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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني محد الشاكرين، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.

ُعيِّنُت مدرسا للرشيعة اإلسالمية، يف كلية اخلرطوم باألرايض  وبعد، فلام 
السودانية، ورأيت كتب األصول طويلة األذيال، بعيدة املنال؛ لتعقيد عباراهتا، 
السنة  متت  فام  فدرسًا،  درسًا  معترباهتا  من  أخلص  أخذت  إشاراهتا،  وغموض 
واضح  العبارة،  سهل  العلم،  كثري  احلجم،  صغري  كتاب  ولدي  إال  الدراسية 
اإلشارة، يستفيد املبتدئ من ممارسته، ويتذكر املنتهي بمطالعته، حوى من مسائل 

األصول ما متس احلاجة إليه، وال يستغني طالب العلم عن الوقوف عليه. 

وسميته: »أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول«. 

واهلل أسأل أن ينفع به كام نفع بأصوله، وأن جينبني الزلل، ويوفقني لصالح 
العمل، إنه عىل ما يشاء قدير، وباإلجابة جدير.
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مقدمة 
يف حد أصول الفقه وموضوعه وثمرته وواضعه

ه باعتبار كونه مركبا إضافيا فيقال فيه:  * أما َحدُّ
األصول: مجع أصل، وهو لغة: ما يبتنى عليه غريه، واصطالحا: يطلق عىل 

چۈ   الصالة:  وجوب  يف  األصل  يقال:  الدليل،  الفن:  هبذا  أنسبها  معان، 
ۈچ . 

أدلتها  عىل  الرشعية  باألحكام  التصديق  واصطالحا:  الفهم،  لغة:  والفقه 
التفصيلية.

وأما حده باعتبار كونه لقبا فيقال فيه: 

التفصيلية،  هو قواعد يتوصل هبا إىل استنباط املسائل الفقهية عن دالئلها 
توصال قريبا.

واملراد بالتوصل القريب أن تكون كربى القياس االقرتاين ومالزمة القياس 
االستثنائي مأخوذتني من هذا الفن.

يقال:  االقرتاين،  بالقياس  الزكاة  وجوب  عىل  االستدالل  أريد  إذا  مثال: 
الزكاة مأمور هبا يف قوله تعاىل: چڱ   ںچ ، وكل مأمور به واجب، ينتج: 

الزكاة واجبة.

كان  لو  يقال:  االستثنائي،  بالقياس  الزنا  حرمة  عىل  االستدالل  أريد  وإذا 
الزنا منهيا عنه لكان حمرما، لكنه منهي عنه يف قوله تعاىل: چژ  ژ  ڑچ، 

ينتج: الزنا حمرم. 
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فريى أن كربى القياس األول، ومالزمة القياس الثاين مأخوذتان من قاعديت 
هذا الفن : »كل أمر للوجوب، وكل هني للتحريم«.

* موضوع هذا الفن: 
معرفة  عىل  القدرة  إىل  بأحواله  العلم  يوصل  حيث  من  السمعي،  الدليل 

أحكام أفعال املكلفني.

ولذا بحثوا عن أنواعه، كاألمر والنهي واملطلق والكتاب والسنة واإلمجاع 
والقياس. 

والدليل عند األصوليني: مفرد يمكن التوصل بالنظر يف أحواله إىل مطلوب 
خربي.

كالعاَل، فإنه يمكن التوصل بالنظر يف أحواله من احلدوث مثاًل إىل مطلوب 
خربي، وهو التصديق بأن العال ال بد له من حمِدث، بأن يقال: العال حادث، وكل 

حادث ال بد له من حمدث. 

وكـ چۈ  ۈچ، فإنه يمكن التوصل بالنظر يف أحواله من كونه أمرا 
إىل مطلوب خربي، وهو التصديق بأن چۈ  ۈچ يفيد األمر بوجوهبا، 

بأن يقال: چۈ  ۈچ أمر بإقامتها، واألمر بإقامتها يفيد وجوهبا.

األصوليني،  عند  الدليل  هو  ۈچ  چۈ   ومن  »العال«  من  فكل 
خالفا للمناطقة، فإن الدليل عندهم ال يكون اال مركبا من قضيتني، وهو يف املثال 

چۈ   الثاين: جمموع  إلخ، ويف  العال حادث وكل حادث...  األول: جمموع 
ۈچ أمر بإقامتها وكل أمر... إلخ. 

والدليل السمعي: ما ثبت كونه دليال من الرشع، فام يكون عقليا رصفا أو 
حسيا حمضا ال يبحث عنه يف علم األصول.
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والدليل نوعان: 

واخلاص  والنهي،  كاألمر  كثرية،  أدلة  عىل  يصدق   ٌّ ُكلِّ وهو  إمجايل:   )1(
والعام، وغريها من موضوعات قواعد هذا الفن. 

چۈ  ۈچ،  )2( وتفصيل: وهو جزئيُّ ذلك الدليل اإلمجايل، كـ 
چژ  ژ  ڑچ، وغريمها من األوامر والنواهي التي هي مآخذ األحكام.

* ثمرة هذا الفن: 
معرفة األحكام الرشعية املوصلة إىل السعادة األبدية.

* واضع هذا الفن: 
اإلمام الشافعي -ريض اهلل عنه- وأول كتاب ألف فيه رسالته املشهورة.
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مبحث احلكم

احلكم: خطاب اهلل املتعلق بفعل العبد: اقتضاء، أو ختيريا، أو وضعا. 

وهو نوعان: تكليفي، ووضعي.

* احلكم التكليفي:
احلكم التكليفي: هو خطاب اهلل املتعلق بفعل العبد: اقتضاء، أو ختيريا. 

وأثره:  اإلجياب،  فاحلكم:  َكفٍّ  غري  لفعٍل  جازما  كان  إن  االقتضاء:  ثم 
الوجوب.

وإن كان غري جازم له فاحلكم: الندب. 

وإن كان اقتضاء جازما لفعل هو الكف فاحلكم: التحريم للمكفوف عنه، 
وأثره: احلرمة.

وإن كان غري جازم له فاحلكم: الكراهة للمكفوف عنه. 

واحلكم بالتخيري: اإلباحة. 

واعلم أن احلنفية الحظوا يف تقسيمهم حال الدالِّ يف الطلب اجلازم، فقالوا: 

)1( إن ثبت بدليل قطعي فاالفرتاض أو التحريم.

)2( وإن ثبت بدليل ظني فاإلجياب أو كراهة التحريم. 

ول يفرق غريهم بني الفرض والواجب إال يف احلج، فإهنم قالوا: الفرض ما 
يفسد برتكه احلج، والواجب ما جيرب بالدم.
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* احلكم الوضعي:
أو  سببا،  أو  علة،  اليشء:  بجعل  املتعلق  اهلل  خطاب  هو  الوضعي:  احلكم 

رشطا، أو مانعا. 

فالعلة: هي الوصف املناسب للحكم عند العقول، املؤثر فيه رشعا، كرتادف 
النعم علينا، فإنه علة يف افرتاض الصالة، وكالبيع املطلق فإنه علة يف امللك.

والسبب: ما يفيض إىل اليشء من غري تأثري فيه، كأوقات الصالة، فإهنا سبب 
يف االفرتاض، وكَسوق الدابة التي وطئت شيئا، فإنه سبب هلالكه، وعلته الوطء. 

للصالة،  كالطهارة  هلا،  مكمل  اليشء  ماهية  عن  خارج  أمر  والرشط: 
والشهود للنكاح. 

واملانع: ما يمنع ترتَب اآلثار عىل األسباب أو العلل، كاحليض فإنه مانع من 
افرتاض الصالة مع وجود العلة، وكاألبوة فإهنا مانعة من القصاص مع وجود 

السبب، وهو القتل العمد العدوان. 

وأما الصحة: وهي اإلتيان بالفعل مستوفيا مجيع ما يلزم فيه رشعا، والفساد: 
وهو اإلتيان به غري مستوف مجيع ذلك، فعقليان وليسا من خطاب الوضع، خالفا 
لبعض العلامء؛ فإن كل مكلف يدرك من نفسه أنه إذا أتى باليشء مستوفيا ما يلزم 

كان صحيحا، وإال كان فاسدا.
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مبحث احلاكم

اتفق مجيع العقالء عىل أن احلاكم هو اهلل، ثم اختلفوا يف تعلق احلكم بأفعال 
املكلفني قبل إرسال الرسل وعدمه، وذلك مبني عىل اخلالف يف احلُسن والقبح 

هل مها عقليان أو رشعيان؟ 

وها أنا أذكر لك جممل ما قيل فيهام؛ لتكون عىل بصرية من أمرمها، فأقول: 

بمعنى  والقبَح  العلم،  كحسن  الكامل،  صفة  بمعنى  احلُسن  أن  يف  نزاع  ال 
صفة النقصان، كقبح اجلهل، وأن احلسن بمعنى مالئمة الطبع، كحسن احللو، 

: عقليان.  والقبَح بمعنى منافرة الطبع، كقبح امُلرِّ

وإنام النزاع يف احلسن بمعنى استحقاق املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل، 
ويف القبح بمعنى استحقاق الذم يف العاجل والعقاب يف اآلجل. 

املكلفني  بأفعال  يتعلق  ال  احلكم  وأن  رشعيان،  أهنام  إىل  األشاعرة  فذهب 
قبل ورود الرشع، وأن كل فعل يف ذاته قبل ورود الرشع صالح ألن يكون حسنا 
حتى  قبيحا،  كان  عنه  هنى  وإن  حسنا،  كان  به  وأمر  الرشع  جاء  فإن  قبيحا،  أو 
لو أمر يف موضع النهي وهنى يف موضع األمر النعكس احلال، فاحلسن والقبح 

تابعان لألمر والنهي عندهم. 

وذهب املعتزلة إىل أهنام عقليان، وأن احلكم يتعلق بأفعال املكلفني قبل ورود 
الرشع، وأن كل فعل يف ذاته إما حسن أو قبيح، وأن أحكام اهلل تعاىل تابعة حلسن 
الفعل وقبحه؛ لكونه حكيام، فإن أدرك العقل حسن الفعل وقبح تركه أدرك أن 
فيه  أن حكمه  أدرك  تركه  قبح  أدرك حسنه وعدم  الوجوب، وإن  فيه  اهلل  حكم 
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الندب، وإن أدرك حسن تركه وقبح فعله أدرك أن حكمه فيه احلرمة، وإن أدرك 
طرفاه  استوى  وما  الكراهة،  فيه  حكمه  أن  أدرك  فعله  قبح  وعدم  تركه  حسن 
عند العقل فهو املباح، وما ل يدرك العقل حسنه وال قبحه- كصوم آخر يوم من 
رمضان وأول يوم من شوال- توقف تعلق احلكم به عىل ورود الرشع، فالرشع 

عندهم يؤيد األحكام التي أدركها العقل، ويبني التي ل يدركها.

وتوسط املاتريدية )احلنفية( بني املذهبني السابقني، فقالوا: إن يف كل فعل 
الصفة؛ رضورَة أن  لتلك  تابعان  القبح، وإن األمر والنهي  أو  صفة هي احلُسن 
الشارع حكيم ال يوجب غري احلَسن، وال حيرم غري القبيح، وإن تلك الصفة التي 

يف الفعل قد يدركها العقل قبل الرشع، وقد ال يدركها، وذلك بدهي.

لو  بأنه  مستدلني  الرشع،  ورود  قبل  املكلفني  بأفعال  يتعلق  ال  احلكم  وإن 
تعلق بأفعاهلم قبله لكانوا معذبني ومثابني، وهو خالف ما يؤخذ من قوله تعاىل: 
اكتفاًء،  ُترك هذا  مثيبني،  املراد: وال  فإن   ، چى  ى ائ  ائ  ەئ     ەئچ 

وخالف ما يؤخذ من قوله تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ. 

فتبني أن املاتريدية مع املعتزلة يف أن احلسن والقبح عقليان، ومع األشاعرة 
يف أن ال تكليف قبل الرشع، وإن كانوا يقولون: جيب حلكمة الشارع كونه عىل 

طبق صفات األفعال وما فيها من النقص أو الكامل.

نعم، بعض املاتريدية عىل وجوب شكر املنعم قبل الرشع، بعد ميض املدة 
الكافية للنظر عىل حسب استعداد الشخص. 

عن  لعدوله  يكن  ل  األقوال،  هذه  وتدبر  التعصب،  عن  نفسه  جرد  ومن 
مذهب املاتريدية جمال. 
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ال يقال: كيف يصح القول بأن احلسن والقبح ذاتيان للفعل، وأن األحكام 
تابعة هلام؟ ولو كان كذلك ملا تأتَّى النسخ يف األحكام؛ ألن صفة الفعل ذاتية له غري 
متخلفة، فال يتخلف احلكم التابع هلا، والنسخ واقع البتة؛ فإن نكاح األخوات 

كان مباحا يف مبدأ اخللقة، ثم حرم. 

ألنا نقول: قد يطلق الذايت عىل ما يكون لليشء إذا ُخلِّ وطبعه، كام يقال: 
إذا  يتخلف  الذايت  وهذا  وطبعه،  ُخل  إذا  له  أهنا  معنى  عىل  للامء،  ذاتية  الربودة 
نكاح  إن  يقال:  هذا  فعىل  بالتسخني،  املاء  برودة  تزول  ولذا  ينافيه،  ما  عرض 
األخوات قبيح يف ذاته، عرَض له احلُسن يف مبدأ اخللقة؛ لكونه سبب بقاء النسل، 
قبحه، وقس عىل ذلك سائر  إليه  عاد  العارض  ذلك  زال  مباحا، وعندما  فكان 

األحكام التي ورد فيها النسخ.

ثم إن احلسن قد يكون حسنا لذاته ال يقبل وجوبه السقوط ولو باإلكراه، 
عن  سقطت  كالصالة  السقوط،  وجوبه  يقبل  لذاته  حسنا  يكون  وقد  كاإليامن، 

احلائض. 

فيه،  للعبد  اختيار  ال  تعاىل  بخلقه  الغري  وذلك  لغريه،  حسنا  يكون  وقد 
كالزكاة والصوم واحلج، حسنت بواسطة الفقري، وشهوة النفس األمارة بالسوء، 
ورشف البيت الذي كرمه اهلل بإضافته إليه، وأما هي يف ذاهتا فال حسن فيها؛ ألهنا 
النعم، وقطع  مالكها من  أباح هلا  بالنفس، ومنع هلا عام  للامل، وإرضار  تنقيص 

للمسافات، وتعظيم لألحجار واجلبال.

اجلهاد  فإن  اجلنازة،  وصالة  واحلد  كاجلهاد  العبد،  باختيار  الغري  ذلك  أو 
حُسن بسبب االعتداء أو خوف الفتنة، ولذلك ال جهاد بعد األمن وعلو كلمة 
اهلل، واحلّد حسن للزجر عن املعايص، وصالة اجلنازة حسنت لقضاء حق امليت 
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الرب  لبالد  ختريب  اجلهاد  فإن  فيها؛  حسن  فال  نفسها  يف  هي  وأما  له،  بالدعاء 
وقتل لعباده، واحلد تعذيب لعباد اهلل وإيالم هلم، وصالة اجلنازة جمرد دعاء خالية 

عام هو املقصود من الصالة، وهو متام اخلضوع بالركوع والسجود. 

كالرشك  السقوط،  حرمته  تقبل  ال  لذاته  قبيحا  يكون  قد  القبيح:  وكذلك 
والزنا، أو تقبله، كأكل امليتة، سقطت حرمته يف املخمصة. 

كالغصب  العبد،  فعل  من  الغري  ذلك  وليس  لغريه،  قبيحا  يكون  وقد 
والرسقة، فإهنام إنام قبحا لتعلق حق الغري، وهو ليس من فعل العبد، ومها يف ذاهتام 

چوئ   ال قبح فيهام؛ ألن اهلل خلق لنا األشياء لنتمتع هبا، كام قال جل شأنه: 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ.

أو ذلك الغري من فعله، كصوم يوم العيد، فإنه حرم لإلعراض عن ضيافة 
اهلل، وهو من فعل العبد، والصوم ال قبح فيه؛ ألنه تشبه بمالئكة الرمحن، وألنه 

قهر للنفس األمارة بالسوء.
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مبحث املحكوم فيه

اإلجياب،  متعلق  كان  إن  الواجب  وهو  املكلف،  فعل  هو  فيه:  املحكوم 
واملباح  التحريم،  متعلق  كان  إن  واحلرام  الندب،  متعلق  كان  إن  واملندوب 

واملكروه إن كان متعلق اإلباحة أو الكراهة.

ف الواجب بأنه: ما يعاقب تاركه عىل تركه، أي: ما يكون تركه سببا  وقد ُعرِّ
للعقاب عادة، فال يرض يف كون اليشء واجبا ختلُف العقاب عن تاركه للعفو عنه.

وقد قسم احلنفية األفعال التي هي متعلقات األحكام باالستقراء إىل أربعة 
أقسام:

)1( ما كان حقا خالصًا هلل تعاىل، وهو ما يتعلق به النفع العام للعال من غري 
اختصاص بأحد؛ نسب إليه تعاىل لعظم خطره وعموم نفعه.

)2( ما كان حقا خالصا للعبد، وهو ما تتعلق به مصلحة خاصة.

)3( ما اجتمع فيه احلقان، وحقُّ اهلل تعاىل غالب.

)4( ما اجتمع فيه احلقان، وحقُّ العبد غالب.

والقسم األول ثامنية أقسام باالستقراء:

)1( عبادات حمضة، كاإليامن وأركان اإلسالم بعد الشهادتني.

فالشرتاط  عبادة  كوهنا  أما  الفطر،  كصدقة  املؤونة،  معنى  فيها  عبادة   )2(
النية فيها وملك النصاب يف وجوهبا وتسميتها صدقة، وأما وجود معنى املؤونة 
ولعدم متحضها  ويمونه،  يليه  من  بسبب غريه وهو  املكلف  فلوجوهبا عىل  فيها 
عبادًة ل يشرتط هلا كامل األهلية كام رشطت يف العبادات املحضة، فوجبت يف مال 
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الصبي واملجنون.

)3( مؤونة فيها معنى العبادة، كالُعرش، أما كونه مؤونة فألن بقاء األرض 
يف أيدينا به، واملؤونُة ما به البقاء، وأما كونه عبادة فلتعلقه بالنامء احلقيقي كالزكاة، 
وملا فيه من معنى العبادة ال يبتدأ به الكافر وال يبقى عليه، فلو اشرتى أرضا عرشية 

صارت خراجية.

)4( مؤونة فيها معنى العقوبة، كاخلراج، أما كونه مؤونة فلام مر يف العرش، 
وأما كونه عقوبة فباعتبار تعلقه بالنامء التقديري، وملا فيه من معنى العقوبة املشعر 
بالذل ل جيب عىل املسلم ابتداًء، ووجب عليه بقاًء؛ لرتدده بني املؤونة والعقوبة، 

فلم يبطل بالشك.

ُخس  وهو  طاعة،  أنه  عىل  يؤديه  عبد  بذمة  يتعلق  ل  بنفسه  قائم  حق   )5(
النية؛ إذ ل  الغنائم واملعادن والكنز، وملَّا ل جيب أداء اخلُمس طاعة ل تشرتط له 

ُيقَصد الفعل، بل متعلقه وهو املال.

)6( عقوبات كاملة، وهي حد الزنا وحد الرسقة وحد الرشب.

كان  وإنام  املقتول؛  مرياث  من  القاتل  حرمان  وهي  قارصة،  عقوبة   )7(
احلرمان عقوبة قارصة ألن القاتل ل يلحقه أل يف بدنه وال نقصان يف ماله.

العبادة غالبة  كالكفارات، وجهة  والعقوبة،  العبادة  بني  دائرة  )8( حقوق 
بام هو عبادة،  فيها فألهنا تؤدى  العبادة  أما وجود معنى  الفطر،  إال كفارة  فيها، 
باألداء  عليه  هي  من  ويؤمر  بالفتوى،  وجتب  واإلطعام،  والتحرير  الصوم  وهو 

بنفسه كام يف العبادات. 

ولغلبة  املحظور،  للفعل  فيها فألهنا جتب جزاء  العقوبة  معنى  وأما وجود 
واملكره  والنايس  املضطر  مثل  األعذار،  أصحاب  عىل  وجبت  العبادة  جهة 
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وامُلْحِرم املضطر إىل قتل صيٍد ملخمصة، بخالف كفارة الفطر فإن جهة العقوبة 
فيها راجحة، ولذا ال جتب عىل املخطئ والنايس، وتسقط يف كل موضع حتققت 

فيه شبهة تبيح الفطر.

والقسم الثاين وهو حقوق العباد، مثل بدل املتلفات، وملك املبيع والثمن، 
وملك النكاح والطالق.

والقسم الثالث حد القذف، فإنه باعتبار وقوع نفعه عاما بإخالء العال عن 
الفساد يكون حق اهلل، وباعتبار صيانة العرض ودفع العار عن املقذوف يكون 

حق العبد، ولغلبة حق اهلل ل يكن للعبد إسقاطه.

والقسم الرابع القصاص، فإن هلل تعاىل يف نفس العبد حق االستعباد، وللعبد 
حق االستمتاع، ففي رشعية القصاص إيفاء احلقني.

أصل  إىل  واخلََلفية  األصلية  باعتبار  احلكم  متعلق  أيضا  احلنفية  وقسم 
وَخَلف. 

فاألصل كالتصديق يف اإليامن، واخللف عنه اإلقرار باللسان، وإذا ل يعلم 
األصل يقينا أدير احلكم عىل اخللف، وال تثبت اخللفية إال بالسامع من الشارع.

* رشط املكلف به إمكانه:
لذاته،  باملمتنع  التكليف  عقال  جيوز  ال  أنه  إىل  واملعتزلة  املاتريدية  ذهب 
كاجلمع بني الضدين، والتكليف باملمتنع الصدور من املكلف، كخلق اجلواهر؛ 
به،  املكلف  حصول  وهي  فائدته  لعدم  يطاق،  ال  بام  التكليف  يقبح  العقل  ألن 

وحييل نسبة القبيح إليه تعاىل. 

فائدته اختبار املكلف أتطيب  وذهب األشاعرة إىل جوازه عقال، وجعلوا 
نفسه بذلك أم ال؟ واختلفوا يف وقوعه وعدمه، استدل من قال بالوقوع بأنه كلف 
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باإليامن بام جاء به النبي -عليه السالم- من أنزل اهلل أنه ال يؤمن كأيب هلب، وغري 
تصديقه،  تصديقه عدم  النبي حمال؛ الستلزام  يصدق  بأنه ال  تصديقه  أن  خاٍف 

فيلزم اجلمع بني النقيضني وهو من املحال لذاته، فقد وقع التكليف باملحال.

وأجاب من قال بعدم وقوعه بأن من أنزل اهلل أنه ال يؤمن ل يقصد تبليغه 
ذلك؛ دفعا للجمع بني النقيضني. 

به  التكليف  فيجوز  السامء-  إىل  -كالصعود  العادة  بحسب  املمتنع  وأما 
عقال؛ ألنه ممكن يف ذاته، وفائدته اختبار املكلف أيأخذ يف األسباب أم ال؟ وقال 

املعتزلة بعدم جوازه عقال، وال جيوز رشعا اتفاقا؛ لقوله تعاىل: چۇ  ۇ   ۆ  
ۆ  ۈ  ۈچ. 

فيجوز  بعدم وقوعه،  اهلل  تعلق علم  الذي  املمتنع لغريه، وهواملمكن  وأما 
التكليف به، بل هو واقع إمجاعًا؛ ألن العلم بعدم الوقوع ل خيرجه عن اإلمكان 

الذايت، فقد كلف أبو جهل باإليامن مع علمه تعاىل بأنه ال يقع منه.

* هل الكافر مكلف بفروع الرشيعة؟
مأمورات  اعتقادًا،  بالفروع  مكلف  الكافر  أن  يف  األصوليني  بني  نزاع  ال 

كانت أو منهيات، وإنام النزاع يف أنه مكلف بأدائها أو ال؟ 

مستدلني  أداًء،  هبا  مكلف  أنه  إىل  احلنفية  من  والعراقيون  الشافعية  ذهب 
خضچ   حض   جض   مص   حص   مس     خس    حس     جس      چمخ   تعاىل:  قوله  نحو  بظاهر 

حكاية جلواب الكفار حني ُيسألون عن سبب دخوهلم النار، وقوله تعاىل : چڈ    
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ.

وقال البخاريون من احلنفية: إنه ليس مكلفا بأداء الواجبات وال املنهيات؛ 
ألنه ال يمكنه االمتثال يف املأمورات حال كفره؛ ألهنا ال تصح من الكافر، وال 
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بعد اإليامن؛ ألنه بعد اإليامن غري مكلف بام مىض يف أيام الكفر، واملنهيات مقيسة 
عىل املأمورات. 

ُلوا اآلية األوىل بأن املراد: ل َنُك من املؤمنني، فقد يطلق لفظ املصلني  وَأوَّ
ويراد به املؤمنون، كام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »هُنِيُت َعْن َقْتِل امُلَصلِّنَي«، واآليَة الثانية بأن 
املراد: ال يفعلون ما يزكي أنفسهم من اإليامن والطاعة، وُكلٌّ من التأولني بعيد 

كام ال خيفى. 

األحكام  يف  له  ثمرة  وال  األخروي،  العقاب  يف  تظهر  اخلالف  وفائدة 
أسلم ال  ولو  منه،  العبادات ال تصح  أدى  لو  الكافر  أن  لالتفاق عىل  الدنيوية؛ 

جتب عليه. 

والكافر مكلف بالعقوبات واملعامالت اتفاقا؛ ألن العقوبات تقام بطريق 
اجلزاء للزجر عن ارتكاب أسباهبا، واملعامالت املطلوب هبا معنى دنيوي، وذلك 

أليق بالكفار الذين آثروا الدنيا عىل اآلخرة.

* ال تكليف إال بفعل:
ذهب أكثر املتكلمني إىل أن ال تكليف إال بفعل، سواء يف ذلك األمر والنهي، 
وإىل أن املكلف به يف النهي كف النفس فال يتوجه النهي إال عند الداعية إىل فعل 
املنهي عنه؛ ألن طلب الكف ممن ل متل نفسه إىل ما طلب الكف عنه حمال الصدور 

من احلكيم.

وذهب كثري من املعتزلة إىل أن املكلف به يف النهي عدم املنهي عنه. 

وال  العدم  من  يشء  وال  باملقدور،  يكون  إنام  التكليف  بأن  األكثر  استدل 
علته،  باستمرار  واستمراره  األزل،  من  حاصل  العدم  ألن  بمقدور؛  استمراره 
وهي عدم علة الوجود، فال يشء منهام مكلف به يف النهي، فاملكلف به فيه الكف 
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الذي هو وسيلة إىل استمرار العدم.

* القدرة رشط التكليف:
الفعل  أهنا سابقة عىل  النزاع يف  بل  التكليف،  القدرة رشط  أن  نزاع يف  ال 

املكلف به أو معه.

الفعل؛  قبل  إهنا  قالوا:  واملعتزلة  املاتريدية  ألن  حقيقي؛  غري  نزاع  وهو 
لتفسريهم هلا بسالمة اآلالت وصحة األسباب، واألشاعرة قالوا: إهنا مع الفعل؛ 
ألهنم أرادوا هبا سالمة اآلالت وصحة األسباب مع استيفاء مجيع الرشوط، أعني 

ما ال يتخلف الفعل عنه. 

إليه  الذي ذهب  باملعنى  القدرة  التكليف  أن رشط  تعلم  تأملت  إذا  وأنت 
املاتريدية.

ثم إن احلنفية قسموا القدرة التي هي رشط التكليف إىل قسمني: 

نة: وفرسوها بام تقدم، وهو تفسري بالالزم؛ إذ القدرة حقيقًة:  )1( قدرة ممَكِّ
القدرة رشط يف كل واجب، وجيب  الفعل والرتك، وهذه  التمكن من  صفة هبا 
يضيق  أن  قبل  كالصالة  عليه،  العزم  مع  إن غلب وقوعه  الفعل  أداء عني  معها 
وقتها، فإن فات بال تقصري من املكلف ل يأثم، ووجب القضاء إن كان له خلف، 
وإن ل يكن له خلف كالعيدين فال قضاء وال إثم، وإن فات بتقصريه أثم، سواء 
كان له خلف أو ال، وجيب معها األداء ال لعني الفعل بل خللفه -إن ل يكن الفعل 
غالب الوقوع- مع العزم، كام لو تأهل شخص آخر وقت الصالة بحيث ال يسعها 

ما بقي منه، فإنه جيب عليه األداء ليثبت خلفه وهو القضاء.

الذمة مشغولة بام  القدرة لوجوب القضاء، بل تبقى  وال يشرتط بقاء هذه 
بقضاء  يطالب  اللحظة األخرية من حياته  فواهتا، حتى يف  بعد  ولو  بقضائه  أمر 
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الصلوات الكثرية؛ ألهنا رشط الجتاه التكليف وقد حتقق، ووجوب القضاء بقاء 
لذلك التكليف الذي كان يستطيع تفريغ الذمة منه. 

نة باليرس؛ تفضال منه تعاىل  ة: وهي قدرة زادت عىل املمكِّ )2( قدرة ميرسِّ
عىل العباد، حلصول السهولة يف األداء باشرتاطها، ولذا رشطت يف أكثر الواجبات 

املالية ال البدنية؛ ألن أداءها أشق عىل النفس. 

ومثلوا هلا بالقدرة املتعلق هبا وجوب الزكاة، فإهنا زادت عىل أصل إمكان 
من  ن  املَمكِّ احلول  بعد  مرة  وكونه  كثري،  من  جدا  قليال  الواجب  كون  الفعل، 
ة، كام  االستناْمء، فتقيد الوجوب باليرس، وفات هبالك املال؛ لفوات القدرة امليرسِّ
ين الذي له ُمطالِب من العباد، واال انقلب اليرس عرسا، وإنام وجبت  انتفى بالدَّ

الزكاة إذا استهلك املال بعد احلول؛ للتعدي عىل حق الفقراء.

* فرض الكفاية:
فرض الكفاية: وهو ما يقصد الشارع حصوله من غري نظر إىل فاعل معني، 
كقوله  النصوص  لظواهر  املكلفني؛  كل  عىل  فرض  أنه  إىل  العلامء  مجهور  ذهب 
چڤ  ڤ  ڤچ؛ وإلثم كل واحد منهم برتكه إذا ظن أن  تعاىل: 
إجيابه  املقصود من  البعض؛ حلصول  بفعل  يسقط عنهم  أنه  وإىل  يفعله،  ل  غريه 

بفعل ذلك البعض. 

وذهب بعضهم إىل أنه فرض عىل البعض؛ مستدال بأنه لو كان فرضا عىل 
الكل ما سقط بفعل البعض.

