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 ِبْسِم هللِا الّرْْحَِن الّرحيمِ 
 الفقه أصول

ابتناء ، كاألصل يف اللغة هو ما يبتىن عليه، سواء أكان االبتناء حسيا  
واملدلول على  ،كابتناء املعلول على العلة  ،عقليا   ماجلدران على األساس، أ

الدليل. فأصول الفقه هي القواعد اليت يبتىن عليها الفقه. أما الفقه فهو يف 
 ومنه قوله تعاىل:  ،اللغة الفهم                  اصطالحويف 

من األدلة التفصيلية. املتشرعني هو العلم ابألحكام الشرعية العملية املستنبطة 
بل حصول  ،ليس جمرد املعرفة ،ابلنسبة للعامل هبا ،واملراد من العلم ابألحكام

إىل حد أن  ،والتعمق فيها ،امللكة ابألحكام الشرعية، أي أن تصل هذه املعرفة
حتصل لدى الشخص العامل هبذه األحكام ملكة هبا. وجمرد حصول امللكة  

إال أنه  .ال اإلحاطة هبا مجيعها ،لكة فقيها  كاف ألن يعترب من حصلت له امل
ال بد من العلم جبملة من األحكام الشرعية الفروعية ابلنظر واالستدالل، فال 
يسمى العلم ابحلكم الواحد أو االثنني فقها . وال يسمى العلم بكون أنواع 

وأريد به جمموعة األحكام العملية  ،األدلة حججا  فقها . وقد أطلق الفقه
فيقال هذا كتاب فقه أي كتاب حيوي  ،روعية املستنبطة من أدلتها التفصيليةالف

أحكاما  عملية فروعية، ويقال علم الفقه ويراد به جمموعة األحكام العملية 
 ،اصطالحا   ،الفروعية. إال أن هذا خاص ابألحكام العملية، فليس من الفقه

أي  ،ة الفروعيةألن الفقه خاص ابألحكام العملي ؛األحكام االعتقادية
  ابألحكام اليت تقوم هبا األعمال ال االعتقادات.
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فيكون معىن أصول الفقه هو القواعد اليت يبتىن عليها حصول امللكة 
ولذلك عرف أصول الفقه أبنه معرفة  ؛ابألحكام العملية من األدلة التفصيلية

لتفصيلية، القواعد اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشرعية من األدلة ا
فتقول كتاب أصول الفقه أي كتاب  ،ويطلق أيضا  على هذه القواعد نفسها

أي القواعد اليت يتوصل هبا  ،حيوي هذه القواعد. وتقول هذا علم أصول الفقه
إىل استنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية. فبحث أصول الفقه حبث 

يف مصادر احلكم، ويف كيفية ويف األدلة، أي حبث يف احلكم، و  ،يف القواعد
 ،استنباط احلكم من هذه املصادر. ويشمل أصول الفقه األدلة اإلمجالية
وجهات داللتها على األحكام الشرعية، كما يشمل كيفية حال املستدل هبا 

ويشمل كذلك   ،ال من جهة التفصيل، أي معرفة االجتهاد ،من جهة اجلملة
جيح يف األدلة. إال أن االجتهاد والرتجيح كيفية االستدالل، وهو التعادل والرتا
وجهات داللتها، ولذلك كان هذان  ،بني األدلة يتوقف على معرفة األدلة

البحثان: األدلة، وجهة داللتها، مها أساس أصول الفقه، مع حبث احلكم 
 ومتعلقاته.

فأصول الفقه هي دالئل الفقه اإلمجالية غري املتعينة، كمطلق األمر، 
وإمجاع الصحابة، والقياس. فيخرج من ذلك  ، ، وفعل النيبومطلق النهي

 الدالئل التفصيلية مثل:         ،           وصالة
يف جوف الكعبة، وثبوت الوالية على احملجور، وكون الوكيل  الرسول 

فإن ذلك كله ليس من  ،قياسا  على األجري ،جرةإذا وكل أب يستحق األجرة
 ،ألهنا أدلة تفصيلية معينة، وورودها كأمثلة يف حبث أصول الفقه ؛أصول الفقه
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بل األصول هي األدلة اإلمجالية، وجهة داللتها،  ،ال يعين أهنا من أصول الفقه
 وحال املستدل، وكيفية االستدالل. 

 ،لعباداأبن موضوع الفقه هو أفعال  ،ويتميز أصول الفقه عن علم الفقه
وتفسد. أما أصول الفقه فإن  ،وتبطل ،وتصح ،وحترم ،هنا حتلإمن حيث 

أي  ،هنا تستنبط منها األحكام الشرعيةإمن حيث  ،موضوعه األدلة السمعية
من  ،من حيث إثباهتا لألحكام الشرعية. فال بد من حبث احلكم وما يتعلق به

ك إصدار احلكم، حيث بيان من هو الذي له إصدار احلكم، أي من الذي ميل
يعين من احلاكم، ومن حيث بيان من الذي يصدر عليه احلكم، أي من هو 
املكلف بتنفيذ هذا احلكم، يعين احملكوم عليه، ومن حيث بيان احلكم نفسه، 

 وجهات داللتها. ،ما هو، وما حقيقته. مث بعد ذلك بيان األدلة
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 احلاكم
معرفة من  ،لزمها بيان  أو  ،وأوالها ،من أهم األحباث املتعلقة ابحلكم

توقف تألن على معرفته  ؛ي من هو احلاكمالذي يرجع له إصدار احلكم، أ
معرفة احلكم ونوعه. وليس املراد ابحلاكم هنا صاحب السلطان املنفذ لكل 
شيء مبا له من سلطان، بل املراد ابحلاكم من ميلك إصدار احلكم على 

من احملسوسات ال خيرج عن كونه  ألن ما يف الوجود ؛وعلى األشياء ،األفعال
بوصفه حييا  ،أو أشياء غري أفعال اإلنسان. وملا كان اإلنسان ،أفعاال  لإلنسان
 ،جلهأهو موضع البحث، وكان إصدار احلكم إمنا هو من  ،يف هذا الكون

وعلى األشياء املتعلقة  ،ومتعلق به، فإنه ال بد من احلكم على أفعال اإلنسان
أم  ،هل هو هللا ؟له وحده أن يصدر احلكم على ذلكهبا. فمن هو الذي 

ألن الذي يعرفنا أن  ؟أم العقل ،هل هو الشرع ،وبعبارة أخرى ؟اإلنسان نفسه
هذا هو حكم هللا هو الشرع، والذي جيعل اإلنسان حيكم هو العقل. فمن 

 ؟أم العقل ،هل هو الشرع ،الذي حيكم
ما  على األفعال أما موضوع هذا احلكم، أي الشيء الذي يصدر حك

ألن املقصود من إصدار احلكم هو تعيني موقف  ؛فهو احلسن والقبح ،واألشياء
وتعيني  ؟خيري بني فعله وتركه وأ ،يرتكه وأ ،هل يفعله ،اإلنسان جتاه الفعل

خيري بني  وأ ،يرتكها وأ ،هل أيخذها ،موقفه جتاه األشياء املتعلقة هبا أفعاله
 ،هل هو حسن ،هذا متوقف على نظرته للشيء وتعيني موقفه ؟األخذ والرتك

وهلذا كان موضوع احلكم املطلوب هو  ؟وال ابلقبيح ،ليس ابحلسن وأ ،قبيح وأ
إذ ال اثلث  ؟للشرع واحلسن والقبح. فهل احلكم ابحلسن والقبح هو للعقل أ
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هلما يف إصدار هذا احلكم. واجلواب على ذلك هو أن احلكم على األفعال 
أن يكون من نحية واقعها ما هو، ومن نحية مالءمتها لطبع إما  ،واألشياء

ما من نحية املدح على فعلها والذم إومنافرهتا هلا، و  ،اإلنسان وميوله الفطرية
 ،أو عدم املدح وعدم الذم، أي من نحية الثواب والعقاب عليها ،على تركها

اء: أو عدم الثواب وعدم العقاب. فهذه ثالث جهات للحكم على األشي
أحدها من حيث واقعها ما هو، والثاين من حيث مالءمتها لطبع اإلنسان أو 
منافرهتا له، والثالث من حيث الثواب والعقاب أو املدح أو الذم. فأما احلكم 

ومن اجلهة الثانية وهي  ،من اجلهة األوىل وهي من نحية واقعها ،على األشياء
 ،ك كله إمنا هو لإلنسان نفسهفال شك أن ذل ،مالءمتها للطبع ومنافرهتا له

أي هو للعقل ال للشرع. فالعقل هو الذي حيكم على األفعال واألشياء يف 
هاتني الناحيتني، وال حيكم الشرع يف أي منهما، إذ ال دخل للشرع فيهما. 

فإن واقعهما ظاهر منه الكمال والنقص،  ،وذلك مثل العلم حسن واجلهل قبيح
خذ أوهكذا. ومثل إنقاذ الغرقى حسن و  ،حوكذلك الغىن حسن والفقر قبي

ومييل إلسعاف املشرف على  ،فإن الطبع ينفر من الظلم ،األموال ظلما  قبيح
وهكذا. فهذا كله  ،اهلالك، وكذلك الشيء احللو حسن والشيء املر قبيح

أو يرجع إىل طبع  ،ويدركه عقله ،يرجع إىل واقع الشيء الذي حيسه اإلنسان
ولذلك كان العقل هو الذي  ؛ويدركه عقله ،و يشعر بهوه ،اإلنسان وفطرته

أي كان إصدار احلكم على األفعال  ،حيكم عليه ابحلسن والقبح وليس الشرع
 واألشياء من هاتني اجلهتني هو لإلنسان. فاحلاكم فيهما هو اإلنسان.

من نحية املدح والذم عليها يف  ،أما احلكم على األفعال واألشياء
فال شك أنه هلل وحده وليس  ،والعقاب عليها يف اآلخرة والثواب ،الدنيا
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لإلنسان، أي هو للشرع وليس للعقل، وذلك كحسن اإلميان، وقبح الكفر، 
وقبحه مع احلاكم  ،وحسن الطاعة، وقبح املعصية، وحسن الكذب يف احلرب

 ،وواقع ،وذلك ألن واقع العقل أنه إحساس ؛وهكذا ،الكافر يف غري احلرب
فإذا  ،ودماغ. فاإلحساس جزء جوهري من مقومات العقل ،بقةومعلومات سا

ألن العقل  ؛مل حيس اإلنسان ابلشيء ال ميكن لعقله أن يصدر حكما  عليه
ويستحيل عليه إصدار حكم على  ،مقيد حكمه على األشياء بكوهنا حمسوسة

ألنه  ؛غري احملسوسات، وكون الظلم مما ميدح أو يذم ليس مما حيسه اإلنسان
شيئا  حيس، فال ميكن أن يعقل، أي ال ميكن للعقل إصدار حكم عليه. ليس 
أو  ،وإن كان يشعر اإلنسان بفطرته ابلنفرة منه ،أي مدح الظلم أو ذمه ،وهو

 ،ولكن الشعور وحده ال ينفع يف إصدار العقل حكمه على الشيء ،امليل له
أو  ،علولذلك ال ميكن للعقل أن يصدر حكمه على الف ؛بل ال بد من احلس

أو القبح. ومن هنا ال جيوز للعقل أن يصدر حكمه  ،ابحلسن ،على الشيء
 ،ألنه ال يتأتى له إصدار هذا احلكم ؛على األفعال أو األشياء ابملدح والذم

 ويستحيل عليه ذلك.
 ؛وال جيوز أن جيعل إصدار احلكم ابملدح والذم مليول اإلنسان الفطرية

ح على ما يوافقها، وابلذم على ما خيالفها، ابملد  ألن هذه امليول تصدر احلكم
واستعباد الناس، وقد يكون ما  ،واللواط ،كالزن  ،وقد يكون ما يوافقها مما يذم

وقول احلق يف حاالت  ،والصرب على املكاره ،كقتال األعداء  ،خيالفها مما ميدح
ح حتقق األذى البليغ. فجعل احلكم للميول واألهواء يعين جعلها مقياسا  للمد 

 ؛ولذلك كان جعل احلكم هلا خطأ  حمضا   ؛والذم، وهي مقياس خاطئ قطعا  
ألنه جيعل احلكم خاطئا  خمالفا  للواقع، عالوة على أنه يكون احلكم ابملدح 
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وهلذا ال  ؛ال حسب ما جيب أن يكون عليه ،والذم حسب اهلوى والشهوات
ال جيوز للعقل  جيوز للميول الفطرية أن تصدر حكمها ابملدح والذم. وما دام

أن يصدر حكمه ابملدح والذم، وال جيوز للميول الفطرية أن تصدر حكمها 
فال جيوز أن جيعل لإلنسان إصدار احلكم ابملدح والذم، فيكون  ؛ابملدح والذم

الذي يصدر حكمه ابملدح والذم هو هللا وليس اإلنسان، وهو الشرع وليس 
 العقل.

كم على األفعال واألشياء ابملدح فإنه لو ترك لإلنسان أن حي ،وأيضا  
ليس يف مقدور إذ الختلف احلكم ابختالف األشخاص واألزمان،  ،والذم

اإلنسان أن حيكم عليها حكما  اثبتا . ومن أجل ذلك حيكم فيها هللا وليس 
اإلنسان، حيكم فيها الشرع وليس العقل، إذ ال دخل للعقل هبذا احلكم من 

أن اإلنسان حيكم على أشياء أهنا  ،سوسهذه اجلهة. على أن املشاهد احمل
مث حيكم عليها غدا  أهنا قبيحة، وحيكم على أشياء أهنا قبيحة  ،حسنة اليوم

وحيكم عليها نفسها اليوم أهنا حسنة، وبذلك خيتلف احلكم على  ،أمس
ولذلك ال  ؛وال يكون حكما  اثبتا ، فيحصل اخلطأ يف احلكم ،الشيء الواحد

 احلكم ابملدح والذم.  ،وال لإلنسان ،جيوز أن جيعل للعقل
وعلى األشياء املتعلقة  ،وعليه فال بد أن يكون احلاكم على أفعال العباد

هو هللا تعاىل وليس اإلنسان، أي يكون الشرع  ،من حيث املدح والذم ،هبا
 وليس العقل.

هذا من حيث الدليل العقلي على احلسن والقبح، أما من حيث الدليل 
وذم   تباع الرسولالتزم التحسني والتقبيح ألمره اب الشرعفإن  ،الشرعي
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والقبيح  ،أن احلسن ما حسنه الشرع ،ولذلك كان من املقطوع به شرعا   ؛اهلوى
 من حيث الذم واملدح. ،ما قبحه الشرع

واحلكم على األفعال واألشياء ابملدح والذم هو لتعيني موقف اإلنسان 
حيرم عليه، وال يتصور  وهل جيوز له أخذها أيبني  ،منها. فهو ابلنسبة لألشياء

هل يطلب منه أن يقوم  ،غري ذلك من حيث الواقع. وابلنسبة ألفعال اإلنسان
أو خيري بني الفعل والرتك. وملا كان هذا احلكم  ،أو يطلب منه أن يرتكها ،هبا

لذلك جيب أن تكون أحكام أفعال  ؛من هذه اجلهة ال يكون إال للشرع
فيجب أن  ،راجعة للشرع ال للعقل ،ام األشياء املتعلقة هباوأحك ،اإلنسان

وابألشياء املتعلقة هبا  ،يكون حكم الشرع وحده هو املتحكم أبفعال العباد
 أفعاهلم.

فإن احلكم على األشياء من حيث احلل واحلرمة، وعلى  ،وفوق ذلك
أو  ،ا  أو مكروه ،أو مندواب   ،أو حراما   ،أفعال العباد من حيث كوهنا واجبا  

أو  ،أو موانع ،أو شروطا   ،مباحا ، وعلى األمور والعقود من حيث كوهنا أسبااب  
أو عزمية ورخصة، كل ذلك ليس من قبيل مالءمتها  ،صحيحة وابطلة وفاسدة

للطبع أو عدم مالءمتها، وال هو من قبيل واقعها ما هو، وإمنا من قبيل ترتب 
ولذلك كان  ؛لعقاب عليها يف اآلخرةوالثواب وا ،املدح والذم عليها يف الدنيا

فيكون احلاكم حقيقة على  ؛احلكم يف شأهنا للشرع وحده وليس للعقل
إمنا هو الشرع  ،والعقود ،وعلى األمور ،وعلى األشياء املتعلقة هبا ،األفعال
 وال حكم للعقل يف ذلك مطلقا . ،وحده
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 ال حكم قبل ورود الشرع

حكما  إال إذا كان هناك دليل األشياء واألفعال ال جيوز أن تعطى 
شرعي على هذا احلكم، إذ ال حكم لألشياء وألفعال العقالء قبل ورود الشرع، 

 قال تعاىل:                       :وقال تعاىل   

                       يثبت إال أبحد وألن احلكم ال 
ألن القضية قضية  ؛وإما العقل. أما العقل فال حمل له هنا ،إما الشرع :اثنني

وإمنا  ،إجياب وحترمي، والعقل ال ميكن أن يوجب أو حيرم، وليس ذلك منوطا  به
فتوقف احلكم على الشرع. ومبا أنه ال شرع قبل ورود  ؛هو منوط ابلشرع

أي على جميء الرسول ابلنسبة  ،ع من هللافتوقف احلكم على ورود الشر  ؛الشرع
للشريعة كلها، والدليل الشرعي ابلنسبة للمسألة املراد االستدالل عليها. أما 

قبل  ،ألن نفي العذاب عن الناس ؛فظاهر من صريح اآلية ،ابلنسبة للرسول
يدل على عدم تكليفهم ابألحكام واالعتقادات، أي عدم  ،بعثة الرسول

معىن لذلك إال نفي احلكم نفيا  ابات  عن الناس قبل أن  تكليفهم بشيء، وال
يبعث هللا هلم رسوال ، ومن هنا كان أهل الفرتة نجني، وهم الذين عاشوا بني 
 ،ضياع رسالة وبعث رسالة، ويكون حكمهم حكم الذين مل تبلغهم رسالة

ومن هذا أيضا  من مل تبلغهم  ،وذلك كمن عاشوا قبل بعثة الرسول حممد 
ألنه  ؛فإهنم كأهل الفرتة نجون ،على وجه يلفت النظر لة سيدن حممد رسا

تنطبق عليهم اآلية، ويعتربون أنه مل يبعث هلم رسول، إذ مل تبلغهم رسالته، 
فقبل بعثة الرسول  ،ويكون إمث عدم التبليغ على القادرين عليه ومل يفعلوا. وعليه

 حكم هلا، وكذلك األفعال، ألنه ال ؛ن حكم األشياء حالل أو حرامإال يقال 
بل لإلنسان أن يفعل ما يريد دون التقيد حبكم، وال شيء عليه عند هللا حىت 
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يبعث إليه رسوال ، وحينئذ يتقيد أبحكام هللا اليت بلغه إايها الرسول حسب ما 
 بلغها له.

فإن كانت رسالته  ،فإنه ينظر ،وتبليغه رسالته ،وأما بعد بعثة الرسول
كما هي   ،وأمرهم ابتباع رسالة غريه يف أشياء أخرى ،معينةجاءت أبشياء 

فإهنم مقيدون ابألحكام اليت بلغها هلم، وملزمون  ،احلال مع سيدن عيسى
حىت تنسخ هذه الرسالة. وإن كانت  ،ابتباعها، ويعذبون على عدم التقيد هبا

 فهم مقيدون مبا جاءت به ،ومل تتعرض ألشياء ،رسالة الرسول جاءت أبشياء
 ،وال يعذبون على ما مل أتت به. وأما إن كانت رسالته عامة كل شيء ،فقط

فإهنم مقيدون يف كل شيء هبذه الرسالة. وذلك كما  ،وجاءت مبينة كل شيء
وجاءت  ،فإن رسالته عامة كل شيء  هي احلال مع سيدن حممد رسول هللا

م قوله تعاىل: ألن مفهو  ؛ولذلك كان ال حكم إال مبا يرد فيها ؛مبينة كل شيء
                   هو أننا نعذب من بعثنا هلم رسوال

وخالفوا رسالته. واحلكم الواحد مهما كان من رسالة الرسول اليت بلغها فيعذب  
حكم حىت يقوم الدليل  ،وال للفعل ،ولذلك ال يكون للشيء ؛كل من خالفه

ن األصل يف األشياء واألفعال التحرمي حبجة أنه إال يقال  عليه. وعلى هذا
ألن صريح  ؛فيحرم قياسا  على املخلوقات ،تصرف يف ملك هللا تعاىل بغري إذنه
، وفوق فال يؤاخذ حىت يبني احلكم ،لرسولاآلية أن هللا ال يعذب حىت يبعث ا

عة والضرر. ه عن املنفز ــنذلك فإن املخلوقات تتضرر، وهللا سبحانه وتعاىل م
حبجة أهنا انتفاع خال  ،ن األصل يف األفعال واألشياء اإلابحةإوكذلك ال يقال 

ال يقال ذلك ألن مفهوم اآلية أن  ؛فتباح ،من أمارة املفسدة ومضرة املالك
 اتباعفصار األصل  ،ألنه يعذب على خمالفته ؛اإلنسان مقيد مبا جاء به الرسول
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وليس األصل اإلابحة أي عدم التقيد، وألن والتقيد أبحكام رسالته،  ،الرسول
ووجوب التقيد به،  ،عموم آايت األحكام تدل على وجوب الرجوع إىل الشرع

 قال تعاىل:                                :وقال    

                           :وقال                

             وألن الرسول فيما رواه الدارقطين يقول« :
وألن  ،فهذا يدل على أن األصل هو اتباع الشرع والتقيد به« 

أال  ،ليس حجة على اإلابحة ،ضرة املالكاالنتفاع اخلايل من أمارة املفسدة وم
ترى أن الزن ابمرأة مقطوعة غري متزوجة يصدق عليه أنه انتفاع خال من أمارة 

مع أي   ،ومع ذلك فهو حرام، وأن الكذب مزاحا   ،املفسدة ومضرة املالك
خال من  ،الكاذب واملكذوب عليه :جللب الضحك والسرور لالثنني ؛كان

وأيضا  فإنه بعد ورود الشرع  .ومع ذلك فهو حرام ،ملالكأمارة املفسدة ومضرة ا
فاألصل أن يبحث يف الشريعة عن األشياء  ،صار لألشياء ولألفعال أحكام

 ،ال، ال أن يكون األصل اعتبارها مباحة وهل يوجد هلا أحكام أ ،واألفعال
ووضع حكم اإلابحة هلا من العقل مباشرة مع وجود الشرع. وكذلك ال يقال 

 ،ألن التوقف يعين تعطيل العمل ؛صل يف األشياء التوقف وعدم احلكمن األإ
عند  ،وهو ال جيوز، وألن الثابت يف القرآن واحلديث ،أو تعطيل احلكم الشرعي

  تعاىل: قال  ،احلكم  وعدم التوقف   وليس ،السؤال عن احلكم ،عدم العلم
                            قالو  ديث التيممـيف ح، 

َا ِشَفاُء اْلِعيِّ السَُّؤالُ  أَُلوا ـسَ  َأالَ » :فيما رواه أبو داود عن جابر « َلَْ يـَْعَلُموا فَِإَّنَّ
 فإنه بعد بعثة الرسول ،فدل على أنه ليس األصل التوقف وعدم احلكم. وعليه

، فيتوقف احلكم  ؛شرعوأضحى ال حكم قبل ورود ال ،صار احلكم للشرع
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ولذلك ال  ؛أي على وجود دليل شرعي للمسألة الواحدة ،على ورود الشرع
واألصل  ،كما ال يعطى حكم إال بعد ورود الشرع  ،يعطى حكم إال عن دليل

ن الدليل الشرعي أن يبحث عن احلكم يف الشرع، أي األصل أن يبحث ع
 للحكم من الشرع.

مية حاوية ألحكام الوقائع هل الشريعة اإلسال ،بقيت مسألة وهي
واحلوادث اليت ميكن أن حتدث  ،واملشاكل اجلارية مجيعها ،املاضية كلها

وال  ،وال تطرأ مشكلة ،أنه مل تقع واقعة ،واجلواب على ذلك هو ؟أبكملها
إال وهلا حمل حكم. فقد أحاطت الشريعة اإلسالمية جبميع  ،حتدث حادثة

وال يعرتضه  ،لم يقع شيء يف املاضيأفعال اإلنسان إحاطة اتمة شاملة، ف
إال ولكل شيء من ذلك  ،وال حيدث له شيء يف املستقبل ،شيء يف احلاضر

  تعاىل: هللا قال ،الشريعة يف حكم                     
 وقال تعاىل:                             فالشريعة مل

هتمل شيئا  من أفعال العباد مهما كان، فهي إما أن تنصب دليال  له بنص من 
القرآن واحلديث، وإما أن تضع أمارة يف القرآن واحلديث تنبه املكلف على 

ألجل أن ينطبق على كل ما فيه تلك األمارة أو هذا  ،الباعث على تشريعه
أو أمارة تدل على  ،كن شرعا  أن يوجد فعل للعبد ليس له دليلوال مي .الباعث
 لعموم قوله:  ؛حكمه           أكملوللنص الصريح أبن هللا قد 

على معىن أن  ،هذا الدين. فإذا زعم أن بعض الوقائع خالية من احلكم الشرعي
حبيث مل  ،إمهاال  مطلقا   هناك بعض األفعال من أفعال العباد قد أمهلته الشريعة

، فإذا الباعث على تشريعهأو تضع أمارة تنبه هبا املكلف على  ،تنصب دليال  
نه الكتاب، وأن هذا الدين مل يكمله فإنه يعين أن هناك شيئا  مل يبيّ  ،زعم ذلك
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وهذا معارض  ،صفهو دين نق ،بدليل وجود فعل مل يذكر حكمه ،هللا تعاىل
أحاديث آحاد ن زعما  ابطال . حىت لو وجدت ولذلك يكو  ؛لنص القرآن

بعض أفعال  أي وجود ،تتضمن هذا املعىن  صحت روايتها عن الرسول
ملعارضتها  ؛فإن مثل هذه األحاديث ترد دراية ،العباد مل أتت الشريعة حبكم له

 آية:   ألن ؛والداللة الثبوت  القطعي   لنص القرآن           
ة: وآي             فأي خرب آحاد  ،الداللة تاقطعي ،الثبوت تاقطعي

بعد التفقه يف هاتني اآليتني  ،وهلذا ال حيل ملسلم ؛ا يرد درايةميعارضه
مل يبني الشرع هلا  ،أن يقول بوجود واقعة واحدة من أفعال اإلنسان ،القطعيتني
 وال بوجه من الوجوه. ،حمل حكم

رسول والرتمذي عن سلمان الفارسي قال: سئل  هرواه ابن ماجوأما ما 
» فقال: ،راءفوال ،واجلنب ،عن السمن  هللا

أبو وما رواه « 
»أنه قال:   عن النيبالدرداء 

.              »ا رواهـوم .أخرجه البزار 
»أنه قال:  ثعلبة عن النيب  ريق أيبـقي من طـهـالبي

ر اخبأفإن هذه األحاديث  ،«
هذه  ، ومن جهة أخرى فإنفال تعارض النص القطعي ،آحاد من جهة

وإمنا تدل على أن  ،األحاديث ال تدل على أن هناك أشياء مل تبينها الشريعة
وَسكَت عن حترميها،  ،فعفا عنها ،بكمهناك أشياء مل حيرمها هللا تعاىل رمحة 
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بل السكوت  ،فموضوع هذه األحاديث ليس السكوت عن تشريع أحكام هلا
عن حترميها. وليس معىن السكوت عن حترميها تشريع حكم اإلابحة لكل ما مل 

عن التحرمي، وسكوته عن ن هذا السكوت سكوت من الشارع إبل  ،نهـيبيّ 
وهو  واملكروه، ،واملباح ،واملندوب ،ه الواجبالتحرمي يعين احلالل، ويدخل في

على أن معىن  .نهال على كل شيء مل يبيّ  ،على ما يسكت عنه فقط ينطبق
 نظري قوله تعاىل:  ءاياألشاألحاديث العفو عن هذه         

وهو النهي عن  ،يقت له األحاديثـا سـوبدليل م ،بدليل نص األحاديث
ما مل يذكر »فيحرم. عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: السؤال عما مل حيرم 

روى ابن شيبة و اطيب يف املوافقات. ـره الشـذك «فهو مما عفا هللا عنه ،يف القرآن
ا يؤخذ من أموال أهل ـم :اسـأل ابن عبـد سـعـيف مصنفه أن إبراهيم بن س

ن هللا إ» ربي يف تفسريه عن عبيد بن عمري:وروى الط .وـفـقال: الع ؟الذمة
ا أحّل فاستحّلوه، وما حّرم فاجتنبوه، وترك من ذلك ـمـّرم، فـّل وحـتعاىل أح

ره  ـيك . وقد كان النيب «أشياء مل حيّلها ومل حيّرمها، فذلك عفو من هللا عفاه
إذ هي  ،بناء على حكم الرباءة األصلية ،ل فيه حكمزـ نـرة السؤال فيما مل يـثـك

ها أن األفعال معها معفو عنها. وقد قال عليه راجعة إىل هذا املعىن. ومعنا
» الصالة والسالم:

 وقال: أخرجه مسلم، «
«

أخرجه  «
 :الَ ـقَ فَـ   اّللَّه  ولُ سُ ا رَ نَ بَـ طَ ريرة قال: خَ د عن أيب هـلم وأمحـأخرج مسو أمحد. 

 ايَ  ام  عَ  لَّ كُ : أَ ل  جُ ال رَ قَ فَـ  «»
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» : اّللَّه  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَـ  ،ا  َـ الثَـ ا ثاهلََ  قَ ىتَّ حَ  ،تَ كَ سَ فَ  ؟اّللَّه  ولَ سُ رَ 
فهذا كله يدل على أن  «.: »الَ قَ  مَّ ُـ ث« 

أي مل حيرمها، وهو نظري قوله يف حديث  «»املراد من قوله: 
»وتعينه الرواية األخرى لنفس احلديث وهي: « »آخر: 

ال يكون قول الرسول:  ،أي جتاوز عنها ومل حيرمها. وعلى ذلك« 
معناه أنه مل يبني « »أو قوله:  «»

بل معناه مل حيرم أشياء رمحة بكم، وما مل حيرمه من  ،ض أفعال العبادعحكم ب
أنه  فحكمه ،فهو غري حمرم ،حتت حكم السكوتاألشياء املعينة الداخلة 

تتعلق بعدم بيان وال عن حترمي أشياء،  الشارع حالل. فاملسألة تتعلق بسكوت
 أحكام أشياء.

أمــا مــن حيــث وضــع احلــديث يف حكــم  ،هــذا مــن حيــث معــىن احلــديث
إمــا أن تكــون جبملتهــا  ،فــإن أفعــال املكلفــني مــن حيــث هــم مكلفــون ،الشــريعة

أو ال تكـون جبملتهـا  ،وهـو االقتضـاء أو التخيـري ،التكليف داخلة حتت خطاب
فإنــــه ال بــــد أن يكــــون هلــــا يف الشــــريعة  ،داخلــــة، فــــإن كانــــت يف مجلتهــــا داخلــــة

 ،حكــم، إذ هــي مندرجــة حتــت خطــاب التكليــف. وإن مل تكــن داخلــة جبملتهــا
ولـو يف وقـت  ،لزم أن يكون بعض املكلفني خارجا  عن حكم خطاب التكليـف

 ،ألن لو فرضـناه مكلفـا  فـال يصـح خروجـه ؛ا، وهذا ابطل من أساسهأو حالة م
ألن التكليــف عــام لعمــوم خطــاب  ؛وإن فرضــناه غــري مكلــف كــان فرضــا  ابطــال  

وكـــل وقـــت. وعلــى هـــذا ال ميكـــن أن يكـــون  ،فهـــو يشـــمل كــل حالـــة ،التكليــف
يـه وجـود ملا يرتتـب عل ،يعين أنه مل يبني حكمها« » :قوله 

وَســكَت  ،فلــم يبــق إال أن يكــون معنــاه ،شــخص يف حالــة أو وقــت غــري مكلــف
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فــإن احلــديث ال يــدل علــى أنــه يوجــد أي فعــل  ،عــن حتــرمي أشــياء. وعلــى ذلــك
ــــه الشــــريعة ــــذلك تتأكــــد القاعــــدة  ،لإلنســــان مل تبين فيســــقط االســــتدالل بــــه، وب

وز للمســـلم أن فـــال جيـــ «األصـــل يف أفعـــال اإلنســـان التقيـــد حبكـــم هللا»الشـــرعية 
يقــدم علــى فعــل إال بعــد معرفــة حكــم هللا يف هــذا الفعــل مــن خطــاب الشــارع. 

فــال بــد مــن دليـل عليهــا مــن الشــرع، وال  ،واإلابحـة حكــم مــن األحكــام الشـرعية
بــل يكــون دلـيال  علــى نقــص  دلــيال  علـى إابحــة الشـيء،يكـون عــدم بيـان الشــرع 

 ع على التخيري فيه.ودليل إابحة الشيء هو أن ينص الشار  ،الشريعة
فإن  ،وهي متعلقات األفعال ،ذا ابلنسبة لألفعال، أما ابلنسبة لألشياءـه
فاألصل يف الشيء أن يكون  ،ل فيها اإلابحة ما مل يرد دليل التحرميـاألص
وذلك ألن النصوص  ؛وال حيرم إال إذا ورد دليل شرعي على حترميه ،مباحا  

ءت هذه النصوص عامة تشمل كل الشرعية قد أابحت مجيع األشياء، وجا
 ال تعاىل: ـيء، قـش                 ىن تسخري ـ. ومع

تعاىل:  هللا لإلنسان مجيع ما يف األرض هو إابحته لكل ما يف األرض. وقال 
                          ال: ــوق       

                        ال: ـوق             

                                 وهكذا مجيع اآلايت اليت .
فعمومها دل على إابحة مجيع  ،امةجاءت يف إابحة األشياء جاءت ع

فتكون إابحة مجيع األشياء جاءت خبطاب الشارع العام. فدليل  ،األشياء
إابحتها النصوص الشرعية اليت جاءت إبابحة كل شيء. فإذا حرم شيء فال 

يدل على استثناء هذا الشيء من عموم  ،بد من نص خمصص هلذا العموم
حني  ،ياء اإلابحة. ولذلك جند الشرعومن هنا كان األصل يف األش ؛اإلابحة
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فقال  ،استثناء من عموم النص ،هاـنـيـقد نص على هذه األشياء بع ،حرم أشياء
 تعاىل:                               وقال: «

ن ما نص عليه الشرع من فيكو  ،عن ابن عباس ذكره املبسوط «
فهو على خالف األصل. واألصل  ،حترمي أشياء هو مستثىن من عموم النص

ن الشيء ال ميكن أن ينفصل عن فعل العبد إاء. وال يقال ـيـإابحة مجيع األش
ال يقال ذلك  ؛فيأخذ حكم الفعل ،اء من حكم فعل العبدـا جـإمن ،وحكمه

وإن كان دليلها  ،علقة أبفعال العبادألن األشياء وإن كان ال بد أن تكون مت
حني قرن  ،إال أن الدليل لفعل العبد ،اء يف بيان حكم أفعال العبادـإمنا ج
ث ـالـن ابلنسبة للشيء حال كونه متعلقا  ابلفعل حكمني اثنني ال ثـبيّ  ،يءـابلش
 ؛ا  ن غريمها ابلنسبة للشيء مطلقـومل يبيّ  ،ن التحرميـوبيّ  ،ن اإلابحةـفبيّ  ،اـمـهل

م ـر حكـصـأو مندوب، فح ،نه واجبإولذلك ال يقال يف حكم الشيء 
فال  ،الف فعل العبدـاألشياء يف اإلابحة أو احلرمة. فهو من هذه اجلهة على خ

 ،أيخذ حكمه وإن جاء دليله يف بيان حكم فعل العبد. ومن اجلهة األخرى
ل ـعـجي ،رميـليل التحني يف دـوالتعيني ابلشيء املع ،فإن العموم يف دليل اإلابحة
والتحرمي خاصا  مبا ورد حترميه. وهبذا يكون حكم  ،اإلابحة عامة جلميع األشياء

خيالف  ،ومن حيث األحكام اليت توصف هبا ،من حيث األصل ،األشياء
ة ما مل يرد دليل التحرمي، واألصل يف ـاحـفاألصل يف األشياء اإلب .حكم األفعال

 ،واألشياء ال توصف إال ابحلل أو احلرمة ،عياألفعال التقيد ابحلكم الشر 
أحدمها  :فإن خطاب الشارع املتعلق هبا جعلها قسمني ،خبالف األفعال
اب الوضع، وجعل خطاب التكليف مخسة ـر خطـواآلخ ،خطاب التكليف
رض، واملندوب، واحلرام، واملكروه، واملباح. وجعل خطاب ـأقسام هي: الف
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والشرط، واملانع، والصحة والبطالن  الوضع مخسة أقسام هي: السبب،
 والفساد، والعزائم والرخص.

ن إ ،اس كافةـنـلل  بعد بعثة سيدن حممد ،الـقـوز أن يـل ال جيـاصـواحل
أو فعل  ،هناك فعال  أو شيئا  ليس له حكم، وال جيوز أن يكون حكم لشيء ما

شارع. وال و خطاب الـم هـكـألن احل ؛رعـدون أن يكون له دليل من الش ،ما
ألن املباح حكم  ؛ن كل ما مل يبني الشرع حكمه فهو مباحإن يقال أجيوز 
إذ هو خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد ابلتخيري، وألن االدعاء  ،شرعي

رآن، وأن ـقـأبن هناك أشياء مل يبني الشارع حكمه يعين أن هناك شيئا  مل يبينه ال
القطعي  ،ي الثبوتـعـطـضته للقرآن القريعة نقصة، وهذا ال جيوز ملعار ـالش

وال شيء يتعلق  ،فإنه ال فعل ميكن أن يصدر عن اإلنسان ،الداللة. وعليه
إال وله يف الشريعة حمل حكم، وال حكم إال بعد وجود الدليل  ،بفعل اإلنسان

فال  ،إذ ال حكم قبل ورود الشرع ،الذي يدل عليه بعينه من خطاب الشارع
من الرسالة اليت جاء  ،وال حكم بعد بعثته إال بدليل ،ولحكم قبل بعثة الرس

 يدل على ذلك احلكم بعينه. ،هبا
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 ابألحكامفون املكلَّ 
نه خطاب إولذلك قيل يف احلكم  ؛املكلفون ابألحكام هم مجيع الناس

الشارع املتعلق أبفعال العباد. فال فرق يف التكليف أبحكام الشرع بني املسلم 
وكلهم مكلف حبكم الشرع. والدليل  ،طب خبطاب الشارعفكلهم خما ،والكافر

فكلها تدل داللة صرحية ال  ،على ذلك النصوص املتضافرة يف هذا املوضوع
سواء  ،على أن املخاطب ابلشريعة اإلسالمية كلها مجيع الناس ،تقبل التأويل

 كفارا . قال تعاىل:   م أأكانوا مسلمني                   

       :وقال تعاىل                     
أي  ،أخرجه مسلم «»وقال عليه الصالة والسالم: 

لكافر. وال إىل مجيع الناس. فهذا خطاب عام جلميع الناس فيشمل املسلم وا
ألنه  ؛وليس ابألحكام الفروعية ،ن هذا خطاب يف اإلميان ابإلسالمإيقال 

ال  ؛وال يعين العمل ابألحكام الفروعية ،وهو يعين اإلميان هبا ،خطاب ابلرسالة
وتشمل العمل ابألحكام  ،يقال ذلك ألن الرسالة عامة تشمل اإلميان هبا
ان ختصيص من غري خمصص، الفروعية اليت جاءت هبا، فتخصيصها ابإلمي

وأيضا  لو كان املراد خطاب الناس مجيعا  ابإلميان ابإلسالم، وخطاب املسلمني 
 ،فقط ابألحكام الفروعية، فإنه يعين خطاب بعض الناس ببعض األحكام
وعدم خطاهبم ببعضها، ولو جاز خطاب البعض ببعض األحكام حىت خيص 

ا جاءت به الشريعة، أي جلاز جلاز ذلك يف كل م ،ابخلروج عنه بعض الناس
ألن ما جاز على األحكام جيوز  ؛مثل ذلك يف قواعد اإلسالم املتعلقة ابإلميان

 ألن اخلطاب صريح:  ؛على غريها، وهذا ابطل           
فاإلميان به متناول اخلطاب بداهة. على أن خطاب الناس مجيعا  ابألحكام 
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 رآن كخطاهبم ابلرسالة، قال تعاىل: الفروعية اثبت بصريح الق           
                 :وقال تعاىل            
   :إىل أن يقول           :وقال تعاىل    

              :إىل أن يقول            

                             وأيضا  فإن هللا أمر
 فيكون الكفار مأمورين ابلعبادات. قال تعاىل:  ،الناس مجيعا  ابلعبادات    

              :وقال تعاىل                  فهذه
فهي ختاطبهم ابألحكام  ،اآلايت صرحية أبن هللا كلفهم ابألحكام الفروعية

  وعدهم هللاأفيكونون مكلفني هبا. ولو مل يكونوا مكلفني ابلفروع ما  ،الفروعية
 تعاىل:   تركها، فقال  على  ابلعذاب  شديدا    وعيدا           

                فثبت بذلك أن هللا خاطب الكفار ببعض األوامر
فكذلك تكون ابقي  ،من األحكام الفروعية خبصوصها ،وبعض النواهي

لشريعة  األحكام الفروعية خماطبا  هبا. ومن ذلك يتبني أن الكفار خماطبون اب
وعلى عدم القيام  ،وأن هللا سيعذهبم على عدم اإلميان ،كلها أصوال  وفروعا  

ال شك أهنم خماطبون ابألحكام. أما من  ،ابألحكام. فمن حيث اخلطاب
ومن حيث تطبيق الدولة عليهم هذه  ،حيث قيامهم هم هبذه األحكام

ابألحكام من  ففيه تفصيل: أما قيامهم ،وإجبارهم على القيام هبا ،األحكام
فإن كانت األحكام يشرتط يف أدائها اإلسالم  ،فإنه ينظر ،أنفسهم دون إجبار

 ،وحنوها ،وسائر العبادات ،والزكاة ،واحلج ،والصيام ،بنص الشارع كالصالة
وهي  ،ألن شرطها اإلسالم ؛ومينعون من القيام هبا ،فإنه ال جيوز هلم اإلتيان هبا

احلقوق املالية كالدَّين  لشهادة من الكافر علىمع الكفر ال جتوز. ومثل ذلك ا
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 ،أو قاضيا  بني املسلمني ،، وأن يكون الكافر حاكما  على املسلمنيفال جتوز
 ،وما شابه ذلك من األحكام اليت جاء النص الشرعي أبهنا ال جتوز من الكافر

 ،افإهنا جتوز منهم لو قاموا هب ،وأن شرطها اإلسالم. أما ما عداها من األحكام
إذ ال يشرتط يف القيام ابلقتال أن يكون  ،وذلك كقتال الكفار مع املسلمني

ولذلك صح قيام الكافر به، وكذلك  ؛فاإلسالم ليس شرطا  فيه ،املقاتل مسلما  
وسائر األمور الفنية اليت مل يرد شرط  ،ويف الطب ،العقود كالبيعالشهادة يف 

الفروعية من أنفسهم، أما  اإلسالم فيها. هذا من حيث قيامهم ابألحكام
ففيه تفصيل: فإن كانت األحكام مما جاء  ،تكليفهم ابألحكام جربا  عنهم

فإن كانت مما ال جتوز  ،ينظر ،ومل يقيد فيها بشرط اإلميان ،اخلطاب فيها عاما  
قروا على عدم القيام أأو كانت مما  ،لكون اإلسالم شرطا  فيها ؛إال من املسلم

وال تطبق عليهم. فال  ، احلالتني ال جيربون على القيام هبافإهنم يف هاتني ،هبا
إال إذا كانوا من مشركي  ،يعاقب اخلليفة الكفار على عدم اإلميان ابإلسالم

  وذلك لقوله تعاىل:  ؛العرب غري أهل الكتاب        :وقوله  
                            وإلقرار الرسول الكفار

واكتفى أبخذ اجلزية منهم، واستثين من ذلك  ،يف اليمن على البقاء على دينهم
 لقوله تعاىل:  ؛لعرب غري أهل الكتابامشركو          وهي

خاصة ابملشركني من العرب غري أهل الكتاب. وكذلك ال يكلفون بصالة 
 ،هلم على عبادهتم وذلك إلقرار الرسول  ؛وال مينعون من صالهتم ،املسلمني

ومل يهدم   ،وأهل جنران ،والبحرين ،وعلى كنائسهم اليت كانت موجودة يف اليمن
وما  ،كنائس الذين مل يسلموا. وهذا يدل على أهنم يرتكون وما يعتقدون

ألن القتال  ؛عليه وال جيربون ،يعبدون. وكذلك ال يطبق عليهم حكم اجلهاد
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والكافر ال يتصور منه قتال  ،املطلوب يف آايت اجلهاد هو قتال جلنس الكفار
وال  ،وال يطبق عليهم حكمها ،نفسه، وكذلك ال جيربون على ترك اخلمر

وقد أقروا  ،ألن اليمن كان فيها نصارى يشربون اخلمر ؛يعاقبون على شرهبا
مصار كانوا ال مينعون الكفار من على شرهبا، وألن الصحابة حني فتحوا األ

أو  ،شرب اخلمر. وهكذا مجيع األحكام اليت كان اإلسالم شرطا  يف صحتها
هنم ال جيربون إف ،مجع الصحابة على إقرارهم عليهاأأو  ، أقرهم الرسول
وال تطبق عليهم من قبل اخلليفة. أما إن مل تكن األحكام   ،على القيام هبا

ومل يرد نص شرعي يدل على  ،شرطا  يف صحتها أي مل يكن اإلسالم ،كذلك
 ،وجيربون على القيام هبا ،وتطبق عليهم ،مطالبون هبا فإهنم ،ترك تطبيقها عليهم
ومل  ،وذلك ألهنم خماطبون ابألحكام يف خطاب الشريعة ؛ويعاقبون على تركها

ومل  ،يرد نص على شرط اإلميان ابحلكم حىت يكون غري مكلف به قبل اإلميان
 ؛فيظل اخلطاب العام عاما  فيشملها ،نص على استثنائها من املطالبة هبا يرد

أي يطالب جبميع األحكام الشرعية إال ما ورد  ،ولذلك يطالب الكافر هبا
الدليل ابستثنائه. والدليل على ذلك تطبيق الرسول هلذه األحكام على الكفار. 

م، ويف أنه عاملهم حسب أحكام اإلسال ففي املعامالت ثبت عنه 
» نس:أأنه عاقبهم على املعاصي. عن  العقوابت ثبت عنه 

 » 
ل ا. وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن وسليمان بن يسار عن رجأخرجه البخاري
 » من األنصار:
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» وعن  .أخرجه أبو داود
» جابر بن عبد هللا قال:

كان    فهذه األحاديث تدل على أن الرسول أخرجه مسلم. «
هنم جيربون على القيام أمما يدل على  ،يعاقب الكفار كما يعاقب املسلمني

ويلزمون هبا كما  ،وأهنا تنفذ عليهم كما تنفذ على املسلمني ،ابألحكام الشرعية
وال يستثىن من  ،وسائر األحكام ،والعقوابت ،عامالتيلزم املسلمون يف امل

وهو ما كان  ،ال من املخاطبة به ،ذلك إال ما استثناه الشرع من التطبيق
وما عدا ذلك  .هنم مل جيربوا عليهأم شرطا  يف صحته، وما ثبت ابلنص اإلسال

 وجيربون عليه. ،فإنه يطلب منهم
العباد عام يشمل  فإن خطاب الشارع املتعلق أبفعال ،وعلى ذلك

لعموم خطاب  ؛الكفار واملسلمني على السواء، وال فرق فيه بني الكافر واملسلم
يطبق على الكفار   ،الشارع برسالة اإلسالم. ووجوب تطبيقه على الناس عام

ما داموا خاضعني لسلطان اإلسالم. وجيربون على  ،كما يطبق على املسلمني
ى تركها، وال يستثىن من ذلك إال ما القيام أبحكام اإلسالم ويعاقبون عل

استثناه الشرع، وهو ما جعل الشرع اإلسالم شرطا  يف صحته أو أدائه من 
األحكام، وما أقر الكفار عليه ومل جيربهم على فعله من األصول واألحكام 

ن هللا خص املؤمنني إالفروعية. وما عدا ذلك فهم واملسلمون سواء. وال يقال 
فهم خماطبون هبا وحدهم، فما صدر فيه اخلطاب  ،الةببعض األحكام كالص

 ـب                فهو خاص ابملسلمني، وما جاء عاما  كالبيع والراب
 ـألن ما صدر ب ال يقال ذلك ؛فهو عام للمسلمني وغري املسلمني    

         ال أن اخلطاب خاص هبم،  ،املقصود منه تذكريهم إبمياهنم
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 بدليل أن هللا تعاىل يقول:                             
كما هو   ،اآلية، وثبت عن الرسول أنه جعل القصاص يف القتلى على الكفار

 سواء بسواء، وألن قوله:  ،على املسلمني                     

    ،                              ، 
                   يدل سياق اآلايت اليت وردت فيها، 

  فاآلية األوىل:  أهنا تذكري مبا يقتضيه اإلميان ابهلل واليوم اآلخر،   

                                      :واآلية الثانية
                                               

       :واآلية الثالثة                       

       فكلها تذكري. ومن هذا القبيل قوله: «
ها تذكري فكل رواه البخاري ومسلم وغريمها، «

اخلطاب  اقرتان  ليس   وهلذا .وليس شرطا  يف التكليف ابألحكام ،ابإلميان
 ـب               وعليه  ،بل هو تذكري ابإلميان ،خمصصا  له ابملسلمني

يظل خطاب التكليف عاما  يشمل الكفار واملسلمني. وهكذا فإن الكفار 
واخلليفة مأمور بتطبيق مجيع أحكام  ،وفروعا   خماطبون بعموم الشريعة أصوال  

الشرع عليهم، ويستثىن من تطبيق األحكام، ال من اخلطاب، األحكام اليت 
جاء نص يف القرآن أو احلديث بعدم تطبيقها عليهم، واألحكام اليت جاء نص 

وما عدا ذلك فتطبق على الكفار مجيع أحكام  .أبهنا خاصة ابملسلمني
  سواء بسواء. اإلسالم كاملسلمني
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 شروط التكليف

إال ما جاء فيه نص  ،اإلسالم ليس شرطا  ابلتكليف ابألحكام الفروعية
  مثل: صراحة   إما ،ابملسلمني خاص أبنه            ،

  ومثل:          :ومثل                          

      فيدل على أن  ،مثل إعفاء الكفار منها كالصالة ، أو داللة
ولكن  ،اإلسالم شرط فيها. فاإلسالم شرط من شروط التكليف فيما ورد به

ال فرق بني املسلم والكافر، وهذه الشروط هي  ،هناك شروطا  عامة للتكليف
قادرا  على  ،عاقال   ،كلف أن يكون ابلغا  والقدرة. فشرط امل ،والعقل ،البلوغ

» :قال م هللا وجهه قال: عن علي كرّ القيام مبا كلف به. 
» 

 وقال هللا تعاىل:  .أخرجه اإلمام زيد يف مسنده             

      فهو غري مكلف وغري خماطب  ،ومعىن رفع القلم رفع التكليف
  ابألحكام ومعىن:         ولكنه يتضمن معىن النهي ،وإن كان نفيا، 

أخرجه البخاري  «»:  ويؤيده قوله
 ،والنفقات ،ن هللا أوجب على الصيب واجملنون الزكاةإوال يقال ومسلم. 
ألن  ؛ال يقال ذلك ؛ألنه كلفه ببعض األحكام ؛فهو إذن مكلف ،والضمانت

لقة مباله ـبل هي متع ،ونـنـهذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصيب واجمل
حىت »دد بغاية صرحية: ـع القلم حمـ. على أن رفكليفذمته حمل توذمته. وماله و 

وهذا  ،وعلته هي الصغر وفقدان العقل ،فهو يفيد التعليل «حىت يفيق»، «يبلغ
 فال يستثىن. ،ال دخل له يف املال والذمة
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ن هللا كلـــف ابحملـــال إذ كلـــف مـــن ال قـــدرة لـــه علـــى القيـــام مبـــا  إوال يقـــال 
فهــو مجــع  ،زل، وأخــرب عنــه أنــه ال يــؤمنـأنــ كلفــه، فقــد أمــر أاب هلــب ابإلميــان مبــا

ما ال قـــدرة لـــه ـبـــ أي كلـــف املـــرء ،كـــون هللا كلـــف ابملســـتحيليف ،بـــني النقيضـــني
ومل يكــن قــد  ،زلـنــأال يقــال ذلــك ألن هللا كلــف أاب هلــب أوال  ابإلميــان مبــا  ؛عليــه
ره خـرب هللا عنـه أبنـه ال يـؤمن، فيكـون إخبـاأزل بعد أنه ال يؤمن، مث بعد ذلـك ـنأ

عـــن الـــدليل  لكـــون اإلخبـــار متـــأخرا   ؛ميـــانمل أيت مـــع تكليفـــه ابإلأبنـــه ال يـــؤمن 
 الدال على وجوب اإلميان.

، أمـــا رفـــع األحكـــام هـــذا مـــن حيـــث شـــروط التكليـــف ابألحكـــام ابتـــداء  
ولكنهـــا أعـــذار مبيحـــة  ،فليســـت شـــروطا  للتكليـــف ،املكلـــف هبـــا بعـــد التكليـــف

فإنه رفع احلـرج  ،والناسي ،واملخطئ ،هلرتك احلكم الذي كلف به، وذلك كاملكر 
، فـال يكـون ذلـك هنم غري مكلفني ابتـداء  أال  ،عنهم يف عدم قيامهم مبا كلفوا به

» :وذلك لقوله  ؛شرطا  من شروط التكليف
والحــظ الفــرق بــني قولــه: أخرجــه ابــن ماجــه.  «

 ،أي رفـع التكليـف« »فقولـه: « »وقولـه: « »
وهــو ال  ،املؤاخــذة عــن أُمتــه وضــعأي « »فــال يكلــف، وقولــه: 

حبيـث  يستلزم رفع التكليف. واإلكراه املعترب شرعا  هو اإلكراه امللجـئ إىل الفعـل
وإذا مل يكــــــن ملجئــــــا  ال يعتــــــرب. فــــــاإلكراه إذا وصــــــل إىل حــــــد  ،ال يســــــعه تركــــــه

 ؛اإلكراه إىل حد االضـطرار فهـو خمتـار وإن مل ينتهه  ،االضطرار فإنه ال شيء عليه
 ولذلك يؤاخذ.
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 احلكم الشرعي
أي عقائد  ،خاطب هللا املكلفني ابلشريعة اإلسالمية كلها أصوال  وفروعا  

أي ال يبحث  ،ية. إال أن علم أصول الفقه ال يبحث يف األصولوأحكاما  فروع
من نحية  ،أي يف األحكام الشرعية ،وإمنا يبحث يف الفروع ،يف العقائد

ال من نحية املسائل اليت يتضمنها احلكم. فال بد من  ،األسس اليت تبىن عليها
قد عرف و  ،معرفة حقيقة احلكم الشرعي حني البحث يف معرفة األدلة الشرعية

علماء أصول الفقه احلكم الشرعي أبنه خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد 
وخطاب الشارع  ،أو الوضع. والشارع هو هللا تعاىل ،أو التخيري ،ابالقتضاء

وإن كان توجيه ما أفاد إىل املستمع أو  ،يعين خطاب هللا. مث إن خطاب هللا
إال أن اخلطاب هو عني  ،لفهمحبيث يقع خطااب  ملوجود قابل ل ،من يف حكمه

وليس توجيه ما أفاد. فنفس املعاين اليت تضمنتها األلفاظ والرتاكيب  ،ما أفاد
ليشمل السنة  ؛قل خطاب هللاومل يُ  ،هي اخلطاب. وإمنا قيل خطاب الشارع

حىت ال يتوهم أن املراد به  ،وإمجاع الصحابة من حيث كونه داال  على اخلطاب
وإمجاع الصحابة يكشف  ؛نة وحي فهي خطاب الشارعألن الس ؛القرآن فقط

ومل  ،عن دليل من السنة فهو خطاب الشارع. وإمنا قيل املتعلق أبفعال العباد
ليشمل األحكام املتعلقة ابلصيب واجملنون كالزكاة يف أمواهلما.  ،قل املكلفنيُـ ي

قتضاء ألن معىن كلمة اال ؛ومعىن كونه متعلقا  ابالقتضاء أي متعلقا  ابلطلب
ينقسم إىل طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل  ،أي الطلب ،الطلب. وهو

وإن كان غري جازم فهو املندوب أو  ،إن كان جازما  فهو اإلجياب أو الفرض
السنة أو النافلة. وطلب الرتك إن كان جازما  فهو التحرمي أو احلظر، وإن كان 
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أو  ،ة. أما خطاب الوضعـاحـو اإلبـيري فهـة. وأما التخـراهـغري جازم فهو الك
فهو جعل الشيء سببا  أو مانعا  أو ما  ،ال العباد ابلوضعـعـق أبفـلـعـاخلطاب املت
وهو سبب  ،مثل كون دلوك الشمس موجبا  لوجود الصالة ،شاكل ذلك

ومانعية  ،أي دلوك الشمس ،الصالة، ومثل مانعية النجاسة للصالة، فإهنا
ألن  ؛فهي من األحكام ،عالمة لألحكام وإن كانت ،وما شاكلها ،النجاسة
الظهر، ووجود النجاسة  وجود س عالمة على وجوبـمـل زوال الشـعـهللا ج

عالمة على بطالن الصالة. وال معىن لكون الزوال موجبا  إال طلب فعل 
ي ـهـذا، فـوهك ،الصالة، وال معىن لكون النجاسة مبطلة إال طلب ترك النجاسة

لشارع. وبذلك يكون تعريف احلكم الشرعي أبنه يف حقيقتها خطاب من ا
خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد جامعا  مانعا . فهو بقوله ابالقتضاء أو 

 ،واملكروه ،واحلرام ،واملندوب ،الواجب :التخيري قد مشل األحكام اخلمسة وهي
 ،طا  وما كان شر  ،وما كان مانعا   ،وبقوله ابلوضع قد مشل ما كان سببا   .واملباح

وما كان رخصة وعزمية. وبناء على هذا  ،وما كان صحيحا  وابطال  وفاسدا  
 وخطاب الوضع. ،خطاب التكليف :يكون خطاب الشارع قسمني ،التعريف
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 خطاب التكليف
أي  ،خطاب التكليف هو خطاب الشارع املتعلق ابالقتضاء أو التخيري

فإذا كان  ، الفعل والرتكأو التخيري بني ،هو املتعلق بطلب الفعل أو طلب الرتك
ويرادفه الفرض.  ،اخلطاب متعلقا  بطلب الفعل طلبا  جازما  فهو الواجب

يرد  نوالواجب هو الذي يذم شرعا  اتركه قصدا  مطلقا . ومعىن ذم اتركه شرعا  أ
على أنه حبالة لو تركه  ،أو إمجاع الصحابة ،وسنة رسول هللا ،يف كتاب هللا

بل املعترب هو الذم  ،. وال عربة يف ذم الناس لرتك الفعللكان مستنقصا  وملوما  
من حيث  ،والواجب على الكفاية ،وال فرق بني واجب العني .يف الشرع

الوجوب. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب الفعل طلبا  غري جازم فهو 
ال و  ،واملندوب هو ما حيمد فاعله شرعا   .ويرادفه يف العبادات السنة ،املندوب

ويسمى أيضا  نفلة. وإذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب  ،يذم شرعا  اتركه
ترك الفعل طلبا  جازما  فهو احلرام ويرادفه احملظور. واحلرام هو الذي يذم شرعا  
فاعله. أما إذا كان خطاب الشارع متعلقا  بطلب الرتك طلبا  غري جازم فهو 

وال يذم شرعا  فاعله. وإذا كان  ،ركهاملكروه. وقد عرف أبنه ما ميدح شرعا  ات
سواء نص على التخيري  ،خطاب الشارع متعلقا  ابلتخيري بني الفعل والرتك

كأن جاء بعد النهي يف   ،كان يفهم منه التخيري من صيغة الطلب  مأ ،صراحة
فإنه يكون لإلابحة ولو جاء بصيغة األمر.  ،حكم واحد يف حالتني خمتلفتني

 لشرعية يف خطاب التكليف عن هذه اخلمسة مطلقا .وال خترج األحكام ا
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 الواجب

 .فهمــا لفظــان مرتادفــان ،وال فــرق بينهمــا ،الواجــب والفــرض مبعــىن واحــد
مـــن أنـــه إذا ثبـــت التكليـــف بـــدليل قطعـــي مثـــل  ،أمـــا مـــا يقولـــه بعـــض اجملتهـــدين

ــــواترة فهــــو الفــــرض وإن ثبــــت بــــدليل ظــــين كخــــرب الواحــــد  ،الكتــــاب والســــنة املت
و الواجــب، فــإن هــذا الكــالم حتكــم وال دليــل عليــه، فلــيس يف اللغــة والقيــاس فهــ

ألن االصطالح  ؛وال يف الشرع ما يدل عليه، وال يصح أن يكون اصطالحا  هلم
بـــل هـــو تعريـــف  ،وهـــذا لـــيس مـــن هـــذا القبيـــل ،إطــالق األءـــاء علـــى املســـميات

ا طلبـه فيتحتم أن يكون مطابقا  للواقع. وواقع هـذا املسـمى هـو مـ ،ملسمى معني
أو ثبـت  ،ال فرق بـني أن يكـون الطلـب ثبـت بـدليل قطعـي ،الشارع طلبا  جازما  

  فاملسألة متعلقة مبدلول اخلطاب وليس بثبوته. ،بدليل ظين
والفرض من حيث أداؤه قسمان: فرض موسع كالصـالة، وفـرض مضـيق 
كالصوم. فـإذا كـان وقـت الواجـب فاضـال  عنـه كصـالة الظهـر مـثال  فإنـه واجـب 

فيما يرجـع إىل  ،ع. ومجيع أجزاء ذلك الوقت وقت ألداء ذلك الواجب فيهموس
سقوط الفرض به وحصول مصلحة الواجب. وكدليل على الواجـب املوسـع هـو 

يف احلــديث الــذي أخرجــه أبــو داود أن  وهــو قولــه  ،أن األمــر بصــالة الظهــر
»قال:  النيب 

إىل أن قـال:
املـــذكور. ولـــيس املـــراد بـــه  احلـــديث. وهـــذا يشـــمل مجيـــع أجـــزاء الوقـــت «

وال إقامـة الصـالة  ،وآخـره علـى آخـره ،قـتتطبيق أول فعل الصالة على أول الو 
وال تعيــني جــزء منــه  ،يف كــل وقــت مــن أوقاتــه حــىت ال خيلــو جــزء منــه عــن صــالة

فلــم يبــق إال أنــه  ،إذ ال داللــة يف اللفــظ عليــه ،الختصاصــه بوقــوع الواجــب فيــه
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ويكـــون املكلـــف خمـــريا  يف  ،أراد بـــه أن كـــل جـــزء منـــه صـــاحل لوقـــوع الواجـــب فيـــه
أي جــزء شــاء منــه. فالفرضــية حصــلت علــى املكلــف يف مجيــع  إيقــاع الفعــل يف
وحصـــلت لـــه مصـــلحة  ،ففـــي أي منـــه فعلهـــا ســـقط عنـــه الفـــرض ،أجـــزاء الوقـــت

إال أن علــى املكلــف أن يعــزم علــى القيــام ابلفــرض مــن أول جــزء مــن  ،الواجــب
ـــه، فـــإذا أخـــر الصـــالة عـــن أول الوقـــت بشـــرط العـــزم ومـــات قبـــل خـــروج  ،وجوب

مل يلق هللا عاصيا . أما إذا كان املكلف قد غلـب  ،الصالةالوقت دون أن يؤدي 
فإنــه يعصــي يف  ،بتقــدير التـأخري عــن أول الوقــت إىل آخــره ،علـى ظنــه أنــه ميــوت

وذلـك ألن الواجـب املوسـع ال  ؛أتخري أداء الصـالة عـن أول الوقـت وإن مل ميـت
ظنـه فإن مل يغلـب علـى  ،بد أن يغلب على ظن املكلف أنه يقوم به خالل وقته

فلـــه أن  ،أتخـــريه. وعلـــى ذلـــك فـــإن احلـــج واجـــب موســـع علـــى املســـتطيع مل حيـــلّ 
لكــن إذا غلــب علــى ظنــه أنــه  ،يقــوم بــه يف كــل وقــت بعــد حصــول االســتطاعة

فإنــه جيــب عليــه احلــج حــاال  مــن الوقــت الــذي  ،يفقــد االســتطاعة قبــل أداء احلــج
اجب فاضـال  غلب فيه على ظنه ذهاب االستطاعة. وهذا كله إذا كان وقت الو 

فإنـه جيـب عليـه أداؤه  ،عنه، أما إن كان وقت الواجب غـري فاضـل عنـه كالصـوم
  ولزمه القضاء. ،فإن أخره أمث ،وال جيوز أتخريه ،فور وجوبه
 وال ،كفايــة وفــرض ،عــني فــرض فقســمان: بــه القيــام حيــث مــن الفــرض أمــا

الفعــل وكــل منهمــا طلــب  ،ألن اإلجيــاب واحــد فيهمــا ؛فــرق بينهمــا يف الوجــوب
هــو أن فــرض العــني قــد طلــب مــن كــل فــرد  ،طلبــا  جازمــا . إال أن الفــرق بينهمــا

 إبقامتـه الكفايـة حصـلت فـإن ،املسـلمني مجيـع من طلب قد الكفاية وفرض ،بعينه
وإن مل  .أم قــام بــه بعضــهم ،ســواء أقــام بــه كــل واحــد مــنهم ،فقــد وجــد الفــرض

  م حىت يوجد الفرض.حتصل الكفاية إبقامته ظل واجبا  على كل واحد منه
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فإن الواجب  ،وهذا اإلجياب هو ابعتبار الفاعل. أما اعتبار املفعول
املكلف  فيهفالواجب املخري هو ما خري  .وواجب حمتم ،قسمان: واجب خمري

  فقوله تعاىل:  ،بني عدة أفعال                         

                                              

                                                 

                       فاملكلف خمري بني إطعام عشرة مساكني، 
ويتعني بفعل  ،فالواجب عليه واحد منها ال بعينه ،أو حترير رقبة ،أو كسوهتم

 ،املكلف. أما الواجب احملتم فهو ما فرض على املكلف أن يقوم به ومل خيري
 فمحتم عليه أن يقوم هبا دون أي ختيري بينها وبني غريها. ،وذلك كالصالة

 
 الواجب إال به فهو واجبما ال يتم 

إن ما ال يتم الواجب إال به قسمان: أحدمها أن يكون وجوبه مشروطا  
أي بذلك الشيء. أما  ،والثاين أن يكون وجوبه غري مشروط به ،بذلك الشيء

وإمنا  ،ما يكون وجوبه مشروطا  به فال خالف يف أن حتصيل الشرط ليس واجبا  
فإنه مشروط  ،ذلك كوجوب صالة معينةو  ،الواجب هو ما أتى الدليل بوجوبه

وإمنا هي  ،بوجود الطهارة. فالطهارة ليست واجبة من حيث اخلطاب ابلصالة
شرط ألداء الواجب. والواجب يف اخلطاب ابلصالة إمنا هو الصالة إذا وجد 

بل  ،غري مشروط الوجوب بذلك الغري ،الشرط. وأما ما يكون وجوبه مطلقا  
م إىل قسمني: أحدمها أن يكون مقدورا  للمكلف، فهذا ينقس ،مشروط الوقوع

فإنه  ،والثاين أن يكون غري مقدور للمكلف. أما الذي هو مقدور للمكلف
واجب بنفس اخلطاب الذي طلب به الواجب، ووجوبه كوجوب الشيء الذي 
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فإنه ال  ،وذلك كغسل املرفقني ،جاء به خطاب الشارع به متاما  من غري فرق
، إال بغسل جزء منهما ،إىل املرفقنيوهو غسل اليدين  ،بيتم القيام ابلواج

ولذلك كان غسل  ؛املرفقويتوقف حصول هذا الواجب على حصول جزء من 
ولكنه أتى مبا يتوقف  ،ولو كان اخلطاب مل أيت به ،جزء من املرفقني واجبا  

فيكون خطاب الشارع شامال  الواجب وشامال  ما ال ميكن القيام  ،وجوده عليه
ولذلك كان  ؛وتكون داللة اخلطاب عليه داللة التزام ،ا الواجب إال بههبذ
يف حال عدم وجود  ،ومثل ذلك إقامة كتلة سياسية إلقامة خليفة ،واجبا  
 ،وحماسبة احلكام واجب ،أو حملاسبة احلكام. فإن إقامة خليفة واجب ،خليفة

عاجز مبفرده عن  ألن الفرد ؛من أفراد على وجهه والقيام هبذا الواجب ال يتأتى
أو حماسبة احلاكم، فكان ال بد من  ،القيام هبذا الواجب، أي عن إقامة خليفة

تكتل مجاعة من املسلمني تكون قادرة على القيام هبذا الواجب، فصار واجبا  
أو حماسبة احلاكم. فإذا  ،على املسلمني أن يقيموا تكتال  قادرا  على إقامة خليفة

ألهنم مل يقوموا مبا ال بد منه ألداء الواجب، وإذا  ؛آمثني مل يقيموا تكتال  كانوا
هنم كذلك إف ،وال على حماسبة احلاكم ،أقاموا تكتال  غري قادر على إقامة خليفة

بل  ،ألن الواجب ليس إقامة تكتل فقط ؛ومل يقوموا ابلواجب ،يظلون آمثني
فيه القدرة أي  ،أو على حماسبة احلاكم ،إقامة تكتل قادر على إقامة خليفة

ومل يكن  ،على القيام ابلواجب. وهكذا كل شيء ال يتم القيام ابلواجب إال به
شرطا  فيه فهو واجب. وهذا إذا كان مقدورا  للمكلف. أما الذي هو غري 

  وذلك لقوله تعاىل:  ؛فإنه غري واجب ،مقدور للمكلف       

         الة والسالم: ولقوله عليه الص«
ألن  ؛وألنه ال جيوز التكليف مبا ال يطاقأخرجه البخاري ومسلم، « 

  وهو ال جيوز. ،التكليف به يقتضي نسبة الظلم إىل هللا
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إما  ،الشيء الذي ال يتم الواجب إال به يكون واجبا   واحلاصل أن
وهو  الواجب نفسه، وإما خبطاب آخر، سواء كان هذا الشيء سببا ، خبطاب

وهو الذي يلزم من  ،شرطا   مالذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، أ
عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم. وسواء أكان السبب شرعيا   

علم الواجب، عقليا  كالنظر احملصل لل مكالصيغة ابلنسبة إىل العتق الواجب، أ
عاداي  كحز الرقبة ابلنسبة إىل القتل الواجب. وسواء كان الشرط أيضا  شرعيا    مأ

كرتك   ،وهو الذي يكون الزما  للمأمور به عقال   ،عقليا   مأ ،كالوضوء مثال  
ال ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس يف  ،عاداي   مأضداد املأمور به، أ

ا ال يتم إال به، أي التكليف ابلشيء الوضوء. فوجوب الشيء يوجب وجوب م
ما ال يتم الواجب »يقتضي التكليف مبا ال يتم إال به. ومن هنا جاءت قاعدة 

 .«إال به فهو واجب
 

 رامـاحل

 على خطاب الشارع بطلب ترك الفعل احلرام هو ما دل الدليل السمعي
 طلبا  جازما . وهو الذي يذم شرعا  فاعله ويرادفه احملظور. 

 
 احـاملب

املباح هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع ابلتخيري فيه بني 
ألهنا خطاب  ؛الفعل والرتك من غري بدل. واإلابحة من األحكام الشرعية

وال بد لثبوت اإلابحة من ورود خطاب الشارع هبا. وليست هي رفع  ،الشارع
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مع أنه  ،د الشرعوإال لكان تشريعها اثبتا  قبل ورو  ،احلرج عن فعل الشيء وتركه
وإمنا هي ما ورد خطاب الشارع ابلتخيري فيها بني  ،ال شرع قبل ورود الشرع

ولذلك   ؛ووجدت بعد وروده ،الفعل والرتك، فهي قد شرعت من الشرع نفسه
ال بد  ،كانت من األحكام الشرعية. مث إن األحكام اليت تتحقق فيها اإلابحة

 ،يست هي اليت َسكَت عنها الشرعمن ورود الشرع إبابحة كل حكم بعينه، ول
الفارسي قال: سئل  وأما ما أخرجه الرتمذي عن سلمانومل حيللها.  ،ومل حيرمها
» فقال: ،والفراء ،واجلنب ،عن السمن  رسول هللا

فإنه ال  «
وأشياء  ،يدل على أن ما َسكَت عنه القرآن مباح. فإن هناك أشياء حرمت

»أنه قال:   وقد صح عن النيب ،يف احلديث ،أحلت
راد مبا فاملراد ما َسكَت عنه الوحي. وكذلك ليس امل أخرجه أمحد.« 

«  »ألن قوله يف احلديث:  ؛َسكَت عنه الوحي أنه مباح
إذ  ،واملكروه ،واملباح ،واملندوب ،فيشمل الواجب ،يشمل كل شيء مل حيرمه

وعليه فال يكون معىن ما َسكَت  ،يصدق عليه أنه حالل مبعىن أنه ليس حبرام
وقوله يف حديث « »وأما قوله:  ،عنه أنه املباح

وقوله يف حديث آخر:  ،أخرجه البيهقي «»آخر: 
 أخرجه البيهقي. «»

 ،عن أشياء إحالله هلا، فيعترب إحالله هلا عفوا  من هللا فإن املراد من سكوته
يف حديث  ألنه مل حيرمها بل أحلها، بدليل قول الرسول  ؛ورمحة ابلناس

»سعد بن أيب وقاص: 
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أي من  ،أخرجه مسلم «
سأل عن شيء َسكَت عن حترميه الوحي. فالسكوت يف هذه األحاديث هو 

ألن هللا مل  ؛وليس السكوت عن بيان احلكم الشرعي ،السكوت عن التحرمي
 نه يف كل شيء، قال تعاىل: ّـ بل بي ،يسكت عن بيان احلكم الشرعي     

                     وعليه ال يكون املباح هو ما َسكَت عنه .
كت عنه الشرع . وما سن الشرع حكمه أنه مباحّـ بل املباح هو ما بي ،الشرع
. واملكروه ،واملباح ،واملندوب ،ما مل حيرمه أي أحّله، ويقع يف ذلك الواجبهو 

ملباحة قد ورد يف كل حكم منها دليل على إابحته. فإابحة على أن األحكام ا
 قوله تعاىل:  الصيد واضحة يف                  وإابحة االنتشار

 بعد صالة اجلمعة واضحة يف قوله تعاىل:                
 وإابحة البيع واضحة يف قوله تعاىل:             وإابحة اإلجارة، 

وعلى ذلك فإن اإلابحة  ؛واضحة يف أدلتها ،وغري ذلك ،والرهن ،والوكالة
 حكم شرعي ال بد من ثبوهتا بدليل شرعي يدل عليها. 



 48 

 اب الوضع ـخط
ن أحكامها ـإن األفعال الواقعة يف الوجود قد جاء خطاب الشارع وبيّ 

ووضع هلذه األحكام ما  ،تخيري، وجاء خطاب الشارعمن حيث االقتضاء أو ال
هنا إأو يتوقف عليها إكماله، أي  ،تقتضيه من أمور يتوقف عليها حتقق احلكم

وضعت ملا يقتضيه احلكم الشرعي. فخطاب الشارع كما يرد ابالقتضاء 
أو  ،وذلك جبعل الشيء سببا   ،يرد مبا يقتضيه االقتضاء والتخيري ،والتخيري

أو جبعله  أو فاسدا ، أو جبعله صحيحا  أو ابطال   ،أو جبعله مانعا   ،ا  جبعله شرط
عزمية أو رخصة. وإذا كان خطاب االقتضاء والتخيري أحكاما  تعاجل فعل 

فإن خطاب الوضع يعاجل تلك األحكام ومتعلقاهتا. فخطاب  ،اإلنسان
االقتضاء والتخيري أحكام لفعل اإلنسان، وخطاب الوضع أحكام لتلك 

فتكسبها أوصافا  معينة. وكوهنا كذلك ال خيرجها عن كوهنا متعلقة  ،حكاماأل
 ،ألن املتعلق ابملتعلق ابلشيء متعلق بذلك الشيء أيضا   ؛أبفعال اإلنسان

فيكون االضطرار سببا  يف إابحة امليتة، وخوف العنت سببا  يف إابحة نكاح 
)بل  صالةال خارج يف وجوب الوضوء لكل إسقاط اإلماء، والسلس سببا  يف

، وزوال الشمس يكفي وضوء واحد لكل صالة حىت وإن خرج أثناء الصالة(
وما أشبه  ،تلك الصلوات وجود أو غروهبا أو طلوع الفجر سببا  يف إجياب

وإابحة  ،وهو إابحة امليتة ،كل ذلك خطاب من الشارع متعلق ابحلكم  ،ذلك
ة، وإجياب وجود صالخارج يف ال وجوب الوضوء لكل وإسقاط ،نكاح اإلماء

، ومن هنا كان السبب من خطاب الوضع. وكون احلول شرطا  يف الصالة
إجياب الزكاة، والبلوغ شرطا  يف التكليف مطلقا ، وإرسال الرسل شرطا  يف سبب 
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الثواب والعقاب، والقدرة على التسليم شرطا  يف صحة البيع، والرشد شرطا  يف 
ن الشارع متعلق ابحلكم، ومن هنا  كل ذلك خطاب م  ،دفع مال اليتيم إليه

ومن الطواف  ،كان الشرط من خطاب الوضع. وكون احليض مانعا  من الوطء
وأداء الصيام، وكون اجلنون مانعا  من القيام  ،ووجوب الصلوات ،ابلبيت

وما أشبه ذلك كل هذا خطاب من الشارع  ،وإطالق التصرفات ،ابلعبادات
من خطاب الوضع. وكون املريض العاجز  ومن هنا كان املانع ؛متعلق ابحلكم

وكون املسافر جيوز له أن يفطر يف  ،عن القيام يرخص له أن يصلي قاعدا  
كل ذلك خطاب   ،رمضان، وكون املكره إكراه إجلاء جيوز له أن ينطق ابلكفر

والنطق  ،واإلفطار يف رمضان ،وهو الصالة قاعدا   ،من الشارع متعلق ابحلكم
ال  ،ا كانت الرخص من خطاب الوضع. فهذه األربعةومن هن ؛بكلمة الكفر

وجاء أبمور تتعلق بذلك احلكم.  ،إشكال يف أن خطاب الشارع جاء ابحلكم
أما ما جاء من األحكام تشريعا  عاما ، وألزم العباد ابلعمل به، كالصالة من 
حيث هي، والصوم من حيث هو، واجلهاد من حيث هو، فإن خطاب الوضع 

هو وصفها من حيث كوهنا شرعت تشريعا  عاما ، ومن حيث  يف هذه األحكام
 وهذا التشريع العام واإللزام به هو ما يسمى العزمية. إلزام العباد العمل هبا،

 ؛الرخص قسما  واحدا  وتعترب هي و  ،ولذلك كانت العزائم من أحكام الوضع
صل ويتفرع عنها الرخص، فكانت الرخص والعزائم من خطاب أألن العزائم 

فإن خطاب الوضع يظهر من  ،الوضع. وأما ما يتعلق آباثر العمل يف الدنيا
حيث هذه اآلاثر، فمثال  نقول الصالة صحيحة إذا استوفت مجيع أركاهنا، 
ونقول البيع صحيح إذا استوىف مجيع شروطه، ونقول الشركة صحيحة إذا 
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ال من  ،استكملت الشروط الشرعية. فهذا وصف للحكم من حيث أداؤه
والصالة  ،فاعترب البيع صحيحا   ،يث تشريعه، وقد جاء الشارع بذلكح

أو فقدت  ،أو فقدت الصالة الركوع ،صحيحة. وكذلك إذا فقد البيع اإلجياب
فبطالهنا وصف للحكم من حيث  .فإهنا تكون حينئذ ابطلة ،الشركة القبول

ن هنا  ال من حيث تشريعه، وقد جاء الشارع بذلك فاعتربها ابطلة. وم ،أداؤه
ألن خطاب الشارع فيهما يتعلق حبكم  ؛كانت الصحة والبطالن قسما  واحدا  

صل والبطالن مرتتب على أحكام أألن الصحة  ؛إما صحيحا  أو ابطال   ،واحد
 نت الصحة والبطالن قسما  واحدا .فكا ،الصحة

وهو مخسة  ،وهو متعلق أبمر يقتضيه احلكم ،هذا هو خطاب الوضع
، والعزائم والفساد شرط، واملانع، والصحة والبطالنأقسام: السبب، وال

 والرخص.
 

 ببـالس

هو كل وصف ظاهر منضبط دل  ،يف اصطالح املتشرعني ،السبب
كجعل زوال   ،الدليل السمعي على كونه معرفا  لوجود احلكم ال لتشريع احلكم

 الشمس أمارة معرفة لوجود الصالة يف قوله تعاىل:             

      ويف قوله: « »وليس  ،أخرجه البيهقي
وكجعل طلوع هالل رمضان أمارة معرفة لوجود  ،هو أمارة لوجوب الصالة

 صوم رمضان يف قوله تعاىل:                       وقوله
: «» وهكذا. فالسبب ليس موجبا  للحكم ،أخرجه أمحد، 
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 ،ف لوجوده. وواقع السبب أنه وضع شرعا  للحكم الشرعيوإمنا هو معرّ 
فحصول النصاب سبب يف وجود الزكاة،  .حلكمة يقتضيها ذلك احلكم

والعقود الشرعية سبب يف إابحة االنتفاع أو انتقال األمالك، فاحلكم هو 
 .لتعريف وجوده ،اب وضع شرعا  هلذا احلكموجوب الزكاة، وحصول النص

والعقود وضعت شرعا  هلذا احلكم  ،وإابحة االنتفاع أو انتقال امللكية هي احلكم
ف وجود لتعريف وجوده. فاألسباب هي أمارات وضعها الشارع لتعريف املكلَّ 

 ،وكلفه به ،ف. فالشارع شرع احلكم الشرعي للمكلفاحلكم من قبل املكلّه 
ت تدل على وجود ذلك احلكم، فهذه األمارات هي األسباب ووضع أمارا

 جود احلكم، فهو ليس معرفا  للحكمف لو الشرعية، فالسبب هو إعالم ومعرّ 
وذلك ألن  ؛وإمنا معناه أنه معرف لوجود احلكم ال غري ،وصفة نفسه ،لذاته

الذي أوجب احلكم هو الدليل الذي ورد فيه، والذي عرف وجود هذا احلكم 
ل عليه الدليل هو السبب. وهذا خبالف العلة، فإن العلة هي الشيء الذي د

جله وجد احلكم، فاحلكم شرع هبا فهي الباعث عليه، وهي سبب أالذي من 
مثلها مثل النص يف  ،تشريعه ال سبب وجوده. فهي دليل من أدلة احلكم

تشريع احلكم. فهي ليست أمارة على الوجود، بل هي أمارة معرفة لتشريع 
 وذلك كاإلهلاء عن الصالة املستنبط من قوله تعاىل:  ،كماحل       

                                               
 وقوله تعاىل:                     فإن اإلهلاء قد شرع

 وهو حترمي البيع عند أذان اجلمعة، ولذلك كان علة وليس ،جله احلكمأمن 
 ،جلهأألنه مل تشرع صالة الظهر من  ؛فليس علة ،خبالف دلوك الشمس ،سببا  

 وإمنا كان هو أمارة على أن الظهر قد وجب وجوده.
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 رطـالش

 ،فيما اقتضاه ذلك املشروط الشرط هو ما كان وصفا  مكمال  ملشروطه
أو فيما اقتضاه احلكم يف ذلك املشروط. فاحلول يف زكاة النقد مكمل مللكية 

فهو شرط يف ملكية النصاب حىت جتب فيه الزكاة، فيكون مما اقتضاه  ،النصاب
فهو شرط يف  ،املشروط، واإلحصان يف رجم الزاين احملصن مكمل لوصف الزاين

فيكون مما اقتضاه املشروط. والوضوء مكمل  ،جمالزاين حىت جيب عليه الر 
رط يف الصالة، وهو مما اقتضاه ـفهو ش ،لفعل الصالة فيما يقتضيه احلكم فيها

احلكم يف ذلك املشروط، وسرت العورة شرط لفعل الصالة فيما يقتضيه احلكم 
فهو شرط يف الصالة وهو مما اقتضاه احلكم يف املشروط، وهكذا سائر  ،فيها

ألنه وصف مكمل له وليس  ؛مغاير للمشروط ،أي الشرط ،. وهوالشروط
 ،ألن الركن جزء من أجزاء الشيء ؛وهبذا خيتلف عن الركن ،جزءا  من أجزائه

ألنه  ؛أو مماثل له ،وليس منفصال  عنه، وال يقال عن الركن أنه مغاير للشيء
ن يف وأن يكو  ،أما الشرط فال بد أن يكون مغايرا  للشيء .جزء من أجزائه

وال  ،نفس الوقت مكمال  له. وقد عرف الشرط أبنه ما يلزم من عدمه العدم
وأن الشرط مع املشروط   ،وهذا بيان له من حيث أثره ،يلزم من وجوده وجود
ولكن قد  ،فال يوجد موصوف إذا مل توجد الصفة ،كالصفة مع املوصوف

إذا مل  فال توجد الصالة ،توجد الصفة وال يوجد املوصوف، كذلك الشرط
توجد الطهارة، ولكن قد توَجد الطهارة وال توجد الصالة. والشرط ليس خاصا  

وقد يكون يف احلكم  ،بل قد يكون يف احلكم التكليفي ،ابحلكم التكليفي
 ،وسرت العورة ،كالطهارة  ،الوضعي. فهناك شروط راجعة إىل خطاب التكليف

جعة إىل خطاب كل منها شرط للصالة. وهناك شروط را  ،وطهارة الثوب
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فهي  السرقة؛واحلرز يف  ،واإلحصان يف الزن ،الزكاةنصاب كاحلول يف   ،الوضع
 شروط للسبب.

وكلها  ،وهي كلها يف اعتبار أهنا شروط ينطبق عليها تعريف الشرط
والثانية  ،ط للحكمو سوى أن األوىل شر  ،شروط شرعا  لورود الدليل عليها

 .ط ملا وضع للحكم من أمور يقتضيهاو شر 
 ،والشركة ،كشروط البيع  ،ويدخل يف الشروط الشرعية شروط العقود

وما شاكل ذلك. إال أن هذه الشروط ليست كشروط حكم  ،والوقف
نه ال بد من دليل شرعي يدل على الشرط إمن حيث  ،التكليف وحكم الوضع

بل يشرتط يف هذه الشروط أن ال ختالف ما نص عليه  ،حىت يعترب شرطا  
ال بد أن يدل الدليل  ،أو حكم الوضع ،التكليفيشروط احلكم الشرع. أي أن 

خبالف شروط العقود فإنه ال يشرتط فيها أن  ،الشرعي عليه حىت يعترب شرطا  
أو  ،ولكنه ال جيوز هلما ،بل جيوز للعاقدين أن يشرتطا ما يريدان ،يرد به الشرع
د يلزم يف أن يشرتط شروطا  ختالف ما نص عليه الشرع. فالعقو  ،ألي منهما

وال يشرتط فيها أن يرد هبا دليل  ،الشروط اليت تشرتط فيها أن ال ختالف الشرع
» : وذلك لقول الرسول ؛شرعي

ومعىن ليس يف كتاب هللا  أخرجه البخاري. «
وال على  ،أن يكون على خالف ما يف كتاب هللا، أي ليست يف حكمه

 ن أنّ ـوبيّ  ،وذلك ألن رسول هللا أذن يف اشرتاط الشروط مطلقا   ؛موجب قضائه
وإذا نفى  ،فهو مل ينه عن اشرتاط الشروط ،فهو ابطل ما خيالف حكم هللا

فمعناه نفي اعتبار ما خيالف ما يف كتاب هللا،  ،اعتبار ما ليس يف كتاب هللا
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»فنص احلديث يف البخاري هو: 









احلديث. فهذا يدل على أن املنهي عنه هو الشرط  «
 يدل على أن الشرط جيب أن وال ،املخالف ملا يف كتاب هللا ولسنة رسول هللا
فالشروط يف العقد يشرتط فيها أن ال  ،يكون يف كتاب هللا وسنة رسوله. وعليه

أو ال ختالف حكما   ،أبن ال ختالف نصا  من نصوص الشرع ،ختالف الشرع
فال يصح بيع العبد  ،عتقأشرعيا  له دليل شرعي. فمثال  الشرع جعل الوالء ملن 

بعتك  :ومثال  ال يصح أن تقول .والبيع صحيح ،الغ فالشرط ،واشرتاط الوالء
 ،فهذا بيع واحد تضمن شرطني .أو أبلفني نسيئة نقدا   هذا الشيء أبلف

لقوله  ؛والبيع بسببه ابطل ،وهذا شرط ابطل ،املقصود فيه ابختالفهماخيتلف 
أخرجه أبو  «» الصالة والسالم:عليه 
 ،واشرتط عليه أن ال يبيعها ألحد ،ابع رجل آلخر سلعة  إذا ومثال  داود. 

وهو ملكية  ،ألن الشرط ينايف مقتضى العقد ؛والبيع صحيح ،فالشرط الغ
فهو خمالف حلكم شرعي. وهكذا فالشروط اليت ختالف  ،املبيع والتصرف فيه
ختالف حكما  جاء  مأ ،شرعيا   سواء أكانت ختالف نصا   ،الشرع ال تعترب مطلقا  

 أم حكما  من أحكام الوضع. ،سواء أكان حكما  شرعيا   ،الشرع به
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ومما يؤكد أن الشرع أابح للمسلم أن يشرتط يف العقود ما شاء من 
هو أنه  ،أو عارض حكما  شرعيا   ،إال ما عارض ما يف كتاب هللا ،الشروط

قال  ،للبخاري اايتجاء يف حديث عائشة يف شأن بريرة يف إحدى الرو 
فهذا صريح «  : »رضي هللا عنها لعائشة

وهو إابحة يف أن يشرتط  «»قال:   يف أن الرسول
»قال:   ويؤيده أن النيب ،اإلنسان ما شاء من الشروط

فأضاف الشرط  ،أي عند الشروط اليت يشرتطوهنا ،أخرجه احلاكم« 
قد أقر اشرتاط شروط يف العقود مل تذكر يف كتاب  هلم. وأيضا  فإن النيب 

»فقد روى مسلم عن جابر هللا، 


شرط اشرتطه يف البيع. عن سفينة أيب واستثناء محالنه  ،أخرجه مسلم «
 «»عبد الرمحن قال: 

»ويف لفظ:  ،أخرجه أمحد


» .وادث ـوهكذا ح أخرجه أبو داود
بل يشرتطها كل  ،رعـددة حصلت فيها شروط يف العقود مل ينص عليها الشـمتع

وال خيالف  ،وكل ما ورد أن الشرط مقيد مبا ال خيالف كتاب هللا ،إنسان مبا يراه
وال حيرم  ،رط أن ال حيل حراما  ـرتط يف الشـحكما  من أحكام الشرع. إال أنه يش

» : لقول رسول هللا ؛حالال  
 .جه الرتمذيأخر  «
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 املانع

 يكون مانع حكم، ويكون مانع سبب. املانع
أما مانع احلكم فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عكس ما 
يقتضيه احلكم، مثل القتل العمد العدوان، فإنه مانع لالبن القاتل من مرياث 

 أبيه، مع أن البنوة تقتضي املرياث.
وجوده عكس ما  أما مانع السبب فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم

على من كان  يقتضيه السبب، مثل الّدين، فإن وجوده مانع من وجوب الزكاة،
ألن الّدين مانع من بقاء النصاب، الذي هو  ؛عنده النصاب وحال عليه احلول

فالنصاب )السبب( يقتضي وجوب الزكاة حبلول احلول،  السبب، مكتمال .
أي عدم وجوب الزكاة مع والدين )املانع( يقتضي عكس ما يقتضيه السبب 

ن الذي هو مانع للسبب هو الدين الكثري ي  وجود النصاب وحلول احلول. والدَّ 
 ص النصاب.قَ د نَـ جه الذي إذا وُ 

والثاين ما  .واملوانع قسمان: أحدمها ما مينع من الطلب ومينع من األداء
وهو ما مينع من الطلب  ،مينع من الطلب وال مينع من األداء. فأما األول

 ،والصوم ،فإنه مينع طلب الصالة ،فنحو زوال العقل بنوم أو جنون ،واألداء
 ؛صل الطلبأومينع من أدائها. فهو مانع من  ،وغريها من األحكام ،والبيع

ألنه مناط التكليف، ومثل  ؛ألن العقل شرط لتعلق اخلطاب أبفعال املكلف
ومينع من  ،جدودخول املس ،والصوم ،فإنه مينع الصالة ،والنفاس ،احليض
والنفاس شرط يف  ،ألن النقاء من احليض ؛صل الطلبأفهو مانع من  ،أدائها
ووجود احليض  ،فكان وجود زوال العقل ،ودخول املسجد ،والصوم ،الصالة
  ومن األداء. ،كل منهما مانعا  من الطلب  ،والنفاس
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ة فنحو األنوثة ابلنسبة لصال ،وأما ما مينع من الطلب وال مينع من األداء
 ،والبلوغ ابلنسبة للصوم. فإن األنوثة مانع من طلب صالة اجلمعة ،اجلمعة

 ،ألن صالة اجلمعة ال جتب على املرأة ؛والصغر مانع من طلب الصالة والصوم
 ،والصالة والصوم ال جتب على الصيب. ولكن لو قامت املرأة بصالة اجلمعة

 ،مانع من الطلبألن املانع  ؛صحت منهما ،وقام الصيب ابلصالة والصوم
ومن إمتام  ،وليس مانعا  من األداء. ومثل ذلك السفر مانع من طلب الصوم

ألن املانع  ؛جاز ،ولو أمت الصالة ومل يقصرها ،ولكن لو صام املسافر ،الصالة
مانع من الطلب ال من األداء. وكذلك مجيع أسباب الرخص هي موانع من 

 الطلب ال من األداء.
 

 ادـوالفس ،النـوالبط ،ةـالصح

الصحة هي: موافقة أمر الشارع. وتطلق ويراد هبا ترتب آاثر العمل يف 
الدنيا، وتطلق كذلك ويراد هبا ترتب آاثر العمل يف اآلخرة، فاستيفاء الصالة 
ألركاهنا وشروطها عند املصلي والواقع تكون صالة صحيحة. فتقول الصالة 

اء. واستيفاء البيع مجيع ومسقطة للقض ،ومربئة للذمة ،صحيحة مبعىن جمزئة
شروطه يكون بيعا  صحيحا ، فتقول البيع صحيح مبعىن أنه حمصل شرعا  

والتصرف يف اململوك. هذا من حيث ترتب آاثر  ،واستباحة االنتفاع ،للملك
فتقول هذه  ،العمل يف الدنيا، أما من حيث ترتب آاثر العمل يف اآلخرة

ثواب يف اآلخرة، وتقول هذا البيع مبعىن أنه يرجى عليها ال ،الصالة صحيحة
والقصد به حسب مقتضى األمر  ،مبعىن أن نية امتثال أمر الشارع ،صحيح
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فريجى على العمل هبذه النية وهذا القصد الثواب  ،يرتب عليها الثواب ،والنهي
بناء على التقيد حبكم هللا واالمتثال له. إال أن ما يرتتب على آاثر  ،يف اآلخرة

وال يالحظ يف غريها عادة.  ،خرة ال يالحظ إال يف العباداتالعمل يف اآل
 ،والصوم ،كالصالة  ،واملشاهد أن مالحظته تقتصر على ما هو من العبادات

وال يف أحكام األخالق   ،وال يالحظ يف املعامالت ،وما شاهبها ،واحلج
غلب ما يدور أولذلك  ؛كالصدق، وال يف العقوابت، وهذا هو الغالب عليها

من حيث كونه جمزائ  مربائ   ،حبث الصحة هو ترتب آاثر العمل يف الدنياعليه 
واملراد ابلبطالن  ،للذمة. إال أن غري العبادات يكون املراد ابلصحة أنه حالل

فالصحة يف املعامالت تعين احلل أي إابحة االنتفاع، والبطالن يعين  ،أنه حرام
فمن  ،العقاب يف الدنيا واآلخرةأي حرمة االنتفاع، ويرتتب على احلرمة  ،احلرمة

ويستحق عليه فاعله العقاب يف  ،كان هذا املال حراما    ،ملك بعقد ابطل ماال  
  اآلخرة.

أما البطالن فهو ما يقابل الصحة، وهو عدم موافقة أمر الشارع، 
والعقاب عليه يف  ،ويطلق ويراد به عدم ترتب آاثر العمل عليه يف الدنيا

وال مسقط  ،وال مربئ للذمة ،ن العمل غري جمزئاآلخرة، مبعىن أن بكو 
للقضاء. فالصالة إذا ترك ركن من أركاهنا تكون صالة ابطلة، والشركة إذا فقد 
شرط من شروط صحتها تكون ابطلة، كأن يضع شخصان ماال  يف مصرف 

مث يوكالن عنهما شخصا  يشتغل يف املال  ،)بنك( بوصفهما شريكني مضاربني
إذ  ،ألهنا مل تنعقد ؛والربح بينهما مناصفة. فهذه الشركة ابطلة ،ابلبيع والشراء

مل حيصل فيها إجياب وقبول مع شريك بدن. واإلجياب والقبول مع شريك بدن 
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ألن  ؛ولذلك كانت ابطلة. وتصرف الوكيل ابطل ؛شرط يف انعقاد الشركة
 فال ،ال ميلك التصرف ،على فرض اعتباره شريكا  مضاراب   ،الشريك املضارب
كبيع   ،فهذا عقد ابطل. وكأن يكون البيع منهيا  عنه ،ميلك أن يوكل به

 ،وهو ما يف بطون األمهات. ويرتتب على البطالن حرمة االنتفاع ،املالقيح
 ،ولذلك كانت للبطالن آاثر يف الدنيا ؛ويستحق عليه العقاب يف اآلخرة

  ويرتتب عليها آاثر يف اآلخرة.
ألن البطالن هو عدم موافقة أمر  ؛لبطالنوأما الفساد فهو خيتلف عن ا

، أي أن أصله ممنوع كبيع املالقيح، أو أن الشرط الذي أصلهالشارع من حيث 
موافق ألمر  أصلهفإنه يف  ،خبالف الفساد .مل يستوفه خمل أبصل الفعل

ولكن وصفه غري املخل ابألصل هو املخالف ألمر الشارع. وال  ،الشارع
ألن املتتبع لشروطها وأركاهنا جيد أهنا  ؛لعباداتيتصور وجود الفساد يف ا

فيتصور وجوده يف  ،مجيعها متعلقة ابألصل. ولكنه يتصور وجوده يف املعامالت
خبالف  ،أصلهألنه منهي عن  ؛العقود، فمثال  بيع املالقيح ابطل من أساسه

ى وخيري حينئذ حني ير  ،جلهالة البادي للسعر ؛فإنه بيع فاسد ،بيع احلاضر لباد
 ؛وله فسخه، ومثال  شركة املسامهة ابطلة من أساسها ،فله إنفاذ البيع ،السوق

 ،فهي خالية من شرط يتعلق ابألصل ،ألهنا خالية من القبول من شريك بدن
فإذا علم املال  ،فإهنا شركة فاسدة ،خبالف الشركة مع جهالة مال الشركاء

  وهكذا. ،أو عليهما أن يبينا املال فتتم الشركة ،صحت الشركة
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 رخصة ـزمية والـالع

 .وألزم العباد ابلعمل به ،العزمية هي ما شرع من األحكام تشريعا  عاما  
 ،ومل يلزم العباد العمل به ،والرخصة ما شرع من األحكام ختفيفا  للعزمية لعذر

وغسل  .والفطر للمريض رخصة ،. فمثال  الصوم عزميةمع بقاء حكم العزمية
 .واملسح على العضو اجملروح أو املكسور رخصة ،ميةالعضو يف الوضوء عز 
والقعود يف الصالة عند العجز رخصة، وهكذا. فالعزمية  ،والصالة قائما  عزمية
وال خيري بني  ،فال ختتص ببعض املكلفني دون البعض ،ما كان تشريعه عاما  

يعه والرخصة ما كان تشر  .بل يلزم ابلعمل هبا وحدها ،العمل هبا والعمل بغريها
وهو  ،وال يعترب إذا زال العذر ،فيكون تشريعه معتربا  ما وجد العذر ،طارائ  لعذر

خاص ابملكلفني املتصفني هبذا العذر وحده. وعلى هذا ال يكون احلكم 
املستثىن من عموم نص رخصة بل هو عزمية، وكذلك ال يكون احلكم الذي 

وليست أعذارا .  ألن هذه حاالت ؛خيتص ببعض احلاالت رخصة بل هو عزمية
شهر وعشرة أايم، وعدة احلامل املتوىف أفمثال  عدة املتوىف عنها زوجها أربعة 

عنها زوجها أن تضع محلها. فهذا احلكم مستثىن من ذاك فال يكون رخصة. 
والبيع ابلغنب  .صحيح ،إذا استوىف شروطه ومل يكن منهيا  عنه ،وأيضا  البيع
خيري صاحبه  ،بيع فاسد ،ري منهي عنهوإن استوىف شروطه وكان غ ،الفاحش

وبيع احليوان الذي مل يقبض  ،فيه فال يكون رخصة. وبيع ما مل يقبض ابطل
 ،واملساقاة ،والعرااي ،صحيح فال يكون ذلك رخصة. وعلى هذا فإن السلم

عزمية وليس برخصة، وكذلك مجيع املباحات عزمية  ،وشبه ذلك من العقود
 ،أي العمل ابحلكم ،من إلزام العباد العمل بهوليس رخصة. وذلك أن املراد 

مكروها . أال ترى أن  مكان حراما  أ  ممباحا  أ ممندواب  أ مسواء أكان واجبا  أ
ال  ،فيكون العمل ابحلكم ،كل املضطر جائز فهو رخصةأو  ،أكل امليتة حرام
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أخرجه  «»يف العرااي:  القيام بنفس العمل. وأما قوله 
فاملراد هبا املعىن اللغوي وهو سهل عليكم. ومثل ذلك مجيع العقود اليت  مالك.

صل ممنوع لعذر أألهنا ليست مستثناة من  ؛ا عزائمسهل هللا على الناس فإهن
 ،بل هي مشروعة تسهيال  للعباد ،يذهب استثناؤها حني يذهب العذر

أو  ،قدر على الصالة قائما  وتشريعها عام ودائمي. وهناك فرق بني من ال ي
وإن كان خمال  بركن من األركان فلم يتحتم عليه  ،يقدر مبشقة فيصلي جالسا  

فهذا رخصة، وبني أن يشرتي الرجل متر النخالت لطعام أهله رطبا   ،القيام
بل هو حالة جاز  ،ألنه ليس استثناء لعذر ؛فهذا ليس رخصة ،خبرصها مثرا  

ولكنها مل تشرع لعذر حىت  ،هي وإن كانت مستثناةف ،فيها بيع الرطب ابليابس
فهو من تسهيل التشريع  ،وإمنا شرعت تسهيال  على الناس ،تكون رخصة

 فليس برخصة. ،وليس من األعذار
والرخصة حىت تعترب رخصة شرعا  ال بد أن يدل عليها دليل شرعي، وما 

فالعذر  .لعذرمل يدل عليه دليل شرعي ال يعترب رخصة، فإهنا حكم شرعه هللا 
على أن الرخصة تعترب  .فال بد أن يدل عليه دليل شرعي ،سبب شرعية احلكم

وهي خطاب  ،وهي نفسها حكم من أحكام الوضع ،من األسباب الشرعية
 ،الشارع املتعلق أبفعال العباد ابلوضع، وما دامت هي نفسها خطاب الشارع

 ،واملرض ،والعرج ،ىأن يكون هناك دليل شرعي يدل عليها. فالعم من فال بد
 أعذار يف القعود عن اجلهاد، قال تعاىل:             

                      اإلفطار يف رمضان، والسفر عذر يف 
 قال تعاىل:                          والنسيان، 

أعذار ترفع اإلمث إذا وقع صاحبها يف حمرم، قال عليه الصالة  ،واإلكراه ،واخلطأ
أخرجه  «»والسالم: 
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ءع   الرسول ألن ؛، واجلهل فيما جيهل مثله على مثله عذرماجهابن 
 ،فبعد أن فرغوا من الصالة ،معاوية بن احلكم يشمت عاطسا  وهو يف الصالة

فيما رواه  ، حيث قال له أن الكالم يبطل الصالة  علمه الرسول
»مسلم: 

ومل أيمره إبعادة الصالة. فهذه أعذار ورد الدليل  «
الشرعي هبا فتعترب أعذارا ، وهكذا كل ما وردت فيها أدلة أهنا أعذار معينة 

وال يعترب عذرا   ،وما مل يرد فيه دليل ال قيمة له ،ألحكام معينة تعترب أعذارا  
وذلك  ؛ال ملا فيها من علة ،اعتربت أعذارا  لذاهتاشرعيا  مطلقا . وهذه األعذار 

بل أطلق  ،ألن الدليل الشرعي الذي دل على أهنا أعذار مل يعلل اعتبارها عذرا  
وجعل كل عذر منها عذرا  للحكم الذي  ،ألن الشرع مل يعللها ؛ذلك فال تعلل

ليس و  ،فهو يعترب عذرا  خاصا  ابحلكم الذي جاء له ،جاء عذرا  له ال لغريه
ومل يكن عذرا   ،ولذلك كان العمى عذرا  لرتك اجلهاد ؛عذرا  عاما  لكل حكم

 ،والسفر ،والعرج ،املرض :وهي ،فإن هذه األعذار ،لرتك الصالة. وفوق ذلك
ولكنها وصف غري مفهم أنه  ،وإن كانت أوصافا   ،واخلطأ ،واإلكراه ،والنسيان
 ،وال يؤخذ سببا  لعليته ،عليه ولذلك ال يقاس ؛وغري مفهم وجه العلية ،للتعليل

ن السفر علة إوهلذا ال يقال  ؛فيطبق عليه حكم العلة ،أي علة العتباره علة
نه علة إأي  ،ال ألنه شاق ،بل السفر علة ألن هللا اعتربه علة ،ألن فيه مشقة

وال يقصر  ،ولذلك يقصر املسافر مسافة القصر ولو سافر بطائرة ؛قاصرة
ألن املشقة  ؛قصر ولو سافر يف شدة احلر يف الصحراءاملسافر دون مسافة ال

بل العذر الذي رخص يف القصر هو  ،ليست العذر الذي رخص يف القصر
وهكذا سائر األعذار  ،بغض النظر عن املشقة ،من حيث كونه سفرا   ،السفر

 اليت ترتب عليها رخص ابلنص الشرعي.
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يث العمل أما من ح .هذا من حيث حقيقة الرخصة والعزمية شرعا  
 وله ،فله أن يعمل ابلرخصة ،فإن العمل أبيهما شاء مباح ،ابلرخصة أو ابلعزمية

تعاىل:  قال  ذلك.  على  دالة  الرخص نصوص ألن وذلك ؛ابلعزمية  يعمل أن
                                        
 ال: ـوق                       فجعل الرخصة يف رفع

اإلابحة. وقال تعاىل:   وهو فعله  له  وغفر  ،اإلابحة وهو األكل  اإلمث عن 
                             .ورفع اجلناح يعين اإلابحة

 : وقال تعاىل                                وهو
أو الندب.  ،وليس الوجوب ،اإلابحة، فأدلة الرخص نفسها تعطي اإلابحة

»أنه قال:  روى مسلم عن محزة بن عمرووأيضا  فقد 
 ؟

وعن أيب سعيد  «
»قال: 

فهذه النصوص تدل داللة صرحية على أن أخرجه مسلم.  «
  فله أن أيخذ أبيهما شاء. ،الرخصة مباحة هي والعزمية

»قال:  ن الرسول إوقد يقال 
وهو دليل على أنه  ،وهذا طلبأخرجه ابن حبان. « 

 ،وجب عليه أكل حلم امليتة ،واملضطر إذا خاف اهلالك على نفسه ،مندوب
جيب عليه أن  ،والغاص الذي ال جيد إال اخلمر .وحيرم عليه االمتناع عن أكلها

 والصائم إذا .وحيرم عليه أن ميتنع ويهلك ،يزيل غصته ابخلمر إذا خاف اهلالك
وحيرم عليه أن يظل صائما   ،جيب عليه أن يفطر ،بلغ به اجلهد حد اهلالك

ولذلك قد تكون  ؛مما يدل على أن العمل ابلرخصة فرض ؛ويهلك، وهكذا
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وقد تكون مباحا . واجلواب على ذلك هو  ،وقد تكون مندواب   ،الرخصة فرضا  
 والرخصة من حيث هي رخصة .الم يف الرخصة من حيث هي رخصةأن الك

فالرخصة من حيث تشريعها حكمها  .مباحة قطعا  بدليل األدلة السابقة
فليس يف  ،احلديث« »وأما قول الرسول:  .اإلابحة

ألنه يبني أن هللا حيب  ؛بل هو يدل على اإلابحة ،احلديث داللة على الندب
وليس طلب أحدمها أبوىل من طلب  ،وحيب أن تؤتى العزائم ،أن تؤتى الرخص

»اآلخر، فنص احلديث هو: 
ولذلك ال داللة يف احلديث على أن العمل ابلرخصة قد يكون « 

بل جمرد  ،مندواب . وأما أكل حلم امليتة فال يعين ابملضطر الذي يتحقق اهلالك
ولكن  ،وهذا يكون له األكل مباحا  وليس واجبا   ،خوف اهلالك يعترب مضطرا  
ووجب  ،فحينئذ حرم عليه أن ميتنع عن األكل ،إذا حتقق اهلالك لو مل أيكل

بل ألنه صار واجبا . وذلك أن العمل  ،وهذا ليس ألنه رخصة ،عليه أن أيكل
كنه مباح صار يؤدي حتما  إىل ول ،مباح ،وهو االمتناع عن األكل ،ابلعزمية
الوسيلة إىل »فصار حراما  عمال  ابلقاعدة الشرعية  ،وهو هالك النفس ،احلرام

 ،فيصبح العمل ابلرخصة واجبا   ،فعمل العزمية هنا صار حراما   «احلرام حرام
بل  ،وهذا ليس حكم الرخصة من حيث هو ،لسبب عارض وهو حتقق اهلالك
. وهذا «الوسيلة إىل احلرام حرام»ق عليها قاعدة حالة من احلاالت اليت تنطب

بل هو عام جلميع املباحات، ومثل ذلك شرب الغاص  ،ليس خاصا  ابلرخصة
فإن الرخصة من  ،وغري ذلك. وعلى هذا ،وإفطار املتحقق للهالك ،للخمر

فإذا أوصل تركها  ،حكمها أهنا مباحة ،ومن حيث تشريعها رخصة ،حيث هي
  صار املباح حراما . ،توصيال  حمتما   ، حراموالعمل ابلعزمية إىل
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 رعيةـة الشـاألدلّ 
 ،، وقــد يطلــق الــدليل علــى مــا فيــه داللــة وإرشــادالــدليل لغــة مبعــىن الــدالّ 

، حيـث يعرفونـه أبنـه الـذي ميكـن أن املسـمى دلـيال  يف تعريـف الفقهـاءوهذا هـو 
د عــرّهف يتوصــل بصــحيح النظــر فيــه إىل مطلــوب خــربي. وأمــا دليــل األصــول فقــ

أبنـــه الـــذي ميكـــن أن يتوصـــل بـــه إىل العلـــم مبطلـــوب خـــربي، وبعبـــارة أخـــرى هـــو 
  .الذي يتخذ حجة على أن املبحوث عنه حكم شرعي

وكل دليل شرعي إما أن يدل على احلكم داللة قطعية أو ظنية، فإن دل 
أبن كـــان قطعيـــا  كـــالقرآن واحلـــديث املتـــواتر وكـــان قطعـــي الداللـــة  ،داللـــة قطعيـــة

صـله أفـإن كـان  ،على احلكم داللـة ظنيـة لّ فال إشكال يف اعتباره، وإن د ،أيضا  
صـــله ظنيـــا   أاتر فهـــو معتـــرب أيضـــا ، وإن كـــان قطعيـــا  وهـــو الكتـــاب واحلـــديث املتـــو 
منــه وال يصــح إطــالق القــول بقبولــه. أي  ،كخــرب اآلحــاد فحينئــذ جيــب التثبــت
فــإن صــح قبــل ولــو  ال قبــل احلكــم بقبولــه،  والتثبــت مــن اخلــرب هــل هــو صــحيح أ

ألن خرب الواحد املوثوق بصدوره يعترب حجة وإن مل يقطع بصـدوره،  ؛كان ظنيا  
 . والتثبت يكون ملعرفة الواثقة واالطمئنان إىل أنه صدر عن النيب

واألدلــة الشــرعية نوعــان: أحــدمها يرجــع إىل ألفــاظ الــنص ومــا يــدل عليــه 
ـــــن ـــــاين يرجـــــع إىل معقـــــول ال ـــــة  ،صمنطوقهـــــا ومفهومهـــــا، والث أي يرجـــــع إىل العل

فهـــو الكتـــاب والســـنة وإمجـــاع الصـــحابة، وهـــو حيتـــاج إىل  األولالشـــرعية. فأمـــا 
فهــو القيــاس، وهــو حيتــاج إىل العلــة الشــرعية الــيت دل  الثــاينالفهــم والنظــر. وأمــا 
 عيها النص الشرعي.

والدليل الشرعي ال يعترب دليال  شرعيا  إال إذا كان واردا  من جهة الرسـول 
 ا ابلــنص أو أن يكــون الــنص قــد دل عليــه، وهــو يف نفــس الوقــت راجــع إمــ
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إىل الـــنص، وإذا مل يكـــن كـــذلك ال يعتــــرب دلـــيال  شـــرعيا . أمــــا الـــنص فهـــو دليــــل 
زل بــه الــوحي لفظــا  ومعــىن وهــو ـقطعــا ، ســواء أكــان مــن قبيــل مــا يتلــى وهــو مــا نــ

وعــرب عنـــه  زل بــه الــوحي معـــىنـكــان مـــن قبيــل مــا ال يتلـــى وهــو مــا نـــ  مالقــرآن، أ
أبلفـــاظ مـــن عنـــده أو بفعلـــه أو بســـكوته وهـــو الســـنة. وأمـــا مـــا دل   الرســـول

عليه النص فإنه يعترب دلـيال  إذا كانـت داللتـه راجعـة إىل نفـس الـنص وذلـك هـو 
إمجـاع الصــحابة والقيــاس. أمــا إمجــاع الصـحابة فــإن كونــه يكشــف عــن أن هنــاك 

نص، وأيضـــا  فـــإن النصـــوص جيعـــل داللتـــه راجعـــة إىل نفـــس الـــ ،دلـــيال  مـــن الـــنص
دلــــت علــــى اعتبــــاره حجــــة. وذلــــك أن القــــرآن   الــــواردة مــــن جهــــة الرســــول

واحلديث جاء فيهما ما يدل صراحة على الثناء على الصحابة واعتبـار اإلقتـداء 
هبــم، وألن الصــحابة رأوا الرســول يف حــال قولــه وفعلــه وســكوته. فإمجــاعهم علــى 

فــــأمجعوا علـــى احلكــــم ومل يــــرووا  ،ر بيــــنهمرأوا دلــــيال  واشـــته أهنــــمأمـــر يــــدل علـــى 
من نحيـة   ،الدليل. وعليه اعترب إمجاع الصحابة دليال  شرعيا  وحجة يستند إليها

ومــن نحيــة كونــه يكشــف عــن أن هنــاك دلــيال ،  ،كــون الــنص الشــرعي دل عليــه
  فداللته راجعة إىل نفس النص.

نص ال خيلو إما ألن ال ؛فألن داللته راجعة إىل نفس النص ؛وأما القياس
فإهنا تعتـرب  ،فإن كان متضمنا  علة .أو غري متضمن علة ،أن يكون متضمنا  علة

وإن مل يكـــن  .حجـــة أينمـــا وجـــدت ويقـــاس عليهـــا، وهـــذا هـــو القيـــاس الشـــرعي
  ولـفال يدخله القياس. وأيضا  فإن النصوص الواردة مـن الرسـ ،متضمنا  علة
اس. وعليـه ـيــر القـوأق ،إىل القياس رشدأ  اره حجة، فالرسولـبـدلت على اعت

مــن نحيــة كــون العلــة الشــرعية  ،اعتــرب القيــاس دلــيال  شــرعيا  وحجــة يســتند إليهــا
فداللتـه راجعـة إىل نفـس الـنص، ومـن  ،اليت جرى القياس هبا قد تضـمنها الـنص
  نحية كون النص الشرعي دل عليه.
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 رعية جيب أن تكون قطعيةـاألدلة الش

الدين أي  ،فهي كأصول ،هي أصول األحكام الشرعيةاألدلة الشرعية 
سواء  ،فهي قطعية ال ظنية. وأصول الشريعة كلها ،كالعقائد سواء بسواء
ال بد أن تكون  ،رعيةــوهي األدلة الش ،أصول األحكام مأكانت أصول الدين أ

  لقوله تعاىل:  ؛ظنية  تكون  أن  وال جيوز  قطعية          

      :وقوله                                
على أن أصول األحكام جيب أن تكون قطعية، قال وقد نص مجهور العلماء 

احلافظ اجملتهد أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنطي املشهور 
إن أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية، »يف كتاب املوافقات: ابلشاطيب 

وما كان كذلك فهو  ،والدليل على ذلك أهنا راجعة إىل كليات الشريعة
لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة جلاز تعلقه أبصل »وقال:  «قطعي
لو جاز جعل الظين »وقال:  «وذلك غري جائز ،ألنه الكلي األول ؛الشريعة
وليس كذلك ابتفاق،  ،أصول الفقه جلاز جعله أصال  يف أصول الدين أصال  يف

 ،«صل الشريعة كنسبة أصول الدينأألن نسبة أصول الفقه من  ؛ذلك هنافك
ألنه  ؛وقد قال بعضهم ال سبيل إىل إثبات أصول الشريعة ابلظن»وقال أيضا : 

تقدير ال  إن األصل على كل»وقال:  «ومل نتعبد ابلظن إال يف الفروع ،تشريع
، االختالفألنه إن كان مظنون  تطرق إليه احتمال  ؛بد أن يكون مقطوعا  به

لرحيم . وقال اإلمام مجال الدين عبد ا«ومثل هذا ال جيعل أصال  يف الدين
ن إل عند الكالم على داللة )افعل( من حيث ؤ سنوي يف كتاب هناية الساأل

إن  ،ألن رواية اآلحاد ؛فهو ابطلوأما ابآلحاد »قال:  ،الدليل الظين ال يعترب
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وهي  ،أفادت فإمنا تفيد الظن، والشارع إمنا أجاز الظن يف املسائل العملية
كما   ،وكذلك قواعد أصول الفقه ،دون العلمية كقواعد أصول الدين ،الفروع

. على أن آايت القرآن صرحية «نقله األنباري شارح الربهان عن العلماء قاطبة
والنعي على من يتبع الظن، وهي نص يف أن  ،يف األصوليف النهي عن الظن 
جيب أن  ،سواء أكانت أصول الدين أم أصول األحكام ،أصول الشريعة مطلقا  

وهلذا ال يوجد يف أصول الفقه ما ليس  ؛وال يصح أن تكون ظنية ،تكون قطعية
للنهي الصريح عن ذلك، بل مجيع أصول الفقه قطعية. وعلى  ؛بقطعي مطلقا  

ال بد أن يقوم الدليل القطعي  ،حىت يعترب حجة ،فإن الدليل الشرعي ،هذا
على حجيته، وما مل يقم الدليل القطعي على ذلك ال يعترب دليال  شرعيا . 

وهي:  ،واألدلة اليت قام الدليل القطعي على حجيتها أربعة أدلة ليس غري
ا نص والقياس الذي له علة دل عليه ،وإمجاع الصحابة ،والسنة ،الكتاب

ألنه مل يقم الدليل القطعي  ؛شرعي، وما عدا هذه األربعة ال يعترب دليال  شرعيا  
هبذه  ،أي األدلة الشرعية ،عليها. وعليه حتصر أصول األحكام الشرعية

  وال يعترب غريها. ،األربعة
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 الدليل األول
 ابـالكت

 وهـو مـا نقـل إلينـا بـني ل علـى سـيدن حممـد زـ نــالكتاب هـو القـرآن امل
ل عليـه مـن نــز أكان مكلفا  إبلقـاء مـا   دفيت املصحف نقال  متواترا . فإن النيب 

ومن تقوم احلجة القاطعة بقوهلم  ،القرآن على مجاعة تقوم احلجة القاطعة بقوهلم
 ءعـوه عمـا كما ال يتصور عليهم التوافـق علـى الـزايدة  ،ال يتصور عليهم الكذب

 .منه ءعوه ما نقل دمع على لتوافقا عليهم يتصور وال منه،
والقرآن الكرمي عريب جاء على أساليب كالم العرب ميسرا  للفهم، فيه 

 عن هللا ما أمر به، وما هنى عنه، قال تعاىل:              

        :وقال                              
  وقال:                     :وقال            

                              فهذا يستلزم إمكان الوصول .
ولكن إعجازه ال خيرجه عن كونه  ،عجزا  وإن كان م ،للتدبر والتفهم. والقرآن

 ميسرا  للفهم.
 

 رآنـما يعترب حجة من الق

هــو وحــده  ،وعلمنــا أنــه مــن القــرآن ،مــا نقــل إلينــا مــن القــرآن نقــال  متــواترا  
 ،كمصحف ابن مسعود وغريه  ،الذي يكون حجة. وأما ما نقل إلينا منه آحادا  

ـــكـــان مكلفـــا  إبل  وذلـــك ألن النـــيب  ؛ال يكـــون حجـــة زل إليـــه مـــن ـقـــاء مـــا أُن
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القرآن على طائفة تقوم احلجة القاطعة بقوهلم، ومن تقوم احلجة القاطعة بقـوهلم 
ال يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما ءعوه، فإذا وجد من القـرآن شـيء مل 

ألنــه جــاء علــى  ؛فإنــه ال يعتــرب ،وإمنــا نقــل آحــادا   ،ينقلــه مــن تقــوم احلجــة بقــوهلم
وعلـى خـالف مـا كـان  ،يف انفراد الواحد بنقله  الرسولخالف ما كلف به 

ويكونـون ممـن تقـوم  ،القرآن مـن الرسـول لعـدد مـن املسـلمني حيفظونـه إلقاء عليه
إىل جانــب أمــره بكتابتــه. فــال يتــأتى مــع هــذه احلــال انفــراد واحــد  ،احلجــة بقــوهلم

 يكـون ولـذلك ال ؛أو عدد ال تقوم احلجة القاطعة بقوهلم بنقل شيء من القرآن
  ما نقل من القرآن آحادا  حجة مطلقا .

مل يبلغـوا عـدد التـواتر لقلـتهم،  ،يف زمانـه  ،ن حفاظ القـرآنإقد يقال 
ولـذلك اختلفـت مصـاحف  ؛ن مجعه كان بطريق تلقي آحاد آايته من اآلحادإو 

الصـــحابة، ولـــو كـــان قـــد ألقـــاه إىل مجاعـــة تقـــوم احلجـــة بقـــوهلم ملـــا كـــان كـــذلك. 
  لك من وجوه:واجلواب على ذ

أوال : إن إلقــاء القــرآن علــى عــدد تقــوم احلجــة بقــوهلم مل خيتلــف فيــه أحــد 
وأيضـــا  فـــإن القـــرآن هـــو  .مـــن الصـــحابة، بـــل مل خيتلـــف فيـــه أحـــد مـــن املســـلمني

قطعـا ، ومـع عـدم بلوغـه إىل مـن مل يشـاهده خبـرب  املعجزة الدالة على صـدقه 
ال يكــون حجــة يف تصــديق النــيب فــ ،ال يكــون حجــة قاطعــة ابلنســبة إليــه ،التــواتر
. 

يــدعو  كــان  ،ل اآليــة أو اآلايتزـ نــحــني كانــت ت ،اثنيــا : الثابــت أنــه 
ويلقيهــا إىل عــدد مــن املســلمني تقــوم احلجــة القاطعــة  ،اب الــوحي لكتابتهــاـتّ كــ

 ،بقوهلم، ويلقيها إىل املسلمني الذين كانوا أيتون إليه أو حيضـرون معـه الصـلوات
وإمنـا كـان يلقـى علـى مجـع مـن  ،أنه مل يكـن يلقـى علـى واحـد فواقع إلقاء القرآن
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املســلمني، فكــان الــذين يســمعونه يبلغــون حــد التــواتر، وبــذلك كــان واقــع إلقائــه 
  أنه كان يلقى على من تقوم احلجة القاطعة بقوهلم.
وإمنـــا املوضـــوع نقـــل آحـــاد  ،اثلثـــا : إن املوضـــوع لـــيس حفـــظ القـــرآن كلـــه

فــإن ذلــك ال  ،اظ القــرآن كلــه ال يبلغــون حــد التــواتراآلايت، فلــو فرضــنا أن حفــ
يعين أن نقـل آحـاد اآلايت ال يبلـغ حـد التـواتر، فـال يلـزم مـن عـدم بلـوغ حفـاظ 

أن يكــــون احلفــــاظ آلحــــاد آايتــــه   ،عــــدد التــــواتر القــــرآن كلــــه يف زمــــن النــــيب 
عالوة على كتابتها، وكـل  ،كذلك. فكل آية من آايته بلغ حفاظها عدد التواتر

ن حفـاظ إنقـال  متـواترا . وعليـه فـال يـرد القـول  من آايته نقلت عن النـيب  آية
  مل يبلغوا عدد التواتر. ،يف زمنه  ،القرآن

ألن النقــل هــو  رابعــا : إن مجــع القــرآن هــو خــالف نقلــه عــن الرســول 
وهـذا هـو موضـوع البحـث. وأمـا مجـع آايت  ،مشـافهة السماع مـن الرسـول 

فإنــه مل يكــن البحــث عنهــا يف كوهنــا قــرآن ، ومل يكــن  ،القــرآن يف مصــحف واحــد
مجــع القــرآن كتابــة مــن احلفــاظ، وإمنــا كــان مجعــا  للصــحف الــيت كتبــت بــني يــدي 

 ،ووضــــعها وراء بعضــــها يف كــــل ســــورة كمــــا أقرهــــا رســــول هللا  الرســــول 
فقضــية  ووضــعها يف مكــان واحــد. ،ومقابلــة مــا لــدى احلفــاظ مــن القــرآن عليهــا

وهلذا ال يرد موضوع مجع القرآن هنا.  ؛ة النقل والكالم يف النقلاجلمع غري قضي
وال  ،فلــيس مــن القــرآن ،فمــا كــان منهــا مــن اآلحــاد ،وأمــا اخــتالف املصــاحف

ويكون حجة. فالقضـية ليسـت متعلقـة  ،فهو منه ،وما كان متواترا   .يكون حجة
يـة نقلـت وإمنا متعلقة ابآلايت اليت حيويها املصحف، فإن كانـت اآل ،ابملصحف

عــــدد بلــــغ حــــد  نقــــال  متــــواترا ، أي تلقاهــــا عــــن الرســــول  عــــن الرســــول 
 ،وتكـون حجـة ،فإهنـا تعتـرب مـن القـرآن ،أي تقوم احلجـة القاطعـة بقـوهلم ،التواتر
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 ؛وهلـذا فـإن مصـحف عثمـان كلـه قـرآن ؛وما مل يكـن كـذلك ال يعتـرب مـن القـرآن
نقلها من تقوم احلجـة القاطعـة  ،ألن مجيع اآلايت اليت حيويها نقلت نقال  متواترا  
فما حواه من اآلايت الـيت نقلـت  ،بقوهلم، ولكن مصحف ابن مسعود ينظر فيه

مثـــل آيــــة  ،نقـــال  متـــواترا  يعتـــرب مـــن القـــرآن، ومــــا حـــواه مـــن آايت نقلـــت آحـــادا  
  كون حجة.يوال  ،ال يعترب من القرآن «فصيام ثالثة أايم متتابعات»

وبشــأن مصــاحف  ،رد بشــأن حفــاظ القــرآنوعليــه يـُـرد االعــرتاض الــذي و 
ويثبت أن القـرآن هـو مـا نقـل نقـال  متـواترا ، ومـا نقـل آحـادا  لـيس مـن  ،الصحابة

أن القــرآن قــد نقــل ابملشــاهدة عــن الرســول  ،القــرآن. وممــا جيــب لفــت النظــر إليــه
 إىل جانــب حفظــه. فالصــحابة ةزوله بــه، وســجل كتابـــن الــوحي حــني نــعــ، 

وإمنـا نقلـوه نقـال ، َأي نقلـوا  ،مل يرووا القرآن رواية عـن الرسـول ،رضوان هللا عليهم
فإنــه  ،بكتابتــه، خبــالف احلــديث  ومــا أمــر الرســول ،زل بــه الــوحيـعــني مــا نــ

وإمنـا جـرى  ،وال حـني روايتـه ،روايـة ومل يسـجل حـني قولـه  روي عن الرسول
زول ـني نــأمــا القـرآن فـدون وسـجل حـ .تدوينـه وتسـجيله يف عهـد اتبعـي التـابعني

ن الصـحابة قـد إوهلـذا يقـال:  ؛زل به الوحيـالوحي به، ونقل الصحابة عني ما ن
  نقلوا لنا القرآن نقال .

 
 ابهـاحملكم واملتش

على ما قال تعاىل:  ،وآايت متشاهبة ،القرآن مشتمل على آايت حمكمة
                          ما . أما احملكم فهو 
  تعاىل: كقوله االحتمال يرفع كشفا   وانكشف معناه ظهر        

           ،                          ،        
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                     ري ذلك من اآلايت. وأما املتشابه فهو ـإىل غ
أو بغري  ،املقابل للمحكم، وهو ما حيتمل أكثر من معىن، إما جبهة التساوي

   تعاىل:  قوله اوي ــالتس هة ــجب املعىن   فيه يرد   ما اوي. فمثال ــالتس  جهة
                                فإن لفظ القروء حيتمل أن

 املراد به احليض أو الطهر، وقوله تعاىل:                      

       ،فإن الذي بيده عقدة النكاح حيتمل أن املراد به الزوج أو الويل
 وقوله تعاىل:          س ابليد والوطء. ومثال ما لرتدده بني اللم

 تعاىل:  قوله   اويـالتس جهة   على املعىن ال   يرد فيه     ، 
             ،           ،        ، 
        ،              وحنوه، فإنه

 ،حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب ،حيتمل عدة معان
وحسب املعاين الشرعية، فهذا كله متشابه. وإمنا ءي متشاهبا  الشتباه معناه 

ألنه ال يوجد يف القرآن  ؛على السامع، وليس املتشابه هو الذي ال يفهم معناه
ألن اشتمال القرآن على شيء غري مفهوم خيرجه عن   ؛معناه شيء ال يفهم

 كونه بيان  للناس، وهو خالف قوله تعاىل:           وأما .
ومعرفة هلا،  ،ألهنا أءاء للسور ؛فإن هلا معىن ،يف أوائل السور ،حروف املعجم

م ـورة حـوس ،مرمي وسورة كهيعص ،فيقال سورة أمل البقرة، وسورة أمل آل عمران
ه، بل كل ـمـخل. وال يوجد يف القرآن شيء ال معىن له وال ميكن فها... فصلت

ما ورد يف القرآن ميكن فهمه، وتعاىل هللا عن أن خياطب الناس مبا يستحيل 
  عليهم فهمه.
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 الدليل الثاين
 ةنـّ السُّ 

 فقد تطلق على ما كان من ،السنة يف اللغة الطريقة، وأما يف الشرع
، وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من العبادات نفلة منقولة عن النيب 

أو تقرير، وعند الكالم على األدلة الشرعية تطلق السنة على  ،أو فعل ،قول
وعلى إقراره، فكل ذلك هو السنة. وكل ذلك متلقى  ،وعلى قوله ،فعل الرسول

 ابلوحي قال تعاىل:                       
 وقال:                   .  
 

 لة السنة من القرآنز ـنم

ورسالته،  للدليل القاطع على نبوة سيدن حممد  ،السنة دليل شرعي
وللدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة على أنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال 

ى، وعلى أن ما ينذر به إمنا هو وحي من هللا تعاىل. فالسنة وحي وحي يوح
من هللا تعاىل. غري أن الوحي إمنا هو مضامني السنة ومعانيها وليس ألفاظها. 

