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 ِبْسِم اهلِل الّرْحَمِن الّرحيمِ 
 الفقو أصول

ابتناء ، كاألصل ُب اللغة ىو ما يبتٌت عليو، سواء أكاف االبتناء حسياً 
وا١تدلوؿ على  ،كابتناء ا١تعلوؿ على العلة  ،عقلياً  ـاٞتدراف على األساس، أ

الدليل. فأصوؿ الفقو ىي القواعد اليت يبتٌت عليها الفقو. أما الفقو فهو ُب 
 ومنو قولو تعأب:  ،اللغة الفهم                  اصطبلحوُب 

من األدلة التفصيلية.  ا١تتشرعُت ىو العلم باألحكاـ الشرعية العملية ا١تستنبطة
بل حصوؿ  ،ليس ٣ترد ا١تعرفة ،بالنسبة للعآب هبا ،وا١تراد من العلم باألحكاـ

إٔب حد أف  ،والتعمق فيها ،ا١تلكة باألحكاـ الشرعية، أي أف تصل ىذه ا١تعرفة
ٖتصل لدى الشخص العآب هبذه األحكاـ ملكة هبا. و٣ترد حصوؿ ا١تلكة  

إال أنو ال  .ال اإلحاطة هبا ٚتيعها ،١تلكة فقيهاً كاؼ ألف يعترب من حصلت لو ا
بد من العلم ّتملة من األحكاـ الشرعية الفروعية بالنظر واالستدالؿ، فبل 
يسمى العلم باٟتكم الواحد أو االثنُت فقهاً. وال يسمى العلم بكوف أنواع 

وأريد بو ٣تموعة األحكاـ العملية  ،األدلة حججًا فقهاً. وقد أطلق الفقو
فيقاؿ ىذا كتاب فقو أي كتاب حيوي  ،فروعية ا١تستنبطة من أدلتها التفصيليةال

أحكامًا عملية فروعية، ويقاؿ علم الفقو ويراد بو ٣تموعة األحكاـ العملية 
 ،اصطبلحاً  ،الفروعية. إال أف ىذا خاص باألحكاـ العملية، فليس من الفقو

أي  ،ية الفروعيةألف الفقو خاص باألحكاـ العمل ؛األحكاـ االعتقادية
  باألحكاـ اليت تقـو هبا األعماؿ ال االعتقادات.

فيكػػوف معػػٌت أصػػوؿ الفقػػو ىػػو القواعػػد الػػيت يبتػػٌت عليهػػا حصػػوؿ ا١تلكػػة 
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ولػػذلع عػػرؼ أصػػوؿ الفقػػو بأنػػو معرفػػة  ؛باألحكػػاـ العمليػػة مػػن األدلػػة التفصػػيلية
التفصػػيلية، القواعػػد الػػيت يتوصػػل هبػػا إٔب اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعية مػػن األدلػػة 

فتقػػوؿ كتػػاب أصػػوؿ الفقػػو أي كتػػاب  ،ويطلػػق أيضػػاً علػػى ىػػذه القواعػػد نفسػػها
أي القواعػد الػيت يتوصػل هبػا  ،حيوي ىذه القواعد. وتقوؿ ىذا علػم أصػوؿ الفقػو

إٔب استنباط األحكاـ الشػرعية مػن األدلػة التفصػيلية. فبحػث أصػوؿ الفقػو ْتػث 
وُب مصػػػادر اٟتكػػػم، وُب كيفيػػػة وُب األدلػػػة، أي ْتػػػث ُب اٟتكػػػم،  ،ُب القواعػػػد

 ،اسػػػػتنباط اٟتكػػػػم مػػػػن ىػػػػذه ا١تصػػػػادر. ويشػػػػمل أصػػػػوؿ الفقػػػػو األدلػػػػة اإلٚتاليػػػػة
وجهػػات داللتهػػا علػػى األحكػػاـ الشػػرعية، كمػػا يشػػمل كيفيػػة حػػاؿ ا١تسػػتدؿ هبػػا 

ويشػػمل كػػذلع   ،ال مػػن جهػػة التفصػػيل، أي معرفػػة االجتهػػاد ،مػػن جهػػة اٞتملػػة
اجػي  ُب األدلػة. إال أف االجتهػاد والًتجػي  كيفية االستدالؿ، وىو التعادؿ والًت 

وجهػػػات داللتهػػػا، ولػػػذلع كػػػاف ىػػػذاف  ،بػػػُت األدلػػػة يتوقػػػف علػػػى معرفػػػة األدلػػػة
البحثػػػاف: األدلػػػة، وجهػػػة داللتهػػػا،  ػػػا أسػػػاس أصػػػوؿ الفقػػػو، مػػػع ْتػػػث اٟتكػػػم 

 ومتعلقاتو.
فأصوؿ الفقو ىي دالئل الفقو اإلٚتالية غَت ا١تتعينة، كمطلق األمر، 

وإٚتاع الصحابة، والقياس. فيخرج من ذلع  ، ي، وفعل النيبومطلق النه
 الدالئل التفصيلية مثل:           ،             وصبلة

ُب جوؼ الكعبة، وثبوت الوالية على احملجور، وكوف الوكيل  الرسوؿ 
فإف ذلع كلو ليس من  ،قياسًا على األجَت ،جرةأإذا وكل ب يستحق األجرة
 ،ألهنا أدلة تفصيلية معينة، وورودىا كأمثلة ُب ْتث أصوؿ الفقو ؛أصوؿ الفقو

بل األصوؿ ىي األدلة اإلٚتالية، وجهة داللتها،  ،ال يعٍت أهنا من أصوؿ الفقو
 وحاؿ ا١تستدؿ، وكيفية االستدالؿ. 

 ،العبػادبأف موضوع الفقو ىػو أفعػاؿ  ،ويتميز أصوؿ الفقو عن علم الفقو
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وتفسػػػد. أمػػػا أصػػػوؿ الفقػػػو فػػػإف  ،وتبطػػػل ،وتصػػػ  ،وٖتػػػـر ،هنػػػا ٖتػػػلإمػػػن حيػػػث 
أي  ،هنػػا تسػػتنبه منهػػا األحكػػاـ الشػػرعيةإمػػن حيػػث  ،موضػػوعو األدلػػة السػػمعية

مػن  ،من حيث إثباهتا لؤلحكاـ الشرعية. فبل بد من ْتػث اٟتكػم ومػا يتعلػق بػو
لع إصػدار اٟتكػم، حيث بياف من ىو الذي لو إصدار اٟتكم، أي من الذي دي

يعػػٍت مػػن اٟتػػاكم، ومػػن حيػػث بيػػاف مػػن الػػذي يصػػدر عليػػو اٟتكػػم، أي مػػن ىػػو 
ا١تكلف بتنفيذ ىذا اٟتكم، يعػٍت احملكػـو عليػو، ومػن حيػث بيػاف اٟتكػم نفسػو، 

 وجهات داللتها. ،ما ىو، وما حقيقتو. ٍب بعد ذلع بياف األدلة
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 الحاكم
معرفػػػة مػػػن  ،لزمهػػػا بيانػػػاً أو  ،وأوالىػػػا ،مػػػن أىػػػم األْتػػػاث ا١تتعلقػػػة بػػػاٟتكم

توقػػػف تألف علػػػى معرفتػػو  ؛ي مػػػن ىػػو اٟتػػاكمالػػذي يرجػػع لػػػو إصػػدار اٟتكػػم، أ
معرفػػة اٟتكػػم ونوعػػو. ولػػيس ا١تػػراد باٟتػػاكم ىنػػا صػػاحب السػػلطاف ا١تنفػػذ لكػػػل 
شػػػيء ٔتػػػا لػػػو مػػػن سػػػلطاف، بػػػل ا١تػػػراد باٟتػػػاكم مػػػن ديلػػػع إصػػػدار اٟتكػػػم علػػػى 

د مػػن احملسوسػػات ال خيػػرج عػػن كونػػو ألف مػػا ُب الوجػػو  ؛وعلػػى األشػػياء ،األفعػػاؿ
بوصػػفو حييػػا  ،أو أشػػياء غػػَت أفعػػاؿ اإلنسػػاف. و١تػػا كػػاف اإلنسػػاف ،أفعػاالً لئلنسػػاف
 ،جلػػػوأىػػو موضػػػع البحػػث، وكػػػاف إصػػػدار اٟتكػػم إ ػػػا ىػػو مػػػن  ،ُب ىػػذا الكػػػوف

وعلػى األشػياء ا١تتعلقػػة  ،ومتعلػق بػو، فإنػو ال بػػد مػن اٟتكػم علػى أفعػػاؿ اإلنسػاف
أـ  ،ىػػل ىػػو اه ؟لػػو وحػػده أف يصػػدر اٟتكػػم علػػى ذلػػع هبػػا. فمػػن ىػػو الػػذي

ألف الػذي يعرفنػا أف  ؟أـ العقػل ،ىل ىو الشػرع ،وبعبارة أخرى ؟اإلنساف نفسو
ىػػذا ىػػو حكػػم اه ىػػو الشػػرع، والػػذي جيعػػل اإلنسػػاف حيكػػم ىػػو العقػػل. فمػػن 

 ؟أـ العقل ،ىل ىو الشرع ،الذي حيكم
كمػػاً علػػى األفعػػاؿ أمػػا موضػػوع ىػػذا اٟتكػػم، أي الشػػيء الػػذي يصػػدر ح

ألف ا١تقصود من إصدار اٟتكم ىو تعيُت موقف  ؛فهو اٟتسن والقب  ،واألشياء
وتعيػػػُت  ؟خيػػػَت بػػػُت فعلػػػو وتركػػػو وأ ،يًتكػػػو وأ ،ىػػػل يفعلػػػو ،اإلنسػػػاف ٕتػػػاه الفعػػػل

خيػػػَت بػػػُت  وأ ،يًتكهػػػا وأ ،ىػػػل يأخػػػذىا ،موقفػػػو ٕتػػػاه األشػػػياء ا١تتعلقػػػة هبػػػا أفعالػػػو
 ،ىػل ىػو حسػن ،و ىػذا متوقػف علػى نظرتػو للشػيءوتعيُت موقف ؟األخذ والًتؾ

و٢تذا كاف موضوع اٟتكم ا١تطلوب ىو  ؟وال بالقبي  ،ليس باٟتسن وأ ،قبي  وأ
إذ ال ثالػػث  ؟للشػػرع واٟتسػن والقػػب . فهػػل اٟتكػم باٟتسػػن والقػػب  ىػو للعقػػل أ

٢تمػػا ُب إصػػدار ىػػذا اٟتكػػم. واٞتػػواب علػػى ذلػػع ىػػو أف اٟتكػػم علػػى األفعػػاؿ 
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أف يكػػوف مػػن ناحيػػة واقعهػػا مػػا ىػػو، ومػػن ناحيػػة مبلءمتهػػا لطبػػع  إمػػا ،واألشػػياء
مػػا مػػن ناحيػػة ا١تػػدح علػػى فعلهػػا والػػذـ إومنافرهتػػا ٢تػػا، و  ،اإلنسػػاف وميولػػو الفطريػػة

 ،أو عػػدـ ا١تػػدح وعػػدـ الػػذـ، أي مػػن ناحيػػة الثػػواب والعقػػاب عليهػػا ،علػػى تركهػػا
ياء: أو عػػػدـ الثػػػواب وعػػػدـ العقػػػاب. فهػػػذه ثػػػبلث جهػػػات للحكػػػم علػػػى األشػػػ

أحدىا من حيػث واقعهػا مػا ىػو، والثػاح مػن حيػث مبلءمتهػا لطبػع اإلنسػاف أو 
منافرهتػا لػػو، والثالػػث مػن حيػػث الثػػواب والعقػػاب أو ا١تػدح أو الػػذـ. فأمػػا اٟتكػػم 

ومػن اٞتهػة الثانيػة وىػي  ،من اٞتهة األؤب وىي مػن ناحيػة واقعهػا ،على األشياء
 ،لػػع كلػػو إ ػػا ىػػو لئلنسػػاف نفسػػوفػػبل شػػع أف ذ ،مبلءمتهػػا للطبػػع ومنافرهتػػا لػػو

أي ىػػػو للعقػػػل ال للشػػػرع. فالعقػػػل ىػػػو الػػػذي حيكػػػم علػػػى األفعػػػاؿ واألشػػػياء ُب 
ىػػػاتُت النػػػاحيتُت، وال حيكػػػم الشػػػرع ُب أي منهمػػػا، إذ ال دخػػػل للشػػػرع فيهمػػػا. 

فإف واقعهما ظاىر منو الكماؿ والنقص،  ،وذلع مثل العلم حسن واٞتهل قبي 
خػػػذ أوىكػػػذا. ومثػػػل إنقػػػاذ الغرقػػػى حسػػػن و  ،ي وكػػػذلع الغػػػٌت حسػػػن والفقػػػر قبػػػ

ودييػػل إلسػػعاؼ ا١تشػػرؼ علػػى  ،فػػإف الطبػػع ينفػػر مػػن الظلػػم ،األمػػواؿ ظلمػػاً قبػػي 
وىكذا. فهذا كلو يرجع  ،ا٢تبلؾ، وكذلع الشيء اٟتلو حسن والشيء ا١تر قبي 

أو يرجػع إٔب طبػع اإلنسػاف  ،ويدركو عقلو ،إٔب واقع الشيء الذي حيسو اإلنساف
ولػذلع كػاف العقػل ىػو الػذي حيكػم عليػو  ؛ويدركو عقلو ،ىو يشعر بوو  ،وفطرتو

أي كاف إصدار اٟتكم على األفعاؿ واألشياء من  ،باٟتسن والقب  وليس الشرع
 ىاتُت اٞتهتُت ىو لئلنساف. فاٟتاكم فيهما ىو اإلنساف.

مػػػن ناحيػػػػة ا١تػػػدح والػػػػذـ عليهػػػػا ُب  ،أمػػػا اٟتكػػػػم علػػػى األفعػػػػاؿ واألشػػػػياء
فػػػػبل شػػػػع أنػػػػو ه وحػػػػده ولػػػػيس  ،ب والعقػػػػاب عليهػػػػا ُب اآلخػػػػرةوالثػػػػوا ،الػػػػدنيا

لئلنسػػاف، أي ىػػو للشػػرع ولػػيس للعقػػل، وذلػػع كحسػػن اإلديػػاف، وقػػب  الكفػػر، 
وقبحػػو مػػع اٟتػػاكم  ،وحسػػن الطاعػػة، وقػػب  ا١تعصػػية، وحسػػن الكػػذب ُب اٟتػػرب
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 ،وواقػػػع ،وذلػػػع ألف واقػػع العقػػػل أنػػو إحسػػػاس ؛وىكػػػذا ،الكػػافر ُب غػػػَت اٟتػػرب
فػإذا  ،ودمػاغ. فاإلحسػاس جػزء جػوىري مػن مقومػات العقػل ،ابقةومعلومات س

ألف العقػػػل  ؛ٓب حيػػػس اإلنسػػػاف بالشػػػيء ال ديكػػػن لعقلػػػو أف يصػػػدر حكمػػػاً عليػػػو
ويستحيل عليػو إصػدار حكػم علػى  ،مقيد حكمو على األشياء بكوهنا ٤تسوسة

ألنػػو  ؛غػػَت احملسوسػػات، وكػػوف الظلػػم ٦تػػا ديػػدح أو يػػذـ لػػيس ٦تػػا حيسػػو اإلنسػػاف
شػيااً حيػػس، فػبل ديكػػن أف يعقػل، أي ال ديكػػن للعقػل إصػػدار حكػم عليػػو.  لػيس
أو  ،وإف كػػاف يشػعر اإلنسػػاف بفطرتػو بػػالنفرة منػػو ،أي مػػدح الظلػم أو ذمػػو ،وىػو

 ،ولكػػن الشػػعور وحػػده ال ينفػػع ُب إصػػدار العقػػل حكمػػو علػػى الشػػيء ،ا١تيػػل لػػو
أو  ،فعػلولػذلع ال ديكػن للعقػل أف يصػدر حكمػو علػى ال ؛بل ال بد من اٟتػس

أو القػػب . ومػػػن ىنػػا ال جيػػوز للعقػػػل أف يصػػدر حكمػػػو  ،باٟتسػػػن ،علػػى الشػػيء
 ،ألنػػو ال يتػػأتى لػػو إصػػدار ىػػذا اٟتكػػم ؛علػػى األفعػػاؿ أو األشػػياء با١تػػدح والػػذـ

 ويستحيل عليو ذلع.
 ؛وال جيػػوز أف جيعػػل إصػػدار اٟتكػػم با١تػػدح والػػذـ ١تيػػوؿ اإلنسػػاف الفطريػػة

دح علػى مػا يوافقهػا، وبالػذـ علػى مػا خيالفهػا، با١تػ ألف ىذه ا١تيوؿ تصدر اٟتكم
واسػتعباد النػاس، وقػد يكػوف مػا  ،واللػواط ،كالزنػا  ،وقد يكوف ما يوافقها ٦تػا يػذـ

وقػوؿ اٟتػق ُب حػاالت  ،والصػرب علػى ا١تكػاره ،كقتػاؿ األعػداء  ،خيالفها ٦تا ديػدح
دح ٖتقق األذى البليغ. فجعػل اٟتكػم للميػوؿ واألىػواء يعػٍت جعلهػا مقياسػاً للمػ

 ؛ولػػذلع كػػاف جعػػل اٟتكػػم ٢تػػا خطػػأً ٤تضػػاً  ؛والػػذـ، وىػػي مقيػػاس خػػاط  قطعػػاً 
ألنػػو جيعػػػل اٟتكػػػم خاطاػػػاً ٥تالفػػاً للواقػػػع، عػػػبلوة علػػػى أنػػو يكػػػوف اٟتكػػػم با١تػػػدح 

و٢تػػذا ال  ؛ال حسػػب مػػا جيػػب أف يكػػوف عليػػو ،والػػذـ حسػػب ا٢تػػوى والشػػهوات
ـ ال جيػػوز للعقػػل جيػػوز للميػػوؿ الفطريػػة أف تصػػدر حكمهػػا با١تػػدح والػػذـ. ومػػا دا

أف يصػػػدر حكمػػػو با١تػػػدح والػػػذـ، وال جيػػػوز للميػػػوؿ الفطريػػػة أف تصػػػدر حكمهػػػا 
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فػبل جيػوز أف جيعػل لئلنسػاف إصػدار اٟتكػم با١تػدح والػذـ، فيكػوف  ؛با١تدح والػذـ
الػػذي يصػػدر حكمػػو با١تػػدح والػػذـ ىػػو اه ولػػيس اإلنسػػاف، وىػػو الشػػرع ولػػيس 

 العقل.
كػػػم علػػػى األفعػػػاؿ واألشػػػياء با١تػػػدح فإنػػػو لػػػو تػػػرؾ لئلنسػػػاف أف حي ،وأيضػػػاً 

لػػػػيس ُب مقػػػػدور إذ الختلػػػػف اٟتكػػػػم بػػػػاختبلؼ األشػػػػخاص واألزمػػػػاف،  ،والػػػػذـ
اإلنسػػاف أف حيكػػم عليهػػا حكمػػاً ثابتػػاً. ومػػن أجػػل ذلػػع حيكػػم فيهػػا اه ولػػيس 
اإلنسػػاف، حيكػػم فيهػػا الشػػرع ولػػيس العقػػل، إذ ال دخػػل للعقػػل هبػػذا اٟتكػػم مػػن 

أف اإلنسػػػاف حيكػػػم علػػػى أشػػػياء أهنػػػا  ،حملسػػػوسىػػػذه اٞتهػػػة. علػػػى أف ا١تشػػػاىد ا
ٍب حيكػػم عليهػػا غػػداً أهنػػا قبيحػػة، وحيكػػم علػػى أشػػياء أهنػػا قبيحػػة  ،حسػػنة اليػػـو

وحيكػػػم عليهػػػا نفسػػػها اليػػػـو أهنػػػػا حسػػػنة، وبػػػذلع خيتلػػػف اٟتكػػػم علػػػػى  ،أمػػػس
ولػػذلع ال  ؛وال يكػػوف حكمػػاً ثابتػػاً، فيحصػػل ا٠تطػػأ ُب اٟتكػػم ،الشػػيء الواحػػد

 اٟتكم با١تدح والذـ.  ،وال لئلنساف ،لجيوز أف جيعل للعق
وعلى األشػياء ا١تتعلقػة  ،وعليو فبل بد أف يكوف اٟتاكم على أفعاؿ العباد

ىػػو اه تعػػأب ولػػيس اإلنسػػاف، أي يكػػوف الشػػرع  ،مػػن حيػػث ا١تػػدح والػػذـ ،هبػػا
 وليس العقل.

ىذا من حيث الدليل العقلي على اٟتسن والقب ، أمػا مػن حيػث الػدليل 
وذـ   تبػػػػاع الرسػػػػوؿاالتػػػػـز التحسػػػُت والتقبػػػػي  ألمػػػػره ب الشػػػػرع فػػػػإف ،الشػػػرعي
والقبػي   ،أف اٟتسن مػا حسػنو الشػرع ،ولذلع كاف من ا١تقطوع بو شرعاً  ؛ا٢توى

 من حيث الذـ وا١تدح. ،ما قبحو الشرع
واٟتكػػم علػػى األفعػػاؿ واألشػػياء با١تػػدح والػػذـ ىػػو لتعيػػُت موقػػف اإلنسػػاف 

حيػـر عليػو، وال يتصػور  وىل جيػوز لػو أخػذىا أ يبُت ،منها. فهو بالنسبة لؤلشياء
ىػل يطلػب منػو أف يقػـو  ،غَت ذلع من حيث الواقع. وبالنسبة ألفعػاؿ اإلنسػاف
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أو خيػػَت بػػُت الفعػػل والػػًتؾ. و١تػػا كػػاف ىػػذا اٟتكػػم  ،أو يطلػػب منػػو أف يًتكهػػا ،هبػػا
لػػػػذلع جيػػػػب أف تكػػػػوف أحكػػػػاـ أفعػػػػاؿ  ؛مػػػػن ىػػػػذه اٞتهػػػػة ال يكػػػػوف إال للشػػػػرع

فيجػػػب أف  ،راجعػػػة للشػػػرع ال للعقػػػل ،كػػػاـ األشػػػياء ا١تتعلقػػػة هبػػػاوأح ،اإلنسػػػاف
وباألشػػياء ا١تتعلقػػة هبػػا  ،يكػػوف حكػػم الشػػرع وحػػده ىػػو ا١تػػتحكم بأفعػػاؿ العبػػاد

 أفعا٢تم.
فػػإف اٟتكػػم علػػى األشػػياء مػػن حيػػث اٟتػػل واٟترمػػة، وعلػػى  ،وفػػوؽ ذلػػع

أو  ،ىػػػػاً أو مكرو  ،أو منػػػػدوباً  ،أو حرامػػػػاً  ،أفعػػػػاؿ العبػػػػاد مػػػػن حيػػػػث كوهنػػػػا واجبػػػػاً 
أو  ،أو موانػع ،أو شػروطاً  ،مباحاً، وعلى األمور والعقػود مػن حيػث كوهنػا أسػباباً 

أو عزدية ورخصة، كػل ذلػع لػيس مػن قبيػل مبلءمتهػا  ،صحيحة وباطلة وفاسدة
للطبع أو عدـ مبلءمتهػا، وال ىػو مػن قبيػل واقعهػا مػا ىػو، وإ ػا مػن قبيػل ترتػب 

ولػػذلع كػػاف  ؛العقػػاب عليهػػا ُب اآلخػػرةوالثػػواب و  ،ا١تػػدح والػػذـ عليهػػا ُب الػػدنيا
فيكػػػػوف اٟتػػػػاكم حقيقػػػػة علػػػػى  ؛اٟتكػػػػم ُب شػػػػأهنا للشػػػػرع وحػػػػده ولػػػػيس للعقػػػػل

إ ػػػا ىػػػو الشػػػرع  ،والعقػػػود ،وعلػػػى األمػػػور ،وعلػػػى األشػػػياء ا١تتعلقػػػة هبػػػا ،األفعػػػاؿ
 وال حكم للعقل ُب ذلع مطلقاً. ،وحده

 ال حكم قبل ورود الشرع
حكمًا إال إذا كاف ىناؾ دليل  األشياء واألفعاؿ ال جيوز أف تعطى

شرعي على ىذا اٟتكم، إذ ال حكم لؤلشياء وألفعاؿ العقبلء قبل ورود 
 الشرع، قاؿ تعأب:                         :وقاؿ تعأب

                            ال يثبت إال وألف اٟتكم
ألف القضية  ؛وإما العقل. أما العقل فبل ٤تل لو ىنا ،إما الشرع :بأحد اثنُت

، وليس ذلع منوطاً بو  ،قضية إجياب وٖترمي، والعقل ال ديكن أف يوجب أو حيـر
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فتوقف اٟتكم على الشرع. ؤتا أنو ال شرع قبل ورود  ؛وإ ا ىو منوط بالشرع
أي على ٣تيء الرسوؿ بالنسبة  ،رع من اهفتوقف اٟتكم على ورود الش ؛الشرع

للشريعة كلها، والدليل الشرعي بالنسبة للمسألة ا١تراد االستدالؿ عليها. أما 
قبل  ،ألف نفي العذاب عن الناس ؛فظاىر من صري  اآلية ،بالنسبة للرسوؿ
يدؿ على عدـ تكليفهم باألحكاـ واالعتقادات، أي عدـ  ،بعثة الرسوؿ

 معٌت لذلع إال نفي اٟتكم نفيًا باتًا عن الناس قبل أف تكليفهم بشيء، وال
يبعث اه ٢تم رسواًل، ومن ىنا كاف أىل الفًتة ناجُت، وىم الذين عاشوا بُت 
 ،ضياع رسالة وبعث رسالة، ويكوف حكمهم حكم الذين ٓب تبلغهم رسالة

ومن ىذا أيضاً من ٓب تبلغهم  ،وذلع كمن عاشوا قبل بعثة الرسوؿ ٤تمد 
ألنو  ؛فإهنم كأىل الفًتة ناجوف ،على وجو يلفت النظر الة سيدنا ٤تمد رس

تنطبق عليهم اآلية، ويعتربوف أنو ٓب يبعث ٢تم رسوؿ، إذ ٓب تبلغهم رسالتو، 
فقبل بعثة الرسوؿ  ،ويكوف إٍب عدـ التبليغ على القادرين عليو وٓب يفعلوا. وعليو

ال حكم ٢تا، وكذلع األفعاؿ، ألنو  ؛ف حكم األشياء حبلؿ أو حراـإال يقاؿ 
بل لئلنساف أف يفعل ما يريد دوف التقيد ْتكم، وال شيء عليو عند اه حىت 
يبعث إليو رسواًل، وحيناذ يتقيد بأحكاـ اه اليت بلغو إياىا الرسوؿ حسب ما 

 بلغها لو.
فإف كانت رسالتو  ،فإنو ينظر ،وتبليغو رسالتو ،وأما بعد بعثة الرسوؿ

كما ىي   ،وأمرىم باتباع رسالة غَته ُب أشياء أخرى ،معينة جاءت بأشياء
فإهنم مقيدوف باألحكاـ اليت بلغها ٢تم، وملزموف  ،اٟتاؿ مع سيدنا عيسى

حىت تنسخ ىذه الرسالة. وإف كانت  ،باتباعها، ويعذبوف على عدـ التقيد هبا
و فهم مقيدوف ٔتا جاءت ب ،وٓب تتعرض ألشياء ،رسالة الرسوؿ جاءت بأشياء

 ،وال يعذبوف على ما ٓب تأت بو. وأما إف كانت رسالتو عامة كل شيء ،فقه
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فإهنم مقيدوف ُب كل شيء هبذه الرسالة. وذلع كما  ،وجاءت مبينة كل شيء
وجاءت  ،فإف رسالتو عامة كل شيء  ىي اٟتاؿ مع سيدنا ٤تمد رسوؿ اه

ـو قولو تعأب: ألف مفه ؛ولذلع كاف ال حكم إال ٔتا يرد فيها ؛مبينة كل شيء
                         ًىو أننا نعذب من بعثنا ٢تم رسوال

وخالفوا رسالتو. واٟتكم الواحد مهما كاف من رسالة الرسوؿ اليت بلغها فيعذب  
حكم حىت يقـو الدليل  ،وال للفعل ،ولذلع ال يكوف للشيء ؛كل من خالفو
ف األصل ُب األشياء واألفعاؿ التحرمي ْتجة أنو إا ال يقاؿ عليو. وعلى ىذ

ألف صري   ؛فيحـر قياساً على ا١تخلوقات ،تصرؼ ُب ملع اه تعأب بغَت إذنو
، وفوؽ فبل يؤاخذ حىت يبُت اٟتكم ،لرسوؿاآلية أف اه ال يعذب حىت يبعث ا

فعة والضرر. ه عن ا١تنز ػػنذلع فإف ا١تخلوقات تتضرر، واه سبحانو وتعأب م
ْتجة أهنا انتفاع خاؿ  ،ف األصل ُب األفعاؿ واألشياء اإلباحةإوكذلع ال يقاؿ 

ال يقاؿ ذلع ألف مفهـو اآلية أف  ؛فتباح ،من أمارة ا١تفسدة ومضرة ا١تالع
 اتباعفصار األصل  ،ألنو يعذب على ٥تالفتو ؛اإلنساف مقيد ٔتا جاء بو الرسوؿ

وليس األصل اإلباحة أي عدـ التقيد، وألف  والتقيد بأحكاـ رسالتو، ،الرسوؿ
ووجوب التقيد بو،  ،عمـو آيات األحكاـ تدؿ على وجوب الرجوع إٔب الشرع

 قاؿ تعأب:                                :وقاؿ   

                           :وقاؿ               

             وألف الرسوؿ سَ يْ لَ  رٍ مْ أَ  لُّ كُ : »فيما رواه الدارقطٍت يقوؿ 
وألف  ،فهذا يدؿ على أف األصل ىو اتباع الشرع والتقيد بو« دّّرَ  وَ هُ ا فَـ نَ رُ مْ أَ  وِ يْ لَ عَ 

أال  ،ليس حجة على اإلباحة ،مضرة ا١تالعاالنتفاع ا٠تإب من أمارة ا١تفسدة و 
ترى أف الزنا بامرأة مقطوعة غَت متزوجة يصدؽ عليو أنو انتفاع خاؿ من أمارة 

 ؛مع أي كاف ،ومع ذلع فهو حراـ، وأف الكذب مزاحاً  ،ا١تفسدة ومضرة ا١تالع
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خاؿ من أمارة  ،الكاذب وا١تكذوب عليو :ٞتلب الضحع والسرور لبلثنُت
وأيضاً فإنو بعد ورود الشرع صار  .ومع ذلع فهو حراـ ،ا١تالعا١تفسدة ومضرة 

فاألصل أف يبحث ُب الشريعة عن األشياء  ،لؤلشياء ولؤلفعاؿ أحكاـ
 ،ال، ال أف يكوف األصل اعتبارىا مباحة وىل يوجد ٢تا أحكاـ أ ،واألفعاؿ

ووضع حكم اإلباحة ٢تا من العقل مباشرة مع وجود الشرع. وكذلع ال يقاؿ 
 ،ألف التوقف يعٍت تعطيل العمل ؛ألصل ُب األشياء التوقف وعدـ اٟتكمف اإ

عند  ،وىو ال جيوز، وألف الثابت ُب القرآف واٟتديث ،أو تعطيل اٟتكم الشرعي
تعأب:  قاؿ  ،اٟتكم  وعدـ التوقف   وليس ،السؤاؿ عن اٟتكم ،عدـ العلم

                            قاؿو  ديث التيممػُب ح، 
« َلْم يـَْعَلُموا فَِإنََّما ِشَفاُء اْلِعيّْ السَُّؤالُ  ذْ أَُلوا إِ ـسَ  َأالَ » :فيما رواه أبو داود عن جابر

 فإنو بعد بعثة الرسوؿ ،فدؿ على أنو ليس األصل التوقف وعدـ اٟتكم. وعليو
، فيتوقف اٟتكم  ؛شرعوأضحى ال حكم قبل ورود ال ،صار اٟتكم للشرع

ولذلع ال  ؛أي على وجود دليل شرعي للمسألة الواحدة ،على ورود الشرع
واألصل  ،كما ال يعطى حكم إال بعد ورود الشرع  ،يعطى حكم إال عن دليل

ن الدليل الشرعي أف يبحث عن اٟتكم ُب الشرع، أي األصل أف يبحث ع
 للحكم من الشرع.

مية حاوية ألحكاـ الوقائع ىل الشريعة اإلسبل ،بقيت مسألة وىي
واٟتوادث اليت ديكن أف ٖتدث  ،وا١تشاكل اٞتارية ٚتيعها ،ا١تاضية كلها

وال  ،وال تطرأ مشكلة ،أنو ٓب تقع واقعة ،واٞتواب على ذلع ىو ؟بأكملها
إال و٢تا ٤تل حكم. فقد أحاطت الشريعة اإلسبلمية ّتميع  ،ٖتدث حادثة

وال يعًتضو شيء  ،لم يقع شيء ُب ا١تاضيأفعاؿ اإلنساف إحاطة تامة شاملة، ف
 إال ولكل شيء من ذلع حكم ،وال حيدث لو شيء ُب ا١تستقبل ،ُب اٟتاضر
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  تعأب: اه قاؿ ،الشريعة ُب                         وقاؿ
 تعأب:                                    فالشريعة ٓب هتمل

شيااً من أفعاؿ العباد مهما كاف، فهي إما أف تنصب دليبًل لو بنص من القرآف 
واٟتديث، وإما أف تضع أمارة ُب القرآف واٟتديث تنبو ا١تكلف على الباعث 

 .ألجل أف ينطبق على كل ما فيو تلع األمارة أو ىذا الباعث ،على تشريعو
 ؛أو أمارة تدؿ على حكمو ،كن شرعاً أف يوجد فعل للعبد ليس لو دليلوال دي

 لعمـو قولو:              ىذا  أكملوللنص الصري  بأف اه قد
على معٌت أف  ،الدين. فإذا زعم أف بعض الوقائع خالية من اٟتكم الشرعي

ْتيث ٓب  ،إ ااًل مطلقاً  ىناؾ بعض األفعاؿ من أفعاؿ العباد قد أ لتو الشريعة
أو تضع أمارة تنبو هبا ا١تكلف على مقصدىا فيو، فإذا زعم  ،تنصب دليبلً 

نو الكتاب، وأف ىذا الدين ٓب يكملو اه فإنو يعٍت أف ىناؾ شياًا ٓب يبيّ  ،ذلع
وىذا معارض لنص  ،صفهو دين ناق ،بدليل وجود فعل ٓب يذكر حكمو ،تعأب
أحاديث آحاد صحت باطبًل. حىت لو وجدت  ولذلع يكوف زعماً  ؛القرآف

بعض أفعاؿ العباد ٓب  أي وجود ،تتضمن ىذا ا١تعٌت  روايتها عن الرسوؿ
١تعارضتها لنص  ؛فإف مثل ىذه األحاديث ترد دراية ،تأت الشريعة ْتكم لو

 آية:   ألف ؛والداللة الثبوت  القطعي   القرآف          :وآية
              فأي خرب آحاد  ،الداللة تاقطعي ،الثبوت تاقطعي

بعد التفقو ُب ىاتُت اآليتُت  ،و٢تذا ال حيل ١تسلم ؛ا يرد درايةميعارضه
ٓب يبُت الشرع ٢تا  ،أف يقوؿ بوجود واقعة واحدة من أفعاؿ اإلنساف ،القطعيتُت
 وال بوجو من الوجوه. ،٤تل حكم

رسوؿ والًتمذي عن سلماف الفارسي قاؿ: سال  وابن ماجوأما ما رواه 
ُل َما َأَحلَّ اللَُّو ِفي ِكَتاِبِو اْلَحالَ » فقاؿ: ،راءفوال ،واٞتنب ،عن السمن  اه
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أبو وما رواه « َواْلَحَراُم َما َحرََّم اللَُّو ِفي ِكَتاِبِو َوَما َسَكَت َعْنُو فـَُهَو ِممَّا َعَفا َعْنوُ 
 وَ هُ فَـ  مَ رَّ ا حَ مَ وَ  ،لٌ الَ حَ  وَ هُ فَـ  وِ ابِ تَ ي كِ فِ  وُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ »أنو قاؿ:   نيبالدرداء عن ال

ى سَ نْ يَـ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وَ اللَّ  نَّ إِ فَ  ،وُ تَ يَ افِ عَ  وِ اللَّ  نَ وا مِ لُ بَـ اقْـ فَ  ،وٌ فْ عَ  وَ هُ فَـ  وُ نْ َت عَ ا َسكَ مَ وَ  ،امٌ رَ حَ 
. :ةَ اآليَ  هِ ذِ ىَ  الَ تَ  مَّ ُـ ث ،ئاً يْ شَ               »ا رواهػوم .أخرجو البزار 
 الَ فَ  ضَ ائِ رَ فَـ  ضَ رَ فَـ  وَ اللَّ  نَّ إِ »أنو قاؿ:  ثعلبة عن النيب  ريق أيبػقي من طػهػالبي

 نْ َت عَ َسكَ وَ ا، وىَ كُ هِ تَ نْ تَـ  الَ فَ  اءَ يَ شْ أَ  نْ ى عَ هَ نَـ وَ  ،اوىَ دُ تَ عْ تَـ  الُ ودًا فُ دُ حُ  دَّ حَ وَ  ،اوىَ عُ يـّْ ضَ تُ 
ر اخبأفإف ىذه األحاديث  ،«اهَ نْـ وا عَ ثُ حَ بْ تَـ  الَ فَ  انٍ يَ سْ نِ بِ  سَ يْ لَ  مْ كُ لَ  ةً صَ خْ رُ  اءَ يَ شْ أَ 

ىذه  ، ومن جهة أخرى فإففبل تعارض النص القطعي ،آحاد من جهة
وإ ا تدؿ على أف  ،األحاديث ال تدؿ على أف ىناؾ أشياء ٓب تبينها الشريعة

وَسكَت عن ٖترديها،  ،فعفا عنها ،ىناؾ أشياء ٓب حيرمها اه تعأب رٛتة بكم
بل السكوت  ،فموضوع ىذه األحاديث ليس السكوت عن تشريع أحكاـ ٢تا

عن ٖترديها. وليس معٌت السكوت عن ٖترديها تشريع حكم اإلباحة لكل ما ٓب 
عن التحرمي، وسكوتو عن ف ىذا السكوت سكوت من الشارع إبل  ،نوػيبيّ 

وىو  وا١تكروه، ،وا١تباح ،وا١تندوب ،اجبالتحرمي يعٍت اٟتبلؿ، ويدخل فيو الو 
على أف معٌت  .نوال على كل شيء ٓب يبيّ  ،على ما يسكت عنو فقه ينطبق

 نظَت قولو تعأب:  ءاياألشاألحاديث العفو عن ىذه        بدليل
وىو النهي عن السؤاؿ عما  ،يقت لو األحاديثػا سػوبدليل م ،نص األحاديث
 ،ما ٓب يذكر ُب القرآف». عن ابن عباس رضي اه عنهما قاؿ: ٓب حيـر فيحـر

روى ابن شيبة ُب مصنفو و اطيب ُب ا١توافقات. ػره الشػذك «فهو ٦تا عفا اه عنو
قاؿ:  ؟ا يؤخذ من أمواؿ أىل الذمةػم :اسػأؿ ابن عبػد سػعػأف إبراىيم بن س

ّل ػ تعأب أحإف اه» ربي ُب تفسَته عن عبيد بن عمَت:وروى الط .وػفػالع
، فػوح ا أحّل فاستحّلوه، وما حرـّ فاجتنبوه، وترؾ من ذلع أشياء ٓب حيّلها ػمػرـّ
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رة السؤاؿ ػثػره كػيك . وقد كاف النيب «وٓب حيّرمها، فذلع عفو من اه عفاه
إذ ىي راجعة إٔب ىذا  ،بناء على حكم الرباءة األصلية ،ؿ فيو حكمز ػنػفيما ٓب ي

 األفعاؿ معها معفو عنها. وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: ا١تعٌت. ومعناىا أف
َمْن َسَأَل َعْن َشْيٍء َلْم ُيَحرَّْم َعَلى  ،ِإنَّ َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما»

ُروِني َما ََ ذ» وقاؿ: أخرجو مسلم، «َفُحرَّْم َعَلْيِهْم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتوِ  ،اْلُمْسِلِمينَ 
َلُكْم ـمَ ـفَِإنَّ  ،مْ ـكُ ـتـُ كْ تـَرَ  ا ـمَ  .ِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهمْ َواْخِتالَ  ،ِبَكثْـَرِة ُسَؤاِلِهمْ ا َىَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ

أخرج و أخرجو أٛتد.  «َوَما َأَمْرُتُكْم فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُتمْ  ،نـََهْيُتُكْم َعْنُو فَانـْتَـُهوا
 ،ا النَّاسُ ـهَ ـأَيُّ » :اؿَ ػقَ فػَ   وِ اللَّ  وؿُ سُ ا رَ نَ بػَ طَ قاؿ: خَ د عن أيب ىريرة ػلم وأٛتػمس

 ؟وِ اللَّ  وؿَ سُ ا رَ يَ  اـٍ عَ  لَّ كُ : أَ لٌ جُ اؿ رَ قَ فػَ  «َقْد فـََرَض اللَُّو َعَلْيُكْم اْلَحجَّ َفُحجُّوا
ا مَ لَ ، وَ تْ بَ جَ وَ لَ  مْ عَ نَـ  تُ لْ قُـ  وْ لَ » : وِ اللَّ  وؿُ سُ رَ  اؿَ قَ فػَ  ،اً ػَ بلثػَ ا ثا٢تََ  قَ ىتَّ حَ  ،تَ كَ سَ فَ 

فهذا كلو يدؿ على أف ا١تراد من  «.مْ كُ تُ كْ رَ ا تَـ ي مَ ونِ رُ ََ ذ: »اؿَ قَ  مَّ ػُ ث« مْ تُ عْ طَ تَ اسْ 
أي ٓب حيرمها، وىو نظَت قولو ُب حديث آخر:  «اءَ يَ شْ أَ  نْ َت عَ وَسكَ »قولو: 

 نْ ا عَ فَ عَ وَ »وتعينو الرواية األخرى لنفس اٟتديث وىي: « مْ كُ تُ كْ رَ ا تَـ ي مَ ونِ رُ ََ ذ»
ال يكوف قوؿ الرسوؿ:  ،أي ٕتاوز عنها وٓب حيرمها. وعلى ذلع« اءَ يَ شْ أَ 
معناه أنو ٓب يبُت « وٌ فْ عَ  وَ هُ فَـ  وُ نْ َت عَ ا َسكَ مَ وَ »أو قولو:  «اءَ يَ شْ أَ  نْ َت عَ َسكَ وَ »

بل معناه ٓب حيـر أشياء رٛتة بكم، وما ٓب حيرمو من  ،ض أفعاؿ العبادعحكم ب
أنو  فحكمو ،فهو غَت ٤تـر ،كم السكوتاألشياء ا١تعينة الداخلة ٖتت ح
تتعلق بعدـ بياف وال عن ٖترمي أشياء،  الشارع حبلؿ. فا١تسألة تتعلق بسكوت

 أحكاـ أشياء.
أمػػا مػػن حيػػث وضػػع اٟتػػديث ُب حكػػم  ،ىػػذا مػػن حيػػث معػػٌت اٟتػػديث

إمػػا أف تكػػوف ّتملتهػػا  ،فػػإف أفعػػاؿ ا١تكلفػػُت مػػن حيػػث ىػػم مكلفػػوف ،الشػػريعة
أو ال تكػوف ّتملتهػا  ،وىػو االقتضػاء أو التخيػَت ،ليػفداخلة ٖتت خطاب التك
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فإنو ال بد أف يكوف ٢تا ُب الشريعة حكم،  ،داخلة، فإف كانت ُب ٚتلتها داخلة
لػػـز أف  ،إذ ىػػي مندرجػػة ٖتػػت خطػػاب التكليػػف. وإف ٓب تكػػن داخلػػة ّتملتهػػا

ولػػػو ُب وقػػػت أو  ،يكػػػوف بعػػػض ا١تكلفػػػُت خارجػػػاً عػػػن حكػػػم خطػػػاب التكليػػػف
وإف  ،ألنا لو فرضناه مكلفاً فبل يص  خروجػو ؛ذا باطل من أساسوحالة ما، وى

ألف التكليػػػػف عػػػػاـ لعمػػػػـو خطػػػػاب  ؛فرضػػػػناه غػػػػَت مكلػػػػف كػػػػاف فرضػػػػاً بػػػػاطبلً 
وكل وقت. وعلى ىذا ال ديكن أف يكوف قولو  ،فهو يشمل كل حالة ،التكليف
: « َود ١تػػػا يًتتػػػب عليػػػو وجػػػ ،يعػػػٍت أنػػػو ٓب يبػػػُت حكمهػػػا« اءَ يَ ْشـــأَ  نْ َت َعـــَســـكَ و

وَسػػكَت  ،فلػػم يبػػق إال أف يكػػوف معنػػاه ،شػػخص ُب حالػػة أو وقػػت غػػَت مكلػػف
فػػإف اٟتػػديث ال يػػدؿ علػػى أنػػو يوجػػد أي فعػػل  ،عػػن ٖتػػرمي أشػػياء. وعلػػى ذلػػع
فيسػػػػقه االسػػػػتدالؿ بػػػػو، وبػػػػذلع تتأكػػػػد القاعػػػػدة  ،لئلنسػػػػاف ٓب تبينػػػػو الشػػػػريعة

لمسػػػلم أف فػػػبل جيػػػوز ل «األصػػػل ُب أفعػػػاؿ اإلنسػػػاف التقيػػػد ْتكػػػم اه»الشػػػرعية 
يقػػدـ علػػى فعػػل إال بعػػد معرفػػة حكػػم اه ُب ىػػذا الفعػػل مػػن خطػػاب الشػػارع. 

فػػبل بػػد مػن دليػػل عليهػا مػػن الشػػرع، وال  ،واإلباحػة حكػػم مػن األحكػػاـ الشػرعية
بػػل يكػػوف دلػػيبلً علػػى نقػػص  دلػػيبلً علػػى إباحػػة الشػػيء،يكػوف عػػدـ بيػػاف الشػػرع 

 التخيَت فيو. ودليل إباحة الشيء ىو أف ينص الشارع على ،الشريعة
فإف  ،وىي متعلقات األفعاؿ ،ذا بالنسبة لؤلفعاؿ، أما بالنسبة لؤلشياءػى
فاألصل ُب الشيء أف يكوف  ،ل فيها اإلباحة ما ٓب يرد دليل التحرميػاألص
وذلع ألف النصوص  ؛وال حيـر إال إذا ورد دليل شرعي على ٖترديو ،مباحاً 

ه النصوص عامة تشمل كل الشرعية قد أباحت ٚتيع األشياء، وجاءت ىذ
 اؿ تعأب: ػيء، قػش                      ٌت تسخَت ػ. ومع

تعأب:  اه لئلنساف ٚتيع ما ُب األرض ىو إباحتو لكل ما ُب األرض. وقاؿ 
                              اؿ:ػػوق        
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                        اؿ: ػوق            

                                 وىكذا ٚتيع اآليات .
فعمومها دؿ على إباحة ٚتيع  ،اليت جاءت ُب إباحة األشياء جاءت عامة

فتكوف إباحة ٚتيع األشياء جاءت ٓتطاب الشارع العاـ. فدليل  ،األشياء
إباحتها النصوص الشرعية اليت جاءت بإباحة كل شيء. فإذا حـر شيء فبل 

يدؿ على استثناء ىذا الشيء من عمـو  ،بد من نص ٥تصص ٢تذا العمـو
حُت  ،إلباحة. ولذلع ٧تد الشرعومن ىنا كاف األصل ُب األشياء ا ؛اإلباحة

فقاؿ  ،استثناء من عمـو النص ،هاػنػيػقد نص على ىذه األشياء بع ،حـر أشياء
 تعأب:                               وقاؿ: « ُتِ مَ رّْ ح 

نص عليو الشرع من فيكوف ما  ،عن ابن عباس ذكره ا١تبسوط «اهَ نِ يْ عَ لِ  ةُ رَ مْ خَ الْ 
فهو على خبلؼ األصل. واألصل  ،ٖترمي أشياء ىو مستثٌت من عمـو النص

ف الشيء ال ديكن أف ينفصل عن فعل العبد إاء. وال يقاؿ ػيػإباحة ٚتيع األش
ال يقاؿ ذلع  ؛فيأخذ حكم الفعل ،اء من حكم فعل العبدػا جػإ  ،وحكمو

وإف كاف دليلها إ ا  ،بأفعاؿ العبادألف األشياء وإف كاف ال بد أف تكوف متعلقة 
 ،يءػحُت قرف بالش ،إال أف الدليل لفعل العبد ،اء ُب بياف حكم أفعاؿ العبادػج
 ،اػمػث ٢تػالػن بالنسبة للشيء حاؿ كونو متعلقًا بالفعل حكمُت اثنُت ال ثػبيّ 
لذلع ال و  ؛ن غَت ا بالنسبة للشيء مطلقاً ػوٓب يبيّ  ،ن التحرميػوبيّ  ،ن اإلباحةػفبيّ 

م األشياء ُب ػر حكػصػأو مندوب، فح ،نو واجبإيقاؿ ُب حكم الشيء 
فبل يأخذ  ،بلؼ فعل العبدػاإلباحة أو اٟترمة. فهو من ىذه اٞتهة على خ

فإف  ،حكمو وإف جاء دليلو ُب بياف حكم فعل العبد. ومن اٞتهة األخرى
ل ػعػجي ،رميػلتحُت ُب دليل اػوالتعيُت بالشيء ا١تع ،العمـو ُب دليل اإلباحة

والتحرمي خاصاً ٔتا ورد ٖترديو. وهبذا يكوف حكم  ،اإلباحة عامة ٞتميع األشياء
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خيالف  ،ومن حيث األحكاـ اليت توصف هبا ،من حيث األصل ،األشياء
ة ما ٓب يرد دليل التحرمي، واألصل ُب ػاحػفاألصل ُب األشياء اإلب .حكم األفعاؿ

 ،األشياء ال توصف إال باٟتل أو اٟترمةو  ،األفعاؿ التقيد باٟتكم الشرعي
أحد ا  :فإف خطاب الشارع ا١تتعلق هبا جعلها قسمُت ،ٓتبلؼ األفعاؿ
اب الوضع، وجعل خطاب التكليف ٜتسة ػر خطػواآلخ ،خطاب التكليف
رض، وا١تندوب، واٟتراـ، وا١تكروه، وا١تباح. وجعل خطاب ػأقساـ ىي: الف

رط، وا١تانع، والصحة والبطبلف الوضع ٜتسة أقساـ ىي: السبب، والش
 والفساد، والعزائم والرخص.

اس  ػنػػػػػػػلل  بعػػػػػػد بعثػػػػػػة سػػػػػػيدنا ٤تمػػػػػػد ،اؿػقػػػػػػػوز أف يػل ال جيػػػػػػػاصػػػػػػػواٟت
ف ىنػػػػػاؾ فعػػػػػبلً أو شػػػػػيااً لػػػػػيس لػػػػػو حكػػػػػم، وال جيػػػػػوز أف يكػػػػػوف حكػػػػػم إ ،كافػػػػػة

م ػكػػػػػػألف اٟت ؛رعػدوف أف يكػػػػػوف لػػػػػو دليػػػػػل مػػػػػن الشػػػػػ ،أو فعػػػػػل مػػػػػا ،لشػػػػػيء مػػػػػا
ف كػػػػل مػػػػا ٓب يبػػػػُت الشػػػػرع حكمػػػػو إف يقػػػػاؿ أوال جيػػػػوز  و خطػػػػاب الشػػػػارع.ػىػػػػ

إذ ىػػػػػػػو خطػػػػػػػاب الشػػػػػػػارع ا١تتعلػػػػػػػق  ،ألف ا١تبػػػػػػػاح حكػػػػػػػم شػػػػػػػرعي ؛فهػػػػػػػو مبػػػػػػػاح
بأفعػػػػػػاؿ العبػػػػػػاد بػػػػػػالتخيَت، وألف االدعػػػػػػاء بػػػػػػأف ىنػػػػػػاؾ أشػػػػػػياء ٓب يبػػػػػػُت الشػػػػػػارع 

ريعة ناقصػػػػػػة، وىػػػػػػذا ػرآف، وأف الشػػػػػػػقػػػػػػػحكمػػػػػو يعػػػػػػٍت أف ىنػػػػػػاؾ شػػػػػػيااً ٓب يبينػػػػػػو ال
فإنػػػػػو  ،القطعػػػػػي الداللػػػػػة. وعليػػػػػو ،ي الثبػػػػػوتػعػػػػػػطػلقػػػػػرآف القال جيػػػػػوز ١تعارضػػػػػتو ل

 ،وال شػػػػػػيء يتعلػػػػػق بفعػػػػػػل اإلنسػػػػػػاف ،ال فعػػػػػل ديكػػػػػػن أف يصػػػػػػدر عػػػػػن اإلنسػػػػػػاف
إال ولػػػػػػو ُب الشػػػػػػريعة ٤تػػػػػػل حكػػػػػػم، وال حكػػػػػػم إال بعػػػػػػد وجػػػػػػود الػػػػػػدليل الػػػػػػذي 

فػػػػػبل  ،إذ ال حكػػػػػم قبػػػػػل ورود الشػػػػػرع ،يػػػػػدؿ عليػػػػػو بعينػػػػػو مػػػػػن خطػػػػػاب الشػػػػػارع
مػػػػػػن الرسػػػػػػالة  ،ال حكػػػػػػم بعػػػػػػد بعثتػػػػػػو إال بػػػػػػدليلو  ،حكػػػػػػم قبػػػػػػل بعثػػػػػػة الرسػػػػػػوؿ

 يدؿ على ذلع اٟتكم بعينو. ،اليت جاء هبا



 ٕٜ 

 باألحكامفون المكلَّ 
نو خطاب إولذلع قيل ُب اٟتكم  ؛ا١تكلفوف باألحكاـ ىم ٚتيع الناس

الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد. فبل فرؽ ُب التكليف بأحكاـ الشرع بُت ا١تسلم 
وكلهم مكلف ْتكم الشرع. والدليل  ،طاب الشارعفكلهم ٥تاطب ٓت ،والكافر

فكلها تدؿ داللة صرحية ال  ،على ذلع النصوص ا١تتضافرة ُب ىذا ا١توضوع
سواء  ،على أف ا١تخاطب بالشريعة اإلسبلمية كلها ٚتيع الناس ،تقبل التأويل

 كفاراً. قاؿ تعأب:   ـ أأكانوا مسلمُت                    

       :وقاؿ تعأب                            
أي  ،أخرجو مسلم «دَ وَ سْ أَ وَ  رَ مَ حْ أَ  لَّ كُ ى  لَ إِ  تُ ثْ عِ بُ »وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ: 

. وال إٔب ٚتيع الناس. فهذا خطاب عاـ ٞتميع الناس فيشمل ا١تسلم والكافر
ألنو  ؛وليس باألحكاـ الفروعية ،ف ىذا خطاب ُب اإلدياف باإلسبلـإيقاؿ 

ال  ؛وال يعٍت العمل باألحكاـ الفروعية ،وىو يعٍت اإلدياف هبا ،خطاب بالرسالة
وتشمل العمل باألحكاـ  ،يقاؿ ذلع ألف الرسالة عامة تشمل اإلدياف هبا
صيص من غَت ٥تصص، الفروعية اليت جاءت هبا، فتخصيصها باإلدياف ٗت

وأيضاً لو كاف ا١تراد خطاب الناس ٚتيعاً باإلدياف باإلسبلـ، وخطاب ا١تسلمُت 
 ،فقه باألحكاـ الفروعية، فإنو يعٍت خطاب بعض الناس ببعض األحكاـ

وعدـ خطاهبم ببعضها، ولو جاز خطاب البعض ببعض األحكاـ حىت خيص 
ت بو الشريعة، أي ٞتاز ٞتاز ذلع ُب كل ما جاء ،با٠تروج عنو بعض الناس

ألف ما جاز على األحكاـ جيوز  ؛مثل ذلع ُب قواعد اإلسبلـ ا١تتعلقة باإلدياف
 ألف ا٠تطاب صري :  ؛على غَتىا، وىذا باطل           

فاإلدياف بو متناوؿ ا٠تطاب بداىة. على أف خطاب الناس ٚتيعًا باألحكاـ 
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 خطاهبم بالرسالة، قاؿ تعأب: الفروعية ثابت بصري  القرآف ك    

                        :وقاؿ تعأب        

                :إٔب أف يقوؿ           :وقاؿ تعأب
                    :إٔب أف يقوؿ           

                                   ًوأيضا
فيكوف الكفار مأمورين بالعبادات. قاؿ  ،فإف اه أمر الناس ٚتيعًا بالعبادات

 تعأب:                     :وقاؿ تعأب          

      فهي  ،فهذه اآليات صرحية بأف اه كلفهم باألحكاـ الفروعية
فيكونوف مكلفُت هبا. ولو ٓب يكونوا مكلفُت  ،ٗتاطبهم باألحكاـ الفروعية

تعأب:   ها، فقاؿترك على   بالعذاب  شديداً   وعيداً   وعدىم اهأبالفروع ما 
                          فثبت بذلع أف اه خاطب

 ،من األحكاـ الفروعية ٓتصوصها ،الكفار ببعض األوامر وبعض النواىي
فكذلع تكوف باقي األحكاـ الفروعية ٥تاطبًا هبا. ومن ذلع يتبُت أف الكفار 

 ،وأف اه سيعذهبم على عدـ اإلدياف ،عة كلها أصواًل وفروعاً ٥تاطبوف بالشري
ال شع أهنم ٥تاطبوف  ،وعلى عدـ القياـ باألحكاـ. فمن حيث ا٠تطاب
ومن حيث تطبيق الدولة  ،باألحكاـ. أما من حيث قيامهم ىم هبذه األحكاـ

ففيو تفصيل: أما قيامهم  ،وإجبارىم على القياـ هبا ،عليهم ىذه األحكاـ
فإف كانت األحكاـ يشًتط ُب  ،فإنو ينظر ،حكاـ من أنفسهم دوف إجبارباأل

وسائر  ،والزكاة ،واٟتج ،والصياـ ،أدائها اإلسبلـ بنص الشارع كالصبلة
ألف  ؛ودينعوف من القياـ هبا ،فإنو ال جيوز ٢تم اإلتياف هبا ،و٨توىا ،العبادات

 ة من الكافر علىوىي مع الكفر ال ٕتوز. ومثل ذلع الشهاد ،شرطها اإلسبلـ
أو  ،، وأف يكوف الكافر حاكمًا على ا١تسلمُتاٟتقوؽ ا١تالية كالدَّين فبل ٕتوز
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وما شابو ذلع من األحكاـ اليت جاء النص الشرعي بأهنا  ،قاضياً بُت ا١تسلمُت
فإهنا  ،وأف شرطها اإلسبلـ. أما ما عداىا من األحكاـ ،ال ٕتوز من الكافر

إذ ال يشًتط ُب  ،ذلع كقتاؿ الكفار مع ا١تسلمُتو  ،ٕتوز منهم لو قاموا هبا
ولذلع ص   ؛فاإلسبلـ ليس شرطاً فيو ،القياـ بالقتاؿ أف يكوف ا١تقاتل مسلماً 
وسائر األمور  ،وُب الطب ،العقود كالبيعقياـ الكافر بو، وكذلع الشهادة ُب 

وعية الفنية اليت ٓب يرد شرط اإلسبلـ فيها. ىذا من حيث قيامهم باألحكاـ الفر 
ففيو تفصيل: فإف كانت  ،من أنفسهم، أما تكليفهم باألحكاـ جربًا عنهم

فإف   ،ينظر ،وٓب يقيد فيها بشرط اإلدياف ،األحكاـ ٦تا جاء ا٠تطاب فيها عاماً 
قروا أأو كانت ٦تا  ،لكوف اإلسبلـ شرطاً فيها ؛كانت ٦تا ال ٕتوز إال من ا١تسلم

وال  ،التُت ال جيربوف على القياـ هبافإهنم ُب ىاتُت اٟت ،على عدـ القياـ هبا
إال إذا   ،تطبق عليهم. فبل يعاقب ا٠تليفة الكفار على عدـ اإلدياف باإلسبلـ

  وذلع لقولو تعأب:  ؛كانوا من مشركي العرب غَت أىل الكتاب     

      :وقولو                        وإلقرار
واكتفى بأخذ اٞتزية منهم،  ،الرسوؿ الكفار ُب اليمن على البقاء على دينهم

 لقولو تعأب:  ؛لعرب غَت أىل الكتاباواستثٍت من ذلع مشركو        

       وىي خاصة با١تشركُت من العرب غَت أىل الكتاب. وكذلع ال
 وذلع إلقرار الرسوؿ  ؛وال دينعوف من صبلهتم ،ُتيكلفوف بصبلة ا١تسلم

 ،والبحرين ،وعلى كنائسهم اليت كانت موجودة ُب اليمن ،٢تم على عبادهتم
وٓب يهدـ كنائس الذين ٓب يسلموا. وىذا يدؿ على أهنم يًتكوف  ،وأىل ٧تراف
وال جيربوف  ،وما يعبدوف. وكذلع ال يطبق عليهم حكم اٞتهاد ،وما يعتقدوف

والكافر ال  ،ألف القتاؿ ا١تطلوب ُب آيات اٞتهاد ىو قتاؿ ٞتنس الكفار ؛عليو
وال يطبق عليهم  ،يتصور منو قتاؿ نفسو، وكذلع ال جيربوف على ترؾ ا٠تمر
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 ،ألف اليمن كاف فيها نصارى يشربوف ا٠تمر ؛وال يعاقبوف على شرهبا ،حكمها
انوا ال دينعوف وقد أقروا على شرهبا، وألف الصحابة حُت فتحوا األمصار ك

الكفار من شرب ا٠تمر. وىكذا ٚتيع األحكاـ اليت كاف اإلسبلـ شرطًا ُب 
هنم إف ،ٚتع الصحابة على إقرارىم عليهاأأو  ، أو أقرىم الرسوؿ ،صحتها

وال تطبق عليهم من قبل ا٠تليفة. أما إف ٓب تكن  ،ال جيربوف على القياـ هبا
وٓب يرد نص شرعي  ،ُب صحتها أي ٓب يكن اإلسبلـ شرطاً  ،األحكاـ كذلع

وجيربوف على  ،وتطبق عليهم ،مطالبوف هبا فإهنم ،يدؿ على ترؾ تطبيقها عليهم
وذلع ألهنم ٥تاطبوف باألحكاـ ُب خطاب  ؛ويعاقبوف على تركها ،القياـ هبا
وٓب يرد نص على شرط اإلدياف باٟتكم حىت يكوف غَت مكلف بو قبل  ،الشريعة
فيظل ا٠تطاب العاـ عاماً  ،ى استثنائها من ا١تطالبة هباوٓب يرد نص عل ،اإلدياف

أي يطالب ّتميع األحكاـ الشرعية إال  ،ولذلع يطالب الكافر هبا ؛فيشملها
ما ورد الدليل باستثنائو. والدليل على ذلع تطبيق الرسوؿ ٢تذه األحكاـ على 

أنو عاملهم حسب أحكاـ اإلسبلـ،  الكفار. ففي ا١تعامبلت ثبت عنو 
َأنَّ يـَُهوِديِّا » نس:أأنو عاقبهم على ا١تعاصي. عن   العقوبات ثبت عنو وُب

ٌن َحتَّى ُسمَّْي ٌن َأُفالَ َأُفالَ  َىذا ا َمْن فـََعَل ِبكِ َرضَّ رَْأَس َجارِيٍَة بـَْيَن َحَجَرْيِن َفِقيَل َلهَ 
فـَُرضَّ رَْأُسُو   َف فََأَمَر ِبِو النَِّبيُّ اْليَـُهوِديُّ فََأْوَمَأْت ِبَرْأِسَها َفِجيَء بِاْليَـُهوِديّْ فَاْعتَـرَ 

. وعن أيب سلمة بن عبد الرٛتن وسليماف بن يسار أخرجو البخاري «بِاْلِحَجارَةِ 
ْحِلُف ِمْنُكْم يَ  :قَاَل ِلْليَـُهوِد َوَبَدَأ ِبِهمْ   َأنَّ النَِّبيَّ » ؿ من األنصار:اعن رج

َنْحِلُف َعَلى اْلَغْيِب يَا َرُسوَل  :قَاُلوا .اْسَتِحقُّوا :ْنَصارِ فـََقاَل ِللَ  ،فَأَبـَْوا ،َخْمُسوَن رَُجالً 
أخرجو أبو  «نَُّو ُوِجَد بـَْيَن َأْظُهرِِىمْ ألَ  ِديًَة َعَلى يـَُهودَ  َفَجَعَلَها َرُسوُل اللَِّو  .اللَّوِ 
ِمْن  ُجالً َورَ  ،ِمْن َأْسَلمَ  رَُجالً  رََجَم النَِّبيُّ » وعن جابر بن عبد اه قاؿ: .داود

   فهذه األحاديث تدؿ على أف الرسوؿ أخرجو مسلم. «َواْمَرأََتوُ  ،اْليَـُهودِ 
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هنم جيربوف على أ٦تا يدؿ على  ،كاف يعاقب الكفار كما يعاقب ا١تسلمُت
ويلزموف  ،وأهنا تنفذ عليهم كما تنفذ على ا١تسلمُت ،القياـ باألحكاـ الشرعية

وال يستثٌت  ،وسائر األحكاـ ،والعقوبات ،تهبا كما يلـز ا١تسلموف ُب ا١تعامبل
وىو ما كاف  ،ال من ا١تخاطبة بو ،من ذلع إال ما استثناه الشرع من التطبيق

وما عدا ذلع  .هنم ٓب جيربوا عليوأـ شرطًا ُب صحتو، وما ثبت بالنص اإلسبل
 وجيربوف عليو. ،فإنو يطلب منهم

د عاـ يشمل فإف خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العبا ،وعلى ذلع
لعمـو خطاب  ؛الكفار وا١تسلمُت على السواء، وال فرؽ فيو بُت الكافر وا١تسلم

يطبق على الكفار   ،الشارع برسالة اإلسبلـ. ووجوب تطبيقو على الناس عاـ
ما داموا خاضعُت لسلطاف اإلسبلـ. وجيربوف على  ،كما يطبق على ا١تسلمُت

ا، وال يستثٌت من ذلع إال ما القياـ بأحكاـ اإلسبلـ ويعاقبوف على تركه
استثناه الشرع، وىو ما جعل الشرع اإلسبلـ شرطًا ُب صحتو أو أدائو من 
األحكاـ، وما أقر الكفار عليو وٓب جيربىم على فعلو من األصوؿ واألحكاـ 

ف اه خص ا١تؤمنُت إالفروعية. وما عدا ذلع فهم وا١تسلموف سواء. وال يقاؿ 
هم ٥تاطبوف هبا وحدىم، فما صدر فيو ا٠تطاب ف ،ببعض األحكاـ كالصبلة

 ػب                فهو خاص با١تسلمُت، وما جاء عامًا كالبيع والربا
 ػألف ما صدر ب ال يقاؿ ذلع ؛فهو عاـ للمسلمُت وغَت ا١تسلمُت     

         ا٠تطاب خاص هبم،  ال أف ،ا١تقصود منو تذكَتىم بإدياهنم
 بدليل أف اه تعأب يقوؿ:                             

كما ىو   ،اآلية، وثبت عن الرسوؿ أنو جعل القصاص ُب القتلى على الكفار
 سواء بسواء، وألف قولو:  ،على ا١تسلمُت                     

    ،                                      ، 
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                        يدؿ سياؽ اآليات اليت وردت فيها، 
   ة األؤب: أهنا تذكَت ٔتا يقتضيو اإلدياف باه واليـو اآلخر، فاآلي  

                                      :واآلية الثانية
                                               

       :واآلية الثالثة                        

       فكلها تذكَت. ومن ىذا القبيل قولو: « َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَـْوِم
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ اآلِخِر فـَلْ  كَت فكلها تذ  رواه البخاري ومسلم وغَت ا، «يَـُقْل َخيـْ
ا٠تطاب  اقًتاف  ليس   و٢تذا .وليس شرطًا ُب التكليف باألحكاـ ،باإلدياف

 ػب               وعليو  ،بل ىو تذكَت باإلدياف ،٥تصصًا لو با١تسلمُت
يظل خطاب التكليف عامًا يشمل الكفار وا١تسلمُت. وىكذا فإف الكفار 

وا٠تليفة مأمور بتطبيق ٚتيع أحكاـ  ،وعاً ٥تاطبوف بعمـو الشريعة أصواًل وفر 
الشرع عليهم، ويستثٌت من تطبيق األحكاـ، ال من ا٠تطاب، األحكاـ اليت 
جاء نص ُب القرآف أو اٟتديث بعدـ تطبيقها عليهم، واألحكاـ اليت جاء نص 

وما عدا ذلع فتطبق على الكفار ٚتيع أحكاـ  .بأهنا خاصة با١تسلمُت
 ء بسواء. اإلسبلـ كا١تسلمُت سوا

 شروط التكليف
إال ما جاء فيو نص  ،اإلسبلـ ليس شرطًا بالتكليف باألحكاـ الفروعية

  مثل: صراحةً  إما ،با١تسلمُت خاص بأنو                  ،
  ومثل:          :ومثل                       

     ًفيدؿ على أف  ،مثل إعفاء الكفار منها كالصبلة ، أو داللة
ولكن  ،اإلسبلـ شرط فيها. فاإلسبلـ شرط من شروط التكليف فيما ورد بو
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ال فرؽ بُت ا١تسلم والكافر، وىذه الشروط ىي  ،ىناؾ شروطًا عامة للتكليف
قادرًا على  ،عاقبلً  ،ف يكوف بالغاً والقدرة. فشرط ا١تكلف أ ،والعقل ،البلوغ

 نْ عَ  مُ لَ القَ  عَ فِ رُ » :قاؿ ـ اه وجهو قاؿ: عن علي كرّ القياـ ٔتا كلف بو. 
 «غلُ بْـ ى يَـ تَّ حَ  يّْ بِ الصَّ  نِ عَ وَ ، يقَ فِ ى يُ تَّ حَ  ونِ نُ جْ مَ الْ  نِ عَ ، وَ ظَ قِ يْ تَـ سْ ى يَ تَّ حَ  مِ ائِ النَّ : ةٍ َـ ثالَ َـ ث

  اه تعأب: . وقاؿ أخرجو اإلماـ زيد ُب مسنده             

       فهو غَت مكلف وغَت ٥تاطب  ،ومعٌت رفع القلم رفع التكليف
  باألحكاـ ومعٌت:         ًولكنو يتضمن معٌت النهي ،وإف كاف نفيا، 

أخرجو البخاري  «اْسَتَطْعُتمْ َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأُتوا ِمْنُو َما  اذَ َوإِ »:  ويؤيده قولو
 ،والنفقات ،ف اه أوجب على الصيب واجملنوف الزكاةإوال يقاؿ ومسلم. 
ألف  ؛ال يقاؿ ذلع ؛ألنو كلفو ببعض األحكاـ ؛فهو إذف مكلف ،والضمانات

لقة ٔتالو ػبل ىي متع ،وفػنػىذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الصيب واجمل
حىت »دد بغاية صرحية: ػع القلم ٤تػ. على أف رففذمتو ٤تل تكليوذمتو. ومالو و 

وىذا  ،وعلتو ىي الصغر وفقداف العقل ،فهو يفيد التعليل «حىت يفيق»، «يبلغ
 فبل يستثٌت. ،ال دخل لو ُب ا١تاؿ والذمة

ف اه كلػػػف باحملػػػاؿ إذ كلػػػف مػػػن ال قػػػدرة لػػػو علػػػى القيػػػاـ ٔتػػػا  إوال يقػػػاؿ 
فهو ٚتع بُت  ،زؿ، وأخرب عنو أنو ال يؤمنػكلفو، فقد أمر أبا ٢تب باإلدياف ٔتا أن

ال  ؛ما ال قدرة لػو عليػوػب أي كلف ا١ترء ،كوف اه كلف با١تستحيليف ،النقيضُت
زؿ بعػد ػنػأوٓب يكػن قػد  ،زؿػنػأيقاؿ ذلع ألف اه كلف أبػا ٢تػب أوالً باإلديػاف ٔتػا 

بأنػػو ال خػػرب اه عنػػو بأنػػو ال يػػؤمن، فيكػػوف إخبػػاره أأنػػو ال يػػؤمن، ٍب بعػػد ذلػػع 
عن الدليل الػداؿ علػى  لكوف اإلخبار متأخراً  ؛ديافٓب يأت مع تكليفو باإليؤمن 

 وجوب اإلدياف.
، أمػػػا رفػػػع األحكػػػاـ ىػػػذا مػػػن حيػػػث شػػػروط التكليػػػف باألحكػػػاـ ابتػػػداءً 
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ولكنهػػػا أعػػػذار مبيحػػػة  ،فليسػػػت شػػػروطاً للتكليػػػف ،ا١تكلػػػف هبػػػا بعػػػد التكليػػػف
فإنو رفع اٟتػرج  ،والناسي ،وا١تخط  ،لًتؾ اٟتكم الذي كلف بو، وذلع كا١تكره

، فبل يكػوف ذلػع هنم غَت مكلفُت ابتداءً أال  ،عنهم ُب عدـ قيامهم ٔتا كلفوا بو
 ،ِإنَّ اللَّـَو َوَضـَع َعـْن ُأمَّتِـي اْلَخطَـأَ » :وذلػع لقولػو  ؛شرطاً من شروط التكليف

 عَ ٍفـرُ »حظ الفرؽ بُت قولو: والأخرجو ابن ماجو.  «َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيوِ  ،َوالنّْْسَيانَ 
ــقَ الْ  ــُأمَّ  نْ َعــ عَ َضــوَ »وقولػػو: « مُ َل ــرُ »فقولػػو: « يِت ــقَ الْ  عَ ِف فػػبل  ،أي رفػػع التكليػػف« مُ َل

وىػو ال يسػتلـز  ،ا١تؤاخػذة عػن أُمتػو وضػعأي « يتِـُأمَّ  نْ َعـ َضـعَ وَ »يكلف، وقولػو: 
يػػػث ال رفػػػع التكليػػػف. واإلكػػػراه ا١تعتػػػرب شػػػرعاً ىػػػو اإلكػػػراه ا١تلجػػػ  إٔب الفعػػػل ْت

وإذا ٓب يكػن ملجاػاً ال يعتػرب. فػاإلكراه إذا وصػل إٔب حػد االضػطرار  ،يسعو تركػو
ولػػذلع  ؛اإلكػػراه إٔب حػػد االضػػطرار فهػػو ٥تتػػار وإف ٓب ينتػػوِ  ،فإنػػو ال شػػيء عليػػو

 يؤاخذ.
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 الحكم الشرعي
أي عقائػد  ،خاطب اه ا١تكلفُت بالشريعة اإلسبلمية كلها أصوالً وفروعػاً 

أي ال يبحث  ،إال أف علم أصوؿ الفقو ال يبحث ُب األصوؿ وأحكاماً فروعية.
مػػػػػن ناحيػػػػػة  ،أي ُب األحكػػػػػاـ الشػػػػػرعية ،وإ ػػػػػا يبحػػػػػث ُب الفػػػػػروع ،ُب العقائػػػػػد

ال من ناحية ا١تسائل اليت يتضمنها اٟتكم. فبل بػد مػن  ،األسس اليت تبٌت عليها
عػرؼ وقػد  ،معرفة حقيقة اٟتكم الشرعي حُت البحث ُب معرفػة األدلػة الشػرعية

علمػػاء أصػػوؿ الفقػػو اٟتكػػم الشػػرعي بأنػػو خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد 
وخطػػػاب الشػػػارع  ،أو الوضػػػع. والشػػػارع ىػػػو اه تعػػػأب ،أو التخيػػػَت ،باالقتضػػػاء

وإف كػػاف توجيػػو مػػػا أفػػاد إٔب ا١تسػػػتمع أو  ،يعػػٍت خطػػاب اه. ٍب إف خطػػػاب اه
إال أف ا٠تطػاب ىػو عػُت  ،مْتيث يقع خطاباً ١توجود قابػل للفهػ ،من ُب حكمو

ولػػيس توجيػػو مػػا أفػػاد. فػػنفس ا١تعػػاح الػػيت تضػػمنتها األلفػػاظ والًتاكيػػب  ،مػػا أفػػاد
ليشػػمل السػػنة  ؛قػػل خطػػاب اهوٓب يُ  ،ىػػي ا٠تطػػاب. وإ ػػا قيػػل خطػػاب الشػػارع

حػىت ال يتػوىم أف ا١تػراد بػو  ،وإٚتاع الصحابة من حيث كونو داالً على ا٠تطػاب
وإٚتػاع الصػحابة يكشػف  ؛وحػي فهػي خطػاب الشػارعألف السػنة  ؛القرآف فقه

وٓب  ،عػػن دليػػل مػػن السػػنة فهػػو خطػػاب الشػػارع. وإ ػػا قيػػل ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد
ليشػػػمل األحكػػػاـ ا١تتعلقػػػة بالصػػػيب واجملنػػػوف كالزكػػػاة ُب أموا٢تمػػػا.  ،قل ا١تكلفػػػُتػُ يػػ

اء ألف معػػػٌت كلمػػػة االقتضػػػ ؛ومعػػػٌت كونػػػو متعلقػػػاً باالقتضػػػاء أي متعلقػػػاً بالطلػػػب
ينقسػػم إٔب طلػػب فعػػل وطلػػب تػػرؾ. وطلػػب الفعػػل  ،أي الطلػػب ،الطلػػب. وىػػو

وإف كػػاف غػػَت جػػاـز فهػػو ا١تنػػدوب أو  ،إف كػػاف جازمػػاً فهػػو اإلجيػػاب أو الفػػرض
السػنة أو النافلػػة. وطلػب الػػًتؾ إف كػػاف جازمػاً فهػػو التحػرمي أو اٟتظػػر، وإف كػػاف 

أو  ،ة. أمػػا خطػػاب الوضػػعػاحػػػو اإلبػيَت فهػػػة. وأمػػا التخػػػراىػػػغػػَت جػػاـز فهػػو الك
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فهػو جعػل الشػيء سػبباً أو مانعػاً أو مػا  ،اؿ العباد بالوضعػعػق بأفػلػعػا٠تطاب ا١تت
وىػػػػو سػػػػبب  ،مثػػػػل كػػػػوف دلػػػػوؾ الشػػػػمس موجبػػػػاً لوجػػػػود الصػػػػبلة ،شػػػاكل ذلػػػػع

ومانعيػػػػة  ،أي دلػػػػوؾ الشػػػػمس ،الصػػػػبلة، ومثػػػػل مانعيػػػػة النجاسػػػػة للصػػػػبلة، فإهنػػػػا
ألف  ؛فهػػي مػػن األحكػػاـ ،مػػة لؤلحكػػاـوإف كانػػت عبل ،ومػػا شػػاكلها ،النجاسػػة
الظهػػػر، ووجػػػود النجاسػػػة  وجػػػود س عبلمػػػة علػػػى وجػػػوبػمػػػػل زواؿ الشػعػػػػاه ج

عبلمػػػػة علػػػػى بطػػػػبلف الصػػػػبلة. وال معػػػػٌت لكػػػػوف الػػػػزواؿ موجبػػػػاً إال طلػػػػب فعػػػػل 
ي ػهػػذا، فػوىكػ ،الصبلة، وال معٌت لكوف النجاسة مبطلة إال طلب ترؾ النجاسة

رع. وبػػػذلع يكػػػوف تعريػػػف اٟتكػػػم الشػػػرعي بأنػػػو ُب حقيقتهػػػا خطػػػاب مػػػن الشػػػا
خطػػػاب الشػػػارع ا١تتعلػػػق بأفعػػػاؿ العبػػػاد جامعػػػاً مانعػػػاً. فهػػػو بقولػػػو باالقتضػػػاء أو 

 ،وا١تكػروه ،واٟتػراـ ،وا١تنػدوب ،الواجب :التخيَت قد مشل األحكاـ ا٠تمسة وىي
 ،ومػا كػاف شػرطاً  ،ومػا كػاف مانعػاً  ،وبقولو بالوضع قد مشل مػا كػاف سػبباً  .وا١تباح

ومػػػا كػػػاف رخصػػػة وعزديػػػة. وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا  ،ومػػػا كػػػاف صػػػحيحاً وبػػػاطبلً وفاسػػػداً 
 وخطاب الوضع. ،خطاب التكليف :يكوف خطاب الشارع قسمُت ،التعريف
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 خطاب التكليف
خطػػػػػػػػػػاب التكليػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػو خطػػػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػػػارع ا١تتعلػػػػػػػػػػق باالقتضػػػػػػػػػػاء أو 

أو التخيػػػػػػَت بػػػػػػُت  ،أي ىػػػػػػو ا١تتعلػػػػػػق بطلػػػػػػب الفعػػػػػػل أو طلػػػػػػب الػػػػػػًتؾ ،التخيػػػػػػَت
فػػػػػإذا كػػػػػاف ا٠تطػػػػػاب متعلقػػػػػاً بطلػػػػػب الفعػػػػػل طلبػػػػػاً جازمػػػػػاً فهػػػػػو  ،لفعػػػػػل والػػػػػًتؾا

ويرادفػػػػػػو الفػػػػػػرض. والواجػػػػػػب ىػػػػػػو الػػػػػػذي يػػػػػػذـ شػػػػػػرعاً تاركػػػػػػو قصػػػػػػداً  ،الواجػػػػػػب
أو  ،وسػػػػػنة رسػػػػػوؿ اه ،يػػػػػرد ُب كتػػػػػاب اه فمطلقػػػػػاً. ومعػػػػػٌت ذـ تاركػػػػػو شػػػػػرعاً أ

ال علػػػػػػى أنػػػػػػو ْتالػػػػػػة لػػػػػػو تركػػػػػػو لكػػػػػػاف مستنقصػػػػػػاً وملومػػػػػػاً. و  ،إٚتػػػػػػاع الصػػػػػػحابة
وال فػػػػػػرؽ  .بػػػػػػل ا١تعتػػػػػػرب ىػػػػػػو الػػػػػػذـ ُب الشػػػػػػرع ،عػػػػػػربة ُب ذـ النػػػػػػاس لػػػػػػًتؾ الفعػػػػػػل

مػػػػػن حيػػػػػث الوجػػػػػوب. أمػػػػػا إذا   ،والواجػػػػػب علػػػػػى الكفايػػػػػة ،بػػػػػُت واجػػػػػب العػػػػػُت
 ،كػػػػاف خطػػػػاب الشػػػػارع متعلقػػػػاً بطلػػػػب الفعػػػػل طلبػػػػاً غػػػػَت جػػػػاـز فهػػػػو ا١تنػػػػدوب

يػػػػذـ وال  ،وا١تنػػػػدوب ىػػػػو مػػػػا حيمػػػػد فاعلػػػػو شػػػػرعاً  .ويرادفػػػػو ُب العبػػػػادات السػػػػنة
ويسػػػػػػػػمى أيضػػػػػػػػاً نافلػػػػػػػػة. وإذا كػػػػػػػػاف خطػػػػػػػػاب الشػػػػػػػػارع متعلقػػػػػػػػاً  ،شػػػػػػػػرعاً تاركػػػػػػػػو

بطلػػػػػب تػػػػػرؾ الفعػػػػػل طلبػػػػػػاً جازمػػػػػاً فهػػػػػو اٟتػػػػػراـ ويرادفػػػػػػو احملظػػػػػور. واٟتػػػػػراـ ىػػػػػػو 
الػػػػذي يػػػػذـ شػػػػرعاً فاعلػػػػو. أمػػػػا إذا كػػػػاف خطػػػػاب الشػػػػارع متعلقػػػػاً بطلػػػػب الػػػػًتؾ 

وال  ،وطلبػػػػػاً غػػػػػَت جػػػػػاـز فهػػػػػو ا١تكػػػػػروه. وقػػػػػد عػػػػػرؼ بأنػػػػػو مػػػػػا ديػػػػػدح شػػػػػرعاً تاركػػػػػ
يػػػػػذـ شػػػػػرعاً فاعلػػػػػو. وإذا كػػػػػاف خطػػػػػاب الشػػػػػارع متعلقػػػػػاً بػػػػػالتخيَت بػػػػػُت الفعػػػػػل 

كػػػػػاف يفهػػػػػم منػػػػػو التخيػػػػػَت مػػػػػن  ـ أ ،سػػػػػواء نػػػػػص علػػػػػى التخيػػػػػَت صػػػػػراحة ،والػػػػػًتؾ
كػػػػػػػػػػأف جػػػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػػػد النهػػػػػػػػػػي ُب حكػػػػػػػػػػم واحػػػػػػػػػػد ُب حػػػػػػػػػػالتُت   ،صػػػػػػػػػيغة الطلػػػػػػػػػػب

فإنػػػػو يكػػػػوف لئلباحػػػػة ولػػػػو جػػػػاء بصػػػػيغة األمػػػػر. وال ٗتػػػػرج األحكػػػػاـ  ،٥تتلفتػػػػُت
 عية ُب خطاب التكليف عن ىذه ا٠تمسة مطلقاً.الشر 
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 الواجب
 .فهمػػا لفظػػاف مًتادفػػاف ،وال فػػرؽ بينهمػػا ،الواجػػب والفػػرض ٔتعػػٌت واحػػد

مػػػن أنػػػو إذا ثبػػػت التكليػػػف بػػػدليل قطعػػػي مثػػػل  ،أمػػػا مػػػا يقولػػػو بعػػػض اجملتهػػػدين
وإف ثبػػػػت بػػػػدليل ظػػػػٍت كخػػػػرب الواحػػػػد  ،الكتػػػػاب والسػػػػنة ا١تتػػػػواترة فهػػػػو الفػػػػرض

لواجػػب، فػػإف ىػػذا الكػػبلـ ٖتكػػم وال دليػػل عليػػو، فلػػيس ُب اللغػػة والقيػػاس فهػػو ا
ألف االصطبلح  ؛وال ُب الشرع ما يدؿ عليو، وال يص  أف يكوف اصطبلحاً ٢تم

بػػػل ىػػػو تعريػػػف  ،وىػػػذا لػػػيس مػػػن ىػػػذا القبيػػػل ،إطػػػبلؽ األٝتػػػاء علػػػى ا١تسػػػميات
لبػو فيتحتم أف يكوف مطابقاً للواقع. وواقع ىػذا ا١تسػمى ىػو مػا ط ،١تسمى معُت

أو ثبػت  ،ال فػرؽ بػُت أف يكػوف الطلػب ثبػت بػدليل قطعػي ،الشارع طلباً جازمػاً 
  فا١تسألة متعلقة ٔتدلوؿ ا٠تطاب وليس بثبوتو. ،بدليل ظٍت

والفرض من حيث أداؤه قسماف: فػرض موسػع كالصػبلة، وفػرض مضػيق 
. فػػإذا كػاف وقػػت الواجػب فاضػػبلً عنػػو كصػبلة الظهػػر مػثبلً فإنػػو واجػػب  كالصػـو

فيمػا يرجػع إٔب  ،وٚتيع أجزاء ذلع الوقت وقت ألداء ذلع الواجب فيوموسع. 
سقوط الفرض بو وحصوؿ مصلحة الواجب. وكػدليل علػى الواجػب ا١توسػع ىػو 

ُب اٟتػػديث الػػذي أخرجػػو أبػػو داود أف  وىػػو قولػػو  ،أف األمػػر بصػػبلة الظهػػر
ــالَ َأمَّ »قػػاؿ:  النػػيب  ــِو السَّ ــِنــي ِجْبرِيــُل َعَلْي َفَصــلَّى بِــَي الظُّْهــَر  ،ِت َمــرَّتـَْينِ م ِعْنــَد اْلبَـْي

َوَصـلَّى بِـَي اْلَعْصـَر ِحـيَن َكـاَن  إٔب أف قاؿ:.. ِحيَن زَاَلْت الشَّْمُس وََكاَنْت َقْدَر الشَّْراكِ 
ا١تػذكور. ولػيس ا١تػراد بػو  اٟتديث. وىذا يشػمل ٚتيػع أجػزاء الوقػت «..ِظلُُّو ِمثْـَلوُ 

وال إقامػة الصػبلة  ،وآخػره علػى آخػره ،تطبيق أوؿ فعل الصػبلة علػى أوؿ الوقػت
وال تعيػػُت جػػزء منػػو  ،ُب كػػل وقػػت مػػن أوقاتػػو حػػىت ال خيلػػو جػػزء منػػو عػػن صػػبلة

فلػػم يبػػق إال أنػػػو  ،إذ ال داللػػػة ُب اللفػػظ عليػػو ،الختصاصػػو بوقػػوع الواجػػب فيػػو
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ويكػػػوف ا١تكلػػػف ٥تػػػَتاً ُب  ،أراد بػػػو أف كػػػل جػػػزء منػػػو صػػػاّب لوقػػػوع الواجػػػب فيػػػو
جػػػزء شػػػاء منػػػو. فالفرضػػية حصػػػلت علػػػى ا١تكلػػػف ُب ٚتيػػػع  إيقػػاع الفعػػػل ُب أي

وحصػػػلت لػػػو مصػػػلحة  ،ففػػػي أي منػػػو فعلهػػػا سػػػقه عنػػػو الفػػػرض ،أجػػػزاء الوقػػػت
إال أف علػػى ا١تكلػػف أف يعػػـز علػػى القيػػاـ بػػالفرض مػػن أوؿ جػػزء مػػن  ،الواجػػب

ومػػػات قبػػػل خػػػروج  ،وجوبػػػو، فػػػإذا أخػػػر الصػػػبلة عػػػن أوؿ الوقػػػت بشػػػرط العػػػـز
ٓب يلػػػػق اه عاصػػػػياً. أمػػػػا إذا كػػػػاف ا١تكلػػػػف قػػػػد  ،بلةالوقػػػػت دوف أف يػػػػؤدي الصػػػػ
فإنػػػػو  ،بتقػػػدير التػػػأخَت عػػػن أوؿ الوقػػػت إٔب آخػػػره ،غلػػػب علػػػى ظنػػػو أنػػػو ديػػػوت

وذلػع ألف الواجػب  ؛يعصي ُب تأخَت أداء الصبلة عن أوؿ الوقػت وإف ٓب ديػت
فإف ٓب يغلػب  ،ا١توسع ال بد أف يغلب على ظن ا١تكلف أنو يقـو بو خبلؿ وقتو

 ،تػأخَته. وعلػى ذلػع فػإف اٟتػج واجػب موسػع علػى ا١تسػتطيع ٓب حيػلّ  على ظنػو
لكػن إذا غلػب علػى ظنػو  ،فلو أف يقـو بو ُب كل وقت بعػد حصػوؿ االسػتطاعة

فإنػػػو جيػػػب عليػػػو اٟتػػػج حػػػاالً مػػػن الوقػػػت  ،أنػػػو يفقػػػد االسػػػتطاعة قبػػػل أداء اٟتػػػج
 الذي غلب فيو على ظنو ذىػاب االسػتطاعة. وىػذا كلػو إذا كػاف وقػت الواجػب

فإنو جيػب عليػو  ،فاضبًل عنو، أما إف كاف وقت الواجب غَت فاضل عنو كالصـو
  ولزمو القضاء. ،فإف أخره أٍب ،وال جيوز تأخَته ،أداؤه فور وجوبو

 وال ،كفايػػة وفػػرض ،عػػُت فػػرض فقسػػماف: بػػو القيػػاـ حيػػث مػػن الفػػرض أمػػا
عػػل وكػػل منهمػػا طلػػب الف ،ألف اإلجيػػاب واحػػد فيهمػػا ؛فػػرؽ بينهمػػا ُب الوجػػوب

ىػػو أف فػػرض العػػُت قػػد طلػػب مػػن كػػل فػػرد  ،طلبػػاً جازمػػاً. إال أف الفػػرؽ بينهمػػا
 بإقامتػو الكفايػة حصػلت فػإف ،ا١تسػلمُت ٚتيػع من طلب قد الكفاية وفرض ،بعينو

وإف ٓب  .أـ قػػاـ بػػو بعضػػهم ،سػػواء أقػػاـ بػػو كػػل واحػػد مػػنهم ،فقػػد وجػػد الفػػرض
  ىت يوجد الفرض.ٖتصل الكفاية بإقامتو ظل واجباً على كل واحد منهم ح

فإف الواجب  ،وىذا اإلجياب ىو باعتبار الفاعل. أما اعتبار ا١تفعوؿ
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ا١تكلف  فيوفالواجب ا١تخَت ىو ما خَت  .وواجب ٤تتم ،قسماف: واجب ٥تَت
  فقولو تعأب:  ،بُت عدة أفعاؿ                        

                                            

                                                   

                       فا١تكلف ٥تَت بُت إطعاـ عشرة مساكُت، 
ويتعُت بفعل  ،فالواجب عليو واحد منها ال بعينو ،أو ٖترير رقبة ،أو كسوهتم

 ،ا١تكلف. أما الواجب احملتم فهو ما فرض على ا١تكلف أف يقـو بو وٓب خيَت
 فمحتم عليو أف يقـو هبا دوف أي ٗتيَت بينها وبُت غَتىا. ،وذلع كالصبلة

 واجب إال بو فهو واجبما ال يتم ال
إف ما ال يػتم الواجػب إال بػو قسػماف: أحػد ا أف يكػوف وجوبػو مشػروطاً 

أي بػذلع الشػيء. أمػا  ،والثاح أف يكوف وجوبو غَت مشروط بػو ،بذلع الشيء
وإ ػا  ،ما يكوف وجوبو مشروطاً بو فبل خبلؼ ُب أف ٖتصيل الشرط ليس واجبػاً 

فإنػو مشػروط  ،ع كوجػوب صػبلة معينػةوذلػ ،الواجب ىو ما أتى الدليل بوجوبو
وإ ػا ىػي  ،بوجود الطهارة. فالطهارة ليسػت واجبػة مػن حيػث ا٠تطػاب بالصػبلة

شػػرط ألداء الواجػػب. والواجػػب ُب ا٠تطػػاب بالصػػبلة إ ػػا ىػػو الصػػبلة إذا وجػػد 
بػػل  ،غػػَت مشػػروط الوجػػوب بػػذلع الغػػَت ،الشػػرط. وأمػػا مػػا يكػػوف وجوبػػو مطلقػػاً 

إٔب قسػمُت: أحػد ا أف يكػوف مقػدوراً للمكلػف، فهذا ينقسػم  ،مشروط الوقوع
فإنػػو  ،والثػػاح أف يكػػوف غػػَت مقػػدور للمكلػػف. أمػػا الػػذي ىػػو مقػػدور للمكلػػف

واجب بنفس ا٠تطاب الذي طلب بو الواجب، ووجوبػو كوجػوب الشػيء الػذي 
فإنػػو ال  ،وذلػػع كغسػػل ا١تػػرفقُت ،جػػاء بػػو خطػػاب الشػػارع بػػو ٘تامػػاً مػػن غػػَت فػػرؽ

، إال بغسػػػل جػػػزء منهمػػػا ،إٔب ا١تػػػرفقُتوىػػػو غسػػػل اليػػدين  ،يػػتم القيػػػاـ بالواجػػػب
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ولػذلع كػاف غسػل  ؛ا١ترفػقويتوقف حصوؿ ىذا الواجب على حصوؿ جزء من 
ولكنػػو أتػػى ٔتػػا يتوقػػف  ،ولػػو كػػاف ا٠تطػػاب ٓب يػػأت بػػو ،جػػزء مػػن ا١تػػرفقُت واجبػػاً 

فيكوف خطاب الشارع شامبلً الواجب وشػامبلً مػا ال ديكػن القيػاـ  ،وجوده عليو
ولػػػذلع كػػػاف  ؛وتكػػػوف داللػػػة ا٠تطػػػاب عليػػػو داللػػػة التػػػزاـ ،الواجػػػب إال بػػػوهبػػػذا 
ُب حػػػاؿ عػػػدـ وجػػػود  ،ومثػػػل ذلػػػع إقامػػػة كتلػػػة سياسػػػية إلقامػػػة خليفػػػة ،واجبػػػاً 
 ،و٤تاسػػبة اٟتكػػاـ واجػػب ،أو حملاسػػبة اٟتكػػاـ. فػػإف إقامػػة خليفػػة واجػػب ،خليفػػة

اجز ٔتفػرده عػن ألف الفػرد عػ ؛من أفراد على وجهو والقياـ هبذا الواجب ال يتأتى
أو ٤تاسػبة اٟتػاكم، فكػاف ال بػد مػن  ،القياـ هبذا الواجب، أي عن إقامػة خليفػة

تكتل ٚتاعػة مػن ا١تسػلمُت تكػوف قػادرة علػى القيػاـ هبػذا الواجػب، فصػار واجبػاً 
أو ٤تاسبة اٟتاكم. فػإذا  ،على ا١تسلمُت أف يقيموا تكتبلً قادراً على إقامة خليفة

ألهنػػم ٓب يقومػوا ٔتػا ال بػد منػو ألداء الواجػػب، وإذا  ؛ٙتػُتٓب يقيمػوا تكػتبلً كػانوا آ
هنم كػذلع إفػ ،وال على ٤تاسبة اٟتاكم ،أقاموا تكتبًل غَت قادر على إقامة خليفة

بػػػل  ،ألف الواجػػػب لػػيس إقامػػة تكتػػل فقػػه ؛وٓب يقومػػوا بالواجػػب ،يظلػػوف آٙتػػُت
و القػػػدرة أي فيػػػ ،أو علػػػى ٤تاسػػػبة اٟتػػاكم ،إقامػػة تكتػػػل قػػادر علػػػى إقامػػػة خليفػػة

وٓب يكػن  ،على القياـ بالواجب. وىكذا كل شيء ال يتم القيػاـ بالواجػب إال بػو
شػػػرطاً فيػػػو فهػػػو واجػػػب. وىػػػذا إذا كػػػاف مقػػػدوراً للمكلػػػف. أمػػػا الػػػذي ىػػػو غػػػَت 

  وذلػػع لقولػػو تعػػأب:  ؛فإنػػو غػػَت واجػػب ،مقػػدور للمكلػػف          

         َأَمـــْرُتُكْم بِــــَأْمٍر فَـــْأُتوا ِمْنــــُو َمــــا  اذَ َوإِ »ة والسػػػػبلـ: ولقولػػػو عليػػػػو الصػػػبل
ألف  ؛وألنػػو ال جيػػوز التكليػػف ٔتػػا ال يطػػاؽأخرجػػو البخػػاري ومسػػلم، « اْســَتَطْعُتمْ 

  وىو ال جيوز. ،التكليف بو يقتضي نسبة الظلم إٔب اه
إمػػػػا  ،الشػػػػيء الػػػػذي ال يػػػػتم الواجػػػػب إال بػػػػو يكػػػػوف واجبػػػػاً  واٟتاصػػػػل أف

وىػو  لواجػب نفسػو، وإمػا ٓتطػاب آخػر، سػواء كػاف ىػذا الشػيء سػبباً،ٓتطاب ا
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وىػو الػذي يلػـز مػن  ،شػرطاً  ـالذي يلـز من وجوده الوجػود ومػن عدمػو العػدـ، أ
عدمػػو العػػدـ وال يلػػـز مػػن وجػػوده وجػػود وال عػػدـ. وسػػواء أكػػاف السػػبب شػػرعياً  

م الواجػػب، عقليػػاً كػػالنظر احملصػػل للعلػػ ـكالصػػيغة بالنسػػبة إٔب العتػػق الواجػػب، أ
عادياً كحز الرقبة بالنسبة إٔب القتل الواجب. وسواء كاف الشرط أيضاً شػرعياً   ـأ

كػػػًتؾ   ،وىػػػو الػػػذي يكػػػوف الزمػػػاً للمػػػأمور بػػػو عقػػػبلً  ،عقليػػػاً  ـأ ،كالوضػػػوء مػػػثبلً 
ال ينفػػػع عنػػػو عػػػادة كغسػػػل جػػػزء مػػػن الػػػرأس ُب  ،عاديػػػاً  ـأضػػػداد ا١تػػػأمور بػػػو، أ

ال يػػػػػتم إال بػػػػػو، أي التكليػػػػػف الوضػػػػػوء. فوجػػػػػوب الشػػػػػيء يوجػػػػػب وجػػػػػوب مػػػػػا 
مػا ال يػتم »بالشيء يقتضي التكليف ٔتا ال يتم إال بو. ومػن ىنػا جػاءت قاعػدة 

 .«الواجب إال بو فهو واجب

 رامـالح
اٟتراـ ىو ما دؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع بطلب ترؾ الفعػل 

 طلباً جازماً. وىو الذي يذـ شرعاً فاعلو ويرادفو احملظور. 

