوؿ قػد يسػػأؿ عػن حكػم وجييػب عػن عػػدة
أحكػاـ .فا١تطابقػة بػُت السػؤاؿ واٞتػواب ليسػت الزمػة ،ولكػن اٟتكػم الػذي بيّنػو
ُب ذلػػع السػؤاؿ أو تلػػع اٟتادثػػة ال يشػػمل غػػَت موضػػوعها ،فالرسػػوؿ سػػال عػػن
ماء البحر أي عن التطهر ٔتاء البحر ،فأجاب بأف مػاءه طػاىر أي جيػوز التطهػر
منو ،وأجاب بأف ميتتو حبلؿ ،أي أجاب ْتكمُت ،أحد ا حكم ما سال عنػو
وىو التطهر .فهذا اٟتكم خاص ٔتوضوع السؤاؿ وىو التطهػر فػبل يشػمل غػَته،
ف ػػبل يش ػػمل الش ػػرب م ػػثبلً ،فا٠تص ػػوص ُب موض ػػوع الس ػؤاؿ إ ػػا ى ػػو ُب اٟتك ػػم
الذي أجاب بو الرسوؿ ،وليس ُب جواب الرسوؿ؛ وعليو فإف النص الذي جػاء
ُب حادث ػػة معين ػػة أو جػ ػواب سػ ػؤاؿ ،ى ػػذا ال ػػنص ع ػػاـ يش ػػمل م ػػن وقع ػػت من ػػو
اٟتادثػػة وغػػَته ،ويشػػمل السػػائل وغػػَته ،ولكنػػو خػػاص ُب ا١توضػػوع الػػذي جػػاءت
بػػو اٟتادثػػة أو السػؤاؿ ،فػػبل يشػػمل غػػَته .فميػػة الظهػػار ،واللعػػاف ،وحػػد القػػذؼ،
وغَتىػػا ،نػ ػزلت عنػػد وقػػوع ح ػوادث ألشػػخاص معلػػومُت ،وٓب ٗتػػتص هبػػم ،فػػإف
حكمه ػػا ع ػػاـ ،ولكنه ػػا خاص ػػة ُب ا١توض ػػوع ال ػػذي ن ػ ػزلت ب ػػو وى ػػو الظه ػػار ،أو
اللعػػاف ،أو القػػذؼ ،أو غػػَت ذلػػع ،وال تعػػم غػػَته مػػن ا١تواضػػيع؛ وعلػػى ىػػذا فػػإف
قاعدة« :العربة بعموـ اللفظ ال ٓتصوص السبب» ال تشمل موضوع اٟتادثة أو
موض ػػوع الس ػؤاؿ ،إذ إف عم ػػوـ اللف ػػظ ُب خص ػػوص الس ػػبب إ ػػا ى ػػو عم ػػوـ ُب
موضػػوع اٟتادثػػة أو الس ػؤاؿ ،ولػػيس عموم ػاً ُب كػػل شػػيء .ومثالػػو مػػا روي عنػػو
 أنو سال عن الربا ُب ٥تتلفي اٞتػنس فقػاؿ« :الَ ِربـاً إِالَّ فِـي النَّ ِسـيئَ ِة» أخرجػو
البخاري ،فإنو خاص ُب ا١توضوع الػذي سػال عنػو وىػو الربػا ُب ٥تتلفػي اٞتػنس،
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ولػػيس عام ػاً ٚتيػػع الربػػا؛ ألف الربػػا حيصػػل ُب متحػػدي اٞتػػنس باٟتػػاؿ والنسػػياة.
ومثالػػو عػػن أيب بكػػرة قػػاؿ« :لَ َّم ـا بـلَ ـ َغ رس ـ َ َّ ِ
س قَ ـ ْد َملَّ ُك ـوا
َ َُ
ول الل ـو  أَ َّن أَ ْى ـ َل فَ ـا ِر َ
ت كِ ْسـ َرى قَـ َال :لَـ ْن يُـ ْفلِـ َح قَـ ْوٌم َولَّـ ْوا أَ ْمـ َرُى ُم ْامـ َرأَ ًة» أخرجػػو البخػاري ،فإنػػو
َعلَـ ْي ِه ْم بِْنـ َ
خػػاص ُب ا١توضػػوع الػػذي كػػاف الكػػبلـ عنػػو وىػػو توليػػة أىػػل فػػارس ام ػرأة ملك ػاً
علػػيهم ،أي ىػػو خػػاص ُب موضػػوع ا١تلػػع أي رئػػيس الدولػػة ،أو ىػػو خػػاص ُب
اٟت ػكم ولػػيس عػ ػاماً ُب كػػل واليػػة؛ ألف الواليػػة تكػػوف ُب اٟتكػػم ،وتكػػوف واليػػة
على الصيب ،وتكوف وصاية على الصػغَت ،وتكػوف قيامػاً بعمػل القضػاء .فالواليػة
ٖتصل ُب اٟتكم ،وٖتصل ُب الوصاية على الصغَت ،فاٟتديث ليس عاماً بل ىو
خػػاص ُب واليػػة اٟتكػػم؛ ولػػذلع جيػػوز أف تكػػوف ا١تػرأة وصػػية علػػى الصػػغَت ،وقػػد
ؤب عمػػر بػػن ا٠تطػػاب الشػػفاء ام ػرأة مػػن قومػػو قضػػاء الس ػوؽ .فعمػػوـ اللفػػظ ُب
خص ػوص الس ػبب لػيس عمومػاً ُب كػل ش ػيء ،بػل ىػػو عمػوـ ُب ا١توض ػوع الػػذي
جرى اٟتديث عنو ،أو جرى السؤاؿ عنو.

خطاب الرسول 

خطاب ألمتو

إف خطاب الرسوؿ ،وإف كاف موجهاً إليو ومتناوالً لو ،ولكن الرسوؿ
نفسو قد وجو ا٠تطاب إليو بوصفو رسوالً ،ال بصفة شخصية فحسب؛ فيكوف
خطاباً لرسوؿ األمة ،فهو خطاب لؤلمة ،ويكوف من العاـ ،كا٠تطاب ا١توجو
لرئيس الدولة ىو موجو للدولة كلها ،وا٠تطاب ا١توجو ألمَت الوالية ىو موجو
للوالية .فالصفة اليت عليها ا١تخاطب ٕتعل ا٠تطاب من صيغ العموـ وليس
خاصآً .تبلؼ ما لو وجو لشخص معُت فإنو يكوف خاصاً بذلع الشخص؛
ولذلع جاء خطاب الرسوؿ ُب بعض األحياف بلفظ اٞتمع قاؿ تعأب  :
     وٓب يقل طلقت ،وجاء ما يدؿ على أف ما وجو لو
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من خطاب إ ا ىو موجو إٔب األمة ،فقد قاؿ اه تعأب :

   

           
والدليل أيضاً على أف خطاب الرسوؿ خطاب ألمتػو ،أف ما كاف خاصػاً
بالرسػوؿ من ا٠تػطػاب قد بُت أنو خاص بالرسوؿ ،كقولو تعأب  :
      إٔب قولو        :
وكقولو تع ػأب         :فلو ٓب يكن ا٠تطاب
ا١تطلق لو خطاباً ألمتو ،بل خاصاً بو١ ،تا احتيج إٔب بياف التخصيص بو ىنا.
خطاب النبي  ألحد من أمتو خطاب ألمتو
كل خطاب خاطب بو الرسوؿ أحداً من أمتو خطاب ٞتميع أمتو ،فهو
عاـ إال أف يرد ما يدؿ على ٗتصيصو بذلع الشخص .والدليل على ىذا قوؿ
ت إِلَى
اه تعأب        :وقولو َ ..« : وبُعِثـْ ُ
النَّ ِ
ت إِلَى
اس َكافَّةً» أخرجو النسائي من طريق جابر ،وقولو َ ..« : وبُِعثـْ ُ
األَ ْح َم ِر َواألَ ْس َوِد» أخرجو أٛتد من طريق أيب ذر .وقد أٚتع الصحابة على
رجوعهم ُب أحكاـ اٟتوادث إٔب ما حكم بو النيب  على آحاد األمة .فمن
ذلع رجوعهم ُب حد الزنا إٔب ما حكم بو على ماعز ،ورجوعهم ُب ا١تفوضة
إٔب قصة بروع بنت واشق ،ورجوعهم ُب ضرب اٞتزية على اجملوس إٔب ضربو
 اٞتزية على ٣توس ىجر .وأيضاً فإف ما كاف من خطاب خاص بالشخص
ا١تخاطب من أمتو ،فإف الرسوؿ قد بينو أنو خاص بذلع الشخص ،من ذلع
ض ّْح بِ َها َوالَ تَ ْصلُ ُح لِغَْي ِر َك» رواه
قولو  أليب بردة ُب التضحية ّتذعةَ « :
اد َك اللَّوُ ِح ْرصاً
مسلم ،وقولو أليب بكرة ١تا دخل الصف ُب الصبلة راكضاًَ « :ز َ
َوالَ تَـ ُع ْد» أخرجو البخاري ،وٗتصيصو ٠تزدية بقبوؿ شهادتو وحده ،كما روى
ٕ٘ٗ

البخاري .ولوال أف اٟتكم بإطبلقو على الواحد حكم على األمة ١تا احتاج إٔب
التنصيص بالتخصيص.

الخطاب الوارد على لسان الرسول 
يدخل الرسول  في عمومو


ورود ا٠تطاب على لساف الرسوؿ  بقولو تعأب   :

      ،    ، يدخل الرسوؿ ُب
عمومو .وكل خطاب ورد مطلقاً وٓب يكن الرسوؿ مأموراً ُب أولو بأمر األمة بو،
كهذه اآليات ،فهو داخل فيو؛ ألف ىذه الصيغ عامة لكل إنساف ،وكل
مؤمن ،وكل عبد ،والنيب  سيد الناس وا١تؤمنُت والعباد ،والنبوة غَت ٥ترجة لو
عن إطبلؽ ىذه األٝتاء عليو ،فبل تكوف ٥ترجة لو عن ىذه العمومات ،وألف
الرسػوؿ كاف إذا أمر الص ػحابة بأمر وٗتلف عنو وٓب يفعلو ،فإهنم كانوا يسألونو:
ما بالع ٓب تفعلو ؟ ولو ٓب يعقلوا دخولو فيما أمرىم بو ١تا سألوه عن ذلع،
وذلع كما روي عنو  أنو أمر الصحابة بفسػخ اٟتج إٔب العمرة وٓب يفسػخ،
فقػالوا لو« :أمرتنا بالفسػخ وٓب تفسػخ» وٓب ينكر عليهم ما فهموه من دخولو ُب
ت َى ْدياً» ذكره
ذلع األمر ،بل عدؿ إٔب االعتذار ،وىو قولو« :إِنّْي قَـلَّ ْد ُ
اآلمدي ُب اإلحكاـ .وروي عنو أنو قاؿ« :لَ ِو استـ ْقبـ ْل ُ ِ
ت،
استَ ْدبَـ ْر ُ
ت م ْن أَ ْم ِري َما ْ
َْ َ
لَ ْم أَ ُس ِق الْ َه ْد َيَ ،ولَ َج َع ْلتُـ َها ُع ْم َرةً» أخرجو أٛتد.
ص ػػحي أف الرس ػػوؿ  ق ػػد اخ ػػتص بأحك ػػاـ ٓب تش ػػاركو فيه ػػا األم ػػة،
كوج ػػوب ركعػػيت الفجػػر ،والضػػحى ،واألضػػحى ،وٖت ػػرمي الزك ػػاة عليػػو ،وأب ػػي لػػو
النكاح بغَت وٕب وال مهر وال شهود ،و٨تو ذلع مػن ا٠تصػائص ،غػَت أف ىػذا ال
يػػدؿ علػػى انف ػراده عػػن األمػػة باألحكػػاـ التكليفيػػة ،وغػػَت موجػػب ٠تروجػػو عػػن
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عمومات ا٠تطاب .أال تػرى أف اٟتػائض ،وا١تػريض ،وا١تسػافر ،وا١تػرأة ،كػل واحػد
مػػنهم قػػد اخػػتص بأحكػػاـ ال يشػػاركو غػػَته فيهػػا ،ومػػع ذلػػع ٓب خيػػرج بػػذلع عػػن
الػػدخوؿ ُب عمومػػات ا٠تطػػاب؛ وعليػػو فػػإف اختصػػاص الرسػػوؿ بػػبعض األحكػػاـ
ال خيرجو عن عمومات ا٠تطاب.
الخصوص
ا٠تصوص والتخصيص ٔتعٌت واحد ،والتخصيص ىو إخراج بعض ما
يتناولو اللفظ ،وىو إ ا يقع ُب ا٠تطاب الذي يتصور فيو معٌت الشموؿ ،أي ُب
العموـ؛ ولذلع يقاؿ لو ٗتصيص العموـ ،وال يقع التخصيص ُب أي خطاب
ض ّْح بِ َها َوالَ تَ ْصلُ ُح لِغَْي ِر َك»
ال يتصور فيو معٌت الشموؿ .فقولو  أليب بردهَ « :
رواه مسلم ،ال يتصور فيو التخصيص؛ ألف التخصيص صرؼ اللفظ عن جهة
العموـ إٔب جهة ا٠تصوص ،وما ال عموـ لو ال يتصور فيو ىذا الصرؼ.
والدليل على جواز التخصيص وقوع ذلع ُب األوامر العامة كقولو تعأب:
    وقد أخرج من ذلع أىل الذمة .وقولو تعأب:
      وأخرج من ذلع من سرؽ دوف
النصاب ،أو سرؽ من غَت حرز  ...اْب .وقولو تعأب   :
        وأخرج من ذلع الزاح احملصن فإنو
يرجم .وقولو تعأب            :
وأخ ػرج منو الك ػافر والقاتل .وىك ػذا ك ػثَت من النصوص جاءت عامة
وخصصت ،وىذا دليل على أف التخصيص جائز وواقع ُب الكتاب والسنة.
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أدلة تخصيَ العموم
الداؿ على التخصيص قػد يكػوف متصػبلً ،وقػد يكػوف منفصػبلً .فا١تتصػل
م ػػا ال يس ػػتقل بنفس ػػو ،ب ػػل يك ػػوف متعلقػ ػاً ب ػػاللفظ ال ػػذي ذك ػػر في ػػو الع ػػاـ .وأم ػػا
ا١تنفصػػل فهػػو عكسػػو ،وىػػو مػػا يسػػتقل بنفسػػو .أي إف الػػداؿ علػػى التخصػػيص
يك ػ ػػوف أداة م ػ ػػن أدوات التخص ػ ػػيص ،متص ػ ػػلة بالع ػ ػػاـ ال ػ ػػذي جي ػ ػػري ٗتصيص ػ ػػو
كاالستثناء مثبلً ،وىذا ىو التخصيص ا١تتصػل ،ويكػوف نصػاً آخػر منفصػبلً عػن
ال ػػنص الع ػػاـ ،مث ػػل ٗتص ػػيص اٞتل ػػد ب ػػالزاح غ ػػَت احملص ػػن ب ػػنص آخ ػػر وى ػػو رج ػػم
الرس ػ ػػوؿ لل ػ ػزاح احملص ػ ػػن .والتخص ػ ػػيص ا١تتص ػ ػػل أربع ػ ػػة أن ػ ػواع ى ػ ػػي :االس ػ ػػتثناء،
والشرط ،والصفة ،والغاية.
التخصيَ باالستثناء
التخصيص باالستثناء ىو إخراج ما بعد «إال» أو إحدى أخواهتا ٦تا
قبلها ،وأدوات االستثناء ىي« :إال» و«غَت» و«سوى» و«خبل» و«حاشا»
و«عدا» و«ما عدا» و«ما خبل» و«ليس» و«ال يكوف» و٨توه ،وأـ الباب
ُب ىذه الصيغ «إال» .وشرط صحة االستثناء أف يكوف متصبلً با١تستثٌت منو
حقيقة من غَت ٗتلل فاصل بينهما ،أو ُب حكم ا١تتصل ،وىو ما ال يعد
ا١تتكلم بو آتياً بو بعد فراغو من كبلمو األوؿ عرفاً ،وإف ٗتلل بينهما فاصل
بانقطاع النفس .فإذا حصل فاصل بينهما ال يعترب االستثناء .وأما ما يروى عن
ابن عباس من قولو بصحة االستثناء ا١تنفصل وإف طاؿ الزمن شهراً ،كمن
حلف على شيء ٍب قاؿ :بعد شهر إف شاء اهٓ ،ب حينث بيمينو ،فإنو ينقضو
ف َعلَى ي ِمي ٍن ،فَـرأَى يَيـرَىا َخيراً ِم ْنـها ،فَـ ْليأْ ِ
ت
ما روي عن النيب َ « : م ْن َحلَ َ
َْ ْ َ َ
َ
َ
الَّ ِذي ُى َو َخ ْيـ ٌرَ ،ولْيُ َك ّْف ْر َع ْن يَ ِمينِ ِو» أخرجو أٛتد ،وروي« :فَـ ْليُ َك ّْف ْر َع ْن يَ ِمينِ ِو،
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َولْيَأْ ِت الَّ ِذي ُى َو َخ ْيـ ٌر» أخرجو النسائي .ولو كاف االستثناء صحيحاً ألرشد إليو
النيب  لكونو طريقاً ٥تلصاً للحالف عند تأمل ا٠ترب ُب الرب وعدـ اٟتنث؛
ألف النيب  إ ا يقصد التيسَت والتسهيل ،واالستثناء أيسر وأسهل من
التكفَت ،فحيث ٓب يرشد إليو دؿ على عدـ صحتو ،وأما ما روي عن النيب
ت ،ثـُ َّم قَ َال :إِ ْن َش َاء اللَّوُ» أخرجو
 أنو قاؿَ « :واللَّ ِو ألَ ْي ُزَو َّن قُـ َريْشاً ،ثـُ َّم َس َك َ
أبو داود ،فإف سكوتو  ىنا حيتمل أف يكوف من السكوت الذي ال خيل
باالتصاؿ ،إذ ٓب يرو عنو أنو قطع اٟتديث ،أو شغل بأمر آخر ،أو ترؾ
اجمللس ،حىت يقاؿ وجد الفاصل ،وإ ا روي أنو سكتٍ ،ب قاؿ إف شاء اه،
٦تا يدؿ على أنو من السكوت الذي ال يقطع االتصاؿ.
التخصيَ بالشرط
الشػػرط ٔتعنػػاه األصػػوٕب ىػػو مػػا يلػػزـ مػػن نفيػػو نفػػي أمػػر مػػا علػػى وجػػو ال
يكوف سبباً لوجوده وال داخبلً ُب السبب ،وبعبارة أخرى الشرط ىو ما يلزـ مػن
عدمػػو العػػدـ وال يلػػزـ مػػن وجػػوده وجػػود ،كالوضػػوء ىػػو شػػرط ُب صػػحة الصػػبلة
فيلػػزـ مػػن عػػدـ وجػػوده عػػدـ وجػػود الصػػبلة ،ولكػػن ال يلػػزـ مػػن وجػػوده وجػػود
الصبلة ،فهو ليس سبباً لوجودىا وال داخبلً ُب السبب.
وإذا دخلػػت صػػيغة مػػن صػػيغ الشػػرط اللغػػوي الكػػبلـ ،فإهنػػا ٗتػػرج منػػو مػػا
لوالىػػا لبقػػي فيػػو ،أي إف الشػػرط خيػػرج مػػن الكػػبلـ مػػا لػػواله لػػدخل فيػػو كقولػػع:
أكػػرـ اجملاىػػدين إف فتح ػوا اٟتصػػن .فإنػػو لػػوال صػػيغة «إف» لكػػاف اإلك ػراـ عام ػاً
ٞتمي ػ ػػع اجملاى ػ ػػدين ،ولك ػ ػػن دخ ػ ػػوؿ «إف» أخ ػ ػػرج من ػ ػػو م ػ ػػن ٓب يف ػ ػػت اٟتص ػ ػػن.
وأخػرجهم كلهػم إف ٓب يفتحػوا اٟتصػن .وأمػػا صػيغ الشػػرط فكثػَتة ،وىػػي« :إف»
ا٠تفيفػػة و«إذا» و«مػػن» و«مهمػػا» و«حيثمػػا» و«أينمػػا» و«إذ مػػا» وأـ ىػػذه
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الصػػيغ كلهػػا «إف» الشػػرطية؛ ألهنػػا حػػرؼ ومػػا عػػداىا مػػن أدوات الشػػرط أٝتػػاء،
واألصل ُب إفادة ا١تعاح ألٝتاء الشرط إ ػا ىػو اٟتػرؼ ،وألف «إف» تسػتعمل ُب
ٚتيػػع صػػيغ الشػػرط ٓتػػبلؼ أٝتػػاء الشػػرط .وشػػرط صػػحة الشػػرط ُب ىػػذه الصػػيغ
أف يكػػوف متصػبلً با١تشػػروط حقيقػػة مػػن غػػَت ٗتلػػل فاصػػل بينهمػػا ،وجيػػوز تقدديػػو
على ا١تشروط وتأخَته عنو ولكن مع بقاء االتصاؿ.
التخصيَ بالصفة
إذا اقًتف العاـ بصفة فإنو خيصصو هبا وخيرج منو ما عداىا كقوؿ الرسوؿ
« : فِ ـي ُك ـ ّْل إِبِـ ٍل س ـائِم ٍة ،فِ ـي ُك ـ ّْل أَرب ِع ـين ابـنَ ـةُ لَب ـ ٍ
ون» أخرجػػو أٛتػػد .فػػإف قولػػو
َْ َ ْ ُ
َ َ
سػػائمة صػػفة اقًتنػػت بالعػػاـ وىػػو لفػػظ إبػػل فيشػػمل ٚتيػػع اإلبػػل ،ولكػػن اقًتانػػو
بالصػػفة ،وىػػي لفػػظ سػػائمة ،أخػػرج منػػو غػػَت السػػائمة ،وىػػي ا١تعلوفػػة ،فهػػو يػػدؿ
على أنو ال زكاة ُب ا١تعلوفة .فالصفة خصصت العػاـ ،وشػرط صػحة التخصػيص
بالصفة أف تكوف متصلة با١توصوؼ ،أو ُب حكم ا١تتصلة.
التخصيَ بالغاية
وصيغ الغاية لفظاف ا« :إٔب» و«حىت» ،فإذا دخلت أي منهما على
الكبلـ العاـ أخرجت منو ما بعدىا ،فبل بد أف يكوف حكم ما بعدىا ٥تالفاً ١تا
قبلها ،كقولو تعأب         :فحكم الليل الذي بعد
٥   تالف ١تا قبلها ،وقولو تعأب     :
  فحكم ا١ترافق الذي بعد ٥   تالف ١تا قبلها  ...وىكذا.
فخصصت اٟتكم ٔتا قبل    وأخرجت منو ما بعدىا.
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التخصيَ باألدلة المنفصلة
التخصيص باألدلة ا١تنفصلة إ ا يكوف باألدلة السػمعية؛ ألف العػاـ الػذي
خيصػػص إ ػػا ىػػو لفػػظ جػػاء بػػو الػػدليل السػػمعي ،فػػبل خيصصػػو إال دليػػل ٝتعػػي.
واألدلػػة السػػمعية ىػػي الكتػػاب ،والسػػنة ،وإٚتػػاع الصػػحابة ،والقيػػاس الػػذي علتػػو
مأخ ػوذة م ػن الكػت ػاب والسػن ػة .ومػػا عػػدا ىػػذه األدلػػة األربعػػة ال يعتػػرب م ػن أدلػػة
التخػصػيص .وال جيوز ٗتصيص العموـ بالدليل العقلي ،والدليل على ذلع:
أوالً :إف التخصػػيص إخ ػراج بعػػض مػػا تناولػػو اللفػػظ عنػػو ،وداللػػة اللفػػظ
علػى ا١تعػػٌت إ ػا فيهػا مػراد ا١تػػتكلم مػن معػػٌت اللفػظ لغػػة وشػرعاً ،أي ٦تػػا دؿ عليػػو
اللفظ لغة وشرعاً ،وال دخل للعقل ُب ذلع .فإذا جاء العقػل واسػتثٌت مػن ذلػع
ا١تعٌت الذي دؿ عليػو اللفػظ معػٌت آخػر ،فإنػو يكػوف قػد أخػرج معػاح اللفػظ عػن
مػػدلو٢تا اللغػػوي بالعقػػل ،وىػػو غػػَت صػػحي ؛ ألف داللػػة اللفػػظ علػػى معنػػاه إ ػػا
ترجع إٔب اللغة ،وليس للعقل ،فبل يص أف يكوف العقل ٥تصصاً.
ثاني ػػا :إف التخص ػػيص بي ػػاف وى ػػو تشػ ػريع ،وال ػػنص الش ػػرعي ق ػػد ج ػػاء ب ػػو
الوحي ،فبل يبيّنو إال شيء جػاء بػو الػوحي ،فػإف تػرؾ للعقػل أف يبػُت مػا جػاء بػو
الوحي على غَت ما دلػت عليػو اللغػة فقػد جعػل للعقػل أف يشػرع ،وىػو ال جيػوز؛
ألف الشػػرع إ ػػا ىػػو ه تعػػأب؛ لػػذلع ال بػػد أف يكػػوف البيػػاف وا١تبػػُت ٦تػػا جػػاء بػػو
الوحي ،وال يص أف يكوف العقل مبيّناً ١تا جاء بػو الػوحي؛ فػبل يصػ أف يكػوف
٥تصصاً.
ثالثاً :إف التخصيص ٔتثابة النسخ ٞتزء من العاـ ،ألنو صرؼ اٟتكم عن
العموـ ،فأبطلو ُب البعض ،ووض ػع مكانو حكماً آخر ،كقولو تعػأب  :
         فإنو حكم للمحصن وغَت
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احملصن ،وجاء التخصيص وأبطلو ُب احملصن ،وجعل لو حكماً آخر وىو
الرجم ،والنسخ ال يص أف يكوف بالعقل ،وإال ٞتاز لكل عقل أف يبطل أي
حكم شرعي ،فكذلع التخصيص ال جيوز أف يكوف بالعقل.
وأمػا قولو تعػأب         :
   وكوف الصيب واجملنوف من الناس ،و ا غَت مرادين من العموـ ،وأف
العقل دؿ على امتناع تكليفهما ،فكاف ٥تصصاً لعموـ اآلية ،فإف ىذا ال
يصل حجة على أف العقل يص أف يكوف دليبلً ٥تصصاً ،وذلع أف الصيب
واجملنوف ال ديتنع خطاب الشارع ٢تما ،فبل ديتنع تكليفهما ،بدليل دخو٢تما
ٖتت ا٠تطاب بأروش اٞتنايات ،وقيم ا١تتلفات ،ووجوب الزكاة ُب ما٢تما.
وعموـ اآلية ٓب خيصص بالعقل ،وإ ا خصص ْتديثُ « :رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثـَالَثـٍَة»
الصبِ ّْي َحتَّى
الصيب واجملنوف والنائم .ولفظ اٟتديثُ « :رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَالَثٍَةَ ،ع ِن َّ
يَـ ْبـلُ َغَ ،و َعن النَّائِ ِم َحتَّى يَ ْستَـ ْي ِق َظَ ،و َع ِن الْ َم ْعتُوهِ َحتَّى يَـ ْبـ َرأَ» أخرجو أبو داود ،فلم
يقع التخصيص بالعقل.
وأما ما احتج بو بعضهم من قولو تعأب       :
وقولو         :وأنو متناوؿ بعموـ لفظو لغة كل
شيء مع أف ذاتو وصفاتو أشياء حقيقة ،وليس خالقاً ٢تا ،وال ىي مقدورة لو؛
الستحالة خلق القدمي الواجب لذاتو ،واستحالة كونو مقدوراً بضرورة العقل،
فقد خرجت ذاتو وصفاتو بداللة ضرورة العقل عن عموـ اللفظ ،وبذلع كاف
العقل ٥تصصاً لعموـ اآليات ،أما ىذا االحتجاج ٔتثل ىذه اآليات فغَت وارد؛
ألف ىذه اآليات متعلقة بالعقائد وليس باألحكاـ الشرعية ،والعقائد يستدؿ
عليها بالعقل ،ويستدؿ عليها بالشرع ،واالعتقاد بالشرع أساساً دليلو العقل؛
و٢تذا يص أف يكوف العقل دليبلً على العقائد ،فيص أف يكوف دليبلً على
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فهم اآليات ،ويص أف يكوف ٥تصصاً ُب العقائد .أما األحكاـ الشرعية فإهنا
خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد ،فبل يص أف يكوف دليلها إال ٝتعياً؛
ألهنا ىي خطاب الشارع ،فبل بد أف يكوف دليلها آتياً من الشارع ،أي ٦تا جاء
بو الوحي ،وكذلع ٥تصصها؛ ألنو ىو أيضاً حكم شرعي ،فهو كذلع خطاب
الشارع ،فبل بد أف يكوف آتياً من الشارع ،أي ٦تا جاء بو الوحي ،و٢تذا ال
يص أف يكوف العقل ٥تصصاً للحكم الشرعي؛ ألنو ٓب يأت من الشارع وليس
ىو ٦تا جاء بو الوحي ،وعليو ال ترد اآليات على األحكاـ الشرعية؛ ألهنا
خاصة بالعقائد.
تخصيَ الكتاب بالكتاب
جيوز ٗتصيص الكتاب بالكتاب؛ ألف كبلً منهما جاء بو الوحي لفظاً
ومعٌت ،فيص أف يكوف أحد ا ٥تصصاً لآلخر ،وألنو وقع التخصيص فعبلً ُب
القرآف بالقرآف ،فمن ذلع قولو تعأب      :
   فإف ىذه اآلية وردت ٥تصصة لقولو تعأب    :
         ومن ذلع قولو تعأب:
         فإف ىذه اآلية وردت
٥تصػصة لقولو تعػأب ،       :فكوف
التخصيص للكتاب بالكتاب قد وقع فعبلً ،دليل على جواز ٗتصيص الكتاب
بالكتاب .وأما قولو تعأب        :خطاباً للرسوؿ ،فإنو
ليس فيو ما دينع من كونو مبيناً للكتاب بالكتاب ،إذ الكل وارد على لسانو
 . فذكره اآلية ا١تخصصة يكوف بياناً منو ،وجيب ٛتل وصفو بكونو مبيناً
على أف البياف وارد على لسانو ،سواءً أكاف الوارد على لسانو الكتاب أـ
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السنة١ ،تا فيو من موافقة عموـ قولو تعأب :
   فإف مقتضاه أف يكوف الكتاب مبيّناً لكل ما ىو من الكتاب
   

لكونو شيااً.

تخصيَ الكتاب بالسنة
جيوز ٗتصيص الكتاب بالسنة سواء أكانت متواترة أـ خرب آحاد؛ ألف
كبلً منهما جاء بو الوحي ،فيكوف ما جاء بو الوحي قد خصص ٔتا جاء بو
الوحي ،فيص أف يكوف أحد ا ٥تصصاً لآلخر ،وألنو وقع التخصيص فعبلً
ُب القرآف بالسنة فمن ذلع قولو تعأب       :
ث» أخرجو ابن
     قد خصص بقولو « : ال َقاتِ ُل الَ يَ ِر ُ
ماجو .وقولو تعأب           :
قد خصص برٚتو  ماعزاً  . وأيضاً فإف الصحابة ،رضواف اه عليهم،
قد انعقد إٚتاعهم على جواز ٗتصيص الكتاب بالسنة .فقد خصصوا قولو
تعأبٔ        :تا رواه أبو ىريرة عن النيب  من
قولو« :الَ تُـ ْن َك ُح الْ َم ْرأَةُ َعلَى َع َّمتِ َها َوالَ َعلَى َخالَتِ َها» أخرجو مسلم .وخصصوا
ث
قولو تعأب        :اآلية بقولو َ « : والَ يَ ِر ُ
ث الْ َكافِ ُر الْ ُم ْسلِ َم َوالَ الْ ُم ْسلِ ُم
الْ َقاتِ ُل َش ْيئاً» أخرجو أبو داود ،وبقولو « : الَ يَ ِر ُ
ِ
ور ُ
ثَ ،ما تَـ َرْكنَاهُ
الْ َكاف َر» أخرجو أٛتد ،ؤتا رواه أبو بكر من قولو « : الَ نُ َ
َص َدقَةٌ» أخرجو البخاري ومسلم ،وخصصوا قولو تعأب     :
ٔتا روي عنو  أنو هنى عن بيع الدرىم بالدر ُت ،وخصصوا قولو تعأب:
ِ
ِ
ص ِاعداً» رواه
    بقولو « : الَ قَطْ َع إِالَّ في ُربُ ِع دينَا ٍر فَ َ
ابن حباف والطرباح ُب األوسه ،وخصصوا قولو تعأب    :
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ٔتا روي عنو  أنو قاؿ عن ٣توس ىجرُ « :سنُّوا بِ ِه ْم ُسنَّةَ أَ ْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب»
أخرجو مالع ،إٔب غَت ذلع من الصور ا١تتعددة ،وٓب يوجد ١تا فعلوه منكر،
فكاف ذلع إٚتاعاً؛ وعليو فإف ٗتصيص الكتاب بالسنة جائز شرعاً.

تخصيَ الكتاب بإجماع الصحابة
إف إٚتاع الصحابة يكشف عن دليل شرعي ،فإذا أٚتع الصحابة على
أف ىذا اٟتكم حكم شرعي فإف ذلع يعٍت أف ٢تم دليبلً على ذلع ،فرووا
اٟتكم وٓب يرووا الدليل ،فكانت كرواية الدليل؛ ولذلع كاف إٚتاعهم كاشفاً
عن أف ىناؾ دليبلً شرعياً ،أي أهنم ٝتعوا رسوؿ اه قالو ،أو رأوه فعلو ،أو
سكت عنو ،فيكوف من قبيل السنة؛ ولذلع يعامل معاملة السنة فيؤخذ
بالرواية .وما داـ األمر كذلع فإنو جيوز ٗتصيص الكتاب بإٚتاع الصحابة.
وقد وقع التخصيص فعبلً ُب القرآف بإٚتاع الصحابة ،فمن ذلع قولو تعأب ُب
حق القاذفُت      :قد خصص بإٚتاع الصحابة على
ٗتصيصو باألحرار ،وتنصيف حد القذؼ على العبد .والوقوع دليل اٞتواز؛
فدؿ على أف ٗتصيص الكتاب بإٚتاع الصحابة جائز شرعاً.
تخصيَ الكتاب بالقياس
إف القيػػاس ا١تعتػػرب ىػػو القيػػاس الػػذي علتػػو قػػد ورد هبػػا الشػػرع ،أي الػػذي
علتػػو مػػأخوذة مػػن الكتػػاب ،والسػػنة ،وإٚتػػاع الصػػحابة ،ومػػا ٓب تكػػن علتػػو قػػد
وردت ُب الشػرع فإنػػو ال يعتػػرب دلػيبلً شػػرعياً ،ومػػا داـ القيػاس قػػد وردت علتػػو ُب
الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو إٚتػػاع الصػػحابة ،وكػػاف التخصػػيص جػػائزاً ُب الكتػػاب،
والسػػنة ،وإٚتػػاع الصػػحابة؛ فيكػػوف ٗتصػػيص الكتػػاب بالقيػػاس الػػذي علتػػو قػػد
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وردت ُب الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو إٚتػػاع الصػػحابة جػػائزاً؛ ١تػػا مػػر مػػن أدلػػة جػواز
ٗتصػيص الكتػاب بالكتػػاب ،وبالسػنة ،وبإٚتػاع الصػػحابة؛ وعليػو جيػوز ٗتصػػيص
الكتاب بالقياس الذي علتو قد ورد هبا الشرع.
تخصيَ السنة بالكتاب
جيوز ٗتصيص عموـ السنة ٓتصوص القرآف؛ ألف كبلً منهما جاء بو
الوحي ،فيكوف ما جاء بو الوحي قد خصص ٔتا جاء بو الوحي ،فيص أف
يكوف أحد ا ٥تصصاً لآلخر ،وأنو وإف كاف القرآف قد جاء بو الوحي لفظاً
ومعٌت ،والسنة قد جاء هبا الوحي معٌت فقه؛ فإف التخصيص متعلق با١تعٌت
وليس باللفظ؛ فبل يؤثر كوف لفظ السنة من الرسوؿ ،فإف ا١تعٌت وحي من اه،
فيص أف يكوف ٥تصصاً .وأيضاً فإف اه تعأب يقوؿ   :
     وال شع أف سنة رسوؿ اه  من األشياء؛
فكانت داخلة ٖتت العموـ ،فيص أف يكوف القرآف تبياناً للسنة ،وا١تخصص
مبُت؛ فجاز أف يكوف القرآف ٥تصصاً للسنة ،وقد يقاؿ إف اه تعأب يقوؿ
للرسوؿ        :فجعل النيب  مبيّناً للكتاب ا١تنػزؿ،
وذلع إ ا يكوف بسنتو ،وىذا يدؿ على أف التخصيص إ ا يكوف من الرسوؿ
ال من اه ،أي بالسنة ال بالقرآف .واٞتواب على ذلع أنو ال يلزـ من وصف
النيب  بكونو مبيناً ١تا أنػزؿ إليو ،أنو ديتنع أف يبُت السنة ٔتا يرد على لسانو
من القرآف؛ ألف السنة منػزلة من اه تعأب ،والقرآف منػزؿ من اه تعأب ،فيجوز
أف يبُت ما أنػزؿ إليو من السنة ٔتا أنػزؿ إليو من القرآف؛ وعليو جيوز أف ٗتصص
السنة بالقرآف.
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وقد ورد ُب صل اٟتديبية «أنو ال يأتيع منا أحد ،وإف كاف على
دينع ،إال رددتو إلينا» أخرجو البخاري .و«أحد» عاـ ُب الرجل وا١ترأة ،أي
إف السنة ىنا بإقرار الرسوؿ  أوجبت إعادة كل من يأٌب من قريش ،سواء
أكاف رجبلً أـ امرأةٍ ،ب أنػزؿ اه سبحانو ُب كتابو     :
         

الكتاب السنة
صص
َ        
فخ ّ
ُ
بإعادة الرجاؿ فقه دوف النساء.
تخصيَ السنة بالسنة
وجيػػوز ٗتصػػيص السػػنة بالسػػنة ،سػواء أكانػػت متػواترة أـ خػػرب آحػػاد؛ ألف
كبلً منهما قد جاء بو الػوحي معػٌت ،فيصػ أف يكػوف أحػد ا ٥تصصػاً لآلخػر،
وألنػو وقػػع التخصػػيص فعػبلً ُب السػػنة بالسػنة ،فمػػن ذلػػع أف الرسػػوؿ  قػػاؿ:
ِ ِ
«فِيم ـا س ـ َق ِ
س
ت َّ
الس ـ َماءُ فَفيــو ُ
َ َ
الع ْش ـ ُر» أخرجػػو أٛتػػد ،فخصػػص بقولػػو « : لَـ ْي َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
صـ َدقَةٌ» أخرجػػو أٛتػػد .ومػػن ذلػػع قولػػو « :الَ تَحـ ُّل
سـة أَ ْو َسـاق َ
فَ
يمـا ُدو َن َخ ْم َ
َّ
الص ـ َدقَةُ لِغَنِـيَ ،والَ لِـ ِذي ِم ـ َّرةٍ َس ـ ِوي» أخرجػػو أٛتػػد ،قػػد خصػػص بقولػػو « :الَ
تَ ِح ُّل َّ ِ ِ ِ ِ
س ٍة :لِ َع ِامـ ٍل َعلَْيـ َهـا ،أَ ْو َر ُجـ ٍل ا ْشـتَـ َر َاىا بِ َمالِـ ِو ،أَ ْو يَـا ِرٍم ،أَ ْو
الص َدقَةُ لغَني ،إالَّ ل َخ ْم َ
يَا ٍز فِي سبِ ِ ِ ِ ِ
ص ّْد َق َعلَْي ِو ِم ْنـ َها فَأَ ْى َدى ِم ْنـ َها لِغَنِي» أخرجو أٛتد.
يل اللَّو ،أَ ْو م ْسكي ٍن تُ ُ
َ

تخصيَ السنة بإجماع الصحابة وبالقياس
أم ػػا ٗتص ػػيص الس ػػنة بإٚت ػػاع الص ػػحابة ،فلم ػػا س ػػبق م ػػن ج ػواز ٗتص ػػيص
الق ػػرآف بإٚت ػػاع الص ػػحابة ،فتخص ػػيص الس ػػنة ك ػػذلع ج ػػائز ،ف ػػإف م ػػا ج ػػاز أف
خيصص القرآف جاز أف خيصص السنة ،وألف إٚتاع الصحابة يكشف عن دليػل
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فهػػو ٦تػػا جػػاء بػػو الػػوحي ،فيصػ أف خيصػػص مػػا جػػاء بػػو الػػوحي ،وأمػػا القيػػاس؛
فػػؤلف علتػػو إم ػا أف تكػػوف واردة بػػالقرآف ،أو بالسػػنة ،فيكػػوف التخػص ػيص ب ػو إف
كانػػت علتػػو وردت بالقػ ػرآف ٗتصيص ػاً للسػػنة بػػالقرآف ،وىػ ػو جػائػ ػز ،وإف كانػػت
علتػػو وردت بالسػػنة ،فػػإف التخصػػيص بػػو حيناػػذ يكػػوف ٗتصيصػاً للسػػنة بالسػػنة،
وىو جائز كذلع ،ومن ىنا جاز ٗتصيص السنة بالقياس.
تخصيَ المنطوق بالمفهوم
جيوز ٗتصيص ا١تنطوؽ با١تفهوـ ،سواء أكاف من قبيل مفهػوـ ا١توافقػة ،أـ
من قبيل مفهوـ ا١تخالفة؛ ألف ا١تفهوـ حجة كما مر ،والعاـ حجة ،فإذا تعارضػا
وجب ٗتصيص العاـ بو ،وال يلزـ إ اؿ الدليل األوؿ .ومثالػو قولػو عليػو الصػبلة
والسبلـ« :الْمـاء الَ يـنَ ّْجسـوُ َشـيء إِالَّ مـا يَلَـب َعلَـى ِر ِ
يحـ ِو أَ ْو رَ ْع ِمـ ِو» رواه الطػرباح
َ ُ ُ ُ ٌْ َ
َ
ُب الكبػػَت ،فإنػػو يػػدؿ ٔتنطوقػػو علػػى أف ا١تػػاء ال ينجسػػو عنػػد عػػدـ التغػػَت شػػيء،
س ػواء أكػػاف قلتػػُت أـ ال ،فػػإف منطػػوؽ اٟتػػديث شػػامل الكثػػَت والقليػػل ،واٞتػػاري
ث» أخرجػو الػدارقطٍت.
والراكد ،وقولو « :إِ َذا بَـلَ َغ الْ َماءُ قُـلَّتَـ ْي ِن لَ ْم يَ ْح ِم ِل الْ َخبَ َ
يدؿ ٔتفهومو علػى أف ا١تػاء القليػل يػنجس وإف ٓب يتغػَت ،فيكػوف مفهػوـ اٟتػديث
ِ
ِ
ِ
ين
الثاح ٥تصصاً ١تنطػوؽ اٟتػديث األوؿ .ومثالػو قولػو َ « :وفـي الْغَـنَ ِم مـ ْن أَ ْربَعـ َ
ِ
ين َوِمائَـ ٍة» أخرجػػو أٛتػػد ،فػػإف منطوقػػو يػدؿ علػػى وجػػوب الزكػػاة ُب
َشـاةٌ إِلَـى ع ْشـ ِر َ
ِ
صـ َدقَ ِة الْغَـنَ ِم ،فِـي َسـائِ َمتِ َها »..أخرجػػو
الغػنم كلهػا ألنػو عػػاـ ،وقولػو  ..« :فـي َ
البخػػاري ،يػػدؿ ٔتفهومػػو علػػى أف الغػػنم ا١تعلوفػػة ال زكػػاة فيهػػا ،فيكػػوف اٟتػػديث
الثاح ٥تصصاً لعموـ منطػوؽ اٟتػديث األوؿ ،بػإخراج معلوفػة الغػنم عػن وجػوب
الزكاة ٔتفهومو.
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المطلق والمقيد
ا١تطلػػق ىػػو اللفػػظ الػػداؿ علػػى مػػدلوؿ شػػائع ُب جنسػػو ،وا١تقيػػد مػػا دؿ
على مدلوؿ معُت مثل زيد وعمرو ،وكذلع يطلق ا١تقيد على اللفظ الػداؿ علػى
وصف مدلولو ا١تطلق بصفة زائدة مثل دينار عراقػي وجنيػو مصػري ،فلفػظ دينػار
عراقي مطلق ُب جنسو فيشمل كل دينار عراقي ،ولكنو بالنسبة للػدينار مطلقػاً،
مػن غػَت بيػاف كونػو عراقيػاً أو أردنيػاً ،ىػو مقيػد ،فهػو مطلػق مػن وجػو ومقيػد مػػن
وجػػو .ومثػػل رقبػػة مؤمنػػة ،فإهنػػا وإف شػػاعت بػػُت الرقبػػات ا١تؤمنػػات فهػػي مطلػػق
فيشمل كل رقبة مؤمنة ،ولكنها بالنسبة ١تطلق رقبة ىػو مقيػد ،فكػاف مطلقػاً مػن
وجو ومقيداً من وجو .أي إف ىذا النوع الثاح من ا١تقيد ىو ما أخرج عن شػائع
ُب جنس ػػو بوج ػػو م ػػا ،ك ػػإخراج لف ػػظ ال ػػدينار ا١تطل ػػق بص ػػفة زائ ػػدة وى ػػي عراق ػػي،
وكإخراج لفظ رقبة ا١تطلق بصفة زائدة وىي مؤمنة.
وإذا ورد نص مطلق كقولو تعأب      :
      وورد نفس النص مقيداً ُب آية أخرى كقولو
تعأب          :فإنو ينظر فيو ،فإف
اختلف حكمهما فبل حيمل ا١تطلق على ا١تقيد؛ ألف كبلً منهما حكم خيتلف
عن اآلخر ،وإف ٓب خيتلف حكمهما ينظر ،فإف اٖتد سببهما حيمل ا١تطلق على
ا١تقيد ،كما لو قاؿ ُب الظهار« :اعتقوا رقبة» ٍب قاؿ« :اعتقوا رقبة مسلمة»
فإنو ٖتمل الرقبة ُب النص األوؿ على النص الثاح بأهنا مسلمة ،وإ ا ٛتل
ا١تطلق على ا١تقيد ىنا؛ ألف من عمل با١تقيد وَب بالعمل بداللة ا١تطلق ،ومن
عمل با١تطلق ٓب ِ
يف بالعمل بداللة ا١تقيد ،فكاف اٞتمع ىو الواجب واألؤب.
وإف اختلف سببهما ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد ،كقولو تعأب ُب كفارة الظهار:
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            وقولو
تعأب ُب القتل ا٠تطأ          :فعتق
الرقبة ُب كفارة الظهار جاء مطلقاً ،وعتق الرقبة ُب قتل ا١تؤمن خطأ جاء مقيداً
بأهنا مؤمنة ،وكل منهما كاف سبب العتق فيو غَت اآلخر؛ ولذلع ال حيمل
ا١تطلق على ا١تقيد؛ ألف اختبلؼ ا١توضوع ُب سبب العتق كاختبلؼ اٟتكم،
فكما ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد إذا اختلف اٟتكم ،كذلع ال حيمل إذا
اختلف ا١توضوع ُب السبب ،فأمر اه ُب موضوع الظهار بعتق رقبة جاءت فيو
الرقبة مطلقة فتبقى على إطبلقها ،وأمر اه ُب موضوع قتل ا١تؤمن خطأ جاءت
فيو الرقبة مقيدة ،فتقيد بذلع ا١توضوع وال تتعداه ،فبل تشمل ٚتيع الكفارات.
والدليل على أنو إذا اختلف السبب ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد ،ما ورد ُب
الصػوـ ُب اليمُت فإنو ورد مطػلقاً قاؿ تعأب      :
  فهنا ورد مط ػلقاً وٓب يذكر ىل يص ػومها متتابعات أو متفرقات ،وورد
الصوـ ُب كفارة الظهار متتابعاً قاؿ تعأب      :فلو
كاف ا١تطلق حيمل على ا١تقيد ٟتمل الصوـ ُب كفارة اليمُت على الصوـ ُب
كفارة الظهار وال قائل بذلع؛ و٢تذا فإف الذين قالوا بالتتابع ُب صوـ اليمُت ٓب
حيملوه على كفارة الظهار ،وإ ا ٛتلوه على قراءة أيب بن كعب وابن مسعود:
(ثبلثة أياـ متتابعات على اعتبار أف قراءة اآلحاد من ّػزلة منػزلة أخبار اآلحاد،
صاٟتة لتقييد ا١تطلق وٗتصيص العاـ ،مع أف ىذا أيضاً خطأ؛ ألف خرب اآلحاد
من السنة ،والسنة ٗتصص عموـ الكتاب وتقيد مطلقو ،أما قراءة اآلحاد
فليست من القرآف ،أي ال تعترب من القرآف؛ ألنو ال يعترب من القرآف إال
ا١تتواتر؛ ولذلع ال تصل ىذه القراءة لتقييد مطلق الكتاب ،كما ال تصل
لتخصيص عمومو .ومن ىذا يتبُت أف اختبلؼ السبب كاختبلؼ اٟتكم ال
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حيمل فيو ا١تطلق على ا١تقيد ،فكما ال حيمل صوـ كفارة اليمُت على صوـ
كفارة الظهار ،كذلع ال حيمل عتق كفارة الظهار على عتق كفارة القتل؛ فإذا
اختلف السبب ال حيػمػل ا١تطلق على ا١تقيد .ىذا وإف ما جيري بُت العموـ
وا٠تصوص جيري بُت ا١تطػلػق وا١تقيد؛ ألهنما من باب واحد .فالعموـ يقابلو
ا٠تصوص ،وجيري فيو التخصيص .وا١تطلق يقابلو ا١تقيد ،وجيري فيو التقييد.
فالكتاب يقيد بالكتاب ،وبالسنة ،وبإٚتاع الصحابة ،وبالقياس .والسنة تقيد
بالكتاب ،وبالسنة ،وبإٚتاع الصحابة ،وبالقياس .وكل ما حيصل ُب العموـ
وا٠تصوص حيصل ُب ا١تطلق وا١تقيد.
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المجمل
اجململ ىو اللفظ الذي ال يفهم منو عند اإلطبلؽ شيء معُت ،بل يفهم
منو أكثر من أمر ،وال مزية ألمر على آخر ،أو ىو ما ال تتض داللتو ،وا١تراد
ما لو داللة وىي غَت واضحة .وقد يكوف ذلع ُب لفظ مفرد مشًتؾ ،إما بُت
٥تتلفُت :كالعُت للذىب والشمس ،وا١تختار للفاعل وا١تفعوؿ .أو ضدين:
كالقرء للطهر واٟتيض .وقد يكوف ُب لفظ مركب كقولو تعػأب   :
      فإف ىذه مًتددة بُت الزوج والوٕب .وقد يكوف
بسبب الًتدد ُب عود الضمَت إٔب ما تقدمو كقولع :كل ما علمو الفقيو فهو
كما علمو ،فإف الضمَت ُب ىو مًتدد بُت العود إٔب الفقيو وإٔب معلوـ الفقيو.
وقد يكوف ذلع بسبب إخراج اللفظ ُب عرؼ الشرع عما وضع لو ُب اللغة
عند القائلُت بذلع قبل بيانو لنا ،كقولو  ،    :
             ، فإنو
يكوف ٣تمبلً لعدـ إشعار اللفظ ٔتا ىو ا١تراد منو بعينو من األفعاؿ ا١تخصوصة؛
ألنو ٣تمل بالنسبة إٔب الوجوب.
وا١تػ ػ ػراد م ػ ػػن ع ػ ػػدـ وض ػ ػػوح دالل ػ ػػة اللف ػ ػػظ ى ػ ػػو ع ػ ػػدـ وض ػ ػػوحها حس ػ ػػب
دالل ػ ػػة اللغػ ػ ػػة عليهػ ػ ػػا ،إمػ ػ ػػا بالوضػ ػ ػػع ،وإمػ ػ ػػا بالشػ ػ ػػرع ،وإمػ ػ ػػا بػ ػ ػػالعرؼ .فػ ػ ػػاللفظ
ال ػػذي ال يفه ػػم من ػػو عن ػػد اإلط ػػبلؽ ش ػػيء مع ػػُت ،ب ػػل يفه ػػم أكث ػػر م ػػن أم ػػر،
وال مزيػ ػ ػػة ألمػ ػ ػػر علػ ػ ػػى آخػ ػ ػػر ،إ ػ ػ ػػا ىػ ػ ػػو بالنسػ ػ ػػبة لداللػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة بالوضػ ػ ػػع ،أو
الشػ ػ ػػرع ،أو العػ ػ ػػرؼ .أمػ ػ ػػا مػ ػ ػػا يفهػ ػ ػػم منػ ػ ػػو شػ ػ ػػيء معػ ػ ػػُت وضػ ػ ػػعاً أو شػ ػ ػػرعاً أو
عرف ػ ػاً فػ ػػبل يعتػ ػػرب مػ ػػن اجملمػ ػػل ،أي مػ ػػا تتض ػ ػ داللتػ ػػو حسػ ػػب اللغػ ػػة أو الشػ ػػرع
أو الع ػ ػػرؼ فإن ػ ػػو ال يعت ػ ػػرب م ػ ػػن اجملم ػ ػػل؛ وعل ػ ػػى ى ػ ػػذا ف ػ ػػإف التحلي ػ ػػل والتح ػ ػػرمي
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ا١تػضػاف ػ ػُت إٔب األعي ػػاف كقول ػػو تع ػػأب،     :
     ال إٚت ػ ػػاؿ في ػ ػػو ،ف ػ ػػإف ك ػ ػػل م ػ ػػن اطل ػ ػػع عل ػ ػػى ع ػ ػػرؼ
أى ػ ػػل اللغ ػ ػػة ،وم ػ ػػارس ألف ػ ػػاظ الع ػ ػػرب ،ال يتب ػ ػػادر إٔب فهم ػ ػػو عن ػ ػػد ق ػ ػػوؿ القائ ػ ػػل
لغ ػ ػػَته :حرم ػ ػػت علي ػ ػػع الطع ػ ػػاـ والش ػ ػ ػراب ،وحرم ػ ػػت علي ػ ػػع النس ػ ػػاء ،س ػ ػ ّػوى
ٖت ػ ػ ػ ػػرمي األك ػ ػ ػ ػػل والش ػ ػ ػ ػػرب م ػ ػ ػ ػػن الطع ػ ػ ػ ػػاـ والشػ ػ ػ ػ ػراب ،وٖت ػ ػ ػ ػػرمي وطء النس ػ ػ ػ ػػاء.
واألص ػ ػػل ُب ك ػ ػػل م ػ ػػا يتب ػ ػػادر إٔب الفه ػ ػػم أف يك ػ ػػوف حقيق ػ ػػة ،إم ػ ػػا بالوض ػ ػػع ،أو
بعػ ػ ػ ػػرؼ االسػ ػ ػ ػػتعماؿ ،وا١ت ػ ػ ػ ػراد فهػ ػ ػ ػػم ا١تطلػ ػ ػ ػػع علػ ػ ػ ػػى اللغػ ػ ػ ػػة ا١تمػ ػ ػ ػػارس أللفػ ػ ػ ػػاظ
العػ ػ ػػرب؛ وعليػ ػ ػػو يكػ ػ ػػوف معػ ػ ػػٌت حرمػ ػ ػػت ىنػ ػ ػػا واضػ ػ ػػحاً ،فهػ ػ ػػو داؿ علػ ػ ػػى أمػ ػ ػػر
مع ػ ػ ػػُت .وأيض ػ ػ ػاً ف ػ ػ ػػإف قول ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػأب     :ال إٚت ػ ػ ػػاؿ في ػ ػ ػػو،
ف ػػإف الب ػػاء ىن ػػا لئللص ػػاؽ ،وى ػػو ال يقض ػػي بوج ػػوب مس ػ ػ ٚتي ػػع ال ػ ػرأس ،وإف
قول ػ ػػع :ب ػ ػػو ب ػ ػػرص أو ب ػ ػػو داء ،ال يس ػ ػػتوجب مش ػ ػػوؿ ال ػ ػػربص ٞتمي ػ ػػع جس ػ ػػمو،
ومشػ ػ ػ ػػوؿ الػ ػ ػ ػػداء ٞتميػ ػ ػ ػػع جسػ ػ ػ ػػمو .وكػ ػ ػ ػػذلع امس ػ ػ ػ ػ برأسػ ػ ػ ػػع ،ال يسػ ػ ػ ػػتوجب
ا١تس ػ ػ ٞتمي ػ ػػع ال ػ ػرأس .وأيض ػ ػاً ف ػ ػػإف اسػ ػػتعماؿ الع ػ ػػرب جػ ػػار باقتض ػ ػػاء إلص ػ ػػاؽ
ا١تس ػ ػ ػ فقػ ػ ػػه مػ ػ ػػع قطػ ػ ػػع النظػ ػ ػػر عػ ػ ػػن الكػ ػ ػػل والػ ػ ػػبعض؛ و٢تػ ػ ػػذا فإنػ ػ ػػو إذا قػ ػ ػػاؿ
القائ ػػل لغ ػػَته :امسػ ػ ي ػػدؾ با١تن ػػديل ،ال يفه ػػم من ػػو أح ػػد م ػػن أى ػػل اللغ ػػة أن ػػو
وجػ ػػب عليػ ػػو إلصػ ػػاؽ يػ ػػده ّتميػ ػػع ا١تنػ ػػديل ،بػ ػػل با١تنػ ػػديل ،إف شػ ػػاء بكلػ ػػو وإف
ضـ ـ ـ َع َعـ ـ ـ ْن أُ َّمتِـ ـ ـي
ش ػ ػػاء ببعض ػ ػػو .وك ػ ػػذلع ال إٚت ػ ػػاؿ ُب قول ػ ػػو « : إِ َّن اللَّـ ـ ـوَ َو َ
الْخطَـ ـ ـ ـأَ والنّْس ـ ـ ـ ـيا َن» أخرجػ ػ ػ ػػو ابػ ػ ػ ػػن ماجػ ػ ػ ػػو ،وقولػ ػ ػ ػػو« :الَ ص ـ ـ ـ ـالَةَ إِالَّ بِوض ـ ـ ـ ـ ٍ
وء»
َ
ُ ُ
َ
َ ْ َ
ص ـ ـ ـالَةَ إِالَّ بَِفاتِ َحـ ـ ـ ِة الْ ِكتَـ ـ ـ ِ
اب» أخرج ػ ػػو
أخرج ػ ػػو ال ػ ػػدار قط ػ ػػٍت ،وقول ػ ػػو « : الَ َ
أب ػػو عوان ػػة ،وقول ػػو « : الَ ِص ـ ـيَ َام لِ َم ـ ـ ْن لَـ ـ ْم يَـ ْف ِر ْضـ ــوُ ِمـ ـ َـن اللَّْي ـ ـ ِل» أخرج ػػو اب ػػن
ِ
اح إِالَّ بِـ ـ ـ ـ ـ ـ َولِي َو َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ِاى َد ْي َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ٍل» أخرج ػ ػ ػ ػ ػػو
ماج ػ ػ ػ ػ ػػو ،وقول ػ ػ ػ ػ ػػو « : الَ ن َكـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ال ػػدارقطٍت؛ ذل ػػع ألف ى ػػذا كل ػػو م ػػن قبي ػػل دالل ػػة االقتض ػػاء ،فداللت ػػو واض ػػحة
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حسػ ػػب وضػ ػػع اللغػ ػػة ،إذ داللػ ػػة االقتضػ ػػاء مػ ػػن داللػ ػػة األلف ػ ػػاظ لغػ ػػة بالوض ػ ػػع،
فبل يكوف من اجململ.
واٟتاصػ ػ ػ ػػل أف كػ ػ ػ ػػل م ػ ػ ػ ػػا اتضػ ػ ػ ػػحت داللت ػ ػ ػ ػػو بإحػ ػ ػ ػػدى دالالت اللغ ػ ػ ػ ػػة،
وض ػ ػػعاً ،أو عرف ػ ػاً ،أو ش ػ ػػرعاً ،ال يعت ػ ػػرب م ػ ػػن اجملم ػ ػػل ،فيحم ػ ػػل عل ػ ػػى اجمل ػ ػػاز ،أو
يفه ػ ػػم م ػ ػػن قرين ػ ػػة ،أو يؤخ ػ ػػذ م ػ ػػن دالل ػ ػػة اللف ػ ػػظ ،أو م ػ ػػن دالالت ا١تع ػ ػػٌت ،أو
غ ػ ػػَت ذلػ ػ ػػع ،ومػ ػ ػػا داـ ديكػ ػ ػػن ذلػ ػ ػػع ُب أي لف ػ ػػظ فإنػ ػ ػػو ينفػ ػ ػػى عنػ ػ ػػو اإلٚتػ ػ ػػاؿ،
وحيص ػػر م ػػدلوؿ اجملم ػػل ب ػػاللفظ ال ػػذي ل ػػو دالل ػػة ،ولك ػػن داللت ػػو غ ػػَت واض ػػحة
مثل     :فإنو ٣تمل حيتاج إٔب بياف.

ٕٗٙ

البيان والمبين
البياف ىو إخراج الشيء من حيز اإلشكاؿ إٔب حيز الوضوح ،أو ىو
العلم أو الظن اٟتاصل من الدليل؛ ولذلع عرفو بعضهم بأنو الدليل .فقولو
تعأب٣     :تمل ،وما روي عنو  أنو عرؼ الصبلة بفعلو
ِ
صلّْي» أخرجو البخاري ،بياف ٢تذا اجململ.
صلُّوا َك َما َرأَيْـتُ ُموني أُ َ
حيث قاؿَ « :
وقولو تعأب٣     :تمل ،وما ورد ُب أحاديث رسوؿ اه 
حوؿ زكاة األصناؼ اليت تزكى ،ىو بياف للمجمل ،فقد قاؿ رسوؿ اه : 
«ما ِمن ص ِ
ب ذ ََ َى ٍ
اح ِ
ب َوالَ فِ َّ
ض ٍة الَ يُـ َؤ ّْدي ِم ْنـ َها َح َّق َها إِالَّ إِذَا َكا َن يَـ ْو ُم الْ ِقيَ َام ِة
َ ْ َ
ِ
ص َفائِ ُح م ْن نَا ٍر» أخرجو مسلم ،والكتاب الذي كتبو أبو بكر رضي
ص ّْف َح ْ
ت لَوُ َ
ُ
اه عنو ألنس رضي اه عنو عندما وجهو إٔب البحرين «ىذه فريضة الصدقة
اليت فرض رسوؿ اه  على ا١تسلمُت واليت أمر اه هبا رسولو ٍ ..ب ّبُت زكاة
ث ُم َعاذاً
اإلبل» أخرجو البخاري وما جاء من حديث مسروؽ «أَ َّن النَّبِ َّي  بَـ َع َ
ِ ِ
ِ
إِلَى الْيَم ِن وأَ َمرهُ أَ ْن يَأْ ُخ َذ ِمن الْبَـ َق ِر ِم ْن ُك ّْل ثـَالَثِ ِ
ين
ين تَبيعاً أ َْو تَب َيعةً َوم ْن ُك ّْل أَ ْربَع َ
َ
َ
َ َ َ
ُم ِسنَّةً» أخرجو أبو داود وصححو اٟتاكم .وما جاء ُب حديث أيب بردة عن أيب
ول اللَّ ِو  بـعثَـهما إِلَى الْيم ِن يـعلّْم ِ
ان
موسى ومعاذ رضي اه عنهم «أَ َّن َر ُس َ
ََ َُ َ
ََ ُ َ
الص َدقَةَ إِالَّ ِم ْن َى ِذهِ األَ ْربَـ َع ِة :الْ ِح ْنطَ ِة َو َّ
الش ِعي ِر
اس أَ ْم َر ِدينِ ِه ْم فَأَ َم َرُى ْم أَ ْن الَ يَأْ ُخ ُذوا َّ
النَّ َ
الزبِ ِ
يب» أخرجو اٟتاكم وصححو .كل ىذا بياف للمجمل؛ وعليو فإف
َوالتَّ ْم ِر َو َّ

البياف ىو الدليل الذي بيػّن اجململ .وأما ا١تبُت فقد يطلق ويراد بو ما كاف من
ا٠تطاب ا١تبتدأ ا١تستغٍت بنفسو عن بياف ،وقد يراد بو ما كاف ٤تتاجاً إٔب البياف،
وقد ورد عليو بيانو ،وذلع كاللفظ اجململ إذا بُت ا١تراد منو ،والعاـ بعد
التخصيص ،وا١تطلق بعد التقييد ،والفعل إذا اقًتف بو ما يدؿ على الوجو الذي
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قصد منو ،إٔب غَت ذلع.
والبياف يكوف قوالً من اه والرسوؿ ،ويكوف فعبلً من الرسوؿ ،ومثاؿ
البياف من اه تعأب قولو تعأب      :إٔب آخر اآليات فإنو
بياف لقولو تعأب          :ومثاؿ البياف قوالً من
الص َدقَةَ إِالَّ فِي
ض َر ُس ُ
ول اللَّ ِو َّ 
الرسوؿ  ما أخرجو البيهقي« :لَ ْم يَـ ْف ِر ْ

عَِ
اء :ا ِإلبِ ِل َوالْبَـ َق ِر َوالْغَنَ ِم َو َّ
الزبِ ِ
الذ َى ِ
ض ِة َوالْ ِح ْنطَ ِة َو َّ
ب َوالْ ِف َّ
يب
الش ِعي ِر َوالتَّ ْم ِر َو َّ
َ
ش َرة أَ ْشيَ َ
السلت ضرب من الشعَت كما ُب القاموس .فإنو بياف آليات فرض
َو ُّ
الس ْل ِت» و ُّ

الزكاة .ومثاؿ البياف فعبلً من الرسوؿ  ما روي عنو  أنو عرؼ الصبلة
ِ
صلّْي» أخرجو البخاري« ،أَالَ
صلُّوا َك َما َرأَيْـتُ ُموني أُ َ
واٟتج بفعلو حيث قاؿَ « :
فَ ُخ ُذوا َعنّْي َمنَ ِاس َك ُك ْم» أخرجو أٛتد ،فإف فعلو للصبلة بياف لقولو تعأب:
    وفعلو للحج بياف لقولو تعأب     :
.      
وإذا حص ػػل البي ػػاف بق ػػوؿ م ػػن الرس ػػوؿ وبفع ػػل من ػػو ،أي اجتم ػػع الفع ػػل
والق ػػوؿ ُب البي ػػاف ،فإن ػػو ينظ ػػر في ػػو ،فػ ػإف تواف ػػق ُب الدالل ػػة عل ػػى حك ػػم واح ػػد
فالس ػػابق منهم ػػا ى ػػو البي ػػاف ،س ػواء أك ػػاف ق ػػوالً أـ فع ػبلًٟ ،تص ػػوؿ ا١تقص ػػود ب ػػو،
والثػاح تأكيػد .وإف اختلفػا ُب الداللػة علػى اٟتكػم ،كمػا روي عنػو  أنػو بعػد
آيػة اٟتػج قػاؿَ « :مـ ْن قَـ َر َن َح ّجـاً إِلَـى عُ ْمـ َرةٍ فَـ ْليَطُـ ْف رََوافـاً َو ِاحـداً» وروي عنػػو 
أنو قرف فطاؼ طوافُت وسعى سعيُت ،ففي ىذه اٟتاؿ ينظر ،فإذا ٓب يعلم تقدـ
أحد ا ،بأف جهل أيهمػا كػاف قبػل اآلخػر ،ىػل كػاف القػوؿ أوالً أو الفعػل ،فإنػو
يؤخػػذ ب ػػالقوؿ؛ وذلػػع ألف الق ػػوؿ ي ػػدؿ بنفسػػو عل ػػى كون ػػو بيان ػآً ،ت ػػبلؼ فع ػػل
الرسػػوؿ فإنػػو ال يػػدؿ بنفسػػو علػػى كونػػو بيانػاً بػػل بالواسػػطة؛ ألنػػو إ ػػا يعلػػم كػػوف
الفعػػل بيان ػاً للمجمػػل بأحػػد أمػػور ثبلثػػة :أحػػدىا :أف يعلػػم ذلػػع بالضػػرورة مػػن
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قصده ،أي ال يتم كونو بياناً دوف اقًتاف العلم الضروري بقصػد النػيب  البيػاف
ب ػػو .وثانيه ػػا :أف يق ػػوؿ الرس ػػوؿ ى ػػذا الفع ػػل بي ػػاف للمجم ػػل .وثالثه ػػا :أف ي ػػذكر
اجململ وقت اٟتاجػة إٔب العمػل بػوٍ ،ب يفعػل فعػبلً يصػل أف يكػوف بيانػاً لػو ،وال
يفعػل شػػيااً آخػػر ،فػػيعلم أف ذلػع الفعػػل بيػػاف لػػو .فالفػع ػل ال يكػػوف بيانػاً بذاتػػو،
والقوؿ يكوف بيانػاً بذاتػو؛ و٢تػذا يؤخػذ بػالقوؿ ،فيقػدر كونػو ىػو ا١تتقػدـ ،وحيمػل
الفعل على أف الطواؼ الثاح مندوب .وأمػا إف علػم تقػدـ أحػد ا علػى اآلخػر،
فإنػػو ينظػػر ،فػػإف كػػاف القػػوؿ متقػػدماً فػػالطواؼ الثػػاح غػػَت واجػػب ،وفعػػل النػػيب
جيب أف حيمل على كونو مندوباً ،وإف كاف ا١تتقدـ ىو الفعل ،فإف القػوؿ يكػوف
ناسػػخاً لوجػػوب الط ػواؼ الثػػاح الػػذي دؿ عليػػو الفعػػل ،أو حيمػػل فعػػل الرسػػوؿ
على بياف وجوب الطواؼ الثاح ُب حقو دوف أمتو.

ٕٙٚ

الناسخ والمنسوخ
النسخ ىو إبطاؿ اٟتكم ا١تستفاد من نص سابق بنص الحق ،قاؿ عليو
ِ
وىا» أخرجو
الصبلة والسبلـُ « :ك ْن ُ
ور َ
ت قَ ْد نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن ِزيَ َارة الْ ُقبُوِر ،أَالَ فَـ ُز ُ
اٟتاكم .أو ىو خطاب الشارع ا١تانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب
شرعي سابق ،وال بد أف يكوف اٟتكم ا١تنسوخ شرعياً ،وأف يكوف الدليل الداؿ
على ارتفاع اٟتكم شرعياً مًتاخياً عن ا٠تطاب ا١تنسوخ حكمو ،وأف ال يكوف
ا٠تطاب ا١ترفوع حكمو مقيداً بوقت معُت ،فإذا استكمل اٟتكم ىذه الشروط
جاز أف يقع فيو النسخ .فالنسخ ىو تبديل اٟتكم السابق ْتكم الحق،
فالتبديل ُب اللغة ىو النسخ .قاؿ تعأب       :
وأىل التفسَت فسروا التبديل بالنسخ فسمي النسخ تبديبلً ،ومعناه أف يزوؿ
الشيء فيخلفو غَته ،أي ينتهي اٟتكم السابق فيخلفو حكم الحق .ىذا ىو
معٌت النسخ ،وأما الناسخ فإنو قد يطلق على اه تعأب فيقاؿ نسخ فهو ناسخ
ومنو قولو تعأب       :وقولو تعأب     :
  وقد يطلق على اآلية أهنا ناسخة فيقاؿ :آية السيف نسخت كذا
فهي ناسخة ،وكذلع على كل طريق يعرؼ بو نسخ اٟتكم من خرب الرسوؿ
وفعلو وتقريره ،وعلى اٟتكم فيقاؿ وجوب صوـ رمضاف نسخ وجوب صوـ
عاشوراء فهو ناسخ ،ويطلق على ا١تعتقد لنسخ اٟتكم فيقاؿ :فبلف نسخ
القرآف بالسنة أي يعتقد ذلع .وأما ا١تنسوخ فهو اٟتكم ا١ترتفع أي اٟتكم
ا١تبطل وا١تنتهي ،كحكم تقدمي الصدقة بُت يدي مناجاة النيب  وحكم
الوصية للوالدين واألقربُت ،وحكم الًتبص حوالً كامبلً عن ا١تتوَب عنها زوجها،
إٔب غَت ذلع.
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والػػدليل علػػى جػ ػواز النسػ ػخ الكتػػاب ،وإٚتػػاع الصػػحابة ،ووقػػوع النسػػخ
بالفعل.
أما الكتاب فقد قاؿ اه تعأب         :
              وقػاؿ تعأب  :
              
           

       قاؿ القرطيب ُب تفسَت قولو
تعأب     :اآلية« :سبب نػزوؿ ىذه اآلية أف اليهود ١تا حسدوا
ا١تسلمُت ُب التوجو للكعبة ،وطعنوا ُب اإلسبلـ بذلع ،وقالوا إف ٤تمداً يأمر
أصحابو بشيء ٍب ينهاىم ،فما كاف ىذا القرآف إال من عنده؛ فلهذا يناقض
بعضو بعضاً فأنػزؿ        :وأنػزؿ   :
   اآليات» .وقاؿ الز٥تشري ُب الكشاؼ ُب تفسَت قولو تعأب:
     اآليات« :تبديل اآلية مكاف اآلية ىو النسخ ،واه تعأب
ينسخ الشرائع بالشرائع ألهنا مصاّب ،واه تعأب عآب با١تصاّب وا١تفاسد ،فيثبت
ما يشاء وينسػخ ما يشاء ْتكمتو ،وىذا معٌت قولو تعأب    :
 .»     وللمفسرين ُب تفسَت آية    :
  طريقاف :أحد ا أف النسخ ىنا يعٍت التبديل ،ويؤيد ذلع آية النحل،
وىي قولو تعأب        :أي إذا جعلنا آية بدالً
من آية ،فإننا ٧تعل ىذا البدؿ خَتاً من ا١تبدؿ منو أو مثلو ،وىذا الطريق
ضعيف؛ ألنو جيعل ا٠تَتية مسلطة على اآلية ،وال خَتية ُب اآليات بُت
بعضها ،وإ ا ا٠تَتية بالنسبة إلينا فيما يرجع إٔب أحكاـ اآليات ا١ترفوعة عنا
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وا١توضوعة علينا ،من حيث إف البعض يكوف أخف من البعض فيما يرجع إٔب
ٖتمل ا١تشقة ،أو إف ثواب البعض أجزؿ من ثواب البعض اآلخر ،فحكم ثبات
ا١تسلم لكافرين أخف من ثباتو لعشرة ،فكاف اٟتكم الناسخ وىو الثبات الثنُت
أخف من اٟتكم ا١تنسوخ وىو الثبات لعشرة ،وحكم صوـ رمضاف أشد من
حكم صوـ يوـ عاشوراء ولكنو أجزؿ ثواباً .فا٠تَتية ليست ُب اآليات نفسها،
وإ ا ُب األحكاـ اليت جاءت هبا ،وقد تكوف خَتية ٗتفيف ،وقد تكوف خَتية
ثواب.
ثانيهمػػا أف ا١ت ػراد نسػػخ حك ػػم اآليػػة ال نس ػػخ تبلوهت ػػا ،وى ػػذا الق ػػوؿ ى ػػو
ا١تختػػار للجمهػػور وعليػػو ا١تعػػوؿ ،ويؤيػػده أف ٚتيػػع آيػػات القػػرآف ثبتػػت بالػػدليل
القطع ػػي ،وم ػػا ٓب تثب ػػت اآلي ػػة بال ػػدليل القطع ػػي ال تعت ػػرب م ػػن الق ػػرآف ،وٓب يثب ػػت
بالدليل القطعي نسخ تبلوة آيػة مػن آيػات القػرآف ،ومػا ورد مػن دليػل ظػٍت علػى
وجود نسخ التبلوة ال قيمة لو ُب اعتبار النسػخ؛ ألف القطعػي ال ينسػخ بػالظٍت،
وال ينسػػخ إال بػػالقطعي ،مثلػػو أو فوقػػو ،وٓب يػػرد دليػػل قطعػػي علػػى نسػػخ الػػتبلوة
وىذا يؤيد أف ا١تراد نسخ اٟتكم ال نسخ التبلوة.
وأم ػػا إٚت ػػاع الص ػػحابة فق ػػد انعق ػػد إٚت ػػاعهم عل ػػى أف شػ ػريعة ٤تم ػػد 
ناسخة ٞتميع الشرائع السػابقة ،وانعقػد إٚتػاعهم علػى نسػخ وجػوب التوجػو إٔب
بيػػت ا١تقػػدس باسػتػ ػقباؿ الكعبػػة ،وعلػػى نسػػخ الوصػػية للوالػػدين واألق ػربُت بميػػة
ا١تواريػػث ،وعلػػى نسػخ صػػوـ يػػوـ عاشػػوراء بصػػوـ رمضػػاف ،ونسػػخ وجػػوب تقػػدمي
الصػػدقة بػػُت يػػدي مناجػػاة النػػيب  ووجػػوب ال ػًتبص حػػوالً كػػامبلً عػػن ا١تتػػوَب
عنها زوجها ،ووجوب ثبات الواحد للعشرة ،إٔب غَت ذلػع مػن األحكػاـ .وى ػذا
كلو قد أٚتػع الصحابة على نسػخو فيكػوف إٚتػاعهم منعقػداً علػى النسػخ ،وىػو
ٕٓٚ

دليل شرعي على النسخ.
وأما وقوع النسخ بالفعل ،فإف ما أٚتع الصحابة عليو من حوادث وقع
النسخ فيها دليل على وقوعو ،فبالنسبة لنسخ القبلة قاؿ تعأب   :
            

   فقد روى البخاري ومسلم أنو  صلى إٔب بيت ا١تقدس ستة
عشر شهراًٍ ،ب أخذ يتشوؼ إٔب ٖتويل القبلة إٔب الكعبة ،فنػزلت آية  :
  اآلية ،فيكوف حكم استقباؿ القبلة لبيت ا١تقدس نسخ ،وجعل
مكانو استقباؿ القبلة إٔب الكعبة .وبالنسبة للوصية للوالدين واألقربُت قاؿ
تعأب            :
        أي فرض عليكم يا معشر
ا١تؤمنُت إذا حضر أحدكم أسباب ا١توت وعبلماتو ،إف كاف مالو كثَتاً ،أف
توصوا للوالدين واألقربُت بشيء من ىذا ا١تاؿ .وىذا حكم شرعي وىو الوصية
للوالدين واألقربُت ،وقد نسخت ىذه اآلية بمية ا١تواريث ،فإف آية ا١تواريث
نػزلت بعدىا باالتفاؽ ،وبينت نصيب الوالدين واألقربُت من ماؿ ا١تيت ،أي
بينت حكم الوالدين واألقربُت ُب ماؿ ا١تيت ،فاٟتكم الذي فرض ُب آية
ا١تواريث نسخ اٟتكم الذي قبلو؛ ولذلع صار اٟتكم عدـ جواز الوصية
للوالدين واألقربُت ،وىكذا ٚتيع األحكاـ اليت أٚتع الصحابة على وجود
النسخ فيها .وىناؾ أحكاـ أخرى أيضاً وقع النسخ فيها .فمن ذلع قولو
ِ
وىا» أخرجو اٟتاكم .ومن
ُ « : ك ْن ُ
ور َ
ت قَ ْد نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن ِزيَ َارة الْ ُقبُوِر ،أَالَ فَـ ُز ُ
الرابِ َع ِة
ب فِي َّ
ذلع أنو روي عن النيب  أنو قاؿ ُب شارب ا٠تمر« :إِ َذا َش ِر َ
فَاقْـتُـلُوهُ» أخرجو أٛتد ،فنسخ ذلع ٔتا روي عنو أنو ٛتل إليو من شرهبا الرابعة
ٕٔٚ

فلم يقتلو .ومن ذلع أف اه تعأب أوجب ُب ابتداء اإلسبلـ اٟتبس ُب البيوت
والتعنيف حداً للزنا ،قاؿ تعأب      :
          
           
     

       

فنسخ ذلع باٞتلد والتغريب عن الوطن ُب حق البكر ،وبالرجم باٟتجارة ُب
حق الثيب ،قاؿ تعأب        :
   وقاؿ  لؤلعرايب الذي سألو أف يقضي لو بكتاب اهَ « :و َعلَى
ِ ٍ
يب َع ٍام» أخرجو البخاري ،وعن عبادة بن الصامت قاؿ:
ابْنِ َ
ك َج ْل ُد مائَةَ ،وتَـغْ ِر ُ
قاؿ رسوؿ اه ُ « : خ ُذوا َعنّْيُ ،خ ُذوا َعنّْي ،قَ ْد َج َع َل اللَّوُ لَ ُه َّن َسبِيالً ،الْبِ ْك ُر
بِالْبِ ْك ِر َج ْل ُد ِمائَ ٍة َونَـ ْف ُي َسنَ ٍة» أخرجو مسلم .وعن جابر بن عبد اه قاؿَ « :ر َج َم
النَّبِ ُّي  رجالً ِمن أَسلَم ،ورجالً ِمن الْيـه ِ
ود َو ْام َرأَتَوُ» أخرجو مسلم ،إٔب غَت ذلع
َ ُ ْ ْ َ ََ ُ َ َ ُ
من األحكاـ اليت وقع فيها النسخ بالفعل ،وىذا دليل على وجود النسخ ،فإف
الوقوع بالفعل دليل على اٞتواز ،ودليل على الوجود ،فهو دليل على النسخ وال
كبلـ .والنسخ يقع ُب القرآف والسنة ،و ا ٤تل النسخ .أما القرآف فإنو جيوز
نسخو حكماً ،وىػو واقػع فعبلً ،ودليلو ما مر من الكتاب ،وإٚتاع الصحابة،
ووقوع النسخ بالفعل.
وأما نسخ القرآف تبلوة فممنوع ،وغَت جائز ،وٓب يثبت وقوعو بالدليل
القطعي ،والدليل على عدـ اٞتواز ،ىو أف اآلية اليت ثبت هبا جواز النسخ
تقوؿ         :والقرآف كلو خَت من غَت تفاوت فيو ،فلو
كاف ا١تراد من نسخ اآلية إزالتها عن اللوح احملفوظ ،وكتابة أخرى بد٢تا١ ،تا
ٕٕٚ

ٖتقق وصف ا٠تَتية ،فمعناه إذف ليس اآلية وإ ا حكمها .وأيضاً فإف القرآف قد
ثبت نػزولو وحفظو وكتابتو بطريق التواتر ،واإلدياف بو على ىذا الوجو عقيدة،
وىي ال تؤخذ إال من الدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة ،وىذا ٓب حيصل
إذ ٓب يأت دليل قطعي يدؿ على جواز نسخ القرآف تبلوة؛ فبل جيوز نسخو
تبلوة .وأما عدـ وقوع نسخ القرآف تبلوة فدليلو أنو ٓب يأت دليل قطعي يثبت
أف آية من آياتو الثابتة بالدليل القطعي قد نسخت ،وأما ما روي عن زيد بن
الش ْي ُخ َو َّ
ثابت قاؿٝ :تعت رسوؿ اه  يقوؿَّ « :
وى َما
الش ْي َخةُ إِ َذا َزنَـيَا فَ ْار ُج ُم ُ
ْت :أَ ْكتِْبنِ َيها» أخرجو
ت َر ُس َ
الْبَتَّةَ .فَـ َق َ
ال ُع َم ُر :ل ََّما أُنْ ِزل ْ
ول اللَّ ِو  فَـ ُقل ُ
َت َى ِذهِ أَتَـ ْي ُ
ِ
ِ
ضع ٍ
ِ
ات
يما أُنْ ِز َل م َن الْ ُق ْرآن َع ْش ُر َر َ َ
أٛتد ،وما روت عائشة أهنا قالتَ « :كا َن ف َ
ِ
س م ْعلُوم ٍ
م ْعلُ ٍ
ات» أخرجو مسلم .وما روي عن أيب
ومات يُ َح ّْرْم َن ،ثـُ َّم نُس ْخ َن بِ َخ ْم ٍ َ َ
َ َ
بن كعب وابن مسعود أهنما قرءا« :فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات» وما روي أف
سورة األحزاب كانت تعدؿ سورة البقرة ،إٔب غَت ذلع ،فكلها أخبار آحاد ال
تقوـ اٟتجة فيها على نسخ القطعي؛ ألهنا أخبار ظنية ،والقطعي ال ينسخ
بالظٍت ،وال ينسخو إال القطعي ،فبل بد أف يثبت بالدليل القطعي أف ىذه اآلية
نػزلت حىت يعتقد أهنا من القرآفٍ ،ب يثبت أيضاً بالدليل القطعي أهنا نسخت،
وىذا ما ٓب يقع قه ،وعليو فإف نسخ القرآف تبلوة غَت واقع.
وأما السنة فإننا غَت متعبدين هبا تبلوة ،فبل يرد موضوع نسخها تبلوة؛
ألف التبلوة من حيث ىي بالنسبة ٢تا غَت موجودة ،فالنسخ بالنسبة ٢تا غَت
وارد ،وأما نسخها حكماً فجائز ،وواقع والدليل على ذلع قوؿ الرسوؿ : 
ِ
وىا» أخرجو اٟتاكم .وصوـ عاشػوراء
« ُك ْن ُ
ور َ
ت قَ ْد نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن ِزيَ َارة الْ ُقبُوِر ،أَالَ فَـ ُز ُ
كاف واجباً بالسػنة ،فنسػخ بصوـ رمضاف ُب قولو تعأب    :
ٖٕٚ

    ووجوب التوجو إٔب بيت ا١تقدس كاف ثابتاً بالسنة ا١تتواترة،
فنسخ بالتوجو إٔب الكعبة ُب قولو تعأب     :
   وىذا يدؿ على أف النسخ ُب السنة واقع ،والوقوع دليل اٞتواز؛ فدؿ
كذلع على أنو جائز.
وجي ػػوز نس ػػخ حك ػػم ا٠تط ػػاب إٔب ب ػػدؿ وجي ػػوز نس ػػخو ال إٔب ب ػػدؿ .أم ػػا
نسػػخو إٔب بػػدؿ فكثػػَت ،كنسػػخ وج ػػوب التوجػػو إٔب بيػػت ا١تقػػدس بالتوجػػو إٔب
الكعبػػة ،ونسػػخ صػػوـ أيػػاـ معػػدودات بصػػوـ شػػهر رمضػػاف ،وغػػَت ذلػػع .وأم ػػا
نسػػخو ال إٔب بػػدؿ ،فػػإف اه قػػد نسػػخ حكػػم تقػػدمي الصػػدقة بػػُت يػػدي مناجػػاة
النػػيب  مػػن غػػَت بػػدؿ ،ونسػػخ وجػػوب اإلمسػػاؾ بعػػد الفطػػر ُب الليػػل مػػن غػػَت
بدؿ ،إٔب غَت ذلع ،ووقوع النسخ ال إٔب بدؿ دليل جوازه.
نسخ القرآن
جيوز نسخ القرآف بالقرآف؛ لتساويهما ُب وجوب العلم بو ووجوب
العمل بو ،وألف كبلً من الناسخ وا١تنسوخ جاء بو الوحي لفظاً ومعٌت ،فجاز
نسخ القرآف بالقرآف .ومن ذلع نسخ االعتداد باٟتوؿ باالعتداد أربعة اشهر
وعشراً ،ونسخ تقدمي الصدقة بُت يدي مناجاة الرسوؿ بقولو   :
اآلية ونسخ ثبوت الواحد للعشرة بثبوت الواحد لبلثنُت بقولو تعأب  :
    وىذا دليل على وقوع النسخ ُب القرآف .والوقوع ُب الشرع
أدؿ الدالئل على اٞتواز الشرعي .وال يقاؿ إف النسخ إبطاؿ اٟتكم ،وىذا ال
جيوز ُب حق القرآف لقولو تعأب         :
   فلو نسخ بعضو لتطرؽ إليو البطبلف؛ ال يقاؿ ذلع ألنو ال جيوز
ٕٗٚ

إبطاؿ القرآف كلو ،فبل يص أف ينسخ القرآف كلو ،أما بعض أحكامو فيجوز.
أي إف ىذا الكتاب ٓب يتقدمو من كتب ما يبطلو ،وال يأتيو من بعد ما يبطلو،
فالقرآف ال ينسخ كلو ،وإ ا تنسخ بعض أحكاموٍ ،ب إنو ال جيوز إبطاؿ اآليات
نفسها بنسخ تبلوهتا ،أما إبطاؿ ما جاءت بو من أحكاـ بإزالتها ،أي نسخ
أحكاـ منها ،فيجوز كما ثبت وقوع ذلع فعبلً .وأيضاً فإف اآلية ال تقوؿ ال
يأتيو اإلبطاؿ ،وإ ا تقوؿ ال يأتيو الباطل .وىناؾ فرؽ بُت اإلبطاؿ والباطل،
فاإلبطاؿ ىو نسخ اٟتكم ،وأما الباطل فهو ضد اٟتق .فالقرآف ينسخ بالقرآف
من غَت شع.
وأما نسخ القرآف بالسنة فبل جيوز ،وىو غَت واقع .أما عدـ جوازه؛ فؤلف
اه تعأب قاؿ           :فوصف
النيب بكونو مبيناً ،والناسخ رافع وليس ٔتبُت ،والرفع غَت البياف ،وقاؿ تعأب:
              فإنو يدؿ على أف
اآلٌب با٠تَت أو ا١تثل ىو اه تعأب لرجوع الضمَت إليو ،وذلع ال يكوف إال إذا
كاف الناسخ ىو القرآف؛ و٢تذا قاؿ        :
   فأشعر أف اآلٌب با٠تَت أو ا١تثل ىو ا١تختص بكماؿ القدرة ،فبل
يكوف النسخ بالسنة؛ ألف اآلٌب هبا ىو الرسوؿ .وإنو وإف كانت السنة حاصلة
بالوحي كالقرآف بقولو تعأب          :
   ولكنها حاصلة بالوحي معٌت ،وىي غَت متلوة فبل نتعبد بتبلوهتا،
والقرآف حاصل لفظاً ومعٌت ،وىو متلو ونتعبد بتبلوتو ،وقاؿ تعأب  :
     فأخرب أنو إ ا يبدؿ اآلية باآلية ال بالسنة ،وقاؿ
تعأب               :
ٕ٘ٚ

                وىو
دليل على أف القرآف ال ينسخ بغَت القرآف .ويدؿ على ذلع أف ا١تشركُت عند
تبديل اآلية مكاف آية قالوا       :فأزاؿ اه تعأب و هم بقولو:
         وذلع يدؿ على أف التبديل ال
يكوف إال ٔتا نػزلو روح القدس وىو القرآف       :
واٟتاصل ىو أنو وإف كاف كل من القرآف والسنة قد جاء بو الوحي ،ولكن
السنة تنسب للرسوؿ ،فيقاؿ قاؿ رسوؿ اه ،وال يقاؿ قاؿ اه إال ُب اٟتديث
القدسي ،فبل تنسب إٔب اه .والسنة جاءت معٌت من اه ،والقرآف جاء لفظاً
ومعٌت .والسنة ال يتعبد هبا تبلوة ،والقرآف يتعبد بو تبلوة .وىذا كلو جيعل
القرآف ال ينسخ بالسنةٍ .ب إف نص آييت النسخ يدؿ على أف الناسخ لآلية ىو
اآلية ،فاألؤب تقوؿ              :
فيفهم منها أف الناسخ آية؛ ألف ا١تثل ال يكوف إال ُب اآليات ،وال يكوف ُب
األحاديث ،والثانية تقوؿ        :فإنو نص بأف
التبديل حاصل بوضع آية مكاف آية ،وىذا يعٍت أف الناسخ ال بد أف يكوف
آية ،فبل يكوف الناسخ للقرآف إال قرآناً .فهذا كلو دليل على أف القرآف ال
ينسخ بالسنة ،سواء أكانت متواترة أـ خرب آحاد.
وأما عدـ وقوع نسخ القرآف بالسنة؛ فؤلنو ٓب يرد حكم من األحكاـ
ناسخاً ٟتكم من أحكاـ القرآف ،أما األحكاـ اليت ّادعوا أهنا نسخت بالسنة،
فإف منها ما ىو منسوخ بالقرآف ،ومنها ما ىو ٗتصيص وليس بنسخ ،فقد
قالوا :إف الوصية للوالدين واألقربُت الواردة ُب قولو تعأب    :
          

ٕٚٙ

   منسوخة بقولو « : الَ َو ِصيَّةَ لَِوا ِر ٍث» أخرجو أٛتد .واٞتواب
على ذلع أهنا منسػوخة بمية ا١تَتاث       :
اآليات .وقالوا إف جلد الزاح الوارد ُب قولو تعأب    :
       نسخ بالرجم الثابت بالسنة ،واٞتواب أف اٞتلد
ٓب ينسخ بل ىو باؽ ،وإ ا جاء ٗتصيص اٞتلد بغَت احملصن ،والرجم
للمحصن ،فهو ٗتصيص وليس بنسخ ،وٗتصيص القرآف بالسنة جائز؛ ألنو
يصدؽ عليو أنو بياف فيندرج ٖتت قولو ٓ   تبلؼ النسخ ،فإنو رفع
وليس ببياف .على أف ىذين اٟتديثُت« :الَ َو ِصيَّةَ لَِوا ِر ٍث» وحديث الرجم أخبار
آحاد ،فلو فرضنا جدالً أف القرآف ينسخ بالسنة ،فإنو ال جيوز أف ينسخ ٓترب
اآلحاد؛ ألف القرآف قطعي الثبوت ،وخرب اآلحاد ظٍت الثبوت ،والقطعي ال
ينسخ بالظٍت؛ ألف النسخ إبطاؿ ،فبل يزاؿ حكم ثابت قطعاً ْتكم ثابت ظناً.
وىذا أيضاً يؤيد أف ما جاءوا بو من أمثلة على الوقوع غَت صحي  .وما داـ
نسخ القرآف بالسنة ٓب يقع مطلقاً ،وعدـ الوقوع وحده كاؼ للداللة على عدـ
اٞتواز؛ ألنو ليس ا١تراد اٞتواز عقبلً بل اٞتواز شرعاً .وكذلع ال ينسخ القرآف
بإٚتاع الصحابة ،وال بالقياس؛ ألف كبلً منهما حصل بعد زمن الرسوؿ 
وقد أٚتع الصحابة على منع النسخ بعد الرسوؿ ،وال ٥تالف ُب ذلع مطلقاً.
نسخ السنة
جيوز نسخ السنة بالقرآف؛ لتساويهما ُب وجوب العمل بو ،وألف السنة
جاء هبا الوحي معٌت ،والقرآف جاء بو الوحي لفظاً ومعٌت ،ومن ذلع التوجو
إٔب بيت ا١تقدس ،فإنو ثابت بالسنة ا١تتواترة ،وليس ُب القرآف ما يدؿ عليو،
فنسخ بقولو تعأب         :ومن ذلع أف
ٕٚٚ