أو  ،وهو قد عرب عن هذا الوحي بلفظ من عنده ،فاهلل تعاىل قد أوحى له هبا
  أو بتقرير أي سكوت منه. ،بفعل منه

الدليل  لقيام ؛ينهماب فرق أي دون بسواء سواء ،كالكتاب دليل والسنة
القاطع عليها كقيامه على القرآن، واالقتصار على الكتاب رأي اخلارجني على 

 اإلسالم، قال تعاىل:                   
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 ال: ــوق           ال: ــوق        

           :وقال       

                                                
  ال:ــوق                                    

                                    :وقال    

                           والرد إىل الرسول بعد وفاته هو الرد
 إىل سنته، وقال:            :وقال      

                      الثبوت القطعية . فهذه النصوص القطعية
ومنكر السنة كافر  يف وجوب األخذ ابلسنة كاألخذ ابلكتاب،صرحية  ،الداللة

سواء بسواء من غري أي فرق  ،قطعا ، فيجب األخذ ابلسنة كاألخذ ابلقرآن
ألن ذلك قد يفهم منه  ؛بينهما. وال جيوز أن يقال عندن كتاب هللا أنخذ به

ىل إ  ه الرسولّـ ترك السنة، بل ال بد من أن تقرن السنة ابلكتاب، وقد نب
»قال:   ذلك يف حديثه، فقد ورد أن النيب

»  .وروي أنه أخرجه ابن ماجه  :قال«

أخرجه  «
 .ابن عبد الربّ 

 ،ألن الكتاب يكون حمتمال  لألمرين فأكثر ؛والسنة قاضية على الكتاب
 ،مقتضى ظاهر الكتاب فريجع إىل السنة ويرتك ،فتأيت السنة بتعيني أحدمها
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  قال تعاىل:                   :بعد قوله     

                                              

                                           

                                                

                                           

                                          

                                              

            مما يدل على حل كل ما عدا ما ذكر، فجاءت السنة
» :بقول الرسول  ،فأخرجت من ذلك نكاح املرأة على عمتها أو خالتها

اهر ـفكان ذلك تركا  لظلم. ـه مسـأخرج« 
نة ـفتأيت الس ،را  ـتاب أمر الكـاهـالكتاب وتقدمي السنة عليه. وقد يكون ظ

 ،فتخرجه عن ظاهره. فقد أتى القرآن أبخذ الزكاة من مجيع األموال ظاهرا  
خذ الزكاة منها أوحصرت  ،فجاءت السنة فخصصته أبموال خمصوصة عينتها

 فال تؤخذ من غريها. ،فقط
 قال تعاىل:  ،يف األغلب األعم والسنة ابلنسبة للقرآن مبينة له     

                         وذلك أن تعريف القرآن ابألحكام .
الشرعية أكثره كلي ال جزئي، وحيث جاء جزئيا  فمأخذه على الكلية، والقرآن 

ألن الشريعة متت بتمام  ؛جامع، وال يكون جامعا  إال واجملموع فيه أمور كليات
ومجيع ما يف السنة له  .ن للكتاببيا ،وكثرة مسائلها ،ى كثرهتاوالسنة عل .زولهـن
أو على الوجهني معا ، وجاءت  ،أو تفصيل ،نه على إمجالـبيّ  ،صل يف الكتابأ

السنة قاضية على ذلك كله ابلتوضيح والشرح. وقد جاءت السنة أبحكام  
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لكن هذه األحكام جاءت ملحقة  ،كثرية مل ينص عليها يف القرآن الكرمي
فتكون السنة  ،أبصول هلا مذكورة يف القرآن، وهي من قبيل البيان ملا يف القرآن

 مبينة للكتاب. ويتلخص بيان السنة للكتاب فيما يلي:
 ،تفصيل جممله: ومن ذلك أن هللا تعاىل أمر ابلصالة يف الكتاب  - 1

 : فبينت السنة ذلك. قال ،وعدد ركعاهتا ،وأركاهنا ،من غري بيان ملواقيتها
 ،وورد يف الكتاب وجوب احلجأخرجه البخاري. « »

» : فبينت السنة ذلك، وقال ،من غري بيان ملناسكه
 ،من غري بيان ملا جتب فيه ،. وورد فيه وجوب الزكاةأخرجه أمحد «

  لسنة ذلك. وهكذا.فبينت ا ،وال املقدار الواجب فيه
وجاءت السنة  ،: فقد وردت يف القرآن عموماتهختصيص عام  - 2

وخصصت هذا العام، ومن ذلك أن هللا تعاىل أمر أن يرث األبناء اآلابء على 
 حنو ما بني يف قوله تعاىل:                        

        وكل ولد وارث ،فكان هذا احلكم عاما  يف كل أب يورث ،اآلية، 
» :فخصصت السنة األب املورث بغري األنبياء بقوله 

وخصصت السنة الوارث بغري القاتل أخرجه البخاري ومسلم وأمحد.  «
من ذلك قوله تعاىل: . و أخرجه أبو داود « » : بقوله
                                                  

      خصصت هذه اآلية يف فإن هذه اآلية دلت على عدة الوفاة، ف
 ،خبمسة وعشرين يوما  إذ ولدت بعد وفاة زوجها  ،سلميةبيعة األـحديث س
 أن قد حلت، فبني ذلك أن اآلية خمصوصة يف غري احلامل. فأخربها 
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 السنة وجاءت ،مطلقة آايت القرآن يف وردت فقد: همطلق تقييد  - 3
 وقيدت هذا اإلطالق بقيد معني، ومن ذلك قوله تعاىل:        

                                             

                            صيام، صدقة،  :فهذه الثالثة
وقد قيد ابحلديث الذي أخرجه مسلم  فهي لفظ مطلق، ،نسك، نكرات مثبتة

» :له من طريق كعب بن عجرة بقوله 
فقيد إطالق  «

الصيام بثالثة أايم، وإطالق الصدقة بفرق لستة مساكني، والفرق ثالثة آصع، 
  وإطالق النسك بذبح شاة واحدة.

فيظهر  ،ام أبصله الذي ورد يف القرآنإحلاق فرع من فروع األحك  - 4
 ورد هذا الفرع أبنه تشريع جديد، وعند التدقيق يتبني أنه ملحق أبصله الذي

 يذكر ومل ،درةــمق الفرائض ذكر تعاىل هللا أن ذلك فمن كثري. وهذا ،القرآن يف
  اىل:ــتع هــقول يف عليه نص اــم إال اتــالعصب مرياث        

                   اىل: ــوله تعــوق            

                        وهو يقضي أن العاصب من غري األوالد
ن ّـ بي بل أيخذ ما بقي بعد أداء الفروض، وقد ،ليس له فرض مقدر واإلخوة
»ذلك فقال:   الرسول
واألوالد.  ابإلخوةفأحلق العاصب من غري األوالد  أخرجه البخاري. «

»البنات عصبة، عن األسود: األخوات مع وكذلك جعلت 


 ومعاذ ال يقضي مبثل هذا القضاء يف حياته أخرجه أبو داود.  «
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ولو مل يكن لديه دليل مل يعجل ابلقضية. ومن ذلك أن هللا  ،إال لدليل يعرفه
 بني األختني بقوله:  حرم اجلمع                  ومل يذكر

»بقوله:  وقد بينه  ،اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها
أخرجه  «

. وقد أخرج ابن حبان من طريق ابن عباس قال: من طريق أيب هريرة أمحد
«

اجلمع بني األختني. ومن  ق ذلك كله يف حترميـفأحل «
 ذلك أن هللا تعاىل يقول:                     ومل

يذكر تفصيالت، فنصت السنة على ما يستعني به اجملتهد على معرفة 
، فنصت السنة يهماوأحلقته  ،فيما يشتبه أنه من اخلبائث والطيبات ،األحكام

وكل ذي  ،وكل ذي نب من السباع ،ى النهي عن أكل حلم احلمر األهليةعل
»وأحلقتها ابخلبائث. عن ابن عباس قال:  ،خملب من الطري

. أخرجه مسلم «عِ 
»وعن جابر قال: 

. أخرجه الرتمذي «عِ 
وأحلقتها  ،ونصت السنة على إابحة أكل الضب واألرنب وما شاهبها

 .بّه الضَّ  له ك  أَ  ن  عَ   اّللَّه  ولَ سُ رَ  ل  جُ رَ  لَ أَ سَ »: قال ابلطيبات، عن ابن عمر
»وعن أيب هريرة قال: أخرجه مسلم. « : الَ قَ فَـ 



»  .أخرجه أمحد
 والصناب صبغ يتخذ من اخلردل والزبيب ويؤتدم به.
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م من وعل ،مسكأما  ماملعلومن ذلك أن هللا أابح من الصيد اجلارح 
سه، فدار بني فصيده حرام إذا مل ميسك إال على نف ما  معلذلك أنه ما مل يكن 

مسك أاألصلني ما كان معلما  ولكنه أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنه 
فجاءت  ،عليك، واألكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه ال لك، فتعارض األصالن

» :فقال  ،السنة ببيان ذلك
ومن ذلك أن هللا تعاىل ذكر من حترمي أخرجه مسلم. « 

 الرضاعة قوله:                                  
  ،هباتني سائر القراابت من الرضاعة الاليت حيرمن من النسب ، ،حلق النيبأف

: فقال  ،وأشباه ذلك ،وبنت األخت ،وبنت األخ ،واخلالة ،كالعمة
ومن ذلك أن هللا  «عِ » أخرجه البخاري.

 تعاىل قال:                                 

        نضمة إىل شهادة رجل، فأحلقت فحكم ابألموال بشهادة النساء م
فقد روي عن علي  ،بذلك السنة بذلك اليمني مع الشاهد، فقضى 

: «   » أخرجه
أو الشاهد واملرأتني. وعلى  ،فجرى الشاهد واليمني جمرى الشاهدينالدارقطين. 
 ،وهي تشريع جديد ،ال جاءت السنة أبحكام كثرية مل أتت ابلكتابهذا املنو 

ال أييت  ولكنها ملحقة أبصل هلا. غري أنه ليس معىن ذلك أن الرسول 
وال معناه أن كل تشريع  ،إال كان ملحقا  أبصله يف القرآن ،بتشريع جديد

 ال بد أن يكون ملحقا  أبصله يف القرآن، بل ذلك جديد أييت به الرسول 
 بتشريع جديد ليس ملحقا    هو األغلب األعم، ولكن قد أييت الرسول

صل له يف القرآن. فمثال  امللكية العامة أبل قد يكون ال  ،أبصله يف القرآن
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الثابتة يف األشياء اليت هي من مرافق اجلماعة تشريع جديد جاء به الرسول 
  :أخرجه  «»حني قال

خذ ضريبة أومن ذلك حترمي  .وهذا غري ملحق أبصله يف القرآنأبو داود. 
فإنه أخرجه أمحد.  «»: اجلمارك الثابت بقوله 

واألعم األغلب أن التشريع  ،غري ملحق أبصله يف القرآن. غري أن هذا قليل
  ملحق أبصله يف القرآن. جلديد الذي جاء به الرسول ا

لة التفسري زـ نوهكذا جند السنة راجعة إىل الكتاب، وما ورد فيها مب
وتقييد  ه،وختصيص عام ه،من تفصيل جممل ،والشرح ملعاين أحكام الكتاب

فيها تشريعا  جديدا  مل يرد له  وإحلاق فرع أبصله، ولكن مع ذلك فإن ه،مطلق
وتشريعا  جديدا  لألحكام، أما  ،لقرآن، فكانت السنة بيان  للقرآنصل يف اأ

 البيان فيدل عليه قوله تعاىل:                            

       :وأما التشريع اجلديد فيدل عليه قوله تعاىل            

                 والرد إىل هللا ابلرد إىل كتابه، والرد إىل الرسول إذا
 ،فلما قبضه هللا صار الرد إىل سنته، والتنازع مطلق يف فهم القرآن ،كان حيا  

وفيما   ،ويف استنباط األحكام، والرد إىل السنة مطلق فيما هو موجود يف القرآن
 تعاىل:   هللا  الق  ولذلك ؛كان تشريعا  جديدا              

      :وقال                  ألنه اسم  ؛وهو عام
جنس مضاف. وعلى ذلك كانت السنة دليال  شرعيا  مثل الكتاب، وقد قال 

» : رسول هللا
 أخرجه مالك. «
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 ةنـّ ام السُّ ـأقس

تنقسم السنة ابعتبار سندها إىل ثالثة أقسام هي: املتواتر، واملشهور، 
عن مجاعة من  ،إن نقله مجاعة من اتبعي التابعني ،وخرب اآلحاد. فاحلديث

فهو املتواتر. وان نقله  ،عن النيب  ،ة من الصحابةعن مجاع ،التابعني
عن واحد أو أكثر من  ،عن مجاعة من التابعني ،مجاعة من اتبعي التابعني

ألن األُمة تلقته ابلقبول  ؛فهو املشهور ،ال يبلغ عددهم حد التواتر ،الصحابة
من  ،ال يبلغ عددهم حد التواتر ،واشتهر بينها. وإن رواه واحد أو أكثر

فهو خرب اآلحاد، وال  ،واتبعي التابعني ،ومن بعدهم من التابعني ،صحابةال
خترج السنة عن هذه األقسام الثالثة. إال أهنا من حيث إفادة اليقني أو الظن 

إذا رواه  ،ن احلديثإألن املشهور يعترب من اآلحاد، إذ  ؛ال خترج عن قسمني
ن عدد آخر من ع ،عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب من اتبعي التابعني

عن عدد آخر من الصحابة ممن تقوم  ،التابعني يؤمن تواطؤهم على الكذب
فهو املتواتر، أي املتواتر ما كان يف طبقاته الثالث عدد  ،احلجة القاطعة بقوهلم

من الرواة يبلغ حد التواتر يف كل طبقة، فإن خال ذلك من طبقة واحدة منها 
 املتوفر فيه حد التواتر من رواة احلديث سواء أكان العدد غري ،فهو خرب اآلحاد
فإنه يعترب  ،منها مجيعا   مأ ،من اتبعي التابعني مأ ،من التابعني مأ ،من الصحابة

وإمنا يفيد الظن، إال أنه اصطلح على ما مل يتوفر فيه  ،خرب آحاد ال يفيد اليقني
مة، الشتهاره بني األُ  ؛اسم املشهور ،وتوفر يف الباقي ،العدد من الصحابة

  ولكنه ال خيتلف حكمه عن خرب اآلحاد يف كونه ال يفيد اليقني.
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 رـاملتوات

التواتر يف اللغة هو تتابع األشياء واحدا  بعد واحد بينهما مهلة، ومنه 
  قوله تعاىل:                أي واحدا  بعد واحد مبهلة. واملتواتر هو

واتر يف اصطالح األصوليني هو خرب مجاعة بلغوا يف الكثرة املتتابع، واخلرب املت
وال يكون  ،إىل حيث حصل العلم بقوهلم، وال حيصل العلم بقول هذه اجلماعة

خربوا به ال ظانني، وأن يكون علمهم مستندا  أإال إذا كانوا عاملني مبا  ،اترا  متو 
هذه  ةمستوفي اعةمج واإىل السمع واملشاهدة ال إىل دليل االستنتاج، وأن يكون

واتبعي التابعني، أبن يستوي  ،وعصر التابعني ،يف عصر الصحابة ،الشروط
وعليه فإن اخلرب املتواتر هو ما رواه يف العصور الثالثة مجع  ؛طرفا اخلرب ووسطه

غفري يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذب. واملراد ابلعصور الثالثة عصر 
عي التابعني. وال عربة يف غري هذه العصور الصحابة وعصر التابعني وعصر اتب
  الثالثة يف رواية احلديث مطلقا .

وجيـب  ،فيفيـد علمـا  يقينيـا   واحلديث املتواتر قطعي الثبوت عـن النـيب 
السكوتية.  مأ ،الفعلية مأ ،العمل به يف كل شيء، سواء أكان من السنة القولية

» :ومــن األحاديــث القوليــة املتــواترة قولــه 
ومـن السـنة الفعليـة املتـواترة الصـلوات أخرجـه البخـاري ومسـلم. « 

 واحلج. ،والصوم ،اخلمس وعدد ركعاهتا، وكذلك ما ورد يف كيفية الصالة
 

 العدد الذي حيصل به العلم

ال بعضهم مخسة، وقال اختلف يف أقل عدد حيصل معه العلم، فق
آخرون إن أقل ذلك اثنا عشر، ومنهم من قال أقله عشرون، ومنهم من قال 
أقله أربعون، ومنهم من قال سبعون، ومنهم من قال ثالمثائة وثالثة عشر 
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خل. وهذه األقوال كلها، ومجيع األقوال اليت عينت عددا  معينا  ال سند هلا ا...
رد نص على عدد خمصوص، وال يرجح العقل من النقل وال من العقل، إذ مل ي

ال رواية  ،عددا  خمصوصا . والعربة ابخلرب املتواتر هو حصول العلم اليقيين منه
عدد معني، فإن مع العدد توجد قرائن تدل على قوة اخلرب أو ضعفه. فقد 

له علم يقيين، وقد يروي خربا  مجاعة  ميروي خربا  عدد معني ال حيصل بروايته
دهم معني كهذا العدد فيحصل العلم اليقيين بروايتهم، إذ خيتلف آخرون عد

اعتبار اخلرب ابختالف القرائن مع تساوي العدد. وعلى ذلك فإن احلديث 
املتواتر الذي حيصل به العلم ال بد أن يرويه مجاعة ال عدد معني، وأن يكون 

حبيث يستحيل معه تواطؤهم على  ،وتباعد أماكنهم ،عدد هذه اجلماعة
الكذب، والعربة ابعتبار العدد هو استحالة التواطؤ معه على الكذب. فال بد 

ا على و أن يروي احلديث مجاعة، وأن يبلغ عددهم مبلغا  مينع أن يتواطؤ 
  وخيتلف ذلك ابختالف املخربين، والوقائع، والقرائن. ،الكذب
 

 ورـهـاملش

ه ومل يصل زاد نقلته عن ثالثة يف مجيع طبقاتاحلديث املشهور هو ما 
وإمنا يفيد الظن كأي خرب من أخبار اآلحاد،  ،. وهو ال يفيد اليقنيحد التواتر
ألن األُمة تلقته ابلقبول يف عهد  ؛نه يفيد ظنا  يقرب من اليقنيإ :وقد قالوا
فكان قطعي الثبوت عن الصحايب، والراجح يف أصحاب رسول هللا  ،التابعني
 ال يعطي احلديث املشهور أكثر مما  ه عن الكذب. ولكن هذا القولزـ نالت

ألن القول أبنه يفيد ظنا  يقرب من اليقني قول ال  ؛ألي خرب من أخبار اآلحاد
فال يوجد شيء بني الظن  ،وال اثلث هلما ،وإما يقني ،فاألمر إما ظن .معىن له
وهلذا ال معىن هلذا القول،  ؛وال شيء يقرب من هذا ويبعد من هذا ،واليقني

ألن  ؛فيد الظن. والقول أبنه قطعي الثبوت عن الصحايب ال قيمة لهفاملشهور ي
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املطلوب أن يكون قطعي الثبوت عن الرسول ال عن الصحايب، والبحث يف 
وهلذا ليس يف هذا القول أي غناء،  ؛حديث الرسول ال يف أقوال الصحايب

وبني  وبناء عليه فإن احلديث املشهور خرب آحاد وليس أكثر. إال أن الفرق بينه
ألن فيه غري  ؛أن خرب اآلحاد ال يؤخذ إال بعد التثبت من روايته ،خرب اآلحاد

ألن اآلحاد آت من رواية  ؛الصحابة آحادا ، وأما املشهور فيؤخذ من غري تثبت
وهم عدول ال يسأل عنهم. واملشهور يف احلديث هو شهرته يف  ،الصحابة

هذين العصرين فال عربة يف  واتبعي التابعني. فلو اشتهر بعد ،عصر التابعني
وهلذا ال يقال حديث مشهور عن خرب اآلحاد الذي اشتهر بني الناس  ؛ذلك

بعد هذين العصرين، بل يقال عنه خرب آحاد مهما اشتهر، ومن األحاديث 
  .أخرجه البخاري ومسلم «» :املشهورة قوله 

 
 خرب اآلحاد 

هو ما رواه عدد ال يبلغ حد التواتر يف العصور الثالثة، وال خرب اآلحاد 
وتستند إليه األحكام يف  ،عربة مبا بعدها. وهو يفيد الظن وال يفيد اليقني

ومبحث  .وإىل احلديث املشهور ،كما تستند إىل احلديث املتواتر  ،استنباطها
رب آحاد ألن مستند أكثر األحكام خ ؛خرب اآلحاد من أهم املسائل األصولية

لقلة السنة املتواترة. وجيب العمل خبرب اآلحاد مىت حتققت شروط قبوله رواية 
يدعون إىل  ،ينفذ آحاد الصحابة إىل البلدان ودراية. وقد كان الرسول 

اليمن.  إىل معاذا   أرسل كما األحاديث، ويروون األحكام، ويعلمون اإلسالم،
  املسلمني ملا اكتفى الرسولفلو مل يكن العمل خبرب الواحد واجبا  على 

مجع الصحابة أولكان أرسل مجاعات. وقد  ،ابآلحاد من الصحابة يرسلهم
على العمل خبرب الواحد، ونقل عنهم رضي هللا عنهم من الوقائع املختلفة 
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ووجوب العمل  ،ارجة عن العد واحلصر، واملتفقة على العمل خبرب الواحدـاخل
بكر الصديق عمل خبرب املغرية  ن أابيف سننه أ ماجهابن  اهبه، فمن ذلك ما رو 

 ومن ذلك .أطعمها السدس  وحممد بن مسلمة يف مرياث اجلدة أن النيب
 خذأخبرب عبد الرمحن بن عوف يف عمل عمر بن اخلطاب  اري أنـما رواه البخ

 ك.أخرجه مال «» : قوله وهو اجملوس، من اجلزية
املتوىف عنها  اعتداد يف ،مالك بنت فريعة خبرب وعلي عثمان عمل ذلك ومن

أستأذنه يف   النيبوهو أهنا قالت: جئت إىل  ،ل زوجهازـ نزوجها يف م
أخرجه أبو  «» :موضع العدة، فقال 

»وقوله:  ،خبرب الواحد عمل عليّ ، ومن ذلك ما اشتهر من داود ومالك


ما رواه البخاري  ومن ذلك أخرجه أمحد. «
بعد أن كان  ،رب أيب سعيد اخلدري يف الراب ابلنقدخبعمل ابن عباس  ومسلم أن

بن اثبت خبرب امرأة من اومن ذلك عمل زيد  .ال حيكم ابلراب يف غري النسيئة
أن احلائض تنفر يف احلج بال وداع، أي ترجع إىل بلدها دون طواف  ،األنصار

»: نس بن مالك أنه قالأعن  اه البخاري ومسلمالوداع. ومن ذلك ما رو 

يف التحول من  ءاـعمل أهل قب ما رواه البخاري من ومن ذلك .«
إىل غري  ... فالتفتوا إىل الكعبة خبربه ،أن القبلة قد نسخت ،القبلة خبرب الواحد

على وجوب العمل  ،يدة اليت تدل على إمجاع الصحابةذلك من األخبار العد
  خبرب الواحد.
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 رواة احلديث

وما عداهم ال  ،رواة احلديث هم الصحابة والتابعون واتبعو التابعني
اب نه ُعَمَر الرتمذي عن رواه ث مطلقا . ويرشد إىل ذلك ما يعترب من رواة احلدي

َابهَيةه فـََقالَ  جل  ُت فهيُكم  َكَمَقامه َرُسوله  ،اَي أَيُـَّها النَّاسُ  :قَاَل َخطَبَـَنا ُعَمُر ابه إهيّنه ُقم 
» :فـََقالَ  ،فهيَنا اّللَّه 

فالقرن الذي  .فشو الكذب على انقراض الثالث فرتب  «
قد فشا فيهم الكذب هبذا النص. وروى  ،إىل يوم القيامة ، من بعدهمث ،بعده

»قال:   أن النيب البخاري عن عبيدة عن عبد هللا 

عن عمران بن حصني رضي هللا عنهما قال: روى كذلك و  «
» : قال: رسول هللا

» .
 ،فهذه األحاديث ترشد إىل أن أقوال من جاء بعد القرون الثالثة موضع هتمة

والقرون الثالثة هي عصر الصحابة والتابعني  .بل روايتهاوهذا يعين أهنا ال تق
وإن كانت ليست نصا  يف حصر رواية  ،وهذه األحاديث .واتبعي التابعني

ولكنها ترشد إىل ذلك. إال أن الذي يعني أن  ،األحاديث هبذه القرون الثالثة
هو أن الرواية للحديث تنتهي بعد ضبط  ،هؤالء هم فقط رواة احلديث

وهو عصر  ،ث يف الكتب، فليس بعد عصر تسجيل األحاديثاألحادي
ألن الرواية عبارة عن النقل،  ؛رواية حديث ،البخاري ومسلم وأصحاب السنن

ولذلك فإن رواة احلديث هم الصحابة والتابعون واتبعو  ؛وقد انتهى هذا النقل
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ألن عندهم انتهت الرواية بتسجيل األحاديث. نعم إن هناك من  ؛التابعني
 ؛ن رواة احلديث هم الصحابة والتابعون ومن دوهنم، وهذا القول صحيحإول يق

إىل يوم القيامة، ولكن الواقع   ألنه مل يرد نص مينع رواية حديث رسول هللا
لرواة، لأنه بعد تسجيل األحاديث وانتهاء الرواية مل يبق مكان للرواية وال 

أي من  ،من عصر التسجيل وبذلك يكون قد انتهى عهد الرواية والرواة عمليا  
عصر اتبعي التابعني، ومن هنا كان واقع رواية احلديث حمصورا  يف هذه العصور 

  وعصر اتبعي التابعني. ،وعصر التابعني ،الثالثة: عصر الصحابة
وُعرف كل واحد منهم، وهم ليسوا  ،وقد ُكتب اتريخ رواة احلديث

ملا  ؛م وال حيتاجون إىل تعديلمعصومني من اخلطأ. إال أن الصحابة تقبل روايته
» : ولقول رسول هللا ،ورد يف الكتاب والسنة من الثناء عليهم

فقد قبله  ،وهو حديث حسنأخرجه رزين، « 
كما نص   ،واستعمله عامة الفقهاء، وهذا النوع من احلديث احلسن ،العلماء

ولذلك تقبل رواية الصحايب مطلقا  من  ؛ى ذلك علماء مصطلح احلديثعل
أن يكون عدال   ،فيشرتط فيمن حيتج بروايته ،أما غري الصحابة .غري تعديل

 ضابطا  ملا يرويه.
 

 ادـخرب اآلح عواـأن

  وضعيف. ،وحسن ،إن احلديث عند أهله ينقسم إىل صحيح
يتصل إسناده بنقل  أما احلديث الصحيح فهو احلديث املسند الذي

وال معلال .  ،وال يكون شاذا   ،العدل الضابط عن العدل الضابط إىل منتهاه
ولذلك  ؛فهذا هو احلديث الذي حيكم بصحته بال خالف عند أهل احلديث
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مثل املنقطع واملعضل. وال  ،ال يعترب ما انقطع سنده من احلديث الصحيح
وال جمهول العني، أو  ،وابطنا   يعترب من الصحيح ما نقله جمهول احلال ظاهرا  

أبن  ،وال يعترب من الصحيح ما نقله غري احلافظ املتيقظ .معروف ابلضعف
ألنه يكون حينئذ  ؛نقله مغفل كثري اخلطأ، وال ما يرويه الثقة خمالفا  لرواية الناس

  ألنه يكون حينئذ معلال . ؛شاذا ، وال ما فيه أسباب خفية قادحة
ديث الصحيح ينتهي إىل ما خرجه األئمة يف واألمر يف معرفة احل

والصحيح هو ما وجد  .تصانيفهم. واملراد هنا أئمة احلديث املشهورون
أو يف مصنف من مصنفات أئمة  ،منصوصا  على صحته يف أحد الصحيحني

 احلديث املعتمدة املشهورة. وأقسام الصحيح هي: 
  صحيح أخرجه البخاري ومسلم مجيعا .  - 1
  انفرد به البخاري عن مسلم.صحيح   - 2
  صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.  - 3
  صحيح على شرطهما مل خيرجاه.  - 4
  صحيح على شرط البخاري مل خيرجه.  - 5
  صحيح على شرط مسلم مل خيرجه.  - 6
  وليس على شرط واحد منهما. ،صحيح عند غريمها  - 7

و الذي يقول فيه أهل وه ،أعالها األول .هذه أمهات أقسام الصحيح
 ،وأما احلديث احلسن فهو ما عرف خمرجه «صحيح متفق عليه»احلديث كثريا  
 ،وعليه مدار أكثر احلديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ،واشتهر رجاله

أنه يريد  ،هللا ،رمحهويستعمله عامة الفقهاء. وروي عن أيب عيسى الرتمذي
وال يكون حديثا  شاذا ،  ،م ابلكذبابحلسن أن ال يكون يف إسناده من يته

 وإمنا ءي حسنا  حلسن الظن بروايته. واحلديث احلسن قسمان: 
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احلديث الذي ال خيلو رجال إسناده من مستور ومل تتحقق   - 1
وال هو متهم ابلكذب يف  ،غري أنه ليس مغفال  كثري اخلطأ فيما يرويه ،أهليته

 احلديث.
ن ابلصدق واألمانة، غري أنه مل يبلغ أن يكون راويه من املشهوري  - 2

لكونه يقصر عنهم. واحلديث احلسن حيتج به كاحلديث  ؛درجة رجال الصحيح
الصحيح سواء بسواء، وما ورد من أحاديث يف كتب األئمة وتالميذهم 

ألهنم أوردوه  ؛وحيتج به ،وغريهم من العلماء والفقهاء يعترب من احلديث احلسن
سواء ورد يف   ،فهو حديث حسن ،نبطوا منه حكما  أو است ،دليال  على حكم

 ،واألم ،على شرط أن تكون كتبا  معتربة كاملبسوط ،كتب أصول الفقه أم الفقه
ضراهبما. أو  ،والشنشوري ،ال كمثل كتب الباجوري ،وأمثاهلا ،واملدونة الكربى

  حىت لو ،وال حيتج به ،أما ما ورد من أحاديث يف كتب التفسري فال يلتفت إليه
وذلك ألنه ورد لتفسري آية ال الستنباط حكم،  ؛كان املفسر إماما  جمتهدا  

وهناك فرق بينهما، وألن املفسرين عادة ال يهتمون بتدقيق األحاديث اليت 
ا كم  ،وهلذا ال تعترب هذه األحاديث جملرد ورودها يف التفسري ؛يستشهدون هبا

ال بد من البحث عن بل  ،ئمة والعلماءهي احلال يف كتب الفقه اليت لأل
أو الرجوع إىل كتاب من   ،بسؤال أهل احلديث ،ولو بطريق التقليد ،احلديث

  كتب احلديث املعتربة.
وأما احلديث الضعيف فهو كل حديث مل جتتمع فيه صفات احلديث 

وال صفات احلديث احلسن املذكورة فيما تقدم، أي هو الذي مل  ،الصحيح
 ،أو خلدش فيهم يف الصدق ،جلهالة يف حاهلم ،ا  كال  أو بعض  ،تثبت واثقة رواته

وال  ،وحنو ذلك مما يوجب نفي العدالة والواثقة. واحلديث الضعيف ال حيتج به
 يتخذ دليال  على األحكام الشرعية.
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 ادـروط قبول خرب اآلحـش

ط قبوله و يقبل خرب اآلحاد إذا استكمل شروطه رواية ودراية. أما شر 
صادقا ،  ،عدال   ،عاقال   ،ابلغا   ،احلديث مسلما  رواية فهي أن يكون راوي 

ن علماء ّـ ضابطا  ملا يسمعه، ذاكرا  له من وقت محله إىل وقت أدائه. وقد بي
ن اتريخ ّـ شروط الرواية ابلتفصيل، وبي ،وعلماء مصطلح احلديث ،األصول

  كل راو وما يتحقق فيه من هذه الصفات مفصال .  ،رجال احلديث ورواهتم
قبول خرب اآلحاد دراية فهي أن ال يعارض ما هو أقوى منه  وأما شروط

من آية أو حديث متواتر أو مشهور، مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أهنا 
 «»قالت: 

 ىل: فهذا احلديث يعارض قوله تعاأخرجه مسلم.            
            وال جيوز العمل به. ،ولذلك جيب رده 

 ،ن احلديث يقدم على القياسإف ،وأما إذا عارض خرب اآلحاد القياس
أو  ،فيقبل احلديث ويرتك القياس، غري أن هذا إذا كانت علة القياس مستنبطة

فإن احلديث يف  ،علة شرعية أخرىأو قيست على  ،أخذت من النص داللة
مجيع هذه احلاالت من القياس مقدم على القياس. أما إذا كانت علة القياس 

 ،كآية أو حديث متواتر  ،اجلامعة منصوصا  عليها صراحة يف نص مقطوع به
ألن النص على العلة كالنص على حكمها، ويكون  ؛فإنه جيب العمل ابلعلة

من آية أو حديث  ،حاد مبا هو أقوى منهحينئذ من قبيل تعارض حديث اآل
 ،إذا عارض آية من القرآن ،وليس ابلقياس. واحلاصل أن خرب اآلحاد ،متواتر

أو  ،أو علة نص عليها صراحة قرآن ،أو حديثا  مشهورا   ،أو حديثا  متواترا  
ولو  .ال يقبل احلديث دراية، وإن مل يعارض ذلك يقبل ،أو مشهور ،متواتر

 ويرفض القياس. ،يقبل احلديث ،قياسعارض احلديث ال
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  ولـال الرسـأفع

أي األفعال اليت  يَّةلبه ثالثة أقسام: أحدها األفعال اجله  أفعال الرسول 
 ،واألكل ،والقعود ،وذلك كالقيام ،من جبلة اإلنسان وطبيعته أن يقوم هبا

  ابلنسبة له ،زاع يف كون الفعل على اإلابحةـفهذه ال ن .وحنوه ،والشرب
 وألمته.

ال يشاركه فيها   القسم الثاين: األفعال اليت ثبت كوهنا من خواصه
 ،واملشاورة ،والتهجد ابلليل ،الوتربوجوب  أحد، وذلك كاختصاصه 

وحنو ذلك مما ثبت  ،والتخيري لنسائه، وكاختصاصه إبابحة الوصال يف الصوم
فيها ابلنيب  زاع يف أنه ال جيوز اإلقتداءـفهذه ال ن ، أنه خاص ابلرسول

ألن ذلك مما اختص به الرسول ؛ . 
 ،وليس مما اختص به  ،القسم الثالث: ما ليس من األفعال اجلبلية

 ،زاع يف أننا مأمورون ابإلقتداء فيها ابلرسول ـأي سائر األفعال، وهذه ال ن
 ؛زاع يف أهنا دليل شرعي كأقواله وسكوته، فيجب العمل به ألنه فعله ـوال ن
  تعاىل:  لقوله             :ولقوله تعاىل   

               :وقوله تعاىل                  
من   فيشمل كل ما يقوم به الرسول ،وهذا صريح وواضح وظاهر يف العموم

  تباع الرسولاولذلك كان  ؛كما يشمل األقوال ويشمل السكوت  ،أعمال
ومما ليس من األفعال  ،مما ليس خمتصا  به ،يف مجيع أفعاله اليت صدرت عنه

ال يتبع إال ما يوحى إليه. غري   الرسول ألن ؛واجبا  على كل مسلم ،اجلبلية
بل  ،لفعل الذي فعلهال يعين وجوب القيام اب ، ،تباع الرسولاأن وجوب 
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فإن كان الفعل مما جيب، كان القيام به  ،حسب الفعل تباعيعين وجوب اال
واجبا ، وإن كان القيام به مما يندب، كان القيام به مندواب ، وإن كان الفعل 

ب حسب ما جاء يف الفعل، وهو تباع واج، كان القيام به مباحا . فاالمباحا  
  تعاىل يقول: تباع أوامر الرسول، فاهللامثل                 

                           فدل ذلك على وجوب طاعة
ولكنه ال يدل على وجوب القيام مبا أيمر به، بل  ،فيما أيمر به  الرسول

أمر به على الوجوب كان القيام به  فإن ،يكون القيام به حسب ما أمر به
واجبا ، وإن أمر به على الندب كان القيام به مندواب ، وإن أمر به على اإلابحة  

ولكن القيام هبا  ،تباعهااجيب  . وكذلك أفعاله كان القيام به مباحا  
 حسب ما جاءت به األفعال.

ل ومىت يد ،ومىت يدل على الندب ،دل الفعل على الوجوبـأما مىت ي
فإن كان قد اقرتن به  ،فإن ذلك فيه تفصيل، إذ ينظر يف الفعل ،على اإلابحة

ول ـفإنه يكون بيان  لنا، وذلك كأن يق ،دليل يدل على أنه بيان خطاب سابق
» :قوال  صرحيا  أبن هذا بيان لكذا، كقوله  الرسول 
أو   ،أخرجه أمحد «»وكقوله:  ،أخرجه البخاري« 

كأن تكون قرائن األحوال تدل على ذلك، وذلك كما إذا ورد لفظ جممل، أو 
عام أريد به اخلصوص، أو مطلق أريد به التقييد، ومل يبينه قبل احلاجة إليه، مث 

ل اليت هي فعل عند احلاجة فعال  صاحلا  للبيان، فإنه يكون بيان . فهذه األفعا
ن، فإن  ّـ أتخذ حكم املبي ،من آية أو حديث ،بيان لنا، أي بيان خلطاب سابق

ن مندواب  كان القيام ّـ ن فرضا  كان القيام ابلفعل فرضا ، وإن كان املبيّـ كان املبي
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 ابلفعل مندواب ، وان كان املبني مباحا  كان القيام ابلفعل مباحا .
ال نفيا  وال إثباات ، أي مل  ،ى أنه للبيانقرتن ابلفعل ما يدل عليوأما ما مل 

 ،فإن كونه فرضا   ،يقرتن ابلفعل دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق
فإنه  ،حيتاج إىل قرينة، إذ يكون حينئذ مثل طلب الفعل ،أو مباحا   ،أو مندواب  

أو طلب فعل غري  ،وحيتاج إىل قرينة تعني كونه طلب فعل جازم ،جملرد الطلب
وكذلك الفعل الذي مل يقرتن به ما يدل على أنه قصد به بيان  .أو ختيري ،زمجا

أو  ،أو مندواب   ،حيتاج إىل قرينة تعني كون القيام به واجبا   ،خطاب سابق
وحبسب هذه القرينة يكون حكم القيام به. غري أنه من استقراء األفعال  ،مباحا  

يتبني أهنا  ،بيان خطاب سابقاليت مل يقرتن هبا ما يدل على أنه قصد ابلفعل 
أحدمها ما يظهر فيه قصد القربة إىل هللا تعاىل، والثاين ما ال يظهر فيه  نوعان:

فإن القيام  ،قصد القربة إىل هللا تعاىل. فأما الفعل الذي يظهر فيه قصد القربة
به مندوب، وذلك أن كونه مما يتقرب به إىل هللا قرينة على ترجيح الفعل على 

، لب غري جازمــوكون فعلها مل ترد عقوبة على تركه دليل على أن الطالرتك، 
لب فعل ــومن هنا كان مندواب  وليس واجبا . فالقرينة هي اليت عينت كونه ط

 ،غري جازم، أي عينت كونه مندواب . وأما الفعل الذي مل يظهر فيه قصد القربة
الطلب، وكونه ليس  وذلك أن كون الرسول فعله يدل على ،فإن القيام به مباح

بل يفهم منه عدم ترجيح الفعل  ،مما يتقرب به إىل هللا ال يدل على الرتجيح
كان الطلب طلب ختيري، أي كان   ،على الرتك، فإذا قرن هذا مع داللة الطلب

 خمريا  بني فعله وتركه وذلك هو املباح.
 ،واجب  ن القيام ابلفعل الذي فعله الرسولإوهناك من يقول 



 95 

وإمجاع الصحابة. أما الكتاب فقوله  ،والسنة ،ون على ذلك ابلكتابويستدل
 تعاىل:                                        

        ،فقد أمر هللا مبتابعته، ومتابعته امتثال القول واإلتيان مبثل فعله
 وقال تعاىل:  .ب فيجب القيام ابلفعلواألمر للوجو          

                 فإنه يدل على أن حمبة هللا مستلزمة للمتابعة وحمبة هللا
وأيضا  قوله  .فتكون املتابعة واجبة ،والزم الواجب واجب ،تعاىل واجبة إمجاعا  

 تعاىل:                         ،فحذر من خمالفة أمره
 .والتحذير دليل الوجوب، واألمر يطلق على الفعل كما يطلق على القول

 وأيضا  قوله تعاىل:                  واألخذ هنا معناه
فيكون  ،ن إايهقد آات االمتثال، وال شك أن الفعل الصادر من رسول هللا 

 وأيضا  قوله تعاىل:  .امتثاله واجبا  لآلية                 

                           فإن منطوقه أن األسوة ملن كان
  رسول هللايؤمن، فربطها ابإلميان، أي من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فله يف

  أسوة حسنة، ومعناه أنه من مل يتأس به ال يكون مؤمنا  ابهلل وال ابليوم
وأيضا  قوله تعاىل:  .وهذا قرينة على الطلب اجلازم وهو دليل الوجوب ،اآلخر
            أمر بطاعة الرسول   ،واألمر للوجوب

لغري على قصد إعظامه فهو مطيع له، فيكون القيام ابلفعل ومن أتى مبثل فعل ا
 واجبا . وأيضا  قوله تعاىل:                         

                                             فعله فجعل
 تباع. ، وهذا يدل على أنه فعله واجب االتباعتشريعا  واجب اال
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خلعوا نعاهلم يف  ،رضي هللا عنهم ،فما روي أن الصحابة ،وأما السنة
قرهم أ  نعله، ففهموا وجوب املتابعة له يف فعله، والنيب  الصالة ملا خلع

» : مث بني هلم علة انفراده بذلك، عن أيب سعيد عن النيب ،على ذلك
؟

وأيضا  ما روي عنه أنه أمرهم بفسخ احلج إىل العمرة ومل  أخرجه أمحد. «
ففهموا أن حكمهم  « »فقالوا له:  ،يفسخ

وهو سوقه  ،بل أبدى عذرا  خيتص به ،مل ينكر عليهم كحكمه، والنيب 
ة عن الوصال يف الصوم أنه هنى الصحاب . وأيضا  ما روي عنه اهلدي

»هنيتنا عن الوصال وواصلت فقال:  :وواصل، فقالوا له
قرهم على ما فهموه من أف ،أخرجه أمحد «

ما أخرجه مسلم عن وأيضا   .واعتذر بعذر خيتص به ،مشاركتهم له يف احلكم
؟»بن أيب سلمة أنه  عمر
:--»  ولو مل

غسل  يف وكذلك ما روي عنه  .يكن متبعا  يف أفعاله ملا كان لذلك معىن
ّ  »الرأس من اجلنابة أنه قال:  أخرجه  «ّّ

 .وكان ذلك جوااب  عندما متارى القوم يف غسل اجلنابة عنده  النسائي.
أنه أمر الصحابة ابلتحلل ابحللق والذبح،  عنه  ى البخاريوأيضا  ما رو 

فأشارت إليه أبن خيرج وينحر وحيلق، ففعل  فتوقفوا، فشكا ذلك إىل أم سلمة،
  ذلك، فذحبوا وحلقوا، ولوال أن فعله متبع ملا كان كذلك.
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بغري وجوب الغسل من اجلماع فألن الصحابة اختلفوا يف  ،وأما اإلمجاع
عنها: الذي روته عائشة رضي هللا  ، فلما بلغهم فعل رسول هللا زالـإن
«  » وأمحد أخرجه الرتمذي وابن ماجه، 

أنه كان يقبل احلجر  فأمجعوا على الوجوب. وأيضا  ما روي عن عمر 
»األسود ويقول: 

ة وكان ذلك شائعا  فيما بني الصحاب أخرجه البخاري. «
 . تباعه يف فعلهافكان إمجاعا  على  ،من غري نكري

هو أن هناك فرقا   ،واجلواب عن كل هذه األدلة ينحصر يف نقطة واحدة
وبني   تباع الرسولاالقيام ابلعمل، أي هناك فرق بني وبني  ،تباعبني اال

 ذلك،الرسول واجب وال كالم وال خالف يف  تباعاالقيام مبا فعله الرسول، ف
فإذا   الفعل، ابختالف خيتلف به الرسول اتباع جيب الذي ابلفعل القيام ولكن

يف املباح، أي يف أن خيري بني فعله  اتباعفيه  تباعفإن اال ،كان الفعل مباحا  
، فإذا أوجب على نفسه فعله وجعله تباعوتركه، ففي هذه احلالة هذا هو اال

ا يكون ابلقيام إمن تباعبل يكون خمالفا  له، فاال ،اجبا  ال يكون متبعا  للرسولو 
به واجبا ، وإن جاء  مالفعل، فإن جاء به واجبا  كان القيا هبه حسب ما جاء ب

به مندواب  كان القيام به مندواب ، وال أيمث إن تركه، وإن جاء به مباحا  كان القيام 
ب ما جاء به الفعل، وإن خالف ذلك كان غري فيتبعه ابلفعل حس ،به مباحا  

 ال ولذلك ؛ابلفعل ال على القيام ،تباعمتبع. واألدلة السابقة كلها أدلة على اال
الرسول واجب، فيسقط  فعله الذي ابلفعل القيام أن على دليال   تصلح

 للوجوب، االستدالل هبا على الوجوب. وهذا نظري األمر، فإن األمر ليس
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فقد يكون ما  ،القرائن ابختالف خيتلف وإمنا ،واجبا   به هللا رأم ما كل فليس
أمر به واجبا ، وقد يكون مندواب ، وقد يكون مباحا ، والواجب يف األمر إمنا هو 

فإن  ،وليس القيام مبا أمر به، وطاعته إمنا تكون حسب ما أمر به ،طاعة األمر
مر به على سبيل الندب  أمر به على سبيل الوجوب كان القيام به واجبا ، وإن أ

كان القيام به مندواب ، وإن أمر به على سبيل اإلابحة كان القيام به مباحا ، 
الرسول يف  اتباعبل خمالفة ملا أمر، وكذلك  ،وإجياب املباح ليس طاعة لآلمر

 إمنا يكون حسب ما جاء به الفعل. ،أفعاله
ب، وهناك من يقول إن القيام ابلفعل الذي فعله الرسول مندو 

 ون على ذلك بقوله تعاىل: ـتدلـويس                      

     ؛والوجوب منتف ،فإن وصف األسوة ابحلسنة يدل على الرجحان 
 لكونه خالف األصل، ولقوله:    ، فتعني الندب.  ،عليكم :ومل يقل

فعله أن نوقع الفعل على الوجه  واجلواب على ذلك أن املراد ابلتأسي به يف
حىت أنه لو صلى واجبا  وصلينا متنفلني أو ابلعكس فإن  ،الذي أوقعه هو 

وهذا  ،ذلك ال يكون أتسيا  به، فالتأسي هو القيام ابلفعل على ما قام به
 واجب وليس مبندوب، وقوله:    أي أتس حسن ،وصف لألسوة، 

بدليل  ،وتدل اآلية على أنه واجب ،اجبوليس هو دليل الندب. والتأسي و 
 قوله ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر، فهو قال:          

              فهو قرينة تدل على وجوب التأسي. غري أن التأسي هنا ال
مبا أن ما فعله مل يثبت  ، و تباعوإمنا وجوب اال ،يفهم منه وجوب القيام ابلفعل

فإن القيام به ال يكون واجبا   ؛إال ابلقرينة ،أو مباحا   ،أو مندواب   ،كونه واجبا  
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وال تدل  ،تباعوعليه فإن اآلية تدل على اال ؛إال إذا ثبت ابلقرينة أنه واجب
 فال داللة فيها على أن القيام ابلفعل مندوب. ،على القيام ابلفعل

وليس  ،يام ابلفعل الذي فعله الرسول مباحن القإوهناك من يقول 
وال  ،بواجب وال مندوب، وقد استدلوا على ذلك أبن فعله ال يكون حراما  

أي احملرم  ،وألن الظاهر خالفه، فإن وقوع ذلك ،ألن األصل عدمه ؛مكروها  
شرف املسلمني، أفكيف من  ،من آحاد عدول املسلمني ندر ،واملكروه

واألصل عدم الوجوب  .أو مباحا   ،أو مندواب   ،جبا  وحينئذ فإما أن يكون وا
ألن رفع احلرج عن الفعل أو الرتك اثبت، وزايدة الوجوب أو الندب  ؛والندب

فتبقى اإلابحة. واجلواب على ذلك أن فعل  ،ومل يتحقق ،ال تثبت إال بدليل
عل ألن كون الف ؛ملا مل يظهر فيه قصد التقرب من هللا هو املباح ،الرسول اجملرد

ليس مما يتقرب به إىل هللا قرينة على أنه ليس مما يطلب اإلقتداء به، وكون 
فيكون الطلب طلب ختيري، وذلك هو  ،الرسول فعله معناه أنه طلب فعله

وعليه فإن  ؛فإن القرينة عينت كونه واجبا  أو مندواب   ،املباح. وأما ما عداه
وال  ،أو اإلابحة ،الندب أو ،حصر أفعال الرسول أبهنا إمنا تدل على الوجوب

صحيح، ولكن حصرها يف اإلابحة هو  ،وال على املكروه ،تدل على احلرام
وقد حتققت فيما ظهر فيه  ،ألن القرائن هي دليل الوجوب أو الندب ؛الغلط

ولذلك كان مندواب ، ولو حتققت قرينة تدل على  ؛قصد التقرب به إىل هللا تعاىل
 الوجوب لكان واجبا .

وال على  ،كله يتبني أن أفعال الرسول ال تدل على الوجوبومن هذا  
والقرينة هي اليت  ،وال على اإلابحة، وإمنا تدل على جمرد طلب الفعل ،الندب
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أو مباحا . وهذا يف األفعال اليت مل أتت بيان   ،أو مندواب   ،تعني كونه واجبا  
هنا تتبع املبني فإ ،خلطاب سابق، وأما األفعال اليت جاءت بيان  خلطاب سابق

 أو اإلابحة. ،أو الندب ،يف الوجوب
وال قام  ،ومل تكن بيان  خلطاب سابق  واألفعال اليت فعلها رسول هللا

أو  ،أو الندب ،الدليل على أهنا من خواصه، وعلمت لنا صفته من الوجوب
أو بغري ذلك من األدلة، أي  ،على ذلك وتعريفه لنا اإلابحة، إما بنصه 

ه يف هذا الفعل فرض، اتباعفإن التأسي به واجب، أي أن  ،ن القرائنبقرينة م
 والدليل على ذلك النص وإمجاع الصحابة. أما النص فقوله تعاىل:    

                                               

                          ولوال أنه متأسى به يف فعله ومتبعا  ملا كان
 لآلية معىن. وأيضا  قوله تعاىل:                     

    ووجه االستدالل به أنه جعل املتابعة له الزمة من حمبة هللا الواجبة؛ فلو
وذلك حرام  ،عدم احملبة الواجبة الزم من عدمهلاملتابعة له الزمة مل تكن 

فإذا مل حيصل الشرط  ،الرسول شرط يف ثبوت حمبة هللا اتباعن أابإلمجاع. أي 
ه اتباعمل حيصل املشروط وهو حمبة هللا، ومبا أن حمبة هللا فرض فإن  ،تباعوهو اال

 يكون فرضا . وأيضا  قوله تعاىل:                     

                       ووجه االحتجاج به أنه جعل التأسي
من لوازم رجاء هللا تعاىل واليوم اآلخر، ويلزم من عدم التأسي عدم  ابلنيب 

رينة دالة على امللزوم، وهو الرجاء هلل واليوم اآلخر، وذلك كفر. فكان ذلك ق
  وجوب التأسي.
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وأما إمجاع الصحابة فهو أن الصحابة كانوا جممعني على الرجوع إىل 
، وجواز تقبيله ه عليه الصالة والسالم احلجر األسودلكرجوعهم إىل تقبيأفعاله،  

  إىل غري ذلك من الوقائع اليت ال حتصى. ،وهو صائم
وهلذا فإن التأسي  ؛سيفهذه األدلة كلها كافية للداللة على وجوب التأ

. فإن التأسي يف الفعل هو أن واجب. والتأسي هنا هو اإلتيان مبثل فعله 
ألنه ال  ؛فكلمة مثل فعله قيد .من أجل فعله ،على وجهه ،تفعل مثل فعله

وكلمة على وجهه قيد اثن، فإن معناه  .مع اختالف صورة الفعل يأتس
يف   ،مع اختالف الفعلني يأتس ألنه ال ؛املشاركة يف غرض ذلك الفعل ونيته

ن احتدت الصورة. وكلمة من إو  ،واآلخر ليس بواجب ،كون أحدمها واجبا  
ومل يكن  ،ألنه لو اتفق فعل شخصني يف الصورة والصفة ؛أجل فعله قيد اثلث

كاتفاق مجاعة يف صالة الظهر مثال ، أو صوم رمضان   ،أحدمها من أجل اآلخر
ه ال يقال يتأسى البعض ابلبعض. وعلى هذا لو وقع ا  ألمر هللا تعاىل، فإناتباع

فال مدخل له يف املتابعة والتأسي، وسواء  ،فعله يف مكان أو زمان خمصوص
إال أن يدل الدليل على اختصاص العبادة بذلك املكان أو  ،تكرر أم مل يتكرر

واختصاص  ،كاختصاص احلج بعرفات، واختصاص الصالة أبوقاهتا  ،الزمان
هذا هو التأسي. ومن هنا لو أن الرسول فعل فعال  على أنه صوم رمضان. 

بل كان خمالفة  ،مل يكن فعلنا أتسيا   ،وفعلناه حنن على أنه واجب ،مندوب
على وجهه،  ألمر الرسول فكان حراما ، فالتأسي هو أن نفعل مثل فعله 

ثالثة يف الفعل حىت يكون من أجل فعله. فال بد من حتقق هذه القيود ال
 ا .أتسي
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  ولـف هبا جهة فعل الرسرَ ـعرق اليت تُ ـالط

ملا ثبت وجـوب التأسـي بـه عليـه الصـالة والسـالم، وأن شـرط التأسـي أن 
وهلـذا كـان  ؛شرطا  من شـروط املتابعـة يفعل مثل فعله، كان العلم جبهة فعله 

حــىت يقــام ابلعمــل علــى  ،ال بــد مــن معرفــة الطــرق الــيت تعلــم هبــا جهــة فعلــه 
أو مباحـا . أمـا  ،أو منـدواب   ،مـن حيـث كونـه واجبـا   ،قـام بـه الرسـول الوجه الـذي

فظــاهر أن طريقــة معرفــة جهــة  ،ابلنســبة لفعلــه الــذي لــيس ببيــان خلطــاب ســابق
الفعل هي معرفة نفس الفعل، فإن كان ممـا يتقـرب بـه كانـت اجلهـة نـداب ، فكـان 

باحـــا . وأمـــا منـــدواب ، وإن مل يكـــن ممـــا يتقـــرب بـــه كانـــت اجلهـــة إابحـــة، فكـــان م
منحصـــــر يف  فـــــإن فعلـــــه  ،ابلنســـــبة لفعلـــــه الـــــذي هـــــو بيـــــان خلطـــــاب ســـــابق

 األوىل:الوجـــوب والنـــدب واإلابحـــة، فـــالطرق الـــيت تعلـــم هبـــا جهـــة الفعـــل أربـــع: 
الطريـق  :والثالثـة .الطريق اليت يعلم هبـا الواجـب :والثانية .الطريق اليت تعم الثالثة
يت تعم ريق الـا املباح. أما الطـلم هبـريق اليت يعـطال :والرابعة .اليت يعلم هبا املندوب

 الثالثة فهي أربعة أشياء:
علـــى وجـــوب الفعـــل والنـــدب  أبن يـــنص النـــيب  ،إحـــداها: التنصـــيص

  أو مباح. ،أو مندوب ،واإلابحة، أبن يقول هذا الفعل واجب
ذلك الفعـل بفعـل علمـت جهتـه،  وذلك بتسويته  ،ها: التسويةتاثني 

وذلـك الفعـل علمـت  ،فعال  مث يقول هذا الفعل مثل الفعل الفالين أي أن يفعل
فإنـه  ،وهـو معلـوم اجلهـة ،للفعـل الفـالين هـذا الفعـل مسـاو   :كما إذا قـال  ،جهته

  أية جهة كانت. ،يدل على جهة الفعل
ها: أن يعلم بطريق من الطرق أن ذلك الفعل امتثال آلية دلت علـى تاثلث

يني، مثال  إذا علم أن الفعل الفالين امتثال آليـة دلـت أحد األحكام الثالثة ابلتع
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علـى الوجــوب مـثال ، فــإذا ســوى بينـه وبــني فعـل آخــر علــم أن ذلـك الفعــل أيضــا  
  واجب، وكذا القول يف الندب واإلابحة.

ها: أن يعلم أن ذلك الفعل بيان آلية جمملة دلت على أحد ترابع
أو ندبه، أو فرضه، وكان  ،إابحة شيء حىت إذا دلت اآلية علىاألحكام، 

 ،بفعله، فإن ذلك الفعل يكون مباحا   ذلك الشيء جممال ، مث بينه الرسول 
  :، مثل قوله تعاىلألن البيان كاملبني ؛أو فرضا   ،أو مندواب           

، ومثل أخرجه البخاري «»قائال :  مع إتيانه به 
 خل.ا... مناسك احلج

 وأما الطريق اخلاصة ابلواجب فهي ثالثة أشياء: 
كـــاألذان واإلقامـــة يف   ،األول: األمـــارات الدالـــة علـــى كـــون الشـــيء واجبـــا  

  هنما أماراتن لوجوب الصالة.إف ،الصالة
الثاين: أن يكون اإلتيان ابلفعـل حتقيقـا  ملـا نـذر، إذ فعـل املنـذور واجـب،  

فإنـه  ،علي صـوم الغـد، فصـام الغـد بعـد اهلزميـة هفللّ إن هزم العدو كما إذا قال: 
  يدل على أنه واجب.

كـالركوعني الزائـدين يف   ،ن الفعل يكون ممنوعا  لو مل يكن واجبـا  إالثالث: 
وذلك ألن زايدة ركن فعلي عمدا  يبطـل الصـالة، فلـو مل يكـون  ؛صالة اخلسوف

  واجبني لكان ممنوعني.
فقيـــــام  ،يف صــــالة اخلســــوف زائـــــد، وهــــو يبطــــل الصــــالة فــــالركوع الثــــاين

الرســول بــه يعــين أنــه فــرض. وال يقــال جيــوز أن تكــون شــرعية الركــوع الثــاين مــن 
 ،ألن الركـــــوع األول واجـــــب ؛قبيـــــل النـــــدب واإلابحـــــة يف هـــــذه الصـــــالة خاصـــــة

كمــا يف الســجدة الثانيــة.   ،إذ هــو تكــرار لواجــب ،فتكــراره يــدل علــى أنــه واجــب
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وقــد  ،فإنــه لــيس تكــرارا   ،لســهو وســجود الــتالوة يف الصــالة وغريهــاوأمــا ســجود ا
فكــان ذلــك دلــيال  علــى  ؛دل الــدليل القــويل إىل جانــب الفعــل علــى أنــه منــدوب

النــدب. وأمــا رفــع اليــدين علــى التــوايل يف تكبــريات العيــد فإنــه لــيس زايدة ركــن 
ل الـذي يـدل عمدا ، مث إن رفع اليدين حركة وهي ال تبطل الصالة. فيكون الفعـ

أي لــو مل يكــن فرضــا   ،لــو مل يكــن واجبــا  لكــان ممنوعــا   ،علــى الوجــوب هــو فعــل
  لكان منهيا  عنه.

 ابلندب فهي شيئان:  ةوأما الطريق اخلاص
أوهلمــا: أن يكــون الفعــل مأتيــا  بــه علــى قصــد القربــة جمــردا  عــن زائــد علــى 

ابحـة، فإنـه أصل القربة، أي جترد عـن أمـارة تـدل علـى خصـوص الوجـوب أو اإل
ـــه منـــدوب ـــة ينفـــي  ؛يـــدل علـــى أن ألن األصـــل عـــدم الوجـــوب، وألن كونـــه للقرب
 اإلابحة، فيتعني الندب.

إذ  ،اثنيهمــا: أن يكــون الفعــل قضــاء ملنــدوب، فإنــه يكــون منــدواب  أيضــا  
فــإن األداء عليــه غـــري  ،ن مــن نم مجيــع الوقــتإالقضــاء مياثــل األداء. وال يقــال 
ــــل هــــذه احلالــــة ال ؛واجــــب مــــع وجــــوب القضــــاء ــــك ألن األداء يف مث  يقــــال ذل

  مبعىن انعقاد سبب وجوبه يف حقه. ،واجب عليه
 ابإلابحة فهي شيئان:  ةوأما الطريق اخلاص

فإن تركه ملـا  ،أحدمها: أن يداوم الرسول على فعل مث يرتكه من غري نسخ
 ابحة.فيكون دليل اإل ،داوم عليه تركا  اتما  يدل على طلب التخيري وهو املباح

اثنيهمــا: أن يفعــل فعــال  لــيس عليــه أمــارة علــى شــيء، ومبــا أنــه ال يفعــل 
  فيكون مباحا . ،حمرما  وال مكروها ، واألصل عدم الوجوب والندب
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 سكوته 

كقولــه وكفعلــه ســواء بســواء، فــإذا   ،أي تقريــره هــو مــن الســنة ســكوته 
، قــادر علــى فعــال ، أو يف عصــره، وهــو عــامل بــه فعــل واحــد بــني يــدي النــيب 

ينظــر، فــإن مل يكــن النــيب  ،فســكت عنــه وقــرره عليــه مــن غــري نكــري عليــه ،إنكــاره
  قــد ســبق منــه النهــي عــن ذلــك الفعــل، وال عــرف حترميــه، فــإن ســكوته عــن

ألنـه لـو مل  ؛فاعله وتقريـره لـه عليـه يـدل علـى جـواز ذلـك الفعـل ورفـع احلـرج عنـه
لـذلك كــان  ؛يسـكت علـى منكـرألن الرسـول ال  ؛يكـن فعلـه جـائزا  ألنكـر عليـه

دليـــل اجلـــواز. وأمـــا إن كـــان النـــيب قـــد ســـبق منـــه النهـــي عـــن ذلـــك  ســـكوته 
ألنـه  ؛فإنه ال يتصـور سـكوت الرسـول عـن ذلـك الشـخص ،الفعل وعرف حترميه
وأمــا ســكوت الرســول عــن أهــل  .وهــو حمــال علــى النــيب  ،إقــرار علــى منكــر

فإنــه ال يــدل علــى اإلقــرار  ،وهــو فعــل كفــر ،وهــم خيتلفــون إىل كنائســهم ،الذمــة
على فعل كفر، وإمنا يدل علـى تـرك أهـل الذمـة ومـا يعبـدون، ولـيس دلـيال  علـى 
جواز الذهاب إىل الكنيسة. فالسكوت الذي يعترب من السنة يشرتط فيـه أن ال 

أبن يفعـل بـني يديـه، أو يفعـل  يكون قد سبق هني عنه، وأن يعلمه الرسول 
الرسول قادرا  على إنكاره، وما عـدا ذلـك ال يعتـرب وأن يكون  ،يف عصره وبعلمه

ولــيس عــدم ميــل الرســول لــه، فقــد  ،واملــراد إبنكــاره هــو زجــر فاعلــه .مــن الســنة
»وملـا سـئل قـال:  ،أكـل الضـب علـى مائـدة النـيب ومل أيكـل منـه

يعتـــرب مـــن  فكـــون الرســـول يعافـــه الأخرجـــه البخـــاري. « 
فكــان دلــيال  علــى اجلــواز،  ،اإلنكــار، فعــدم زجــره مــن أيكلــه يعتــرب ســكوات  عنــه

ع  »وكذلك ما روي عـن نفـع: 
؟
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  فـإن هـذا ال أخرجـه أمحـد.  «ع
وهــو دليــل علــى جــواز الزمــارة  ،بــل يعتــرب ســكوات  عنــه ،لراعــييعتــرب إنكــارا  علــى ا

مل أنــه يتجنبــه كمــا يتجنــب كثــريا  مــن ـتـــه فيحـعـــمـوجــواز ءاعهــا، وأمــا ســده لس
وكمــــا جتنــــب أكــــل  ،كمــــا جتنــــب أن يبيــــت يف بيتــــه درهــــم أو دينــــار  ،املباحــــات

ىت ح ،املراد منه عدم زجره ملن يفعل الفعل ،الضب. وعليه فإن سكوت الرسول
 ظهر كراهته هو للفعل.أولو 

 
  ولـارض بني أفعال الرسـالتع

لتعـارض بـني األمـرين األن   ال يتصور التعارض بني أفعـال رسـول هللا
وهـذا التعـارض بـني فعلـني مـن  .هو تقابلهما علـى وجـه مينـع كـل منهمـا صـاحبه

 ال يتصـور ،أو خمصصـا  لـه ،حبيـث يكـون أحـدمها نسـخا  لآلخـر ،أفعال الرسول
ألنه إن مل تتناقض أحكامها فال تعـارض، وإن تناقضـت  ؛وقوعه بني أفعاله 
ويف مثــــل ذلــــك  ،ألنــــه جيــــوز أن يكــــون الفعــــل يف وقــــت واجبــــا   ؛فكــــذلك أيضــــا  
ألنــه ال عمــوم لألفعــال  ؛مــن غــري أن يكــون مــبطال  حلكــم األول ،الوقــت خبالفــه
 ،جــوب تكــرارهإذا كــان مــع الفعــل األول قــول مقــتض لو  ،نعــم .خبــالف األقــوال

فـــإن الفعـــل الثـــاين قـــد يكـــون نســـخا  أو خمصصـــا  لـــذلك القـــول ال للفعـــل، فـــال 
فــذلك  ؛أمــا ســبب عــدم تصــور التعــارض يتصــور التعــارض بــني الفعلــني أصــال .

كفعـــل صـــالة الظهـــر مـــثال  يف   ،ألن الفعلـــني املتعارضـــني إمـــا مـــن قبيـــل املتمـــاثلني
مـــن قبيـــل املختلفـــني. أمـــا الفعـــالن مـــا إوقتـــني متمـــاثلني أو يف وقتـــني خمتلفـــني، و 
وذلــك كصــالة الظهــر يف وقتــني. وأمــا  ،املتمــاثالن فظــاهر فيهمــا عــدم التعــارض
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فكـذلك  ،فإن كان مـن اجلـائز اجتماعهمـا كالصـالة والصـوم ،الفعالن املختلفان
وكانــت ال تتنــاقض  ،وإن كــان ممــا ال يتصــور اجتماعهمــا .ظــاهر عــدم التعــارض

فإنــه أيضــا  ال تعــارض بينهمــا إلمكــان  ،والعصــر مــثال   أحكامهمــا كصــالة الظهــر
وميكـــن اجلمـــع بـــني صـــالة الظهـــر  ،اجلمـــع، فـــيمكن اجلمـــع بـــني الصـــالة والصـــوم

وكانــــــــت تتنــــــــاقض  ،وصــــــــالة العصــــــــر. وإن كــــــــان ممــــــــا ال يتصــــــــور اجتماعهمــــــــا
فكـــــذلك ال تعـــــارض  ،كالصـــــوم يف يـــــوم معـــــني واإلفطـــــار يف آخـــــر  ،أحكامهمـــــا

واجلواز يف وقت آخر، أي ميكن أن يكون  ،يف وقت الجتماع الوجوب ؛بينهما
أو جـائزا ، ويف وقـت آخـر خبالفـه، وال يكـون  ،أو منـدواب   ،الفعل يف وقـت واجبـا  

 وال ألحدمها. ،أحدمها رافعا  وال مبطال  حلكم اآلخر، إذ ال عموم للفعلني
 

 ولهـوق  ارض بني فعل النيبـالتع

وهي  :إال يف حالة واحدة ال يقع التعارض بني قول الرسول وفعله
ا عدا هذه احلالة فال تعارض بني القول والفعل مطلقا . غري أنه قد ـخ، ومـالنس

يظهر ألول وهلة يف بعض أقوال الرسول وأفعاله أن هناك تعارضا  بني القول 
 ،ولكن عند التدقيق يظهر أن ظروف كل منهما غري ظروف اآلخر ،والفعل

 اجلمع بينهما. والتعارض له ثالث ميكن وهلذا ،فال يكون هناك تعارض
 أحوال:
ومل  ،إذا فعل فعال   ها: أن يكون القول متقدما ، وهو أن النيب احدإ

فإنه يكون نسخا  للقول  ،يكن هناك دليل على أن هذا الفعل خاص ابلنيب
كما إذا قال صوم يوم    ،املتقدم عليه املخالف له، سواء أكان ذلك القول عاما  

  متباعه كما فرضنا، أاوقام الدليل على  ،فطر ذلك اليومأعلينا مث كذا واجب 
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خاصا  بنا بدليل دل على ذلك. يعين  مأ ،كان خاصا  به بدليل دل على ذلك
الثابت التكرر، الواجب التأسي، إذا أتخر عن القول خاصا  به،  أن فعله 

أو يف حقه  ،اأو يف حقن ،أو خاصا  بنا، أو عاما  له ولنا، نسخ القول يف حقه
وحقنا. أما الفعل اخلاص به فظاهر فيه النسخ، وأما اخلاص بنا فلوجوب 

  االتباع، وأما العام له ولنا فكذلك لوجوب االتباع.
وهو الذي دل  ،ها: أن يكون القول متأخرا  عن الفعل املذكورتاثني

به، ألنه ال يوجد دليل على أنه خاص  ؛الدليل على أنه جيب علينا اتباعه فيه
فال تعارض بينه  ،وهذا ينظر فيه، فإن مل يدل الدليل على وجوب تكرار الفعل

ومل يطلب  ،ألن الفعل وقع ملرة واحدة وانتهى ؛وبني القول املتأخر أصال  
ألنه غري مطلوب  ؛فال يكون القول معارضا  له ،صبح معدوما  أف ،تكراره

فالقول املتأخر  ،أمتهالتكرار. وإن دل الدليل على وجوب تكراره عليه وعلى 
وألمته، وقد يكون خاصا  به، وقد يكون  أي متناوال  له  ،قد يكون عاما  

خاصا  بنا. فإن كان عاما  فإنه يكون نسخا  للفعل املتقدم، كما إذا صام يوم 
مث قال ال  ،وعلى تكليفنا به ،عاشوراء مثال ، وقام الدليل على وجوب تكراره

وأما إن اختص القول املتأخر ابلنيب  .كان عاما    جيب علينا صيامه، هذا إن
،  فإن القول املتأخر ينسخ الفعل املتقدم يف حقه،  ال يف حقنا. وإن

 ،ال جيب عليكم أن تصوموا :كما إذا قال  ،اختص القول املتأخر بنا أي ابألمة
وأما يف حقنا فإنه يدل  .فيستمر تكليفه به  فال تعارض فيه ابلنسبة للنيب

عدم التكليف بذلك الفعل، مث إن ورد قبل صدور الفعل منا كان  على
خمصصا ، أي مبينا  لعدم الوجوب، أي كنا مستثنني من الفعل، وإن ورد بعد 

الستلزامه أتخري البيان عن  ؛صدور الفعل منا فال ميكن محله على التخصيص
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  فيكون نسخا  لفعله املتقدم. ،وقت احلاجة
أي مل يعلم أن الفعل  ،أخر من القول والفعل جمهوال  ها: أن يكون املتتاثلث

يرتفع  ،فإن أمكن اجلمع بينهما ،هو املتقدم أو القول. ويف هذه احلال ينظر
التعارض، وإن مل ميكن اجلمع بينهما فإنه يؤخذ ابلقول فيما كان خمتصا  بنا، أو 

 ؛يرتك الفعلو  ،ويؤَخذ به ،فيقدم القول ،عاما  له ولنا، دون ما كان خمتصا  به
فإنه مل يوضع  ،خبالف الفعل ،وذلك لكون القول مستقال  ابلداللة موضوعا  هلا

عم داللة لشموله أوألن القول  ،وإن دل فإمنا يدل بواسطة القول ،للداللة
الختصاصه ابملوجود  ،خبالف الفعل ،املعدوم واملوجود، املعقول واحملسوس

 احملسوس.
ارض بيان  لنص ـعـول اللذين فيهما شبهة التـقـل والـعـون الفـة كـالـويف ح

»بعد آية احلج  سابق، مثل قوله 
عنه  ى الدارقطينوما رو  حكام.ذكره اآلمدي يف اإل «

  فإن اجلمع بني الفعل والقول يف « »أنه
 .- البيان واملبني -هذه احلالة يكون كما هو مفصل يف أقسام الكتاب والسنة 

هذه هي أحوال التعارض بني القول والفعل، ومن األمثلة على ذلك ما 
  : »من طريق الرُّبـَيّهع بنت معوذ بن عفراء أبو داوداه رو 

قال: حدثتين الرُّبيع بنت  وعن سفيان الثوري، «
»معوذ بن عفراء قالت: 

طرباين أن النيب فهذا الفعل يعارض ما أخرجه ال أخرجه أمحد. «
  :واجلمع بينهما هو أن قوله: « »قال« ُّ »

خطاب خاص ابألمة وليس عاما ، وأنه وإن كان خطاب الرسول ألمته خطااب  
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ولكن إذا جاءت قرينة تدل على أن له  ،ألنه يدخل يف عموم كالمه ،له
وهنا جاء مسحه رأسه مبا بقي من  فيكون من خصوصياته، ،حكما  خاصا  به

فإنه يكون قرينة  ،جديدا   للرأس ماء   واإذا وضع إىل جانب قوله خذ ،وضوئه
وعليه فال تعارض بني قوله  والقول خاص ابألمة، ،خاص به على أن فعله 

« : » وبني فعله   بكونه مل أيخذ للرأس ماء 
وذلك ألن أمره  ؛فإنه خاص به ،هيمبا بقي من وضوئه بيدبل مسح  ،جديدا  
  لألمة أمر خاص هبم بقرينة فعله فهو أخص من أدلة التأسي ،

، وال جيب التأسي صاعلى اخل ماعفبين ال  القاضية ابتباعه يف أقواله وأفعاله
 لفعل الذي ورد أمر األمة خبالفه.به يف هذا ا

» :اهيم التيمي عن عائشة ومن األمثلة أيضا  ما روي عن إبر 
   » .وهذا أخرجه النسائي

نه ضعيف قال ذلك إولكن تبني أن من قال  ،نه ضعيفإاحلديث قيل عنه 
يف هذا ألن احلديث مرسل، مع أن املرسل مما حيتج به، وقد قال النسائي 

وقد « وإن كان مرسال   ،حسن من هذا احلديثأليس يف هذا الباب »احلديث: 
 .روى الدارقطين احلديث موصوال ، قال: عن إبراهيم عن أبيه عن عائشة 

»قالت:   وعن عائشة

وعن أخرجه النسائي.  «
»قالت:   عائشة

فهذه  م.لـه مسـأخرج «
 تعارض آية:  األحاديث الدالة على فعله                 

           فإن هذه اآلية صرحت أبن اللمس من مجلة األحداث املوجبة
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جماز يف اجلماع، وال يصار إىل اجملاز إال إذا  ،للوضوء، وهو حقيقة يف ملس اليد
واحلقيقة هنا ال تتعذر بل تتيقن، وال يصار إىل اجملاز إال إذا  ،يقةتعذرت احلق
وال توجد قرينة هنا جتعله جمازا ، فتعني أن يكون حقيقة. ويؤيد  ،وجدت قرينة

 بقاءه على معناه احلقيقي قراءة:      فإهنا ظاهرة يف جمرد اللمس من
ال سيما  ،ملرأة ويف ملس املرأة لهدون مجاع. وعليه فإن فعل الرسول يف ملس ا

وأن ملس عائشة لبطن قدم النيب قد ثبت مرفوعا  وموقوفا ، والرفع زايدة يتعني 
أي القرآن. واجلمع  ،أي يعارض النص القويل ،املصري إليها، يعارض اآلية

 بينهما هو أن اآلية تقول أو   ة، وأنه وإن كان مألي خاصة اب، فه
قرينة على  النص القويل، ولكن فعل الرسول خالف هاخل يف عمومالرسول يد

ة. فاللمس ابليد صدر مخاص ابأل والنص القويل ،أن الفعل خاص ابلرسول
 القويلالنص ال يعارض   ألن فعله ؛فهو خمتص به ،ومل يتوضأ ،من الرسول

فها ألن اقرتان اآلية بفعل الرسول على خال ؛اخلاص ابألمة، بل يكون خمتصا  به
 القويلالنص . وعليه ال تعارض بني يكون قرينة على أن اآلية خاصة ابألمة

 ،يظهر فيها أهنا تعارض قول الرسول والفعل. وهكذا ترد أفعال للنيب 
فإن مل ميكن اجلمع طبقت يف حقها قواعد األحوال  ،فيحاول اجلمع بينهما

 الثالث.
 

  ولـارض بني أقوال الرسـالتع

بني قولني من أقوال الرسول إال يف حالة واحدة وهي  ال يقع التعارض
وإما أنه ميكن  ،وما عداها فإنه يكون إما من ابب التعادل والرتاجيح ،النسخ

التوفيق بينهما. أما النسخ فسيأيت الكالم عليه يف حبث النسخ، وأما التعادل 
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التوفيق بني والرتاجيح فإن الكالم عليه يف ابب التعادل والرتاجيح لألدلة، وأما 
لبيان ظروفه  ؛فإنه يكون ابلتدقيق يف كل قول منهما ،القولني املتعارضني

وذلك ألن أحوال العمران خمتلف  ؛فيظهر حينئذ عدم التعارض ،وأحواله
بعضها عن بعض، فال يقاس شيء من أحواهلا على اآلخر جملرد االشتباه، إذ 

 ؛قعا  يف أمور متعددةجيوز أن حيصل االشتباه يف أمر ويكون االختالف وا
ألن التشريع هو  ؛ولذلك جيب استبعاد التعميم والتجريد يف التشريع والسياسة

عالج أفعال العباد ببيان حكمها، والسياسة رعاية شؤون الناس يف مصاحلهم 
وهي  ،اليت تقوم عليها أفعاهلم. وكل منهما متعلق ابحلياة وظروفها وأحواهلا

فيخشى أن ال يرى  ،ولكنها كثريا  ما تكون متشاهبة ،متعددة ومتخالفة ومتباينة
أي إعطاء  ،فيجر ذلك إىل التعميم ،فيها هذا التباين أو االختالف أو التعدد

وجير أيضا  إىل التجريد أي جتريد كل فعل أو   ،احلكم لكل ما هو من جنسها
وهنا يقع اخلطأ، ومن جراء ذلك  ،كل شأن من الظروف واألحوال املتعلقة به

ظهر التعارض بني عالجني لفعل واحد أو شأن واحد، أي يظهر للرائي أن ي
القولني متعارضان، ومن هنا جاء ظن التعارض بني بعض أقوال الرسول مع 

وجعل كل عالج ملا جاء به من  ،البعض اآلخر، ولكن عند استبعاد التعميم
ربط  حادثة، واستبعاد التجريد أي جتريد الواقعة من ظروفها، فيالحظ من

 ،أن هناك فرقا  بني احلادثتني ،وربط احلادثة بظروفها ،العالج ابحلادثة نفسها
ويتبني أنه ال تعارض بني احلديثني الختالف ظروف كل منهما وأحواله، أو 

أو أساس النظرة  ،الرتباط أحدمها ابآلخر يف جعلهما معا  أساس النظرة للعالج
لفقيه اآلخر. وهذا ما جيب على ا وليس كل واحد منهما منفردا  عن ،للحادثة

حىت يتبني له بدقة  ،فراد كل حادثة عن األخرىوعلى السياسي أن يقوم به إب
قرب إىل احلق أويصل إىل ما هو  ،فيصل إىل أن معاجلتها خمتلفة ،الفارق بينها
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 ،ويف فهم التشريع أو السياسة. وابلنسبة للتشريع ،والصواب يف عالج احلوادث
فمن طبيعتها أن تكون  ،تشريعية هي حكم احلوادث والوقائعفإن النصوص ال

 ،لدقة االختالف بينها ؛ومن طبيعتها أن يظهر بينها أهنا متعارضة ،خمتلفة
وحلتمية وجود التشابه مع هذا االختالف. فيجب على الفقيه أن يدقق يف 

ألهنا ليست تعبريات أدبية  ؛النصوص التشريعية قبل أن يصدر حكمه عليها
ال بد أن يقرن معانيها اليت يف  ،على معان فقط، بل هي عالج لوقائع تدل

حىت يتأتى  ،ذهنه ابلوقائع اليت يقع عليها حسه، حبيث يضع إصبعه على الواقع
فيدرك حينئذ الفروق الدقيقة بني  ؛وإدراك الواقع الذي يعاجله ،له فهم التشريع

اس ـ، وعلى هذا األسوخطر التجريد ،مدلوالت النصوص، ويدرك خطر التعميم
 فيدرك حينئذ عدم التعارض. ؛اديث النبويةـر إىل األحـب أن ينظـجي

جيد أهنا  ،والناظر يف األحاديث النبوية اليت يظهر فيها أهنا متعارضة
مجيعها ميكن التوفيق بينها عند التدقيق. واألمثلة على ذلك كثرية، فمن ذلك 

وتعارضها أحاديث أخرى يرفض  ،مثال  أحاديث أيمر الرسول فيها أبشياء
الرسول قبول هذه األشياء اليت أمر هبا، فيظهر حينئذ أن بينها تعارضا ، ولكن 
احلقيقة أنه ال تعارض، فإن أمر الرسول هو طلب فعل، فهو ال يفيد الوجوب 
أو الندب أو اإلابحة إال بقرينة، فكونه أييت بعد هذا األمر مبا يدل على أنه ال 

ك قرينة على أن األمر لإلابحة، فال يكون رفضه لقبول األشياء يفعله، كان ذل
وليس  ،بل يكون قرينة على أن أمره لإلابحة ،اليت أمر هبا مناقضا  ألمره هبا

»وال للندب. ومن ذلك ما روي عن قيس بن سعد قال:  ،للوجوب


فإن هذا أخرجه أمحد.  «
ومثله الوضوء، وهذا يعارض ما  ،احلديث يدل على جواز التنشيف من الغسل
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 ؛أخرجه البخاري« »ميمونة بلفظ: روي عن 
وحاول بعضهم التوفيق بني  .ألنه يدل على أن الرسول مل يفعل التنشيف

أبن حيمل عدم تنشيفه على الكراهة بدليل أنه حصل منه التنشيف،  ،احلديثني
لو كان الرسول هنى عن الشيء وأمر به  ،لكن ذلك إمنا حيمل على الكراهة

ومل يفعله مرة  ةولكن هنا فعل الشيء مر  ،ى الكراهةمل النهي علفإنه حي
فال تعارض بني الفعلني، ولو فرض أن هناك تعارضا  فيحمل على  ،أخرى
ألنه كثريا  ما كان  ؛ألن عدم فعل الرسول لشيء ال يدل على النهي ؛اإلابحة

 يعرض عن فعل بعض املباحات. 
»ن مالك: ومن ذلك ما روي عن عبد الرمحن بن كعب ب

  
 النيبفهذا احلديث يعارض ما ثبت عن  أخرجه الطرباين. «

 هلا. عن علي وأمر بقبو  ،من املشركني أنه قبل اهلدية :قال «


قال: عن أبيه وعن عامر بن عبد هللا بن الزبري  أخرجه أمحد. «
«

،  

                          

فيظهر التعارض بني قبول الرسول  أخرجه أمحد. «
وبني رفضه اهلدية من املشرك. واجلمع بينهما أن رفضه  ،هلدية من املشركا

 ؛وال مندواب   ،وليس واجبا   ،اهلدية من املشرك قرينة على أن قبول اهلدية مباح
ألن الرسول كان يرفض كثريا  من املباحات، فقد رفض أن أيكل من الضب 
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ذلك ما رواه  وقال ما يدل على أنه يعافه، ورفض أن أيكل األرنب. ومن
 »البخاري عن املؤمنات املهاجرات قال:       

                                                 

                                     



:
أخرجه  «

»وعن أميمة بنت رقيقة قالت:  البخاري.

:
:

 أخرجه مالك. «
»قالت:  وروى البخاري عن عروة عن عائشة 

»  اري ـارض ما رواه البخـتعفإن هذه األحاديث
 »ية قالت: ـعن أم عط            

    

فهذا احلديث يدل على أن الرسول ابيع النساء  «
فإن معناها أن النساء « »ابملصافحة بدليل قوله: 

أي  ،ن أيديهن، وهذا يعين أهنن ابيعن أبيديهناألخرايت اللوايت معها مل يقبض
»وعائشة تقول: « »ابملصافحة، وحديث أميمة يقول: 
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فيكون حديث البيعة ابملصافحة  ،، ويف هذا تعارض«
واجلمع بني هذا احلديث  ،يتعارض مع حديث أنه مل يصافح النساء

فال يدل  ،واألحاديث اليت قبله هو أن رفض الرسول أن يفعل فعال  ليس بنهي
وإمنا هو امتناع منه عن مباح من املباحات، وأنه  ،على النهي عن املصافحة

بل  ،وال مندواب   ،قرينة على أن فعل الرسول ببيعته النساء ابملصافحة ليس واجبا  
إذ  ،ين أنه هنى عن املصافحةنه ال يصافح ال يعإألن قول الرسول  ؛هو مباح

 ،وإمنا حيتمل أنه جتنبه كما كان يتجنب كثريا  من املباحات ،هو ليس هنيا  قطعا  
كما جتنب أن يبيت يف بيته درهم أو دينار، وكما جتنب ءاع مزمار الراعي يف 

مما يدل على  ،ومل ينكر على الراعي ومل يزجره ،حديث نفع عن ابن عمر
وأمثال  ،وأكل األرنب ،وكما جتنب أكل الضب ،ب ءاعهولكنه جتن ،إقراره

ومما ينبغي  .ذلك. وعليه فال تعارض بني حديث أميمة واحلديث الذي قبله
أن شبهة التعارض فيه إمنا هي حلديث أم  ،لفت النظر إليه يف حديث أميمة

ألنه خاص ابلبيعة، وتلك األحاديث خاصة  ؛عطية عن البيعة ابملصافحة
أيت شبهة التعارض، أما األدلة اليت تدل على جواز اللمس مثل آية: ابلبيعة، فت

               :ويف قراءة               فإهنا تدل بداللة
اإلشارة على جواز ملس الرجل للمرأة، فال توجد شبهة تعارض بني حديث 

وحديث أميمة خاص  ،عامة يف كل ملس ألن هذه اآلية ،أميمة وبني هذه اآلية
  ابلبيعة.

 ،امتناع الرسول عن فعل شيء على وعليه فإنه إذا ورد حديث يدل
فال يعارض فعل الرسول  ،فليس هنيا  وال يفيد النهي ،وتصرحيه أبنه ال يفعله

وكل ما يف األمر  ،وال يعارض أمره بذلك الشيء ،لذلك الشيء يف وقت آخر
وليس  ،ذلك الشيء الذي فعله الرسول أو أمر به مباحيكون قرينة على أن 
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  قد جتنب كثريا  من املباحات. والرسول  ،وال مندوب ،بواجب
 ،ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ميكن التوفيق بينها

فيها عن شيء وأيمر به، فمن ذلك التداوي  هللا  رسول أحاديث ينهى
وعن  ،أحاديث تنهى عن التداوي ابلنجسابلنجس وابحملرمات، فقد وردت 

»: احلضرميالتداوي ابحملرمات، عن وائل 


وعن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا  أخرجه مسلم. «
: «

  »وعن أيب هريرة قال: أخرجه أبو داود.  «
فهذه األحاديث تعارض ما ورد من أخرجه أمحد. « 

نس: أأحاديث أيمر فيها الرسول ابلتداوي ابلنجس وابحملرم، عن قتادة عن 
«

 َّ  ع
» :نس أن النيب أ. وعن أخرجه البخاري «

ورواه  أخرجه أمحد. «
»الرتمذي بلفظ: 

» 
فهذان احلديثان جييزان التداوي ابلنجس واحملرم، فاحلديث األول جييز التداوي 

لتداوي بلبس احلرير وهو حرام، بشرب البول وهو جنس، واحلديث الثاين جييز ا
واألحاديث اليت قبلهما حترم التداوي ابحملرم وابلنجس، وهنا يقع التعارض. 
واجلمع بني هذه األحاديث هو أن حيمل النهي عن التداوي ابلنجس واحملرم 
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وحيتاج إىل قرينة تدل أنه طلب جازم أو  ،ألن النهي طلب ترك ؛على الكراهة
يف الوقت الذي ينهى  ،جييز التداوي ابلنجس واحملرم غري جازم، فكون الرسول

فيكون  ،قرينة على أن هنيه عن التداوي هبما ليس هنيا  جازما   ،عن التداوي هبما
  مكروها .

 ،ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ميكن التوفيق بينها
عن األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ختتلف ظروفها. فمن ذلك ما روي 

»قال:  زيد بن خالد اجلهين أن رسول هللا 
فإنه يعارض ما روي عن ابن عمر أخرجه مسلم.  «

»قال: 


» 
. فهذا احلديث يذم فيه الرسول الشاهد الذي يشهد وال أخرجه الرتمذي

واحلديث الذي قبله ميدح فيه الرسول من أييت بشهادته قبل أن  ،يستشهد
هو أن احلديث  ،هنما متعارضان، واجلمع بني هذين احلديثنيأفيبدو  ،يستشهد

 موضوع األول الذي مدح فيه الشاهد الذي يشهد قبل أن يستشهد هو يف
 ،مثل العتاق ،اليت هي شهادات مبا هو حق هللا تعاىل ،شهادات احلسبة

هو  ،وهو شاهد احلسبة ،فهذا الشاهد .وما شاهبها ،والوصية العامة ،والوقف
وقاعدة من  ،ألنه لو مل يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين ؛خري الشهداء

يعلم هبا صاحبها،  قواعد الشرع، ومثل ذلك من عنده شهادة إلنسان حبق ال
وأما احلديث الثاين الذي ذم فيه الرسول الشاهد الذي  .فيأيت إليه فيخربه هبا

يشهد قبل أن يستشهد فهو يف موضوع الشهادة يف حقوق اآلدميني، وبذلك 
  اختلفت ظروف احلديثني وإن كان موضوعهما واحدا .
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بينها ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ميكن التوفيق 
األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ختتلف أحواهلا. فمن ذلك ما روي عن 

» قالت:أهنا  زوج النيب  عائشة 

:
:؟



وعن خبيب  أخرجه مسلم. «؟
»ن عبد الرمحن عن أبيه عن جده قال: ع

؟
 :نس قال: قال رسول هللا أوعن  أخرجه أمحد. «

وعن أخرجه أمحد. « »
،ع»أيب محيد الساعدي قال: 

ع؟
؟
. فهذه وذكره صاحب نيل األوطار احلافظ أبو عبد هللاأخرجه  «
تعارض األحاديث اليت وردت يف جواز االستعانة ابملشركني. عن  األحاديث

»يقول:  ذي خمرب قال: ءعت رسول هللا 
وقد أخرج الرتمذي عن  رواه أبو داود. «
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»وروي:  «»الزهري 
 ِّ ّّ  
. فهذه نقله يف نيل األوطار عن أصحاب السري «

ة ابملشركني، واألحاديث السابقة تدل على األحاديث تدل على جواز االستعان
عدم جواز االستعانة ابملشركني، فيبدو أهنا أحاديث متعارضة، واجلمع بينها هو 
أن حديث عائشة فيه نفي الرسول عن نفسه أن يستعني مبشرك، ورفض 

ألنه حيتمل أنه يتجنبه كما كان  ؛الرسول أن يفعل فعال  ال يدل على النهي عنه
ليس  ،أو فعل خالفه ،ح، بل هو قرينة على أن األمر خبالفهيتجنب أي مبا 

وال مباحا ، فال تعارض يف هذا احلديث. وأما حديث أيب  ،وال مندواب   ،واجبا  
 ؛فهو عام له ولألمة« »محيد الساعدي فإنه قال فيه: 

اتل حتت رايتها وليس ولكن موضوعه كان كتيبة تق ،ولذلك يفيد النهي
يته، واألحاديث اليت اشخصا ، فيكون النهي عن االستعانة جبيش يقاتل حتت ر 

استعان فيها الرسول قد استعان أبفراد، فيكون احلديثان قد اختلفت فيهما 
احلال، فالنهي عن االستعانة إمنا هو عن االستعانة ابجليش يقاتل حتت راية 

ن النار كناية إنس، فأنة ابألفراد. وأما حديث نفسه، واجلواز إمنا هو لالستعا
واالستضاءة بنارها  ،عن الكيان، فالقبيلة توقد نرا  هلا إشارة إلعالهنا احلرب

دفعوا لنا  أهنمفهذا هو املنهي عنه. وحديث الروم يعين  ،الدخول حتت كياهنا
حتت فيكونون قد قاتلوا  ،ألن الصلح يقتضي ذلك ؛اجلزية ودخلوا حتت محايتنا

ألن النهي عن االستعانة ابملشرك  ؛وعليه ال تعارض بني هذه األحاديث ؛رايتنا
يته، وجواز االستعانة ابملشرك إمنا ايف حالة أن يستعان به بوصفه جيشا  وحتت ر 

 هو يف حالة كونه فردا  أو جيشا  حتت راية اإلسالم.
 ،اـهـنـق بيـيـوفـدو أهنا متعارضة ولكن ميكن التـبـث اليت يـاديـن األحـوم
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، ويبيحه يف حال معينةا ، ـامـاألحاديث اليت ينهى الرسول فيها عن أمر هنيا  ع
ال اليت أابحها علة ـض احلـيـقـون نـفتكون احلال املعينة مبقام االستثناء، أي يك

 اب النيب ـحـأص نـل مـرجن ـاش عدـن أيب خـللنهي. ومن ذلك ما روي ع
 «ارِ ـنَّـ الوَ  ،لِ ـكَ الْ وَ  ،اءِ مَ الْ  :ث  الَ َـ  ثِف  اءُ كَ رَ شُ  ونَ ـمُ ـلِ ـسْ ـمُ الْ » :ول هللا ـال رسـقال: ق

ك ـلـراد مـاح لألفـه أبـأن فهذا احلديث يعارض ما ثبت عنه  أخرجه أمحد.
ا مع بينهـمـن اجلـكـن ميـة. ولكـنـديـف واملـائـون املاء ملكية فردية هلم يف الطـيـع

ول ملكيتها لألفراد مل تكن للجماعة حاجة فيها، أبن املياه اليت أابح الرس
بدليل أن الرسول يقول يف حديث آخر:  ،تاج اجلماعةحتفكانت فضلة عما 

فمعناه أن املاء الذي  أخرجه أمحد. «»
 ،كون نقيضهفي ،ميلك ملكية فردية هو املاء الذي ليس للجماعة فيه حاجة

هو الذي يكون الناس شركاء فيه، فتكون  ،وهو املاء الذي للجماعة حاجة فيه
 وعليه فال تعارض بني احلديثني. ؛هذه هي علة كون الناس شركاء فيه

فإهنا عند التدقيق فيها  ،وهكذا مجيع األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة
ومن هذا يتبني أنه ال  لالختالف املوجود بينها، ،يتبني أهنا غري متعارضة

 هي حالة النسخ. ،تعارض بني أقوال الرسول إال يف حالة واحدة
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 اث اللغةـأحب
اللغات هي عبارة عن األلفاظ املوضوعة للمعاين، فلّما كانت داللة 

 ،كان ال بد من معرفة الوضع  ،األلفاظ على املعاين مستفادة من وضع الواضع
ضع هو ختصيص لفظ مبعىن، إذا أو مىت أطلق مث معرفة داللة األلفاظ. والو 

األول فهم الثاين. وسبب وضع اللغة هو أن اإلنسان حمتاج إىل غريه من أبناء 
 ،واللباس ،والغذاء ،ألنه ال يستطيع أن يستقل مبا حيتاج إليه يف املعاش ؛جنسه

 ؛واالعتداء ،والربد ،وصون  له عن احلر ،للبدن إبقاء   ،والسالح ،واملسكن
ذلك كان ال بد له من االجتماع مع غريه من بين اإلنسان، ومن هنا كان ول

فكان اإلنسان اجتماعيا  ابلطبع. وهذا  ،اجتماع اإلنسان ابإلنسان أمرا  طبيعيا  
 ،من سد احلاجة ،وال حيقق الغاية منه ،االجتماع بني الناس ال يتم فيه التعاون

يج إىل شيء حيصل به فاحت ،إال أبن يعرف أحدمها اآلخر ما يف نفسه
ألن هذا التعريف ملا يف الذهن ال يتم  ؛التعريف. ومن هنا جاء وضع اللغات

، لعمومه ،أو املثال. واللفظ أفيد من اإلشارة أو املثال ،أو اإلشارة ،إال ابللفظ
ومات ممكنة أو د، ويشمل املعةومعقول ةإذ اللفظ يشمل املوجودات حمسوس

 ،خبالف اإلشارة .زاء ما أريد من تلك املعاينإلمكان وضع اللفظ إب ؛ممتنعة
 ،وخبالف املثال .وال املعدوم ،وال الغائب ،فإنه ال ميكن وضعها إزاء املعقوالت

ألن األمثلة اجملسمة  ؛فإنه يتعذر أو يتعسر أن حيصل لكل شيء مثال يطابقه
ظ ن فيه كلفة. وأيضا  فإن اللفإال تفي ابملعدومات. ولو فرض وفاء املثال ف

 ،ألن اللفظ مركب من احلروف احلاصلة من الصوت ؛يسر من اإلشارة واملثالأ
فكان اختاذه وسيلة للتعبري عما يف النفس  ،وهو حيصل من اإلنسان طبيعيا  

 ،ظهر وأوىل. ومن هنا كان سبب الوضع للغات هو التعبري عما يف النفسأ
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ء املوضوعة هلا هذه وكان موضوعها هو األلفاظ املركبة من احلروف. أما األشيا
ألن الوضع للشيء فرع عن  ؛األلفاظ فهي املعاين الذهنية دون اخلارجية

تصوره، فال بد من استحضار صورة اإلنسان مثال  يف الذهن عند إرادة الوضع 
 ؛له، وهذه الصورة الذهنية هي اليت وضع هلا لفظ اإلنسان ال املاهية اخلارجية

عما يف الذهن وليس للماهية، فهو غري وذلك ألن اللفظ قد وضع للتعبري 
الفكر. فالفكر هو احلكم على الواقع، إذ الفكر عبارة عن نقل الواقع بواسطة 
 ،اإلحساس إىل الذهن مع معلومات سابقة تفسر هذا الواقع. خبالف اللفظ

بل وضع  ،وال على احلكم عليه ،فإنه مل يوضع للداللة على حقيقة الواقع
ألن إطالق اللفظ دائر مع  ؛ن، سواء طابق الواقع أم خالفهللتعبري عما يف الذه

املعاين الذهنية دون اخلارجية. فإن إذا شاهدن شيئا  فظننا أنه حجر أطلقنا عليه 
لفظ احلجر، فإذا دنون منه وظنناه شجرا  أطلقنا عليه لفظ الشجر، مث إذا ظننا 

فدل  ،يتغري مع تغري اللفظأنه بشر أطلقنا عليه لفظ البشر، فاملعىن اخلارجي مل 
ووضعناه  ،على أن الوضع ليس له بل ملا يف الذهن. وأيضا  لو قلنا زيد قائم

أو نم، فقد بطل القول  ،أو مشى ،لقيام زيد املوجود يف اخلارج، مث قعد زيد
وإمنا هو ملا يف  ،فدل على أن الوضع ليس للحقيقة القائمة ،مع أنه مل يبطل

وإمنا هي تعبري عما يف الذهن،  ،داللة على احلقائق الذهن. فاأللفاظ ليست
وضعت  ،أي األلفاظ ،وقد تكون خمالفة هلا. وهي ،فقد تكون مطابقة للحقيقة
بضم  ،بني املفردات ،أو اإلضافية ،أو التقييدية ،سناديةليفيد الوضع النسب اإل

ن ـات مـركباين املـادة معـكالفاعلية، واملفعولية، وغريمها، وإلف  ،بعضها إىل بعض
ام وقعود. فلفظ زيد قائم مثال ، وضع ليستفاد به اإلخبار عن مدلوله ابلقيام ـقي

أي  ،ع أن يستفاد ابأللفاظ معانيها املفردةـرض من الوضـأو غريه، وليس الغ
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بل الغرض من وضع اللفظ إفادة النسب ليحصل التعبري،  ،ور تلك املعاينـتص
حبيث يفيد النسب لغرض التعبري عما ن الغرض من الوضع جعل اللفظ إأي 

 يف الذهن.
وأما الواضع للغات فهو أن اللغات كلها اصطالحية، فهي من وضع 

ن الناس اصطلحوا عليها. واللغة العربية  إوليست من وضع هللا، أي  ،الناس
فتكون من اصطالح  ،وضعها العرب واصطلحوا عليها ،كسائر اللغات

ووقفنا عليها  ،تعاىل. إذ لو وضعها الباري تعاىلوليست توقيفا  من هللا  ،العرب
فإن هذا التوقيف إمنا يكون عن طريق من طرقه، أي إما  ،أي أعلمنا هبا

وإما خبلق علم ضروري يف عاقل أبن هللا تعاىل وضعها هلذه املعاين.  ،ابلوحي
ألنه يلزم تقدم بعثة الرسل على معرفة  ؛أما التوقيف عن طريق الوحي فباطل

مث بعد ذلك يبلغهم الرسالة، لكن  ،حىت يعرفهم اللغة اليت وضعها هللا ،تاللغا
 لقوله تعاىل:  ؛البعثة متأخرة                  وهبذا  ؛

يثبت أن اللغة ليست توقيفية من هللا. وأما التوقيف عن طريق خلق علم 
منه أن يعرف هللا تعاىل ابلضرورة ال حبصول  ألنه يلزم ؛ضروري فباطل أيضا  

ألن حصول العلم الضروري بوضع هللا للغة يستلزم العلم الضروري ابهلل  ؛العلم
فال تكون  ،وإمنا حبصول العلم ،تعاىل، لكن معرفة هللا تعاىل ليست ابلضرورة

إذا و  .وبذلك يثبت أهنا ليست توقيفية ؛وإمنا حبصول العلم ،معرفة هللا ابلضرورة
أي تكون اصطالحا   ،فتكون من وضع البشر ،ثبت أهنا ليست توقيفية من هللا

  من الناس.
 وأما قوله تعاىل:                   فإن املراد منه مسميات

األشياء ال اللغات، أي علمه حقائق األشياء وخواصها، أي أعطاه املعلومات 
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األشياء، فإن اإلحساس ابلواقع ال يكفي وحده  اليت يستعملها للحكم على
للحكم عليه وإدراك حقيقته، بل ال بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها 

فأعطاه معلومات  ،فاهلل تعاىل علم آدم األءاء أي مسميات األشياء .الواقع
وأما تعبري القرآن بكلمة  .يستطيع هبا أن حيكم على األشياء اليت حيسها

فإن  ،كما يدل على ذلك الواقع  ،إنه قد أطلق االسم وأراد املسمىف ،األءاء
آدم عرف األشياء ومل يعرف اللغات، فكل ما يعرف ماهية ويكشف عن 
حقيقة هو حمل التعليم واملعرفة، واللغة إمنا هي وسيلة للتعبري ليس غري، فسياق 

 اآلية يدل على أن املراد من كلمة:         أي احلقائق  ،سمياتامل
 واخلواص. وأما قوله تعاىل:                         

        ألن  ؛، فال داللة فيه على أن اللغات من وضع هللاأي لغاتكم
ا  وليس معناه ،ومن األدلة على قدرة هللا كونكم ختتلفون يف اللغات :معىن اآلية

وليس  ،اختالف اللغات ،أي الدليل ،كون هللا قد وضع لغات خمتلفة. فاآلية
 وضع هللا للغات خمتلفة. وأما قوله تعاىل:              

                         فإن هللا تعاىل مل يذمهم على التسمية، 
وإمنا ذمهم على إطالقهم لفظ اإلله على الصنم مع اعتقادهم أهنا آهلة. إذ 

أعالم على أصنام، فقرينة اختصاصها ابلذم دون سائر  ،ومناة ،والعزى ،تالال
وعليه فال داللة يف هذه اآلايت على أن اللغات توقيفية.  ؛األءاء دليل عليه

ات توقيفية من هللا، بل وبذلك يتبني أنه ال يوجد دليل شرعي على أن اللغ
 الواقع املشاهد أهنا اصطالح من الناس، فهي من وضع البشر وليست من هللا.
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 ةنـّ اب والسُّ ـتدالل ابلكتـاالس

ومعرفة  ،االستدالل ابلكتاب والسنة يتوقف على معرفة لغة العرب
  :زل بلغتهم. قال تعاىلـنألنه وارد بلغة العرب، إذ قد أ ؛أقسامها     

      ولذلك ال بد من ذكر مباحث اللغة وأقسامها. والذي يبحث من
إذ ال حاجة لبحث غريه يف  ،أقسام القول هو ما يتعلق ابستنباط احلكم فقط

ن ـولك ،اءـرب وإنشـن الكتاب والسنة ينقسم كل منهما إىل خإأصول الفقه. مث 
ألخبار لعدم ثبوت احلكم هبا غالبا ، ومن ويل إمنا ينظر يف اإلنشاء دون اـاألص

هنا كان القول يف الكتاب والسنة ينقسم إىل أمر، وهني، وعام، وخاص، 
اء على ذلك فال بد ـوخ. وبنـومطلق، ومقيد، وجممل، ومبني، ونسخ، ومنس

 ،أي الكتاب والسنة، إمجاال   ،وحبث هذه األقسام منهما ،من إمجال حبث اللغة
 ستدالل ابلكتاب والسنة على األحكام الشرعية.حىت يتمكن من اال
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 ربيةـرفة اللغة العـريق معـط

 ةألفاظا  معين فوضعوا ،اللغة العربية اصطالح اصطلح عليه العرب
 ،ولفظ املاء ،رضولفظ األ ،كما وضعوا لفظ السماء  ،معينة للداللة على معان  
ولفظ  ،الطهرمعينة، وكما وضعوا لفظ القرء للحيض و  للداللة على معان  

وغري ذلك. وما  ،ولفظ السليم للملدوغ والسليم ،اجلون لألبيض واألسود
فطريق معرفتها أخذها عنهم. فإذا قالوا هم  ،دامت اللغة العربية اصطالحا  هلم

ن معىن كذا موضوع للفظ كذا، إن لفظ كذا موضوع ملعىن كذا، أو قالوا إ
وألن  ،مشاحة يف االصطالح ألنه ال ؛وال يناقش ،ويسلم به ،فيقبل قوهلم

وال متعلقة  ،وليست مسألة عقلية ،املسألة مسألة وضع اصطلحوا عليه
إذ هي اصطالح هلم،  ،وهلذا ما يقوله العرب عن اللغة يسلم به ؛ابإلدراك

قحاح الذين كانوا يتكلمون اللغة العربية قبل فساد واملراد ابلعرب العرب األ
كانوا يسكنون   ،حىت القرن الرابع اهلجري ،اللسان العريب، وقد ظل قسم منهم

ولذلك يؤخذ عنهم. أما طريق األخذ عنهم فهي  ؛ومل تفسد لغتهم ،البادية
طريق الرواية الصحيحة، فاللفظ حىت يعترب لفظا  عربيا  ال بد أن يروى عن 

ومن هنا كانت طريق معرفة اللغة العربية هي النقل  ؛العرب ابلرواية الصحيحة
خرب اآلحاد. فالنقل املتواتر هو ما كان معلوما  حبيث ال يتشكك فيه املتواتر و 

 ،كعلمنا بتسمية اجلوهر جوهرا    ،أي الذي ال يقبل التشكيك ،مع التشكيك
 ،والربد ،واحلر ،واألرض ،كالسماء  ،وحنوه من األسامي ،والعرض عرضا  

فهو ما مل فتعلم أن مدرك ذلك إمنا هو التواتر القاطع. وأما اآلحاد  ؛وحنوها
 ،فطريق حتصيل الظن به إمنا هو أخبار اآلحاد ،وال تواتر فيه ،يكن معلوما  لنا
  ،كاأللفاظ املروية املعنعنة عن األدابء الباحثني عن اللغة  ،أي نقل اآلحاد

وحنومها. وأكثر ألفاظ اللغة العربية من األول أي من  ،واألصمعي ،كاخلليل
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أي من اآلحاد. هذه هي طريق معرفة اللغة املتواتر، واألقل منها من الثاين 
وال طريق  ،أو آحادا   ،إما توترا   ،وهي الرواية الصحيحة عن العرب ،العربية

ألن املسألة  ؛وال قيمة له ،غريمها. وأما العقل فال ينفع يف معرفة اللغة العربية
وليست مسألة اإلدراك، وألن العقل إمنا يستقل  ،من وضع اللغةعمسألة نقل 

وأما وقوع أحد اجلائزين فال  .واستحالة املستحيالت ،جوب الواجباتبو 
ألهنا متوقفة على الوضع، إذ  ؛يهتدي إليه العقل، واللغات من هذا القبيل

وضع لفظ معني ملعىن معني من املمكنات، والعقل ال ميكن أن يستقل إبدراك 
توقف على فإنه ي ،أن الواضع وضع هذا اللفظ أو ذاك هلذا املعىن أو لذاك

بل تتوقف معرفتها على  ،ومن هنا ال حمل للعقل يف اللغة ؛النقل عن الواضع
ما قيل من أنه مت ابلعقل معرفة اجلمع املعرف للعموم  النقل عن الواضع. وأما

بل هو معرفة عن طريق  ،وذلك ألن االستثناء يدخله، فليس األمر كذلك
ففهمنا منه أن اجلمع  ،تناوله اللفظالنقل، إذ نقل إلينا أن االستثناء إخراج ما ي

املعرف للعموم، فال يكون العقل وحده هو الذي حكم أبن الواضع وضع هذا 
وإمنا العقل فهم مما نقل عن الواضع أن هذا اللفظ يؤدي  ،اللفظ هلذا املعىن

: »فهو كمن يفهم أن وجود دول إسالمية ال جيوز من قوله  ،هذا املعىن
فحكم عدم جواز تعدد أخرجه مسلم. « 
 ،فهو حكم شرعي ،وإمنا جاء به الشرع ،الدولة اإلسالمية مل يضعه العقل

وكذلك اللغة، فكون  .وليس حكما  عقليا ، والعقل إمنا فهمه من النص الشرعي
فهو من  ،ع العربوإمنا هو من وض ،اجلمع املعرف للعموم ليس من العقل

اصطالح العرب وليس من العقل. وال يكون العقل وحده طريقا  ملعرفة اللغة 
أو  ،والثاين اآلحاد ،أحدمها التواتر ،وإمنا ملعرفة اللغة طريقان ليس غري ،مطلقا  

 بعبارة أخرى طريق معرفة اللغة هو الرواية ليس غري.
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 وأقسامها  اللغةألفاظ 

للداللــة علــى معــان معينــة، فكــان اللفــظ هــو  وضــع العــرب ألفاظــا  معينــة
وهلــذا كانــت أحبــاث  ؛الــدال علــى املعــىن، وكــان املعــىن هــو املــدلول عليــه ابللفــظ

اللغــة هــي أحبــاث عــن األلفــاظ وحــدها، وأحبــاث عــن األلفــاظ واملعــاين، وأحبــاث 
ومــــن هنــــا كانــــت األلفــــاظ املوضــــوعة ثالثــــة أقســــام: األول للــــدال  ؛عــــن املعــــاين

 والثالث للمدلول وحده. .والثاين ابعتبار الدال واملدلول .فظأي لل ،وحده
  

 الدال وحده ابعتباريم اللفظ ـتقس

إىل ثالثة  ،أي ابعتبار داللة األلفاظ ،ينقسم اللفظ ابعتبار الدال وحده
كداللة   ،وهي داللة اللفظ على متام مسماه ،أقسام: أحدها داللة املطابقة
ألن اللفظ طابق معناه. والثاين  ؛وءي بذلكاإلنسان على احليوان الناطق، 

كداللة اإلنسان على   ،وهي داللة اللفظ على جزء املسمى ،داللة التضمن
ي تضمنا  أي ء ،وءي بذلك لتضمنه إايه ،أو على الناطق فقط ،احليوان فقط

وهي داللة  ،لكون املعىن املدلول يف ضمن املوضوع له. والثالث داللة االلتزام
كداللة األسد على الشجاعة، وءي بذلك لكون املعىن   ،ى الزمهاللفظ عل

أي إمنا تتصور  ،املدلول الزما  للموضوع له. واملعترب ابللزوم هو اللزوم الذهين
وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ،  ،داللة االلتزام يف الالزم الذهين

 أم غري ، كالسرير واالرتفاعكان الزما  يف اخلارج أيضا  مع اللزوم الذهينأسواء 
فقط، فإنه إذا  اخلارجي الالزم يف ذلك أييت وال والبصر، كالعمى اخلارج يف الزم

 شرط مل ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ مل حتصل الداللة البتة، وهذا اللزوم
 ،حصول داللة االلتزام يف السبب هو ليس مبجرده اللزوم أن يعين مبوجب، وليس

واللزوم شرط. واللفظ ابعتبار داللته ينقسم إىل  ،هو إطالق اللفظ بل السبب
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وذلك ألنه إن دل جزؤه على جزء املعىن املستفاد منه فهو  ؛مركب ومفرد
تركيب مزج   مسواء كان تركيب إسناد كقولنا قام زيد وزيد قائم، أ ،املركب

 يدل تركيب إضافة كغالم زيد وكباب الدار. وإن مل مكخمسة عشر وبعلبك، أ
 ،جزؤه على جزء معناه فهو مفرد، وذلك أبن ال يكون له جزء أصال  كباء اجلر

 ،الدال أو ،الياء أو ،الزاي فإن ،أو له جزء ولكن ال يدل على جزء معناه كزيد
أي  ،ولكنه ليس جزءا  من معناها ،اهلجاء حرف على تدل منها أي كانت وإن

 ،أعالما   ،وحنوه ،وأتبط شرا   ،هللا وكذلك عبد .وهو الذات املعينة ،من مدلوهلا
 أي مسمى هبا أبن كانت علما  على شخص.

 
  ردـاملف

ينقسم املفرد إىل ثالثة أقسام: اسم، وفعل، وحرف. وذلك أن اللفظ 
وإما أن يستقل مبعناه، فإن كان ال يستقل  .املفرد إما أن ال يستقل مبعناه

لذي وضع له إال ابعتبار لفظ فهو احلرف، فإن احلرف ال يفهم معناه ا ،مبعناه
 «الدراهم»أي معىن احلرف، فإن لفظ  ،آخر دال على معىن هو متعلق معناه

 «من»دالة على معىن هو متعلق مدلول  «قبضت من الدراهم» :من قولك
تعلق مبعىن الدراهم. وإن كان يستقل  «من»ألن التبعيض الذي دلت عليه 

أي  ،ينظر، فإن دل هبيئته ،ظ آخرأي يفهم معناه من غري حاجة للف ،مبعناه
 ،أو املستقبل ،أو احلال ،املاضي :على أحد األزمنة الثالثة ،حبالته التصريفية

كقام ويقوم وقم، وإن مل يدل هبيئته على أحد األزمنة فهو االسم،   ،فهو الفعل
وذلك أبن ال يدل على زمان أصال  كزيد، أو يدل عليه لكن ال هبيئته بل بذاته  

وهلذا فإن املفرد ينقسم إىل ثالثة  ؛وغدا   ،واآلن ،وأمس ،والغبوق ،كالصبوح
  واسم. ،وفعل ،حرف :أقسام
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 مـاالس

االسم هو ما دل على معىن يف نفسه وال يلزم منه الزمان اخلارج عن 
ألنه  ؛وإما أن يكون جزئيا   ،إما أن يكون كليا   ،أي االسم ،وهو .معناه لبنيته

يف مفهومه كثريون أو ال يصح، فإن كان  إن كان حبيث يصح أن يشرتك
األول فهو الكلي، وإن كان الثاين فهو اجلزئي. فالكلي هو الذي ال مينع 
نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، سواء وقعت الشركة كاحليوان واإلنسان 

مل تقع مع استحالتها كاإلله.  مأ ،مل تقع مع إمكاهنا كالشمس مأ ،والكاتب
معناه الشركة فهو الكلي. وأما اجلزئي فهو الذي مل  ن اللفظ إن قبلإأي 

 ،ومثل الضمائر كهو وهي ،مثل زيد علما  على رجل ،يشرتك يف معناه كثريون
ال يقبل معناه الشركة فيكون هو اجلزئي. والكلي  ،ولفظ هو ،فإن لفظ زيد

وال  ،وال ابألولوية ،إن استوى معناه يف أفراده من غري التفاوت ابلشدة
فإن كل فرد من األفراد ال يزيد على  ،كلفظ اإلنسان  ،فهو املتواطئ ،ليةابألو 

فإن كل فرد من أفراده ال  ،اآلخر يف احليوانية والناطقية، وكذلك لفظ الفرس
يزيد على اآلخر. وءي متواطئا  ألنه متوافق، يقال تواطأ فالن وفالن أي 

كك كلفظ الوجود فهو املشوأما إن اختلف معىن الكلي يف أفراده اتفقا. 
واألبيض، سواء: أكان اختالفه ابلوجوب واإلمكان، كلفظ "الوجود"، فإنه 
واجب يف الباري سبحانه ممكن يف غريه. أم كان اختالفه ابالستغناء 
واالفتقار، كلفظ "املوجود"، يطلق على األجسام مع استغنائها عن احملل، 

طالق "املوجود" على ويطلق على األعراض اليت تفتقر حملل غريها، مثل إ
"املسك، والرجل"، وهي أجسام، وإطالق "املوجود" على "عطر املسك، 
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ومرض الرجل"، وهي أعراض تفتقر إىل حمل غريها، فعطر املسك َعَرض  من 
أعراض املسك، ومرض الرجل َعَرض  من أعراض الرجل، ومع ذلك تقول 

ود، وتقول املسك موجود، وتقول عطر املسك موجود، وتقول الرجل موج
مرض الرجل موجود مع اختالف املعىن ابالستغناء واالفتقار. أم كان اختالفه 
ابلشدة وعدمها، أي ابلزايدة والنقصان، كلفظ "األبيض" يطلق على الثلج 
وعلى العاج وهو يف الثلج أشد وأنصع، وكلفظ "النور" فإنه يف الشمس أكثر 

بيض، النور"، لفظ  جود، األمنه يف السراج. وهكذا فإن لفظ "الوجود، املو 
مشككا ؛ ألن الناظر فيه يتشكك هل هو متواطئ  كلي مشكك، وءي

والكلي أيضا  لكون احلقيقة واحدة، أو مشرتك ملا بينهما من االختالف.
كالفرس   ،وذلك ألنه إن دل على ذات غري معينة ؛جنس ومشتق :نوعان
فهو اجلنس أي اسم  ،يةا دل على نفس املاهـواد وغري ذلك ممـان والسـواإلنس

اجلنس، وهو اللفظ املوضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي. وإن دل 
 كاألسود والفارس وحنومها.  ،الكلي على ذي صفة معينة فهو املشتق

وذلك ألنه إن استقل اللفظ  ؛علم وضمري وأما اجلزئي فهو نوعان
وإن  .د وكعبد هللاكزي  ،فهو العلم ،أي كان ال يفتقر إىل شيء يفسره ،ابلداللة
ألن  ؛مثل هو وهي ،فهو املضمر ،أبن كان يفتقر إىل شيء يفسره ،مل يستقل

أن احلرف ال  ،املضمرات ال بد هلا من شيء يفسرها. والفرق بينه وبني احلرف
وأما  .وال يفهم معناه إال بوجود لفظ متعلق معناه مبعناه ،يستقل مبعناه أصال  

 ،ويفهم معناه من غري حاجة إىل لفظ آخر ،الضمري فهو مستقل مبعناه أصال  
ولذلك كان  ؛وإمنا هو يفتقر إىل التفسري فقط ،وال يتعلق معناه مبعىن أي لفظ

  وهو مغاير للحرف. ،الضمري اءا  
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 تقسيم اللفظ ابعتبار املدلول وحده

ينقسم اللفظ ابعتبار املـدلول وحـده إىل مخسـة أقسـام: أحـدها أن يكـون 
، والثاين أن يكـون لفظـا  مفـردا  مسـتعمال ، والثالـث أن يكـون مدلول اللفظ معىن

لفظا  مفردا  مهمال ، والرابـع أن يكـون لفظـا  مركبـا  مسـتعمال ، واخلـامس أن يكـون 
 .وقـد يكـون لفظـا   ،وذلك ألن مدلول اللفظ قد يكون معىن ؛لفظا  مركبا  مهمال  
كـــل منهمـــا قـــد يكـــون و  ،وقـــد يكـــون مركبـــا   ،فقـــد يكـــون مفـــردا   ،فـــإن كـــان لفظـــا  

 وجمموع ذلك مخسة أقسام:  ،وقد يكون مهمال   ،مستعمال  
كــاحليوان   ،أي شــيئا  لــيس بلفــظ ،فالقســم األول أن يكــون املــدلول معــىن

  وكزيد علما  على رجل، وهذا هو الذي تقدم انقسامه إىل كلي وجزئي.
فـإن  ،مثـل لفـظ الكلمـة ،والثاين: أن يكون املدلول لفظا  مفردا  مسـتعمال  

ومعناهـا   ،وهو االسم والفعل واحلرف. فهي لفظ ،مدلوهلا لفظ وضع ملعىن مفرد
  كذلك لفظ.

كأءـاء حـروف اهلجـاء.   ،والثالث: أن يكـون املـدلول لفظـا  مفـردا  مهمـال  
فحـــروف ضـــرب وهـــي: ضـــه، وره، وبـــه، مل توضـــع ملعـــىن، مـــع أن كـــال  منهـــا قـــد 

وللثالـــث البـــاء. فلفـــظ حـــروف  ،وللثـــاين الـــراء ،وضـــع لـــه اســـم، فلـــألول الضـــاد
وهـــي األلـــف والبـــاء  ،وإمنـــا هـــو لفـــظ ،اهلجـــاء هلـــا مـــدلول، ومـــدلوهلا لـــيس معـــىن

ولكنــه لفــظ  ،ومعناهــا كــذلك لفــظ ،خل. فكلمــة حــروف اهلجــاء لفــظاوالتــاء ...
  مهمل.

فـإن مدلولــه  ،حنــو اخلـرب ،والرابـع: أن يكـون املـدلول لفظــا  مركبـا  مسـتعمال  
فلفــظ )اخلــرب( لــه مــدلول، ومدلولــه لــيس  .زيــد قــائم مثــل ،لفــظ مركــب موضــوع

  وإمنا هو لفظ. ،معىن
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وهـو اهلـذاين، أبن جيمـع  ،واخلامس: أن يكون املدلول لفظا  مركبا  مهمال  
ألفاظــا  مهملــة ويــتكلم هبــا، أو أبن ال يــدل جممــوع الكــالم مــن حيــث هــو علــى 

 ،ال  نـــز ب ممثــل تركيــب مجلــة مــن ضــر  ،وإن دل كــل جــزء منــه علــى معــىن ،معــىن
ولكــل لفـظ منــه معــىن.  ،ومـا شــاكل ذلـك مــا ال معـىن لــه مجلـة ،قاصـدا  الرتكيــب

ألن الغــرض مــن الرتكيــب هــو  ؛أي مل تضــعه العــرب ،وهــذا القســم غــري موضــوع
وال  ،وهـو اهلـذاين ،ولكنـه موجـود ،فيكـون غـري موضـوع ؛وهـذا ال يفيـد ،اإلفادة

ومدلولـه  ،ذاين لـه مـدلولشك أن اهلذاين كـالم مركـب ولكنـه مهمـل. فلفـظ اهلـ
 ولكنه لفظ مهمل. ،وإمنا هو لفظ ،ليس معىن
 

 بكَّ رـَ امل

وهو من أقسام الدال وحده،  ،املركب هو ما دل جزؤه على جزء املعىن
وقد صيغ إلفهام السامع النسب واملعاين املركبة بعد علمه أبوضاع املفردات. 

 ،والسؤال ،وااللتماس ،مرواأل ،وينقسم املركب إىل ستة أقسام هي: االستفهام
وأّلفه منها  ،وذلك ألن املتكلم إمنا صاغ املركب من املفردات ؛والتنبيه ،واخلرب

واترة يفيد غري ذلك. فإن أفاد طلبا   ،، فتارة يفيد طلبا  نفسهإلفهام الغري ما يف 
 :كقولك  ،ينظر، فإن كان الطلب للماهية فهو االستفهام ،أي ابلوضع ،بذاته

وإن كان الطلب لتحصيل املاهية مع  ؟وهل قام زيد ؟إلنسانما حقيقة ا
 مثل قول هللا تعاىل:  ،االستعالء على املطلوب منه فهو األمر     

               وإن كان الطلب لتحصيل املاهية مع التساوي فهو .
 ،الكتاب عطينأ :كطلب الشخص من نظريه كقولك لصديقك  ،االلتماس

فهو  ،أي التذلل ،وخذ اإلبريق. وإن كان الطلب لتحصيل املاهية مع التسفل
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اللهم ارمحين. وإن مل يفد الرتكيب الطلب  ،اللهم اغفر يل :كقول العبد  ،السؤال
كقام زيد، أو يدل عليه   ،أي ابلوضع، أبن ال يدل على طلب أصال   ،ابلذات

فإنه إن كان  ؛أن طالب كذا :كقولك  ،أي ليس ابلوضع ،ولكن ال ابلذات
وإن كان غري حمتمل  ،كقولنا قام زيد مال  التصديق والتكذيب فهو اخلرب،حمت

 ؛والنداء ،والقسم ،والتمين ،ويندرج فيه الرتجي ،التصديق والتكذيب فهو التنبيه
ما يندرج يف التنبيه قسما   كل  ابعتبار ،وهلذا تكون أقسام املركب ستة أقسام

  واحدا .
 

 يم اللفظ ابعتبار الدال واملدلولتقس

ـــدال واملـــدلول إىل  ،أي ابعتبـــار اللفـــظ واملعـــىن ،ينقســـم اللفـــظ ابعتبـــار ال
 ،واحلقيقــة ،واملنقــول ،واملشــرتك ،واملــرتادف ،واملتبــاين ،ســبعة أقســام: هــي املنفــرد

 ،وذلك ألن اللفظ واملعىن إما أن يتحـدا، أو يتكثـر اللفـظ ويتكثـر املعـىن ؛واجملاز
أو يتكثــر املعــىن مــع احتــاد اللفــظ. فــاألول أن  ،ثــر اللفــظ مــع احتــاد املعــىنأو يتك

وهــو املنفــرد، وإمنــا  ،فإنــه واحــد ومدلولــه واحــد ،يتحــد اللفــظ واملعــىن كلفــظ هللا
ءي ابملنفرد النفراد لفظه مبعناه. والثاين أن يتكثر اللفـظ ويتكثـر املعـىن كالسـواد 

ألن كل واحد منها مبـاين  ؛أللفاظ املتباينةوهو املتباين، وإمنا ءيت اب ،والبياض
أي خمـــالف لـــه يف معنـــاه. والثالـــث أن يتكثـــر اللفـــظ ويتحـــد املعـــىن مثـــل  ،اآلخـــر

 ،وهو املرتادف، وإمنا ءيت ابأللفاظ املرتادفـة أخـذا  مـن الرديـف ،األسد والسبع
إذ اللفظــان أو األلفــاظ يف املــرتادف تــدل  ،وهــو ركــوب اثنــني علــى دابــة واحــدة

أي يكــــون اللفــــظ  ،ى معــــىن واحــــد. والرابــــع أن يتكثــــر املعــــىن ويتحــــد اللفــــظعلــــ
  ،حبيـــث يكـــون اللفـــظ وضـــع لكـــل واحـــد مـــن تلـــك املعـــاين ،واحـــدا  واملعـــىن كثـــري
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وهو املشرتك. واخلامس أن يكون اللفظ واحدا  واملعـىن   ،لباصرة واجلاريةلكالعني 
نقــــل إىل غــــريه بــــل وضــــع ملعــــىن مث  ،ولكــــن اللفــــظ مل يوضــــع لكــــل واحــــد ،كثــــري

ــــاين ــــة ،كالصــــالة  ،واشــــتهر يف املعــــىن الث ــــد النحــــاة ،وكالداب وهــــو  ،وكالفاعــــل عن
وللمعـىن الثـاين منقـوال  إليـه،  ،املنقول. ويسمى ابلنسـبة للمعـىن األول منقـوال  عنـه

ويسمى منقـوال  شـرعيا  إن كـان الناقـل الشـرع كالصـالة، ويسـمى منقـوال  عرفـا  إن  
ـــة، ويســـمى منقـــوال  اصـــطالحا  إن كـــان النقـــل كـــان الناقـــل العـــرف العـــام   كالداب

اصـــطالحيا  خاصـــا  كالفاعـــل للنحـــاة. الســـادس أن يكـــون اللفـــظ واحـــدا  واملعـــىن  
بــــل وضــــع ملعــــىن مث نقــــل إىل غــــريه  ،ولكــــن اللفــــظ مل يوضــــع لكــــل واحــــد ،كثــــري
ويف هـذه احلـال إن  ،أي مل يغلـب عليـه ،ولكنه مل يشتهر يف املعـىن الثـاين ،لعالقة
وإن أطلــق علــى املعــىن املنقــول إليــه  ،علــى املعــىن املوضــوع لــه فهــو احلقيقــة أطلــق

  وهو القسم السابع من تقسيم اللفظ ابعتبار الدال واملدلول. ،فهو اجملاز
 

 الرتادف

الرتادف هو توايل األلفاظ املفردة الدالة على مسمى واحد ابعتبار 
وكجلس  ،ق، وكالرب والقمحكاإلنسان والبشر الدالني على احليوان الناط  ،واحد
ومثل ما نقل عن العرب من قوهلم الصلهب والشوذب من أءاء  ،وقعد

إىل غري ذلك. وسبب وقوع  ،الطويل، والبهرت والبحرت من أءاء القصري
الرتادف يف اللغة أن يكون من واضعني، وذلك أبن تضع قبيلة لفظ القمح 

ويشتهر الوضعان.  ، له أيضا  وتضع قبيلة أخرى لفظ الرب ،مثال  للحب املعروف
 ،إما لتكثري الوسائل إىل اإلخبار عما يف النفس ،أو أن يكون من واضع واحد

مثل السجع يف  ،والبديع هو اسم حملاسن الكالم .ما للتوسع يف جمال البديعإو 
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 «قرب ما هو آتأما أبعد ما فات وما »كقولك:   ،شعروالقافية يف ال ،النثر
دل لفظ فات ملا حصل هذا املعىن، ويف اجملانسة  فلو عربت بلفظ مضى ب

كقولك: )اشرتيت الرب وأنفقته يف الرب( فلو عرب بلفظ القمح بدل لفظ الرب 
 ويف القلب كقوله تعاىل:  .لفات املطلوب         فلو عرب بلفظ

 «كرب»وعكسا   «ربك»تقرأ طردا   ،لفات املطلوب وهو ربك «وهللا فكرب»
يكون الرتادف قد أغىن اللغة العربية. إال أن الرتادف خالف األصل، واألصل ف

عدم الرتادف، فإذا تردد لفظ بني كونه مرتادفا  وكونه غري مرتادف فحمله على 
عدم الرتادف أوىل، إذ األصل أن يكون اللفظ قد وضع ملعىن مل يوضع له لفظ 

لذلك ذهب بعضهم إىل و  ؛وألن اللفظ الثاين معرف ملا عرف ابألول ،آخر
ولكن  ،امتناع وقوع الرتادف. وأن كل لفظ وضع ملعىن مل يوضع له لفظ آخر

وكون اللغة قد  ،ومروي عن العرب ،الثابت أن الرتادف موجود يف اللغة العربية
  إال أنه خالف األصل. ،يقتضي وقوع الرتادف ،وضعها العرب وكانوا قبائل

 
 رتاكـاالش

ظة موضوعة حلقيقتني خمتلفتني وضعا  أوال  من االشرتاك هو كون اللف
 ،حيث مها كذلك، واملشرتك هو اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فاكثر

 ،ومثل لفظ الروح لسر احلياة ،والذهب ،واجلارية ،مثل لفظ العني للباصرة
وغري ذلك من األلفاظ املشرتكة. واملشرتك جيوز  ،وجلربيل ،وإلدراك الصلة ابهلل

أبن يضع كل منهما  ،جلواز أن يكون من واضعني ؛جد يف اللغة العربيةأن يو 
وتضع قبيلة  ،كأن تضع قبيلة لفظ العني للباصرة  ،لفظا  لغري ما وضع له اآلخر
مث يشتهر الوضعان، أو أن يقع من واضع واحد  ،أخرى لفظ العني للجارية
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اإلهبام على ليتمكن املتكلم من  ،أبن يضع لفظا  ملختلفني ،لغرض اإلهبام
 كما روي عن أيب بكر   ،حيث يكون التصريح سببا  للمفسدة ،السامع

» :إىل الغار وقت ذهابه وهو ورسول هللا 
 «؟

 :. واملشرتك موجود يف اللغة العربية، قال أبو احلسن البصريأخرجه البخاري
فدل على وقوع  ،أطلق أهل اللغة اسم القرء على الطهر واحليض، ومها ضدان»

 اىل: ـتع  وقد وقع يف القرآن العظيم كقوله «رتك يف اللغةـم املشـاالس   

    ىل: وكقوله تعا            فهو مشرتك  ،قبل وأدبرأأي
إال  .بني إقبال الليل وإدابره. وهذا يدل على أن املشرتك واقع يف اللغة العربية

أن املشرتك خالف األصل، واألصل أن يكون املعىن موضوع له لفظ واحد 
احتمال االشرتاك ن األصل عدم االشرتاك، فاللفظ إذا دار بني إأي  ،خاص به

واالنفراد كان الغالب على الظن هو االنفراد، واحتمال االشرتاك مرجوح، وإن 
لتساوي احتمال االشرتاك واحتمال  ؛مل يكن مرجوحا  فهو خالف األصل

ومها قائمان يف كل لفظ، ومل يفهم من اللفظ بدون قرينة تبني معناه  ،االنفراد
وختصيصه أبحد معانيه مفتقرا  إىل  ،ظ املشرتكيني معىن اللفـوهلذا كان تع ؛املراد

قرينة، فال بد له من قرينة تبني املعىن املراد، ولو مل يكن املشرتك خالف األصل 
وكون مراد الشارع غري ما  ،المتنع االستدالل ابلنصوص الحتمال االشرتاك

 وحينئذ ال تكون مفيدة للظن. وهلذا فإن املشرتك خالف ،اينـظهر لنا من املع
 األصل.

وجيوز استعمال املشرتك يف مجيع معانيه معا  على سبيل احلقيقة بدليل 
 قال تعاىل:  ،وقوعه يف القرآن                          

فالصالة لفظ مشرتك بني املغفرة  ،ومن غريه استغفار ،ن هللا مغفرةـالة مـوالص
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سندها إىل هللا تعاىل وإىل ألت فيهما دفعة واحدة، فإنه واالستغفار، وقد استعم
ومن  ،ومن املعلوم أن الصادر من هللا تعاىل هو املغفرة ال االستغفار ،املالئكة

 املالئكة االستغفار ال املغفرة. وقال تعاىل:              

                                         

                 ألنه  ؛فاهلل تعاىل أراد ابلسجود ههنا اخلشوع
 فثبت ؛الناس هو املتصور من الدواب، وأراد به وضع اجلبهة على األرض من

 معانيه أحد يف املشرتك اللفظ استعمال أما احلقيقة. سبيل على املعنيني إرادة
 .املراد املعىن تعنيّه  مبينة قرينة إىل حيتاج فإنه، غريه دون

 
 احلقيقة واجملاز

احلقيقـــــة هـــــي اللفـــــظ املســـــتعمل فيمـــــا وضـــــع لـــــه أوال  يف اللغـــــة كاألســـــد 
املســتعمل يف احليــوان املفــرتس. واجملــاز هــو اللفــظ املســتعمل يف غــري مــا وضــع لــه 

از ـبينهما من التعلق كاألسد املسـتعمل يف الرجـل الشـجاع. واجملـأوال  يف اللغة ملا 
 .دا  ـرأيـــت أســـ :ولكـردات األلفـــاظ كقــــون يف مفــــا أن يكــــدهــــام: أحـثالثـــة أقســـ

 كقول الشاعر:  ،ين الرجل الشجاع. والثاين أن يقع يف الرتكيب فقطـتع

 يـــشه العَ  رُّ ــومَ  اةه دــــالغَ  رُّ ـكَ َر    ـبيـالك ىَن ـف  أَ وَ  ريَ غه ــالصَّ  ابَ ــشَ أَ 

لكــن إســناد اإلشــابة  ،فاإلشــابة، واإلفنــاء، والكــر، واملــر، حاصــلة حقيقــة
ألن هللا  ؛فهـو جمـاز ،واإلفناء إىل كر الغداة ومر العشي إسناد لغـري مـن قـام هبمـا

تعــاىل هــو الفاعــل لإلشــابة واإلفنــاء. والثالــث أن يكــون يف اإلفــراد والرتكيــب معــا   
أحيــاين اكتحــايل بطلعتــك، أي ســرتين رؤيتــك، فاســتعمل  :هكقولــك ملــن تداعبــ
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ســند أنــه إواســتعمل االكتحــال يف الرؤيــة، وذلــك جمــاز، مث  ،اإلحيــاء يف الســرور
مــع أن احمليــي هــو هللا تعــاىل. فيكــون يف اجلملــة جمــاز يف  ،اإلحيــاء إىل االكتحــال

 املفردات ويف الرتكيب معا .
قـــة بـــني املعـــىن احلقيقـــي واملعـــىن ويشـــرتط يف اســـتعمال اجملـــاز وجـــود العال

اجملــــازي، وهــــذه العالقــــة بــــني املعنيــــني ال بــــد أن تكــــون مــــن أنــــواع العالقــــة الــــيت 
مبعـىن  ،ولكن ال يشرتط أن يكون التعبري قـد اسـتعمله العـرب ،استعملتها العرب

لعالقـة  ،جمـازا   ،واللفظ الذي يريده ،أن كل فرد ميكنه أن يعرب اجلملة اليت يريدها
ولكـن نـوع  ،واملعـىن اجملـازي الـذي أخـذ عنـه ،عـىن احلقيقـي الـذي اسـتعملهبني امل

ال بـد أن تكـون ممـا اسـتعمله  ،أو غـري ذلـك ،أو حاليـة ،العالقة مـع كوهنـا سـببية
وابلســبب  ،العــرب، فــال بــد أن تضــع العــرب نــوع التجــوز ابلكــل إىل اجلــزء مــثال  

فــال يشــرتط  ،عماالتوهــي اجلمــل واالســت ،وهكــذا. أمــا اجلزئيــات ،إىل املســبب
بــل لكــل فــرد أن يبــدع ابلتعبــريات اجملازيــة كمــا  ،أن يكــون العــرب قــد اســتعملوها

يشــــاء ضــــمن األنــــواع الــــيت اســــتعملها العــــرب. والعالقــــة املعتــــربة عنــــد العــــرب يف 
هم إحــدى عــدها بعضــهم مخســا  وعشــرين، وعــدها بعضــ ،اإلطــالق اجملــازي كثــرية

 وأمهها األنواع التالية: ،ا  عشر قسم وعدها بعضهم اثين ،وثالثني
 .وهي إطالق اسم السبب على املسبب -النوع األول: السببية 

وهي تسمية الشيء  ،السببية القابلية :والعالقة السببية أربعة أقسام: أحدها
مثل قوهلم سال الوادي، أي املاء الذي يف الوادي، فعرب عن املاء  ،ابسم قابله

فأطلق اسم السبب على املسبب.  ،ب قابل لهألن الوادي سب ؛السائل ابلوادي
حللوهلا فيها  ،ألن القدرة صورة اليد ؛كتسمية اليد قدرة  السببية الصورية :والثاين

يف قول القائل )يد  حلول الصورة يف املادة، وذلك مثل إطالق اليد على القدرة
رة ، فاليد هلا صو األمري تصل إىل العابثني، قدرة األمري تطال كل عابث( أي
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خاصة يتأتى هبا االقتدار على الشيء، فإطالق اليد على القدرة من ابب 
زل ـالسببية الفاعلية مثل ن :إطالق اسم السبب الصوري على املسبب. والثالث

لصدور املطر عن  ؛السحاب أي املطر، إبطالق اسم فاعل الشيء عليه
 وله تعاىل: ة كتسمية العنب مخرا  يف قيائغببية الــالس :السحاب. والرابع  

              ن الغاية من أل ؛أي عنبا ، فأطلق اخلمر على العنب
 عصره أن يكون مخرا .