 احـالمب
١تباح ىو ما دؿ الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيَت فيو بُت ا

ألهنا خطاب  ؛الفعل والًتؾ من غَت بدؿ. واإلباحة من األحكاـ الشرعية
وال بد لثبوت اإلباحة من ورود خطاب الشارع هبا. وليست ىي رفع  ،الشارع

مع أنو  ،شرعوإال لكاف تشريعها ثابتاً قبل ورود ال ،اٟترج عن فعل الشيء وتركو
وإ ا ىي ما ورد خطاب الشارع بالتخيَت فيها بُت  ،ال شرع قبل ورود الشرع

ولذلع   ؛ووجدت بعد وروده ،الفعل والًتؾ، فهي قد شرعت من الشرع نفسو
ال بد  ،كانت من األحكاـ الشرعية. ٍب إف األحكاـ اليت تتحقق فيها اإلباحة
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 ،ىي اليت َسكَت عنها الشرعمن ورود الشرع بإباحة كل حكم بعينو، وليست 
الفارسي قاؿ: سال  وأما ما أخرجو الًتمذي عن سلمافوٓب حيللها.  ،وٓب حيرمها
ُل َما َأَحلَّ اللَُّو ِفي  اْلَحالَ » فقاؿ: ،والفراء ،واٞتنب ،عن السمن  رسوؿ اه

فإنو ال  «فـَُهَو ِممَّا َعَفا َعْنوُ  َوَما َسَكَت َعْنوُ  ،َواْلَحَراُم َما َحرََّم اللَُّو ِفي ِكَتاِبوِ  ،ِكَتاِبوِ 
وأشياء  ،يدؿ على أف ما َسكَت عنو القرآف مباح. فإف ىناؾ أشياء حرمت

ِإنّْي ُأوتِيُت اْلُقْرآَن  َأالَ »أنو قاؿ:   وقد ص  عن النيب ،ُب اٟتديث ،أحلت
ٔتا  فا١تراد ما َسكَت عنو الوحي. وكذلع ليس ا١تراد أخرجو أٛتد.« َوِمثْـَلُو َمَعوُ 

« وُ اللَّ  لَّ حَ ا أَ مَ  لُ الَ حَ الْ »ألف قولو ُب اٟتديث:  ؛َسكَت عنو الوحي أنو مباح
إذ  ،وا١تكروه ،وا١تباح ،وا١تندوب ،فيشمل الواجب ،يشمل كل شيء ٓب حيرمو

وعليو فبل يكوف معٌت ما َسكَت  ،يصدؽ عليو أنو حبلؿ ٔتعٌت أنو ليس ْتراـ
وقولو ُب حديث « وُ نْ عَ ا فَ ا عَ مَّ مِ  وَ هُ فَـ  وُ نْ َت عَ كَ ا سَ مَ وَ »وأما قولو:  ،عنو أنو ا١تباح

وقولو ُب حديث آخر:  ،أخرجو البيهقي «وٌ فْ عَ  وَ هُ فَـ  وُ نْ َت عَ ا َسكَ مَ وَ »آخر: 
 أخرجو البيهقي. «اهَ نْـ وا عَ ثُ حَ بْ تَـ  الَ فَ  ،انٍ يَ سْ نِ بِ  سَ يْ لَ  مْ كُ لَ  ةً صَ خْ رُ  ،اءَ يَ شْ أَ  نْ َت عَ َسكَ وَ »

 ،أشياء إحبللو ٢تا، فيعترب إحبللو ٢تا عفوًا من اهفإف ا١تراد من سكوتو عن 
ُب حديث ألنو ٓب حيرمها بل أحلها، بدليل قوؿ الرسوؿ  ؛ورٛتة بالناس

ْن َسَأَل َعْن مَ  ،ِإنَّ َأْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ِفي اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما»سعد بن أيب وقاص: 
أي  ،أخرجو مسلم «ُحرَّْم َعَلْيِهْم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَِتوِ فَ  ،َشْيٍء َلْم ُيَحرَّْم َعَلى اْلُمْسِلِمينَ 

من سأؿ عن شيء َسكَت عن ٖترديو الوحي. فالسكوت ُب ىذه األحاديث 
ألف اه  ؛وليس السكوت عن بياف اٟتكم الشرعي ،ىو السكوت عن التحرمي

       نو ُب كل شيء، قاؿ تعأب:ػّ بل بي ،ٓب يسكت عن بياف اٟتكم الشرعي
                            وعليو ال يكوف ا١تباح ىو ما .

كت . وما سن الشرع حكمو أنو مباحػّ بل ا١تباح ىو ما بي ،َسكَت عنو الشرع
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 ،وا١تندوب ،ما ٓب حيرمو أي أحّلو، ويقع ُب ذلع الواجبعنو الشرع ىو 
حة قد ورد ُب كل حكم منها دليل . على أف األحكاـ ا١تباوا١تكروه ،وا١تباح

 قولو تعأب:  على إباحتو. فإباحة الصيد واضحة ُب            
 وإباحة االنتشار بعد صبلة اٞتمعة واضحة ُب قولو تعأب:         

             :وإباحة البيع واضحة ُب قولو تعأب        
وعلى ذلع  ؛واضحة ُب أدلتها ،وغَت ذلع ،والرىن ،والوكالة ،وإباحة اإلجارة

 فإف اإلباحة حكم شرعي ال بد من ثبوهتا بدليل شرعي يدؿ عليها. 
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 اب الوضع ـخط
ن أحكامهػػا ػإف األفعػػاؿ الواقعػػة ُب الوجػػود قػػد جػػاء خطػػاب الشػػارع وبيّػػ

ووضع ٢تذه األحكاـ مػا  ،، وجاء خطاب الشارعمن حيث االقتضاء أو التخيَت
هنػا إأو يتوقػف عليهػا إكمالػو، أي  ،تقتضيو من أمور يتوقف عليها ٖتقػق اٟتكػم

وضػػػػعت ١تػػػػا يقتضػػػػيو اٟتكػػػػم الشػػػػرعي. فخطػػػػاب الشػػػػارع كمػػػػا يػػػػرد باالقتضػػػػاء 
أو ّتعلو  ،وذلع ّتعل الشيء سبباً  ،يرد ٔتا يقتضيو االقتضاء والتخيَت ،والتخيَت
أو ّتعلو عزديػة أو  أو فاسداً، أو ّتعلو صحيحاً أو باطبلً  ،أو ّتعلو مانعاً  ،شرطاً 

فػإف  ،رخصة. وإذا كاف خطػاب االقتضػاء والتخيػَت أحكامػاً تعػاِب فعػل اإلنسػاف
خطػػػاب الوضػػػع يعػػػاِب تلػػػع األحكػػػاـ ومتعلقاهتػػػا. فخطػػػاب االقتضػػػاء والتخيػػػَت 

فتكسػػػػبها  ،أحكػػػػاـ لفعػػػػل اإلنسػػػػاف، وخطػػػػاب الوضػػػػع أحكػػػػاـ لتلػػػػع األحكػػػػاـ
ألف  ؛أوصافاً معينة. وكوهنا كػذلع ال خيرجهػا عػن كوهنػا متعلقػة بأفعػاؿ اإلنسػاف

فيكػػوف االضػػطرار سػػبباً ُب  ،ا١تتعلػق بػػا١تتعلق بالشػػيء متعلػق بػػذلع الشػػيء أيضػاً 
 إباحػػػة ا١تيتػػػة، وخػػػوؼ العنػػػت سػػػبباً ُب إباحػػػة نكػػػاح اإلمػػػاء، والسػػػلس سػػػبباً ُب

)بػػل يكفػػي وضػػوء واحػػد لكػػل  صػػبلةال خػػارج ُب وجػػوب الوضػػوء لكػػل إسػػقاط
، وزواؿ الشػمس أو غروهبػا أو طلػوع الفجػر صبلة حىت وإف خػرج أثنػاء الصػبلة 

كػػل ذلػػع خطػػاب مػػن   ،ومػػا أشػػبو ذلػػع ،تلػػع الصػػلوات وجػػود سػػبباً ُب إجيػػاب
وجػوب  وإسقاط ،وإباحة نكاح اإلماء ،وىو إباحة ا١تيتة ،الشارع متعلق باٟتكم

، ومػػن ىنػػا كػػاف السػػبب وإجيػػاب وجػػود الصػػبلةصػػبلة، خػػارج ُب ال الوضػػوء لكػػل
إجيػػاب الزكػػاة، والبلػػوغ شػػرطاً سػػبب مػػن خطػػاب الوضػػع. وكػػوف اٟتػػوؿ شػػرطاً ُب 

ُب التكليػػػف مطلقػػػاً، وإرسػػػاؿ الرسػػػل شػػػرطاً ُب الثػػػواب والعقػػػاب، والقػػػدرة علػػػى 
كػل ذلػع   ،التسليم شرطاً ُب صحة البيع، والرشػد شػرطاً ُب دفػع مػاؿ اليتػيم إليػو
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شارع متعلػق بػاٟتكم، ومػن ىنػا كػاف الشػرط مػن خطػاب الوضػع. خطاب من ال
وأداء  ،ووجوب الصػلوات ،ومن الطواؼ بالبيت ،وكوف اٟتيض مانعاً من الوطء

وما أشػبو  ،وإطبلؽ التصرفات ،الصياـ، وكوف اٞتنوف مانعاً من القياـ بالعبادات
ومػػػن ىنػػػا كػػػاف ا١تػػػانع مػػػن  ؛ذلػػػع كػػػل ىػػػذا خطػػػاب مػػػن الشػػػارع متعلػػػق بػػػاٟتكم

 ،خطػػاب الوضػػع. وكػػوف ا١تػػريض العػػاجز عػػن القيػػاـ يػػرخص لػػو أف يصػػلي قاعػػداً 
وكوف ا١تسافر جيوز لو أف يفطر ُب رمضاف، وكػوف ا١تكػره إكػراه إٞتػاء جيػوز لػو أف 

وىػػػو الصػػػبلة  ،كػػػل ذلػػػع خطػػػاب مػػػن الشػػػارع متعلػػػق بػػػاٟتكم  ،ينطػػػق بػػػالكفر
نت الرخص مػن ومن ىنا كا ؛والنطق بكلمة الكفر ،واإلفطار ُب رمضاف ،قاعداً 

 ،ال إشػكاؿ ُب أف خطػاب الشػارع جػاء بػاٟتكم ،خطاب الوضع. فهذه األربعة
أمػا مػا جػاء مػن األحكػاـ تشػريعاً عامػاً، وألػـز وجاء بأمور تتعلػق بػذلع اٟتكػم. 

العباد بالعمل بو، كالصبلة من حيث ىي، والصـو من حيػث ىػو، واٞتهػاد مػن 
وصػفها مػػن حيػث كوهنػػا حيػث ىػو، فػػإف خطػاب الوضػػع ُب ىػذه األحكػاـ ىػػو 

وىػػذا التشػػريع العػػاـ  شػػرعت تشػػريعاً عامػػاً، ومػػن حيػػث إلػػزاـ العبػػاد العمػػل هبػػا،
 ،ولػػػذلع كانػػػت العػػػزائم مػػػن أحكػػػاـ الوضػػػع واإللػػػزاـ بػػػو ىػػػو مػػػا يسػػػمى العزديػػػة.

صػػػل ويتفػػػرع عنهػػػا الػػػرخص، أألف العػػػزائم  ؛الػػػرخص قسػػػماً واحػػػداً وتعتػػػرب ىػػػي و 
ع. وأمػػػا مػػا يتعلػػػق بمثػػػار العمػػػل ُب فكانػػت الػػػرخص والعػػػزائم مػػن خطػػػاب الوضػػػ

فػػإف خطػػاب الوضػػع يظهػػر مػػن حيػػث ىػػذه اآلثػػار، فمػػثبلً نقػػوؿ الصػػبلة  ،الػػدنيا
صػػػػحيحة إذا اسػػػػتوفت ٚتيػػػػع أركاهنػػػػا، ونقػػػػوؿ البيػػػػع صػػػػحي  إذا اسػػػػتوَب ٚتيػػػػع 
شروطو، ونقوؿ الشركة صحيحة إذا استكملت الشػروط الشػرعية. فهػذا وصػف 

فػاعترب  ،شريعو، وقد جاء الشارع بػذلعال من حيث ت ،للحكم من حيث أداؤه
أو فقػػدت  ،والصػػبلة صػػحيحة. وكػػذلع إذا فقػػد البيػػع اإلجيػػاب ،البيػػع صػػحيحاً 
فبطبلهنػػا  .فإهنػػا تكػػوف حيناػػذ باطلػػة ،أو فقػػدت الشػػركة القبػػوؿ ،الصػػبلة الركػػوع
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ال من حيث تشريعو، وقػد جػاء الشػارع بػذلع  ،وصف للحكم من حيث أداؤه
ألف خطػػاب  ؛ا كانػػت الصػػحة والػػبطبلف قسػػماً واحػػداً فاعتربىػػا باطلػػة. ومػػن ىنػػ

صػػػل أألف الصػػحة  ؛إمػػا صػػػحيحاً أو بػػاطبلً  ،الشػػارع فيهمػػا يتعلػػق ْتكػػػم واحػػد
 نت الصحة والبطبلف قسماً واحداً.فكا ،والبطبلف مًتتب على أحكاـ الصحة
وىػػػػػو  ،وىػػػػػو متعلػػػػػق بػػػػػأمر يقتضػػػػػيو اٟتكػػػػػم ،ىػػػػػذا ىػػػػػو خطػػػػػاب الوضػػػػػع

، والفسػػػػػػػاد وا١تػػػػػػػانع، والصػػػػػػػحة والػػػػػػػبطبلف ٜتسػػػػػػػة أقسػػػػػػػاـ: السػػػػػػػبب، والشػػػػػػػرط،
 والعزائم والرخص.

 ببـالس
ىو كل وصف ظاىر منضبه دؿ  ،ُب اصطبلح ا١تتشرعُت ،السبب

كجعل زواؿ   ،الدليل السمعي على كونو معرفاً لوجود اٟتكم ال لتشريع اٟتكم
 الشمس أمارة معرفة لوجود الصبلة ُب قولو تعأب:             

      وُب قولو: « ِوليس  ،أخرجو البيهقي« والُّ صَ فَ  سُ مْ الشَّ  تِ الَ زَ  اذَ إ
وكجعل طلوع ىبلؿ رمضاف أمارة معرفة لوجود صـو  ،ىو أمارة لوجوب الصبلة
 رمضاف ُب قولو تعأب:                       وقولو: 

وإ ا ىو  ،وىكذا. فالسبب ليس موجبًا للحكم ،و أٛتدأخرج« وِ تـِ يَ ؤْ رُ وا لِ ومُ صُ »
ٟتكمة  ،ؼ لوجوده. وواقع السبب أنو وضع شرعًا للحكم الشرعيمعرّ 

فحصوؿ النصاب سبب ُب وجود الزكاة، والعقود  .يقتضيها ذلع اٟتكم
الشرعية سبب ُب إباحة االنتفاع أو انتقاؿ األمبلؾ، فاٟتكم ىو وجوب الزكاة، 

وإباحة االنتفاع أو  .لتعريف وجوده ،ع شرعًا ٢تذا اٟتكموحصوؿ النصاب وض
والعقود وضعت شرعًا ٢تذا اٟتكم لتعريف وجوده.  ،انتقاؿ ا١تلكية ىي اٟتكم

ف وجود اٟتكم من قبل فاألسباب ىي أمارات وضعها الشارع لتعريف ا١تكلَّ 
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ووضع أمارات  ،وكلفو بو ،ف. فالشارع شرع اٟتكم الشرعي للمكلفا١تكل  
على وجود ذلع اٟتكم، فهذه األمارات ىي األسباب الشرعية، فالسبب  تدؿ

 ،وصفة نفسو ،ؼ لوجود اٟتكم، فهو ليس معرفًا للحكم لذاتوىو إعبلـ ومعرّ 
وذلع ألف الذي أوجب اٟتكم ىو  ؛وإ ا معناه أنو معرؼ لوجود اٟتكم ال غَت

و الدليل ىو الدليل الذي ورد فيو، والذي عرؼ وجود ىذا اٟتكم الذي دؿ علي
جلو وجد أالسبب. وىذا ٓتبلؼ العلة، فإف العلة ىي الشيء الذي من 

اٟتكم، فاٟتكم شرع هبا فهي الباعث عليو، وىي سبب تشريعو ال سبب 
مثلها مثل النص ُب تشريع اٟتكم. فهي  ،وجوده. فهي دليل من أدلة اٟتكم

ذلع كاإل٢تاء و  ،ليست أمارة على الوجود، بل ىي أمارة معرفة لتشريع اٟتكم
 عن الصبلة ا١تستنبه من قولو تعأب:                         

                                     :وقولو تعأب     

                       جلو اٟتكمأفإف اإل٢تاء قد شرع من، 
ٓتبلؼ دلوؾ  ،سبباً  وىو ٖترمي البيع عند أذاف اٞتمعة، ولذلع كاف علة وليس

وإ ا كاف ىو أمارة  ،جلوأألنو ٓب تشرع صبلة الظهر من  ؛فليس علة ،الشمس
 على أف الظهر قد وجب وجوده.

 رطـالش
 ،اقتضػاه ذلػع ا١تشػروط الشرط ىػو مػا كػاف وصػفاً مكمػبلً ١تشػروطو فيمػا

أو فيمػػا اقتضػػاه اٟتكػػم ُب ذلػػع ا١تشػػروط. فػػاٟتوؿ ُب زكػػاة النقػػد مكمػػل ١تلكيػػة 
فهو شرط ُب ملكية النصاب حىت ٕتب فيو الزكاة، فيكوف ٦تا اقتضػاه  ،النصاب

فهو شرط ُب  ،ا١تشروط، واإلحصاف ُب رجم الزاح احملصن مكمل لوصف الزاح
يكػػػوف ٦تػػػا اقتضػػػاه ا١تشػػػروط. والوضػػػوء مكمػػػل ف ،الػػػزاح حػػػىت جيػػػب عليػػػو الػػػرجم
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رط ُب الصػبلة، وىػو ٦تػا اقتضػاه ػفهػو شػ ،لفعل الصبلة فيما يقتضيو اٟتكػم فيهػا
اٟتكم ُب ذلع ا١تشػروط، وسػًت العػورة شػرط لفعػل الصػبلة فيمػا يقتضػيو اٟتكػم 

فهػػو شػػرط ُب الصػػبلة وىػػو ٦تػػا اقتضػػاه اٟتكػػم ُب ا١تشػػروط، وىكػػذا سػػائر  ،فيهػػا
ألنػػػو وصػػػف مكمػػػل لػػػو ولػػػيس  ؛مغػػػاير للمشػػػروط ،أي الشػػػرط ،الشػػػروط. وىػػػو
 ،ألف الػػركن جػػزء مػػن أجػػزاء الشػػيء ؛وهبػػذا خيتلػػف عػػن الػػركن ،جػػزءاً مػػن أجزائػػو

ألنػػو  ؛أو ٦تاثػػل لػػو ،ولػػيس منفصػػبلً عنػػو، وال يقػػاؿ عػػن الػػركن أنػػو مغػػاير للشػػيء
وأف يكػػػوف ُب  ،أمػػػا الشػػػرط فػػػبل بػػػد أف يكػػػوف مغػػػايراً للشػػػيء .جػػػزء مػػػن أجزائػػػو

وال  ،نفػػس الوقػػت مكمػػبلً لػػو. وقػػد عػػرؼ الشػػرط بأنػػو مػػا يلػػـز مػػن عدمػػو العػػدـ
وأف الشػرط مػع ا١تشػػروط   ،وىػذا بيػاف لػػو مػن حيػث أثػػره ،يلػـز مػن وجػوده وجػػود
ولكػػػن قػػػد  ،فػػػبل يوجػػػد موصػػػوؼ إذا ٓب توجػػػد الصػػػفة ،كالصػػػفة مػػػع ا١توصػػػوؼ

ٓب فػػػبل توجػػػد الصػػػبلة إذا  ،توجػػػد الصػػػفة وال يوجػػػد ا١توصػػػوؼ، كػػػذلع الشػػػرط
توجد الطهارة، ولكن قد توَجد الطهارة وال توجد الصبلة. والشرط لػيس خاصػاً 

وقػػػد يكػػػوف ُب اٟتكػػػم  ،بػػػل قػػػد يكػػػوف ُب اٟتكػػػم التكليفػػػي ،بػػػاٟتكم التكليفػػػي
 ،وسػػًت العػػورة ،كالطهػػارة  ،الوضػػعي. فهنػػاؾ شػػروط راجعػػة إٔب خطػػاب التكليػػف

ٔب خطػػػػاب كػػػل منهػػػػا شػػػػرط للصػػػبلة. وىنػػػػاؾ شػػػروط راجعػػػػة إ  ،وطهػػػارة الثػػػػوب
فهػي  السػرقة؛واٟتػرز ُب  ،واإلحصػاف ُب الزنػا ،الزكػاةنصػاب كػاٟتوؿ ُب   ،الوضع

 شروط للسبب.
وكلهػػػا  ،وىػػػي كلهػػػا ُب اعتبػػػار أهنػػػا شػػػروط ينطبػػػق عليهػػػا تعريػػػف الشػػػرط

والثانيػػػػة  ،ط للحكػػػػمو سػػػػوى أف األؤب شػػػر  ،شػػػروط شػػػػرعاً لػػػػورود الػػػدليل عليهػػػػا
 ط ١تا وضع للحكم من أمور يقتضيها.و شر 

 ،والشػػػركة ،كشػػػروط البيػػػع  ،خل ُب الشػػػروط الشػػػرعية شػػػروط العقػػػودويػػػد
ومػػػػػا شػػػػػاكل ذلػػػػػع. إال أف ىػػػػػذه الشػػػػػروط ليسػػػػػت كشػػػػػروط حكػػػػػم  ،والوقػػػػػف
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نو ال بد من دليل شرعي يدؿ على الشرط إمن حيث  ،التكليف وحكم الوضع
بػػػػل يشػػػػًتط ُب ىػػػذه الشػػػػروط أف ال ٗتػػػػالف مػػػػا نػػػػص عليػػػػو  ،حػػػىت يعتػػػػرب شػػػػرطاً 

ال بد أف يدؿ الدليل  ،أو حكم الوضع ،التكليفياٟتكم الشرع. أي أف شروط 
ٓتػػبلؼ شػػروط العقػػود فإنػػو ال يشػػًتط فيهػػا أف  ،الشػػرعي عليػػو حػػىت يعتػػرب شػػرطاً 

أو  ،ولكنػو ال جيػوز ٢تمػا ،بل جيوز للعاقدين أف يشًتطا مػا يريػداف ،يرد بو الشرع
ـ ُب أف يشػػًتط شػػروطاً ٗتػػالف مػػػا نػػص عليػػو الشػػرع. فػػالعقود يلػػػز  ،ألي منهمػػا

وال يشًتط فيها أف يػرد هبػا دليػل  ،الشروط اليت تشًتط فيها أف ال ٗتالف الشرع
َمــا بَــاُل رَِجــاٍل َيْشــَتِرُروَن ُشــُرورًا لَْيَســْت ِفــي  » : وذلػػع لقػػوؿ الرسػػوؿ ؛شػػرعي

 ،ائَـَة َشـْرطٍ َوِإْن َكـاَن مِ  ،َما َكاَن ِمـْن َشـْرٍط لَـْيَس ِفـي ِكتَـاِب اللَّـِو فـَُهـَو بَاِرـلٌ  ،ِكَتاِب اللَّوِ 
ومعػػٌت لػػيس ُب كتػػاب اه  أخرجػػو البخػػاري. «َوَشــْرُط اللَّــِو َأْوثَــقُ  ،َقَضــاُء اللَّــِو َأَحــقُّ 

وال علػػػػػى  ،أف يكػػػػػوف علػػػػػى خػػػػػبلؼ مػػػػػا ُب كتػػػػػاب اه، أي ليسػػػػػت ُب حكمػػػػػو
 ن أفّ ػوبيّػ ،وذلع ألف رسوؿ اه أذف ُب اشػًتاط الشػروط مطلقػاً  ؛موجب قضائو

وإذا نفػػػى  ،فهػػو ٓب ينػػػو عػػػن اشػػػًتاط الشػػػروط ،باطػػػلمػػا خيػػػالف حكػػػم اه فهػػػو 
فمعنػػاه نفػػي اعتبػػار مػػا خيػػالف مػػا ُب كتػػاب اه،  ،اعتبػػار مػػا لػػيس ُب كتػػاب اه

َهـا قَالَـتْ »فنص اٟتديث ُب البخاري ىو:  َجـاَءْتِني بَرِيـَرُة  :َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّـُو َعنـْ
ِإْن َأَحـبَّ  :فـَُقْلـتُ  ،فَـَأِعيِنيِني ،اٍق ِفي ُكلّْ َعـاٍم َوِقيَّـةٌ َكاتـَْبُت َأْىِلي َعَلى ِتْسِع َأوَ   :فـََقاَلتْ 

ــْم َوَيُكــوَن َوالَ  ــِك َأْن َأُعــدََّىا َلُه ــي فـََعْلــتُ َأْىُل ــا .ُؤِك ِل ــى َأْىِلَه ــَرُة ِإَل ــَذَىَبْت بَرِي ــْت  ،َف فـََقاَل
َها ،َلُهمْ  ِإنْـّي  :فـََقالَـتْ  ،َجـاِلسٌ   اللَّـِو َفَجاَءْت ِمْن ِعْنِدِىْم َوَرُسوُل  ،فَأَبـَْوا َذِلَك َعَليـْ

فَـَأْخبَـَرْت   َفَسـِمَع النَّبِـيُّ  .ُء َلُهـمْ َأْن َيُكوَن الْـَوالَ  ِإالَّ  ،َقْد َعَرْضُت َذِلَك َعَلْيِهْم فَأَبـَْوا
َقـــالَ   َعاِئَشـــُة النَِّبـــيَّ   ،َأْعَتـــقَ  ُء ِلَمـــنْ فَِإنََّمـــا اْلـــَوالَ  ،ءَ َواْشـــَتِرِري َلُهـــْم اْلـــَوالَ  ،ُخـــِذيَها :فـَ

 :ثُـمَّ قَـالَ  ،َوأَثـْنَـى َعَلْيـوِ  ،ِفي النَّاِس َفَحِمَد اللَّوَ   ثُمَّ قَاَم َرُسوُل اللَّوِ  .فـََفَعَلْت َعاِئَشةُ 
َــاُل رَِجــالٍ  ــُد َمــا ب ــا بـَْع اٟتػػديث. فهػػذا يػػدؿ علػػى أف ا١تنهػػي عنػػو ىػػو الشػػرط  «..َأمَّ
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علػػى أف الشػػرط جيػػب أف  وال يػػدؿ ،ا١تخػػالف ١تػػا ُب كتػػاب اه ولسػػنة رسػػوؿ اه
فالشػروط ُب العقػد يشػًتط فيهػا أف ال  ،يكوف ُب كتاب اه وسنة رسولو. وعليو

أو ال ٗتػػػالف حكمػػػاً  ،بػػػأف ال ٗتػػالف نصػػػاً مػػػن نصػػوص الشػػػرع ،ٗتػػالف الشػػػرع
فػبل يصػ  بيػع العبػد  ،عتقأشرعياً لو دليل شرعي. فمثبلً الشرع جعل الوالء ١تن 

بعتػع  :ومػثبًل ال يصػ  أف تقػوؿ .والبيػع صػحي  ،فالشرط الغ ،واشًتاط الوالء
 ،فهػػػذا بيػػػع واحػػػد تضػػػمن شػػػرطُت .أو بػػػألفُت نسػػػياة نقػػػداً  ىػػػذا الشػػػيء بػػػألف

لقولػػو  ؛والبيػع بسػببو باطػل ،وىػذا شػرط باطػل ،ا١تقصػود فيػو باختبلفهمػاخيتلػف 
خرجػػو أبػػو أ «َشــْررَاِن ِفــي بـَْيــعٍ  َوالَ  ،َيِحــلُّ َســَلٌف َوبـَْيــعٌ  الَ » الصػػبلة والسػػبلـ:عليػػو 
 ،واشػػػػًتط عليػػػػو أف ال يبيعهػػػػا ألحػػػػد ،بػػػػاع رجػػػػل آلخػػػػر سػػػػلعةً إذا ومػػػػثبلً داود. 

وىػػػو ملكيػػػة  ،ألف الشػػػرط ينػػػاُب مقتضػػػى العقػػػد ؛والبيػػػع صػػػحي  ،فالشػػػرط الغ
فهػػو ٥تػػالف ٟتكػػم شػػرعي. وىكػػذا فالشػػروط الػػيت ٗتػػالف  ،ا١تبيػػع والتصػػرؼ فيػػو
ٗتػالف حكمػاً جػاء  ـأ ،اً سواء أكانت ٗتالف نصاً شرعي ،الشرع ال تعترب مطلقاً 

 أـ حكماً من أحكاـ الوضع. ،سواء أكاف حكماً شرعياً  ،الشرع بو
و٦تػػػا يؤكػػػد أف الشػػػرع أبػػػاح للمسػػػلم أف يشػػػًتط ُب العقػػػود مػػػا شػػػاء مػػػن 

ىو أنو جػاء  ،أو عارض حكماً شرعياً  ،إال ما عارض ما ُب كتاب اه ،الشروط
 قػػػاؿ لعائشػػػة ،للبخػػػاري ُب حػػػديث عائشػػػة ُب شػػػأف بريػػػرة ُب إحػػػدى الروايػػػات

فهػػػذا صػػػري  ُب أف « وااءُ ا َشـــوا َمـــرُ رِ تَ ْشـــيَ لْ وَ  ،ايَهـــقِ تِ عْ أَ ا فَ يهَ رِ تَ اْشـــ: »رضػػػي اه عنهػػػا
وىػو إباحػة ُب أف يشػًتط اإلنسػاف مػا  «وااءُ ا َشـوا َمـرُ رِ تَ شْ يَ لْ وَ »قاؿ:   الرسوؿ

أخرجو « مْ هِ ورِ رُ شُ  دَ نْ عِ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ »قاؿ:   ويؤيده أف النيب ،شاء من الشروط
فأضاؼ الشرط ٢تم. وأيضاً فإف النػيب  ،أي عند الشروط اليت يشًتطوهنا ،اٟتاكم
  ،فقػػد روى مسػػلم قػػد أقػػر اشػػًتاط شػػروط ُب العقػػود ٓب تػػذكر ُب كتػػاب اه

ِنــي فـََلِحقَ  :قَــالَ  ،فَــَأرَاَد َأْن ُيَســيَّْبوُ  ،أَنَّــُو َكــاَن َيِســيُر َعَلــى َجَمــٍل لَــُو قَــْد َأْعَيــا»عػػن جػػابر 
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ًرا لَـْم َيِسـْر ِمثْـلَـوُ  ،َفَدَعا ِلي َوَضَربَوُ  النَِّبيُّ   ،الَ  :قـُْلـتُ  ،ِبْعِنيـِو ِبُوِقيَّـةٍ  :قَـالَ  ،َفَساَر َسيـْ
ــُو ِبُوِقيَّــةٍ  ،ِبْعِنيــوِ : مَّ َقــالَ ُـ ثــ  ،أخرجػػو مسػػلم «نَــُو ِإَلــى َأْىِلــينَـْيُت َعَلْيــِو ُحْمالَ َواْســَتثْـ  ،فَِبْعُت

شػػػػًتطو ُب البيػػػػع. عػػػػن سػػػػفينة أيب عبػػػػد الػػػػرٛتن قػػػػاؿ: واسػػػػتثناء ٛتبلنػػػػو شػػػػرط ا
وُب  ،أخرجػػػػو أٛتػػػػد «َواْشــــتَـَرَرْت َعلَــــيَّ َأْن َأْخــــُدَم النَّبِــــيَّ  ،َأْعتَـَقْتنِــــي ُأمُّ َســــَلَمةَ »

ُأْعِتُقَك َوَأْشَتِرُط َعَلْيَك َأْن َتْخُدَم َرُسوَل اللَّـِو  :ُكْنُت َمْمُلوًكا أُلمّْ َسَلَمَة فـََقاَلتْ »لفظ: 
  ََوِإْن َلْم َتْشَتِرِري َعَليَّ َما فَاَرقْـُت َرُسـوَل اللَّـِو  :فـَُقْلتُ  ،َما ِعْشت  ُ؛َمـا ِعْشـت 

ددة حصػػلت ػوادث متعػػػوىكػػذا حػػ أخرجػػو أبػػو داود. «فَــَأْعتَـَقْتِني َواْشــتَـَرَرْت َعَلــيَّ 
 ،بػل يشػًتطها كػل إنسػاف ٔتػا يػراه ،رعػفيها شػروط ُب العقػود ٓب يػنص عليهػا الشػ

وال خيػػػالف حكمػػػاً مػػػن  ،مػػػا ورد أف الشػػػرط مقيػػػد ٔتػػػا ال خيػػػالف كتػػػاب اهوكػػل 
 ؛وال حيػػػـر حػػػبلالً  ،رط أف ال حيػػػل حرامػػػاً ػًتط ُب الشػػػأحكػػاـ الشػػػرع. إال أنػػػو يشػػػ

َأْو َأَحـلَّ  الً َشـْررًا َحـرََّم َحـالَ  ِإالَّ  ،وَن َعلَـى ُشـُروِرِهمْ ـُمــلِ ـاْلُمسْ » : لقوؿ رسوؿ اه
 .ًتمذيأخرجو ال «َحَراًما

 المانع
 يكوف مانع حكم، ويكوف مانع سبب. ا١تانع

أمػػا مػػػانع اٟتكػػم فهػػػو وصػػف ظػػػاىر منضػػبه يسػػػتلـز وجػػوده عكػػػس مػػػا 
يقتضػػيو اٟتكػػم، مثػػل القتػػل العمػػد العػػدواف، فإنػػو مػػانع لبلبػػن القاتػػل مػػن مػػَتاث 

 أبيو، مع أف البنوة تقتضي ا١تَتاث.
ه عكػػس مػػا أمػػا مػػانع السػػبب فهػػو وصػػف ظػػاىر منضػػبه يسػػتلـز وجػػود
علػى مػن كػاف  يقتضيو السبب، مثل الّدين، فإف وجوده مانع من وجوب الزكػاة،

ألف الّدين مانع من بقاء النصاب، الػذي ىػو  ؛عنده النصاب وحاؿ عليو اٟتوؿ
فالنصػػػاب )السػػػبب  يقتضػػػي وجػػػوب الزكػػػاة ْتلػػػوؿ اٟتػػػوؿ،  السػػػبب، مكػػػتمبًل.
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ـ وجػػوب الزكػػاة مػػع والػػدين )ا١تػػانع  يقتضػػي عكػػس مػػا يقتضػػيو السػػبب أي عػػد
ن الذي ىػو مػانع للسػبب ىػو الػدين الكثػَت يْ وجود النصاب وحلوؿ اٟتوؿ. والدَّ 

 ص النصاب.قَ د نػَ جِ الذي إذا وُ 
والثػاح مػا  .وا١توانع قسماف: أحد ا ما دينػع مػن الطلػب ودينػع مػن األداء

وىػػػػو مػػػػا دينػػػػع مػػػػن الطلػػػػب  ،دينػػػػع مػػػػن الطلػػػػب وال دينػػػػع مػػػػن األداء. فأمػػػػا األوؿ
 ،والصػػػـو ،فإنػػػو دينػػػع طلػػػب الصػػػبلة ،فنحػػػو زواؿ العقػػػل بنػػػـو أو جنػػػوف ،اءواألد
ألف  ؛صل الطلػبأودينع من أدائها. فهو مانع من  ،وغَتىا من األحكاـ ،والبيع

ألنػػػػو منػػػػاط التكليػػػػف، ومثػػػػل  ؛العقػػػػل شػػػػرط لتعلػػػػق ا٠تطػػػػاب بأفعػػػػاؿ ا١تكلػػػػف
نػػػػع مػػػػن ودي ،جدودخػػػػوؿ ا١تسػػػػ ،والصػػػػـو ،فإنػػػػو دينػػػػع الصػػػػبلة ،والنفػػػػاس ،اٟتػػػػيض
والنفػاس شػػرط ُب  ،ألف النقػػاء مػن اٟتػػيض ؛صػػل الطلػبأفهػو مػػانع مػن  ،أدائهػا
ووجػػود اٟتػػيض  ،فكػػاف وجػػود زواؿ العقػػل ،ودخػػوؿ ا١تسػػجد ،والصػػـو ،الصػػبلة
  ومن األداء. ،كل منهما مانعاً من الطلب  ،والنفاس

فنحو األنوثة بالنسبة لصػبلة  ،وأما ما دينع من الطلب وال دينع من األداء
. فػػػإف األنوثػػػة مػػػانع مػػػن طلػػػب صػػػبلة اٞتمعػػػة ،معػػػةاٞت  ،والبلػػػوغ بالنسػػػبة للصػػػـو

 ،ألف صبلة اٞتمعػة ال ٕتػب علػى ا١تػرأة ؛والصغر مانع من طلب الصبلة والصـو
 ،والصػػبلة والصػػـو ال ٕتػػب علػػى الصػػيب. ولكػػن لػػو قامػػت ا١تػػرأة بصػػبلة اٞتمعػػة

 ،مػػػن الطلػػػبألف ا١تػػػانع مػػػانع  ؛صػػػحت منهمػػػا ،وقػػػاـ الصػػػيب بالصػػػبلة والصػػػـو
ومػػن إ٘تػػاـ  ،ولػػيس مانعػػاً مػػن األداء. ومثػػل ذلػػع السػػفر مػػانع مػػن طلػػب الصػػـو

ألف ا١تػػانع  ؛جػػاز ،ولػػو أًب الصػػبلة وٓب يقصػػرىا ،ولكػػن لػػو صػػاـ ا١تسػػافر ،الصػػبلة
مػػانع مػػن الطلػػب ال مػػن األداء. وكػػذلع ٚتيػػع أسػػباب الػػرخص ىػػي موانػػع مػػن 

 الطلب ال من األداء.
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 ادـوالفس ،النـوالبط ،ةـالصح
الصػحة ىػي: موافقػة أمػر الشػارع. وتطلػق ويػراد هبػا ترتػب آثػار العمػل ُب 
الػػدنيا، وتطلػػق كػػذلع ويػػراد هبػػا ترتػػب آثػػار العمػػل ُب اآلخػػرة، فاسػػتيفاء الصػػبلة 
ألركاهنػػا وشػػروطها عنػػد ا١تصػػلي والواقػػع تكػػوف صػػبلة صػػحيحة. فتقػػوؿ الصػػبلة 

سػػػتيفاء البيػػػع ٚتيػػػع ومسػػػقطة للقضػػػاء. وا ،ومربئػػػة للذمػػػة ،صػػػحيحة ٔتعػػػٌت ٣تزئػػػة
شػػػػروطو يكػػػػوف بيعػػػػاً صػػػػحيحاً، فتقػػػػوؿ البيػػػػع صػػػػحي  ٔتعػػػػٌت أنػػػػو ٤تصػػػػل شػػػػرعاً 

والتصػػرؼ ُب ا١تملػػوؾ. ىػػذا مػػن حيػػث ترتػػب آثػػار  ،واسػػتباحة االنتفػػاع ،للملػػع
فتقػػػػوؿ ىػػػػذه  ،العمػػػػل ُب الػػػػدنيا، أمػػػػا مػػػػن حيػػػػث ترتػػػػب آثػػػػار العمػػػػل ُب اآلخػػػػرة

 اآلخػػرة، وتقػػوؿ ىػػذا البيػػع ٔتعػػٌت أنػػو يرجػػى عليهػػا الثػػواب ُب ،الصػػبلة صػػحيحة
والقصػػد بػػػو حسػػب مقتضػػى األمػػػر  ،ٔتعػػٌت أف نيػػة امتثػػػاؿ أمػػر الشػػارع ،صػػحي 
فَتجى على العمل هبذه النية وىػذا القصػد الثػواب  ،يرتب عليها الثواب ،والنهي

بناء على التقيػد ْتكػم اه واالمتثػاؿ لػو. إال أف مػا يًتتػب علػى آثػار  ،ُب اآلخرة
وال يبلحػػػػػظ ُب غَتىػػػػػا عػػػػػادة.  ،يبلحػػػػػظ إال ُب العبػػػػػادات العمػػػػػل ُب اآلخػػػػػرة ال

 ،والصػػـو ،كالصػػبلة  ،وا١تشػػاىد أف مبلحظتػػو تقتصػػر علػػى مػػا ىػػو مػػن العبػػادات
وال ُب أحكػػػػػػاـ األخػػػػػػبلؽ   ،وال يبلحػػػػػػظ ُب ا١تعػػػػػػامبلت ،ومػػػػػػا شػػػػػػاهبها ،واٟتػػػػػػج

غلػػب مػػا يػػدور أولػػذلع  ؛كالصػدؽ، وال ُب العقوبػػات، وىػػذا ىػػو الغالػػب عليهػػا
مػن حيػػث كونػو ٣تزئػػاً مربئػػاً  ،صػحة ىػػو ترتػب آثػػار العمػل ُب الػػدنياعليػو ْتػػث ال

وا١تراد بالبطبلف أنو  ،للذمة. إال أف غَت العبادات يكوف ا١تراد بالصحة أنو حبلؿ
فالصػػػحة ُب ا١تعػػػامبلت تعػػػٍت اٟتػػػل أي إباحػػػة االنتفػػػاع، والػػػبطبلف يعػػػٍت  ،حػػػراـ
فمػن  ،ُب الدنيا واآلخػرة أي حرمة االنتفاع، ويًتتب على اٟترمة العقاب ،اٟترمة

ويسػتحق عليػو فاعلػو العقػاب ُب  ،كػاف ىػذا ا١تػاؿ حرامػاً   ،ملع بعقد باطل مػاالً 
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  اآلخرة.
أما البطبلف فهو ما يقابل الصحة، وىو عدـ موافقة أمر الشارع، ويطلق 

والعقػاب عليػو ُب اآلخػرة، ٔتعػٌت  ،ويراد بو عدـ ترتب آثار العمػل عليػو ُب الػدنيا
وال مسػقه للقضػاء. فالصػبلة إذا  ،وال مػربئ للذمػة ،ل غػَت ٣تػزئأف بكوف العمػ

تػػػرؾ ركػػػن مػػػن أركاهنػػػا تكػػػوف صػػػبلة باطلػػػة، والشػػػركة إذا فقػػػد شػػػرط مػػػن شػػػروط 
صػػحتها تكػػوف باطلػػة، كػػأف يضػػع شخصػػاف مػػاالً ُب مصػػرؼ )بنػػع  بوصػػفهما 

 ،ٍب يػػوكبلف عنهمػػا شخصػػاً يشػػتغل ُب ا١تػػاؿ بػػالبيع والشػػراء ،شػػريكُت مضػػاربُت
إذ ٓب حيصػػل فيهػػا  ،ألهنػػا ٓب تنعقػػد ؛بينهمػػا مناصػػفة. فهػػذه الشػػركة باطلػػة والػػرب 

إجيػػػاب وقبػػػوؿ مػػػع شػػػريع بػػػدف. واإلجيػػػاب والقبػػػوؿ مػػػع شػػػريع بػػػدف شػػػرط ُب 
ألف الشػػػػريع  ؛ولػػػػذلع كانػػػػت باطلػػػػة. وتصػػػػرؼ الوكيػػػػل باطػػػػل ؛انعقػػػػاد الشػػػػركة

أف  فػػبل ديلػػع ،ال ديلػػع التصػػرؼ ،علػػى فػػرض اعتبػػاره شػػريكاً مضػػارباً  ،ا١تضػػارب
وىػو مػا  ،كبيع ا١تبلقػي   ،فهذا عقد باطل. وكأف يكوف البيع منهياً عنو ،يوكل بو

ويسػػػػتحق عليػػػػو  ،ُب بطػػػػوف األمهػػػػات. ويًتتػػػػب علػػػػى الػػػػبطبلف حرمػػػػة االنتفػػػػاع
ويًتتػػب عليهػػا آثػػار  ،ولػػذلع كانػػت للػػبطبلف آثػػار ُب الػػدنيا ؛العقػػاب ُب اآلخػػرة

  ُب اآلخرة.
ألف البطبلف ىػو عػدـ موافقػة أمػر  ؛وأما الفساد فهو خيتلف عن البطبلف

، أي أف أصلو ٦تنوع كبيػع ا١تبلقػي ، أو أف الشػرط الػذي أصلوالشارع من حيث 
موافػػػػق ألمػػػػر  أصػػػػلوفإنػػػػو ُب  ،ٓتػػػػبلؼ الفسػػػػاد .ٓب يسػػػػتوفو ٥تػػػػل بأصػػػػل الفعػػػػل

ولكن وصفو غَت ا١تخل باألصل ىو ا١تخالف ألمر الشارع. وال يتصػور  ،الشارع
ألف ا١تتتبع لشروطها وأركاهنا جيد أهنا ٚتيعها متعلقػة  ؛توجود الفساد ُب العبادا

فيتصػور وجػوده ُب العقػود، فمػثبلً  ،باألصل. ولكنو يتصور وجوده ُب ا١تعامبلت
 ،ٓتػبلؼ بيػع اٟتاضػر لبػاد ،أصلوألنو منهي عن  ؛بيع ا١تبلقي  باطل من أساسو
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فلػو إنفػاذ  ،ؽوخيَت حيناذ حُت يرى السو  ،ٞتهالة البادي للسعر ؛فإنو بيع فاسد
ألهنػػا خاليػػة مػػػن  ؛ولػػو فسػػخو، ومػػثبلً شػػركة ا١تسػػػا ة باطلػػة مػػن أساسػػها ،البيػػع

ٓتػػبلؼ الشػػركة  ،فهػػي خاليػػة مػن شػػرط يتعلػػق باألصػػل ،القبػوؿ مػػن شػػريع بػػدف
أو  ،فػإذا علػم ا١تػاؿ صػحت الشػركة ،فإهنا شركة فاسػدة ،مع جهالة ماؿ الشركاء

  ا.وىكذ ،عليهما أف يبينا ا١تاؿ فتتم الشركة

 رخصة ـزيمة والـالع
 .وألػػـز العبػػاد بالعمػػل بػػو ،العزديػػة ىػػي مػػا شػػرع مػػن األحكػػاـ تشػػريعاً عامػػاً 
 ،وٓب يلػػـز العبػػاد العمػػل بػػو ،والرخصػػة مػػا شػػرع مػػن األحكػػاـ ٗتفيفػػاً للعزديػػة لعػػذر

وغسػػل  .والفطػػر للمػػريض رخصػػة ،. فمػػثبلً الصػػـو عزديػػةمػػع بقػػاء حكػػم العزديػػة
 .١تسػػػػ  علػػػػى العضػػػػو اجملػػػػروح أو ا١تكسػػػػور رخصػػػػةوا ،العضػػػػو ُب الوضػػػػوء عزديػػػػة

والقعود ُب الصبلة عند العجز رخصة، وىكذا. فالعزدية ما   ،والصبلة قائماً عزدية
وال خيَت بُت العمػل  ،فبل ٗتتص ببعض ا١تكلفُت دوف البعض ،كاف تشريعو عاماً 
ئػاً والرخصػة مػا كػاف تشػريعو طار  .بل يلػـز بالعمػل هبػا وحػدىا ،هبا والعمل بغَتىا

وىػػػػو  ،وال يعتػػػرب إذا زاؿ العػػػذر ،فيكػػػوف تشػػػريعو معتػػػػرباً مػػػا وجػػػد العػػػػذر ،لعػػػذر
خػػػػاص بػػػػا١تكلفُت ا١تتصػػػػفُت هبػػػػذا العػػػػذر وحػػػػده. وعلػػػػى ىػػػػذا ال يكػػػػوف اٟتكػػػػم 
ا١تسػػتثٌت مػػن عمػػـو نػػص رخصػػة بػػل ىػػو عزديػػة، وكػػذلع ال يكػػوف اٟتكػػم الػػذي 

أعػذاراً. ألف ىػذه حػاالت وليسػت  ؛خيتص ببعض اٟتاالت رخصة بل ىو عزديػة
شػػهر وعشػػرة أيػػاـ، وعػػدة اٟتامػػل ا١تتػػوَب أفمػػثبلً عػػدة ا١تتػػوَب عنهػػا زوجهػػا أربعػػة 

عنهػػا زوجهػػا أف تضػػع ٛتلهػػا. فهػػذا اٟتكػػم مسػػتثٌت مػػن ذاؾ فػػبل يكػػوف رخصػػة. 
والبيػػػع بػػػالغنب  .صػػػحي  ،إذا اسػػػتوَب شػػػروطو وٓب يكػػػن منهيػػػاً عنػػػو ،وأيضػػػاً البيػػػع
خيَت صاحبو فيو  ،بيع فاسد ،عنو وإف استوَب شروطو وكاف غَت منهي ،الفاحش
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وبيػػػػع اٟتيػػػواف الػػػذي ٓب يقػػػػبض  ،فػػػبل يكػػػوف رخصػػػة. وبيػػػػع مػػػا ٓب يقػػػبض باطػػػل
 ،وا١تسػػػاقاة ،والعرايػػػا ،صػػحي  فػػػبل يكػػوف ذلػػػع رخصػػة. وعلػػػى ىػػذا فػػػإف السػػلم

عزديػػػة ولػػػيس برخصػػػة، وكػػػذلع ٚتيػػػع ا١تباحػػػات عزديػػػة  ،وشػػػبو ذلػػػع مػػػن العقػػػود
 ،أي العمػػل بػػاٟتكم ،ـ العبػػاد العمػػل بػػوولػػيس رخصػػة. وذلػػع أف ا١تػػراد مػػن إلػػزا

مكروىػػػاً. أال تػػػرى أف  ـكػػػاف حرامػػػاً أ ـ مباحػػػاً أ ـمنػػػدوباً أ ـسػػػواء أكػػػاف واجبػػػاً أ
ال  ،فيكػػوف العمػػل بػػاٟتكم ،كػػل ا١تضػػطر جػػائز فهػػو رخصػػةأو  ،أكػػل ا١تيتػػة حػػراـ

ََ ِفـي بـَْيـِع اْلَعَرايَـا»ُب العرايػا:  القياـ بػنفس العمػل. وأمػا قولػو  خرجػو أ «َأْرَخـ
فا١تراد هبا ا١تعٌت اللغوي وىو سهل عليكم. ومثل ذلع ٚتيػع العقػود الػيت  مالع.

صػػل ٦تنػػوع لعػػذر أألهنػػا ليسػػت مسػػتثناة مػػن  ؛ا عػػزائمسػػهل اه علػػى النػػاس فإهنػػ
 ،بػػػػػل ىػػػػػي مشػػػػػروعة تسػػػػػهيبلً للعبػػػػػاد ،يػػػػػذىب اسػػػػػتثناؤىا حػػػػػُت يػػػػػذىب العػػػػػذر

أو  ،الصػػبلة قائمػػاً  وتشػػريعها عػػاـ ودائمػػي. وىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت مػػن ال يقػػدر علػػى
وإف كػػاف ٥تػػبلً بػػركن مػػن األركػػاف فلػػم يتحػػتم عليػػو  ،يقػػدر ٔتشػػقة فيصػػلي جالسػػاً 

فهػػػذا رخصػػػة، وبػػػُت أف يشػػػًتي الرجػػػل ٘تػػػر الػػػنخبلت لطعػػػاـ أىلػػػو رطبػػػاً  ،القيػػػاـ
بل ىو حالة جاز فيها  ،ألنو ليس استثناء لعذر ؛فهذا ليس رخصة ،ٓترصها ٙتراً 

ولكنهػػػا ٓب تشػػػرع لعػػػذر حػػػىت  ،كانػػػت مسػػػتثناةفهػػػي وإف   ،بيػػػع الرطػػػب باليػػػابس
فهو من تسهيل التشريع وليس  ،وإ ا شرعت تسهيبلً على الناس ،تكوف رخصة
 فليس برخصة. ،من األعذار

والرخصة حىت تعترب رخصة شرعاً ال بد أف يدؿ عليها دليل شرعي، وما 
العذر ف .ٓب يدؿ عليو دليل شرعي ال يعترب رخصة، فإهنا حكم شرعو اه لعذر

على أف الرخصة تعترب  .فبل بد أف يدؿ عليو دليل شرعي ،سبب شرعية اٟتكم
وىي خطاب  ،وىي نفسها حكم من أحكاـ الوضع ،من األسباب الشرعية
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 ،الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد بالوضع، وما دامت ىي نفسها خطاب الشارع
 ،وا١ترض ،رجوالع ،أف يكوف ىناؾ دليل شرعي يدؿ عليها. فالعمى من فبل بد

 أعذار ُب القعود عن اٞتهاد، قاؿ تعأب:                   

                      اإلفطار ُب رمضاف، والسفر عذر ُب 
 قاؿ تعأب:                               والنسياف، 

، قاؿ عليو الصبلة  ،واإلكراه ،وا٠تطأ أعذار ترفع اإلٍب إذا وقع صاحبها ُب ٤تـر
أخرجو  «َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيوِ  ،َوالنّْْسَيانَ  ،ِإنَّ اللََّو َوَضَع َعْن ُأمَِّتي اْلَخطَأَ »والسبلـ: 

ٝتع   ألف الرسوؿ ؛، واٞتهل فيما جيهل مثلو على مثلو عذرماجوابن 
 ،فبعد أف فرغوا من الصبلة ،معاوية بن اٟتكم يشمت عاطسًا وىو ُب الصبلة

فيما رواه  ، حيث قاؿ لو أف الكبلـ يبطل الصبلة  علمو الرسوؿ
 ،ِإنََّما ُىَو التَّْسِبيحُ  ،ِم النَّاسِ َيْصُلُح ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكالَ  ِإنَّ َىِذِه الصَّالَة الَ »مسلم: 
وٓب يأمره بإعادة الصبلة. فهذه أعذار ورد الدليل  «َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ  ،َوالتَّْكِبيرُ 

الشرعي هبا فتعترب أعذاراً، وىكذا كل ما وردت فيها أدلة أهنا أعذار معينة 
وال يعترب عذراً  ،وما ٓب يرد فيو دليل ال قيمة لو ،ألحكاـ معينة تعترب أعذاراً 

وذلع  ؛ال ١تا فيها من علة ،أعذارًا لذاهتاشرعيًا مطلقاً. وىذه األعذار اعتربت 
بل أطلق  ،ألف الدليل الشرعي الذي دؿ على أهنا أعذار ٓب يعلل اعتبارىا عذراً 

وجعل كل عذر منها عذراً للحكم الذي  ،ألف الشرع ٓب يعللها ؛ذلع فبل تعلل
وليس  ،فهو يعترب عذرًا خاصًا باٟتكم الذي جاء لو ،جاء عذرًا لو ال لغَته

وٓب يكن عذراً  ،ولذلع كاف العمى عذرًا لًتؾ اٞتهاد ؛ًا عامًا لكل حكمعذر 
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 ،والسفر ،والعرج ،ا١ترض :وىي ،فإف ىذه األعذار ،لًتؾ الصبلة. وفوؽ ذلع
ولكنها وصف غَت مفهم أنو  ،وإف كانت أوصافاً  ،وا٠تطأ ،واإلكراه ،والنسياف
 ،وال يؤخذ سبباً لعليتو ،ولذلع ال يقاس عليو ؛وغَت مفهم وجو العلية ،للتعليل

ف السفر علة إو٢تذا ال يقاؿ  ؛فيطبق عليو حكم العلة ،أي علة العتباره علة
نو علة إأي  ،ال ألنو شاؽ ،بل السفر علة ألف اه اعتربه علة ،ألف فيو مشقة

وال يقصر  ،ولذلع يقصر ا١تسافر مسافة القصر ولو سافر بطائرة ؛قاصرة
ألف ا١تشقة  ؛سافر ُب شدة اٟتر ُب الصحراء ا١تسافر دوف مسافة القصر ولو

بل العذر الذي رخص ُب القصر ىو  ،ليست العذر الذي رخص ُب القصر
وىكذا سائر األعذار  ،بغض النظر عن ا١تشقة ،من حيث كونو سفراً  ،السفر

 اليت ترتب عليها رخص بالنص الشرعي.
ل أما من حيث العم .ىذا من حيث حقيقة الرخصة والعزدية شرعاً 

 ولو ،فلو أف يعمل بالرخصة ،فإف العمل بأيهما شاء مباح ،بالرخصة أو بالعزدية
تعأب:  قاؿ  ذلع.  على  دالة  الرخص نصوص ألف وذلع ؛بالعزدية  يعمل أف
                                        
 اؿ: ػوق                            فجعل الرخصة ُب رفع

اإلباحة. وقاؿ تعأب:   وىو فعلو  لو  وغفر  ،اإلباحة وىو األكل  اإلٍب عن 
                             .ورفع اٞتناح يعٍت اإلباحة

 وقاؿ تعأب:                                 وىو
أو الندب.  ،وليس الوجوب ،اإلباحة، فأدلة الرخص نفسها تعطي اإلباحة

َأِجُد ِبي  ، يَا َرُسوَل اللَّو»أنو قاؿ:  روى مسلم عن ٛتزة بن عمرووأيضًا فقد 
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ًة َعَلى الصَّْياِم ِفي السََّفرِ  ِىَي رُْخَصٌة  َرُسوُل اللَِّو  :فـََقالَ  ؟فـََهْل َعَليَّ ُجَناحٌ  ،قـُوَّ
وعن أيب  «َلْيوِ ُجَناَح عَ  َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفالَ  ،َفَمْن َأَخَذ ِبَها َفَحَسنٌ  ،ِمْن اللَّوِ 

يَِعيُب  َفالَ  ،رُ َويـُْفِطُر اْلُمْفطِ  ،فـََيُصوُم الصَّاِئمُ  َسافـَْرنَا َمَع َرُسوِل اللَِّو »سعيد قاؿ: 
فهذه النصوص تدؿ داللة صرحية على أف أخرجو مسلم.  «بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 

  فلو أف يأخذ بأيهما شاء. ،الرخصة مباحة ىي والعزدية
ـــ نْ أَ  بُ ِحـــيُ  وَ لَّـــالَ  نَّ إِ »قػػػاؿ:  ف الرسػػػوؿ إوقػػػد يقػػػاؿ  ـــكَ   ،وُ ُصـــخَ ى رُ تَ ؤْ تـُ ا َم

وىػػػو دليػػػل علػػػى أنػػػو  ،وىػػذا طلػػػبرجػػػو ابػػػن حبػػػاف. أخ« وُ ُمـــائِ زَ ى عَ تَ ؤْ تـُـــ نْ أَ  بُّ ِحــيُ 
 ،وجػػب عليػػو أكػػل ٟتػػم ا١تيتػػة ،وا١تضػػطر إذا خػػاؼ ا٢تػػبلؾ علػػى نفسػػو ،منػػدوب

جيػب عليػو أف  ،والغػاص الػذي ال جيػد إال ا٠تمػر .وحيـر عليو االمتناع عن أكلهػا
والصػائم إذا  .وحيػـر عليػو أف ديتنػع ويهلػع ،يزيل غصتو با٠تمر إذا خاؼ ا٢تبلؾ

وحيػػػـر عليػػػو أف يظػػػل صػػػائماً  ،جيػػػب عليػػػو أف يفطػػػر ،اٞتهػػػد حػػػد ا٢تػػػبلؾ بلػػػغ بػػػو
ولػػذلع قػػد تكػػوف  ؛٦تػػا يػػدؿ علػػى أف العمػػل بالرخصػػة فػػرض ؛ويهلػػع، وىكػػذا
وقػد تكػوف مباحػاً. واٞتػواب علػى ذلػع ىػو  ،وقػد تكػوف منػدوباً  ،الرخصة فرضػاً 

والرخصػة مػػن حيػث ىػػي رخصػػة  .بلـ ُب الرخصػػة مػن حيػػث ىػي رخصػػةأف الكػ
فالرخصػػػػة مػػػػن حيػػػػث تشػػػػريعها حكمهػػػػا  .قطعػػػػاً بػػػػدليل األدلػػػػة السػػػػابقةمباحػػػػة 
فلػيس ُب  ،اٟتػديث« وُ ُصـخَ ى رُ تَ ؤْ تـُـ نْ أَ  بُ حِ يُ  وَ لَّ الَ  نَّ إِ »وأما قوؿ الرسوؿ:  .اإلباحة

ألنػو يبػُت أف اه حيػب  ؛بػل ىػو يػدؿ علػى اإلباحػة ،اٟتديث داللة علػى النػدب
طلب أحد ا بػأؤب مػن طلػب وليس  ،وحيب أف تؤتى العزائم ،أف تؤتى الرخص

ى تَ ؤْ تـُــ نْ أَ  بُّ ِحــا يُ َمــكَ   ،وُ ُصــخَ ى رُ تَ ؤْ تـُــ نْ أَ  بُ ِحــيُ  وَ لَّـالَ  نَّ إِ »اآلخػر، فػػنص اٟتػػديث ىػػو: 
ولػػػػػذلع ال داللػػػػػة ُب اٟتػػػػػديث علػػػػػى أف العمػػػػػل بالرخصػػػػػة قػػػػػد يكػػػػػوف « وُ ُمـــــائِ زَ عَ 

رد بػػل ٣تػػ ،منػػدوباً. وأمػػا أكػػل ٟتػػم ا١تيتػػة فػػبل يعػػٍت با١تضػػطر الػػذي يتحقػػق ا٢تػػبلؾ
ولكػن  ،وىػذا يكػوف لػو األكػل مباحػاً ولػيس واجبػاً  ،خوؼ ا٢تػبلؾ يعتػرب مضػطراً 
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ووجػػب  ،فحيناػػذ حػػـر عليػػو أف ديتنػػع عػػن األكػػل ،إذا ٖتقػػق ا٢تػػبلؾ لػػو ٓب يأكػػل
بػل ألنػو صػار واجبػاً. وذلػع أف العمػل  ،وىذا لػيس ألنػو رخصػة ،عليو أف يأكل

ح صػػار يػػؤدي حتمػػاً إٔب ولكنػػو مبػػا  ،مبػػاح ،وىػػو االمتنػػاع عػػن األكػػل ،بالعزديػػة
الوسػػيلة إٔب »فصػػار حرامػػاً عمػػبلً بالقاعػػدة الشػػرعية  ،وىػػو ىػػبلؾ الػػنفس ،اٟتػػراـ

 ،فيصػػػب  العمػػػل بالرخصػػػة واجبػػػاً  ،فعمػػػل العزديػػػة ىنػػػا صػػػار حرامػػػاً  «اٟتػػػراـ حػػػراـ
بػل  ،وىذا ليس حكم الرخصػة مػن حيػث ىػو ،لسبب عارض وىو ٖتقق ا٢تبلؾ

. وىػػذا «الوسػػيلة إٔب اٟتػػراـ حػػراـ»قاعػػدة  حالػػة مػػن اٟتػػاالت الػػيت تنطبػػق عليهػػا
بػل ىػو عػاـ ٞتميػع ا١تباحػات، ومثػل ذلػع شػرب الغػاص  ،ليس خاصاً بالرخصة

فػػإف الرخصػػػة مػػػن  ،وغػػػَت ذلػػع. وعلػػػى ىػػػذا ،وإفطػػػار ا١تتحقػػق للهػػػبلؾ ،للخمػػر
فػإذا أوصػل تركهػا  ،حكمها أهنا مباحػة ،ومن حيث تشريعها رخصة ،حيث ىي

  صار ا١تباح حراماً. ،توصيبلً ٤تتماً  ،والعمل بالعزدية إٔب حراـ
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 رعيةـة الشـاألدلّ 
 ،، وقػػد يطلػػق الػػدليل علػػى مػػا فيػػو داللػػة وإرشػػادالػػدليل لغػػة ٔتعػػٌت الػػداؿّ 

، حيػػث يعرفونػو بأنػػو الػذي ديكػػن أف ا١تسػػمى دلػيبلً ُب تعريػػف الفقهػاءوىػذا ىػو 
 يتوصػػل بصػػحي  النظػػر فيػػو إٔب مطلػػوب خػػربي. وأمػػا دليػػل األصػػوؿ فقػػد عػػر ؼ
بأنػػػو الػػػذي ديكػػػن أف يتوصػػػل بػػػو إٔب العلػػػم ٔتطلػػػوب خػػػربي، وبعبػػػارة أخػػػرى ىػػػو 

  .الذي يتخذ حجة على أف ا١تبحوث عنو حكم شرعي
وكل دليل شرعي إما أف يدؿ على اٟتكم داللة قطعية أو ظنية، فػإف دؿ 

بػػػأف كػػػاف قطعيػػػاً كػػػالقرآف واٟتػػػديث ا١تتػػػواتر وكػػػاف قطعػػػي الداللػػػة  ،داللػػػة قطعيػػػة
صػلو أفػإف كػاف  ،على اٟتكػم داللػة ظنيػة ؿّ إشكاؿ ُب اعتباره، وإف دفبل  ،أيضاً 

صػػػلو ظنيػػػاً  أاتر فهػػػو معتػػػرب أيضػػػاً، وإف كػػػاف قطعيػػػاً وىػػػو الكتػػػاب واٟتػػػديث ا١تتػػػو 
منػػو وال يصػػ  إطػػبلؽ القػػوؿ بقبولػػو. أي  ،كخػػرب اآلحػػاد فحيناػػذ جيػػب التثبػػت
قبػػل ولػػو  ال قبػػل اٟتكػػم بقبولػػو، فػػإف صػػ   والتثبػػت مػػن ا٠تػػرب ىػػل ىػػو صػػحي  أ

ألف خرب الواحد ا١توثوؽ بصدوره يعترب حجة وإف ٓب يقطع بصػدوره،  ؛كاف ظنياً 
 . والتثبت يكوف ١تعرفة الوثاقة واالطماناف إٔب أنو صدر عن النيب

واألدلػػة الشػػرعية نوعػػاف: أحػػد ا يرجػػع إٔب ألفػػاظ الػػنص ومػػا يػػدؿ عليػػو 
رجػػػػػع إٔب العلػػػػػة أي ي ،منطوقهػػػػػا ومفهومهػػػػػا، والثػػػػػاح يرجػػػػػع إٔب معقػػػػػوؿ الػػػػػنص

فهػػػو الكتػػػاب والسػػػنة وإٚتػػػاع الصػػػحابة، وىػػػو حيتػػػاج إٔب  األوؿالشػػػرعية. فأمػػػا 
فهػػو القيػػاس، وىػػو حيتػػاج إٔب العلػػة الشػػرعية الػػيت دؿ  الثػػاحالفهػػم والنظػػر. وأمػػا 
 عيها النص الشرعي.

والدليل الشرعي ال يعترب دليبلً شرعياً إال إذا كاف وارداً مػن جهػة الرسػوؿ 
 أو أف يكوف النص قد دؿ عليو، وىو ُب نفس الوقت راجع إٔب  إما بالنص
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الػػنص، وإذا ٓب يكػػن كػػذلع ال يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً. أمػػا الػػنص فهػػو دليػػل قطعػػاً، 
 ـ زؿ بو الوحي لفظاً ومعٌت وىػو القػرآف، أػسواء أكاف من قبيل ما يتلى وىو ما ن
  نػػو الرسػػوؿزؿ بػػو الػػوحي معػػٌت وعػػرب عػكػػاف مػػن قبيػػل مػػا ال يتلػػى وىػػو مػػا نػػ

بألفاظ من عنده أو بفعلو أو بسكوتو وىػو السػنة. وأمػا مػا دؿ عليػو الػنص فإنػو 
يعتػرب دلػيبلً إذا كانػػت داللتػو راجعػة إٔب نفػػس الػنص وذلػع ىػػو إٚتػاع الصػػحابة 
 ،والقياس. أما إٚتاع الصحابة فإف كونو يكشػف عػن أف ىنػاؾ دلػيبلً مػن الػنص

ضػػػاً فػػػإف النصػػػوص الػػػواردة مػػػن جهػػػة جيعػػػل داللتػػػو راجعػػػة إٔب نفػػػس الػػػنص، وأي
دلت على اعتباره حجة. وذلع أف القرآف واٟتديث جاء فيهما مػا   الرسوؿ

يدؿ صراحة على الثناء على الصحابة واعتبار اإلقتداء هبػم، وألف الصػحابة رأوا 
رأوا  أهنػػمالرسػػوؿ ُب حػػاؿ قولػػو وفعلػػو وسػػكوتو. فإٚتػػاعهم علػػى أمػػر يػػدؿ علػػى 

فػػأٚتعوا علػػى اٟتكػػم وٓب يػػرووا الػػدليل. وعليػػو اعتػػرب إٚتػػاع  ،دلػػيبلً واشػػتهر بيػػنهم
مػػن ناحيػػة كػػوف الػػنص الشػػرعي دؿ  ،الصػػحابة دلػػيبلً شػػرعياً وحجػػة يسػػتند إليهػػا

ومػػن ناحيػػة كونػػو يكشػػف عػػن أف ىنػػاؾ دلػػيبًل، فداللتػػو راجعػػة إٔب نفػػس  ،عليػػو
  النص.

لػو إمػا ألف الػنص ال خي ؛فؤلف داللتو راجعة إٔب نفس النص ؛وأما القياس
فإهنػا تعتػرب  ،فإف كاف متضمناً علػة .أو غَت متضمن علة ،أف يكوف متضمناً علة

وإف ٓب يكػػػن  .حجػػػة أينمػػػا وجػػػدت ويقػػػاس عليهػػػا، وىػػػذا ىػػػو القيػػػاس الشػػػرعي
  وؿػفبل يدخلو القياس. وأيضاً فإف النصػوص الػواردة مػن الرسػ ،متضمناً علة
اس. وعليػو ػيػػر القػوأقػ ،قياسإٔب الرشد أ  اره حجة، فالرسوؿػبػدلت على اعت

مػػن ناحيػػة كػػوف العلػػة الشػػرعية  ،اعتػػرب القيػػاس دلػػيبلً شػػرعياً وحجػػة يسػػتند إليهػػا
فداللتػو راجعػة إٔب نفػس الػنص، ومػن  ،اليت جرى القياس هبػا قػد تضػمنها الػنص

  ناحية كوف النص الشرعي دؿ عليو.
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 رعية يجب أن تكون قطعيةـاألدلة الش
الدين أي  ،فهي كأصوؿ ،األحكاـ الشرعية األدلة الشرعية ىي أصوؿ

سواء  ،فهي قطعية ال ظنية. وأصوؿ الشريعة كلها ،كالعقائد سواء بسواء
ال بد أف تكوف  ،رعيةػػوىي األدلة الش ،أصوؿ األحكاـ ـأكانت أصوؿ الدين أ

    لقولو تعأب:  ؛ظنية  تكوف  أف  وال جيوز  قطعية        

      :وقولو                                      
على أف أصوؿ األحكاـ جيب أف تكوف قطعية، قاؿ وقد نص ٚتهور العلماء 

اٟتافظ اجملتهد أبو اسحق إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي ا١تشهور 
إف أصوؿ الفقو ُب الدين قطعية ال ظنية، »ا١توافقات:  بالشاطيب ُب كتاب

 «وما كاف كذلع فهو قطعي ،والدليل على ذلع أهنا راجعة إٔب كليات الشريعة
ألنو  ؛لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة ٞتاز تعلقو بأصل الشريعة»وقاؿ: 

لو جاز جعل الظٍت أصبًل ُب أصوؿ »وقاؿ:  «وذلع غَت جائز ،الكلي األوؿ
 ؛ذلع ىناوليس كذلع باتفاؽ، فك ،لفقو ٞتاز جعلو أصبًل ُب أصوؿ الدينا

وقاؿ أيضاً:  ،«صل الشريعة كنسبة أصوؿ الدينأألف نسبة أصوؿ الفقو من 
وٓب  ،ألنو تشريع ؛وقد قاؿ بعضهم ال سبيل إٔب إثبات أصوؿ الشريعة بالظن»

ال بد أف يكوف إف األصل على كل تقدير »وقاؿ:  «نتعبد بالظن إال ُب الفروع
، ومثل ىذا ال االختبلؼألنو إف كاف مظنونًا تطرؽ إليو احتماؿ  ؛مقطوعًا بو

سنوي ُب كتاب لرحيم األ. وقاؿ اإلماـ ٚتاؿ الدين عبد ا«جيعل أصبلً ُب الدين
ف الدليل الظٍت ال إؿ عند الكبلـ على داللة )افعل  من حيث ؤ هناية الس

إف أفادت فإ ا تفيد  ،ألف رواية اآلحاد ؛لوأما باآلحاد فهو باط»قاؿ:  ،يعترب
دوف العلمية   ،وىي الفروع ،الظن، والشارع إ ا أجاز الظن ُب ا١تسائل العملية
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كما نقلو األنباري شارح   ،وكذلع قواعد أصوؿ الفقو ،كقواعد أصوؿ الدين
. على أف آيات القرآف صرحية ُب النهي عن الظن «الربىاف عن العلماء قاطبة

والنعي على من يتبع الظن، وىي نص ُب أف أصوؿ الشريعة  ،وؿُب األص
 ،جيب أف تكوف قطعية ،سواء أكانت أصوؿ الدين أـ أصوؿ األحكاـ ،مطلقاً 

و٢تذا ال يوجد ُب أصوؿ الفقو ما ليس بقطعي  ؛وال يص  أف تكوف ظنية
 ،للنهي الصري  عن ذلع، بل ٚتيع أصوؿ الفقو قطعية. وعلى ىذا ؛مطلقاً 
ال بد أف يقـو الدليل القطعي على  ،حىت يعترب حجة ،ليل الشرعيفإف الد

حجيتو، وما ٓب يقم الدليل القطعي على ذلع ال يعترب دليبًل شرعياً. واألدلة 
 ،وىي: الكتاب ،اليت قاـ الدليل القطعي على حجيتها أربعة أدلة ليس غَت

عي، وما والقياس الذي لو علة دؿ عليها نص شر  ،وإٚتاع الصحابة ،والسنة
ألنو ٓب يقم الدليل القطعي عليها.  ؛عدا ىذه األربعة ال يعترب دليبًل شرعياً 
وال  ،هبذه األربعة ،أي األدلة الشرعية ،وعليو ٖتصر أصوؿ األحكاـ الشرعية

  يعترب غَتىا.
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 الدليل األول
 ابـالكت

وىػػو مػا نقػػل إلينػا بػػُت  ؿ علػػى سػيدنا ٤تمػد ز ػنػػالكتػاب ىػو القػػرآف ا١ت
ؿ عليػو مػن نػػز أكػاف مكلفػاً بإلقػاء مػا   ا١تصحف نقبًل متواتراً. فإف النيب دفيت 

ومن تقـو اٟتجة القاطعة بقو٢تم  ،القرآف على ٚتاعة تقـو اٟتجة القاطعة بقو٢تم
 ٝتعػوه عمػا كما ال يتصور عليهم التوافق علػى الزيػادة  ،ال يتصور عليهم الكذب

 .منو ٝتعوه ما نقل عدـ على لتوافقا عليهم يتصور وال منو،
والقرآف الكرمي عريب جاء على أساليب كبلـ العرب ميسرًا للفهم، فيو 

 عن اه ما أمر بو، وما هنى عنو، قاؿ تعأب:                 

        :وقاؿ                              
  وقاؿ:                     :وقاؿ              

                              فهذا يستلـز إمكاف الوصوؿ .
ولكن إعجازه ال خيرجو عن كونو  ،وإف كاف معجزاً  ،للتدبر والتفهم. والقرآف

 ميسراً للفهم.

 رآنـما يعتبر حجة من الق
ىػػو وحػػده  ،وعلمنػػا أنػػو مػػن القػػرآف ،مػػا نقػػل إلينػػا مػػن القػػرآف نقػػبلً متػػواتراً 

 ،كمصحف ابن مسػعود وغػَته  ،الذي يكوف حجة. وأما ما نقل إلينا منو آحاداً 
زؿ إليو من القػرآف ػنكاف مكلفاً بإلقاء ما أُ   وذلع ألف النيب  ؛ال يكوف حجة

علػػى طائفػػة تقػػـو اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم، ومػػن تقػػـو اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم ال 
يتصػور علػيهم التوافػػق علػى عػػدـ نقػل مػػا ٝتعػوه، فػػإذا وجػد مػػن القػرآف شػػيء ٓب 
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ألنػػو جػػاء علػػى  ؛فإنػػو ال يعتػػرب ،وإ ػػا نقػػل آحػػاداً  ،ينقلػػو مػػن تقػػـو اٟتجػػة بقػػو٢تم
وعلػى خػبلؼ مػا كػاف  ،ُب انفراد الواحػد بنقلػو  خبلؼ ما كلف بو الرسوؿ

ويكونػوف ٦تػن تقػـو  ،القػرآف مػن الرسػوؿ لعػدد مػن ا١تسػلمُت حيفظونػو إلقاء عليو
إٔب جانػػب أمػػره بكتابتػو. فػػبل يتػػأتى مػػع ىػذه اٟتػػاؿ انفػػراد واحػػد  ،اٟتجػة بقػػو٢تم

ولػذلع ال يكػوف  ؛أو عدد ال تقـو اٟتجة القاطعة بقو٢تم بنقل شيء من القػرآف
  ا نقل من القرآف آحاداً حجة مطلقاً.م

ٓب يبلغػوا عػدد التػواتر لقلػتهم،  ،ُب زمانو  ،ف حفاظ القرآفإقد يقاؿ 
ولػذلع اختلفػت مصػاحف  ؛ف ٚتعو كاف بطريق تلقي آحاد آياتو مػن اآلحػادإو 

الصػػػحابة، ولػػػو كػػػاف قػػػد ألقػػػاه إٔب ٚتاعػػػة تقػػػـو اٟتجػػػة بقػػػو٢تم ١تػػػا كػػػاف كػػػذلع. 
  وه:واٞتواب على ذلع من وج

أواًل: إف إلقػػاء القػػرآف علػػى عػػدد تقػػـو اٟتجػػة بقػػو٢تم ٓب خيتلػػف فيػػو أحػػد 
وأيضػػػاً فػػػإف القػػػرآف ىػػػو  .مػػػن الصػػػحابة، بػػػل ٓب خيتلػػػف فيػػػو أحػػػد مػػػن ا١تسػػػلمُت

قطعػاً، ومػع عػدـ بلوغػو إٔب مػن ٓب يشػاىده ٓتػرب  ا١تعجزة الدالة على صػدقو 
حجػػة ُب تصػػديق النػػيب فػػبل يكػػوف  ،ال يكػػوف حجػػة قاطعػػة بالنسػػبة إليػػو ،التػػواتر
. 