ا١تباشرة ُب الليل كانت ٤ترمة على الصائم بالسنة ،وقد نسخ ذلع بقولو تعأب:
    ومن ذلع صوـ يوـ عاشوراء كاف واجباً بالسنة ،ونسخ
بصوـ رمضاف ُب قولو تعأب         :ومن ذلع
أف تأخَت الصبلة إٔب ا٧تبلء القتاؿ كاف جائزاً بالسنة ،وهبذا قاؿ يوـ ا٠تندؽ
ورُى ْم نَاراً» أخرجو مسلم؛ ٟتبسهم لو
وقد أخر الصبلةَ « :ح َ
شا اللَّوُ أَ ْج َوافَـ ُه ْم َوقُـبُ َ
عن الصبلة ،وقد نسخ ذلع اٞتواز بصبلة ا٠توؼ الواردة ُب القرآف ،وىذا كلو
دليل أف نسخ السنة بالقرآف واقع بالفعل ،والوقوع دليل اٞتواز ،وهبذا جيوز
نسخ السنة بالقرآف.
وكػػذلع جيػػوز نسػػخ السػػنة بالسػػنة ،فيجػػوز أف ينسػػخ خػػرب اآلحػػاد ٓتػػرب
اآلحاد وبا١تتواتر ،أمػا ا١تتػواتر فػبل جيػوز أف ينسػخ إال بػا١تتواتر ،فػبل ينسػخ ا١تتػواتر
باآلح ػػاد .أم ػػا نس ػػخ الس ػػنة بالس ػػنة؛ فلتس ػػاويهما ُب وج ػػوب العم ػػل ب ػػو ،وألف
الناسخ وا١تنسوخ جاء هبمػا الػوحي معػٌت ،وقػد وقػع ذلػع بالفعػل ،والوقػوع دليػل
ِ
وىـا»
اٞتواز ،فمن ذلػع قولػو ُ « : ك ْنـ ُ
ور َ
ت قَـ ْد نَـ َه ْيـتُ ُك ْم َعـ ْن ِزيَـ َارة الْ ُقبُـوِر ،أَالَ فَـ ُز ُ
أخرجػػو اٟتػػاكم .ومػػن ذلػػع أنػػو روي عػػن النػػيب  أنػػو قػػاؿ ُب شػػارب ا٠تمػػر:
الرابِ َع ِة فَاقْـتُـلُوهُ» أخرجو أٛتد ،فنسخ ذلػع ٔتػا روي عنػو أنػو ٛتػل
ب فِي َّ
«إِذَا َش ِر َ
إليػو مػػن شػرهبا الرابعػػة فلػػم يقتلػػو .وىػػذا دليػػل علػػى أف نسػػخ السػػنة بالسػػنة جػػائز
فهػػو واقػػع .أمػػا نسػػخ ا١تت ػواتر ٓتػػرب اآلحػػاد فػػبل جيػػوز ،وٓب يقػػع .أمػػا عػػدـ ج ػوازه؛
فػؤلف ا١تتػواتر مقطػػوع بػو ،ومنكػػره كػػافر إف كػاف قطعػػي الداللػػة .أمػا خػػرب اآلحػػاد
فهو ظٍت ،ومنكره ال يكفر ،والقطعي ال ينسخ بالظٍت .وأيضاً ٓب يقع أف متػواتراً
نسخ ٓترب اآلحػاد ،وعػدـ الوقػوع دليػل علػى عػدـ اٞتػواز شػرعاً؛ ألنػو لػيس ا١تػراد
اٞتػواز العقلػػي بػػل ا١تػراد اٞتػواز الشػػرعي ،وا١تػراد منػػو معرفػػة مػػا نسػػخ ،ومػػا داـ ٓب
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يقع يكوف القوؿ فيو من قبيل الفروض النظرية ،وىذا ال يدخل ُب التشريعات.
وأما ما أوردوه من قولو تعأب          :
       اآلية ،وأهنا تقتضي حصر التحرمي فيما
ذكر ،وقد نسخ ذلع اٟتصر ٔتا روي باآلحاد أف النيب « نَـ َهى َع ْن ُكل ِذي
نَ ٍ
السبَا ِعَ ،و َع ْن ُك ّْل ِذي ِم ْخلَ ٍب ِم َن الطَّْير» أخرجو مسلم ،وأنو إذا ثبت
اب ِم َن ّْ
نسخ الكتاب باآلحاد ،فنسخ السنة ا١تتواترة من باب أؤب ،فإف اٞتواب عليو
أنو قد ثبت أف القرآف ال ينسخ بالسنة ،فبل ترد ىذه اآلية؛ ألف اآلية إ ا
تنس ػخها آية لقوؿ اه        :وأيضاً فإنو ال
يوجد نسخ ىنا؛ ألف اآلية تقوؿ     :ومعٌت ذلع ال أجد ُب الوحي
اٟتاصل غَت احملرمات ا١تذكورة ،وىذا ال دينع أف ينػزؿ وحي آخر بعدىا بتحرمي
غَتىا ،فيكوف النهي الذي جاء بو الوحي بعد ىذه اآلية ليس نسخاً ،بل نػزؿ
بعد اآلية؛ ألف     :للحاؿ ،وال يػدؿ على أنو ال جيػد ُب ا١تستقبل.
وعليو ال ترد ىذه اآلية؛ ألنو ال يوجد فيها نسخ.
وأما نسخ السنة بإٚتاع الصحابة والقياس فػبل جيػوز؛ ألف كػبلً مػن إٚتػاع
الصػػحابة والقيػػاس حصػػل بعػػد زمػػن الرسػػوؿ  ،وقػػد انعقػػد إٚتػػاع الصػػحابة
على منع النسخ بعد الرسوؿ  وال ٥تالف ُب ذلع مطلقاً.
ال يجوز نسخ الحكم الثابت باإلجماع
اٟتكػػم الثابػػت بإٚتػػاع الصػػحابة ال جيػػوز أف ينسػػخ؛ ألف اإلٚتػػاع حصػػل
بعػػد الرسػػوؿ  ونسػػخو إ ػػا يكػػوف بػػنص مػػن الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو بإٚتػػاع،
أو قيػ ػػاس ،والكػ ػػل باطػ ػػل .أمػ ػػا الػ ػػنص؛ فؤلنػ ػػو متقػ ػػدـ علػ ػػى اإلٚتػ ػػاع ،إذ ٚتيػ ػػع
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النص ػػوص متلق ػػاة م ػػن الن ػػيب  واإلٚت ػػاع ال ينعق ػػد ُب زمن ػػو ؛ ألن ػػو إف ٓب
ي ػوافقهم ٓب ينعقػػد ،وإف وافقهػػم كػػاف قولػػو ىػػو اٟتجػػة ،فثبػػت أف الػػنص متقػػدـ
عل ػػى اإلٚت ػػاع ،وحينا ػػذ يس ػػتحيل أف يك ػػوف ناس ػػخاً ل ػػو .وأم ػػا اإلٚت ػػاع؛ فؤلن ػػو
يسػػتحيل انعقػػاده علػػى خػػبلؼ إٚتػػاع آخػػر ،إذ لػػو انعقػػد لكػػاف أحػػد اإلٚتػػاعُت
خطأ؛ ألف األوؿ إف ٓب يكن عن دليل فهو خطأ؛ ألف إٚتاع الصحابة يكشػف
عػػن دليػػل ،وإف كػػاف عػػن دليػػل كػػاف الثػػاح خطػػأ؛ ألنػػو ال يعتػػرب إٚتاع ػاً لوقوعػػو
علػػى خػػبلؼ الػػدليل .وأمػػا القيػػاس؛ فؤلنػػو ال يصػ علػػى خػػبلؼ اإلٚتػػاع؛ ألف
القيػػاس فػػرع ألصػػل ،فػػإذا جػػاء دليػػل مػػن كتػػاب ،أو سػػنة ،أو إٚتػػاع الصػػحابة،
خػػبلؼ القي ػػاس ،تػػرؾ القي ػػاس ،وم ػػا داـ القيػػاس ال يص ػ عل ػػى خ ػػبلؼ إٚت ػػاع
الصحابة ،فبل جيوز أف ينسخ إٚتاع الصحابة بالقياس.
ال يجوز نسخ حكم القياس
اٟتكم ا١تستنبه بالقيػاس ال جيػوز أف ينسػخ؛ وذلػع ألف القيػاس إذا كػاف
مسػػتنبطاً مػػن أصػػل ،فالقيػػاس بػػاؽ ببقػػاء األصػػل ،وإذا زاؿ األصػػل ونسػػخ فػػبل
يكوف ىناؾ قياس؛ و٢تذا ال يقع النسخ بالقيػاس مطلقػاً ،إذ ال يتصػور رفػع حكػم
القيػػاس مػػع بقػػاء أصػػلو .فػػإف القيػػاس ا١تعتػػرب ىػػو القيػػاس الػػذي علتػػو قػػد ورد هبػػا
النص من كتاب ،أو سنة ،أو ورد هبا إٚتاع الصحابة ،فيكوف األصػل قػد ثبتػت
علتػػو بواحػػد مػػن ىػػذه الػػثبلث ،فػػإذا وقػػع النسػػخ ،فإنػػو يقػػع بػػالفرع ال باألصػػل،
فإذا وقع بالفرع وبقي األص ػل ٓب حيصل نسخ للقيػاس مػا داـ األصػل باقيػاً ،وإذا
وقػػع باألصػػل ،فإنػػو أساسػاً ٓب يوجػػد قيػػاس مػػا داـ األصػػل قػػد نسػػخ ،فػػبل يكػػوف
ىنػػاؾ قيػػاس حػػىت يقػػاؿ إنػػو نس ػ ػخ ،عػػبلوة علػػى أف نسػػخ األصػػل لػػيس نسػػخاً
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ٟتكػ ػػم القيػ ػػاس ،بػ ػػل ىػ ػػو نسػ ػػخ ٟتكػ ػػم ثبػ ػػت بالكتػ ػػاب ،أو السػ ػػنة ،أو إٚتػ ػػاع
الصػػحابة ،وىػػذه ليسػ ػت مػػن القيػػاس ،وعليػػو ال يقػػع النسػػخ ُب حكػػم القيػػاس
مطلقاً.
رريق معرفة الناسخ من المنسوخ
الدليل الناسخ ال بد أف تقوـ حجة شرعية على أنو ناسخ ،وإال فبل
يعترب ناسخاً ،وليس ٣ترد ظهور التعارض بُت الدليلُت يعٍت أف أحد ا ناسخ
اآلخر ،إذ قد ديكن اٞتمع بينهما فبل يكوف ىناؾ أي تعارض .والنسخ ىو
إبطاؿ اٟتكم وتعطيل النص ،واٞتمع بُت الدليلُت أؤب من النسخ والتعطيل،
فإف اإل اؿ والنسخ خبلؼ األصل ،وما كاف خبلؼ األصل ال بد من بيػّنة
عليو ،فإف ٓب تقم حجة عليو فبل عربة لو .وعلى ذلع فإف إبطاؿ اٟتكم
السابق يتوقف على وجود حجة دالة على أنو منسوخ ،وىذه اٟتجة إما أف
ينص البلحق على أنو ناسخ للسابق لفظاً أو داللة ،وإما أف يكوف بُت النصُت
تعارض ال ديكن التوفيق بينهما فيو .أما نص البلحق على أنو ناسخ للسابق
ت قَ ْد نَـ َه ْيتُ ُك ْم َع ْن
فقد وردت أحكاـ ُب ذلع ،منها قوؿ الرسوؿ ُ « : ك ْن ُ
ِ
وىا» أخرجو اٟتاكم .فهذا قد بُت النص أنو نسخ ما كاف
ور َ
ِزيَ َارة الْ ُقبُوِر ،أَالَ فَـ ُز ُ
من ٖترمي زيارة القبور ،ومنها ما روي عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اه : 
«إِ ْن س ِكر فَاجلِ ُدوه ،ثـ َّم إِ ْن س ِكر فَ ِ
الرابِ َع ِة فَا ْض ِربُوا عُنُـ َقوُ»
اد فِي َّ
اجل ُدوهُ ،فَِإ ْن َع َ
َ َ ْ
َ َ ْ ُ ُ
أخرجو أٛتد ،فهذا يدؿ على أف شارب ا٠تمر إذا شرب الرابعة يقتل ،ولكن
ذلع نسخ ٔتا روي عن الزىري عن قبيصة بن ذؤيب أف النيب  قاؿَ « :م ْن
َش ِرب الْ َخمر فَاجلِ ُدوه ،فَِإ ْن عاد فَاجلِ ُدوه ،فَِإ ْن عاد فَ ِ
اد فِي الثَّالِثَ ِة أَ ِو
اجل ُدوهُ ،فَِإ ْن َع َ
ََ ْ ُ
َ َْ ْ ُ
ََ ْ

ٕٔٛ

َّ ِ
صةٌ» أخرجو أبو داود .قاؿ الشافعي والقتل منسوخ هبذا
الرابِ َعة فَاقْـتُـلُوهُُ ..ر ْخ َ
اٟتديث وغَته يعٍت حديث قبيصة ابن ذؤيب .وأخرج البزار من طريق جابر
ِ
ِ
ك
ب فِي َّ
الرابِ َعةَ فَ َجلَ َدهُ َولَ ْم يَـ ْقتُـ ْلوُ ،فَ َكا َن ذَلِ َ
بلفظ ..« :فَأُت َي بِالنُّـ َع ْي َمان قَ ْد َش ِر َ
نَ ِاسخاً لِ ْل َق ْت ِل» وقد ورد ُب حديث الزىري السابق نص على أف قتل شارب
ا٠تمر ُب الرابعة قد نسخ .فإف قولوَ « :وَرفَ َع الْ َق ْت َل» أخرجو أبو داود من نص
اٟتديث ،وليس من كبلـ الصحايب ،فهو كما جاء ُب رواية أخرى عن جابر
عن النيب  قاؿ« :إِ َّن من َش ِرب الْ َخمر فَ ِ
الرابِ َع ِة فَاقْـتُـلُوهُ،
اد فِي َّ
اجل ُدوهُ ،فَِإ ْن َع َ
َ ْ َ َْ ْ
َم
قَ َ
ب الْ َخ ْم َر فِي َّ
الرابِ َع ِة ،فَ َ
ال ثـُ َّم أُتِ َي النَّبِ ُّي  بَـ ْع َد ذَلِ َ
ك بَِر ُج ٍل قَ ْد َش ِر َ
ض َربَوُ َول ْ
يَـ ْقتُـلْوُ» أخرجو الًتمذي ،فكلمةَ « :ولَ ْم يَـ ْقتُـ ْلوُ» من اٟتديث ،وكذلع كلمة:

« َوَرفَ َع الْ َق ْت َل» من اٟتديث .فروايةَ « :ولَ ْم يَـ ْقتُـ ْلوُ» ال تنص على أف القتل نسخ،
ب فِي ا َّلرابِ َع ِة فَاقْـتُـلُوهُ» أخرجو أٛتد.
ولكنها تعارض قوؿ الرسوؿ« :إِ َذا َش ِر َ
ولكن روايةَ « :وَرفَ َع الْ َق ْت َل» تنص على نسخ القتل ُب الرابعة ،إذ معٌت رفع:
نسخ .ومن األحكاـ اليت نص البلحق على أنو ناسخ للسابق داللة قولو
تعأب           :
                فإف
ىذه اآلية تدؿ على ٖتتيم الصدقة بُت يدي الرسػوؿ إف وجدت ،ولكن ذلع
قد نسخ بقولو تعأب          :
          

   فهذه اآلية قد ورد فيها ما يدؿ على أف ٖتتيم تقدمي الصدقات بُت
النجوى إف وجدت قد رفع من غَت تصري بالرفع .وينبغي أف يعلم أف النص
على النسخ ال بد أف يكوف ُب نفس النص ،أو يفهم من النص؛ ولذلع ليس
ٕٕٛ

من الطرؽ الصحيحة ُب معرفة النسخ أف يقوؿ الصحايب :كاف اٟتكم كذا ٍب
نسخ أو رفع ،أو كاف ذلع من قبل ،أو ما شاكل ذلع ٦تا يدؿ على النسخ،
فإف ذلع ال قيمة لو؛ ألنو رٔتا قاؿ ذلع عن اجتهاد ،فمثبلً روى البخاري
بسنده عن ابن عمر ،رضي اه عنهما ،أنو قاؿ ألعرايب سألو عن آية:
« :     من كنػزىا فلم يؤد زكاهتا فويل
لو ،إ ا كاف ىذا من قبل أف تنػزؿ الزكاة ،فلما نػزلت جعلها اه طهراً لؤلمواؿ»
فهذا ا٠ترب ال قيمة لو ُب النسخ ،فهذا ال يعترب دليبلً على النسخ ،وال تعترب فيو
آية الزكاة ناسخة آلية الكنػز؛ ألنو اجتهاد للصحايب؛ فبل يكوف دليبلً على
النسخ .وكذلع ليس من الطرؽ الصحيحة ُب معرفة النسخ أف يقوؿ راوي
اٟتديث :كاف اٟتكم كذا ٍب نسخ ،فمثبلً روى ا٠تمسة أٛتد بن حنبل،
والًتمذي ،والنسائي وأبو داود ،وابن ماجو ،عن معاوية أف النيب  قاؿ:
«إِذَا َش ِربوا الْ َخمرَة فَاجلِ ُدوىم ثـ َّم إِذَا َش ِربوا فَ ِ
الرابِ َعةَ
وى ْم ثـُ َّم إِذَا َش ِربُوا َّ
اجل ُد ُ
ْ
ُ
َْ ْ ُ ْ ُ
ُ
وى ْم» .قاؿ الًتمذي :إ ا كاف ىذا ُب أوؿ األمرٍ ،ب نسخ بعد .فهذا ال
فَاقْـتُـلُ ُ
يعترب دليبلً على النسخ .وكذلع ليس من الطرؽ الصحيحة أف يقوؿ الصحايب
ُب أحد ا١تتواترين أنو كاف قبل اآلخر؛ ألنو يتضمن نسخ ا١تتواتر بقوؿ اآلحاد.
فالداللة على النسخ ال بد أف تكوف نصاً من كتاب أو سنة ،إما صراحة أو
داللة ،وما عداىا ال يعترب حجة على النسخ.
وأمػػا التعػػارض بػػُت النصػػُت مػػن كػػل وجػػو وال ديكػػن التوفيػػق بينهمػػا ،فإنػػو
ينظ ػػر فيهم ػػا ،ف ػػإف ك ػػاف أح ػػد ا معلومػ ػاً واآلخ ػػر مظنونػ ػاً ،أي أح ػػد ا قطع ػػي
الثبػػوت قطعػػي الداللػػة ،واآلخػػر ظػػٍت الثبػػوت والداللػػة ،أو قطعػػي الثبػػوت ظػػٍت
الداللة ،أو العكس ،فالعمل با١تعلوـ واجب ،أي العمل بالقطعي ،واجب سواء
ٖٕٛ

تقدـ ،أـ تأخر ،أـ جهل اٟتاؿ ُب ذلع ،لكنو إف كاف متأخراً عن ا١تظنوف كػاف
ناس ػػخاً ،وإال ك ػػاف م ػػع وج ػػوب العم ػػل ب ػػو غ ػػَت ناس ػػخ .وإف كان ػػا معل ػػومُت أو
مظنػػونُت ،وعلػػم أف أحػػد ا متػػأخر عػػن اآلخػػر ،فهػػو ناسػػخ وا١تتقػػدـ منسػػوخ،
وذلػػع يعػػرؼ بالتػػاريخ ،أو بإسػػناد الػراوي أحػػد ا إٔب شػػيء متقػػدـ كقولػػو :ىػػذا
ُب السػػنة الفبلنيػػة وىػػذا ُب السػػنة الفبلنيػػة ،أو بغػػَت ذلػػع ٦تػػا يػػدؿ علػػى التقػػدـ
والتأخر .وإف جهل التػاريخ وٓب يعلػم أيهمػا أسػبق مػن اآلخػر فإنػو ال نسػخ؛ ألف
أحد ا ليس بأؤب من اآلخر بالنسخ .وكل من ادعى أف حكمػاً مػا منسػوخ وٓب
يعلػم التػاريخ يػرد بعػدـ معرفػة التػػاريخ ،والواجػب ُب ىػذه اٟتػاؿ :إمػا الوقػف عػػن
العمل بأحد ا ،أو التخيَت بينهما إف أمكن.
وإف عل ػ ػػم اقػ ػ ػًتاف النص ػ ػػُت ا١تتعارض ػ ػػُت م ػ ػػع تع ػ ػػذر اٞتم ػ ػػع بينهم ػ ػػا ،ف ػ ػػإف
ى ػ ػػذا غ ػ ػػَت متص ػ ػػور الوق ػ ػػوع ،وال يق ػ ػػع مطلق ػ ػ ػاً ،وم ػ ػػن ى ػ ػػذا يتب ػ ػػُت أف النص ػ ػػُت
ا١تتعارض ػػُت م ػػن ك ػػل وج ػػو م ػػع تع ػػذر التوفي ػػق بينهم ػػا ال يتص ػػور وق ػػوع النس ػػخ ُب
ذل ػ ػ ػػع إال ُب ح ػ ػ ػػالتُت اثنت ػ ػ ػػُت :إح ػ ػ ػػدا ا م ػ ػ ػػا إذا كانػ ػ ػ ػا معل ػ ػ ػػومُت أو مظن ػ ػ ػػونُت،
وعل ػ ػػم أف أح ػ ػػد ا مت ػ ػػأخر ع ػ ػػن اآلخ ػ ػػر؛ فا١تت ػ ػػأخر ناس ػ ػػخ وا١تتق ػ ػػدـ منس ػ ػػوخ.
والثاني ػػة إذا كػ ػػاف أحػ ػػد ا معلوم ػ ػاً واآلخػ ػػر مظنون ػ ػاً ،وكػ ػػاف ا١تعلػ ػػوـ متػ ػػأخراً عػ ػػن
ا١تظنوف ،وما عدا ىاتُت اٟتالتُت ال يوجد نسخ مطلقاً.
ىذا إف كاف النصاف ا١تتعارضاف متنافيُت من كل وجو ويتعذر التوفيق
بينهما ،وأما إف كاف النصاف ا١تتعارضاف متنافيُت من كل وجو ولكن ديكن
التوفيق بينهما ،أو كانا متنافيُت من وجو دوف وجو ،فإنو ال نسخ مطلقاً ،إذ
يوفق بينهما ،ويصرؼ أحد ا للوجو الذي ال يتعارض فيو مع اآلخر ،فمثبلً
ٍ
عن وائل اٟتضرمي« :أ َّ
ْج ْع ِف َّي َسأ ََل النَّبِ َّي َ ع ْن الْ َخ ْم ِر،
َن رَا ِر َق بْ َن ُس َويْد ال ُ
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ِ
ال :إِنَّوُ لَيس بِ َدو ٍاء ول ِ
َّو ِاء .فَـ َق َ
صنَـ َع َها .فَـ َق َ
َكنَّوُ
ال :إِنَّ َما أ ْ
فَـنَـ َهاهُ ،أ َْو َك ِرَه أَ ْن يَ ْ
ْ َ َ َ
َصنَـ ُع َها للد َ
َداءٌ» أخرجو مسلم ،وعن أيب الدرداء قاؿ :قاؿ رسوؿ اه « : إِ َّن اللَّوَ أَنْـ َز َل
َّاء َوالد ََّو َاءَ ،و َج َع َل لِ ُك ّْل َد ٍاء َد َو ًاء ،فَـتَ َد َاوْواَ ،والَ تَ َد َاوْوا بِ َح َر ٍام» أخرجو أبو داود.
الد َ

فهذاف اٟتديثاف يدالف على ٖترمي التداوي باحملرمات ،وعن قتادة عن أنس:
«أ َّ
اسا ِم ْن عُ ْك ٍل َوعُ َريْـنَةَ قَ ِد ُموا ال َْم ِدينَةَ َعلَى النَّبِ ّْي َ وتَ َكلَّ ُموا بِا ِإل ْسالَِم... ،
َن نَ ً

ول اللَّ ِو  بِ َذ ْو ٍد َوَرا ٍعَ ،وأ ََم َرُى ْم أَ ْن يَ ْخ ُر ُجوا فِ ِيو،
استَـ ْو َخ ُموا ال َْم ِدينَةَ .فَأ ََم َر ل َُه ْم َر ُس ُ
َو ْ
ِ
ِ
ِ
َ
فَـيَ ْش َربُوا م ْن أَلْبَان َها َوأَبْـ َوال َها» أخرجو البخاري .وعن أنس« :أَ َّن النَّبِ َّي َ ر َّخ َ
الرحم ِن ب ِن عو ٍ
ِ ِ
الع َّو ِام فِي لُْب ِ
ت بِ ِه َما» أخرجو
ف َو ُّ
س الْ َح ِري ِر لِ ِح َّك ٍة َكانَ ْ
الزبَـ ْي ِر بْ ِن َ
ل َع ْبد َّ ْ َ ْ َ ْ
الرحم ِن بن عو ٍ
الع َّو َام َش َكيَا
ف َو ُّ
الزبَـ ْيـ َر بْ َن ّ
مسلم .وُب رواية الًتمذي« :أَ َّن َع ْب َد َّ ْ َ ْ َ َ ْ
ٍ
ِ
َ لَ ُه َما فِي قُ ُم ِ
َ الْ َح ِري ِر» وىذاف
الْ َق ْم َل إِلَى النَّبِ ّْي  في يَ َزاة لَ ُه َما ،فَـ َر َّخ َ

اٟتديثاف يدالف على إباحة التداوي باحملرمات .فهذا التعارض يوفق فيو ما بُت
النصوص ،فيحمل النهي ُب اٟتديثُت األولُت على الكراىة .ومثبلً عن علي
ِ
 قاؿ« :أ َْى َدى كِسرى لِرس ِ ِ
ص ُر فَـ َقبِ َل ِم ْنوُ،
ول اللَّو  فَـ َقبِ َل م ْنوَُ ،وأ َْى َدى لَوُ قَـ ْي َ
َْ َ ُ
وك فَـ َقبِ َل ِم ْنـ ُه ْم» أخرجو أٛتد .وعن عامر بن عبد اه بن الزبَت
ت لَوُ ال ُْملُ ُ
َوأ َْى َد ْ
ت قُـتَـ ْيـلَةُ ابْـنَةُ َع ْب ِد الْع َّزى بْ ِن َع ْب ِد أ ِ ِ ِ ِ
س ٍل
عن أبيو قاؿ« :قَ ِد َم ْ
ْ
ُ
َس َع َد م ْن بَني َمالك بْ ِن َح َ
َعلَى ابـنَتِها أَسماء ابـنَ ِة أَبِي ب ْك ٍر بِه َداياِ :
ضبَ ٍ
ت
اب َوأَقِ ٍط َو َس ْم ٍنَ ،و ِى َي ُم ْش ِرَكةٌ ،فَأَبَ ْ
ْ َ َْ َ ْ
َ َ َ
ِ
ِ
شةُ النَّبِ َّي  فَأَنْـ َز َل اللَّوُ َع َّز
َت َعائِ َ
سأَل ْ
أْ
َس َماءُ أَ ْن تَـ ْقبَ َل َىديـَّتَـ َها َوتُ ْدخلَ َها بَـ ْيتَـ َها ،فَ َ
وج َّل            :إِلَى ِ
آخ ِر اآلية ،فَأ ََم َرَىا
ََ
أَ ْن تَـ ْقبَ َل َى ِديـَّتَـ َهاَ ،وأَ ْن تُ ْد ِخلَ َها بَـ ْيتَـ َها» أخرجو أٛتد .فهذاف اٟتديثاف يدالف على
جواز قبوؿ ا٢تدية ،وعن عبػد الرٛتػن بن كعػب بن مالع« :أَ َّن َع ِامر بْن مالِ ٍ
ك
َ َ َ
الَّ ِذي يُ ْد َعى ُمالَ ِعب األَ ِسنَّ ِة قَ ِد َم َعلَى ر ُس ِ
ول اهلل َ و ُى َو ُم ْش ِر ٌك ،فَأَ ْى َدى لَوُ.
َ

ٕ٘ٛ

فَـ َق َال :إِنّْي الَ أَقْـبَ ُل َى ِديَّةَ ُم ْش ِر ٍك» أخرجو الطرباح .وىذا اٟتديث يدؿ على ٖترمي
قبوؿ ىدية ا١تشرؾ ،فهذا التعارض يوفق فيو بُت النصوص ،فيحمل رد ا٢تدية
على حالة التودد وا١تواالة ،وقبو٢تا ُب غَت ىذه اٟتالة ،أو حيمل على أف قبوؿ
ا٢تدية مباح ،فلو قبو٢تا ولو رفضها .وىكذا سائر النصوص ا١تتعارضة من كل
وجو يوفق بينهما ،فيحمل أحد ا على معٌت ،وحيمل اآلخر على معٌت آخر،
ويرفع التعارض .أما النصوص اليت يكوف التعارض فيها من وجو دوف وجو،
فإنو ظاىر فيها صرؼ كل إٔب الوجو الذي يعنيو ،مثاؿ ذلع قولو َ « :م ْن
بَ َّد َل ِدينَوُ فَاقْـتُـلُوهُ» أخرجو البخاري ،فإنو خاص ُب ا١تبدؿ ،وعاـ ُب النساء
والرجاؿ ،وما أخرجو أٛتد من طريق ابن عباس أف رسوؿ اه « نَـ َهى َع ْن
قَـ ْت ِل النّْ َس ِاء» فهو عاـ ُب كل النساء ،وخاص ُب ا١ترأة الكافرة األصلية ،إذا ٓب
تباشر القتاؿ ،وليس عاماً ُب كل اٟتوادث؛ لقولو ُب بعض طرؽ حديث النهي
ت َى ِذهِ تُـ َقاتِ ُل ،ثـُ َّم نَـ َهى َع ْن قَـ ْت ِل
عن قتل النساء١ ،تا رأى امرأة مقتولةَ « :ما َكانَ ْ
الص ْبـيَ ِان» أخرجو أٛتد؛ ولذلع يقتل ا١ترتد سواء أكاف رجبلً أـ امرأة،
س ِاء َو ّْ
النّْ َ
وهبذا ال يكوف ىناؾ تعارض بُت اٟتديثُت .فحديث قتل ا١ترتد خاص ْتالة
االرتداد ،عاـ ُب كل شيء؛ فيقتل الرجاؿ والنساء ،وحديث النهي عن قتل
النساء خاص ُب حالة اٟترب ،فبل تقتل ا١ترأة ُب تلع اٟتالة .ومثاؿ ذلع أيضاً
قولو « : إِذَا َد َخ َل أَ َح ُد ُك ُم الْ َم ْس ِج َد فَالَ يَ ْج ِل ََ ْس فِ ِيو َحتَّى يَـ ْرَك َع َرْك َعتَـ ْي ِن»
أخرجو ابن حباف ،فهو عاـ ُب ٚتيع األوقات ،واألحواؿ ،وا١تساجد ،وروى
ات َكا َن رس ُ ِ
اع ٍ
صلّْ َي فِي ِه َّن،
عقبة بن عامر قاؿ« :ثـَالَ ُ
ث َس َ
ول اللَّو  يَـ ْنـ َهانَا أَ ْن نُ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين تَطْلُ ُع َّ
وم قَائِ ُم
ين يَـ ُق ُ
س بَا ِزيَةً َحتَّى تَـ ْرتَف َعَ ،وح َ
أ َْو أَ ْن نَـ ْقبُـ َر في ِه َّن َم ْوتَانَا ،ح َ
الش ْم ُ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
الش ْمس لِ ْلغُر ِ
يل َّ
ب» أخرجو
ضيَّ ُ
ين تَ َ
وب َحتَّى تَـ ْغ ُر َ
سَ ،وح َ
ف َّ ُ ُ
الظه َيرة َحتَّى تَم َ
الش ْم ُ
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ول اللَّ ِو
مسلم ،فهو خاص بأوقات معينة .وروى عمر بن ا٠تطاب« :أَ َّن َر ُس َ
الص ْب ِح َحتَّى تَ ْش ُر َق َّ
ب»
الصالَةِ بَـ ْع َد ُّ
 نَـ َهى َع ِن َّ
الع ْ
سَ ،وبَـ ْع َد َ
ص ِر َحتَّى تَـ ْغ ُر َ
الش ْم ُ

أخرجو البخاري .فهو خاص ْتاالت معينة ،وإذا تعارض ا٠تاص مع العاـ ٛتل
العاـ على ا٠تاص ،فيحمل حديث ٖتية ا١تسجد على غَت األوقات ا٠تمسة
ا١تكروىة؛ فبل يكوف ىناؾ تعارض بُت النصُت ،وىكذا سائر النصوص
ا١تتعارضة من وجو دوف وجو ،فإهنا ٖتمل على الوجو الذي جاءت بشأنو،
وبرفع التناُب بُت النصوص.
ومن ىذا يتبُت أف ٣ترد ظهور التعارض بُت النصوص ال يعٍت أف أحد ا
ناسخ لآلخر ،بل ديكن التوفيق بُت النصوص اليت يظهر أهنا متعارضة .ومن
تدقيق النصوص الشرعية ،واستقراء ما يظهر أهنا متعارضة ،يتبُت أف التناقض
بُت النصوص غَت موجود .فاالدعاء بأنو يكوف بُت النصُت تناقض ادعاء ٓب
يقم عليو دليل .وما أورده بعض العلماء من نصوص توىم وجود التناقض
بينها ،فإف نفس ىذه النصوص صري ُب عدـ وجود التناقض وباٞتمع بينها،
وليس فيو أي داللة على النسخ ،فمثاؿ اآليات اليت زعم أهنا منسوخة قولو
تعأب        :قيل أهنا نسخت بمية السف ،وىي
قولو تعأب           :
           

         فاآلية األؤب واآلية الثانية
ظاىر نصهما أنو ال تناقض فيو بينهما ،فاألؤب تعٍت حالة الصل إذا كانت
مصلحة الدعوة تقتضي ذلع كما حصل ُب صل اٟتديبية ،والثانية تقتضي
اٞتهاد إذا كانت الدعوة تقتضي ذلع ،واٞتهاد والصل حالتاف باقيتاف،
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وأحكاـ كل منهما باقيةٓ ،ب ينسخ شيء منها .وقولو تعأب :
            قيل :إهنا نسخت
بقولو تعأب            :فاآلية

 

األؤب دالة على الوالية وىي النصرة ،واآلية الثاح دالة على األولوية ُب ا١تَتاث،
فظاىر نصهما أنو ال تناقض بينهما؛ ألف األؤب تقتضي النصرة ،والثانية
تقتضي األولوية ُب ا١تَتاث ،والوالية وىي النصرة غَت األولوية ُب ا١تَتاث .وقولو
تعأب             :قيل أهنا
نسخت بقولو تعأب        :وظاىػر نص اآليتػُت أنو
ال تنػاقض بينهما ،إذ األؤب خاصػة بتوبة الكافر باه يغفر لو ما سلف من
ذنوبو وال دخل ٢تا بالقتاؿ ،والثانية خاصة بقتاؿ الكافرين حىت ال تكوف فتنة
للمسلمُت عن دينهم ،والقتاؿ حىت ال تكوف فتنة غَت غفراف الذنوب .وىكذا
ٚتيع النصوص اليت أوردوىا وزعموا أف بينها تناقضاً ،فإنو عند التدقيق يتبُت أنو
ال تناقض بينهما؛ وعليو فإف االدعاء أنو يكوف بُت النصُت تناقض ادعاء ال
دليل عليو ،فالنصوص كلها ديكن التوفيق بُت ما يظهر التعارض فيو ،ومن
طبيعة النصوص التشريعية أف يبدو منها للرائي شيء من التناقض ،ذلع أف
أحواؿ العمراف ٥تتلفة ،وال يص فيها التجريد وال التعميم ،بل تؤخذ كل حالة،
وكل حادثة ،وكل أمر ،على حدة ،ويعطى النص لو وحده ،وال يقاس شيء من
أحواؿ العمراف على اآلخر جملرد االشتباه ،فإف األصل فيها ىو االختبلؼ،
فيأٌب النص ١تعاٞتة اٟتالة أو اٟتادثة أو األمرٍ ،ب يأٌب نص آخر ٟتالة أو حادثة
أو أمر غَت األوؿ ،ولكن يوجد اشتباه بينهما ،فيحصل حيناذ عند الرأي
التعارض بُت النصُت ،مع أهنما جاءا ألمرين ٥تتلفُت ،فيظن وجود التعارض ،ال
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سيما وأف اإلنساف من طبيعتو التعميم والتجريد ،فيقع من ىذا التعميم
والتجريد ُب ا٠تطأ ،وُب ظن أف أحد النصُت يتعارض مع اآلخر ،ولكن
ا٠تبَتين بأحواؿ العمراف وأهنا ٥تتلفة ،والعليمُت بأصوؿ التشريع ،وا٠تبَتين
بالوقائع ،يدركوف النصوص على حقيقتها ،وحيملوف كل نص على معناه؛
فيتبُت حيناذ أنو ال تعارض .و٢تذا فإنو ال يص أف يزعم أف ىذا اٟتكم
منسوخ ،وأف ىذا النص ناسخٔ ،تجرد ظهور التعارض بُت نصُت ،فإنو ُب
اٟتقيقة ال تعارض بينهما ،وال تقبل دعوى النسخ إال إذا وجدت حجة شرعية
على أف ىذا النص ناسخ ،أي ال بد أف يكوف ىناؾ من الشرع ما يدؿ على
أف ىذا النص ناسخ لذلع ،وما ٓب توجد حجة شرعية فبل نسخ.
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الدليل الثالث
اإلجمـاع
اإلٚتاع ُب اللغة يطلق باعتبارين :أحد ا العزـ على الشيء والتصميم
عليو ،ومنو يقاؿ :أٚتع فبلف على كذا إذا عزـ عليو ،وإليو اإلشارة بقولو تعأب:
    أي اعزموا ،وُب اٟتديث ا١توقوؼ على ابن عمر «من لم
يُجمع الصيام قبل الفجر فال صيام لو» أخرجو الًتمذي ،أي يعزـ ،وىو معٌت
حديث الرسوؿ « : ال صيام لمن لم يفرضو من الليل» الذي أخرجو ابن
ماجو ،أي يعزـ عليو من الليل .والثاح االتفاؽ ،ومنو يقاؿ :أٚتع القوـ على
كذا إذا اتفقوا عليو ،وعلى ىذا فاتفاؽ كل طائفة على أمر من األمور ،أياً كاف
ىذا األمر ،يسمى إٚتاعاً.
وأما اإلٚتاع ُب اصطبلح األصػوليُت فهػو االتفػاؽ علػى حكػم واقعػة مػن
الوقػػائع بأنػػو حكػػم شػػرعي ،ولكػػن اختلػػف فػػيمن يكػػوف إٚتػػاعهم دلػػيبلً شػػرعياً.
فقػػد قػػاؿ قػػوـ :إف إٚتػػاع األمػػة دليػػل شػػرعي؛ وبنػػاء علػػى ذلػػع عرفػػوه بأنػػو عبػػارة
عػن اتفػاؽ أمػة ٤تمػد خاصػة علػى أمػػر مػن األمػور الدينيػة .وقػاؿ قػوـ :أف إٚتػػاع
أىػػل اٟتػػل والعقػػد دليػػل شػػرعي؛ وبنػػاء علػػى ذلػػع قػػالوا :إف اإلٚتػػاع عبػػارة عػػن
اتفاؽ أىل اٟتل والعقد مػن أمػة ٤تمػد ُب عصػر مػن األعصػار علػى حكػم واقعػة
مػػن الوقػػائع .وقػػاؿ قػػوـ :إف إٚتػػاع اجملتهػػدين دليػػل شػػرعي ،وقػػالوا :إف اإلٚتػػاع
عبارة عن اتفاؽ اجملتهدين ُب عصر من العصور على أمر ديػٍت اجتهػادي .وقػاؿ
قػػوـ :إف إٚتػػاع أىػػل ا١تدينػػة دليػػل شػػرعي .وقػػاؿ قػػوـ :إف إٚتػػاع العػػًتة أي عػػًتة
الرسػػوؿ دليػػل شػػرعي .وقػػاؿ قػػوـ :إٚتػػاع ا٠تلفػػاء الراشػػدين دليػػل شػػرعي .وقػػاؿ
قوـ :إٚتػاع الصػحابة دليػل شػرعي .وىػذا ىػو اٟتػق .فاإلٚتػاع الػذي يعتػرب دلػيبلً
شػػرعياً إ ػػا ىػػو إٚتػػاع الصػػحابة لػػيس غػػَت ،وأمػػا إٚتػػاع غػػَتىم فػػبل يكػػوف دلػػيبلً
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ًتػػاع الػػذي يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياٚتػػاع الصػػحابة ىػػو اإلٚ والػػدليل علػػى أف إ،ًشػػرعيا
:عدة أمور
 أما الق ػرآف فقد قػاؿ اه.ت ػديثٟ إنو ورد الثناء عليهم ُب القرآف وا:ًأوال

              :تعأب
       :وقاؿ تعأب
          

: وقاؿ تعأب  

       

         



          
           
           

 فعن،تديثٟ وأما ا        
ِ
ِ  «يَأْتِي َعلَى الن:   قاؿ رسوؿ اه:تدري قاؿ٠أيب سعيد ا
ام
ٌ َ فَـيَـغْ ُزو فئ،َّاس َزَما ٌن

ِ
ِ ِم َن الن
، فَـيُـ ْفتَ ُح ل َُه ْم، نَـ َع ْم: فَـيَـ ُقولُو َن ول اللَّ ِو
َ ب َر ُس
َ  في ُك ْم َم ْن: فَـيَـ ُقولُو َن،َّاس
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ٌ َ فَـيَـ ْغ ُزو فئ،َّاس َزَما ٌن
َ  َى ْل في ُك ْم َم ْن:ال
َ ص
َ اح
ِ اب ر ُس
ِ  ثـُ َّم يَأْتِي َعلَى الن، فَـيُـ ْفتَ ُح ل َُه ْم، فَـيَـ ُقولُو َن نَـ َع ْم ول اللَّ ِو
،َّاس َزَما ٌن
ْأ
َ َ َص َح
ِ
ِ
ِ اب ر ُس
ِ ام ِم َن الن
ول
ُ  فَـيُـ َق،َّاس
ْبأ
ٌ َفَـيَـ ْغ ُزو فئ
َ ب َم ْن
َ  َى ْل في ُك ْم َم ْن:ال
َ ص
َ ص
َ َ َص َح
َ اح
َ اح
تديث ظاىرٟ ففي ىذا ا، فَـيُـ ْفتَ ُح ل َُه ْم» أخرجو البخاري، نَـ َع ْم: فَـيَـ ُقولُو َن اللَّ ِو

تن١ و،تن صاحبهم١ و،تم٢  فقد جعل الفت،الثناء على أصحاب رسوؿ اه
 «إِ َّن اللَّوَ ا ْختَ َار:   ويقوؿ الرسوؿ.تم٢ ً إكراما،صاحب من صاحبهم
ِ
ِ أَصحابِي َعلَى الْعالَ ِم
ِ
َ «اللَّوَ اللَّو: ويقوؿ،ين» أخرجو البزار
َْ
َ ين َوالْ ُم ْر َسل
َ ّْين س َوى النَّبي
َ َ
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« :أَصحابِي َكالنُّج ِ
وم ،بِأَيّْ ِه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم
فِي أَ ْص َحابِي» أخرجو ابن حباف .وقاؿ 
ُ
َْ
ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين ،فدؿ ىذا الثناء من اه تعأب ،ومن الرسوؿ  ،على

اعتبار أقوا٢تم ،ودؿ على أف صدقهم أمر مقطوع بو ،وأنو وإف كاف ٣ترد الثناء
وحده ليس دليبلً على أف إٚتاعهم دليل شرعي ،ولكنو دليل على أف صدقهم
أمر مقطوع بو ،فيكوف اعتبار أقوا٢تم أمراً مقطوعاً بو ،فإذا أٚتعوا على أمر كاف
إٚتاعهم إٚتاعاً مقطوعاً بصدقو ،وليس من بعدىم كذلع .وال يقاؿ إف اه قد
أثٌت على التابعُت فتكوف أقوا٢تم أيضاً مقطوعاً بصدقها؛ ال يقاؿ ذلع ألف
الثناء على التابعُت ٓب يرد ثناءً مطلقاً عليهم ٚتيعاً كما ورد بالنسبة للصحابة،
وإ ا ورد ُب حق من اتبع الصحابة بإحساف ،فقيػّد التابعُت بإحساف ال مطلق
التابعُت؛ ولذلع ال جيعل أقواؿ ٚتيع التابعُت مقطوعاً بصدقها ،وإ ا جيعل
فقه أقواؿ التابعُت بإحساف؛ و٢تذا فإهنم إذا أٚتعوا على أمر ،ال جيعل
إٚتاعهم مقطوعاً بصدقو .وقد يقاؿ إف اه تعأب أثٌت على أفراد معينُت من
الصحابة ،فأثٌت على ا٠تلفاء الراشدين ،وأثٌت على أيب بكر وعمر ،وأثٌت على
كثَت من الصحابة ٔتفرده ،مثل أيب بكر ،وعمر ،وعلي ،وعائشة ،وفاطمة،
والزبَت ،وسعد بن أيب وقاص ،وأثٌت على األنصار ،وأثٌت على األمة اإلسبلمية،
فلم خيتص الثناء بالصحابة ،فلماذا كاف إٚتاعهم مقطوعاً بصدقو ،وغَتىم غَت
مقطوع بصدقو ؟ واٞتواب على ذلع أف الثناء على أفراد معينُت من الصحابة
ورد بالدليل الظٍت ،وٓب يرد بالدليل القطعي ،وحىت يكوف قوؿ من أثٌت عليو اه
مقطوعاً بصدقو ،ال بد أف يرد بالدليل القطعي ،فالثناء على األمة اإلسبلمية،
والثناء على أفراد من الصحابة ،وردا بأحاديث آحاد وٓب يردا با١تتواتر ،فلم يردا
ُب القرآف ،وال ُب اٟتديث ا١تتواتر؛ ولذلع ال جيعل ىذا الثناء الوارد ُب خػرب
اآلحػاد قوؿ من أثٌت عليو مقػطػوعػاً بصدقوٓ ،تبلؼ الصحابة بوصػفػهػم
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صحػابة ،فقػد ورد الثناء عليهم بالقرآف وىو دليل قطعي؛ ولذلع كاف إٚتاع
الصحابة مقطوعاً بصدقو .وقد يقاؿ إف الثناء قد ورد على آؿ البػيػت بالدليل
القطعي ،إذ ورد بالقرآف ،قاؿ تعأب      :
       وى ػذا ثػنػاء على أىل البيت،
فتكوف أقوا٢تم مقطوعاً بصدقها ،وبذلع يكوف إٚتاعهم مقطوعاً بصدقو.
واٞتواب على ذلع أف اآلية قطعية الثبوت ،ولكنها ليست قطعية الداللة،
فهناؾ من يقوؿ إف آؿ البيت ىم :علي ،وفاطمة ،وابنا ا ،رضواف اه عليهم؛
ألنو ١تا نػزلت ىذه اآلية ،لف عليو الصبلة والسبلـ عليهم كساءه ،وقاؿ:
«اللَّ ُه َّم َى ُؤالَِء أَ ْى ُل بَـ ْيتِي» أخرجو الًتمذي .وىناؾ من يقوؿ إف أىل البيت ىم
ىػؤالء مػع أزواج النيب  فإف ما قبل اآلية وما بعػدىا يدؿ عليو ،أما ما قبلها
فقولو تعػأب            :إٔب قػولػو:
     وأما ما بعدىا فقولو تعأب     :
  اآلية .وعلى ذلع تكػوف اآلية ظنية الداللة ،وليست قطعية
الداللة ،فبل تكوف دليبلً على أف إٚتاع أىل البيت ،على كبل التفسَتين،
مقطوعاً بصدقو ،إذ لو فسرت كلمة أىل البيت ٔتعناىا اللغوي فحسب ،وٓب
يرد دليل شرعي على أف الشرع قد وضع ٢تا معٌت غَت ا١تعٌت اللغوي ،فإهنا
حيناذ تكوف قطعية الداللة ،ويكوف إٚتاع أىل البيت الذين تصدؽ عليهم
الكلمة لغة ،وىم أزواجو وأوالده وأوالدىم ،فإهنا حيناذ تكوف قطعية الداللة،
ولكن ما داـ قد اختلف ُب تفسَتىا ،وروي دليل شرعي على أف لكلمة
   معٌت شرعياً ،فإف اآلية تصب ظنية الداللة فبل تكوف دليبلً قطعياً.
ومن ىذا كلو يتبُت أف الصحابة وحدىم ىم الذين ورد الثناء عليهم بالدليل
القطعي ،فيكوف إٚتاعهم فقه ىو ا١تقطوع بصدقو.
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ثانياً :إف الصحابة ىم الذين ٚتعوا القرآف ،وىم الذين حفظوه ،وىم
الذين نقلوه إلينا ،واه سبحانو وتعأب يقوؿ       :
   فهذا الذي نقلوه ىو عينو الذي حفظو اه ،فاآلية تدؿ على
صدؽ إٚتاعهم ُب نقل القرآف؛ ألف اه وعد ْتفظو ،وىؤالء ىم الذين ٚتعوه
وحفظوه ونقلوه كما أنػزؿ ،فيكوف ذلع دليبلً على صدؽ إٚتاعهم ،فإف حفظ
القرآف ُب اآلية تعٍت صيانتو من الضياع ،والصحابة ىم الذين صانوا القرآف من
الضياع بعد وفاة الرسوؿ  ، فقد حفظوه وٚتعوه ونقلوه لنا بالطريقة
القطعية ،فيكونوف ىم الذين قاموا ٔتا وعد اه من حفظ القرآف ،وحفظو وٚتعو
ونقلو إ ا كاف بإٚتاعهم ،فتكوف اآلية دليبلً على صدؽ إٚتاعهم.
ثالثاً :إنو ال يستحيل على الصحابة عقبلً أف جيمعوا على خطأ؛ ألهنم
ليسوا معصومُت ،فا٠تطأ جائز عليهم أفراداً ،وجائز عليهم ٣تتمعُت ،فإٚتاعهم
على خطأ غَت مستحيل عقبلً ،ولكن يستحيل عليهم شرعاً أف جيمعوا على
خطأ؛ ألنو لو جاز ا٠تطأ على إٚتاعهم ٞتاز ا٠تطأ على الدين؛ ألهنم ىم
الذين نقلوا إلينا ىذا الدين ،بإٚتاعهم على أف ىذا الدين ىو الذي جاء بو
٤تمد  ، وعنهم أخذنا ديننا ،ولو جاز ا٠تطأ على إٚتاعهم ٞتاز ا٠تطأ على
القرآف؛ ألهنم ىم الذين نقلوا لنا ىذا القرآف ،بإٚتاعهم على أف ىذا القرآف ىو
عينو الذي نػزؿ على ٤تمد  ، وعنهم أخذنا القرآف .ؤتا أف ا٠تطأ على
الدين مستحيل ،إذ قاـ الدليل القطعي على صحتو ،ؤتا أف ا٠تطأ على القرآف
مستحيل ،فقد قاـ الدليل القطعي على أنو ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من
خلفو ،قاؿ تعأب             :فيكوف
إٚتاع الصحابة يستحيل عليو ا٠تطأ شرعاً .وىذا دليل قطعي على أف إٚتاعهم
دليل شرعي .وأيضاً فإف إٚتاعهم على أف ىذا الدين ىو الذي جاء بو ٤تمد
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 ، وإٚتاعهم على أف ىذا القرآف ىو عينو الذي نػزؿ بو الوحي من عند اه
على ٤تمد ،قاـ الدليل القطعي على صحة ىذا اإلٚتاع ،بقياـ الدليل القطعي
على صحة ىذا الدين ،وبقياـ الدليل القطعي على أف القرآف ال يأتيو الباطل
من بُت يديو وال من خلفو ،فيكوف قد قاـ الدليل القطعي على أف إٚتاع
الصحابة حجة شرعية .وعلى ىذا فإف كونو يستحيل شرعاً على الصحابة أف
يقع ا٠تطأ ُب إٚتاعهم ،الستحالة أف يقع ا٠تطأ ُب الدين ،واستحالة أف يقع
ا٠تطأ ُب القرآف ،دليل قطعي على أف إٚتاعهم دليل شرعي .وكوف الدليل
القطعي قد قاـ على صحة إٚتاعهم ُب نقل الدين ونقل القرآف ،دليل قطعي
على صحة إٚتاعهم ،وعلى أنو حجة شرعية .وىذا غَت موجود ُب إٚتاع
غَتىم على اإلطبلؽ ،ال ُب أيامهم وال من بعدىم ،فيكوف إٚتاع الصحابة
فقه ىو الدليل الشرعي.
رابع ػ ػاً :إف إٚتػ ػػاع الص ػ ػػحابة يرجػ ػػع إٔب نفػ ػػس ال ػ ػػنص الشػ ػػرعي ،فه ػ ػػم ال
جيمعػػوف علػػى حكػػم إال وكػػاف ٢تػػم دليػػل شػػرعي ،مػػن قػػوؿ الرسػػوؿ أو فعلػػو أو
تقريػره ،قػػد اسػتندوا إليػػو ،فيكػوف إٚتػػاعهم قػد كشػػف عػن دليػػل ،وىػذا ال يتػػأتى
لغػػَت الصػػحابة؛ ألهنػػم ىػػم الػػذين صػػاحبوا الرسػػوؿ  ،وعػػنهم أخػػذنا ديننػػا،
فكػاف إٚتػاعهم ىػػو اٟتجػة ،ومػا عػػداه لػيس ْتجػة ،إذ الصػػحابة مػا أٚتعػوا علػػى
شػػيء إال و٢تػػم دليػػل شػرعي علػػى ذلػػع ٓب يػػرووه ،فيكػػوف إٚتػػاع الصػػحابة دلػػيبلً
شرعياً بوصفو يكشف عن دليل ،وليس بوصػفو رأيػاً ٢تػم .فاتفػاؽ آراء الصػحابة
علػػى أمػػر ال يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً ،وإٚتػػاعهم علػػى رأي مػػن آرائهػػم ال يعتػػرب دلػػيبلً
شػػرعياً ،بػػل إٚت ػػاعهم علػػى أف ى ػػذا اٟتكػػم حكػػم ش ػػرعي ،أو عل ػػى أف اٟتك ػػم
الشرعي ُب واقعة كذا ىو كذا ،أو أف حكم الواقعة الفبلنية شرعاً ىو كذا ،ىػذا
اإلٚتاع ىو الدليل الشرعي .فإٚتاع الصحابة ا١تعترب إ ا ىو اإلٚتاع علػى حكػم
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مػن األحكػػاـ بأنػو حكػػم شػرعي ،فهػػو يكػش ػف عػن أف ىنػػاؾ دلػيبلً شػػرعياً ٢تػػذا
اٟتكم ،وأهنم رووا اٟتكم وٓب يرووا الدليل.
وقػد يقػػاؿ إف إٚتػػاع األمػػة عنػػد اٞتمهػػور ال بػػد لػػو مػػن شػػيء يسػػتند إليػػو
مػن نػص أو قيػاس ،أي ال بػد لػو مػن دليػل شػرعي ،فػيمكن أف يقػاؿ إنػو كػػذلع
يكشػػف عػػن دليػػل .واٞتػواب علػػى ىػػذا ىػػو أنػػو ال يتػػأتى ١تػػن ٓب يشػػاىد الرسػػوؿ
 أف جيعػل كبلمػػو يكشػف عػػن دليػل؛ ألف الكشػػف عػن دليػػل إ ػا يتػػأتى مػػع
مػػن ٝتػػع أو رأى الرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ؛ ألف كبلمػػو وفعلػػو وتقريػػره ىػػو
الدليل ،وما عداه لػيس بػدليل ،فالكشػف عػن الػدليل يتػأتى مػع مػن نقلػو ال مػع
مػػن رواه .والنقػػل ىػػو أخػػذ الػػنص عػػن صػػاحبو ،والروايػػة أخػػذ الػػنص عمػػن رواه،
فػػبل يتػػأتى الكشػػف عػػن دليػػل إال عػػن الناقػػل ،وال يتػػأتى عػػن الػراوي ،وىػػذا غػػَت
موجود إال ُب الصػحابة؛ ألهنػم ىػم الػذين شػاىدوا الرسػوؿ؛ ولػذلع ال يقػاؿ إف
إٚتاع األمة يكشف عن دليل ،بل يقاؿ يستند إٔب دليل ،وحيناذ يكػوف الػدليل
الذي استندوا إليو ىو اٟتجة ،وليس إٚتاعهم.
وقػػد يقػػاؿ إف إٚتػػاع العػػًتة يكشػػف عػػن دليػػل ،وىػػم قػػد شػػاىدوا الرسػػوؿ
 فيكوف إٚتاعهم حجة ،واٞتواب على ذلع ىػو أنػو إف قصػد بػالعًتة علػي،
وفاطمة ،وابنا ا ،فهذا صحي  ،فإهنم قد صاحبوا الرسوؿ  وشاىدوه ،فهم
من الصحابة ،فهذا الكبلـ يصدؽ علػيهم؛ ألهنػم مػن الصػحابة ،ولكػنهم ليسػوا
ٚتيػػع الصػػحابة ،فيصػػدؽ علػػيهم مػػا يصػػدؽ علػػى الصػػحابة ،فيج ػػوز أف ي ػػرووا
اٟتكػ ػػم وال يػ ػػرووا الػ ػػدليل ،ولكػ ػػن ذلػ ػػع ال يكػ ػػوف حجػ ػػة شػ ػػرعية؛ ألف الػ ػػدليل
القطعي ُب استحالة ا٠تطأ على إٚتاعهم قػد قػاـ علػى إٚتػاع الصػحابة ،وٓب يقػم
على إٚتاع العًتة؛ ولذلع كاف ا١تعترب أف قولو يكشف عن دليل ،إ ػا ىػو إٚتػاع
الصحابة ،وليس آحاد الصحابة؛ فبل يكوف إٚتاع العًتة دليبلً شػرعياً ،ولػو أهنػم
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شػػاىدوا الرسػػوؿ وصػػحبوه .وأمػػا إف قصػػد بػػالعًتة مػػن جػػاء بعػػد ىػػؤالء مػػن ذريػػة
اٟتسػػن واٟتسػػُت ،فػػإف كبلمهػػم ال يص ػ أف يقػػاؿ عنػػو إنػػو يكشػػف عػػن دليػػل؛
ألهنم ٓب يشاىدوا الرسوؿ ،وٓب ينقلوا عنو .وإذا كاف ٢تػم دليػل فػإهنم يكونػوف قػد
رووه رواية ،وأخذوه من غَت الرسوؿ ،فبل يكوف كبلمهم يكشف عن دليل.
فهذه األمور دليل قطعي علػى أف إٚتػاع الصػحابة دليػل شػرعي ،ويكفػي
دلػػيبلً علػػى أف إٚتػػاعهم حجػػة كػػوهنم يسػػتحيل علػػيهم شػػرعاً أف يقػػع ا٠تطػػأ ُب
إٚت ػػاعهم ،ف ػػإف ى ػػذا دلي ػػل قطع ػػي عل ػػى أف إٚت ػػاعهم دلي ػػل ش ػػرعي ،وى ػػذا غ ػػَت
موجػػود ُب إٚتػػاع غػػَتىم ،وبػػذلع يكػوف قػػد قػػاـ الػػدليل القطعػػي علػػى أف إٚتػػاع
الصحابة دليل شرعي.
كل إجماع يير إجماع الصحابة
ليس بدليل شرعي
كل إٚتاع غَت إٚتاع الصحابة ليس دليبلً شرعياً؛ ألنو ٓب يقم الدليل
القطعي على أنو دليل شرعي ،وكل ما استدلوا بو ىو أدلة ظنية ،وألف األدلة
اليت استدلوا هبا مع كوهنا أدلة ظنية ،وليست بأدلة قطعية ،فإنو ال وجو
لبلستدالؿ هبا على أف اإلٚتاع الذي يدعونو دليل شرعي .أما بالنسبة إلٚتاع
األمة ،وإٚتاع أىل اٟتل والعقد ،وإٚتاع اجملتهدين ،فقد قالوا إف إٚتاع األمة
حجة شرعية ،واستدلوا على ذلع بقولو تعأب      :
             

    ووجو االحتجاج هبذه اآلية أنو تعأب توعد على متابعة
غَت سبيل ا١تؤمنُت ،ولو ٓب يكن ذلع ٤ترماً ١تا توعد عليو ،و١تا حسن اٞتمع
بينو وبُت احملرـ من مشاقة الرسوؿ ُ ب التوعد ،كما ال حيسن التوعد على
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اٞتمع بُت الكفر وأكل ا٠تبز ا١تباح ،فيكوف اتباع غَت سبيل ا١تؤمنُت ٤ترماً ،وإذا
حرـ اتباع غَت سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ ألنو ال ٥ترج عنهما ،أي ال واسطة
بينهما ،ويلزـ من وجوب اتباع سبيلهم كوف إٚتاع األمة حجة؛ ألف سبيل
الشخص ىو ما خيتاره من القوؿ ،أو الفعل ،أو االعتقاد .واٞتواب على ذلع
من ثبلثة وجوه:
أحػػدىا :إف اآليػػة وإف كانػػت قطعيػػة الثبػػوت ولكنهػػا ظنيػػة الداللػػة ،فػػبل
تصػػل دلػػيبلً علػػى أف إٚتػػاع األمػػة دليػػل شػػرعي؛ ألنػػو ال بػػد أف يثبػػت أنػػو دليػػل
شرعي بالدليل القطعي؛ ألنو من األصوؿ ،فبل يكفي فيو الدليل الظٍت.
والثػػاح :إف ا٢تػػدى ُب اآليػػة تعػػٍت الػػدليل علػػى وحدانيػػة اه ونبػػوة ٤تمػػد
 وال تع ػػٍت اٟتك ػػم الش ػػرعي؛ ألف ا٢ت ػػدى ُب األص ػػوؿ ويقابل ػػو الض ػػبلؿ .أم ػػا
الفػػروع فيعتػػرب عػػدـ اتباعهػػا فسػػقاً ،فػػبل يطلػػق عليػو ا٢تػػدى .وأمػػا سػػبيل ا١تػػؤمنُت
الػػذي جيػػب علػػيهم اتباعػػو فهػػو مػػا صػػاروا بػػو مػػؤمنُت وىػػو التوحيػػد ،وال يوجػػب
اتبػػاعهم ُب ا١تبػػاح ،وال يوجػػب ٖتػػرمي كػػل مػػا غػػاير سػػبيلهم ،بػػل يص ػػدؽ ذل ػػع
بصػورة واحػدة ،وىػػي الكفػر و٨تػوه ٦تػػا ال خػبلؼ فيػو مػػن األصػوؿ .والػذي يػػدؿ
على أنو جيب اتباع سبيل ا١تؤمنُت ٔتا صاروا بو مؤمنُت ،أف اآلية ن ػزلت ُب رجػل
ارتػػد ،وسػػبب ن ػزوؿ اآليػػة يعػػُت ا١توضػػوع الػػذي ن ػزلت بػػو ،وإف كػػاف يعػػم كػػل مػػا
انطبػػق عليػػو ى ػػذا ا١توض ػػوع ،فاآليػػة خاص ػػة ُب موض ػػوع االرتػػداد ،ف ػػبل تعػػم ك ػػل
سبيل للمؤمنُت.
والثالػػث :إف النهػػي عػػن الشػػيء ال يعػػٍت األمػػر بضػػده ،فتحػػرمي شػػيء ال
يعٍت وجوب القيػاـ بضػده؛ ألف داللػة األمػر والنهػي داللػة لغويػة ،وليسػت داللػة
عقلية وال منطقية .فإذا أمر الشرع بشيء فبل يعٍت أنو هنى عػن ضػده ،وإذا هن ػى
عن شيء فبل يعٍت أنو أمر بضده .فالنهي عن اتبػاع غػَت سػبيل ا١تػؤمنُت ال يعػٍت
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األمػػر باتبػػاع سػػبيلهم ،بػػل األمػػر باتبػػاع سػػبيلهم حيتػػاج إٔب نػػص آخػػر داؿ علػػى
األمػر ،فيكػوف ٖترمي اتباع غَت سبيل ا١تؤمنُت ال يعٍت وجوب اتباع سبيلهم.
وهبذه األوجو الثبلثة يظهر جليػاً أف اآليػة ال تصػل دلػيبلً علػى أف إٚتػاع
األمة دليل شرعي؛ فيسقه االستدالؿ هبا.
وقالوا أيضاً :إف الدليل على أف إٚتاع األمة حجة السنة ،فقد وردت
أحاديث كثَتة تدؿ على أف إٚتاع األمة دليل شرعي ،فمن ذلع ما روى
أجبلء الصحابة ،كعمر بن ا٠تطاب ،وعبد اه بن مسعود ،وأيب سعيد
ا٠تدري ،وأنس بن مالع ،وعبد اه بن عمر ،وأيب ىريرة ،وحذيفة بن اليماف،
وغَتىم ،بروايات ٥تتلفة األلفاظ متفقة ا١تعٌت ُب الداللة على عصمة ىذه األمة
عن ا٠تطأ والضبللة ،كقولو « :أُ َّمتِي الَ تَ ْجتَ ِم ُع َعلَى الْ ًخطًِإ»« ،أُ َّمتِي الَ
ضالَلَ ٍة» رواه ابن ماجوَ « ،وإِ َّن اللَّوَ َع َّز َو َج َّل لَ ْم يَ ُك ْن لِيَ ْج َم َع أُ َّمةَ
تَ ْجتَ ِم ُع َعلَى َ
ضالَلَ ٍة» رواه الطرباح ُب الكبَت« ،لَ ْم يَ ُك ِن اللَّوُ لِيَ ْج َم َع أُ َّمتِي َعلَى
ُم َح َّم ٍد َ علَى َ
ضالَلَ ٍة فَأَ ْعطَانِ َيها» رواه
ت اللَّوَ َع َّز َو َج َّل أَ ْن الَ يَ ْج َم َع أُ َّمتِي َعلَى َ
الْ َخطَإ»َ « ،سأَلْ ُ
أٛتد .وكقوؿ ابن مسعود« :فَ َما َرأَى الْ ُم ْسلِ ُمو َن َح َسناً فَـ ُه َو ِع ْن َد اللَّ ِو َح َس ٌن» رواه
اع ِةَ ،وَم ْن َش َّذ َش َّذ إِلَى النَّا ِر» أخرجو الًتمذي« ،فَ َم ْن
أٛتد« ،يَ ُد اللَّ ِو َم َع الْ َج َم َ
ِ
اع ِةَ ،وإِ َّن َّ
الش ْيطَا َن َم َع
اعةَ ،فَِإ َّن يَ َد اللَّ ِو َعلَى الْ َج َم َ
وحةُ الْ َجنَّ ِة فَـ ْليَـ ْل َزم الْ َج َم َ
َس َّرهُ بُ ْحبُ َ
اح َد ،وىو ِمن االثـنيِ ِن أَبـع ُد» رواه الطرباح ُب األوسه« ،من َخر ِ
الو ِ
اع ِة
ج م َن الْ َج َم َ
َ ُ َ َ َْ ْ َ
َْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعةَ قي َد ش ْب ٍر فَـ َق ْد َخلَ َع ِربْـ َقةَ ا ِإل ْسالَِم م ْن ُعنُقو» رواه أٛتدَ « ،م ْن فَ َار َق
َوفَ َار َق الْ َج َم َ
ات ِميتَةً َج ِاىلَيَّةً» أخرجو البخاري .وأخرج أٛتد:
ات إِالَّ َم َ
اعةَ ِش ْبراً فَ َم َ
الْ َج َم َ

الس َو ِاد
اب» فقاؿ أبو أمامة الباىليَ « :علَْي ُك ْم بِ َّ
«الْ َج َم َ
اعةُ َر ْح َمةٌ َوالْ ُف ْرقَةُ َع َذ ٌ
األَعظَ ِم»« ،وإِ َّن أُ َّمتِي ستـ ْفت ِر ُق علَى ثِْنتـي ِن وسب ِعين فِرقَةً ُكلُّها فِي النَّا ِر إِالَّ و ِ
اح َدةً
َ
ْ
ََ َ َ َْ َ َْ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
اعةُ» أخرجو ابن ماجو« ،الَ تَـ َز ُ
َوى َي الْ َج َم َ
ال رَائ َفةٌ م ْن أ َُّمتي َعلَى ال َ
ْح ّْق ظَاى ِر َ
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َعلَى َم ْن نَ َاوأ َُى ْم َحتَّى يَأْتِ َي أ َْم ُر اللَّ ِو تَـبَ َار َك َوتَـ َعالَى» أخرجو أٛتد« ،الَ تَـ َز ُ
ال رَائَِفةٌ
ض ُّرَىا َم ْن َخالََف َها» أخرجو ابن ماجو ،إٔب غَت
ِم ْن أ َُّمتِي قَـ َّو َامةً َعلَى أ َْم ِر اللَّ ِو ،الَ يَ ُ

ذلع من األحاديث اليت ال ٖتصى كثرة ،وٓب تزؿ ظاىرة ومشهورة بُت
الصحابة ،معموالً هبآ ،ب ينكرىا منكر ،وال دفعها دافع ،فهي دليل على أف
إٚتاع األمة دليل شرعي.
واٞتواب على ذلع من ثبلثة وجوه:
أحػػدىا :إف ىػػذه األحاديػػث كلهػػا أخبػػار آحػػاد ال تبلػػغ مبلػػغ الت ػواتر وال
تفيد اليقُت ،فبل تصل حجة على أف إٚتاع األمػة دليػل شػرعي؛ ألف ذلػع مػن
األصوؿ ،فبل بػد مػن دليػل قطعػي يػدؿ عليػو؛ و٢تػذا يػرد االسػتدالؿ هبػا وتسػقه
عػػن درجػػة االسػػتدالؿ .فػػإف قيػػل إف ىػػذه األحاديػػث ،وإف ٓب يت ػواتر كػػل واحػػد
منهػػا ،لكػػن القػػدر ا١تشػػًتؾ بينهػػا ،وىػػو عصػػمة األمػػة ،مت ػواتر لوجػػوده ُب ىػػذه
األخبار الكثَتة .فاٞتواب عليو ىو أف القدر ا١تشًتؾ بػُت أحاديػث اآلحػاد ىػذه
لػػيس قطعػػي الداللػػة علػػى عصػػمة األمػػة ،بػػل يفيػػد الثنػػاء علػػى اجتمػػاع األمػػة ال
تفرقها ،وبالتإب ال جيعلهػا متػواترة ُب عصػمة األمػة ،فتظػل علػى أي حػاؿ أخبػار
آحػػاد ،وال ترتفػػع إٔب درجػػة ا١تتػواتر ،فتظػػل غػػَت صػػاٟتة ألف تكػػوف حجػػة قطعيػػة
على أصل من األصوؿ.
الوجو الثاح :إف ىذه األحاديث أربعة أقساـ:
القسػ ػػم األوؿ :األحاديػ ػػث الػ ػػيت تػ ػػنص علػ ػػى أف األم ػ ػػة ال ٕتتم ػ ػػع علػ ػػى
الضػػبللة ،وىػػذه ال حجػػة فيهػػا علػػى أف اإلٚتػػاع دليػػل شػػرعي؛ ألف معػػٌت عػػدـ
اجتماعه ػػا عل ػػى الض ػػبللة ى ػػو ع ػػدـ اجتماعه ػػا عل ػػى ت ػػرؾ اإلس ػػبلـ ،أي إهن ػػا ال
ٕتتمػػع علػػى االرتػػداد عػػن اإلسػػبلـ؛ ألف الضػػبلؿ والضػػبللة ىػػو تػػرؾ الػػدين ،أي
إف اه حفػػظ ىػػذه األمػػة مػػن أف ٕتتمػػع علػػى تػػرؾ ديػػن اإلسػػبلـ وأف ترتػػد عنػػو.
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وك ػوف اه حفػظػه ػا م ػن االرتػػداد عػػن الػػدين لػػيس دلػػيبلً علػػى أف إٚتاعهػػا دليػػل
شرعي.
القسم الثاح :األحاديث اليت تنص على اٟتث على لزوـ اٞتماعة وعدـ
مفارقتها ،وىذه ال ٤تل فيها لبلستدالؿ؛ ألف احملافظة على بقاء األمة ٚتاعة،
وعدـ تفرقها ،وعدـ ا٠تروج عنها ،ال يعٍت أف إٚتاعها دليل شرعي ،وال عبلقة
لو هبذا ا١توضوع ،فكل منهما موضوع منفصل عن اآلخر كل االنفصاؿ.
فاجتماع كلمة األمة كما وردت فيو أحاديث ،وردت آيات ،كقولو تعأب:
     فاٟتث على االجتماع وعدـ التفرؽ ال يدؿ على أف إٚتاع
األمة حجة؛ ولذلع ال ٣تاؿ لبلستدالؿ هبذه األحاديث على أف إٚتاع األمة
دليل شرعي.
القسػػم الثالػػث :األحاديػػث الػػيت تػػنص علػػى أف ىنػػاؾ طائفػػة مػػن األمػػة
تظػػل علػػى اٟتػػق ،واٟتػػق ضػػد الباطػػل ولػػيس ضػػد الصػواب ،فالتمسػػع بػػاٟتق ال
يعٍت عدـ ا٠تطأ بل يعٍت عدـ الباطل ،والباطل ىو ما لػيس لػو أسػاس ،أو مػا ٓب
يشػػرع أساس ػاً ،فيكػػوف معنػػاه نفػػي إٚتػػاع األمػػة علػػى الباطػػل ،وىػػو نظػػَت نف ػػي
إٚتاعهػػا علػػى الضػػبلؿ ،فػػبل يصػػل حجػػة علػػى أهنػػا ال ٕتمػػع علػػى خطػػأٍ ،ب إف
وجػػود ٚتاعػػة علػػى ص ػواب ال يعػػٍت إٚتػػاع األمػػة علػػى الص ػواب ،إذ االسػػتدالؿ
جيب أف يكوف على أف إٚتاعها على الشيء ىو اٟتجة ،وليس الدليل ىو عدـ
إٚتاعهػػا علػػى الش ػػيء ى ػػو حجػػة ،فالػػدليل ى ػػو اإلجي ػػاب ولػػيس النف ػػي ،فك ػوف
طائفة منها تظل على الصػواب ال يسػتلزـ أف إٚتاعهػا ىػو الصػواب ،بػل يسػتلزـ
عدـ إٚتاعها ،والدليل ىػو اإلٚتػاع ولػيس عػدـ اإلٚتػاع ،فمػن ىػذه اٞتهػة أيضػاً
ال تصػػل األحاديػػث الػػيت تػػنص علػػى وجػػود طائفػػة مػػن األمػػة علػػى اٟتػػق حجػػة
على أف إٚتاع األمة دليل شرعي.
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القسم الرابع :األحاديث اليت تػنص علػى أف األمػة ال ٕتتمػع علػى خطػأ،
وىذه األحاديث روايات ضعيفة ،فإف أصل اٟتديث ىػو« :الَ تَ ْجتَ ِمـ ُع أُ َّمتِـي َعلَـى
ضالَلَ ٍة» وُب رواية علػى خطػأ ،وأصػل اٟتػديث« :لَـ ْم يَ ُكـ ِن اللَّـوُ لِيَ ْج َمـ َع أُ َّمتِـي َعلَـى
َ
ضالَ ٍل» وروي وال على خطػأ ،فكلمػة علػى خطػأ روايػة ضػعيفة؛ ولػذلع ض ّػعف
َ
اإلمػػاـ الفخػػر ال ػرازي االسػػتدالؿ هبػػذه األحاديػػث كلهػػا فقػػاؿ« :دعػػوى الت ػواتر
ا١تعنوي بعيد؛ ألنا ال نسلم أف ٣تموع ىذه األخبار بلغ حد التػواتر ،فمػا الػدليل
عليػػو ؟ وبتقػػديره فهػػو إ ػػا يفيػػد الظهػػور؛ ألف القػػدر ا١تشػػًتؾ الثابػػت بػػالقطع إ ػػا
ىو الثناء على األمة ،وٓب يلزـ منو امتناع ا٠تطأ عليهم ،فإف التصري بامتناعػو ٓب
يرد ُب كل األحاديث».
الوج ػػو الثال ػػث :إف ى ػػذه األحادي ػػث معارض ػػة بأحادي ػػث أخ ػػرى ذـ فيه ػػا
الرسػػوؿ  العصػػور ا١تتػػأخرة .فعػػن عم ػراف بػػن حصػػُت رضػػي اه عنهمػػا قػػاؿ:
َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ
ـال
ين يَـلُـونَـ ُه ْم ،قَ َ
ين يَـلُونَـ ُه ْم ،ثـُ َّم الـذ َ
قاؿ رسوؿ اه َ « : خ ْيـ ُر أ َُّمتي قَـ ْرني ،ثـُ َّم الذ َ

ِع ْم َرا ُن :فَالَ أَ ْد ِري أَذَ َك َر بَـ ْع َد قَـ ْرنِ ِـو قَـ ْـرنَـ ْي ِن أ َْو ثـَالَث ـًا .ث ـُ َّم إِ َّن بَـ ْعـ َد ُك ْم قَـ ْوًمـا يَ ْش َـه ُدو َن َوالَ
الس ـ َـم ُن»
يُ ْستَ ْش ـ َـه ُدو َنَ ،ويَ ُخونُــو َن َوالَ يُـ ْؤتَ َمنُ ــو َنَ ،ويَـ ْنـ ـ ُذ ُرو َن َوالَ يَـ ُفـ ـو َنَ ،ويَظ َْه ـ ُـر فِ ــي ِه ُم ّْ

أخرجو البخاري .وعن إبراىيم عن عبيدة عن عبػد اه  أف النػيب  قػاؿ:
َّ ِ
َّ ِ
« َخي ــر النَّـ ِ ِ
ين يَـلُــونَـ ُه ْم ،ثــُ َّم يَ ِجــيءُ قَ ـ ْـوٌم تَ ْس ـبِ ُق
ين يَـلُــونَـ ُه ْم ،ثــُ َّم الــذ َ
ـاس قَـ ْرنــي ،ثــُ َّم الــذ َ
ُْ
َشـهادةُ أ ِ
شـو
ادتَوُ» أخرجػو البخػاري .وقػاؿ « : ث ـُ َّم يَـ ْف ُ
َح ِـدى ْم يَ ِمينَـوَُ ،ويَ ِمينُـوُ َش َـه َ
ََ َ
الش ِ
ِ
فَ ،ويَ ْش َـه َد َّ
ـاى ُد َوالَ يُ ْستَ ْش َـه ُد» أخرجػو
ـف َّ
ـل َوالَ يُ ْسـتَ ْحلَ ُ
بَ ،حتَّى يَ ْحلِ َ
الْ َكذ ُ
الر ُج ُ
الًتم ػػذي ،إٔب غ ػػَت ذل ػػع م ػػن األحادي ػػث ،فإهن ػػا كله ػػا تع ػػارض أحادي ػػث ع ػػدـ
اجتمػػاع األمػػة علػػى خطػػأ ،بػػل ىػػي تػػدؿ علػػى ذـ العصػػور ،وىػػو يعػػٍت أنػػو يوجػػد
فيها ا٠تطأ ،فيوجد فيها الكذب ،وا٠تيانة ،والغدر ،إٔب غَت ذلػع ٦تػا يػدؿ علػى
أف إٚتػػاعهم ال قيمػػة لػػو شػػرعاً؛ لوجػػود مػػن ال يقبػػل قولػػو فػػيهم ،وىػػذا معػػارض
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لؤلحاديػػث السػػابقة؛ ألهنػػا مػػدحت األمػػة ،وىػػذا يعػػٍت مػػدحاً ٢تػػا ُب كػػل عصػػر،
وى ػػذه األحادي ػػث ذم ػػت العص ػػور ا١تت ػػأخرة ،وى ػػذا يع ػػٍت ذمػ ػاً لؤلم ػػة ُب العص ػػور
ا١تتأخرة عند ظهور الفساد والكذب؛ ولذلع ال حيتج بتلع األحاديث علػى أف
إٚتػ ػػاع األمػ ػػة ُب كػ ػػل عصػ ػػر دليػ ػػل شػ ػػرعي؛ لعػ ػػدـ صػ ػػحة إٚتاعهػ ػػا ُب العصػ ػػور
ا١تتػػأخرة ،بسػػبب ظهػػور الفسػػاد والكػػذب؛ و٢تػػذا ٖتمػػل تلػػع األحاديػػث علػػى
العصور األؤب فقه ،وىي عصر الرسوؿ ،وعصػر الصػحابة ،فتصػل دلػيبلً علػى
إٚتػػاع األمػػة ُب عصػػر الرسػػوؿ وعصػػر الصػػحابة ،وال تصػػل دلػػيبلً علػػى العصػػور
ا١تتأخرة.
فه ػ ػ ػػذه األوج ػ ػ ػػو الثبلث ػ ػ ػػة تثب ػ ػ ػػت أف ى ػ ػ ػػذه األحادي ػ ػ ػػث كله ػ ػ ػػا ال تص ػ ػ ػػل
حج ػ ػػة عل ػ ػػى أف إٚت ػ ػػاع األم ػ ػػة دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي ،فيس ػ ػػقه االس ػ ػػتدالؿ هب ػ ػػا ،وإذا
س ػ ػػقه االس ػ ػػتدالؿ هب ػ ػػا عل ػ ػػى أف إٚت ػ ػػاع األم ػ ػػة دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي ،س ػ ػػقه ك ػ ػػذلع
االسػ ػػتدالؿ هبػ ػػا مػ ػػن بػ ػػاب أؤب علػ ػػى أف إٚتػ ػػاع أىػ ػػل اٟتػ ػػل والعقػ ػػد دليػ ػػل شػ ػػرعي،
وس ػ ػػقه االس ػ ػػتدالؿ هب ػ ػػا عل ػ ػػى أف إٚت ػ ػػاع اجملته ػ ػػدين دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي ،ف ػ ػػإف م ػ ػػن
قػ ػػاؿ بػ ػػذلع قػ ػػد اسػ ػػتدؿ هبػ ػػا ،وإذا كانػ ػػت ال تصػ ػػل دلػ ػػيبلً علػ ػػى إٚتػ ػػاع األمػ ػػة،
وقػ ػػد نصػ ػػت علػ ػػى ا١تػ ػػؤمنُت وعلػ ػػى األمػ ػػة ،فإهنػ ػػا مػ ػػن بػ ػػاب أؤب ال تصػ ػػل دلػ ػػيبلً
علػ ػػى إٚتػ ػػاع أىػ ػػل اٟتػ ػػل والعقػ ػػد ،وال علػ ػػى إٚتػ ػػاع اجملتهػ ػػدين ،وىػ ػػي ٓب تػ ػػنص
عل ػ ػػيهم ،وإ ػ ػػا أخػ ػ ػػذاً م ػ ػػن كلم ػ ػػة ا١تػ ػ ػػؤمنُت وم ػ ػػن كلم ػ ػػة األمػ ػ ػػة ،وب ػ ػػذلع يػ ػ ػػرد
الق ػ ػػوؿ ب ػ ػػأف إٚت ػ ػػاع األم ػ ػػة ،وإٚت ػ ػػاع أى ػ ػػل اٟت ػ ػػل والعق ػ ػػد ،وإٚت ػ ػػاع اجملته ػ ػػدين،
دليل شرعي ،وتبُت أف كل إٚتاع منها ليس دليبلً شرعياً.
وأما بالنسبة إلٚتاع العًتة فقد قالوا :إف إٚتاع أىػل البيػت دليػل شػرعي،
وأرادوا بأىل البيت علياً وفاطمة وابنا ا ،واستدلوا على ذلػع بقولػو تعػأب:
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فأخرب بذىاب الرجس عػن أىػل البيػت ب ػ «إ ػا» ،وىػي للحصػر فػيهم .واسػتدلوا
على أف ا١تراد بأىل البيت ُب اآلية ىم علي وفاطمة وابنيهما ،أنو ١تا نػزلت ىػذه
اآلية ،أدار النيب  كساءه على ىؤالء ،ولفو علػيهم وقػاؿ« :اللَّ ُهـ َّم َىـ ُؤالً ِء أَ ْىـ ُل
بَـ ْيتِي» أخرجو الًتمذي ،واستدلوا كذلع على أف إٚتاع العػًتة حجػة ،وىػم علػي
ِ
س ْكتُم بِ ِو لَن تَ ِ
ضلُّوا بَـ ْع ِدي،
وفاطمة وابنا ا ،بقولو « : إِنّْي تَا ِر ٌك في ُك ْم َما إِ ْن تَ َم َّ ْ ْ

ِ
اآلخـ ِر :كِتــا َّ ِ
الس َـم ِاء إِلَـى األ َْر ِ
ض َو ِع ْتـ َرتِــي
ـل َم ْمـ ُدو ٌد ِمـ َـن َّ
َحـ ُد ُى َما أَ ْعظَـ ُـم مـ ْـن َ َ ُ
أَ
ب اللــو َح ْب ٌ
َخـ ْذتُ ْم بِ ِـو
ـت فِـي ُك ْم َمـا إِ ْن أ َ
أ َْى ُل بَـ ْيتِي» أخرجو الًتمذي ،وُب رواية لو« :إِنّْي قَـ ْد تَـ َرْك ُ
َّ ِ ِ ِ
ِ ِ
ـل بَـ ْيتِــي» ،وُب روايػػة البػػن أثػػَت ُب النهايػػة« :إِنّْـي
لَـ ْـن تَضـلُّوا كتَـ َ
ـاب اللــو َوع ْتـ َرتــي أ َْىـ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب اللَّ ِو َوع ْتـ َرتي» وُب رواية ١تسلمَ « :وأ َْى ُل بَـ ْيتِي ،أُذَ ّْك ُرُك ُم اللَّوَ
تَا ِر ٌك في ُك ُم الثَّـ َقلَْي ِن كتَ َ
فِي أ َْى ِل بَـ ْيتِي ،أُذَّْك ُرُك ُم اللَّوَ فِي أ َْى ِل بَـ ْيتِـي ،أُذَّْك ُـرُك ُم اللَّـوَ فِـي أ َْى ِـل بَـ ْيتِـي» .فػاه تعػأب

نفى عن أىل البيت الرجس ،وا٠تطأ رجس فيكوف منفياً عنهم ،وإذا كاف ا٠تطأ
منفياً عنهم كاف إٚتاعهم حجة .واٞتواب على ذلع من وجهُت:
الوج ػو األوؿ :إف ى ػذا الػػدليل ظػػٍت ،فػػإف اآليػػة وإف كانػػت قطعيػػة الثبػػوت
ولكنها ظنية الداللة ،وقد اختلف ُب تفسَتىا فتكوف ظنية ،وأما اٟتػديث فخػرب
آحػػاد .وخػػرب اآلحػػاد ظػػٍت؛ وعليػػو يكػػوف دلػػيلهم كلػػو ظني ػاً .واالسػػتدالؿ علػػى
أصػػل مػػن األصػػوؿ جيػػب أف يكػػوف قطعي ػاً ،وال يص ػ أف يكػػوف ظني ػاً .وهبػػذا ال
يصل ىذا الدليل حجة على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي؛ ألف ذلع حيتػاج إٔب
دليل قطعي ،وىذا دليل ظٍت.
الوجو الثاح :إف الرجس معناه القذر ،وإذىاب الرجس ىو إذىاب
القذر ،وا١تراد ىنا القذر ا١تعنوي وىو الريبة والتهمة ،كما ىو صري ُب اٞتمل
اليت قبل ىذه اٞتملة من اآليتُت .وقد جاءت كلمة الرجس ٔتعٌت القذر ا١تعنوي
ُب عدة آيات قاؿ تعأب       :وقػاؿ تعػأب:
ٖٗٓ

 وقاؿ          
: وقاؿ تعأب          :تعأب
 فكلها          
       : فقولو تعأب،تعنوي١ٔتعٌت القذر ا
تعنوي وىو التهمة؛ وعليو فإف إذىاب الرجس عنهم١أي يذىب عنكم القذر ا
 بل يثاب،ًتطأ ُب االجتهاد ليس رجسا٠ وا.ال يكوف فيو نفي للخطأ عنهم
ِ  «إِ َذا ح َكم ال:  بدليل قوؿ الرسوؿ،عليو صاحبو
اب
ْ َْحاك ُم ف
َ اجتَـ َه َد ثـُ َّم أ
َ َص
َ َ َ
ِ فَـلَوُ أ
 فهذا يدؿ،اجتَـ َه َد ثـُ َّم أَ ْخطَأَ فَـلَوُ أ َْج ٌر» أخرجو الشيخاف
ْ َ َوإِذَا َح َك َم ف،َج َران
ْ
تطأ ليس من٠تطأ؛ ألف ا٠على نفي الرجس عن أىل البيت ال على نفي ا
، ليس حصراً لنفي الرجس بأىل البيت     : ٍب إف قولو.الرجس
،تخالفة١تا مفهوـ ا٢  و«إ ا» ليس،بل إنو كما ينفي عنهم ينفي عن غَتىم
تخالفة١ فبل يعمل ٔتفهوـ ا،تا ُب التأكيد٢ واستعما،تصرٟتا ُب ا٢وذلع الستعما
 وأيضاً فإف اآلية. فنفي الرجس عن آؿ البيت ال يعٍت عدـ نفيو عن غَتىم،تا٢
 فإف ىذه اآلية، بدليل ما قبلها وما بعدىا نػزلت ُب حق زوجات الرسوؿ
        : قاؿ تعأب.جزء من ثبلث آيات
            
           
          
          

 فهذه اآليات           
    :تا وىو قولو٢نػزلت ُب حق زوجات الرسػوؿ بدليل صري أو
تديثٟ وأما ا، وإ ا نػزلت ُب زوجات الرسوؿ،فهي ٓب تنػزؿ ُب حق آؿ البيت
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ا١تروي بأهنا حُت نػزلت لف الرسوؿ كساءه على علي وفاطمة واٟتسن واٟتسُت
وقاؿ« :اللَّ ُه َّم َى ُؤالَِء أَ ْى ُل بَـ ْيتِي» أخرجو الًتمذي ،فإنو ال يناُب كوف الزوجات
من أىل البيت ،وىو يدؿ على أف اآلية وإف نػزلت ُب أزواج الرسوؿ فهي
عامة ،فهو يدؿ على عموـ كلمة األىل ُب اآلية ،ال على خصوص علي
وفاطمة وابنيهما ،ويؤيد ىذا ما جاء ُب رواية زيد بن أرقم ٟتديث الثقلُت فقد
قاؿ لو حصُت« :ومن أ َْىل بـيتِ ِو يا َزي ُد ؟ أَلَيس نِسا ُؤهُ ِمن أ َْى ِل بـيتِ ِو؟ قَ َ ِ
سا ُؤهُ ِم ْن
َْ
ْ
ال ن َ
َ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ َ َ

أ َْى ِل بـيتِ ِو ،ول ِ
آل َعلِي،
الُ :ى ْم ُ
ال َوَم ْن ُى ْم ؟ قَ َ
الص َدقَةَ بَـ ْع َدهُ ،قَ َ
َك ْن أ َْى ُل بَـ ْيتِ ِو َم ْن ُح ِرَم َّ
َْ َ
آل َعبَّ ٍ
آل َع ِق ٍ
الص َدقَةَ ؟ قَ َال :نَـ َع ْم»
اس ،قَ َ
آل َج ْع َف ٍرَ ،و ُ
يلَ ،و ُ
َو ُ
الُ :ك ُّل َى ُؤالَ ِء ُح ِرَم َّ