  ،وهـــــي إطـــــالق اســـــم املســـــبب علـــــى الســـــبب -النـــــوع الثـــــاين: املســـــببية 
كتســـمية املـــرض املهلـــك ابملـــوت، فـــأطلق املـــوت علـــى املـــرض املهلـــك مـــن ابب 

 على سببه. إطالق اسم املسبب
وجيب أن تكـون ظـاهرة  ،أي االشرتاك يف صفة -النوع الثالث: املشاهبة 

وهي إما معقولة   ،ينتقل الذهن إليها، فيفهم القصد عند القرينة ابعتبار ثبوهتا له
كاألســد للشــجاع، وإمــا حمسوســة كاألســد علــى الصــورة املنقوشــة علــى احلــائط، 

  أي على رسم األسد وصورته.
تعاىل:  وهي تسمية الشيء ابسم ضده كقوله  -: املضادة النوع الرابع

                فأطلق على اجلزاء سيئة مع أن اجلزاء حسنة، أو
كما يقال   ،بواسطة تلميح أو هتكم ،لة التناسب والتشابهنـز لة منـز املضادة امل

 وللجبان هو أسد. ،للبخيل هو حامت
كالقرآن لبعضه،   ،أبن يطلق الكل ويراد البعض -خلامس: الكلية النوع ا
 وكقوله تعاىل:                     أي أنملهم، فأطلق اإلصبع
 على األمنلة.

كقوله   ،وهو إطالق اسم اجلزء على الكل -النوع السادس: اجلزئية 
 تعاىل:                وهي جزء من  ،فأطلق الرقبة ،أي عتق عبد
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 وأراد اإلنسان الرقيق. ،العبد
وهــو أن يســمى الشــيء املســتعد ألمــر ابســم  -النــوع الســابع: االســتعداد 

كتســمية اخلمــر وهــي يف الــدن ابملســكر، فــإن اخلمــر يف تلــك احلالــة   ،ذلــك األمــر
 ليس مبسكر بل مستعد له.
كــإطالق   ،ية الشــيء ابســم مــا جيــاورهوهــو تســم -النــوع الثــامن: اجملــاورة 

أو  ،أو البغــل ،الراويــة علــى ظــرف املــاء وهــو القربــة، فــإن الراويــة لغــة اســم اجلمــل
 احلمار الذي يستقى عليه، وأطلق على القربة جملاورهتا له.

وهو أن ينتظم الكالم إبسقاط كلمة فيحكم  -النوع التاسع: الزايدة 
 بزايدهتا كقوله تعاىل:          أي  ،فإنه يسمى جمازا  ابلزايدة

ألن  ؛ليس مثله شيء، فالكاف زائدة، إذ املراد نفي املثل ال نفي مثل املثل
فلزم أن تكون  ،وحينئذ يلزم إثبات مثل هلل تعاىل وهو حمال ،الكاف مبعىن مثل

 .للتأكيد الكاف زائدة
سـواء كـان جامـدا    -ليـه النوع العاشـر: تسـمية الشـيء ابعتبـار مـا كـان ع

 مشتقا  كالضارب على من فرغ من الضرب. مأ ،كإطالق العبد على العتيق
واسم الفاعل  ،واسم املفعول ،ل بني املصدرـر: التعلق احلاصـاحلادي عش

وهو ستة أقسام: أحدها: إطالق  ،فإن كال  منها يطلق على اآلخر جمازا   -
 : اسم الفاعل على اسم املفعول كقوله تعاىل         أي مدفوق، 

م املفعول على اسم ـر كامت( أي مكتوم. الثاين: إطالق اسـومنه قوهلم )س
 الفاعل كقوله تعاىل:           وقوله تعاىل:  ،أي ساترا   

              ى اسم الفاعل  أي آتيا . الثالث: إطالق املصدر عل
كقوهلم: )رجل صوم وعدل(، أي صائم وعادل. الرابع: إطالق اسم الفاعل 
على املصدر كقوهلم: )قم قائما  واسكت ساكتا (، أي قياما  وسكوات. اخلامس: 
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 إطالق اسم املفعول على املصدر كقوله تعاىل:         أي
 على اسم املفعول كقوله تعاىل:  الفتنة. السادس: إطالق املصدر      

   :أي خملوق هلل، وقوله تعاىل          أي من
  معلومه.

وقــد يكــون  ،أي ابألصــالة ،ودخــول اجملــاز يف الكــالم قــد يكــون ابلــذات
ا دل علـــى نفـــس وهـــو مـــ ،ابلتبعيـــة. واجملـــاز ابلـــذات إمنـــا يكـــون يف اســـم اجلـــنس

  ،الذات الصاحلة ألن تصدق على كثريين من غري اعتبـار وصـف مـن األوصـاف
وال يدخل يف غري ذلـك. والـذي ال  ،والقتل للضرب الشديد ،كاألسد للشجاع

 يدخل فيه اجملاز ابلذات أمور: 
 ،ألنه ال يفيد معناه وحده ؛فال يكون اجملاز يف احلرف ،أحدها احلرف
ألن دخوله  ؛، فإذا مل يفد وحده فال يدخله اجملازهر متعلقبل ال يفيده إال بذك

بأن تستعمل متعلقاهتا فا . وأما بيان دخوله فيه ابلتبع فرع عن كون الكالم مفيد
 كقوله تعاىل:   ،فيسري التجوز من املتعلقات إليها ،استعماال  جمازاي      

                          فإن تعليل االلتقاط بصريورته
كان إدخال الم العلة أيضا  جمازا ، فاجملاز جاء يف احلرف   ،عدوا  ملا كان جمازا  

  وأما اجملاز ابلذات فإنه ال يكون يف احلرف. ،تبعا  ملتعلقه
ألن كـال  مـن  ؛واملشـتق أبقسـامه: كضـارب وحنـوه ،اثنيها: الفعل أبقسـامه

اتبــــع ألصــــله وهــــو املصــــدر يف كونــــه حقيقــــة أو جمــــازا . فــــإطالق الفعــــل واملشــــتق 
ألن إطــالق الضــرب  ؛ضــارب مــثال  بعــد انقضــاء الضــرب أو قبلــه إمنــا كــان جمــازا  

  واحلالة هذه كقولنا ذو ضرب جماز ال حقيقة.
ال ، أو منقــوال  لغــري عالقــة، فــال إشــكال رجتألنــه إن كــان مــ ؛لثهــا: العلــماث

كمن ءى ولده مباركا  ملا اقرتن حبملـه أو   ،نقل لعالقة يف كونه ليس مبجاز، وإن
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ألنـه لـو كـان جمـازا  المتنـع إطالقـه عنـد  ؛فكـذلك لـيس مبجـاز ،وضـعه مـن الربكـة
  فدل على أنه ليس مبجاز. ،زوال العالقة، واحلال ليس كذلك

هذه خالصة الكالم يف احلقيقة واجملاز. واألصل يف الكالم هـو احلقيقـة. 
ألن اجملــــاز خــــالف  ؛ض املعــــىن احلقيقــــي واجملــــازي فــــاحلقيقي أوىلحــــىت إذا تعــــار 

 ،األصــل. فــإذا دار اللفــظ بــني احلقيقــة واجملــاز فحملــه علــى احلقيقــة هــو الــراجح
الحتيـــاج اجملـــاز إىل الوضـــع األول للمعـــىن احلقيقـــي،  ؛ومحلـــه علـــى اجملـــاز مرجـــوح

يــه، يف حــني أن احلقيقــة وإىل املناســبة بينــه وبــني املعــىن اجملــازي، وإىل النقــل منــه إل
 ال حتتاج إال إىل الوضع األول. وهذا وحده كاف جلعل اجملاز خالف األصل.

 
 رعيةـاحلقيقة الش

األءاء الشرعية هي األلفاظ الـيت اسـتفيد مـن الشـارع وضـعها، كالصـالة 
مســـــاك املعـــــروف، لألفعـــــال املخصوصـــــة، والزكـــــاة للقـــــدر املخـــــرج، وكالصـــــوم لإل

وغـري ذلـك مـن األءـاء الـيت  ،جلازم املطابق للواقع عن دليـلوكاإلميان للتصديق ا
إذا اســتعملت فيمــا كــان موضــوعا  هلــا أوال  يف  ،جــاء هبــا الشــرع. فهــذه األلفــاظ

الشرع كانت حقيقة شرعية. فاحلقيقة الشـرعية هـي اللفـظ املسـتعمل فيمـا وضـع 
 ؛غـريه له يف عرف الشرع. أي هي اللفظة اليت انتقلت عـن مسـماها اللغـوي إىل

  الستعمال الشرع هلا ابملعىن الذي انتقلت إليه.
أي ممــا  ،وحــىت يكــون االســم شــرعيا  ال بــد أن يســتفاد وضــعه مــن الشــارع

جاء به الوحي من عند هللا، أي من الكتاب والسـنة، فاسـتعمال الفقهـاء للفظـة 
 يف معــىن ال جيعلهــا اءــا  شــرعيا ، وكــذلك اســتعمال األئمــة واجملتهــدين للفظــة يف
معىن ال جيعلها اءا  شرعيا ، وإمنا تكـون اللفظـة اءـا  شـرعيا  إذا اسـتعملها الشـرع 
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أو إمجـاع الصـحابة. أمـا  ،أو السـنة ،وحده، أي إذا جرى اسـتعماهلا يف الكتـاب
 ،وأما السنة فإن الوحي جـاء هبـا معـىن .الكتاب فإن الوحي جاء به لفظا  ومعىن
وأمـــا إمجـــاع  .فهـــي ممـــا جـــاء بـــه الـــوحي ،وعـــرب عنهـــا الرســـول أبلفـــاظ مـــن عنـــده
فيكــــون ممــــا جــــاء بــــه الــــوحي. فــــإذا جــــرى  ،الصــــحابة فإنــــه يكشــــف عــــن دليــــل

وكان  ،استعمال لفظ مما وضعه العرب ملعىن معني يف معىن غري الذي وضعوه له
كــان هــذا   ،أو إمجــاع الصــحابة ،أو الســنة ،هــذا االســتعمال قــد جــاء يف الكتــاب

ا  شــــرعيا  قــــد وضــــعه الشــــارع هلــــذا املعــــىن، وكــــان اللفــــظ يف هــــذا االســــتعمال اءــــ
 استعماله فيما وضعه الشارع له حقيقة شرعية.

 
 رعيةـود احلقائق الشـوج

ث يــدل عليــه ة الشــرعية هــي اللفــظ الــذي وضــعه الشــرع ملعــىن حبيـــقـــيـاحلق
ويف وقوعهـــــا يف ألفـــــاظ  ،يف وجـــــود احلقيقـــــة الشـــــرعية رينة. وقـــــد اختلـــــفـبـــــال قـــــ
اضي أبو بكر الباقالين أهنا غري موجودة ومنـع وقوعهـا، وقالـت فقال الق ،الشرع

ثبتوا وقوعها، وقال بذلك أيضا  اخلـوارج والفقهـاء. واحـتج أاملعتزلة أهنا موجودة و 
 القاضي أبو بكر على امتناع وقوع احلقائق الشرعية بدليلني:

ن الشارع لو فعل ذلك لزمه تعريـف األمـة ابلتوقيـف نقـل تلـك إأحدمها: 
ســامي، وإال كــان مكلفــا  هلــم بفهــم مــراده مــن تلــك األءــاء وهــم ال يفهمونــه، األ

وهو تكليف مبا ال يطاق. والتوقيف الوارد يف مثل هذه األمور ال بد وأن يكـون 
وال تــواتر، وهـــذا دليـــل علــى أهنـــا غـــري  ،لعـــدم قيـــام احلجــة ابآلحـــاد فيهـــا ؛متــواترا  

  واقعة يف الشرع.
اشتمل عليها القرآن، فلو كانت مفيدة لغري  ن هذه األلفاظ قدإالثاين: 
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ألن كون اللفظ عربيا  ليس  ؛مدلوالهتا يف اللغة ملا كانت من لسان أهل اللغة
بل لداللته على ما وضعه أهل اللغة إبزائه، وإال كانت مجيع  ،لذاته وصورته

وهو ممتنع، ويلزم من ذلك أن ال يكون  ،ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية
 ن عربيا ، وهو على خالف قوله تعاىل: القرآ              وقوله

 تعاىل:               :وقوله تعاىل             

          .وذلك ممتنع. وهذا دليل على أهنا غري واقعة  
فقـــد قـــال  ،واحلـــج ،والزكـــاة ،كالصـــالة  ،مـــن أءـــاء شـــرعية وأمـــا مـــا وقـــع
ن الشارع مل يستعملها إال يف احلقائق اللغوية، فاملراد ابلصـالة إالقاضي أبو بكر 

ولكـن أقـام الشـارع أدلـة أخـرى علـى أن الـدعاء ال يقبـل  ،املأمور هبا هـو الـدعاء
 إال بشرائط مضمومة إليه.

 لشرعية بدليلني: واحتج املعتزلة على وقوع احلقائق ا
فـال بـد هلـا مـن  ،مل تكن معقولـة للعـرب ن الشارع اخرتع معاينإأحدمها: 

ألهنـــــم ال  ؛ويســـــتحيل أن يكـــــون الواضـــــع هلـــــا هـــــم العـــــرب ،ألفـــــاظ تـــــدل عليهـــــا
وهـذا  ،فتكـون شـرعية وليسـت لغويـة ؛فيكون الواضع هلا هـو هللا تعـاىل ؛يعقلوهنا

  دليل على وجود احلقائق الشرعية.
ألن اإلميان يف اللغة  ؛ن اإلميان يستعمل يف غري معناه اللغويإ الثاين:

: هو التصديق، ويف الشرع يطلق على غري التصديق. ويدل عليه قوله 
ى ذَ األَ  ةُ اطَ مَ ا إِ هَ نَ دْ أَ ، وَ اّللَُّ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ ا شَ هَ الَ عْ أَ  ،ة  بَ عْ شُ  ونَ عُ بْـ سَ وَ  ع  ضْ بِ  انُ ميَ اإلِ »
ءي إماطة األذى إميان  وليس هو بتصديق.  أخرجه ابن حبان، «يقِ رِ الطَّ  نِ عَ 

الة، وإيتاء ـوإقامة الص ،وأيضا  فإن الدين يف الشرع عبارة عن فعل العبادات
 بدليل قوله تعاىل:  ،الزكاة                        إىل
   ال: ر اآلية، مث قـآخ      .فكان راجعا  إىل كل املذكور
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 لقوله تعاىل:  ؛والدين هو اإلسالم           الم ـواإلس
ل العبادات. وأيضا  قال تعاىل: ـعـو فـرع هـان، فيكون اإلميان يف الشـو اإلميـه

              فيكون قد  ،وأراد به الصالة إىل بيت املقدس
وال عالقة بينها وبني املعاين  ،غري اليت وضعها أهل اللغة هلا وضع ألفاظا  ملعان  
مثل إطالق اإلميان على الصالة إىل بيت املقدس، وهذا  ،اليت وضعها العرب

 هي موجودة.دليل على أن احلقائق الشرعية واقعة يف ألفاظ الشرع ف
سنوي: احلق أن األلفـاظ الشـرعية يف معانيهـا وقال اإلمام مجال الدين األ

بعـد اسـتعمال الشـارع إايهـا فيهـا جمـازا ،  ،جمازات لغوية اشـتهرت يف تلـك املعـاين
وصـــارت احلقـــائق اللغويـــة  ،فهمـــت بـــال قرينـــة ،ملعونـــة القـــرائن، مث بعـــد االشـــتهار

ئق شـــرعية، ال أهنـــا موضـــوعات وهنـــا حقـــامهجـــورة يف الشـــرع، هـــذا هـــو املـــراد بك
 .ةمبتدأ

واختــار إمــام احلــرمني أن األلفــاظ الشــرعية مل تســتعمل يف املعــىن اللغــوي، 
ومل يقطـع النظـر عنـه حالــة االسـتعمال، بـل اسـتعملها الشــارع يف هـذه املعـاين ملــا 

 فالصــالة مــثال  ملــا كانــت يف اللغــة موضــوعة للــدعاء، ،بينهــا وبــني املعــاين اللغويــة
أطلقـــت علـــى املعـــىن الشـــرعي جمـــازا ، تســـمية  ،والـــدعاء جـــزء مـــن املعـــىن الشـــرعي

النقســام اللغــة  ؛للشــيء ابســم بعضــه، وال تكــون بــذلك خارجــة عــن لغــة العــرب
مث اشــتهرت  ،جمــازات لغويــة اســُتعملت أن هــذه األلفــاظ أيإىل حقيقــة وجمــاز، 

 فصارت حقائق شرعية.
يعتـــربان مـــن قـــول  ،م احلـــرمنيســـنوي وقـــول إمـــاقـــول األ ،وهـــذان القـــوالن

قـــوال  جديـــدا . فقـــد اختلـــف يف تفســـري قـــول القاضـــي  اوليســـ ،القاضـــي أيب بكـــر
معنـاه  :أبـو إسـحق األسـفراييينابمتناع وقوع احلقائق الشرعية، فقد قال األسـتاذ 

مل  ،يف املعـــاين الشـــرعية ،كالصـــالة وحنوهـــا  ،أن مـــا اســـتعمله الشـــارع مـــن األءـــاء
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هــل اللغــة، بــل هــي مقــررة علــى حقائقهــا اللغويــة، وقــال خيــرج بــذلك عــن وضــع أ
مـــذهب  :معنـــاه أن معانيهـــا الشـــرعية حقائقهـــا اللغويـــة. وقـــال اخلنجـــي :املراغـــي

القاضــــي أن كــــل مــــا يــــدعى أنــــه حقيقــــة شــــرعية فهــــو جمــــاز لغــــوي، وزاد عليــــه 
أي هــــي ابقيــــة علــــى معانيهــــا اللغويــــة،  ،مل تبلــــغ رتبــــة احلقــــائق :اجلــــاربردي قولــــه

دات غري داخلة يف معانيها. فيستدل مـن هـذه التفاسـري لقـول القاضـي أيب والزاي
 اإمـام احلـرمني ليسـقـول و  ،األسـنويأن قـول  ،وال سيما تفسري اخلنجـي لـه ،بكر

 قول القاضي أيب بكر. اقوال  جديدا  بل مه
والواقع أن األءاء الشرعية واقعة يف ألفاظ الشرع، وواقعة بوصفها 

قائق اللغوية. فهي لفظ وضعه العرب، وجاء الشرع ونقله حقائق متميزة عن احل
بل هو من قبيل نقل  ،ملعىن آخر واشتهر به، ونقله له ليس من قبيل اجملاز

 ،ألن الشرع مل ينقله للمعىن الثاين لعالقة كما هو شرط اجملاز ؛احلقيقة العرفية
مث نقل إىل غريه واجملاز لفظ وضع ملعىن  ،عالوة على أنه اشتهر يف املعىن الثاين

وهلذا ال يكون نقل  ؛أي مل يغلب عليه ،ومل يشتهر يف املعىن الثاين ،لعالقة
وال  ،من قبيل اجملاز ،الذي وضعه له الشرع ،االسم الشرعي إىل املعىن الثاين

بل هو من قبيل احلقيقة الشرعية، والدليل على ذلك أن  ،بوجه من الوجوه
من غري مالحظة  ،الذي وضعه له أهل اللغة الشرع نقله ملعىن آخر غري املعىن

أم مل تكن له  ،أية عالقة بينهما، أي نقله سواء أكانت له عالقة ابملعىن األول
وجاء الشرع ونقله ملعىن آخر  ،عالقة. فمثال  الصالة لفظ وضعه العرب للدعاء

هو األفعال واألقوال املخصوصة، وقد يطلق اسم الصالة على األفعال اليت ال 
كصالة األخرس الذي ال يفهم الدعاء يف الصالة حىت أييت به.   ،اء فيهادع

والزكاة لفظ وضعه العرب للنماء والزايدة، وجاء الشرع ونقله ملعىن آخر هو 
أداء مال خمصوص من قدر خمصوص. وقد يطلق اسم الزكاة على املال الذي 



 149 

فإهنا  ،رة بهكتزكية مال اليتيم يف حال جتميده وعدم التجا  ،ينقص وال يزيد
تنقصه وال شك، واحلج لفظ وضعه العرب ملطلق القصد، وجاء الشارع ونقله 
ملعىن آخر هو قصد خمصوص ملكان خمصوص. والصيام لفظ وضعه العرب 
ملطلق إمساك، وجاء الشارع ونقله ملعىن آخر هو إمساك خمصوص. فهذه 

ا، وهي وإن  األءاء قد نقلها الشرع ملعان أخرى غري اليت وضعها العرب هل
 ،كانت هناك عالقة بني املعىن الذي وضعه العرب واملعىن الذي وضعه الشرع

وال يفهم السامع  ،فإن الشرع مل يالحظ هذه العالقة، ومل ينقلها هلذه العالقة
مطلقا  هذه العالقة يف معناها الشرعي، عالوة على أهنا ال تكون موجودة يف 

نقال  من قبيل اجملاز. وهناك أءاء  بعض األحيان، وهذا يدل على أنه ليس
مثل  ،ارع هلاـولكن ال تعرف معانيها اليت وضعها الش ،شرعية تعرفها العرب
ولذلك قالوا حني  ؛ن العرب مل يضعوا لفظ الرمحن هللإاىل، فـلفظة الرمحن هلل تع

 زل قوله تعاىل: ـن                 نعرف الرمحن إال  إن ال
 ،رمحن اليمامة. فهذا كله يدل على أن هناك أءاء قد وضعها العرب ملعان

دون أن تكون هناك عالقة، ودون أن  ،وجاء الشارع ونقلها ملعان أخرى
 ،تالحظ هذه العالقة يف النقل، وهناك أءاء مل يضعها العرب ملعان مطلقا  

اء مل يعرف العرب من قبل وجاء الشارع ووضعها ملعان معينة، وهناك أء
وأهنا واقعة يف ألفاظ  ،وهذا يدل على أن األءاء الشرعية موجودة ،معانيها
وإمام  األسنوي وابلتايل قويل ،فهو ينقض قول أيب بكر الباقالين ،الشرع
على أن الثابت أن الشارع قد أوقف األمة على نقل تلك األءاء عن  .احلرمني

هلذه  وذلك ببيان الرسول  ،وضعه الشرع هلا معناها اللغوي ملعىن جديد
 املعاين. فاهلل تعاىل يقول:                          

»يقول:  ومنه معاين األءاء الشرعية، والرسول  ،واملراد لتبني معانيه
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وفهمهم  ،فيكون قد كلفهم أبعمال أخرجه البخاري. «
ن إفلم يكلفهم مبا ال يفهمونه، وهبذا أيضا  تسقط حجة أيب بكر القائلة  ،إايها

وهو تكليف مبا  ،وجود األءاء، الشرعية يقتضي تكليف العرب مبا ال يفهمونه
كليف ن بيان الرسول وتفهيمه ملعاين األءاء الشرعية قد جعل التإال يطاق، ف
 فتكون األءاء الشرعية واقعة فعال . ،مبا يفهمونه

وأما القول أبن جعل األءاء الشرعية واقعة يف القرآن يلزم أن ال يكون 
بل لداللته على ما  ،ألن كون اللفظ عربيا  ليس لذاته وصورته ؛القرآن عربيا  

أللفاظ وضعه أهل اللغة إزاءه. وهذه املعاين الشرعية مل يضعها العرب إزاء ا
الدالة عليها فهي غري عربية، وهذا يعين أن يف القرآن ألفاظا  غري عربية فهو غري 

ألن األلفاظ الشرعية قد وضعها العرب ومل  ؛عريب. أما هذا القول فمردود
فجاء الشرع  ،يضعها الشارع، إال أن العرب وضعوها للداللة على معان معينة

ليت وضعها العرب، وجاء العرب واستعملها يف معان أخرى غري املعاين ا
بل  ،واستعملوها هم أيضا  يف هذه املعاين الشرعية، وهذا ال خيرجها عن عربيتها

وهو املنقول،  ،قسما  من أقسام العربية ،سواء بسواء ،جيعلها كاحلقيقة العرفية
فهو قسم من تقسيم اللفظ ابعتبار الدال واملدلول، وهو أن يكون اللفظ وضع 

قل إىل غريه واشتهر يف املعىن الثاين، وذلك بواسطة استعمال العرب مث ن ،ملعىن
لذلك اللفظ ابملعىن الثاين. واألءاء الشرعية هي كذلك متاما ، فهي لفظ وضعه 

وجاء الشرع واستعمله يف معىن غري املعىن الذي وضع له، واستعمله  ،العرب
عربيا . وهو حقيقة  فكان بذلك ،كما استعمله الشرع  ،العرب يف املعىن الشرعي

سواء بسواء من غري أي فرق،  ،شرعية لغوية، متاما  كاحلقيقة العرفية اللغوية
فنقل  ،فاحلقيقة العرفية لفظ استعمله العرب يف معىن غري املعىن الذي وضع له

 .وكلفظ الغائط ،كلفظ الدابة  ،ابستعماهلم ملعىن آخر وهجر املعىن األول
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له الشرع يف معىن غري املعىن الذي وضع له، واحلقيقة الشرعية لفظ استعم
فنقل  ،واستعمله العرب بعد استعمال الشرع يف املعىن الذي استعمله الشرع

كلفظ   ،وهجر املعىن األول ،ملعىن آخر ،مث ابستعمال العرب ،ابستعمال الشرع
وكألفاظ حروف اهلجاء. فكان استعمال العرب للفظ بناء على  ،الصالة

كل من االستعمالني   .كاستعماهلم اللفظ أصالة من عندهم ،استعمال الشرع
 ،ىن آخر، فكان كل منهما عربيا  ـقد نقل اللفظ من معناه الذي وضع له إىل مع

والثاين حقيقة شرعية لغوية. وبذلك تكون األءاء  ،األول حقيقة عرفية لغوية
العربية وال يوجد اسم شرعي خارج عن اللغة  ،الشرعية كلها من اللغة العربية

 ،ود األءاء الشرعيةـمطلقا . فينتفي ما أورده القاضي من دليل على عدم وج
وأهنا  ،ويسقط االحتجاج به. ومن ذلك كله يتبني أن احلقيقة الشرعية موجودة

واقعة يف ألفاظ الشرع، وأن األءاء الشرعية كلها من اللغة العربية كاألءاء 
 اللغوية سواء بسواء.

 
 ريبه عالقرآن كلُّ 

 وليس فيه وال كلمة واحدة غري عربية

 ،بل كله عريب ،مل يشتمل القرآن على كلمة واحدة غري عربية مطلقا  
 ول هللا تعاىل: ــوليس فيه وال لفظة واحدة غري عربية، والدليل على ذلك ق  

                 :وقوله تعاىل            :وقوله تعاىل
                      فلو اشتمل القرآن على غري العربية

فال يكون  ،ألنه يكون بعضه عربيا  وبعضه غري عريب ؛لكان خمالفا  هلذه اآلايت
 القرآن عربيا ، ويكون الرسول قد أرسل بغري لسان قومه ما دام قد بلغهم بغري
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لغة قومه، وكال األمرين ممتنع فيمتنع أن يكون يف القرآن لفظة غري عربية، ولو 
ألن هللا  ؛وجدت يف القرآن لفظة واحدة غري عربية لكانت من غري القرآن

وتطلق على السورة  ،وصف القرآن أبنه عريب، وكلمة قرآن تطلق على الكل
وعلى جزء  ،لى جمموعهوتطلق على الكلمة الواحدة. فالقرآن يطلق ع ،الواحدة

فبطل كون  ،منه، فلو كان جزء منه غري عريب ملا كان من القرآن، وذلك ابطل
 القرآن مشتمال  على كلمة غري عربية. وأيضا  فإن هللا تعاىل يقول:    

                                             فنفى أن
 ونفى أن يكون أعجميا  وعربيا  يف قوله:  ،يكون أعجميا         

لفظ  فكان ذلك دليال  على أنه ليس فيه ؛بصيغة االستفهام اإلنكاري
  أي ليس فيه لفظ غري عريب. ،أعجمي

له كاشـتما  ،وأما اشتمال القرآن على ألفاظ مأخوذة من اللغـات األخـرى
وهـــي الكـــوة، وعلـــى  ،وقيـــل حبشـــية ،وهـــي لفظـــة هنديـــة «املشـــكاة»علـــى لفـــظ 

وهــي  «اإلســتربق»وهــي روميــة ومعناهــا امليــزان، وعلــى لفــظ  «القســطاس»لفــظ 
وهــــي أيضــــا  فارســــية  «ســــجيل»فارســــية ومعناهــــا الــــديباج الغلــــيظ، وعلــــى لفــــظ 

بـذلك وهي نبطية، فإنـه ال يكـون  «طه»ومعناها احلجر من الطني، وعلى لفظ 
ألن هـذه األلفـاظ قـد عربـت فصـارت معربـة،  ؛مشتمال  على كلمـات غـري عربيـة
ال على ألفاظ غري عربيـة. واللفـظ املعـرب عـريب   ،فهو مشتمل على ألفاظ معربة

كــاللفظ الــذي وضــعته العــرب ســواء بســواء. والشــعر اجلــاهلي قــد اشــتمل علــى 
مبعــىن املــرآة يف  «جلالســجن»كلمــة   مثــل ،ل القــرآننـــز ألفــاظ معربــة مــن قبــل أن ي

وغريها من الكلمات عند كثري من شـعراء اجلاهليـة. والعـرب   ،شعر امرئ القيس
والتعريـب  .كانوا يعتربون اللفظة املعربة عربية كاللفظة اليت وضعوها سـواء بسـواء

بـل  ،ووضـعها يف اللغـة العربيـة ،ليس أخذا  للكلمة من اللغات األخرى كما هـي
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فتصــــبح عربيــــة بعــــد  ،لفظــــة األعجميــــة ابلــــوزن العــــريبالتعريــــب هــــو أن تصــــاغ ال
أو على حد قـوهلم علـى تفعيلـة مـن تفعـيالت  ،وضعها على وزن األلفاظ العربية

فيزنوهنـا علـى تفعيلـة  ،اللغة العربية. فالعرب كـانوا يعمـدون إىل اللفظـة األعجميـة
ن إفـــ ،وغريهـــا ،وانفعـــل ،وافتعـــل ،وفاعـــل ،وفعـــل ،افعـــل :مثـــل ،مـــن التفعـــيالت

وزان أوافقتهـا ووافقـت حروفهـا حـروف اللغـة العربيـة أخـذوها، وإن مل تكـن علــى 
حوروها بزايدة حـرف أو  ،ومل توافق أي وزن من أوزان العرب ،التفعيالت العربية

وزان أفتصـــبح علـــى  ،وصـــاغوها علـــى الـــوزن العـــريب ،بنقصـــان حـــرف أو حـــروف
فيحـــذفون احلـــرف  ،وكـــذلك يفعلـــون يف حروفهـــا .وحينئـــذ أيخـــذوهنا ،تفعـــيالهتم

حـىت  ،ويضـعون بدلـه حرفـا  مـن حـروف العربيـة ،الذي ال ينسجم مع لغة العـرب
وحينئذ أيخذون اللفظة وهكذا. فالتعريب هـو صـوغ  ،يصبح من حروف العربية

الكلمــة األعجميــة صــياغة جديــدة ابلــوزن واحلــروف حــىت تصــبح لفظــة عربيــة يف 
ة، وبذلك تكـون عربيـة كاللفظـة وحينئذ تؤخذ وتكون لفظة معرب ،وزهنا وحروفها
ن اشــتمال القــرآن علــى ألفــاظ إها العــرب ســواء بســواء. وعلــى هــذا فــالــيت وضــع

ألن املعــرب لفــظ عــريب  ؛معربــة ال يــدل علــى أنــه اشــتمل علــى ألفــاظ غــري عربيــة
وليس لفظا  أعجميا ، وقد عربه العرب أنفسهم الذين وضـعوا اللغـة العربيـة. ومـن 

ولـــيس فيـــه وال لفظـــة  ، يشـــتمل علـــى غـــري العربيـــة مطلقـــا  هـــذا يتبـــني أن القـــرآن مل
  واحدة غري عربية.

ومبناســبة احلــديث عــن األلفــاظ املعربــة قــد يــرد ســؤال وهــو: هــل التعريــب 
قحــاح الــذين وضــعوا اللغــة العربيــة ورويــت عــنهم، أم التعريــب خــاص ابلعــرب األ

قــــد  واجلــــواب علــــى ذلــــك أن علمــــاء العربيــــة ؟جــــائز لكــــل عــــريب يف كــــل عصــــر
نه خاص ابلعـرب الـذين وضـعوا اللغـة إفمنهم من قال  .اختلفوا يف هذا املوضوع
هنـم وضـعوا لفظـة كـذا مـن عنـدهم للداللـة علـى معـىن  أالعربية ألنـه وضـع، فكمـا 
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وزان تفعـــيالهتم وحبـــروف لغـــتهم أكـــذلك صـــاغوا اللفظـــة األعجميـــة علـــى   ،كـــذا
العـرب، ومـن هنـا كـان  ووضعوها ملعىن كذا. فالتعريـب وضـع وهـو ال يكـون لغـري

وال جيــوز لغـريهم. ومــن علمــاء العربيـة مــن قــال  األقحــاحالتعريـب خاصــا  ابلعـرب 
إال أهنـم اشـرتطوا أن يكـون التعريـب  ،إن التعريب جائز لكل عريب يف كـل عصـر

ممــن هلــم قــدم اثبتــة  ،وضــليع حبروفهــا ،حمــيط بتفعيالهتــا وأوزاهنــا ،مــن عــامل ابلعربيــة
ن القــول إوعلــم النحــو والصــرف. واحلــق  ، ســيما علــم اللغــةوال ،يف علــوم العربيــة

فالتعريب جـائز لكـل عـريب علـى شـرط أن يكـون جمتهـدا  يف  .الثاين هو الصواب
جيــوز لــه  ،يف أي عصــر مــن العصــور ،فكــل جمتهــد يف اللغــة العربيــة .اللغــة العربيــة

  ،عربيـــةوتصـــبح بعـــد تعريبـــه  ،أن يعـــرب إىل اللغـــة العربيـــة أيـــة ألفـــاظ غـــري عربيـــة
 ،كاللفظة اليت وضعها العـرب سـواء بسـواء، وسـواء أكـان ذلـك قبـل فسـاد اللغـة
 ،أي قبل القرن الرابع اهلجري، أم بعد فساد اللغـة، وسـواء أكـان يف هـذا العصـر
أم يف العصــــور املقبلــــة، فكــــل جمتهــــد يف العربيــــة جيــــوز لــــه التعريــــب مــــن اللغــــات 

وإمنــا هــو  ،صــليا  أعريــب لــيس وضــعا  وذلــك ألن الت ة؛األعجميــة إىل اللغــة العربيــ
صــياغة علــى وزن خمصــوص حبــروف خمصوصــة. هــذا هــو واقــع التعريــب، فهنــاك 

 األقحـــــاحفـــــرق كبـــــري بينـــــه وبـــــني الوضـــــع. صـــــحيح أن الوضـــــع خـــــاص ابلعـــــرب 
 ،موجــــود مــــن الكــــالمألنــــه إجيــــاد مــــن شــــيء غــــري  ؛وال جيــــوز لغــــريهم ،وحــــدهم

ح، ولكـن التعريـب لـيس إجيـادا  فـال يصـح إال ألهـل االصـطال ؛واصطالح ابتداء  
وجــود، وهــو لــيس اصــطالحا  بــل هــو اجتهــاد يف الشــيء امل ،لشــيء غــري موجــود

ن العــرب قــد حــددت إهــاد فيمــا جــرى االصــطالح عليــه. فــوإمنــا هــو اجت ،ابتــداء  
أوزان اللغـــة العربيـــة وتفعيالهتـــا، وحـــددت حـــروف العربيـــة حبـــروف معينـــة وعـــدد 

هذه احلروف على وزن مـن األوزان العربيـة.  حمدد، والتعريب هو صوغ لفظة من
ومـن هنـا كـان جـائزا  لكـل جمتهـد يف اللغـة  ؛وهذا وال شك اجتهاد ولـيس بوضـع
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 ،العربية، فهو كاالشـتقاق سـواء بسـواء. فاالشـتقاق أن تصـوغ مـن املصـدر فعـال  
مـن حـروف العربيـة  ،أو غري ذلك من املشتقات ،أو اسم مفعول ،أو اسم فاعل
ل العــــرب، ســــواء أكــــان مــــا صــــغته قــــد قالتــــه العــــرب أم مل تقلــــه، وعلــــى اســــتعما

 ،فكــذلك التعريــب أن أتخــذ لفظــا  أعجميــا  وتصــوغه علــى وزن مــن أوزان العــرب
فتخرج منه لفظة عربية كمـا أخـرج  ،وعلى استعمال العرب ،ومن حروف العربية

واملشــتق ال خــالف يف  .مــن املصــدر ،أو اســم املفعــول ،االشــتقاق اســم الفاعــل
ألنـــه  ؛فكـــذلك التعريـــب جيـــوز لكـــل جمتهـــد ابلعربيـــة ،جـــوازه لكـــل عـــامل ابلعربيـــة

بـل هـو  ،األقحـاحوهلذا فإن التعريب ليس خاصـا  ابلعـرب  ؛صياغة وليس بوضع
عــــام لكــــل عــــريب، إال أنــــه يشــــرتط فــــيمن يصــــح لــــه التعريــــب أن يكــــون جمتهــــدا  

ائر ألفــــاظ حــــىت يتــــأتى لــــه جعــــل اللفظــــة األعجميــــة لفظــــة عربيــــة كســــ ،ابلعربيــــة
ولـيس عامـا   ،العرب. غري أنـه ينبغـي أن يعلـم أن التعريـب خـاص أبءـاء األشـياء
وال اجلمـل  ،لكل لفظ أعجمي. فالتعريب ال يدخل األلفـاظ الدالـة علـى املعـاين

وال يصـح يف غريهـا مطلقـا .  ،وإمنا هو خاص أبءاء األشـياء ،الدالة على اخليال
 فـإهنمومل جيـر التعريـب يف غريهـا،  ،األشـياءوالعرب حني عربت إمنا عربت أءـاء 

ابلنســـبة للمعـــاين قـــد وضـــعوا االشـــتقاق، وابلنســـبة للتخـــيالت والتشـــبيهات قـــد 
ويــدخل فيهــا أءــاء  ،وضــعوا اجملــاز، ومل يســتعملوا التعريــب إال يف أءــاء األشــياء

وهلـــــذا ال جيـــــوز التعريـــــب إال يف أءـــــاء األشـــــياء وأءـــــاء  ؛ل إبـــــراهيمـالم مثــــــاألعـــــ
ألعالم، وال جيوز يف غريمها وال بوجه من الوجوه. أما غري أءـاء األشـياء وأءـاء ا

فـــإن جمـــال أخـــذها واســـع يف االشـــتقاق واجملـــاز. فـــإن االشـــتقاق جمـــال  ،األعـــالم
وكذلك اجملاز  ،والتعبري عنها مهما بلغت من الكثرة والتنوع ،واسع ألخذ املعاين

 عبري عنها مهما كانت.والت ،جمال خصب ألخذ اخليال والتشبيهات
وضـرورة  ،والتعريب كاالشـتقاق وكاجملـاز ضـرورة مـن ضـرورات حيـاة األمـة
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مـــن ضــــرورات حيــــاة اللغــــة العربيــــة وبقائهــــا، بــــل ضــــرورة مــــن ضــــرورات الشــــريعة 
واملســلمون  ،واألشــياء تتجــدد كــل يــوم ،اإلســالمية، فــإن املعــاين تتجــدد كــل يــوم

إىل العــامل ال بــد أن خيتلطــوا ابألمــم  حبكــم قيــامهم بفــرض محــل الــدعوة اإلســالمية
ات ال ـرتاعـــاألخــرى، واملســلمون حبكــم حــاجتهم إىل العلــوم واالكتشــافات واالخ

ذوا عـــن األمـــم األخـــرى هـــذه العلـــوم واالكتشـــافات واالخرتاعـــات، ـبـــد أن أيخـــ
وا حكــم كــل شــيء ـرفـــواملســلمون حبكــم تقيــدهم ابألحكــام الشــرعية ال بــد أن يع

 ،واالشـــتقاق ،حتـــدث، وهـــذا كلـــه يفـــرض علـــيهم التعريـــب وكـــل حادثـــة ،يتجـــدد
مـــن أن يبينـــوا أفكـــار  هلـــم إذ ال بـــد ،ويضـــعهم أمامـــه وجهـــا  لوجـــه ،واجملـــاز فرضـــا  

لة على الوقـائع واألشـياء الـيت عنـد األمـم األخـرى. وال بـد زـ نالم وأحكامه مـاإلس
بــد هلــم أن هلــم أن يضــعوا أءــاء العلــوم واالكتشــافات واملخرتعــات احلديثــة، وال 

ومن هنا كان  ؛يبينوا احلكم الشرعي يف كل ما يتجدد وحيدث من وقائع وأشياء
لألشــــياء  ،لزامــــا  علــــيهم أن يوجــــدوا ألفاظــــا  جديــــدة مل تكــــن موجــــودة مــــن قبــــل

واملعــاين اجلديــدة الــيت مل تكــن مــن قبــل، وال منــاص هلــم مــن إجيــاد هــذه األلفــاظ 
فــوا عــن الســري مــع احليــاة ومتطلباهتــا، وإال وقفــوا عــن محــل الــدعوة، ووق ،اجلديــدة

ووقفـــوا عـــن بيـــان حكـــم الشـــرع يف وقـــائع وأشـــياء ال بـــد مـــن بيـــان حكـــم الشـــرع 
ومـــن هنـــا كـــان التعريـــب كاالشـــتقاق وكاجملـــاز ضـــرورة مـــن ضـــرورات حيـــاة  ؛فيهـــا
حتيــــا وضــــرورة مــــن ضــــرورات الشــــرع. واللغــــة العربيــــة نفســــها إمنــــا تبقــــى و  ،األمــــة

ومل توجـد يف اللغـة  ،جديدة ضرورية حليـاة األمـة معان  ابالستعمال، فإذا وجدت 
انصــرفت حتمــا  إىل لغــة أخــرى لتعــرب هبــا عمــا هــو  ،العربيــة ألفــاظ تعــرب هبــا عنهــا

مث مــع الــزمن تــرتك وهتجــر. ومــن هنــا كــان  ،وبــذلك جتمــد اللغــة ،مــن ضــرورايهتا
 ؛هـــاالتعريـــب كاالشـــتقاق واجملـــاز ضـــرورة مـــن ضـــرورات حيـــاة اللغـــة العربيـــة وبقائ

 ولذلك ال بد من التعريب.
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ويعـرب  ،واللغة العربية ليست يف حاجة ألن يؤخذ معىن اللفظـة األعجميـة
 ،كمـا حـاول املسـلمون أن يفعلـوا ذلـك  ،عنه بلفظ يدل على معىن مثلـه ابلعربيـة
 ،وحبــروف عربيــة ،وتصــاغ علــى وزن عــريب ،بــل تؤخــذ اللفظــة األعجميــة نفســها
 ،ة معربة. فما فعلوه من وضع كلمـات قطـارعلى استعمال العرب، وتوضع لفظ

ويدل على  ،عمل كله خطأ ،وما شاكل ذلك ،ومقود ،وهاتف ،وسيارة ،وعربة
وال ختـيالت  ينل املطبـق، فهـذه أشـياء وليسـت معـاوعلـى اجلهـ ،اجلمـود الفكـري

وال تشتق هلا أءاء، وإمنـا تؤخـذ  ،تشبهها عان  فال توضع هلا أءاء مل ،وتشبيهات
ومـــن  ،وتصـــاغ علـــى تفعيلـــة مـــن تفعـــيالت العـــرب ،عجميـــة نفســـهاأءاؤهـــا األ
 ،وتوضع لفظة جديدة على اللغـة العربيـة ،وعلى استعمال العرب ،حروف عربية

وتكــــون لفظــــة معربــــة هــــي واللفظــــة الــــيت وضــــعها العــــرب ســــواء بســــواء. فكلمــــة 
ومنهــا  «فعلــول»ألن وزهنــا وزن عــريب  ؛كــان جيــب أن تؤخــذ كمــا هــي  «تلفــون»

 «فعـول»وزهنـا وزن عـريب  «جـدون»وكلمـة  .حروفها كلها حروف عربيةعربون و 
فيوضـع بدلـه حـرف  ،غري موجود يف اللغة العربية G ومنه جهول. ولكن حرف

 .فتصــــبح لفظــــة معربــــة «جــــدون»أو  «غــــدون»فيقــــال  «غ»أو حــــرف  «ج»
اظ عربيــة تــدل علــى أشــياء ال يصــح أن توضــع هلــا ألفــ ،وهكــذا ابقــي الكلمــات

ألن العربيـة قـد جعلـت  ؛وخيـالف قواعـدها ،هذا خيـالف اللغـة العربيـةن إمثلها، ف
ومل جتعــل التشــبيهات أداة لوضــع  ،التعريــب لوضــع أءــاء األشــياء وأءــاء األعــالم

أءـــاء األشـــياء واألعـــالم. علـــى أن هـــذه األلفـــاظ الـــيت وضـــعت ألءـــاء األشـــياء 
ن ألفــاظ اللغــة العربيــة ال تعتــرب مــ ،وحنوهــا ،والســيارة ،والعربــة ،كالقطــار  ،اجلديــدة

فـال  ،وال حقيقة عرفيـة ،وال حقيقة شرعية ،مطلقا ، أي ليست هي حقيقة لغوية
ألن اللفــظ العــريب هــو اللفــظ الــذي وضــعه العــرب  ؛تكــون عربيــة علــى اإلطــالق

للداللة على معىن معني، فإذا حصل استعمال للفـظ وضـعه العـرب، يف معـىن مل 
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أو  ،كـــان ذلـــك حقيقـــة شـــرعية  ؛ن العـــربيضـــعوه لـــه، وكـــان هـــذا االســـتعمال مـــ
  وليس حقيقة لغوية. ،حقيقة عرفية
ن احلقيقة اللغوية ال بد أن يضع العرب اللفـظ لـذلك املـدلول. وألفـاظ إف

اللغـة العربيـة ال ختــرج عـن هـذه الــثالث: إمـا حقيقـة لغويــة، وإمـا حقيقـة شــرعية، 
خل. قــد وضــعها ا..واهلــاتف . ،والعربــة ،وإمــا حقيقــة عرفيــة. ووضــع لفــظ القطــار

هــؤالء للداللــة علــى شــيء حســب وضــع اللغــة، وأرادوا بــه أن يكــون ذلــك هــو 
معناهــا لغــة، أي أرادوا بــه أن يكــون حقيقــة لغويــة. واحلقيقــة اللغويــة هــي اللفــظ 
املســتعمل فيمــا وضــع لــه أوال  يف اللغــة، أي هــي اللفــظ الــذي وضــعه أهــل اللغــة 

زاء لقطــار ومــا شــاهبه مل يضــعه العــرب إبزاء معــىن معــني للداللــة عليــه، ولفــظ اإب
 ،فال يكـون حقيقـة لغويـة، ومبـا أنـه لـيس حقيقـة شـرعية ،هذا املعىن للداللة عليه

 ،واهلـاتف ،والعربـة ،فيكون لفظا  غري عـريب. فكلمـات القطـار ،وال حقيقة عرفية
  اليت وضعت مؤخرا  أءاء ألشياء ليست ألفاظا  عربية.

 
 رفيةـالع احلقيقة

فـــت احلقيقـــة أبهنـــا اللفـــظ املســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه يف اصـــطالح لقـــد عر 
واحلقيقــة  ،واحلقيقــة الشــرعية ،التخاطــب، وهــذا التعريــف يشــمل احلقيقــة اللغويــة

العرفيــة. غــري أن التعريــف الــذي خيــص كــل واحــدة منهــا بعينهــا هــو أن احلقيقــة 
الشـرعية هـي اللغوية هي اللفظ املسـتعمل فيمـا وضـع لـه أوال  يف اللغـة، واحلقيقـة 

اللفــــظ املســــتعمل فيمــــا وضــــع لــــه أوال  يف اصــــطالح الشــــرع، وبتعبــــري آخــــر هــــي 
يف الشـرع، أي هـي اللفظـة  الشـرعي فيمـا كـان موضـوعا  لـه أوال  استعمال االسـم 

الــيت انتقلــت عــن مســماها اللغــوي إىل غــريه الســتعمال الشــرع هلــا ابملعــىن الــذي 
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لفــظ املســتعمل فيمــا وضــع لــه بعــرف انتقلــت إليــه. وأمــا احلقيقــة العرفيــة فهــي ال
االستعمال اللغـوي. أي هـي اللفظـة الـيت انتقلـت عـن مسـماها اللغـوي إىل غـريه 

  لالستعمال العام يف اللغة حبيث هجر األول. وهي قسمان:
مث خيصص بعرف اسـتعمال  ،األول: أن يكون االسم قد وضع ملعىن عام

ذوات األربــع عرفــا ، وإن  أهــل اللغــة بــبعض مســمياته، كاختصــاص لفــظ الدابــة بــ
لكـن  ،فتشمل اإلنسان واحليـوان ،صل اللغة لكل ما دب على األرضأكان يف 

 ،وهجـــــر املعـــــىن األول ،االســـــتعمال العـــــام يف اللغـــــة خصصـــــها بـــــذوات األربـــــع
  فصارت حقيقة عرفية لغوية يف املعىن الذي نقلت إليه.

 عـــــرف صـــــل اللغـــــة مبعـــــىن، مث يشـــــتهر يفأالثـــــاين: أن يكـــــون االســـــم يف 
نــه ال يفهــم مــن اللفــظ إاســتعماهلم ابملعــىن اخلــارج عــن املوضــوع اللغــوي، حبيــث 

صل اللغـة للموضـع املطمـئن أعند إطالقه غريه، كاسم الغائط، فإنه وإن كان يف 
غري أنه قـد اشـتهر يف عـرفهم ابخلـارج املسـتقذر مـن اإلنسـان، حـىت  ،من األرض

. فاالسـتعمال العـام يف اللغـة نقلـه نه ال يفهم من ذلك اللفظ عنـد إطالقـه غـريهإ
وهجر املعىن  ،من معىن املكان املنخفض إىل معىن اخلارج املستقذر من اإلنسان

  فصارت هذه الكلمة حقيقة عرفية لغوية يف املعىن الذي نقلت إليه. ،األول
وينبغــــي أن يعلــــم أن املــــراد مــــن احلقيقــــة العرفيــــة هنــــا يف هــــذين القســــمني 

ولــيس مــا اصــطلح  ،ي مــا تعــارف علــى اســتعماله أهــل اللغــةاحلقيقــة اللغويــة، أ
النـــاس عليـــه مـــن غـــري أهـــل اللغـــة. فاحلقيقـــة عنـــد أهـــل اللغـــة قســـمان: أحـــدمها 

والثــاين احلقيقــة املتعــارف عليهــا عنــد أهــل اللغــة. فمــا وضــعه  ،احلقيقــة الوضــعية
العــرب مــن لفــظ ليــدل علــى معــىن معــني فهــو حقيقــة لغويــة أي حقيقــة وضــعية 

كاألســد للحيــوان املفــرتس، ومــا اشــتهر يف عــرف اســتعمال العــرب مبعــىن   ،لغويــة
إن كان  ،فهو حقيقة عرفية ،حبيث هجر املعىن األول ،غري املعىن الذي وضع له
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اســـتعماهلم أصـــالة ولـــيس تبعـــا  للشـــرع، وكالمهـــا مـــن أهـــل اللغـــة أي مـــن العـــرب. 
رفيـــة اســـتعملها فاحلقيقـــة اللغويـــة قـــد وضـــعها العـــرب فهـــي وضـــعية، واحلقيقـــة الع

  أي تعارف العرب عليها ابستعماهلم هلا. ،العرب فهي عرفية
مــن  ،وأمــا مــا لكــل طائفــة مــن العلمــاء مــن االصــطالحات الــيت ختصــهم

 ،واجلــر فإنــه حقيقــة عرفيــة خاصــة ،والنصــب ،مثــل اصــطالح النحــاة علــى الرفــع
العـرب أنفسـهم  ألن احلقيقة العرفية اللغوية مـن ؛وهي غري احلقيقة العرفية اللغوية
وأمــا احلقيقــة العرفيــة اخلاصــة فهــي ليســت مــن  .قــد تعــارفوا عليهــا ابســتعماهلم هلــا

فهــي  ،للداللــة علــى معــان معينــة ؛وإمنــا تعــارف عليهــا علمــاء كــل علــم ،العــرب
 ؛وإمنــــا هــــي اصــــطالح خــــاص ،وال مــــن اســــتعماهلم ،ليســــت مــــن وضــــع العــــرب

حات يف املعـــارف ولـــذلك ءيـــت عرفيـــة خاصـــة، وهـــي تشـــمل مجيـــع االصـــطال
مـــن قبـــل  مأ ،األقحـــاحاخلاصـــة، ســـواء جـــرى االصـــطالح عليهـــا يف أايم العـــرب 

والفقــه ومــا أشــبه ذلــك، أم جــرى االصــطالح  ،والصــرف ،كــالنحو  ،علمــاء اللغــة
ـــام  ـــذين أيتـــون فيمـــا بعـــد إىل قي عليهـــا مـــن العلمـــاء الـــذين جـــاءوا بعـــدهم، أو ال

كل ذلك، فكل ما اصطلح عليه وما شا  ،والطب ،والكيمياء ،الساعة كاهلندسة
علماء أي علم أو فن هو حقيقة عرفية خاصة. وهي مـن اللغـة العربيـة كاحلقيقـة 

ألن العرفيــة العامــة قــد اســتعملها العــرب يف غــري مــا  ؛العرفيــة العامــة ســواء بســواء
فهـي كالوضـع  ،فكانـت عربيـة السـتعمال العـرب هلـا ،واشـتهرت بـه ،وضعوها لـه

فيـة اخلاصـة قـد جـرى االصـطالح عليهـا مـن قبـل علمــاء مـن قـبلهم، وكـذلك العر 
من اللغة، بل استعملوها هم يف  اواعتربوه ،اوأقروه ،وعلى مسمع منهم ،العرب

معانيها اليت وضعت هلا كاستعمال احلقيقة العرفية، فهم قـد اسـتعملوا اللفظـة يف 
 ، وكـذلك هـمكالـذي وضـعوهفكانـت عربيـة   ،غري مـا وضـعت لـه اسـتعماال  عامـا  

اســــتعملوا اللفظــــة يف النحــــو يف غــــري مــــا وضــــعت لــــه اســــتعماال  خاصــــا  يف علــــم 
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 ذياســــتعملوه اســــتعماال  عامــــا  وكالــــ كالــــذيفكانــــت لــــذلك عربيــــة   ،خمصــــوص
 ،قـــروا اســـتعماهلاأوالعلـــوم الـــيت  ،وضـــعوه. ومـــا انطبـــق علـــى العلـــوم الـــيت وضـــعوها
 ،يس بقيــاسألنــه لــ ؛ن هــذا قيــاسإينطبــق علــى كــل علــم مــن العلــوم. وال يقــال 

ن العـرب إمنـا ءـت ابسـم الفـرس إنطباق للفظ علـى مـا ينـدرج حتتـه، فـوإمنا هو ا
 ،واإلنســـان الـــذي كـــان يف زمـــاهنم، وكـــذلك وصـــفوا الفاعـــل يف زمـــاهنم أبنـــه رفـــع

ومــع ذلــك فاالســم مطــرد يف  ،واملفعــول نصــب. وإمنــا وصــفوا الفــاعلني واملفعــولني
رس، وفاعــل ومفعــول. وكــذلك فــإن زماننــا إبمجــاع أهــل اللغــة يف كــل إنســان وفــ

ومل يضـــعوها  ،العـــرب إمنـــا وضـــع علمـــاؤهم اصـــطالحات للعلـــوم الـــيت يف زمـــاهنم
وإمنـا للعلـوم الـيت يف زمـاهنم، فيكـون االصـطالح  ،خبصوص علـم معـني خصصـوه

مطردا  يف كل علم مـن العلـوم لعلمـاء ذلـك العلـم. ويعتـرب مـن العربيـة مـادام علـى 
ومن هنا كانـت احلقيقـة  ؛وعلى استعمال العرب ،ةومن حروف عربي ،وزن عريب

  العرفية اخلاصة عربية كاحلقيقة العرفية العامة سواء بسواء.
 

 املنقولةاأللفاظ 

فــإن كــال  منهمــا  ،ة العرفيــة واحلقيقــة الشــرعيةـقـــيـولة هــي احلقـاظ املنقـــاأللفــ
ىن ـهـــو املعـــ ،منقـــول ابالســـتعمال مـــن معناهـــا الـــذي وضـــعت لـــه إىل معـــىن آخـــر

ـــه ـــة  ،الـــذي اســـتعملت ل ـــة فيهـــا ثالث ـــه. هـــذه األلفـــاظ املنقول فصـــارت حقيقـــة في
 أحباث: 

األول: النقل خالف األصل، على معىن أن اللفظ إذا احتمل النقـل مـن 
فاألصـــل عـــدم النقــــل  ،أو عــــدم النقـــل ،احلقيقـــة اللغويـــة إىل الشـــرعية أو العرفيـــة

والنقـل فيـه انتقـال عمـا   ،لوجهني: أحدمها أن األصل بقاء ما كـان علـى مـا كـان
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أي علـــى  ،الثـــاين أن النقـــل يتوقـــف علـــى األول .فيكـــون خـــالف األصـــل ،كـــان
وأمــا الوضــع اللغــوي فإنــه يــتم  .مث الوضــع الثــاين ،وعلــى نســخه ،الوضــع اللغــوي

بشــيء واحــد وهــو الوضــع األول، ومــا يتوقــف علــى ثالثــة أمــور مرجــوح ابلنســبة 
ن مـا يتوقـف إثباتـه إعدمـه أكثـر، أي  ألن طـرق ؛إىل ما يتوقف على أمـر واحـد

علــــى ثالثــــة أمــــور ممــــا يتوقــــف  أرجــــح ،وهــــو األصــــل اللغــــوي ،علــــى أمــــر واحــــد
 فاألصل عدم النقل. ،ن اللفظ إذا احتمل النقل وعدم النقلإوعليه ف ؛لإلثبات

ف مل يوجــد نقلهــا. ولكــن احلــرو  ،الثــاين: األءــاء الشــرعية قــد وجــد نقلهــا
وجد ابلتبع وال يوجد نقلها أصالة. أما ابلنسـبة لألءـاء ن نقلها يإوأما األفعال ف

 ،واملشــــــككة ،واملشــــــرتكة ،واملرتادفــــــة ،فإنــــــه يوجــــــد نقلهــــــا يف أقســــــامها املتباينــــــة
كمــا هــي احلــال يف الوضــع اللغــوي. فأمــا املتباينــة فموجــودة كالصــالة   ،واملتواطئــة
والقـــران،  ،تـــعوالتم ،فإنـــه يطلـــق علـــى اإلفـــراد ،وأمـــا املتواطئـــة فكـــاحلج .والصـــوم

والســعي.  ،والطــواف ،والوقــوف ،وهــذه الثالثــة مشــرتكة يف املاهيــة وهــو اإلحــرام
فإهنــــا تطلــــق علــــى الصــــالة املشــــتملة علــــى األركــــان   ،فكالصــــالةكة كّ وأمــــا املشــــ
ومثلها الطهور فإنه  وعلى اخلالية من الركوع والسجود كصالة اجلنازة، ،كالظهر

وعلــى الطهــور الصــادق علــى الــرتاب،  ،يطلــق علــى الطهــور الصــادق علــى املــاء
فكـالفرض والواجـب فإهنمـا  ،وعلى الطهور الصـادق علـى الـدابغ. وأمـا املرتادفـة

مرتادفـــان. وهـــذا يثبـــت أن األءـــاء الشـــرعية  فإهنمـــامرتادفـــان، وكـــاحلرام واحملظـــور 
وأن أقســـام األءـــاء اللغويـــة جاريـــة كـــذلك يف األءـــاء الشـــرعية.  ،موجـــودة فعـــال  

 ،ن احلقـائق الشـرعية تنقسـم إىل أءـاء األفعـال كالصـوم والصـالةإعتزلـة وقالت امل
 ،واســـم املفعـــول ،كاســـم الفاعــل  ،وإىل أءــاء الـــذوات املشــتقة مـــن تلـــك األفعــال

أو  ،أو حمجـــوج عنـــه ،أو فاســـق ،وأفعـــل التفضـــيل، كقولنـــا زيـــد مـــؤمن ،والصـــفة
 ؛توجـد مطلقـا   ن احلروف الشرعية ملإف ،من عمرو. وأما ابلنسبة للحروف أفسق
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مثـل  ،ألهنا ال تفيد وحدها، وألن املعاين اليت وضـع كـل حـرف ليؤديهـا مـع غـريه
مل يوجـد يف االســتعمال  ،ومـا شـاكل ذلـك ،والـالم لالختصـاص ،البـاء لإللصـاق

ولــذلك مل تكــن موجــودة. وأمــا الفعــل فلــم يوجــد  ؛الشــرعي نقــل هلــا عــن معناهــا
 ،حنــو صــلى الظهــر ،قــل االســم الشــرعيووجــد ابلتبــع لن ،املنقــول بطريــق األصــالة

ن كـــان املصـــدر شـــرعيا  اســـتحال أن إفـــ ،صـــدر والزمـــانن الفعـــل عبـــارة عـــن املإفـــ
  وإن كان لغواي  فكذلك. ،يكون الفعل إال شرعيا  

 ،فســــــخت»ـ، وكــــــذلك الفســــــوخ كــــــ«بعــــــتُ »ـالثالــــــث: صــــــيغ العقــــــود كــــــ
للغـــة صـــل اأوأمثاهلـــا، إمنـــا هـــي لإلخبـــار لغـــة، أي هـــي يف  «وطلقـــت ،عتقـــتأو 

لإلخبــار وليســت لإلنشــاء، وأمــا يف الشــرع فقــد تســتعمل لإلخبــار، ولكنهــا إن 
اســتعملت يف الشــرع إلحــداث حكــم كانــت منقولــة لإلنشــاء وليســت لإلخبــار، 

خبـالف  ،أن اإلنشـاء ال حيتمـل التصـديق والتكـذيب ،والفرق بني اإلنشاء واخلرب
الف اخلـرب فقـد يتقـدم وقـد خبـ ،واإلنشـاء ال يكـون معنـاه إال مقـارن  للفـظ .اخلرب

فـإن كـان  ،يتأخر. والدليل على أن هـذه الصـيغ لإلنشـاء هـو أنـه لـو كـان إخبـارا  
ألن التعليــق عبــارة عــن  ؛عــن مــاض أو حــال فيلــزم أن ال يقبــل الطــالق التعليــق

س  واملاضـي واحلـال موجـود فـال يقبلـه ولـي ،توقف وجود الشيء علـى شـيء آخـر
ـــه  ؛يقـــعمل  لكـــذلك، وإن كـــان خـــربا  عـــن مســـتقب ـــه طلقتـــك يف قـــوة قول ألن قول

ســأطلقك علــى هــذا التقـــدير والطــالق ال يقــع بــه. وأيضـــا  فإنــه لــو كانــت هـــذه 
وإمــــا أن تكــــون  ،كــــون كاذبــــةإمــــا أن ت :الصــــيغ إخبــــارات فإنــــه ال خيلــــو احلــــال

وإن كانــت صــادقة فــإن صــدقها إن  .ن كانــت كاذبــة فــال اعتبــار هبــاإفــ .صــادقة
فيلـــزم الـــدور، إذن يتوقـــف حصـــول الصـــدق علـــى حصـــل هبـــذه الصـــيغ نفســـها 

ألن كـــون  ؛حصـــول الصـــيغة، ويتوقـــف حصـــول الصـــيغة علـــى حصـــول الصـــدق
وهــو وقــوع  ،صــدقا  موقــوف علــى وجــود املخــرب عنــه ،وهــو طلقتــك مــثال   ،اخلــرب
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 ،وهـو طلقتـك ،علـى اخلـرب ،وهو وقـوع الطـالق ،الطالق، فلو توقف املخرب عنه
صدقها هبذه الصيغ ابطل. وإن حصل الصـدق  فيكون ؛وهذا ابطل ،للزم الدور

الوقــوع عنــد عــدم حصــول هــذه علــى عــدم  لالتفــاق ؛بغــري الصــيغ فباطــل إمجاعــا  
 الصيغة.
 

 ابلفهم خيلارض ما ـتع

 :اخللــل احلاصــل يف فهــم مــراد املــتكلم حيصــل مــن احتمــاالت مخســة وهــي
ـــه إذا انتفـــى  ؛والتخصـــيص ،واإلضـــمار ،واجملـــاز ،والنقـــل ،االشـــرتاك احتمـــال ألن

االشـــرتاك والنقـــل كـــان اللفـــظ موضـــوعا  ملعـــىن واحـــد، وإذا انتفـــى احتمـــال اجملـــاز 
كـــان املـــراد ابللفـــظ مـــا وضـــع لـــه، وإذا انتفـــى احتمـــال   ،أي التقـــدير ،واإلضـــمار

التخصـــيص كـــان املـــراد ابللفـــظ مجيـــع مـــا وضـــع لـــه، فـــال يبقـــى حينئـــذ خلـــل يف 
 ؛سـمعية، وهـذا ابلنسـبة لغلبـة الظـنالفهم، فيفهم حينئذ املعىن املراد من األدلة ال
نــه إذا انتفــت هــذه االحتمــاالت إألهنــا كافيــة يف اســتنباط احلكــم الشــرعي، أي 

ما لعدم اخللل ابليقني أ .فيفهم احلكم الشرعي ،اخلمسة مل يبق شيء خيل ابلظن
فال يكفـي نفـي هـذه االحتمـاالت اخلمسـة وحـدها،  ،وهو ما ال بد منه للعقائد

 ،أي إلفـــادة اليقـــني ،تدالل ابلـــدليل الســـمعي علـــى العقيـــدةأي ال يكفـــي االســـ
بــل ال بــد مــن أشــياء أخــرى معهــا، فــإن األدلــة  ،نفــي هــذه االحتمــاالت وحــدها

وانتفـــاء  ،وهـــي هـــذه اخلمســـة ،الســـمعية ال تفيـــد اليقـــني إال بعـــد شـــروط عشـــرة
ا النسخ، والتقدمي والتأخري، وتغيري اإلعراب، والتصـريف، واملعـارض العقلـي. فـإذ

فيفيـــد الـــدليل الســـمعي حينئـــذ  ،انتفـــت هـــذه العشـــرة ال يبقـــى مـــا خيـــل ابليقـــني
ويستدل به على العقيدة، ومن ابب أوىل على احلكـم الشـرعي، فداللتـه  ،اليقني
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 يضاف إليها أن يكون كذلك ثبوته يقينيا . ،حينئذ تكون يقينية
 ،واجملــــــاز ،والنقــــــل ،والتعــــــارض بــــــني االحتمــــــاالت اخلمســــــة )االشــــــرتاك

، وضــابطه أن يؤخــذ كــل واحــد أوجــهوالتخصــيص( يقــع علــى عشــرة  ،واإلضــمار
 ،واإلضـمار ،واجملـاز ،النقل :مع ما بعده. فاالشرتاك يعارض األربعة الباقية وهي

 ،واإلضــــــــمار ،اجملــــــــاز :والتخصــــــــيص. والنقــــــــل يعــــــــارض الثالثــــــــة الباقيــــــــة وهــــــــي
التخصــــيص. و  ،اإلضــــمار :والتخصــــيص. واجملــــاز يعــــارض االثنــــني البــــاقيني ومهــــا

. وإذا أردت معرفـة األوىل مـن أوجـهواإلضمار يعارض التخصيص. فهـذه عشـرة 
فــإن كــل واحــد منهــا مرجــوح ابلنســبة إىل كــل مــا  ،هــذه اخلمســة عنــد التعــارض

إال اإلضمار واجملاز فهما سيان. وتفصيل ذلـك كمـا  ،راجح على ما قبله ،بعده
 يلي: 

يف  مبعــــىن واحــــدول مدلولــــه ألن املنقــــ ؛األول: النقــــل أوىل مــــن االشــــرتاك
فــألن مدلولــه املنقــول عنــه هــو  ؛أمــا قبــل النقــل .أي قبــل النقــل وبعــده ،احلــالني

 املعــىن اللغــوي، وأمــا بعــده فــاملنقول لــه هــو الشــرعي أو العــريف، وإذا كــان مدلولــه
مدلولــه متعــدد يف الوقــت  نإفــ خبــالف املشــرتك ،فــال ميتنــع العمــل بــه مبعــىن  واحــد

حيتمل أن يكون مشـرتكا  بـني  ،ل به إال بقرينة، مثاله لفظ الزكاةفال يعم ،الواحد
مث  ،وأن يكــون موضــوعا  للنمــاء فقــط ،وبــني القــدر املخــرج مــن النصــاب ،النمــاء

  ملا تقدم. ،فالنقل أوىل ،نقل إىل القدر املخرج شرعا  
الثـــاين: اجملـــاز أوىل مـــن االشـــرتاك لـــوجهني: أحـــدمها أن اجملـــاز أكثـــر مـــن 

أكثـــر اللغـــات جمـــاز، والكثـــرة  :حـــىت ابلـــغ ابـــن جـــين وقـــال ،ابالســـتقراءاالشـــرتاك 
ألنــه إن كــان  ؛عمــاال  للفــظ دائمــا  إتفيــد الظــن يف حمــل الشــك. اثنيهمــا أن فيــه 
وإال أعملنــاه يف احلقيقــة خبــالف  ،معــه قرينــة تــدل علــى إرادة اجملــاز أعملنــاه فيــه

حيتمـــل أن يكـــون  ،نكـــاحمثالـــه ال ،عمالـــه مـــن القرينـــةإاملشـــرتك، فإنـــه ال بـــد يف 
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وأن يكــــون حقيقــــة يف أحــــدمها جمــــازا  يف اآلخــــر،  ،مشــــرتكا  بــــني العقــــد والــــوطء
 ملا تقدم. ،فيكون اجملاز أوىل

ألنه ال حيتاج إىل القرينة إال يف  ؛الثالث: اإلضمار أوىل من االشرتاك
فحينئذ ال بد من  ،وهي حيث ال ميكن إجراء اللفظ على ظاهره ،صورة واحدة

تعني املراد، وأما إذا أجري على ظاهره فال حيتاج إىل قرينة، خبالف  قرينة
 فإنه مفتقر إىل القرينة يف مجيع صوره. مثاله قوله تعاىل:  ،املشرتك   

        فيحتمل أن يكون لفظ القرية مشرتكا  بني األهل واألبنية وأن يكون
  ملا تقدم. ،واإلضمار أوىلولكن أضمر األهل،  ،حقيقة يف األبنية فقط

ألن التخصيص خري من اجملاز،  ؛الرابع: التخصيص أوىل من االشرتاك
فيكون التخصيص خريا  من االشرتاك من ابب أوىل،  ،واجملاز خري من االشرتاك

  مثاله قوله تعاىل:  ،خري عالوة على أن اخلري من اخلري      

       مل أن يكون لفظ النكاح مشرتكا  بني العقد والوطء، وأن فيحت
 يكون حقيقة يف العقد كما يف قوله تعاىل:       ولكنه
والعقد الصحيح، فتخصيصه ابلعقد  ،إذا محل على العقد مشل العقد الفاسد

ألنه  ؛يصالصحيح أوىل من جعله شامال  العقد والوطء، فيحمل على التخص
ال تفيد اآلية حترمي نكاح امرأة  ،ملا تقدم. وبناء على ذلك ،أوىل من االشرتاك
  زىن هبا األب.

ألن النقل يستلزم نسخ املعىن األول  ؛اخلامس: اجملاز أوىل من النقل
 مثاله قوله تعاىل:  ،خبالف اجملاز                فيحتمل أن

وحيتمل أن يكون  ،أي كالنجس ،أي قذارة معنوية ،ا  يكون لفظ جنس جماز 
منقوال  إىل احلقيقة الشرعية أي جناسة شرعية، ومحله على القذارة املعنوية أوىل 

ألن اجملاز أوىل من النقل. وليس منه لفظ  ؛محله على النجاسة الشرعية من
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 الصالة يف قوله تعاىل:          ألن اجملاز  ؛نا جمازألنه ال يوجد ه
لقرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي،  ،استعمال اللفظ يف غري ما وضع له

مل يكن لقرينة مانعة من املعىن  ،واستعمال الصالة ابألقوال واألفعال املخصوصة
من غري  ،بل كان الستعمال الشرع هلا يف معىن غري ما وضعت له ،األصلي

وبناء على هذا  ،لعرب هلا يف هذا املعىنمث استعمال ا ،مالحظة القرينة
 ،ولفظ الغائط ،كما نقل لفظ الدابة  ،االستعمال نقلت للمعىن الثاين

وهلذا ال  ؛فهو حقيقة شرعية كاحلقيقة العرفية سواء بسواء ،الستعمال العرب له
  يصلح مثاال  هنا لكون اجملاز أوىل من النقل.
ضمار واجملاز متساواين، ألن اإل ؛السادس: اإلضمار أوىل من النقل

فيكون اإلضمار خريا  من النقل، إذ املساوي  ،ملا تقدم ،واجملاز خري من النقل
  مثاله قوله تعاىل:  ،للخري خري       فيحتمل أن يكون لفظ الراب

 ،فيكون حمتمال  اإلضمار أي تقدير شيء ،أي حرم عقد الراب ،املراد منه العقد
عقد الراب وليس الراب، وحيتمل أن يكون املراد منه نفس الزايدة منقولة  أي حرم

كان   ،فإذا احتمل اإلضمار .أي حرم الراب أي الزايدة ،إىل معناها الشرعي
كان النهي مسلطا    ،وإذا احتمل النقل .فكان ابطال   ،النهي مسلطا  على العقد

فإذا  ،يح األصلأي صح ،فيكون العقد فاسدا   ،على شرط من شروط العقد
أي  ،ردت الزايدة صح العقد. ومحله على العقد أوىل من محله على الزايدة

فيكون املنهي عنه هو نفس  ،محله على اإلضمار أوىل من محله على النقل
  سواء اتفقا على حط الزايدة أم ال. ،فيبطل ،العقد

ألن التخصيص خري من اجملاز،  ؛السابع: التخصيص أوىل من النقل
فيكون التخصيص خريا  من النقل، إذ اخلري من اخلري  ؛از خري من النقلواجمل

 خري، مثاله قوله تعاىل:          فيحتمل أن يكون لفظ البيع املراد
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 ،فيكون من ألفاظ العموم ،وهو مبادلة مال مبال مطلقا   ،منه البيع لغة
املراد منه البيع الشرعي وحيتمل أن يكون  ،والتخصيص فيها بنص شرعي

أي  ،فيكون لفظ البيع منقوال  إىل معناه الشرعي ،املستجمع شرائطه الشرعية
حتتمل اآلية أن البيع هو البيع اللغوي الذي أحله هللا قد خصص بنصوص 

ملة التخصيص، أو أن البيع هو البيع الشرعي املستجمع مجيع ـتـأخرى فهي حم
وي الذي خصص بنصوص أخرى أوىل من محله ـلغه، ومحله على البيع الـرائطـش

 ألن التخصيص أوىل من النقل. ؛على نقل البيع اللغوي إىل البيع الشرعي
 ؛وال يـرتجح أحـدمها علـى اآلخـر إال بـدليل ،الثامن: اإلضمار مثـل اجملـاز

 وذلــــك ألن كــــال   ؛الســــتوائهما يف االحتيــــاج إىل القرينــــة، ويف احتمــــال خفائهــــا
قرينة متنع املخاطب من فهم الظاهر. وكما حيتمل وقـوع اخلفـاء منهما حيتاج إىل 
مثالـه أن يقـول الرجـل  ،حيتمـل وقوعـه يف تعيـني اجملـاز فاسـتواي ،يف تعيني املضـمر
مبعــىن أنــه معــزز حمبــوب  ،فإنــه حيتمــل أن يكــون جمــازا   ،هــذا ابــين :ملــن لــيس اببنــه

بين، واحتماهلمـا أي هـذا كـا «كـاف التشـبيه»أي تقـدير  ،وحيتمل اإلضمار ،يل
معا  متساو، فال يوجد ما يرجح محله على أحدمها دون اآلخر، فـال حيمـل علـى 

  أحدمها ما مل توجد قرينة.
ألن الباقي بعد التخصيص يتعني  ؛التاسع: التخصيص أوىل من اجملاز

ألن العام يدل على مجيع األفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقيت  ؛فيعرف
 ؛ن غري أتمل لتعينها. وأما اجملاز فقد يتعني وقد ال يتعنيداللته على الباقي م

 ،ألن اللفظ وضع ليدل على املعىن احلقيقي، فإذا انتفى املعىن احلقيقي بقرينة
إىل نوع أتمل واستدالل الحتمال تعدد  ،اقتضى صرف اللفظ إىل اجملاز

. وما فقد أتكد تعيينه ،خبالف التخصيص ،ومن هنا مل يؤكد تعيينه ؛اجملازات
مثاله قوله  ،فكان التخصيص أوىل من اجملاز ،أتكد تعيينه أوىل مما مل يتأكد
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 تعاىل:                            فإنه حيتمل أن يكون
 ،أي ما ذكر اسم غري هللا عليه ،لفظ ما مل يذكر اسم هللا عليه املراد منه العموم

وخصص بنصوص أخرى مبا ذكر اسم غري هللا  ،م هللا مطلقا  وما مل يذكر اس
فيكون جمازا ، أي  ،عليه، وحيتمل أن يكون املراد منه ما ذكر اسم غري هللا

نه خصص إأي  ،حيتمل التخصيص وحيتمل اجملاز، ومحله على التخصيص أوىل
  مبا ذكر اسم غري هللا بنصوص أخرى.

التخصيص أوىل من اجملاز،  ألن ؛العاشر: التخصيص أوىل من اإلضمار
مثاله قوله  ،فيكون التخصيص أوىل من اإلضمار ؛واجملاز واإلضمار متساواين

 تعاىل:            فإنه حيتمل أن يكون لفظ    املراد
ألن  ؛وخصص ببقاء املقتولأي جلميع الناس يف القصاص حياة،  ،منه العموم
فيحول  ،ن قتل القاتل مينعه من القتلإأي  ،يف زجر القاتل عن قتله احلياة له

وحيتمل أن يكون هناك  .فتكون احلياة ملن كان سيقتل ،دون أن يقتل شخصا  
القتضائها بقاء نفسني ابرتداع القاتل عن  ؛أي شرعية القصاص حياة ،إضمار

ص حياة أي لكم يف القصا ،القتل حترزا  عن القصاص. ومحله على التخصيص
أوىل من  ،فيحيا من كان سيقتل ،لسالمة الناس من شره ،بسبب قتل القاتل

أي أوىل من محله على تقدير  ،أي تقدير كلمة شرعية ،محله على إضمار شيء
 ،شرعية القصاص. أو أن لفظ احلياة حيتمل احلياة احلقيقية لكل الناس

أي لكم  ،دير شيءوحيتمل تق .ألنه ال حياة له بل يقتل ؛وخصص بغري اجلاين
ألن الشخص إذا علم أنه يقتص منه فينكف عن  ؛يف مشروعية القصاص حياة

على أن يكون  ،أي التخصيص القاتلالقتل. فريجح أن املراد منه حياة غري 
 ألن التخصيص أوىل من اإلضمار. ؛أي اإلضمار ،املراد منه مطلق الزجر
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 لـالفع

الفعـل واحلـرف. والفعـل بعد أن جرى حبث االسم صـار ال بـد مـن حبـث 
واحلــدث هــو املصــدر وهــو اســم  .هــو مــا دل علــى حــدث مقــرتن بزمــان حمصــل

واملســـتقبل. فاملاضـــي منـــه كقـــام  ،واحلـــال ،والزمـــان احملصـــل هـــو املاضـــي .الفعـــل
واملسـتقبل مثـل سـوف يقـوم. واحلاضـر  ،وقعد، واحلاضر واملسـتقبل كيقـوم ويقعـد

وهـــو مـــا يف أولـــه إحـــدى الزوائـــد  ،واملســـتقبل يف اللفـــظ واحـــد ويســـمى املضـــارع
واليـــاء. وختلـــيص املســـتقبل عـــن احلاضـــر  ،والنـــون ،والتـــاء ،وهـــي اهلمـــزة :األربعـــة

وسوف يقوم، وأمـا فعـل األمـر  ،سيقوم :كقولك  ،بدخول السني أو سوف عليه
  زع منه حرف املضارعة ال غري.ـفما ن

 
 رفـاحل

ىن ولكن إذا احلرف هو ما دل على معىن يف غريه، فهو يدل على مع
ألنه ال يفهم  ؛فهو ال يستقل مبعناه مل يقرتن بغريه فال معىن له. نإف ،اقرتن بغريه

معناه الذي وضع له إال ابعتبار لفظ آخر دال على معىن هو متعلق معىن 
 ؛احلرف. وال بد من تفسري احلروف اليت تشتد احلاجة يف الفقه إىل معرفتها

 منها ما يلي:  وهو على أصناف ،لوقوعها يف أدلته
وهي ما يفضي مبعاين األفعال إىل األءاء،  ،األول: حروف اإلضافة

ما يكون حرفا   اومنه ،ما يكون حرفا  واءا   اما ال يكون إال حرفا ، ومنه اومنه
 «يف»و «حىت»و «إىل»و «من» :هيوفعال ، فأما ما ال يكون إال حرفا ، ف

ومعانيها هي ما  .«اتء القسم»و «واو القسم»و «رب»و «الالم»و «الباء»و
 يلي:
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سرت من بغداد، وللتبعيض   :: تكون البتداء الغاية كقولك«من» 
خامت من حديد، وزائدة   :أكلت من اخلبز، ولبيان اجلنس كقولك :كقولك
 ما جاءين من أحد. :كقولك
ومبعىن مع كقوله  ،سرت إىل بغداد :تكون النتهاء الغاية كقولك :«إىل»
 تعاىل:                         . 
 ومبعىن مع مثل إىل. ،اء الغايةهتن: تكون ال«حىت»
: تكون للظرفية كقولك: زيد يف الدار، وقد ترد مبعىن على كقوله «يف»
 تعاىل:                  وقد يتجوز هبا يف قوهلم: نظرت يف

فَْضتُْم فييهي َعَذاٌب ين. وقد ترد مبعىن السببية مثل العلم الفال
َ
ُكْم ِفي َما أ لََمسَّ

يمٌ   َعظي
وقد تكون لالستعانة   ،به داء :: تكون لإللصاق كقولك«الباء»
وقد ترد  ،اشرتيت الفرس بسرجه :واملصاحبة كقولك ،كتبت ابلقلم  :كقولك

 مبعىن على كقوله تعاىل:                           

                          أي على قنطار وعلى دينار، وقد
 ترد مبعىن من أجل، قال هللا تعاىل:               

تعاىل:  كقوله  زائدة   ىن يف دعائك، وقد تكونأي ألجل دعائك، وقيل مبع
                     يف»حبرف  «الباء». وقد يلتبس حرف» 

الظرفية سواء أكانت « يف»مبعىن  «الباء»إذ قد تستعمل فيما يدخل عليه، 
يَ حقيقية مثل  وَن َعلَيْهيْم ُمْصبيحي فَََل َتْعقيلُونَ  * ِإَونَُّكْم ََلَُمرُّ

َ
ياللَّيْلي أ  َوب

 مثل قوله تعاىل: أي يف الليل، أم كانت جمازية     .  وقد يكون
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كقولك: أخلص لك قويل مبا يلي، فإنه يصح أن   «يف»و «الباء»املعىن حمتمال  
فيكون التلخيص واقعا   ،ويكون مثل قولك: نظرت يف العلم ،تقول: فيما يلي

أي أن استعمال "يف" هنا ظرفية جمازية، ويصح أن نقول مبا يلي، ، على املعاين
ويكون معىن "الباء" هنا االستعانة، أي بواسطة املعاين. وإلزالة ما ميكن أن يقع 

هو أن ما كان من الظرفية املعنوية  ،«الباء»و «يف»من التباس بني استعمال 
ل للظرفية املعنوية مثل كالظرفية احلسية، وما كان غري قاب  «يف»تستعمل فيه 

 لالستعانة،« الباء»فإنه ال تستعمل فيه إال  ،العصا يف قولك: ضربت ابلعصا
، مثل جتـعـل الفعل الالزم متعداي   «الباء»لالستعانة، و« يف»إذ مل يثبت جميء 

 ْيُنوريهيم ُ ب  .أي أذهب نورهم َذَهَب اَّللَّ
ون زائدة كقوله: املال لزيد، وتك :: تكون لالختصاص كقولك«الالم»

       . 
رب رجل  :: تكون للتقليل، وال تدخل إال على النكرة كقولك«رب»
 عامل.

 .أقسمت ابهلل :هي مبدلة عن ابء اإللصاق يف قولك: «واو القسم»
 اتهلل. :يف قولك «الواو»مبدلة من  «اتء القسم»و

، «عن»و ،«على»هي: وأما ما يكون حرفا  واءا  من حروف اإلضافة ف
 ي:. ومعانيها ما يل«منذ»، و«مذ»، و«الكاف»و

على زيد دين، وإما  :تكون لالستعالء، وهي إما حرف كقولك «على»
 اسم كقول الشاعر:

 لُ هَ جمه   يزاءَ بزَ  ض  ن قب  وع لُّ صه تَ     هاؤُ مظه  ه بعد ما مَتَّ ي  لَ عَ  ن  ت مه دَ غَ 
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  اىل: ــعـه تـولــقـرف كــا حـي إمـدة، وهـاعــبـمـون للـ: تك«عن»

     ميينه عن من جلست :كقولك اسم وإما. 
فالن كالبدر، وقد تكون  :: قد تكون حرفا  للتشبيه كقولك«الكاف»

  يضحكن عن كالربد. :اءا  كقوهلم
 : يكونن البتداء الغاية يف الزمان نقول: ما رأيته مذ«منذ»و «مذ»

  اليوم، ومنذ يوم اجلمعة، وقد يكونن اءني إذا رفع ما بعدمها.
 «حاشا» :يوأما ما يكون حرفا  وفعال  من حروف اإلضافة فه

، ابلفعليةوقد تنصبه  ،، فإهنا ختفض ما بعدها ابحلرفية«عدا»و «خال»و
 ومعناها االستثناء.

 «كأنّ »و «لكنّ »و «أنّ »و «إنّ »الثاين: احلروف املشاهبة للفعل وهي: 
 ،يدـأكـللت وأنّ  رب، وتكون إنّ ـع اخلـم وترفـب االسـصـ. وهي تن«لعلّ »و «ليت»و

 للرتجي. ولعلّ  ،ينـمـوليت للت ،هـيـبـوكأن للتش ،دراكـتـلالس ولكنّ 
 ،«حىت»و ،«مث»و ،«الفاء»و ،«الواو» :الثالث: حروف العطف وهي

 ي:ومعانيها ما يل ،«لكن»و ،«بل»و ،«ال»و ،«أم»و ،«أو»و
جاء زيد  :ع ال تفيد ترتيبا  وال معية كقولكـمـلق اجلـي ملطـ: ه«الواو»
 وعمرو.
  جاء زيد فعمرو. :: تفيد الرتتيب والتعقيب كقولك«الفاء»
  جاء زيد مث عمرو. :: تفيد الرتتيب والرتاخي كقولك«مث»
 :كقولك  ،وأن املعطوف جزء من املعطوف عليه ،: تفيد الرتتيب«حىت»

  وقدم احلاج حىت املشاة. ،حىت األنبياءمات الناس 
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 ،واألمر ،وتقع يف اخلرب ،: تفيد تعليق احلكم أبحد املذكورين«أو»
ويف األمر للتخيري، ولإلابحة، ويف االستفهام مع  ،ويف اخلرب للشك ،واالستفهام

  الشك يف وجود األمرين.
فهام، وال تقع إال يف االست ،تفيد تعليق احلكم أبحد املذكورين :«أم»

 ومع العلم أبحدمها والشك يف تعيينه.
تشرتك يف أن املعطوف خمالف للمعطوف عليه  «لكن»و «بل»و «ال»

يف حكمه، تقول: جاءين زيد ال عمرو، وما جاءين زيد لكن عمرو، سرت يف 
 الطريق بل ركضت فيها.

، «لن»، و«ملا»، و«مل»، و«ال»، و«ما»الرابع: حروف النفي، وهي: 
 ، ومعانيها هي كما يلي: «فإن ابلتخفي»و

ال، أو املاضي القريب من احلال، كقولك: ما تفعل، ما ـلنفي احل «ما»
 فعل.

ال رجل يف الدار، أو هنيا    :: لنفي املستقبل، إما خربا  كقولك«ال»
  كقولك ال تفعل، أو دعاء كقولك ال رعاك هللا.

  ا يفعل.لقلب املضارع إىل املاضي نقول: مل يفعل، ومل «ملا»و «مل»
 :أتكيدا  لقولك .برح اليوم مكاينألن  :لتأكيد املستقبل كقولك «لن»

 برح اليوم مكاين.أال 
 لنفي احلال كقوله تعاىل:  «إن»               . 

ها أن »تقول  «أما»و «أال»و «ها»اخلامس: حروف التنبيه، وهي: 
أما »وتقول:  «رجل يدلين على الطريقأال »وتقول:  «ذا، وهذا، وها افعل
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 .«نك خارجإ
 «أي»و «هيا»و «أاي»و «اي»السادس: حروف النداء وهي: 

و)وا(  ،داء البعيد، وأي واهلمزة للقريبـوالثالثة األول لن «وا»و «زةـمـاهل»و
 للندبة.

 «ري  جَ »و «أجل»و «بلى»و «نعم» :وهي اجلوابالسابع: حروف 
 عانيها ما يلي: وم ،ابلتشديد «إنّ »و «أي»و

أو  ،فيجاب نعم ،: مصدقة ملا سبق من قول القائل: قام زيد«نعم»
 فيقال نعم. ،قوله: ما قام زيد

وكقوله  ،ما قام زيد :ملن قال ،بلى :: إلجياب ما نفي كقولك«بلى»
 تعاىل:          :جوااب  لقوله تعاىل           . 
  .جاء زيد :ملن قال .أجل :اخلرب ال غري كقولك: لتصديق «أجل»
للتحقيق، تقول: جري ألفعلن كذا  «إي»ابلتشديد و «نإ»و «جري»

 ي وهللا.إوإن األمر كذا، و 
 «خال»و «عدا»و «حاشا»و «إال»الثامن: حروف االستثناء وهي: 

أي صنعك،  .أعجبين ما صنعت :يف قولك «ما»واحلرف املصدري وهو 
فهي مؤولة مبصدر. وحروف  ،أي فعلك .أريد أن تفعل كذا :يف قولك «أنّ »و
فعلت كذا، إذا أردت  «أال»و «هال»و «لوما»و «لوال»وهي  ضيحضالت

قد  :يف قولك «قد»وحرف تقريب املاضي من احلال وهو  .احلث على الفعل
وهل  ؟أزيد قام :يف قولك «هل»و «اهلمزة»وحروف االستفهام وهي  .قام زيد
 «ال»و «أن»و «سوف»و «السني» :االستقبال وهي وحروف ؟زيد قام
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سيفعل، وسوف يفعل، وأريد أن تفعل، وال تفعل، وإن  :يف قولك «إن»و
 ،ولو جئتين ،إن جئتين :يف قولك «لو»و «إن»تفعل. وحروف الشرط وهي: 
 .قصدت فالن  كي حيسن إيل :يف قولك «كي»أكرمتك. وحرف التعليل وهو 

 إن األمر كذا. :جوااب  ملن قال لك قولك يف «كال»وحرف الردع وهو 
التاسع: حروف الالمات وهي: الم التعريف الداخلة على االسم املنكر 

وهللا ألفعلن كذا، واملوطئة  :لتعريفه كالرجل، والم جواب القسم يف قولك
لو   :ك، والم جواب لو يف قولكنوهللا لئن أكرمتين ألكرم :للقسم يف قولك

لو كان كذا لكان كذا، والم األمر يف قولك ليفعل زيد، كان كذا لكان كذا، و 
  لزيد منطلق. :والم االبتداء يف قولك

  .(بتسكني التاء) .كذا  فعلت   :العاشر: اتء التأنيث الساكنة يف قولك
 .كذا ألفعلن وهللا :قولك يف «املؤكدة النون»و «التنوين» :عشر احلادي
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 ومـوق واملفهـاملنط
 ،ومعرفة أقسامها ببيان ألفاظ اللغة وأقسامها ،ببعد معرفة لغة العر 

ألن االستدالل ابلكتاب والسنة إمنا  ؛صار يتأتى االستدالل ابلكتاب والسنة
هو استدالل أبلفاظهما، ومىت بينت ألفاظ اللغة العربية فقد توفر ما يستوجبه 

اظ وهو بيان ألفاظها وأقسامها. غري أن االستدالل ابأللف ،االستدالل ابللغة
من كونه بطريق املنطوق أو املفهوم، أي  ،يتوقف على معرفة كيفية االستدالل

أو بطريق داللة املدلول على مدلول  ،من كونه بطريق داللة اللفظ على مدلوله
أو من نحية املعىن الذي  ،آخر، يعين من نحية املعىن الذي دل عليه اللفظ

كان ال بد من حبث املنطوق ومن هنا   ؛دل عليه معىن اللفظ ال اللفظ نفسه
ال بد من حبث أمرين: أحدمها أن  ،واملفهوم. وقبل حبث املنطوق واملفهوم

والثاين أن هللا تعاىل ال يعين يف   .ومثله السنة ،القرآن ليس فيه لفظ مهمل
هللا تعاىل ال  نإف ،كالمه خالف الظاهر من غري بيان. أما ابلنسبة لألمر األول

 ،ألنه هذاين، واهلذاين نقص ؛مبا ال داللة له على املعىن أي ،خياطبنا ابملهمل
ألن املهمل هو اهلذاين، وهو أن جيمع ألفاظا  مهملة  ؛وهو عليه تعاىل حمال

وإن دل  ،ويتكلم هبا، أو أبن ال يدل جمموع الكالم من حيث هو على معىن
، ومن كل جزء منه على معىن، وكلتا الصورتني من املهمل ال تليق ابهلل تعاىل

هنا كان من احملال أن خياطبنا هللا تعاىل ابملهمل، فال يكون يف القرآن مهمل. 
ألن السنة وحي من هللا تعاىل ابلنسبة  ؛وكذلك ال يكون يف السنة مهمل

أبلفاظ من عنده، فمحال أن يكون فيها   وعرب عنها الرسول ،ملعناها
املفسرون فيها على  ولكن اختلف ،هلا معاين نإف مهمل. وأما أوائل السور

ور، وعليه ال تكون من املهمل. وأما ــأقوال كثرية، واحلق فيها أهنا أءاء للس
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 قوله تعاىل:                                        

   وف على قوله: ـة ابلوقـاآلي     وله: ل قـوجع      

       وبذلك  ،فيكون يف القرآن ما ال يعلم معناه إال هللا ؛كالم مستأنف
 خاطبنا مبا ال نعلم له معىن وهو املهمل. أما هذا القول فمردود لوجهني:

ألن الواو هنا      أن الوقوف ال يتأتى على قوله:  ولالوجه األ
فيكون  ،فهي معطوفة على لفظ اجلاللة ،ف استئنافحرف عطف وليس حر 
والراسخون يف العلم يعلمون أتويله، وواو االستئناف  ،املعىن أن هللا يعلم أتويله

 ،ويبدأ كالم جديد ومعىن جديد ،إمنا تكون حني ينتهي الكالم وينتهي املعىن
 قوله أماو  .وال تكون يف غري ذلك مطلقا ، وهنا مل يتم الكالم ومل يتم املعىن

   تعاىل:     قوله: من حال فهي            فهي ،
ن احلال إذا جاء بعد املعطوف واملعطوف عليه إحال وليست خربا . وال يقال 

وهنا ال يتأتى أن يكون حاال  من  ،انصرف لالثنني فكان حاال  من االثنني
 الستحالة أن يقول هللا:  ؛املعطوف واملعطوف عليه         فيكون حاال

  لقوله: خربا    يكون   أن  فتعني ،اللغة  خالف وهو  ،فقط  املعطوف  من
        ال يقال ذلك ألن حمل هذا إذا مل تكن  ؛وليس حاال  منه

 ،وف عليهوجاء احلال بعد املعطوف واملعط ،هناك قرينة. أما إذا وجدت قرينة
 كقوله تعاىل:  رف إىل املعطوف دون املعطوف عليهــفإهنا تنص      

              فإن     حال من يعقوب أي من املعطوف
فيكون حاال  من يعقوب. وكذلك  ،ألن النافلة ولد الولد ؛دون املعطوف عليه

 ن يقول هللا: استحالة أ نإف ،اآلية         قرينة على أنه حال من
 يف العلم يعلمون نياملعطوف دون املعطوف عليه. وبذلك يظهر أن الراسخ

 ال يكون فيه مهمل.ـف ،فال يكون يف القرآن لفظ ال داللة له على معىن ،أتويله
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 وله: ـه الثاين أن قـالوج              لعطف على يرجح ا
لقال: وال يعلم أتويله إال هللا، والعلماء  ألنه لو كان استئنافا   ؛االستئناف

 وإمنا قال:  ،قل ذلكـيقولون آمنا به، ولكنه مل ي              
 كلمة: و  وصفا  زائدا  ابلنسبة للعلم وه فأعطى    ف ــوهذا الوص

رفة. ــدم املعــن عـالم عــرفة وال يعطى عند الكــن املعـكالم عإمنا يعطى عند ال
 لمة: ـفالتعبري بك    فيه إشارة إىل أن املقصود يف الكالم املعرفة، 

. وأما من العلماء وليس عدم املعرفة، أي يعلمه هللا ويعلمه الراسخون يف العلم
 قوله تعاىل:                     فإنه  ،فإنه معلوم للعرب

فيكون خطااب  مبا له  ،ألهنم يتخيلونه قبيحا   ؛مثل يف االستقباح متداول بينهم
 هللا تعاىل ال خياطبنا ابملهمل. نإف وعليه ؛معىن عند العرب وليس من املهمل

 ؛وأمـــا كـــون هللا تعـــاىل ال يعـــين يف كالمـــه خـــالف الظـــاهر مـــن غـــري بيـــان
ألن اللفظ إمنـا وضـع للداللـة علـى معـىن، فحـني ينطـق بـه أحـد إمنـا يعـين املعـىن ف

كـــان النـــاطق ابللفـــظ يعـــين غـــري مـــا دل عليـــه مـــن   نإفـــ الـــذي دل عليـــه اللفـــظ،
فإنه يضع قرينة تدل على أنه عىن غري املعىن املوضـوع لـه اللفـظ، أو يبـني  ،معان

دل على أنه أراد غـري املعـىن الـذي أنه قال كذا وأراد كذا. أما إذا مل توجد قرينة ت
فإنــه ال ميكــن  ،وضــع لــه اللفــظ، ومل يبــني أنــه أراد مــن هــذا الكــالم املعــىن الفــالين
ـــه أهـــل اللغـــة أو اســـتعملوه فيـــه  ،أن يفهـــم مـــن اللفـــظ إال املعـــىن الـــذي وضـــعه ل

ن هللا تعــاىل يعــين يف قولــه  إومــن هنــا ال يتــأتى القــول  ؛اســتعماال  عرفيــا  أو شــرعيا  
ألنــه ال ميكــن أن  ؛خــالف الظــاهر دون أن يبــني أنــه عــىن خــالف الظــاهر كــذا

يفهـــم مـــن األلفـــاظ إال مـــدلوالهتا، فـــال يوجـــد يف القـــرآن مـــا يقصـــد منـــه خـــالف 
دالالت األلفــاظ، أي ال يوجــد فيــه كــالم يعــين فيــه هللا معــىن غــري املعــىن الظــاهر 

القول عن الكـالم ن إمن غري أن يبني ذلك. مث  ،أي غري دالالت األلفاظ ،منه
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مـن غـري بيـان أنـه عـىن خـالف الظـاهر،  ،أبن هللا تعاىل يعين فيه خالف الظـاهر
قــول أبن هللا قــد خاطــب النــاس بكــالم غــري مفيــد ملــا عــىن ابللفــظ، ومعــىن ذلــك 

ألن الكـالم الـذي ال معـىن لـه حسـب داللـة ألفاظـه كـالم  ؛أنه خاطبهم ابملهمل
ولعـدم  ،لعـدم إشـعاره بـه ؛عـىن املـراد مهمـلمهمل، إذ اللفظ ابلنسبة إىل ذلك امل

داللتـــه عليـــه. وال يليـــق أن خياطبنـــا هللا ابملهمـــل. وبـــذلك يثبـــت أنـــه ال يوجـــد يف 
القرآن كالم يعين فيه هللا تعاىل خالف الظاهر من غري بيان، وعليه ال يوجـد يف 
 القـــرآن معـــىن ابطـــن ومعـــىن ظـــاهر، بـــل كـــل مـــا يف القـــرآن إمنـــا يعـــين فيـــه هللا مـــا

أو اســتعملوه فيــه اســتعماال   ،أللفاظــه مــن داللــة عنــد أهــل اللغــة قــد وضــعوه لــه
 ال إذا كانت هناك قرينة أو بيان.إ ،وال يعين غري ذلك مطلقا   ،عرفيا  أو شرعيا  

 
 وقـاملنط

 ،داللة اخلطاب على احلكم إن كانت من اللفظ فهي داللة املنطوق
ي داللة املفهوم. واملنطوق هو ما وإن كانت من املعىن الذي دل عليه اللفظ فه

دل عليه اللفظ قطعا  يف حمل النطق، أي ما فهم من اللفظ مباشرة من غري 
 ،ماال  ألهنا مل تفهم قطعا  بل احت ؛فتخرج داللة االقتضاء ،واسطة وال احتمال

: »تفهم مباشرة من اللفظ وإمنا يقتضيها ما فهم من اللفظ. وقوله  ومل
نفي لوجود الصالة مع أهنا قد  أخرجه أبو عوانة. «

فداللة احلديث  .فيكون املراد نفي الصحة أو نفي الكمال ،وجدت ابلفعل
ألهنا مل  ؛ليس من داللة املنطوق ،أو عدم كماهلا ،على عدم صحة الصالة
ولذلك ال  ؛اللفظوإمنا اقتضاها املعىن الذي فهم من  ،تفهم من اللفظ مباشرة

بل ال بد أن يذكر ما  ،يقال ما فهم من اللفظ يف حمل النطق ويكتفى بذلك
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ة )قطعا ( حىت موذلك بزايدة كل ،يدل على أن اللفظ قد دل عليه داللة قطعية
املنطوق هو ما دل عليه اللفظ قطعا  يف حمل  نإف وعليه ؛خترج داللة االقتضاء

 من قوله تعاىل: املفهوم  ،النطق كوجوب صوم رمضان      

        وهو املسمى ابلداللة  ،وذلك أن يدل اللفظ مبنطوقه على املعىن
ال الذي يفهم من  ،اللفظية. فما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا  هو املنطوق

أقسام  وذلك ألن اللفظ ينقسم ابعتبار الدال وحده إىل ثالثة ؛سوق الكالم
هي: املطابقة، والتضمن، وااللتزام. فداللة اللفظ على متام معناه مطابقة فهي 
من املنطوق، وداللة اللفظ على جزء املسمى تضمن وهي كذلك من املنطوق. 

فإنه حيمل أوال  على احلقيقة الشرعية   ،وإذا دل اخلطاب على احلكم مبنطوقه
أخرجه أمحد «» :كقوله 

، 

ألنه املتبادر إىل 
تعذر محله  فإن ميان.ر الشرع العرف يف كثري من األحكام كاألالفهم، والعتبا

محل  ،املوجودة يف عهد الرسول ،وعلى احلقيقة العرفية ،على احلقيقة الشرعية
وقد جاءت لبيان  ،على احلقيقة اللغوية. فالنصوص الشرعية ألفاظ تشريعية

 املعىن مث ،فيكون األصل يف داللتها هو املعىن الشرعي ،الشريعة اإلسالمية
مث املعىن اللغوي. وهذا إذا كثر استعمال الشرعي والعريف حبيث صار  ،العريف

مل يكن كذلك كان مشرتكا  ال يرتجح إال  فإن يسبق أحدمها دون اللغوي،
صون  للكالم عن  ،تعذرت احلقائق الثالث محل على اجملازي فإن ،بقرينة

  اإلمهال.
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 ومـاملفه

يف غري حمل النطق، أي هو ما دل عليه  املفهوم هو ما فهم من اللفظ
مدلول اللفظ، يعين املعىن الذي دل عليه معىن اللفظ. فاملنطوق ما فهم من 

  أما املفهوم فهو ما فهم من مدلول اللفظ كقوله تعاىل:  ،داللة اللفظ

          ن داللة اللفظ هي ال تتأفف هلما وهذا هو املنطوق، ولكن إف
يفهم منه ال تضرهبما، فيكون مفهوم  ،وهو النهي عن التأفيف ،لول اللفظمد

 قوله تعاىل:              هو ال تضرهبما. فتحرمي ضرب الوالدين
 املفهوم من قوله تعاىل:              .قد دل عليه مفهوم اآلية

 ،وهو املسمى ابلداللة املعنوية ،فاخلطاب فيه قد دل على احلكم ابملفهوم
وذلك ألن اللفظ ينقسم ابعتبار الدال وحده إىل ثالثة  ؛والداللة االلتزامية

فاملطابقة هي داللة اللفظ على متام  وااللتزام. ،والتضمن ،أقسام: هي املطابقة
وكالمها داللة من اللفظ قطعا   ،معناه، والتضمن داللة اللفظ على جزء املسمى

ولذلك كان من املنطوق. أما  ؛احتمال، أي داللة من اللفظ مباشرةمن غري 
حقيقتها مدلول املعىن  يف داللة االلتزام فهي داللة اللفظ على الزم معناه، فهي

أي من داللته  ،وليس مدلول اللفظ، وقد دل عليها اللفظ بشكل غري مباشر
يعين  ،حمل النطق ن املعىن فهم من اللفظ ال يفإ، أي هال من لفظعلى املعىن 

ن دالالت إفهم من معىن اللفظ، وعليه فاملفهوم هو داللة االلتزام، وحيث 
ن إيف هذه الدالالت الثالث، وحيث  ةحمصور  ،اللفظ ابعتبار الدال وحده

فلم تبق إال داللة واحدة هي  ،داللة املطابقة وداللة التضمن مها من املنطوق
ل داللة من الدالالت إذا مل تكن من داللة االلتزام من املفهوم، فتكون ك

املنطوق فهي من املفهوم. فتكون داللة اللفظ حمصورة ابملنطوق واملفهوم. فإذا 
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وال يوجد غري ذلك. وعلى هذا تكون  ،مل تكن من املنطوق فهي من املفهوم
من املفهوم، وكذلك  ،وداللة اإلشارة ء،واإلميا وداللة التنبيه ،داللة االقتضاء
وم املوافقة ومفهوم املخالفة من املفهوم. على أن الداللة االلتزامية يكون مفه
. وابلنظر يف الداللة االلتزامية يتبني م وهي املسماة ابلداللة املعنويةهي املفهو 

لضرورة صدق  ،أن الالزم قد يكون مما يقتضيه العقل، أو مما يقتضيه الشرع
االقتضاء، وقد يكون الزما   وذلك داللة ،أو لصحة وقوع امللفوظ به ،املتكلم

وذلك داللة  ،من مدلول اللفظ وضعا ، ال أن يكون اللفظ داال  بوضعه عليه
أو دل على حكم ومل  ،التنبيه واإلمياء، وقد يكون الزما لكالم سيق لبيان حكم

ولكن الكالم يعطي  ،بل املقصود إمنا هو احلكم ،يكن ذلك الالزم مقصودا  
وذلك هو اإلشارة، وقد يكون  ،مقصودا  من القولذلك املعىن ولو مل يكن 
كان   نإف .وذلك هو املفهوم ،الزما  لرتكيب الكالم ،مستفادا  من تركيب اجلملة

ويسمى فحوى  ،موافقا  للمنطوق يف اإلجياب والسلب فهو مفهوم املوافقة
وإن كان خمالفا  للمنطوق فهو  .اخلطاب، أي معناه كما يسمى تنبيه اخلطاب

  كما يسمى حلن اخلطاب.  ،ويسمى دليل اخلطاب ،املخالفةمفهوم 
 

 االقتضاءداللة 

 ،داللة االقتضاء هي اليت يكون الالزم فيها مستفادا  من معاين األلفاظ
وذلك أبن يكون شرطا  للمعىن املدلول عليه ابملطابقة. والالزم قد يكون العقل 

تكلم، وإما لصحة يقتضيه، وقد يكون الشرع يقتضيه، إما لضرورة صدق امل
 مثال ذلك قوله تعاىل:  ،وقوع امللفوظ به        قوله:  نإف

      يستلزم األمر بتحصيل أدوات القتال من سالح وعتاد وتدريب 
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وهو شرط لصحة وقوع امللفوظ به وهو:  ،خل. فهذا مما يقتضيه العقلا...
     عتق عبدك عين أبلف درهم، واملفهوم الالزم ألك آلخر: . ومثل قو

وذلك املفهوم مما يتوقف عليه  ،عتق متليك العبد ابلبيع أو اهلبةأمن مدلول 
بع أو  :حتقق هذا املدلول شرعا ، إذ ال عتق فيما ال ميلك ابن آدم، كأنه قيل

وهو  ،عتاق. فهذا مما يقتضيه الشرعمث كن وكيلي يف اإل ،هب هذا العبد مين
»: . ومثل قوله «عتقأ»شرط لصحة وقوع امللفوظ به وهو 

 وضعأي  .هماجأخرجه ابن  «
نفس هذه  وضعوما استكرهوا عليه. إذ ال يصدق أنه  ،والنسيان ،حكم اخلطأ

ققها، فهذا مما يقتضيه الشرع لضرورة صدق املتكلم. ومثله األشياء للقطع بتح
 :وقوله  .هأخرجه ابن ماج «: »قوله 
فإن رفع الصوم والصالة مع  أخرجه أبو عوانة. «»

حة يف كنفي الص  ،نفي حكما  ميكن نفيهفال بد أن يكون امل ،حتققه ممتنع
ومثله أيضا  قوله  .، ونفي الصحة أو الكمال يف حديث الصالةحديث الصيام

 تعاىل:                            وجود سبيل  نإف
إذ   ،ول يف مكةــفقد وجد ذلك يف أايم الرس ،ققـللكافرين على املؤمنني قد حت

ن إف  لمون حتت حكم الكفار، ووجد ذلك بعد أايم الرسولــكان فيها مس
بالد األندلس قد كان فيها املسلمون حتت حكم الكفار، وهو كذلك موجود 

املفيدة  «لن»بلفظ  ،بيلــاليوم، فنفي أن يكون للكافرين على املؤمنني س
كم ميكن نفيه وهو نفي ـنفيا  حلفال بد أن يكون  ،قق وقوعهـممتنع لتح ،للتأبيد
واز، أي حيرم أن يكون للكافرين على املؤمنني سبيل. فهذا مما يقتضيه ـاجل

 الشرع لضرورة صدق اخلرب.
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 واإلمياء التنبيهداللة 

داللة التنبيه واإلمياء، إمنا تقع فيما يدل على العلية، وهي أن يكون 
كون اللفظ داال  بوضعه على التعليل الزما  من مدلول اللفظ وضعا ، ال أن ي

إذ لو دل ملا كان من  ،التعليل، يعين أن اللفظ ال يدل بوضعه على التعليل
 ،حبسب وضع اللغة ،داللة التنبيه واإلمياء، بل أن مدلول اللفظ وضعا  يلزم منه

معىن آخر غري ما دل عليه اللفظ، فالداللة على املعىن اآلخر الالزم ملدلول 
هي الداللة ابلتنبيه واإلمياء. مثال ذلك قوله تعاىل:  ،للغةحسب وضع ا ،اللفظ
                            فإنه يدل على أن السرقة سبب

ما رتب عليه احلكم ابلفاء  نإف القطع، وهذه الداللة الزمة وضعا  ملعىن الفاء.
ظاهرة يف التعقيب، ويلزم من ذلك  لكون الفاء يف اللغة ؛يكون سببا  للحكم

زم يلألنه ال معىن لكون الوصف سببا  إال ما ثبت عليه احلكم عقيبه، ف ؛السببية
من املعىن الذي وضعت له الفاء معىن آخر هو كون ما قبلها سببا  ملا بعدها، 

وال حسب الشرع.  ،وليس حسب العقل ،وهذا اللزوم حسب وضع اللغة
أخرجه  «» :ومثال ذلك أيضا  قوله 

لكون  ؛فإنه يدل على أن الغضب علة للنهي عن القضاء ه،أمحد وابن ماج
وهو  ،فيلزم من كونه وصفا  مناسبا   .الغضب وصفا  مناسبا  وقد ذكر مع احلكم

ا اللزوم حسب أن يكون علة إذا ذكر مع احلكم. وهذ ،ما وضع له يف اللغة
أو كان وصفا  ولكنه غري  ،وضع اللغة، إذ لو مل يكن وصفا  أبن كان جامدا  

ال يلزم منه حسب وضع اللغة أن يكون علة إذا اقرتن ابحلكم، فإذن   ،مناسب
جعل له معىن الزما  حسب وضع  ،كونه وصفا  مناسبا  حسب وضع اللغة

: »ه قوله ومثل .وهو أن يكون علة إذا اقرتن ابحلكم ،اللغة
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» :وقوله أخرجه أبو داود. « 
فدل على أنه علة، إذ  ،فإنه وصف مناسب اقرتن حبكم أخرجه أمحد. «

لزوم حسب وهذا ال ،يلزم من كونه وصفا  مناسبا  أن يكون علة إذا اقرتن حبكم
  وضع اللغة.
 

 ارةـاإلشداللة 

أو دل على  ،داللة اإلشارة هي أن يكون الكالم قد سيق لبيان حكم
أو جاء ليدل  ،ولكنه يفهم منه حكم آخر غري احلكم الذي سيق لبيانه ،حكم

عليه، مع أن هذا احلكم اآلخر مل يكن مقصودا  من الكالم، فداللة الكالم 
هي داللة  ،ولكن يفهم منه ،ومل يدل عليه ،ق لهعلى هذا احلكم الذي مل يس

 اىل: ـتع قوله   جمموع  داللة ارة، مثال ذلك ـاإلش               

         :وقوله تعاىل             على أن أقل مدة احلمل ستة
 كذلك قوله تعاىل: و  .شهر، وإن مل يكن ذلك مقصودا  من اللفظأ     

       :أابح املباشرة إىل طلوع الفجر بقوله            

                           ان بيان ذلك هو املقصود، ومع كو
ألن  ؛مل يفسد صومهصبح جنبا  أذلك لزم منه أن من جامع يف ليل رمضان و 

من جامع يف آخر الليل ال بد من أتخر غسله إىل النهار، فلو كان ذلك مما 
يفسد الصوم ملا أبيح اجلماع يف آخر جزء من الليل. ومع ذلك فإنه مل يقع 

ومل يكن الكالم مسوقا   ،مقصودا  من الكالم، وهكذا كل كالم يفهم منه حكم
الكالم على هذا احلكم ليست من املنطوق تكون داللة  ،وال للداللة عليه ،له

ألنه وإن فهم من  ؛وإمنا هو من داللة االلتزام ،وإن فهم من منطوق اللفظ



 187 

فكان الزما  للمعىن  ،ومل أيت للداللة عليه ،ولكن الكالم مل يسق له ،الكالم
ويسمى داللة  ،وهلذا كان من داللة االلتزام ؛أو جاء لبيانه ،الذي سيق له

 اإلشارة.
 

 املوافقةوم ـمفه

مفهوم املوافقة هو ما يكون مدلول اللفظ يف حمل السكوت موافقا  
ملدلوله يف حمل النطق. يعين أن ما فهم من مدلول اللفظ من معان وأحكام 
يكون موافقا  ملا فهم من اللفظ نفسه. فاملعىن الالزم ملدلول اللفظ إذا كان 

 وتنبيه ،ويسمى فحوى اخلطابموافقا  لذلك املدلول فهو مفهوم املوافقة، 
  واملراد به معىن اخلطاب. ومثاله قوله تعاىل:  ،اخلطاب       

حترمي التأفيف إمنا كان ملا فيه  نإف فإنه يدل على حترمي شتم الوالدين وضرهبما،
 ،كالشتم  ،شد منه أذىأمن أذى، فيلزم من حترمي التأفيف حترمي ما هو 

ألن جمرد التأفيف ال يدل  ؛تحرمي الضرب استفدنه من الرتكيبوالضرب، ف
على حترمي الضرب، فاملعىن الالزم هنا إمنا استفيد من تركيب اجلملة، فرتكيب 

فلزم من ذلك أن حيرم  ،اجلملة أفاد أن حرمة التأفيف إمنا كانت ملا فيه من أذى
اللفظ يف حمل وهو الشتم والضرب. وهنا احلكم املفهوم من  ،األذى األشد

فكان من مفهوم املوافقة. ومثل قوله  ،السكوت موافق للحكم يف حمل النطق
 تعاىل:                            فإنه يدل على حترمي

ألن حترمي أكلها إمنا كان ألنه إذهاب ملا هلم عن ملكيتهم  ؛إتالف أمواهلم
شد من أسواء أكان  ،حترمي كل ما كان فيه إذهاب ملال اليتيم وإعدام هلا، فيلزم

ألن  ؛فتحرمي إتالف مال اليتيم استفدنه من الرتكيب .أم مساواي  له ،األكل



 188 

وكون  ،ولكن تركيب اجلملة هنا ،جمرد أكل مال اليتيم ال يدل على التحرمي
كيب املعىن يستفاد من هذا الرت  ،التحرمي سلط على أكلها ظلما  ال أكلها فقط

 وهو حترمي إتالف مال اليتيم. ومثل قوله تعاىل:  ،الالزم       

                               فإنه يدل على أن من
ن فإنه م ،ومن عمل شرا  أكثر من مثقال ذرة ،عمل خريا  أكثر من مثقال ذرة
ولكنها  ،وإن كانت قد فهمت مما زاد على الذرة ،ابب أوىل يراه، وداللته هنا

جاءت من تركيب اجلملة، فقد تكون الداللة مما زاد، وقد تكون مما نقص، 
وال  ،وقد تكون مما هو مساو له. فالداللة على املعىن الالزم مل أتت من الزايدة

اجلملة. ومثل ذلك قوله تعاىل: من النقص، وال من املساواة، وإمنا من تركيب 
                                                

                على أتدية ما دون القنطار، وعدم أتدية ما فوق
أخرجه  «: »الدينار. ومثل قوله 

خذ ما زاد على العصا فعليه رده، وكذلك ما  أفإنه يدل على أن من  ،أمحد
 .مساواي  للعصا فعليه رده، وكذلك ما كان أقل من العصا فعليه ردهكان 

وال  ،لزايدةال من ا ،قد استفيد من الرتكيب ،وهو مفهوم املوافقة ،فاملعىن الالزم
» :من النقصان. ومثل قوله 
فإنه يدل على حترمي اقتطاع ما فوق  ،أخرجه أمحد «

الشرب من ابب أوىل، وكذلك يدل على حترمي اقتطاع ما دون الشرب. وذكر 
: »ومثله قوله  .الشرب إشارة إىل استواء القليل والكثري يف الوعيد

 ،أخرجه الطرباين« 
خذ أقل من أخذ أكثر من شرب من ابب أوىل، وكذلك أفإنه يدل على حترمي 
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بل من تركيب اجلملة.  ،وال من النقصان ،، والداللة هنا ليست من الزايدةشرب
والداللة يف مجيع هذه األقسام ال خترج »وقال اآلمدي يف حبث مفهوم املوافقة: 

وهذا القول خطأ  «من قبيل التنبيه ابألدىن على األعلى، وابألعلى على األدىن
 من وجهني: 

تنبيه ابألدىن على األعلى كتحرمي هنا قد تكون من قبيل الإأحدمها: 
  :وكقوله تعاىلالشتم والضرب املفهوم من حترمي التأفيف،          

                    ، وقد تكون من قبيل التنبيه ابألعلى على
 األدىن كقوله تعاىل:                              

   ،   :ولكنها أيضا  قد تكون من قبيل املساوي كقوله تعاىل    

                      فإنه يدل على حترمي إتالفها وهو مساو 
فهم وإمنا هو شيء آخر ي ،وال مساو   ،وال أدىن ،ألكلها، وقد يكون ال أعلى

» :مثل قوله  ،ألنه الزم للمنطوق ؛من الرتكيب
فإنه يدل على حفظ ما التقط  ،أخرجه أمحد «

وال من قبيل  ،وهو ليس من قبيل التنبيه ابألدىن على األعلى ،من الدننري
على األدىن، وهذا كله يدل على أن مفهوم املوافقة ال ينحصر  التنبيه ابألعلى

 قد بل ،وابألعلى على األدىن ،مبا هو من قبيل التنبيه ابألدىن على األعلى
 يكون يف غريمها.
وإمنا  ،وال من النقصان ،ن مفهوم املوافقة مل يؤخذ من الزايدةإواثنيهما: 

وال لألعلى على  ،علىخذ من تركيب اجلملة، فال دخل لألدىن على األأ
وإمنا األصل فيه أن يكون  ،يف أصل فهم املعىن يف مفهوم املوافقة ،األدىن

والتنبيه  .أبن ال يكون شرطا  للمعىن املطابقي بل اتبعا  له ،مستفادا  من الرتكيب
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وليس  ،كل منهما مثال من أمثلته  ،وابألعلى على األدىن ،ابألدىن على األعلى
ألنه  ؛ن اشرتاط األولوية يف مفهوم املوافقة ال معىن لهإوهلذا ف ؛للداللة فيه أصال  
مع أنه  ،وابألعلى على األدىن ،له حمصورا  يف التنبيه ابألدىن على األعلىجيع

مع أن األصل فيه أن  ،وارد يف غريمها، وجيعل األصل يف داللته هو األولوية
وم املوافقة هو من يكون مستفادا  من الرتكيب ال من األولوية. على أن مفه

وال  ،الداللة االلتزامية، والداللة االلتزامية ليست هي داللة األدىن على األعلى
وإمنا هي داللة اللفظ على الزمه، ومفهوم املوافقة هو  ،األعلى على األدىن

ولذلك ال تشرتط  ؛والالزم فيها مستفاد من الرتكيب داللة اللفظ على الزمه،
من قبيل التنبيه ابألدىن على األعلى وابألعلى على  آت  فيه األولوية، وال هو 

األدىن حىت يقال ال خترج الداللة عنهما، بل يشرتط فيه أن يكون املعىن الزما  
 للمعىن املدلول عليه واتبعا  له، وهو مستفاد من الرتكيب ليس غري.

وداللة املفهوم هي ما فهم من اللفظ يف حمل السكوت، فما يكون 
فظ يف حمل السكوت موافقا  ملدلوله يف حمل النطق هو مفهوم مدلول الل

ولكن يف حمل السكوت ال يف حمل النطق،  ،املوافقة، فهي مفهومة من اللفظ
 ،أي هي املعىن املسكوت عنه الالزم للمعىن املنطوق به، فهي فهم من اللفظ

من  وليست هي ،وهلذا فهي من الداللة اللفظية ؛ال قياسا  على مدلول اللفظ
فيكون مستند احلكم يف حمل السكوت هو فحوى الداللة  ،الداللة القياسية

 اللفظية ال الداللة القياسية. والدليل على ذلك أمران: 
ن مفهوم املوافقة من الداللة االلتزامية، واملعترب ابللزوم يف إأحدمها: 

م يف الالزم الداللة االلتزامية هو اللزوم الذهين، أي إمنا تتصور داللة االلتزا
كداللة األسد على   ،وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ ،الذهين
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ألن الذهن انتقل إليها مبجرد ءاع اللفظ،  ؛الشجاعة، فتكون داللة لفظية
ال تعط زيدا  حبة، »فالذي دل عليها إمنا هو اللفظ، فإذا قال الرجل خلادمه: 

فإنه يتبادر إىل الذهن  «بس يف وجههوال تقل له أف، وال تظلمه بذرة، وال تع
عند ءاع هذه اجلمل امتناع إعطاء ما فوق احلبة، وامتناع الشتم والضرب، 
وامتناع الظلم ابلذرة وما فوق، وامتناع أذيته بغري التعبيس من هجر الكالم 

« » :ولذلك كان املفهوم من قول النيب  ؛وغريه
»ما التقط من الدننري، ومن قوله عليه الصالة والسالم:  حفظ

أداء الرحال والنقود وغريمها. فيكون مستند  ه،أخرجه ابن ماج« 
 احلكم يف حمل السكوت هو فحوى الداللة اللفظية وليس القياس.

أكيد ن العرب إمنا وضعت هذه األلفاظ للمبالغة يف التإواثنيهما: 
م إذا قصدوا املبالغة يف كون أحد الفرسني هنإف وهلذا ؛للحكم يف حمل السكوت

سابقا  لآلخر، قالوا: )هذا الفرس ال يلحق غبار هذا الفرس( وكان ذلك 
بلغ من قوهلم: )هذا الفرس سابق هلذا الفرس( فيكون املفهوم من أعندهم 

، فال يكون من الداللة وضع العرب، وهذا يعين أنه من الداللة اللفظية وضعا  
 القياسية.

على أنه ال توجد داللة قياسية وإمنا يوجد قياس، وهو إحلاق فرع 
 ،أبصل، وهنا يف املفهوم ال يوجد فرع وأصل، وإمنا يوجد معىن دل عليه اللفظ

  وهلذا ال حمل لوجود القياس. ؛والزم للمعىن الذي دل عليه اللفظ
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ـــو مــا يكـــفة هــالـوم املخـــهـــمف ول اللفــظ يف حمــل الســكوت خمالفــا  ـون مدل
ملدلولــه يف حمــل النطــق، يعــين أن مــا فهــم مــن مــدلول اللفــظ مــن معــان وأحكــام 
يكـــون خمالفـــا  ملـــا فهـــم مـــن اللفـــظ نفســـه. فـــاملعىن الـــالزم ملـــدلول اللفـــظ إذا كـــان 

 وحلــــن ،ول فهــــو مفهــــوم املخالفــــة. ويســــمى دليــــل اخلطــــابـالفا  لــــذلك املدلـــــخمــــ
ط، ومفهـــوم الغايـــة، ومفهـــوم اخلطـــاب، وذلـــك كمفهـــوم الصـــفة، ومفهـــوم الشـــر 

 العدد.
 