قلنا: ال نسلم املالزمة؛ إذ املقصود وجود الفعل خارجا، وقد حصل بفعل 
البعض.
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* الواجب املخري:
التكليف بأحد أمور معلومة -كام يف كفارة اليمني املأخوذة من قوله تعاىل: 
منها غري معني عىل  واحدا  يوجب  اآلية-  چۋ  ۅ   ۅ  ۉچ 

الراجح؛ لداللة النص عىل ذلك، مع جوازه عقال. 

وقال بعض العلامء: يوجب الكل، ويسقط بفعل البعض. 

واحد،  كل  يفعله  ما  وهو  اهلل،  عند  معينا  يوجب  أنه  إىل  مجاعة  وذهب 
فيختلف باختالف املكلفني. 

وآخرون إىل أنه يوجب واحدًا معينا عند اهلل ال خيتلف باختالفهم، ولكن 
يسقط التكليف به وبغريه من تلك األمور.

* الواجب املؤقت وغري املؤقت:
الواجب إذا قدر الرشع ألدائه وقتا سمي مؤقتا، وإال كان غري مؤقت، وهذا 

واجب عىل الرتاخي، ما ل يغلب عىل الظن فواته.

والواجب املؤقت ثالثة أنواع: واجب موسع، وواجب مضيق، وذو شبهني.

)1( الواجب املوسع: هو ما فضل وقته عنه، كالصالة، ويكون الوقت سببا 
لوجوبه ورشطًا ألدائه وظرفا له.

)2( الواجب املضيق: هو ما كان وقته مساويا له، كصوم رمضان، ويسمى 
الوقت معيارا له؛ ألن الواجب يزيد بزيادته وينقص بنقصه.

وهو قد يكون سببا للوجوب، كرمضان ُعنيِّ رشعا للصوم الفرض، فلم 
يبق غريه مرشوعا فيه، ولذا ال تشرتط نية تعيينه عندنا، فيصح بمطلق نية الصوم، 

وبنيٍة مباينٍة له ولو نية واجب آخر. 
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، فإن السبب يف  وقد ال يكون سببا للوجوب، كوقت الصوم املنذور إذا ُعنيِّ
وجوبه النذر، ويصح هذا بمطلق النية، وبنية النفل، ال بنية واجب آخر؛ حتقيقا 

للفرق بني إجياب اهلل تعاىل وإجياب العبد.

)3( الواجب ذو الشبهني: هو ما أشبه املوسع واملضيق، كاحلج، فإنه شبيه 
باملوسع من جهة أنه إن امتد عمر العبد أعواما كانت وقتا له وهي َتَسُعه وغرَيه، 
وباملضيق من جهة أن العام األول ال يصلح إال حلجٍّ واحد، والتأخري عنه ُموقع 

يف اإلثم؛ جلواز عدم التمكن فيام بعد.

واعلم أنه وقع خالف يف السبب يف الواجب املوسع: 

فذهبت الشافعية إىل أن السبب اجلزء األول من الوقت؛ لرجحانه بالسبق. 

وذهبت احلنفية إىل أنه اجلزء الذي يتصل به األداء، أوالً كان أو وسطا أو 
آخرا، فإذا خرج الوقت ول يؤد أضيفت السببية إىل مجيع الوقت؛ مستدلني بأن 
يؤدِّ  ل  فإذا  التوسيع،  سبيل  عىل  الواجب  بأداء  األول  اجلزء  يف  مطالب  املكلف 
الكل؛  إىل  السببية  يؤدِّ أضيفت  الوقت ول  فإذا خرج  الثاين، وهكذا،  طولب يف 

الشتامله عىل السبب الذي هو جزء ما. 

بلغ  إذا  كام  واحد،  وقت  يف  متعاقبة  أهلية  إىل  نظرت  إذا  هذا  لك  ويتجىل 
صبي يف أول جزء، ثم أسلم كافر يف الثاين، وهكذا، فإنه جيب األداء عىل مجيعهم، 
ولو كان السبب اجلزء األول كام قال الشافعية ما وجب األداء عىل من حتققت 

أهليته بعده. 

الوقت،  آخر  يف  حاضت  من  عىل  الصالة  وجوب  عدم  أيضا  هلم  ويدل 
ووجوهبا عىل من طهرت من احليض يف آخره، ولو كان السبب اجلزَء األول كام 

قال الشافعي النعكس األمر. 
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وقت  يف  أمس  عرص  قضاء  صحة  عدم  املسألة  هذه  عىل  احلنفية  ع  وفرَّ
االصفرار من اليوم؛ ألنه وجب كامال فال يؤدى يف وقت ناقص، بخالف عرص 

اليوم فإنه يصح؛ ألنه وجب ناقصا وُأدِّي كذلك.

* الوجوب ووجوب األداء:
وجوب الفعل: اعتبار الشارع اشتغاَل ذمة املكلف به عند وجود السبب، 

وحكمه: صحة الفعل. 

ووجوب األداء: طلب الشارع حصوَل الفعل من املكلف. 

واألول ثابت بخطاب الوضع، والثاين ثابت بخطاب التكليف.

اتفق العلامء عىل أن الوجوب ينفصل عن وجوب األداء يف الواجب املايل، 
األجل،  حلول  قبل  الدين  أداء  جيوز  فللوجوب  املال،  وزكاة  املؤجل  ين  كالدَّ
ويصح تعجيل الزكاة قبل احللول، ويسقط هبا الفرض، ولعدم وجوب األداء ال 
يطالب بأداء الدين حتى حيل األجل، وال يأثم بتأخري الزكاة إىل متام احلول ولو 

ظن املوت.

كالصالة  البدين،  الواجب  يف  األداء  وجوب  عن  انفصاله  يف  واختلفوا 
والصوم: 

فذهب الشافعية إىل عدم االنفصال؛ مستدلني بأن الواجب ليس إال فعل 
الصوم مثال، وهو بعينه نفس األداء، فإذن وجوب الصوم عني وجوب األداء، 

فال يكون منفصال عنه. 

التي  احلالة  وهي  حقيقة،  والصالة  للصوم  أن  شك  ال  أنه  عنه:  واجلواب 
حتصل يف العني والتصور، واألداء إخراج تلك احلالة إىل الفعل، فاألداء فعل فيه، 

كام أنه فعل يف املال. 
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وذهب احلنفية إىل انفصال أحدمها عن اآلخر؛ مستدلني بصوم املسافر، فإنه 
إذا أداه بنية الفرض صح، والصحة دليل الوجوب، ولو ل يؤده يف السفر ومات 
قبل إدراك عدة من أيام ُأَخر ال إثم عليه؛ لعدم وجوب األداء قبل التمكن بإدراك 

أيام أخر. 

وأيضا: من نام كل وقت صالة ل جيب عليه أداؤها باالتفاق؛ لعدم توجه 
اخلطاب إليه، لعدم فهمه، فإذا تيقظ بعد الوقت وجب عليه القضاء، وهو فرع 
الوجوب، فتبني أن ُكالًّ من املسافر والنائم تعلق به وجوب غري وجوب األداء، 

وتم ما قلنا.

* اإلتيان باملأمور به أداًء وقضاًء:
األداء: تسليم عني ما ثبت باألمر، واجبا كان أو نفال، كالعبادة يف وقتها، 

وكتسليم عني املغصوب. 

وهو ثالثة أقسام: أداء كامل، أداء ناقص، أداء شبيه بالقضاء.

مع  كالصالة  عليها،  رشع  التي  بالصفة  املأمور  فعل  الكامل:  فاألداء   )1(
اجلامعة، وكَردِّ عني املغصوب عىل الوجه الذي ورد عليه الغصب.

)2( واألداء الناقص: فعل املأمور ال مع تلك الصفة، كالصالة يف وقتها ال 
مع اجلامعة، وكَردِّ املغصوب مشغوال بجناية أو َدين.

أداء  فإنه  اإلمام،  فراغ  بعد  الالحق  كفعل  بالقضاء:  الشبيه  واألداء   )3(
باعتبار بقاء الوقت، وله شبه بالقضاء لفوات ما التزمه مع اإلمام، وكإمهار عبد 
شبه  وله  حقها،  عنِي  تسليم  ألنه  أداء؛  فإنه  رشائه،  بعد  للزوجة  وتسليمه  غريه 

بالقضاء؛ ألن تبدل امللك يوجب تبدل العني حكام. 

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

والقضاء: تسليم مثل الثابت باألمر، وهو قسامن: 

)1( قضاء حمض. 

)2( وقضاء شبيه باألداء. 

واألول نوعان: 

املثل  املغصوب  وكضامن  بمثله،  الصوم  معقول، كقضاء  بمثل  )1( قضاء 
بمثله أو بقيمته عند العجز. 

النفس  وكضامن  بالفدية،  الصوم  كقضاء  معقول،  غري  بمثل  وقضاء   )2(
واألطراف باملال. 

والقضاء الشبيه باألداء كقضاء تكبريات العيد يف الركوع إذا ل يفعلها مع 
اإلمام، فإنه شبيه باألداء؛ لشبه انحناء الركوع بالقيام، وكإعطاء قيمة عبد سامه 

مهرا ول يعينه.

* مقدمة الواجب:
وجوده  مقدمة  عىل  وجوبه  يتوقف  ال  الذي  وهو:  املطلق-  الواجب 
كالنظر  كانت سببا،  األكثر، سواء  مقدمته عند  إجياب  إجيابه  يستلزم  كالصالة- 
عاديا  أو  الضد،  كرتك  عقليا  أو  للصالة،  كالوضوء  رشعيا  رشطا  أو  للمعرفة، 

كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. 

استدلوا بأنه إذا ل يستلزم إجيابه إجياب املقدمة كانت جائزة الرتك دائام، وهو 
ينايف وجوب الواجب يف وقت؛ ألن جواز ترك ما ال يتأتَّى الواجب إال به يستلزم 

جواز تركه؛ رضورَة أنه ال يتحقق إال به. 
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وذهب البعض إىل عدم االستلزام؛ مستدال بأنه لو وجبت املقدمة بإجياب 
الواجب ألُدركت عند األمر به، والواقع خالف ذلك.

واجلواب: أنه إنام يلزم ذلك لو كان األمر هبا رصحيا ال استلزاما.  

وأما الواجب املقيد- وهو: ما يتوقف وجوبه عىل مقدمة وجوده كالزكاة- 
فال يستلزم إجيابه إجياب مقدمته، بل عدم املقدمة يمنع إجيابه، فالزكاة ال يستلزم 

إجياهبا إجياب حتصيل النصاب، وعدُم ملك النصاب يمنع إجياهبا.

* وجوب اليشء وحرمته:
سبق أن الوجوب ينايف احلرمة، وأن الواجب هو املقتيض فعَله واحلرام هو 
املقتيض ترَكه، ولذا ال جيوز يف الواحد املعني أن يكون واجبا حراما إذا احتدت 
اجلهة، أي: يكون مطلوب احلصول من الوجه الذي يكون منه مطلوب الرتك، 

وإال لكان مطلوب احلصول والرتك معًا!! وهو تناقض. 

فأما الواحد باجلنس، فيجتمع فيه الوجوب واحلرمة، ويكون نوع منه واجبا 
فإن  كالسجود،  وذلك  والنهي،  األمر  متعلق  لتغاير  تناقض؛  وال  حراما،  وآخر 
نوعا منه واجب وهو السجود هلل، ونوعا آخر حرام وهو السجود للشمس، قال 

تعاىل: چۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ېچ. 

وكذا جيوز اجتامعهام يف الواحد املشخص إذا اختلفت اجلهة، فيكون واجبا 
من وجه غري الوجه الذي يكون منه حراما، وذلك كالصالة يف األرض املغصوبة، 
فإهنا يشء واحد بالذات، لكن لتعدد اجلهة أمكن اجتامع الوجوب واحلرمة فيها، 
فهي باعتبار أهنا عبادة هلل قد كلف بفعلها تكون واجبة، وباعتبار أنه غْصب مللك 
افرتاقها عن  يمكن  اجلهتني  أن كال من  وبام  تكون حمرمة،  وَتَعدٍّ عىل حقه  الغري 

األخرى، يكون متعلق األمر غري متعلق النهي، فيحكم بصحة هذه الصالة. 
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ويكون هذا نظري ما لو أمر عبده باخلياطة وهناه عن السفر، فسافر وخاط يف 
السفر، فإنه مطيع يف اخلياطة عاٍص يف السفر.

* املندوب ليس مأمورا به:
ذهب احلنفية إىل أن املندوب ليس مأمورا به إال جمازا؛ مستدلني بأنه لو كان 
مأمورا به عىل سبيل احلقيقة لكان تركه معصية، فإن املعصية خماَلفة األمر والنهي، 
ومعلوم أن تارك املندوب ليس عاصيا برتكه، وبقوله عليه السالم: »َلْواَل َأْن َأُشقَّ 
َواِك ِعنَْد ُكلِّ َصاَلٍة«، فإنه يفهم منه نفي األمر بالسواك مع  تِي أَلََمْرهُتُْم بِالسِّ َعىَل ُأمَّ

أنه مندوب. 

وذهب الشافعية إىل أنه مأمور به حقيقة؛ مستدلني بأنه طاعة، والطاعة فعل 
املأمور به، ونحن ال نسلم أن ا لطاعة فعل املأمور به فقط، بل فعله وفعل املندوب. 

وملا فرس مجهور األصوليني التكليف بإلزام ما فيه ُكْلفة، قالوا: إن املندوب 
ليس مكلفا به؛ ألنه ال إلزام فيه. 

إنه  قال:  كلفة،  فيه  ما  بطلب  التكليف  اإلسفراييني  اسحاق  أبو  فرس  وملا 
مكلف به. 

ويقال نظري ما سبق يف كون املكروه منهيا عنه حقيقة، ويف كونه مكلفا به أو 
ال، فال حاجة إىل اإلطالة. 

والفعل املندوب جيب بالرشوع فيه عند احلنفية؛ ألنه تعاىل هنانا عن إبطال 
أعاملنا فقال: چڎ   ڈ   ڈچ . 

وذهب الشافعي إىل أن غري احلج والعمرة ال جيب بالرشوع فيه؛ مستدال بأن 
املندوب جائز الرتك، ول جيز عنده إبطال احلج والعمرة بعد الرشوع فيهام؛ ألن 

نفلهام كفرضهام. 
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وأجاب احلنفية عن دليله: بأن جواز الرتك قبل الرشوع ال يستلزم جوازه 
ى بالرشوع. بعده، فإن جانب الفعل قد تَقوَّ
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العزيمة والرخصة

احلكم: إما عزيمة، أو رخصة. 

الً غري مبني عىل أعذار العباد.  )1( فالعزيمة: حكم رُشع أوَّ

)2( والرخصة: حكم رُشع ثانيًا مبنيًا عىل األعذار.  

والرخصة أربعة أنواع: 

إباحة فعل حمظور رشعت ختفيفا حلكم آخر؛ لوجود عذر شاق، مع   )1(
م وبقاء حكمه.  قيام الدليل املحرِّ

مثل ِحلِّ إجراء كلمة الكفر عىل اللسان مع ثبات االعتقاد واطمئنان القلب 
الغري بغري  باإليامن، ومثل ِحلِّ اجلناية عىل الصوم واإلحرام، وحل إتالف مال 

حق.

فكل واحد من هذه حيل فعله إذا ُأكره املكلف عليه، ولكن العمل بالعزيمة 
متسك  لو  قالوا:  حتى  حكمه،  وبقاء  م  املحرِّ الدليل  قيام  من  علمت  ملا  أوىل؛ 

بالعزيمة يف هذا النوع إىل أن مات كان شهيدًا. 

حل  مثل  لعذر،  سببه  عن  تراخى  قد  آخر  حلكم  ختفيفا  رُشع  حكم   )2(  
اإلفطار للمريض واملسافر.

والعزيمة يف هذا النوع أوىل؛ الشتغال ذمته هبا لوجود السبب، ما ل يعلم 
الرضر، وإال تعني عليه العمل بالرخصة. 

سبب  لقيام  حقيقًة؛  الرخصة  اسم  عليه  يطلق  النوعني  هذين  من  وكلٌّ 
العزيمة. 
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)3( ما وضع عنا من التكاليف الشاقة التي كانت يف األمم السابقة علينا، 
املشاِر إليها بقوله تعاىل: چەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  

ېئ  ېئچ. 

مثل التكليف بقرض موضع النجاسة من الثوب، وبأداء ربع املال يف الزكاة، 
القاتل،  وبقتل  املسجد،  الصالة يف غري  وبعدم جواز  التوبة،  عند  النفس  وبقتل 

متعمدا كان أو خمطئا، وبعدم الطهارة من األحداث بغري املاء، إىل غري ذلك. 

)4( حكم سقط به حكم آخر لعذر مع بقائه عند عدمه، وهو املسمى بـ: 
رخصة اإلسقاط.

مثل: حل تناول اخلمر وامليتة عند الرضورة واإلكراه، ومثل قرص الصالة 
الرباعية يف السفر عند احلنفية.

العلم  مع  هبا  عمل  لو  ولذا  مرشوعة،  العزيمة  تبقى  ال  النوع  هذا  ويف 
بالرخصة َأثِم، وإطالق اسم الرخصة عىل كل من هذين النوعني جماز؛ لعدم قيام 
سبب العزيمة، واألول منهام أتم يف كونه جمازا؛ لعدم مرشوعية العزيمة يف حقنا 

أصاًل، بخالفها يف الثاين، فإهنا مرشوعة يف اجلملة.
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مبحث املحكوم عليه

املحكوم عليه هو املكلف. 

اشرَتط َمن منع التكليف باملحال يف التكليف فهَم املكلف اخلطاَب، وَحكم 
طلب  التكليف:  بأن  مستدال  والساهي؛  كالنائم  الغافل،  تكليف  صحة  بعدم 
وقوع الفعل من املكلف امتثاال، وال شك أن حصول الفعل امتثاال ممن ال شعور 

له حمال؛ ألن االمتثال فرع العلم، وطلب املحال حمال. 

واشرتط مجيع األصوليني يف التكليف األهلية، وهي رضبان: 

)1( أهلية وجوب، وهي: وصف رشعي به يتأهل اإلنسان لوجوب ما له 
وما عليه من احلقوق املرشوعة، وهذا الوصف هو املعربَّ عنه بالذمة. 

)2( وأهلية أداء، وهي: وصف به يكون الفعل معتربا رشعا، وهي نوعان: 

1- قارصة؛ لقصور العقل والبدن، كام يف الصبي العاقل، أو لقصور العقل 
وحده كام يف املعتوه البالغ، والثابت معها صحة األداء. 

لتحقق  األداء؛  وجوب  معها  والثابت  والبدن،  العقل  لكامل  وكاملة؛   -2
رشطه. 

وقد يكون كامَل العقل ضعيف البدن، كاملفلوج، فيسقط عنه أداء ما يتعلق 
بقوة البدن. 

وتصح مع األهلية القارصة -من غري لزوم أداٍء- حقوُق اهلل تعاىل، سواء 
بينهام  أمرها  تردد  أو  كالكفر،  للُقبح  متحضت  أو  كاإليامن،  للُحسن  متحضت 

كالصالة وغريها من العبادات.
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ولذا تصح عبادات الصبي كام يصح إيامنه، وتعترب ردته يف أحكام الدنيا عند 
املرياث، خالفا أليب يوسف  املسلمة وحُيَْرم  امرأُته  تبنَِي  أيب حنيفة وحممد، حتى 

والشافعي، وتعترب يف أحكام اآلخرة اتفاقا، حتى لو مات ال يصىل عليه. 

يأذن  اهلبة وإن ل  العبد إن كان نفعا حمضا، كقبول  ويصح معها أيضا حق 
الويل، وال يصح معها إن كان رضرا حمضا، كالطالق والعتاق وإن أذن الويل أو 

بارش، ويصح بإذن الويل إن كان مرتددا بني كونه نفعا ورضرا، كالبيع والنكاح.
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مبحث عوارض األهلية

العوارض هي: خصال أو آفات هلا تأثري يف األحكام بالتغيري أو اإلعدام. 

سميت بذلك ملنعها األحكاَم املتعلقة بأهلية الوجوب أو األداء عن الثبوت، 
كام سيتضح لك.

العوارض نوعان: 

)1( ساموية، وهي التي ليس للعبد فيها اختيار. 

)2( ومكتسبة، وهي التي الختيار العبد دخل يف حتققها. 

والنسيان،  والعْته،  َغر،  والصِّ اجلنون،  عرش:  أحد  الساموية  والعوارض   *
، واملرض، واحليض، والنفاس، واملوت. قُّ والنوم، واإلغامء، والرِّ

إال  هنجه  عىل  األفعال  جريان  من  مانع  للعقل  اختالل  وهو  اجلنون:   )1(
نادرًا، وهو ينايف النية التي هي رشط العبادة، ولذا ال جيب يشء من العبادات مع 
املمتد منه، وغري املمتد منه ُجِعل كالنوم من جهة أنه عاِرٌض يمنع فهم اخلطاب، 

ويزول قبل االمتداد، فيجب معه كل عبادة ال يؤدي قضاؤها إىل حرج. 

وملا كان املسقط لوجوب العبادة يف حالة االمتداد هو احلرج، لزم اختالف 
العبادات، ولذا قدر يف الصالة بالزيادة عىل يوم وليلة بزمن  االمتداد باختالف 
يسري عندمها، وعند حممد بصريورة الفوائت ستًّا، ويف الصوم باستغراق الشهر 
كله ليله وهناره، ويف الزكاة باستغراق احلول، حتى لو بلغ جمنونا مالكا لنصاب 

كان ابتداء احلول وقت اإلفاقة.

ويؤخذ املجنون بضامن األفعال ال األقوال، وحيكم بإسالمه تبعًا ألبويه أو 
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أحدمها، فلو أسلمت زوجته ُعرض اإلسالم عىل أبويه، فإن أسلم أحدمها ُحكم 
إذا بلغ  بينه وبني زوجته، وال حيكم بردته؛ تبعا ألبويه، إال  بإسالمه، وإال ُفرق 

كافرا وكان أبواه مسلمني فارتدا وحلقا به دار احلرب.

)2( الصغر، وهو معروف، والصغري قبل أن يعقل حكمه كاملجنون املمتد 
يعقل،  أن  إىل  زوجته  أسلمت  إذا  عليه  اإلسالم  عرض  يؤخر  أنه  غري  جنونه، 
العبادات وال من  ُيلَزم بيشء من  فال  الوجوب،  أهال لألداء دون  كان  ميز  فإذا 
الكفارات، ويسقط عنه مجيع العقوبات واجلزاءات، حتى ال حيرم املرياث، وحرم 
وال  املتلفات،  ضامن  وجوب  الصغر  يمنع  وال  له،  ملنافاهتام  والكفر؛  بالرق  منه 

وجوب املؤونات من الُعرش واخلراج وصدقة الفطر. 

)3( العْته: وهو اختالل يف العقل جيعل من أصيب به خمتلط الكالم، فيشبه 
الصبي  املعتوه حكم  املجانني، وحكم  وبعُضه كالَم  العقالء  بعُض كالمه كالَم 

املميز، وقيل: جتب عليه العبادات احتياطا.

ال  وهو  إليه،  احلاجة  وقت  يف  اليشء  استحضار  عدم  وهو  النسيان:   )4(
ينايف الوجوب؛ لكامل العقل، وليس عذرا يف حقوق العباد، حتى لو أتلف شيئا 

َضِمن؛ ألهنا حمرتمة حلاجتهم، وبالنسيان ال يفوت االحرتام. 

وأما يف حقوق اهلل فهو عذر يف رفع احلكم األخروي الذي هو اإلثم، وهو 
تِي اخلََطُأ َوالنِّْسَياُن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه«،  املراد يف قوله عليه السالم: »ُرفَِع َعْن ُأمَّ
ينافيه  ما  العبادة حتى فعل  به من  الدنيوي، فإن نيس ما هو متلبس  وأما احلكم 
املنايف -كأكل املصل- ل يسقط حكمه؛  إىل فعل  له  ر وال داعي  مع وجود مذكِّ
للتقصري، ولذا تفسد به الصالة، وإن فعل املنايف ال مع مذكر، ولكن مع داٍع إليه 
-كأكل الصائم- أو فعله ال مع مذكر وال مع داٍع -كرتك الذابح التسميَة- سقط 
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احلكم؛ لعدم التقصري، فإنه ال مذكر.

)5( النوم: وهو فرتة تعِرض فتوِجب العجَز عن األفعال االختيارية وعن 
استعامل العقل وإدراك املحسوسات. 

تأخري  ويوجب  واإلسالم،  بالذمة  إخالله  لعدم  الوجوب؛  ينايف  ال  النوم 
ولذا  النوم،  حالة  الفعل  وإجياد  الفهم  المتناع  االنتباه؛  وقت  إىل  األداء  خطاب 
عبارات  بطالن  ويوجب  نائم،  وهو  الصالة  من  فاته  ما  قضاء  النائم  عىل  جيب 
النائم؛ لعدم اختياره فيها، فال يصح طالقه وعتاقه وبيعه إىل غري ذلك، وجعل 
الشارع ما يوجب اسرتخاء األعضاء منه ناقضا للوضوء؛ ألنه ال خيلو من الناقض 

غالبا.

)6( اإلغامء: وهو آفة يف القلب أو الدماغ، تعطل القوى املدركة واملحركة 
عن أفعاهلا، مع بقاء العقل مغلوبا.

وهو فوق النوم يف تعطيل القوى وسلب االختيار، ولذا كان حكم املغمى 
عليه حكم النائم يف تأخري اخلطاب عنه، وإبطال عباراته، وعدم منافاته الوجوَب، 
وجوب  أسقط  اخلالف-  من  سبق  ما  -عىل  وليلة  يوم  عن  وزاد  امتد  إذا  لكنه 

الصالة، وُأعطِي حكم اجلنون املمتد.

ّق: وهو عجز حكمي عن الوالية والشهادة والقضاء ومالكية املال،  )7( الرِّ
ناشئ عن جعل املتصف به رشعا ُعْرَضًة للتملك واالبتذال. 

اهلل،  عبادة  تكربهم عىل  للكفار عىل  ابتداًء؛ ألنه رُشع جزاء  اهلل  وهو حق 
وإحلاقهم أنفسهم بالبهائم يف عدم النظر والتأمل يف آيات التوحيد، فجعلهم اهلل 
عبيد عبيده مبتَذلني كالبهائم، ولذا ال يثبت عىل املسلم ابتداًء، وحق العبد بقاء 

حتى إنه يبقى رقيقا وإن أسلم واتقى. 
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العجز  يستلزم  وذلك  ماال،  مملوك  الرقيق  ألن  املال؛  ملك  ينايف  وهو 
اللوازم يوجب  واالبتذال، واملالكية تستلزم القدرة والكرامة، ومعلوم أن تنايف 

تنايف امللزومات، فال جُتاِمع مملوكيُته مالكيَة املال. 

ين بدون  وينايف كامل املكرمات الدنيوية، ولذا ضعفت ذمته عن حتمل الدَّ
انضامم مالية رقبته أو كسبه إليها، وانحط احِللُّ الثابت له بالنكاح عن احلر، فحل 
له تزوج اثنتني، ول يصح نكاح األَمة إال سابقًة عىل احلرة ال مقاِرنًة وال متأخرة، 
ولتنصيف  حيضتني،  وعدهتا  ثنتني،  وطالقها  احلرة،  قسم  نصف  َقْسمها  وكان 

النعمة بالرق تنصفت النقمة، فكان حد الرقيق نصف حد احلر. 

وينايف أيضا الواليات كلها، فال تقبل شهادته، وال يصح قضاؤه. 

وال ينايف مالكية غري املال، كالنكاح وَدِم نفسه، ولذا ينفذ نكاحه، وال يملك 
املوىل قتَله، وُيقتل احلُرُّ به إذا تعمد قتله، ويصح إقراره باألسباب املوجبة للحدود 

والقصاص، غري أن نكاحه يتوقف عىل إذن السيد ملا يلزمه من املال.

)8( املرض: وهو يشء يعرض للبدن فيخرجه عن االعتدال اخلاص. 

وهو ال ينايف األهلية حلقوق اهلل وحقوق العباد وللعبارات؛ ألنه ال يوجب 
خلال يف الذمة والعقل والنطق، ولذا يصح منه مجيع ما يتعلق بالعبارات كالنكاح 
امَلِكنَة،  قدر  عىل  فيه  العبادات  رُشعت  له  العجز  ملقارنة  لكنه  والبيع،  والطالق 

فصحت صالته قاعدا إن عجز عن القيام، ومضطجعا إن عجز عن القعود. 

املال-  يف  والغريم  الوارث  خالفة  علة  هو  -الذي  املوت  سبَب  كان  وملا 
يف  املرض  أول  إىل  مستندًا  حْجرًا  املوت،  بمرضه  اتصل  إن  املريض  عىل  ُحِجَر 
املحاباة يصح  وبيع  كاهلبة  الفسخ  به حقهم، فكل ترصف حيتمل  يصان  ما  قدر 
حال املرض ويفسخ بعد املوت إن احتيج إىل الفسخ، وكل ما ال حيتمل الفسخ 
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حق  ُيبطل  ال  وجه  عىل  املوت  عند  فينفذ  املوت،  عىل  كاملعلق  يصري  كاإلعتاق 
العبد يف كل قيمته للدائن إن كان دينه مستغرقا مجيع  الدائن والوارث، فيسعى 

الرتكة، ويف ثلثيه للورثة إن ل يكن ماٌل سواه.

)9-10( احليض والنفاس، ومها معروفان، وال ينايف كل واحد منهام أهلية 
الوجوب وال األداء، غري أنه ثبت بالسنة أن الطهارة عنهام رشط أداء الصالة عىل 
وفق القياس، ورشط أداء الصوم عىل خالفه، ففي صحيح البخاري أن رسول 
ُجِل؟« ُقْلَن: بىل،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال للنساء: »َأَلْيَس َشَهاَدُة امَلْرَأِة ِمْثَل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ
قال: »َفَذلَِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها. َأَلْيَس إَِذا َحاَضْت َلْ ُتَصلِّ َوَلْ َتُصْم؟« قلن: بىل، 
ِدْينَِها«، ول جيب قضاء الصالة عىل احلائض والنفساء  ُنْقَصاِن  ِمْن  »َفَذلَِك  قال: 

للحرج، ووجب عليهام قضاء الصوم لعدمه.

)11( املوت: وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن، أو: هو تبدل حال وانتقال 
من دار إىل دار. 

يسقط باملوت التكاليف كالصالة والصوم إال يف حق اآلثم، كام يسقط به ما 
وجب صلًة للغري، كنفقة املحارم والزكاة وصدقة الفطر، إال أن يويص به فيصح 

ين عن الذمة، إال أن ينضم إليها مال أو كفيل. من الثلث، ويسقط به الدَّ

وال يسقط به حق متعلق بعنٍي يف الرتكة كالوديعة واملغصوب، كام ال يسقط 
به ما رشع حلاجته من جتهيزه وإيفاء َدينه وتنفيذ وصيته، ولذا يبقى عىل ملكه من 
الرتكة ما ُتَسدُّ به تلك احلاجة، كام تبقى الكتابة بعد موته حلاجته إىل ثواب العتق، 
وأما ما ال يصح حلاجته كالقصاص فإنه يثبت للورثة ابتداء، ولذا صح عفوهم 

عنه قبل موت اجلريح، لكن السبب انعقد ابتداء له فصح عفوه قبل موته.
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* العوارض املكتسبة: العوارض املكتسبة كثرية:
ْكر: وهو اختالط الكالم وكثرة اهلذيان.  )1( منها السُّ

ُأكره عىل رشب  أو  فسكر،  تداوى  كأن  حمذور-  بطريق غري  كان  إن  وهو 
اخلمر، أو اضطر إليه- َمنع صحة الترصفات من الطالق والبيع والرشاء، وُأعطي 

حكم االغامء. 