أخرجو مسلم .وعلى ذلع ال تكوف اآلية دليبلً على أف إٚتاع العًتة حجة.
وأما اٟتديث فإف ا١تراد بالثقلُت ليس العًتة وإ ا الكتاب والسنة ،فقد روي عن
ِ
اب اللَّ ِو َو ُسنَّتِي» رواه اٟتاكم والبيهقي ،على
النيب ُب ىذا اٟتديث أنو قاؿ« :كتَ َ
ِ
اب اللَّ ِو َو ِع ْتـ َرتِي» فإنو ال يدؿ على
أنو إذا كاف اٟتديث قد روي كذلع« :كتَ َ
أف إٚتاع العًتة حجة؛ ألف العًتة ليس علياً وفاطمة وابنيهما فحسب ،بل ىم
وٚتيع آؿ البيت ،وىم كل من حرـ عليو أخذ الزكاة ،بدليل رواية زيد بن أرقم
ت أ َّ
َن َّ
الص َدقَةَ
ٟتديث الثقلُت ،وبدليل ما روي عن النيب  أنو قاؿ« :أ ََما َعلِ ْم َ
الَ تَ ِح ُّل ِآل ِل ُم َح َّم ٍد» أخرجو أٛتد .فالعًتة ىم آؿ الرسوؿ ٚتيعهمٍ .ب أف
اٟتديث  -أياً كاف ا١تراد من العًتة  -ال يدؿ إال على التمسع بمؿ البيت ،وال
يدؿ على أف إٚتاعهم حجة ،والتمسع هبم ال يعٍت عدـ التمسع بغَتىم.
فالرسوؿ قد طلب االىتداء بالصحابة فقاؿ« :أَصحابِي َكالنُّج ِ
وم بِأَيّْ ِه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم
ُ
َْ
ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين .وطلب التزاـ سنة ا٠تلفاء الراشدين فقاؿ« :فَـ َعلَْي ُك ْم
ِ
بِسنَّتِي وسن َِّة الْ ُخلَ َف ِاء َّ ِ ِ
ين َعضُّوا َعلَْيـ َها بِالنـ ََّو ِاج ِذ» أخرجو الدارمي.
ُ ََ
ين ال َْم ْهديّْ َ
الراشد َ
ِ
ِ
وطلب االقتداء بأيب بكر وعمر فقاؿ« :اقْـتَ ُدوا بِاللَّ َذيْ ِن م ْن بَـ ْعدي أَبِي بَ ْك ٍر
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َو ُع َم َر» أخرجو الًتمذي وأٛتد .وكبلـ ا٠تلفاء الراشدين ليس دليبلً شرعياً،
وكذلع كبلـ أيب بكر وعمر .فالثناء وحده ،وطلب التمسع ،وطلب االىتداء
واالقتداء ،ليس حجة على أنو دليل شرعي ،فكذلع طلب الرسوؿ التمسع
بمؿ البيت ليس حجة على أف إٚتاعهم دليل شرعي .ومن ىذا كلو يتبُت أف
اٟتديث ال يصل حجة على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي .وبذلع يسقه
االستدالؿ باآلية واٟتديث على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي؛ وبذلع يتبُت أف
إٚتاع العًتة وإٚتاع آؿ البيت ليس دليبلً شرعياً ،فبل يعترب من األدلة الشرعية.
وأما بالنسبة إلٚتاع أىل ا١تدينة فقد قالوا إف إٚتاع أىل ا١تدينة حجة،
ِ
ِ
ِ
ص ُع
واستدلوا على ذلع بقولو « :إِنَّ َما الْ َمدينَةُ َكالْكي ِر ،تَـ ْنفي َخبَثَـ َهاَ ،ويَـ ْن َ
ِريبُـ َها» أخرجو البخاري .ووجو االستدالؿ أف اٟتديث قد دؿ على انتفاء
ا٠تبث عن ا١تدينة ،وا٠تطأ خبث؛ فيجب أف يكوف منفياً عن أىلها ،فإنو لو
كاف ُب أىلها لكاف فيها ،وإذا انتفى عنهم ا٠تطأ كاف إٚتاعهم حجة.
واٞتواب على ذلع أف اٟتديث ثابت ُب الصحيحُت ،ونصو ُب البخاريَ « :ع ْن
ِ َّ ِ ِ
ضي اللَّوُ َع ْنـ ُه َما أ َّ
ِِ
ول اللَّ ِو َ علَى ا ِإل ْسالَِم،
َن أَ ْع َرابِيِّا بَايَ َع َر ُس َ
َجابر بْ ِن َع ْبد اللو َر َ
ِ
ك ،فَـ َق َ ِ ِ
ال :أَقِلْنِي بَـ ْيـ َعتِي ،فَأَبَى،
اءهُ فَـ َق َ
َصابَوُ َو ْع ٌ
فَأ َ
ال :أَقلْني بَـ ْيـ َعتي ،فَأَبَى ،ثـُ َّم َج َ
ِ ِ
ِ
ال رس ُ ِ
ص ُع ِريبُـ َها» وىذا
ول اللَّو  : ال َْمدينَةُ َكالْكي ِر تَـ ْنفي َخبَثَـ َها َويَـ ْن َ
ج ،فَـ َق َ َ ُ
فَ َخ َر َ

اٟتديث ال يصل حجة على أف إٚتاع أىل ا١تدينة دليل شرعي؛ وذلع ألف
ىذا اٟتديث خرب آحاد وىو ظٍت ،فبل يصل حجة على أصل من أصوؿ
الشرع .واٟتجة على أف األمر الفبلح دليل شرعي ال بد أف تكوف حجة
قطعية؛ ألف ذلع أصل من أصوؿ الشرع؛ و٢تذا يسقه االستدالؿ بو .وأيضاً
فإف ا٠تطأ ُب االجتهاد ليس خبثاً ،وال يص أف يكوف خبثاً ،وإال ٓب يؤجر
ض َع َع ْن أُ َّمتِي
اجملتهد ا١تخط ٍ ،ب إف ا٠تطأ معفو عنو ،قاؿ « :إِ َّن اللَّوَ َو َ
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الْ َخطَأَ» أخرجو ابن ماجو ،وا٠تبث منهي عنو ،قاؿ « :ثـَ َم ُن الْ َك ْل ِ
يث،
ب َخبِ ٌ
يث» أخرجو مسلم و٨توه ،فيكوف أحد ا
ب الْ َح َّج ِام َخبِ ٌ
َوَم ْه ُر الْبَ ِغ ّْي َخبِ ٌ
يثَ ،وَك ْس ُ

غَت اآلخر؛ وعليو ال يكوف اٟتديث حجة على أف إٚتاع أىل ا١تدينة دليل
شرعي ،فيسقه االستدالؿ بو .ومنو يتبُت أف إٚتاع أىل ا١تدينة ليس من األدلة
الشرعية.
وأما بالنسبة إلٚتاع ا٠تلفاء الراشدين ،فقد قاؿ بعضهم إنو دليل
ِ
سنَّتِي َو َسن َِّة
شرعي ،واستدلوا على ذلع بقولو عليو الصبلة والسبلـ« :فَـ َعلَْي ُك ْم ب ُ
ِ
الْ ُخلَ َف ِاء َّ ِ ِ
ين َعضُّوا َعلَْيـ َها بِالنـ ََّو ِاج ِذ» أخرجو الدارمي ،ووجو
ين ال َْم ْهديّْ َ
الراشد َ
الداللة أنو  أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنتو ،وا١تخالف لسنتو ال
يعتد بو فكذلع ا١تخالف لسنتهم ،فيكوف إٚتاعهم حجة ،وا٠تلفاء الراشدوف
ىم ا٠تلفاء األربعة أبو بكر ،وعمر ،وعثماف ،وعلي ،رضي اه عنهم ،والدليل
على أهنم ىم ا١تقصودوف باٟتديث قولو « : الْ ِخالَفَةُ فِي أ َُّمتِي ثـَالَثـُو َن َسنَةً ثـُ َّم
ُم ْل ٌك بَـ ْع َد ذَلِ َك» أخرجو الًتمذي وأٛتد .وكانت مدة خبلفتهم ثبلثُت سنة
فثبت أهنم ىم ا١تقصودوف ،وأيضاً فإف العرؼ خصصو باألئمة األربعة ا١تذكورين
حىت صار كالعلم ٢تم ،فيكوف إٚتاع ىؤالء ا٠تلفاء دليبلً شرعياً .واٞتواب على
ذلع ىو أف ىذا اٟتديث خرب آحاد وىو ظٍت ،فبل يصل حجة على أف
إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين دليل شرعي؛ ألنو أصل من األصوؿ ،فبل بد لو من
دليل قطعي يدؿ عليو .وأيضاً فإنو ال داللة ُب اٟتديث على أف إٚتاعهم
حجة ،إذ كل ما فيو أنو يأمر باالقتداء هبم ،واألمر باالقتداء هبم ال يعٍت أف
كبلمهم دليل شرعي ،بدليل أنو أمر باالقتداء بكل صحايب من الصحابة،
وليس با٠تلفاء الراشدين وحدىم ،فقاؿ« :أَصحابِي َكالنُّج ِ
وم بِأَيّْ ِه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم
ُ
َْ
ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين .فهو إذف أمر باالقتداء بكل صحايب ،وليس هبؤالء
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فقه ،فبل يزيد ٗتصيصهم ُب حديثَ « :علَي ُكم بِسنَّتِي وسنَّ ِة الْ ُخلَ َف ِاء َّ ِ
دين»
ْ ْ ُ ََ
الراش َ
إٔب جانب العموـ ُب حديث« :أَ ْص َحابِي َكالنُّ ُج ِوم» عن كونو بياف فضلهم ال
ٗتصيص االقتداء هبم وحدىم .وبذلع ال تكوف ُب اٟتديث داللة على أف
إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين حجة .على أف ا١تراد با٠تلفاء الراشدين كل خليفة
راشد ،وليس ىؤالء األربعة وحدىم .وأما حديث أف ا٠تبلفة ثبلثوف سنة فبل
داللة فيو على أهنم وحدىم الراشدوف ،فكل خليفة راشد يدخل ُب ىذا
اٟتديث ،فيدخل فيو مثبلً عمر بن عبد العزيز .وأما قو٢تم إف العرؼ خصصو
باألئمة األربعة فإنو ال قيمة لو؛ ألف العرؼ ا١تعترب ُب داللة الكلمات ،أو ما
يسمى باٟتقيقة العرفية ،ىو عرؼ أىل اللغة وليس عرؼ الناس .وعرؼ أىل
اللغة ٓب يطلق كلمة ا٠تلفاء الراشدين على ىؤالء األربعة حىت يقاؿ حقيقة
عرفية ،وإ ا أطلقها عػرؼ طارئ عند غَت أىػل اللغة ،وىػذا ال قيمة لو؛ لذلع
يظل معػٌت كلمة ا٠تػلػفػاء الراشػدين عاماً يشػمل كل خليفة راشد ،وهبذا يسػقػه
االستدالؿ هبذا اٟتديث؛ فبل يكوف إٚتاع أيب بكر ،وعمر ،وعثماف ،وعلي،
دليبلً من األدلة الشرعية.
وأما إٚتاع أيب بكر وعمر فقد استدلوا عليو بقولو « :اقْـتَـ ُدوا بِاللَّـ َذيْ ِن
ِمـ ْن بَـ ْعـ ِدي أَبِـي بَ ْكـ ٍر َو ُع َمـ َر» أخرجػػو الًتمػػذي وأٛتػػد وىػػذا ال يصػػل حجػػة؛ ألنػػو
خػػرب آحػػاد وىػػو ظػػٍت ،وألنػػو ال يزيػػد عػػن كونػو طلػػب اقتػػداء هبمػػا للداللػػة علػػى
فضلهما ،كما طلب االقتداء بالصحابة كلهم ُب حديث« :أَ ْص َحابِي َكالنُّ ُج ِوم»،
فهو يدؿ على فضلهما ،وعلى االقتداء هبما ،وال داللة فيو علػى كػوف كبلمهمػا
دليبلً شرعياً؛ فيسقه االستدالؿ بو.
ومن ىذا كلو يتبُت أف كل إٚتاع غَت إٚتاع الصحابة ليس دليبلً شػرعياً،
وال يعتػػرب مػػن األدلػػة الشػػرعية مطلقػاً .واألصػػل أف ال يرجػػع إٔب قػػوؿ أحػػد سػػوى
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الصادؽ ا١تؤيد با١تعجزة لتطرؽ ا٠تطأ والكذب إٔب من عػداه .غػَت أف الصػحابة،
رض ػواف اه علػػيهم ،قػػد تعلػػق بإٚتػػاعهم صػػحة الػػدين وحفػػظ القػػرآف ،فاقتضػػى
ذلػػع اسػػتحالة ا٠تطػػأ علػػى إٚتػػاعهم؛ السػػتحالة ا٠تطػػأ علػػى الػػدين ،والسػػتحالة
ا٠تطػأ علػى القػػرآف ،فكانػت عصػمة إٚتػػاعهم عػن ا٠تطػأ ليسػػت آتيػة مػن كػػوهنم
صػػحابة ،فإنػػو لػػيس ىنػػاؾ أحػػد معصػػوـ عػػن ا٠تطػػأ سػػوى األنبيػػاء ،وإ ػػا أتػػت
عصمة إٚتاعهم عن ا٠تطأ من ناحية عصمة ا٠تطأ على الدين ،وعصمة القػرآف
أف يأتيػ ػػو الباطػ ػػل ،فكمػ ػػا أف العصػ ػػمة ُب التبليػ ػػغ عػ ػػن ا٠تطػ ػػأ اقتضػ ػػت عصػ ػػمة
األنبيػػاء ،كػػذلع عصػػمة الػػدين الػػذي عػػنهم أخػػذناه عػػن ا٠تطػػأ ،وعصػػمة القػػرآف
الػػذي نقلػػوه لنػػا عػػن ا٠تطػػأ اقتضػػت عصػػمة إٚتػػاعهم عػػن ا٠تطػػأ؛ ولػػذلع كػػاف
إٚتػ ػػاعهم حجػ ػػة السػ ػػتحالة ا٠تطػ ػػأ علػ ػػى إٚتػ ػػاعهم؛ وذلػ ػػع ألنػ ػػو لػ ػػو ٓب يكػ ػػن
مس ػػتحيبلً عل ػػى إٚت ػػاع الص ػػحابة ا٠تط ػػأ ٞت ػػاز أف جيمعػ ػوا عل ػػى ك ػػتم ش ػػيء م ػػن
القػػرآف ،أو علػػى إدخػػاؿ شػػيء ُب القػػرآف لػػيس منػػو ،أي ٞتػػاز أف يزيػػدوا عليػػو أو
ينقصوا منو ،وٞتاز أف جيمعوا على الكذب على رسوؿ اه ،وٞتاز أف خيطاوا ُب
نقل شيء على أنو من القرآف وىو ليس من القرآف ،وٞتػاز أف يكتمػوا شػيااً مػن
الػػدين ،أو يػػدخلوا علػػى الػػدين مػػا لػػيس منػػو ،وىػػذا كلػػو منػػاؼ لصػػحة الػػدين
ا١تقطوع هبا بالدليل القطعي ،ومناؼ لكوف القرآف ال يأتيو الباطل مػن بػُت يديػو
وال م ػػن خلف ػػو؛ فك ػػاف ال ب ػػد أف يك ػػوف ا٠تط ػػأ مس ػػتحيبلً عل ػػى إٚت ػػاعهم فيم ػػا
ينقلونػػو لنػػا مػػن الػػدين ومػػن القػػرآف؛ ولػػذلع كػػاف إٚتػػاعهم دلػػيبلً شػػرعياً ،ومػػن
عداىم ليس كػذلع؛ و٢تػذا كػاف إٚتػاع الصػحابة وحػده دلػيبلً شػرعياً ،ومػا عػداه
من إٚتاع ليس دليبلً شرعياً.
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اإلجماع السكوتي
اإلٚتػػاع السػػكوٌب ىػػو أف يػػذىب واحػػد مػػن الصػػحابة إٔب حكػػم ويعػػرؼ
بػػو الصػػحابة وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر ،فيكػػوف سػػكوهتم إٚتاعػاً ،ويقػػاؿ لػػو اإلٚتػػاع
السػػكوٌب مقابػػل اإلٚتػػاع القػػوٕب ،أي كمػػا أف الصػػحابة إذا اٚتع ػوا علػػى رأي ُب
حادث ػػة م ػػن اٟت ػوادث ،ف ػػاتفقوا كله ػػم عل ػػى أف اٟتك ػػم الش ػػرعي ُب ش ػػأهنا ك ػػذا،
كػػذلع إذا ذىػػب أحػػد الصػػحابة إٔب حكػػم ُب مسػػألة مػػن ا١تسػػائل ،وعػػرؼ بػػو
الصػػحابة ،وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر ،كػػاف إٚتػػاعهم علػػى السػػكوت إٚتاع ػاً معت ػرباً.
واإلٚت ػػاع الس ػػكوٌب كاإلٚت ػػاع الق ػػوٕب دلي ػػل ش ػػرعي ،ولك ػػن إذا اس ػػتوَب ش ػػروطو
كلها ،وإذا ٓب يستوؼ شرطاً من شروطو ال يعترب إٚتاعاً ،وال حيتج بو.
ويشًتط ُب اإلٚتاع السكوٌب شروط:
أح ػػدىا :أف يك ػػوف اٟتك ػػم الش ػػرعي ٦ت ػػا ينك ػػر ع ػػادة وال يس ػػكت علي ػػو
الصػػحابة؛ وذلػػع السػػتحالة إٚتػػاع الصػػحابة علػػى السػػكوت علػػى منكػػر .فػػإف
كػػاف ٦تػػا ال ينكػػر عػػادة ،فػػإف سػػكوت الصػػحابة عنػػو ال يعتػػرب إٚتاع ػاً ،ومثػػاؿ
اإلٚت ػػاع الس ػػكوٌب أخ ػػذ عم ػػر األرض م ػػن ب ػػبلؿ؛ ألن ػػو أ له ػػا ث ػػبلث سػ ػػنُت،
وسػػكوت الصػػحابة عػػن ذلػػع ،فقػػد حػػدث يػػونس عػػن ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ عػػن
عبػػد اه بػػن أيب بكػػر قػػاؿ« :جــاء بــالل بــن الحــارث الْ ُم َزنِـي إلــى رســول اهلل 

ك
فلمـا ُولّْـ َي عم ُـر قـال لـو :يـا بـالل ،إنّـ َ
ْ
فاستَـ ْقطَ َعو أرضـاً ،فأقطعهـا لـو رويلـةً عريضـةًّ .
رسول اهلل  لم
رسول اللَّ ِو  أرضاً رويلةً عريضةً ،فَـ َقطَعها لك ،وإ َّن َ
استقطعت َ
َ

ـانظر مـا
ـت ال تُطي ُـق مـا فـي يَـ َديْ َ
يَ ُك ْن يَمنـع شـيئاً يُسـأَلُو ،وأن َ
ك .فقـال :أَ َجـ ْل ،فقـال :ف ْ
يت عليها منها فَأَ ْم ِس ْكو ،وما لم تُ ِط ْق ،وما لم تَـ ْقـ َو عليـو ،فَادفَـ ْعـو إلينـا نَـ ْق ِسـ ْمو ب ْـين
قَ ِو َ
ـول اهلل ،فق ــال عم ـ ُـر :واللَّـ ـ ِو
ـل ،واللَّـ ـ ِو ،ش ــيئاً أَقْطَ َعنِي ــو رس ـ ُ
المس ــلمين ،فق ــال :ال أَفع ـ ُ
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ِ
مارتِـو ،فَـ َق َسـ َمو ب ْـين المسـلمين» رواه حيػِت بػن آدـ
لَتَـ ْف َعلَن .فأَ َخ َذ منو ما َع َج َز عن ع َ
ُب كتػػاب ا٠ت ػراج .وكػػاف ذلػػع علػػى م ػرأى مػػن الصػػحابة ،وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر؛
فكػػاف إٚتاع ػاً سػػكوتياً؛ ألف أخػػذ ملػػع ا١تسػػلم مػػن غػػَت حػػق ٦تػػا ينكػػر عػػادة.
فسكوت الصحابة عن ذلع ،وىو ٦تا ينكر عادة ،جعلو إٚتاعاً سكوتياً.
ثانيهػػا :أف يشػػتهر ىػػذا العمػػل ويعرفػػو الصػػحابة ،فػػإف كػػاف ٓب ينتشػػر بػػُت
ا١تس ػػلمُت ،وٓب يعرف ػػو الص ػػحابة ،ال يعت ػػرب إٚتاعػ ػاً س ػػكوتياً؛ ٞت ػ ػواز أف يك ػػوف ٓب
يػػبلغهم ،وعػػدـ بلػػوغهم اٟتكػػم ال يعتػػربوف بػػو قػػد سػػكتوا عنػػو؛ فػػبل يكػػوف ٦تػػا
سكت عنو الصحابة؛ فبل يكوف إٚتاعاً.
ثالثه ػػا :أف ال يك ػػوف ذل ػػع ٦تػ ػا جع ػػل ألم ػػَت ا١ت ػػؤمنُت التص ػػرؼ ب ػػو برأي ػػو
كػػأمواؿ بيػػت ا١تػػاؿ ،فإنػػو قػػد جعػػل التصػػرؼ فيهػػا لػرأي اإلمػػاـ ،فتصػػرفو ُب أمػػر
كإعطائػػو ا١تػػاؿ للمسػػلمُت بالتفاضػػل ال بالتسػػاوي ،وسػػكوت الصػػحابة عػػن ذلػػع
ال يعتػػرب إٚتاع ػاً سػػكوتياً؛ ألنػػو وإف كػػاف ظػػاىره عػػدـ العػػدؿ بػػُت النػػاس ،ولكػػن
حقيقتػو أنػػو ٦تػا جعػػل لئلمػاـ أف يتصػػرؼ فيػػو برأيػػو واجتهػاده ،فػػبل يكػػوف سػػكوهتم
سكوتاً على منكر ،ويكوف عمػل ا٠تليفػة حيناػذ اجتهػاداً منػو ال إٚتاعػاً .وىكػذا
ٚتيع ما جعل فيو الرأي لئلماـ ال يعترب إٚتاعاً ،ولو سكت عنو الصحابة.
فإذا استوَب ىذه الشروط الثبلثة ،أي كاف ٦تا ينكػر عػادة ،وكػاف مشػتهراً
بُت ا١تسػلمُت وعرفػو الصػحابة ،وٓب يكػن ٦تػا جعػل لئلمػاـ أف يتصػرؼ فيػو برأيػو،
فإنو يكوف إٚتاعاً سكوتياً .والدليل علػى أف اإلٚتػاع السػكوٌب دليػل شػرعي ىػو
اسػػتحالة أف يسػػكت الصػػحابة علػػى منكػػر ،فكػػوهنم يسػػتحيل علػػيهم شػػرعاً أف
جيمعوا على منكر دليػل علػى أف سػكوهتم علػى رأي مػن اآلراء ،باعتبػاره حكمػاً
شرعياً ،حجة شرعية ،ويعترب من األدلة الشرعية.
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الصحابة

الصحايب لفظ يقع على من طالت صحبتو للنيب  وكثرت ٣تالستو لو
عػػن طريػػق التبػػع لػػو واألخػػذ عنػػو ،وروي عػػن شػػعبة بػػن موسػػى السػػيبلح قػػاؿ:
«أتيػػت أنػػس بػػن مالػػع فقلػػت :ىػػل بقػػي مػػن أصػػحاب رسػػوؿ اه  أحػػد
غَتؾ ؟ قاؿ :بقي ناس من األعراب قػد رأوه ،أمػا مػن صػحبو فػبل» رواه ابػن أيب
الصبلح ُب مقدمتو .وقاؿ ا١تازح ُب شرح الربىاف« :لسنا نعٍت بقولنا :الصػحابة
عدوؿ ،كػل مػن رآه  يومػاً ،أو رآه ١تامػاً ،أو اجتمػع بػو لغػرض وانصػرؼ عػن
كثب ،وإ ا نعٍت هبم الذين الزمػوه ونصػروه واتبعػوا النػور الػذي أن ػزلو اه ،أولاػع
ىم ا١تفلحػوف» وقػاؿ اإلمػاـ أبػو بكػر أٛتػد بػن علػي اٟتػافظ بإسػناده عػن سػعيد
بن ا١تسيب أنو قاؿ« :الصػحابة ال نعػدىم إال مػن أقػاـ مػع رسػوؿ اه  سػنة
أو سنتُت ،وغزا معو غزوة أو غزوتُت» وعلى ذلػع ال يعػد مػن الصػحابة إال مػن
ٖتقق فيو معػٌت الصػحبة ٔتبلزمػة النػيب  وطػوؿ ٣تالسػتو .ويعػرؼ كػوف الواحػد
مػػنهم صػػحابياً تػػارة بػػالتواتر ،وتػػارة باالستفاضػػة القاصػػرة عػػن الت ػواتر ،وتػػارة بأنػػو
يروى عن آحاد الصحابة أو عن آحاد التابعُت أنو صحايب ،وتارة بقولو وإخباره
عن نفسو بعد ثبوت عدالتو بأنو صحايب.
وٚتيع الصحابة عدوؿ ،و٢تم ٚتيعهم خصيصة ،وىي أنو ال يسأؿ عن
عدالة أحد منهم ،بل ذلع أمر مفروغ منو؛ لكوهنم على اإلطبلؽ معدلُت
بنصوص الكتاب والسنة ،فمن ذلع قولو تعأب    :
         
            

  وقولو تعأب :
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             وا١تقصود هبا
الصػحابة ،فهم بعض ا١تؤمنُت .وقولو تعأب     :
          وقػولػو تعأب:



         

         

تعأب :

  وقولو

           

          اآلية .وىناؾ أحاديث
« :أَصحابِي َكالنُّج ِ
وم،
كثَتة تدؿ على فضل الصحابة ،فمن ذلع قولو 
ُ
َْ
بِأَيِّْه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين .وقد روى الًتمذي من حديث عبد اه
ِ
َص َحابِي ،اللَّوَ اللَّوَ فِي
بن مغفل قاؿ :قاؿ رسوؿ اه « : اللَّوَ اللَّوَ في أ ْ

َّخ ُذوىم يَر ً ِ
ِ
أْ ِ
ض ُه ْم
َحبَّـ ُه ْمَ ،وَم ْن أَبْـغَ َ
َحبَّـ ُه ْم فَبِ ُحبّْي أ َ
ضا بَـ ْعدي ،فَ َم ْن أ َ
َص َحابي الَ تَـت ُ ْ َ
فَبِبـغْ ِ
اى ْم فَـ َق ْد آذ ََانِيَ ،وَم ْن آذ ََانِي فَـ َق ْد آذ ََى اللَّوََ ،وَم ْن
ضي أَبْـغَ َ
ض ُه ْمَ ،وَم ْن آذ ََ ُ
ُ
آذ ََى اللَّوَ ي ِ
ْخذ ََ ُه» وثبت ُب الصحيحُت عن أيب سعيد ا٠تدري
وش ُ
ك أَ ْن يَأ ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
من قولو « : فَـ َوالذي نَـ ْفسي بيَده ل َْو أ َّ
ُحد ذ ََ َىبًا َما أَ ْد َر َك
َح َد ُك ْم أَنْـ َف َق مثْ َل أ ُ
َن أ َ
َح ِد ِى ْم َوالَ نَ ِصي َفوُ» .وروى البزار ُب مسنده بسند رجالو ثقات من حديث
ُم َّد أ َ
ص َحابِي
سعيد بن ا١تسيب عن جابر قاؿ :قاؿ رسوؿ اه « : إِ َّن اللَّوَ ا ْختَ َار أَ ْ
ِ
َعلَى الْعالَ ِم ِ
ِ
ين» .فهذه النصوص الشرعية من الكتاب
ين َوالْ ُم ْر َسل َ
ين س َوى النَّبيّْ َ
َ َ

والسنة تنطق بوضوح بفضل الصحابة ،وعلو مكانتهم ،ووجوب حبهم
وتعظيمهم ،وعلى عدالتهم .على أف حاؿ الصحابة اليت كانوا عليها تدؿ على
عدالتهم ،فقد كانوا على حاؿ عظيم من األعماؿ الكبَتة ،من ا٢تجرة،
واٞتهاد ،ونصرة اإلسبلـ ،وبذؿ ا١تهج واألمواؿ ،وقتل اآلباء واألبناء ُب سبيل
اإلسبلـ ،وا١تناصحة ُب الدين ،وقوة اإلدياف واليقُت .وىذا يدؿ على القطع
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بعدالتهم ،واالعتقاد بنػزاىتهم ،وأهنم كافة أفضل من ٚتيع ا٠تالفُت بعدىم،
وا١تعدلُت الذين جيياوف من بعدىم ،ىذا ىو اٟتق ،وذلع أف الرسوؿ حق،
والقرآف حق ،وما جاء بو حق ،وإ ا أدى إلينا ذلع كلو الصحابة ،رضواف اه
عليهم ،فإذا ٓب يكونوا عدوالً ،كيف يكوف ما نقل إلينا بواسطتهم حقاً ؟
والذين يطعنوف ُب الصحابة إ ا يريدوف أف جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب
والسنة .صحي أف الصحايب الواحد ليس معصوماً ،بل جيوز عليو ما جيوز على
سائر البشر من خطأ وارتكاب احملرمات؛ ألنو ال يوجد فرد معصوـ إال األنبياء
والرسل ،ولكن ما ينقلونو لنا من الدين ولو أفراداً ىم عدوؿ ُب النقل عن
رسوؿ اه؛ لقولو « :بِأَيِّْه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين .وكذلع ما
جيمعوف عليو مقطوع بصحتو؛ الستحالة ا٠تطأ ُب إٚتاعهم .فاالدعاء بعصمة
أي واحد منهم خطأ؛ ألنو جيوز ا٠تطأ على كل واحد من البشر إال األنبياء
فيما يبلغونو عن اه ،وجرح عدالة أي واحد منهم خطأ؛ ألف الرسوؿ يقوؿ:
«بِأَيِّْه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم ْاىتَ َديْـتُ ْم» واعتبار إٚتاعهم دليبلً شرعياً أمر واجب؛ ألنو
يستحيل عليهم شرعاً أف جيمعوا على خطأ.
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الدليل الرابع
القياس
القيػػاس ُب اللغػػة التقػػدير ،وأمػػا ُب اصػػطبلح األصػػوليُت فقػػد عػػرؼ عػػدة
تع ػػاريف :فق ػػد ع ػػرؼ القي ػػاس بأن ػػو إثب ػػات مث ػػل حك ػػم معل ػػوـ ُب معل ػػوـ آخ ػػر
الشًتاكهما ُب علة اٟتكم عنػد ا١تثبػت ،وعػرؼ بأنػو ٛتػل معلػوـ علػى معلػوـ ُب
إثبات حكم ٢تما ونفيو عنهما ،وعػرؼ بأنػو اسػتخراج مثػل حكػم ا١تػذكور ١تػا ٓب
يذكر ّتامع بينهما ،وعرؼ بأنو عبارة عػن االسػتواء بػُت الفػرع واألصػل ُب العلػة
ا١تسػػتنبطة مػػن حكػػم األصػػل ،فهػػو ٖتصػػيل اٟتكػػم الػػذي أخػػذه األصػػل إلثبػػات
مثلػػو ُب الفػػرع لتشػػاهبهما ُب علػػة اٟتكػػم عنػػد اجملتهػػد .فتعػػاريف القي ػػاس كله ػػا
تقتضي وجود مشبو ،ومشبو بو ،ووجو شبو ،أي يقتضي مقيساً ،ومقيساً عليػو،
ووجو القياس .فعلى أي تعريف من التعاريف ،فػإف الػذي جيعػل القيػاس موجػوداً
ىو اشًتاؾ ا١تقػيس وا١تقػيس عليػو ُب أمػر واحػد ،أي وجػود جػامع بينهمػا .وىػذا
األمػػر الواحػػد اٞتػػامع بػػُت ا١تقػػيس وا١تقػػيس عليػػو ىػػو الباعػث علػػى اٟتكػػم .وبنػػاء
علػػى ىػػذا ال يػػدخل ُب القيػػاس قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم للتماثػػل بينهمػػا؛ ألنػػو
وإف كػػاف أحػػد ا يشػػبو اآلخػػر ُب أمػػر مػػن األمػػور ،ولكػػن ىػػذا األمػػر لػػيس ىػػو
الباعث على اٟتكم ،وإ ا ىو التماثل ،أي ٣ترد الشبو ،وذلع لػيس ىػو القيػاس
الشػػرعي؛ فػػبل يػػدخل ُب القيػػاس ،بػػل ال بػػد أف يكػػوف األمػػر اٞتػػامع بػػُت األصػػل
والفػػرع ىػػو الػػذي كػػاف باعث ػاً علػػى اٟتكػػم؛ و٢تػػذا فػػإف أدؽ ىػػذه التعػػاريف ىػػو
التعريف األوؿ؛ ألنو ٓب يطلق اٞتامع بُت ا١تقيس وا١تقيس عليو ،وإ ا حدده بأنو
علػػة اٟتكػػم ،أي الباعػػث علػػى اٟتكػػم .ومثػػل ى ػذا التعريػػف مػػا عرفػػو بػػو بعضػػهم
بقولػو :القيػػاس ىػو إٟتػػاؽ أمػػر بػمخر ُب اٟتكػػم الشػػرعي الٖتػاد بينهمػػا ُب العلػػة،
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أي الٖتاد ا ُب الباعث على اٟتكم ُب كل منهما.
والقيػػاس دليػػل ش ػػرعي علػػى األحكػػاـ الش ػػرعية ،فه ػػو حجػػة إلثب ػػات أف
اٟتكم حكم شرعي .وقد ثبػت كػوف القيػاس دلػيبلً شػرعياً بالػدليل القطعػي وىػو
أف ٤تل اعتبار القياس دليبلً شرعياً إ ا ىػو ُب اٟتالػة الػيت يرجػع فيهػا القيػاس إٔب
نف ػػس ال ػػنص؛ إذ ال تعت ػػرب العل ػػة ُب القي ػػاس إال إذا ك ػػاف الش ػػرع ق ػػد دؿ عليه ػػا،
فيكػػوف اعتبػػار القيػػاس دلػػيبلً شػػرعياً أم ػراً حتمي ػاً ،ويكػػوف ُب اٟتقيقػػة راجع ػاً إٔب
نفس النص ،ولذلع يقاؿ لو معقوؿ النص .وعليو فػإف ىػذا القيػاس دليلػو نفػس
النص الذي دؿ على العلة ،أي على الباعث على اٟتكػم .فػإف كػاف دليػل العلػة
ىو الكتاب ،فإف دليل ىذا القياس ىو دليل الكتػاب .وإف كػاف دليػل العلػة ىػو
السػػنة ،فػػإف دليػػل ىػػذا القيػػاس ىػػو دليػػل السػػنة .وإف كػػاف دليػػل العلػػة ىػػو إٚتػػاع
الصحابة ،فإف دليل ىذا القياس ىو دليػل إٚتػاع الصػحابة .وبػذلع يكػوف دليػل
القياس دليبلً قطعياً؛ ألنو نفس دليل النص الذي دؿ على الباعث على اٟتكم،
أي نفس أدلة الكتاب ،والسنة ،وإٚتاع الصحابة ،وىي أدلة قطعية .وعلى ىذا
فػػإف الػػدليل الشػػرعي علػػى أف القيػػاس حجػػة شػػرعية ىػػو ٣تمػػوع األدلػػة الػػيت تػػدؿ
عل ػػى أف الكت ػػاب والس ػػنة وإٚت ػػاع الص ػػحابة حج ػػة ش ػػرعية .ول ػػذلع ك ػػاف دلي ػػل
القياس دليبلً قطعياً.
وقػػد أرشػػد رسػػوؿ اه  إٔب القيػػاس  ،وأقػػر القيػػاس .فعػػن ابػػن عبػػاس أف
ـال:
ـوم َع ْنـ َهـا ؟ قَ َ
امرأة قالت يا رسػوؿ اه« :إِ َّن أ ُّْمي َماتَ ْ
َص ُ
ص ْو ُم نَ ْذ ٍر ،أَفَأ ُ
تَ ،و َعلَْيـ َها َ

ض ْـيتِ ِيو أَ َكـا َن يـ َـؤدّْي ذَلِ ِ
ت لَو َكا َن َعلَى أ ُّْم ِ
ِ
ـال:
ـت :نَـ َع ْـم ،قَ َ
ـك َع ْنـ َهـا ؟ قَالَ ْ
ك َديْ ٌـن فَـ َق َ
ُ
أ ََرأَيْ ْ
فَ ِ
ِ
ـاء
ُ
صومي َع ْن أ ُّْمك» أخرجو مسلم .وروى أٛتد عن عبد اه بن الزبَت قاؿَ « :ج َ
ر ُجل ِم ْن َخثْـ َع ٍم إِلَى ر ُس ِ
ول اللَّ ِو  فَـ َق َ
ال :إِ َّن أَبِي أَ ْد َرَكوُ ا ِإل ْسالَ ُمَ ،و ُى َو َش ْـي ٌخ َكبِي ٌـر الَ
َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـت أَ ْكبَـ ُـر َولَـده ؟
َح ُّج َع ْنـوُ ؟ قَ َ
ْح ُّ
وب َّ
ـال :أَنْ َ
ـج َم ْكتُ ٌ
يع ُرُك َ
ـوب َعلَْيـو ،أَفَـأ ُ
الر ْح ِـلَ ،وال َ
يَ ْستَط ُ

ٖٔٚ

ئ َع ْنـوُ ؟
ال :نَـ َع ْم ،قَ َ
قَ َ
ض ْيتَوُ َع ْنوُ أَ َكـا َن َذلِ َ
يك َديْ ٌن فَـ َق َ
ت ل َْو َكا َن َعلَى أَبِ َ
ال :أ ََرأَيْ َ
ـك يُ ْجـ ِز ُ

ـاح ُج ْج َع ْنــوُ» .وروى البخػػاري عػػن ابػػن عبػػاس أف ام ػرأة مػػن
ـال :نَـ َعـ ْـم .قَـ َ
قَـ َ
ـال :فَـ ْ
ـج َحتَّــى
ـج ،فَـلَـ ْـم تَ ُحـ َّ
ت أَ ْن تَ ُحـ َّ
جهينػػة جػاءت إٔب النػػيب  فقالػػت« :إِ َّن أ ُّْمــي نَـ َذ َر ْ

ـت لَـو َكـا َن َعلَـى أ ُّْم ِ
ـك َديْـن أَ ُك ْن ِ
ِ
ـت
َح ُّج َع ْنـ َهـا ؟ قَ َ
َماتَ ْ
ٌ
ت ،أَفَأ ُ
ـال :نَـ َع ْـم ُح ّْجـي َع ْنـ َهـا ،أ ََرأَيْ ْ
ِ
قَ ِ
َحـ ُّـق بِال َْوفَـ ِـاء» وروى
ت :نَـ َعـ ْم ،فَـ َق ـ َ
اضــيَتَوُ ؟ قَالَـ ْ
ال :اقْ ُ
ضــوا اللَّــوَ الَّــذي لَــوُ ،فَـِإ َّن اللَّــوُ أ َ
ات،
الػػدارقطٍت عػػن ابػػن عبػػاس قػػاؿ« :أَتَـى النَّبِ ـ َّي َ ر ُج ـ ٌل ،فَـ َق ـ َ
ال لَـوُ :إَ َّن أَبِـي َم ـ َ
َو َعلَْي ِو ِح َّجةُ ا ِإل ْسالَِم ،أَفَـأَ ُح ُّج َع ْنـوُ ؟ قَـ َ
ت لَـ ْو أَ َّن أَبَـ َ
اك تَـ َر َك َديْنـاً َعلَْيـ ِو ،أَقَ َ
ال :أَ َرأَيْـ َ
ضـ ْيتَوُ
ـك» .وروي عنػو  أنػو ١تػا سػألتو اٞتاريػة
ال :نَـ َعـ ْم ،قَـ َ
َع ْنوُ ؟ قَـ َ
اح ُج ْج َعـ ْن أَبِي َ
ال :فَـ ْ
رسول اهللَّ ،
كت أبـي شـيخاً كبيـراً،
ا٠تثعمية وقالت« :يا َ
إن فريضةَ اللَّ ِو في ّْ
الحج أدر ْ
ت على ِ
ـت لـو كـا َن علـى أبي ِ
ِ
ـك
ال
يستطيع أن يَـثْبُ َ
الراحلة ،أَفَأَ ُح ُّج عنو ؟ قـال لهـا :أرأي ْ
ُ
ّ
َديْ ٌن أَ ُك ْن ِت قا ِضـيَتَو ؟ قالـت :نعـم .قـال :فَـ َديْ ُن اللَّـ ِو أَ َحـ ُّق بال َقضـاء» ذكػره ابػن قدامػة

ُب ا١تغٍت .فهذه األحاديث كلها دليل علػى أف القيػاس حجػة ،ووجػو االحتجػاج
هبا أف الرسوؿ أٟتق دين اه بدين اآلدمػي ُب وجػوب القضػاء ونفعػو ،وىػو عػُت
ت
القياس .وروي أف الرسوؿ  قاؿ لعمر ،وقػد سػألو عػن قبلػة الصػائم« :أَ َرأَيْـ َ
ٍ
ول اللَّـ ِو : 
ال َر ُسـ ُ
ك ،فَـ َقـ َ
ض َم ْ
لَـ ْو تَ َم ْ
س بِـ َذلِ َ
صـائِ ٌم ؟ فَـ ُق ْلـ ُ
ت بِ َمـاء َوأَنْـ َ
ضـ َ
ت َ
ت :الَ بَـأْ َ
ِ
يم ؟» أخرجو أٛتد .فالرسوؿ أرشد إٔب القياس ،إذ أفهم عمر أف القبلػة بػدوف
فَف َ

إن ػ ػزاؿ ال تفس ػػد الص ػػوـ ،كم ػػا أف ا١تضمض ػػة ب ػػدوف االب ػػتبلع ال تفس ػػد الص ػػوـ،
ت» خػػرج ٥تػػرج التقػػدير .وورد ُب اإلحكػػاـ لآلمػػدي أف النػػيب
فقولػػو « أَ َرأَيْ ـ َ
احـ ٍد ِم ْنـهمـا علَـى نَ ِ
اضـيـي ِنُ ،كـل و ِ
ِ
احيَـ ٍة،
« : بَـ َعـ َ
َُ َ
وسـى إِلَـى الْـيَ َم ِن قَ َ ْ
ث ُم َعـاذاً َوأَبَـا ُم َ
َّ

ض ـي ِ
ِ
ان ؟ فَـ َق ـاالَ :إِذَا لَـ ْم نَ ِجـ ِد الْ ُح ْك ـم فِـي الْ ِكتَـ ِ
السـنَّ ِة قِ ْس ـنَا
فَـ َقـ َ
اب َوالَ ُّ
ال لَ ُه َمـا :بِـ َم تَـ ْق َ
َ
الس ـالَ ُم:
ب إِلَـى الْ َح ـ ّْق َع ِم ْلنَ ـا بِـ ِو ،فَـ َق ـ َ
ال َعلَْي ـ ِو َّ
الص ـالَةُ َو َّ
األَ ْم ـ َر بِـاألَ ْم ِر ،فَ َم ـا َك ـا َن أَقْـ ـ َر َ

ص ْبتُ َما».
أَ َ
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وىكذا فقد ورد ُب السنة ما يدؿ على القياس.
وأمػػا اإلٚتػػاع ،فػػإف الصػػحابة ،رضػواف اه علػػيهم ،قػػد تكػػرر مػػنهم القػػوؿ
بالقياس ،واعتباره دليبلً شرعياً ،من غَت إنكػار مػن أحػد مطلقػاً مػع أف ذلػع ٦تػا
ينكػػر؛ فكػػاف ىػػذا إٚتاعػاً .فقػػد روي أف عمػػر ١ تػػا ؤب أبػػا موسػػى األشػػعري
البصػػرة ،وكتػػب لػػو العهػػد ،أمػػره فيػػو بالقيػػاس ،فقػػد جػػاء ُب رس ػالة عمػػر إٔب أيب
موسػػى« :الفهػػم الفهػػم فيمػػا تلجلػػج ُب نفس ػع ٦ت ػػا لػػيس ُب بعػػض كتػػاب وال
سنةٍ ،ب اعرؼ األشكاؿ واألمثاؿ فقس األمورٍ ،ب ذلع بأشبهها بػاٟتق» ذكػره
الشػَتازي ُب طبقػػات الفقهػػاء .وروي عػػن علػػي  أنػػو قػػاؿ ُب شػػارب ا٠تمػػر:
«أرى أنػػو إذا شػػرب ىػػذى ،وإذا ىػػذى افػػًتى ،فيكػػوف عليػػو حػػد ا١تفػػًتي» ذكػػره
ابػػن قدامػػة ُب ا١تغػػٍت ،فقػػاس شػػارب ا٠تمػػر علػػى القػػاذؼ .وروي عػػن ابػػن عبػػاس
رضػػي اه عنهمػػا أنػػو قػػاؿ« :أال يتقػػي اه زيػػد بػػن ثابػػت ،جيعػػل ابػػن االبػػن ابنػاً،
وال جيعل أبا األب أباً ،وٓب يرد بػو تسػمية األب لعلمػو أنػو ال يسػمى أبػاً حقيقػة،
بػػل جعلػػو كػػاألب ُب حج ػب اإلخػػوة ،كمػػا أف ابػػن االبػػن كػػاالبن ُب حجػػبهم،
فقػاس ابػن عبػاس اٞتػد علػى ابػن االبػن ُب حجػب اإلخػوة» ذكػره السرخسػي ُب
ا١تبسػوط ،والشػَتازي ُب التبصػػرة ،وغػػَته الكثػػَت مػػن الفقهػػاء .وروي أف أبػػا بكػػر:
ورث أـ األـ دوف أـ األب ،فق ػػاؿ ل ػػو بع ػػض األنص ػػار :لق ػػد ورث ػػت امػ ػرأة م ػػن
«ّ
ميت لو كانت ىي ا١تيتػة ٓب يرثهػا ،وتركػت امػرأة لػو كانػت ىػي ا١تيتػة ورث ٚتيػع
مػػا تركػػت ،فرجػػع إٔب التش ػريع بينهمػػا ُب السػػدس ،فقػػاس قرابػػة ا١تيػػت ُب إرث
اٟتي منو على قرابة ا١تيت ُب إرثو من اٟتي لػو كػاف العكػس .فكػاف إشػراكو بػُت
أـ األب وأـ األـ ُب الس ػػدس بن ػػاء عل ػػى القي ػػاس» ذك ػػره الغ ػزإب ُب ا١تستص ػػفى.
وروي أف عمػػر كػػاف يشػػع ُب قػػود القتيػل الػػذي اشػػًتؾ ُب قتلػػو سػػبعة .فقػػاؿ لػػو
علػي« :يػػا أمػػَت ا١تػػؤمنُت ،أرأيػت لػػو أف نفػراً اشػػًتكوا ُب سػرقة جػػزور ،فأخػػذ ىػػذا
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عضػواً وىػػذا عضػواً ،أكنػػت قػاطعهم ؟ قػػاؿ :نعػػم .قػػاؿ :فكػػذلع» أخرجػػو عبػػد
الػػرزاؽ ُب مصػػنفو ،فقػػاس القتػػل علػػى السػػرقة ،فهػػذه اٟتػوادث ٓب يعلػػم أف ىنػػاؾ
منك ػراً ٢تػػا ،وكانػػت مشػػهورة بػػُت الصػػحابة مػػع أهنػػا ٦تػػا ينكػػر ،فكػػاف سػػكوهتم
عليه ػػا ،وى ػػي ٦ت ػػا ال يس ػػكتوف علي ػػو ،إٚتاعػ ػاً م ػػنهم عل ػػى ك ػػوف القي ػػاس حج ػػة
شرعية.
وأيض ػاً ف ػػإف رس ػػوؿ اه  علػػل كث ػَتاً م ػػن األحكػػاـ ،والتعلي ػػل موج ػػب
التباع العلة أين كانت ،وذلع نفس القياس ،فمن ذلع ما أخرجو مسػلم بلفػظ
ِ
الضــحايا بـ ْع ـ َد ث ـالَ ٍ
َجـ ـ ِل
ث .فَـ َقـ َ
«قَــالُوا :نَـ َه ْيـ َ
ـال :إِنَّ َمــا نَـ َه ْيــتُ ُك ْم مـ ْـن أ ْ
ُحـ ُ
ـوم َّ َ َ َ َ
ـل ل ُ
ـت أَ ْن تُـ ْؤَكـ َ
ِ
ـت نَـ َهـ ْيـتُ ـ ُك ْم َعـ ْن
الدَّافَّ ِـة الَّتِــي َدفَّـ ْ
صـ َّـدقُوا» وقػاؿ ُ « : ك ْن ُ
ت ،فَ ُك ـلُواَ ،وادَّخ ُـرواَ ،وتَ َ
الدنْـيا وتُ َذ ّْكر ِ
ِ
ِ
ور َ ِ
اآلخ َرةَ» أخرجو ابن ماجو .و١تا
ِزيَ َارة الْ ُقبُوِر ،فَـ ُز ُ
وىا ،فَإنـَّ َها تُـ َزّْى ُد في ُّ َ َ ُ
الررَـ ِ ِ
س ؟ فَـ َق ـالُوا:
سػػال  عػػن بيػػع الرطػػب بػػالتمر قػػاؿَ « :ى ـ ْل يَـ ـ ْنـ ُق ُ
َ ُّ ُ
ب إ َذا يَـب َ
نَـ َع ـ ـ ْم ،فَـ َق ـ ـ َال النَّبِ ـ ـ ُّي  : فَ ـ ـالَ إِذ ََ ْن» أخرجػ ػػو الػ ػػدارقطٍت .وقػ ػػاؿ عليػ ػػو الصػ ػػبلة
والسبلـ ُب ٤تػرـ وقصػت بػو ناقتػو« :الَ تُ ِم ُّ ِ
سـوهُ ريبـاًَ ،والَ تُ َخـ ّْم ـ ُروا َرأْ َس ـوُ ،فَـِإ َّن اللَّـوَ
ِ ِ
ـوى ْم
يَـ ْبـ َعثُوُ يَـ ْو َم الْقيَ َامة ُملَبّْيـاً» أخرجػو البخػاري .وقػاؿ ُب حػق شػهداء أحػدَ « :زّْملُ ُ
ِ ِ ِِ ِ
س َك ْل ٌـم يُ ْكلَـ ُـم فِــي اللَّـ ِـو إِالَّ يَـأْتِي يَـ ْـو َم ال ِْقيَ َامـ ِـة يَـ ْد َمى ،ل َْونُــوُ لَـ ْـو ُن الــدَِّم،
بـد َمائه ْم ،فَإنـَّـوُ لَـ ْـي َ
وِريحوُ ِر ِ ِ
ِ
ت بِـنَ َج ٍ
س ،إِنـَّ َهـا
سـ ْ
َ ُ ُ
يح الْم ْسـك» أخرجػو النسػائي .وقػاؿ ُب ا٢تػرة« :إنـَّ َهـا لَْي َ
ِمن الطََّّوافِين َعلَي ُكم والطََّّوافَ ِ
ات» أخرجو أٛتد .فهذا التعليل لؤلحكاـ دليل علػى
َ ْ َْ
َ

بي ػػاف الش ػػيء ال ػػذي م ػػن أجل ػػو ش ػػرع اٟتك ػػم ،وى ػػذا يوج ػػب اتب ػػاع العل ػػة أينم ػػا
وجدت ،وىذا عُت القياس.
ومػػن ذلػػع يتبػػُت أف اٟتػػديث ،وإٚتػػاع الصػػحابة ،وتعليػػل الرسػػوؿ لكثػػَت
مػػن األحكػػاـ ،دليػػل علػػى أف القيػػاس دليػػل شػػرعي مػػن األدلػػة الػػيت تكػػوف حجػػة
على أف اٟتكم ا١تستنبه بو حكم شػرعي ،وىػي كػذلع تبػُت نػوع القيػاس الػذي
ٕٖٓ

يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً؛ ألهنػػا كلهػػا جػػاءت ُب القيػػاس الػػذي يكػػوف مبنيػاً علػػى العلػػة
اليت جاء هبا نص ،أي إف ٚتيع األقيسة الػيت جػاءت ُب السػنة وإٚتػاع الصػحابة
كاف الباعث على اٟتكم ىو الذي اعترب ُب القياس ،وخص الباعث الذي جاء
بػو الػنص دوف غػػَته؛ و٢تػذا ال تكػوف ىػػذه األدلػة حجػة علػػى مطلػق القيػاس ،بػػل
ىػػي حجػػة علػػى القيػػاس الػػذي تكػػوف العلػػة فيػػو قػػد دؿ عليهػػا دليػػل مػػن الشػػرع،
وىػذا ىػو القيػػاس ا١تعتػرب شػػرعاً .أمػا إذا ٓب يكػن القيػػاس كػذلع ،فػػبل قيمػة لػػو ُب
االس ػػتدالؿ عل ػػى األحك ػػاـ الش ػػرعية ،وال يعت ػػرب دل ػػيبلً ش ػػرعياً .إذ األحادي ػػث،
وإٚتاع الصحابة ،وتعليل الرسوؿ ،كلها ثابتة ٔتػا دؿ عليػو الػنص مػن علػل ال ُب
غَتىػػا ،فيكػػوف خاص ػاً ُب موضػػوعها ،ولػػيس عام ػاً لكػػل قيػػاس؛ وعليػػو فالقيػػاس
ا١تعت ػػرب ى ػػو ال ػػذي يرج ػػع إٔب نف ػػس ال ػػنص ل ػػيس غ ػػَت .ف ػػا١تراد بالقي ػػاس القي ػػاس
الشرعي ال القياس العقلي ،أي القياس الػذي وجػدت فيػو أمػارة مػن الشػرع تػدؿ
عل ػػى اعتب ػػاره ،أي وج ػػدت في ػػو عل ػػة ش ػػرعية ورد هب ػػا ن ػػص ش ػػرعي مع ػػُت .وأم ػػا
القياس العقلي الذي يفهمو العقػل مػن ٣تمػوع الشػرع دوف أف يكػوف ىنػاؾ نػص
معػػُت يػػدؿ عليػػو ،أو الػػذي يفهمػػو مػػن قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم جملػػرد التماثػػل
عقبلً دوف أف يكوف ىناؾ باعث على اٟتكم قػد ورد بػو الشػرع ،فػإف ذلػع كلػو
ال جيوز وال بوجو من الوجوه .ذلع أف األخذ باإلدراؾ ا١تنطقي يقتضي التسػوية
ب ػػُت ا١تتم ػػاثبلت ُب أحكامه ػػا؛ ول ػػذلع جيع ػػل القي ػػاس موج ػػوداً ب ػػُت ك ػػل أمػ ػرين
بينهما وجػو شػبو .ولكػن الشػرع كثػَتاً مػا فػرؽ بػُت ا١تتمػاثبلت ،كمػا أنػو كثػَتاً مػا
ٚتع بُت ا١تختلفات ،وىذا على خبلؼ قضية القياس العقلي واإلدراؾ ا١تنطقي،
بػ ػػل علػ ػػى نقيضػ ػػها ،فهػ ػػو يػ ػػدؿ علػ ػػى عػ ػػدـ جريػ ػػاف القيػ ػػاس الشػ ػػرعي ُب ٚتيػ ػػع
ا١تتماثبلت ،وعلػى إمكانيػة جريانػو علػى ا١تختلفػات ،وا١تعػُت ٞتػوازه أمػر شػرعي؛
ليبػػُت مػػىت جيػػري القيػػاس ،ال إدراؾ وال وجػػود ٣تػػرد التماثػػل؛ ومػػن ىنػػا كػػاف مػػن
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ا١تمتنػػع أف جيػػري القيػػاس جملػػرد الشػػبو والتماثػػل ،بػػل ال بػػد مػػن علػػة شػػرعية تػػدؿ
عل ػػى وج ػػود القي ػػاس ُب العل ػػة الش ػػرعية ال ػػيت وج ػػدت وح ػػدىا وال يتجاوزى ػػا إٔب
غَتىا مطلقاً.
والدليل على عػدـ جػواز القيػاس بػاإلدراؾ ا١تنطقػي ،أي علػى عػدـ جػواز
القياس العقلي ،النصوص الشرعية اليت جػاءت باألحكػاـ الشػرعية .فػإف الشػارع
فػ ػ ّػرؽ ُب النصػ ػػوص الشػ ػػرعية بػ ػػُت ا١تتمػ ػػاثبلت ،وٚتػ ػػع بػ ػػُت ا١تختلفػ ػػات ،وأثبػ ػػت
أحكاماً ال ٣تاؿ للعقل فيها.
أم ػػا بيػ ػػاف التفريػ ػػق ب ػػُت ا١تتمػ ػػاثبلت ،فػ ػػإف الش ػػارع فػ ػػرؽ بػ ػػُت األزمنػ ػػة ُب
الشرؼ ،ففضل ليلة القدر على غَتىا .وفرؽ بُت األمكنة ُب الشرؼ ،كتفضيل
مكة على ا١تدينة ،وا١تدينة على غَت ػا .وفػرؽ بػُت الصػلوات ُب القصػر ،فػرخص
ُب قصر الرباعية وٓب يرخص ُب قصر الثبلثية والثنائية .وجعل ا١تػٍت طػاىراً وا١تػذي
٧تساً ،و ا نػزال من ٤تل واحد .وأوجػب الغسػل مػن ا١تػٍت ،وأبطػل الصػوـ بإن ػزالو
عمػػداً دوف ا١تػػذي ،مػػع أهنمػػا ن ػزال مػػن مكػػاف واحػػد ،وأوجػػب غسػػل الثػػوب مػػن
بػػوؿ الصػػبية األنثػػى ،والػػرش مػػن بػػوؿ الصػػيب الػػذكر .وأوجػػب قضػػاء الصػػوـ علػػى
اٟتػػائض دوف الصػػبلة .وقطػػع سػػارؽ ثبلثػػة دراىػػم ،وٓب يقطػػع غاصػػب القنػػاطَت.
وأوجب اٞتلد على القاذؼ بالزنا .وٓب يوجبو على القاذؼ بػالكفر .وجعػل عػدة
ا١تطلقػػة ثبلثػػة قػػروء ،وعػػدة ا١تت ػػوَب عنهػػا زوجهػػا أربعػػة أشػػهر وعش ػػرة أيػػاـ ،مػػع
اسػػتواء حػػاؿ الػػرحم فيهمػػا .وىكػػذا أحكػػاـ كث ػَتة تتش ػابو ُب أم ػر ،ويوجػػد فيهػػا
جامع ،فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكماً غَت حكم اآلخر٦ ،تا يدؿ على
أف ٣ترد وجود اٞتامع ُب أمر ال يكفي للقياس ،بػل ال بػد أف يكػوف ىػذا اٞتػامع
علة شرعية قد نص عليها الشرع.
وأمػػا بيػػاف اٞتمػػع بػػُت ا١تختلفػػات ،فػػإف الشػػرع ٚتػػع بػػُت ا١تػػاء وال ػًتاب ُب
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جػواز الطهػارة ،مػػع أف ا١تػاء ينظػف ،والػًتاب يشػوه .وجعػل الضػػماف واجبػاً علػػى
احملرـ إذا قتل حيواناً أو طَتاً ُب الصػيد ،سػواء أكػاف قتػل الصػيد عمػداً أـ خطػأ،
مػػع أف ىنػػاؾ فرق ػاً بػػُت قتػػل ا٠تطػػأ وقتػػل العمػػد .وجع ػػل القتػػل عقوبػػة للمرت ػػد،
وعقوبػػة لل ػزاح احملصػػن ،وإف اختلف ػت كيفيتػػو ،مػػع أف ىنػػاؾ فرق ػاً بػػُت عمػػل كػػل
منهمػػا .وىكػػذا أحكػػاـ كثػػَتة ٗتتلػػف الوقػػائع فيهػػا اختبلف ػاً بيّن ػاً ،وال يوجػػد أي
جامع بينها ،ومع ذلع فقد جعل الشارع ٢تا حكماً واحداً.
وأما بياف األحكاـ اليت ال ٣تاؿ للعقل فيها ،فإف الشرع أوجب التعفػف،
أي غػػض البصػػر ،بالنسػػبة إٔب اٟتػػرة الش ػػوىاء شػػعرىا وبش ػرهتا مػػع أف الطبػػع ال
دييػػل إليهػػا ،وٓب يوجػػب غ ػض البصػػر بالنسػػبة إٔب األ َمػػة اٟتسػػناء الػػيت دييػػل إليهػػا
الطبػ ػػع .وأيض ػ ػاً فقػ ػػد أوجػ ػػب اه تعػ ػػأب القطػ ػػع ُب سػ ػػرقة القليػ ػػل ،دوف غصػ ػػب
الكثَت .وأوجب اٞتلد على القاذؼ بالزنآ ،تبلؼ القاذؼ ُب غَت الزنا ،مع أنػو
قػػد يكػػوف أفظػػع منػػو ،كالقػػذؼ بػػالكفر .وشػػرط ُب شػػهادة الزنػػا أربعػػة رجػػاؿ،
واكتفػػى بشػػهادة القتػػل بػػاثنُت ،مػػع أف القتػػل أغلػػظ مػػن الزنػػا .وأوجػػب الزكػػاة ُب
الػػذىب والفضػػة ،وٓب يشػػرعها ُب ا١تػػاس واليػػاقوت وغَت ػػا مػػن ا١تعػػادف النفيسػػة.
وأح ػػل البي ػػع وح ػػرـ الرب ػػا ،م ػػع أف كػ ػبلً منهم ػػا بي ػػع ،و ػػا متم ػػاثبلف .وش ػػرط ُب
شػػهادة الرجعػػة أف يكػػوف الشػػاىد مسػػلماً ،وأجػػاز ُب الوصػػية أف يكػػوف الشػػاىد
كػػافراً .وهنػػى عػػن تقػػديس األحجػػار ،وأمػػر بتقبيػػل اٟتجػػر الس ػػود .وغػػَت ذل ػػع
كثػػَت .فلػػو جعػػل للعقػػل أف يفهػػم مػػن ٣تمػػوع الشػػرع علػػة ،أو يفهػػم مػػن ظػػاىر
النص علة ،أو يفهم مػن ٣تػرد التماثػل بػُت حكمػُت وجػود القيػاس بينهمػاٟ ،تػرـ
كثَتاً ٦تا أباحو اه ،وأحل كثَتاً ٦تا حرمو اه؛ ولذلع ال جيوز أف حيصل القيػاس
إال ُب علػػة ورد الػػنص هبػػا؛ و٢تػػذا يقػػوؿ سػػيدنا علػػي « : لػػو كػػاف ديػػن اه
بالرأي،لكاف باطن ا٠تفُت أحق با١تس من أعبله» أخرجو الدارقطٍت .ومػن ىنػا
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ال جيري القياس ُب العبػادات؛ ألنػو يتبػُت مػن تتبػع النصػوص الشػرعية أنػو ٓب يػرد
فيهػػا ن ػػص معلػػل بعل ػػة تتك ػػرر ويقػػاس عليه ػػا؛ ول ػػذلع ال جي ػػري إجي ػػاب الص ػػبلة
باإلديػاء ُب حػق العػاجز عػن اإلتيػاف هبػػا ،بالقيػاس علػى إجيػاب الصػبلة قاعػػداً ُب
حػػق العػػاجز عػػن القيػػاـ هبػػاْ ،تجػػة أف اٞتػػامع بينهمػػا ىػػو العجػػز عػػن اإلتيػػاف هبػػا
علػػى الوجػػو األكمػػل؛ ألف العجػػز لػػيس علػػة للصػػبلة قاعػػداً ،وال الباعػػث علػػى
اٟتكم؛ ألف اٟتكم ىو الصبلة وليس الصبلة قاعداً ،وإ ا جازت صػبلة العػاجز
قاعػػداً لػػورود الػػنص ،فػػبل يقػػاس عليهػػا .وال تقػػاس الكفػػارة باإلفطػػار ُب رمضػػاف
باألك ػػل ،قياسػ ػاً عل ػػى اإلفط ػػار باٞتم ػػاع .وال تق ػػاس إزال ػػة النجاس ػػة ع ػػن الث ػػوب
باألحجػػار ،قياسػاً علػػى إزالػػة النجاسػػة باالسػػتنجاء باألحجػػار .وال جيعػػل الزلػزاؿ
سػػبباً لصػػبلة ،قياسػاً علػػى الكسػػوؼُ ،ب كونػػو جعلػػو الشػػارع سػػبباً للصػػبلة .وال
جيعػػل الوضػػوء شػػرطاً ُب الصػػوـ ،قياس ػاً علػػى جعػػل الوضػػوء شػػرطاً ُب الصػػبلة.
وىكذا ٚتيع العبادات .ومثل ذلع كل حكم ثبػت بػنص ٓب يعلػل ذلػع الػنص،
ال جيػػري القيػػاس فيػػو ،سػواء أكػػاف مػػن ا١تعػػامبلت ،أـ العقوبػػات ،أـ غَتىػػا؛ ألف
القياس إ ا ىػو القيػاس الشػرعي ،وىػو الػذي وردت علتػو بػنص شػرعي ،وىػو مػا
أطلق عليو معقوؿ النص.
فالقياس ال جيري إال ُب األحكاـ ا١تعللة بعلة ورد هبا النص الشرعي،
وىذا وحده ىو القياس الشرعي .ويؤيد ذلع ما سبق وبُت أف األدلة الظنية
على القياس قد بيّنت نوع القياس الذي يعترب دليبلً شرعياً ،فإف الذي جعل
القياس دليبلً شرعياً ىو إقرار الرسوؿ  للقياس ،وإرشاده للخثعمية بو،
وتعليلو لكثَت من األحكاـ ،فيكوف القياس الذي يصل دليبلً شرعياً ىو ىذا
القياس ليس غَت .أما إقراره للقياس فقد جاء مطلقاً ،إذ قاؿ معاذ وأبو موسى:
«قسنا األمر باألمر ،فما كاف أقرب إٔب اٟتق عملنا بو» .فهو يشمل ٚتيع
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جنس القياس ،ولكن إرشاده للخثعمية قد قيد القياس بقياس معُت ،وىو الذي
يكوف اٞتامع فيو باعثاً على تشريع اٟتكم ،فإنو قاؿ ٢تا :أرأيت لو كاف على
أبيع دين فقضيتو ؟ ٍب قاؿ :فدين اه أحق بالقضاء .فالباعث على جواز اٟتج
كونو قضاء دين؛ ولذلع جاز القياس ،وإال فإف اٟتج عبادة ،وإقراض ا١تاؿ
معاملة ،وكل منهما خيتلف عن اآلخر .ولكن تسديد ا١تاؿ ا١تقرض يشبو
تسديد فرض اٟتج من حيث أف كبلً منهما دين ،وكوف كل منهما ديناً ىو
الباعث على اٟتكم ،وىو إسقاط ا١تطالبة من صاحب ا١تاؿ ،وإسقاط ا١تطالبة
من اه .وكذلع إذا جرى تتبع األحكاـ اليت عللها الرسوؿ  مثل قولو:
ت نَـهيت ُكم عن ِزيارةِ
«إِنَّما نَـهيت ُكم ِمن أَج ِل َّ ِ
َ َ ُْ ْ ْ ْ
الدافَّة» أخرجو مسلم ،وقولوُ « :ك ْن ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ
الدنْـيا وتُ َذ ّْكر ِ
ِ
ور َ ِ
اآلخ َرةَ» أخرجو ابن ماجو ،وقولو:
الْ ُقبُوِر ،فَـ ُز ُ
وىا ،فَإنـَّ َها تُـ َزّْى ُد في ُّ َ َ ُ
ِ ِِ
ِ
استَـ ْيـ َق َ
س يَ َدهُ فِي ا ِإلنَ ِاء َحتَّى يَـ ْغ ِسلَ َها ثـَالَثـًا ،فَِإنَّوُ الَ
«إِ َذا ْ
ظأَ
َح ُد ُك ْم م ْن نَـ ْومو فَالَ يَـ ْغم ْ
يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْت يَ ُدهُ» أخرجو مسلم .وغَت ذلع ،فإهنا كلها عللت بالباعث
على اٟتكم ،فكاف ىو الذي جيري فيو القياس .وىذا يقيد القياس بأنو القياس
على اٟتكم فيما كاف فيو الباعث على تشريعو موجوداً ،وىذا ىو العلة
الشرعية؛ وعليو فإف القياس ال جيري مطلقاً جملرد وجود جامع بُت ا١تقيس
وا١تقيس عليو ،بل ال بد أف يكوف للحكم ا١تقيس عليو علة شرعية ،ىي
الباعث على تشريعو ،حىت يص القياس عليو ،وحىت يعترب قياساً شرعياً ،أي
دليبلً شرعياً.
يتبُت أف القياس ٤تصور فيما كاف فيو علة شرعية.
ومن ذلع كلو ّ
واٞتامع بُت ا١تقيس وا١تقيس عليو إ ا ىو العلة الشرعية ليس غَت .وعلى ذلع
فبل يقاس حكم على حكم جملرد الشبو ،أو الشًتاكهما ُب أمر غَت العلة
الشرعية .وأما ما قالوه من قياس أحكاـ متوٕب الوقف على أحكاـ الوصي
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للشبو ا١تستحكم بُت الوظيفتُت ،فإنو قوؿ غَت سديد؛ ألف االشتباه بُت
العملُت ال جيعل حكمهما واحداً إال إذا جاء نص شرعي ،سواء أكانا
متماثلُت أـ ٥تتلفُت ،فمجرد الشبو بُت الوظيفتُت ال جييز قياس إحدا ا على
األخرى وتعطى حكمها ،والوصية والوقف استدؿ عليهما ْتديث واحد ،فقد
ول اللَّ ِو ،إِ َّن
روى أٛتد والبخاري ومسلم عن أنس أف أبا طلحة قاؿ« :يَا َر ُس َ
ولَ .          :وإِ َّن
اللَّوَ تَـبَ َار َك َوتَـ َعالَى يَـ ُق ُ
ض ْع َها يَا
َح َّ
ص َدقَةٌ لِلَّ ِو ،أ َْر ُجو بَِّرَىا َوذُ ْخ َرَىا ِع ْن َد اللَّ ِو ،فَ َ
ب أ َْم َوالِي إِل َّ
اءَ ،وإِنـَّ َها َ
أَ
َي بَـ ْيـ ُر َح َ
ك َم ٌ
ك
ال َر ُس ُ
ال فَـ َق َ
اك اللَّوُ ،قَ َ
َر ُس َ
ث أ ََر َ
ول اللَّ ِو َح ْي ُ
ال َرابِ ٌح ذَلِ َ
ول اللَّ ِو  : بَ ٍخ ،ذَلِ َ
ِ
َم ٌ
ال أَبُو
ين ،فَـ َق َ
ت َما قُـل َ
ال َرابِ ٌحَ ،وقَ ْد َس ِم ْع ُ
ْتَ ،وإِنّْي أ ََرى أَ ْن تَ ْج َعلَ َها في األَقـ َْربِ َ
رَلْحةَ :أَفْـعل يا رس َ َّ ِ
ْحةَ فِي أَقَا ِربِ ِو َوبَنِي َع ّْم ِو» فقد استدؿ
س َم َها أَبُو رَل َ
َ
َ ُ َ َُ
ول اللو .فَـ َق َ

هبذا اٟتديث على جواز الوقف ،واستدؿ بو على أف من أوصى أف يفرؽ ثلث
مالو حيث أرى اه الوصي أهنا تص وصيتو ،واستدؿ بو على جواز التصدؽ
من اٟتي ُب غَت مرض ا١توت بأكثر من ثلث مالو؛ ألف الرسوؿ ٓب يستفصل أبا
طلحة عن قدر ما تصدؽ بو .فا١تسألة ىنا ليست من القياس ،وإ ا ىي من
االستنباط من دليل .وأما ما قالوه من كوف ا١ترء ال جيوز لو أف يقف ُب مرض
موتو أكثر من ثلث مالو إال بإجازة الورثة ،قياساً على كوف ا١ترء ال جيوز لو أف
يوصي بأكثر من ثلث مالو إال بإجازة الورثة ،باعتبار أف كليهما تربع ،فهذا
أيضاً غَت سديد ،فإف ىذين اٟتكمُت قد استنبطا من اٟتديث ،فقد روى
ِ
ِِ
ِ
ِ
مسلم عن عمراف بن حصُت« :أ َّ
َم يَ ُك ْن
ين لَوُ ع ْن َد َم ْوتو ،ل ْ
َن َر ُجالً أَ ْعتَ َق ستَّةَ َم ْملُوك َ

لَوُ َم ٌال يَْيـ َرُى ْم ،فَ َد َعا بِ ِه ْم َر ُس ُول اللَّ ِو 

ع بَـ ْيـنَـ ُه ْم ،فَأَ ْعتَ َق
فَ َج َّزأ َُى ْم أَثـْالَثـًا ،ثـُ َّم أَقـ َْر َ

اثـْنَـ ْي ِنَ ،وأ ََر َّق أ َْربَـ َعةًَ ،وقَ َال لَوُ قَـ ْوالً َش ِدي ًدا» فقد استدؿ هبذا اٟتديث على أف
تصرفات ا١تريض كلها إ ا تنفذ من الثلث ،ولو كانت منجزة ُب اٟتاؿ ،وٓب
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تضف إٔب ما بعد ا١توت ،فهو ليس خاصاً بالوصية ،وإ ا عاـ يشمل كل
التصرفات ومنها الوقف .وأما ما قالوه من قياس الوكالة بأجرة على اإلجارة ُب
جعلهما عقداً الزماً ،مع أف الوكالة من العقود اٞتائزة؛ وذلع الشًتاكهما ُب
دفع األجرة ،فإنو ليس قياس حكم على حكم للشبو بُت الوظيفتُت ،وإ ا ىو
قياس حكم على حكم الشًتاكهما ُب علة اٟتكم ،فإف الذي جعل اإلجارة
من العقود البلزمة إ ا ىو األجرة ،فإذا وجدت األجرة ُب الوكالة فقد وجد
الباعث على جعل العقد الزماً ،فتصَت الوكالة باألجرة من العقود البلزمة .أي
إف الوكالة من العقود اٞتائزة ،واإلجارة من العقود البلزمة ،فإذا حصلت الوكالة
على أجرة معينة صارت ىذه الوكالة من العقود البلزمة قياساً على اإلجارة؛
ألف إلزاـ ا١تستأجر بدفع األجرة ،واألجَت بالقياـ بالعمل ،قد دؿ داللة التزاـ
على أف عقد اإلجارة من العقود البلزمة ،فيقاس عليو الوكالة إذا وجد فيها ىذا
اإللزاـ ،فهو قياس حكم على حكم معلل بعلة شرعية ورد فيها النص ،وليس
قياس حكم على حكم للشبو بُت الوظيفتُت .وأما ما قالوه إف من أحكاـ
الغصب أف على الغاصب رد عُت ا١تغصوب ما داـ قائماً ،ورد مثلو أو قيمتو
إذا تلف ،فيقاس على تلف ا١تغصوب تغيَت عينو تغيَتاً جيعلو شيااً آخر غَت
األوؿ ،كطحن اٟتنطة ا١تغصوبة ،أو صنع قطعة الفوالذ سيفاً ،أو ما شاكل
ذلع؛ ألنو يشبو التلف ُب زواؿ العُت األؤب ،فهذا ليس من قياس اٟتكم،
وإ ا ىو من قياس العلة .فالتلف علة الرد ،فيقاس على ىذه العلة كل ما ٖتقق
فيها ٦تا جعلها علة ،والذي جعلها علة زواؿ عينها ،فكل ما تزوؿ بو العُت
يعترب علة قياساً على التلف؛ ولذلع كاف تغيَت العُت علة كالتلف؛ ألف بو
زالت العُت عما كانت عليو .وىذا مثل ال يقضي القاضي وىو غضباف ،فإنو
يقاس على الغضب كل ما يوجد اٟتَتة ،فبل يقضي وىو جوعاف مثبلً ،وىكذا
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ٚتيع ما ىو قياس حكم على حكم ينظر فيو ،فإف كاف قياساً جملرد الشبو بُت
الوظيفتُت فبل يص القياس ،وال يعترب؛ ألنو ليس القياس الشرعي الذي اعترب
دليبلً شرعياً .وإف كاف قياس حكم على حكم؛ الشًتاكهما ُب علة اٟتكم اليت
ورد هبا الشرع ،فإنو يص ؛ ألف ىذا ىو القياس الشرعي الذي يعترب دليبلً
شرعياً.
والقياس إ ا ىو إٟتاؽ فرع بأصل؛ ولذلع ال يعٍت القياس العموـ ُب
عبارة النص العاـ ،وال يعترب من القياس؛ ألف النص العاـ يشمل ٚتيع األفراد
الداخلة ُب مفهومو فقه .فقولو تعأب      :لفظ عاـ
يشمل إجارة ا١ترضعة ،والعامل ،والدار ،والسيارة ،وغَت ذلع .وال يقاؿ قيست
إجارة العامل على إجارة ا١ترضعة ،أو قيست إجارة السيارة على إجارة العامل،
بل ىي داخلة ٖتتو وفرد من أفراده .وقولو تعأب     :
لفظ عاـ يشمل ٚتيع أنواع ا١تيتة ،سواء أكانت معبأة ُب علب أـ ال ،فبل يقاؿ
إف ٖترمي ٟتم العلب ،الذي ٓب يذب حيوانو ذْتاً شرعياً ،قياس على ٟتم ا١تيتة،
بل ٟتم العلب ىذه ٟتم ميتة ،فهو داخل ٖتت ا١تيتة ،وفرد من أفرادىا .أما
القياس فإنو جيعل النصوص شاملة ١تا يدخل ُب معقو٢تا من أنواع اٟتوادث
وأفرادىا ،بطريق اإلٟتاؽ؛ لبلشًتاؾ ُب العلة ،فمثبلً ثبت ُب أحكاـ الشريعة أف
األجَت جيرب على القياـ ٔتا استؤجر عليو؛ ألف اإلجارة من العقود البلزمة ،وٓب
يشمل ذلع النص الوكيل؛ ألف الوكالة من العقود اٞتائزة ،لكن الوكيل إذا وكل
بأجره فحيناذ يقاس على األجَت؛ ألف الوكيل بأجرة كاألجَت بأجرة ،لوجود
األجرة لكل منهما ،واعترب الوكيل ُب حالة أخذه أجرة ٣ترباً على القياـ ٔتا وكل
بو؛ ألنو بتقاضيو األجرة أصب كاألجَت؛ ألف األجرة ىي الباعث على حكم
اإللزاـ ُب اإلجارة ،فكذلع تكوف أجرة الوكالة الباعث على حكم اإللزاـ.
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ٓتبلؼ ما لو كاف وكيبلً من غَت أجر ،فبل جيرب ،وال يقاس على األجَت ،لعدـ
وجود األجرة ا١توجودة ُب األجَت؛ و٢تذا فإف القياس ال يعٍت العموـ ،وإ ا يعٍت
جعل النص يشمل أنواعاً أخرى أو أفراداً أخرى من اٟتوادث ،ال بلفظو بل
يتبُت أف
بطريق اإلٟتاؽ؛ الشًتاكهما مع ما جاء فيو من العلّة .ومن ذلع ّ
وجود أركاف القياس أمر حتمي ليتأتى القياس ،فإذا ٓب يوجد ركن واحد منها ٓب
يص القياس؛ ولذلع ال بد من معرفة أركاف القياس.
والقيػػاس مػػن األمػػور الدقيقػػة جػػداً ،وينبغػػي أف يعلػػم أف ىػػذا القيػػاس إ ػػا
ىػػو لػػذوي العقػػوؿ الػػيت تفهػػم النصػػوص واألحكػػاـ واٟت ػوادث ،ولػػيس ىػػو لكػػل
واحد من الناس يقوـ بو حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي ،بل ال بػد أف يكػوف
١ت ػػن آت ػػاىم اه بص ػػَتة وفهم ػاً ،وإال ك ػػاف وس ػػيلة م ػػن وس ػػائل ا٢ت ػػدـ والبع ػػد ع ػػن
حقيق ػػة حك ػػم اه .ق ػػاؿ اإلم ػػاـ الش ػػافعي« :وال يك ػػوف ألح ػػد أف يق ػػيس ح ػػىت
يكوف عا١تاً ٔتا مضى قبلو مػن السػنن ،وأقاويػل السػلف ،ولسػاف العػرب ،ويكػوف
صػ ػػحي العقػ ػػل حػ ػػىت يفػ ػػرؽ بػ ػػُت ا١تشػ ػػتبو ،وال يعجػ ػػل ب ػ ػػالقوؿ ،وال ديتنػ ػػع م ػ ػػن
االستماع ٦تن خالفو؛ ألف لو ُب ذلع تنبهاً على غفلة رٔتا كانت منو ،أو تنبيهػاً
على خطل ما اعتقد من الصواب» فاستعماؿ القياس حيتاج إٔب فهم دقيق .وال
جيػػوز القيػػاس السػػتنباط حكػػم إال للمجتهػػد ولػػو كػػاف ٣تتهػػد ا١تسػػألة ،أمػػا ا١تتبػػع
فإن ػػو يعت ػػرب م ػػن ا١تقل ػػدين ،ول ػػيس م ػػن اجملته ػػدين ،ف ػػبل جي ػػوز ل ػػو اس ػػتنباط حك ػػم
بالقياس؛ ألف ا١تقلد ال جيوز أف يستنبه بالقياس.
أركان القياس
القي ػػاس يقتض ػػي أركانػ ػاً ال ي ػػتم ب ػػدوهنا وى ػػي :الف ػػرع ال ػػذي يػ ػراد قياس ػػو،
واألص ػػل ال ػػذي يػ ػراد القي ػػاس علي ػػو ،واٟتك ػػم الش ػػرعي ا٠ت ػػاص باألص ػػل ،والعل ػػة
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اٞتامعة بػُت األصػل والفػرع .ومثالػو ٖتػرمي اإلجػارة عنػد أذاف اٞتمعػة ،قياسػاً علػى
ٖت ػػرمي البي ػػع عن ػػد أذاف اٞتمع ػػة؛ لوج ػػود العل ػػة وى ػػي اإل٢ت ػػاء ع ػػن ص ػػبلة اٞتمع ػػة.
فػػالفرع ىنػػا اإلجػػارة ،واألصػػل البيػػع ،واٟتكػػم الشػػرعي ا٠تػػاص باألصػػل التحػػرمي
ا١توجػػود ُب البيػػع عنػػد أذاف اٞتمعػػة ،والعلػػة ىػػي اإل٢تػػاء عػػن صػػبلة اٞتمعػػة .وأمػػا
حكػػم الفػػرع فػػبل يعتػػرب مػػن أركػػاف القيػػاس ،وإ ػػا ىػػو ٙترتػػو ،فػػإذا ًب القيػػاس أنػػتج
حكػػم الفػػرع؛ ولػػذلع لػػيس حكػػم الفػػرع مػػن أركػػاف القيػػاس ،إذ اٟتكػػم ُب الفػػرع
متوقف علػى صػحة القيػاس ،فلػو كػاف ركنػاً منػو لتوقػف علػى نفسػو ،وىػو ٤تػاؿ.
وعلى ىذا فشروط القياس ال ٗترج عن شروط ىذه األركاف ،فمنهػا مػا يعػود إٔب
الفػػرع ،ومنهػػا مػػا يعػػود إٔب األصػػل ،ومنهػػا مػػا يعػػود إٔب حكػػم األصػػل ،ومنهػػا مػػا
يعود إٔب العلة.
شروط الفرع
الػف ػ ػ ػرع ى ػ ػػو نف ػ ػػس اٟتك ػ ػػم ا١تتن ػ ػػازع في ػ ػػو ،وى ػ ػػو مق ػ ػػيس .ويش ػ ػػًتط في ػ ػػو
ٜتسة شروط:
األوؿ :أف يكوف خالياً من معارض راج يقتضي نقيض ما اقتضػتو علػة
القياس ،ليكوف القياس مفيداً.
الثاح :أف تكػوف العلػة ا١توجػودة فيػو مشػاركة لعلػة األصػل ،إمػا ُب عينهػا،
وإما ُب جنسها؛ ألف القياس إ ا ىو تعدية حكم األصل إٔب الفرع بواسطة علػة
األص ػل ،ف ػػإذا ٓب تك ػػن عل ػػة الف ػػرع مش ػػاركة ٢ت ػػا ُب ص ػػفة عمومه ػػا ،وال ُب ص ػػفة
خصوصها ،فلم تكن علػة األصػل ُب الفػرع ،فػبل ديكػن تعديػة حكػم األصػل إٔب
الفرع.
الثال ػ ػػث :أف يك ػ ػػوف اٟتك ػ ػػم ُب الف ػ ػػرع ٦ت ػ ػػاثبلً ٟتك ػ ػػم األص ػ ػػلُ ،ب عين ػ ػػو
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كوجػػوب القصػػاص ُب الػػنفس ،ا١تشػػًتؾ بػػُت ا١تثقػػل واحملػػدد ،أو جنسػػو كإثب ػات
الوالية على الصغَتة ُب نكاحها قياساً على إثبات الوالية ُب ما٢تا ،فػإف ا١تشػًتؾ
بينهما إ ا ىو جنس الوالية ال عينها.
الراب ػ ػػع :أف ال يك ػ ػػوف حك ػ ػػم الف ػ ػػرع منصوصػ ػ ػاً علي ػ ػػو ،وإال ففي ػ ػػو قي ػ ػػاس
ا١تنصػػوص .ولػػيس أحػػد ا بالقيػػاس علػػى اآلخػػر أؤب مػػن العكػػس .وال يقػػاؿ إف
تػرادؼ األدلػػة علػى ا١تػػدلوؿ الواحػػد جػػائز؛ ألف ىػػذا إ ػػا يكػػوف ُب غػػَت القيػػاس،
كػػأف يثبػػت اٟتكػػم بالكتػػاب والسػػنة وإٚتػػاع الصػػحابة .أمػػا القيػػاس فػػإف الثابػػت
فيو ىػو العلػة .وتعػديها ٟتكػم الفػرع ىػو الػذي جعػل القيػاس موجػوداً ،فػإذا كػاف
ىنػػاؾ نػػص علػػى حكػػم ُب الفػػرع ،فػػاٟتكم حيناػػذ يثبػػت بػػالنص ال بالعلػػة؛ ف ػبل
٤تل للقياس.
ا٠تػامس :أف ال يكػوف حكػػم الفػرع متقػػدماً علػى حكػػم األصػل؛ ألنػػو إف
كػػاف متقػػدماً عليػػو ال يتػػأتى وجػػود القيػػاس؛ لعػػدـ وجػػود حكػػم األصػػل .فعمليػػة
قياس الفرع على األصل تقتضي أف يتقدـ حكم األصل على حكم الفرع.
شروط األصل
األصل ىو ما بٍت عليو غَته ،أي ىو ما عرؼ بنفسو من غػَت افتقػار إٔب
غ ػػَته ،وى ػػو مق ػػيس علي ػػو ،وش ػ ػرطو ثب ػػوت اٟت ػ ػكم في ػػو؛ ألف إثب ػػات مث ػػل حك ػػم
األص ػل ُب الفػػرع فػػرع عػػن ثبوتػػو فيػػو؛ ولػػذلع يشػػًتط ُب األص ػل ثب ػوت اٟتكػػم
فيو.
شروط حكم األصل
يشًتط ُب حكم األصل ٙتانية شروط:
ٖٖٔ

أو٢تا :أف يكوف حكماً شػرعياً؛ ألف الغػرض مػن القيػاس الشػرعي إ ػا ىػو
تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي ُب الفػػرع ،فػػإذا ٓب يكػػن اٟتكػػم ُب األصػػل شػػرعياً ،فػػبل
يكػػوف الغػػرض مػػن القيػػاس الشػػرعي حاص ػبلًٍ .ب إف القيػػاس ا١تبحػػوث عنػػو ىػػو
القيػػاس الشػػرعي ،فهػػو حيػػتم أف يكػػوف اٟتكػػم حكمػاً شػػرعياً ،وإال امتنػػع القيػػاس
شرعاً.
ثانيهػػا :أف يكػػوف ذلػػع اٟتكػػم ثابت ػاً ب ػدليل مػػن الكتػػاب ،أو السػػنة ،أو
إٚتػػاع الص ػػحابة ،ول ػػيس ثابت ػاً بالقي ػػاس؛ ألنػػو إف ثب ػػت بالقي ػػاس ،ف ػػإف اٖت ػػدا ُب
العلة ،فالقياس علػى األصػل األوؿ ال علػى ذلػع اٟتكػم .وإف اختلفػآ ،ب ينعقػد
القيػػاس الثػػاح؛ و٢تػػذا يشػػًتط أف يكػػوف حكػػم األصػػل ثابت ػاً بػػدليل شػػرعي غػػَت
القياس ،أي ثابتاً بالكتاب ،أو السنة ،أو إٚتاع الصحابة.
ثالثه ػ ػ ػػا :أف ال يك ػ ػ ػػوف ال ػ ػ ػػدليل ال ػ ػ ػػداؿ عل ػ ػ ػػى حك ػ ػ ػػم األص ػ ػ ػػل متن ػ ػ ػػاوالً
للفػ ػ ػػرع؛ ألنػ ػ ػػو لػ ػ ػػو تناولػ ػ ػػو لكػ ػ ػػاف إثبػ ػ ػػات اٟتكػ ػ ػػم ُب الفػ ػ ػػرع بػ ػ ػػذلع الػ ػ ػػدليل ال
بالقياس ،وحيناذ يضيع القياس.
رابعها :أف يكوف ثابتاً غَت منسوخ ،حىت ديكن بناء الفرع عليو؛ ألنػو إ ػا
تعػػدى اٟتكػػم مػػن األصػػل إٔب الفػػرع بنػػاء علػػى الوصػػف اٞتػػامع ،وذلػػع متوقػػف
علػى اعتبػار الشػرع لػو ،فػإذا ٓب يكػن اٟتكػم ا١ترتػب علػى وصػفو ثابتػاً ُب الشػػرع،
بأف كاف منسوخاً ،فبل يكوف معترباً ،وال جيري فيو القياس.
خامس ػػها :أف ال يك ػػوف حك ػػم األص ػػل مع ػػدوالً ب ػػو ع ػػن س ػػنن القي ػػاس،
وا١تعدوؿ بو عن سنن القياس على قسمُت:
األوؿ :مػػا ال يعقػػل معنػػاه ،وىػػو إمػػا مسػػتثٌت مػػن قاعػػدة عامػػة ،أو مبتػػدأ
ب ػػو .فا١تس ػػتثٌت م ػػن قاع ػػدة عام ػػة مث ػػل قب ػػوؿ ش ػػهادة خزدي ػػة وح ػػده ،كم ػػا روى
البخاري ،فإنو ،مع كونو غَت معقوؿ ا١تعٌت ،مستثٌت من قاعدة الشهادة .وا١تبتدأ
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بو مثل أعداد الركعات ،وتقدير أنصبة الزكاة ،ومقادير اٟتدود والكفارات ،فإنو،
مع كونو غَت معقوؿ ا١تعٌت ،غػَت مسػتثٌت مػن قاعػدة عامػة ،وعلػى كػبل التقػديرين
ديتنع فيو القياس.
الثػػاح :مػػا شػػرع ابتػػداء وال نظػػَت لػػو ،وال جيػػري فيػػو القيػػاس لعػػدـ النظػػَت،
كرخص السفر ،وا١تسػ علػى ا٠تفػُت ،واليمػُت ُب القسػامة ،وضػرب الديػة علػى
العاقلة ،و٨توه.
سادسها :أف ال يكوف الدليل الداؿ على إثبات حكم األصػل داالً علػى
إثبات حكم الفرع ،وإال فليس جعل أحد ا أصبلً لآلخر أؤب من العكس.
س ػػابعها :أف يك ػػوف حك ػػم األص ػػل معلػ ػبلً بعل ػػة معين ػػة غ ػػَت مبهم ػػة؛ ألف
إٟتػػاؽ الفػػرع باألصػػل ألجػػل وجػػود العلػػة يسػػتدعي العلػػم ْتصػػوؿ العلػػة ،والعلػػم
ْتصوؿ العلة متوقف على تعليل حكم األصل ،وعلى تعيُت علتو.
ثامنهػػا :أف يكػػوف حكػػم األصػػل غػػَت متػػأخر عػػن حكػػم الفػػرع؛ ألنػػو لػػو
كاف متػأخراً يلػزـ أف يكػوف حكػم الفػرع قبػل مشػروعية األصػل حاصػبلً مػن غػَت
دليػػل؛ ألف دليلػػو إ ػػا ىػػو علػػة األصػػل وىػػو ٓب يكػػن موجػػوداً؛ لػػذلع يشػػًتط أف
يكوف حكم األصل متقدماً على حكم الفرع.
العلة
العلػػة ىػػي الشػػيء الػػذي مػػن أجلػػو وجػػد اٟتكػػم ،أو بعبػػارة أخػػرى ى ػػي
األمػػر الباعػػث علػػى اٟتكػػم ،أي الباعػػث علػػى التش ػريع ،ال علػػى القيػػاـ بػػاٟتكم
وإجياده ،ومن ىنػا كػاف ال بػد أف تكػوف وصػفاً مناسػباً ،أي وصػفاً مفهمػأً ،تعػٌت
أن ػػو ال ب ػػد أف يك ػػوف الوص ػػف مش ػػتمبلً عل ػػى مع ػػٌت ص ػػاّب ألف يك ػػوف مقص ػػوداً
للشػارع مػػن شػرع اٟتكػػم .فلػو كانػػت العلػة وصػػفاً طرديػاً ،أي غػػَت مشػتمل علػػى
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معػػٌت صػػاّب ألف يكػػوف مقصػػود الشػػارع مػػن شػػرع اٟتكػػم ،بػػل كػػاف أمػػارة ٣تػػردة،
فالتعليػػل بػػو ٦تتنػػع؛ ألنػػو حيناػػذ يكػػوف أمػػارة علػػى اٟتكػػم ،أي عبلمػػة عليػػو ،فػػبل
فائدة منو سػوى تعريػف اٟتكػم .واٟتكػم ُب األصػل معػروؼ با٠تطػاب ال بالعلػة
ا١تسػػتنبطة منػػو؛ ولػػذلع كػػاف مػػن ا٠تطػػأ تعريػػف العلػػة بأهنػػا ا١تعرفػػة للحكػػم؛ ألف
ىذا يعٍت أهنا أمارة ٣تردة ،مع أف واقعها أهنا ليست أمارة ،بل ىي الباعث علػى
التشػ ػريع .وأن ػػو وإف كان ػػت العل ػػة دلي ػػل اٟتك ػػم ،ولك ػػن ىن ػػاؾ فرقػ ػاً بينه ػػا وب ػػُت
ا٠تطاب ُب كونو دليبلً .فا٠تطاب دليل على اٟتكم ،وىو عبلمة عليو ،ومعػرؼ
لو .والعلة دليل على اٟتكم ،وعبلمة عليو ،ومعرفة لو ،ولكنها إٔب جانػب ذلػع
ىي األمر الباعث على اٟتكم .فهػي األمػر الػذي مػن أجلػو شػرع اٟتكػم ،ففيهػا
إٔب جانب التعريػف العليػة ،أي الداللػة علػى الشػيء الػذي مػن أجلػو صػار شػرع
اٟتكػػم؛ ولػػذلع كانػػت معقػػوؿ الػػنص .فػػالنص إف ٓب يشػػتمل علػػى علػػة كػػاف لػػو
منطوؽ ،وكاف لو مفهوـ ،وليس لو معقوؿ؛ فبل يلحق بو غَته مطلقاً .ولكنو إف
كػػاف مشػػتمبلً علػػى علػػة ،بػػأف اقػػًتف اٟتكػػم فيػػو بوصػػف مفهػػم ،فإنػػو يكػػوف لػػو
منطػػوؽ ،ويكػػوف لػػو مفهػػوـ ،ويكػػوف لػػو معقػػوؿ؛ فيلحػػق بػػو غػػَته .فوجػػود العلػػة
جعػػل الػػنص يشػػمل أنواع ػاً أخػػرى وأف ػراداً أخػػرى مػػن اٟت ػوادث ،ال ٔتنطوقػػو ،وال
ٔتفهومػػو ،بػػل بطريػػق اإلٟتػػاؽ؛ الشػًتاكها مػػع مػػا جػػاء فيػػو ُب العلػػة .فالعلػػة إذف
فيهػػا شػػيء جديػػد زيػػادة علػػى الداللػػة علػػى اٟتكػػم ،وىػػو األمػػر الباعػػث علػػى
تشػريع ىػػذا اٟتكػػم .فتعػريفػه ػا بأهنػػا ا١تعرفػػة للحكػػم غػػَت سػػديد؛ ألنػػو قاصػػر عػػن
الداللػػة علػػى ماىيتهػػا؛ و٢تػػذا تعػػرؼ بأهنػػا الباعػػث علػػى اٟتكػػم ،فػػيفهم منػػو أهنػػا
ا١تعرفة لو كذلع.
ٍب إف العلة قد تأٌب ُب دليل اٟتكم .فيكوف اٟتكم قد دؿ عليو
ا٠تطاب ،ودؿ عليو العلة اليت تضمنها ا٠تطاب ،كقولو تعأب    :
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ٍ           ب قػاؿ :
  اآلية .فاآلية دلت على اٟتكم ،وىو إعطاء الفيء للفقراء



وا١تهاجرين؛ ولذلع أعطى الرسوؿ  ذلع الفيء الذي نػزلت ُب حقو اآلية،
وىو ُبء بٍت النضَت للمهاجرين فقه ،وٓب يعه األنصار سوى رجلُت ٖتقق هبما
الفقر ،وكذلع العلة اليت جاءت ُب اآلية وىي قولو      :
    أي كي ال تبقى الدولة بُت األغنياء ،بل تنتقل إٔب غَتىم،
دلت على اٟتكم ،وكانت ىي الباعث على تشريعو .وكما روي عنو  أنو
ب إِ َذا
َ ُّ
سال عن جواز بيع الرطب بالتمر فقاؿ النيب َ « : ى ْل يَـ ْنـ ُق ُ
الررَ ُ
ِ
س ؟ فَـ َقالُوا :نَـ َع ْم ،فَـ َق َال النَّبِ ُّي  : فَالَ إِذَ ْن» أخرجو الدارقطٍت .فاٟتديث دؿ
يَب َ
على اٟتكم ،وىو عدـ جواز بيع الرطب بالتمر ،وكذلع العلة اليت جاءت ُب
اٟتديث ،وىي كوف الرطب ينقص إذا يبس ،دلت على اٟتكم ،وكانت ىي
الباعث على تشريعو .ففي ىذين ا١تثالُت جاءت العلة ُب دليل اٟتكم .وقد
يأٌب الدليل داالً على العلة ،وكاف ا١تقصود داللتو عليها ،فيكوف اٟتكم قد
دلت عليو العلة ،وكانت الباعث على تشريعو .فحكم الغصب رد العُت
ا١تغصوبة عمبلً بعموـ قوؿ رسوؿ اه َ « : علَى الْيَ ِد َما أَ َخ َذ ْت َحتَّى تُـ َؤ ّْديَوُ»
أخرجو أٛتد ،فإنو دليل على أنو جيب على اإلنساف رد ما أخذتو يده من ماؿ
غَته ،بإعارة ،أو إجارة ،أو غصب ،حىت يرده إٔب مالكو ،ولكن إذا تلفت
العُت ا١تغصوبة ،فإف على الغاصب رد مثلها أو قيمتها١ ،تا روي عن أنس قاؿ:
أىدت بعض أزواج النيب  إٔب النيب طعاماً ُب قصعة ،فضربت عائشة
القصعة بيدىا فألقت ما فيها ،فقاؿ النيب « : رَ َع ٌام بِطَ َع ٍامَ ،وإِنَاءٌ بِـِإنَ ٍاء»
س َر
أخرجو الًتمذي ،وُب رواية ابن أيب حاًب قاؿ :قاؿ رسوؿ اه َ « : م ْن َك َ
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َش ْيئاً فَـ ُه َو لَوَُ ،و َعلَْي ِو ِمثـْلُوُ» فهذا دليل على حكم ا١تتلف ،ومنو تلف العُت
ا١تغصوبة ،والتلف علة لرد القيمة أو ا١تثل؛ فيكوف دليبلً على العلة .وأيضاً
حكم ماؿ الفرد أنو ٤تًتـ ،وال يؤخذ من الشخص إال بطيب نفسو عمبلً
ال ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم إِالَّ بِ ِط ِ
يب نَـ ْف ٍ
س ِم ْنوُ» أخرجو
بعموـ قوؿ الرسوؿ « : الَ يَ ِح ُّل َم ُ
البيهقي ،ولكن إذا كاف منعو يؤدي إٔب ضرر يؤخذ جرباً عنو١ ،تا روي عن ابن
ضرر والَ ِ
شبَةً
ض َر َارَ ،ولِ َّ
لر ُج ِل أَ ْن يَ ْج َع َل َخ َ
عباس قاؿ :قاؿ رسوؿ اه « : الَ َ َ َ َ
ِ ِِ ِ
ار
في َحائط َجا ِره» أخرجو أٛتد ،وعن أيب ىريرة أف النيب  قاؿ« :الَ يَ ْمنَ ْع َج ٌ
َج َارهُ أَ ْن يَـغْ ِرَز َخ َشبَوُ فِي ِج َدا ِرهِ» أخرجو البخاري .فاٟتديثاف يدالف على أنو ال
حيل للجار أف دينع جاره من غرز ا٠تشب ُب جداره ،وجيربه اٟتاكم إذا امتنع،
مع أف اٞتدار ملع للشخص ،فلو أف دينع جاره ،غَت أف منع جاره من غرز
خشبة يضره ،فإزالة للضرر أجرب على أف يسم ٞتاره ،فالعلة ىي الضرر ،فهذا
دليل على منع الضرر ،والضرر علة إلجبار ا١تالع على التنازؿ عن ملكو،
فيكوف دليبلً على العلة .فالتلف ُب ا١تثاؿ األوؿ ،والضرر ُب ا١تثاؿ الثاح ،كل
منهما علة شرعية ،وجاء الدليل داالً على كل منهما .وعلى ذلع فإنو ليس
شرطاً أف يكوف دليل العلة ىو دليل اٟتكم ،بل قد يكوف دليلها دليل اٟتكم،
وقد يكوف دليلها مقصوداً فيو الداللة عليها.
ومعرفػػة العلػػة غػػَت متوقفػػة علػػى اٟتكػػم لكوهنػػا ثابتػػة بػػالنص ،فػػبل تتوقػػف
على اٟتكم ،ولكنها متوقفة على وجود الدليل .فػاٟتكم وحػده ،ولػو جػاء دليػل
يػػدؿ عليػػو ،فإنػػو ال يػػدؿ علػػى العلػػة؛ ألهنػػا غػػَت اٟتكػػم ،وألنػػو ال يص ػل دلػػيبلً
عليهػػا .ومػػن ىنػػا ال يػػأٌب قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم جملػػرد التشػػابو بػػُت الػػوظيفتُت،
بػػل ال بػػد مػػن أف تكػػوف ىنػػاؾ علػػة قػػد دؿ الػػدليل الشػػرعي عليهػػا ،وعليػػو فػػإف
اٟتكػم والعلػة شػػيااف ٥تتلفػاف ،وكػل منهمػػا حيتػاج إٔب دليػل مػػن كتػاب ،أو سػػنة،
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أو إٚتاع صحابة ،يدؿ عليو .فداللة الدليل على اٟتكػم ال تكفػي للداللػة علػى
وجػػود العلػػة ،بػػل ال بػػد مػػن أف يكػػوف ىنػػاؾ دليػػل يػػدؿ عليهػػا ،س ػواء ُب دليػػل
اٟتكػػم نفسػػو بػػنص خػػاص بالداللػػة عليهػػا ،أـ ُب دليػػل مقصػػود بػػو الداللػػة علػػى
العلػػة .ولكػػن العلػػة نفسػػها تكػػوف دلػػيبلً علػػى اٟتكػػم ،وال حيتػػاج إٔب دليػػل آخػػر؛
ألهنا ىي نفسها دليل ،إذ إهنا معقػوؿ الػنص ،فهػي كمنطػوؽ الػنص وكمفهومػو.
ومن ىنا كاف تعريفها بأهنا الباعث على اٟتكم أدؽ التعاريف.
و١تػػا كػػاف تعريػػف العلػػة بأهنػػا الشػػيء الػػذي مػػن أجلػػو وجػػد اٟتكػػم يوجػػد
اشتباىاً بينها وبُت السبب ،ويوجد اشتباىاً بينها وبُت ا١تناط؛ لذلع كاف ال بػد
من بياف الفرؽ بُت العلة والسبب ،والفرؽ بُت العلة وا١تناط.
الفرق بين العلة والسبب
السبب ىو ما يلزـ من وجوده وجود ،ومن عدمو العدـ ،وٓب يكن ىو
الباعث على تشريع اٟتكم .فالسبب متعلق بوجود اٟتكم ُب الواقع ،وليس
متعلقاً بتشريع اٟتكم ١تعاٞتة الواقع ،كشهود شهر رمضاف سبب لوجوب
الصوـ على من شهده .        :فالسبب داؿ
على وجود الوجوب ،ال على الباعث على الوجوب ،أي ال على سبب
الوجوب ،ووجود الوجوب غَت سبب الوجوب .وىذا ٓتبلؼ العلة ،فإهنا
الشيء الذي من أجلو وجد اٟتكم ،أي شرع ،أي ىي الباعث على تشريع
اٟتكم ،فهي متعلقة بتشريع اٟتكم ال بوجوده بالفعل ،فهي سبب لوجوب
اٟتكم ،وليست سبباً لوجوده .والسبب يأٌب قبل وجود اٟتكم ،فإذا وجد
أصب وجود اٟتكم الواجب ا١تشرع واجباً ،وقبل أف يوجد السبب يكوف
اٟتكم ا١تشرع واجباً على ا١تكلف ،ولكن وجود ىذا الوجوب يتوقف على
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وجود السببٓ ،تبلؼ العلة ،فإهنا تصاحب تشريع اٟتكم ،إذ ىي الباعث
على شرع اٟتكم .فمثبلً رؤية ىبلؿ رمضاف سبب لوجود وجوب الصوـ ،فهي
سابقة على الصوـٓ ،تبلؼ شبلالت ا١تياه العامة اليت تولد الكهرباء ،فإهنا علة
ٞتعل الكهرباء ملكية عامة ،فهي مصاحبة لتشريع اٟتكم .فكوف الشبلالت
ملكية عامة ،فهي مصاحب ٟتكم الكهرباء ا١تتولدة منها ،وىو كوهنا ملكية
عامة ،وىو الباعث على اٟتكم .وأيضاً فإف السبب خاص ٔتا كاف سبباً
لوجوده ،وال يتعداه إٔب غَته ،فبل يقاس عليو .وىذا ٓتبلؼ العلة ،فإهنا ليست
خاصة باٟتكم الذي شرع ألجلها ،بل تتعداه إٔب غَته ،ويقاس عليو ،ويقاس
عليها .فمثبلً حلوؿ وقت صبلة ا١تغرب سبب لوجود صبلة ا١تغرب ،وليس
سبباً لوجوهبا ،وىو ال يصل سبباً لغَت صبلة ا١تغرب ،فبل يقاس عليو .ولكن
كوف اإل٢تاء عن الصبلة علة لتشريع حكم ٖترمي البيع عند أذاف اٞتمعة ،كما
دؿ على ذلع قولو تعأب         :
      ليس خاصاً بالبيع ،بل مىت ٖتققت ُب غَت البيع تعدى
اٟتكم ٢تذا الغَت ،فبواسطتها يقاس على اٟتكم ،فتحرـ اإلجارة ،والسباحة،
والكتابة عند أذاف اٞتمعة .فالعلة ىي الباعث على تشريع اٟتكم ،والسبب ىو
الباعث على إجياد اٟتكم بالفعل ،أي على القياـ بو.
وعلى ىذا فقولو تعأب       :ليس علة
وإ ا ىو سبب ،إذ دلوؾ الشمس سبب إلقامة الصبلة وليس علة ،وما روي
ت َعلَى َع ْه ِد ر ُس ِ
عن عائشة رضي اه عنها قالت« :أ َّ
َن َّ
ول اللَّ ِو
س َف ْ
َ
س َخ َ
الش ْم َ

 فَـبـع َ ِ
الصالَةُ ج ِامعةٌ ،فَاجتَمعوا ،وتَـ َقدَّم فَ َكبَّـر وصلَّى أَربع رَكع ٍ
ات فِي
ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ
ث ُمنَاديًاَ َ َّ :
ََ
رْكعتَـي ِن وأَربع سج َد ٍ
ات» أخرجو مسلم .ليس علة وإ ا ىو سبب ،إذ خسوؼ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ

الشمس سبب إلقامة الصبلة وليس علة ٢تا .وما روي عن سلمة بن األكوع:
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ت بِال ِ
ول اللَّ ِو َ كا َن يصلّْي الْم ْغ ِرب إِ َذا يَرب ِ
ْح َج ِ
«أ َّ
ت َّ
اب»
َن َر ُس َ
س َوتَـ َو َار ْ
َُ
َ َ
ََ
الش ْم ُ
أخرجو مسلم ،ليس علة وإ ا ىو سبب ،إذ غروب الشمس وتواريها باٟتجاب
سبب إلقامة صبلة ا١تغرب وليس علة ٢تا .فهذا كلو وأمثالو من قبيل األسباب
وليس من قبيل العلل؛ ألف دلوؾ الشمس ،وخسػوؼ الشػمس ،وغروب
الشمس ،كل منها سبب لوجود اٟتكم بالفعل وليس سبباً لوجوبو ،أي ىي
سبب إلجياده من ا١تكلف ا١تعُت وليست سبباً لتشريعو .ومن ىنا يتبُت أف ما
ورد ُب العبادات ،من كوهنا أسباباً وليس علبلً ،جيعل العبادات توقيفية ،ال
تعلل وال يقاس عليها؛ ألف السبب خاص ٔتا كاف سبباً لو ،وىو للقياـ باٟتكم
وليس لشرعو.