يػػدعو  كػػاف  ،ؿ اآليػػة أو اآليػػاتز ػنػػحػػُت كانػػت ت ،ثانيػػاً: الثابػػت أنػػو 
ويلقيهػػػا إٔب عػػػدد مػػػن ا١تسػػػلمُت تقػػػـو اٟتجػػػة القاطعػػػة  ،اب الػػػوحي لكتابتهػػػاػتّ كػػ

 ،بقو٢تم، ويلقيها إٔب ا١تسلمُت الذين كانوا يأتوف إليو أو حيضػروف معػو الصػلوات
وإ ػا كػاف يلقػى علػى ٚتػع مػن  ،يكػن يلقػى علػى واحػدفواقع إلقاء القرآف أنو ٓب 

ا١تسػػلمُت، فكػػاف الػػذين يسػػمعونو يبلغػػوف حػػد التػػواتر، وبػػذلع كػػاف واقػػع إلقائػػو 
  أنو كاف يلقى على من تقـو اٟتجة القاطعة بقو٢تم.
وإ ػػػا ا١توضػػػوع نقػػػل آحػػػاد  ،ثالثػػػاً: إف ا١توضػػػوع لػػػيس حفػػػظ القػػػرآف كلػػػو
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فػػإف ذلػػع ال  ،ف كلػػو ال يبلغػػوف حػػد التػػواتراآليػػات، فلػػو فرضػػنا أف حفػػاظ القػػرآ
يعػٍت أف نقػل آحػاد اآليػات ال يبلػغ حػد التػواتر، فػبل يلػـز مػن عػدـ بلػوغ حفػػاظ 

أف يكػػػػوف اٟتفػػػػاظ آلحػػػػاد آياتػػػػو   ،عػػػػدد التػػػػواتر القػػػػرآف كلػػػػو ُب زمػػػػن النػػػػيب 
عبلوة على كتابتهػا، وكػل  ،كذلع. فكل آية من آياتو بلغ حفاظها عدد التواتر

ف حفػاظ إنقػبلً متػواتراً. وعليػو فػبل يػرد القػوؿ  و نقلت عػن النػيب آية من آيات
  ٓب يبلغوا عدد التواتر. ،ُب زمنو  ،القرآف

ألف النقػػل ىػػو  رابعػػاً: إف ٚتػػع القػػرآف ىػػو خػػبلؼ نقلػػو عػػن الرسػػوؿ 
وىػذا ىػو موضػوع البحػث. وأمػا ٚتػع آيػات  ،مشػافهة السماع مػن الرسػوؿ 

يكػػن البحػػث عنهػػا ُب كوهنػػا قرآنػػاً، وٓب يكػػن فإنػػو ٓب  ،القػػرآف ُب مصػػحف واحػػد
ٚتػػع القػػرآف كتابػػة مػػن اٟتفػػاظ، وإ ػػا كػػاف ٚتعػػاً للصػػحف الػػيت كتبػػت بػػُت يػػدي 

 ،ووضػػػػعها وراء بعضػػػػها ُب كػػػػل سػػػػورة كمػػػػا أقرىػػػػا رسػػػػوؿ اه  الرسػػػػوؿ 
فقضػػية  ووضػػعها ُب مكػػاف واحػػد. ،ومقابلػػة مػػا لػػدى اٟتفػػاظ مػػن القػػرآف عليهػػا

و٢تذا ال يرد موضوع ٚتع القػرآف ىنػا.  ؛والكبلـ ُب النقلاٞتمع غَت قضية النقل 
وال  ،فلػػػيس مػػػن القػػػرآف ،فمػػػا كػػػاف منهػػػا مػػػن اآلحػػػاد ،وأمػػا اخػػػتبلؼ ا١تصػػػاحف

ويكوف حجػة. فالقضػية ليسػت متعلقػة  ،فهو منو ،وما كاف متواتراً  .يكوف حجة
وإ ا متعلقة باآليات اليت حيويها ا١تصػحف، فػإف كانػت اآليػة نقلػت  ،با١تصحف

 ،عدد بلغ حد التواتر نقبًل متواتراً، أي تلقاىا عن الرسوؿ  عن الرسوؿ 
ومػػا ٓب  ،وتكػػوف حجػػة ،فإهنػػا تعتػػرب مػػن القػػرآف ،أي تقػػـو اٟتجػػة القاطعػػة بقػػو٢تم
ألف  ؛و٢تػػذا فػػإف مصػػحف عثمػػاف كلػػو قػػػرآف ؛يكػػن كػػذلع ال يعتػػرب مػػن القػػرآف

مػػػن تقػػػـو اٟتجػػػة القاطعػػػة نقلهػػػا  ،ٚتيػػع اآليػػػات الػػػيت حيويهػػػا نقلػػػت نقػػػبلً متػػػواتراً 
فما حواه من اآليات الػيت نقلػت  ،بقو٢تم، ولكن مصحف ابن مسعود ينظر فيو

مثػػػل آيػػػة  ،نقػػػبلً متػػػواتراً يعتػػػرب مػػػن القػػػرآف، ومػػػا حػػػواه مػػػن آيػػػات نقلػػػت آحػػػاداً 
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  كوف حجة.يوال  ،ال يعترب من القرآف «فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات»
وبشػػأف مصػػاحف  ،حفػػاظ القػػرآفوعليػػو يُػػرد االعػػًتاض الػػذي ورد بشػػأف 

ويثبػت أف القػرآف ىػو مػا نقػل نقػبلً متػواتراً، ومػا نقػل آحػاداً لػيس مػن  ،الصحابة
أف القػػرآف قػػد نقػػل با١تشػػاىدة عػػن الرسػػوؿ  ،القػػرآف. و٦تػػا جيػػب لفػػت النظػػر إليػػو

 إٔب جانػػب حفظػػو. فالصػػحابة ةزولو بػػو، وسػػجل كتابػػػن الػػوحي حػػُت نػػعػػ، 
وإ ا نقلوه نقػبًل، َأي نقلػوا  ،القرآف رواية عن الرسوؿ ٓب يرووا ،رضواف اه عليهم

فإنػػو  ،بكتابتػػو، ٓتػػبلؼ اٟتػػديث  ومػػا أمػػر الرسػػوؿ ،زؿ بػػو الػػوحيػعػػُت مػػا نػػ
وإ ػا جػرى  ،وال حػُت روايتػو ،روايػة وٓب يسػجل حػُت قولػو  روي عن الرسػوؿ

 زوؿػأمػػا القػػرآف فػدوف وسػػجل حػػُت نػػ .تدوينػو وتسػػجيلو ُب عهػػد تػابعي التػػابعُت
ف الصػحابة قػد إو٢تػذا يقػاؿ:  ؛زؿ بو الػوحيػالوحي بو، ونقل الصحابة عُت ما ن

  نقلوا لنا القرآف نقبًل.

 ابوـالمحكم والمتش
على ما قاؿ تعأب:  ،وآيات متشاهبة ،القرآف مشتمل على آيات ٤تكمة

                             ما . أما احملكم فهو 
  تعأب: كقولو االحتماؿ يرفع كشفاً  وانكشف معناه ظهر         

           ،                          ،        

                     ذلع من اآليات. وأما ا١تتشابو فهو  َتػإٔب غ
أو بغَت  ،ا١تقابل للمحكم، وىو ما حيتمل أكثر من معٌت، إما ّتهة التساوي

   تعأب:  قولو اوي ػػالتس هة ػػّت ا١تعٌت   فيو يرد   ما اوي. فمثاؿ ػػالتس  جهة
                                لفظ القروء حيتمل أف فإف

 ا١تراد بو اٟتيض أو الطهر، وقولو تعأب:                      
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       ،فإف الذي بيده عقدة النكاح حيتمل أف ا١تراد بو الزوج أو الوٕب
 وقولو تعأب:               الوطء. ومثاؿ ما لًتدده بُت اللمس باليد و

 تعأب:  قولو   اويػالتس جهة   على ا١تعٌت ال   يرد فيو           ، 
             ،             ،         ، 
             ،                  و٨توه، فإنو

 ،حسب فهم اللغة العربية من حيث أساليب العرب ،حيتمل عدة معاف
وحسب ا١تعاح الشرعية، فهذا كلو متشابو. وإ ا ٝتي متشاهبًا الشتباه معناه 

ألنو ال يوجد ُب القرآف  ؛على السامع، وليس ا١تتشابو ىو الذي ال يفهم معناه
ف اشتماؿ القرآف على شيء غَت مفهـو خيرجو عن  أل ؛شيء ال يفهم معناه

 كونو بيانًا للناس، وىو خبلؼ قولو تعأب:           وأما .
ومعرفة ٢تا،  ،ألهنا أٝتاء للسور ؛فإف ٢تا معٌت ،ُب أوائل السور ،حروؼ ا١تعجم

م ػورة حػوس ،وسورة كهيعص مرمي ،فيقاؿ سورة أٓب البقرة، وسورة أٓب آؿ عمراف
و، بل كل ػمػْب. وال يوجد ُب القرآف شيء ال معٌت لو وال ديكن فها... فصلت

ما ورد ُب القرآف ديكن فهمو، وتعأب اه عن أف خياطب الناس ٔتا يستحيل 
  عليهم فهمو.
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 الدليل الثاني
 ةنـّ السُّ 

فقد تطلق على ما كاف من  ،السنة ُب اللغة الطريقة، وأما ُب الشرع
، وقد تطلق على ما صدر عن الرسوؿ من نافلة منقولة عن النيب  العبادات

أو تقرير، وعند الكبلـ على األدلة الشرعية تطلق السنة على  ،أو فعل ،قوؿ
وعلى إقراره، فكل ذلع ىو السنة. وكل ذلع متلقى  ،وعلى قولو ،فعل الرسوؿ

 بالوحي قاؿ تعأب:                            
 وقاؿ:                   .  

 لة السنة من القرآنز ـنم
ورسػالتو،  للدليل القاطع علػى نبػوة سػيدنا ٤تمػد  ،السنة دليل شرعي

وللدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة على أنو ال ينطق عػن ا٢تػوى إف ىػو إال 
ما ينذر بو إ ا ىو وحي من اه تعأب. فالسنة وحي من  وحي يوحى، وعلى أف

اه تعأب. غَت أف الوحي إ ا ىػو مضػامُت السػنة ومعانيهػا ولػيس ألفاظهػا. فػاه 
أو بفعػل  ،وىػو قػد عػرب عػن ىػذا الػوحي بلفػظ مػن عنػده ،تعأب قد أوحى لو هبا

  أو بتقرير أي سكوت منو. ،منو
الدليل  لقياـ ؛ينهماب فرؽ أي دوف بسواء سواء ،كالكتاب دليل والسنة

القاطع عليها كقيامو على القرآف، واالقتصار على الكتاب رأي ا٠تارجُت على 
 اإلسبلـ، قاؿ تعأب:                              

 اؿ: ػػوق                   اؿ: ػػوق           

                           :وقاؿ    
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       اؿ:ػػوق                           

                                                :وقاؿ
                               والرد إٔب الرسوؿ بعد وفاتو

 ىو الرد إٔب سنتو، وقاؿ:                  :وقاؿ  

                           الثبوت . فهذه النصوص القطعية
ومنكر  خذ بالسنة كاألخذ بالكتاب،صرحية ُب وجوب األ ،القطعية الداللة

سواء بسواء من غَت  ،السنة كافر قطعاً، فيجب األخذ بالسنة كاألخذ بالقرآف
ألف ذلع قد  ؛أي فرؽ بينهما. وال جيوز أف يقاؿ عندنا كتاب اه نأخذ بو

 و الرسوؿػّ يفهم منو ترؾ السنة، بل ال بد من أف تقرف السنة بالكتاب، وقد نب
  حديثو، فقد ورد أف النيبإٔب ذلع ُب   :يُوِشُك الرَُّجُل ُمتَِّكًئا َعَلى »قاؿ

َنُكْم ِكَتاُب اللَِّو َعزَّ َوَجلَّ  :فـَيَـُقولُ  ،ُيَحدَُّث ِبَحِديٍث ِمْن َحِديِثي ،َأرِيَكِتوِ  نَـَنا َوبـَيـْ َما  ،بـَيـْ
َوِإنَّ َما َحرََّم  َأالَ  ،َحَراٍم َحرَّْمَناهُ  َوَما َوَجْدنَا ِفيِو ِمنْ  ،َوَجْدنَا ِفيِو ِمْن َحالٍل اْسَتْحَلْلَناهُ 

قاؿ:  وروي أنو أخرجو ابن ماجو.  «ِمْثُل َما َحرََّم اللَّوُ  َرُسوُل اللَِّو 
 نْ مِ  انَ ا كَ مَ وَ  اهُ نَ لْ لَ حْ أَ  لٍ الَ حَ  نْ مِ  يوِ فِ  انَ ا كَ مَ  ،وِ اللَّ  ابُ تَ ا كِ ذَ ىَ  :ولُ قُ يَـ  مْ كُ دُ حَ أَ  كُ وشِ يُ »
ي ذِ الَّ وَ  وُ ولَ سُ رَ وَ  وَ اللَّ  بَ ذَّ كَ  دْ قَ فَـ  ،وِ بِ  بَ ذَّ كَ فَ  يثٌ دِ ي حَ نّْ عَ  وُ غَ لَ بَـ  نْ مَ  الَ ، أَ هُ ناَ مْ رَّ حَ  امٍ رَ حَ 
 .أخرجو ابن عبد الربّ  «وُ َـ ثدَّ حَ 

 ،ألف الكتاب يكوف ٤تتمبًل لؤلمرين فأكثر ؛والسنة قاضية على الكتاب
قاؿ  ،ر الكتابفَتجع إٔب السنة ويًتؾ مقتضى ظاى ،فتأٌب السنة بتعيُت أحد ا

  تعأب:                   :بعد قولو          
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                           ٦تا يدؿ على حل كل ما عدا ما
 ،ذكر، فجاءت السنة فأخرجت من ذلع نكاح ا١ترأة على عمتها أو خالتها

و ػأخرج« اهَ تِ الَ خَ  ىلَ عَ  الَ وَ ا هَ تِ مَّ ى عَ لَ عَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  حُ كَ نْ تُـ  الَ » :بقوؿ الرسوؿ 
ر ػاىػاىر الكتاب وتقدمي السنة عليو. وقد يكوف ظػفكاف ذلع تركًا لظلم. ػمس
نة فتخرجو عن ظاىره. فقد أتى القرآف بأخذ الزكاة من ػفتأٌب الس ،راً ػتاب أمالك

 ،فجاءت السنة فخصصتو بأمواؿ ٥تصوصة عينتها ،ٚتيع األمواؿ ظاىراً 
 فبل تؤخذ من غَتىا. ،خذ الزكاة منها فقهأوحصرت 

 قاؿ تعأب:  ،ُب األغلب األعم والسنة بالنسبة للقرآف مبينة لو    

                           وذلع أف تعريف القرآف باألحكاـ .
الشرعية أكثره كلي ال جزئي، وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكلية، والقرآف 

ألف الشريعة ٘تت بتماـ  ؛جامع، وال يكوف جامعاً إال واجملموع فيو أمور كليات
وٚتيع ما ُب السنة لو  .ف للكتاببيا ،وكثرة مسائلها ،ى كثرهتاوالسنة عل .زولوػن
أو على الوجهُت معاً، وجاءت  ،أو تفصيل ،نو على إٚتاؿػبيّ  ،صل ُب الكتابأ

السنة قاضية على ذلع كلو بالتوضي  والشرح. وقد جاءت السنة بأحكاـ  
لكن ىذه األحكاـ جاءت ملحقة  ،كثَتة ٓب ينص عليها ُب القرآف الكرمي

فتكوف السنة  ،بأصوؿ ٢تا مذكورة ُب القرآف، وىي من قبيل البياف ١تا ُب القرآف
 مبينة للكتاب. ويتلخص بياف السنة للكتاب فيما يلي:

 ،تفصيل ٣تملو: ومػن ذلػع أف اه تعػأب أمػر بالصػبلة ُب الكتػاب  - ٔ
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 : فبينػت السػنة ذلػع. قػاؿ ،وعػدد ركعاهتػا ،وأركاهنػا ،مػن غػَت بيػاف ١تواقيتهػا
 ،وورد ُب الكتػػاب وجػػوب اٟتػػجأخرجػػو البخػػاري. « يلّْ َصــي أُ ونِ ُمــتُ يْـ أَ ا رَ َمــوا كَ لُّ َصــ»

ي نّْــــوا عَ ذُ ُخــــفَ  الَ أَ » : فبينػػػػت السػػػػنة ذلػػػػع، وقػػػػاؿ ،مػػػػن غػػػػَت بيػػػػاف ١تناسػػػػكو
 ،مػػن غػػَت بيػػاف ١تػػا ٕتػػب فيػػو ،. وورد فيػػو وجػػوب الزكػػاةأخرجػػو أٛتػػد «مْ كُ كَ اِســنَ مَ 

  لسنة ذلع. وىكذا.فبينت ا ،وال ا١تقدار الواجب فيو
وجاءت السنة  ،: فقد وردت ُب القرآف عموماتوٗتصيص عام  - ٕ

وخصصت ىذا العاـ، ومن ذلع أف اه تعأب أمر أف يرث األبناء اآلباء على 
٨ تو ما بُت ُب قولو تعأب:                         

        وكل ولد وارث ،فكاف ىذا اٟتكم عامًا ُب كل أب يورث ،اآلية، 
 انَ كْ رَ ا تَـ ، مَ ثُ ورَ نُ  الَ » :فخصصت السنة األب ا١تورث بغَت األنبياء بقولو 

وخصصت السنة الوارث بغَت القاتل أخرجو البخاري ومسلم وأٛتد.  «ةٌ قَ دَ صَ 
من ذلع قولو تعأب: . و أخرجو أبو داود «ئاً يْ شَ  لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ .. وَ » : بقولو
                                                  

       خصصت ىذه اآلية ُب فإف ىذه اآلية دلت على عدة الوفاة، ف
 ،اً ٓتمسة وعشرين يومإذ ولدت بعد وفاة زوجها  ،سلميةبيعة األػحديث س
 أف قد حلت، فبُت ذلع أف اآلية ٥تصوصة ُب غَت اٟتامل. فأخربىا 
 السنة وجاءت ،مطلقة آيات القرآف ُب وردت فقد: ومطلق تقييد  - ٖ

 وقيدت ىذا اإلطبلؽ بقيد معُت، ومن ذلع قولو تعأب:        

                                             

                            صياـ، صدقة،  :فهذه الثبلثة
وقد قيد باٟتديث الذي أخرجو مسلم  فهي لفظ مطلق، ،نسع، نكرات مثبتة

فـََرقًا بـَْيَن ِستَِّة  فَاْحِلْق رَْأَسَك َوَأْرِعمْ » :لو من طريق كعب بن عجرة بقولو 
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فقيد إطبلؽ  «اْنُسْك َنِسيَكةً  َة أَيَّاٍم َأوِ َـ ثالَ َـ ُة آُصٍع َأْو ُصْم ثَـ ثَمَساِكيَن َواْلَفَرُق َثالَ 
الصياـ بثبلثة أياـ، وإطبلؽ الصدقة بفرؽ لستة مساكُت، والفرؽ ثبلثة آصع، 

  وإطبلؽ النسع بذب  شاة واحدة.
فيظهر  ،حكاـ بأصلو الذي ورد ُب القرآفإٟتاؽ فرع من فروع األ  - ٗ

 ورد ىذا الفرع بأنو تشريع جديد، وعند التدقيق يتبُت أنو ملحق بأصلو الذي
 يذكر وٓب ،درةػػمق الفرائض ذكر تعأب اه أف ذلع فمن كثَت. وىذا ،القرآف ُب

  أب:ػػتع وػػقول ُب عليو نص اػػم إال اتػػالعصب مَتاث        

                        أب: ػػولو تعػػوق            

                           وىو يقضي أف العاصب من غَت
قد بل يأخذ ما بقي بعد أداء الفروض، و  ،ليس لو فرض مقدر واإلخوةاألوالد 

َفَما بَِقَي فـَُهَو أَلْوَلى رَُجٍل  ،أَْلِحُقوا اْلَفَراِئَض بَِأْىِلَها»ذلع فقاؿ:   ن الرسوؿػّ بي
واألوالد.  باإلخوةفأٟتق العاصب من غَت األوالد  أخرجو البخاري. «ذََكرٍ 

ْبَن َجَبٍل  اذَ َأنَّ ُمعَ »البنات عصبة، عن األسود: األخوات مع وكذلع جعلت 
ُهَما النّْْصفَ  ،ًتا َوابـَْنةً َورََّث ُأخْ   َونَِبيُّ اللَِّو  ،َوُىَو بِاْلَيَمنِ  ،َفَجَعَل ِلُكلّْ َواِحَدٍة ِمنـْ

 ومعاذ ال يقضي ٔتثل ىذا القضاء ُب حياتو أخرجو أبو داود.  «يـَْوَمِئٍذ َحيّّ 
ولو ٓب يكن لديو دليل ٓب يعجل بالقضية. ومن ذلع أف اه  ،إال لدليل يعرفو

 مع بُت األختُت بقولو: حـر اٞت                   وٓب يذكر
تـُْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى  الَ »بقولو:  وقد بينو  ،اٞتمع بُت ا١ترأة وعمتها أو خالتها

َنِة َأِخيَها َوالَ  ،َعَلى َخالَِتَها َوالَ  ،َعمَِّتَها أخرجو  «ُأْخِتَهاَعَلى ابـَْنِة  َوالَ  ،اْلَمْرَأُة َعَلى ابـْ
. وقد أخرج ابن حباف من طريق ابن عباس قاؿ: من طريق أيب ىريرة أٛتد
 نَّ تُ لْ عَ فَـ  اذَ إِ  نَّ كُ نَّ : إِ الَ . قَ ةِ الَ خَ الْ وَ  ةِ مَّ ى العَ لَ عَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  جَ وَّ زَ أن تُـ   وِ اللَّ  ولُ سُ ى رَ هَ نَـ »
مي اٞتمع بُت األختُت. ومن ق ذلع كلو ُب ٖتر ػفأٟت «نَّ كُ امَ ـحَ رْ أَ  نَّ ـتُ عْ طَّ قَ  كَ لِ ذَ 
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 ذلع أف اه تعأب يقوؿ:                            وٓب
يذكر تفصيبلت، فنصت السنة على ما يستعُت بو اجملتهد على معرفة 

، فنصت السنة يهماوأٟتقتو  ،فيما يشتبو أنو من ا٠تبائث والطيبات ،األحكاـ
وكل ذي  ،وكل ذي ناب من السباع ،على النهي عن أكل ٟتم اٟتمر األىلية

 نـََهى َرُسوُل اللَِّو »وأٟتقتها با٠تبائث. عن ابن عباس قاؿ:  ،٥تلب من الطَت
. أخرجو مسلم «الطَّْيرِ  َوَعْن ُكلّْ ِذي ِمْخَلٍب ِمنَ  ،عِ السَّْبا َعْن ُكلّْ ِذي نَاٍب ِمنَ 
َوُلُحوَم  ،ْنِسيَّةَ يـَْعِني يـَْوَم َخْيبَـَر اْلُحُمَر اإلِ  َرُسوُل اللَِّو َحرََّم »وعن جابر قاؿ: 

. أخرجو الًتمذي «الطَّْيرِ  َوِذي ِمْخَلٍب ِمنَ  ،عِ السَّْبا وَُكلَّ ِذي نَاٍب ِمنَ  ،اْلِبَغالِ 
وأٟتقتها  ،ونصت السنة على إباحة أكل الضب واألرنب وما شاهبها

 .ب  الضَّ  لِ كْ أَ  نْ عَ   وِ اللَّ  وؿَ سُ رَ  لٌ جُ رَ  ؿَ أَ سَ »: قاؿ بالطيبات، عن ابن عمر
أََتى َأْعَراِبيّّ »وعن أيب ىريرة قاؿ: أخرجو مسلم. « وُ مُ رّْ حِ أُ  الَ وَ  ،وُ لُ آكُ  الَ : اؿَ قَ فػَ 

 ،فـََوَضَعَها بـَْيَن َيَدْيوِ  ،َوَمَعَها ِصَنابـَُها َوَأَدُمَها ،بَِأْرَنٍب َقْد َشَواَىا َرُسوَل اللَِّو 
أخرجو أٛتد.  «َوَأَمَر َأْصَحابَُو َأْن يَْأُكُلوا ،فـََلْم يَْأُكلْ  ْمَسَك َرُسوُل اللَِّو فَأَ 

 والصناب صبغ يتخذ من ا٠تردؿ والزبيب ويؤتدـ بو.
م من وعل ،مسعأما  ما١تعلومن ذلع أف اه أباح من الصيد اٞتارح 

نفسو، فدار بُت فصيده حراـ إذا ٓب ديسع إال على  ماً معلذلع أنو ما ٓب يكن 
مسع أاألصلُت ما كاف معلمًا ولكنو أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنو 
فجاءت  ،عليع، واألكل يقتضي أنو اصطاد لنفسو ال لع، فتعارض األصبلف

فَِإنّْي َأَخاُف َأْن َيُكوَن ِإنََّما  ،تَْأُكلْ  فَِإْن َأَكَل َفالَ » :فقاؿ  ،السنة ببياف ذلع
ومن ذلع أف اه تعأب ذكر من ٖترمي أخرجو مسلم. « ْفِسوِ َأْمَسَك َعَلى نَـ 
 الرضاعة قولو:                                

  ،هباتُت سائر القرابات من الرضاعة البلٌب حيرمن من النسب ، ،ٟتق النيبأف
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: فقاؿ  ،وأشباه ذلع ،توبنت األخ ،وبنت األخ ،وا٠تالة ،كالعمة
ومن ذلع أف اه  «النََّسبِ  َما َيْحُرُم ِمنَ  عِ الرََّضا َيْحُرُم ِمنَ » أخرجو البخاري.

 تعأب قاؿ:                                     

        منضمة إٔب شهادة رجل، فأٟتقت  فحكم باألمواؿ بشهادة النساء
 :فقد روي عن علي  ،بذلع السنة بذلع اليمُت مع الشاىد، فقضى 

أخرجو « قّْ حَ الْ  بِ احِ صَ  ينِ مِ يَ وَ  دٍ احِ وَ  دٍ اىِ شَ  ةِ ادَ هَ شَ بِ ى ضَ قَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »
أو الشاىد وا١ترأتُت. وعلى  ،فجرى الشاىد واليمُت ٣ترى الشاىدينالدارقطٍت. 

 ،وىي تشريع جديد ،نواؿ جاءت السنة بأحكاـ كثَتة ٓب تأت بالكتابىذا ا١ت
ال يأٌب  ولكنها ملحقة بأصل ٢تا. غَت أنو ليس معٌت ذلع أف الرسوؿ 

وال معناه أف كل تشريع جديد  ،إال كاف ملحقاً بأصلو ُب القرآف ،بتشريع جديد
لع ىو ال بد أف يكوف ملحقًا بأصلو ُب القرآف، بل ذ يأٌب بو الرسوؿ 

بأصلو  بتشريع جديد ليس ملحقاً   األغلب األعم، ولكن قد يأٌب الرسوؿ
صل لو ُب القرآف. فمثبًل ا١تلكية العامة الثابتة ُب أبل قد يكوف ال  ،ُب القرآف

حُت  األشياء اليت ىي من مرافق اٞتماعة تشريع جديد جاء بو الرسوؿ 
أخرجو أبو داود.  «ِفي اْلَكإِل َواْلَماِء َوالنَّارِ  :ثٍ الَ َـ اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي ث»قاؿ: 

خذ ضريبة اٞتمارؾ الثابت أومن ذلع ٖترمي  .وىذا غَت ملحق بأصلو ُب القرآف
فإنو غَت ملحق أخرجو أٛتد.  «َيْدُخُل اْلَجنََّة َصاِحُب َمْكسٍ  الَ »: بقولو 

اٞتديد الذي  واألعم األغلب أف التشريع ،بأصلو ُب القرآف. غَت أف ىذا قليل
  ملحق بأصلو ُب القرآف. جاء بو الرسوؿ 

لة التفسَت ز ػنوىكذا ٧تد السنة راجعة إٔب الكتاب، وما ورد فيها ٔت
وتقييد  و،وٗتصيص عام و،من تفصيل ٣تمل ،والشرح ١تعاح أحكاـ الكتاب

فيها تشريعًا جديدًا ٓب يرد لو  وإٟتاؽ فرع بأصلو، ولكن مع ذلع فإف و،مطلق
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وتشريعًا جديدًا لؤلحكاـ، أما  ،القرآف، فكانت السنة بيانًا للقرآف صل ُبأ
 البياف فيدؿ عليو قولو تعأب:                          

       :وأما التشريع اٞتديد فيدؿ عليو قولو تعأب              

                 والرد إٔب اه بالرد إٔب كتابو، والرد إٔب الرسوؿ إذا
 ،فلما قبضو اه صار الرد إٔب سنتو، والتنازع مطلق ُب فهم القرآف ،كاف حياً 

وفيما   ،وُب استنباط األحكاـ، والرد إٔب السنة مطلق فيما ىو موجود ُب القرآف
 تعأب:   اه  قاؿ  ولذلع ؛كاف تشريعًا جديداً              

        :وقاؿ                        ألنو  ؛وىو عاـ
اسم جنس مضاؼ. وعلى ذلع كانت السنة دليبًل شرعيًا مثل الكتاب، وقد 

ِكَتاَب اللَِّو   :َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُتْم ِبِهَماتـَرَْكُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن » : قاؿ رسوؿ اه
 أخرجو مالع. «َوُسنََّة نَِبيّْوِ 

 ةنـّ ام السُّ ـأقس
تنقسػػم السػػنة باعتبػػار سػػندىا إٔب ثبلثػػة أقسػػاـ ىػػي: ا١تتػػواتر، وا١تشػػهور، 

عػػػن ٚتاعػػػة مػػػن  ،إف نقلػػو ٚتاعػػػة مػػػن تػػػابعي التػػابعُت ،وخػػرب اآلحػػػاد. فاٟتػػػديث
فهو ا١تتواتر. واف نقلو ٚتاعة  ،عن النيب  ،اعة من الصحابةعن ٚت ،التابعُت

 ،عػن واحػد أو أكثػر مػن الصػحابة ،عػن ٚتاعػة مػن التػابعُت ،من تابعي التػابعُت
ألف األُمػػػة تلقتػػػو بػػػالقبوؿ واشػػػتهر  ؛فهػػػو ا١تشػػػهور ،ال يبلػػػغ عػػػددىم حػػػد التػػػواتر
ومػن  ،الصحابةمن  ،ال يبلغ عددىم حد التواتر ،بينها. وإف رواه واحد أو أكثر

فهػػو خػػرب اآلحػػاد، وال ٗتػػرج السػػنة عػػن  ،وتػػابعي التػػابعُت ،بعػػدىم مػػن التػػابعُت
ىػػػذه األقسػػػاـ الثبلثػػػة. إال أهنػػػا مػػػن حيػػػث إفػػػادة اليقػػػُت أو الظػػػن ال ٗتػػػرج عػػػن 

إذا رواه عػػػدد يػػػؤمن  ،ف اٟتػػػديثإألف ا١تشػػػهور يعتػػػرب مػػػن اآلحػػػاد، إذ  ؛قسػػػمُت
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عػػن عػػدد آخػػر مػػن التػػابعُت يػػؤمن  ،تواطػػؤىم علػػى الكػػذب مػػن تػػابعي التػػابعُت
عػػن عػػدد آخػػر مػػن الصػػحابة ٦تػػن تقػػـو اٟتجػػة القاطعػػة  ،تواطػػؤىم علػػى الكػػذب

فهو ا١تتواتر، أي ا١تتواتر مػا كػاف ُب طبقاتػو الػثبلث عػدد مػن الػرواة يبلػغ  ،بقو٢تم
حػػػد التػػػواتر ُب كػػػل طبقػػػة، فػػػإف خػػػبل ذلػػػع مػػػن طبقػػػة واحػػػدة منهػػػا فهػػػو خػػػرب 

غػػػَت ا١تتػػػوفر فيػػػو حػػػد التػػػواتر مػػػن رواة اٟتػػػديث مػػػن سػػػواء أكػػػاف العػػػدد  ،اآلحػػػاد
فإنػػػو يعتػػػرب  ،منهػػػا ٚتيعػػػاً  ـأ ،مػػػن تػػػابعي التػػػابعُت ـأ ،مػػػن التػػػابعُت ـأ ،الصػػػحابة

وإ ا يفيد الظن، إال أنو اصطل  على ما ٓب يتوفر فيو  ،خرب آحاد ال يفيد اليقُت
األُمػػػػة، الشػػػػتهاره بػػػُت  ؛اسػػػػم ا١تشػػػهور ،وتػػػػوفر ُب البػػػاقي ،العػػػدد مػػػػن الصػػػحابة

  ولكنو ال خيتلف حكمو عن خرب اآلحاد ُب كونو ال يفيد اليقُت.

 رـالمتوات
التواتر ُب اللغة ىو تتابع األشياء واحدًا بعد واحد بينهما مهلة، ومنو 

 قولو تعأب:                     أي واحدًا بعد واحد ٔتهلة. وا١تتواتر ىو
تواتر ُب اصطبلح األصوليُت ىو خرب ٚتاعة بلغوا ُب الكثرة ا١تتتابع، وا٠ترب ا١ت

وال يكوف  ،إٔب حيث حصل العلم بقو٢تم، وال حيصل العلم بقوؿ ىذه اٞتماعة
خربوا بو ال ظانُت، وأف يكوف علمهم مستنداً أإال إذا كانوا عا١تُت ٔتا  ،اتراً متو 

ىذه  ةمستوفي ٚتاعة واإٔب السمع وا١تشاىدة ال إٔب دليل االستنتاج، وأف يكون
وتابعي التابعُت، بأف يستوي  ،وعصر التابعُت ،ُب عصر الصحابة ،الشروط

وعليو فإف ا٠ترب ا١تتواتر ىو ما رواه ُب العصور الثبلثة ٚتع  ؛طرفا ا٠ترب ووسطو
غفَت يستحيل معو عادة تواطؤىم على الكذب. وا١تراد بالعصور الثبلثة عصر 

ابعي التابعُت. وال عربة ُب غَت ىذه العصور الصحابة وعصر التابعُت وعصر ت
  الثبلثة ُب رواية اٟتديث مطلقاً.
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وجيػب  ،فيفيػد علمػاً يقينيػاً  واٟتديث ا١تتواتر قطعي الثبوت عػن النػيب 
السػكوتية.  ـأ ،الفعلية ـأ ،العمل بو ُب كل شيء، سواء أكاف من السنة القولية

ـــوَّْأ ذَ َمـــْن َكـــوَ » :ومػػػن األحاديػػػث القوليػػػة ا١تتػػػواترة قولػػػو  ْلَيَتبَـ ـــًدا فـَ َب َعَلـــيَّ ُمتَـَعمّْ
ومػن السػنة الفعليػة ا١تتػواترة الصػلوات أخرجو البخػاري ومسػلم. « النَّارِ  َمْقَعَدُه ِمنَ 

 واٟتج. ،والصـو ،ا٠تمس وعدد ركعاهتا، وكذلع ما ورد ُب كيفية الصبلة

 العدد الذي يحصل بو العلم
قػػػاؿ بعضػػػهم ٜتسػػػة، وقػػػاؿ اختلػػػف ُب أقػػػل عػػػدد حيصػػػل معػػػو العلػػػم، ف

آخػروف إف أقػػل ذلػػع اثنػػا عشػر، ومػػنهم مػػن قػػاؿ أقلػو عشػػروف، ومػػنهم مػػن قػػاؿ 
أقلػػػو أربعػػػوف، ومػػػنهم مػػػن قػػػاؿ سػػػبعوف، ومػػػنهم مػػػن قػػػاؿ ثبلٙتائػػػة وثبلثػػػة عشػػػر 

ْب. وىػذه األقػػواؿ كلهػػا، وٚتيػػع األقػػواؿ الػػيت عينػػت عػػدداً معينػػاً ال سػػند ٢تػػا ا...
يػرد نػص علػى عػدد ٥تصػوص، وال يػرج  العقػل من النقػل وال مػن العقػل، إذ ٓب 

ال روايػػة  ،عػػدداً ٥تصوصػػاً. والعػػربة بػػا٠ترب ا١تتػػواتر ىػػو حصػػوؿ العلػػم اليقيػػٍت منػػو
عدد معُت، فإف مع العدد توجد قرائن تدؿ على قوة ا٠ترب أو ضعفو. فقد يروي 

لو علم يقيٍت، وقد يروي خرباً ٚتاعػة آخػروف  مخرباً عدد معُت ال حيصل بروايته
ددىم معػػػُت كهػػػذا العػػػدد فيحصػػػل العلػػػم اليقيػػػٍت بػػػروايتهم، إذ خيتلػػػف اعتبػػػار عػػػ

ا٠تػػػرب بػػػاختبلؼ القػػػرائن مػػػع تسػػػاوي العػػػدد. وعلػػػى ذلػػػع فػػػإف اٟتػػػديث ا١تتػػػواتر 
الذي حيصل بو العلم ال بد أف يرويو ٚتاعة ال عدد معُت، وأف يكوف عدد ىذه 

الكػذب، والعػربة  ْتيػث يسػتحيل معػو تواطػؤىم علػى ،وتباعد أماكنهم ،اٞتماعة
باعتبار العدد ىو استحالة التواطؤ معو على الكذب. فبل بد أف يػروي اٟتػديث 

وخيتلػػف ذلػػع  ،ا علػػى الكػػذبو ٚتاعػػة، وأف يبلػػغ عػػددىم مبلغػػاً دينػػع أف يتواطػػؤ 
  باختبلؼ ا١تخربين، والوقائع، والقرائن.
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 ورـهـالمش
و وٓب يصػػل زاد نقلتػػو عػػن ثبلثػػة ُب ٚتيػػع طبقاتػػاٟتػػديث ا١تشػػهور ىػػو مػػا 

وإ ا يفيد الظػن كػأي خػرب مػن أخبػار اآلحػاد،  ،. وىو ال يفيد اليقُتحد التواتر
ألف األُمػػػة تلقتػػػو بػػػالقبوؿ ُب عهػػػد  ؛نػػػو يفيػػػد ظنػػػاً يقػػػرب مػػػن اليقػػػُتإ :وقػػد قػػػالوا
فكػػاف قطعػػي الثبػػوت عػػن الصػػحايب، والػػراج  ُب أصػػحاب رسػػوؿ اه  ،التػػابعُت
 ال يعطػي اٟتػديث ا١تشػهور أكثػر ٦تػا  ه عػن الكػذب. ولكػن ىػذا القػوؿز ػنػالت

ألف القوؿ بأنو يفيد ظنػاً يقػرب مػن اليقػُت قػوؿ ال  ؛ألي خرب من أخبار اآلحاد
فبل يوجػد شػيء بػُت الظػن  ،وال ثالث ٢تما ،وإما يقُت ،فاألمر إما ظن .معٌت لو
و٢تػػذا ال معػػٌت ٢تػػذا القػػوؿ،  ؛وال شػػيء يقػػرب مػػن ىػػذا ويبعػػد مػػن ىػػذا ،واليقػػُت

ألف  ؛فيد الظن. والقوؿ بأنو قطعي الثبػوت عػن الصػحايب ال قيمػة لػوفا١تشهور ي
ا١تطلػػػوب أف يكػػػوف قطعػػػي الثبػػػوت عػػػن الرسػػػوؿ ال عػػػن الصػػػحايب، والبحػػػث ُب 

و٢تػػػذا لػػػيس ُب ىػػػذا القػػػوؿ أي غنػػػاء،  ؛حػػػديث الرسػػػوؿ ال ُب أقػػػواؿ الصػػػحايب
وبػُت  وبناء عليو فإف اٟتديث ا١تشهور خرب آحاد وليس أكثر. إال أف الفرؽ بينػو

ألف فيػو غػػَت  ؛أف خػػرب اآلحػاد ال يؤخػذ إال بعػػد التثبػت مػن روايتػػو ،خػرب اآلحػاد
ألف اآلحػاد آت مػن روايػة  ؛الصحابة آحاداً، وأما ا١تشهور فيؤخذ من غَت تثبت

وىػػػم عػػػدوؿ ال يسػػػأؿ عػػػنهم. وا١تشػػػهور ُب اٟتػػػديث ىػػػو شػػػهرتو ُب  ،الصػػػحابة
ىػػذين العصػػرين فػػبل عػػربة ُب  وتػػابعي التػػابعُت. فلػػو اشػػتهر بعػػد ،عصػػر التػػابعُت

و٢تػذا ال يقػاؿ حػديث مشػهور عػن خػرب اآلحػاد الػذي اشػتهر بػُت النػػاس  ؛ذلػع
بعػػد ىػػذين العصػػرين، بػػل يقػػاؿ عنػػو خػػرب آحػػاد مهمػػا اشػػتهر، ومػػن األحاديػػث 

  .أخرجو البخاري ومسلم «اتِ يَّـ النّْ بِ  الُ مَ عْ ا األَ مَ نَّ إِ » :ا١تشهورة قولو 
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 خبر اآلحاد 
و ما رواه عػدد ال يبلػغ حػد التػواتر ُب العصػور الثبلثػة، وال خرب اآلحاد ى

وتسػػػتند إليػػػو األحكػػػاـ ُب  ،عػػػربة ٔتػػػا بعػػػدىا. وىػػػو يفيػػػد الظػػػن وال يفيػػػد اليقػػػُت
ومبحػػػث  .وإٔب اٟتػػػديث ا١تشػػػهور ،كمػػػا تسػػػتند إٔب اٟتػػػديث ا١تتػػػواتر  ،اسػػػتنباطها

 آحػػاد ألف مسػػتند أكثػػر األحكػػاـ خػػرب ؛خػرب اآلحػػاد مػػن أىػػم ا١تسػػائل األصػػولية
لقلػػة السػػنة ا١تتػػواترة. وجيػػب العمػػل ٓتػػرب اآلحػػاد مػػىت ٖتققػػت شػػروط قبولػػو روايػػة 

يػػػدعوف إٔب  ،ينفػػػذ آحػػػاد الصػػػحابة إٔب البلػػػداف ودرايػػػة. وقػػػد كػػػاف الرسػػػوؿ 
الػػيمن.  إٔب معػػاذاً  أرسػػل كمػػا األحاديػػث، ويػػرووف األحكػػاـ، ويعلمػػوف اإلسػػبلـ،

  ١تسػػلمُت ١تػػػا اكتفػػػى الرسػػػوؿفلػػو ٓب يكػػػن العمػػػل ٓتػػرب الواحػػػد واجبػػػاً علػػػى ا
ٚتػػػع الصػػػحابة أولكػػػاف أرسػػػل ٚتاعػػػات. وقػػػد  ،باآلحػػػاد مػػػن الصػػػحابة يرسػػػلهم

علػػػى العمػػػل ٓتػػػرب الواحػػػد، ونقػػػل عػػػنهم رضػػػي اه عػػػنهم مػػػن الوقػػػائع ا١تختلفػػػة 
ووجوب العمل بو،  ،ارجة عن العد واٟتصر، وا١تتفقة على العمل ٓترب الواحدػا٠ت

بكػػػر الصػػػديق عمػػػل ٓتػػػرب ا١تغػػػَتة  اف أبػػػ سػػػننو أُب ماجػػػوابػػػن  اهفمػػػن ذلػػػع مػػػا رو 
ما  ومن ذلع .أطعمها السدس  و٤تمد بن مسلمة ُب مَتاث اٞتدة أف النيب

 خػػذأٓتػػرب عبػػد الػػرٛتن بػػن عػػوؼ ُب عمػػل عمػػر بػػن ا٠تطػػاب  اري أفػرواه البخػػ
 .أخرجػو مالػع «ابِ تَـكِ الْ  لِ ْىـأَ  ةَ نَّ سُ  مْ هِ وا بِ نُّ سُ » : قولو وىو اجملوس، من اٞتزية
ا١تتػػوَب عنهػػا  اعتػػداد ُب ،مالػػع بنػػت فريعػػة ٓتػػرب وعلػػي عثمػػاف عمػػل ذلػػع ومػػن

أستأذنو ُب موضع   النيبوىو أهنا قالت: جات إٔب  ،ؿ زوجهاز ػنزوجها ُب م
أخرجػو أبػو داود  «وُ لَـجَ أَ  ابُ تَـكِ الْ  غَ لُـبْـ ى يَـ تَّ حَ  كِ تِ يْ ي بَـ فِ ي ثِ كُ امْ » :العدة، فقاؿ 

ا ََ ُكْنـُت ِإذ»وقولػو:  ،ٓتػرب الواحػد مػل علػيّ ، ومػن ذلػع مػا اشػتهر مػن عومالع
ثَِني َعْنـــُو َيْيـــِري َوِإذَ  ،َحـــِديثًا نـََفَعِنـــي اللَّـــُو ِبَمـــا َشـــاَء ِمْنـــوُ  َســـِمْعُت ِمـــْن َرُســـوِل  ا َحـــدَّ
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قْـُتوُ ََ اْســَتْحَلْفُتُو َفــِإذ مػػا رواه البخػػاري  ومػػن ذلػػع أخرجػػو أٛتػػد. «ا َحَلــَف ِلــي َصــدَّ
بعػد أف كػاف  ، أيب سعيد ا٠تدري ُب الربػا بالنقػدٓتربعمل ابن عباس  ومسلم أف

بػػن ثابػػت ٓتػػرب امػػرأة مػػن اومػػن ذلػػع عمػػل زيػػد  .ال حيكػػم بالربػػا ُب غػػَت النسػػياة
أف اٟتػائض تنفػر ُب اٟتػج بػبل وداع، أي ترجػع إٔب بلػدىا دوف طػواؼ  ،األنصار

ْنـُت كُ »: نس بن مالع أنو قػاؿأعن  اه البخاري ومسلمالوداع. ومن ذلع ما رو 
 ،ْنَصـاِريَّ َوأَبَـا ُعبَـْيـَدَة بْـَن اْلَجـرَّاِح َوأُبَـيَّ بْـَن َكْعـٍب َشـَرابًا ِمـْن َفِضـيخٍ ْسِقي أَبَـا رَْلَحـَة األَ أَ 

أَبُـو رَْلَحـَة يَـا أَنَـُس قُـْم  :فـََقـالَ  ،ِإنَّ اْلَخْمـَر قَـْد ُحرَّْمـتْ  :َفَجاَءُىْم آٍت فـََقالَ  ،َوُىَو َتْمرٌ 
أَنَـٌس فـَُقْمـُت ِإلَـى ِمْهـَراٍس لَنَـا َفَضـَربـْتُـَها بَِأْسـَفِلِو َحتَّـى  :قَـالَ  ،اْكِسْرَىاِإَلى َىِذِه اْلِجَراِر فَ 

ُب التحػػػوؿ مػػػن  ءاػعمػػػل أىػػػل قبػػػ مػػػا رواه البخػػػاري مػػػن ومػػػن ذلػػػع .«اْنَكَســـَرتْ 
إٔب غػَت  ... فػالتفتوا إٔب الكعبػة ٓتػربه ،أف القبلة قد نسػخت ،القبلة ٓترب الواحد

علػى وجػوب العمػل  ،دة الػيت تػدؿ علػى إٚتػاع الصػحابةذلع من األخبار العديػ
  ٓترب الواحد.

 رواة الحديث
وما عداىم ال  ،رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف وتابعو التابعُت

اْبِن ُعَمَر الًتمذي عن رواه ث مطلقاً. ويرشد إٔب ذلع ما يعترب من رواة اٟتدي
ِإح  ُقْمُت ِفيُكْم َكَمَقاـِ َرُسوِؿ  ،يَا أَيػَُّها النَّاسُ  :قَاَؿ َخطَبَػَنا ُعَمُر بِاْٞتَابَِيِة فَػَقاؿَ 

مَّ ُـ مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ثُـ مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم ثُـ ُأوِصيُكْم بَِأْصَحاِبي ث» :فَػَقاؿَ  ،ِفيَنا اللَِّو 
فالقرف الذي  .فشو الكذب على انقراض الثالث فرتب  «يـَْفُشو اْلَكِذبُ 

قد فشا فيهم الكذب هبذا النص. وروى  ،إٔب يـو القيامة ،من بعده ٍب ،بعده
ُر النَّاِس قـَْرِني»قاؿ:   أف النيب البخاري عن عبيدة عن عبد اه   ،َخيـْ

 ،مَّ َيِجيُء قـَْوٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِىْم يَِميَنوُ ُـ ث ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث
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عن عمراف بن حصُت رضي اه عنهما قاؿ: روى كذلع و  «َويَِميُنُو َشَهاَدَتوُ 
ُر ُأمَِّتي قـَْرِني» : قاؿ: رسوؿ اه  ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث ،َخيـْ

مَّ ِإنَّ بـَْعدَُكْم قـَْوًما َيْشَهُدوَن ُـ ث .اًـ ثالَ َـ َكَر بـَْعَد قـَْرنِِو قـَْرنـَْيِن َأْو ثذَ َأْدِري أَ  َفالَ  :قَاَل ِعْمَرانُ 
. «السَّْمنُ  َوَيْظَهُر ِفيِهمُ  ،يـَُفونَ  وَن َوالَ رُ ذُ َويـَنْ  ،يـُْؤَتَمُنونَ  َوَيُخونُوَن َوالَ  ،ُيْسَتْشَهُدونَ  َوالَ 

 ،فهذه األحاديث ترشد إٔب أف أقواؿ من جاء بعد القروف الثبلثة موضع هتمة
والقروف الثبلثة ىي عصر الصحابة والتابعُت  .ل روايتهاوىذا يعٍت أهنا ال تقب

وإف كانت ليست نصًا ُب حصر رواية  ،وىذه األحاديث .وتابعي التابعُت
ولكنها ترشد إٔب ذلع. إال أف الذي يعُت أف  ،األحاديث هبذه القروف الثبلثة
ىو أف الرواية للحديث تنتهي بعد ضبه  ،ىؤالء ىم فقه رواة اٟتديث

وىو عصر  ،ُب الكتب، فليس بعد عصر تسجيل األحاديث األحاديث
ألف الرواية عبارة عن النقل،  ؛رواية حديث ،البخاري ومسلم وأصحاب السنن

ولذلع فإف رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف وتابعو  ؛وقد انتهى ىذا النقل
ألف عندىم انتهت الرواية بتسجيل األحاديث. نعم إف ىناؾ من  ؛التابعُت

 ؛ف رواة اٟتديث ىم الصحابة والتابعوف ومن دوهنم، وىذا القوؿ صحي إؿ يقو 
إٔب يـو القيامة، ولكن الواقع   ألنو ٓب يرد نص دينع رواية حديث رسوؿ اه

لرواة، لأنو بعد تسجيل األحاديث وانتهاء الرواية ٓب يبق مكاف للرواية وال 
أي من  ،من عصر التسجيلوبذلع يكوف قد انتهى عهد الرواية والرواة عمليًا 

عصر تابعي التابعُت، ومن ىنا كاف واقع رواية اٟتديث ٤تصوراً ُب ىذه العصور 
  وعصر تابعي التابعُت. ،وعصر التابعُت ،الثبلثة: عصر الصحابة

وعُػػػرؼ كػػػل واحػػػد مػػػنهم، وىػػػم ليسػػػوا  ،وقػػػد ُكتػػػب تػػػاريخ رواة اٟتػػػديث
١تػا  ؛وال حيتاجوف إٔب تعديل معصومُت من ا٠تطأ. إال أف الصحابة تقبل روايتهم

ي  ابِ حَ ْصـــأَ » : ولقػػػوؿ رسػػػوؿ اه ،ورد ُب الكتػػػاب والسػػػنة مػػػن الثنػػػاء علػػػيهم
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فقػػد قبلػػو  ،وىػػو حػػديث حسػػنأخرجػػو رزيػػن، « مْ تُ يْـ دَ َتــاىْ  مُ تُ يْـ دَ َتــاقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِــ ومِ جُ النُّ َكــ
كمػػا نػػص   ،واسػػتعملو عامػػة الفقهػػاء، وىػػذا النػػوع مػػن اٟتػػديث اٟتسػػن ،العلمػػاء
ولػػذلع تقبػػل روايػػة الصػػحايب مطلقػػاً مػػن  ؛ذلػػع علمػػاء مصػػطل  اٟتػػديث علػػى

أف يكػػػوف عػػػدالً  ،فيشػػػًتط فػػػيمن حيػػػتج بروايتػػػو ،أمػػػا غػػػَت الصػػػحابة .غػػػَت تعػػػديل
 ضابطاً ١تا يرويو.

 ادـخبر اآلح عواـأن
  وضعيف. ،وحسن ،إف اٟتديث عند أىلو ينقسم إٔب صحي 

تصػػػل إسػػػناده بنقػػػل أمػػػا اٟتػػػديث الصػػػحي  فهػػػو اٟتػػػديث ا١تسػػػند الػػػذي ي
وال معلػػػبًل.  ،وال يكػػػوف شػػػاذاً  ،العػػػدؿ الضػػػابه عػػػن العػػػدؿ الضػػػابه إٔب منتهػػػاه

ولػذلع  ؛فهذا ىو اٟتديث الػذي حيكػم بصػحتو بػبل خػبلؼ عنػد أىػل اٟتػديث
مثل ا١تنقطع وا١تعضل. وال يعترب  ،ال يعترب ما انقطع سنده من اٟتديث الصحي 

وال ٣تهػوؿ العػُت، أو معػروؼ  ،وباطنػاً من الصحي  ما نقلو ٣تهوؿ اٟتاؿ ظػاىراً 
بػأف نقلػو مغفػل  ،وال يعترب مػن الصػحي  مػا نقلػو غػَت اٟتػافظ ا١تتػيقظ .بالضعف

ألنػو يكػوف حيناػذ شػاذاً، وال  ؛كثَت ا٠تطأ، وال ما يرويو الثقة ٥تالفاً لرواية الناس
  ألنو يكوف حيناذ معلبًل. ؛ما فيو أسباب خفية قادحة

ث الصػػػػػحي  ينتهػػػػػي إٔب مػػػػػا خرجػػػػػو األئمػػػػػة ُب واألمػػػػػر ُب معرفػػػػػة اٟتػػػػػدي
والصػػػػػحي  ىػػػػػو مػػػػػا وجػػػػػد  .تصػػػػػانيفهم. وا١تػػػػػراد ىنػػػػػا أئمػػػػػة اٟتػػػػػديث ا١تشػػػػػهوروف

أو ُب مصػػنف مػػن مصػػنفات أئمػػة  ،منصوصػػاً علػػى صػػحتو ُب أحػػد الصػػحيحُت
 اٟتديث ا١تعتمدة ا١تشهورة. وأقساـ الصحي  ىي: 

  صحي  أخرجو البخاري ومسلم ٚتيعاً.  - ٔ
  فرد بو البخاري عن مسلم.صحي  ان  - ٕ
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  صحي  انفرد بو مسلم عن البخاري.  - ٖ
  صحي  على شرطهما ٓب خيرجاه.  - ٗ
  صحي  على شرط البخاري ٓب خيرجو.  - ٘
  صحي  على شرط مسلم ٓب خيرجو.  - ٙ
  وليس على شرط واحد منهما. ،صحي  عند غَت ا  - ٚ

الػذي يقػوؿ فيػو أىػل وىػو  ،أعبلىػا األوؿ .ىذه أمهات أقسػاـ الصػحي 
 ،وأما اٟتديث اٟتسن فهػو مػا عػرؼ ٥ترجػو «صحي  متفق عليو»اٟتديث كثَتاً 
 ،وعليػػػو مػػػدار أكثػػػر اٟتػػػديث، وىػػػو الػػػذي يقبلػػػو أكثػػػر العلمػػػاء ،واشػػػتهر رجالػػػو

أنػػػػو يريػػػػد  ،اه ،رٛتػػػػوويسػػػػتعملو عامػػػػة الفقهػػػػاء. وروي عػػػػن أيب عيسػػػػى الًتمذي
وال يكػػػوف حػػػديثاً شػػػاذاً،  ،بالكػػػذبباٟتسػػػن أف ال يكػػػوف ُب إسػػػناده مػػػن يػػػتهم 

 وإ ا ٝتي حسناً ٟتسن الظن بروايتو. واٟتديث اٟتسن قسماف: 
اٟتػػػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػػذي ال خيلػػػػػػػػػػو رجػػػػػػػػػػاؿ إسػػػػػػػػػػناده مػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػتور وٓب   - ٔ

وال ىػػػػو مػػػػتهم  ،غػػػػَت أنػػػػو لػػػػيس مغفػػػػبلً كثػػػػَت ا٠تطػػػػأ فيمػػػػا يرويػػػػو ،تتحقػػػػق أىليتػػػػو
 بالكذب ُب اٟتديث.

بالصػػدؽ واألمانػة، غػػَت أنػو ٓب يبلػػغ أف يكػوف راويػو مػػن ا١تشػهورين   - ٕ
لكونو يقصر عنهم. واٟتديث اٟتسن حيتج بو كاٟتػديث  ؛درجة رجاؿ الصحي 

الصػػػػحي  سػػػػػواء بسػػػػػواء، ومػػػػػا ورد مػػػػن أحاديػػػػػث ُب كتػػػػػب األئمػػػػػة وتبلميػػػػػذىم 
ألهنػم أوردوه  ؛وحيػتج بػو ،وغَتىم من العلماء والفقهاء يعترب من اٟتديث اٟتسن

سػػواء ورد ُب   ،فهػػو حػػديث حسػػن ،طوا منػػو حكمػػاً أو اسػػتنب ،دلػػيبلً علػػى حكػػم
 ،واألـ ،على شرط أف تكوف كتبػاً معتػربة كا١تبسػوط ،كتب أصوؿ الفقو أـ الفقو

ضػػراهبما. أو  ،والشنشػػوري ،ال كمثػػل كتػػب البػػاجوري ،وأمثا٢تػػا ،وا١تدونػػة الكػػربى
حػىت لػو  ،وال حيتج بو ،أما ما ورد من أحاديث ُب كتب التفسَت فبل يلتفت إليو
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وذلػػػع ألنػػػو ورد لتفسػػػَت آيػػػة ال السػػػتنباط حكػػػم،  ؛اف ا١تفسػػػر إمامػػػاً ٣تتهػػػداً كػػػ
وىنػػػاؾ فػػػرؽ بينهمػػػا، وألف ا١تفسػػػرين عػػػادة ال يهتمػػػوف بتػػػدقيق األحاديػػػث الػػػيت 

ا كمػػ  ،و٢تػػذا ال تعتػػرب ىػػذه األحاديػػث جملػػرد ورودىػػا ُب التفسػػَت ؛يستشػػهدوف هبػػا
بػػػد مػػػن البحػػػث عػػػن  بػػػل ال ،ئمػػػة والعلمػػػاءىػػػي اٟتػػػاؿ ُب كتػػػب الفقػػػو الػػػيت لؤل

أو الرجػػوع إٔب كتػػاب مػػن   ،بسػػؤاؿ أىػػل اٟتػػديث ،ولػػو بطريػػق التقليػػد ،اٟتػػديث
  كتب اٟتديث ا١تعتربة.

وأمػػا اٟتػػديث الضػػعيف فهػػو كػػل حػػديث ٓب ٕتتمػػع فيػػو صػػفات اٟتػػديث 
وال صػػػفات اٟتػػػديث اٟتسػػػن ا١تػػػذكورة فيمػػػا تقػػػدـ، أي ىػػػو الػػػذي ٓب  ،الصػػػحي 

 ،أو ٠تدش فػيهم ُب الصػدؽ ،ٞتهالة ُب حا٢تم ،كبلً أو بعضاً   ،تثبت وثاقة رواتو
وال  ،و٨تو ذلع ٦تا يوجب نفي العدالػة والوثاقػة. واٟتػديث الضػعيف ال حيػتج بػو

 يتخذ دليبلً على األحكاـ الشرعية.

 ادـروط قبول خبر اآلحـش
ط قبولػػو و يقبػػل خػػرب اآلحػػاد إذا اسػػتكمل شػػروطو روايػػة ودرايػػة. أمػػا شػػر 

صػػػػادقاً،  ،عػػػػدالً  ،عػػػػاقبلً  ،بالغػػػػاً  ،ديث مسػػػػلماً روايػػػػة فهػػػػي أف يكػػػػوف راوي اٟتػػػػ
ن علمػػاء ػّ ضػػابطاً ١تػػا يسػػمعو، ذاكػػراً لػػو مػػن وقػػت ٛتلػػو إٔب وقػػت أدائػػو. وقػػد بيػػ

ن تػػػػاريخ ػّ شػػػػروط الروايػػػػة بالتفصػػػػيل، وبيػػػػ ،وعلمػػػػاء مصػػػػطل  اٟتػػػػديث ،األصػػػػوؿ
  كل راو وما يتحقق فيو من ىذه الصفات مفصبًل.  ،رجاؿ اٟتديث ورواهتم
بوؿ خرب اآلحاد دراية فهي أف ال يعارض ما ىو أقوى منو وأما شروط ق

من آية أو حديث متواتر أو مشهور، مثل ما روي عن فاطمة بنت قيس أهنا 
 «نـََفَقةً  ُسْكَنى َوالَ  ا فـََلْم َيْجَعْل ِلي َرُسوُل اللَِّو ًـ ثالَ َـ رَلََّقِني َزْوِجي ث»قالت: 



 ٜٓ 

 : فهذا اٟتديث يعارض قولو تعأبأخرجو مسلم.            

            وال جيوز العمل بو. ،ولذلع جيب رده 
 ،ف اٟتػػديث يقػػدـ علػػى القيػػاسإفػػ ،وأمػػا إذا عػػارض خػػرب اآلحػػاد القيػػاس

أو  ،فيقبل اٟتديث ويػًتؾ القيػاس، غػَت أف ىػذا إذا كانػت علػة القيػاس مسػتنبطة
فػػإف اٟتػػديث ُب  ،ة شػػرعية أخػػرىأو قيسػػت علػػى علػػ ،أخػػذت مػػن الػػنص داللػػة

ٚتيػع ىػػذه اٟتػػاالت مػػن القيػػاس مقػػدـ علػػى القيػػاس. أمػػا إذا كانػػت علػػة القيػػاس 
 ،كميػػة أو حػػديث متػػواتر  ،اٞتامعػػة منصوصػػاً عليهػػا صػػراحة ُب نػػص مقطػػوع بػػو

ألف الػػنص علػػى العلػػة كػػالنص علػػى حكمهػػا، ويكػػوف  ؛فإنػػو جيػػب العمػػل بالعلػػة
مػػن آيػػة أو حػػديث  ،د ٔتػػا ىػػو أقػػوى منػػوحيناػػذ مػػن قبيػػل تعػػارض حػػديث اآلحػػا

 ،إذا عػػارض آيػػة مػػن القػػرآف ،ولػػيس بالقيػػاس. واٟتاصػػل أف خػػرب اآلحػػاد ،متػػواتر
أو  ،أو علػػػػة نػػػػص عليهػػػػا صػػػػراحة قػػػػرآف ،أو حػػػػديثاً مشػػػػهوراً  ،أو حػػػػديثاً متػػػػواتراً 

ولػػػو  .ال يقبػػػل اٟتػػػديث درايػػػة، وإف ٓب يعػػػارض ذلػػػع يقبػػػل ،أو مشػػػهور ،متػػػواتر
 ويرفض القياس. ،يقبل اٟتديث ،اسعارض اٟتديث القي

  ولـال الرسـأفع
أي األفعػاؿ الػيت  يَّػةلبِ ثبلثة أقساـ: أحدىا األفعاؿ اٞتِ  أفعاؿ الرسوؿ 

 ،واألكػػػل ،والقعػػػود ،وذلػػػع كالقيػػػاـ ،مػػػن جبلػػػة اإلنسػػػاف وطبيعتػػػو أف يقػػػـو هبػػػا
  بالنسػػبة لػػػو ،زاع ُب كػػػوف الفعػػل علػػى اإلباحػػػةػفهػػػذه ال نػػ .و٨تػػوه ،والشػػرب

 متو.وأل
ال يشػػاركو فيهػػا   القسػػم الثػػاح: األفعػػاؿ الػػيت ثبػػت كوهنػػا مػػن خواصػػو

 ،وا١تشػػػػاورة ،والتهجػػػػد بالليػػػػل ،الػػػػوتربوجػػػػوب  أحػػػػد، وذلػػػػع كاختصاصػػػػو 
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و٨تػػو ذلػػع ٦تػػا ثبػػت  ،والتخيػػَت لنسػػائو، وكاختصاصػػو بإباحػػة الوصػػاؿ ُب الصػػـو
 ؛يها بالنيب زاع ُب أنو ال جيوز اإلقتداء فػفهذه ال ن ، أنو خاص بالرسوؿ

 . ألف ذلع ٦تا اختص بو الرسوؿ
 ،وليس ٦تا اختص بو  ،القسم الثالث: ما ليس من األفعاؿ اٞتبلية

 ،زاع ُب أننا مأموروف باإلقتداء فيها بالرسوؿ ػأي سائر األفعاؿ، وىذه ال ن
 ؛زاع ُب أهنا دليل شرعي كأقوالو وسكوتو، فيجب العمل بو ألنو فعلو ػوال ن

 عأب: لقولو ت                      :ولقولو تعأب  

                 :وقولو تعأب                      
من   فيشمل كل ما يقـو بو الرسوؿ ،وىذا صري  وواض  وظاىر ُب العمـو

  تباع الرسوؿاولذلع كاف  ؛كما يشمل األقواؿ ويشمل السكوت  ،أعماؿ
و٦تا ليس من األفعاؿ  ،٦تا ليس ٥تتصًا بو ،ُب ٚتيع أفعالو اليت صدرت عنو

ال يتبع إال ما يوحى إليو. غَت   الرسوؿ ألف ؛واجباً على كل مسلم ،اٞتبلية
بل  ،فعل الذي فعلوال يعٍت وجوب القياـ بال ، ،تباع الرسوؿاأف وجوب 

فإف كاف الفعل ٦تا جيب، كاف القياـ بو  ،حسب الفعل تباعيعٍت وجوب اال
واجباً، وإف كاف القياـ بو ٦تا يندب، كاف القياـ بو مندوباً، وإف كاف الفعل 

ب حسب ما جاء ُب الفعل، وىو تباع واج، كاف القياـ بو مباحاً. فاالمباحاً 
 تعأب يقوؿ: تباع أوامر الرسوؿ، فاه امثل                  

                                فدؿ ذلع على وجوب
ولكنو ال يدؿ على وجوب القياـ ٔتا يأمر بو،  ،فيما يأمر بو  طاعة الرسوؿ

مر بو على الوجوب كاف القياـ بو فإف أ ،بل يكوف القياـ بو حسب ما أمر بو
واجباً، وإف أمر بو على الندب كاف القياـ بو مندوباً، وإف أمر بو على اإلباحة  

ولكن القياـ هبا  ،تباعهااجيب  . وكذلع أفعالو كاف القياـ بو مباحاً 
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 حسب ما جاءت بو األفعاؿ.
ومػػىت يػػدؿ  ،ومػػىت يػػدؿ علػػى النػػدب ،دؿ الفعػػل علػػى الوجػػوبػأمػا مػػىت يػػ

فػإف كػاف قػد اقػًتف بػو  ،فإف ذلػع فيػو تفصػيل، إذ ينظػر ُب الفعػل ،على اإلباحة
وؿ ػفإنػو يكػوف بيانػاً لنػا، وذلػع كػأف يقػ ،دليل يدؿ على أنو بياف خطاب سػابق

ي ونِ ُمـتُ يْـ أَ ا رَ َمـوا كَ لُّ َصـ» :قوالً صرحياً بأف ىذا بيػاف لكػذا، كقولػو  الرسوؿ 
أو   ،أخرجػو أٛتػد «مْ كُ كَ اِسـنَ ي مَ نّْـا عَ و ذُ ُخـ الَ أَ »وكقولػو:  ،أخرجو البخاري« يلّْ صَ أُ 

كأف تكوف قرائن األحواؿ تػدؿ علػى ذلػع، وذلػع كمػا إذا ورد لفػظ ٣تمػل، أو 
عاـ أريد بو ا٠تصػوص، أو مطلػق أريػد بػو التقييػد، وٓب يبينػو قبػل اٟتاجػة إليػو، ٍب 

الػػيت ىػػي فعػل عنػػد اٟتاجػػة فعػػبلً صػػاٟتاً للبيػػاف، فإنػو يكػػوف بيانػػاً. فهػػذه األفعػػاؿ 
ن، فػإف  ػّ تأخػذ حكػم ا١تبيػ ،مػن آيػة أو حػديث ،بياف لنا، أي بياف ٠تطاب سابق

ن منػػدوباً كػػاف القيػػاـ ػّ ن فرضػػاً كػػاف القيػػاـ بالفعػػل فرضػػاً، وإف كػػاف ا١تبيػػػّ كػػاف ا١تبيػػ
 بالفعل مندوباً، واف كاف ا١تبُت مباحاً كاف القياـ بالفعل مباحاً.

ال نفيػػاً وال إثباتػػاً، أي  ،أنػػو للبيػػافقػػًتف بالفعػػل مػػا يػػدؿ علػػى يوأمػػا مػػا ٓب 
فػػإف كونػػو  ،ٓب يقػػًتف بالفعػػل دليػػل يػػدؿ علػػى أنػػو قصػػد بػػو بيػػاف خطػػاب سػػابق

حيتػػػػاج إٔب قرينػػػػة، إذ يكػػػػوف حيناػػػػذ مثػػػػل طلػػػػب  ،أو مباحػػػػاً  ،أو منػػػػدوباً  ،فرضػػػػاً 
أو  ،وحيتػػػاج إٔب قرينػػػة تعػػػُت كونػػػو طلػػػب فعػػػل جػػػاـز ،فإنػػػو جملػػػرد الطلػػػب ،الفعػػػل

وكػذلع الفعػل الػذي ٓب يقػًتف بػو مػا يػدؿ علػى  .أو ٗتيػَت ،طلب فعل غَت جػاـز
أو  ،حيتػاج إٔب قرينػة تعػُت كػوف القيػاـ بػو واجبػاً  ،أنو قصد بو بياف خطاب سابق

وْتسػػب ىػػذه القرينػػة يكػػػوف حكػػم القيػػاـ بػػو. غػػَت أنػػو مػػػن  ،أو مباحػػاً  ،منػػدوباً 
اف خطػػاب اسػػتقراء األفعػػاؿ الػػيت ٓب يقػػًتف هبػػا مػػا يػػدؿ علػػى أنػػو قصػػد بالفعػػل بيػػ

أحد ا ما يظهر فيو قصد القربة إٔب اه تعأب، والثػاح  يتبُت أهنا نوعاف: ،سابق
مػػا ال يظهػػر فيػػو قصػػد القربػػة إٔب اه تعػػأب. فأمػػا الفعػػل الػػذي يظهػػر فيػػو قصػػد 
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فػػإف القيػػاـ بػػو منػػدوب، وذلػػع أف كونػػو ٦تػػا يتقػػرب بػػو إٔب اه قرينػػة علػػى  ،القربػة
وف فعلهػػا ٓب تػػرد عقوبػػة علػػى تركػػو دليػػل علػػى أف وكػػتػػرجي  الفعػػل علػػى الػػًتؾ، 

، ومن ىنػا كػاف منػدوباً ولػيس واجبػاً. فالقرينػة ىػي الػيت عينػت  لب غَت جاـزػػالط
، أي عينت كونو مندوباً. وأما الفعل الػذي ٓب يظهػر ػػكونو ط لب فعل غَت جاـز

وذلػػع أف كػػوف الرسػػوؿ فعلػػو يػػدؿ علػػى  ،فػػإف القيػػاـ بػػو مبػػاح ،فيػػو قصػػد القربػػة
بػل يفهػم منػػو  ،لطلػب، وكونػو لػيس ٦تػا يتقػرب بػػو إٔب اه ال يػدؿ علػى الًتجػي ا

كػػاف الطلػػب   ،عػػدـ تػػرجي  الفعػػل علػػى الػػًتؾ، فػػإذا قػػرف ىػػذا مػػع داللػػة الطلػػب
 طلب ٗتيَت، أي كاف ٥تَتاً بُت فعلو وتركو وذلع ىو ا١تباح.

 ،واجب  ف القياـ بالفعل الذي فعلو الرسوؿإوىناؾ من يقوؿ 
وإٚتاع الصحابة. أما الكتاب فقولو  ،والسنة ،على ذلع بالكتاب ويستدلوف
 تعأب:                                       

        ،فقد أمر اه ٔتتابعتو، ومتابعتو امتثاؿ القوؿ واإلتياف ٔتثل فعلو
 وقاؿ تعأب:  .فيجب القياـ بالفعلواألمر للوجوب            

                 فإنو يدؿ على أف ٤تبة اه مستلزمة للمتابعة و٤تبة اه
وأيضًا قولو  .فتكوف ا١تتابعة واجبة ،والـز الواجب واجب ،تعأب واجبة إٚتاعاً 

 تعأب:                         ،فحذر من ٥تالفة أمره
 .والتحذير دليل الوجوب، واألمر يطلق على الفعل كما يطلق على القوؿ

 وأيضًا قولو تعأب:                  واألخذ ىنا معناه
فيكوف  ،إياه قد آتانا االمتثاؿ، وال شع أف الفعل الصادر من رسوؿ اه 

 وأيضًا قولو تعأب:  .امتثالو واجبًا لآلية                   

                           فإف منطوقو أف األسوة ١تن كاف
 رسوؿ اهيؤمن، فربطها باإلدياف، أي من كاف يؤمن باه واليـو اآلخر فلو ُب 
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  أسوة حسنة، ومعناه أنو من ٓب يتأس بو ال يكوف مؤمنًا باه وال باليـو
وأيضًا قولو تعأب:  .وىذا قرينة على الطلب اٞتاـز وىو دليل الوجوب ،اآلخر
                    أمر بطاعة الرسوؿ   ،واألمر للوجوب

َت على قصد إعظامو فهو مطيع لو، فيكوف القياـ بالفعل ومن أتى ٔتثل فعل الغ
 واجباً. وأيضًا قولو تعأب:                              

                                            لو فجعل فع
 تباع. ، وىذا يدؿ على أنو فعلو واجب االتباعتشريعاً واجب اال
خلعوا نعا٢تم ُب  ،رضي اه عنهم ،فما روي أف الصحابة ،وأما السنة
قرىم أ  نعلو، ففهموا وجوب ا١تتابعة لو ُب فعلو، والنيب  الصبلة ١تا خلع

 أَنَّوُ » :ٍب بُت ٢تم علة انفراده بذلع، عن أيب سعيد عن النيب  ،على ذلع
 ؟ِلَم َخَلْعُتْم نَِعاَلُكمْ  :فـََلمَّا اْنَصَرَف قَالَ  ،َفَخَلَع النَّاُس نَِعاَلُهمْ  ،َصلَّى َفَخَلَع نـَْعَلْيوِ 

ِإنَّ ِجْبرِيَل أَتَاِني فََأْخبَـَرِني َأنَّ ِبِهَما  :قَالَ  ،رَأَيـَْناَك َخَلْعَت َفَخَلْعَنا ،يَا َرُسوَل اللَّوِ  :فـََقاُلوا
وأيضًا ما روي عنو أنو أمرىم بفسخ اٟتج إٔب العمرة وٓب  أخرجو أٛتد. «اَخَبثً 

ففهموا أف حكمهم  « خْ سَ فْ تَـ  مْ لَ وَ  جّْ حَ الْ  خِ سْ فَ ا بِ نَ تَـ رْ مَ أَ »فقالوا لو:  ،يفسخ
وىو سوقو  ،بل أبدى عذرًا خيتص بو ،ٓب ينكر عليهم كحكمو، والنيب 

عن الوصاؿ ُب الصـو أنو هنى الصحابة  . وأيضًا ما روي عنو ا٢تدي
ِإنّْي  ،ِإنّْي َلْسُت ِمثْـَلُكمْ »هنيتنا عن الوصاؿ وواصلت فقاؿ:  :وواصل، فقالوا لو

قرىم على ما فهموه من أف ،أخرجو أٛتد «َأَظلُّ ِعْنَد رَبّْي يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِني
ما أخرجو مسلم عن وأيضًا  .واعتذر بعذر خيتص بو ،مشاركتهم لو ُب اٟتكم

فـََقاَل َلُو َرُسوُل اللَِّو  ؟أَيـَُقبُّْل الصَّاِئمُ  َسَأَل َرُسوَل اللَِّو »ن أيب سلمة أنو عمر ب
:  َِسْل َىِذه -  َِ ولو ٓب  «ِلكَ ذَ َيْصَنُع  فََأْخبَـَرْتُو َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  - مّْ َسَلَمةَ أُل

سل ُب غ وكذلع ما روي عنو  .يكن متبعًا ُب أفعالو ١تا كاف لذلع معٌت
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أخرجو  «ف  كُ أَ  ثَ الَ َـ ي ثسِ أْ ى رَ لَ عَ  يضُ فِ أُ ا فَ نَ ا أَ مَّ أَ »الرأس من اٞتنابة أنو قاؿ: 
 .وكاف ذلع جوابًا عندما ٘تارى القـو ُب غسل اٞتنابة عنده  النسائي.

أنو أمر الصحابة بالتحلل باٟتلق والذب ،  عنو  ى البخاريوأيضًا ما رو 
أشارت إليو بأف خيرج وينحر وحيلق، ففعل فتوقفوا، فشكا ذلع إٔب أـ سلمة، ف

  ذلع، فذْتوا وحلقوا، ولوال أف فعلو متبع ١تا كاف كذلع.
بغػَت وجػوب الغسػل مػن اٞتمػاع فؤلف الصحابة اختلفوا ُب  ،وأما اإلٚتاع

عنهػػػا: الػػػذي روتػػػو عائشػػػة رضػػػي اه  ، فلمػػػا بلغهػػػم فعػػػل رسػػػوؿ اه زاؿػإنػػػ
 ،وأٛتػػػػد أخرجػػػػو الًتمػػػػذي وابػػػػن ماجػػػػو «انَ لْ َســــتَ ايْ فَ   وِ اللَّــــ ولُ ُســــرَ ا وَ نَــــأَ  وُ تُــــلْ عَ فَـ »

أنػػػو كػػػاف يقبػػػل اٟتجػػػر  فػػػأٚتعوا علػػػى الوجػػػوب. وأيضػػػاً مػػػا روي عػػػن عمػػػر 
َفُع َولَـْوالَ  َتُضرُّ َوالَ  ِإنّْي َأْعَلُم أَنََّك َحَجٌر الَ »األسود ويقوؿ:   أَنْـّي رَأَيْـُت النَّبِـيَّ  تـَنـْ

ة وكػػاف ذلػع شػػائعاً فيمػا بػػُت الصػػحاب أخرجػػو البخػاري. «اْسـتَـَلَمَك َمــا اْسـتَـَلْمُتكَ 
 . تباعو ُب فعلوافكاف إٚتاعاً على  ،من غَت نكَت

ىػو أف ىنػاؾ فرقػاً  ،واٞتواب عن كل ىذه األدلة ينحصر ُب نقطة واحدة
وبػػُت   تبػػاع الرسػػوؿاالقيػػاـ بالعمػػل، أي ىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت وبػػُت  ،تبػػاعبػػُت اال

 ذلػػع،الرسػػوؿ واجػػب وال كػػبلـ وال خػػبلؼ ُب  اعاتبػػالقيػػاـ ٔتػػا فعلػػو الرسػػوؿ، ف
فػػإذا   الفعػػل، بػػاختبلؼ خيتلػػف بػػو الرسػػوؿ اتبػػاع جيػػب الػػذي بالفعػػل القيػػاـ ولكػػن

ُب ا١تبػػػاح، أي ُب أف خيػػػَت بػػػُت فعلػػػو  اتبػػػاعفيػػػو  تبػػػاعفػػػإف اال ،كػػػاف الفعػػػل مباحػػػاً 
، فػػإذا أوجػػب علػػى نفسػػو فعلػػو وجعلػػو تبػػاعوتركػػو، ففػػي ىػػذه اٟتالػػة ىػػذا ىػػو اال

ا يكػػوف بالقيػػاـ إ ػػ تبػػاعبػػل يكػػوف ٥تالفػػاً لػػو، فاال ،بػػاً ال يكػػوف متبعػػاً للرسػػوؿواج
بػو واجبػاً، وإف جػاء  ـالفعل، فإف جاء بػو واجبػاً كػاف القيػا وبو حسب ما جاء ب

بو مندوباً كاف القياـ بو مندوباً، وال يأٍب إف تركو، وإف جاء بو مباحاً كػاف القيػاـ 
مػا جػاء بػو الفعػل، وإف خػالف ذلػع كػاف غػَت فيتبعػو بالفعػل حسػب  ،بو مباحاً 
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 ال ولػذلع ؛بالفعػل ال علػى القيػاـ ،تباعمتبع. واألدلة السابقة كلها أدلة على اال
الرسػػػػػوؿ واجػػػػػب، فيسػػػػػقه  فعلػػػػػو الػػػػػذي بالفعػػػػػل القيػػػػػاـ أف علػػػػػى دلػػػػػيبلً  تصػػػػػل 

 للوجػػػوب، االسػػػتدالؿ هبػػػا علػػػى الوجػػػوب. وىػػػذا نظػػػَت األمػػػر، فػػػإف األمػػػر لػػػيس
فقػػد يكػػوف مػػا  ،القػػرائن بػػاختبلؼ خيتلػػف وإ ػػا ،واجبػػاً  بػػو اه أمػػر مػػا كػػل فلػػيس

أمر بو واجباً، وقد يكوف مندوباً، وقد يكوف مباحاً، والواجػب ُب األمػر إ ػا ىػو 
فػإف  ،وليس القياـ ٔتا أمر بو، وطاعتو إ ا تكػوف حسػب مػا أمػر بػو ،طاعة األمر

بػو علػى سػبيل النػدب   أمر بو على سبيل الوجوب كاف القياـ بو واجباً، وإف أمر
كػػاف القيػػاـ بػػو منػػدوباً، وإف أمػػر بػػو علػػى سػػبيل اإلباحػػة كػػاف القيػػاـ بػػو مباحػػاً، 

الرسػػوؿ ُب  اتبػػاعبػػل ٥تالفػػة ١تػػا أمػػر، وكػػذلع  ،وإجيػػاب ا١تبػػاح لػػيس طاعػػة لآلمػػر
 إ ا يكوف حسب ما جاء بو الفعل. ،أفعالو

 وىناؾ من يقوؿ إف القياـ بالفعل الذي فعلو الرسوؿ مندوب،
 وف على ذلع بقولو تعأب: ػتدلػويس                      

     ؛والوجوب منتف ،فإف وصف األسوة باٟتسنة يدؿ على الرجحاف 
 لكونو خبلؼ األصل، ولقولو:    ، فتعُت الندب.  ،عليكم :وٓب يقل

علو أف نوقع الفعل على الوجو واٞتواب على ذلع أف ا١تراد بالتأسي بو ُب ف
حىت أنو لو صلى واجباً وصلينا متنفلُت أو بالعكس فإف  ،الذي أوقعو ىو 

وىذا  ،ذلع ال يكوف تأسيًا بو، فالتأسي ىو القياـ بالفعل على ما قاـ بو
 واجب وليس ٔتندوب، وقولو:      أي تأس حسن ،وصف لؤلسوة، 

بدليل  ،وتدؿ اآلية على أنو واجب ،بوليس ىو دليل الندب. والتأسي واج
 قولو ١تن كاف يرجو اه واليـو اآلخر، فهو قاؿ:             

              فهو قرينة تدؿ على وجوب التأسي. غَت أف التأسي ىنا ال
ا أف ما فعلو ٓب يثبت  ، ؤتتباعوإ ا وجوب اال ،يفهم منو وجوب القياـ بالفعل
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فإف القياـ بو ال يكوف واجباً  ؛إال بالقرينة ،أو مباحاً  ،أو مندوباً  ،كونو واجباً 
وال تدؿ  ،تباعوعليو فإف اآلية تدؿ على اال ؛إال إذا ثبت بالقرينة أنو واجب

 فبل داللة فيها على أف القياـ بالفعل مندوب. ،على القياـ بالفعل
ولػػػػيس  ،ـ بالفعػػػػل الػػػػذي فعلػػػػو الرسػػػػوؿ مبػػػػاحف القيػػػػاإوىنػػػػاؾ مػػػػن يقػػػػوؿ 

وال  ،بواجػػػب وال منػػػدوب، وقػػػد اسػػػتدلوا علػػػى ذلػػػع بػػػأف فعلػػػو ال يكػػػوف حرامػػػاً 
أي احملػػـر  ،وألف الظػػاىر خبلفػػو، فػػإف وقػػوع ذلػػع ،ألف األصػػل عدمػػو ؛مكروىػػاً 
شرؼ ا١تسلمُت، وحيناذ أفكيف من  ،من آحاد عدوؿ ا١تسلمُت نادر ،وا١تكروه

 ؛واألصػػل عػػدـ الوجػػوب والنػػدب .أو مباحػػاً  ،أو منػػدوباً  ،اً فإمػػا أف يكػػوف واجبػػ
ألف رفػػع اٟتػػرج عػػن الفعػػل أو الػػًتؾ ثابػػت، وزيػػادة الوجػػوب أو النػػدب ال تثبػػت 

فتبقػػػى اإلباحػػػة. واٞتػػػواب علػػػى ذلػػػع أف فعػػػل الرسػػػوؿ  ،وٓب يتحقػػػق ،إال بػػػدليل
لػيس ٦تػا  ألف كوف الفعػل ؛١تا ٓب يظهر فيو قصد التقرب من اه ىو ا١تباح ،اجملرد

يتقرب بو إٔب اه قرينة على أنو ليس ٦تا يطلب اإلقتػداء بػو، وكػوف الرسػوؿ فعلػو 
فيكػػوف الطلػػب طلػػب ٗتيػػَت، وذلػػع ىػػو ا١تبػػاح. وأمػػا مػػا  ،معنػػاه أنػػو طلػػب فعلػػو

وعليو فإف حصر أفعػاؿ الرسػوؿ  ؛فإف القرينة عينت كونو واجباً أو مندوباً  ،عداه
وال  ،وال تػدؿ علػى اٟتػراـ ،أو اإلباحػة ،لنػدبأو ا ،بأهنا إ ا تدؿ علػى الوجػوب

ألف القػػرائن ىػػي  ؛صػػحي ، ولكػػن حصػػرىا ُب اإلباحػػة ىػػو الغلػػه ،علػػى ا١تكػػروه
وقػػد ٖتققػػت فيمػػا ظهػػر فيػػو قصػػد التقػػرب بػػو إٔب اه  ،دليػػل الوجػػوب أو النػػدب

 ولذلع كاف مندوباً، ولو ٖتققت قرينة تدؿ على الوجوب لكاف واجباً. ؛تعأب
وال علػػى  ،و يتبػػُت أف أفعػػاؿ الرسػػوؿ ال تػػدؿ علػػى الوجػػوبومػػن ىػػذا كلػػ

والقرينػة ىػي الػيت  ،وال علػى اإلباحػة، وإ ػا تػدؿ علػى ٣تػرد طلػب الفعػل ،النػدب
أو مباحػػػاً. وىػػػذا ُب األفعػػػاؿ الػػػيت ٓب تػػػأت بيانػػػاً  ،أو منػػػدوباً  ،تعػػػُت كونػػػو واجبػػػاً 

ا تتبػػع ا١تبػػُت فإهنػ ،٠تطػاب سػػابق، وأمػػا األفعػاؿ الػػيت جػػاءت بيانػاً ٠تطػػاب سػػابق
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 أو اإلباحة. ،أو الندب ،ُب الوجوب
وال قاـ  ،وٓب تكن بياناً ٠تطاب سابق  واألفعاؿ اليت فعلها رسوؿ اه

أو  ،أو الندب ،الدليل على أهنا من خواصو، وعلمت لنا صفتو من الوجوب
أو بغَت ذلع من األدلة، أي  ،على ذلع وتعريفو لنا اإلباحة، إما بنصو 

و ُب ىذا الفعل فرض، اتباعفإف التأسي بو واجب، أي أف  ،القرائنبقرينة من 
 والدليل على ذلع النص وإٚتاع الصحابة. أما النص فقولو تعأب:     

                                               

                          ولوال أنو متأسى بو ُب فعلو ومتبعًا ١تا كاف
 لآلية معٌت. وأيضًا قولو تعأب:                         

    ووجو االستدالؿ بو أنو جعل ا١تتابعة لو الزمة من ٤تبة اه الواجبة؛ فلو
وذلع حراـ  ،عدـ احملبة الواجبة الـز من عدمهلتابعة لو الزمة ٓب تكن ا١ت

فإذا ٓب حيصل الشرط  ،الرسوؿ شرط ُب ثبوت ٤تبة اه اتباعف أباإلٚتاع. أي 
و اتباعٓب حيصل ا١تشروط وىو ٤تبة اه، ؤتا أف ٤تبة اه فرض فإف  ،تباعوىو اال

 يكوف فرضاً. وأيضًا قولو تعأب:                       

                       ووجو االحتجاج بو أنو جعل التأسي
من لواـز رجاء اه تعأب واليـو اآلخر، ويلـز من عدـ التأسي عدـ  بالنيب 

، وىو الرجاء ه واليـو اآلخر، وذلع كفر. فكاف ذلع قري نة دالة على ا١تلزـو
  وجوب التأسي.