 الصفةوم ـمفه

هـــو تعليـــق احلكـــم بصـــفة مـــن صـــفات الـــذات، فإنـــه يـــدل  مفهـــوم الصـــفة
علــى نفــي احلكــم عــن الــذات عنــد انتفــاء تلــك الصــفة، وشــرطه أن تكــون تلــك 

صـفا  مفهمـا  فـال مفهـوم مل تكـن و  نإفـ الصفة وصفا  مفهما ، أي مما يفيد العلية،
» :هلا، فشرط مفهوم الصفة أن يكون وصـفا  مفهمـا ، كقولـه 

وهلــا صــفتان:  ،ن الغــنم اســم ذاتإفــ ،أخرجــه البخــاري« 
الســوم والعلـــف، وقــد علـــق الوجــوب علـــى صــفة الســـوم فيــدل ذلـــك علــى عـــدم 

ولـذلك كـان هلـا مفهـوم. أمـا  ؛ئمة وصف مفهـمالوجوب يف املعلوفة، فلفظ السا
إذا كــان الوصــف غــري مفهــم كقولنــا: األبــيض يشــبع إذا أكــل، فإنــه وصــف غــري 

ولــيس حملتجــر : »عمــر ن قــولإمفهــم، إذ األســود أيضــا  يشــبع إذا أكــل. وهلــذا فــ
ألنــه وإن كــان  ؛لــيس مــن املفهــوم رواه أبــو يوســف يف اخلــراج «حــق بعــد ثــالث
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ولــذلك قــالوا: يشــرتط يف الوصــف  ؛فــال مفهــوم لــه ،فهمــا  ولكنــه لــيس م ،وصــفا  
كانت الصفة ال   نإف أي مفهما ، ،حىت يكون له مفهوم أن يكون وصفا  مناسبا  

  مناسبة فيها فإنه ال يكون هلا مفهوم.
 والدليل على أن مفهوم الصفة حجة أمران: 

أي يكـــــون  ،ن ترتيـــــب احلكـــــم علـــــى الوصـــــف يشـــــعر ابلعليـــــةإأحـــــدمها: 
وحينئــذ ينتفــي  ،فيكــون الســوم مــثال  علــة للوجــوب ،علــة لــذلك احلكــمالوصــف 

ــــك الصــــفة ــــه  ؛احلكــــم ابنتفــــاء تل ــــه، ويصــــدق علي ــــزوال علت ــــزول ب ــــول ي ألن املعل
 ،ذكر وجوب الزكاة يف السـائمة، فالسـؤال عـن املعلوفـة مـا حكمهـا نإف ،االلتزام

 ،فهــــي يف حكــــم املســــكوت عنهــــا، فيكــــون إثبــــات وجــــوب الزكــــاة يف الســــائمة
فهـــو داخـــل يف داللـــة  ،مفيـــدا  عـــدم وجوبـــه يف املعلوفـــة ،والســـكوت عـــن املعلوفـــة

 ولذلك كان حجة. ؛االلتزام
اثنيهمـــا: هـــو مـــا ثبـــت مـــن النصـــوص يف العمـــل مبفهـــوم املخالفـــة، فمـــن 

أخرجــه أبــو « »يقــول:  ذلــك أن الرســول 
، وليه مطله، وإحـالل عرضـه مطالبتـه، وعقوبتـه حبسـه، والواجد هو الغين ،داود

فمفهوم املخالفة فيـه أن غـري الواجـد ال حيـل معـه ذلـك. فـأراد الرسـول ابحلـديث 
ومــــن ذلــــك قولــــه عليــــه الصــــالة  .أن مــــن لــــيس بواجــــد ال حيــــل عرضــــه وعقوبتــــه

قـري فإنـه يـدل علـى أن مطـل الف ،أخرجـه البخـاري« »والسـالم: 
ثبـت أيضـا   ،أي يف اسـتعمال أهـل اللغـة ،ليس بظلم، وإذا ثبت ذلك يف العرف

ألن األصــل عــدم النقــل، ال ســيما وقــد صــرح بــه يف هــذا احلــديث أبــو  ؛يف اللغــة
 وهو من أئمة اللغة املرجوع إليهم.  ،عبيدة
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أو غريها من  «إن»مفهوم الشرط هو تعليق احلكم على الشيء بكلمة 
 كقوله   ،لشروط اللغوية، فإنه يدل على نفي احلكم عند عدم حتقق الشرطا

»دة عن أبيه: ييف حديث سليمان بن بر 

فليس هلم ما  ،فإنه يدل على أهنم إن مل يتحولوا ،رواه مسلم «
فعلق احلكم ابلشرط، كقوله  ،وليس عليهم ما على املهاجرين ،للمهاجرين
 تعاىل:                         فإنه يدل على عدم وجوب

  فعلق احلكم ابلشرط. ،دم احلملاإلنفاق بع
 والدليل على أن مفهوم املخالفة يف احلكم املعلق به معمول به أمران: 

، اللغوي نه ال خالف يف ثبوت املشروط عند ثبوت الشرطإأحدمها: 
أي على الثبوت، وال خالف يف عدم  ،عليه «إن»وال خالف يف داللة 

اف يف الداللة على العمل ، وهذا وحده كاللغوي املشروط عند عدم الشرط
عليه   «إن»وداللة  ،ثبوت املشروط يلزم عند ثبوت الشرط نإف مبفهوم الشرط،

ألن معناه أنه إذا مل  ؛يف الداللة على أن احلكم معلق بوجود الشرط ةيكاف
فكيف إذا أضيف إليه أيضا  أبن عدم املشروط   يثبت الشرط ال يثبت املشروط،
وأما داللة  فإن ذلك يؤكد هذا املعىن صراحة. ،كذلك حمقق عند عدم الشرط

الصحيح أهنا تدل عليه، والدليل على ذلك أن النحاة  نإف على العدم «إن»
ن إشرط، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء املشروط. وال يقال للقد نصوا على أهنا 

كاصطالحهم على الرفع   ،حرف شرط إمنا هو اصطالح للنحاة «إن»تسمية 
ال يقال ذلك ألن الرفع والنصب  ؛وليس ذلك مدلوال  لغواي   ،مهاوالنصب وغري 

اصطالحان للنحاة نقلوا فيهما كلمة الرفع والنصب لغري معناها اللغوي 
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حرف شرط فإنه مل يكن بنقل  «إن»فكانت اصطالحا ، وهذا خبالف تسمية 
ه، الكلمة لغري معناها اللغوي، وإمنا هو تسمية الكلمة مبا استعملها العرب ل

فسميت حرف شرط، فهي مستعملة فيما  ،للشرط «إن»فالعرب استعملوا 
استعملها العرب وليست منقولة، وإن نستدل ابستعماهلا اآلن للشرط على أهنا 

واألصل  ،يف اللغة كذلك. إذ لو مل تكن كذلك لكانت منقولة عن مدلوهلا
عليه،  «إن»ثبوت املشروط عند ثبوت الشرط وداللة  نإف وعليه ؛عدم النقل

يثبت أن مفهوم الشرط  ،عليه «إن»وعدم املشروط عند عدم الشرط وداللة 
وإن كان شرطا  يف  ،معمول به، فإذا كان شرطا  يف الثبوت كان العدم معموال  به
يف احلكم املعلق به  العدم كان الثبوت معموال  به، فيكون مفهوم املخالفة

 معموال  به.
شرط يف  «إن»فهموا أن ما دخلت عليه  واثنيهما: هو أن الصحابة قد

وأنه إذا كان شرطا  لزم من عدمه عدم املشروط، فمن ذلك ما روي أن  ،احلكم
 ا، وقد قال هللا تعاىل: يعلى بن أمية قال لعمر: ما ابلنا نقصر وقد أمنّ    

                              االحتجاج به أنه فهم ووجه
ومل ينكر عليه  ،من ختصيص القصر حبالة اخلوف عدم القصر عند عدم اخلوف

فسألت النيب  ،قره على ذلك وقال له: لقد عجبت مما عجبت منهأبل  ،عمر
  :أخرجه  «»عن ذلك فقال
قرمها النيب أو  ،وقد فهما ذلك ،أمية وعمر من فصحاء العرب . ويعلى بنمسلم
  على ما فهما، فهو دليل ظاهر على العدم عند العدم. ومن ذلك ما

وحكموا ابنتفاء وجوب  ،فهمه الصحابة من أن احلول شرط لوجوب الزكاة
ولوال أن ذلك مقتضى الشرط ملا كان كذلك. ومن  ،الزكاة عند عدم احلول

  مفهوم الشرط معمول به. ذلك يتبني أن
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اية فإنه يدل ـكم بغـة، فإذا قيد احلـكم بغايـة هو تعليق احلـمفهوم الغاي
   على نفي احلكم فيما بعد الغاية كقوله تعاىل:            

أن يدخل  فقد قيد الصيام بغاية هي الليل، فهو يدل على عدم الصيام بعد
ت ردالليل. والدليل على أن مفهوم الغاية معمول به هو أن األحكام اليت و 

منفية عما بعدها. فقوله  ،كانت اثبتة ملا قبل الغاية  «إىل»و «حىت»ـمغياة ب
   تعاىل:             معناه بعد دخول الليل ال صيام، بدليل

وبدليل  ،أخرجه مسلم «»قول الرسول: 
 النهي عن الوصال يف الصوم. وقوله تعاىل:         

       ب غسله. وقوله تعاىل: ـاه ما بعد املرافق ال جيـنـمع     

           :معناه إابحة قرهبن بعد الطهارة. وقوله تعاىل       

                      معناه إذا نكحت زوجا  غريه حلت له. 
 وقوله تعاىل:                معناه إذا أعطوا اجلزية فال جيوز أن

جاء احلكم  «إىل»و «حىت»ـيع النصوص اليت وردت مغياة بيقاتلوا، وهكذا مج
ما بعد الغاية خمالفا  ملا قبلها، وهذا يدل على أن مفهوم املخالفة ابلغاية 

 ،لو مل يكن له مفهوم املخالفة ،معمول به. ويؤكد ذلك أن تقييد احلكم ابلغاية
ئدة، وهذا ومل تكن لذكرها فا ،ملا كان تقييده هبا نفيا  للحكم عما بعدها

وخالف ما عليه القرآن. إذ الواقع أن احلكم منفي فكان نفيه  ،خالف الواقع
أن كل حرف أو كل كلمة  ،وما عليه القرآن .نجتا  عن مفهوم املخالفة للغاية

وليس فيه شيء زائد مطلقا ، وعدم العمل مبفهوم  ،إمنا تذكر لفائدة ،تذكر فيه
ال جيوز، لذلك كان مفهوم الغاية معموال  املخالفة جعل ذكر الغاية عبثا  وهو 

 به.
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مفهوم العدد هو تعليق احلكم بعدد، فإن تقييد احلكم بعدد خمصوص 
 يدل على أن ما عدا ذلك العدد خبالفه كقوله تعاىل:           

                          يد اجللد بعدد معني هو مائة، فقد ق
والدليل على أن احلكم إذا اقرتن بعدد  .رمي ما زاد على املائةـفهو يدل على حت

تعاىل:   قوله زل ـن قال: ملا   أنه  الفة ما روي عن قتادةـيدل على مفهوم املخ
                                                   

     قال النيب: «»  أخرجه
قل أن ما زاد على السبعني خبالفه، فهو دليل على أن مفهوم عف الطربي،

لعدد كان النصوص اليت ذكر فيها ا نإف املخالفة للعدد معمول به. وأيضا  
اىل: ـتع هللا   قول  ذلك دد، فمن ـالع  كمـح غري   العدد  خالف ما  كم ــح
               ،             نإف 

قل وجلد القاذف أ ،كثر من مائة ال جيوزأو  ،جلد الزاين أقل من مائة ال جيوز
» :كثر من مثانني ال جيوز. وقوله أو  ،من مثانني ال جيوز
مفهومه أنه إذا مل يبلغ قلتني حيمل خبثا ،  ،أخرجه الدارقطين «

وهكذا مجيع النصوص. إال أنه ينبغي أن يعلم هنا أن مفهوم املخالفة يف العدد 
وكان  ،به يف حالة واحدة، وهي ما إذا قيد احلكم بعدد خمصوصإمنا يعمل 

أو يدل على نفيه يف  ،سواه ايدل على ثبوت ذلك احلكم يف العدد ونفيه عم
 ،كما هي احلال يف فحوى اخلطاب  ،من سياق الكالم ،العدد وثبوته فيما سواه

أي إذا عرف من سياق الكالم أن احلكم مقيد ابلعدد املخصوص الذي جرى 
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تقييد احلكم به، أي كان مما تنطبق عليه داللة االلتزام، أبن كان ذلك املعىن 
 يكن مل ينتقل الذهن إليه عند ءاع الكالم، أي كان من الالزم الذهين، فإن

 داللة العدد من مفهوم ألن ؛يعترب فال الذهين الالزم من يكن مل أي كذلك،
 ،خمصوص بعدد قيد حكم فكل الذهين. اللزوم هو ابللزوم واملعترب االلتزام،

أو داللته  ،سواه اوكانت داللته على ثبوت ذلك احلكم يف العدد ونفيه عم
أبن كان  ،مأخوذة من سياق الكالم ،سواه اعلى نفيه يف العدد وثبوته عم

مفهوم العدد يف هذه احلالة معمول  نإف ،الذهن ينتقل إليها عند ءاع اللفظ
أبو  أخرجه «» :به. وذلك مثل قوله 

الواحد، وسياق الكالم و وه بعدد قيد قد ،التأمري وهو ،هنا احلكم نإف ،داود
أنه ال جتوز إمارة  يدل على أن املراد أتمري واحد ال أتمري اثنني، فكان مفهومه

 فكان ،العدد هبذا قيدم أكثر من واحد، فسياق الكالم قد دل على أن احلكم
يف شأن إمارة املؤمنني أي  الرسول  قال ولذلك ؛به معموال   املخالفة مفهوم
أما إذا كان  أخرجه مسلم. «»الفة: ـاخل

كما إذا قال أحد لشخص له دين عليه: )اعطين   ،سياق الكالم ال يدل عليه
يكون له مفهوم خمالفة، إذ مل يرد بقرشني قرشني اللذين يل عليك( فإنه ال ال

وإمنا هو إطالق ملطلق العدد، وقد يكون الدين الذي له  ،تقييد احلكم ابلعدد
مئات الدننري، وهذا يعين أن مفهوم املخالفة يف العدد إمنا يكون معموال  به إذا 

، والثاين أن يدل سياق الكالم استكمل شرطني: أحدمها تقييد احلكم ابلعدد
  على نفي احلكم عن غري العدد.
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 املخالفة ومـمفهه من ما َل يعمل ب

هي اليت  ،والعدد ،والغاية ،والشرط ،وهي الصفة ،هذه األصناف األربعة
يعمــل فيهــا مبفهــوم املخالفــة ومــا عــداها ال يعمــل بــه، فــال يعمــل مبفهــوم االســم 

يف الغـنم زكـاة،  :اسـم جـنس كقولـك ميـد قـائم، أسواء أكان علما  حنـو ز  ،مطلقا  
فإنــه ال يــدل نفــي احلكــم املتعلــق هبــذا االســم عــن غــري مــدلول ذلــك االســم. فــإن 
مثــال زيــد قــائم ال يــدل علــى نفــي القيــام مــن غــري زيــد، ومثــال يف الغــنم زكــاة ال 

ومـــا يف معنـــاه   ،يـــدل علـــى نفـــي الزكـــاة مـــن غـــري الغـــنم. فتعليـــق احلكـــم ابالســـم
كالتنصـيص علـى كـل صـنف مـن ال يدل على نفيه عن غريه،   ،والكنيةكاللقب 

األشياء الستة بتحـرمي الـراب فيـه، فإنـه ال يـدل علـى إابحتـه يف غـري هـذا الصـنف، 
وكالتنصــيص علــى كــل صــنف مــن األشــياء العشــرة يف وجــوب الزكــاة فيــه فإنــه ال 

ام أو وكقــول القائــل زيــد قــيــدل علــى عــدم وجــوب الزكــاة يف غــري هــذا الصــنف. 
ـــام قـــد حصـــل مـــن زيـــد وال يـــدل علـــى عـــدم  ،قـــام زيـــد فإنـــه يـــدل علـــى أن القي

م. فمفهــوم االســم ال يعمــل لَــحصــوله مــن غــريه. ويف هــذا املثــال علــق احلكــم ابلعَ 
 به مطلقا .

عمــر بــن اخلطــاب  كقــول  ،وكــذلك ال يعمــل مبفهــوم الوصــف غــري املفهــم
: «فإنـــه ال  راج،رواه أبـــو يوســـف يف اخلـــ «ولـــيس حملتجـــر حـــق بعـــد ثـــالث

أن لــــه حقــــا  يف  ،يــــدل علــــى أن غــــري احملتجــــر كمــــن أقطعــــت لــــه األرض إقطاعــــا  
 «: » األرض بعد تعطيلها ثالاث ، وكقولـه

فإنـه ال يـدل علـى أن  .من طريق احلسني بن علي رضي هللا عنهمـا أخرجه أمحد
كاة، بل تعطى للسائل وغري السائل، فالوصف غـري غري السائل ال حق له يف الز 
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 ؛وال يعتـرب حجـة ،ال يعمـل مبفهـوم املخالفـة الـذي لـه ،أي غـري املناسـب ،املفهم
 وال يفيد العلية. ،ألنه ال ينتقل الذهن إليه عند ءاع اللفظ

» :ما يف احلديثك  «إمنا»وكذلك ال يعمل مبفهوم 

أخرجه  «»و أخرجه البخاري «
»و أخرجه مسلم «»و البخاري ومسلم،

فإهنا ال تدل على احلصر، وال يعمل مبفهوم املخالفة  ،أخرجه مسلم« 
يف اللغة ال تدل على احلصر قطعا  عند أهل اللغة حىت  «إمنا»وذلك ألن  ؛هلا

وقد ترد وال حصر فيها،  ،يعمل مبفهوم املخالفة، وإمنا قد ترد واملراد هبا احلصر
 فقوله تعاىل:                    :وقوله تعاىل           

        راد هبا يف هاتني اآليتني احلصر، وقوله امل: «
 ؛ال يراد منها احلصر، فإن الراب غري منحصر يف النسيئة ،أخرجه مسلم« 

ه مل خيالف يف حترميه من نإف النعقاد إمجاع الصحابة على حترمي راب الفضل،
» :ثاحلديمث رجع عنه. وكذلك  ،الصحابة سوى ابن عباس

» نإف ال يراد منها احلصر، أخرجه البخاري 
: بل هي كذلك اثبتة للجار، لقوله  ،الشفعة غري حمصورة يف الشريك

 «»وقوله:  أخرجه أمحد. «»
 ،». وقوله: أخرجه البخاري

ال تدل على احلصر  «إمنا». وما دامت أخرجه أمحد «
 خالفة فيها.فال يعمل مبفهوم امل ،قطعا ، بل قد تكون للحصر وقد تكون لغريه

وكذلك كل خطاب خصص حمل النطق ابلذكر خلروجه خمرج األعم 
 األغلب ال مفهوم له، وذلك كقوله تعاىل:            
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                      :وقوله                       

                         وقوله: « َنِ ذْ إِ  رْيِ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  ة  أَ رَ ا امْ ميَُّ أ 
 ة  اجَ حلَِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إِ : »وقوله أخرجه الرتمذي. « ل  طِ ا ابَ هَ احُ كَ نِ فَ  ،اهَ يِّ لِ وَ 
ن ختصيصه ابلذكر حملل إف أخرجه أمحد. «هُ ئُ زِ ا تُْ هَ نَـّ إِ ، فَ ار  جَ حْ أَ  ةِ َـ ثالَ ثَ بِ  بْ طِ تَ سْ يَ لْ فَـ 

إمنا كان ألنه الغالب. إذ الغالب أن الربيبة إمنا  ،يف مجيع هذه الصور ،النطق
تكون يف احلجر، وأن اخللع ال يكون إال مع الشقاق، وأن املرأة ال تزوج نفسها 

وإابئه من تزوجيها، وأن االستنجاء ال يكون إال  ،إال عند عدم إذن الويل هلا
 وهلذا ال مفهوم للخطاب يف مجيع هذه األمثلة وما شاهبها. ؛ابحلجارة

وكذلك ال يعمل مبفهوم املخالفة إذا ورد نص من الكتاب أو السنة 
  كقوله تعاىل:   ،فإنه حينئذ يعطل لورود النص خبالفه ،يعطله   

                  :وقوله تعاىل                   

           ن الراب إذا مل يكن أضعافا  مضاعفة كان حالال  إفإنه ال يقال
تعاىل:  قوله  وهو  ،فقد ورد نص آخر عطل هذا املفهوم ،حبجة مفهوم اآلية

                   وقوله: أضعافا   ،اب كله حراما  فكان الر
وكذلك ال يقال إن مل يردن حتصنا  فأكرهوهن على  .مضاعفة ال يعمل مبفهومه
فقد ورد نص آخر يعطل هذا املفهوم، وهو قوله  ،البغاء حبجة مفهوم اآلية

 تعاىل:                         فكان إكراههن على البغاء
  سواء أردن التحصن أم مل يردنه. ،راما  ح

مفهــوم  :فمفهــوم املخالفــة حمصــور يف األصــناف األربعــة لــيس غــري وهــي
ومــا عــداها ال مفهــوم  ،ومفهــوم العــدد ،ومفهــوم الغايــة ،ومفهــوم الشــرط ،الصــفة

 وال يعمل مبفهوم املخالفة فيه مطلقا . ،له
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 ةنـّ اب والسُّ ـام الكتـأقس
 ،وحصلت معرفتها ومعرفة أقسامها ،ة العربيةبعد أن انتهى حبث اللغ

ليكمل ما يتوقف عليه  ؛صار ال بد من معرفة أقسام الكتاب والسنة
وذلك ألن معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها ال  ؛االستدالل ابلكتاب والسنة

ألن ألفاظ الكتاب  ؛تكفي لالستدالل ابلكتاب والسنة على األحكام الشرعية
ريعية، وفيها طلب الفعل وطلب الرتك، وفيها النص العام والسنة نصوص تش

والنص اخلاص، وفيها النص املطلق والنص املقيد، وفيها الكالم اجململ الذي 
حيتاج إىل بيان، وفيها البيان واملبني، وفيها ما نسخ حكمه وما مل ينسخ، وهذا  

ألن  ؛يكله ال بد من معرفته لالستدالل ابلكتاب والسنة على احلكم الشرع
ال  ،دون معرفة هذه األقسام من الكتاب والسنة ،معرفة اللغة ومعرفة أقسامها

ولذلك ال بد من معرفة أقسام الكتاب والسنة  ؛تكفي لالستدالل على احلكم
إىل جانب معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها. وقد تبني بعد االستقراء للكتاب 

يف مخسة أقسام: األول: األوامر قسام الكتاب والسنة تنحصر أوالسنة أن 
والثالث: املطلق واملقيد، والرابع: اجململ  ،والنواهي، والثاين: العموم واخلصوص

وما عدا هذه اخلمسة ال اعتبار له   .والبيان واملبني، واخلامس: الناسخ واملنسوخ
أو راجع إىل اللغة، أو متحل ال  ،وإمنا هو راجع لواحد منها ،كقسم خاص
ن من أقسام الكتاب والسنة الظاهر واملؤول، وعرفوا إ :فمثال  قالوامعىن له، 

الظاهر أبنه ما دل على معىن ابلوضع األصلي أو العريف وحيتمل غريه احتماال  
مرجوحا ، وعرفوا املؤول أبنه محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع 

يالت، واحلقيقة احتماله بدليل يعضده، وبناء على هذا ارتكبوا تعسفات وأتو 
 ،فهو يدل عليه ،أن اللفظ من حيث داللته على املعىن إمنا يرجع فيه إىل اللغة
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فهو لو وجد  ،وليس فيها ظاهر ومؤول ،أو ابلشرع ،أو ابلعرف ،لوضعابإما 
ن من أقسام إلكان من أقسام اللغة ال من أقسام الكتاب والسنة. وقالوا 

ازداد وضوحا  على الظاهر ملعىن يف نفس وعرفوه أبنه ما  ،الكتاب والسنة النص
 املتكلم ال يف نفس الصيغة، مثل قوله تعاىل:             

                    :فإن أول اآلية                 

             وقلة  ،لقصور شهوهتن ،أال تعدلوا يف اليتامىأي إن خفتم
 ،أي ما حل لكم من النساء ،فانكحوا غريهن ما طاب لكم ،رغبتهن فيكم

ألنه يفهم مبجرد ءاع  ؛فقالوا: اآلية ظاهرة يف جتويز نكاح ما طاب من النساء
ألن جواز النكاح عرف قبل ورود  ؛الصيغة، وهي أيضا  نص يف بيان العدد

ولكن العدد مل يكن مبينا  فبني  وبفعل الرسول  ،وص أخرىهذه اآلية بنص
ريع عدد الزوجات أبربع معتربا  فهما  للنص، ــهبذه اآلية، ففهم أن اآلية لتش

هذا ما قالوه. واحلقيقة أن فهم العدد  ،وفهم الزواج لغري اليتيمات فهما  للظاهر
  جاء من منطوق قوله:           وفهم الزواج لغري اليتيمات جاء

 من منطوق قوله:               وال فرق بني اآليتني من حيث
وهذا  ،أبن هذا جاء من النص ،وال حمل هلذا التفريق ،كونه فهما  من املنطوق

 جاء من الظاهر.
ستدالل ن من أقسام الكتاب والسنة عبارة النص، إذ قالوا: االإوقالوا: 

بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكالم له، والنص هو عبارة القرآن 
ن إأو خاصا . أي  ،أو مفسرا   ،أو ظاهرا   ،أعم من أن يكون نصا   وهو واحلديث

انتقال الذهن من عبارة القرآن إىل احلكم هو استنباط اجملتهد من ظاهر ما 
 : تعاىل سيق الكالم له. مثل قوله                          

          :فإن الثابت بعبارة النص وهو                    
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فإن الكالم سيق لذلك. وهذا القسم أيضا   ،ة األمهات على الوالدـقـوب نفـوج
 من املنطوق. فهو ،خذ من منطوق اآليةأألن احلكم  ؛ال معىن لوجوده

وعرفوه أبنه العمل مبا  ،وقالوا: من أقسام الكتاب والسنة إشارة النص
وليس بظاهر من كل  ،لكنه غري مقصود وال سيق له النص ،ثبت نظمه لغة

 وجه، مثل قوله تعاىل:                                 فإن
ألنه نسب املولود له حبرف  ؛هذا النص نسب الولد إىل األبالثابت إبشارة 

الالم املقتضية لالختصاص، ويف النص أيضا  إشارة إىل أن النفقة على 
حىت نفقة الصغري على  ،بقدر حصصهم من املرياث ،سوى الوالد ،األقارب

فيجب بناء احلكم  ،ألن الوارث اسم مشتق من اإلرث ،األم واجلد جتب أثالاث  
 ومثل قوله تعاىل:  معناه.على                        فالثابت

 ألن اآلية:  ؛ابلنص بيان املنة للوالدة على الولد           
                                                وفيه

 ،ى عبد الرزاق يف مصنفهشهر. رو أإشارة إىل أن أقل مدة احلمل ستة 
 فهمّ  ،شهرأفولدت لستة  ،أن رجال  تزوج امرأةوالبيهقي عن مالك بن أنس 

ال هللا ــمتكم، قــصـفقال ابن عباس: أما أهنا لو خاصمتكم خل ،عثمان برمجها
 اىل: ــتع                   ال: ــوق             فإذا

فدرأ عثمان عنها احلد.  ،شهرأذهب الفصال عامان فلم يبق للحمل إال ستة 
ألنه من  ؛وهذا القسم أيضا  ال معىن جلعله قسما  من أقسام الكتاب والسنة

وليس من أحباث  ،أحباث اللغةفهو من  ،فهو من داللة اإلشارة ،أقسام املفهوم
  الكتاب والسنة.

وقـــالوا: مـــن أقســـام الكتـــاب والســـنة داللـــة الـــنص، وعرفـــوه أبنـــه مـــا ثبـــت 
كالنهي عن التأفيف، يوقف به على حرمة التأفيف   ،مبعىن النص لغة ال اجتهادا  
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بدون االجتهاد، فالثابت بداللة النص ما ثبت مبعىن النظم لغة، وإمنا يعين معىن 
ا  يعرف بسماع اللفظ من غري أتمل، وحقيقة هذا القسم ظاهر فيه أنه من ظاهر 

  فهو من أحباث اللغة. ،داللة املنطوق
وقالوا: من أقسام الكتاب والسنة اقتضاء النص، وهو ما مل يعمل النص 

فصار  ،إال بشرط تقدمه عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله
  سطة املقتضى، ومثاله قوله تعاىل: هذا مضافا  إىل النص بوا   

ألن  ؛يقتضي ملك الرقبة وهو غري مذكور، فكأنه قال: فتحرير رقبة مملوكة لكم
)مملوكة لكم( فهذا من  يقتضيفتحرير رقبة  ،عتاق احلر وعبد الغري ال يصحإ

تاب اقتضاء النص. وهذا القسم كذلك ال يصح جعله قسما  من أقسام الك
فهو من قبيل الداللة االلتزامية، فإنه مما هو  ،إذ هو من أحباث اللغة ،والسنة

أبن يكون شرطا  للمعىن املدلول عليه  ،مستفاد من معاين األلفاظ املفردة
رم، فإنه يسلتزم األمر اابملطابقة، وهو إما أن يكون العقل يقتضيه كقوله: 

الرمي بدوهنما، وإما أن يكون ألن العقل ال جيعل  ؛بتحصيل القوس واملرمى
حىت إذا  ،الشرع يقتضيه كقوله: أعتق عبدك عين، فإنه يسلتزم سؤاله متليكه

ألن العتق شرعا  ال يكون إال يف مملوك، ومثل  ؛أعتقه تبني دخوله يف ملكه
  ذلك    ومن أقسام  ،فهو من داللة االلتزام ،يقتضي ملك الرقبة
وليس من أقسام الكتاب  ،فهو من أحباث اللغة ،هو داللة االقتضاءو  ،املفهوم
  والسنة.

ن من أقسام الكتاب والسنة اخلفي، وهو ما خفي مراده إوقالوا: 
 مثل قوله تعاىل:  ،وال ينال إال ابلطلب ،بعارض من غري الصيغة     

                     وجوب قطع اليد لكل سارق،  ظاهر يف حق
ألهنما اختصا ابسم غري  ؛وهو يف نفس الوقت خفي يف حق الطرار والنباش
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السارق يف عرف أهل اللسان، فتأملنا فوجدن أن اختصاص الطرار ابسم آخر 
خذ مال حمرتم من حرز مثله خفية، وهو أألجل زايدة معىن السرقة، إذ السرقة 
املال بضرب غفلة وفرتة تعرتيه، واختصاص  يسرق ممن هو يقظان قاصدا  حلفظ

ألنه يسرق من امليت الذي  ؛النباش ابسم آخر ألجل نقصان معىن السرقة فيه
هو غري قاصد احلفظ، فهذا كله خفي. وهذا القسم يعترب متحال  ال معىن له، 

ن القطع له إفإن السرقة هلا معىن يف اللغة ال ينطبق على الطرار والنباش، مث 
وهو غري حكم الطرار  ،وحكم السراق معروف .ءت هبا السنةشروط جا
وجعله قسما   ،وغري حكم املنتهب واملختلس، فتسمية هذا ابخلفي ،والنباش

  متحل ال معىن له. ،من أقسام الكتاب والسنة
من أقسام الكتاب والسنة املشكل، وهو الداخل يف إشكاله،  :وقالوا

زايدة خفاء على اخلفي، فيقابل النص الذي أي الكالم املشتبه يف أمثاله، ففيه 
فلهذا حيتاج إىل النظر بني الطلب والتأمل،  ؛فيه زايدة ظهور على الظاهر

  ومثاله قوله تعاىل:         جتيء  ،فإن كلمة )أىن( مشكلة
أي من أين لك هذا       كما يف قوله تعاىل:   ،اترة مبعىن من أين

 كما يف قوله تعاىل:   ،الرزق اآليت كل يوم، واترة مبعىن كيف       

     أي كيف يكون يل غالم، فاشتبه ههنا معناها، هل هي مبعىن من أين
أو مبعىن كيف. فإذا أتملنا يف لفظ احلرث علمنا أنه مبعىن كيف وليس مبعىن من 

فيكون إتيان املرأة من  ؛ليس مبوضع احلرث، بل موضع الفرث ألن الدبر ؛أين
 دبرها حراما . فلوال كلمة احلرث لكان لفظ      ألن اللواطة حرام  ؛مشكال

 قطعا ، وكان ميكن أن تفسر     ل ـذا يؤدي إىل حـوه ،ن أينـمبعىن م
 لمة ــاءت كــاللواطة ابملرأة، فلما ج   ت املشكل. وهذا القسم أزال

 .وإمنا هو من أحباث اللغة ،أيضا  ال يصح أن جيعل من أقسام الكتاب والسنة
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وهو قسم من أقسام اللفظ ابعتبار الدال  ،فإن لفظ أىن من األلفاظ املشرتكة
رتكة، واأللفاظ ـفلفظ أىن من األلفاظ املش ،اريةـكالعني للباصرة واجل  ،واملدلول
املعىن املراد منها القرينة، فبالقرينة يفهم املعىن املراد منها، وهنا   رتكة إمنا يعنيـاملش

هو كيف.    ن لفظ ـراد مـقرينة دالة على أن امل   كانت كلمة 
ل قسما  من أقسام ولذلك ال يعترب ما يسمى ابملشك ؛فال يوجد أي إشكال

 الكتاب والسنة.
ة املفسر، وهو ما زاد وضوحا  على وقالوا: من أقسام الكتاب والسن

يص مثل قوله تعاىل: ـتمال التأويل أو التخصـه ال يبقى معه احـالنص على وج
                         فاملالئكة اسم ظاهر عام ولكنه

 حيتمل اخلصوص، فلما فسر بقوله     انقطع هذا االحتمال، لكنه
     ولهـبق  التفريق  أتويل  تمالـاح  عـفانقط ،والتفرق مع ـاجل تمال ـاح  يبق
       ألن استعمال  ؛وهذا القسم هو من التمحل الذي ال معىن له

التأكيد يف الكالم ال جيعله قسما  من أقسامه، وال جيعله قسما  خاصا  من 
  ألحكام الشرعية.أقسام القرآن. وال حمل لبحثه يف أمر استنباط ا

ليست أقساما   ،وهكذا مجيع األمور اليت ذكروها أقساما  للكتاب والسنة
أو من التمحل الذي ال معىن له، ويتبني بعد  ،بل هي من أحباث اللغة ،هلما

  االستقراء أن أقسام القرآن حمصورة خبمسة أقسام هي:
جململ واملبني، األوامر والنواهي، والعموم واخلصوص، واملطلق واملقيد، وا

 والناسخ واملنسوخ، وال يوجد غريها مطلقا .
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 األمر والنهي
والنهي: هو طلب الرتك  .لب الفعل على وجه االستعالءـو طـاألمر: ه
امها الطلب، فاألمر: طلب القيام ـنـهي معـر والنـالء. واألمـتعـعلى وجه االس

النهي يف كل ما أمر به والنهي: طلب ترك الفعل. إال أنه ليس األمر و  .ابلفعل
وكذلك  ،ائرا  على وترية واحدة، بل ختتلف األوامرـالشارع أو هنى عنه س

حوال، فقد يكون األمر للوجوب كقوله تعاىل: ابختالف القرائن واأل ،النواهي
            األرقاء: مكاتبة  يف   تعاىل كقوله    للندب يكون   وقد  
         :وقد يكون لإلابحة كقوله تعاىل                 . 

 
 األوامر والنواهي عأنوا

 .األوامر والنواهي ضرابن: صريح وغري صريح
والصريح ضرابن: أحدمها أن يكون بلفظ األمر ولفظ النهي مثل قوله 

 اىل: ـتع                                 :ومثل قوله تعاىل
                                          

                        والثاين أن تكون الصيغة املوضوعة 
  مثل: النهي أو األمر على تدل اليت هي لغة والنهي لألمر          

                :ومثل                             
   ومثل:                       :ومثل        

      دلت الصيغة املوضوعة لألمر لغة على األمر ،ففي هذه النصوص، 
  ودلت الصيغة املوضوعة للنهي لغة على النهي.

وغري الصريح: ال تكون صيغة األمر أو صيغة النهي هي الدالة على 
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األمر أو النهي، بل تكون اجلملة الواردة يف النص قد تضمنت معىن األمر أو 
داللة على األمر أو النهي آتية مما تضمنته اجلملة الواردة يف أي تكون ال ،النهي

مثل:  ،النهي  صيغة  أو ال من صيغة األمر  ،النص من معىن األمر أو النهي
       ،                وهكذا. وغري

 :الصريح أييت يف أحوال متعددة
  كقوله تعاىل:   ،جاء جميء اإلخبار عن تقرير حكممنها ما 

          ،                    ،          

                    ،                      
اه ذلك مما فيه معىن األمر أو النهي. ومن هذا الباب ما ورد من ألفاظ وأشب

صراحة يف األمر مثل قوله تعاىل يف آية  ،واحلالل ،والواجب ،الفرض
 الصدقات:                  :إىل قوله   

     ومثل ما روي أن الرسول طب فقال: خ« 
، ومثل ما روي عن ابن أخرجه أمحد والنسائي« 

: ومثل قوله  أخرجه ابن ماجه. « »عمر: 
   تعاىل:ومثل قوله  ،أخرجه أبو داود «ري  مِ أَ  لِّ كُ   عَ مَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ب  اجِ وَ  ادُ هَ الِْ »  

                           :ومثل قوله تعاىل       

       :وكذلك ما ورد من ألفاظ التحرمي مثل قوله تعاىل      

                         اىل: ــومثل قوله تع        
 اىل: ــوقوله تع         وهي وإن   .فهذه كلها من غري الصريح

كانت صرحية يف الداللة على احلكم الشرعي ولكنها غري صرحية يف األمر أو 
 ،يف األمر صرحية  غري  ولكنها   الشرعي م صرحية ابحلك «»النهي، فـ

 و    فاعتربت  ،صرحية يف احلكم الشرعي ولكنها غري صرحية يف النهي
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 من غري الصريح.
 ،ومن أحوال غري الصريح ما جاء جميء مدحه أو مدح فاعله يف األمر

 مثل قوله تعاىل:  ،أو ذمه أو ذم فاعله يف النهي           

          :وقوله تعاىل          وما
  أشبه ذلك.

وترتيب  ،ومنها ما جاء جميء ترتيب الثواب على الفعل يف األوامر
 مثل قوله تعاىل:  ،العقاب على املنهي عنه يف النواهي        

                :ومثل قوله تعاىل               

                   .وما شاكل ذلك 
والبغض والكراهية يف  ،ومنها ما جاء جميء اإلخبار مبحبة هللا يف األوامر

 مثل قوله تعاىل:  ،النواهي           :ومثل قوله تعاىل
                     :وقوله تعاىل             

       ،                 .وما شابه ذلك 
 « » :ومنها اإلخبار الدال على احلكم كقوله 

 عَ »وقوله:  ،خرجه أمحدأ
 وكقوله تعاىل:  ،أخرجه البخاري «عُ                

                       ،                وما أشبه
 ذلك.

إال أن  ،أو دالة على طلب الرتك ،فهذه األمور دالة على طلب الفعل
وإمنا اجلملة  ،الداللة على األمر والنهي فيها ليس آتيا  من صيغة األمر والنهي

  اليت وردت يف النص تضمنت معىن األمر والنهي.
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 صيغة األمر

أو ما يقوم مقامها  ،«افعل»غة ـعت لألمر لغة هي صيـضغة اليت و ـالصي
مثل:  األمر   بالم  املقرون  مثل: هات، وتعال، واملضارع ،الفعل  ماس  وهو
                                            

         وال توجد هناك  ،وضعت يف اللغة لألمر فهذه هي الصيغة اليت
بل ما وضع لغة  ،صيغة غريها، ومل يضع الشارع اصطالحا  شرعيا  لصيغة األمر

 هو املعترب شرعا .
  وصيغة األمر ترد لستة عشر معىن:

 : قوله تعاىل األول: اإلجياب، مثل         .  
 مثل قوله تعاىل:  ،الثاين: الندب                     

                      فإن كال  من الكتابة وإيتاء املال
ومن الندب التأديب كقوله  .لكونه مقتضيا  للثواب مع عدم العقاب ؛مندوب
  :أخرجه البخاري «»البن عباس.  

 رشاد، حنو قوله تعاىل: الثالث: اإل        فإنه تعاىل
 أرشد العباد عند املداينة إىل االستشهاد.

  تعاىل: كقوله ،اإلابحة الرابع:          والشرب  األكل فإن
 فلو وجبا لكان مشروعا  علينا. ،مباحان بدليل أن اإلذن هبما شرع لنا

 كقوله تعاىل:   ،تهديد، أي التخويفاخلامس: ال       
ومبعونة القرائن على إرادة  ،لظهور أن ليس املراد اإلذن ابلعمل مبا شاءوا

كقوله تعاىل:   ،وهو إبالغ مع ختويف ،التخويف. ويقرب من التهديد اإلنذار
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                        قوله فإن:     ابإلبالغ. أمر 
 اىل: ـوله تعـكق  ،العباد  على  ادس: االمتنانـالس       

    :فإن قوله          .قرينة على االمتنان  
 تعاىل:  ه لو ـكق  ،ابملأمور  رامـابع: اإلكـالس               

   :فإن قوله           .قرينة على إرادة اإلكرام 
 الثامن: التسخري، كقوله تعاىل:               أي

فصاروا   ،أي صريوا قردة ،ألنه تعاىل إمنا خاطبهم يف معرض تذليلهم ؛صريوا
 كما أراد.

  التاسع: التعجيز، حنو قوله تعاىل:          فأعجزهم
 يف طلب املعارضة عن اإلتيان ابلسورة من مثله.

 اىل: ـتع قوله  ر: اإلهانة، حنو ـالعاش              

        ،فإنه لإلهانة بقرينة املقام، والوصف ابلعزيز الكرمي استهزاء
 قلة به قصد فقد        تعاىل:  قوله اإلهانةومن 
وال يقصد صريورهتم حجارة أو  ،سواء أكانوا أعزاء أم أذالء ،هبم املباالة
  حديدا .

 احلادي عشر: التسوية، كقوله تعاىل:                 أي
 الصرب وعدمه سيان يف عدم اجلدوى.

ــــــــه تعــــــــاىل:  ــــــــاين عشــــــــر: الــــــــدعاء، كقول  الث                   

    . 
 «أال أيهـا الليـل الطويـل أال اجنـل»الثالث عشر: التمين، كقـول الشـاعر: 

  شعار بتمين اجنالء الليل وانكشاف الصبح.إفإنه 
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حرة: الرابع عشر: االحتقار، كقوله تعاىل حكاية عما قال موسى للس
                .احتقارا  لسحرهم مبقابلة املعجزة  

 اخلامس عشر: التكوين، كقوله تعاىل:        فليس املراد
بل هو كناية عن سرعة تكوينه تعاىل أو نفس  ،حقيقة اخلطاب واإلجياد

أن يف التكوين يقصد تكون  ،التكوين، والفرق بني ما للتكوين وما للتسخري
  ويف التسخري صريورته منتقال  من صورة أو صفة إىل أخرى. ،الشيء املعدوم

كقوله عليه الصالة   ،السادس عشر: اخلرب، أي ورود الصيغة مبعناه
 ،أي صنعت أخرجه البخاري. «»والسالم: 

ولكن املراد منها اخلرب. وعكسه هو ورود اخلرب  ،فجاءت الصيغة صيغة أمر
 مبعىن الطلب كقوله تعاىل:                    وقد

 تقدم ذلك يف األمر غري الصريح.
مما يدل على أهنا  ،فهذه املعاين أفادهتا صيغة األمر يف هذه النصوص

. والسؤال الذي يرد اآلن هو: هل صيغة األمر دلت تستعمل يف عدة معان
فهي لفظ مشرتك يدل على عدة  ،على هذه املعاين كلها لغة ابالشرتاك بينها

أم أهنا دلت على واحد منها حقيقة وعلى  ،ويفهم املعىن املقصود بقرينة ،معان
 واجلواب على ذلك هو أن صيغة األمر موضوعة لغة للداللة على ؟الباقي جمازا  
 ،وال للتعجيز ،وال لإلابحة ،وال للندب ،وليست موضوعة للوجوب ،الطلب

بل موضوعة جملرد الطلب ليس غري. وأما داللتها  ،وال لغريها من املعاين املذكورة
فإمنا كان بداللتها على الطلب مع قرينة  ،املعاين املذكورة منعلى كل معىن 

صيغة يف هذه اجلمل كلها ن أصل الداللة يف الإتبني املراد ابلطلب، أي 
حسب الوضع اللغوي إمنا هي للطلب ليس غري. غري أن لفظ الطلب عام 
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فجاءت القرينة وبينت نوع الطلب املراد بصيغة األمر. ففي  ،يشمل كل طلب
دلت صيغة األمر على الطلب أي على معناها الذي  ،هذه اجلمل كلها
دلت على املراد ابلطلب وجاءت إىل جانب الطلب قرينة  ،وضعت له يف اللغة

أم  ،أم طلب غري جازم ،هل هو طلب جازم :أي على نوع الطلب ،يف اجلملة
وغري ذلك. وعلى هذا  ،أم طلب لإلهانة ،أم طلب للتعجيز ،طلب للتخيري

وليست هي  ،أي نوع الطلب ،تكون املعاين املذكورة هي املعاين املرادة ابلطلب
واقرتنت  ،ت للطلب كما هو وضع اللغةمعاين صيغة األمر. فصيغة األمر جاء

فكان جمموع صيغة األمر مع القرينة هو الذي  ،بقرينة دلت على املراد ابلطلب
خل. ا... أو اإلهانة ،أو التعجيز ،أو اإلابحة ،أو الندب ،دل على الوجوب

وال تدل دون  ،وأما الصيغة وحدها دون قرينة فإمنا دلت على الطلب ليس غري
  غري جمرد الطلب مطلقا .قرينة على شيء 
ألن  ؛ن صيغة األمر حقيقة يف الوجوب جماز يف الباقيإوال يقال 

احلقيقة هي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح التخاطب، واجملاز هو 
اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لقرينة متنع من إرادة املعىن األصلي. 

وصيغة األمر مل توضع يف اللغة  ،واصطالح التخاطب هنا هو اللغة العربية
فهي إذن ليست حقيقة يف الوجوب  ؛وإمنا وضعت للطلب ليس غري ،للوجوب

وال يف  ،وال يف التعجيز ،وال يف اإلابحة ،لغة، وكذلك ليست حقيقة يف الندب
ألهنا مل توضع  ؛اإلهانة، وال يف أي معىن من املعاين املذكورة يف اجلمل السابقة

فال تكون حقيقة فيه. وكذلك ليست هي جمازا   ؛املعاين لغةألي معىن من هذه 
ألن صيغة األمر مل تستعمل يف  «رأيت أسدا  يف احلمام»يف املباح على غرار 

بل استعملت فيما  ،غري ما وضعت له لقرينة متنع من إرادة املعىن األصلي
وضعت له لغة يف مجيع اجلمل السابقة وهو الطلب. فالندب واإلابحة طلب  
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كالوجوب، والتعجيز واإلهانة طلب كالوجوب، واستعمال صيغة األمر فيها  
سواء بسواء من غري أي فرق بينها. وهي مل  ،كلها كاستعماهلا يف الوجوب
وإمنا جاءت قرينة إىل جانب الطلب دلت على  ،تستعمل يف املعاين األخرى

جملموع صيغة بل  ،املعاين األخرى. فاملعاين األخرى ليست لصيغة األمر وحدها
 األمر مع القرينة، فقوله تعاىل:          يفيد معىن االمتنان، 
 وهذا املعىن مل يؤخذ من صيغة    ومل يؤخذ من مجلة       

   بل أخذت من اقرتان كلمة    مع      فقوله
  تعاىل:       بل  ،قرينة دلت على أن املراد ليس أمرا  هلم ابألكل

 امتنان عليهم مبا رزقهم. وقوله تعاىل:                  يفيد
  بقرينة  ذلك  أفاد  إمنا  وهو ،معىن اإلكرام             جانب  إىل  

  قوله:     فإهنا ليست لصيغة األمر ،أي اجلنة. وهكذا سائر املعاين، 
بل للصيغة والقرينة معا . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرينة هنا 
ليست مانعة من إرادة املعىن األصلي وهو الطلب مثل قوله: )يف احلمام( من 

وهلذا مل  ؛أي املراد منه مجلة )رأيت أسدا  يف احلمام( وإمنا هي مبينة نوع الطلب
ألن اجملاز فيه القرينة متنع إرادة املعىن األصلي مثل: رأيت حبرا  يف  ؛تكن جمازا  
  وعليه ال تكون صيغة األمر جمازا  يف تلك املعاين. ؛املسجد

ألن املشرتك هو اللفظ  ؛وكذلك ليست هي لفظا  مشرتكا  بينها مجيعها
 ،والباصرة ،مثل كلمة العني للجارية ،كثرأاملوضوع لكل واحد من معنيني ف

بل مل توضع وال  ،والنقد. وصيغة األمر مل توضع لكل واحد من هذه املعاين لغة
أي  ،وهذه املعاين هي مبينة لنوع الطلب .لواحد منها، وإمنا وضعت للطلب
 مبينة أن أمره تعاىل يف قوله:              جيز، أنه طلب للتع

 وأن قوله:             ، ؛وهكذا ،أنه طلب لإلهانة 
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 وهلذا ليست صيغة األمر لفظا  مشرتكا . 
أي  ،ن صيغة األمر حقيقة يف الوجوب وجماز يف غريه شرعا  إوال يقال 

للفظ ألن الشارع مل يضع معىن معينا  لصيغة األمر، ال  ؛حسب الوضع الشرعي
وال ملا يقوم مقامها من اسم الفعل كهات، ومن املضارع املقرون ابلالم  ،افعل
 مثل:       بل استعملها الشارع على الوضع اللغوي، واملراد منها يف

وليس هلا أي معىن شرعي. أما  ،مجيع النصوص الشرعية هو املعىن اللغوي
هي اصطالحات شرعية لنوع ف ،واملباح ،واملندوب ،والواجب ،ألفاظ الفرض

 ،ويكون مندواب   ،ن أمر هللا يكون واجبا  إوليس لصيغة األمر، أي  ،أوامر هللا
فأمره املؤكد القيام به، وأمره غري املؤكد القيام به، وأمره املخري  ،ويكون مباحا  

فيه، وكلها أوامر هلل. وأمر هللا هو طلبه القيام ابلفعل سواء أكان مؤكدا  القيام 
أم كان خمريا . وقد فهمنا هذا األمر من النصوص، وقد يكون  ،أم غري مؤكد ،به

فاالصطالحات هي ألنواع أوامر  .وقد يكون بغري صيغة األمر ،بصيغة األمر
هللا وليست لصيغة األمر. أما صيغة األمر فهي الصيغة اليت وضعتها اللغة 

واملضارع  ،فعلمثل اسم ال ،وما يقوم مقامها ،فعلاالعربية للطلب وهي: 
بل تركها  ،. فهذه الصيغة مل يضع الشارع معىن شرعيا  هلاالم األمراملقرون ب

وما تدل عليه يف كالم هللا  ،على معناها اللغوي. واملراد هو فهم هذه الصيغة
وكالم رسول هللا، وحني يراد فهم هذه الصيغة جيب أن تفهم فهما  لغواي  

ومنه يفهم املراد من  ،للغوي هو املراد منهاحسب داللة اللغة، ويكون املعىن ا
يف أي نص  ،أمر هللا يف هذا النص. وعلى هذا تكون صيغة األمر أينما وردت

ألهنا موضوعة له لغة، وحىت يفهم املراد من هذا  ؛معناها الطلب ،من النصوص
  أي تبني املراد من هذا الطلب. ،ال بد من قرينة من القرائن تبينه ،الطلب
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فهــي  ،ن األمــر للوجــوبإلشــبهة الــيت جعلــت بعــض النــاس يقولــون وأمــا ا
أهنــم مل يفرقــوا بــني األمــر مــن حيــث هــو أمــر وبــني صــيغة األمــر، ومل يفرقــوا بــني 

ولــذلك وقعــوا يف اخلطــأ. أمــا ابلنســبة  ؛طلــب التقيــد ابلشــريعة وبــني صــيغة األمــر
ن صـيغة األمـر فقـد اسـتدلوا علـى أ ،لعدم التفريق بـني أمـر هللا وبـني صـيغة األمـر

 وجه: أحقيقة يف الوجوب بعشرة 
  قوله: خمالفته على إبليس ذم وتعاىل سبحانه هللا نإ األول:   

 فقال:              فذمه  ،فاالستفهام هنا للتوبيخ والذم
 فيكون األمر للوجوب. ،على ترك املأمور

 : الثاين: قوله تعاىل                 فذمهم
  وهو دليل الوجوب. ،على املخالفة أي على ترك األمر
 الثالث: قوله تعاىل:                              

                  وهذا يؤكد أن األمر  ،م على خمالفة األمرفذ
 للوجوب.

 الرابع: قوله تعاىل:           :وقوله     

    :وقوله           يانـصـفوصف خمالف األمر ابلع، 
ى من ترك اآلايت ءّ ي هذه وذلك ال يكون يف غري الواجب. فف ،م ذمـوهو اس

 والعاصي يستحق النار لقوله تعاىل:  ،األمر عاصيا            

                         .فدل على أن األمر للوجوب 
 اخلامس: قوله تعاىل:                          

                       واملراد من قوله    لزم، أ
 ومن قوله        يكون واجبا   األوامر، وما ال خرية فيه من به أي مأمورا، 
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يما أمر هللا إذ بني هللا أنه ال توجد هناك خرية ف ،فدل على أن األمر للوجوب
ألن  ؛فدل على أن األمر يدل على الوجوب ،وكذلك املباح ،به، والندب ختيري

  هللا أبطل االختيار يف كل أمر يرد من عند نبيه.
 السادس: قوله تعاىل:                     مث هدد

 بقوله:                                      تهديد وال
 على املخالفة دليل الوجوب.

الســابع: حــديث بريــرة وقــد عتقــت حتــت عبــد كرهتــه، فقــد ســألت بريــرة 
»إذ قــال هلــا:  النــيب 

   ففـرق ،هأخرجـه ابـن ماجـ «؟
فثبــت أن الشــفاعة ال توجــب علــى أحــد فعــل مــا  ،كمــا تــرى بــني أمــره وشــفاعته

ولـيس فيـه إال اإلجيـاب فقـط. وبريـرة قـد  ،، وأن أمره خبالف ذلـكشفع فيه 
 عقلت أنه لو كان أمرا  لكان واجبا  والنيب قررها عليه. 

» :من: قوله الثا
وهو دليل الوجوب، وإال فلو كان األمر للندب فالسـواك  ،أخرجه مسلم «
 مندوب.

» فقال: التاسع: خطب رسول هللا 
؟

:

» 
أن كل ما  ،يف هذا احلديث بيان  ال إشكال فيه فقد بني  أخرجه أمحد.
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 تعاىل:  قوله  معىن  عليه. وهذا  م يقدر ـب حىت لو لـأمر به فهو واج  

             فأمر على لسان نبيه  ،ولكنه تعاىل رفع عنا احلرج ورمحنا
   كما تسمع، أن ما أمر به  فواجب أن يعمل به حيث انتهت

 جتنابه.فواجب ا وأن ما هنى عنه  ،االستطاعة
إال مـا جـاء نـص أو  ،ن الوعيد قد حصل مقرون  ابألوامـر كلهـاإالعاشر: 
وال  ،ألنــه غــري واجــب ؛أبنــه ال وعيــد عليــه نقــول عــن النــيب مإمجــاع متــيقن 

يسقط شيء مـن كـالم هللا تعـاىل إال مـا أسـقطه وحـي لـه تعـاىل آخـر فقـط، عـن 
» :أيب هريرة قال: قال رسـول هللا 

 «؟
فمـن اسـتجاز  ،واملعصية ترك املأمور أن يفعل ما أمـر بـه اآلمـر أخرجه البخاري.

ومــن عصــاه  ،هللا ورســوله ىفقــد عصــ أو رســوله تــرك مــا أمــره بــه هللا تعــاىل 
 :فقد ضل ضالال  بعيدا ، وال عصيان أعظم من أن يقول هللا تعـاىل ورسـوله 

ومبـاح يل أن  ،فعـلأفيقـول املـأمور: ال أفعـل إال إن شـئت  ،كـذا  - مـرا  آ -فعل ا
مرمتاين به، وما يعرف أحد من العصيان غري هذا، فدل علـى أن األمـر أترك ما أ
 جوب.للو 

فيكون حقيقة فيه جمازا   ،فهذه األدلة كلها صرحية يف أن األمر للوجوب
 ،يف غريه. واجلواب على ذلك هو أن هذه األدلة متعلقة بطاعة األمر وعصيانه

وأمر هللا واجب الطاعة ومعصيته حرام. وطاعة  .وليست متعلقة بصيغة األمر
حرم التمرد عليه ووجبت  األمر تكون بعدم التمرد عليه، فإذا أمر هللا أبمر

طاعته، ولكن طاعته تكون حسب ما أمر، فإذا أمر أمرا  جازما  وجبت طاعته 
ووجب القيام ابلفعل، ويكون عاصيا  إن مل يقم ابلفعل، وهذا  ،حسب ما أمر
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هو الفرض والواجب، وإذا أمر أمرا  غري جازم وجبت طاعته كما أمر على 
وإن سلم ابألمر ولكنه مل يقم  ،له ثواب فإن قام ابلفعل كان ،شكل غري جازم
وهذا هو  ،فإنه ال شيء عليه وال أيمث فال يكون عاصيا   ،ابلفعل املأمور به

ألن أمره ليس  ؛املندوب. فعدم القيام به ليس عصيان  هلل وال خمالفة ألمره
ال ابلقيام  ،فتكون طاعته واجبة ابلتسليم ابألمر وعدم التمرد عليه ،جبازم

إذ يكون التسليم به على هذا الوجه أن يكون القيام ابلفعل الذي أمر  ابلفعل،
به غري جازم، إن قام به أثيب، وإن مل يقم به ال شيء عليه وال أيمث، وال يكون 

 بعدم القيام به خمالفا  ألمره تعاىل. فاهلل تعاىل قد قال:           

       وأمر ابإلحسان، غري أن األمر ابلعدل للوجوب،  ،فأمر ابلعدل
وهي  ،واألمر ابإلحسان للندب، ومها قد وردا أبمر واحد، فطاعتهما واجبة

أما القيام ابلفعل فإنه يف العدل  .االمتثال ملا أمر والتسليم به وعدم التمرد عليه
ال  وعدم القيام به ،أما يف اإلحسان فمندوب .وعدم القيام به معصية ،واجب

وال يعترب يف هذه احلالة عدم  ،وال شيء على من ال يقوم به ،يعترب معصية
القيام به خمالفة لألمر وال تركا  له. وكذلك إذا أمر هللا أو رسوله أمرا  خمريا  بني 

أي على وجه  ،القيام به وعدم القيام به فقد وجبت طاعة هذا األمر كما أمر
ال على وجه التخيري يف طاعة األمر وعدم  ،التخيري بني القيام ابلفعل وعدمه

له ذلك، وإن مل يقم به فله ذلك، ويف كلتا احلالتني فطاعته. فإن قام ابلفعل 
مل  مسواء أقام ابلفعل أ ،هو مطيع لألمر، فتكون طاعة األمر هنا ابلتسليم به

وال  ،وإن مل يقم به فكذلك ال شيء عليه ،ال شيء عليهفيقم به، فإن قام به 
ألن األمر جاء هكذا. وعليه فإن طاعة األمر ومعصيته ال  ؛ خمالفا  لألمريعترب

تدل على القيام ابلفعل الذي أمر به أو عدم القيام به، وإمنا تدل على التسليم 
أو عدم  ،من حيث لزوم القيام ابلفعل ،ابألمر وطاعته على الوجه الذي أمر به
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وهو ال يعطي  ،صيغة األمر أو التخيري فيه، وهذا ليس حمل حبث يف ،لزومه
وإمنا حبثه يف الطاعة واملعصية، أما صيغة األمر فريجع  ،داللة معينة لصيغة األمر
ن إوعليه فإن األدلة العشرة غري واردة من حيث  ؛حبثها ملدلول اللغة العربية

وترد ألن موضوعها الطاعة واملعصية وليس  ،نصها بلفظ األمر ال بصيغة األمر
ما يدل  ،عالوة على أن نصه بلفظ األمر ،وأما ما ورد منها وفيهصيغة األمر. 

على أن األمر فيه للوجوب فهو ثالثة أحاديث: أحدها: حديث بريرة، والثاين: 
حديث السواك، والثالث: حديث احلج، أما حديث بريرة فإنه ال حجة فيه. 

جب والثواب يكون ابلوا ،فهي إمنا سألت عن األمر طلبا  للثواب لطاعته
وكون  ،ال يدل على أهنا فهمت األمر للوجوب «أأتمرين»وابملندوب. فقوهلا 

 ،ليفهمها أن هذا ليس مما جتب طاعته ،الرسول فرق فيها بني األمر والشفاعة
وليس ليفهمها أن هذا ليس مما جيب القيام به. على أن فهم بريرة لقول 

 يصلح حجة على أن األمر ال ،أبنه طلب يفيد األمر« »الرسول: 
فال  ،وقد يكون صوااب   ،ألنه جمرد فهم إلنسان، وقد يكون خطأ ؛للوجوب

فإن الرسول قد بني  ،ب يفيد الوجوب، وفوق ذلكليكون دليال  على أن الط
أبنه مل يرد األمر وإمنا أراد الشفاعة. وأما حديث السواك  ،هلا خطأ هذا الفهم

 ،ألمر أمر الوجوب بدليل أنه قرن به املشقةففيه ما يدل على أنه أراد اب
خبالف املندوب لكونه يف  ،واملشقة ال تكون إال بفعل الواجب لكونه متحتما  

ومن ذلك كله تسقط تلك الشبهة بظهور الفرق  ؛حمل اخلرية بني الفعل والرتك
دليل على  «نعم»بني األمر وبني صيغة األمر. وأما حديث احلج يف أن قوله: 

بل ألنه يكون بيان  لقوله  ؛ره للوجوب، فإنه ليس أمرا  ليكون للوجوبأن أوام
 تعاىل:                   والبيان يتبع  ،للوجوب فإنه مقتض
 املبني.
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 بني طلب التقيد ابلشريعة وبني صيغة األمروأما ابلنسبة لعدم التفريق 
 فقد استدلوا بقوله تعاىل:                

                               ولوال أن األمر ،رتـــأي أم  
 :قوله معىن  هو أن   ذلك على  كذلك. واجلواب    كان ملا   للوجوب

     مت به من الوجوبهو حكمت وليس أمرت، أي مما حك، 
وحنوه، وليس فيه ما يدل  ،والبطالن ،والكراهية ،والتحرمي ،واإلابحة ،والندب

  على أن كل ما يقضي به يكون واجبا .
وب. ـهذا وهناك بعض نصوص أشتبه فيها أهنا تدل على أن األمر للوج

 ،جيبه فلم ،وهو يف الصالة ،دعا أاب سعيد بن املعلى ن ذلك أن النيب ـفم
 » ال:فق          

                                »  .أخرجه البيهقي
مر للوجوب. ومن فدل على أن األ ،فوخبه الرسول وذمه على عدم إجابة أمره

عامر بن واثلة  ذلك أيضا  ما رواه مسلم عن أيب الزبري املكي أن أاب الطفيل
»أخربه أن معاذ بن جبل أخربه قال: 





» فهذان الرجالن .
مل يكن هناك وعيد و  ،خلالفهما هنيه يف مس املاء استحقا السب من النيب 

فثبت أن أمره على الوجوب كله إال ما خصه نص، ولوال أهنما تركا  ،متقدم
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واجلواب أن هذين احلديثني ال يدالن  واجبا  ما استحقا سب رسول هللا 
فإن  ،وهو حديث ابن املعلى ،على أن األمر للوجوب. أما احلديث األول

أيب سعيد كان يف الصالة  وهو كون ،هناك قرينة تدل على وجوب القيام به
وعليه الصالة والسالم كان يعرف حني دعاه أنه  ول ـحني دعاه الرس

مما يدل على أن األمر  ،ومع ذلك دعاه إلجابته وترك الصالة ،يصلي
 وأيضا  فإن قوله تعاىل:  .للوجوب                      

       تعظيما  هلل تعاىل  ،ن حمموال  على وجوب إجابة النداءإمنا كا
ونفيا  لإلهانة عنه والتحقري له ابإلعراض عن إجابة  ،ولرسوله يف إجابة دعائه

 ،ملا فيه من هضمه يف النفوس وإفضاء ذلك إىل اإلخالل مبقصود البعثة ،دعائه
رينة وليس فاحلديث أفاد الوجوب بق ،وال ميتنع صرف األمر إىل الوجوب بقرينة

بل توبيخه له ألنه مل  ،جملرد األمر. فليس توبيخ الرسول له ألنه مل يقم ابلفعل
أمر  يقم ابلفعل الذي أمره به أمرا  جازما . ويدل على ذلك أن الرسول 

أيب داود أن  سنن وبني أن القيام ابلفعل الذي أمر به غري واجب. ففي ،أوامر
« »فسمعه يقول:  ،خيطب والنيب  ،ابن مسعود جاء يوم اجلمعة

مما يدل « »فقال له:  فرآه النيب  ،فجلس بباب املسجد
وهو يدل على أن األمر ليس  ،على أن قيامه ابلفعل الذي أمر به ليس واجبا  

وهو ابلطريق يقول  للوجوب، وءع عبد هللا بن رواحة رسول هللا 
»فقال:  ،وهو يف الطريق فمر به رسول هللا  ،لطريقفجلس اب «»

  فالرسول« »فقال ءعتك تقول: اجلسوا، فقال:  «
استغرب جلوسه مما يدل على أن أمر الرسول ذلك مل يكن جازما . وأما 

 ،خالففإن هناك قرينة تدل على إمث امل ،وهو حديث الرجلني ،احلديث الثاين
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ودل على ذلك لفظ احلديث من قوله:  ،وهي كون املاء يف عني تبوك قليال  
أي  «تبض بشيء من ماء»أي رفيعة جدا ، وقوله:  «والعني مثل الشراك»

فهذا يدل على أن أمر  «املاء نـزت»وهو ما يقال عنه أبهنا  ،تسيل قليال  قليال  
 ،ا  فإن شرب املاء مباحوأيض .فاستحقا السب ملخالفته ،الرسول كان جازما  

فكون الرسول ينهى عن شرب املاء من تلك العني يف ذلك الوقت معناه منع 
ذا ـاح. على أن هـي عن مبـألنه هن ؛ازمـوهو قرينة على أن الطلب ج ،ملباح

وإمنا يدل على  ،احلديث ليس أمرا  وإمنا هو هني، فهو ال يدل على الوجوب
 مع طلب الرتك. ،التحرمي لقرينة

ومــــن هــــذا كلــــه يتبــــني أن الشــــبهة الــــيت جــــاءت مــــن وجــــوب طاعــــة أمــــر 
وفهـــم منهـــا أن وجـــوب طاعتـــه معنـــاه أن صـــيغة األمـــر للوجـــوب شـــبهة  ،الرســـول
 ،ألن طاعة األمر غري صيغة األمر، فأمر هللا واجب الطاعـة ؛ساقطة

فيقــام بــه كمــا أمــر، وداللــة األلفــاظ تؤخــذ مــن اللغــة. فاملســألة فهــم  ،
وأيضــا  شــبهة أن الشــارع  .وليســت املســألة طاعــة األمــر ومعصــيته ،صــيغة األمــر

ألن التقيـــد ابلشـــريعة غـــري فهـــم  ؛أمـــرن أبن حنكـــم الشـــرع وحـــرم خمالفتـــه ســـاقطة
اءت مـــــن أن وكـــــذلك الشــــبهة الـــــيت جــــ .صــــيغة األمـــــر مــــن النصـــــوص الشــــرعية

يــدالن علــى أن األمــر للوجــوب  ،حــديث املعلــى وحــديث عــني تبــوك ،احلــديثني
وإمنـا بقرينـة دلـت  ،ال مـن الصـيغة ،ألن األمـر فيهمـا دل علـى الوجـوب ؛ساقطة

ن األمــر حقيقــة إعليــه. ومــىت ســقطت هــذه الشــبهات ال تبقــى حجــة ملــن يقــول 
  يف الوجوب.
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 صيغة النهي 

أي ال  ،غـــة هـــي صـــيغة ال تفعـــل وال يفعـــلالصـــيغة الـــيت وضـــعت للنهـــي ل
 دِ جِ ْســمَ  الْ ِف  مْ كُ دُ َحــأَ  انَ ا َكــذَ إِ : »الناهيــة الداخلــة علــى الفعــل املضــارع. كقولــه 

وال توجــد  ،. فهــذه هــي الصــيغة الــيت وضــعت للنهــيأخرجــه أمحــد «نَّ كَ بِّ َشــيُ  الَ َفــ
ع لغـة بل مـا وضـ ،صيغة غريها، ومل يضع الشارع اصطالحا  شرعيا  لصيغة النهي
مثـل مـا روي عـن  ،هو املعترب شرعا . وأما ما ورد من النهي يف غري هـذه الصـيغة

»أن:  بــن اخلطــاب عمــر

»قــال:  ومثــل مـا روي عـن أيب سـعيد أن النـيب  ،أخرجـه مسـلم «
ومثـل مـا روي عـن  ،أخرجـه مسـلم «

أخرجـه  «» :أنس قال: قـال يل رسـول هللا 
»ومثل مـا روي عـن عائشـة:  ،الرتمذي

ومثـل مـا  ،أخرجه أمحـد «
» : قـال رسـول هللا روي عن أيب ذر قال:

فهــذه الصــور كلهــا قــد أفــادت  أخرجــه أمحــد. «
فهـي  ،وإمنـا جـاءت مـن اجلملـة ، أن إفادهتا للنهي مل أتت من الصيغةالنهي، إال

من النواهي اليت تؤخـذ مـن غـري الصـيغة، إمـا مـن لفـظ هنـى علـى غـرار لفـظ أمـر 
وإما مـن اجلملـة، فتكـون مـن النـواهي غـري الصـرحية علـى غـرار األوامـر  ،يف األمر

ملضـارع املقـرون بـال غري الصرحية. أمـا صـيغة النهـي املوضـوعة لغـة لـه فهـي فقـط ا
 الناهية.

 وصيغة النهي ترد لتسعة معان:
  كقوله تعاىل:   ،األول التحرمي          . 
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 مَّ ُـ ث فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، ،مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تَـ ذَ إِ » :كقوله   ،الثاين: الكراهة
 .أخرجه أمحد «هِ يْ دَ يَ  نْيَ بَـ  كْ بِّ شَ يُ  الَ فَ  ،ةِ الَ  الصَّ َل دا  إِ امِ عَ  جَ رَ خَ 

  اىل: ـوله تعـقـك  ،ريـقـحـث: التـالـالث                  

     . 
 كقوله تعاىل:   ،الرابع: بيان العاقبة               

          . 
  :تعاىل كقوله ،الدعاء اخلامس:                      

                                           . 
  كقوله تعاىل:   ،السادس: اليأس            . 
  كقوله تعاىل:   ،السابع: اإلرشاد            . 
 كقوله تعاىل:   ،الثامن: التسلية           . 

أخرجــــه « يَّ اِســــرَ كَ   ابَّ وَ وا الــــدَّ ذُ ِخــــتَّ تَـ  الَ » : ولهـقـــــة، كـقـــــفـع: الشـالتاســــ
 .أمحد

مما يدل على  ،فهذه املعاين كلها أفادهتا صيغة النهي من هذه النصوص
فكل ما قيل يف  ،معان. وملا كان النهي مقابال  لألمرأهنا تستعمل يف عدة 

ن من ذلك يف األمر هو عينه بيان للنهي. ّـ وما بي ،األمر فقد قيل مثله يف النهي
وال يف  ،وال يف الكراهية ،وليس يف التحرمي ،فالنهي حقيقة يف طلب الرتك

نهي مضافة وال يف بيان العاقبة، وإمنا هذه املعاين تؤخذ من صيغة ال ،التحقري
إىل القرينة. وما من هني ورد يف نص شرعي من كتاب أو سنة إال دل على 

والقرينة هي اليت تثبت نوع الطلب. وما أوردوه من أحاديث دل  ،طلب الرتك
مثل حديث عني تبوك وسب الرسول للرجلني اللذين  ،النهي فيها على التحرمي

وليس من  ،ع صيغة النهيفإن داللته إمنا جاءت من القرينة م ،خالفا هنيه
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 صيغة النهي وحدها. وأما قوله تعاىل:                   

      بل يدل  ،فإنه ال يدل على أن النهي حقيقة يف التحرمي
وإن  ، فإن هنى هنيا  جازما  كان داال  على التحرمي،ىعلى أن االنتهاء كما هن

هنى هنيا  غري جازم كان داال  على الكراهية. والشبهة اليت جاءت عند من يقول 
إمنا جاءت من عدم التفريق بني عدم طاعة الشارع فيما  ،أبن النهي للتحرمي

 ،هنى عنه وبني صيغة النهي، مع أن املوضوع هو ما تدل عليه صيغة النهي
 الفرق لذهبت هذه الشبهة. وليس عدم طاعة الشارع فيما هنى عنه، ولو أدرك

 
 األمر ابلشيء ليس هنيا  عن ضده

 والنهي عن الشيء ليس أمرا  بضده

وكذلك النهي هو خطاب  ،األمر هو خطاب الشارع الدال على احلكم
الشارع الدال على احلكم، وداللتهما على احلكم داللة منطوق ال داللة 

ل النطق، فداللتهما من ألن احلكم فهم من داللة اللفظ قطعا  يف حم ؛مفهوم
وال عالقة هلما  ،وليس من داللة االلتزام ،داللة املطابقة أو داللة التضمن

 بداللة االلتزام. فقوله تعاىل:           أمر ابلصالة، وال مفهوم هلذا
 الكالم مطلقا ، وقوله تعاىل:              هني عن إعطاء

وال مفهوم له مطلقا . فاألمر والنهي خطاب دال على  ،األموال للسفهاء
احلكم، واخلطاب الدال على احلكم ال مفهوم له من حيث داللته على احلكم: 

حىت ولو كان له  ،أو اإلابحة ،أو الكراهة ،أو الندب ،أو التحرمي ،أي الوجوب
 «» :مفهوم من حيث الصفة. فمثال  قوله 

وهو  ،فإنه من حيث داللة اخلطاب على احلكم ،أخرجه البخاري وأمحد
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ال مفهوم له، فوجوب الزكاة املفهوم من احلديث ليس  ،وجوب الزكاة يف الغنم
»أي:  ،له مفهوم من حيث الوجوب، وإمنا املفهوم هنا من حيث الصفة

تعاىل:   الزكاة. وقوله  وهو وجوب ،من حيث داللة اخلطابوليس « 
             وهو حترمي  ،فإنه من حيث داللة اخلطاب على احلكم

ال مفهوم له مطلقا ، فتحرمي التأفيف املفهوم من اآلية ال  ،التأفيف للوالدين
وليس من  ،ةمفهوم له من حيث التحرمي، وإمنا املفهوم هنا من حيث الصف

وعلى ذلك فإن األمر ابلشيء ليس هنيا   ؛حيث داللة اخلطاب وهو التحرمي
هنيا   ءألنه لو جعل األمر ابلشي ؛وال النهي عن الشيء أمرا  بضده ،عن ضده
لكانت داللة اخلطاب من املفهوم  ،والنهي عن الشيء أمرا  بضده ،عن ضده

ذا خالف احلقيقة، فإن داللة ال من املنطوق، ولكانت من داللة االلتزام، وه
اخلطاب من املنطوق وليس من املفهوم، ومن داللة املطابقة أو التضمن وليس 

ولذلك كانت داللة األمر هي ما يعنيه لفظ األمر؛ أي هي  ؛من داللة االلتزام
وكذلك داللة النهي هي ما يعنيه لفظ  .ما فهم من اللفظ يف حمل النطق

ومن هنا كان األمر ابلشيء  ؛لفظ يف حمل النطقالنهي، أي هي ما فهم من ال
وكان النهي عن الشيء ال يعين أمرا  بضده. أما كون هللا  ،ال يعين هنيا  عن ضده

ومل يرتب إمثا  على ترك  ،وإمثا  على فعل احلرام ،رتب إمثا  على ترك الفرض
و وه ،فإن ذلك آت من دليل آخر ،ومل يرتب إمثا  على فعل املكروه ،املندوب

غري جازم.  مطلب ترك، جازما  أ مسواء كان طلب فعل أ ،خمالفة ما طلبه هللا
فرتتيب اإلمث على ترك الفرض ليس آتيا  من كون األمر ابلشيء هنيا  عن ضده، 
وإمنا هو آت من خمالفة ما أمر هللا به، وكذلك ترتيب اإلمث على فعل احلرام 

بل هو آت من خمالفة ما هنى  ،ليس آتيا  من كون النهي عن الشيء أمرا  بضده
ال يدل على أن  ،وهلذا فإن ترتيب اإلمث على ترك الفرض وفعل احلرام ؛هللا عنه
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وال على أن النهي عن الشيء أمر بضده. إذ  ،األمر ابلشيء هني عن ضده
اإلمث قد أتى من جهة كونه طلب فعل من هللا قد خالفه العبد يف ترك الفرض، 

وهلذا ال يقال  ؛من هللا قد خالفه العبد يف فعل احلرامومن جهة كونه طلب ترك 
وكذلك ال  .ن فعل احلرام إمثإكما يقال   ،بل يقال إمث ،ن ترك الفرض حرامإ

ألن الفرض ليس الرتك بل هو  ؛وفعل الفرض فرض ،ن ترك احلرام فرضإيقال 
 ألن كال  منهما طلب، ؛الفعل، واحلرام ليس عدم الفعل بل هو القيام ابلفعل

فاحلكم هو الطلب، فإن كان طلب فعل فاحلكم هو القيام ابلفعل فرضا  كان 
أو مندواب  وليس الرتك، وإن كان طلب ترك فاحلكم هو ترك القيام ابلفعل 

 وليس الفعل.
وواقـــع داللـــة اخلطـــاب هـــو أن خطـــاب الشـــارع إمـــا طلبـــا  أو ختيـــريا ، وأن 

الفـرض إن كـان  يهـ فداللـة طلـب الفعـل .الطلب إما طلب فعـل أو طلـب تـرك
واملنـدوب إن كــان طلبـا  غــري جــازم، وداللـة طلــب الـرتك هــي احلــرام  ،طلبـا  جازمــا  

فـــال داللـــة يف طلـــب  .واملكـــروه إن كـــان طلبـــا  غـــري جـــازم ،إن كـــان طلبـــا  جازمـــا  
 ،الفعل على احلرام أو املكروه، وال داللة يف طلب الرتك علـى الفـرض أو النـدب

نه فرض، وترك الفرض ال يقال عنـه إام ال يقال عنه وهذا يدل على أن ترك احلر 
ن األمر ابلشيء ال يعين النهي عن ضـده شـرعا ، أي ال يعـين أن إنه حرام، أي إ

ن النهـي فـإألن للحـرام داللـة خاصـة مـن خطـاب الشـارع، وكـذلك  ؛ضده حرام
ألن  ؛عــــن الشــــيء ال يعــــين األمــــر بضــــده شــــرعا ، أي ال يعــــين أن ضــــده فــــرض

ن تــرك الفــرض حــرام إخاصــة مـن خطــاب الشــارع. وكمــا ال يقـال للفـرض داللــة 
روه ـروه وتــــرك املكـــــن تــــرك املنــــدوب مكــــإكــــذلك ال يقــــال   ،وتــــرك احلــــرام فــــرض

ل حتــــت حكــــم ـللســــبب الــــذي بــــني يف الفــــرض واحلــــرام، إذ كلــــه داخــــ ،منــــدوب
 الطلب، وما الفرق بينهما إال يف اجلزم وعدم اجلزم يف الطلب.
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إمنــا  ،أن داللــة ألفــاظ التشــريع يف مفرداتــه وتراكيبــه ،يــهوممــا جيــب التنبيــه إل
وال إىل  ،ولـيس إىل العقـل ،وإىل النصـوص الشـرعية ،يرجع فيهـا إىل اللغـة العربيـة

ألن املسألة فهم تشريع وليست وضـع تشـريع، حـىت لـو كانـت  ؛القضااي املنطقية
ة، وال يوجـــد وضــع تشــريع فإنــه يراعــى فيهـــا الواقــع التشــريعي ال القضــااي املنطقيــ

ألن التشـريع يبحـث  ؛أي مـن القضـااي املنطقيـة ،أخطر على التشـريع مـن املنطـق
وخمتلفة، وال يقاس عليهـا إال إذا وجـدت  ،متنوعة ،يف واقع له مفردات حمسوسة

وإال فيمتنـع القيـاس ويكـون  ،فيها علة منطبقة يف أحد املفردات على مفرد آخر
لعقـــل وجـــود واقـــع هلـــا، لي فـــروض تصـــور فهـــ ،خطـــرا ، خبـــالف القضـــااي املنطقيـــة

ومــن هنــا أييت خطرهــا علــى التشــريع.  ؛وتكــون قواعــدها قابلــة للشــمول والتعمــيم
وموضوع كون األمر ابلشيء هـل هـو هنـي عـن ضـده أم ال، والنهـي عـن الشـيء 

ولـيس  ،هو موضوع تشريعي يتعلق أبصـول االسـتنباط ،هل هو أمر بضده أم ال
فـاملراد فهمـه هـو داللـة ألفـاظ األمـر وألفـاظ  .م الكـالمعلـبموضوعا  عقليا  يتعلـق 

النهي مفردات وتراكيب، أي داللـة ألفـاظ الطلـب: طلـب الفعـل وطلـب الـرتك، 
علــى أي شــيء تــدل لغــة وشــرعا ، ولــيس املــراد فهــم قصــد هللا مــن األمــر والنهــي، 

ن إولـــذلك ال يقـــال  ؛وال للقضـــااي املنطقيـــة ،فـــال جمـــال هنـــا إذن للداللـــة العقليـــة
األمر هو الطلب القائم ابلـنفس حـىت يبحـث هـل األمـر ابلشـيء بعينـه هنـي عـن 
أضـــداده، وهـــل طلـــب الفعـــل بعينـــه طلـــب تـــرك أضـــداده، أو يبحـــث هـــل األمـــر 

ألن  ؛مبعـــىن أنـــه يســـتلزم النهـــي عـــن األضـــداد ،ابلشـــيء بعينـــه هنـــي عـــن أضـــداده
األمر هو ألن موضوع البحث ليس كون  ؛هي، ال يقال ذلكامر هو عني الناآل

الطلــب القــائم يف الــنفس، بــل موضــوع البحــث هــو هــذه الصــيغ الــيت وردت يف 
الكتاب والسنة للطلب، أي لألمر وللنهي على اختالفهمـا، هـل يفهـم منهـا أن 

فالبحث حبث تشريعي يف داللة املفـردات  ؟طلب الشيء عدم طلب غريه أم ال
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ض املسـتنبط مـن نصـوص والرتاكيب ومـا يسـتنبط منهـا، ويف تعريـف احلـرام والفـر 
ن البحـــــث يف األمـــــر والنهـــــي عينهمـــــا ولـــــيس البحـــــث يف اآلمـــــر إالشـــــريعة، أي 

ن مقتضــى النهــي، أي املطلــوب ابلنهــي وهــو إوالنــاهي. ومــن هنــا أيضــا  ال يقــال 
الـــذي تعلـــق النهـــي بـــه، إمنـــا هـــو فعـــل ضـــد املنهـــي عنـــه، فـــإذا قـــال: ال تتحـــرك، 

لبحـــث هـــو نفـــس األمـــر والنهـــي ألن موضـــوع ا ؛فمعنـــاه اســـكن، ال يقـــال ذلـــك
وداللتهمــــا، ولـــــيس الشـــــيء الـــــذي تعلـــــق بـــــه النهـــــي، فالبحـــــث لـــــيس يف اآلمـــــر 
والنـــاهي، وال يف الشـــيء الـــذي تعلـــق بـــه األمـــر والنهـــي، وإمنـــا البحـــث يف األمـــر 

ألنه ال حمل  ؛ولذلك ال يرد البحث العقلي وال القضااي املنطقية ؛والنهي عينهما
فـــــال جيـــــوز أن تفهـــــم ألفـــــاظ التشـــــريع مفـــــردات  ،وعا  هلـــــا هنـــــا ال حبثـــــا  وال موضـــــ

وتراكيب من العقل أو القضااي املنطقية، بل حيصر فهمها يف داللة اللغـة وداللـة 
الشــرع يف فهــم الـــنص واســتنباط احلكــم منـــه. واللغــة عينــت أن الداللـــة إمنــا هـــي 

وال للشـيء الـذي دل عليـه اللفـظ، أي عينـت أن داللـة  ،لأللفاظ ولـيس لالّفـظ
وال  ،ولـــيس لآلمـــر والنـــاهي ،ألمـــر والنهـــي إمنـــا هـــي للفـــظ األمـــر ولفـــظ النهـــيا

 ،للشــيء املــأمور بــه واملنهــي عنــه. وكــذلك عينــت اللغــة الــدالالت أبهنــا مطابقــة
والتزام. فاملعىن الذي دل عليه اللفـظ هـو املطابقـة أو التضـمن، واملعـىن  ،وتضمن

ن األوامــــر والنــــواهي أي الــــذي دل عليــــه مــــدلول اللفــــظ هــــو االلتــــزام، وعينــــت أ
فـإن  ،وفـوق هـذا كلـه .الطلب قد فهم املعىن فيه من اللفظ ال من مدلول اللفـظ

إمنـا  ،الـيت منهـا مفهـوم املخالفـة ،اللغة قـد جعلـت اللـزوم املعتـرب يف داللـة االلتـزام
حســـب وضـــع  ،هـــو اللـــزوم الـــذهين الـــذي ينتقـــل الـــذهن إليـــه عنـــد ءـــاع اللفـــظ

إال إذا   ، تعترب الالزم اخلارجي وحده ولـو كـان واقعـا  العرب ال حسب العقل، ومل
كــان الزمــا  ذهنــا  حســب وضــع العــرب، وهــذا كلــه يــدل علــى أن األمــر ابلشــيء 

ألنـه ال يوجـد  ؛ليس هنيا  عن ضده حىت لو كان الواقع يف اخلارج هـو تـرك ضـده
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لــه لــزوم ذهــين حســب وضــع العــرب، وكــذلك يــدل علــى أن النهــي عــن الشــيء 
ألنـه ال يوجـد لـه  ؛بضده حىت لو كان الواقع يف اخلارج هـو فعـل ضـده ليس أمرا  

 لزوم ذهين حسب وضع العرب.
علـــــى أن داللـــــة اللغـــــة هـــــي أن احلكـــــم يفهـــــم مـــــن داللـــــة اخلطـــــاب وهـــــو 

وأن حمــل  ،وهـذا مــن املنطـوق ولــيس مـن املفهــوم، بـل ال يدخلــه املفهـوم ،الطلـب
ن األمــر والنهــي كــل منهمــا احلكــم هــو الــذي ميكــن أن يكــون لــه مفهــوم، وملــا كــا

لـذلك ال يدخلـه املفهـوم. أي ملـا   ؛طلب، والطلب هو احلكم وليس حمـل احلكـم
وليسـت  ،هي نفسها احلكم ،واملباح ،واملكروه ،واملندوب ،واحلرام ،كان الفرض

وهلـذا ال  ؛فال مفهوم خمالفـة هلـا ،فإنه ال يدخلها املفهوم مطلقا   ،هي حمل احلكم
 ،فال يكون األمر ابلشـيء هنيـا  عـن ضـده ؛طلب لغريه يكون طلب الشيء عدم

وال  ،وال النهي عن الشيء أمـرا  بضـده، فـال يكـون تـرك الفـرض يعـين فعـل احلـرام
 ،وال العكـس ،وال تـرك املنـدوب يعـين فعـل املكـروه ،فعل احلرام يعين ترك الفـرض

دون أن يكــون فيــه أي معــىن آخــر  ،بــل كــل منهــا يعــين مــا دل عليــه لفظــه فقــط
 مسكوت عنه.

 
 النهي عن التصرفات والعقود

كالبيع والنكاح   ،النهي عن التصرفات والعقود املفيدة ألحكامها
فإن كان  .وإما أن يكون راجعا  لغريه ،إما أن يكون راجعا  لعني العقد ،وحنومها

 ،كالنهي عن البيع يف وقت النداء يوم اجلمعة  ،راجعا  لغري التصرف ولغري العقد
وإن كان راجعا   .ثر على العقد وال على التصرف ال بطالن  وال فسادا  فإنه ال يؤ 

 ،لعني التصرف أو لعني العقد فال شك أنه يؤثر على العقد وعلى التصرف
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وجيعله ابطال  أو فاسدا . والدليل على أن النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها 
أخرجه  «» :ابطلة أو فاسدة قوله 

 به ليس مبأمور عنه واملراد ليس بصحيح وال مقبول، وال شك أن املنهي ،مسلم
فكان مردودا ، وال معىن لكونه مردودا  سوى البطالن  ؛وال هو من الدين

استدلوا على فساد العقود  ،رضوان هللا عليهم ،والفساد. وأيضا  فإن الصحابة
 ،نهي، فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح املشركاتوبطالهنا ابل
 بقوله تعاىل:  ،أي بطالنه               ومل ينكر عليه منكر

أي  ،فكان إمجاعا ، ومن ذلك احتجاج الصحابة على فساد عقود الراب
 بقوله تعاىل:  ،بطالهنا                  وبقوله: «

. فهذا كله دليل على أن أخرجه مسلم «
النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها ابطلة أو فاسدة. إال أن هذا إذا كان 
النهي يفيد التحرمي أبن كان طلبا  جازما  للرتك، أما إن كان النهي ال يفيد 

ألن التأثري  ؛فال يؤثر على التصرفات والعقود ،أبن كان يفيد الكراهة ،التحرمي
 فتحرمي التصرف والعقد جيعله ابطال  أو فاسدا . .آت من نحية التحرمي

فإن  ،ومىت جيعله فاسدا   ،أما مىت يكون التحرمي مبطال  للتصرف والعقد
راجعا  إىل فإن كان النهي  .ذلك يكون حبسب اجلهة اليت يرجع إليها النهي

كالنهي عن بيع   ،فإنه يدل على البطالن ،أو ركن من أركانه ،س العقدـنف
بيعا  قائما  مقام الصيغة، وكبيع املالقيح  احلصاة وهو جعل اإلصابة ابحلصاة

وهو ما يف بطون األمهات، فإن بيع احلصاة راجع فيه النهي إىل نفس العقد، 
ألن  ؛ع، واملبيع ركن من أركان العقدوبيع املالقيح راجع فيه النهي إىل املبي

والصيغة، فالنهي يف مثل ذلك يدل على  ،واملعقود عليه ،األركان ثالثة: العاقد
فال يعترب به البيع أنه انعقد مطلقا . ومثل ذلك التصرفات والعقود  ؛البطالن

فإهنا  ،كشركات املسامهة  ،ومل أيت هبا اإلسالم ،اليت أتت يف أنظمة أخرى
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  ،ألن النهي فيها منصب على العقد من حيث هو ؛عقود ابطلةتصرفات و 
وهذه هنى  ،ذلك هنى الشارع عنه بعينهف .كالنهي عن بيع احلصاة سواء بسواء

بقوله تعاىل:  ،ويشمل كل واحد منها بعينه ،الشرع عنها هنيا  عاما  يعمها
                                   :وبقوله تعاىل 

                                 :وبقوله تعاىل
                                  وبقوله: «

، فإهنا كلها نصوص تنهى عن أخرجه مسلم «
ومل أيت هبا اإلسالم. فهي داخلة  ،التصرفات والعقود اليت جاء هبا غري اإلسالم

هي  ،حتت هذا النهي العام، على أن شركات املسامهة ابطلة من نحية أخرى
فهي  ،لوقفبل هي تصرف من جهة واحدة كا ،أنه ليس فيها شريك آخر
 لعدم وجود ركن من أركان الشركة. ؛ابطلة من هذه اجلهة أيضا  

 ،وال إىل ركن من أركانه ،وأما إن كان النهي غري راجع إىل نفس العقد
كاجلمع   ،فإنه يدل على الفساد ،ولكنه راجع إىل صفة من صفاته مالزمة له

 فإنه منهي عنه بقوله تعاىل:  ،بني األختني            
بل ألمر خارج  ،ركن من أركانه وال إىل ،ولكن النهي ليس راجعا  لنفس العقد

راجع إىل صفة الزمة وهي كون إحدى الزوجتني أخت األخرى، فإن  ،عنه
ولكن املنهي عنه هو اجلمع  ،أصل الزواج بكل من األختني جائز شرعا  

ن يفارق أي انعقد النكاح وعليه أ ،فكان فاسدا  ومل يكن ابطال   ،بينهما
ويشرتط عليه أن ينفقه يف  ،مبلغا  من املال آخرَ  إحدامها. وكأن يقرض شخص  

فإن هذا العقد  ،وأن ال يقيم به مصنع آالت ،وأن ال ينفقه يف الصناعة ،الزراعة
أو كأن يبيعه قمحا  على شرط أن  .يصح العقد ويبطل الشرط ، أيفاسد

أو أن ال يبيعه لغريه، فإن هذا العقد  ،ال يستعمله لألكل وأن ،يستعمله للبذار
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أو أن جيري عقد النكاح بني رجل  .يصح العقد ويبطل الشرط ، أيفاسد
أي فإن هذا العقد فاسد،  ،وامرأة على شرط أن يطلق الرجل زوجته الثانية

»لقول الرسول:  ؛يصح العقد ويبطل الشرط
ولكن النهي ليس راجعا   ،فإن هذا العقد منهي عنه أخرجه أمحد. «

وال إىل ركن من أركانه، بل ألمر خارج عنهما، بل هو راجع إىل  ،لنفس العقد
ذا وهل ؛وإن كانت يف اشرتاطها صارت مالزمة له ،صفة خارجة عن نفس العقد
كأن تزوج امرأة نفسها   ،كاح احملللومثل ذلك ن .مل يبطل العقد بل كان فاسدا  

يصح  أي لرجل ليحلها إىل زوجها الذي طلقها ثالاث ، فإن هذا العقد فاسد،
»ملا روي عن ابن مسعود قال:  ؛العقد ويبطل الشرط

ولكن النهي ليس راجعا   ،فهو منهي عنه ؛أخرجه الرتمذي «
 إذ هو راجع إىل ،بل ألمر خارج عنهما ،وال إىل ركن من أركانه ،فس العقدلن

وهو منهي  ،وهو كون العقد يف نكاح احمللل فيه شرط التحليل ،صفة الزمة له
ومل يكن  ،عنه. وهكذا إذا كان النهي راجعا  إىل صفة الزمة للتصرف أو العقد

عقد يكون فاسدا . غري أن فإن ال ؛وال إىل ركن من أركانه ،راجعا  للعقد نفسه
راجع  ،هذا إذا كانت تلك الصفة من العقد، أي أن النهي عن الصفة الالزمة

  ،لنفس التصرف أو العقد، وهي هني عنه لعينه، أي لنفس التصرف أو العقد
كالشرط الفاسد فإنه راجع لنفس العقد. أما إن كان النهي راجعا  إىل أمر 

فاته الالزمة له، سواء أكانت الزمة وعن كل صفة من ص ،خارج عن العقد
الزمة حسب اتفاق العاقدين كالشرط الفاسد،  مأ ،لنوع العقد كنكاح احمللل

إذا كان النهي راجعا  إىل أمر خارج عن هذا كله فإنه يكون راجعا  لغري العقد، 
كالبيع عند أذان اجلمعة فإنه   ،وبذلك ال يؤثر على العقد ولو كان حراما  

حراما ، وكالصالة يف األرض املغصوبة صحيحة ولو كانت  صحيح ولو كان
 حراما .
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 العموم واخلصوص
العـــــام هـــــو اللفـــــظ الـــــدال علـــــى معنيـــــني فصـــــاعدا ، واخلـــــاص قـــــد يطلـــــق 
 ،ابعتبارين: األول هو اللفظ الواحد الذي ال يصلح مدلوله الشرتاك كثـريين فيـه

ه ابلنسبة ملا هو أعم والثاين ما خصوصيت .كأءاء األعالم من زيد وعمرو وحنوه
ه: إنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غري مدلوله لفظ آخر من منه، وحدّ 

وعلى غري مدلولـه   جهة واحدة، كلفظ اإلنسان فإنه خاص، ويقال على مدلوله
 لفظ حيوان من جهة واحدة. ماركالفرس واحل

ملوجــود كلفــظ املــذكور فإنــه يتنــاول ا  ،وينقســم العــام إىل عــام ال أعــم منــه
كلفـظ احليـوان فإنـه عـام ابلنسـبة   ،واملعدوم، واملعلـوم واجملهـول، وإىل عـام ابلنسـبة

إىل مـــا حتتـــه مـــن اإلنســـان والفـــرس. وينقســـم اخلـــاص إىل خـــاص ال أخـــص منـــه  
 كأءاء األعالم، وإىل خاص ابلنسبة إىل ما فوقه كلفظ اجلوهر واجلسم.

 
 العموم

فظ واحد مثل القوم والرجال، العموم لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بل
ويف اللغة صيغ خاصة تدل على العموم، فهناك ألفاظ قد وضعها أهل اللغة 
للعموم فيصح االحتجاج هبا على أن املراد هبا العموم فيكون ما دلت عليه 

مجعا   ،فإهنا عامة فيمن يعقل ومن ال يعقل «أي»ومن هذه األلفاظ  .عاما  
 ،ومنها أءاء اجلموع املعرفة إذا مل يكن عهد .هاموأفرادا ، يف اجلزاء واالستف
مجع تكسري كاملسلمني والرجال، وأءاء اجلموع  مسواء كان مجع سالمة أ

ومنها اسم  .املنكرة كرجال ومسلمني، واألءاء املؤكدة هلا مثل كل ومجيع
ومنها النكرة  .اجلنس إذا دخله األلف والالم من غري عهد كالرجل والدرهم
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كقوله ومنها اإلضافة   .وما يف الدار من رجل ،ال رجل يف الدار :كقولك  املنفية
  :تعاىل                 ضربت عبيدي، وأنفقت  :كقولكو
من  :فيمن يعقل دون غريه يف اجلزاء واالستفهام كقولك «من»ومنها  .درامهي
فإهنا عامة فيما  ،ستفهاميف اجلزاء واال «ما»ومن جاء أكرمه. ومنها  ؟عندك

: »ال يعقل مطلقا  بغري اختصاص جبنس كقوله 
ومنها  .يف االستفهام ؟ماذا صنعت :يف اجلزاء، وكقولك أخرجه أمحد. «

 يف املكان جزاء   «حيث»و «أين»ومنها  .واستفهاما   يف الزمان جزاء   «مىت»
 ؟تقول: مىت جاء القوم، ومىت جئتين أكرمك، وتقول: أين كنتواستفهاما ، 

وأينما كنت أكرمتك. والدليل على أن هناك ألفاظا  قد وضعها أهل اللغة 
أن العرب فرقت بني أتكيد العموم واخلصوص يف أصل الوضع، فقالوا  ،للعموم

 رأيت زيدا  عينه نفسه، وال يقولون رأيت زيدا  كلهم أمجعني، :يف اخلصوص
وال يقولون رأيت الرجال عينه  ،رأيت الرجال كلهم أمجعني :وقالوا يف العموم

ألن التأكيد مطابق  ؛نفسه، واختالف التأكيد يدل على اختالف املؤكد
للمؤكد. وأيضا  فإن النصوص الشرعية، قد استعملت هذه األلفاظ للعموم، 

  عاىل: زل قوله تـأنه ملا ن ،ما رواه الطرباين يف الكبري فمن ذلك   

                    أن أخصم لكم  :يقال ابن الزبعر
  زل هللا عليك ـاي حممد أليس فيما أن :حممدا ، فقال         

                        ه قال نعم، قال: فهذ
النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا ، وهذه بنو متيم تعبد املالئكة، 

زل ـذلك، بل ن ومل ينكر عليه النيب  «ما»واستدل بعموم  ؟فهؤالء يف النار
 بقوله تعاىل:  ،بل خمصصا  له ،قوله تعاىل غري منكر لقوله     

                              :ومن ذلك قوله تعاىل    
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                                     ووجه االحتجاج
بذلك أن إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر لوطا ، واملالئكة 

أته من وأجابوه بتخصيص لوط وأهله ابالستثناء؛ واستثناء امر  ،أقروه على ذلك
 الناجني، وذلك كله يدل على العموم.

 ،وأيضـا  فقـد انعقـد إمجـاع الصـحابة علـى اسـتعمال هـذه األلفـاظ للعمـوم
فمـــن ذلـــك احتجـــاج عمـــر علـــى أيب بكـــر يف قتـــال مـــانعي الزكـــاة بقولـــه: كيـــف 

» :تقاتلهم وقد قال النيب 

ومل ينكـر عليــه أحــد مــن الصــحابة . مســلمخرجــه أ «
 :ســـتثناء وهـــو قولـــه احتجاجـــه بـــذلك، بـــل عـــدل أبـــو بكـــر إىل التعليـــق ابال

 ، فـدل علـى أن لفـظ اجلمـع املعـرف للعمـوم. ومـن ذلـك أن عثمـان«»
 ملا ءع قول الشاعر: بن مظعون

 لـــة زائــالـــحم م الــل نعيـوك  ما خال هللا ابطل ءيــش أال كل

قال له: كذبت، فإن نعيم أهل اجلنة ال يزول، ومل ينكر عليه منكر، 
للعموم ملا كان كذلك. ومن ذلك احتجاج أيب بكر على  «كل»أن  ولوال

ووافقه الكل على صحة أخرجه أمحد. « » :األنصار بقوله 
هذا االحتجاج من غري نكري، ولو مل يكن لفظ األئمة عاما  ملا صح 

 تعاىل:   االحتجاج. ومن ذلك إمجاع الصحابة على إجراء قوله     

       ،            ،           ،        
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        ،                ،             
»، أخرجه أمحد «» :وقوله 

إىل  ،أخرجه مسلم «»، ه مسلمـرجـأخ «
عها أهل اللغة ـد وضـذه األلفاظ قـد أن هـوم، مما يؤكـمـغري ذلك على الع

 للعموم.
 

 طرق ثبوت العموم للفظ

مـا أن يثبـت لغـة وهـو املسـتفاد مـن وضـع اللغـة، إ ،العموم الثابت ابللفـظ
أي مـــن اســـتعمال أهـــل اللغـــة ال مـــن  ،أو يثبـــت عرفـــا  وهـــو املســـتفاد مـــن العـــرف

وضـــعهم، أو يثبـــت عقـــال  وهـــو املســـتفاد مـــن االســـتنباط ولـــيس مـــن العقـــل. أو 
العمـــوم للفـــظ إمـــا أن يثبـــت إلينـــا عـــن طريـــق النقـــل أبن العـــرب  ،بعبـــارة أخـــرى

للعمــوم، أو اســتعملوا هــذا اللفــظ يف العمــوم، وإمــا أن يثبــت  وضــعوا هــذا اللفــظ
وعلـى ذلـك يكـون العمـوم الثابـت ابللفـظ  ،إلينا عن طريـق االسـتنباط مـن النقـل

يثبــت مــن طــريقني: أحــدمها النقــل، والثــاين االســتنباط، وكالمهــا يعتــرب مــن وضــع 
 العرب؛ فيكون العموم الثابت ابللفظ اثبت كله بوضع العرب.

، اللغـة وضـع مـن مسـتفادا   يكـون أن إمـا ،النقـل طريـق عـن الثابت العمومو
 فأمـا العمـوم املسـتفاد مـن وضـع .إما أن يكون مستفادا  مـن اسـتعمال أهـل اللغـةو
، للغــة فلــه حــاالن: أحــدمها أن يكــون عامــا  بنفســه أي مــن غــري احتيــاج إىل قرينــةا

ة. أمــا مــا يكــون والثــاين أن يكــون عمومــه مســتفادا  مــن وضــع اللغــة ولكــن بقرينــ
ومنــه مــا يكــون عامــا  مبــن  ،فــإن منــه مــا يكــون عامــا  يف كــل شــئ ،عامــا  بنفســه
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يعقل أي أبويل العلم، ومنه ما يكون عاما  فـيمن ال يعقـل، ومنـه مـا يكـون عامـا  
فمـا يكـون عامـا  يف كـل  .يف األمكنة خاصة، ومنه ما يكون عاما  ابلزمـان املـبهم

أي ثــوب وتقــول أي رجــل جــاء  ،«أي»فإنــه كـــشــيء مــن أويل العلــم أو غــريهم 
 «ســائر»، وكــذا ، وحنوهــا«الــيت»، و«الــذي»، و«مجيــع»، و«كــل»لبســته. وكــذا 

ال مــن الســؤر وهــو البقيــة.  ،إن كانــت مــأخوذة مــن ســور املدينــة وهــو احملــيط هبــا
أن تكــون اســتفهامية أو شــرطية، فــإن كانــت موصــولة حنــو مــررت  «أي»وشــرط 

م، أو موصـوفة حنـو مـررت برجـل أي رجـل مبعـىن كامـل، أبيهم قـام أي ابلـذي قـا
حنو مررت بزيد أي رجل بفتح أي مبعىن كامل أيضا ، أو منادى حنـو اي  أو حاال  

فهـو   ،أي أبويل العلـم ،فـيمن يعقـل أيها الرجل فإهنا ال تعم. وأما ما يكون عامـا  
رطها أن واألحرار والعبيـد، وشـ ،فإن الصحيح أهنا تعم الذكور واإلنث «من»ـك

مـررت مبـن معجـب  :تكون شرطية أو استفهامية. فإن كانت نكرة موصـوفة حنـو
 ،جبر معجـب، أي رجـل معجـب، أو كانـت موصـولة حنـو: مـررت مبـن قـام ،لك

أي يف غــري  ،فإهنــا ال تعــم. وأمــا مــا يكــون عامــا  فــيمن ال يعقــل ،أي ابلــذي قــام
فيهــا العبيــد واإلمــاء،  حنــو: اشــرت مــا رأيــت، فإهنــا ال يــدخل «مــا»كـــ  ،أويل العلــم

أي بشــيء،  ،نكـرة موصـوفة حنــو: مـررت مبـا معجــب لـك «مــا»لكـن إذا كانـت 
ـــدا ، فإهنـــا ال تعـــم. ومـــا يكـــون عامـــا  يف  :أو كانـــت موصـــوفة حنـــو مـــا أحســـن زي
لس ـــأيـن جتلـس أجلـس، وحيـث جت :حنو «حيث»و «أين»األمكنة خاصة فهو 

 جلس.أحنو: مىت جتلس  «مىت»ان املبهم فهي مأجلس، وما يكون عاما  يف الز 
فهذه كلها تفيد العموم بنفسها حسب وضع اللغة، وأما ما يكون 
عمومه مستفادا  بقرينة، فإن القرينة قد تكون يف اإلثبات، وقد تكون يف النفي. 
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مع ـ، واإلضافة، الداخالن على اجل«أل»أما القرينة اليت تكون يف اإلثبات فهي 
   مثل:  اجلنس   مــسا وعبيدي، وعلى  مثل العبيد        ، 

                       أل». والداخل على اسم اجلنس من» 
تعم أفراد ما  «أل»ألن  ؛واإلضافة يعم املفردات، وعلى اجلمع يعم اجلموع

القرينة يف النفي  دخلت عليه وقد دخلت على مجع، وكذلك اإلضافة. وأما
فهو النكرة يف سياق النفي، فإن النكرة يف سياق النفي تعم سواء ابشرها النفي 

 مأ ،«ما»ابشر عاملها حنو ما قام أحد، وسواء كان النايف  محنو ما أحد قائم أ
وكذلك الفعل املتعدي املنفي فهو يعم  غريها. مأ ،«ليس» مأ ،«لن» مأ ،«مل»

أي شيء إال  أكلت فأنت حتنث إذا «هللا ال آكلو»مجيع مفعوالته كقولك 
وهو هنا منفي فهو يعم كل مأكول إال  متعدّ   (كلأ)إذا خصَّصت ألن الفعل 

 أن ختصص بنوع من األكل.
وأما العموم املستفاد من استعمال أهل اللغة وهو العموم املستفاد عرفا  

 فهو كقوله تعاىل:                فإن أهل العرف نقلوا هذا
ألنه املقصود من  ؛املركب من حترمي العني إىل حترمي مجيع وجوه االستمتاعات

 النسوة دون االستخدام، ومثله قوله تعاىل:                  فإنه
 حممول على األكل للعرف، وهذا من احلقيقة العرفية.

الستنباط فضابطه ترتيب احلكم على وأما العموم الثابت عن طريق ا
 الوصف بفاء التعقيب والتسبيب كقوله تعاىل:                

         ومثل قوله « َإىل غري ذلك «هُ لَ  يَ هِ فَ  ة  تَ يْـ ضا  مَ رْ ا أَ يَ حْ أَ  نْ م.. 
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أو  ،كأن ورد يف حادثـة مـن احلـوادث  ،سبب معني إذا ورد اخلطاب على
وال  ،ورد جـــوااب  لســـؤال، فـــإن اخلطـــاب يكـــون عامـــا  وال يكـــون خاصـــا  ابحلادثـــة

 ،خاصــا  ابلســائل وحــده، أمــا وروده يف حادثــة فهــو أن حتصــل واقعــة مــن الوقــائع
فإنه يكون عاما  وال خيـتص  ،وأييت النص لبيان حكمها بصيغة من صيغ العموم

أنه مر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال  مثال ذلك ما روي عنه  .حلادثةبتلك ا
: «» .فهـو لـيس خاصـا  بشـاة  أخرجـه مسـلم وأمحـد

ومثالـه أيضـا   .ألن اخلطـاب عـام ؛بل يعم كـل جلـد فإنـه يطهـر ابلـدابغ ،ميمونة
زلت يف ـداء صـفوان، وآيـة الظهـار نــزلت يف سـرقة اجملـن، أو ر ـفإهنـا نـ ،آيـة السـرقة

بن أمية، إىل غري ذلك. ازلت يف حق هالل ـحق سلمة بن صخر، وآية اللعان ن
فيكون اخلطاب عاما  ولو كان  ،فهذه كلها وأمثاهلا ال عربة فيه خبصوص احلادثة

عممـــوا  ،رضـــوان هللا علـــيهم ،الســـبب خاصـــا . والـــدليل علـــى ذلـــك أن الصـــحابة
فــدل علــى أن الســبب اخلــاص غــري مســقط  ،ن غــري نكــريأحكــام هــذه اآلايت مــ

 للعموم.
وأمــــا ورود اخلطــــاب جــــوااب  لســــؤال، فإنــــه إن كــــان الســــؤال عامــــا  يكــــون 

أنـه سـئل عـن بيـع الرطـب ابلتمـر فقـال:  كمـا روي عـن النـيب   ،اجلواب عامـا  
مـا روي عـن النـيب وك أخرجـه أمحـد. « ؟»
 :أنه سـئل فقيـل لـه «

:؟
» وعن أيب هريرة قال: محد.أخرجه أ« 
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:»  أبـو داودأخرجـه .
وسـئل  ،ففي هذين املثالني سـئل رسـول هللا عـن بيـع الرطـب ال عـن رطـب معينـة

وال كـالم يف  ،عن ماء البحر ال عن مـاء حبـر معـني، فالسـؤال عـام واجلـواب عـام
وكــان مســتقال  بنفســه دون  ،عمــوم اخلطــاب. وإن كــان اجلــواب أعــم مــن الســؤال

» يكون اجلواب عاما ، وعن أيب سعيد اخلـدري قـال: فإنه كذلك ،السؤال

 الرتمـذي. أخرجـه «:؟
ون ـفيكـ ،اءـن املــا  عــامــواب عـوكـان اجلـ ،فهنا كان السـؤال خاصـا  عـن بئـر معينـة

 وال عربة خبصوص السؤال. ،ا ـ امـاب عـطـاخل
وأما مطابقة اجلواب للسؤال وعدم مطابقته فال دخل هلا يف حبث 

ل فيزيد وقد ال يطابق السؤا ،العموم، فاجلواب قد يطابق السؤال فال يزيد عليه
بل جتوز  ،يف اجلواب عما سأله السائل، فليس األصل مطابقة اجلواب للسؤال

ملا سئل عن  وجيوز عدم املطابقة، ويدل على ذلك أن الرسول  ،املطابقة
تعرض  ،أخرجه أمحد «»التوضؤ مباء البحر قال: 

نها. فالزايدة يف اجلواب على السؤال مشروعة حلل امليتة ومل يكن مسؤوال  ع
 ،وواقعة يف النصوص الشرعية. فاالقتصار يف اجلواب على السؤال ليس الزما  

وال دخل هلا يف حبث العموم. وقد عقد البخاري فصال   ،وليس هو األصل
» فقال: ابب من أجاب السائل أبكثر مما سأله، وذكر حديث ابن عمر:

 ؟

فكأنه سأل عن حالة  .«
ألن  ؛فأجابه عنها وزاد حالة االضطرار، وليست أجنبية عن السؤال ،االختيار
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حالة السفر تقتضي ذلك. فالعموم يف جواب السؤال ال جيب فيه أن يكون 
ث اجلواب مطابقا  للسؤال، وليس حبث مطابقة اجلواب للسؤال من أحبا

 العموم، فال يرد يف هذا الباب.
 

 عموم اللفظ ف خصوص السبب

 وليس عموما  ف كل شيء ،هو عموم ف موضوع احلادثة والسؤال

إن عموم اخلطاب يف احلادثة وجواب السؤال إمنا هو يف موضوع السؤال 
ولــيس عامــا  كــل شــيء، أي هــو عــام لــذلك املوضــوع يف تلــك احلادثــة وغريهــا. 

فيشـــمل شـــاة ميمونـــة  ،ميمونـــة كـــان اجلـــواب عـــن جلـــد امليتـــةففـــي حادثـــة شـــاة 
ويف حادثـــة اجملـــن أو رداء  .ولكـــن يف موضـــوع احلادثـــة وهـــو جلـــد امليتـــة ،وغريهـــا

 ،ويشــــمل رداء صــــفوان وغــــري رداء صــــفوان ،صــــفوان يشــــمل ســــرقة اجملــــن وغــــريه
ويف حادثـــة ســـلمة بـــن صـــخر يشـــمل  .ولكـــن يف موضـــوع احلادثـــة وهـــو الســـرقة

ولكــــن يف موضــــوع احلادثــــة وهــــو الظهــــار. فــــالعموم إمنــــا هــــو يف  ،ســــلمة وغــــريه
موضـــوع احلادثـــة وال يشـــمل غـــريه. وكـــذلك جـــواب الســـؤال، ففـــي حـــادث بئـــر 

 ،فكان اجلواب عن التطهر ابملاء ،سئل الرسول عن التطهر مباء بضاعة ،بضاعة
ولكن يف موضوع احلادثـة وهـو التطهـر، فـإن موضـوع  ،فيشمل بئر بضاعة وغريه

ألهنـم وإن سـألوا عـن الوضـوء فإنـه مل يكـن املقصـود السـؤال  ؛ل هو التطهـرالسؤا
وإمنـــا كـــان الســـؤال عـــن التطهـــر للوضـــوء،  ،عـــن الوضـــوء بوصـــفه موضـــوع وضـــوء

 ،فكـان اجلـواب عامـا  مجيـع املـاء ،فيكون موضوع السـؤال التطهـر ولـيس الوضـوء
 ولــــذلك ال يفيــــد حكــــم ؛ولــــيس عامــــا  كــــل شــــيء ،موضــــوع التطهــــريف ولكــــن 

ألهنــم  ؛الشـرب منــه، ومثـل ذلــك السـؤال عــن مـاء البحــر فإنـه ســؤال عـن التطهــر
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فإنــه مل يكــن املقصــود مــن الســؤال عــن الوضــوء بوصــفه  ،وإن ســألوا عــن الوضــوء
فيكـــون  ،وإمنـــا ســـألوا عـــن التطهـــر للوضـــوء ،أي مل يســـألوا عـــن الوضـــوء ،وضـــوءا  

 ،عــن التطهــر فكــان اجلــواب عامــا   ،موضــوع الســؤال هــو التطهــر ولــيس الوضــوء
وعليــه فــإن العمــوم إمنــا هــو يف  ؛فــال يشــمل الشــرب ،ولــيس عامــا  يف كــل شــيء

موضــوع احلادثــة والســؤال، فيكــون خاصــا  هبــا وال يشــمل غريهــا، فــال  ،املوضــوع
ألنــه غــري  ؛يــدخل املوضــوع يف قاعــدة العــربة بعمــوم اللفــظ ال خبصــوص الســبب

م وارد عليـــه ال علـــى غـــريه الســـبب، أي غـــري احلادثـــة وغـــري الســـؤال، وألن الكـــال
 ،ألن لفــظ الرســول معلــق مبوضــوع الســؤال ومبوضــوع احلادثــة ؛فيكــون خاصــا  بــه

فيكـــون احلكـــم معلقـــا  بـــذلك املوضـــوع. فـــالنص الـــذي يقـــال يف حادثـــة معينـــة، 
 ،جيـب ختصيصـه يف موضـوع السـؤال أو احلادثـة ،والنص الذي هو جواب سؤال

ن الســـؤال معـــاد يف اجلـــواب، وألن أل ؛وال يصـــح أن يكـــون عامـــا  يف كـــل شـــيء
ألن  ؛فيجــب أن يقتصــر احلكــم علــى ذلــك املوضــوع ،الكــالم يف موضــوع معــني

ـــة معلـــق ابلســـؤال وحـــده  ـــه حكـــم الســـؤال أو احلادث لفـــظ الرســـول الـــذي بـــني في
فيكـــون احلكـــم معلقـــا  مبوضـــوع  ،ولـــيس معلقـــا  بغريهـــا مطلقـــا   ،وابحلادثـــة وحـــدها

 ،ألمر املسؤول عنه أو الذي جيري احلـديث عنـهأي اب ،السؤال ومبوضوع احلادثة
ن إبــل يكــون خاصــا  بــه. وال يقــال  ،فــال يعــم غــري املوضــوع ،ولــيس معلقــا  بغــريه

 ؛الســؤال إن كــان معــادا  يف اجلــواب كــان خاصــا  ابلســؤال وإال فإنــه ســيعم وال بــد
ــــك ألن املعــــاد يف اجلــــواب هــــو موضــــوع الســــؤال وهــــو التطهــــر يف  ،ال يقــــال ذل

ألن السـؤال عـن التطهـر ولـيس عـن بئـر  ؛بضاعة، وليس بئر بضـاعة حديث بئر
 ،أي مـــا جـــرى الســـؤال عنـــه ،بضـــاعة، فاملعـــاد يف اجلـــواب هـــو موضـــوع الســـؤال

ويعــم تلــك احلادثــة أو غريهــا  ،جــب أن يقتصــر احلكــم عليــه فيكــون خاصــا  بــهيف
هبـا.  ألن احلادثـة مل تعـد يف اجلـواب فـال يكـون معلقـا   ؛أي ماء بئر بضاعة وغـريه



 246 

ن الشـــارع كثـــريا  مـــا كـــان جوابـــه علـــى موضـــوع معـــني شـــامال  ملواضـــيع  إوال يقـــال 
: »وجوابـــهعـــن التوضـــؤ مبـــاء البحـــر  كســـؤاله   ،كثـــرية مل تتعلـــق ابلســـؤال
ال يقـال  ؛ن موضـوع السـؤال وغـريهّـ فبيـ ،أخرجـه أمحـد «

وإمنـا هـو  ،ؤال أو احلادثـة لـيس جـواب الرسـولذلك ألن اخلاص يف موضوع الس
احلكم الـذي أعطـاه الرسـول يف موضـوع السـؤال أو احلادثـة. فالرسـول قـد يسـأل 

فاملطابقـــة بـــني الســـؤال واجلـــواب ليســـت  .عـــن حكـــم وجييـــب عـــن عـــدة أحكـــام
ولكن احلكـم الـذي بّينـه يف ذلـك السـؤال أو تلـك احلادثـة ال يشـمل غـري  ،الزمة

فأجــاب  ،ســئل عــن مــاء البحــر أي عــن التطهــر مبــاء البحــر موضــوعها، فالرســول
وأجـــاب أبن ميتتـــه حـــالل، أي أجـــاب  ،أبن مـــاءه طـــاهر أي جيـــوز التطهـــر منـــه

فهـذا احلكـم خـاص مبوضـوع  .أحدمها حكم ما سئل عنه وهـو التطهـر ،حبكمني
السـؤال وهــو التطهــر فــال يشــمل غـريه، فــال يشــمل الشــرب مــثال ، فاخلصــوص يف 

ولــيس يف جــواب  ،إمنــا هــو يف احلكــم الــذي أجــاب بــه الرســولموضــوع الســؤال 
وعليــه فــإن الــنص الــذي جــاء يف حادثــة معينــة أو جــواب ســؤال، هــذا  ؛الرســول

ولكنـه  ،ويشـمل السـائل وغـريه ،النص عام يشمل مـن وقعـت منـه احلادثـة وغـريه
فـال يشــمل غـريه. فآيــة  ،خـاص يف املوضـوع الــذي جـاءت بـه احلادثــة أو السـؤال

زلت عنــد وقــوع حــوادث ألشــخاص ـنــ ،وغريهــا ،وحــد القــذف ،واللعــان ،الظهــار
ولكنهــا خاصــة يف املوضــوع الــذي  ،فــإن حكمهــا عــام ،ومل ختــتص هبــم ،معلــومني

وال تعــم غــريه مــن  ،أو غــري ذلـك ،أو القــذف ،أو اللعــان ،زلت بــه وهــو الظهـارـنـ
ال  «ببالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السـ»وعلى هذا فإن قاعدة:  ؛املواضيع

ن عمـــوم اللفـــظ يف خصـــوص إإذ  ،تشـــمل موضـــوع احلادثـــة أو موضـــوع الســـؤال
ولـــيس عمومـــا  يف كـــل  ،الســـبب إمنـــا هـــو عمـــوم يف موضـــوع احلادثـــة أو الســـؤال

»أنه سئل عـن الـراب يف خمتلفـي اجلـنس فقـال:  ومثاله ما روي عنه  .شيء
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ع الـذي سـئل عنـه و يف املوضـ فإنـه خـاص ،أخرجـه البخـاري« 
ألن الــــراب حيصـــــل يف  ؛ولــــيس عامـــــا  مجيــــع الـــــراب ،وهــــو الـــــراب يف خمتلفــــي اجلـــــنس
»ومثاله عن أيب بكـرة قـال:  .متحدي اجلنس ابحلال والنسيئة



فإنــه خــاص يف املوضــوع الــذي كــان الكــالم عنــه وهــو  ،أخرجــه البخــاري «
تولية أهل فارس امرأة ملكا  عليهم، أي هـو خـاص يف موضـوع امللـك أي رئـيس 

ألن الوالية تكـون يف  ؛اما  يف كل واليةــكم وليس عـأو هو خاص يف احل ،الدولة
وتكــون قيامــا   ،وتكــون وصــاية علــى الصــغري ،واليــة علــى الصــيب وتكــون ،احلكــم

وحتصـــل يف الوصـــاية علـــى الصـــغري،  ،بعمـــل القضـــاء. فالواليـــة حتصـــل يف احلكـــم
ولـــذلك جيـــوز أن تكـــون  ؛فاحلـــديث لـــيس عامـــا  بـــل هـــو خـــاص يف واليـــة احلكـــم

املـــرأة وصـــية علـــى الصـــغري، وقـــد وىل عمـــر بـــن اخلطـــاب الشـــفاء امـــرأة مـــن قومـــه 
 ،يءـبب لــيس عمومــا  يف كــل شـــوص الســـوق. فعمــوم اللفــظ يف خصـــالســقضــاء 

 أو جرى السؤال عنه. ،وع الذي جرى احلديث عنهـبل هو عموم يف املوض
 

 خطاب ألمته خطاب الرسول 

ولكن الرسول  ،وإن كان موجها  إليه ومتناوال  له ،إن خطاب الرسول
فيكون  ؛شخصية فحسبال بصفة  ،نفسه قد وجه اخلطاب إليه بوصفه رسوال  

ويكون من العام، كاخلطاب املوجه  ،فهو خطاب لألمة ،خطااب  لرسول األمة
لرئيس الدولة هو موجه للدولة كلها، واخلطاب املوجه ألمري الوالية هو موجه 
للوالية. فالصفة اليت عليها املخاطب جتعل اخلطاب من صيغ العموم وليس 

 ؛إنه يكون خاصا  بذلك الشخصخاصا . خبالف ما لو وجه لشخص معني ف
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ولذلك جاء خطاب الرسول يف بعض األحيان بلفظ اجلمع قال تعاىل:       

                   ومل يقل طلقت، وجاء ما يدل على أن ما وجه له
 فقد قال هللا تعاىل:  ،من خطاب إمنا هو موجه إىل األمة        

                                              
ا  ـأن ما كان خاص ،هـوالدليل أيضا  على أن خطاب الرسول خطاب ألمت

 كقوله تعاىل:   ،اب قد بني أنه خاص ابلرسولـطـول من اخلـابلرس      

               :إىل قوله                
 اىل: ــوكقوله تع                       فلو مل يكن اخلطاب

 ا.ملا احتيج إىل بيان التخصيص به هن ،بل خاصا  به ،املطلق له خطااب  ألمته
 

 ألحد من أمته خطاب ألمته خطاب النيب 

فهو  ،كل خطاب خاطب به الرسول أحدا  من أمته خطاب جلميع أمته
عام إال أن يرد ما يدل على ختصيصه بذلك الشخص. والدليل على هذا قول 

 هللا تعاىل:                     وقوله: «
» :أخرجه النسائي من طريق جابر، وقوله  «

. وقد أمجع الصحابة على أخرجه أمحد من طريق أيب ذر« 
على آحاد األمة. فمن  رجوعهم يف أحكام احلوادث إىل ما حكم به النيب 
ى ماعز، ورجوعهم يف املفوضة ذلك رجوعهم يف حد الزن إىل ما حكم به عل

 ه ضرب اجلزية على اجملوس إىل ضربإىل قصة بروع بنت واشق، ورجوعهم يف
  اجلزية على جموس هجر. وأيضا  فإن ما كان من خطاب خاص ابلشخص

من ذلك  ،فإن الرسول قد بينه أنه خاص بذلك الشخص ،املخاطب من أمته
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رواه  «: »جبذعةأليب بردة يف التضحية   قوله
»وقوله أليب بكرة ملا دخل الصف يف الصالة راكضا :  ،مسلم

كما روى   ،وختصيصه خلزمية بقبول شهادته وحده ،أخرجه البخاري «
ىل . ولوال أن احلكم إبطالقه على الواحد حكم على األمة ملا احتاج إالبخاري

 التنصيص ابلتخصيص.
 

  اخلطاب الوارد على لسان الرسول

 ف عمومه  يدخل الرسول

 : تعاىل بقوله ورود اخلطاب على لسان الرسول       

     ،           ،             يدخل الرسول يف
ومل يكن الرسول مأمورا  يف أوله أبمر األمة به،   وكل خطاب ورد مطلقا   عمومه.

ألن هذه الصيغ عامة لكل إنسان، وكل  ؛فهو داخل فيه ،كهذه اآلايت
سيد الناس واملؤمنني والعباد، والنبوة غري خمرجة له  مؤمن، وكل عبد، والنيب 

فال تكون خمرجة له عن هذه العمومات، وألن  ،عن إطالق هذه األءاء عليه
حابة أبمر وختلف عنه ومل يفعله، فإهنم كانوا يسألونه: ــل كان إذا أمر الصو ـالرس

 ،ولو مل يعقلوا دخوله فيما أمرهم به ملا سألوه عن ذلك ؟ما ابلك مل تفعله
خ، ـخ احلج إىل العمرة ومل يفسـأنه أمر الصحابة بفس وذلك كما روي عنه 

ه يف ولعليهم ما فهموه من دخ ومل ينكر «خـخ ومل تفسـأمرتنا ابلفس»الوا له: ـفق
ذكره  «»بل عدل إىل االعتذار، وهو قوله:  ،ذلك األمر

». وروي عنه أنه قال: اآلمدي يف اإلحكام
 .أخرجه أمحد «
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  ،قــــد اخــــتص أبحكــــام مل تشــــاركه فيهــــا األمــــة أن الرســــول  صــــحيح
كوجـــوب ركعـــيت الفجـــر، والضـــحى، واألضـــحى، وحتـــرمي الزكـــاة عليـــه، وأبـــيح لـــه 

غـري أن هـذا ال  ،وحنو ذلك من اخلصائص ،النكاح بغري ويل وال مهر وال شهود
وغـــري موجـــب خلروجـــه عـــن  ،يـــدل علـــى انفـــراده عـــن األمـــة ابألحكـــام التكليفيـــة

كـل واحـد   ،واملـرأة ،واملسـافر ،واملـريض ،عمومات اخلطاب. أال ترى أن احلـائض
ومــع ذلــك مل خيــرج بــذلك عــن  ،مــنهم قــد اخــتص أبحكــام ال يشــاركه غــريه فيهــا

وعليـه فــإن اختصـاص الرسـول بـبعض األحكــام  ؛الـدخول يف عمومـات اخلطـاب
 ال خيرجه عن عمومات اخلطاب.

 
 اخلصوص

صوص والتخصيص مبعىن واحد، والتخصيص هو إخراج بعض ما اخل
أي يف  ،يتناوله اللفظ، وهو إمنا يقع يف اخلطاب الذي يتصور فيه معىن الشمول

ولذلك يقال له ختصيص العموم، وال يقع التخصيص يف أي خطاب  ؛العموم
»أليب برده:  ال يتصور فيه معىن الشمول. فقوله 

صرف اللفظ  التخصيص ألن ؛التخصيص فيه تصوري ال ،رواه مسلم «
عن جهة العموم إىل جهة اخلصوص، وما ال عموم له ال يتصور فيه هذا 

 كقوله  العامة  وقوع ذلك يف األوامر  الصرف. والدليل على جواز التخصيص 
 تعاىل:                الذمة. وقوله  أهل  ذلك  من أخرج   وقد  
  تعاىل:                          سرق  من ذلك من وأخرج

 وقوله تعاىل:  .خلا... أو سرق من غري حرز ،دون النصاب        

                          من ذلك الزاين احملصن فإنه  وأخرج
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           يرجم. وقوله تعاىل: 
ثري من النصوص جاءت عامة ــذا كــوهك .افر والقاتلــرج منه الكــوأخ

 وخصصت، وهذا دليل على أن التخصيص جائز وواقع يف الكتاب والسنة.
 

 ختصيص العموم أدلة

فاملتصل  .وقد يكون منفصال   ،الدال على التخصيص قد يكون متصال  
وأما  .بل يكون متعلقا  ابللفظ الذي ذكر فيه العام ،ما ال يستقل بنفسه
ن الدال على التخصيص إوهو ما يستقل بنفسه. أي  ،املنفصل فهو عكسه

صيصه  متصلة ابلعام الذي جيري خت ،يكون أداة من أدوات التخصيص
وهذا هو التخصيص املتصل، ويكون نصا  آخر منفصال  عن  ،كاالستثناء مثال  

مثل ختصيص اجللد ابلزاين غري احملصن بنص آخر وهو رجم  ،النص العام
االستثناء،  :الرسول للزاين احملصن. والتخصيص املتصل أربعة أنواع هي

 والشرط، والصفة، والغاية.
 

 التخصيص ابالستثناء

أو إحدى أخواهتا مما  «إال»الستثناء هو إخراج ما بعد التخصيص اب
 «حاشا»و «خال»و «سوى»و «غري»و «إال»قبلها، وأدوات االستثناء هي: 

 وحنوه، وأم الباب «ال يكون»و «ليس»و «ما خال»و «عدا ما»و «عدا»و
 . وشرط صحة االستثناء أن يكون متصال  ابملستثىن منه«إال»يف هذه الصيغ 
وهو ما ال يعد  ،أو يف حكم املتصل ،ختلل فاصل بينهما حقيقة من غري
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وإن ختلل بينهما فاصل  ،به آتيا  به بعد فراغه من كالمه األول عرفا   املتكلم
عن  ىال يعترب االستثناء. وأما ما يرو النفس. فإذا حصل فاصل بينهما  ابنقطاع

كمن   ،ابن عباس من قوله بصحة االستثناء املنفصل وإن طال الزمن شهرا  
فإنه ينقضه  ،مل حينث بيمينه إن شاء هللا، بعد شهر :حلف على شيء مث قال

» : ما روي عن النيب
»وروي:  أخرجه أمحد، «

ولو كان االستثناء صحيحا  ألرشد إليه أخرجه النسائي. « 
 ؛لكونه طريقا  خملصا  للحالف عند أتمل اخلرب يف الرب وعدم احلنث النيب 

إمنا يقصد التيسري والتسهيل، واالستثناء أيسر وأسهل من  ألن النيب 
 ل على عدم صحته، وأما ما روي عن النيب ري، فحيث مل يرشد إليه دفالتك

أخرجه أبو  «»أنه قال: 
هنا حيتمل أن يكون من السكوت الذي ال خيل  فإن سكوته  ،داود

أو ترك  ،أو شغل أبمر آخر ،ابالتصال، إذ مل يرو عنه أنه قطع احلديث
 ،مث قال إن شاء هللا ،وإمنا روي أنه سكت ،حىت يقال وجد الفاصل ،اجمللس

 .االتصالمما يدل على أنه من السكوت الذي ال يقطع 
 

 التخصيص ابلشرط

هــو مــا يلــزم مــن نفيــه نفــي أمــر مــا علــى وجــه ال  مبعنــاه األصــويل الشــرط
شــرط هــو مــا يلــزم يكــون ســببا  لوجــوده وال داخــال  يف الســبب، وبعبــارة أخــرى ال

مـــن عدمـــه العـــدم وال يلـــزم مـــن وجـــوده وجـــود، كالوضـــوء هـــو شـــرط يف صـــحة 
ولكــن ال يلــزم مــن وجــوده  ،الصــالة فيلــزم مــن عــدم وجــوده عــدم وجــود الصــالة
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 وجود الصالة، فهو ليس سببا  لوجودها وال داخال  يف السبب.
 فإهنــا ختــرج منــه مــا ،الكــالم اللغــوي إذا دخلــت صــيغة مــن صــيغ الشــرطو 

 :الكـالم مـا لـواله لـدخل فيـه كقولـكن الشـرط خيـرج مـن إلوالها لبقـي فيـه، أي 

 .
 «إن»هــي: إن مل يفتحــوا احلصــن. وأمــا صــيغ الشــرط فكثــرية، و  كلهــم  وأخــرجهم
وأم هــذه  «مــا إذ»و «أينمــا»و «حيثمــا»و «مهمــا»و «مــن»و «إذا»اخلفيفــة و

أءـاء، مـن أدوات الشـرط ألهنـا حـرف ومـا عـداها  ؛الشـرطية «إن»الصيغ كلهـا 
تسـتعمل يف  «إن»وألن إمنا هو احلـرف،  ألءاء الشرطواألصل يف إفادة املعاين 

لشــرط يف هــذه الصــيغ . وشــرط صــحة اخبــالف أءــاء الشــرط مجيــع صــيغ الشــرط
وجيــوز تقدميــه  ،أن يكــون متصــال  ابملشــروط حقيقــة مــن غــري ختلــل فاصــل بينهمــا

 على املشروط وأتخريه عنه ولكن مع بقاء االتصال.
 

 التخصيص ابلصفة

إذا اقــــرتن العــــام بصــــفة فإنــــه خيصصــــه هبــــا وخيــــرج منــــه مــــا عــــداها كقــــول 
فـإن أخرجـه أمحـد. « » :الرسول 

ولكن اقرتانه  ،قوله سائمة صفة اقرتنت ابلعام وهو لفظ إبل فيشمل مجيع اإلبل
وهــي املعلوفــة، فهــو يــدل  ،خــرج منــه غــري الســائمةأ ،وهــي لفــظ ســائمة ،ابلصــفة

وشرط صـحة التخصـيص  ،فالصفة خصصت العام .على أنه ال زكاة يف املعلوفة
 أو يف حكم املتصلة. ،أن تكون متصلة ابملوصوف ابلصفة
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 التخصيص ابلغاية

، فإذا دخلت أي منهما على «حىت»و «إىل»وصيغ الغاية لفظان مها: 
الكالم العام أخرجت منه ما بعدها، فال بد أن يكون حكم ما بعدها خمالفا  ملا 

 قبلها، كقوله تعاىل:                    فحكم الليل الذي بعد 

     :خمالف ملا قبلها، وقوله تعاىل                      

        فحكم املرافق الذي بعد     وهكذا.  خمالف ملا قبلها ...
 فخصصت احلكم مبا قبل     .وأخرجت منه ما بعدها 

 
 املنفصلةالتخصيص ابألدلة 

ألن العـام الـذي  ؛التخصيص ابألدلة املنفصلة إمنا يكون ابألدلة السمعية
 .خيصــص إمنــا هــو لفــظ جــاء بــه الــدليل الســمعي، فــال خيصصــه إال دليــل ءعــي

والقيــاس الــذي علتــه  ،وإمجــاع الصــحابة ،والســنة ،واألدلــة الســمعية هــي الكتــاب
ن أدلــة ـلــة األربعــة ال يعتــرب مــة. ومــا عــدا هــذه األدـنـــاب والسـتـــن الكـوذة مـــمأخــ
 والدليل على ذلك: ،يص. وال جيوز ختصيص العموم ابلدليل العقليـصـالتخ

ن التخصــيص إخــراج بعــض مــا تناولــه اللفــظ عنــه، وداللــة اللفــظ إأوال : 
على املعـىن إمنـا فيهـا مـراد املـتكلم مـن معـىن اللفـظ لغـة وشـرعا ، أي ممـا دل عليـه 

ل للعقل يف ذلك. فإذا جاء العقل واستثىن مـن ذلـك اللفظ لغة وشرعا ، وال دخ
فإنـه يكـون قـد أخـرج معـاين اللفـظ عـن  ،املعىن الذي دل عليه اللفظ معىن آخـر

ألن داللـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه إمنـــا  ؛وهـــو غـــري صـــحيح ،مـــدلوهلا اللغـــوي ابلعقـــل
 ترجع إىل اللغة، وليس للعقل، فال يصح أن يكون العقل خمصصا .

يص بيـــان وهـــو تشـــريع، والـــنص الشـــرعي قـــد جـــاء بـــه ن التخصـــإاثنيـــا: 
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فال يبّينه إال شيء جاء به الـوحي، فـإن تـرك للعقـل أن يبـني مـا جـاء بـه  ،الوحي
 ؛وهـو ال جيـوز ،الوحي على غري ما دلت عليه اللغـة فقـد جعـل للعقـل أن يشـرع

لــذلك ال بــد أن يكــون البيــان واملبــني ممــا جــاء بــه  ؛ألن الشــرع إمنــا هــو هلل تعــاىل
فـال يصـح أن يكـون  ؛الوحي، وال يصح أن يكون العقل مبّينا  ملا جاء به الـوحي

 خمصصا .
ألنه صرف احلكم عن  ،ن التخصيص مبثابة النسخ جلزء من العامإاثلثا : 

 اىل: ـع مكانه حكما  آخر، كقوله تعــووض ،فأبطله يف البعض ،العموم   

                                فإنه حكم للمحصن وغري
وجعل له حكما  آخر وهو  ،احملصن، وجاء التخصيص وأبطله يف احملصن

الرجم، والنسخ ال يصح أن يكون ابلعقل، وإال جلاز لكل عقل أن يبطل أي 
 فكذلك التخصيص ال جيوز أن يكون ابلعقل. ،حكم شرعي
 اىل: ـا قوله تعـوأم                            

     ومها غري مرادين من العموم، وأن  ،وكون الصيب واجملنون من الناس
فكان خمصصا  لعموم اآلية، فإن هذا ال  ،العقل دل على امتناع تكليفهما

أن الصيب يصلح حجة على أن العقل يصح أن يكون دليال  خمصصا ، وذلك 
بدليل دخوهلما  ،فال ميتنع تكليفهما ،واجملنون ال ميتنع خطاب الشارع هلما

 .ووجوب الزكاة يف ماهلما ،وقيم املتلفات ،حتت اخلطاب أبروش اجلناايت
« »وإمنا خصص حبديث:  ،صص ابلعقلخيوعموم اآلية مل 

»حلديث: الصيب واجملنون والنائم. ولفظ ا
فلم  أخرجه أبو داود، «

 يقع التخصيص ابلعقل.
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  وأما ما احتج به بعضهم من قوله تعاىل:          
  وقوله:           لغة كل شيء  هوأنه متناول بعموم لفظ

 ؛وال هي مقدورة له ،وليس خالقا  هلا ،مع أن ذاته وصفاته أشياء حقيقة
واستحالة كونه مقدورا  بضرورة العقل،  ،الستحالة خلق القدمي الواجب لذاته
ة العقل عن عموم اللفظ، وبذلك كان فقد خرجت ذاته وصفاته بداللة ضرور 

 ؛العقل خمصصا  لعموم اآلايت، أما هذا االحتجاج مبثل هذه اآلايت فغري وارد
ألن هذه اآلايت متعلقة ابلعقائد وليس ابألحكام الشرعية، والعقائد يستدل 

 ؛ويستدل عليها ابلشرع، واالعتقاد ابلشرع أساسا  دليله العقل ،عليها ابلعقل
فيصح أن يكون دليال  على  ،ن يكون العقل دليال  على العقائدوهلذا يصح أ
ويصح أن يكون خمصصا  يف العقائد. أما األحكام الشرعية فإهنا  ،فهم اآلايت

 ؛فال يصح أن يكون دليلها إال ءعيا   ،خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد
أي مما  ،فال بد أن يكون دليلها آتيا  من الشارع ،ألهنا هي خطاب الشارع

فهو كذلك  ،ألنه هو أيضا  حكم شرعي ؛جاء به الوحي، وكذلك خمصصها
أي مما جاء به الوحي،  ،فال بد أن يكون آتيا  من الشارع ،خطاب الشارع

ألنه مل أيت من  ؛وهلذا ال يصح أن يكون العقل خمصصا  للحكم الشرعي
األحكام الشارع وليس هو مما جاء به الوحي، وعليه ال ترد اآلايت على 

 ألهنا خاصة ابلعقائد. ؛الشرعية
 

 ختصيص الكتاب ابلكتاب

ألن كال  منهما جاء به الوحي لفظا   ؛جيوز ختصيص الكتاب ابلكتاب
فيصح أن يكون أحدمها خمصصا  لآلخر، وألنه وقع التخصيص فعال   ،ومعىن
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 فمن ذلك قوله تعاىل:  ،يف القرآن ابلقرآن                 

        :فإن هذه اآلية وردت خمصصة لقوله تعاىل          

                                       :ومن ذلك قوله تعاىل
                                فإن هذه اآلية وردت
 اىل: ـصة لقوله تعـخمص                     فكون ،

دليل على جواز ختصيص الكتاب  ،التخصيص للكتاب ابلكتاب قد وقع فعال  
 ابلكتاب. وأما قوله تعاىل:                 فإنه  ،خطااب  للرسول

 ليس فيه ما مينع من كونه مبينا  للكتاب ابلكتاب، إذ الكل وارد على لسانه
. ا  نفذكره اآلية املخصصة يكون بيان  منه، وجيب محل وصفه بكونه مبي

 مأكان الوارد على لسانه الكتاب أسواء  على أن البيان وارد على لسانه، 
 ة عموم قوله تعاىل: ملا فيه من موافق ،السنة                   

        فإن مقتضاه أن يكون الكتاب مبّينا  لكل ما هو من الكتاب
 لكونه شيئا .
 