الفرق بين العلة والمناط
العلػػة ىػػي الشػػيء الػػذي مػػن أجلػػو وجػػد اٟتكػػم ،أو بعبػػارة أخػػرى ى ػػي
األمػػر الباعػػث علػػى اٟتكػػم ،وىػػذه ال بػػد ٢تػػا مػػن دليػػل شػػرعي يػػدؿ عليهػػا .أمػػا
ا١تنػػاط فهػػو مػػا أنػػاط الشػػارع اٟتكػػم بػػو وعلقػػو عليػػو ،أي ىػػو ا١تسػألة الػػيت ينطبػػق
عليهػػا اٟتكػػم ،ولػػيس دليلػػو ،وال علتػػو .وا١تنػػاط اسػػم مكػػاف اإلناطػػة ،واإلناطػػة
التعليق واإللصاؽ ،قاؿ حبيب الطائي:
وأوؿ أرض مس ج ػلدي تراهبا

ب ػبلد هب ػا نيطػت علي ٘تػائمي

أي علقت على اٟتروز هبا ،وىذا ا١تعٌت اللغوي ىو ا١تقصود من كلمة
ا١تناط بالنسبة للحكم ،إذ ٓب يرد ٢تا معٌت شرعي غَته ،فيكوف معناىا اللغوي
ىو الذي جيب أف تفسر بو ،وأف يكوف ىو ا١تقصود .وعلى ىذا فإف كلمة
ا١تناط ا١تراد منها :الشيء ا١تتعلق بو اٟتكم ،فمناط اٟتكم ىو الشيء الذي
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نيه بو اٟتكم ،أي علق بو .ومعٌت نيه بو أي جيء باٟتكم لو ،فاٟتكم
متعلق بو ،ىذا ىو تفسَت ا١تناط ،وال يوجد لو معٌت آخر مطلقاً .وبناء على
ذلع فإف ٖتقيق ا١تناط ىو النظر ُب واقع الشيء الذي جاء اٟتكم ألجلو ١تعرفة
حقيقتو ،أي إف اٟتكم الذي جاء قد عرؼ دليلو وعرفت علتو .ولكن ىل
ينطبق على ىذا الشيء بذاتو أـ ال ؟ فالنظر ُب انطباؽ اٟتكم ا١تعروؼ دليلو
وعلتو على فرد من األفراد ىو ٖتقيق ا١تناط ،فمناط اٟتكم ىو الناحية غَت
النقلية ُب اٟتكم الشرعي .فا١تناط ىو ما سوى النقليات ،وا١تراد بو الواقع الذي
يطبق عليو اٟتكم الشرعي .فإذا قلت ا٠تمر حراـ ،فإف اٟتكم الشرعي ىو
حرمة ا٠تمر ،فتحقيق كوف الشراب ا١تعُت ٜتراً أو ليس ٓتمر ،ليتأتى اٟتكم
عليو بأنو حراـ أو ليس ْتراـ ،ىو ٖتقيق ا١تناط ،فبل بد من النظر ُب كوف
الشراب ٜتراً أو غَت ٜتر ،حىت يقاؿ عنو إنو حراـ ،وىذا النظر ُب حقيقة
الشراب ،ىل ىو ٜتر أو ال ،ىو ٖتقيق ا١تناط .وإذا قلت ا١تاء الذي جيوز منو
الوضوء ىو ا١تاء ا١تطلق ،فإف اٟتكم الشرعي ىو كوف ا١تاء ا١تطلق ىو الذي
جيوز منو الوضوء .فتحقيق كوف ا١تاء مطلقاً أو غَت مطلق ،ليتأتى اٟتكم عليو
بأنو جيوز منو الوضوء أو ال جيوز ،ىو ٖتقيق ا١تناط ،فبل بد من النظر ُب كوف
ا١تاء مطلقاً أو غَت مطلق حىت يقاؿ إنو جيوز الوضوء منو أو ال جيوز ،وىذا
النظر ُب حقيقة ا١تاء ىو ٖتقيق ا١تناط .وإذا قلت إف احملدث جيب عليو الوضوء
للصبلة ،فإف اٟتكم الشرعي ىو كوف احملدث جيب عليو الوضوء للصبلة،
فتحقيق كوف الشخص ٤تدثاً أو ليس ٤تدثاً ىو ٖتقيق ا١تناط ،وىكذا .فتحقيق
ا١تناط ُب ىذه األمثلة ىو ٖتقيق كوف الشراب ا١تعُت ٜتراً أو ليس ٓتمر ،وٖتقيق
كوف ا١تاء مطلقاً أو غَت مطلق ،وٖتقيق كوف الشخص ٤تدثاً أو ليس ٔتحدث،
فا١تناط فيها ىو الشراب ،وا١تاء ،والشخص .فتحقيق ا١تناط ىو الوقوؼ على
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حقيقة ىذه األشياء ،من حيث كوف اٟتكم الشرعي ا١تتعلق هبا ينطبق عليها أو
ال .فتحقيق ا١تناط ىو النظر ُب معرفة وجود اٟتكم الشرعي ُب آحاد الصور،
بعد معرفتو من الدليل الشرعي ،أو من العلة الشرعية .فجهة القبلة ىي مناط
وجوب استقبا٢تا ،ووجوب استقبا٢تا ىو اٟتكم الشرعي ،وىو معروؼ من قبل،
قد دؿ عليو قولو تعأب         :
      وكوف ىذه اٞتهة ىي جهة القبلة ىو ا١تناط،
فتحقيق ىذا ُب حالة االشتباه ىو ٖتقيق ا١تناط .فتحقيق ا١تناط ىو ٖتقيق
الشيء الذي ىو ٤تل اٟتكم .وعليو فإف ا١تناط غَت العلة ،وٖتقيق ا١تناط غَت
العلة؛ ألف ٖتقيق ا١تناط ىو النظر ُب حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق اٟتكم
عليو ،كالنظر ُب الشراب ،ىل ىو ٜتر أو ال ؟ والنظر ُب ا١تاء ،ىل ىو مطلق
أو ال ؟ والنظر ُب الشخص ،ىل ىو ٤تدث أو ال ؟ والنظر ُب اٞتهة ،ىل ىي
القبلة أو ال ؟ وىكذا .أما ٖتقيق العلة فهو النظر ُب الباعث على اٟتكم،
ب إِذَا يَبِس ؟» حُت سال عن بيع
َ ُّ
كالنظر ُب قولو َ « :ى ْل يَـ ْنـ ُق ُ
الررَ ُ
الرطب بالتمر وقاؿ« :فَالَ إِذَن» أخرجو الدارقطٍت ،ىل يفيد العلية أو ال ؟
وكالنظر ُب قولو تعأب           :ىل يفيد
العلية أو ال ؟ وكالنظر ُب قولو تعأب       :
     مع قولو تعأب      :
  ىل يستنبه منها علة أو ال ؟ وكالنظر ُب قولو تعأب  :
  ىل يدؿ على علة أو ال ؟ وىكذا  ...فتحقيق ا١تناط يرجع إٔب العلم
ٔتا ال يعرؼ ذلع الشيء إال بو ،فهو يرجع إٔب غَت النقليات ،إٔب العلوـ،
والفنوف ،وا١تعارؼ اليت تعرؼ ذلع الشيء؛ ولذلع ال يشًتط فيمن حيقق
ا١تناط أف يكوف ٣تػتػهػداً ،بل يكفي أف يكوف عا١تاً بالشيء .وأما ٖتقيق العلة،
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فإنو يرجع إٔب فهم النص الذي جاء معلبلً ،فهو يرجع إٔب النقليات ،إٔب معػرفة
الكتاب والسنة؛ ولذلع يشًتط فيمن حيقق العلة أف يكوف ٣تتهداً .وىذا ىو
الفرؽ بُت العلة وا١تناط ،وبالتإب الفرؽ بُت ٖتقيق العلة وٖتقيق ا١تناط.
وحُت يتعلق االجتهاد بتحقيق ا١تناط فبل يفتقر ذلع إٔب ٣تتهد مسػتوؼ
شروط االجتهػاد الشػرعية ،حػىت يعلػم منػو ٖتقيػق ا١تنػاط ،أي حػىت حيقػق ا١تنػاط،
ٔتعػ ػػٌت أنػ ػػو ال يفتقػ ػػر إٔب معرفػ ػػة باألدلػ ػػة الشػ ػػرعية ،وال إٔب معرفػ ػػة بالعربي ػ ػػة؛ ألف
ا١تقصػود مػن ىػػذا االجتهػاد ىػو العلػػم با١توضػوع علػى مػػا ىػو عليػو ،أي بالشػػيء
الػػذي يػراد تطبيػػق اٟتكػػم الشػػرعي عليػػو ،وإ ػػا يفتقػػر فيػػو إٔب العلػػم ٔتػػا ال يعػػرؼ
ذلػػع ا١توض ػػوع إال بػػو مػػن حيػػث قصػػدت ا١تعرفػػة بػػو ،فػػبل بػػد أف يك ػػوف ذل ػػع
الشػػخص عا١تػاً هبػػذه ا١تعػػارؼ الػػيت تتعلػػق بػػذلع الشػيء؛ ليتنػػزؿ اٟتكػػم الشػػرعي
عل ػػى وف ػػق ذل ػػع ا١تقتض ػػى .وسػ ػواء أك ػػاف ذل ػػع الش ػػخص ى ػػو اجملته ػػد أـ ك ػػاف
شخص ػاً آخػػر غػػَته ،يرجػػع إليػػو اجملتهػػد ١تعرفػػة الشػػيء أـ كػػاف كتاب ػاً شػػرح ذلػػع
الشيء ،فتحقيق ا١تنػاط ال يشػًتط فيػو مػا يشػًتط ُب االجتهػاد مػن علػم بػاألمور
الشػػرعية وعلػػم بالعربيػػة ،بػػل يكفػػي فيػػو أف يعػػرؼ ا١توضػػوع ا١ت ػراد تطبيػػق اٟتكػػم
عليو ،ولو كاف جاىبلً كل اٞتهل ُب سواه ،كاحملدث العػارؼ بػأحواؿ األسػانيد،
وطرقهػػا ،وصػػحيحها مػػن سػػقيمها ،ومػػا حيػػتج بػػو مػػن متوهنػػا ٦تػػا ال حيػػتج ،فهػػذا
يعتػػرب علمػػو فيمػػا ىػػو متعلػػق باٟتػػديث ،س ػواء كػػاف عا١ت ػاً بػػأمور الش ػريعة أـ ال،
وعارف ػ ػاً بالعربيػ ػػة أـ ال ،وكالطبيػ ػػب ُب العلػ ػػم بػ ػػاألدواء والعيػ ػػوب ،وكالصػ ػػانع ُب
معرف ػػة عيػ ػػوب الص ػػناعات ،وكعرفػ ػػاء األس ػ ػواؽ ُب معرفػ ػػة ق ػػيم السػ ػػلع ومػ ػػداخل
العيوب فيها ،وكا١تاس ُب تقدير األرضُت و٨توىا ،وكعآب اللغة ُب معرفة اللفظة
ومعناىا ،وكا١تخًتع لآلالت ،وكالعآب ُب الذرة ،وكا٠تبَت ُب علوـ الفضػاء ،و٨تػو
كػل ىػػذا ومػا أشػػبهو٦ ،تػا يعػػرؼ بواسػػطتو منػاط اٟتكػػم الشػرعي ،ال يشػػًتط فيػػو
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أف يكوف ٣تتهداً ،حىت وال أف يكوف مسلماً؛ ألف ا١تقصود من ٖتقيق ا١تناط ىػو
الوق ػػوؼ عل ػػى حقيق ػػة الش ػػيء ،وى ػػذا ال دخ ػػل ل ػػو ُب االجته ػػاد ،وال با١تع ػػارؼ
الش ػػرعية ،وال باللغ ػػة العربي ػػة ،بػ ػل القص ػػد من ػػو ٤تص ػػور ب ػػأمر مع ػػُت وى ػػو معرف ػػة
الشيء.
وٖتقيػػق منػػاط اٟتكػػم ،أي الشػػيء ا١ت ػراد تطبيػػق اٟتكػػم عليػػو ،أمػػر ال بػػد
منػػو قبػػل معرفػػة اٟتكػػم ،وال ديكػػن معرفػػة اٟتكػػم إال بعػػد ٖتقيػػق ا١تنػػاط ،فػػإف كػػل
دليػػل شػػرعي مبػػٍت علػػى مقػػدمتُت :إحػػدا ا راجعػػة إٔب ٖتقيػػق ا١تنػػاط ،واألخػػرى
ترجع إٔب نفس اٟتكم الشرعي .فاألؤب عقليػة ْتتػة ،أي تثبػت بػالفكر والتػدبر،
وىي ما سوى النقلية .والثانية نقلية ،أي تثبت بفهم النص الشػرعي الػذي صػ
نقلػػو ،وى ػػو الكتػػاب ،والسػػنة ،وإٚتػػاع الصػػحابة .فاجملتهػػد عليػػو أوالً أف يػػتفهم
حقيقػػة اٟتادثػػة ،أو الواقعػػة أو الشػػيء الػػذي يريػػد بيػػاف اٟتك ػم الشػػرعي بشػػأنو،
وبع ػػد أف يق ػػف علي ػػو ينتق ػػل لفه ػػم النقلي ػػات ،أي لفه ػػم ال ػػنص الش ػػرعي ا١تػ ػراد
استنباط اٟتكم منو لتلع اٟتادثة أو الواقعة أو الشيء ،أو لفهم اٟتكم الشرعي
ا١تراد تطبيقو على تلع اٟتادثة أو الواقعة أو الشيء ،أي ال بد أف يبلحظ حػُت
اسػػتنباط األحكػػاـ ،وحػػُت تبنيهػػا ،فهػػم الواقػػع والفقػػو فيػػوٍ ،ب فهػػم الواجػػب ُب
معاٞتة ىػذا الواقػع مػن الػدليل الشػرعي ،وىػو فهػم حكػم اه الػذي حكػم بػو ُب
ىذا الواقعٍ ،ب يطبق أحد ا على اآلخر ،وبعبارة أخرى أف يتوصل ٔتعرفة الواقع
والتفقو فيو إٔب معرفة حكم اه.
شروط العلة
يشًتط ُب العلة ٙتانية شروط:
الشرط األوؿ :ال بد من أف تكوف العلة ٔتعٌت الباعث ،فلو كانػت وصػفاً
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طردي ػاً فػػإف التعليػػل بػػو ٦تتنػػع؛ ألنػػو حيناػػذ يكػػوف أمػػارة علػػى اٟتكػػم ،أي عبلمػػة
عليو ،فػبل فائػدة فيػو سػوى تعريػف اٟتكػم ،واٟتكػم معػروؼ با٠تطػاب ال بالع ػلة
ا١تسػتػنػبػطػة منو؛ ولذلع يشًتط ُب العلة أف تكوف ىي الباعث على اٟتكم.
الش ػػرط الث ػػاح :أف تكػ ػػوف وص ػػفاً ظ ػػاىراً منضػ ػػبطاً مش ػػتمبلً عل ػػى معػ ػػٌت
مناس ػػب ،أي أف يك ػػوف وص ػػفاً مفهمػ ػاً للتعلي ػػل ،إذ ت ػػرد ُب النص ػػوص الش ػػرعية
أوص ػػاؼ متع ػػددة ،ف ػػبل يع ػػٍت ذل ػػع أف ى ػػذه األوص ػػاؼ عل ػػل ش ػػرعية جمل ػػرد أهن ػػا
جػػاءت ُب األدلػػة الشػػرعية ،بػػل ىػػي ٣تػػرد أوصػػاؼ كسػػائر األوصػػاؼ ،والػػذي
جيعلهػػا صػػاٟتة ألف تكػػوف علػػة ىػػو وضػػعها ُب اٞتملػػة علػػى وضػػع معػػُت ،وكوهنػػا
وصػػفاً معينػاً؛ ولػػذلع ال بػػد مػػن إدراؾ نفػػس الوصػػف مػػا ىػػو ،وإدراؾ وضػػعو ُب
الًتكي ػػب ُب اٞتمل ػػة ،ح ػػىت يص ػ جعل ػػو عل ػػة ،وح ػػىت جي ػػوز التعلي ػػل ب ػػو؛ ول ػػذلع
اشًتط ُب العلة أف تكوف وصفاً ،واشًتط ُب الوصف أف يكوف ظاىراً جلياً عرياً
عن االضطراب ،واشًتط أف يكوف وضعو ُب اٞتملة مفيداً العلية ،أي أف يكػوف
وصفاً مفهماً.
الشرط الثالث :أف تكوف مؤثرة ُب اٟتكم ،فإف ٓب تؤثر فيو ٓب جيز أف
تكوف علة .ومعٌت كوف العلة مؤثرة ُب اٟتكم أف يغلب على ظن اجملتهد أف
اٟتػكم حاصػل عند ثبوهتا ،أي ألجلها دوف شػيء سػواىا .فقولو تعػأب:
     ال يفيد العلية؛ ألف الوصف ،وىو شهود ا١تنافعٓ ،ب
يؤثر ُب اٟتكم؛ فبل يكوف علة ،وقولو تعأب       :
الدولة بُت األغنياء ،قد أثر ُب
   يفيد العلية؛ ألف الوصف ،وىو عدـ ُ
اٟتكم ،وحصل اٟتكم عند ثبوتو .ومن ىنا كاف ال بد من أف تكوف العلة مؤثرة
ُب اٟتكم.
الشرط الرابع :أف تكػوف سػا١تة ،فػبل يردىػا نػص مػن كتػاب ،أو سػنة ،وال
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إٚتاع الصحابة.
الشرط ا٠تامس :أف تكوف مطردة ،أي كلما وجدت وجد اٟتكم.
الشػػرط الس ػػادس :أف تك ػػوف متعدي ػػة ،فل ػػو كان ػػت قاص ػػرة ٓب يص ػ ؛ ألف
فائػػدة العلػػة إ ػػا ىػػي ُب إثبػػات اٟتكػػم هبػػا ،والعلػػة القاصػػرة غػػَت مثبتػػة للحكػػم ُب
األصل؛ لكونو ثابتاً بالنص أو اإلٚتػاع ،وألهنػا مسػتنبطة فتكػوف فرعػاً عليػو ،فلػو
كانػػت مثبتػػة لػػو لكػػاف فرع ػاً عليهػػا وىػػو دور .وكػػذلع العلػػة القاصػػرة غػػَت مثبتػػة
للحكم ُب الفرع؛ لعدـ تعديها؛ ولذلع ال تكوف صحيحة.
الشػػرط السػػابع :أف يكػػوف طريػػق إثباهتػػا شػػرعياً كػػاٟتكم الشػػرعي س ػواء
بس ػواء ،أي أف تثب ػػت بالكت ػػاب ،أو الس ػػنة ،أو إٚت ػػاع الص ػػحابة ،وإذا ٓب تثب ػػت
بواحد من ىذه األدلة الثبلث ال تعترب علة شرعية.
الشػػرط الثػػامن :أف ال تكػػوف حكم ػاً شػػرعياً ،فػػبل يعلػػل اٟتكػػم الشػػرعي
بػاٟتكم الشػرعي؛ ألنػو لػو كػاف اٟتكػػم علػة اٟتكػم ،فإمػا أف يكػوف ٔتعػٌت األمػػارة
ا١تعرفة ،أو ٔتعٌت الباعث .فإف كاف ٔتعٌت األمارة ا١تعرفة ٓب يص بػو التعليػل؛ ألف
العلة ليست أمارة وعبلمة ،وإ ا ىػي الباعػث علػى شػرع اٟتكػم .وإف كػاف ٔتعػٌت
الباعػػث فإنػػو يسػػتحيل الوقػػوع؛ ألنػػو يقتضػػي أف يكػػوف اٟتكػػم باعثػاً لنفسػػو ،أي
قطع يد السارؽ باعث على قطع يد السارؽ ،وىذا ال يكوف؛ ولػذلع ال يصػ
أف تكوف العلة حكماً شرعياً.
أدلة العلة
ال جيػػوز أف تؤخػػذ العلػػة إال ٦تػػا يعتػػرب أنػػو قػػد أتػػى بػػو الػػوحي ،أي إال مػػن
الكتػػاب ،والسػػنة ،وإٚتػػاع الصػػحابة؛ ألف الكتػػاب جػػاء بػػو الػػوحي لفظػاً ومعػػٌت،
والسػنة جػاء هبػا الػوحي معػٌت ،وإٚتػاع الصػحابة يكشػف عػن دليػل ،أي عػن إف
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الرسوؿ  قالو أو فعلو أو سكت عنو ،فيعترب ٦تا جػاء بػو الػوحي .فػإذا وردت
العلة ُب واحد من ىذه الثبلث كانت علة شػرعية ،وإف ٓب تػأت مػن واحػد منهػا
ال تعترب علػة شػرعية ،وال قيمػة ٢تػا شػرعاً .ويتبػُت مػن اسػتقراء النصػوص الشػرعية
ُب الكتاب والسنة أف النص الشرعي يدؿ على العلة :إما صراحة ،أو داللة ،أو
استنباطاً ،أو قياساً .وال توجد أي داللة على العلة الشرعية من الشػرع ،أي مػن
النصوص ا١تعتربة نصوصاً شرعية ،سوى ىذه األحواؿ األربع ليس غَت.
فػالنص الشػػرعي إمػا أف يػػدؿ علػػى العلػة صػراحة ُب الػنص ،وإمػػا أف يػػدؿ
عل ػػى العل ػػة دالل ػػة ،أي إف ألف ػػاظ ال ػػنص أو تركيب ػػو أو ترتيب ػػو ي ػػدؿ عليه ػػا ،وإم ػػا
تستنبه استنباطاً من النص الواحد ،أو النصػوص ا١تتعػددة ا١تعينػة الػيت يفهػم مػن
مػػدلو٢تا ا١تعػػُت  -ال مػػن ٣تموعهػػا  -كػػوف الشػػيء علػػة .وإمػػا قياس ػاً بػػأف تقػػاس
العلػػة الػػيت ٓب تػػرد ُب الػػنص وال ُب إٚتػػاع الصػػحابة ،علػػى علػػة أخػػرى قػػد وردت
بالكتػػاب أو السػػنة أي بػػالنص ،أو وردت بإٚتػػاع الصػػحابة؛ الشػػتما٢تا علػػى مػػا
كػػاف سػػبباً العتبػػار الشػػرع العلػػة علػػة ألجلػػو .أي إف ىػػذه العلػػة الػػيت ٓب يػػرد هبػػا
النص ٖتتوي على نفػس الشػيء الػذي اعتػربه الشػارع باعثػاً علػى كوهنػا علػة ،أي
إف وجو العلية فيها ىو عُت وجو العلية الذي ُب العلة الوارد هبا النص.
أمػػا العلػػة الػػداؿ عليهػػا الػػنص ص ػراحة فهػػي العلػػة الػػيت تفهػػم مػػن منطػػوؽ
الػػنص أو مفهومػػو ،وىػػو أف يػػذكر دليػػل ،مػػن الكتػػاب أو السػػنة ،علػػى التعليػػل
بالوصف ،بلفػظ موضػوع لػو ُب اللغػة ،مػن غػَت احتيػاج فيػو إٔب نظػر واسػتدالؿ،
وىو قسماف:
األوؿ :ما صػرح فيو بكوف الوصف علة اٟتكم ،مثاؿ ذلع قولو : 
ِ
ِ
ِ
ص ِر» أخرجو البخاري ،أي إ ا شرع عند
«إِنـَّ َمـا ُجع َل ْ
االسـتـ ْئ َذا ُن م ْن أَ ْج ِل الْبَ َ
الدخوؿ ُب دار الغَت؛ لابل يقع النظر على ما حرـ النظر إليو .وقػولػو :
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ِ
ِ
ص َّدقُوا» أخرجػو
َج ِل الدَّافَّ ِة الَّتِي َدفَّ ْ
«إِنَّـ َمـا نَـ َه ْيتُ ُك ْم م ْن أ ْ
ت ،فَ ُكلُواَ ،وادَّخ ُرواَ ،وتَ َ
مسػلم ،والدافة ٚتاعة يذىبوف مهبلً لطلب الكؤل ُب سنة القحه ،مأخوذ من
الدفيف وىو الدبيب ،وا١تراد باٟتديث القافلة السػيارة ،أو الدافة اٞتيش يدفػوف
٨تػو العدو أي يدبوف ٨توه .وكقولو تعأب       :
. 
الثاح :ما ورد فيو حرؼ من حروؼ التعليل ،كالبلـ ،وكي ،وإ ّف ،والباء.
أما (البلـ فلقولو تعأب           :
فكونو ال يكوف حجة وصفاً ،وقد دخلت عليو البلـ ،فدؿ ذلع على أهنا علة
إلرساؿ الرسل؛ ألف الوصف ىو الذي يعلل بو ال االسم ،ولتصري أىل اللغة
بأف البلـ للتعليل ،وقو٢تم ُب األلفاظ حجة؛ ولذلع يكوف التعليل بالوصف
الذي دخلت عليو البلـ علة شرعية .وأما (كي فكقولو تعأب    :
      أي كي ال تبقى الدولة بُت األغنياء ،بل تنتقل إٔب
غَتىم ،أي إف العلة ُب إعطاء ا١تهاجرين دوف األنصار ،كي ال يتداولو األغنياء
بينهم .وكقولو تعأب         :
  أي علة تزويج الرسوؿ  بزينب ،مطلقة زيد ،ىي أف ال يتحرج
ا١تؤمنوف ُب تزوج مطلقات من يتبنونو .وأما (إ ّف فكقولو ُ ب قتلى أحد:
« َزّْملُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ
ْم يُ ْكلَ ُم فِي اللَّ ِو إِالَّ يَأْتِي يَـ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْد َمى ،ل َْونُوُ ل َْو ُن
س َكل ٌ
وى ْم بد َمائه ْم ،فَإنَّوُ ل َْي َ
يح ال ِْم ْس ِك» أخرجو النسائي ،فعلّة عدـ تغسيل الشهيد كونو
الدَِّمَ ،وِر ُ
يحوُ ِر ُ
حيشر يوـ القياـ وجرحو يشخب دماً .وكقولو ُ ب حق ٤ترـ وقصت بو
ناقتو« :الَ تُ ِم ُّسوهُ ِريباًَ ،والَ تُ َخ ّْم ُروا َرأْ َسوُ ،فَِإ َّن اللَّوَ يَـ ْبـ َعثُوُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة ُملَبّْياً» أخرجو
ِ
ِ
ين
ا٢ترة من حيث طهارهتا« :إِنـَّ َها م َن الطََّّواف َ
البخاري .وكقولو ُ ب شأف ّ
َعلَي ُكم والطََّّوافَ ِ
ك فِي الْ َم ِاء
ات» أخرجو أٛتد .وكقولو « :الَ تَ ْشتَـ ُروا َّ
الس َم َ
ْ ْ َ
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فَِإنَّوُ يَ َرٌر» أخرجو أٛتد .وأما (الباء فكقولو تعأب :
   جعل الباء وما دخلت عليو علة للُت ا١تنسوب للنيب
تعأب.       :

    

 .وكقولو

فهذه ىي الصيغ الصرحية ُب التعليل ،إال أف إفادة الصيغة للتعليل إ ا
تكوف إذا ٖتقق فيها ثبلثة أمور :أحدىا :أف يكوف اٟترؼ نفسو قد وضع ُب
اللغة للتعليل .والثاح :أف يكوف ما دخلت عليو وصفاً .والثالث :أف يكوف ىذا
الوصف مناسباً للحكم ،واٟتكم ثابت على وفقو .فإذا اجتمعت ىذه األمور
الثبلثة أفادت الصيغة التعليل ،ووجب أف يعلل اٟتكم الوارد فيو النص .وإذا ٓب
ٕتتمع ىذه األمور ،فإنو ال تكوف الصيغة للتعليل .فالبلـ ُب قولو تعػأب:
     وُب قولو تعػأب      :ليست
للتعليل ،بل للعاقبة؛ ألف اٟترؼ وإف كاف قد وضع للتعليل ُب اللغة ولكن
اٟتكم ليس ثابتاً على وفقو ،فاٟتج ٓب يشرع لشهود منافع ،وفرعوف وامرأتو ٓب
يأخذا موسى ألجل أف يكوف ٢تما عدواً .و(الباء ُب قولو تعأب  :
      و َّ
(إف ُب قولو تعأب     :
        ليست للتعليل؛ وذلع ألف
اٟترؼ ،وإف كاف قد وضع للتعليل ُب اللغة ،ولكنو ٓب يدخل على وصف
مناسب ،فانتفى منو كونو للتعليل.
وأمػػا العلػػة الػػداؿ عليهػػا الػػدليل داللػػة ،وىػػو مػػا يسػػمى بالتنبيػػو واإلديػػاء،
فهو قسماف:
األوؿ :أف يكوف اٟتكم مسلطاً على وصف مفهمْ ،تيث يكوف لو
مفهوـ موافقة أو مفهوـ ٥تالفة ،ففي ىذه اٟتاؿ يعترب الوصف علة ،ويعلل بو
اٟتكم ،وذلع كقولو تعأب      :
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    فإف ا١تؤلفة قلوهبم أشخاص مسلموف ،تتألف قلوهبم
بإعطاء الزكاة ،فهو ليس اٝتاً وإ ا ىو وصف مناسب ٟتكم إعطاء الزكاة ،فعلّة
إعطائهم تأليف قلوهبم .ومثل ذلع الفقراء ،وا١تساكُت ،والعاملُت عليها ،فإف
علّة إعطائهم كوهنم فقراء ،وكوهنم مساكُت ،وكوهنم عاملُت عليها ،أي
ث الْ َقاتِ ُل َش ْيئاً» أخرجو
اتصافهم هبذه األوصاؼ .وكذلع قولو َ « :والَ يَ ِر ُ
أبو داود ،فإف كلمة (القاتل وصف مفهم؛ فدؿ على أنو علة لعدـ اإلرث،
ض َما َن َعلَى ُم ْؤتَ َم ٍن» رواه
أي علة عدـ توريثو كونو قاتبلً .وكقولو « :الَ َ
الدارقطٍت ،فإف علة عدـ الضماف كونو مؤ٘تناً؛ ألف لفظ مؤ٘تن وصف مناسب
ث الْ َكافِ ُر الْ ُم ْسلِ َمَ ،والَ
ٟتكم عدـ الضماف فكاف علة .ومثلو قولو « :الَ يَ ِر ُ
الْ ُم ْسلِ ُم الْ َكافِ َر» أخرجو أٛتد ،فإنو يدؿ على أف علة عدـ توريثو كونو كافراً.
ف فِي َك ْي ٍل َم ْعلُ ٍومَ ،وَوْز ٍن َم ْعلُ ٍوم ،إِلَى أَ َج ٍل َم ْعلُ ٍوم»
سلّْ ْ
وكقولو َ « :م ْن َسلَّ َ
ف فَـ ْليُ َ
أخرجو أٛتد ،فالعلة ُب جواز السلف كونو مكيبلً أو موزوناً؛ ألف كلمة كيل
وصف مناسب ٟتكم جواز السلف؛ فكاف كونو مكيبلً معلوماً ووزناً معلوماً
علة ،وىكذا.
الثػػاح :أف يكػػوف التعليػػل الزم ػاً مػػن مػػدلوؿ اللفػػظ وضػػعاً ،ال أف يكػػوف
اللفظ داالً بوضعو على التعليل ،وىو ٜتسة أنواع:
أحػػدىا :ترتيػػب اٟتكػػم علػػى الوصػػف بفػػاء التعقيػػب والتسػػبيب ،وذلػػع
ت فَـ ُق ـ ْل الَ ِخالَبَـةَ» أخرجػػو البخػػاري ،وا٠تبلبػػة ا٠تديعػػة،
كقولػػو « : إِذَا بَايَـ ْع ـ َ
وقولػػوَ « :م ـ ْن أَ ْحيَ ـا أَ ْرض ـاً َميّْتَ ـةً فَ ِه ـ َي لَ ـوُ» أخرجػػو البخػػاري تعليق ػاً عػػن عمػػر ،
وقولوَ « :ملَ ْك ِت نَـ ْف َسـ ِك فَا ْختَـا ِري» ذكػره الشػوكاح ُب نيػل األوطػار .فػإذا دخلػت
الفػػاء ُب أي ٚتلػػة يًتتػػب فيهػػا اٟتكػػم علػػى الوصػػف فإنػػو يفيػػد التعليػػل ،س ػواء
دخلت على اٟتكم أـ دخلت على الوصف؛ وذلع ألف الفػاء وضػعت ُب مثػل
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ىػػذه الصػػور للتسػػبيب فتفيػػد العليػػة .أمػػا ورودىػػا ُب اللغػػة ٔتعػػٌت اٞتمػػع ا١تطلػػق،
وورودىا ٔتعٌت ٍب ُب إرادة التأخَت وا١تهلة ،فإف ىذا غَت ظػاىر فيهػا ،عػبلوة علػى
كونػػو يكػػوف ُب حػػاؿ وجػػود قرينػػة ٘تنػػع التعقيػػب والتسػػبيب؛ و٢تػػذا فاألصػػل فيهػػا
إفػػادة التعليػػل ،واٞتمػػع والتػػأخَت خػػبلؼ األصػػل ،وذلػػع أف الفػػاء موضػػوعة ُب
ط َحائِطـاً َعلَـى أَ ْر ٍ
ض فَ ِهـ َي لَـوُ»
اللغة للًتتيب والتعقيػب ،ففػي قولػو َ « :مـ ْن أَ َحـا َ
أخرجو أٛتد ،يدؿ الًتتيب على العلية؛ ألف الفاء ىنا للتعقيب ،وحيناذ يلزـ أف
يثبػػت اٟتكػػم عقيػػب مػػا رتػػب عليػػو ،فيلػػزـ سػػببيتو للحكػػم ،فالفػػاء ُب وضػػعها
للًتتيػػب والتعقي ػػب أف ػػادت التس ػػبيب؛ فأف ػػادت العلي ػػة ،ف ػػإذا اس ػػتعملت ُب غ ػػَت
ذلع كاف استعما٢تا على غَت األصل.
ثانيها :ما لو حدثت واقعػة فرفعػت إٔب النػيب  فحكػم عقيبهػا ْتكػم،
فإنػػو يػػدؿ علػػى كػػوف مػػا حػػدث علػػة لػػذلع اٟتكػػم .وذلػػع كمػػا أخػػرج البخػػاري
ِ
ـال:
ـالَ :ولِ َـم ؟ قَـ َ
ـت ،قَـ َ
ـل فَـ َق َ
ـالَ :ىلَ ْك ُ
مػن طريػق أيب ىريػرة قػػاؿ« :أَتَـى النَّب َّـي َ ر ُجـ ٌ
ضا َن ،قَ َال :فَـأَ ْعتِ ْق َرقَـبَـةً» فإنػو يػدؿ علػى كػوف الوقػاع علػة
ت َعلَى أ َْىلِي فِي َرَم َ
َوقَـ ْع ُ
للعتق؛ وذلع ألنا نعلػم أف الرجػل إ ػا سػأؿ النػيب  عػن واقعػة لبيػاف حكمهػا
شػرعاً ،وأف النػيب  إ ػػا ذكػر ذلػع اٟتكػػم ُب معػرض اٞتػواب لػػو ،ال أنػو ذكػػره
ابتػػداءً منػػو١ ،تػػا فيػػو مػػن إخػػبلء الس ػؤاؿ عػػن اٞت ػواب ،وتػػأخَت البيػػاف عػػن وقػػت
اٟتاجػػة .وكػػل ذلػػع ،وإف كػػاف ٦تكن ػاً ،إال أنػػو علػػى خػػبلؼ الظػػاىر ،وإذا كػػاف
ذل ػػع جوابػ ػاً ع ػػن سػ ػؤالو ،فالسػ ػؤاؿ ال ػػذي عن ػػو اٞتػ ػواب يك ػػوف ذك ػػره مق ػػدراً ُب
اٞتواب ُب كبلـ اجمليب ،فيصَت كأنو قاؿ :واقعت فك ّفر.
ثالثها :أف يذكر الشارع مع اٟتكػم وصػفاً لػو ٓب يقػدر التعليػل بػو ١تػا كػاف
لػػذكره فائػػدة ،ومنصػػب الشػػارع ٦تػػا يتنػػزه عنػػو ،والنصػػوص التشػريعية عػػادة يكػػوف
لكػػل مػػا يػػذكر فيهػػا اعتبػػار تش ػريعي؛ ولػػذلع يعتػػرب ىػػذا الوصػػف علػػة ،ويكػػوف
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النص معلبلً ،مثل ما إذا كاف الكبلـ جواباً على سؤاؿ ،سواء أكاف الوصف ُب
٤تل السؤاؿ ،أـ عػدؿ عػن ٤تػل السػؤاؿ ُب بيػاف اٟتكػم ،إٔب نظػَت حملػل السػؤاؿ.
الررَـ ِ
ال النَّبِـ ُّي
ب بِـالتَّ ْم ِر ،فَـ َقـ َ
وذلػػع كمػػا روي عنػػو « :أَنَّـوُ ُسـئِ َل َعـ ْن َجـ َوا ِز بَـ ْيـ ِع ُّ
ب إِذَا يَـ ـبِس ؟ فَـ َق ـ ـالُوا :نَـ َع ـ ـ ْم ،فَـ َق ـ ـ َال :فَ ـ ـالَ إِذَ ْن» أخرجػ ػػو
َ ُّ
َ : ىـ ـ ْـل يَـ ـ ـ ْنـ ُق ُ
الررَ ـ ـ ُ
الػػدارقطٍت ،فػػاقًتاف اٟتكػػم بوصػػف النقصػػافُ ،ب ج ػواهبم أف الرطػػب يػػنقص إذا
ي ػػبس ،ال ديك ػػن أف يك ػػوف عبثػ ػاً ،ب ػػل ال ب ػػد أف يك ػػوف لفائ ػػدة .واق ػػًتاف جػ ػواب
الرسػػوؿ عػػن بيػػع الرطػػب بالفػػاء ُب قولػػو« :فَـالَ إِ َذ ْن» ،وىػػي مػػن صػػيغ التعليػػل،
داللػػة علػػى أف النقصػػاف علػػة امتنػػاع بيػػع الرطػػب بػػالتمر ،مػػن ترتيبػػو اٟتكػػم علػػى
الوصػف بالفػػاء ،واقًتانػو ْتػػرؼ «إذف» وُب ىػذا ا١تثػػاؿ كػاف الوصػػف الػذي ذكػػر
واقعاً ُب ٤تل السؤاؿ .ومثػاؿ مػا إذا كػاف الوصػف ُب غػَت ٤تػل السػؤاؿ ،وىػو أف
يعدؿ ُب بياف اٟتكم إٔب ذكر نظَت حملل السػؤاؿ ،وذلػع كمػا روي عنػو  أنػو
١تػػا سػػألتو اٞتاريػػة ا٠تثعميػػة وقالػػت :يػػا رسػػوؿ اه ،إف أيب أدركتػػو الوفػػاة ،وعليػػو
فريضة اٟتج ،فإف حججت عنو أينفعو ذلع ؟ فقاؿ « : أرأي ِ
ـت ل ْـو كـا َن علـى
أبي ِ
ـك َديْـن أَ ُك ْنـ ِ
ـت قا ِضـيَتَو ؟ قالــت :نعــم .قـال :فَـ َديْ ُن اللَّـ ِو أَ َحـ ُّق بال َقضــاء» فا٠تثعميػػة
ٌ
إ ػػا سػػألت عػػن اٟتػػج ،والنػػيب  ذكػػر ديػػن اآلدمػػي ،فػػذكر ٢تػػا نظػَتاً للمسػػؤوؿ
عنو ،ولػيس جػواب ا١تسػؤوؿ عنػو نفسػو ،ولكنػو ذكػره مرتبػاً اٟتكػم الػذي سػألت
عنو عليػو ،فػاقًتاف اٟتكػم بوصػف ،وىػو الػدين ،ال ديكػن أف يكػوف عبثػاً ،بػل ال
بػػد أف يكػػوف لفائػػدة .وذكػػر الرسػػوؿ ٢ تػػذا الوصػػف مػػع ترتيػػب اٟتكػػم عليػػو
يدؿ على التعليل بو ،وإال كاف ذكره عبثاً.
رابعها :أف يذكر ُب النص حكم أمر من األمورٍ ،ب يعقب على ذكره
بذكر التفرقة بينو وبُت أمر آخر يشملو اٟتكم لو ٓب تذكر ىذه التفرقة بينهما،
ضةُ بِال ِْفض ِ
ب بِ َّ
كقولو َّ « :
الذ َى ِ
الش ِع ُير بِ َّ
َّة َوالْبُـ ُّر بِالْبُـ ّْر َو َّ
ب َوال ِْف َّ
الش ِعي ِر َوالت َّْم ُر
الذ َى ُ
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ْح ِمثْالً بِ ِمثْ ٍل سواء بِسو ٍاء ي ًدا بِي ٍد فَِإ َذا ا ْختـلَ َف ْ ِ ِ
ِ
ِ
اف
ْح بِال ِْمل ِ
َصنَ ُ
ت َىذه األ ْ
َ
ََ ً ََ َ َ
بالت َّْم ِر َوالْمل ُ
ف ِش ْئتُ ْم إِذَا َكا َن يَ ًدا بِيَ ٍد» أخرجو مسلم ،فقد ذكر حكم بيع الرب بالرب
يعوا َك ْي َ
فَبِ ُ

بالنهي عنوٍ ،ب عقب على ذلع بأنو إذا اختلف اٞتنساف من اٟتبوب كالرب
والشعَت فإنو جيوز .فهذه التفرقة بُت اٟتكمُت تدؿ على أف اٖتاد اٞتنسُت ىو
علة النهي عن البيع بدليل إباحتو للبيع ُب حالة اختبلفهما .وىذه التفرقة
تكوف ُب ىذا النوع بألفاظ متعددة تفهم معٌت التفرقة بُت األشياء ،فمنها ما
تكوف التفرقة بلفظ الشرط واٞتزاء مثل« :فَِإ َذا ا ْختـلَ َف ْ ِ ِ
اف فَبِ ُيعوا»
َصنَ ُ
ت َىذه األ ْ
َ
ومنها ما تكوف فيو بالغاية ،كقولو تعأب        :وكما
صالَ ُح َها»،
أخرج البخاري عن جابر «نَـ َهى النَّبِ ُّي َ ع ْن بَـ ْي ِع الثّْ َما ِر َحتَّى يَـ ْب ُد َو َ
وكنهيو عن بيع العنب حىت يسود ،وعن بيع اٟتػب حىت يشػتد .ومنها ما يكوف
باالسػتثناء كقولو تعأب ،        :ومنها مػا
يكوف بلػفػظ االستدراؾ كقولو تعأب       :
 ،      ومنها أف يستأنف أحد الشياُت
لر ِ
اج ِل َس ْه ٌمَ ،ولِ ْل َفا ِر ِ
س
بذكر صفة من صفاتو بعد ذكر اآلخر ،كقولو َ « : ولِ َّ
ثـَالَثـَةٌ».
خامسها :أف يذكر الشارع مع اٟتكم وصفاً مفهماً أنو للتعليل ،ومفهمػاً
ضـي الْ َق ِ
وجو العلية فيو ،وذلع كقولػو « :الَ يـ ْق ِ
اضـي بَـ ْي َن اث ـْنَـ ْي ِن َو ُىـ َو يَ ْضـبَا ُن»
َ
أخرجو أٛتد .فقد ذكر الشارع مع النهػي عػن القضػاء حالػة الغضػب ،والغضػب
وصػف مفهػػم أنػو للتعليػػل ،ومفهػم أنػػو كػاف علػػة للنهػي عػػن القضػاء؛ ١تػا فيػو مػػن
تشػػويش الفكػػر واضػػطراب اٟتػػاؿ ،فػػدؿ ذلػػع علػػى أف الغضػػب علػػة .ومثػػل مػػا
روي ع ػ ػػن أيب ىري ػ ػػرة «هنػ ػ ػػى رس ػ ػػوؿ اه  أف يبي ػ ػػع حاضػ ػ ػػر لب ػ ػػاد» أخرجػ ػ ػػو
البخاري ،فقد ذكر النهي عن بيع اٟتاضر لباد ،فػذكر مػع النهػي ُب البػائع كونػو
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حاضػراً أي مػػن أىػػل اٟتضػػر ،وُب ا١تشػػًتي كونػػو باديػاً أي كونػو آتيػاً مػػن البػػدو،
وكػل منهمػا وصػف مفهػم أنػو للتعليػل ُب النهػػي عػن البيػع ،ومفهػم أنػو كػاف علػػة
للنهػػي ١تػػا عنػػد البػػادي مػػن جهالػػة السػػعر ُب السػػوؽ ،فػػدؿ ذلػػع علػػى أف كونػػو
باديػاً علػػة؛ ألنػػو جيهػػل سػػعر السػػوؽ ،وىػػو وجػػو التعليػػل .ومثلػػو النهػػي عػػن تلقػػي
اٞتلب ،وقد ورد فيو التصري بوجو التعليػل ،فعػن أيب ىريػرة قػاؿ« :نَـ َهـى  أَ ْن
يـتـلَ َّقــى الْجلَــب ،فَـِإ ْن تَـلَ َّقــاه إِنْســا ٌن فَابـتاعــو ،فَ ِ
الس ـلْع ِة فِيهــا بِال ِ
ْخيَــا ِر إِذَا َوَر َد
َُ
ب ّْ َ َ
َْ َ ُ َ
صــاح ُ
َ ُ
ُ َ
السو َق» أخرجو الًتمذي .وكذلع إذا قاؿ أحد :أكرـ العآب وأىن اٞتاىل ،فإنػو
ُّ

ذكػػر مػػع اإلك ػراـ وىػػو اٟتك ػم وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل ،ومفهػػم أنػػو كػػاف علػػة
لئلك ػراـ١ ،تػػا ىػػو عليػػو مػػن العلػػم ،وكػػذلع اإلىانػػة ذكػػر معهػػا وصػػف مفهػػم أنػػو
للتعليل ،ومفهػم أنػو كػاف علػة لئلىانػة١ ،تػا ىػو عليػو مػن عػدـ وجػود ا١تعرفػة ،أي
مػػن اٞتهػػل .وىكػػذا كػػل وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل ،ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو ،إذا
ذكػػر ُب الػػنص الشػػرعي مػػع اٟتكػػم كػػاف علػػة اٟتكػػم ،يػػدور مػػع ا١تعلػػوـ وجػػوداً
وعدماً.
وأما العلة اليت تستنبه من النص الواحد أو النصوص ا١تتعددة ا١تعينة
استنباطاً ،فذلع أف يكوف الشارع قد أمر بشيء أو هنى عن شيء ُب حالة،
إما مذكورة معو ُب النص ،أو مفهومة فيو من قرائن واقعية تعُت وجودىا فعبلً،
ٍب ينهى عما أمر بو ،أو يأمر ٔتا هنى عنو؛ لزواؿ تلع اٟتالة ،فيفهم حيناذ أف
اٟتكم معلل بتلع اٟتالة ،أو ٔتا تدؿ عليو ،وذلع كقولو تع ػأب   :
             

   فاآلية سيقت لبياف أحكاـ صبلة اٞتمعة ال لبياف أحكاـ البيع،
فالنهي عن البيع حصل ُب حالة النداء للجمعةٍ ،ب جاء النص يقوؿ  :
          فأمر باالنتشار
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ُب األرض ،واالبتغاء من فضل اهُ ،ب حالة زواؿ تلع اٟتالة ،وىو إذا قضيت
صبلة اٞتمعة ،أي جاز البيع عند انتهاء صبلة اٞتمعة .فيستنبه من ذلع أف
علة منع البيع حاؿ أذاف اٞتمعة ىو اإل٢تاء عن الصبلة ،وىو ما دلت عليو
تلع اٟتالة .وكقولو « : ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش َرَكاءُ فِي ثـَالَ ٍث :فِي الْ َك ِإل َوال َْم ِاء َوالنَّا ِر»
أخرجو أبو داود ،وثبت عنو  أنو سكت عن ملع الناس لآلبار ُب
أراضيهم ،و١تلكية األفراد للماء ُب ا١تدينة والطائف ،ولكن وجود اآلبار اليت
ٝت الرسوؿ ٔتلكيتها لؤلفراد كاف لزراعة البساتُت وغَتىا ،وٓب تكن للجماعة
فيها حاجة ،فدؿ السماح هبا ُب ىذه اٟتاؿ على أف الشركة ُب ا١تاء إ ا تكوف
فيما للجماعة فيو حاجة ،فيستنبه من ىذا أف وجود اٟتاجة للجماعة ُب ا١تاء
ىو علة الشراكة فيو ،أي كوف ا١تاء من مرافق اٞتماعة ىو علة الشراكة فيو ،أي
علة كونو من ا١تلكية العامة .وبذلع ال تكوف الشراكة ُب ثبلث ،بل لكل ما
فيو حاجة للجماعة ،وإذا خلت حاجة اٞتماعة من أي واحد من ىذه الثبلث
ذىبت الشراكة لذىاب العلة .وىكذا كل نص سيق اٟتكم فيو ٟتالة أو
وصفٍ ،ب ورد نص آخر ُب األمر ْتكم خيالف ذلع اٟتكم ،فإنو يستنبه من
النصُت أف تلع اٟتالة علة ،أو تدؿ على علة اٟتكم .ومن ذلع أف ينهى
الشارع عن أمر هنياً عاماً ،ويبيحو ُب حالة ما من حاليت ذلع األمر ،فيستنبه
من إباحتو ُب إحدى حالتيو ،مع وجود النهي العاـ ،أف علة النهي ىي اٟتالة
ا١تقابلة للحالة اليت أبي فيها.
وأمػػا العلػػة الػػيت تؤخػػذ بالقيػػاس فهػػي العلػػة الػػيت ٓب ي ػرد هبػػا دليػػل شػػرعي،
ولكػػن ورد الػػنص الشػػرعي ٔتثلهػػا عينػاً وجنسػاً ،فإنػػو تقػػاس العلػػة الػػيت ٓب يػػرد هبػػا
دليػػل شػػرعي علػػى العلػػة الػػيت ورد هبػػا الػػنص الشػػرعي؛ ألف وجػػو التعليػػل فيهػػا قػػد
ورد ب ػػو ال ػػنص الش ػػرعي .إال أن ػػو يش ػػًتط ُب العل ػػة ال ػػيت يق ػػاس عليه ػػا أف تك ػػوف
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مػػأخوذة مػػن نػػص مفهػػم أنػػو للتعليػػل ،ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو ،حػػىت يكػػوف وجػػو
العليػة قػد ورد فيػػو الػنص ،وذلػع حػػىت تعتػرب أهنػا ٦تػػا جػاء بػو الػػوحي .فتكػوف قػػد
ورد ال ػػوحي بوج ػػو العلي ػػة ،وى ػػو ال ػػذي جعله ػػا تق ػػاس عل ػػى العل ػػة ال ػػيت ج ػػاء هب ػػا
الػوحي ،وجػػاء بوجػػو العليػة فيهػػا .ىػػذه ىػي اٟتالػػة الوحيػػدة الػيت جيػػوز فيهػػا قيػػاس
علة على علػة ،ومػا عػداىا ال جيػوز فيػو قيػاس علػة علػى علػة مطلقػاً؛ وذلػع ألف
قياس علة على علة ىو كقياس حكم ٓب يرد لػو دليػل شػرعي علػى حكػم ورد لػو
دليػػل شػػرعي ،فكمػػا أنػػو ال جيػػوز قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم إال إذا كػػاف اٟتكػػم
ا١تقػػيس عليػػو معل ػبلً بعلػػة شػػرعية دؿ عليػػو الشػػرع ،وال جيػػوز قيػػاس حكػػم علػػى
حكم جملرد ا١تشاهبة بُت الوظيفتُت ،فكذلع ال جيوز قياس علػة علػى علػة إال إذا
كانػػت العلػػة ا١تقػػيس عليهػػا معلػبلً كوهنػػا علػػة ببيػػاف وجػػو العليػػة مػػن قبػػل الشػػرع،
أي إال إذا كاف وجو العلية قد ورد بو الشرع ،وال جيوز قياس علة على علػة جملػرد
ا١تش ػػاهبة ب ػػُت العلت ػػُت؛ ول ػػذلع ٓب جي ػػز قي ػػاس العل ػػة إال ُب الوص ػػف ا١تفه ػػم أن ػػو
للتعليل ،وا١تفهم لوجو العلية فيو؛ وذلع ألف قياس العلة على علة ال بد فيو مػن
بياف وجو التعليل ُب العلة ،إما مػن الشػارع ،أو مػن مػدلوؿ اللغػة .فػإذا بػُت فيػو،
فقد وجد ُب العلة ما جييز القيػاس عليهػا وىػو وجػو التعليػل٘ ،تامػاً كمػا يوجػد ُب
اٟتكم ا١تقيس عليو العلة اليت حصل فيها القياس ،فإذا وجػد ُب العلػة بيػاف وجػو
العلية فيها من قبػل الشػرع ،بػأف كػاف الػنص الػذي ىػو دليػل عليهػا قػد ب ّػُت وجػو
العلية فيها ،فإنو جيوز حيناذ القياس على ىذه العلة ،وإذا ٓب يبُت ذلػع ال جيػوز
القيػػاس عليهػػا .وباالسػػتقراء ال يوجػػد ذلػػع إال ُب حالػػة واحػػدة ،وىػػي أف تكػػوف
العلة مأخوذة من وصف مفهم أنو للتعليل ،ومفهػم وجػو العليػة فيػو ،ومػا عػداىا
ال جيوز القياس ُب العلة مطلقاً .فػبل يقػاس علػى العلػة ا١تسػتنبطة ،وال علػى العلػة
ا١ت ػػأخوذة م ػػن وص ػػف غ ػػَت مفه ػػم ،وال يق ػػاس عل ػػى االس ػػم اٞتام ػػد ألن ػػو ل ػػيس
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بوص ػػف ،وى ػػو ال يتض ػػمن مع ػػٌت العلي ػػة ،ف ػػبل يعل ػػل ح ػػىت يق ػػاس علي ػػو .ومث ػػاؿ
الوصػػف الػػذي ذكػػره الشػػارع مػػع اٟتكػػم وكػػاف لفظػػو مفهمػاً حسػػب وضػػع اللغػػة
ض ـي الْ َق ِ
وجػػو العليػػة فيػػو قولػػو « :الَ يـ ْق ِ
اضـي بَــ ْي َن اثــْنَـ ْي ِن َو ُىـ َو يَ ْضـبَا ُن» أخرجػػو
َ
أٛتػػد .فالغضػػب علػػة النهػػي عػػن القضػػاء ،فهػػو علػػة مانعػػة مػػن القضػػاء ،ولفػػظ
الغضػػب يفهػػم منػػو أف كونػػو غضػػباً كػػاف علػػة للنهػػي عػػن القضػػاء ،والػػذي جعلػػو
علة ىو ما فيو من تشويش الفكر واضطراب اٟتاؿ ،فإنو يقاس علػى ىػذه العلػة
كػػل مػػا حيصػػل فيػػو تشػػويش فكػػر واضػػطراب حػػاؿ كػػاٞتوع مػػثبلً ،فػػبل يقضػػي
القاضػػي وىػػو جوعػػاف .فالغضػػب ىػػو العلػػة الػػيت اٗتػػذت أص ػبلً للقيػػاس عليهػػا،
وبالتػػدقيق فيهػػا يتبػػُت أهنػػا وصػف مناسػػب يفهػػم السػػبب الػػذي جعلػػو عل ػة ،أي
ىػػي وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل ،ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو؛ ولػػذلع ص ػ القيػػاس
عليها .ومثاؿ الوصف الذي ذكره الشارع مع اٟتكم وجػاء الػنص الشػرعي مبينػاً
ـب ،فَـِإ ْن
وجػػو العليػػة فيػػو مػػا روي عػػن أيب ىريػػرة قػػاؿ« :نَـ َهــى  أَ ْن يُـتَـلَ َّقــى ال َ
ْجلَـ ُ
تَـلَ َّق ــاه إِنْس ــا ٌن فَابـتاع ــو ،فَ ِ
السـ ـلْع ِة فِيه ــا بِال ِ
الس ــو َق» أخرج ػػو
ْخيَـ ــا ِر إِذَا َوَر َد ُّ
ب ّْ َ َ
َْ َ ُ َ
ص ــاح ُ
ُ َ
الًتمػػذي ،فتلقػػي اٞتلػػب علػػة لعػػدـ جػواز بيعػػو ،ووجػػو كونػػو علػػة جهػػل صػػاحب
السلعة بسعر السوؽ ،كما بُت ذلػع الػنص نفسػو .إذ قولػو إذا ورد السػوؽ ،أي
إذا علم سعر السوؽ ،فيكوف الذي جعل تلقي اٞتلب علة عدـ معرفػة السػوؽ؛
ولذلع يقاس على تلقي اٞتلب كل مػن جيهػل سػعر السػوؽ ولػو كػاف سػاكناً ُب
ا١تدينػة .فيكػػوف تلقػػي مػػن كػػاف ٤تبوسػاً وىػػو خػػارج مػػن السػػجن علػػة لعػػدـ جػواز
بيعػػو قياس ػاً علػػى تلقػػي اٞتلػػب؛ ألف فيػػو مػػا ُب تلقػػي اٞتلػػب وىػػو جهالػػة سػػعر
السوؽ .وىكذا كل أمر ٓب يرد من الشارع دليل على اعتباره علة ،ولكن فيػو مػا
ُب الوصػف الػػذي جػػاء مػن الشػػارع دليػػل علػى اعتبػػاره علػػة مػن وجػػو العليػػة فيػػو،
فإنو جيوز اعتباره علػة قياسػاً ،ويكػوف حكمػو حكػم مػا ورد الػنص الشػرعي علػى
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كون ػػو عل ػػة .وال ب ػػد أف يبلح ػػظ دائمػ ػاً أف ذل ػػع ال يك ػػوف إال إذا ك ػػاف األص ػ ػل
الذي قيس عليو وصػفػاً مفػهػمػاً أنو للتعليل ،ومفهماً وجو العلية فيو.
واٟتاصػػل يشػػًتط ُب العلػػة القياسػػية أف تكػػوف العلػػة الػػيت اٗتػػذت أص ػبلً
للقيػػاس قػػد اجتمػػع فيهػػا ثبلثػػة شػػروط :األوؿ :كوهنػػا وصػػفاً ال جامػػداً .والثػػاح:
كوهنػػا وصػػفاً مفهمػاً ،أي داالً علػػى معػػٌت آخػػر غػػَت داللػػة اللفػػظ ،أي داالً علػػى
أنػػو للتعليػػل .والثالػػث :أف يكػػوف داالً علػػى وجػػو العليػػة فيػػو؛ ولػػذلع ال يػػدخل
ب بِالـ َّـذ َى ِ
ب ِم ـثْالً
التعليػػل األلفػػاظ اٞتامػػدة مطلق ػاً .وعليػػو فػػإف قولػػو « :الـ َّـذ َى ُ
ضةُ بِال ِْفض ِ
بِ ِمثْ ٍلَ ،وال ِْف َّ
َّة ِمثْالً بِ ِمثْ ٍـلَ ،والت َّْم ُـر بِـالت َّْم ِر ِمـثْالً بِ ِمثْ ٍـلَ ،والْبُـ ُّـر بِـالْبُـ ّْر ِمـثْالً بِ ِمثْ ٍـل،
الشـ ِـعير بِ َّ ِ
وال ِْم ْلــح بِــال ِْمل ِ ِ ِ ِ
اد فَـ َق ـ ْد
اد أ َْو ا ْز َد َ
الشـ ِـعي ِر م ـثْالً بِ ِمثْـ ٍـل ،فَ َمـ ْـن َز َ
َ ُ
ْح م ـثْالً بمثْـ ٍـلَ ،و َّ ُ
أ َْربَــى» أخرجػػو الًتمػػذي ،ىػػذا اٟتػػديث ال يعلػػل م ػا جػػاء فيػػو مطلق ػاً ،ألف ىػػذه

األشياء ألفاظ جامدة وليست وصفاً ،فبل تشعر بالعلية ،وال يفهػم منهػا التعليػل
ال لغ ػػة وال ش ػػرعاً .فينحص ػػر ٖت ػػرمي الرب ػػا هب ػػذه األش ػػياء الس ػػتة ،وتك ػػوف األمػ ػواؿ
الربويػػة ٤تصػػورة ُب ىػػذه السػػتة فحسػػب .فػػبل يقػػاؿ حػػرـ الربػػا ُب الػػذىب ألنػػو
مػػوزوف ،أو ألنػػو معػػدف نفػػيس ،فتجعػػل علػػة ٖتػػرمي الربػػا فيػػو كونػػو ذىبػاً أو فضػػة،
وٕتعل العلية فيػو كونػو مػوزوف جػنس ،أو كونػو معػدناً نفيسػاً؛ ألف كلمػة الػذىب
والفضػػة اسػػم جامػػد ولػػيس وصػػفاً ،فػػبل يصػ أف يكػػوف علػػة مطلقػاً ،فػػبل يقػػاس
عليو .وىو أيضاً ال يتضمن أي تعليل ،وال يدؿ على وجو العلية فيو؛ فبل يقػاس
علػػى علتػػو ،فهػػو ال يقػػاس عليػػو قيػػاس حكػػم؛ ألنػػو لػػيس علػػة ،وال يقػػاس عليػػو
قيػػاس علػػة؛ ألنػػو ال يػػدؿ علػػى وجػػو العليػػة فيػػو ،فػػوؽ كونػػو لػػيس علػػة .وال يقػػاؿ
حرـ الربا ُب اٟتنطة ،والشعَت ،والتمر ،وا١تلػ ؛ ألنػو مكيػل ،فتجعػل علػة التحػرمي
فيو كونو حنطة ،أو شعَتاً ،أو ملحاً ،وجيعل وجو العلية فيػو كونػو مكيػل جػنس،
أو كون ػػو طعامػ ػاً؛ ألف كلم ػػة اٟتنط ػػة ،والش ػػعَت ،والتم ػػر ،وا١تلػ ػ  ،أٝت ػػاء جام ػػدة
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وليست أوصافاً؛ فبل يص أف تكوف علػة مطلقػاً ،فػبل يقػاس عليهػا .وىػي أيضػاً
ال تتضمن أي تعليل ،وال تدؿ على وجو العلية فيها ،فبل يقاس عليهػا .فهػي ال
يقاس عليها قياس حكم ألهنػا ليسػت علػة ،وال يقػاس عليهػا قيػاس علػة ألهنػا ال
تدؿ على وجػو العليػة فيهػا ،فػوؽ كوهنػا ليسػت علػة .وال يقػاؿ إف العلػة فيػو ىػي
الزيػػادة ،وىػػي تتحقػػق ُب كػػل جػػنس مػػن األجنػػاس ،فيحػػرـ تبػػادؿ جػػنس واحػػد
مطلق ػ ػاً ،أي مطلػ ػػق جػ ػػنس حيػ ػػرـ لوجػ ػػود الزيػ ػػادة؛ ال يقػ ػػاؿ ذلػ ػػع ألف قولػ ػػو ُب
اٟتػديثِ « :مـثْالً بِ ِمثْـ ٍل» ىػػو وصػف ولػيس علػة للتحػػرمي ،وال ديكػن أف يفهػم منػػو
كونو علة ،ال لغة ،وال شرعاً؛ ولػذلع يبقػى اٟتكػم مسػلطاً علػى اللفػظ اٞتامػد؛
و٢تذا قاؿ ُب هنايػة اٟتػديث« :فَ َم ْـن َز َاد أ َْو ا ْز َد َاد فَـ َقـ ْد أ َْربَـى» أي مػن زاد أو ازداد
ُب ىذه األشياء ا١تنصوص عنها ،فالزيادة ٤تصورة ُب ىذه األشياء للنص عليها،
وألف قولوِ « :مثْالً بِ ِمثْـ ٍل» وقولػو« :فَ َم ْـن َز َاد أ َْو ا ْز َد َاد فَـ َقـ ْد أ َْربَـى» جػاء وصػفاً ٢تػذه
األشػػياء السػػتة؛ ولػػذلع كػػرر ىػػذا الوصػػف مػػع كػػل واحػػد منهػػا حػػىت تتحقػػق فيػػو
الوصػػفية ،وأكػػد بقولػػو« :فَ َمـ ْـن َز َاد أ َْو ا ْز َد َاد فَـ َقـ ْد أ َْربَــى» ومػػن ىنػػا ال يعتػػرب تبػػادؿ
اٞتواىر النفيسة كا١تاس واٞتوىر و٨تػوه ربػا ،ولػو زاد أو ازداد؛ لعػدـ الػنص عليػو.
وعليو فبل ربا ُب الزيتػوف ،وال ُب البصػل ،أو الليمػوف ،أو التفػاح ،أو اٟتديػد ،أو
النحاس ،أو الًتاب ،أو األٝتنت ،أو غَت ذلع؛ لعدـ النص عليو.
وعلى ذلع أيضاً فإف قولو عليو الصبلة والسبلـ «ما ِمن ص ِ
ب ذَ َى ٍ
اح ِ
ب
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
والَ فِ َّ ٍ
ِ
ص َفائ ُح م ْن نَا ٍر»
ص ّْف َح ْ
ت لَوُ َ
ضة الَ يُـ َؤ ّْدي م ْنـ َها َح َّق َها إِالَّ إِذَا َكا َن يَـ ْو ُم الْقيَ َامة ُ
َ
أخرجو مسلم ،ىذا اٟتديث ال يعلل ما جاء فيو مطلقاً؛ ألف ىذه األشياء
ألفاظ جامدة وليست وصفاً؛ فبل تشعر بالعلية ،وال يفهم منها التعليل ،ال لغة
وال شرعاً ،فتنحصر الزكاة من النقد ُب الذىب والفضة ،فبل يقاؿ الزكاة ٕتب
فيها ألهنا ماؿ فيقاس عليها كل ماؿ؛ ال يقاؿ ذلع ألف كلمة الذىب،
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والفضة ،اسم جامد فبل تصل أف تكوف علة؛ ولذلع ال يقاس عليو ،وىو ال
يتضمن أي تعليل ،وال يدؿ على وجو العلية فيو ،فبل يقاس على علتو؛ ولذلع
ال ٕتب الزكاة على اٟتديد ،وال على النحاس ،وال على الفوالذ ،ولو حاؿ
عليها اٟتوؿ عند الشخص ،وكذلع ال ٕتب الزكاة ُب ا١تاس واٞتوىر ولو حاؿ
عليها اٟتوؿ عند مالكها ،وكذلع ال ٕتب الزكاة ُب البيوت ا١تعدة لئلجارة ،أو
ُب السيارات ا١تعدة لئلجارة ،سواء أكانت سيارات ،ركاب أـ سيارات شحن،
ْتجة أف كبلً منها ماؿ ،قياساً على الذىب والفضة؛ ألف كوف الذىب والفضة
ماالً ليس علة لوجوب الزكاة فيها ،وٓب يعلل وجوب الزكاة فيهما مطلقاً ،و ا
لفظاف جامداف ،فبل يكوناف علة ،وال يتأتى التعليل فيهما ،وبالطبع ال يقاس
عليهما ،وال ي ّدعى أف ٢تما علة ويقاس عليها .ومثل ذلع زكاة النعم ال ٕتب
إال فيما ورد النص فيو؛ ألنو لفظ جامد ،وكذلع زكاة اٟتبوب ال ٕتب إال فيما
ورد النص فيو؛ ألنو لفظ جامد ،فبل يعلل وال تفهم منو العلية؛ ألهنا ٤تصورة ُب
الوصف ا١تفهم أنو للتعليل ،وا١تفهم لوجو العلية فيو ،وىذا غَت موجود فيما
نصت األحاديث على وجوب الزكاة فيو ،فضبلً عن كوف الشارع قد ّبُت
نصاب كل نوع ٦تا ٕتب فيو الزكاة وعيّنو بلفظو اٞتامػد .وكذلع ق ػولو تع ػأب:
     ال يص القياس عليها؛ ألف ا١تيتة ليست وصفاً
مفهماً للتحرمي؛ ألهنا اسم جامد فبل يقاس عليها ،وال تدؿ على وجو العلية
فيها ،فبل ي ّدعى أف ٢تا علة ويقاس على علتها .ومثل ىذا ٚتيع النصوص اليت
جاء فيها اسم جامد .وأيضاً ال يدخل التعليل الوصف غَت ا١تفهم؛ ألنو ال
يشعر بالعلية ،وال يتضمن أي تعليل ال لغة وال شرعاً ،فقوؿ الرسوؿ َ « :م ِن
ابْـتَا َع نَ ْخالً بَـ ْع َد أَ ْن تُـ َؤبـَّ َر فَـثَ َم َرتُـ َها لِ ْلبَائِ ِع ،إِالَّ أَ ْن يَ ْشتَ ِر َط الْ ُم ْبتَاعُ» أخرجو البخاري،
خاص بالنخل ليس غَت ،وال يقاس عليو؛ ألف التأبَت عمل معُت ،وكلمة التأبَت
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وإف كانت وصفاً ،إال أهنا ليست وصفاً مفهماً لعلة اٟتكم ،فبل يتضمن
التعليل؛ ولذلع ال يقاس عليو ،وال يلحق بو .وىكذا كل وصف غَت مفهم ال
يتخذ أصبلً للقياس ،وعليو فقياس العلة ٤تصور بالعلة اليت تثبت بالوصف
ا١تفهم ليس غَت.
ىذه أدلة العلة من الكتاب والسنة والقياس .أما إٚتاع الصػحابة فهػو أف
ي ػػروي الص ػػحابة إٚت ػػاعهم عل ػػى اعتب ػػار ش ػػيء مع ػػُت عل ػػة ،فيك ػػوف حينا ػػذ عل ػػة
شػػرعية؛ ألف إٚتػػاعهم يكشػػف عػػن أف ىنػػاؾ دلػػيبلً عليػػو .وقػػد أٚتػػع الصػػحابة
على اعتبار العدالة علة للشهادة ،وعلى اعتبار الصغر علة للوالية على الصغَت،
فكانت كل واحدة منها علة شرعية؛ ألهنا ثبتػت بإٚتػاع الصػحابة ،وىػي كالعلػة
الثابتة بالكتاب والسنة سواء بسواء.