وأمػػػا إٚتػػػاع الصػػػحابة فهػػػو أف الصػػػحابة كػػػانوا ٣تمعػػػُت علػػػى الرجػػػوع إٔب 
، وجػواز تقبيلػو و عليو الصبلة والسبلـ اٟتجػر األسػودلكرجوعهم إٔب تقبيأفعالو،  

  إٔب غَت ذلع من الوقائع اليت ال ٖتصى. ،وىو صائم
و٢تػذا فػإف التأسػي  ؛فهذه األدلة كلها كافية للداللػة علػى وجػوب التأسػي
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. فػإف التأسػي ُب الفعػل ىػو أف واجب. والتأسػي ىنػا ىػو اإلتيػاف ٔتثػل فعلػو 
ألنػػو ال  ؛فكلمػػة مثػػل فعلػػو قيػػد .مػػن أجػػل فعلػػو ،علػػى وجهػػو ،تفعػػل مثػػل فعلػػو

وكلمػػػػة علػػػػى وجهػػػػو قيػػػػد ثػػػػاف، فػػػػإف معنػػػػاه  .مػػػػع اخػػػػتبلؼ صػػػػورة الفعػػػػل يتأسػػػػ
ُب   ،مػػع اخػػتبلؼ الفعلػػُت يأسػػألنػػو ال ت ؛ا١تشػػاركة ُب غػػرض ذلػػع الفعػػل ونيتػػو

ف اٖتػػػدت الصػػػورة. وكلمػػػة مػػػن إو  ،واآلخػػػر لػػػيس بواجػػػب ،كػػػوف أحػػػد ا واجبػػػاً 
وٓب يكػن  ،ألنو لػو اتفػق فعػل شخصػُت ُب الصػورة والصػفة ؛أجل فعلو قيد ثالث

كاتفاؽ ٚتاعة ُب صبلة الظهػر مػثبًل، أو صػـو رمضػاف   ،أحد ا من أجل اآلخر
ال يقاؿ يتأسػى الػبعض بػالبعض. وعلػى ىػذا لػو وقػع اً ألمر اه تعأب، فإنو اتباع

فػػبل مػػدخل لػػو ُب ا١تتابعػػة والتأسػػي، وسػػواء  ،فعلػػو ُب مكػػاف أو زمػػاف ٥تصػػوص
إال أف يدؿ الػدليل علػى اختصػاص العبػادة بػذلع ا١تكػاف أو  ،تكرر أـ ٓب يتكرر

واختصػػػاص  ،كاختصػػػاص اٟتػػػج بعرفػػػات، واختصػػػاص الصػػػبلة بأوقاهتػػػا  ،الزمػػػاف
ا ىػػو التأسػػي. ومػػن ىنػػا لػػو أف الرسػػوؿ فعػػل فعػػبلً علػػى أنػػػو صػػـو رمضػػاف. ىػػذ

بػػل كػػاف ٥تالفػػة  ،ٓب يكػػن فعلنػػا تأسػػياً  ،وفعلنػػاه ٨تػػن علػػى أنػػو واجػػب ،منػػدوب
علػػى وجهػػو،  ألمػػر الرسػػوؿ فكػػاف حرامػػاً، فالتأسػػي ىػػو أف نفعػػل مثػػل فعلػػو 

 .ثبلثة ُب الفعل حىت يكوف تأسياً من أجل فعلو. فبل بد من ٖتقق ىذه القيود ال

  ولـف بها جهة فعل الرسرَ ـعرق التي تُ ـالط
١تا ثبػت وجػوب التأسػي بػو عليػو الصػبلة والسػبلـ، وأف شػرط التأسػي أف 

و٢تػذا كػاف  ؛شرطاً من شػروط ا١تتابعػة يفعل مثل فعلو، كاف العلم ّتهة فعلو 
حػػىت يقػػاـ بالعمػػل علػػى  ،ال بػػد مػػن معرفػػة الطػػرؽ الػػيت تعلػػم هبػػا جهػػة فعلػػو 

أو مباحػػاً. أمػػا  ،أو منػدوباً  ،مػػن حيػث كونػػو واجبػػاً  ،اـ بػو الرسػػوؿالوجػو الػػذي قػػ
فظػػاىر أف طريقػػة معرفػػة جهػػة  ،بالنسػػبة لفعلػػو الػػذي لػػيس ببيػػاف ٠تطػػاب سػػابق



 ٔٓٓ 

الفعل ىي معرفة نفس الفعل، فػإف كػاف ٦تػا يتقػرب بػو كانػت اٞتهػة نػدباً، فكػاف 
حػػػاً. وأمػػػا منػػػدوباً، وإف ٓب يكػػػن ٦تػػػا يتقػػػرب بػػػو كانػػػت اٞتهػػػة إباحػػػة، فكػػػاف مبا

منحصػػػػػر ُب  فػػػػػإف فعلػػػػػو  ،بالنسػػػػػبة لفعلػػػػػو الػػػػػذي ىػػػػػو بيػػػػػاف ٠تطػػػػػاب سػػػػػابق
 األؤب:الوجػػػوب والنػػػدب واإلباحػػػة، فػػػالطرؽ الػػػيت تعلػػػم هبػػػا جهػػػة الفعػػػل أربػػػع: 

الطريػق  :والثالثػة .الطريق اليت يعلم هبا الواجػب :والثانية .الطريق اليت تعم الثبلثة
يت ريق الػػػا ا١تبػػاح. أمػػا الطػػػلم هبػػػريق الػػيت يعػػػالطػػ :والرابعػػة .الػػيت يعلػػم هبػػا ا١تنػػدوب

 تعم الثبلثة فهي أربعة أشياء:
علػػى وجػػػوب الفعػػل والنػػػدب  بػػػأف يػػنص النػػػيب  ،إحػػداىا: التنصػػيص

  أو مباح. ،أو مندوب ،واإلباحة، بأف يقوؿ ىذا الفعل واجب
ذلع الفعػل بفعػل علمػت جهتػو،  وذلع بتسويتو  ،ها: التسويةتثاني 

وذلػع الفعػل علمػت  ،عبًل ٍب يقوؿ ىذا الفعل مثل الفعػل الفػبلحأي أف يفعل ف
فإنػو  ،وىػو معلػـو اٞتهػة ،للفعػل الفػبلح ىػذا الفعػل مسػاوٍ  :كمػا إذا قػاؿ  ،جهتػو

  أية جهة كانت. ،يدؿ على جهة الفعل
ها: أف يعلم بطريق من الطرؽ أف ذلع الفعل امتثاؿ آلية دلت علػى تثالث

، مثبلً إذا علم أف الفعل الفبلح امتثػاؿ آليػة دلػت أحد األحكاـ الثبلثة بالتعيُت
علػى الوجػوب مػػثبًل، فػإذا سػػوى بينػو وبػػُت فعػل آخػػر علػم أف ذلػػع الفعػل أيضػػاً 

  واجب، وكذا القوؿ ُب الندب واإلباحة.
ها: أف يعلم أف ذلع الفعل بياف آلية ٣تملة دلت على أحد ترابع
و ندبو، أو فرضو، وكاف أ ،إباحة شيء حىت إذا دلت اآلية علىاألحكاـ، 

 ،بفعلو، فإف ذلع الفعل يكوف مباحاً  ذلع الشيء ٣تمبًل، ٍب بينو الرسوؿ 
  :، مثل قولو تعأبألف البياف كا١تبُت ؛أو فرضاً  ،أو مندوباً         

ومثل ، أخرجو البخاري «يلّْ صَ أُ ي ونِ مُ تُ يْـ أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ صَ »قائبًل:  مع إتيانو بو 
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 ْب.ا... مناسع اٟتج
 وأما الطريق ا٠تاصة بالواجب فهي ثبلثة أشياء: 
كػػػاألذاف واإلقامػػػة ُب   ،األوؿ: األمػػػارات الدالػػػة علػػػى كػػػوف الشػػػيء واجبػػػاً 

  هنما أمارتاف لوجوب الصبلة.إف ،الصبلة
الثاح: أف يكوف اإلتيػاف بالفعػل ٖتقيقػاً ١تػا نػذر، إذ فعػل ا١تنػذور واجػب،  

فإنػو  ،علػي صػـو الغػد، فصػاـ الغػد بعػد ا٢تزديػة وفللّػىـز العدو  كما إذا قاؿ: إف
  يدؿ على أنو واجب.

كػالركوعُت الزائػدين ُب   ،ف الفعل يكوف ٦تنوعاً لو ٓب يكن واجباً إالثالث: 
وذلع ألف زيادة ركن فعلي عمداً يبطل الصبلة، فلػو ٓب يكونػا  ؛صبلة ا٠تسوؼ

  واجبُت لكانا ٦تنوعُت.
فقيػػػػػاـ  ، صػػػػػبلة ا٠تسػػػػػوؼ زائػػػػد، وىػػػػػو يبطػػػػػل الصػػػػػبلةفػػػػالركوع الثػػػػػاح ُب

الرسػػوؿ بػػو يعػػٍت أنػػو فػػرض. وال يقػػاؿ جيػػوز أف تكػػوف شػػرعية الركػػوع الثػػاح مػػن 
 ،ألف الركػػػػػوع األوؿ واجػػػػػب ؛قبيػػػػػل النػػػػػدب واإلباحػػػػػة ُب ىػػػػػذه الصػػػػػبلة خاصػػػػػة

كمػػا ُب السػػجدة الثانيػػة.   ،إذ ىػػو تكػػرار لواجػػب ،فتكػػراره يػػدؿ علػػى أنػػو واجػػب
وقػػد  ،فإنػػو لػػيس تكػػراراً  ،هو وسػػجود الػػتبلوة ُب الصػػبلة وغَتىػػاوأمػػا سػػجود السػػ

فكػػاف ذلػػع دلػػيبلً علػػى  ؛دؿ الػػدليل القػػوٕب إٔب جانػػب الفعػػل علػػى أنػػو منػػدوب
النػػدب. وأمػػا رفػػع اليػػدين علػػى التػػوإب ُب تكبػػَتات العيػػد فإنػػو لػػيس زيػػادة ركػػن 

الػذي يػدؿ عمداً، ٍب إف رفع اليدين حركة وىي ال تبطل الصبلة. فيكػوف الفعػل 
أي لػػو ٓب يكػػن فرضػػاً  ،لػػو ٓب يكػػن واجبػػاً لكػػاف ٦تنوعػػاً  ،علػػى الوجػػوب ىػػو فعػػل

  لكاف منهياً عنو.
 بالندب فهي شيااف:  ةوأما الطريق ا٠تاص

أو٢تمػػا: أف يكػػوف الفعػػل مأتيػػاً بػػو علػػى قصػػد القربػػة ٣تػػرداً عػػن زائػػد علػػى 
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احػة، فإنػو أصل القربػة، أي ٕتػرد عػن أمػارة تػدؿ علػى خصػوص الوجػوب أو اإلب
ألف األصػػػل عػػػدـ الوجػػػوب، وألف كونػػػو للقربػػػة ينفػػػي  ؛يػػػدؿ علػػػى أنػػػو منػػػدوب
 اإلباحة، فيتعُت الندب.

إذ  ،ثانيهمػػا: أف يكػػوف الفعػػل قضػػاء ١تنػػدوب، فإنػػو يكػػوف منػػدوباً أيضػػاً 
فػػإف األداء عليػػو غػػَت  ،ف مػػن نػػاـ ٚتيػػع الوقػػتإالقضػػاء دياثػػل األداء. وال يقػػاؿ 

يقاؿ ذلع ألف األداء ُب مثل ىذه اٟتالة واجػب ال  ؛واجب مع وجوب القضاء
  ٔتعٌت انعقاد سبب وجوبو ُب حقو. ،عليو

 باإلباحة فهي شيااف:  ةوأما الطريق ا٠تاص
فػإف تركػو ١تػا  ،أحد ا: أف يداـو الرسوؿ على فعل ٍب يًتكو من غَت نسخ

 احة.فيكوف دليل اإلب ،داـو عليو تركاً تاماً يدؿ على طلب التخيَت وىو ا١تباح
ثانيهمػػا: أف يفعػػل فعػػبلً لػػيس عليػػو أمػػارة علػػى شػػيء، ؤتػػا أنػػو ال يفعػػل 

  فيكوف مباحاً. ،٤ترماً وال مكروىاً، واألصل عدـ الوجوب والندب

 سكوتو 
كقولػػو وكفعلػػو سػػواء بسػػواء، فػػإذا   ،أي تقريػػره ىػػو مػػن السػػنة سػػكوتو 

قػػادر علػػى فعػػبًل، أو ُب عصػػره، وىػػو عػػآب بػػو،  فعػػل واحػػد بػػُت يػػدي النػػيب 
ينظػػر، فػػإف ٓب يكػػن النػػيب  ،فسػػكت عنػػو وقػػرره عليػػو مػػن غػػَت نكػػَت عليػػو ،إنكػػاره
  قػػد سػػبق منػػو النهػػي عػػن ذلػػع الفعػػل، وال عػػرؼ ٖترديػػو، فػػإف سػػكوتو عػػن

ألنػو لػو ٓب  ؛فاعلو وتقريره لػو عليػو يػدؿ علػى جػواز ذلػع الفعػل ورفػع اٟتػرج عنػو
لػػذلع كػػاف  ؛كت علػػى منكػػرألف الرسػػوؿ ال يسػػ ؛يكػن فعلػػو جػػائزاً ألنكػػر عليػػو

دليل اٞتواز. وأما إف كاف النيب قد سبق منو النهي عن ذلع الفعػل  سكوتو 
ألنػػو إقػػرار  ؛فإنػػو ال يتصػػور سػػكوت الرسػػوؿ عػػن ذلػػع الشػػخص ،وعػػرؼ ٖترديػػو



 ٖٔٓ 

 ،وأمػا سػكوت الرسػوؿ عػن أىػل الذمػة .وىػو ٤تػاؿ علػى النػيب  ،على منكر
فإنػو ال يػدؿ علػى اإلقػرار علػى فعػل   ،وىو فعل كفر ،وىم خيتلفوف إٔب كنائسهم

كفػػػر، وإ ػػػا يػػػدؿ علػػػى تػػػرؾ أىػػػل الذمػػػة ومػػػا يعبػػػدوف، ولػػػيس دلػػػيبلً علػػػى جػػػواز 
الذىاب إٔب الكنيسة. فالسكوت الذي يعترب من السنة يشًتط فيو أف ال يكوف 

بػػأف يفعػػل بػػُت يديػػو، أو يفعػػل ُب  قػػد سػػبق هنػػي عنػػو، وأف يعلمػػو الرسػػوؿ 
رسوؿ قادراً على إنكاره، وما عدا ذلع ال يعترب مػن وأف يكوف ال ،عصره وبعلمو

ولػػيس عػػدـ ميػػل الرسػػوؿ لػػو، فقػػد أكػػل  ،وا١تػػراد بإنكػػاره ىػػو زجػػر فاعلػػو .السػػنة
ــ ضِ رْ أَ بِــ نْ ُكــيَ  مْ لَــ»و١تػػا سػػال قػػاؿ:  ،الضػػب علػػى مائػػدة النػػيب وٓب يأكػػل منػػو ي مِ وْ قـَ

عتػػػرب مػػػن اإلنكػػػار، فكػػػوف الرسػػوؿ يعافػػػو ال يأخرجػػػو البخػػػاري. « وُ افُـــعَ ي أَ نِ دُ ِجــأَ فَ 
فكػػاف دلػػيبلً علػػى اٞتػػواز، وكػػذلع مػػا  ،فعػػدـ زجػػره مػػن يأكلػػو يعتػػرب سػػكوتاً عنػػو

 ،نـَْيـوِ َُ فـََوَضـَع ُأْصـبُـَعْيِو ِفـي ُأذ ،عٍ َأنَّ اْبَن ُعَمَر َسـِمَع َصـْوَت َزمَّـارَِة رَا»روي عن نافع: 
َحتَّـى  ،فـََيْمِضـي ،فََأُقوُل نـََعمْ  ؟أََتْسَمعُ  ،يَا نَاِفعُ  :َوُىَو يـَُقولُ  ،الطَّرِيقِ  َوَعَدَل رَاِحَلَتُو َعنِ 

 رَأَيْـــُت َرُســـوَل اللَّـــِو  :َوقَـــالَ  ،َوَأَعـــاَد رَاِحَلَتـــُو ِإلَـــى الطَّرِيـــقِ  ،فـََوَضـــَع َيَديْـــوِ  ،قـُْلـــُت الَ 
فػإف ىػذا ال يعتػرب إنكػاراً أخرجػو أٛتػد.  «اَىـذَ َفَصـَنَع ِمثْـَل  عٍ َوَسِمَع َصـْوَت َزمَّـارَِة رَا

وىو دليل على جواز الزمارة وجواز ٝتاعهػا،  ،بل يعترب سكوتاً عنو ،اعيعلى الر 
كمػػا   ،مل أنػػو يتجنبػػو كمػػا يتجنػػب كثػػَتاً مػػن ا١تباحػػاتػتػػػو فيحػعػػػمػوأمػػا سػػده لس

وكمػػا ٕتنػػب أكػػل الضػػب. وعليػػو فػػإف  ،ٕتنػػب أف يبيػػت ُب بيتػػو درىػػم أو دينػػار
ظهػر كراىتػو أولػو  حػىت ،ا١تػراد منػو عػدـ زجػره ١تػن يفعػل الفعػل ،سكوت الرسوؿ

 ىو للفعل.

  ولـارض بين أفعال الرسـالتع
لتعػارض بػُت األمػرين األف   ال يتصور التعارض بػُت أفعػاؿ رسػوؿ اه
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وىػذا التعػارض بػُت فعلػُت مػن  .ىػو تقابلهمػا علػى وجػو دينػع كػل منهمػا صػاحبو
ال يتصػػور  ،أو ٥تصصػاً لػػو ،ْتيػث يكػػوف أحػػد ا ناسػخاً لآلخػػر ،أفعػاؿ الرسػػوؿ

ألنو إف ٓب تتناقض أحكامها فبل تعارض، وإف تناقضػت  ؛وعو بُت أفعالو وق
وُب مثل ذلع الوقت  ،ألنو جيوز أف يكوف الفعل ُب وقت واجباً  ؛فكذلع أيضاً 

ألنػػو ال عمػػـو لؤلفعػػاؿ ٓتػػبلؼ  ؛مػػن غػػَت أف يكػػوف مػػبطبلً ٟتكػػم األوؿ ،ٓتبلفػػو
فػإف الفعػل  ،تكػراره إذا كاف مع الفعل األوؿ قوؿ مقتض لوجػوب ،نعم .األقواؿ

الثاح قد يكوف ناسخاً أو ٥تصصاً لذلع القوؿ ال للفعل، فػبل يتصػور التعػارض 
فػػػػػذلع ألف الفعلػػػػػُت  ؛أمػػػػػا سػػػػػبب عػػػػػدـ تصػػػػػور التعػػػػػارض بػػػػػُت الفعلػػػػػُت أصػػػػػبًل.

كفعػل صػبلة الظهػر مػثبلً ُب وقتػُت متمػاثلُت   ،ا١تتعارضُت إما من قبيػل ا١تتمػاثلُت
قبيػػل ا١تختلفػػُت. أمػػا الفعػػبلف ا١تتمػػاثبلف فظػػاىر مػػا مػػن إأو ُب وقتػػُت ٥تتلفػػُت، و 
 ،وذلػع كصػبلة الظهػر ُب وقتػُت. وأمػا الفعػبلف ا١تختلفػاف ،فيهما عدـ التعػارض

فكػػػػػذلع ظػػػػػاىر عػػػػػدـ  ،فػػػػػإف كانػػػػػا مػػػػػن اٞتػػػػػائز اجتماعهمػػػػػا كالصػػػػػبلة والصػػػػػـو
وكانػػػت ال تتنػػػاقض أحكامهمػػػا   ،وإف كانػػػا ٦تػػػا ال يتصػػػور اجتماعهمػػػا .التعػػػارض

فإنػػػو أيضػػػاً ال تعػػػارض بينهمػػػا إلمكػػػاف اٞتمػػػع،  ،لعصػػػر مػػػثبلً كصػػػبلة الظهػػػر وا
وديكػػػن اٞتمػػػع بػػػُت صػػػبلة الظهػػػر وصػػػبلة  ،فػػػيمكن اٞتمػػػع بػػػُت الصػػػبلة والصػػػـو

  ،وكانػػػػػت تتنػػػػػاقض أحكامهمػػػػػا ،العصػػػػػر. وإف كانػػػػػا ٦تػػػػػا ال يتصػػػػػور اجتماعهمػػػػػا
الجتمػاع  ؛فكػذلع ال تعػارض بينهمػا ،كالصـو ُب يػـو معػُت واإلفطػار ُب آخػر

واٞتػػواز ُب وقػػت آخػػر، أي ديكػػن أف يكػػوف الفعػػل ُب وقػػت  ،وقػػت الوجػػوب ُب
أو جائزاً، وُب وقت آخر ٓتبلفو، وال يكوف أحد ا رافعػاً وال  ،أو مندوباً  ،واجباً 

 وال ألحد ا. ،مبطبلً ٟتكم اآلخر، إذ ال عمـو للفعلُت
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 ولوـوق  ارض بين فعل النبيـالتع
وىػػػػي  :ُب حالػػػػة واحػػػػدة ال يقػػػػع التعػػػػارض بػػػػُت قػػػػوؿ الرسػػػػوؿ وفعلػػػػو إال

ا عدا ىذه اٟتالة فػبل تعػارض بػُت القػوؿ والفعػل مطلقػاً. غػَت أنػو قػد ػخ، ومػالنس
يظهػػر ألوؿ وىلػػة ُب بعػػض أقػػواؿ الرسػػوؿ وأفعالػػو أف ىنػػاؾ تعارضػػاً بػػُت القػػوؿ 

فبل  ،ولكن عند التدقيق يظهر أف ظروؼ كل منهما غَت ظروؼ اآلخر ،والفعل
 أحواؿ: اٞتمع بينهما. والتعارض لو ثبلث نو٢تذا ديك ،يكوف ىناؾ تعارض

وٓب  ،إذا فعػػل فعػػبلً  ىا: أف يكػػوف القػػوؿ متقػػدماً، وىػػو أف النػػيب احػػدإ
فإنػػو يكػػوف ناسػػخاً للقػػوؿ  ،يكػػن ىنػػاؾ دليػػل علػػى أف ىػػذا الفعػػل خػػاص بػػالنيب

كمػا إذا قػاؿ صػـو يػـو    ،ا١تتقدـ عليو ا١تخالف لو، سواء أكػاف ذلػع القػوؿ عامػاً 
 ـ تباعػو كمػا فرضػنا، أاوقػاـ الػدليل علػى  ،فطػر ذلػع اليػـوأا ٍب كذا واجػب علينػ

خاصػاً بنػا بػدليل دؿ علػى ذلػع. يعػٍت  ـأ ،كاف خاصاً بو بدليل دؿ على ذلع
الثابػت التكػػرر، الواجػب التأسػػي، إذا تػأخر عػن القػػوؿ خاصػاً بػػو،  أف فعلػو 

و ُب حقػػو أ ،أو ُب حقنػػا ،أو خاصػػاً بنػػا، أو عامػػاً لػػو ولنػػا، نسػػخ القػػوؿ ُب حقػػو
وحقنػػػا. أمػػػا الفعػػػل ا٠تػػػاص بػػػو فظػػػاىر فيػػػو النسػػػخ، وأمػػػا ا٠تػػػاص بنػػػا فلوجػػػوب 

  االتباع، وأما العاـ لو ولنا فكذلع لوجوب االتباع.
وىػػػػو الػػػػذي دؿ  ،هػػػػا: أف يكػػػػوف القػػػػوؿ متػػػػأخراً عػػػػن الفعػػػػل ا١تػػػػذكورتثاني

ألنػو ال يوجػد دليػل علػى أنػو خػاص بػو،  ؛الدليل على أنو جيػب علينػا اتباعػو فيػو
فػبل تعػارض بينػو  ،وىذا ينظر فيو، فإف ٓب يدؿ الدليل على وجوب تكػرار الفعػل

وٓب يطلػػػػب  ،ألف الفعػػػػل وقػػػػع ١تػػػػرة واحػػػػدة وانتهػػػػى ؛وبػػػػُت القػػػػوؿ ا١تتػػػػأخر أصػػػػبلً 
ألنػػػػو غػػػػَت مطلػػػػوب  ؛فػػػػبل يكػػػػوف القػػػػوؿ معارضػػػػاً لػػػػو ،صػػػػب  معػػػػدوماً أف ،تكػػػػراره

فػػالقوؿ ا١تتػػأخر  ،التكػػرار. وإف دؿ الػػدليل علػػى وجػػوب تكػػراره عليػػو وعلػػى أمتػػو
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وألمتػػو، وقػػد يكػػوف خاصػػاً بػػو، وقػػد يكػػوف  أي متنػػاوالً لػػو  ،قػػد يكػػوف عامػػاً 
خاصػاً بنػا. فػػإف كػاف عامػاً فإنػػو يكػوف ناسػػخاً للفعػل ا١تتقػدـ، كمػػا إذا صػاـ يػػـو 

ٍب قػػاؿ ال  ،وعلػػى تكليفنػػا بػػو ،عاشػػوراء مػػثبًل، وقػػاـ الػػدليل علػػى وجػػوب تكػػراره
وأمػػػا إف اخػػػتص القػػػوؿ ا١تتػػػأخر بػػػالنيب  .عامػػػاً  جيػػػب علينػػػا صػػػيامو، ىػػػذا إف كػػػاف

،  فػػإف القػػوؿ ا١تتػػأخر ينسػػخ الفعػػل ا١تتقػػدـ ُب حقػػو،  ال ُب حقنػػا. وإف
 ،ال جيػب علػيكم أف تصػوموا :كما إذا قاؿ  ،اختص القوؿ ا١تتأخر بنا أي باألمة

وأمػػا ُب حقنػا فإنػػو يػػدؿ  .فيسػػتمر تكليفػػو بػو  فػبل تعػػارض فيػو بالنسػػبة للنػيب
التكليػػػػػف بػػػػػذلع الفعػػػػػل، ٍب إف ورد قبػػػػػل صػػػػػدور الفعػػػػػل منػػػػػا كػػػػػاف  علػػػػػى عػػػػػدـ

٥تصصػػاً، أي مبينػػاً لعػػػدـ الوجػػوب، أي كنػػػا مسػػتثنُت مػػػن الفعػػل، وإف ورد بعػػػد 
السػتلزامو تػأخَت البيػاف عػن  ؛صدور الفعل منػا فػبل ديكػن ٛتلػو علػى التخصػيص

  فيكوف ناسخاً لفعلو ا١تتقدـ. ،وقت اٟتاجة
أي ٓب يعلػػػػم أف  ،مػػػػن القػػػػوؿ والفعػػػػل ٣تهػػػػوالً هػػػػا: أف يكػػػػوف ا١تتػػػػأخر تثالث

 ،فػػإف أمكػػن اٞتمػػع بينهمػػا ،الفعػػل ىػػو ا١تتقػػدـ أو القػػوؿ. وُب ىػػذه اٟتػػاؿ ينظػػر
يرتفع التعارض، وإف ٓب ديكن اٞتمػع بينهمػا فإنػو يؤخػذ بػالقوؿ فيمػا كػاف ٥تتصػاً 

 ويػػًتؾ ،ويؤَخػػذ بػػو ،فيقػػدـ القػػوؿ ،بنػػا، أو عامػػاً لػػو ولنػػا، دوف مػػا كػػاف ٥تتصػػاً بػػو
فإنػػو  ،ٓتػبلؼ الفعػػل ،وذلػػع لكػوف القػػوؿ مسػػتقبلً بالداللػة موضػػوعاً ٢تػػا ؛الفعػل

عػػػم داللػػػة أوألف القػػػوؿ  ،وإف دؿ فإ ػػػا يػػػدؿ بواسػػػطة القػػػوؿ ،ٓب يوضػػػع للداللػػػة
الختصاصػػػػو  ،ٓتػػػػبلؼ الفعػػػػل ،لشػػػػمولو ا١تعػػػػدـو وا١توجػػػػود، ا١تعقػػػػوؿ واحملسػػػػوس

 با١توجود احملسوس.
ارض بيانػػػػػاً ػعػػػػػػاللػػػػػذين فيهمػػػػػا شػػػػػبهة الت وؿػقػػػػػػل والػعػػػػػػوف الفػة كػػػػػػالػػػػػػوُب ح

ـــــ»بعػػػػػد آيػػػػػة اٟتػػػػػج  لػػػػػنص سػػػػػابق، مثػػػػػل قولػػػػػو  ـــــ نْ َم ـــــاً إِ ـّجـــــحَ  نَ رَ قـَ ــــــى عُ َل  ةٍ رَ ـْم
 حكػػػػػػاـ.ذكػػػػػػره اآلمػػػػػػدي ُب اإل «داً اِحــــــياً وَ عْ َســــــ عَ ْســــــيَ دًا، وَ اِحــــــافــــــاً وَ وَ رَ  فْ طُــــــيَ لْ فَـ 



 ٔٓٚ 

ــــــ»أنػػػػػػو  عنػػػػػػو  ى الػػػػػػدارقطٍتومػػػػػػا رو  ــــــعَ َســــــوَ  نِ يْ افَـ وَ َرــــــ افَ َطــــــفَ  نَ رَ قـَ « نِ يْ يَـ عْ ى َس
فػػػػػإف اٞتمػػػػػع بػػػػػُت الفعػػػػػل والقػػػػػوؿ ُب ىػػػػػذه اٟتالػػػػػة يكػػػػػوف كمػػػػػا ىػػػػػو مفصػػػػػل ُب 

 .- البياف وا١تبُت -أقساـ الكتاب والسنة 
ىذه ىي أحواؿ التعارض بُت القوؿ والفعػل، ومػن األمثلػة علػى ذلػع مػا 

 حَ َسـمَ   وِ اللَّـ ولَ ُسـرَ  نَّ أَ : »من طريق الرُّبَػي ػع بنػت معػوذ بػن عفػراء أبو داوداه رو 
قػاؿ: حػدثتٍت الرُّبيػع بنػت  وعن سفياف الثوري، «هِ دِ ي يَ فِ  انَ كَ   اءٍ مَ  لِ ضْ فَ  نْ مِ  وِ سِ أْ رَ بِ 

َي ِمـْن َوَمَسـَح رَْأَسـُو ِبَمـا بَِقـ...،  يَْأتِينَـا َكاَن َرُسوُل اللَِّو »معوذ بن عفراء قالػت: 
ح أف النػيب فهػذا الفعػل يعػارض مػا أخرجػو الطػربا أخرجو أٛتد. «َوُضوئِِو ِفي َيَدْيوِ 

  :ــ»قػػاؿ ــداً دِ جَ  اءً َمــ سِ أْ لــرَّ لِ  واذُ ُخ ــ»واٞتمػػع بينهمػػا ىػػو أف قولػػو: « ي « واَُ ذُخ
خطاب خاص باألمة ولػيس عامػاً، وأنػو وإف كػاف خطػاب الرسػوؿ ألمتػو خطابػاً 

ولكن إذا جاءت قرينة تدؿ على أف لو حكماً  ،ألنو يدخل ُب عمـو كبلمو ،لو
 ،ا جاء مسحو رأسو ٔتا بقي مػن وضػوئوفيكوف من خصوصياتو، وىن ،خاصاً بو

فإنػػو يكػػوف قرينػػة علػػى أف  ،جديػػداً  للػػرأس مػػاءً  واإذا وضػػع إٔب جانػػب قولػػو خػػذ
: وعليػػو فػػبل تعػػارض بػػُت قولػػو  والقػػوؿ خػػاص باألمػػة، ،خػػاص بػػو فعلػػو 
 ،جديػػداً  بكونػػو ٓب يأخػػذ للػػرأس مػػاءً  وبػػُت فعلػػو « يــداً دِ جَ  اءً َمــ سِ أْ لــرَّ لِ  او ذُ ُخــ»

لؤلمػة  وذلػع ألف أمػره  ؛فإنو خػاص بػو ،ويبقي من وضوئو بيدبل مس  ٔتا 
، فهػػو أخػػص مػػن أدلػػة التأسػػي القاضػػية باتباعػػو أمػػر خػػاص هبػػم بقرينػػة فعلػػو 

لفعل ، وال جيب التأسي بو ُب ىذا اصاعلى ا٠ت ـاعفبٍت ال  ُب أقوالو وأفعالو
 الذي ورد أمر األمة ٓتبلفو.

 نَّ أَ » :التيمي عن عائشة  ومن األمثلة أيضًا ما روي عن إبراىيم
وىذا أخرجو النسائي. « أُ ضَّ وَ تَـ يَـ  الَ ي وَ لّْ صَ يُ  مَّ ُـ ث ،وِ اجِ وَ زْ أَ  ضَ عْ بَـ  لُ بّْ قَ يُـ  انَ كَ   يَّ بِ النَّ 

نو ضعيف قاؿ ذلع إولكن تبُت أف من قاؿ  ،نو ضعيفإاٟتديث قيل عنو 
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ذا ألف اٟتديث مرسل، مع أف ا١ترسل ٦تا حيتج بو، وقد قاؿ النسائي ُب ى
وقد « وإف كاف مرسبلً  ،حسن من ىذا اٟتديثأليس ُب ىذا الباب »اٟتديث: 

 .روى الدارقطٍت اٟتديث موصواًل، قاؿ: عن إبراىيم عن أبيو عن عائشة 
َوِإنّْي َلُمْعَتِرَضٌة بـَْيَن َيَدْيِو  ،لَُيَصلّْي ِإْن َكاَن َرُسوُل »قالت:   وعن عائشة

وعن أخرجو النسائي.  «ا َأرَاَد َأْن يُوتَِر َمسَِّني ِبرِْجِلوِ ِإذَ ى َحتَّ  ،اْعِتَراَض اْلَجَنازَةِ 
َلًة ِمنَ  فـََقْدُت َرُسوَل اللَِّو »قالت:   عائشة اْلِفَراِش فَاْلَتَمْسُتُو فـََوقـََعْت  لَيـْ

هذه ف لم.ػو مسػأخرج «َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِو َوُىَو ِفي اْلَمْسِجِد َوُىَما َمْنُصوبـََتانِ 
 تعارض آية:  األحاديث الدالة على فعلو                 

           فإف ىذه اآلية صرحت بأف اللمس من ٚتلة األحداث ا١توجبة
٣تاز ُب اٞتماع، وال يصار إٔب اجملاز إال إذا  ،للوضوء، وىو حقيقة ُب ١تس اليد

واٟتقيقة ىنا ال تتعذر بل تتيقن، وال يصار إٔب اجملاز إال إذا  ،تعذرت اٟتقيقة
وال توجد قرينة ىنا ٕتعلو ٣تازاً، فتعُت أف يكوف حقيقة. ويؤيد  ،وجدت قرينة

 بقاءه على معناه اٟتقيقي قراءة:         فإهنا ظاىرة ُب ٣ترد اللمس من
ال سيما  ،ة وُب ١تس ا١ترأة لودوف ٚتاع. وعليو فإف فعل الرسوؿ ُب ١تس ا١ترأ

وأف ١تس عائشة لبطن قدـ النيب قد ثبت مرفوعًا وموقوفاً، والرفع زيادة يتعُت 
أي القرآف. واٞتمع  ،أي يعارض النص القوٕب ،ا١تصَت إليها، يعارض اآلية

 بينهما ىو أف اآلية تقوؿ أو      ة، وأنو وإف كاف ماألي خاصة ب، فه
قرينة على  النص القوٕب، ولكن فعل الرسوؿ خبلؼ ها عمومالرسوؿ يدخل ُب

ة. فاللمس باليد صدر مخاص باأل والنص القوٕب ،أف الفعل خاص بالرسوؿ
 القوٕبالنص ال يعارض   ألف فعلو ؛فهو ٥تتص بو ،وٓب يتوضأ ،من الرسوؿ

 ألف اقًتاف اآلية بفعل الرسوؿ على خبلفها ؛ا٠تاص باألمة، بل يكوف ٥تتصاً بو
 القوٕبالنص . وعليو ال تعارض بُت يكوف قرينة على أف اآلية خاصة باألمة
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 ،يظهر فيها أهنا تعارض قوؿ الرسوؿ والفعل. وىكذا ترد أفعاؿ للنيب 
فإف ٓب ديكن اٞتمع طبقت ُب حقها قواعد األحواؿ  ،فيحاوؿ اٞتمع بينهما

 الثبلث.

  ولـارض بين أقوال الرسـالتع
قػػولُت مػػن أقػػواؿ الرسػػوؿ إال ُب حالػػة واحػػدة وىػػي ال يقػػع التعػػارض بػػُت 

وإمػػا أنػو ديكػػن  ،ومػا عػػداىا فإنػو يكػوف إمػػا مػن بػػاب التعػادؿ والًتاجػي  ،النسػخ
التوفيػػق بينهمػػا. أمػػا النسػػخ فسػػيأٌب الكػػبلـ عليػػو ُب ْتػػث النسػػخ، وأمػػا التعػػادؿ 

يػق بػُت والًتاجي  فإف الكبلـ عليو ُب بػاب التعػادؿ والًتاجػي  لؤلدلػة، وأمػا التوف
لبيػػػػاف ظروفػػػػو  ؛فإنػػػػو يكػػػػوف بالتػػػػدقيق ُب كػػػػل قػػػػوؿ منهمػػػػا ،القػػػػولُت ا١تتعارضػػػػُت

وذلػػػػع ألف أحػػػػواؿ العمػػػػراف ٥تتلػػػػف  ؛فيظهػػػػر حيناػػػػذ عػػػػدـ التعػػػػارض ،وأحوالػػػػو
بعضػػها عػػن بعػػض، فػػبل يقػػاس شػػيء مػػن أحوا٢تػػا علػػى اآلخػػر جملػػرد االشػػتباه، إذ 

 ؛ُب أمػػػػور متعػػػػددةجيػػػػوز أف حيصػػػػل االشػػػػتباه ُب أمػػػػر ويكػػػػوف االخػػػػتبلؼ واقعػػػػاً 
ألف التشػريع ىػو  ؛ولذلع جيػب اسػتبعاد التعمػيم والتجريػد ُب التشػريع والسياسػة

عػبلج أفعػاؿ العبػاد ببيػػاف حكمهػا، والسياسػة رعايػػة شػؤوف النػاس ُب مصػػاٟتهم 
وىػػػي  ،الػػػيت تقػػػـو عليهػػػا أفعػػػا٢تم. وكػػػل منهمػػػا متعلػػػق باٟتيػػػاة وظروفهػػػا وأحوا٢تػػػا

فيخشػى أف ال يػرى  ،ها كثَتاً ما تكوف متشػاهبةولكن ،متعددة ومتخالفة ومتباينة
أي إعطػػاء  ،فيجػػر ذلػع إٔب التعمػػيم ،فيهػا ىػػذا التبػػاين أو االخػتبلؼ أو التعػػدد

وجيػر أيضػػاً إٔب التجريػػد أي ٕتريػد كػػل فعػػل أو   ،اٟتكػم لكػػل مػػا ىػو مػػن جنسػػها
وىنػا يقػع ا٠تطػأ، ومػن جػراء ذلػع  ،كل شأف من الظروؼ واألحػواؿ ا١تتعلقػة بػو

لتعػػارض بػػُت عبلجػػُت لفعػػل واحػػد أو شػػأف واحػػد، أي يظهػػر للرائػػي أف يظهػػر ا
القػػولُت متعارضػػاف، ومػػن ىنػػا جػػاء ظػػن التعػػارض بػػُت بعػػض أقػػواؿ الرسػػوؿ مػػع 
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وجعػػل كػػل عػػبلج ١تػػا جػػاء بػػو مػػن  ،الػػبعض اآلخػػر، ولكػػن عنػػد اسػػتبعاد التعمػػيم
حادثػػػة، واسػػػتبعاد التجريػػػد أي ٕتريػػػد الواقعػػػة مػػػن ظروفهػػػا، فػػػيبلحظ مػػػن ربػػػه 

 ،أف ىنػػاؾ فرقػػاً بػػُت اٟتػػادثتُت ،وربػػه اٟتادثػػة بظروفهػػا ،العػػبلج باٟتادثػػة نفسػػها
ويتبػػُت أنػػو ال تعػػارض بػػُت اٟتػػديثُت الخػػتبلؼ ظػػروؼ كػػل منهمػػا وأحوالػػو، أو 

أو أسػاس النظػرة  ،الرتباط أحد ا باآلخر ُب جعلهما معاً أساس النظرة للعػبلج
لفقيػو ر. وىػذا مػا جيػب علػى اوليس كل واحد منهما منفػرداً عػن اآلخػ ،للحادثة

حػىت يتبػُت لػو بدقػة  ،فراد كػل حادثػة عػن األخػرىإوعلى السياسي أف يقػـو بػو بػ
قػرب إٔب اٟتػػق أويصػل إٔب مػا ىػو  ،فيصػل إٔب أف معاٞتتهػا ٥تتلفػة ،الفػارؽ بينهػا

 ،وُب فهم التشريع أو السياسة. وبالنسػبة للتشػريع ،والصواب ُب عبلج اٟتوادث
فمػػن طبيعتهػػا أف تكػػوف  ،ية ىػػي حكػػم اٟتػػوادث والوقػػائعفػػإف النصػػوص التشػػريع

 ،لدقػػػة االخػػػتبلؼ بينهػػػا ؛ومػػػن طبيعتهػػػا أف يظهػػػر بينهػػػا أهنػػػا متعارضػػػة ،٥تتلفػػػة
وٟتتميػػػة وجػػػود التشػػػابو مػػػع ىػػػذا االخػػػتبلؼ. فيجػػػب علػػػى الفقيػػػو أف يػػػدقق ُب 

ألهنػػا ليسػػت تعبػػَتات أدبيػػة  ؛النصػػوص التشػػريعية قبػػل أف يصػػدر حكمػػو عليهػػا
ال بػػد أف يقػػرف معانيهػػا الػػيت ُب  ،معػػاف فقػػه، بػػل ىػػي عػػبلج لوقػػائعتػػدؿ علػػى 

حىت يتػأتى  ،ذىنو بالوقائع اليت يقع عليها حسو، ْتيث يضع إصبعو على الواقع
فيػدرؾ حيناػذ الفػروؽ الدقيقػة بػُت  ؛وإدراؾ الواقع الػذي يعاٞتػو ،لو فهم التشريع

اس ػى ىذا األسوخطر التجريد، وعل ،مدلوالت النصوص، ويدرؾ خطر التعميم
 فيدرؾ حيناذ عدـ التعارض. ؛اديث النبويةػر إٔب األحػب أف ينظػجي

جيد أهنا  ،والناظر ُب األحاديث النبوية اليت يظهر فيها أهنا متعارضة
ٚتيعها ديكن التوفيق بينها عند التدقيق. واألمثلة على ذلع كثَتة، فمن ذلع 

ضها أحاديث أخرى يرفض وتعار  ،مثبًل أحاديث يأمر الرسوؿ فيها بأشياء
الرسوؿ قبوؿ ىذه األشياء اليت أمر هبا، فيظهر حيناذ أف بينها تعارضاً، ولكن 
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اٟتقيقة أنو ال تعارض، فإف أمر الرسوؿ ىو طلب فعل، فهو ال يفيد الوجوب 
أو الندب أو اإلباحة إال بقرينة، فكونو يأٌب بعد ىذا األمر ٔتا يدؿ على أنو ال 

نة على أف األمر لئلباحة، فبل يكوف رفضو لقبوؿ األشياء يفعلو، كاف ذلع قري
وليس  ،بل يكوف قرينة على أف أمره لئلباحة ،اليت أمر هبا مناقضًا ألمره هبا

زَارَنَا َرُسوُل »وال للندب. ومن ذلع ما روي عن قيس بن سعد قاؿ:  ،للوجوب
مَّ نَاَوَلُو َأْو قَاَل نَاَوُلوُه ُـ فـَُوِضَع فَاْيَتَسَل ث فََأَمَر َلُو َسْعٌد ِبُغْسلٍ  ،...ِفي َمْنزِلَِنا  اللَِّو 

فإف ىذا اٟتديث أخرجو أٛتد.  «فَاْشَتَمَل ِبَها ،اٍن َوَوْرسٍ ِمْلَحَفًة َمْصُبوَيًة ِبَزْعَفرَ 
ومثلو الوضوء، وىذا يعارض ما روي عن  ،يدؿ على جواز التنشيف من الغسل

ألنو يدؿ  ؛أخرجو البخاري« اهَ بِ  ضْ فُ نْـ يَـ  مْ لَ فَـ  يلٍ دِ نْ مِ بِ  يَ تِ أُ  مَّ ُـ .. ث»ميمونة بلفظ: 
بأف  ،وحاوؿ بعضهم التوفيق بُت اٟتديثُت .على أف الرسوؿ ٓب يفعل التنشيف

حيمل عدـ تنشيفو على الكراىة بدليل أنو حصل منو التنشيف، لكن ذلع إ ا 
نهي لو كاف الرسوؿ هنى عن الشيء وأمر بو فإنو حيمل ال ،حيمل على الكراىة

فبل تعارض بُت  ،وٓب يفعلو مرة أخرى ةولكن ىنا فعل الشيء مر  ،ى الكراىةعل
ألف عدـ فعل  ؛الفعلُت، ولو فرض أف ىناؾ تعارضًا فيحمل على اإلباحة

ألنو كثَتًا ما كاف يعرض عن فعل بعض  ؛الرسوؿ لشيء ال يدؿ على النهي
 ا١تباحات. 

 نَ بْ  رَ امِ عَ  نَّ أَ »ع: ومن ذلع ما روي عن عبد الرٛتن بن كعب بن مال
ي نّْ : إِ الَ قَ فَـ  ،وُ ى لَ دَ ىْ أَ فَ  ،كٌ رِ شْ مُ  وَ ىُ وَ   اهلل ولِ سُ ى رَ لَ عَ  مَ دِ قَ  ةِ نَّ سِ ب األَ عِ الَ مُ  كٍ الِ مَ 
 النيبفهذا اٟتديث يعارض ما ثبت عن  أخرجو الطرباح. «كٍ رِ شْ مُ  ةَ يَّ دِ ىَ  لُ بَ قْـ أَ  الَ 
 عن علي وأمر بقبو٢تا.  ،من ا١تشركُت أنو قبل ا٢تدية :َأْىَدى  » قاؿ

َوَأْىَدْت َلُو اْلُمُلوُك  ،َوَأْىَدى َلُو قـَْيَصُر فـََقِبَل ِمْنوُ  ،فـََقِبَل ِمْنوُ  ِكْسَرى ِلَرُسوِل اللَِّو 
ُهمْ  قاؿ: عن أبيو وعن عامر بن عبد اه بن الزبَت  أخرجو أٛتد. «فـََقِبَل ِمنـْ
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َنُة َعْبِد اْلُعزَّى» َلُة ابـْ َنِتَها  َقِدَمْت قـُتَـيـْ ْبِن َعْبِد َأْسَعَد ِمْن بَِني َماِلِك ْبِن َحَسٍل َعَلى ابـْ
َنِة أَِبي َبْكٍر ِبَهَدايَا فَأََبْت َأْسَماُء َأْن  ،َوِىَي ُمْشرَِكةٌ  ،ِضَباٍب َوَأِقٍط َوَسْمنٍ  :َأْسَماَء ابـْ
   :فَأَنـَْزَل اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ  ،ِبيَّ أََلْت َعاِئَشُة النَّ ـَفسَ  .تـَْقَبَل َىِديَـّتَـَها َوُتْدِخَلَها بـَْيتَـَها

                           فََأَمَرَىا َأْن تـَْقَبَل  ،يَةِ ِإَلى آِخِر اآل
فيظهر التعارض بُت قبوؿ الرسوؿ  أخرجو أٛتد. «َوَأْن ُتْدِخَلَها بـَْيتَـَها ،َىِديَـّتَـَها
وبُت رفضو ا٢تدية من ا١تشرؾ. واٞتمع بينهما أف رفضو  ،من ا١تشرؾ ا٢تدية

 ؛وال مندوباً  ،وليس واجباً  ،ا٢تدية من ا١تشرؾ قرينة على أف قبوؿ ا٢تدية مباح
ألف الرسوؿ كاف يرفض كثَتًا من ا١تباحات، فقد رفض أف يأكل من الضب 

ما رواه وقاؿ ما يدؿ على أنو يعافو، ورفض أف يأكل األرنب. ومن ذلع 
  :ِلَما أَنـَْزَل اللَُّو ِفيِهنَّ »البخاري عن ا١تؤمنات ا١تهاجرات قاؿ:     

                                            

                                           قَاَل
َكاَن يَْمَتِحنُـُهنَّ ِبَهِذِه اآليَِة يَا أَيُـَّها الَِّذيَن   َأنَّ َرُسوَل اللَِّو  :فََأْخبَـَرْتِني َعاِئَشةُ  :ُعْرَوةُ 

رَِحيٌم قَاَل ُعْرَوُة قَاَلْت  آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُىنَّ ِإَلى َيُفورٌ 
ُهنَّ قَاَل َلَها َرُسوُل اللَِّو  ًما َقْد بَايـَْعُتِك َكالَ  :َعاِئَشُة َفَمْن َأقـَرَّ ِبَهَذا الشَّْرِط ِمنـْ

 «ِبَقْوِلوِ  َوَما بَايـََعُهنَّ ِإالَّ  ،َواللَِّو َما َمسَّْت َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقطُّ ِفي اْلُمَبايـََعةِ  ،ُيَكلُّْمَها ِبوِ 
ِفي ِنْسَوٍة  أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّو »وعن أميمة بنت رقيقة قالت:  أخرجو البخاري.
 َوالَ  ،ُنْشِرَك بِاللَِّو َشْيًئا فـَُقْلَن يَا َرُسوَل اللَِّو نـَُباِيُعَك َعَلى َأْن الَ  ،مِ بَايـَْعَنُو َعَلى اإِلْسالَ 

 َوالَ  ،نَْأِتَي بِبُـْهَتاٍن نـَْفَترِيِو بـَْيَن أَْيِديَنا َوَأْرُجِلَنا َوالَ  ،َدنَاَأْوالَ  نـَْقُتلَ  َوالَ  ،نـَْزِنيَ  َوالَ  ،َنْسِرقَ 
 :قَاَلْت فـَُقْلنَ  ،ِفيَما اْسَتَطْعُتنَّ َوَأَرْقُتنَّ  :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ،نـَْعِصَيَك ِفي َمْعُروفٍ 

 :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ،ُلمَّ نـَُباِيْعَك يَا َرُسوَل اللَّوِ ىَ  ،اللَُّو َوَرُسوُلُو َأْرَحُم بَِنا ِمْن أَنـُْفِسَنا
 أخرجو مالع. «ْمَرَأٍة َواِحَدةٍ ِإنََّما قـَْوِلي ِلِماَئِة اْمَرَأٍة َكَقْوِلي الِ  ،ُأَصاِفُح النَّْساءَ  ِإنّْي الَ 
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َوَما َمسَّْت َيُد َرُسوِل اللَِّو »قالت:  وروى البخاري عن عروة عن عائشة 
  َّاري ػارض ما رواه البخػتعفإف ىذه األحاديث  «اْمَرَأًة يَْمِلُكَها َيَد اْمَرَأٍة ِإال

َنا بَايـَْعَنا النَِّبيَّ »ية قالت: ػعن أـ عط   :فـََقَرَأ َعَليـْ           

      َِوأَنَا  ،نَُة َأْسَعَدتِْنيُفالَ  :فـََقاَلتْ  ،َىااْمَرَأٌة ِمنَّا َيدَ  فـََقَبَضتِ  ،النـَّْياَحةِ  َونـََهانَا َعن
فهذا اٟتديث يدؿ على أف الرسوؿ بايع النساء  «فـََلْم يـَُقْل َشْيًئا .ُأرِيُد َأْن َأْجزِيـََها

فإف معناىا أف النساء « اْمَرَأٌة ِمنَّا َيَدَىا فـََقَبَضتِ »با١تصافحة بدليل قولو: 
أي  ،يهن، وىذا يعٍت أهنن بايعن بأيديهناألخريات اللواٌب معها ٓب يقبضن أيد
ا مَ »وعائشة تقوؿ: « اءَ سَ النّْ  حُ افِ صَ أُ  ي الَ نّْ إِ »با١تصافحة، وحديث أميمة يقوؿ: 

فيكوف حديث البيعة با١تصافحة  ،، وُب ىذا تعارض«أةٍ رَ امْ  دَ يَ  هُ دُ يَ  تْ سَّ مَ 
واٞتمع بُت ىذا اٟتديث  ،يتعارض مع حديث أنو ٓب يصاف  النساء

فبل يدؿ  ،اديث اليت قبلو ىو أف رفض الرسوؿ أف يفعل فعبًل ليس بنهيواألح
وإ ا ىو امتناع منو عن مباح من ا١تباحات، وأنو  ،على النهي عن ا١تصافحة

بل  ،وال مندوباً  ،قرينة على أف فعل الرسوؿ ببيعتو النساء با١تصافحة ليس واجباً 
إذ  ،و هنى عن ا١تصافحةنو ال يصاف  ال يعٍت أنإألف قوؿ الرسوؿ  ؛ىو مباح

 ،وإ ا حيتمل أنو ٕتنبو كما كاف يتجنب كثَتاً من ا١تباحات ،ىو ليس هنياً قطعاً 
كما ٕتنب أف يبيت ُب بيتو درىم أو دينار، وكما ٕتنب ٝتاع مزمار الراعي ُب 

٦تا يدؿ على  ،وٓب ينكر على الراعي وٓب يزجره ،حديث نافع عن ابن عمر
وأمثاؿ  ،وأكل األرنب ،وكما ٕتنب أكل الضب ،عوولكنو ٕتنب ٝتا ،إقراره

و٦تا ينبغي  .ذلع. وعليو فبل تعارض بُت حديث أميمة واٟتديث الذي قبلو
أف شبهة التعارض فيو إ ا ىي ٟتديث أـ  ،لفت النظر إليو ُب حديث أميمة

ألنو خاص بالبيعة، وتلع األحاديث خاصة  ؛عطية عن البيعة با١تصافحة
بهة التعارض، أما األدلة اليت تدؿ على جواز اللمس مثل آية: بالبيعة، فتأٌب ش
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               :وُب قراءة               فإهنا تدؿ بداللة
اإلشارة على جواز ١تس الرجل للمرأة، فبل توجد شبهة تعارض بُت حديث 

وحديث أميمة خاص  ،ُب كل ١تس ألف ىذه اآلية عامة ،أميمة وبُت ىذه اآلية
  بالبيعة.

 ،امتنػػػاع الرسػػػوؿ عػػػن فعػػػل شػػػيء علػػػى وعليػػػو فإنػػػو إذا ورد حػػػديث يػػػدؿ
فػػبل يعػػارض فعػػل الرسػػوؿ  ،فلػػيس هنيػػاً وال يفيػػد النهػػي ،وتصػػرحيو بأنػػو ال يفعلػػو

وكػل مػا ُب األمػر  ،وال يعػارض أمػره بػذلع الشػيء ،لذلع الشيء ُب وقت آخػر
ولػػيس  ،لشػػيء الػػذي فعلػػو الرسػػوؿ أو أمػػر بػػو مبػػاحيكػػوف قرينػػة علػػى أف ذلػػع ا

  قد ٕتنب كثَتاً من ا١تباحات. والرسوؿ  ،وال مندوب ،بواجب
 ،ومػػػن األحاديػػػػث الػػػػيت يبػػػدو أهنػػػػا متعارضػػػػة ولكػػػن ديكػػػػن التوفيػػػػق بينهػػػػا

فيهػػا عػػن شػػيء ويػػأمر بػػو، فمػػن ذلػػع التػػداوي  اه  رسػػوؿ أحاديػػث ينهػػى
وعػػن  ،ث تنهػػى عػػن التػػداوي بػػالنجسبػػالنجس وباحملرمػػات، فقػػد وردت أحاديػػ

َأنَّ رَـاِرَق بْـَن ُسـَوْيٍد اْلُجْعِفـيَّ َسـَأَل النَّبِـيَّ »: اٟتضرميالتداوي باحملرمات، عن وائل 
  ِِإنَـُّو  :فـََقـالَ  ،ِإنََّمـا َأْصـنَـُعَها ِللـدََّواءِ  :فـََقـالَ  .َأْو َكرَِه َأْن َيْصنَـَعَها ،فـَنَـَهاهُ  ،َعْن اْلَخْمر

وعػػن أيب الػػدرداء قػػاؿ: قػػاؿ رسػػػوؿ اه  أخرجػػو مسػػلم. «َواٍء َوَلِكنَّــُو َداءٌ لَــْيَس بِــدَ 
: « َـــدََّواء اَء َوال ـــَزَل الـــدَّ ـــَل ِلُكـــلّْ َداٍء َدَواءً  ،ِإنَّ اللَّـــَو أَنـْ ـــَداَوْوا ،َوَجَع َت ـــَداَوْوا  َوالَ  ،فـَ َت

 اءِ وَ الـدَّ  نِ َعـ  وِ اللَّـ ولُ ُسـى رَ َهـنَـ »وعن أيب ىريػرة قػاؿ: أخرجو أبو داود.  «ِبَحَرامٍ 
فهػػػػذه األحاديػػػػث تعػػػػارض مػػػػا ورد مػػػػن أخرجػػػػو أٛتػػػػد. « مَّ ي السُّــــنِــــعْ يَـ  يــــثِ بِ خَ الْ 

، عػػن قتػػادة عػػن  نػػس: أأحاديػػث يػػأمر فيهػػا الرسػػوؿ بالتػػداوي بػػالنجس وبػػاحملـر
َنَة َقِدُموا اْلَمِديَنَة َعَلى النَّبِـيّْ » َقـاُلواالَ َوَتَكلَُّمـوا بِاإِلْسـ َأنَّ نَاًسا ِمْن ُعْكٍل َوُعَريـْ  :ِم فـَ

فَـَأَمَر َلُهـْم  ،َواْسـتَـْوَخُموا اْلَمِدينَـةَ  ،ِإنَـّا ُكنَّـا َأْىـَل َضـْرٍع َولَـْم َنُكـْن َأْىـَل رِيـفٍ  ،يَا نَِبيَّ اللَّـوِ 
َواِلَهـاَوَأَمـَرُىْم َأْن َيْخُرُجـوا ِفيـِو فـََيْشـَربُوا ِمـْن أَْلَبانَِهـا  ،عٍ ْوٍد َورَاََ بِـذ َرُسوُل اللَِّو   «َوأَبـْ
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ـــِن َعـــْوٍف » :نػػػس أف النػػػيب أ. وعػػػن أخرجػػػو البخػػػاري ـــِد الـــرَّْحَمِن ْب ََ ِلَعْب ـــ رَخَّ
ــــٍة َكانَــــْت ِبِهَمــــا ؛َوالزُّبـَْيــــِر بْــــِن اْلَعــــوَّاِم ِفــــي لُــــْبِس اْلَحرِيــــرِ  ورواه  أخرجػػػػو أٛتػػػػد. «ِلِحكَّ

ــوَّ »الًتمػػذي بلفػػظ:  ــَن اْلَع ــَر ْب ــَن َعــْوٍف َوالزُّبـَيـْ ــَد الــرَّْحَمِن ْب ــى َأنَّ َعْب ــَل ِإَل ــَكَيا اْلَقْم اِم َش
ــَزاٍة َلُهَمــا النَِّبــيّْ  ــرِ  ،ِفــي َي َِ اْلَحرِي ــا ِفــي ُقُمــ ََ َلُهَم ــَرخَّ ــا :َقــالَ  .فـَ ــُو َعَلْيِهَم ُت  «َورَأَيـْ

، فاٟتػػديث األوؿ جييػػز التػػداوي  فهػذاف اٟتػػديثاف جييػػزاف التػػداوي بػالنجس واحملػػـر
ي بلػبس اٟتريػر وىػو حػراـ، بشرب البوؿ وىو ٧تس، واٟتديث الثاح جييػز التػداو 

واألحاديػػػث الػػػيت قبلهمػػػا ٖتػػػـر التػػػداوي بػػػاحملـر وبػػػالنجس، وىنػػػا يقػػػع التعػػػارض. 
واٞتمػػع بػػُت ىػػذه األحاديػػث ىػػو أف حيمػػل النهػػي عػػن التػػداوي بػػالنجس واحملػػـر 

وحيتػاج إٔب قرينػة تػدؿ أنػو طلػب جػاـز أو  ،ألف النهػي طلػب تػرؾ ؛علػى الكراىػة
، فكوف الرسوؿ جييػز ُب الوقػت الػذي ينهػى  ،التػداوي بػالنجس واحملػـر غَت جاـز

فيكػوف  ،قرينة على أف هنيو عن التداوي هبما ليس هنياً جازماً  ،عن التداوي هبما
  مكروىاً.

 ،ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ديكن التوفيق بينها
األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ٗتتلف ظروفها. فمن ذلع ما روي عن 

الَِّذي  ،ُأْخِبرُُكْم ِبَخْيِر الشَُّهَداءِ  َأالَ »قاؿ:  د بن خالد اٞتهٍت أف رسوؿ اه زي
فإنو يعارض ما روي عن ابن عمر أخرجو مسلم.  «يَْأِتي ِبَشَهاَدتِِو قـَْبَل َأْن ُيْسأََلَها

ْمُت ِفيُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل ِإنّْي قُ  ،يَا أَيُـَّها النَّاسُ  :فـََقالَ  ،َخطَبَـَنا ُعَمُر بِاْلَجابَِيةِ »قاؿ: 
مَّ ُـ ث ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث ،مَّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ ُـ ث ،ُأوِصيُكْم بَِأْصَحاِبي :فـََقالَ  ،ِفيَنا اللَِّو 

 «ُيْسَتْشَهدُ  َوَيْشَهَد الشَّاِىُد َوالَ  ،ُيْسَتْحَلفُ  يـَْفُشو اْلَكِذُب َحتَّى َيْحِلَف الرَُّجُل َوالَ 
. فهذا اٟتديث يذـ فيو الرسوؿ الشاىد الذي يشهد وال أخرجو الًتمذي

واٟتديث الذي قبلو ديدح فيو الرسوؿ من يأٌب بشهادتو قبل أف  ،يستشهد
ىو أف اٟتديث  ،هنما متعارضاف، واٞتمع بُت ىذين اٟتديثُتأفيبدو  ،يستشهد
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وع األوؿ الذي مدح فيو الشاىد الذي يشهد قبل أف يستشهد ىو ُب موض
 ،مثل العتاؽ ،اليت ىي شهادات ٔتا ىو حق اه تعأب ،شهادات اٟتسبة

ىو  ،وىو شاىد اٟتسبة ،فهذا الشاىد .وما شاهبها ،والوصية العامة ،والوقف
وقاعدة من  ،ألنو لو ٓب يظهرىا لضاع حكم من أحكاـ الدين ؛خَت الشهداء

هبا صاحبها،  قواعد الشرع، ومثل ذلع من عنده شهادة إلنساف ْتق ال يعلم
وأما اٟتديث الثاح الذي ذـ فيو الرسوؿ الشاىد الذي  .فيأٌب إليو فيخربه هبا

يشهد قبل أف يستشهد فهو ُب موضوع الشهادة ُب حقوؽ اآلدميُت، وبذلع 
  اختلفت ظروؼ اٟتديثُت وإف كاف موضوعهما واحداً.

 ومن األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة ولكن ديكن التوفيق بينها
األحاديث اليت يتحد موضوعها ولكن ٗتتلف أحوا٢تا. فمن ذلع ما روي عن 

فـََلمَّا   ،ِقَبَل َبْدرٍ  َخَرَج َرُسوُل اللَِّو » قالت:أهنا  زوج النيب  عائشة 
اُب َرُسوِل فـََفِرَح َأْصحَ  ،ُر ِمْنُو ُجْرَأٌة َوَنْجَدةٌ كَ ذْ َكاَن ِبَحرَِّة اْلَوبـََرِة َأْدرََكُو رَُجٌل َقْد َكاَن يُ 

 .تَِّبَعَك َوُأِصيَب َمَعكَ ِجْئُت ألِ  :فـََلمَّا َأْدرََكُو قَاَل ِلَرُسوِل اللَِّو  ،ِحيَن رََأْوهُ  اللَِّو 
فـََلْن َأْسَتِعيَن  ،فَاْرِجعْ  :قَالَ  ،الَ  :قَالَ  ؟تـُْؤِمُن بِاللَِّو َوَرُسوِلوِ  :قَاَل َلُو َرُسوُل اللَِّو 

فـََقاَل َلُو َكَما قَاَل َأوََّل  ،مَّ َمَضى َحتَّى ِإذا ُكنَّا بِالشََّجَرِة َأْدرََكُو الرَُّجلُ ُـ ث :قَاَلتْ  ،ِبُمْشِركٍ 
 :قَالَ  ،فَاْرِجْع فـََلْن َأْسَتِعيَن ِبُمْشِركٍ  :قَالَ  ،َكَما قَاَل َأوََّل َمرَّةٍ   فـََقاَل َلُو النَِّبيُّ  ،َمرَّةٍ 

 :قَالَ  ؟تـُْؤِمُن بِاللَِّو َوَرُسوِلوِ  :فـََقاَل َلُو َكَما قَاَل َأوََّل َمرَّةٍ  ،َداءِ فََأْدرََكُو بِاْلبَـيْ  ،مَّ رََجعَ ُـ ث
ن عبد عوعن خبيب  أخرجو مسلم. «فَاْنطَِلقْ  فـََقاَل َلُو َرُسوُل اللَِّو  ،نـََعمْ 

ُجٌل أَنَا َورَ  ،َوُىَو يُرِيُد َيْزًوا أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّو »الرٛتن عن أبيو عن جده قاؿ: 
ُقْلَنا ،ِمْن قـَْوِمي َوَلْم ُنْسِلمْ   ،َنْشَهُدُه َمَعُهمْ  ِإنَّا َنْسَتْحِيي َأْن َيْشَهَد قـَْوُمَنا َمْشَهًدا الَ  :فـَ

 :قَالَ  ،َنْسَتِعيُن بِاْلُمْشرِِكيَن َعَلى اْلُمْشرِِكينَ  فَِإنَّا الَ  :قَالَ  ،الَ  :قـُْلَنا ؟َأَو َأْسَلْمُتَما :قَالَ 
 الَ » :نس قاؿ: قاؿ رسوؿ اه أوعن  أخرجو أٛتد. «ا َوَشِهْدنَا َمَعوُ فََأْسَلْمنَ 
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وعن أيب أخرجو أٛتد. « اً يّ بِ رَ عَ  مْ كُ يمَ اتِ وَ وا خَ شُ قُ نْـ تَـ  الَ ، وَ ينَ كِ ِر شْ مُ الْ  ارِ نَ وا بِ يئُ ضِ تَ سْ تَ 
إذا   ،عداالوَ  ةَ يَّ نِ َـ ث فَ لَّ حتى إذا خَ   وِ اللَّ  رسولُ  جَ رَ خَ »ٛتيد الساعدي قاؿ: 

: قالَ  ،مالَّ سَ  نِ بْ  وِ اللَّ  عبدِ  طُ ىْ رَ ْم وىُ  ،عقانُ يْـ قَـ  وقالوا: بن ؟ىؤالء نْ : مَ ، قالَ ةٌ يبَ تِ كَ 
 ا ال نستعينُ نّ وا، فإِ عُ جِ رْ يَـ لْ لهم فَـ  قل :قال ،بل ىم على دينهمقالوا: ال،  ؟سلمواأو 

. فهذه وذكره صاحب نيل األوطار اٟتافظ أبو عبد اهأخرجو  «بالمشركين
ض األحاديث اليت وردت ُب جواز االستعانة با١تشركُت. عن األحاديث تعار 

 ،َسُتَصاِلُحوَن الرُّوَم ُصْلًحا آِمًنا»يقوؿ:  ذي ٥ترب قاؿ: ٝتعت رسوؿ اه 
وقد أخرج الًتمذي عن  رواه أبو داود. «َوتـَْغُزوَن أَنـُْتْم َوُىْم َعُدوِّا ِمْن َورَاِئُكمْ 

 جَ رَ خَ  انَ مَ زْ قُـ  أنَّ »وروي:  «وُ عَ وا مَ لُ اتَـ قَ  ودِ هُ يَـ الْ  نَ مِ  مٍ وْ قَ لِ  مَ هَ سْ أَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »الزىري 
 ةِ لَ مَ حَ  ارِ الدّ  من بني عبدِ  ثالثةً  لَ تَ قَ فَـ  ،كٌ رِ شْ وىو مُ  دٍ حُ أُ  يومَ   النبيّْ  مع أصحابِ 

. فهذه األحاديث نقلو ُب نيل األوطار عن أصحاب السَت «المشركين واءِ لِ 
شركُت، واألحاديث السابقة تدؿ على عدـ جواز تدؿ على جواز االستعانة با١ت

االستعانة با١تشركُت، فيبدو أهنا أحاديث متعارضة، واٞتمع بينها ىو أف حديث 
عائشة فيو نفي الرسوؿ عن نفسو أف يستعُت ٔتشرؾ، ورفض الرسوؿ أف يفعل 

ألنو حيتمل أنو يتجنبو كما كاف يتجنب أي  ؛فعبًل ال يدؿ على النهي عنو
وال  ،ليس واجباً  ،أو فعل خبلفو ،ىو قرينة على أف األمر ٓتبلفو مباح، بل
وال مباحاً، فبل تعارض ُب ىذا اٟتديث. وأما حديث أيب ٛتيد  ،مندوباً 

ولذلع  ؛فهو عاـ لو ولؤلمة« ينَ كِ ِر شْ مُ الْ بِ  ينُ عِ تَ سْ نَ  ا الَ نَّ إِ »الساعدي فإنو قاؿ فيو: 
ت رايتها وليس شخصاً، ولكن موضوعو كاف كتيبة تقاتل ٖت ،يفيد النهي

يتو، واألحاديث اليت استعاف افيكوف النهي عن االستعانة ّتيش يقاتل ٖتت ر 
فيها الرسوؿ قد استعاف بأفراد، فيكوف اٟتديثاف قد اختلفت فيهما اٟتاؿ، 
فالنهي عن االستعانة إ ا ىو عن االستعانة باٞتيش يقاتل ٖتت راية نفسو، 



 ٔٔٛ 

ف النار كناية عن إنس، فأألفراد. وأما حديث واٞتواز إ ا ىو لبلستعانة با
واالستضاءة بنارىا  ،الكياف، فالقبيلة توقد نارًا ٢تا إشارة إلعبلهنا اٟترب

دفعوا لنا  أهنمفهذا ىو ا١تنهي عنو. وحديث الرـو يعٍت  ،الدخوؿ ٖتت كياهنا
فيكونوف قد قاتلوا ٖتت  ،ألف الصل  يقتضي ذلع ؛اٞتزية ودخلوا ٖتت ٛتايتنا

ألف النهي عن االستعانة با١تشرؾ  ؛وعليو ال تعارض بُت ىذه األحاديث ؛ايتنار 
يتو، وجواز االستعانة با١تشرؾ إ ا اُب حالة أف يستعاف بو بوصفو جيشاً وٖتت ر 

 ىو ُب حالة كونو فرداً أو جيشاً ٖتت راية اإلسبلـ.
ق ػيػػػػػػػػوفػدو أهنػػػػػػا متعارضػػػػػػة ولكػػػػػػن ديكػػػػػػن التػبػػػػػػػث الػػػػػػيت يػاديػػػػػػػن األحػومػػػػػػ

ويبيحػػػػو ُب اً، ػامػػػػػاألحاديػػػػث الػػػػيت ينهػػػػى الرسػػػػوؿ فيهػػػػا عػػػػن أمػػػػر هنيػػػػاً ع ،اػهػػػػػنػبي
ض ػيػػػػػػػػقػوف نػ، فتكػػػػػػػوف اٟتػػػػػػػاؿ ا١تعينػػػػػػػة ٔتقػػػػػػػاـ االسػػػػػػػتثناء، أي يكػػػػػػػحػػػػػػػاؿ معينػػػػػػػة

ن ػاش عػػػػػدػن أيب خػػػػػػاؿ الػػػػػيت أباحهػػػػػا علػػػػػة للنهػػػػػي. ومػػػػػن ذلػػػػػع مػػػػػا روي عػػػػػػاٟتػػػػػ
 ونَ ـُمـــــــلِ ـسْ ـمُ الْ » :وؿ اه ػاؿ رسػػػػػػػقػػػػػػاؿ: قػػػػػػ اب النػػػػػػيب ػحػػػػػػػأص نػل مػػػػػػػرجػػػػػػ
فهػػػػػػذا اٟتػػػػػػديث  أخرجػػػػػػو أٛتػػػػػد. «ارِ ـنَّــــــالوَ  ،إلِ ـَكــــــالْ وَ  ،اءِ َمــــــالْ  :ثٍ الَ َـ ي ثـــــِفــــــ اءُ كَ رَ ُشـــــ

وف ا١تػػػػػػاء ملكيػػػػػػة ػيػػػػػػػع عػلػػػػػػػراد مػاح لؤلفػػػػػػػو أبػػػػػػػأنػػػػػػ يعػػػػػػارض مػػػػػػا ثبػػػػػػت عنػػػػػػو 
ا بػػػػػػأف ا١تيػػػػػػاه مػػػػػػع بينهػمػػػػػػػن اٞتػكػػػػػػػن ديػة. ولكػػػػػػػنػػػػػػػديػف وا١تػائػػػػػػػفرديػػػػػػة ٢تػػػػػػم ُب الط

كيتهػػػػػػػػػا لؤلفػػػػػػػػػراد ٓب تكػػػػػػػػػن للجماعػػػػػػػػػة حاجػػػػػػػػػة فيهػػػػػػػػػا، الػػػػػػػػػيت أبػػػػػػػػػاح الرسػػػػػػػػػوؿ مل
بػػػػػػدليل أف الرسػػػػػػوؿ يقػػػػػػوؿ ُب حػػػػػػديث  ،تػػػػػػاج اٞتماعػػػػػػةٖتفكانػػػػػػت فضػػػػػػلة عمػػػػػػا 

ــــمْ يُ  الَ »آخػػػػر:  ــــ لُ ْضــــفَ  عُ َن ــــبَـ  اءٍ َم ــــيُ  نْ أَ  دَ ْع ــــعَ  ىنَ غْ تَـ ْس فمعنػػػػاه أف  أخرجػػػػو أٛتػػػػد. «وُ ْن
 ،ا١تػػػػاء الػػػػذي ديلػػػػع ملكيػػػػة فرديػػػػة ىػػػػو ا١تػػػػاء الػػػػذي لػػػػيس للجماعػػػػة فيػػػػو حاجػػػػة

ىػػػػػو الػػػػػذي يكػػػػػوف  ،وىػػػػػو ا١تػػػػػاء الػػػػػذي للجماعػػػػػة حاجػػػػػة فيػػػػػو ،قيضػػػػػوفيكػػػػػوف ن
وعليػػػػػو  ؛النػػػػػاس شػػػػػركاء فيػػػػػو، فتكػػػػػوف ىػػػػػذه ىػػػػػي علػػػػػة كػػػػػوف النػػػػػاس شػػػػػركاء فيػػػػػو

 فبل تعارض بُت اٟتديثُت.



 ٜٔٔ 

فإهنا عند التدقيق فيها يتبُت  ،وىكذا ٚتيع األحاديث اليت يبدو أهنا متعارضة
ىذا يتبُت أنو ال تعارض بُت لبلختبلؼ ا١توجود بينها، ومن  ،أهنا غَت متعارضة

 ىي حالة النسخ. ،أقواؿ الرسوؿ إال ُب حالة واحدة
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 اث اللغةـأبح
اللغػػػات ىػػػي عبػػػارة عػػػن األلفػػػاظ ا١توضػػػوعة للمعػػػاح، فلّمػػػا كانػػػت داللػػػة 

 ،كػاف ال بػد مػن معرفػة الوضػع  ،األلفاظ على ا١تعاح مسػتفادة مػن وضػع الواضػع
. والوضػػػع ىػػػو ٗتصػػػيص لفػػػظ ٔتعػػػٌت، إذا أو مػػػىت أطلػػػق ٍب معرفػػػة داللػػػة األلفػػػاظ

األوؿ فهػم الثػاح. وسػبب وضػع اللغػة ىػػو أف اإلنسػاف ٤تتػاج إٔب غػَته مػن أبنػػاء 
 ،واللبػاس ،والغػذاء ،ألنو ال يستطيع أف يستقل ٔتػا حيتػاج إليػو ُب ا١تعػاش ؛جنسو

 ؛اءواالعتػػػػد ،والػػػػربد ،وصػػػػوناً لػػػػو عػػػػن اٟتػػػػر ،للبػػػػدف إبقػػػػاءً  ،والسػػػػبلح ،وا١تسػػػػكن
ولػػذلع كػػاف ال بػػد لػػو مػػن االجتمػػاع مػػع غػػَته مػػن بػػٍت اإلنسػػاف، ومػػن ىنػػا كػػاف 

فكػاف اإلنسػاف اجتماعيػاً بػالطبع. وىػذا  ،اجتماع اإلنساف باإلنسػاف أمػراً طبيعيػاً 
 ،مػن سػد اٟتاجػة ،وال حيقػق الغايػة منػو ،االجتماع بُت الناس ال يتم فيو التعػاوف

فػػػػػاحتيج إٔب شػػػػػيء حيصػػػػػل بػػػػػو  ،إال بػػػػػأف يعػػػػػرؼ أحػػػػػد ا اآلخػػػػػر مػػػػػا ُب نفسػػػػػو
ألف ىػػذا التعريػػف ١تػػا ُب الػػذىن ال يػػتم  ؛التعريػػف. ومػػن ىنػػا جػػاء وضػػع اللغػػات

، لعمومػو ،أو ا١تثػاؿ. واللفػظ أفيػد مػن اإلشػارة أو ا١تثػاؿ ،أو اإلشػارة ،إال باللفظ
، ويشػػػمل ا١تعلومػػػات ٦تكنػػػة أو ةومعقولػػػ ةإذ اللفػػػظ يشػػػمل ا١توجػػػودات ٤تسوسػػػ

 ،ٓتػػبلؼ اإلشػػارة .زاء مػػا أريػػد مػػن تلػػع ا١تعػػاحإللفػػظ بػػإلمكػػاف وضػػع ا ؛٦تتنعػػة
 ،وٓتػبلؼ ا١تثػاؿ .وال ا١تعػدـو ،وال الغائػب ،فإنو ال ديكن وضعها إزاء ا١تعقػوالت

ألف األمثلػػة اجملسػػمة  ؛فإنػػو يتعػػذر أو يتعسػػر أف حيصػػل لكػػل شػػيء مثػػاؿ يطابقػػو
ف اللفػػػظ ف فيػػػو كلفػػة. وأيضػػاً فػػإإال تفػػي با١تعػػدومات. ولػػو فػػػرض وفػػاء ا١تثػػاؿ فػػ

 ،ألف اللفظ مركػب مػن اٟتػروؼ اٟتاصػلة مػن الصػوت ؛يسر من اإلشارة وا١تثاؿأ
فكػػػاف اٗتػػػاذه وسػػػيلة للتعبػػػَت عمػػػا ُب الػػػنفس  ،وىػػػو حيصػػػل مػػػن اإلنسػػػاف طبيعيػػػاً 

 ،ظهػػػر وأؤب. ومػػػن ىنػػػا كػػػاف سػػػبب الوضػػػع للغػػػات ىػػػو التعبػػػَت عمػػػا ُب الػػػنفسأ



 ٕٔٔ 

األشػياء ا١توضػوعة ٢تػا ىػذه وكاف موضوعها ىو األلفاظ ا١تركبة مػن اٟتػروؼ. أمػا 
ألف الوضع للشيء فرع عن تصوره،  ؛األلفاظ فهي ا١تعاح الذىنية دوف ا٠تارجية

فبل بد من استحضار صورة اإلنساف مثبلً ُب الذىن عند إرادة الوضع لو، وىذه 
وذلػع ألف  ؛الصورة الذىنية ىي اليت وضع ٢تػا لفػظ اإلنسػاف ال ا١تاىيػة ا٠تارجيػة

تعبَت عما ُب الذىن ولػيس للماىيػة، فهػو غػَت الفكػر. فػالفكر اللفظ قد وضع لل
ىػو اٟتكػػم علػػى الواقػع، إذ الفكػػر عبػػارة عػػن نقػل الواقػػع بواسػػطة اإلحسػػاس إٔب 

فإنػػو ٓب يوضػػع  ،الػػذىن مػػع معلومػػات سػػابقة تفسػػر ىػػذا الواقػػع. ٓتػػبلؼ اللفػػظ
 بػػػل وضػػػع للتعبػػػَت عمػػػا ُب ،وال علػػػى اٟتكػػػم عليػػػو ،للداللػػػة علػػػى حقيقػػػة الواقػػػع

ألف إطبلؽ اللفظ دائػر مػع ا١تعػاح الذىنيػة  ؛الذىن، سواء طابق الواقع أـ خالفو
دوف ا٠تارجية. فإنا إذا شػاىدنا شػيااً فظننػا أنػو حجػر أطلقنػا عليػو لفػظ اٟتجػر، 
فػػػإذا دنونػػػا منػػػو وظننػػػاه شػػػجراً أطلقنػػػا عليػػػو لفػػػظ الشػػػجر، ٍب إذا ظننػػػا أنػػػو بشػػػر 

فػدؿ علػى أف  ،جي ٓب يتغَت مع تغَت اللفػظأطلقنا عليو لفظ البشر، فا١تعٌت ا٠تار 
ووضػػعناه لقيػػاـ زيػػد  ،الوضػػع لػػيس لػػو بػػل ١تػػا ُب الػػذىن. وأيضػػاً لػػو قلنػػا زيػػد قػػائم

أو نػػاـ، فقػػد بطػػل القػػوؿ مػػع أنػػو ٓب  ،أو مشػػى ،ا١توجػػود ُب ا٠تػػارج، ٍب قعػػد زيػػد
وإ ػػػا ىػػػو ١تػػػا ُب الػػػذىن.  ،فػػػدؿ علػػػى أف الوضػػػع لػػػيس للحقيقػػػة القائمػػػة ،يبطػػػل
وإ ا ىي تعبَت عما ُب الذىن، فقػد تكػوف  ،ظ ليست داللة على اٟتقائقفاأللفا

وضػػػعت ليفيػػػد  ،أي األلفػػػاظ ،وقػػػد تكػػػوف ٥تالفػػػة ٢تػػػا. وىػػػي ،مطابقػػػة للحقيقػػػة
بضػػػػم  ،بػػػػُت ا١تفػػػػردات ،أو اإلضػػػػافية ،أو التقييديػػػػة ،سػػػػناديةالوضػػػػع النسػػػػب اإل
ن ػات مػػػاح ا١تركبػػػادة معػػػكالفاعليػػة، وا١تفعوليػػة، وغَت ػػا، وإلفػػ  ،بعضػػها إٔب بعػػض

اـ وقعود. فلفظ زيد قائم مثبًل، وضع ليسػتفاد بػو اإلخبػار عػن مدلولػو بالقيػاـ ػقي
أي  ،ع أف يسػػػتفاد باأللفػػػاظ معانيهػػػا ا١تفػػػردةػرض مػػػن الوضػػػػأو غػػػَته، ولػػػيس الغػػػ

بػل الغػرض مػن وضػع اللفػظ إفػادة النسػب ليحصػل التعبػَت،  ،ور تلع ا١تعاحػتص
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اللفػػظ ْتيػػث يفيػػد النسػػب لغػػرض التعبػػَت عمػػا ف الغػػرض مػػن الوضػػع جعػػل إأي 
 ُب الذىن.

وأما الواضع للغات فهو أف اللغات كلها اصطبلحية، فهي من وضع 
ف الناس اصطلحوا عليها. واللغة العربية  إوليست من وضع اه، أي  ،الناس

 ،فتكوف من اصطبلح العرب ،وضعها العرب واصطلحوا عليها ،كسائر اللغات
ووقفنا عليها أي  ،اه تعأب. إذ لو وضعها الباري تعأب وليست توقيفًا من

 ،فإف ىذا التوقيف إ ا يكوف عن طريق من طرقو، أي إما بالوحي ،أعلمنا هبا
وإما ٓتلق علم ضروري ُب عاقل بأف اه تعأب وضعها ٢تذه ا١تعاح. أما التوقيف 

حىت  ،اللغات ألنو يلـز تقدـ بعثة الرسل على معرفة ؛عن طريق الوحي فباطل
 ؛ٍب بعد ذلع يبلغهم الرسالة، لكن البعثة متأخرة ،يعرفهم اللغة اليت وضعها اه

 لقولو تعأب:                       وهبذا يثبت أف اللغة  ؛
ليست توقيفية من اه. وأما التوقيف عن طريق خلق علم ضروري فباطل 

ألف حصوؿ  ؛و يلـز منو أف يعرؼ اه تعأب بالضرورة ال ْتصوؿ العلمألن ؛أيضاً 
العلم الضروري بوضع اه للغة يستلـز العلم الضروري باه تعأب، لكن معرفة 

 ،فبل تكوف معرفة اه بالضرورة ،وإ ا ْتصوؿ العلم ،اه تعأب ليست بالضرورة
وإذا ثبت أهنا ليست  .فيةوبذلع يثبت أهنا ليست توقي ؛وإ ا ْتصوؿ العلم

  أي تكوف اصطبلحاً من الناس. ،فتكوف من وضع البشر ،توقيفية من اه
 وأما قولو تعأب:                    فإف ا١تراد منو مسميات

األشياء ال اللغات، أي علمو حقائق األشياء وخواصها، أي أعطاه ا١تعلومات 
كم على األشياء، فإف اإلحساس بالواقع ال يكفي وحده اليت يستعملها للح

للحكم عليو وإدراؾ حقيقتو، بل ال بد من معلومات سابقة يفسر بواسطتها 
فأعطاه معلومات  ،فاه تعأب علم آدـ األٝتاء أي مسميات األشياء .الواقع



 ٕٖٔ 

وأما تعبَت القرآف بكلمة  .يستطيع هبا أف حيكم على األشياء اليت حيسها
فإف  ،كما يدؿ على ذلع الواقع  ،فإنو قد أطلق االسم وأراد ا١تسمى ،اءاألٝت

آدـ عرؼ األشياء وٓب يعرؼ اللغات، فكل ما يعرؼ ماىية ويكشف عن 
حقيقة ىو ٤تل التعليم وا١تعرفة، واللغة إ ا ىي وسيلة للتعبَت ليس غَت، فسياؽ 

 اآلية يدؿ على أف ا١تراد من كلمة:           أي اٟتقائق  ،ا١تسميات
 وا٠تواص. وأما قولو تعأب:                          

        ألف  ؛، فبل داللة فيو على أف اللغات من وضع اهأي لغاتكم
معناىا   وليس ،ومن األدلة على قدرة اه كونكم ٗتتلفوف ُب اللغات :معٌت اآلية

وليس  ،اختبلؼ اللغات ،أي الدليل ،كوف اه قد وضع لغات ٥تتلفة. فاآلية
 وضع اه للغات ٥تتلفة. وأما قولو تعأب:                      

                         سميةفإف اه تعأب ٓب يذمهم على الت، 
وإ ا ذمهم على إطبلقهم لفظ اإللو على الصنم مع اعتقادىم أهنا آ٢تة. إذ 

أعبلـ على أصناـ، فقرينة اختصاصها بالذـ دوف سائر  ،ومناة ،والعزى ،تالبل
وعليو فبل داللة ُب ىذه اآليات على أف اللغات توقيفية.  ؛األٝتاء دليل عليو

ف اللغات توقيفية من اه، بل وبذلع يتبُت أنو ال يوجد دليل شرعي على أ
 الواقع ا١تشاىد أهنا اصطبلح من الناس، فهي من وضع البشر وليست من اه.