 ختصيص الكتاب ابلسنة

ألن   ؛جيوز ختصيص الكتاب ابلسنة سواء أكانت متواترة أم خرب آحاد
فيكون ما جاء به الوحي قد خصص مبا جاء به  كال  منهما جاء به الوحي،

فيصح أن يكون أحدمها خمصصا  لآلخر، وألنه وقع التخصيص فعال   ،الوحي
 يف القرآن ابلسنة فمن ذلك قوله تعاىل:               

              قد خصص بقوله: «»  أخرجه ابن
 وقوله تعاىل:  ماجه.                         
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 ،رضوان هللا عليهم ،وأيضا  فإن الصحابة .ماعزا   قد خصص برمجه 
وا قوله صقد انعقد إمجاعهم على جواز ختصيص الكتاب ابلسنة. فقد خص

 تعاىل:                   مبا رواه أبو هريرة عن النيب  من
وا صوخص أخرجه مسلم. «»قوله: 

 قوله تعاىل:                  اآلية بقوله: «
» :أخرجه أبو داود، وبقوله « 
» : ومبا رواه أبو بكر من قوله ،أخرجه أمحد «
 وا قوله تعاىل: ص، وخصأخرجه البخاري ومسلم «    

       عنه   روي مبا وا قوله صأنه هنى عن بيع الدرهم ابلدرمهني، وخص
 تعاىل:              بقوله: «» 

 وا قوله تعاىل: ص، وخصرواه ابن حبان والطرباين يف األوسط      

         مبا روي عنه  :أنه قال عن جموس هجر«
ومل يوجد ملا فعلوه  ،إىل غري ذلك من الصور املتعددة ،أخرجه مالك «
 وعليه فإن ختصيص الكتاب ابلسنة جائز شرعا . ؛فكان ذلك إمجاعا   ،منكر

 
 الصحابة عختصيص الكتاب إبمجا

فإذا أمجع الصحابة على  ،يإن إمجاع الصحابة يكشف عن دليل شرع
فرووا  ،أن هذا احلكم حكم شرعي فإن ذلك يعين أن هلم دليال  على ذلك

ولذلك كان إمجاعهم كاشفا  عن  ؛فكانت كرواية الدليل ،احلكم ومل يرووا الدليل
أو سكت  ،أو رأوه فعله ،أن هناك دليال  شرعيا ، أي أهنم ءعوا رسول هللا قاله

وما  .ولذلك يعامل معاملة السنة فيؤخذ ابلرواية ؛لسنةعنه، فيكون من قبيل ا
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دام األمر كذلك فإنه جيوز ختصيص الكتاب إبمجاع الصحابة. وقد وقع 
 حق يف تعاىل فمن ذلك قوله ،التخصيص فعال  يف القرآن إبمجاع الصحابة

  القاذفني:                إبمجاع الصحابة على  خصص قد
 ؛وتنصيف حد القذف على العبد. والوقوع دليل اجلواز ،صيصه ابألحرارخت

 فدل على أن ختصيص الكتاب إبمجاع الصحابة جائز شرعا .
 

 ختصيص الكتاب ابلقياس

إن القيــاس املعتــرب هــو القيــاس الــذي علتــه قــد ورد هبــا الشــرع، أي الــذي 
ن علتـــه قـــد وإمجـــاع الصـــحابة، ومـــا مل تكـــ ،والســـنة ،علتـــه مـــأخوذة مـــن الكتـــاب

ومـا دام القيـاس قـد وردت علتـه يف  ،وردت يف الشرع فإنـه ال يعتـرب دلـيال  شـرعيا  
 ،أو إمجــاع الصــحابة، وكــان التخصــيص جــائزا  يف الكتـــاب ،أو الســنة ،الكتــاب
فيكـــون ختصـــيص الكتـــاب ابلقيـــاس الـــذي علتـــه قـــد  ؛وإمجـــاع الصـــحابة ،والســـنة

ملــا مــر مــن أدلــة جــواز  ؛ة جــائزا  أو إمجــاع الصــحاب ،أو الســنة ،وردت يف الكتــاب
وعليـه جيـوز ختصـيص  ؛وإبمجـاع الصـحابة ،وابلسـنة ،ختصيص الكتاب ابلكتـاب

 الكتاب ابلقياس الذي علته قد ورد هبا الشرع.
 

 ختصيص السنة ابلكتاب

ألن كال  منهما جاء به  ؛جيوز ختصيص عموم السنة خبصوص القرآن
فيصح أن  ،جاء به الوحي فيكون ما جاء به الوحي قد خصص مبا ،الوحي

يكون أحدمها خمصصا  لآلخر، وأنه وإن كان القرآن قد جاء به الوحي لفظا  
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فإن التخصيص متعلق ابملعىن  ؛والسنة قد جاء هبا الوحي معىن فقط ،ومعىن
 ،فإن املعىن وحي من هللا ،فال يؤثر كون لفظ السنة من الرسول ؛وليس ابللفظ

 فإن هللا تعاىل يقول:  وأيضا   .فيصح أن يكون خمصصا            

                  وال شك أن سنة رسول هللا ؛من األشياء 
واملخصص  ،فيصح أن يكون القرآن تبيان  للسنة ،فكانت داخلة حتت العموم

ول ن هللا تعاىل يقإفجاز أن يكون القرآن خمصصا  للسنة، وقد يقال  ؛مبني
 للرسول:                   فجعل النيب لنـز مبيّنا  للكتاب امل، 

وهذا يدل على أن التخصيص إمنا يكون من الرسول  ،وذلك إمنا يكون بسنته
واجلواب على ذلك أنه ال يلزم من وصف  .أي ابلسنة ال ابلقرآن ،ال من هللا

أنه ميتنع أن يبني السنة مبا يرد على لسانه  ،زل إليهـأنبكونه مبينا  ملا  النيب 
فيجوز  ،والقرآن منـزل من هللا تعاىل ،لة من هللا تعاىلنـز ألن السنة م ؛من القرآن

وعليه جيوز أن ختصص  ؛زل إليه من القرآنـزل إليه من السنة مبا أنـأن يبني ما أن
 السنة ابلقرآن.

وإن كان على أحد، تيك منا ال أي هأن»وقد ورد يف صلح احلديبية 
عام يف الرجل واملرأة، أي  «أحد»و أخرجه البخاري. «إلينا إال رددته ،دينك

سواء  ،أوجبت إعادة كل من أييت من قريش ن السنة هنا إبقرار الرسول إ
 زل هللا سبحانه يف كتابه: ـأكان رجال  أم امرأة، مث أن             

                                          

                               فَخّصص الكتاُب السنة
 إبعادة الرجال فقط دون النساء.
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 ختصيص السنة ابلسنة

ألن   ؛ســواء أكانــت متــواترة أم خــرب آحــاد ،لســنةوجيــوز ختصــيص الســنة اب
فيصـح أن يكـون أحـدمها خمصصـا  لآلخـر،  ،كال  منهما قد جاء به الوحي معىن

قــال:  وألنـه وقـع التخصــيص فعـال  يف الســنة ابلسـنة، فمـن ذلــك أن الرسـول 
» :فخصـص بقولـه  أخرجـه أمحـد، «»

 لُّ تَِـ الَ : »ومـن ذلـك قولـه  أخرجـه أمحـد. «
ــ ــلِ  ةُ قَ دَ الصَّ ــ الَ وَ  ،ِنّ  َغ ــذِ ِل  الَ : »قــد خصــص بقولــه  أخرجــه أمحــد، «يّ  وِ َســ ة  رَّ ي ِم

 از  غَـ وْ ، أَ م  ارِ غَـ وْ ، أَ هِ الِـا بَِ اهَ رَ تَـ اْشـ ل  جُ رَ  وْ ا، أَ هَ يْـ لَ عَ  ل  امِ عَ : لِ ة  سَ مْ خلَِ  الَّ إِ  ،ِنّ  غَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ  لُّ تَِ 
 .أخرجه أمحد «ِنّ  غَ ا لِ هَ نْـ ى مِ دَ هْ أَ فَ  اهَ نْـ مِ  هِ يْ لَ عَ  قَ دِّ صُ تُ  ني  كِ سْ مِ  وْ ، أَ اّللَِّ  يلِ بِ  سَ ِف 

 
 الصحابة وابلقياس عختصيص السنة إبمجا

فلمـــا ســـبق مـــن جـــواز ختصـــيص  ،أمـــا ختصـــيص الســـنة إبمجـــاع الصـــحابة
فــــإن مــــا جــــاز أن  ،فتخصــــيص الســــنة كــــذلك جــــائز ،بةالقــــرآن إبمجــــاع الصــــحا

خيصـــص القـــرآن جـــاز أن خيصـــص الســـنة، وألن إمجـــاع الصـــحابة يكشـــف عـــن 
فيصـــح أن خيصـــص مـــا جـــاء بـــه الـــوحي، وأمـــا  ،دليـــل فهـــو ممـــا جـــاء بـــه الـــوحي

يص ـصــفيكـون التخ ،أو ابلسـنة ،فألن علته إما أن تكون واردة ابلقرآن ؛القياس
ز، وإن  ـائــــو جـوهـــ ،رآن ختصيصـــا  للســـنة ابلقـــرآنـابلقـــه إن كانـــت علتـــه وردت ـبـــ

فــإن التخصــيص بــه حينئــذ يكــون ختصيصــا  للســنة  ،كانــت علتــه وردت ابلســنة
 من هنا جاز ختصيص السنة ابلقياس.وهو جائز كذلك، و  ،ابلسنة



 262 

 ختصيص املنطوق ابملفهوم

 أم ،جيوز ختصيص املنطوق ابملفهوم، سواء أكان من قبيل مفهـوم املوافقـة
فــــإذا  ،والعــــام حجــــة ،ألن املفهــــوم حجــــة كمــــا مــــر ؛مــــن قبيــــل مفهــــوم املخالفــــة

وال يلزم إمهال الدليل األول. ومثالـه قولـه عليـه  ،تعارضا وجب ختصيص العام به
رواه  «»الصالة والسـالم: 
فإنــه يــدل مبنطوقــه علــى أن املــاء ال ينجســه عنــد عــدم التغــري  ري،الطــرباين يف الكبــ

 ،ســـواء أكـــان قلتـــني أم ال، فـــإن منطـــوق احلـــديث شـــامل الكثـــري والقليـــل ،شـــيء
أخرجـه  «»: واجلاري والراكد، وقوله 

يــــل يــــنجس وإن مل يتغــــري، فيكــــون يــــدل مبفهومــــه علــــى أن املــــاء القل الــــدارقطين.
: »مفهوم احلديث الثاين خمصصا  ملنطوق احلديث األول. ومثالـه قولـه 

فـإن منطوقـه يـدل علـى  أخرجـه أمحـد، «
»: وقولــه  ،وجــوب الزكــاة يف الغــنم كلهــا ألنــه عــام

 ،يدل مبفهومه علـى أن الغـنم املعلوفـة ال زكـاة فيهـا ،أخرجه البخاري «
إبخــراج معلوفــة  ،فيكــون احلــديث الثــاين خمصصــا  لعمــوم منطــوق احلــديث األول

 الغنم عن وجوب الزكاة مبفهومه.
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 املطلق واملقيد
مـــا دل املطلـــق هـــو اللفـــظ الـــدال علـــى مـــدلول شـــائع يف جنســـه، واملقيـــد 

وكذلك يطلق املقيد على اللفظ الدال على  ،على مدلول معني مثل زيد وعمرو
فلفـظ دينـار  ،وصف مدلوله املطلق بصفة زائدة مثل دينار عراقي وجنيـه مصـري

 ،ولكنه ابلنسبة للدينار مطلقـا   ،عراقي مطلق يف جنسه فيشمل كل دينار عراقي
د، فهـو مطلـق مـن وجـه ومقيـد مـن هـو مقيـ ،من غري بيـان كونـه عراقيـا  أو أردنيـا  

فإهنــا وإن شــاعت بــني الرقبــات املؤمنــات فهــي مطلــق  ،ومثــل رقبــة مؤمنــة .وجــه
فكـان مطلقـا  مـن  ،ولكنها ابلنسبة ملطلق رقبة هو مقيـد ،فيشمل كل رقبة مؤمنة

ن هـــذا النـــوع الثـــاين مـــن املقيـــد هـــو مـــا أخـــرج عـــن إوجـــه ومقيـــدا  مـــن وجـــه. أي 
 ،إخراج لفظ الدينار املطلق بصفة زائدة وهي عراقيشائع يف جنسه بوجه ما، ك

 وكإخراج لفظ رقبة املطلق بصفة زائدة وهي مؤمنة.
 وإذا ورد نص مطلق كقوله تعاىل:                   

                    قوله وورد نفس النص مقيدا  يف آية أخرى ك
 تعاىل:                               فإن  ،فإنه ينظر فيه

ألن كال  منهما حكم خيتلف  ؛اختلف حكمهما فال حيمل املطلق على املقيد
فإن احتد سببهما حيمل املطلق على  ،وإن مل خيتلف حكمهما ينظر ،عن اآلخر

«  »مث قال: « » ظهار:كما لو قال يف ال  ،املقيد
وإمنا محل  ،فإنه حتمل الرقبة يف النص األول على النص الثاين أبهنا مسلمة

ألن من عمل ابملقيد وىف ابلعمل بداللة املطلق، ومن  ؛املطلق على املقيد هنا
وىل. فكان اجلمع هو الواجب واأل ،ابلعمل بداللة املقيد عمل ابملطلق مل يفه 
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كقوله تعاىل يف كفارة   ،وإن اختلف سببهما ال حيمل املطلق على املقيد
 الظهار:                                       

 وقوله تعاىل يف القتل اخلطأ:                          
وعتق الرقبة يف قتل املؤمن خطأ جاء  ،فعتق الرقبة يف كفارة الظهار جاء مطلقا  

ولذلك ال  ؛وكل منهما كان سبب العتق فيه غري اآلخر ،مقيدا  أبهنا مؤمنة
ألن اختالف املوضوع يف سبب العتق كاختالف  ؛حيمل املطلق على املقيد

كذلك ال حيمل   ،قيد إذا اختلف احلكماحلكم، فكما ال حيمل املطلق على امل
إذا اختلف املوضوع يف السبب، فأمر هللا يف موضوع الظهار بعتق رقبة جاءت 

وأمر هللا يف موضوع قتل املؤمن خطأ  فيه الرقبة مطلقة فتبقى على إطالقها،
فال تشمل مجيع  ،فتقيد بذلك املوضوع وال تتعداه ،جاءت فيه الرقبة مقيدة

ما  ،يل على أنه إذا اختلف السبب ال حيمل املطلق على املقيدوالدل .الكفارات
 لقا  قال تعاىل: ـوم يف اليمني فإنه ورد مطـورد يف الص            

        ومها متتابعات أو متفرقات، ــلقا  ومل يذكر هل يصــفهنا ورد مط
 ا  قال تعاىل: وورد الصوم يف كفارة الظهار متتابع            

فلو كان املطلق حيمل على املقيد حلمل الصوم يف كفارة اليمني على الصوم يف  
وهلذا فإن الذين قالوا ابلتتابع يف صوم اليمني مل  ؛كفارة الظهار وال قائل بذلك
بن مسعود: اكعب و وإمنا محلوه على قراءة أيب بن   ،حيملوه على كفارة الظهار

 ،اآلحاد أخبارلة منـزلة على اعتبار أن قراءة اآلحاد منـزّ  (ثالثة أايم متتابعات)
ألن خرب اآلحاد  ؛صاحلة لتقييد املطلق وختصيص العام، مع أن هذا أيضا  خطأ

والسنة ختصص عموم الكتاب وتقيد مطلقه، أما قراءة اآلحاد  ،من السنة
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ألنه ال يعترب من القرآن إال  ؛من القرآن أي ال تعترب ،فليست من القرآن
كما ال تصلح   ،ولذلك ال تصلح هذه القراءة لتقييد مطلق الكتاب ؛املتواتر

لتخصيص عمومه. ومن هذا يتبني أن اختالف السبب كاختالف احلكم ال 
فكما ال حيمل صوم كفارة اليمني على صوم   ،حيمل فيه املطلق على املقيد

فإذا  ؛حيمل عتق كفارة الظهار على عتق كفارة القتل كذلك ال  ،كفارة الظهار
ن ما جيري بني العموم إل املطلق على املقيد. هذا و ـمـاختلف السبب ال حي

فالعموم يقابله  .ألهنما من ابب واحد ؛ق واملقيدـلـواخلصوص جيري بني املط
 .وجيري فيه التقييد ،واملطلق يقابله املقيد .وجيري فيه التخصيص ،اخلصوص

والسنة تقيد  .وابلقياس ،وإبمجاع الصحابة ،وابلسنة ،فالكتاب يقيد ابلكتاب
وكل ما حيصل يف العموم  .وابلقياس ،وإبمجاع الصحابة ،وابلسنة ،ابلكتاب

 واخلصوص حيصل يف املطلق واملقيد.
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 اجململ
بل يفهم  ،اجململ هو اللفظ الذي ال يفهم منه عند اإلطالق شيء معني

تضح داللته، واملراد توال مزية ألمر على آخر، أو هو ما ال  ،منه أكثر من أمر
ما له داللة وهي غري واضحة. وقد يكون ذلك يف لفظ مفرد مشرتك، إما بني 

  :كالعني للذهب والشمس، واملختار للفاعل واملفعول. أو ضدين  :خمتلفني
 اىل: ـوقد يكون يف لفظ مركب كقوله تع .كالقرء للطهر واحليض     

                    فإن هذه مرتددة بني الزوج والويل. وقد يكون
كل ما علمه الفقيه فهو  بسبب الرتدد يف عود الضمري إىل ما تقدمه كقولك:  

فإن الضمري يف هو مرتدد بني العود إىل الفقيه وإىل معلوم الفقيه.  ،كما علمه
الشرع عما وضع له يف اللغة  فاللفظ يف عر  يكون ذلك بسبب إخراجوقد 

 عند القائلني بذلك قبل بيانه لنا، كقوله:            ،     

    ،                       فإنه يكون
ألنه  ؛ملراد منه بعينه من األفعال املخصوصةجممال  لعدم إشعار اللفظ مبا هو ا

 جممل ابلنسبة إىل الوجوب.
وضـــــوح داللـــــة اللفـــــظ هـــــو عـــــدم وضـــــوحها حســـــب  واملـــــراد مـــــن عـــــدم

ــــــة اللغــــــة عليهــــــا ــــــاللفظ  .وإمــــــا ابلعــــــرف ،وإمــــــا ابلشــــــرع ،إمــــــا ابلوضــــــع ،دالل ف
ــــد اإلطــــالق شــــيء معــــني ــــذي ال يفهــــم منــــه عن  ،بــــل يفهــــم أكثــــر مــــن أمــــر ،ال

ــــــة ألمــــــر ع ــــــى آخــــــروال مزي ــــــة ابلوضــــــع ،ل ــــــة العربي أو  ،إمنــــــا هــــــو ابلنســــــبة لدالل
أو العـــــــرف. أمـــــــا مـــــــا يفهـــــــم منـــــــه شـــــــيء معـــــــني وضـــــــعا  أو شـــــــرعا  أو  ،الشـــــــرع



 267 

عرفـــــا  فـــــال يعتـــــرب مـــــن اجملمـــــل، أي مـــــا تتضـــــح داللتـــــه حســـــب اللغـــــة أو الشـــــرع 
وعلــــــى هــــــذا فــــــإن التحليــــــل والتحــــــرمي  ؛أو العــــــرف فإنــــــه ال يعتــــــرب مــــــن اجملمــــــل

 تعــــاىل:  كقولــــه    عيــــانني إىل األـافـــــضـامل                  ،
                  ال إمجـــــال فيـــــه، فـــــإن كـــــل مـــــن اطلـــــع علـــــى عــــــرف

ـــــل  ،ومـــــارس ألفـــــاظ العـــــرب ،أهـــــل اللغـــــة ـــــادر إىل فهمـــــه عنـــــد قـــــول القائ ال يتب
 ىوحرمــــــت عليــــــك النســــــاء، ســــــوّ  ،لغــــــريه: حرمــــــت عليــــــك الطعــــــام والشــــــراب

حتــــــــــرمي األكــــــــــل والشــــــــــرب مــــــــــن الطعــــــــــام والشــــــــــراب، وحتــــــــــرمي وطء النســــــــــاء. 
أو  ،إمــــــا ابلوضــــــع ،واألصــــــل يف كــــــل مــــــا يتبــــــادر إىل الفهــــــم أن يكــــــون حقيقــــــة

بعـــــــــرف االســـــــــتعمال، واملـــــــــراد فهـــــــــم املطلـــــــــع علـــــــــى اللغـــــــــة املمـــــــــارس أللفـــــــــاظ 
فهـــــــو دال علـــــــى أمـــــــر  ،وعليـــــــه يكـــــــون معـــــــىن حرمـــــــت هنـــــــا واضـــــــحا   ؛العـــــــرب

ـــــــه تعـــــــاىل: معـــــــني. وأيضـــــــا  فـــــــإن   قول              ،ـــــــه ال إمجـــــــال في
ــــــرأس ــــــع ال ــــــا لإللصــــــاق، وهــــــو ال يقضــــــي بوجــــــوب مســــــح مجي ــــــاء هن ــــــإن الب  ،ف

ال يســـــــــتوجب مشـــــــــول الـــــــــربص جلميـــــــــع  ،بـــــــــه بـــــــــرص أو بـــــــــه داء :إن قولـــــــــكو 
ال  ،وكــــــــــذلك امســــــــــح برأســــــــــك .ومشــــــــــول الــــــــــداء جلميــــــــــع جســــــــــمه ،جســــــــــمه

ن اســـــــــتعمال العـــــــــرب جـــــــــار وأيضـــــــــا  فـــــــــإ .يســـــــــتوجب املســـــــــح جلميـــــــــع الـــــــــرأس
وهلـــــذا  ؛ابقتضـــــاء إلصـــــاق املســـــح فقـــــط مـــــع قطـــــع النظـــــر عـــــن الكـــــل والـــــبعض

امســـــح يـــــدك ابملنـــــديل، ال يفهـــــم منـــــه أحـــــد مـــــن  :فإنـــــه إذا قـــــال القائـــــل لغـــــريه
أهـــــل اللغـــــة أنـــــه وجـــــب عليـــــه إلصـــــاق يـــــده جبميـــــع املنـــــديل، بـــــل ابملنـــــديل، إن 

» :شـــــاء بكلـــــه وإن شـــــاء ببعضـــــه. وكـــــذلك ال إمجـــــال يف قولـــــه 
»وقولــه:  أخرجــه ابــن ماجــه،« 
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 «» :أخرجـــه الـــدار قطـــين، وقولــه  «
 «» :أخرجـــه أبـــو عوانـــة، وقولـــه 
ّ  » :أخرجـــه ابـــن ماجـــه، وقولـــه  ّّ» 

ذلــــك ألن هــــذا كلــــه مــــن قبيــــل داللــــة االقتضــــاء، فداللتــــه  ؛أخرجــــه الــــدارقطين
ـــــة األلفـــــاظ لغـــــة  واضـــــحة حســـــب وضـــــع اللغـــــة، إذ داللـــــة االقتضـــــاء مـــــن دالل

 فال يكون من اجململ.  ،ابلوضع
اتضـــــــــحت داللتـــــــــه إبحـــــــــدى دالالت اللغـــــــــة،  واحلاصـــــــــل أن كـــــــــل مـــــــــا

ـــــى اجملـــــاز، أو  ،أو شـــــرعا   ،أو عرفـــــا   ،وضـــــعا   ـــــرب مـــــن اجملمـــــل، فيحمـــــل عل ال يعت
ــــــة اللفــــــظ أو  ،أو مــــــن دالالت املعــــــىن ،يفهــــــم مــــــن قرينــــــة، أو يؤخــــــذ مــــــن دالل

ــــــه اإلمجــــــال،  ــــــه ينفــــــى عن ــــــك يف أي لفــــــظ فإن ــــــك، ومــــــا دام ميكــــــن ذل غــــــري ذل
ــــةوحيصــــر مــــدلول اجملمــــل ابللفــــظ الــــذي لــــ ولكــــن داللتــــه غــــري واضــــحة  ،ه دالل

 مثل:           .فإنه جممل حيتاج إىل بيان 
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 البيان واملبني
البيان هو إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز الوضوح، أو هو 

ولذلك عرفه بعضهم أبنه الدليل. فقوله  ؛العلم أو الظن احلاصل من الدليل
 تعاىل:          وما روي عنه  ،جممل  أنه عرف الصالة بفعله

 .بيان هلذا اجململ ،أخرجه البخاري «»حيث قال: 
 وقوله تعاىل:           يف أحاديث رسول هللا  وما ورد ،جممل 

 :قد قال رسول هللا حول زكاة األصناف اليت تزكى، هو بيان للمجمل، ف
«

أخرجه مسلم، والكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي « 
فريضة الصدقة هذه » هللا عنه ألنس رضي هللا عنه عندما وجهه إىل البحرين

. مث بنّي زكاة .لمني واليت أمر هللا هبا رسولهعلى املس اليت فرض رسول هللا 
»أخرجه البخاري وما جاء من حديث مسروق  «اإلبل

 َّ
. وما جاء يف حديث أيب بردة عن أيب أخرجه أبو داود وصححه احلاكم« 

»موسى ومعاذ رضي هللا عنهم 

فإن  عليهو  ؛مجمللل بيانكل هذا  أخرجه احلاكم وصححه.« 
ا كان من ن اجململ. وأما املبني فقد يطلق ويراد به مّـ البيان هو الدليل الذي بي
وقد يراد به ما كان حمتاجا  إىل البيان،  ،بنفسه عن بيان اخلطاب املبتدأ املستغين

وقد ورد عليه بيانه، وذلك كاللفظ اجململ إذا بني املراد منه، والعام بعد 
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التخصيص، واملطلق بعد التقييد، والفعل إذا اقرتن به ما يدل على الوجه الذي 
 إىل غري ذلك. ،قصد منه

كون فعال  من الرسول، ومثال وي ،والبيان يكون قوال  من هللا والرسول
 البيان من هللا تعاىل قوله تعاىل:          إىل آخر اآلايت فإنه

 بيان لقوله تعاىل:                     ومثال البيان قوال  من
»ما أخرجه البيهقي:  الرسول 

. فإنه بيان لت ضرب من الشعري كما يف القاموسوالسُّ  «
أنه  ما روي عنه  فعال  من الرسول  آلايت فرض الزكاة. ومثال البيان

أخرجه  «»عرف الصالة واحلج بفعله حيث قال: 
فعله للصالة بيان  فإن  ،أخرجه أمحد «»، البخاري

 لقوله تعاىل:             له تعاىل: وفعله للحج بيان لقو     

                         . 
أي اجتمــــع الفعــــل  ،وإذا حصــــل البيــــان بقــــول مــــن الرســــول وبفعــــل منــــه

فــــإن توافــــق يف الداللــــة علــــى حكــــم واحــــد  ،فإنــــه ينظــــر فيــــه ،والقــــول يف البيــــان
 ،حلصـــول املقصـــود بـــه ،عـــال  ف مســـواء أكـــان قـــوال  أ ،فالســـابق منهمـــا هـــو البيـــان

أنـه بعـد  كمـا روي عنـه   ،والثاين أتكيـد. وإن اختلفـا يف الداللـة علـى احلكـم
 وروي عنـه « »آية احلج قـال: 

فإذا مل يعلـم تقـدم  ،أنه قرن فطاف طوافني وسعى سعيني، ففي هذه احلال ينظر
فإنـه  ،هـل كـان القـول أوال  أو الفعـل ،دمها، أبن جهل أيهما كـان قبـل اآلخـرأح
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خبـــالف فعـــل  ،وذلـــك ألن القـــول يـــدل بنفســـه علـــى كونـــه بيـــان   ؛يؤخـــذ ابلقـــول
ألنــه إمنــا يعلــم كــون  ؛الرســول فإنــه ال يــدل بنفســه علــى كونــه بيــان  بــل ابلواســطة

لــم ذلــك ابلضــرورة مــن أن يع :الفعــل بيــان  للمجمــل أبحــد أمــور ثالثــة: أحــدها
البيـان  قصده، أي ال يتم كونه بيان  دون اقرتان العلم الضـروري بقصـد النـيب 

واثلثهـــا: أن يـــذكر  .: أن يقـــول الرســـول هـــذا الفعـــل بيـــان للمجمـــلاثنيهـــابـــه. و 
وال  ،مث يفعـل فعـال  يصـلح أن يكـون بيـان  لـه ،اجململ وقت احلاجة إىل العمـل بـه

 ،ل ال يكــون بيــان  بذاتــهـعـــأن ذلــك الفعــل بيــان لــه. فالففــيعلم  ،يفعــل شــيئا  آخــر
فيقـدر كونـه هـو املتقـدم، وحيمـل  ،يؤخـذ ابلقـول وهلـذا ؛والقول يكون بيان  بذاتـه

 ،الفعل على أن الطواف الثاين مندوب. وأما إن علم تقـدم أحـدمها علـى اآلخـر
عـــل النـــيب وف ،فـــإن كـــان القـــول متقـــدما  فـــالطواف الثـــاين غـــري واجـــب ،فإنـــه ينظـــر

فإن القول يكـون  ،جيب أن حيمل على كونه مندواب ، وإن كان املتقدم هو الفعل
نســخا  لوجــوب الطــواف الثــاين الــذي دل عليــه الفعــل، أو حيمــل فعــل الرســول 

 على بيان وجوب الطواف الثاين يف حقه دون أمته.
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 الناسخ واملنسوخ
ق، قال عليه النسخ هو إبطال احلكم املستفاد من نص سابق بنص الح

أخرجه  «»الصالة والسالم: 
. أو هو خطاب الشارع املانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب احلاكم

وأن يكون الدليل الدال  ،شرعي سابق، وال بد أن يكون احلكم املنسوخ شرعيا  
شرعيا  مرتاخيا  عن اخلطاب املنسوخ حكمه، وأن ال يكون على ارتفاع احلكم 

فإذا استكمل احلكم هذه الشروط  ،اخلطاب املرفوع حكمه مقيدا  بوقت معني
جاز أن يقع فيه النسخ. فالنسخ هو تبديل احلكم السابق حبكم الحق، 

 فالتبديل يف اللغة هو النسخ. قال تعاىل:             
ومعناه أن يزول  ،وأهل التفسري فسروا التبديل ابلنسخ فسمي النسخ تبديال  

أي ينتهي احلكم السابق فيخلفه حكم الحق. هذا هو  ،الشيء فيخلفه غريه
معىن النسخ، وأما الناسخ فإنه قد يطلق على هللا تعاىل فيقال نسخ فهو نسخ 

 ومنه قوله تعاىل:             :وقوله تعاىل        

       وقد يطلق على اآلية أهنا نسخة فيقال: آية السيف نسخت كذا
فهي نسخة، وكذلك على كل طريق يعرف به نسخ احلكم من خرب الرسول 
وفعله وتقريره، وعلى احلكم فيقال وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم 

فالن نسخ  :، ويطلق على املعتقد لنسخ احلكم فيقالعاشوراء فهو نسخ
القرآن ابلسنة أي يعتقد ذلك. وأما املنسوخ فهو احلكم املرتفع أي احلكم 

وحكم  كحكم تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة النيب   ،املبطل واملنتهي
 ،عنها زوجها م الرتبص حوال  كامال  عن املتوىفوحك ،الوصية للوالدين واألقربني

 غري ذلك. إىل
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خ الكتاب، وإمجاع الصحابة، ووقوع النسخ ـواز النسـوالدليل على ج
 ابلفعل.

 أما الكتاب فقد قال هللا تعاىل:                    

                                  ال تعاىل: ـوق   

                                              

                                              

                       :قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل
        :زول هذه اآلية أن اليهود ملا حسدوا املسلمني ـسبب ن»اآلية

ن حممدا  أيمر أصحابه إوطعنوا يف اإلسالم بذلك، وقالوا  ،يف التوجه للكعبة
فلهذا يناقض بعضه  ؛إال من عندهبشيء مث ينهاهم، فما كان هذا القرآن 

 زل: ـبعضا  فأن                   زل: ـوأن         

      الكشاف يف تفسري قوله تعاىل:   يف الزخمشري  . وقال «اآلايت
              :وهللا تعاىل  ،ختبديل اآلية مكان اآلية هو النس»اآلايت

فيثبت  ،وهللا تعاىل عامل ابملصاحل واملفاسد ،ينسخ الشرائع ابلشرائع ألهنا مصاحل
  :تعاىل وهذا معىن قوله ،خ ما يشاء حبكمتهـما يشاء وينس      

                     » :وللمفسرين يف تفسري آية .         

     :ويؤيد ذلك آية النحل ،ن النسخ هنا يعين التبديلأحدمها أطريقان، 
 وهي قوله تعاىل:                   أي إذا جعلنا آية بدال

فإننا جنعل هذا البدل خريا  من املبدل منه أو مثله، وهذا الطريق  ،من آية
ريية مسلطة على اآلية، وال خريية يف اآلايت بني ألنه جيعل اخل ؛ضعيف
وإمنا اخلريية ابلنسبة إلينا فيما يرجع إىل أحكام اآلايت املرفوعة عنا  ،بعضها
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ن البعض يكون أخف من البعض فيما يرجع إىل إمن حيث  ،واملوضوعة علينا
ن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض اآلخر، فحكم ثبات إحتمل املشقة، أو 

فكان احلكم الناسخ وهو الثبات الثنني  ،لم لكافرين أخف من ثباته لعشرةاملس
أخف من احلكم املنسوخ وهو الثبات لعشرة، وحكم صوم رمضان أشد من 

 ،فاخلريية ليست يف اآلايت نفسها .حكم صوم يوم عاشوراء ولكنه أجزل ثوااب  
تكون خريية وقد  ،وقد تكون خريية ختفيف ،وإمنا يف األحكام اليت جاءت هبا

 ثواب.
وهذا القول هو  ،ن املراد نسخ حكم اآلية ال نسخ تالوهتاأ اثنيهما

املختار للجمهور وعليه املعول، ويؤيده أن مجيع آايت القرآن ثبتت ابلدليل 
القطعي، وما مل تثبت اآلية ابلدليل القطعي ال تعترب من القرآن، ومل يثبت 

وما ورد من دليل ظين على  ،القرآنابلدليل القطعي نسخ تالوة آية من آايت 
ألن القطعي ال ينسخ ابلظين،  ؛وجود نسخ التالوة ال قيمة له يف اعتبار النسخ

ومل يرد دليل قطعي على نسخ التالوة  ، مثله أو فوقه،وال ينسخ إال ابلقطعي
 وهذا يؤيد أن املراد نسخ احلكم ال نسخ التالوة. 
 م على أن شريعة حممد وأما إمجاع الصحابة فقد انعقد إمجاعه

نسخة جلميع الشرائع السابقة، وانعقد إمجاعهم على نسخ وجوب التوجه إىل 
قبال الكعبة، وعلى نسخ الوصية للوالدين واألقربني آبية ـتـبيت املقدس ابس

املواريث، وعلى نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب تقدمي 
وب الرتبص حوال  كامال  عن املتوىف ووج الصدقة بني يدي مناجاة النيب 

ذا ـإىل غري ذلك من األحكام. وه ،عنها زوجها، ووجوب ثبات الواحد للعشرة
ع الصحابة على نسخه فيكون إمجاعهم منعقدا  على النسخ، وهو ـمجأكله قد 
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 دليل شرعي على النسخ.
فإن ما أمجع الصحابة عليه من حوادث وقع  ،وأما وقوع النسخ ابلفعل

   خ فيها دليل على وقوعه، فبالنسبة لنسخ القبلة قال تعاىل: النس

                                                  

        فقد روى البخاري ومسلم أنه  صلى إىل بيت املقدس ستة
  فنـزلت آية:  ،مث أخذ يتشوف إىل حتويل القبلة إىل الكعبة ،ا  عشر شهر 

     وجعل  ،نسخ املقدس   لبيت  القبلة  استقبال حكم   اآلية، فيكون
مكانه استقبال القبلة إىل الكعبة. وابلنسبة للوصية للوالدين واألقربني قال 

 تعاىل:                                       

                              أي فرض عليكم اي معشر
أن  ،إن كان ماله كثريا   ،املؤمنني إذا حضر أحدكم أسباب املوت وعالماته

ملال. وهذا حكم شرعي وهو الوصية توصوا للوالدين واألقربني بشيء من هذا ا
فإن آية املواريث  ،للوالدين واألقربني، وقد نسخت هذه اآلية آبية املواريث

وبينت نصيب الوالدين واألقربني من مال امليت، أي  ،زلت بعدها ابالتفاقـن
فاحلكم الذي فرض يف آية  ،بينت حكم الوالدين واألقربني يف مال امليت

ولذلك صار احلكم عدم جواز الوصية  ؛لذي قبلهاملواريث نسخ احلكم ا
مجع الصحابة على وجود أللوالدين واألقربني، وهكذا مجيع األحكام اليت 

فمن ذلك قوله  .وهناك أحكام أخرى أيضا  وقع النسخ فيها .النسخ فيها
: «» ومن  .اكمأخرجه احل

»أنه قال يف شارب اخلمر:  ذلك أنه روي عن النيب 
فنسخ ذلك مبا روي عنه أنه محل إليه من شرهبا الرابعة أخرجه أمحد، « 
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فلم يقتله. ومن ذلك أن هللا تعاىل أوجب يف ابتداء اإلسالم احلبس يف البيوت 
 قال تعاىل:  ،والتعنيف حدا  للزن                       

                                              

                                                

                                        
وابلرجم ابحلجارة يف  ،فنسخ ذلك ابجللد والتغريب عن الوطن يف حق البكر

 قال تعاىل:  ،حق الثيب                                

       وقال  :لألعرايب الذي سأله أن يقضي له بكتاب هللا«
وعن عبادة بن الصامت قال:  أخرجه البخاري، «

» :قال رسول هللا 
»وعن جابر بن عبد هللا قال:  .أخرجه مسلم «

» إىل غري  ،أخرجه مسلم
 ،ل، وهذا دليل على وجود النسخذلك من األحكام اليت وقع فيها النسخ ابلفع

فهو دليل على  ،ودليل على الوجود ،فإن الوقوع ابلفعل دليل على اجلواز
أما القرآن  .ومها حمل النسخ ،النسخ وال كالم. والنسخ يقع يف القرآن والسنة

وإمجاع  ،ودليله ما مر من الكتاب ،ع فعال  ـو واقـوه ،فإنه جيوز نسخه حكما  
 .سخ ابلفعلووقوع الن ،الصحابة

ومل يثبت وقوعه ابلدليل  ،وغري جائز ،وأما نسخ القرآن تالوة فممنوع
هو أن اآلية اليت ثبت هبا جواز النسخ  ،القطعي، والدليل على عدم اجلواز

 تقول:                 والقرآن كله خري من غري تفاوت فيه، فلو
ملا  ،وكتابة أخرى بدهلا ،ية إزالتها عن اللوح احملفوظكان املراد من نسخ اآل
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وأيضا  فإن القرآن  .فمعناه إذن ليس اآلية وإمنا حكمها ،حتقق وصف اخلريية
زوله وحفظه وكتابته بطريق التواتر، واإلميان به على هذا الوجه ـقد ثبت ن

ذا مل وهي ال تؤخذ إال من الدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة، وه ،عقيدة
فال جيوز  ؛حيصل إذ مل أيت دليل قطعي يدل على جواز نسخ القرآن تالوة

نسخه تالوة. وأما عدم وقوع نسخ القرآن تالوة فدليله أنه مل أيت دليل قطعي 
روي عن يثبت أن آية من آايته الثابتة ابلدليل القطعي قد نسخت، وأما ما 

» يقول: زيد بن اثبت قال: ءعت رسول هللا 


»وما روت عائشة أهنا قالت:  أخرجه أمحد،« 
 أخرجه مسلم.« 

فصيام ثالثة أايم »بن كعب وابن مسعود أهنما قرءا:  وما روي عن أيب
إىل غري  ،وما روي أن سورة األحزاب كانت تعدل سورة البقرة «متتابعات
هنا أخبار أل ؛فكلها أخبار آحاد ال تقوم احلجة فيها على نسخ القطعي ،ذلك
وال ينسخه إال القطعي، فال بد أن يثبت  ،والقطعي ال ينسخ ابلظين ،ظنية

مث يثبت أيضا   ،زلت حىت يعتقد أهنا من القرآنـابلدليل القطعي أن هذه اآلية ن
وهذا ما مل يقع قط، وعليه فإن نسخ القرآن  ،ابلدليل القطعي أهنا نسخت

 تالوة غري واقع.
 ؛فال يرد موضوع نسخها تالوة ،عبدين هبا تالوةوأما السنة فإننا غري مت

فالنسخ ابلنسبة هلا غري  ،ألن التالوة من حيث هي ابلنسبة هلا غري موجودة
 :وواقع والدليل على ذلك قول الرسول  ،وارد، وأما نسخها حكما  فجائز

وصوم احلاكم.  أخرجه« »
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 خ بصوم رمضان يف قوله تعاىل: ـفنس ،نةـوراء كان واجبا  ابلسـعاش   

                ووجوب التوجه إىل بيت املقدس كان اثبتا  ابلسنة
 فنسخ ابلتوجه إىل الكعبة يف قوله تعاىل:  ،املتواترة          

             والوقوع دليل  ،وهذا يدل على أن النسخ يف السنة واقع
 فدل كذلك على أنه جائز. ؛اجلواز

أما  .وجيوز نسخ حكم اخلطاب إىل بدل وجيوز نسخه ال إىل بدل
كنسخ وجوب التوجه إىل بيت املقدس ابلتوجه إىل   ،نسخه إىل بدل فكثري

وأما  .وغري ذلك ،شهر رمضانالكعبة، ونسخ صوم أايم معدودات بصوم 
فإن هللا قد نسخ حكم تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة  ،نسخه ال إىل بدل

من غري بدل، ونسخ وجوب اإلمساك بعد الفطر يف الليل من غري  النيب 
 بدل، إىل غري ذلك، ووقوع النسخ ال إىل بدل دليل جوازه.

 
 نسخ القرآن

 وجوب العلم به ووجوب لتساويهما يف ؛جيوز نسخ القرآن ابلقرآن
فجاز  ،وألن كال  من الناسخ واملنسوخ جاء به الوحي لفظا  ومعىن ،العمل به

نسخ القرآن ابلقرآن. ومن ذلك نسخ االعتداد ابحلول ابالعتداد أربعة اشهر 
 وعشرا ، ونسخ تقدمي الصدقة بني يدي مناجاة الرسول بقوله:    

 د للعشرة بثبوت الواحد لالثنني بقوله تعاىل: اآلية ونسخ ثبوت الواح    

         والوقوع يف الشرع  .وهذا دليل على وقوع النسخ يف القرآن
وهذا ال  ،ن النسخ إبطال احلكمإأدل الدالئل على اجلواز الشرعي. وال يقال 
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  جيوز يف حق القرآن لقوله تعاىل:                       

       ال يقال ذلك ألنه ال جيوز  ؛فلو نسخ بعضه لتطرق إليه البطالن
أما بعض أحكامه فيجوز.  ،فال يصح أن ينسخ القرآن كله ،إبطال القرآن كله

وال أيتيه من بعد ما يبطله،  ،ن هذا الكتاب مل يتقدمه من كتب ما يبطلهإأي 
نه ال جيوز إبطال اآلايت إوإمنا تنسخ بعض أحكامه، مث  ،نسخ كلهفالقرآن ال ي

أي نسخ  ،نفسها بنسخ تالوهتا، أما إبطال ما جاءت به من أحكام إبزالتها
وأيضا  فإن اآلية ال تقول ال  .فيجوز كما ثبت وقوع ذلك فعال   ،أحكام منها
 ،بطال والباطلوهناك فرق بني اإل .وإمنا تقول ال أيتيه الباطل ،أيتيه اإلبطال

وأما الباطل فهو ضد احلق. فالقرآن ينسخ ابلقرآن  ،فاإلبطال هو نسخ احلكم
 من غري شك. 

 ؛وهو غري واقع. أما عدم جوازه ،وأما نسخ القرآن ابلسنة فال جيوز
 فألن هللا تعاىل قال:                                  
  والرفع غري البيان، وقال ،والناسخ رافع وليس مببني ،فوصف النيب بكونه مبينا  

 تعاىل:                                 فإنه يدل على
ن إال وذلك ال يكو  ،أن اآليت ابخلري أو املثل هو هللا تعاىل لرجوع الضمري إليه

 قال:  وهلذا  ؛القرآن هو إذا كان الناسخ                       

     فال  ،فأشعر أن اآليت ابخلري أو املثل هو املختص بكمال القدرة
نه وإن كانت السنة حاصلة إو ألن اآليت هبا هو الرسول.  ؛يكون النسخ ابلسنة

  رآن بقوله تعاىل: ابلوحي كالق                     

     وهي غري متلوة فال نتعبد بتالوهتا،  ،ولكنها حاصلة ابلوحي معىن
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 وهو متلو ونتعبد بتالوته، وقال تعاىل:  ،والقرآن حاصل لفظا  ومعىن  

                فأخرب أنه إمنا يبدل اآلية ابآلية ال ابلسنة، وقال
 تعاىل:                                        

                                          وهو
دليل على أن القرآن ال ينسخ بغري القرآن. ويدل على ذلك أن املشركني عند 

 تبديل اآلية مكان آية قالوا:         :فأزال هللا تعاىل ومههم بقوله
                           وذلك يدل على أن التبديل ال
 زله روح القدس وهو القرآن: ـون إال مبا نيك             

واحلاصل هو أنه وإن كان كل من القرآن والسنة قد جاء به الوحي، ولكن 
وال يقال قال هللا إال يف احلديث  ،فيقال قال رسول هللا ،السنة تنسب للرسول

والقرآن جاء لفظا   ،معىن من هللاوالسنة جاءت  .فال تنسب إىل هللا ،القدسي
وهذا كله جيعل  .والقرآن يتعبد به تالوة ،والسنة ال يتعبد هبا تالوة .ومعىن

ن نص آييت النسخ يدل على أن الناسخ لآلية هو إمث  .القرآن ال ينسخ ابلسنة
 فاألوىل تقول:  ،اآلية                             
وال يكون يف  ،املثل ال يكون إال يف اآلايتألن  ؛يفهم منها أن الناسخ آيةف

 األحاديث، والثانية تقول:                فإنه نص أبن
وهذا يعين أن الناسخ ال بد أن يكون  ،التبديل حاصل بوضع آية مكان آية

يكون الناسخ للقرآن إال قرآن . فهذا كله دليل على أن القرآن ال آية، فال 
  آحاد.ربخ مسواء أكانت متواترة أ ،ينسخ ابلسنة

فألنه مل يرد حكم من األحكام  ؛وأما عدم وقوع نسخ القرآن ابلسنة
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 ،نسخا  حلكم من أحكام القرآن، أما األحكام اليت اّدعوا أهنا نسخت ابلسنة
ومنها ما هو ختصيص وليس بنسخ، فقد  ،سوخ ابلقرآنفإن منها ما هو من

 ن الوصية للوالدين واألقربني الواردة يف قوله تعاىل: إقالوا:       

                                                      

  منسوخة بقوله : « » .واجلواب على أخرجه أمحد
 وخة آبية املرياث: ـذلك أهنا منس                 .اآلايت

 ن جلد الزاين الوارد يف قوله تعاىل: إوقالوا                 

                نسخ ابلرجم الثابت ابلسنة، واجلواب أن اجللد مل ينسخ
فهو  ،لمحصنوالرجم ل ،احملصنغري بل هو ابق، وإمنا جاء ختصيص اجللد ب

 هألنه يصدق عليه أن ؛ختصيص وليس بنسخ، وختصيص القرآن ابلسنة جائز
 بيان فيندرج حتت قوله      رفع وليس ببيان. على فإنه  ،خبالف النسخ
وحديث الرجم أخبار آحاد، فلو فرضنا « »أن هذين احلديثني: 

ألن القرآن  ؛فإنه ال جيوز أن ينسخ خبرب اآلحاد ،جدال  أن القرآن ينسخ ابلسنة
ألن  ؛قطعي الثبوت، وخرب اآلحاد ظين الثبوت، والقطعي ال ينسخ ابلظين

وهذا أيضا  يؤيد أن  .ال حكم اثبت قطعا  حبكم اثبت ظنا  فال يز  ،النسخ إبطال
ما جاءوا به من أمثلة على الوقوع غري صحيح. وما دام نسخ القرآن ابلسنة مل 

ألنه ليس املراد  ؛وعدم الوقوع وحده كاف للداللة على عدم اجلواز ،يقع مطلقا  
وال  ،لصحابةاجلواز عقال  بل اجلواز شرعا . وكذلك ال ينسخ القرآن إبمجاع ا

 على الصحابة أمجع وقد  الرسول زمن بعد حصلألن كال  منهما  ؛ابلقياس
 وال خمالف يف ذلك مطلقا . ،الرسول بعد النسخ منع
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 نسخ السنة

وألن السنة  ،لتساويهما يف وجوب العمل به ؛جيوز نسخ السنة ابلقرآن
ذلك التوجه والقرآن جاء به الوحي لفظا  ومعىن، ومن  ،جاء هبا الوحي معىن
 ،وليس يف القرآن ما يدل عليه ،فإنه اثبت ابلسنة املتواترة ،إىل بيت املقدس

 فنسخ بقوله تعاىل:                       ومن ذلك أن
املباشرة يف الليل كانت حمرمة على الصائم ابلسنة، وقد نسخ ذلك بقوله تعاىل: 

            ونسخ  ،ومن ذلك صوم يوم عاشوراء كان واجبا  ابلسنة
 بصوم رمضان يف قوله تعاىل:              ومن ذلك

وهبذا قال يوم اخلندق  ،أن أتخري الصالة إىل اجنالء القتال كان جائزا  ابلسنة
حلبسهم له  ؛أخرجه مسلم «»وقد أخر الصالة: 

عن الصالة، وقد نسخ ذلك اجلواز بصالة اخلوف الواردة يف القرآن، وهذا كله 
وهبذا جيوز  ،والوقوع دليل اجلواز ،دليل أن نسخ السنة ابلقرآن واقع ابلفعل

 نسخ السنة ابلقرآن.
رب اآلحـــاد خبـــرب فيجـــوز أن ينســـخ خـــ ،وكـــذلك جيـــوز نســـخ الســـنة ابلســـنة

فـال ينسـخ املتـواتر  ،اآلحاد وابملتواتر، أما املتـواتر فـال جيـوز أن ينسـخ إال ابملتـواتر
وألن  ،فلتســــاويهما يف وجــــوب العمــــل بــــه ؛أمــــا نســــخ الســــنة ابلســــنة .ابآلحــــاد

والوقـوع دليـل  ،الناسخ واملنسوخ جاء هبما الـوحي معـىن، وقـد وقـع ذلـك ابلفعـل
ـهَ نَـ  دْ قَـ تُ ْنـكُ » :اجلواز، فمـن ذلـك قولـه   «اوَهـورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُـقُ الْ  ةِ رَ ايَ زِ  نْ َعـ مْ كُ تُ يـْ

أنــه قــال يف شــارب اخلمــر:  ومــن ذلــك أنــه روي عــن النــيب  أخرجــه احلــاكم.
فنسـخ ذلـك مبـا روي عنـه أنـه محـل  ،أخرجـه أمحـد «وهُ لُ تُـ اقْـ فَـ ةِ عَ ابِ الرَّ  ِف  بَ رِ ا شَ ذَ إِ »

هــذا دليــل علــى أن نســخ الســنة ابلســنة جــائز إليــه مــن شــرهبا الرابعــة فلــم يقتلــه. و 
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 ؛أمــا عــدم جــوازه .ومل يقــع ،فهــو واقــع. أمــا نســخ املتــواتر خبــرب اآلحــاد فــال جيــوز
أمـا خـرب اآلحـاد  .ومنكـره كـافر إن كـان قطعـي الداللـة ،فألن املتـواتر مقطـوع بـه

 وأيضا  مل يقـع أن متـواترا   .ومنكره ال يكفر، والقطعي ال ينسخ ابلظين ،فهو ظين
ألنـه لـيس املـراد  ؛وعدم الوقـوع دليـل علـى عـدم اجلـواز شـرعا   ،نسخ خبرب اآلحاد

ومــا دام مل  ،اجلــواز العقلــي بــل املــراد اجلــواز الشــرعي، واملــراد منــه معرفــة مــا نســخ
 وهذا ال يدخل يف التشريعات. ،يقع يكون القول فيه من قبيل الفروض النظرية

 وأما ما أوردوه من قوله تعاىل:                      

                     وأهنا تقتضي حصر التحرمي فيما  ،اآلية
» وقد نسخ ذلك احلصر مبا روي ابآلحاد أن النيب  ،ذكر

، وأنه إذا ثبت أخرجه مسلم« عِ 
فنسخ السنة املتواترة من ابب أوىل، فإن اجلواب عليه  ،نسخ الكتاب ابآلحاد

ألن اآلية إمنا  ؛فال ترد هذه اآلية ،أنه قد ثبت أن القرآن ال ينسخ ابلسنة
 خها آية لقول هللا: ــتنس                   ضا  فإنه ال وأي

  ألن اآلية تقول:  ؛يوجد نسخ هنا    ومعىن ذلك ال أجد يف الوحي
وهذا ال مينع أن ينـزل وحي آخر بعدها بتحرمي  ،احلاصل غري احملرمات املذكورة

زل ـبل ن ،غريها، فيكون النهي الذي جاء به الوحي بعد هذه اآلية ليس نسخا  
  ألن:  ؛بعد اآلية   د يف املستقبل. ـدل على أنه ال جيـوال ي ،لحالل

 ألنه ال يوجد فيها نسخ. ؛وعليه ال ترد هذه اآلية
ألن كـال  مـن إمجـاع  ؛وأما نسخ السنة إبمجاع الصحابة والقياس فال جيـوز

وقــد انعقـــد إمجــاع الصـــحابة  ،الصــحابة والقيــاس حصـــل بعــد زمـــن الرســول 
 يف ذلك مطلقا .وال خمالف  على منع النسخ بعد الرسول 
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 عال جيوز نسخ احلكم الثابت ابإلمجا

ألن اإلمجــاع حصــل  ؛احلكــم الثابــت إبمجــاع الصــحابة ال جيــوز أن ينســخ
 ،أو إبمجــاع ،الســنة وأ ،ونســخه إمنــا يكــون بــنص مــن الكتــاب بعــد الرســول 
فألنــــه متقــــدم علــــى اإلمجــــاع، إذ مجيــــع  ؛أمــــا الــــنص .والكــــل ابطــــل ،أو قيــــاس

ألنــــه إن مل  ؛واإلمجــــاع ال ينعقــــد يف زمنــــه  النــــيب النصــــوص متلقــــاة مــــن 
وإن وافقهم كان قوله هو احلجة، فثبت أن النص متقدم على  ،يوافقهم مل ينعقد

فألنــه يســتحيل  ؛وأمــا اإلمجــاع .لــه وحينئــذ يســتحيل أن يكــون نســخا   ،اإلمجــاع
ألن  ؛إذ لو انعقد لكان أحد اإلمجاعني خطـأ ،انعقاده على خالف إمجاع آخر

ألن إمجاع الصـحابة يكشـف عـن دليـل،  ؛األول إن مل يكن عن دليل فهو خطأ
ألنـه ال يعتـرب إمجاعـا  لوقوعـه علـى خـالف  ؛وإن كان عن دليل كـان الثـاين خطـأ

ألن القيــاس فـــرع  ؛فألنــه ال يصـــح علــى خــالف اإلمجـــاع ؛وأمــا القيـــاس .الــدليل
خــــالف  ،أو إمجــــاع الصــــحابة ،أو ســــنة ،فــــإذا جــــاء دليــــل مــــن كتــــاب ،ألصــــل
 ،تــرك القيــاس، ومــا دام القيــاس ال يصــح علــى خــالف إمجــاع الصــحابة ،القيــاس

 فال جيوز أن ينسخ إمجاع الصحابة ابلقياس.
 

 ال جيوز نسخ حكم القياس

وذلـك ألن القيـاس إذا كـان  ؛احلكم املستنبط ابلقيـاس ال جيـوز أن ينسـخ
ونســـخ فـــال  زال األصـــلا وإذ األصـــل، ببقـــاء ابق فالقيـــاس ،أصـــل مـــن مســـتنبطا  
حكـم  رفـع يتصـور ال إذ مطلقـا ، ابلقيـاس النسـخ يقع ال وهلذا ؛قياس هناك يكون
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القيــاس مــع بقــاء أصــله. فــإن القيــاس املعتــرب هــو القيــاس الــذي علتــه قــد ورد هبــا 
 فيكون األصل قـد ثبتـت ،أو ورد هبا إمجاع الصحابة ،أو سنة ،النص من كتاب

فإنــه يقــع ابلفــرع ال ابألصــل،  ،لنســخالــثالث، فــإذا وقــع ا هــذه مــن بواحــد علتــه
ل مل حيصـل نسـخ للقيـاس مـا دام األصـل ابقيـا ، وإذا ــفإذا وقع ابلفرع وبقي األص

فــال يكــون  ،فإنــه أساســا  مل يوجــد قيــاس مــا دام األصــل قــد نســخ ،وقــع ابألصــل
خ، عــالوة علـــى أن نســـخ األصـــل لـــيس نســـخا  ـــــنـــه نسإهنــاك قيـــاس حـــىت يقـــال 

أو إمجـــــاع  ،أو الســـــنة ،نســـــخ حلكـــــم ثبـــــت ابلكتـــــاببـــــل هـــــو  ،حلكـــــم القيـــــاس
ت مـــن القيـــاس، وعليـــه ال يقـــع النســـخ يف حكـــم القيـــاس ـوهـــذه ليســـ ،الصـــحابة
 مطلقا .
 

 طريق معرفة الناسخ من املنسوخ

وإال فال  ،الدليل الناسخ ال بد أن تقوم حجة شرعية على أنه نسخ
ين أن أحدمها نسخ يعترب نسخا ، وليس جمرد ظهور التعارض بني الدليلني يع

إذ قد ميكن اجلمع بينهما فال يكون هناك أي تعارض. والنسخ هو  ،اآلخر
 ،واجلمع بني الدليلني أوىل من النسخ والتعطيل ،إبطال احلكم وتعطيل النص

نة ّـ وما كان خالف األصل ال بد من بي فإن اإلمهال والنسخ خالف األصل،
وعلى ذلك فإن إبطال احلكم السابق  فإن مل تقم حجة عليه فال عربة له. ،عليه

يتوقف على وجود حجة دالة على أنه منسوخ، وهذه احلجة إما أن ينص 
الالحق على أنه نسخ للسابق لفظا  أو داللة، وإما أن يكون بني النصني 
تعارض ال ميكن التوفيق بينهما فيه. أما نص الالحق على أنه نسخ للسابق 
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» :قول الرسول  فقد وردت أحكام يف ذلك، منها
فهذا قد بني النص أنه نسخ ما كان  أخرجه احلاكم. «

 :من حترمي زايرة القبور، ومنها ما روي عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
«» 

ولكن  ،فهذا يدل على أن شارب اخلمر إذا شرب الرابعة يقتل ،أخرجه أمحد
»قال:  ذلك نسخ مبا روي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النيب 

قال الشافعي والقتل منسوخ هبذا  أخرجه أبو داود. «
وأخرج البزار من طريق جابر حديث قبيصة بن ذؤيب. احلديث وغريه يعين 

َر َثالًث  فََأَمَر ِبَضْرِبِه فـََلمَّا َكاَن ِف ُأِتَ اِبلنـَُّعْيَماِن َقْد َشِرَب اخْلَمْ ... »بلفظ: 
وقد ورد  «ِلْلَقْتلِ الرَّاِبَعِة ُأِتَ ِبِه َقْد َشِرَب فََأَمَر ِبِه َفُجِلَد َفَكاَن َذِلَك َنِسخ ا 

على أن قتل شارب اخلمر يف الرابعة قد نسخ.  يف حديث الزهري السابق نص
وليس من كالم  ،من نص احلديث ه أبو داودأخرج «»فإن قوله: 
» قال: فهو كما جاء يف رواية أخرى عن جابر عن النيب  ،الصحايب



مذي، أخرجه الرت  «
من احلديث. « »وكذلك كلمة:  ،من احلديث« »فكلمة: 
ولكنها تعارض قول  ،ال تنص على أن القتل نسخ« »فرواية: 
»ولكن رواية:  أخرجه أمحد. «»الرسول: 
إذ معىن رفع: نسخ. ومن األحكام  ،تنص على نسخ القتل يف الرابعة« 

 اليت نص الالحق على أنه نسخ للسابق داللة قوله تعاىل:           
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                             فإن هذه اآلية تدل على
ول إن وجدت، ولكن ذلك قد نسخ بقوله تعاىل: ـحتتيم الصدقة بني يدي الرس

                                            

                                        فهذه اآلية قد
ورد فيها ما يدل على أن حتتيم تقدمي الصدقات بني النجوى إن وجدت قد 

ح ابلرفع. وينبغي أن يعلم أن النص على النسخ ال بد أن رفع من غري تصري
ولذلك ليس من الطرق الصحيحة  ؛أو يفهم من النص ،يكون يف نفس النص
أو كان  ،كان احلكم كذا مث نسخ أو رفع  :يقول الصحايب نيف معرفة النسخ أ
 ؛فإن ذلك ال قيمة له ،أو ما شاكل ذلك مما يدل على النسخ ،ذلك من قبل

 ،ا قال ذلك عن اجتهاد، فمثال  روى البخاري بسنده عن ابن عمرألنه رمب
 آية:  عن   سأله  ألعرايب قال   أنه ،عنهما هللا   رضي      

           :«إمنا كان هذا من قبل  ،من كنـزها فلم يؤد زكاهتا فويل له
فهذا اخلرب ال قيمة له يف  «طهرا  لألموالزلت جعلها هللا ـفلما ن ،أن تنـزل الزكاة

وال تعترب فيه آية الزكاة نسخة آلية  ،النسخ، فهذا ال يعترب دليال  على النسخ
فال يكون دليال  على النسخ. وكذلك ليس من  ؛ألنه اجتهاد للصحايب ؛الكنـز

كان احلكم كذا مث   :الطرق الصحيحة يف معرفة النسخ أن يقول راوي احلديث
 ،والنسائي وأبو داود ،والرتمذي ،فمثال  روى اخلمسة أمحد بن حنبلنسخ، 
»قال:  عن معاوية أن النيب  ،هوابن ماج

إمنا كان  :قال الرتمذي«. 
مث نسخ بعد. فهذا ال يعترب دليال  على النسخ. وكذلك  ،يف أول األمر هذا
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ليس من الطرق الصحيحة أن يقول الصحايب يف أحد املتواترين أنه كان قبل 
فالداللة على النسخ ال بد أن  .ألنه يتضمن نسخ املتواتر بقول اآلحاد ؛اآلخر

اها ال يعترب حجة وما عد ،إما صراحة أو داللة ،تكون نصا  من كتاب أو سنة
 على النسخ.

فإنه  ،وأما التعارض بني النصني من كل وجه وال ميكن التوفيق بينهما
فإن كان أحدمها معلوما  واآلخر مظنون ، أي أحدمها قطعي  ،ينظر فيهما

أو قطعي الثبوت ظين  ،واآلخر ظين الثبوت والداللة ،الثبوت قطعي الداللة
واجب  ،أي العمل ابلقطعي ،علوم واجبأو العكس، فالعمل ابمل ،الداللة

لكنه إن كان متأخرا  عن  ،جهل احلال يف ذلك مأ ،أتخر مأ ،سواء تقدم
وإال كان مع وجوب العمل به غري نسخ. وإن كان  ،املظنون كان نسخا  
فهو نسخ واملتقدم  ،وعلم أن أحدمها متأخر عن اآلخر ،معلومني أو مظنونني
أو إبسناد الراوي أحدمها إىل شيء متقدم   ،خابلتاري يعرفمنسوخ، وذلك 

هذا يف السنة الفالنية وهذا يف السنة الفالنية، أو بغري ذلك مما يدل  :كقوله
سبق من اآلخر فإنه ال أوإن جهل التاريخ ومل يعلم أيهما  .على التقدم والتأخر

وكل من ادعى أن حكما  ما  .ألن أحدمها ليس أبوىل من اآلخر ابلنسخ ؛نسخ
إما  :سوخ ومل يعلم التاريخ يرد بعدم معرفة التاريخ، والواجب يف هذه احلالمن

 الوقف عن العمل أبحدمها، أو التخيري بينهما إن أمكن.
غري هذا  فإن ،بينهما اجلمع تعذر مع املتعارضني النصني اقرتان علم وإن

كل   املتعارضني منوال يقع مطلقا ، ومن هذا يتبني أن النصني  ،متصور الوقوع
 :اثنتني حالتني يف إال ذلك يف النسخ وقوع يتصور ال التوفيق بينهما وجه مع تعذر
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 ؛وعلم أن أحدمها متأخر عن اآلخر ،مظنونني أو معلومني كان إذا ما إحدامها
والثانية إذا كان أحدمها معلوما  واآلخر  .فاملتأخر نسخ واملتقدم منسوخ

وما عدا هاتني احلالتني ال يوجد  ،ظنونوكان املعلوم متأخرا  عن امل ،مظنون  
 نسخ مطلقا .

هذا إن كان النصان املتعارضان متنافيني من كل وجه ويتعذر التوفيق 
وأما إن كان النصان املتعارضان متنافيني من كل وجه ولكن ميكن  ،بينهما

إذ  ،فإنه ال نسخ مطلقا   ،أو كان متنافيني من وجه دون وجه ،التوفيق بينهما
ويصرف أحدمها للوجه الذي ال يتعارض فيه مع اآلخر، فمثال   ،بينهمايوفق 
» :احلضرميوائل عن 

» :وعن أيب الدرداء قال: قال رسول هللا  أخرجه مسلم، «
أخرجه أبو  «

التداوي ابحملرمات، وعن قتادة عن  فهذان احلديثان يدالن على حترمي داود.
» نس:أ

  ع
»وعن أنس:  أخرجه البخاري. «

»ويف رواية الرتمذي: أخرجه مسلم.  «
 ِّ ّّ

فهذا التعارض  .وهذان احلديثان يدالن على إابحة التداوي ابحملرمات« 
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مل النهي يف احلديثني األولني على الكراهة. فيح ،يوفق فيه ما بني النصوص
» قال: ومثال  عن علي 

وعن عامر بن  أخرجه أمحد. «
» ال:قعن أبيه عبد هللا بن الزبري 

 
                             

فهذان  أمحد.جه أخر  «
 ب بن مالك:ـن بن كعـد الرمحـاحلديثان يدالن على جواز قبول اهلدية، وعن عب

«  
وهذا  الطرباين.أخرجه  «

هدية املشرك، فهذا التعارض يوفق فيه بني  قبولعلى حترمي  احلديث يدل
وقبوهلا يف غري هذه  ،فيحمل رد اهلدية على حالة التودد واملواالة ،النصوص

وهكذا سائر  .فله قبوهلا وله رفضها ،احلالة، أو حيمل على أن قبول اهلدية مباح
 ،فيحمل أحدمها على معىن ،ل وجه يوفق بينهماالنصوص املتعارضة من ك

ويرفع التعارض. أما النصوص اليت يكون  ،وحيمل اآلخر على معىن آخر
فإنه ظاهر فيها صرف كل إىل الوجه الذي  ،التعارض فيها من وجه دون وجه

فإنه  ،أخرجه البخاري «: »ه، مثال ذلك قوله ييعن
وما أخرجه أمحد من طريق ابن وعام يف النساء والرجال،  ،املبدل خاص يف

 ،فهو عام يف كل النساء« » عباس أن رسول هللا 
إذا مل تباشر القتال، وليس عاما  يف كل  ،وخاص يف املرأة الكافرة األصلية
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ا رأى امرأة مل ،لقوله يف بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء ؛احلوادث
 ؛أخرجه أمحد «»مقتولة: 

وهبذا ال يكون هناك تعارض بني  ،ولذلك يقتل املرتد سواء أكان رجال  أم امرأة
 فيقتل ؛عام يف كل شيء ،احلديثني. فحديث قتل املرتد خاص حبالة االرتداد
فال  ،خاص يف حالة احلرب ءالرجال والنساء، وحديث النهي عن قتل النسا

» :تقتل املرأة يف تلك احلالة. ومثال ذلك أيضا  قوله 
فهو عام يف  أخرجه ابن حبان، «

»واملساجد، وروى عقبة بن عامر قال:  ،واألحوال ،مجيع األوقات


فهو خاص أبوقات  ،مسلمأخرجه  «
: »عمر بن اخلطابمعينة. وروى 

فهو خاص  البخاري. أخرجه «
فيحمل  ،حباالت معينة، وإذا تعارض اخلاص مع العام محل العام على اخلاص

فال يكون هناك  ؛حديث حتية املسجد على غري األوقات اخلمسة املكروهة
فإهنا  ،تعارض بني النصني، وهكذا سائر النصوص املتعارضة من وجه دون وجه

 لتنايف بني النصوص.وبرفع ا ،حتمل على الوجه الذي جاءت بشأنه
ومن هذا يتبني أن جمرد ظهور التعارض بني النصوص ال يعين أن 

بل ميكن التوفيق بني النصوص اليت يظهر أهنا متعارضة.  ،أحدمها نسخ لآلخر
يتبني أن  ،واستقراء ما يظهر أهنا متعارضة ،ومن تدقيق النصوص الشرعية
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يكون بني النصني تناقض فاالدعاء أبنه  .التناقض بني النصوص غري موجود
وما أورده بعض العلماء من نصوص توهم وجود  .ادعاء مل يقم عليه دليل

فإن نفس هذه النصوص صريح يف عدم وجود التناقض  ،التناقض بينها
وابجلمع بينها، وليس فيه أي داللة على النسخ، فمثال اآلايت اليت زعم أهنا 

 منسوخة قوله تعاىل:                 قيل أهنا نسخت آبية
 وهي قوله تعاىل:  ،السف                         

                                          

                                   فاآلية
األوىل واآلية الثانية ظاهر نصهما أنه ال تناقض فيه بينهما، فاألوىل تعين حالة 
الصلح إذا كانت مصلحة الدعوة تقتضي ذلك كما حصل يف صلح احلديبية، 

واجلهاد والصلح حالتان  والثانية تقتضي اجلهاد إذا كانت الدعوة تقتضي ذلك،
 مل ينسخ شيء منها. وقوله تعاىل:  ،ابقيتان، وأحكام كل منهما ابقية   

                                         :هنا إقيل
 نسخت بقوله تعاىل:                                

فاآلية األوىل دالة على الوالية وهي النصرة، واآلية الثاين دالة على األولوية يف 
 ،ألن األوىل تقتضي النصرة ؛املرياث، فظاهر نصهما أنه ال تناقض بينهما

يف  والثانية تقتضي األولوية يف املرياث، والوالية وهي النصرة غري األولوية
 املرياث. وقوله تعاىل:                      

  تعاىل: بقوله نسخت أهنا قيل                ر نص ـوظاه
له ما ة بتوبة الكافر ابهلل يغفر ـإذ األوىل خاص ،اقض بينهماـني أنه ال تنـاآليت

سلف من ذنوبه وال دخل هلا ابلقتال، والثانية خاصة بقتال الكافرين حىت ال 
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تكون فتنة للمسلمني عن دينهم، والقتال حىت ال تكون فتنة غري غفران 
فإنه عند  ،وهكذا مجيع النصوص اليت أوردوها وزعموا أن بينها تناقضا   .الذنوب

أنه يكون بني النصني  االدعاءن وعليه فإ ؛التدقيق يتبني أنه ال تناقض بينهما
فالنصوص كلها ميكن التوفيق بني ما يظهر  ،تناقض ادعاء ال دليل عليه

التعارض فيه، ومن طبيعة النصوص التشريعية أن يبدو منها للرائي شيء من 
 ،وال يصح فيها التجريد وال التعميم ،التناقض، ذلك أن أحوال العمران خمتلفة

ويعطى النص له  ،على حدة ،وكل أمر ،دثةوكل حا ،بل تؤخذ كل حالة
فإن  ،وال يقاس شيء من أحوال العمران على اآلخر جملرد االشتباه ،وحده

مث  ،األصل فيها هو االختالف، فيأيت النص ملعاجلة احلالة أو احلادثة أو األمر
 ،ولكن يوجد اشتباه بينهما ،أييت نص آخر حلالة أو حادثة أو أمر غري األول

مع أهنما جاءا ألمرين  ،ئذ عند الرأي التعارض بني النصنيفيحصل حين
ال سيما وأن اإلنسان من طبيعته التعميم  ،فيظن وجود التعارض ،خمتلفني
ويف ظن أن أحد النصني  ،فيقع من هذا التعميم والتجريد يف اخلطأ ،والتجريد

مني والعلي ،ولكن اخلبريين أبحوال العمران وأهنا خمتلفة ،يتعارض مع اآلخر
وحيملون   ،يدركون النصوص على حقيقتها ،واخلبريين ابلوقائع ،أبصول التشريع

فيتبني حينئذ أنه ال تعارض. وهلذا فإنه ال يصح أن يزعم  ؛كل نص على معناه
مبجرد ظهور التعارض بني  ،وأن هذا النص نسخ ،أن هذا احلكم منسوخ

وى النسخ إال إذا فإنه يف احلقيقة ال تعارض بينهما، وال تقبل دع ،نصني
أي ال بد أن يكون هناك من  ،وجدت حجة شرعية على أن هذا النص نسخ
وما مل توجد حجة شرعية فال  ،الشرع ما يدل على أن هذا النص نسخ لذلك

 نسخ.
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 الدليل الثالث
 عاإلمجـا

والتصميم اإلمجاع يف اللغة يطلق ابعتبارين: أحدمها العزم على الشيء 
بقوله تعاىل: مجع فالن على كذا إذا عزم عليه، وإليه اإلشارة أ :ومنه يقال ،عليه
              من َل »ويف احلديث املوقوف على ابن عمر  ،أي اعزموا

أخرجه الرتمذي، أي يعزم، وهو معىن « جُيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له
ي أخرجه ابن الذ« ال صيام ملن َل يفرضه من الليل»حديث الرسول 

أمجع القوم على   :والثاين االتفاق، ومنه يقال ماجه، أي يعزم عليه من الليل.
أاي    ،على أمر من األمور كذا إذا اتفقوا عليه، وعلى هذا فاتفاق كل طائفة

 يسمى إمجاعا . ،كان هذا األمر
وأما اإلمجاع يف اصطالح األصـوليني فهـو االتفـاق علـى حكـم واقعـة مـن 

ه حكــم شــرعي، ولكــن اختلــف فــيمن يكــون إمجــاعهم دلــيال  شــرعيا . الوقــائع أبنــ
وبنـاء علــى ذلــك عرفـوه أبنــه عبــارة  ؛ن إمجــاع األمــة دليـل شــرعيإ :فقـد قــال قـوم

أن إمجـاع  :عن اتفاق أمـة حممـد خاصـة علـى أمـر مـن األمـور الدينيـة. وقـال قـوم
ارة عــن ن اإلمجــاع عبــإوبنــاء علــى ذلــك قــالوا:  ؛أهــل احلــل والعقــد دليــل شــرعي

اتفاق أهل احلل والعقد من أمـة حممـد يف عصـر مـن األعصـار علـى حكـم واقعـة 
ن اإلمجـــاع إن إمجـــاع اجملتهــدين دليــل شــرعي، وقــالوا: إمــن الوقــائع. وقــال قــوم: 

ن اتفاق اجملتهدين يف عصر من العصور على أمر ديين اجتهادي. وقـال ععبارة 
ن إمجــاع العــرتة أي عــرتة إ :وموقــال قــ .ن إمجــاع أهــل املدينــة دليــل شــرعيإ :قــوم

إمجــاع اخللفــاء الراشــدين دليــل شــرعي. وقــال  :وقــال قــوم .الرســول دليــل شــرعي
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فاإلمجـاع الـذي يعتـرب دلـيال   .إمجاع الصحابة دليـل شـرعي. وهـذا هـو احلـق :قوم
وأمــا إمجــاع غــريهم فــال يكــون دلــيال   ،شــرعيا  إمنــا هــو إمجــاع الصــحابة لــيس غــري

أن إمجــاع الصــحابة هــو اإلمجــاع الــذي يعتــرب دلــيال  شــرعيا   شــرعيا ، والــدليل علــى
 عدة أمور:
ال هللا ـرآن فقد قــأما الق .ديثــنه ورد الثناء عليهم يف القرآن واحلإ: وال  أ
 تعاىل:                                            
 اىل: وقال تع                              

                                               

                                      :وقال تعاىل         

                                                

                                         

                                             

                                          

                  فعن أيب سعيد اخلدري قال:  ،وأما احلديث
» :قال رسول هللا 







ففي هذا احلديث ظاهر الثناء على أصحاب رسول  ه البخاري،أخرج «
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إكراما   ،وملن صاحب من صاحبهم ،وملن صاحبهم ،هللا، فقد جعل الفتح هلم
» :ويقول الرسول  .هلم

 أخرجه ابن حبان. «»ويقول:  أخرجه البزار، «
فدل هذا  أخرجه رزين، «» :وقال 

على اعتبار أقواهلم، ودل على أن  ،ومن الرسول  ،الثناء من هللا تعاىل
صدقهم أمر مقطوع به، وأنه وإن كان جمرد الثناء وحده ليس دليال  على أن 

فيكون  ،دليل على أن صدقهم أمر مقطوع به هإمجاعهم دليل شرعي، ولكن
مجعوا على أمر كان إمجاعهم إمجاعا  أفإذا  ،اعتبار أقواهلم أمرا  مقطوعا  به

ن هللا قد أثىن على إن بعدهم كذلك. وال يقال وليس م ،مقطوعا  بصدقه
الثناء على ال يقال ذلك ألن  ؛التابعني فتكون أقواهلم أيضا  مقطوعا  بصدقها

وإمنا ورد يف  ،مطلقا  عليهم مجيعا  كما ورد ابلنسبة للصحابة التابعني مل يرد ثناء  
 ؛ابعنيد التابعني إبحسان ال مطلق التّـ حق من اتبع الصحابة إبحسان، فقي

وإمنا جيعل فقط أقوال  ،ولذلك ال جيعل أقوال مجيع التابعني مقطوعا  بصدقها
ال جيعل إمجاعهم مقطوعا   ،مجعوا على أمرأوهلذا فإهنم إذا  ؛التابعني إبحسان

فأثىن على  ،على أفراد معينني من الصحابة ن هللا تعاىل أثىنإبصدقه. وقد يقال 
بكر وعمر، وأثىن على كثري من الصحابة  اخللفاء الراشدين، وأثىن على أيب

وسعد بن أيب  ،والزبري ،وفاطمة ،وعائشة ،وعلي ،وعمر ،مثل أيب بكر ،مبفرده
فلم خيتص الثناء  ،وأثىن على األمة اإلسالمية ،وأثىن على األنصار ،وقاص

 ؟وغريهم غري مقطوع بصدقه ،فلماذا كان إمجاعهم مقطوعا  بصدقه ،ابلصحابة
لك أن الثناء على أفراد معينني من الصحابة ورد ابلدليل واجلواب على ذ

ومل يرد ابلدليل القطعي، وحىت يكون قول من أثىن عليه هللا مقطوعا   ،الظين



 297 

والثناء  ،ال بد أن يرد ابلدليل القطعي، فالثناء على األمة اإلسالمية ،بصدقه
يف  افلم يرد ابملتواتر، اأبحاديث آحاد ومل يرد اورد ،على أفراد من الصحابة

رب ـولذلك ال جيعل هذا الثناء الوارد يف خ ؛وال يف احلديث املتواتر ،القرآن
م ـهـفـا  بصدقه، خبالف الصحابة بوصـوعـطـاد قول من أثىن عليه مقـاآلح
ولذلك كان إمجاع  ؛د ورد الثناء عليهم ابلقرآن وهو دليل قطعيـفق ،ابةـصح

ت ابلدليل ـيـالثناء قد ورد على آل البن إوقد يقال  .الصحابة مقطوعا  بصدقه
 قال تعاىل:  ،إذ ورد ابلقرآن ،القطعي                 

                          اء على أهل البيتـنـذا ثــوه، 
 .قطوعا  بصدقهوبذلك يكون إمجاعهم م ،فتكون أقواهلم مقطوعا  بصدقها

ولكنها ليست قطعية الداللة،  ،واجلواب على ذلك أن اآلية قطعية الثبوت
 ؛رضوان هللا عليهم ،وابنامها ،وفاطمة ،علي :ن آل البيت همإفهناك من يقول 

وقال:  ،لف عليه الصالة والسالم عليهم كساءه ،زلت هذه اآليةـألنه ملا ن
ن أهل البيت هم إوهناك من يقول أخرجه الرتمذي.  «»
أما ما قبلها  ،دها يدل عليهـفإن ما قبل اآلية وما بع ع أزواج النيب ـؤالء مـه

 اىل: ـفقوله تع                          ه: ـولـإىل ق
           تعاىل: فقوله بعدها ما وأما      

   وليست قطعية  ،ون اآلية ظنية الداللةـاآلية. وعلى ذلك تك
 ،على كال التفسريين ،الداللة، فال تكون دليال  على أن إمجاع أهل البيت

ومل  ،لغوي فحسبمقطوعا  بصدقه، إذ لو فسرت كلمة أهل البيت مبعناها ال
 افإهن ،يرد دليل شرعي على أن الشرع قد وضع هلا معىن غري املعىن اللغوي

ويكون إمجاع أهل البيت الذين تصدق عليهم  ،حينئذ تكون قطعية الداللة
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حينئذ تكون قطعية الداللة،  افإهن ،وهم أزواجه وأوالده وأوالدهم ،الكلمة لغة
مة للك أن   على شرعي   دليل وي ور  ،ولكن ما دام قد اختلف يف تفسريها

       فإن اآلية تصبح ظنية الداللة فال تكون دليال  قطعيا .  ،معىن شرعيا
ومن هذا كله يتبني أن الصحابة وحدهم هم الذين ورد الثناء عليهم ابلدليل 

 فيكون إمجاعهم فقط هو املقطوع بصدقه. ،القطعي
وهم  ،وهم الذين حفظوه ،قرآنن الصحابة هم الذين مجعوا الإاثنيا : 

 الذين نقلوه إلينا، وهللا سبحانه وتعاىل يقول:                  

        فهذا الذي نقلوه هو عينه الذي حفظه هللا، فاآلية تدل على
ين مجعوه وهؤالء هم الذ ،ألن هللا وعد حبفظه ؛صدق إمجاعهم يف نقل القرآن

فيكون ذلك دليال  على صدق إمجاعهم، فإن حفظ  ،زلـوحفظوه ونقلوه كما أن
القرآن يف اآلية تعين صيانته من الضياع، والصحابة هم الذين صانوا القرآن من 

فقد حفظوه ومجعوه ونقلوه لنا ابلطريقة  ،الضياع بعد وفاة الرسول 
من حفظ القرآن، وحفظه ومجعه  القطعية، فيكونون هم الذين قاموا مبا وعد هللا

 فتكون اآلية دليال  على صدق إمجاعهم. ،ونقله إمنا كان إبمجاعهم
ألهنم  ؛نه ال يستحيل على الصحابة عقال  أن جيمعوا على خطأإاثلثا : 

وجائز عليهم جمتمعني، فإمجاعهم  ،ليسوا معصومني، فاخلطأ جائز عليهم أفرادا  
يستحيل عليهم شرعا  أن جيمعوا على  على خطأ غري مستحيل عقال ، ولكن

ألهنم هم  ؛ألنه لو جاز اخلطأ على إمجاعهم جلاز اخلطأ على الدين ؛خطأ
إبمجاعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء به  ،الذين نقلوا إلينا هذا الدين

وعنهم أخذن ديننا، ولو جاز اخلطأ على إمجاعهم جلاز اخلطأ على  ،حممد 



 299 

إبمجاعهم على أن هذا القرآن هو  ،لذين نقلوا لنا هذا القرآنألهنم هم ا ؛القرآن
وعنهم أخذن القرآن. ومبا أن اخلطأ على  ،زل على حممد ـعينه الذي ن

إذ قام الدليل القطعي على صحته، ومبا أن اخلطأ على القرآن  ،الدين مستحيل
ه وال فقد قام الدليل القطعي على أنه ال أيتيه الباطل من بني يدي ،مستحيل
  قال تعاىل:  ،من خلفه                             

فيكون إمجاع الصحابة يستحيل عليه اخلطأ شرعا . وهذا دليل قطعي على أن 
إمجاعهم دليل شرعي. وأيضا  فإن إمجاعهم على أن هذا الدين هو الذي جاء 

زل به الوحي من ـأن هذا القرآن هو عينه الذي نوإمجاعهم على  ،به حممد 
بقيام الدليل  ،عند هللا على حممد، قام الدليل القطعي على صحة هذا اإلمجاع

وبقيام الدليل القطعي على أن القرآن ال أيتيه  ،القطعي على صحة هذا الدين
الباطل من بني يديه وال من خلفه، فيكون قد قام الدليل القطعي على أن 

وعلى هذا فإن كونه يستحيل شرعا  على  .الصحابة حجة شرعية إمجاع
 ،الستحالة أن يقع اخلطأ يف الدين ،الصحابة أن يقع اخلطأ يف إمجاعهم

 .دليل قطعي على أن إمجاعهم دليل شرعي ،واستحالة أن يقع اخلطأ يف القرآن
 ،وكون الدليل القطعي قد قام على صحة إمجاعهم يف نقل الدين ونقل القرآن

وعلى أنه حجة شرعية. وهذا غري موجود  ،دليل قطعي على صحة إمجاعهم
ال يف أايمهم وال من بعدهم، فيكون إمجاع  ،يف إمجاع غريهم على اإلطالق

 الصحابة فقط هو الدليل الشرعي.
ن إمجـــــاع الصـــــحابة يرجـــــع إىل نفـــــس الـــــنص الشـــــرعي، فهـــــم ال إرابعـــــا : 

مـــن قـــول الرســـول أو فعلـــه أو  ،جيمعـــون علـــى حكـــم إال وكـــان هلـــم دليـــل شـــرعي
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وهــذا ال يتــأتى  ،فيكــون إمجــاعهم قــد كشــف عــن دليــل ،قــد اســتندوا إليــه ،تقريــره
 ،وعـــنهم أخـــذن ديننـــا ،الرســـول  صـــاحبواألهنـــم هـــم الـــذين  ؛لغـــري الصـــحابة

إذ الصـحابة مـا أمجعـوا علـى  ،ومـا عـداه لـيس حبجـة ،فكان إمجـاعهم هـو احلجـة
ك مل يــرووه، فيكــون إمجــاع الصــحابة دلــيال  شــيء إال وهلــم دليــل شــرعي علــى ذلــ

فاتفـاق آراء الصـحابة  .ولـيس بوصـفه رأاي  هلـم ،شرعيا  بوصفه يكشف عن دليل
علــى أمــر ال يعتــرب دلــيال  شــرعيا ، وإمجــاعهم علــى رأي مــن آرائهــم ال يعتــرب دلــيال  

أو علـــى أن احلكـــم  ،شـــرعيا ، بـــل إمجـــاعهم علـــى أن هـــذا احلكـــم حكـــم شـــرعي
اقعة كذا هو كذا، أو أن حكم الواقعة الفالنية شرعا  هو كذا، هـذا الشرعي يف و 

اإلمجاع هو الدليل الشرعي. فإمجاع الصحابة املعترب إمنا هو اإلمجاع على حكـم 
ف عــن أن هنــاك دلــيال  شــرعيا  هلــذا ـشـــفهــو يك ،مـن األحكــام أبنــه حكــم شــرعي

 رووا احلكم ومل يرووا الدليل.هنم أو  ،احلكم
إمجــاع األمــة عنــد اجلمهــور ال بــد لــه مــن شــيء يســتند إليــه ن إوقــد يقــال 
نـه كـذلك إفـيمكن أن يقـال  ،أي ال بـد لـه مـن دليـل شـرعي ،من نص أو قيـاس
واجلــواب علــى هــذا هــو أنــه ال يتــأتى ملــن مل يشــاهد الرســول  .يكشــف عــن دليــل

 ألن الكشـف عـن دليـل إمنـا يتـأتى مـع  ؛أن جيعل كالمـه يكشـف عـن دليـل
ألن كالمــه وفعلــه وتقريــره هــو  ؛الســالمالصــالة و الرســول عليــه  مــن ءــع أو رأى

وما عداه ليس بدليل، فالكشـف عـن الـدليل يتـأتى مـع مـن نقلـه ال مـع  ،الدليل
 ،والروايــة أخــذ الــنص عمــن رواه ،والنقــل هــو أخــذ الــنص عــن صــاحبه .مــن رواه

ري وهــذا غــ ،وال يتــأتى عــن الــراوي ،فــال يتــأتى الكشــف عــن دليــل إال عــن الناقــل
ن إولـذلك ال يقـال  ؛ألهنـم هـم الـذين شـاهدوا الرسـول ؛موجود إال يف الصـحابة
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بل يقال يستند إىل دليل، وحينئذ يكـون الـدليل  ،إمجاع األمة يكشف عن دليل
 وليس إمجاعهم. ،الذي استندوا إليه هو احلجة

وهــم قــد شــاهدوا الرســول  ،ن إمجــاع العــرتة يكشــف عــن دليــلإوقــد يقــال 
 هم حجة، واجلواب على ذلك هو أنـه إن قصـد ابلعـرتة علـيفيكون إمجاع، 

وشـاهدوه، فهـم   فإهنم قد صاحبوا الرسول ،فهذا صحيح ،وابنامها ،وفاطمة
ألهنـم مـن الصـحابة، ولكـنهم ليسـوا  ؛من الصحابة، فهذا الكالم يصـدق علـيهم

فيصـــدق علـــيهم مـــا يصـــدق علـــى الصـــحابة، فيجـــوز أن يـــرووا  ،مجيـــع الصـــحابة
ألن الـــــدليل  ؛يـــــرووا الـــــدليل، ولكـــــن ذلـــــك ال يكـــــون حجـــــة شـــــرعية احلكـــــم وال

ومل يقـم  ،القطعي يف استحالة اخلطأ على إمجاعهم قـد قـام علـى إمجـاع الصـحابة
إمنا هو إمجـاع  ،ولذلك كان املعترب أن قوله يكشف عن دليل ؛على إمجاع العرتة

ولـو أهنـم  ،يا  فال يكون إمجاع العرتة دليال  شرع ؛الصحابة، وليس آحاد الصحابة
شــاهدوا الرســول وصــحبوه. وأمــا إن قصــد ابلعــرتة مــن جــاء بعــد هــؤالء مــن ذريــة 

 ؛نــه يكشــف عــن دليــلإفــإن كالمهــم ال يصــح أن يقــال عنــه  ،احلســن واحلســني
ومل ينقلـوا عنـه. وإذا كـان هلـم دليـل فـإهنم يكونـون قـد  ،ألهنم مل يشـاهدوا الرسـول

 يكون كالمهم يكشف عن دليل. فال ،وأخذوه من غري الرسول ،رووه رواية
فهذه األمور دليل قطعي على أن إمجـاع الصـحابة دليـل شـرعي، ويكفـي 
دلــيال  علـــى أن إمجـــاعهم حجـــة كـــوهنم يســتحيل علـــيهم شـــرعا  أن يقـــع اخلطـــأ يف 

ـــل قطعـــي علـــى أن إمجـــاعهم دليـــل شـــرعي وهـــذا غـــري  ،إمجـــاعهم، فـــإن هـــذا دلي
الــدليل القطعــي علــى أن إمجــاع موجــود يف إمجــاع غــريهم، وبــذلك يكــون قــد قــام 

 الصحابة دليل شرعي.
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 الصحابة عغري إمجا عكل إمجا

 ليس بدليل شرعي

ألنه مل يقم الدليل  ؛كل إمجاع غري إمجاع الصحابة ليس دليال  شرعيا  
القطعي على أنه دليل شرعي، وكل ما استدلوا به هو أدلة ظنية، وألن األدلة 

فإنه ال وجه  ،وليست أبدلة قطعية ،يةاليت استدلوا هبا مع كوهنا أدلة ظن
لالستدالل هبا على أن اإلمجاع الذي يدعونه دليل شرعي. أما ابلنسبة إلمجاع 

ن إمجاع األمة إفقد قالوا  ،وإمجاع اجملتهدين ،وإمجاع أهل احلل والعقد ،األمة
 واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل:  ،حجة شرعية            

                                                     

            ووجه االحتجاج هبذه اآلية أنه تعاىل توعد على متابعة
ه، وملا حسن اجلمع ولو مل يكن ذلك حمرما  ملا توعد علي ،غري سبيل املؤمنني

يف التوعد، كما ال حيسن التوعد على  بينه وبني احملرم من مشاقة الرسول 
اجلمع بني الكفر وأكل اخلبز املباح، فيكون اتباع غري سبيل املؤمنني حمرما ، وإذا 

أي ال واسطة  ،ألنه ال خمرج عنهما ؛حرم اتباع غري سبيلهم وجب اتباع سبيلهم
ألن سبيل  ؛ب اتباع سبيلهم كون إمجاع األمة حجةويلزم من وجو  ،بينهما

أو االعتقاد. واجلواب على ذلك  ،أو الفعل ،الشخص هو ما خيتاره من القول
 من ثالثة وجوه:
ن اآليـــة وإن كانـــت قطعيـــة الثبـــوت ولكنهـــا ظنيـــة الداللـــة، فـــال إأحـــدها: 

دليــل ألنــه ال بــد أن يثبــت أنــه  ؛تصــلح دلــيال  علــى أن إمجــاع األمــة دليــل شــرعي
 فال يكفي فيه الدليل الظين. ،ألنه من األصول ؛شرعي ابلدليل القطعي
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 ن اهلـــدى يف اآليـــة تعـــين الـــدليل علـــى وحدانيـــة هللا ونبـــوة حممـــدإوالثـــاين: 
 أمــــا  .ألن اهلـــدى يف األصـــول ويقابلــــه الضـــالل ؛وال تعـــين احلكـــم الشــــرعي

أمــا ســبيل املــؤمنني و  .فــال يطلــق عليــه اهلــدى ،الفــروع فيعتــرب عــدم اتباعهــا فســقا  
الــذي جيــب علــيهم اتباعــه فهــو مــا صــاروا بــه مــؤمنني وهــو التوحيــد، وال يوجــب 
اتبـــاعهم يف املبـــاح، وال يوجـــب حتـــرمي كـــل مـــا غـــاير ســـبيلهم، بـــل يصـــدق ذلـــك 

وهـي الكفـر وحنـوه ممـا ال خـالف فيـه مـن األصـول. والـذي يـدل  ،بصورة واحدة
زلت يف رجـل ـأن اآلية ن ،ا به مؤمننيعلى أنه جيب اتباع سبيل املؤمنني مبا صارو 

وإن كــان يعــم كــل مــا  ،زلت بــهـزول اآليــة يعــني املوضــوع الــذي نـــارتــد، وســبب نــ
فـــال تعـــم كـــل  ،انطبـــق عليـــه هـــذا املوضـــوع، فاآليـــة خاصـــة يف موضـــوع االرتـــداد

 سبيل للمؤمنني.
ن النهــي عــن الشــيء ال يعــين األمــر بضــده، فتحــرمي شــيء ال إوالثالــث: 
وليسـت داللـة  ،ألن داللـة األمـر والنهـي داللـة لغويـة ؛القيام بضدهيعين وجوب 

ى ـعقلية وال منطقية. فإذا أمر الشرع بشيء فال يعين أنه هنى عن ضده، وإذا هنـ
فالنهي عن اتباع غـري سـبيل املـؤمنني ال يعـين  .عن شيء فال يعين أنه أمر بضده

إىل نــص آخــر دال علــى األمــر ابتبــاع ســبيلهم، بــل األمــر ابتبــاع ســبيلهم حيتــاج 
 ون حترمي اتباع غري سبيل املؤمنني ال يعين وجوب اتباع سبيلهم.ـر، فيكـاألم

وهبذه األوجه الثالثة يظهر جليا  أن اآليـة ال تصـلح دلـيال  علـى أن إمجـاع 
 فيسقط االستدالل هبا. ؛األمة دليل شرعي

وردت ن الدليل على أن إمجاع األمة حجة السنة، فقد إوقالوا أيضا : 
أحاديث كثرية تدل على أن إمجاع األمة دليل شرعي، فمن ذلك ما روى 

وأيب سعيد  ،كعمر بن اخلطاب، وعبد هللا بن مسعود  ،أجالء الصحابة
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 ،وحذيفة بن اليمان ،وأيب هريرة ،وعبد هللا بن عمر ،وأنس بن مالك ،اخلدري
عصمة هذه األمة  برواايت خمتلفة األلفاظ متفقة املعىن يف الداللة على ،وغريهم

»، «: »عن اخلطأ والضاللة، كقوله 
»، هرواه ابن ماج «

» ريرواه الطرباين يف الكب ،«
رواه  «»، «
رواه  «: »ابن مسعود وكقول أمحد.
 نْ مَ فَ »، أخرجه الرتمذي «»، دأمح
 عَ مَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ وَ  ،ةِ اعَ مَ الَْ  ىلَ عَ  اّللَِّ  دَ يَ  نَّ إِ فَ  ،ةَ اعَ مَ الَْ  مِ زَ لْ يَـ لْ فَـ  ةِ نَّ الَْ  ةُ وحَ بُ حبُْ  هُ رَّ سَ 
 ةِ اعَ مَ الَْ  نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ » ،رواه الطرباين يف األوسط «دُ عَ بْـ أَ  نِيِ نَ ْـ االث نَ مِ  وَ هُ وَ  ،دَ احِ الوَ 
 قَ ارَ فَ  نْ مَ »، رواه أمحد «هِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ بْـ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ فَـ  رْب  شِ  يدَ قِ  ةَ اعَ مَ الَْ  قَ ارَ فَ وَ 

أخرج أمحد: . و أخرجه البخاري« ة  يَّ لَ اهِ جَ  ة  يتَ مِ  اتَ مَ  الَّ إِ  اتَ مَ ا  فَ ربْ شِ  ةَ اعَ مَ الَْ 
 اده وَ لسَّ ابه  م  كُ ي  لَ عَ » فقال أبو أمامة الباهلي:« »
»، «مه ظَ ع  األَ 

» ،ماجهن أخرجه اب« 
» أخرجه أمحد، «

إىل غري ، ماجه أخرجه ابن «
ذلك من األحاديث اليت ال حتصى كثرة، ومل تزل ظاهرة ومشهورة بني 

وال دفعها دافع، فهي دليل على أن  ،مل ينكرها منكر ،معموال  هبا ،الصحابة
 إمجاع األمة دليل شرعي.

 واجلواب على ذلك من ثالثة وجوه:
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تبلــغ مبلــغ التــواتر وال ن هــذه األحاديــث كلهــا أخبــار آحــاد ال إأحــدها: 
ألن ذلـك مـن  ؛فال تصلح حجة على أن إمجاع األمة دليل شـرعي ،تفيد اليقني
وهلـذا يـرد االسـتدالل هبـا وتسـقط  ؛فال بـد مـن دليـل قطعـي يـدل عليـه ،األصول

وإن مل يتــواتر كــل واحــد  ،ن هــذه األحاديــثإعــن درجــة االســتدالل. فــإن قيــل 
متــواتر لوجــوده يف هـــذه  ،و عصــمة األمــةوهـــ ،لكــن القــدر املشــرتك بينهــا ،منهــا

بني أحاديث اآلحـاد هـذه فاجلواب عليه هو أن القدر املشرتك  .األخبار الكثرية
لــيس قطعــي الداللــة علــى عصــمة األمــة، بــل يفيــد الثنــاء علــى اجتمــاع األمــة ال 

أخبـار  فتظـل علـى أي حـال ،تفرقها، وابلتايل ال جيعلها متواترة يف عصـمة األمـة
فتظــل غــري صــاحلة ألن تكــون حجــة قطعيــة  ،ترتفــع إىل درجــة املتــواتر وال ،آحــاد

 على أصل من األصول.
 ن هذه األحاديث أربعة أقسام:إالوجه الثاين: 
األحاديـــــث الـــــيت تـــــنص علـــــى أن األمـــــة ال جتتمـــــع علـــــى : القســـــم األول

ألن معــىن عــدم  ؛الضــاللة، وهــذه ال حجــة فيهــا علــى أن اإلمجــاع دليــل شــرعي
هنـــا ال إالضـــاللة هـــو عـــدم اجتماعهـــا علـــى تـــرك اإلســـالم، أي  اجتماعهـــا علـــى

ألن الضــالل والضــاللة هــو تــرك الــدين، أي  ؛جتتمــع علــى االرتــداد عــن اإلســالم
 .ن ترتــد عنــهأن هللا حفــظ هــذه األمــة مــن أن جتتمــع علــى تــرك ديــن اإلســالم و إ
دليــل  ن االرتــداد عــن الــدين لــيس دلــيال  علــى أن إمجاعهــاـا مـــهـــظـون هللا حفـوكــ

 شرعي.
األحاديث اليت تنص على احلث على لزوم اجلماعة وعدم : القسم الثاين

 ،ألن احملافظة على بقاء األمة مجاعة ؛مفارقتها، وهذه ال حمل فيها لالستدالل
وال عالقة  ،ال يعين أن إمجاعها دليل شرعي ،وعدم اخلروج عنها ،وعدم تفرقها
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ل عن اآلخر كل االنفصال. له هبذا املوضوع، فكل منهما موضوع منفص
تعاىل:   كقوله  ،آايت  وردت ،أحاديث  فاجتماع كلمة األمة كما وردت فيه

           فاحلث على االجتماع وعدم التفرق ال يدل على أن إمجاع
ولذلك ال جمال لالستدالل هبذه األحاديث على أن إمجاع األمة  ؛األمة حجة
 دليل شرعي.

األحاديـــث الـــيت تـــنص علـــى أن هنـــاك طائفـــة مـــن األمـــة : القســـم الثالـــث
تظــل علــى احلــق، واحلــق ضــد الباطــل ولــيس ضــد الصــواب، فالتمســك ابحلــق ال 

أو مـا مل  ،يعين عدم اخلطأ بل يعين عدم الباطل، والباطل هو ما لـيس لـه أسـاس
وهـــو نظـــري نفـــي  ،يشـــرع أساســـا ، فيكـــون معنـــاه نفـــي إمجـــاع األمـــة علـــى الباطـــل

ن إلــى الضــالل، فــال يصــلح حجــة علــى أهنــا ال جتمــع علــى خطــأ، مث إمجاعهــا ع
وجــود مجاعــة علــى صــواب ال يعــين إمجــاع األمــة علــى الصــواب، إذ االســتدالل 

ولـــيس الـــدليل هـــو  ،جيـــب أن يكـــون علـــى أن إمجاعهـــا علـــى الشـــيء هـــو احلجـــة
عدم إمجاعها على الشيء هو حجة، فالدليل هو اإلجياب وليس النفـي، فكـون 

نها تظل على الصواب ال يستلزم أن إمجاعهـا هـو الصـواب، بـل يسـتلزم طائفة م
عدم إمجاعها، والدليل هو اإلمجـاع ولـيس عـدم اإلمجـاع، فمـن هـذه اجلهـة أيضـا  
ال تصــلح األحاديــث الــيت تــنص علــى وجــود طائفــة مــن األمــة علــى احلــق حجــة 

 على أن إمجاع األمة دليل شرعي.
مـع علـى خطـأ، تعلـى أن األمـة ال جتاألحاديث اليت تـنص : القسم الرابع

»وهذه األحاديث رواايت ضعيفة، فإن أصل احلديث هو: 
»ويف رواية على خطأ، وأصل احلـديث: « 
ف لك ضـعّ ولـذ ؛وروي وال على خطأ، فكلمـة علـى خطـأ روايـة ضـعيفة« 
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دعــوى التــواتر »االســتدالل هبــذه األحاديــث كلهــا فقــال:  الفخــر الــرازي اإلمــام
فمـا الـدليل  ،ألن ال نسلم أن جمموع هذه األخبار بلغ حد التواتر ؛املعنوي بعيد

ألن القــدر املشــرتك الثابــت ابلقطــع إمنــا  ؛وبتقــديره فهــو إمنــا يفيــد الظهــور ؟عليــه
فـإن التصـريح ابمتناعـه مل  ،منه امتناع اخلطأ علـيهمومل يلزم  ،هو الثناء على األمة
 .«يرد يف كل األحاديث
ن هـــذه األحاديـــث معارضـــة أبحاديـــث أخـــرى ذم فيهـــا إالوجـــه الثالـــث: 

العصــور املتــأخرة. فعــن عمــران بــن حصــني رضــي هللا عنهمــا قــال:   الرســول
» : قـال رسـول هللا

» 
قـال:   أن النـيب وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبـد هللا  أخرجه البخاري.

«
» : وقـال أخرجه البخـاري. «

أخرجـه  «
إىل غــــري ذلــــك مــــن األحاديــــث، فإهنــــا كلهــــا تعــــارض أحاديــــث عــــدم  الرتمـــذي،

لعصــور، وهــو يعـين أنــه يوجــد اجتمـاع األمــة علـى خطــأ، بــل هـي تــدل علـى ذم ا
إىل غري ذلك ممـا يـدل علـى  ،والغدر ،واخليانة ،فيها اخلطأ، فيوجد فيها الكذب
لوجــود مــن ال يقبــل قولــه فــيهم، وهــذا معــارض  ؛أن إمجــاعهم ال قيمــة لــه شــرعا  

وهــذا يعــين مــدحا  هلــا يف كــل عصــر،  ،ألهنــا مــدحت األمــة ؛لألحاديــث الســابقة
وهـــذا يعـــين ذمـــا  لألمـــة يف العصـــور  ،املتـــأخرة وهـــذه األحاديـــث ذمـــت العصـــور

ولذلك ال حيتج بتلك األحاديث على أن  ؛ظهور الفساد والكذب عنداملتأخرة 
لعــــدم صــــحة إمجاعهــــا يف العصــــور  ؛إمجــــاع األمــــة يف كــــل عصــــر دليــــل شــــرعي
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وهلـــذا حتمـــل تلـــك األحاديـــث علـــى  ؛بســـبب ظهـــور الفســـاد والكـــذب ،املتـــأخرة
وعصر الصحابة، فتصـلح دلـيال  علـى  ،عصر الرسولوهي  ،العصور األوىل فقط

إمجــاع األمــة يف عصــر الرســول وعصــر الصــحابة، وال تصــلح دلــيال  علــى العصــور 
 املتأخرة.

ـــــــث كلهـــــــا ال تصـــــــلح  ـــــــت أن هـــــــذه األحادي ـــــــة تثب فهـــــــذه األوجـــــــه الثالث
فيســــــقط االســــــتدالل هبــــــا، وإذا  ،علــــــى أن إمجــــــاع األمــــــة دليــــــل شــــــرعي حجــــــة

ســـــقط كـــــذلك  ،أن إمجـــــاع األمـــــة دليـــــل شـــــرعيســـــقط االســـــتدالل هبـــــا علـــــى 
، شـــــرعي دليـــــل والعقـــــد احلـــــل أهـــــل عإمجـــــا أن علـــــى أوىل ابب مـــــن هبـــــا االســـــتدالل

وســـــقط االســـــتدالل هبـــــا علـــــى أن إمجـــــاع اجملتهـــــدين دليـــــل شـــــرعي، فـــــإن مـــــن 
 ،األمـــــة إمجـــــاع علـــــى دلـــــيال   تصـــــلح ال كانـــــت وإذا، هبـــــا اســـــتدل قـــــد قـــــال بـــــذلك

ـــــد  دلـــــيال   تصـــــلح ال أوىل ابب مـــــن فإهنـــــا ،ةاألمـــــ وعلـــــى املـــــؤمنني علـــــى نصـــــت وق
وهـــــي مل تـــــنص  ،وال علـــــى إمجـــــاع اجملتهـــــدين ،علـــــى إمجـــــاع أهـــــل احلـــــل والعقـــــد

ــــــيهم وإمنــــــا أخــــــذا  مــــــن كلمــــــة املــــــؤمنني ومــــــن كلمــــــة األمــــــة، وبــــــذلك يــــــرد  ،عل
 ،وإمجــــــاع اجملتهــــــدين ،وإمجــــــاع أهــــــل احلــــــل والعقــــــد ،القــــــول أبن إمجــــــاع األمــــــة

 نها ليس دليال  شرعيا .دليل شرعي، وتبني أن كل إمجاع م
 ،ن إمجاع أهل البيـت دليـل شـرعيإوأما ابلنسبة إلمجاع العرتة فقد قالوا: 

تعـــاىل:  بقولـــه همـــا، واســـتدلوا علـــى ذلـــكيوابن وأرادوا أبهـــل البيـــت عليـــا  وفاطمـــة
                                           

، وهـي للحصـر فـيهم. واسـتدلوا «إمنـا»فأخرب بذهاب الرجس عـن أهـل البيـت بــ
زلت هـذه ـأنـه ملـا نـ ،مهـاابيت يف اآلية هم علي وفاطمة وابنعلى أن املراد أبهل ال

»ولفه عليهم وقـال:  ،كساءه على هؤالء   أدار النيب ،اآلية
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وهـم علـي  ،واستدلوا كذلك على أن إمجاع العـرتة حجـة ذي،أخرجه الرتم« 
» : بقولـه ،وفاطمة وابنامها

» :هلـ ويف روايـة ،الرتمـذيأخرجه  «
» :البـن أثـري يف النهايـة ويف روايـة ،«
» ويف روايـة ملسـلم:« 

فـاهلل . «
وإذا كـان  ،تعاىل نفى عن أهل البيت الرجس، واخلطأ رجس فيكون منفيا  عـنهم

 اجلواب على ذلك من وجهني:نفيا  عنهم كان إمجاعهم حجة. و اخلطأ م
ذا الــدليل ظــين، فــإن اآليــة وإن كانــت قطعيــة الثبــوت ـن هــإ: ه األولـالوجــ

وقد اختلف يف تفسريها فتكون ظنية، وأما احلديث فخـرب  ،ولكنها ظنية الداللة
ى واالســـتدالل علـــ .وعليـــه يكـــون دلـــيلهم كلـــه ظنيـــا   ؛آحـــاد. وخـــرب اآلحـــاد ظـــين

وهبــذا ال  .وال يصــح أن يكــون ظنيــا   ،أصــل مــن األصــول جيــب أن يكــون قطعيــا  
ألن ذلــك حيتــاج  ؛يصــلح هــذا الــدليل حجــة علــى أن إمجــاع العــرتة دليــل شــرعي

 وهذا دليل ظين. ،إىل دليل قطعي
ن الرجس معناه القذر، وإذهاب الرجس هو إذهاب إ: الوجه الثاين

كما هو صريح يف اجلمل   ،و الريبة والتهمةواملراد هنا القذر املعنوي وه ،القذر
اليت قبل هذه اجلملة من اآليتني. وقد جاءت كلمة الرجس مبعىن القذر املعنوي 

 يف عدة آايت قال تعاىل:                 اىل: ـال تعـوق
                               وقال

   تعاىل:                         :وقال تعاىل 
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                                     فكلها
  مبعىن القذر املعنوي، فقوله تعاىل:           

وعليه فإن إذهاب الرجس عنهم  ؛أي يذهب عنكم القذر املعنوي وهو التهمة
بل يثاب  ،واخلطأ يف االجتهاد ليس رجسا   .ال يكون فيه نفي للخطأ عنهم

» :بدليل قول الرسول  ،عليه صاحبه
فهذا يدل  أخرجه الشيخان، «

ألن اخلطأ ليس من  ؛نفي اخلطأ علىعلى نفي الرجس عن أهل البيت ال 
 ن قوله: إالرجس. مث      ليس حصرا  لنفي الرجس أبهل البيت، 

 ،ليس هلا مفهوم املخالفة «إمنا»ي عنهم ينفي عن غريهم، ونه كما ينفإبل 
فال يعمل مبفهوم املخالفة  ،واستعماهلا يف التأكيد ،وذلك الستعماهلا يف احلصر

هلا، فنفي الرجس عن آل البيت ال يعين عدم نفيه عن غريهم. وأيضا  فإن اآلية 
هذه اآلية  بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن  زلت يف حق زوجات الرسولـن

 جزء من ثالث آايت. قال تعاىل:                       

                                                    
                                             

                                        

                                            

                                فهذه اآلايت
 ول بدليل صريح أوهلا وهو قوله: ـزلت يف حق زوجات الرسـن        

زلت يف زوجات الرسول، وأما احلديث ـوإمنا ن ،فهي مل تنـزل يف حق آل البيت
زلت لف الرسول كساءه على علي وفاطمة واحلسن ـأبهنا حني ناملروي 

فإنه ال ينايف كون  أخرجه الرتمذي، واحلسني وقال: 
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زلت يف أزواج الرسول ـالزوجات من أهل البيت، وهو يدل على أن اآلية وإن ن
ال على خصوص علي  ،فهي عامة، فهو يدل على عموم كلمة األهل يف اآلية

وفاطمة وابنيهما، ويؤيد هذا ما جاء يف رواية زيد بن أرقم حلديث الثقلني فقد 
 قال له حصني:

 
. وعلى ذلك ال تكون اآلية دليال  على أن إمجاع العرتة حجة. سلمأخرجه م

اد ابلثقلني ليس العرتة وإمنا الكتاب والسنة، فقد روي عن وأما احلديث فإن املر 
على  رواه احلاكم والبيهقي، النيب يف هذا احلديث أنه قال: 

فإنه ال يدل على « »أنه إذا كان احلديث قد روي كذلك: 
بل هم  ،ا  وفاطمة وابنيهما فحسبألن العرتة ليس علي ؛أن إمجاع العرتة حجة

بدليل رواية زيد بن أرقم  ،وهم كل من حرم عليه أخذ الزكاة ،ومجيع آل البيت
أنه قال:   حلديث الثقلني، وبدليل ما روي عن النيب

 أن الرسول مجيعهم. مثفالعرتة هم آل  أخرجه أمحد. 
وال  ،على التمسك آبل البيتال يدل إال  - أاي  كان املراد من العرتة -احلديث 

 .يدل على أن إمجاعهم حجة، والتمسك هبم ال يعين عدم التمسك بغريهم
فالرسول قد طلب االهتداء ابلصحابة فقال: 

 وطلب التزام سنة اخللفاء الراشدين فقال:ن. أخرجه رزي 
 ه الدارمي.أخرج 

»وطلب االقتداء أبيب بكر وعمر فقال: 
وكالم اخللفاء الراشدين ليس دليال  شرعيا ،  أخرجه الرتمذي وأمحد. «

وطلب االهتداء  ،وطلب التمسك ،فالثناء وحده .وكذلك كالم أيب بكر وعمر
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ليس حجة على أنه دليل شرعي، فكذلك طلب الرسول التمسك  ،واالقتداء
تبني أن آبل البيت ليس حجة على أن إمجاعهم دليل شرعي. ومن هذا كله ي

احلديث ال يصلح حجة على أن إمجاع العرتة دليل شرعي. وبذلك يسقط 
وبذلك يتبني أن  ؛االستدالل ابآلية واحلديث على أن إمجاع العرتة دليل شرعي

 فال يعترب من األدلة الشرعية. ،إمجاع العرتة وإمجاع آل البيت ليس دليال  شرعيا  
ن إمجاع أهل املدينة حجة، إوا وأما ابلنسبة إلمجاع أهل املدينة فقد قال

: »واستدلوا على ذلك بقوله 
ووجه االستدالل أن احلديث قد دل على انتفاء  أخرجه البخاري. «

فيجب أن يكون منفيا  عن أهلها، فإنه لو   ؛واخلطأ خبث ،اخلبث عن املدينة
وإذا انتفى عنهم اخلطأ كان إمجاعهم حجة.  ،ان يف أهلها لكان فيهاك

 ونصه يف البخاري: ،واجلواب على ذلك أن احلديث اثبت يف الصحيحني
«

: »
وذلك  ؛ل شرعيهذا احلديث ال يصلح حجة على أن إمجاع أهل املدينة دليو 

فال يصلح حجة على أصل من أصول  ،ألن هذا احلديث خرب آحاد وهو ظين
واحلجة على أن األمر الفالين دليل شرعي ال بد أن تكون حجة  .الشرع
وأيضا   .وهلذا يسقط االستدالل به ؛ألن ذلك أصل من أصول الشرع ؛قطعية

وإال مل يؤجر  ،ا  وال يصح أن يكون خبث ،فإن اخلطأ يف االجتهاد ليس خبثا  
»: قال  ،ن اخلطأ معفو عنهإاجملتهد املخطئ، مث 

: »قال  ،، واخلبث منهي عنههأخرجه ابن ماج «
 ِّ كون في ،وحنوه أخرجه مسلم «ّّ
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وعليه ال يكون احلديث حجة على أن إمجاع أهل املدينة  ؛أحدمها غري اآلخر
دليل شرعي، فيسقط االستدالل به. ومنه يتبني أن إمجاع أهل املدينة ليس من 

 .األدلة الشرعية
نه دليل إفقد قال بعضهم  ،وأما ابلنسبة إلمجاع اخللفاء الراشدين

»الة والسالم: واستدلوا على ذلك بقوله عليه الص ،شرعي
ووجه الداللة  أخرجه الدارمي، «

أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنته، واملخالف لسنته ال يعتد  أنه 
هم حجة، واخللفاء الراشدون هم به فكذلك املخالف لسنتهم، فيكون إمجاع

رضي هللا عنهم، والدليل على  ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،اخللفاء األربعة أبو بكر
» :أهنم هم املقصودون ابحلديث قوله 

سنة  وكانت مدة خالفتهم ثالثني أخرجه الرتمذي وأمحد. «
فثبت أهنم هم املقصودون، وأيضا  فإن العرف خصصه ابألئمة األربعة املذكورين 
حىت صار كالعلم هلم، فيكون إمجاع هؤالء اخللفاء دليال  شرعيا . واجلواب على 

فال يصلح حجة على أن  ،ذلك هو أن هذا احلديث خرب آحاد وهو ظين
فال بد له من  ،ألصولألنه أصل من ا ؛إمجاع اخللفاء الراشدين دليل شرعي

وأيضا  فإنه ال داللة يف احلديث على أن إمجاعهم  .دليل قطعي يدل عليه
واألمر ابالقتداء هبم ال يعين أن   ،حجة، إذ كل ما فيه أنه أيمر ابالقتداء هبم

 ،كالمهم دليل شرعي، بدليل أنه أمر ابالقتداء بكل صحايب من الصحابة
»ال: فق ،وليس ابخللفاء الراشدين وحدهم

وليس هبؤالء  ،فهو إذن أمر ابالقتداء بكل صحايب أخرجه رزين. «
« »فقط، فال يزيد ختصيصهم يف حديث: 

عن كونه بيان فضلهم ال « »إىل جانب العموم يف حديث: 
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وبذلك ال تكون يف احلديث داللة على أن  .ختصيص االقتداء هبم وحدهم
إمجاع اخللفاء الراشدين حجة. على أن املراد ابخللفاء الراشدين كل خليفة 

وأما حديث أن اخلالفة ثالثون سنة فال  .وليس هؤالء األربعة وحدهم ،راشد
فكل خليفة راشد يدخل يف هذا  ،دهم الراشدونداللة فيه على أهنم وح

ن العرف خصصه إوأما قوهلم  .فيدخل فيه مثال  عمر بن عبد العزيز ،احلديث
أو ما  ،ألن العرف املعترب يف داللة الكلمات ؛ابألئمة األربعة فإنه ال قيمة له

وعرف أهل  .هو عرف أهل اللغة وليس عرف الناس ،يسمى ابحلقيقة العرفية
 يطلق كلمة اخللفاء الراشدين على هؤالء األربعة حىت يقال حقيقة اللغة مل
لذلك  ؛ذا ال قيمة لهـوه ،ل اللغةـرف طارئ عند غري أهـوإمنا أطلقها ع ،عرفية

ط ـقـوهبذا يس ،مل كل خليفة راشدـدين عاما  يشـاء الراشـفـلـىن كلمة اخلـيظل مع
 ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،فال يكون إمجاع أيب بكر ؛االستدالل هبذا احلديث
 دليال  من األدلة الشرعية.

: »وأما إمجاع أيب بكر وعمر فقد اسـتدلوا عليـه بقولـه 
ألنـه  ؛وهـذا ال يصـلح حجـة أخرجـه الرتمـذي وأمحـد «

ا للداللــة علــى وألنــه ال يزيــد عــن كونــه طلــب اقتــداء هبمــ ،خــرب آحــاد وهــو ظــين
»كمـــــا طلـــــب االقتـــــداء ابلصـــــحابة كلهـــــم يف حـــــديث:   ،فضـــــلهما
وال داللــة فيــه علــى   ،وعلــى االقتــداء هبمــا ،فهــو يــدل علــى فضــلهما ،«

 فيسقط االستدالل به. ؛كون كالمهما دليال  شرعيا  
 ،يا  ومن هذا كله يتبني أن كل إمجاع غري إمجاع الصحابة ليس دليال  شرع

وال يعتــرب مــن األدلــة الشــرعية مطلقــا . واألصــل أن ال يرجــع إىل قــول أحــد ســوى 
 ،غري أن الصـحابة .الصادق املؤيد ابملعجزة لتطرق اخلطأ والكذب إىل من عداه
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فاقتضـــى  ،قـــد تعلـــق إبمجـــاعهم صـــحة الـــدين وحفـــظ القـــرآن ،رضـــوان هللا علـــيهم
والســتحالة  ،علــى الــدين الســتحالة اخلطــأ ؛ذلــك اســتحالة اخلطــأ علــى إمجــاعهم

اخلطــأ علــى القــرآن، فكانــت عصــمة إمجــاعهم عــن اخلطــأ ليســت آتيــة مــن كــوهنم 
فإنـــه لـــيس هنـــاك أحـــد معصـــوم عـــن اخلطـــأ ســـوى األنبيـــاء، وإمنـــا أتـــت  ،صـــحابة

وعصمة القرآن  ،عصمة إمجاعهم عن اخلطأ من نحية عصمة اخلطأ على الدين
ليـــــغ عـــــن اخلطـــــأ اقتضـــــت عصـــــمة أن أيتيـــــه الباطـــــل، فكمـــــا أن العصـــــمة يف التب

وعصــمة القــرآن  ،األنبيــاء، كــذلك عصــمة الــدين الــذي عــنهم أخــذنه عــن اخلطــأ
ولــذلك كــان  ؛الــذي نقلــوه لنــا عــن اخلطــأ اقتضــت عصــمة إمجــاعهم عــن اخلطــأ

وذلك ألنه لو مل يكن مستحيال   ؛إمجاعهم حجة الستحالة اخلطأ على إمجاعهم
معوا على كتم شيء مـن القـرآن، أو علـى على إمجاع الصحابة اخلطأ جلاز أن جي

إدخـــال شـــيء يف القـــرآن لـــيس منـــه، أي جلـــاز أن يزيـــدوا عليـــه أو ينقصـــوا منـــه، 
وجلاز أن جيمعوا علـى الكـذب علـى رسـول هللا، وجلـاز أن خيطئـوا يف نقـل شـيء 
على أنه من القرآن وهو ليس من القرآن، وجلاز أن يكتمـوا شـيئا  مـن الـدين، أو 

ين مــا لــيس منــه، وهــذا كلــه منــاف لصــحة الــدين املقطــوع هبــا يــدخلوا علــى الــد
ابلــدليل القطعــي، ومنــاف لكــون القــرآن ال أيتيــه الباطــل مــن بــني يديــه وال مــن 

فكــان ال بــد أن يكــون اخلطــأ مســتحيال  علــى إمجــاعهم فيمــا ينقلونــه لنــا  ؛خلفــه
س  ولــذلك كــان إمجــاعهم دلــيال  شــرعيا ، ومــن عــداهم لــي ؛مــن الــدين ومــن القــرآن

ومــا عــداه مــن إمجــاع  ،وهلــذا كــان إمجــاع الصــحابة وحــده دلــيال  شــرعيا   ؛كــذلك
 ليس دليال  شرعيا .
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 السكوِت عاإلمجا

اإلمجــاع الســكويت هــو أن يــذهب واحــد مــن الصــحابة إىل حكــم ويعــرف 
ويقــال لــه اإلمجــاع  ،بــه الصــحابة ومل ينكــر عليــه منكــر، فيكــون ســكوهتم إمجاعــا  

لقــويل، أي كمــا أن الصــحابة إذا امجعــوا علــى رأي يف الســكويت مقابــل اإلمجــاع ا
فـــاتفقوا كلهـــم علـــى أن احلكـــم الشـــرعي يف شـــأهنا كـــذا،   ،حادثـــة مـــن احلـــوادث

وعــرف بــه  ،كــذلك إذا ذهــب أحــد الصــحابة إىل حكــم يف مســألة مــن املســائل
 .كــان إمجــاعهم علــى الســكوت إمجاعــا  معتــربا    ،ومل ينكــر عليــه منكــر ،الصــحابة

ولكـــن إذا اســـتوىف شـــروطه   ،ويت كاإلمجـــاع القـــويل دليـــل شـــرعيواإلمجـــاع الســـك
 وال حيتج به. ،كلها، وإذا مل يستوف شرطا  من شروطه ال يعترب إمجاعا  

 ويشرتط يف اإلمجاع السكويت شروط:
أحــــدها: أن يكــــون احلكــــم الشــــرعي ممــــا ينكــــر عــــادة وال يســــكت عليــــه 

لــى منكــر. فــإن  وذلــك الســتحالة إمجــاع الصــحابة علــى الســكوت ع ؛الصــحابة
فـــإن ســـكوت الصـــحابة عنـــه ال يعتـــرب إمجاعـــا ، ومثـــال  ،كـــان ممـــا ال ينكـــر عـــادة

ــــه أمهلهــــا ثــــالث ســــنني ؛اإلمجــــاع الســــكويت أخــــذ عمــــر األرض مــــن بــــالل  ،ألن
وســكوت الصــحابة عــن ذلــك، فقــد حــدث يــونس عــن حممــد بــن إســحاق عــن 

»عبــد هللا بــن أيب بكــر قــال: 
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رواه حيـ  بـن آدم يف كتـاب « 
فكـــان  ؛ومل ينكـــر عليـــه منكـــر ،وكـــان ذلـــك علـــى مـــرأى مـــن الصـــحابةاخلـــراج. 

فسـكوت  .ألن أخذ ملـك املسـلم مـن غـري حـق ممـا ينكـر عـادة ؛إمجاعا  سكوتيا  
 جعله إمجاعا  سكوتيا . ،وهو مما ينكر عادة ،الصحابة عن ذلك

العمــل ويعرفــه الصــحابة، فــإن كــان مل ينتشــر بــني اثنيهــا: أن يشــتهر هــذا 
جلــــواز أن يكــــون مل  ؛ال يعتــــرب إمجاعــــا  ســــكوتيا   ،ومل يعرفــــه الصــــحابة ،املســــلمني

فـــال يكـــون ممـــا  ؛يـــبلغهم، وعـــدم بلـــوغهم احلكـــم ال يعتـــربون بـــه قـــد ســـكتوا عنـــه
 فال يكون إمجاعا . ؛سكت عنه الصحابة

ؤمنني التصـــرف بــــه برأيــــه  اثلثهـــا: أن ال يكــــون ذلـــك ممــــا جعــــل ألمـــري املــــ
فإنــه قــد جعــل التصــرف فيهــا لــرأي اإلمــام، فتصــرفه يف أمــر  ،كــأموال بيــت املــال

 وسـكوت الصــحابة عـن ذلــك ،كإعطائـه املـال للمســلمني ابلتفاضـل ال ابلتســاوي
ولكــن  ،ألنــه وإن كــان ظــاهره عــدم العــدل بــني النــاس ؛ال يعتــرب إمجاعــا  ســكوتيا  

 فــال يكــون ســكوهتم ،ن يتصــرف فيــه برأيــه واجتهــادهحقيقتــه أنــه ممــا جعــل لإلمــام أ
وهكـذا  .إمجاعـا   ال منـه اجتهـادا   حينئـذ اخلليفـة عمـل ويكون منكر، على سكوات  

 ولو سكت عنه الصحابة. ،مجيع ما جعل فيه الرأي لإلمام ال يعترب إمجاعا  
وكـان مشـتهرا   ،أي كان مما ينكر عـادة ،فإذا استوىف هذه الشروط الثالثة

 ،ومل يكـن ممـا جعـل لإلمـام أن يتصـرف فيـه برأيـه ،ملسلمني وعرفـه الصـحابةبني ا
والدليل على أن اإلمجـاع السـكويت دليـل شـرعي هـو  .فإنه يكون إمجاعا  سكوتيا  

اســتحالة أن يســكت الصــحابة علــى منكــر، فكــوهنم يســتحيل علــيهم شــرعا  أن 
عتبـاره حكمـا  اب ،جيمعوا على منكر دليل علـى أن سـكوهتم علـى رأي مـن اآلراء

 ويعترب من األدلة الشرعية. ،ةيحجة شرع ،شرعيا  



 318 

 الصحابة

وكثرت جمالسته  الصحايب لفظ يقع على من طالت صحبته للنيب 
له عن طريق التبع له واألخذ عنه، وروي عن شعبة بن موسى السيالين قال: 

أحد  أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول هللا »
رواه ابن أيب  «أما من صحبه فال ،بقي نس من األعراب قد رأوهقال:  ؟غريك

 :لسنا نعين بقولنا». وقال املازين يف شرح الربهان: الصالح يف مقدمته
أو اجتمع به لغرض  ،أو رآه ملاما   ،يوما   كل من رآه   ،الصحابة عدول

زله ـي أنالذ النور واتبعوا ونصروه الزموه الذين هبم نعين وانصرف عن كثب، وإمنا
وقال اإلمام أبو بكر أمحد بن علي احلافظ إبسناده  «أولئك هم املفلحون ،هللا

الصحابة ال نعدهم إال من أقام مع رسول هللا »عن سعيد بن املسيب أنه قال: 
 وعلى ذلك ال يعد من  «وغزا معه غزوة أو غزوتني ،سنة أو سنتني

وطول جمالسته.  لنيب الصحابة إال من حتقق فيه معىن الصحبة مبالزمة ا
 ويعرف كون الواحد منهم صحابيا  اترة ابلتواتر، واترة ابالستفاضة القاصرة عن

التابعني أنه صحايب،  آحاد عن أو الصحابة آحاد عن يروى أبنه التواتر، واترة
 واترة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أبنه صحايب.

يصة، وهي أنه ال يسأل عن ومجيع الصحابة عدول، وهلم مجيعهم خص
لكوهنم على اإلطالق معدلني  ؛عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه

 بنصوص الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعاىل:          
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   :وقوله تعاىل                       

                                    واملقصود هبا
 فهم بعض املؤمنني. وقوله تعاىل:  ،حابةـالص          

                                      ه تعاىل: ـولـوق
                                               

                                      وقوله
 تعاىل:                                        

                             اآلية. وهناك أحاديث كثرية
» :فمن ذلك قوله  ،تدل على فضل الصحابة

من حديث عبد هللا بن  قد روى الرتمذيو  أخرجه رزين. «
» :مغفل قال: قال رسول هللا 

» :حني عن أيب سعيد اخلدري من قوله وثبت يف الصحي «َّ 
». 