ٖٓٙ

مقاصد الشريعة
جاءت الشريعة اإلسبلمية رٛتة للعا١تُت ،قاؿ تعأب ُب بعثة الرسوؿ
         : وقاؿ ُب شأف القرآف
الكرمي           :فكوف الرسوؿ
رٛتة ،وكوف القرآف شفاءً ورٛتة ،كل ذلع يدؿ على أف الشريعة جاءت رٛتة
للعباد ،إال أف كوف الشريعة جاءت رٛتة ىو النتيجة اليت تًتتب على الشريعة،
وليس الباعث على تشريعها ،أي إف اه سبحانو وتعأب أخربنا أف حكمتو من
تشريع الشريعة ىو أف ينتج عنها أف تكوف رٛتة للعباد ،ال أف الذي ٛتل على
تشريعها ىو كوهنا رٛتة .وعلى ذلع فإف كوف الشريعة رٛتة للناس ىو غاية
الشارع اليت يهدؼ إليها من تشريع الشريعة ،وليس السبب الذي من أجلو
شرعت .والدليل على ذلع ىو نص اآليات اليت دلت على كوهنا رٛتة ،فاه
يقوؿ        ،      :
  وىذا ال يفيد العلية ،فهو كقولو تعػأب ُب شأف فرعوف مع موسػى:
          وقولو ُب إمداد اه
للمسػلمُت با١تبلئكة        :وقولو   :
          وقولو:



           

   فإف ا١تراد منها أف النتيجة اليت ٖتصل من إرسالو ىو أف يكوف
رٛتة للناس ،وقولو عن القرآف       :ىو وصف للشريعة من
حيث نتيجتها ،وليس علة لتشريعها ،وال توجد وال آية ُب صيغتها التعليل.
فالصيغ كلها ال تدؿ على التعليل؛ ولذلع تنتفي العلية ،وتبقى اآليات على
ٖٔٙ

مدلو٢تا من حيث إف حكمة اه من تشريع الشريعة أف تكوف رٛتة .وبذلع
انتفى التعليل فانتفت العلية ،فصار كوف الشريعة رٛتة للعا١تُت ليس علة تشريع
الشريعة ،وإ ا ىو النتيجة اليت ٖتصل من الشريعة.
وال يقػػاؿ إف ىػػذه اآليػػات قػػد عرفتنػػا مقصػػود الشػػارع مػػن الش ػريعة ،كمػػا
عرفتنػػا اآليػػات الػػيت بيّنػػت علػػة الش ػريعة؛ ولػػذلع تكػػوف علػػة للش ػريعة؛ ال يقػػاؿ
ذلػػع ألف ىػػذه اآليػػات ،وإف عرفتنػػا قصػػد الشػػارع وىدفػػو م ػن تش ػريع الش ػريعة،
ولكنهػػا ٓب تعرفنػػا أهنػػا الػػدافع لػػو لتشػريع الشػريعة .ففػػرؽ بػػُت الغايػػة وبػػُت الػػدافع.
فاآليػات عرفتنػػا الغايػة الػػيت ديكػػن أف تنػتج مػػن الشػريعة ،ولكنهػا ٓب تعرفنػػا الػػدافع
لتشريعها ،وال توجد نصوص تػدؿ علػى الباعػث علػى تشػريع الشػريعة ،أي علػى
الدافع لتشريعها ،ال من القرآف وال من السنة ،وإ ا كل الذي ىناؾ ىو نصوص
تدؿ على الغاية من الشريعة ،وىذه ال تفيد علّية فلم تكن علػة .وعلػى ذلػع ال
يوجػػد ُب النصػػوص الشػػرعية أي نػػص يػػدؿ علػػى علػػة تش ػريع الش ػريعة ،ومػػا ىػػو
موجػػود مػػن النصػػوص إ ػػا يػػدؿ علػػى الغايػػة الػػيت تنػػتج عػػن الش ػريعة ،وىػػذه ىػػي
مقاصد الشريعة ،وال يوجد للشريعة ككل مقصد من ا١تقاصد غَت ما ينتج عنهػا
من كوهنا رٛتة للعباد.
ومقاصد الشريعة ىذه ىي مقاصد الشريعة ككل ،أي مقاصد الدين
اإلسبلمي ككل ،وليست ىي مقاصد كل حكم بعينو ،فإف الدليل الذي دؿ
عليها واض فيو أف الرٛتة اليت تنتج إ ا تنتج عن الشريعة ككل ،ال عن كل
حكم بعينو ،إذ قاؿ       :أي الرسالة رٛتة ،وقاؿ:
         و   ىنا للبياف ،أي ننػزؿ
القرآف شفاء ورٛتة ،وليس معناىا ننػزؿ بعض القرآف شفاء ورٛتة فإف مفهوـ
ا١تخالفة أف بعضو ليس كذلع ،وىذا مناقض للشريعة نفسها ،وقاـ الدليل
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العقلي والشرعي على بطبلنو؛ فيكوف الشفاء والرٛتة ىو القرآف كلو وليس
بعضو .فالدليل جاء صرحياً ُب أف الرٛتة ىي الغاية من الشريعة من حيث ىي
ككل ،وليس فيو أي داللة على أف الرٛتة ىي الغاية من كل حكم بعينو ،أو
من كل نص من نصوص الشريعة؛ ولذلع ٧تد الشارعُ ،ب الوقت الذي ّبُت
فيو مقاصد الشريعة من حيث ىي ككل ،بيػّن مقصده من شرع بعض أحكاـ
بعينها ،فقاؿ عن خلق اٞتن واإلنس      :
   وقاؿ غَت ذلع ُب كثَت من األحكاـ ،فيكوف اه بيػّن
مقصوده من شرع الشريعة ككل ،وبيػّن مقصده من شرع بعض األحكاـ ،فبل
يكوف مقصد اه من شرع حكم معُت ىو مقصده من الشريعة ككل ،وال
يكوف مقصده من الشريعة ككل ىو مقصده من كل حكم بعينو ،بل يعرؼ
مقصد اه من الدليل ُب ا١توضوع الذي دؿ عليو ،وال يتجاوزه إٔب غَته،
فيوقف عند داللة الدليل .وعليو فإف مقاصد الشريعة ككل ىي حكمة اه من
تشريعها ،والغاية اليت يهدؼ إليها من تشريعها .وأف ىذا ا١تقصد ،وىو كوهنا
رٛتة للعا١تُت ،ليس ىو مقصد كل حكم من أحكاـ الشريعة بعينو ،بل ىو
مقصد األحكاـ الشرعية من حيث ىي ،أي مقصد الشريعة ككل.
مقصد كل حكم بعينو
كما بُت اه مقصده من تشريع الشريعة ،فإنو ّبُت مقصده من تشريع
كثَت من األحكاـ ،كل حكم بعينو ،فقد ّبُت بالنسبة للحج أف غايتو تعأب من
تشريع اٟتج أف يشهد الناس منافع ٢تم ،قاؿ تعأب     :
وبُت مقصده من ٖترمي ا٠تمر وا١تيسر حىت ال ٖتصل العداوة والبغضاء بُت
ّ
الناس من ا٠تمر وا١تيسر ،قاؿ تعأب       :
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وبُت مقصده من إرساؿ الرياح مبشرة
ّ      
           : قاؿ تعأب،تطر١با
   : قاؿ تعأب،تن واإلنس أف يعبدوهٞوبُت أف مقصده من خلق ا
ّ
وبُت أف مقصده من التقاط آؿ فرعوف
ّ      
: قاؿ تع ػأب،تم٢ ً ىو أف يكوف عدوا، حُت ألقتو أمو فيو،توسى من البحر١
 ومقصده من إمداد         
     : قاؿ تعأب،تم٢ تبلئكة ىو أف يكوف بشرى١تسلمُت با١ا
تياة ابتبلء الناسٟتوت وا١ ومقصده من خلق ا     
        : قاؿ تعأب،واختبارىم
 بل لتطهَتىم وإ٘تاـ، وأف مقصده من الدين ليس التضييق عليهم  
         : قاؿ تعأب،نعمتو عليهم
        ،     
  : قاؿ تعأب، وأف مقصده من فرض الصياـ أف يكونوا أتقياء  

           
  : قاؿ تعأب،تنكر١ومقصده من الصبلة أف تنهاىم عن الفحشاء وا
تم٢  ومقصده من جعل البيت قبلة      
    : قاؿ تعأب،ىو أف ال يكوف للناس عليهم حجة
 ومقصده من شرب ماء زمزـ ىو شفاء من     

ِ
،تدٛب لَوُ» أخرجو أ
َ  « َماءُ َزْم َزَم ل َما ُش ِر: تا شربو ألجلو قاؿ٦ يشربو
ترأة على عمتها وعلى خالتها…اْب ىو أف ال١ومقصده من ٖترمي نكاح ا
تديث من طريق ابن عباس رضي اه عنهماٟ كما جاء ُب ا،يقطعوا أرحامهم
ِ
كم إ ْن
الع َّم ِة وعلى
َ الخالة
َ ج المرأةُ على
ْ َّوقال إن
َ  «نهى أ ْن تُـ َزَّو:  أف رسوؿ اه
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حام ُك ْم» أخرجو الطرباح ُب الكبَت .وىكذا ّبُت الشارع
فعلتُ ْم َ
ذلك قَطَّ ْعتُ ْم ْأر َ
مقصده من كثَت من األحكاـ ،إال أف مقصده الذي بيّنو ىنا إ ا ىو الغاية اليت
تنتج عن اٟتكم ،وليس الباعث على تشريعو ،يعٍت أف حكمتو تعأب من تشريع
ىذا اٟتكم ىو أف ينتج عنو ما بيػّنو ،فاه خيربنا بأف حكمتو من تشريع ىذا
اٟتكم ىو أف ينتج عنو كذا ١تن يطبقو.
ومقصود الشارع من اٟتكم ىو غَت السبب الذي من أجلو شرع
اٟتكم ،سواء من حيث الصيغة ،أـ من حيث الواقع ،لكل منهما .أما الصيغة
فإف قولو تعأب          :وقولو ُب
اٟتج      :وقولو ُب أصل ا٠تلقة    :
   وما شاكل ذلع ،ال تدؿ صيغة أية آية من ىذه اآليات على أف
الباعث على ا٠تلق ىو االختبار من قبل اه ،وال أف الباعث على تشريع اٟتج
ىو أف يشهد الناس منافع ٢تم ،وال أف الباعث على خلق اٞتن ىو عبادهتم ه،
بل تدؿ على أف العاقبة اليت ٖتصل من ىذا العمل ىو كذا ،أي نتيجة ىذا
العمل ىي كذا .فما ُب ىذه اآليات وأمثا٢تا ليس باعثاً ،وإ ا ىو الغاية أو
النتيجة ،أي العاقبة .فاه تعأب ّبُت أف مقصوده من ىذا ىو أف تكوف عاقبتو
كذا .وىذا ٓتبلؼ اآليات الدالة على الباعث ،فإف صيغتها تدؿ على أف ما
جاءت بو ىو الباعث على اٟتكم والدافع لتشريعو .فقولو تعأب   :
        وقولو تعأب    :
      وقولو تعأب       :
      فإف كل آية من ىذه اآليات تدؿ
صيغتها على أف ا١تذكور فيها ىو الباعث على اٟتكم ،وليس ىو غاية اٟتكم.
فكونو ال يكوف متداوالً بُت األغنياء ىو سبب تشريع اه ٢تذا اٟتكم ،وليس
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ىو ٣ترد إخبار اه تعأب عن غايتو من تشريع اٟتكم ،وكذلع عدـ اٟترج ُب
أزواج األدعياء ُب اآلية األؤب ،وتعقيد األدياف ُب اآلية الثالثة ،كل منهما
الباعث على تشريع اٟتكم ،وليس الغاية من تشريعو ،أي ليس النتيجة اليت
تبُت السبب
ٖتصل منو .ىذا من حيث صيغة كل آية من اآليات اليت جاءت ّ
الباعث على تشريع اه ٢تذا اٟتكم .أما من حيث الواقع لكل من الغاية
والباعث ،ىو أف الغاية ىي حكمة اه ،وىي النتيجة اليت ديكن أف تنتج عن
ىذا اٟتكمٓ ،تبلؼ الباعث فإنو ليس النتيجة ،وإ ا ىو سبب التشريع ،فهو
موجود قبل اٟتكم ومعو ،وليس ىو نتيجة لو .فاه تعأب حُت يقوؿ ما يدؿ
على أف غايتو من شرع اٟتكم ىي كذا ،يكوف معٌت ىذا القوؿ بياف مقصده،
ال بياف سبب تشريعو ،وحُت يقوؿ ما يدؿ على أف سبب تشريع ىذا اٟتكم
ىو كذا ،يكوف معٌت ىذا القوؿ بياف الشيء الذي من أجلو شرع اٟتكم ،ال
بياف مقصده من اٟتكم ،وفرؽ كبَت بُت بياف السبب ،وبُت بياف الغاية.
يبُت اه حكمتو من
ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإنو ليس معٌت أف ّ
تشريع حكم ما ،أي غايتو ،ىو أف ىذه الغاية ال بد أف تتحقق ،بل قد تتحقق
وقد ال تتحقق ،فإذا ّبُت اه حكمتو من تشريع حكم فبل يعٍت أنو جيب أف
يتحقق مقصد اه من اٟتكم ،بل معناه فقه أف مقصده من اٟتكم ىو أف
ينتج عنو كذا ،ال أنو جيب أف ينتج كذا؛ و٢تذا قد تتحقق حكمة اه من
اٟتكم وقد ال تتحقق .فمثبلً يقوؿ اه تعأب عن اٟتج   :
  وا١تشاىد احملسوس أف ا١تبليُت من الناس حجوا وٓب يشهدوا أي منفعة
٢تم .وقولو تعأب عن ا٠تمر وا١تيسر       :
      وكثَتوف من ندامى ا٠تمر ومن ا١تقامرين
ٓب يوقع الشيطاف بينهم العداوة والبغضاء .ويقوؿ الرسوؿ َ « : ماءُ َزْم َزَم لِ َما
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ب لَوُ» أخرجو أٛتد ،وكثَت من الناس شرب ماء زمزـ بنيّة أشياء وٓب تتحقق.
ُش ِر َ
وىذا يدؿ على أف مقصود اه من أمر خيرب عنو ،أو حكم يشرعو ،ال ضرورة
ألف يتحقق ،بل ىو إخبار من اه تعأب عن مقصده ىذا ،ال إخبار بأنو جيب
أف يتحقق ىذا .فبل يص أف جيعل مقصود الشارع ىذا باعثاً على اٟتكم؛ فبل
يكوف علة لو ،بل ىو بياف ٟتكمة اه من اٟتكم ،ولو جاز أف يكوف مقصود
الشارع ىذا ُب ىذه اآليات باعثاً على اٟتكم ،أي علة شرعية ،لكاف إيقاع
العداوة والبغضاء ىو علة ٖترمي ا٠تمر وا١تيسر ،فإذا وجدت حرما وإال فبل،
ولكاف شهود ا١تنافع ىو علة اٟتج ،فإذا وجدت وجد وإال فبل ،وىكذا ...
وىذا غَت صحي ؛ ولذلع ال يكوف مقصود الشارع من اٟتكم ،أي غايتو،
باعثاً على اٟتكم ،وإ ا ىو حكمة اه من اٟتكم ،والنتيجة اليت ٖتصل من
تطبيقو.
وعلى ذلع فإف مقاصد اه مػن األحكػاـ ،الػيت ب ّػُت غايتػو مػن تشػريعها،
ىي ِح َك ُم اه من ىذه األحكاـ ،وليست علبلً ٢تا؛ ولذلع ال يقػاس عليهػا وال
يق ػػاس عل ػػى ا١تع ػػاح ال ػػيت ج ػػاءت فيه ػػا ،وى ػػي خاص ػػة ُب ك ػػل حك ػػم بعين ػػو وال
تتعداه ،وقد ٖتصل وقد ال ٖتصل ،وال عبلقػة ٢تػا بالعلػل الشػرعية ،وال بالقيػاس،
بل ىي حكمة اه من اٟتكم.
و٦ت ػػا جي ػػب أف يعل ػػم ،أف حكم ػػة اه م ػػن اٟتك ػػم ى ػػي مقص ػػده ى ػػو م ػػن
تشريعو وغايتػو منػو ،فػبل بػد أف يبيّنهػا الشػارع نفسػو حػىت يعػرؼ أهنػا غايتػو ،أي
إف ا١تقاصد الشرعية ،سواء أكانت مقاصد الشريعة ككل ،أـ مقاصد كل حكم
بعينو ،ال تعترب مقاصد شرعية حىت يأٌب هبا نص شرعي يأٌب بو الػوحي مػن عنػد
اه ،إمػػا لفظػاً ومعػػٌت ،وإمػػا معػػٌت والرسػػوؿ يعػػرب عنػػو ،فػػإذا ٓب يػػأت هبػػا نػػص قػػد
جػػاء بػػو الػػوحي ،فػػبل جيػػوز أف تعتػػرب مػػن ا١تقاصػػد الشػػرعية ،أي مػػن ِح َك ػم اه؛
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ألف معػػٌت كوهنػػا مقصػػود اه وحكمتػػو مػػن اٟتكػػم أو مػػن الش ػريعة ىػػو أنػػو تعػػأب
ىػػو الػػذي قصػػدىا ،ويسػػتحيل عق ػبلً وشػػرعاً االطػػبلع علػػى حكمػػة اه إال إذا
اطلعنا اه عليها بنص بواسطة الوحي؛ ولذلع يتحػتم أف يػأٌب هبػا نػص جػاء بػو
الػػوحي مػػن اه ،فػػإذا ٓب يػػأت هبػػا نػػص ،ال تعتػػرب مقصػػود الشػػارع وال حكمتػػو؛
لعدـ إخبار اه لنا بذلع ،وألف ما أخربنا بو من اٟتكم ال جيوز القياس عليو.
ومػػن ذل ػػع كلػػو يتب ػ ّػُت أف ا١تقاص ػػد الشػػرعية ،أي ػاً كان ػػت ىػػي الغاي ػػة م ػػن
تشريع اٟتكم ،أي النتيجػة الػيت ديكػن أف توجػد منػو ،ومهمػا يكػن مػن أمػر ىػذه
النتيجػػة ،فإهنػػا ليسػػت علػػة شػػرعية ،وإ ػػا ىػػي إخبػػار مػػن اه ،فتكػػوف مػػن قبيػػل
اإلخبػ ػػار بأشػ ػػياء ال بأحكػ ػػاـ ،فتأخػ ػػذ ُب النصػ ػػوص الشػ ػػرعية حكػ ػػم القصػ ػػص
واإلخبػػار وا١تػواعظ واإلرشػػادات ،وال يصػ أف تكػػوف غػػَت ذلػػع؛ فػػبل تػػدخل ُب
التشريع ،وال ُب استنباط األحكاـ ،وال بوجو من الوجوه.
جلب المصالح ودرء المفاسد
ليسا علة للشريعة بوصفها كالً ،وال علة ألي حكم بعينو

يقػػوؿ بعػػض علمػػاء أصػػوؿ الفقػػو :ا١تقصػػود مػػن شػػرع اٟتكػػم :إمػػا جلػػب
مصلحة ،أو دفع مضرة ،أو ٣تموع األمرين ،بالنسبة إٔب العبد؛ لتعإب الرب عػن
الضرر واالنتفاع .ورٔتا كاف ذلع مقصوداً للعبػد؛ ألنػو مبلئػم لػو وموافػق لنفسػو؛
ولذلع إذا خَت العامل بُت وجػود ذلػع وعدمػو اختػار وجػوده علػى عدمػو .وإذا
عػػرؼ أف ا١تقصػػود مػػن شػػرع اٟتكػػم إ ػػا ىػػو ٖتصػػيل ا١تصػػلحة أو دفػػع ا١تضػػرة،
فػ ػذلع إم ػػا أف يك ػػوف ُب ال ػػدنيا ،أو ُب اآلخ ػػرة .وى ػػو ،أي ا١تقص ػػود م ػػن ش ػػرع
اٟتكػػم ،ال خيلػػو إمػػا أف يكػػوف مػػن قبيػػل ا١تقاصػػد الضػػرورية ،أو لػػيس مػػن قبيػػل
ا١تقاصد الضرورية .فإف كػاف مػن قبيػل ا١تقاصػد الضػرورية ،فإمػا أف يكػوف أصػبلً،
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أو ال يكوف أصبلً .فإف كاف أصبلً فهو الراجع إٔب ا١تقاصد ا٠تمسػة الػيت ٓب ٗتػل
من رعايتها ملة من ا١تلل ،وال شريعة من الشرائع ،وىي :حفظ الدين ،والنفس،
والعقػػل ،والنسػػل ،وا١تػػاؿ ،فػػإف حفػػظ ىػػذه ا١تقاصػػد مػػن الضػػروريات .وأمػػا إف ٓب
يكػػن أص ػبلً فهػػو التػػابع ا١تكمػػل للمقصػػود الضػػروري ،وذلػػع كا١تبالغػػة ُب حفػػظ
العقل بتحرمي شرب القليل من ا١تسكر الداعي إٔب الكثَت وإف ٓب يكن مسكراً.
وأما إف ٓب يكن من ا١تقاصد الضرورية ،فإما أف يكوف من قبيػل مػا تػدعو
حاجة الناس إليو ،أو ال تدعو اٟتاجة .فإف كاف من قبيل ما تدعو إليو اٟتاجػة،
فإما أف يكوف أصبلً ،أو ال يكوف .فإف كاف أصبلً فهو القسم الثػاح الراجػع إٔب
اٟتاجات الزائدة ،وذلع كتسليه الوٕب على تزويج الصغَتة .وإف ٓب يكػن أصػبلً
فهو التابع اٞتاري ٣تػرى التتمػة والتكملػة للقسػم الثػاح ،وذلػع كرعايػة الكفػاءة،
ومهر ا١تثل ُب تزويج الصغَتة.
وأم ػػا إف ك ػػاف ا١تقص ػػود ل ػػيس م ػػن قبي ػػل اٟتاج ػػات الزائ ػػدة فه ػػو القس ػػم
الثالث ،وىو ما يقع مواقع التحسُت والتزيُت ورعاية أحسػن ا١تنػاىج ُب العػادات
وا١تعامبلت ،وذلع كسلب العبيد أىلية الشهادة.
وخبلصة ىذا أف ا١تصاّب عند ىذا الفريق مػن علمػاء أصػوؿ الفقػو ٜتسػة
أقساـ ىي:
(ٔ ا١تقاصد الضرورية اليت ىي أصل ،مثل ا١تقاصد ا٠تمسة.
(ٕ ا١تقاص ػد الض ػرورية الػػيت ليسػػت أصػبلً ،مثػػل ٖتػػرمي شػػرب القليػػل مػػن
ا١تسكر.
(ٖ ا١تقاص ػػد غ ػػَت الض ػػرورية ال ػػيت ى ػػي م ػػن قبي ػػل م ػػا ت ػػدعو إلي ػػو اٟتاج ػػة
ويكوف أصبلً ،مثل تسليه الوٕب على تزويج الصغَتة.
(ٗ ا١تقاصد غَت الضرورية اليت ىػي مػن قبيػل مػا تػدعو اٟتاجػة إليػو وىػو
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ليس بأصل ،مثل رعاية الكفاءة.
(٘ ا١تقاصػػد غػػَت الضػػرورية الػػيت ىػػي ليسػػت مػػن قبيػػل مػػا تػػدعو اٟتاجػػة
إليو ،بل الذي يقع موقػع التحسػُت والتػزيُت ورعايػة أحسػن ا١تنػاىج مػن العػادات
وا١تعامبلت ،مثل سلب ا١ترأة أىلية اٟتكم.
ويقوؿ ىؤالء إف األحكاـ إ ا شرعت ١تقاصد العباد .ودليلهم على
ذلع النص واإلٚتاع .أما اإلٚتاع فإف أئمة الفقو ٣تمعة على أف أحكاـ اه
تعأب ال ٗتلو من حكمة ومقصود ،وإف اختلفوا ُب كوف ذلع بطريق الوجوب
كما قالت ا١تعتزلة ،أو ْتكم االتفاؽ والوقوع من غَت وجوب كما يقوؿ أىل
السنة .وأما النص فإف األحكاـ الشرعية ىي ٦تا جاء بو الرسوؿ ،فكانت رٛتة
للعا١تُت؛ لقولو تعأب         :فلو خلت
األحكاـ من حكمة عائدة إٔب العا١تُت ،ما كانت رٛتة بل نقمة .وأيضاً قولو
تعأب        :فلو كاف شرع األحكاـ ُب حق العباد
ضرر والَ ِ
ض َر َار فِي
ال ٟتكمة ،لكانت نقمة ال رٛتة .وأيضاً قولو « :الَ َ َ َ َ
ا ِإل ْسالَِم» أخرجو الطرباح .فلو كاف التكليف باألحكاـ ال ٟتكمة عائدة إٔب
العباد ،لكاف شرعها ضرراً ٤تضاً ،وكاف ذلع بسبب اإلسبلـ ،وىو خبلؼ
النص.
وإذا ثب ػػت أف األحك ػػاـ إ ػػا ش ػػرعت ١تص ػػاّب العب ػػاد ،ف ػػإذا رأين ػػا حكمػ ػاً
مشػػروعاً مسػػتلزماً ألمػػر مصػػلحي ،فػػبل خيلػػو إمػػا أف يكػػوف ذلػػع ىػػو الغػػرض مػػن
شرع اٟتكم ،أو يكوف الغػرض مػن شػرع اٟتكػم ٓب يظهػر لنػا .فأمػا كػوف الغػرض
مػػن شػػرع اٟتكػػم ٓب يظهػػر لنػػا ،فإن ػػو جيعػػل شػػرع اٟتكػػم تعبػػدياً ،وى ػػو خ ػػبلؼ
األص ػػل؛ ألف األص ػػل ُب ش ػػرع اٟتك ػػم ى ػػو أف يك ػػوف ٟتكم ػػة ،فل ػػم يب ػػق إال أف
يكػوف اٟتكػم مشػروعػاً ١تػا ظهر؛ وعليو فاألحكاـ إ ا شرعت ١تصاّب العباد.
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ىػػذه خبلصػػة مػػا يقولػػو بعػػض األصػػوليُت ُب كػػوف الشػريعة جػػاءت ٞتلػػب
مصلحة أو درء مفسدة ،ولكنهم يقولوف إف ىذه ا١تصلحة ال بد أف يدؿ عليهػا
الػػدليل حػػىت تعتػػرب ُب اٟتكػػم علػػة لػػو ،فػػإف ٓب يػػدؿ عليهػػا دليػػل ال تعتػػرب .فه ػم
يقولوف إف الشريعة جػاءت ٞتلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد ،وإف كػل حكػم شػرعي
معُت ال بد فيو من دليل يدؿ على ا١تصلحة حىت تعترب؛ ولذلع قػالوا إف نصػب
الوص ػػف س ػػبب وعل ػػة م ػػن الش ػػارع ،وإف دليل ػػو ال ب ػػد أف يك ػػوف ش ػػرعياً .فه ػػم
يقولػػوف بػػأف جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد ػػا علػػة األحكػػاـ الشػػرعية ٚتلػػة ،و ػػا
علة كل حكػم شػرعي بعينػو ،إال أهنػم يقولػوف :تعيػُت العلػة ُب كػل حكػم بعينػو،
وإف كاف ىو جلػب ا١تصػلحة ودرء ا١تفسػدة ،ولكنػو ال بػد أف يتلقػى مػن الشػارع
نصػ ػاً .فه ػػؤالء جيعل ػػوف العل ػػة ال ػػيت بيّنه ػػا الش ػػارع ى ػػي جل ػػب مص ػػلحة أو دف ػػع
مفس ػػدة ،فم ػػثبلً عل ػػة ٖت ػػرمي الرب ػػا ُب ال ػػذىب والفض ػػة ى ػػو جػوى ػ ػريتهما ،وعلػ ػػة
الرخصة ُب السفر ا١تشػقة ،وعلػة حرمػاف القاتػل مػن اإلرث كونػو قػاتبلً ،وىكػذا.
فهذه مصاّب دؿ عليها نص الشارع؛ فاعتربت علبلً شرعية.
وىناؾ فريق آخر من علماء أصوؿ الفقو يقولوف :إف ا١تقصود من شرع
اٟتكم ىو :إما جلب مصلحة ،أو دفع مفسدة ،أو ٣تموع األمرين معاً .فإف
وضع الشرائع إ ا ىو ١تصاّب العباد ُب العاجل واآلجل معاً .وقالوا :وقد وقع
ا٠تبلؼ فيها ُب علم الكبلـ ،وزعم الرازي أف أحكاـ اه ليست معللة بعلة
البتة ،كما أف أفعالو كذلع ،وأف ا١تعتزلة اتفقت على أف أحكاـ اه معللة
برعاية مصاّب العباد ،وقالوا :إنا استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ١تصاّب العباد
استقراء ال ينازع فيو الرازي وال غَته ،فإف اه تعأب يقوؿ ُب بعثة الرسل ،وىو
األصل           :
         ،  وقاؿ ُب أصل
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 :تلقة٠ا

 ،       
           ،  
    

 كقولو،وأما التعاليل لتفاصيل األحكاـ ُب الكتاب والسنة فأكثر من أف ٖتصى
          :بعد آية الوضوء
    : وقاؿ ُب الصياـ    
: وُب الص ػبلة         
  : وقاؿ ُب القبلة        
  :تهادٞ وُب ا       
     : وُب القصاص     
         : وُب التقرير على التوحيد  
.تقصود التنبيو١ وا          
 فنحن، وكاف ُب مثل ىذه القضية مفيداً للعلم،وإذا دؿ االستقراء على ىذا
.تيع تفاصيل الشريعةٚ نقطع بأف األمر مستمر ُب
 وى ػػذه،تل ػػق٠ تك ػػاليف الشػ ػريعة ترج ػػع إٔب حف ػػظ مقاص ػػدىا ُب ا:وق ػػالوا
 أف تكػػوف: والثػػاح. أف تكػػوف ضػػرورية: أح ػدىا:تقاصػػد ال تعػػدو ثبلثػػة أقسػػاـ١ا
 فأما الضػرورية فمعناىػا أهنػا ال بػد منهػا ُب. أف تكوف ٖتسينية: والثالث.حاجية
 ْتيػث إذا فقػدت ٓب ٕتػر مصػاّب الػدنيا علػى اسػتقامة،قياـ مصاّب الدين والدنيا
، وال ػػنفس، حف ػػظ ال ػػدين:تس ػػة وى ػػيٜ تم ػػوع الض ػػروريات٣ و.ب ػػل عل ػػى فس ػػاد
تاجيػػات فمعناىػػا أهنػػا مفتقػػر إليهػػا مػػن حيػػثٟ وأَمػػا ا. والعقػػل،تػػاؿ١ وا،والنسػػل
تش ػػقة البلحق ػػة بف ػػوت١ت ػػرج واٟت ػػؤدي ُب الغال ػػب إٔب ا١التوس ػػعة ورف ػػع الض ػػيق ا
 ففػػي،تنايػػاتٞ وا،تعػػامبلت١ وا، والعػػادات، وىػػي جاريػػة ُب العبػػادات،تطلػػوب١ا
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العب ػػادات ك ػػالرخص ا١تخفف ػػة بالنس ػػبة إٔب ٟت ػػوؽ ا١تش ػػقة ب ػػا١ترض والس ػػفر ،وُب
العػ ػػادات كإباحػ ػػة الصػ ػػيد والتمتػ ػػع بالطيبػ ػػات ٦تػ ػػا ىػ ػػو حػ ػػبلؿ ،وُب ا١تعػ ػػامبلت
كػػالقراض وا١تسػػاقاة والسػػلم ،وُب اٞتنايػػات كػػاٟتكم بالقسػػامة ،وكضػػرب الديػػة
علػػى العاقلػػة .وأمػػا التحسػػينيات فمعناىػػا األخػػذ ٔتػػا يليػػق مػػن ٤تاسػػن العػػادات،
وٕتنػػب األح ػواؿ ا١تدنسػػات الػػيت تأنفهػػا العقػػوؿ الراجحػػات ،وجيمػػع ذلػػع قسػػم
مكارـ األخبلؽ ،وىي جارية ُب العبادات ،والعػادات ،وا١تعػامبلت ،واٞتنايػات.
ففي العبادات كإزالػة النجاسػة ،والطهػارات كلهػا ،وسػًت العػورة ،والتقػرب بنوافػل
ا٠تَتات من الصدقات والقربات .وُب العادات كمداب األكل والشػرب ،و٣تانبػة
ا١تمكػػل النجسػػات وا١تشػػارب ا١تسػػتخبثات ،واإلس ػراؼ واإلقتػػار .وُب ا١تعػػامبلت
كا١تنع مػن بيػع النجاسػات ،وفضػل ا١تػاء والكػؤل ،وسػلب ا١تػرأة منصػب اإلمامػة.
وُب اٞتنايات كمنع قتل النساء والصبياف والرىباف ُب اٞتهاد.
وقالوا :إف كوف الشارع قاصداً احملافظػة علػى القواعػد الػثبلث :الضػرورية،
واٟتاجية ،والتحسينية ،ال بد لو من دليل يستند إليو .والدليل على ذلع ىو أف
القواعد الثبلث ال يرتاب ُب ثبوهتا شرعاً أحد ٦تن ينتمي إٔب االجتهاد مػن أىػل
الشػرع ،وأف اعتبارىػػا مقصػػود للشػارع ،ودليػػل ذلػػع اسػتقراء الشػريعة ،والنظػػر ُب
أدلته ػػا الكلي ػػة واٞتزئي ػػة ،وم ػػا انط ػػوت علي ػػو م ػػن ى ػػذه األم ػػور العام ػػة عل ػػى ح ػػد
االسػػتقراء ا١تعنػػوي الػػذي ال يثبػػت بػػدليل خػػاص ،بػػل بأدلػػة مضػػاؼ بعضػػها إٔب
بعػض٥ ،تتلفػة األغػراض ْتيػث ينػتظم مػن ٣تموعهػا أمػر واحػد ٕتتمػع عليػو تلػػع
األدلة ،على حد ما ثبت عند العامة من جود حاًب ،وشجاعة علػي  ، ومػا
أشػػبو ذلػػع ،فلػػم يعتمػػد النػػاس ُب إثبػػات قصػػد الشػػارع ُب ىػػذه القواعػػد علػػى
دليػػل ٥تصػػوص ،وال علػػى وجػػو ٥تصػػوص ،بػػل حصػػل ٢تػػم ذلػػع مػػن الظ ػواىر،
والعمومػ ػػات ،وا١تطلقػ ػػات ،وا١تقيػ ػػدات ،واٞتزئيػ ػػات ا٠تاصػ ػػةُ ،ب أعيػ ػػاف ٥تتلفػ ػػة،
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ووقائع ٥تتلفة.
وقالوا :إف األصل ُب العادات االلتفات إٔب ا١تعاح ،وذلع أنّا باالستقراء
وجدنا الشارع قاصداً ١تصاّب العباد ،واألحكاـ العادية تدور معها حيث دارت،
فًتى الشيء الواحد دينع ُب حاؿ ال تكوف فيو مصلحة ،فإذا كاف فيو مصلحة
جاز ،كالدرىم بالدرىم إٔب أجل دينع ُب ا١تبايعة ،وجيوز ُب القرض ،وبيع
الرطب باليابس دينع حيث يكوف ٣ترد غرر وربا ،وجيوز إذا كاف فيو مصلحة
راجحة .وقاؿ تعأب         :وُب
ضي الْ َق ِ
اٟتديث« :الَ يـ ْق ِ
اضي بَـ ْي َن اثـْنَـ ْي ِن َو ُى َو يَ ْضبَا ُن» أخرجو أٛتد ،إٔب غَت
َ
ذلع ٦تا ال حيصى ،وٚتيعو يشَت بل يصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد ،وأف اإلذف
دائر معها أينما دارت ،فدؿ ذلع على أف العادات ٦تا اعتمد الشارع فيها
االلتفات إٔب ا١تعاح ،وفهمنا من ذلع أف الشارع قصد اتباع ا١تعاح ال الوقوؼ
مع النصوص ،وقد توسع بعضهم حىت قالوا إف كل مصلحة يتلقاىا العقل
بالقبوؿ ،وال يشهد ٢تا أصل خاص من الشريعة بإلغائها أو اعتبارىا ،تكوف
معتربة عندىم ،وأف الشريعة مناسبة لكل زماف ومكاف ،وذلع أف ا١تصلحة إف
دؿ عليها دليل جزئي فهي علة شرعية ودليل شرعي ،وإف ٓب يدؿ عليها دليل
جزئي فإف نصوص الشريعة بوجو كلي قد دلت عليها ،إما بالدليل الكلي ،أو
ٔتجموع األدلة:
أما الفريق األوؿ الذي اعترب جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة شرعية
للشريعة اإلسبلمية بوصفها كبلً ،وعلة شرعية لكل حكم شرعي بعينو ،واشًتط
ُب كل حكم بعينو أف يدؿ الدليل الشرعي على ا١تصلحة .أما ىذا الفريق ،فإف
اٞتواب عليو ىو أف اعتبار جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة فإنو ال خيلو :إما
أف يدؿ عليها العقل ،أو الشرع .أما إف دؿ عليها العقل فبل قيمة لو وال اعتبار
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لداللتو؛ ألف ا١توضوع ليس اإلدياف بأف اه عادؿ ،وعدلو يقضي بأف يكوف
شرعو بوصفو كبلً ،وكل حكم بعينو ،جاء ٞتلب مصاّب العباد ودرء ا١تفاسد
عنهم ،بل ا١توضوع ىو األحكاـ الشرعية وعللها ،فهو متعلق بتشريع األحكاـ،
ال باإلدياف بالشريعة .فموضوع اإلدياف شيء ،وموضوع التشريع شيء آخر؛
ألف اإلدياف ىو التصديق اٞتازـ ،وىو ال يؤخذ إال عن يقُتٓ ،تبلؼ األحكاـ
الشرعية فإف استنباطها يعٍت فهمها من النصوص الشرعية ،وىذا ليس بتصديق
وال تكذيب ،بل ىو فهم واستنباط ،وىو ال ضرورة ألف يؤخذ عن يقُت ،بل
جيوز أف يؤخذ عن ظن ،وأف يؤخذ عن يقُت ،فما ذكره علماء التوحيد من
أْتاث ُب ىذا ا١توضوع ال ٤تل لو ىنا ُب استنباط األحكاـ ،وال ُب أدلتها ،وال
ُب عللها .صحي أف علماء التوحيد قد ْتثوا ىذا ا١توضوع ،فقاؿ فريق منهم
أف اه عادؿ        :وأنو حكيم ال يفعل فعبلً إال
ٟتكمة وغرض           :فأفعاؿ
اه معللة بأهنا لنفع الناس لتعإب اه عن الضرر واالنتفاع ،فاه يقصد من
أعمالو إٔب غاية وىي نفع العباد ،فهو يقصد إٔب صبلح العباد ،فتكوف شريعتو
ودينو وكل أوامره ونواىيو ٞتلب ا١تصاّب للعباد ودرء ا١تفاسد عنهم .وعلماء
التوحيد ىؤالء الذين يقولوف إف أفعاؿ اه معللة ،وإنو يقصد صبلح العباد،
انقسموا إٔب قسمُت :قسم يقوؿ :بأنو جيب على اه رعاية ما ىو األصل ،
وقسم يقوؿ :إف ذلع ال جيب على اه ،فبل جيب على اه أف يعمل ما فيو
صبلح لعباده ،وإ ا ىذا ىو النظاـ أو القانوف الذي يقصد اه إليو ُب عملو.
فهؤالء ٚتيعاً يروف أف أعماؿ اه معللة ،ويقصد منها غاية معينة ،وىي نفع
العباد .واختبلفهم إ ا ىو ُب كونو جيب على اه ،أو ىو سنتو وقانونو ،ولن
ٕتد لسنة اه تبديبلً.
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وىناؾ فريق آخر من علماء التوحيد يروف أف أفعاؿ اه ليست معللة
بغرض ،فليس الباعث ه على العمػل ىو الغايػة،      :
 .            وىذا البحث كلو
يتعلق بالعقائد ال باألحكاـ ،ويتعلق بصفات اه ال بالشريعة اليت أنػز٢تا؛
ولذلع ال ٤تل لو ُب علم أصوؿ الفقو ،وال ُب الفقو ،وال عبلقة لو بالعلة
الشرعية ،وال باألحكاـ الشرعية .فاالستدالؿ بو على أف جلب ا١تصاّب ودرء
ا١تفاسد علة للشريعة ،وعلة لؤلحكاـ الشرعية ،استدالؿ باطل من أساسو،
لعدـ انطباقو ،ولتباين ا١توضوعُت :موضوع صفات اه ،وموضوع العلة الشرعية
واألحكاـ الشرعية.
وعلي ػػو ف ػػإف اعتبػ ػار جل ػػب ا١تص ػػاّب ودرء ا١تفاس ػػد عل ػػة دؿ عليه ػػا العق ػػل
اعتبػػار باطػػل وال قيمػػة لػػو ،فػػبل بػػد أف يػػأٌب ىػػذا االعتبػػار ٞتعلهػػا علػػة مػػن جهػػة
الشػػرع ال مػػن جهػػة العقػػل ،ال سػػيما وأف العلػػة إ ػػا ىػػي العلػػة الشػػرعية ،ولػػيس
مطلق علة.
أما استدال٢تم على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة بالقرآف،
واٟتديث ،واإلٚتاع ،فهو استدالؿ باطل أيضاً .أما بالنسبة للقرآف واٟتديث
فإف اآليات اليت استشهدوا هبا ال تدؿ على العلية ،ال بالصيغة ،وال بالواقع.
فقد استشهدوا بقولو تعأب        :
ض َرَر َوالَ ِض َر َار»
وبقولو        :وبقولو « :الَ َ
أخرجو اٟتاكم ،وىذه ال داللة فيها على دعواىم .أما بالنسبة لآلية األؤب،
فإف كوف الرسوؿ رٛتة ال يعٍت نصاً أنو ٞتلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،وإ ا يدؿ
داللة التزاـ على ذلع ،إذ يلزـ من كوف إرسالو رٛتة أف تكوف رسالتو ٞتلب
ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد عن العباد ،فيكوف معٌت اآلية أف الغاية من إرساؿ الرسوؿ
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ىو أف تكوف رسالتو رٛتة للعباد ،ويلزـ من كوهنا رٛتة أف تكوف ٞتلب ا١تصاّب
٢تم ودرء ا١تفاسد عنهم ،فإذف الغاية من الشريعة اإلسبلمية بوصفها كبلً ىو
جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،وليس جلب ا١تصاّب ىو علة الشريعة اإلسبلمية
بوصفها كبلً ،وال ىو الغاية من كل حكم بعينو من أحكاـ الشريعة ،وال علة
لكل حكم بعينو؛ ألف النص يدؿ على أف غاية الشريعة اإلسبلمية ىي جلب
ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،وال تدؿ على غَت ذلع .وىذا يعٍت أف النتيجة اليت
تًتتب على الشريعة ىي جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،وليس جلب ا١تصاّب
ودرء ا١تفاسد ىو الباعث على تشريع الشريعة .فهما نتيجة الشريعة اليت يهدؼ
إليها الشارع من تشريعها ،وليس السبب الذي من أجلو شرعت ،وفرؽ بُت
النتيجة والسبب؛ ألف النتيجة ٖتصل من جراء تطبيق الشريعة فهي تًتتب على
تطبيق الشريعة ،أما السبب فإنو حيصل قبل تشريع الشريعة ،ويصاحبها بعد
وجودىا ،وال يًتتب على تطبيقها .فا١توضوع :ىناؾ غاية وىناؾ دافع ،والدافع
غَت الغاية؛ ولذلع فإف كوف الشػريعػة بوصػفػهػا كبلً كاف الغاية من تشريعها
جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،ال يعٍت مطلقاً أهنا الدافع لتشريعها والباعث عليو،
ولذلع فهما ليسا علة لتشريعها.
على أف نص اآلية ُب صيغتها ال تدؿ على التعليل ،وال تشعر بالعلية
مطلقاً ،فهي تقوؿ         :وىذا ال
يفيد العلية ،فهو كقولو تعأب ُب شأف آؿ فرعوف مع موسى   :
       وقولو ُب إمداد اه للمسلمُت
با١تبلئكة        :وقولو ُب شأف القرآف  :

          
وقولو            :
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    وىذه اآليات وأمثا٢تا ال تفيد التعليل ،وإ ا تفيد
الغاية .فمية       :ليس فيها أي داللة على التعليل.
وذلع أف النص الذي يدؿ على التعليل ىو أف يكوف التعليل بالوصف بلفظ
موضوع لو ُب اللغة ،بأف يكوف الوصف مناسباً ،وذلع بإدخاؿ حرؼ من
حروؼ التعليل على ىذا الوصف ا١تناسب مثل      :
ث الْ َقاتِ ُل
  أو بوضعو ُب اٞتملة على وجو يفهم العلية مثلَ « :والَ يَ ِر ُ
ضي الْ َق ِ
َشيئاً» أخرجو أبو داود« ،الَ يـ ْق ِ
اضي بَـ ْي َن اثـْنَـ ْي ِن َو ُى َو يَ ْضبَا ُن» أخرجو
ْ
َ
ِ
ص َدقَ ِة الْغَنَ ِم ،فِي َسائِ َمتِ َها »..أخرجو البخاري ،وغَت ذلع ،فإف
أٛتد ..« ،في َ
ىذا يفهم العلية ،فيكوف ما أتى فيو علة للحكمٓ ،تبلؼ ما لو ٓب يكن اللفظ
وصفاً ،أو وصفاً غَت مناسب ،فإنو ال يفيد العلية ،وال يفهم منو التعليل؛
ولذلع ال يكوف علة ،مثل قوؿ الشاعر« :لِدوا للموت وابنوا للخراب» ومثل
قولو تعأب            :وقولو
تعأب          :فإهنا ال تفيد العلية؛
فبل يكػوف ما أتى فيها علة ،ومثلها ٘تاماً قػولو تع ػأب    :
    فهو ال يفيد العلية ،فبل يكوف علة لتشػريع الشػريعة،
وبالطبع ال يكوف علة لكل حكم بعينو من أحكاـ الشريعة من باب أؤب،
ولذلع ال يقاس عليو مطلقاً ،فاآلية ال داللة فيها على العلية مطلقاً.
وأما قولو تعأب        :فهو ليس من ىذا
الباب ،وال ُب موضوع الشريعة ،فهو يتحدث عن سعة رٛتة اه ،ال عن إرساؿ
الرسوؿ ،وال عن شريعتو ،فبل داللة فيها على ىذا ا١توضوع.
ضـ َرَر َوالَ ِضـ َر َار فِـي ا ِإل ْس ـالَِم» أخرجػػو الط ػرباح .فإنػػو
وأمػػا قولػػو « : الَ َ
ينفػػي الضػػرر عػػن الػػدين اإلسػػبلمي ،ونفػػي الضػػرر عنػػو ال يسػػتلزـ أف فيػػو نفع ػاً؛
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ألنو ال يلزـ من عدـ وجود الضرر وجود ا١تنفعػة ،فحبػة السمسػم ال ضػرر فيهػا،
وكػػذلع ال نفػػع فيهػػا ،فػػبل داللػػة فيػػو علػػى أف ُب الش ػريعة منفعػػة ،بػػل ىػػو يػػدؿ
عل ػػى أف الض ػػرر منف ػػي ع ػػن اإلس ػػبلـ؛ ف ػػبل حيص ػػل من ػػو ض ػػرر ،ومفهوم ػػو أف م ػػا
حيصػػل منػػو ضػػرر ال يكػػوف مػػن اإلسػػبلـ .وعلػػى أي حػػاؿ ،فإنػػو ال يػػدؿ علػػى
النفع ُب اإلسبلـ ال منطوقػاً وال مفهومػاً؛ فػبل يػدؿ علػى أف جلػب ا١تصػاّب ودرء
ا١تفاسػػد علػػة لؤلحكػػاـ الشػػرعية ،بػػل أقصػػى مػػا يػػدؿ عليػػو ىػػو نفػػي ا١تفاسػػد عػػن
الشػريعة اإلسػػبلمية ككػػل ،وىػػو ال يعػػٍت عليّػػة ال للشػريعة ،وال ألي حكػػم بعينػػو
منهػػا؛ لعػػدـ إفادهتػػا التعليػػل ُب ىػػذا النفػػي وحػػده للضػػرر ،فػػبل يكػػوف علػػة تشػريع
الشريعة ككل ،وال علة أي حكم بعينو من أحكاـ الشريعة.
وعلػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػع فػ ػ ػػإف نصػ ػ ػػوص القػ ػ ػػرآف واٟتػ ػ ػػديث ،وإف دلػ ػ ػػت علػ ػ ػػى أف
النتيج ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػيت ٖتص ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػن الش ػ ػ ػ ػريعة ى ػ ػ ػػي جل ػ ػ ػػب ا١تص ػ ػ ػػاّب ودرء ا١تفاس ػ ػ ػػد،
ولكنه ػ ػ ػ ػػا ال ت ػ ػ ػ ػػدؿ عل ػ ػ ػ ػػى أف جل ػ ػ ػ ػػب ا١تص ػ ػ ػ ػػاّب ودرء ا١تفاس ػ ػ ػ ػػد علػ ػ ػ ػ ػة لتشػ ػ ػ ػ ػريع
الشريعة ،وال علة لكل حكم شرعي بعينو؛ فيسقه االستدالؿ هبا.
أما اإلٚتاع الذي يزعمونو ،فإهنم يقولػوف أنػو إٚتػاع أئمػة الفقػو ،وىػذا ال
قيمػػة لػػو؛ ألف اإلٚتػػاع الػػذي يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً ىػػو إٚتػػاع الصػػحابة لػػيس غػػَت؛
ولذلع ال يعترب اإلٚتاع الذي يستدلوف بو دلػيبلً .علػى أهنػم يقولػوف إف اإلٚتػاع
حصل على أف أحكاـ اه ال ٗتلو عػن حكمػة مقصػودة ،وٓب يقولػوا إهنػم أٚتعػوا
على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة؛ ألف اإلٚتاع على أف الشريعة ال ٗتلػو
من حكمة ،يعٍت أهنا ال ٗتلو من غرض وغاية ،وىذا ال يعٍت أف ذلع ىو علة،
بل ىو غاية أي نتيجة لتطبيقها ،والغاية غَت العلة.
وأمػػا قػػو٢تم إذا رأينػػا حكم ػاً مشػػروعاً مسػػتلزماً ألمػػر مصػػلحي ،وىػػذا مػػا
ثبت من أف األحكاـ الشرعية إ ا شرعت ١تصاّب العباد ،فبل خيلو اٟتاؿ مػن أف
ٖٜٚ

يكػػوف ىػػذا األمػػر مصػػلحياً ظػػاىراً ،لنػػا أو غػػَت ظػػاىر لنػػا .فأمػػا عػػدـ ظهػػوره لنػػا
فباطل؛ ألنو يقضي بأف شرع اٟتكم كاف تعبدياً ،وىو خبلؼ األصل ،فلم يبػق
إال أف يكػػوف مشػػروعاً ١تػػا ظهػػر فيػػو مػػن األمػػر ا١تصػػلحي .أمػػا قػػو٢تم ىػػذا فإنػػو ال
يػػدؿ علػػى أف جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد علػػة الش ػريعة ،وال علػػة لكػػل حكػػم
شػػرعي بعينػػو؛ وذلػػع ألف كػػوف الش ػريعة شػػرعت ١تصػػاّب العبػػاد ،ثبػػت أنػػو الغايػػة
منه ػا ولػػيس علتهػػا ،وٓب يثبػػت أهنػػا علػػة لػػو وال بوجػػو مػػن الوجػػوه .علػػى أف كػػوف
نتيجػة الشػريعة كلهػا ىػػي مصػاّب العبػػاد ،ال يعػٍت أف ذلػػع ىػو نتيجػػة كػل حكػػم
بعينو منهػا؛ ألف نتيجػة تطبيػق الشػريعة بوصػفها كػبلً ىػو ىػذا ،ولػيس ىػو نتيجػة
كػػل حكػػم بعينػػو .وال يلػػزـ مػػن كونػػو نتيجػػة لتش ػريع الش ػريعة بوصػػفها ك ػبلً أف
يكوف نتيجة لكل حكم بعينػو ،أال تػرى أف القػانوف الػذي يسػنّو البشػر ،كقػانوف
العقوبػػات مػػثبلً ،إ ػػا يس ػنّونو ١تص ػػاّب النػػاس .فاألصػػل ُب الق ػػانوف ،والغايػػة م ػػن
تشريعو ،ىو مصاّب الناس ،ولكن سن كػل حكػم بعينػو مػن أحكػاـ القػانوف ،أو
كل مادة بعينها من مواد القانوف ،إ ػا جيػري حسػب مقتضػى القػانوف نفسػو ،ال
حسب مصاّب النػاس ،أي جيػري حسػب الناحيػة التشػريعية الػيت تقتضػيها أفكػار
القانوف وقواعده والوجو التشريعي فيو ،وليس حسب ا١تصاّب اليت للناس ُب ىذا
اٟتكم بعينو ،وهبذا يظهر أف كوف الشريعة جاءت لينتج عنها مصػاّب العبػاد ،ال
يعػػٍت أف كػػل حكػػم معػػُت مػػن أحكامهػػا ىػػو ١تصػػاّب العبػػاد؛ ألف ىنػػاؾ فرقػاً بػػُت
تش ػريع الش ػريعة مػػن حيػػث ىػػي ،وبػػُت كػػل حكػػم معػػُت مػػن أحكامهػػا ،أو كػػل
نػػص معػػُت مػػن نصوصػػها ،فػػبل تعطػػى نتيجػػة الشػريعة بوصػػفها كػبلً لكػػل حكػػم
مػػن أحكامهػػا؛ ألهنػػا شػػرعت لغايػػة بوصػػفها كػبلًٓ ،ت ػبلؼ ك ػل حكػػم مع ػُت م ػن
أحكامػه ػ ػا ،فإن ػػو ش ػػرع حس ػػب م ػػا يقتض ػػيو التشػ ػريع ُب ى ػػذه الشػ ػريعة ،ول ػػيس
حسب النتيجة اليت كانت غاية اه من تشريعها.
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والغايػػة مػػن الش ػريعة اإلسػػبلمية ،وىػػي جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد ،إ ػػا
تتحقق من الشريعة بوصفها كبلً .أما بالنسبة لكل حكم بعينو فقد تتحقق وقد
ال تتحقػػق ،وقػػد يتحقػػق مػػن التمسػػع بػػو وحػػده ضػػرر للمسػػلم يشػػاىد عيان ػاً.
فمػػثبلً ُب ٣تتمػػع رأٝتػػإب ،كػػاجملتمع ُب الػػببلد اإلسػػبلمية ُب ىػػذه األيػػاـ ،يشػػاىد
أف الربػػا ،وىػػو ح ػراـ بػػالنص القطعػػي ،صػػار جػػزءاً مػػن حيػػاة الػػببلد االقتصػػادية
وا١تالية والتجارية ،فأي تاجر أو صانع ال يتعامل بالربػا ُب معامبلتػو يصػيبو ضػرر
ُب اقتصاده وُب ٕتارتو ،فيتحمل ُب سبيل ٘تسكو بدينػو خسػائر فادحػة ،ويكػوف
كالقػػابض علػػى اٞتمػػر ،فػػأين ىػػي ا١تصػػلحة للنػػاس ُب ىػػذه اٟتالػػة وىػػو حكػػم
شػ ػػرعي؛ مػ ػػع أنػ ػػو ال خػ ػػبلؼ ُب أف نتيجػ ػػة الش ػ ػريعة ىػ ػػي جلػ ػػب ا١تصػ ػػاّب ودرء
ا١تفاسد ،ولكن ىذا ال يعٍت أنو نتيجة كل حكم من أحكامها.
ىذا من جهة انتفاء ما كاف للشػريعة بوصػفها كػبلً أف يكػوف لكػل حكػم
بعينػو ،أمػا مػن جهػػة قػو٢تم أف يكػوف اٟتكػػم مشػروعاً ١تػا ظهػػر فيػو مػن مصػػلحة،
فمن أين ظهرت ىذه ا١تصلحة ؟ ىل ظهرت للعقل ،وىػو ال قيمػة لػو ُب الداللػة
عليه ػػا؛ ألهن ػػا تتعل ػػق باألحك ػػاـ الش ػػرعية ال بالعقي ػػدة ،أو ظه ػػرت م ػػن ال ػػنص،
والنص ال يدؿ عليها ،أو أنو حُت ٓب يدؿ عليها النص تصيد العقل ٢تا مػدلوالً،
فقػػاؿ إف ىػػذه ى ػي ا١تصػػلحة مػػن ى ػػذا اٟتكػػم ؟ فلػ َػم ى ػػذا التكلػػف البعيػػد ع ػػن
الواقػػع ؟ وٓبَ ال يكػػوف اٟتكػػم تعبػػدياً إذا ٓب يػػرد لػػو أي تعليػػل ؟ ألػػيس الػػذي دؿ
عليػػو ىػػو الػػنص ،وٓب يعلػػل ،فمػػن أيػػن نػػأٌب بالعلػػة ؟ فػػاٟتق أننػػا إذا رأينػػا حكم ػاً
مشػػروعاً ،فإنػػو ال يسػػتلزـ ا١تصػػلحة لكػػوف الش ػريعة جػػاءت ١تصػػاّب العبػػاد ،إذ ال
يلزـ ىذا من ذاؾ ،ولذلع ال ضرورة لتصيد مصػلحة ٢تػذا اٟتكػم ،سػواء ظهػرت
أـ ٓب تظهػر ،فيكػوف جلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد لػيس نتيجػة لكػل حكػم بعينػو
حػػىت يتصػػيد ُب كػػل حكػػم ،وبػػالطبع لػػيس ىػػو علػػة لكػػل حكػػم بعينػػو ،كمػػا أنػػو
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ليس علة للشريعة بوصفها كبلً.
بقيت مسألة ا١تصاّب اليت يأتوف هبا لكل حكم بعينو ،ويأتوف بأدلة على
كل منها ،فإف ىذه ا١تصاّب ىي نتيجة للحكم الشرعي ،وليست جزءاً منو،
وال علة لو ،وال يعترب اٟتكم الشرعي دليبلً عليها؛ ألف اٟتكم الشرعي ليس
دليبلً شرعياً من جهة ،وألف ىذه ا١تصلحة قد ٖتصل نتيجة للحكم الشرعي،
وقد ال ٖتصل ىذه النتيجة ،فهي ليست من مدلولو ،وال من مدلوؿ دليلو،
وبالطبع ليست علة لو ،فتكوف ا١تسألة مسألة حكم شرعي دؿ عليو الدليل
الشرعي ،بغض النظر عما إذا كاف ٢تذا اٟتكم نتيجة من جلب مصلحة أو
دفع مفسدة ،أو ليس لو شيء من ذلع .وعليو فالقضية قضية أحكاـ شرعية
تستنبه من أدلة شرعية ،وليست قضية مصاّب للعباد ،فاألمر فيها ىو حكم
شرعي ودليل شرعي ،وليس مصلحة شرعية أو مصلحة غَت شرعية .أما نتيجة
تطبيق ىذا اٟتكم ،أو ما يدؿ عليو ىذا اٟتكم ،فذلع شيء آخر ال عبلقة لو
باالستنباط .فحشرىا ُب علم أصوؿ الفقو ،وْتثها ُب استنباط األحكاـ،
وإدراجها ُب العلل الشرعية ،ال ٤تل لو ،وال مربر لوجوده ،وىو ليس إقحاماً
فحسب ،بل وال خلطاً فقه ،وإ ا ىو يتناقض مع الشرع ،ومع التشريع ،ومع
االستنباط ،وىو خطأ فاحش يبعد الناس ،وال سيما ا١تسلمُت ،عن دقة التقيد
باألحكاـ الشرعية ،ويوجد التساىل ُب ىذا التقيد ،ويوجد كذلع ا٠تطأ
وا٠تله ُب التشريع واالستنباط .فإف حصوؿ ا١تلع من أحكاـ البيع ،وحصوؿ
ا١تنفعة من أحكاـ اإلجارة ،وحصوؿ حفظ النفس اإلنسانية من أحكاـ
القصاص ،وحصوؿ إكماؿ مصلحة النكاح من اشًتاط الشهادة ومهر ا١تثل،
وحصوؿ الثواب من الصبلة ،كل ذلع نتائج لتطبيق ىذه األحكاـ ،وليس
جزءاً منها ،وال علة ٢تا ،وليست من مدلوالهتا ،قد ٖتصل ،كا١تنفعة من
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اإلجارة ،وقد ال ٖتصل ،فقد يسػتأجر وال ينتفع ،فا١تسػألة فيها أف حػكم البيع
دؿ عليو قولو تعأب      :وحكم اإلجارة دؿ عليو قولو تعأب:
ِ
ِ
يل
    وحكم القتل دؿ عليو قولو َ « :وَم ْن قُت َل لَوُ قَت ٌ
ودىَ ،وإِ َّما يُـ َق ُاد» أخرجو البخاري ،وىكذا  ...وليست
فَـ ُه َو بِ َخ ْي ِر النَّظََريْ ِن :إِ َّما يُ َ
ا١تسألة حصوؿ ا١تلع ،وحصوؿ ا١تنفعة ،وحصوؿ حفظ النفس ،إٔب آخره ...
فأي ٤تل ٢تا ُب استنباط اٟتكم ،أو ُب علتو ،أو ُب داللة دليلو ،أو غَت ذلع ؟
فلم ٖتشر ُب ْتث األحكاـ الشرعية من حيث ىو فضبلً عن ْتث العلل
واالستنباط ؟
وأيضاً فإف إفضاء اٟتكم بصحة التصرؼ بػالبيع إٔب إثبػات ا١تلػع ،وكػوف
القصػػاص ُب القتػػل العمػػد العػػدواف يػػؤدي إٔب صػػيانة الػػنفس ،وكػػوف شػػرع اٟتػػد
على شرب ا٠تمر ينتج عنػو حفػظ العقػل ،وإفضػاء اٟتكػم بصػحة نكػاح اآليسػة
إٔب مقصػػود التوالػػد والتناسػػل ،فػػإف ذلػػع كلػػو قػػد حيصػػل وقػػد ال حيصػػل ،وعلػػى
ف ػػرض حصػ ػولو ،فه ػػو ك ػػذلع نت ػػائج للعم ػػل باألحك ػػاـ ،ول ػػيس ى ػػو ج ػػزءاً م ػػن
تشريعها ،وال علة ٢تا ،وال مبلحظاً عند استنباطها ،بل ال جيوز أف يبلحػظ ،وال
أف يكػػوف لػػو أي اعتبػػار عنػػد االسػػتدالؿ واالسػػتنباط ،وال عنػػد القيػػاس ،فلمػػاذا
ٖتشػػر ُب ْتػػث العلػػل ،ويطلػػق عليهػػا مصػػاّب شػػرعية ؟ مػػع أهنػػا كمػػا ٖتصػػل مػػن
أحك ػ ػػاـ الش ػ ػريعة اإلس ػ ػػبلمية ،ق ػ ػػد ٖتص ػ ػػل م ػ ػػن أحك ػ ػػاـ غ ػ ػػَت أحك ػ ػػاـ الشػ ػ ػريعة
اإلسػػبلمية ،أي قػػد ٖتصػػل مػػن أحكػػاـ الكفػػر ،فمػػا ىػػو الػػذي يػػربر حشػػرىا ُب
٣تاالت العلل ،وُب أْتاث االستنباط ؟! ٍب مػا دخػل ا١تصػاّب ،مػن حيػث واقعهػا
مػػن ضػػرورية وغػػَت ضػػروريةُ ،ب ْتػػث األحكػػاـ الشػػرعية ،والعلػػل الشػػرعية .فػػإف
ىػػذه ا١تصػػاّب مػػن حيػػث ذاهتػػا واقعيػػة ،ولكػػن مػػن حيػػث كوهنػػا نتيجػػة ألحكػػاـ
معينػػة ٗتتلػػف بػػاختبلؼ وجهػػات النظػػر .وىػػي أيضػاً قػػد تتخلػػف فػػبل يصػ أف
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ينظػػر إليهػػا نظػػرة عامػػة ،وال يص ػ أف ٕتعػػل أم ػراً الزم ػاً لؤلحكػػاـ فيًتتػػب علػػى
ذلػػع جعلهػػا جػػزءاً مػػن تشػريع اٟتكػػم ،أو علػػة لػػو .فمػػثبلً ا١تقاصػػد ا٠تمسػػة الػػيت
يقولػػوف إهنػػا ٓب ٗتػ ُػل مػػن رعايتهػػا ملػػة مػػن ا١تلػػل ،وال ش ػريعة مػػن الش ػرائع ،وىػػي:
حفػػظ الػػدين ،والػػنفس ،والعقػػل ،والنسػػل ،وا١تػػاؿ ،ليسػػت كػػل مػػا ىػػو ضػػروري
للمجتم ػػع م ػػن حي ػػث ى ػػو ٣تتم ػػع ،ف ػػإف حف ػػظ الدول ػػة ،وحف ػػظ األم ػػن ،وحف ػػظ
الكرامػػة اإلنسػػانية ،ىػػي أيضػاً مػػن ضػػرورات اجملتمػػع .فالضػػرورات إذف ُب واقعهػػا
ليسػػت ٜتسػػة وإ ػػا ىػػي ٙتانيػػة .أمػػا بالنسػػبة لؤلحكػػاـ الشػػرعية الػػيت شػػرعت ٢تػػا،
فػػإف األديػػاف ٗتتلػػف ُب النظػػرة إٔب بعضػػها ،فمػػثبلً النص ػرانية ال تػػرى أف حفػػظ
العقل يأٌب من ٖترمي ا٠تمر ،بل على العكس ىي تقوؿ« :قليل مػن ا٠تمػر يفػرح
قلػػب اإلنسػػاف» فكيػػف تكػػوف ىػػذه مقاصػػد كػػل ملػػة مػػن ا١تلػػل ؟ علػػى أنػػو لػػو
فرضػػنا حصػػوؿ ىػػذه ا١تقاصػػد ،فإهنػػا ٖتصػػل نتيجػػة للحكػػم الشػػرعي ،فػػبل عبلقػػة
لذلع ُب استنباط اٟتكم ،وال ُب االستدالؿ عليو ،وال ُب تعليلو.
أمػػا ا١تقاصػػد غػػَت الضػػرورية فإهنػػا كػػذلع نتػػائج لؤلحكػػاـ ،فػػدواـ النكػػاح
الػػذي يقولػػوف إنػػو ا١تصػػلحة النإتػػة عػػن رعايػػة الكفػػاءة ومهػػر ا١تثػػل ،وعػػدـ فػوات
الكفء الراغب النػاتج عػن حكػم تسػليه الػوٕب علػى تػزويج الصػغَتة ،كػل ذلػع
نتائج فبل دخل ٢تا ُب العلة الشرعية .أما ا١تصاّب اليت يقولػوف إهنػا علػة األحكػاـ
الشرعية ،وجيعلوهنػا باعثػاً وليسػت نتيجػة ،فػإف ىػذه إف دؿ عليهػا العقػل ،ولػيس
لفػػظ الػػنص ،فػػبل قيمػػة ٢تػػا ،وذلػػع كقػػو٢تم إف سػػلب العبيػػد أىليػػة الشػػهادة؛ ىػػو
ألف العبد نازؿ القدر وا١تن ػزلة؛ لكونػو مستسػخراً للمالػع مشػغوالً ٓتدمتػو ،فهػذه
ا١تصػػلحة جعلوىػػا علػػة اٟتكػػم ،وىػػو عػػدـ أىليػػة العبيػػد للشػػهادة ،فهػػذا ال قيمػػة
لػو؛ ألف ىػػذه ا١تصػػلحة ٓب يػػدؿ عليهػػا الشػػرع ،وىػػي اسػػتنباط مػػن حػػاؿ العبػػد ُب
اجملتمع اإلسبلمي ،وليست استنباطاً مػن الػدليل الشػرعي؛ ولػذلع ال تعتػرب ،فػبل
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قيمػػة ٢تػػا ال ُب االسػػتنباط وال ُب التعليػػل .أمػػا الػػيت دؿ عليهػػا دليػػل شػػرعي مثػػل
ك ػػوف ا١ت ػػاؿ مت ػػداوالً ب ػػُت األغني ػػاء عل ػػة لتوزي ػػع الف ػػيء ب ػػُت ٚتي ػػع الفق ػ ػراء مػ ػػن
ا١تسػػلمُت ،وكػػوف البػػًتوؿ معػػدناً يشػػبو ا١تػػاء العػػد علػػة جعلػػو مػػن ا١تلكيػػة العامػػة،
فذلع ليس مصلحة دؿ عليهػا الشػرع ،وإ ػا ىػي علػة شػرعية دؿ عليهػا الشػرع.
وذلع أف ىذه العلة تظهر للمسلم أَهنا مصلحة وقد ال تظهر لغػَت ا١تسػلم ،وقػد
تظهػػر للمسػػلم عنػػد تطبيػػق الشػريعة كلهػػا وال تظهػػر لػػو عنػػد تطبيػػق حكػػم معػػُت
دوف سػػائر أحكػػاـ الشػريعة .فهػػي إذف مصػػلحة لكوهنػػا مػػدلوؿ الػػدليل الشػػرعي،
وليست مصلحة ألف اإلنساف جلب نفعاً لػو فيهػا ،أو دفػع عنػو ضػرراً هبػا ،فهػي
ُب حقيقتها مػدلوؿ الػدليل فقػه ال مػدلوؿ مػا يػراه اإلنسػاف مصػلحة .فتسػميتها
مصلحة وصف واقع بالنسػبة للمسػلم كمػا رآىػا ىػو ،ال بالنسػبة لداللػة الػدليل،
فكوهنػػا مصػػلحة لػػيس جػػزءاً مػػن الػػدليل وال جػػزءاً مػػن داللتػػو ،وال مػػدلوؿ الػػدليل
بأهنا مصلحة ،أي ٓب يقل الدليل إهنا مصلحة ،وال مبلحظة عند االستنباط مػن
الػػدليل ،فتكػػوف ا١تسػػألة مسػػألة علػػة شػػرعية دؿ عليهػػا الػػدليل ،بغػػض النظػػر عمػػا
إذا كػػاف مػػا دؿ عليػػو جيلػػب نفعػاً أو يػػدفع ضػػرراً عػػن ا١تسػػلم ،أو ال جيلػػب شػػيااً
وال ي ػػدفع ش ػػيااً ،أو جيل ػػب ض ػػرراً ،فالنفعي ػػة ليس ػػت مبلحظ ػػة ُب ال ػػدليل ،وال ُب
مدلولػػو ،فالقضػػية قضػػية علػػة شػػرعية مسػػتنبطة مػػن دليػػل شػػرعي ،وليسػػت قضػػية
مصػػاّب للعبػػاد تسػػتنبه مػػن أدلػػة شػػرعية .وعليػػو فالعلػػة الشػػرعية ليسػػت مصػػلحة
شػػرعية ،وال غػػَت شػػرعية ،وإ ػػا ىػػي مػػا يسػػتنبه مػػن الػػدليل ا١تفيػػد للعليػػة ،بغػػض
النظػػر عمػػا إذا كانػػت ٕتلػػب نفع ػاً ،أو تػػدفع ضػػرراً ،أو ٓب تكػػن .فكػػوف الرطػػب
يػػنقص إذا يػػبس علػػة شػػرعية لعػػدـ جػواز بيػػع التمػػر بالرط ػب ،وىػػذا النقصػػاف ُب
الرطب ليس مصلحة شرعية ،أو غَت شرعية ،وإ ا ىي ما يستنبه من اٟتديث،
الررَـ ِ
ب
ب بِـالتَّ ْم ِر ؟ فَـ َقـ َ
َ ُّ
وز بَـ ْيـ ُع ُّ
وىػػو أف النػػيب ُ « : سـئِ َل أَيَ ُجـ ُ
الَ :ىـ ْـل يَـ ْنـ ُق ُ
الررَـ ُ
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ِ ِ
س ؟ فَـ َقـ ـالُوا :نَـ َعـ ـ ْم ،فَـ َقـ ـ َال النَّبِ ـ ُّـي  : فَـ ـالَ إِ َذ ْن» أخرج ػػو ال ػػدارقطٍت .فه ػػذا
إ َذا يَـ ـب َ
الدليل أفاد العلية ،فاستنبطت منو ىذه العلة ،بغض النظر عما إذا كانت ٕتلب
نفعاً ،أو تػدفع ضػرراً ،أو ٓب تكػن ،بػل إف ذلػع ٓب يبلحػظ مطلقػاً عنػد اسػتنباط
العلة من الدليل.
وعلي ػ ػػو ف ػ ػػإف جل ػ ػػب ا١تص ػ ػػاّب ودرء ا١تفاس ػ ػػد ال وج ػ ػػود ٢ت ػ ػػا ُب األحك ػ ػػاـ
الش ػ ػػرعية ،ال م ػ ػػن حي ػ ػػث اس ػ ػػتنباطها ،وال م ػ ػػن حي ػ ػػث تش ػ ػ ػريعها ،ول ػ ػػيس ػ ػػا
عل ػ ػػة لؤلحك ػ ػػاـ وال بوج ػ ػػو م ػ ػػن الوج ػ ػػوه ،ح ػ ػػىت العل ػ ػػل الش ػ ػػرعية ا١تس ػ ػػتنبطة م ػ ػػن
أدلػ ػػة شػ ػػرعية ليسػ ػػت ىػ ػػي مصػ ػػاّب العبػ ػػاد ،وإ ػ ػػا ىػ ػػي ا١تعػ ػػاح ال ػ ػػيت دؿ عليهػ ػػا
الدليل الشرعي ،بغض النظر عن ا١تصاّب وا١تفاسد.
وأمػػا الفريػػق الثػػاح الػػذي يعتػػرب جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد علػػة شػػرعية
لكل حكم بعينو ،كما ىو علة شرعية للشريعة بوصػفها كػبلً ،والػذي يقطػع بػأف
جلػ ػػب ا١تصػ ػػاّب ودرء ا١تفاسػ ػػد جػ ػػاء ُب تفاصػ ػػيل الش ػ ػريعة كلهػ ػػا ،وأف تكػ ػػاليف
الشريعة وكل حكم من أحكامهػا إ ػا ترجػع إٔب مقاصػدىا ،وىػي جلػب ا١تصػاّب
ودرء ا١تفاسد .أما ىذا الفريق فإنو بٌت كبلمو على ثبلثة أشياء ىي:
أوالً :إف استقراء الشريعة يفيد اليقُت بكػوف جلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد
علة شرعية.
ثاني ػ ػاً :إف األص ػ ػل ُب العػ ػػادات االلتفػ ػػات إٔب ا١تعػ ػػاح ،وجػ ػػاءت اآليػ ػػات
واألحاديث تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد.
ثالثػاً :إف ا١تصػػاّب الػػيت دؿ عليهػػا الشػػرع ال كػػبلـ ُب اعتبارىػػا علػػة لداللػػة
الشرع عليها ،وأما ا١تصاّب اليت ٓب يدؿ عليها الشرع فإهنا ،وإف ٓب يكن ٢تا دليل
جزئي يدؿ عليها ،ولكن دلت على اعتبارىا نصوص الشريعة بوجو كلػي ،فتبػٌت
علػػى أساسػػها األحكػػاـ اٞتزئيػػة عنػػد فقػػداف الػػنص الشػػرعي ُب اٟتادثػػة أو فيمػػا
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يش ػػبهها؛ وعلي ػػو تك ػػوف ا١تص ػػلحة ى ػػي ال ػػدليل إذا دؿ عليه ػػا دلي ػػل جزئ ػػي م ػػن
الشػارع ،وتكػوف ٣تمػوع األدلػة واألدلػة الكليػة دلػت عليهػا ،واٞتػواب علػى ذلػػع
ىو:
أوالً :إف االس ػػتقراء ال ػػذي يقول ػػوف إن ػػو دؿ عل ػػى ك ػػوف الش ػ ػريعة ج ػػاءت
١تص ػػاّب العب ػػاد ال توج ػػد في ػػو دالل ػػة عل ػػى ذل ػػع ،ال دالل ػػة مطابق ػػة ،وال داللػ ػػة
تضػػمن ،وال داللػػة الت ػزاـ .وذلػػع أف اسػػتقراء الش ػريعة يػػدؿ عل ػػى أنػػو توجػػد ُب
الشػريعة أحكػػاـ معللػػة ،وال يػػدؿ علػػى أف ٚتيػػع أحكػػاـ الشػريعة جػػاءت معللػػة.
وفوؽ ذلع ،فإف تعليل األحكاـ اليت جػاءت معللػة ٓب يػأت بػأف جلػب ا١تصػاّب
ودرء ا١تفاسد ىو علتها ،وال علة أي حكم منها ،وإ ا جاء التعليػل لكػل حكػم
معل ػػل ٔتع ػػٌت مع ػػُت ،مث ػػل ت ػػداوؿ ا١ت ػػاؿ ب ػػُت األغني ػػاء ،ومث ػػل اإل٢ت ػػاء ع ػػن ص ػػبلة
اٞتمعة ،ومثل كوف الػوارث كػافراً ،ومػا شػاكل ذلػع .وكػل معػٌت مػن ىػذه ا١تعػاح
الػػذي جعلػػو الشػػارع علػػة ٟتكػػم معػػُت خيتلػػف عػػن غػػَته مػػن ا١تعػػاح ا١تعللػػة هبػػا
أحكػاـ أخػػرى .فكػػل منهػػا معػٌت غػػَت اآلخػػر ،ولػػيس فيهػا أنػػو جلػػب مصػػلحة أو
درء مفسػدة ،ال فيهػا ٚتيعهػا ،وال ُب أي واحػد منهػػا .أمػا نظػرة ا١تسػلم إٔب ىػػذه
ا١تع ػػاح بأن ػػو وج ػػدىا باالس ػػتقراء أهن ػػا ال ٗت ػػرج ع ػػن كوهن ػػا جل ػػب مص ػػلحة ودرء
مفسدة ،فإف ىذا إطبلؽ للمسلم عليها ،ال أف اه قاؿ فيها ،أو عن كل واحػد
منها ،أنو مصلحة ،أي إف ا١تسلم ٝتاىا مػن عنػده مصػلحة ،وأمػا الشػرع فإنػو ٓب
يسمها مصلحة ،وٓب يطلق عليهػا مصػلحة ،وتسػمية ا١تسػلم ٢تػا بأهنػا مصػلحة ال
قيمػػة ٢تػا؛ ألف ا١تعتػػرب ىػػو إطػػبلؽ الشػػارع ،أي داللػػة الػػدليل .ومػػا داـ الشػػارع ٓب
يقػػل عنهػػا إهنػػا مصػػلحة ،فػػبل تكػػوف ىنػػاؾ مصػػلحة؛ لعػػدـ اعتبػػار أي إط ػػبلؽ
سػػوى إطػػبلؽ الشػػارع .وفػػوؽ ذلػػع ،فػػإف الػػذي يقػػوؿ عنهػػا إهنػػا مصػػلحة ىػػو
ا١تسلم ُب اجملتمع اإلسػبلمي ،أمػا غػَت ا١تسػلم فػَتى أف شػركات ا١تسػا ة ،والربػا،
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وشرب ا٠تمر ،وحفبلت الػرقص ،وصػحبة البنػات مػع الشػباب ُب خلػوة ون ػزىة،
وغَت ذلع ،يراىا مصاّب للناس ،ويراىا ا١تسلموف مفاسد .فالنظرة إٔب اٟتكم أو
إٔب علة اٟتكم بأنو مصلحة أو مفسدة ىي نظرة ا١تسػلم ْتسػب وجهػة نظػره ُب
اٟتياة ،وليست ىي نظرة اإلنساف من حيػث ىػو إنسػاف ،ولػذلع ٗتتلػف النظػرة
إليه ػػا ب ػػاختبلؼ وجه ػػات النظ ػػر ،ف ػػإطبلؽ ا١تص ػػلحة عل ػػى األحك ػػاـ الش ػػرعية،
وعلى العلل الشرعية ،إطبلؽ خاص با١تسػلم .ىػذا مػن جهػة ،ومػن جهػة أخػرى
فإنو إطبلؽ للمسلم مػن عنػد نفسػو ،ولػيس اسػتنباطاً مػن دليػل شػرعي؛ ألف اه
تعػػأب ٓب يقػػل إف ىػػذا اٟتكػػم ،الػػذي ىػػو مػػثبلً ٖتػػرمي شػػرب ا٠تمػػر أو غػػَت ذلػػع،
فيػػو مصػػلحة لكػػم أو دفػػع مفسػػدة عػػنكم ،كمػػا ٓب يقػػل إف ىػػذه العلػػة ،الػػيت ىػػي
مثبلً اإل٢تاء عن صبلة اٞتمعة أو غَت ذلع ،فيهػا مصػلحة لكػم أو دفػع مفسػدة
عنكم؛ ولذلع ال تعترب مصلحة شرعية؛ ألف الشرع ٓب يقػل عنهػا إهنػا مصػلحة.
والشػػيء الوحيػػد فيهػػا ىػػو أف ا١تسػػلم قػػاؿ مػػن عنػػده إهنػػا مصػػلحة ،وقػػوؿ ا١تسػػلم
اجملػػرد مػػن الػػدليل ال قيمػػة لػػو ،وعليػػو فػػإف االسػػتقراء ال يػػدؿ علػػى كػػوف الش ػريعة
جاءت ١تصاّب العباد ،ال اسػتقراء النصػوص ،وال اسػتقراء األحكػاـ ،وال اسػتقراء
العلل .فاستقراء النصوص دؿ فقه على أنو يوجد ُب الشريعة أحكاـ معللػة ،ال
أهنػػا جػػاءت ١تصػػاّب العبػػاد .واسػػتقراء األحكػػاـ دؿ فقػػه علػػى معػػاف معينػػة ىػػي
حك ػػم اه ُب ا١تس ػػألة ،وٓب ي ػػدؿ عل ػػى أف ى ػػذه األحك ػػاـ ى ػػي مص ػػاّب العب ػػاد ال
منطوق ػاً وال مفهوم ػاً .واسػػتقراء العلػػل الشػػرعية دؿ علػػى مع ػػاف معينػػة ىػػي علػػل
ألحكػػاـ معينػػة ،وٓب يػػدؿ علػػى أف ىػػذه العلػػل ىػػي مصػػاّب العبػػاد ،فلػػم يػػرد دليػػل
على أف ىػذه العلػة ا١تعينػة ىػي ١تصػلحة العبػاد ،وال أف العلػل مػن حيػث ىػي إ ػا
جاءت مصاّب للعباد .وعلى ذلع فإف االستدالؿ باالستقراء على أف األحكػاـ
الشرعية ،والعلل الشرعية ،ىي جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد اسػتدالؿ باطػل ،وال
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ينطب ػػق عل ػػى واق ػػع النص ػػوص ،وال عل ػػى واق ػػع األحك ػػاـ ،وال عل ػػى واق ػػع العل ػػل؛
ولذلع يسقه االستدالؿ بو.
على أف النصوص اليت أوردوىا ،وقالوا إهنا تدؿ على أف الشريعة جاءت
١تصاّب العباد ،ال تدؿ على ذلع ،فإهنا تدؿ على أف النتيجة اليت ٖتصل من
تطبيق الشريعة بوصفها كبلً ىي مصاّب العباد ،ال أف كل حكم معُت من
أحكاـ الشريعة ىو مصلحة للعباد ،وال أف كل علة معينة من العلل الشرعية
ىي مصاّب للعباد ،وال أف ا١تصلحة ىي العلة الشرعية لكل حكم بعينو من
أحكاـ الشػريعة .فقولو تعأب        :
   ىو تعليل إلرساؿ الرسل ،وليس تعليبلً لؤلحكاـ الشرعية وال
للشريعة ،وىو يدؿ على أنو توجد ُب الشريعة نصوص معللة ،ال أف جلب
ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة الشريعة .وقولو     :
   يدؿ بطريق االلتزاـ على أف الغاية من الشريعة ىي جلب
ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ،أي إف النتيجة اليت ٖتصل من تطبيقها ىي مصاّب
العباد ،ال أف مصاّب العباد علة ٢تا ،أو علة لكل حكم معُت من أحكامها.
وقولو تعأب        :ىو بياف للغاية من خلق
السموات واألرض بأهنا اختبار الناس وابتبلؤىم ،فهو يدؿ على حكمة من
حكم اه ،ال على علة لفعلو تعأب .واٟتكمة غَت العلة؛ ألف اٟتكمة ىي
النتيجة اليت ٖتصل من الفعل ،وقد ٖتصل وقد ال ٖتصل ،فهي الغاية من
الفعل ،ولكن العلة ىي الباعث على اٟتكم أو على الفعل ،فبل داللة ُب اآلية
على أف علة الشػريعة ىي أهنا جاءت ١تصػاّب العباد .وكذلع قولو تعػأب  :
       وقولو تعأب    :
       وقولو تعأب    :
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          فكلها تدؿ على
الغاية ال على العلة ،وال داللة فيها على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة
الشريعة .وال علة كل حكم بعينو من أحكامها ،بل إنو ال داللة فيها على
وجود نصوص معللة؛ ألهنا ليست للتعليل ،وال تفهم العلية وال بوجو من
الوجوه.
نعم ىناؾ نصوص أخرى جاءت معللػة ،ولكػن ىػذه النصػوص ا١تعللػة ٓب
ت ػػأت لتعلي ػػل الش ػ ػريعة كله ػػا ،إذ ٓب ي ػػأت وال ن ػػص واح ػػد يعل ػػل الش ػ ػريعة كله ػػا
بوصػػفها كػبلً بعلػػة مػػن العلػػل ،وإ ػػا أتػػت نصػػوص تعلػػل أحكامػاً بعينهػػا ،فتعلػػل
ىػػذه األحكػػاـ فقػػه ،وال يعلػػل غَتىػػا .والنصػػوص الػػيت جػػاءت وعللػػت بعػػض
األحكػػاـ ٓب تػػأت وتعلػػل كػػل حكػػم مػػن أحكػػاـ الش ػريعة ،بػػل جػػاءت وعللػػت
بعض األحكاـ ،وىناؾ نصوص أخرى دلت على أحكاـ ٓب تعلل ،فتكوف العلة
قاصرة على اٟتكم الذي جاء النص بتعليلو ،وال يتعداه إٔب غَته .فبل يكوف كل
حكم من أحكاـ الشريعة معلبلً بعلة ،وال تكوف الشريعة كلها معللة بعلػة ،وإ ػا
يكوف ُب الشريعة أحكاـ معللة ،وال يدؿ على غَت ذلع.
ثانياً :إف قو٢تم إف األصل ُب العادات االلتفػات إٔب ا١تعػاح ،وإف اآليػات
واألحاديث جاءت تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد ،ىو قوؿ غػَت مطػابق
للواقع؛ ألف ا١توضوع ليس ىو العادات أو العبادات ،بل ا١توضػوع ىػو النصػوص
الشػػرعية .فاألصػػل ُب النصػػوص الشػػرعية ىػػو اتبػػاع ا١تعػػاح ال الوقػػوؼ عنػػد حػػد
ال ػػنص؛ ألف ى ػػذه النص ػػوص نص ػػوص تش ػريعية ،ويػ ػراد هب ػػا ا١تع ػػٌت ال ػػذي تض ػػمنو
الػػنص؛ ولػػذلع ال يصػ الوقػػوؼ عنػػد حػػد الػػنص ،بػػل ال بػػد مػػن فهػػم مدلولػػو،
إما ُب اٞتملة وحدىا ،أو مع اقًتاهنا بغَتىا من اٞتمل األخرى ،فالبحث ىو ُب
الػػنص مػػن حيػػث داللتػػو ،ولػػيس البحػػث ُب مػػدلوؿ الػػنص مػػا ىػػو .فالنصػػوص
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الش ػػرعية كلهػ ػػا ،كتاب ػ ػاً كانػ ػػت أو س ػػنة ،جيػ ػػب أف تتب ػػع فيهػ ػػا ا١تع ػػاح ،وال جيػ ػػوز
الوقػػوؼ عنػػد حػػد الػػنص بألفاظػػو وحػػدىا ،أو بػػو وحػػده ،بػػل ال بػػد مػػن اتب ػػاع
ا١تعػػاح أينمػػا وجػػدت ،س ػواء أكانػػت ُب الػػنص وحػػده ،أـ فيػػو مػػع غػػَته .وعلػػى
ذلع فا١تسألة ليسػت مسػألة عػادات وعبػادات ،بػل ىػي مسػألة نصػوص ،وفهػم
ى ػػذه النص ػػوص ،ف ػػبل ٤ت ػػل إذف ١توض ػػوع جل ػػب ا١تص ػػاّب ودرء ا١تفاس ػػد ُب ك ػػوف
النص يتبع فيو ا١تعٌت وال يوقف عند حد اللفظ.
نعم إنو يتبُت من تتبع النصوص واستقرائها أف النصػوص الػيت دلػت علػى
أحكػاـ العبػادات ٓب تعلػل بأيػة علػة ،وإ ػػا اشػتملت علػى أسػباب ،والسػبب غػػَت
العلة ،وأف النصوص اليت دلت على ا١تعامبلت جاء كثَت منهػا معلػبلً ،كمػا جػاء
بعضػها غػَت معلػل ،فيقػاؿ إف العبػادات جػاءت غػَت معللػة بعلػة ،وإف ا١تعػػامبلت
جػػاء كثػػَت مػػن أحكامهػػا معل ػبلً بعلػػة ،وىػػذا يتعلػػق بالتعليػػل بالعلػػة الشػػرعية وال
يتعل ػػق با١تع ػػاح .ولك ػػن ال يق ػػاؿ إف األص ػػل ُب الع ػػادات االلتف ػػات إٔب ا١تع ػػاح.
وعلػػى ذلػػع فػػإف االلتفػػات إٔب ا١تعػػاح إ ػػا يكػػوف ُب النصػػوص ال ُب األحكػػاـ،
سواء أكانت أحكاـ عبادات أـ أحكاـ معػامبلت .فػالنص ىػو الػذي ينظػر فيػو
إٔب ا١تعٌت ولػيس اٟتكػم ،أمػا اٟتكػم فينظػر فيػو إٔب انطباقػو علػى مػا جػاء حكمػاً
لو أو عدـ انطباقو .فكوف الشركة جػائزة مػرتبه بالػدليل الػذي دؿ عليهػا ،وكػوف
اٞتواز ىو للشركة اليت جرى فيها إجيػاب وقبػوؿ ،ولػيس للشػركة الػيت ٓب جيػر فيهػا
إجياب وقبوؿ ،ىو من انطباؽ الدليل على اٟتكم ،ومن انطباؽ اٟتكػم علػى مػا
جػػاء لػػو ،فػػبل ينظػػر ٞتػواز الشػػركة مػػن حيػػث كوهنػػا مصػػلحة أو ليسػػت مصػػلحة.
فاألحكاـ ال ٤تل فيها للنظر إٔب ا١تعاح ،كما أنو ال ٤تل فيها للنظػر إٔب ا١تصػاّب
وا١تفاسػػد ُب تقريرىػػا أو عػػدـ تقريرىػػا ،حػػىت وال ُب نتػػائج اٟتكػػم ا١تعػػُت ،إال إذا
دؿ الػنص علػى النتيجػة كػاٟتج ،والصػوـ .فا١تصػاّب وا١تفاسػد ُب اسػتنباط اٟتكػم
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ا١تعػُت ،أو ُب انطباقػػو ،أو ُب تطبيقػػو ،ال وجػػود لػػو مطلقػاً ،بػػل ا١تعتػػرب ىػػو دليلػػو،
والواقع الذي دؿ عليو وجاء لبياف حكم اه فيو.
ىػذا مػن جهػػة قػو٢تم إف األص ػل ُب الع ػادات ىػو اتبػاع ا١تعػػاح .أمػا قػػو٢تم
إف اآليات واألحاديث جاءت تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد ،فإنو قػوؿ
٣تػػرد بػػبل دليػػل ،والواقػػع يػػدؿ علػػى خبلفػػو .فػػبل توجػػد أي آيػػة أو حػػديث يػػدؿ
علػػى اعتبػػار ا١تصػػاّب للعبػػاد علػػة شػػرعية لؤلحكػػاـ ،بػػل اآليػػات واألحاديػػث يػػدؿ
استقراؤىا وتتبع ٚتيع أفرادىا على أربعة أمور:
أحدىا :يدؿ على أف الغايػة مػن الشػريعة ىػي رٛتػة للعبػاد ،ويػدؿ بطريػق
االلتػزاـ علػػى أهنػا ٞتلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػد ،فهػػي تػػدؿ علػى نتيجػػة الشػريعة،
ال على علتها ،وال على علة كل حكم بعينو.
ثانيهػػا :يػػدؿ علػػى غايػػة كػػل حكػػم بعينػػو ُب بعػػض األحكػػاـ ال ُب كلهػػا،
فهػي تػػدؿ فيمػػا دلػت عليػػو مػػن أحكػاـ علػػى نتيجػػة ىػذا اٟتكػػم وحػػده ،ال علػػى
عل ػتو ،وال علػػى نت ػيجة غػػَته مػن األحكػػاـ ،وبػػالطبع ال تػدؿ علػػى علػل غػػَته مػػن
األحكاـ.
ثالثها :إف األصل ُب النصوص الشرعية ىو اتباع ا١تعػاح ال الوقػوؼ عنػد
حد النص؛ ألف ىذه النصوص نصػوص تشػريعية ،ويػراد هبػا ا١تعػٌت الػذي تضػمنو
النص ،وىذا متعلق بفهم النص ال با١تصاّب وا١تفاسد ،وىو متعلػق بػالنص نفسػو
ال باٟتكم.
رابعه ػػا :إف ىن ػػاؾ نصوصػ ػاً معين ػػة ُب أحك ػػاـ معين ػػة ج ػػاءت معلل ػػة بعل ػػة
معين ػػة ،وى ػػذه تعت ػػرب العل ػػة ال ػػيت ج ػػاء هب ػػا ال ػػنص فق ػػه ،بغ ػػض النظ ػػر ع ػػن كوهن ػػا
مصػػلحة أو مفسػػدة ،وال تبلحػػظ فيهػػا ا١تصػػلحة وا١تفسػػدة ،وىػػي إ ػا تعتػػرب ُب
النص الػذي جػاءت فيػو وحػده ال ُب غػَته ،وُب األحكػاـ الػيت جػاءت تعللهػا ال
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ُب غَتىا من األحكاـ.
ىذه ىي األمور الػيت جػاءت هبػا اآليػات واألحاديػث ،وال يوجػد فيهػا مػا
يشَت وال ما يصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد؛ وعليػو فػإف دلػيلهم الثػاح علػى اعتبػار
ا١تصاّب علػة شػرعية خطػأ ١تخالفتػو للواقػع ،وألف اآليػات واألحاديػث دلػت علػى
خبلفو.
ثالثػاً :يقولػػوف إف ا١تصػػاّب دلػػت عليهػػا الشػريعة ،فمنهػػا مػػا دؿ عليػػو دليػػل
جزئي خاص بو فجاء الشػارع وقػاؿ ا١تصػلحة كػذا ،ومنهػا مػا دلػت علػى اعتبػاره
الش ػريعة كلهػػا بوجػػو كلػػي ،فتبػػٌت علػػى أساسػػها األحكػػاـ الشػػرعية اٞتزئيػػة عنػػد
فقداف النص الشرعي ُب اٟتادثة أو ما يشبهها .وىذا القوؿ ُب منتهى البطبلف،
والرد عليو ىو من عدة وجوه:
أحدىا :إف الشريعة ٓب تدؿ على ا١تصاّب ،وإ ا كانت ا١تصاّب الغاية الػيت
قصدىا الشارع من تشريع الشريعة ،وفرؽ بُت كوف الشريعة ىي الػيت دلػت علػى
ا١تصاّب ،وبُت كوف ا١تصاّب كانت الغاية من تشريع الشريعة .والشػريعة إ ػا دلػت
عل ػػى أفك ػػار وعل ػػى أحك ػػاـ ،بغ ػػض النظ ػػر ُب الدالل ػػة ع ػػن ك ػػوف ى ػػذه األفك ػػار
واألحكاـ ىي ١تصاّب العباد أو ليست ١تصاٟتهم .فالشريعة دلػت علػى أف البيػع
حػػبلؿ ،والربػػا ح ػراـ ،واٞتهػػاد فػػرض ،وصػػدقة التطػػوع منػػدوب ،وإضػػاعة ا١تػػاؿ
مك ػػروه ،وم ػػا ش ػػاكل ذل ػػع ،وٓب ت ػػدؿ عل ػػى أف عق ػػد ا١تعاى ػػدات مص ػػلحة ،وأف
نصػػب خليفػػة مصػػلحة ،وأف الكػػذب مفسػػدة ،والتػػوٕب يػػوـ الزحػػف مفسػػدة ،أو
مػػا شػػاكل ذلػػع ،فهػػي دلػػت علػػى اٟتكػػم وٓب تػػدؿ علػػى ا١تصػػلحة ،بػػل ٓب ت ػراع
ا١تصلحة وعدـ ا١تصلحة ُب الداللة ،وال جيوز أف ٕتعل ا١تصلحة أو ا١تفسدة ٤تػل
اعتب ػػار ُب دالل ػػة الشػ ػريعة عل ػػى اٟتك ػػم ،وعل ػػى ذل ػػع فا١تص ػػاّب ٓب ت ػػدؿ عليه ػػا
الشريعة ،فكاف االستدالؿ من أساسو باطبلً.
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ثانيها :إف األدلة اٞتزئية اليت يقاؿ إهنا دلت على مصاّب ،فكانت ىذه
ا١تصاّب مصاّب شرعية بداللة الدليل اٞتزئي عليها ،ىي أدلة على األحكاـ أو
على العلل ،وليست أدلة على ا١تصاّب .فقطع يد السارؽ ثبت بقولو تعأب:
      وعقوبة قطّاع الطرؽ ثبتت بقولو
تعػأب            :
           