 ةنـّ اب والسُّ ـتدالل بالكتـاالس
ومعرفة  ،االستدالؿ بالكتاب والسنة يتوقف على معرفة لغة العرب

  :زؿ بلغتهم. قاؿ تعأبػنألنو وارد بلغة العرب، إذ قد أ ؛أقسامها      

      ولذلع ال بد من ذكر مباحث اللغة وأقسامها. والذي يبحث من
إذ ال حاجة لبحث غَته ُب  ،أقساـ القوؿ ىو ما يتعلق باستنباط اٟتكم فقه
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ن ػولك ،اءػرب وإنشػف الكتاب والسنة ينقسم كل منهما إٔب خإأصوؿ الفقو. ٍب 
دوف األخبار لعدـ ثبوت اٟتكم هبا غالباً، ومن وٕب إ ا ينظر ُب اإلنشاء ػاألص

ىنا كاف القوؿ ُب الكتاب والسنة ينقسم إٔب أمر، وهني، وعاـ، وخاص، 
اء على ذلع فبل بد ػوخ. وبنػومطلق، ومقيد، و٣تمل، ومبُت، وناسخ، ومنس

 ،أي الكتاب والسنة، إٚتاالً  ،وْتث ىذه األقساـ منهما ،من إٚتاؿ ْتث اللغة
 ن االستدالؿ بالكتاب والسنة على األحكاـ الشرعية.حىت يتمكن م
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 ربيةـرفة اللغة العـريق معـر
للداللة  ةألفاظاً معين فوضعوا ،اللغة العربية اصطبلح اصطل  عليو العرب

للداللػة  ،ولفػظ ا١تػاء ،رضولفظ األ ،كما وضعوا لفظ السماء  ،معينة على معافٍ 
ولفػػػػظ اٞتػػػػوف  ،حػػػػيض والطهػػػػرمعينػػػػة، وكمػػػػا وضػػػػعوا لفػػػػظ القػػػػرء لل علػػػػى معػػػػافٍ 

وغَت ذلع. وما دامت اللغة  ،ولفظ السليم للملدوغ والسليم ،لؤلبيض واألسود
ف لفػظ كػذا إفطريق معرفتها أخذىا عنهم. فإذا قػالوا ىػم  ،العربية اصطبلحاً ٢تم

 ،ف معػػػٌت كػػػذا موضػػػوع للفػػػظ كػػػذا، فيقبػػػل قػػػو٢تمإموضػػػوع ١تعػػػٌت كػػػذا، أو قػػػالوا 
وألف ا١تسػػػألة مسػػػألة  ،نػػػو ال مشػػػاحة ُب االصػػػطبلحأل ؛وال ينػػػاقش ،ويسػػػلم بػػػو

و٢تػػػذا مػػػا  ؛وال متعلقػػػة بػػػاإلدراؾ ،وليسػػػت مسػػػألة عقليػػػة ،وضػػػع اصػػػطلحوا عليػػػو
إذ ىػػي اصػػطبلح ٢تػػم، وا١تػػراد بػػالعرب العػػرب  ،يقولػػو العػػرب عػػن اللغػػة يسػػلم بػػو

قحاح الذين كانوا يتكلمػوف اللغػة العربيػة قبػل فسػاد اللسػاف العػريب، وقػد ظػل األ
 ؛وٓب تفسد لغػتهم ،كانوا يسكنوف البادية  ،حىت القرف الرابع ا٢تجري ،منهم قسم

ولػػػذلع يؤخػػػذ عػػػنهم. أمػػػا طريػػػق األخػػػذ عػػػنهم فهػػػي طريػػػق الروايػػػة الصػػػحيحة، 
 ؛فػػاللفظ حػػىت يعتػػرب لفظػػاً عربيػػاً ال بػػد أف يػػروى عػػن العػػرب بالروايػػة الصػػحيحة

اتر وخػرب اآلحػاد. فالنقػل ومن ىنا كانت طريق معرفة اللغة العربية ىي النقل ا١تتو 
أي الػػذي ال  ،ا١تتػػواتر ىػػو مػػا كػػاف معلومػػاً ْتيػػث ال يتشػػكع فيػػو مػػع التشػػكيع

و٨تػػػوه مػػػن  ،والعػػػرض عرضػػػاً  ،كعلمنػػػا بتسػػػمية اٞتػػػوىر جػػػوىراً   ،يقبػػػل التشػػػكيع
فػتعلم أف مػدرؾ ذلػع إ ػا  ؛و٨توىػا ،والربد ،واٟتر ،واألرض ،كالسماء  ،األسامي

 ،وال تػػػواتر فيػػػو ،حػػػاد فهػػػو مػػػا ٓب يكػػػن معلومػػػاً لنػػػاىػػػو التػػػواتر القػػػاطع. وأمػػػا اآل
كاأللفػػػاظ   ،أي نقػػػل اآلحػػػاد ،فطريػػػق ٖتصػػػيل الظػػػن بػػػو إ ػػػا ىػػػو أخبػػػار اآلحػػػاد
و٨تو ػػا.  ،واألصػػمعي ،كا٠تليػػل  ،ا١ترويػػة ا١تعنعنػػة عػػن األدبػػاء البػػاحثُت عػػن اللغػػة
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ثػاح أي وأكثر ألفاظ اللغػة العربيػة مػن األوؿ أي مػن ا١تتػواتر، واألقػل منهػا مػن ال
وىػػي الروايػػة الصػػحيحة عػػن  ،مػػن اآلحػػاد. ىػػذه ىػػي طريػػق معرفػػة اللغػػة العربيػػة

وال طريػػق غَت ػػا. وأمػػا العقػػل فػػبل ينفػػع ُب معرفػػة  ،أو آحػػاداً  ،إمػػا تػػوتراً  ،العػػرب
وليسػػت  ،مػػن وضػػع اللغػػةعألف ا١تسػػألة مسػػألة نقػػل  ؛وال قيمػػة لػػو ،اللغػػة العربيػػة

واسػػػػػػػػتحالة  ،قل بوجػػػػػػػوب الواجبػػػػػػػػاتمسػػػػػػػألة اإلدراؾ، وألف العقػػػػػػػػل إ ػػػػػػػا يسػػػػػػػػت
وأما وقوع أحد اٞتائزين فبل يهتدي إليو العقل، واللغات مػن ىػذا  .ا١تستحيبلت

ألهنػػػػػا متوقفػػػػػة علػػػػػى الوضػػػػػع، إذ وضػػػػػع لفػػػػػظ معػػػػػُت ١تعػػػػػٌت معػػػػػُت مػػػػػن  ؛القبيػػػػػل
ا١تمكنػػات، والعقػػل ال ديكػػن أف يسػػتقل بػػإدراؾ أف الواضػػع وضػػع ىػػذا اللفػػظ أو 

ومػن ىنػا ال ٤تػل  ؛إنو يتوقف علػى النقػل عػن الواضػعف ،ذاؾ ٢تذا ا١تعٌت أو لذاؾ
ما قيل مػن أنػو  بل تتوقف معرفتها على النقل عن الواضع. وأما ،للعقل ُب اللغة

ًب بالعقل معرفة اٞتمع ا١تعرؼ للعمـو وذلع ألف االستثناء يدخلو، فليس األمػر  
مػػا  بػػل ىػػو معرفػػة عػػن طريػػق النقػػل، إذ نقػػل إلينػػا أف االسػػتثناء إخػػراج ،كػػذلع

، فبل يكوف العقل وحده ىو  ،يتناولو اللفظ ففهمنا منو أف اٞتمع ا١تعرؼ للعمـو
وإ ػا العقػل فهػم ٦تػا نقػل  ،الذي حكم بأف الواضع وضػع ىػذا اللفػظ ٢تػذا ا١تعػٌت

فهػػو كمػػن يفهػػم أف وجػػود دوؿ  ،عػػن الواضػػع أف ىػػذا اللفػػظ يػػؤدي ىػػذا ا١تعػػٌت
ــــيفَ لِ خَ لِ  عَ ويِــــبُ  اذَ إِ : »إسػػػػبلمية ال جيػػػػوز مػػػػن قولػػػػو  « اَمــــهُ نْـ مِ  رَ وا اآلَخــــلُ تُـ اقْـ َفــــ نِ يْ تَـ

وإ ػا  ،فحكم عدـ جواز تعػدد الدولػة اإلسػبلمية ٓب يضػعو العقػلأخرجو مسلم. 
ولػيس حكمػاً عقليػاً، والعقػل إ ػا فهمػو مػن  ،فهػو حكػم شػرعي ،جاء بػو الشػرع
 ،وكػػذلع اللغػػة، فكػػوف اٞتمػػع ا١تعػػرؼ للعمػػـو لػػيس مػػن العقػػل .الػػنص الشػػرعي

فهػػػو مػػػن اصػػػطبلح العػػػرب ولػػػيس مػػػن العقػػػل. وال  ،مػػػن وضػػػع العػػػربوإ ػػػا ىػػػو 
وإ ػػػا ١تعرفػػة اللغػػػة طريقػػػاف لػػػيس  ،يكػػوف العقػػػل وحػػػده طريقػػػاً ١تعرفػػة اللغػػػة مطلقػػػاً 

أو بعبػػػارة أخػػػرى طريػػػق معرفػػػة اللغػػػة ىػػػو  ،والثػػػاح اآلحػػػاد ،أحػػػد ا التػػػواتر ،غػػػَت
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 الرواية ليس غَت.

 وأقسامها  اللغةألفاظ 
معينػػة للداللػػة علػػى معػػاف معينػػة، فكػػاف اللفػػظ ىػػو وضػػع العػػرب ألفاظػػاً 

و٢تػػذا كانػػت أْتػػاث  ؛الػػداؿ علػػى ا١تعػػٌت، وكػػاف ا١تعػػٌت ىػػو ا١تػػدلوؿ عليػػو بػػاللفظ
اللغػػة ىػػي أْتػػاث عػػن األلفػػاظ وحػػدىا، وأْتػػاث عػػن األلفػػاظ وا١تعػػاح، وأْتػػاث 

ومػػػػن ىنػػػػا كانػػػػت األلفػػػػاظ ا١توضػػػػوعة ثبلثػػػػة أقسػػػػاـ: األوؿ للػػػػداؿ  ؛عػػػػن ا١تعػػػػاح
  والثالث للمدلوؿ وحده. .والثاح باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ .أي للفظ ،وحده

 الدال وحده باعتباريم اللفظ ـتقس
إٔب ثبلثػة  ،أي باعتبار داللػة األلفػاظ ،ينقسم اللفظ باعتبار الداؿ وحده

كداللػػػة   ،وىػػػي داللػػػة اللفػػػظ علػػػى ٘تػػػاـ مسػػػماه ،أقسػػػاـ: أحػػػدىا داللػػػة ا١تطابقػػػة
ألف اللفػػػظ طػػػابق معنػػػاه. والثػػػاح  ؛طق، وٝتػػػي بػػػذلعاإلنسػػػاف علػػػى اٟتيػػػواف النػػػا

كداللػػػة اإلنسػػػاف علػػػى   ،وىػػػي داللػػػة اللفػػػظ علػػػى جػػػزء ا١تسػػػمى ،داللػػػة التضػػػمن
ي تضػمناً أي ٝتػ ،وٝتي بذلع لتضػمنو إيػاه ،أو على الناطق فقه ،اٟتيواف فقه

وىػػي داللػػة  ،لكػػوف ا١تعػػٌت ا١تػػدلوؿ ُب ضػػمن ا١توضػػوع لػػو. والثالػػث داللػػة االلتػػزاـ
كداللػػػة األسػػػد علػػػى الشػػػجاعة، وٝتػػػي بػػػذلع لكػػػوف ا١تعػػػٌت   ،ظ علػػػى الزمػػػواللفػػػ

أي إ ػػا تتصػػور  ،ا١تػػدلوؿ الزمػػاً للموضػػوع لػػو. وا١تعتػػرب بػػاللزـو ىػػو اللػػزـو الػػذىٍت
وىػو الػذي ينتقػل الػذىن إليػو عنػد ٝتػاع اللفػظ،  ،داللة االلتزاـ ُب البلـز الػذىٍت

 أـ غػػَت ،لػػذىٍت كالسػػرير واالرتفػػاعكػػاف الزمػػاً ُب ا٠تػػارج أيضػػاً مػػع اللػػزـو اأسػػواء 
فقػه، فإنػو إذا  ا٠تػارجي البلـز ُب ذلع يأٌب وال والبصر، كالعمى ا٠تارج ُب الـز

 شػرط ٓب ينتقل الذىن إليو عند ٝتػاع اللفػظ ٓب ٖتصػل الداللػة البتػة، وىػذا اللػزـو
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 ،حصػوؿ داللػة االلتػزاـ ُب السبب ىو ليس ٔتجرده اللزـو أف يعٍت ٔتوجب، وليس
واللػزـو شػرط. واللفػظ باعتبػار داللتػو ينقسػم إٔب  ،لسبب ىو إطػبلؽ اللفػظبل ا

وذلػػػع ألنػػػو إف دؿ جػػػزؤه علػػػى جػػػزء ا١تعػػػٌت ا١تسػػػتفاد منػػػو فهػػػو  ؛مركػػػب ومفػػػرد
تركيػػػب مػػػزج   ـسػػػواء كػػػاف تركيػػػب إسػػػناد كقولنػػػا قػػػاـ زيػػػد وزيػػػد قػػػائم، أ ،ا١تركػػػب

إف ٓب يػدؿ تركيب إضافة كغبلـ زيد وكباب الدار. و  ـكخمسة عشر وبعلبع، أ
 ،جزؤه على جزء معناه فهو مفرد، وذلع بأف ال يكوف لػو جػزء أصػبلً كبػاء اٞتػر

 ،الػداؿ أو ،اليػاء أو ،الػزاي فػإف ،أو لو جػزء ولكػن ال يػدؿ علػى جػزء معنػاه كزيػد
أي  ،ولكنػو لػيس جػزءاً مػن معناىػا ،ا٢تجاء حرؼ على تدؿ منها أي كانت وإف

 ،أعبلمػاً  ،و٨تػوه ،وتػأبه شػراً  ،عبػد اه وكػذلع .وىػو الػذات ا١تعينػة ،من مدلو٢تا
 أي مسمى هبا بأف كانت علماً على شخص.

  ردـالمف
ينقسػػم ا١تفػػرد إٔب ثبلثػػة أقسػػاـ: اسػػم، وفعػػل، وحػػرؼ. وذلػػع أف اللفػػظ 

وإمػػػػا أف يسػػػػتقل ٔتعنػػػػاه، فػػػػإف كػػػػاف ال يسػػػػتقل  .ا١تفػػػػرد إمػػػػا أف ال يسػػػػتقل ٔتعنػػػػاه
ه الػذي وضػع لػو إال باعتبػار لفػظ فهو اٟترؼ، فػإف اٟتػرؼ ال يفهػم معنػا ،ٔتعناه

 «الػػدراىم»أي معػػٌت اٟتػػرؼ، فػػإف لفػػظ  ،آخػػر داؿ علػػى معػػٌت ىػػو متعلػػق معنػػاه
 «مػػن»دالػػة علػػى معػػٌت ىػػو متعلػػق مػػدلوؿ  «قبضػػت مػػن الػػدراىم» :مػػن قولػػع

تعلػػػق ٔتعػػػٌت الػػػدراىم. وإف كػػػاف يسػػػتقل  «مػػػن»ألف التبعػػػيض الػػػذي دلػػػت عليػػػو 
أي  ،ينظػػر، فػػإف دؿ هبياتػػو ،للفػػظ آخػػرأي يفهػػم معنػػاه مػػن غػػَت حاجػػة  ،ٔتعنػػاه

 ،أو ا١تسػػػتقبل ،أو اٟتػػػاؿ ،ا١تاضػػػي :علػػػى أحػػػد األزمنػػػة الثبلثػػػة ،ْتالتػػػو التصػػػريفية
كقاـ ويقـو وقم، وإف ٓب يدؿ هبياتو علػى أحػد األزمنػة فهػو االسػم،   ،فهو الفعل

وذلع بأف ال يدؿ على زماف أصبلً كزيد، أو يدؿ عليو لكن ال هبياتػو بػل بذاتػو  
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و٢تػػػذا فػػإف ا١تفػػرد ينقسػػم إٔب ثبلثػػػة  ؛وغػػداً  ،واآلف ،وأمػػس ،والغبػػوؽ ،بوحكالصػػ
  واسم. ،وفعل ،حرؼ :أقساـ

 مـاالس
االسػػػػػػػػم ىػػػػػػػػو مػػػػػػػػا دؿ علػػػػػػػػى معػػػػػػػػٌت ُب نفسػػػػػػػػو وال يلػػػػػػػػـز منػػػػػػػػو الزمػػػػػػػػاف 

وإمػػػػػا أف  ،إمػػػػػا أف يكػػػػػوف كليػػػػػاً  ،أي االسػػػػػم ،وىػػػػػو .ا٠تػػػػػارج عػػػػػن معنػػػػػاه لبنيتػػػػػو
ًتؾ ُب مفهومػػػػػػو كثػػػػػػَتوف ألنػػػػػػو إف كػػػػػػاف ْتيػػػػػػث يصػػػػػػ  أف يشػػػػػػ ؛يكػػػػػػوف جزئيػػػػػػاً 

أو ال يصػػػػػ ، فػػػػػإف كػػػػػاف األوؿ فهػػػػػو الكلػػػػػي، وإف كػػػػػاف الثػػػػػاح فهػػػػػو اٞتزئػػػػػي. 
فػػػػػػالكلي ىػػػػػػو الػػػػػػذي ال دينػػػػػػع نفػػػػػػس تصػػػػػػوره مػػػػػػن وقػػػػػػوع الشػػػػػػركة فيػػػػػػو، سػػػػػػواء 

ٓب تقػػػػػػػػع مػػػػػػػػع إمكاهنػػػػػػػػا   ـأ ،وقعػػػػػػػػت الشػػػػػػػػركة كػػػػػػػػاٟتيواف واإلنسػػػػػػػػاف والكاتػػػػػػػػب
قبػػػػػػػػػل ف اللفػػػػػػػػػظ إف إٓب تقػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػتحالتها كاإللػػػػػػػػػو. أي  ـأ ،كالشػػػػػػػػػمس

معنػػػػػاه الشػػػػػركة فهػػػػػو الكلػػػػػػي. وأمػػػػػا اٞتزئػػػػػي فهػػػػػػو الػػػػػذي ٓب يشػػػػػًتؾ ُب معنػػػػػػاه  
فػػػػػػإف  ،ومثػػػػػػل الضػػػػػػمائر كهػػػػػػو وىػػػػػػي ،مثػػػػػػل زيػػػػػػد علمػػػػػػاً علػػػػػػى رجػػػػػل ،كثػػػػػَتوف

ال يقبػػػػػػػػل معنػػػػػػػػاه الشػػػػػػػػركة فيكػػػػػػػػوف ىػػػػػػػػو اٞتزئػػػػػػػػي.  ،ولفػػػػػػػػظ ىػػػػػػػػو ،لفػػػػػػػػظ زيػػػػػػػػد
وال  ،والكلػػػػػػػػػي إف اسػػػػػػػػػتوى معنػػػػػػػػػاه ُب أفػػػػػػػػػراده مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػَت التفػػػػػػػػػاوت بالشػػػػػػػػػدة

فػػػػػػإف كػػػػػػػل فػػػػػػػرد  ،كلفػػػػػػػظ اإلنسػػػػػػػاف  ،فهػػػػػػػو ا١تتػػػػػػواط  ،ألوليػػػػػػػةوال با ،باألولويػػػػػػة
مػػػػػػػن األفػػػػػػػراد ال يزيػػػػػػػد علػػػػػػػى اآلخػػػػػػػر ُب اٟتيوانيػػػػػػػة والناطقيػػػػػػػة، وكػػػػػػػذلع لفػػػػػػػظ 

فػػػػإف كػػػػل فػػػػرد مػػػػن أفػػػػراده ال يزيػػػػد علػػػػى اآلخػػػػر. وٝتػػػػي متواطاػػػػاً ألنػػػػو  ،الفػػػػرس
وأمػػػػػػػػا إف اختلػػػػػػػػف معػػػػػػػػٌت متوافػػػػػػػػق، يقػػػػػػػػاؿ تواطػػػػػػػػأ فػػػػػػػػبلف وفػػػػػػػػبلف أي اتفقػػػػػػػػا. 

١تشػػػػػػكع كلفػػػػػػظ الوجػػػػػػود واألبػػػػػػيض، سػػػػػػواء: أكػػػػػػاف فهػػػػػػو االكلػػػػػػي ُب أفػػػػػػراده 
اختبلفػػػػػػو بػػػػػػالوجوب واإلمكػػػػػػاف، كلفػػػػػػظ "الوجػػػػػػود"، فإنػػػػػػو واجػػػػػػب ُب البػػػػػػاري 
سػػػػػػبحانو ٦تكػػػػػػن ُب غػػػػػػػَته. أـ كػػػػػػاف اختبلفػػػػػػو باالسػػػػػػػتغناء واالفتقػػػػػػار، كلفػػػػػػػظ 
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"ا١توجػػػػػود"، يطلػػػػػق علػػػػػى األجسػػػػػاـ مػػػػػع اسػػػػػتغنائها عػػػػػن احملػػػػػل، ويطلػػػػػق علػػػػػى 
ل إطػػػػػبلؽ "ا١توجػػػػػود" علػػػػػى "ا١تسػػػػػع، األعػػػػػراض الػػػػػيت تفتقػػػػػر حملػػػػػل غَتىػػػػػا، مثػػػػػ

والرجػػػػػػػػػل"، وىػػػػػػػػػي أجسػػػػػػػػػاـ، وإطػػػػػػػػػبلؽ "ا١توجػػػػػػػػػود" علػػػػػػػػػى "عطػػػػػػػػػر ا١تسػػػػػػػػػع، 
ومػػػػػػػرض الرجػػػػػػػل"، وىػػػػػػػي أعػػػػػػػراض تفتقػػػػػػػر إٔب ٤تػػػػػػػل غَتىػػػػػػػا، فعطػػػػػػػر ا١تسػػػػػػػع 
َعػػػػػَرٌض مػػػػػػن أعػػػػػػراض ا١تسػػػػػػع، ومػػػػػػرض الرجػػػػػػل َعػػػػػػَرٌض مػػػػػػن أعػػػػػػراض الرجػػػػػػل، 
ومػػػػػع ذلػػػػػع تقػػػػػوؿ ا١تسػػػػػع موجػػػػػود، وتقػػػػػوؿ عطػػػػػر ا١تسػػػػػع موجػػػػػود، وتقػػػػػوؿ 

موجػػػػػػػػػود، وتقػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػرض الرجػػػػػػػػػل موجػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػع اخػػػػػػػػػتبلؼ ا١تعػػػػػػػػػٌت الرجػػػػػػػػػل 
باالسػػػػػػػػتغناء واالفتقػػػػػػػػار. أـ كػػػػػػػػاف اختبلفػػػػػػػػو بالشػػػػػػػػدة وعػػػػػػػػدمها، أي بالزيػػػػػػػػادة 
والنقصػػػػػػػاف، كلفػػػػػػػظ "األبػػػػػػػيض" يطلػػػػػػػق علػػػػػػػى الػػػػػػػثلج وعلػػػػػػػى العػػػػػػػاج وىػػػػػػػو ُب 
الػػػػػػػػثلج أشػػػػػػػػد وأنصػػػػػػػػع، وكلفػػػػػػػػظ "النػػػػػػػػور" فإنػػػػػػػػو ُب الشػػػػػػػػمس أكثػػػػػػػػر منػػػػػػػػو ُب 

بػػػػػػيض، النػػػػػػور"، لفػػػػػػظ  ١توجػػػػػػود، األالسػػػػػػراج. وىكػػػػػػذا فػػػػػػإف لفػػػػػػظ "الوجػػػػػػود، ا
مشػػػػػػػػككاً؛ ألف النػػػػػػػػاظر فيػػػػػػػػو يتشػػػػػػػػكع ىػػػػػػػػل ىػػػػػػػػو  كلػػػػػػػػي مشػػػػػػػػكع، وٝتػػػػػػػػي

متػػػػػػػػػػػػػػواط  لكػػػػػػػػػػػػػػوف اٟتقيقػػػػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػػػػدة، أو مشػػػػػػػػػػػػػػًتؾ ١تػػػػػػػػػػػػػػا بينهمػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػن 
وذلػػػػػػػػع ألنػػػػػػػػو إف دؿ  ؛جػػػػػػػػنس ومشػػػػػػػػتق :والكلػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػاً نوعػػػػػػػػافاالختبلؼ.

ا دؿ ػواد وغػػػػػػَت ذلػػػػػػع ٦تػػػػػػػاف والسػػػػػػػكػػػػػػالفرس واإلنسػػػػػػ  ،علػػػػػػى ذات غػػػػػػَت معينػػػػػػة
فهػػػػػو اٞتػػػػػنس أي اسػػػػػم اٞتػػػػػنس، وىػػػػػو اللفػػػػػظ ا١توضػػػػػوع  ،اىيػػػػػةعلػػػػػى نفػػػػػس ا١ت

للحقيقػػػػػػة الذىنيػػػػػػة مػػػػػػن حيػػػػػػث ىػػػػػػي ىػػػػػػي. وإف دؿ الكلػػػػػػي علػػػػػػى ذي صػػػػػػفة 
 كاألسود والفارس و٨تو ا.  ،معينة فهو ا١تشتق

وذلػػػػع ألنػػػػو إف اسػػػػتقل اللفػػػػظ  ؛علػػػػم وضػػػػمَت وأمػػػػا اٞتزئػػػػي فهػػػػو نوعػػػػاف
وإف  .كزيػد وكعبػد اه ،فهػو العلػم ،أي كاف ال يفتقر إٔب شػيء يفسػره ،بالداللة
ألف  ؛مثػل ىػو وىػي ،فهػو ا١تضػمر ،بأف كػاف يفتقػر إٔب شػيء يفسػره ،ٓب يستقل

أف اٟتػرؼ ال  ،ا١تضمرات ال بد ٢تا من شػيء يفسػرىا. والفػرؽ بينػو وبػُت اٟتػرؼ
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وأمػػا  .وال يفهػػم معنػػاه إال بوجػػود لفػػظ متعلػػق معنػػاه ٔتعنػػاه ،يسػػتقل ٔتعنػػاه أصػػبلً 
 ،ويفهػم معنػاه مػن غػَت حاجػة إٔب لفػظ آخػر ،أصػبلً الضمَت فهػو مسػتقل ٔتعنػاه 

ولػذلع كػاف  ؛وإ ػا ىػو يفتقػر إٔب التفسػَت فقػه ،وال يتعلق معنػاه ٔتعػٌت أي لفػظ
  وىو مغاير للحرؼ. ،الضمَت اٝتاً 

 تقسيم اللفظ باعتبار المدلول وحده
ينقسم اللفظ باعتبار ا١تػدلوؿ وحػده إٔب ٜتسػة أقسػاـ: أحػدىا أف يكػوف 

معػٌت، والثػاح أف يكػوف لفظػاً مفػرداً مسػتعمبًل، والثالػث أف يكػوف مدلوؿ اللفظ 
لفظاً مفرداً مهمػبًل، والرابػع أف يكػوف لفظػاً مركبػاً مسػتعمبًل، وا٠تػامس أف يكػوف 

 .وقػد يكػوف لفظػاً  ،وذلع ألف مدلوؿ اللفظ قد يكوف معػٌت ؛لفظاً مركباً مهمبلً 
وكػػػل منهمػػػا قػػػد يكػػػوف  ،وقػػػد يكػػػوف مركبػػػاً  ،فقػػػد يكػػػوف مفػػػرداً  ،فػػػإف كػػػاف لفظػػػاً 

 و٣تموع ذلع ٜتسة أقساـ:  ،وقد يكوف مهمبلً  ،مستعمبلً 
كػػاٟتيواف   ،أي شػػيااً لػػيس بلفػػظ ،فالقسػػم األوؿ أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ معػػٌت

  وكزيد علماً على رجل، وىذا ىو الذي تقدـ انقسامو إٔب كلي وجزئي.
فػإف  ،لمػةمثػل لفػظ الك ،والثاح: أف يكوف ا١تدلوؿ لفظاً مفػرداً مسػتعمبلً 

ومعناىػا   ،وىو االسم والفعل واٟترؼ. فهي لفػظ ،مدلو٢تا لفظ وضع ١تعٌت مفرد
  كذلع لفظ.

كأٝتػػاء حػػروؼ ا٢تجػػاء.   ،والثالػث: أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ لفظػػاً مفػػرداً مهمػػبلً 
فحػػػروؼ ضػػػرب وىػػػي: ضػػػو، وره، وبػػػو، ٓب توضػػػع ١تعػػػٌت، مػػػع أف كػػػبلً منهػػػا قػػػد 

وللثالػػػث البػػػاء. فلفػػػظ حػػػروؼ  ،اءوللثػػػاح الػػػر  ،وضػػػع لػػػو اسػػػم، فلػػػؤلوؿ الضػػػاد
وىي األلف والبػاء والتػاء  ،وإ ا ىو لفظ ،ا٢تجاء ٢تا مدلوؿ، ومدلو٢تا ليس معٌت

  ولكنو لفظ مهمل. ،ومعناىا كذلع لفظ ،ْب. فكلمة حروؼ ا٢تجاء لفظا...
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فػػإف مدلولػػو  ،٨تػػو ا٠تػػرب ،والرابػػع: أف يكػػوف ا١تػػدلوؿ لفظػػاً مركبػػاً مسػػتعمبلً 
فلفػػظ )ا٠تػػرب  لػػو مػػدلوؿ، ومدلولػػو لػػيس  .مثػػل زيػػد قػػائم ،لفػػظ مركػػب موضػػوع

  وإ ا ىو لفظ. ،معٌت
وىػو ا٢تػذياف، بػأف جيمػع  ،وا٠تامس: أف يكوف ا١تدلوؿ لفظاً مركباً مهمبلً 

ألفاظػػاً مهملػػة ويػػتكلم هبػػا، أو بػػأف ال يػػدؿ ٣تمػػوع الكػػبلـ مػػن حيػػث ىػػو علػػى 
 ،الً نػػػز ضػػرب م مثػػل تركيػػب ٚتلػػة مػػن ،وإف دؿ كػػل جػػزء منػػو علػػى معػػٌت ،معػػٌت

ولكػػل لفػػظ منػػو معػػٌت.  ،ومػػا شػػاكل ذلػػع مػػا ال معػػٌت لػػو ٚتلػػة ،قاصػػداً الًتكيػػب
ألف الغػػرض مػػن الًتكيػػب ىػػو  ؛أي ٓب تضػػعو العػػرب ،وىػػذا القسػػم غػػَت موضػػوع

وال  ،وىػو ا٢تػػذياف ،ولكنػو موجػػود ،فيكػػوف غػَت موضػػوع ؛وىػػذا ال يفيػد ،اإلفػادة
ومدلولػو  ،ا٢تػذياف لػو مػدلوؿ شػع أف ا٢تػذياف كػبلـ مركػب ولكنػو مهمػل. فلفػظ

 ولكنو لفظ مهمل. ،وإ ا ىو لفظ ،ليس معٌت

 بكَّ رـَ الم
وىو من أقساـ الداؿ وحده،  ،ا١تركب ىو ما دؿ جزؤه على جزء ا١تعٌت

وقد صيغ إلفهاـ السامع النسب وا١تعاح ا١تركبة بعد علمو بأوضاع ا١تفردات. 
 ،والسؤاؿ ،وااللتماس ،ألمروا ،وينقسم ا١تركب إٔب ستة أقساـ ىي: االستفهاـ

وألّفو منها  ،وذلع ألف ا١تتكلم إ ا صاغ ا١تركب من ا١تفردات ؛والتنبيو ،وا٠ترب
وتارة يفيد غَت ذلع. فإف أفاد طلباً  ،، فتارة يفيد طلباً نفسوإلفهاـ الغَت ما ُب 

 :كقولع  ،ينظر، فإف كاف الطلب للماىية فهو االستفهاـ ،أي بالوضع ،بذاتو
وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع  ؟وىل قاـ زيد ؟اإلنساف ما حقيقة

 مثل قوؿ اه تعأب:  ،االستعبلء على ا١تطلوب منو فهو األمر     
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               وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع التساوي فهو .
 ،ٍت الكتابعطأ :كطلب الشخص من نظَته كقولع لصديقع  ،االلتماس

فهو  ،أي التذلل ،وخذ اإلبريق. وإف كاف الطلب لتحصيل ا١تاىية مع التسفل
اللهم ارٛتٍت. وإف ٓب يفد الًتكيب  ،اللهم اغفر ٕب :كقوؿ العبد  ،السؤاؿ

كقاـ زيد، أو   ،أي بالوضع، بأف ال يدؿ على طلب أصبلً  ،الطلب بالذات
فإنو  ؛أنا طالب كذا :كقولع  ،أي ليس بالوضع ،يدؿ عليو ولكن ال بالذات

وإف كاف غَت  ،كقولنا قاـ زيد مبًل التصديق والتكذيب فهو ا٠ترب،إف كاف ٤تت
 ،والقسم ،والتمٍت ،ويندرج فيو الًتجي ،٤تتمل التصديق والتكذيب فهو التنبيو

ما يندرج ُب التنبيو  كل  باعتبار ،و٢تذا تكوف أقساـ ا١تركب ستة أقساـ ؛والنداء
  قسماً واحداً.

 سيم اللفظ باعتبار الدال والمدلولتق
إٔب  ،أي باعتبػػػار اللفػػػظ وا١تعػػػٌت ،ينقسػػػم اللفػػػظ باعتبػػػار الػػػداؿ وا١تػػػدلوؿ

 ،واٟتقيقػػة ،وا١تنقػػوؿ ،وا١تشػػًتؾ ،وا١تػػًتادؼ ،وا١تتبػػاين ،سػػبعة أقسػػاـ: ىػػي ا١تنفػػرد
 ،وذلع ألف اللفظ وا١تعٌت إمػا أف يتحػدا، أو يتكثػر اللفػظ ويتكثػر ا١تعػٌت ؛واجملاز
أو يتكثػػر ا١تعػػٌت مػػع اٖتػػاد اللفػػظ. فػػاألوؿ أف  ،كثػػر اللفػػظ مػػع اٖتػػاد ا١تعػػٌتأو يت

وىػػو ا١تنفػػرد، وإ ػػا  ،فإنػػو واحػػد ومدلولػػو واحػػد ،يتحػػد اللفػػظ وا١تعػػٌت كلفػػظ اه
ٝتي با١تنفرد النفراد لفظو ٔتعناه. والثاح أف يتكثػر اللفػظ ويتكثػر ا١تعػٌت كالسػواد 

ألف كل واحد منهػا مبػاين  ؛األلفاظ ا١تتباينةوىو ا١تتباين، وإ ا ٝتيت ب ،والبياض
أي ٥تػػػالف لػػػو ُب معنػػػاه. والثالػػػث أف يتكثػػػر اللفػػػظ ويتحػػػد ا١تعػػػٌت مثػػػل  ،اآلخػػػر

 ،وىو ا١تًتادؼ، وإ ا ٝتيت باأللفػاظ ا١تًتادفػة أخػذاً مػن الرديػف ،األسد والسبع
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إذ اللفظػػاف أو األلفػػاظ ُب ا١تػػًتادؼ تػػػدؿ  ،وىػػو ركػػوب اثنػػُت علػػى دابػػػة واحػػدة
أي يكوف اللفظ واحػداً  ،لى معٌت واحد. والرابع أف يتكثر ا١تعٌت ويتحد اللفظع

كػػػالعُت   ،ْتيػػػث يكػػوف اللفػػػظ وضػػػع لكػػل واحػػػد مػػػن تلػػع ا١تعػػػاح ،وا١تعػػٌت كثػػػَت
 ،وىػػو ا١تشػػًتؾ. وا٠تػػامس أف يكػػوف اللفػػظ واحػػداً وا١تعػػٌت كثػػَت ،لباصػػرة واٞتاريػػةل

نقػػل إٔب غػَته واشػػتهر ُب  بػل وضػػع ١تعػٌت ٍب ،ولكػن اللفػظ ٓب يوضػػع لكػل واحػػد
وىػو ا١تنقػوؿ. ويسػمى  ،وكالفاعػل عنػد النحػاة ،وكالدابػة ،كالصػبلة  ،ا١تعٌت الثاح

وللمعػػٌت الثػػاح منقػػوالً إليػػو، ويسػػمى منقػػوالً  ،بالنسػػبة للمعػػٌت األوؿ منقػػوالً عنػػو
شػػػرعياً إف كػػػاف الناقػػػل الشػػػرع كالصػػػبلة، ويسػػػمى منقػػػوالً عرفػػػاً إف كػػػاف الناقػػػل 

كالدابػػػػة، ويسػػػػمى منقػػػػوالً اصػػػػطبلحاً إف كػػػػاف النقػػػػل اصػػػػطبلحياً   العػػػػرؼ العػػػػاـ
ولكػػن  ،خاصػػاً كالفاعػػل للنحػػاة. السػػادس أف يكػػوف اللفػػظ واحػػداً وا١تعػػٌت كثػػَت

ولكنػػو ٓب  ،بػػل وضػػع ١تعػػٌت ٍب نقػػل إٔب غػػَته لعبلقػػة ،اللفػػظ ٓب يوضػػع لكػػل واحػػد
ق علػى ا١تعػٌت وُب ىذه اٟتػاؿ إف أطلػ ،أي ٓب يغلب عليو ،يشتهر ُب ا١تعٌت الثاح

وىػػو  ،وإف أطلػػق علػػى ا١تعػػٌت ا١تنقػػوؿ إليػػو فهػػو اجملػػاز ،ا١توضػػوع لػػو فهػػو اٟتقيقػػة
  القسم السابع من تقسيم اللفظ باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ.

 الترادف
الًتادؼ ىو توإب األلفاظ ا١تفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 

وكجلس  ،ق، وكالرب والقم كاإلنساف والبشر الدالُت على اٟتيواف الناط  ،واحد
ومثل ما نقل عن العرب من قو٢تم الصلهب والشوذب من أٝتاء  ،وقعد

إٔب غَت ذلع. وسبب وقوع الًتادؼ  ،الطويل، والبهًت والبحًت من أٝتاء القصَت
ُب اللغة أف يكوف من واضعُت، وذلع بأف تضع قبيلة لفظ القم  مثبًل للحب 

ويشتهر الوضعاف. أو أف يكوف  ، لو أيضاً وتضع قبيلة أخرى لفظ الرب ،ا١تعروؼ
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ما للتوسع إو  ،إما لتكثَت الوسائل إٔب اإلخبار عما ُب النفس ،من واضع واحد
والقافية  ،مثل السجع ُب النثر ،والبديع ىو اسم حملاسن الكبلـ .ُب ٣تاؿ البديع

فلو عربت بلفظ  «قرب ما ىو آتأما أبعد ما فات وما »كقولع:   ،شعرُب ال
دؿ لفظ فات ١تا حصل ىذا ا١تعٌت، وُب اجملانسة كقولع: )اشًتيت الرب مضى ب

وُب القلب   .وأنفقتو ُب الرب  فلو عرب بلفظ القم  بدؿ لفظ الرب لفات ا١تطلوب
 كقولو تعأب:            لفات ا١تطلوب  «واه فكرب»فلو عرب بلفظ

يكوف الًتادؼ قد أغٌت اللغة ف «كرب»وعكسًا  «ربع»تقرأ طردًا  ،وىو ربع
العربية. إال أف الًتادؼ خبلؼ األصل، واألصل عدـ الًتادؼ، فإذا تردد لفظ 
بُت كونو مًتادفاً وكونو غَت مًتادؼ فحملو على عدـ الًتادؼ أؤب، إذ األصل 

وألف اللفظ الثاح  ،أف يكوف اللفظ قد وضع ١تعٌت ٓب يوضع لو لفظ آخر
لذلع ذىب بعضهم إٔب امتناع وقوع الًتادؼ. وأف  و  ؛معرؼ ١تا عرؼ باألوؿ

ولكن الثابت أف الًتادؼ موجود  ،كل لفظ وضع ١تعٌت ٓب يوضع لو لفظ آخر
 ،وكوف اللغة قد وضعها العرب وكانوا قبائل ،ومروي عن العرب ،ُب اللغة العربية

  إال أنو خبلؼ األصل. ،يقتضي وقوع الًتادؼ

 تراكـاالش
ة موضوعة ٟتقيقتُت ٥تتلفتُت وضعًا أواًل من االشًتاؾ ىو كوف اللفظ

 ،حيث  ا كذلع، وا١تشًتؾ ىو اللفظ ا١توضوع لكل واحد من معنيُت فاكثر
 ،ومثل لفظ الروح لسر اٟتياة ،والذىب ،واٞتارية ،مثل لفظ العُت للباصرة

وغَت ذلع من األلفاظ ا١تشًتكة. وا١تشًتؾ جيوز  ،وٞتربيل ،وإلدراؾ الصلة باه
بأف يضع كل منهما  ،ٞتواز أف يكوف من واضعُت ؛د ُب اللغة العربيةأف يوج

وتضع قبيلة  ،كأف تضع قبيلة لفظ العُت للباصرة  ،لفظاً لغَت ما وضع لو اآلخر
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ٍب يشتهر الوضعاف، أو أف يقع من واضع واحد  ،أخرى لفظ العُت للجارية
إلهباـ على ليتمكن ا١تتكلم من ا ،بأف يضع لفظًا ١تختلفُت ،لغرض اإلهباـ

 كما روي عن أيب بكر   ،حيث يكوف التصري  سببًا للمفسدة ،السامع
 :فـَيَـُقولُ  ،يَـْلَقى الرَُّجُل أَبَا َبْكرٍ ... فَـ » :إٔب الغار وقت ذىابو وىو ورسوؿ اه 

 «يِني السَِّبيلَ الرَُّجُل يـَْهدِ  اَىذَ  :فـَيَـُقولُ  ؟ا الرَُّجُل الَِّذي بـَْيَن َيَدْيكَ َىذَ َمْن  ،يَا أَبَا َبْكرٍ 
 :. وا١تشًتؾ موجود ُب اللغة العربية، قاؿ أبو اٟتسن البصريأخرجو البخاري

فدؿ على وقوع  ،أطلق أىل اللغة اسم القرء على الطهر واٟتيض، و ا ضداف»
 أب: ػتع  وقد وقع ُب القرآف العظيم كقولو «ًتؾ ُب اللغةػم ا١تشػاالس    

     وكقولو تعأب :           فهو مشًتؾ  ،قبل وأدبرأأي
إال  .بُت إقباؿ الليل وإدباره. وىذا يدؿ على أف ا١تشًتؾ واقع ُب اللغة العربية

أف ا١تشًتؾ خبلؼ األصل، واألصل أف يكوف ا١تعٌت موضوع لو لفظ واحد 
حتماؿ االشًتاؾ ف األصل عدـ االشًتاؾ، فاللفظ إذا دار بُت اإأي  ،خاص بو

واالنفراد كاف الغالب على الظن ىو االنفراد، واحتماؿ االشًتاؾ مرجوح، وإف 
لتساوي احتماؿ االشًتاؾ واحتماؿ  ؛ٓب يكن مرجوحًا فهو خبلؼ األصل

و ا قائماف ُب كل لفظ، وٓب يفهم من اللفظ بدوف قرينة تبُت معناه  ،االنفراد
وٗتصيصو بأحد معانيو مفتقراً إٔب  ،ا١تشًتؾ يُت معٌت اللفظػو٢تذا كاف تع ؛ا١تراد

قرينة، فبل بد لو من قرينة تبُت ا١تعٌت ا١تراد، ولو ٓب يكن ا١تشًتؾ خبلؼ األصل 
وكوف مراد الشارع غَت ما  ،المتنع االستدالؿ بالنصوص الحتماؿ االشًتاؾ

وحيناذ ال تكوف مفيدة للظن. و٢تذا فإف ا١تشًتؾ خبلؼ  ،احػظهر لنا من ا١تع
 األصل.

وجيوز استعماؿ ا١تشًتؾ ُب ٚتيع معانيو معًا على سبيل اٟتقيقة بدليل 
 قاؿ تعأب:  ،وقوعو ُب القرآف                          
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فالصبلة لفظ مشًتؾ بُت ا١تغفرة  ،ومن غَته استغفار ،ن اه مغفرةػبلة مػوالص
سندىا إٔب اه تعأب وإٔب أت فيهما دفعة واحدة، فإنو واالستغفار، وقد استعمل

ومن  ،ومن ا١تعلـو أف الصادر من اه تعأب ىو ا١تغفرة ال االستغفار ،ا١تبلئكة
 ا١تبلئكة االستغفار ال ا١تغفرة. وقاؿ تعأب:                     

                                         

                 ألنو  ؛فاه تعأب أراد بالسجود ىهنا ا٠تشوع
 فثبت ؛الناس ىو ا١تتصور من الدواب، وأراد بو وضع اٞتبهة على األرض من

 معانيو أحد ُب ا١تشًتؾ اللفظ استعماؿ أما اٟتقيقة. سبيل على ا١تعنيُت إرادة
 .ا١تراد ا١تعٌت تعُت   مبينة قرينة إٔب حيتاج فإنو، غَته دوف

 الحقيقة والمجاز
اٟتقيقػػػػػة ىػػػػػي اللفػػػػػظ ا١تسػػػػػتعمل فيمػػػػػا وضػػػػػع لػػػػػو أوالً ُب اللغػػػػػة كاألسػػػػػد 
ا١تسػػتعمل ُب اٟتيػػواف ا١تفػػًتس. واجملػػاز ىػػو اللفػػظ ا١تسػػتعمل ُب غػػَت مػػا وضػػع لػػو 

از ػنهما من التعلق كاألسػد ا١تسػتعمل ُب الرجػل الشػجاع. واجملػأواًل ُب اللغة ١تا بي
 .داً ػرأيػػػت أسػػػ :ولعػردات األلفػػػاظ كقػػػػوف ُب مفػػػػا أف يكػػػػدىػػػػاـ: أحػثبلثػػػة أقسػػػ

 كقوؿ الشاعر:  ،ٍت الرجل الشجاع. والثاح أف يقع ُب الًتكيب فقهػتع

 يػػػشِ العَ  رُّ ػػومَ  داةِ ػػػػالغَ  رُّ ػكَ َر    ػبيػالك ٌَت ػفْ أَ وَ  َتَ غِ ػػالصَّ  ابَ ػػشَ أَ 

لكػػن إسػػناد اإلشػػابة  ،فاإلشػػابة، واإلفنػػاء، والكػػر، وا١تػػر، حاصػػلة حقيقػػة
ألف اه  ؛فهػو ٣تػاز ،واإلفناء إٔب كر الغداة ومر العشي إسػناد لغػَت مػن قػاـ هبمػا

تعػػأب ىػػو الفاعػػل لئلشػػابة واإلفنػػاء. والثالػػث أف يكػػوف ُب اإلفػػراد والًتكيػػب معػػاً  
أحيػػاح اكتحػػإب بطلعتػػع، أي سػػرتٍت رؤيتػػع، فاسػػتعمل  :كقولػػع ١تػػن تداعبػػو
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سػػػند أنػػو إواسػػتعمل االكتحػػاؿ ُب الرؤيػػػة، وذلػػع ٣تػػاز، ٍب  ،اإلحيػػاء ُب السػػرور
مػػع أف احمليػػي ىػػو اه تعػػأب. فيكػػوف ُب اٞتملػػة ٣تػػاز ُب  ،اإلحيػػاء إٔب االكتحػػاؿ

 ا١تفردات وُب الًتكيب معاً.
بػػػػُت ا١تعػػػٌت اٟتقيقػػػػي وا١تعػػػػٌت  ويشػػػًتط ُب اسػػػػتعماؿ اجملػػػػاز وجػػػود العبلقػػػػة

اجملػػػػازي، وىػػػػذه العبلقػػػػة بػػػػُت ا١تعنيػػػػُت ال بػػػػد أف تكػػػػوف مػػػػن أنػػػػواع العبلقػػػػة الػػػػيت 
ٔتعػٌت  ،ولكن ال يشًتط أف يكوف التعبػَت قػد اسػتعملو العػرب ،استعملتها العرب

لعبلقػة  ،٣تػازاً  ،واللفظ الذي يريػده ،أف كل فرد ديكنو أف يعرب اٞتملة اليت يريدىا
ولكػن نػػوع  ،وا١تعػػٌت اجملػازي الػػذي أخػذ عنػػو ،ٌت اٟتقيقػي الػػذي اسػتعملوبػُت ا١تعػػ

ال بػد أف تكػػوف ٦تػػا اسػػتعملو  ،أو غػػَت ذلػػع ،أو حاليػػة ،العبلقػة مػػع كوهنػػا سػببية
وبالسبب إٔب  ،العرب، فبل بد أف تضع العرب نوع التجوز بالكل إٔب اٞتزء مثبلً 

فػػبل يشػػػًتط أف  ،االتوىػػػي اٞتمػػل واالسػػتعم ،وىكػػذا. أمػػا اٞتزئيػػات ،ا١تسػػبب
بل لكل فرد أف يبدع بالتعبَتات اجملازيػة كمػا يشػاء  ،يكوف العرب قد استعملوىا

ضػػمن األنػػواع الػػيت اسػػتعملها العػػرب. والعبلقػػة ا١تعتػػربة عنػػد العػػرب ُب اإلطػػبلؽ 
 ،هم إحػدى وثبلثػػُتعػدىا بعضػػهم ٜتسػاً وعشػػرين، وعػدىا بعضػػ ،اجملػازي كثػػَتة

 وأ ها األنواع التالية: ،عشر قسماً  وعدىا بعضهم اثٍت
 .وىي إطبلؽ اسم السبب على ا١تسبب -النوع األوؿ: السببية 

وىي تسمية الشيء  ،السببية القابلية :والعبلقة السببية أربعة أقساـ: أحدىا
مثل قو٢تم ساؿ الوادي، أي ا١تاء الذي ُب الوادي، فعرب عن ا١تاء  ،باسم قابلو

فأطلق اسم السبب على ا١تسبب.  ،قابل لوألف الوادي سبب  ؛السائل بالوادي
ٟتلو٢تا فيها  ،ألف القدرة صورة اليد ؛كتسمية اليد قدرة  السببية الصورية :والثاح

ُب قوؿ القائل )يد  حلوؿ الصورة ُب ا١تادة، وذلع مثل إطبلؽ اليد على القدرة
 ، فاليد ٢تا صورةاألمَت تصل إٔب العابثُت، قدرة األمَت تطاؿ كل عابث  أي
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خاصة يتأتى هبا االقتدار على الشيء، فإطبلؽ اليد على القدرة من باب 
زؿ ػالسببية الفاعلية مثل ن :إطبلؽ اسم السبب الصوري على ا١تسبب. والثالث

لصدور ا١تطر عن  ؛السحاب أي ا١تطر، بإطبلؽ اسم فاعل الشيء عليو
 و تعأب: ة كتسمية العنب ٜترًا ُب قوليائغببية الػػالس :السحاب. والرابع   

              ف الغاية من أل ؛أي عنباً، فأطلق ا٠تمر على العنب
 عصره أف يكوف ٜتراً.

  ،وىػػػػػي إطػػػػػبلؽ اسػػػػػم ا١تسػػػػػبب علػػػػػى السػػػػػبب -النػػػػػوع الثػػػػػاح: ا١تسػػػػػببية 
كتسػػػمية ا١تػػػرض ا١تهلػػػع بػػػا١توت، فػػػأطلق ا١تػػػوت علػػػى ا١تػػػرض ا١تهلػػػع مػػػن بػػػاب 

 لى سببو.إطبلؽ اسم ا١تسبب ع
وجيػب أف تكػوف ظػاىرة  ،أي االشًتاؾ ُب صػفة -النوع الثالث: ا١تشاهبة 

وىي إما معقولة   ،ينتقل الذىن إليها، فيفهم القصد عند القرينة باعتبار ثبوهتا لو
كاألسػػد للشػػجاع، وإمػػا ٤تسوسػػة كاألسػػد علػػى الصػػورة ا١تنقوشػػة علػػى اٟتػػائه، 

  أي على رسم األسد وصورتو.
تعأب:  وىي تسمية الشيء باسم ضده كقولو  -ا١تضادة النوع الرابع: 

                      فأطلق على اٞتزاء سياة مع أف اٞتزاء حسنة، أو
كما يقاؿ   ،بواسطة تلمي  أو هتكم ،لة التناسب والتشابونػز لة منػز ا١تضادة ا١ت

 وللجباف ىو أسد. ،للبخيل ىو حاًب
كالقرآف لبعضو،   ،بأف يطلق الكل ويراد البعض -امس: الكلية النوع ا٠ت
 وكقولو تعأب:                     أي أناملهم، فأطلق اإلصبع
 على األ لة.

كقولو   ،وىو إطبلؽ اسم اٞتزء على الكل -النوع السادس: اٞتزئية 
 تعأب:                وىي جزء من  ،فأطلق الرقبة ،أي عتق عبد
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 وأراد اإلنساف الرقيق. ،العبد
وىػػو أف يسػػمى الشػػيء ا١تسػػتعد ألمػػر باسػػم  -النػػوع السػػابع: االسػػتعداد 

كتسػػمية ا٠تمػػر وىػػي ُب الػػدف با١تسػػكر، فػػإف ا٠تمػػر ُب تلػػع اٟتالػػة   ،ذلػػع األمػػر
 ليس ٔتسكر بل مستعد لو.

كػػإطبلؽ   ،الشػػيء باسػػم مػػا جيػػاوره وىػػو تسػػمية -النػػوع الثػػامن: اجملػػاورة 
أو  ،أو البغػػل ،الراويػػة علػػى ظػػرؼ ا١تػػاء وىػػو القربػػة، فػػإف الراويػػة لغػػة اسػػم اٞتمػػل

 اٟتمار الذي يستقى عليو، وأطلق على القربة جملاورهتا لو.
وىو أف ينتظم الكبلـ بإسقاط كلمة فيحكم  -النوع التاسع: الزيادة 

 بزيادهتا كقولو تعأب:              أي  ،فإنو يسمى ٣تازًا بالزيادة
ألف  ؛ليس مثلو شيء، فالكاؼ زائدة، إذ ا١تراد نفي ا١تثل ال نفي مثل ا١تثل

فلـز أف تكوف  ،وحيناذ يلـز إثبات مثل ه تعأب وىو ٤تاؿ ،الكاؼ ٔتعٌت مثل
 .للتأكيد الكاؼ زائدة

سػػواء كػاف جامػػداً   -و النػوع العاشػر: تسػػمية الشػيء باعتبػػار مػا كػػاف عليػ
 مشتقاً كالضارب على من فرغ من الضرب. ـأ ،كإطبلؽ العبد على العتيق

واسم الفاعل  ،واسم ا١تفعوؿ ،ل بُت ا١تصدرػر: التعلق اٟتاصػاٟتادي عش
وىو ستة أقساـ: أحدىا: إطبلؽ اسم  ،فإف كبلً منها يطلق على اآلخر ٣تازاً  -

  الفاعل على اسم ا١تفعوؿ كقولو تعأب:          ومنو  ،أي مدفوؽ
. الثاح: إطبلؽ اسػقو٢تم )س م ا١تفعوؿ على اسم الفاعل  ػر كاًب  أي مكتـو

 كقولو تعأب:             ًوقولو تعأب:  ،أي ساترا       

             اسم الفاعل  أي آتياً. الثالث: إطبلؽ ا١تصدر على
كقو٢تم: )رجل صـو وعدؿ ، أي صائم وعادؿ. الرابع: إطبلؽ اسم الفاعل 
على ا١تصدر كقو٢تم: )قم قائماً واسكت ساكتاً ، أي قياماً وسكوتا. ا٠تامس: 
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 إطبلؽ اسم ا١تفعوؿ على ا١تصدر كقولو تعأب:           أي
 لى اسم ا١تفعوؿ كقولو تعأب: الفتنة. السادس: إطبلؽ ا١تصدر ع     

    :أي ٥تلوؽ ه، وقولو تعأب              أي من
  معلومو.

وقػػد يكػػوف  ،أي باألصػػالة ،ودخػػوؿ اجملػػاز ُب الكػػبلـ قػػد يكػػوف بالػػذات
دؿ علػػػى نفػػػس وىػػػو مػػػا  ،بالتبعيػػػة. واجملػػػاز بالػػػذات إ ػػػا يكػػػوف ُب اسػػػم اٞتػػػنس

  ،الذات الصاٟتة ألف تصدؽ على كثَتين مػن غػَت اعتبػار وصػف مػن األوصػاؼ
وال يػدخل ُب غػَت ذلػع. والػذي ال  ،والقتل للضرب الشديد ،كاألسد للشجاع

 يدخل فيو اجملاز بالذات أمور: 
 ،ألنو ال يفيد معناه وحده ؛فبل يكوف اجملاز ُب اٟترؼ ،أحدىا اٟترؼ
ألف دخولو  ؛، فإذا ٓب يفد وحده فبل يدخلو اجملازومتعلقبل ال يفيده إال بذكر 

بأف تستعمل متعلقاهتا فاً. وأما بياف دخولو فيو بالتبع فرع عن كوف الكبلـ مفيد
 كقولو تعأب:   ،فيسري التجوز من ا١تتعلقات إليها ،استعمااًل ٣تازياً      

                          فإف تعليل االلتقاط بصَتورتو
كاف إدخاؿ الـ العلة أيضاً ٣تازاً، فاجملاز جاء ُب اٟترؼ تبعاً   ،عدواً ١تا كاف ٣تازاً 

  وأما اجملاز بالذات فإنو ال يكوف ُب اٟترؼ. ،١تتعلقو
ألف كػبلً مػن  ؛وا١تشػتق بأقسػامو: كضػارب و٨تػوه ،ثانيها: الفعػل بأقسػامو

بع ألصػػػػلو وىػػػػو ا١تصػػػػدر ُب كونػػػػو حقيقػػػػة أو ٣تػػػػازاً. فػػػػإطبلؽ الفعػػػػل وا١تشػػػػتق تػػػػا
ألف إطػػبلؽ الضػػرب  ؛ضػػارب مػػثبلً بعػػد انقضػػاء الضػػرب أو قبلػػو إ ػػا كػػاف ٣تػػازاً 

  واٟتالة ىذه كقولنا ذو ضرب ٣تاز ال حقيقة.
بًل، أو منقوالً لغَت عبلقة، فبل إشكاؿ ُب  رٕتألنو إف كاف م ؛لثها: العلمثا

كمػػن ٝتػػى ولػػده مباركػػاً ١تػػا اقػػًتف ْتملػػو أو   ،قػػل لعبلقػػةكونػػو لػػيس ٔتجػػاز، وإف ن
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ألنػػو لػػو كػػاف ٣تػػازاً المتنػػع إطبلقػػو عنػػد  ؛فكػػذلع لػػيس ٔتجػػاز ،وضػػعو مػػن الربكػػة
  فدؿ على أنو ليس ٔتجاز. ،زواؿ العبلقة، واٟتاؿ ليس كذلع

ىذه خبلصة الكبلـ ُب اٟتقيقة واجملاز. واألصػل ُب الكػبلـ ىػو اٟتقيقػة. 
ألف اجملػػػػاز خػػػػبلؼ  ؛ا١تعػػػػٌت اٟتقيقػػػػي واجملػػػػازي فػػػػاٟتقيقي أؤبحػػػػىت إذا تعػػػػارض 

 ،األصػػل. فػػإذا دار اللفػػظ بػػُت اٟتقيقػػة واجملػػاز فحملػػو علػػى اٟتقيقػػة ىػػو الػػراج 
الحتيػػػاج اجملػػػاز إٔب الوضػػػع األوؿ للمعػػػٌت اٟتقيقػػػي،  ؛وٛتلػػػو علػػػى اجملػػػاز مرجػػػوح

، ُب حػػُت أف اٟتقيقػػة وإٔب ا١تناسػػبة بينػػو وبػػُت ا١تعػػٌت اجملػػازي، وإٔب النقػػل منػػو إليػػو
 ال ٖتتاج إال إٔب الوضع األوؿ. وىذا وحده كاؼ ٞتعل اجملاز خبلؼ األصل.

 رعيةـالحقيقة الش
األٝتاء الشرعية ىػي األلفػاظ الػيت اسػتفيد مػن الشػارع وضػعها، كالصػبلة 

مسػػػػػاؾ ا١تعػػػػػروؼ، لؤلفعػػػػػاؿ ا١تخصوصػػػػػة، والزكػػػػػاة للقػػػػػدر ا١تخػػػػػرج، وكالصػػػػػـو لئل
وغػَت ذلػع مػن األٝتػاء الػيت  ،ـز ا١تطابق للواقػع عػن دليػلوكاإلدياف للتصديق اٞتا

إذا اسػػػتعملت فيمػػا كػػػاف موضػػوعاً ٢تػػػا أوالً ُب  ،جػػاء هبػػػا الشػػرع. فهػػػذه األلفػػاظ
الشرع كانت حقيقة شرعية. فاٟتقيقػة الشػرعية ىػي اللفػظ ا١تسػتعمل فيمػا وضػع 
 ؛هلو ُب عرؼ الشرع. أي ىي اللفظة الػيت انتقلػت عػن مسػماىا اللغػوي إٔب غػَت 

  الستعماؿ الشرع ٢تا با١تعٌت الذي انتقلت إليو.
أي ٦تػػا  ،وحػػىت يكػػوف االسػػم شػػرعياً ال بػػد أف يسػػتفاد وضػػعو مػػن الشػػارع

جاء بو الوحي من عند اه، أي من الكتػاب والسػنة، فاسػتعماؿ الفقهػاء للفظػة 
ُب معػػٌت ال جيعلهػػا اٝتػػاً شػػرعياً، وكػػذلع اسػػتعماؿ األئمػػة واجملتهػػدين للفظػػة ُب 

عٌت ال جيعلها اٝتاً شػرعياً، وإ ػا تكػوف اللفظػة اٝتػاً شػرعياً إذا اسػتعملها الشػرع م
أو إٚتػاع الصػػحابة. أمػػا  ،أو السػػنة ،وحػده، أي إذا جػػرى اسػتعما٢تا ُب الكتػػاب
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 ،وأما السنة فػإف الػوحي جػاء هبػا معػٌت .الكتاب فإف الوحي جاء بو لفظاً ومعٌت
وأمػػػا إٚتػػػاع  .٦تػػػا جػػػاء بػػػو الػػػوحي فهػػػي ،وعػػػرب عنهػػػا الرسػػػوؿ بألفػػػاظ مػػػن عنػػػده
فيكػػػػوف ٦تػػػػا جػػػػاء بػػػػو الػػػػوحي. فػػػػإذا جػػػػرى  ،الصػػػػحابة فإنػػػػو يكشػػػػف عػػػػن دليػػػػل

وكػاف  ،استعماؿ لفظ ٦تا وضعو العرب ١تعٌت معُت ُب معٌت غَت الذي وضػعوه لػو
كػػاف ىػػذا   ،أو إٚتػػاع الصػػحابة ،أو السػػنة ،ىػػذا االسػػتعماؿ قػػد جػػاء ُب الكتػػاب

شػػػػرعياً قػػػػد وضػػػػعو الشػػػػارع ٢تػػػػذا ا١تعػػػػٌت، وكػػػػاف  اللفػػػػظ ُب ىػػػػذا االسػػػػتعماؿ اٝتػػػػاً 
 استعمالو فيما وضعو الشارع لو حقيقة شرعية.

 رعيةـود الحقائق الشـوج
ث يػػدؿ عليػػو ة الشػػرعية ىػػي اللفػػظ الػػذي وضػػعو الشػػرع ١تعػػٌت ْتيػػػقػػػيػاٟتق

 ،وُب وقوعها ُب ألفاظ الشرع ،ُب وجود اٟتقيقة الشرعية رينة. وقد اختلفػببل ق
أبو بكر البػاقبلح أهنػا غػَت موجػودة ومنػع وقوعهػا، وقالػت ا١تعتزلػة فقاؿ القاضي 
ثبتػػػػوا وقوعهػػػػا، وقػػػػاؿ بػػػػذلع أيضػػػػاً ا٠تػػػػوارج والفقهػػػػاء. واحػػػػتج أأهنػػػػا موجػػػػودة و 

 القاضي أبو بكر على امتناع وقوع اٟتقائق الشرعية بدليلُت:
ف الشارع لو فعل ذلع لزمػو تعريػف األمػة بػالتوقيف نقػل تلػع إأحد ا: 

، وإال كػػاف مكلفػػاً ٢تػم بفهػػم مػػراده مػػن تلػع األٝتػػاء وىػػم ال يفهمونػػو، األسػامي
وىو تكليف ٔتا ال يطاؽ. والتوقيف الوارد ُب مثل ىذه األمور ال بػد وأف يكػوف 

وال تػػػواتر، وىػػػذا دليػػػل علػػػى أهنػػػا غػػػَت  ،لعػػػدـ قيػػػاـ اٟتجػػػة باآلحػػػاد فيهػػػا ؛متػػػواتراً 
  واقعة ُب الشرع.
مل عليها القرآف، فلو كانت مفيدة لغَت ف ىذه األلفاظ قد اشتإالثاح: 

ألف كوف اللفظ عربيًا ليس  ؛مدلوالهتا ُب اللغة ١تا كانت من لساف أىل اللغة
بل لداللتو على ما وضعو أىل اللغة بإزائو، وإال كانت ٚتيع  ،لذاتو وصورتو
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وىو ٦تتنع، ويلـز من ذلع أف ال يكوف  ،ألفاظهم قبل التواضع عليها عربية
 بياً، وىو على خبلؼ قولو تعأب: القرآف عر                   وقولو
 تعأب:               :وقولو تعأب               

          .وذلع ٦تتنع. وىذا دليل على أهنا غَت واقعة  
فقػػػػد قػػػػاؿ  ،واٟتػػػج ،والزكػػػػاة ،كالصػػػػبلة  ،أٝتػػػػاء شػػػرعيةوأمػػػا مػػػػا وقػػػع مػػػػن 

ف الشارع ٓب يستعملها إال ُب اٟتقائق اللغوية، فا١تراد بالصبلة إالقاضي أبو بكر 
ولكػن أقػػاـ الشػػارع أدلػػة أخػرى علػػى أف الػػدعاء ال يقبػػل  ،ا١تػأمور هبػػا ىػػو الػػدعاء

 إال بشرائه مضمومة إليو.
 ية بدليلُت: واحتج ا١تعتزلة على وقوع اٟتقائق الشرع

فػبل بػد ٢تػا مػن  ،ٓب تكن معقولػة للعػرب ف الشارع اخًتع معاحإأحد ا: 
ألهنػػػػػم ال  ؛ويسػػػػتحيل أف يكػػػػػوف الواضػػػػع ٢تػػػػا ىػػػػػم العػػػػرب ،ألفػػػػاظ تػػػػدؿ عليهػػػػػا

وىػذا  ،فتكػوف شػرعية وليسػت لغويػة ؛فيكوف الواضع ٢تا ىػو اه تعػأب ؛يعقلوهنا
  دليل على وجود اٟتقائق الشرعية.

ألف اإلدياف ُب اللغة  ؛اإلدياف يستعمل ُب غَت معناه اللغويف إالثاح: 
: ىو التصديق، وُب الشرع يطلق على غَت التصديق. ويدؿ عليو قولو 

 ةُ ارَ مَ ا إِ اىَ نَ دْ أَ ، وَ وُ اللَّ  الَّ إِ  وَ لَ إِ  الَ  نْ أَ  ةُ ادَ هَ ا شَ ىَ الَ عْ أَ  ،ةً بَ عْ شُ  ونَ عُ بْـ سَ وَ  عٌ ضْ بِ  انُ يمَ اإلِ »
ٝتي إماطة األذى إديانًا وليس ىو  أخرجو ابن حباف، «يقِ رِ الطَّ  نِ عَ  ىذَ األَ 

بلة، ػوإقامة الص ،بتصديق. وأيضاً فإف الدين ُب الشرع عبارة عن فعل العبادات
 بدليل قولو تعأب:  ،وإيتاء الزكاة                             

 ر اآلية، ٍب قاؿ: ػإٔب آخ               فكاف راجعًا إٔب كل
 لقولو تعأب:  ؛ا١تذكور. والدين ىو اإلسبلـ            

ل العبادات. وأيضًا قاؿ ػعػو فػرع ىػاف، فيكوف اإلدياف ُب الشػو اإلديػبلـ ىػواإلس
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 تعأب:                   وأراد بو الصبلة إٔب بيت ا١تقدس، 
وال عبلقة بينها  ،غَت اليت وضعها أىل اللغة ٢تا فيكوف قد وضع ألفاظًا ١تعافٍ 

مثل إطبلؽ اإلدياف على الصبلة إٔب بيت  ،وبُت ا١تعاح اليت وضعها العرب
ا١تقدس، وىذا دليل على أف اٟتقائق الشرعية واقعة ُب ألفاظ الشرع فهي 

 موجودة.
سنوي: اٟتػق أف األلفػاظ الشػرعية ُب معانيهػا وقاؿ اإلماـ ٚتاؿ الدين األ

بعػد اسػتعماؿ الشػارع إياىػا فيهػا ٣تػازاً،  ،٣تازات لغويػة اشػتهرت ُب تلػع ا١تعػاح
وصػػػارت اٟتقػػػائق اللغويػػػة  ،فهمػػػت بػػػبل قرينػػػة ،١تعونػػػة القػػػرائن، ٍب بعػػػد االشػػػتهار

ئق شػػػرعية، ال أهنػػػا موضػػػوعات ا حقػػػامهجػػػورة ُب الشػػػرع، ىػػػذا ىػػػو ا١تػػػراد بكوهنػػػ
 .ةمبتدأ

واختػػار إمػػاـ اٟتػػرمُت أف األلفػػاظ الشػػرعية ٓب تسػػتعمل ُب ا١تعػػٌت اللغػػوي، 
وٓب يقطػع النظػػر عنػػو حالػػة االسػػتعماؿ، بػػل اسػػتعملها الشػػارع ُب ىػػذه ا١تعػػاح ١تػػا 

فالصػػبلة مػػثبلً ١تػػا كانػػت ُب اللغػػة موضػػوعة للػػدعاء،  ،بينهػػا وبػػُت ا١تعػػاح اللغويػػة
أطلقػػػت علػػػى ا١تعػػػٌت الشػػػرعي ٣تػػػازاً، تسػػػمية  ،لػػػدعاء جػػػزء مػػػن ا١تعػػػٌت الشػػػرعيوا

النقسػػاـ اللغػػة  ؛للشػػيء باسػػم بعضػػو، وال تكػػوف بػػذلع خارجػػة عػػن لغػػة العػػرب
ٍب اشػػػتهرت  ،٣تػػػازات لغويػػة اسػػُتعملت أف ىػػذه األلفػػػاظ أيإٔب حقيقػػة و٣تػػػاز، 

 فصارت حقائق شرعية.
يعتػػػرباف مػػػن قػػػوؿ  ،ٟتػػػرمُتسػػػنوي وقػػػوؿ إمػػػاـ اقػػػوؿ األ ،وىػػػذاف القػػػوالف

قػػػوالً جديػػػداً. فقػػػد اختلػػػف ُب تفسػػػَت قػػػوؿ القاضػػػي  اوليسػػػ ،القاضػػػي أيب بكػػػر
معنػاه  :أبػو إسػحق األسػفراييٍتبامتناع وقوع اٟتقائق الشرعية، فقد قػاؿ األسػتاذ 

ٓب  ،ُب ا١تعػػػاح الشػػػرعية ،كالصػػػبلة و٨توىػػػا  ،أف مػػػا اسػػػتعملو الشػػػارع مػػػن األٝتػػػاء
اللغػػة، بػػل ىػػي مقػػررة علػػى حقائقهػػا اللغويػػة، وقػػاؿ خيػػرج بػػذلع عػػن وضػػع أىػػل 
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مػػػذىب  :معنػػػاه أف معانيهػػػا الشػػػرعية حقائقهػػػا اللغويػػػة. وقػػػاؿ ا٠تنجػػػي :ا١تراغػػػي
القاضػػػػي أف كػػػػػل مػػػػا يػػػػػدعى أنػػػػو حقيقػػػػػة شػػػػرعية فهػػػػػو ٣تػػػػاز لغػػػػػوي، وزاد عليػػػػػو 

أي ىػػػػي باقيػػػػة علػػػػى معانيهػػػػا اللغويػػػػة،  ،ٓب تبلػػػػغ رتبػػػػة اٟتقػػػػائق :اٞتػػػػاربردي قولػػػػو
غَت داخلة ُب معانيهػا. فيسػتدؿ مػن ىػذه التفاسػَت لقػوؿ القاضػي أيب  والزيادات

 اإمػاـ اٟتػرمُت ليسػقػوؿ و  ،األسػنويأف قػوؿ  ،وال سيما تفسػَت ا٠تنجػي لػو ،بكر
 قوؿ القاضي أيب بكر. اقوالً جديداً بل  

والواقع أف األٝتاء الشرعية واقعة ُب ألفاظ الشرع، وواقعة بوصفها 
ئق اللغوية. فهي لفظ وضعو العرب، وجاء الشرع ونقلو حقائق متميزة عن اٟتقا

بل ىو من قبيل نقل  ،١تعٌت آخر واشتهر بو، ونقلو لو ليس من قبيل اجملاز
 ،ألف الشرع ٓب ينقلو للمعٌت الثاح لعبلقة كما ىو شرط اجملاز ؛اٟتقيقة العرفية

نقل إٔب غَته واجملاز لفظ وضع ١تعٌت ٍب  ،عبلوة على أنو اشتهر ُب ا١تعٌت الثاح
و٢تذا ال يكوف نقل  ؛أي ٓب يغلب عليو ،وٓب يشتهر ُب ا١تعٌت الثاح ،لعبلقة

وال  ،من قبيل اجملاز ،الذي وضعو لو الشرع ،االسم الشرعي إٔب ا١تعٌت الثاح
بل ىو من قبيل اٟتقيقة الشرعية، والدليل على ذلع أف  ،بوجو من الوجوه

من غَت مبلحظة  ،ذي وضعو لو أىل اللغةالشرع نقلو ١تعٌت آخر غَت ا١تعٌت ال
أـ ٓب تكن لو  ،أية عبلقة بينهما، أي نقلو سواء أكانت لو عبلقة با١تعٌت األوؿ

وجاء الشرع ونقلو ١تعٌت آخر  ،عبلقة. فمثبًل الصبلة لفظ وضعو العرب للدعاء
ىو األفعاؿ واألقواؿ ا١تخصوصة، وقد يطلق اسم الصبلة على األفعاؿ اليت ال 

كصبلة األخرس الذي ال يفهم الدعاء ُب الصبلة حىت يأٌب بو.   ،فيهادعاء 
والزكاة لفظ وضعو العرب للنماء والزيادة، وجاء الشرع ونقلو ١تعٌت آخر ىو أداء 
ماؿ ٥تصوص من قدر ٥تصوص. وقد يطلق اسم الزكاة على ا١تاؿ الذي ينقص 

فإهنا تنقصو وال  ،بوكتزكية ماؿ اليتيم ُب حاؿ ٕتميده وعدـ التجارة   ،وال يزيد
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شع، واٟتج لفظ وضعو العرب ١تطلق القصد، وجاء الشارع ونقلو ١تعٌت آخر 
ىو قصد ٥تصوص ١تكاف ٥تصوص. والصياـ لفظ وضعو العرب ١تطلق إمساؾ، 
وجاء الشارع ونقلو ١تعٌت آخر ىو إمساؾ ٥تصوص. فهذه األٝتاء قد نقلها 

وىي وإف كانت ىناؾ عبلقة  الشرع ١تعاف أخرى غَت اليت وضعها العرب ٢تا،
فإف الشرع ٓب يبلحظ  ،بُت ا١تعٌت الذي وضعو العرب وا١تعٌت الذي وضعو الشرع

وال يفهم السامع مطلقًا ىذه العبلقة ُب  ،ىذه العبلقة، وٓب ينقلها ٢تذه العبلقة
معناىا الشرعي، عبلوة على أهنا ال تكوف موجودة ُب بعض األحياف، وىذا 

 ،بًل من قبيل اجملاز. وىناؾ أٝتاء شرعية تعرفها العربيدؿ على أنو ليس نق
أب، ػمثل لفظة الرٛتن ه تع ،ارع ٢تاػولكن ال تعرؼ معانيها اليت وضعها الش

  زؿ قولو تعأب: ػولذلع قالوا حُت ن ؛ف العرب ٓب يضعوا لفظ الرٛتن هإف

                   رؼ الرٛتن إال رٛتن اليمامة. فهذا كلو إنا ال نع
وجاء الشارع ونقلها ١تعاف  ،يدؿ على أف ىناؾ أٝتاء قد وضعها العرب ١تعاف

دوف أف تكوف ىناؾ عبلقة، ودوف أف تبلحظ ىذه العبلقة ُب النقل،  ،أخرى
وجاء الشارع ووضعها ١تعاف معينة،  ،وىناؾ أٝتاء ٓب يضعها العرب ١تعاف مطلقاً 

وىذا يدؿ على أف األٝتاء  ،ٓب يعرؼ العرب من قبل معانيها وىناؾ أٝتاء
فهو ينقض قوؿ أيب بكر  ،وأهنا واقعة ُب ألفاظ الشرع ،الشرعية موجودة

على أف الثابت أف الشارع قد  .وإماـ اٟترمُت األسنوي وبالتإب قوٕب ،الباقبلح
عو أوقف األمة على نقل تلع األٝتاء عن معناىا اللغوي ١تعٌت جديد وض

٢ تذه ا١تعاح. فاه تعأب يقوؿ:  وذلع ببياف الرسوؿ  ،الشرع ٢تا    

                           ومنو معاح  ،وا١تراد لتبُت معانيو
رجو أخ «يلّْ صَ أُ ي ونِ مُ تُ يْـ أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ صَ »يقوؿ:  األٝتاء الشرعية، والرسوؿ 

فلم يكلفهم ٔتا ال  ،وفهمهم إياىا ،فيكوف قد كلفهم بأعماؿ البخاري.
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ف وجود األٝتاء، الشرعية إيفهمونو، وهبذا أيضًا تسقه حجة أيب بكر القائلة 
ف بياف إوىو تكليف ٔتا ال يطاؽ، ف ،يقتضي تكليف العرب ٔتا ال يفهمونو

فتكوف  ،ف ٔتا يفهمونوالرسوؿ وتفهيمو ١تعاح األٝتاء الشرعية قد جعل التكلي
 األٝتاء الشرعية واقعة فعبًل.

وأمػا القػوؿ بػػأف جعػل األٝتػػاء الشػرعية واقعػة ُب القػػرآف يلػـز أف ال يكػػوف 
بػػل لداللتػػو علػػى مػػا  ،ألف كػػوف اللفػػظ عربيػػاً لػػيس لذاتػػو وصػػورتو ؛القػػرآف عربيػػاً 

فػػػاظ وضػػػعو أىػػػل اللغػػػة إزاءه. وىػػػذه ا١تعػػػاح الشػػػرعية ٓب يضػػػعها العػػػرب إزاء األل
الدالة عليها فهي غَت عربية، وىذا يعٍت أف ُب القرآف ألفاظاً غَت عربيػة فهػو غػَت 

ألف األلفػػػاظ الشػػػرعية قػػػد وضػػػعها العػػػرب وٓب  ؛عػػػريب. أمػػػا ىػػػذا القػػػوؿ فمػػػردود
فجػاء الشػرع  ،يضػعها الشػارع، إال أف العػرب وضػعوىا للداللػة علػى معػاف معينػة

وضػػػػػعها العػػػػرب، وجػػػػػاء العػػػػػرب  واسػػػػتعملها ُب معػػػػػاف أخػػػػرى غػػػػػَت ا١تعػػػػػاح الػػػػيت
بػل  ،واستعملوىا ىم أيضاً ُب ىذه ا١تعاح الشرعية، وىذا ال خيرجها عن عربيتهػا

وىػػو ا١تنقػػوؿ،  ،قسػػماً مػػن أقسػػاـ العربيػػة ،سػػواء بسػػواء ،جيعلهػػا كاٟتقيقػػة العرفيػػة
فهو قسم من تقسيم اللفظ باعتبار الداؿ وا١تدلوؿ، وىو أف يكوف اللفػظ وضػع 

إٔب غَته واشتهر ُب ا١تعػٌت الثػاح، وذلػع بواسػطة اسػتعماؿ العػرب ٍب نقل  ،١تعٌت
لذلع اللفظ با١تعٌت الثاح. واألٝتاء الشرعية ىي كذلع ٘تاماً، فهي لفػظ وضػعو 

وجػػاء الشػػرع واسػػتعملو ُب معػػٌت غػػَت ا١تعػػٌت الػػذي وضػػع لػػو، واسػػتعملو  ،العػػرب
بيػاً. وىػو حقيقػة فكاف بذلع عر  ،كما استعملو الشرع  ،العرب ُب ا١تعٌت الشرعي

سػػػواء بسػػػواء مػػػن غػػػَت أي فػػػرؽ،  ،شػػػرعية لغويػػػة، ٘تامػػػاً كاٟتقيقػػػة العرفيػػػة اللغويػػػة
فنقػل  ،فاٟتقيقة العرفيػة لفػظ اسػتعملو العػرب ُب معػٌت غػَت ا١تعػٌت الػذي وضػع لػو

 .وكلفػػػػظ الغػػػػائه ،كلفػػػػظ الدابػػػػة  ،باسػػػػتعما٢تم ١تعػػػػٌت آخػػػػر وىجػػػػر ا١تعػػػػٌت األوؿ
الشػػػرع ُب معػػػٌت غػػػَت ا١تعػػػٌت الػػػذي وضػػػع لػػػو، واٟتقيقػػػة الشػػػرعية لفػػػظ اسػػػتعملو 
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فنقػػػل  ،واسػػتعملو العػػػرب بعػػػد اسػػتعماؿ الشػػػرع ُب ا١تعػػػٌت الػػذي اسػػػتعملو الشػػػرع
كلفػظ   ،وىجػر ا١تعػٌت األوؿ ،١تعػٌت آخػر ،ٍب باستعماؿ العػرب ،باستعماؿ الشرع

وكألفػػػػاظ حػػػػروؼ ا٢تجػػػػاء. فكػػػػاف اسػػػػتعماؿ العػػػػرب للفػػػػظ بنػػػػاء علػػػػى  ،الصػػػػبلة
كػػل مػػن االسػػتعمالُت   .تعما٢تم اللفػػظ أصػػالة مػػن عنػػدىمكاسػػ  ،اسػػتعماؿ الشػػرع

 ،ٌت آخر، فكاف كػل منهمػا عربيػاً ػقد نقل اللفظ من معناه الذي وضع لو إٔب مع
والثػػاح حقيقػػة شػػرعية لغويػػة. وبػػذلع تكػػوف األٝتػػاء  ،األوؿ حقيقػػة عرفيػػة لغويػػة

ربيػػة وال يوجػػد اسػػم شػػرعي خػػارج عػػن اللغػػة الع ،الشػػرعية كلهػػا مػػن اللغػػة العربيػػة
 ،ود األٝتػػاء الشػػرعيةػمطلقػػاً. فينتفػػي مػػا أورده القاضػػي مػػن دليػػل علػػى عػػدـ وجػػ

وأهنػا  ،ويسقه االحتجاج بو. ومن ذلع كلػو يتبػُت أف اٟتقيقػة الشػرعية موجػودة
واقعػػػة ُب ألفػػػاظ الشػػػرع، وأف األٝتػػػاء الشػػػرعية كلهػػػا مػػػن اللغػػػة العربيػػػة كاألٝتػػػاء 

 اللغوية سواء بسواء.

 و عربيالقرآن كلُّ 
 وليس فيو وال كلمة واحدة يير عربية

 ،بل كلو عريب ،ٓب يشتمل القرآف على كلمة واحدة غَت عربية مطلقاً 
 وؿ اه تعأب: ػػوليس فيو وال لفظة واحدة غَت عربية، والدليل على ذلع ق   

                 :وقولو تعأب               :وقولو تعأب
                            فلو اشتمل القرآف على غَت

فبل  ،ألنو يكوف بعضو عربياً وبعضو غَت عريب ؛العربية لكاف ٥تالفاً ٢تذه اآليات
يكوف القرآف عربياً، ويكوف الرسوؿ قد أرسل بغَت لساف قومو ما داـ قد بلغهم 

ة قومو، وكبل األمرين ٦تتنع فيمتنع أف يكوف ُب القرآف لفظة غَت عربية، بغَت لغ
ألف اه  ؛ولو وجدت ُب القرآف لفظة واحدة غَت عربية لكانت من غَت القرآف
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وتطلق على السورة  ،وصف القرآف بأنو عريب، وكلمة قرآف تطلق على الكل
وعلى جزء  ،موعووتطلق على الكلمة الواحدة. فالقرآف يطلق على ٣ت ،الواحدة

فبطل كوف  ،منو، فلو كاف جزء منو غَت عريب ١تا كاف من القرآف، وذلع باطل
 القرآف مشتمبًل على كلمة غَت عربية. وأيضًا فإف اه تعأب يقوؿ:    

                                               فنفى أف
 ونفى أف يكوف أعجميًا وعربيًا ُب قولو:  ،يكوف أعجمياً          

 ،أعجميلفظ  فكاف ذلع دليبلً على أنو ليس فيو ؛بصيغة االستفهاـ اإلنكاري
  أي ليس فيو لفظ غَت عريب.

كاشػتمالو   ،وأما اشتماؿ القرآف على ألفاظ مػأخوذة مػن اللغػات األخػرى
وىي الكوة، وعلى لفظ  ،وقيل حبشية ،وىي لفظة ىندية «ا١تشكاة»لى لفظ ع
وىػي فارسػية  «اإلسػتربؽ»وىي رومية ومعناىا ا١تيزاف، وعلى لفػظ  «القسطاس»

وىػػػي أيضػػػاً فارسػػػية ومعناىػػػا  «سػػػجيل»ومعناىػػػا الػػػديباج الغلػػػيظ، وعلػػػى لفػػػظ 
مشػتمبلً  وىي نبطية، فإنو ال يكػوف بػذلع «طو»اٟتجر من الطُت، وعلى لفظ 

ألف ىػػػذه األلفػػػاظ قػػػد عربػػػت فصػػػارت معربػػػة، فهػػػو  ؛علػػػى كلمػػػات غػػػَت عربيػػػة
ال علػػػى ألفػػػاظ غػػػَت عربيػػػة. واللفػػػظ ا١تعػػػرب عػػػريب   ،مشػػػتمل علػػػى ألفػػػاظ معربػػػة

كػػاللفظ الػػذي وضػػعتو العػػرب سػػواء بسػػواء. والشػػعر اٞتػػاىلي قػػد اشػػتمل علػػى 
ٔتعػػٌت ا١تػػرآة ُب  «السػػجنجل»كلمػػة   مثػػل ،ؿ القػػرآفنػػػز ألفػػاظ معربػػة مػػن قبػػل أف ي

وغَتىا من الكلمات عند كثَت مػن شػعراء اٞتاىليػة. والعػرب   ،شعر امرئ القيس
والتعريػب  .كانوا يعتربوف اللفظة ا١تعربة عربية كاللفظة اليت وضػعوىا سػواء بسػواء

بػل  ،ووضػعها ُب اللغػة العربيػة ،ليس أخذاً للكلمة من اللغات األخرى كمػا ىػي
فتصػػػػب  عربيػػػػة بعػػػػد  ،األعجميػػػػة بػػػػالوزف العػػػػريب التعريػػػػب ىػػػػو أف تصػػػػاغ اللفظػػػػة
أو على حػد قػو٢تم علػى تفعيلػة مػن تفعػيبلت  ،وضعها على وزف األلفاظ العربية
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فيزنوهنػا علػى تفعيلػة  ،اللغة العربية. فػالعرب كػانوا يعمػدوف إٔب اللفظػة األعجميػة
ف إفػػػ ،وغَتىػػػا ،وانفعػػػل ،وافتعػػػل ،وفاعػػػل ،وفعػػػل ،افعػػػل :مثػػػل ،مػػػن التفعػػػيبلت

وزاف أتها ووافقت حروفهػا حػروؼ اللغػة العربيػة أخػذوىا، وإف ٓب تكػن علػى وافق
حوروىا بزيادة حػرؼ أو  ،وٓب توافق أي وزف من أوزاف العرب ،التفعيبلت العربية

وزاف أفتصػػػب  علػػػى  ،وصػػػاغوىا علػػػى الػػػوزف العػػػريب ،بنقصػػػاف حػػػرؼ أو حػػػروؼ
ذفوف اٟتػػػرؼ فيحػػػ ،وكػػػذلع يفعلػػػوف ُب حروفهػػػا .وحيناػػػذ يأخػػػذوهنا ،تفعػػػيبلهتم

حػىت  ،ويضػعوف بدلػو حرفػاً مػن حػروؼ العربيػة ،الذي ال ينسجم مع لغػة العػرب
وحيناذ يأخذوف اللفظة وىكذا. فالتعريػب ىػو صػوغ  ،يصب  من حروؼ العربية

الكلمػػة األعجميػػة صػػياغة جديػػدة بػػالوزف واٟتػػروؼ حػػىت تصػػب  لفظػػة عربيػػة ُب 
بذلع تكػوف عربيػة كاللفظػة وحيناذ تؤخذ وتكوف لفظة معربة، و  ،وزهنا وحروفها
ف اشػػتماؿ القػػرآف علػػى ألفػػاظ إها العػػرب سػػواء بسػػواء. وعلػػى ىػػذا فػػالػػيت وضػػع

ألف ا١تعػػرب لفػػظ عػػريب  ؛معربػػة ال يػػدؿ علػػى أنػػو اشػػتمل علػػى ألفػػاظ غػػَت عربيػػة
وليس لفظاً أعجمياً، وقد عربو العرب أنفسهم الذين وضػعوا اللغػة العربيػة. ومػن 

ولػػيس فيػػو وال لفظػػة  ،تمل علػػى غػػَت العربيػػة مطلقػػاً ىػػذا يتبػػُت أف القػػرآف ٓب يشػػ
  واحدة غَت عربية.