البزار يف مسنده بسند رجاله ثقات من حديث سعيد بن املسيب عن وروى 
» :جابر قال: قال رسول هللا 

بوضوح فهذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تنطق  .«
 .وعلى عدالتهم ،ووجوب حبهم وتعظيمهم ،وعلو مكانتهم ،بفضل الصحابة

على أن حال الصحابة اليت كانوا عليها تدل على عدالتهم، فقد كانوا على 
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وبذل  ،ونصرة اإلسالم ،واجلهاد ،حال عظيم من األعمال الكبرية، من اهلجرة
 ،م، واملناصحة يف الدينوقتل اآلابء واألبناء يف سبيل اإلسال ،املهج واألموال

واالعتقاد بنـزاهتهم،  ،وقوة اإلميان واليقني. وهذا يدل على القطع بعدالتهم
واملعدلني الذين جييئون من  ،وأهنم كافة أفضل من مجيع اخلالفني بعدهم
وما جاء به حق،  ،والقرآن حق ،بعدهم، هذا هو احلق، وذلك أن الرسول حق

  ،رضوان هللا عليهم، فإذا مل يكونوا عدوال   ،بةوإمنا أدى إلينا ذلك كله الصحا
والذين يطعنون يف الصحابة إمنا  ؟كيف يكون ما نقل إلينا بواسطتهم حقا  

يريدون أن جيرحوا شهودن ليبطلوا الكتاب والسنة. صحيح أن الصحايب الواحد 
بل جيوز عليه ما جيوز على سائر البشر من خطأ وارتكاب  ،ليس معصوما  

ألنه ال يوجد فرد معصوم إال األنبياء والرسل، ولكن ما ينقلونه لنا  ؛احملرمات
: »لقوله  ؛من الدين ولو أفرادا  هم عدول يف النقل عن رسول هللا

 ؛وكذلك ما جيمعون عليه مقطوع بصحته أخرجه رزين. «
ألنه  ؛ي واحد منهم خطأالستحالة اخلطأ يف إمجاعهم. فاالدعاء بعصمة أ

جيوز اخلطأ على كل واحد من البشر إال األنبياء فيما يبلغونه عن هللا، وجرح 
« »ألن الرسول يقول:  ؛عدالة أي واحد منهم خطأ

ألنه يستحيل عليهم شرعا  أن جيمعوا  ؛واعتبار إمجاعهم دليال  شرعيا  أمر واجب
 طأ.على خ
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 الدليل الرابع 
 القياس

القيــاس يف اللغــة التقــدير، وأمــا يف اصــطالح األصــوليني فقــد عــرف عــدة 
فقــــد عــــرف القيــــاس أبنــــه إثبــــات مثــــل حكــــم معلــــوم يف معلــــوم آخــــر  :تعــــاريف

الشرتاكهما يف علة احلكم عنـد املثبـت، وعـرف أبنـه محـل معلـوم علـى معلـوم يف 
اسـتخراج مثـل حكـم املـذكور ملـا مل  إثبات حكـم هلمـا ونفيـه عنهمـا، وعـرف أبنـه

يذكر جبامع بينهما، وعرف أبنه عبارة عن االسـتواء بـني الفـرع واألصـل يف العلـة 
املســتنبطة مــن حكــم األصــل، فهــو حتصــيل احلكــم الــذي أخــذه األصــل إلثبــات 

فتعـــاريف القيـــاس كلهـــا  .مثلـــه يف الفـــرع لتشـــاهبهما يف علـــة احلكـــم عنـــد اجملتهـــد
 ،، أي يقتضي مقيسا ، ومقيسا  عليـههووجه شب ،مشبه بهو  ،تقتضي وجود مشبه

فإن الذي جيعـل القيـاس موجـودا   ،ووجه القياس. فعلى أي تعريف من التعاريف
هو اشرتاك املقيس واملقـيس عليـه يف أمـر واحـد، أي وجـود جـامع بينهمـا. وهـذا 

اء وبنــ .األمــر الواحــد اجلــامع بــني املقــيس واملقــيس عليــه هــو الباعــث علــى احلكــم
ألنــه  ؛علــى هــذا ال يــدخل يف القيــاس قيــاس حكــم علــى حكــم للتماثــل بينهمــا

ولكــن هــذا األمــر لــيس هــو  ،وإن كــان أحــدمها يشــبه اآلخــر يف أمــر مــن األمــور
وذلك ليس هـو القيـاس  ،أي جمرد الشبه ،الباعث على احلكم، وإمنا هو التماثل

امع بــني األصــل بــل ال بــد أن يكــون األمــر اجلــ ،فــال يــدخل يف القيــاس ؛الشــرعي
وهلـــذا فـــإن أدق هـــذه التعـــاريف هـــو  ؛والفـــرع هـــو الـــذي كـــان ابعثـــا  علـــى احلكـــم

وإمنا حـدده أبنـه  ،ألنه مل يطلق اجلامع بني املقيس واملقيس عليه ؛التعريف األول
ذا التعريــف مــا عرفــه بــه بعضــهم ـعلــة احلكــم، أي الباعــث علــى احلكــم. ومثــل هــ
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يف احلكــم الشــرعي الحتــاد بينهمــا يف العلــة،  بقولــه: القيــاس هــو إحلــاق أمــر آبخــر
 أي الحتادمها يف الباعث على احلكم يف كل منهما.

والقيـــاس دليـــل شـــرعي علـــى األحكـــام الشـــرعية، فهـــو حجـــة إلثبـــات أن 
 وهـو قطعـيالدليل لـاحلكم حكم شرعي. وقد ثبـت كـون القيـاس دلـيال  شـرعيا  اب

 احلالة الـيت يرجـع فيهـا القيـاس إىل أن حمل اعتبار القياس دليال  شرعيا  إمنا هو يف
إذ ال تعتـــرب العلـــة يف القيـــاس إال إذا كـــان الشـــرع قـــد دل عليهـــا،  ؛نفـــس الـــنص

فيكــون اعتبــار القيــاس دلــيال  شـــرعيا  أمــرا  حتميــا ، ويكــون يف احلقيقــة راجعـــا  إىل 
 نفـس دليلـه القيـاس هـذا فـإن نفس النص، ولذلك يقال له معقول النص. وعليه

الباعث على احلكـم. فـإن كـان دليـل العلـة  على أي ،العلة على دل الذي النص
وإن كـان دليـل العلـة هـو  .فإن دليل هذا القياس هو دليل الكتاب ،هو الكتاب

وإن كــان دليــل العلــة هــو إمجــاع  .فــإن دليــل هــذا القيــاس هــو دليــل الســنة ،الســنة
 دليـل يكـون وبـذلك .الصـحابة إمجـاع فإن دليل هذا القياس هو دليـل ،الصحابة
 ،دليل النص الذي دل على الباعث على احلكم نفس ألنه ؛قطعيا   دليال   القياس

وهـــي أدلـــة قطعيـــة. وعلـــى  ،وإمجـــاع الصـــحابة ،والســـنة ،أي نفـــس أدلـــة الكتـــاب
هــذا فــإن الــدليل الشــرعي علــى أن القيــاس حجــة شــرعية هــو جممــوع األدلــة الــيت 

شرعية. ولـذلك كـان دليـل  تدل على أن الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة حجة
 القياس دليال  قطعيا .

وأقـر القيـاس. فعـن ابـن عبــاس أن  ،إىل القيـاس وقـد أرشـد رسـول هللا 
؟» امـرأة قالـت اي رسـول هللا:

؟
» عن عبد هللا بن الـزبري قـال: وروى أمحد مسلم.أخرجه  «
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؟
؟
امـرأة مـن وروى البخاري عن ابـن عبـاس أن  .«؟

» فقالـت: جهينة جـاءت إىل النـيب 
؟

وروى  «؟
»الدارقطين عن ابن عبـاس قـال: 

؟
أنـه ملـا سـألته اجلاريـة  وروي عنـه «. ؟

»اخلثعميـة وقالـت: 
 ؟

ذكـره ابـن قدامـة  «؟
. فهذه األحاديث كلها دليل على أن القيـاس حجـة، ووجـه االحتجـاج يف املغين
وهـو عـني  ،رسول أحلق دين هللا بدين اآلدمـي يف وجـوب القضـاء ونفعـههبا أن ال

»وقد سأله عن قبلة الصـائم:  ،قال لعمر القياس. وروي أن الرسول 


إذ أفهم عمر أن القبلـة بـدون  ،فالرسول أرشد إىل القياس أخرجه أمحد. «
ـــ ـــتالع ال تفســـد الصـــوم، كمـــا   ،زال ال تفســـد الصـــومـإن أن املضمضـــة بـــدون االب

أن النــيب  ورد يف اإلحكــام لآلمــديخــرج خمــرج التقــدير. و  «» فقولــه 
: 
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. 
 وهكذا فقد ورد يف السنة ما يدل على القياس.

قــد تكــرر مــنهم القــول  ،رضــوان هللا علــيهم ،فــإن الصــحابة ،وأمــا اإلمجــاع
من غري إنكار من أحـد مطلقـا  مـع أن ذلـك ممـا  ،واعتباره دليال  شرعيا   ،ابلقياس
 موســى األشــعري ملــا وىل أاب فكــان هــذا إمجاعــا . فقــد روي أن عمــر  ؛ينكــر
أمــره فيــه ابلقيــاس، فقــد جــاء يف رســالة عمــر إىل أيب  ،وكتــب لــه العهــد ،البصــرة

وال كتـــاب   بعـــض ك ممـــا لـــيس يفنفســـالفهـــم الفهـــم فيمـــا تلجلـــج يف »موســـى: 
ذكـره  «مث ذلك أبشبهها ابحلق ،رو واألمثال فقس األم لاك، مث اعرف األشسنة

أنـه قـال يف شـارب اخلمـر:  وروي عـن علـي الشريازي يف طبقـات الفقهـاء. 
ذكـره  «فيكـون عليـه حـد املفـرتي ،وإذا هـذى افـرتى ،أرى أنه إذا شـرب هـذى»

فقــاس شــارب اخلمــر علــى القــاذف. وروي عــن ابــن عبــاس  ابــن قدامــة يف املغــين،
 ،جيعــل ابــن االبــن ابنــا   ،أال يتقــي هللا زيــد بــن اثبــت»أنــه قــال:  مــارضــي هللا عنه

 ، يرد بـه تسـمية األب لعلمـه أنـه ال يسـمى أاب  حقيقـةومل ،وال جيعل أاب األب أاب  
كمــا أن ابــن االبــن كــاالبن يف حجــبهم،   ،خــوةبــل جعلــه كــاألب يف حجــب اإل

ذكـره السرخسـي يف  «خـوةعبـاس اجلـد علـى ابـن االبـن يف حجـب اإل فقاس ابن
وروي أن أاب بكــر:  وغــريه الكثــري مــن الفقهــاء. ،املبســوط، والشــريازي يف التبصــرة

ـــه بعـــض األنصـــار: لقـــد ورثـــت امـــرأة مـــن  ،أم األم دون أم األبوّرث » فقـــال ل
ميت لو كانت هـي امليتـة مل يرثهـا، وتركـت امـرأة لـو كانـت هـي امليتـة ورث مجيـع 

رث إفرجــع إىل التشــريك بينهمــا يف الســدس، فقــاس قرابــة امليــت يف  ،مــا تركــت
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ن إشـراكه بـني رثه من احلي لو كان العكـس. فكـاإاحلي منه على قرابة امليت يف 
. ذكـــره الغـــزايل يف املستصـــفى« أم األب وأم األم يف الســـدس بنـــاء علـــى القيـــاس

فقــال لــه  .ل الــذي اشــرتك يف قتلــه ســبعةيــوروي أن عمــر كــان يشــك يف قــود القت
فأخــذ هــذا  ،جــزور أرأيـت لــو أن نفــرا  اشــرتكوا يف سـرقة ،اي أمــري املــؤمنني» :علـي

أخرجــه عبــد  «قــال: فكــذلك .: نعــمقــال ؟طعهماأكنــت قــ عضــوا  وهــذا عضــوا ،
فقــاس القتــل علــى الســرقة، فهــذه احلــوادث مل يعلــم أن هنــاك  الــرزاق يف مصــنفه،

وكانـــت مشـــهورة بـــني الصـــحابة مـــع أهنـــا ممـــا ينكـــر، فكـــان ســـكوهتم  ،منكـــرا  هلـــا
إمجاعــــا  مــــنهم علــــى كــــون القيــــاس حجــــة  ،وهــــي ممــــا ال يســــكتون عليــــه ،عليهــــا
 شرعية. 

علـــل كثـــريا  مـــن األحكـــام، والتعليـــل موجـــب   وأيضـــا  فـــإن رســـول هللا
 ذلك ما أخرجه مسلم بلفـظوذلك نفس القياس، فمن  ،التباع العلة أين كانت

«
» :وقـال  «

أخرجـه ابـن  «
»عــن بيــع الرطــب ابلتمــر قــال:  . وملــا ســئل ماجــه
وقـال عليـه  أخرجـه الـدارقطين. «:؟َّ 

»الصالة والسالم يف حمرم وقصت به نقته: 
  حـق شـهداء أحـد:وقـال يف أخرجـه البخـاري. «

«
»وقـال يف اهلـرة:  أخرجه النسائي. «

. فهـذا التعليـل لألحكـام دليـل أخرجه أمحـد «
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علــى بيــان الشــيء الــذي مــن أجلــه شــرع احلكــم، وهــذا يوجــب اتبــاع العلــة أينمــا 
 وجدت، وهذا عني القياس.

وتعليــل الرســول لكثــري  ،وإمجــاع الصــحابة ،ومــن ذلــك يتبــني أن احلــديث
أن القيــاس دليــل شــرعي مــن األدلــة الــيت تكــون حجــة  دليــل علــى ،مــن األحكــام

على أن احلكم املستنبط به حكـم شـرعي، وهـي كـذلك تبـني نـوع القيـاس الـذي 
ألهنــا كلهــا جــاءت يف القيــاس الــذي يكــون مبنيــا  علــى العلــة  ؛يعتــرب دلــيال  شــرعيا  

قيسة اليت جاءت يف السـنة وإمجـاع الصـحابة  ن مجيع األإاليت جاء هبا نص، أي 
وخـــص الباعـــث الـــذي  ،ن الباعـــث علـــى احلكـــم هـــو الـــذي اعتـــرب يف القيـــاسكـــا

وهلذا ال تكون هذه األدلة حجة علـى مطلـق القيـاس،  ؛جاء به النص دون غريه
بـــل هـــي حجـــة علـــى القيـــاس الـــذي تكـــون العلـــة فيـــه قـــد دل عليهـــا دليـــل مـــن 

 قيمـة فـال ،وهذا هو القياس املعترب شرعا . أما إذا مل يكن القيـاس كـذلك ،الشرع
 ،وال يعترب دليال  شرعيا . إذ األحاديث ،له يف االستدالل على األحكام الشرعية

كلها اثبتة مبا دل عليـه الـنص مـن علـل ال يف   ،وتعليل الرسول ،وإمجاع الصحابة
وعليــه فالقيــاس  ؛ولــيس عامــا  لكــل قيــاس ،غريهــا، فيكــون خاصــا  يف موضــوعها

س غــــري. فــــاملراد ابلقيــــاس القيــــاس املعتــــرب هــــو الــــذي يرجــــع إىل نفــــس الــــنص لــــي
الشرعي ال القياس العقلي، أي القياس الذي وجدت فيـه أمـارة مـن الشـرع تـدل 
علـــى اعتبــــاره، أي وجـــدت فيــــه علــــة شـــرعية ورد هبــــا نــــص شـــرعي معــــني. وأمــــا 
القياس العقلي الذي يفهمه العقل من جممـوع الشـرع دون أن يكـون هنـاك نـص 

ن قيـــاس حكـــم علـــى حكـــم جملـــرد التماثـــل معـــني يـــدل عليـــه، أو الـــذي يفهمـــه مـــ
عقال  دون أن يكون هناك ابعث على احلكم قـد ورد بـه الشـرع، فـإن ذلـك كلـه 
ال جيوز وال بوجه من الوجوه. ذلك أن األخذ ابإلدراك املنطقي يقتضي التسوية 
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ولـــذلك جيعـــل القيـــاس موجـــودا  بـــني كـــل أمـــرين  ؛بـــني املتمـــاثالت يف أحكامهـــا
كمـا أنـه كثـريا  مـا   ،كـن الشـرع كثـريا  مـا فـرق بـني املتمـاثالتول .بينهما وجـه شـبه

ـــــني املختلفـــــات ـــــي واإلدراك  ،مجـــــع ب ـــــاس العقل وهـــــذا علـــــى خـــــالف قضـــــية القي
املنطقـــي، بـــل علـــى نقيضـــها، فهـــو يـــدل علـــى عـــدم جـــراين القيـــاس الشـــرعي يف 

وعلـــى إمكانيـــة جراينـــه علـــى املختلفـــات، واملعـــني جلـــوازه أمـــر  ،مجيـــع املتمـــاثالت
ومـــن هنـــا   ؛ال إدراك وال وجـــود جمـــرد التماثـــل ،ليبـــني مـــىت جيـــري القيـــاس ؛شـــرعي

بـــل ال بـــد مـــن علـــة  ،كـــان مـــن املمتنـــع أن جيـــري القيـــاس جملـــرد الشـــبه والتماثـــل
شــــرعية تــــدل علــــى وجــــود القيــــاس يف العلــــة الشــــرعية الــــيت وجــــدت وحــــدها وال 

 يتجاوزها إىل غريها مطلقا .
أي علـى عـدم جـواز  ،راك املنطقـيوالدليل على عـدم جـواز القيـاس ابإلد

النصوص الشرعية اليت جاءت ابألحكـام الشـرعية. فـإن الشـارع  ،القياس العقلي
وأثبــــت  ،ومجــــع بــــني املختلفــــات ،فــــّرق يف النصــــوص الشــــرعية بــــني املتمــــاثالت

 أحكاما  ال جمال للعقل فيها.
ــــق بــــني املتمــــاثالت ــــني األزمنــــة يف  ،أمــــا بيــــان التفري فــــإن الشــــارع فــــرق ب

  ،وفـــــرق بـــــني األمكنـــــة يف الشـــــرف .ففضـــــل ليلـــــة القـــــدر علـــــى غريهـــــا ،شـــــرفال
وفــــرق بــــني الصــــلوات يف  .واملدينــــة علــــى غريمهــــا ،كتفضــــيل مكــــة علــــى املدينــــة

وجعــل  .فــرخص يف قصــر الرابعيــة ومل يــرخص يف قصــر الثالثيــة والثنائيــة ،القصــر
 ،مــن املــينوأوجــب الغســل  .زال مــن حمــل واحــدـومهــا نــ ،املــين طــاهرا  واملــذي جنســا  

زال مــــن مكــــان واحــــد، ـمــــع أهنمــــا نــــ ،زاله عمــــدا  دون املــــذيـوأبطــــل الصــــوم إبنــــ
 .الــذكر والــرش مــن بــول الصــيب ،وأوجــب غســل الثــوب مــن بــول الصــبية األنثــى

ومل  ،وقطع سارق ثالثة دراهـم .الصوم على احلائض دون الصالة قضاء وأوجب
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ومل يوجبـــه علـــى  .وأوجـــب اجللـــد علـــى القـــاذف ابلـــزن .يقطـــع غاصـــب القنـــاطري
وعدة املتوىف عنها زوجها أربعة  ،وجعل عدة املطلقة ثالثة قروء .القاذف ابلكفر
ابه ـرية تتشــمع استواء حـال الـرحم فيهمـا. وهكـذا أحكـام كثـ ،أشهر وعشرة أايم

فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكما  غـري حكـم  ،ويوجد فيها جامع ،رـيف أم
وجود اجلامع يف أمر ال يكفـي للقيـاس، بـل ال بـد اآلخر، مما يدل على أن جمرد 

 أن يكون هذا اجلامع علة شرعية قد نص عليها الشرع.
فــإن الشــرع مجــع بــني املــاء والــرتاب يف  ،وأمــا بيــان اجلمــع بــني املختلفــات

وجعـل الضـمان واجبـا  علـى  .والـرتاب يشـوه ،مـع أن املـاء ينظـف ،جواز الطهارة
 ،خطـأ مسواء أكـان قتـل الصـيد عمـدا  أ ،ا  يف الصيدقتل حيوان  أو طري  احملرم إذا

 ،وجعـــل القتـــل عقوبـــة للمرتـــد .مـــع أن هنـــاك فرقـــا  بـــني قتـــل اخلطـــأ وقتـــل العمـــد
مــع أن هنــاك فرقــا  بــني عمــل كــل  ،كيفيتــه  توإن اختلفــ ،وعقوبــة للــزاين احملصــن

 وال يوجــد أي ،وهكــذا أحكــام كثــرية ختتلــف الوقــائع فيهــا اختالفــا  بّينــا   .منهمــا
 ومع ذلك فقد جعل الشارع هلا حكما  واحدا . ،جامع بينها

فـــــإن الشـــــرع أوجـــــب  ،وأمـــــا بيـــــان األحكـــــام الـــــيت ال جمـــــال للعقـــــل فيهـــــا
ابلنســـبة إىل احلـــرة الشـــوهاء شـــعرها وبشـــرهتا مـــع أن  ،أي غـــض البصـــر ،التعفـــف

َمة احلسـناء الـيت مييـل األالبصر ابلنسبة إىل  ضالطبع ال مييل إليها، ومل يوجب غ
دون غصــب  ،ليهـا الطبــع. وأيضـا  فقــد أوجــب هللا تعـاىل القطــع يف سـرقة القليــلإ

مــع  ،خبــالف القــاذف يف غــري الــزن ،وأوجــب اجللــد علــى القــاذف ابلــزن .الكثــري
 ،وشـرط يف شـهادة الـزن أربعـة رجـال .كالقذف ابلكفـر  ،أنه قد يكون أفظع منه

وأوجــب الزكــاة يف  .لــزنمــع أن القتــل أغلــظ مــن ا ،واكتفــى بشــهادة القتــل ابثنــني
 .ومل يشــرعها يف املــاس واليــاقوت وغريمهــا مــن املعــادن النفيســة ،الــذهب والفضــة
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وشــــرط يف  .ومهــــا متمـــاثالن ،مـــع أن كــــال  منهمـــا بيـــع ،وأحـــل البيـــع وحــــرم الـــراب
وأجــاز يف الوصــية أن يكــون الشــاهد  ،شــهادة الرجعــة أن يكــون الشــاهد مســلما  

وغـــري ذلـــك   .وأمـــر بتقبيـــل احلجـــر الســـود ،روهنـــى عـــن تقـــديس األحجـــا .كـــافرا  
كثــري. فلــو جعــل للعقــل أن يفهــم مــن جممــوع الشــرع علــة، أو يفهــم مــن ظــاهر 

حلـرم   ،النص علة، أو يفهم مـن جمـرد التماثـل بـني حكمـني وجـود القيـاس بينهمـا
ولذلك ال جيوز أن حيصل القياس  ؛وأحل كثريا  مما حرمه هللا ،كثريا  مما أابحه هللا

هللا  لـــو كـــان ديـــن» :وهلـــذا يقـــول ســـيدن علـــي  ؛علـــة ورد الـــنص هبـــاإال يف 
. ومن هنا أخرجه الدارقطين «أعالهابملسح من  حقأ نيلكان ابطن اخلفابلرأي،

ألنـه يتبـني مـن تتبـع النصـوص الشـرعية أنـه مل يـرد  ؛ال جيـري القيـاس يف العبـادات
اب الصـــالة ولـــذلك ال جيـــري إجيـــ ؛فيهـــا نـــص معلـــل بعلـــة تتكـــرر ويقـــاس عليهـــا

ابلقيـاس علـى إجيـاب الصـالة قاعـدا  يف  ،ابإلمياء يف حق العاجز عـن اإلتيـان هبـا
حبجـة أن اجلـامع بينهمـا هـو العجـز عـن اإلتيـان هبـا  ،حق العـاجز عـن القيـام هبـا

وال الباعـــث علـــى  ،ألن العجـــز لـــيس علـــة للصـــالة قاعـــدا   ؛علـــى الوجـــه األكمـــل
ة قاعدا ، وإمنا جازت صـالة العـاجز ألن احلكم هو الصالة وليس الصال ؛احلكم

فــال يقــاس عليهــا. وال تقــاس الكفــارة ابإلفطــار يف رمضــان  ،قاعــدا  لــورود الــنص
ـــة النجاســـة عـــن الثـــوب  .قياســـا  علـــى اإلفطـــار ابجلمـــاع ،ابألكـــل وال تقـــاس إزال

وال جيعـل الزلـزال  .قياسـا  علـى إزالـة النجاسـة ابالسـتنجاء ابألحجـار ،ابألحجـار
يف كونــه جعلــه الشــارع ســببا  للصــالة. وال  ،قياســا  علــى الكســوف ،ســببا  لصــالة

قياســـا  علـــى جعـــل الوضـــوء شـــرطا  يف الصـــالة.  ،جيعـــل الوضـــوء شـــرطا  يف الصـــوم
 ،وهكذا مجيع العبادات. ومثل ذلـك كـل حكـم ثبـت بـنص مل يعلـل ذلـك الـنص

ألن  ؛غريهــا مأ ،العقـوابت مأ ،سـواء أكـان مــن املعـامالت ،ال جيـري القيـاس فيــه
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وهـو مـا  ،وهـو الـذي وردت علتـه بـنص شـرعي ،القياس إمنا هو القياس الشـرعي
 أطلق عليه معقول النص.

فالقياس ال جيري إال يف األحكام املعللة بعلة ورد هبا النص الشرعي، 
وهذا وحده هو القياس الشرعي. ويؤيد ذلك ما سبق وبني أن األدلة الظنية 

لذي يعترب دليال  شرعيا ، فإن الذي جعل على القياس قد بّينت نوع القياس ا
 ،وإرشاده للخثعمية به ،للقياس القياس دليال  شرعيا  هو إقرار الرسول 

وتعليله لكثري من األحكام، فيكون القياس الذي يصلح دليال  شرعيا  هو هذا 
إذ قال معاذ وأبو موسى:  ،القياس ليس غري. أما إقراره للقياس فقد جاء مطلقا  

. فهو يشمل مجيع «فما كان أقرب إىل احلق عملنا به ،ألمر ابألمرقسنا ا»
وهو  ،جنس القياس، ولكن إرشاده للخثعمية قد قيد القياس بقياس معني

الذي يكون اجلامع فيه ابعثا  على تشريع احلكم، فإنه قال هلا: أرأيت لو كان 
لى جواز مث قال: فدين هللا أحق ابلقضاء. فالباعث ع ؟على أبيك دين فقضيته
وإقراض  ،ولذلك جاز القياس، وإال فإن احلج عبادة ؛احلج كونه قضاء دين

املال معاملة، وكل منهما خيتلف عن اآلخر. ولكن تسديد املال املقرض يشبه 
تسديد فرض احلج من حيث أن كال  منهما دين، وكون كل منهما دينا  هو 

وإسقاط املطالبة  ،لوهو إسقاط املطالبة من صاحب املا ،الباعث على احلكم
مثل قوله:  من هللا. وكذلك إذا جرى تتبع األحكام اليت عللها الرسول 

»وقوله:  أخرجه مسلم، «»
 وقوله: أخرجه ابن ماجه، «

«
وغري ذلك، فإهنا كلها عللت ابلباعث أخرجه مسلم.  «
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هو الذي جيري فيه القياس. وهذا يقيد القياس أبنه القياس  على احلكم، فكان
على احلكم فيما كان فيه الباعث على تشريعه موجودا ، وهذا هو العلة 

وعليه فإن القياس ال جيري مطلقا  جملرد وجود جامع بني املقيس  ؛الشرعية
هي  ،واملقيس عليه، بل ال بد أن يكون للحكم املقيس عليه علة شرعية

أي  ،حىت يصح القياس عليه، وحىت يعترب قياسا  شرعيا   ،على تشريعه الباعث
 دليال  شرعيا .

 .ومن ذلك كله يتبنّي أن القياس حمصور فيما كان فيه علة شرعية
واجلامع بني املقيس واملقيس عليه إمنا هو العلة الشرعية ليس غري. وعلى ذلك 

يف أمر غري العلة  أو الشرتاكهما ،فال يقاس حكم على حكم جملرد الشبه
ة. وأما ما قالوه من قياس أحكام متويل الوقف على أحكام الوصي يالشرع

ألن االشتباه بني  ؛للشبه املستحكم بني الوظيفتني، فإنه قول غري سديد
العملني ال جيعل حكمهما واحدا  إال إذا جاء نص شرعي، سواء أكان 

 ال جييز قياس إحدامها على خمتلفني، فمجرد الشبه بني الوظيفتني ممتماثلني أ
األخرى وتعطى حكمها، والوصية والوقف استدل عليهما حبديث واحد، فقد 

» روى أمحد والبخاري ومسلم عن أنس أن أاب طلحة قال:
                          

:

فقد استدل  «
على أن من أوصى أن يفرق ثلث  هبذا احلديث على جواز الوقف، واستدل به
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ماله حيث أرى هللا الوصي أهنا تصح وصيته، واستدل به على جواز التصدق 
ألن الرسول مل يستفصل أاب  ؛من احلي يف غري مرض املوت أبكثر من ثلث ماله

وإمنا هي من  ،لة هنا ليست من القياسأفاملس .طلحة عن قدر ما تصدق به
الوه من كون املرء ال جيوز له أن يقف يف مرض االستنباط من دليل. وأما ما ق

قياسا  على كون املرء ال جيوز له أن  ،موته أكثر من ثلث ماله إال إبجازة الورثة
فهذا  ،ابعتبار أن كليهما تربع ،يوصي أبكثر من ثلث ماله إال إبجازة الورثة

أيضا  غري سديد، فإن هذين احلكمني قد استنبطا من احلديث، فقد روى 
» م عن عمران بن حصني:مسل



استدل هبذا احلديث على فقد  «
ومل  ،ولو كانت منجزة يف احلال ،املريض كلها إمنا تنفذ من الثلث تأن تصرفا

وإمنا عام يشمل كل  ،تضف إىل ما بعد املوت، فهو ليس خاصا  ابلوصية
جارة يف التصرفات ومنها الوقف. وأما ما قالوه من قياس الوكالة أبجرة على اإل

وذلك الشرتاكهما يف  ؛مع أن الوكالة من العقود اجلائزة ،جعلهما عقدا  الزما  
فإنه ليس قياس حكم على حكم للشبه بني الوظيفتني، وإمنا هو  ،دفع األجرة

قياس حكم على حكم الشرتاكهما يف علة احلكم، فإن الذي جعل اإلجارة 
األجرة يف الوكالة فقد وجد من العقود الالزمة إمنا هو األجرة، فإذا وجدت 

فتصري الوكالة ابألجرة من العقود الالزمة. أي  ،الباعث على جعل العقد الزما  
واإلجارة من العقود الالزمة، فإذا حصلت الوكالة  ،ن الوكالة من العقود اجلائزةإ

 ؛على أجرة معينة صارت هذه الوكالة من العقود الالزمة قياسا  على اإلجارة
قد دل داللة التزام  ،واألجري ابلقيام ابلعمل ،ملستأجر بدفع األجرةألن إلزام ا
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على أن عقد اإلجارة من العقود الالزمة، فيقاس عليه الوكالة إذا وجد فيها هذا 
وليس  ،اإللزام، فهو قياس حكم على حكم معلل بعلة شرعية ورد فيها النص

ن من أحكام إقياس حكم على حكم للشبه بني الوظيفتني. وأما ما قالوه 
ورد مثله أو قيمته  ،الغصب أن على الغاصب رد عني املغصوب ما دام قائما  

إذا تلف، فيقاس على تلف املغصوب تغيري عينه تغيريا  جيعله شيئا  آخر غري 
أو ما شاكل  ،أو صنع قطعة الفوالذ سيفا   ،كطحن احلنطة املغصوبة  ،األول
 ،ىل، فهذا ليس من قياس احلكمألنه يشبه التلف يف زوال العني األو  ؛ذلك

فالتلف علة الرد، فيقاس على هذه العلة كل ما حتقق  .وإمنا هو من قياس العلة
فيها مما جعلها علة، والذي جعلها علة زوال عينها، فكل ما تزول به العني 

ألن به  ؛ولذلك كان تغيري العني علة كالتلف ؛يعترب علة قياسا  على التلف
وهذا مثل ال يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه  .ت عليهزالت العني عما كان

وهكذا  ،فال يقضي وهو جوعان مثال   ،يقاس على الغضب كل ما يوجد احلرية
فإن كان قياسا  جملرد الشبه بني  ،مجيع ما هو قياس حكم على حكم ينظر فيه

ألنه ليس القياس الشرعي الذي اعترب  ؛وال يعترب ،الوظيفتني فال يصح القياس
الشرتاكهما يف علة احلكم اليت  ؛وإن كان قياس حكم على حكم .يال  شرعيا  دل

ألن هذا هو القياس الشرعي الذي يعترب دليال   ؛فإنه يصح ،ورد هبا الشرع
 شرعيا .

ولذلك ال يعين القياس العموم يف  ؛والقياس إمنا هو إحلاق فرع أبصل
لعام يشمل مجيع األفراد ألن النص ا ؛وال يعترب من القياس ،عبارة النص العام

 الداخلة يف مفهومه فقط. فقوله تعاىل:              لفظ عام
وال يقال قيست  .وغري ذلك ،والسيارة ،والدار ،والعامل ،يشمل إجارة املرضعة
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 ،أو قيست إجارة السيارة على إجارة العامل ،إجارة العامل على إجارة املرضعة
 ه وفرد من أفراده. وقوله تعاىل: بل هي داخلة حتت         

سواء أكانت معبأة يف علب أم ال، فال يقال  ،لفظ عام يشمل مجيع أنواع امليتة
قياس على حلم امليتة،  ،الذي مل يذبح حيوانه ذحبا  شرعيا   ،ن حترمي حلم العلبإ

وفرد من أفرادها. أما  ،امليتةفهو داخل حتت  ،بل حلم العلب هذه حلم ميتة
القياس فإنه جيعل النصوص شاملة ملا يدخل يف معقوهلا من أنواع احلوادث 

لالشرتاك يف العلة، فمثال  ثبت يف أحكام الشريعة أن  ؛بطريق اإلحلاق ،وأفرادها
ألن اإلجارة من العقود الالزمة، ومل  ؛األجري جيرب على القيام مبا استؤجر عليه

ألن الوكالة من العقود اجلائزة، لكن الوكيل إذا وكل  ؛لنص الوكيليشمل ذلك ا
لوجود  ،ألن الوكيل أبجرة كاألجري أبجرة ؛أبجره فحينئذ يقاس على األجري

األجرة لكل منهما، واعترب الوكيل يف حالة أخذه أجرة جمربا  على القيام مبا وكل 
ي الباعث على حكم ألن األجرة ه ؛ألنه بتقاضيه األجرة أصبح كاألجري ؛به

الوكالة الباعث على حكم اإللزام. أجرة فكذلك تكون  ،اإللزام يف اإلجارة
لعدم  ،وال يقاس على األجري ،فال جيرب ،خبالف ما لو كان وكيال  من غري أجر

وإمنا يعين  ،وهلذا فإن القياس ال يعين العموم ؛وجود األجرة املوجودة يف األجري
بل  هال بلفظ ،رى أو أفرادا  أخرى من احلوادثجعل النص يشمل أنواعا  أخ

ة. ومن ذلك يتبنّي أن العلّ  منالشرتاكهما مع ما جاء فيه  ؛بطريق اإلحلاق
وجود أركان القياس أمر حتمي ليتأتى القياس، فإذا مل يوجد ركن واحد منها مل 

 ولذلك ال بد من معرفة أركان القياس. ؛يصح القياس
جــدا ، وينبغــي أن يعلــم أن هــذا القيــاس إمنــا  والقيــاس مــن األمــور الدقيقــة

هــو لــذوي العقــول الــيت تفهــم النصــوص واألحكــام واحلــوادث، ولــيس هــو لكــل 
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واحد من الناس يقوم به حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي، بل ال بد أن يكون 
وإال كـــان وســـيلة مـــن وســـائل اهلـــدم والبعـــد عـــن  ،ملـــن آاتهـــم هللا بصـــرية وفهمـــا  

وال يكــــون ألحــــد أن يقــــيس حــــىت »ال اإلمــــام الشــــافعي: حقيقــــة حكــــم هللا. قــــ
ولسـان العـرب، ويكـون  ،وأقاويـل السـلف ،يكون عاملا  مبا مضى قبله من السـنن

صـــــحيح العقـــــل حـــــىت يفـــــرق بـــــني املشـــــتبه، وال يعجـــــل ابلقـــــول، وال ميتنـــــع مـــــن 
ألن لـــه يف ذلـــك تنبهـــا  علـــى غفلـــة رمبـــا كانـــت منـــه، أو  ؛االســـتماع ممـــن خالفـــه

فاســتعمال القيــاس حيتــاج إىل فهــم  «ى خطــل مــا اعتقــد مــن الصــوابتنبيهــا  علــ
دقيــق. وال جيــوز القيــاس الســتنباط حكــم إال للمجتهــد ولــو كــان جمتهــد املســألة، 

فــال جيــوز لــه اســتنباط  ،ولــيس مــن اجملتهــدين ،أمــا املتبــع فإنــه يعتــرب مــن املقلــدين
 ألن املقلد ال جيوز أن يستنبط ابلقياس. ؛حكم ابلقياس

 
 ن القياسأركا

الفــــرع الــــذي يــــراد قياســــه،  :القيــــاس يقتضــــي أركــــان  ال يــــتم بــــدوهنا وهــــي
واألصــــل الــــذي يــــراد القيــــاس عليــــه، واحلكــــم الشــــرعي اخلــــاص ابألصــــل، والعلــــة 

قياسـا  علـى  ،اجلامعة بني األصل والفـرع. ومثالـه حتـرمي اإلجـارة عنـد أذان اجلمعـة
اإلهلـــاء عـــن صـــالة اجلمعـــة.  لوجـــود العلـــة وهـــي ؛حتـــرمي البيـــع عنـــد أذان اجلمعـــة

واألصــل البيــع، واحلكــم الشــرعي اخلــاص ابألصــل التحــرمي  ،فــالفرع هنــا اإلجــارة
املوجــود يف البيــع عنــد أذان اجلمعــة، والعلــة هــي اإلهلــاء عــن صــالة اجلمعــة. وأمــا 

نــتج أوإمنــا هــو مثرتــه، فــإذا مت القيــاس  ،حكــم الفــرع فــال يعتــرب مــن أركــان القيــاس
إذ احلكــم يف الفــرع  ،لــيس حكــم الفــرع مــن أركــان القيــاس ولــذلك ؛حكــم الفــرع

متوقف على صحة القيـاس، فلـو كـان ركنـا  منـه لتوقـف علـى نفسـه، وهـو حمـال. 
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وعلى هذا فشروط القياس ال خترج عن شروط هذه األركان، فمنها ما يعـود إىل 
الفــرع، ومنهــا مــا يعــود إىل األصــل، ومنهــا مــا يعــود إىل حكــم األصــل، ومنهــا مــا 

 عود إىل العلة.ي
 

 شروط الفرع

رع هــــــو نفــــــس احلكــــــم املتنــــــازع فيــــــه، وهــــــو مقــــــيس. ويشــــــرتط فيــــــه ـفـــــــال
 مخسة شروط:

األول: أن يكون خاليا  من معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة 
 .، ليكون القياس مفيدا  القياس

 ،الثاين: أن تكون العلة املوجـودة فيـه مشـاركة لعلـة األصـل، إمـا يف عينهـا
ألن القياس إمنا هو تعدية حكم األصل إىل الفرع بواسطة علة  ؛يف جنسها وإما

ـــة الفـــرع مشـــاركة هلـــا يف صـــفة عمومهـــا وال يف صـــفة  ،األصـــل، فـــإذا مل تكـــن عل
فلم تكـن علـة األصـل يف الفـرع، فـال ميكـن تعديـة حكـم األصـل إىل  ،خصوصها
 الفرع.

يف عينه كوجوب  ،الثالث: أن يكون احلكم يف الفرع مماثال  حلكم األصل
القصاص يف النفس، املشرتك بني املثقل واحملدد، أو جنسه كإثبـات الواليـة علـى 

فـإن املشـرتك بينهمـا إمنـا  ،الصغرية يف نكاحها قياسا  على إثبات الواليـة يف ماهلـا
 هو جنس الوالية ال عينها.

الرابــــــع: أن ال يكــــــون حكــــــم الفــــــرع منصوصــــــا  عليــــــه، وإال ففيــــــه قيــــــاس 
ن إلــيس أحــدمها ابلقيــاس علــى اآلخــر أوىل مــن العكــس. وال يقــال املنصــوص. و 
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ألن هــذا إمنــا يكــون يف غــري القيــاس،   ؛تــرادف األدلــة علــى املــدلول الواحــد جــائز
كــأن يثبــت احلكــم ابلكتــاب والســنة وإمجــاع الصــحابة. أمــا القيــاس فــإن الثابــت 

فـإذا كـان  ،وتعـديها حلكـم الفـرع هـو الـذي جعـل القيـاس موجـودا   .فيه هـو العلـة
فــال  ؛فــاحلكم حينئــذ يثبــت ابلــنص ال ابلعلــة ،هنــاك نــص علــى حكــم يف الفــرع

 حمل للقياس.
ألنــه إن   ؛اخلــامس: أن ال يكــون حكــم الفــرع متقــدما  علــى حكــم األصــل

لعــدم وجــود حكــم األصــل. فعمليــة  ؛كــان متقــدما  عليــه ال يتــأتى وجــود القيــاس
 صل على حكم الفرع.قياس الفرع على األصل تقتضي أن يتقدم حكم األ

 
 شروط األصل

األصل هو ما بين عليه غريه، أي هو ما عرف بنفسه من غري افتقار إىل 
ألن إثبـــات مثـــل حكـــم  ؛كم فيـــهـرطه ثبـــوت احلــــوشـــ ،غـــريه، وهـــو مقـــيس عليـــه

وت احلكــم ـل ثبـــولــذلك يشــرتط يف األصــ ؛ل يف الفــرع فــرع عــن ثبوتــه فيــهـاألصــ
 فيه.

 
 شروط حكم األصل

 كم األصل مثانية شروط:يشرتط يف ح
ألن الغرض مـن القيـاس الشـرعي إمنـا هـو  ؛أوهلا: أن يكون حكما  شرعيا  

فـــال  ،تعريـــف احلكـــم الشـــرعي يف الفـــرع، فـــإذا مل يكـــن احلكـــم يف األصـــل شـــرعيا  
يكـــون الغـــرض مـــن القيـــاس الشـــرعي حاصـــال . مث إن القيـــاس املبحـــوث عنـــه هـــو 
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وإال امتنــع القيــاس  ،حكمــا  شــرعيا  فهــو حيــتم أن يكــون احلكــم  ،القيــاس الشــرعي
 شرعا .

أو  ،أو الســـنة ،اثنيهـــا: أن يكـــون ذلـــك احلكـــم اثبتـــا  بـــدليل مـــن الكتـــاب
فـــإن احتـــدا يف  ،ألنـــه إن ثبـــت ابلقيـــاس ؛ولـــيس اثبتـــا  ابلقيـــاس ،إمجـــاع الصـــحابة

مل ينعقــد  ،وإن اختلفــا .فالقيــاس علــى األصــل األول ال علــى ذلــك احلكــم ،العلــة
وهلـــذا يشـــرتط أن يكـــون حكـــم األصـــل اثبتـــا  بـــدليل شـــرعي غـــري  ؛القيـــاس الثـــاين

 أو إمجاع الصحابة. ،أو السنة ،القياس، أي اثبتا  ابلكتاب
ــــــــدال علــــــــى حكــــــــم األصــــــــل متنــــــــاوال   اثلثهــــــــا: أن ال يكــــــــون الــــــــدليل ال

ألنـــــــه لـــــــو تناولـــــــه لكـــــــان إثبـــــــات احلكـــــــم يف الفـــــــرع بـــــــذلك الـــــــدليل ال  ؛للفـــــــرع
 وحينئذ يضيع القياس. ،ابلقياس
ألنه إمنـا  ؛ابعها: أن يكون اثبتا  غري منسوخ، حىت ميكن بناء الفرع عليهر 

تعــدى احلكــم مــن األصــل إىل الفــرع بنــاء علــى الوصــف اجلــامع، وذلــك متوقــف 
 ،علــى اعتبــار الشــرع لــه، فــإذا مل يكــن احلكــم املرتــب علــى وصــفه اثبتــا  يف الشــرع

 ياس.وال جيري فيه الق ،فال يكون معتربا   ،أبن كان منسوخا  
خامســــها: أن ال يكــــون حكــــم األصــــل معــــدوال  بــــه عــــن ســــنن القيــــاس، 

 واملعدول به عن سنن القياس على قسمني:
أو مبتــدأ  ،األول: مــا ال يعقــل معنــاه، وهــو إمــا مســتثىن مــن قاعــدة عامــة

كمــــا روى   ،فاملســــتثىن مــــن قاعــــدة عامــــة مثــــل قبــــول شــــهادة خزميــــة وحــــده .بــــه
املعــــىن، مســـتثىن مــــن قاعـــدة الشــــهادة.  مــــع كونـــه غــــري معقـــول ،، فإنـــهالبخـــاري

واملبتـــــدأ بـــــه مثـــــل أعـــــداد الركعـــــات، وتقـــــدير أنصـــــبة الزكـــــاة، ومقـــــادير احلــــــدود 
غــري مســتثىن مــن قاعــدة عامــة،  ،مــع كونــه غــري معقــول املعــىن ،والكفــارات، فإنــه

 وعلى كال التقديرين ميتنع فيه القياس.
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لقيــاس لعــدم النظــري،  الثــاين: مــا شــرع ابتــداء وال نظــري لــه، وال جيــري فيــه ا
كرخص السفر، واملسح علـى اخلفـني، واليمـني يف القسـامة، وضـرب الديـة علـى 

 وحنوه. ،العاقلة
سادسها: أن ال يكون الدليل الدال على إثبات حكم األصـل داال  علـى 
 إثبات حكم الفرع، وإال فليس جعل أحدمها أصال  لآلخر أوىل من العكس.

ألن  ؛لـــال  بعلـــة معينـــة غـــري مبهمـــةســـابعها: أن يكـــون حكـــم األصـــل مع
إحلــاق الفــرع ابألصــل ألجــل وجــود العلــة يســتدعي العلــم حبصــول العلــة، والعلــم 

 وعلى تعيني علته. ،حبصول العلة متوقف على تعليل حكم األصل
ألنــه لــو   ؛اثمنهــا: أن يكــون حكــم األصــل غــري متــأخر عــن حكــم الفــرع

عية األصـل حاصـال  مـن غـري كان متـأخرا  يلـزم أن يكـون حكـم الفـرع قبـل مشـرو 
لــذلك يشــرتط أن  ؛ألن دليلــه إمنــا هــو علــة األصــل وهــو مل يكــن موجــودا   ؛دليــل

 يكون حكم األصل متقدما  على حكم الفرع.
 

 العلة

العلـــة هـــي الشـــيء الـــذي مـــن أجلـــه وجـــد احلكـــم، أو بعبـــارة أخـــرى هـــي 
حلكــم ال علــى القيــام اب ،األمــر الباعــث علــى احلكــم، أي الباعــث علــى التشــريع
أي وصـفا  مفهمـا ، مبعـىن  ،وإجياده، ومن هنا كان ال بـد أن تكـون وصـفا  مناسـبا  

أنـــه ال بـــد أن يكـــون الوصـــف مشـــتمال  علـــى معـــىن صـــاحل ألن يكـــون مقصـــودا  
للشـارع مــن شـرع احلكــم. فلـو كانــت العلـة وصــفا  طـرداي ، أي غــري مشـتمل علــى 

 ،ل كــان أمــارة جمــردةبــ ،معــىن صــاحل ألن يكــون مقصــود الشــارع مــن شــرع احلكــم
أي عالمــة عليــه، فــال  ،ألنــه حينئــذ يكــون أمــارة علــى احلكــم ؛فالتعليــل بــه ممتنــع
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واحلكـم يف األصـل معـروف ابخلطـاب ال ابلعلـة  .فائدة منه سـوى تعريـف احلكـم
ألن  ؛ولــذلك كــان مــن اخلطــأ تعريــف العلــة أبهنــا املعرفــة للحكــم ؛املســتنبطة منــه

بــل هــي الباعــث  ،ع أن واقعهــا أهنــا ليســت أمــارةهــذا يعــين أهنــا أمــارة جمــردة، مــ
ولكــن هنــاك فرقــا  بينهــا وبــني  ،وأنــه وإن كانــت العلــة دليــل احلكــم .علــى التشــريع

ومعـرف  ،وهو عالمة عليه ،اخلطاب يف كونه دليال . فاخلطاب دليل على احلكم
ولكنها إىل جانـب ذلـك  ،ومعرفة له ،وعالمة عليه ،والعلة دليل على احلكم .له
األمر الباعث على احلكم. فهـي األمـر الـذي مـن أجلـه شـرع احلكـم، ففيهـا  هي

أي الداللـة علـى الشـيء الـذي مـن أجلـه صـار شـرع  ،إىل جانب التعريف العلية
ولــذلك كانــت معقــول الــنص. فــالنص إن مل يشــتمل علــى علــة كــان لــه  ؛احلكــم
ولكنــه  .فــال يلحــق بــه غــريه مطلقــا   ؛ولــيس لــه معقــول ،وكــان لــه مفهــوم ،منطــوق

فإنـه يكـون لـه  ،أبن اقـرتن احلكـم فيـه بوصـف مفهـم ،إن كان مشتمال  علـى علـة
فوجــود العلــة  .فيلحــق بــه غــريه ؛ويكــون لــه معقــول ،ويكــون لــه مفهــوم ،منطــوق

وال  ،ال مبنطوقــه ،جعــل الــنص يشــمل أنواعــا  أخــرى وأفــرادا  أخــرى مــن احلــوادث
فيــه يف العلــة. فالعلــة إذن  الشــرتاكها مــع مــا جــاء ؛بــل بطريــق اإلحلــاق ،مبفهومــه

وهـــو األمـــر الباعـــث علـــى  ،فيهـــا شـــيء جديـــد زايدة علـــى الداللـــة علـــى احلكـــم
ألنــه قاصــر عــن  ؛ا أبهنــا املعرفــة للحكــم غــري ســديدـهـــريفـتشــريع هــذا احلكــم. فتع
وهلــذا تعــرف أبهنــا الباعــث علــى احلكــم، فــيفهم منــه أهنــا  ؛الداللــة علــى ماهيتهــا
 املعرفة له كذلك.

العلة قد أتيت يف دليل احلكم. فيكون احلكم قد دل عليه ن إمث 
 ودل عليه العلة اليت تضمنها اخلطاب، كقوله تعاىل:  ،اخلطاب       

                                                 

                                ال: ـمث ق        
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        وهو إعطاء الفيء للفقراء  ،اآلية. فاآلية دلت على احلكم
 ،زلت يف حقه اآليةـذلك الفيء الذي ن ولذلك أعطى الرسول  ؛واملهاجرين

ومل يعط األنصار سوى رجلني حتقق  ،ن فقطوهو يفء بين النضري للمهاجري
 هبما الفقر، وكذلك العلة اليت جاءت يف اآلية وهي قوله:       

               بل تنتقل إىل  ،أي كي ال تبقى الدولة بني األغنياء
ي عنه غريهم، دلت على احلكم، وكانت هي الباعث على تشريعه. وكما رو 

  أنه سئل عن جواز بيع الرطب ابلتمر فقال النيب: «
فاحلديث  أخرجه الدارقطين. «:؟َّ 

وهو عدم جواز بيع الرطب ابلتمر، وكذلك العلة اليت جاءت  ،دل على احلكم
وكانت هي  ،دلت على احلكم ،كون الرطب ينقص إذا يبسوهي   ،يف احلديث

الباعث على تشريعه. ففي هذين املثالني جاءت العلة يف دليل احلكم. وقد 
وكان املقصود داللته عليها، فيكون احلكم قد  ،أييت الدليل داال  على العلة

فحكم الغصب رد العني  .وكانت الباعث على تشريعه ،دلت عليه العلة
 «» :عمال  بعموم قول رسول هللا املغصوبة 

فإنه دليل على أنه جيب على اإلنسان رد ما أخذته يده من مال  أخرجه أمحد،
حىت يرده إىل مالكه، ولكن إذا تلفت  ،أو غصب ،أو إجارة ،إبعارة ،غريه

ملا روي عن أنس قال:  ،يمتهافإن على الغاصب رد مثلها أو ق ،العني املغصوبة
طعاما  يف قصعة، فضربت عائشة إىل النيب  أهدت بعض أزواج النيب 

« » :فقال النيب  ،القصعة بيدها فألقت ما فيها
» :ويف رواية ابن أيب حامت قال: قال رسول هللا أخرجه الرتمذي، 

ومنه تلف العني  ،فهذا دليل على حكم املتلف« 
فيكون دليال  على العلة. وأيضا   ؛والتلف علة لرد القيمة أو املثل ،املغصوبة
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وال يؤخذ من الشخص إال بطيب نفسه عمال   ،حكم مال الفرد أنه حمرتم
أخرجه  «» :بعموم قول الرسول 

ملا روي عن ابن  ،ولكن إذا كان منعه يؤدي إىل ضرر يؤخذ جربا  عنه البيهقي،
» :عباس قال: قال رسول هللا 

»قال:  النيب وعن أيب هريرة أن  أخرجه أمحد، «
فاحلديثان يدالن على أنه ال  .أخرجه البخاري «

وجيربه احلاكم إذا امتنع،  ،حيل للجار أن مينع جاره من غرز اخلشب يف جداره
 فله أن مينع جاره، غري أن منع جاره من غرز ،مع أن اجلدار ملك للشخص

خشبة يضره، فإزالة للضرر أجرب على أن يسمح جلاره، فالعلة هي الضرر، 
والضرر علة إلجبار املالك على التنازل عن ملكه،  ،فهذا دليل على منع الضرر

كل   ،والضرر يف املثال الثاين ،فيكون دليال  على العلة. فالتلف يف املثال األول
نهما. وعلى ذلك فإنه ليس وجاء الدليل داال  على كل م ،منهما علة شرعية

 ،بل قد يكون دليلها دليل احلكم ،شرطا  أن يكون دليل العلة هو دليل احلكم
 وقد يكون دليلها مقصودا  فيه الداللة عليها.

فــال تتوقــف  ،ومعرفــة العلــة غــري متوقفــة علــى احلكــم لكوهنــا اثبتــة ابلــنص
ولـو جـاء دليـل  ،ولكنها متوقفة على وجود الـدليل. فـاحلكم وحـده ،على احلكم
وألنـــه ال يصـــلح دلـــيال   ،ألهنـــا غـــري احلكـــم ؛فإنـــه ال يـــدل علـــى العلـــة ،يـــدل عليـــه

عليهــا. ومــن هنــا ال أييت قيــاس حكــم علــى حكــم جملــرد التشــابه بــني الــوظيفتني، 
بــل ال بــد مــن أن تكــون هنــاك علــة قــد دل الــدليل الشــرعي عليهــا، وعليــه فــإن 

 ،أو ســنة ،حيتـاج إىل دليـل مـن كتـاب احلكـم والعلـة شـيئان خمتلفـان، وكـل منهمـا
يدل عليه. فداللة الدليل على احلكم ال تكفـي للداللـة علـى  ،أو إمجاع صحابة

ســواء يف دليــل  ،لــة، بــل ال بــد مــن أن يكــون هنــاك دليــل يــدل عليهــاعوجــود ال
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يف دليــل مقصــود بــه الداللــة علــى  مأ ،احلكــم نفســه بــنص خــاص ابلداللــة عليهــا
 ؛ســها تكــون دلــيال  علــى احلكــم، وال حيتــاج إىل دليــل آخــرالعلــة. ولكــن العلــة نف

هنا معقول النص، فهـي كمنطـوق الـنص وكمفهومـه. إألهنا هي نفسها دليل، إذ 
 ومن هنا كان تعريفها أبهنا الباعث على احلكم أدق التعاريف.

وملــا كــان تعريــف العلــة أبهنــا الشــيء الــذي مــن أجلــه وجــد احلكــم يوجــد 
لذلك كان ال بـد  ؛السبب، ويوجد اشتباها  بينها وبني املناطاشتباها  بينها وبني 

  والفرق بني العلة واملناط. ،من بيان الفرق بني العلة والسبب
 

 الفرق بني العلة والسبب

ومل يكن هو  ،ومن عدمه العدم ،السبب هو ما يلزم من وجوده وجود
وليس  ،الباعث على تشريع احلكم. فالسبب متعلق بوجود احلكم يف الواقع

 متعلقا  بتشريع احلكم ملعاجلة الواقع، كشهود شهر رمضان سبب لوجوب
 الصوم على من شهده:                فالسبب دال .

أي ال على سبب  ،ال على الباعث على الوجوب ،على وجود الوجوب
فإهنا  ،العلةالوجوب، ووجود الوجوب غري سبب الوجوب. وهذا خبالف 

أي شرع، أي هي الباعث على تشريع  ،الشيء الذي من أجله وجد احلكم
احلكم، فهي متعلقة بتشريع احلكم ال بوجوده ابلفعل، فهي سبب لوجوب 

وليست سببا  لوجوده. والسبب أييت قبل وجود احلكم، فإذا وجد  ،احلكم
ب يكون احلكم أصبح وجود احلكم الواجب املشرع واجبا ، وقبل أن يوجد السب

املشرع واجبا  على املكلف، ولكن وجود هذا الوجوب يتوقف على وجود 
إذ هي الباعث على شرع  ،فإهنا تصاحب تشريع احلكم ،السبب، خبالف العلة
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احلكم. فمثال  رؤية هالل رمضان سبب لوجود وجوب الصوم، فهي سابقة 
فإهنا علة جلعل  ،ابءعلى الصوم، خبالف شالالت املياه العامة اليت تولد الكهر 

فكون الشالالت ملكية  .الكهرابء ملكية عامة، فهي مصاحبة لتشريع احلكم
 ،وهو كوهنا ملكية عامة ،عامة، فهي مصاحب حلكم الكهرابء املتولدة منها

وال  ،وهو الباعث على احلكم. وأيضا  فإن السبب خاص مبا كان سببا  لوجوده
فإهنا ليست خاصة  ،ذا خبالف العلةوه .فال يقاس عليه ،يتعداه إىل غريه

ويقاس عليها.  ،ويقاس عليه ،بل تتعداه إىل غريه ،ابحلكم الذي شرع ألجلها
سببا   وليس ،املغرب فمثال  حلول وقت صالة املغرب سبب لوجود صالة

ولكن كون  .فال يقاس عليه ،وهو ال يصلح سببا  لغري صالة املغرب ،لوجوهبا
كما دل   ،شريع حكم حترمي البيع عند أذان اجلمعةاإلهلاء عن الصالة علة لت
  على ذلك قوله تعاىل:                     

             حتققت يف غري البيع تعدى  مىت بل ،ابلبيع خاصا   ليس
 ،والسباحة ،تحرم اإلجارةف ،على احلكمفبواسطتها يقاس  ،احلكم هلذا الغري

والسبب هو  ،تشريع احلكموالكتابة عند أذان اجلمعة. فالعلة هي الباعث على 
 أي على القيام به. ،الباعث على إجياد احلكم ابلفعل
 وعلى هذا فقوله تعاىل:             ليس علة وإمنا
سبب إلقامة الصالة وليس علة، وما روي عن هو سبب، إذ دلوك الشمس 
 َأنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اّللَِّ » عائشة رضي هللا عنها قالت:

َم َفَكبـََّر َوَصلَّى َأْرَبَع رََكَعات  ِف رَْكَعتَـنْيِ  ،فَاْجَتَمُعوا ،ُة َجاِمَعة  : الصَّالَ فَـبَـَعَث ُمَناِداي   َوتـََقدَّ
ليس علة وإمنا هو سبب، إذ خسوف الشمس  مسلم.أخرجه  «َسَجَدات   َوَأْرَبعَ 

» سبب إلقامة الصالة وليس علة هلا. وما روي عن سلمة بن األكوع:
» 
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إذ غروب الشمس وتواريها ابحلجاب  ليس علة وإمنا هو سبب، أخرجه مسلم،
سبب إلقامة صالة املغرب وليس علة هلا. فهذا كله وأمثاله من قبيل األسباب 

وغروب  ،مسـوف الشـوخس ،ألن دلوك الشمس ؛وليس من قبيل العلل
كل منها سبب لوجود احلكم ابلفعل وليس سببا  لوجوبه، أي هي   ،الشمس

سببا  لتشريعه. ومن هنا يتبني أن ما  سبب إلجياده من املكلف املعني وليست
ال  ،جيعل العبادات توقيفية ،من كوهنا أسبااب  وليس علال   ،ورد يف العبادات

ألن السبب خاص مبا كان سببا  له، وهو للقيام ابحلكم  ؛تعلل وال يقاس عليها
 وليس لشرعه.

 
  الفرق بني العلة واملناط

أخـــرى هـــي أو بعبـــارة  ،العلـــة هـــي الشـــيء الـــذي مـــن أجلـــه وجـــد احلكـــم
، وهــذه ال بــد هلــا مــن دليــل شــرعي يــدل عليهــا. أمــا األمــر الباعــث علــى احلكــم
لة الــيت ينطبــق أاحلكــم بــه وعلقــه عليــه، أي هــو املســاملنــاط فهــو مــا أنط الشــارع 

وال علتـــه. واملنـــاط اســـم مكـــان اإلنطـــة، واإلنطـــة  ،ولـــيس دليلـــه ،عليهـــا احلكـــم
 طائي:التعليق واإللصاق، قال حبيب ال

 لدي تراهباــأرض مس ج وأول  ائميـت علي متـا نيطــهب الدــب

أي علقت على احلروز هبا، وهذا املعىن اللغوي هو املقصود من كلمة 
فيكون معناها اللغوي  ،املناط ابلنسبة للحكم، إذ مل يرد هلا معىن شرعي غريه

كلمة   وأن يكون هو املقصود. وعلى هذا فإن ،هو الذي جيب أن تفسر به
الشيء املتعلق به احلكم، فمناط احلكم هو الشيء الذي  :املناط املراد منها
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ومعىن نيط به أي جيء ابحلكم له، فاحلكم متعلق  .أي علق به ،نيط به احلكم
وال يوجد له معىن آخر مطلقا . وبناء على ذلك فإن  ،هذا هو تفسري املناط ،به

ي جاء احلكم ألجله ملعرفة حقيقته، حتقيق املناط هو النظر يف واقع الشيء الذ
ولكن هل ينطبق على  .ن احلكم الذي جاء قد عرف دليله وعرفت علتهإأي 

فالنظر يف انطباق احلكم املعروف دليله وعلته على  ؟هذا الشيء بذاته أم ال
فرد من األفراد هو حتقيق املناط، فمناط احلكم هو الناحية غري النقلية يف 

واملراد به الواقع الذي يطبق  ،اط هو ما سوى النقلياتاحلكم الشرعي. فاملن
عليه احلكم الشرعي. فإذا قلت اخلمر حرام، فإن احلكم الشرعي هو حرمة 

ليتأتى احلكم عليه أبنه  ،ليس خبمر واخلمر، فتحقيق كون الشراب املعني مخرا  أ
مخرا  فال بد من النظر يف كون الشراب  ،هو حتقيق املناط ،حرام أو ليس حبرام

هل هو  ،نه حرام، وهذا النظر يف حقيقة الشرابإحىت يقال عنه  ،أو غري مخر
وإذا قلت املاء الذي جيوز منه الوضوء هو املاء  .هو حتقيق املناط ،ال ومخر أ

املطلق، فإن احلكم الشرعي هو كون املاء املطلق هو الذي جيوز منه الوضوء. 
يتأتى احلكم عليه أبنه جيوز منه ل ،فتحقيق كون املاء مطلقا  أو غري مطلق

هو حتقيق املناط، فال بد من النظر يف كون املاء مطلقا  أو  ،الوضوء أو ال جيوز
نه جيوز الوضوء منه أو ال جيوز، وهذا النظر يف حقيقة إغري مطلق حىت يقال 

ن احملدث جيب عليه الوضوء للصالة، فإن إاملاء هو حتقيق املناط. وإذا قلت 
عي هو كون احملدث جيب عليه الوضوء للصالة، فتحقيق كون احلكم الشر 

هو حتقيق املناط، وهكذا. فتحقيق املناط يف  الشخص حمداث  أو ليس حمداث  
هذه األمثلة هو حتقيق كون الشراب املعني مخرا  أو ليس خبمر، وحتقيق كون 
املاء مطلقا  أو غري مطلق، وحتقيق كون الشخص حمداث  أو ليس مبحدث، 
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فتحقيق املناط هو الوقوف على  .والشخص ،واملاء ،ناط فيها هو الشرابفامل
 ومن حيث كون احلكم الشرعي املتعلق هبا ينطبق عليها أ ،حقيقة هذه األشياء

 ،فتحقيق املناط هو النظر يف معرفة وجود احلكم الشرعي يف آحاد الصور .ال
هة القبلة هي مناط أو من العلة الشرعية. فج ،بعد معرفته من الدليل الشرعي

 ،وجوب استقباهلا، ووجوب استقباهلا هو احلكم الشرعي، وهو معروف من قبل
 قد دل عليه قوله تعاىل:                             

                   وكون هذه اجلهة هي جهة القبلة هو املناط ،
فتحقيق املناط هو حتقيق  .فتحقيق هذا يف حالة االشتباه هو حتقيق املناط

الشيء الذي هو حمل احلكم. وعليه فإن املناط غري العلة، وحتقيق املناط غري 
ألن حتقيق املناط هو النظر يف حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق احلكم  ؛العلة
هل هو مطلق  ،ظر يف املاءوالن ؟ال وهل هو مخر أ ،كالنظر يف الشراب  ،عليه
هل هي  ،والنظر يف اجلهة ؟ال وهل هو حمدث أ ،والنظر يف الشخص ؟ال وأ

 ،حلكموهكذا. أما حتقيق العلة فهو النظر يف الباعث على ا ؟ال والقبلة أ
بيع حني سئل عن  «؟»: كالنظر يف قوله 
 ؟ال و، هل يفيد العلية أأخرجه الدارقطين «» :الرطب ابلتمر وقال

 وكالنظر يف قوله تعاىل:                      هل يفيد
 وكالنظر يف قوله تعاىل:  ؟ال والعلية أ                 

                :مع قوله تعاىل                     

  وكالنظر يف قوله تعاىل ؟ال وهل يستنبط منها علة أ:   

      فتحقيق املناط يرجع إىل العلم  وهكذا ؟ال وهل يدل على علة أ ...
 ،يرجع إىل غري النقليات، إىل العلومفهو  ،مبا ال يعرف ذلك الشيء إال به
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ولذلك ال يشرتط فيمن حيقق  ؛واملعارف اليت تعرف ذلك الشيء ،والفنون
 ،وأما حتقيق العلة .بل يكفي أن يكون عاملا  ابلشيء ،دا  ـهـتـاملناط أن يكون جم

رفة ـفهو يرجع إىل النقليات، إىل مع ،فإنه يرجع إىل فهم النص الذي جاء معلال  
ولذلك يشرتط فيمن حيقق العلة أن يكون جمتهدا . وهذا هو  ؛والسنةالكتاب 

 الفرق بني العلة واملناط، وابلتايل الفرق بني حتقيق العلة وحتقيق املناط.
جمتهد مستوف  إىل وحني يتعلق االجتهاد بتحقيق املناط فال يفتقر ذلك

 ،ق املنـاطأي حـىت حيقـ ،حـىت يعلـم منـه حتقيـق املنـاط ،شروط االجتهـاد الشـرعية
ألن  ؛وال إىل معرفـــــة ابلعربيـــــة ،مبعـــــىن أنـــــه ال يفتقـــــر إىل معرفـــــة ابألدلـــــة الشـــــرعية

أي ابلشـيء  ،املقصود مـن هـذا االجتهـاد هـو العلـم ابملوضـوع علـى مـا هـو عليـه
الــذي يــراد تطبيــق احلكــم الشــرعي عليــه، وإمنــا يفتقــر فيــه إىل العلــم مبــا ال يعــرف 

املعرفـــة بـــه، فـــال بـــد أن يكـــون ذلـــك ذلـــك املوضـــوع إال بـــه مـــن حيـــث قصـــدت 
ليتنـــزل احلكــم الشــرعي  ؛الشــخص عاملــا  هبــذه املعــارف الــيت تتعلــق بــذلك الشــيء

ســـواء أكـــان ذلـــك الشـــخص هـــو اجملتهـــد أم كـــان و علـــى وفـــق ذلـــك املقتضـــى. 
يرجــع إليــه اجملتهــد ملعرفــة الشــيء أم كــان كتــااب  شــرح ذلــك  ،شخصــا  آخــر غــريه

رتط فيـه مـا يشـرتط يف االجتهـاد مـن علـم ابألمـور فتحقيق املناط ال يشـ ،الشيء
الشــرعية وعلــم ابلعربيــة، بــل يكفــي فيــه أن يعــرف املوضــوع املــراد تطبيــق احلكــم 

 ،ولو كان جاهال  كل اجلهل يف سواه، كاحملدث العارف أبحـوال األسـانيد ،عليه
ومــا حيــتج بــه مــن متوهنــا ممــا ال حيــتج، فهــذا  ،وصــحيحها مــن ســقيمها ،وطرقهــا
 ،ســـواء كـــان عاملـــا  أبمـــور الشـــريعة أم ال ، علمـــه فيمـــا هـــو متعلـــق ابحلـــديثيعتـــرب

وعارفـــــا  ابلعربيـــــة أم ال، وكالطبيـــــب يف العلـــــم ابألدواء والعيـــــوب، وكالصـــــانع يف 
معرفــــة عيــــوب الصــــناعات، وكعرفــــاء األســــواق يف معرفــــة قــــيم الســــلع ومــــداخل 
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اللغة يف معرفة اللفظـة العيوب فيها، وكاملاسح يف تقدير األرضني وحنوها، وكعامل 
وحنـو   ،ومعناها، وكاملخرتع لآلالت، وكالعامل يف الذرة، وكاخلبري يف علوم الفضـاء

ال يشــرتط فيــه  ،ممــا يعــرف بواســطته منــاط احلكــم الشــرعي ،كــل هــذا ومــا أشــبهه
ألن املقصود من حتقيق املناط هو  ؛حىت وال أن يكون مسلما   ،أن يكون جمتهدا  

وال ابملعـــارف  ،وهـــذا ال دخـــل لـــه يف االجتهـــاد ،شـــيءالوقـــوف علـــى حقيقـــة ال
وال ابللغــــة العربيــــة، بــــل القصــــد منــــه حمصــــور أبمــــر معــــني وهــــو معرفــــة  ،الشــــرعية
 الشيء.

أمر ال بد منه  ،أي الشيء املراد تطبيق احلكم عليه ،وحتقيق مناط احلكم
ليـل قبل معرفـة احلكـم، وال ميكـن معرفـة احلكـم إال بعـد حتقيـق املنـاط، فـإن كـل د

شــرعي مبــين علــى مقــدمتني: إحــدامها راجعــة إىل حتقيــق املنــاط، واألخــرى ترجــع 
وهـي  ،أي تثبـت ابلفكـر والتـدبر ،إىل نفس احلكم الشرعي. فـاألوىل عقليـة حبتـة

 ،أي تثبت بفهم النص الشرعي الذي صح نقله ،والثانية نقلية .ما سوى النقلية
د عليــه أوال  أن يــتفهم حقيقــة وإمجــاع الصــحابة. فاجملتهــ ،والســنة ،وهــو الكتــاب

أو الواقعــة أو الشــيء الــذي يريــد بيــان احلكــم الشــرعي بشــأنه، وبعــد أن  ،احلادثــة
أي لفهم النص الشـرعي املـراد اسـتنباط احلكـم  ،يقف عليه ينتقل لفهم النقليات

منــه لتلــك احلادثــة أو الواقعــة أو الشــيء، أو لفهــم احلكــم الشــرعي املــراد تطبيقــه 
دثــة أو الواقعــة أو الشـــيء، أي ال بــد أن يالحــظ حــني اســـتنباط علــى تلــك احلا

مث فهـم الواجـب يف معاجلـة هـذا  ،فهم الواقـع والفقـه فيـه ،وحني تبنيها ،األحكام
وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف هذا الواقع، مث  ،الواقع من الدليل الشرعي

قــع والتفقــه فيــه يطبــق أحــدمها علــى اآلخــر، وبعبــارة أخــرى أن يتوصــل مبعرفــة الوا
 إىل معرفة حكم هللا.
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 شروط العلة

 يشرتط يف العلة مثانية شروط:
أن تكون العلة مبعىن الباعث، فلو كانت وصفا  من الشرط األول: ال بد 
أي عالمــة  ،ألنــه حينئــذ يكــون أمــارة علــى احلكــم ؛طــرداي  فــإن التعليــل بــه ممتنــع

لة ـروف ابخلطــاب ال ابلعــعليـه، فــال فائـدة فيــه ســوى تعريـف احلكــم، واحلكــم معـ
 ولذلك يشرتط يف العلة أن تكون هي الباعث على احلكم. ؛ة منهـطـبـنـتـاملس

ــــاين: أن تكــــون وصــــفا  ظــــاهرا  منضــــبطا  مشــــتمال  علــــى معــــىن  الشــــرط الث
مناســــب، أي أن يكــــون وصــــفا  مفهمــــا  للتعليــــل، إذ تــــرد يف النصــــوص الشــــرعية 

صـــاف علـــل شـــرعية جملـــرد أهنـــا أوصـــاف متعـــددة، فـــال يعـــين ذلـــك أن هـــذه األو 
بـــل هـــي جمـــرد أوصـــاف كســـائر األوصـــاف، والـــذي  ،جـــاءت يف األدلـــة الشـــرعية

وكوهنــا  ،جيعلهــا صــاحلة ألن تكــون علــة هــو وضــعها يف اجلملــة علــى وضــع معــني
ولـذلك ال بـد مـن إدراك نفـس الوصـف مـا هـو، وإدراك وضــعه يف  ؛وصـفا  معينـا  

ولـــذلك  ؛وحـــىت جيـــوز التعليـــل بـــه حـــىت يصـــح جعلـــه علـــة، ،الرتكيـــب يف اجلملـــة
واشـــرتط يف الوصـــف أن يكـــون ظـــاهرا  جليـــا   ،اشـــرتط يف العلـــة أن تكـــون وصـــفا  

عراي  عـن االضـطراب، واشـرتط أن يكـون وضـعه يف اجلملـة مفيـدا  العليـة، أي أن 
 يكون وصفا  مفهما .

فإن مل تؤثر فيه مل جيز أن  ،الشرط الثالث: أن تكون مؤثرة يف احلكم
ومعىن كون العلة مؤثرة يف احلكم أن يغلب على ظن اجملتهد أن  .ةتكون عل

اىل: ـتع  واها. فقولهـس يء ـش دون   ألجلها  ل عند ثبوهتا، أيـكم حاصـاحل
               مل  ،وهو شهود املنافع ،ألن الوصف ؛ال يفيد العلية

  فال يكون علة، وقوله تعاىل: ؛يؤثر يف احلكم            
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     قد أثر يف  ،ولة بني األغنياءوهو عدم الدُ  ،ألن الوصف ؛يفيد العلية
أن تكون العلة مؤثرة  من احلكم، وحصل احلكم عند ثبوته. ومن هنا كان ال بد

 يف احلكم.
وال  ،أو سـنة ،فـال يردهـا نـص مـن كتـاب ،الشرط الرابع: أن تكون سـاملة

 إمجاع الصحابة.
 الشرط اخلامس: أن تكون مطردة، أي كلما وجدت وجد احلكم.
ألن  ؛الشـــرط الســـادس: أن تكـــون متعديـــة، فلـــو كانـــت قاصـــرة مل يصـــح

فائــدة العلــة إمنــا هــي يف إثبــات احلكــم هبــا، والعلــة القاصــرة غــري مثبتــة للحكــم يف 
مسـتنبطة فتكـون فرعـا  عليـه، فلـو لكونه اثبتا  ابلنص أو اإلمجاع، وألهنـا  ؛األصل

وكــذلك العلــة القاصــرة غــري مثبتــة  .كانــت مثبتــة لــه لكــان فرعــا  عليهــا وهــو دور
 ولذلك ال تكون صحيحة. ؛لعدم تعديها ؛للحكم يف الفرع

الشـــرط الســـابع: أن يكـــون طريـــق إثباهتـــا شـــرعيا  كـــاحلكم الشـــرعي ســـواء 
الصـــحابة، وإذا مل تثبـــت  أو إمجـــاع ،أو الســـنة ،بســـواء، أي أن تثبـــت ابلكتـــاب

 بواحد من هذه األدلة الثالث ال تعترب علة شرعية.
الشـــرط الثـــامن: أن ال تكـــون حكمـــا  شـــرعيا ، فـــال يعلـــل احلكـــم الشـــرعي 

فإمــا أن يكــون مبعــىن األمــارة  ،ألنــه لــو كــان احلكــم علــة احلكــم ؛ابحلكــم الشــرعي
ألن  ؛ة مل يصـح بـه التعليـلفإن كان مبعىن األمارة املعرف .أو مبعىن الباعث ،املعرفة

وإن كـان مبعـىن  .وإمنا هي الباعـث علـى شـرع احلكـم ،العلة ليست أمارة وعالمة
ألنــه يقتضــي أن يكــون احلكــم ابعثــا  لنفســه، أي  ؛الباعــث فإنــه يســتحيل الوقــوع

ولذلك ال يصـح  ؛وهذا ال يكون ،قطع يد السارق ابعث على قطع يد السارق
 أن تكون العلة حكما  شرعيا .
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 أدلة العلة

ال جيــوز أن تؤخــذ العلــة إال ممــا يعتــرب أنــه قــد أتــى بــه الــوحي، أي إال مــن 
ألن الكتــاب جـاء بـه الـوحي لفظـا  ومعــىن،  ؛وإمجـاع الصـحابة ،والسـنة ،الكتـاب

ن إوالسنة جاء هبـا الـوحي معـىن، وإمجـاع الصـحابة يكشـف عـن دليـل، أي عـن 
ا جاء به الـوحي. فـإذا وردت قاله أو فعله أو سكت عنه، فيعترب مم الرسول 

العلة يف واحد من هذه الثالث كانـت علـة شـرعية، وإن مل أتت مـن واحـد منهـا 
وال قيمـة هلـا شـرعا . ويتبـني مـن اسـتقراء النصـوص الشـرعية  ،ال تعترب علة شـرعية

 ،أو داللــة ،إمــا صــراحة :يف الكتــاب والســنة أن الــنص الشــرعي يــدل علــى العلــة
أي  ،وال توجد أي داللة علـى العلـة الشـرعية مـن الشـرع .ا  أو قياس ،أو استنباطا  

 سوى هذه األحوال األربع ليس غري. ،من النصوص املعتربة نصوصا  شرعية
وإمـا أن يـدل فالنص الشـرعي إمـا أن يـدل علـى العلـة صـراحة يف الـنص، 

ـــة، أي  ـــة دالل ـــه يـــدل عليهـــا، ن إعلـــى العل ـــه أو ترتيب  وإمـــاألفـــاظ الـــنص أو تركيب
أو النصـوص املتعـددة املعينـة الـيت يفهـم مـن  ،استنباطا  من النص الواحدتستنبط 

قياســا  أبن تقــاس  وإمــاكــون الشــيء علــة.  - ال مــن جمموعهــا -مــدلوهلا املعــني 
علــى علــة أخــرى قــد وردت  ،العلــة الــيت مل تــرد يف الــنص وال يف إمجــاع الصــحابة

شــتماهلا علــى مــا  ال ؛ابلكتــاب أو الســنة أي ابلــنص، أو وردت إبمجــاع الصــحابة
ن هــذه العلــة الــيت مل يــرد هبــا إكــان ســببا  العتبــار الشــرع العلــة علــة ألجلــه. أي 

النص حتتوي على نفس الشيء الـذي اعتـربه الشـارع ابعثـا  علـى كوهنـا علـة، أي 
 ن وجه العلية فيها هو عني وجه العلية الذي يف العلة الوارد هبا النص.إ

حة فهــي العلــة الــيت تفهــم مــن منطــوق أمــا العلــة الــدال عليهــا الــنص صــرا
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علـــى التعليـــل  ،مـــن الكتـــاب أو الســـنة ،الـــنص أو مفهومـــه، وهـــو أن يـــذكر دليـــل
مـن غـري احتيـاج فيـه إىل نظـر واسـتدالل،  ،بلفظ موضـوع لـه يف اللغـة ،ابلوصف

 وهو قسمان:
 :رح فيه بكون الوصف علة احلكم، مثال ذلك قوله ـاألول: ما ص

أي إمنا شرع عند  أخرجه البخاري، «»
: ه ـولـلئال يقع النظر على ما حرم النظر إليه. وق ؛الدخول يف دار الغري

ه ـأخرج« »
مأخوذ من  ،والدافة مجاعة يذهبون مهال  لطلب الكأل يف سنة القحط، لمـمس

ون ـيارة، أو الدافة اجليش يدفـالدفيف وهو الدبيب، واملراد ابحلديث القافلة الس
 و العدو أي يدبون حنوه. وكقوله تعاىل: ـحن              

     . 
، كالالم، وكي، وإنّ   ،فيه حرف من حروف التعليلالثاين: ما ورد 

 والباء. أما )الالم( فلقوله تعاىل:                     

        فدل ذلك  ،وقد دخلت عليه الالم ،فكونه ال يكون حجة وصفا
سم، لل به ال االعألن الوصف هو الذي ي ؛على أهنا علة إلرسال الرسل

ولذلك يكون  ؛وقوهلم يف األلفاظ حجة ،ولتصريح أهل اللغة أبن الالم للتعليل
وأما )كي( فكقوله  التعليل ابلوصف الذي دخلت عليه الالم علة شرعية.

 تعاىل:                     أي كي ال تبقى الدولة بني
  ،ن العلة يف إعطاء املهاجرين دون األنصارإهم، أي بل تنتقل إىل غري  ،األغنياء

 كي ال يتداوله األغنياء بينهم. وكقوله تعاىل:               
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                   أي علة تزويج الرسول مطلقة زيد ،بزينب، 
( فكقوله من يتبنونه. وأما )إنّ  هي أن ال يتحرج املؤمنون يف تزوج مطلقات

  :يف قتلى أحد«
فعّلة عدم أخرجه النسائي، « 

يف حق  نه حيشر يوم القيام وجرحه يشخب دما . وكقوله تغسيل الشهيد كو 
»حمرم وقصت به نقته: 

يف شأن اهلرّة من حيث طهارهتا:  وكقوله  .أخرجه البخاري« 
: »وكقوله  .أخرجه أمحد« »

 وأما )الباء( فكقوله تعاىل:  .أخرجه أمحد «  

               املنسوب للني   جعل الباء وما دخلت عليه علة  
  تعاىل:  وكقوله .  للنيب                . 

فهذه هي الصيغ الصرحية يف التعليل، إال أن إفادة الصيغة للتعليل إمنا 
أن يكون احلرف نفسه قد وضع يف  :تكون إذا حتقق فيها ثالثة أمور: أحدها

أن يكون  :والثالث .أن يكون ما دخلت عليه وصفا   :والثاين .اللغة للتعليل
هذا الوصف مناسبا  للحكم، واحلكم اثبت على وفقه. فإذا اجتمعت هذه 

 .ووجب أن يعلل احلكم الوارد فيه النص ،األمور الثالثة أفادت الصيغة التعليل
  قوله  يف للتعليل. فالالم   الصيغة  فإنه ال تكون ،وإذا مل جتتمع هذه األمور

 اىل: ـتع              اىل: ـويف قوله تع            
 وإن كان قد وضع للتعليل يف اللغةألن احلرف  ؛بل للعاقبة ،ليست للتعليل

، فاحلج مل يشرع لشهود منافع، وفرعون ولكن احلكم ليس اثبتا  على وفقه
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ىل: يف قوله تعا (الباء)وامرأته مل أيخذا موسى ألجل أن يكون هلما عدوا . و
                      يف قوله تعاىل: )إنَّ( و        

                                             ليست
ولكنه مل  ،ةوإن كان قد وضع للتعليل يف اللغ ،وذلك ألن احلرف ؛للتعليل

 فانتفى منه كونه للتعليل. ،يدخل على وصف مناسب
 ،وهــو مــا يســمى ابلتنبيــه واإلميــاء ،وأمــا العلــة الــدال عليهــا الــدليل داللــة

 فهو قسمان:
حبيث يكون له  ،األول: أن يكون احلكم مسلطا  على وصف مفهم

ل به ويعل ،مفهوم موافقة أو مفهوم خمالفة، ففي هذه احلال يعترب الوصف علة
 احلكم، وذلك كقوله تعاىل:                           

                   تتألف قلوهبم  ،فإن املؤلفة قلوهبم أشخاص مسلمون
 ،فهو ليس اءا  وإمنا هو وصف مناسب حلكم إعطاء الزكاة ،إبعطاء الزكاة

 ،والعاملني عليها ،واملساكني ،ومثل ذلك الفقراء .فعّلة إعطائهم أتليف قلوهبم
وكوهنم عاملني عليها، أي  ،وكوهنم مساكني ،فإن عّلة إعطائهم كوهنم فقراء

أخرجه  «: »اتصافهم هبذه األوصاف. وكذلك قوله 
فدل على أنه علة لعدم اإلرث،  ؛فإن كلمة )القاتل( وصف مفهم أبو داود،

رواه  «: »أي علة عدم توريثه كونه قاتال . وكقوله 
ألن لفظ مؤمتن وصف مناسب  ؛فإن علة عدم الضمان كونه مؤمتنا   الدارقطين،

: »حلكم عدم الضمان فكان علة. ومثله قوله 
فإنه يدل على أن علة عدم توريثه كونه كافرا .  أخرجه أمحد، «
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 «: »وكقوله 
ألن كلمة كيل  ؛فالعلة يف جواز السلف كونه مكيال  أو موزون   أخرجه أمحد،

فكان كونه مكيال  معلوما  ووزن  معلوما   ؛ف مناسب حلكم جواز السلفوص
 علة، وهكذا.

ال أن يكـــون  ،الثـــاين: أن يكـــون التعليـــل الزمـــا  مـــن مـــدلول اللفـــظ وضـــعا  
 وهو مخسة أنواع: ،اللفظ داال  بوضعه على التعليل

أحـــدها: ترتيـــب احلكـــم علـــى الوصـــف بفـــاء التعقيـــب والتســـبيب، وذلـــك  
واخلالبــة اخلديعــة، أخرجــه البخــاري، « » : كقولــه
، تعليقـا  عـن عمـر  أخرجـه البخـاري« »وقولـه: 
. فـإذا دخلـت ذكـره الشـوكاين يف نيـل األوطـار «»وقولـه: 

فيهـــا احلكـــم علـــى الوصـــف فإنـــه يفيـــد التعليـــل، ســـواء الفـــاء يف أي مجلـــة يرتتـــب 
وذلك ألن الفـاء وضـعت يف مثـل  ؛دخلت على الوصف مدخلت على احلكم أ

هــذه الصــور للتســبيب فتفيــد العليــة. أمــا ورودهــا يف اللغــة مبعــىن اجلمــع املطلــق، 
علـى   وورودها مبعىن مث يف إرادة التأخري واملهلة، فإن هذا غري ظاهر فيها، عـالوة

وهلــذا فاألصــل فيهــا  ؛نــه يكــون يف حــال وجــود قرينــة متنــع التعقيــب والتســبيبكو 
إفــادة التعليــل، واجلمـــع والتــأخري خـــالف األصــل، وذلـــك أن الفــاء موضـــوعة يف 

 «: »اللغة للرتتيب والتعقيب، ففـي قولـه 
ن الفــاء هنــا للتعقيــب، وحينئــذ يلــزم أل ؛يــدل الرتتيــب علــى العليــة أخرجــه أمحــد،

فيلـزم سـببيته للحكـم، فالفـاء يف وضـعها  ،أن يثبـت احلكـم عقيـب مـا رتـب عليـه
فأفـــادت العليـــة، فـــإذا اســـتعملت يف غـــري  ؛للرتتيـــب والتعقيـــب أفـــادت التســـبيب
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 ذلك كان استعماهلا على غري األصل.
حبكـم،  فحكـم عقيبهـا اثنيها: ما لو حـدثت واقعـة فرفعـت إىل النـيب 
وذلــك كمــا أخــرج البخــاري فإنــه يــدل علــى كــون مــا حــدث علــة لــذلك احلكــم. 

؟» من طريـق أيب هريـرة قـال:
فإنـه يـدل علـى كـون الوقـاع علـة  «

عـن واقعـة لبيـان حكمهـا  إمنـا سـأل النـيب  الرجـلوذلك ألن نعلم أن  ؛عتقلل
ض اجلـواب لـه، ال أنـه ذكـره إمنـا ذكـر ذلـك احلكـم يف معـر  شرعا ، وأن النـيب 

وأتخــري البيــان عــن وقــت  ،منــه، ملــا فيــه مــن إخــالء الســؤال عــن اجلــواب ابتــداء  
لظــاهر، وإذا كــان إال أنــه علــى خــالف ا ،وإن كــان ممكنــا   ،وكــل ذلــك .احلاجــة

فالســــؤال الــــذي عنــــه اجلــــواب يكــــون ذكــــره مقــــدرا  يف  ،ذلــــك جــــوااب  عــــن ســــؤاله
 ر.فيصري كأنه قال: واقعت فكفّ  ،اجلواب يف كالم اجمليب

اثلثها: أن يذكر الشـارع مـع احلكـم وصـفا  لـو مل يقـدر التعليـل بـه ملـا كـان 
يعية عــادة يكــون لــذكره فائــدة، ومنصــب الشــارع ممــا يتنـــزه عنــه، والنصــوص التشــر 

ولــذلك يعتــرب هــذا الوصــف علــة، ويكــون  ؛لكــل مــا يــذكر فيهــا اعتبــار تشــريعي
مثــل مــا إذا كــان الكــالم جــوااب  علــى ســؤال، ســواء أكــان الوصــف  ،الــنص معلــال  

إىل نظــــري حملــــل  ،عــــدل عــــن حمــــل الســــؤال يف بيــــان احلكــــم ميف حمــــل الســــؤال، أ
: »السؤال. وذلك كمـا روي عنـه 

:أخرجـه « ؟
يف جـــواهبم أن الرطـــب يـــنقص إذا  ،فـــاقرتان احلكـــم بوصـــف النقصـــانالـــدارقطين، 

ـــد أ ،يـــبس ن جـــواب ان يكـــون لفائـــدة. واقـــرت ال ميكـــن أن يكـــون عبثـــا ، بـــل ال ب
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 ،وهــي مــن صــيغ التعليــل ،«»الرســول عــن بيــع الرطــب ابلفــاء يف قولــه: 
مــن ترتيبــه احلكــم علــى  ،داللــة علــى أن النقصــان علــة امتنــاع بيــع الرطــب ابلتمــر

ويف هـذا املثـال كـان الوصـف الـذي ذكـر  «نإذ»واقرتانـه حبـرف  ،الوصف ابلفاء
ومثال ما إذا كـان الوصـف يف غـري حمـل السـؤال، وهـو أن  .الواقعا  يف حمل السؤ 

أنـه  يعدل يف بيان احلكم إىل ذكر نظري حملل السؤال، وذلـك كمـا روي عنـه 
وعليـــه  ،ن أيب أدركتـــه الوفـــاةإ ،اي رســـول هللا :ملـــا ســـألته اجلاريـــة اخلثعميـــة وقالـــت

» :فقـال  ؟فريضة احلج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك
فاخلثعمية إمنـا « ؟
 ،ذكر دين اآلدمي، فـذكر هلـا نظـريا  للمسـؤول عنـه سألت عن احلج، والنيب 

ولــيس جــواب املســؤول عنــه نفســه، ولكنــه ذكــره مرتبــا  احلكــم الــذي ســألت عنــه 
ال ميكــن أن يكــون عبثــا ، بــل ال بــد  ،وهــو الــدين ،كــم بوصــفعليــه، فــاقرتان احل
هلـذا الوصـف مـع ترتيـب احلكـم عليـه يـدل  وذكر الرسـول  .أن يكون لفائدة

 على التعليل به، وإال كان ذكره عبثا . 
رابعها: أن يذكر يف النص حكم أمر من األمور، مث يعقب على ذكره 

كم لو مل تذكر هذه التفرقة بينهما، بذكر التفرقة بينه وبني أمر آخر يشمله احل
» :كقوله 

فقد ذكر حكم بيع الرب ابلرب أخرجه مسلم،  «
ابلنهي عنه، مث عقب على ذلك أبنه إذا اختلف اجلنسان من احلبوب كالرب 
والشعري فإنه جيوز. فهذه التفرقة بني احلكمني تدل على أن احتاد اجلنسني هو 
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ي عن البيع بدليل إابحته للبيع يف حالة اختالفهما. وهذه التفرقة النه علة
تكون يف هذا النوع أبلفاظ متعددة تفهم معىن التفرقة بني األشياء، فمنها ما 

« »تكون التفرقة بلفظ الشرط واجلزاء مثل: 
  عاىل: ومنها ما تكون فيه ابلغاية، كقوله ت        وكما

، «»أخرج البخاري عن جابر 
ومنها ما يكون  .تدـب حىت يشـوكنهيه عن بيع العنب حىت يسود، وعن بيع احل

 تثناء كقوله تعاىل: ـابالس                    ،ا ـومنها م
  ظ االستدراك كقوله تعاىل: ـفـيكون بل                  

                        ، ومنها أن يستأنف أحد الشيئني
» :بذكر صفة من صفاته بعد ذكر اآلخر، كقوله 

.» 
ومفهمـا   ،خامسها: أن يذكر الشارع مع احلكم وصفا  مفهما  أنه للتعليل

 «: »وجه العلية فيه، وذلك كقولـه 
لـة الغضـب، والغضـب فقد ذكر الشارع مع النهي عن القضاء حا أخرجه أمحد.

ملــا فيــه مــن  ؛وصــف مفهــم أنــه للتعليــل، ومفهــم أنــه كــان علــة للنهــي عــن القضــاء
فــدل ذلــك علــى أن الغضــب علــة. ومثــل مــا  ،تشــويش الفكــر واضــطراب احلــال

ــــــرة  ــــــاد هنــــــى رســــــول هللا »روي عــــــن أيب هري ــــــع حاضــــــر لب أخرجــــــه  «أن يبي
النهـي يف البـائع كونـه فقد ذكر النهي عن بيع احلاضر لباد، فذكر مـع  البخاري،

حاضــرا  أي مــن أهــل احلضــر، ويف املشــرتي كونــه ابداي  أي كونــه آتيــا  مــن البــدو، 
ومفهــم أنــه كــان علــة  ،وكـل منهمــا وصــف مفهــم أنــه للتعليــل يف النهــي عــن البيــع
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مــن جهالــة الســعر يف الســوق، فــدل ذلــك علــى أن كونــه  يللنهــي ملــا عنــد البــاد
وهــو وجــه التعليــل. ومثلــه النهــي عــن تلقــي  ،وقألنــه جيهــل ســعر الســ ؛ابداي  علــة

» اجللب، وقد ورد فيه التصريح بوجه التعليل، فعن أيب هريـرة قـال:

كرم العامل وأهن اجلاهل، فإنه أ. وكذلك إذا قال أحد: يأخرجه الرتمذ« 
ذكــر مــع اإلكــرام وهـــو احلكــم وصــف مفهـــم أنــه للتعليــل، ومفهـــم أنــه كــان علـــة 

ملــا هــو عليــه مــن العلــم، وكــذلك اإلهانــة ذكــر معهــا وصــف مفهــم أنــه  ،لإلكــرام
أي  ،ملـا هـو عليـه مـن عـدم وجـود املعرفـة ،للتعليل، ومفهم أنـه كـان علـة لإلهانـة

إذا  ،ومفهــم وجــه العليــة فيــه ،مــن اجلهــل. وهكــذا كــل وصــف مفهــم أنــه للتعليــل
وجــودا   ليــدور مــع املعلــو  ،ذكــر يف الــنص الشــرعي مــع احلكــم كــان علــة احلكــم

 وعدما .
وأما العلة اليت تستنبط من النص الواحد أو النصوص املتعددة املعينة 

 ،عن شيء يف حالةفذلك أن يكون الشارع قد أمر بشيء أو هنى  ،استنباطا  
فيه من قرائن واقعية تعني وجودها فعال ،  ةأو مفهوم ،إما مذكورة معه يف النص

لزوال تلك احلالة، فيفهم حينئذ أن  ؛أو أيمر مبا هنى عنه ،مث ينهى عما أمر به
 اىل: ــوذلك كقوله تع ،أو مبا تدل عليه ،احلكم معلل بتلك احلالة      

                                                      

        ،فاآلية سيقت لبيان أحكام صالة اجلمعة ال لبيان أحكام البيع
 فالنهي عن البيع حصل يف حالة النداء للجمعة، مث جاء النص يقول:    

                                   فأمر ابالنتشار يف
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يف حالة زوال تلك احلالة، وهو إذا قضيت  ،واالبتغاء من فضل هللا ،األرض
أي جاز البيع عند انتهاء صالة اجلمعة. فيستنبط من ذلك أن  ،صالة اجلمعة

وهو ما دلت عليه  ،ة هو اإلهلاء عن الصالةعلة منع البيع حال أذان اجلمع
» :تلك احلالة. وكقوله 

أنه سكت عن ملك الناس لآلابر  وثبت عنه  أخرجه أبو داود، «
اآلابر اليت  ولكن وجود ،ومللكية األفراد للماء يف املدينة والطائف ،يف أراضيهم

ومل تكن للجماعة  ،ءح الرسول مبلكيتها لألفراد كان لزراعة البساتني وغريها
فيها حاجة، فدل السماح هبا يف هذه احلال على أن الشركة يف املاء إمنا تكون 
فيما للجماعة فيه حاجة، فيستنبط من هذا أن وجود احلاجة للجماعة يف املاء 

 ،اء من مرافق اجلماعة هو علة الشراكة فيهأي كون امل ،هو علة الشراكة فيه
بل لكل  ،أي علة كونه من امللكية العامة. وبذلك ال تكون الشراكة يف ثالث

ما فيه حاجة للجماعة، وإذا خلت حاجة اجلماعة من أي واحد من هذه 
 الثالث ذهبت الشراكة لذهاب العلة. وهكذا كل نص سيق احلكم فيه حلالة

فإنه يستنبط  ،ر يف األمر حبكم خيالف ذلك احلكممث ورد نص آخ ،أو وصف
أو تدل على علة احلكم. ومن ذلك أن ينهى  ،من النصني أن تلك احلالة علة

ويبيحه يف حالة ما من حاليت ذلك األمر، فيستنبط  ،الشارع عن أمر هنيا  عاما  
أن علة النهي هي احلالة  ،مع وجود النهي العام ،من إابحته يف إحدى حالتيه

 ملقابلة للحالة اليت أبيح فيها.ا
 ،وأمــا العلــة الــيت تؤخــذ ابلقيــاس فهــي العلــة الــيت مل يــرد هبــا دليــل شــرعي
ولكــن ورد الــنص الشــرعي مبثلهــا عينــا  وجنســا ، فإنــه تقــاس العلــة الــيت مل يــرد هبــا 
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ألن وجــه التعليــل فيهــا قــد  ؛دليــل شــرعي علــى العلــة الــيت ورد هبــا الــنص الشــرعي
رعي. إال أنــــه يشــــرتط يف العلــــة الــــيت يقــــاس عليهــــا أن تكــــون ورد بـــه الــــنص الشــــ

مــأخوذة مــن نــص مفهــم أنــه للتعليــل، ومفهــم وجــه العليــة فيــه، حــىت يكــون وجــه 
وذلـك حـىت تعتـرب أهنـا ممـا جـاء بـه الـوحي. فتكـون قـد  ،العلية قـد ورد فيـه الـنص
ـــة ـــيت جـــاء هبـــا  ،ورد الـــوحي بوجـــه العلي ـــذي جعلهـــا تقـــاس علـــى العلـــة ال وهـــو ال

وجـاء بوجـه العليـة فيهـا. هـذه هـي احلالـة الوحيـدة الـيت جيـوز فيهـا قيـاس  ،لـوحيا
وذلـك ألن  ؛علة على علة، وما عـداها ال جيـوز فيـه قيـاس علـة علـى علـة مطلقـا  

قياس علة على علة هو كقياس حكـم مل يـرد لـه دليـل شـرعي علـى حكـم ورد لـه 
ا كـــان احلكـــم دليـــل شـــرعي، فكمـــا أنـــه ال جيـــوز قيـــاس حكـــم علـــى حكـــم إال إذ

املقـــيس عليـــه معلـــال  بعلـــة شـــرعية دل عليـــه الشـــرع، وال جيـــوز قيـــاس حكـــم علـــى 
حكم جملرد املشاهبة بني الوظيفتني، فكذلك ال جيوز قياس علة علـى علـة إال إذا  
كانــت العلــة املقــيس عليهــا معلــال  كوهنــا علــة ببيــان وجــه العليــة مــن قبــل الشــرع، 

به الشرع، وال جيوز قياس علة على علة جملـرد  أي إال إذا كان وجه العلية قد ورد
يف الوصــــف املفهــــم أنــــه  الولــــذلك مل جيــــز قيــــاس العلــــة إ ؛املشــــاهبة بــــني العلتــــني

وذلك ألن قياس العلة على علة ال بد فيه من  ؛واملفهم لوجه العلية فيه ،للتعليل
 ، فيـهفـإذا بـني .أو مـن مـدلول اللغـة ،إما من الشارع ،بيان وجه التعليل يف العلة

متامـا  كمـا يوجـد يف  ،فقد وجد يف العلة ما جييز القياس عليهـا وهـو وجـه التعليـل
احلكم املقيس عليه العلة اليت حصل فيها القياس، فإذا وجـد يف العلـة بيـان وجـه 
العلية فيها من قبـل الشـرع، أبن كـان الـنص الـذي هـو دليـل عليهـا قـد بـنّي وجـه 

ياس على هذه العلة، وإذا مل يبـني ذلـك ال جيـوز فإنه جيوز حينئذ الق ،العلية فيها
القياس عليهـا. وابالسـتقراء ال يوجـد ذلـك إال يف حالـة واحـدة، وهـي أن تكـون 
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ومفهـم وجـه العليـة فيـه، ومـا عـداها  ،العلة مأخوذة من وصف مفهم أنه للتعليل
لـة ال جيوز القياس يف العلة مطلقا . فال يقاس علـى العلـة املسـتنبطة، وال علـى الع

املــــأخوذة مــــن وصــــف غــــري مفهــــم، وال يقــــاس علــــى االســــم اجلامــــد ألنــــه لــــيس 
فــــال يعلــــل حــــىت يقــــاس عليــــه. ومثــــال  ،بوصــــف، وهــــو ال يتضــــمن معــــىن العليــــة

الوصــف الــذي ذكــره الشــارع مــع احلكــم وكــان لفظــه مفهمــا  حســب وضــع اللغــة 
أخرجـه  «»: وجه العليـة فيـه قولـه 

فالغضــب علــة النهــي عــن القضــاء، فهــو علــة مانعــة مــن القضــاء، ولفــظ  أمحــد.
الغضــب يفهــم منــه أن كونــه غضــبا  كــان علــة للنهــي عــن القضــاء، والــذي جعلــه 

فإنه يقاس على هـذه العلـة   ،علة هو ما فيه من تشويش الفكر واضطراب احلال
اجلوع مـــثال ، فـــال يقضـــي كـــل مـــا حيصـــل فيـــه تشـــويش فكـــر واضـــطراب حـــال كـــ

القاضــي وهــو جوعــان. فالغضــب هــو العلــة الــيت اختــذت أصــال  للقيــاس عليهــا، 
، أي ةف مناســب يفهــم الســبب الــذي جعلــه علــوابلتــدقيق فيهــا يتبــني أهنــا وصــ
ولـــذلك صـــح القيـــاس  ؛ومفهـــم وجــه العليـــة فيـــه ،هــي وصـــف مفهـــم أنـــه للتعليـــل

كم وجـاء الـنص الشـرعي مبينـا  عليها. ومثال الوصف الذي ذكره الشارع مع احل
»وجـه العليـة فيـه مــا روي عـن أيب هريـرة قـال: 

أخرجــه « 
، ووجــه كونــه علــة جهــل صــاحب فتلقــي اجللــب علــة لعــدم جــواز بيعــهالرتمــذي، 

أي  ،كما بني ذلك الـنص نفسـه. إذ قولـه إذا ورد السـوق  ،السلعة بسعر السوق
 ؛فيكون الذي جعل تلقي اجللب علة عدم معرفـة السـوق ،إذا علم سعر السوق

ولذلك يقاس على تلقي اجللب كل من جيهـل سـعر السـوق ولـو كـان سـاكنا  يف 
ا  وهـو خـارج مـن السـجن علـة لعـدم جـواز املدينة. فيكـون تلقـي مـن كـان حمبوسـ
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ألن فيــه مــا يف تلقــي اجللــب وهــو جهالــة ســعر  ؛بيعــه قياســا  علــى تلقــي اجللــب
ولكـن فيـه مـا  ،السوق. وهكذا كل أمر مل يرد من الشارع دليل على اعتباره علة

يف الوصف الـذي جـاء مـن الشـارع دليـل علـى اعتبـاره علـة مـن وجـه العليـة فيـه، 
ويكـون حكمـه حكـم مـا ورد الـنص الشـرعي علـى   ،ره علـة قياسـا  فإنه جيوز اعتبا

ل ـكونـــه علـــة. وال بـــد أن يالحـــظ دائمـــا  أن ذلـــك ال يكـــون إال إذا كـــان األصـــ
 ومفهما  وجه العلية فيه. ،ا  أنه للتعليلـمـهـا  مفـفـالذي قيس عليه وص

واحلاصـــل يشـــرتط يف العلـــة القياســـية أن تكـــون العلـــة الـــيت اختـــذت أصـــال  
والثــاين:   .األول: كوهنــا وصــفا  ال جامــدا   اس قــد اجتمــع فيهــا ثالثــة شــروط:للقيــ

أي داال  علـى معـىن آخـر غـري داللـة اللفـظ، أي داال  علـى  ،كوهنا وصـفا  مفهمـا  
ولــذلك ال يــدخل  ؛والثالــث: أن يكــون داال  علــى وجــه العليــة فيــه .أنــه للتعليــل

» : التعليــل األلفــاظ اجلامــدة مطلقــا . وعليــه فــإن قولــه

هــذا احلــديث ال يعلــل مــا جــاء فيــه مطلقــا ، ألن هــذه أخرجــه الرتمــذي،  «
فال تشعر ابلعلية، وال يفهم منهـا التعليـل  ،األشياء ألفاظ جامدة وليست وصفا  

ال لغـــة وال شـــرعا . فينحصـــر حتـــرمي الـــراب هبـــذه األشـــياء الســـتة، وتكـــون األمـــوال 
حمصـــورة يف هـــذه الســـتة فحســـب. فـــال يقـــال حـــرم الـــراب يف الـــذهب ألنـــه  الربويـــة

مــوزون، أو ألنــه معــدن نفــيس، فتجعــل علــة حتــرمي الــراب فيــه كونــه ذهبــا  أو فضــة، 
ألن كلمـة الـذهب  ؛وجتعل العلية فيه كونـه مـوزون جـنس، أو كونـه معـدن  نفيسـا  

فــال يقــاس  ،فــال يصــح أن يكــون علــة مطلقــا   ،والفضــة اســم جامــد ولــيس وصــفا  
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فـــال  ؛وال يـــدل علـــى وجـــه العليـــة فيـــه ،وهـــو أيضـــا  ال يتضـــمن أي تعليـــل .عليـــه
ألنــه لــيس علــة، وال يقــاس  ؛يقــاس علــى علتــه، فهــو ال يقــاس عليــه قيــاس حكــم

فــوق كونــه لــيس علــة. وال  ،ألنــه ال يــدل علــى وجــه العليــة فيــه ؛عليــه قيــاس علــة
فتجعــل علــة  ،ألنــه مكيــل ؛امللــحو  ،والتمــر ،والشــعري ،يقــال حــرم الــراب يف احلنطــة
أو ملحا ، وجيعل وجه العلية فيـه كونـه مكيـل  ،أو شعريا   ،التحرمي فيه كونه حنطة

أءــــاء  ،وامللــــح ،والتمــــر ،والشــــعري ،ألن كلمــــة احلنطــــة ؛أو كونــــه طعامــــا   ،جــــنس
 .فــال يقــاس عليهـــا ،فــال يصــح أن تكـــون علــة مطلقــا   ؛جامــدة وليســت أوصــافا  
فــال يقــاس  ،وال تــدل علــى وجــه العليــة فيهــا ،أي تعليــلوهــي أيضــا  ال تتضــمن 

فهــي ال يقــاس عليهــا قيــاس حكــم ألهنــا ليســت علــة، وال يقــاس عليهــا  .عليهــا
فوق كوهنا ليست علـة. وال يقـال  ،قياس علة ألهنا ال تدل على وجه العلية فيها

فيحـــرم  ،وهـــي تتحقـــق يف كـــل جـــنس مـــن األجنـــاس ،ن العلـــة فيـــه هـــي الـــزايدةإ
ال يقـال ذلـك  ؛س واحد مطلقا ، أي مطلق جـنس حيـرم لوجـود الـزايدةتبادل جن

هـو وصـف ولـيس علـة للتحـرمي، وال ميكـن « »ألن قوله يف احلـديث: 
ولــذلك يبقــى احلكــم مســلطا  علــى  ؛وال شــرعا   ،ال لغــة ،أن يفهــم منــه كونــه علــة

أي « »وهلذا قال يف هناية احلـديث:  ؛اللفظ اجلامد
مــــن زاد أو ازداد يف هــــذه األشــــياء املنصــــوص عنهــــا، فــــالزايدة حمصــــورة يف هــــذه 

»وقولـه: « »األشياء للنص عليها، وألن قوله: 
ل واحـد ولذلك كرر هـذا الوصـف مـع كـ ؛جاء وصفا  هلذه األشياء الستة« 

« »وأكــد بقولــه:  ،منهــا حــىت تتحقــق فيــه الوصــفية
ولــو زاد أو  ،ومـن هنــا ال يعتــرب تبـادل اجلــواهر النفيســة كاملـاس واجلــوهر وحنــوه راب

 ،أو الليمــون ،وال يف البصـل ،لعـدم الــنص عليـه. وعليــه فـال راب يف الزيتــون ؛ازداد
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 ؛أو غــــري ذلــــك ،أو األءنــــت ،أو الــــرتاب ،أو النحــــاس ،احلديــــدأو  ،أو التفــــاح
 لعدم النص عليه.

»وعلى ذلك أيضا  فإن قوله عليه الصالة والسالم 
» 

ألن هذه األشياء  ؛هذا احلديث ال يعلل ما جاء فيه مطلقا   أخرجه مسلم،
ال لغة  ،وال يفهم منها التعليل ،فال تشعر ابلعلية ؛ألفاظ جامدة وليست وصفا  

الذهب والفضة، فال يقال الزكاة جتب يف ، فتنحصر الزكاة من النقد وال شرعا  
 ،ذلك ألن كلمة الذهبال يقال  ؛فيها ألهنا مال فيقاس عليها كل مال

ولذلك ال يقاس عليه، وهو ال  ؛اسم جامد فال تصلح أن تكون علة ،والفضة
ولذلك  ؛فال يقاس على علته ،وال يدل على وجه العلية فيه ،يتضمن أي تعليل

ولو حال  ،وال على الفوالذ ،وال على النحاس ،ال جتب الزكاة على احلديد
ب الزكاة يف املاس واجلوهر ولو حال عليها احلول عند الشخص، وكذلك ال جت

أو  ،عليها احلول عند مالكها، وكذلك ال جتب الزكاة يف البيوت املعدة لإلجارة
 ،سيارات شحن مركاب أ ،سواء أكانت سيارات ،يف السيارات املعدة لإلجارة
ألن كون الذهب والفضة  ؛قياسا  على الذهب والفضة ،حبجة أن كال  منها مال

لوجوب الزكاة فيها، ومل يعلل وجوب الزكاة فيهما مطلقا ، ومها  ماال  ليس علة
وال يتأتى التعليل فيهما، وابلطبع ال يقاس  ،فال يكونن علة ،لفظان جامدان
عى أن هلما علة ويقاس عليها. ومثل ذلك زكاة النعم ال جتب عليهما، وال يدّ 

ال جتب إال فيما  ألنه لفظ جامد، وكذلك زكاة احلبوب ؛إال فيما ورد النص فيه
ألهنا حمصورة  ؛فال يعلل وال تفهم منه العلية ،ألنه لفظ جامد ؛ورد النص فيه
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واملفهم لوجه العلية فيه، وهذا غري موجود فيما  ،يف الوصف املفهم أنه للتعليل
فضال  عن كون الشارع قد بنّي  ،نصت األحاديث على وجوب الزكاة فيه

اىل: ــوله تعــد. وكذلك قـوعّينه بلفظه اجلامنصاب كل نوع مما جتب فيه الزكاة 
                 ألن امليتة ليست وصفا   ؛ال يصح القياس عليها

ألهنا اسم جامد فال يقاس عليها، وال تدل على وجه العلية  ؛مفهما  للتحرمي
صوص اليت عى أن هلا علة ويقاس على علتها. ومثل هذا مجيع النفال يدّ  ،فيها

ألنه ال  ؛جاء فيها اسم جامد. وأيضا  ال يدخل التعليل الوصف غري املفهم
: وال يتضمن أي تعليل ال لغة وال شرعا ، فقول الرسول  ،يشعر ابلعلية

ه أخرج «عُ  عَ »
ألن التأبري عمل معني،  ؛وال يقاس عليه ،خاص ابلنخل ليس غريالبخاري، 

فال  ،إال أهنا ليست وصفا  مفهما  لعلة احلكم ،وكلمة التأبري وإن كانت وصفا  
وال يلحق به. وهكذا كل وصف غري  ،ولذلك ال يقاس عليه ؛يتضمن التعليل

ابلعلة اليت تثبت  مفهم ال يتخذ أصال  للقياس، وعليه فقياس العلة حمصور
 ابلوصف املفهم ليس غري.

فهـو أن  الصحابة هذه أدلة العلة من الكتاب والسنة والقياس. أما إمجاع
يـــروي الصـــحابة إمجــــاعهم علـــى اعتبــــار شـــيء معــــني علـــة، فيكــــون حينئـــذ علــــة 

مجــع الصــحابة أألن إمجــاعهم يكشــف عــن أن هنــاك دلــيال  عليــه. وقــد  ؛شــرعية
للشــــهادة، وعلــــى اعتبــــار الصــــغر علــــة للواليــــة علــــى  علــــى اعتبــــار العدالــــة علــــة

 ،ألهنــا ثبتــت إبمجــاع الصــحابة ؛فكانــت كــل واحــدة منهــا علــة شــرعية ،الصــغري
 وهي كالعلة الثابتة ابلكتاب والسنة سواء بسواء.
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 مقاصد الشريعة
جاءت الشريعة اإلسالمية رمحة للعاملني، قال تعاىل يف بعثة الرسول 

:                          وقال يف شأن القرآن
 الكرمي:                                    ن الرسول فكو

كل ذلك يدل على أن الشريعة جاءت رمحة   ،ورمحة رمحة، وكون القرآن شفاء  
 ،جاءت رمحة هو النتيجة اليت ترتتب على الشريعةللعباد، إال أن كون الشريعة 

ن هللا سبحانه وتعاىل أخربن أن حكمته من إوليس الباعث على تشريعها، أي 
ال أن الذي محل على  ،تشريع الشريعة هو أن ينتج عنها أن تكون رمحة للعباد

تشريعها هو كوهنا رمحة. وعلى ذلك فإن كون الشريعة رمحة للناس هو غاية 
وليس السبب الذي من أجله  ،ةعع اليت يهدف إليها من تشريع الشريالشار 

شرعت. والدليل على ذلك هو نص اآلايت اليت دلت على كوهنا رمحة، فاهلل 
 يقول:                 ،                        

       ى: ـموس مع  اىل يف شأن فرعون ـة، فهو كقوله تعوهذا ال يفيد العلي
                                وقوله يف إمداد هللا

 لمني ابملالئكة: ـللمس                 :وقوله        

                                            :وقوله
                                               

         يكون  فإن املراد منها أن النتيجة اليت حتصل من إرساله هو أن
 رمحة للناس، وقوله عن القرآن:            هو وصف للشريعة من

وليس علة لتشريعها، وال توجد وال آية يف صيغتها التعليل.  ،حيث نتيجتها
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وتبقى اآلايت على  ،ولذلك تنتفي العلية ؛فالصيغ كلها ال تدل على التعليل
ريع الشريعة أن تكون رمحة. وبذلك ن حكمة هللا من تشإمدلوهلا من حيث 

انتفى التعليل فانتفت العلية، فصار كون الشريعة رمحة للعاملني ليس علة تشريع 
 وإمنا هو النتيجة اليت حتصل من الشريعة. ،الشريعة

كمــا   ،ن هــذه اآلايت قــد عرفتنــا مقصــود الشــارع مــن الشــريعةإوال يقــال 
ال يقـــال  ؛ذلك تكـــون علـــة للشـــريعةولـــ ؛عرفتنـــا اآلايت الـــيت بّينـــت علـــة الشـــريعة

 ،وإن عرفتنــا قصــد الشــارع وهدفــه مــن تشــريع الشــريعة ،ذلــك ألن هــذه اآلايت
ولكنهــا مل تعرفنــا أهنــا الــدافع لــه لتشــريع الشــريعة. ففــرق بــني الغايــة وبــني الــدافع. 

ولكنهــا مل تعرفنــا الــدافع  ،فــاآلايت عرفتنــا الغايــة الــيت ميكــن أن تنــتج مــن الشــريعة
ا، وال توجد نصوص تدل علـى الباعـث علـى تشـريع الشـريعة، أي علـى لتشريعه

ال مــــن القــــرآن وال مــــن الســــنة، وإمنــــا كــــل الــــذي هنــــاك هــــو  ،الــــدافع لتشــــريعها
وهذه ال تفيد عّلية فلم تكن علـة. وعلـى  ،نصوص تدل على الغاية من الشريعة

ذلــك ال يوجــد يف النصــوص الشــرعية أي نــص يــدل علــى علــة تشــريع الشــريعة، 
وهـذه  ،وما هو موجود من النصوص إمنا يدل على الغاية اليت تنتج عـن الشـريعة

وال يوجد للشريعة ككل مقصد من املقاصـد غـري مـا ينـتج  ،هي مقاصد الشريعة
 عنها من كوهنا رمحة للعباد.

ومقاصد الشريعة هذه هي مقاصد الشريعة ككل، أي مقاصد الدين 
بعينه، فإن الدليل الذي دل وليست هي مقاصد كل حكم  ،اإلسالمي ككل

ال عن كل  ،عليها واضح فيه أن الرمحة اليت تنتج إمنا تنتج عن الشريعة ككل
 إذ قال:  ،حكم بعينه                 :أي الرسالة رمحة، وقال
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                           و    أي ننـزل  ،انهنا للبي
وليس معناها ننـزل بعض القرآن شفاء ورمحة فإن مفهوم  ،القرآن شفاء ورمحة

وقام الدليل  ،وهذا مناقض للشريعة نفسها ،املخالفة أن بعضه ليس كذلك
فيكون الشفاء والرمحة هو القرآن كله وليس  ؛العقلي والشرعي على بطالنه

لغاية من الشريعة من حيث هي  بعضه. فالدليل جاء صرحيا  يف أن الرمحة هي ا
أو  ،وليس فيه أي داللة على أن الرمحة هي الغاية من كل حكم بعينه ،ككل

يف الوقت الذي بنّي  ،ولذلك جند الشارع ؛من كل نص من نصوص الشريعة
ن مقصده من شرع بعض أحكام ّـ بي ،فيه مقاصد الشريعة من حيث هي ككل

 فقال عن خلق اجلن واإلنس:  ،بعينها                  

        ن مقصوده ّـ فيكون هللا بي ،وقال غري ذلك يف كثري من األحكام
فال يكون  ،ن مقصده من شرع بعض األحكامّـ وبي ،من شرع الشريعة ككل

وال يكون  ،مقصد هللا من شرع حكم معني هو مقصده من الشريعة ككل
كل هو مقصده من كل حكم بعينه، بل يعرف مقصد مقصده من الشريعة ك

وال يتجاوزه إىل غريه، فيوقف عند  ،هللا من الدليل يف املوضوع الذي دل عليه
داللة الدليل. وعليه فإن مقاصد الشريعة ككل هي حكمة هللا من تشريعها، 

وهو كوهنا رمحة  ،وأن هذا املقصد .والغاية اليت يهدف إليها من تشريعها
بل هو مقصد  ،ليس هو مقصد كل حكم من أحكام الشريعة بعينه ،للعاملني

 األحكام الشرعية من حيث هي، أي مقصد الشريعة ككل.
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 مقصد كل حكم بعينه

فإنه بنّي مقصده من تشريع   ،كما بني هللا مقصده من تشريع الشريعة
كل حكم بعينه، فقد بنّي ابلنسبة للحج أن غايته تعاىل من   ،كثري من األحكام

 تشريع احلج أن يشهد الناس منافع هلم، قال تعاىل:        
وبنّي مقصده من حترمي اخلمر وامليسر حىت ال حتصل العداوة والبغضاء بني 

 الناس من اخلمر وامليسر، قال تعاىل:                   

                              وبنّي مقصده من إرسال الرايح مبشرة
 ابملطر، قال تعاىل:                           

 وبنّي أن مقصده من خلق اجلن واإلنس أن يعبدوه، قال تعاىل:      

                   وبنّي أن مقصده من التقاط آل فرعون
  اىل:ــتع هلم، قال  هو أن يكون عدوا   ،حني ألقته أمه فيه ،ملوسى من البحر

                              ومقصده من إمداد
 هو أن يكون بشرى هلم، قال تعاىل: املسلمني ابملالئكة        

                      ومقصده من خلق املوت واحلياة ابتالء الناس
 واختبارهم، قال تعاىل:                                   

     بل لتطهريهم وإمتام  ،مقصده من الدين ليس التضييق عليهم وأن
  نعمته عليهم، قال تعاىل:                  

                        ،                      
  وأن مقصده من فرض الصيام أن يكونوا أتقياء، قال تعاىل:   

                                ومقصده من
 الصالة أن تنهاهم عن الفحشاء واملنكر، قال تعاىل:         
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                  ومقصده من جعل البيت قبلة هلم هو أن ال
 يكون للناس عليهم حجة، قال تعاىل:          

             زمزم هو شفاء من يشربه مما ومقصده من شرب ماء
ومقصده من  أخرجه أمحد، «: »شربه ألجله قال 

  اخل هو أن ال يقطعوا أرحامهم،…حترمي نكاح املرأة على عمتها وعلى خالتها
من طريق ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا  جاء يف احلديث كما
: «

. وهكذا بنّي الشارع مقصده من  أخرجه الطرباين يف الكبري «
كثري من األحكام، إال أن مقصده الذي بّينه هنا إمنا هو الغاية اليت تنتج عن 

وليس الباعث على تشريعه، يعين أن حكمته تعاىل من تشريع هذا  ،احلكم
خيربن أبن حكمته من تشريع هذا احلكم  فاهلل ،نهّـ عنه ما بياحلكم هو أن ينتج 

 هو أن ينتج عنه كذا ملن يطبقه.
ومقصود الشارع من احلكم هو غري السبب الذي من أجله شرع 

لكل منهما. أما الصيغة  ،من حيث الواقع مأ ،احلكم، سواء من حيث الصيغة
 فإن قوله تعاىل:                           وقوله يف

 احلج:         :وقوله يف أصل اخللقة       

     ال تدل صيغة أية آية من هذه اآلايت على أن  ،وما شاكل ذلك
وال أن الباعث على تشريع احلج  ،الباعث على اخللق هو االختبار من قبل هللا

ن يشهد الناس منافع هلم، وال أن الباعث على خلق اجلن هو عبادهتم هلل، هو أ
بل تدل على أن العاقبة اليت حتصل من هذا العمل هو كذا، أي نتيجة هذا 

وإمنا هو الغاية أو  ،العمل هي كذا. فما يف هذه اآلايت وأمثاهلا ليس ابعثا  
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هذا هو أن تكون عاقبته  النتيجة، أي العاقبة. فاهلل تعاىل بنّي أن مقصوده من 
فإن صيغتها تدل على أن ما  ،كذا. وهذا خبالف اآلايت الدالة على الباعث

 جاءت به هو الباعث على احلكم والدافع لتشريعه. فقوله تعاىل:    

                                :وقوله تعاىل     

                   :وقوله تعاىل              

                        فإن كل آية من هذه اآلايت تدل
احلكم.  وليس هو غاية ،صيغتها على أن املذكور فيها هو الباعث على احلكم

وليس  ،فكونه ال يكون متداوال  بني األغنياء هو سبب تشريع هللا هلذا احلكم
هو جمرد إخبار هللا تعاىل عن غايته من تشريع احلكم، وكذلك عدم احلرج يف 

كل منهما   ،وتعقيد األميان يف اآلية الثالثة ،أزواج األدعياء يف اآلية األوىل
ة من تشريعه، أي ليس النتيجة اليت وليس الغاي ،الباعث على تشريع احلكم

حتصل منه. هذا من حيث صيغة كل آية من اآلايت اليت جاءت تبنّي السبب 
الباعث على تشريع هللا هلذا احلكم. أما من حيث الواقع لكل من الغاية 

وهي النتيجة اليت ميكن أن تنتج عن  ،هو أن الغاية هي حكمة هللا ،والباعث
وإمنا هو سبب التشريع، فهو  ،فإنه ليس النتيجة هذا احلكم، خبالف الباعث
وليس هو نتيجة له. فاهلل تعاىل حني يقول ما يدل  ،موجود قبل احلكم ومعه

 ،يكون معىن هذا القول بيان مقصده ،على أن غايته من شرع احلكم هي كذا
ال بيان سبب تشريعه، وحني يقول ما يدل على أن سبب تشريع هذا احلكم 

ال  ،معىن هذا القول بيان الشيء الذي من أجله شرع احلكميكون  ،هو كذا
 وبني بيان الغاية.  ،بيان مقصده من احلكم، وفرق كبري بني بيان السبب

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس معىن أن يبنّي هللا حكمته من 
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بل قد تتحقق  ،هو أن هذه الغاية ال بد أن تتحقق ،تشريع حكم ما، أي غايته
فإذا بنّي هللا حكمته من تشريع حكم فال يعين أنه جيب أن  ،تتحقق وقد ال

أن مقصده من احلكم هو أن  طيتحقق مقصد هللا من احلكم، بل معناه فق
وهلذا قد تتحقق حكمة هللا من  ؛ال أنه جيب أن ينتج كذا ،ينتج عنه كذا

 احلكم وقد ال تتحقق. فمثال  يقول هللا تعاىل عن احلج:       

      واملشاهد احملسوس أن املاليني من الناس حجوا ومل يشهدوا أي منفعة
 وقوله تعاىل عن اخلمر وامليسر:  .هلم                     

                              اخلمر ومن املقامرين وكثريون من ندامى
» :مل يوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء. ويقول الرسول 

وكثري من الناس شرب ماء زمزم بنّية أشياء ومل تتحقق. أخرجه أمحد، « 
ال ضرورة  ،أو حكم يشرعه ،وهذا يدل على أن مقصود هللا من أمر خيرب عنه

و إخبار من هللا تعاىل عن مقصده هذا، ال إخبار أبنه جيب ألن يتحقق، بل ه
فال  ؛أن يتحقق هذا. فال يصح أن جيعل مقصود الشارع هذا ابعثا  على احلكم

بل هو بيان حلكمة هللا من احلكم، ولو جاز أن يكون مقصود  ،يكون علة له
ع لكان إيقا  ،أي علة شرعية ،الشارع هذا يف هذه اآلايت ابعثا  على احلكم

العداوة والبغضاء هو علة حترمي اخلمر وامليسر، فإذا وجدت حرما وإال فال، 
...  وهكذا ،فإذا وجدت وجد وإال فال ،ولكان شهود املنافع هو علة احلج

 ،أي غايته ،ولذلك ال يكون مقصود الشارع من احلكم ؛وهذا غري صحيح
اليت حتصل من والنتيجة  ،وإمنا هو حكمة هللا من احلكم ،ابعثا  على احلكم

 تطبيقه.
 ،اليت بنّي غايته من تشريعها ،وعلى ذلك فإن مقاصد هللا من األحكام



 375 

ولذلك ال يقاس عليها وال  ؛وليست علال  هلا ،هللا من هذه األحكام مُ كَ هي حه 
يقاس على املعاين اليت جاءت فيها، وهي خاصة يف كل حكم بعينه وال 

قة هلا ابلعلل الشرعية، وال ابلقياس، تتعداه، وقد حتصل وقد ال حتصل، وال عال
 بل هي حكمة هللا من احلكم.
أن حكمة هللا من احلكم هي مقصده هو من  ،ومما جيب أن يعلم

تشريعه وغايته منه، فال بد أن يبّينها الشارع نفسه حىت يعرف أهنا غايته، أي 
مقاصد كل  مأ ،سواء أكانت مقاصد الشريعة ككل ،ن املقاصد الشرعيةإ

ال تعترب مقاصد شرعية حىت أييت هبا نص شرعي أييت به الوحي  ،بعينهحكم 
من عند هللا، إما لفظا  ومعىن، وإما معىن والرسول يعرب عنه، فإذا مل أيت هبا 

م كَ أي من حه  ،فال جيوز أن تعترب من املقاصد الشرعية ،نص قد جاء به الوحي
و من الشريعة هو أنه ألن معىن كوهنا مقصود هللا وحكمته من احلكم أ ؛هللا

تعاىل هو الذي قصدها، ويستحيل عقال  وشرعا  االطالع على حكمة هللا إال 
ولذلك يتحتم أن أييت هبا نص جاء  ؛إذا اطلعنا هللا عليها بنص بواسطة الوحي
 ؛ال تعترب مقصود الشارع وال حكمته ،به الوحي من هللا، فإذا مل أيت هبا نص

 وألن ما أخربن به من احلكم ال جيوز القياس عليه.لعدم إخبار هللا لنا بذلك، 
أاي  كانت هي الغاية من  ،ومن ذلك كله يتبنّي أن املقاصد الشرعية

تشريع احلكم، أي النتيجة اليت ميكن أن توجد منه، ومهما يكن من أمر هذه 
وإمنا هي إخبار من هللا، فتكون من قبيل  ،فإهنا ليست علة شرعية ،النتيجة

شياء ال أبحكام، فتأخذ يف النصوص الشرعية حكم القصص اإلخبار أب
فال تدخل يف  ؛واإلخبار واملواعظ واإلرشادات، وال يصح أن تكون غري ذلك

 وال بوجه من الوجوه. ،وال يف استنباط األحكام ،التشريع
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  جلب املصاحل ودرء املفاسد

 وال علة ألي حكم بعينه ،ليسا علة للشريعة بوصفها كال  

إمــا جلــب  :ض علمــاء أصــول الفقــه: املقصــود مــن شــرع احلكــميقــول بعــ
لتعـــايل الـــرب  ؛ابلنســـبة إىل العبـــد ،أو جممـــوع األمـــرين ،أو دفـــع مضـــرة ،مصـــلحة

ألنــه مالئــم لــه وموافــق  ؛عــن الضــرر واالنتفــاع. ورمبــا كــان ذلــك مقصــودا  للعبــد
ولـــذلك إذا خـــري العامـــل بـــني وجـــود ذلـــك وعدمـــه اختـــار وجـــوده علـــى  ؛لنفســـه
. وإذا عرف أن املقصود من شرع احلكم إمنا هو حتصـيل املصـلحة أو دفـع عدمه
أي املقصــود مــن  ،وهــو .أو يف اآلخــرة ،فــذلك إمــا أن يكــون يف الــدنيا ،املضــرة

مــن  لــيسأو  ،ال خيلــو إمــا أن يكــون مــن قبيــل املقاصــد الضــرورية ،شــرع احلكــم
فإمــا أن يكــون  ،فــإن كــان مــن قبيــل املقاصــد الضــرورية .قبيــل املقاصــد الضــرورية

أو ال يكون أصال . فإن كان أصال  فهو الراجع إىل املقاصد اخلمسـة الـيت  ،أصال  
 ،وال شـريعة مـن الشـرائع، وهـي: حفـظ الـدين ،مل ختل من رعايتهـا ملـة مـن امللـل

واملــال، فــإن حفــظ هــذه املقاصــد مــن الضــرورايت.  ،والنســل ،والعقــل ،والــنفس
املكمــل للمقصــود الضــروري، وذلــك كاملبالغــة وأمــا إن مل يكــن أصــال  فهــو التــابع 

يف حفظ العقل بتحرمي شرب القليل من املسكر الداعي إىل الكثـري وإن مل يكـن 
 مسكرا .

وأما إن مل يكن من املقاصد الضرورية، فإما أن يكون من قبيـل مـا تـدعو 
فــــإن كــــان مــــن قبيــــل مــــا تــــدعو إليــــه  .أو ال تــــدعو احلاجــــة ،حاجــــة النــــاس إليــــه

فــإن كــان أصــال  فهــو القســم الثــاين  .أو ال يكــون ،إمــا أن يكــون أصــال  ف ،احلاجــة
وإن مل  .الراجع إىل احلاجات الزائدة، وذلك كتسـليط الـويل علـى تـزويج الصـغرية

يكـــن أصـــال  فهـــو التـــابع اجلـــاري جمـــرى التتمـــة والتكملـــة للقســـم الثـــاين، وذلــــك  
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 ومهر املثل يف تزويج الصغرية. ،كرعاية الكفاءة
ــــدة فهــــو القســــم وأمــــا إن كــــ ــــل احلاجــــات الزائ ان املقصــــود لــــيس مــــن قبي

وهو ما يقع مواقع التحسني والتزيني ورعاية أحسن املناهج يف العـادات  ،الثالث
 وذلك كسلب العبيد أهلية الشهادة. ،واملعامالت

وخالصة هذا أن املصاحل عند هذا الفريق من علمـاء أصـول الفقـه مخسـة 
 أقسام هي:
 مثل املقاصد اخلمسة.  ،ية اليت هي أصل( املقاصد الضرور 1)
مثــل حتــرمي شــرب القليــل مــن  ،رورية الــيت ليســت أصــال  ـد الضـــ( املقاصــ2)
 املسكر.
( املقاصـــد غـــري الضـــرورية الـــيت هـــي مـــن قبيـــل مـــا تـــدعو إليـــه احلاجـــة 3)

 مثل تسليط الويل على تزويج الصغرية. ،ويكون أصال  
يـل مـا تـدعو احلاجـة إليـه وهـو الضرورية اليت هي من قبغري ( املقاصد 4)

 مثل رعاية الكفاءة. ،ليس أبصل
الــيت هــي ليســت مــن قبيــل مــا تــدعو احلاجــة ( املقاصــد غــري الضــرورية 5)

موقع التحسـني والتـزيني ورعايـة أحسـن املنـاهج مـن العـادات إليه، بل الذي يقع 
 مثل سلب املرأة أهلية احلكم. ،واملعامالت

شرعت ملقاصد العباد. ودليلهم على ن األحكام إمنا إويقول هؤالء 
أما اإلمجاع فإن أئمة الفقه جممعة على أن أحكام هللا  .ذلك النص واإلمجاع

تعاىل ال ختلو من حكمة ومقصود، وإن اختلفوا يف كون ذلك بطريق الوجوب  
أو حبكم االتفاق والوقوع من غري وجوب كما يقول أهل  ،كما قالت املعتزلة

األحكام الشرعية هي مما جاء به الرسول، فكانت رمحة  السنة. وأما النص فإن
 لقوله تعاىل:  ؛للعاملني                  فلو خلت
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وأيضا  قوله  .ما كانت رمحة بل نقمة ،األحكام من حكمة عائدة إىل العاملني
 تعاىل:                  فلو كان شرع األحكام يف حق العباد

 : »وأيضا  قوله  .لكانت نقمة ال رمحة ،ال حلكمة
فلو كان التكليف ابألحكام ال حلكمة عائدة إىل  أخرجه الطرباين. «
وهو خالف  ،وكان ذلك بسبب اإلسالم ،لكان شرعها ضررا  حمضا   ،العباد
 النص.