   وقتل ا١ترتد ثبت بقولو َ « : م ْن بَ َّد َل ِدينَوُ فَاقْـتُـلُوهُ» أخرجو
البخاري .وعقوبة الزنا ثبتت بقولو تعأب      :
     وبرٚتو  احملصن .وٖترمي ا١تيتة ثبت بقولو تعأب:
     ومنع إجارة األرض ثبت بقولو َ « : م ْن َكانَ ْ
ت لَوُ
َخاهَُ ،والَ يُ َكا ِر َيها بِثُـلُ ٍثَ ،والَ ُربُ ٍعَ ،والَ بِطَ َع ٍام ُم َس ِّمى»
ض فَـ ْليَـ ْزَر ْع َها ،أ َْو لِيُـ ْزِر ْع َها أ َ
أ َْر ٌ
أخرجو أٛتد .وىكذا .فاألدلة اٞتزئية دلت على أحكاـ معينة ،وٓب تدؿ على
مصاّب .وكذلع قولو تعأب           :وقولو:
           وقولو َ « : والَ
ضي الْ َق ِ
ث الْ َقاتِل َشيئاً» أخرجو أبو داود ،وقولو« :الَ يـ ْق ِ
اضي بَـ ْي َن اثـْنَـ ْي ِن َو ُى َو
يَ ِر ُ
ُ ْ
َ
يَ ْضبَا ُن» أخرجو أٛتد .وغَت ذلع إ ا دلت على علل معينة ،وٓب تدؿ على
ا١تصلحة ،وال على أهنا جاءت للمصلحة .وعلى ذلع فبل توجد أدلة جزئية
دلت على مصاّب ،وال على أهنا جاءت ألجل ا١تصاّب ،وال على أف األحكاـ
اليت جاءت هبا أو العلل اليت تضمنتها ىي مصاّب ،وإ ا داللتها ٤تصورة ُب
األحكاـ أو العلل ليس غَت ،فيبطل القوؿ إف ىناؾ مصاّب دلت عليها أدلة
جزئية.
ثالثها :إف القوؿ بأف من ا١تصاّب ما دلت عليو الشريعة بوجو كلي قوؿ
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فاسد ،وال أصل لو مطلقاً؛ ألف الدليل الكلي :إما أف يكوف دليبلً خاصاً دؿ
على مصلحة كلية خاصة ،وإما أف يكوف ٣تموع أدلة خاصة ،أو ٣تموع األدلة
الشرعية كلها .فإف كاف ا١تراد دليبلً كلياً خاصاً دؿ على مصلحة كلية فإف ذلع
غَت موجود؛ ألف األدلة كلها تدؿ على أحكاـ ،وال توجد أدلة تدؿ على
مصاّب ،ىذا من جهة .ومن جهة أخرى ،فإف الكلية واٞتزئية با١تعٌت ا١تنطقي ال
قيمة ٢تا ُب ْتث أصوؿ الفقو؛ فبل ٤تل ٢تا وال اعتبار .أما الكلية واٞتزئية ُب
داللة األلفاظ ُب اللغة فإهنا من دالالت ا١تفرد ال من دالالت ا١تركب؛ فبل ٤تل
٢تا ُب دالالت الًتكيب ،أي ُب دالالت اٞتمل ،فبل يوجد ُب ا١تركب كلي
وجزئي مطلقاً؛ ومن ىنا ال يص أف يقاؿ إف ُب األدلة من حيث تركيبها ما
يفيد الكلية واٞتزئية؛ لعدـ وجود ذلع ال لغة وال شرعاً .وأما الكلية واٞتزئية ُب
االسم فهي أف االسم إف كاف ْتيث يص أف يشًتؾ ُب مفهومو كثَتوف فهو
الكلي ،مثل اٟتيواف ،واإلنساف ،والكاتب ،أو الشمس ،أو ما شاكل ذلع،
وإف كاف ْتيث ال يص أف يشًتؾ ُب مفهومو كثَتوف فهو اٞتزئي ،مثل زيد
علماً على رجل ،ومثل الضمائر كهو وىي .والكلي قسماف :متواط  ،مثل
اإلنساف والفرس ،ومشكع مثل الوجود واألبيض .والكلي كذلع نوعاف:
جنس ،مثل الفرس واإلنساف ،ومشتق مثل األسود والفارس .واٞتزئي نوعاف:
علم وضمَت .ىذا ىو موضوع الكلي واٞتزئي ُب اللغة ،وىذا ال ٤تل لو ىنا ُب
داللة الشريعة ،وال ُب داللة النصوص ،وإ ا ٤تلو ُب ا١تفردات؛ و٢تذا فإنو ال يرد
ىنا؛ وعليو فإف األدلة إما أف تفيد العموـ أو تفيد ا٠تصوص ،وال يوجد فيها ما
يفيد الكلية أو اٞتزئية ،والعموـ إ ا يشمل أفراده اليت يدؿ عليها وال يشمل
غَتىا ،وبذلع يتبُت أنو ال يوجد دليل كلي خاص يدؿ على مصلحة كلية.
وأما جعل السرقة ١تلكية الفرد علة لتشريع عقوبة للمحافظة على ا١تلكية الفردية
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فغَت صحي ؛ ألف السرقة علة لقطع اليد وليست علة للمحافظة على ا١تلكية
الفردية ،فهي علة عقوبة معينة ال علة مطلق العقوبة للمحافظة على ملكية
الفرد؛ ولذلع ىي علة خاصة ٟتكم خاص ،وليست علة عامة لعقوبات
احملافظة على ا١تلكية الفردية ،فبل يص أف ٕتعل علة كلية ،ويبٌت عليها حكم
كلي تتفرع عنو أجزاء .فاآلية تقوؿ      :
فالسارؽ وصف مفهم ،وىو مناسب للقطع ،فيكوف القطع من أجل السرقة؛
ولذلع صل أف يكوف علة لقطع اليد ،ولكن كونو علة إ ا يفيد التعليل فقه،
وال يفيد وجو العلية؛ ولذلع ال تصل عليتو للقياس ،فبل يقاؿ إف السرقة
كانت علة ألهنا اعتداء على ا١تلكية الفردية ،فيجعل كوف السرقة اعتداء على
ا١تلكية الفردية علة لكوهنا علة للقطع؛ ألف النهب اعتداء على ا١تلكية الفردية
وال قطع فيو ،والغصب اعتداء على ا١تلكية الفردية وال قطع فيو ،فإذف ٓب ٕتعل
السرقة علة لقطع اليد لكوهنا اعتداء على ا١تلكية الفردية ،وإ ا جعلت علة
ألهنا سرقة فقه ال لشيء آخر ،بدليل وجود شروط معينة ال بد من وجودىا
حىت حيصل القطع ،فلو سرؽ دوف النصاب ،أو من غَت حرز ا١تثل ،أو طعاماً
مهيااً لؤلكل ،أو ما شاكل ذلع ،ال يقطع ولو كاف اعتداءً على ا١تلكية
الفردية ،وعلى ذاؾ فالسرقة علة لقطع اليد ،ىكذا واقعها ،فبل يقاؿ عنها علة
كلية ،أو علة جزئية ،حىت وال علة عامة ،وإ ا ىي علة معينة ٟتكم معُت،
وىي ليست من العلل اليت يقاس عليها .وعلى ذلع فقطع اليد ليس علتو
احملافظة على ا١تلكية الفردية ،وإ ا علتو السرقة لكوهنا سرقة ،فاحملافظة على
ا١تلكية الفردية ليست علة مطلقاً .وعلى ىذا فبل يقاؿ إف ا١تتهم بالسرقة تشرع
لو عقوبة لضربو عند اإلنكار حىت يقر٤ ،تافظة على ا١تلكية الفردية ،أخذاً من
الدليل الكلي وىو قطع يد السارؽ؛ ال يقاؿ ذلع ألنو ال يوجد دليل يدؿ
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على جواز الضرب ،واحملافظة على ا١تلكية الفردية ليست علة لقطع اليد ،وال
علة إليقاع عقوبة السرقة ،فبل تتخذ علة لتشريع عقوبة ١تعاقبة ا١تتهم بالسرقة،
فوؽ أف ا١تتهم بريء حىت يثبت عليو شيء من سرقة ،أو هنب ،أو غصب،
فتوقع عليو حيناذ العقوبة الشرعية اليت شرعها الشارع ٢تذا الذنب الذي يثبت،
سواء أكانت حداً أـ تعزيراً ،وال جيوز أف توقع عليو عقوبة قبل ثبوت الذنب،
وال أف توقع عليو عقوبة للذنب غَت العقوبة اليت شرعها الشارع .وعليو فا١تتهم
بالسرقة ال يضرب ،وال يص أف يؤخذ من دليل قطع اليد دليل على جواز
ضربو؛ ألنو ال يدؿ على ذلع.
قػػد يقػػاؿ إف تش ػريع الشػػارع لعقوبػػة السػػارؽ ،والناىػػب ،والغاصػػب ،ومػػا
شػػاكل ذلػػع ،يفهػػم منػػو أنػػو إ ػػا شػػرعها للمحافظػػة علػػى ا١تلكيػػة الفرديػػة ،فمػػن
٣تم ػػوع ذل ػػع يؤخ ػػذ أف احملافظ ػػة عل ػػى ا١تلكي ػػة الفردي ػػة عل ػػة لتشػ ػريع عقوب ػة ٢ت ػػا.
واٞتواب على ذلع أف احملافظة على ا١تلكية الفردية :إما أف تكوف علة للحكػم،
وإما أف تكوف غاية الشارع الػيت يهػدؼ إليهػا مػن تشػريع اٟتكػم ،وكبل ػا ال بػد
لػػو مػػن نػػص يػػدؿ عليػػو ،وال يوجػػد نػػص يػػدؿ علػػى أهنػػا علػػة للحكػػم ،كمػػا ال
يوجد نص يػدؿ علػى أهنػا غايػة الشػارع مػن تشػريع اٟتكػم؛ ولػذلع ال يصػ أف
يقػػاؿ عنهػػا إهنػػا علػػة اٟتكػػم ،أو حكمػػة اه مػػن تش ػريع اٟتكػػم؛ و٢تػػذا فإنػػو ال
يوجد ُب الشرع أي أصل العتبارىا ُب العقوبات مطلقاً ،فبل تعترب وال بوجو من
الوجػػوه .أمػػا إذا نظرنػػا إٔب واقػػع ىػػذه العقوبػػات ٧تػػدىا كلهػػا تػػدؿ علػػى احملافظػػة
علػػى ا١تلكيػػة الفرديػػة ،ولكػػن ىػػذا الواقػػع ىػػو نتػػائج تلمػػس ،وقػػد ٖتصػػل وقػػد ال
ٖتصػػل ،ولكػػن ىػػذا ال يػػدؿ علػػى أف الشػػارع قػػد بػ ّػُت مػػا يػػدؿ علػػى أهنػػا غايتػػو؛
ولذلع تكوف وصف واقع يشرح كما يشرح أي واقع ،ولكن ال على أساس أنػو
مػػدلوؿ الشػػارع ،وال علػػى أنػػو علػػة اٟتكػػم .أال تػػرى أف إباحػػة الػػزواج بػػأكثر مػػن
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واحػػدة تقضػػي علػػى ا٠تلػػيبلت ُب اجملتمػػع ،وأف منػػع ال ػػزواج بػػأكثر مػػن واح ػػدة
يكثػػر مػػن ا٠تلػػيبلت ُب اجملتمػػع ،ولكػػن ىػػذه النتيجػػة الػػيت تشػػاىد ىػػي وصػػف
لواقع ،فليست ىي علة اٟتكم ،وال ىي مقصود الشارع من تشػريع اٟتكػم ،فػبل
تبحث من ناحية شػرعية .وكػذلع احملافظػة علػى ا١تلكيػة الفرديػة ومػا شػاهبها مػن
الضروريات ا٠تمس أو غَتىا .وعلى ذلع ال يوجد دليل كلي خػاص يػدؿ علػى
مصاّب كلية.
أمػػا وجػػود ٣تموعػػة معينػػة مػػن األدلػػة تػػدؿ علػػى مصػػاّب فهػػو غػػَت موجػػود
مطلقاً ،وما وجد من ٣تموعة أحكاـ يدؿ واقعها على أمر معُت ،مثل :السػرقة،
والغصب ،والنهب ،والسلبُ ،ب أهنا كلها ٖتافظ على ا١تلكية الفردية .فإف ىذا
وصف واقع ،وليس داللة على علة ،وال على مصلحة تتخذ علة للتشريع .على
أنو لو زعم أنو مدلوؿ ٣تموعة ىذه األحكاـ ،فإنو يكوف حيناػذ مػن قبيػل داللػة
األحكػػاـ علػػى معػ ٍ
ػاف ،ولػػيس داللػػة أدلػػة ،فلػػيس ىػػو حػػىت علػػى ىػػذا االعتبػػار
٣تموعػػة معينػػة مػػن األدلػػة تػػدؿ عل ػى مصػػاّب؛ وعلػػى ذلػػع ال يوجػػد ُب الش ػريعة
٣تموعة معينة من األدلة تدؿ على مصاّب معينة تتخذ علة لؤلحكاـ.
وأمػػا داللػػة ٣تمػػوع الشػريعة ،فهػػذا كػػبلـ يسػػقه عػػن درجػػة االعتبػػار؛ ألف
الداللػػة إ ػػا تكػػوف لنصػػوص معينػػة ،والقػػوؿ بداللػػة ٣تمػػوع القػػرآف و٣تمػػوع السػػنة
قوؿ فاسد؛ ألف ىذا اجملموع ال داللة فيو كلػو علػى شػيء معػُت ،ولكػن ُب كثػَت
مػػن نصوصػػو داللػػة علػػى ش ػػيء ،وُب نصػػوص أخػػرى داللػػة علػػى ش ػػيء آخ ػػر،
فيكوف من قبيل نصػوص معينػة تػدؿ علػى شػيء معػُت ،وأمػا أف ٣تمػوع الشػريعة
يدؿ على شيء معُت فذلع أمر ليس لو وجود.
وعلػػى ذلػػع ال توجػػد مصػػلحة دلػػت علػػى اعتبارىػػا الش ػريعة كلهػػا بوجػػو
كلي ،وال بنصوص كليػة ،وال ٔتجموعػة نصػوص ،وال ٔتجمػوع الشػريعة؛ فيكػوف
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اعتب ػػار ا١تص ػػلحة عل ػػة ش ػػرعية أم ػ ػراً ب ػػاطبلً م ػػن أساس ػػو ،إذ ال يوج ػػد ُب الش ػػرع
مصلحة تعترب علة للتشريع ،ال مصلحة شرعية ،وال مصلحة غَت شرعية.
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ما ظن أنو دليل وليس بدليل
ى ػ ػػذه ى ػ ػػي األدل ػ ػػة األربع ػ ػػة ا١تعت ػ ػػربة وى ػ ػػي :الكت ػ ػػاب ،والس ػ ػػنة ،وإٚت ػ ػػاع
الصحابة ،والقياس الذي علتو قد وردت ُب الشرع .ومػا عػداىا ٦تػا اعتػربه بعػض
األئمة واجملتهدين دليبلً فإنػو لػيس بػدليل؛ وذلػع ألف ىػذه ىػي وحػدىا الػيت قػاـ
الدليل القطعي على اعتبارىا أدلة شػرعية ،وٓب يقػم دليػل قطعػي علػى مػا عػداىا،
فكانت ىػي األدلػة ا١تعتػربة شػرعاً؛ ألف الػدليل الشػرعي أصػل مػن األصػوؿ ،فهػو
كالعقائػػد ال تثبػػت إال عػػن يقػػُت ،فػػبل بػػد مػػن دليػػل قطعػػي يػػدؿ عليػػو .إال أف
االسػػتدالؿ بغػػَت ىػػذه األدلػػة األربعػػة ٦تػػا فيػػو شػػبهة الػػدليل يعتػػرب مػػن االسػػتدالؿ
الشػػرعي ،ومػػا يسػػتنبه ْتسػػبو مػػن األحكػػاـ يعتػرب حكمػاً شػػرعياً؛ ألف لػػو شػػبهة
الدليل ،ولكن من ال يعتربىا أدلة ال يكوف ُب حقو حكماً شرعياً ،ولكنو يكػوف
ُب نظره حكماً شرعياً؛ ألف ىناؾ شبهة الدليل.
أمػ ػػا األدلػ ػػة الػ ػػيت ظػ ػػن أهنػ ػػا دليػ ػػل وليسػ ػػت ب ػ ػػدليل ،فهػ ػػي م ػ ػػا وج ػ ػػد ل ػ ػػو
دلي ػ ػػل ي ػ ػػدؿ عل ػ ػػى أن ػ ػػو حج ػ ػػة ،ولكن ػ ػػو دلي ػ ػػل ظ ػ ػػٍت ،أو غ ػ ػػَت منطب ػ ػػق عل ػ ػػى م ػ ػػا
اسػ ػ ػػتدؿ بػ ػ ػػو ،وأ هػ ػ ػػا أربعػ ػ ػػة ،ىػ ػ ػػي :شػ ػ ػػرع مػ ػ ػػن قبلنػ ػ ػػا ،ومػ ػ ػػذىب الصػ ػ ػػحايب،
واالستحساف ،وا١تصاّب ا١ترسلة.
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شرع من قبلنا
قاؿ بعض األئمة إف شرع من قبلنا دليل شرعي من األدلة الشرعية،
فالنيب  كاف متعبداً ٔتا ص من شرائع من قبلو بطريق الوحي إليو ،ال من
جهة كتبهم ا١تبدلة ونقل أرباهبا ،وقالوا :صحي إف شريعة النيب  ناسخة
لشريعة من تقدـ ،ولكن ا١تنسوخ ىو ما كاف ٥تالفاً لشريعة اإلسبلـ ،فما كاف
من شرعو ٥ تالفاً لشرع من تقدـ فهو ناسخ لو ،وأما ما ٓب يكن ٥تالفاً
لشرع من تقدـ فهو من شرعو ،فهو مقيد فيو باتباع شرع من تقدـ ،فبل يكوف
ناسخاً لو ،و٢تذا فإنو ال يوصف شرعو بأنو ناسخ لبعض ما كاف مشروعاً قبلو،
كوجوب اإلدياف ،وٖترمي الكفر ،والزنا ،والقتل ،والسرقة ،وغَت ذلع ٦تا شرعنا
فيو موافق لشرع من تقدـ .وقد استدلوا على أف شرع من قبلنا شرع لنا
بالكتاب والسنة ،أما الكتاب فقد قاؿ اه تعأب ُب حق األنبياء  :
        أمره بإقتدائو هبداىم ،وشرعهم من
ىداىم ،فوجب عليو اتباعو .وقاؿ تعأب       :
  وقاؿ تعأب           :فدؿ على
وجوب اتباعو لشريعة نوح .وقاؿ تعأب       :
  أمره باتباع ملة إبراىيم ،واألمر ىنا للوجوب .وقاؿ تعأب  :
          والنيب عليو الصبلة
والسبلـ من ٚتلة النبيُت ،فوجب عليو اٟتكم هبا .وأَما السنة فقد روي عنو
عليو الصبلة والسبلـ أنو رجع إٔب التوراة ُب رجم اليهودي ،وروي عنو عندما
ِ ِ
طلب منو القصاص ُب سن كسرت قاؿ« :يا أَنَ ِ
اص» أخرجو
اب اللَّو الْق َ
س ،كتَ ُ
ص ُ
َ ُ
البخاري ،وليس ُب الكتب ما يقضي بالقصاص ُب السن سوى التوراة ،وىو
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ِ
صالَةً،
قولو تعأب     :وأيضاً ما روي عنو أنو قاؿَ « :م ْن نَس َي َ
ول    :
صلّْ َها إَذَا ذَ َك َرَىا إِ َّن اللَّوَ تَـ َعالَى يَـ ُق ُ
ام َع ْنـ َها ،فَـ ْليُ َ
أَ ْو نَ َ

 » أخرجو الدارمي ،وىو خطاب مع موسى عليو السبلـ .وأيضاً ما روي
عن أيب ىريرة عن رسوؿ اه  قاؿ« :األَنْبِياء إِ ْخوةٌ ِمن َعالَّ ٍ
تَ ،وأُ َّم َهاتُـ ُه ْم
َُ َ ْ
َشتَّىَ ،وِدينُـ ُه ْم َو ِاح ٌد» أخرجو مسلم ،وىذا يعٍت أف شرعهم شرع للرسوؿ .
وسى
وأيضاً فإف قولو  ،إذ رأى اليهود يصوموف عاشوراء« :نَ ْح ُن أَ ْولَى بِ ُم َ
ِم ْنـ ُه ْم» أخرجو البخاري ،يدؿ داللة واضحة على أف شرع موسى شرعو ،فهو
دليل على أف شرع من قبلنا شرع لنا.
ىذه ىي أدلة من قاؿ بأف شرع من قبلنا شرع لنا ،ولكن ىذا القوؿ
باطل من أساسو ،واألدلة ا١تذكورة ال تقوـ حجة عليو ،والصحي أف شرع من
قبلنا ليس شرعاً لنا ،وال يعترب من األدلة الشرعية .والدليل على ذلع الكتاب،
والسنة ،وإٚتاع الصحابة ،وواقع األحكاـ الشرعية اليت ١تن قبلنا واليت لنا.
أما الكػتاب فقد قػاؿ تعػأب         :وقػاؿ
تعػأب           :وق ػاؿ تع ػأب  :

            
وقاؿ تعأب         :ووجو االستدالؿ هبذه

اآليات ىو أف اآليتُت األوليُت ،وإف كانت كلمة اإلسبلـ تعٍت معٌت التسليم
ه ،ولكنها ُب ىاتُت اآليتُت اقًتنت بكلمة الدين ،وىذا يعٍت أف ا١تراد منها
دين اإلسبلـ ،ال التسليم ه تعأب ،وٓب تطلق كلمة اإلسبلـ على دين إال على
الشريعة اليت جاء هبا ٤تمد  ولذلع يكوف معٌت اآلية األؤب أف الدين الذي
يعترب مقبوالً عند اه بعد بعثة الرسوؿ ىو دين اإلسبلـ ،ويكوف معٌت اآلية
الثانية ومن يعتنق بعد بعثة ٤تمد  ديناً غَت دين اإلسبلـ ،فإنو ال يقبلو اه
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منو ،وىو ُب اآلخرة من ا٠تاسرين .ويؤيد ىذا أف النصراح واليهودي ٥تاطباف
بشريعة اإلسبلـ ،ومأموراف بًتؾ شريعتيهما ،وأف النصرانية واليهودية بعد بعثة
الرسوؿ تعترباف كفراً ،وأتباعهما كفار ،فهو يثبت أف معٌت اآليتُت أف كل ش ػريعة
بعد بعثة الرسػوؿ غَت شريعتو كفر .ووجو االستدالؿ باآلية الثالثة أنو ليس ا١تراد
بقولو    :مصدقاً ،فإنو ُب نفس اآلية قاؿ مصدقاً وقاؿ مهيمناً ،فبل
بد أف يكوف ٢تا معٌت آخر غَت التصديق ،وىو السيطرة على الشرائع السابقة.
وىيمنة القرآف على الشرائع السابقة ىي نسخ للشرائع السابقة ،أي مصدقاً
وناسخاً ٢تا .ووجو االستدالؿ باآلية الرابعة أف اه تعأب جعل لكل رسوؿ
شريعة غَت شريعة اآلخر ،وىذا يعٍت أف شريعة ٤تمد ىي غَت الشرائع السابقة،
وأف الشرائع السابقة ليست شريعة حملمد؛ ألهنا ليست شرعتو ومنهاجو ،إذ
لكل رسوؿ شرعة ومنهاج أي شريعة ،وىذا دليل على أنو مقيد بشريعتو ال
بشريعة غَته .وأيضاً قاؿ تعأب         :
           
             

             فاه أخربنا
أنو ال يسألنا عما كاف أولاع األنبياء يعملوف ،وإذا كنا ال نسأؿ عن أعما٢تم،
فبل نسأؿ عن شريعتهم؛ ألف تبليغها والعمل هبا من أعما٢تم ،وما ال نسأؿ عنو
غَت مطالبُت بو ،وغَت الزـ لنا.
َم يُـ ْعطَ ُه َّن
وأما السنة فعن جابر أف رسوؿ اه  قاؿ« :أُ ْع ِط ُ
سا ل ْ
يت َخ ْم ً
ت إِلَى ُك ّْل أ َْح َم َر َوأ َْس َو َد»
ث إِلَى قَـ ْوِم ِو َخ َّ
َح ٌد قَـ ْبلِي َكا َن ُك ُّل نَبِي يُـ ْبـ َع ُ
اصةً َوبُِعثْ ُ
أَ
أخرجو مسلم .وعن أيب ىريرة أف رسوؿ اه  قاؿ« :فُ ّْ
ت َعلَى األَنْبِيَ ِاء
ض ْل ُ
ت إِلَى الْ َخ ْل ِق َكافِّةً» أخرجو مسلم .فالرسوؿ
بِ ِست» فذكرىن وفيهاَ « :وأُ ْر ِس ْل ُ
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 قد أخرب أف كل نيب قبل نبينا  إ ا بعث إٔب قومو خاصة .فيكوف غَت
قومو ٓب يبعث إليهم ،وٓب يلزموا بشريعة نيب غَت نبيهم ،فثبت هبذا أنو ٓب يبعث
إلينا أحد من األنبياء ،فبل تكوف شريعتهم شػريعة لنا .ويؤيد ىذا ما ورد صرحياً
ُب آيات من القرآف بالنسبة لؤلنبياء  ،       :
        ،    وما ورد صرحياً
بالنسبة للنيب  .       :وأيضاً فإف النيب 
١تا بعث معاذاً إٔب اليمن قاضياً قاؿَ « :كي َ ِ
ال:
ضاءٌ ؟ قَ َ
َك قَ َ
ضلَ
ف تَـ ْقضي إِ َذا َع َر َ
ْ
ال :فَِإ ْن لَم تَ ِج ْد فِي كِت ِ ِ
أَق ِ
ال :فَبِسن َِّة ر ُس ِ
ْضي بِ ِكتَ ِ
ول اللَّ ِو . 
اب اللَّ ِو .قَ َ
َ
ْ
اب اللَّو ؟ قَ َ ُ َ
ال :فَِإ ْن لَم تَ ِج ْد فِي ُسن َِّة ر ُس ِ
ول اللَّ ِو َ والَ فِي كِتَ ِ
اب اللَّ ِو ؟ قَ َ
قَ َ
َجتَ ِه ُد َرأْيِي َوالَ
ال :أ ْ
ْ
َ

آلُو» أخرجو أبو داود ،وٓب يذكر شيااً من كتب األنبياء وسنتهم ،والنيب 

ِ ِ َّ ِ
ول ر ُس ِ
ول اللَّ ِو لِ َما
أقره على ذلع ،ودعا لو وقاؿ« :الْ َح ْم ُد للَّو الذي َوفَّ َق َر ُس َ َ
يـر ِ
ول اللَّ ِو» ،ولو كانت من مدارؾ األحكاـ الشرعية ٞترت ٣ترى
ضي َر ُس َ
ُْ

الكتاب والسنة ُب وجوب الرجوع إليها ،وٓب جيز العدوؿ عنها إٔب اجتهاد الرأي
إال بعد البحث عنها واليأس من معرفتها .وأيضاً فقد روي عنو  أنو رأى
مع عمر بن ا٠تطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقاؿ« :لَ َق ْد ِج ْئتُ ُك ْم
َشي ٍء فَـي ْخبِروُكم بِحق فَـت َك ّْذبوا بِ ِو ،أَو بِب ِ
ار ٍل
ْ َ
ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ
ل َْو أ َّ
وسى َ كا َن َحيِّا َما َو ِس َعوُ إِالَّ أَ ْن
َن ُم َ

ض ِ
ِ
ُوى ْم َع ْن
اء نَقيَّةً ،الَ تَ ْسأَل ُ
ب َها بَـ ْي َ َ
ص ّْدقُوا بِ ِوَ ،والَّ ِذي نَـ ْف ِسي بِيَ ِدهِ،
فَـتُ َ
يَـتَّبِ َعنِي» أخرجو أٛتد .أخرب بأف موسى لو كاف حياً ١تا وسعو إال اتباعو ،فؤلف

ال يكوف النيب عليو الصبلة والسبلـ متبعاً ١توسى بعد موتو أؤب ،فإنو لو كاف
النيب  متعبداً بشريعة من قبلو لوجب عليو مراجعتها ،وأف ال يتوقف على
نػزوؿ الوحي ُب أحكاـ الوقائع اليت ال خلو للشرائع ا١تاضية عنها ،لكن الواقع
أف النيب  حُت كاف يسأؿ عن واقعة ٓب ينػزؿ هبا وحي يتوقف عن اإلجابة
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حىت ينػزؿ الوحي ،واألمثلة على ذلع كثَتة ،فمن ذلع أخرج البخاري عن ابن
ا١تنكدر قاؿَ « :س ِم ْع ُت َجابَِر بْ َن َعْب ِد اللَّ ِو يَـ ُق ُولَ :م ِر ْض ُت ،فَ َج َاءنِي َر ُس ُول اللَّ ِو 

ِ
اشي ِ
يـع ُ ِ
ان ،فَأَتَانِي َوقَ ْد أُ ْي ِم َي َعلَ َّي ،فَـتَـ َو َّ
ول اللَّ ِو  ثـُ َّم
ضأَ َر ُس ُ
َُ
ودني َوأَبُو بَ ْك ٍرَ ،و ُى َما َم َ
َي
ول اللَّ ِوَ ،وُربَّ َما قَ َ
ْت :يَا َر ُس َ
ص َّ
ال ُس ْفيَا ُن :فَـ ُقل ُ
ت ،فَـ ُقل ُ
وءهُ َعلَ َّي ،فَأَفَـ ْق ُ
ب َو ُ
َ
ْت :أ ْ
ض َ
شيءٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :فَما أ َ ِ
َر ُس َ
ف أَقْضي في َمالي ؟ َك ْي َ
ول اللَّوَ ،ك ْي َ
فأ ْ
َصنَ ُع في َمالي ؟ قَ َ َ
َجابَني ب َ ْ
َت آيةُ ال ِْمير ِ
اث» فلو كاف شرع من قبلو شرعاً لو لرجع إٔب الشرائع
َحتَّى نَـ َزل ْ َ
َ

السابقة وأجابو.
وأمػػا إٚتػػاع الصػػحابة ،فقػػد انعقػػد إٚتػػاع الصػػحابة علػػى أف ش ػريعة النػػيب
 ناسخة لشريعة مػن تقػدـ ،فلػو كػاف متعبػداً هبػا لكػاف مقػرراً و٥تػرباً عنهػا ،ال
ناسخاً ٢تا ،وال مشرعاً ،وىو ٤تاؿ .وأيضاً لو كاف شرع من قبلنا شرعاً لنا لكػاف
تعلمها من فروض الكفايات ،كػالقرآف ،واٟتػديث ،ولوجػب علػى الصػحابة بعػد
النػػيب  الرجػػوع إليهػػا ،والبحػػث عنهػػا ،والسػؤاؿ لناقليهػػا عنػػد حػػدوث الوقػػائع
ا١تختلف فيها فيما بينهم كمسألة اٞتد ،والعوؿ ،وبيع أـ الولد ،وا١تفوضة ،وحػد
الشرب ،وغَت ذلع .وحيث ٓب ينقل عنهم شيء من ذلع ،فإنو ال يكػوف شػرع
من قبلنا شرعاً لنا.
وأما واقع األحكاـ الشرعية اليت ١تن قبلنا واليت لنا ،فإف القرآف قد
اشتمل على عدة أحكاـ من الشرائع السابقة ،وىي ثابتة بالقرآف ،وٓب يأت
نسخ ٢تا ،ولكنها ٗتالف األحكاـ اليت جاء هبا الرسوؿ لنا ،وتلع اآليات اليت
جاءت بأحكاـ من قبلنا ال تعترب منسوخة حكمأً ،تعٌت أف أحكامها نسخت
بأحكاـ أخرى ،كما ىي حاؿ النسخ ُب األحكاـ ،وإ ا تعترب أهنا من شريعة
من قبلنا ،و٨تن غَت مطالبُت هبا ،وىذا دليل على أف شرع من قبلنا ليس شرعاً
لنا ،وىذا كثَت ُب القرآف ،فمن ذلع أف من شرائع سليماف قوؿ اه تعأب:
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           وال
خبلؼ عند ا١تسلمُت ُب سقوط عقاب الطَت وإف أفسدت ،بل ُب سقوط
عقاب ٚتيع اٟتيوانات ،وقد جاء النص على ذلع ،قاؿ « : ال َْع ْج َماءُ
ار» أخرجػو البخػاري .ومن شرائع موسى قولو تعأب  :
َج ْر ُح َها ُجبَ ٌ
            

             وُب
شريعة اإلسبلـ قد أحل للمسلمُت كل ذلع بقولو تعأب   :
   وىذه الش ػحوـ من طعامنا فهي حل ٢تم .ومن شرائع موسى  :
         

       و٨تن ال نأخذ هبذا؛ ألنا ٓب نؤمر
بو ،وإ ا أمر بو غَتنا .وأما ُب اإلسبلـ فليس ىناؾ قصاص فيما دوف النفس
من أعضاء اٞتسم ،بل ُب كل ذلع األرش أي الدية كما فصلت ذلع السنة،
ِ
ِ
ِ ِ
ج ََ ْد ُعوُ
ب َ
فقد روى النسائي أف الرسوؿ  قاؿَ ..« :وفي األَنْف إذ ََا أُ ْوع َ
الديةُ ،وفِي اللّْس ِ
الديَةَُ ..وفِي الْ َع ْيـنَـ ْي ِن َِ ّْ
ان ّْ
الديَةُ »..اٟتديث .وأما قولو « : يَا
ّْ َ َ
َ
ِ ِ
ِ
اص» الوارد ُب حديث البخاري ،عندما كسرت الربيع
اب اللَّو الْق َ
س ،كتَ ُ
ص ُ
أَنَ ُ
عمة أنس ثنية جارية ،فإف القصاص ا١تذكور ىنا ليس إشارة لآلية  
   ألف القصاص ا١تذكور ُب اآلية ذكر مع اٞتروح  
ِ
اب
س ،كتَ ُ
   واٟتادثة حادثة ّ
سن٦ ،تا يدؿ على أف قولو « يَا أَنَ ُ
ِ ِ
اص» ليس إشارة لآلية ا١تذكورة ،بل إنو حكم خاص بالقصاص ُب
اللَّو الْق َ
ص ُ
السن ،وىو العظم الوحيد الذي إذا كسر عمداً فيو القصاص .وُب شريعة
يوسف          :أي يكوف اسًتقاؽ السارؽ ىو
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عقوبة السارؽ ،واإلسبلـ جعل عقوبة السارؽ قطع اليد ،وُب شريعة شعيب:



             

      وىذا ال جيوز ُب اإلسبلـ؛ ألف اإلجارة فيو
٣تهولة         :وألف الصداؽ للمرأة وليس
لوالدىا        :ومن شػريعة أىل زماف زكػريا قوؿ
أـ مرمي          :وىذا غَت جائز ُب اإلسبلـ
أصبلً .ومن شريعة يعقوب         :
     وُب اإلسبلـ ال حيل أف حيرـ على نفسو ما ٓب
حيرمو اه عز وجل ،قاؿ تعأب للرسوؿ          :ومن
شػريعة الكتابيُت ُب زماف أصحاب أىل الكهف     :
      وىذا حراـ ُب اإلسبلـ قاؿ : 
«إِ َّن أُولَئِ ِ
ات ،بَـنَـ ْوا َعلَى قَـ ْب ِرهِ َم ْسـ ِجـ ًدا،
الر ُج ُل َّ
ك ،إِذ ََا َكا َن فِي ِه ُم َّ
الصالِ ُح فَ َم َ
وص َّوروا فِ ِيو تِل ِ
الص َوَر ،أُولَئِ ِك ِش َر ُار الْ َخل ِْق ِع ْن َد اللَّ ِو يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة» أخػرجػو
ْك ُّ
َ َ ُ
البخاري ومسلم ،وىكذا آيات كثَتة ُب القرآف قد قص اه فيها أحكاـ من
قبلنا علينا ،وأتى لنا الرسوؿ بأحكاـ ٗتالفها ،وليست ىػذه اآليػات منسػوخػة
بعينها كنسخ اآليات ا١تنسوخة ،وإ ا شريعة من قبلنا منسػوخػة؛ فتكػوف ىػذه
اآليات من شريعة من قبلنا ،فنحن غَت مطالبُت هبا؛ ألهنا شريعة من قبلنا.
وم ػ ػػن ى ػ ػػذا كل ػ ػػو يتب ػ ػػُت أف شػ ػ ػريعة م ػ ػػن قبلن ػ ػػا ليس ػ ػػت ش ػ ػػرعاً لن ػ ػػا ،ف ػ ػػبل
تعت ػ ػػرب م ػ ػػن األدل ػ ػػة الش ػ ػػرعية ال ػ ػػيت تس ػ ػػتنبه منه ػ ػػا األحك ػ ػػاـ .وأم ػ ػػا األدل ػ ػػة ال ػ ػػيت
أوردوى ػ ػا دلػيػ ػ ػبلً عل ػػى قػ ػػو٢تم ،فإهنػ ػػا كله ػػا ال داللػ ػػة فيه ػػا .فقولػ ػػو تعػ ػػأب:
     ا١ت ػ ػ ػ ػ ػراد بػ ػ ػ ػ ػػو التوحيػ ػ ػ ػ ػػد؛ ألنػ ػ ػ ػ ػػو قػ ػ ػ ػ ػػاؿ    :وٓب
يق ػ ػػل« :هب ػ ػػم» فيم ػ ػػا اىت ػ ػػدوا ب ػ ػػو وى ػ ػػو التوحي ػ ػػد .وقول ػ ػػو تع ػ ػػأب   :
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  اآلي ػػة فإن ػػو ال داللػ ػػة فيه ػػا علػ ػػى أن ػػو م ػػوحى إليػ ػػو بع ػػُت مػ ػػا أوح ػػي بػ ػػو
إٔب ن ػ ػػوح والنبي ػ ػػُت م ػ ػػن بع ػ ػػده ،ح ػ ػػىت يق ػ ػػاؿ باتباع ػ ػػو لش ػ ػريعتهم ،ب ػ ػػل ا١ت ػ ػراد أن ػ ػػو
أوح ػ ػػي إليػ ػ ػو كم ػ ػػا أوح ػ ػػي إٔب غ ػ ػػَته م ػ ػػن النبي ػ ػػُت ،أي مث ػ ػػل م ػ ػػا أوح ػ ػػى اه إٔب
م ػ ػ ػ ػػن قبل ػ ػ ػ ػػع أوح ػ ػ ػ ػػى إلي ػ ػ ػ ػػع .وقول ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػأب       :
   ف ػ ػػا١تراد من ػ ػػو أص ػ ػػل التوحي ػ ػػد ،ال م ػ ػػا ان ػ ػػدرس م ػ ػػن شػ ػ ػريعتو ،و٢ت ػ ػػذا
ٓب ينقػ ػػل ع ػ ػػن النػ ػػيب  البحػ ػػث عػ ػػن ش ػ ػريعة نػ ػػوح .وقول ػ ػػو تع ػ ػػأب   :
   ا١تػ ػ ػ ػراد بلف ػ ػ ػػظ ا١تل ػ ػ ػػة إ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػو أص ػ ػ ػػوؿ التوحي ػ ػ ػػد ،وإج ػ ػ ػػبلؿ اه
تع ػ ػػأب بالعب ػ ػػادة دوف الف ػ ػػروع الش ػ ػػرعية ،وي ػ ػػدؿ عل ػ ػػى ذل ػ ػػع أف لف ػ ػػظ ا١تل ػ ػػة ال
يطل ػ ػ ػػق عل ػ ػ ػػى الف ػ ػ ػػروع الش ػ ػ ػػرعية ،ف ػ ػ ػػبل يق ػ ػ ػػاؿ مل ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػػافعي ،ومل ػ ػ ػػة جعف ػ ػ ػػر،
١ت ػ ػػذىبيهما ُب الف ػ ػػروع الش ػ ػػرعية ،ويؤي ػ ػػد ى ػ ػػذا أن ػ ػػو ق ػ ػػاؿ عق ػ ػػب ذل ػ ػػع  :
     ذك ػ ػ ػ ػػر ذل ػ ػ ػ ػػع ُب مقابل ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػػدين ومقابل ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػػرؾ
إ ػ ػػا ى ػ ػػو التوحي ػ ػػد ،فهػ ػػو دلي ػ ػػل عل ػ ػػى أف االتب ػ ػػاع إ ػ ػػا ى ػ ػػو ُب أص ػ ػػل التوحي ػ ػػد.
وقول ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػأب      :ى ػ ػ ػػو ص ػ ػ ػػيغة إخب ػ ػ ػػار ال ص ػ ػ ػػيغة أم ػ ػ ػػر،
وذل ػ ػ ػػع ال ي ػ ػ ػػدؿ عل ػ ػ ػػى وج ػ ػ ػػوب اتباعه ػ ػ ػػا ،فل ػ ػ ػػيس ُب اآلي ػ ػ ػػة دالل ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػػى أف
حيك ػ ػ ػػم هب ػ ػ ػػا الرس ػ ػ ػػوؿ ،وأم ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػا روي أف الرس ػ ػ ػػوؿ رج ػ ػ ػػع إٔب الت ػ ػ ػػوراة ُب رج ػ ػ ػػم
اليه ػ ػػودي ،فإن ػ ػػو ٓب يراجعه ػ ػػا ل ػ ػػيحكم ٔت ػ ػػا ج ػ ػػاء هب ػ ػػا ،وإ ػ ػػا راجعه ػ ػػا إلظه ػ ػػار
ص ػ ػػدقو فيم ػ ػػا ك ػ ػػاف ق ػ ػػد أخ ػ ػػرب ب ػ ػػو م ػ ػػن أف ال ػ ػػرجم م ػ ػػذكور ُب الت ػ ػػوراة ،وإنك ػ ػػار
اليه ػ ػػود ذل ػ ػػع ،وٓب يرج ػ ػػع إليه ػ ػػا فيم ػ ػػا س ػ ػػوى ذل ػ ػػع .وأم ػ ػػا قول ػ ػػو  ألن ػ ػػس:
ِ ِ
«يـ ـا أَنَـ ـ ِ
اص» اٟت ػػديث كم ػػا أخرج ػػو البخ ػػاري ،فإن ػػو ل ػػيس
اب اللَّـ ـو الْق َ
س ،كتَـ ـ ُ
َ
صـ ـ ُ
ُ
ا١ت ػ ػ ػراد قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػأب     :ألف القصػ ػ ػػاص ا١ت ػ ػ ػذكور ُب اآلي ػ ػ ػػة ورد
ِ
اب
ػن ،فل ػ ػػو ك ػ ػػاف ق ػ ػػوؿ الرس ػ ػػوؿ « : كتَـ ـ ـ ُ
ُب اٞت ػ ػػروح ،واٟتادث ػ ػػة حادث ػ ػػة س ػ ػ ّ
ِ ِ
اص» يش ػ ػػَت إٔب اآلي ػ ػػة لكان ػ ػػت اإلش ػ ػػارة إٔب القص ػ ػػاص ُب اٞت ػ ػػروح،
اللَّـ ـ ـو الْق َ
صـ ـ ـ ُ
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وى ػ ػػذا خ ػ ػػبلؼ اٟتادث ػ ػػة ،وى ػ ػػي كس ػ ػػر الس ػ ػ ّػن ،أم ػ ػػا ب ػ ػػاقي األعض ػ ػػاء ك ػ ػػاألنف
واألذف والعػ ػ ػػُت فقػ ػ ػػد ورد فيهػ ػ ػػا األرش ،أي الديػ ػ ػػة كمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػو مبػ ػ ػػُت ُب السػ ػ ػػنة
عػ ػػن الرسػ ػػوؿ  ولػ ػػيس القصػ ػػاص ال ػ ػوارد ُب اآلي ػ ػػة ا١تػ ػػذكورة .وأمػ ػػا ح ػ ػػديث:
ِ
ص ـ ـ ـالَةً ،أَ ْو نَــ ـ ـ َام َع ْنـ َه ـ ـ ـا »..أخرجػ ػ ػػو الػ ػ ػػدارمي ،فإنػ ػ ػػو ٓب يستشػ ػ ػػهد
« َم ـ ـ ـ ْن نَسـ ـ ـ ـ َي َ
باآلي ػػة لكوهن ػػا موجب ػػة لقض ػػاء الص ػػبلة عن ػػد الن ػػوـ والنس ػػياف ،وإ ػػا نب ػػو ب ػػذلع
عل ػ ػػى أف م ػ ػػا أم ػ ػػر ب ػ ػػو ا١تس ػ ػػلموف س ػ ػػبق أف أمػ ػ ػر ٔتثل ػ ػػو موس ػ ػػى؛ و٢ت ػ ػػذا ٓب يت ػ ػ ُػل
الرس ػ ػػوؿ اآلي ػ ػػة ،وإ ػ ػػا أم ػ ػػر بقض ػ ػػاء الص ػ ػػبلة إذا ن ػ ػػاـ ،أو س ػ ػػها عنه ػ ػػا ،فق ػ ػػاؿ:
ِ
ص ـ ـ ـلّْ َها إِذَا ذَ َك َرَى ـ ـ ـا» أخرجػ ػ ػػو الػ ػ ػػدارمي،
ام َع ْنـ َه ـ ـ ـا ،فَـ ْليُ َ
ص ـ ـ ـالَةً ،أَ ْو نَـ ـ ـ َ
« َم ـ ـ ـ ْن نَس ـ ـ ـ َي َ
فه ػ ػػذا ال ػ ػػذي ثب ػ ػػت ب ػ ػػو اٟتك ػ ػػم ،وبع ػ ػػد أف ثب ػ ػػت ذل ػ ػػع نب ػ ػػو الرس ػ ػػوؿ عل ػ ػػى أف
أمت ػ ػػو م ػ ػػأمورة ب ػ ػػذلع كم ػ ػػا أم ػ ػػر موس ػ ػػى علي ػ ػػو الس ػ ػػبلـ .وأم ػ ػػا ق ػ ػػوؿ الرس ػ ػػوؿ:
خـ ـ ـ ـ ـ َوةٌ» اٟت ػ ػ ػ ػػديث فإن ػ ػ ػ ػػو ال حج ػ ػ ػ ػػة في ػ ػ ػ ػػو؛ ألف اه يق ػ ػ ػ ػػوؿ  :
«األَنْبِيَـ ـ ـ ـ ـاءُ إِ ْ
      ومع ػ ػ ػ ػػٌت قول ػ ػ ػ ػػو ِ « :ديـ ـ ـ ـ ـنُـ ُه ْم َو ِاحـ ـ ـ ـ ـ ٌد» إ ػ ػ ػ ػػا
يع ػ ػػٍت أص ػ ػػل التوحي ػ ػػد ال ػ ػػذي ٓب خيتلف ػ ػوا علي ػ ػػو أص ػ ػبلً .وأم ػ ػػا قول ػ ػػو  ،إذ رأى
وسـ ـ ـى ِمـ ـ ـ ْنـ ُه ْم» أخرج ػ ػػو البخ ػ ػػاري،
اليه ػ ػػود يص ػ ػػوموف عاش ػ ػػوراء« :نَ ْحـ ـ ـ ُن أَ ْولَـ ـ ـى بِ ُم َ
ف ػ ػػإف اٞتػ ػ ػواب علي ػ ػػو أف الرس ػ ػػوؿ ق ػ ػػد أم ػ ػػر بص ػ ػػيامو ،ول ػ ػػوال أف اه تع ػ ػػأب أم ػ ػػره
بص ػ ػػيامو م ػ ػػا اتب ػ ػػع اليه ػ ػػود ُب ذل ػ ػػع .وم ػ ػػن ى ػ ػػذا كل ػ ػػو يتب ػ ػػُت أف ى ػ ػػذه األدل ػ ػػة
كله ػػا ال دالل ػػة فيه ػػا عل ػػى أف ش ػػرع م ػػن قبلن ػػا ش ػػرع لنػ ػا؛ فتس ػػقه ع ػػن درج ػػة
االس ػػتدالؿ ،وتبق ػػى األدل ػػة ال ػػيت قام ػػت عل ػػى أف ش ػػرع م ػػن قبلن ػػا ل ػػيس ش ػػرعاً
لن ػ ػ ػػا ،وب ػ ػ ػػذلع يثب ػ ػ ػػت أف م ػ ػ ػػا ورد ُب الق ػ ػ ػػرآف واٟت ػ ػ ػػديث م ػ ػ ػػن أحك ػ ػ ػػاـ كان ػ ػ ػػت
لؤلمػ ػػم الس ػ ػػابقة إ ػ ػػا ى ػ ػػو خػ ػػاص ٔت ػ ػػن قبلنػ ػػا ،وال يعت ػ ػػرب شػ ػػرعاً لن ػ ػػا؛ ألف ش ػ ػػرع
م ػػن قبلن ػػا ل ػػيس ش ػػرعاً لن ػػا ،إال إذا ج ػػاء دلي ػػل ي ػػدؿ عل ػػى أنػ ػو لن ػػا ،ك ػػأف ج ػػاء
ُب ص ػػيغة العم ػػوـ ،أو كان ػػت ىن ػػاؾ قرين ػػة ت ػػدؿ عل ػػى أن ػػو لن ػػا ،فحينا ػػذ نك ػػوف
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مط ػػالبُت بػ ػػو ،ال ألنػ ػػو ش ػػرع مػ ػػن قبلنػ ػػا؛ ب ػػل ألف الػ ػػدليل جػ ػػاء بأن ػػو شػ ػػرع لنػ ػػا،
فهو شرع للدليل الذي جاء بو.
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مذىب الصحابي
ال خبلؼ ُب أف مذىب الصحايب ُب مسائل االجتهاد ليس حجة على
غَته من الصحابة اجملتهدين ،فبل يعترب دليبلً شرعياً بالنسبة ٢تم ،وإ ا ا٠تبلؼ
ُب كونو حجة على التابعُت ،ومن بعدىم من اجملتهدين .فقاؿ بعض األئمة إنو
حجة ،واعتربوه دليبلً شرعياً من األدلة الشرعية على األحكاـ الشرعية،
واستدلوا على كونو حجة بالكتاب ،والسنة ،واإلٚتاع .أما الكتاب فقولو
تعأب          :وىو خطاب مع
الصحابة بأف ما يأمروف بو معروؼ ،واألمر با١تعروؼ واجب القبوؿ .وأما
السنة فقولو « :أَ ْص َحابِي َكالنُّ ُج ِوم ،بِأَيِّْه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين،
وقولو « :اقْـتَ ُدوا بِاللَّ َذيْ ِن ِم ْن بَـ ْع ِدي أَبِي بَ ْك ٍر َو ُع َم َر» أخرجو الًتمذي ،وال
ديكن ٛتل ذلع على ٥تاطبة العامة وا١تقلدين ٢تم١ ،تا فيو من ٗتصيص العموـ
من غَت دليل ،و١تا فيو من إبطاؿ فائدة ٗتصيص الصحابة بذلع ،من جهة
وقوع االتفاؽ على جواز تقليد العامة لغَت الصحابة من اجملتهدين ،فلم يبق إال
أف يكوف ا١تراد بو وجوب اتباع مذاىبهم .وأما اإلٚتاع فهو أف عبد الرٛتن بن
عوؼ ؤب علياً  ا٠تبلفة بشرط االقتداء بالشيخُت فأىب ،وؤب عثماف
فقبل ،وٓب ينكر عليو منكر فصار إٚتاعاً .وأيضاً فإف اإلٚتاع السكوٌب ىو قوؿ
الصحايب إذا انتشر وٓب ينكر عليو منكر ،وىو يعترب حجة ،فكذلع يكوف قوؿ
الصحايب إذا ٓب ينتشر حجة.
ىذه ىي خبلصة أدلة من يقوؿ بأف مذىب الصحايب حجة ،وىي أدلة
ال تصل للداللة على حجية مذىب الصحايب .أما اآلية فبل داللة فيها؛ ألف
اآلية خطاب ألمة ٤تمد  كلها ،وليس للصحابة ،وال لعصر الرسوؿ فقه،
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ٍب إنو ليس معٌت قولو     بأف ما يأمروف بو معروؼ بدليل
ما أتى بعدىا وىو قولو  ،    بل معناه أنكم خَت أمة
ألنكم تأمروف با١تعروؼ وتنهوف عن ا١تنكر .وأما اٟتديثاف فإنو ثناء على
الصحابة ،ال أف قو٢تم دليل شرعي .وأما قولو «بِأَيِّْه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم ْاىتَ َديْـتُ ْم» فإف
ا١تراد بو ما يروونو عن الرسوؿ  وليس ا١تراد االقتداء بكل شيء ،فإف
الصحابة غَت معصومُت ،وال يقتدى بكل شيء إال با١تعصوـ .وأما اإلٚتاع
السكوٌب فحجيتو ليست آتية من عدـ االنتشار فقه ،وإ ا ىي آتية من
االنتشار ،ومن كونو ٦تا ينكر عادة ،وىذاف ليسا موجودين ُب مذىب
الصحايب ،فإف مذىب الصحايب ،حىت لو انتشر ،ال يعترب عدـ معػارضػة
الصػحػابة لو سكوتاً عنو؛ ألف السكوت خاص ٔتا ينكر ،وىذا عاـ لكل
حكم ،وألف السكوت معترب إذا انتشر وعلمو الصحابة ،وىذا ٓب ينتشر ،فبل
يعترب أهنم سكتوا عنو؛ و٢تذا ال يقاس بسكوت الصحابة ،ومن ذلع كلو يظهر
أف ىذه األدلة كلها ال تصل حجة على أف مذىب الصحايب دليل شرعي.
على أف ىناؾ ما ينفي عن مذىب الصحايب أنو دليل شرعي ،فمن
ذلع أف اه تعأب يقوؿ          :
فعُت اٞتهات اليت يرد إليها النػزاع ،وىي اه والرسوؿ ،أي الكتاب والسنة ،فما
عدا ا ال يرد إليو ،ومذىب الصحايب ليس من الكتاب ،وال من السنة ،فبل
يرد إليو؛ ولذلع ال يعترب حجة ،ومن ذلع أف الصحايب من أىل االجتهاد،
وا٠تطأ عليو ٦تكن ،وما داـ احتماؿ ا٠تطأ موجوداً فبل يعترب مذىبو حجة ،ومن
ذلع أف الصحابة قد اختلفوا ُب مسائل ،وذىب كل واحد إٔب خبلؼ مذىب
اآلخر ،فلو كاف مذىب الصحايب حجة لكانت حجج اه تعأب ٥تتلفة
متناقضة ،وٓب يكن اتباع البعض أؤب من اآلخر ،فبل يكوف مذىبهم دليبلً
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شرعياً .وأيضاً فإف الصحابة ،رضواف اه عليهم ،يقروف ويعًتفوف بأنو ٓب يبلغهم
كثَت من السنن ،وكثَتاً ما رجعوا عن آراء بعد أف بلغهم عن الرسوؿ خبلفها،
وىذا أيضاً دليل على أف مذىبهم ليس ْتجة؛ ٞتواز أف يكوف ٓب يبلغهم ما
قالو الرسوؿ ُب شأنو ،والدليل على إقرارىم أنو ٓب تبلغهم كثَت من السنن ما
روي عن أيب ىريرة« :أف إخواح ا١تهاجرين كاف يشغلهم الصفق باألسواؽ ،وأف
إخواح من األنصار كاف يشغلهم القياـ على أموا٢تم» وعن الرباء بن عازب
قاؿ« :ما كل ما ٨تدثكموه ٝتعناه من رسوؿ اه  ولكن حدثنا أصحابنا،
وكانت شغلنا رعية اإلبل» وعمر  يقوؿ ُب حديث االستاذاف« :أخفي
علي ىذا من أمر رسوؿ اه  ؟ أ٢تاح الصفق ُب األسواؽ» وىكذا كثَت.
والدليل على أهنم رجعوا عن آراء بعد أف بلغهم عن الرسوؿ خبلفها ،ما روي
أف عمر كاف يرد النساء اللواٌب حضن ونفرف قبل أف يودعن البيت ،حىت أخرب
بأف رسوؿ اه  أذف ُب ذلع ،فأمسع عن ردىن ،وكاف يفاضل بُت ديات
األصابع حىت بلغو عن رسوؿ اه  أمره با١تساواة بينها ،فًتؾ قولو وأخذ
با١تساواة ،وأراد رجم ٣تنونة حىت أعلم بقوؿ رسوؿ اه ُ « : رفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن
ثـَالَثـٍَة» فأمر أف ال ترجم .وعبد اه بن عمر كاف يكري األرض ،فبلغو أف النيب
 هنى عنها فرجع عن كرائها .وعبد اه بن عباس خفي عليو النهي عن
ا١تتعة ،وعن ٖترمي اٟتمر األىلية ،حىت أعلمو بذلع علي  ، وقاؿ ابن
عباس :أال ٗتافوف أف خيسف اه بكم األرض ،أقوؿ لكم قاؿ رسوؿ اه 
وتقولوف :قاؿ أبو بكر ،وعمر .وىؤالء األنصار نسوا قولو « :األَئِ َّمةُ ِم ْن
قُـ َريْ ٍ
ش» أخرجو أٛتد ،وقد رواه أنس ،وىكذا كثَت من اٟتوادث ،وىذا كلو يدؿ
على أف مذىب الصحايب عرضة للخطأ والنسياف؛ فبل يصل أف يكوف حجة.
بقيت مسألة إٚتاع الصحابة على طلب عبد الرٛتن بن عوؼ االقتداء
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بالشيخُت :أيب بكر وعمر ،فإف ىذه ليست إٚتاعاً على أف مذىب الصحايب
حجة ،وإ ا ىي إٚتاع على جواز تقليد اجملتهد جملتهد آخر وترؾ رأيو ،وا١تراد
منها اجتماع كلمة ا١تسلمُت على رأي ،وىذا شيء ،وكوف مذىب الصحايب
حجة شيء آخر ،ومن ذلع كلو يتبُت أف مذىب الصحايب ليس من األدلة
الشرعية.
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االستحسان
االستحس ػػاف ُب اللغ ػػة اس ػػتفعاؿ م ػػن اٟتس ػػن ،يطل ػػق عل ػػى م ػػا ديي ػػل إلي ػػو
اإلنسػاف ويهػواه مػن الصػػور وا١تعػػاح ،وإف كػاف مسػػتقبحاً عنػػد غػَته ،وىػػذا ا١تعػػٌت
اللغوي ليس ىو ا١تػراد مػن االستحسػاف ُب أصػوؿ الفقػو ،فإنػو ال خػبلؼ ُب أنػو
ال جيوز القوؿ ُب الػدين بالتشػهي ،وال خػبلؼ ُب امتنػاع حكػم اجملتهػد ُب شػرع
اه تعػػأب بشػػهواتو وى ػواه مػػن غػػَت دليػػل شػػرعي ،وال فػػرؽ ُب ذلػػع بػػُت اجملتهػػد
والعامي .وإ ا البحث ُب االستحساف الذي اصطل عليػو علمػاء أصػوؿ الفقػو،
فا١تراد منو االستحسػاف بػا١تعٌت األصػوٕب ال ا١تعػٌت اللغػوي ،وقػد اختلػف القػائلوف
بػػو ُب تعريفػػو ،فمػػنهم مػػن قػاؿ :إنػػو عبػػارة عػػن دليػػل ينقػػدح ُب نفػػس اجملتهػػد ال
يقػػدر علػػى إظهػػاره لعػػدـ مسػػاعدة العبػػارة عنػػو .ومػػنهم مػػن قػػاؿ :إنػػو عبػػارة عػػن
العدوؿ عػن موجػب قيػاس إٔب قيػاس أقػوى منػو .ومػنهم مػن قػاؿ :إنػو عبػارة عػن
ٗتصػيص قيػاس بػػدليل ىػو أقػوى منػػو .ومػنهم مػن قػػاؿ :ىػو تػرؾ وجػػو مػن وجػػوه
االجتهاد غَت شامل مشوؿ األلفاظ لوجػو ىػو أقػوى منػو ،وىػو ُب حكػم الطػارئ
على األوؿ .ومنهم من قاؿ :إنو قطع ا١تسألة عن نظائرىػا ١تػا ىػو أقػوى .ومػنهم
مػػن قػػاؿ :إنػػو العػػدوؿ با١تسػػألة عػػن حكػػم نظائرىػػا إٔب حكػػم آخػػر لوجػػو أقػػوى
يقتضي ىذا العدوؿ.
وقد جعلوا االستحساف أربعة أنواع :االستحساف القياسي ،واستحساف
الضرورة ،واستحساف السنة ،واستحساف اإلٚتاع ،ومنهم من قسمو إٔب
قسمُت :استحساف الضرورة واالستحساف القياسي .فاالستحساف القياسي
عندىم ىو أف يعدؿ عن حكم القياس الظاىر ا١تتبادر فيها إٔب حكم مغاير،
يقولوف عنو إنو قياس آخر ىو أدؽ وأخفى من األوؿ ،لكنو أقوى حجة ،وأسد
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نظراً ،وأص استنتاجاً ،ويسمونو القياس ا٠تفي ،مثاؿ ذلع لو اشًتى
شخصاف سيارة من اثنُت ُب صفقة واحدة ديناً عليهما ،فقبض أحد الدائنُت
قسماً من ىذا الدين ،فإنو ال حيق لو االختصاص هبا ،بل لشريكو ُب الدين أف
يطالبو ْتصتو من ا١تقبوض؛ ألنو قبضو من ٙتن مبيع مشًتؾ بيع صفقة واحدة،
أي إف قبض أي من الشريكُت ٙتن ا١تبيع ا١تشًتؾ بينهما قبض للشريكُت،
وليس ألحد ا أف خيتص بو .فإذا ىلع ىذا ا١تقبوض ُب يد القابض قبل أف
يأخذ الشريع الثاح حصتو منو ،فإف مقتضى القياس أف يهلع من حساب
االثنُت ،أي من حساب الشركة ،ولكن ُب االستحساف يعترب ىالكاً من حصة
القابض فقه ،وال ٖتسب على الشريع الثاح استحساناً؛ ألنو ُب األصل ٓب
يكن ملزماً ٔتشاركة القابض ،بل لو أف يًتؾ ا١تقبوض للقابض ويبلحق ا١تدين
ْتصتو .ىذا ىو االستحساف القياسي .وأما استحساف الضرورة فهو ما خولف
فيو حكم القياس نظراً إٔب ضرورة موجبة ،أو مصلحة مقتضية سداً للحاجة أو
دفعاً للحرج ،وذلع عندما يكوف اٟتكم القياسي مؤدياً ٟترج أو مشكلة ُب
بعض ا١تسائل ،فيعدؿ حيناذ عنو استحساناً إٔب حكم آخر يزوؿ بو اٟترج
وتندفع ا١تشكلة ،مثاؿ ذلع األجَت ،تعترب يده على ما استؤجر لو يد أمانة؛
فبل يضمن إذا تلف عنده من غَت تعد منو ،فلو استؤجر شخص ليخيه آلخر
ثياباً مدة شهر فهو أجَت خاص ،فإذا تلفت الثياب ُب يده من غَت تعد منو ٓب
يضمن؛ ألف يده يد أمانة ،ولو استؤجر شخص ليخيه ثوباً آلخر ،وكاف خييه
الثياب ٞتميع الناس فهو أجَت عاـ ،فإذا تلف الثوب ُب يده ال يضمن؛ ألف
يده كذلع يد أمانة .ولكن ُب االستحساف ال يضمن األجَت ا٠تاص ،ويضمن
األجَت العاـ؛ كي ال يقبل أعماالً أكثر من طاقتو .وأما استحساف السنة فهو
أف يعدؿ عن حكم القياس إٔب ٥تالف لو ثبت بالسنة .مثاؿ ذلع شهادة
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خزدية ،فقد خص النيب  خزدية بقبوؿ شهادتو وحده ،وجعل شهادتو شهادة
رجلُت ،وقاؿَ « :م ْن َش ِه َد لَوُ ُخ َزيْ َمةُ ،أَ ْو َش ِه َد َعلَْي ِو ،فَ َح ْسبُوُ» [الطرباح الكبَت
و٣تمع الزوائد وفت الباري] ،فقبوؿ شهادة خزدية عدوؿ عن القياس؛ ألف
القياس أف ال تقبل؛ ألف نصاب البينة رجبلف أو رجل وامرأتاف ،ولكن عدؿ
عن القياس لورود النص .وأَما استحساف اإلٚتاع فإنو عدوؿ عن مقتضى
القياس إٔب حكم آخر انعقد عليو اإلٚتاع ،مثاؿ ذلع االستصناع ،فإف القياس
يقتضي عدـ جوازه؛ ألنو بيع معدوـ ،ولكن اإلٚتاع انعقد على جوازه .ىذا
ىو االستحساف الذي اعتربوه دليبلً شرعياً ،وقد استدلوا على كونو دليبلً شرعياً
بالكتاب ،والسنة ،واإلٚتاع .أما الكتاب فقولو تعأب   :
     وقولو تعأب       :
  ووجو االحتجاج باآلية األؤب ورودىا ُب معرض الثناء وا١تدح ١تتبع
أحسن القوؿ ،وباآلية الثانية من جهة أنو أمر باتباع أحسن ما أنػزؿ ،ولوال أنو
ِ
سناً فَـ ُه َو
حجة ١تا كاف كذلع .وأما السنة فقولو « :فَ َما َرأَى الْ ُم ْسل ُمو َن َح َ
ِع ْن َد اللَّ ِو َح َس ٌن» أخرجو أٛتد ،ولوال أنو حجة ١تا كاف عند اه حسناً .وأما
اإلٚتاع فهو إٚتاع األمة على استحساف دخوؿ اٟتماـ وشرب ا١تاء من أيدي
السقائُت ،من غَت تقدير لزماف السكوف وتقدير ا١تاء واألجرة .ىذه خبلصة
االستحساف ،وىذه خبلصة آرائهم فيو وأدلتهم عليو .واٟتق أف االستحساف ال
يعترب دليبلً شرعياً ،وما أتوا بو من تعريفات وٖتليبلت وأدلة ال يقوـ حجة على
اعتباره دليبلً شرعياً .أما التعريفات فهي حسب ا١تعاح اليت تدؿ عليها ثبلثة
أقساـ :القسم األوؿ ىو قو٢تم إف االستحساف دليل انقدح ُب ذىن
اجملتهد…إْب .وىذا التعريف باطل من أساسو؛ ألف الدليل الذي انقدح ُب
ذىن اجملتهد وال يدري ما ىو ،ال جيوز أف يعترب دليبلً ما داـ ال يعرؼ ما ىو،
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ٍب إنو إف تردد فيو بُت أف يكوف دليبلً ٤تققاً وو اً فاسداً فبل خبلؼ ُب امتناع
التمسع بو ،وإف ٖتقق أنو دليل من األدلة الشرعية ،فإنو ال نػزاع ُب جواز
التمسع بو بالنسبة لنفسو ،ولكنو ال يكوف استحساناً ،وإ ا يكوف أخذاً
بالدليل .أما بالنسبة لغَته فإنو ُب حاجة للتعبَت عن ٖتققو أنو دليل حىت يص
األخذ بو ،وعلى كبل الوجهُت ٓب يكن االستحساف دليبلً؛ و٢تذا فإف
االستحساف على ىذا التعريف باطل .وأما القسم الثاح من التعاريف فهو
التعاريف اليت تفهم معٌت واحداً ،وىي قو٢تم إنو عبارة عن العدوؿ عن موجب
قياس إٔب قياس أقوى منو ،وإنو عبارة عن ٗتصيص قياس بدليل ىو أقوى منو،
وقطع ا١تسألة عن نظائرىا ١تا ىو أقوى ،والعدوؿ با١تسألة عن نظائرىا…اْب
فإف ىذه كلها ٔتعٌت واحد ،وىو أف يعدؿ عن القياس لدليل أقوى .وىذه
التعاريف أو التفسَتات لبلستحساف ،إف كاف يراد من الدليل األقوى نص من
كتاب أو سنة ،فهذا ليس استحساناً ،وإ ا ىو ترجي للنص ،فهو استدالؿ
بالنص ،وإف كاف الدليل األقوى ىو العقل ٔتا يراه من مصلحة ،وىذا ما
قصدوه ،فهو باطل؛ ألف القياس مبٍت على علة شرعية ثابتة بالنص ،وأما العقل
أو ا١تصلحة فليسا نصاً ،وال علة أخرى أقوى منو ،بل ال عبلقة لو بالنص
الشرعي ،أي ٔتا جاء بو الوحي ،ولذلع كاف ىذا العدوؿ عن النص باطبلً .أما
القسم الثالث من التعاريف فهو قو٢تم :ترؾ وجو من وجوه االجتهاد غَت
شامل مشوؿ األلفاظ لوجو ىو أقوى منو وىو ُب حكم الطارئ على األوؿ،
وىذا التعريف ،وإف كاف كالقسم الثاح ُب أنو ترؾ االستدالؿ بالظاىر إٔب دليل
آخر ،ولكن الفرؽ بينو وبُت الثاح ىو أف الثاح معناه عدوؿ عن القياس لدليل
أقوى ،وأما ىذا التعريف فهو أعم ألنو يعٍت عدوالً عن دليل ظاىر ،قد يكوف
قياساً وقد يكوف غَته ،إٔب دليل آخر؛ ألنو قاؿ« :ترؾ وجو من وجوه
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االجتهاد» فهو أعم من القياس .وأيضاً فإف ىذا القسم جعل الوجو األقوى
الذي عدؿ إليو ُب حكم الطارئ على األوؿ ،وىذا ٓتبلؼ القسم الثاح ،فإنو
ال يكوف ْتكم الطارئ .وىذا القسم الثالث ،يرد عليو ٔتا رد على القسم
الثاح ،فإف الرجوع عن حكم دليل خاص إٔب مقابلو بدليل طارئ عليو أقوى
منو ،إف كاف الدليل الطارئ من الكتاب أو السنة ،أو كاف إٚتاع الصحابة ،فبل
نػزاع ُب صحة االحتجاج بو ،وُب ىذه اٟتاؿ ال يكوف استحساناً ،وإف كاف
الدليل األقوى العقل وا١تصلحة ،فإف ذلع ليس دليبلً شرعياً ،فضبلً عن أف
يكوف أقوى من دليل شرعي؛ ولذلع ال يص االستدالؿ بو ،وُب ىذه اٟتاؿ
يكوف العدوؿ باطبلً؛ وعليو فإف االستحساف على ىذا التعريف مردود ،وال
يص اعتباره دليبلً شرعياً؛ ألنو ُب إحدى حالتيو يكوف كتاباً ،أو سنة ،أو
إٚتاع صحابة ،وال يكوف استحساناً .وُب اٟتالة الثانية يكوف باطبلً؛ ألنو
عدوؿ عن الدليل إٔب ما ليس بدليل .ىذا من ناحية التعريفات أو التفسَتات
لبلستحساف ،أما من ناحية أقساـ االستحساف ،فإف القسمُت األولُت ،و ا
االستحساف القياسي واستحساف الضرورة ،باطبلف .أما االستحساف القياسي
فإنو يظهر بطبلنو من بطبلف القسم الثاح من تعريفات االستحساف أو
تفسَتاتو ،وىي العدوؿ با١تسألة عن نظائرىا .وأيضاً فإف اعتبارىم لو أنو قياس
خفي باطل؛ ألنو ال عبلقة لو بالقياس ،وإ ا ىو تعليل مصلحي ،فمثاؿ ٙتن
ا١تبيع ا١تشًتؾ بيع صفقة واحدة ،فبل يص أف خيتلف فيو اٟتكم ُب ىبلؾ ا١تاؿ
الذي قبضو أحد الشريكُت بأنو ىبلؾ من ماؿ الشركة عن قبض أحد
الشريكُت بأنو قبض للشركة؛ ألف ا١تاؿ ،سواء أكاف السيارة ا١تبيعة أـ ٙتنها،
ماؿ الشركة وليس ماؿ أحد الشريكُت ،فهبلكو ىبلؾ ١تاؿ الشركة ،وليس
ىبلكاً ١تاؿ القابض وحده .فهنا قد عدلوا باالستحساف عن حكم الشرع،
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وعن الدليل الشرعي ،إٔب حكم غَت الشرع ،وإٔب ٖتكيم ىوى النفوس .فإنو إذا
كاف دين مشًتؾ لعدة أشخاص ،كدين على شخص واحد لشريكُت ،فقبض
أحد الشريكُت من الدين مقدار حصتو ،وىلكت ُب يده قبل أف يأخذ
الشريع الثاح حصتو منو ،فإنو يعترب ا٢تالع على حساب االثنُت ،ال على
حساب حصة القابض وحده؛ وذلع ألف الشريع وكيل وأمُت ،ويده يد وكالة
ويد أمانة ،فإذا قبض الدين قبضو للجميع ،وإذا ىلع ُب يده ال يسأؿ عن
ىبلكو ألف يده يد أمانة .ىذا ىو اٟتكم الشرعي الذي دلت عليو النصوص
الشرعية ،وليس ذلع قياساً ،أي ليست ىذه ا١تسألة من مسائل القياس ،وٓب
يثبت ىذا اٟتكم بالقياس ،وإ ا ىو مسألة من مسائل الشركة ،ومن مسائل
األمانة ،ثبتت بالدليل الشرعي من السنة ،ولكن الذين يقولوف باالستحساف
مع كوهنم يقروف بأف ما قبضو الشريع ال حيق لو االختصاص بو ،بل لشريكو
ُب الدين أف يطالبو ْتصتو من ا١تقبوض ،ولكنهم يقولوف إف االستحساف
يقضي بأف يعترب ا٢تالع ُب يد القابض ىالكاً من حصتو فقه ،فيعدلوف عما
يقتضيو اٟتكم الشرعي لغَته دوف دليل سوى االستحساف ،أي استحساف
اجملتهد إذا رأى ذلعْ ،تجة أف الشريع ٓب يكن ملزماً ٔتشاركة القابض فيما
قبض ،بل لو أف يًتؾ ا١تقبوض للقابض ،ويبلحق ا١تدين بالباقي ،ولو أف
يشاركو ،فاستدلوا بذلع على أف يكوف ىبلؾ ا١تقبوض على القابض ال على
االثنُت ،وىذا ترؾ للدليل الشرعي ،وحكم با٢توى.
وأمػػا استحسػػاف الضػػرورة فه ػػو مػػا خولػػف فيػػو حكػػم القي ػػاس ،نظ ػراً إٔب
ضػػرورة موجبػػة أو مصػػلحة مقتضػػية ،سػػداً للحاجػػة أو دفعػاً للحػػرج .فاستحسػػاف
الض ػػرورة عن ػػدىم يك ػػوف طريقػ ػاً إٔب األحك ػػاـ ا١تص ػػلحية ،حس ػػب م ػا يػ ػراه عق ػػل
اجملتهػػد ،ال حسػػب مػػا يػػرى الشػػرع ،وخيػػالف الشػػرع ويتبػػع العقػػل فيمػػا يػػرى مػػن
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مصػػلحة .فبطبلنػػو ظػػاىر بأنػػو حيكػػم العقػػل ومػػا يػراه مػػن مصػػلحة ،ولػػيس الػػنص
الشػػرعي ،ويػػرج علػػى العلػػة الشػػرعية الػػيت دؿ عليهػػا الش ػػرع ،وى ػػذا باطػػل وال
كػػبلـ ،ففػػي مثػػاؿ األجػػَت ظػػاىر الػػبطبلف ،فػػإف جعػػل األجػػَت ا١تشػػًتؾ يضػػمن،
واألجػػَت ا٠تػػاص ال يضػػمن ،تػػرجي بػػبل مػػرج  ،و٥تالفػػة للػػنص الشػػرعي ،فالرسػػوؿ
ضـ َما َن َعلَـى ُمـ ْؤتَ َم ٍن» رواه الػػدارقطٍت ،فػبل ضػػماف علػى مػػن كػػاف
 يقػوؿ« :الَ َ
أمينػاً علػػى عػػُت مػػن األعيػػاف مطلقػاً؛ ألف تعبػػَت اٟتػػديث ب ػ«ال» النافيػػة للجػػنس:
ضـ َما َن» يشػػمل كػػل م ػؤ٘تن ،سػواء أكػػاف أجػَتاً خاصػاً أـ أجػَتاً عامػاً ،فهػػذا
«الَ َ
اٟتكم باالستحساف ترؾ للدليل وحكم با٢توى ،فهو ترؾ للحديث ،واٟتكم ٔتا
يػراه العقػػل مصػػلحة ،وىػػو حػػىت ال يتقبػػل األجػػَت ا١تشػػًتؾ مػػن أمػواؿ النػػاس أكثػػر
من طاقتو ،طمعاً ُب زيادة الكسب ،فيعرض أمػواؿ النػاس للضػياع؛ ولػذلع تػرؾ
حديث الرسوؿ ،فبل شع أف ىذا االستحساف باطل وال كبلـ.
ومػ ػ ػػن ذلػ ػ ػػع يتبػ ػ ػػُت بطػ ػ ػػبلف االستحسػ ػ ػػاف ُب صػ ػ ػػورتيو األوليػ ػ ػػُت و ػ ػ ػػا:
االستحساف القياسي ،واستحساف الضرورة .وأما استحساف السنة ،واستحساف
اإلٚتػػاع ،فإنػػو لػػيس استحسػػاناً وإ ػػا ىػػو تػػرجي أدلػػة ،ففػػي شػػهادة خزديػػة ظػػاىر
أنو ترجي اٟتػديث علػى القيػاس ،فهػو مػن مواضػع تػرجي األدلػة ،وال عبلقػة لػو
باالستحساف .وُب موضػوع االستصػناع ظػاىر فيػو أنػو تػرجي إلٚتػاع الصػحابة،
علػى أف االستصػناع ثابػت بالسػنة ،فػإف الرسػوؿ  استصػنع خا٘تػاً ،واستصػنع
ا١تنػػرب ،فاالستصػػناع لػػيس مػػن االستحسػػاف .علػػى أف األمثلػػة الػػيت أوردىػػا الػػذين
يقول ػػوف باالستحس ػػاف ثابت ػػة باألدل ػػة الش ػػرعية ،ف ػػدخوؿ اٟتم ػػاـ م ػػن غ ػػَت تق ػػدير
عوض ،ومن غَت تقدير ا١تاء ومدة اللبث ُب اٟتماـ ،وكذلع شرب ا١تػاء مػن يػد
السقائُت من غَت تقدير العوض وال مبلغ ا١تاء ا١تشروب ،ثابتة كلها بالسنة ،فإف
ىذا ٦تا جرى ُب عصر الرسوؿ  مػع معرفتػو بػو وتقريػره لػو ،فهػو ثابػت بػدليل
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التقرير من السنة ال باالستحساف.
وأما األدلة اليت أتوا هبا على أف االستحساف حجة ،فإهنا كلها ال تصل
لبلستدالؿ؛ لعدـ انطباقها على االستحساف با١تعٌت األصوٕب الذي أرادوه،
فمية         :ال داللة فيها على
وجوب اتباع أحسن القوؿٍ ،ب إف ذلع ال يعٍت باتباع أحسن القوؿ اتباع
االستحساف با١تعٌت األصوٕب ،بل يعٍت إذا كاف ىناؾ قوالف ،أحد ا حسن،
واآلخر أحسن ،يتبع األحسن ،ولكن إذا كاف ىناؾ دليل فيتعُت اتباع الدليل،
وآية          :ال داللة فيها على أف
االستحساف دليل منػزؿ ،فضبلً عن كونو أحسن منػزؿ ،وال عبلقة ٢تا
باالستحساف با١تعٌت األصوٕب ،وأما ما عدوه حديثا فهو قوؿ البن مسعود،
فضبلً عن أنو إ ا يعٍت ما رأوه من ا١تباحات ،أما ما قاـ الدليل عليو بأنو فرض،
أو مندوب ،أو حراـ ،أو مكروه ،أو باطل ،أو فاسد ،فإنو جيب اتباع الدليل،
ال اتباع ما رآه ا١تسلموف ،على أف ىذا ُب الشورى والرجوع لرأي ا١تسلمُت،
وليس ىو ُب االستدالؿ على اٟتكم الشرعي ،فما يراه ا١تسلموف ليس دليبلً
شرعياً وال يص االستدالؿ بو على اٟتكم الشرعي ،على أف قوؿ بن مسعود
ال عبلقة لو باالستحساف با١تعٌت األصوٕب مطلقاً.
ومػػن ذلػػع كلػػو يتبػػُت أف االستحسػػاف لػػيس دلػػيبلً شػػرعياً ،بػػل ىػػو حكػػم
با٢توى ،وىو ترؾ للدليل الشرعي ،وأخذ ٔتا يراه العقل مصػلحة .إال أنػو ١تػا كػاف
للػػذين يقولػػوف بػػو شػػبهة دليػػل ،فػػإف اٟتكػػم الػػذي يسػػتنبطونو بػػو يعتػػرب حكم ػاً
شرعياً؛ ألف لو شبهة دليل.
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المصالح المرسلة
يعتػػرب بعػػض األئمػػة واجملتهػػدين ا١تصػػلحة دلػػيبلً شػػرعياً ،ويقسػػموهنا ثبلثػػة
أقسػػاـ ،فيقول ػػوف :ا١تصػػلحة بالنسػػبة لش ػػهادة الشػػرع ثبلثػػة أقسػػاـ :قسػػم ش ػػهد
الشػػرع ٢تػػا باالعتبػػار فهػػي حجػػة ،ويرجػػع حاصػػلها إٔب القي ػاس ،وىػػو اسػػتنباط
اٟتكػػم مػػن معقػػوؿ الػػنص أو اإلٚتػػاع .والقسػػم الثػػاح مػػا شػػهد الشػػرع لبطبلهنػػا،
وذلػػع كقػػوؿ أحػػد العلمػػاء ألحػػد ا٠تلفػػاء ١تػػا واقػػع ُب هنػػار رمضػػاف :إف عليػػع
صػػوـ شػػهرين متتػػابعُت ،فلمػػا أنكػػر عليػػو ذلػػع ،حيػػث ٓب يػػأمره بإعتػػاؽ رقبػػة مػػع
اتسػاع مالػو ،قػػاؿ :لػو أمرتػػو بتلػع لسػهل عليػػو ،واسػتحقر إعتػػاؽ رقبػة ُب جنػػب
قضػػاء شػػهوتو ،فكانػػت ا١تصػػلحة ُب إجيػػاب الصػػوـ لينػػزجر بػػو ،فهػػذا قػػوؿ باطػػل
٥تالف لنص السنة؛ ألف الرسوؿ  قاؿ لؤلعرايب الذي قػاؿ لػو :واقعػت أىلػي
ص ْـم َش ْـه َريْ ِن ُمتَتَـابِ َع ْي ِن،
س ِع ْن ِـدي ،قَ َ
ُب رمضاف ،قاؿ لو« :فَأَ ْعتِ ْق َرقَـبَةً ،قَ َ
ـال فَ ُ
ال :لَ ْـي َ
ـال :الَ أ ِ
ِ ِ
ّْين ِم ْس ِـكينًا» أخرجػػو البخػاري ،ففيػػو داللػة قويػػة
يع ،قَـ َ
قَ َ
ْ
َسـتَط ُ
ـال :فَـأَرْع ْم سـت َ
على الًتتيب .والقسم الثالث ما ٓب يشهد لػو مػن الشػرع بػالبطبلف وال باالعتبػار
نص معُت ،وىذا ما أطلق عليو بأنو ا١تصاّب ا١ترسلة .وقػالوا :إذا كانػت ا١تصػلحة
قد جاء هبا نص خػاص بعينهػا كتعلػيم القػراءة والكتابػة ،أو كانػت ٦تػا جػاء نػص
عػػاـ ُب نوعهػػا يشػػهد ٢تػػا باالعتبػػار ،كػػاألمر بكػػل أن ػواع ا١تعػػروؼ ،والنهػػي عػػن
ٚتيػػع فنػػوف ا١تنكػػر ،فإهنػػا ُب ىػػاتُت اٟتػػالتُت ال تعتػػرب مػػن ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة؛ ألهنػػا
حيناػػذ ترجػػع إٔب القيػػاس ،بػػل ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة ىػػي ا١ترسػػلة مػػن الػػدليل ،أي ىػػي
الػػيت ال يوجػػد دليػػل عليهػػا ،بػػل ىػػي مػػأخوذة مػػن عمػػوـ كػػوف الش ػريعة جػػاءت
ٞتلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد .فا١تصػػاّب ا١ترسػػلة عنػػدىم ىػػي كػػل مصػػلحة ٓب يػػرد
ُب الش ػػرع ن ػػص عل ػػى اعتبارى ػػا بعينه ػػا أو نوعه ػػا ،فه ػػي مرس ػػلة أي مطلق ػػة م ػػن
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الػػدليل ،ولك ػػن دلػػت عل ػػى اعتبارى ػػا نص ػوص الش ػريعة بوج ػػو كل ػػي ،فتب ػػٌت عل ػػى
أساس ػػها األحك ػػاـ الش ػػرعية ،عن ػػد فق ػػداف ال ػػنص الش ػػرعي ُب اٟتادث ػػة أو فيم ػػا
يشػبهها ،فتكػػوف ا١تصػػلحة ىػػي الػػدليل .ففػػي ىػػذا يسػػتطيع الفقيػػو أف حيكػػم بػػأف
كل عمل فيو مصػلحة غالبػة يصػ مطلوبػاً شػرعاً ،مػن غػَت أف حيتػاج إٔب شػاىد
خاص من نصوص الشرع يدؿ عليو .إال أهنم يفرقوف بُت ا١تصاّب الشرعية وغػَت
الش ػػرعية ،فيقول ػػوف :إف ا١تص ػػاّب ال ػػيت تص ػػل دل ػػيبلً ى ػػي ا١تص ػػاّب ال ػػيت تتف ػػق م ػػع
مقاصد الشريعة ،وإف من أوؿ مقاصدىا صيانة األركاف الضرورية ا٠تمسة وىػي:
حفظ الدين ،وحفظ النفس ،وحفػظ العقػل ،وحفػظ النسػل ،وحفػظ ا١تػاؿ ،وقػد
اتفق ػػت الش ػرائع اإل٢تي ػػة عل ػػى وج ػػوب اح ػًتاـ ى ػػذه األرك ػػاف ا٠تمس ػػة وحفظه ػػا،
ويتفػػرع عنهػػا مصػػاّب أخػػرى يفهػػم العقػػل أهنػػا مصػػلحة ،فيكػػوف كوهنػػا مصػػلحة
حسػػب تقػػدير العقػػل دلػػيبلً شػػرعياً ،إذ كػػل مػػا يؤيػػد ا١تقاصػػد الشػػرعية ويسػػاعد
على ٖتقيقهػا فهػو مصػلحة .وال يشػًتط ُب ا١تصػلحة أف ٗتػالف القيػاس ،بػل قػد
ٗتالفو ،وقد تكوف ىي الدليل الشرعي ابتداء.
والػذين يقولػوف با١تصػاّب ا١ترسػلة جيعلوهنػا ٗتصػص النصػوص الشػرعية غػػَت
ِ
ين َعلَ ـى َم ـ ْن
القطعيػػة ،فمػػثبلً يقػػوؿ الرسػػوؿ « : الْبَـيّْـنَ ـةُ َعلَ ـى َم ـ ِن َّ
اد َع ـىَ ،والْيَم ـ ُ
أَنْ َك ـ َر» أخرجػػو الػػدارقطٍت ،فالػػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة يػػروف أنػػو لػػو ادعػػى
أحد على آخر ماالً ،وعجز عػن اإلثبػات ،وطلػب ٖتليػف ا١تػدعى عليػو اليمػُت،
فإهنم ال يوجبوف ٖتليف ا١تدعى عليػو إال إذا كػاف بينػو وبػُت ا١تػدعي خلطػة ،كػي
ال يتجرأ السػفهاء علػى الفضػبلء ،فيجػروىم إٔب احملػاكم بػدعاوي كاذبػة .فهػؤالء
الػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة يعتػػربوف أهنػػا أصػػل قػػائم بذاتػػو كالكتػػاب والسػػنة،
إٔب حد أهنم جعلوىا ٗتصص الكتاب والسنة إذا كاف النص غَت قطعػي .وقػرروا
أف الشريعة ٓب تأت ُب أحكامها إال ٔتا ىو ا١تصلحة .وما كاف بالنص عرؼ بو،
ٕٗٗ

وم ػػا ٓب يع ػػرؼ ب ػػالنص فق ػػد ع ػػرؼ طلب ػػو بالنص ػػوص العام ػػة ُب الشػ ػريعة .فعل ػػى
اعتبػػارىم ىػػذا يس ػتطيع اجملتهػػد بػػأف حيكػػم بػػأف كػػل عمػػل فيػػو مصػػلحة ال ضػػرر
فيهػػا ،أو كػػاف النفػػع فيهػػا أكػػرب مػػن الضػػرر ،فهػػو مطلػػوب مػػن غػػَت أف حيتػػاج إٔب
شاىد خاص ،وكل أمر فيو ضرر وال مصػلحػة فيػو ،أو إٙتػو أكػرب مػن نفعػو ،فهػو
منهي عنو من غَت أف حيتاج إٔب نص خاص.
وقػػالوا :إنػػا وجػػدنا الشػػارع قاصػػداً ١تصػػاّب العبػػاد ،وإف أحكػػاـ ا١تعػػامبلت
تدور مع ا١تصلحة حيث دارت ،فًتى الشيء الواحد دينع ُب حاؿ ال تكوف فيػو
مصػػلحة ،فػػإذا كانػػت فيػػو مصػػلحة جػػاز ،كالػػدرىم بالػػدرىم إٔب أجػػل ،ديتنػػع ُب
ا١تبايعػ ػػة ،وجيػ ػػوز ُب القػ ػػرض ،وإف الشػ ػػارع قصػ ػػد ُب النصػ ػػوص اتبػ ػػاع ا١تعػ ػػاح ال
الوقوؼ عند النصوص.
وقد دافعوا عن كوف جعل ا١تصاّب دليبلً شرعياً يؤدي إٔب جعل اتباع
ا٢توى دليبلً شرعياً ،فقرروا بالنسبة الرتباط األىواء با١تصاّب أف التبلزـ بينهما
غَت ثابت ،فمصاّب الشرع ا١تعتربة ا١تقررة ال تبلحظ فيها األىواء والشهوات
اجملردة ،فا١تصاّب ا١تعتربة ىي اليت تعترب من حيث نظاـ اٟتياة الدنيا للحياة
اآلخرة ،ال من حيث أىواء النفوس ُب جلب ا١تصاّب؛ ألف الشريعة جاءت
لتخرج ا١تكلفُت من دواعي أىوائهم؛ ألف اه تعأب يقوؿ    :
.       
وقد استدلوا على األخذ با١تصاّب ا١ترسلة بدليلُت:
أحػ ػ ػ ػػد ا :إف الشػ ػ ػ ػػارع اعتػ ػ ػ ػػرب جػ ػ ػ ػػنس ا١تصػ ػ ػ ػػاّب ُب جػ ػ ػ ػػنس األحكػ ػ ػ ػػاـ،
واعتب ػػار ج ػػنس ا١تص ػػاّب يوج ػػب ظ ػػن اعتبػ ػػار ى ػػذه ا١تص ػػلحة لكوهن ػػا ف ػػرداً مػ ػػن
أفرادىا .فتكوف ا١تصاّب ا١ترسلة ٦تا اعتربه الشارع.
ثانيهمػػا :إف مػػن يتتبػػع أح ػواؿ الصػػحابة ،رضػػي اه عػػنهم ،يقطػػع بػػأهنم
ٕ٘ٗ

كانوا يقنعوف ُب الوقائع ٔتجرد ا١تصاّب ،وال يبحثػوف عػن أمػر آخػر ،فكػاف ذلػع
إٚتاع ػ ػاً مػ ػػنهم علػ ػػى قبو٢تػ ػػا ،ورووا أعمػ ػػاالً عػ ػػن الصػ ػػحابة قػ ػػالوا إهن ػ ػػم عملوى ػ ػػا
مستندين إٔب ا١تصاّب ا١ترسلة ،وعددوا عدة أعماؿ منها:
ٔ  -كػػاف أصػػحاب رسػػوؿ اه  يقومػػوف بػػأمور ٓب تكػػن ُب عهػػده،
فجمع أبو بكر القرآف ُب مصحف ،وأمر عثماف بنسخو وحرؽ ما عدا النسخة
اليت نسخها ،وٓب يكن ذلع ُب عهد رسوؿ اه  ولكن أبا بكر وعثمػاف رأوا
ا١تص ػػلحة تقاض ػػتهم ذل ػػع العم ػػل فعمل ػػوه ،إذ خش ػ ػوا أف ينس ػػى الق ػػرآف ٔت ػػوت
حفاظو.
ٕ  -اتفػػق أصػػحاب رسػػوؿ اه  مػػن بعػػده علػػى حػػد شػػارب ا٠تمػػر
ٙتانُت جلدة ،مستندين ُب ذلع إٔب ا١تصاّب أو االستدالؿ ا١ترسل.
ٖ  -كػػاف عمػػر بػػن ا٠تطػػاب يشػػاطر الػػوالة الػػذين يػػتهمهم ُب أم ػوا٢تم؛
الخػػتبلط أم ػوا٢تم ا٠تاصػػة بػػأموا٢تم الػػيت اسػػتفادوىا بسػػلطاف الواليػػة ،وذلػػع مػػن
باب ا١تصلحة ا١ترسلة.
ٗ  -روي عن عمر أنو أراؽ اللنب ا١تغشوش با١تاء تأديباً للغػاش ،وذلػع
من باب ا١تصلحة العامة كي ال يغش البائعوف الناس.
٘  -نقػػل عػػن عمػػر بػػن ا٠تطػػاب أنػػو قتػػل اٞتماعػػة بالواحػػد إذا اشػػًتكوا
ُب قتلو؛ ألف ا١تصلحة تقتضي ذلع ،إذ ال نص ُب ا١توضوع.
ىػػذه خبلصػػة واقػػع ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة عنػػد مػػن يقولػػوف هبػػا ،وىػػذه أدلػػتهم
عليها .أما بالنسبة ألدلتها فإف الدليل األوؿ فاسد من وجهُت:
األوؿ :إف االدعاء أف الشارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ
ادعاء باطل من أساسو وال سند لو من الشرع ،فلم يأت نص ال من الكتاب
وال من السنة يدؿ على اعتبار جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ ،وكذلع ٓب
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ينعقد إٚتاع الصحابة على ىذا ،وما داـ ٓب يثبت ذلع ال ُب الكتاب ،وال ُب
السنة ،وال ُب إٚتاع الصحابة ،وىذه ىي اليت جاء هبا الشارع ،فيكوف ىذا
االدعاء باطبلً من أساسو .وأما قولو تعأب     :
   فإنو ال يفيد العلية ال بالصيغة وال با١تعٌت ،فهو كقولو
تعأب        :ا١تراد منو أف تكوف النتيجة اليت ٖتصل من
إرسالو  أف يكوف رٛتة للناس ،فكوف الشريعة رٛتة للعا١تُت ليس علة تشريع
الشريعة ،وإ ا ىو النتيجة اليت ٖتصل من الشريعة؛ وعليو فإف الشارع ٓب يعترب
جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ الشرعية؛ ألنو ٓب جيعلها علة لتشريع الشريعة،
وال علة لؤلحكاـ الشرعية ّتملتها ،فبل يكوف للمصاّب ا١ترسلة أي اعتبار
شرعاً.
الثاح :إف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متعلقة بفعل معُت
للعبد ،فهي الدليل الشرعي على حكم الشرع ُب ىذا الفعل ،وىي ليست
متعلقة با١تصلحة وا١تفسدة ،وال جاءت دليبلً على ا١تصلحة وا١تفسدة .فاه
تعأب حُت يقوؿ      :وحُت يقوؿ     :
يبُت
     وحُت يقوؿ       :إ ا ّ
يبُت أف ىذا
حكم الرىن ،وحكم كتابة الدين ،وحكم الشهادة عند البيع ،وٓب ّ
مصلحة أو ليس ٔتصلحة ،ال صراحة وال داللة ،وال يؤدي النص على أف ىذا
اٟتكم مصلحة أو ليس ٔتصلحة ،ال من قريب وال من بعيد ،وال بوجو من
الوجوه ،فمن أين يقاؿ إف ىذه مصاّب دؿ عليها الشرع حىت تعترب ىذه ا١تصاّب
دليبلً شرعياً ؟! .وأيضاً فإف العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية متعلقة
تبُت ا١تصلحة
بفعل العبد ،ودليبلً على علة حكم الشرع ُب ىذا الفعل ،وٓب ّ
وا١تفسدة ،بل بيّنت معٌت معيناً جعلتو علة للحكم ،وٓب تقل عنو مصلحة أو
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مفسدة مطلقاً .فاه تعأب حُت يقوؿ :
   وحُت يقوؿ         :
يبُت علة توزيع ا١تاؿ على
  وحُت يقوؿ     :إ ا ّ
     