له،  أهليته؛ زجرا  ببقاء  ُحكم  باملحرم-  بطريق حمذور -كالسكر  كان  وإن 
تِه؛ لعدم تبدل االعتقاد، وحُيَدُّ إن بارش  فتصح ترصفاته وإسالمه، وال حُيكم بِردَّ
سبب حدٍّ أو أقر بام ال حيتمل الرجوع كالقصاص والقذف، بخالف ما لو أقر بام 

حيتمل كالزنا ورشب اخلمر والرسقة.

بخالف  ماله  يف  العمل  عىل  اإلنسان  تبعث  خفة  وهو  َفُه:  السَّ ومنها   )2(
مقتىض عقله، مع عدم اختالله. 

وهو ال ينايف أهلية الوجوب وال األداء؛ لعدم إخالله بالعقل وسائر القوى، 
غري أنه يكابر عقله بعمله عىل خالف مقتضاه. 

وقد اتفق اإلمام وصاحباه عىل منع ماله منه إذا بلغ سفيها، ثم ذهب اإلمام 
إىل إعطائه له إذا بلغ ِسنُُّه خسًا وعرشين سنة؛ ألنه ال بد من حصول رشٍد ّما له 

إذا بلغ هذا السن؛ لتمكنه من التجارب. 

وقال صاحباه: ال يدفع له إال إذا حتقق رشده. 

يقبل  فيام  عليه  حيجر  وعندمها  البلوغ،  بعد  سفه  من  عىل  عنده  حيجر  وال 
ودفعا  ماله،  بحفظ  ملصلحته  نظرا  واهلبة؛  واإلجارة  كالبيع  العقود  من  الفسخ 
لرضره عن املسلمني، فإنه قد يظهر هلم بمظهر األغنياء فيقرتض أمواهلم ويتلفها 

عليهم.
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)3( ومنها اهلزل: وهو أن ال يراد باللفظ معناه احلقيقي وال املجازي، ضد 
اجلد. 

رشطه أن جتري املواضعة عليه قبل التكلم، وهو ال ينايف األهلية أصال، وال 
اختيار املبارشة والرضا هبا، ولكنه ينايف اختيار احلكم والرضا به، فوجب النظر 

فيام يقع فيه اهلزل من الترصفات. 

وهو إما إخبارات، وإما اعتقادات، وإما إنشاءت.

أما اإلخبارات فيبطلها اهلزل، سواء كانت إخبارًا عام حيتمل الفسخ كالبيع 
يعتمد حتقق احلكم  اإلخبار  والعتاق؛ ألن  أو عام ال حيتمله كالطالق  والنكاح، 
الذي ُجعل اخلرب حكاية عنه، واهلزل ينايف ذلك ويدل عىل عدمه، فتبطل األخبار 

به كام يبطل اإلقرار باإلكراه.

بعني  فريتد  بالدين،  استخفاف  ألنه  كفر؛  ة  دَّ بالرِّ فاهلزل  االعتقادات  وأما 
اهلزل، ال بام هزل من الكالم؛ ألنه غري معتقد معناه، قال تعاىل: چڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  گ  گ  

گ     ڳ  ڳچ.

وأما اإلنشاءات، فإما أن حتتمل النقض أو ال.

فام حيتمل النقض، كالبيع واإلجارة: إن كانت املواضعة فيه عىل أصل العقد 
واتفق العاقدان عىل اإلعراض عن اهلزل، صح العقد، وبطل اهلزل.

وإن اتفقا عىل بقاء املواضعة إىل حني العقد، كان هذا العقد كالعقد مع خيار 
الرشط هلام مؤبدا؛ بجامع الرضا باملبارشة دون احلكم، فيفسد العقد وال يملك 
أيب  عند  أيام  ثالثة  يف  أجازاه  وإن  انتقض،  أحدمها  نقضها  وإن  بالقبض،  املبيع 

حنيفة جاز، وال تتقيد اإلجازة هبا عندمها. 
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البناء عىل املواضعة وال  وإن اتفقا عىل أنه ل حيرضمها يشء عند العقد، ال 
اإلعراض عنها، أو اختلفا يف اإلعراض والبناء، صح العقد عنده؛ عمال بام هو 
األصل يف العقد من الصحة، ول يصح عندمها؛ ألن العادة البناء عىل املواضعة 

لسبقها. 

وإن كنت املواضعة يف قدر البدل فالعربة بظاهر العقد عنده، وعندمها العربة 
باملواضعة إال إذا أعرضا.

وإن كانت املواضعة يف جنس البدل فالعربة بظاهر العقد اتفاقا. 

وما ال حيتمل النقض إما أن يكون ال مال فيه، وإما أن يكون املال فيه تابعا، 
وإما أن يكون  املال فيه مقصودا.

فإن كان ال مال فيه، كالطالق بال عوض والعتق كذلك والرجعة والنذر، 
َوالطَّاَلُق  النَِّكاُح   : ِجدٌّ َوَهْزهُلُنَّ  ِجدٌّ  ُهنَّ  ِجدُّ »َثاَلٌث  للحديث:  صحيح؛  فهو 

َوالَيِمنُي«، وألن اهلازل راٍض بالسبب دون احلكم.

وإن كان املال فيه تابعا، كالنكاح: فإن كان اهلزل يف أصل العقد فاهلزل الٍغ؛ 
ملا سبق، والعقد الزم، وجيب مهر املثل.

وإن كان يف قدر البدل، فإن اتفقا عىل اإلعراض فاملهر ما سمياه، وإن اتفقا 
عىل البناء عىل املواضعة ُعمل هبا، وإن اتفقا عىل أنه ل حيرضمها يشء أو اختلفا يف 

اإلعراض والبناء ُعمل بظاهر العقد.

اتفقا عىل اإلعراض وجب ما سمياه، وإن  البدل، فإن  وإن كان يف جنس 
اتفقا عىل البناء وجب مهر املثل؛ ألنه تزوج بال مهر، ألن املسمى هزل وال يثبت 
املال به، وإن اتفقا عىل أهنام ل حيرضمها يشء، أو اختلفا يف اإلعراض والبناء وجب 

مهر املثل. 
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فإن  عليه،  والعتق  مال  والطالق عىل  كاخللع  فيه مقصودا،  املال  كان  وإن 
كان اهلزل فيه يف األصل أو القدر أو اجلنس، لزم الطالق والعتق واملال إن اتفقا 
عىل اإلعراض عن اهلزل، أو اتفقا عىل عدم حضور يشء، أو اختلفا يف اإلعراض 

والبناء.

يتوقف  واملال، وعنده  والعتق  الطالق  يلزم  فعندمها  البناء،  اتفقا عىل  وإن 
ذلك عىل مشيئة الزوجة والعبد.

)4( ومنها السفر: وهو رشعا: اخلروج من حمل إقامته بقصد مسرية ثالثة 
أيام بالسري الوسط. 

ُجعل  املشقة  َمظِنَّة  كان  ملا  لكنه  األداء،  وال  الوجوب  أهلية  ينايف  ال  وهو 
ر وجوب أداء الصوم إىل  سببا للتخفيف، فرشعت الصالة الرباعية ركعتني، وُأخِّ
اإلقامة، ورُشع املسح عىل اخلف إىل ثالثة أيام، وال فرق بني سفر الطاعة وسفر 
املعصية -كالسفر لقطع الطريق والبغي- عند احلنفية؛ إلطالق النصوص، خالفا 
احلنفية  باملعصية، وأجاب  تنال  نعمة فال  الرخصة  بأن  الثالثة، مستدلني  لألئمة 

بأن سبب التخفيف السفر، وليس هو املعصية، بل هي جماورة له.

)5( ومنها اخلطأ: وهو أن يفعل اإلنسان فعال من غري أن يقصده قصدا تاما، 
كام إذا قصد رمي صيد فأصاب إنسانا، فإنه قصد الرمي ول يقصد به اإلنسان، 

فُوِجَد قصٌد غري تام. 

وهو يصلح عذرا يف سقوط حقوق اهلل تعاىل إذا حصل عن اجتهاد، كام يف 
القبلة والفتوى. 

ويصلح شبهة يف العقوبة، حتى ال يؤاخذ بحدٍّ وال بقصاص؛ ألن كالًّ جزاء 
كامل، فال يؤاخذ به املعذور.
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ويصلح سببا للتخفيف فيام هو صلة ل تقابل ماال ووجبت بالفعل، كالدية. 

بل  فيه،  هيدر  ل  الكبائر،  أعظم  من  والقتل  جناية،  نوع  اخلطأ  يف  كان  وملا 
وجبت الكفارة التي هي أمر دائر بني العبادة والعقوبة. 

وليس عذرا يف حقوق العباد، فيجب ضامن العدوان؛ ألنه جزاء مال الجزاء 
فعل.

ويقع من املخطئ الطالق وكل إنشاء ال حيتمل الفسخ؛ ألنه ملا كان قصد 
الرضا  عىل  يتوقف  ما  بخالف  مقامه،  العقل  مع  البلوغ  أقيم  خفيا  أمرا  اللفظ 
واالختيار كالبيع، فال يقع من املخطئ؛ لعدم إقامة البلوغ مقام الرضا، إلمكان 

الوقوف عليه.

)6( ومنها اإلكراه: وهو محل الغري عىل ما ال يرضاه من قول أو فعل، وهو 
نوعان: 

ُت النفس أو العضو بغلبة ظنه، وهو ُيعدم الرضا  1- ملجئ: إن كان بام ُيَفوِّ
ويفسد االختيار. 

2- وغري ملجئ: إن كان بحبس أو رضب ال يفيض إىل تلف عضو، وهذا 
يعدم الرضا أيضا، وال يفسد االختيار؛ لتمكن املكَره من الصرب عىل ما ُأكره به. 

واإلكراه بنوعيه ال ينايف أهلية الوجوب وال اخلطاب؛ لوجود العقل والذمة، 
وألن ما أكره عليه قد ُيفَرض عليه فعله، كام لو أكره عىل رشب اخلمر بالقتل، وقد 
ص، كام لو أكره عىل إجراء  يباح، كام لو أكره عىل اإلفطار يف رمضان، وقد يرخَّ

كلمة الكفر عىل لسانه، وقد حيرم عليه، كام لو أكره عىل قتل مسلم بغري حق. 

وال ينايف االختيار؛ ألنه محل للفاعل عىل أن خيتار ما هو أهون عليه. 

من  صحيح  اختياٌر  الفاعل  اختياَر  وعارَض  ملجئا  كان  إن  اإلكراه:  ثم 
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احلامل -املكِره بالكرس- فإن كان املكَره عليه من األقوال التي ال حتتمل الفسخ 
األمور  من  ونحوه  كالطالق  اإلكراه،  مع  حكمه  ثبت  الرضا،  عىل  تتوقف  وال 

العرشة التي نظمها بعضهم يف قوله:

النذُر  طالٌق ِعتـــــاٌق والنكاُح ورجعٌة كذا  واليمنُي  قصاٍص  وعفُو 

ٌء فهـــذه َعرْشُ ظهــــــــاٌر وإيالٌء ويَفْ ُتــها  ِعدَّ اإلكراه  مع  تصــح 

ول  فسد  واألقارير،  كالبيع  الفسخ،  حتتمل  ال  التي  األقوال  من  كان  وإن 
تثبت أحكامه؛ ألن الرضا رشط نفاذه، وقد فات، فيحكم بفساده.

وإن كان املكَره عليه من األفعال، فإن ل حيتمل جعل الفاعل آلًة للحامل، 
ولزمه  الفاعل،  عىل  مقترصا  الفعل  كان  اخلمر،  ورشب  رمضان  وأكل  كالزنا 

، فليس عىل واحد منهام. حكمه إال احلدَّ

وإن احتمل كون الفاعل آلًة فيه للحامل: فإن لزم من جعله آلة تبديل حمل 
اجلناية أو تبديل ذات الفعل، اقترص الفعل عىل الفاعل أيضا.

فاألول كام لو َأكره حمرٌم حمرمًا آخر عىل قتل صيد فقتله، اقترص اإلثم عىل 
الفاعل ولزمه اجلزاء؛ ألنه لو جعل الفاعل آلة للحامل لزم كون الفعل جناية عىل 
إحرام احلامل ال إحرام الفاعل، فلم يكن آتيا بام أكرهه عليه، ولـامَّ كان اإلكراه 
عىل  آخر  جزاء  وجب  اجلزاء،  توجب  التي  عليه  الداللة  فوق  الصيد  قتل  عىل 

احلامل باإلكراه. 

والثاين كام لو َأكره شخٌص آخَر عىل بيع ملكه وتسليمه، اقترص التسليم عىل 
املكَره؛ ألنه لو نسب إىل احلامل وُجعل املكره آلًة لزم التبديل يف حمل التسليم بأن 
الغري عىل سبيل  احلامل ترصف يف ملك  التسليم من جهة  يصري مغصوبا، ألن 

االستيالء، فيصري البيع والتسليم غصبا، ويلزم تبديل ذات الفعل.
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وإن ل يلزم من جعله آلة يشء منهام ُنسب إىل احلامل، فلو أكره عىل إتالف 
مال أو نفس لزم احلامَل املاُل والقصاص إن كان القتل عمدا، وال يشء عىل املكَره 

سوى اإلثم من جهة إيثار حياته عىل حياة من يامثله.

إسناد  ألن  الفاعل؛  عىل  الفعل  حكم  اقترص  ملجئ  غري  اإلكراه  كان  وإن 
يتأتى إال يف اإلكراه  الفاعل، وذلك ال  اختيار  لفساد  إنام كان  احلامل  إىل  الفعل 

امللجئ، فيضمن ما أتلفه من املال، وتقتص منه إن قتل غريه عمدا عدوانا.
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املبادئ اللغوية

من لطف اهلل تعاىل بعباده حدوث اللغات التي يعرب هبا كل إنسان عام خيتلج 
يف صدره ويستِكنُّ يف نفسه. 

واللغة: هي األلفاظ املوضوعة للمعاين. 

وقد اختلف العلامء يف الواضع للُّغات:

)1( فذهب قوم إىل أن الواضع هو اهلل تعاىل، وأهنا وصلت إلينا بالتوقيف 
َوْحيا أو إهلاما، مستدلني بقوله تعاىل: چڦ  ڦ  ڄچ . 

)2( وقال قوم: إهنا من أوضاع البرش واصطالحاهتم، دفعت حاجُة التفهيم 
والتفهم كلَّ قوم إىل النطق باأللفاظ مصحوبة بالقرائن املفهمة للمراد، وبتداول 

ذلك بينهم حدثت لغتهم ونسبت اليهم، مستدلني بقوله تعاىل: چڳ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ . 

اصطالح  بعضهم  فهم  عليه  يتوقف  الذي  القدر  إن  آخرون:  وقال   )3(
بعٍض توقيفي، وما عداه اصطالحي. 

وال دليل عىل القطع بواحد من هذه األقوال، إذ كل من اآليتني السابقتني 
يمكن تأويلها. 

واختلف العلامء أيضا يف اشرتاط املناسبة بني اللفظ واملعنى وعدمه:

)1( فذهب بعضهم إىل عدم اشرتاطها، مستدال بأن بعض األلفاظ كاجلَْون 
ين -فإن األول موضوع لألبيض واألسود، والثاين موضع  والَقْرء موضوع للضدَّ

للحيض والطهر- وال يتصور مناسبة اليشء للضدين. 
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الواضع اهللُ؛  بأن  القول  )2( وذهب آخرون إىل اشرتاطها، خصوصا عىل 
ألن رعايتها من مقتضيات احلكمة، وقالوا يف اجلواب عام سبق: يمكن أن يكون 

لليشء الواحد جهتان خمتلفتان هبام يناسب الضدين.

* طرق معرفة اللغات:
تعرف اللغة بأمور ثالثة: 

)1( التواتر، كاحلر والربد، والسامء واألرض، والنور والظلمة. 

والتكْأكؤ  للربد،  والُقرِّ  والطهر،  للحيض  كالَقْرء  اآلحاد،  أخبار   )2(
لالجتامع، واالْفرنقاع لالفرتاق.

بأداة  املحىلَّ  اجلمع  أن  العقل  كاستنباط  النقل،  من  العقل  استنباط   )3(
التعريف للعموم، فإنه استنبط ذلك مما نقل أنه يدخله االستثناء من غري حرص بعد 
ضم مقدمة إليه، وهي: »وكل ما يدخله االستثناء من غري حرص فهو للعموم«، 

فحكم بأنه للعموم. 

أما العقل الرصف فبمعزل عن االستقالل بمعرفة اللغة.

* هل تثبت اللغة بالقياس؟
ى باسم وكان فيه  ذهب قوم إىل ثبوت اللغة بالقياس، وقالوا: إذا ُسمي مسمًّ
معنى تدور عليه التسمية وجودا وعدما، ووجد ذلك املعنى يف غريه، ُأطلق عليه 

االسم حقيقًة.  

مثال: لفظ »اخلمر« وضع يف اللغة للمعترَص من ماء العنب إذا غىل واشتد 
بد؛ لتخمريه العقل، وال يطلق عليه إذا عدم هذا املعنى بأن صار خال،  وقذف بالزَّ

فكل ما يوجد فيه هذا املعنى من األنبذة يطلق عليه اسم اخلمر حقيقة لغوية. 
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وكذا لفظ »السارق« وضع لآلخذ ماَل احليِّ خفية من حرٍز وال شبهة له 
الشرتاك  خفية-  القبور  من  املوتى  أكفان  يأخذ  -من  النبَّاش  عىل  ويطلق  فيه، 

األخذ خفية بينهام. 

م  حمرَّ حمل  يف  اإليالج  الشرتاك  الالئط؛  عىل  »الزاين«  لفظ  إطالق  ومثلهام 
بينهام.  

هذه  وضعت  العرب  أن  ثبت  إن  ألنه  بالقياس؛  اللغة  تثبت  أال  والراجح 
وضعتها  إنام  أهنا  ثبت  وإن  قياس،  فال  املعاين  هذه  فيه  وجدت  ما  لكل  األسامء 

خلصوص مسمياهتا، فدعوى وضعها لغريها يف لغتهم افرتاء عليهم. 

وقد ثبت عن العرب ما يؤيد هذا، فقد وضعوا أسامء عىل مسميات ملعاٍن 
فيها، ومنعوا إطالقها عىل ما وجدت فيه تلك املعاين، فقد سموا الَفَرس األسود: 
منعهم  مع  »قارورة«،  للامئعات:  مقرا  تكون  التي  الزجاجة  وسموا  »أدهم«، 

إطالق كل منهام عىل غري ما وضع له، وإن شاركه يف املعنى الذي هو فيه.
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أقسام اللفظ

ب وقائم- فمستعمل، وإن ل يوضع  اللفظ إن وضع ملعنى- كمحمد ورَضْ
ملعنى- كديز وجسق- فمهمل. 

واللفظ املستعمل: إما مفرد، وإما مركب. 

)1( فاملفرد: ما ال يدل جزؤه عىل يشء أصال من حيث هو جزء، كمحمد 
وحيوان ناطق وعبد اهلل أعالما عىل أشخاص.

)2( واملركب: ما يدل جزؤه عىل جزء معناه، وهو إما ناقص نحو: »غالم 
حممد« و»إن قام حممد«، وإمام تام نحو: »حممد قائم« و»ارضب خالدًا«.

واملركب التام: إما خرب، وإما إنشاء. 

عل  و»سيكرم  حممد«  »قام  نحو:  غريه،  عن  حكاية  كان  ما  فاخلرب:   )1(
حممدا«. 

)2( واإلنشاء: ما ليس حكاية عن غريه، نحو: »هل قام حممد؟« و»ارضب 
بكرًا«.
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تقسيم اللفظ املفرد باعتبار ذاته

اللفظ: إما مشتق، وإما جامد. 

)1( فاملشتق: ما وافق مصدرا يف حروفه األصول ودل عىل معناه مع زيادة. 

)2( واجلامد: ما ليس كذلك. 

وقد ُأشبع الكالم عليهام يف علم الرصف فال حاجة بنا إىل اإلطالة، إال أنه ال 
بد من الكالم عىل املشتق من ثالثة وجوه هتم األصويل.

)1( إن االسم املشتق يطرد إطالقه عىل كل من وجد فيه معنى املشتق منه، 
إن كان ذلك املعنى داخال يف املسمى وجزءًا مما أريد باملشتق، وذلك كاسم الفاعل 
واسم املفعول والصفة املشبهة، فيطرد إطالق كل واحد من هذه وما ماثلها عىل 

من وجد فيه معنى املشتق منه. 

املعنى  ذلك  كان  إن  منه  املشتق  معنى  فيه  إطالقه عىل من وجد  يطرد  وال 
غري داخل فيام أريد باللفظ، بل كان مرجحًا للتسمية باملشتق دون غريه، وذلك 
معنى  لوجود  املائعات  فيها  تستقر  التي  للزجاجة  وضع  اسم  فإنه  كالقارورة، 
املشتق منه، وال يطرد إطالقه عىل كل ما هو مقر للامئعات؛ ألن ذلك املعنى ليس 

جزءًا مما وضع له اللفظ، بل هو مرجح للتسمية به دون غريه. 

أمحَر لوجود محرة، وإىل من  ابنه  ى  إىل من سمَّ إذا نظرت  ويتجىل لك هذا 
التسمية هبذا  األوىل رجحت  احلالة  احلمرة يف  فإن  أمحر،  بكونه  وصف شخصًا 
الثانية جزء من  االسم دون غريه، وليست جزءًا من مدلول االسم، ويف احلالة 

مدلوله.
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)2( إطالق الوصف عىل من وصف به حال قيام املعنى به حقيقٌة اتفاقا، 
املعنى  انقضاء  بعد  به  اتفاقا، وإطالقه عىل من وصف  به جماٌز  املعنى  قيام  وقبل 

خمتلف يف كونه حقيقة أو جمازا. 

واحلق أنه جماز؛ ألنه يتبادر من اللفظ إذا أطلق قيام املعنى بمن وصف به، 
فيكون جمازًا قبل االتصاف به وبعد انقضائه بال فرق بني احلالتني.

)3( ال ُيشتق لذاٍت وصٌف من مصدر واملعنى قائم بغريه، ولذا استدل كثري 
من علامء الكالم عىل ثبوت صفات املعاين بإطالق املشتقات عليه تعاىل.  

وذهب املعتزلة إىل أنه يشتق لذاٍت وصف من مصدر واملعنى قائم بغريه، 
وأنكروا صفات املعاين، فقالوا: إنه تعاىل قادر بذاته عال بذاته إىل غري ذلك، وإن 

معنى كونه متكلام أنه خلق الكالم يف شجرة وأسمعه موسى عليه السالم. 

وُردَّ كالمهم بأنه خالف ما يفهم من األلفاظ لغًة، وبأنه يستلزم أن جيوز أن 
يطَلق عليه تعاىل متحرك وأبيض؛ لكونه تعاىل خالقًا احلركَة والبياض.
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تقسيم اللفظ باعتبار داللته

داللة اللفظ: كونه ُيفَهم منه املعنى متى ُأطلق للعلم بالوضع. 

قسم احلنفية داللة اللفظ إىل أربعة أقسام: عبارة، وإشارة، وداللة، واقتضاء.

أو  ذاتيا  قصدا  وق  بالسَّ مقصودٌة  النظم  بنفس  ثبتت  داللة  فالعبارة:   )1(
تبعيا. 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ عىل ِحلِّ البيع وحرمة  كداللة قوله تعاىل: 
الربا، وعىل التفرقة الالزمة هلام، فإن داللته عىل التفرقة مقصودة بالسوق قصدا 

ذاتيا، وعىل حل البيع وحرمة الربا مقصودة قصدًا تبعيا.

ُتقَصد  ول  النظم  بنفس  ثبتت  خفية-  -ولو  التزامية  داللة  واإلشارة:   )2(
وق أصال.  بالسَّ

عىل  پچ  پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله  كداللة 
جواز إصباح الصائم جنبًا؛ للزومه للمقصود بالسوق، وهو ِحل املبارشة يف كل 

جزء من الليل حتى األخري.

للمسكوت  املنطوق  حكم  ثبوت  عىل  الداللة  )الفحوى(:  والداللة   )3(
لفهم علة احلكم بمجرد فهم اللغة، سواء كان املسكوت أوىل باحلكم من املنطوق 

أْو ال. 

كداللة قوله تعاىل: چہ  ہ  ہ   ھچ عىل حتريم الرضب، فإن كل من 
يعرف اللغة يفهم أن علة النهي هي اإليذاء، وهو متحقق يف الرضب بطريٍق َأْوىل. 

وكداللة قوله تعاىل: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  اآلية عىل حتريم 
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إحراق مال اليتيم بطريق املساواة؛ لتحقق العلة التي هي إتالف املال.

املنطوق،  من  باحلكم  أوىل  هو  الذي  للمسكوت  الداللة  احلنفية  ولتعميم 
واملسكوت املساوي له، قالوا بوجوب الكفارة يف األكل والرشب عمدا يف هنار 
رمضان؛ لتحقق العلة التي ألجلها ورد النص بوجوهبا يف اجلامع، وهي اجلناية 

عىل الصوم عمدا، خالفا للشافعي. 

)4( واالقتضاء: داللة املنطوق عىل معنى تتوقف صحة الكالم عليه عقال 
أو رشعا، فيعترب هذا املعنى مقدرا تصحيحا للكالم. 

عىل  بألف«  عنِّي  عبدك  »أعتق  وداللة:  املأكول،  عىل  آكل«  »ال  كداللة: 
تقدير  عىل  َوالنِّْسَياُن«  اخلََطُأ  تِي  ُأمَّ َعْن  »ُرفَِع  السالم:  عليه  قوله  وكداللة  البيع، 
لفظ »ُحْكم«؛ فإنه ال يصح احلديث إال بتقديره؛ ألن رفع الذات غري واقع البتة. 

والثابت بالعبارة والثابت باإلشارة سواء يف الثبوت بالنظم، ويف القطعية، 
وق قصدا ذاتيا.  إال أنه عند التعارض تقدم العبارة عىل اإلشارة؛ لقصدها بالسَّ

كام يقدمان عىل الداللة؛ لثبوهتام بالنظم واملعنى، وثبوهتا باملعنى وحده. 

وتقدم الداللة عىل القياس؛ ألن املعنى مدَرك فيها باللغة، وفيه باالجتهاد 
املحتمل اخلطأ، ولذا يثبت هبا مايندرئ بالشبهات. 

هنَّ  النساء:  يف  السالم  عليه  قوله  واإلشارة  العبارة  بني  التعارض  مثال 
« ِسيق لبيان نقصان  »َناِقَصات َعْقٍل َوِديٍن، مَتُْكُث إِْحَداُهنَّ َشْطَر ُعْمِرَها اَلُتَصلِّ
دينهن، وفيه إشارة إىل أن أكثر احليض خسة عرش يوما، وهو معاَرض بقوله عليه 

ح.  ٌة« وهو عبارة، فُرجِّ اٍم، َوَأْكَثُرُه َعرَشَ السالم: »َأَقلُّ احلَْيِض َثاَلَثُة َأيَّ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    چڀ   تعاىل:  قوله  والداللة  اإلشارة  بني  ومثاله 
مؤمنة  رقبة  إعتاق  عليه  جيب  عمدا  القاتل  أن  عىل  يدل  فإنه  ٺچ  ٺ  
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باألَوىل، وهو معاَرض بقوله تعاىل: چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  
القاتل  عىل  اإلعتاق  وجوب  عدَم  بإشارته  يفيد  فإنه  ڱچ،  ڳ   ڳ  

عمدا، فإنه جعل كل جزائه جنهم، فُرجحت هذه اإلشارة عىل داللة النص.

م الشافعية الداللة إىل:  وقسَّ

)1( منطوق: وهو داللة اللفظ يف حمل النطق عىل ثبوت حكٍم ملذكور، مثاله: 
اِئَمِة َزَكاٌة«، وهو شامل للعبارة واإلشارة واالقتضاء عند احلنفية.  »يِف الَغنَِم السَّ

)2( ومفهوم: وهو داللة اللفظ ال يف حمل النطق عىل ثبوت حكٍم ملسكوٍت 
أو نفِيه عنه. 

وقسموه إىل قسمني: 

1- مفهوم موافقة، وهو فحوى اخلطاب، وعرفوه بأنه: داللة اللفظ ال يف 
حمل النطق عىل ثبوت حكم ملسكوت هو أوىل به من املنطوق، وهو أحد قسمي 

الداللة عند احلنفية. 

ثبوت نقيض  النطق عىل  اللفظ ال يف حمل  2- ومفهوم خمالفة: وهو داللة 
ومفهوم  صفة،  مفهوم  أقسام:  خسة  إىل  وقسموه  للمسكوت،  املنطوق  حكم 

رشط، ومفهوم غاية، ومفهوم عدد، ومفهوم لقب. 

ورشطوا يف حجيتها أن ال يظهر لتخصيص املنطوق بام ذكر فائدة غري نفي 
احلكم عن املسكوت عنه.

)1( فمفهوم الصفة: داللة اللفظ املوصوف بام يقلل شيوع معناه عىل ثبوت 
نقيض حكمه له عند انتفاء ذلك الوصف، كقوله تعاىل: چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  
کچ فإن وصف الفتيات -أي: اإلماء- باملؤمنات يدل عىل عدم حلهن 
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عند عدم اإليامن.

)2( ومفهوم الرشط: داللة اللفظ املفيد حلكٍم معلٍق عىل رشط عىل ثبوت 
چڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   تعاىل:  الرشط، كقوله  نقيض احلكم عند عدم 

ٿ  ٿ  ٿچ فإنه يدل عىل عدم وجوب النفقة للمبانة غري احلامل.

)3( ومفهوم الغاية: داللة اللفظ املفيد حلكٍم ُمدَّ إىل غاية عىل نقيض احلكم 
فإنه  چىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جبچ  تعاىل:  بعدها، كقوله 

يدل عىل ِحلِّها لألول إذا نكحت غريه.

)4( ومفهوم العدد: داللة اللفظ املفيد حلكٍم مقيٍَّد بعدد عىل نقيض احلكم 
چگ    گ  ڳچ  فإنه يدل عىل عدم  فيام عدا ذلك العدد، كقوله تعاىل: 

وجوب الزائد عىل الثامنني.

احلكم عن  نفي  باسم جامد عىل  تعليق حكم  اللقب: داللة  )5( ومفهوم 
غريه، مثل: »يِف الَغنَِم َزَكاٌة«.