ؤتناسػػبة اٟتػػديث عػػن األلفػػاظ ا١تعربػػة قػػد يػػرد سػػؤاؿ وىػػو: ىػػل التعريػػب 
قحػػاح الػػذين وضػػعوا اللغػػة العربيػػة ورويػػت عػػنهم، أـ التعريػػب خػػاص بػػالعرب األ

واٞتػػػػواب علػػػػى ذلػػػػع أف علمػػػػاء العربيػػػػة قػػػػد  ؟جػػػػائز لكػػػػل عػػػػريب ُب كػػػػل عصػػػػر
نو خاص بػالعرب الػذين وضػعوا اللغػة إفمنهم من قاؿ  .اختلفوا ُب ىذا ا١توضوع
هنػم وضػعوا لفظػة كػذا مػن عنػدىم للداللػة علػى معػٌت  أالعربية ألنػو وضػع، فكمػا 

وزاف تفعػػػيبلهتم وْتػػػروؼ لغػػػتهم أكػػػذلع صػػػاغوا اللفظػػػة األعجميػػػة علػػػى   ،كػػػذا
رب، ومػن ىنػا كػاف ووضعوىا ١تعٌت كػذا. فالتعريػب وضػع وىػو ال يكػوف لغػَت العػ
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وال جيػػوز لغػَتىم. ومػػن علمػػاء العربيػػة مػػن قػػاؿ  األقحػػاحالتعريػب خاصػػاً بػػالعرب 
إال أهنػم اشػًتطوا أف يكػوف التعريػب  ،إف التعريب جائز لكل عػريب ُب كػل عصػر

٦تػن ٢تػم قػدـ ثابتػة  ،وضػليع ْتروفهػا ،٤تػيه بتفعيبلهتػا وأوزاهنػا ،من عػآب بالعربيػة
ف القػػوؿ إوعلػػم النحػػو والصػػرؼ. واٟتػػق  ،ما علػػم اللغػػةوال سػػي ،ُب علػػـو العربيػػة

فالتعريػب جػائز لكػل عػريب علػى شػرط أف يكػوف ٣تتهػداً ُب  .الثاح ىو الصػواب
جيوز لو أف  ،ُب أي عصر من العصور ،فكل ٣تتهد ُب اللغة العربية .اللغة العربية

كاللفظػة   ،ةوتصػب  بعػد تعريبػو عربيػ ،يعرب إٔب اللغة العربية أية ألفاظ غَت عربيػة
أي قبػػل  ،الػػيت وضػػعها العػػرب سػػواء بسػػواء، وسػػواء أكػػاف ذلػػع قبػػل فسػػاد اللغػػة

أـ ُب  ،القػػرف الرابػػع ا٢تجػػري، أـ بعػػد فسػػاد اللغػػة، وسػػواء أكػػاف ُب ىػػذا العصػػر
العصػػور ا١تقبلػػة، فكػػل ٣تتهػػد ُب العربيػػة جيػػوز لػػو التعريػػب مػػن اللغػػات األعجميػػة 

وإ ػا ىػو صػياغة علػى  ،صػلياً ألػيس وضػعاً  وذلػع ألف التعريػب ة؛إٔب اللغة العربي
وزف ٥تصػػوص ْتػػروؼ ٥تصوصػػة. ىػػذا ىػػو واقػػع التعريػػب، فهنػػاؾ فػػرؽ كبػػَت بينػػو 

وال جيػػػوز  ،وحػػػدىم األقحػػػاحوبػػػُت الوضػػػع. صػػػحي  أف الوضػػػع خػػػاص بػػػالعرب 
فػػبل  ؛واصػػطبلح ابتػػداءً  ،موجػػود مػػن الكػػبلـألنػػو إجيػػاد مػػن شػػيء غػػَت  ؛لغػػَتىم

بػل  ،لكن التعريب ليس إجيػاداً لشػيء غػَت موجػوديص  إال ألىل االصطبلح، و 
هػػاد وإ ػػا ىػػو اجت ،وجػػود، وىػػو لػػيس اصػػطبلحاً ابتػػداءً ىػػو اجتهػػاد ُب الشػػيء ا١ت

ف العػػػػػرب قػػػػػد حػػػػػددت أوزاف اللغػػػػػة العربيػػػػػة إفيمػػػػػا جػػػػػرى االصػػػػػطبلح عليػػػػػو. فػػػػػ
وتفعيبلهتػػا، وحػػددت حػػروؼ العربيػػة ْتػػروؼ معينػػة وعػػدد ٤تػػدد، والتعريػػب ىػػو 

اٟتػػػروؼ علػػػى وزف مػػػن األوزاف العربيػػػة. وىػػػذا وال شػػػع  صػػػوغ لفظػػػة مػػػن ىػػػذه
ومػػن ىنػػا كػػاف جػػائزاً لكػػل ٣تتهػػد ُب اللغػػة العربيػػة، فهػػو   ؛اجتهػػاد ولػػيس بوضػػع

أو اسػػػػم  ،كاالشػػػػتقاؽ سػػػػواء بسػػػػواء. فاالشػػػػتقاؽ أف تصػػػػوغ مػػػػن ا١تصػػػػدر فعػػػػبلً 
مػن حػػروؼ العربيػة وعلػػى  ،أو غػَت ذلػػع مػن ا١تشػػتقات ،أو اسػم مفعػػوؿ ،فاعػل
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عػػػرب، سػػػواء أكػػػاف مػػػا صػػػغتو قػػػد قالتػػػو العػػػرب أـ ٓب تقلػػػو، فكػػػذلع اسػػتعماؿ ال
ومػػػػن  ،التعريػػػػب أف تأخػػػػذ لفظػػػػاً أعجميػػػػاً وتصػػػػوغو علػػػػى وزف مػػػػن أوزاف العػػػػرب

فتخػػػرج منػػػو لفظػػػة عربيػػػة كمػػػا أخػػػرج  ،وعلػػػى اسػػػتعماؿ العػػػرب ،حػػػروؼ العربيػػػة
وا١تشػػتق ال خػػبلؼ ُب  .مػػن ا١تصػػدر ،أو اسػػم ا١تفعػػوؿ ،االشػػتقاؽ اسػػم الفاعػػل

ألنػػػو  ؛فكػػػذلع التعريػػػب جيػػػوز لكػػػل ٣تتهػػػد بالعربيػػػة ،ه لكػػػل عػػػآب بالعربيػػػةجػػػواز 
بػل ىػو  ،األقحػاحو٢تذا فإف التعريب لػيس خاصػاً بػالعرب  ؛صياغة وليس بوضع

عػػػػاـ لكػػػػل عػػػػريب، إال أنػػػػو يشػػػػًتط فػػػػيمن يصػػػػ  لػػػػو التعريػػػػب أف يكػػػػوف ٣تتهػػػػداً 
ألفػػػػاظ حػػػػىت يتػػػػأتى لػػػػو جعػػػػل اللفظػػػػة األعجميػػػػة لفظػػػػة عربيػػػػة كسػػػػائر  ،بالعربيػػػػة

ولػيس عامػاً  ،العرب. غػَت أنػو ينبغػي أف يعلػم أف التعريػب خػاص بأٝتػاء األشػياء
وال اٞتمػل  ،لكل لفظ أعجمي. فالتعريػب ال يػدخل األلفػاظ الدالػة علػى ا١تعػاح

وال يصػ  ُب غَتىػا مطلقػاً.  ،وإ ا ىو خػاص بأٝتػاء األشػياء ،الدالة على ا٠تياؿ
 فػإهنموٓب جيػر التعريػب ُب غَتىػا،  ،ياءوالعرب حُت عربت إ ا عربػت أٝتػاء األشػ

بالنسػػػبة للمعػػػاح قػػػد وضػػػعوا االشػػػتقاؽ، وبالنسػػػبة للتخػػػيبلت والتشػػػبيهات قػػػد 
ويػػدخل فيهػػا أٝتػػاء  ،وضػػعوا اجملػػاز، وٓب يسػػتعملوا التعريػػب إال ُب أٝتػػاء األشػػياء

و٢تػػػػػذا ال جيػػػػػوز التعريػػػػػب إال ُب أٝتػػػػػاء األشػػػػػياء وأٝتػػػػػاء  ؛ل إبػػػػػراىيمػبلـ مثػػػػػػاألعػػػػػ
ـ، وال جيوز ُب غَت ا وال بوجو من الوجوه. أمػا غػَت أٝتػاء األشػياء وأٝتػاء األعبل
فػػػإف ٣تػػػاؿ أخػػػذىا واسػػػع ُب االشػػػتقاؽ واجملػػػاز. فػػػإف االشػػػتقاؽ ٣تػػػاؿ  ،األعػػػبلـ

وكػذلع اجملػاز  ،والتعبَت عنها مهما بلغت من الكثرة والتنوع ،واسع ألخذ ا١تعاح
 عنها مهما كانت. والتعبَت ،٣تاؿ خصب ألخذ ا٠تياؿ والتشبيهات

وضػػرورة  ،والتعريػب كاالشػػتقاؽ وكاجملػاز ضػػرورة مػن ضػػرورات حيػاة األمػػة
مػػػن ضػػػػرورات حيػػػػاة اللغػػػػة العربيػػػػة وبقائهػػػػا، بػػػػل ضػػػػرورة مػػػػن ضػػػػرورات الشػػػػريعة 

وا١تسػػلموف  ،واألشػػياء تتجػػدد كػػل يػػـو ،اإلسػػبلمية، فػػإف ا١تعػػاح تتجػػدد كػػل يػػـو
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العػآب ال بػد أف خيتلطػوا بػاألمم  ْتكم قيامهم بفرض ٛتػل الػدعوة اإلسػبلمية إٔب
ات ال ػًتاعػػػاألخػػرى، وا١تسػػلموف ْتكػػم حػػاجتهم إٔب العلػػـو واالكتشػػافات واالخ

ذوا عػػػن األمػػػم األخػػػرى ىػػػذه العلػػػـو واالكتشػػػافات واالخًتاعػػػات، ػبػػػد أف يأخػػػ
وا حكػػم كػػل شػػيء ػرفػػػوا١تسػػلموف ْتكػػم تقيػػدىم باألحكػػاـ الشػػرعية ال بػػد أف يع

 ،واالشػػػتقاؽ ،ث، وىػػػذا كلػػػو يفػػػرض علػػػيهم التعريػػػبوكػػػل حادثػػػة ٖتػػػد ،يتجػػػدد
مػػػن أف يبينػػػوا أفكػػػار  ٢تػػػم إذ ال بػػػد ،ويضػػػعهم أمامػػػو وجهػػػاً لوجػػػو ،واجملػػػاز فرضػػػاً 

لة علػى الوقػائع واألشػياء الػيت عنػد األمػم األخػرى. وال بػد ز ػنبلـ وأحكامو مػاإلس
م أف ٢تػػم أف يضػػعوا أٝتػػاء العلػػـو واالكتشػػافات وا١تخًتعػػات اٟتديثػػة، وال بػػد ٢تػػ

ومن ىنا كػاف  ؛يبينوا اٟتكم الشرعي ُب كل ما يتجدد وحيدث من وقائع وأشياء
لؤلشػػػػياء  ،لزامػػػػاً علػػػػيهم أف يوجػػػػدوا ألفاظػػػػاً جديػػػػدة ٓب تكػػػػن موجػػػػودة مػػػػن قبػػػػل

وا١تعػػاح اٞتديػػدة الػػيت ٓب تكػػن مػػن قبػػل، وال منػػاص ٢تػػم مػػن إجيػػاد ىػػذه األلفػػاظ 
عػػن السػػَت مػػع اٟتيػػاة ومتطلباهتػػا، وإال وقفػػوا عػػن ٛتػػل الػػدعوة، ووقفػػوا  ،اٞتديػػدة

ووقفػػػوا عػػػن بيػػػاف حكػػػم الشػػػرع ُب وقػػػائع وأشػػػياء ال بػػػد مػػػن بيػػػاف حكػػػم الشػػػرع 
ومػػػن ىنػػػا كػػػاف التعريػػػب كاالشػػػتقاؽ وكاجملػػػاز ضػػػرورة مػػػن ضػػػرورات حيػػػاة  ؛فيهػػػا
ٖتيػػػػا وضػػػػرورة مػػػػن ضػػػػرورات الشػػػػرع. واللغػػػػة العربيػػػػة نفسػػػػها إ ػػػػا تبقػػػػى و  ،األمػػػػة

وٓب توجػد ُب اللغػة  ،جديدة ضػرورية ٟتيػاة األمػة باالستعماؿ، فإذا وجدت معافٍ 
انصرفت حتماً إٔب لغة أخرى لتعرب هبا عما ىو مػن  ،العربية ألفاظ تعرب هبا عنها

ٍب مع الزمن تًتؾ وهتجر. ومن ىنا كاف التعريب   ،وبذلع ٕتمد اللغة ،ضرورياهتا
ولػػذلع ال  ؛كاالشػػتقاؽ واجملػػاز ضػػرورة مػػن ضػػرورات حيػػاة اللغػػة العربيػػة وبقائهػػا

 بد من التعريب.
ويعػرب  ،واللغة العربية ليست ُب حاجة ألف يؤخػذ معػٌت اللفظػة األعجميػة

 ،كمػا حػاوؿ ا١تسػلموف أف يفعلػوا ذلػع  ،عنو بلفظ يدؿ على معػٌت مثلػو بالعربيػة
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 ،وْتػػروؼ عربيػػة ،وتصػػاغ علػػى وزف عػػريب ،بػػل تؤخػػذ اللفظػػة األعجميػػة نفسػػها
 ،ربة. فما فعلوه من وضػع كلمػات قطػارعلى استعماؿ العرب، وتوضع لفظة مع

ويدؿ علػى  ،عمل كلو خطأ ،وما شاكل ذلع ،ومقود ،وىاتف ،وسيارة ،وعربة
وال ٗتػػيبلت  حل ا١تطبػػق، فهػػذه أشػياء وليسػػت معػػاوعلػػى اٞتهػ ،اٞتمػود الفكػػري

وال تشتق ٢تػا أٝتػاء، وإ ػا تؤخػذ  ،تشبهها عافٍ فبل توضع ٢تا أٝتاء ١ت ،وتشبيهات
ومػػػػن  ،وتصػػػػاغ علػػػى تفعيلػػػػة مػػػن تفعػػػػيبلت العػػػرب ،يػػػػة نفسػػػهاأٝتاؤىػػػا األعجم
 ،وتوضع لفظة جديدة على اللغػة العربيػة ،وعلى استعماؿ العرب ،حروؼ عربية

وتكػػػػوف لفظػػػػة معربػػػػة ىػػػػي واللفظػػػػة الػػػػيت وضػػػػعها العػػػػرب سػػػػواء بسػػػػواء. فكلمػػػػة 
ومنهػػا  «فعلػػوؿ»ألف وزهنػػا وزف عػػريب  ؛كػػاف جيػػب أف تؤخػػذ كمػػا ىػػي  «تلفػػوف»

 «فعػوؿ»وزهنػا وزف عػريب  «جػدوف»وكلمػة  .ها كلها حروؼ عربيػةعربوف وحروف
فيوضػع بدلػو حػرؼ  ،غَت موجود ُب اللغة العربيػة G ومنو جهوؿ. ولكن حرؼ

 .فتصػػػػػب  لفظػػػػػة معربػػػػػة «جػػػػػدوف»أو  «غػػػػػدوف»فيقػػػػػاؿ  «غ»أو حػػػػػرؼ  «ج»
اظ عربيػػة تػػدؿ علػػى أشػػياء ال يصػػ  أف توضػػع ٢تػػا ألفػػ ،وىكػػذا بػػاقي الكلمػػات

ألف العربيػة قػد جعلػت  ؛وخيػالف قواعػدىا ،خيػالف اللغػة العربيػةف ىػذا إمثلها، فػ
وٓب ٕتعػػل التشػػبيهات أداة لوضػػع  ،التعريػػب لوضػػع أٝتػػاء األشػػياء وأٝتػػاء األعػػبلـ

أٝتػػػاء األشػػػياء واألعػػػبلـ. علػػػى أف ىػػػذه األلفػػػاظ الػػػيت وضػػػعت ألٝتػػػاء األشػػػياء 
فػػاظ اللغػػة العربيػػة ال تعتػػرب مػػن أل ،و٨توىػػا ،والسػػيارة ،والعربػػة ،كالقطػػار  ،اٞتديػػدة

فػبل  ،وال حقيقػة عرفيػة ،وال حقيقة شرعية ،مطلقاً، أي ليست ىي حقيقة لغوية
ألف اللفػػظ العػػريب ىػػو اللفػػظ الػػذي وضػػعو العػػرب  ؛تكػػوف عربيػػة علػػى اإلطػػبلؽ

للداللة على معٌت معُت، فإذا حصل استعماؿ للفػظ وضػعو العػرب، ُب معػٌت ٓب 
أو  ،كػػػاف ذلػػػع حقيقػػػة شػػػرعية  ؛عػػػربيضػػػعوه لػػػو، وكػػػاف ىػػػذا االسػػػتعماؿ مػػػن ال

  وليس حقيقة لغوية. ،حقيقة عرفية
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ف اٟتقيقة اللغوية ال بد أف يضػع العػرب اللفػظ لػذلع ا١تػدلوؿ. وألفػاظ إف
اللغػػة العربيػػة ال ٗتػػرج عػػن ىػػذه الػػثبلث: إمػػا حقيقػػة لغويػػة، وإمػػا حقيقػػة شػػرعية، 

. قػػد وضػػعها ْباوا٢تػػاتف ... ،والعربػػة ،وإمػػا حقيقػػة عرفيػػة. ووضػػع لفػػظ القطػػار
ىػػؤالء للداللػػة علػػى شػػيء حسػػب وضػػػع اللغػػة، وأرادوا بػػو أف يكػػوف ذلػػع ىػػػو 
معناىػػا لغػػة، أي أرادوا بػػو أف يكػػوف حقيقػػة لغويػػة. واٟتقيقػػة اللغويػػة ىػػي اللفػػظ 
ا١تسػػتعمل فيمػػا وضػػع لػػو أوالً ُب اللغػػة، أي ىػػي اللفػػظ الػػذي وضػػعو أىػػل اللغػػة 

زاء إر ومػػا شػػاهبو ٓب يضػػعو العػػرب بػػزاء معػػٌت معػػُت للداللػػة عليػػو، ولفػػظ القطػػاإبػػ
 ،فػبل يكػوف حقيقػة لغويػة، ؤتػا أنػو لػيس حقيقػة شػرعية ،ىذا ا١تعٌت للداللة عليػو

 ،وا٢تػاتف ،والعربػة ،فيكوف لفظػاً غػَت عػريب. فكلمػات القطػار ،وال حقيقة عرفية
  اليت وضعت مؤخراً أٝتاء ألشياء ليست ألفاظاً عربية.

 رفيةـالع الحقيقة
قيقػػػة بأهنػػػا اللفػػػظ ا١تسػػػتعمل فيمػػػا وضػػػع لػػػو ُب اصػػػطبلح لقػػػد عرفػػػت اٟت

واٟتقيقػػة  ،واٟتقيقػػة الشػػرعية ،التخاطػػب، وىػػذا التعريػػف يشػػمل اٟتقيقػػة اللغويػػة
العرفيػػة. غػػػَت أف التعريػػػف الػػػذي خيػػػص كػػػل واحػػػدة منهػػػا بعينهػػػا ىػػػو أف اٟتقيقػػػة 

ية ىػي اللغوية ىي اللفػظ ا١تسػتعمل فيمػا وضػع لػو أوالً ُب اللغػة، واٟتقيقػة الشػرع
اللفػػػػظ ا١تسػػػػتعمل فيمػػػػا وضػػػػع لػػػػو أوالً ُب اصػػػػطبلح الشػػػػرع، وبتعبػػػػَت آخػػػػر ىػػػػي 

ُب الشػرع، أي ىػي اللفظػػة  الشػرعي فيمػا كػػاف موضػوعاً لػو أوالً اسػتعماؿ االسػم 
الػػيت انتقلػػت عػػن مسػػماىا اللغػػوي إٔب غػػَته السػػتعماؿ الشػػرع ٢تػػا بػػا١تعٌت الػػذي 

١تسػػتعمل فيمػػا وضػػع لػػو بعػػرؼ انتقلػػت إليػػو. وأمػػا اٟتقيقػػة العرفيػػة فهػػي اللفػػظ ا
االسػتعماؿ اللغػػوي. أي ىػػي اللفظػػة الػػيت انتقلػت عػػن مسػػماىا اللغػػوي إٔب غػػَته 

  لبلستعماؿ العاـ ُب اللغة ْتيث ىجر األوؿ. وىي قسماف:
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ٍب خيصص بعػرؼ اسػتعماؿ  ،األوؿ: أف يكوف االسم قد وضع ١تعٌت عاـ
األربػػع عرفػػاً، وإف  أىػػل اللغػػة بػػبعض مسػػمياتو، كاختصػػاص لفػػظ الدابػػة بػػذوات 

لكػن  ،فتشمل اإلنسػاف واٟتيػواف ،صل اللغة لكل ما دب على األرضأكاف ُب 
 ،وىجػػػػػػر ا١تعػػػػػػٌت األوؿ ،االسػػػػػتعماؿ العػػػػػػاـ ُب اللغػػػػػػة خصصػػػػػػها بػػػػػذوات األربػػػػػػع
  فصارت حقيقة عرفية لغوية ُب ا١تعٌت الذي نقلت إليو.

 صػػػػػل اللغػػػػػة ٔتعػػػػػٌت، ٍب يشػػػػػتهر ُب عػػػػػػرؼأالثػػػػػاح: أف يكػػػػػوف االسػػػػػم ُب 
نػػو ال يفهػػم مػػن اللفػػظ إاسػػتعما٢تم بػػا١تعٌت ا٠تػػارج عػػن ا١توضػػوع اللغػػوي، ْتيػػث 

صػل اللغػة للموضػع ا١تطمػان أعند إطبلقو غَته، كاسم الغائه، فإنو وإف كاف ُب 
غَت أنػو قػد اشػتهر ُب عػرفهم با٠تػارج ا١تسػتقذر مػن اإلنسػاف، حػىت  ،من األرض

سػتعماؿ العػاـ ُب اللغػة نقلػو نو ال يفهم من ذلع اللفػظ عنػد إطبلقػو غػَته. فاالإ
وىجػر ا١تعػٌت  ،من معٌت ا١تكاف ا١تنخفض إٔب معٌت ا٠تارج ا١تستقذر من اإلنسػاف

  فصارت ىذه الكلمة حقيقة عرفية لغوية ُب ا١تعٌت الذي نقلت إليو. ،األوؿ
وينبغػػػي أف يعلػػػػم أف ا١تػػػػراد مػػػن اٟتقيقػػػػة العرفيػػػػة ىنػػػا ُب ىػػػػذين القسػػػػمُت 

ولػػػيس مػػػا اصػػػطل   ،تعػػارؼ علػػػى اسػػػتعمالو أىػػػل اللغػػةاٟتقيقػػة اللغويػػػة، أي مػػػا 
النػػػاس عليػػػو مػػػن غػػػَت أىػػػل اللغػػػة. فاٟتقيقػػػة عنػػػد أىػػػل اللغػػػة قسػػػماف: أحػػػد ا 

والثػػاح اٟتقيقػػة ا١تتعػػارؼ عليهػػا عنػػد أىػػل اللغػػة. فمػػا وضػػعو  ،اٟتقيقػػة الوضػػعية
العػػرب مػػن لفػػظ ليػػدؿ علػػى معػػٌت معػػُت فهػػو حقيقػػة لغويػػة أي حقيقػػة وضػػعية 

سػػد للحيػػواف ا١تفػػًتس، ومػػا اشػػتهر ُب عػػرؼ اسػػتعماؿ العػػرب ٔتعػػٌت كاأل  ،لغويػػة
إف كػاف  ،فهو حقيقة عرفيػة ،ْتيث ىجر ا١تعٌت األوؿ ،غَت ا١تعٌت الذي وضع لو

اسػػػتعما٢تم أصػػػالة ولػػػيس تبعػػػاً للشػػػرع، وكبل ػػػا مػػػن أىػػػل اللغػػػة أي مػػػن العػػػرب. 
اسػػػتعملها فاٟتقيقػػػة اللغويػػػة قػػػد وضػػػعها العػػػرب فهػػػي وضػػػعية، واٟتقيقػػػة العرفيػػػة 

  أي تعارؼ العرب عليها باستعما٢تم ٢تا. ،العرب فهي عرفية
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مػػن  ،وأمػػا مػػا لكػػل طائفػػة مػػن العلمػػاء مػػن االصػػطبلحات الػػيت ٗتصػػهم
 ،واٞتػػر فإنػػو حقيقػػة عرفيػػة خاصػػة ،والنصػػب ،مثػػل اصػػطبلح النحػػاة علػػى الرفػػع
ب أنفسػهم ألف اٟتقيقة العرفية اللغوية مػن العػر  ؛وىي غَت اٟتقيقة العرفية اللغوية
وأمػػا اٟتقيقػػة العرفيػػة ا٠تاصػػة فهػػي ليسػػت مػػن  .قػػد تعػػارفوا عليهػػا باسػػتعما٢تم ٢تػػا

فهػػي  ،للداللػػة علػػى معػػاف معينػػة ؛وإ ػػا تعػػارؼ عليهػػا علمػػاء كػػل علػػم ،العػػرب
 ؛وإ ػػػػا ىػػػػي اصػػػػطبلح خػػػػاص ،وال مػػػػن اسػػػػتعما٢تم ،ليسػػػػت مػػػػن وضػػػػع العػػػػرب

 ا١تعػػػػارؼ ولػػػذلع ٝتيػػػػت عرفيػػػػة خاصػػػػة، وىػػػي تشػػػػمل ٚتيػػػػع االصػػػػطبلحات ُب
مػػػن قبػػػل  ـأ ،األقحػػػاحا٠تاصػػػة، سػػػواء جػػػرى االصػػػطبلح عليهػػػا ُب أيػػػاـ العػػػرب 

والفقػػو ومػػا أشػػبو ذلػػع، أـ جػػرى االصػػطبلح  ،والصػػرؼ ،كػػالنحو  ،علمػػاء اللغػػة
عليهػػػا مػػػن العلمػػػاء الػػػذين جػػػاءوا بعػػػدىم، أو الػػػذين يػػػأتوف فيمػػػا بعػػػد إٔب قيػػػاـ 

ع، فكل ما اصطل  عليػو وما شاكل ذل ،والطب ،والكيمياء ،الساعة كا٢تندسة
علماء أي علم أو فن ىو حقيقة عرفية خاصة. وىي مػن اللغػة العربيػة كاٟتقيقػة 

ألف العرفيػػة العامػػة قػػد اسػػتعملها العػػرب ُب غػػَت مػػا  ؛العرفيػػة العامػػة سػػواء بسػػواء
فهػي كالوضػػع  ،فكانػت عربيػػة السػتعماؿ العػرب ٢تػا ،واشػتهرت بػو ،وضػعوىا لػو

٠تاصػة قػػد جػرى االصػطبلح عليهػا مػن قبػل علمػػاء مػن قػبلهم، وكػذلع العرفيػة ا
من اللغة، بل استعملوىا ىم ُب  اواعتربوى ،اوأقروى ،وعلى مسمع منهم ،العرب

معانيها اليت وضعت ٢تا كاستعماؿ اٟتقيقة العرفية، فهم قػد اسػتعملوا اللفظػة ُب 
، وكػذلع ىػػم كالػذي وضػعوهفكانػت عربيػة   ،غػَت مػا وضػعت لػو اسػتعماالً عامػاً 

ملوا اللفظػػػػة ُب النحػػػػو ُب غػػػػَت مػػػػا وضػػػػعت لػػػػو اسػػػػتعماالً خاصػػػػاً ُب علػػػػم اسػػػػتع
 ذياسػػػػتعملوه اسػػػػتعماالً عامػػػػاً وكالػػػػ كالػػػػذيفكانػػػػت لػػػػذلع عربيػػػػة   ،٥تصػػػػوص

 ،قػػػروا اسػػػتعما٢تاأوالعلػػػـو الػػػيت  ،وضػػػعوه. ومػػػا انطبػػػق علػػػى العلػػػـو الػػػيت وضػػػعوىا
. وال يقػػاؿ   ،يػػاسألنػػو لػػيس بق ؛ف ىػػذا قيػػاسإينطبػػق علػػى كػػل علػػم مػػن العلػػـو
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ف العػرب إ ػا ٝتػت باسػم الفػرس إنطباؽ للفػظ علػى مػا ينػدرج ٖتتػو، فػوإ ا ىو ا
 ،واإلنسػػػاف الػػػذي كػػػاف ُب زمػػػاهنم، وكػػػذلع وصػػػفوا الفاعػػػل ُب زمػػػاهنم بأنػػػو رفػػػع

ومػػع ذلػػع فاالسػػم مطػػرد ُب  ،وا١تفعػػوؿ نصػػب. وإ ػػا وصػػفوا الفػػاعلُت وا١تفعػػولُت
فاعػػػل ومفعػػوؿ. وكػػػذلع فػػػإف زماننػػا بإٚتػػػاع أىػػل اللغػػػة ُب كػػػل إنسػػاف وفػػػرس، و 

وٓب يضػػػعوىا  ،العػػػرب إ ػػػا وضػػػع علمػػػاؤىم اصػػػطبلحات للعلػػػـو الػػػيت ُب زمػػػاهنم
وإ ػا للعلػـو الػيت ُب زمػاهنم، فيكػوف االصػطبلح  ،ٓتصوص علػم معػُت خصصػوه

مطرداً ُب كل علم مػن العلػـو لعلمػاء ذلػع العلػم. ويعتػرب مػن العربيػة مػاداـ علػى 
ومن ىنػا كانػت اٟتقيقػة  ؛لى استعماؿ العربوع ،ومن حروؼ عربية ،وزف عريب

  العرفية ا٠تاصة عربية كاٟتقيقة العرفية العامة سواء بسواء.

 المنقولةاأللفاظ 
فػػإف كػػبلً منهمػػا  ،ة العرفيػػة واٟتقيقػػة الشػػرعيةػقػػػيػولة ىػػي اٟتقػاظ ا١تنقػػػاأللفػػ

ي ٌت الذػىو ا١تع ،منقوؿ باالستعماؿ من معناىا الذي وضعت لو إٔب معٌت آخر
 فصارت حقيقة فيو. ىذه األلفاظ ا١تنقولة فيها ثبلثة أْتاث:  ،استعملت لو

األوؿ: النقل خبلؼ األصل، على معٌت أف اللفظ إذا احتمػل النقػل مػن 
فاألصػػػػل عػػػػدـ النقػػػػل  ،أو عػػػػدـ النقػػػػل ،اٟتقيقػػػػة اللغويػػػػة إٔب الشػػػػرعية أو العرفيػػػػة

قػل فيػو انتقػاؿ عمػا  والن ،لوجهُت: أحد ا أف األصل بقػاء مػا كػاف علػى مػا كػاف
أي علػػػى  ،الثػػػاح أف النقػػػل يتوقػػػف علػػػى األوؿ .فيكػػػوف خػػػبلؼ األصػػػل ،كػػػاف

وأمػػا الوضػػع اللغػػوي فإنػػو يػػتم  .ٍب الوضػػع الثػػاح ،وعلػػى نسػػخو ،الوضػػع اللغػػوي
بشػػيء واحػػد وىػػو الوضػػع األوؿ، ومػػا يتوقػػف علػػى ثبلثػػة أمػػور مرجػػوح بالنسػػبة 

ف مػا يتوقػف إثباتػو إأكثػر، أي ألف طػرؽ عدمػو  ؛إٔب ما يتوقػف علػى أمػر واحػد
علػػػػى ثبلثػػػػة أمػػػػور ٦تػػػػا يتوقػػػػف  أرجػػػػ  ،وىػػػػو األصػػػػل اللغػػػػوي ،علػػػػى أمػػػػر واحػػػػد
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 فاألصل عدـ النقل. ،ف اللفظ إذا احتمل النقل وعدـ النقلإوعليو ف ؛لئلثبات
ؼ ٓب يوجػد نقلهػػا. ولكػن اٟتػػرو  ،الثػاح: األٝتػػاء الشػرعية قػػد وجػد نقلهػػا

لتبع وال يوجد نقلها أصػالة. أمػا بالنسػبة لؤلٝتػاء ف نقلها يوجد باإوأما األفعاؿ ف
 ،وا١تشػػػػػػككة ،وا١تشػػػػػػًتكة ،وا١تًتادفػػػػػػة ،فإنػػػػػػو يوجػػػػػػد نقلهػػػػػػا ُب أقسػػػػػػامها ا١تتباينػػػػػػة

كمػػا ىػػي اٟتػػاؿ ُب الوضػػع اللغػػوي. فأمػػا ا١تتباينػػة فموجػػودة كالصػػبلة   ،وا١تتواطاػػة
لقػػػراف، وا ،والتمتػػػع ،فإنػػػو يطلػػػق علػػػى اإلفػػػراد ،وأمػػػا ا١تتواطاػػػة فكػػػاٟتج .والصػػػـو

والسػػعي.  ،والطػػواؼ ،والوقػػوؼ ،وىػػذه الثبلثػػة مشػػًتكة ُب ا١تاىيػػة وىػػو اإلحػػراـ
فإهنػػػػا تطلػػػػق علػػػػى الصػػػػبلة ا١تشػػػػتملة علػػػػى األركػػػػاف   ،فكالصػػػػبلةكة كّ وأمػػػػا ا١تشػػػػ
ومثلها الطهػور فإنػو  وعلى ا٠تالية من الركوع والسجود كصبلة اٞتنازة، ،كالظهر

الطهػػور الصػػادؽ علػػى الػػًتاب، وعلػػى  ،يطلػػق علػػى الطهػػور الصػػادؽ علػػى ا١تػػاء
فكػػالفرض والواجػػب فإهنمػػا  ،وعلػػى الطهػػور الصػػادؽ علػػى الػػدباغ. وأمػػا ا١تًتادفػػة

مًتادفػػػاف. وىػػػذا يثبػػػت أف األٝتػػػاء الشػػػرعية  فإهنمػػػامًتادفػػػاف، وكػػػاٟتراـ واحملظػػػور 
وأف أقسػػػاـ األٝتػػػاء اللغويػػػة جاريػػػة كػػػذلع ُب األٝتػػػاء الشػػػرعية.  ،موجػػػودة فعػػػبلً 
 ،ف اٟتقػائق الشػرعية تنقسػػم إٔب أٝتػاء األفعػاؿ كالصػـو والصػػبلةإوقالػت ا١تعتزلػة 

 ،واسػػم ا١تفعػػوؿ ،كاسػػم الفاعػػل  ،وإٔب أٝتػػاء الػػذوات ا١تشػػتقة مػػن تلػػع األفعػػاؿ
أو  ،أو ٤تجػػػوج عنػػػو ،أو فاسػػػق ،وأفعػػػل التفضػػػيل، كقولنػػػا زيػػػد مػػػؤمن ،والصػػػفة
 ؛مطلقػاً ف اٟتروؼ الشرعية ٓب توجد إف ،من عمرو. وأما بالنسبة للحروؼ أفسق

مثػل  ،ألهنا ال تفيد وحدىا، وألف ا١تعػاح الػيت وضػع كػل حػرؼ ليؤديهػا مػع غػَته
ٓب يوجػد ُب االسػتعماؿ  ،ومػا شػاكل ذلػع ،والػبلـ لبلختصػاص ،الباء لئللصػاؽ

ولػػذلع ٓب تكػػن موجػػودة. وأمػػا الفعػػل فلػػم يوجػػد  ؛الشػػرعي نقػػل ٢تػػا عػػن معناىػػا
 ،٨تػػو صػػلى الظهػػر ،سػػم الشػػرعيقػػل االووجػػد بػػالتبع لن ،ا١تنقػػوؿ بطريػػق األصػػالة

ف كػػػاف ا١تصػػػدر شػػػرعياً اسػػػتحاؿ أف إفػػػ ،صػػػدر والزمػػػافف الفعػػػل عبػػػارة عػػػن ا١تإفػػػ
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  وإف كاف لغوياً فكذلع. ،يكوف الفعل إال شرعياً 
 ،عتقتأو  ،فسخت»ػ، وكذلع الفسوخ ك«بعتُ »ػالثالث: صيغ العقود ك

ئلخبػػػػار صػػػػل اللغػػػػة لأوأمثا٢تػػػػا، إ ػػػػا ىػػػػي لئلخبػػػػار لغػػػػة، أي ىػػػػي ُب  «وطلقػػػػت
وليست لئلنشػاء، وأمػا ُب الشػرع فقػد تسػتعمل لئلخبػار، ولكنهػا إف اسػتعملت 
ُب الشرع إلحداث حكم كانػت منقولػة لئلنشػاء وليسػت لئلخبػار، والفػرؽ بػُت 

 .ٓتػػػػبلؼ ا٠تػػػػرب ،أف اإلنشػػػػاء ال حيتمػػػػل التصػػػػديق والتكػػػػذيب ،اإلنشػػػػاء وا٠تػػػػرب
رب فقػد يتقػدـ وقػد يتػأخر. ٓتػبلؼ ا٠تػ ،واإلنشاء ال يكوف معناه إال مقارناً للفظ

فػػػإف كػػػاف عػػػن  ،والػػػدليل علػػػى أف ىػػػذه الصػػػيغ لئلنشػػػاء ىػػػو أنػػػو لػػػو كػػػاف إخبػػػاراً 
ألف التعليػق عبػارة عػن توقػف  ؛ماض أو حػاؿ فيلػـز أف ال يقبػل الطػبلؽ التعليػق

وا١تاضي واٟتاؿ موجود فبل يقبلو ولػيس كػذلع،  ،وجود الشيء على شيء آخر
ألف قولػو طلقتػع ُب قػوة قولػو سػأطلقع علػى  ؛وإف كاف خرباً عػن مسػتقبل يقػع

ىذا التقدير والطبلؽ ال يقع بو. وأيضاً فإنو لو كانت ىذه الصيغ إخبارات فإنو 
ف كانػػت كاذبػػة إفػػ .وإمػػا أف تكػػوف صػػادقة ،كػػوف كاذبػػةإمػػا أف ت :ال خيلػػو اٟتػػاؿ
وإف كانػػت صػػادقة فػػإف صػػدقها إف حصػػل هبػػذه الصػػيغ نفسػػها  .فػػبل اعتبػػار هبػػا

ور، إذف يتوقػػػػف حصػػػػوؿ الصػػػػدؽ علػػػػى حصػػػػوؿ الصػػػػيغة، ويتوقػػػػف فيلػػػػـز الػػػػد
 ،وىػػػو طلقتػػػع مػػػثبلً  ،ألف كػػػوف ا٠تػػػرب ؛حصػػػوؿ الصػػػيغة علػػػى حصػػػوؿ الصػػػدؽ
وىػػو وقػػوع الطػػبلؽ، فلػػو توقػػف ا١تخػػرب  ،صػػدقاً موقػػوؼ علػػى وجػػود ا١تخػػرب عنػػو

 ؛وىػػذا باطػػل ،للػػـز الػػدور ،وىػػو طلقتػػع ،علػػى ا٠تػػرب ،وىػػو وقػػوع الطػػبلؽ ،عنػػو
ذه الصػػػيغ باطػػػػل. وإف حصػػػل الصػػػدؽ بغػػػػَت الصػػػيغ فباطػػػػل فيكػػػوف صػػػدقها هبػػػػ

 الوقوع عند عدـ حصوؿ ىذه الصيغة.على عدـ  لبلتفاؽ ؛إٚتاعاً 
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 بالفهم يخلارض ما ـتع
 :ا٠تلػل اٟتاصػل ُب فهػم مػراد ا١تػػتكلم حيصػل مػن احتمػاالت ٜتسػة وىػػي

ألنػػػو إذا انتفػػػى احتمػػػاؿ  ؛والتخصػػػيص ،واإلضػػػمار ،واجملػػػاز ،والنقػػػل ،االشػػػًتاؾ
شػػػًتاؾ والنقػػػل كػػػاف اللفػػػظ موضػػػوعاً ١تعػػػٌت واحػػػد، وإذا انتفػػػى احتمػػػاؿ اجملػػػاز اال

كػػػاف ا١تػػػراد بػػػاللفظ مػػػا وضػػػع لػػػو، وإذا انتفػػػى احتمػػػاؿ   ،أي التقػػػدير ،واإلضػػػمار
التخصػػػيص كػػػاف ا١تػػػراد بػػػاللفظ ٚتيػػػع مػػػا وضػػػع لػػػو، فػػػبل يبقػػػى حيناػػػذ خلػػػل ُب 

 ؛ا بالنسػبة لغلبػة الظػنالفهم، فيفهم حيناذ ا١تعٌت ا١تراد من األدلة السمعية، وىػذ
نػػو إذا انتفػػت ىػػذه االحتمػػاالت إألهنػػا كافيػػة ُب اسػػتنباط اٟتكػػم الشػػرعي، أي 

مػػػا لعػػػدـ ا٠تلػػػل أ .فػػػيفهم اٟتكػػػم الشػػػرعي ،ا٠تمسػػػة ٓب يبػػػق شػػػيء خيػػػل بػػػالظن
فػػبل يكفػػي نفػػي ىػػذه االحتمػػاالت ا٠تمسػػة  ،بػػاليقُت وىػػو مػػا ال بػػد منػػو للعقائػػد

أي إلفػػػادة  ،ليل السػػػمعي علػػػى العقيػػػدةوحػػػدىا، أي ال يكفػػػي االسػػػتدالؿ بالػػػد
بػل ال بػد مػن أشػياء أخػرى معهػا، فػإف  ،نفػي ىػذه االحتمػاالت وحػدىا ،اليقُت

 ،وىػػػػي ىػػػػذه ا٠تمسػػػػة ،األدلػػػػة السػػػػمعية ال تفيػػػػد اليقػػػػُت إال بعػػػػد شػػػػروط عشػػػػرة
وانتفػػػػػاء النسػػػػػخ، والتقػػػػػدمي والتػػػػػأخَت، وتغيػػػػػَت اإلعػػػػػراب، والتصػػػػػريف، وا١تعػػػػػارض 

فيفيد الدليل السػمعي  ،ه العشرة ال يبقى ما خيل باليقُتالعقلي. فإذا انتفت ىذ
ويستدؿ بػو علػى العقيػدة، ومػن بػاب أؤب علػى اٟتكػم الشػرعي،  ،حيناذ اليقُت

 يضاؼ إليها أف يكوف كذلع ثبوتو يقينياً. ،فداللتو حيناذ تكوف يقينية
 ،واجملػػػػػػػاز ،والنقػػػػػػػل ،والتعػػػػػػارض بػػػػػػػُت االحتمػػػػػػػاالت ا٠تمسػػػػػػة )االشػػػػػػػًتاؾ

، وضػػابطو أف يؤخػػذ كػػل واحػػد أوجػػووالتخصػػيص  يقػػع علػػى عشػػرة  ،واإلضػػمار
 ،واإلضػمار ،واجملػاز ،النقػل :مع ما بعده. فاالشًتاؾ يعارض األربعة الباقية وىػي

 ،واإلضػػػػػػػػمار ،اجملػػػػػػػػاز :والتخصػػػػػػػػيص. والنقػػػػػػػػل يعػػػػػػػػارض الثبلثػػػػػػػػة الباقيػػػػػػػػة وىػػػػػػػػي
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والتخصػػػػيص.  ،اإلضػػػػمار :والتخصػػػػيص. واجملػػػػاز يعػػػػارض االثنػػػػُت البػػػػاقيُت و ػػػػا
. وإذا أردت معرفػة األؤب مػن أوجػواإلضمار يعػارض التخصػيص. فهػذه عشػرة و 

فػػإف كػػل واحػػد منهػػا مرجػػوح بالنسػػبة إٔب كػػل مػػا  ،ىػػذه ا٠تمسػػة عنػػد التعػػارض
إال اإلضمار واجملاز فهما سػياف. وتفصػيل ذلػع كمػا  ،راج  على ما قبلو ،بعده
 يلي: 

ُب  ٔتعػػػػٌت واحػػػػدألف ا١تنقػػػػوؿ مدلولػػػػو  ؛األوؿ: النقػػػػل أؤب مػػػػن االشػػػػًتاؾ
فػػؤلف مدلولػػػو ا١تنقػػوؿ عنػػو ىػػػو  ؛أمػػا قبػػػل النقػػل .أي قبػػل النقػػػل وبعػػده ،اٟتػػالُت

 ا١تعػػٌت اللغػػوي، وأمػػا بعػػده فػػا١تنقوؿ لػػو ىػػو الشػػرعي أو العػػرُب، وإذا كػػاف مدلولػػو
مدلولػػو متعػػدد ُب الوقػػت  فإفػػ ٓتػػبلؼ ا١تشػػًتؾ ،فػػبل ديتنػػع العمػػل بػػو ٔتعػػًٌت واحػػد

حيتمل أف يكػوف مشػًتكاً بػُت  ،قرينة، مثالو لفظ الزكاةفبل يعمل بو إال ب ،الواحد
ٍب  ،وأف يكػػوف موضػػوعاً للنمػػاء فقػػه ،وبػػُت القػػدر ا١تخػػرج مػػن النصػػاب ،النمػػاء

  ١تا تقدـ. ،فالنقل أؤب ،نقل إٔب القدر ا١تخرج شرعاً 
الثػػػاح: اجملػػػاز أؤب مػػػن االشػػػًتاؾ لػػػوجهُت: أحػػػد ا أف اجملػػػاز أكثػػػر مػػػن 

أكثر اللغات ٣تاز، والكثرة تفيد  :حىت بالغ ابن جٍت وقاؿ ،االشًتاؾ باالستقراء
ألنو إف كاف معو قرينة  ؛عماالً للفظ دائماً إالظن ُب ٤تل الشع. ثانيهما أف فيو 

وإال أعملناه ُب اٟتقيقة ٓتبلؼ ا١تشًتؾ، فإنو  ،تدؿ على إرادة اجملاز أعملناه فيو
ل أف يكػوف مشػًتكاً بػُت العقػد حيتمػ ،مثالػو النكػاح ،عمالػو مػن القرينػةإال بد ُب 
١تػػا  ،وأف يكػػوف حقيقػػة ُب أحػػد ا ٣تػػازاً ُب اآلخػػر، فيكػػوف اجملػػاز أؤب ،والػػوطء
 تقدـ.

ألنو ال حيتاج إٔب القرينة إال ُب  ؛الثالث: اإلضمار أؤب من االشًتاؾ
فحيناذ ال بد من  ،وىي حيث ال ديكن إجراء اللفظ على ظاىره ،صورة واحدة
اد، وأما إذا أجري على ظاىره فبل حيتاج إٔب قرينة، ٓتبلؼ قرينة تعُت ا١تر 
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 فإنو مفتقر إٔب القرينة ُب ٚتيع صوره. مثالو قولو تعأب:  ،ا١تشًتؾ    

        فيحتمل أف يكوف لفظ القرية مشًتكًا بُت األىل واألبنية وأف يكوف
  ١تا تقدـ. ،ؤبولكن أضمر األىل، واإلضمار أ ،حقيقة ُب األبنية فقه

ألف التخصيص خَت من اجملاز،  ؛الرابع: التخصيص أؤب من االشًتاؾ
فيكوف التخصيص خَتاً من االشًتاؾ من باب أؤب،  ،واجملاز خَت من االشًتاؾ

 مثالو قولو تعأب:  ،خَت عبلوة على أف ا٠تَت من ا٠تَت         

       لفظ النكاح مشًتكًا بُت العقد والوطء، وأف  فيحتمل أف يكوف
 يكوف حقيقة ُب العقد كما ُب قولو تعأب:            ولكنو
والعقد الصحي ، فتخصيصو بالعقد  ،إذا ٛتل على العقد مشل العقد الفاسد

ألنو  ؛الصحي  أؤب من جعلو شامبًل العقد والوطء، فيحمل على التخصيص
ال تفيد اآلية ٖترمي نكاح امرأة  ،١تا تقدـ. وبناء على ذلع ،ؤب من االشًتاؾأ

  زىن هبا األب.
ألف النقل يستلـز نسخ ا١تعٌت األوؿ  ؛ا٠تامس: اجملاز أؤب من النقل

 مثالو قولو تعأب:  ،ٓتبلؼ اجملاز                فيحتمل أف
وحيتمل أف يكوف  ،أي كالنجس ،رة معنويةأي قذا ،يكوف لفظ ٧تس ٣تازاً 

منقواًل إٔب اٟتقيقة الشرعية أي ٧تاسة شرعية، وٛتلو على القذارة ا١تعنوية أؤب 
ألف اجملاز أؤب من النقل. وليس منو لفظ  ؛ٛتلو على النجاسة الشرعية من

 الصبلة ُب قولو تعأب:            ف اجملاز أل ؛ألنو ال يوجد ىنا ٣تاز
لقرينة مانعة من إرادة ا١تعٌت األصلي،  ،استعماؿ اللفظ ُب غَت ما وضع لو

ٓب يكن لقرينة مانعة من ا١تعٌت  ،واستعماؿ الصبلة باألقواؿ واألفعاؿ ا١تخصوصة
من غَت  ،بل كاف الستعماؿ الشرع ٢تا ُب معٌت غَت ما وضعت لو ،األصلي

وبناء على ىذا  ، ىذا ا١تعٌتٍب استعماؿ العرب ٢تا ُب ،مبلحظة القرينة
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 ،ولفظ الغائه ،كما نقل لفظ الدابة  ،االستعماؿ نقلت للمعٌت الثاح
و٢تذا ال  ؛فهو حقيقة شرعية كاٟتقيقة العرفية سواء بسواء ،الستعماؿ العرب لو

  يصل  مثاالً ىنا لكوف اجملاز أؤب من النقل.
از متساوياف، ألف اإلضمار واجمل ؛السادس: اإلضمار أؤب من النقل

فيكوف اإلضمار خَتًا من النقل، إذ ا١تساوي  ،١تا تقدـ ،واجملاز خَت من النقل
 مثالو قولو تعأب:  ،للخَت خَت            فيحتمل أف يكوف لفظ الربا

 ،فيكوف ٤تتمبًل اإلضمار أي تقدير شيء ،أي حـر عقد الربا ،ا١تراد منو العقد
وليس الربا، وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو نفس الزيادة منقولة  أي حـر عقد الربا
كاف   ،فإذا احتمل اإلضمار .أي حـر الربا أي الزيادة ،إٔب معناىا الشرعي

كاف النهي مسلطاً   ،وإذا احتمل النقل .فكاف باطبلً  ،النهي مسلطاً على العقد
فإذا  ،أي صحي  األصل ،فيكوف العقد فاسداً  ،على شرط من شروط العقد

أي ٛتلو  ،ردت الزيادة ص  العقد. وٛتلو على العقد أؤب من ٛتلو على الزيادة
 ،فيكوف ا١تنهي عنو ىو نفس العقد ،على اإلضمار أؤب من ٛتلو على النقل

  سواء اتفقا على حه الزيادة أـ ال. ،فيبطل
ألف التخصيص خَت من اجملاز،  ؛السابع: التخصيص أؤب من النقل

فيكوف التخصيص خَتًا من النقل، إذ ا٠تَت من ا٠تَت  ؛ن النقلواجملاز خَت م
 خَت، مثالو قولو تعأب:            فيحتمل أف يكوف لفظ البيع ا١تراد

 ،فيكوف من ألفاظ العمـو ،وىو مبادلة ماؿ ٔتاؿ مطلقاً  ،منو البيع لغة
البيع الشرعي  وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو ،والتخصيص فيها بنص شرعي

أي  ،فيكوف لفظ البيع منقواًل إٔب معناه الشرعي ،ا١تستجمع شرائطو الشرعية
ٖتتمل اآلية أف البيع ىو البيع اللغوي الذي أحلو اه قد خصص بنصوص 

ملة التخصيص، أو أف البيع ىو البيع الشرعي ا١تستجمع ٚتيع ػتػأخرى فهي ٤ت
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خصص بنصوص أخرى أؤب من ٛتلو  وي الذيػو، وٛتلو على البيع اللغػرائطػش
 ألف التخصيص أؤب من النقل. ؛على نقل البيع اللغوي إٔب البيع الشرعي

 ؛وال يػًتج  أحػد ا علػى اآلخػر إال بػػدليل ،الثػامن: اإلضػمار مثػل اجملػاز
 وذلػػػػػع ألف كػػػػػبلً  ؛السػػػػػتوائهما ُب االحتيػػػػػاج إٔب القرينػػػػػة، وُب احتمػػػػػاؿ خفائهػػػػػا

ا١تخاطب من فهم الظاىر. وكما حيتمل وقػوع ا٠تفػاء  منهما حيتاج إٔب قرينة ٘تنع
مثالػػو أف يقػوؿ الرجػػل  ،حيتمػل وقوعػػو ُب تعيػُت اجملػػاز فاسػتويا ،ُب تعيػُت ا١تضػػمر
 ،ٔتعٌت أنو معزز ٤تبوب ٕب ،فإنو حيتمل أف يكوف ٣تازاً  ،ىذا ابٍت :١تن ليس بابنو

ا٢تمػا معػاً أي ىػذا كػابٍت، واحتم «كػاؼ التشػبيو»أي تقػدير  ،وحيتمل اإلضػمار
متسػػاو، فػػبل يوجػػد مػػػا يػػرج  ٛتلػػو علػػى أحػػػد ا دوف اآلخػػر، فػػبل حيمػػل علػػػى 

  أحد ا ما ٓب توجد قرينة.
ألف الباقي بعد التخصيص يتعُت  ؛التاسع: التخصيص أؤب من اجملاز

ألف العاـ يدؿ على ٚتيع األفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقيت  ؛فيعرؼ
 ؛لتعينها. وأما اجملاز فقد يتعُت وقد ال يتعُت داللتو على الباقي من غَت تأمل

 ،ألف اللفظ وضع ليدؿ على ا١تعٌت اٟتقيقي، فإذا انتفى ا١تعٌت اٟتقيقي بقرينة
إٔب نوع تأمل واستدالؿ الحتماؿ تعدد  ،اقتضى صرؼ اللفظ إٔب اجملاز

فقد تأكد تعيينو. وما  ،ٓتبلؼ التخصيص ،ومن ىنا ٓب يؤكد تعيينو ؛اجملازات
مثالو قولو  ،فكاف التخصيص أؤب من اجملاز ،تعيينو أؤب ٦تا ٓب يتأكد تأكد

 تعأب:                            فإنو حيتمل أف يكوف
 ،أي ما ذكر اسم غَت اه عليو ،لفظ ما ٓب يذكر اسم اه عليو ا١تراد منو العمـو

وخصص بنصوص أخرى ٔتا ذكر اسم غَت اه  ،قاً وما ٓب يذكر اسم اه مطل
فيكوف ٣تازاً، أي  ،عليو، وحيتمل أف يكوف ا١تراد منو ما ذكر اسم غَت اه

نو خصص إأي  ،حيتمل التخصيص وحيتمل اجملاز، وٛتلو على التخصيص أؤب
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  ٔتا ذكر اسم غَت اه بنصوص أخرى.
ؤب من اجملاز، ألف التخصيص أ ؛العاشر: التخصيص أؤب من اإلضمار

مثالو قولو  ،فيكوف التخصيص أؤب من اإلضمار ؛واجملاز واإلضمار متساوياف
 تعأب:             فإنو حيتمل أف يكوف لفظ     ا١تراد

ألف  ؛وخصص ببقاء ا١تقتوؿأي ٞتميع الناس ُب القصاص حياة،  ،منو العمـو
فيحوؿ  ،ف قتل القاتل دينعو من القتلإأي  ،قاتل عن قتلواٟتياة لو ُب زجر ال

وحيتمل أف يكوف ىناؾ  .فتكوف اٟتياة ١تن كاف سيقتل ،دوف أف يقتل شخصاً 
القتضائها بقاء نفسُت بارتداع القاتل عن  ؛أي شرعية القصاص حياة ،إضمار

أي لكم ُب القصاص حياة  ،القتل ٖترزاً عن القصاص. وٛتلو على التخصيص
أؤب من  ،فيحيا من كاف سيقتل ،لسبلمة الناس من شره ،ب قتل القاتلبسب

أي أؤب من ٛتلو على تقدير  ،أي تقدير كلمة شرعية ،ٛتلو على إضمار شيء
 ،شرعية القصاص. أو أف لفظ اٟتياة حيتمل اٟتياة اٟتقيقية لكل الناس

ي لكم أ ،وحيتمل تقدير شيء .ألنو ال حياة لو بل يقتل ؛وخصص بغَت اٞتاح
ألف الشخص إذا علم أنو يقتص منو فينكف عن  ؛ُب مشروعية القصاص حياة

على أف يكوف  ،أي التخصيص القاتلالقتل. فَتج  أف ا١تراد منو حياة غَت 
 ألف التخصيص أؤب من اإلضمار. ؛أي اإلضمار ،ا١تراد منو مطلق الزجر

 لـالفع
رؼ. والفعػل بعد أف جرى ْتث االسػم صػار ال بػد مػن ْتػث الفعػل واٟتػ

واٟتػػدث ىػػو ا١تصػػدر وىػػو اسػػم  .ىػػو مػػا دؿ علػػى حػػدث مقػػًتف بزمػػاف ٤تصػػل
وا١تسػػػتقبل. فا١تاضػػػي منػػػو كقػػػاـ  ،واٟتػػػاؿ ،والزمػػػاف احملصػػػل ىػػػو ا١تاضػػػي .الفعػػػل

. واٟتاضػر  ،وقعد، واٟتاضر وا١تسػتقبل كيقػـو ويقعػد وا١تسػتقبل مثػل سػوؼ يقػـو
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 أولػػػو إحػػػدى الزوائػػػد وىػػػو مػػػا ُب ،وا١تسػػػتقبل ُب اللفػػػظ واحػػػد ويسػػػمى ا١تضػػػارع
واليػػػاء. وٗتلػػػيص ا١تسػػػتقبل عػػػن اٟتاضػػػر  ،والنػػػوف ،والتػػػاء ،وىػػػي ا٢تمػػػزة :األربعػػػة

، وأمػا فعػل األمػر  ،سيقـو :كقولع  ،بدخوؿ السُت أو سوؼ عليو وسوؼ يقػـو
  زع منو حرؼ ا١تضارعة ال غَت.ػفما ن

 رفـالح
 اٟتػػرؼ ىػػو مػػا دؿ علػػى معػػٌت ُب غػػَته، فهػػو يػػدؿ علػػى معػػٌت ولكػػن إذا

ألنو ال يفهم  ؛فهو ال يستقل ٔتعناه ٓب يقًتف بغَته فبل معٌت لو. فإف ،اقًتف بغَته
معنػػػاه الػػػذي وضػػػع لػػػو إال باعتبػػػار لفػػػظ آخػػػر داؿ علػػػى معػػػٌت ىػػػو متعلػػػق معػػػٌت 
 ؛اٟتػػػرؼ. وال بػػػد مػػػن تفسػػػَت اٟتػػػروؼ الػػػيت تشػػػتد اٟتاجػػػة ُب الفقػػػو إٔب معرفتهػػػا

 ي: وىو على أصناؼ منها ما يل ،لوقوعها ُب أدلتو
وىػػػي مػػػا يفضػػػي ٔتعػػػاح األفعػػػاؿ إٔب األٝتػػػاء،  ،األوؿ: حػػػروؼ اإلضػػػافة

مػا يكػوف حرفػاً  اومنهػ ،مػا يكػوف حرفػاً واٝتػاً  اما ال يكوف إال حرفاً، ومنه اومنه
 «ُب»و «حػػػػىت»و «إٔب»و «مػػػػن» :هػػػػيوفعػػػػبًل، فأمػػػػا مػػػػا ال يكػػػػوف إال حرفػػػػاً، ف

ومعانيهػا ىػي مػا  .«تػاء القسػم»و «واو القسػم»و «رب»و «الػبلـ»و «الباء»و
 يلي:

سػػػرت مػػػن بغػػػداد، وللتبعػػػيض   :: تكػػػوف البتػػػداء الغايػػػة كقولػػػع«مػػػن» 
خػػاًب مػػػن حديػػػد، وزائػػػدة   :أكلػػػت مػػػن ا٠تبػػز، ولبيػػػاف اٞتػػػنس كقولػػػع :كقولػػع
 ما جاءح من أحد. :كقولع
ؤتعٌت مع كقولو  ،سرت إٔب بغداد :تكوف النتهاء الغاية كقولع :«إٔب»
 تعأب:                         . 
 ؤتعٌت مع مثل إٔب. ،اء الغايةهتن: تكوف ال«حىت»
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: تكوف للظرفية كقولع: زيد ُب الدار، وقد ترد ٔتعٌت على كقولو «ُب»
 تعأب:                    وقد يتجوز هبا ُب قو٢تم: نظرت ُب

فَْضُتْم فِيهِ د ٔتعٌت السببية مثل العلم الفبلح. وقد تر 
َ
ُكْم ِِف َنا أ لََهسَّ

 َعَذاٌب َعِظيمٌ 
وقد تكوف لبلستعانة   ،بو داء :: تكوف لئللصاؽ كقولع«الباء»
وقد ترد  ،اشًتيت الفرس بسرجو :وا١تصاحبة كقولع ،كتبت بالقلم  :كقولع

 ٔتعٌت على كقولو تعأب:                           

                              أي على قنطار وعلى دينار، وقد
 ترد ٔتعٌت من أجل، قاؿ اه تعأب:                   

تعأب:  كقولو  زائدة   ، وقد تكوفأي ألجل دعائع، وقيل ٔتعٌت ُب دعائع
                        ُب»ْترؼ  «الباء». وقد يلتبس حرؼ» 

الظرفية سواء أكانت « ُب»ٔتعٌت  «الباء»إذ قد تستعمل فيما يدخل عليو، 
وَن َعلَيْىِْم ُمْصتِِحنَي حقيقية مثل  فَََل َتْعقِلُينَ َوبِال *ِإَونَُّكْم ََلَُهرُّ

َ
 لَّيِْل أ

 مثل قولو تعأب:  أي ُب الليل، أـ كانت ٣تازية   .  وقد يكوف ا١تعٌت
كقولع: أ٠تص لع قوٕب ٔتا يلي، فإنو يص  أف تقوؿ:   «ُب»و «الباء»٤تتمبًل 
فيكوف التلخيص واقعًا على  ،ويكوف مثل قولع: نظرت ُب العلم ،فيما يلي
استعماؿ "ُب" ىنا ظرفية ٣تازية، ويص  أف نقوؿ ٔتا يلي، أي أف ، ا١تعاح

ويكوف معٌت "الباء" ىنا االستعانة، أي بواسطة ا١تعاح. وإلزالة ما ديكن أف يقع 
ىو أف ما كاف من الظرفية ا١تعنوية  ،«الباء»و «ُب»من التباس بُت استعماؿ 

ا١تعنوية مثل  كالظرفية اٟتسية، وما كاف غَت قابل للظرفية  «ُب»تستعمل فيو 
 لبلستعانة،« الباء»فإنو ال تستعمل فيو إال  ،العصا ُب قولع: ضربت بالعصا

، مثل ٕتػعػل الفعل البلـز متعدياً  «الباء»لبلستعانة، و« ُب»إذ ٓب يثبت ٣تيء 
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 ْةُِنيرِوِم ُ  .أي أذىب نورىم َذَوَب اَّللَّ
كقولو: ا١تاؿ لزيد، وتكوف زائدة   :: تكوف لبلختصاص كقولع«البلـ»

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

 .أقسػػمت بػػاه :ىػػي مبدلػػة عػػن بػػاء اإللصػػاؽ ُب قولػػع: «واو القسػػم»
 تاه. :ُب قولع «الواو»مبدلة من  «تاء القسم»و

، «عػن»، و«علػى»هػي: وأما ما يكوف حرفاً واٝتاً من حروؼ اإلضافة ف
 ي:. ومعانيها ما يل«منذ»، و«مذ»، و«الكاؼ»و

على زيد ديػن، وإمػا  :تكوف لبلستعبلء، وىي إما حرؼ كقولع «على»
 اسم كقوؿ الشاعر:

 لُ هَ ٣ِتْ  يزاءَ بزَ  ضٍ ن قبْ وع لُّ صِ تَ     ىاؤُ مظِ  و بعد ما ًَبَّ يْ لَ عَ  نْ ت مِ دَ غَ 
  : أبػػعػو تػولػػقػرؼ كػػا حػي إمػدة، وىػاعػػبػمػوف للػ: تك«عن»

           ديينو عن من جلست :كقولع اسم وإما. 
فبلف كالبدر، وقد تكوف  :: قد تكوف حرفًا للتشبيو كقولع«الكاؼ»

  يضحكن عن كالربد. :اٝتاً كقو٢تم
: يكونػػػاف البتػػػداء الغايػػػة ُب الزمػػػاف نقػػػوؿ: مػػػا رأيتػػػو مػػػذ «منػػػذ»و «مػػػذ»
، و    منذ يـو اٞتمعة، وقد يكوناف اٝتُت إذا رفع ما بعد ا.اليـو

 «خبل»و «حاشا» :يوأما ما يكوف حرفاً وفعبًل من حروؼ اإلضافة فه
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، ومعناىػػػػػا بالفعليػػػػػةوقػػػػػد تنصػػػػػبو  ،، فإهنػػػػػا ٗتفػػػػػض مػػػػػا بعػػػػػدىا باٟترفيػػػػػة«عػػػػػدا»و
 االستثناء.

 «كػأفّ »و «لكػنّ »و «أفّ »و «إفّ »الثاح: اٟتروؼ ا١تشاهبة للفعل وىػي: 
 ،يدػأكػػللت وأفّ  رب، وتكػوف إفّ ػع ا٠تػم وترفػب االسػصػ. وىي تن«لعلّ »و «ليت»و

 للًتجي. ولعلّ  ،ٍتػمػوليت للت ،وػيػبػوكأف للتش ،دراؾػتػلبلس ولكنّ 
 ،«حػىت»و ،«ٍب»و ،«الفػاء»و ،«الػواو» :الثالث: حروؼ العطف وىػي

 ومعانيها ما يلي: ،«لكن»و ،«بل»و ،«ال»و ،«أـ»و ،«أو»و
جػػاء زيػػد  :ع ال تفيػػد ترتيبػػاً وال معيػػة كقولػػعػمػػػلق اٞتػي ١تطػػػ: ىػػ«الػػواو»
 وعمرو.
  جاء زيد فعمرو. :: تفيد الًتتيب والتعقيب كقولع«الفاء»
  جاء زيد ٍب عمرو. :: تفيد الًتتيب والًتاخي كقولع«ٍب»
 :كقولػع  ،وأف ا١تعطوؼ جزء من ا١تعطوؼ عليػو ،: تفيد الًتتيب«حىت»

  وقدـ اٟتاج حىت ا١تشاة. ،ياءمات الناس حىت األنب
 ،واألمػػػػر ،وتقػػػػع ُب ا٠تػػػػرب ،: تفيػػػػد تعليػػػػق اٟتكػػػػم بأحػػػػد ا١تػػػػذكورين«أو»
وُب األمر للتخيَت، ولئلباحة، وُب االستفهاـ مػع  ،وُب ا٠ترب للشع ،واالستفهاـ

  الشع ُب وجود األمرين.
وال تقع إال ُب االستفهاـ،  ،تفيد تعليق اٟتكم بأحد ا١تذكورين :«أـ»

 العلم بأحد ا والشع ُب تعيينو. ومع
تشػًتؾ ُب أف ا١تعطػوؼ ٥تػالف للمعطػوؼ عليػو  «لكػن»و «بل»و «ال»
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ُب حكمو، تقوؿ: جاءح زيد ال عمػرو، ومػا جػاءح زيػد لكػن عمػرو، سػرت ُب 
 الطريق بل ركضت فيها.

، «لػن»، و«١تػا»، و«ٓب»، و«ال»، و«مػا»الرابع: حروؼ النفػي، وىػي: 
 يها ىي كما يلي: ، ومعان«إف بالتخفيف»و

اؿ، أو ا١تاضي القريػب مػن اٟتػاؿ، كقولػع: مػا تفعػل، مػا ػلنفي اٟت «ما»
 فعل.

ال رجػػػػل ُب الػػػػدار، أو هنيػػػػاً   :: لنفػػػػي ا١تسػػػػتقبل، إمػػػػا خػػػػرباً كقولػػػػع«ال»
  كقولع ال تفعل، أو دعاء كقولع ال رعاؾ اه.

  لقلب ا١تضارع إٔب ا١تاضي نقوؿ: ٓب يفعل، و١تا يفعل. «١تا»و «ٓب»
 :تأكيػػداً لقولػػع .بػرح اليػػـو مكػػاحألػػن  :لتأكيػػد ا١تسػػتقبل كقولػػع «لػن»

 برح اليـو مكاح.أال 
 لنفي اٟتاؿ كقولو تعأب:  «إف»               . 

 «أمػػػػػػػػػػػػػػػا»و «أال»و «ىػػػػػػػػػػػػػػا»ا٠تػػػػػػػػػػػػػػامس: حػػػػػػػػػػػػػػروؼ التنبيػػػػػػػػػػػػػػو، وىػػػػػػػػػػػػػػي: 
 أال رجػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػدلٍت»وتقػػػػػػػػػػوؿ:  «ىػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػا ذا، وىػػػػػػػػػػذا، وىػػػػػػػػػػا افعػػػػػػػػػػل»تقػػػػػػػػػػوؿ 

 .«نع خارجإأما »وتقوؿ:  «على الطريق
 «أي»و «ىيػػػػػػػػا»و «أيػػػػػػػا»و «يػػػػػػػا»السػػػػػػػادس: حػػػػػػػروؼ النػػػػػػػداء وىػػػػػػػػي: 

و)وا   ،داء البعيػػػػػد، وأي وا٢تمػػػػػزة للقريػػػػػبػوالثبلثػػػػػة األوؿ لنػػػػػ «وا»و «زةػمػػػػػػا٢ت»و
 للندبة.

 «َْت َجػػػ»و «أجػػػل»و «بلػػػى»و «نعػػػم» :وىػػػي اٞتػػػوابالسػػػابع: حػػػروؼ 
 يلي:  ومعانيها ما ،بالتشديد «إفّ »و «أي»و

أو  ،فيجػػاب نعػػم ،: مصػػدقة ١تػػا سػػبق مػػن قػػوؿ القائػػل: قػػاـ زيػػد«نعػػم»
 فيقاؿ نعم. ،قولو: ما قاـ زيد
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وكقولو  ،ما قاـ زيد :١تن قاؿ ،بلى :: إلجياب ما نفي كقولع«بلى»
 تعأب:          :جواباً لقولو تعأب           . 
  .جاء زيد :١تن قاؿ .أجل :غَت كقولع: لتصديق ا٠ترب ال «أجل»
للتحقيػػػق، تقػػػوؿ: جػػػَت ألفعلػػػن كػػػذا  «إي»بالتشػػػديد و «فإ»و «جػػػَت»

 ي واه.إوإف األمر كذا، و 
 «خػػػبل»و «عػػػدا»و «حاشػػػا»و «إال»الثػػػامن: حػػػروؼ االسػػػتثناء وىػػػي: 

أي صػػػػنعع،  .أعجبػػػػٍت مػػػػا صػػػػنعت :ُب قولػػػػع «مػػػػا»واٟتػػػػرؼ ا١تصػػػػدري وىػػػػو 
فهي مؤولػة ٔتصػدر. وحػروؼ  ،أي فعلع .تفعل كذاأريد أف  :ُب قولع «أفّ »و
فعلػػػػت كػػػػذا، إذا أردت  «أال»و «ىػػػػبل»و «لومػػػػا»و «لػػػػوال»وىػػػػي  ضيحضػػػػالت

قػد  :ُب قولػع «قػد»وحػرؼ تقريػب ا١تاضػي مػن اٟتػاؿ وىػو  .اٟتث على الفعػل
وىػل  ؟أزيػد قػاـ :ُب قولع «ىل»و «ا٢تمزة»وحروؼ االستفهاـ وىي  .قاـ زيد
 «ال»و «أف»و «سػػػػػوؼ»و «السػػػػػُت» :ؿ وىػػػػػيوحػػػػػروؼ االسػػػػػتقبا ؟زيػػػػػد قػػػػػاـ

سػػػػيفعل، وسػػػػوؼ يفعػػػػل، وأريػػػػد أف تفعػػػػل، وال تفعػػػػل، وإف  :ُب قولػػػػع «إف»و
 ،ولػو جاتػٍت ،إف جاتػٍت :ُب قولػع «لػو»و «إف»تفعل. وحػروؼ الشػرط وىػي: 
 .قصػدت فبلنػاً كػي حيسػن إٕب :ُب قولع «كي»أكرمتع. وحرؼ التعليل وىو 

 إف األمر كذا. :باً ١تن قاؿ لعجوا ُب قولع «كبل»وحرؼ الردع وىو 
التاسع: حروؼ البلمات وىي: الـ التعريف الداخلة علػى االسػم ا١تنكػر 

واه ألفعلػػػػن كػػػػذا، وا١توطاػػػػة  :لتعريفػػػػو كالرجػػػػل، والـ جػػػػواب القسػػػػم ُب قولػػػػع
لػػػو   :ع، والـ جػػػواب لػػػو ُب قولػػػعنػػػواه لػػػان أكػػػرمتٍت ألكرم :للقسػػم ُب قولػػػع

ا لكاف كػذا، والـ األمػر ُب قولػع ليفعػل زيػد، كاف كذا لكاف كذا، ولو كاف كذ
  لزيد منطلق. :والـ االبتداء ُب قولع

  . بتسكُت التاء) .كذا  فعلتْ  :العاشر: تاء التأنيث الساكنة ُب قولع
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 .كذا ألفعلن واه :قولع ُب «ا١تؤكدة النوف»و «التنوين» :عشر اٟتادي
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 ومـوق والمفهـالمنط
 ،أقسامها ببياف ألفاظ اللغة وأقسامها ومعرفة ،بعد معرفة لغة العرب

ألف االستدالؿ بالكتاب والسنة إ ا  ؛صار يتأتى االستدالؿ بالكتاب والسنة
ىو استدالؿ بألفاظهما، ومىت بينت ألفاظ اللغة العربية فقد توفر ما يستوجبو 

وىو بياف ألفاظها وأقسامها. غَت أف االستدالؿ باأللفاظ  ،االستدالؿ باللغة
، أي  ،على معرفة كيفية االستدالؿيتوقف  من كونو بطريق ا١تنطوؽ أو ا١تفهـو

أو بطريق داللة ا١تدلوؿ على مدلوؿ  ،من كونو بطريق داللة اللفظ على مدلولو
أو من ناحية ا١تعٌت الذي  ،آخر، يعٍت من ناحية ا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ

من ْتث ا١تنطوؽ  ومن ىنا كاف ال بد ؛دؿ عليو معٌت اللفظ ال اللفظ نفسو
. وقبل ْتث ا١تنطوؽ وا١تفهـو ال بد من ْتث أمرين: أحد ا أف  ،وا١تفهـو

والثاح أف اه تعأب ال يعٍت ُب   .ومثلو السنة ،القرآف ليس فيو لفظ مهمل
اه تعأب ال  فإف ،كبلمو خبلؼ الظاىر من غَت بياف. أما بالنسبة لؤلمر األوؿ

 ،ألنو ىذياف، وا٢تذياف نقص ؛اللة لو على ا١تعٌتأي ٔتا ال د ،خياطبنا با١تهمل
ألف ا١تهمل ىو ا٢تذياف، وىو أف جيمع ألفاظًا مهملة  ؛وىو عليو تعأب ٤تاؿ

وإف دؿ  ،ويتكلم هبا، أو بأف ال يدؿ ٣تموع الكبلـ من حيث ىو على معٌت
كل جزء منو على معٌت، وكلتا الصورتُت من ا١تهمل ال تليق باه تعأب، ومن 

كاف من احملاؿ أف خياطبنا اه تعأب با١تهمل، فبل يكوف ُب القرآف مهمل.   ىنا
ألف السنة وحي من اه تعأب بالنسبة  ؛وكذلع ال يكوف ُب السنة مهمل

بألفاظ من عنده، فمحاؿ أف يكوف فيها   وعرب عنها الرسوؿ ،١تعناىا
فيها على  ولكن اختلف ا١تفسروف ،٢تا معاح فإف مهمل. وأما أوائل السور

ور، وعليو ال تكوف من ا١تهمل. وأما قولو ػػأقواؿ كثَتة، واٟتق فيها أهنا أٝتاء للس
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 تعأب:                                          
 ل قولو: ػوجع     وؼ على قولو: ػة بالوقػاآلي            

وبذلع خاطبنا ٔتا  ،فيكوف ُب القرآف ما ال يعلم معناه إال اه ؛كبلـ مستأنف
 ال نعلم لو معٌت وىو ا١تهمل. أما ىذا القوؿ فمردود لوجهُت:

ألف الواو ىنا      أف الوقوؼ ال يتأتى على قولو:  وؿالوجو األ
فيكوف  ،فهي معطوفة على لفظ اٞتبللة ،حرؼ عطف وليس حرؼ استاناؼ

والراسخوف ُب العلم يعلموف تأويلو، وواو االستاناؼ  ،ا١تعٌت أف اه يعلم تأويلو
 ،ويبدأ كبلـ جديد ومعٌت جديد ،إ ا تكوف حُت ينتهي الكبلـ وينتهي ا١تعٌت

 قولو وأما .وال تكوف ُب غَت ذلع مطلقاً، وىنا ٓب يتم الكبلـ وٓب يتم ا١تعٌت
  تعأب:         قولو: من حاؿ فهي            فهي ،

ف اٟتاؿ إذا جاء بعد ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو إحاؿ وليست خرباً. وال يقاؿ 
وىنا ال يتأتى أف يكوف حااًل من  ،انصرؼ لبلثنُت فكاف حااًل من االثنُت

 أف يقوؿ اه:  الستحالة ؛ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو       ًفيكوف حاال
  لقولو: خربًا   يكوف   أف  فتعُت ،اللغة  خبلؼ وىو  ،فقه  ا١تعطوؼ  من
        ال يقاؿ ذلع ألف ٤تل ىذا إذا ٓب تكن  ؛وليس حااًل منو

 ،وجاء اٟتاؿ بعد ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو ،ىناؾ قرينة. أما إذا وجدت قرينة
 كقولو تعأب:  رؼ إٔب ا١تعطوؼ دوف ا١تعطوؼ عليوػػفإهنا تنص         

                فإف       حاؿ من يعقوب أي من ا١تعطوؼ
فيكوف حااًل من يعقوب. وكذلع  ،ألف النافلة ولد الولد ؛دوف ا١تعطوؼ عليو

 : استحالة أف يقوؿ اه فإف ،اآلية         قرينة على أنو حاؿ من
 ُب العلم يعلموف ُتا١تعطوؼ دوف ا١تعطوؼ عليو. وبذلع يظهر أف الراسخ

 بل يكوف فيو مهمل.ػف ،فبل يكوف ُب القرآف لفظ ال داللة لو على معٌت ،تأويلو
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 ولو: ػو الثاح أف قػالوج               يرج  العطف على
لقاؿ: وال يعلم تأويلو إال اه، والعلماء  ألنو لو كاف استانافاً  ؛االستاناؼ

 وإ ا قاؿ:  ،قل ذلعػيقولوف آمنا بو، ولكنو ٓب ي             
 كلمة: و  وصفًا زائدًا بالنسبة للعلم وى فأعطى    ف ػػوىذا الوص

رفة. ػػدـ ا١تعػػن عػبلـ عػػرفة وال يعطى عند الكػػا١تعن ػإ ا يعطى عند الكبلـ ع
 لمة: ػفالتعبَت بك       فيو إشارة إٔب أف ا١تقصود ُب الكبلـ ا١تعرفة، 

. وأما من العلماء وليس عدـ ا١تعرفة، أي يعلمو اه ويعلمو الراسخوف ُب العلم
 قولو تعأب:                     فإنو  ،فإنو معلـو للعرب

فيكوف خطابًا ٔتا لو  ،ألهنم يتخيلونو قبيحاً  ؛مثل ُب االستقباح متداوؿ بينهم
 اه تعأب ال خياطبنا با١تهمل. فإف وعليو ؛معٌت عند العرب وليس من ا١تهمل

 ؛وأمػػػا كػػػوف اه تعػػػأب ال يعػػػٍت ُب كبلمػػػو خػػػبلؼ الظػػػاىر مػػػن غػػػَت بيػػػاف
إ ػا وضػع للداللػة علػى معػػٌت، فحػُت ينطػق بػو أحػد إ ػا يعػٍت ا١تعػػٌت  فػؤلف اللفػظ

 ،كاف الناطق باللفظ يعٍت غَت ما دؿ عليو من معػاف  فإف الذي دؿ عليو اللفظ،
فإنو يضع قرينة تدؿ على أنو عٌت غَت ا١تعٌت ا١توضوع لو اللفظ، أو يبُت أنو قػاؿ  

و أراد غػَت ا١تعػٌت الػذي وضػع كذا وأراد كذا. أما إذا ٓب توجػد قرينػة تػدؿ علػى أنػ
فإنػػػو ال ديكػػػن أف  ،لػػػو اللفػػػظ، وٓب يبػػػُت أنػػػو أراد مػػػن ىػػػذا الكػػػبلـ ا١تعػػػٌت الفػػػبلح

أو استعملوه فيػو اسػتعماالً  ،يفهم من اللفظ إال ا١تعٌت الذي وضعو لو أىل اللغة
ف اه تعأب يعٍت ُب قولو كذا خػبلؼ إومن ىنا ال يتأتى القوؿ  ؛عرفياً أو شرعياً 

ألنػػػػو ال ديكػػػػن أف يفهػػػػم مػػػػن  ؛اىر دوف أف يبػػػػُت أنػػػػو عػػػػٌت خػػػػبلؼ الظػػػػاىرالظػػػػ
األلفػػػػاظ إال مػػػػدلوالهتا، فػػػػبل يوجػػػػد ُب القػػػػرآف مػػػػا يقصػػػػد منػػػػو خػػػػبلؼ دالالت 

أي  ،األلفػػاظ، أي ال يوجػػد فيػػو كػػبلـ يعػػٍت فيػػو اه معػػٌت غػػَت ا١تعػػٌت الظػػاىر منػػو
الكػبلـ بػأف اه ف القػوؿ عػن إمػن غػَت أف يبػُت ذلػع. ٍب  ،غَت دالالت األلفاظ
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من غَت بياف أنو عٌت خػبلؼ الظػاىر، قػوؿ بػأف  ،تعأب يعٍت فيو خبلؼ الظاىر
اه قػػػػد خاطػػػػب النػػػػاس بكػػػػبلـ غػػػػَت مفيػػػػد ١تػػػػا عػػػػٌت بػػػػاللفظ، ومعػػػػٌت ذلػػػػع أنػػػػو 

ألف الكػػػبلـ الػػػذي ال معػػػٌت لػػػو حسػػػب داللػػػة ألفاظػػػو كػػػبلـ  ؛خػػػاطبهم با١تهمػػػل
ولعػدـ  ،لعػدـ إشػعاره بػو ؛اد مهمػلمهمل، إذ اللفظ بالنسػبة إٔب ذلػع ا١تعػٌت ا١تػر 

داللتػػػو عليػػػو. وال يليػػػق أف خياطبنػػػا اه با١تهمػػػل. وبػػػذلع يثبػػػت أنػػػو ال يوجػػػد ُب 
القرآف كبلـ يعٍت فيو اه تعأب خبلؼ الظاىر من غَت بياف، وعليػو ال يوجػد ُب 
القػػػرآف معػػػٌت بػػػاطن ومعػػػٌت ظػػػاىر، بػػػل كػػػل مػػػا ُب القػػػرآف إ ػػػا يعػػػٍت فيػػػو اه مػػػا 

أو اسػػتعملوه فيػػو اسػػػتعماالً  ،مػػن داللػػػة عنػػد أىػػل اللغػػػة قػػد وضػػعوه لػػػوأللفاظػػو 
 ال إذا كانت ىناؾ قرينة أو بياف.إ ،وال يعٍت غَت ذلع مطلقاً  ،عرفياً أو شرعياً 

 وقـالمنط
 ،داللة ا٠تطاب على اٟتكم إف كانت من اللفظ فهي داللة ا١تنطوؽ

. وا١تنطوؽ ىو ما وإف كانت من ا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ فهي داللة ا١ت فهـو
دؿ عليو اللفظ قطعًا ُب ٤تل النطق، أي ما فهم من اللفظ مباشرة من غَت 

 ،ماالً ألهنا ٓب تفهم قطعًا بل احت ؛فتخرج داللة االقتضاء ،واسطة وال احتماؿ
 الَ : »تفهم مباشرة من اللفظ وإ ا يقتضيها ما فهم من اللفظ. وقولو  وٓب
نفي لوجود الصبلة مع أهنا قد  أخرجو أبو عوانة. «ابِ تَ كِ الْ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  الَّ إِ  ةَ الَ صَ 

فداللة اٟتديث  .فيكوف ا١تراد نفي الصحة أو نفي الكماؿ ،وجدت بالفعل
ألهنا ٓب  ؛ليس من داللة ا١تنطوؽ ،أو عدـ كما٢تا ،على عدـ صحة الصبلة
لع ال ولذ ؛وإ ا اقتضاىا ا١تعٌت الذي فهم من اللفظ ،تفهم من اللفظ مباشرة

بل ال بد أف يذكر ما  ،يقاؿ ما فهم من اللفظ ُب ٤تل النطق ويكتفى بذلع
ة )قطعاً  حىت موذلع بزيادة كل ،يدؿ على أف اللفظ قد دؿ عليو داللة قطعية
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ا١تنطوؽ ىو ما دؿ عليو اللفظ قطعًا ُب ٤تل  فإف وعليو ؛ٗترج داللة االقتضاء
 أب: ا١تفهـو من قولو تع ،النطق كوجوب صـو رمضاف         

        وىو ا١تسمى بالداللة  ،وذلع أف يدؿ اللفظ ٔتنطوقو على ا١تعٌت
ال الذي يفهم من  ،اللفظية. فما دؿ عليو اللفظ مطابقة أو تضمناً ىو ا١تنطوؽ

وذلع ألف اللفظ ينقسم باعتبار الداؿ وحده إٔب ثبلثة أقساـ  ؛سوؽ الكبلـ
ا١تطابقة، والتضمن، وااللتزاـ. فداللة اللفظ على ٘تاـ معناه مطابقة فهي  ىي:

من ا١تنطوؽ، وداللة اللفظ على جزء ا١تسمى تضمن وىي كذلع من ا١تنطوؽ. 
فإنو حيمل أواًل على اٟتقيقة الشرعية   ،وإذا دؿ ا٠تطاب على اٟتكم ٔتنطوقو

فيحمل على  ،أخرجو أٛتد «رِ فَ ي السَّ فِ  امُ يَ الصّْ  رّْ بِ الْ  نَ مِ  سَ يْ لَ » :كقولو 
ٓب  فإف بعث لبياف الشرعيات، وذلع ألف النيب  ؛الصياـ الشرعي ال اللغوي
ٛتل على اٟتقيقة  ،أو كاف وٓب ديكن أف حيمل عليها ،يكن اللفظ حقيقة شرعية

ألنو ا١تتبادر إٔب الفهم،  ؛العرفية ا١توجودة ُب عهده عليو الصبلة والسبلـ
تعذر ٛتلو على  فإف دياف.عرؼ ُب كثَت من األحكاـ كاألوالعتبار الشرع ال
ٛتل على  ،ا١توجودة ُب عهد الرسوؿ ،وعلى اٟتقيقة العرفية ،اٟتقيقة الشرعية

وقد جاءت لبياف الشريعة  ،اٟتقيقة اللغوية. فالنصوص الشرعية ألفاظ تشريعية
ٍب  ،لعرُبٍب ا١تعٌت ا ،فيكوف األصل ُب داللتها ىو ا١تعٌت الشرعي ،اإلسبلمية

ا١تعٌت اللغوي. وىذا إذا كثر استعماؿ الشرعي والعرُب ْتيث صار يسبق 
 فإف ،ٓب يكن كذلع كاف مشًتكاً ال يًتج  إال بقرينة فإف أحد ا دوف اللغوي،

  صوناً للكبلـ عن اإل اؿ. ،تعذرت اٟتقائق الثبلث ٛتل على اجملازي

 ومـالمفه
ل النطق، أي ىو ما دؿ عليو ا١تفهـو ىو ما فهم من اللفظ ُب غَت ٤ت
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مدلوؿ اللفظ، يعٍت ا١تعٌت الذي دؿ عليو معٌت اللفظ. فا١تنطوؽ ما فهم من 
 أما ا١تفهـو فهو ما فهم من مدلوؿ اللفظ كقولو تعأب:  ،داللة اللفظ  

          ف داللة اللفظ ىي ال تتأفف ٢تما وىذا ىو ا١تنطوؽ، ولكن إف
يفهم منو ال تضرهبما، فيكوف مفهـو  ،وىو النهي عن التأفيف ،مدلوؿ اللفظ
 قولو تعأب:              ىو ال تضرهبما. فتحرمي ضرب الوالدين

 ا١تفهـو من قولو تعأب:              .قد دؿ عليو مفهـو اآلية
 ،مى بالداللة ا١تعنويةوىو ا١تس ،فا٠تطاب فيو قد دؿ على اٟتكم با١تفهـو

وذلع ألف اللفظ ينقسم باعتبار الداؿ وحده إٔب ثبلثة  ؛والداللة االلتزامية
فا١تطابقة ىي داللة اللفظ على ٘تاـ  وااللتزاـ. ،والتضمن ،أقساـ: ىي ا١تطابقة

وكبل ا داللة من اللفظ قطعاً  ،معناه، والتضمن داللة اللفظ على جزء ا١تسمى
ولذلع كانا من ا١تنطوؽ. أما  ؛داللة من اللفظ مباشرة من غَت احتماؿ، أي

حقيقتها مدلوؿ ا١تعٌت  ُب داللة االلتزاـ فهي داللة اللفظ على الـز معناه، فهي
أي من داللتو  ،وليس مدلوؿ اللفظ، وقد دؿ عليها اللفظ بشكل غَت مباشر

يعٍت  ،ف ا١تعٌت فهم من اللفظ ال ُب ٤تل النطقإ، أي وال من لفظعلى ا١تعٌت 
ف دالالت إفهم من معٌت اللفظ، وعليو فا١تفهـو ىو داللة االلتزاـ، وحيث 

ف إُب ىذه الدالالت الثبلث، وحيث  ة٤تصور  ،اللفظ باعتبار الداؿ وحده
فلم تبق إال داللة واحدة ىي  ،داللة ا١تطابقة وداللة التضمن  ا من ا١تنطوؽ

، فتكوف كل داللة من الدالالت إذا ٓب تكن من  داللة االلتزاـ من ا١تفهـو
. فإذا  . فتكوف داللة اللفظ ٤تصورة با١تنطوؽ وا١تفهـو ا١تنطوؽ فهي من ا١تفهـو

وال يوجد غَت ذلع. وعلى ىذا تكوف  ،ٓب تكن من ا١تنطوؽ فهي من ا١تفهـو
، وكذلع  ،وداللة اإلشارة ء،واإلديا وداللة التنبيو ،داللة االقتضاء من ا١تفهـو

. على أف الداللة االلتزامية يكوف مفهـو ا١توافق ة ومفهـو ا١تخالفة من ا١تفهـو
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. وبالنظر ُب الداللة االلتزامية يتبُت أف ـ وىي ا١تسماة بالداللة ا١تعنويةىي ا١تفهو 
لضرورة صدؽ  ،البلـز قد يكوف ٦تا يقتضيو العقل، أو ٦تا يقتضيو الشرع

وقد يكوف الزماً  وذلع داللة االقتضاء، ،أو لصحة وقوع ا١تلفوظ بو ،ا١تتكلم
وذلع داللة  ،من مدلوؿ اللفظ وضعاً، ال أف يكوف اللفظ دااًل بوضعو عليو

أو دؿ على حكم وٓب  ،التنبيو واإلدياء، وقد يكوف الزما لكبلـ سيق لبياف حكم
ولكن الكبلـ يعطي  ،بل ا١تقصود إ ا ىو اٟتكم ،يكن ذلع البلـز مقصوداً 

وذلع ىو اإلشارة، وقد يكوف  ،القوؿ ذلع ا١تعٌت ولو ٓب يكن مقصودًا من
كاف   فإف .وذلع ىو ا١تفهـو ،الزماً لًتكيب الكبلـ ،مستفاداً من تركيب اٞتملة

ويسمى فحوى  ،موافقًا للمنطوؽ ُب اإلجياب والسلب فهو مفهـو ا١توافقة
وإف كاف ٥تالفًا للمنطوؽ فهو  .ا٠تطاب، أي معناه كما يسمى تنبيو ا٠تطاب

  كما يسمى ٟتن ا٠تطاب.  ،ويسمى دليل ا٠تطاب ،مفهـو ا١تخالفة

 االقتضاءداللة 
 ،داللة االقتضاء ىي اليت يكوف البلـز فيها مستفادًا من معاح األلفاظ

وذلع بأف يكوف شرطًا للمعٌت ا١تدلوؿ عليو با١تطابقة. والبلـز قد يكوف العقل 
لصحة يقتضيو، وقد يكوف الشرع يقتضيو، إما لضرورة صدؽ ا١تتكلم، وإما 

 مثاؿ ذلع قولو تعأب:  ،وقوع ا١تلفوظ بو              فإف 
 قولو:       يستلـز األمر بتحصيل أدوات القتاؿ من سبلح وعتاد
وىو شرط لصحة وقوع ا١تلفوظ بو  ،ْب. فهذا ٦تا يقتضيو العقلا... وتدريب
 وىو:      :عتق عبدؾ عٍت بألف درىم، وا١تفهـو أ. ومثل قولع آلخر

وذلع ا١تفهـو ٦تا يتوقف  ،عتق ٘تليع العبد بالبيع أو ا٢تبةأالبلـز من مدلوؿ 
بع  :عليو ٖتقق ىذا ا١تدلوؿ شرعاً، إذ ال عتق فيما ال ديلع ابن آدـ، كأنو قيل
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وىو  ،عتاؽ. فهذا ٦تا يقتضيو الشرعٍب كن وكيلي ُب اإل ،أو ىب ىذا العبد مٍت
ِإنَّ اللََّو َوَضَع »: . ومثل قولو «عتقأ»لصحة وقوع ا١تلفوظ بو وىو شرط 

 وضعأي  .وماجأخرجو ابن  «َوَما اْسُتْكرُِىوا َعَلْيوِ  ،َوالنّْْسَيانَ  ،َعْن ُأمَِّتي اْلَخطَأَ 
نفس ىذه  وضعوما استكرىوا عليو. إذ ال يصدؽ أنو  ،والنسياف ،حكم ا٠تطأ

٦تا يقتضيو الشرع لضرورة صدؽ ا١تتكلم. ومثلو  األشياء للقطع بتحققها، فهذا
 :وقولو  .وأخرجو ابن ماج «لِ يْ اللَّ  ِمنَ  وُ ضْ رِ فْ يَـ  مْ لَ  نْ مَ لِ  امَ يَ صِ  الَ : »قولو 
فإف رفع الصـو والصبلة مع  أخرجو أبو عوانة. «ابِ تَ كِ الْ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  الَّ إِ  ةَ الَ صَ  الَ »

حة ُب كنفي الص  ،ديكن نفيوفبل بد أف يكوف ا١تنفي حكمًا  ،ٖتققو ٦تتنع
ومثلو أيضًا قولو  .، ونفي الصحة أو الكماؿ ُب حديث الصبلةحديث الصياـ

 تعأب:                               وجود سبيل  فإف
إذ   ،وؿ ُب مكةػػفقد وجد ذلع ُب أياـ الرس ،ققػللكافرين على ا١تؤمنُت قد ٖت

ف إف  لموف ٖتت حكم الكفار، ووجد ذلع بعد أياـ الرسوؿػػكاف فيها مس
ببلد األندلس قد كاف فيها ا١تسلموف ٖتت حكم الكفار، وىو كذلع موجود 

، فنفي أف يكوف للكافرين على ا١تؤمنُت س ا١تفيدة  «لن»بلفظ  ،بيلػػاليـو
م ديكن نفيو وىو نفي كػفبل بد أف يكوف نفيًا ٟت ،قق وقوعوػ٦تتنع لتح ،للتأبيد
واز، أي حيـر أف يكوف للكافرين على ا١تؤمنُت سبيل. فهذا ٦تا يقتضيو ػاٞت

 الشرع لضرورة صدؽ ا٠ترب.