الفقراء بأهنا ١تنع التداوؿ بُت األغنياء ،ويبُت علة تزويج الرسوؿ بزينب بأهنا
لبياف إباحة تزوج امرأة االبن ا١تتبٌت ،ويبُت علة إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم ٟتاجة
الدولة إٔب تأليف قلوهبم ،فلم يبُت أف ىذه العلة مصلحة أو مفسدة ،وإ ا ّبُت
شيااً معيناً علة ٟتكم معُت ،دوف أي اعتبار للمصلحة أو ا١تفسدة ،وبدوف أي
نظر إليها ال من قريب وال من بعيد ،فمن أين يقاؿ إف ىذه مصاّب دؿ عليها
الشرع ،حىت تعترب ىذه ا١تصاّب دليبلً شرعياً ؟! إف النصوص الشرعية اليت دلت
على األحكاـ الشرعية ،سواء ما جاء منها معلبلً بعلة وما جاء غَت معلل ،إ ا
تبُت حكم اه ُب فعل العبد ،وٓب تأت ٞتلب ا١تصاّب
دلت على معاف معينة ّ
ودرء ا١تفاسد ،فبل ٤تل للمصلحة وا١تفسدة فيها؛ ألف ذلع ٓب تدؿ عليو ىذه
النصوص ،فبل يقاؿ إف ٖترمي البيع عند أذاف اٞتمعة مصلحة ،وإف كوف منابع
النفه ملكية عامة مصلحة ،وإف القصاص مصلحة ،كما ال يقاؿ إف ٖترمي الزنا
درء مفسدة ،وإف ٖترمي التجسس درء مفسدة ،وإف ٖترمي الربا درء مفسدة؛ ال
يقاؿ ذلع ألف اه ٓب يقلو ،وال يوجد دليل يدؿ عليو ،وألف ىذه األحكاـ قد
شرعها اه بالنصوص الشرعية ،منها ما جاء معلبلً بعلة نص عليها الشرع،
ومنها ما ٓب يكن معلبلً ،وما جاء منها معلبلً ٓب يكن جلب ا١تصلحة ودرء
ا١تفسدة علة ألي حكم منها .فتحرمي البيع عند األذاف كاف لعلة فهمت من
النص الشرعي ،وىي اإل٢تاء عن الصبلة .فهذا اإل٢تاء كاف علة؛ ألف النص
الشرعي ورد بو ،ال ألنو جلب مصلحة أو دفع مفسدة ،فبل ٤تل لوجود
ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا حىت وال لبحثها .وكوف النفه ملكية عامة كاف لعلة
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فهمت من النص الشرعي وىي كونو معدناً ال ينقطع كا١تاء العد ،فكونو معدناً
ال ينقطع كاف علة؛ ألف النص الشرعي ورد بو ،ال ألنو جلب مصلحة أو دفع
مفسدة ،فبل ٤تل لوجود ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا ،وال لبحثها .وإيقاع القصاص
كاف لعلة فهمت من النص الشرعي وىي كونو حياة ،فكونو حياة كاف علة؛
ألف النص الشرعي ورد بو ،ال ألنو جلب مصلحة ودرء مفسدة ،فبل ٤تل
لوجود ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا ،حىت وال لبحثها .وىكذا ٚتيع العلل الشرعية
اليت وردت ،وٚتيع األحكاـ ا١تعللة ،إ ا ىي علل معينة ،اعتربت ألنو ورد هبا
الشرع ،ال ألهنا مصلحة أو مفسدة؛ ولذلع ال وجود ٞتلب ا١تصلحة ودرء
ا١تفسدة ُب األحكاـ ا١تعللة ،وال ُب عللها مطلقاً .ىذا بالنسبة ١تا جاء من
األحكاـ معلبلً ،وأما ما جاء منها غَت معلل ،فإنو كذلع ٓب يوجد فيو شيء
يدؿ على جلب ا١تصلحة ودرء ا١تفسدة مطلقاً .فتحرمي الزنا ،وٖترمي التجسس،
وٖترمي الربآ ،ب يرد ُب أدلتها ما يدؿ على ا١تصلحة وا١تفسدة مطلقاً ،فبل يقاؿ
إف الزنا حرـ لدرء ا١تفسدة ،وإف التجسس حرـ لدرء ا١تفسدة ،وإف الربا حرـ
لدرء ا١تفسدة؛ ألف ذلع ٓب يكن كذلع ،وال يوجد ما يدؿ عليو مطلقاً ،وال
بوجو من الوجوه ،وعليو فإف االدعاء أف الشرع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس
األحكاـ ادعاء باطل ال يوجد ما يدؿ عليو ُب األحكاـ الشرعية ،ال األحكاـ
غَت ا١تعللة ،وال األحكاـ ا١تعللة ،حىت وال عللها ،و٢تذا ال جيوز أف يقاؿ جيب
أف يباح للناس االستَتاد ألنو مصلحة ،أو دينع الناس من االستَتاد ألنو
مفسدة .كما ال يقاؿ إف الزنا حرـ لدفع ا١تفسدة ،واإلجارة حرمت عند أذاف
اٞتمعة لدفع ا١تفسدة ،وجعلت األهنار ملكاً عاماً ألنو مصلحة ،وفرض اٞتهاد
ألنو مصلحة؛ ال يقاؿ ذلع ألف النص الشرعي ٓب يقل ىذا مطلقاً ،وال يفهم
ذلع منو ال منطوقاً ،وال مفهوماً ،فاالدعاء بو افًتاء على اه ،و٥تالف للواقع.
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وإذا كاف الشرع ٓب تدؿ نصوصو على أهنا جاءت ١تصلحة ،ال ُب داللتها على
اٟتكم ،وال ُب داللتها على علة اٟتكم ،فبل جيوز أف يقاؿ إف النصوص دلت
على مصاّب بعينها ،أو على مصاّب بنوعها؛ ألف ذلع ٓب يأت شيء منو ُب
النصوص الشرعية مطلقاً ،وهبذا يظهر بطبلف القوؿ إف النصوص الشرعية
جاءت دليبلً على مصاّب بعينها أو بنوعها؛ ألهنا ٓب تدؿ على مصاّب مطلقاً،
ال بعينها وال بنوعها ،فبل تعترب ىذه ا١تصاّب دليبلً شرعياً .وإذا كاف ىذا فيما
يقولوف إنو مصاّب ورد نص من الشرع باعتبارىا بعينها أو نوعها ،من حيث إنو
باطل ،فإنو من باب أؤب أف ال تعترب ا١تصاّب اليت ٓب يرد نص ُب الشرع يدؿ
عليها دليبلً شرعياً ،أي من باب أؤب أف يكوف اعتبارىا دليبلً شرعياً باطبلً،
عبلوة على أهنا مبنية على تلع ،فإذا بطلت األؤب بطل ما بٍت عليها .أي إذا
بطل وجود ا١تصلحة فيما جاء من النصوص الشرعية ،وا١تصاّب ا١ترسلة مبنية
على أف الشرع قد نص على جنس ا١تصلحة ُب جنس األحكاـ ،فإنو يبطل ما
ىو مبٍت عليو ،أي يبطل اعتبار ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً .فهذاف الوجهاف
يدالف على بطبلف دليلهم األوؿ ،وىو أنو ما داـ الشرع قد اعترب جنس
ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ ،فا١تصلحة اليت ٓب يأت دليل يدؿ عليها ،فرد من
أفراد ا١تصاّب اليت اعترب الشارع جنسها ،فتكوف داخلة ُب اعتبار الشارع .ىذا
الدليل باطل؛ ألف الشارع ٓب جيعل ا١تصلحة علة لتشريع الشريعة بوصفها كبلً،
وألنو ٓب جيعلها علة ألي حكم من أحكاـ الشريعة ،أي ألنو ٓب يعترب جنس
ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ .وأما كوف نفس اٟتكم ىو جلب مصلحة مثل
وجوب العمل على القادر احملتاج ،أو دفع مفسدة مثل ٖترمي الرشوة .وأما كوف
نفس العلة ىي مصلحة مثل كوف ما كاف من مرافق اٞتماعة ملكية عامة ،أو
دفع مفسدة مثل كوف قتل الوارث دينع من اإلرث ،فإف ىذا كلو ال يص أف
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يكوف دليبلً على أف الشارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ؛ ألف
اٟتكم الشرعي نفسو ال يصل دليبلً؛ ألنو ىو نفسو ا١تستدؿ عليو ،وكذلع
العلة ال تصل دليبلً ألهنا ىي نفسها ا١تستدؿ عليو؛ و٢تذا لو فرضنا أف اٟتكم
الشرعي دؿ على شيء ىو مصلحة أو دفع مفسدة ،فإف داللتو غَت معتربة
دليبلً شرعياً؛ ألف الدليل الشرعي ىو النص الذي جاء دليبلً على اٟتكم،
وليس اٟتكم نفسو .وكذلع لو فرضنا أف العلة الشرعية دلت على شيء ىو
مصلحة أو دفع مفسدة ،فإف داللتها غَت معتربة دليبلً شرعياً؛ ألف الدليل
الشرعي ىو نفس النص الذي جاء دليبلً على العلة ،وليس العلة نفسها؛ وعليو
ال تكوف داللة اٟتكم ،أو العلة على ا١تصلحة أو دفع ا١تفسدة ،دليبلً على
ا١تصلحة أو دفع ا١تفسدة ،فبل تكوف داللتها داللة الشرع ،وبذلع ال تصل
حجة على أف الشرع قد اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ .على أف
اعتبار ما دؿ عليو اٟتكم مصلحة أو دفع مفسدة ،أو اعتبار ما دلت عليو
العلة مصلحة أو دفع مفسدة ،إ ا ىو ُب نظر ا١تسلم ،وُب اجملتمع اإلسبلمي،
أما غَت ا١تسلم فبل يرى ذلع؛ ألف كوف الشيء مصلحة أو مفسدة إ ا يتبع
وجهة نظره ُب اٟتياة ،ذلع أف األفكار إذا أصبحت مفاىيم أثرت على سلوؾ
اإلنساف ،وجعلت سلوكو يسَت ْتسب ا١تفاىيم ،فتتغَت نظرتو إٔب اٟتياة ،وتبعاً
لتغَتىا تتغَت نظرتو إٔب ا١تصاّب .فاعتبار اإلنساف ىذا الشيء مصلحة أو ليس
ٔتصلحة إ ا يتبع وجهة نظره ُب اٟتياة؛ و٢تذا فهي مصاّب من وجهة نظر
ا١تسلم ،وليست مصاّب من وجهة نظر غَت ا١تسلم .والشرع إ ا جاء لئلنساف،
فما يقوؿ عنو إنو مصلحة ىو مصلحة ْتسب واقعو عند اإلنساف ،ال ْتسب
وجهة نظر ا١تسلم فحسب ،فلو قاؿ ىذا مصلحة لكاف مصلحة عند ٚتيع
الناس؛ ولذلع ٓب يقل ىذا اٟتكم مصلحة أو دفع مفسدة ،أو ىذه العلة
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مصلحة أو دفع مفسدة ،وإ ا قاؿ اٟتكم ىو كذا ،مبيناً ما ىو فقه ،دوف أف
يذكر أنو مصلحة أو ليس ٔتصلحة ،وهبذا يكوف اٟتكم نفسو ٓب يدؿ على
مصلحة أو دفع مفسدة ،وإ ا ا١تسلم ىو الذي فسره بذلع وقاؿ عنو ،وىذا
يثبت أيضاً أف األحكاـ والعلل أيضاً ٓب تقل عن األحكاـ أهنا مصلحة أو دفع
مفسدة .على أف ا١تسلم نفسو ُب اجملتمع غَت اإلسبلمي ال يرى مصلحة دنيوية
لو ُب بعض األحكاـ؛ ألهنا ال ٕتلب لو منفعة ،فمثبلً ُب اجملتمع الرأٝتإب يعترب
الربا جزءاً ىاماً ُب اٟتياة التجارية واٟتياة االقتصادية برمتها ،فإذا التزـ عدـ
التعامل بالربا جر ذلع عليو خسارة ،أو على األقل قلّل من أرباحو ،فبل يرى
ذلع مصلحة دنيوية لو ،وإ ا يعمل بو ألنو حكم شرعي فقه .وهبذا أيضاً ال
يكوف اٟتكم الشرعي أو العلة الشرعية قد دؿ أي منهما على مصلحة .وهبذا
ينتفي نفياً باتاً الزعم بأف الشارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ ،وإذا
انتفى ذلع انتفت ا١تصاّب ا١ترسلة؛ ألهنا مبنية عليو.
وأما بالنسبة للدليل الثاح من أدلتهم ،فهو فاسد لوجهُت:
أحد ا :إف ما استدلوا بو على أنو إٚتاع الصحابة ليس إٚتاعاً وإ ػا ىػو
فعػػل أف ػراد م ػػنهم ،فػػإهنم استش ػػهدوا بفع ػػل أف ػراد عدي ػػدين م ػػن الص ػػحابة ،ورووا
أعمػاالً عػػن الصػػحابة قػالوا إهنػػم عملوىػػا مسػتندين إٔب ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة ،وىػػذا ال
يعتػ ػػرب إٚتاع ػ ػاً ،حػ ػػىت وال إٚتاع ػ ػاً سػ ػػكوتياً؛ ألنػ ػػو وإف كػ ػػاف أعمػ ػػاالً لعػ ػػدد مػ ػػن
الصحابة ،ولكنها أعماؿ متفرقة لصحابة متفرقُت ،وليست ىي عمبلً واحداً أو
قػػوالً واحػػداً أٚتػػع الصػػحابة عليػػو وال سػػكتوا عليػػو؛ و٢تػػذا فإنػػو ال يعتػػرب إٚتاع ػاً،
وإ ا يعترب عمل أفػراد ،وفعػل آحػاد الصػحابة ال يعتػرب دلػيبلً شػرعياً مطلقػاً ،وىػم
أنفسهم قد أتوا بو على أنو عمل أفراد من الصحابة ،وٓب يأتوا بو على أنو إٚتػاع
الصحابة؛ وعلى ذلع ال يعترب دليبلً شرعياً ،على فػرض أف أف ػراداً مػن الصػحابة
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قد اعتربوا ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً ،وساروا عليها.
ثانيهم ػػا :إن ػػو غ ػػَت ص ػػحي أف الص ػػحابة اعت ػػربوا ا١تص ػػاّب ا١ترس ػػلة دل ػػيبلً
شرعياً ،وٓب ينقل عن أحد من الصحابة ،وال ُب رواية صػحيحة أو سػقيمة ،أهنػم
اعتػػربوا ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة دلػػيبلً .وأمػػا مػػا فهمػػو الػػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة مػػن
أعمػػاؿ الصػػحابة بأهنػػا تػػدؿ علػػى اعتبػػارىم ا١تصػػلحة دلػػيبلً ،علػػى فػػرض صػػحة
الفهم ،فإنو ال يعٍت أف الصحابة اعتربوا ا١تصػاّب ا١ترسػلة دلػيبلً شػرعياً ،وإ ػا كػاف
الصػػحابة مطلعػػُت علػػى األدلػػة الشػػرعية ضػػليعُت هبػػا ،وٓب يكػػن بعػػد قػػد قعػػدت
القواعػػد ،وال نظمػػت الشػػروط ،وٓب يكػػن علػػم أصػػوؿ الفقػػو مػػن أصػػلو موجػػوداً،
فكانوا يعطوف اٟتكم ُب ا١تسألة ،دوف أف يلتفتوا إٔب الشرائه ا١تعتربة عند فقهػاء
العصػػور الػػيت جػػاءت بعػػدىم ُب القيػػاس واألصػػل والفػػرع ،ودوف أف يسػػتندوا إٔب
ما قعد بعدىم من قواعد مثل الضػرر يػزاؿ ،ومثػل الوسػيلة إٔب اٟتػراـ ٤ترمػة ،ومػا
شػػاكل ذلػػع ،وإ ػػا كػػانوا ىػػم يسػػتنبطوف اٟتكػػم مػػن الػػدليل حسػػب سػػليقتهم
السػػليمة ُب معرفػػة اللغػػة وفهػػم الشػريعة ،فظػػن بعػػض مػػن ٓب ينتبهػوا إٔب ذلػػع أف
الصحابة إ ا راعوا ا١تصاّب ،واٟتقيقة ليس كذلع ،بل الصحابة تقيدوا بالكتاب
والسػػنة وٓب خيرج ػوا عنػػو ،وال يوجػػد ٢تػػم عمػػل أو قػػوؿ إال وىػػو مسػػتند إٔب دليػػل
شرعي .على أف األمثلة اليت جاءوا هبا كلها ال تدؿ على ا١تصلحة العقلية ،وإ ػا
ك ػػل مث ػػاؿ منه ػػا مس ػػتند إٔب دلي ػػل ش ػػرعي .ف ػػأمر أيب بك ػػر ّتم ػػع الق ػػرآف ،وأم ػػر
عثمػػاف بنسػػخ ا١تصػػحف وإح ػراؽ سػػائر ا١تصػػاحف ،تػػدؿ حادثتػػو علػػى أنػػو إزالػػة
ض ػػرر عظ ػػيم ،فإن ػػو ١ت ػا كث ػػر القت ػػل ُب حف ػػاظ الق ػػرآف ،وخي ػػف عل ػػى الق ػػرآف م ػػن
الضياع إف استحر القتل ُب القراء ،أي حفاظ القرآف ،فػرأوا ٚتػع القػرآف .ووقػوع
االخػػتبلؼ ُب ق ػراءة القػػرآف بػػاختبلؼ نسػػخ ا١تصػػاحف ،خيػػف أف حيصػػل مػػن
جرائو اختبلؼ ُب القرآف بُت ا١تسلمُت؛ ولذلع قاؿ حذيفة بن اليماف لعثماف:
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أدرؾ ا١تسلمُت قبل أف خيتلفوا ،فأمر بنسخ ا١تصحف ُب نسخة واحػدة ،وأحػرؽ
ما سواىا ،فهػذا كلػو ضػرر أزالػو خليفػة ا١تسػلمُت ،وىػذا لػيس مصػلحة عمػل هبػا
من عنده ،وإ ا ألف الرسوؿ أمر بإزالة الضرر .فعػن ابػن عبػاس رضػي اه عنهمػا
ضـ َرَر َوالَ ِضـ َر َار» أخرجػػو اٟتػػاكم .فمػػا فعلػػو أبػػو
قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اه « : الَ َ
بكػػر وعثمػػاف ىػػو إزالػػة ضػػرر ،وفعلػػو كػػل منهمػػا اسػػتناداً إٔب السػػنة ،ولػػيس ألنػػو
رأى أف ذلع مصلحة .وأما حد شارب ا٠تمر فإنو ثابت بالسنة ،والرسػوؿ 
ِ
ب الْ َخ ْم َر ،فَ َجلَـ َدهُ
حد شارب ا٠تمر ،فعن أنس« :أَ َّن النَّبِ َّي  أُت َي بَِر ُج ٍل قَ ْد َش ِر َ
بِ َج ِريـ َدتَـْي ِن نَ ْحـ َو أَ ْربَِعـ َين» أخرجػػو مسػػلم .وعنػػد ابػػن أيب شػػيبة «أن رســول اهلل 
ِ ِ
ين َر ُجـالً،
ضرب في الخمر بنعلين أربعـين» وُب روايػة ألٛتػد« :فَـأَ َم َر قَ ِريبـاً مـ ْن ع ْشـ ِر َ
فَ َجلَ َدهُ ُك ُّل َر ُج ٍل َج ْل َدتَـ ْي ِن بِالْ َج ِر ِيد َوالنّْـ َع ِال» وأما ما روي عن علي أنو قاؿ« :جلد
النػػيب  أربعػػُت ،وجلػػد أبػػو بكػػر أربعػػُت ،وعمػػر ٙتػػانُت» أخرجػػو مسػػلم .فإنػػو
ي ػػدؿ عل ػػى أف اٞتل ػػد ق ػػد فعل ػػو الرس ػػوؿ  أربع ػػُت ،وفعل ػػو الص ػػحابة أربع ػػُت،
وٙتػػانُت ،وىػػذا يعػػٍت أف أقلػػو أربعػػوف ،وأكثػػره ٙتػػانوف ،وىػػو مػػًتوؾ لئلمػػاـ .وعليػػو
فل ػػيس ذل ػػع م ػػن ا١تص ػػاّب ا١ترس ػػلة ،فه ػػو ٓب يش ػػرع ٙت ػػانُت للمص ػػلحة ،ب ػػل ت ػػرؾ
للخليفػػة يوقعػػو أربعػػُت ويوقعػػو ٙتػػانُت .وأمػػا مػػا فعلػػو عمػػر فإنػػو مػػن بػػاب رعايػػة
الشػػؤوف ،وىػػو مػػا جعػػل للخليفػػة أف يقػػوـ بػػو حسػػب رأيػػو واجتهػػاده ،فا٠تليفػػة
حياسب الوالة حسب رأيو واجتهاده ،وكػل مػا جعػل الشػرع للخليفػة أف يقػوـ بػو
حسػػب رأيػػو واجتهػػاده ،كتعيػػُت ال ػػوالة و٤تاس ػػبتهم ،وكإنفػػاؽ مػػاؿ بي ػػت ا١ت ػػاؿ،
وكعقػػد ا١تعاىػػدات ،وغػػَت ذلػػع ،فػػإف قيامػػو ب ػو آت مػػن حيػػث كػػوف الشػػرع قػػد
جعل لو ذلع ،فهو يقوـ بو ْتكم شرعي وليس للمصلحة ،بػل الشػرع جعػل لػو
ذلع .وما يراه ىو راجع الجتهاده وبذلو النص للمسلمُت ،وفعل ا٠تليفة لػيس
حكماً شرعياً دليلو ا١تصػلحة ،وإ ػا ىػو مػن ا١تباحػات الػيت خيتػار منهػا مػا يشػاء.
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وأما إراقة اللنب ا١تغشوش فهػو مػن بػاب اٟتسػبة ،حيػث يتفقػد السػوؽ كمػا فعػل
الرس ػػوؿ  ح ػػُت رأى ص ػػربة قمػ ػ فم ػػد ي ػػده ف ػػإذا هب ػػا بل ػػل ،فق ػػاؿ لص ػػاحب
الصربة« :ما ى َذا يا ِ
ـول اللَّ ِـو؛ قَ َ
الس َماءُ يَا َر ُس َ
ب الطَّ َع ِام ؟ قَ َ
َصابَـ ْتوُ َّ
ـال :أَفَـالَ
ال :أ َ
َ َ َ َ
صاح َ
َّ ِ
س ِمنّْــي» أخرجػػو مسػػلم .وعمػػر
ـاسَ ،مـ ْـن يَـ َّ
َج َعلْتَــوُ فَ ـ ْـو َق الط َعــام َكـ ْـي يَـ َـراهُ النَّـ ُ
ـش فَـلَـ ْـي َ
ك ػػاف يق ػػوـ باٟتس ػػبة ١تراقب ػػة الب ػػائعُت ،و١ت ػػا رأى الل ػػنب مغشوشػ ػاً عاق ػػب الغ ػػاش،
وعقوبتو ىذه بإراقػة لبنػو مػن بػاب التعزيػر ،وىػي عقوبػة جعػل تقػديرىا لئلمػاـ أو
للقاضي ،ولو أف يقدرىا كمػا يػرى ،وليسػت ىػي حكمػاً شػرعياً دليلػو ا١تصػلحة.
وأمػػا قتػػل عمػػر للجماعػػة بالواحػػد إذا اشػػًتكوا ُب قتلػػو فإنػػو قاسػػو علػػى السػػرقة،
كمػػا ورد ذلػػع نص ػاً ُب روايػػة اٟتادثػػة ،فهػػو مػػن قبيػػل القيػػاس ،ولػػيس مػػن قبيػػل
ا١تص ػػاّب ا١ترس ػػلة .وىك ػػذا ٚتي ػػع اٟتػ ػوادث ال ػػيت رووى ػػا ع ػػن الص ػػحابة ،ل ػػيس ُب
واحػ ػػدة منهػ ػػا مصػ ػػلحة ،وإ ػ ػػا ىػ ػػي مسػ ػػتندة إٔب أدلػ ػػة شػ ػػرعية؛ وبػ ػػذلع سػ ػػقه
استدال٢تم بعمل آحاد الصحابة ،على فرض اعتباره دليبلً شرعياً.
وم ػػن ذل ػػع يتب ػػُت أف األدل ػػة ال ػػيت أتػ ػوا هب ػػا لبلس ػػتدالؿ عل ػػى أف ا١تص ػػاّب
ا١ترسػػلة دليػػل شػػرعي أدلػػة باطلػػة مػػن أساسػػها ،وبػػذلع يسػػقه االسػػتدالؿ هبػػا.
وحينا ػػذ ال تعت ػػرب ا١تص ػػاّب ا١ترس ػػلة حج ػػة ش ػػرعية؛ لع ػػدـ وج ػود دلي ػػل ي ػػدؿ عل ػػى
حجيتهػػا ،وىػػذا وحػػده كػػاؼ لعػػدـ اعتبارىػػا دلػػيبلً شػػرعياً .ومػػع ذلػػع فػػإف واقػػع
ا١تصاّب ا١ترسلة مػن حيػث ىػي ،حسػب تعػريفهم ٢تػا ،يػدؿ علػى عػدـ حجيتهػا،
فإف من دراستها يتبُت أف اعتبارىا دليبلً شرعياً فاسد من عدة وجوه:
أحػػدىا :إهنػػا تنػػاقض تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي ،أي تن ػاقض واقػػع اٟتكػػم
الشػػرعي ،فاعتبارىػػا دلػػيبلً للحكػػم الشػػرعي باطػػل مػػن أساسػػو .ذلػػع أف اٟتكػػم
الشػػرعي ىػػو خطػػاب الشػػارع ،س ػواء قلنػػا إنػػو« :خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ
ا١تكلفػػُت» أو قلنػػا إنػػو« :خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد» أـ قلن ػػا إنػػو:
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«خطاب الشارع ا١تفيد فائدة شرعية» أـ قلنا إنو« :خطاب اه» فإنػو علػى أي
قػػوؿ ،وعلػػى كػػل حػػاؿ ،قػػد اتفػػق علػػى أف اٟتكػػم الشػػرعي ىػػو خطػػاب اه ،أو
خطػػاب الشػػارع ،أي اه .واٟتكػػم الػػذي جيعػػل دليلػػو مصػػلحة ال دليػػل ٢تػػا مػػن
خطاب الشارع ال يعتػرب حكمػاً شػرعياً مطلقػاً؛ ألنػو ال ينطبػق عليػو واقػع اٟتكػم
الش ػػرعي ،وى ػػو خط ػػاب الش ػػارع ،فيك ػػوف اعتب ػػار ا١تص ػػلحة ال ػػيت ٓب ي ػػدؿ عليه ػػا
الشػػرع دلػػيبلً شػػرعياً علػػى اٟتكػػم الشػػرعي بػػاطبلً؛ ألف مػػا يسػػتند إليهػػا ال ينطبػػق
عليو واقع اٟتكػم الشػرعي .وال يقػاؿ إف ٣تمػوع الشػرع دؿ عليهػا؛ ألنػو ال يقػاؿ
جملمػػوع الشػػرع إنػػو حكػػم شػػرعي ،وال يقػػاؿ عػػن ٣تم ػػوع الش ػػرع إنػػو ي ػػدؿ عل ػػى
جزئيػػة؛ المتنػػاع ذلػػع واقعػاً ،إذ ال يػػدؿ اجملمػػوع علػػى جزئيػػة؛ فػػبل يكػػوف ٣تمػػوع
الشرع داالً على خطاب معُت ٢تذه اٞتزئية.
ثانيها :إف اه تعأب يقوؿ       :
    وا١تصلحة ا١ترسلة أتى هبا العقل ،وٓب يأت هبا الرسوؿ؛ ألف
العقل ىو الذي أتى هبا من عنده ،ال فهماً من نص معُت؛ ولذلع يقوؿ الذين
يعتربوف ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً :إف الشارع ال يأذف إال ٔتا ىو مصلحة ،وال ينهى
إال عما ىو مفسدة ،وُب طاقة العقل البشري أف يدرؾ أوجو ا١تصلحة ُب شؤوف
الدنيا ويعرفها ،فيحصلها بأمر الشارع ،وإف ٓب يرد نص صري خاص هبا .فهم
إذف يعتربوف العقل قادراً على فهم ا١تصلحة وا١تفسدة ،بناء على أف الشرع ال
يأٌب إال ٔتا ىو مصلحة .فالعقل عندىم ىو الذي أتى هبا ،وما أتى بو العقل ال
جيوز أخذه حكماً شرعياً؛ ألنو ٓب يأت بو الرسوؿ؛ ألف مفهوـ   
  أف ما آتاكم من غَت الرسوؿ ال تأخذوه ،وكلمة الرسوؿ وصف
مفهم وليس ّتامد ،أي ليس بلقب ،فيكوف لو مفهوـ ا١تخالفة ،ومعناه كل ما
ٓب يأتكم بو الرسوؿ ال جيوز أف تأخذوه ،فما آتاكم بو العقل من األحكاـ ال
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تأخذوه.
ثالثها :إف اه تعأب يق ػوؿ       :
    ويق ػوؿ         :
     ،    ،  ويقوؿ  :
      وجعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً ىو
ٖتكيم لغَت ما جاء بو رسوؿ اه  من كتاب وسنة ،وىو حكم بغَت ما
أنػزؿ اه ،بل ٔتا جاء بو العقل ،وىو أيضاً اتباع لغَت الشرع؛ ألنو اتباع للعػقػل،
وىذا ٥تالف لنص اآليات؛ ولذلع ال جيوز جعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً.
رابعها :إننا مأموروف باتباع رسوؿ اه  وحده ،قاؿ تعأب   :
       والرسوؿ ال يأٌب بشيء إال من
الوحي   ،             :
    فنحن مأموروف باتباع ما جاء بو الوحي ،ومفهومو أننا
منهيوف عن اتباع غَت ما جاء بو الوحي ،أي عن اتباع غَت الرسوؿ .وجعل
ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً ىو اتباع للعقل ،فهو اتباع لغَت الرسوؿ ،أي لغَت
ما جاء بو الوحي ،فبل يكوف ما يدؿ عليو حكماً شرعياً ،فبل جيوز أف تكوف
ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً.
خامسها :إف اه تعأب يقوؿ      :
        فهذه اآلية صرحية بأف اه قد
أكمل الدين .فجعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً ،وىي ا١تصاّب اليت دؿ عليها العقل
من غَت دليل شرعي؛ لعدـ وجود دليل يدؿ عليها ،معناه أف الشريعة اإلسبلمية
غَت كاملة وىي ناقصة ،بدليل أنو وجدت أعماؿ ٓب يوجد ٢تا دليل من
وبُت ٢تا دليبلً ببياف ا١تصلحة اليت فيها ،فتكوف ا١تصاّب
الشريعة ،فجاء العقل ّ
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ا١ترسلة قد كملت الشريعة بعد أف ثبت نقصاهنا ،وىذا مناقض لنص اآلية
الصري  ،و٥تالف لواقع الشريعة ،إذ ما من واقعة إال و٢تا حكم شرعي ،وال
مشكلة إال و٢تا ٤تل حكم شرعي ،فيكوف اعتبار ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً
مناقضاً للقرآف ولواقع الشريعة.
سادسػها :إف ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة اشػػًتطوا فيهػػا حػػىت تكػػوف مرسػػلة أف ال يػػرد
نػص ُب الشػػرع يػػدؿ علػػى اعتبارىػػا ،ال بعينهػػا وال بنوعهػػا ،فيكػػوف اشػًتاطهم أف
ال يكوف ٢تا دليل معُت من الشرع كافياً إلسقاطها من اعتبػار الشػرع؛ ألف عػدـ
ورود دليػػل مػػن الشػػرع يػػدؿ عليهػػا كػػاؼ لردىػػا؛ ألف اٟتك ػم ا١ت ػراد أخػػذه حكػػم
الشػػرع ال حكػػم العقػػل ،فػػبل بػػد العتبػػاره مػػن الشػػرع أف يػػرد دليػػل يػػدؿ عليػػو،
فاشًتاط أف ال يدؿ عليها نص من الشػرع كػاؼ لنفػي الشػرعية عنهػا ،واعتبارىػا
غَت شرعية .وأما كوهنا تفهػم مػن مقاصػد الشػريعة ،فػإف مقاصػد الشػريعة ليسػت
نص ػ ػاً يفهػ ػػم حػ ػػىت يعتػ ػػرب مػ ػػا يفهػ ػػم منهػ ػػا دلػ ػػيبلً ،فػ ػػبل قيمػ ػػة ١تػ ػػا يفهػ ػػم منهػ ػػا ُب
االستدالؿ على اٟتكػم الشػرعيٍ .ب إف مػا يسػمى ٔتقاصػد الشػريعة ،إف أريػد بػو
مػػا دلػػت عليػػو النصػػوص ،مثػػل ٖتػػرمي الزنػػا ،وٖتػػرمي السػػرقة ،وٖتػػرمي قتػػل الػػنفس،
وٖترمي ا٠تمر ،وٖترمي االرتداد عن اإلسبلـ ،فإنو ليس مقصداً للشػريعة ،وإ ػا ىػو
حكػػم ألفع ػاؿ العبػػاد ،فيوقػػف فيػػو عنػػد مػػدلوؿ النصػػوص .وإف أريػػد بػػو حكمػػة
الش ػريعة كلهػػا ،أي حكمػػة إرسػػاؿ الرسػػوؿ مػػن كونػػو رٛتػػة للعبػػاد ،فإنػػو حكمػػة
ولػػيس علػػة ،واٟتكمػػة قػػد ٖتصػػل وقػػد ال ٖتصػػل ،فػػبل تتخػػذ أص ػبلً يسػػتدؿ بػػو؛
إلمكانية ٗتلفها؛ و٢تذا ال يصل ما يسمى ٔتقاصد الشريعة ألف يكوف ما يفهػم
منو يعترب دليبلً شرعياً.
ومػػن ذلػػع كلػػو يتبػػُت بطػػبلف اعتبػػار ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة دلػػيبلً شػػرعياً ،فػػبل
تص ػػل ألف تك ػػوف دل ػػيبلً م ػػن األدل ػػة الش ػػرعية .إال أن ػػو إذا اس ػػتدؿ هب ػػا ٣تته ػػد
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كاإلمػاـ مالػػع رضػي اه عنػػو ،فػإف اٟتكػػم الػذي يسػػتنبه ٔتوجبهػا يعتػػرب حكمػاً
شرعياً؛ لوجود شبهة الدليل عليها ،ولو كاف دليبلً موىوماً.
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القواعد الكلية
بعػػد أف انتهػػى الكػػبلـ عػػن األدلػػة الشػػرعية الثابتػػة باٟتجػػة القطعيػػة ،وعػػن
األدلة ا١توىومة ،فإنو ال بد من التحدث عػن االسػتدالؿ بالقواعػد الكليػة؛ لبيػاف
أهنػػا ليسػػت أدلػػة شػػرعية ،وإ ػػا ىػػي أحكػػاـ شػػرعية اسػػتنبطت مػػن األدلػػة كػػأي
حكم من األحكاـ ،فإنػو مػن ا١تشػاىد أنػو كثػَتاً مػا يسػتدؿ علػى اٟتكػم بقاعػدة
كليػػة ،أو بتعريػػف شػػرعي ،أو ْتكػػم شػػرعي ،فػػيظن السػػامع أف القاعػػدة الكليػػة
ى ػػي ال ػػدليل الش ػػرعي عل ػػى اٟتك ػػم ،أو يظ ػػن أف التعري ػػف الش ػػرعي ى ػػو ال ػػدليل
الشػػرعي علػػى اٟتكػػم ،أو يظػػن أف اٟتكػػم ا١تسػػتدؿ بػػو ىػػو الػػدليل علػػى اٟتكػم،
ورٔتا يتوىم أف ىذه من األدلة الشرعية ،مع أف الواقع ليس كذلع .فإف القواعػد
الكليػ ػػة ،والتعػ ػػاريف الشػ ػػرعية ،واألحكػ ػػاـ الشػ ػػرعية ،كلهػ ػػا أحكػ ػػاـ شػ ػػرعية وإف
اختلفت أٝتاؤىا .واالستدالؿ على اٟتكم بقاعدة كلية ،أو بتعريػف شػرعي ،أو
ْتكػػم شػػرعي ،ىػػو مػػن قبيػػل التفريػػع علػػى اٟتكػػم ،ولػػيس مػػن قبيػػل االسػػتدالؿ
بالػ ػػدليل .إال أف ىنالػ ػػع فرق ػ ػاً بػ ػػُت االسػ ػػتدالؿ علػ ػػى اٟتكػ ػػم بالقاعػ ػػدة الكليػ ػػة
والتعريػػف الشػػرعي ،وبػػُت االسػػتدالؿ علػػى اٟتكػػم ْتكػػم شػػرعي .فاالسػػتدالؿ
على اٟتكم بقاعدة كلية أو تعريف يأخذ شكل االستدالؿ بالدليل ،مػن حيػث
مطابقتو للحكم ،ومطابقػة اٟتكػم للواقػع الػذي جػاء لػو ،فيعامػل معاملػة الػنص،
وىو أيضاً فكر يكوف أساس ا١تعاٞتة ،وليس معاٞتة مباشرةٓ .تبلؼ االسػتدالؿ
على اٟتكػم ْتكػم شػرعي ،فإنػو ال يأخػذ شػكل االسػتدالؿ بالػدليل ،بػل شػكل
التطبيػػق ،فػػيبلحظ انطبػػاؽ اٟتكػػم علػػى ىػػذا الواقػػع ،وىػػل ىػػو مػػن الواقػػع الػػذي
جاء لو أـ لػيس منػو ،وىػو أي اٟتكػم لػيس فكػراً يكػوف أسػاس ا١تعاٞتػة ،بػل ىػو
حك ػػم ،أي ى ػػو نفس ػػو معاٞت ػػة مباش ػػرة .وم ػػا ع ػػدا ذل ػػع ف ػػإف القواع ػػد الكلي ػػة،
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والتعػػاريف الشػػرعية ،واألحكػػاـ الشػػرعية ،كلهػػا شػػيء واحػػد مسػػتنبه مػػن دليػػل
شرعي .فالقواعد الكلية ،والتعاريف الشرعية ،أحكاـ كلية ،وأما اٟتكم الشرعي
فهػو حكػم جزئػي؛ ولػذلع ال يعتػرب أي منهػػا دلػيبلً مػن األدلػة الشػرعية ،بػل ىػػو
حكػػم ش ػػرعي ق ػػد اس ػػتنبه م ػػن دليػػل ش ػػرعي .ولك ػػي ت ػػدرؾ الكلي ػػة واٞتزئي ػػة ُب
اٟتكػػم الشػػرعي ،ال بػػد أف يلفػػت النظػػر إٔب أف ىػػذا اإلطػػبلؽ مػػن قبيػػل اجملػػاز
ولػػيس مػػن قبيػػل اٟتقيقػػة .فػػإف الكليػػة واٞتزئيػػة مػػن دالالت ا١تفػػرد ال مػػن دالل ػة
ا١تركب ،فبل ٤تػل ٢تػا ُب داللػة الًتكيػب .واٟتكػم الشػرعي ٚتلػة مركبػة ولػيس اٝتػاً
مفرداً ،سواء أكاف حكماً ،أـ قاعدة ،أـ تعريفاً ،فقولعٟ :تػم ا١تيتػة حػراـٚ .تلػة
مركبة ،وقولع :اإلجارة عقد على ا١تنفعة بعػوضٚ .تلػة مركبػة ،وقولػع :الوسػيلة
إٔب اٟتراـ حراـٚ .تلة مركبة ،فبل تدخلها الكلية وال اٞتزئية؛ ألهنمػا مػن دالالت
االسػم ،أي مػػن دالالت ا١تفػػرد .غػػَت أنػو ١تػػا كػػاف الكلػػي ُب االسػم ىػػو مػػا يصػ
أف يشػًتؾ ُب مفهومػو كثػػَتوف ،مثػل اٟتيػواف واإلنسػاف والكاتػػب ،وكػاف التعريػػف
٦تػػا يصػ أف يشػػًتؾ فيػػو كثػػَتوف إذ يصػػدؽ تعريػػف اإلجػػارة علػػى إجػػارة األجػػَت
ا٠تاص ،واألجَت ا١تشًتؾ ،وإجارة الػدار ،وإجػارة السػيارة ،وإجػارة األرض…اْب
فإنو أطلق عليهػا حكػم كلػي مػن قبيػل اجملػاز ،وكػذلع القاعػدة الكليػة ،و١تػا كػاف
اٞتزئي ُب االسم ٦تا ال يص أف يشًتؾ فيو كثػَتوف ،مثػل زيػد علمػاً علػى رجػل،
وفاطمة علماً على امرأة ،ومثل الضمائر كهو وىي ،وكاف اٟتكم الشػرعي ٦تػا ال
يص ػ أف يشػػًتؾ فيػػو كثػػَتوف ،مثػػل ٟتػػم ا١تيتػػة ح ػراـ ،وشػػرب ا٠تمػػر ح ػراـ ،ومػػا
شػػابو ذلػػع ،فإنػػو ال يصػػدؽ إال علػػى ا١تيتػػة ،وإال علػػى ا٠تمػػر ،فإنػػو أطلػػق عليػػو
حكػػم جزئػػي مػػن قبيػػل اجملػػاز ،فهػػو مػػن حيػػث داللتػػو علػػى أفػراد أو عػػدـ داللتػػو
يقػػاؿ لػػو كلػػي وجزئػػي ٣تػػازاً ،ولكػػن مػػن حيػػث واقعػػو ىػػو حكػػم شػػرعي مسػػتنبه
من دليل شرعي .ال فرؽ بُت القاعدة ،والتعريف ،واٟتكم.
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والقاعدة الكلية ىي اٟتكم الكلي ا١تنطبق على جزئياتو .أما كوهنا
حكماً فؤلهنا مستنبطة من خطاب الشارع ،فهي مدلوؿ خطاب الشارع .وأما
كونو كلياً فؤلنو ليس نسبة حكم إٔب لفظ من ألفاظ العموـ حىت يقاؿ عنها
إهنا حكم عاـ كقولو تعأب      :ينطبق على ٚتيع أنواع البيع
فهو حكم عاـ ،وكقولو تعأب      :ينطبق على كل
ميتة فهو حكم عاـ ،بل اٟتكم الكلي الذي يكوف قاعدة كلية ىو نسبة حكم
إٔب لفظ من األلفاظ الكلية؛ ولذلع يقاؿ عنو كلي؛ و٢تذا يكوف كل حكم
داخل ٖتت مدلوؿ ىذا اللفظ جزئية من جزئيات ىذا اٟتكم الكلي ،ال فرداً
من أفراده .مثل قاعدة« :الوسيلة إٔب اٟتراـ حراـ» وقاعدة« :ما ال يتم
الواجب إال بو فهو واجب» وما شاكل ذلع .ففي ىذه القواعد ٓب ينسب
اٟتكم الشرعي ،وىو اٟترمة ،إٔب لفظ عاـ مثل البيع مباح ،وإ ا نسب إٔب
لفظ كلي وىو الوسيلة إٔب اٟتراـ ،وٓب ينسب اٟتكم الشرعي ،وىو الواجب،
إٔب لفظ عاـ مثل «ا١تيتة حراـ» وإ ا نسب إٔب لفظ كلي ،وىو ما ال يتم
الواجب إال بو؛ ولذلع كاف كلياً.
وأم ػػا التعري ػػف فه ػػو وص ػػف واق ػػع اٟتك ػػم ،وى ػػو يك ػػوف كلي ػاً؛ و٢ت ػػذا فإن ػػو
كالقاعػػدة الكليػػة ،أي ىػػو اٟتكػػم الكلػػي الػػداؿ علػػى جزئياتػػو ،فمػػثبلً تعريػػف
اٟتكػػم الشػػرعي بأنػػو خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد ،وتعريػػف العقػػد بأنػػو
ارتبػػاط إجيػػاب بقبػػوؿ علػػى وجػػو مشػػروع يثبػػت أثػػره ُب ٤تلػػو ،كػػل منهمػػا حكػػم
كلػػي؛ ألنػػو ُب تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي قػػد أخػػرب عػػن ا١تعػ ّػرؼ بلفػػظ كلػػي ،وىػػو
كلمة خطاب الشارع ،فإهنا يص أف يشًتؾ ُب مفهومها كثَتوف ،فهػي تصػدؽ
على طلػب الفعػل ،وعلػى طلػب الػًتؾ ،وعلػى التخيػَت؛ لػذلع كػاف تعريفػاً كليػاً.
وُب تعريػػف العقػػد قػػد أخػػرب عػػن ا١تعػ ّػرؼ بلفػػظ كلػػي ،وىػػو كلمػػة ارتبػػاط إجيػػاب
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بقبػػوؿ ،فإهنػػا يص ػ أف يشػػًتؾ ُب مفهومهػػا كثػػَتوف ،فهػػي تصػػدؽ علػػى البيػػع،
والزواج ،واإلجارة ،والشركة؛ لذلع كاف تعريفاً كلياً.
غَت أف القاعدة قد تكوف عامة ولكنها غالباً ما تكوف كلية ،وكذلع
التعريف قد يأٌب عاماً ولكنو غالباً ما يكوف كلياً ،فإذا كاف اٟتكم قد نسب إٔب
لفظ كلي فتكوف القاعدة كلية ،ولكن إذا نسب إٔب لفظ عاـ تكوف القاعدة
عامة ،وكذلع إذا أخرب عن ا١تعرؼ بلفظ كلي فالتعريف يكوف كلياً ،وإذا أخرب
عنو بلفظ عاـ فالتعريف يكوف عاماً ،ويظهر أثر ذلع ُب التفريع .فالتعريف
الكلي جيري التفريع عليو على جزئياتو ال على أفراده ،وكذلع القاعدة الكلية.
والتعريف العاـ جيري التفريع عليو على أفراده ال على جزئياتو ،وكذلع القاعدة
العامة .وينبغي أف يبلحظ الفرؽ بُت القاعدة العامة والقاعدة الكلية ،وبُت
اٟتكم الكلي واٟتكم العاـ .فكلمة عاـ وعموـ تعٍت أف تكوف األلفاظ
موضوعة لغة للداللة بصيغتها أو ٔتعناىا على أفراد كثَتة غَت ٤تصورة على
سبيل االستغراؽ ،مثل ا١تؤمنوف ،والقوـ ،وما شاكل ذلع .وكلمة كلي يبلحظ
إٔب جانب أهنا ٦تا يص أف يشًتؾ ُب مفهومها كثَتوف نسبة اٟتكم إليها،
فكلمة كلي ىنا تدؿ على اٟتكم على ا١تعٌت الكلي ،فقولو تعأب  :
   قاعدة عامة ،وحكم عاـ ،وليس قاعدة كلية ،وال حكماً
كلياً؛ ألنو حكم على ا١تؤمنُت بأهنم إخوة ،وىذا حكم على العاـ بوصف
معُت ،وليس ىو حكماً على الكلي بوصف معُتٓ ،تبلؼ قولو : 
«الْ َع ْج َماءُ َج ْر ُح َها ُجبَ ٌار» أخرجو البخاري .فإنو قاعدة كلية؛ ألنو حكم على
جناية العجماء بأنو ال يؤاخذ عليها ،وكلمة جناية العجماء لفظ كلي ،فالكلية
إ ا ىي ُب اللفظ وليس ُب الًتكيب؛ ولذلع ال يقاؿ ىذا النص نص كلي؛
ألف الكلية ال تدخل ُب الًتكيب ،فليس ُب النصوص نصوص كلية ،ولكن
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يقاؿ ىذا اٟتكم كلي ألنو استنبه من نسبة اٟتكم إٔب لفظ كلي.
والقواعد الكلية تستنبه من النص الشرعي كاستنباط أي حكم شرعي
سواء بسواء ،سواء أكاف من دليل واحد أـ من عدة أدلة ،إال أف الدليل فيها
يتضمن معٌت ٔتثابة العلة ،أو يتضمن علة .وىذا ىو الذي جيعلو منطبقاً على
ٚتيع جزئياتو ،فمثبلً قاعدة« :الوسيلة إٔب اٟتراـ حراـ» وقاعدة« :ما ال يتم
الواجب إال بو فهو واجب» وقاعدة« :كل ما كاف من مرافق اٞتماعة كاف
ملكية عامة» كل منها قاعدة كلية ،فإذا نظر ُب أدلتها ،يتبُت أف اٟتكم يدؿ
دليلو عليو ،ويدؿ على شيء آخر مرتباً عليو أو نإتاً عنو ،فيظهر حيناذ أنو
ٔتثابة العلة ،فمثبلً قولو تعأب        :
       فالفاء ُب    أفادت أف سبكم
ألصنامهم يؤدي إٔب سبهم ه ،وىذا حراـ ،فيًتتب عليو أف سبكم ألصنامهم
ُب ىذه اٟتالة حراـ ،فكأهنا كانت علة .فالنهي عن مسبة الذين كفروا ىو دليل
اٟتكم ،وقد دؿ ،إٔب جانب داللتو على اٟتكم ،على شيء آخر مرتباً عليو
حُت قاؿ     :فاستنبطت من ىذه اآلية قاعدة« :الوسيلة إٔب
اٟتراـ حراـ» ومثبلً قولػو تعأب،       :
        ف ػإٔب ُب قول ػو     :وُب قولو:
     أفادت أنو ما ٓب يغسل جزء من ا١ترفق ال يتم غسل اليد إٔب
ا١ترفق ،فبل بد أف يتحقق حصوؿ الغاية ،ال أف تدخل الغاية ُب ا١تغيا ،وأنو ما
ٓب يدخل جزء من الليل ،ولو دقيقة ،ال يتحقق إ٘تاـ الصياـ؛ فصار غسل جزء
مهما قل من ا١ترافق ،وصياـ جزء مهما قل من الليل واجباً ،بداللة اآليتُت؛
ألنو ال يتم ما أوجبو  -وىو غسل اليدين وصياـ النهار  -إال بالقياـ بو.
فأفادت ىذه الغاية جعل ما يكمل غسل اليدين ،وصياـ النهار ،وىو واجب،
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واجباً ،فكأهنا كانت علة .فاآلية دلت على اٟتكم ،ودلت على شيء آخر
مكمبلً لو حُت قالت      :فاستنبطت من ىاتُت اآليتُت قاعدة:
«ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب» .ومثبلً يقوؿ الرسوؿ : 
«ال ُْم ْسلِ ُمو َن ُش َرَكاءُ فِي ثـَالَ ٍث :فِي الْ َك ِإل َوال َْم ِاء َوالنَّا ِر» أخرجو أبو داود ،وثبت
عنو  أنو أقر أىل الطائف وأىل ا١تدينة على ملكية ا١تاء ملكية فردية ،وفهم
من حاؿ ا١تياه اليت ٝت هبا ملكية فردية أهنا ٓب تكن للجماعة حاجة فيها،
فكانت علة كوف الناس شركاء ُب الثبلث كوهنا من مرافق اٞتماعة ،فالدليل دؿ
على اٟتكم ،ودؿ على العلة ،أي دؿ على اٟتكم ،ودؿ على شيء آخر كاف
سبب تشريع اٟتكم ،فاستنبطت منو قاعدة« :كل ما كاف من مرافق اٞتماعة
كاف ملكية عامة» وىكذا ٚتيع القواعد الكلية .ومن ذلع يتبُت أف القاعدة
الكلية ٕتعل اٟتكم ٔتثابة علة ٟتكم كلي؛ لكونو سبباً لو ،أي لكونو نإتاً عنو
أو مرتباً عليو ،أو ٕتعلو علة حقيقية ٟتكم كلي ،فهي حكم كلي ينطبق على
جزئياتو؛ ولذلع تطبق على كل حكم تنطبق عليو ،كما يطبق الدليل على
اٟتكم الذي جاء بو ،وال يقاس عليها قياساً ،بل تندرج جزئياتو ٖتتها ،أي
تكوف داخلة ٖتت مفهومها أو منطوقها ٘تاماً كما تدخل ٖتت داللة الدليل،
ويكوف االستدالؿ هبا كاالستدالؿ بالدليل .فالقاعدة الكلية تعامل معاملة
القياس ،وكل ما انطبقت عليو القاعدة يأخذ حكمها ،إال أف يرد نص شرعي
على خبلؼ ما ُب القاعدة ،فيعمل بالنص ،وتلغى القاعدة ،كما ىي اٟتاؿ ُب
القياس ،إذا ورد نص شرعي يؤخذ بالنص ويلغى القياس .غَت أف القواعد
الكلية ليست كالقياس دليبلً شرعياً ،وال أصبلً من أصوؿ الشرع ،وإ ا ىي
حكم شرعي استنبه كسائر األحكاـ الشرعية ،فبل تكوف دليبلً؛ و٢تذا فإف ما
تنطبق عليو يعترب تفريعاً عليها أو ٔتثابة التفريع .ومثل القاعدة الكلية التعريف
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الكلي ،فكل ما انطبق عليو يأخذ حكمو ،إال أف يرد نص شرعي فيؤخذ
بالنص.
وأمػ ػ ػ ػػا القاعػ ػ ػ ػػدة العامػ ػ ػ ػػة مثػ ػ ػ ػػل« :الصػ ػ ػ ػػل جػ ػ ػ ػػائر بػ ػ ػ ػػُت ا١تسػ ػ ػ ػػلمُت ،إال
ص ػ ػ ػػلحاً أح ػ ػ ػػل حرام ػ ػ ػاً وح ػ ػ ػػرـ ح ػ ػ ػػبلالً» ومث ػ ػ ػػل« :ال ض ػ ػ ػػرر وال ض ػ ػ ػرار» فإهن ػ ػ ػػا
تطبػ ػػق علػ ػػى أفرادىػ ػػا فقػ ػػه ،فتشػ ػػملهم كمػ ػػا يشػ ػػمل العػ ػػاـ ٚتيػ ػػع أف ػ ػراده إال أف
ي ػ ػػرد ن ػ ػػص ش ػ ػػرعي ،فيؤخ ػ ػػذ ب ػ ػػالنص وتلغ ػ ػػى القاع ػ ػػدة ،ومث ػ ػػل ذل ػ ػػع التعري ػ ػػف
الع ػ ػػاـ .وعل ػ ػػى أي ح ػ ػػاؿ ،فإهن ػ ػػا إف كان ػ ػػت ى ػ ػػي نفس ػ ػػها نص ػ ػ ػاً ش ػ ػػرعياً ،مث ػ ػػل
ى ػ ػػاتُت القاع ػ ػػدتُت ،فتعت ػ ػػرب دل ػ ػػيبلً ش ػ ػػرعياً ألهن ػ ػػا ن ػ ػػص ،وإف ٓب تك ػ ػػن نص ػ ػ ػاً ال
تعت ػػرب دل ػػيبلً ،وإ ػػا تعت ػػرب حكمػ ػاً ش ػػرعياً ويف ػػرع عليه ػػا .ومث ػػل القاع ػػدة العام ػػة
التعريف العاـ.
والقواع ػ ػ ػػد ا١تعت ػ ػ ػػربة إ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػي القواع ػ ػ ػػد ا١تس ػ ػ ػػتنبطة م ػ ػ ػػن دلي ػ ػ ػػل ش ػ ػ ػػرعي
اس ػ ػ ػػتنباطاً ش ػ ػ ػػرعياً ،أم ػ ػ ػػا القواع ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػيت ٓب تس ػ ػ ػػتنبه م ػ ػ ػػن دلي ػ ػ ػػل ش ػ ػ ػػرعي ،أو
اس ػػتنبطت اسػ ػػتنباطاً غ ػػَت شػ ػػرعي ،فػ ػػبل تعت ػػرب وال قيمػ ػػة ٢تػ ػػا؛ و٢ت ػػذا فإنػ ػػو لػ ػػيس
م ػ ػ ػػن القواع ػ ػ ػػد الش ػ ػ ػػرعية ق ػ ػ ػػو٢تم« :الع ػ ػ ػػربة ُب العق ػ ػ ػػود با١تقاص ػ ػ ػػد وا١تع ػ ػ ػػاح ،ال
باأللف ػ ػػاظ وا١تب ػ ػػاح» وذل ػ ػػع ألف ى ػ ػػذا الك ػ ػػبلـ ٓب يس ػ ػػتنبه م ػ ػػن دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي،
وإ ػػا أخ ػػذ مػ ػػن الق ػػانوف ا١تػ ػػدح الفرنس ػػي القػ ػػدمي ،إذ مع ػػٌت ىػ ػػذه القاع ػػدة ىػ ػػو
أف يك ػ ػ ػ ػػوف للني ػ ػ ػ ػػة اعتب ػ ػ ػ ػػار ُب العق ػ ػ ػ ػػود ،أو يك ػ ػ ػ ػػوف لواق ػ ػ ػ ػػع اٟت ػ ػ ػ ػػاؿ اعتب ػ ػ ػ ػػار ُب
العقػ ػػود ،وىػ ػػذا مػ ػػا يقولػ ػػوف عنػ ػػو روح الػ ػػنص ،فتجػ ػػدىم يقولػ ػػوف نص ػ ػاً وروح ػ ػاً،
ويري ػ ػ ػػدوف ب ػ ػ ػػالنص الك ػ ػ ػػبلـ ا١تكت ػ ػ ػػوب وم ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػدؿ علي ػ ػ ػػو منطوق ػ ػ ػ ػاً ومفهوم ػ ػ ػ ػاً،
ويريػ ػػدوف بػ ػػروح الػ ػػنص مػ ػػا تػ ػػدؿ عليػ ػػو األحػ ػػوؿ والظػ ػػروؼ احمليطػ ػػة با١توضػ ػػوع،
ول ػ ػ ػػو ٓب ي ػ ػ ػػدؿ عليه ػ ػ ػػا الك ػ ػ ػػبلـ .وى ػ ػ ػػذا م ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػميو فقه ػ ػ ػػاء الغ ػ ػ ػػرب بالن ػ ػ ػ ػػزعة
النفس ػػية ،وى ػػي مقاب ػػل الن ػ ػػزعة ا١تادي ػػة ال ػػيت ى ػػي التقي ػػد بدالل ػػة ال ػػنص منطوق ػ ػاً
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ومفهوم ػ ػ ػ ػاً ،وعػ ػ ػ ػػدـ اعتبػ ػ ػ ػػار الظػ ػ ػ ػػروؼ واألح ػ ػ ػ ػواؿ .فهػ ػ ػ ػػذه القاعػ ػ ػ ػػدة« :العػ ػ ػ ػػربة
ب ػ ػػالعقود…اْب» .تك ػ ػػاد تك ػ ػػوف مًتٚت ػ ػػة حرفي ػ ػاً ع ػ ػػن الق ػ ػػانوف ا١ت ػ ػػدح الفرنس ػ ػػي
القػ ػ ػ ػػدمي؛ ولػ ػ ػ ػػذلع ال تعتػ ػ ػ ػػرب ىػ ػ ػ ػػي وأمثا٢تػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػػن الش ػ ػ ػ ػػرع ،وال مػ ػ ػ ػػن القواعػ ػ ػ ػػد
الش ػ ػػرعية؛ ألهن ػ ػػا ليس ػ ػػت أحكام ػ ػاً ش ػ ػػرعية فض ػ ػبلً ع ػ ػػن كوهن ػ ػػا ليس ػ ػػت أحكام ػ ػاً
كليػ ػػة ،وىػ ػػي ليسػ ػػت مػ ػػأخوذة مػ ػػن دليػ ػػل شػ ػػرعي فض ػ ػبلً عػ ػػن كوهنػ ػػا مػ ػػأخوذة
م ػ ػػن فق ػ ػػو كف ػ ػػر .وأم ػ ػػا م ػ ػػا حي ػ ػػاولوف االس ػ ػػتدالؿ عليه ػ ػػا م ػ ػػن قول ػ ػػو « :إِنَّ َمـ ـ ـا
ال بِالنّْـيَّـ ـ ـ ِ
ات» أخرج ػ ػػو البخ ػ ػػاري ومس ػ ػػلم .فإن ػ ػػو ال عبلق ػ ػػة ل ػ ػػو هب ػ ػػا ،ألن ػ ػػو
األَ ْع َمـ ـ ـ ُ
يق ػ ػػوؿ« :إِنَّ َم ـ ـ ـا األَ ْع َم ـ ـ ـ ُال» وٓب يق ػ ػػل :إ ػ ػػا العق ػ ػػود ،وإ ػ ػ ػا التص ػ ػػرفات .والش ػ ػػرع
جع ػ ػ ػ ػػل اعتب ػ ػ ػ ػػار العق ػ ػ ػ ػػود بص ػ ػ ػ ػػيغها ،ال بني ػ ػ ػ ػػة العاق ػ ػ ػ ػػدين أو ظ ػ ػ ػ ػػروؼ العق ػ ػ ػ ػػد،
والتص ػ ػ ػ ػ ػػرفات بش ػ ػ ػ ػ ػػروطها الش ػ ػ ػ ػ ػػرعية ،ال بني ػ ػ ػ ػ ػػة ا١تتص ػ ػ ػ ػ ػػرؼ وأحوال ػ ػ ػ ػ ػػو ،وا١تػ ػ ػ ػ ػ ػراد
باألعم ػ ػ ػػاؿ غ ػ ػ ػػَت ا١ت ػ ػ ػراد ب ػ ػ ػػاألقواؿ؛ ول ػ ػ ػػذلع يق ػ ػ ػػاؿ عق ػ ػ ػػود أي أقػ ػ ػ ػواؿ ،ويق ػ ػ ػػاؿ
تصػ ػ ػػرفات قوليػ ػ ػػة .واٟتجػ ػ ػػر إ ػ ػ ػػا يقػ ػ ػػع علػ ػ ػػى التصػ ػ ػػرفات القوليػ ػ ػػة والعق ػ ػ ػود ،وال
يق ػػع عل ػػى األعم ػػاؿ مطلق ػ ػاً .فهن ػػاؾ ب ػػوف شاس ػػع ب ػػُت األعم ػػاؿ وب ػػُت العق ػػود
والتص ػ ػػرفات ،فالص ػ ػػبلة ،واٟت ػ ػػج ،والزك ػ ػػاة ،أعم ػ ػػاؿ تعت ػ ػػرب فيه ػ ػػا الني ػ ػػة ،والبي ػ ػػع
والوق ػػف ،والوص ػػية ،عق ػػود وتصػ ػػرفات ال قيم ػػة للني ػػة فيهػ ػػا ،وم ػػن ذل ػػع يتبػ ػػُت
مناقض ػػة ىػ ػػذه القاعػ ػػدة لئلس ػػبلـ وبعػ ػػدىا عػ ػػن أحك ػػاـ الشػ ػػرع .وىكػ ػػذا سػ ػػائر
القواعد اليت ٓب تستنبه من الشرع.
وق ػ ػػد جع ػ ػػل بع ػ ػػض الفقه ػ ػػاء قواع ػ ػػد ٔتثاب ػ ػػة األدل ػ ػػة الش ػ ػػرعية ،منه ػ ػػا م ػ ػػا
ى ػ ػػو مس ػ ػػتنبه م ػ ػػن الش ػ ػػرع ،ومنه ػ ػػا م ػ ػػا ى ػ ػػو غ ػ ػػَت مس ػ ػػتنبه م ػ ػػن الش ػ ػػرع ،فم ػ ػػا
اسػ ػػتنبه مػ ػػن الشػ ػػرع مثػ ػػل قاعػ ػػدة االستصػ ػػحاب ،وقاعػ ػػدة الضػ ػػرر ،يعتػ ػػرب مػ ػػن
القواع ػ ػػد الش ػ ػػرعية؛ ألف ٢ت ػ ػػا أدل ػ ػػة ش ػ ػػرعية ،وأم ػ ػػا م ػ ػػا ٓب يس ػ ػػتنبه م ػ ػػن الش ػ ػػرع
مث ػ ػػل قاع ػ ػػدة الع ػ ػػرؼ ،وقاع ػ ػػدة م ػ ػػمالت األفع ػ ػػاؿ ،فإن ػ ػػو ال يعت ػ ػػرب م ػ ػػن القواع ػ ػػد
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الشػ ػ ػػرعية؛ ألنػ ػ ػػو لػ ػ ػػيس ٢تػ ػ ػػا أدلػ ػ ػػة شػ ػ ػػرعية .علػ ػ ػػى أف بعػ ػ ػػض اجملتهػ ػ ػػدين جيعػ ػ ػػل
الع ػ ػ ػػرؼ ل ػ ػ ػػيس قاع ػ ػ ػػدة ش ػ ػ ػػرعية فحس ػ ػ ػػب ،ب ػ ػ ػػل جيعله ػ ػ ػػا أصػ ػ ػ ػبلً م ػ ػ ػػن أص ػ ػ ػػوؿ
التشػ ػ ػريع ،ودل ػ ػػيبلً م ػ ػػن األدل ػ ػػة الش ػ ػػرعية ،م ػ ػػع أف اٟتقيق ػ ػػة ليس ػ ػػت ى ػ ػػي أصػ ػ ػبلً
من األصوؿ ،حىت وال قاعدة شرعية.
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قاعدة االستصحاب
ا١تػراد باالستصػػحاب استصػػحاب اٟتػػاؿ ،وقػػد عرفػػو علمػػاء األصػػوؿ بأنػػو
عبػػارة عػػن اٟتكػػم بثبػػوت أمػػر ُب الزمػػاف الثػػاح بنػػاء علػػى ثبوتػػو ُب الزمػػاف األوؿ،
أي ىو ثبوت أمر ُب الزمن اٟتاضر بناء على ثبوتػو فيمػا مضػى .فكػل أمػر ثبػت
وجػوده ٍب طػرأ الشػػع ُب عدمػو فاألصػػل بقػػاؤه ،واألمػػر الػذي علػػم عدمػػو ٍب طػرأ
الشػػع علػػى وجػػوده فاألصػػل اسػػتمراره ُب حػػاؿ العػػدـ ،فكػػأف ثبوتػػو فيمػػا مضػػى
ٔتثابة العلة ُب ثبوتػو ُب الػزمن اٟتاضػر .فمػن تػزوج فتػاة علػى أهنػا بكػرٍ ،ب ادعػى
بعد البنػاء هبػا أنػو وجػدىا ثيبػآً ،ب يصػدؽ إال ببينػة؛ ألف األصػل وجػود البكػارة؛
ألهنػػا ثابتػػة مػػن حػػُت نشػػأهتا ،فوجودىػػا بك ػراً يستصػػحب وحيكػػم بأهنػػا بكػػر ُب
الزمن اٟتاضر .ومن اشًتى كلباً على أنو حيسن الصيادة ،وادعى بعػد أنػو وجػده
غػػَت مػػتعلم إياىػػا صػػدؽ؛ ألف األصػػل عػػدـ تعلػػم الكلػػب للصػػيادة حػػُت نشػػأتو
ح ػ ػػىت يتعلمه ػ ػػا؛ ول ػ ػػذلع يبق ػ ػػى الع ػ ػػدـ مستص ػ ػػحباً ،وىك ػ ػػذا ُب ٚتي ػ ػػع األم ػ ػػور،
يستصحب األصل حىت يقوـ الدليل على خبلفو.
واالسػتػصػحاب ليس دليبلً شػرعياً ،وإال الحتػاج إثباتػو إٔب حجػة قطعيػة،
وى ػػو ٓب تقػػم عليػػو حجػػة قطعيػػة ،وإ ػػا ى ػػو قاعػػدة ش ػػرعية ،أي حكػػم ش ػػرعي،
فيكفػػي فيػػو الػػدليل الظػػٍت .والػػدليل علػػى أف االستصػػحاب قاعػػدة شػػرعية ثبلثػػة
أمور:
ش ـ ٌـر،
أح ػػدىا :ق ػػوؿ رس ػػوؿ اه  فيم ػػا أخرج ػػو البخ ػػاري« :إِنَّ َم ــا أَنَــا بَ َ
ـض ،فَأَق ِ
وإِنَّ ُكــم تَ ْختَ ِ
ْحـ َـن بِ ُح َّجتِـ ِـو ِمـ ْـن بَـ ْعـ ٍ
ْضــي
صـ ُـمو َن إِلَـ َّـيَ ،ول ََعـ َّ
ـل بَـ ْع َ
ض ـ ُك ْم أَ ْن يَ ُكــو َن أَل َ
َ ْ
َعلَى نَ ْح ِو َما أ َْس َم ُع» أي إف الرسوؿ  يقضي حسب ما يظهر لو ،وىػذا يعػٍت

بناء اٟتكم على الظاىر .واألمر الظاىر ىو ما ثبت للشيء من حكم ُب الػزمن
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ا١تاضػػي ،س ػواء أكػػاف الوجػػود أـ العػػدـ ،وس ػواء أكػػاف اٟتػػل أـ اٟترمػػة .فػػإف ىػػذا
ىو الظاىر منو ،و ا ٦تا ال خبلؼ عليو ،فاٟتكم جيػب أف يكػوف هبػذا الظػاىر،
فإذا ادعي خبلؼ الظاىر ال بد من دليل يدؿ على ىذا االدعاء ،وإال يبقى مػا
عليػػو الشػػيء ُب الػػزمن ا١تاضػػي ىػػو ٤تػػل اٟتكػػم ،أي يبقػػى مػػا عليػػو الظػػاىر ىػػو
٤تل اٟتكم عمبلً باٟتديث.
ثانيهػػا :إف اإلٚتػػاع منعقػػد علػػى أف اإلنسػػاف لػػو شػػع ُب وجػػود الطهػػارة
ابتداء ال ٕتوز لو الصبلة ،ولو شع ُب بقائها جازت لو الصبلة ،وىذا ىو عػُت
االستصػ ػػحاب ،إذ قػ ػػد استصػ ػػحب حػ ػػاؿ عػ ػػدـ الطهػ ػػارة ابتػ ػػداءً الثابتػ ػػة قطع ػ ػاً،
فقطعت ىذه اٟتاؿ الشع بإجيادىا وعدمو ،واستصحبت حالػة الطهػارة الثابػت
إجيادىػػا قطع ػاً ،فقطعػػت ىػػذه اٟتػػاؿ الشػػع بإزالتهػػا وعػػدـ إزالتهػػا ،وىػػذا يعػػٍت
استصػػحاب اٟتػػاؿ ،فاسػػتنبه مػػن ذلػػع ،أف مػػا كػػاف ثابت ػاً قطع ػاً ألمػػر ،حيكػػم
بثبوتػػو لػػو حػػىت يقػػوـ الػػدليل علػػى خبلفػو؛ ألف اٟتكػػم الػػذي جػػرى اإلٚتػػاع عليػػو
يدؿ على ذلع.
ثالثهػػا :إف مػػا ثبػػت ُب الزمػػاف األوؿ مػػن وجػػود أمػػر أو عدمػػو ،وٓب يظهػػر
زوالػػو ال قطع ػاً وال ظن ػاً ،فإنػػو يلػػزـ بالضػػرورة أف حيصػػل الظػػن ببقائػػو كمػػا كػػاف،
والعمػػل بػػالظن واجػػب ،فمػػا ٖتقػػق وجػػوده أو عدمػػو ُب حالػػة مػػن األح ػواؿ فإنػػو
يستلزـ ظن بقائو ،والظن حجة متبعة ُب الشرعيات ،إذ األحكاـ الشػرعية مبنيػة
على غلبة الظن ،وىذه القاعدة حكم شرعي ،فيكفي فيها غلبة الظن.
فهػػذه األمػػور الثبلث ػة دليػػل علػػى أف قاعػػدة االستصػػحاب قاعػػدة شػػرعية
يعمػػل هبػػا ،أي جيػػوز أف جيػػري التفريػػع عليهػػا ،كأيػػة قاعػػدة شػػرعية ،وكػػأي حكػػم
شرعي؛ وعليو فإف ما ثبت وٓب يظهر زوالو ظن بقاؤه ،فيعطػى نفػس اٟتكػم ألنػو
ىػػو الظػػاىر .علػػى أنػػو لػػوال مػػا ثبػػت ُب الزمػػاف األوؿ علػػى الوجػػو ا١تػػذكور يكػػوف
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مظنػػوف البقػػاء ُب الزمػػاف الثػػاح لكػػاف يلػػزـ منػػو أف ال تثبػػت األحكػػاـ الثابتػػة ُب
عهػ ػػد النػ ػػيب  بالنسػ ػػبة إلينػ ػػاٞ ،ت ػ ػواز النسػ ػػخ ،فإنػ ػػو إذا ٓب حيصػ ػػل الظػ ػػن مػ ػػن
االستصػػحاب يك ػػوف بقاؤى ػػا مس ػػاوياً ٞت ػواز نسػػخها؛ وحينا ػػذ ف ػػبل ديك ػػن اٞت ػػزـ
بثبوهتا ،وإال يلزـ الًتجي من غَت مرج  .فثبػوت األحكػاـ الثابتػة ُب عهػد النػيب
 وعػ ػػدـ نسػ ػػخها إ ػ ػػا حصػ ػػل باالستصػ ػػحاب؛ ولػ ػػذلع كػ ػػاف األصػ ػػل عػ ػػدـ
النسػػخ ،وادعػػاء النسػػخ ال بػػد مػػن دليػػل يػػدؿ عليػػو .وأيضػاً فإنػػو لػػوال مػػا ثبػػت ُب
الزماف األوؿ على الوجو ا١تذكور يكوف مظنوف البقاء ُب الزماف الثاح لكػاف يلػزـ
منػ ػػو أف يكػ ػػوف الشػ ػػع ُب الطػ ػػبلؽ كالشػ ػػع ُب النكػ ػػاح ،لتس ػ ػػاويهما ُب ع ػ ػػدـ
حصػػوؿ الظػػن ٔتػػا مضػػى؛ وحيناػػذ فليػػزـ أف يبػػاح الػػوطء فيهمػػا أو حيػػرـ فيهمػػا،
وى ػػو باط ػػل اتفاقػ ػاً ،ب ػػل يب ػػاح للش ػػاؾ ُب الط ػػبلؽ دوف الش ػػاؾ ُب النك ػػاح؛ ألف
األصل عدـ النكاح ،فيستصػحب ىػذا األصػل ،وحيكػم بعػدـ النكػاح ،فػبل حيػل
الػػوطء حػػىت يوجػػد دليػػل علػػى النكػػاح ،واألصػػل ُب ا١ت ػرأة ا١تنكوحػػة ىػػو وج ػػود
النكاح ،فيستصحب ىذا األصل ،وحيكم بثبوت النكاح وعدـ الطػبلؽ؛ فيحػل
لػػو الػػوطء ،ولػػو شػػع بػػالطبلؽ حػػىت يقػػوـ الػػدليل علػػى حػػدوث الطػػبلؽ .فهػػذا
كلو يدؿ على أف استصحاب اٟتاؿ ىو ما جاء بو الشػرع ُب األحكاـ الشرعية
كلها وُب األدلة الشرعية ،ولذلع كاف قاعدة شرعية.
وعليػػو ،فإنػػو ُب ٚتيػػع األمػػور يستصػػحب األصػػل حػػىت يقػػوـ الػػدليل علػػى
خبلفو ،فإذا قاـ الدليل على حكم من وجوب ،أو ندب ،أو إباحػة ،أو حرمػة،
أو كراىة ،فإف ىذا اٟتكػم يظػل ثابتػاً ،فػإذا ادعػي لػو حكػم آخػر غػَت الػذي قػاـ
الدليل عليو ،فبل بد مػن دليػل يػدؿ علػى ذلػع ،وإف ٓب يوجػد دليػل يظػل حكػم
األصػػل كمػػا ىػػو حسػػب مػػا جػػاء الػػدليل عليػػو ،وإذا ثبػػت حكػػم ألمػػر فػػإف ىػػذا
اٟتكم يظل ثابتاً لو ،فػإذا ادعػي لػو حكػم آخػر غػَت الػذي ثبػت لػو ،فػبل بػد مػن
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دليل يدؿ على ذلع ،وإف ٓب يوجد دليل يظل اٟتكم الثابت كما ىو.
واالستصػػحاب الزـ للفقيػػو واجملتهػػد ،وبػػو يظهػػر كثػػَت مػػن األحكػػاـ ،قػػاؿ
القػػرطيب« :القػػوؿ باالستصػػحاب الزـ لكػػل أحػػد ،ألنػػو أصػػل تنبػػٍت عليػػو النبػػوة
والشػريعة ،فػػإف ٓب نقػػل باسػػتمرار حػػاؿ تلػػع األدلػػةٓ ،ب حيصػػل العلػػم بشػػيء مػػن
تلػػع األمػػور ،واسػػتمرار حػػاؿ أدلػػة النبػػوة والش ػريعة مػػن االستصػػحاب الػػذي ال
خيتلف العقبلء ُب صحتو ،وال يتطرؽ إليو الريب ُب اٟتاؿ».
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قاعدة الضرر
قاعػػدة الضػػرر تشػػمل أم ػرين :أحػػد ا أف يكػػوف الشػػيء نفسػػو ضػػاراً ،وٓب
يرد ُب خطاب الشارع ما يدؿ على طلب فعلو ،أو طلب تركو ،أو التخيَت فيػو،
فيك ػػوف كونػ ػػو ضػ ػػاراً دل ػػيبلً علػ ػػى ٖترديػ ػػو؛ ألف الش ػػارع حػ ػػرـ الضػ ػػرر .وقاعدتػ ػػو:
«األصل ُب ا١تضار التحرمي».
أما األمر الثاح فهو أف يكوف الشارع قد أباح الشيء العاـ ،ولكن وج ػد
ُب فػرد من أف ػراد ذلػع ا١تبػاح ض ػرر ،فيكػوف كػوف ذلػع الفػرد ضػاراً أو مؤديػاً إٔب
ض ػرر دلػػيبلً علػػى ٖترديػػو؛ ألف الشػػارع حػػرـ الفػػرد مػػن أفػراد ا١تبػػاح ،إذا كػػاف ذلػػع
الف ػرد ضػػاراً أو مؤديػػا إٔب ضػػرر .وقاعدتػػو« :كػػل فػػرد مػػن أف ػراد ا١تبػػاح ،إذا كػػاف
ضاراً أو مؤدياً إٔب ضرر ،حرـ ذلع الفرد وظل األمر مباحاً».
أمػػا بالنسػػبة للقاعػػدة األؤب فػػإف دليلهػػا قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ« :الَ
ضـ َرَر َوالَ ِضـ َر َار فِـي ا ِإل ْسـالَِم» أخرجػػو الطػرباح ،وأخػػرج أبػػو داود مػػن حػػديث أيب
َ
صػػرمة (بكسػػر الصػػاد مالػػع بػػن قػػيس األنصػػاري قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ اه : 
اق َشـ َّ
ض َّر اللَّوُ بِ ِوَ ،وَم ْن َشـ َّ
اق اللَّـوُ َعلَْيـ ِو» فهػذاف اٟتػديثاف دلػيبلف علػى
ض َّ
ار أَ َ
« َم ْن َ
أف الشػػارع حػػرـ الضػػرر .أمػػا بالنسػػبة للحػػديث الثػػاح ،فاالسػػتدالؿ فيػػو ظػػاىر،
فػػإف ا١ت ػراد النهػػي عػػن الضػػرر .وأمػػا اٟتػػديث األوؿ فػػإف النفػػي فيػػو ٔتعػػٌت النهػػي،
بقرينة أف أصل الضرر واقع ،فا١تعٌت :ال يضروا ،وىػذا مػن قبيػل داللػة االقتضػاء،
وىي قسم مػن أقسػاـ ا١تفهػوـ ،وىػي كػذلع مػن داللػة االلتػزاـ .وأخػرج أبػو داود
ضـ ٌد
من حديث أيب جعفر ٤تمد بن علي عن ٝترة بػن جنػدب« :أَنَّـوُ َكانَ ْ
ـت لَـوُ َع ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الر ُجـ ِـل أ َْىلُــوُ ،قَـ َ
صــا ِر ،قَـ َ
ـال :فَ َكــا َن َسـ ُـم َرةُ
ـالَ :وَمـ َـع َّ
مـ ْـن نَ ْخـ ٍـل فــي َحــائط َر ُجـ ٍـل مـ َـن األَنْ َ
ش ُّـق َعلَْي ِـو ،فَطَلَ ِ ِ ِ
ـب إِل َْي ِـو أَ ْن
يَ ْد ُخ ُل إِلَى نَ ْخلِ ِو فَـيَتَـأَذَّى بِ ِـو َويَ ُ
ـب إل َْيـو أَ ْن يَب َيعـوُ فَـأَبَى ،فَطَلَ َ
َ
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ـب إِل َْي ِـو النَّبِ ُّـي  أَ ْن يَبِ َيعـوُ فَـأَبَى،
يُـنَاقِلَـوُ فَـأَبَى .فَـأَتَى النَّبِ َّـي  فَـ َذ َك َر َذلِـ َ
ـك لَـوُ ،فَطَلَ َ
ـال:
َك َك َذا َوَك َذا أ َْم ًرا َريَّبَوُ فِ ِيو ،فَأَبَى ،فَـ َق َ
ب إِل َْي ِو أَ ْن يُـنَاقِلَوُ فَأَبَى ،قَ َ
ال :فَ ِه ْبوُ لَوُ َول َ
فَطَلَ َ
ِ
ـال رس ُ ِ
صـا ِر ّْي :ا ْذ َىـ ْب فَـاقْـلَ ْع نَ ْخلَـوُ» فهػذا اٟتػديث
ض ّّ
ت ُم َ
أَنْ َ
ـول اللَّـو  للَنْ َ
ار ،فَـ َق َ َ ُ

أيض ػاً يػػدؿ علػػى أف الضػػرر ح ػراـ ،ويػػدؿ عػػبلوة علػػى ذلػػع أنػػو ي ػزاؿ ،فػػإف أمػػر
الرسوؿ بقلع النخػل أمػر بإزالػة الضػرر؛ وعليػو فػإف الضػرر حػراـ ،يقػوؿ الشػوكاح
ض َرَر َوالَ ِض َر َار» أخرجو اٟتاكم ،ما نصو:
ُب نيل األوطار ُب شرح حديث« :الَ َ
«ىذا فيػو دليػل علػى ٖتػرمي الضػرر علػى أي صػفة كػاف ،مػن غػَت فػوؽ بػُت اٞتػار
وغػػَته ،فػػبل جيػػوز ُب صػػورة مػػن الصػػور إال بػػدليل خيػػص بػػو ىػػذا العمػػوـ ،فعليػػع
ٔتطالب ػػة م ػػن ج ػػوز ا١تض ػػارة ُب بع ػػض الص ػػور بال ػػدليل ،ف ػػإف ج ػػاء ب ػػو قبلت ػػو ،وإال
ض ػربت هبػػذا اٟتػػديث وجهػػو ،فإنػػو قاعػػدة مػػن قواعػػد الػػدين تشػػهد لػػو كليػػات
وجزئي ػ ػػات» وعل ػ ػػى ذل ػ ػػع فتك ػ ػػوف قاع ػ ػػدة الض ػ ػػرر ثابت ػ ػػة ب ػ ػػنص الس ػ ػػنة ،وى ػ ػػذه
األحاديث دليل على أف قاعػدة« :األصػل ُب ا١تضػار التحػرمي» ىػي مػن القواعػد
الشرعية.
وأما بالنسبة للقاعدة الثانية فإف دليلها أنو «قد كا َن ُ ِ
حين
رسول اللَّو َ 

ِ
ِ
رسول اللَّ ِو  : ال
ال
ُ
فلما راحوا ق َ
الناس من ب ْئ ِرىاّ ،
َم َّر بالْح ْج ِر ،نَـ َزلَها ،واستقى ُ
تَ ْش َربوا من مائها شيئاً ،وال تتوضئوا منو للصالة ،وما كا َن من َع ِجي ٍن َع َج ْنتُ ُموهُ
صاحب
فأ ْعلِفوهُ اإلبِ َل ،وال تأ ُكلوا منو شيئاً ،وال يَ ْخ ُر َج َّن أح ٌد من ُك ُم الليلةَ إالّ ومعو
ٌ
ِ
رسول اللَّ ِو  إالّ َّ
ج
الناس ما أَ َم َرُى ْم بو ُ
أن َر ُجلَْي ِن من بني ساع َدةَ ،خ َر َ
ففعل ُ
لوَ .
أح ُدىما لحاجتِ ِو ،وخرج اآلخر في رَلَ ِ ِ
ذىب لحاجتو فإنَّو
ب بَعي ٍر لوّ ،
َ
فأما الذي َ
ُ
ِ
ِ
ذىب في رَلَ ِ
الريح حتى رََر َح ْتوُ
ب بعي ِره فَ ْ
ُخن َق على َم ْذ َىبِوّ ،
احتَ َملَْتوُ ُ
وأما الذي َ
ٍ
منكم أح ٌد
رسول اللَّ ِو َ 
بذلك ُ
بجبلَ ْي رَ ّْيء .فأُ ْخبِ َر َ
ج ْ
فقال :أَلَ ْم أَنْـ َه ُك ْم أ ْن يَ ْخ ُر َ
ِ
صيب على م ْذىبِ ِو فَ ُ ِ
ِ
اآلخر الذي َوقَ َع
وأما
َ َ
شف َيّ ،
إالّ ومعو صاحبُو .ثـُ َّم دعا للذي أُ َ
ُ

ٗ٘ٗ

ِ ِ ِ
بجبلَي رَ ّْي ٍءَّ ،
حين قَ ِد َم المدينةَ» رواه ابن ىشاـ
فإن رَيّْئاً أَ ْى َدتْوُ لرسول اللَّو َ 
ْ
ُب سَتتو .ففي ىذه القصة يرى كيف حرـ الرسوؿ فرداً من أفراد ا١تباح ،فشرب
ا١تاء مباح ،ولكن الرسوؿ  حرـ عليهم شرب ىذا ا١تاء من بار حجر ،وحرـ
عليهم الوضوء منو .وخروج الشخص ُب الليل منفرداً مباح ،ولكن الرسوؿ حرـ
تبُت أنو إ ا حرـ ىذا ا١تاء ١تا
عليهم ُب تلع الليلة ا٠تروج إال ومعو صاحبٍ ،ب ّ
ثبت لو فيو من ضرر ،وحرـ ا٠تروج منفرداً ١تا ثبت لو فيو من ضرر ،فكاف
الضرر ُب ىذا الشيء ا١تعُت ىو سبب ٖترديو ،فكأنو كاف علة ،فوجود الضرر
ُب بار ٙتود حرـ ماءه فقه ،ولكن ظل ا١تاء مباحاً ،ووجود الضرر ُب خروج
الشخص منفرداً ىناؾ ُب تلع الليلة ،ومن ذلع ا١تكاف ،حرـ خروج الشخص
منفرداً ىناؾ ُب تلع الليلة ،ولكن ظل خروج الشخص منفرداً مباحاً ُب غَت
ذلع ا١تكاف ،وُب غَت تلع الليلة ،وإذف وجود الضرر ٓب حيرـ ما أباحو الشرع،
وإ ا وجود الضرر ُب فرد من أفراده حيرـ ذلع الفرد ،ولكن يظل األمر مباحاً،
سواء كاف فعبلً أـ شيااً.
ىذا إذا كاف ذلع الفرد ا١تباح مضراً ،أما إذا كاف يؤدي إٔب ضرر ،فإف
الدليل عليو ما روي« :أَ َّن َ ِ
ض َع َع ْش َرةَ ليلةً لَ ْم يُجا ِوْزىا،
أقام بِتَبُوك بِ ْ
رسول اللَّو َ 

ثـ َّم انصر َ ِ
ج من َو َش ٍل ،ما يُروي
ُ
ف قافالً إلى المدينة ،وكا َن في الطريق ماءٌ يَ ْخ ُر ُ
َ
الراكب والراكبين والثالثة ،بِ ٍ
رسول اللَّ ِو َ : م ْن
فقال ُ
ش َّق ِقَ ،
واد يُ ُ
قال لو وادي الْ ُم َ
َ
ِ
ِ
سبَـ َقوُ إليو نَـ َف ٌر من
ذلك الوادي فال يَ ْستَقيَ َّن منو شيئاً حتى نَأْتيَوَُ ،
َسبَـ َقنا إلى َ
قال :فَ َ
ف عليو ،فَـلَ ْم يَـ َر فيو شيئاً،
فلما أتاهُ ُ
رسول اللَّ ِو َ وقَ َ
المنافقين ،فَ ْ
استَـ َق ْوا ما فيوّ ،
ِ
فقال :أَ َولَ ْم
رسول اللَّ ِو ،فُال ٌن وفُالنَ ،
يل لو :يا َ
َ
فقالَ :م ْن َسبَـ َقنا إلى ىذا الماء ؟ فَق َ
ودعا عليهم» رواه
أَنْـ َه ُه ْم أ ْن يَ ْستَـ ُقوا منو شيئاً حتى آتِيَوُ ،ثـُ َّم لَ َعنَـ ُه ْم ُ
رسول اللَّ ِو َ 

ابن ىشاـ ُب سَتتو .ففي ىذا اٟتديث حرـ الرسوؿ شرب ذلع ا١تاء القليل؛
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ذلك الوادي فال يَ ْستَ ِقيَ َّن
ألنو يؤدي إٔب ظمأ اٞتيش ،فإنو قاؿَ « :م ْن َسبَـ َقنا إلى َ
منو شيئاً حتى نَأْتِيَوُ» ،ولعن اللذين استقيا منو فإنو دليل على أنو حرـ أف