* هل مفهوم املخالفة حجة يف كالم الشارع؟
كالم  يف  حجة  ليس  أقسامه  بجميع  املخالفة  مفهوم  أن  إىل  احلنفية  ذهب 
الشارع؛ ألن داللة التخصيص عىل ثبوت نقيض احلكم للمسكوت مرشوطٌة بأن 
ال يوجد للتخصيص موجب سوى ذلك، وهذا الرشط منتٍف دائام؛ ألنه جيوز 
خروجه  يتوهم  ال  حتى  املذكور  عىل  الداللة  تقوية  التخصيص  فائدة  تكون  أن 

بتخصيص، وأن تكون فائدته نيل الثواب باجتهاد املجتهد يف  القياس عليه.

فغري املنطوق عندهم حيتمل أن يثبت له نقيض حكم املنطوق، كام حيتمل أن 
يثبت له غريه، فهو جممل احلكم عندهم. 

ٿچ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چڀ   تعاىل:  قوله  مثال 



أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول 57 

حيتمل أن يكون مفهومه: »وإن ل يكن ذوات محل فال نفقة هلن أصال«، كام حيتمل 
أن يكون: »وإن ل يكن ذوات محل فانفقوا عليهن حتى يتم تربصهن باألقراء« 

وال مرجح ألحدمها. 

ما سيأيت-  اللقب -عىل  املفهوم سوى مفهوم  إىل حجية  الشافعية  وذهب 
»َمْطُل  السالم:  عليه  قوله  من  فهموا  باللغة  العاملني  األئمة  بعض  بأن  مستدلني 

الَغنِيِّ ُظْلٌم« أن مطل غريه ليس بظلم. 

وبأنه لو ل يدل التخصيص عىل ثبوت نقيض احلكم للمسكوت ل تكن له 
فائدة، وذلك باطل؛ ألنه يؤدي إىل وجود العبث يف كالم اهلل وكالم الرسول. 

وأجاب احلنفية عن األول بأن بعض األئمة قالوا: إن احلديث ال يدل عىل 
أن مطل غري الغني ليس بظلم، بل هو مسكوت عنه، جيوز أن يثبت له هذا احلكم 

وأن يثبت له خالفه. 

وعن الثاين بجواز أن يكون للتخصيص فائدة من الفائدتني السالفتي الذكر.

ذهب كل العلامء إىل عدم حجية مفهوم اللقب، عدا بعض الشافعية وبعض 
احلنابلة وابن خويَزمنْداد من املالكية.

ُردَّ عليهم بأنه لو كان ُحجة لكفر من قال: »حممد رسول اهلل«؛ لنفيه  وقد 
الرسالة عن غريه! وكذا من قال: »فالن موجود«؛ لنفيه الوجود عن اهلل تعاىل!! 
النفي عام عداه، فلو  القياس؛ ألن ثبوت احلكم للمذكور دالٌّ عىل  انتفاء  وللزم 

قيس غريه عليه كان القياس يف مقابلة النص، ول يكن صحيحا.
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تقسيم اللفظ باعتبار ظهور داللته وخفائها

، وحُمَْكم. ينقسم اللفظ باعتبار ظهور داللته إىل: ظاهر، ونص، ومفرسَّ

)1( فالظاهر: ما أفاد معناه املوضوَع له، ول يكن مسوقا له، واحتمل غريه 
احتامال مرجوحا.

)2( والنص: ما ظهر معناه، وكان مسوقا له، واحتمل التخصيص إن كان 
عاما، والتأويل إن كان خاصا. 

مثال الظاهر والنص قوله تعاىل: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  فإنه ظاهر 
باعتبار  بينهام  التفرقة  ُيَسْق لذلك، ونصٌّ يف  الربا؛ ألنه ل  البيع وحتريم  إباحة  يف 

كونه مسوقا ردا لتسويتهم بينهام.

: ما ظهر معناه، وكان مسوقا له، ول حيتمل غري النسخ.  )3( واملفسَّ

مثاله: قوله تعاىل: چۅ  ۉ  ۉچ .

)4( واملْحَكم: لفظ أفاد معناه، وكان مسوقا له، ول حيتمل النسخ. 

تِي  مثاله: قوله عليه السالم: »اجِلَهاُد َماٍض ُمنُْذ َبَعَثنِي اهللُ إىَِل َأْن ُيَقاتَِل آِخُر ُأمَّ
اَل، اَل ُيْبطُِلُه َجْوُر َجاِئٍر َواَل َعْدُل َعاِدٍل«. جَّ الدَّ

وقد يطلق املحكم عىل معنى أعم من هذا، وهو البنيِّ الواضح، وعليه جاء 
قوله تعاىل: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ . 

م  وهذه األربعة تثبت احلكم قطعا، وال تفاوت بينها إال عند التعارض، فيقدَّ
باألوضح  العمل  الكل؛ ألن  الظاهر، واملفرس عليهام، واملحكم عىل  النص عىل 

واألقوى أرجح وأحرى.
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وينقسم اللفظ باعتبار خفاء داللته إىل: خفي، وُمْشِكل، وجممل، ومتشابه.

: لفظ وضع ملفهوٍم َعرَض لبعض أفراده ما جيعله خارجا عنها  )1( فاخلفيُّ
يف بادئ الرأي، وحيتاج إدراك كونه من أفراده إىل قليل تأمل. 

مثل »السارق« يف قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  
ار )الذي يأخذ املال من اليقظان حال غفلته بَِطرٍّ أو غريه(،  فإنه خفي تناوله للطرَّ
وللنباش )الذي يأخذ كفن امليت من قربه بعد دفنه(؛ الختصاص كل منهام باسم 

آخر. 

باسمه  الطرار  اختصاص  وأن  يتناوهلام،  أنه  علم  قليال  اإلنسان  تأمل  وإذا 
املرَصدة  املستيقظة  األعني  ومسارقته  وحذقه  ملهارته  فيه؛  الرسقة  معنى  لزيادة 
النباش  اختصاص  وأن  داللًة،  السارق  حد  له  يثبت  ولذا  غفلتها،  عند  للحفظ 
باسمه لنقص معنى الرسقة فيه؛ لعدم ملك ما أخذ من األكفان ألحد، مع نفور 

النفوس عنها، ولذا ال يثبت له حد السارق.

أو الستعارته  معان،  بنفسه؛ الحتامله  منه  املراد  لفظ خفي  وامُلشكِل:   )2(
استعارة غريبة، ولذا حيتاج الوقوف عىل معرفة املراد منه إىل فضل تأمل. 

چې  ې  ې  ېچ  فإنه استعمل بمعنى  مثل »أنَّى« يف قوله تعاىل: 
چجب  حب  خبچ ، وبمعنى »كيف« كام يف قوله  »ِمن أين« كام يف قوله تعاىل: 
تعاىل: چگ  ڳ  ڳ  ڳچ ، فلام ورد يف هذه اآلية أشكل وخفي املراد منه، 

واحتاج الوقوف عليه إىل زيادة تأمل. 

زال  ۉچ  ۉ   چۅ    قوله:  وهو  اآلية  أول  اإلنسان  تأمل  وإذا 
باألرض  النساء  أرحام  ملا شبَّه  تعاىل  بمعنى »كيف«؛ ألنه  أهنا  اإلشكال، وعلم 
الغرض  أن  علمنا  بالبذر،  األوالد  منها  تتخلق  التي  النطفة  وشبَّه  ُتنبت،  التي 
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األصل من اجلامع طلب الولد ال قضاء الشهوة، ولزم أن املعنى: »فأتوا نساءكم 
يف فروجهن كيف شئتم«، وإال فات الغرض األصل. 

استعار  فإنه  ہچ  ہ   ہ   ہ   چۀ    تعاىل:  قوله  يف  »قوارير«  ومثل 
الفضة  ثم جعلها من  استعارًة أصلية،  الصفاء والشفيف  يشبهها يف  ملا  القوارير 

لبياضها، فجاءت االستعارة غريبة، واحتاج فهم املراد إىل فضل تأمل.

)3( واملجمل: لفظ خفي املراد منه بنفسه، ول يكن الوقوف عىل معناه إال 
ببيان من امُلجِمل، سواء كان ذلك لتعدد معانيه املتساوية يف الفهم منه، أو لغرابته، 

أو لنقله من معناه الظاهر إىل غريه. 

فاألول كـ »القروء« يف قوله تعاىل: چڃ     چ  چ  چچ  فإن 
القرء مشرتك بني احليض والطهر.

والثاين كـ »اهلَُلوع« يف قوله تعاىل: چچ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  
اآلية، فإنه غريب، ولذا وصفه تعاىل بام كشف معناه. 

والثالث كلفظ الصالة والزكاة والربا، فإهنا جمملة؛ لنقلها يف الرشع إىل معان 
غري التي كانت معروفة، ولذا احتاجت إىل البيان.

)4( واملتشابه: لفظ خفي املراد منه بنفسه، وال يرجى دركه أصال. 

مثل املقطعات التي يف أوائل السور كـ چٱچ  وچڈچ ، ومثل الوجه 
واليد وغريمها من األلفاظ التي يفهم منها أن هلل تعاىل جوارح بناًء عىل عدم تفسري 

ذلك. 

عن  جمازا  الوجه  وجعل  للسور،  أسامء  املقطعات  جعل  العلامء  وبعض 
الذات، واليد جمازا عن القدرة، وعليه فليست من املتشابه.

قد علم مما سبق أن حكم اخلفي التأمل لفهم املراد، وعلم أن اخلفاء ملزية أو 
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نقصان، وأن حكم املشكل زيادة التأمل لتمييز املعنى عن أشكاله وأمثاله، وأن 
حكم املجمل االستفسار من املجِمل. 

وأن حكم  املتشابه التوقف عند احلنفية؛ لعدم إمكان الوقوف عىل معناه، 
بناء عىل لزوم الوقف عىل لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   
مجلة  العلم«  يف  »الراسخون  وجعل  اآلية،  ۋچ   ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ  

مستقلة، وهو األنسب باآلية إذا نظر ملعناها مع ما سبقها من اآليات.

وبعض العلامء رأى أن الوقف يف اآلية عىل چۆ  ۈ  ۈچ وجعل 
قوله تعاىل: چٴۇ  ۋ  ۋچ خرب مبتدأ حمذوف، وعليه فاملتشابه مدَرك املعنى 
إىل  اآليات- حموج  من  الظاهر  كونه خالف  وهذا -مع  العلامء،  من  للراسخني 

تقدير مبتدأ، وهو خالف األصل.
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تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى

ينقسم اللفظ هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام: مشرتك، وعام، وخاص.

* املشرتك: 
لفظ وضع وضعا متعددا ملعان متعددة. 

وقد اختلف العلامء يف جواز املشرتك ووقوعه عىل أقوال، واحلق أنه جائز 
وواقع يف اللغة والقرآن واحلديث. 

دليل اجلواز أن العقل ال يمنع من وضع اللفظ الواحد بوضع متكرر ملعان، 
ليدل عىل كل واحد منها عىل البدل، إذا كان ذلك لغرض صحيح يقصده البلغاء 

كاإلمجال. 

والطهر،  احليض  من  كل  يف  اللغة  يف  »القرء«  استعمل  أنه  الوقوع  دليل 
بحيث ال يرتجح أحدمها عىل اآلخر إال بقرينة، واستعمل كذلك يف قوله تعاىل: 
املراد منه الختالف  چڃ     چ  چ  چچ ، ولذا اختلف األئمة يف 
القرينة، فذهب الشافعي -ريض اهلل عنه- إىل أن املراد منه الطهر، قائال: إن وجود 

ر. التاء يف اسم العدد يدل عىل أن املعدود مذكَّ

وذهب أبو حنيفة ريض اهلل عنه إىل أن املراد منه احليض؛ لقوله عليه السالم: 
احلرة،  عدة  نصف  األمة  عدة  فإن  َحْيَضَتاِن«،  هُتَا  َوِعدَّ َطْلَقَتان،  األََمِة  »َطاَلُق 
ولعدم تنصيف احليض ُجعلت عدهتا حيضتني، فإذا كانت عدهتا باحليض كانت 

عدة احلرة باحليض أيضا. 

وقال: ثبتت التاء يف اسم العدد نظرا للفظ القروء، فإنه مذكر، وقد يراد به 
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معنى مذكر.

* حكم املشرتك:
حكم املشرتك التأمل فيه وعدم القطع بأحد معانيه إال بمرجح يرجحه عىل 
يراد منه مفاهيم  أكثر من معنى واحد، عىل معنى أن  غريه، وأنه ال يستعمل يف 
ذلك  كان  سواء  منها،  واحد  بكل  متعلقا  عليه  احلكم  يكون  بحيث  متعددة 

االستعامل عىل طريق احلقيقة أو املجاز.

للمجموع،  يوضع  ل  فألنه  احلقيقة؛  يستعمل كذلك عىل طريق  أنه ال  أما 
ولذا ال يتبادر منه إىل الفهم إذا ُأطلق إال إرادة معنى واحد.

وأما أنه ال يستعمل كذلك عىل طريق املجاز؛ فألنه لو استعمل يف أكثر من 
معنى جمازا لزم اجلمع بني احلقيقة واملجاز، فإنه يراد به كل منهام عىل أن أحدمها 

قد وضع له اللفظ واآلخر مناسب له. 

ُربَّ قائل يقول: جيوز أن يستعمل اللفظ يف املجموع لعالقة اجلزئية، فنقول: 
إن هذا غري صحيح؛ ألن اللفظ ل يرد به جمموع املعاين، بل أريد به كل واحد منها، 
وأيضا فعالقة اجلزئية يشرتط فيها: الرتكيب احلقيقي، واتصال األجزاء بعضها 
ببعض، وانتفاء اسم الكل بانتفاء ذلك اجلزء، كام يف الرقبة واإلنسان، ول يتحقق 

يشء من ذلك هنا.
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مبحث العام

العام: لفظ ُوضع وضعًا واحدًا ملفهوم، واستغرق مجيع أفراد ذلك املفهوم. 

فظهر من هذا أن العموم صفة للَّفظ، واخُتلف يف وصف املعنى به، فقيل: 
يوصف به حقيقًة؛ ألن معنى العموم -وهو شمول أمر ملتعدد- متحقق يف اللفظ 
إذا كان منتظام مجيع  فيقال: »غيث عام«  به كل منهام حقيقة،  واملعنى، فيوصف 
البقاع، و»خطب عام« إذا كان ملام بجميع النفوس، و»خصب عام« إذا ل خيص 

مكانا دون آخر. 

وأسامء  »أل«،  بـ  واملحىل  ومجيع،  كل،  وضعًا:  تفيده  التي  العموم  وألفاظ 
الرشط، وأسامء االستفهام، واملوصوالت، والنكرة املنفية؛ لتبادره منها من غري 

قرينة، وذلك دليل الوضع. 

فقد تبادر من قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ اآلية، 
ومن قوله عليه السالم: »َنْحُن َمَعارِشَ األَْنبَِياِء اَل ُنْوَرُث«، وقوله: »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل 
النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ«، وقوله يوم الفتح: »َمْن َدَخَل امَلْسِجَد َفُهَو آِمٌن«.

* حكم العام:
ذهب عامة األشاعرة إىل أن حكم العام التوقف حتى يقوم دليل عىل تناوله 
مجيع أفراده أو بعضها؛ ألنه قد يستعمل يف اجلميع وقد يستعمل يف البعض، فال 

سبيل إىل القطع بأحدمها إذا ل يوجد دليل. 

وذهب البعض إىل أنه يثبت احلكم لألدنى وهو ثالثة يف اجلمع، واثنان يف 
املثنى، وواحد يف املفرد؛ ألنه املتيقن وغريه مشكوك فيه. 
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يتناوله من  ُيثبت احلكم يف مجيع ما  العامَّ  وذهب احلنفية والشافعي إىل أن 
األفراد؛ ألن العموم معنى يقصد ومتس احلاجة إىل التعبري عنه، فال بد أن يكون 
له لفظ يدل عليه وضعا كسائر املعاين، وألنه قد شاع إمجاع الصحابة وغريهم عىل 
االحتجاج بألفاظ العموم من غري أن ُينَكر ذلك، فكان إمجاعا عىل ثبوت احلكم 

يف مجيع ما يتناوله اللفظ وضعا. 

وبعد االتفاق عىل أن العام ُيثبت احلكم يف مجيع ما يتناوله من األفراد، ذهب 
احلنفية إىل أنه قطعي يف إفادة ذلك، بمعنى أنه ال حيتمل اخلصوص احتامال ناشئا 

عن دليل؛ ألن معنى اللفظ يلزمه قطعًا، حتى يظهر ما يدل عىل خالفه. 

حيتمل  استعامل  كل  يف  ألنه  ذلك؛  إفادة  يف  ظني  أنه  إىل  الشافعي  وذهب 
التخصيص وإن ل يظهر خمصص؛ لكثرة ختصيص العام، حتى صار ما من عام 

إال وُخصَّ منه البعض مثال. 

وأجاب احلنفية بأن كثرة التخصيص عند ثبوت القرائن ال توجب االحتامل 
إذا كان العام جمردا عنها. 

بالظني كخرب  ابتداء  العام  أنه ال جيوز ختصيص  هذا اخلالف:  وتفرع عىل 
الواحد والقياس إذا ورد العام يف الكتاب والسنة املتواترة. 

وأنه إذا اختلف حكم اخلاص والعام تعارضا عند احلنفية، وأجاز الشافعي 
ابتداًء بالظني؛ ألنه ظني الداللة عنده،  ختصيص عام الكتاب أو السنة املتواترة 
اتفاقا  الداللة  م اخلاص؛ ألنه قطعي  ُقدِّ العام واخلاص  إذا اختلف حكم  وقال: 

عىل ما سيجيء.

* عموم اجلمع املعرف بالالم:
اجلمع  كانتا لالستغراق، وكذا  إذا  باإلضافة  أو  بالالم  املعرف  اجلمع   )1(
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ر املنفي يعم كلَّ فرد كاملفرد عند مجهور العلامء؛ بدليل صحة استثناء الواحد  املنَكَّ
منه لغة وعرفا. 

وذهب السكاكي ومن تبعه إىل أنه يعم اجلموع، وأن استغراق املفرد أشمل 
من استغراقه. 

أو  اإلضافة  أو  بأل  بطلت مجعيته  قد  اجلمع  إليه؛ ألن  ملا ذهب  وال صحة 
دخول »ال« وصار مستغرقا لآلحاد كاملفرد.

بل  منه،  تبادره  لعدم  العموم؛  صيغ  من  ليس  املثبت  ر  املنَكَّ واجلمع   )2(
املتبادر منه أيُّ مجاعة، وحيمل عىل األقل املتيقن وهو ثالثة.

وضمري  كاملسلمني،  خاصة  الذكور  يف  تستعمل  التي  اجلمع  وصيغة   )3(
مجاعة الذكور، ال يدالن عىل اإلناث إال بطريق التغليب عند قيام القرينة، فإن ل 

تقم قرينة فال تدل عليهن. 

فإن  اآلية،  ۀچ  ڻ   چڻ   تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  يدل 
األصل عدم دخول املعطوف يف املعطوف عليه. 

وذهب احلنابلة وأكثر احلنفية إىل أن تلك الصيغة تشملهن يف عرف الرشع 
بحسب وضعها؛ لتبادر عمومها الذكوَر واإلناَث يف لسان الشارع. 

وأيضا لو ل تشملهن تلك الصيغة ملا شملتهن األحكام التكليفية كالصالة 
چڻ   اآلية  يف  باإلناث  اخلاصة  بالصيغة  والترصيح  باطل،  وذلك  والصوم، 
ڻ  ۀچ للداللة عىل شمول األحكام التكليفية هلن كالذكور، 

وعىل دخوهلن يف الصيغ التي تستعمل يف الذكور يف عرف  الشارع.

التي  الرشع  يف  الواردة  العمومات  يف  داخل  السالم-  -عليه  والنبي   )4(
تشمله لغة؛ ألن عمومها يقتيض ذلك، وال مانع منه رشعا. 
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وقيل: ال يدخل؛ ألهنا وردت عىل لسانه ليبلغها لغريه. 

ر اخلطاب بـ »قل« نحو: چڻ   ڻ  ۀچ  ال يدخل؛  وقيل: إن ُصدِّ
لظهور أنه لتبليغ غريه، وإال دخل، والراجح األول.

)5( وإذا خوطب عليه السالم بخطاب شمل حكمه أمته عرفا عند احلنفية 
واحلنابلة، ما ل يدل دليل عىل اختصاصه به؛ ألن له منصب االقتداء، وكل من هو 

كذلك يشمل أمُره أْتباَعه عرفا. 

يشمل  ال  الواحد  أمر  بأن  مستدلني  والشافعية؛  املالكية  ذلك  يف  وخالف 
غريه لغة. 

قلنا: قد دل الدليل عىل شمول أمره أتباَعه عرفا. 

َعىَل  »ُحْكِمي  السالم:  عليه  لقوله  غريه؛  يعم  الواحد  خطاب  وكذا   )6(
الَواِحِد ُحْكِمي َعىَل اجلَاَمَعِة«، ولفهم الصحابة ذلك حتى حكموا عىل غري ماعز 
بالرجم الذي حكم به النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليه، وقد قال عمر ريض اهلل عنه: »خشيت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ال نجد الرجم يف كتاب اهلل!! فيضلوا برتك 
فريضة أنزهلا اهلل، أال وإن الرجم حق عىل من زنى إذا قامت البينة أو كان احلَبل 

أو االعرتاف«.

ر بنداء نحو: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ        )7( وإذا ورد خطاب تنجيزي مصدَّ
ٹ  ٹچ  ذهب مجهور العلامء إىل أنه ال يعم املعدومني وقت وروده؛ 

ألن املعدوم ال ينادى وال ُيطَلب منه الفعل. 

وذهب احلنابلة ومن تبعهم إىل أنه يعمهم؛ مستدلني بشمول األحكام هلم. 

وجياب: بأن شمول األحكام هلم من األدلة الدالة عىل عموم الرشيعة، ال 
من اخلطاب.
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* هل املتكلم يدخل يف عموم كالمه؟
ذهب أكثر العلامء إىل أن املتكلم يدخل يف عموم متعلق خطابه، سواء كان 
ذلك خربا، نحو: چی     ی  ی  یچ أو طلبا، نحو: أكِرم من أكرمك؛ ألن 

ذلك مفهوٌم لغة، ول يثبت خالفه يف العرف، نعم، قد خيرج لدليل، نحو: چک   
ک  ک  گچ . 

وقيل: ال يدخل مطلقا؛ لُبعد أن يريد املتكلم نفسه. 

وقيل: يدخل إن كان خربا ال طلبا؛ لُبعد أن يريد الطالب نفسه.

* عموم العلة:
ا  ذهب احلنفية إىل أنه إذا علل الشارع حكام بعلة عم ذلك احلكم مجيع حَماهلِّ
بالقياس؛ ألن تعليل احلكم بوصٍف ظاهٌر يف استقالل الوصف بالعلية، فوجب 
العمل به، واحتامل كون املحل جزَء العلة ال يقدح يف الظهور، فال يرتك به العمل 

بالظاهر. 

وقيل: يعم احلكم مجيع امَلحالِّ بالصيغة، فإن قول الشارع: »حرمت اخلمر 
ألهنا مسكرة« كقوله: »حرمت املسكر«، فإن املعنى املفهوم منهام واحد، فيكون 

عموم األول من جهة اللفظ كعموم الثاين. 

قلنا: األول كالثاين يف عموم احلكم ال يف كونه بالصيغة؛ لعدم وجودها فيه، 
ووجوِدها يف الثاين.

* عموم املفهوم:
احلنفية؛  عند  وإشارته  النص  داللة  أي  املوافقة،  مفهوم  عموم  يف  نزاع  ال 

ألهنام من داللة اللفظ. 
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إىل  أكثرهم  فذهب  عمومه،  يف  املخالفة  مفهوم  بحجية  قال  َمن  واخَتلف 
وعليه  النطق،  حمل  سوى  ما  كل  يف  َيثبت  املنطوق  حكم  نقيض  وأن  عمومه، 

فيكون قابال للتخصيص كسائر العمومات. 

وذهب الغزايل إىل أنه ال يعم، وَيُلوح من كالمه أنه نفى عمومه ألنه َيْقرُص 
العموم عىل عموم اللفظ، فيكون اخلُْلف بينه وبني غريه لفظيا.

* عموم املقتىض:
سبق أن املقتىض: ما توقفت عليه صحة الكالم عقال أو رشعا، فإذا أمكن 
تقدير مجلة أشياء يستقيم الكلم بكل منها فهل يقدر مجيعها -وهذا معنى عموم 

املقتىض- أو يقترص عىل إضامر واحد منها؟ 

قالوا:  الكالم، وقد  إليه رضورة تصحيح  أن هذا اإلضامر دعت  ال خفاء 
منها  واحد  تقدير  عىل  فيقترص  وإَذن  بقْدرها،  ر  يقدَّ الرضورة  إليه  تدعو  ما  كل 
دل الدليل عىل إرادته دون غريه، فإن ل يوجد دليل كان الكالم موضع إمجال ال 

يمكن االحتجاج به حتى يتبني املراد منه. 

تِي اخلََطُأ« احلديث، عىل تقدير:  وعىل هذا فقوله عليه السالم: »ُرفَِع َعْن ُأمَّ
اَم األَْعاَمُل بِالنِّيَّاِت«  رفع عن أمتي حكم اخلطأ؛ لقيام الدليل عىل ذلك، وقوله: »إِنَّ
جممل املراد، ولذا اختلف العلامء يف أن التقدير صحة األعامل أو كامهلا، ول خيتلفوا 

يف احلديث السابق.

* هل يعمُّ فعله عليه السالم؟
إذا نقل فعله عليه السالم بصيغة ال عموم هلا ال يعم، فحديث بالل: »َصىلَّ 
يِف الَكْعَبِة« ال تعم الصالُة فيه الفرَض والنفل؛ ألنه إخبار عن دخوِل جزئيٍّ يف 

الوجود، فال يعم. 
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ونحو: »كان يفعل كذا« ال يفيد التكرار، نعم، قد يستفاد التكرار من صيغة 
املضارع بواسطة القرينة مع »كان« وبدوهنا، نحو ما روي عن أنس: »َأنَّ َرُسوَل 
ُه َكاَن  ْمُس َبْيَضاُء«، وما روي عن ابن مسعود: »َأنَّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ُيَصلِّ الَعرْصَ َوالشَّ
ويأكلون  الضيف،  يكرمون  فالن  »بنو  ونحو:  َفِر«،  السَّ يِف  اَلَتنْيِ  الصَّ َبنْيَ  َمُع  جَيْ

احلنطة«. 

وإذا حكى الصحايبُّ قوالً له عليه السالم ال يدرى إن كان عاما أو ال، بلفٍظ 
هريرة:  أيب  وحديث  لِْلَجاِر«،  ْفَعِة  بِالشُّ اهللِ  َرُسوُل  »َقىَض  جابر:  كحديث  عام، 
»هَنَى َعْن َبْيِع الَغَرِر«، وجب محل اللفظ املحكي عىل العموم؛ ألن الصحايب عدل 

عارف باللغة.

* ختصيص العام:
هو: بيان أن العام أريد به بعض ما يتناوله. 

ص: هو الدال عىل خروج بعض أفراد العام.  واملخصِّ

ويشرتط يف املخصص عند احلنفية أن يكون موصوال بالعام، أي: مذكورا 
عقبه، وأن يكون مستقال عن مجلته، فاملرتاخي عن العام ناسخ عندهم ال خمصص، 

وغري املستقل ال يسمى خمصصا. 

فانحرص املخصص عندهم يف املذكور عقب العام املنفصل عن مجلته، وهو 
ثالثة أشياء: العقل، والعادة، والدليل السمعي.

العقل؛  بحكم  يتناوله  ما  بعض  عىل  العام  قرص  بالعقل:  التخصيص   )1(
المتناع ثبوت احلكم املتعلق به لبعض أفراده. 

الدليل  لقيام  تعاىل؛  ذاته  يشمل  ال  گچ  ک   چک   تعاىل:  فقوله 
الصبي  يشمل  ال  ۈچ  چۈ   ونحو:  خملوقة،  غري  ذاته  أن  عىل  القاطع 
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الغري املميز واملجنون؛ لقيام الدليل القاطع عىل أن التكليف ال يتناول غري املميز، 
وقوله تعاىل يف وصف ريح عاد: چڱ  ڱ ں  ں  ڻچ  ال يشمل ما ل متر 

عليه الريح من الكواكب واألفالك وغريمها.

العادة  جلري  يتناوله  ما  بعض  عىل  العام  قرص  بالعادة:  والتخصيص   )2(
بعدم إرادة بعض أفراده. 

والعادة نوعان: قولية، وفعلية. 

1- فالعادة القولية ختصص العام باالتفاق، فلو ذكر اجلنيهات أو القروش 
يف عقد من العقود مُحلت عىل الغالب.

ورد  فلو  احلنفية،  عند  املطلق  تقيد  كام  العام  ختصص  الفعلية  والعادة   -2
هني عن بيع الطعام بجنسه متفاضال، وعادهتم أكل الرب، انرصف النهي إليه عند 

احلنفية، خالفا للشافعية.

)3( التخصيص بالدليل السمعي:

جيوز  كام  واملشهورة،  املتواترة  والسنِة  بالكتاب  الكتاب  ختصيص  جيوز 
ختصيص السنة املتواترة بالثالثة، بال خالف بني من جييز التخصيص. 

ألهنام  احلنفية؛  عند  الظني  والقياس  الواحد  بخرب  ختصيصهام  جيوز  وال 
جاز  بقطعي  ا  ُخصَّ إذا  نعم   ، ظنيٌّ والقياس  الواحد  خرب  من  وكلٌّ  قطعيان، 

ختصيصهام هبام؛ ألهنام بعد التخصيص صارا ظنيني.

وجيوز التخصيص بمفهوم املوافقة إن كان جليا؛ لقوته، وإال فال. 

الشافعية؛ ألنه ظني والعام ظني  املخالفة عند  بمفهوم  التخصيص  وجيوز 
عندهم، والتخصيص عمل بالدليلني، فهو أوىل من النسخ.
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ص العام به،  وإذا ورد عام وخاص فإن كان أحدمها موصوال باآلخر ُخصِّ
وإن كان العام متأخرا َنسخ اخلاص، إال إذا دلت قرينة عىل بقاء حكم اخلاص فإنه 
التاريخ  العام بقدره، وإن ُجهل  ص به، وإن كان اخلاص متأخرا َنسخ من  خيصَّ

ُجعال متقارنني وخصص العام به. 

املحرم  وجيعل  اخلاص،  بقدر  العام  من  يوقف  مرجح  يظهر  ل  إذا  وقيل: 
متأخرا احتياطا. 