 واإليماء التنبيوداللة 
داللة التنبيو واإلدياء، إ ا تقع فيما يدؿ على العلية، وىي أف يكوف 

دااًل بوضعو على التعليل الزمًا من مدلوؿ اللفظ وضعاً، ال أف يكوف اللفظ 
إذ لو دؿ ١تا كاف من  ،التعليل، يعٍت أف اللفظ ال يدؿ بوضعو على التعليل
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 ،ْتسب وضع اللغة ،داللة التنبيو واإلدياء، بل أف مدلوؿ اللفظ وضعًا يلـز منو
معٌت آخر غَت ما دؿ عليو اللفظ، فالداللة على ا١تعٌت اآلخر البلـز ١تدلوؿ 

لداللة بالتنبيو واإلدياء. مثاؿ ذلع قولو تعأب: ىي ا ،حسب وضع اللغة ،اللفظ
                            فإنو يدؿ على أف السرقة سبب

ما رتب عليو اٟتكم بالفاء  فإف القطع، وىذه الداللة الزمة وضعًا ١تعٌت الفاء.
التعقيب، ويلـز من ذلع لكوف الفاء ُب اللغة ظاىرة ُب  ؛يكوف سببًا للحكم

ـز يلألنو ال معٌت لكوف الوصف سبباً إال ما ثبت عليو اٟتكم عقيبو، ف ؛السببية
من ا١تعٌت الذي وضعت لو الفاء معٌت آخر ىو كوف ما قبلها سببًا ١تا بعدىا، 

وال حسب الشرع.  ،وليس حسب العقل ،وىذا اللزـو حسب وضع اللغة
أخرجو  «انُ بَ ضْ يَ  وَ ىُ وَ  نِ يْ نَـ ْـ اث نَ يْ بَـ ي اضِ قَ ي الْ ضِ قْ يَـ  الَ » :ومثاؿ ذلع أيضاً قولو 

لكوف  ؛فإنو يدؿ على أف الغضب علة للنهي عن القضاء و،أٛتد وابن ماج
وىو  ،فيلـز من كونو وصفاً مناسباً  .الغضب وصفاً مناسباً وقد ذكر مع اٟتكم

سب أف يكوف علة إذا ذكر مع اٟتكم. وىذا اللزـو ح ،ما وضع لو ُب اللغة
أو كاف وصفًا ولكنو غَت  ،وضع اللغة، إذ لو ٓب يكن وصفًا بأف كاف جامداً 

ال يلـز منو حسب وضع اللغة أف يكوف علة إذا اقًتف باٟتكم، فإذف   ،مناسب
جعل لو معٌت الزمًا حسب وضع  ،كونو وصفًا مناسبًا حسب وضع اللغة

 لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ وَ »: ومثلو قولو  .وىو أف يكوف علة إذا اقًتف باٟتكم ،اللغة
 مُ لِ سْ مُ الْ  الَ وَ  ،مَ لِ سْ مُ الْ  رُ افِ كَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ » :وقولو أخرجو أبو داود. « ئاً يْ شَ 
فدؿ على أنو علة، إذ  ،فإنو وصف مناسب اقًتف ْتكم أخرجو أٛتد. «رَ افِ كَ الْ 

وىذا اللزـو حسب  ،يلـز من كونو وصفاً مناسباً أف يكوف علة إذا اقًتف ْتكم
  ضع اللغة.و 
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 ارةـاإلشداللة 
أو دؿ على  ،داللة اإلشارة ىي أف يكوف الكبلـ قد سيق لبياف حكم

أو جاء ليدؿ  ،ولكنو يفهم منو حكم آخر غَت اٟتكم الذي سيق لبيانو ،حكم
عليو، مع أف ىذا اٟتكم اآلخر ٓب يكن مقصودًا من الكبلـ، فداللة الكبلـ 

ىي داللة  ،ولكن يفهم منو ،دؿ عليووٓب ي ،على ىذا اٟتكم الذي ٓب يسق لو
 أب: ػتع قولو   ٣تموع  داللة ارة، مثاؿ ذلع ػاإلش                   

         :وقولو تعأب               على أف أقل مدة اٟتمل ستة
 عأب: وكذلع قولو ت .شهر، وإف ٓب يكن ذلع مقصودًا من اللفظأ    

       :أباح ا١تباشرة إٔب طلوع الفجر بقولو                

                           اف بياف ذلع ىو ا١تقصود، ومع كو
ألف  ؛وصب  جنبًا ٓب يفسد صومأذلع لـز منو أف من جامع ُب ليل رمضاف و 

من جامع ُب آخر الليل ال بد من تأخر غسلو إٔب النهار، فلو كاف ذلع ٦تا 
يفسد الصـو ١تا أبي  اٞتماع ُب آخر جزء من الليل. ومع ذلع فإنو ٓب يقع 

وٓب يكن الكبلـ مسوقاً  ،مقصوداً من الكبلـ، وىكذا كل كبلـ يفهم منو حكم
ىذا اٟتكم ليست من ا١تنطوؽ تكوف داللة الكبلـ على  ،وال للداللة عليو ،لو

ألنو وإف فهم من  ؛وإ ا ىو من داللة االلتزاـ ،وإف فهم من منطوؽ اللفظ
فكاف الزمًا للمعٌت  ،وٓب يأت للداللة عليو ،ولكن الكبلـ ٓب يسق لو ،الكبلـ

ويسمى داللة  ،و٢تذا كاف من داللة االلتزاـ ؛أو جاء لبيانو ،الذي سيق لو
 اإلشارة.

 فقةالمواوم ـمفه
مفهـو ا١توافقة ىو ما يكوف مدلوؿ اللفظ ُب ٤تل السكوت موافقاً 
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١تدلولو ُب ٤تل النطق. يعٍت أف ما فهم من مدلوؿ اللفظ من معاف وأحكاـ 
يكوف موافقًا ١تا فهم من اللفظ نفسو. فا١تعٌت البلـز ١تدلوؿ اللفظ إذا كاف 

 وتنبيو ،٠تطابموافقًا لذلع ا١تدلوؿ فهو مفهـو ا١توافقة، ويسمى فحوى ا
 وا١تراد بو معٌت ا٠تطاب. ومثالو قولو تعأب:  ،ا٠تطاب          

ٖترمي التأفيف إ ا كاف ١تا فيو  فإف فإنو يدؿ على ٖترمي شتم الوالدين وضرهبما،
 ،كالشتم  ،شد منو أذىأمن أذى، فيلـز من ٖترمي التأفيف ٖترمي ما ىو 

ألف ٣ترد التأفيف ال يدؿ  ؛استفدناه من الًتكيبوالضرب، فتحرمي الضرب 
على ٖترمي الضرب، فا١تعٌت البلـز ىنا إ ا استفيد من تركيب اٞتملة، فًتكيب 

فلـز من ذلع أف حيـر  ،اٞتملة أفاد أف حرمة التأفيف إ ا كانت ١تا فيو من أذى
 وىو الشتم والضرب. وىنا اٟتكم ا١تفهـو من اللفظ ُب ٤تل ،األذى األشد

فكاف من مفهـو ا١توافقة. ومثل قولو  ،السكوت موافق للحكم ُب ٤تل النطق
 تعأب:                            فإنو يدؿ على ٖترمي

ألف ٖترمي أكلها إ ا كاف ألنو إذىاب ١تا ٢تم عن ملكيتهم  ؛إتبلؼ أموا٢تم
شد من أسواء أكاف  ،كاف فيو إذىاب ١تاؿ اليتيم  وإعداـ ٢تا، فيلـز ٖترمي كل ما

ألف  ؛فتحرمي إتبلؼ ماؿ اليتيم استفدناه من الًتكيب .أـ مساويًا لو ،األكل
وكوف  ،ولكن تركيب اٞتملة ىنا ،٣ترد أكل ماؿ اليتيم ال يدؿ على التحرمي

يستفاد من ىذا الًتكيب ا١تعٌت  ،التحرمي سله على أكلها ظلمًا ال أكلها فقه
 وىو ٖترمي إتبلؼ ماؿ اليتيم. ومثل قولو تعأب:  ،لبلـزا         

                                    فإنو يدؿ على أف
فإنو  ،ومن عمل شرًا أكثر من مثقاؿ ذرة ،من عمل خَتًا أكثر من مثقاؿ ذرة

 ،وإف كانت قد فهمت ٦تا زاد على الذرة ،راه، وداللتو ىنامن باب أؤب ي
ولكنها جاءت من تركيب اٞتملة، فقد تكوف الداللة ٦تا زاد، وقد تكوف ٦تا 
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نقص، وقد تكوف ٦تا ىو مساو لو. فالداللة على ا١تعٌت البلـز ٓب تأت من 
ذلع  وال من النقص، وال من ا١تساواة، وإ ا من تركيب اٞتملة. ومثل ،الزيادة

 قولو تعأب:                                     

                       على تأدية ما دوف القنطار، وعدـ تأدية ما
 «وِ يْ لَ ا عَ ىَ دْ دُ رْ يَـ لْ فَـ  يوِ خِ ا أَ صَ عَ  مْ كُ دُ حَ أَ  ذَ خَ ا أَ ذَ إِ وَ : »فوؽ الدينار. ومثل قولو 

خذ ما زاد على العصا فعليو رده، وكذلع أفإنو يدؿ على أف من  ،أخرجو أٛتد
 .مساويًا للعصا فعليو رده، وكذلع ما كاف أقل من العصا فعليو ردهما كاف 

وال  ،ال من الزيادة ،قد استفيد من الًتكيب ،وىو مفهـو ا١توافقة ،فا١تعٌت البلـز
ًرا ِمنَ  َمنِ » :من النقصاف. ومثل قولو  اأَلْرِض ِبَغْيِر َحقِّْو ُروَّْقُو يـَْوَم  اقْـَتَطَع ِشبـْ

فإنو يدؿ على ٖترمي اقتطاع ما فوؽ  ،أخرجو أٛتد «اْلِقَياَمِة ِإَلى َسْبِع َأَرِضينَ 
الشرب من باب أؤب، وكذلع يدؿ على ٖترمي اقتطاع ما دوف الشرب. وذكر 

 ذَ خَ أَ  نْ مَ : »ومثلو قولو  .إٔب استواء القليل والكثَت ُب الوعيدالشرب إشارة 
 ،أخرجو الطرباح« ينَ ضِ رَ أَ  عِ بْ سَ  نْ مِ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  وُ اللَّ  وُ قَ وَّ رَ رًا بْ شِ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  يقِ رِ رَ  نْ مِ 

خذ أقل من أخذ أكثر من شرب من باب أؤب، وكذلع أفإنو يدؿ على ٖترمي 
بل من تركيب اٞتملة.  ،وال من النقصاف ،ىنا ليست من الزيادةشرب، والداللة 

والداللة ُب ٚتيع ىذه األقساـ ال ٗترج »وقاؿ اآلمدي ُب ْتث مفهـو ا١توافقة: 
وىذا القوؿ خطأ  «من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى، وباألعلى على األدىن

 من وجهُت: 
 على األعلى كتحرمي هنا قد تكوف من قبيل التنبيو باألدىنإأحد ا: 

الشتم والضرب ا١تفهـو من ٖترمي التأفيف، وقد تكوف من قبيل التنبيو باألعلى 
 على األدىن كقولو تعأب:                              

 ولكنها أيضًا قد تكوف من قبيل ا١تساوي كقولو تعأب:         
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                ٍألكلها، وقد  فإنو يدؿ على ٖترمي إتبلفها وىو مساو
 ؛وإ ا ىو شيء آخر يفهم من الًتكيب ،وال مساوٍ  ،وال أدىن ،يكوف ال أعلى

ْلُيْشِهْد ذَ » :مثل قولو  ،ألنو الـز للمنطوؽ َوْي َعْدٍل َوْلَيْحَفْظ َمْن َوَجَد ُلَقَطًة فـَ
 ،فإنو يدؿ على حفظ ما التقه من الدنانَت ،أخرجو أٛتد «اَصَها َووَِكاَءَىاِعفَ 

وال من قبيل التنبيو باألعلى  ،وىو ليس من قبيل التنبيو باألدىن على األعلى
على األدىن، وىذا كلو يدؿ على أف مفهـو ا١توافقة ال ينحصر ٔتا ىو من قبيل 

 يكوف ُب غَت ا. قد بل ،األدىن وباألعلى على ،التنبيو باألدىن على األعلى
وإ ػا  ،وال مػن النقصػاف ،ف مفهـو ا١توافقة ٓب يؤخذ من الزيادةإوثانيهما: 

وال لؤلعلػػػػى علػػػػى  ،خػػػذ مػػػػن تركيػػػػب اٞتملػػػة، فػػػػبل دخػػػػل لػػػػؤلدىن علػػػى األعلػػػػىأ
وإ ػػػػا األصػػػػل فيػػػػو أف يكػػػػوف  ،ُب أصػػػػل فهػػػػم ا١تعػػػػٌت ُب مفهػػػػـو ا١توافقػػػػة ،األدىن

والتنبيػو  .ف ال يكوف شرطاً للمعٌت ا١تطابقي بل تابعػاً لػوبأ ،مستفاداً من الًتكيب
ولػيس  ،كل منهما مثػاؿ مػن أمثلتػو  ،وباألعلى على األدىن ،باألدىن على األعلى

ألنػو  ؛ف اشًتاط األولوية ُب مفهـو ا١توافقة ال معٌت لوإو٢تذا ف ؛للداللة فيو أصبلً 
مػػػع أنػػػو  ،على علػػػى األدىنوبػػػاأل ،لػػػو ٤تصػػػوراً ُب التنبيػػػو بػػػاألدىن علػػػى األعلػػػىجيع

مػػػع أف األصػػػل فيػػػو أف  ،وارد ُب غَت ػػػا، وجيعػػػل األصػػػل ُب داللتػػػو ىػػػو األولويػػػة
يكػػوف مسػػتفاداً مػػػن الًتكيػػب ال مػػن األولويػػػة. علػػى أف مفهػػـو ا١توافقػػػة ىػػو مػػػن 

وال  ،الداللػة االلتزاميػة، والداللػة االلتزاميػة ليسػت ىػي داللػة األدىن علػى األعلػػى
وإ ػػػا ىػػػي داللػػػة اللفػػػظ علػػػى الزمػػػو، ومفهػػػـو ا١توافقػػػة ىػػػو  ،األعلػػػى علػػػى األدىن

ولػػذلع ال تشػػًتط  ؛والػػبلـز فيهػػا مسػػتفاد مػػن الًتكيػػب داللػػة اللفػػظ علػػى الزمػػو،
مػػن قبيػػل التنبيػػو بػػاألدىن علػػى األعلػػى وبػػاألعلى علػػى  فيػػو األولويػػة، وال ىػػو آتٍ 

ا١تعػٌت الزمػاً األدىن حىت يقػاؿ ال ٗتػرج الداللػة عنهمػا، بػل يشػًتط فيػو أف يكػوف 
 للمعٌت ا١تدلوؿ عليو وتابعاً لو، وىو مستفاد من الًتكيب ليس غَت.
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وداللػػػة ا١تفهػػػـو ىػػػي مػػػا فهػػػم مػػػن اللفػػػظ ُب ٤تػػػل السػػػكوت، فمػػػا يكػػػوف 
مدلوؿ اللفظ ُب ٤تل السكوت موافقاً ١تدلولو ُب ٤تل النطق ىو مفهـو ا١توافقػة، 

ل النطػػق، أي ىػػي ولكػػن ُب ٤تػػل السػػكوت ال ُب ٤تػػ ،فهػػي مفهومػػة مػػن اللفػػظ
ال قياسػاً  ،ا١تعٌت ا١تسكوت عنو الػبلـز للمعػٌت ا١تنطػوؽ بػو، فهػي فهػم مػن اللفػظ

وليسػػت ىػػي مػػن الداللػػة  ،و٢تػػذا فهػػي مػػن الداللػػة اللفظيػػة ؛علػػى مػػدلوؿ اللفػػظ
فيكوف مستند اٟتكم ُب ٤تل السكوت ىو فحػوى الداللػة اللفظيػة ال  ،القياسية

 لع أمراف: الداللة القياسية. والدليل على ذ
ف مفهػػػػـو ا١توافقػػػػة مػػػػن الداللػػػػة االلتزاميػػػػة، وا١تعتػػػػرب بػػػػاللزـو ُب إأحػػػػد ا: 

الداللػػػة االلتزاميػػػػة ىػػػو اللػػػػزـو الػػػػذىٍت، أي إ ػػػا تتصػػػػور داللػػػة االلتػػػػزاـ ُب الػػػػبلـز 
كداللػػة األسػػػد علػػػى   ،وىػػػو الػػذي ينتقػػػل الػػذىن إليػػػو عنػػػد ٝتػػاع اللفػػػظ ،الػػذىٍت

لػػػذىن انتقػػػل إليهػػػا ٔتجػػػرد ٝتػػػاع اللفػػػظ، ألف ا ؛الشػػػجاعة، فتكػػػوف داللػػػة لفظيػػػة
ال تعػه زيػداً حبػة، »فالذي دؿ عليها إ ػا ىػو اللفػظ، فػإذا قػاؿ الرجػل ٠تادمػو: 

فإنػػو يتبػػادر إٔب الػػذىن  «وال تقػل لػػو أؼ، وال تظلمػػو بػػذرة، وال تعػػبس ُب وجهػػو
عنػػد ٝتػػاع ىػػذه اٞتمػػل امتنػػاع إعطػػاء مػػا فػػوؽ اٟتبػػة، وامتنػػاع الشػػتم والضػػرب، 

ظلػػم بالػػذرة ومػػا فػػوؽ، وامتنػػاع أذيتػػو بغػػَت التعبػػيس مػػن ىجػػر الكػػبلـ وامتنػػاع ال
« اَىــاءَ كَ ِو ا وَ هَ اَصــفَ عِ  ظْ فَ حْ يَ لْــوَ » :ولػػذلع كػػاف ا١تفهػػـو مػػن قػػوؿ النػػيب  ؛وغػػَته

 طَ يْ َخـــوا الْ دُّ أَ »حفػػظ مػػػا الػػػتقه مػػػن الػػػدنانَت، ومػػػن قولػػػو عليػػػو الصػػػبلة والسػػبلـ: 
ؿ والنقػػػػود وغَت ػػػػا. فيكػػػػوف مسػػػػتند أداء الرحػػػػا و،أخرجػػػػو ابػػػػن ماجػػػػ« يطَ ِخــــمَ الْ وَ 

 اٟتكم ُب ٤تل السكوت ىو فحوى الداللة اللفظية وليس القياس.
ف العػػػػػرب إ ػػػػا وضػػػػػعت ىػػػػذه األلفػػػػػاظ للمبالغػػػػة ُب التأكيػػػػػد إوثانيهمػػػػا: 

م إذا قصدوا ا١تبالغػة ُب كػوف أحػد الفرسػُت هنإف و٢تذا ؛للحكم ُب ٤تل السكوت
لحػػػػق غبػػػػار ىػػػػذا الفػػػػرس  وكػػػػاف ذلػػػػع سػػػػابقاً لآلخػػػػر، قػػػػالوا: )ىػػػػذا الفػػػػرس ال ي
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بلػػػغ مػػػن قػػػو٢تم: )ىػػػذا الفػػػرس سػػػابق ٢تػػػذا الفػػػرس  فيكػػػوف ا١تفهػػػـو مػػػن أعنػػػدىم 
وضع العػرب، وىػذا يعػٍت أنػو مػن الداللػة اللفظيػة وضػعاً، فػبل يكػوف مػن الداللػة 

 القياسية.
علػػػػى أنػػػػو ال توجػػػػد داللػػػػة قياسػػػػية وإ ػػػػا يوجػػػػد قيػػػػاس، وىػػػػو إٟتػػػػاؽ فػػػػرع 

 ،ـ ال يوجد فرع وأصػل، وإ ػا يوجػد معػٌت دؿ عليػو اللفػظبأصل، وىنا ُب ا١تفهو 
  و٢تذا ال ٤تل لوجود القياس. ؛والـز للمعٌت الذي دؿ عليو اللفظ

 المخالفةوم ـمفه
وؿ اللفػػظ ُب ٤تػػل السػػكوت ٥تالفػػاً ػوف مدلػػػو مػػا يكػػػالفة ىػػػـو ا١تخػػػهػػػمف

حكػػاـ ١تدلولػػو ُب ٤تػػل النطػػق، يعػػٍت أف مػػا فهػػم مػػن مػػدلوؿ اللفػػظ مػػن معػػاف وأ
يكػػػوف ٥تالفػػػاً ١تػػػا فهػػػم مػػػن اللفػػػظ نفسػػػو. فػػػا١تعٌت الػػػبلـز ١تػػػدلوؿ اللفػػػظ إذا كػػػاف 

وٟتػػػػن  ،وؿ فهػػػػو مفهػػػػـو ا١تخالفػػػػة. ويسػػػػمى دليػػػػل ا٠تطػػػػابػالفاً لػػػػذلع ا١تدلػػػػػ٥تػػػػ
ط، ومفهػػػـو الغايػػػة، ومفهػػػـو ا٠تطػػػاب، وذلػػػع كمفهػػػـو الصػػػفة، ومفهػػػـو الشػػػر 

 العدد.

 الصفةوم ـمفه
فة مػػػن صػػػفات الػػػذات، فإنػػػو يػػػدؿ ىػػػو تعليػػػق اٟتكػػػم بصػػػ مفهػػػـو الصػػػفة

علػػى نفػػي اٟتكػػم عػػن الػػذات عنػػد انتفػػاء تلػػع الصػػفة، وشػػرطو أف تكػػوف تلػػع 
ٓب تكػن وصػفاً مفهمػاً فػبل مفهػـو  فإف الصفة وصفاً مفهماً، أي ٦تا يفيد العلية،

 ةِ قَ دَ ي َصــ.. ِفـ» :٢تػا، فشػرط مفهػـو الصػفة أف يكػوف وصػػفاً مفهمػاً، كقولػو 
ـــ ـــ مِ نَ الَغ ـــِف و٢تػػػا صػػػفتاف:  ،ف الغػػػنم اسػػػم ذاتإفػػػ ،أخرجػػػو البخػػػاري« ا..هَ تِ مَ ائِ ي َس

السػػػـو والعلػػػف، وقػػػد علػػػق الوجػػػوب علػػػى صػػػفة السػػػـو فيػػػدؿ ذلػػػع علػػػى عػػػدـ 
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. أمػا  ؛الوجوب ُب ا١تعلوفة، فلفظ السائمة وصف مفهػم ولػذلع كػاف ٢تػا مفهػـو
إذا كػػاف الوصػػف غػػَت مفهػػم كقولنػػا: األبػػيض يشػػبع إذا أكػػل، فإنػػو وصػػف غػػَت 

ولػػيس حملتجػػر : »عمػػر ف قػػوؿإألسػػود أيضػػاً يشػػبع إذا أكػػل. و٢تػػذا فػػمفهػػم، إذ ا
ألنػػو وإف كػػاف  ؛لػػيس مػػن ا١تفهػػـو رواه أبػػو يوسػػف ُب ا٠تػػراج «حػػق بعػػد ثػػبلث

ولػػذلع قػػالوا: يشػػًتط ُب الوصػػف  ؛فػػبل مفهػػـو لػػو ،ولكنػػو لػػيس مفهمػػاً  ،وصػػفاً 
ة ال كانػت الصػف  فإف أي مفهماً، ،حىت يكوف لو مفهـو أف يكوف وصفاً مناسباً 

.   مناسبة فيها فإنو ال يكوف ٢تا مفهـو
 والدليل على أف مفهـو الصفة حجة أمراف: 

أي يكػػػػػوف  ،ف ترتيػػػػػب اٟتكػػػػػم علػػػػػى الوصػػػػػف يشػػػػػعر بالعليػػػػػةإأحػػػػػد ا: 
وحيناػػذ ينتفػػي  ،فيكػػوف السػػـو مػػثبلً علػػة للوجػػوب ،الوصػػف علػػة لػػذلع اٟتكػػم
يصػػػػدؽ عليػػػػو ألف ا١تعلػػػػوؿ يػػػػزوؿ بػػػػزواؿ علتػػػػو، و  ؛اٟتكػػػػم بانتفػػػػاء تلػػػػع الصػػػػفة

 ،ذكر وجوب الزكػاة ُب السػائمة، فالسػؤاؿ عػن ا١تعلوفػة مػا حكمهػا فإف ،االلتزاـ
 ،فهػػػػي ُب حكػػػػم ا١تسػػػػكوت عنهػػػػا، فيكػػػػوف إثبػػػػات وجػػػػوب الزكػػػػاة ُب السػػػػائمة

فهػػػو داخػػػل ُب داللػػػة  ،مفيػػػداً عػػػدـ وجوبػػػو ُب ا١تعلوفػػػة ،والسػػػكوت عػػػن ا١تعلوفػػػة
 ولذلع كاف حجة. ؛االلتزاـ

من النصوص ُب العمل ٔتفهـو ا١تخالفة، فمن ذلع ثانيهما: ىو ما ثبت 
ـــ»يقػػػوؿ:  أف الرسػػػوؿ  ـــوبَـ قُ عُ وَ  ْرَضـــوُ لُّ عِ ُيِحـــ دِ اِجـــيُّ الوَ َل  ،أخرجػػػو أبػػػو داود« وُ َت

والواجػػػػد ىػػػػو الغػػػػٍت، وليػػػػو مطلػػػػو، وإحػػػػبلؿ عرضػػػػو مطالبتػػػػو، وعقوبتػػػػو حبسػػػػو، 
ٟتػديث فمفهـو ا١تخالفػة فيػو أف غػَت الواجػد ال حيػل معػو ذلػع. فػأراد الرسػوؿ با

ومػػػػن ذلػػػػع قولػػػػو عليػػػػو الصػػػػبلة  .أف مػػػػن لػػػػيس بواجػػػػد ال حيػػػػل عرضػػػػو وعقوبتػػػػو
فإنػػو يػػدؿ علػػى أف مطػػل الفقػػَت  ،أخرجػػو البخػػاري« مٌ ْلــظُ  يّْ ِنــغَ الْ  لُ ْطــمَ »والسػػبلـ: 

ثبػت أيضػاً  ،أي ُب اسػتعماؿ أىػل اللغػة ،ليس بظلم، وإذا ثبت ذلع ُب العػرؼ
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صػػرح بػػو ُب ىػػذا اٟتػػديث أبػػو  ألف األصػػل عػػدـ النقػػل، ال سػػيما وقػػد ؛ُب اللغػػة
 وىو من أئمة اللغة ا١ترجوع إليهم.  ،عبيدة

 رطـالش ومـمفه
أو غَتىا من  «إف»مفهـو الشرط ىو تعليق اٟتكم على الشيء بكلمة 

 كقولو   ،الشروط اللغوية، فإنو يدؿ على نفي اٟتكم عند عدـ ٖتقق الشرط
ْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َدارِِىْم ِإَلى مَّ اْدُعهُ ُـ ث»دة عن أبيو: يُب حديث سليماف بن بر 

َوَأْخِبْرُىْم أَنَـُّهْم ِإْن فـََعُلوا َذِلَك فـََلُهْم َما ِلْلُمَهاِجرِيَن َوَعَلْيِهْم َما َعَلى  ،َداِر اْلُمَهاِجرِينَ 
فليس ٢تم ما  ،فإنو يدؿ على أهنم إف ٓب يتحولوا ،رواه مسلم «اْلُمَهاِجرِينَ 
فعلق اٟتكم بالشرط، كقولو  ،يهم ما على ا١تهاجرينوليس عل ،للمهاجرين
 تعأب:                         فإنو يدؿ على عدـ وجوب

  فعلق اٟتكم بالشرط. ،اإلنفاؽ بعدـ اٟتمل
 والدليل على أف مفهـو ا١تخالفة ُب اٟتكم ا١تعلق بو معموؿ بو أمراف: 

، اللغػػوي ؼ ُب ثبػػوت ا١تشػػروط عنػػد ثبػػوت الشػػرطنػػو ال خػػبلإأحػػد ا: 
أي علػػػػػػى الثبػػػػػػوت، وال خػػػػػػبلؼ ُب عػػػػػػدـ  ،عليػػػػػػو «إف»وال خػػػػػػبلؼ ُب داللػػػػػػة 

، وىػػذا وحػػده كػػاؼ ُب الداللػػة علػػى العمػػل اللغػػوي ا١تشػػروط عنػػد عػػدـ الشػػرط
عليػو   «إف»وداللػة  ،ثبوت ا١تشروط يلػـز عنػد ثبػوت الشػرط فإف ٔتفهـو الشرط،

ألف معنػػػاه أنػػػو إذا ٓب  ؛أف اٟتكػػػم معلػػػق بوجػػػود الشػػػرطُب الداللػػػة علػػػى  ةيػػػكاف
فكيف إذا أضيف إليو أيضاً بأف عدـ ا١تشػروط   يثبت الشرط ال يثبت ا١تشروط،
وأمػا داللػة  فػإف ذلػع يؤكػد ىػذا ا١تعػٌت صػراحة. ،كذلع ٤تقق عند عػدـ الشػرط

الصػػحي  أهنػػا تػػدؿ عليػػو، والػػدليل علػػى ذلػػع أف النحػػاة  فإفػػ علػػى العػػدـ «إف»
ف إشرط، ويلـز من انتفاء الشرط انتفاء ا١تشروط. وال يقػاؿ للوا على أهنا قد نص
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كاصػػطبلحهم علػػى الرفػػع   ،حػػرؼ شػػرط إ ػػا ىػػو اصػػطبلح للنحػػاة «إف»تسػمية 
ال يقػػاؿ ذلػػع ألف الرفػػع والنصػػب  ؛ولػػيس ذلػػع مػػدلوالً لغويػػاً  ،والنصػب وغَت ػػا

ىا اللغوي فكانػت اصطبلحاف للنحاة نقلوا فيهما كلمة الرفع والنصب لغَت معنا
حػرؼ شػرط فإنػو ٓب يكػن بنقػل الكلمػة  «إف»اصطبلحاً، وىػذا ٓتػبلؼ تسػمية 

لغػػَت معناىػػا اللغػػوي، وإ ػػا ىػػو تسػػمية الكلمػػة ٔتػػا اسػػتعملها العػػرب لػػو، فػػالعرب 
فسػػميت حػػرؼ شػرط، فهػػي مسػػتعملة فيمػػا اسػػتعملها  ،للشػػرط «إف»اسػتعملوا 

اآلف للشػػرط علػػى أهنػػا ُب اللغػػة  العػرب وليسػػت منقولػػة، وإنػػا نسػػتدؿ باسػتعما٢تا 
 ؛واألصل عػدـ النقػل ،كذلع. إذ لو ٓب تكن كذلع لكانت منقولة عن مدلو٢تا

عليػػػػػو، وعػػػػػدـ  «إف»ثبػػػػػوت ا١تشػػػػػروط عنػػػػػد ثبػػػػػوت الشػػػػػرط وداللػػػػػة  فإفػػػػػ وعليػػػػػو
يثبػت أف مفهػـو الشػرط معمػوؿ  ،عليػو «إف»ا١تشروط عند عػدـ الشػرط وداللػة 
وإف كػاف شػرطاً ُب العػدـ   ،العػدـ معمػوالً بػوبو، فإذا كاف شػرطاً ُب الثبػوت كػاف 

 ُب اٟتكم ا١تعلق بو معموالً بو. كاف الثبوت معموالً بو، فيكوف مفهـو ا١تخالفة
شرط ُب  «إف»وثانيهما: ىو أف الصحابة قد فهموا أف ما دخلت عليو 

وأنو إذا كاف شرطاً لـز من عدمو عدـ ا١تشروط، فمن ذلع ما روي أف  ،اٟتكم
 ا، وقد قاؿ اه تعأب: ية قاؿ لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمنّ يعلى بن أم   

                              ووجو االحتجاج بو أنو فهم
وٓب ينكر عليو  ،من ٗتصيص القصر ْتالة ا٠توؼ عدـ القصر عند عدـ ا٠توؼ

فسألت النيب  ،: لقد عجبت ٦تا عجبت منوقره على ذلع وقاؿ لوأبل  ،عمر
  :أخرجو  «وُ تَ قَـ دَ صَ وا لُ بَـ اقْـ فَ  ،مْ كُ يْ لَ ا عَ هَ بِ  وُ اللَّ  قَ دَّ صَ تَ  ةٌ قَ دَ صَ »عن ذلع فقاؿ
قر ا النيب أو  ،وقد فهما ذلع ،. ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العربمسلم
 ا فهمو على ما فهما، فهو دليل ظاىر على العدـ عند العدـ. ومن ذلع م
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وحكموا بانتفاء وجوب الزكاة عند  ،الصحابة من أف اٟتوؿ شرط لوجوب الزكاة
ولوال أف ذلع مقتضى الشرط ١تا كاف كذلع. ومن ذلع يتبُت أف  ،عدـ اٟتوؿ

  مفهـو الشرط معموؿ بو.

 وم الغايةـمفه
اية فإنو يدؿ ػكم بغػة، فإذا قيد اٟتػكم بغايػة ىو تعليق اٟتػمفهـو الغاي

 ي اٟتكم فيما بعد الغاية كقولو تعأب: على نف                
فقد قيد الصياـ بغاية ىي الليل، فهو يدؿ على عدـ الصياـ بعد أف يدخل 

ت ردالليل. والدليل على أف مفهـو الغاية معموؿ بو ىو أف األحكاـ اليت و 
منفية عما بعدىا. فقولو  ،بل الغايةكانت ثابتة ١تا ق  «إٔب»و «حىت»ػمغياة ب
 تعأب:                     معناه بعد دخوؿ الليل ال صياـ، بدليل

وبدليل  ،أخرجو مسلم «رَ طْ وا الفِ لُ جَّ ا عَ مَ  رٍ يْ خَ بِ  اسُ النَّ  الُ زَ يَـ  الَ »قوؿ الرسوؿ: 
. وقولو تعأب:   النهي عن الوصاؿ ُب الصـو                 

       ب غسلو. وقولو تعأب: ػاه ما بعد ا١ترافق ال جيػنػمع      

           :معناه إباحة قرهبن بعد الطهارة. وقولو تعأب        

                      معناه إذا نكحت زوجًا غَته حلت لو. 
 وقولو تعأب:                معناه إذا أعطوا اٞتزية فبل جيوز أف

جاء اٟتكم  «إٔب»و «حىت»ػيقاتلوا، وىكذا ٚتيع النصوص اليت وردت مغياة ب
بالغاية معموؿ  ما بعد الغاية ٥تالفاً ١تا قبلها، وىذا يدؿ على أف مفهـو ا١تخالفة

١تا كاف  ،لو ٓب يكن لو مفهـو ا١تخالفة ،بو. ويؤكد ذلع أف تقييد اٟتكم بالغاية
وٓب تكن لذكرىا فائدة، وىذا خبلؼ  ،تقييده هبا نافيًا للحكم عما بعدىا

وخبلؼ ما عليو القرآف. إذ الواقع أف اٟتكم منفي فكاف نفيو نإتاً عن  ،الواقع
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 ،أف كل حرؼ أو كل كلمة تذكر فيو ،ا عليو القرآفوم .مفهـو ا١تخالفة للغاية
وليس فيو شيء زائد مطلقاً، وعدـ العمل ٔتفهـو ا١تخالفة  ،إ ا تذكر لفائدة

 جعل ذكر الغاية عبثاً وىو ال جيوز، لذلع كاف مفهـو الغاية معموالً بو.

 العدد ومـمفه
ص مفهـو العدد ىو تعليق اٟتكم بعدد، فإف تقييد اٟتكم بعدد ٥تصو 

 يدؿ على أف ما عدا ذلع العدد ٓتبلفو كقولو تعأب:           

                           ،فقد قيد اٞتلد بعدد معُت ىو مائة
والدليل على أف اٟتكم إذا اقًتف بعدد  .رمي ما زاد على ا١تائةػفهو يدؿ على ٖت
تعأب:   قولو زؿ ػن قاؿ: ١تا   أنو  الفة ما روي عن قتادةػـ ا١تخيدؿ على مفهو 

                                                    

      قاؿ النيب: « َأخرجو  «ينَ عِ بْ ى السَّ لَ عَ  نَّ يدَ زِ ألَ  وِ اللَّ وَ فَـ  ،يبّْ ي رَ نِ رَ يـَّ خَ  دْ ق
قل أف ما زاد على السبعُت ٓتبلفو، فهو دليل على أف مفهـو عف الطربي،

النصوص اليت ذكر فيها العدد كاف  فإف ا١تخالفة للعدد معموؿ بو. وأيضاً 
أب: ػتع اه   قوؿ  ذلع دد، فمن ػالع  كمػح غَت   العدد  خالف ما  كم ػػح
                        ،              فإف 

وجلد القاذؼ أقل  ،كثر من مائة ال جيوزأو  ،جلد الزاح أقل من مائة ال جيوز
 نِ يْ تَـ لَّ قُـ  اءُ مَ الْ  غَ لَ ا بَـ ذَ إِ » :كثر من ٙتانُت ال جيوز. وقولو أو  ،من ٙتانُت ال جيوز

مفهومو أنو إذا ٓب يبلغ قلتُت حيمل خبثاً،  ،أخرجو الدارقطٍت «ثَ بَ خَ الْ  لِ مِ حْ يَ  مْ لَ 
وىكذا ٚتيع النصوص. إال أنو ينبغي أف يعلم ىنا أف مفهـو ا١تخالفة ُب العدد 

وكاف  ،إ ا يعمل بو ُب حالة واحدة، وىي ما إذا قيد اٟتكم بعدد ٥تصوص
على نفيو ُب أو يدؿ  ،سواه ايدؿ على ثبوت ذلع اٟتكم ُب العدد ونفيو عم
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 ،كما ىي اٟتاؿ ُب فحوى ا٠تطاب  ،من سياؽ الكبلـ ،العدد وثبوتو فيما سواه
أي إذا عرؼ من سياؽ الكبلـ أف اٟتكم مقيد بالعدد ا١تخصوص الذي جرى 
تقييد اٟتكم بو، أي كاف ٦تا تنطبق عليو داللة االلتزاـ، بأف كاف ذلع ا١تعٌت 

 يكن ٓب اف من البلـز الذىٍت، فإفينتقل الذىن إليو عند ٝتاع الكبلـ، أي ك
 داللة العدد من مفهـو ألف ؛يعترب فبل الذىٍت البلـز من يكن ٓب أي كذلع،
 ،٥تصوص بعدد قيد حكم فكل الذىٍت. اللزـو ىو باللزـو وا١تعترب االلتزاـ،

أو داللتو  ،سواه اوكانت داللتو على ثبوت ذلع اٟتكم ُب العدد ونفيو عم
بأف كاف  ،مأخوذة من سياؽ الكبلـ ،سواه اثبوتو عمعلى نفيو ُب العدد و 

مفهـو العدد ُب ىذه اٟتالة معموؿ  فإف ،الذىن ينتقل إليها عند ٝتاع اللفظ
 «مْ كُ دَ حَ أَ  مْ كُ يْ لَ عَ وا رُ مّْ أَ فَ  رٍ فَ ي سَ فِ  ةً َـ ثالَ َـ ث مْ تُ نْ ا كُ ذَ إِ » :بو. وذلع مثل قولو 

الواحد، وسياؽ و وى بعدد قيد قد ،التأمَت وىو ،ىنا اٟتكم فإف ،البزار أخرجو
أنو ال ٕتوز  الكبلـ يدؿ على أف ا١تراد تأمَت واحد ال تأمَت اثنُت، فكاف مفهومو

 ،العدد هبذا مقيد إمارة أكثر من واحد، فسياؽ الكبلـ قد دؿ على أف اٟتكم
ُب شأف إمارة ا١تؤمنُت  الرسوؿ  قاؿ ولذلع ؛بو معموالً  ا١تخالفة مفهـو فكاف
أما إذا   أخرجو مسلم. «امَ هُ نْـ مِ  رَ وا اآلخَ لُ تُـ اقْـ فَ  نِ يْ تَـ يفَ لِ خَ لِ  عَ ويِ ا بُ ذَ إِ »ة: بلفػأي ا٠ت

كما إذا قاؿ أحد لشخص لو دين عليو:   ،كاف سياؽ الكبلـ ال يدؿ عليو
يكوف لو مفهـو ٥تالفة، إذ ٓب يرد )اعطٍت القرشُت اللذين ٕب عليع  فإنو ال 

طبلؽ ١تطلق العدد، وقد يكوف الدين وإ ا ىو إ ،بقرشُت تقييد اٟتكم بالعدد
الذي لو ماات الدنانَت، وىذا يعٍت أف مفهـو ا١تخالفة ُب العدد إ ا يكوف 
معمواًل بو إذا استكمل شرطُت: أحد ا تقييد اٟتكم بالعدد، والثاح أف يدؿ 

  سياؽ الكبلـ على نفي اٟتكم عن غَت العدد.
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 المخالفة ومـمفهو من ما لم يعمل ب
ىي الػيت  ،والعدد ،والغاية ،والشرط ،وىي الصفة ،ناؼ األربعةىذه األص

يعمػػل فيهػػا ٔتفهػػـو ا١تخالفػػة ومػػا عػػداىا ال يعمػػل بػػو، فػػبل يعمػػل ٔتفهػػـو االسػػم 
ُب الغػنم زكػاة،  :اسػم جػنس كقولػع ـسواء أكاف علماً ٨تو زيػد قػائم، أ ،مطلقاً 

االسػم. فػإف فإنو ال يػدؿ نفػي اٟتكػم ا١تتعلػق هبػذا االسػم عػن غػَت مػدلوؿ ذلػع 
مثػػاؿ زيػػد قػػائم ال يػػدؿ علػػى نفػػي القيػػاـ مػػن غػػَت زيػػد، ومثػػاؿ ُب الغػػنم زكػػاة ال 

ومػػػا ُب معنػػػاه   ،يػػػدؿ علػػػى نفػػػي الزكػػػاة مػػػن غػػػَت الغػػػنم. فتعليػػػق اٟتكػػػم باالسػػػم
كالتنصػيص علػى كػل صػنف مػن ال يدؿ على نفيو عػن غػَته،   ،كاللقب والكنية

علػى إباحتػو ُب غػَت ىػذا الصػنف،  األشياء السػتة بتحػرمي الربػا فيػو، فإنػو ال يػدؿ
وكالتنصػػيص علػػى كػػل صػػنف مػػن األشػػياء العشػػرة ُب وجػػوب الزكػػاة فيػػو فإنػػو ال 

وكقوؿ القائل زيد قاـ أو قاـ يدؿ على عدـ وجوب الزكاة ُب غَت ىذا الصنف. 
فإنو يدؿ على أف القياـ قد حصل من زيد وال يدؿ على عدـ حصولو من  ،زيد

 م. فمفهـو االسم ال يعمل بو مطلقاً.لَ ق اٟتكم بالعَ غَته. وُب ىذا ا١تثاؿ عل
عمػػر بػػن ا٠تطػػاب  كقػػوؿ  ،وكػػذلع ال يعمػػل ٔتفهػػـو الوصػػف غػػَت ا١تفهػػم

: «فإنو ال يدؿ  رواه أبو يوسف ُب ا٠تراج، «وليس حملتجر حق بعد ثبلث
أف لػػػو حقػػػاً ُب األرض  ،علػػػى أف غػػػَت احملتجػػػر كمػػػن أقطعػػػت لػػػو األرض إقطاعػػػاً 

ــلَــعَ  اءَ َجــ نْ إِ وَ  ،قّّ َحــ لِ ائِ لسَّــلِ : » ثػػاً، وكقولػػوبعػػد تعطيلهػػا ثبل أخرجػػو  «سٍ رَ ى فـَ
فإنػػو ال يػػدؿ علػػى أف غػػَت  .مػػن طريػػق اٟتسػػُت بػػن علػػي رضػػي اه عنهمػػا أٛتػػد

السػػػائل ال حػػػق لػػػو ُب الزكػػػاة، بػػػل تعطػػػى للسػػػائل وغػػػَت السػػػائل، فالوصػػػف غػػػَت 
 ؛وال يعتػرب حجػػة ،ال يعمػل ٔتفهػـو ا١تخالفػة الػذي لػو ،أي غػَت ا١تناسػب ،ا١تفهػم

 وال يفيد العلية. ،ألنو ال ينتقل الذىن إليو عند ٝتاع اللفظ
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  يُّ بِ النَّ  لَ عَ جَ  امَ نَّ إِ » :ما ُب اٟتديثك  «إ ا»وكذلع ال يعمل ٔتفهـو 
أخرجو  «اتِ يَّ النـّْ بِ  الُ مَ عْ ا األَ مَ نَّ إِ »و أخرجو البخاري «مْ سَ قْ يُـ  مْ لَ  امَ  لّْ ي كُ فِ  ةَ عَ فْ الشُّ 

ي ا فِ بَ ا الرّْ مَ نَّ إِ »و أخرجو مسلم «قَ تَ عْ أَ  نْ مَ لِ  ءُ الَ ا الوَ مَ نَّ إِ »و سلم،البخاري وم
فإهنا ال تدؿ على اٟتصر، وال يعمل ٔتفهـو ا١تخالفة  ،أخرجو مسلم« ةِ يئَ سِ النَّ 
ُب اللغة ال تدؿ على اٟتصر قطعًا عند أىل اللغة حىت  «إ ا»وذلع ألف  ؛٢تا

وقد ترد وال حصر فيها،  ،رد وا١تراد هبا اٟتصريعمل ٔتفهـو ا١تخالفة، وإ ا قد ت
 فقولو تعأب:                    :وقولو تعأب           

         ا١تراد هبا ُب ىاتُت اآليتُت اٟتصر، وقولو: « ِي ا فِ بَ ا الرّْ مَ نَّ إ
 ؛ا اٟتصر، فإف الربا غَت منحصر ُب النسياةال يراد منه ،أخرجو مسلم« ةيئَ سِ النَّ 

و ٓب خيالف ُب ٖترديو من نإف النعقاد إٚتاع الصحابة على ٖترمي ربا الفضل،
َجَعَل النَِّبيُّ  امَ نَّ إِ » :اٟتديثٍب رجع عنو. وكذلع  ،الصحابة سوى ابن عباس

  ُّفإف اٟتصر، ال يراد منها أخرجو البخاري «مْ سَ قْ يُـ  مْ لَ  ِفي ُكلّْ َما ةَ عَ فْ الش 
 ارُ جَ : »بل ىي كذلع ثابتة للجار، لقولو  ،الشفعة غَت ٤تصورة ُب الشريع

أخرجو  «وِ بِ قَ سَ بِ  قُّ حَ أَ  ارُ جَ الْ »وقولو:  أخرجو أٛتد. «هِ رِ يْ يَ  نْ مِ  ارِ الدَّ بِ  قُّ حَ أَ  ارِ الدَّ 
 انَ كَ   اذَ إِ  ،باً ائِ يَ  انَ كَ   نْ إِ ا وَ هَ بِ  رُ ظِ تَ نْ يَـ  ،هِ ارِ جَ  ةِ عَ فْ شُ بِ  قُّ حَ أَ  ارُ جَ الْ ». وقولو: البخاري

ال تدؿ على اٟتصر قطعاً، بل  «إ ا». وما دامت أخرجو أٛتد «داً احِ ا وَ مَ هُ يقُ رِ رَ 
 فبل يعمل ٔتفهـو ا١تخالفة فيها. ،قد تكوف للحصر وقد تكوف لغَته

وكذلع كل خطاب خصص ٤تل النطق بالذكر ٠تروجو ٥ترج األعم 
 : األغلب ال مفهـو لو، وذلع كقولو تعأب                

                      :وقولو                       

                         وقولو: « َنِ ذْ إِ  رِ يْ غَ بِ  تْ حَ كَ نَ  ةٍ أَ رَ ا امْ مَ يُّ أ 
 ةٍ اجَ حَ لِ  مْ كُ دُ حَ أَ  بَ ىَ ا ذَ ذَ إِ : »وقولو أخرجو الًتمذي. « لٌ ارِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ  ،اهَ يـّْ لِ وَ 
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ف ٗتصيصو بالذكر حملل إف أخرجو أٛتد. «وُ ئُ زِ جْ ا تُ هَ نَـّ إِ ، فَ ارٍ جَ حْ أَ  ةِ َـ ثالَ ثَ بِ  بْ طِ تَ سْ يَ لْ فَـ 
ربيبة إ ا إ ا كاف ألنو الغالب. إذ الغالب أف ال ،ُب ٚتيع ىذه الصور ،النطق

تكوف ُب اٟتجر، وأف ا٠تلع ال يكوف إال مع الشقاؽ، وأف ا١ترأة ال تزوج نفسها 
وإبائو من تزوجيها، وأف االستنجاء ال يكوف إال  ،إال عند عدـ إذف الوٕب ٢تا

 و٢تذا ال مفهـو للخطاب ُب ٚتيع ىذه األمثلة وما شاهبها. ؛باٟتجارة
د نص من الكتاب أو السنة وكذلع ال يعمل ٔتفهـو ا١تخالفة إذا ور 

  كقولو تعأب:   ،فإنو حيناذ يعطل لورود النص ٓتبلفو ،يعطلو   

                  :وقولو تعأب                   

           يكن أضعافًا مضاعفة كاف حبلالً ف الربا إذا ٓب إفإنو ال يقاؿ
تعأب:  قولو  وىو  ،فقد ورد نص آخر عطل ىذا ا١تفهـو ،ْتجة مفهـو اآلية

                       ًوقولو: أضعافاً  ،فكاف الربا كلو حراما
وكذلع ال يقاؿ إف ٓب يردف ٖتصناً فأكرىوىن على  .مضاعفة ال يعمل ٔتفهومو

، وىو قولو  ،لبغاء ْتجة مفهـو اآليةا فقد ورد نص آخر يعطل ىذا ا١تفهـو
 تعأب:                         فكاف إكراىهن على البغاء
  سواء أردف التحصن أـ ٓب يردنو. ،حراماً 

مفهػػػـو  :فمفهػػـو ا١تخالفػػػة ٤تصػػػور ُب األصػػػناؼ األربعػػة لػػػيس غػػػَت وىػػػي
ومػػا عػػداىا ال مفهػػـو  ،ومفهػػـو العػػدد ،ومفهػػـو الغايػػة ،ومفهػػـو الشػػرط ،صػػفةال
 وال يعمل ٔتفهـو ا١تخالفة فيو مطلقاً. ،لو
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 ةنـّ اب والسُّ ـام الكتـأقس
 ،وحصلت معرفتها ومعرفة أقسامها ،بعد أف انتهى ْتث اللغة العربية

 ليكمل ما يتوقف عليو ؛صار ال بد من معرفة أقساـ الكتاب والسنة
وذلع ألف معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها ال  ؛االستدالؿ بالكتاب والسنة

ألف ألفاظ الكتاب  ؛تكفي لبلستدالؿ بالكتاب والسنة على األحكاـ الشرعية
والسنة نصوص تشريعية، وفيها طلب الفعل وطلب الًتؾ، وفيها النص العاـ 

ها الكبلـ اجململ الذي والنص ا٠تاص، وفيها النص ا١تطلق والنص ا١تقيد، وفي
حيتاج إٔب بياف، وفيها البياف وا١تبُت، وفيها ما نسخ حكمو وما ٓب ينسخ، وىذا  

ألف  ؛كلو ال بد من معرفتو لبلستدالؿ بالكتاب والسنة على اٟتكم الشرعي
ال  ،دوف معرفة ىذه األقساـ من الكتاب والسنة ،معرفة اللغة ومعرفة أقسامها
ولذلع ال بد من معرفة أقساـ الكتاب والسنة  ؛كمتكفي لبلستدالؿ على اٟت

إٔب جانب معرفة اللغة العربية ومعرفة أقسامها. وقد تبُت بعد االستقراء للكتاب 
قساـ الكتاب والسنة تنحصر ُب ٜتسة أقساـ: األوؿ: األوامر أوالسنة أف 

جململ والثالث: ا١تطلق وا١تقيد، والرابع: ا ،والنواىي، والثاح: العمـو وا٠تصوص
وما عدا ىذه ا٠تمسة ال اعتبار لو   .والبياف وا١تبُت، وا٠تامس: الناسخ وا١تنسوخ

أو راجع إٔب اللغة، أو ٘تحل ال  ،وإ ا ىو راجع لواحد منها ،كقسم خاص
ف من أقساـ الكتاب والسنة الظاىر وا١تؤوؿ، وعرفوا إ :معٌت لو، فمثبًل قالوا

صلي أو العرُب وحيتمل غَته احتماالً الظاىر بأنو ما دؿ على معٌت بالوضع األ
مرجوحاً، وعرفوا ا١تؤوؿ بأنو ٛتل اللفظ على غَت مدلولو الظاىر منو مع 
احتمالو بدليل يعضده، وبناء على ىذا ارتكبوا تعسفات وتأويبلت، واٟتقيقة 

 ،فهو يدؿ عليو ،أف اللفظ من حيث داللتو على ا١تعٌت إ ا يرجع فيو إٔب اللغة
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فهو لو وجد  ،وليس فيها ظاىر ومؤوؿ ،أو بالشرع ،أو بالعرؼ ،الوضعبإما 
ف من أقساـ إلكاف من أقساـ اللغة ال من أقساـ الكتاب والسنة. وقالوا 

وعرفوه بأنو ما ازداد وضوحاً على الظاىر ١تعٌت ُب نفس  ،الكتاب والسنة النص
 ا١تتكلم ال ُب نفس الصيغة، مثل قولو تعأب:              

                    :فإف أوؿ اآلية                 

            وقلة  ،لقصور شهوهتن ،أي إف خفتم أال تعدلوا ُب اليتامى
 ،ساءأي ما حل لكم من الن ،فانكحوا غَتىن ما طاب لكم ،رغبتهن فيكم

ألنو يفهم ٔتجرد ٝتاع  ؛فقالوا: اآلية ظاىرة ُب ٕتويز نكاح ما طاب من النساء
ألف جواز النكاح عرؼ قبل ورود ىذه  ؛الصيغة، وىي أيضاً نص ُب بياف العدد

ولكن العدد ٓب يكن مبيناً فبُت هبذه  وبفعل الرسوؿ  ،اآلية بنصوص أخرى
بأربع معتربًا فهمًا للنص، وفهم  ريع عدد الزوجاتػػاآلية، ففهم أف اآلية لتش

ىذا ما قالوه. واٟتقيقة أف فهم العدد جاء  ،الزواج لغَت اليتيمات فهمًا للظاىر
 من منطوؽ قولو:                وفهم الزواج لغَت اليتيمات جاء من
 منطوؽ قولو:                يتُت من حيث  وال فرؽ بُت اآل

وىذا  ،بأف ىذا جاء من النص ،وال ٤تل ٢تذا التفريق ،كونو فهمًا من ا١تنطوؽ
 جاء من الظاىر.
ف من أقساـ الكتاب والسنة عبارة النص، إذ قالوا: االستدالؿ إوقالوا: 

بعبارة النص ىو العمل بظاىر ما سيق الكبلـ لو، والنص ىو عبارة القرآف 
ف إأو خاصاً. أي  ،أو مفسراً  ،أو ظاىراً  ،ف نصاً أعم من أف يكو  وىو واٟتديث

انتقاؿ الذىن من عبارة القرآف إٔب اٟتكم ىو استنباط اجملتهد من ظاىر ما 
 : تعأب سيق الكبلـ لو. مثل قولو                          

          :فإف الثابت بعبارة النص وىو                    
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فإف الكبلـ سيق لذلع. وىذا القسم أيضاً  ،ة األمهات على الوالدػقػوب نفػوج
 فهو من ا١تنطوؽ. ،خذ من منطوؽ اآليةأألف اٟتكم  ؛ال معٌت لوجوده

وعرفوه بأنو العمل ٔتا  ،وقالوا: من أقساـ الكتاب والسنة إشارة النص
وليس بظاىر من كل  ،َت مقصود وال سيق لو النصلكنو غ ،ثبت نظمو لغة

 وجو، مثل قولو تعأب:                                  فإف
ألنو نسب ا١تولود لو ْترؼ  ؛الثابت بإشارة ىذا النص نسب الولد إٔب األب
 ،ة إٔب أف النفقة على األقاربالبلـ ا١تقتضية لبلختصاص، وُب النص أيضاً إشار 

حىت نفقة الصغَت على األـ واٞتد  ،بقدر حصصهم من ا١تَتاث ،سوى الوالد
فيجب بناء اٟتكم على  ،ألف الوارث اسم مشتق من اإلرث ،ٕتب أثبلثاً 

 ومثل قولو تعأب:  معناه.                       فالثابت بالنص
 ألف اآلية:  ؛للوالدة على الولد بياف ا١تنة                    

                                               وفيو إشارة
عن  والبيهقي ،ى عبد الرزاؽ ُب مصنفوشهر. رو أإٔب أف أقل مدة اٟتمل ستة 

 ،عثماف برٚتها فهمّ  ،شهرأفولدت لستة  ،أف رجبًل تزوج امرأةمالع بن أنس 
 أب: ػػاؿ اه تعػػمتكم، قػػصػفقاؿ ابن عباس: أما أهنا لو خاصمتكم ٠ت     

                اؿ: ػػوق               فإذا ذىب الفصاؿ
فدرأ عثماف عنها اٟتد. وىذا القسم  ،شهرأبق للحمل إال ستة عاماف فلم ي

 ،ألنو من أقساـ ا١تفهـو ؛أيضًا ال معٌت ٞتعلو قسمًا من أقساـ الكتاب والسنة
وليس من أْتاث الكتاب  ،فهو من أْتاث اللغة ،فهو من داللة اإلشارة

  والسنة.
مػػػا ثبػػػت وقػػػالوا: مػػػن أقسػػػاـ الكتػػػاب والسػػػنة داللػػػة الػػػنص، وعرفػػػوه بأنػػػو 

كالنهي عن التأفيف، يوقف بو على حرمة التػأفيف   ،ٔتعٌت النص لغة ال اجتهاداً 
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بدوف االجتهاد، فالثابت بداللة النص ما ثبت ٔتعٌت النظم لغة، وإ ا يعٍت معػٌت 
ظاىراً يعرؼ بسماع اللفظ من غَت تأمل، وحقيقة ىذا القسم ظاىر فيو أنو مػن 

  ة.فهو من أْتاث اللغ ،داللة ا١تنطوؽ
وقالوا: من أقساـ الكتاب والسنة اقتضاء النص، وىو ما ٓب يعمل النص 

فصار  ،إال بشرط تقدمو عليو، فإف ذلع أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناولو
 ىذا مضافًا إٔب النص بواسطة ا١تقتضى، ومثالو قولو تعأب:          

ألف  ؛: فتحرير رقبة ٦تلوكة لكميقتضي ملع الرقبة وىو غَت مذكور، فكأنو قاؿ
)٦تلوكة لكم  فهذا من  يقتضيفتحرير رقبة  ،عتاؽ اٟتر وعبد الغَت ال يص إ

اقتضاء النص. وىذا القسم كذلع ال يص  جعلو قسمًا من أقساـ الكتاب 
فهو من قبيل الداللة االلتزامية، فإنو ٦تا ىو  ،إذ ىو من أْتاث اللغة ،والسنة

بأف يكوف شرطًا للمعٌت ا١تدلوؿ عليو  ،فاظ ا١تفردةمستفاد من معاح األل
، فإنو يسلتـز األمر ابا١تطابقة، وىو إما أف يكوف العقل يقتضيو كقولو:  ـر

ألف العقل ال جيعل الرمي بدوهنما، وإما أف يكوف  ؛بتحصيل القوس وا١ترمى
حىت إذا  ،الشرع يقتضيو كقولو: أعتق عبدؾ عٍت، فإنو يسلتـز سؤالو ٘تليكو

ألف العتق شرعًا ال يكوف إال ُب ٦تلوؾ، ومثل  ؛عتقو تبُت دخولو ُب ملكوأ
 ذلع           ومن أقساـ  ،فهو من داللة االلتزاـ ،يقتضي ملع الرقبة
وليس من أقساـ الكتاب  ،فهو من أْتاث اللغة ،وىو داللة االقتضاء ،ا١تفهـو
  والسنة.

لسنة ا٠تفي، وىو ما خفي مراده بعارض ف من أقساـ الكتاب واإوقالوا: 
 مثل قولو تعأب:  ،وال يناؿ إال بالطلب ،من غَت الصيغة        

                ظاىر ُب حق وجوب قطع اليد لكل سارؽ، وىو ُب نفس
 عرؼ ألهنما اختصا باسم غَت السارؽ ُب ؛الوقت خفي ُب حق الطرار والنباش
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أىل اللساف، فتأملنا فوجدنا أف اختصاص الطرار باسم آخر ألجل زيادة معٌت 
خذ ماؿ ٤تًـت من حرز مثلو خفية، وىو يسرؽ ٦تن ىو أالسرقة، إذ السرقة 

يقظاف قاصدًا ٟتفظ ا١تاؿ بضرب غفلة وفًتة تعًتيو، واختصاص النباش باسم 
يت الذي ىو غَت قاصد ألنو يسرؽ من ا١ت ؛آخر ألجل نقصاف معٌت السرقة فيو

اٟتفظ، فهذا كلو خفي. وىذا القسم يعترب ٘تحبًل ال معٌت لو، فإف السرقة ٢تا 
ف القطع لو شروط جاءت هبا إمعٌت ُب اللغة ال ينطبق على الطرار والنباش، ٍب 

وغَت حكم  ،وىو غَت حكم الطرار والنباش ،وحكم السراؽ معروؼ .السنة
وجعلو قسمًا من أقساـ الكتاب  ،با٠تفي ا١تنتهب وا١تختلس، فتسمية ىذا

  ٘تحل ال معٌت لو. ،والسنة
من أقساـ الكتاب والسنة ا١تشكل، وىو الداخل ُب إشكالو، أي  :وقالوا

الكبلـ ا١تشتبو ُب أمثالو، ففيو زيادة خفاء على ا٠تفي، فيقابل النص الذي فيو 
والتأمل، ومثالو فلهذا حيتاج إٔب النظر بُت الطلب  ؛زيادة ظهور على الظاىر

 قولو تعأب:                   ٕتيء تارة  ،فإف كلمة )أىن  مشكلة
 كما ُب قولو تعأب:   ،ٔتعٌت من أين           أي من أين لع ىذا

، وتارة ٔتعٌت كيف  كما ُب قولو تعأب:   ،الرزؽ اآلٌب كل يـو         

     أي كيف يكوف ٕب غبلـ، فاشتبو ىهنا معناىا، ىل ىي ٔتعٌت من أين
أو ٔتعٌت كيف. فإذا تأملنا ُب لفظ اٟترث علمنا أنو ٔتعٌت كيف وليس ٔتعٌت من 

فيكوف إتياف ا١ترأة من  ؛ألف الدبر ليس ٔتوضع اٟترث، بل موضع الفرث ؛أين
 دبرىا حراماً. فلوال كلمة اٟترث لكاف لفظ      ًألف اللواطة حراـ  ؛مشكبل

 قطعاً، وكاف ديكن أف تفسر     ل ػذا يؤدي إٔب حػوى ،ن أينػٔتعٌت م
 لمة ػػاءت كػػاللواطة با١ترأة، فلما ج       أزالت ا١تشكل. وىذا القسم

 .وإ ا ىو من أْتاث اللغة ،أيضًا ال يص  أف جيعل من أقساـ الكتاب والسنة
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وىو قسم من أقساـ اللفظ باعتبار الداؿ  ،أىن من األلفاظ ا١تشًتكة فإف لفظ
ًتكة، واأللفاظ ػفلفظ أىن من األلفاظ ا١تش ،اريةػكالعُت للباصرة واٞت  ،وا١تدلوؿ

ًتكة إ ا يعُت ا١تعٌت ا١تراد منها القرينة، فبالقرينة يفهم ا١تعٌت ا١تراد منها، وىنا  ػا١تش
 كانت كلمة      ن لفظ ػراد مػة دالة على أف ا١تقرين      .ىو كيف

ل قسمًا من أقساـ ولذلع ال يعترب ما يسمى با١تشك ؛فبل يوجد أي إشكاؿ
 الكتاب والسنة.

وقالوا: من أقساـ الكتاب والسنة ا١تفسر، وىو ما زاد وضوحًا على 
ٔب: يص مثل قولو تعاػتماؿ التأويل أو التخصػو ال يبقى معو احػالنص على وج

                         فا١تبلئكة اسم ظاىر عاـ ولكنو
 حيتمل ا٠تصوص، فلما فسر بقولو       انقطع ىذا االحتماؿ، لكنو

     ولوػبق  التفريق  تأويل  تماؿػاح  عػفانقط ،والتفرؽ مع ػاٞت تماؿ ػاح  بقي
       ألف استعماؿ  ؛سم ىو من التمحل الذي ال معٌت لووىذا الق

التأكيد ُب الكبلـ ال جيعلو قسمًا من أقسامو، وال جيعلو قسمًا خاصًا من 
  أقساـ القرآف. وال ٤تل لبحثو ُب أمر استنباط األحكاـ الشرعية.
ليست أقساماً  ،وىكذا ٚتيع األمور اليت ذكروىا أقساماً للكتاب والسنة

أو من التمحل الذي ال معٌت لو، ويتبُت بعد  ،أْتاث اللغةبل ىي من  ،٢تما
  االستقراء أف أقساـ القرآف ٤تصورة ٓتمسة أقساـ ىي:

األوامر والنواىي، والعمـو وا٠تصوص، وا١تطلق وا١تقيد، واجململ وا١تبُت، 
 والناسخ وا١تنسوخ، وال يوجد غَتىا مطلقاً.
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 األمر والنهي
والنهي: ىو طلب الًتؾ  .جو االستعبلءلب الفعل على و ػو طػاألمر: ى
ا ا الطلب، فاألمر: طلب القياـ ػنػهي معػر والنػبلء. واألمػتعػعلى وجو االس

والنهي: طلب ترؾ الفعل. إال أنو ليس األمر والنهي ُب كل ما أمر بو  .بالفعل
وكذلع  ،ائرًا على وتَتة واحدة، بل ٗتتلف األوامرػالشارع أو هنى عنو س

حواؿ، فقد يكوف األمر للوجوب كقولو تعأب: باختبلؼ القرائن واأل ،النواىي
            األرقاء: مكاتبة  ُب   تعأب كقولو    للندب يكوف   وقد  
         :وقد يكوف لئلباحة كقولو تعأب                 . 

 األوامر والنواىي عأنوا
 .وامر والنواىي ضرباف: صري  وغَت صري األ

والصري  ضرباف: أحد ا أف يكوف بلفظ األمر ولفظ النهي مثل قولو 
 أب: ػتع                                   :ومثل قولو تعأب
                                          

                        والثاح أف تكوف الصيغة ا١توضوعة 
  مثل: النهي أو األمر على تدؿ اليت ىي لغة والنهي لؤلمر        

                :ومثل                             
   ومثل:                       :ومثل        

      دلت الصيغة ا١توضوعة لؤلمر لغة على األمر ،ففي ىذه النصوص، 
  ى النهي.ودلت الصيغة ا١توضوعة للنهي لغة عل

وغَت الصري : ال تكوف صيغة األمر أو صيغة النهي ىي الدالة على 
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األمر أو النهي، بل تكوف اٞتملة الواردة ُب النص قد تضمنت معٌت األمر أو 
أي تكوف الداللة على األمر أو النهي آتية ٦تا تضمنتو اٞتملة الواردة ُب  ،النهي

مثل:  ،النهي  صيغة  أو األمر ال من صيغة  ،النص من معٌت األمر أو النهي
             ،                    .وىكذا

 :وغَت الصري  يأٌب ُب أحواؿ متعددة
 كقولو تعأب:   ،منها ما جاء ٣تيء اإلخبار عن تقرير حكم   

          ،                    ،          

                    ،                      
وأشباه ذلع ٦تا فيو معٌت األمر أو النهي. ومن ىذا الباب ما ورد من ألفاظ 

األمر مثل قولو تعأب ُب آية  صراحة ُب ،واٟتبلؿ ،والواجب ،الفرض
 الصدقات:                          :إٔب قولو     

       ومثل ما روي أف الرسوؿ  :وَ اللَّ  نَّ إِ  ،اسُ ا النَّ هَ يُـّ أَ »خطب فقاؿ 
، ومثل ما روي عن ٛتد والنسائيأخرجو أ« ..جَّ حَ الْ  مُ كُ يْ لَ عَ  ضَ رَ فَـ  دْ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ 

ومثل قولو  أخرجو ابن ماجو. «رِ طْ فِ الْ  ةَ قَ دَ صَ   وِ اللَّ  ولُ سُ رَ  ضَ رَ فَـ »ابن عمر: 
 :« ْتعأب: ومثل قولو  ،أخرجو أبو داود «رٍ يمِ أَ  لّْ كُ   عَ مَ  مْ كُ يْ لَ عَ  بٌ اجِ وَ  ادُ هَ جِ ال
                              :ومثل قولو تعأب  

         :وكذلع ما ورد من ألفاظ التحرمي مثل قولو تعأب        

                         أب: ػػومثل قولو تع         
 أب: ػػوقولو تع               وىي وإف   .فهذه كلها من غَت الصري

كانت صرحية ُب الداللة على اٟتكم الشرعي ولكنها غَت صرحية ُب األمر أو 
 ،ُب األمر صرحية  غَت  ولكنها   الشرعي صرحية باٟتكم  «ضَ رَ فَـ »النهي، فػ

 و    فاعتربت  ،صرحية ُب اٟتكم الشرعي ولكنها غَت صرحية ُب النهي
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 من غَت الصري .
 ،ومن أحواؿ غَت الصري  ما جاء ٣تيء مدحو أو مدح فاعلو ُب األمر

 مثل قولو تعأب:  ،أو ذمو أو ذـ فاعلو ُب النهي               

                :وقولو تعأب                
  وما أشبو ذلع.

وترتيب  ،ومنها ما جاء ٣تيء ترتيب الثواب على الفعل ُب األوامر
 مثل قولو تعأب:  ،العقاب على ا١تنهي عنو ُب النواىي        

                :ومثل قولو تعأب               

                   .وما شاكل ذلع 
والبغض والكراىية ُب  ،ومنها ما جاء ٣تيء اإلخبار ٔتحبة اه ُب األوامر

 مثل قولو تعأب:  ،النواىي               :ومثل قولو تعأب
                      :وقولو تعأب               

       ،                 .وما شابو ذلع 
 «انِ مَ الضَّ بِ  اجُ رَ خَ الْ » :ومنها اإلخبار الداؿ على اٟتكم كقولو 

 طَ رِ تَ شْ يَ  نْ أَ  الَّ إِ  ،عِ ائِ بَ لْ ا لِ هَ تُـ رَ مَ ثَ فَـ  تْ رَ بْـّ أُ  دْ اًل قَ خْ نَ  عَ ابَ  نْ مَ »وقولو:  ،أخرجو أٛتد
 وكقولو تعأب:  ،أخرجو البخاري «عُ اتَ بْ مُ الْ                       

                       ،                وما أشبو
 ذلع.

إال أف  ،لب الًتؾأو دالة على ط ،فهذه األمور دالة على طلب الفعل
وإ ا اٞتملة  ،الداللة على األمر والنهي فيها ليس آتيًا من صيغة األمر والنهي

  اليت وردت ُب النص تضمنت معٌت األمر والنهي.
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 صيغة األمر
أو ما يقـو مقامها  ،«افعل»غة ػعت لؤلمر لغة ىي صيػغة اليت وضػالصي

مثل:  األمر   ببلـ  ١تقروفا  مثل: ىات، وتعاؿ، وا١تضارع ،الفعل  ماس  وىو
                                            

         وال توجد ىناؾ  ،فهذه ىي الصيغة اليت وضعت ُب اللغة لؤلمر
ما وضع لغة بل  ،صيغة غَتىا، وٓب يضع الشارع اصطبلحًا شرعيًا لصيغة األمر

 ىو ا١تعترب شرعاً.
  وصيغة األمر ترد لستة عشر معٌت:

 : قولو تعأب األوؿ: اإلجياب، مثل         .  
 مثل قولو تعأب:  ،الثاح: الندب                     

                      فإف كبًل من الكتابة وإيتاء ا١تاؿ
ومن الندب التأديب كقولو  .لكونو مقتضيًا للثواب مع عدـ العقاب ؛مندوب
  :أخرجو البخاري «يكَ لِ ا يَ مَّ مِ  لْ كُ »البن عباس.  

 الثالث: اإلرشاد، ٨تو قولو تعأب:               فإنو تعأب
  االستشهاد.أرشد العباد عند ا١تداينة إٔب

  تعأب: كقولو ،اإلباحة الرابع:          والشرب  األكل فإف
 فلو وجبا لكاف مشروعاً علينا. ،مباحاف بدليل أف اإلذف هبما شرع لنا

 كقولو تعأب:   ،ا٠تامس: التهديد، أي التخويف            
ؤتعونة القرائن على إرادة  ،ٔتا شاءوا لظهور أف ليس ا١تراد اإلذف بالعمل
كقولو تعأب:   ،وىو إببلغ مع ٗتويف ،التخويف. ويقرب من التهديد اإلنذار

                        قولو فإف:     باإلببلغ. أمر 
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 أب: ػولو تعػكق  ،العباد  على  ادس: االمتنافػالس          

    :فإف قولو          .قرينة على االمتناف  
 تعأب:  و لو ػكق  ،با١تأمور  راـػابع: اإلكػالس                

   :فإف قولو           .قرينة على إرادة اإلكراـ 
 عأب: الثامن: التسخَت، كقولو ت              أي

فصاروا   ،أي صَتوا قردة ،ألنو تعأب إ ا خاطبهم ُب معرض تذليلهم ؛صَتوا
 كما أراد.

 التاسع: التعجيز، ٨تو قولو تعأب:            فأعجزىم
 ُب طلب ا١تعارضة عن اإلتياف بالسورة من مثلو.

 أب: ػتع قولو  ر: اإلىانة، ٨تو ػالعاش              

        ،فإنو لئلىانة بقرينة ا١تقاـ، والوصف بالعزيز الكرمي استهزاء
  تعأب:  قولو اإلىانةومن           قلة بو قصد فقد 
وال يقصد صَتورهتم حجارة أو  ،أعزاء أـ أذالء سواء أكانوا ،هبم ا١تباالة
  حديداً.

 اٟتادي عشر: التسوية، كقولو تعأب:                أي
 الصرب وعدمو سياف ُب عدـ اٞتدوى.

 الثػػػػػػػػاح عشػػػػػػػػر: الػػػػػػػػدعاء، كقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػأب:                    

    . 
 «أال أيهػا الليػل الطويػل أال ا٧تػل»عشر: التمػٍت، كقػوؿ الشػاعر: الثالث 

  شعار بتمٍت ا٧تبلء الليل وانكشاؼ الصب .إفإنو 
الرابع عشر: االحتقار، كقولو تعأب حكاية عما قاؿ موسى للسحرة: 

                .احتقاراً لسحرىم ٔتقابلة ا١تعجزة  
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  كوين، كقولو تعأب: ا٠تامس عشر: الت      فليس ا١تراد
بل ىو كناية عن سرعة تكوينو تعأب أو نفس  ،حقيقة ا٠تطاب واإلجياد

أف ُب التكوين يقصد تكوف  ،التكوين، والفرؽ بُت ما للتكوين وما للتسخَت
  وُب التسخَت صَتورتو منتقبلً من صورة أو صفة إٔب أخرى. ،الشيء ا١تعدـو

كقولو عليو الصبلة   ،لسادس عشر: ا٠ترب، أي ورود الصيغة ٔتعناها
 ،أي صنعت أخرجو البخاري. «تَ ئْ ا شِ مَ  عْ نَ اصْ فَ  حِ تَ سْ تَ  مْ لَ  اذَ إِ .. »والسبلـ: 

ولكن ا١تراد منها ا٠ترب. وعكسو ىو ورود ا٠ترب  ،فجاءت الصيغة صيغة أمر
 ٔتعٌت الطلب كقولو تعأب:                      وقد

 تقدـ ذلع ُب األمر غَت الصري .
٦تػػا يػػدؿ علػػى أهنػػا  ،فهػػذه ا١تعػػاح أفادهتػػا صػػيغة األمػػر ُب ىػػذه النصػػوص

تسػػتعمل ُب عػػدة معػػاف. والسػػؤاؿ الػػذي يػػرد اآلف ىػػو: ىػػل صػػيغة األمػػر دلػػت 
مشػػًتؾ يػػدؿ علػػى عػػدة  فهػػي لفػػظ ،علػػى ىػػذه ا١تعػػاح كلهػػا لغػػة باالشػػًتاؾ بينهػػا

أـ أهنا دلت على واحػد منهػا حقيقػة وعلػى  ،ويفهم ا١تعٌت ا١تقصود بقرينة ،معاف
واٞتواب على ذلع ىو أف صيغة األمر موضوعة لغػة للداللػة علػى  ؟الباقي ٣تازاً 
 ،وال للتعجيػػػز ،وال لئلباحػػػة ،وال للنػػػدب ،وليسػػػت موضػػػوعة للوجػػػوب ،الطلػػػب

بل موضوعة جملرد الطلب ليس غَت. وأمػا داللتهػا  ،ةوال لغَتىا من ا١تعاح ا١تذكور 
فإ ػػا كػػاف بػػداللتها علػػى الطلػػب مػػع قرينػػة  ،ا١تعػػاح ا١تػػذكورة مػػنعلػػى كػػل معػػٌت 

ف أصل الداللة ُب الصيغة ُب ىذه اٞتمل كلها حسػب إتبُت ا١تراد بالطلب، أي 
الوضع اللغوي إ ا ىي للطلػب لػيس غػَت. غػَت أف لفػظ الطلػب عػاـ يشػمل كػل 

فجاءت القرينة وبينت نوع الطلب ا١تراد بصيغة األمػر. ففػي ىػذه اٞتمػل   ،طلب
دلػػػت صػػػيغة األمػػػر علػػػى الطلػػػب أي علػػػى معناىػػػا الػػػذي وضػػػعت لػػػو ُب  ،كلهػػػا
أي  ،وجاءت إٔب جانب الطلب قرينة دلت على ا١تراد بالطلب ُب اٞتملػة ،اللغة
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 ،يػَتأـ طلػب للتخ ،أـ طلػب غػَت جػاـز ،ىل ىو طلب جػاـز :على نوع الطلب
وغػػػَت ذلػػػع. وعلػػػى ىػػػذا تكػػػوف ا١تعػػػاح  ،أـ طلػػػب لئلىانػػػة ،أـ طلػػػب للتعجيػػػز

وليسػت ىػي معػاح صػيغة  ،أي نػوع الطلػب ،ا١تذكورة ىي ا١تعاح ا١ترادة بالطلب
واقًتنػت بقرينػة دلػت  ،األمر. فصيغة األمػر جػاءت للطلػب كمػا ىػو وضػع اللغػة

ة ىػػو الػػذي دؿ علػػى فكػػاف ٣تمػػوع صػػيغة األمػػر مػػع القرينػػ ،علػػى ا١تػػراد بالطلػػب
ْب. وأمػػا الصػػيغة ا... أو اإلىانػة ،أو التعجيػػز ،أو اإلباحػة ،أو النػػدب ،الوجػوب

وال تػػدؿ دوف قرينػػة علػػى  ،وحػػدىا دوف قرينػػة فإ ػػا دلػػت علػػى الطلػػب لػػيس غػػَت
  شيء غَت ٣ترد الطلب مطلقاً.

ألف اٟتقيقة  ؛ف صيغة األمر حقيقة ُب الوجوب ٣تاز ُب الباقيإوال يقاؿ 
للفظ ا١تستعمل فيما وضع لو ُب اصطبلح التخاطب، واجملاز ىو اللفظ ىي ا

ا١تستعمل ُب غَت ما وضع لو لقرينة ٘تنع من إرادة ا١تعٌت األصلي. واصطبلح 
وإ ا  ،وصيغة األمر ٓب توضع ُب اللغة للوجوب ،التخاطب ىنا ىو اللغة العربية

ة، وكذلع فهي إذف ليست حقيقة ُب الوجوب لغ ؛وضعت للطلب ليس غَت
وال ُب اإلىانة، وال  ،وال ُب التعجيز ،وال ُب اإلباحة ،ليست حقيقة ُب الندب

ألهنا ٓب توضع ألي معٌت  ؛ُب أي معٌت من ا١تعاح ا١تذكورة ُب اٞتمل السابقة
فبل تكوف حقيقة فيو. وكذلع ليست ىي ٣تازًا ُب ا١تباح  ؛من ىذه ا١تعاح لغة

ألف صيغة األمر ٓب تستعمل ُب غَت ما  «رأيت أسدًا ُب اٟتماـ»على غرار 
بل استعملت فيما وضعت لو  ،وضعت لو لقرينة ٘تنع من إرادة ا١تعٌت األصلي

لغة ُب ٚتيع اٞتمل السابقة وىو الطلب. فالندب واإلباحة طلب كالوجوب، 
والتعجيز واإلىانة طلب كالوجوب، واستعماؿ صيغة األمر فيها كلها  

ء بسواء من غَت أي فرؽ بينها. وىي ٓب تستعمل سوا ،كاستعما٢تا ُب الوجوب
وإ ا جاءت قرينة إٔب جانب الطلب دلت على ا١تعاح  ،ُب ا١تعاح األخرى
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بل جملموع صيغة األمر  ،األخرى. فا١تعاح األخرى ليست لصيغة األمر وحدىا
 مع القرينة، فقولو تعأب:             وىذا  ،يفيد معٌت االمتناف
 ا١تعٌت ٓب يؤخذ من صيغة     وٓب يؤخذ من ٚتلة           

 بل أخذت من اقًتاف كلمة      مع           :فقولو تعأب
            بل امتناف  ،قرينة دلت على أف ا١تراد ليس أمراً ٢تم باألكل

 قهم. وقولو تعأب: عليهم ٔتا رز                  يفيد معٌت
  بقرينة  ذلع  أفاد  إ ا  وىو ،اإلكراـ             قولو:  جانب  إٔب 

        بل  ،فإهنا ليست لصيغة األمر ،أي اٞتنة. وىكذا سائر ا١تعاح
ذا من جهة، ومن جهة أخرى فإف القرينة ىنا ليست للصيغة والقرينة معاً. ى

مانعة من إرادة ا١تعٌت األصلي وىو الطلب مثل قولو: )ُب اٟتماـ  من ٚتلة 
و٢تذا ٓب تكن  ؛)رأيت أسداً ُب اٟتماـ  وإ ا ىي مبينة نوع الطلب أي ا١تراد منو

ْترًا ُب ألف اجملاز فيو القرينة ٘تنع إرادة ا١تعٌت األصلي مثل: رأيت  ؛٣تازاً 
  وعليو ال تكوف صيغة األمر ٣تازاً ُب تلع ا١تعاح. ؛ا١تسجد

ألف ا١تشًتؾ ىو اللفظ  ؛وكذلع ليست ىي لفظًا مشًتكًا بينها ٚتيعها
 ،والباصرة ،مثل كلمة العُت للجارية ،كثرأا١توضوع لكل واحد من معنيُت ف

ٓب توضع  بل ،والنقد. وصيغة األمر ٓب توضع لكل واحد من ىذه ا١تعاح لغة
 ،وىذه ا١تعاح ىي مبينة لنوع الطلب .وال لواحد منها، وإ ا وضعت للطلب
 أي مبينة أف أمره تعأب ُب قولو:                  أنو طلب

 للتعجيز، وأف قولو:                   ،  أنو طلب
 ا ليست صيغة األمر لفظاً مشًتكاً. و٢تذ ؛وىكذا ،لئلىانة

أي  ،ف صيغة األمر حقيقة ُب الوجوب و٣تاز ُب غَته شرعاً إوال يقاؿ 
ألف الشارع ٓب يضع معٌت معيناً لصيغة األمر، ال للفظ  ؛حسب الوضع الشرعي



 ٕٖٔ 

وال ١تا يقـو مقامها من اسم الفعل كهات، ومن ا١تضارع ا١تقروف بالبلـ  ،افعل
 مثل:       بل استعملها الشارع على الوضع اللغوي، وا١تراد منها ُب

وليس ٢تا أي معٌت شرعي. أما  ،ٚتيع النصوص الشرعية ىو ا١تعٌت اللغوي
فهي اصطبلحات شرعية لنوع  ،وا١تباح ،وا١تندوب ،والواجب ،ألفاظ الفرض

 ،ويكوف مندوباً  ،ف أمر اه يكوف واجباً إوليس لصيغة األمر، أي  ،أوامر اه
فأمره ا١تؤكد القياـ بو، وأمره غَت ا١تؤكد القياـ بو، وأمره ا١تخَت  ،ويكوف مباحاً 

فيو، وكلها أوامر ه. وأمر اه ىو طلبو القياـ بالفعل سواء أكاف مؤكدًا القياـ 
أـ كاف ٥تَتاً. وقد فهمنا ىذا األمر من النصوص، وقد يكوف  ،أـ غَت مؤكد ،بو

فاالصطبلحات ىي ألنواع أوامر  .صيغة األمر وقد يكوف بغَت ،بصيغة األمر
اه وليست لصيغة األمر. أما صيغة األمر فهي الصيغة اليت وضعتها اللغة 

وا١تضارع  ،مثل اسم الفعل ،وما يقـو مقامها ،فعلاالعربية للطلب وىي: 
بل تركها  ،. فهذه الصيغة ٓب يضع الشارع معٌت شرعيًا ٢تابلـ األمرا١تقروف ب

وما تدؿ عليو ُب كبلـ اه  ،ا اللغوي. وا١تراد ىو فهم ىذه الصيغةعلى معناى
وكبلـ رسوؿ اه، وحُت يراد فهم ىذه الصيغة جيب أف تفهم فهمًا لغوياً 

ومنو يفهم ا١تراد من  ،حسب داللة اللغة، ويكوف ا١تعٌت اللغوي ىو ا١تراد منها
ُب أي نص  ،وردتأمر اه ُب ىذا النص. وعلى ىذا تكوف صيغة األمر أينما 

ألهنا موضوعة لو لغة، وحىت يفهم ا١تراد من ىذا  ؛معناىا الطلب ،من النصوص
  أي تبُت ا١تراد من ىذا الطلب. ،ال بد من قرينة من القرائن تبينو ،الطلب

فهػػي  ،ف األمػػر للوجػػوبإوأمػػا الشػػبهة الػػيت جعلػػت بعػػض النػػاس يقولػػوف 
ُت صػػيغة األمػػر، وٓب يفرقػػوا بػػُت أهنػػم ٓب يفرقػػوا بػػُت األمػػر مػػن حيػػث ىػػو أمػػر وبػػ

ولػػذلع وقعػػوا ُب ا٠تطػػأ. أمػػا بالنسػػبة  ؛طلػػب التقيػػد بالشػػريعة وبػػُت صػػيغة األمػػر
فقػد اسػتدلوا علػى أف صػيغة األمػر  ،لعدـ التفريػق بػُت أمػر اه وبػُت صػيغة األمػر
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 وجو: أحقيقة ُب الوجوب بعشرة 
  و:قول ٥تالفتو على إبليس ذـ وتعأب سبحانو اه فإ األوؿ:   

 فقاؿ:                     فذمو  ،فاالستفهاـ ىنا للتوبيخ والذـ
 فيكوف األمر للوجوب. ،على ترؾ ا١تأمور

 الثاح: قولو تعأب:                        فذمهم
  وىو دليل الوجوب. ،على ا١تخالفة أي على ترؾ األمر
 الثالث: قولو تعأب:                              

                   وىذا يؤكد أف األمر  ،فذـ على ٥تالفة األمر
 للوجوب.

 الرابع: قولو تعأب:              :وقولو       

         :وقولو                فوصف ٥تالف األمر
اآليات وذلع ال يكوف ُب غَت الواجب. ففي ىذه  ،م ذـػوىو اس ،يافػصػبالع
  والعاصي يستحق النار لقولو تعأب:  ،ى من ترؾ األمر عاصياً ٝتّ     

                                فدؿ على أف األمر
 للوجوب.