فــــإذا رأينــــا حكمــــا   ،ا ثبــــت أن األحكــــام إمنــــا شــــرعت ملصــــاحل العبــــادوإذ
فـال خيلــو إمـا أن يكـون ذلـك هـو الغـرض مــن  ،مشـروعا  مسـتلزما  ألمـر مصـلحي

مــا كــون الغــرض أأو يكــون الغــرض مــن شــرع احلكـم مل يظهــر لنــا. ف ،شـرع احلكــم
ـــا وهـــو خـــالف  ،فإنـــه جيعـــل شـــرع احلكـــم تعبـــداي   ،مـــن شـــرع احلكـــم مل يظهـــر لن

ألن األصــــل يف شــــرع احلكــــم هــــو أن يكــــون حلكمــــة، فلــــم يبــــق إال أن  ؛ألصــــلا
 وعليه فاألحكام إمنا شرعت ملصاحل العباد. ؛ا ظهرـا  ملـروعـم مشـون احلكـيك

هذه خالصـة مـا يقولـه بعـض األصـوليني يف كـون الشـريعة جـاءت جللـب 
ليها ن هذه املصلحة ال بد أن يدل عإ، ولكنهم يقولون ةمصلحة أو درء مفسد

فهـــم  .الـــدليل حـــىت تعتـــرب يف احلكـــم علـــة لـــه، فـــإن مل يـــدل عليهـــا دليـــل ال تعتـــرب
ن كـل حكـم شـرعي إن الشريعة جاءت جللـب املصـاحل ودرء املفاسـد، و إيقولون 

ن نصب إولذلك قالوا  ؛معني ال بد فيه من دليل يدل على املصلحة حىت تعترب
يكـون شـرعيا . فهـم يقولـون  ن دليله ال بـد أنإو  ،وعلة من الشارع ا  الوصف سبب

أبن جلب املصاحل ودرء املفاسد مها علـة األحكـام الشـرعية مجلـة، ومهـا علـة كـل 
وإن كـان  ،حكم شرعي بعينه، إال أهنـم يقولـون: تعيـني العلـة يف كـل حكـم بعينـه

ولكنـــه ال بـــد أن يتلقـــى مـــن الشـــارع نصـــا .  ،هـــو جلـــب املصـــلحة ودرء املفســـدة
 ،بّينهـــا الشـــارع هـــي جلـــب مصـــلحة أو دفـــع مفســـدة فهـــؤالء جيعلـــون العلـــة الـــيت
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ريتهما، وعلـــة الرخصـــة يف ـوهــــفمـــثال  علـــة حتـــرمي الـــراب يف الـــذهب والفضـــة هـــو ج
وهكــــذا. فهــــذه  ،الســــفر املشــــقة، وعلــــة حرمــــان القاتــــل مــــن اإلرث كونــــه قــــاتال  

 فاعتربت علال  شرعية. ؛مصاحل دل عليها نص الشارع
ن املقصود من شرع إفقه يقولون: وهناك فريق آخر من علماء أصول ال

أو جمموع األمرين معا . فإن  ،أو دفع مفسدة ،إما جلب مصلحة :احلكم هو
وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا . وقالوا: وقد وقع 
اخلالف فيها يف علم الكالم، وزعم الرازي أن أحكام هللا ليست معللة بعلة 

له كذلك، وأن املعتزلة اتفقت على أن أحكام هللا معللة كما أن أفعا  ،البتة
وقالوا: إن استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ملصاحل العباد  ،برعاية مصاحل العباد

وهو  ،استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه، فإن هللا تعاىل يقول يف بعثة الرسل
األصل:                                  

    ،                    :وقال يف أصل اخللقة
                                        

                         ،                  

        ،                             
كقوله   ،وأما التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة فأكثر من أن حتصى

وضوء: بعد آية ال                             

                         :وقال يف الصيام               

                                     الة:ــالص ويف 
                             :وقال يف القبلة   

                             :ويف اجلهاد    

                     :ويف القصاص            
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             :ويف التقرير على التوحيد                

                                 .واملقصود التنبيه
فنحن  ،وكان يف مثل هذه القضية مفيدا  للعلم ،على هذاوإذا دل االستقراء 

 نقطع أبن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة.
وقـــالوا: تكـــاليف الشـــريعة ترجـــع إىل حفـــظ مقاصـــدها يف اخللـــق، وهـــذه 

أن تكــون : والثــاين .أن تكــون ضــرورية :دهااملقاصــد ال تعــدو ثالثــة أقســام: أحــ
فأما الضرورية فمعناهـا أهنـا ال بـد منهـا يف  أن تكون حتسينية.: والثالث .حاجية

حبيـث إذا فقـدت مل جتـر مصـاحل الـدنيا علـى اسـتقامة  ،قيام مصاحل الدين والـدنيا
 ،والــــنفس ،حفــــظ الــــدين :وجممــــوع الضــــرورايت مخســــة وهــــي .بــــل علــــى فســــاد

والعقــل. وأَمــا احلاجيــات فمعناهــا أهنــا مفتقــر إليهــا مــن حيــث  ،واملــال ،والنســل
الضــــيق املــــؤدي يف الغالــــب إىل احلــــرج واملشــــقة الالحقــــة بفــــوت  التوســــعة ورفــــع

واجلنــاايت، ففــي  ،واملعــامالت ،والعــادات ،وهــي جاريــة يف العبــادات ،املطلــوب
العبــــادات كــــالرخص املخففــــة ابلنســــبة إىل حلــــوق املشــــقة ابملــــرض والســــفر، ويف 
العـــــادات كإابحـــــة الصـــــيد والتمتـــــع ابلطيبـــــات ممـــــا هـــــو حـــــالل، ويف املعـــــامالت  

وكضـــرب الديـــة  ،كـــالقراض واملســـاقاة والســـلم، ويف اجلنـــاايت كـــاحلكم ابلقســـامة
 ،ات فمعناهــا األخــذ مبــا يليــق مــن حماســن العــاداتيعلــى العاقلــة. وأمــا التحســين

وجتنــب األحــوال املدنســات الــيت أتنفهــا العقــول الراجحــات، وجيمــع ذلــك قســم 
واجلنـاايت.  ،عـامالتوامل ،والعادات ،مكارم األخالق، وهي جارية يف العبادات

والتقـرب بنوافـل  ،وسـرت العـورة ،والطهـارات كلهـا ،ففي العبادات كإزالة النجاسـة
وجمانبـة  ،ويف العادات كآداب األكل والشرب .اخلريات من الصدقات والقرابت

ويف املعــامالت   .واإلســراف واإلقتــار ،كــل النجســات واملشــارب املســتخبثاتآامل
 .وسـلب املـرأة منصـب اإلمامـة ،ضـل املـاء والكـألوف ،كاملنع من بيع النجاسـات
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 ويف اجلناايت كمنع قتل النساء والصبيان والرهبان يف اجلهاد.
 ،الضـرورية :وقالوا: إن كون الشارع قاصدا  احملافظة علـى القواعـد الـثالث

ال بــد لــه مــن دليــل يســتند إليــه. والــدليل علــى ذلــك هــو  ،التحســينيةو  ،واحلاجيــة
ال يـراتب يف ثبوهتـا شـرعا  أحـد ممـن ينتمـي إىل االجتهـاد مـن  أن القواعد الثالث

والنظر  ،وأن اعتبارها مقصود للشارع، ودليل ذلك استقراء الشريعة ،أهل الشرع
ومــا انطــوت عليــه مــن هــذه األمــور العامــة علــى حــد  ،يف أدلتهــا الكليــة واجلزئيــة

ضــها إىل بــل أبدلــة مضــاف بع ،االســتقراء املعنــوي الــذي ال يثبــت بــدليل خــاص
خمتلفـة األغـراض حبيـث ينـتظم مـن جمموعهـا أمـر واحـد جتتمـع عليـه تلـك  ،بعض
وما  ،وشجاعة علي  ،على حد ما ثبت عند العامة من جود حامت ،األدلة

أشـــبه ذلـــك، فلـــم يعتمـــد النـــاس يف إثبـــات قصـــد الشـــارع يف هـــذه القواعـــد علـــى 
 ،اهردليــل خمصـــوص، وال علــى وجـــه خمصـــوص، بــل حصـــل هلـــم ذلــك مـــن الظـــو 

 ،يف أعيـــــان خمتلفـــــة ،واجلزئيـــــات اخلاصـــــة ،واملقيـــــدات ،واملطلقـــــات ،والعمومـــــات
 ووقائع خمتلفة.
 ن األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين، وذلك أنّ إوقالوا: 

ابالستقراء وجدن الشارع قاصدا  ملصاحل العباد، واألحكام العادية تدور معها 
حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا   حيث دارت، فرتى الشيء الواحد مينع يف

وجيوز يف  ،كان فيه مصلحة جاز، كالدرهم ابلدرهم إىل أجل مينع يف املبايعة
القرض، وبيع الرطب ابليابس مينع حيث يكون جمرد غرر وراب، وجيوز إذا كان 

 فيه مصلحة راجحة. وقال تعاىل:                     
إىل غري  أخرجه أمحد، «»ويف احلديث: 

ومجيعه يشري بل يصرح ابعتبار املصاحل للعباد، وأن اإلذن  ،ذلك مما ال حيصى
دائر معها أينما دارت، فدل ذلك على أن العادات مما اعتمد الشارع فيها 



 382 

همنا من ذلك أن الشارع قصد اتباع املعاين ال الوقوف االلتفات إىل املعاين، وف
ن كل مصلحة يتلقاها العقل إمع النصوص، وقد توسع بعضهم حىت قالوا 

تكون  ،وال يشهد هلا أصل خاص من الشريعة إبلغائها أو اعتبارها ،ابلقبول
وأن الشريعة مناسبة لكل زمان ومكان، وذلك أن املصلحة إن  ،معتربة عندهم
ة ودليل شرعي، وإن مل يدل عليها دليل يعر دليل جزئي فهي علة ش دل عليها

أو  ،إما ابلدليل الكلي ،جزئي فإن نصوص الشريعة بوجه كلي قد دلت عليها
 مبجموع األدلة:

أما الفريق األول الذي اعترب جلب املصاحل ودرء املفاسد علة شرعية 
عي بعينه، واشرتط للشريعة اإلسالمية بوصفها كال ، وعلة شرعية لكل حكم شر 
فإن  ،أما هذا الفريق .يف كل حكم بعينه أن يدل الدليل الشرعي على املصلحة

إما  :اجلواب عليه هو أن اعتبار جلب املصاحل ودرء املفاسد علة فإنه ال خيلو
أو الشرع. أما إن دل عليها العقل فال قيمة له وال اعتبار  ،أن يدل عليها العقل

يس اإلميان أبن هللا عادل، وعدله يقضي أبن يكون ألن املوضوع ل ؛لداللته
جاء جللب مصاحل العباد ودرء املفاسد  ،شرعه بوصفه كال ، وكل حكم بعينه

 ،عنهم، بل املوضوع هو األحكام الشرعية وعللها، فهو متعلق بتشريع األحكام
 ؛وموضوع التشريع شيء آخر ،ال ابإلميان ابلشريعة. فموضوع اإلميان شيء

ميان هو التصديق اجلازم، وهو ال يؤخذ إال عن يقني، خبالف األحكام ألن اإل
الشرعية فإن استنباطها يعين فهمها من النصوص الشرعية، وهذا ليس بتصديق 

بل  ،بل هو فهم واستنباط، وهو ال ضرورة ألن يؤخذ عن يقني ،وال تكذيب
من  وأن يؤخذ عن يقني، فما ذكره علماء التوحيد ،جيوز أن يؤخذ عن ظن

وال  ،وال يف أدلتها ،أحباث يف هذا املوضوع ال حمل له هنا يف استنباط األحكام
يف عللها. صحيح أن علماء التوحيد قد حبثوا هذا املوضوع، فقال فريق منهم 
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 أن هللا عادل:                 وأنه حكيم ال يفعل فعال  إال
 حلكمة وغرض:                            فأفعال

هللا معللة أبهنا لنفع الناس لتعايل هللا عن الضرر واالنتفاع، فاهلل يقصد من 
أعماله إىل غاية وهي نفع العباد، فهو يقصد إىل صالح العباد، فتكون شريعته 

ودرء املفاسد عنهم. وعلماء  ودينه وكل أوامره ونواهيه جللب املصاحل للعباد
 ،نه يقصد صالح العبادإو  ،ن أفعال هللا معللةإالتوحيد هؤالء الذين يقولون 

انقسموا إىل قسمني: قسم يقول: أبنه جيب على هللا رعاية ما هو األصلح، 
فال جيب على هللا أن يعمل ما فيه  ،ن ذلك ال جيب على هللاإوقسم يقول: 
و النظام أو القانون الذي يقصد هللا إليه يف عمله. وإمنا هذا ه ،صالح لعباده

وهي نفع  ،فهؤالء مجيعا  يرون أن أعمال هللا معللة، ويقصد منها غاية معينة
ولن  ،هو سنته وقانونه وأ ،العباد. واختالفهم إمنا هو يف كونه جيب على هللا

 .جتد لسنة هللا تبديال  
فعال هللا ليست معللة وهناك فريق آخر من علماء التوحيد يرون أن أ

  ة: ـل هو الغايـبغرض، فليس الباعث هلل على العم            ،
                                 وهذا البحث كله .

 ؛زهلاـعة اليت أنيتعلق ابلعقائد ال ابألحكام، ويتعلق بصفات هللا ال ابلشري
وال عالقة له ابلعلة  ،وال يف الفقه ،ولذلك ال حمل له يف علم أصول الفقه

وال ابألحكام الشرعية. فاالستدالل به على أن جلب املصاحل ودرء  ،الشرعية
استدالل ابطل من أساسه،  ،وعلة لألحكام الشرعية ،املفاسد علة للشريعة

وموضوع العلة الشرعية  ،هللا تضوع صفالعدم انطباقه، ولتباين املوضوعني: مو 
 واألحكام الشرعية.

وعليـــه فـــإن اعتبـــار جلـــب املصـــاحل ودرء املفاســـد علـــة دل عليهـــا العقـــل 
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اعتبــار ابطــل وال قيمــة لــه، فــال بــد أن أييت هــذا االعتبــار جلعلهــا علــة مــن جهــة 
ولـــيس  ،ال ســيما وأن العلــة إمنــا هـــي العلــة الشــرعية ،الشــرع ال مــن جهــة العقـــل

 طلق علة.م
 ،أما استدالهلم على أن جلب املصاحل ودرء املفاسد علة ابلقرآن

فهو استدالل ابطل أيضا . أما ابلنسبة للقرآن واحلديث  ،واإلمجاع ،واحلديث
وال ابلواقع.  ،ال ابلصيغة ،فإن اآلايت اليت استشهدوا هبا ال تدل على العلية

 فقد استشهدوا بقوله تعاىل:                        
 وبقوله:                   وبقوله« : » 

 ،وهذه ال داللة فيها على دعواهم. أما ابلنسبة لآلية األوىل أخرجه احلاكم،
اسد، وإمنا يدل فإن كون الرسول رمحة ال يعين نصا  أنه جللب املصاحل ودرء املف

داللة التزام على ذلك، إذ يلزم من كون إرساله رمحة أن تكون رسالته جللب 
املصاحل ودرء املفاسد عن العباد، فيكون معىن اآلية أن الغاية من إرسال 
الرسول هو أن تكون رسالته رمحة للعباد، ويلزم من كوهنا رمحة أن تكون جللب 

ذن الغاية من الشريعة اإلسالمية بوصفها  املصاحل هلم ودرء املفاسد عنهم، فإ
كال  هو جلب املصاحل ودرء املفاسد، وليس جلب املصاحل هو علة الشريعة 

 ،وال هو الغاية من كل حكم بعينه من أحكام الشريعة ،اإلسالمية بوصفها كال  
ألن النص يدل على أن غاية الشريعة اإلسالمية هي  ؛وال علة لكل حكم بعينه

وال تدل على غري ذلك. وهذا يعين أن النتيجة  ،ودرء املفاسدجلب املصاحل 
وليس جلب املصاحل  ،اليت ترتتب على الشريعة هي جلب املصاحل ودرء املفاسد

ودرء املفاسد هو الباعث على تشريع الشريعة. فهما نتيجة الشريعة اليت يهدف 
بني وليس السبب الذي من أجله شرعت، وفرق  ،إليها الشارع من تشريعها

ألن النتيجة حتصل من جراء تطبيق الشريعة فهي ترتتب على  ؛النتيجة والسبب
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ويصاحبها بعد  ،تطبيق الشريعة، أما السبب فإنه حيصل قبل تشريع الشريعة
دافع، والدافع  كهناك غاية وهنا :وال يرتتب على تطبيقها. فاملوضوع ،وجودها
كال  كان الغاية من تشريعها   اـهـفـة بوصـريعـولذلك فإن كون الش ؛غري الغاية

ال يعين مطلقا  أهنا الدافع لتشريعها والباعث  ،جلب املصاحل ودرء املفاسد
 عليه، ولذلك فهما ليسا علة لتشريعها.

وال تشعر ابلعلية  ،على أن نص اآلية يف صيغتها ال تدل على التعليل
 فهي تقول:  ،مطلقا                          وهذا ال

 فهو كقوله تعاىل يف شأن آل فرعون مع موسى:  ،يفيد العلية      

                        وقوله يف إمداد هللا للمسلمني
 ابملالئكة:                  :وقوله يف شأن القرآن       

                                           
 وقوله:                                           

              وإمنا تفيد  ،آلايت وأمثاهلا ال تفيد التعليلوهذه ا
 الغاية. فآية:                  .ليس فيها أي داللة على التعليل

وذلك أن النص الذي يدل على التعليل هو أن يكون التعليل ابلوصف بلفظ 
موضوع له يف اللغة، أبن يكون الوصف مناسبا ، وذلك إبدخال حرف من 

 وف التعليل على هذا الوصف املناسب مثل: حر             

         :أو بوضعه يف اجلملة على وجه يفهم العلية مثل«
أخرجه  «»، أخرجه أبو داود «
وغري ذلك، فإن  أخرجه البخاري، «»، أمحد

هذا يفهم العلية، فيكون ما أتى فيه علة للحكم، خبالف ما لو مل يكن اللفظ 
 ؛وال يفهم منه التعليل ،فإنه ال يفيد العلية ،وصفا ، أو وصفا  غري مناسب
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ومثل  «للموت وابنوا للخرابدوا له »ولذلك ال يكون علة، مثل قول الشاعر: 
 قوله تعاىل:                                 وقوله

 تعاىل:                    فال  ؛فإهنا ال تفيد العلية
 اىل: ــله تعو ـون ما أتى فيها علة، ومثلها متاما  قـيك          

        ريعة، ـريع الشـفهو ال يفيد العلية، فال يكون علة لتش
وابلطبع ال يكون علة لكل حكم بعينه من أحكام الشريعة من ابب أوىل، 

 فاآلية ال داللة فيها على العلية مطلقا . ،ولذلك ال يقاس عليه مطلقا  
 أما قوله تعاىل: و                   فهو ليس من هذا
ال عن إرسال  ،وال يف موضوع الشريعة، فهو يتحدث عن سعة رمحة هللا ،الباب
 وال عن شريعته، فال داللة فيها على هذا املوضوع. ،الرسول

فإنـه  الطـرباين.أخرجـه  « » :وأما قوله 
 ؛ينفــي الضــرر عــن الــدين اإلســالمي، ونفــي الضــرر عنــه ال يســتلزم أن فيــه نفعــا  
ألنه ال يلزم من عدم وجود الضرر وجود املنفعـة، فحبـة السمسـم ال ضـرر فيهـا، 
وكــذلك ال نفــع فيهــا، فــال داللــة فيــه علــى أن يف الشــريعة منفعــة، بــل هــو يــدل 

حيصـــل منـــه ضـــرر، ومفهومـــه أن مـــا فـــال  ؛علـــى أن الضـــرر منفـــي عـــن اإلســـالم
فإنـــه ال يـــدل علـــى  ،وعلـــى أي حـــال .حيصـــل منـــه ضـــرر ال يكـــون مـــن اإلســـالم
فـال يـدل علـى أن جلـب املصـاحل ودرء  ؛النفع يف اإلسالم ال منطوقا  وال مفهوما  

املفاسـد علــة لألحكــام الشــرعية، بــل أقصــى مـا يــدل عليــه هــو نفــي املفاســد عــن 
وال ألي حكــم بعينــه  ،ال يعــين علّيــة ال للشــريعة وهــو ،الشــريعة اإلســالمية ككــل

فـال يكــون علـة تشــريع  ،لعــدم إفادهتـا التعليــل يف هـذا النفــي وحـده للضــرر ؛منهـا
 وال علة أي حكم بعينه من أحكام الشريعة.  ،الشريعة ككل

وإن دلـــــــت علـــــــى أن  ،وعلـــــــى ذلـــــــك فـــــــإن نصـــــــوص القـــــــرآن واحلـــــــديث
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ــــــــيت حتصــــــــل مــــــــن الشــــــــريعة هــــــــي جلــــــــب امل  ،صــــــــاحل ودرء املفاســــــــدالنتيجــــــــة ال
ولكنهـــــــــا ال تـــــــــدل علـــــــــى أن جلـــــــــب املصـــــــــاحل ودرء املفاســـــــــد علـــــــــة لتشـــــــــريع 

 فيسقط االستدالل هبا. ؛وال علة لكل حكم شرعي بعينه ،الشريعة
فإهنم يقولـون أنـه إمجـاع أئمـة الفقـه، وهـذا ال  ،أما اإلمجاع الذي يزعمونه

 ؛اع الصــحابة لــيس غــريألن اإلمجــاع الــذي يعتــرب دلــيال  شــرعيا  هــو إمجــ ؛قيمــة لــه
ن اإلمجـاع إولذلك ال يعترب اإلمجاع الذي يستدلون به دليال . علـى أهنـم يقولـون 
مجعـوا أهنـم إحصل على أن أحكام هللا ال ختلو عـن حكمـة مقصـودة، ومل يقولـوا 

ألن اإلمجـــاع علـــى أن الشـــريعة ال  ؛علـــى أن جلـــب املصـــاحل ودرء املفاســـد علـــة
ختلو من غرض وغاية، وهذا ال يعين أن ذلك هو  ختلو من حكمة، يعين أهنا ال

 بل هو غاية أي نتيجة لتطبيقها، والغاية غري العلة. ،علة
وأمـــا قـــوهلم إذا رأينـــا حكمـــا  مشـــروعا  مســـتلزما  ألمـــر مصـــلحي، وهـــذا مـــا 
ثبــت مــن أن األحكــام الشــرعية إمنــا شــرعت ملصــاحل العبــاد، فــال خيلــو احلــال مــن 

فأمـا عـدم ظهـوره لنـا  .لنا أو غري ظاهر لنا ،ظاهرا  أن يكون هذا األمر مصلحيا  
وهو خالف األصل، فلـم يبـق  ،ألنه يقضي أبن شرع احلكم كان تعبداي   ؛فباطل

إال أن يكــون مشــروعا  ملــا ظهــر فيــه مــن األمــر املصــلحي. أمــا قــوهلم هــذا فإنــه ال 
وال علــة لكــل حكــم  ،يــدل علــى أن جلــب املصــاحل ودرء املفاســد علــة الشــريعة

ثبــت أنــه الغايــة  ،وذلــك ألن كــون الشــريعة شــرعت ملصــاحل العبــاد ؛ي بعينــهشــرع
منهــا ولــيس علتهــا، ومل يثبــت أهنــا علــة لــه وال بوجــه مــن الوجــوه. علــى أن كــون 

ال يعـين أن ذلـك هــو نتيجـة كـل حكــم  ،نتيجـة الشـريعة كلهــا هـي مصـاحل العبــاد
ولـيس هـو نتيجـة   ،ألن نتيجـة تطبيـق الشـريعة بوصـفها كـال  هـو هـذا ؛بعينه منها

وال يلـــزم مـــن كونـــه نتيجـــة لتشـــريع الشـــريعة بوصـــفها كـــال  أن  .كـــل حكـــم بعينـــه
كقـانون   ،يكون نتيجة لكل حكم بعينـه، أال تـرى أن القـانون الـذي يسـّنه البشـر
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والغايـــة مـــن  ،فاألصـــل يف القـــانون .ونه ملصـــاحل النـــاسإمنـــا يســـنّ  ،العقـــوابت مـــثال  
أو   ،كل حكـم بعينـه مـن أحكـام القـانون  هو مصاحل الناس، ولكن سن ،تشريعه

ال  ،إمنا جيري حسـب مقتضـى القـانون نفسـه ،كل مادة بعينها من مواد القانون
حسب مصاحل الناس، أي جيري حسـب الناحيـة التشـريعية الـيت تقتضـيها أفكـار 

ولـــيس حســـب املصـــاحل الـــيت للنـــاس يف  ،القـــانون وقواعـــده والوجـــه التشـــريعي فيـــه
هبـــذا يظهـــر أن كـــون الشـــريعة جـــاءت لينـــتج عنهـــا مصـــاحل هـــذا احلكـــم بعينـــه، و 

ألن هنـاك  ؛ال يعين أن كل حكم معـني مـن أحكامهـا هـو ملصـاحل العبـاد ،العباد
وبني كل حكم معني من أحكامهـا، أو   ،فرقا  بني تشريع الشريعة من حيث هي

كـــل نـــص معـــني مـــن نصوصـــها، فـــال تعطـــى نتيجـــة الشـــريعة بوصـــفها كـــال  لكـــل 
ني ـل حكـم معــالف كــألهنا شرعت لغاية بوصفها كال ، خب ؛هاحكم من أحكام

ولــيس  ،فإنــه شــرع حســب مــا يقتضــيه التشــريع يف هــذه الشــريعة ،اـهـــن أحكامـمــ
 حسب النتيجة اليت كانت غاية هللا من تشريعها. 

إمنــا  ،والغايــة مــن الشــريعة اإلســالمية، وهــي جلــب املصــاحل ودرء املفاســد
أما ابلنسبة لكل حكم بعينه فقد تتحقق وقد  .كال  تتحقق من الشريعة بوصفها  

ال تتحقـــق، وقـــد يتحقـــق مـــن التمســـك بـــه وحـــده ضـــرر للمســـلم يشـــاهد عيـــان . 
يشــاهد  ،كــاجملتمع يف الــبالد اإلســالمية يف هــذه األايم  ،فمــثال  يف جمتمــع رأءــايل

صــار جـــزءا  مــن حيـــاة الــبالد االقتصـــادية  ،وهــو حـــرام ابلــنص القطعـــي ،أن الــراب
الية والتجارية، فأي اتجر أو صانع ال يتعامل ابلراب يف معامالته يصـيبه ضـرر وامل

ويكـون   ،فيتحمل يف سبيل متسكه بدينه خسـائر فادحـة ،يف اقتصاده ويف جتارته
كالقـــابض علـــى اجلمـــر، فـــأين هـــي املصـــلحة للنـــاس يف هـــذه احلالـــة وهـــو حكـــم 

صــــاحل ودرء مــــع أنــــه ال خــــالف يف أن نتيجــــة الشــــريعة هــــي جلــــب امل ؛شــــرعي
 املفاسد، ولكن هذا ال يعين أنه نتيجة كل حكم من أحكامها.
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هذا من جهة انتفاء ما كان للشـريعة بوصـفها كـال  أن يكـون لكـل حكـم 
ن يكــون احلكــم مشــروعا  ملــا ظهــر فيــه مــن مصــلحة، أ بعينــه، أمــا مــن جهــة قــوهلم

اللـة وهو ال قيمة لـه يف الد ،هل ظهرت للعقل ؟فمن أين ظهرت هذه املصلحة
 ،ظهــــرت مــــن الــــنص وألهنــــا تتعلــــق ابألحكــــام الشــــرعية ال ابلعقيــــدة، أ ؛عليهــــا

 ،أنه حني مل يدل عليها النص تصيد العقل هلـا مـدلوال   ووالنص ال يدل عليها، أ
هـــذا التكلـــف البعيـــد عـــن  فلـــمَ  ؟املصـــلحة مـــن هـــذا احلكـــم يهـــ هن هـــذإفقـــال 
ألـــيس الـــذي دل  ؟أي تعليـــلال يكـــون احلكـــم تعبـــداي  إذا مل يـــرد لـــه  وملَ  ؟الواقـــع

فـــاحلق أننـــا إذا رأينـــا حكمـــا   ؟فمـــن أيـــن أنيت ابلعلـــة ،ومل يعلـــل ،عليـــه هـــو الـــنص
فإنــه ال يســتلزم املصــلحة لكــون الشــريعة جــاءت ملصــاحل العبــاد، إذ ال  ،مشــروعا  

سـواء ظهـرت  ،يلزم هذا من ذاك، ولذلك ال ضرورة لتصيد مصـلحة هلـذا احلكـم
صــاحل ودرء املفاســد لــيس نتيجــة لكــل حكــم بعينــه أم مل تظهــر، فيكــون جلــب امل

كمــا أنــه   ،حــىت يتصــيد يف كــل حكــم، وابلطبــع لــيس هــو علــة لكــل حكــم بعينــه
 ليس علة للشريعة بوصفها كال .

بقيت مسألة املصاحل اليت أيتون هبا لكل حكم بعينه، وأيتون أبدلة على  
 ،زءا  منهوليست ج ،كل منها، فإن هذه املصاحل هي نتيجة للحكم الشرعي

ألن احلكم الشرعي ليس  ؛وال علة له، وال يعترب احلكم الشرعي دليال  عليها
 ،دليال  شرعيا  من جهة، وألن هذه املصلحة قد حتصل نتيجة للحكم الشرعي

وال من مدلول دليله،  ،وقد ال حتصل هذه النتيجة، فهي ليست من مدلوله
شرعي دل عليه الدليل  وابلطبع ليست علة له، فتكون املسألة مسألة حكم

بغض النظر عما إذا كان هلذا احلكم نتيجة من جلب مصلحة أو  ،الشرعي
وعليه فالقضية قضية أحكام شرعية  .أو ليس له شيء من ذلك ،دفع مفسدة

وليست قضية مصاحل للعباد، فاألمر فيها هو حكم  ،تستنبط من أدلة شرعية
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غري شرعية. أما نتيجة  وليس مصلحة شرعية أو مصلحة ،شرعي ودليل شرعي
فذلك شيء آخر ال عالقة له  ،أو ما يدل عليه هذا احلكم ،تطبيق هذا احلكم

 ،وحبثها يف استنباط األحكام ،فحشرها يف علم أصول الفقه .ابالستنباط
ال حمل له، وال مربر لوجوده، وهو ليس إقحاما   ،وإدراجها يف العلل الشرعية

هو يتناقض مع الشرع، ومع التشريع، ومع وإمنا  ،بل وال خلطا  فقط ،فحسب
عن دقة التقيد  ،وال سيما املسلمني ،االستنباط، وهو خطأ فاحش يبعد الناس

ابألحكام الشرعية، ويوجد التساهل يف هذا التقيد، ويوجد كذلك اخلطأ 
واخللط يف التشريع واالستنباط. فإن حصول امللك من أحكام البيع، وحصول 

جارة، وحصول حفظ النفس اإلنسانية من أحكام املنفعة من أحكام اإل
القصاص، وحصول إكمال مصلحة النكاح من اشرتاط الشهادة ومهر املثل، 
وحصول الثواب من الصالة، كل ذلك نتائج لتطبيق هذه األحكام، وليس 

كاملنفعة من   ،وال علة هلا، وليست من مدلوالهتا، قد حتصل ،جزءا  منها
كم البيع ـألة فيها أن حـفاملستأجر وال ينتفع، ـقد يساإلجارة، وقد ال حتصل، ف

 دل عليه قوله تعاىل:          :وحكم اإلجارة دل عليه قوله تعاىل
             وحكم القتل دل عليه قوله :«

... وليست  وهكذاأخرجه البخاري،  «
...  إىل آخره ،وحصول حفظ النفس ،وحصول املنفعة ،املسألة حصول امللك

 ؟أو غري ذلك ،أو يف داللة دليله ،أو يف علته ،فأي حمل هلا يف استنباط احلكم
فضال  عن حبث العلل  وفلم حتشر يف حبث األحكام الشرعية من حيث ه

 ؟االستنباطو 
وأيضا  فإن إفضاء احلكم بصحة التصرف ابلبيع إىل إثبـات امللـك، وكـون 
القصــاص يف القتــل العمــد العــدوان يــؤدي إىل صــيانة الــنفس، وكــون شــرع احلــد 
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على شرب اخلمر ينتج عنـه حفـظ العقـل، وإفضـاء احلكـم بصـحة نكـاح اآليسـة 
ال حيصــل، وعلــى  فــإن ذلــك كلــه قــد حيصــل وقــد ،إىل مقصــود التوالــد والتناســل

ولــــيس هــــو جــــزءا  مــــن  ،فهــــو كــــذلك نتــــائج للعمــــل ابألحكــــام ،فــــرض حصــــوله
وال  ،وال علة هلا، وال مالحظا  عند استنباطها، بل ال جيوز أن يالحظ ،تشريعها

وال عنــد القيــاس، فلمــاذا  ،أن يكــون لــه أي اعتبــار عنــد االســتدالل واالســتنباط
مــع أهنــا كمــا حتصــل مــن  ؟رعيةحتشــر يف حبــث العلــل، ويطلــق عليهــا مصــاحل شــ

قـــــد حتصـــــل مـــــن أحكـــــام غـــــري أحكـــــام الشـــــريعة  ،أحكـــــام الشـــــريعة اإلســـــالمية
اإلســالمية، أي قــد حتصــل مــن أحكــام الكفــر، فمــا هــو الــذي يــربر حشــرها يف 

مـن حيـث واقعهـا  ،! مث ما دخـل املصـاحل؟ويف أحباث االستنباط ،جماالت العلل
فــإن  .والعلــل الشــرعية ،الشــرعية يف حبــث األحكــام ،مــن ضــرورية وغــري ضــرورية

ولكــن مــن حيــث كوهنــا نتيجــة ألحكــام  ،هــذه املصــاحل مــن حيــث ذاهتــا واقعيــة
وهــي أيضــا  قــد تتخلــف فــال يصــح أن  .معينــة ختتلــف ابخــتالف وجهــات النظــر

وال يصـــح أن جتعـــل أمـــرا  الزمـــا  لألحكـــام فيرتتـــب علـــى  ،ينظـــر إليهـــا نظـــرة عامـــة
أو علــة لــه. فمــثال  املقاصــد اخلمســة الــيت  ،مذلــك جعلهــا جــزءا  مــن تشــريع احلكــ

وهــي:  ،وال شــريعة مــن الشــرائع ،مــن رعايتهــا ملــة مــن امللــل هنــا مل ختــلُ إيقولــون 
ليســت كـــل مــا هـــو ضـــروري  ،واملـــال ،والنســل ،والعقـــل ،والــنفس ،حفــظ الـــدين

وحفـــظ  ،وحفـــظ األمـــن ،للمجتمـــع مـــن حيـــث هـــو جمتمـــع، فـــإن حفـــظ الدولـــة
فالضــرورات إذن يف واقعهــا  .أيضــا  مــن ضــرورات اجملتمــعهــي  ،الكرامــة اإلنســانية

ليســت مخســة وإمنــا هــي مثانيــة. أمــا ابلنســبة لألحكــام الشــرعية الــيت شــرعت هلــا، 
فمـــثال  النصـــرانية ال تـــرى أن حفـــظ  ،فـــإن األداين ختتلـــف يف النظـــرة إىل بعضـــها

ح قليل من اخلمـر يفـر »العقل أييت من حترمي اخلمر، بل على العكس هي تقول: 
علـــى أنــه لـــو  ؟فكيـــف تكــون هـــذه مقاصــد كـــل ملــة مـــن امللــل «قلــب اإلنســان
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فإهنــا حتصــل نتيجــة للحكــم الشــرعي، فــال عالقــة  ،فرضــنا حصــول هــذه املقاصــد
 وال يف تعليله. ،وال يف االستدالل عليه ،لذلك يف استنباط احلكم

أما املقاصد غري الضرورية فإهنا كذلك نتائج لألحكام، فدوام النكاح 
نه املصلحة الناجتة عن رعاية الكفاءة ومهر املثل، وعدم فوات إي يقولون الذ

الكفء الراغب الناتج عن حكم تسليط الويل على تزويج الصغرية، كل ذلك 
نتائج فال دخل هلا يف العلة الشرعية. أما املصاحل اليت يقولون إهنا علة األحكام 

وليس  ،إن دل عليها العقل الشرعية، وجيعلوهنا ابعثا  وليست نتيجة، فإن هذه
هو  ؛ن سلب العبيد أهلية الشهادةإفال قيمة هلا، وذلك كقوهلم  ،لفظ النص

لكونه مستسخرا  للمالك مشغوال  خبدمته، فهذه  ؛ألن العبد نزل القدر واملنـزلة
وهو عدم أهلية العبيد للشهادة، فهذا ال قيمة  ،املصلحة جعلوها علة احلكم

مل يدل عليها الشرع، وهي استنباط من حال العبد يف  ألن هذه املصلحة ؛له
ولذلك ال تعترب، فال  ؛وليست استنباطا  من الدليل الشرعي ،اجملتمع اإلسالمي

قيمة هلا ال يف االستنباط وال يف التعليل. أما اليت دل عليها دليل شرعي مثل  
راء من كون املال متداوال  بني األغنياء علة لتوزيع الفيء بني مجيع الفق

وكون البرتول معدن  يشبه املاء العد علة جعله من امللكية العامة،  ،املسلمني
وإمنا هي علة شرعية دل عليها الشرع.  ،فذلك ليس مصلحة دل عليها الشرع

وذلك أن هذه العلة تظهر للمسلم َأهنا مصلحة وقد ال تظهر لغري املسلم، وقد 
تظهر له عند تطبيق حكم معني  تظهر للمسلم عند تطبيق الشريعة كلها وال

دون سائر أحكام الشريعة. فهي إذن مصلحة لكوهنا مدلول الدليل الشرعي، 
أو دفع عنه ضررا  هبا، فهي  ،وليست مصلحة ألن اإلنسان جلب نفعا  له فيها

يف حقيقتها مدلول الدليل فقط ال مدلول ما يراه اإلنسان مصلحة. فتسميتها 
ال ابلنسبة لداللة الدليل،  ،لمسلم كما رآها هومصلحة وصف واقع ابلنسبة ل
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فكوهنا مصلحة ليس جزءا  من الدليل وال جزءا  من داللته، وال مدلول الدليل 
هنا مصلحة، وال مالحظة عند االستنباط من إأبهنا مصلحة، أي مل يقل الدليل 

بغض النظر عما  ،الدليل، فتكون املسألة مسألة علة شرعية دل عليها الدليل
ال جيلب شيئا   وذا كان ما دل عليه جيلب نفعا  أو يدفع ضررا  عن املسلم، أإ

وال يف  ،جيلب ضررا ، فالنفعية ليست مالحظة يف الدليل ووال يدفع شيئا ، أ
وليست قضية  ،مدلوله، فالقضية قضية علة شرعية مستنبطة من دليل شرعي

رعية ليست مصلحة مصاحل للعباد تستنبط من أدلة شرعية. وعليه فالعلة الش
بغض  ،وال غري شرعية، وإمنا هي ما يستنبط من الدليل املفيد للعلية ،شرعية

فكون الرطب  .مل تكن وأ ،أو تدفع ضررا   ،النظر عما إذا كانت جتلب نفعا  
ب، وهذا النقصان يف طينقص إذا يبس علة شرعية لعدم جواز بيع التمر ابلر 

، وإمنا هي ما يستنبط من أو غري شرعية ،الرطب ليس مصلحة شرعية
؟» :احلديث، وهو أن النيب 

 أخرجه الدارقطين. «:؟َّ 
بغض النظر عما إذا كانت  ،العلة فاستنبطت منه هذه ،فهذا الدليل أفاد العلية

أو مل تكن، بل إن ذلك مل يالحظ مطلقا  عند  ،أو تدفع ضررا   ،جتلب نفعا  
 استنباط العلة من الدليل.

وعليــــــه فــــــإن جلــــــب املصــــــاحل ودرء املفاســــــد ال وجــــــود هلــــــا يف األحكــــــام 
وال مــــــن حيــــــث تشــــــريعها، ولــــــيس مهــــــا  ،الشــــــرعية، ال مــــــن حيــــــث اســــــتنباطها

بوجـــــه مـــــن الوجـــــوه، حـــــىت العلـــــل الشـــــرعية املســـــتنبطة مـــــن  علـــــة لألحكـــــام وال
وإمنـــــا هـــــي املعـــــاين الـــــيت دل عليهـــــا  ،أدلـــــة شـــــرعية ليســـــت هـــــي مصـــــاحل العبـــــاد

 بغض النظر عن املصاحل واملفاسد.  ،الدليل الشرعي
وأمــا الفريــق الثــاين الــذي يعتــرب جلــب املصــاحل ودرء املفاســد علــة شــرعية 
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للشـريعة بوصـفها كـال ، والـذي يقطـع أبن كما هو علة شرعية   ،لكل حكم بعينه
وأن تكــــاليف  ،جلــــب املصــــاحل ودرء املفاســــد جــــاء يف تفاصــــيل الشــــريعة كلهــــا

وهـي جلـب املصـاحل  ،الشريعة وكل حكم من أحكامها إمنا ترجـع إىل مقاصـدها
 ودرء املفاسد. أما هذا الفريق فإنه بىن كالمه على ثالثة أشياء هي:

يفيد اليقني بكون جلـب املصـاحل ودرء املفاسـد أوال : إن استقراء الشريعة 
 علة شرعية.

اثنيـــــا : إن األصـــــل يف العـــــادات االلتفـــــات إىل املعـــــاين، وجـــــاءت اآلايت 
 واألحاديث تشري بل تصرح ابعتبار املصاحل للعباد.

اثلثــا : إن املصــاحل الــيت دل عليهــا الشــرع ال كــالم يف اعتبارهــا علــة لداللــة 
وإن مل يكـن هلـا دليـل  ،حل اليت مل يدل عليها الشرع فإهنـاالشرع عليها، وأما املصا

ولكن دلت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي، فتبـىن  ،جزئي يدل عليها
علــى أساســها األحكــام اجلزئيــة عنــد فقــدان الــنص الشــرعي يف احلادثــة أو فيمــا 

وعليــــه تكــــون املصــــلحة هــــي الــــدليل إذا دل عليهــــا دليــــل جزئــــي مــــن  ؛يشــــبهها
واجلـواب علـى ذلـك  ،رع، وتكـون جممـوع األدلـة واألدلـة الكليـة دلـت عليهـاالشا
 هو:

نــــه دل علــــى كــــون الشــــريعة جــــاءت إأوال : إن االســــتقراء الــــذي يقولــــون 
ــــة علــــى ذلــــك، ال داللــــة مطابقــــة ــــة  ،ملصــــاحل العبــــاد ال توجــــد فيــــه دالل وال دالل

توجـــد يف  وال داللـــة التـــزام. وذلـــك أن اســـتقراء الشـــريعة يـــدل علـــى أنـــه ،تضـــمن
 .الشــريعة أحكــام معللــة، وال يــدل علــى أن مجيــع أحكــام الشــريعة جــاءت معللــة

فـإن تعليـل األحكـام الـيت جـاءت معللـة مل أيت أبن جلـب املصـاحل  ،وفوق ذلك
ودرء املفاسد هو علتها، وال علة أي حكم منها، وإمنا جاء التعليـل لكـل حكـم 

ـــل تـــداول املـــال بـــني األغنيـــ اء، ومثـــل اإلهلـــاء عـــن صـــالة معلـــل مبعـــىن معـــني، مث
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اجلمعة، ومثل كون الوارث كافرا ، ومـا شـاكل ذلـك. وكـل معـىن مـن هـذه املعـاين 
الـــذي جعلـــه الشـــارع علـــة حلكـــم معـــني خيتلـــف عـــن غـــريه مـــن املعـــاين املعللـــة هبـــا 

ولـيس فيهـا أنـه جلـب مصـلحة أو  ،أحكام أخـرى. فكـل منهـا معـىن غـري اآلخـر
 يف أي واحـد منهـا. أمـا نظـرة املسـلم إىل هـذه وال ،درء مفسدة، ال فيها مجيعهـا

املعــــاين أبنــــه وجــــدها ابالســــتقراء أهنــــا ال ختــــرج عــــن كوهنــــا جلــــب مصــــلحة ودرء 
أو عن كل واحـد  ،ال أن هللا قال فيها ،فإن هذا إطالق للمسلم عليها ،مفسدة
ن املسلم ءاهـا مـن عنـده مصـلحة، وأمـا الشـرع فإنـه مل إأنه مصلحة، أي  ،منها

ومل يطلـق عليهـا مصـلحة، وتسـمية املسـلم هلـا أبهنـا مصـلحة ال  ،مصلحةيسمها 
أي داللــة الــدليل. ومــا دام الشــارع مل  ،ألن املعتــرب هــو إطــالق الشــارع ؛قيمــة هلــا

لعـــدم اعتبـــار أي إطـــالق  ؛فـــال تكـــون هنـــاك مصـــلحة ،هنـــا مصـــلحةإيقـــل عنهـــا 
هـــو  هنـــا مصـــلحةإفـــإن الـــذي يقـــول عنهـــا  ،ســـوى إطـــالق الشـــارع. وفـــوق ذلـــك

 ،والـراب ،املسلم يف اجملتمع اإلسـالمي، أمـا غـري املسـلم فـريى أن شـركات املسـامهة
 ،زهةـوصـحبة البنـات مـع الشـباب يف خلـوة ونـ ،وحفالت الرقص ،وشرب اخلمر
ويراهــا املســلمون مفاســد. فــالنظرة إىل احلكــم  ،يراهــا مصــاحل للنــاس ،وغــري ذلــك

رة املسـلم حبسـب وجهـة نظـره أو إىل علة احلكم أبنه مصلحة أو مفسدة هي نظـ
وليســت هــي نظــرة اإلنســان مــن حيــث هــو إنســان، ولــذلك ختتلــف  ،يف احليــاة

النظـــــرة إليهـــــا ابخـــــتالف وجهـــــات النظـــــر، فـــــإطالق املصـــــلحة علـــــى األحكـــــام 
إطــالق خــاص ابملســلم. هــذا مــن جهــة، ومــن  ،وعلــى العلــل الشــرعية ،الشــرعية

اســـتنباطا  مـــن دليـــل  ولـــيس ،جهـــة أخـــرى فإنـــه إطـــالق للمســـلم مـــن عنـــد نفســـه
الذي هـو مـثال  حتـرمي شـرب اخلمـر  ،ن هذا احلكمإألن هللا تعاىل مل يقل  ؛شرعي

ن هــذه إفيــه مصــلحة لكــم أو دفــع مفســدة عــنكم، كمــا مل يقــل  ،أو غــري ذلــك
فيهـا مصـلحة لكـم  ،اليت هي مثال  اإلهلاء عن صـالة اجلمعـة أو غـري ذلـك ،العلة
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ألن الشـــرع مل يقـــل  ؛رب مصـــلحة شـــرعيةولـــذلك ال تعتـــ ؛أو دفـــع مفســـدة عـــنكم
هنـــا إوالشـــيء الوحيـــد فيهـــا هـــو أن املســـلم قـــال مـــن عنـــده  .هنـــا مصـــلحةإعنهـــا 

مصـــلحة، وقـــول املســـلم اجملـــرد مـــن الـــدليل ال قيمـــة لـــه، وعليـــه فـــإن االســـتقراء ال 
وال  ،يـــــدل علـــــى كـــــون الشـــــريعة جـــــاءت ملصـــــاحل العبـــــاد، ال اســـــتقراء النصـــــوص

تقراء العلـــل. فاســـتقراء النصـــوص دل فقـــط علـــى أنـــه وال اســـ ،اســـتقراء األحكـــام
واســـــتقراء  .ال أهنـــــا جـــــاءت ملصـــــاحل العبـــــاد ،يوجـــــد يف الشـــــريعة أحكـــــام معللـــــة

ومل يـدل علـى أن  ،األحكام دل فقط على معان معينة هي حكم هللا يف املسـألة
واستقراء العلل الشرعية  .هذه األحكام هي مصاحل العباد ال منطوقا  وال مفهوما  

ومل يدل على أن هذه العلـل هـي  ،على معان معينة هي علل ألحكام معينة دل
مصاحل العباد، فلم يرد دليـل علـى أن هـذه العلـة املعينـة هـي ملصـلحة العبـاد، وال 
أن العلل من حيث هي إمنا جاءت مصاحل للعباد. وعلى ذلـك فـإن االسـتدالل 

هـــي جلـــب املصـــاحل  ،والعلـــل الشـــرعية ،ابالســـتقراء علـــى أن األحكـــام الشـــرعية
ودرء املفاســد اســتدالل ابطــل، وال ينطبــق علــى واقــع النصــوص، وال علــى واقــع 

 ولذلك يسقط االستدالل به. ؛األحكام، وال على واقع العلل
هنا تدل على أن الشريعة جاءت إوقالوا  ،على أن النصوص اليت أوردوها

اليت حتصل من ال تدل على ذلك، فإهنا تدل على أن النتيجة  ،ملصاحل العباد
تطبيق الشريعة بوصفها كال  هي مصاحل العباد، ال أن كل حكم معني من 
أحكام الشريعة هو مصلحة للعباد، وال أن كل علة معينة من العلل الشرعية 
هي مصاحل للعباد، وال أن املصلحة هي العلة الشرعية لكل حكم بعينه من 

  ريعة. فقوله تعاىل: ـأحكام الش                      

      وليس تعليال  لألحكام الشرعية وال  ،هو تعليل إلرسال الرسل
ال أن جلب  ،وهو يدل على أنه توجد يف الشريعة نصوص معللة ،للشريعة
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 املصاحل ودرء املفاسد علة الشريعة. وقوله:                

         يدل بطريق االلتزام على أن الغاية من الشريعة هي جلب
ن النتيجة اليت حتصل من تطبيقها هي مصاحل إاملصاحل ودرء املفاسد، أي 

أو علة لكل حكم معني من أحكامها.  ،العباد، ال أن مصاحل العباد علة هلا
 وقوله تعاىل:                      هو بيان للغاية من خلق

السموات واألرض أبهنا اختبار الناس وابتالؤهم، فهو يدل على حكمة من 
ألن احلكمة هي  ؛ال على علة لفعله تعاىل. واحلكمة غري العلة ،حكم هللا

النتيجة اليت حتصل من الفعل، وقد حتصل وقد ال حتصل، فهي الغاية من 
كم أو على الفعل، فال داللة يف اآلية الفعل، ولكن العلة هي الباعث على احل

اىل: ـاحل العباد. وكذلك قوله تعـريعة هي أهنا جاءت ملصـعلى أن علة الش   

                       :وقوله تعاىل        

                            :وقوله تعاىل       

                                فكلها تدل على
الغاية ال على العلة، وال داللة فيها على أن جلب املصاحل ودرء املفاسد علة 

ل إنه ال داللة فيها على الشريعة. وال علة كل حكم بعينه من أحكامها، ب
وال تفهم العلية وال بوجه من  ،ألهنا ليست للتعليل ؛وجود نصوص معللة

 الوجوه.
ولكـن هـذه النصـوص املعللـة مل  ،نعم هناك نصوص أخـرى جـاءت معللـة

ـــــل الشـــــريعة كلهـــــا  ـــــص واحـــــد يعل ـــــل الشـــــريعة كلهـــــا، إذ مل أيت وال ن أتت لتعلي
نصــوص تعلــل أحكامــا  بعينهــا، فتعلــل  بوصــفها كــال  بعلــة مــن العلــل، وإمنــا أتــت

وال يعلـــل غريهـــا. والنصـــوص الـــيت جـــاءت وعللـــت بعـــض  ،هـــذه األحكـــام فقـــط
بـــل جـــاءت وعللـــت  ،األحكـــام مل أتت وتعلـــل كـــل حكـــم مـــن أحكـــام الشـــريعة



 398 

بعض األحكام، وهناك نصوص أخرى دلت على أحكام مل تعلل، فتكون العلة 
وال يتعــداه إىل غــريه. فــال يكــون   ،قاصــرة علــى احلكــم الــذي جــاء الــنص بتعليلــه

كل حكم من أحكام الشريعة معلال  بعلة، وال تكون الشريعة كلهـا معللـة بعلـة، 
 وال يدل على غري ذلك. ،وإمنا يكون يف الشريعة أحكام معللة

اثنيا : إن قوهلم إن األصل يف العـادات االلتفـات إىل املعـاين، وإن اآلايت 
ابعتبار املصاحل للعباد، هو قول غري مطابق واألحاديث جاءت تشري بل تصرح 

بل املوضوع هـو النصـوص  ،ألن املوضوع ليس هو العادات أو العبادات ؛للواقع
الشــرعية. فاألصــل يف النصــوص الشــرعية هــو اتبــاع املعــاين ال الوقــوف عنــد حــد 

ألن هـــذه النصـــوص نصـــوص تشـــريعية، ويـــراد هبـــا املعـــىن الـــذي تضـــمنه  ؛الـــنص
بــل ال بــد مــن فهــم مدلولــه،  ،يصــح الوقــوف عنــد حــد الــنصولــذلك ال  ؛الــنص

إمــا يف اجلملــة وحــدها، أو مــع اقرتاهنــا بغريهــا مــن اجلمــل األخــرى، فالبحــث هــو 
وليس البحـث يف مـدلول الـنص مـا هـو. فالنصـوص  ،يف النص من حيث داللته

ــــااب  كانــــت أو ســــنة  ،الشــــرعية كلهــــا ــــع فيهــــا املعــــاين ،كت وال جيــــوز  ،جيــــب أن تتب
عنـــد حـــد الـــنص أبلفاظـــه وحـــدها، أو بـــه وحـــده، بـــل ال بـــد مـــن اتبـــاع  الوقـــوف

فيــه مــع غــريه. وعلــى  مأ ،املعــاين أينمــا وجــدت، ســواء أكانــت يف الــنص وحــده
بـل هـي مسـألة نصـوص، وفهـم  ،ذلك فاملسألة ليسـت مسـألة عـادات وعبـادات

هـــذه النصـــوص، فـــال حمـــل إذن ملوضـــوع جلـــب املصـــاحل ودرء املفاســـد يف كـــون 
 بع فيه املعىن وال يوقف عند حد اللفظ.النص يت

نعم إنه يتبني من تتبع النصوص واستقرائها أن النصـوص الـيت دلـت علـى 
وإمنــا اشــتملت علــى أســباب، والســبب غــري  ،أحكــام العبــادات مل تعلــل أبيــة علــة

العلة، وأن النصوص اليت دلت على املعامالت جاء كثري منها معلال ، كمـا جـاء 
ن املعـامالت إن العبـادات جـاءت غـري معللـة بعلـة، و إيقـال بعضها غري معلل، ف
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ة وال يجــاء كثــري مــن أحكامهــا معلــال  بعلــة، وهــذا يتعلــق ابلتعليــل ابلعلــة الشــرع
ن األصــــل يف العــــادات االلتفــــات إىل املعــــاين. إيتعلـــق ابملعــــاين. ولكــــن ال يقــــال 

ألحكــام، وعلــى ذلــك فــإن االلتفــات إىل املعــاين إمنــا يكــون يف النصــوص ال يف ا
سواء أكانت أحكام عبادات أم أحكام معامالت. فالنص هـو الـذي ينظـر فيـه 
إىل املعـىن ولــيس احلكــم، أمــا احلكـم فينظــر فيــه إىل انطباقــه علـى مــا جــاء حكمــا  
له أو عدم انطباقه. فكون الشركة جائزة مرتبط ابلـدليل الـذي دل عليهـا، وكـون 

ولـيس للشـركة الـيت مل جيـر فيهـا  ،ولاجلواز هو للشركة اليت جرى فيهـا إجيـاب وقبـ
ومن انطبـاق احلكـم علـى مـا  ،هو من انطباق الدليل على احلكم ،إجياب وقبول

جــاء لــه، فــال ينظــر جلــواز الشــركة مــن حيــث كوهنــا مصــلحة أو ليســت مصــلحة. 
كما أنه ال حمل فيها للنظر إىل املصاحل   ،فاألحكام ال حمل فيها للنظر إىل املعاين

قريرهـــا أو عــدم تقريرهـــا، حــىت وال يف نتـــائج احلكــم املعـــني، إال إذا واملفاســد يف ت
فاملصـاحل واملفاسـد يف اسـتنباط احلكـم  .والصـوم ،دل النص علـى النتيجـة كـاحلج

املعني، أو يف انطباقـه، أو يف تطبيقـه، ال وجـود لـه مطلقـا ، بـل املعتـرب هـو دليلـه، 
 والواقع الذي دل عليه وجاء لبيان حكم هللا فيه.

ادات هــو اتبــاع املعــاين. أمــا قــوهلم ـل يف العـــن األصــإذا مــن جهــة قــوهلم هــ
إن اآلايت واألحاديـــث جـــاءت تشـــري بـــل تصـــرح ابعتبـــار املصـــاحل للعبـــاد، فإنـــه 
قــول جمــرد بــال دليــل، والواقــع يــدل علــى خالفــه. فــال توجــد أي آيــة أو حــديث 

ت واألحاديــث يــدل علــى اعتبــار املصــاحل للعبــاد علــة شــرعية لألحكــام، بــل اآلاي
 يدل استقراؤها وتتبع مجيع أفرادها على أربعة أمور:

أحدها: يدل على أن الغاية مـن الشـريعة هـي رمحـة للعبـاد، ويـدل بطريـق 
 ،االلتزام علـى أهنـا جللـب املصـاحل ودرء املفاسـد، فهـي تـدل علـى نتيجـة الشـريعة

 وال على علة كل حكم بعينه. ،ال على علتها
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كــل حكــم بعينــه يف بعــض األحكــام ال يف كلهــا،   اثنيهــا: يــدل علــى غايــة
ال علــى  ،فهـي تــدل فيمــا دلــت عليــه مــن أحكــام علــى نتيجــة هــذا احلكــم وحــده

يجة غـريه مـن األحكـام، وابلطبـع ال تـدل علـى علـل غـريه مـن ـوال على نتـ ،تهـعل
 األحكام.

إن األصل يف النصوص الشرعية هو اتباع املعاين ال الوقـوف عنـد اثلثها: 
ألن هذه النصوص نصوص تشـريعية، ويـراد هبـا املعـىن الـذي تضـمنه  ؛صحد الن
، وهذا متعلق بفهم النص ال ابملصاحل واملفاسد، وهو متعلق ابلـنص نفسـه النص

 ال ابحلكم.
ـــة جـــاءت معللـــة بعلـــة إرابعهـــا:  ـــة يف أحكـــام معين ـــاك نصوصـــا  معين ن هن

ر عـــن كوهنـــا بغـــض النظـــ ،معينـــة، وهـــذه تعتـــرب العلـــة الـــيت جـــاء هبـــا الـــنص فقـــط
مصـــلحة أو مفســـدة، وال تالحـــظ فيهـــا املصـــلحة واملفســـدة، وهـــي إمنـــا تعتـــرب يف 
النص الذي جاءت فيـه وحـده ال يف غـريه، ويف األحكـام الـيت جـاءت تعللهـا ال 

 يف غريها من األحكام.
هذه هي األمور اليت جـاءت هبـا اآلايت واألحاديـث، وال يوجـد فيهـا مـا 

وعليه فـإن دلـيلهم الثـاين علـى اعتبـار  ؛ملصاحل للعباديشري وال ما يصرح ابعتبار ا
املصاحل علـة شـرعية خطـأ ملخالفتـه للواقـع، وألن اآلايت واألحاديـث دلـت علـى 

 خالفه.
ن املصـاحل دلــت عليهــا الشـريعة، فمنهــا مـا دل عليــه دليــل إاثلثـا : يقولــون 

اره جزئي خاص به فجاء الشارع وقـال املصـلحة كـذا، ومنهـا مـا دلـت علـى اعتبـ
ة اجلزئيـــة عنـــد يفتبـــىن علـــى أساســـها األحكـــام الشـــرع ،الشـــريعة كلهـــا بوجـــه كلـــي

فقـــــدان الـــــنص الشـــــرعي يف احلادثـــــة أو مـــــا يشـــــبهها. وهـــــذا القـــــول يف منتهـــــى 
 والرد عليه هو من عدة وجوه: ،البطالن
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ن الشريعة مل تدل على املصاحل، وإمنا كانت املصاحل الغايـة الـيت إأحدها: 
تشريع الشريعة، وفرق بني كون الشريعة هي اليت دلـت علـى قصدها الشارع من 

وبني كون املصاحل كانت الغاية من تشريع الشريعة. والشريعة إمنـا دلـت  ،املصاحل
علـــى أفكـــار وعلـــى أحكـــام، بغـــض النظـــر يف الداللـــة عـــن كـــون هـــذه األفكـــار 

ع ليست ملصاحلهم. فالشريعة دلت علـى أن البيـ وواألحكام هي ملصاحل العباد أ
حـــالل، والـــراب حـــرام، واجلهـــاد فـــرض، وصـــدقة التطـــوع منـــدوب، وإضـــاعة املـــال 
مكــــروه، ومــــا شــــاكل ذلــــك، ومل تــــدل علــــى أن عقــــد املعاهــــدات مصــــلحة، وأن 
نصــب خليفــة مصــلحة، وأن الكــذب مفســدة، والتــويل يــوم الزحــف مفســدة، أو 
مـــا شـــاكل ذلـــك، فهـــي دلـــت علـــى احلكـــم ومل تـــدل علـــى املصـــلحة، بـــل مل تـــراع 

صـــلحة وعـــدم املصـــلحة يف الداللـــة، وال جيـــوز أن جتعـــل املصـــلحة أو املفســـدة امل
حمــل اعتبــار يف داللــة الشــريعة علــى احلكــم، وعلــى ذلــك فاملصــاحل مل تــدل عليهــا 

 الشريعة، فكان االستدالل من أساسه ابطال . 
فكانت هذه  ،هنا دلت على مصاحلإاثنيها: إن األدلة اجلزئية اليت يقال 

هي أدلة على األحكام أو  ، شرعية بداللة الدليل اجلزئي عليهااملصاحل مصاحل
تعاىل:   وليست أدلة على املصاحل. فقطع يد السارق ثبت بقوله ،على العلل

                            وعقوبة قطّاع الطرق ثبتت بقوله
 اىل: ـتع                                      

                                                 

   وقتل املرتد ثبت بقوله: «» البخاري أخرجه. 
 وعقوبة الزن ثبتت بقوله تعاىل:                      

       وبرمجه  تعاىل:  بقوله  ثبت  امليتة  وحترمي  .احملصن   

             ومنع إجارة األرض ثبت بقوله: «
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» 
ومل تدل على  ،وهكذا. فاألدلة اجلزئية دلت على أحكام معينةأخرجه أمحد. 

 وكذلك قوله تعاىل:  .مصاحل                 :وقوله
                                وقوله: «

»وقوله:  أخرجه أبو داود، «
وغري ذلك إمنا دلت على علل معينة، ومل تدل على  أخرجه أمحد. «

املصلحة، وال على أهنا جاءت للمصلحة. وعلى ذلك فال توجد أدلة جزئية 
دلت على مصاحل، وال على أهنا جاءت ألجل املصاحل، وال على أن األحكام 
اليت جاءت هبا أو العلل اليت تضمنتها هي مصاحل، وإمنا داللتها حمصورة يف 

ن هناك مصاحل دلت عليها أدلة إالعلل ليس غري، فيبطل القول  األحكام أو
 جزئية.

ن القول أبن من املصاحل ما دلت عليه الشريعة بوجه كلي قول إاثلثها: 
إما أن يكون دليال  خاصا  دل  :ألن الدليل الكلي ؛فاسد، وال أصل له مطلقا  

موع األدلة أو جم ،على مصلحة كلية خاصة، وإما أن يكون جمموع أدلة خاصة
الشرعية كلها. فإن كان املراد دليال  كليا  خاصا  دل على مصلحة كلية فإن 

ألن األدلة كلها تدل على أحكام، وال توجد أدلة تدل على  ؛ذلك غري موجود
فإن الكلية واجلزئية ابملعىن املنطقي  ،ومن جهة أخرى .هذا من جهة ،مصاحل

هلا وال اعتبار. أما الكلية واجلزئية يف  فال حمل ؛ال قيمة هلا يف حبث أصول الفقه
فال حمل  ؛داللة األلفاظ يف اللغة فإهنا من دالالت املفرد ال من دالالت املركب

هلا يف دالالت الرتكيب، أي يف دالالت اجلمل، فال يوجد يف املركب كلي 
ن يف األدلة من حيث تركيبها ما إومن هنا ال يصح أن يقال  ؛وجزئي مطلقا  

لعدم وجود ذلك ال لغة وال شرعا . وأما الكلية واجلزئية يف  ؛كلية واجلزئيةيفيد ال
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االسم فهي أن االسم إن كان حبيث يصح أن يشرتك يف مفهومه كثريون فهو 
أو ما شاكل ذلك،  ،أو الشمس ،والكاتب ،واإلنسان ،مثل احليوان ،الكلي

مثل زيد  ،يوإن كان حبيث ال يصح أن يشرتك يف مفهومه كثريون فهو اجلزئ
مثل  ،ومثل الضمائر كهو وهي. والكلي قسمان: متواطئ ،علما  على رجل

اإلنسان والفرس، ومشكك مثل الوجود واألبيض. والكلي كذلك نوعان: 
مثل الفرس واإلنسان، ومشتق مثل األسود والفارس. واجلزئي نوعان:  ،جنس

حمل له هنا يف  علم وضمري. هذا هو موضوع الكلي واجلزئي يف اللغة، وهذا ال
وهلذا فإنه ال يرد  ؛وإمنا حمله يف املفردات ،وال يف داللة النصوص ،داللة الشريعة

وعليه فإن األدلة إما أن تفيد العموم أو تفيد اخلصوص، وال يوجد فيها  ؛هنا
ما يفيد الكلية أو اجلزئية، والعموم إمنا يشمل أفراده اليت يدل عليها وال يشمل 

ني أنه ال يوجد دليل كلي خاص يدل على مصلحة كلية. غريها، وبذلك يتب
وأما جعل السرقة مللكية الفرد علة لتشريع عقوبة للمحافظة على امللكية الفردية 

ألن السرقة علة لقطع اليد وليست علة للمحافظة على امللكية  ؛فغري صحيح
ة الفردية، فهي علة عقوبة معينة ال علة مطلق العقوبة للمحافظة على ملكي

ولذلك هي علة خاصة حلكم خاص، وليست علة عامة لعقوابت  ؛الفرد
ويبىن عليها حكم  ،احملافظة على امللكية الفردية، فال يصح أن جتعل علة كلية

 كلي تتفرع عنه أجزاء. فاآلية تقول:                   
 ؛لقطع، فيكون القطع من أجل السرقةفالسارق وصف مفهم، وهو مناسب ل

 ،ولذلك صلح أن يكون علة لقطع اليد، ولكن كونه علة إمنا يفيد التعليل فقط
ن السرقة  إولذلك ال تصلح عليته للقياس، فال يقال  ؛وال يفيد وجه العلية

كانت علة ألهنا اعتداء على امللكية الفردية، فيجعل كون السرقة اعتداء على 
ألن النهب اعتداء على امللكية الفردية  ؛ة علة لكوهنا علة للقطعامللكية الفردي
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وال قطع فيه، والغصب اعتداء على امللكية الفردية وال قطع فيه، فإذن مل جتعل 
السرقة علة لقطع اليد لكوهنا اعتداء على امللكية الفردية، وإمنا جعلت علة 

 بد من وجودها بدليل وجود شروط معينة ال ،ألهنا سرقة فقط ال لشيء آخر
حىت حيصل القطع، فلو سرق دون النصاب، أو من غري حرز املثل، أو طعاما  

على امللكية  اكل ذلك، ال يقطع ولو كان اعتداء  مهيئا  لألكل، أو ما ش
الفردية، وعلى ذاك فالسرقة علة لقطع اليد، هكذا واقعها، فال يقال عنها علة  

، وإمنا هي علة معينة حلكم معني، أو علة جزئية، حىت وال علة عامة ،كلية
وهي ليست من العلل اليت يقاس عليها. وعلى ذلك فقطع اليد ليس علته 

وإمنا علته السرقة لكوهنا سرقة، فاحملافظة على  ،احملافظة على امللكية الفردية
ن املتهم ابلسرقة تشرع إامللكية الفردية ليست علة مطلقا . وعلى هذا فال يقال 

أخذا  من  ،به عند اإلنكار حىت يقر، حمافظة على امللكية الفرديةله عقوبة لضر 
ال يقال ذلك ألنه ال يوجد دليل يدل  ؛الدليل الكلي وهو قطع يد السارق

على جواز الضرب، واحملافظة على امللكية الفردية ليست علة لقطع اليد، وال 
املتهم ابلسرقة، فال تتخذ علة لتشريع عقوبة ملعاقبة  ،علة إليقاع عقوبة السرقة

 ،أو غصب ،أو هنب ،فوق أن املتهم بريء حىت يثبت عليه شيء من سرقة
 ،ة اليت شرعها الشارع هلذا الذنب الذي يثبتيفتوقع عليه حينئذ العقوبة الشرع

سواء أكانت حدا  أم تعزيرا ، وال جيوز أن توقع عليه عقوبة قبل ثبوت الذنب، 
العقوبة اليت شرعها الشارع. وعليه فاملتهم وال أن توقع عليه عقوبة للذنب غري 

ابلسرقة ال يضرب، وال يصح أن يؤخذ من دليل قطع اليد دليل على جواز 
 ألنه ال يدل على ذلك. ؛ضربه

ومــا  ،والغاصــب ،والناهــب ،ن تشــريع الشــارع لعقوبــة الســارقإقــد يقــال 
فمــن  ،يفهــم منــه أنــه إمنــا شــرعها للمحافظــة علــى امللكيــة الفرديــة ،شــاكل ذلــك
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جممـــوع ذلـــك يؤخـــذ أن احملافظـــة علـــى امللكيـــة الفرديـــة علـــة لتشـــريع عقوبـــة هلـــا. 
 ،إما أن تكون علة للحكـم :واجلواب على ذلك أن احملافظة على امللكية الفردية

وإما أن تكون غاية الشارع الـيت يهـدف إليهـا مـن تشـريع احلكـم، وكالمهـا ال بـد 
كمـــا ال   ،أهنـــا علـــة للحكـــملـــه مـــن نـــص يـــدل عليـــه، وال يوجـــد نـــص يـــدل علـــى 

ولـذلك ال يصـح أن  ؛يوجد نص يـدل علـى أهنـا غايـة الشـارع مـن تشـريع احلكـم
وهلـــذا فإنـــه ال  ؛أو حكمـــة هللا مـــن تشـــريع احلكـــم ،هنـــا علـــة احلكـــمإيقـــال عنهـــا 

فــال تعتــرب وال بوجــه  ،يوجــد يف الشــرع أي أصــل العتبارهــا يف العقــوابت مطلقــا  
واقــــع هــــذه العقــــوابت جنــــدها كلهــــا تــــدل علــــى مــــن الوجــــوه. أمــــا إذا نظــــرن إىل 

احملافظــة علــى امللكيــة الفرديــة، ولكــن هــذا الواقــع هــو نتــائج تلمــس، وقــد حتصــل 
وقــد ال حتصــل، ولكــن هــذا ال يــدل علــى أن الشــارع قــد بــنّي مــا يــدل علــى أهنــا 

ولكــن ال علــى  ،ولــذلك تكــون وصــف واقــع يشــرح كمــا يشــرح أي واقــع ؛غايتــه
وال علــى أنــه علــة احلكــم. أال تــرى أن إابحــة الــزواج  ،عأســاس أنــه مــدلول الشــار 

أبكثر من واحـدة تقضـي علـى اخللـيالت يف اجملتمـع، وأن منـع الـزواج أبكثـر مـن 
واحـــدة يكثـــر مـــن اخللـــيالت يف اجملتمـــع، ولكـــن هـــذه النتيجـــة الـــيت تشـــاهد هـــي 

وال هـــي مقصـــود الشـــارع مـــن تشـــريع  ،وصـــف لواقـــع، فليســـت هـــي علـــة احلكـــم
وكـذلك احملافظـة علـى امللكيـة الفرديـة ومـا  .تبحث من نحية شرعيةاحلكم، فال 

شـــاهبها مـــن الضـــرورايت اخلمـــس أو غريهـــا. وعلـــى ذلـــك ال يوجـــد دليـــل كلـــي 
 خاص يدل على مصاحل كلية.

أمــا وجــود جمموعــة معينــة مــن األدلــة تــدل علــى مصــاحل فهــو غــري موجــود 
 :مثــــل ،معــــني مطلقــــا ، ومــــا وجــــد مــــن جمموعــــة أحكــــام يــــدل واقعهــــا علــــى أمــــر

والسلب، يف أهنا كلها حتافظ على امللكيـة الفرديـة.  ،والنهب ،والغصب ،السرقة
ولـــيس داللـــة علـــى علـــة، وال علـــى مصـــلحة تتخـــذ علـــة  ،فـــإن هـــذا وصـــف واقـــع
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 للتشريع. على أنه لو زعم أنه مدلول جمموعة هـذه األحكـام، فإنـه يكـون حينئـذ
لــة أدلــة، فلــيس هــو حــىت علــى ولــيس دال ،مــن قبيــل داللــة األحكــام علــى معــان  

وعلـى ذلـك ال يوجـد  ؛هذا االعتبار جمموعة معينة مـن األدلـة تـدل علـى مصـاحل
يف الشــــريعة جمموعــــة معينــــة مــــن األدلــــة تــــدل علــــى مصــــاحل معينــــة تتخــــذ علـــــة 

 لألحكام.
ألن  ؛فهــذا كــالم يســقط عــن درجــة االعتبــار ،وأمــا داللــة جممــوع الشــريعة
ة، والقــول بداللــة جممــوع القــرآن وجممــوع الســنة الداللــة إمنــا تكــون لنصــوص معينــ

ألن هذا اجملموع ال داللة فيه كله على شـيء معـني، ولكـن يف كثـري  ؛قول فاسد
نصـــوص أخـــرى داللـــة علـــى شـــيء آخـــر، يف مـــن نصوصـــه داللـــة علـــى شـــيء، و 

فيكون من قبيل نصوص معينـة تـدل علـى شـيء معـني، وأمـا أن جممـوع الشـريعة 
 أمر ليس له وجود. دل على شيء معني فذلكي

وعلــى ذلــك ال توجــد مصــلحة دلــت علــى اعتبارهــا الشــريعة كلهــا بوجــه  
فيكـون  ؛وال مبجمـوع الشـريعة ،كلي، وال بنصوص كليـة، وال مبجموعـة نصـوص

 الشــــرعإذ ال يوجــــد يف  ،ة أمــــرا  ابطــــال  مــــن أساســــهياعتبــــار املصــــلحة علــــة شــــرع
 شرعية. غري لحةمص وال ،شرعية مصلحة ال ،للتشريع علة تعترب مصلحة
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 ما ظن أنه دليل وليس بدليل
هــــــذه هــــــي األدلــــــة األربعــــــة املعتــــــربة وهــــــي: الكتــــــاب، والســــــنة، وإمجــــــاع 
الصحابة، والقياس الذي علته قد وردت يف الشرع. وما عداها ممـا اعتـربه بعـض 

وذلـك ألن هـذه هـي وحـدها الـيت قـام  ؛األئمة واجملتهدين دليال  فإنه لـيس بـدليل
 ،القطعي على اعتبارها أدلة شرعية، ومل يقـم دليـل قطعـي علـى مـا عـداهاالدليل 

فهـو   ،ألن الـدليل الشـرعي أصـل مـن األصـول ؛فكانت هي األدلة املعتـربة شـرعا  
فـــال بـــد مـــن دليـــل قطعـــي يـــدل عليـــه. إال أن  ،كالعقائـــد ال تثبـــت إال عـــن يقـــني

تــرب مــن االســتدالل االســتدالل بغــري هــذه األدلــة األربعــة ممــا فيــه شــبهة الــدليل يع
ألن لــه شــبهة  ؛ومــا يســتنبط حبســبه مــن األحكــام يعتــرب حكمــا  شــرعيا   ،الشــرعي

ولكنــــه  ،الـــدليل، ولكـــن مـــن ال يعتربهـــا أدلــــة ال يكـــون يف حقـــه حكمـــا  شـــرعيا  
 ألن هناك شبهة الدليل. ؛يكون يف نظره حكما  شرعيا  

 فهـــــي مـــــا وجـــــد لـــــه ،أمـــــا األدلـــــة الـــــيت ظـــــن أهنـــــا دليـــــل وليســـــت بـــــدليل
ـــــل يـــــدل علـــــى أنـــــه حجـــــة ـــــل ظـــــين ،دلي ـــــه دلي ـــــق علـــــى مـــــا  ،ولكن أو غـــــري منطب

اســـــــتدل بـــــــه، وأمههـــــــا أربعـــــــة، هـــــــي: شـــــــرع مـــــــن قبلنـــــــا، ومـــــــذهب الصـــــــحايب، 
 واالستحسان، واملصاحل املرسلة.
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 شرع من قبلنا
ن شرع من قبلنا دليل شرعي من األدلة الشرعية، إقال بعض األئمة 

ال من  ،من قبله بطريق الوحي إليه كان متعبدا  مبا صح من شرائع  فالنيب 
نسخة  ن شريعة النيب إصحيح  :جهة كتبهم املبدلة ونقل أرابهبا، وقالوا

فما كان  ،ولكن املنسوخ هو ما كان خمالفا  لشريعة اإلسالم ،لشريعة من تقدم
خمالفا  لشرع من تقدم فهو نسخ له، وأما ما مل يكن خمالفا   من شرعه 

فال يكون  ،فهو مقيد فيه ابتباع شرع من تقدم ،من شرعهلشرع من تقدم فهو 
  ،نسخا  له، وهلذا فإنه ال يوصف شرعه أبنه نسخ لبعض ما كان مشروعا  قبله

وغري ذلك مما شرعنا  ،والسرقة ،والقتل ،وحترمي الكفر، والزن ،كوجوب اإلميان
نا فيه موافق لشرع من تقدم. وقد استدلوا على أن شرع من قبلنا شرع ل

 ابلكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قال هللا تعاىل يف حق األنبياء:     

                        أمره إبقتدائه هبداهم، وشرعهم من
 وقال تعاىل:  .هداهم، فوجب عليه اتباعه                    

    :وقال تعاىل                        فدل على
 وقال تعاىل:  .وجوب اتباعه لشريعة نوح                     

      واألمر هنا للوجوب. وقال تعاىل:  ،أمره ابتباع ملة إبراهيم   

                                  والنيب عليه الصالة
والسالم من مجلة النبيني، فوجب عليه احلكم هبا. وأَما السنة فقد روي عنه 
عليه الصالة والسالم أنه رجع إىل التوراة يف رجم اليهودي، وروي عنه عندما 

 «»كسرت قال: طلب منه القصاص يف سن  
 ،التوراة سوى السن يف ابلقصاص يقضي ما الكتبوليس يف أخرجه البخاري، 
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  تعاىل: قوله وهو          :وأيضا  ما روي عنه أنه قال«
           

      »  ،وهو خطاب مع موسى عليه السالم. أخرجه الدارمي
»قال:  روي عن أيب هريرة عن رسول هللا ما وأيضا  

وهذا يعين أن شرعهم شرع  خرجه مسلم،أ «
»، إذ رأى اليهود يصومون عاشوراء: وأيضا  فإن قوله  .للرسول 

يدل داللة واضحة على أن شرع موسى أخرجه البخاري، « 
 فهو دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ،شرعه

رع لنا، ولكن هذا القول هذه هي أدلة من قال أبن شرع من قبلنا ش
والصحيح أن شرع من  ،واألدلة املذكورة ال تقوم حجة عليه ،ابطل من أساسه
 ،وال يعترب من األدلة الشرعية. والدليل على ذلك الكتاب ،قبلنا ليس شرعا  لنا

 وواقع األحكام الشرعية اليت ملن قبلنا واليت لنا. ،وإمجاع الصحابة ،والسنة
 اىل: ـل تعاـتاب فقد قـأما الك            ال ـوق

 اىل: ـتع                        اىل: ــال تعــوق      

                                           
 وقال تعاىل:                         ووجه االستدالل هبذه

وإن كانت كلمة اإلسالم تعين معىن التسليم  ،اآلايت هو أن اآليتني األوليني
ولكنها يف هاتني اآليتني اقرتنت بكلمة الدين، وهذا يعين أن املراد منها  ،هلل
 ،ال التسليم هلل تعاىل ،اإلسالم دين



يعترب مقبوال  عند هللا بعد بعثة الرسول هو دين اإلسالم، ويكون معىن  
فإنه ال  ،دين اإلسالم دينا  غري اآلية الثانية ومن يعتنق بعد بعثة حممد 
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وهو يف اآلخرة من اخلاسرين. ويؤيد هذا أن النصراين واليهودي  ،يقبله هللا منه
هما، وأن النصرانية واليهودية يومأموران برتك شريعت ،خماطبان بشريعة اإلسالم
 أن اآليتني معىن أن يثبت فهو ا كفار،موأتباعه ،كفرا    انبعد بعثة الرسول تعترب 

شريعته كفر. ووجه االستدالل ابآلية الثالثة  غري ولـالرس بعثة عدب ريعةــش كل
 أنه ليس املراد بقوله:           مصدقا ، فإنه يف نفس اآلية قال مصدقا

وهو السيطرة على  ،وقال مهيمنا ، فال بد أن يكون هلا معىن آخر غري التصديق
ابقة هي نسخ للشرائع وهيمنة القرآن على الشرائع الس .الشرائع السابقة

أي مصدقا  ونسخا  هلا. ووجه االستدالل ابآلية الرابعة أن هللا تعاىل  ،السابقة
وهذا يعين أن شريعة حممد هي غري  ،جعل لكل رسول شريعة غري شريعة اآلخر

ألهنا ليست شرعته  ؛الشرائع السابقة، وأن الشرائع السابقة ليست شريعة حملمد
شرعة ومنهاج أي شريعة، وهذا دليل على أنه مقيد إذ لكل رسول  ،ومنهاجه

   وأيضا  قال تعاىل:  .بشريعته ال بشريعة غريه        

                                              

                                             

                                             
عملون، وإذا كنا ال نسأل فاهلل أخربن أنه ال يسألنا عما كان أولئك األنبياء ي

ألن تبليغها والعمل هبا من أعماهلم، وما  ؛فال نسأل عن شريعتهم ،عن أعماهلم
 وغري الزم لنا. ،ال نسأل عنه غري مطالبني به

» قال: وأما السنة فعن جابر أن رسول هللا 
  ّ ّّ» 

»قال:  وعن أيب هريرة أن رسول هللا أخرجه مسلم. 
  ّ فالرسول أخرجه مسلم. « »فذكرهن وفيها: « ّّ
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 بينا قد أخرب أن كل نيب قبل ن  إمنا بعث إىل قومه خاصة. فيكون غري
فثبت هبذا أنه مل يبعث  ،ومل يلزموا بشريعة نيب غري نبيهم ،قومه مل يبعث إليهم
ريعة لنا. ويؤيد هذا ما ورد صرحيا  ـفال تكون شريعتهم ش ،إلينا أحد من األنبياء

 يف آايت من القرآن ابلنسبة لألنبياء:           ،   

           ،                      وما ورد صرحيا
 : ابلنسبة للنيب                وأيضا  فإن النيب . 

؟» :ث معاذا  إىل اليمن قاضيا  قالملا بع
.؟

؟
ومل يذكر شيئا  من كتب األنبياء وسنتهم، والنيب  أخرجه أبو داود، «
 ودعا له وقال:  ،أقره على ذلك«

ولو كانت من مدارك األحكام الشرعية جلرت جمرى  ،«
الرجوع إليها، ومل جيز العدول عنها إىل اجتهاد الرأي الكتاب والسنة يف وجوب 

أنه رأى  إال بعد البحث عنها واليأس من معرفتها. وأيضا  فقد روي عنه 
» مع عمر بن اخلطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقال:



فألن  ،اعهبأخرب أبن موسى لو كان حيا  ملا وسعه إال ات أخرجه أمحد. «
صالة والسالم متبعا  ملوسى بعد موته أوىل، فإنه لو كان عليه الال يكون النيب 

وجب عليه مراجعتها، وأن ال يتوقف على لمتعبدا  بشريعة من قبله  النيب 
زول الوحي يف أحكام الوقائع اليت ال خلو للشرائع املاضية عنها، لكن الواقع ـن

جابة زل هبا وحي يتوقف عن اإلـحني كان يسأل عن واقعة مل ين أن النيب 
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فمن ذلك أخرج البخاري عن ابن  ،واألمثلة على ذلك كثرية ،حىت ينـزل الوحي
» املنكدر قال:



؟؟
فلو كان شرع من قبله شرعا  له لرجع إىل  «

 الشرائع السابقة وأجابه.
فقد انعقد إمجاع الصحابة على أن شريعة النيب  ،الصحابة وأما إمجاع

 ال  ،نسخة لشريعة من تقدم، فلو كان متعبدا  هبا لكان مقررا  وخمربا  عنها
وأيضا  لو كان شرع من قبلنا شرعا  لنا  .هو حمالو  ،وال مشرعا   ،نسخا  هلا

ولوجب على  ،واحلديث ،كالقرآن  ،لكان تعلمها من فروض الكفاايت
والسؤال لناقليها عند  ،والبحث عنها ،الرجوع إليها الصحابة بعد النيب 

حدوث الوقائع املختلف فيها فيما بينهم كمسألة اجلد، والعول، وبيع أم الولد، 
وحيث مل ينقل عنهم شيء من ذلك،  .حد الشرب، وغري ذلكواملفوضة، و 

 فإنه ال يكون شرع من قبلنا شرعا  لنا.
وأما واقع األحكام الشرعية اليت ملن قبلنا واليت لنا، فإن القرآن قد 

ومل أيت  ،اشتمل على عدة أحكام من الشرائع السابقة، وهي اثبتة ابلقرآن
اء هبا الرسول لنا، وتلك اآلايت اليت نسخ هلا، ولكنها ختالف األحكام اليت ج

مبعىن أن أحكامها نسخت  ،جاءت أبحكام من قبلنا ال تعترب منسوخة حكما  
كما هي حال النسخ يف األحكام، وإمنا تعترب أهنا من شريعة   ،أبحكام أخرى

 ا  وحنن غري مطالبني هبا، وهذا دليل على أن شرع من قبلنا ليس شرع ،من قبلنا
تعاىل:  هللا   يف القرآن، فمن ذلك أن من شرائع سليمان قول لنا، وهذا كثري
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                                             وال
خالف عند املسلمني يف سقوط عقاب الطري وإن أفسدت، بل يف سقوط 

» :عقاب مجيع احليوانت، وقد جاء النص على ذلك، قال 
 . ومن شرائع موسى قوله تعاىل: اريـه البخـأخرج «    

                                            

                                            ويف
 شريعة اإلسالم قد أحل للمسلمني كل ذلك بقوله تعاىل:       

     ومن شرائع موسى:  .حل هلم يحوم من طعامنا فهــوهذه الش     

                                            

                        ألن مل نؤمر  ؛وحنن ال أنخذ هبذا
وأما يف اإلسالم فليس هناك قصاص فيما دون النفس . وإمنا أمر به غرين ،به

ذلك السنة، من أعضاء اجلسم، بل يف كل ذلك األرش أي الدية كما فصلت 
»قال:  فقد روى النسائي أن الرسول 

» :وأما قوله  .احلديث «
عندما كسرت الربيع عمة  ،الوارد يف حديث البخاري «

 أنس ثنية جارية، فإن القصاص املذكور هنا ليس إشارة لآلية        

     ألن القصاص املذكور يف اآلية ذكر مع اجلروح      
 «» ، مما يدل على أن قوله واحلادثة حادثة سنّ 

ليس إشارة لآلية املذكورة، بل إنه حكم خاص ابلقصاص يف السن، وهو 
 ويف شريعة يوسف:  العظم الوحيد الذي إذا كسر عمدا  فيه القصاص.  

                    أي يكون اسرتقاق السارق هو عقوبة السارق، 
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 : شعيبواإلسالم جعل عقوبة السارق قطع اليد، ويف شريعة       

                                                

       ألن اإلجارة فيه جمهولة:  ؛وهذا ال جيوز يف اإلسالم  

                   :وألن الصداق للمرأة وليس لوالدها     

                 راي قول أم مرمي: ـريعة أهل زمان زكـومن ش   

                     وهذا غري جائز يف اإلسالم أصال . ومن
 شريعة يعقوب:                            

          ويف اإلسالم ال حيل أن حيرم على نفسه ما مل حيرمه هللا عز
  وجل، قال تعاىل للرسول:           ريعة الكتابيني ـومن ش

 يف زمان أصحاب أهل الكهف:              

             وهذا حرام يف اإلسالم قال: «

وهكذا آايت  ه البخاري ومسلم،ـرجـأخ «
وأتى لنا الرسول  ،كثرية يف القرآن قد قص هللا فيها أحكام من قبلنا علينا

ة بعينها كنسخ اآلايت ـوخـات منسـذه اآليـالفها، وليست هأبحكام خت
ذه اآلايت من شريعة من ـون هـفتك ؛ةـوخـوإمنا شريعة من قبلنا منس ،املنسوخة

 ألهنا شريعة من قبلنا. ؛فنحن غري مطالبني هبا ،قبلنا
فال تعترب من  ،ومن هذا كله يتبني أن شريعة من قبلنا ليست شرعا  لنا

ال  ـيـدل  اـوأما األدلة اليت أوردوه .اليت تستنبط منها األحكام األدلة الشرعية
  تعاىل:  فقوله  .فيها  داللة  كلها ال فإهنا  ،مهلقو  على     

فيما اهتدوا به وهو  «هبم»ومل يقل:    ألنه قال:  ؛املراد به التوحيد
 وقوله تعاىل:  .التوحيد            اآلية فإنه ال داللة فيها على أنه
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موحى إليه بعني ما أوحي به إىل نوح والنبيني من بعده، حىت يقال ابتباعه 
، أي مثل ما ه كما أوحي إىل غريه من النبينيلشريعتهم، بل املراد أنه أوحي إلي

 وقوله تعاىل:  .أوحى هللا إىل من قبلك أوحى إليك          

           فاملراد منه أصل التوحيد، ال ما اندرس من شريعته، وهلذا مل
 وقوله تعاىل:  .البحث عن شريعة نوح ينقل عن النيب          

      بادة وإجالل هللا تعاىل ابلع ،املراد بلفظ امللة إمنا هو أصول التوحيد
دون الفروع الشرعية، ويدل على ذلك أن لفظ امللة ال يطلق على الفروع 

ملذهبيهما يف الفروع الشرعية،  ،وملة جعفر ،فال يقال ملة الشافعي ،الشرعية
 ويؤيد هذا أنه قال عقب ذلك:                ذكر ذلك يف

فهو دليل على أن االتباع إمنا هو  ،التوحيدمقابلة الدين ومقابلة الشرك إمنا هو 
 يف أصل التوحيد. وقوله تعاىل:             هو صيغة إخبار ال

صيغة أمر، وذلك ال يدل على وجوب اتباعها، فليس يف اآلية داللة على أن 
 ،حيكم هبا الرسول، وأما ما روي أن الرسول رجع إىل التوراة يف رجم اليهودي

إمنا راجعها إلظهار صدقه فيما كان قد و  ،فإنه مل يراجعها ليحكم مبا جاء هبا
وإنكار اليهود ذلك، ومل يرجع إليها  ،أخرب به من أن الرجم مذكور يف التوراة

احلديث   «اَي أََنُس، ِكَتاُب اّللَِّ اْلِقَصاصُ »ألنس:  وأما قوله فيما سوى ذلك. 
  :راد قوله تعاىلكما أخرجه البخاري، فإنه ليس امل          ألن

القصاص املذكور يف اآلية ورد يف اجلروح، واحلادثة حادثة سّن، فلو كان قول 
يشري إىل اآلية لكانت اإلشارة إىل  «ِكَتاُب اّللَِّ اْلِقَصاصُ » :الرسول 

وهي كسر السّن، أما ابقي  ،القصاص يف اجلروح، وهذا خالف احلادثة
اء كاألنف واألذن والعني فقد ورد فيها األرش، أي الدية كما هو مبني األعض

وأما  وليس القصاص الوارد يف اآلية املذكورة. يف السنة عن الرسول 
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فإنه مل يستشهد  أخرجه الدارمي، «..اهَ نْـ عَ  مَ نَ  وْ أَ  ،ة  الَ صَ  يَ سِ نَ  نْ مَ »حديث: 
سيان، وإمنا نبه بذلك على ابآلية لكوهنا موجبة لقضاء الصالة عند النوم والن
الرسول اآلية،  وهلذا مل يتلُ  ؛أن ما أمر به املسلمون سبق أن أمر مبثله موسى

َأْو َنَم  ،َمْن َنِسَي َصاَلة  »فقال:  ،أو سها عنها ،وإمنا أمر بقضاء الصالة إذا نم
َها حلكم، وبعد فهذا الذي ثبت به ا أخرجه الدارمي، «اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ لِّ صَ يُ لْ ، فَـ َعنـْ

أن ثبت ذلك نبه الرسول على أن أمته مأمورة بذلك كما أمر موسى عليه 
ألن هللا  ؛احلديث فإنه ال حجة فيه« ة  وَ خْ إه  اءُ يَ بِ نْ األَ »السالم. وأما قول الرسول: 

 يقول:                         ومعىن قوله« :
إذ  ،يعين أصل التوحيد الذي مل خيتلفوا عليه أصال . وأما قوله  إمنا« 

أخرجه البخاري، « »رأى اليهود يصومون عاشوراء: 
ولوال أن هللا تعاىل أمره بصيامه ما  ،فإن اجلواب عليه أن الرسول قد أمر بصيامه

هذه األدلة كلها ال داللة فيها ومن هذا كله يتبني أن  .اتبع اليهود يف ذلك
فتسقط عن درجة االستدالل، وتبقى األدلة  ؛على أن شرع من قبلنا شرع لنا

اليت قامت على أن شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا، وبذلك يثبت أن ما ورد يف 
وال  ،القرآن واحلديث من أحكام كانت لألمم السابقة إمنا هو خاص مبن قبلنا

شرع من قبلنا ليس شرعا  لنا، إال إذا جاء دليل يدل على  ألن ؛يعترب شرعا  لنا
 ،أو كانت هناك قرينة تدل على أنه لنا ،أنه لنا، كأن جاء يف صيغة العموم

بل ألن الدليل جاء أبنه  ؛ال ألنه شرع من قبلنا ،فحينئذ نكون مطالبني به
 شرع لنا، فهو شرع للدليل الذي جاء به.
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 مذهب الصحايب
مذهب الصحايب يف مسائل االجتهاد ليس حجة  ال خالف يف أن

فال يعترب دليال  شرعيا  ابلنسبة هلم، وإمنا  ،على غريه من الصحابة اجملتهدين
ومن بعدهم من اجملتهدين. فقال بعض  ،اخلالف يف كونه حجة على التابعني

واعتربوه دليال  شرعيا  من األدلة الشرعية على األحكام  ،نه حجةإاألئمة 
أما الكتاب  .واإلمجاع ،والسنة ،، واستدلوا على كونه حجة ابلكتابالشرعية

 فقوله تعاىل:                                وهو
خطاب مع الصحابة أبن ما أيمرون به معروف، واألمر ابملعروف واجب 

« : »وأما السنة فقوله  .القبول
أخرجه « : »وقوله أخرجه رزين، 

ملا فيه من  ،وال ميكن محل ذلك على خماطبة العامة واملقلدين هلمالرتمذي، 
ائدة ختصيص الصحابة وملا فيه من إبطال ف ،ختصيص العموم من غري دليل

بذلك، من جهة وقوع االتفاق على جواز تقليد العامة لغري الصحابة من 
اجملتهدين، فلم يبق إال أن يكون املراد به وجوب اتباع مذاهبهم. وأما اإلمجاع 

اخلالفة بشرط االقتداء ابلشيخني  فهو أن عبد الرمحن بن عوف وىل عليا  
عليه منكر فصار إمجاعا . وأيضا  فإن اإلمجاع  فأىب، ووىل عثمان فقبل، ومل ينكر

 ،وهو يعترب حجة ،السكويت هو قول الصحايب إذا انتشر ومل ينكر عليه منكر
 فكذلك يكون قول الصحايب إذا مل ينتشر حجة.

هذه هي خالصة أدلة من يقول أبن مذهب الصحايب حجة، وهي أدلة 
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ألن  ؛ية فال داللة فيهاال تصلح للداللة على حجية مذهب الصحايب. أما اآل
وال لعصر الرسول فقط،  ،وليس للصحابة ،كلها  اآلية خطاب ألمة حممد 

 نه ليس معىن قوله إمث            أبن ما أيمرون به معروف بدليل
  ما أتى بعدها وهو قوله        بل معناه أنكم خري أمة ،

وأما احلديثان فإنه ثناء على  .مرون ابملعروف وتنهون عن املنكرألنكم أت
فإن  «»وأما قوله  .ال أن قوهلم دليل شرعي ،الصحابة

وليس املراد االقتداء بكل شيء، فإن  املراد به ما يروونه عن الرسول 
ابملعصوم. وأما اإلمجاع  وال يقتدى بكل شيء إال ،الصحابة غري معصومني

وإمنا هي آتية من  ،االنتشار فقط مسألةالسكويت فحجيته ليست آتية من 
االنتشار، ومن كونه مما ينكر عادة، وهذان ليسا موجودين يف مذهب 

ة ـارضـال يعترب عدم مع ،حىت لو انتشر ،الصحايب، فإن مذهب الصحايب
ينكر، وهذا عام لكل  ألن السكوت خاص مبا ؛ابة له سكوات  عنهـحـالص

فال  ،وهذا مل ينتشر ،حكم، وألن السكوت معترب إذا انتشر وعلمه الصحابة
وهلذا ال يقاس بسكوت الصحابة، ومن ذلك كله يظهر  ؛يعترب أهنم سكتوا عنه

 أن هذه األدلة كلها ال تصلح حجة على أن مذهب الصحايب دليل شرعي.
دليل شرعي، فمن  على أن هناك ما ينفي عن مذهب الصحايب أنه

 ذلك أن هللا تعاىل يقول:                     فعني
وهي هللا والرسول، أي الكتاب والسنة، فما  ،اجلهات اليت يرد إليها النـزاع

فال  ،وال من السنة ،عدامها ال يرد إليه، ومذهب الصحايب ليس من الكتاب
ولذلك ال يعترب حجة، ومن ذلك أن الصحايب من أهل االجتهاد،  ؛إليهيرد 
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واخلطأ عليه ممكن، وما دام احتمال اخلطأ موجودا  فال يعترب مذهبه حجة، 
ومن ذلك أن الصحابة قد اختلفوا يف مسائل، وذهب كل واحد إىل خالف 
مذهب اآلخر، فلو كان مذهب الصحايب حجة لكانت حجج هللا تعاىل 

ومل يكن اتباع البعض أوىل من اآلخر، فال يكون مذهبهم  ،متناقضة خمتلفة
يقرون ويعرتفون أبنه مل  ،رضوان هللا عليهم ،دليال  شرعيا . وأيضا  فإن الصحابة

يبلغهم كثري من السنن، وكثريا  ما رجعوا عن آراء بعد أن بلغهم عن الرسول 
واز أن يكون مل جل ؛خالفها، وهذا أيضا  دليل على أن مذهبهم ليس حبجة

يبلغهم ما قاله الرسول يف شأنه، والدليل على إقرارهم أنه مل تبلغهم كثري من 
أن إخواين املهاجرين كان يشغلهم الصفق »السنن ما روي عن أيب هريرة: 

وعن  «وأن إخواين من األنصار كان يشغلهم القيام على أمواهلم ،ابألسواق
ولكن  موه ءعناه من رسول هللا ما كل ما حندثك»الرباء بن عازب قال: 

يقول يف حديث  وعمر  «وكانت شغلنا رعية اإلبل ،حدثنا أصحابنا
أهلاين الصفق يف  ؟ أخفي علي هذا من أمر رسول هللا»االستئذان: 

والدليل على أهنم رجعوا عن آراء بعد أن بلغهم عن  .وهكذا كثري «األسواق
النساء اللوايت حضن ونفرن قبل أن الرسول خالفها، ما روي أن عمر كان يرد 
فأمسك عن  ،أذن يف ذلك يودعن البيت، حىت أخرب أبن رسول هللا 

أمره  ردهن، وكان يفاضل بني دايت األصابع حىت بلغه عن رسول هللا 
فرتك قوله وأخذ ابملساواة، وأراد رجم جمنونة حىت أعلم بقول  ،ابملساواة بينها
وعبد هللا بن عمر   .فأمر أن ال ترجم« » :رسول هللا 

وعبد هللا  .هنى عنها فرجع عن كرائها فبلغه أن النيب  ،كان يكري األرض
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حىت أعلمه  ،وعن حترمي احلمر األهلية ،بن عباس خفي عليه النهي عن املتعة
وقال ابن عباس: أال ختافون أن خيسف هللا بكم األرض،  ،بذلك علي 

وهؤالء األنصار  .وعمر ،قال أبو بكر :نو وتقول ول لكم قال رسول هللا أق
وقد رواه أنس، وهكذا كثري أخرجه أمحد، « : »نسوا قوله 

من احلوادث، وهذا كله يدل على أن مذهب الصحايب عرضة للخطأ 
على طلب  فال يصلح أن يكون حجة. بقيت مسألة إمجاع الصحابة ؛والنسيان

أيب بكر وعمر، فإن هذه ليست  :عبد الرمحن بن عوف االقتداء ابلشيخني
إمجاعا  على أن مذهب الصحايب حجة، وإمنا هي إمجاع على جواز تقليد 
اجملتهد جملتهد آخر وترك رأيه، واملراد منها اجتماع كلمة املسلمني على رأي، 

ك كله يتبني أن وكون مذهب الصحايب حجة شيء آخر، ومن ذل ،وهذا شيء
 مذهب الصحايب ليس من األدلة الشرعية.
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 االستحسان
ـــه  ،االستحســـان يف اللغـــة اســـتفعال مـــن احلســـن يطلـــق علـــى مـــا مييـــل إلي

وإن كـان مسـتقبحا  عنـد غـريه، وهـذا املعـىن  ،اإلنسان ويهواه مـن الصـور واملعـاين
يف أنـه اللغوي ليس هو املراد مـن االستحسـان يف أصـول الفقـه، فإنـه ال خـالف 

وال خـالف يف امتنـاع حكـم اجملتهـد يف شـرع  ،ال جيوز القول يف الـدين ابلتشـهي
هللا تعــاىل بشــهواته وهــواه مــن غــري دليــل شــرعي، وال فــرق يف ذلــك بــني اجملتهــد 
والعامي. وإمنا البحث يف االستحسان الذي اصطلح عليه علماء أصـول الفقـه، 

املعـىن اللغـوي، وقـد اختلـف القـائلون فاملراد منه االستحسان ابملعىن األصـويل ال 
بــه يف تعريفــه، فمــنهم مــن قــال: إنــه عبــارة عــن دليــل ينقــدح يف نفــس اجملتهــد ال 

ومــنهم مــن قــال: إنــه عبــارة عــن  .يقــدر علــى إظهــاره لعــدم مســاعدة العبــارة عنــه
ومـنهم مـن قـال: إنـه عبـارة عـن  .موجـب قيـاس إىل قيـاس أقـوى منـهالعدول عن 

ومـنهم مـن قــال: هـو تـرك وجــه مـن وجــوه  .و أقـوى منــهختصـيص قيـاس بــدليل هـ
االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه هـو أقـوى منـه، وهـو يف حكـم الطـارئ 

ومـنهم  .على األول. ومنهم من قال: إنه قطع املسألة عـن نظائرهـا ملـا هـو أقـوى
مــن قــال: إنــه العــدول ابملســألة عــن حكــم نظائرهــا إىل حكــم آخــر لوجــه أقــوى 

 ا العدول.يقتضي هذ
واستحسان  ،وقد جعلوا االستحسان أربعة أنواع: االستحسان القياسي

واستحسان اإلمجاع، ومنهم من قسمه إىل  ،واستحسان السنة ،الضرورة
فاالستحسان القياسي  .قسمني: استحسان الضرورة واالستحسان القياسي

 ،ايرعندهم هو أن يعدل عن حكم القياس الظاهر املتبادر فيها إىل حكم مغ
 ،لكنه أقوى حجة ،نه قياس آخر هو أدق وأخفى من األولإن عنه و يقول
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ويسمونه القياس اخلفي، مثال ذلك لو اشرتى  ،وأصح استنتاجا   ،وأسد نظرا  
عليهما، فقبض أحد الدائنني  ا  شخصان سيارة من اثنني يف صفقة واحدة دين

ريكه يف الدين أن بل لش ،فإنه ال حيق له االختصاص هبا ،قسما  من هذا الدين
 ،ألنه قبضه من مثن مبيع مشرتك بيع صفقة واحدة ؛يطالبه حبصته من املقبوض

 ،أي إن قبض أي من الشريكني مثن املبيع املشرتك بينهما قبض للشريكني
وليس ألحدمها أن خيتص به. فإذا هلك هذا املقبوض يف يد القابض قبل أن 

القياس أن يهلك من حساب فإن مقتضى  ،أيخذ الشريك الثاين حصته منه
أي من حساب الشركة، ولكن يف االستحسان يعترب هالكا  من حصة  ،االثنني

ألنه يف األصل مل  ؛وال حتسب على الشريك الثاين استحسان   ،القابض فقط
بل له أن يرتك املقبوض للقابض ويالحق املدين  ،يكن ملزما  مبشاركة القابض

وأما استحسان الضرورة فهو ما خولف  .يحبصته. هذا هو االستحسان القياس
أو مصلحة مقتضية سدا  للحاجة أو  ،فيه حكم القياس نظرا  إىل ضرورة موجبة

دفعا  للحرج، وذلك عندما يكون احلكم القياسي مؤداي  حلرج أو مشكلة يف 
فيعدل حينئذ عنه استحسان  إىل حكم آخر يزول به احلرج  ،بعض املسائل

 ؛ل ذلك األجري، تعترب يده على ما استؤجر له يد أمانةوتندفع املشكلة، مثا
فلو استؤجر شخص ليخيط آلخر  ،فال يضمن إذا تلف عنده من غري تعد منه

فإذا تلفت الثياب يف يده من غري تعد منه مل  ،ثيااب  مدة شهر فهو أجري خاص
وكان خييط  ،ألن يده يد أمانة، ولو استؤجر شخص ليخيط ثواب  آلخر ؛يضمن

ألن  ؛ياب جلميع الناس فهو أجري عام، فإذا تلف الثوب يف يده ال يضمنالث
ويضمن  ،يده كذلك يد أمانة. ولكن يف االستحسان ال يضمن األجري اخلاص

كي ال يقبل أعماال  أكثر من طاقته. وأما استحسان السنة فهو   ؛األجري العام
شهادة  أن يعدل عن حكم القياس إىل خمالف له ثبت ابلسنة. مثال ذلك
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وجعل شهادته  ،خزمية بقبول شهادته وحده فقد خص النيب  ،خزمية
الطرباين ]« »وقال:  ،شهادة رجلني

 ؛فقبول شهادة خزمية عدول عن القياس، الكبري وجممع الزوائد وفتح الباري[
ولكن  ،صاب البينة رجالن أو رجل وامرأاتنألن ن ؛ألن القياس أن ال تقبل

عدل عن القياس لورود النص. وأَما استحسان اإلمجاع فإنه عدول عن مقتضى 
مثال ذلك االستصناع، فإن القياس  ،القياس إىل حكم آخر انعقد عليه اإلمجاع

ولكن اإلمجاع انعقد على جوازه. هذا  ،ألنه بيع معدوم ؛يقتضي عدم جوازه
الذي اعتربوه دليال  شرعيا ، وقد استدلوا على كونه دليال  هو االستحسان 
 واإلمجاع. أما الكتاب فقوله تعاىل:  ،والسنة ،شرعيا  ابلكتاب    

                          :وقوله تعاىل            

             ووجه االحتجاج ابآلية األوىل ورودها يف معرض الثناء
واملدح ملتبع أحسن القول، وابآلية الثانية من جهة أنه أمر ابتباع أحسن ما 

: »زل، ولوال أنه حجة ملا كان كذلك. وأما السنة فقوله ـأن
ولوال أنه حجة ملا كان عند  ،أخرجه أمحد «

وأما اإلمجاع فهو إمجاع األمة على استحسان دخول احلمام وشرب  .هللا حسنا  
من غري تقدير لزمان السكون وتقدير املاء واألجرة.  ،املاء من أيدي السقائني

واحلق أن  .هذه خالصة االستحسان، وهذه خالصة آرائهم فيه وأدلتهم عليه
ليال  شرعيا ، وما أتوا به من تعريفات وحتليالت وأدلة ال االستحسان ال يعترب د

أما التعريفات فهي حسب املعاين اليت  .يقوم حجة على اعتباره دليال  شرعيا  
تدل عليها ثالثة أقسام

ي ألن الدليل الذ ؛وهذا التعريف ابطل من أساسه …
ال جيوز أن يعترب دليال  ما دام ال  ،انقدح يف ذهن اجملتهد وال يدري ما هو
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نه إن تردد فيه بني أن يكون دليال  حمققا  وومها  فاسدا  فال إيعرف ما هو، مث 
فإنه ال  ،خالف يف امتناع التمسك به، وإن حتقق أنه دليل من األدلة الشرعية

وإمنا  ،ولكنه ال يكون استحسان   ،زاع يف جواز التمسك به ابلنسبة لنفسهـن
أما ابلنسبة لغريه فإنه يف حاجة للتعبري عن حتققه أنه  .يكون أخذا  ابلدليل

 ؛دليل حىت يصح األخذ به، وعلى كال الوجهني مل يكن االستحسان دليال  
وأما القسم الثاين من  .وهلذا فإن االستحسان على هذا التعريف ابطل

نه عبارة عن إوهي قوهلم  ،ليت تفهم معىن واحدا  التعاريف فهو التعاريف ا
نه عبارة عن ختصيص قياس إموجب قياس إىل قياس أقوى منه، و العدول عن 

لة أئرها ملا هو أقوى، والعدول ابملسبدليل هو أقوى منه، وقطع املسألة عن نظا
وهو أن يعدل عن القياس  ،اخل فإن هذه كلها مبعىن واحد…عن نظائرها
إن كان يراد من  ،وهذه التعاريف أو التفسريات لالستحسان .لدليل أقوى

وإمنا هو ترجيح  ،فهذا ليس استحسان   ،الدليل األقوى نص من كتاب أو سنة
فهو استدالل ابلنص، وإن كان الدليل األقوى هو العقل مبا يراه من  ،للنص
 ألن القياس مبين على علة شرعية اثبتة ؛فهو ابطل ،وهذا ما قصدوه ،مصلحة

وال علة أخرى أقوى منه، بل ال  ،ابلنص، وأما العقل أو املصلحة فليسا نصا  
أي مبا جاء به الوحي، ولذلك كان هذا العدول عن  ،عالقة له ابلنص الشرعي

ترك وجه من وجوه  :أما القسم الثالث من التعاريف فهو قوهلم .النص ابطال  
وهو يف حكم الطارئ االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه هو أقوى منه 

وإن كان كالقسم الثاين يف أنه ترك االستدالل  ،على األول، وهذا التعريف
ولكن الفرق بينه وبني الثاين هو أن الثاين معناه عدول  ،ابلظاهر إىل دليل آخر

عن القياس لدليل أقوى، وأما هذا التعريف فهو أعم ألنه يعين عدوال  عن دليل 
ترك وجه »ألنه قال:  ؛إىل دليل آخر ،يكون غريه قد يكون قياسا  وقد ،ظاهر
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وأيضا  فإن هذا القسم جعل الوجه  .فهو أعم من القياس «من وجوه االجتهاد
األقوى الذي عدل إليه يف حكم الطارئ على األول، وهذا خبالف القسم 

فإنه ال يكون حبكم الطارئ. وهذا القسم الثالث، يرد عليه مبا رد على  ،الثاين
بدليل طارئ عليه  هلثاين، فإن الرجوع عن حكم دليل خاص إىل مقابلالقسم ا

أو كان إمجاع  ،أقوى منه، إن كان الدليل الطارئ من الكتاب أو السنة
ويف هذه احلال ال يكون  ،زاع يف صحة االحتجاج بهـفال ن ،الصحابة
فإن ذلك ليس دليال   ،وإن كان الدليل األقوى العقل واملصلحة ،استحسان  

ولذلك ال يصح  ؛فضال  عن أن يكون أقوى من دليل شرعي ،عيا  شر 
وعليه فإن االستحسان  ؛االستدالل به، ويف هذه احلال يكون العدول ابطال  

ألنه يف إحدى  ؛وال يصح اعتباره دليال  شرعيا   ،على هذا التعريف مردود
 ويف .وال يكون استحسان   ،أو إمجاع صحابة ،أو سنة ،حالتيه يكون كتااب  

ألنه عدول عن الدليل إىل ما ليس بدليل. هذا من  ؛احلالة الثانية يكون ابطال  
أما من نحية أقسام  ،نحية التعريفات أو التفسريات لالستحسان

ومها االستحسان القياسي واستحسان  ،فإن القسمني األولني ،االستحسان
بطالن  أما االستحسان القياسي فإنه يظهر بطالنه من .ابطالن ،الضرورة

القسم الثاين من تعريفات االستحسان أو تفسرياته، وهي العدول ابملسألة عن 
ألنه ال عالقة له  ؛وأيضا  فإن اعتبارهم له أنه قياس خفي ابطل .نظائرها

ابلقياس، وإمنا هو تعليل مصلحي، فمثال مثن املبيع املشرتك بيع صفقة واحدة، 
ل الذي قبضه أحد الشريكني أبنه فال يصح أن خيتلف فيه احلكم يف هالك املا

 ،ألن املال ؛هالك من مال الشركة عن قبض أحد الشريكني أبنه قبض للشركة
 ،مال الشركة وليس مال أحد الشريكني ،مثنها مسواء أكان السيارة املبيعة أ
القابض وحده. فهنا قد عدلوا  لوليس هالكا  ملا ،فهالكه هالك ملال الشركة
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 ،إىل حكم غري الشرع ،وعن الدليل الشرعي ،شرعابالستحسان عن حكم ال
كدين   ،وإىل حتكيم هوى النفوس. فإنه إذا كان دين مشرتك لعدة أشخاص

فقبض أحد الشريكني من الدين مقدار حصته،  ،على شخص واحد لشريكني
فإنه يعترب اهلالك  ،وهلكت يف يده قبل أن أيخذ الشريك الثاين حصته منه

وذلك ألن  ؛لى حساب حصة القابض وحدهال ع ،على حساب االثنني
الشريك وكيل وأمني، ويده يد وكالة ويد أمانة، فإذا قبض الدين قبضه 
للجميع، وإذا هلك يف يده ال يسأل عن هالكه ألن يده يد أمانة. هذا هو 
احلكم الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وليس ذلك قياسا ، أي 

وإمنا هو  ،ومل يثبت هذا احلكم ابلقياس ،ياسليست هذه املسألة من مسائل الق
ومن مسائل األمانة، ثبتت ابلدليل الشرعي من  ،مسألة من مسائل الشركة

السنة، ولكن الذين يقولون ابالستحسان مع كوهنم يقرون أبن ما قبضه 
بل لشريكه يف الدين أن يطالبه حبصته من  ،الشريك ال حيق له االختصاص به

ن االستحسان يقضي أبن يعترب اهلالك يف يد إولون املقبوض، ولكنهم يق
القابض هالكا  من حصته فقط، فيعدلون عما يقتضيه احلكم الشرعي لغريه 
دون دليل سوى االستحسان، أي استحسان اجملتهد إذا رأى ذلك، حبجة أن 

بل له أن يرتك املقبوض  ،الشريك مل يكن ملزما  مبشاركة القابض فيما قبض
وله أن يشاركه، فاستدلوا بذلك على أن  ،ق املدين ابلباقيويالح ،للقابض

 ،يكون هالك املقبوض على القابض ال على االثنني، وهذا ترك للدليل الشرعي
 وحكم ابهلوى.

نظـــرا  إىل  ،وأمـــا استحســـان الضـــرورة فهـــو مـــا خولـــف فيـــه حكـــم القيـــاس
حســان فاست .للحــرج دفعــا   أو للحاجــة ســدا   ،مقتضــية مصــلحة أو موجبــة ضــرورة

ـــراه عقـــل  ،الضـــرورة عنـــدهم يكـــون طريقـــا  إىل األحكـــام املصـــلحية حســـب مـــا ي



 427 

ال حســب مــا يــرى الشــرع، وخيــالف الشــرع ويتبــع العقــل فيمــا يــرى مــن  ،اجملتهــد
ولــيس الــنص  ،فبطالنــه ظــاهر أبنــه حيكــم العقــل ومــا يــراه مــن مصــلحة .مصــلحة

ذا ابطـــل وال  الشـــرعي، ويـــرجح علـــى العلـــة الشـــرعية الـــيت دل عليهـــا الشـــرع، وهـــ
 ،كــالم، ففــي مثــال األجــري ظــاهر الــبطالن، فــإن جعــل األجــري املشــرتك يضــمن

 فالرســول ،الشــرعي للــنص وخمالفــة ،مــرجح بــال تــرجيح ،يضــمن ال اخلــاص واألجــري
  :كـان  مـن علـى ضـمان فـال الـدارقطين، رواه « »يقول

النافيـة للجـنس:  «ال»ـن تعبـري احلـديث بـأل ؛أمينا  علـى عـني مـن األعيـان مطلقـا  
ســواء أكــان أجــريا  خاصــا  أم أجــريا  عامــا ، فهــذا  ،يشــمل كــل مــؤمتن« »

واحلكـم مبـا  ،احلكم ابالستحسان ترك للدليل وحكم ابهلوى، فهو ترك للحديث
وهـو حـىت ال يتقبـل األجـري املشـرتك مـن أمـوال النـاس أكثـر  ،يراه العقـل مصـلحة

ولـذلك تـرك  ؛فيعرض أموال النـاس للضـياع ،طمعا  يف زايدة الكسب ،همن طاقت
 فال شك أن هذا االستحسان ابطل وال كالم. ،حديث الرسول

 :ومـــــــن ذلـــــــك يتبـــــــني بطـــــــالن االستحســـــــان يف صـــــــورتيه األوليـــــــني ومهـــــــا
 ،وأمـــــــــا استحســـــــــان الســـــــــنة .واستحســـــــــان الضـــــــــرورة ،االستحســـــــــان القياســـــــــي

ســان  وإمنــا هــو تــرجيح أدلــة، ففــي شــهادة فإنــه لــيس استح ،واستحســان اإلمجــاع
 ،فهــو مـن مواضــع تـرجيح األدلــة ،خزميـة ظــاهر أنـه تــرجيح احلـديث علــى القيـاس

ويف موضــــوع االستصــــناع ظــــاهر فيــــه أنــــه تــــرجيح  .وال عالقــــة لــــه ابالستحســــان
استصـنع  فإن الرسـول  ،إلمجاع الصحابة، على أن االستصناع اثبت ابلسنة

، فاالستصـــناع لـــيس مـــن االستحســـان. علـــى أن األمثلـــة واستصـــنع املنـــرب ،خامتـــا  
الــيت أوردهــا الــذين يقولــون ابالستحســان اثبتــة ابألدلــة الشــرعية، فــدخول احلمــام 

املــاء ومــدة اللبــث يف احلمــام، وكــذلك  ومــن غــري تقــدير ،مــن غــري تقــدير عــوض
شــرب املــاء مــن يــد الســقائني مــن غــري تقــدير العــوض وال مبلــغ املــاء املشــروب، 
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مـــع معرفتـــه بـــه  ة كلهـــا ابلســـنة، فـــإن هـــذا ممـــا جـــرى يف عصـــر الرســـول اثبتـــ
 فهو اثبت بدليل التقرير من السنة ال ابالستحسان. ،وتقريره له

فإهنا كلها ال تصلح  ،وأما األدلة اليت أتوا هبا على أن االستحسان حجة
لعدم انطباقها على االستحسان ابملعىن األصويل الذي أرادوه،  ؛لالستدالل

 ية: فآ                  ال داللة فيها على وجوب
اتباع أحسن القول، مث إن ذلك ال يعين ابتباع أحسن القول اتباع االستحسان 

واآلخر  ،أحدمها حسن ،بل يعين إذا كان هناك قوالن ،ابملعىن األصويل
كان هناك دليل فيتعني اتباع الدليل، وآية:   يتبع األحسن، ولكن إذا ،أحسن
                              ال داللة فيها على أن

االستحسان دليل منـزل، فضال  عن كونه أحسن منـزل، وال عالقة هلا 
 وأما ما عدوه حديثا فهو قول البن مسعود،ابالستحسان ابملعىن األصويل، 

أما ما قام الدليل عليه أبنه  ،إمنا يعين ما رأوه من املباحاتفضال  عن أنه 
فإنه جيب اتباع  ،أو فاسد ،أو ابطل ،أو مكروه ،أو حرام ،أو مندوب ،فرض
على أن هذا يف الشورى والرجوع لرأي  ،ال اتباع ما رآه املسلمون ،الدليل

فما يراه املسلمون  ،وليس هو يف االستدالل على احلكم الشرعي ،املسلمني
على أن قول ليس دليال  شرعيا  وال يصح االستدالل به على احلكم الشرعي، 

 .له ابالستحسان ابملعىن األصويل مطلقا  بن مسعود ال عالقة ا
بــل هــو حكــم  ،ومــن ذلــك كلــه يتبــني أن االستحســان لــيس دلــيال  شــرعيا  

صلحة. إال أنه ملـا كـان وأخذ مبا يراه العقل م ،ابهلوى، وهو ترك للدليل الشرعي
فـــإن احلكـــم الـــذي يســـتنبطونه بـــه يعتـــرب حكمـــا   ،للـــذين يقولـــون بـــه شـــبهة دليـــل

 ألن له شبهة دليل. ؛شرعيا  
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 املصاحل املرسلة
ويقســموهنا ثالثــة  ،يعتــرب بعــض األئمــة واجملتهــدين املصــلحة دلــيال  شــرعيا  

قســـم شـــهد  أقســـام، فيقولـــون: املصـــلحة ابلنســـبة لشـــهادة الشـــرع ثالثـــة أقســـام:
وهـــو اســـتنباط  ،ويرجـــع حاصـــلها إىل القيـــاس ،الشـــرع هلـــا ابالعتبـــار فهـــي حجـــة

 ،احلكــم مــن معقــول الــنص أو اإلمجــاع. والقســم الثــاين مــا شــهد الشــرع لبطالهنــا
إن عليــك  :وذلــك كقــول أحــد العلمــاء ألحــد اخللفــاء ملــا واقــع يف هنــار رمضــان

 أيمــره إبعتــاق رقبــة مــع حيــث مل ،صــوم شــهرين متتــابعني، فلمــا أنكــر عليــه ذلــك
واسـتحقر إعتـاق رقبـة يف جنـب  ،قـال: لـو أمرتـه بتلـك لسـهل عليـه ،اتساع مالـه

كانــت املصــلحة يف إجيــاب الصــوم لينـــزجر بــه، فهــذا قــول ابطــل فقضــاء شــهوته، 
واقعـت أهلـي  :قال لألعرايب الذي قال له ألن الرسول  ؛خمالف لنص السنة
 ،قَـاَل َفُصـْم َشـْهَرْيِن ُمتَـتَـاِبَعنْيِ  ،لَـْيَس ِعْنـِدي :قَـالَ  ،قَـَبة  فََأْعِتْق رَ » يف رمضان، قال له:

ففيــه داللــة قويــة  أخرجــه البخــاري، «فَــَأْطِعْم ِســتِّنَي ِمْســِكين ا :قَــالَ  ،َأْســَتِطيعُ  الَ  :قَــالَ 
على الرتتيب. والقسم الثالث مـا مل يشـهد لـه مـن الشـرع ابلـبطالن وال ابالعتبـار 

أطلق عليه أبنه املصاحل املرسلة. وقالوا: إذا كانـت املصـلحة  نص معني، وهذا ما
قد جاء هبا نص خاص بعينهـا كتعلـيم القـراءة والكتابـة، أو كانـت ممـا جـاء نـص 

والنهــي عــن  ،كــاألمر بكــل أنــواع املعــروف  ،عــام يف نوعهــا يشــهد هلــا ابالعتبــار
ألهنــا  ؛ املرســلةفإهنــا يف هــاتني احلــالتني ال تعتــرب مــن املصــاحل ،مجيــع فنــون املنكــر

حينئــذ ترجــع إىل القيــاس، بــل املصــاحل املرســلة هــي املرســلة مــن الــدليل، أي هــي 
بـــل هـــي مـــأخوذة مـــن عمـــوم كـــون الشـــريعة جـــاءت  ،الـــيت ال يوجـــد دليـــل عليهـــا
جللب املصـاحل ودرء املفاسـد
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ولكــن دلــت علــى اعتبارهــا نصــوص الشــريعة بوجــه كلــي، فتبــىن علــى  
عنــــد فقــــدان الــــنص الشــــرعي يف احلادثــــة أو فيمــــا  ،أساســــها األحكــــام الشــــرعية

يشــبهها، فتكــون املصــلحة هــي الــدليل. ففــي هــذا يســتطيع الفقيــه أن حيكــم أبن  
مـن غـري أن حيتـاج إىل شـاهد  ،شـرعا   كل عمل فيه مصلحة غالبة يصـح مطلـواب  

خاص من نصوص الشرع يدل عليه. إال أهنم يفرقون بني املصاحل الشرعية وغـري 
ن املصـــاحل الـــيت تصـــلح دلـــيال  هـــي املصـــاحل الـــيت تتفـــق مـــع إة، فيقولـــون: يالشـــرع

ن مــــن أول مقاصــــدها صــــيانة األركــــان الضــــرورية اخلمســــة إمقاصــــد الشــــريعة، و 
وحفـــظ  ،وحفـــظ النســـل ،وحفـــظ العقـــل ،الـــنفس وحفـــظ ،حفـــظ الـــدين :وهـــي

املـــال، وقـــد اتفقـــت الشـــرائع اإلهليـــة علـــى وجـــوب احـــرتام هـــذه األركـــان اخلمســـة 
وحفظهــا، ويتفــرع عنهــا مصــاحل أخــرى يفهــم العقــل أهنــا مصــلحة، فيكــون كوهنــا 

إذ كــل مــا يؤيــد املقاصــد الشــرعية  ،مصــلحة حســب تقــدير العقــل دلــيال  شــرعيا  
فهـــــو مصـــــلحة. وال يشـــــرتط يف املصـــــلحة أن ختــــــالف  ويســـــاعد علـــــى حتقيقهـــــا
 .قد تكون هي الدليل الشرعي ابتداءو  ،القياس، بل قد ختالفه

والذين يقولون ابملصـاحل املرسـلة جيعلوهنـا ختصـص النصـوص الشـرعية غـري 
» :القطعية، فمثال  يقول الرسول 

فالــذين يقولــون ابملصــاحل املرســلة يــرون أنــه لــو ادعــى  أخرجــه الــدارقطين، «
 ،وطلـب حتليـف املـدعى عليـه اليمـني ،وعجز عن اإلثبـات ،أحد على آخر ماال  

فإهنم ال يوجبون حتليف املدعى عليـه إال إذا كـان بينـه وبـني املـدعي خلطـة، كـي 
كم بــدعاوي كاذبـة. فهــؤالء فيجــروهم إىل احملـا  ،ال يتجـرأ السـفهاء علــى الفضـالء

 ،الــذين يقولــون ابملصــاحل املرســلة يعتــربون أهنــا أصــل قــائم بذاتــه كالكتــاب والســنة
أهنم جعلوها ختصص الكتاب والسنة إذا كان النص غري قطعـي. وقـرروا  حد إىل
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ومـا كـان ابلـنص عـرف  
قــد عــرف طلبــه ابلنصــوص العامــة يف الشــريعة. فعلــى بــه، ومــا مل يعــرف ابلــنص ف

اعتبـــارهم هـــذا يســـتطيع اجملتهـــد أبن حيكـــم أبن كـــل عمـــل فيـــه مصـــلحة ال ضـــرر 
فهــو مطلـوب مــن غـري أن حيتــاج إىل  ،فيهـا، أو كـان النفــع فيهـا أكــرب مـن الضـرر
فهـو  ،ة فيه، أو إمثه أكـرب مـن نفعـهـلحـشاهد خاص، وكل أمر فيه ضرر وال مص

 من غري أن حيتاج إىل نص خاص.منهي عنه 
ن أحكــام املعــامالت إوقــالوا: إن وجــدن الشــارع قاصــدا  ملصــاحل العبــاد، و 

تــدور مــع املصــلحة حيــث دارت، فــرتى الشــيء الواحــد مينــع يف حــال ال تكــون 
فيــه مصــلحة، فــإذا كانــت فيــه مصــلحة جــاز، كالــدرهم ابلــدرهم إىل أجــل، ميتنــع 

ن الشـــارع قصـــد يف النصـــوص اتبـــاع املعـــاين ال إوجيـــوز يف القـــرض، و  ،يف املبايعـــة
 الوقوف عند النصوص.

وقد دافعوا عن كون جعل املصاحل دليال  شرعيا  يؤدي إىل جعل اتباع 
اهلوى دليال  شرعيا ، فقرروا ابلنسبة الرتباط األهواء ابملصاحل أن التالزم بينهما 

األهواء والشهوات غري اثبت، فمصاحل الشرع املعتربة املقررة ال تالحظ فيها 
اجملردة، فاملصاحل املعتربة هي اليت تعترب من حيث نظام احلياة الدنيا للحياة 

ألن الشريعة جاءت  ؛ال من حيث أهواء النفوس يف جلب املصاحل ،اآلخرة
 ألن هللا تعاىل يقول:  ؛لتخرج املكلفني من دواعي أهوائهم       

                             . 
 وقد استدلوا على األخذ ابملصاحل املرسلة بدليلني:

ن الشــــــــارع اعتــــــــرب جــــــــنس املصــــــــاحل يف جــــــــنس األحكــــــــام، إأحــــــــدمها: 
ــــار هــــذه املصــــلحة لكوهنــــا فــــردا  مــــن  واعتبــــار جــــنس املصــــاحل يوجــــب ظــــن اعتب
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 لشارع.أفرادها. فتكون املصاحل املرسلة مما اعتربه ا
يقطـــع أبهنـــم   ،رضـــي هللا عـــنهم ،اثنيهمـــا: إن مـــن يتتبـــع أحـــوال الصـــحابة

فكـان ذلـك  ،وال يبحثون عن أمـر آخـر ،كانوا يقنعون يف الوقائع مبجرد املصاحل
هنم عملوها مستندين إإمجاعا  منهم على قبوهلا، ورووا أعماال  عن الصحابة قالوا 

 ها:إىل املصاحل املرسلة، وعددوا عدة أعمال من
 ،يقومــون أبمــور مل تكــن يف عهــده كــان أصــحاب رســول هللا   - 1

فجمــــع أبــــو بكــــر القــــرآن يف مصــــحف، وأمــــر عثمــــان بنســــخه وحــــرق مــــا عــــدا 
ولكـــن أاب بكـــر  النســـخة الـــيت نســـخها، ومل يكـــن ذلـــك يف عهـــد رســـول هللا 

إذ خشـوا أن ينسـى القـرآن  ،وعثمان رأوا املصلحة تقاضتهم ذلك العمل فعملـوه
 فاظه.مبوت ح
مــن بعــده علــى حــد شــارب اخلمــر  اتفــق أصــحاب رســول هللا   - 2

 مستندين يف ذلك إىل املصاحل أو االستدالل املرسل. ،مثانني جلدة
 ؛كــان عمــر بــن اخلطــاب يشــاطر الــوالة الــذين يــتهمهم يف أمــواهلم  - 3

الخــتالط أمــواهلم اخلاصــة أبمــواهلم الــيت اســتفادوها بســلطان الواليــة، وذلــك مــن 
 املصلحة املرسلة. ابب

روي عن عمر أنه أراق اللنب املغشوش ابملاء أتديبا  للغاش، وذلك   - 4
 من ابب املصلحة العامة كي ال يغش البائعون الناس.