وجه،  من  أو  مطلق  بينهام عموم  فيكون  آخر،  بعام  العام  ختصيص  ويكثر 
كتخصيص قوله تعاىل: چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  بقوله: 
چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  فإن اآلية األوىل جعلت عدة املطلقة 
وضع  احلامل  عدة  جعلت  والثانية  حائال،  أو  حامال  كانت  سواء  قروء،  ثالثة 
احلمل، سواء كانت مطلقة أو متوىف عنها زوجها، فخصصت األوىل بغري احلامل. 

وإنام ختص األوىل بالثانية إذا فرض مقارنتها هلا، والظاهر أن الثانية مرتاخية 
عنها، فتكون ناسخة هلا بالنسبة للحامل عند احلنفية.

ص حجة؟ * هل العام املخصَّ
إذا ُخص العام بمبهم ال حيتج به عىل يشء من األفراد إال إذا ُبنيِّ ذلك املبَهم؛ 

ألنه ما من فرد إال وجيوز أن يكون هو امُلخَرج. 

وإذا ُخص بمعني كان حجة يف الباقي؛ ألن داللته عىل مجيع األفراد متساوية، 
فال يلزم من زوال داللته عىل بعضها زوال داللته عىل البعض اآلخر.

* املخصص املتصل:
ص قد يكون غري مستقل، وهو خسة أنواع:  ذهب الشافعية إىل أن املخصِّ
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األول: االستثناء املتصل: وهو الذي يكون املستثنى فيه بعضا من املستثنى 
منه، حمكوما عليه بخالف حكمه. 

ورشطه أن ال يتأخر عن املستثنى منه، وإال ل جيزم بصدق وال كذب وال 
لزوم عقد. 

املستثنى  إىل  الكل  َرجع  عليه  األول  غرُي  ُعطف  فإن  االستثناء،  تعدد  وإذا 
منه، نحو: »له علَّ عرشة إال ثالثة، وإال اثنني، وإال واحدا«.

وإذا تعدد ال مع عطٍف رجع كلٌّ إىل ما يليه إن ل يستغرقه، كاملثال السابق 
إذا ُأسقط منه العاطف. 

وإذا ذكر استثناء واحد بعد مفردات متعددة، رجع إىل مجيعها، فاالستثناء 
يف نحو »تصدق عىل الفقراء واملساكني وابن السبيل، إال الفسقة منهم« راجع إىل 

الكل. 

وإذا ذكر بعد مجل متعاطفة رجع إىل األخرية عند احلنفية؛ ألن األصل أن 
عىل  يدل  ما  لعدم  الشافعي؛  عند  مجيعها  إىل  ورجع  بالقريب،  املتعلقات  تتعلق 

خالف ذلك. 

وعىل هذا تفرع اخلالف يف االستثناء يف قوله تعاىل: چڑ  ڑ  ک     
ں    ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    گ      ک   ک   ک   
ںڻ  ڻ  ڻ  ڻچ اآلية، فإهنم بعد اتفاقهم عىل أن االستثناء غري مرتبط 
أنه  بالتوبة- وعىل  تسقط  العباد، وهي ال  القذف من حقوق  باألوىل -ألن حد 
بالوسطى،  تعلقه  اختلفوا يف  بالتوبة،  الفسق  فينقطع عنه اسم  باألخرية،  مرتبط 
فذهب الشافعي إىل تعلقه هبا، وذهب احلنفية إىل عدم تعلقه بناًء عىل أصلهم، فال 

تقبل شهادة القاذف إذا تاب بعد احلد عندهم.
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الثاين: الصفة، وإذا أتت بعد متعدد، نحو: »أكِرم قريشا وبني متيٍم الكراَم« 
فهي عىل اخلالف السابق يف االستثناء بعد اجلُمل.

الثالث: بدل البعض، نحو: »جاء القوم أكثرهم«.

ت النحاُة مدخول إْن وأخواهتا  الرابع: الرشط، وهو لغة: العالمة، وإنام سمَّ
رشطا؛ ألنه عالمة عىل اجلزاء. 

والرشط قد يكون واحدا، وقد يتعدد، عىل أن يكون املجموع هو الرشط، 
أو عىل أن يكون الرشط واحدا ال بعينه. 

فلو قال لزوجتيه: »إن دخلتام الدار فأنام طالقان«، فدخلت إحدامها، قيل: 
تطلق؛ ألن الرشط متحد، وهو دخول واحدة واحدة، واجلزاء كذلك، فتطلق كل 

واحدة منهام بدخوهلا، وهذا مفهوم عرفا. 

وقيل: ال تطلق واحدة منهام؛ ألن الرشط دخوهلام مجيعا ول يتحقق.

وقيل: تطلقان معا؛ ألن الرشط الدخول عىل البدل. 

وإذا ُسبق الرشط بجمل متعاطفة رجع إىل مجيعها باتفاق احلنفية والشافعية؛ 
ألن حقه الصدارة، فهو متقدم تقديرا.

يئ   ىئ    مئ   حئ   جئ   ی      ی   ی   ی   چىئ   نحو:  الغاية،  اخلامس: 
جبچ، وإذا جاءت بعد مجل متعاطفة كانت كاالستثناء يف رجوعها إىل األخرية 

عند احلنفية، وإىل اجلميع عند الشافعية.
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مبحث اخلاص

هو: لفظ وضع لواحد ولو بالنوع، أو ملتعدد حمصور بوضٍع واحد، كـ: زيد، 
ورجل، ومائة، وارضب، وال ترضب.

وحكمه أنه يفيد مدلوَله قطعًا، أي ال حيتمل غري مدلوله احتامال ناشئا عن 
دليل. 

ولذا كان تأويل القروء يف آية الرتبص باألطهار باطال؛ ألن املرشوع الطالق 
يف الطهر فحمل القروء عىل األطهار يوجب الزيادة أو النقص يف معنى الثالثة 

الذي هو خاص، فيبطل معناه. 

ومن اخلاص: املطلق واملقيد، واألمر والنهي.
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املطلق واملقيد

املطلق: لفظ دل عىل فرد منترش، وقيل: لفظ دل عىل املاهية بال قيد، كـ: رقبة 
ورجل. 

مؤمنة،  رقبة  كـ:  مستقل،  بقيد  ما  بوجٍه  االنتشار  عن  خرج  لفظ  واملقيد: 
ورجل عال.

* هل حيمل املطلق عىل املقيد؟
إذا ورد مطلق ومقيد فال خيلو حاهلام من أمور أربعة: 

كانا  إن  املقيد  عىل  املطلق  حيمل  وفيه:  واحلكم،  السبب  يتحد  أن  األول: 
مثبتني ووردا معا؛ رضورة أن السبب الواحد ال يوِجب املتنافيني.

چۇئ   ۆئ  ۆئچ ، مع قراءة  مثال ذلك قوله تعاىل يف كفارة اليمني: 
ابن مسعود »متتابعات«.

عن  صارف  وجود  لعدم  ناسخا؛  كان  املقيد  تأخر  فإن  معا:  يردا  ل  فإن 
اإلطالق وقت اخلطاب، وإن تأخر املطلق كان ناسخا أيضا، إال إذا دل دليل عىل 

عدم رفع التقييد، وإن ُجهل التاريخ ُعمل باملقيد وُتُوقِّف فيام عداه احتياطا. 

هذا مذهب احلنفية. 

وذهب الشافعية إىل أنه: إن تأخر املقيد عن وقت العمل باملطلق فهو ناسخ 
له؛ لعدم جواز تأخري البيان عن وقت احلاجة، وإال مُحل املطلق عليه؛ مجعا بني 

الدليلني.

 وإن كانا غري مثبتني عمل هبام؛ إلمكان ذلك نحو: »ال جيزئ عتق مكاتب«، 



أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول 77 

كان  مثبت،  غري  واآلخر  مثبتا  أحدمها  كان  وإن  كافر«،  مكاتب  عتق  جيزئ  »ال 
رقبة  تعتق  »ال  رقبة«،  »أعتِق  نحو:  بالرضورة،  املقيد  صفة  بضد  مقيَّدا  املطلق 

كافرة«.

الثاين: أن خيتلف احلكم والسبب، وفيه ال حيمل املطلق عىل املقيد اتفاقا. 

مثال ذلك أن يقال: »أطعم فقريا، واكُس فقريا مؤمنا« مع اختالف السبب.

الثالث: أن خيتلف احلكم ويتحد السبب، وفيه ال حيمل املطلق عىل املقيد 
اتفاقا. 

وقيل عند الشافعية: حيمل، كام يف قوله تعاىل يف التيمم: چەئ  وئ  
فإن  ڀچ  ڀ   ڀ   پ   چپ    الوضوء:  ويف  وئچ 
األيدي مطلقة يف األوىل، مقيدة بالغاية يف الثانية، مع  اختالف احلكم -فإنه يف 
األوىل مسح، ويف الثانية غسل- واحتاِد السبب الذي هو احلدث، فحمل املطلق 

عىل املقيد.

الرابع: أن يتحد احلكم وخيتلف السبب. 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    چڀ   القتل:  كفارة  يف  تعاىل  قوله  مثاله: 
ٺچ  ويف كفارة الظهار: چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ ، وقوله تعاىل يف 

ين: چڈ   شهود الُفرقة: چڈ  ڈ  ژ  ژچ ، ويف شهود الدَّ
ژ   ژ  ڑچ . 

ويف هذا ال حيمل املطلق عىل املقيد عند احلنفية.

وقال الشافعية: حيمل عليه إذا كان هناك قياس صحيح يقتيض ذلك، كام يف 
كفاريت الظهار والقتل، فإهنام اشرتكا يف حرمة سببيهام: الظهار والقتل، ويف أن كالًّ 

ّق.   ختليص من ذل الرِّ
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مبحث األمر

ورد لفظ األمر يف اللغة العربية مستعمال يف معنيني:

بالقتال«، أي: قل هلم: قاتِلوا،  القول املخصوص، قالوا: »ُمْر قومك   )1(
وقال تعاىل: چۓ  ۓ     ڭچ أي قل هلم: َصلُّوا.

)2( الفعل، قالوا: »ليس أمر فالن برشيد«، أي: فعله، وقال تعاىل: چ ی  
ی  جئ  حئچ. 

فقال بعض العلامء: إنه مشرتك بينهام؛ إلطالقه عليهام، واألصل يف اإلطالق 
احلقيقة. 

وقال اجلمهور: إنه حقيقة يف القول، جماز يف الفعل، مستدلني بتبادر القول 
املخصوص منه إذا ُأطلق، ولو كان مشرتكا بينهام ل يسبق أحدمها بعينه إىل الفهم 

عىل أنه هو املراد. 

واألمر نوعان: نفيس، ولفظي. 

فالنفيس: هو اقتضاء فعٍل غري كفٍّ عىل جهة االستعالء اقتضاًء حتام. 

وأوجبت  أمرته  بنحو:  عليه  يدل  الذي  النفيس  الطلب  باالقتضاء  واملراد 
عليه أو حتمت عليه. 

األمر  هو  السمعية  اللفظية  األدلة  عن  يبحث  الذي  األصويل  هيم  والذي 
 » »ُكفَّ نحو:  بغري  عليه  مدلول   ، َكفٍّ غري  لفعٍل  املقتيض  اللفظ  وهو:  اللفظي، 

اقتضاًء حتاًم. 

فدخل يف األمر نحو: ُكفَّ و دْع و ذْر، وخرج منه: ال ترضب. 
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واشرتط أكثر املاتريدية يف األمر االستعالء، أي: َعّده نفَسه عاليا، واشرتط 
أكثر املعتزلة فيه العلو، وال ُيشرتط فيه واحد منهام عند أكثر األشاعرة.

* صيغة »افعل«:

وردت هذه الصيغة يف اللغة ويف كالم الشارع دالة عىل معاٍن: 

)1( اإلجياب، كقوله تعاىل: چۈ  ۈچ. 

)2( الندب، كقوله: چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ . 

السالم  عليه  كقوله  العادات،  وإصالح  األخالق  لتهذيب  التأديب   )3(
البن عباس وهو طفل: »ُكْل بَِيِمينَِك، َوُكْل مِمَّا َيِليَك«. 

)4( اإلرشاد ملنافع الدنيا، كقوله تعاىل: چڈ  ڈ  ژ  ژچ. 

)5( اإلباحة، كقوله: چک   کچ . 

)6( االمتنان، نحو: چې  ى  ى       ائچ . 

)7( اإلكرام، نحو: چۈ  ۈ چ . 

)8( التهديد، نحو: چڇ  ڇ  ڇچ . 

)9( اإلنذار، وإنام يكون بذكر الوعيد، نحو: چڱ   ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻچ. 

)10( التسخري، نحو: چگ    گچ. 

)11( اإلهانة نحو: چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑچ . 

)12( التعجيز، نحو: چائ  ائ   ەئ  ەئچ . 

)13( التسوية، نحو: چپ   ڀ  ڀ      ڀچ . 

)14( الدعاء، نحو: »اللهم اغفر يل«. 
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)15( التمني، نحو: 

ا الليـــــُل الطويُل أال اْنَجِل بأمثِلأال أهيُّ منك  اإلصباُح  وما  بُِصبٍح 

)16( االحتقار، نحو: چٺ  ٺ  ٺ  ٺچ. 

فذهب مجهور العلامء إىل أن هذه الصيغة حقيقٌة يف الوجوب، جماز يف غريه 
من املعاين. 

وذهب أبو هاشم واملعتزلة إىل أهنا حقيقة يف الندب؛ ألنه األقل املتيقن به. 

وقيل: إهنا مشرتكة بينهام؛ الستعامهلا فيهام، واألصل يف االستعامل احلقيقة. 

وقيل: موضوعة للقدر املشرتك، وهو الطلب؛ حذرا من االشرتاك واملجاز. 

وُنقل عن األشعري والقايض التوقف؛ لتعارض األدلة. 

واستدل اجلمهور: 

الوجوب،  عىل  القرائن-  عن  -جمردًة  هبا  السلف  استدالل  بكثرة   )1(
استدالال شائعا من غري أن ينكر عليهم أحد، فأوجب ذلك علام عاديا باتفاقهم. 

أن  بعد  پچ  پ   ٻ   ٻ    ٻ   چٻ   إلبليس:  توبيخا  تعاىل  وبقوله   )2(
األمر  يكن  ل  لو  فإنه  القرائن،  عن  جمردا  أمرا  ھچ  ہ     چ  بقوله:  أمره 
للوجوب ملا لزم إبليَس اللوُم، ولقال: أمرَتني أمَر ندب غري ملزم، فال أستحق 

چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   التعنيف، أو ما يؤدي هذا املعنى، كام قال: 
ٿچ، فسكوته مع هذا اللوم دليل أن األمر للوجوب. 

)3( وبقوله تعاىل: چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبچ  فإنه ذمهم عىل خمالفة 
األمر، ولو كان لغري الوجوب ما ذمهم عىل خمالفته.

گچ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     چڑ   تعاىل:  وبقوله   )4(
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أي: حمنة يف الدنيا چگ  ڳ      ڳ  ڳچ  يف اآلخرة، فإنه ملا رتب عىل ترك 
مقتىض أمره أحد العذابني، دل ذلك عىل أن أمره للوجوب إال لصارف له عنه.

* هل األمر يقتيض التكرار والفور؟
ذهب احلنفية إىل أن صيغة األمر إنام تدل عىل طلب حصول الفعل يف الزمن 
املستقبل، فال تقتيض وحدة وال تعددا، وال تدل بذاهتا عىل فور أو تراٍخ، فيخرج 

املكلف من عهدة التكليف باملرة الواحدة؛ حلصول احلقيقة هبا.

وإنام يستفاد التكرار عندهم من اقرتان الصيغة بالقرائن، كتعليقها عىل رشط 
متكرر، كام يف قوله: چٿ  ٿ    ٿ  ٹچ ، وكتقييدها بظرف متجدد، 

كام يف قوله: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ .

وكذا ال يستفاد منها الفور أو الرتاخي إال بقرائن خارجة؛ ألن ذلك زائد 
عام ُوضعت الصيغة له.

ل  لو  ألهنا  التكرار؛  وحتتمل  للمرة،  األمر  صيغة  أن  الشافعي  إىل  وُنسب 
تكن كذلك ملا َأشكل األمر عىل األقرع بن حابس حني سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن احلج: 

»ألِعامنا هذا أم لألبد؟«. 

وأجاب احلنفية بأن تكرر احلكم بتكرر السبب الشك فيه، فيجوز أن سؤاله 
ألنه أشكل عليه أمر سبب احلج، أهو الوقت فيتكرر، أو البيت فال؟ فسأل ليعلم.

وقيل: إن صيغته للمرة؛ حلصول االمتثال هبا، وجياب بأن حصوله هبا ألن 
احلقيقة حصلت هبا، ال ألن الصيغة تقتضيها.

وقيل: تقتيض التكرار قياسا عىل النهي، وُردَّ بأن هذا قياس يف اللغة، وهو 
باطل.
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* األمر بعد احلظر:
إذا حظر الشارع أمرا كان واجبا أو مباحا ثم أمر به -كقتال املرشكني، فإنه 

ہ   چہ   تعاىل:  قوله  يف  به  أمر  ثم  احلرم،  األشهر  يف  ُحظر  ثم  واجبا  كان 
ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ےچ، وكالصيد، فإنه كان مباحا ثم 
حظر عىل املْحِرم، ثم أمر به يف قوله تعاىل : چٴۇ  ۋ  ۋچ- كان األمر 

رافعا للحظر، ورجع املأمور به إىل ما كان عليه قبل احلظر.

كذا؟:  أأفعُل  سأل:  ملن  يقال  كأن  االستئذان،  بعد  الواردة  األمر  وصيغة  
»ُكنُْت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  بريدة  عن  كام  إخبارا،  بالنهي  واملتصلة  افعل، 
ُر  َا ُتَذكِّ ِه، َفُزوُروَها؛ َفإهِنَّ ٍد يِف ِزَياَرِة َقرْبِ ُأمِّ هَنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة الُقُبوِر، َفَقْد ُأِذَن ملَُِحمَّ
اآلِخَرَة« رواه الرتمذي، عىل اخلالف السابق يف أهنا لإلباحة أو للوجوب ما ل تقم 

قرينة عىل خالفه.
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مبحث النهي

النهي نوعان: نفيس، ولفظي. 

فالنفيس: هو اقتضاء فعٍل هو كّف اقتضاء حتام. 

مدلول  َكفٌّ  هو  لفعٍل  املقتيض  اللفظ  وهو   : اللفظيُّ األصويلَّ  هيم  والذي 
« اقتضاًء حتام.  عليه بغري نحو »ُكفَّ

واخلالف يف اشرتاط االستعالء فيه أو العلو وعدمه مثل اخلالف يف األمر.

* صيغة »ال تفعل«:
وردت هذه الصيغة ملعان: 

)1( التحريم، نحو: چژ  ژ  ڑچ.

)2( الكراهة، نحو: »اَل ُيْمِسَكنَّ َأَحُدُكْم َذَكَرُه بَِيِمينِِه«. 

)3( اإلرشاد، نحو: چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ . 

)4( الدعاء، نحو: چائ  ەئ  ەئ  وئچ . 

)5( االلتامس، كقولك ملن يساويك: »ال تفعل«. 

)6( التهديد، كقولك لعبدك: »ال تطعني«. 

)7( التسوية، نحو: چپ   ڀ  ڀ      ڀچ . 

)8( التحقري، نحو: چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ . 

)9( التيئيس نحو: چۈئ  ېئ  ېئچ . 

واخلالف فيها كاخلالف يف صيغة األمر، فذهب مجهور العلامء إىل أهنا حقيقٌة 
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يف التحريم جماز يف غريه من املعاين، وذهب أبو هاشم إىل أهنا حقيقة يف الكراهة، 
وقيل: مشرتكة بينهام، وقيل: موضوعة للقدر املشرتك، وقيل بالوقف.

* مقتىض النهي:
أكل،  منك  يصدْر  ال  مثال:  تأكل«  »ال  معنى  ألن  الدوام؛  يقتيض  النهي 
األزمان،  انتفاؤه يف مجيع  منه  ويلزم  كان،  نوع  أّي  تعم  النفي  والنكرة يف سياق 
األمر  والتكرار، وختالف صيغة  الفور  تفيد  النهي  إن صيغة  وهذا معنى قوهلم: 

من وجهني.

ويقتيض قبح املنهي عنه إما لعينه أو لوصفه املالزم أو ملجاوره. 

واملنهي عنه إما رشعي وإما حيس. 

فالرشعي: هو فعٌل ُوضع يف الرشع حلكم مطلوب، كالصوم والبيع، فإن 
حلكم  فيه  وضع  والثاين  الثواب،  وهو  مقصود  حلكم  الرشع  يف  وضع  األول 

مقصود أيضا وهو امللك. 

واحليس: ما ليس كذلك، كالزنا ورشب اخلمر، فإن كالًّ منهام ل يوضع يف 
الرشع حلكم مقصود. 

بأصله  عنه  املنهي  ويصح  فيه،  لوصٍف  قبحه  يقتيض  الرشع  عن  فالنهي 
فإن  الترشيق،  الفطر واألضحى وأيام  ويفسد بوصفه، كالنهي عن صوم يومي 
فيه،  قبح  ال  واجلامع  والرشب  لألكل  تركا  كونه  باعتبار  األيام  هذه  يف  الصوم 

وباعتبار استلزامه اإلعراض عن ضيافه اهلل الذي هو تابع له كان قبيحا. 

وكالنهي عن بيع درهم بدرمهني، فإنه قبيح لوصف فيه أيضا ال لذاته، فإن 
ركن البيع -وهو مبادلة املال باملال- قد وجد، لكن ل توجد املبادلة التامة، فالقبح 

لفوات الوصف وهو التامم. 
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الكراهة، كالنهي عن  املنهي عنه مع  له، ويصح  ُقْبَحه ملجاور  يقتيض  وقد 
الصالة يف األرض املغصوبة، وعن البيع وقت النداء. 

املنهي  يبطل  وحينئذ  ذلك،  عىل  دليل  دل  إذا  إال  لذاته  قبحه  يقتيض  وال 
البطون من األجنة،  املالقيح واملضامني، واملالقيح: ما يف  بيع  عنه، كالنهي عن 
واملضامني: ما يف أصالب الفحول من املياه، فإنه ملا عدم ركن البيع وهو املبيع، ل 
يمكن وجود البيع، فلم يكن النهي عىل حقيقته؛ ألن النهي عن املستحيل عبث، 

فيكون النهي جمازا عن النسخ؛ بجامع أن احلرمة تثبت لكل منهام. 

والنهي عن احليس يقتيض قبحه لذاته، كالنهي عن القتل، وقد يقتيض قبحه 
لوصف فيه أو ملجاور له، كالنهي عن الزنا، فإنه يقتيض قبحه لوصف فيه، وهو 
إرساف املاء وتضييع النسب، ولذا ال يكون به حمصنا، وال حتل به املرأة للزوج 

األول، وال يثبت به النسب. 

وكالنهي عن وطء احلائض، فإنه يقتيض قبحه ملجاور له وهو األذى، ولذا 
يكون به حمصنا، ويثبت به النسب، وحتل به للزوج األول.
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األدلة  السمعية

قد سبق أن الدليل السمعي ما ثبت كونه دليال من الرشع، وأقول هنا: إنه 
إما  الرشعي  الدليل  ألن  والقياس؛  واإلمجاع  والسنة  الكتاب  أربعة:  يف  ينحرص 
وحي أو غريه، والوحي إما متلو وهو الكتاب، أو ال وهو السنة، وغري الوحي إما 

قول جمتهدي األمة يف  عرص وهو اإلمجاع، أو ال وهو القياس. 

وأما رشائع من قبلنا فراجعة إىل الكتاب أو السنة؛ ألنا ال يلزمنا العمل هبا 
ها اهلل ورسوله علينا.  إال إذا قصَّ

احلكم  ألن  األربعة؛  األدلة  بأحد  العمل  إىل  راجع  واالستصحاب 
املستصحب البد أن يكون ثابتا بأحدمها.
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مبحث الكتاب

املتعبد بتالوته،  املنزل عىل سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص،  اللفظ  القرآن، وهو:  الكتاب 
املتحدى بأقرص سورة منه، املنقول إلينا تواترا. 

فهو اسم للَّفظ الدال عىل املعنى، واملعنى وحده ليس بقرآن، ولذا ال جتوز 
الصالة بغري اللغة العربية إال حالة العذر؛ إقامًة للمعنى مقام اللفظ للرضورة. 

كام أن ما نقل آحادا ليس بقرآن؛ ألن القرآن توفرت دواعي نقله لتضمنه 
التحدي، وألنه أصل األحكام باعتبار املعنى والنظم مجيعا. 

أنزلت للفصل بني  القرآن،  آية واحدة من  التي يف أوائل السور  والبسملة 
السور، وليست جزءًا من الفاحتة، وال من كل سورة عند احلنفية، خالفا للشافعية. 

استدل احلنفية باإلمجاع عىل أن ما نقل بني دفتي املصحف بخط القرآن كالم 
اهلل، ول يتواتر كوهنا جزءًا من كل سورة، وال كوهنا آيات متكررة، ووجودها يف 

ا ال يستلزم ذلك؛ ألهنا أنزلت للفصل كام ُروي ذلك.  حماهلِّ

استدل الشافعية بام روي عن ابن عباس: »من تركها ترك مائة وثالث عرشة 
آية«. 

قلنا: إن صح فهو مظنون ال يعارض املقطوع، وهو عدم تواتر جزئيتها من 
كل سورٍة، الدالُّ عىل عدمها. 

وقال املالكية: ليست من القرآن؛ لعدم تواتر ذلك. 

قلنا: تواَتر ما يستلزمه، وهو إثباهتا يف املصاحف.
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* القراءات:
القراءات السبع ما كان منها من قبيل األداء وال خيتلف الرسم باختالفه، 

كاملد واللني واإلمالة وختفيف اهلمزة ونحو ذلك، ال جيب تواتره. 

نحو                              باختالفه  الرسم  وخيتلف  اللفظ،  جوهر  قبيل  من  منها  كان  وما 
القرآن،  من  وهو  متواتر  غري  لكان  وإال  تواتره،  جيب  وچٺچ   ﴿ملك﴾ 
فيكون بعض القرآن غري متواتر! وهو باطل بام مر، وال يمكن إضافة التواتر إىل 

أحد األمرين املختلفني يف الرسم بعينه؛ ألنه حتكم، الستوائهام بالرضورة. 

املصحف  رسم  حيتملها  ول  إسنادها  صح  قراءة  -وهي  الشاذة  والقراءة 
وكانت موافقة لإلعراب- حجة ظنية كخرب الواحد عند احلنفية، وهو الصحيح 
من مذهب الشافعية؛ ألهنا مسموعة منه عليه السالم، لكون الراوي عدال ضابطا. 

التواتر، وال خربا يصح  وقيل: إهنا ليست بحجة؛ ألهنا ليست قرآنا لعدم 
العمل به لعدم نقلها عىل أنه خرب، ونقلها كذلك رشط صحة العمل. 

قلنا: كون النقل خربا رشط صحة العمل ممنوع، بل الرشط السامع منه ملسو هيلع هللا ىلص 
مطلقا.

وليس القرآن مشتمال عىل حشو ال فائدة فيه، وال مهمل ال معنى له؛ ألن 
ذلك مستحيل الصدور من أحكم احلاكمني.

وقال احلشوية: هو مشتمل عىل ذلك، حمتجني بنحو قوله تعاىل: چۉ     
ۉچ  ونحو چٱچ و چڈچ، وال حجة هلم فيام ذكر؛ فإن نحو چ ۉچ 
يوم  إىل  منه  املراد  معرفة  انقطع رجاء  الذي  املتشابه  من  چٱچ  ونحو  تأكيد، 

القيامه، ألنه وجد يف الكتاب لالبتالء، وَعِلمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وُأمر بكتامنه.
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تنبيــه

ال جيوز ختصيص الكتاب والسنة املتواترة بخرب الواحد عند احلنفية؛ ألهنام 
قطعيان من كل وجه وهو ظني.

نعم، إذا خصا بقطعي جاز ختصيصهام به؛ ألهنام يساويانه يف الظنية حينئذ. 

وأجاز ذلك اجلمهور مطلقا؛ بناء عىل أن العام ظني الداللة.
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التأويل واإلمجال

التأويل: محل الظاهر عىل املحتِمل املرجوح لدليل أو شبهة. 

وهو نوعان: 

)1( قريب إىل الفهم، فيرتجح عىل الظاهر بمرجٍح ما، كحمل قوله تعاىل: 
چٻ  ٻ  پ  پچ عىل معنى: أردتم القيام إليها. 

)2( وبعيد عن الفهم، فال يرتجح عىل الظاهر إال بأقوى منه، كحمل قوله 
تعاىل: چہ  ہ   ہچ  عىل إطعام طعام ستني مسكينا، فإنه ُرجح هذا 
عند احلنفية عىل الظاهر بأن حاجة واحد يف ستني يوما كحاجة ستني يف يوم، مع 
إمكان  مع  ُذكر  الذي  العدد  وإلغاء  يذكر،  ل  اعتبار مضاف  إىل  ُبعِده؛ إلحواجه 

ر.  قصد العدد؛ لفضل اجلامعة وبركتهم وتعاوهنم عىل الدعاء للمكفِّ

عىل   » ُحرٌّ َفُهَو  حَمَْرٍم  َرِحٍم  َذا  َمَلَك  »َمْن  الشافعية:  بعض  محل  البعيد  ومن 
األصول والفروع، مع ُبعِده؛ ألنه رْصف للعام عن العموم من غري صارف.

واإلمجال: إخفاء املراد، وهو: إما يف مفرد يف نفسه: بأن ال يفهم معناه لغًة 
لكونه  أو  والزكاة،  كالصالة  اللغوي  معناه  َيِرد  ل  ألنه  أو  »اهلَُلوع«،  كـ  لغرابته 
حمتمال مجلة معاٍن كـ »العني« و»املختار« فإنه حمتمل اسم الفاعل واسم املفعول. 

»اَل  نحو:  فالضمري  مرجعان،  هلام  وصفة  كضمري  غريه،  مع  مفرد  يف  وإما 
َيْمنَْع َأَحُدُكْم َجاَره َأْن َيَضَع َخَشَبًة يِف ِجَداِرِه« فإن ضمري »ِجَداِرِه« جممل بسبب 
ه إىل ما سبقه من األلفاظ، واحتامل رجوعه إىل )َأَحد( وإىل )َجاِره(، والصفة  َضمِّ
نحو: »زيد طبيب ماهر« فإن »ماهر« صفة جمملة؛ لسبقها بأمرين يصح رجوعها 
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لكل منهام. 

وإما يف مركب بجملته، نحو: چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ، فإنه 
حيتمل الزوج، كام هو مذهب احلنفية، والويلَّ كام هو مذهب املالكية. 

رأس  عىل  السالم-  -عليه  سلَّم  إذا  كام  الفعل،  يف  اإلمجال  يكون  وقد 
الركعتني، فإنه حيتمل التعمد والسهو.