يستقى منو حىت يأتيو ،فاالستقاء من ا١تاء مباح ،وأف يستقى من ذلع ا١تاء ُب
ذلع الوادي ليس فيو ضرر ،ولكن االستقاء منو قبل حضور الرسوؿ وتقسيمو
بُت اٞتيش يؤدي إٔب حرماف اٞتيش ،أي يؤدي إٔب ضرر ،فحرـ االستقاء من
ذلع الوادي حىت يأٌب؛ ألف االستقاء يؤدي إٔب ضرر ،فكاف كوف االستقاء
يؤدي إٔب ضرر ىو الذي حرـ االستقاء من ذلع الوادي ،فكأنو كاف علة،
فهو ٔتثابة العلة .فكوف االستقاء من ذلع الوادي يؤدي إٔب ضرر حرـ
االستقاء منو فقه ،لكن ظل االستقاء مباحاً من غَت ذلع الوادي ،وظل
االستقاء من ذلع الوادي نفسو ُب غَت تلع اٟتالة اليت أدت إٔب ضرر مباحاً،
وإذف كوف الشيء يؤدي إٔب ضرر ٓب حيرـ ما أباحو الشرع ،وإ ا كوف فرد من
أفراده يؤدي إٔب ضرر حيرـ ذلع الفرد فقه ،ولكن يظل األمر مباحاً ،سواء
كاف فعبلً أـ شيااً.
فهػػذه األحاديػػث ُب ىػػاتُت اٟتػػالتُت :حالػػة كػػوف الشػػيء مض ػراً ،وحالػػة
كػوف الشػػيء يػػؤدي إٔب ضػػرر ،اسػػتنبطت منهػػا القاعػػدة الثانيػػة وىػػي« :كػػل فػػرد
من أفػراد ا١تبػاح ،إذا كػاف ضػاراً أو مؤديػاً إٔب ضػرر ،حػرـ ذلػع الفػرد وظػل األمػر
مباحاً» وىي األمر الثاح من أمري قاعدة الضرر .وال بػد أف يعلػم الفػرؽ الكبػَت
بػػُت األمػرين حػػىت ال خيتلطػػا علػػى ا١تػػرء ،فػػاألمر األوؿ تكػػوف قاعدتػػو فيمػػا ٓب يػػرد
ُب خطاب الشارع نص عليو ،فيكػوف كونػو ضػاراً قائمػاً مقػاـ الػنص؛ ألف الػنص
جاء بتحػرمي الضػرر .أمػا األمػر الثػاح فإنػو قػد ورد ُب خطػاب الشػارع نػص علػى
إباحتو؛ ولذلع ال يص أف حيرـ؛ ألف فيو ضرراً؛ ألف النص ثابت بإباحتو ،فػبل
يػػرد ادعػػاء الضػػرر فيػػو لوجػػود الػػنص الػػذي بػ ّػُت حكمػػو ،ولكػػن إذا أدعػػي أف ُب
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فػػرد مػػن أفػػراده ضػػرراً ،أو يػػؤدي إٔب ضػػرر .فحيناػػذ حيػػرـ ذلػػع الفػػرد فقػػه؛ ألف
النص جاء بتحرمي الفرد الذي يػؤدي إٔب ضػرر؛ ولػذلع ال يقػاؿ إف إباحػة شػراء
العمػػبلت األجنبيػػة وإدخا٢تػػا الػػببلد يػػؤدي إٔب ضػػرر فتحػػرـ ،فػػإف إباحػػة ش ػرائها
وبيعهػػا وإدخا٢تػػا الػػببلد ثابتػػة بػػالنص ،فػػبل يص ػ ادعػػاء الضػػرر فيهػػا لتحرديهػػا،
لوج ػػود ال ػػنص ُب خط ػػاب الشػػارع عل ػػى إباحتهػػا ،ولك ػػن إذا ثب ػػت أف ُب عمل ػػة
معينػػة منهػػا ،كاٞتنيػػو اإلس ػًتليٍت ،ضػػرر مػػن إباحػػة ش ػرائها ،فتحػػرـ تلػػع العملػػة
فقػػه مػػدة وجػػود الضػػرر؛ ألهنػػا فػػرد مػػن أف ػراد العمػػبلت ،ولكػػن تبقػػى العمػػبلت
األجنبية مباحة للشراء والبيع وإدخا٢تػا الػببلد .فهنػاؾ فػرؽ بػُت القاعػدتُت ال بػد
من مبلحظتو.
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االصطالح ،والتقدير ،والعرف
الع ػ ػػرؼ ُب اللغ ػ ػػة ٔتع ػ ػػٌت ا١تعرف ػ ػػة ،ؤتع ػ ػػٌت الش ػ ػػيء ا١تع ػ ػػروؼ أي ا١ت ػ ػػألوؼ
ا١تستحسػػن ،ومنػػو قولػػو تعػػأب       :أي اؤمػػر باٞتميػػل
مػػن األفعػػاؿ .ويطلػػق العػػرؼ ويػراد بػػو العػادة ا١تنتشػػرة بػػُت ٚتاعػػة معينػػة ،وبعبػػارة
أخػػرى ىػػي األعمػػاؿ ا١تكػػررة مػػن أفػراد ٚتاعػػة معينػػة .إذ العػػادة ىػػي الفعػػل الػػذي
يكػػرره الفػػرد ويرتػػاح لػػو ،فػػإذا انتشػػرت ىػػذه العػػادة بػػُت اٞتماعػػة ،وفعلهػػا معظػػم
األفػراد أو كلهػػم ،صػػارت عرفػاً .فػػالعرؼ ُب اٟتقيقػػة ىػػو عػػادة اٞتماعػػة؛ ولػػذلع
يكوف اٟتكم على الشيء ْتسب العػرؼ إذا كػاف حكمػاً مسػتنداً إٔب مػا اعتػاده
ٚته ػػور اٞتماعػ ػػة؛ وب ػػذلع يكػ ػػوف الع ػػرؼ ُب األعمػ ػػاؿ ،ال ُب األلفػ ػػاظ ،وال ُب
التقديرات لؤلشياء.
أمػػا االصػػطبلح فهػػو اتفػػاؽ ٚتاعػػة علػػى إطػػبلؽ اسػػم معػػُت علػػى شػػيء
مع ػ ػ ػػُت ،أي جع ػ ػ ػػل ا١تع ػ ػ ػػُت يطل ػ ػ ػػق علي ػ ػ ػػو اس ػ ػ ػػم مع ػ ػ ػػُت ،وم ػ ػ ػػن ذل ػ ػ ػػع اللغ ػ ػ ػػات
واالص ػ ػػطبلحات ا٠تاص ػ ػػة ،كاص ػ ػػطبلح أى ػ ػػل النح ػ ػػو ،أو أى ػ ػػل الطبيعي ػ ػػات ،أو
اصػػطبلح قريػػة ،أو قطػػر ،أو مػػا شػػاكل ذلػػع .فهػػذه كله ػػا اصػػطبلحات .وم ػػا
يطلقوف عليو (اٟتقيقة العرفيػة ىػي مػن االصػطبلح ،ولػيس مػن العػرؼ ،إذ ىػي
تع ػػارؼ الق ػػوـ عل ػػى إط ػػبلؽ اس ػػم مع ػػُت عل ػػى مع ػػٌت مع ػػُت ،فه ػػو كاالص ػػطبلح
اللغوي سواء بسواء ،من حيث إهنا اصطبلح ،ال من حيث اعتبارىػا مػن اللغػة،
فهػػي ٣تػػرد اصػػطبلح ،ولػػيس مػػن قبيػػل العػػادة والعػػرؼ ،إذ ىػػو يتعلػػق باسػػتعماؿ
بعػػض األلفػػاظ ُب معػػاف يتعػػارؼ النػػاس علػػى اسػػتعما٢تا ،وىػػذا ىػػو االصػػطبلح
بعينو.
أمػػا التقػػديرات الػػيت يتواضػػع النػػاس علػػى اعتبارىػػا ،كاألسػػعار ،واألجػػور،
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ومقػػدار النفقػػات ،وا١تهػػور ،ومػػا شػػاكل ذلػػع ،فهػػي ليسػػت مػػن العػػرؼ؛ ألهنػػا
ليسػػت عػػادة للنػػاس ،بػػل ىػػي تقػػدير معػػُت ألشػػياء يقررىػػا السػػوؽ والوضػػع ُب
اجملتمع ،وليست ىػي نإتػة عػن تكػرار النػاس لعملهػا ،حػىت وال اصػطبلح النػاس
عل ػػى إطبلقه ػػا ،وإ ػػا ى ػػي يقررى ػػا وض ػػع خ ػػارج ع ػػن اٞتماع ػػة ،وتػ ػأٌب اٞتماع ػػة
فتقػػدرىا بنػػاء علػػى ىػػذه األوضػػاع؛ ولػػذلع يرجػػع ُب تقػػديرىا إٔب ا٠تػرباء هبػػا ،ال
إٔب الشػػهود ،وال إٔب اٞتمهػػور ،وعلػػى ذلػػع ال تعتػػرب ىػػذه التقػػديرات مػػن قبيػػل
العرؼ.
والفرؽ بُت العرؼ ،واالصػطبلح ،والتقػدير ،ىػو أف العػرؼ معاٞتػة لفعػل
م ػػن األفع ػػاؿ ،فه ػػو حك ػػم عل ػػى الفع ػػل أو عل ػػى الش ػػيء؛ ول ػػذلع اعتربت ػو بع ػػض
القوانُت الوضعية دليبلً على بعض القوانُت ،واعتربه الػذين يقولػوف بػالعرؼ دلػيبلً
عل ػػى بع ػػض األحك ػػاـ الش ػػرعية ،ف ػػالعرؼ ى ػػو معاٞت ػػة ١تش ػػكلة ،فيؤخ ػػذ لوض ػػع
ا١تعاٞتػػة ْتسػػبو ،فيصػػب القػػانوف علػػى رأي ،أو اٟتكػػم الشػػرعي علػػى رأي آخػػر،
مسػػتنداً إٔب ىػػذا العػػرؼٓ .تػػبلؼ االصػػطبلح ،فهػػو اسػػم ١تسػػمى ،بغػػض النظػػر
عػػن أي عػػبلج ٢تػػذا ا١تسػػمى ،سػواء أكػػاف عبلجػػو قانون ػاً ،أـ حكمػاً شػػرعياً ،أـ
غػػَت ذلػػع .فهػػو متعلػػق ٔتسػػمى معػػُت يوضػػع لػػو اسػػم معػػُت ،فهػػو متعلػػق باسػػم
للفع ػػل أو للش ػػيء ول ػػيس ٔتعاٞتت ػػو .وأم ػػا التق ػػدير فه ػػو خي ػػالف الع ػػرؼ وخي ػػالف
االصطبلح ،ألنو خاص بأشياء معينة يوجدىا وضػع السػوؽ ،أو وضػع اجملتمػع،
كتقػػدير األٙتػػاف ،واألجػػور ،وا١تهػػور .فػػاٟتكم يوجػػب النفقػػة ،أو ا١تهػػر ،أو متعػػة
الطبلؽ ،أو أجرة الدار ،وا٠تػرباء يقػدروف ذلػع ،بأنػو ىػو الػذي أوجػده السػوؽ،
أو الوضع ،أي ىػو ا١توجػود بػُت النػاس .فػبل تكػوف لػو عبلقػة بػاٟتكم ،إذ ىػو ال
يقرر اٟتكم ،وإ ا يعُت ا١تقدار الذي جرى اٟتكم عليو.
وعلػػى ىػػذا خيط ػ الػػذين خيلطػػوف بػػُت العػػرؼ ،واالصػػطبلح ،والتقػػدير،
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ألف واقػػع كػػل منهػػا غػػَت اآلخػػر .فاعتبارىػػا كلهػػا مػػن قبيػػل العػػرؼ خيػػالف الواقػػع
فضػ ػبلً ع ػػن أن ػػو خي ػػالف الش ػػرع؛ ألف الش ػػرع ق ػػد اعت ػػرب االص ػػطبلحات اللغوي ػػة
والعرفي ػػة ،وجع ػػل األحك ػػاـ ْتس ػػبها ،واعت ػػرب التق ػػديرات ،وجع ػػل أحك ػػاـ الش ػػرع
سائرة ٔتوجبهآ .تبلؼ العرؼ فإف الشرع قد جػاء ٔتعاٞتػات لؤلفعػاؿ واألشػياء،
وٓب يعترب العرؼ مطلقاً ،وٓب جيعل أي ٖتكيم لو ُب أفعاؿ العباد وال األشػياء ،بػل
حصر ا١تعاٞتات ٓتطاب الشارع وحده.
ال اعتبار للعرف شرعاً
يعترب بعض اجملتهدين العرؼ أصبلً من أصوؿ التشريع ،ودليبلً من األدلة
الشػرعية .ويسػتػدلػوف بػو على كثَت من األحكاـ الشرعية ،ويقػسػمػوف العػرؼ إٔب
قسػمُت :عرؼ عاـ ،وعرؼ خاص ،وديثلوف للعػرؼ العػاـ باالسػتصػناع .وذلع
أف الناس اعتادوا استصناع حاجاهتم مػن أحػذيػة وألبسة وأدوات وغَت ذلع،
فيجيزوف التعامل هبا ولو كانت مػن قبيل ا١تعدوـ؛ ألف العرؼ أجازه ،ويعتربونو
دليبلً على جواز ىذه ا١تعاملة .وديثلوف للعرؼ ا٠تاص باصطبلح بعض التجار
على أف يكوف البيع ا١تؤجل مقسطاً إٔب مدة ال تزيد عن كذا شهر ،كستة أشهر
مثبلً ،فإف ىذا العرؼ حيكم عند الدفع ولو ٓب يذكر عند العقد .ويقولوف إف
الشريعة اعتربت العرؼ ُب قضايا متعددة؛ ولذلع يعتربوف اٟتكم ا١تستند إٔب
العرؼ حكماً شػرعياً مستنداً إٔب دليل شرعي ،ويستدلوف على ذلع بقولو
تعأب           :ويقولوف إف
الشرع أمر أف نأخذ بالعرؼ .وبناء على اعتبارىم العرؼ دليبلً شرعياً فقد
خرجوا عليو أحكاماً كثَتة منها:
ّ
ٔ  -لو حلف شخص أنو ال يضع قدمو ُب دار فػبلف انصػرفت اليمػُت
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إٔب معػػٌت دخػػوؿ الػػدار؛ ألنػػو ا١تعػػٌت العػػرُب ،ال إٔب ٣تػػرد وضػػع قدمػػو ،فلػػو دخػػل
راكبػاً دوف أف ٘تػػس قدمػػو أرضػػها حينػػث ُب ديينػػو شػػرعاً بػػدليل العػػرؼ؛ ألف معػػٌت
وضع قدمو ىو دخولو ،فصار ٖتكيم العرؼ ُب ىذا اٟتكم ىو ا١تعترب.
ٕ  -لو اشًتى ٙتر الشجر وىػو علػى الشػجر بلفػظ التضػمُت والضػماف
ال بلفػػظ البيػػع اعتػػرب بيع ػاً؛ ألف العػػرؼ جػػرى علػػى ذلػػع ،فػػإف ضػػماف الزيتػػوف
والليموف وغَت ا يقع فيو بيع ٙتػر الشػجر بلفػظ التضػمُت؛ فصػ بػدليل العػرؼ،
فكاف العرؼ دليبلً شرعياً على حكم شرعي.
ٖ  -جيػوز للصػديق وىػػو ُب بيػت صػديقو أف يأكػػل ٦تػا جيػد أمامػػو ،وأف
يستعمل بعض األدوات للشرب و٨توه؛ ألف العػرؼ أجػاز ذلػع ،فيكػوف العػرؼ
دليبلً على اٟتكم الشرعي.
ٗ  -جيػػوز لئلنسػػاف أف يأكػػل مػػن الثمػػار السػػاقطة ٖتػػت الشػػجر ،بػػبل
إذف صاحبها ،إذا كاف من األنواع الػيت يتسػارع إليهػا الفسػاد؛ ألف العػرؼ جػرى
على إباحة ذلع؛ فكاف العرؼ دليبلً شرعياً.
٘  -إف اعتب ػػار س ػػكوت البك ػػر إذنػ ػاً إ ػػا ج ػػرى ألف الع ػػرؼ أف البن ػػت
تس ػػتحي مػ ػن الك ػػبلـ ُب ى ػػذا ا١توض ػػع ،فأج ػػاز الش ػػرع اعتب ػػار س ػػكوهتا ،فك ػػاف
العرؼ دليبلً على اعتبار السكوت إذناً.
 - ٙأف بيع الدار يػدخل فيهػا مفاتيحهػا وأبواهبػا ومػا جػرت العػادة بأنػو
تػػابع للػػدار ،وكػػذلع البقػػرة يػػدخل معهػػا عجلهػػا الرضػػيع الصػػغَت ،وىكػػذا كػػل
شيء اعتربه العرؼ تابعاً يدخل تبعاً للمبيع ،ولو ٓب يذكر حسب ما جرى عليػو
العرؼ.
آخر ليشًتي لو ٟتماً ،فاشًتى لو ٟتم بقر ،فقػاؿ
 - ٚلو وكل
ٌ
شخص َ
لػػو :إح أريػػد ٟتػػم ضػػأف ،فاختلفػػا ،ينظػػر ،فػػإف كػػاف عػػرؼ أىػػل البلػػد أف اللحػػم
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يطلػػق علػػى البقػػر إذا أطلػػق يلػػزـ بأخػػذ اللحػػم ،وإف كػػاف يطلػػق علػػى الضػػأف يلػػزـ
الوكيل أف يأٌب لو بلحم ضأف .فهاىنا ح ّكم العرؼ فكاف دليبلً شرعياً.
 - ٛلو خاط شخص ثوباً عند خياط بػأجرة معلومػة ،فقػاؿ ا٠تيػاط إف
كلفة الثوب من بطانة وغَتىا على ا١تستأجر ،وقاؿ ا١تستأجر إهنا علػى ا٠تيػاط،
فإن ػػو حيك ػ ػم ١ت ػػن يش ػػهد ل ػػو الع ػػرؼ ،ف ػػإف ش ػػهد للخي ػػاط كان ػػت الكلف ػػة عل ػػى
ا١تستأجر ،وإف شهد للمستأجر كانت على ا٠تياط.
 - ٜإذا وقع البيػع ٔتبلػغ مػن الػدراىم أو الػدنانَت دوف أف يبػُت العاقػداف
نوعهػػا ،وكػػاف ُب البلػػد عػػدة أن ػواع ٥تتلفػػة القيمػػة والػػرواج ،فإنػػو يلجػػأ ُب تعيػػُت
نوعها إٔب العرؼ ،فيكوف العرؼ ىو الدليل الشرعي على نوع الدراىم والدنانَت
اليت جرى عليها البيع.
ٓٔ  -إذا ادعت الزوجة ا١تدخوؿ هبا أف زوجها ٓب يدفع إليها شيااً مػن
معجل مهرىا ،وطالبػت ّتميػع مهرىػا ا١تعجػل ،فإنػو ال تسػمع دعواىػا ىػذه ،بػل
يردى ػػا القاض ػػي إذا ك ػػاف ع ػػرؼ أى ػػل البل ػػد أف ا١تػ ػرأة ال ت ػػزؼ إٔب زوجه ػػا إال إذا
اسػػتوفت قسػػماً مػػن معجلهػػا .فهػػا ىنػػا جعػػل العػػرؼ حكمػاً ،فكػػاف دلػػيبلً علػػى
حكم شرعي ،وىو رد القاضي دعواىا.
وىكػػذا أوردوا عػػدداًكب ػَتاً مػػن ا١تسػػائل واألحكػػاـ ،جعل ػوا العػػرؼ دلػػيبلً
شػػرعياً عليهػػا ،واعتػػربوه مػػن األدلػػة الشػػرعية ،وقػػد اسػػتدلوا علػػى اعتبػػار العػػرؼ
دل ػ ػػيبلً ش ػ ػػرعياً بقول ػ ػػو تع ػ ػػأب       :واس ػ ػػتدلوا با١تس ػ ػػائل
واألحك ػػاـ ال ػػيت أتػ ػوا هب ػػا ،وق ػػاؿ بعض ػػهم إف الرس ػػوؿ  أق ػػر بع ػػض األعػ ػراؼ
والع ػادات ،فكػاف دلي ػبلً علػى اعتبػار أف العػػرؼ يكػوف دلػيبلً شػػرعياً علػى اٟتكػػم
الشػرعػ ػي .واسػػتدلوا كػػذلع ٔتػػا روي عػػن عبػػد اه بػػن مسػػعود أف الرسػػوؿ 
قاؿ« :فَ َما َرأَى الْ ُم ْسلِ ُمو َن َح َسناً فَـ ُه َو ِع ْن َد اللَّ ِو َح َس ٌن».
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ىذه خبلصة رأي الػذين يقولػوف بػالعرؼ دلػيبلَ شػرعياً .وىػو رأي فاسػد،
وال ينهض عليو أي دليل شرعي ،ويتلخص بطبلنو ُب األمور التالية:
أوالً :إف اآلية اليت استشهدوا هبا على العرؼ قد أقحمت إقحاماً فظيعاً
ُب ىذا ا١توضوع ،وال عبلقة ٢تا بو ،فإف اآلية مكية ،وىي ُب سورة األعراؼ،
ومعٌت اآلية خذ ما عفا لع من أفعاؿ الناس وأخبلقهم وما أتى منهم ،وتسهل
معهم من غَت كلفة ،وال تطلب منهم اٞتهد ،وما يشق عليهم حىت ال ينفروا،
كقولو « : يَ ّْس ُروا َوالَ تُـ َع ّْس ُروا» أخرجو البخاري .وأْ ُمر بالعرؼ ،أي باٞتميل
من األفعاؿ ،والعرؼ ا١تعروؼ ىو الفعل اٟتسن .أما ما قالوا عنو إنو حديث
فإنو قوؿ البن مسعود ،وليس حديثاً؛ فبل حيتج بو ،فضبلً عن كونو ال دخل لو
بالعرؼ؛ ألنو ينص على ما رآه ا١تسلموف ال ما تعارفوا عليو واعتادوه .أما
األعماؿ اليت أقرىا الرسوؿ  وكانت من األعراؼ والعادات ،فإنو يعترب
العمل هبا عمبلً بالدليل الشرعي ،وىو إقرار الرسوؿ ،وىو دليل شرعي وليس
عمبلً بالعرؼ والعادة ،وال يتخذ ذاؾ قياساً؛ ألف إقرار الرسوؿ وحده ىو ا١تعترب
دليبلً شرعياً ،وال عربة بإقرار غَته ،فبل يقاؿ إف الشريعة أقرت العرؼ .وأما ما
اعتربه بعض الفقهاء حكماً شرعياً ُب العرؼ ،فإف منو ما يتعلق باالصطبلح،
ومنو ما يتعلق بتقدير األشياء .أما الذي يتعلق باالصطبلح ،فبل شع ُب
اعتباره عند الذين اصطلحوا عليو ،وىو يتعلق بإطبلؽ أٝتاء على ٍ
معاف ال
بأفعاؿ اإلنساف ،وال باألشياء .وأما الذي يتعلق بالتقدير فَتجع فيو ألىل
ا٠تربة ،سواء أكاف بالنفقة ،أـ مهر ا١تثل ،أـ أجر ا١تثل ،أـ غَت ذلع ،واعتباره
إ ا جاء من الشرع ال من العرؼ ،فقد جاءت نصوص شرعية جعلت تقدير
ذاؾ الشيء ا١تعروؼ بُت الناس ،وٓب تأت لتحكيم العرؼ ُب كل شيء ،فحُت
قاؿ اه تعأب         :عٌت أنو جيب على
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الرجاؿ مثل الذي جيب ٢تم عليهن ،بالوجو الذي عرؼ من حاؿ الزوجُت
وأمثا٢تما ،وا١تعروؼ ىنا ىو الشيء ا١تعروؼ بالنسبة لواقع ا١ترأة ،ىل ىي ٦تن
خيدمها غَتىا ،أو ىي ٦تن ٗتدـ زوجها ؟ أي ىل ىذه ا١ترأة يطلق عليها أهنا
سيدة ٗتدـ ،أـ ىي ٦تن خيدـ غَتىا ؟ وا١تراد با١تماثلة ا١تماثلة ُب ٣ترد الواجب
ال ٦تاثلة تفاصيل األفعاؿ ،أي جيب ٢تا عليو من اٟتقوؽ كما جيب لو عليها من
اٟتقوؽ .أما تفاصيل ىذه اٟتقوؽ فبل ٦تاثلة فيها ،فبل جيب عليو غسل الثياب
وعجن العجُت ،وال جيب عليها شراء اٟتاجات وكسب الرزؽ للعياؿ .فتقدير
ا١تعروؼ ىنا ،مع كونو من باب إطبلؽ األٝتاء على ٍ
معاف معينة ،فهو تقدير،
وقد جاء نص شرعي دؿ عليها ،فاعتربت للنص الشرعي ،وٓب تعترب ألهنا
عرؼ .وقاؿ تعأب         :
   أي إذا تراضى من خيطب ا١ترأة ليتزوجها مع ا١ترأة ا١تخطوبة ٔتا ىو
معروؼ من مهر ا١تثل والشرائه ،أي إذا تراضى ا٠تطاب مع النساء ٔتا عرؼ
من ا١تهر والشرائه و٨تو ذلع ،فبل ٘تنعوىن من النكاح ،فا١تراضاة بُت ا٠تاطب
وا١تخػطوبة با١تعروؼ بُت الناس جازت؛ ألنو جاء نص باعتبارىا ُب ىذه
اٟتادثة ،فهي قد اعتربت لوجود النص .وقاؿ تعأب     :
    وا١تراد أف يكوف الرزؽ والكسوة ٔتا ىو معػروؼ بُت
الناس من رزؽ مثلو وكسػوتو ،وقد فسػر ذلع ما بعػدىا فقاؿ   :
              فهذه اآلية
تفسر كلمة رزقهن وكسوهتن با١تعروؼ .وقاؿ تعأب    :
        أي إف ا١تتعة ،وىي ا١تاؿ الذي
تأخذه ا١ترأة إذا طلقت قبل الدخوؿ وٓب يكن قد ٝتي ٢تا مهر ،ىي ا١تتاع
البلئق ٔتثلها حسب تقدير ا١تعروؼ عند الناس .وقاؿ تعأب  :
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   أي ٔتا ىو معروؼ من عشرة الرجل للمرأة ،وىو النصفة ُب
ا١تبيت والنفقة .وقاؿ تعأب      :أي أدوا
إليهن مهورىن با١تعروؼ ،أي أداء ٚتيبلً من غَت مطل وال ضرار واحتياج إٔب
القضاء .وروي أف عبد اه بن مسعود« :قضى المرأة ٓب يفرض ٢تا زوجها
صداقاً ،وٓب يدخل هبا حىت مات ،فقاؿ٢ :تا صداؽ نسائها ال وكس وال
شطه ،وعليها العدة ،و٢تا ا١تَتاث ،فقاـ معقل بن سناف األشجعي فقاؿ:
قضى رسوؿ اه ُ ب بروع بنت واشق امرأة منا ،مثل ما قضيت» أخرجو
الًتمذي .وبذلع يكوف ورد النص ُب تقدير مهر ا١تثل ،فهو قد عمل ُب ىذا
التقدير بالنص ال بالعرؼ ،ومثلو أجر ا١تثل ،وٙتن ا١تثل ،قياساً على مهر ا١تثل؛
وبذلع يظهر أف التقدير لؤلمور من مهر ،وأجر ،ونفقة ،وعشرة ،وما شاكل
ذلع ،فوؽ كونو ليس من العرؼ ،بل ىو من نوع آخر ،فإف النصوص الشرعية
جاءت بو ،وجاء لكل حادثة دليل خاص هبا ال يقاس عليها إال حيث توجد
العلة ،فهو ليس من ا١تعروؼ ،وال من قبيل ا١تعروؼ .وبذلع يكوف قد سقه
ٚتيع استشهادىم ٔتا اعتربه بعض الفقهاء حكماً شرعياً ُب العرؼ بظهور أنو
من االصطبلح أو من التقدير ،وكبل ا ليس من العرؼ فضبلً عن ٣تيء النص
صراحة ُب التقدير لؤلشياء .وبذلع بطل استدال٢تم على فرض أف ىذه
ا١تسائل واألحكاـ ٦تا يص أف تتخذ دليبلً ،وخاصة على اعتبار أف العرؼ
أصل ودليل من األدلة الشرعية.
ثانيػػا :إف العػػرؼ ،وىػػو األعمػػاؿ ا١تتكػػررة ،جيػػب أف يسيّػ ػر بالشػػرع حػػىت
تسػػَت أفعػػاؿ اإلنسػػاف حسػػب األحكػػاـ الشػػرعية ،س ػواء أكان ػػت ىػػذه األفعػػاؿ
مكػػررة مػػن الفػػرد كالعػػادة ،أـ مكػػررة مػػن اٞتماعػػة كػػالعرؼ ،أـ غػػَت مكػػررة مػػن
يسَت
أحد وفعلت ولو مرة واحدة؛ ألف من ا١تقطوع بو أنو جيب على ا١تسلم أف ّ
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أفعال ػػو ب ػػأوامر اه ونواىي ػػو ،سػ ػواء أك ػػررت أـ ٓب تك ػػرر؛ وعلي ػػو جي ػػب أف حي ّكػ ػم
الشػػرع بػػاألعراؼ والعػػادات ،وال جيػػوز اعتبػػار العػػرؼ والعػػادة دال ػُت علػػى صػػحة
الفعػػل أو عػػدـ صػػحتو ،بػػل ا١تعتػػرب ىػػو الشػػرع فحسػػب ،ولػػذلع ال جيػػوز اعتبػػار
العرؼ دليبلً شرعياً ،وال قاعدة شرعية مطلقاً.
ثالثاً :العرؼ إما أف يكوف ٥تالفػاً للشػرع أو غػَت ٥تػالف ،فػإف كػاف ٥تالفػاً
للش ػػرع ،فالش ػػرع ج ػػاء ليزيل ػػو ويغ ػػَته؛ ألف م ػػن عم ػػل الش ػػريعة تغي ػػَت األع ػ ػراؼ
والع ػػادات الفاس ػػدة .وإف ك ػػاف غ ػػَت ٥تػ ػالف للش ػػرع يثب ػػت اٟتك ػػم بدليل ػػو وعلت ػػو
الشػػرعية ،ال هبػػذا العػػرؼ ،ولػػو ٓب خيػػالف الشػػرع .وعلػػى ذلػػع فػػبل حي ّكػم العػػرؼ
بالشرع ،وإ ا حي ّكم الشرع باألعراؼ والعادات.
رابعػ ػ ػ ػ ػاً :إف أص ػ ػ ػ ػػل األدل ػ ػ ػ ػػة الش ػ ػ ػ ػػرعية ى ػ ػ ػ ػػو الكت ػ ػ ػ ػػاب والس ػ ػ ػ ػػنة ،فهم ػ ػ ػ ػػا
الػ ػػدليبلف األصػ ػػلياف ،ومػ ػػا ثبػ ػػت فيهمػ ػػا أنػ ػػو دليػ ػػل شػ ػػرعي كاإلٚتػ ػػاع والقيػ ػػاس
يعت ػ ػػرب دل ػ ػػيبلً ش ػ ػػرعياً ،وم ػ ػػا ٓب يثب ػ ػػت فيهم ػ ػػا أن ػ ػػو دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي ال يعت ػ ػػرب دل ػ ػػيبلً
ش ػ ػ ػػرعياً ،ؤت ػ ػ ػػا أن ػ ػ ػػو ال يوج ػ ػ ػػد أص ػ ػ ػػل للع ػ ػ ػػرؼ والع ػ ػ ػػادة ال ُب الكت ػ ػ ػػاب ،وال ُب
السػ ػ ػػنة ،وال ُب إٚتػ ػ ػػاع الصػ ػ ػػحابة ،فػ ػ ػػبل اعتبػ ػ ػػار للعػ ػ ػػرؼ مطلق ػ ػ ػاً .إذ ال اعتبػ ػ ػػار
ألي دلي ػ ػػل ش ػ ػػرعي إال إذا ن ػ ػػص علي ػ ػػو الكت ػ ػػاب أو الس ػ ػػنة .أم ػ ػػا م ػ ػػا اس ػ ػػتدلوا
بػ ػػو علػ ػػى العػ ػػرؼ مػ ػػن اٟت ػ ػوادث فهػ ػػو خػ ػػاص بتلػ ػػع اٟت ػ ػوادث ،ولػ ػػيس إج ػ ػػازة
عامػ ػػة للعػ ػػرؼ بصػ ػػورة عامػ ػػة ،وىػ ػػو دليػ ػػل علػ ػػى ح ػ ػوادث معينػ ػػة ،ولػ ػػيس دلػ ػػيبلً
على أف العرؼ دليل شرعي.
خامس ػ ػ ػاً :إف األعػ ػ ػ ػراؼ والع ػ ػ ػػادات منه ػ ػ ػػا اٟتس ػ ػ ػػن ومنه ػ ػ ػػا القب ػ ػ ػػي  ،وال
شػ ػػع أف العػ ػػادات القبيحػ ػػة واألع ػ ػراؼ القبيحػ ػػة غػ ػػَت معتػ ػػربة شػ ػػرعاً باالتفػ ػػاؽ،
فمػ ػػا الػ ػػذي دييػ ػػز القبػ ػػي أو اٟتسػ ػػن ؟ ىػ ػػل ىػ ػػو العقػ ػػل أـ الشػ ػػرع ؟ أمػ ػػا العقػ ػػل
ف ػ ػ ػػبل يعت ػ ػ ػػرب ٦تيػ ػ ػ ػزاً اٟتس ػ ػ ػػن م ػ ػ ػػن القب ػ ػ ػػي ؛ ألف العق ػ ػ ػػل ٤ت ػ ػ ػػدود ويت ػ ػ ػػأثر بالبيا ػ ػ ػػة
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والظ ػػروؼ ،وق ػػد ي ػػرى ش ػػيااً حس ػػناً الي ػػوـ ويػ ػراه غ ػػداً قبيحػ ػاً ،ف ػػإذا ت ػػرؾ تق ػػدير
العػ ػػرؼ اٟتسػ ػػن مػ ػػن العػ ػػرؼ القبػ ػػي للعقػ ػػل أدى ذلػ ػػع إٔب اضػ ػػطراب أحكػ ػػاـ
اه وى ػػذا ال جي ػػوز؛ و٢ت ػػذا ك ػػاف ال ب ػػد م ػػن أف يك ػػوف الش ػػرع وح ػػده ا١تعت ػػرب ُب
اٟتك ػ ػػم عل ػ ػػى الع ػ ػػرؼ .وم ػ ػػن ىن ػ ػػا ك ػ ػػاف اعتب ػ ػػاره متوقف ػ ػاً عل ػ ػػى وج ػ ػػود ن ػ ػػص ُب
اٟتادث ػ ػ ػػة ٕتع ػ ػ ػػل اعتب ػ ػ ػػاره ش ػ ػ ػػرعياً ح ػ ػ ػػىت يعت ػ ػ ػػرب ،فيك ػ ػ ػػوف ال ػ ػ ػػدليل ى ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػنص
الشرعي وليس العرؼ.
سادس ػ ػ ػاً :إف األمثلػ ػ ػػة الػ ػ ػػيت أوردوىػ ػ ػػا ٚتيعهػ ػ ػػا ترجػ ػ ػػع إٔب أحػ ػ ػػد أم ػ ػ ػرين:
إمػ ػػا أف تكػ ػػوف صػ ػػحيحة ُب اٟتكػ ػػم ولكػ ػػن ا٠تطػ ػػأ وقػ ػػع فيهػ ػػا ُب التخ ػ ػريج ،أو
تك ػ ػػوف خط ػ ػػأ ُب اٟتك ػ ػػم والتخػ ػ ػريج .ف ػ ػػإف كان ػ ػػت ص ػ ػػحيحة ُب اٟتك ػ ػػم ،ف ػ ػػإف
ا٠تط ػػأ فيه ػػا ق ػػد وق ػػع ّتع ػػل الع ػػرؼ دليله ػػا؛ ألف ٢ت ػػا دل ػػيبلً آخ ػػر غ ػػَت الع ػػرؼ.
وإف كانػ ػػت خطػ ػػأ ُب اٟتكػ ػػم ،فيكػ ػػوف ا٠تطػ ػػأ جػ ػػاء مػ ػػن ناحيػ ػػة اسػ ػػتناد اٟتكػ ػػم
إٔب العػ ػػرؼ وىػ ػػو ال جيػ ػػوز ،وىػ ػػي ُب ٚتلتهػ ػػا ال ٗتػ ػػرج عػ ػػن ذلػ ػػع .فمػ ػػثبلً ديػ ػػُت
الشػ ػ ػػخص أف ال يضػ ػ ػػع قدمػ ػ ػػو ُب الػ ػ ػػدار راجػ ػ ػػع إٔب االصػ ػ ػػطبلح علػ ػ ػػى اللفػ ػ ػػظ
ال إٔب العػ ػػرؼ .وض ػ ػػماف الزيت ػ ػػوف راج ػ ػػع إٔب اصػ ػػطبلح إط ػ ػػبلؽ اس ػ ػػم الض ػ ػػماف
علػ ػػى بيػ ػػع الثمػ ػػر علػ ػػى الشػ ػػجر ال علػ ػػى العػ ػػرؼ .وكػ ػػوف الص ػ ػديق يأكػ ػػل م ػ ػػن
بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػديقو راج ػ ػ ػ ػ ػ ػػع إٔب الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػرآف الك ػ ػ ػ ػ ػ ػػرمي ُب قول ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػأب  :
ُ   ب آي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة       :
  اآلي ػ ػػة .وأك ػ ػػل ٙت ػ ػػر الش ػ ػػجر راج ػ ػػع للح ػ ػػديث ال ػ ػػذي جيي ػ ػػز للم ػ ػػرء
أف يأكػ ػ ػػل مػ ػ ػػن ٙتػ ػ ػػر الشػ ػ ػػجر علػ ػ ػػى أف ال حيمػ ػ ػػل معػ ػ ػػو ،وىػ ػ ػػو قولػ ػ ػػو « :الَ
قَطْــ ـ َع فِـ ـ ـي ثـ ـ ـََم ٍر َوالَ َكثَـ ـ ـ ٍر» أخرجػ ػػو أٛتػ ػػد ،وقولػ ػػو« :يَأْ ُكـ ـ ـ ُل يَْي ــ ـ َر ُمتَّ ِخـ ـ ـ ٍذ ُخ ْبـنَـ ـ ـةً»
أخرجػ ػ ػػو أٛتػ ػ ػػد فأكػ ػ ػػل مػ ػ ػػا تسػ ػ ػػاقه مػ ػ ػػن الشػ ػ ػػجر مػ ػ ػػن بػ ػ ػػاب أؤب .وسػ ػ ػػكوت
صـ ـ ـ َماتُـ َها» أخرج ػ ػػو مس ػ ػػلم ،ال
البك ػ ػػر ج ػ ػػائز لقول ػ ػػو  ع ػ ػػن البك ػ ػػر« :إِ ْذنُـ َهـ ـ ـا ُ
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للعػ ػػرؼ .وبيػ ػػع الػ ػػدار وش ػ ػراء اللحػ ػػم يرجػ ػػع كػ ػػل منهمػ ػػا إٔب إطػ ػػبلؽ اصػ ػػطبلح
كلم ػ ػػة ال ػ ػػدار وكلم ػ ػػة اللح ػ ػػم عل ػ ػػى مع ػ ػػٌت مع ػ ػػُت ،فه ػ ػػو راج ػ ػػع إٔب االص ػ ػػطبلح
ولػ ػػيس إٔب الع ػ ػ ػرؼ .وك ػ ػػذلع مس ػ ػ ػألة الدراى ػ ػ ػم والدن ػ ػ ػانَت .أم ػ ػػا مس ػ ػػألة خياط ػ ػػة
الث ػ ػ ػػوب فه ػ ػ ػػي راجع ػ ػ ػػة ألج ػ ػ ػػر ا١تث ػ ػ ػػل ال للع ػ ػ ػػرؼ .ومس ػ ػ ػػألة الزوج ػ ػ ػػة خط ػ ػ ػػأ ُب
اٟتكػ ػ ػػم وُب الػ ػ ػػدليل ،فػ ػ ػػاٟتق ال يسػ ػ ػػقه بػ ػ ػػالعرؼ ،وال يصػ ػ ػػل العػ ػ ػػرؼ دلػ ػ ػػيبلً
عل ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػقوطو ،وإ ػ ػ ػػا جي ػ ػ ػػب أف تس ػ ػ ػػمع دعواى ػ ػ ػػا ،ف ػ ػ ػػإف أثبتته ػ ػ ػػا حك ػ ػ ػػم ٢ت ػ ػ ػػا
ٔتهرى ػ ػػا ،بغ ػ ػػض النظ ػ ػػر ع ػ ػػن الع ػ ػػرؼ .وعل ػ ػػى ذل ػ ػػع ف ػ ػػإف الع ػ ػػادات واألعػ ػ ػراؼ
موجػ ػ ػ ػودة قػطػع ػ ػ ػ ػاً ،وىػ ػ ػػي ٖتػص ػ ػ ػ ػل مػ ػ ػػن تك ػ ػ ػرار األعم ػ ػ ػػاؿ ،ولكنه ػ ػ ػػا ال تص ػ ػ ػػل
دل ػ ػػيبلً ش ػ ػػرعياً ،وال مس ػ ػػوغاً ش ػ ػػرعياً لبق ػ ػػاء الفع ػ ػػل أو ع ػ ػػدـ بقائ ػ ػو ،ب ػ ػػل تع ػ ػػرض
علػ ػ ػ ػػى الشػ ػ ػ ػػرع كسػ ػ ػ ػػائر األفعػ ػ ػ ػػاؿ ،فػ ػ ػ ػػإف دؿ عليهػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػػدليل الشػ ػ ػ ػػرعي تعتػ ػ ػ ػػرب
لل ػػدليل ،وإف ٓب ي ػػدؿ عليه ػػا ال ػػدليل الش ػػرعي تبح ػػث علته ػػا ،ف ػػإف كان ػػت ٢ت ػػا
علػ ػ ػػة شػ ػ ػػرعية ،تعتػ ػ ػػرب حيناػ ػ ػػذ العلػ ػ ػػة وتػ ػ ػػدخل ُب القيػ ػ ػػاس .أمػ ػ ػػا اص ػ ػ ػػطبلحات
إطػ ػػبلؽ األٝتػ ػػاء علػ ػػى ا١تسػ ػػميات فهػ ػػي معتػ ػػربة لػ ػػورود الشػ ػػرع باعتبارىػ ػػا .وأم ػ ػا
التق ػػديرات فيعتػ ػػرب منه ػػا مػ ػػا ورد بػ ػػو ن ػػص باعتبػ ػػاره ،ومػ ػػا ٓب ي ػػرد نػ ػػص باعتبػ ػػاره
ال يعترب .وعلى أي حاؿ ،فاالصطبلح والتقدير ليسا من األعراؼ.
وبػ ػػذلع يظهػ ػػر بطػ ػػبلف اعتبػ ػػار العػ ػػرؼ دلػ ػػيبلً شػ ػػرعياً .وال يوجػ ػػد دليػ ػػل
ش ػ ػ ػػرعي ق ػ ػ ػػد ثب ػ ػ ػػت كون ػ ػ ػػو دل ػ ػ ػػيبلً ش ػ ػ ػػرعياً ب ػ ػ ػػالنص الش ػ ػ ػػرعي س ػ ػ ػػوى :الق ػ ػ ػػرآف،
واٟت ػ ػ ػ ػػديث ،وإٚت ػ ػ ػ ػػاع الص ػ ػ ػ ػػحابة ،والقي ػ ػ ػ ػػاس ،وم ػ ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػ ػػداىا ف ػ ػ ػ ػػبل قيم ػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػػو
باالستدالؿ على األحكاـ الشرعية.
ىػ ػ ػذا مػ ػػن ناحيػ ػػة فسػ ػػاد كػ ػػوف العػ ػػرؼ دلػ ػػيبلً شػ ػػرعياً ،أمػ ػػا فسػ ػػاد كونػ ػػو
قاع ػ ػػدة ش ػ ػػرعية ،ف ػ ػػإف القاع ػ ػػدة ى ػ ػػي حك ػ ػػم كل ػ ػػي أو حك ػ ػػم ع ػ ػػاـ .والع ػ ػػرؼ ال
ى ػػو حك ػػم كل ػػي؛ ألن ػػو ل ػػيس ل ػػو جزئي ػػات ،وألن ػػو ٓب يق ػػًتف ب ػػو م ػػا ى ػػو ٔتثاب ػػة
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العلػ ػػة لػ ػػو .ولػ ػػيس ىػ ػػو حكم ػ ػاً عام ػ ػاً إذ لػ ػػيس لػ ػػو أف ػ ػراد تػ ػػدخل ٖتتػ ػػو ،وعػ ػػبلوة
عل ػ ػػى ذل ػ ػػع ،فإن ػ ػػو ٓب يس ػ ػػتنبه م ػ ػػن ن ػ ػػص ش ػ ػػرعي ،ال م ػ ػػن الكت ػ ػػاب ،وال م ػ ػػن
السػ ػ ػػنة ،كمػ ػ ػػا ٓب يكػ ػ ػػن ىنػ ػ ػػاؾ إٚتػ ػ ػػاع مػ ػ ػػن الصػ ػ ػػحابة عليػ ػ ػػو؛ وهبػ ػ ػػذا ال يعتػ ػ ػػرب
قاعدة شرعية.
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مآالت األفعال
يقوؿ بعض اجملتهدين بقاعدة ممالت األفعاؿ ،ويبنوف عليها قواعد كثػَتة
وأحكام ػاً ٚتػػة ،ويعتربوهنػػا أص ػبلً مػػن أصػػوؿ االسػػتدالؿ علػػى أف اٟتكػػم حكػػم
ش ػػرعي ،فه ػػي ٔتثاب ػػة دلي ػػل م ػػن األدل ػػة الش ػػرعية .فيقول ػػوف إف النظ ػػر ُب م ػػمالت
األفعاؿ معترب مقصود شرعاً ،سواء أكانت األفعاؿ موافقة أـ ٥تالفػة ،إذ يقولػوف
إف اجملتهػػد ال حيكػػم علػػى فعػػل مػػن األفعػػاؿ الصػػادرة عػػن ا١تكلفػػُت باإلقػػداـ أو
اإلحج ػػاـ إال بع ػػد نظ ػػره إٔب م ػػا ي ػػؤوؿ إلي ػػو ذل ػػع الفع ػػل ،فق ػػد يك ػػوف مش ػػروعاً
١تصػلحة فيػػو تسػػتجلب ،أو ١تفسػػدة تػػدرأ ،ولكػػن لػػو مػػمؿ علػػى خػػبلؼ مػػا قصػػد
فيو .وقد يكػوف غػَت مشػروع ١تفسػدة تنشػأ عنػو أو مصػلحة تنػدفع بػو ،ولكػن لػو
مػػمؿ علػػى خػػبلؼ ذلػػع؛ فحيناػػذ ال بػػد مػػن اعتبػػار مػػا يػػؤوؿ إليػػو الفعػػل ،سػواء
أكػاف مشػروعاً ١تصػلحة ،أي كػاف مػأموراً بػػو ،أـ كػاف غػَت مشػروع؛ ١تػا ينشػأ عنػػو
من مفسدة ،أي كاف منهياً عنو؛ ألنو لو أطلق القوؿ ُب ا١تشروع ١تصلحة ٕتلب
أو مفسدة تدرأ با١تشروعية وترؾ على حالػو ،فرٔتػا أدى اسػتجبلب ا١تصػلحة فيػو
إٔب مفسدة تساوي ا١تصلحة أو تزيد عليها ،فيكوف ىذا مانعاً من إطبلؽ القوؿ
با١تشروعية ،فيحرـ الفعل ولو كاف ُب أصل مشروعيتو حبلالً .وكػذلع إذا أطلػق
القوؿ ُب غَت ا١تشروع ١تفسدة تنشػأ عنػو بعػدـ ا١تشػروعية وتػرؾ علػى حالػو ،فرٔتػا
أدى اسػػتدفاع ا١تفسػػدة إٔب مفسػػدة تسػػاوي أو تزيػػد ،فػػبل يص ػ إطػػبلؽ القػػوؿ
بعػػدـ ا١تشػػروعية ،فيحػػل الفعػػل ولػػو كػػاف ُب أصػػل مشػػروعيتو حرام ػاً .واسػػتدلوا
على قاعدة ممالت األفعاؿ ىذه بثبلثة أدلة:
األوؿ :إف التكاليف مشروعة ١تصاّب العباد ،ومصاّب العباد الدنيوية ىػي
نتيجػػة ألعم ػػاؿ العب ػػاد؛ ألف أعم ػػاؿ العب ػػاد إذا تأملته ػػا ٕت ػػدىا مق ػػدمات لنت ػػائج
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ا١تصػػاّب ،فإهنػػا أسػػباب ١تسػػببات ىػػي مقصػػودة للشػػارع .وا١تسػػببات ىػػي مػػمالت
األسباب ،فاعتبارىا ُب جرياف األسباب مطلوب ،وىو معػٌت النظػر ُب ا١تػمالت،
فلم يكن للمجتهد بد من اعتبار ا١تسبب ،وىو ممؿ السبب.
الثػػاح :إف مػػمالت األفعػػاؿ إمػػا أف تكػػوف معتػػربة شػػرعاً ،أو غػػَت معتػػربة.
ف ػػإف اعت ػػربت فه ػػو ا١تطل ػػوب ،وإف ٓب تعت ػػرب أمك ػػن أف يك ػػوف لؤلعم ػػاؿ م ػػمالت
مضػػادة ١تقص ػػود تلػػع األعمػػاؿ ،وذلػػع غػػَت صػػحي ؛ ألف التكػػاليف إ ػػا ى ػػي
١تصػػاّب العبػػاد ،وال مصػػلحة تتوقػػع مطلق ػاً مػػع إمكػػاف وقػػوع مفسػػدة توازيهػػا أو
تزي ػػد .وأيض ػاً ف ػػإف ذل ػػع ي ػػؤدي إٔب أف ال نتطل ػػب مص ػػلحة بفع ػػل مش ػػروع ،وال
نتوقع مفسدة بفعل ٦تنوع ،وىو خبلؼ وضع الشريعة.
الثالث :إف األدلة الشرعية واالستقراء التاـ تدؿ على أف ا١تمالت معتربة
ُب أصل ا١تشروعية كقولو تعأب       :
       وقولو     :
         وق ػولػو   :
          

      وقولو :
         وقولو     :
            وق ػولػو   :
   وحُت أشَت على الرسوؿ  بقتل من ظهر نفاقو قاؿ:
    

اس أَ َّن ُم َح َّمداً يَـ ْقتُ ُل أَ ْص َحابَوُ» أخرجو البخاري ،وقولو:
« َد ْعوُ ،الَ يَـتَ َح َّد ُ
ث النَّ ُ
ت ،ثـ َّم لَبـنـيتو علَى أَس ِ ِ ِ
«لَوالَ ح َداثـةُ قَـوِم ِ
يم َعلَْي ِو
ك بِالْ ُك ْف ِر لَنَـ َق ْ
ضُ
ت الْبَـ ْي َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
َ
ْ َ َ ْ
اس إبْـ َراى َ
السالَ ُم» أخرجو البخاري ،وُب حديث األعرايب الذي باؿ ُب ا١تسجد ،أمر النيب
َّ
 بًتكو حىت يتم بولو ،وقاؿ« :الَ تُـ ْزِرُموهُ» أخرجو البخاري ،أي ال تقطعوه،
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وحديث النهي عن التشديد على النفس ُب العبادة خوفاً من االنقطاع ،وغَت
ذلع ٦تا فيو ىذا ا١تعٌت حيث يكوف العمل ُب األصل مشروعاً لكن ينهى عنو
١تا يؤوؿ إليو من ا١تفسدة .أو يكوف العمل ُب األصل ٦تنوعاً لكن يًتؾ النهي
عنو ١تا ُب ذلع من ا١تصلحة.
وبنػػاء علػػى ىػػذه األدلػػة الثبلث ػة قػػالوا ٔتػػمالت األفعػػاؿٍ ،ب بن ػوا علػػى ىػػذه
القاعػدة قاعػدة سػػد الػذرائع ،كمػػا بنػوا عليهػا رفػػع اٟتػرج ،وىػػو السػماح ُب عمػػل
غػػَت مشػػروع ُب األصػػل ١تػػا يػػؤوؿ إليػػو مػػن الرفػػق با١تشػػروع ،وبن ػوا عليهػػا قاعػػدة
اٟتي ػػل ،ال ػػيت ى ػػي تق ػػدمي عم ػػل ظ ػػاىر اٞت ػواز إلبط ػػاؿ حك ػػم ش ػػرعي وٖتويل ػػو ُب
الظاىر إٔب حكم آخر ،وقاعدة ا١تصاّب ا١ترسػلة ،وىػو األخػذ ٔتصػلحة جزئيػة ُب
مقابلة دليل كلي.
أما قاعدة سد الذرائع ،فإف الذين يقولوف هبا يبنوف عليها أحكاماً كثَتة،
فيحلوف اٟتراـ بناء عليها ،وحيرموف اٟتبلؿ باالستناد إليها .وحقيقتها عندىم
التوسل إٔب ما ىو مصلحة ُب نظرىم .فكل مصلحة تؤدي إٔب مفسدة ٖترـ
تلع ا١تصلحة ولو جاء النص بكوهنا حبلالً .وكل مفسدة تؤدي إٔب مفسدة
أشد حلت تلع ا١تفسدة ولو جاء النص بتحرديها ،فيقولوف إف البيع أوالً على
سلعة بعشرة إٔب أجل ،ظاىر اٞتواز من جهة ما يتسبب على البيع من ا١تصاّب
على اٞتملة .فإذا جعل ممؿ ذلع البيع مؤدياً إٔب بيع ٜتسة نقداً بعشرة إٔب
أجل ،بأف يشًتي البائع سلعتو من مشًتيها منو ٓتمسة نقداً ،فقد صار ممؿ
ىذا العمل إٔب أف باع صاحب السلعة من يشًتيها منو ٓتمسة نقداً بعشرة إٔب
أجل ،والسلعة لغو ال معٌت ٢تا ُب ىذا العمل؛ ألف ا١تصاّب اليت ألجلها شرع
البيع ٓب يوجد منها شيء ،ومن أجل ذلع صار ىذا البيع اٞتائز حراماً ،نظراً
١تا يؤوؿ إليو ،ولكنهم قالوا بأف يظهر لذلع قصد ،ويكثر ُب الناس ٔتقتضى
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العادة .ويقوؿ ا١تتعصبوف ٟتجاب ا١ترأة بسًت وجهها :إف وجو ا١ترأة وإف أجاز
الشرع كشفو ،وأخرجو من العورة بقولو تعأب      :
    وبقولو « :إِ َّن الْمرأَ َة إِ َذا بـلَغَ ِ ِ
صلُ ْح أَ ْن يـُ َرى ِمْنـ َها
يض لَ ْم يَ ْ
ت ال َْمح َ
َ
َْ
إِالَّ َى َذا َو َى َذاَ ،وأَ َش َار إِلَى َو ْج ِه ِو َوَك َّف ْي ِو» أخػرجػو أبو داود .ولكنهم قالػوا إف
كػشػف الوجو يؤوؿ إٔب خوؼ الفتنة ،فخوؼ الفتنة ىو ما يؤوؿ إليو كشف
الوجو ،فحرـ كشف الوجو وإف كانت األدلة ٖتلو ،وذلع من باب سد الذرائع.
وىكذا كل مصلحة تؤدي إٔب مفسدة ٖترـ ،وكل مفسدة يؤدي تركها إٔب
مفسدة أشد منها ٖتل.
وأما رفع اٟترج ،فإنو يعٍت أنو إذا كاف ىنالع عمل غَت مشروع وكاف
ُب تركو حرج على الناس يسم بو١ ،تا يؤوؿ إليو من الرفق ا١تشروع؛ لقولو
تعأب           :وقولو   :
الس ْم َح ِة»
ت بِالْ َحنِي ِفيَّ ِة َّ
       وقولو َ « : ولَ ِكنَّنِي بُِعثْ ُ
أخرجو أٛتد ،وكل ذلع يناُب شرع الشاؽ الثقيل ،و٢تذا يعطى الفعل حكم ما
يؤوؿ إليو ،ال اٟتكم الذي أنػزلو اه لو.
وأمػا قاعػػدة اٟتيػل ،فػػإف حقيقتهػػا ا١تشػهورة ىػػي تقػػدمي عمػل ظػػاىر اٞتػواز
إلبطاؿ حكم شرعي ،وٖتويلو ُب الظاىر إٔب حكم آخر .وذلػع كالواىػب مالػو
عنػد رأس اٟتػوؿ فػراراً مػػن الزكػاة ،فػػإف أصػػل ا٢تبػػة علػى اٞتػواز ،ولكػػن كوهنػػا ٘تنػػع
الزكاة تؤوؿ إٔب مفسدة؛ ولذلع ٘تنع ا٢تبػة ُب ىػذه اٟتػاؿ .فػإف مػن وجبػت عليػو
الزكػػاة قػػدـ عم ػبلً ظػػاىر اٞت ػواز وىػػو ا٢تبػػة؛ إلبطػػاؿ حكػػم شػػرعي وىػػو وجػػوب
الزكاة ،وٖتويلو إٔب حكم آخر وىو عدـ وجوب الزكاة.
ىذه خبلصة واقع قاعدة ممالت األفعاؿ ،وخبلصة ما بٍت عليها من
قواعد .وجيد الناظر ُب ىذه القاعدة أهنا صحيحة من وجو ،وباطلة من ثبلثة
ٖٗٚ

أوجو .وأما ما بٍت عليها من قواعد فهو باطل ٚتلة وتفصيبلً .أما وجو صحتها
من وجو واحد فهو أف بعض النصوص اليت وردت فيها تدؿ على قاعدة:
«الوسيلة إٔب اٟتراـ ٤ترمة» وذلع ١تا يدؿ عليو قولو تعأب   :
            فحرـ اه سب
األصناـ وىو فعل جائز؛ ألنو يؤدي لسب اه وىو حراـ ،وألنو ورد نص
شرعي من الكتاب صري ُب الداللة على ىذا الواقع ،فكاف ىذا النوع فقه
من ممالت األفعاؿ جائزاً .وىو منع السبب اٞتائز إذا كاف يؤدي إٔب مسبب
٦تنوع كما دلت عليو اآلية ،وأما ما عدا ذلع فبل.
وأما وجػو بطػبلف بػاقي مػمالت األفعػاؿ فهػو ظػاىر ُب ثبلثػة أوجػو ،وىػي
أوجو األدلة اليت وردت إلثباهتا:
الوجو األوؿ :إف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ليسا علة لؤلحكاـ
الشرعية وال دليبلً عليها ،كما إهنما ليسا علة للشريعة اإلسبلمية بوصفها كبلً.
وذلع أف النص الذي جاءوا بو دليبلً على كوف الشريعة جاءت ٞتلب ا١تصاّب
ودرء ا١تفاسد ىو نص صري بأنو للشريعة بوصفها كبلً ال ألحكامها
التفصيلية ،وىو حكمة الشػريعة ،أي النتيجة اليت يراد أف ٖتصل ٢تا ،وليس علة
لتشػريع الشػريعة .فإف قولو تعأب       :
  ظاىر ُب أف كونو رٛتة إ ا ىو بالنسبة للرسالة ،أي الشريعة ،وليس
بالنسبة لؤلحكاـ التفصيلية ،فالنص إ ا يدؿ على ىذا ال على غَته  :
  أي الرسالة ،وظاىر فيو أف كونو رٛتة ىو نتيجة تطبيق الشريعة،
وليس الدافع على تشريع الشريعة ،أي ظاىر فيو أنو حكمة تشريع الشريعة،
وليس علة تشريع الشريعة ،فهو مثل قولو تعأب       :
ومثل قولو تعأب         :
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    فاآلية ال تفيد التعليل ،وإ ا تفيد الغاية؛ ولذلع ٓب
يكن ىنالع أي وجو ٞتعل جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة لكل حكم شرعي
من األحكاـ التفصيلية ،حىت وال علة لتشريع الشريعة اإلسبلمية بوصفها كبلً؛
ألهنا حكمة الشريعة ،وليس علة تشريعها.
على أف أدلة األحكاـ التفصيلية جاءت إما نصوصاً من الكتاب والسػنة
آيػػة أو حػػديثاً ،وإمػػا معػػاح جػػاءت هبػػا النصػػوص مػػن الكتػػاب والسػػنة ،وجعلتهػػا
عبلمػػة دالػػة علػػى اٟتكػػم ،وباعثػاً علػػى تشػريعو ،وىػػي العلػػة الشػػرعية .وقػػد جعػػل
الشػػرع ىػػذه العلػػة ى ػي نفػػس ا١تعػػٌت ا١ت ػراد بعينػػو ،ولػػيس جلػػب ا١تصػػلحة أو دفػػع
ا١تفسػػدة .فنهػػي الرسػػوؿ عػػن ٟتػػوـ األضػػاحي ألجػػل الدافػػة ال ألجػػل ا١تصػػلحة،
فالعل ػػة ى ػػي الداف ػػة ال ا١تص ػػلحة ،وجع ػػل اه عل ػػة إعط ػػاء ا١ت ػػاؿ للمه ػػاجرين دوف
األنصػػار كونػػو ال يك ػػوف دولػػة بػػُت األغني ػػاء .فالعلػػة ى ػػي ع ػػدـ تػػداوؿ األغني ػػاء
للمػػاؿ ولػػيس ا١تصػػلحة .فجعػػل ا١تصػػلحة ىػػي دليػػل اٟتكػػم التفصػػيلي ،كليػاً كػػاف
أو جزئي ػاً ،خيػػالف العلػػل الشػػرعية ال ػواردة ُب النصػػوص ،س ػواء ُب الكتػػاب أـ ُب
الس ػػنة ،وخي ػػالف واق ػػع التعليػػل .وعل ػػى ى ػػذا ال جي ػػوز أف يك ػػوف اعتب ػػار ا١تص ػػلحة
أساسػاً لؤلحكػاـ التفصػيلية ،وإجػراء األحكػػاـ التفصػيلية ْتسػب ىػذه ا١تصػػلحة.
وبذلع يبقػى اٟتكػم الشػرعي حسػب مػا دؿ عليػو الػدليل ،مػا ٓب يػرد دليػل آخػر
ينقضو ،أو علة شرعية يدور معها.
الوجػػو الث ػػاح :إف م ػػمالت األفعػػاؿ إ ػػا تعت ػػرب إذا دؿ عليهػػا ال ػػدليل ،إم ػػا
بػػالنص وإمػػا بكوهنػػا تػػؤدي إٔب إبطػػاؿ حكػػم ثابػػت بػػالنص ،فحيناػػذ يكػػوف مػػمؿ
الفعػػل قػػد اعتػػرب للػػنص أو للحكػػم الثابػػت بػػالنص ،ولػػيس للمصػػلحة الػػيت يراىػػا
العقل ،وجيعلها علة للحكم وملغية للػنص .فمػثبلً عػدـ جػواز سػب األصػناـ قػد
شػرع ١تػا يػؤوؿ إليػو سػبها مػن سػب اه ،ومػا آؿ إليػو الفعػل قػد دؿ عليػو الػػنص،
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فػػاعترب لداللػػة الػػنص ال ألف العقػػل قػػاؿ عنػػو إنػػو مفسػػدة .ومػػثبلً عػػدـ ج ػواز أف
يعزؿ ا٠تليفػة قاضػي ا١تظػآب ُب حػاؿ رفػع قضػية علػى ا٠تليفػة ،قػد شػرع ١تػا يػؤوؿ
إليو من إبطاؿ ما أعطاه اه لقاضي ا١تظآب من اٟتكم على ا٠تليفة بػالعزؿ .فمػا
آؿ إليػػو الفعػػل قػػد دؿ عليػػو إبطػػاؿ حكػػم ثابػػت ب ػػالنص فػػاعترب لػػذلع ال ألف
العقل قاؿ عنو إنو مفسدة .أما إذا ٓب يدؿ على ما يؤوؿ إليو الفعل نػص ،أو ٓب
يك ػػن م ػػبطبلً ٟتك ػػم دؿ علي ػػو ال ػػنص ،فإن ػػو ال يعت ػػرب مطلق ػ ػاً .فاعتب ػػار م ػػمالت
األفعاؿ ألنو إف ٓب تعترب أمكن أف يكوف لؤلعماؿ ممالت مضػادة ١تقصػود تلػع
األعمػػاؿ ال وجػػو لػػو شػػرعاً .ولػػيس ىنالػػع حػػىت وال شػػبهة دليػػل مػػن الشػػرع جييػػز
اعتباره ،وذلػع ٖتكػم ٤تػض مػن العقػل اجملػرد بقضػايا منطقيػة بعيػدة عػن الشػرع،
بل بعيدة عن التشريع للوقائع.
الوجو الثالث :ىو أف اآليات واألحاديث اليت جاءت دليبلً على
ممالت األفعاؿ ال داللة فيها على ما وردت من أجلو ،وىو اعتبار ا١تمؿ مؤثراً
فيما أدى إٔب ىذا ا١تمؿ .فقولو تعأب      :
        وقولو تعأب   :
           ال يتضمن
أي داللة على ا١تمؿ ،بل قولوُ      :ب اآليتُت يدؿ على
حكمة العبادة أو حكمة الصوـ ،وىو الوصوؿ إٔب التقوى ،وقد ٖتصل التقوى
بالعبادة والصوـ وقد ال ٖتصل؛ ألف اٟتكمة ىي أنو من شأف ىذا األمر أف
ينتج ذاؾ الشيء ،وىو نظَت قولو تعأب     :
    فبل وجو لبلستدالؿ هباتُت اآليتُت ،وال ٤تل للممؿ
فيهما .وأما قولو تعأب         :
        فإنو هني عن أف يلقي
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الناس أمر أموا٢تم إٔب اٟتكاـ؛ ليأكلوا بالتحاكم طائفة من أمواؿ الناس باإلٍب،
بشهادة الزور أو باليمُت الكاذبة ،فهو هني عن التقاضي بالباطل ،وال ٤تل فيو
للممؿ ،فبل وجو لبلستدالؿ هبا .وقولو       :
       
        

   فإنو ليس فيو هني عن شيء ١تملو ،وال أمر بشيء ١تملو ،وإ ا ىو بياف
٢تم بأنو قد يكوف ٢تم فيما يكرىوف خَت ،وىم ال يعلموف ذلع بدليل بقية
اآلية         :فبل ٤تل فيها للممؿ .وأما آية:
      وحديثَ « :د ْعوُ ،الَ يَـتَ َحد ُ
َّاس أَ َّن ُم َح َّمداً
َّث الن ُ
َصحابوُ» أخرجو البخاري ،وحديث« :لَوالَ ح َداثـةُ قَـوِم ِ
ت
ك بِالْ ُك ْف ِر لَنَـ َق ْ
ضُ
يَـ ْقتُ ُل أ ْ َ َ
ْ َ َ ْ
ت ،ثـ َّم لَبـنـيتو علَى أَس ِ ِ ِ
السالَ ُم» أخرجو البخاري ،فإهنا بياف
يم َعلَْي ِو َّ
الْبَـ ْي َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ
اس إبْـ َراى َ
لعلة اٟتكم ،وليس دليبلً على ا١تمؿ ،وىي وإف كاف يظهر فيها ا١تمؿ كما يظهر
ُب النهي عن سب األصناـ ،إال أف ىذا ا١تمؿ ليس حكماً شرعياً ،فاعترب فيو
الباعث فقه ،وٓب يعترب ا١تمؿ؛ ألنو ال يًتتب عليو أخذ حكمو .وىناؾ نصوص
كثَتة تدؿ على التعليل ،فهي تدخل ُب العلة ،وُب باب القياس ،وال تدخل ُب
ا١تمؿ .وأما حديث األعرايب الذي باؿ ُب ا١تسجد ،فإنو رفق باألعرايب اٞتاىل
١تا عمل ،وعذر لو ٞتهلو ،وليس فيو أي ممؿ .وأما حديث ..« :فإ َّن الْ ُم ْنبَ َّ
ت ال
أَ ْرضاً قَطَ َع ،وال ظَ ْهراً أَبْـ َقى» أخرجو أٛتد والبيهقي والبزار ،فإنو بياف لواقع ما
حيصل لو ،وليس ىو أخذ حكم ا١تمؿ .وىكذا ٚتيع األدلة ليس فيها ما
يقولوف بو من وجود عمل ىو مشروع ُب األصل ،لكن هني عنو ١تا يؤوؿ إليو
من مفسدة ،وال فيها عمل ٦تنوع ُب األصل ،وترؾ النهي لتبلُب مفسدة أشد.
وبذلع يظهر سقوط استدال٢تم باآليات؛ فيسقه موضوع ا١تمؿ ُب غَت قاعدة:
«الوسيلة إٔب اٟتراـ ٤ترمة» وإذا سقطت قاعدة اعتبار ممالت األفعاؿ فقد
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سقطت ٚتيع القواعد ا١تًتتبة عليها.
علػػى أف ىنالػػع مػػا يػػدؿ علػػى سػػقوط قاعػػدة سػػد الػػذرائع تفصػػيبلً ،غػػَت
مسػػألة سػػقوطها بسػػقوط مػػا بنيػػت عليػػو .وذلػػع أف الػػنص إذا جػػاء حيػػل فع ػبلً،
وجاء العقل وقاؿ إف ممؿ ىذا الفعل ا١تفسدة ،فبل قيمة ١تا يقولو العقل مىت ورد
الػػنص .وكػػذلع إذا جػػاء الػػنص بتحػػرمي فعػػل ،وجػػاء العقػػل وقػػاؿ إف مػػمؿ ىػػذا
الفعػل ا١تصػػلحة ،فػبل قيمػػة ١تػا يقولػػو العقػل مػػىت ورد الػنص؛ ألف ا١تشػػرع ىػػو اه،
والػػنص وحػػي مػػن اه ،والعقػػل إ ػػا يفهػػم الػػنص وال يضػػع اٟتكػػم مػػن عنػػده ،ال
سػػيما إذا كػػاف ٥تالف ػاً للػػنص ،فيلغ ػى مػػا يقولػػو العقػػل ويبقػػى مػػا ورد بػػو الػػنص؛
وبػػذلع تبطػػل قاعػػدة سػػد الػػذرائع مػػن أساسػػها؛ ألهنػػا مبنيػػة علػػى أف العقػػل إذا
رأى ممؿ الفعػل ،الػذي بيػّن الػنص حكمػو ،ينػاقض اٟتكػم ،يلغػى الػنص ويبقػى
اٟتكم الذي رآه العقػل ،وذلػع باطػل بػبل شػع .واألمثلػة الػيت جػاءوا هبػا صػري
فس ػػادىا ،فبي ػػع الس ػػلعة بعش ػػرة إٔب أج ػػل ج ػػائز ،وك ػػوف مشػ ػًتيها باعه ػػا لبائعه ػػا
ٓتمسة جائز ،وال يضر اٖتاد ا١تتبايعُت وا١تبيع ،ما داـ عقد البيع قد ًب ُب األؤب
وانتهى ،وًب ُب الثانية منفصبلً عن األؤب ،وكل منهما صػفقة بيػع غػَت األخػرى.
وكػذلع وجػػو ا١تػرأة لػػيس بعػورة بداللػػة الػنص ،فتػػوىم خػوؼ الفتنػػة مػن العقػػل أو
من الواقع المرأة معينة كدعد مثبلً ،ليس ىناؾ دليل يػدؿ عليػو بأنػو نػاتج حتمػاً
عػػن كشػػف وجػػو ا١ت ػرأة مػػن حيػػث ىػػي ام ػرأة ،ال مػػن الػػنص وال مػػن الواقػػع ،فػػبل
يعتػػرب وجػػوده مطلقػاً فضػبلً عػػن كونػػو ال يعتػػرب ملغيػاً للػػنص ،وىكػػذا ٚتيػػع أمثلػػة
سػػد الػػذرائع .وإذا اسػػتثنينا قاعػػدة« :الوسػػيلة إٔب اٟت ػراـ ٤ترمػػة» الػػيت يشػػتبو أهنػػا
من باب سد الذرائع ،فإف ٚتيع أدلة سد الذرائع وأمثلتها باطلة تناقض الشرع.
وكذلع قاعدة رفع اٟترج باطلة من أساسها ،وذلع أف قولو تعأب:
          جػاءت بعد قولو تعػأب:
ٗٚٛ

             فهو دليل على
الرخص اليت رخص فيها الشارع للمسلمُت من إباحة الفطر ُب السفر وا١ترض،
وىكذا ٚتيع الرخص الشرعية .فهو خاص ُب موضوع الرخص الشرعية ،وىو
ا١توضوع الذي جاء دليبلً عليو .وقولو تعأب       :
   فإهنا جاءت بعد قولو تعأب     :
         

               
فيكوف اٟترج ،وىو الضيق ،قد رفع عنهم فيما أمرىم بو من العبادة ،وفعل
ا٠تَت ،والغزو من أجل رضا اه ،فإنو ىو الذي اختاركم أيها ا١تؤمنوف لدينو
ولنصرتو ،وما جعل عليكم من ضيق ،بل بقدر ما ٖتملوف ،فهو كقولو تعأب:
         فجعل الدين ليس شاقاً ْتيث ال
يتحملونو .وفوؽ ذلع ،فقد فت باب التوبة للمجرمُت ،وجعل ُب الدين من
ت
الرخص والكفارات ما يسهل أمر الدين .وأما قولو َ « : ولَ ِكنَّنِي بُِعثْ ُ
الس ْم َح ِة» أخرجو أٛتد ،فا١تراد منو أنو جاء بالشريعة القودية اليت ديكن
بِالْ َحنِي ِفيَّ ِة َّ
للعباد القياـ هبا ،وليست لقصد مشاؽ العباد ،فهي ٝتحة ،والسمحة الكردية.
قاؿ ُب القاموس« :والسمحة للواحدة ،والقوس ا١تؤاتية ،وا١تلة اليت ما فيها
ضيق» .واٟتنيفية السمحة إ ا أتى هبا السماح مقيداً ٔتا ىو جار على أصو٢تا
وحسب أدلتها ،ال على ما يشتهيو ا٢توى وديليو العقل ،ىذا ىو معٌت اآليات
وىي ال داللة فيها على السماح باحملرمات وال على ا١تمالت .على أف األخذ ٔتا
يفهمو أصحاب قاعدة اٟترج مؤد إٔب إجياب إسقاط التكاليف ٚتلة ،فإف
التكاليف كلها شاقة ثقيلة؛ ولذلع ٝتيت تكليفاً من الكلفة وىي ا١تشقة .فإذا
كانت ا١تشقة حيث ٟتقت ُب التكليف تقتضي الرفع هبذه الدالئل لزـ ذلع
ٜٗٚ

إسقاط التكاليف .ؤتا أف إسقاط التكاليف الشاقة الثابتة بالشرع مناقض
ألصل الشرع ،فاألخذ هبذه األدلة حسب فهم قاعدة رفع اٟترج مناقض
للشرع؛ ولذلع ال جيوز األخذ هبذه القاعدة ،بل ال بد من الوقوؼ عند حدود
ما أتى بو الشرع من أدلة تفصيلية على كل التفصيبلت ،وتطبيقها على ما
يتجدد من حوادث ومشاكل ،بغض النظر عما إذا كاف فيها مشقة أو كاف
الشهو ِ
ات ،وح َّف ِ
فيها سهولة ،وال سيما والرسوؿ  يقوؿ« :ح َّف ِ
ت النَّ ِ
ت
َُ
ُ
ُ
ار ب َّ َ َ
الْ َجنَّةُ بِالْ َم َكا ِرهِ» أخرجو ابن حباف.
ومثل فساد قاعدة رفع اٟترج يظهر كذلع فساد قاعدة« :الضرورات
تبي احملرمات» حسب ما يفهمها بعض ا١تشايخ وا١تتأخرين .فإف كثَتاً ما
يستجيز بعضهم إباحة أشياء ٤ترمة ْتجة أف فيها ضرورة وإٞتاء اٟتاجة ،بناء
على أف الضرورات تبي احملظورات .ووجو فساد ذلع ىو أف الضرورات إ ا
ىي الضرورات ا١تعلومة من الشريعة ،وىي االضطرار ا١تلج الذي خيشى منو
ا٢تبلؾ ،أي ا١توت ،وىو الوارد ُب قولو تعأب       :
 .    فهذه ىي الضرورات اليت تبي احملظورات ،وىي اليت ورد فيها
نص شرعي أو دؿ عليها نص شرعي ،داللة معينة على عينها أو على جنسها.
أما الضرورات اليت رآىا العقل ،فبل تعترب من الضرورات اليت يباح فيها ٤ترـ.
وأمػػا مسػػألة إبطػػاؿ اٟتيػػل بنػػاء علػػى قاعػػدة مػػمالت األفعػػاؿ فػبل وجػػو ٢تػػا
من ىذه اٞتهة .فاٟتيلة إف كانت ٖتلل حرامػاً وٖتػرـ حػبلالً ،فػبل ٕتػوز إف فعلػت
حيلػػة وكػػاف ُب العمػػل داللػػة علػػى اٟتيلػػة مػػن الفعػػل أو العقػػد .أمػػا إف ٓب تكػػن
ىنالػػع داللػػة معينػػة ُب العمػػل أو العقػػد فػػبل تعتػػرب حيلػػة ،حػػىت لػػو كػػاف القصػػد
منها اٟتيلة؛ ألف العقود تعترب بػدالالهتا ال بنيػة أصػحاهبا .فهبػة ا١تػاؿ قبػل حلػوؿ
اٟتوؿ ىو كإنفاقو ،وكأداء الدين منو ،وشراء العروض بو ،وال فرؽ .فهو تصرؼ
ٓٗٛ

مػػن التصػػرفات ،فػػبل توجػػد فيػػو داللػػة معينػػة علػػى اٟتيلػػة .أمػػا إف كانػػت ىنالػػع
داللة على اٟتيلة ،كأف يبيعػو سػاعة ال تسػاوي دينػاراً بػألف دينػارٍ ،ب يهبهػا لػو،
ويكتػػب عليػػو صػػكاً ،بػػثمن السػػاعة فهػػذا عمػػل فيػػو داللػػة علػػى اٟتيلػػة فيكػػوف
بػاطبلً؛ ألف فيػػو مػػا دؿ علػػى بطبلنػػو وىكػذا  ...فيكػػوف إبطػػاؿ اٟتيػػل بنػػاء علػػى
قاعػػدة مػػمالت األفعػػاؿ غػػَت صػػحي ؛ ألنػػو إمػػا أف يكػػوف أخػػذاً بالنيػػة ،وىػػي ال
عربة ٢تا ُب العقود ،وإما ٖتكيماً للعقل ُب إبطاؿ حكم ،وىو ال جيوز.
ومػ ػ ػػن ذلػ ػ ػػع كلػ ػ ػػو يتبػ ػ ػػُت بطػ ػ ػػبلف قاعػ ػ ػػدة مػ ػ ػػمالت األفعػ ػ ػػاؿ ،وبطػ ػ ػػبلف
ٚتي ػ ػػع القواع ػ ػػد ال ػ ػػيت ترتب ػ ػػت عليه ػ ػػا ،وهب ػ ػػذا يظه ػ ػػر أهن ػ ػػا ليس ػ ػػت م ػ ػػن أص ػ ػػوؿ
االسػتدالؿ ،وال من األدلة الشػرعية.

ٔٗٛ

آراء الصحابة ،وأقضيتهم ،واجتهادىم
األحاديث ا١توقوفة وأقضية الصحابة ليست دليبلً شرعياً ،فبل تكوف
حجة على أف اٟتكم حكم شرعي .أما األحاديث ا١توقوفة فؤلهنا ٓب تنسب إٔب
الرسوؿ  ال نصاً وال داللة ،فهي ال تعترب من السنة حىت وال ظناً ،فبل
يغلب على الظن أف الرسوؿ قا٢تا ،وإ ا حيتمل أف الرسوؿ قا٢تا ،والصحايب ٓب
ينسبها إليو .وما داـ القوؿ أو الفعل ٓب يغلب على الظن أف الرسوؿ قالو ،أو
فعلو ،أو سكت عنو ،فبل يعترب أنو من السنة؛ ولذلع أطلق عليها أهنا آثار.
وما دامت ٓب تعترب من السنة ،فإهنا تعترب أراء للصحايب الذي رويت عنو ،فهي
من قبيل اجتهاده وأقضيتو فبل حيتج هبا وال تكوف دليبلً شرعياً .وأما عدـ
اعتبار آراء الصحابة ،واجتهاداهتم ،وأقضيتهم من األدلة الشرعية؛ فػؤلف اه
تع ػأب يقػوؿ           :
ومفهومو وما أتاكم من غَت الرسوؿ فبل تأخذوه؛ ألف كلمة الرسوؿ صفة يعمل
ٔتفهومها ،ولقػولو تعأب          :
فأوجب الرد عند االختبلؼ إٔب اه والرسوؿ ،بقرينة آيات أخرى مثل:
          اآلية ،ومثل  :
             

   فيكوف الرد إٔب رأي الصحايب ،أو اجتهاده ،أو قضائو ،تركاً للفرض؛
ألنو رد لغَت اه ،ولغَت الرسوؿ .على أف الصحابة أٚتعوا على جواز ٥تالفة كل
واحد من آحاد الصحابة اجملتهدين لآلخر ،ولو كانت آراؤىم ،واجتهاداهتم،
وأقضيتهم ،حجة ١تا كاف كذلع ،وكاف جيب على كل واحد منهم اتباع اآلخر
وىو ٤تاؿ شرعاً .وفوؽ ذلع ،فإف الصحابة قد اختلفوا ُب مسائل ،وذىب كل
ٕٗٛ

واحد منهم إٔب خبلؼ ما رأى اآلخر ،كما ُب مسائل اٞتد مع اإلخوة وغَتىا.
فلو كاف ما يراه الصحايب حجة لكانت حجج اه تعأب ٥تتلفة متناقضة،
وذلع ٤تاؿ على اه .ومن ذلع كلو يتبُت أف آراء الصحابة ،واجتهاداهتم،
وأقضيتهم ،ليست حجة ،وال تعترب من األدلة الشرعية.
إال أف الصحابة ،رضواف اه عليهم ،حيتلوف من ا١تكانة ُب اإلسبلـ
أعلى منػزلة إلنساف بعد األنبياء .و٢تم من ا١تكاف ُب نفوس ا١تسلمُت أرفع
موضع ،وقد ورد الثناء عليهم ُب صري القرآف واألحاديث ،قاؿ اه تعأب:



       

     

« :أَصحابِي َكالنُّج ِ
وم بِأَيّْ ِه ُم اقْـتَ َديْـتُ ُم
وقاؿ 
ُ
َْ

ْاىتَ َديْـتُ ْم» أخرجو رزين .ومن أجل ذلع عٍت ا١تسلموف ّتمع آرائهم وأقضيتهم،
ورووىا عنهم كروايتهم للحديث النبوي ،واختلفوا ُب اٟتديث ا١توقوؼ ُب كونو
يعترب من اٟتديث وحيتج بو أو ال ،وال يوجد كتاب حديث إال وفيو أحاديث
موقوفة ،وفيو آراء للصحابة .ففي البخاري ،ومسلم ،وابن ماجو ،والًتمذي،
وغَتىا من كتب اٟتديث ،شيء كثَت من ذلع ،وُب موطأ مالع جيد الشخص
أمثلة عديدة من فتاوى الصحابة اليت رواىا مالع ودوهنا وأخذ هبا٦ ،تا يدؿ
على اعتبار ا١تسلمُت ألقواؿ الصحابة وآرائهم ،وىذا ٦تا يدؿ على منػزلة آرائهم
واجتهاداهتم .وواقع األمر أف آراء الصحابة واجتهاداهتم وأقضيتهم أقرب إٔب
الدين والسنة الصحيحة ،من آراء واجتهادات غَتىم ٦تن جاء بعدىم ،فإنو
جيوز أف يكوف الصحايب حُت يعطي رأياً أف يكوف ٝتعو من النيب  شفاىاً،
أو من صحايب آخر عن رسوؿ اه  فأفىت باٟتكم وٓب يرو الدليل ،إما ألنو
كاف بديهياً لديو ،واألمر الذي من البديهيات كثَتاً ما يًتؾ االىتماـ بنقلو،
وإما ١تا عرؼ من أحواؿ الصحابة ،رضي اه عنهم ،أهنم كانوا يهابوف الرواية
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عن رسوؿ اه  ويعظموهنا ،ويقللوهنا ،خوفاً من الزيادة والنقص ،وحيدثوف
بالشيء الذي ٝتعوه من النيب  مراراً ،وال يصرحوف بالسماع ،وال يقولوف
قاؿ رسوؿ اه  . ولذلع ديكن أف يكونوا قد أخذوا اٟتكم وقالوا بو،
وٖترجوا من رواية الدليل ،وجيوز أف يكوف الصحايب انفرد ُب فهم نص آية أو
حديث ٓب يفهم من بعده فهمو .وإمكانية انفراده هبذا الفهم آتية من كماؿ
علمو باللغة ،وداللة اللفظ على الوجو الذي انفرد بو ،أو آتية من قرينة حاؿ،
كسبب نػزوؿ اآلية أو اٟتديث ،كما شهده ىو أو ٝتعو ،مثل قوؿ الرسوؿ
الربَا فِي النَّ ِسيئَ ِة» أخرجو مسلم ،فإنو كاف جواباً لسؤاؿ ُب بيع
« : إِنَّ َما ّْ
النقد بالنقد .وينبغي أف يبلحظ أف الصحايب قد شهد تنػزيل الوحي ،وأدرؾ
مقاصد التنػزيل ،ففهم ما ٓب يفهمو من بعده ُب كل عصر وجيل؛ فيكوف بذلع
اجتهاده أرج من اجتهاد من بعده ُب كل عصر وجيل .وىذا كلو جيعل
آلرائهم ،واجتهاداهتم ،وأقضيتهم مكانة متميزة عن غَتىم ٦تن جاء بعدىم.
وىي وإف كانت ال تصل إٔب مرتبة الدليل ،ولكنها تعترب قطعاً أعلى من مرتبة
اجتهادات اجملتهدين على اإلطبلؽ؛ ولذلع تعترب حكماً شرعياً ،وتتبع ىذه
اآلراء ،واالجتهادات ،واألقضية ،تقليداً حُت يعوز الدليل .وىي أرج ُب
التقليد من أي ٣تتهد على اإلطبلؽ بعد ترجي الدليل .و٢تذا ال يقاؿ حُت
يعطى اٟتكم الشرعي ويستشهد باٟتديث ا١توقوؼ ،أو رأي صحايب ،أو قضية
من أقضيتو إننا ال نعترب ذلع ألنو ليس دليبلً شرعياً ،بل الذي يقاؿ إننا ال
نعترب ذلع بوصفو دليبلً شرعياً ،ولكننا نعتربه حكماً شرعياً نقلده حُت يعوزنا
الدليل بعد طلبو .إال انو حُت االستشهاد ينبغي أف يؤتى بو كشاىد على أف
ىذه الرأي قد قالو الصحايب فبلف كابن عباس مثبلً ،وال يؤتى بو على وجو
يشعر باالستدالؿ .ومن ىنا ٧تد أنو جيدر با١تسلمُت ُب كل عصر أف حيرصوا
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على آراء الصحابة ،واجتهاداهتم ،وأقضيتهمُ ،ب روايتها ،وتدوينها ،وتقليدىا،
عند تعذر اىتدائهم للدليل .واألحاديث ا١توقوفة ،وأقضية الصحابة ،وآراؤىم،
واجتهاداهتم ،تعترب من أعظم الًتاث التشريعي بعد النصوص الشرعية ،وبعد
إٚتاع الصحابة ،رضواف اه عليهم أٚتعُت.

٘ٗٛ

التعادل والتراجيح
إذا تعارضت األدلة ،وٓب يكن لبعضها مزية على البعض اآلخر ،فإف ىػذا
يقاؿ لو التعادؿ .وإف كاف لبعض األدلة مزية على البعض اآلخر فػإف ىػذا يقػاؿ
لو الًتاجي  .والتعادؿ ال يقع بُت الدليلُت القطعيُت مطلقاً ،وكػذلع ال يقػع بػُت
الدليل القطعػي والػدليل الظػٍت؛ لكػوف القطعػي مقػدماً علػى الظػٍت .وأمػا التعػادؿ
بػػُت الػػدليلُت الظنيػػُت ،أي بػػُت خػػربي اآلحػػاد ،فػػإف القيػػاس ا١تنطقػػي يػػدؿ علػػى
جوازه ،لكن واقع األدلة يدؿ على أنو ال يوجد فيها تعادؿ ،وأف التعادؿ ٓب يقع
ُب األدلػػة الظنيػػة مطلق ػاً ،فض ػبلً عػػن أف القػػوؿ ّت ػوازه ينػػاُب إعمػػاؿ الػػدليل .أمػػا
بالنسػػبة للفػػرض ا١تنطقػػي ،فإنػػو ال ديتنػػع أف خيػػرب أحػػد العػػدلُت عػػن وجػػود شػػيء
واآلخر عن عدمو ،وبناء على ذلع جيوز أف يقع التعادؿ .لكن الواقع التشريعي
خيػػالف ذلػػع ،فإنػػو ٓب يقػػع أف أخػػرب عػػدؿ بوجػػود شػػيء وأخػػرب اآلخػػر بعدمػػو،
ْتيث يستوياف ُب ٚتيع الظروؼ واألحواؿ واألوضاع ،إال ُب حالة واحػدة وىػي
النسخ .والنسخ ليس مػن قبيػل التعػادؿ .وعليػو فػإف التعػادؿ غػَت واقػع ُب األدلػة
الظنيػػة .والػػدليل علػػى أف التعػػادؿ بػػُت األدلػػة الظنيػػة ٦تتنػػع ،ىػػو أنػػو لػػو تعػػادؿ
الدليبلف الظنياف بأف لزـ اجملتهد أف يعمل هبما ،أو يًتكهما ،أو يعمل بأحد ا،
فإف عمل بكػل واحػد منهمػا لػزـ اجتمػاع ا١تتنػافيُت .وإف ٓب يعمػل بواحػد منهمػا
لزـ أف يكوف نصبهما عبثاً ،وىو على اه تعأب ٤تاؿ ،وإف عمل بأحد ا نظػر:
خَتنػػاه كػػاف ترجيح ػاً
إف عيّػ ػناه لػػو كػػاف ٖتكم ػاً وقػػوالً ُب الػػدين بالتشػػهي ،وإف ّ
ألمػػارة اإلباح ػػة عل ػػى أم ػػارة اٟترم ػػة وق ػػد ثب ػػت بطبلن ػػو؛ و٢ت ػػذا ف ػػإف التع ػػادؿ ب ػػُت
الدليلُت الظنيُت ال يقع ،وال جيوز شرعاً ،فبل تعادؿ بُت األدلة مطلقاً.
وأمػػا الًتجػػي فهػػو ُب اللغػػة التمييػػل والتغليػػب ،وُب اصػػطبلح األصػػوليُت
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تقوية أحػد الػدليلُت علػى اآلخػر ليعمػل بػو ،كمػا رجحػت الصػحابة خػرب عائشػة
ِ ِ
ِ
ب الْغُ ْسـ ُل» أخرجػػو أٛتػػد ،علػػى خػػرب
 وىػػو قولػػو « :إذَا الْتَـ َقـى الْختَانَـان َو َجـ َ
أيب سػػعيد ا٠تػػدري وىػػو قولػػو « : إِنَّ َم ـا الْ َم ـاءُ ِم ـ َن الْ َم ـ ِاء» أخرجػػو أٛتػػد ،بنػػاء
على أف أزواج النيب  أعلم بفعلو ُب ىذه األمور من الرجاؿ األجانػب ،فهػذا
إٚتاع على جواز التمسع بالًتجي .
والًتجي خيتص باألدلة الظنية ،أي ٓترب اآلحاد ،وال يقػع ُب القطعيػات.
وا٠تطوط العريضة للًتجي بُت األدلة الظنية تتلخص ٔتا يلي:
أوالً :إذا تعارض نصاف فإ ا يرج أحد ا على اآلخر إذا ٓب ديكن
العمل بكل واحد منهما ،فإف أمكن ،ولو من وجو دوف وجو ،فبل يصار إٔب
الًتجي ؛ ألف إعماؿ الدليلُت أؤب من إ اؿ أحد ا بالكلية ،فكوف األصل ُب
الدليل ىو اإلعماؿ ال اإل اؿ ،جيعل إعما٢تما معاً أؤب من إ اؿ أحد ا.
مثاؿ ذلع قولو « : أَالَ أُ ْخبِ ُرُك ْم بِ َخ ْي ِر ُّ
ادتِِو قَـ ْب َل أَ ْن
الش َه َد ِاء ؟ الَّ ِذي يَأْتِي بِ َ
ش َه َ
ِ
بَ ،حتَّى
يُ ْسأَل ََها» أخرجو مسلم ،فإنو معارض لقولو « : ثـُ َّم يَـ ْف ُ
شو الْ َكذ ُ
الر ُج ُل َوَما يُ ْستَ ْش َه ُد» أخرجو ابن ماجو ،فيحمل األوؿ على حق اه
يَ ْش َه َد َّ
تعأب ،والثاح على حق اآلدمي.
الث ػػاح :إذا تع ػػارض نص ػػاف ،وتس ػػاويا ُب الق ػػوة والعم ػػوـ ،وعل ػػم ا١تت ػػأخر
منهمػ ػػا ،فا١تتػ ػػأخر ينسػ ػػخ ا١تتقػ ػػدـ ،وإف جهػ ػػل وٓب يعلػ ػػم أيهمػ ػػا ا١تتقػ ػػدـ وأيهمػ ػػا
ا١تت ػػأخر ،ي ػػرج أح ػػد ا عل ػػى اآلخ ػػر إف كان ػػا ظني ػػُت ،وأم ػػا القطعي ػػاف ف ػػبل يق ػػع
بينهما تعارض؛ ألف التعادؿ ال يقع ُب القطعيات.
وأمػػا إف ٓب يتسػػاويا ُب القػػوة والعمػػوـ ،بػػأف كػػاف أحػػد ا قطعي ػاً واآلخػػر
ظنياً ،أو كػاف أحػد ا عامػاً واآلخػر خاصػاً ،فإنػو ىنػا حيصػل الًتجػي  .فػإذا كانػا
ال يتسػػاوياف ُب الق ػػوة ،بػػأف ك ػػاف أح ػػد ا قطعي ػاً واآلخ ػػر ظني ػاً ف ػػَتج القطع ػػي
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ويعمػػل بػػو ويػػًتؾ الظػػٍت ،س ػواء أكانػػا عػػامُت ،أـ خاصػػُت ،أـ كػػاف ا١تقطػػوع بػػو
خاص ػ ػاً وا١تظنػ ػػوف عام ػ ػاً .فػ ػػإف كػ ػػاف ا١تقطػ ػػوع بػ ػػو عام ػ ػاً وا١تظنػ ػػوف خاص ػ ػاً عمػ ػػل
ب ػػا١تظنوف .وإف كان ػػا ال يتس ػػاوياف ُب العم ػػوـ وا٠تص ػػوص ،ب ػػأف يك ػػوف أح ػػد ا
أخص من اآلخر مطلقاً ،فحيناذ يرج ا٠تاص على العاـ ،ويعمػل بػو ٚتعػاً بػُت
الدليلُت .وإف كانا ال يتساوياف ُب العموـ ،بأف يكوف العموـ وا٠تصوص بينهما
مػػن وجػػو دوف وجػػو ،فحيناػػذ يطلػػب الًتج ػػي بينهم ػػا مػػن جهػػة أخ ػػرى ليعم ػػل
بػػالراج ؛ ألف ا٠تصػػوص يقتضػػي الرجحػػاف ،وقػػد ثبػػت ىهنػػا لكػػل واحػػد منهمػػا
خصوص من وجو بالنسبة إٔب اآلخر ،فيكوف لكل منهما رجحاف علػى اآلخػر.
ِ
صـلّْ َها إَ َذا
ام َع ْنـ َهـا ،فَـ ْليُ َ
صـالَ ًة ،أَ ْو نَـ َ
ومثالػػو قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـَ « :مـ ْن نَسـ َي َ
ذَ َك َرَىـ ـا» أخرج ػػو ال ػػدارمي ،ف ػػإف بين ػػو وب ػػُت هني ػػو  ع ػػن الص ػػبلة ُب األوق ػػات
ا١تكروىػػة عمػػوـ وخصػػوص مػػن وجػػو؛ ألف ا٠تػػرب األوؿ عػػاـ ُب األوقػػات خػػاص
ببعض الصلوات وىي القضاء ،والثاح عاـ ُب الصبلة ٥تصوص ببعض األوقػات
وىو وقت الكراىية ،فيصار إٔب الًتجي على الوجو السابق.
الثالث :الًتجي باٟتكم ويقع ذلع بأمور:
أحدىا :يرج ا٠ترب ا١تبقي ٟتكم األصل على ا٠ترب الرافع لذلع اٟتكػم،
س ذَ َك َرهُ فَـ ْليَتَـ َو َّ
ضأْ» أخرجو أٛتد ،مع ما روي مرفوعاً بلفظ:
كقولو َ « : م ْن َم َّ
«أَيَـتَـ َو َّ
س ذَ َك ـ َرهُ ؟ قَ ـ َال :إِنَّ َم ـا ُى ـ َو بَ ْض ـ َعةٌ ِم ْن ـ َك أَ ْو َج َس ـ ِد َك» أخرجػػو
ض ـأُ أَ َح ـ ُدنَا إِذَا َم ـ َّ
أٛتد ،فَتج خرب النقض؛ ألف مبقي اٟتكم يرج على رافعػو ،وذلػع لسػببُت:
أح ػػد ا أف العم ػػل براف ػػع اٟتك ػػم يع ػػٍت نس ػػخو ،وى ػػو ال جي ػػوز إال بقرين ػػة مبني ػػة
للنسػػخ ،وىنػػا ال توجػػد قرينػػة تػػدؿ علػػى النسػػخ .الثػػاح أف العمػػل ٔتبقػػي اٟتكػػم
جيعػػل صػػحة الصػػبلة يقينيػػة بعػػدـ فعػػل مػػا يظػػن أنػػو نقػػضٓ ،تػػبلؼ العمػػل برافػػع
اٟتكػم فإنػو جيعػل صػحة الصػبلة ظنيػة لوجػػود مػا يظػن أنػو يػنقض ،وكوهنػا يقينيػػة
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ك إلَـ ـى َمـ ـا الَ
الص ػػحة مق ػػدـ عل ػى كوهن ػػا ظني ػػة الص ػػحة .ق ػػاؿ َ « :د ْ
ع َمـ ـا يَ ِريبُـ ـ َ
يَ ِريبُ َك» أخرجو أٛتد.

ثانيهػػا :ا٠تػػرب الػػداؿ علػػى التحػػرمي راجػ علػػى ا٠تػػرب الػػداؿ علػػى اإلباحػػة،
فػإف األخػذ باالحتيػػاط يقتضػي األخػػذ بػالتحرمي؛ ألف الفعػل إف كػػاف حرامػاً ففػػي
ك
ارتكابػػو ضػػرر ،وإف كػػاف مباحػاً فػػبل ضػػرر ُب تركػػو ،ولقولػػو َ « : د ْ
ع َم ـا يَ ِريبُـ َ
إلَى َما الَ يَ ِريبُ َك» أخرجو أٛتد.
ثالثها :ا٠ترب الداؿ على التحرمي يساوي ا٠تػرب الػداؿ علػى الوجػوب ،فػإذا
ورد دلػػيبلف ،أحػػد ا يقتضػػي ٖتػػرمي شػػيء واآلخػػر يقتضػػي إجيابػػو فيتعػػادالف ،أي
يتساوياف ،حىت ال يعمل بأحد ا إال ٔترج ؛ ألف ا٠ترب احملرـ يتضمن استحقاؽ
العقػػاب علػػى الفعػػل ،وا٠تػػرب ا١توجػػب يتضػػمن اسػػتحقاؽ العقػػاب علػػى الػػًتؾ،
فيتسػػاوياف ،وحيتػػاج ت ػػرجي أحػػد ا إٔب م ػػرج  ،فػػإذا ٓب يوج ػػد ا١تػػرج مطلق ػاً،
فحيناذ يرج التحرمي على اإلجياب.
رابعها :ا٠ترب الداؿ على الوجوب راجػ علػى ا٠تػرب الػداؿ علػى اإلباحػة،
أي إذا ورد دل ػػيبلف أح ػػد ا يقتض ػػي الوج ػػوب واآلخ ػػر يقتض ػػي اإلباح ػػة ،يق ػػدـ
الدليل الداؿ على الوجوب علػى الػدليل الػداؿ علػى اإلباحػة؛ ألف الػدليل الػداؿ
علػػى الوجػػوب مسػػا ٍو للػػدليل الػػداؿ علػػى التحػػرمي ،ؤتػػا أف التحػػرمي راج ػ علػػى
اإلباحة فَتج الوجوب على اإلباحة.
خامسػ ػػها :ا٠تػ ػػرب الػ ػػداؿ علػ ػػى التحػ ػػرمي راج ػ ػ علػ ػػى ا٠تػ ػػرب الػ ػػداؿ علػ ػػى
الكراىػػة؛ ألف الكراىػػة طلػػب الػػًتؾ طلبػاً غػػَت جػػازـ ،والتحػػرمي طلػػب الػػًتؾ طلبػاً
جازماً .واٞتزـ مقدـ على غَت اٞتزـ.
سادسػػها :الػػدليل الػػداؿ علػػى الوجػػوب راج ػ علػػى الػػدليل الػػداؿ علػػى
الندب؛ ألف الوجوب طلب الفعػل طلبػاً جازمػاً ،والنػدب طلػب الفعػل طلبػاً غػَت
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جازـ ،واٞتازـ مقدـ على غَت اٞتازـ.
س ػػابعها :ال ػػدليل ا١تثب ػػت م ػػرج عل ػػى ال ػػدليل الن ػػاُب ،ف ػػإذا وج ػػد دل ػػيبلف
أحد ا إثباتاً واآلخر نفياً ،فا١تثبت مرج على الناُب الشتمالو على زيادة علػم،
وذلع كخرب ببلؿ بأف النيب  دخل البيت وصلى ،وخرب أسامة أنو دخػل وٓب
يصل ،فإنو يرج خرب ببلؿ.
ثامنهػػا :الػػدليل النػػاُب للحػػد مػػرج علػػى الػػدليل ا١تثبػػت لػػو .فػػإذا وجػػد
دليبلف أحد ا ينفي اٟتد واآلخر يثبتو ،يرج الدليل الناُب ،والدليل على ذلػع
ود
ثبلثة أمور :أحدىا ما أخرجو الًتمذي أف رسوؿ اه  قػاؿ« :ا ْد َرءُوا الْ ُحـ ُد َ
ِِ
اسـتَطَ ْعتُ ْم» وكػذلع مػا ورد ُب مسػند أيب حنيفػة «ادرؤوا اٟتػدود
ين َما ْ
َع ِن الْ ُم ْسلم َ
ض ـ َرَر َوالَ ِض ـ َر َار»
بالشػػبهات» والثػػاح أف اٟتػػد ضػػرر ،والرسػػوؿ  يقػػوؿ« :الَ َ
ام أَ ْن يُ ْخ ِطـ َئ فِـي الْ َع ْفـ ِو َخ ْي ـ ٌر ِمـ ْن أَ ْن
أخرجو اٟتاكم .والثالث قولو « : فَِإ َّن ا ِإل َم َ
يُ ْخ ِط َئ فِي الْ ُع ُقوبَِة» أخرجو الًتمذي.
الرابػػع :يػػرج خػػرب اآلحػػاد علػػى القيػػاس الػػذي علتػػو مػػأخوذة داللػػة ،أو
مستنبطة استنباطاً ،أو مقيسة قياساً؛ ألف ا٠ترب وحي ظاىر الداللػة علػى اٟتكػم
ُب التعبػػَت عنػػو ٔتنطوقػػو ،والعلػػة ا١تػػأخوذة داللػػة ،أو ا١تسػػتنبطة ،أو ا١تقيسػػة ،كػػل
ذلع من ا١تفهوـ ،ومن القرائن بػأف ىػذا ٦تػا جػاء بػو الػوحي ،وظػاىر الداللػة مػن
النص مقدـ على الفهم من مدلولو .وأما العلة الصرحية فإهنا تأخػذ حكػم الػنص
الذي جاءت فيو.
انتهى
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وبهذا انتهى الجزء الثالث من كتاب الشخصية اإلسالمية،
وىو الجزء الخاص ببحث أصول الفقو ،وبانتهائو انتهى الكتاب كلو
بعون اهلل تعالى.
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