نقــل عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قتــل اجلماعــة ابلواحــد إذا اشــرتكوا   - 5
 ألن املصلحة تقتضي ذلك، إذ ال نص يف املوضوع. ؛يف قتله

واقــع املصــاحل املرســلة عنــد مــن يقولــون هبــا، وهــذه أدلــتهم  هــذه خالصــة
 عليها. أما ابلنسبة ألدلتها فإن الدليل األول فاسد من وجهني:
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أن الشارع اعترب جنس املصاحل يف جنس األحكام  االدعاءن إاألول: 
فلم أيت نص ال من الكتاب  ،ادعاء ابطل من أساسه وال سند له من الشرع

لى اعتبار جنس املصاحل يف جنس األحكام، وكذلك مل وال من السنة يدل ع
وال يف  ،ينعقد إمجاع الصحابة على هذا، وما دام مل يثبت ذلك ال يف الكتاب

فيكون هذا  ،وهذه هي اليت جاء هبا الشارع ،وال يف إمجاع الصحابة ،السنة
 االدعاء ابطال  من أساسه. وأما قوله تعاىل:                

         فإنه ال يفيد العلية ال ابلصيغة وال ابملعىن، فهو كقوله
 تعاىل:           املراد منه أن تكون النتيجة اليت حتصل من
أن يكون رمحة للناس، فكون الشريعة رمحة للعاملني ليس علة تشريع  إرساله 
وعليه فإن الشارع مل يعترب  ؛هو النتيجة اليت حتصل من الشريعةوإمنا  ،الشريعة

ألنه مل جيعلها علة لتشريع الشريعة،  ؛جنس املصاحل يف جنس األحكام الشرعية
وال علة لألحكام الشرعية جبملتها، فال يكون للمصاحل املرسلة أي اعتبار 

 شرعا .
فعل معني ن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة متعلقة بإالثاين: 

فهي الدليل الشرعي على حكم الشرع يف هذا الفعل، وهي ليست  ،للعبد
فاهلل  .متعلقة ابملصلحة واملفسدة، وال جاءت دليال  على املصلحة واملفسدة

 تعاىل حني يقول:        :وحني يقول         

                :وحني يقول              إمنا يبنّي
ومل يبنّي أن هذا  ،حكم الرهن، وحكم كتابة الدين، وحكم الشهادة عند البيع

ال صراحة وال داللة، وال يؤدي النص على أن هذا  ،مصلحة أو ليس مبصلحة
وال بوجه من  ،دال من قريب وال من بعي ،احلكم مصلحة أو ليس مبصلحة
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ن هذه مصاحل دل عليها الشرع حىت تعترب هذه إالوجوه، فمن أين يقال 
وأيضا  فإن العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية  .!؟املصاحل دليال  شرعيا  

ومل تبنّي  ،متعلقة بفعل العبد، ودليال  على علة حكم الشرع يف هذا الفعل
 تقل عنه ملو  ،جعلته علة للحكم بل بّينت معىن معينا   ،املصلحة واملفسدة

 مصلحة أو مفسدة مطلقا . فاهلل تعاىل حني يقول:              

             :وحني يقول                   

     :وحني يقول         إمنا يبنّي علة توزيع املال على
الفقراء أبهنا ملنع التداول بني األغنياء، ويبني علة تزويج الرسول بزينب أبهنا 
لبيان إابحة تزوج امرأة االبن املتبىن، ويبني علة إعطاء املؤلفة قلوهبم حلاجة 

وإمنا بنّي  ،أو مفسدة الدولة إىل أتليف قلوهبم، فلم يبني أن هذه العلة مصلحة
وبدون أي  ،دون أي اعتبار للمصلحة أو املفسدة ،شيئا  معينا  علة حلكم معني

ن هذه مصاحل دل عليها إنظر إليها ال من قريب وال من بعيد، فمن أين يقال 
! إن النصوص الشرعية اليت دلت ؟حىت تعترب هذه املصاحل دليال  شرعيا   ،الشرع

إمنا  ،واء ما جاء منها معلال  بعلة وما جاء غري معللس ،على األحكام الشرعية
ومل أتت جللب املصاحل  ،دلت على معان معينة تبنّي حكم هللا يف فعل العبد

ألن ذلك مل تدل عليه هذه  ؛فال حمل للمصلحة واملفسدة فيها ،ودرء املفاسد
ع ن كون منابإن حترمي البيع عند أذان اجلمعة مصلحة، و إالنصوص، فال يقال 

ن حترمي الزن إن القصاص مصلحة، كما ال يقال إالنفط ملكية عامة مصلحة، و 
ال  ؛ن حترمي الراب درء مفسدةإن حترمي التجسس درء مفسدة، و إدرء مفسدة، و 

وألن هذه األحكام قد  ،يقال ذلك ألن هللا مل يقله، وال يوجد دليل يدل عليه
 ،بعلة نص عليها الشرع شرعها هللا ابلنصوص الشرعية، منها ما جاء معلال  
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وما جاء منها معلال  مل يكن جلب املصلحة ودرء  ،ومنها ما مل يكن معلال  
فتحرمي البيع عند األذان كان لعلة فهمت من  .املفسدة علة ألي حكم منها

ألن النص  ؛وهي اإلهلاء عن الصالة. فهذا اإلهلاء كان علة ،النص الشرعي
ة أو دفع مفسدة، فال حمل لوجود ال ألنه جلب مصلح ،الشرعي ورد به

وكون النفط ملكية عامة كان لعلة  .املصلحة واملفسدة هنا حىت وال لبحثها
فهمت من النص الشرعي وهي كونه معدن  ال ينقطع كاملاء العد، فكونه معدن  

ألن النص الشرعي ورد به، ال ألنه جلب مصلحة أو دفع  ؛ال ينقطع كان علة
وإيقاع القصاص   .وال لبحثها ،املصلحة واملفسدة هنا مفسدة، فال حمل لوجود

 ؛كان لعلة فهمت من النص الشرعي وهي كونه حياة، فكونه حياة كان علة
ألن النص الشرعي ورد به، ال ألنه جلب مصلحة ودرء مفسدة، فال حمل 

وهكذا مجيع العلل الشرعية  .حىت وال لبحثها ،لوجود املصلحة واملفسدة هنا
اعتربت ألنه ورد هبا  ،إمنا هي علل معينة ،مجيع األحكام املعللةو  ،اليت وردت

ولذلك ال وجود جللب املصلحة ودرء  ؛ال ألهنا مصلحة أو مفسدة ،الشرع
وال يف عللها مطلقا . هذا ابلنسبة ملا جاء من  ،املفسدة يف األحكام املعللة

د فيه شيء فإنه كذلك مل يوج ،األحكام معلال ، وأما ما جاء منها غري معلل
 ،وحترمي التجسس ،فتحرمي الزن .يدل على جلب املصلحة ودرء املفسدة مطلقا  

فال يقال  ،مل يرد يف أدلتها ما يدل على املصلحة واملفسدة مطلقا   ،وحترمي الراب
ن الراب حرم إو  ،ن التجسس حرم لدرء املفسدةإو  ،ن الزن حرم لدرء املفسدةإ

وال  ،وال يوجد ما يدل عليه مطلقا   ،ذلكألن ذلك مل يكن ك ؛لدرء املفسدة
بوجه من الوجوه، وعليه فإن االدعاء أن الشرع اعترب جنس املصاحل يف جنس 
األحكام ادعاء ابطل ال يوجد ما يدل عليه يف األحكام الشرعية، ال األحكام 
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حىت وال عللها، وهلذا ال جيوز أن يقال جيب  ،وال األحكام املعللة ،غري املعللة
أو مينع الناس من االسترياد ألنه  ،اح للناس االسترياد ألنه مصلحةأن يب
ن الزن حرم لدفع املفسدة، واإلجارة حرمت عند أذان إكما ال يقال   .مفسدة

اجلمعة لدفع املفسدة، وجعلت األهنار ملكا  عاما  ألنه مصلحة، وفرض اجلهاد 
لقا ، وال يفهم ال يقال ذلك ألن النص الشرعي مل يقل هذا مط ؛ألنه مصلحة

وخمالف للواقع.  ،وال مفهوما ، فاالدعاء به افرتاء على هللا ،ذلك منه ال منطوقا  
ال يف داللتها على  ،وإذا كان الشرع مل تدل نصوصه على أهنا جاءت ملصلحة

ن النصوص دلت إفال جيوز أن يقال  ،وال يف داللتها على علة احلكم ،احلكم
ألن ذلك مل أيت شيء منه يف  ؛حل بنوعهاأو على مصا ،على مصاحل بعينها

ن النصوص الشرعية إالنصوص الشرعية مطلقا ، وهبذا يظهر بطالن القول 
 ،ألهنا مل تدل على مصاحل مطلقا   ؛جاءت دليال  على مصاحل بعينها أو بنوعها

ال بعينها وال بنوعها، فال تعترب هذه املصاحل دليال  شرعيا . وإذا كان هذا فيما 
نه إنه مصاحل ورد نص من الشرع ابعتبارها بعينها أو نوعها، من حيث إيقولون 
فإنه من ابب أوىل أن ال تعترب املصاحل اليت مل يرد نص يف الشرع يدل  ،ابطل

عليها دليال  شرعيا ، أي من ابب أوىل أن يكون اعتبارها دليال  شرعيا  ابطال ، 
بطل ما بين عليها. أي إذا  فإذا بطلت األوىل ،عالوة على أهنا مبنية على تلك

بطل وجود املصلحة فيما جاء من النصوص الشرعية، واملصاحل املرسلة مبنية 
فإنه يبطل ما  ،على أن الشرع قد نص على جنس املصلحة يف جنس األحكام

هو مبين عليه، أي يبطل اعتبار املصاحل املرسلة دليال  شرعيا . فهذان الوجهان 
وهو أنه ما دام الشرع قد اعترب جنس  ،ألوليدالن على بطالن دليلهم ا

فرد من  ،املصاحل يف جنس األحكام، فاملصلحة اليت مل أيت دليل يدل عليها
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فتكون داخلة يف اعتبار الشارع. هذا  ،أفراد املصاحل اليت اعترب الشارع جنسها
ألن الشارع مل جيعل املصلحة علة لتشريع الشريعة بوصفها كال ،  ؛الدليل ابطل

نه مل جيعلها علة ألي حكم من أحكام الشريعة، أي ألنه مل يعترب جنس وأل
املصاحل يف جنس األحكام. وأما كون نفس احلكم هو جلب مصلحة مثل 

وأما كون  .أو دفع مفسدة مثل حترمي الرشوة ،وجوب العمل على القادر احملتاج
أو  ،نفس العلة هي مصلحة مثل كون ما كان من مرافق اجلماعة ملكية عامة

دفع مفسدة مثل كون قتل الوارث مينع من اإلرث، فإن هذا كله ال يصح أن 
ألن  ؛يكون دليال  على أن الشارع اعترب جنس املصاحل يف جنس األحكام

ألنه هو نفسه املستدل عليه، وكذلك  ؛احلكم الشرعي نفسه ال يصلح دليال  
ا لو فرضنا أن احلكم وهلذ ؛العلة ال تصلح دليال  ألهنا هي نفسها املستدل عليه

فإن داللته غري معتربة  ،الشرعي دل على شيء هو مصلحة أو دفع مفسدة
 ،ألن الدليل الشرعي هو النص الذي جاء دليال  على احلكم ؛دليال  شرعيا  

وكذلك لو فرضنا أن العلة الشرعية دلت على شيء هو  .وليس احلكم نفسه
ألن الدليل  ؛ة دليال  شرعيا  فإن داللتها غري معترب  ،مصلحة أو دفع مفسدة

 ؛وليس العلة نفسها ،الشرعي هو نفس النص الذي جاء دليال  على العلة
دليال   ،أو العلة على املصلحة أو دفع املفسدة ،وعليه ال تكون داللة احلكم

وبذلك ال  ،فال تكون داللتها داللة الشرع ،على املصلحة أو دفع املفسدة
عترب جنس املصاحل يف جنس األحكام. على تصلح حجة على أن الشرع قد ا

أو اعتبار ما دلت عليه  ،أن اعتبار ما دل عليه احلكم مصلحة أو دفع مفسدة
ويف اجملتمع اإلسالمي،  ،إمنا هو يف نظر املسلم ،العلة مصلحة أو دفع مفسدة
ألن كون الشيء مصلحة أو مفسدة إمنا يتبع  ؛أما غري املسلم فال يرى ذلك
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ذلك أن األفكار إذا أصبحت مفاهيم أثرت على سلوك  ،احلياة وجهة نظره يف
اإلنسان، وجعلت سلوكه يسري حبسب املفاهيم، فتتغري نظرته إىل احلياة، وتبعا  
لتغريها تتغري نظرته إىل املصاحل. فاعتبار اإلنسان هذا الشيء مصلحة أو ليس 

وجهة نظر  وهلذا فهي مصاحل من ؛مبصلحة إمنا يتبع وجهة نظره يف احلياة
وجهة نظر غري املسلم. والشرع إمنا جاء لإلنسان، من وليست مصاحل  ،املسلم

ال حبسب  ،نه مصلحة هو مصلحة حبسب واقعه عند اإلنسانإفما يقول عنه 
وجهة نظر املسلم فحسب، فلو قال هذا مصلحة لكان مصلحة عند مجيع 

هذه العلة أو  ،ولذلك مل يقل هذا احلكم مصلحة أو دفع مفسدة ؛الناس
دون أن  ،مبينا  ما هو فقط ،مصلحة أو دفع مفسدة، وإمنا قال احلكم هو كذا

يذكر أنه مصلحة أو ليس مبصلحة، وهبذا يكون احلكم نفسه مل يدل على 
مصلحة أو دفع مفسدة، وإمنا املسلم هو الذي فسره بذلك وقال عنه، وهذا 

حكام أهنا مصلحة أو دفع يثبت أيضا  أن األحكام والعلل أيضا  مل تقل عن األ
مفسدة. على أن املسلم نفسه يف اجملتمع غري اإلسالمي ال يرى مصلحة دنيوية 

ألهنا ال جتلب له منفعة، فمثال  يف اجملتمع الرأءايل يعترب  ؛له يف بعض األحكام
الراب جزءا  هاما  يف احلياة التجارية واحلياة االقتصادية برمتها، فإذا التزم عدم 

فال يرى  ،ل من أرابحهأو على األقل قلّ  ،ابلراب جر ذلك عليه خسارة التعامل
وإمنا يعمل به ألنه حكم شرعي فقط. وهبذا أيضا  ال  ،ذلك مصلحة دنيوية له

يكون احلكم الشرعي أو العلة الشرعية قد دل أي منهما على مصلحة. وهبذا 
جنس األحكام، وإذا ينتفي نفيا  ابات  الزعم أبن الشارع اعترب جنس املصاحل يف 

 ألهنا مبنية عليه. ؛انتفى ذلك انتفت املصاحل املرسلة
 فهو فاسد لوجهني: ،وأما ابلنسبة للدليل الثاين من أدلتهم
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ن ما استدلوا به على أنه إمجاع الصحابة ليس إمجاعا  وإمنا هو إأحدمها: 
ـــدين مـــن الصـــحابة، ورو  وا فعـــل أفـــراد مـــنهم، فـــإهنم استشـــهدوا بفعـــل أفـــراد عدي

هنـم عملوهـا مســتندين إىل املصـاحل املرسـلة، وهــذا ال إأعمـاال  عـن الصـحابة قــالوا 
ألنـــــه وإن كـــــان أعمـــــاال  لعـــــدد مـــــن  ؛حـــــىت وال إمجاعـــــا  ســـــكوتيا   ،يعتـــــرب إمجاعـــــا  

وليســت هــي عمــال  واحــدا   ،ابة متفــرقنيحولكنهــا أعمــال متفرقــة لصــ ،الصــحابة
 ،وهلذا فإنـه ال يعتـرب إمجاعـا   ؛عليه أو قوال  واحدا  أمجع الصحابة عليه وال سكتوا

وإمنا يعترب عمل أفراد، وفعل آحاد الصحابة ال يعترب دليال  شرعيا  مطلقـا ، 
ومل أيتـوا بـه علـى أنـه  

رادا  مــن ـرض أن أفـــعلــى فــ ،وعلــى ذلــك ال يعتــرب دلــيال  شــرعيا   ؛إمجــاع الصــحابة
 وساروا عليها. ،حابة قد اعتربوا املصاحل املرسلة دليال  شرعيا  الص

نــــه غــــري صــــحيح أن الصــــحابة اعتــــربوا املصــــاحل املرســــلة دلــــيال  إاثنيهمــــا: 
أهنـم  ،وال يف رواية صـحيحة أو سـقيمة ،ومل ينقل عن أحد من الصحابة ،شرعيا  

صــاحل املرســلة مــن اعتــربوا املصــاحل املرســلة دلــيال . وأمــا مــا فهمــه الــذين يقولــون ابمل
علــى فــرض صــحة  ،أعمــال الصــحابة أبهنــا تــدل علــى اعتبــارهم املصــلحة دلــيال  

وإمنـا كـان  ،فإنه ال يعين أن الصحابة اعتربوا املصاحل املرسـلة دلـيال  شـرعيا   ،الفهم
الصــحابة مطلعــني علــى األدلــة الشــرعية ضــليعني هبــا، ومل يكــن بعــد قــد قعــدت 

 ، يكــن علــم أصــول الفقــه مــن أصــله موجــودا  ومل ،وال نظمــت الشــروط ،القواعــد
دون أن يلتفتوا إىل الشرائط املعتربة عند فقهـاء  ،فكانوا يعطون احلكم يف املسألة

العصــور الــيت جــاءت بعــدهم يف القيــاس واألصــل والفــرع، ودون أن يســتندوا إىل 
ما قعد بعدهم من قواعد مثل الضـرر يـزال، ومثـل الوسـيلة إىل احلـرام حمرمـة، ومـا 
شـــاكل ذلـــك، وإمنـــا كـــانوا هـــم يســـتنبطون احلكـــم مـــن الـــدليل حســـب ســـليقتهم 
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هــوا إىل ذلــك أن بفظــن بعــض مــن مل ينت ،الســليمة يف معرفــة اللغــة وفهــم الشــريعة
بـــــل الصـــــحابة تقيـــــدوا  ،الصـــــحابة إمنـــــا راعـــــوا املصـــــاحل، واحلقيقـــــة لـــــيس كـــــذلك

وهــو مســتند ابلكتــاب والســنة ومل خيرجــوا عنــه، وال يوجــد هلــم عمــل أو قــول إال 
إىل دليــل شــرعي. علــى أن األمثلــة الــيت جــاءوا هبــا كلهــا ال تــدل علــى املصــلحة 
ـــال منهـــا مســـتند إىل دليـــل شـــرعي. فـــأمر أيب بكـــر جبمـــع  العقليـــة، وإمنـــا كـــل مث

وأمــر عثمــان بنســخ املصــحف وإحــراق ســائر املصــاحف، تــدل حادثتــه  ،القــرآن
وخيــف علــى  ،فــاظ القــرآنكثــر القتــل يف ح  اعلــى أنــه إزالــة ضــرر عظــيم، فإنــه ملــ

فـــرأوا مجـــع  ،أي حفـــاظ القـــرآن ،القـــرآن مـــن الضـــياع إن اســـتحر القتـــل يف القـــراء
خيــف  ،ووقــوع االخــتالف يف قــراءة القــرآن ابخــتالف نســخ املصــاحف .القــرآن

ولـذلك قـال حذيفـة بـن  ؛أن حيصل من جرائه اختالف يف القرآن بـني املسـلمني
خيتلفوا، فأمر بنسخ املصحف يف نسخة  أدرك املسلمني قبل أن :اليمان لعثمان

وأحــرق مــا ســواها، فهــذا كلــه ضــرر أزالــه خليفــة املســلمني، وهــذا لــيس  ،واحــدة
فعـــن ابـــن  .مصـــلحة عمـــل هبـــا مـــن عنـــده، وإمنـــا ألن الرســـول أمـــر إبزالـــة الضـــرر

أخرجـه « » :قال: قال رسـول هللا  ماعباس رضي هللا عنه
عله أبو بكر وعثمان هو إزالة ضرر، وفعلـه كـل منهمـا اسـتنادا  إىل فما فاحلاكم. 
ولــيس ألنــه رأى أن ذلــك مصــلحة. وأمــا حــد شــارب اخلمــر فإنــه اثبــت  ،الســنة

»حد شارب اخلمر، فعن أنـس:  ابلسنة، والرسول 

أيب  ابـن وعنـدأخرجـه مسـلم. « 
»ويف روايـة ألمحـد: « »شيبة 

وأمـا مـا روي « 
أبـــو بكـــر أربعـــني، وعمـــر جلـــد أربعـــني، و  جلـــد النـــيب »عـــن علـــي أنـــه قـــال: 
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أربعــني،  فإنــه يــدل علــى أن اجللــد قــد فعلــه الرســول  أخرجــه مســلم. «مثــانني
وهـو  ،وأكثره مثـانون ،ومثانني، وهذا يعين أن أقله أربعون ،وفعله الصحابة أربعني

مـــرتوك لإلمـــام. وعليـــه فلـــيس ذلـــك مـــن املصـــاحل املرســـلة، فهـــو مل يشـــرع مثـــانني 
ترك للخليفة يوقعه أربعني ويوقعه مثـانني. وأمـا مـا فعلـه عمـر فإنـه  بل ،للمصلحة

ــــة الشــــؤون ــــه  ،مــــن ابب رعاي وهــــو مــــا جعــــل للخليفــــة أن يقــــوم بــــه حســــب رأي
واجتهاده، فاخلليفة حياسب الوالة حسـب رأيـه واجتهـاده، وكـل مـا جعـل الشـرع 

إنفـاق وك ،كتعيـني الـوالة وحماسـبتهم  ،للخليفة أن يقوم بـه حسـب رأيـه واجتهـاده
فــإن قيامــه بــه آت مــن حيــث   ،وغــري ذلــك ،وكعقــد املعاهــدات ،مــال بيــت املــال

بـل  ،فهو يقوم به حبكم شرعي وليس للمصـلحة ،كون الشرع قد جعل له ذلك
الشــرع جعــل لــه ذلــك. ومــا يــراه هــو راجــع الجتهــاده وبذلــه النصــح للمســلمني، 

ن املباحــات الــيت وإمنــا هــو مــ ،وفعــل اخلليفــة لــيس حكمــا  شــرعيا  دليلــه املصــلحة
خيتــار منهــا مــا يشــاء. وأمــا إراقــة اللــنب املغشــوش فهــو مــن ابب احلســبة، حيــث 

حــني رأى صــربة قمــح فمــد يــده فــإذا هبــا  يتفقــد الســوق كمــا فعــل الرســول 
؟» :فقال لصـاحب الصـربة ،بلل

» 
عمر كان يقوم ابحلسبة ملراقبة البائعني، وملا رأى اللـنب مغشوشـا  و  أخرجه مسلم.

عاقـــب الغـــاش، وعقوبتـــه هـــذه إبراقـــة لبنـــه مـــن ابب التعزيـــر، وهـــي عقوبـــة جعـــل 
وليســـت هـــي حكمـــا   ،ولـــه أن يقـــدرها كمـــا يـــرى ،لقاضـــيتقـــديرها لإلمـــام أو ل

شرعيا  دليله املصلحة. وأما قتل عمر للجماعة ابلواحـد إذا اشـرتكوا يف قتلـه فإنـه 
 ،كما ورد ذلك نصا  يف رواية احلادثـة، فهـو مـن قبيـل القيـاس  ،قاسه على السرقة

ولـــــيس مـــــن قبيـــــل املصـــــاحل املرســـــلة. وهكـــــذا مجيـــــع احلـــــوادث الـــــيت رووهـــــا عـــــن 
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 ؛وإمنــا هــي مســتندة إىل أدلــة شــرعية ،لــيس يف واحــدة منهــا مصــلحة ،الصــحابة
علــــى فــــرض اعتبــــاره دلــــيال   ،وبــــذلك ســــقط اســــتدالهلم بعمــــل آحــــاد الصــــحابة

 شرعيا .
ـــة الـــيت أتـــوا هبـــا لالســـتدالل علـــى أن املصـــاحل  ومـــن ذلـــك يتبـــني أن األدل

الل هبــا. وبــذلك يســقط االســتد ،املرســلة دليــل شــرعي أدلــة ابطلــة مــن أساســها
لعـــدم وجـــود دليـــل يـــدل علـــى  ؛وحينئـــذ ال تعتـــرب املصـــاحل املرســـلة حجـــة شـــرعية

حجيتهــا، وهــذا وحــده كــاف لعــدم اعتبارهــا دلــيال  شــرعيا . ومــع ذلــك فــإن واقــع 
يـدل علـى عـدم حجيتهـا،  ،حسـب تعـريفهم هلـا ،املصاحل املرسلة من حيـث هـي

 سد من عدة وجوه:فإن من دراستها يتبني أن اعتبارها دليال  شرعيا  فا
هنـــا تنـــاقض تعريـــف احلكـــم الشـــرعي، أي تنـــاقض واقـــع احلكـــم إأحـــدها: 

الشــرعي، فاعتبارهــا دلــيال  للحكــم الشــرعي ابطــل مــن أساســه. ذلــك أن احلكــم 
خطــاب الشــارع املتعلــق أبفعــال »نــه: إالشــرعي هــو خطــاب الشــارع، ســواء قلنــا 

نـــه: إقلنـــا  مأ «العبـــاد خطـــاب الشـــارع املتعلـــق أبفعـــال»نـــه: إأو قلنـــا  «املكلفـــني
فإنه علـى أي  «خطاب هللا»نه: إقلنا  مأ «خطاب الشارع املفيد فائدة شرعية»

أو  ،قــد اتفــق علــى أن احلكــم الشــرعي هــو خطــاب هللا ،وعلــى كــل حــال ،قــول
أي هللا. واحلكــم الــذي جيعــل دليلــه مصــلحة ال دليــل هلــا مــن  ،خطــاب الشــارع

ألنـه ال ينطبـق عليـه واقـع احلكـم  ؛طلقـا  خطاب الشارع ال يعتـرب حكمـا  شـرعيا  م
وهــــو خطــــاب الشــــارع، فيكــــون اعتبــــار املصــــلحة الــــيت مل يــــدل عليهــــا  ،الشــــرعي

ألن مــا يســتند إليهــا ال ينطبــق  ؛الشــرع دلــيال  شــرعيا  علــى احلكــم الشــرعي ابطــال  
ألنـه ال يقـال  ؛ن جممـوع الشـرع دل عليهـاإعليه واقع احلكـم الشـرعي. وال يقـال 

نـــه يـــدل علـــى إنـــه حكـــم شـــرعي، وال يقـــال عـــن جممـــوع الشـــرع إع جملمـــوع الشـــر 
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فــال يكــون جممــوع  ؛المتنــاع ذلــك واقعــا ، إذ ال يــدل اجملمــوع علــى جزئيــة ؛جزئيــة
 الشرع داال  على خطاب معني هلذه اجلزئية.

 ن هللا تعاىل يقول: إاثنيها:                    

           
 

 ،إن الشارع ال أيذن إال مبا هو مصلحة
ي أن يدرك أوجه وال ينهى إال عما هو مفسدة، ويف طاقة العقل البشر 

وإن مل يرد نص  ،فيحصلها أبمر الشارع ،املصلحة يف شؤون الدنيا ويعرفها
 ،صريح خاص هبا. فهم إذن يعتربون العقل قادرا  على فهم املصلحة واملفسدة

فالعقل عندهم هو الذي أتى  .بناء على أن الشرع ال أييت إال مبا هو مصلحة
 ؛ألنه مل أيت به الرسول ؛كما  شرعيا  هبا، وما أتى به العقل ال جيوز أخذه ح

 ألن مفهوم           ،أن ما آاتكم من غري الرسول ال أتخذوه
أي ليس بلقب، فيكون له مفهوم  ،وكلمة الرسول وصف مفهم وليس جبامد

املخالفة، ومعناه كل ما مل أيتكم به الرسول ال جيوز أن أتخذوه، فما آاتكم به 
 ل من األحكام ال أتخذوه.العق

 ول: ــن هللا تعاىل يقإاثلثها:            

            ول: ــويق                           

       ،      ،       :ويقول  

                      وجعل املصاحل املرسلة دليال  شرعيا  هو
زل ـمن كتاب وسنة، وهو حكم بغري ما أن حتكيم لغري ما جاء به رسول هللا 

ل، وهذا ـقـعألنه اتباع لل ؛هللا، بل مبا جاء به العقل، وهو أيضا  اتباع لغري الشرع
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 ولذلك ال جيوز جعل املصاحل املرسلة دليال  شرعيا . ؛خمالف لنص اآلايت
 وحده، قال تعاىل:  ننا مأمورون ابتباع رسول هللا إرابعها:     

                          والرسول ال أييت بشيء إال من
 الوحي:                       ،     

              فنحن مأمورون ابتباع ما جاء به الوحي، ومفهومه أننا
منهيون عن اتباع غري ما جاء به الوحي، أي عن اتباع غري الرسول. وجعل 

للعقل، فهو اتباع لغري الرسول، أي لغري املصاحل املرسلة دليال  شرعيا  هو اتباع 
ما جاء به الوحي، فال يكون ما يدل عليه حكما  شرعيا ، فال جيوز أن تكون 

 املصاحل املرسلة دليال  شرعيا .
 ن هللا تعاىل يقول: إخامسها:                        

                            فهذه اآلية صرحية أبن هللا قد
وهي املصاحل اليت دل عليها العقل  ،فجعل املصاحل املرسلة دليال   .أكمل الدين

معناه أن الشريعة  ،لعدم وجود دليل يدل عليها ؛من غري دليل شرعي
 بدليل أنه وجدت أعمال مل يوجد هلا دليل ،اإلسالمية غري كاملة وهي نقصة

فجاء العقل وبنّي هلا دليال  ببيان املصلحة اليت فيها، فتكون  ،من الشريعة
املصاحل املرسلة قد كملت الشريعة بعد أن ثبت نقصاهنا، وهذا مناقض لنص 
اآلية الصريح، وخمالف لواقع الشريعة، إذ ما من واقعة إال وهلا حكم شرعي، 

ملصاحل املرسلة دليال  وال مشكلة إال وهلا حمل حكم شرعي، فيكون اعتبار ا
 شرعيا  مناقضا  للقرآن ولواقع الشريعة.

ن املصـاحل املرسـلة اشـرتطوا فيهـا حـىت تكـون مرسـلة أن ال يـرد إسادسها: 
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ال بعينهــا وال بنوعهــا، فيكــون اشــرتاطهم أن  ،نــص يف الشــرع يــدل علــى اعتبارهــا
ألن عـدم  ؛عال يكون هلا دليل معني من الشرع كافيا  إلسقاطها من اعتبار الشر 

ألن احلكــم املــراد أخــذه حكــم  ؛ورود دليــل مــن الشــرع يــدل عليهــا كــاف لردهــا
الشـــرع ال حكـــم العقـــل، فـــال بـــد العتبـــاره مـــن الشـــرع أن يـــرد دليـــل يـــدل عليـــه، 

واعتبارهـا  ،فاشرتاط أن ال يدل عليها نص من الشرع كاف لنفـي الشـرعية عنهـا
 تفـإن مقاصـد الشـريعة ليسـ ،غري شرعية. وأما كوهنا تفهم مـن مقاصـد الشـريعة

نصا  يفهم حىت يعترب ما يفهم منها دليال ، فال قيمة ملا يفهم منها يف االستدالل 
إن أريــد بــه مــا دلــت  ،ن مــا يســمى مبقاصــد الشــريعةإعلــى احلكــم الشــرعي. مث 

وحتــــرمي  ،وحتــــرمي قتــــل الــــنفس ،وحتــــرمي الســــرقة ،مثــــل حتــــرمي الــــزن ،عليــــه النصــــوص
وإمنـا هـو حكـم  ،فإنه ليس مقصدا  للشريعة ،تداد عن اإلسالموحترمي االر  ،اخلمر

فيوقـف فيـه عنـد مـدلول النصـوص. وإن أريـد بـه حكمـة الشـريعة   ،ألفعال العبـاد
فإنـــه حكمـــة ولـــيس  ،كلهـــا، أي حكمـــة إرســـال الرســـول مـــن كونـــه رمحـــة للعبـــاد

إلمكانيـة  ؛علة، واحلكمة قد حتصل وقد ال حتصل، فـال تتخـذ أصـال  يسـتدل بـه
وهلـــذا ال يصـــلح مـــا يســـمى مبقاصـــد الشـــريعة ألن يكـــون مـــا يفهـــم منـــه  ؛لفهـــاخت

 يعترب دليال  شرعيا .
ومـــن ذلـــك كلـــه يتبـــني بطـــالن اعتبـــار املصـــاحل املرســـلة دلـــيال  شـــرعيا ، فـــال 
تصــــلح ألن تكــــون دلــــيال  مــــن األدلــــة الشــــرعية. إال أنــــه إذا اســــتدل هبــــا جمتهــــد  

الــذي يســتنبط مبوجبهــا يعتــرب حكمــا  فــإن احلكــم  ،كاإلمــام مالــك رضــي هللا عنــه
 ولو كان دليال  موهوما . ،لوجود شبهة الدليل عليها ؛شرعيا  
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 القواعد الكلية
وعن  ،بعد أن انتهى الكالم عن األدلة الشرعية الثابتة ابحلجة القطعية

لبيان  ؛فإنه ال بد من التحدث عن االستدالل ابلقواعد الكلية ،األدلة املوهومة
وإمنا هي أحكام شرعية استنبطت من األدلة كأي  ،دلة شرعيةأهنا ليست أ

حكم من األحكام، 
أو حبكم شرعي، فيظن السامع أن القاعدة الكلية  

هي الدليل الشرعي على احلكم، 

فإن 
كلها أحكام شرعية   ،واألحكام الشرعية ،والتعاريف الشرعية ،القواعد الكلية

عريف أو بت ،واالستدالل على احلكم بقاعدة كلية .وإن اختلفت أءاؤها
وليس من قبيل  ،احلكم لىهو من قبيل التفريع ع ،أو حبكم شرعي ،شرعي

االستدالل ابلدليل. إال أن هنالك فرقا  بني االستدالل على احلكم ابلقاعدة 
وبني االستدالل على احلكم حبكم شرعي.  ،الكلية والتعريف الشرعي

الل فاالستدالل على احلكم بقاعدة كلية أو تعريف أيخذ شكل االستد
ومطابقة احلكم للواقع الذي جاء له،  ،من حيث مطابقته للحكم ،ابلدليل

فيعامل معاملة النص، وهو أيضا  فكر يكون أساس املعاجلة، وليس معاجلة 
فإنه ال أيخذ شكل  ،مباشرة. خبالف االستدالل على احلكم حبكم شرعي

هذا بل شكل التطبيق، فيالحظ انطباق احلكم على  ،االستدالل ابلدليل
الواقع، وهل هو من الواقع الذي جاء له أم ليس منه، وهو أي احلكم ليس 
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بل هو حكم، أي هو نفسه معاجلة مباشرة. وما  ،فكرا  يكون أساس املعاجلة
كلها   ،واألحكام الشرعية ،والتعاريف الشرعية ،عدا ذلك فإن القواعد الكلية

 ،لتعاريف الشرعيةوا ،شيء واحد مستنبط من دليل شرعي. فالقواعد الكلية
ولذلك ال يعترب أي منها  ؛أحكام كلية، وأما احلكم الشرعي فهو حكم جزئي

بل هو حكم شرعي قد استنبط من دليل شرعي.  ،دليال  من األدلة الشرعية
ال بد أن يلفت النظر إىل أن  ،ولكي تدرك الكلية واجلزئية يف احلكم الشرعي
فإن الكلية واجلزئية من  .يل احلقيقةهذا اإلطالق من قبيل اجملاز وليس من قب

واحلكم  .فال حمل هلا يف داللة الرتكيب ،دالالت املفرد ال من داللة املركب
تعريفا ،  مأ ،قاعدة مأ ،سواء أكان حكما   ،الشرعي مجلة مركبة وليس اءا  مفردا  

اإلجارة عقد على املنفعة  :وقولك ،مجلة مركبة .حلم امليتة حرام :فقولك
مجلة مركبة، فال تدخلها  .الوسيلة إىل احلرام حرام :وقولك ،لة مركبةمج .بعوض
أي من دالالت املفرد. غري أنه  ،ا من دالالت االسممألهن ؛اجلزئيةال الكلية و 

مثل  ،ملا كان الكلي يف االسم هو ما يصح أن يشرتك يف مفهومه كثريون
ك فيه كثريون إذ احليوان واإلنسان والكاتب، وكان التعريف مما يصح أن يشرت 

وإجارة  ،واألجري املشرتك ،يصدق تعريف اإلجارة على إجارة األجري اخلاص
اخل فإنه أطلق عليها حكم كلي من …وإجارة األرض ،وإجارة السيارة ،الدار

قبيل اجملاز، وكذلك القاعدة الكلية، وملا كان اجلزئي يف االسم مما ال يصح أن 
ومثل  ،وفاطمة علما  على امرأة ،على رجل مثل زيد علما   ،يشرتك فيه كثريون

 ،الضمائر كهو وهي، وكان احلكم الشرعي مما ال يصح أن يشرتك فيه كثريون
فإنه ال يصدق إال  ،وما شابه ذلك ،وشرب اخلمر حرام ،مثل حلم امليتة حرام
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فإنه أطلق عليه حكم جزئي من قبيل اجملاز، فهو  ،وإال على اخلمر ،على امليتة
ولكن  ،لته على أفراد أو عدم داللته يقال له كلي وجزئي جمازا  من حيث دال

من حيث واقعه هو حكم شرعي مستنبط من دليل شرعي. ال فرق بني 
 واحلكم. ،والتعريف ،القاعدة

والقاعدة الكلية هي احلكم الكلي املنطبق على جزئياته. أما كوهنا 
ب الشارع. وأما فهي مدلول خطا ،حكما  فألهنا مستنبطة من خطاب الشارع

كونه كليا  فألنه ليس نسبة حكم إىل لفظ من ألفاظ العموم حىت يقال عنها 
 هنا حكم عام كقوله تعاىل: إ         ينطبق على مجيع أنواع البيع

 فهو حكم عام، وكقوله تعاىل:           ينطبق على كل ميتة
هو نسبة حكم إىل  ةاحلكم الكلي الذي يكون قاعدة كليعام، بل فهو حكم 

وهلذا يكون كل حكم داخل  ؛ولذلك يقال عنه كلي ؛لفظ من األلفاظ الكلية
ال فردا  من  ،اللفظ جزئية من جزئيات هذا احلكم الكلي احتت مدلول هذ

جب إال ما ال يتم الوا»وقاعدة:  «الوسيلة إىل احلرام حرام»أفراده. مثل قاعدة: 
 ،وما شاكل ذلك. ففي هذه القواعد مل ينسب احلكم الشرعي «به فهو واجب
إىل لفظ عام مثل البيع مباح، وإمنا نسب إىل لفظ كلي وهو  ،وهو احلرمة
إىل لفظ عام مثل  ،وهو الواجب ،، ومل ينسب احلكم الشرعيإىل احلرام الوسيلة

ولذلك   ؛يتم الواجب إال بهوهو ما ال  ،وإمنا نسب إىل لفظ كلي «امليتة حرام»
 كان كليا .

وهلذا فإنه   ؛وهو يكون كليا   ،وأما التعريف فهو وصف واقع احلكم
كالقاعدة الكلية، أي هو احلكم الكلي الدال على جزئياته، فمثال  تعريف 
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احلكم الشرعي أبنه خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد، وتعريف العقد أبنه 
وجه مشروع يثبت أثره يف حمله، كل منهما حكم   ارتباط إجياب بقبول على

وهو   ،ألنه يف تعريف احلكم الشرعي قد أخرب عن املعّرف بلفظ كلي ؛كلي
فإهنا يصح أن يشرتك يف مفهومها كثريون، فهي تصدق  ،كلمة خطاب الشارع

 .لذلك كان تعريفا  كليا   ؛على طلب الفعل، وعلى طلب الرتك، وعلى التخيري
وهو كلمة ارتباط إجياب  ،د قد أخرب عن املعّرف بلفظ كليويف تعريف العق

 ،فهي تصدق على البيع ،بقبول، فإهنا يصح أن يشرتك يف مفهومها كثريون
 لذلك كان تعريفا  كليا . ؛والشركة ،واإلجارة ،والزواج

غري أن القاعدة قد تكون عامة ولكنها غالبا  ما تكون كلية، وكذلك 
كنه غالبا  ما يكون كليا ، فإذا كان احلكم قد نسب التعريف قد أييت عاما  ول

تكون  ولكن إذا نسب إىل لفظ عام ،إىل لفظ كلي فتكون القاعدة كلية
 ،عرف بلفظ كلي فالتعريف يكون كليا  ، وكذلك إذا أخرب عن املالقاعدة عامة

 .ويظهر أثر ذلك يف التفريع ،وإذا أخرب عنه بلفظ عام فالتعريف يكون عاما  
وكذلك  ،ف الكلي جيري التفريع عليه على جزئياته ال على أفرادهفالتعري

 ،والتعريف العام جيري التفريع عليه على أفراده ال على جزئياته .القاعدة الكلية
. وينبغي أن يالحظ الفرق بني القاعدة العامة والقاعدة العامةوكذلك القاعدة 

وعموم تعين أن تكون الكلية، وبني احلكم الكلي واحلكم العام. فكلمة عام 
األلفاظ موضوعة لغة للداللة بصيغتها أو مبعناها على أفراد كثرية غري حمصورة 

وكلمة كلي  .وما شاكل ذلك ،والقوم ،مثل املؤمنون ،على سبيل االستغراق
يالحظ إىل جانب أهنا مما يصح أن يشرتك يف مفهومها كثريون نسبة احلكم 
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فقوله تعاىل:  ،كم على املعىن الكليإليها، فكلمة كلي هنا تدل على احل
                وال  ،وليس قاعدة كلية ،وحكم عام ،قاعدة عامة

خوة، وهذا حكم على العام إألنه حكم على املؤمنني أبهنم  ؛حكما  كليا  
 :خبالف قوله  ،وليس هو حكما  على الكلي بوصف معني ،بوصف معني

ألنه حكم على  ؛فإنه قاعدة كلية .أخرجه البخاري «»
جناية العجماء أبنه ال يؤاخذ عليها، وكلمة جناية العجماء لفظ كلي، فالكلية 

 ؛ولذلك ال يقال هذا النص نص كلي ؛إمنا هي يف اللفظ وليس يف الرتكيب
لكن و  ،فليس يف النصوص نصوص كلية ،ألن الكلية ال تدخل يف الرتكيب

 يقال هذا احلكم كلي ألنه استنبط من نسبة احلكم إىل لفظ كلي.
والقواعد الكلية تستنبط من النص الشرعي كاستنباط أي حكم شرعي 

من عدة أدلة، إال أن الدليل فيها  مسواء بسواء، سواء أكان من دليل واحد أ
على  يتضمن معىن مبثابة العلة، أو يتضمن علة. وهذا هو الذي جيعله منطبقا  

ما ال يتم »وقاعدة:  «الوسيلة إىل احلرام حرام»مجيع جزئياته، فمثال  قاعدة: 
كل ما كان من مرافق اجلماعة كان »وقاعدة:  «الواجب إال به فهو واجب

يتبني أن احلكم يدل  ،فإذا نظر يف أدلتها ،كل منها قاعدة كلية  «ملكية عامة
فيظهر حينئذ أنه  ،نجتا  عنه ويدل على شيء آخر مرتبا  عليه أو ،دليله عليه

 مبثابة العلة، فمثال  قوله تعاىل:                     

                     فالفاء يف       سبكم ن أفادت أ
م ألصنامهم وهذا حرام، فيرتتب عليه أن سبك ،ألصنامهم يؤدي إىل سبهم هلل

، فكأهنا كانت علة. فالنهي عن مسبة الذين كفروا هو يف هذه احلالة حرام
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على شيء آخر مرتبا   ،إىل جانب داللته على احلكم ،وقد دل ،دليل احلكم
 عليه حني قال:          :الوسيلة »فاستنبطت من هذه اآلية قاعدة

 ه تعاىل: ـومثال  قول «حرام إىل احلرام                     

    ،                  ه: ــإىل يف قولــف     
 ويف قوله:           أفادت أنه ما مل يغسل جزء من املرفق ال يتم غسل

ال أن تدخل الغاية يف املغيا،  ،أن يتحقق حصول الغاية اليد إىل املرفق، فال بد
فصار  ؛ال يتحقق إمتام الصيام ،ولو دقيقة ،وأنه ما مل يدخل جزء من الليل

بداللة  ،غسل جزء مهما قل من املرافق، وصيام جزء مهما قل من الليل واجبا  
ابلقيام  إال - وهو غسل اليدين وصيام النهار -ألنه ال يتم ما أوجبه  ؛اآليتني

به. فأفادت هذه الغاية جعل ما يكمل غسل اليدين، وصيام النهار، وهو 
ودلت على شيء  ،واجب، واجبا ، فكأهنا كانت علة. فاآلية دلت على احلكم

 آخر مكمال  له حني قالت:           فاستنبطت من هاتني اآليتني
 :ال  يقول الرسول . ومث«ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»قاعدة: 

وثبت  أخرجه أبو داود، «»
، وفهم ةدينة على ملكية املاء ملكية فرديأنه أقر أهل الطائف وأهل امل عنه 

، أهنا مل تكن للجماعة حاجة فيها ةاملياه اليت ءح هبا ملكية فردي من حال
فكانت علة كون الناس شركاء يف الثالث كوهنا من مرافق اجلماعة، فالدليل 

ودل على شيء آخر   ،أي دل على احلكم ،ودل على العلة ،دل على احلكم
كل ما كان من مرافق »فاستنبطت منه قاعدة:  ،كان سبب تشريع احلكم
 أن وهكذا مجيع القواعد الكلية. ومن ذلك يتبني «اجلماعة كان ملكية عامة
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أي لكونه  ،لكونه سببا  له ؛القاعدة الكلية جتعل احلكم مبثابة علة حلكم كلي
نجتا  عنه أو مرتبا  عليه، أو جتعله علة حقيقية حلكم كلي، فهي حكم كلي 

كما يطبق   ،ولذلك تطبق على كل حكم تنطبق عليه ؛ينطبق على جزئياته
سا ، بل تندرج جزئياته الدليل على احلكم الذي جاء به، وال يقاس عليها قيا

أي تكون داخلة حتت مفهومها أو منطوقها متاما  كما تدخل حتت  ،حتتها
ويكون االستدالل هبا كاالستدالل ابلدليل. فالقاعدة الكلية  ،داللة الدليل

إال أن  ،تعامل معاملة القياس، وكل ما انطبقت عليه القاعدة أيخذ حكمها
  ،وتلغى القاعدة ،ة، فيعمل ابلنصيرد نص شرعي على خالف ما يف القاعد

إذا ورد نص شرعي يؤخذ ابلنص ويلغى القياس.  ،كما هي احلال يف القياس
وال أصال  من أصول  ،غري أن القواعد الكلية ليست كالقياس دليال  شرعيا  

فال تكون  ،وإمنا هي حكم شرعي استنبط كسائر األحكام الشرعية ،الشرع
ليه يعترب تفريعا  عليها أو مبثابة التفريع. ومثل وهلذا فإن ما تنطبق ع ؛دليال  

إال أن يرد  ،فكل ما انطبق عليه أيخذ حكمه ،القاعدة الكلية التعريف الكلي
 نص شرعي فيؤخذ ابلنص. 

إال صلحا  أحل  ،الصلح جائر بني املسلمني»وأما القاعدة العامة مثل: 
ا تطبق على أفرادها فإهن «ال ضرر وال ضرار»ومثل:  «م حالال  حرّ  وأحراما  
فيؤخذ  ،فتشملهم كما يشمل العام مجيع أفراده إال أن يرد نص شرعي ،فقط

فإهنا إن   ،ابلنص وتلغى القاعدة، ومثل ذلك التعريف العام. وعلى أي حال
فتعترب دليال  شرعيا  ألهنا  ،مثل هاتني القاعدتني ،كانت هي نفسها نصا  شرعيا  

وإمنا تعترب حكما  شرعيا  ويفرع عليها.  ،دليال  نص، وإن مل تكن نصا  ال تعترب 
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 ومثل القاعدة العامة التعريف العام.
والقواعد املعتربة إمنا هي القواعد املستنبطة من دليل شرعي استنباطا  
شرعيا ، أما القواعد اليت مل تستنبط من دليل شرعي، أو استنبطت استنباطا  غري 

ا فإنه ليس من القواعد الشرعية قوهلم: وهلذ ؛فال تعترب وال قيمة هلا ،شرعي
وذلك ألن هذا  «ال ابأللفاظ واملباين ،العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين»

الكالم مل يستنبط من دليل شرعي، وإمنا أخذ من القانون املدين الفرنسي 
القدمي، إذ معىن هذه القاعدة هو أن يكون للنية اعتبار يف العقود، أو يكون 

ال اعتبار يف العقود، وهذا ما يقولون عنه روح النص، فتجدهم لواقع احل
ويريدون ابلنص الكالم املكتوب وما يدل عليه منطوقا   ،يقولون نصا  وروحا  

ومفهوما ، ويريدون بروح النص ما تدل عليه األحول والظروف احمليطة 
زعة ولو مل يدل عليها الكالم. وهذا ما يسميه فقهاء الغرب ابلنـ ،ابملوضوع
وهي مقابل النـزعة املادية اليت هي التقيد بداللة النص منطوقا   ،النفسية
العربة »وعدم اعتبار الظروف واألحوال. فهذه القاعدة:  ،ومفهوما  
 ؛. تكاد تكون مرتمجة حرفيا  عن القانون املدين الفرنسي القدمي«اخل…ابلعقود

ألهنا ليست  ؛عد الشرعيةوال من القوا ،ولذلك ال تعترب هي وأمثاهلا من الشرع
أحكاما  شرعية فضال  عن كوهنا ليست أحكاما  كلية، وهي ليست مأخوذة من 
دليل شرعي فضال  عن كوهنا مأخوذة من فقه كفر. وأما ما حياولون االستدالل 

فإنه ال أخرجه البخاري ومسلم. « : »عليها من قوله 
وإمنا التصرفات.  ،إمنا العقود :ومل يقل« »ألنه يقول:  عالقة له هبا،

ال بنية العاقدين أو ظروف العقد،  ،والشرع جعل اعتبار العقود بصيغها
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ال بنية املتصرف وأحواله، واملراد ابألعمال غري  ،والتصرفات بشروطها الشرعية
قال تصرفات قولية. واحلجر وي ،ولذلك يقال عقود أي أقوال ؛املراد ابألقوال

فهناك  .وال يقع على األعمال مطلقا   ،إمنا يقع على التصرفات القولية والعقود
 ،والزكاة ،واحلج ،فالصالة ،بون شاسع بني األعمال وبني العقود والتصرفات

عقود وتصرفات ال قيمة للنية  ،والوصية ،والبيع والوقف ،أعمال تعترب فيها النية
يتبني مناقضة هذه القاعدة لإلسالم وبعدها عن أحكام ومن ذلك  ،فيها

 الشرع. وهكذا سائر القواعد اليت مل تستنبط من الشرع.
وقد جعل بعض الفقهاء قواعد مبثابة األدلة الشرعية، منها ما هو 
مستنبط من الشرع، ومنها ما هو غري مستنبط من الشرع، فما استنبط من 

 ؛ة الضرر، يعترب من القواعد الشرعيةالشرع مثل قاعدة االستصحاب، وقاعد
وقاعدة  ،ألن هلا أدلة شرعية، وأما ما مل يستنبط من الشرع مثل قاعدة العرف

ألنه ليس هلا أدلة شرعية.  ؛فإنه ال يعترب من القواعد الشرعية ،مآالت األفعال
بل جيعلها  ،على أن بعض اجملتهدين جيعل العرف ليس قاعدة شرعية فحسب

مع أن احلقيقة ليست  ،ودليال  من األدلة الشرعية ،ل التشريعأصال  من أصو 
 حىت وال قاعدة شرعية. ،هي أصال  من األصول
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 قاعدة االستصحاب
املــراد ابالستصــحاب استصــحاب احلــال، وقــد عرفــه علمــاء األصــول أبنــه 
عبــارة عــن احلكــم بثبــوت أمــر يف الزمــان الثــاين بنــاء علــى ثبوتــه يف الزمــان األول، 

بوت أمر يف الزمن احلاضر بناء على ثبوته فيمـا مضـى. فكـل أمـر ثبـت أي هو ث
وجوده مث طـرأ الشـك يف عدمـه فاألصـل بقـاؤه، واألمـر الـذي علـم عدمـه مث طـرأ 
الشــك علــى وجــوده فاألصــل اســتمراره يف حــال العــدم، فكــأن ثبوتــه فيمــا مضــى 

مث ادعـى  ،بكـرمبثابة العلة يف ثبوته يف الـزمن احلاضـر. فمـن تـزوج فتـاة علـى أهنـا 
 ؛ألن األصــل وجــود البكــارة ؛مل يصــدق إال ببينــة ،بعــد البنــاء هبــا أنــه وجــدها ثيبــا  

ألهنــا اثبتــة مـــن حــني نشــأهتا، فوجودهـــا بكــرا  يستصــحب وحيكـــم أبهنــا بكـــر يف 
وادعى بعد أنـه وجـده  ،ومن اشرتى كلبا  على أنه حيسن الصيادة .الزمن احلاضر

عــدم تعلــم الكلــب للصــيادة حــني نشــأته  ألن األصــل ؛غــري مــتعلم إايهــا صــدق
 ،ولـــــذلك يبقـــــى العـــــدم مستصـــــحبا ، وهكـــــذا يف مجيـــــع األمـــــور ؛حـــــىت يتعلمهـــــا
 .هاألصل حىت يقوم الدليل على خالف يستصحب
 ،وإال الحتـاج إثباتـه إىل حجـة قطعيـة ،حاب ليس دليال  شرعيا  ـصـتـواالس

 ،كـــم شـــرعيأي ح ،وإمنـــا هـــو قاعـــدة شـــرعية ،وهـــو مل تقـــم عليـــه حجـــة قطعيـــة
فيكفــي فيــه الــدليل الظــين. والــدليل علــى أن االستصــحاب قاعــدة شــرعية ثالثــة 

 أمور:
» فيمــا أخرجــه البخــاري: قــول رســول هللا أحــدها: 

يقضي حسب ما يظهر له، وهـذا يعـين بنـاء  ن الرسول إأي  «
واألمــر الظــاهر هــو مــا ثبــت للشــيء مــن حكــم يف الــزمن  احلكــم علــى الظــاهر.

املاضــي، ســواء أكــان الوجــود أم العــدم، وســواء أكــان احلــل أم احلرمــة. فــإن هــذا 
ب أن يكـون هبـذا الظـاهر، فاحلكم جيومها مما ال خالف عليه،  ،هو الظاهر منه
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وإال يبقــى  ،خــالف الظــاهر ال بــد مــن دليــل يــدل علــى هــذا االدعــاء يفــإذا ادعــ
ما عليه الشيء يف الزمن املاضي هو حمل احلكـم، أي يبقـى مـا عليـه الظـاهر هـو 

 حمل احلكم عمال  ابحلديث.
ن اإلمجــاع منعقــد علــى أن اإلنســان لــو شــك يف وجــود الطهــارة إاثنيهــا: 

ابتداء ال جتوز له الصالة، ولو شك يف بقائها جازت له الصالة، وهذا هو عني 
الثابتــــة قطعــــا ،  عــــدم الطهــــارة ابتــــداء   االستصــــحاب، إذ قــــد استصــــحب حــــال

حالة الطهارة الثابـت  تفقطعت هذه احلال الشك إبجيادها وعدمه، واستصحب
ا، وهـــذا يعـــين إجيادهـــا قطعـــا ، فقطعـــت هـــذه احلـــال الشـــك إبزالتهـــا وعـــدم إزالتهـــ

حيكـــم  ،استصـــحاب احلـــال، فاســـتنبط مـــن ذلـــك، أن مـــا كـــان اثبتـــا  قطعـــا  ألمـــر
ألن احلكــم الــذي جــرى اإلمجــاع عليــه  ه؛بثبوتــه لــه حــىت يقــوم الــدليل علــى خالفــ

 يدل على ذلك.
ومل يظهــر  ،ن مــا ثبــت يف الزمــان األول مــن وجــود أمــر أو عدمــهإاثلثهــا: 

زم ابلضـــرورة أن حيصـــل الظـــن ببقائـــه كمـــا كـــان، فإنـــه يلـــ ،زوالـــه ال قطعـــا  وال ظنـــا  
والعمــل ابلظــن واجــب، فمــا حتقــق وجــوده أو عدمــه يف حالــة مــن األحــوال فإنــه 
يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة يف الشرعيات، إذ األحكام الشرعية مبنيـة 

 فيكفي فيها غلبة الظن. ،على غلبة الظن، وهذه القاعدة حكم شرعي
دليــل علــى أن قاعــدة االستصــحاب قاعــدة شــرعية  ةفهــذه األمــور الثالثــ

وكــأي حكــم  ،كأيــة قاعــدة شــرعية  ،أي جيــوز أن جيــري التفريــع عليهــا ،يعمــل هبــا
وعليه فإن ما ثبت ومل يظهر زواله ظن بقـاؤه، فيعطـى نفـس احلكـم ألنـه  ؛شرعي

هــو الظــاهر. علــى أنــه لــوال مــا ثبــت يف الزمــان األول علــى الوجــه املــذكور يكــون 
لبقــاء يف الزمــان الثــاين لكــان يلــزم منــه أن ال تثبــت األحكــام الثابتــة يف مظنــون ا

ابلنســـــبة إلينـــــا، جلـــــواز النســـــخ، فإنـــــه إذا مل حيصـــــل الظـــــن مـــــن  عهـــــد النـــــيب 
وحينئـــذ فـــال ميكـــن اجلـــزم  ؛االستصـــحاب يكـــون بقاؤهـــا مســـاواي  جلـــواز نســـخها

تـة يف عهـد النـيب فثبوت األحكـام الثاب .بثبوهتا، وإال يلزم الرتجيح من غري مرجح
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 ــــذلك كــــان األصــــل عــــدم  ؛وعــــدم نســــخها إمنــــا حصــــل ابالستصــــحاب ول
وأيضـا  فإنــه لـوال مــا ثبــت يف  .النسـخ، وادعــاء النسـخ ال بــد مـن دليــل يـدل عليــه

الزمان األول على الوجه املذكور يكون مظنون البقاء يف الزمان الثاين لكان يلـزم 
كـــــاح، لتســـــاويهما يف عـــــدم منـــــه أن يكـــــون الشـــــك يف الطـــــالق كالشـــــك يف الن

وحينئــذ فليــزم أن يبــاح الــوطء فيهمــا أو حيــرم فيهمــا،  ؛حصــول الظــن مبــا مضــى
ـــاح للشـــاك يف الطـــالق دون الشـــاك يف النكـــاح ألن  ؛وهـــو ابطـــل اتفاقـــا ، بـــل يب

فـال حيـل  ،وحيكـم بعـدم النكـاح ،فيستصـحب هـذا األصـل ،األصل عدم النكاح
صـــل يف املـــرأة املنكوحـــة هـــو وجـــود الـــوطء حـــىت يوجـــد دليـــل علـــى النكـــاح، واأل

فيحـل  ؛وحيكم بثبوت النكاح وعدم الطـالق ،فيستصحب هذا األصل ،النكاح
ولــو شــك ابلطــالق حــىت يقــوم الــدليل علــى حــدوث الطــالق. فهــذا   ،لــه الــوطء

رع يف األحكــــام ـكلــــه يــــدل علــــى أن استصــــحاب احلــــال هــــو مــــا جــــاء بــــه الشــــ
 كان قاعدة شرعية.الشرعية كلها ويف األدلة الشرعية، ولذلك  

فإنــه يف مجيــع األمــور يستصــحب األصــل حــىت يقــوم الــدليل علــى  ،وعليــه
 ،أو حرمـة ،أو إابحة ،أو ندب ،خالفه، فإذا قام الدليل على حكم من وجوب

فـإذا ادعـي لـه حكـم آخـر غـري الـذي قـام  ،فإن هـذا احلكـم يظـل اثبتـا   ،أو كراهة
إن مل يوجـد دليـل يظـل حكـم و  ،فـال بـد مـن دليـل يـدل علـى ذلـك ،الدليل عليه

األصــل كمــا هــو حســب مــا جــاء الــدليل عليــه، وإذا ثبــت حكــم ألمــر فــإن هــذا 
فـال بـد مـن  ،فـإذا ادعـي لـه حكـم آخـر غـري الـذي ثبـت لـه ،احلكم يظل اثبتا  لـه

 دليل يدل على ذلك، وإن مل يوجد دليل يظل احلكم الثابت كما هو.
ر كثــري مــن األحكــام، قــال واالستصــحاب الزم للفقيــه واجملتهــد، وبــه يظهــ

القــول ابالستصــحاب الزم لكــل أحــد، ألنــه أصــل تنبــين عليــه النبــوة »القــرطيب: 
والشــريعة، فــإن مل نقــل ابســتمرار حــال تلــك األدلــة، مل حيصــل العلــم بشــيء مــن 
تلــك األمــور، واســتمرار حــال أدلــة النبــوة والشــريعة مــن االستصــحاب الــذي ال 

 .«رق إليه الريب يف احلالخيتلف العقالء يف صحته، وال يتط
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 قاعدة الضرر
ومل  ،قاعدة الضرر تشمل أمرين: أحدمها أن يكون الشيء نفسه ضارا  

أو التخيري  ،أو طلب تركه ،يرد يف خطاب الشارع ما يدل على طلب فعله
ألن الشارع حرم الضرر. وقاعدته:  ؛فيه، فيكون كونه ضارا  دليال  على حترميه

 .«رمياألصل يف املضار التح»
أما األمر الثاين فهو أن يكون الشارع قد أابح الشيء العام، ولكن 

رر، فيكون كون ذلك الفرد ضارا  أو مؤداي  ـراد ذلك املباح ضـرد من أفـد يف فـوج
إذا كان  ،ألن الشارع حرم الفرد من أفراد املباح ؛رر دليال  على حترميهـإىل ض
إذا   ،كل فرد من أفراد املباح»عدته: رد ضارا  أو مؤداي إىل ضرر. وقاـذلك الف

 .«حرم ذلك الفرد وظل األمر مباحا   ،كان ضارا  أو مؤداي  إىل ضرر
 »أما ابلنسبة للقاعدة األوىل فإن دليلها قوله عليه الصالة والسالم: 

وأخرج أبو داود من حديث أيب أخرجه الطرباين، « 
 :ر الصاد( مالك بن قيس األنصاري قال: قال رسول هللا صرمة )بكس

على  فهذان احلديثان دليالن« »
 ،فاالستدالل فيه ظاهر ،أما ابلنسبة للحديث الثاين .أن الشارع حرم الضرر

 ،مبعىن النهي ديث األول فإن النفي فيهوأما احل .فإن املراد النهي عن الضرر
 ،ال يضروا، وهذا من قبيل داللة االقتضاء :فاملعىن ،بقرينة أن أصل الضرر واقع
وهي كذلك من داللة االلتزام. وأخرج أبو داود  ،وهي قسم من أقسام املفهوم

» عن ءرة بن جندب:حممد بن علي جعفر أيب من حديث 
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 َّ ّّ


»  فهذا احلديث
أنه يزال، فإن أمر  ويدل عالوة على ذلك ،أيضا  يدل على أن الضرر حرام

وعليه فإن الضرر حرام، يقول الشوكاين  ؛الرسول بقلع النخل أمر إبزالة الضرر
ما  أخرجه احلاكم، «»يف نيل األوطار يف شرح حديث: 

ق بني ر من غري ف ،هذا فيه دليل على حترمي الضرر على أي صفة كان»نصه: 
اجلار وغريه، فال جيوز يف صورة من الصور إال بدليل خيص به هذا العموم، 
 ،فعليك مبطالبة من جوز املضارة يف بعض الصور ابلدليل، فإن جاء به قبلته

نه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وإال ضربت هبذا احلديث وجهه، فإ
وعلى ذلك فتكون قاعدة الضرر اثبتة بنص السنة، وهذه  «وجزئيات

هي من القواعد  «األصل يف املضار التحرمي»األحاديث دليل على أن قاعدة: 
 الشرعية.

»وأما ابلنسبة للقاعدة الثانية فإن دليلها أنه 

:
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» .رواه ابن هشام يف سريته 
ففي هذه القصة يرى كيف حرم الرسول فردا  من أفراد املباح، فشرب املاء 

وحرم  ،حرم عليهم شرب هذا املاء من بئر حجر مباح، ولكن الرسول 
حرم  ولكن الرسول ،وخروج الشخص يف الليل منفردا  مباح .عليهم الوضوء منه

عليهم يف تلك الليلة اخلروج إال ومعه صاحب، مث تبنّي أنه إمنا حرم هذا املاء 
فكان  ،ملا ثبت له فيه من ضرر، وحرم اخلروج منفردا  ملا ثبت له فيه من ضرر

الضرر يف هذا الشيء املعني هو سبب حترميه، فكأنه كان علة، فوجود الضرر 
ء مباحا ، ووجود الضرر يف خروج ولكن ظل املا ،يف بئر مثود حرم ماءه فقط

حرم خروج الشخص  ،الشخص منفردا  هناك يف تلك الليلة، ومن ذلك املكان
منفردا  هناك يف تلك الليلة، ولكن ظل خروج الشخص منفردا  مباحا  يف غري 

ويف غري تلك الليلة، وإذن وجود الضرر مل حيرم ما أابحه الشرع،  ،ذلك املكان
 ،ولكن يظل األمر مباحا   ،فرد من أفراده حيرم ذلك الفردوإمنا وجود الضرر يف 
 سواء كان فعال  أم شيئا .

فإن  ،أما إذا كان يؤدي إىل ضرر ،هذا إذا كان ذلك الفرد املباح مضرا  
، َلَْ  ليلة   ةَ رَ شْ عَ  عَ ضْ وك بِ بُ تَـ بِ  أقامَ    رسولَ  نَّ أَ »الدليل عليه ما روي: 
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»  رواه
 ؛. ففي هذا احلديث حرم الرسول شرب ذلك املاء القليلابن هشام يف سريته

»فإنه قال:  ،ألنه يؤدي إىل ظمأ اجليش
» ،

الستقاء من املاء مباح، وأن يستقى من ذلك املاء يف اف 
ذلك الوادي ليس فيه ضرر، ولكن االستقاء منه قبل حضور الرسول وتقسيمه 
بني اجليش يؤدي إىل حرمان اجليش، أي يؤدي إىل ضرر، فحرم االستقاء من 

دي إىل ضرر، فكان كون االستقاء ألن االستقاء يؤ  ؛ذلك الوادي حىت أييت
فكأنه كان علة،  ،يؤدي إىل ضرر هو الذي حرم االستقاء من ذلك الوادي

فهو مبثابة العلة. فكون االستقاء من ذلك الوادي يؤدي إىل ضرر حرم 
لكن ظل االستقاء مباحا  من غري ذلك الوادي، وظل  ،االستقاء منه فقط

تلك احلالة اليت أدت إىل ضرر مباحا ، االستقاء من ذلك الوادي نفسه يف غري 
وإذن كون الشيء يؤدي إىل ضرر مل حيرم ما أابحه الشرع، وإمنا كون فرد من 

سواء   ،ولكن يظل األمر مباحا   ،أفراده يؤدي إىل ضرر حيرم ذلك الفرد فقط
 كان فعال  أم شيئا .

وحالة   ،فهذه األحاديث يف هاتني احلالتني: حالة كون الشيء مضرا  
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كل فرد »استنبطت منها القاعدة الثانية وهي:  ،ن الشيء يؤدي إىل ضرركو 
حرم ذلك الفرد وظل األمر  ،إذا كان ضارا  أو مؤداي  إىل ضرر ،من أفراد املباح

وهي األمر الثاين من أمري قاعدة الضرر. وال بد أن يعلم الفرق الكبري  «مباحا  
األول تكون قاعدته فيما مل يرد بني األمرين حىت ال خيتلطا على املرء، فاألمر 

ألن النص  ؛فيكون كونه ضارا  قائما  مقام النص ،يف خطاب الشارع نص عليه
أما األمر الثاين فإنه قد ورد يف خطاب الشارع نص على  .جاء بتحرمي الضرر

فال  ،ألن النص اثبت إبابحته ؛ألن فيه ضررا   ؛ولذلك ال يصح أن حيرم ؛إابحته
يه لوجود النص الذي بنّي حكمه، ولكن إذا أدعي أن يف يرد ادعاء الضرر ف
ألن  ؛فحينئذ حيرم ذلك الفرد فقط .أو يؤدي إىل ضرر ،فرد من أفراده ضررا  

ن إابحة شراء إولذلك ال يقال  ؛النص جاء بتحرمي الفرد الذي يؤدي إىل ضرر
ا العمالت األجنبية وإدخاهلا البالد يؤدي إىل ضرر فتحرم، فإن إابحة شرائه

 ،فال يصح ادعاء الضرر فيها لتحرميها ،وبيعها وإدخاهلا البالد اثبتة ابلنص
لوجود النص يف خطاب الشارع على إابحتها، ولكن إذا ثبت أن يف عملة 

فتحرم تلك العملة  ،ضرر من إابحة شرائها ،كاجلنيه اإلسرتليين  ،معينة منها
كن تبقى العمالت ول ،ألهنا فرد من أفراد العمالت ؛فقط مدة وجود الضرر

األجنبية مباحة للشراء والبيع وإدخاهلا البالد. فهناك فرق بني القاعدتني ال بد 
 من مالحظته.
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  والعرف ،والتقدير ،االصطالح
ومبعـــــىن الشـــــيء املعـــــروف أي املـــــألوف  ،العـــــرف يف اللغـــــة مبعـــــىن املعرفـــــة

 ومنـــه قولـــه تعـــاىل:  ،املستحســـن                   ؤمـــر ابجلميـــل اأي
مــن األفعــال. ويطلــق العــرف ويــراد بــه العــادة املنتشــرة بــني مجاعــة معينــة، وبعبــارة 
أخـرى هـي األعمـال املكـررة مـن أفـراد مجاعـة معينـة. إذ العـادة هـي الفعـل الــذي 

وفعلهــا معظــم  ،يكــرره الفــرد ويــراتح لــه، فــإذا انتشــرت هــذه العــادة بــني اجلماعــة
ولــذلك  ؛صــارت عرفــا . فــالعرف يف احلقيقــة هــو عــادة اجلماعــة ،األفــراد أو كلهــم

يكون احلكم على الشيء حبسب العـرف إذا كـان حكمـا  مسـتندا  إىل مـا اعتـاده 
وبــــذلك يكــــون العــــرف يف األعمــــال، ال يف األلفــــاظ، وال يف  ؛مجهــــور اجلماعــــة

 التقديرات لألشياء.
ى شــيء أمــا االصــطالح فهــو اتفــاق مجاعــة علــى إطــالق اســم معــني علــ

ومـــــــن ذلـــــــك اللغـــــــات  ،معـــــــني، أي جعـــــــل املعـــــــني يطلـــــــق عليـــــــه اســـــــم معـــــــني
ـــــات، أو  واالصـــــطالحات اخلاصـــــة، كاصـــــطالح أهـــــل النحـــــو، أو أهـــــل الطبيعي

أو مـــا شـــاكل ذلـــك. فهـــذه كلهـــا اصـــطالحات. ومـــا  ،اصـــطالح قريـــة، أو قطـــر
ولـيس مـن العـرف، إذ هـي  ،يطلقون عليه )احلقيقة العرفية( هـي مـن االصـطالح

لقـــوم علـــى إطـــالق اســـم معــــني علـــى معـــىن معـــني، فهـــو كاالصــــطالح تعـــارف ا
 ،ال من حيث اعتبارها مـن اللغـة ،هنا اصطالحإمن حيث  ،اللغوي سواء بسواء

إذ هــو يتعلــق ابســتعمال  ،فهــي جمــرد اصــطالح، ولــيس مــن قبيــل العــادة والعــرف
بعــض األلفــاظ يف معــان يتعــارف النــاس علــى اســتعماهلا، وهــذا هــو االصــطالح 

 ه.بعين
أمــا التقــديرات الــيت يتواضــع النــاس علــى اعتبارهــا، كاألســعار، واألجــور، 
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ألهنـــا  ؛ومقــدار النفقــات، واملهـــور، ومــا شـــاكل ذلــك، فهـــي ليســت مـــن العــرف
بـــل هـــي تقـــدير معـــني ألشـــياء يقررهـــا الســـوق والوضـــع يف  ،ليســـت عـــادة للنـــاس

ح النـاس اجملتمع، وليست هي نجتـة عـن تكـرار النـاس لعملهـا، حـىت وال اصـطال
وأتيت اجلماعــــة  ،علــــى إطالقهــــا، وإمنــــا هــــي يقررهــــا وضــــع خــــارج عــــن اجلماعــــة

ال  ،ولــذلك يرجــع يف تقــديرها إىل اخلــرباء هبــا ؛فتقــدرها بنــاء علــى هــذه األوضــاع
إىل الشــهود، وال إىل اجلمهــور، وعلــى ذلــك ال تعتــرب هــذه التقــديرات مــن قبيــل 

 العرف.
 ر، هـو أن العـرف معاجلـة لفعـلوالتقـدي ،واالصطالح ،والفرق بني العرف

بعـــض  هاعتربتـــ ولـــذلك ؛الشـــيء علـــى أو الفعـــل علـــى حكـــم فهـــو األفعـــال، مـــن
القوانني الوضعية دليال  على بعض القوانني، واعتربه الذين يقولـون ابلعـرف دلـيال  
علــــى بعــــض األحكــــام الشــــرعية، فــــالعرف هــــو معاجلــــة ملشــــكلة، فيؤخــــذ لوضــــع 

علــى رأي، أو احلكــم الشــرعي علــى رأي آخــر،  املعاجلــة حبســبه، فيصــبح القــانون
بغــض النظــر  ،فهــو اســم ملســمى ،مســتندا  إىل هــذا العــرف. خبــالف االصــطالح

 محكمــا  شــرعيا ، أ معــن أي عــالج هلــذا املســمى، ســواء أكــان عالجــه قــانون ، أ
غــري ذلــك. فهــو متعلــق مبســمى معــني يوضــع لــه اســم معــني، فهــو متعلــق ابســم 

عاجلتـــه. وأمـــا التقـــدير فهـــو خيـــالف العـــرف وخيـــالف للفعـــل أو للشـــيء ولـــيس مب
االصطالح، ألنه خاص أبشياء معينة يوجدها وضـع السـوق، أو وضـع اجملتمـع،  
كتقــدير األمثــان، واألجــور، واملهــور. فــاحلكم يوجــب النفقــة، أو املهــر، أو متعــة 

أبنـه هـو الـذي أوجـده السـوق،  ،الطالق، أو أجرة الدار، واخلرباء يقـدرون ذلـك
الوضع، أي هـو املوجـود بـني النـاس. فـال تكـون لـه عالقـة ابحلكـم، إذ هـو ال أو 

 وإمنا يعني املقدار الذي جرى احلكم عليه. ،يقرر احلكم
والتقـــدير،  ،واالصـــطالح ،وعلــى هـــذا خيطــئ الـــذين خيلطــون بـــني العــرف
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هــا كلهــا مــن قبيــل العــرف خيــالف الواقــع ار ألن واقــع كــل منهــا غــري اآلخــر. فاعتب
ألن الشــــرع قــــد اعتــــرب االصــــطالحات اللغويــــة  ؛أنــــه خيــــالف الشــــرع فضــــال  عــــن

وجعـــل أحكـــام الشـــرع  ،والعرفيـــة، وجعـــل األحكـــام حبســـبها، واعتـــرب التقـــديرات
سائرة مبوجبها. خبالف العرف فإن الشرع قد جاء مبعاجلـات لألفعـال واألشـياء، 

 األشـياء، بـل ومل يعترب العرف مطلقا ، ومل جيعل أي حتكيم له يف أفعال العباد وال
 حصر املعاجلات خبطاب الشارع وحده.

 
 ال اعتبار للعرف شرعا  

يعترب بعض اجملتهدين العرف أصال  من أصول التشريع، ودليال  من األدلة 
رف ـون العـمـسـه على كثري من األحكام الشرعية، ويقـون بـدلـتـرعية. ويسـالش

ناع. ـتصـام ابالسـالعرف ـمني: عرف عام، وعرف خاص، وميثلون للعـإىل قس
وأدوات وغري  ةة وألبسـذيـن أحـاستصناع حاجاهتم م وذلك أن الناس اعتادوا

ألن العرف أجازه،  ؛ن قبيل املعدومـفيجيزون التعامل هبا ولو كانت م ،ذلك
ويعتربونه دليال  على جواز هذه املعاملة. وميثلون للعرف اخلاص ابصطالح 

املؤجل مقسطا  إىل مدة ال تزيد عن كذا بعض التجار على أن يكون البيع 
شهر، كستة أشهر مثال ، فإن هذا العرف حيكم عند الدفع ولو مل يذكر عند 

ولذلك يعتربون  ؛ن الشريعة اعتربت العرف يف قضااي متعددةإالعقد. ويقولون 
ويستدلون  ،رعيا  مستندا  إىل دليل شرعيـاحلكم املستند إىل العرف حكما  ش

 ه تعاىل: على ذلك بقول                              
   ن الشرع أمر أن أنخذ ابلعرف. وبناء على اعتبارهم العرف إويقولون

 جوا عليه أحكاما  كثرية منها:دليال  شرعيا  فقد خرّ 
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 لو حلف شخص أنه ال يضع قدمه يف دار فالن انصرفت اليمني  - 1
ال إىل جمرد وضع قدمه، فلو دخل  ،ألنه املعىن العريف ؛إىل معىن دخول الدار

ألن معىن  ؛راكبا  دون أن متس قدمه أرضها حينث يف ميينه شرعا  بدليل العرف
 فصار حتكيم العرف يف هذا احلكم هو املعترب. ،وضع قدمه هو دخوله

والضمان لو اشرتى مثر الشجر وهو على الشجر بلفظ التضمني   - 2
ألن العرف جرى على ذلك، فإن ضمان الزيتون  ؛ال بلفظ البيع اعترب بيعا  

فصح بدليل العرف،  ؛والليمون وغريمها يقع فيه بيع مثر الشجر بلفظ التضمني
 فكان العرف دليال  شرعيا  على حكم شرعي.

جيوز للصديق وهو يف بيت صديقه أن أيكل مما جيد أمامه، وأن   - 3
ألن العرف أجاز ذلك، فيكون العرف  ؛األدوات للشرب وحنوهيستعمل بعض 

 دليال  على احلكم الشرعي.
 بال ،الشجر حتت الساقطة الثمار من أيكل أن جيوز لإلنسان  - 4 

ألن العرف جرى  ؛إذا كان من األنواع اليت يتسارع إليها الفساد ،إذن صاحبها
 فكان العرف دليال  شرعيا . ؛على إابحة ذلك

ن اعتبار سكوت البكر إذن  إمنا جرى ألن العرف أن البنت إ  - 5
تستحي من الكالم يف هذا املوضع، فأجاز الشرع اعتبار سكوهتا، فكان 

 العرف دليال  على اعتبار السكوت إذن .
أن بيع الدار يدخل فيها مفاتيحها وأبواهبا وما جرت العادة أبنه   - 6

عجلها الرضيع الصغري، وهكذا كل اتبع للدار، وكذلك البقرة يدخل معها 
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ولو مل يذكر حسب ما جرى عليه  ،شيء اعتربه العرف اتبعا  يدخل تبعا  للمبيع
 العرف.
7 -   
فإن كان عرف أهل البلد أن  ،ينظر ،فاختلفا ،إين أريد حلم ضأن :فقال له

 ا أطلق يلزم أبخذ اللحم، وإن كان يطلق على الضأناللحم يطلق على البقر إذ
 يلزم الوكيل أن أييت له بلحم ضأن. فهاهنا حّكم العرف فكان دليال  شرعيا .

ن إفقال اخلياط  ،لو خاط شخص ثواب  عند خياط أبجرة معلومة  - 8
ستأجر إهنا على اخلياط، كلفة الثوب من بطانة وغريها على املستأجر، وقال امل

م ملن يشهد له العرف، فإن شهد للخياط كانت الكلفة على كفإنه حي
 املستأجر، وإن شهد للمستأجر كانت على اخلياط.

إذا وقع البيع مببلغ من الدراهم أو الدننري دون أن يبني العاقدان   - 9
فإنه يلجأ يف تعيني  ،نوعها، وكان يف البلد عدة أنواع خمتلفة القيمة والرواج

فيكون العرف هو الدليل الشرعي على نوع الدراهم  نوعها إىل العرف،
 عليها البيع. ىوالدننري اليت جر 

إذا ادعت الزوجة املدخول هبا أن زوجها مل يدفع إليها شيئا  من   - 10
بل  ،معجل مهرها، وطالبت جبميع مهرها املعجل، فإنه ال تسمع دعواها هذه

ال تزف إىل زوجها إال إذا يردها القاضي إذا كان عرف أهل البلد أن املرأة 
استوفت قسما  من معجلها. فها هنا جعل العرف حكما ، فكان دليال  على 

 وهو رد القاضي دعواها. ،حكم شرعي
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جعلوا العرف دليال   ،وهكذا أوردوا عددا  كبريا  من املسائل واألحكام
رف واعتربوه من األدلة الشرعية، وقد استدلوا على اعتبار الع ،شرعيا  عليها

 دليال  شرعيا  بقوله تعاىل:                    واستدلوا ابملسائل
أقر بعض األعراف  ن الرسول إواألحكام اليت أتوا هبا، وقال بعضهم 

ال  على اعتبار أن العرف يكون دليال  شرعيا  على احلكم ـفكان دلي ،اداتـوالع
 ي عن عبد هللا بن مسعود أن الرسول ي. واستدلوا كذلك مبا رو ـرعـالش

 «.»قال: 
 ،هذه خالصة رأي الذين يقولون ابلعرف دلياَل شرعيا . وهو رأي فاسد

 ويتلخص بطالنه يف األمور التالية: ،وال ينهض عليه أي دليل شرعي
هدوا هبا على العرف قد أقحمت إقحاما  فظيعا  ن اآلية اليت استشإأوال : 

 ،وهي يف سورة األعراف ،يف هذا املوضوع، وال عالقة هلا به، فإن اآلية مكية
ومعىن اآلية خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخالقهم وما أتى منهم، وتسهل 
معهم من غري كلفة، وال تطلب منهم اجلهد، وما يشق عليهم حىت ال ينفروا،  

أي  ،ر ابلعرفمُ أ  و أخرجه البخاري. « » : كقوله
ما قالوا عنه إنه  ابجلميل من األفعال، والعرف املعروف هو الفعل احلسن. أما

فضال  عن كونه ال  ،فال حيتج به ؛وليس حديثا   ،فإنه قول البن مسعود حديث
 .ا تعارفوا عليه واعتادوهألنه ينص على ما رآه املسلمون ال م ؛دخل له ابلعرف

فإنه يعترب  ،وكانت من األعراف والعادات أما األعمال اليت أقرها الرسول 
وهو دليل شرعي وليس  ،وهو إقرار الرسول ،العمل هبا عمال  ابلدليل الشرعي

ألن إقرار الرسول وحده هو  ؛عمال  ابلعرف والعادة، وال يتخذ ذاك قياسا  
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ن الشريعة أقرت العرف. إال عربة إبقرار غريه، فال يقال و  ،املعترب دليال  شرعيا  
فإن منه ما يتعلق  ،وأما ما اعتربه بعض الفقهاء حكما  شرعيا  يف العرف

فال  ،ومنه ما يتعلق بتقدير األشياء. أما الذي يتعلق ابالصطالح ،ابالصطالح
وهو يتعلق إبطالق أءاء على  ،شك يف اعتباره عند الذين اصطلحوا عليه

وأما الذي يتعلق ابلتقدير فريجع فيه  .ال أبفعال اإلنسان، وال ابألشياء معان  
غري ذلك،  مأ ،أجر املثل مأ ،مهر املثل مأ ،سواء أكان ابلنفقة ،ألهل اخلربة

فقد جاءت نصوص شرعية جعلت  ،واعتباره إمنا جاء من الشرع ال من العرف
 ،حكيم العرف يف كل شيءومل أتت لت ،تقدير ذاك الشيء املعروف بني الناس

 : تعاىل فحني قال هللا                     عىن أنه جيب على
ابلوجه الذي عرف من حال الزوجني  ،الرجال مثل الذي جيب هلم عليهن

هل هي ممن  ،وأمثاهلما، واملعروف هنا هو الشيء املعروف ابلنسبة لواقع املرأة
أي هل هذه املرأة يطلق عليها أهنا  ؟هي ممن ختدم زوجها وأ ،ا غريهاخيدمه

واملراد ابملماثلة املماثلة يف جمرد الواجب  ؟أم هي ممن خيدم غريها ،سيدة ختدم
ال مماثلة تفاصيل األفعال، أي جيب هلا عليه من احلقوق كما جيب له عليها 

فال جيب عليه غسل  ،من احلقوق. أما تفاصيل هذه احلقوق فال مماثلة فيها
وال جيب عليها شراء احلاجات وكسب الرزق للعيال.  ،الثياب وعجن العجني
فهو  ،معينة مع كونه من ابب إطالق األءاء على معان   ،فتقدير املعروف هنا

ومل تعترب  ،تقدير، وقد جاء نص شرعي دل عليها، فاعتربت للنص الشرعي
 ألهنا عرف. وقال تعاىل:                            

               أي إذا تراضى من خيطب املرأة ليتزوجها مع املرأة املخطوبة
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لنساء مبا مبا هو معروف من مهر املثل والشرائط، أي إذا تراضى اخلطاب مع ا
النكاح، فاملراضاة بني فال متنعوهن من  ،وحنو ذلك عرف من املهر والشرائط

ألنه جاء نص ابعتبارها يف  ؛طوبة ابملعروف بني الناس جازتـاخلاطب واملخ
 فهي قد اعتربت لوجود النص. وقال تعاىل:  ،هذه احلادثة         

                     روف ـواملراد أن يكون الرزق والكسوة مبا هو مع
  دها فقال: ـر ذلك ما بعـوقد فس ،وتهـبني الناس من رزق مثله وكس    

                                           فهذه اآلية
 تفسر كلمة رزقهن وكسوهتن ابملعروف. وقال تعاىل:            

                                  املال الذي  يوه ،ن املتعةإأي
هي املتاع  ،أتخذه املرأة إذا طلقت قبل الدخول ومل يكن قد ءي هلا مهر
 الالئق مبثلها حسب تقدير املعروف عند الناس. وقال تعاىل:      

         وهو النصفة يف  ،أي مبا هو معروف من عشرة الرجل للمرأة
 املبيت والنفقة. وقال تعاىل:                    أي أدوا

إليهن مهورهن ابملعروف، أي أداء مجيال  من غري مطل وال ضرار واحتياج إىل 
مرأة مل يفرض هلا زوجها قضى ال»القضاء. وروي أن عبد هللا بن مسعود: 

ومل يدخل هبا حىت مات، فقال: هلا صداق نسائها ال وكس وال  ،صداقا  
وهلا املرياث، فقام معقل بن سنان األشجعي فقال:  ،وعليها العدة ،شطط

أخرجه  «مثل ما قضيتامرأة منا، واشق  تيف بروع بن قضى رسول هللا 
املثل، فهو قد عمل يف هذا  مهروبذلك يكون ورد النص يف تقدير . الرتمذي

 ؛قياسا  على مهر املثل ،ومثن املثل ،ومثله أجر املثل ،التقدير ابلنص ال ابلعرف
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وما شاكل  ،وعشرة ،ونفقة ،جرأو  ،وبذلك يظهر أن التقدير لألمور من مهر
بل هو من نوع آخر، فإن النصوص  ،فوق كونه ليس من العرف ،ذلك

دليل خاص هبا ال يقاس عليها إال  وجاء لكل حادثة ،الشرعية جاءت به
وال من قبيل املعروف. وبذلك  ،حيث توجد العلة، فهو ليس من املعروف

يكون قد سقط مجيع استشهادهم مبا اعتربه بعض الفقهاء حكما  شرعيا  يف 
وكالمها ليس من العرف  ،العرف بظهور أنه من االصطالح أو من التقدير

قدير لألشياء. وبذلك بطل استدالهلم فضال  عن جميء النص صراحة يف الت
وخاصة على  ،على فرض أن هذه املسائل واألحكام مما يصح أن تتخذ دليال  

 اعتبار أن العرف أصل ودليل من األدلة الشرعية. 
ر ابلشرع حىت ـجيب أن يسيّ  ،وهو األعمال املتكررة ،ن العرفإاثنيا: 

كانت هذه األفعال سواء أ ،تسري أفعال اإلنسان حسب األحكام الشرعية
غري مكررة من  ممكررة من اجلماعة كالعرف، أ مأ ،مكررة من الفرد كالعادة

ألن من املقطوع به أنه جيب على املسلم أن  ؛أحد وفعلت ولو مرة واحدة
م وعليه جيب أن حيكّ  ؛سواء أكررت أم مل تكرر ، أفعاله أبوامر هللا ونواهيهيسرّي 

على صحة  نيوز اعتبار العرف والعادة دالوال جي ،الشرع ابألعراف والعادات
الفعل أو عدم صحته، بل املعترب هو الشرع فحسب، ولذلك ال جيوز اعتبار 

 وال قاعدة شرعية مطلقا . ،العرف دليال  شرعيا  
اثلثا : العرف إما أن يكون خمالفا  للشرع أو غري خمالف، فإن كان خمالفا  

عة تغيري األعراف يمن عمل الشر  ألن ؛فالشرع جاء ليزيله ويغريه ،للشرع
والعادات الفاسدة. وإن كان غري خمالف للشرع يثبت احلكم بدليله وعلته 
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م العرف ولو مل خيالف الشرع. وعلى ذلك فال حيكّ  ،ال هبذا العرف ،الشرعية
 م الشرع ابألعراف والعادات.وإمنا حيكّ  ،ابلشرع

فهما الدليالن  ،رابعا : إن أصل األدلة الشرعية هو الكتاب والسنة
وما ثبت فيهما أنه دليل شرعي كاإلمجاع والقياس يعترب دليال   ،األصليان

شرعيا ، وما مل يثبت فيهما أنه دليل شرعي ال يعترب دليال  شرعيا ، ومبا أنه ال 
 يوجد أصل للعرف والعادة ال يف الكتاب، وال يف السنة، وال يف إمجاع

. إذ ال اعتبار ألي دليل شرعي إال إذا نص ، فال اعتبار للعرف مطلقا  الصحابة
عليه الكتاب أو السنة. أما ما استدلوا به على العرف من احلوادث فهو خاص 

وهو دليل على  ،وليس إجازة عامة للعرف بصورة عامة ،بتلك احلوادث
 وليس دليال  على أن العرف دليل شرعي. ،حوادث معينة

ن ومنها القبيح، وال شك أن خامسا : إن األعراف والعادات منها احلس
العادات القبيحة واألعراف القبيحة غري معتربة شرعا  ابالتفاق، فما الذي مييز 

أما العقل فال يعترب مميزا  احلسن  ؟هل هو العقل أم الشرع ؟القبيح أو احلسن
ألن العقل حمدود ويتأثر ابلبيئة والظروف، وقد يرى شيئا  حسنا   ؛من القبيح
دا  قبيحا ، فإذا ترك تقدير العرف احلسن من العرف القبيح للعقل اليوم ويراه غ

أن  من وهلذا كان ال بد ؛أدى ذلك إىل اضطراب أحكام هللا وهذا ال جيوز
يكون الشرع وحده املعترب يف احلكم على العرف. ومن هنا كان اعتباره متوقفا  

ون الدليل هو على وجود نص يف احلادثة جتعل اعتباره شرعيا  حىت يعترب، فيك
 النص الشرعي وليس العرف.
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سادسا : إن األمثلة اليت أوردوها مجيعها ترجع إىل أحد أمرين: إما أن 
أو تكون خطأ يف  ،تكون صحيحة يف احلكم ولكن اخلطأ وقع فيها يف التخريج

فإن اخلطأ فيها قد وقع جبعل  ،احلكم والتخريج. فإن كانت صحيحة يف احلكم
 ،هلا دليال  آخر غري العرف. وإن كانت خطأ يف احلكمألن  ؛العرف دليلها

فيكون اخلطأ جاء من نحية استناد احلكم إىل العرف وهو ال جيوز، وهي يف 
فمثال  ميني الشخص أن ال يضع قدمه يف الدار  .مجلتها ال خترج عن ذلك

وضمان الزيتون راجع إىل  .راجع إىل االصطالح على اللفظ ال إىل العرف
 .الق اسم الضمان على بيع الثمر على الشجر ال على العرفاصطالح إط

إىل القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:   راجع  صديقه وكون الصديق أيكل من بيت 
          آية:   يف                           

       حديث الذي جييز للمرء أن اآلية. وأكل مثر الشجر راجع لل
: »وهو قوله  ،أيكل من مثر الشجر على أن ال حيمل معه

فأكل ما  أخرجه أمحد «»وقوله: أخرجه أمحد، « 
عن البكر:  تساقط من الشجر من ابب أوىل. وسكوت البكر جائز لقوله 

وبيع الدار وشراء اللحم يرجع كل  .ال للعرفأخرجه مسلم، « »
منهما إىل إطالق اصطالح كلمة الدار وكلمة اللحم على معىن معني، فهو 

انري. أما ـم والدنـألة الدراهـرف. وكذلك مسـلعإىل اراجع إىل االصطالح وليس 
ومسألة الزوجة خطأ  .مسألة خياطة الثوب فهي راجعة ألجر املثل ال للعرف

يف احلكم ويف الدليل، فاحلق ال يسقط ابلعرف، وال يصلح العرف دليال  على 
بغض  ،سقوطه، وإمنا جيب أن تسمع دعواها، فإن أثبتتها حكم هلا مبهرها
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ا ، وهي ـعـطـودة قـالنظر عن العرف. وعلى ذلك فإن العادات واألعراف موج
وال مسوغا  شرعيا   ،تصلح دليال  شرعيا  ولكنها ال  ،ل من تكرار األعمالـصـحت

فإن دل  ،لبقاء الفعل أو عدم بقائه، بل تعرض على الشرع كسائر األفعال
عليها الدليل الشرعي تعترب للدليل، وإن مل يدل عليها الدليل الشرعي تبحث 

تعترب حينئذ العلة وتدخل يف القياس. أما  ،فإن كانت هلا علة شرعية ،علتها
ق األءاء على املسميات فهي معتربة لورود الشرع اصطالحات إطال

وأما التقديرات فيعترب منها ما ورد به نص ابعتباره، وما مل يرد نص  .ابعتبارها
 فاالصطالح والتقدير ليسا من األعراف. ،ابعتباره ال يعترب. وعلى أي حال

وبذلك يظهر بطالن اعتبار العرف دليال  شرعيا . وال يوجد دليل شرعي 
وإمجاع  ،واحلديث ،القرآن :ثبت كونه دليال  شرعيا  ابلنص الشرعي سوى قد

والقياس، وما عداها فال قيمة له ابالستدالل على األحكام  ،الصحابة
 الشرعية.
ذا من نحية فساد كون العرف دليال  شرعيا ، أما فساد كونه قاعدة ـه

 ؛حكم كلي والعرف ال هو .شرعية، فإن القاعدة هي حكم كلي أو حكم عام
وليس هو حكما   .ألنه ليس له جزئيات، وألنه مل يقرتن به ما هو مبثابة العلة له

فإنه مل يستنبط من نص  ،وعالوة على ذلك ،عاما  إذ ليس له أفراد تدخل حتته
وال من السنة، كما مل يكن هناك إمجاع من الصحابة  ،ال من الكتاب ،شرعي
 وهبذا ال يعترب قاعدة شرعية. ؛عليه
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 مآالت األفعال
يقول بعض اجملتهدين بقاعدة مآالت األفعال، ويبنون عليها قواعد كثرية 

ويعتربوهنا أصال  من أصول االستدالل على أن احلكم حكم  ،وأحكاما  مجة
ن النظر يف مآالت إشرعي، فهي مبثابة دليل من األدلة الشرعية. فيقولون 

إذ يقولون  ،خمالفة معال موافقة أسواء أكانت األف ،األفعال معترب مقصود شرعا  
ن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو إ

فقد يكون مشروعا   ،اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل
أو ملفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خالف ما قصد  ،ملصلحة فيه تستجلب

فسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له فيه. وقد يكون غري مشروع مل
سواء  ،فحينئذ ال بد من اعتبار ما يؤول إليه الفعل ؛مآل على خالف ذلك

ملا ينشأ عنه  ؛كان غري مشروع  مأكان مشروعا  ملصلحة، أي كان مأمورا  به، أ
ألنه لو أطلق القول يف املشروع ملصلحة  ؛أي كان منهيا  عنه ،من مفسدة

فرمبا أدى استجالب  ،دة تدرأ ابملشروعية وترك على حالهجتلب أو مفس
فيكون هذا مانعا  من  ،املصلحة فيه إىل مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها

فيحرم الفعل ولو كان يف أصل مشروعيته حالال .  ،إطالق القول ابملشروعية
ة وترك وكذلك إذا أطلق القول يف غري املشروع ملفسدة تنشأ عنه بعدم املشروعي

فال يصح  ،فرمبا أدى استدفاع املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد ،على حاله
فيحل الفعل ولو كان يف أصل مشروعيته  ،إطالق القول بعدم املشروعية

 حراما . واستدلوا على قاعدة مآالت األفعال هذه بثالثة أدلة:
يوية هي ن التكاليف مشروعة ملصاحل العباد، ومصاحل العباد الدنإاألول: 

ألن أعمال العباد إذا أتملتها جتدها مقدمات لنتائج  ؛نتيجة ألعمال العباد
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املصاحل، فإهنا أسباب ملسببات هي مقصودة للشارع. واملسببات هي مآالت 
األسباب، فاعتبارها يف جراين األسباب مطلوب، وهو معىن النظر يف املآالت، 

 آل السبب.وهو م ،فلم يكن للمجتهد بد من اعتبار املسبب
أو غري معتربة.  ،الثاين: إن مآالت األفعال إما أن تكون معتربة شرعا  

فإن اعتربت فهو املطلوب، وإن مل تعترب أمكن أن يكون لألعمال مآالت 
ألن التكاليف إمنا هي  ؛وذلك غري صحيح ،مضادة ملقصود تلك األعمال

سدة توازيها أو ملصاحل العباد، وال مصلحة تتوقع مطلقا  مع إمكان وقوع مف
وال  ،تزيد. وأيضا  فإن ذلك يؤدي إىل أن ال نتطلب مصلحة بفعل مشروع

 وهو خالف وضع الشريعة. ،نتوقع مفسدة بفعل ممنوع
ن األدلة الشرعية واالستقراء التام تدل على أن املآالت معتربة إالثالث: 

 يف أصل املشروعية كقوله تعاىل:                      

                        :وقوله              

                            ه: ـولــوق         

                                                 

                    :وقوله         

                         :وقوله            
                                 ه: ـولــوق       

           وحني أشري على الرسول  :بقتل من ظهر نفاقه قال
وقوله: أخرجه البخاري، « »
«

أمر  ،، ويف حديث األعرايب الذي ابل يف املسجدأخرجه البخاري «
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أي ال  أخرجه البخاري، «: »وقال ،برتكه حىت يتم بوله النيب 
تقطعوه، وحديث النهي عن التشديد على النفس يف العبادة خوفا  من 
االنقطاع، وغري ذلك مما فيه هذا املعىن حيث يكون العمل يف األصل مشروعا  
لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من املفسدة. أو يكون العمل يف األصل ممنوعا  

 عنه ملا يف ذلك من املصلحة. لكن يرتك النهي
مث بنوا على هذه  ،قالوا مبآالت األفعال ةوبناء على هذه األدلة الثالث

القاعدة قاعدة سد الذرائع، كما بنوا عليها رفع احلرج، وهو السماح يف عمل 
غري مشروع يف األصل ملا يؤول إليه من الرفق ابملشروع، وبنوا عليها قاعدة 

عمل ظاهر اجلواز إلبطال حكم شرعي وحتويله يف اليت هي تقدمي  ،احليل
وهو األخذ مبصلحة جزئية يف  ،الظاهر إىل حكم آخر، وقاعدة املصاحل املرسلة

 مقابلة دليل كلي.
فإن الذين يقولون هبا يبنون عليها أحكاما    ،أما قاعدة سد الذرائع

. وحقيقتها وحيرمون احلالل ابالستناد إليها ،فيحلون احلرام بناء عليها ،كثرية
فكل مصلحة تؤدي إىل مفسدة  .عندهم التوسل إىل ما هو مصلحة يف نظرهم

حترم تلك املصلحة ولو جاء النص بكوهنا حالال . وكل مفسدة تؤدي إىل 
ن البيع إمفسدة أشد حلت تلك املفسدة ولو جاء النص بتحرميها، فيقولون 

يتسبب على البيع  أوال  على سلعة بعشرة إىل أجل، ظاهر اجلواز من جهة ما
من املصاحل على اجلملة. فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤداي  إىل بيع مخسة نقدا  

أبن يشرتي البائع سلعته من مشرتيها منه خبمسة نقدا ، فقد  ،بعشرة إىل أجل
صار مآل هذا العمل إىل أن ابع صاحب السلعة من يشرتيها منه خبمسة نقدا  

ألن املصاحل اليت  ؛معىن هلا يف هذا العمل بعشرة إىل أجل، والسلعة لغو ال
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ألجلها شرع البيع مل يوجد منها شيء، ومن أجل ذلك صار هذا البيع اجلائز 
حراما ، نظرا  ملا يؤول إليه، ولكنهم قالوا أبن يظهر لذلك قصد، ويكثر يف 

إن وجه  :الناس مبقتضى العادة. ويقول املتعصبون حلجاب املرأة بسرت وجهها
  وأخرجه من العورة بقوله تعاىل:  ،إن أجاز الشرع كشفهاملرأة و    

                   وبقوله« :
 .بو داوده أـرجـخأ «

ف الوجه يؤول إىل خوف الفتنة، فخوف الفتنة هو ما ـشـن كإوا ـولكنهم قال
يؤول إليه كشف الوجه، فحرم كشف الوجه وإن كانت األدلة حتله، وذلك من 
ابب سد الذرائع. وهكذا كل مصلحة تؤدي إىل مفسدة حترم، وكل مفسدة 

 يؤدي تركها إىل مفسدة أشد منها حتل.
فإنه يعين أنه إذا كان هنالك عمل غري مشروع وكان  ،احلرج وأما رفع

لقوله  ؛يف تركه حرج على الناس يسمح به، ملا يؤول إليه من الرفق املشروع
 تعاىل:                        :وقوله       

                  وقوله: «» 
وكل ذلك ينايف شرع الشاق الثقيل، وهلذا يعطى الفعل حكم ما  أخرجه أمحد،

 زله هللا له.ـال احلكم الذي أن ،يؤول إليه
اجلواز  ظاهر عمل تقدمي فإن حقيقتها املشهورة هي ،وأما قاعدة احليل
وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر. وذلك كالواهب ماله  إلبطال حكم شرعي،

ولكن كوهنا متنع  ،فإن أصل اهلبة على اجلواز ،عند رأس احلول فرارا  من الزكاة
ولذلك متنع اهلبة يف هذه احلال. فإن من وجبت عليه  ؛الزكاة تؤول إىل مفسدة

جوب إلبطال حكم شرعي وهو و  ؛الزكاة قدم عمال  ظاهر اجلواز وهو اهلبة
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 وحتويله إىل حكم آخر وهو عدم وجوب الزكاة. ،الزكاة
وخالصة ما بين عليها من  ،هذه خالصة واقع قاعدة مآالت األفعال

قواعد. وجيد الناظر يف هذه القاعدة أهنا صحيحة من وجه، وابطلة من ثالثة 
أوجه. وأما ما بين عليها من قواعد فهو ابطل مجلة وتفصيال . أما وجه صحتها 

جه واحد فهو أن بعض النصوص اليت وردت فيها تدل على قاعدة: من و 
 وذلك ملا يدل عليه قوله تعاىل:  «الوسيلة إىل احلرام حمرمة»      

                                   فحرم هللا سب
وألنه ورد نص  ،سب هللا وهو حراميؤدي لألنه  ؛األصنام وهو فعل جائز

شرعي من الكتاب صريح يف الداللة على هذا الواقع، فكان هذا النوع فقط 
إذا كان يؤدي إىل مسبب  السبب اجلائزمنع  وهو .من مآالت األفعال جائزا  

 كما دلت عليه اآلية، وأما ما عدا ذلك فال.  ممنوع
وهي  ، ثالثة أوجهوأما وجه بطالن ابقي مآالت األفعال فهو ظاهر يف

 أوجه األدلة اليت وردت إلثباهتا:
علة لألحكام  االوجه األول: إن جلب املصاحل ودرء املفاسد ليس

علة للشريعة اإلسالمية بوصفها كال .  اا ليسمهنإالشرعية وال دليال  عليها، كما 
وذلك أن النص الذي جاءوا به دليال  على كون الشريعة جاءت جللب املصاحل 

املفاسد هو نص صريح أبنه للشريعة بوصفها كال  ال ألحكامها  ودرء
أي النتيجة اليت يراد أن حتصل هلا، وليس علة  ،ريعةـالتفصيلية، وهو حكمة الش

 تعاىل:  قوله  ريعة. فإن ـريع الشـلتش                    
  وليس  ،أي الشريعة ،ا هو ابلنسبة للرسالةظاهر يف أن كونه رمحة إمن

 ابلنسبة لألحكام التفصيلية، فالنص إمنا يدل على هذا ال على غريه:    
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       أي الرسالة، وظاهر فيه أن كونه رمحة هو نتيجة تطبيق الشريعة، 
 ،وليس الدافع على تشريع الشريعة، أي ظاهر فيه أنه حكمة تشريع الشريعة

 س علة تشريع الشريعة، فهو مثل قوله تعاىل: ولي         
 ومثل قوله تعاىل:                                

              ذلك مل ول ؛وإمنا تفيد الغاية ،فاآلية ال تفيد التعليل
يكن هنالك أي وجه جلعل جلب املصاحل ودرء املفاسد علة لكل حكم شرعي 
 ؛من األحكام التفصيلية، حىت وال علة لتشريع الشريعة اإلسالمية بوصفها كال  

 وليس علة تشريعها. ،ألهنا حكمة الشريعة
على أن أدلة األحكام التفصيلية جاءت إما نصوصا  من الكتاب والسنة 

وجعلتها  ،ما معاين جاءت هبا النصوص من الكتاب والسنةإ، و آية أو حديثا  
وهي العلة الشرعية. وقد جعل  ،وابعثا  على تشريعه ،عالمة دالة على احلكم
وليس جلب املصلحة أو دفع  ،نفس املعىن املراد بعينه يالشرع هذه العلة ه

ة، املفسدة. فنهي الرسول عن حلوم األضاحي ألجل الدافة ال ألجل املصلح
فالعلة هي الدافة ال املصلحة، وجعل هللا علة إعطاء املال للمهاجرين دون 
األنصار كونه ال يكون دولة بني األغنياء. فالعلة هي عدم تداول األغنياء 

كليا  كان   ،للمال وليس املصلحة. فجعل املصلحة هي دليل احلكم التفصيلي
يف  مسواء يف الكتاب أ ،خيالف العلل الشرعية الواردة يف النصوص ،أو جزئيا  

السنة، وخيالف واقع التعليل. وعلى هذا ال جيوز أن يكون اعتبار املصلحة 
وإجراء األحكام التفصيلية حبسب هذه املصلحة.  ،أساسا  لألحكام التفصيلية

ما مل يرد دليل آخر  ،وبذلك يبقى احلكم الشرعي حسب ما دل عليه الدليل
 أو علة شرعية يدور معها. ،ينقضه
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إما  ،الوجه الثاين: إن مآالت األفعال إمنا تعترب إذا دل عليها الدليل
فحينئذ يكون مآل  ،ابلنص وإما بكوهنا تؤدي إىل إبطال حكم اثبت ابلنص

وليس للمصلحة اليت يراها  ،الفعل قد اعترب للنص أو للحكم الثابت ابلنص
األصنام قد  وجيعلها علة للحكم وملغية للنص. فمثال  عدم جواز سب ،العقل

شرع ملا يؤول إليه سبها من سب هللا، وما آل إليه الفعل قد دل عليه النص، 
نه مفسدة. ومثال  عدم جواز أن إفاعترب لداللة النص ال ألن العقل قال عنه 

قد شرع ملا يؤول يف حال رفع قضية على اخلليفة، يعزل اخلليفة قاضي املظامل 
املظامل من احلكم على اخلليفة ابلعزل. فما  إليه من إبطال ما أعطاه هللا لقاضي

آل إليه الفعل قد دل عليه إبطال حكم اثبت ابلنص فاعترب لذلك ال ألن 
نه مفسدة. أما إذا مل يدل على ما يؤول إليه الفعل نص، أو مل إالعقل قال عنه 

يكن مبطال  حلكم دل عليه النص، فإنه ال يعترب مطلقا . فاعتبار مآالت 
نه إن مل تعترب أمكن أن يكون لألعمال مآالت مضادة ملقصود تلك األفعال أل

األعمال ال وجه له شرعا . وليس هنالك حىت وال شبهة دليل من الشرع جييز 
 ،وذلك حتكم حمض من العقل اجملرد بقضااي منطقية بعيدة عن الشرع ،اعتباره

 بل بعيدة عن التشريع للوقائع.
حاديث اليت جاءت دليال  على الوجه الثالث: هو أن اآلايت واأل

وهو اعتبار املآل مؤثرا   ،مآالت األفعال ال داللة فيها على ما وردت من أجله
 فيما أدى إىل هذا املآل. فقوله تعاىل:                       

                             قوله تعاىل: و    

                                    ال يتضمن
 بل قوله:  ،أي داللة على املآل         يف اآليتني يدل على
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قد حتصل التقوى حكمة العبادة أو حكمة الصوم، وهو الوصول إىل التقوى، و 
ألن احلكمة هي أنه من شأن هذا األمر أن  ؛ابلعبادة والصوم وقد ال حتصل

 ينتج ذاك الشيء، وهو نظري قوله تعاىل:              

               وال حمل للمآل  ،فال وجه لالستدالل هباتني اآليتني
  فيهما. وأما قوله تعاىل:                                 

                               فإنه هني عن أن يلقي
ليأكلوا ابلتحاكم طائفة من أموال الناس ابإلمث،  ؛الناس أمر أمواهلم إىل احلكام

وال حمل فيه  ،فهو هني عن التقاضي ابلباطل ،دة الزور أو ابليمني الكاذبةبشها
  فال وجه لالستدالل هبا. وقوله:  ،للمآل            

                                               

      وإمنا هو بيان  ،وال أمر بشيء ملآله ،فإنه ليس فيه هني عن شيء ملآله
هلم أبنه قد يكون هلم فيما يكرهون خري، وهم ال يعلمون ذلك بدليل بقية 

 اآلية:                   :فال حمل فيها للمآل. وأما آية
                  :وحديث«

»وحديث:  أخرجه البخاري،« 
فإهنا بيان  ،ه البخاريأخرج «

وهي وإن كان يظهر فيها املآل كما يظهر  ،وليس دليال  على املآل ،لعلة احلكم
فاعترب فيه  ،إال أن هذا املآل ليس حكما  شرعيا   ،يف النهي عن سب األصنام

ألنه ال يرتتب عليه أخذ حكمه. وهناك نصوص   ؛ومل يعترب املآل ،الباعث فقط
وال تدخل يف  ،ويف ابب القياس ،فهي تدخل يف العلة ،كثرية تدل على التعليل

فإنه رفق ابألعرايب اجلاهل  ،وأما حديث األعرايب الذي ابل يف املسجد .املآل
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»وليس فيه أي مآل. وأما حديث:  ،وعذر له جلهله ،ملا عمل
فإنه بيان لواقع ما ، لبزاروا البيهقيو  أمحد أخرجه «

وليس هو أخذ حكم املآل. وهكذا مجيع األدلة ليس فيها ما  ،حيصل له
لكن هني عنه ملا يؤول إليه  ،يقولون به من وجود عمل هو مشروع يف األصل

وترك النهي لتاليف مفسدة أشد.  ،من مفسدة، وال فيها عمل ممنوع يف األصل
فيسقط موضوع املآل يف غري قاعدة:  ؛وبذلك يظهر سقوط استدالهلم ابآلايت

وإذا سقطت قاعدة اعتبار مآالت األفعال فقد  «الوسيلة إىل احلرام حمرمة»
 سقطت مجيع القواعد املرتتبة عليها.

غري  ،على أن هنالك ما يدل على سقوط قاعدة سد الذرائع تفصيال  
 ،مسألة سقوطها بسقوط ما بنيت عليه. وذلك أن النص إذا جاء حيل فعال  

ال قيمة ملا يقوله العقل مىت فن مآل هذا الفعل املفسدة، إوجاء العقل وقال 
وجاء العقل وقال إن مآل هذا  ،ورد النص. وكذلك إذا جاء النص بتحرمي فعل

ألن املشرع هو هللا،  ؛ال قيمة ملا يقوله العقل مىت ورد النصف ،الفعل املصلحة
ص وال يضع احلكم من عنده، ال والنص وحي من هللا، والعقل إمنا يفهم الن

 ؛ما يقوله العقل ويبقى ما ورد به النص ىفيلغسيما إذا كان خمالفا  للنص، 
ألهنا مبنية على أن العقل إذا  ؛وبذلك تبطل قاعدة سد الذرائع من أساسها

يلغى النص ويبقى  ،يناقض احلكم ،ن النص حكمهّـ الذي بي ،رأى مآل الفعل
لك ابطل بال شك. واألمثلة اليت جاءوا هبا صريح وذ ،احلكم الذي رآه العقل

وكون مشرتيها ابعها لبائعها  ،فسادها، فبيع السلعة بعشرة إىل أجل جائز
وال يضر احتاد املتبايعني واملبيع، ما دام عقد البيع قد مت يف  ز،خبمسة جائ
وكل منهما صفقة بيع غري  ،ومت يف الثانية منفصال  عن األوىل ،األوىل وانتهى
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األخرى. وكذلك وجه املرأة ليس بعورة بداللة النص، فتوهم خوف الفتنة من 
ليس هناك دليل يدل عليه أبنه  ،العقل أو من الواقع المرأة معينة كدعد مثال  

ال من النص وال من  ،نتج حتما  عن كشف وجه املرأة من حيث هي امرأة
 ملغيا  للنص، وهكذا الواقع، فال يعترب وجوده مطلقا  فضال  عن كونه ال يعترب

اليت  «الوسيلة إىل احلرام حمرمة»مجيع أمثلة سد الذرائع. وإذا استثنينا قاعدة: 
فإن مجيع أدلة سد الذرائع وأمثلتها ابطلة  ،يشتبه أهنا من ابب سد الذرائع

 تناقض الشرع.
تعاىل:  قوله  أن   وذلك ،وكذلك قاعدة رفع احلرج ابطلة من أساسها

                               اىل: ـاءت بعد قوله تعـج
                                 فهو دليل على

 ،الرخص اليت رخص فيها الشارع للمسلمني من إابحة الفطر يف السفر واملرض
عية. فهو خاص يف موضوع الرخص الشرعية، وهو وهكذا مجيع الرخص الشر 

 املوضوع الذي جاء دليال  عليه. وقوله تعاىل:                  

      :فإهنا جاءت بعد قوله تعاىل                    

                                            

                                           
وفعل  ،قد رفع عنهم فيما أمرهم به من العبادة ،وهو الضيق ،فيكون احلرج

، فإنه هو الذي اختاركم أيها املؤمنون لدينه والغزو من أجل رضا هللا ،اخلري
بل بقدر ما حتملون، فهو كقوله تعاىل:  ،وما جعل عليكم من ضيق ،ولنصرته
                      فجعل الدين ليس شاقا  حبيث ال

وجعل يف الدين من  ،فقد فتح ابب التوبة للمجرمني ،يتحملونه. وفوق ذلك
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» :لرخص والكفارات ما يسهل أمر الدين. وأما قوله ا
اليت ميكن فاملراد منه أنه جاء ابلشريعة القومية  أخرجه أمحد، «
والسمحة الكرمية. وليست لقصد مشاق العباد، فهي ءحة،  ،للعباد القيام هبا

وامللة اليت ما فيها  ،والقوس املؤاتية ،لواحدةوالسمحة ل»قال يف القاموس: 
فية السمحة إمنا أتى هبا السماح مقيدا  مبا هو جار على أصوهلا ي. واحلن«ضيق

هذا هو معىن اآلايت  ،ال على ما يشتهيه اهلوى وميليه العقل ،وحسب أدلتها
وهي ال داللة فيها على السماح ابحملرمات وال على املآالت. على أن األخذ 

فإن  ،ا يفهمه أصحاب قاعدة احلرج مؤد إىل إجياب إسقاط التكاليف مجلةمب
ولذلك ءيت تكليفا  من الكلفة وهي املشقة. فإذا   ؛التكاليف كلها شاقة ثقيلة

كانت املشقة حيث حلقت يف التكليف تقتضي الرفع هبذه الدالئل لزم ذلك 
ابلشرع مناقض  إسقاط التكاليف. ومبا أن إسقاط التكاليف الشاقة الثابتة

فاألخذ هبذه األدلة حسب فهم قاعدة رفع احلرج مناقض  ،ألصل الشرع
ولذلك ال جيوز األخذ هبذه القاعدة، بل ال بد من الوقوف عند حدود  ؛للشرع

وتطبيقها على ما  ،ما أتى به الشرع من أدلة تفصيلية على كل التفصيالت
يها مشقة أو كان بغض النظر عما إذا كان ف ،يتجدد من حوادث ومشاكل

»يقول:  فيها سهولة، وال سيما والرسول 
 .أخرجه ابن حبان «

الضرورات »ومثل فساد قاعدة رفع احلرج يظهر كذلك فساد قاعدة: 
ثريا  ما حسب ما يفهمها بعض املشايخ واملتأخرين. فإن ك «تبيح احملرمات

بناء  ،يستجيز بعضهم إابحة أشياء حمرمة حبجة أن فيها ضرورة وإجلاء احلاجة
على أن الضرورات تبيح احملظورات. ووجه فساد ذلك هو أن الضرورات إمنا 
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وهي االضطرار امللجئ الذي خيشى منه  ،هي الضرورات املعلومة من الشريعة
 وهو الوارد يف قوله تعاىل:  ،أي املوت ،اهلالك           

          وهي اليت ورد فيها  ،. فهذه هي الضرورات اليت تبيح احملظورات
داللة معينة على عينها أو على  ،نص شرعي أو دل عليها نص شرعي
فال تعترب من الضرورات اليت يباح فيها  ،جنسها. أما الضرورات اليت رآها العقل

 حمرم.
وأما مسألة إبطال احليل بناء على قاعدة مآالت األفعال فال وجه هلا 

فال جتوز إن فعلت  ،من هذه اجلهة. فاحليلة إن كانت حتلل حراما  وحترم حالال  
حيلة وكان يف العمل داللة على احليلة من الفعل أو العقد. أما إن مل تكن 

حىت لو كان القصد  ، حيلةهنالك داللة معينة يف العمل أو العقد فال تعترب
ألن العقود تعترب بدالالهتا ال بنية أصحاهبا. فهبة املال قبل حلول  ؛منها احليلة

وال فرق. فهو  ،وشراء العروض به ،وكأداء الدين منه ،احلول هو كإنفاقه
فال توجد فيه داللة معينة على احليلة. أما إن كانت  ،تصرف من التصرفات
مث  ر،كأن يبيعه ساعة ال تساوي دينارا  أبلف دينا  ،ةهنالك داللة على احليل

بثمن الساعة فهذا عمل فيه داللة على احليلة  ،ويكتب عليه صكا   ،يهبها له
... فيكون إبطال احليل بناء  ألن فيه ما دل على بطالنه وهكذا ؛فيكون ابطال  

وهي  ،ألنه إما أن يكون أخذا  ابلنية ؛على قاعدة مآالت األفعال غري صحيح
 وهو ال جيوز. ،للعقل يف إبطال حكم ا  ال عربة هلا يف العقود، وإما حتكيم

وبطالن مجيع  ،ومن ذلك كله يتبني بطالن قاعدة مآالت األفعال
وال  ،تداللـالقواعد اليت ترتبت عليها، وهبذا يظهر أهنا ليست من أصول االس

 رعية.ـمن األدلة الش
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  واجتهادهم ،وأقضيتهم ،آراء الصحابة
األحاديث املوقوفة وأقضية الصحابة ليست دليال  شرعيا ، فال تكون 
حجة على أن احلكم حكم شرعي. أما األحاديث املوقوفة فألهنا مل تنسب إىل 

ال نصا  وال داللة، فهي ال تعترب من السنة حىت وال ظنا ، فال  الرسول 
والصحايب مل  ،اوإمنا حيتمل أن الرسول قاهل ،يغلب على الظن أن الرسول قاهلا

أو  ،ينسبها إليه. وما دام القول أو الفعل مل يغلب على الظن أن الرسول قاله
ولذلك أطلق عليها أهنا آاثر.  ؛فال يعترب أنه من السنة ،أو سكت عنه ،فعله

فإهنا تعترب أراء للصحايب الذي رويت عنه، فهي  ،وما دامت مل تعترب من السنة
حيتج هبا وال تكون دليال  شرعيا . وأما عدم  من قبيل اجتهاده وأقضيته فال

ألن هللا ـف ؛وأقضيتهم من األدلة الشرعية ،واجتهاداهتم ،اعتبار آراء الصحابة
 ول: ـاىل يقــتع                                

ألن كلمة الرسول صفة يعمل  ؛ومفهومه وما أاتكم من غري الرسول فال أتخذوه
 وله تعاىل: ـمبفهومها، ولق                             

مثل:  أخرى  آايت  بقرينة  ،والرسول هللا  إىل   فأوجب الرد عند االختالف
                                    :اآلية، ومثل    

                                                
       ؛تركا  للفرض ،أو قضائه ،أو اجتهاده ،فيكون الرد إىل رأي الصحايب 

لى أن الصحابة أمجعوا على جواز خمالفة كل ولغري الرسول. ع ،ألنه رد لغري هللا
 ،واجتهاداهتم ،واحد من آحاد الصحابة اجملتهدين لآلخر، ولو كانت آراؤهم

حجة ملا كان كذلك، وكان جيب على كل واحد منهم اتباع اآلخر  ،وأقضيتهم
وذهب كل  ،فإن الصحابة قد اختلفوا يف مسائل ،وهو حمال شرعا . وفوق ذلك

خوة كما يف مسائل اجلد مع اإل  ،الف ما رأى اآلخرواحد منهم إىل خ
وغريها. فلو كان ما يراه الصحايب حجة لكانت حجج هللا تعاىل خمتلفة 
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 ،متناقضة، وذلك حمال على هللا. ومن ذلك كله يتبني أن آراء الصحابة
 وال تعترب من األدلة الشرعية. ،ليست حجة ،وأقضيتهم ،واجتهاداهتم

حيتلون من املكانة يف اإلسالم  ،ن هللا عليهمرضوا ،إال أن الصحابة
أعلى منـزلة إلنسان بعد األنبياء. وهلم من املكان يف نفوس املسلمني أرفع 

واألحاديث، قال هللا تعاىل:  القرآن   وقد ورد الثناء عليهم يف صريح ،موضع
                                          

                  وقال« :
 ،. ومن أجل ذلك عين املسلمون جبمع آرائهم وأقضيتهمأخرجه رزين «

ث املوقوف يف كونه واختلفوا يف احلدي ،ورووها عنهم كروايتهم للحديث النبوي
ال، وال يوجد كتاب حديث إال وفيه أحاديث  ويعترب من احلديث وحيتج به أ

 ،والرتمذي ،هبن ماجوا ،ومسلم ،وفيه آراء للصحابة. ففي البخاري ،موقوفة
شيء كثري من ذلك، ويف موطأ مالك جيد الشخص  ،وغريها من كتب احلديث

مما يدل  ،مالك ودوهنا وأخذ هباأمثلة عديدة من فتاوى الصحابة اليت رواها 
على اعتبار املسلمني ألقوال الصحابة وآرائهم، وهذا مما يدل على منـزلة آرائهم 
واجتهاداهتم. وواقع األمر أن آراء الصحابة واجتهاداهتم وأقضيتهم أقرب إىل 

فإنه  ،من آراء واجتهادات غريهم ممن جاء بعدهم ،الدين والسنة الصحيحة
 ،شفاها   لصحايب حني يعطي رأاي  أن يكون ءعه من النيب جيوز أن يكون ا

فأفىت ابحلكم ومل يرو الدليل، إما ألنه  أو من صحايب آخر عن رسول هللا 
واألمر الذي من البديهيات كثريا  ما يرتك االهتمام بنقله،  ،كان بديهيا  لديه

ابون الرواية أهنم كانوا يه ،رضي هللا عنهم ،وإما ملا عرف من أحوال الصحابة
خوفا  من الزايدة والنقص، وحيدثون  ،ويقللوهنا ،ويعظموهنا عن رسول هللا 

وال يقولون  ،وال يصرحون ابلسماع ،مرارا   ابلشيء الذي ءعوه من النيب 
 ،خذوا احلكم وقالوا بهأولذلك ميكن أن يكونوا قد  .قال رسول هللا 
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صحايب انفرد يف فهم نص آية أو وجيوز أن يكون ال ،وحترجوا من رواية الدليل
حديث مل يفهم من بعده فهمه. وإمكانية انفراده هبذا الفهم آتية من كمال 

  ،وداللة اللفظ على الوجه الذي انفرد به، أو آتية من قرينة حال ،علمه ابللغة
مثل قول الرسول  ،كما شهده هو أو ءعه  ،زول اآلية أو احلديثـكسبب ن
:   

فيكون 
بذلك اجتهاده أرجح من اجتهاد من بعده يف كل عصر وجيل. وهذا كله 

وأقضيتهم مكانة متميزة عن غريهم ممن جاء  ،واجتهاداهتم ،آلرائهمجيعل 
ولكنها تعترب قطعا  أعلى  ،بعدهم. وهي وإن كانت ال تصل إىل مرتبة الدليل

ولذلك تعترب حكما  شرعيا ،  ؛من مرتبة اجتهادات اجملتهدين على اإلطالق
لدليل. وهي تقليدا  حني يعوز ا ،واألقضية ،واالجتهادات ،وتتبع هذه اآلراء

أرجح يف التقليد من أي جمتهد على اإلطالق بعد ترجيح الدليل. وهلذا ال 
أو رأي  ،يقال حني يعطى احلكم الشرعي ويستشهد ابحلديث املوقوف

ننا ال نعترب ذلك ألنه ليس دليال  شرعيا ، بل إأو قضية من أقضيته  ،صحايب
ولكننا نعتربه حكما  شرعيا  ننا ال نعترب ذلك بوصفه دليال  شرعيا ، إالذي يقال 

نقلده حني يعوزن الدليل بعد طلبه. إال انه حني االستشهاد ينبغي أن يؤتى به  
كشاهد على أن هذه الرأي قد قاله الصحايب فالن كابن عباس مثال ، وال 
يؤتى به على وجه يشعر ابالستدالل. ومن هنا جند أنه جيدر ابملسلمني يف كل 

 ،يف روايتها ،وأقضيتهم ،واجتهاداهتم ،ء الصحابةعصر أن حيرصوا على آرا
وأقضية  ،عند تعذر اهتدائهم للدليل. واألحاديث املوقوفة ،وتقليدها ،وتدوينها
تعترب من أعظم الرتاث التشريعي بعد  ،واجتهاداهتم ،وآراؤهم ،الصحابة

 رضوان هللا عليهم أمجعني. ،وبعد إمجاع الصحابة ،النصوص الشرعية
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 لرتاجيحالتعادل وا
فإن هذا  ،ومل يكن لبعضها مزية على البعض اآلخر ،إذا تعارضت األدلة

يقال له التعادل. وإن كان لبعض األدلة مزية على البعض اآلخر فإن هذا يقـال 
وكذلك ال يقع بـني  ،له الرتاجيح. والتعادل ال يقع بني الدليلني القطعيني مطلقا  

طعـي مقـدما  علـى الظـين. وأمـا التعـادل لكـون الق ؛الدليل القطعي والدليل الظـين
فــإن القيــاس املنطقــي يــدل علــى  ،أي بــني خــربي اآلحــاد ،بــني الــدليلني الظنيــني

جوازه، لكن واقع األدلة يدل على أنه ال يوجد فيها تعادل، وأن التعادل مل يقع 
عمــال الــدليل. أمــا إفضــال  عــن أن القــول جبــوازه ينــايف  ،يف األدلــة الظنيــة مطلقــا  

فإنــه ال ميتنــع أن خيــرب أحــد العــدلني عــن وجــود شــيء  ،ســبة للفــرض املنطقــيابلن
واآلخـــــر عـــــن عدمـــــه، وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك جيـــــوز أن يقـــــع التعـــــادل. لكـــــن الواقـــــع 
التشــريعي خيــالف ذلــك، فإنــه مل يقــع أن أخــرب عــدل بوجــود شــيء وأخــرب اآلخــر 

لـــة إال يف حا ،حبيـــث يســـتواين يف مجيـــع الظـــروف واألحـــوال واألوضـــاع ،بعدمـــه
واحــدة وهــي النســخ. والنســخ لــيس مــن قبيــل التعــادل. وعليــه فــإن التعــادل غــري 

هـو أنـه  ،واقع يف األدلة الظنية. والدليل على أن التعادل بني األدلـة الظنيـة ممتنـع
أو يعمل  ،أو يرتكهما ،لو تعادل الدليالن الظنيان أبن لزم اجملتهد أن يعمل هبما

ـــافيني. وإن مل يعمـــل أبحـــدمها، فـــإن عمـــل بكـــل واحـــد منهمـــا  لـــزم اجتمـــاع املتن
وهـو علـى هللا تعـاىل حمـال، وإن عمـل  ،بواحد منهما لزم أن يكون نصبهما عبثـا  

نه  ناه لــه كــان حتكمــا  وقــوال  يف الــدين ابلتشــهي، وإن خــريّ ـن عّيــإأبحــدمها نظــر: 
وهلـــذا فـــإن  ؛احلرمـــة وقـــد ثبـــت بطالنـــه أمـــارةكــان ترجيحـــا  ألمـــارة اإلابحـــة علـــى 

وال جيـــوز شـــرعا ، فــال تعـــادل بـــني األدلـــة  ،دل بـــني الـــدليلني الظنيــني ال يقـــعالتعــا
 مطلقا .
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وأمــا الرتجــيح فهــو يف اللغــة التمييــل والتغليــب، ويف اصــطالح األصــوليني 
كمـا رجحـت الصـحابة خـرب عائشـة   ،تقوية أحد الـدليلني علـى اآلخـر ليعمـل بـه

  وهو قوله« : » ،علـى أخرجـه أمحـد
أخرجـه أمحـد، « » :وهو قولـه  اخلدري أيب سعيدخرب 

أعلم بفعله يف هـذه األمـور مـن الرجـال األجانـب،  بناء على أن أزواج النيب 
 فهذا إمجاع على جواز التمسك ابلرتجيح.

. وال يقع يف القطعيات ،حادخبرب اآلأي  ،والرتجيح خيتص ابألدلة الظنية
 واخلطوط العريضة للرتجيح بني األدلة الظنية تتلخص مبا يلي:

أوال : إذا تعارض نصان فإمنا يرجح أحدمها على اآلخر إذا مل ميكن 
فال يصار إىل  ،ولو من وجه دون وجه ،العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن

ا ابلكلية، فكون األصل يف عمال الدليلني أوىل من إمهال أحدمهإألن  ؛الرتجيح
عماهلما معا  أوىل من إمهال أحدمها. إجيعل  ،عمال ال اإلمهالالدليل هو اإل

؟» :مثال ذلك قوله 
» :فإنه معارض لقوله  أخرجه مسلم، «

فيحمل األول على حق هللا أخرجه ابن ماجه، « 
 والثاين على حق اآلدمي. ،تعاىل

وعلــــم املتــــأخر  ،وتســــاواي يف القــــوة والعمــــوم ،الثــــاين: إذا تعــــارض نصــــان
أيهمـــــا فاملتـــــأخر ينســـــخ املتقـــــدم، وإن جهـــــل ومل يعلـــــم أيهمـــــا املتقـــــدم و  ،منهمـــــا
يـــرجح أحـــدمها علـــى اآلخـــر إن كـــان ظنيـــني، وأمـــا القطعيـــان فـــال يقـــع  ،املتـــأخر

 ألن التعادل ال يقع يف القطعيات. ؛بينهما تعارض
أبن كـــان أحـــدمها قطعيـــا  واآلخـــر  ،وأمـــا إن مل يتســـاواي يف القـــوة والعمـــوم
 انفإنـه هنـا حيصـل الرتجـيح. فـإذا كـ ،ظنيا ، أو كان أحدمها عامـا  واآلخـر خاصـا  
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ـــا  فـــريجح القطعـــي  ،ال يتســـاواين يف القـــوة أبن كـــان أحـــدمها قطعيـــا  واآلخـــر ظني
كــان املقطــوع بــه   مأ ،خاصــني مأ ،ويعمــل بــه ويــرتك الظــين، ســواء أكــان عــامني

خاصـــــا  واملظنـــــون عامـــــا . فـــــإن كـــــان املقطـــــوع بـــــه عامـــــا  واملظنـــــون خاصـــــا  عمـــــل 
أبن يكــــون أحــــدمها  ،وإن كــــان ال يتســــاواين يف العمــــوم واخلصــــوص .ابملظنــــون

ويعمل به مجعـا  بـني  ،فحينئذ يرجح اخلاص على العام ،أخص من اآلخر مطلقا  
أبن يكون العموم واخلصوص بينهما  ،وإن كان ال يتساواين يف العموم .الدليلني

فحينئـــذ يطلـــب الرتجـــيح بينهمـــا مـــن جهـــة أخـــرى ليعمـــل  ،مـــن وجـــه دون وجـــه
وقــد ثبــت ههنــا لكــل واحــد منهمــا  ،ألن اخلصــوص يقتضــي الرجحــان ؛ابلــراجح

فيكون لكل منهما رجحان على اآلخر.  ،خصوص من وجه ابلنسبة إىل اآلخر
»ومثاله قوله عليه الصالة والسـالم: 

عـــن الصـــالة يف األوقـــات  فـــإن بينـــه وبـــني هنيـــه  أخرجـــه الـــدارمي، «
ألن اخلــرب األول عــام يف األوقــات خــاص  ؛املكروهــة عمــوم وخصــوص مــن وجــه

ـــــبعض  ـــــاين عـــــام يف الصـــــالة خمصـــــوص ب بـــــبعض الصـــــلوات وهـــــي القضـــــاء، والث
 األوقات وهو وقت الكراهية، فيصار إىل الرتجيح على الوجه السابق.

 الثالث: الرتجيح ابحلكم ويقع ذلك أبمور:

«

يـــرجح علـــى  ألن مبقـــي احلكـــم ؛فـــريجح خـــرب الـــنقض أخرجـــه أمحـــد، «
وهـو ال جيـوز  ،رافعه، وذلك لسببني: أحدمها أن العمل برافع احلكم يعين نسخه

وهنـا ال توجـد قرينـة تـدل علـى النسـخ. الثـاين أن العمـل  ،إال بقرينة مبنية للنسخ
خبـالف  ،مببقي احلكم جيعـل صـحة الصـالة يقينيـة بعـدم فعـل مـا يظـن أنـه نقـض
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 ،الة ظنيــة لوجــود مــا يظــن أنــه يــنقضالعمــل برافــع احلكــم فإنــه جيعــل صــحة الصــ
عْ : »وكوهنا يقينية الصحة مقدم على كوهنا ظنية الصـحة. قـال 

 .أخرجه أمحد «
 ،اثنيهــا: اخلــرب الــدال علــى التحــرمي راجــح علــى اخلــرب الــدال علــى اإلابحــة

فعـل إن كـان حرامـا  ففـي ألن ال ؛فإن األخذ ابالحتيـاط يقتضـي األخـذ ابلتحـرمي
عْ » :وإن كان مباحـا  فـال ضـرر يف تركـه، ولقولـه  ،ارتكابه ضرر

 .أخرجه أمحد «
اثلثها: اخلرب الدال على التحرمي يساوي اخلرب الـدال علـى الوجـوب، فـإذا 

يتعــادالن، أي أحــدمها يقتضــي حتــرمي شــيء واآلخــر يقتضــي إجيابــه ف ،ورد دلــيالن
ألن اخلـــــــرب احملـــــــرم يتضـــــــمن  ؛حـــــــىت ال يعمـــــــل أبحـــــــدمها إال مبـــــــرجح ،يتســـــــاواين

واخلرب املوجـب يتضـمن اسـتحقاق العقـاب علـى  ،استحقاق العقاب على الفعل
وحيتــــاج تــــرجيح أحــــدمها إىل مــــرجح، فــــإذا مل يوجــــد املــــرجح  ،فيتســــاواين ،الــــرتك
 .فحينئذ يرجح التحرمي على اإلجياب ،مطلقا  

ا: اخلرب الدال على الوجوب راجح على اخلـرب الـدال علـى اإلابحـة، رابعه
ـــيالن أحـــدمها يقتضـــي الوجـــوب واآلخـــر يقتضـــي اإلابحـــة يقـــدم  ،أي إذا ورد دل

ألن الـدليل الـدال  ؛الدليل الدال على الوجوب على الـدليل الـدال علـى اإلابحـة
اجــح علــى للــدليل الــدال علــى التحــرمي، ومبــا أن التحــرمي ر  علــى الوجــوب مســاو  

 اإلابحة فريجح الوجوب على اإلابحة.
خامســـــها: اخلـــــرب الـــــدال علـــــى التحـــــرمي راجـــــح علـــــى اخلـــــرب الـــــدال علـــــى 

ألن الكراهــة طلــب الــرتك طلبــا  غــري جــازم، والتحــرمي طلــب الــرتك طلبــا   ؛الكراهــة
 جازما . واجلزم مقدم على غري اجلزم.

دال علـــى سادســـها: الـــدليل الـــدال علـــى الوجـــوب راجـــح علـــى الـــدليل الـــ
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ألن الوجوب طلب الفعل طلبا  جازمـا ، والنـدب طلـب الفعـل طلبـا  غـري  ؛الندب
 جازم، واجلازم مقدم على غري اجلازم.

الـــدليل املثبـــت مـــرجح علـــى الـــدليل النـــايف، فـــإذا وجـــد دلـــيالن ســـابعها: 
أحدمها إثباات  واآلخر نفيا ، فاملثبت مرجح على النايف الشتماله على زايدة علم، 

دخل البيت وصلى، وخرب أسامة أنه دخل ومل  كخرب بالل أبن النيب وذلك  
 يصل، فإنه يرجح خرب بالل.

اثمنهـــا: الـــدليل النـــايف للحـــد مـــرجح علـــى الـــدليل املثبـــت لـــه. فـــإذا وجـــد 
، والدليل على ذلك النايفيرجح الدليل  ،دليالن أحدمها ينفي احلد واآلخر يثبته

»قـــــال:  ي أن رســـــول هللا أحـــــدها مـــــا أخرجـــــه الرتمـــــذثالثـــــة أمـــــور: 
ادرؤوا »وكـذلك مـا ورد يف مسـند أيب حنيفـة « 

»يقــول:  والرســول  ،والثــاين أن احلــد ضــرر «احلــدود ابلشــبهات
» :والثالث قولـه  .أخرجه احلاكم« 

 .أخرجه الرتمذي «
أو  ،مــأخوذة داللــةالرابــع: يــرجح خــرب اآلحــاد علــى القيــاس الــذي علتــه 

ألن اخلرب وحي ظاهر الداللة علـى احلكـم  ؛أو مقيسة قياسا   ،مستنبطة استنباطا  
أو املقيســة، كـــل  ،أو املســتنبطة ،ة داللــةعنــه مبنطوقــه، والعلــة املـــأخوذيف التعبــري 

، وظـاهر الداللـة مـن ذلك من املفهوم، ومن القرائن أبن هـذا ممـا جـاء بـه الـوحي
النص مقدم على الفهم من مدلوله. وأما العلة الصرحية فإهنا أتخـذ حكـم الـنص 

 الذي جاءت فيه.

 انتهى
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 ،وهبذا انتهى الزء الثالث من كتاب الشخصية اإلسالمية
 وابنتهائه انتهى الكتاب كله ،الزء اخلاص ببحث أصول الفقه وهو
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