ڌ   چڍ   نحو:  العني،  إىل  املضاف  التحريم  يف  إمجال  وال 
إرادة منع  العرف  منه يف  يتبادر  ؛ ألنه  ڌچ وچٱ  ٻ  ٻچ 

الفعل املقصود منها، كاالستمتاع يف األول واألكل يف الثاين، خالفا للبعض. 

وقد ذهب احلنفية إىل أنه مع تبادر ذلك منه يف العرف حقيقٌة عرفية يف إخراج 
يَّته للفعل، وذهب غريهم إىل أنه جماز يف ذلك. املحل عن حملِّ
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البـيــان

البيان: إظهار املراد من كالٍم سابق بام له تعلق به يف اجلملة، سواء كان قوال 
َكاَم  »َصلُّوا  وبقوله:  بالفعل،  واحلج  الصالة  بنيَّ  السالم-  -عليه  ألنه  فعال؛  أو 

« وقوله: »ُخُذوا َعنِّي َمنَاِسَكُكْم«.  َرَأْيُتُمويِن ُأَصلِّ

-عليه  طاف  كام  اتفقا،  فإن  البيان:  إىل  حيتاج  ما  بعد  وفعل  قول  ورد  فإذا 
السالم- بعد نزول آية احلج طوافا واحدا وأمر بطواف واحد، فإن ُعرف السابق 
فأحُدمها  السابق  ُجهل  وإن  تأكيد،  والالحُق  به،  املراد  لظهور  البيان؛  فهو  منهام 

بيان. 

القوُل،  فالبيان هو  وإن اختلفا، كام لو طاف طوافني وأمر بطواف واحد، 
تقدم أو تأخر، والزائد مندوب يف حقه أو واجب عليه دون أمته. 

ثم البيان خسة أقسام:

)1( بيان التقرير: وهو توكيد الكالم بام يقطع احتامل املجاز أو اخلصوص. 

چچ  چچ  چڃ  ڃ    چ  چچ فإن قوله:  نحو قوله تعاىل: 
السري،  يف  إلرساعه  الرسول  يف  جمازا  استعامله  احتامل  قطع  چڃچ  لـ  تقرير 
حيتمل  عام  چېئچ  لفظ  فإن  ېئچ  ېئ   چېئ   ونحو: 

اخلصوص، فقرر بذكر چېئچ.

)2( بيان التفسري: وهو إيضاح ما فيه خفاء من املجمل واملشرتك واملشكل 
واخلفي. 

ُرْبَع ُعرْشِ  چڱ   ںچ  بقوله: »َهاُتوا  كبيانه عليه السالم قوله تعاىل: 
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چچ  چچ   َأْمَوالُِكْم«، وكبيانه عليه السالم أن املراد بالقروء يف قوله تعاىل: 
چچ   قوله:  يف  اهلَلوع  سبحانه  وكبيانه  َحْيَضَتاِن«،  األََمِة  ُة  »ِعدَّ بقوله  احليض، 
لفظ  أن  وكبيانه سبحانه  إلخ،   ... چ  چڇ  ڇ  ڍ          به:  متصال  بقوله  ڇچ  

چڳچ يف قوله: چې  ې  ې  ېچ  بمعنى كيف، بذكر احلرث معه.

)3( بيان التغيري: وهو بيان أن احلكم ال يتناول بعض ما يتناوله اللفظ. 

ألحد  بيان  فإنه  وكالرشط  ظاهر،  منهام  وكل  واالستثناء،  كالتخصيص 
يتأخر الطالق  الرجل لزوجته: »أنِت طالق« حيتمل أن  اللفظ، فإن قول  حُمتِمَل 
به بقوله: »إن دخلِت الدار« مثاًل كان ذلك  عنه؛ جلواز اتصال معلَّق به، فإذا عقَّ

بيانا ألحد حمتِمَل اللفظ.

)4( بيان الرضورة: وهو إظهار املراد بام ل يوضع له. 

ثم منه ما هو يف حكم املنطوق، كقوله تعاىل: چۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  
فإنه بني نصيب أحد الرشيكني، وهو بيان لنصيب اآلخر عرفا. 

ومنه السكوت عند احلاجة، بأن يدل عىل كون السكوت بيانا حاُل َمْن شأُنه 
التكلم، كسكوته ملسو هيلع هللا ىلص عن تغيري ما يعاينه، وكسكوت البِكر عند استئذان وليِّها. 

ومنه ما ثبت رضورة اختصار الكالم، نحو: »له علَّ مائة ودرهم« أو »مائة 
وقفيز بر« للتعارف، وقال الشافعي: املائة جمملة، كام لو قال: »مائة وثوب«؛ ألن 
األصل يف العطف التغاير، وجياب بأن املدار عىل العرف، وقد وجد فيام ذكرنا من 

املثالني دون ما ذكره.

اخلطاب  وفائدة  والتقرير،  التفسري  بيان  تأخري  جواز  احلنفية  عند  واملختار 
للزوم  التغيري؛  بيان  تأخري  جواز  وعدم  البيان،  ورود  عند  الفعل  عىل  العزم 

التجهيل واإلغواء.
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)5( بيان التبديل: وهو النسخ، وسيفصل لك.
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فصل: يف مباحث النسخ

ورشعا،  عقال  جوازه  ورشعا،  لغة  معناه  خسة:  النسخ  مباحث  أن  اعلم 
حمله، رشطه، الناسخ واملنسوخ.

)1(  النسخ لغة: يطلق عىل اإلزالة، وعىل النقل.

رشعي  بدليل  التنجيزي،  تعلقه  حيث  من  الرشعي،  احلكم  رفع  ورشعا: 
متأخر. 

وقيل: هو بيان انتهاء أمد احلكم. 

ومنشأ هذا اخلالف أن ورود الناسخ مبنيِّ لألجل املقدر عند اهلل، رافع لتعلق 
ف نظر إىل جهة من جهَتي الناسخ، ونسُخ التالوة  احلكم بالنظر إلينا، فكل معرِّ
راجع إىل نسخ أحكامها من جواز الصالة هبا وحرمة تالوهتا عىل اجلنب ونحوه. 

)2( النسخ جائز عقال؛ ألنه ال يلزم منه حمال، ألن املصلحة ختتلف باختالف 
األوقات كرشب الدواء، فال يلزم منه البداء واجلهل عىل اهلل وال العبث.

ثم  آدم  زمن  يف  حالال  كان  واألخوات  بالبنات  االستمتاع  ألن  ورشعا؛ 
نسخ.

وخالف يف اجلواز غري العيسوية من اليهود. 

مسلم  أبو  وقوعة  يف  وخالف  القرآن،  يف  أو  بتاممها  رشيعة  يف  ولو  وواقع 
تأولوا  عنه،  فضال  مسلم  عن  يصدر  ال  هذا  إنكاره  ظاهر  كان  وملا  األصفهاين، 
كالمه بأن مراده من عدم وقوعه يف رشيعة أن الرشيعة السابقة كانت مؤقتة فلم 

تنسخه الالحقة، وكذا أحكام القرآن.
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)3( حمله: األحكام الرشعية الفرعية التي ل يلحقها توقيت وال تأبيد نصا. 

»العال  نحو:  العقلية  األحكام  يف  وال  املاضية،  األمم  أخبار  يف  نسخ  فال 
حادث«، وال يف األحكام احلسية نحو: »النار حارة«، وال يف األحكام الرشعية 
األصلية نحو: »اهلل موجود«، وال يف األحكام التي حلقها التوقيت أو التأبيد نصًا، 

نحو: چڇ  ڇ  ڇچ  ونحو: »الصوم واجب مستمر أبدا«.

فإن كان كل من التوقيت والتأبيد قيدا للواجب ال للحكم، فاجلمهور عىل 
جواز نسخه، نحو: »صوموا أبدًا« فإن الفعل يعمل بامدته، والوجوب مستفاد من 
صيغته، وال عمل باعتبارها، فيكون القيد للواجب الذي هو الصوم، ال للحكم 

الذي هو الوجوب.

ال يقال التأبيد يفيد الدوام، والنسخ نفي له، فيلزم التناقض! ألنا نقول: ال 
منافاة بني إجياب فعل مقيد بالدوام، وعدم أبدية التكليف به؛ جلواز كون الفعل 
الدائم كالصوم واجبا يف بعض زمان دوامه، مندوبا يف البعض اآلخر، فيتحقق 

عدم أبدية وجوبه مع دوامه، وال يستلزم رفُع وجوبه رفَع دوامه. 

جواز  عىل  فاجلمهور  ا  نصًّ ال  ظاهرا  للحكم  قيدا  منهام  كل  كان  لو  وكذا 
نسخه، وحيمل الكالم عىل خالف الظاهر، مثاله: »الصوم جيب أبدًا« فإن الظاهر 

هو رجوع الظرف إىل الفعل لقربه، وألنه أصل يف العمل.

)4( رشط النسخ التمكن من االعتقاد ال الفعل، خالفا للمعتزلة وبعض 
الشافعية، قالوا: إن املقصود من التكليف الفعل، فالنسخ قبل التمكن منه بميض 

الزمن الذي يسعه َبداء، وهو مستحيل عليه تعاىل. 

قلنا: املقصود هو االعتقاد؛ لكفايته مقصودا كام يف املتشابه، ولكونه أقوى 
املقصودين كام يف غريه، فإن الفعل بدونه ال عربة به، ولعدم احتامله السقوط، فإن 
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اإليامن ال يسقط بحال، بخالف الفعل فإنه قد يسقط يف بعض األحوال. 

فرضت  الصلوات  فإن  الفعل،  من  التمكن  قبل  النسخ  وقع  قد  وأيضا 
خسني، ونسخ ما زاد عىل اخلمس بعد التمكن من االعتقاد، وقبل التمكن من 

الفعل.

الكتاب  منها:  باثنني  إال  النسخ  يتعلق  وال  أربعة،  األدلة  أن  سبق  قد   )5(
املتواترة  والسنة  واملشهورة،  املتواترة  وبالسنة  بالكتاب  ينسخ  فالكتاب  والسنة، 

تنسخ بالكتاب وبالنسبة املتواترة واملشهورة، فاألقسام أربعة. 

مثال نسخ الكتاب بالكتاب والسنة قوله تعاىل: چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   
تعاىل:  بقوله  ُنسخت  فإهنا  اآلية،   .. ېچ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ِذي  ُكلَّ  َأْعَطى  اهللَ  »إِنَّ  وبقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  اآلية،   .. چگ  گ   گ  ڳچ 

ُه، َأاَل اَل َوِصيََّة لَِواِرٍث«.  َحقٍّ َحقَّ

َأاَل  الُقُبوِر،  ِزَياَرِة  َعْن  هَنَْيُتُكْم  »ُكنُْت  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  بالسنة  السنة  نسخ  ومثال 
َفُزوُروَها«.

بالسنة  الثابت  املقدس  بيت  إىل  التوجه  نسخ  بالكتاب  السنة  نسخ  ومثال 
بقوله تعاىل: چہ  ہ  ہ  ھ   ھچ . 

األول  عىل  مستدال  وعكسه،  بالسنة  الكتاب  نسخ  يف  الشافعي  وخالف 
بقوله تعاىل: چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  فإن السنة 

دون الكتاب، وليست من لُدْنه تعاىل، وعىل الثاين بقوله تعاىل: چٿ  ٿٿ  
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  فال يكون ما جاء فيه رافعا هلا. 
املراد خريية احلكم أو مثليته يف حق املكلف من  واجلواب عن األول: أن 
جهة احلكمة والثواب، والسنة من لدنه؛ ألنه -عليه السالم- ال ينطق يف األمور 
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الترشيعية إال عن الوحي. 

وعن الثاين: أن املراد بالتبيني التبليغ، ولو سلم أن املراد به معناه فاملراد أنه 
مبني يف اجلملة، وعىل كلٍّ فال ُتنايف اآلية كوَن الكتاب قد ينسخ السنة. 

وأما اإلمجاع فال َينسخ وال ُينسخ به؛ ألن اإلمجاع بعد عهد الرسول، ألنه 
املرجع يف عهده، وال نسخ بعده. 

وكذا القياس ال َينسخ وال ُينسخ به؛ ألنه ُمظهر للحكم، فالناسخ واملنسوخ 
ه.  يف احلقيقة َنصُّ

وأيضا ال نسخ بعده -عليه السالم- كام سبق، والعربة يف عهده بالنص. 

وال ُينَسخ املتواتر كتابا كان أو سنة باآلحاد؛ ألن املظنون ال يقابل القاطع. 

وجيوز أن يكون الناسخ أخف من املنسوخ باالتفاق، وجيوز أن يكون أشق 
منه، خالفا لبعض املتكلمني والشافعي، فإهنم قالوا: جيب كونه مثله أو أخف؛ 

لقوله تعاىل: چپ  پ  ڀچ.. اآلية. 

قلنا: األشق قد يكون خريا ألنه أكثر ثوابا، ولنا عقال: أنه جيوز أن تكون 
أن كل  إىل األشق كام تكون يف عكسه، وسمعا:  النقل من األخف  املصلحة يف 
الصوم  بتحتم  ثم نسخ  مبدأ اإلسالم،  الصيام والفدية يف  مكلف كان خمريا بني 

فيام بعد.

مناجاة  عند  الصدقة  تقديم  وجوب  نسخ  كام  بدل،  إىل  ال  النسخ  وجيوز 
الرسول بال بدل. 

ويمتنع نسخ مجيع القرآن اتفاقا؛ ألن فيه ما ال يقبل النسخ كاألخبار، وجيوز 
نسخ بعضه تالوة وحكام، وجيوز نسخ أحدمها بدون اآلخر جوازا وقوعيا. 
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ْمَن(.  فنسخ التالوة واحلكم نحو: )َعرْشُ َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت  حُيَرِّ

ا َنَكااًل  ْيَخُة إَِذا َزَنَيا َفاْرمُجُومُهَ ْيُخ َوالشَّ ونسخ التالوة دون احلكم نحو:  )الشَّ
ِمَن اهللِ(. 

قوله  ونحو  الذكر،  السابقة  الوصية  آية  نحو  التالوة  دون  احلكم  ونسخ 
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چڤ   تعاىل: 
ڄ  ڄ  ڃچ نسخ حكمها بقوله تعاىل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پچ .. اآلية.
تتميــم

زيادة جزء يف الواجب كالتغريب يف احلد، أو رشط كإيامن الرقبة يف كفارة 
ال  وهلذا  احلنفية،  عند  عليه  املزيد  حلكم  نسٌخ  متأخر:  بدليل  اليمني  أو  الظهار 

جييزون الزيادة بخرب الواحد عىل القاطع.

فال يزاد يف احلد عىل اجللد -الثابت بالكتاب- التغريُب بخرب: »البِْكُر بِالبِْكِر 
َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم«.

وال يزاد عىل الطواف الثابت بالكتاب الطهارُة عن احلدث عىل أهنا رشط 
فيه بخرب: »الطََّواُف بِالَبْيِت َصاَلٌة«. 

بخرب  فتجوز  حمض،  بياٌن  هي  بل  واحلنابلة،  الشافعية  عند  نسخا  وليست 
الواحد. 

قلنا: إهنا رفعت حكام رشعيا، وهو إجزاء األَفراد التي ليست فيها الزيادة. 

وعىل هذا اخلالف تفرع اخلالف يف كثري من الفروع الفقهية، ككون الفاحتة 
ركنًا يف الصالة، واشرتاط النية يف الوضوء، وعدم ذلك.
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ويعرف الناسخ: 

)1( بالتنصيص من الرسول رصاحًة، كـ »هذا ناسخ«، أو داللًة، كحديث: 
»ُكنُْت هَنَْيُتُكْم...« السابق. 

)2( أو بالتنصيص من الصحابة. 

)3( وبضبط التاريخ، فيحكم بناسخية املتأخر عند التعارض. 

)4( وكذا يعرف بعمل الصحايب عىل خالف نص مفرسَّ مع علمه به.

واهلل تعاىل أعلم.
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مبحث الُسنَّة

السنة: ما صدر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير.

وقبل الكالم يف هذا املبحث أذكر مقدمة تشتمل عىل بيان عصمة األنبياء، 
السالم،  عليه  عنه  صدر  ما  يَّة  ُحجِّ للناظر  تتجىل  حتى  وأقسامه،  الوحي  وبيان 

ويتبني له أنه من ِقَبِل اهلل.

* عصمة األنبياء:
اعلم أن عصمة النبي: هي لطف من اهلل تعاىل حيمله عىل فعل اخلري، ويزجره 

عن فعل الرش، مع بقاء االختيار؛ حتقيقا لالبتالء. 

َمن تتبع تواريخ األنبياء من لدن آدم إىل بعثة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص، علم أن اهلل ل يبعث 
من أرشك به طرفة عني، وال من كان فحاشا أو سفيها أو كذابا، أو يفعل أي ذنب 

إال عىل وجه الزلة. 

وجيوز عقال وقوع الذنوب منهم قبل البعثة خالفا للمعتزلة، قالوا: إن ذلك 
يؤدي إىل التنفري منهم واحتقارهم بعد البعثة، قلنا: بصفاء الرسيرة وحسن السرية 

ينعكس حاهلم يف القلوب فُيْؤَلفون ويعظَّمون كام هو مشاهد اآلن يف كثري. 

والكبائر  الكذب  تعمد  من  النبوة  بعد  عصمتهم  عىل  العلامء  أمجع  وقد 
املروءة،  وسقوط  اهلمة  بدناءة  فاعلها  عىل  حيكم  التي  وهي  اخلسية:  والصغائر 

كرسقة لقمة، واختلف يف جواز غري ما ذكر عليهم. 

وجتوز الزلة عليهم ابتالء هلم، وهي املعصية التي تنشأ عن خطأ يف االجتهاد، 
أو قصٍد إىل مباح، كَوْكِز موسى للقبطي.
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* الوحي:
الوحي لغة: مصدر وحيُت إليه، إذا كلمَته بام ختفيه عن غريه. 

ورشعا: ِعرفان جيده الشخص من نفسه مع اليقني بأنه من ِقَبل اهلل، بواسطة 
أو بغري واسطة، واألول قد يكون بصوت يتمثل لسمع النبي، وقد ال يكون. 

الوحي نوعان: ظاهر، وباطن.

والظاهر ثالثة أقسام:

أوهلا: ما ثبت بالسامع من املَلك بعد العلم بأنه يبلغ عن اهلل تعاىل، وبه وصل 
ُه  إلينا القرآن، واليه أشري بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْحَياًنا َيْأتِينِي ِمْثَل َصْلَصَلِة اجلََرِس َوُهَو َأَشدُّ

، َفَيْفِصُم َعنِّي َوَقْد َوَعْيُت َما َقاَل«. َعَلَّ

وثانيها: ما كان بإشارة املَلك بدون كالم منه، ويسمى خاطَر امللك، وإليه 
اإلشارة بقوله عليه السالم: »إِنَّ ُروَح الُقُدِس َنَفَث يِف ُرْوِعي َأنَّ َنْفًسا َلْن مَتُوَت 

ُقوا اهللَ َوَأمْجُِلوا يِف الطََّلِب«. َحتَّى َتْسَتْكِمَل ِرْزَقَها، َأاَل َفاتَّ

مناما،  أو  يقظة  تعاىل  اهلل  من  بإهلام  السالم-  -عليه  لقلبه  الح  ما  وثالثها: 
ومنه احلديث القديس، قيل: ُأشرَي إىل هذا القسم بقوله تعاىل: چىئ  ىئ          ىئ   ی  

ی  ی  ی    جئچ .

والباطن: ما كان باجتهاده ملسو هيلع هللا ىلص خوَف فوات احلادثة، وُعدَّ هذا وحيا ألنه ال 
يعترب من الترشيع إال إذا ل يأت املَلك بخالفه.

* املتواتر واملشهور واآلحاد:
ما صدر عنه -عليه السالم- إن رواه يف كل قرن من القرون الثالثة مجاعة 
ز العقل تواطؤهم عىل الكذب فمتواتر، وهو يفيد علام رضوريا ال يتوقف  ال جُيَوِّ



أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول 103 

عىل نظر؛ حلصوله للصبيان وغريهم ممن ليسوا من أهل النظر. 

ويشرتط يف التواتر رشوط: 

)1( كون املخربين يف كل طبقة عددا يمنع العقُل توافَقهم عىل الكذب عادة. 

)2( االستناد إىل احليس، فال تواتر يف العقليات. 

)3( تيقن املخرِبين باملخرَبِ عنه. 

وال يشرتط فيه عدد خمصوص، وال إسالم املخرِبين وال عدالتهم. 

ز العقل توافقهم عىل الكذب  وإن رواه يف القرن الثاين والثالث قوم ال جُيَوِّ
فمشهور، وهو يفيد طمأنينة، أي: ظنًّا قريبا من اليقني.

ص به العام، وُينَسخ به اإلطالق وبعض  ولذا يقيَّد به مطلُق الكتاب، وخيصَّ
أفراد العام. 

وال جيوز نسخ املطلق به رأسا، وال نسخ مجيع أفراد العام به؛ لئال يلزم إبطال 
املقطوع بغريه. 

وكل ما غاير املتواتر واملشهور فهو اآلحاد، وهو يفيد غلبة الظن، ويوجب 
العمل؛ بدليل قوله تعاىل: چەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     
ېئ  ېئچ .. اآلية، فإن الطائفة املتفقهة ال يلزم أن تبُلغ مبلَغ التواتر، فلو 

ل يكن إنذارها -أي: تعليمها- موجبا للعمل كان الغًيا.

وبدليل أنه -عليه السالم- كان يرسل اآلحاد من الصحابة لتبليغ األحكام، 

وبدليل العمل بشهادة الشهود مع احتامهلا الكذب للتحاب والتباغض. 

وخرب الواحد العدل مقبول يف احلدود كام يف غريها من العمليات، خالفا 
لبعض احلنفية، قالوا: إن احلدود ُتدَرأ بالشبهات، قلنا: املراد بالشبهة التي تدرأ 
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هبا احلدود الشبهُة يف السبب املوجب للحد، ال يف املثبِت له، وإال ل تقَبل الشهادُة 
وظاهُر الكتاب يف احلدود.

* رشوط الرواية:
يشرتط يف التحمل أمران: العقل، والتمييز. 

ويف األداء أربعة رشوط: 

)1( اإلسالم. 

)2( كامل العقل بالبلوغ، فال تقبل رواية املعتوه واملجنون وهو ظاهر، وال 
تقبل شهادة الصبى؛ جلواز أن يكذب، لعلمه أنه ال إثم عليه. 

باملروءة من  الكبائر وما خيل  باجتناب  التقوى  العدالة: وهي مالزمة   )3(
الصغائر واألفعال اخلسيسة. 

)4( الضبط، وهو يتضمن أربعة رشوط. 

      1- السامع 

      2- احلفظ. 

      3- الثبات عىل احلفظ إىل وقت التبليغ. 

      4- فهم املعنى. 

ثم  الضبط نوعان: 

)1( ظاهر: وهو فهم املعنى بحسب اللغة، وهو الرشط يف قبول الرواية. 

)2( وباطن: وهو فهم املعنى بحسب الفقه، وذلك بضبط احلكم الرشعي، 
وهو الكامل. 

وال  البرص،  وال  احلرية،  وال  الذكورة،  وال  العدد،  الرواية  يف  يشرتط  وال 
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احلنفية يف  لبعض  العربية، خالفا  الفقه، وال علم  احلد يف قذف، وال علم  عدم 
األخريين.

* جمهول احلال:
مقبول  غري   - املستور  وهو   - احلال  جمهول  أن  إىل  العلامء  مجهور  ذهب 

الرواية؛ لعدم حتقق رشط القبول فيه، وهو العدالة.

وذهب البعض إىل قبول روايته؛ مستندا ألن األصل يف املسلم العدالة.

قلنا: عاَرَض هذا األصَل غلبُة اهلوى عىل اإلنسان، فال يقبل قوله إال إذا دل 
دليل عىل خمالفته هواه.

* العدالة واجلرح:
سبق معنى العدالة، وهي تعرف بأمور: منها شهرة الراوي بالعدالة بني أهل 

العلم والنقل، كاملك وأمحد واألوزاعي والليث وابن املبارك ووكيع.

ومنها التزكية، واشتهر أن أرفع مراتبها: حجة، ثقة، حافظ، ضابط، وهذه 
األربعة توثيق للعدل. 

ثم يليها: مأمون، صدوق، ال بأس به. 

ويل هذه: صالح، حسن احلديث، صويلح.

ال.  اع، دجَّ واشتهر يف اجلرح أن أسوأه: كذاب، وضَّ

ثم: ساقط، ذاهب احلديث، مرتوكه.

وا حديثه، ضعيف جدا، مطروح احلديث،  ومنه للبخاري: فيه نظر، ثم: َردُّ
ليس بيشء. 

وال حجية وال تقوية بيشء من هذه. 
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ثم بعدها: ضعيف، منكر احلديث، واٍه. 

وال  للتقوية،  هذه  يف  احلديث  ويصلح   ، لنيِّ بمريض،  ليس  مقال،  فيه  ثم: 
ى.  يَّة إال إذا تقوَّ يصلح للُحجِّ

لوجود  العمل  ترك  أن  الحتامل  بروايته؛  العمل  الراوى  برتك  جرح  وال 
معارض، كام أنه ال جرح بحدٍّ بشهادة الزنا لعدم النصاب؛ الحتامل صدقه. 

رواية  إال  يقبل  ال  كان  إذا  الراوي  برواية  املجتهد  بفعل  التعديل  ويثبت 
العدل.

تنبيــه
ويف  بواحد،  الرواية  يف  يثبتان  والتعديل  اجلرح  أن  عىل  العلامء  من  األكثر 
الشهادة باثنني، وغريهم عىل أهنام ال يثبتان إال باثنني فيهام، وقال البعض: يثبتان 

بواحد فيهام. 

بدليل  عنه؛  ينقص  وال  املرشوط  عن  يزيد  ال  الرشط  بأن  األكثر  استدل 
االستقراء، والعدالة رشط لقبول الرواية والشهادة، واجلرح رشط لعدم قبوهلام، 
والرواية ال يشرتط فيها العدد، والشهادة يشرتط فيها العدد، وأقله اثنان، فكذا 

التعديل واجلرح فيهام. 

واستدل غريهم بام ال جيدي نفعًا وال ُيثبت شيئًا.

* عدالة الصحايب:
اعلم أن مجهور املسلمني عىل أن الصحابة عدول غري حمتاجني إىل التزكية؛ ملا 
ورد من اآليات واألحاديث يف فضلهم، وملا تواتر عنهم من مالزمتهم للطاعات 
يف  يقدح  فال  اجتهادهم،  عن  كان  الفتن  يف  ودخوهُلم  للسيئات،  واجتناهبم 
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عدالتهم. 

وقال بعض العلامء: إهنم كغريهم، وقال آخرون: إهنم عدول إىل حني قتل 
عثامن.

والصحايب عند مجهور األصوليني واحلنفية: من طالت صحبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
متبِعا له مدًة يطلق معها اسم الصاحب يف العرف. 

وال حدَّ ملقدارها، خالفا ملن زعم أهنا ستة أشهر أو سنة أو غزوة؛ ألن ذلك 
هو املتبادر -عرفا- من إطالق الصحايب، ومن قوهلم: أصحاب فالن. 

واملالكية:  والشافعية  األصوليني  وبعض  املحدثني  مجهور  عند  والصحايب 
من لقي النبي -عليه السالم- مسلام ومات عىل ذلك، وإن ل َتُطْل صحبته؛ ألن 
فصحبه  فالنا،  يصحب  ال  حلف:  لو  أنه  بدليل  والكثري،  القليل  تعم  الصحبة 

حلظًة، حنث اتفاقا. 

فيمن  بل  فيها،  كالمنا  وليس  الصحبة،  يف  صحيح  االستدالل  هذا  قلنا: 
يطلق عليه اسم الصاحب عرفا. 

وإذا َأخرب عدٌل ُعلمت معارصته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بأنه صحايب، قيل: إن ذلك يفيد 
ظنا ضعيفا بعدالته؛ الحتامل ادعاء هذه الرتبة العالية.

* ألفاظ الرواية:
أللفاظ رواية الصحايب سبع درجات: 

)1( قال لنا، وأخربين، وحدثني، ونحو ذلك: وهي حجة بال خالف. 

)2( قال عليه الصالة والسالم: وحتمل عىل السامع. 

)3( أمر النبي وهنى: واألكثر عىل أهنا حجة. 
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م علينا: وهي حجة عند األكثر  )4( بيان حكٍم بصيغة املفعول، كُأِمرنا وُحرِّ
كسابقتها. 

نة كذا: وليست حجًة عند احلنفية، وهي حجة عند األكثر.  )5( ِمن السُّ

)6( عن النبي عليه الصالة والسالم: وحتمل عىل السامع، واألكثر عىل أهنا 
حتتمل اإلرسال.

)7( كنا نفعل كذا: وهي ظاهرة يف نقل اإلمجاع، وقيل: ليست بحجة، وإذا 
ِزيد بعدها: »يف عهد رسول اهلل« كان احلديث مرفوعا اتفاقا.

ُه: * تأويل الصحايب مرِويَّ
فإن كان  التي حيتملها،  املعاين  بأن محله عىل أحد  الصحايب مرويه  أول  إذا 
ذلك املروي خفيا -بأن كان مشرتكا أو مشكال أو جممال- وجب قبول تأويله عند 

مجهور العلامء؛ ألن الظاهر أن محله عليه لقرينة عاينها منه عليه السالم. 

وقال أكثر احلنفية: ال جيب قبول تأويله؛ جلواز أن يكون محله عىل هذا املعنى 
برأيه.

وإن كان ظاهرًا و محله عىل غري ما هو ظاهر فيه -كتخصيصه للعام- فأكثر 
الشافعية واملالكية عىل رد تأويله، ومْحِل احلديث عىل ما هو ظاهر منه؛ ألنه حجة 

يف نفسه، فال يرتك الجتهاد الراوي.

واحلنفية واحلنابلة حيملونه عىل ما محله عليه الصحايب الراوي؛ ألنه ال يرتك 
الظاهر بال حجة من مسموع أو قرينة.

ولو ترك الصحايب العمل بنَصٍّ مفرس قد رواه وعمل بخالفه، قال احلنفية: 
الشافعية؛ الحتامل  بالناسخ، وخالف  لعلمه  يكون ذلك  أن  لتعني  اتباعه؛  جيب 
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خطئه وجعِله ما ليس بناسخ ناسخا، وأجاب احلنفية بأن املفرس ال ُينَسخ إال بمثله 
فال يأيت احتامل اخلطأ. 

ولو عمل صحايب بخالف خرب غريه، قال احلنفية: إن كان ذلك اخلرب مما 
حيتمل اخلفاء عىل من عمل -كحديث القهقهة- ل يقدح عمله يف احلديث، وإن 
يف  عمله  قدح  التغريب-  -كحديث  عليه  اخلفاء  حيتمل  ال  مما  اخلرب  ذلك  كان 

احلديث؛ ألن تركه ليس إال للقدح، خالفا للشافعي وغريه. 

ولو عمل غري صحايب بخالف خرٍب ل يقدح عمُله؛ ألن عملهم ليس بحجة.

* ما تتحقق به الرواية:
ال تسوغ الرواية إال بثالثة أمور: التحمل، والنقل، واألداء. 

ولكل منها عزيمة ورخصة: 

فالعزيمة يف التحمل شيئان: أصل، وخلف. 

يسمع،  وهو  املتحمل  عىل  كتاب  من  أو  حفٍظ  من  الشيخ  قراءة  فاألصل: 
وقراءة املتحمل أو غريه بحرضته عىل الشيخ، فُيقر ولو بـ »نعم« أو يسكت، وهي 

العرض عىل الشيخ. 

واخللف: هو الكتاب، بأن يكتب: من فالن بن فالن بن فالن الفالين إىل 
فالن بن فالن بن فالن الفالين، ثم يذكر سنده، ويقول بعد ذلك: إذا وصل إليك 

ث به. كتايب هذا فحدِّ

والرسالة: بأن يرسل الشيخ رسوال إىل آخر ويقول للرسول: بلغه عني أنه 
حدثني فالن... إىل آخر السند، فإذا بلغتك رسالتي فحدث به عني. 

والصحيح كفاية ظن اخلط وصدق الرسول.
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التحمل: اإلجازة، ويشرتط فيها عند أيب حنيفة وحممد علُم  والرخصة يف 
من أجيز بام أجيز له.

زوا اإلجازة العامة، كـ »أجزت مجيع  وأما املتأخرون فوسعوا فيها حتى جوَّ
املسلمني« و»أجزت بجميع املرويات«. 

والعزيمة يف النقل دوام احلفظ إىل وقت األداء. 

والرخصة فيه تذكره بعد النظر إىل ما يف الكتاب، وإن ل يكن متذكرا ما فيه 
وقت النظر، لكنه يعلم أن ما يف الكتاب خطه أو خط فالن الثقة، وكان حتت يده 

أو يد ثقة.

وأبو حنيفة وحممد اشرتطا تذكر ما يف الكتاب. 

والعزيمة يف األداء اللفظ املسموع. 

والرخصة فيه جواز النقل باملعنى للعال باللغة، إذا كان احلديث واردا عىل 
املعاين اللغوية، وللمتفقه يف الرشيعة إذا كان واردا عىل املعاين الرشعية. 

وال جيوز النقل باملعنى إذا كان احلديث فيه خفاء، أو كان من جوامع كلمه 
ملسو هيلع هللا ىلص.

وجيوز حذف بعض احلديث ورواية البعض إذا كان املعنى ال يتغري باحلذف، 
فإن تغري املعنى به -كحذف الرشط واالستثناء- ل جيز.

* بيان حكم فعله عليه السالم:
إذا صدر عنه عليه السالم فعل عن قصد: 

)1( فإن كان طبيعيا كاألكل والرشب فهو مباح اتفاقا. 

)2( وإن كان بيانا ملجمل فهو تابع للمبني يف صفته من افرتاٍض أو غريه. 
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)3( وإن كان خمتصا به فهو غري مرشوع لنا؛ ألن االشرتاك ينايف االختصاص، 
وهو يف حقه إما واجب كصالة الضحى والتهجد، وإما مباح كالزيادة عىل أربع 

يف النكاح. 

)4( وإن كان الفعل الصادر عنه غري ما ذكر، فإما أن تعلم صفته يف حقه- 
من افرتاض أو ندب إىل غري ذلك- أو ال. 

فإن علمت صفته يف حقه فأمته مثله، ما ل يوجد دليل يفيد اختصاصه به؛ 
ۆئ   ۇئ      ۇئ   چوئ      تعاىل:  ولقوله  صفتها،  املعلوم  أفعاله  إىل  الصحابة  لرجوع 
ولقوله  وجهه،  عىل  َفعل  ما  مثِل  فعُل  التأيس  ألن  ؛  ېئچ  ۈئ    ۈئ   ۆئ  
تعاىل: چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گچ ، فإنه لو ل يشاركه 
َدِعيِِّه مفيدا عدم  به من األفعال ملا كان تزوجه بزوجة  املؤمن يف غري ما اختص 

احلرج.  

وإن ل تعلم صفة الفعل يف حقه عليه السالم، فأكثر احلنفية عىل إباحته؛ ألهنا 
األقل املتيقن به، ما ل يداوم عليه وإال كان واجبا أو سنة، وما ل يقصد التقرب به، 

وإال كان مندوبا.

ونسب إىل مالك واحلنابلة القول بالوجوب لالحتياط، وإىل الشافعي القول 
بالندب.

* تقريره عليه السالم:
ول  وَعِلمه  فَعله يف عرصه  أو  السالم،  عليه  فعال بحرضته  فعل مسلم  إذا 

ينكر ذلك الفعل عىل فاعله، دل ذلك عىل جوازه. 

وإذا استبرش بالفعل حني رآه مع عدم إنكاره له، كان ذلك أدلَّ عىل اجلواز.
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* رشائع من قبلنا:
كان عليه السالم متعبَّدا قبل البعث برشٍع ل ينسخ؛ لتعاضد األدلة عىل أنه 
كان يصوم ويصل قبل البعث، ول يقم دليل قاطع عىل تعيني ذلك الرشع، وُيظن 
أنه كان متعبدا برشيعة إبراهيم؛ لعموم رشيعته، بخالف رشيعة عيسى -عليهام 

وعىل نبينا الصالة والسالم-. 

وذهب املالكية ومجهور املتكلمني إىل أنه ل يتعبد برشٍع قبل البعثة؛ ألنه لو 
بمكان؛ ألنه  الفساد  من  الرشائع، وهذا  بأهل  االرتباط  إىل  التعبد الضطر  وقع 

يؤدي إىل الطعن يف رشيعته عليه السالم. 

قلنا: كان يعرف األحكام بإهلام من اهلل تعاىل من غري اختالط بأهل الرشائع. 

وهذا اخلالف يف الفروع، أما العقائد فكان متعبدا فيها بالرشائع كلها؛ لعدم 
اختالفها، وإمكان الوصول إىل غالبها بالعقل، واشتهارها بني الناس. 

وجيب علينا العمل برشائع من قبلنا عىل أهنا رشع لنا إذا قصها اهلل علينا أو 
رسوله -عليه السالم- بال إنكار، ما ل يظهر نسخها؛ وذلك ألهنا أحكام من اهلل، 
فيجب عىل املكلفني العمل هبا، ولإلمجاع عىل االستدالل عىل وجوب القصاص 
وبعض  احلنفية  مجهور  هذا  وعىل  اآلية،   .. ۓچ  چے  ے     : تعاىل  بقوله 

املالكية والشافعية. 

التعبد برشائعهم؛ لعدم ذكرها يف حديث  العلامء إىل منع  وذهب كثري من 
معاذ، وألن رشيعتنا ناسخة للرشائع كلها. 

قلنا: هي ل تذكر يف حديث معاذ لدخوهلا يف الكتاب والسنة، ورشيعتنا إنام 
نسخت ما خالفها من أحكام الرشائع السابقة.
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تتمة
به عند  بالرأي يكون كاملرفوع، وجيب األخذ  يدَرك  فيام ال  قول الصحايب 

احلنفية والشافعي يف اجلديد. 

وقوله فيام يدَرك بالرأي حجة عند بعض احلنفية ومالك؛ لظن السامع منه 
عليه السالم، وفهم مراده ملشاهدة القرائن، وألن عادة الصحابة الفتوى بالنص 
إال يف النزر اليسري، ولو انتفى السامع فهو أقرب إىل فهم الصواب من غريه بربكة 

الصحبة. 

وقال الشافعي يف اجلديد ومجاعة: ليس قول الصحايب فيام يمكن أن يدرك 
بالرأي بحجة؛ ألنه لو كان حجة لزم تقليُد املجتهد غرَيه وهو باطل. 

ليس  الدليل  من  احلكم  أخذ  احلجة؛ ألن  ثبوت  بعد  تقليد  بأنه ال  وجياب 
تقليدا. 

يذكره ويسكت  الصحابة، ول  فيه  البلوى، ول ختتلف  به  تعم  ل  فيام  وهذا 
الباقون عنه:

)1( إذ لو عمت به البلوى وورد قوله خمالفا لِعلم املبتَلنَي ال يؤخذ به. 

)2( ولو اختلفت الصحابة لزم الرتجيح، وإن تعذر َعِمل بأي قول شاء. 

ووجب  سكوتيا  إمجاعا  كان  به  عملهم  بعد  عنه  الباقون  سكت  ولو   )3(
األخذ به.
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مبحث اإلمجاع

وقوعه،  جواز  وبيان  رشعا،  معناه  كبيان  وجوه،  من  اإلمجاع  يف  ُيتكلَّم 
وإمكان العلم به ونقله، وبيان ركنه ورشوطه وحجيته، ومستنده، ومراتبه. 

اإلمجاع رشعا: اتفاق جمتهدي أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاته يف عرص عىل حكم 
رشعي. 

وليس هو وال العلم به وال نقله إلينا مستحيال، فإنا قاطعون بإمجاع أهل كل 
عرص عىل تقديم القاطع عىل املظنون، حتى صار ذلك من رضوريات الدين، وال 

اعتبار بخالف النَّظَّام وبعض الشيعة يف ذلك مستندين ألمور واهية.

ركن االمجاع: تكلُّم املجتهدين عىل احلكم يف العرص الذي حصل اإلمجاع 
فيه، أو فِعُلهم ملا أمجعوا عليه كذلك، كرشوعهم يف املزارعة واملساقاة، أو تكلُّم 
البعض أو فعله وسكوت الباقي بعد علمه، وميض مدة التأمل التي أقلها ثالثة 

أيام، وهذا هو اإلمجاع السكويت، وهو إمجاع قطعي عند احلنفية. 

يكون  ال  قد  السكوت  ألن  حجة؛  وال  إمجاعا  ليس  إنه  الشافعي:  وقال 
للموافقة، بل لتعارض األدلة، أو خوف الفتنة، أو لكرب سن القائل، كام سكت 
علٌّ حني شاور عمر الصحابة يف فضل الغنيمة حتى سأله فروى حديثا يف قسمته، 
أدبا  مؤدِّب  إنك  فقالوا:  ها،  حدَّ امرأٌة  أسقطته  جننٍي  حكم  يف  شاورهم  وحني 

ة«.  رشعيا وال يشء عليك، فقال له: »أرى عليك الُغرَّ

بارتكاب  ُيتهمون  ال  التأمل  مدة  ميض  بعد  الصحابة  بأن  احلنفية  وأجاب 
عمر  عىل  ردت  امرأًة  أن  يرى  أال  عادهتم،  من  املعلوم  خالف  أنه  مع  احلرام، 
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حني نفى املغاالة يف املهر فقالت: »أيعطينا اهلل تعاىل بقوله: چپ   پ  
رات«، ول يمنعه  پچ  ويمنعنا عمر؟« فقال: »كلٌّ أفقه من عمر حتى املخدَّ

منصب اخلالفة من قبول احلق من امرأة. 

أما سكوت عّل يف املسألتني فكان تأخريا إىل آخر املجلس، واملمنوع فوات 
احلادثة، أو حممول عىل أن الفتوى األوىل حسنة، وما اختاره كان أحسن؛ صيانة 

عن ألسن الناس.

ورشوطه ثالثة: 

القرآن، وعدد  املْجِمعني إال فيام ال حيتاج إىل ذلك، كنقل أي  )1( اجتهاد 
ركعات الصالة. 

)2( عدم الفسق. 

وذلك  العدالة،  ويسقط  التهمة  يورث  منهام  ُكالًّ  ألن  االبتداع؛  عدم   )3(
ينايف األهلية لإلمجاع. 

وال يشرتط أن يكون أهله من عرتته ملسو هيلع هللا ىلص، خالفا لإلمامية، وال حجة هلم 
اهللِ  ِكَتاَب  َتِضلُّوا:  َلْن  بِِه  ْكُتْم  مَتَسَّ إِْن  َما  فِيُكْم  َتاِرٌك  »إيِنِّ  السالم:  عليه  قوله  يف 

يِت«؛ ألن ذلك إنام يدل عىل تفضيل إمجاعهم.  َوِعرْتَ

كام ال يشرتط كوهنم صحابة، خالفا لداود الظاهري، وال كوهنم من أهل 
املدينة، خالفا لإلمام مالك، واستدالُله بقوله عليه السالم: »امَلِدينَُة َتنِْفي َخَبَثَها 
َكاَم َينِْفي الِكرْيُ َخَبَث احلَِديِد« غري مفيد؛ ألن ذلك حممول عىل نفي اخلبث يف زمنه 

عليه السالم. 

وال يشرتط لصحة اإلمجاع الالحق عدُم االختالف السابق، بل وقع ذلك، 
فإن التابعني أمجعوا عىل عدم جواز بيع أم الولد، مع اختالف الصحابة، فإن عمر 
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كان منَعه وكان علٌّ -كرم اهلل وجهه- أجازه، وليس ذلك مؤديا إىل تضليل بعض 
الصحابة؛ ألن قوله كان حجة قبل حدوث اإلمجاع. 

وال جيوز ألحد من أهل اإلمجاع أن يرجع عن رأيه عندنا، خالفا للشافعي، 
ولذا اشرتط يف حجيته انقراَض أهله ول نشرتط ذلك. 

وال يشرتط فيه عدد التواتر، حتى لو كان املجتهدون يف عرٍص ثالثًة أو اثنني 
انعقد هبم.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چڦ    تعاىل:  لقوله  حجة؛  واإلمجاع 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ .. اآلية، فإن سبيل املؤمنني أعم من اإليامن، 
وقد أوعد من اتبع غريه بالعذاب، فيكون اتباع غريه حراما، ولقوله عليه السالم: 
تِي َعىَل َضاَلَلٍة« فإنه متواتر املعنى، وهو يفيد عصمة األمة عن اخلطأ.  َتِمُع ُأمَّ »اَل جَتْ

وال عربة باملقلد وإن كان عاملا؛ ألنه جيب عليه اتباع املجتهد. 

وخالف يف حجيته بعض اخلوارج والروافض. 

الفتوى بدون دليل رشعي حرام،  وال بد لإلمجاع من مستند رشعي؛ ألن 
إىل  التحول  فائدته  قلنا:  الفائدة،  املستند ضاعت  لزم  إذا  قالوا:  للبعض،  خالفا 

القطعية أو تعاضد األدلة. 

ومستنده إما خرب آحاد، كاإلمجاع عىل جريان الربا يف احلنطة، وإما قياس، 
كاإلمجاع عىل خالفة أيب بكر -ريض اهلل عنه- قياسا عىل إمامته يف الصالة، فقد 

قيل: رضيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألمر ديننا، أفال نرضاه ألمر دنيانا؟ 

واخلالف يف جواز كون املستند قطعيا أو ال، قال السعد يف »التلويح«: ال 
بدليل  ثابت  حكم  عىل  عرص  جمتهدي  اتفاق  يقع  ال  أنه  أريد  إن  ألنه  له؛  معنى 
قطعي فظاهر البطالن، وكذا إن أريد أنه ال يسمى إمجاعا؛ ألن احلد صادق عليه، 
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وإن أريد أنه ال ُيْثبت احلكم فال يتصور النزاع فيه؛ ألن إثبات الثابت حمال.

* مراتب اإلمجاع أربعة: 
إلينا عىل سبيل  وُنقل  القول،  برصيح  كان  إذا  الصحابة  إمجاع  أقواها   )1(

التواتر، وهو كالنص املتواتر؛ لعدم الشبهة فيه، فيكفر جاحده. 

وُنقل  الباقني،  البعض وسكوت  بترصيح  كان  إذا  إمجاُعهم  )2( ويل هذا 
عىل سبيل ا لتواتر، وهذا كاخلرب املشهور، فال يكفر جاحده. 

)3( ويليهام إمجاع من بعدهم عىل حكم ل يعلم فيه خالف ملن سبقهم، وهو 
بمنزلة اخلرب املشهور أيضا. 

)4( وآخر مراتبه إمجاع من بعدهم عىل ما سبق فيه خالف، وهو بمنزلة خرب 
اآلحاد، يوجب العمل دون العلم، وال يضلَّل جاحده. 

واإلمجاع املنقول آحادا جيب العمل به عىل الراجح؛ ألن نقل الظني آحادًا 
موجب للعمل.
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مبحث القياس

ال  التي  الرشعي،  حكمه  علة  يف  للمنطوق  املسكوت  مساواة  رشعا:  هو 
تفهم بمجرد فهم اللغة. 

وأركانه أربعة: 

)1( األصل، وهو املحل املشبه به. 

)2( الفرع، وهو املشبه. 

)3( حكم األصل. 

)4( العلة، وهي: الوصف اجلامع بني األصل والفرع املناسُب للحكم، أي 
ال ملصلحة: الذي يكون رشع احلكم عنده حمصِّ

)1( رضورية، وهي إحدى الكليات اخلمس التي انتهت احلاجة إليها إىل 
حد الرضورة؛ لعدم انتظام حال العال بدوهنا، ولذا ل هتدر يف ملة من امللل، وهي: 
حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ املال، وحفظ النسب، وحفظ العقل، وحفظ 

العرض، وقد أشار إليها اللََّقاين بقوله:

َنَسْب ماْل  نفٍس  ثم  ديٍن  وجبوحفظ  قد  وِعرض  عقل  ومثُلها 

فرُشع اجلهاد عند حماربة الكفار ألنه حمصل حلفظ الدين، ورشع القصاص 
عند القتل ألنه حمصل حلفظ النفوس، ورشع حد الرسقة عند الرسقة ألنه حمصل 
حلفظ املال، ورشع حد رشب اخلمر عنده ألنه حمصل حلفظ العقل، ورشع حد 
القذف عنده ألنه حمصل حلفظ العرض، فكلٌّ من اجلهاد وما بعده علة؛ ألن رشع 

ٌل ملصلحة رضورية.  احلكم عنده حمصِّ
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)2( أو حاجية مل َتنَْتِه احلاجة إليها إىل حد الرضورة، كام يف البيع واإلجارة 
واملساقاة، فرُشع ملك العني عند البيع ألنه حمصل لالنتفاع بالعني، ورشع ملك 
املنفعة عند اإلجارة لالنتفاع هبا، ورشع ملك جزء من الثمر عند املساقاة لالنتفاع 

به، فكلٌّ من البيع واإلجارة واملساقاة علة؛ ألنه حمصل ملصلحة حاجية. 

كام  العادات،  حماسن  يف  املناهج  أحسن  مراعاة  قبل  من  حتسينية  أو   )3(
ملصلحة  األخالق  مكارم  عىل  احلث  عند  اخلبائث  فُحرمت  اخلبائث،  حتريم  يف 

حتسينية، وهي إجراء الناس عىل ما ألِفوه بحسب العادات املستحسنة.

وحكم القياس املرتتب عليه: ظنُّ ثبوت حكم األصل يف الفرع بعد النظر. 

ردُّ  االعتبار:  فإن  ۉچ   ۉ   چۅ   تعاىل:  لقوله  حجة؛  وهو 
اغرتارهم  بسبب  قوم  هالَك  ِذكره  بعد  به  تعاىل  اهلل  أمرنا  قد  نظريه،  إىل  اليشء 
بقوهتم وشوكتهم؛ تنبيها لنا عىل أننا إن فعلنا مثل فعلهم جوزينا بمثل جزائهم، 
فدل ذلك عىل أن العلم بالعلة يوجب العلم باحلكم، بال فرق بني األحكام العقلية 

والرشعية. 

ولقوله عليه السالم لسيدنا معاذ حني أراد إرساله إىل اليمن: »بَِم َتْقيِض؟« 
قال: بكتاب اهلل، قال: »َفإِْن َلْ جَتِْد؟«، قال: فبُِسنة رسول اهلل، قال: »َفإِْن َلْ جَتِْد؟«، 
بِِه  َيْرَض  ملَِا  َرُسولِِه  َرُسوَل  َق  َوفَّ ِذي  الَّ هللِِ  »احلَْمُد  فقال:  برأيي،  أجتهد  قال: 
َرُسوُلُه«، فإنه عليه السالم أقره عىل عمله برأيه بعد الكتاب والسنة، فدل ذلك 

عىل حجية القياس. 

احلنطة  بيع  عىل  متفاضال  باألرز  األرز  بيَع  املجتهد  قياس  القياس:  مثال 
بمثلها متفاضال للتوصل إىل العلم بحكمه، فبيع احلنطة أصل، وبيع األرز فرع، 
والوصف اجلامع بينهام القدر واجلنس، واحلرمة حكم األصل املستفاد من قوله 
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عليه السالم: »احِلنَْطُة بِاحِلنَْطِة ِمْثاًل بِِمْثٍل َيًدا بَِيٍد«.

* رشوط القياس:
يشرتط حلكم األصل: 

اللواطة عىل  اللغة، فال يستقيم قياس  )1( أن يكون رشعيا، فال قياس يف 
ى باسمه ويرتتب عليها  الزنا بجامع أن ُكالًّ يقصد به سفك املاء دون الولد لُتَسمَّ

حكمه، خالفا لبعض أصحاب الشافعي، كام ال قياس يف العقليات. 

)2( وأن يكون معقول املعنى، ال كعدد الركعات، ومقادير الزكاة، وعدد 
اجللدات يف احلدود. 

)3( وأن ال يكون خمتصا باألصل بنص، كشهادة خزيمة بن ثابت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ملا نقد سواء بن احلارث املحاريب ثمن الناقة التي اشرتاها منه وأنكر، فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َيْشَهُد يِل؟« فقال خزيمة: أنا أشهد يا رسول اهلل أنك أديته ثمن الناقة، 
به  بام جئت  قتك  فقال: صدَّ َمَعنَا؟«  ا  َحارِضً َتُكْن  َوَلْ  َهَذا  َعىَل  مَحََلَك  »َما  فقال: 
وعلمت أنك ال تقول إال حقا، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َشِهَد َلُه ُخَزْيَمُة َأْو َعَلْيِه َفَحْسُبُه«، 
فجعل شهادته كشهادة رجلني؛ كرامًة له، الختصاصه بفهم ِحلِّ الشهادة له عليه 
السالم بإخباره؛ ألن إخباره بمنزلة العيان، واختص به ذلك احلكم هبذا النص، 

فال يقاس غريه عليه. 

وهو  الصوم  ركن  انتفاء  مع  ناسيا  رشب  أو  أكل  إذا  الصائم  فطر  وكعدم 
أكل  الذي  لألعرايب  السالم  عليه  لقوله  به؛  خمتص  فإنه  املفطرات،  عن  الكف 
اَم َأْطَعَمَك اهللُ َوَسَقاَك«، زاد الدارقطني  ورشب ناسيا حينام سأله: »َأتِمَّ َصْوَمَك؛ إِنَّ

يف روايته: »َواَل َقَضاَء َعَلْيَك«، فال يقاس عليه اآلكل أو الشارب خطًأ.

ويشرتط للفرع: 



أقرب طرق الوصول إىل قواعد علم األصول 121 

)1( أن ال يتغري فيه حكم األصل، فال يصح قياس ظهار الذمي عىل ظهار 
املسلم، بجامع أن ُكالًّ أهل للطالق فيكون أهال للظهار؛ ألن احلكم يف األصل 
-وهو ظهار املسلم- حرمة تنتهي بالكفارة، ويف الفرع حرمة ال تنتهي هبا، ألن 
الكافر ليس أهال للكفارة؛ ألن فيها معنى العبادة، وهو ليس من أهلها، فلو قيس 

لزم تغيري حكم األصل يف الفرع. 

)2( وأن ال يتقدم حكمه عىل حكم األصل، فال يصح قياس الوضوء عىل 
التيمم لُتشرتط فيه النية ِمثله. 

)3( وأن ال يكون حكمه منصوصًا عليه: نفيًا اتفاقا؛ ألنه لو نص عليه نفيا 
ل يصح القياس؛ ألن النص يقدم عليه، وال إثباتا عند البعض؛ ألنه إذا نص عىل 
حكم الفرع ل يكن للقياس فائدة، وقيل: يقاس مع النص عىل حكمه، وتكون 

الفائدة تعاضد األدلة.

* فصل: يف العلة وأقسامها:
ال ملصلحة.  العلة: هي وصف يكون رْشع احلكم عنده حمصِّ

ذهب أكثر املتكلمني إىل أن أحكامه تعاىل ليست معللة بمصالح العباد، عىل 
العباد،  بأفعال  لزم استكامله  له عىل رشع األحكام، وإال  باعثة  أهنا تكون  معنى 

فالعلل الرشعية عندهم أمارات عىل األحكام.

وذهب املحققون إىل أن أحكامه معللة بمصالح العباد، وال يلزم استكامله 
بأفعاهلم؛ ألن املصالح راجعة إليهم، بل ذلك أثر كامله ومقتىض حكمته.

تنقسم العلة: بحسب املقاصد إىل ثالثة أقسام؛ ألن املقاصد إما رضورية، 
وإما حتسينية، وإما حاجية، وقد سبق بيان ذلك. 

وبحسب املقصود من رشع احلكم عند الوصف إىل خسة أقسام؛ ألنه: إما 
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أن حيصل يقينا، كالبيع املرشوع للملك، أو ظنًّا، كالقصاص املرشوع لالنزجار، 
رُشهَبا  الطباع  استدعاء  فإن  عنه،  للزجر  املرشوع  اخلمر  رشب  كحد  ا،  شكًّ أو 
يقاوم خوف حدٍّ ل ُيزِهق الروح وال قطع عادة برجحان أحدمها، أو ومها كنكاح 

اآليسة، فإن عدم الولد راجح عن الولد الذي رشع النكاح له. 

فإن  بمغربية،  مرشقي  كتزوج  األربعة،  هذه  بأحد  حيصل  ال  أن  واخلامس 
حاصل  غري  الولد  لِيوَجد  الرحم  يف  النطفة  حصول  وهو  النكاح  من  املقصود 
قطعا، وكاسترباء جارية اشرتاها بائعها يف جملس بيعها، فإن املقصود من االسترباء 
-وهو معرفة براءة الرحم املسبوقة باجلهل- غري موجود قطعا، وهذا غري معترب 
عند اجلمهور، ولذا قالوا: ال يثبت نسب ولد املرشقي منها، وقالوا: االسترباء أمر 

تعبدي. 

يف  لوحظت  إنام  املقاصد  ألن  واالسترباء؛  النسب  يثبت  حنيفة:  أبو  وقال 
ترشيع احلكم كليا، فعدم ترتب املقصود عىل بعض أشخاص الوصف ال يرض، 
عىل أن القطع بعدم احلصول يف املثال األول ممنوع؛ جلواز حصول املقصود بسبب 

استخدامه ِجنِّيًّا أو كونه من األولياء.

إما  الوصف  ألن  أقسام؛  أربعة  إىل  علة  الوصف  الشارع  اعتبار  وبحسب 
مؤثر، أو مالئم، أو غريب، أو مرسل.

ْكر فإنه اعترب  فاملؤثر: وصف اعُترب عينه يف عني احلكم بنص أو إمجاع، كالسُّ
يف حتريم اخلمر لقوله عليه السالم: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم« ولذا تعدى التحريم إىل 

غريها، وكالصغر فإنه اعترب يف والية املال باإلمجاع.

واملالئم: وصف ثبت بنص أو إمجاع اعتباُر عينه يف جنس احلكم، أو اعتبار 
لعني  احلكم  عني  مقارنة  مع  احلكم،  جنس  يف  جنسه  أو  احلكم،  عني  يف  جنسه 
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الوصف يف حمل.

مثال األول: الصغر، فإنه اعترب يف والية إنكاح الصغرية، وقد اعترب عينه يف 
جنس الوالية، فإنه اعترب يف والية املال باإلمجاع. 

ومثال الثاين: عذر املطر، فإنه اعترب يف جواز مجع املكتوبتني يف احلرض، وقد 
اعترب جنسه -وهو احلرج- يف عني رخصة اجلمع بالنص عىل اعتبار ذلك اجلنس 

يف عني اجلمع. 

اعترب  القصاص، وقد  اعترب يف  فإنه  العدوان،  العمد  القتل  الثالث:  ومثال 
جنسه وهو اجلناية عىل البنية يف جنس القصاص.

يثبت مع ذلك يشء من  والغريب: وصف ثبت عني احلكم مع عينه، ول 
االعتبارات املذكورة يف املؤثر واملالئم. 

مثاله: الفعل املحرم لغرض فاسد، فإنه اعترب يف نقيض قصد الفاعل، ولذا 
ُحرم القاتل من إرث مقتوله، وال نص وال إمجاع عىل اعتبار عينه يف جنس احلكم، 
أو جنسه يف جنس احلكم أو عينه حتى يقاس عليه الفارُّ من إرث زوجته بطالقها 

يف مرض موته إذا مات وهي يف العدة، فيعاَمل بنقيض مقصوده كالقاتل. 

القاتل، ومن ل  الفارَّ عىل  احلنفية قاس  الغريب من  بالوصف  اكتفى  ومن 
ِع أن هذا الوصف من  يكتِف به يستدلَّ عىل مرياث زوجة الفار باإلمجاع، أو َيدَّ
قبيل املالئم، فإنه اعترب عينه يف جنس احلكم باإلمجاع احلاصل يف خالفة عثامن 

ريض اهلل عنه.

واملرسل: وصف ل ُيعترَب بنص وال إمجاع، ول يثبت احلكم معه.

وهو ثالثة أقسام:

)1( ما ُعلم إلغاؤه يف الرشع، كتعنيُّ إجياب الصوم يف الكفارة عىل من يسهل 
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عليه اإلعتاق، فإنه مناسب لتحصيل مصلحة الزجر، لكْن ُعلم إلغاؤه بمخالفته 
للنص.

)2( ما ل يعلم إلغاؤه، ول يعلم اعتبار عينه أو جنسه يف جنس احلكم، أو 
جنِسه يف العني، ول َأِقْف له عىل مثال.

)3( ما علم اعتبار عينه يف جنس احلكم، أو جنسه يف عني احلكم أو جنسه، 
وهو املسمى باملرسل املالئم، وتؤخذ أمثلة هذا القسم مما يأيت. 

واألوالن مردودان اتفاقا، والثالث -وهو املرسل املالئم- بأقسامه الثالثة 
مقبول عند اإلمامني مالك والشافعي. 

هذا التقسيم مذهب الشافعية، وذهب احلنفية إىل أن الوصف ال يكون علة 
يف القياس إال إذا كان مؤثرا يف احلكم، بأن يكون مالئام له عند العقول، وظهر يف 
الرشع أن لَِعينه تأثريا يف عني احلكم أو يف جنسه، أو جلنسه تأثريًا يف عني احلكم 

أو جنسه.

سؤرها،  نجاسة  لسقوط  مالئم  وصف  فإنه  ة،  اهِلرَّ طواف  األول:  مثال 
فتعدى إىل سؤر الفأرة، وظهر يف الرشع تأثري عينه يف عني احلكم.

الشقيق عىل  لتقدم األخ  النسبني، فإنه وصف مالئم  امتزاج  الثاين:  ومثال 
األخ من األب يف والية النكاح، وقد ظهر يف الرشع تأثري عني هذا الوصف يف 

جنس التقدم، فقد قدم األخ الشقيق عىل األخ ألب يف املرياث.

ومثال الثالث: اإلغامء، فإنه وصف مالئم إلسقاط الصالة إذا كثرت، وقد 
ظهر يف الرشع تأثري جنسه -وهو العجز عن فعلها من غري حرج- يف عني احلكم، 

فقد سقطت الصالة عن احلائض.

احلائض،  عن  الصالة  إلسقاط  مالئم  وصف  فإهنا  املشقة،  الرابع:  ومثال 
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وقد ظهر يف الرشع تأثري جنسها يف جنس اإلسقاط، فقد سقط من صالة املسافر 
الرباعية ركعتان للمشقة. 

وأنت إذا تأملت كالم احلنفية وما سبق من األقسام عند الشافعة ظهر لك أن 
املؤثر عند احلنفية شامل للمؤثر عند الشافعية وثالثِة أقساِم املالئم وثالثِة أقساِم 
املرسل املالئم؛ ألن احلنفية ل يقيدوا تأثري العني يف اجلنس أو اجلنس يف العني أو 
من  األخرية  الثالثة  العني يف حمل، فشملت  مع  العني  بوجود  اجلنس  اجلنس يف 

أربعة املؤثر عندهم ثالثة املالئم وثالثة املرسل املالئم عند الشافعية.

ويشرتط يف العلة: أن تكون وصفا منضبطًا، فال يصح التعليل بغري املنضبط، 
كمشقة السفر، ولذا أقيم السفر مقامها. 

فائدة  ألن  احلنفية؛  مجهور  عند  قارصة  تكون  ال  أن  املستنبطة  يف  ويشرتط 
التعليل معرفة حكم الفرع، وهي مفقودة يف العلة القارصة. 

وذهب الشافعي إىل جواز كوهنا قارصة، وجَعل فائدهتا كون احلكم أقرب 
الذهب والفضة، وهي مقترصة  الربا يف  بالثمنية فإهنا علة  القبول، ومثَّل هلا  إىل 

عليهام؛ ألن غريمها ل خُيَلق ثمنا.

واتفق اجلميع عىل جواز التعليل بالقارصة الثابتة بنص أو إمجاع.

* مسالك العلة:
مسالك العلة: هي الطرق التي يعرف هبا كون الوصف علة، وهي ثالثة:

)1( النص، وهو إما رصيح: وهو مادل بوضعه، وإما إيامء: وهو ما ليس 
كذلك. 

وللرصيح مراتب متفاوتة: أقواها مثل: »لِِعلَّة كذا« أو »ألجل كذا« أو »كي 
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ال يكون«، كام يف قوله تعاىل يف الَفْيئ: چ      ڳ     ڳ    ڱ   ڱچ . 

ويليها يف الرتبة مثل: »لكذا« أو »بكذا« أو »إن كان كذا«؛ ألن هذه ظاهرة 
التعليل ال نصٌّ فيه، فقد تكون الالم للعاقبة والباء للمصاحبة و»إْن« ملجرد  يف 

الرشط واالستصحاب. 

ودون هذه يف الرتبة دخول الفاء يف كالم الشارع عىل احلكم أو الوصف، 
فاألول نحو قوله تعاىل: چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ  والثاين نحو 
وَن َوَأْوَداُجُهْم َتْشَخُب َدًما«.  ُْم حُيْرَشُ ُلوُهْم بُِكُلوِمِهْم َوِدَماِئِهْم؛ َفإهِنَّ قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َزمِّ

الوصف  هذا  ألن  الرتتيب  تفيد  أهنا  مع  الوصف  الفاء عىل  دخول  وصح 
باعث، والباعث -وإن كان متقدما يف العقل- متأخر يف اخلارج، فلهذا االعتبار 

دخلت عليه الفاء.

ودون اجلميع دخول الفاء يف كالم الراوي مثل: »سها فسجد« و»زنى ماعز 
فُرجم«. 

ُيقَرن باحلكم وصف لو ل يكن هو أو نظريه للتعليل  وأما اإليامء: فهو أن 
»هلكت  األعرايب:  كحديث  لالستبعاد،  دفعا  التعليل  عىل  فيحمل  بعيدا،  لكان 
وأهلكت«، فقال عليه السالم: »َماَذا َصنَْعَت؟« قال: »واقعت يف هنار رمضان«، 
ألن  لإلعتاق؛  علة  املواقعة  أن  عىل  يدل  فإنه  َرَقَبًة«،  »َأْعتِْق  السالم:  عليه  فقال 
غرض األعرايب من ذكر املواقعة بيان حكمها، فيكون قوله عليه السالم: »َأْعتِْق« 
وقت  عن  اجلواب  وتأخري  اجلواب،  عن  السؤال  إخالء  لزم  وإال  للحكم،  بيانا 
ولعدم  ر«،  فكفِّ »واقعَت  قال:  كأنه  اجلواب،  يف  را  مقدَّ السؤال  فيكون  احلاجة، 

الترصيح بالفاء كان إيامًء. 

وكحديث اخلثعمية: »إن أيب أدركته الوفاة وعليه فريضة احلج، فإن حججت 
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عنه أينفعه ذلك؟« فقال عليه السالم: »َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعىَل َأبِْيِك َدْيٌن َفَقَضْيتِِه َأَكاَن 
َينَْفُعُه َذلَِك؟« قالت: »نعم«، قال عليه السالم: »َفَدْيُن اهللِ َأَحقُّ بَِأْن ُيْقىَض«، فإهنا 
سألته عن َدين اهلل، فذكر نظريه وهو دين اآلدمي، فنبه عىل كونه علة للنفع، وإال 

لزم العبث، فُيعَلم نظريه -وهو َدين اهلل- بالقياس عليه.

عىل  واإلمجاع  املال،  والية  يف  علة  الصغر  أن  عىل  كاإلمجاع  اإلمجاع،   )2(
أن امتزاج النسبني علة يف تقدم األخ الشقيق عىل األخ ألب يف املرياث، فيقاس 

عليهام والية النكاح.

)3( املناسبة: وهي كون الوصف مالئام للحكم يصح إضافته إليه وال يكون 
نابيا عنه، كإضافة ثبوت الُفرقة بإسالم أحد الزوجني إىل إباء اآلخر عن اإلسالم؛ 
ه عنه، ألنه ُعرف عاصام للحقوق  ألنه الذي يناسبه، ال إىل وصف اإلسالم؛ لنُُبوِّ

ال قاطعا هلا. 

وإنام تكون املناسبة طريقا عند احلنفية إن ثبت معها اعتبار الوصف وتأثريه، 
إلفادهتا  الثالثة؛  األئمة  عند  طريق  وهي  اإلخالة،  فهي  معها  ذلك  يثبت  ل  فإن 

يَّة. الظن بالِعلِّ

وقد ذكر غري احلنفية يف املسلك -زيادة عىل ما سبق- أشياء:

)4( منها الطرد: وهو وجود احلكم كلام وجد الوصف.

)5( ومنها السرب والتقسيم: وهو حرص األوصاف الصاحلة للعلية، وحذف 
ما عدا الوصف املدعى عليه.

وللحذف عندهم طرق: 

بيان ثبوت احلكم ببعض األوصاف يف حمل؛ فيعلم أن  منها اإللغاء: وهو 
املحذوف ال دخل له.
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أصال،  الشارع  يعتربها  ل  ملغاة  األوصاف  أن  بيان  وهي  الطردية:  ومنها 
كالذكورة  غريه،  يف  اعُتربت  وإن  عنه  املبحوث  احلكم  يف  أو  والقرص،  كالطول 

واألنوثة يف أحكام العتق.

* مبحث االستحسان:
قد غلب لفظ االستحسان يف اصطالح األصوليني عىل القياس اخلفي الذي 

خفي وجهه، كام غلب لفظ القياس عىل القياس اجلل.

وكلٌّ من االستحسان والقياس قسامن: 

صحته،  ظهرت  ما  منه:  والثاين  تأثريه،  قوي  ما  االستحسان:  من  فاألول 
وخفي فساده. 

واألول من القياس: ما ضعف تأثريه، والثاين منه: ما ظهر فساده، وخفيت 
صحته. 

من  الثاين  أن  كام  القياس،  من  األول  عىل  راجح  االستحسان  من  واألول 
القياس راجح عىل الثاين من االستحسان.

اآلدمي،  سؤر  عىل  الطري  سباع  سؤر  قياس  االستحسان:  من  األول  مثال 
ترشب  فإهنا  الرشب؛  آلة  يف  النجسة  الرطوبة  وهي  النجاسة،  علة  عدم  بجامع 
بمنقارها، وهو راجح عىل األول من القياس، املمثَّل له بقياس سؤر سباع الطري 

عىل سؤر سباع البهائم، بجامع املخالطة للُّعاب املتولد من حلم نجس.

ومثال الثاين من االستحسان: قياس تأدي سجدة التالوة بالركوع يف الصالة 
فإذا  بمغايره،  تأدَّى اليشء  ُكالًّ  أن  بالركوع، بجامع  لبية  الصُّ السجدة  تأدي  عىل 
بينهام لكوهنام من أركان الصالة  املناسبة  بالركوع مع قرب  ل جيز تأدي الصلبية 

وموجبات التحريمة، فَأوىل أال جيوز تأدي سجدة التالوة به. 
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بغريه،  به  املأمور  تأدي  وعدم  باحلقيقة  العمل  هو  ظاهر:  أثر  هذا  ويف 
وفساٌد خفي: وهو جعل غري املقصود مساويا للمقصود، ولذا رجح عنه الثاين 
من القياس املمثل له بقياس تأدي سجدة التالوة بالركوع يف الصالة عىل تأدهيا 
بالسجود فيها؛ الشتامل كل منهام عىل التعظيم املقصود من سجود التالوة، ومتام 

املناسبة بينهام التي هبا صح التعبري عن السجود بالركوع يف قوله تعاىل: چې   
ى    ىچ . 

ويف هذا فساد ظاهر: هو العلم باملجاز من غري تعذر احلقيقة. 

وصحة خفية: هي أن سجدة التالوة ل جتب قربة مقصودة، ولذا ال جتب 
بالنذر كالطهارة، بل القصد منها التواضع وخمالفة املستكربين وموافقة املطيعني 
الركوع،  يف  حاصل  وهذا  للصالة،  رشط  ما  هلا  رشط  ولذا  العبادة،  قصد  عىل 
لغريها،  بالطهارة  للصالة  الطهارة  تسقط  كام  السجدة  به  وتسقط  به  فيكتفى 
بخالف السجدة الصلبية فإهنا مقصودة بنفسها كالركوع فال تتأدى به، ول تسقط 

سجدة التالوة بالركوع خارج الصالة؛ ألنه ل يرشع عبادة.

* األسئلة الواردة عىل القياس وأجوبتها:
َيِرد عىل القياس خسة أسئلة: 

فساد  األصوليني  عرف  يف  ويسمى  القياس،  من  التمكن  يمنع  ما   )1(
االعتبار، وهو: خمالفة القياس لنص أو إمجاع. 

النية يف أداء الصوم: »هو  فاألول: كقوهلم يف االستدالل عىل لزوم تبييت 
صوم مفروض كالقضاء، فال يصح بنية من النهار«، فيعرتض بأنه خمالف لقوله 
تعاىل: چۓ  ڭچ ... اآلية، فإنه رتب فيه األجر العظيم عىل 
الصوم كغريه من غري تعرض لتبييت النية فيه، وذلك مستلزم لصحته حال عدمه. 
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الرجل زوجته بعد  والثاين: كقوهلم يف االستدالل عىل عدم جواز تغسيل 
، فيكون غري  موهتا: تغسيله زوجته كتغسيله لألجنبية بجامع حرمة النظر إىل كلٍّ
السكويت حينام غسل علٌّ فاطمة ريض اهلل  بأنه خمالف لإلمجاع  جائز، فيعرتض 

عنهام. 

وجياب عن هذا السؤال بالطعن يف سند النص أو اإلمجاع إن كانا مرويني 
آحادا، أو بأن النص مؤول أو خمصص أو معارض بمثله.

)2( ما َيِرد عىل حكم األصل من منعه، كقوهلم يف االستدالل عىل بطالن 
فيبطل  منفعٍة  عقُد  كال  فإن  النكاح  كعقد  اإلجيارة  عقد  باملوت:  اإلجيارة  عقد 
باملوت كام يبطل عقد النكاح به، فُيمنع حكم األصل بأن عقد النكاح ال يبطل 

باملوت بل ينتهي به. 

بعد  وللمعرتض  بالدليل،  األصل  حكم  بإثبات  السؤال  هذا  عن  وجياب 
ذلك أن يتكلم عىل الدليل بمنع إحدى مقدماته أو نقضه أو معارضته. 

)3( ما يرد عىل ثبوت العلة يف الفرع، وهو نوعان: 

بيان  بعد  ولو  فيه  وجودها  بإثبات  عنه  وجياب  فيه،  وجودها  منع  األول: 
املراد. 

مثاله: قياس أمان العبد الغري املأذون يف القتال عىل أمان العبد املأذون فيه، 
بجامع أن كال أمان من أهله، فُتمنع أهلية غري املأذون.

فيجيب املستدل بأن املراد باألهلية كونه مظنة لرعاية املصلحة يف األمان. 

الثاين: املعارضة بقياس الفرع عىل أصل آخر ليثبت فيه نقيض احلكم الثابت 
بعلة القياس األول، وهذا -يف احلقيقة- معارضة قياسني.

وجياب عنه برتجيح املستدل قياسه عىل اآلخر بكون علته منصوصة أو غري 
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ذلك. 

إثبات تثليث مسح الرأس: »مسح الرأس كغسل  مثاله: قول الشافعي يف 
الوجه، فإن كال منهام ركن فيثلث مثله«، فيقول احلنفي: »مسح الرأس كالتيمم، 

بجامع أن كال مسح فال يثلث«.

)4( ما يرد عىل املقصود الذي هو حكم الفرع، ويسمى القول باملوجب، 
وهو: تسليم الدليل مع بقاء النزاع يف احلكم. 

بمثقل  »القتل  القصاَص:  ٍل  بمثقَّ القتل  إجياب  إثبات  مريد  قول  مثاله: 
أن  كام  القصاص،  ينايف  فال  غالبا،  به  ُيقَتل  بام  قتل  كال  أن  بجامع  كاإلحراق، 
اإلحراق ال ينافيه«، فيقول املعرتض: »سلَّمُت عدم منافاته للقصاص، لكن ال 

يلزم مطلوبك، وهو إجيابه إياه«.

)5( ما يرد عىل علة األصل، وهو أنواع: 

أو  بحس  فيه  وجودها  بإثبات  عنه  وجياب  األصل،  يف  وجودها  منع   -1
عقل.

مسح  كال  أن  بجامع  االستنجاء  عىل  الرأس  مسح  الشافعي  قياس  مثاله: 
فيسن تثليثه، فيمنع كو ن االستنجاء مسحا بل هو إزالة للنجاسة. 

يَّة الوصف، وجياب عنه بإثبات عليته بمسلك من املسالك. 2- منع ِعلِّ

مثاله: أن يقال يف املثال السابق: »ال نسلم أن علة تثليث االستنجاء املسح، 
بل العلة كونه إزالة للخبث«. 

3- النقض: وهو ختلف احلكم عن العلة، وجياب عنه: 

عىل  االستدالل  وللمعرتض  النقض،  مادة  يف  العلة  وجود  بمنع  أوال: 
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وجودها عىل الصحيح. 

وثانيا: بمنع ختلف احلكم عنها، وللمعرتض إثبات ختلفه إن متكن من ذلك. 

مثاله: أن يقال: »خروج النجاسة علة النتقاض الطهارة، فينقض بالقليل«، 
وجياب بمنع وجود اخلروج فيه.

يف  كام  املال،  عصمة  ينايف  ال  املهجة  إلحياء  اإلتالف  »حل  يقال:  وأن 
املخمصة، فيضمن اجلمل الصائل، فينقض بامل الباغي«، وجياب عنه بأنا ال نسلم 

أن حل اإلتالف مناٍف لعصمة مال الباغي، بل علة نفي ضامنه البغي. 

4-فساد الوضع: وهو ثبوت اعتبار العلة يف نقيض احلكم بنص أو إمجاع. 

كاالستنجاء«،  تكراره  فيسن  مسح،  الرأس  »مسح  الشافعي:  قول  مثاله: 
فيقال له: »إن املسح معترب يف كراهة التكرار كام يف اخلف«. 

وجياب عنه بمنع وجود العلة يف املادة املعرتض هبا، وبالطعن يف سند النص 
واإلمجاع إن كانا مرويني آحادًا، أو بتأويل النص.

للِعلِّية غري موجود يف  آخر صالح  بإبداء وصف  املعارضة يف األصل   -5
الفرع، سواء كان ذلك الوصف مستقال بالتأثري أو ال.

وجياب عنها بمنع وجود الوصف املبَدى يف أصل املستدل، أو بمنع ظهوره 
أو انضباطه أو مناسبته، أو بأنه ُملغى. 

مثل قول الشافعي: »املرتدة تقتل كاملرتد بجامع الردة«، فيعارض بأن العلة 
يف املرتد الردة مع الرجولية؛ ألن ذلك مظنة اإلقدام عىل قتالنا، فيجيب املستدل 

بأنه وصف ملغى؛ لقتل مقطوع اليدين.
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مبحث التعارض والرتجيح

* التعارض -وهو: تدافع الدليلني املتساويني قوًة، بحيث يقتيض أحُدمها 
خالف ما يقتضيه اآلخر- ال يكون يف األدلة الرشعية يف نفس األمر، قطعيًة كانت 
أو ظنية، وإال لزم التناقض يف األحكام الرشعية، بل يكون فيها ظاهرا بالنسبة لنا. 

وحكمه:

)1( أن ينسخ املتأخر حكم املتقدم إن وجد دليل عىل النسخ.

)2( وإال فإن أمكن ترجيح أحدمها عىل اآلخر ُعمل بالراجح، كام قدم أبو 
حنيفة قوَله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْسَتنِْزُهوا ِمَن الَبْوِل« عىل أمر الُعَرنيني برشب أبوال إبلهم؛ ألنه 
حمرم، مع إمكان اجلمع بتخصيص عمومه باآلخر فإنه مبيح، وإذا اجتمع احلاظر 
َوَقْد  إاِلَّ  َواحلََراُم  احلَاَلُل  اْجَتَمَع  »َما  السالم:  عليه  لقوله  احلاظر؛  ُقدم  واملبيح 
َغَلَب احلََراُم احلَاَلَل«، وألنه يعترب متأخرا واملبيُح متقدما؛ ألن األصل يف األشياء 
اإلباحة، فُيجعل املبيح متقدما موافقا للحكم األصل، واحلاظُر متأخرا ناسخا له، 

بخالف ما لو جعل املبيح متأخرا فإنه يلزم تكرار النسخ، واألصل عدمه. 

ويدفع  اإلمكان،  بقدر  بينهام  اجلمع  إىل  ِصرَي  الرتجيح  يمكن  ل  وإن   )3(
التعارض:

أ- إما بتخصيص حكم أحد الدليلني ببعض وحكِم اآلخر ببعض آخر، كام 
يف قسمة املال بني املدعيني إذا ادعياه وبْرَهنَا.

الدليلني دنيويا وحكم اآلخر أخرويا، كام يف  ب- وإما بجعل حكم أحد 
ڀچ   ڀ           پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چٱ   تعاىل:  قوله 
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ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   چڭ   تعاىل:  وقوله 
املؤاخذه  تقتيض  اآلية األوىل  فإن  الغموس،  تعارضتا يف  فإهنام  اآلية،  ٴۇچ  

املؤاخذة عليها؛ ألهنا  الثانية تقتيض عدم  القلب، واآلية  عليها؛ ألهنا من كسب 
جعلت املؤاخذة خاصة باليمني املعقودة التي تتصور فيها فائدة اليمني التي هي 
إمكان الرب، والغموس ليست كذلك، فتكون من اللغو اخلايل من فائدة اليمني، 
فال تكون عليها مؤاخذة بمقتىض اآلية الثانية، فتعارضتا، ويدفع التعارض بجعل 
حكم اآلية األوىل ُأخرويا وحكِم الثانية دنيويا؛ بدليل اقرتانه ببيان  الكفارة التي 

هي حكم دينوي. 

أخرى،  حال  عىل  اآلخر  ومحل  حال  عىل  الدليلني  أحد  بحمل  وإما  ج- 
كقراءيت التخفيف والتشديد يف طاء چےچ من قوله تعاىل: چھ  ھ  
ے  ےچ فإن قراءة التخفيف تقتيض حل وطء احلائض بمجرد انقطاع الدم 
ولو ل تغتسل، وقراءة التشديد تقتيض عدم حل ذلك حتى تغتسل، فتعارضتا، 
ويدفع بحمل األوىل عىل انقطاع الدم ألكثر مدة احليض -أعني عرشة أيام- لعدم 

احتامل عوده، والثانية عىل انقطاعه ألقلَّ منها. 

)4( وإن ل يمكن اجلمع تساقطا، ويصار إىل ما دوهنام رتبة؛ لكونه ساملا من 
املعارض.

أ- فإن كان التعارض بني متواترين ُعمل بخرب الواحد، مثاله قوله تعاىل: 
ۋچ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   چۆ   وقوله:  ڑچ  ژ    ژ   چڈ  
كل  عىل  القراءة  وجوب  يقتيض  األول  فإن  اإلمام،  جهر  إذا  املؤتم  يف  تعارضا 
مصلٍّ مؤمتا كان أو منفردا أو غريمها، والثاين يقتيض وجوب االستامع إن ُوجدت 

قراءة، فعملنا بقوله عليه السالم: »َمْن َكاَن َلُه إَِماٌم َفِقَراَءُة اإِلَماِم ِقَراَءٌة َلُه«. 
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ما  مثاله  بالقياس،  أو  الصحايب  بقول  ُعمل  خربين  بني  كان  وإن  ب- 
ركعة  تصلون:  كام  الكسوف  صالة  صىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن  بشري  بن  النعامن  رواه 
وسجدتني«، وما روت عائشة ريض اهلل عنها: »أنه عليه السالم صالها ركعتني 
القياس  إىل  الركوع، فرصنا  تعارضا يف عدد  وأربع سجدات«،  بأربع ركوعات 

عىل سائر الصلوات. 

قبل  كان  ما  عىل  احلكم  ويقرر  باألصل،  ُيعمل  األدنى  يوجد  ل  وإن  ج- 
ورود الدليل، كام يف سؤر احلامر، تعارضت األدلة فيه، فقد روي أنه عليه السالم 
وروى  َباُع«،  السِّ َأْفَضَلِت  َوباَِم  »َنَعْم،  قال:  احلمر؟«  أفضلت  بام  »أنتوضأ  سئل: 
رجس«،  فإهنا  األهلية  احلمر  حلوم  عن  هنى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن  عنه:  اهلل  ريض  أنس 
النجس، فعملنا  اللحم  املتولد من  اللعاب  وهذا يوجب نجاسة السؤر ملخالطة 
باألصل وهو طهارة املاء وعدم زوال احلدث به وحده، ولذا أوجبنا ضم التيمم 

إليه. 

بني  يكون  متواترة،  وسنة  وآية  وسنتني  آيتني  بني  يكون  كام  والتعارض 
قراءتني كام سبق، وكام يف قراءيت النصب واجلر يف قوله تعاىل : ﴿وأرجلكم إىل 
الكعبني﴾ فإن قراءة النصب تقتيض غسل الرجلني، وقراءة اجلر تقتيض مسحهام، 

فيدفع التعارض بالتجوز باملسح عن الغسل.

* الرتجيح -وهو: إظهار زيادة أحد الدليلني املتعارضني عىل اآلخر بام ال 
يستقل باحلجية لو انفرد- يوجب العمل بالراجح عند اجلمهور كام سبق، وهو يف 

الكتاب والسنة متنا وسندا. 

ح عىل املفرس، وهو عىل  فالرتجيح يف املتن يكون بقوة الداللة: فاملحكم يرجَّ
النص، والنص عىل الظاهر، وهو عىل اخلفي، واخلفي عىل املشكل، والعبارة عىل 
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اإلشارة، وهي عىل الداللة، والداللة عىل االقتضاء، ويرجح اإلمجاع عىل النص، 
والرواية  غريه،  عىل  املؤكد  واحلكم  املخصوص،  عىل  املخصوص  غري  والعام 

باللفظ عىل الرواية باملعنى. 

وعلمه  وورعه،  ضبطه،  وقوة  الراوي،  بفقه  يكون  السند  يف  والرتجيح 
بالعربية.

مما  أوىل  رصحيا  نصا  عليها  منصوص  علته  فام  علته،  باعتبار  القياس  ويف 
ُعرفت علته باإليامء، وهو أوىل مما عرفت علته باملناسبة، وما عرف باإلمجاع تأثري 
عني علته يف عني احلكم أوىل مما عرف به تأثري اجلنس يف اجلنس، وهذا أوىل من 

تأثري اجلنس يف العني، وهو أوىل من عكسه. 

وال ترجيح بكثرة األدلة عند أيب حنيفة وأيب يوسف؛ لتحقق املعارضة مع 
كل دليل الستقالله، فيسقط الكل. 

وال ترجيح عندمها أيضا بكثرة الرواة ما ل تبلغ حد الشهرة أو التواتر قياسا 
عىل الشهادة، خالفا ملحمد واألئمة الثالثة، قالوا: إن الكثرة تفيد قوة ال توجد 
لضعفها  القوة؛  هذه  تعترب  ال  ذلك  تسليم  عىل  بأنه  الشيخان  وأجاب  بدوهنا، 
وتفاوت مراتبها املؤدي إىل عرس اعتبارها، ولذا قدم عمر -ريض اهلل عنه- وغريه 
ِمَن  »امَلاُء  حديث:  عىل  الُغْسُل«  َوَجَب  َفَقْد  اخِلَتاَناِن  اْلَتَقى  »إَِذا  عائشة:  حديث 

امَلاِء« مع كون رواته أكثر.
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خامتة يف االجتهاد والتقليد

* االجتهاد: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظنٍّ بحكم رشعي.

رشط االجتهاد:

بأن  ورشيعة،  لغًة  الكتاب  من  باألحكام  يتعلق  الذي  بالقدر  العلم   )1(
اللغة  بمعرفة  وذلك  اإلفادة،  يف  وخواصها  واملركبات  املفردات  معاين  يعرف 
والنحو والرصف وعلوم البالغة، ويعرف املعاين املؤثرة يف األحكام، مثال يعرف 
احلدث،  ۉچ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     چۋ     : تعاىل  قوله  يف  بالغائط  املراد  أن 
وأن علة احلكم خروج النجاسة عن بدن اإلنسان احلي، ويعرف اخلاص والعام 

واملشرتك والناسخ واملنسوخ. 

)2( والعلم بالقدر الذي يتعلق باألحكام من السنة متنًا، بأن يعرف معناه 
لغة ورشيعة كام سبق، وسندا بأن يعرف أنه متواتر أو مشهور أو آحاد، ويدخل 
يف ذلك معرفة حال الرواة واجلرح والتعديل، غري أن البحث عن أحوال الرواة 
يف زماننا كاملتعذر لطول املدة، فيكتفى فيه بتعديل األئمة املوثوق هبم كالبخاري 

ومسلم والبغوي. 

من  ليتمكن  واملردود؛  منها  واملقبول  وأقسامه  بالقياس  والعلم   )3(
االستنباط الصحيح.

)4( والعلم باإلمجاع ومواقعه؛ لئال خيالفه يف اجتهاده. 

والعدالة رشط يف قبول فتواه ال يف اجتهاده. 

ويصيب  خيطيء  فاملجتهد  اخلطأ،  احتامل  مع  باحلكم  الظن  غلبة  وثمرته: 
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عندنا؛ ألن احلكم يف كل حادثة واحد معني عند اهلل تعاىل، َنَصب عليه دليال ظنيًا 
حيتمل أن يصيبه املجتهد وأن خيطئه. 

وذهب املعتزلة إىل أن كل جمتهد مصيب، مستدلني بأنه لو ل يتعدد احلكم 
يف كل حادثة لزم التكليف بام ال يطاق؛ ألن كل جمتهد مكلف بإصابة احلق، إذ ال 
فائدة لالجتهاد سوى ذلك، وال خفاء أن إصابة احلق ليست يف وسعه؛ لغموض 
إليه  أدى  ما  جمتهد  كل  إىل  بالنسبة  احلق  يكون  أن  فيجب  دليله،  وخفاء  طريقه 

اجتهاده. 

قلنا: ال نسلم أنه لو ل يتعدد احلق لزم التكليف بام ال يطاق، وقوهلم: كل 
ببذل  مكلف  املجتهد  إذ  ممنوع؛  إلخ  فائدة...  ال  إذ  احلق  بإصابة  مكلف  جمتهد 
وسعه يف حتصيل حكم اهلل، فإذا غلب عىل ظنه أن حكمه كذا وجب عليه العمل 
به، ولو كان خالف احلق يف الواقع، كيف يتعدد احلق يف الواقع؟! وذلك يؤدي 
إىل اجتامع النقيضني، وكون الفعل الواحد حراما غري حرام!! وذلك غري معقول، 

خصوصا عىل زعمهم أن احلُسن والقبح ذاتيان. 

َفَلُه  َفَأَصاَب  َفاْجَتَهَد  احلَاِكُم  َحَكَم  »إَِذا  قال:  السالم  عليه  أنه  لنا  ويدل 
َفَلُه َأْجٌر َواِحٌد«، وإطالق الصحابة اخلطَأ يف  َفَأْخَطَأ  َأْجَراِن، َوإَِذا َحَكَم َفاْجَتَهَد 

االجتهاد من غري نكري، فكان إمجاعا.

واخُتلف يف جواز االجتهاد له عليه السالم عىل أقوال، والصحيح جوازه 
فوات  خوف  إىل  الوحي  انتظار  بعد  لكن  ووقوعه،  بالقياس  األحكام  يف  له 
احلادثة عند احلنفية؛ ألن اليقني ال ُيرتك عند إمكانه، واستدلوا عىل ذلك بعموم 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ      چۈ   تعاىل:  وبقوله  القياس،  أدلة 
يكون  وال  بالفداء،  بدر  أرسى  استبقاء  عىل  عوتب  فقد  اآليتني،  ې  ېچ.. 
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العتاب فيام صدر عن وحي.

* التقليد: 
الدين؛  أصول  يف  التقليد  جيوز  وال  حجة،  غري  من  الغري  بقول  العمل  هو 

لإلمجاع عىل وجوب العلم باهلل وصفاته ورسالة رسوله.

وعن  أصحابه  وعن  السالم-  -عليه  عنه  تواتر  ألنه  املقلد؛  إيامن  ويصح 
التابعني قبول اإليامن وإن حصل من غري نظر، بل ثبت قبوله من غري أهل النظر 

كالصبيان.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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