 ا٠تامس: قولو تعأب:                          

                                 من قولو  وا١تراد     
، ومن قولو أ  لـز      ًيكوف  األوامر، وما ال خَتة فيو من بو أي مأمورا

إذ بُت اه أنو ال توجد ىناؾ خَتة فيما  ،فدؿ على أف األمر للوجوب ،واجباً 
فدؿ على أف األمر يدؿ على  ،وكذلع ا١تباح ،أمر اه بو، والندب ٗتيَت

  ختيار ُب كل أمر يرد من عند نبيو.ألف اه أبطل اال ؛الوجوب
 السادس: قولو تعأب:                     ٍب ىدد
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 بقولو:                                      تهديد وال
 على ا١تخالفة دليل الوجوب.

قػػد عتقػػت ٖتػػت عبػػد كرىتػػو، فقػػد سػػألت بريػػرة السػػابع: حػػديث بريػػرة و 
ـــ»إذ قػػػاؿ ٢تػػػا:  النػػػيب  ـــتِ عْ اجَ رَ  وْ َل ـــعْ يَـ  .وِ ي ـــي النَّ ِن ـــجَ وْ زَ   يُّ ِب ـــًا(غِ ا )مُ َه ـــقَ فَـ  ،يث  :تْ اَل

كمػا    ففرؽ ،وأخرجو ابن ماج «عُ فَ شْ أَ ا نَ ا أَ مَ نَّ إِ  ،: الَ الَ قَ  ؟وِ اللَّ  ولَ سُ ا رَ ي يَ نِ رُ مُ أْ تَ أَ 
ت أف الشػػفاعة ال توجػػب علػػى أحػػد فعػػل مػػا شػػفع فثبػػ ،تػػرى بػػُت أمػػره وشػػفاعتو

وليس فيو إال اإلجياب فقه. وبريرة قد عقلػت  ،، وأف أمره ٓتبلؼ ذلعفيو 
 أنو لو كاف أمراً لكاف واجباً والنيب قررىا عليو. 

ــ» :الثػػامن: قولػػو  ــمَّ ى أُ َلــعَ  قَّ ُشــأَ  نْ أَ  الَ وْ َل ــبِ  مْ هُ تُـ رْ َمــألَ  ،يِت ــعِ  اكِ وَ السّْ  لّْ ُكــ  دَ ْن
وىو دليل الوجوب، وإال فلو كاف األمر للندب فالسػواؾ  ،أخرجو مسلم «ةٍ الَ صَ 

 مندوب.
َوَجلَّ َقْد  ِإنَّ اللََّو َعزَّ  ،أَيُـَّها النَّاسُ » فقاؿ: التاسع: خطب رسوؿ اه 

تَّى حَ  ،َفَسَكتَ  ؟َأُكلَّ َعاٍم يَا َرُسوَل اللَّوِ  :فـََقاَل رَُجلٌ  ،اْلَحجَّ َفُحجُّوا فـََرَض َعَلْيُكمُ 
 :مَّ قَالَ ُـ ث .َوَلَما اْسَتَطْعُتمْ  ،َلْو قـُْلُت نـََعْم َلَوَجَبتْ  :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  .اًـ ثالَ َـ قَاَلَها ث

َلُكْم ِبَكثْـَرِة ُسَؤاِلِهمْ  ،ُروِني َما تـَرَْكُتُكمْ ذَ  ِفِهْم َعَلى َواْخِتالَ  ،فَِإنََّما َىَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ
 «ا نـََهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفَدُعوهُ َوِإذَ  ،ا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر فَْأُتوا ِمْنُو َما اْسَتَطْعُتمْ ذَ فَإِ  ،أَنِْبَيائِِهمْ 

أف كل ما أمر  ،ُب ىذا اٟتديث بياناً ال إشكاؿ فيو فقد بُت  أخرجو أٛتد.
 تعأب:  قولو  معٌت  عليو. وىذا  م يقدر ػب حىت لو لػبو فهو واج    

          فأمر على لساف نبيو  ،ولكنو تعأب رفع عنا اٟترج ورٛتنا  
 ،فواجب أف يعمل بو حيث انتهت االستطاعة كما تسمع، أف ما أمر بو 

 فواجب اجتنابو. وأف ما هنى عنو 
إال مػا جػاء نػص أو  ،ف الوعيد قد حصل مقرونػاً بػاألوامر كلهػاإالعاشر: 
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وال  ،ألنػػو غػػَت واجػػب ؛بأنػػو ال وعيػػد عليػػو لنػػيب نقػػوؿ عػػن امإٚتػػاع متػػيقن 
يسػقه شػيء مػن كػبلـ اه تعػأب إال مػا أسػقطو وحػي لػو تعػأب آخػر فقػه، عػػن 

وا: الُ ى، قَـبَ أَ  نْ مَ  الَّ إِ  ةَ نَّ جَ الْ  ونَ لُ خُ دْ ي يَ تِ مَّ أُ  لُّ كُ » :أيب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اه 
 «ىبَــأَ  دْ َقــي فَـ انِ َصــعَ  نْ َمــوَ  ،ةَ نَّــجَ الْ  لَ َخــي دَ نِ اعَ رَــأَ  نْ : َمــالَ قَــ ؟ىبَ أْ يَــ نْ َمــوَ  ،وِ اللَّــ ولَ ُســا رَ يَــ

فمػن اسػتجاز  ،وا١تعصية ترؾ ا١تأمور أف يفعػل مػا أمػر بػو اآلمػر أخرجو البخاري.
ومن عصاه فقد  ،اه ورسولو ىفقد عص ترؾ ما أمره بو اه تعأب أو رسولو 

 :عػػػأب ورسػػػولو ضػػػل ضػػػبلالً بعيػػػداً، وال عصػػػياف أعظػػػم مػػػن أف يقػػػوؿ اه ت
ومبػػاح ٕب أف  ،فعػػلأفيقػػوؿ ا١تػػأمور: ال أفعػػل إال إف شػػات  ،كػػذا  - مػػراً آ -فعػػل ا
مر٘تاح بو، وما يعرؼ أحد من العصياف غػَت ىػذا، فػدؿ علػى أف األمػر أترؾ ما أ

 للوجوب.
فيكوف حقيقة فيو ٣تازاً  ،فهذه األدلة كلها صرحية ُب أف األمر للوجوب

 ،ىو أف ىذه األدلة متعلقة بطاعة األمر وعصيانو ُب غَته. واٞتواب على ذلع
وأمر اه واجب الطاعة ومعصيتو حراـ. وطاعة  .وليست متعلقة بصيغة األمر

األمر تكوف بعدـ التمرد عليو، فإذا أمر اه بأمر حـر التمرد عليو ووجبت 
طاعتو، ولكن طاعتو تكوف حسب ما أمر، فإذا أمر أمرًا جازمًا وجبت طاعتو 

ووجب القياـ بالفعل، ويكوف عاصيًا إف ٓب يقم بالفعل، وىذا  ،ما أمرحسب 
ىو الفرض والواجب، وإذا أمر أمرًا غَت جاـز وجبت طاعتو كما أمر على 

وإف سلم باألمر ولكنو ٓب يقم  ،فإف قاـ بالفعل كاف لو ثواب ،شكل غَت جاـز
وىذا ىو  ،ياً فإنو ال شيء عليو وال يأٍب فبل يكوف عاص ،بالفعل ا١تأمور بو

 ،ألف أمره ليس ّتاـز ؛ا١تندوب. فعدـ القياـ بو ليس عصياناً ه وال ٥تالفة ألمره
ال بالقياـ بالفعل، إذ  ،فتكوف طاعتو واجبة بالتسليم باألمر وعدـ التمرد عليو

يكوف التسليم بو على ىذا الوجو أف يكوف القياـ بالفعل الذي أمر بو غَت 
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، إف قاـ بو أثيب، و  إف ٓب يقم بو ال شيء عليو وال يأٍب، وال يكوف بعدـ جاـز
 القياـ بو ٥تالفًا ألمره تعأب. فاه تعأب قد قاؿ:               

       وأمر باإلحساف، غَت أف األمر بالعدؿ للوجوب،  ،فأمر بالعدؿ
وىي  ،عتهما واجبةواألمر باإلحساف للندب، و ا قد وردا بأمر واحد، فطا

أما القياـ بالفعل فإنو ُب العدؿ  .االمتثاؿ ١تا أمر والتسليم بو وعدـ التمرد عليو
وعدـ القياـ بو ال  ،أما ُب اإلحساف فمندوب .وعدـ القياـ بو معصية ،واجب

وال يعترب ُب ىذه اٟتالة عدـ  ،وال شيء على من ال يقـو بو ،يعترب معصية
وال تركًا لو. وكذلع إذا أمر اه أو رسولو أمرًا ٥تَتًا بُت القياـ بو ٥تالفة لؤلمر 

أي على وجو  ،القياـ بو وعدـ القياـ بو فقد وجبت طاعة ىذا األمر كما أمر
ال على وجو التخيَت ُب طاعة األمر وعدـ  ،التخيَت بُت القياـ بالفعل وعدمو

كلتا اٟتالتُت   لو ذلع، وإف ٓب يقم بو فلو ذلع، وُبفطاعتو. فإف قاـ بالفعل 
ٓب  ـسواء أقاـ بالفعل أ ،ىو مطيع لؤلمر، فتكوف طاعة األمر ىنا بالتسليم بو

وال  ،وإف ٓب يقم بو فكذلع ال شيء عليو ،بل شيء عليوفيقم بو، فإف قاـ بو 
ألف األمر جاء ىكذا. وعليو فإف طاعة األمر ومعصيتو ال  ؛يعترب ٥تالفًا لؤلمر

أمر بو أو عدـ القياـ بو، وإ ا تدؿ على التسليم  تدؿ على القياـ بالفعل الذي
أو عدـ  ،من حيث لزـو القياـ بالفعل ،باألمر وطاعتو على الوجو الذي أمر بو

وىو ال يعطي  ،أو التخيَت فيو، وىذا ليس ٤تل ْتث ُب صيغة األمر ،لزومو
فَتجع  وإ ا ْتثو ُب الطاعة وا١تعصية، أما صيغة األمر ،داللة معينة لصيغة األمر
ف إوعليو فإف األدلة العشرة غَت واردة من حيث  ؛ْتثها ١تدلوؿ اللغة العربية

وترد ألف موضوعها الطاعة وا١تعصية وليس  ،نصها بلفظ األمر ال بصيغة األمر
ما يدؿ  ،عبلوة على أف نصو بلفظ األمر ،صيغة األمر. وأما ما ورد منها وفيو

اديث: أحدىا: حديث بريرة، والثاح: على أف األمر فيو للوجوب فهو ثبلثة أح
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حديث السواؾ، والثالث: حديث اٟتج، أما حديث بريرة فإنو ال حجة فيو. 
والثواب يكوف بالواجب  ،فهي إ ا سألت عن األمر طلبًا للثواب لطاعتو

وكوف  ،ال يدؿ على أهنا فهمت األمر للوجوب «أتأمرح»وبا١تندوب. فقو٢تا 
 ،ليفهمها أف ىذا ليس ٦تا ٕتب طاعتو ،ر والشفاعةالرسوؿ فرؽ فيها بُت األم

وليس ليفهمها أف ىذا ليس ٦تا جيب القياـ بو. على أف فهم بريرة لقوؿ 
ال يصل  حجة على أف األمر  ،بأنو طلب يفيد األمر« وِ يتِ عْ اجَ رَ  وْ لَ »الرسوؿ: 
فبل  ،وقد يكوف صواباً  ،ألنو ٣ترد فهم إلنساف، وقد يكوف خطأ ؛للوجوب
فإف الرسوؿ قد بُت  ،ب يفيد الوجوب، وفوؽ ذلعلليبًل على أف الطيكوف د

بأنو ٓب يرد األمر وإ ا أراد الشفاعة. وأما حديث السواؾ  ،٢تا خطأ ىذا الفهم
وا١تشقة  ،ففيو ما يدؿ على أنو أراد باألمر أمر الوجوب بدليل أنو قرف بو ا١تشقة

١تندوب لكونو ُب ٤تل ٓتبلؼ ا ،ال تكوف إال بفعل الواجب لكونو متحتماً 
ومن ذلع كلو تسقه تلع الشبهة بظهور الفرؽ بُت  ؛ا٠تَتة بُت الفعل والًتؾ

دليل على أف  «نعم»األمر وبُت صيغة األمر. وأما حديث اٟتج ُب أف قولو: 
بل ألنو يكوف بيانًا لقولو  ؛أوامره للوجوب، فإنو ليس أمرًا ليكوف للوجوب

 تعأب:                  ٍوالبياف يتبع  ،للوجوب فإنو مقتض
 ا١تبُت.

 بُت طلب التقيد بالشريعة وبُت صيغة األمروأما بالنسبة لعدـ التفريق 
 فقد استدلوا بقولو تعأب:                        

                                  ولوال أف  ،رتػػػأي أم
 :قولو معٌت  ىو أف   ذلع على  كذلع. واٞتواب    كاف ١تا   للوجوب  األمر
      ىو حكمت وليس أمرت، أي ٦تا حكمت بو من الوجوب، 

و٨توه، وليس فيو ما يدؿ  ،والبطبلف ،والكراىية ،والتحرمي ،واإلباحة ،والندب
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  ف كل ما يقضي بو يكوف واجباً.على أ
وب. ػىذا وىناؾ بعض نصوص أشتبو فيها أهنا تدؿ على أف األمر للوج

 ،جيبو فلم ،وىو ُب الصبلة ،دعا أبا سعيد بن ا١تعلى ن ذلع أف النيب ػفم
 : ولُ قُ يَـ  وَ اللَّ  تَ عْ مِ سَ  امَ أَ ، كَ تُ وْ عَ دَ  ينَ حِ  ينِ يبَ جِ تُ  نْ أَ  كَ عَ نَـ مَ  امَ » فقاؿ:          

                                »  .أخرجو البيهقي
فدؿ على أف األمر للوجوب. ومن  ،فوٓتو الرسوؿ وذمو على عدـ إجابة أمره

عامر بن واثلة  ذلع أيضًا ما رواه مسلم عن أيب الزبَت ا١تكي أف أبا الطفيل
، َعاَم َيْزَوِة تـَُبوكَ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّو »معاذ بن جبل أخربه قاؿ:  أخربه أف

َوِإنَُّكْم َلْن تَْأُتوَىا َحتَّى  ،ِإنَُّكْم َسَتْأُتوَن َيًدا ِإْن َشاَء اللَُّو َعْيَن تـَُبوكَ  : قَالَ  ... ثـُمَّ 
َناَىا وَ  ،سَّ ِمْن َمائَِها َشْيًئا َحتَّى آِتيَ يَمَ  َفَمْن َجاَءَىا ِمْنُكْم َفالَ  ،ُيْضِحَي النـََّهارُ  َقْد َفِجئـْ

َها رَُجالَ  )أي  تَِبضُّ ِبَشْيٍء ِمْن َماءٍ  ي سير النعل()أَ  َواْلَعْيُن ِمْثُل الشَّْراكِ  ،نِ َسبَـَقَنا ِإلَيـْ
 :قَاالَ  ؟ًئاَىْل َمَسْسُتَما ِمْن َمائَِها َشيْ  :َفَسأََلُهَما َرُسوُل اللَِّو  :قَالَ  تسيل قلياًل(

. فهذاف الرجبلف «َوقَاَل َلُهَما َما َشاَء اللَُّو َأْن يـَُقولَ  َفَسبـَُّهَما النَِّبيُّ  ،نـََعمْ 
وٓب يكن ىناؾ وعيد  ،٠تبلفهما هنيو ُب مس ا١تاء استحقا السب من النيب 

فثبت أف أمره على الوجوب كلو إال ما خصو نص، ولوال أهنما تركا  ،متقدـ
واٞتواب أف ىذين اٟتديثُت ال يدالف  استحقا سب رسوؿ اه واجبًا ما 

فإف  ،وىو حديث ابن ا١تعلى ،على أف األمر للوجوب. أما اٟتديث األوؿ
وىو كوف أيب سعيد كاف ُب الصبلة  ،ىناؾ قرينة تدؿ على وجوب القياـ بو

وعليو الصبلة والسبلـ كاف يعرؼ حُت دعاه أنو  وؿ ػحُت دعاه الرس
٦تا يدؿ على أف األمر  ،ع ذلع دعاه إلجابتو وترؾ الصبلةوم ،يصلي

 وأيضًا فإف قولو تعأب:  .للوجوب                      

       تعظيمًا ه تعأب  ،إ ا كاف ٤تمواًل على وجوب إجابة النداء
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والتحقَت لو باإلعراض عن إجابة ونفيًا لئلىانة عنو  ،ولرسولو ُب إجابة دعائو
 ،١تا فيو من ىضمو ُب النفوس وإفضاء ذلع إٔب اإلخبلؿ ٔتقصود البعثة ،دعائو

فاٟتديث أفاد الوجوب بقرينة وليس  ،وال ديتنع صرؼ األمر إٔب الوجوب بقرينة
بل توبيخو لو ألنو ٓب  ،جملرد األمر. فليس توبيخ الرسوؿ لو ألنو ٓب يقم بالفعل

أمر  ل الذي أمره بو أمرًا جازماً. ويدؿ على ذلع أف الرسوؿ يقم بالفع
أيب داود أف  سنن وبُت أف القياـ بالفعل الذي أمر بو غَت واجب. ففي ،أوامر

« واسُ لِ اجْ »فسمعو يقوؿ:  ،خيطب والنيب  ،ابن مسعود جاء يـو اٞتمعة
٦تا يدؿ « وِ لَّ ال دَ بْ ا عَ يَ  الَ عَ تَـ »فقاؿ لو:  فرآه النيب  ،فجلس بباب ا١تسجد

وىو يدؿ على أف األمر ليس  ،على أف قيامو بالفعل الذي أمر بو ليس واجباً 
وىو بالطريق يقوؿ  للوجوب، وٝتع عبد اه بن رواحة رسوؿ اه 

ا مَ »فقاؿ:  ،وىو ُب الطريق فمر بو رسوؿ اه  ،فجلس بالطريق «واسُ لِ اجْ »
  فالرسوؿ« ةً اعَ رَ  وُ اللَّ  كَ ادَ زَ »فقاؿ ٝتعتع تقوؿ: اجلسوا، فقاؿ:  «كَ نُ أْ شَ 

استغرب جلوسو ٦تا يدؿ على أف أمر الرسوؿ ذلع ٓب يكن جازماً. وأما 
 ،فإف ىناؾ قرينة تدؿ على إٍب ا١تخالف ،وىو حديث الرجلُت ،اٟتديث الثاح

ودؿ على ذلع لفظ اٟتديث من قولو:  ،وىي كوف ا١تاء ُب عُت تبوؾ قليبلً 
أي  «تبض بشيء من ماء»رفيعة جداً، وقولو:  أي «والعُت مثل الشراؾ»

فهذا يدؿ على أف أمر  «ا١تاء نػزت»وىو ما يقاؿ عنو بأهنا  ،تسيل قليبًل قليبلً 
 ،وأيضًا فإف شرب ا١تاء مباح .فاستحقا السب ١تخالفتو ،الرسوؿ كاف جازماً 

فكوف الرسوؿ ينهى عن شرب ا١تاء من تلع العُت ُب ذلع الوقت معناه منع 
ذا ػاح. على أف ىػي عن مبػألنو هن ؛اـزػوىو قرينة على أف الطلب ج ،١تباح

وإ ا يدؿ على  ،اٟتديث ليس أمرًا وإ ا ىو هني، فهو ال يدؿ على الوجوب
 مع طلب الًتؾ. ،التحرمي لقرينة
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ومػػػػن ىػػػػذا كلػػػػو يتبػػػػُت أف الشػػػػبهة الػػػػيت جػػػػاءت مػػػػن وجػػػػوب طاعػػػػة أمػػػػر 
ف صػػػيغة األمػػػر للوجػػػوب شػػػبهة وفهػػػم منهػػػا أف وجػػػوب طاعتػػػو معنػػػاه أ ،الرسػػوؿ
ولكػن ىػذا  ،ألف طاعة األمر غَت صيغة األمر، فأمر اه واجب الطاعػة ؛ساقطة

 ،فيفهم نوع األمر من داللة ىذه األلفاظ ،األمر عرب عنو بألفاظ ٢تا داللة لغوية
 ،فيقاـ بو كمػا أمػر، وداللػة األلفػاظ تؤخػذ مػن اللغػة. فا١تسػألة فهػم صػيغة األمػر

وأيضػاً شػبهة أف الشػارع أمرنػا بػأف ٨تكػم  .ة طاعة األمػر ومعصػيتووليست ا١تسأل
ألف التقيػػػد بالشػػػريعة غػػػَت فهػػػم صػػػيغة األمػػػر مػػػن  ؛الشػػػرع وحػػػـر ٥تالفتػػػو سػػػاقطة

حديث ا١تعلػى  ،وكذلع الشبهة اليت جاءت من أف اٟتديثُت .النصوص الشرعية
مػػا ألف األمػػر فيه ؛يػػدالف علػػى أف األمػػر للوجػػوب سػػاقطة ،وحػػديث عػػُت تبػػوؾ
وإ ػا بقرينػة دلػت عليػو. ومػىت سػقطت ىػذه  ،ال مػن الصػيغة ،دؿ على الوجػوب

  ف األمر حقيقة ُب الوجوب.إالشبهات ال تبقى حجة ١تن يقوؿ 

 صيغة النهي 
أي ال  ،الصػػػيغة الػػػيت وضػػػعت للنهػػػي لغػػػة ىػػػي صػػػيغة ال تفعػػػل وال يفعػػػل

 دِ جِ ْسـمَ ي الْ ِفـ مْ كُ دُ َحـأَ  انَ َكـ  اذَ إِ : »الناىية الداخلة على الفعػل ا١تضػارع. كقولػو 
وال توجػػد  ،. فهػػذه ىػػي الصػػيغة الػػيت وضػػعت للنهػػيأخرجػػو أٛتػػد «نَّ كَ بّْ َشــيُ  الَ َفــ

بػل مػا وضػع لغػة  ،صيغة غَتىا، وٓب يضع الشارع اصطبلحاً شرعياً لصيغة النهي
مثػل مػا روي عػن  ،ىو ا١تعترب شرعاً. وأما ما ورد مػن النهػي ُب غػَت ىػذه الصػيغة

ــــ نِ ى َعــــَهــــنَـ   يَّ ِبــــالنَّ » أف: بػػػػن ا٠تطػػػػاب عمػػػػر  عَ ُلــــطْ ى تَ تَّــــحَ  رِ ْجــــالفَ  دَ ْعــــبَـ  ةِ الَ الصَّ
ــ  الَ »قػػاؿ:  ومثػػل مػػا روي عػػن أيب سػػعيد أف النػػيب  ،أخرجػػو مسػػلم «سُ مْ الشَّ

ومثػل مػا روي عػن  ،أخرجػو مسػلم «سُ مْ الشَّـ بَ رُ ْغـى تَـ تَّـحَ  رِ صْ عَ الْ  ةِ الَ صَ  دَ عْ بَـ  ةَ الَ صَ 
أخرجػو  «ةِ الَ ي الصَّ فِ  اتَ فَ تِ االلْ وَ  اكَ يَّ إِ ، يَّ نَ ا بُـ يَ » :أنس قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اه 
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ــ»ومثػػل مػػا روي عػػن عائشػػة:  ،الًتمػػذي ــ  وِ اللَّــ ولَ ُســرَ  تُ لْ أَ َس ــلَ التـَّ  نِ َع ــ تِ فُّ ي ِف
ومثل ما  ،أخرجو أٛتد «دِ بْ العَ  ةِ الَ صَ  نْ مِ  انُ طَ يْ الشَّ  وُ سُ لِ تَ خْ يَ  سٌ الَ تِ : اخْ الَ قَ فَـ  ،ةِ الَ الصَّ 

ى َلــاًل عَ بِ ْقــمُ  لَّ َجــوَ  زَّ َعــ وُ اللَّــ الُ زَ يـَــ الَ » : قػػاؿ رسػػوؿ اه :روي عػػن أيب ذر قػػاؿ
فهػػػذه الصػػػور كلهػػػا قػػػد أفػػػادت  أخرجػػػو أٛتػػػد. «تْ ِفـــتَ لْ يَـ  مْ ا لَـــَمـــ وِ تِ الَ ي َصـــِفـــ دِ ْبـــعَ الْ 

فهػي  ،وإ ا جػاءت مػن اٞتملػة ،النهي، إال أف إفادهتا للنهي ٓب تأت من الصيغة
غة، إما من لفظ هنى على غرار لفظ أمر ُب من النواىي اليت تؤخذ من غَت الصي

وإما من اٞتملة، فتكوف من النواىي غػَت الصػرحية علػى غػرار األوامػر غػَت  ،األمر
الصػػػرحية. أمػػػا صػػػيغة النهػػػي ا١توضػػػوعة لغػػػة لػػػو فهػػػي فقػػػه ا١تضػػػارع ا١تقػػػروف بػػػبل 

 الناىية.
 وصيغة النهي ترد لتسعة معاف:

  كقولو تعأب:   ،األوؿ التحرمي          . 
 مَّ ُـ ث فََأْحَسَن ُوُضوَءُه، ،مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تَـ ذَ إِ » :كقولو   ،الثاح: الكراىة

 .أخرجو أٛتد «وِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَـ  كْ بّْ شَ يُ  الَ فَ  ،ةِ الَ ى الصَّ لَ داً إِ امِ عَ  جَ رَ خَ 
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 كقولو تعأب:   ،الرابع: بياف العاقبة               

          . 
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أخرجػػػػو « يَّ اِســــرَ كَ   ابَّ وَ وا الــــدَّ ذُ ِخــــتَّ تَـ  الَ » : ولوػقػػػػػة، كػقػػػػػفػع: الشػالتاسػػػػ
 .أٛتد

٦تا يدؿ على  ،فهذه ا١تعاح كلها أفادهتا صيغة النهي من ىذه النصوص
فكل ما قيل ُب األمر  ،أهنا تستعمل ُب عدة معاف. و١تا كاف النهي مقاببلً لؤلمر

ُب األمر ىو عينو بياف للنهي.  ن من ذلعػّ وما بي ،فقد قيل مثلو ُب النهي
وال ُب  ،وال ُب الكراىية ،وليس ُب التحرمي ،فالنهي حقيقة ُب طلب الًتؾ

وال ُب بياف العاقبة، وإ ا ىذه ا١تعاح تؤخذ من صيغة النهي مضافة  ،التحقَت
إٔب القرينة. وما من هني ورد ُب نص شرعي من كتاب أو سنة إال دؿ على 

ىي اليت تثبت نوع الطلب. وما أوردوه من أحاديث دؿ والقرينة  ،طلب الًتؾ
مثل حديث عُت تبوؾ وسب الرسوؿ للرجلُت اللذين  ،النهي فيها على التحرمي

وليس من صيغة  ،فإف داللتو إ ا جاءت من القرينة مع صيغة النهي ،خالفا هنيو
 النهي وحدىا. وأما قولو تعأب:                         

       بل يدؿ على أف  ،فإنو ال يدؿ على أف النهي حقيقة ُب التحرمي
، فإف هنى هنياً جازمًا كاف داالً على التحرمي، وإف هنى هنياً غَت ىاالنتهاء كما هن

جاـز كاف دااًل على الكراىية. والشبهة اليت جاءت عند من يقوؿ بأف النهي 
إ ا جاءت من عدـ التفريق بُت عدـ طاعة الشارع فيما هنى عنو وبُت  ،للتحرمي

وليس عدـ طاعة  ،صيغة النهي، مع أف ا١توضوع ىو ما تدؿ عليو صيغة النهي
 الشارع فيما هنى عنو، ولو أدرؾ الفرؽ لذىبت ىذه الشبهة.

 األمر بالشيء ليس نهياً عن ضده
 والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده

وكذلع النهي ىو خطاب  ،خطاب الشارع الداؿ على اٟتكماألمر ىو 
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الشارع الداؿ على اٟتكم، وداللتهما على اٟتكم داللة منطوؽ ال داللة 
ألف اٟتكم فهم من داللة اللفظ قطعًا ُب ٤تل النطق، فداللتهما من  ؛مفهـو

وال عبلقة ٢تما  ،وليس من داللة االلتزاـ ،داللة ا١تطابقة أو داللة التضمن
 اللة االلتزاـ. فقولو تعأب: بد          أمر بالصبلة، وال مفهـو ٢تذا

 الكبلـ مطلقاً، وقولو تعأب:                    هني عن إعطاء
وال مفهـو لو مطلقاً. فاألمر والنهي خطاب داؿ على  ،األمواؿ للسفهاء

اؿ على اٟتكم ال مفهـو لو من حيث داللتو على اٟتكم: اٟتكم، وا٠تطاب الد
حىت ولو كاف لو  ،أو اإلباحة ،أو الكراىة ،أو الندب ،أو التحرمي ،أي الوجوب

 «ا..هَ تِ مَ ائِ ي سَ فِ  مِ نَ غَ الْ  ةِ قَ دَ ي صَ .. فِ » :مفهـو من حيث الصفة. فمثبًل قولو 
وىو  ،كمفإنو من حيث داللة ا٠تطاب على اٟت ،أخرجو البخاري وأٛتد
ال مفهـو لو، فوجوب الزكاة ا١تفهـو من اٟتديث ليس  ،وجوب الزكاة ُب الغنم

الغنم »أي:  ،لو مفهـو من حيث الوجوب، وإ ا ا١تفهـو ىنا من حيث الصفة
تعأب:   الزكاة. وقولو  وىو وجوب ،وليس من حيث داللة ا٠تطاب« ةمالسائ
             وىو ٖترمي  ،اللة ا٠تطاب على اٟتكمفإنو من حيث د

ال مفهـو لو مطلقاً، فتحرمي التأفيف ا١تفهـو من اآلية ال  ،التأفيف للوالدين
وليس من  ،مفهـو لو من حيث التحرمي، وإ ا ا١تفهـو ىنا من حيث الصفة

وعلى ذلع فإف األمر بالشيء ليس هنياً عن  ؛حيث داللة ا٠تطاب وىو التحرمي
هنيًا عن  ءألنو لو جعل األمر بالشي ؛ن الشيء أمرًا بضدهوال النهي ع ،ضده
لكانت داللة ا٠تطاب من ا١تفهـو ال من  ،والنهي عن الشيء أمراً بضده ،ضده

ا١تنطوؽ، ولكانت من داللة االلتزاـ، وىذا خبلؼ اٟتقيقة، فإف داللة ا٠تطاب 
، ومن داللة ا١تطابقة أو التضمن وليس  من داللة من ا١تنطوؽ وليس من ا١تفهـو

ولذلع كانت داللة األمر ىي ما يعنيو لفظ األمر؛ أي ىي ما فهم  ؛االلتزاـ
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وكذلع داللة النهي ىي ما يعنيو لفظ النهي، أي  .من اللفظ ُب ٤تل النطق
ومن ىنا كاف األمر بالشيء ال يعٍت هنياً  ؛ىي ما فهم من اللفظ ُب ٤تل النطق

ًا بضده. أما كوف اه رتب إٙتاً وكاف النهي عن الشيء ال يعٍت أمر  ،عن ضده
وٓب  ،وٓب يرتب إٙتًا على ترؾ ا١تندوب ،وإٙتًا على فعل اٟتراـ ،على ترؾ الفرض

وىو ٥تالفة ما طلبو  ،فإف ذلع آت من دليل آخر ،يرتب إٙتاً على فعل ا١تكروه
. فًتتيب اإلٍب  ـطلب ترؾ، جازمًا أ ـسواء كاف طلب فعل أ ،اه غَت جاـز

رض ليس آتياً من كوف األمر بالشيء هنياً عن ضده، وإ ا ىو آت على ترؾ الف
من ٥تالفة ما أمر اه بو، وكذلع ترتيب اإلٍب على فعل اٟتراـ ليس آتيًا من  

 ؛بل ىو آت من ٥تالفة ما هنى اه عنو ،كوف النهي عن الشيء أمرًا بضده
ى أف األمر ال يدؿ عل ،و٢تذا فإف ترتيب اإلٍب على ترؾ الفرض وفعل اٟتراـ

وال على أف النهي عن الشيء أمر بضده. إذ اإلٍب قد  ،بالشيء هني عن ضده
أتى من جهة كونو طلب فعل من اه قد خالفو العبد ُب ترؾ الفرض، ومن 

ف إو٢تذا ال يقاؿ  ؛جهة كونو طلب ترؾ من اه قد خالفو العبد ُب فعل اٟتراـ
وكذلع ال يقاؿ  .فعل اٟتراـ إٍبف إكما يقاؿ   ،بل يقاؿ إٍب ،ترؾ الفرض حراـ

ألف الفرض ليس الًتؾ بل ىو  ؛وفعل الفرض فرض ،ف ترؾ اٟتراـ فرضإ
ألف كبًل منهما طلب،  ؛الفعل، واٟتراـ ليس عدـ الفعل بل ىو القياـ بالفعل

فاٟتكم ىو الطلب، فإف كاف طلب فعل فاٟتكم ىو القياـ بالفعل فرضًا كاف 
اف طلب ترؾ فاٟتكم ىو ترؾ القياـ بالفعل أو مندوبًا وليس الًتؾ، وإف ك

 وليس الفعل.
وواقػػػع داللػػػة ا٠تطػػػاب ىػػػو أف خطػػػاب الشػػػارع إمػػػا طلبػػػاً أو ٗتيػػػَتاً، وأف 

الفػرض إف كػاف  يفداللػة طلػب الفعػل ىػ .الطلب إمػا طلػب فعػل أو طلػب تػرؾ
، وداللػػة طلػػب الػػًتؾ ىػػي اٟتػػراـ  ،طلبػػاً جازمػػاً  وا١تنػػدوب إف كػػاف طلبػػاً غػػَت جػػاـز
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فبل داللة ُب طلب الفعل  .وا١تكروه إف كاف طلباً غَت جاـز ،طلباً جازماً  إف كاف
وىػذا  ،على اٟتػراـ أو ا١تكػروه، وال داللػة ُب طلػب الػًتؾ علػى الفػرض أو النػدب

نػو إنػو فػرض، وتػرؾ الفػرض ال يقػاؿ عنػو إيدؿ علػى أف تػرؾ اٟتػراـ ال يقػاؿ عنػو 
شػػػرعاً، أي ال يعػػػٍت أف  ف األمػػػر بالشػػػيء ال يعػػػٍت النهػػػي عػػػن ضػػػدهإحػػػراـ، أي 
ف النهػػي فػإألف للحػػراـ داللػة خاصػػة مػن خطػػاب الشػارع، وكػػذلع  ؛ضػده حػراـ

ألف  ؛عػػػػن الشػػػػيء ال يعػػػػٍت األمػػػػر بضػػػػده شػػػػرعاً، أي ال يعػػػػٍت أف ضػػػػده فػػػػػرض
ف تػػرؾ الفػػرض حػػراـ إللفػػرض داللػػة خاصػػة مػػن خطػػاب الشػػارع. وكمػػا ال يقػػاؿ 

روه ػروه وتػػػػرؾ ا١تكػػػػػمكػػػػ ف تػػػػرؾ ا١تنػػػػدوبإكػػػػذلع ال يقػػػػاؿ   ،وتػػػػرؾ اٟتػػػػراـ فػػػػرض
ل ٖتػػػػت حكػػػػم ػللسػػػػبب الػػػػذي بػػػػُت ُب الفػػػػرض واٟتػػػػراـ، إذ كلػػػػو داخػػػػ ،منػػػػدوب

 الطلب، وما الفرؽ بينهما إال ُب اٞتـز وعدـ اٞتـز ُب الطلب.
إ ػػا  ،أف داللػػة ألفػػاظ التشػػريع ُب مفرداتػػو وتراكيبػػو ،و٦تػػا جيػػب التنبيػػو إليػػو
وال إٔب  ،ولػػيس إٔب العقػػل ،شػػرعيةوإٔب النصػػوص ال ،يرجػػع فيهػػا إٔب اللغػػة العربيػػة

ألف ا١تسألة فهم تشريع وليست وضػع تشػريع، حػىت لػو كانػت  ؛القضايا ا١تنطقية
وضػػع تشػػػريع فإنػػو يراعػػػى فيهػػا الواقػػػع التشػػريعي ال القضػػػايا ا١تنطقيػػة، وال يوجػػػد 

ألف التشػريع يبحػث  ؛أي مػن القضػايا ا١تنطقيػة ،أخطر علػى التشػريع مػن ا١تنطػق
و٥تتلفة، وال يقػاس عليهػا إال إذا وجػدت  ،متنوعة ،ات ٤تسوسةُب واقع لو مفرد

وإال فيمتنػع القيػاس ويكػوف  ،فيها علة منطبقة ُب أحد ا١تفردات على مفػرد آخػر
لعقػػػل وجػػػود واقػػػع ٢تػػػا، لفهػػػي فػػػروض تصػػػور  ،خطػػػراً، ٓتػػػبلؼ القضػػػايا ا١تنطقيػػػة

شػػريع. ومػن ىنػا يػػأٌب خطرىػا علػى الت ؛وتكػوف قواعػدىا قابلػة للشػػموؿ والتعمػيم
وموضوع كوف األمر بالشػيء ىػل ىػو هنػي عػن ضػده أـ ال، والنهػي عػن الشػيء 

ولػيس  ،ىو موضوع تشريعي يتعلق بأصػوؿ االسػتنباط ،ىل ىو أمر بضده أـ ال
فػا١تراد فهمػو ىػو داللػة ألفػاظ األمػر وألفػاظ  .علػم الكػبلـبموضوعاً عقليػاً يتعلػق 
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لػب الفعػل وطلػب الػًتؾ، النهي مفػردات وتراكيػب، أي داللػة ألفػاظ الطلػب: ط
علػى أي شػػيء تػدؿ لغػػة وشػرعاً، ولػػيس ا١تػػراد فهػم قصػػد اه مػن األمػػر والنهػػي، 

ف إولػػػذلع ال يقػػػاؿ  ؛وال للقضػػػايا ا١تنطقيػػػة ،فػػػبل ٣تػػػاؿ ىنػػػا إذف للداللػػػة العقليػػػة
األمر ىو الطلب القػائم بػالنفس حػىت يبحػث ىػل األمػر بالشػيء بعينػو هنػي عػن 

و طلػػػب تػػػرؾ أضػػػداده، أو يبحػػػث ىػػػل األمػػػر أضػػػداده، وىػػػل طلػػػب الفعػػػل بعينػػػ
ألف  ؛ٔتعػػػٌت أنػػػو يسػػػتلـز النهػػػي عػػػن األضػػػداد ،بالشػػػيء بعينػػػو هنػػػي عػػػن أضػػػداده

ألف موضوع البحث ليس كوف األمػر ىػو  ؛ىي، ال يقاؿ ذلعامر ىو عُت الناآل
الطلػػب القػػائم ُب الػػنفس، بػػل موضػػوع البحػػث ىػػو ىػػذه الصػػيغ الػػيت وردت ُب 

لؤلمر وللنهي على اختبلفهمػا، ىػل يفهػم منهػا أف  الكتاب والسنة للطلب، أي
فالبحث ْتث تشػريعي ُب داللػة ا١تفػردات  ؟طلب الشيء عدـ طلب غَته أـ ال

والًتاكيػب ومػا يسػتنبه منهػػا، وُب تعريػف اٟتػراـ والفػػرض ا١تسػتنبه مػن نصػػوص 
ف البحػػػػػث ُب األمػػػػػر والنهػػػػػي عينهمػػػػػا ولػػػػػيس البحػػػػػث ُب اآلمػػػػػر إالشػػػػػريعة، أي 
ف مقتضػػى النهػػي، أي ا١تطلػػوب بػػالنهي وىػػو إىنػػا أيضػػاً ال يقػػاؿ والنػػاىي. ومػػن 

الػػػذي تعلػػػق النهػػػي بػػػو، إ ػػػا ىػػػو فعػػػل ضػػػد ا١تنهػػػي عنػػػو، فػػػإذا قػػػاؿ: ال تتحػػػرؾ، 
ألف موضػػػوع البحػػػث ىػػػو نفػػػس األمػػػر والنهػػػي  ؛فمعنػػػاه اسػػػكن، ال يقػػػاؿ ذلػػػع

وداللتهمػػػػػا، ولػػػػػيس الشػػػػػيء الػػػػػذي تعلػػػػػق بػػػػػو النهػػػػػي، فالبحػػػػػث لػػػػػيس ُب اآلمػػػػػر 
وال ُب الشػػػيء الػػػذي تعلػػػق بػػػو األمػػػر والنهػػػي، وإ ػػػا البحػػػث ُب األمػػػر والنػػػاىي، 

ألنو ال ٤تػل  ؛ولذلع ال يرد البحث العقلي وال القضايا ا١تنطقية ؛والنهي عينهما
فبل جيوز أف تفهم ألفاظ التشريع مفردات وتراكيب  ،٢تا ىنا ال ْتثاً وال موضوعاً 

ُب داللة اللغة وداللػة الشػرع ُب من العقل أو القضايا ا١تنطقية، بل حيصر فهمها 
فهػػػم الػػػنص واسػػػتنباط اٟتكػػػم منػػػو. واللغػػػة عينػػػت أف الداللػػػة إ ػػػا ىػػػي لؤللفػػػاظ 

وال للشػػػيء الػػػذي دؿ عليػػػو اللفػػػظ، أي عينػػػت أف داللػػػة األمػػػر  ،ولػػػيس لبلّفػػػظ
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وال للشػػػيء  ،ولػػيس لآلمػػػر والنػػػاىي ،والنهػػي إ ػػػا ىػػػي للفػػظ األمػػػر ولفػػػظ النهػػػي
 ،وتضػػمن ،وكػذلع عينػػت اللغػة الػدالالت بأهنػا مطابقػة ا١تػأمور بػو وا١تنهػي عنػو.

والتزاـ. فا١تعٌت الذي دؿ عليو اللفظ ىو ا١تطابقػة أو التضػمن، وا١تعػٌت الػذي دؿ 
عليو مدلوؿ اللفظ ىو االلتزاـ، وعينت أف األوامر والنواىي أي الطلب قػد فهػم 

ة قػد جعلػت فإف اللغػ ،وفوؽ ىذا كلو .ا١تعٌت فيو من اللفظ ال من مدلوؿ اللفظ
إ ػا ىػو اللػزـو الػذىٍت  ،الػيت منهػا مفهػـو ا١تخالفػة ،اللزـو ا١تعترب ُب داللة االلتزاـ

حسػػػب وضػػػع العػػػرب ال حسػػػب  ،الػػػذي ينتقػػػل الػػػذىن إليػػػو عنػػػد ٝتػػػاع اللفػػػظ
إال إذا كػػاف الزمػػاً ذىنػػاً  ،العقػػل، وٓب تعتػػرب الػػبلـز ا٠تػػارجي وحػػده ولػػو كػػاف واقعػػاً 

على أف األمر بالشيء ليس هنياً عن ضػده  حسب وضع العرب، وىذا كلو يدؿ
ألنػػػو ال يوجػػػد لػػػو لػػػزـو ذىػػػٍت  ؛حػػػىت لػػػو كػػػاف الواقػػػع ُب ا٠تػػػارج ىػػػو تػػػرؾ ضػػػده

حسب وضع العرب، وكذلع يدؿ علػى أف النهػي عػن الشػيء لػيس أمػراً بضػده 
ألنػػػو ال يوجػػػد لػػػو لػػػزـو ذىػػػٍت  ؛حػػػىت لػػػو كػػػاف الواقػػػع ُب ا٠تػػػارج ىػػػو فعػػػل ضػػػده

 حسب وضع العرب.
لػػػػة اللغػػػػة ىػػػػي أف اٟتكػػػػم يفهػػػػم مػػػػن داللػػػػة ا٠تطػػػػاب وىػػػػػو علػػػػى أف دال

، بػػل ال يدخلػػو ا١تفهػػـو ،الطلػػب وأف ٤تػػل  ،وىػػذا مػػن ا١تنطػػوؽ ولػػيس مػػن ا١تفهػػـو
، و١تػػا كػػاف األمػػر والنهػػي كػػل منهمػػا  اٟتكػػم ىػػو الػػذي ديكػػن أف يكػػوف لػػو مفهػػـو

. أي ١تػا   ؛طلب، والطلب ىو اٟتكم وليس ٤تػل اٟتكػم لػذلع ال يدخلػو ا١تفهػـو
وليسػت  ،ىي نفسها اٟتكم ،وا١تباح ،وا١تكروه ،وا١تندوب ،واٟتراـ ،لفرضكاف ا

و٢تػذا ال  ؛فبل مفهػـو ٥تالفػة ٢تػا ،فإنو ال يدخلها ا١تفهـو مطلقاً  ،ىي ٤تل اٟتكم
 ،فبل يكػوف األمػر بالشػيء هنيػاً عػن ضػده ؛يكوف طلب الشيء عدـ طلب لغَته

وال  ،ض يعػٍت فعػل اٟتػراـوال النهي عػن الشػيء أمػراً بضػده، فػبل يكػوف تػرؾ الفػر 
 ،وال العكػس ،وال تػرؾ ا١تنػدوب يعػٍت فعػل ا١تكػروه ،فعل اٟتراـ يعٍت تػرؾ الفػرض
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دوف أف يكػػوف فيػػو أي معػػٌت آخػػر  ،بػػل كػػل منهػػا يعػػٍت مػػا دؿ عليػػو لفظػػو فقػػه
 مسكوت عنو.

 النهي عن التصرفات والعقود
كالبيع والنكاح   ،النهي عن التصرفات والعقود ا١تفيدة ألحكامها

فإف كاف  .وإما أف يكوف راجعًا لغَته ،إما أف يكوف راجعاً لعُت العقد ،و٨تو ا
 ،كالنهي عن البيع ُب وقت النداء يـو اٞتمعة  ،راجعاً لغَت التصرؼ ولغَت العقد

وإف كاف راجعاً  .فإنو ال يؤثر على العقد وال على التصرؼ ال بطبلناً وال فساداً 
 ،ع أنو يؤثر على العقد وعلى التصرؼلعُت التصرؼ أو لعُت العقد فبل ش

وجيعلو باطبًل أو فاسداً. والدليل على أف النهي يؤثر على التصرفات فيجعلها 
أخرجو  «دّّرَ  وَ هُ ا فَـ نَ رُ مْ أَ  وِ يْ لَ عَ  سَ يْ اًل لَ مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ مَ » :باطلة أو فاسدة قولو 

 بو ٔتأمورليس  عنو وا١تراد ليس بصحي  وال مقبوؿ، وال شع أف ا١تنهي ،مسلم
فكاف مردوداً، وال معٌت لكونو مردودًا سوى البطبلف  ؛وال ىو من الدين

استدلوا على فساد العقود  ،رضواف اه عليهم ،والفساد. وأيضًا فإف الصحابة
 ،وبطبلهنا بالنهي، فمن ذلع احتجاج ابن عمر على فساد نكاح ا١تشركات

 بقولو تعأب:  ،أي بطبلنو               وٓب ينكر عليو منكر
أي  ،فكاف إٚتاعاً، ومن ذلع احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا

 بقولو تعأب:  ،بطبلهنا                  وبقولو: « َوا يعُ بِ تَ  ال
دليل على أف النهي  . فهذا كلوأخرجو مسلم «قِ رِ وَ الْ بِ  قَ رِ وَ الْ  الَ وَ  بِ ىَ ذَّ البِ  بَ ىَ ذَّ ال

يؤثر على التصرفات فيجعلها باطلة أو فاسدة. إال أف ىذا إذا كاف النهي يفيد 
بأف كاف  ،التحرمي بأف كاف طلباً جازماً للًتؾ، أما إف كاف النهي ال يفيد التحرمي

ألف التأثَت آت من ناحية  ؛فبل يؤثر على التصرفات والعقود ،يفيد الكراىة
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 تصرؼ والعقد جيعلو باطبلً أو فاسداً.فتحرمي ال .التحرمي
فإف  ،ومىت جيعلو فاسداً  ،أما مىت يكوف التحرمي مبطبًل للتصرؼ والعقد
فإف كاف النهي راجعًا إٔب  .ذلع يكوف ْتسب اٞتهة اليت يرجع إليها النهي

كالنهي عن بيع   ،فإنو يدؿ على البطبلف ،أو ركن من أركانو ،س العقدػنف
بيعًا قائمًا مقاـ الصيغة، وكبيع ا١تبلقي   بة باٟتصاةاٟتصاة وىو جعل اإلصا

وىو ما ُب بطوف األمهات، فإف بيع اٟتصاة راجع فيو النهي إٔب نفس العقد، 
ألف  ؛وبيع ا١تبلقي  راجع فيو النهي إٔب ا١تبيع، وا١تبيع ركن من أركاف العقد

لع يدؿ على والصيغة، فالنهي ُب مثل ذ ،وا١تعقود عليو ،األركاف ثبلثة: العاقد
فبل يعترب بو البيع أنو انعقد مطلقاً. ومثل ذلع التصرفات والعقود اليت  ؛البطبلف

فإهنا تصرفات  ،كشركات ا١تسا ة  ،وٓب يأت هبا اإلسبلـ ،أتت ُب أنظمة أخرى
كالنهي عن   ،ألف النهي فيها منصب على العقد من حيث ىو ؛وعقود باطلة

وىذه هنى الشرع عنها  ،شارع عنو بعينوذلع هنى الف .بيع اٟتصاة سواء بسواء
 بقولو تعأب:  ،ويشمل كل واحد منها بعينو ،هنيًا عامًا يعمها     

                                  :وبقولو تعأب       

                           :وبقولو تعأب      

                          وبقولو: « َسَ يْ اًل لَ مَ عَ  لَ مِ عَ  نْ م 
، فإهنا كلها نصوص تنهى عن التصرفات أخرجو مسلم «دّّرَ  وَ هُ ا فَـ نَ رُ مْ أَ  وِ يْ لَ عَ 

وٓب يأت هبا اإلسبلـ. فهي داخلة ٖتت ىذا  ،غَت اإلسبلـوالعقود اليت جاء هبا 
ىي أنو ليس  ،النهي العاـ، على أف شركات ا١تسا ة باطلة من ناحية أخرى

فهي باطلة من  ،بل ىي تصرؼ من جهة واحدة كالوقف ،فيها شريع آخر
 لعدـ وجود ركن من أركاف الشركة. ؛ىذه اٞتهة أيضاً 

 ،وال إٔب ركن من أركانو ، نفس العقدوأما إف كاف النهي غَت راجع إٔب
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كاٞتمع   ،فإنو يدؿ على الفساد ،ولكنو راجع إٔب صفة من صفاتو مبلزمة لو
 فإنو منهي عنو بقولو تعأب:  ،بُت األختُت                 

بل ألمر خارج  ،ركن من أركانو وال إٔب ،ولكن النهي ليس راجعًا لنفس العقد
راجع إٔب صفة الزمة وىي كوف إحدى الزوجتُت أخت األخرى، فإف  ،نوع

 ،ولكن ا١تنهي عنو ىو اٞتمع بينهما ،أصل الزواج بكل من األختُت جائز شرعاً 
ف يفارؽ إحدا ا. وكأف أي انعقد النكاح وعليو أ ،فكاف فاسداً وٓب يكن باطبلً 

وأف ال  ،و ُب الزراعةويشًتط عليو أف ينفق ،مبلغاً من ا١تاؿ آخرَ  يقرض شخصٌ 
 ، أيفإف ىذا العقد فاسد ،وأف ال يقيم بو مصنع آالت ،ينفقو ُب الصناعة

 ،أو كأف يبيعو قمحاً على شرط أف يستعملو للبذار .يص  العقد ويبطل الشرط
يص   ، أيأو أف ال يبيعو لغَته، فإف ىذا العقد فاسد ،وأف ال يستعملو لؤلكل
ي عقد النكاح بُت رجل وامرأة على شرط أف أو أف جير  .العقد ويبطل الشرط

يص  العقد ويبطل أي فإف ىذا العقد فاسد،  ،يطلق الرجل زوجتو الثانية
 أخرجو أٛتد. «ىرَ خْ أُ  قِ الَ طَ بِ  ةَ أَ رْ مَ الْ  حَ كِ نْ يَـ  نْ أَ  لُّ حِ يَ  الَ »لقوؿ الرسوؿ:  ؛الشرط

إٔب ركن وال  ،ولكن النهي ليس راجعًا لنفس العقد ،فإف ىذا العقد منهي عنو
من أركانو، بل ألمر خارج عنهما، بل ىو راجع إٔب صفة خارجة عن نفس 

ذا ٓب يبطل العقد بل كاف و٢ت ؛وإف كانت ُب اشًتاطها صارت مبلزمة لو ،العقد
كأف تزوج امرأة نفسها لرجل ليحلها إٔب   ،ومثل ذلع نكاح احمللل .فاسداً 

يص  العقد ويبطل  أي زوجها الذي طلقها ثبلثاً، فإف ىذا العقد فاسد،
 لَ لَّ حَ مُ والْ  لَّ حِ مُ الْ   وِ اللَّ  ولُ سُ رَ  نَ عَ لَ »١تا روي عن ابن مسعود قاؿ:  ؛الشرط

 ،ولكن النهي ليس راجعًا لنفس العقد ،فهو منهي عنو ؛أخرجو الًتمذي «وُ لَ 
 ،إذ ىو راجع إٔب صفة الزمة لو ،بل ألمر خارج عنهما ،وال إٔب ركن من أركانو

وىو منهي عنو. وىكذا إذا   ،ُب نكاح احمللل فيو شرط التحليلوىو كوف العقد 
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وٓب يكن راجعًا للعقد  ،كاف النهي راجعًا إٔب صفة الزمة للتصرؼ أو العقد
فإف العقد يكوف فاسداً. غَت أف ىذا إذا كانت  ؛وال إٔب ركن من أركانو ،نفسو

التصرؼ  راجع لنفس ،تلع الصفة من العقد، أي أف النهي عن الصفة البلزمة
كالشرط الفاسد   ،أو العقد، وىي هني عنو لعينو، أي لنفس التصرؼ أو العقد

 ،فإنو راجع لنفس العقد. أما إف كاف النهي راجعًا إٔب أمر خارج عن العقد
وعن كل صفة من صفاتو البلزمة لو، سواء أكانت الزمة لنوع العقد كنكاح 

فاسد، إذا كاف النهي راجعاً الزمة حسب اتفاؽ العاقدين كالشرط ال ـأ ،احمللل
إٔب أمر خارج عن ىذا كلو فإنو يكوف راجعًا لغَت العقد، وبذلع ال يؤثر على 

كالبيع عند أذاف اٞتمعة فإنو صحي  ولو كاف حراماً،   ،العقد ولو كاف حراماً 
 وكالصبلة ُب األرض ا١تغصوبة صحيحة ولو كانت حراماً.
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 العموم والخصوص
علػػػػػى معنيػػػػػُت فصػػػػػاعداً، وا٠تػػػػػاص قػػػػػد يطلػػػػػق العػػػػػاـ ىػػػػػو اللفػػػػػظ الػػػػػداؿ 

  ،باعتبارين: األوؿ ىو اللفظ الواحد الذي ال يصل  مدلولو الشػًتاؾ كثػَتين فيػو
والثاح ما خصوصيتو بالنسبة ١تا ىو أعػم  .كأٝتاء األعبلـ من زيد وعمرو و٨توه

ه: إنو اللفظ الذي يقاؿ على مدلولو وعلى غَت مدلولو لفظ آخػر مػن منو، وحدّ 
احدة، كلفظ اإلنساف فإنو خاص، ويقاؿ على مدلولو وعلػى غػَت مدلولػو  جهة و 

 كالفرس واٟتيواف لفظ حيواف من جهة واحدة.
كلفػػظ ا١تػػذكور فإنػػو يتنػػاوؿ ا١توجػػود   ،وينقسػػم العػػاـ إٔب عػػاـ ال أعػػم منػػو

، وا١تعلػػـو واجملهػوؿ، وإٔب عػػاـ بالنسػبة كلفػػظ اٟتيػواف فإنػػو عػاـ بالنسػػبة   ،وا١تعػدـو
مػػػن اإلنسػػػاف والفػػػرس. وينقسػػػم ا٠تػػػاص إٔب خػػػاص ال أخػػػص منػػػو   إٔب مػػػا ٖتتػػػو

 كأٝتاء األعبلـ، وإٔب خاص بالنسبة إٔب ما فوقو كلفظ اٞتوىر واٞتسم.

 العموم
العمـو لفظ يستغرؽ ٚتيع ما يصل  لو بلفظ واحد مثل القـو والرجاؿ، 
، فهناؾ ألفاظ قد وضعها أىل اللغة  وُب اللغة صيغ خاصة تدؿ على العمـو

مـو فيص  االحتجاج هبا على أف ا١تراد هبا العمـو فيكوف ما دلت عليو للع
ٚتعاً  ،فإهنا عامة فيمن يعقل ومن ال يعقل «أي»ومن ىذه األلفاظ  .عاماً 

 ،ومنها أٝتاء اٞتموع ا١تعرفة إذا ٓب يكن عهد .وأفراداً، ُب اٞتزاء واالستفهاـ
ؿ، وأٝتاء اٞتموع ٚتع تكسَت كا١تسلمُت والرجا ـسواء كاف ٚتع سبلمة أ

ومنها اسم  .ا١تنكرة كرجاؿ ومسلمُت، واألٝتاء ا١تؤكدة ٢تا مثل كل وٚتيع
ومنها النكرة  .اٞتنس إذا دخلو األلف والبلـ من غَت عهد كالرجل والدرىم
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كقولو ومنها اإلضافة   .وما ُب الدار من رجل ،ال رجل ُب الدار :ا١تنفية كقولع
  :تعأب                 ضربت عبيدي، وأنفقت  :كقولعو
من  :فيمن يعقل دوف غَته ُب اٞتزاء واالستفهاـ كقولع «من»ومنها  .درا ي
فإهنا عامة فيما ال  ،ُب اٞتزاء واالستفهاـ «ما»ومن جاء أكرمو. ومنها  ؟عندؾ

ى تَّ حَ  تْ ذَ خَ ا أَ مَ  دِ يَ ى الْ لَ عَ : »يعقل مطلقًا بغَت اختصاص ّتنس كقولو 
ومنها  .ُب االستفهاـ ؟ماذا صنعت :ُب اٞتزاء، وكقولع أخرجو أٛتد. «وُ يَ دّْ ؤَ تُـ 
 ُب ا١تكاف جزاءً  «حيث»و «أين»ومنها  .واستفهاماً  ُب الزماف جزاءً  «مىت»

، ومىت جاتٍت أكرمع، وتقوؿ: أين كنت  ؟واستفهاماً، تقوؿ: مىت جاء القـو
فاظًا قد وضعها أىل اللغة وأينما كنت أكرمتع. والدليل على أف ىناؾ أل

أف العرب فرقت بُت تأكيد العمـو وا٠تصوص ُب أصل الوضع، فقالوا  ،للعمـو
رأيت زيدًا عينو نفسو، وال يقولوف رأيت زيدًا كلهم أٚتعُت،  :ُب ا٠تصوص

وال يقولوف رأيت الرجاؿ عينو  ،رأيت الرجاؿ كلهم أٚتعُت :وقالوا ُب العمـو
ألف التأكيد مطابق  ؛ؿ على اختبلؼ ا١تؤكدنفسو، واختبلؼ التأكيد يد

 ، للمؤكد. وأيضًا فإف النصوص الشرعية، قد استعملت ىذه األلفاظ للعمـو
 زؿ قولو تعأب: ػأنو ١تا ن ،ما رواه الطرباح ُب الكبَت فمن ذلع      

                    م أنا أخصم لك :يقاؿ ابن الزبعر
 زؿ اه عليع ػيا ٤تمد أليس فيما أن :٤تمداً، فقاؿ          

                           قاؿ نعم، قاؿ: فهذه
النصارى تعبد عيسى، وىذه اليهود تعبد عزيراً، وىذه بنو ٘تيم تعبد ا١تبلئكة، 

زؿ ػذلع، بل ن وٓب ينكر عليو النيب  «ما»دؿ بعمـو واست ؟فهؤالء ُب النار
  بقولو تعأب:  ،بل ٥تصصًا لو ،قولو تعأب غَت منكر لقولو      

                              :ومن ذلع قولو تعأب    
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                                     ووجو االحتجاج
بذلع أف إبراىيم فهم من أىل ىذه القرية العمـو حيث ذكر لوطاً، وا١تبلئكة 

وأجابوه بتخصيص لوط وأىلو باالستثناء؛ واستثناء امرأتو من  ،أقروه على ذلع
.  الناجُت، وذلع كلو يدؿ على العمـو

 ،وأيضػػاً فقػػد انعقػػد إٚتػػاع الصػػحابة علػػى اسػػتعماؿ ىػػذه األلفػػاظ للعمػػـو
ذلػػػع احتجػػػاج عمػػػر علػػػى أيب بكػػػر ُب قتػػػاؿ مػػػانعي الزكػػػاة بقولػػػو: كيػػػف  فمػػػن

 ِإلَــَو ِإالَّ  ُأِمــْرُت َأْن ُأقَاتِــَل النَّــاَس َحتَّــى َيْشــَهُدوا َأْن الَ » :تقػػاتلهم وقػػد قػػاؿ النػػيب 
 َوَأْمــَواَلُهْم ِإالَّ  لِــَك َعَصــُموا ِمنّْــي ِدَمــاَءُىمْ ا فـََعلُــوا ذَ اللَّــُو َويـُْؤِمُنــوا بِــي َوِبَمــا ِجْئــُت بِــِو فَــِإذَ 

ــى اللَّــوِ  ــا َوِحَســابـُُهْم َعَل وٓب ينكػػر عليػػو أحػػد مػػن الصػػحابة . مسػػلمخرجػػو أ «ِبَحقَّْه
 الَّ إِ » :احتجاجو بذلع، بل عدؿ أبو بكر إٔب التعليق باالستثناء وىو قولو 

. ومػػن ذلػػع أف عثمػػاف«اَهــقّْ حَ بِ  بػػن  ، فػػدؿ علػػى أف لفػػظ اٞتمػػع ا١تعػػرؼ للعمػػـو
 ٝتع قوؿ الشاعر:١تا  مظعوف

 لػػػة زائػػالػػػ٤ت م الػػل نعيػوك  ما خبل اه باطل ءيػػش أال كل

قاؿ لو: كذبت، فإف نعيم أىل اٞتنة ال يزوؿ، وٓب ينكر عليو منكر، 
للعمـو ١تا كاف كذلع. ومن ذلع احتجاج أيب بكر على  «كل»ولوال أف 

قو الكل على صحة ووافأخرجو أٛتد. « األئمة من قريش» :األنصار بقولو 
ىذا االحتجاج من غَت نكَت، ولو ٓب يكن لفظ األئمة عامًا ١تا ص  

 تعأب:   االحتجاج. ومن ذلع إٚتاع الصحابة على إجراء قولو     

       ،             ،          ،        
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        ،                ،                
 الَ ا وَ هَ تِ مَّ ى عَ لَ عَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  حُ كَ نْ تُـ  الَ »، أخرجو أٛتد «ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ وَ  الَ » :وقولو 

إٔب  ،أخرجو مسلم «نٌ آمِ  وَ هُ فَـ  حَ الَ سّْ الى قَ لْ أَ  نْ مَ وَ »، و مسلمػرجػأخ «اهَ تِ الَ خَ ى لَ عَ 
، ٦تا يؤكػمػغَت ذلع على الع عها أىل اللغة ػد وضػذه األلفاظ قػد أف ىػـو

.  للعمـو

 ررق ثبوت العموم للفظ
إمػا أف يثبػت لغػة وىػو ا١تسػتفاد مػن وضػع اللغػة،  ،العمـو الثابػت بػاللفظ

 أي مػػػن اسػػػتعماؿ أىػػػل اللغػػػة ال مػػػن ،أو يثبػػػت عرفػػػاً وىػػػو ا١تسػػػتفاد مػػػن العػػػرؼ
وضػػػعهم، أو يثبػػػت عقػػػبلً وىػػػو ا١تسػػػتفاد مػػػن االسػػػتنباط ولػػػيس مػػػن العقػػػل. أو 

العمػػػـو للفػػػظ إمػػػا أف يثبػػػت إلينػػػا عػػػن طريػػػق النقػػػل بػػػأف العػػػرب  ،بعبػػػارة أخػػػرى
، وإمػػا أف يثبػػت  ، أو اسػػتعملوا ىػػذا اللفػػظ ُب العمػػـو وضػػعوا ىػػذا اللفػػظ للعمػػـو

ع ا١تعػػرؼ يدخلػػو وذلػػع كمعرفػػة أف اٞتمػػ ،إلينػػا عػػن طريػػق االسػػتنباط مػػن النقػػل
٦تا نقل إلينا أف االستثناء إخراج ما يتناولو اللفظ. فإف ىػذا وإف كػاف  ،االستثناء
ولكنػػو معرفػػة عػػن طريػػق النقػػل، إذ نقػػل إلينػػا أف االسػػتثناء إخػػراج مػػا  ،اسػػتنباطاً 

. وعلػى ذلػع يكػوف العمػـو  ،يتناولو اللفظ ففهمنا منو أف اٞتمع ا١تعػرؼ للعمػـو
مػػن طػػريقُت: أحػػد ا النقػػل، والثػػاح االسػػتنباط، وكبل ػػا الثابػػت بػػاللفظ يثبػػت 

 يعترب من وضع العرب؛ فيكوف العمـو الثابت باللفظ ثابت كلو بوضع العرب.
، اللغػة وضػع مػن مسػتفاداً  يكػوف أف إمػا ،النقػل طريػق عػن الثابػت العمـوو

 فأمػا العمػـو ا١تسػتفاد مػن وضػع .إما أف يكوف مسػتفاداً مػن اسػتعماؿ أىػل اللغػةو
، للغػػة فلػػو حػػاالف: أحػػد ا أف يكػػوف عامػػاً بنفسػػو أي مػػن غػػَت احتيػػاج إٔب قرينػػةا

والثػػاح أف يكػػوف عمومػػو مسػػتفاداً مػػن وضػػع اللغػػة ولكػػن بقرينػػة. أمػػا مػػا يكػػوف 
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ومنو ما يكوف عاماً ٔتن يعقػل  ،فإف منو ما يكوف عاماً ُب كل ش  ،عاماً بنفسو
 يعقػػل، ومنػػو مػػا يكػػوف عامػػاً ُب أي بػػأوٕب العلػػم، ومنػػو مػػا يكػػوف عامػػاً فػػيمن ال

فمػػا يكػػوف عامػػاً ُب كػػل  .األمكنػػة خاصػػة، ومنػػو مػػا يكػػوف عامػػاً بالزمػػاف ا١تػػبهم
أي ثػػوب وتقػػوؿ أي رجػػل جػػاء  ،«أي»شػػيء مػػن أوٕب العلػػم أو غػػَتىم فإنػػو كػػػ

 «سػائر»، وكػذا ، و٨توىػا«ٌببلالػ»، و«نالذي»، و«ٚتيع»، و«كل»لبستو. وكذا 
ال مػػن السػػؤر وىػػو البقيػػة.  ،دينػػة وىػػو احملػػيه هبػػاإف كانػػت مػػأخوذة مػػن سػػور ا١ت

أف تكػػوف اسػػتفهامية أو شػػرطية، فػػإف كانػػت موصػػولة ٨تػػو مػػررت  «أي»وشػػرط 
بػأيهم قػاـ أي بالػذي قػاـ، أو موصػوفة ٨تػو مػررت برجػل أي رجػل ٔتعػٌت كامػل، 

٨تو مررت بزيد أي رجل بفت  أي ٔتعٌت كامل أيضاً، أو منػادى ٨تػو يػا  أو حاالً 
فهػو   ،أي بػأوٕب العلػم ،فيمن يعقػل جل فإهنا ال تعم. وأما ما يكوف عاماً أيها الر 

واألحػرار والعبيػد، وشػرطها أف  ،فإف الصحي  أهنا تعم الذكور واإلناث «من»ػك
مػررت ٔتػن معجػب  :تكوف شرطية أو استفهامية. فإف كانت نكػرة موصػوفة ٨تػو

 ،ن قػػاـّتػر معجػػب، أي رجػل معجػػب، أو كانػت موصػػولة ٨تػو: مػػررت ٔتػ ،لػع
أي ُب غػػَت  ،فإهنػػا ال تعػػم. وأمػػا مػػا يكػػوف عامػػاً فػػيمن ال يعقػػل ،أي بالػػذي قػػاـ

٨تػػو: اشػػًت مػػا رأيػػت، فإهنػػا ال يػػدخل فيهػػا العبيػػد واإلمػػاء،  «مػػا»كػػػ  ،أوٕب العلػػم
أي بشػػيء،  ،نكػػرة موصػػوفة ٨تػػو: مػػررت ٔتػػا معجػػب لػػع «مػػا»لكػػن إذا كانػػت 

 تعػػػم. ومػػػا يكػػػوف عامػػػاً ُب مػػػا أحسػػػن زيػػػداً، فإهنػػػا ال :أو كانػػػت موصػػػوفة ٨تػػػو
لس ػػػأيػن ٕتلػس أجلػس، وحيػث ٕت :٨تػو «حيػث»و «أين»األمكنة خاصة فهو 

 جلس.أ٨تو: مىت ٕتلس  «مىت»اف ا١تبهم فهي مأجلس، وما يكوف عاماً ُب الز 
فهذه كلها تفيد العمـو بنفسها حسب وضع اللغة، وأما ما يكوف 

 اإلثبات، وقد تكوف ُب النفي. عمومو مستفاداً بقرينة، فإف القرينة قد تكوف ُب
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مع ػ، واإلضافة، الداخبلف على اٞت«أؿ»أما القرينة اليت تكوف ُب اإلثبات فهي 
 مثل:  اٞتنس   مػػاس وعبيدي، وعلى  مثل العبيد             ،   

                        أؿ»اسم اٞتنس من . والداخل على» 
تعم أفراد ما  «أؿ»ألف  ؛واإلضافة يعم ا١تفردات، وعلى اٞتمع يعم اٞتموع

دخلت عليو وقد دخلت على ٚتع، وكذلع اإلضافة. وأما القرينة ُب النفي 
فهو النكرة ُب سياؽ النفي، فإف النكرة ُب سياؽ النفي تعم سواء باشرىا النفي 

 ـأ ،«ما»و ما قاـ أحد، وسواء كاف الناُب باشر عاملها ٨ت ـ٨تو ما أحد قائم أ
وكذلع الفعل ا١تتعدي ا١تنفي فهو يعم  غَتىا. ـأ ،«ليس» ـأ ،«لن» ـأ ،«ٓب»

أي شيء إال إذا  أكلت فأنت ٖتنث إذا «واه ال آكل»ٚتيع مفعوالتو كقولع 
وىو ىنا منفي فهو يعم كل مأكوؿ إال أف  متعد    كلأ)خصَّصت ألف الفعل 

 من األكل. ٗتصص بنوع
وأما العمـو ا١تستفاد من استعماؿ أىل اللغة وىو العمـو ا١تستفاد عرفاً 

 فهو كقولو تعأب:                  فإف أىل العرؼ نقلوا ىذا
ألنو ا١تقصود من  ؛ا١تركب من ٖترمي العُت إٔب ٖترمي ٚتيع وجوه االستمتاعات

 و قولو تعأب: النسوة دوف االستخداـ، ومثل                 فإنو
 ٤تموؿ على األكل للعرؼ، وىذا من اٟتقيقة العرفية.

وأما العمـو الثابت عن طريق االستنباط فضابطو ترتيب اٟتكم على 
 الوصف بفاء التعقيب والتسبيب كقولو تعأب:               

        سكار، إٔب غَت ذلع.ئلومثل حرمت ا٠تمرة ل 
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 العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب
أو  ،كػأف ورد ُب حادثػة مػن اٟتػوادث  ،إذا ورد ا٠تطاب على سبب معُت

وال  ،ورد جوابػػػاً لسػػػؤاؿ، فػػػإف ا٠تطػػػاب يكػػػوف عامػػػاً وال يكػػػوف خاصػػػاً باٟتادثػػػة
 ،أف ٖتصػػل واقعػػة مػػن الوقػػائع خاصػػاً بالسػػائل وحػػده، أمػػا وروده ُب حادثػػة فهػػو
فإنػو يكػوف عامػاً وال خيػتص  ،ويأٌب النص لبياف حكمها بصيغة من صيغ العمـو

أنو مر بشاة ميمونة وىي ميتة فقػاؿ  مثاؿ ذلع ما روي عنو  .بتلع اٟتادثة
: « َفهػو لػيس خاصػاً بشػاة  أخرجو مسلم وأٛتػد. «رَ هُ رَ  دْ قَ فَـ  غَ بِ دُ  ابٍ ىَ إِ ا مَ يُّ أ

ومثالػػو أيضػػاً  .ألف ا٠تطػػاب عػاـ ؛يعػم كػػل جلػد فإنػػو يطهػػر بالػدباغبػػل  ،ميمونػة
زلت ُب ػزلت ُب سػػرقة اجملػػن، أو رداء صػػفواف، وآيػػة الظهػػار نػػػفإهنػػا نػػ ،آيػة السػػرقة

بن أمية، إٔب غَت ذلػع. ازلت ُب حق ىبلؿ ػحق سلمة بن صخر، وآية اللعاف ن
طاب عاماً ولػو كػاف فيكوف ا٠ت ،فهذه كلها وأمثا٢تا ال عربة فيو ٓتصوص اٟتادثة

عممػػػوا  ،رضػػػواف اه علػػػيهم ،السػػػبب خاصػػػاً. والػػػدليل علػػػى ذلػػػع أف الصػػػحابة
فػػدؿ علػػى أف السػػبب ا٠تػػاص غػػَت مسػػقه  ،أحكػػاـ ىػػذه اآليػػات مػػن غػػَت نكػػَت

.  للعمـو
وأمػػػػا ورود ا٠تطػػػػاب جوابػػػػاً لسػػػػؤاؿ، فإنػػػػو إف كػػػػاف السػػػػؤاؿ عامػػػػاً يكػػػػوف 

عػػن بيػػع الرطػب بػػالتمر فقػػاؿ: أنػػو سػال  كمػػا روي عػن النػػيب   ،اٞتػواب عامػػاً 
وكمػا روي عػن  أخرجػو أٛتػد. «نْ ََ ذإِ  الَ : فَـالَ ، قَـمْ َعـوا: نَـ الُ قَـ ؟سَ بِ ا يَـََ ذإِ  َُ قُ نْـ يَـ »

فَـِإْن  ،ِإنَّا نـَرَْكُب اْلَبْحَر َوَنْحِمُل َمَعنَـا اْلَقِليـَل ِمـْن اْلَمـاءِ » أنو سال فقيل لو: النيب 
ــِو َعِطْشــَنا ــْأنَا ِب ــ ،تـََوضَّ ــاِء اْلَبْحــرِ َأفـََنتَـَوضَّ َقــاَل النَِّبــيُّ  ؟أُ ِمــْن َم  ،ُىــَو الطَُّهــوُر َمــاُؤهُ  :فـَ

َقـاَل يَـا  َسـَأَل رَُجـٌل النَّبِـيَّ » وعػن أيب ىريػرة قػاؿ: أخرجػو أٛتػد.« اْلِحـلُّ َمْيَتتُـوُ  فـَ
 ،ِإْن تـََوضَّـْأنَا بِـِو َعِطْشـَنافَـ ،َوَنْحِمُل َمَعَنا اْلَقِليَل ِمْن اْلَماءِ  ،ِإنَّا نـَرَْكُب اْلَبْحرَ  :َرُسوَل اللَّوِ 
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َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِو  ،َأفـََنتَـَوضَُّأ ِبَماِء اْلَبْحـرِ  . أبػو داودأخرجػو  «ُىـَو الطَُّهـوُر َمـاُؤهُ  :فـَ
وسػال  ،ففي ىذين ا١تثالُت سػال رسػوؿ اه عػن بيػع الرطػب ال عػن رطػب معينػة

وال كػبلـ ُب  ،ب عػاـعن مػاء البحػر ال عػن مػاء ْتػر معػُت، فالسػؤاؿ عػاـ واٞتػوا
وكػػاف مسػػتقبلً بنفسػػو دوف  ،عمػػـو ا٠تطػػاب. وإف كػػاف اٞتػػواب أعػػم مػػن السػػؤاؿ

ِقيـَل يَـا » فإنو كذلع يكوف اٞتواب عاماً، وعن أيب سعيد ا٠تدري قاؿ: ،السؤاؿ
ــأُ ِمــْن بِْئــِر ُبَضــاَعةَ  ،َرُســوَل اللَّــوِ  ــٌر يـُْلَقــى ِفيَهــا اْلِحــَيُض َوُلُحــ ،أَنـَتَـَوضَّ ِب وُم اْلِكــالَ َوِىــَي بِئـْ

 الًتمػذي. أخرجػو «يـَُنجُّْسُو َشـْيءٌ  ِإنَّ اْلَماَء َرُهوٌر الَ  :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ؟َوالنَّْتنُ 
وف ػفيكػ ،اءػن ا١تػػاً عػػامػػواب عػوكػاف اٞتػ ،فهنا كػاف السػؤاؿ خاصػاً عػن باػر معينػة

 وال عربة ٓتصوص السؤاؿ. ،اً ػامػاب عػطػا٠ت
سؤاؿ وعدـ مطابقتو فبل دخل ٢تا ُب ْتث وأما مطابقة اٞتواب لل

، فاٞتواب قد يطابق السؤاؿ فبل يزيد عليو وقد ال يطابق السؤاؿ فيزيد  ،العمـو
بل ٕتوز  ،ُب اٞتواب عما سألو السائل، فليس األصل مطابقة اٞتواب للسؤاؿ

١تا سال عن  وجيوز عدـ ا١تطابقة، ويدؿ على ذلع أف الرسوؿ  ،ا١تطابقة
تعرض  ،أخرجو أٛتد «وُ تُ تَ يْ مَ  لُّ حِ الْ  هُ اؤُ مَ  ورُ هُ الطَّ  وَ ىُ »البحر قاؿ: التوضؤ ٔتاء 

ٟتل ا١تيتة وٓب يكن مسؤواًل عنها. فالزيادة ُب اٞتواب على السؤاؿ مشروعة 
 ،وواقعة ُب النصوص الشرعية. فاالقتصار ُب اٞتواب على السؤاؿ ليس الزماً 

. و  ،وليس ىو األصل قد عقد البخاري فصبلً وال دخل ٢تا ُب ْتث العمـو
َأنَّ » فقاؿ: باب من أجاب السائل بأكثر ٦تا سألو، وذكر حديث ابن عمر:

ََ  الَ  :فـََقالَ  ؟َما يـَْلَبُس اْلُمْحرِمُ   النبي َسَألَ  رَُجالً   َوالَ  ،اْلِعَماَمةَ  َوالَ  ،يـَْلَبُس اْلَقِمي
النـَّْعَلْيِن  فَِإْن َلْم َيِجدِ  ،الزَّْعَفَرانُ  َوْرُس َأوِ ْوبًا َمسَُّو الْ َـ ث َوالَ  ،اْلبُـْرُنسَ  َوالَ  ،السََّراِويلَ 
ْليَـْلَبسِ  فكأنو سأؿ عن حالة  .«َوْليَـْقَطْعُهَما َحتَّى َيُكونَا َتْحَت اْلَكْعبَـْينِ  ،اْلُخفَّْينِ  فـَ
ألف  ؛فأجابو عنها وزاد حالة االضطرار، وليست أجنبية عن السؤاؿ ،االختيار
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فالعمـو ُب جواب السؤاؿ ال جيب فيو أف يكوف حالة السفر تقتضي ذلع. 
اٞتواب مطابقًا للسؤاؿ، وليس ْتث مطابقة اٞتواب للسؤاؿ من أْتاث 

، فبل يرد ُب ىذا الباب.  العمـو

 عموم اللفظ في خصوص السبب
 وليس عموماً في كل شيء ،ىو عموم في موضوع الحادثة والسؤال

ا ىو ُب موضوع السػؤاؿ إف عمـو ا٠تطاب ُب اٟتادثة وجواب السؤاؿ إ 
ولػػيس عامػػاً كػػل شػػيء، أي ىػػو عػػاـ لػػذلع ا١توضػػوع ُب تلػػع اٟتادثػػة وغَتىػػا. 

فيشػػػمل شػػػاة ميمونػػػة  ،ففػػػي حادثػػػة شػػػاة ميمونػػػة كػػػاف اٞتػػػواب عػػػن جلػػػد ا١تيتػػػة
وُب حادثػػػة اجملػػػن أو رداء  .ولكػػػن ُب موضػػػوع اٟتادثػػػة وىػػػو جلػػػد ا١تيتػػػة ،وغَتىػػػا

 ،رداء صػػػػفواف وغػػػػَت رداء صػػػػفوافويشػػػػمل  ،صػػػػفواف يشػػػػمل سػػػػرقة اجملػػػػن وغػػػػَته
وُب حادثػػػة سػػػلمة بػػػن صػػػخر يشػػػمل  .ولكػػػن ُب موضػػػوع اٟتادثػػػة وىػػػو السػػػرقة

ولكػػػػن ُب موضػػػػوع اٟتادثػػػػة وىػػػػو الظهػػػػار. فػػػػالعمـو إ ػػػػا ىػػػػو ُب  ،سػػػػلمة وغػػػػَته
موضػػػوع اٟتادثػػػة وال يشػػػمل غػػػَته. وكػػػذلع جػػػواب السػػػؤاؿ، ففػػػي حػػػادث باػػػر 

 ،كاف اٞتواب عن التطهر با١تػاءف ،سال الرسوؿ عن التطهر ٔتاء بضاعة ،بضاعة
ولكن ُب موضػوع اٟتادثػة وىػو التطهػر، فػإف موضػوع  ،فيشمل بار بضاعة وغَته

ألهنم وإف سػألوا عػن الوضػوء فإنػو ٓب يكػن ا١تقصػود السػؤاؿ  ؛السؤاؿ ىو التطهر
وإ ػػػا كػػػاف السػػػؤاؿ عػػػن التطهػػػر للوضػػػوء،  ،عػػػن الوضػػػوء بوصػػػفو موضػػػوع وضػػػوء

 ،فكػاف اٞتػواب عامػاً ٚتيػع ا١تػاء ،ولػيس الوضػوءفيكوف موضػوع السػؤاؿ التطهػر 
ولذلع ال يفيد حكم الشرب  ؛وليس عاماً كل شيء ،موضوع التطهرُب ولكن 

ألهنم وإف سألوا  ؛منو، ومثل ذلع السؤاؿ عن ماء البحر فإنو سؤاؿ عن التطهر
أي  ،فإنو ٓب يكن ا١تقصود من السػؤاؿ عػن الوضػوء بوصػفو وضػوءاً  ،عن الوضوء
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فيكػوف موضػوع السػؤاؿ  ،وإ ا سألوا عن التطهر للوضػوء ،عن الوضوء ٓب يسألوا
ولػيس عامػاً ُب كػل  ،فكاف اٞتواب عامػاً عػن التطهػر ،ىو التطهر وليس الوضوء

موضػػػوع  ،وعليػػػو فػػػإف العمػػػـو إ ػػػا ىػػػو ُب ا١توضػػػوع ؛فػػػبل يشػػػمل الشػػػرب ،شػػػيء
ضػػوع ُب اٟتادثػػة والسػػؤاؿ، فيكػػوف خاصػػاً هبػػا وال يشػػمل غَتىػػا، فػػبل يػػدخل ا١تو 

ألنػػػو غػػػَت السػػػبب، أي غػػػَت  ؛قاعػػػدة العػػػربة بعمػػػـو اللفػػػظ ال ٓتصػػػوص السػػػبب
 ؛اٟتادثػػة وغػػَت السػػؤاؿ، وألف الكػػبلـ وارد عليػػو ال علػػى غػػَته فيكػػوف خاصػػاً بػػو

فيكػوف اٟتكػم معلقػاً  ،ألف لفظ الرسوؿ معلق ٔتوضوع السؤاؿ ؤتوضػوع اٟتادثػة
، والػنص الػذي ىػو جػواب بذلع ا١توضوع. فػالنص الػذي يقػاؿ ُب حادثػة معينػة

وال يصػ  أف يكػوف عامػاً  ،جيب ٗتصيصو ُب موضوع السػؤاؿ أو اٟتادثػة ،سؤاؿ
 ،ألف السػػػؤاؿ معػػػاد ُب اٞتػػػواب، وألف الكػػػبلـ ُب موضػػػوع معػػػُت ؛ُب كػػػل شػػػيء

ألف لفػظ الرسػوؿ الػذي بػُت فيػو  ؛فيجب أف يقتصر اٟتكػم علػى ذلػع ا١توضػوع
ولػػيس معلقػػاً  ،ه وباٟتادثػػة وحػػدىاحكػػم السػػؤاؿ أو اٟتادثػػة معلػػق بالسػػؤاؿ وحػػد

أي  ،فيكػػػػوف اٟتكػػػػم معلقػػػػاً ٔتوضػػػػوع السػػػػؤاؿ ؤتوضػػػػوع اٟتادثػػػػة ،بغَتىػػػػا مطلقػػػػاً 
فػػبل يعػػم  ،ولػػيس معلقػػاً بغػػَته ،بػػاألمر ا١تسػػؤوؿ عنػػو أو الػػذي جيػػري اٟتػػديث عنػػو

ف السػػػػؤاؿ إف كػػػػاف معػػػػاداً ُب إبػػػػل يكػػػػوف خاصػػػػاً بػػػػو. وال يقػػػػاؿ  ،غػػػػَت ا١توضػػػػوع
ال يقاؿ ذلع ألف ا١تعاد ُب  ؛لسؤاؿ وإال فإنو سيعم وال بداٞتواب كاف خاصاً با

وىػػو التطهػػر ُب حػػديث باػػر بضػػاعة، ولػػيس باػػر  ،اٞتػػواب ىػػو موضػػوع السػػؤاؿ
ألف السؤاؿ عػن التطهػر ولػيس عػن باػر بضػاعة، فا١تعػاد ُب اٞتػواب ىػو  ؛بضاعة

جػػػب أف يقتصػػػر اٟتكػػػم عليػػػو يف ،أي مػػػا جػػػرى السػػػؤاؿ عنػػػو ،موضػػػوع السػػػؤاؿ
ألف  ؛ويعػػم تلػػع اٟتادثػة أو غَتىػػا أي مػػاء باػػر بضػػاعة وغػػَته ،اً بػػوفيكػوف خاصػػ

ف الشػػارع كثػػَتاً مػػا  إاٟتادثػػة ٓب تعػػد ُب اٞتػػواب فػػبل يكػػوف معلقػػاً هبػػا. وال يقػػاؿ 
كسػؤالو   ،كاف جوابو على موضوع معُت شامبلً ١تواضػيع كثػَتة ٓب تتعلػق بالسػؤاؿ
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  أخرجػػػو  «وُ ُتـــتَ يْ مَ  لُّ ِحـــالْ  هُ اؤُ َمـــ ورُ ُهـــالطَّ  وَ ُىـــ: »وجوابػػػوعػػػن التوضػػػؤ ٔتػػػاء البحػػػر
ال يقػػػػاؿ ذلػػػػع ألف ا٠تػػػػاص ُب موضػػػػوع  ؛ن موضػػػػوع السػػػػؤاؿ وغػػػػَتهػّ فبيػػػػ ،أٛتػػػػد

وإ ػػا ىػػو اٟتكػػم الػػذي أعطػػاه الرسػػوؿ  ،السػػؤاؿ أو اٟتادثػػة لػػيس جػػواب الرسػػوؿ
ُب موضػوع السػؤاؿ أو اٟتادثػة. فالرسػوؿ قػد يسػػأؿ عػن حكػم وجييػب عػن عػػدة 

ولكػن اٟتكػم الػذي بّينػو  ،ؿ واٞتػواب ليسػت الزمػةفا١تطابقػة بػُت السػؤا .أحكػاـ
ُب ذلػػع السػػؤاؿ أو تلػػع اٟتادثػػة ال يشػػمل غػػَت موضػػوعها، فالرسػػوؿ سػػال عػػن 

فأجاب بأف مػاءه طػاىر أي جيػوز التطهػر  ،ماء البحر أي عن التطهر ٔتاء البحر
أحد ا حكم ما سال عنػو  ،وأجاب بأف ميتتو حبلؿ، أي أجاب ْتكمُت ،منو

فهذا اٟتكم خاص ٔتوضوع السؤاؿ وىو التطهػر فػبل يشػمل غػَته،  .وىو التطهر
فػػػبل يشػػػمل الشػػػرب مػػػثبًل، فا٠تصػػػوص ُب موضػػػوع السػػػؤاؿ إ ػػػا ىػػػو ُب اٟتكػػػم 

وعليو فإف النص الذي جػاء  ؛وليس ُب جواب الرسوؿ ،الذي أجاب بو الرسوؿ
ُب حادثػػػػة معينػػػػة أو جػػػػواب سػػػػؤاؿ، ىػػػػذا الػػػػنص عػػػػاـ يشػػػػمل مػػػػن وقعػػػػت منػػػػو 

ولكنػػو خػػاص ُب ا١توضػػوع الػػذي جػػاءت  ،ويشػػمل السػػائل وغػػَته ،اٟتادثػػة وغػػَته
 ،وحػػد القػػذؼ ،واللعػػاف ،فػػبل يشػػمل غػػَته. فميػػة الظهػػار ،بػػو اٟتادثػػة أو السػػؤاؿ

فػػػإف  ،وٓب ٗتػػػتص هبػػػم ،زلت عنػػػد وقػػػوع حػػػوادث ألشػػػخاص معلػػػومُتػنػػػ ،وغَتىػػػا
أو  ،زلت بػػػػو وىػػػػو الظهػػػػارػولكنهػػػػا خاصػػػػة ُب ا١توضػػػػوع الػػػػذي نػػػػ ،حكمهػػػػا عػػػػاـ

وعلػػى ىػػذا فػػإف  ؛وال تعػػم غػػَته مػػن ا١تواضػػيع ،أو غػػَت ذلػػع ،أو القػػذؼ ،اللعػػاف
ال تشمل موضوع اٟتادثة أو  «العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب»قاعدة: 

ف عمػػػـو اللفػػػظ ُب خصػػػوص السػػػبب إ ػػػا ىػػػو عمػػػـو ُب إإذ  ،موضػػػوع السػػػؤاؿ
 ومثالػػػو مػػػا روي عنػػػو .ولػػػيس عمومػػػاً ُب كػػػل شػػػيء ،موضػػػوع اٟتادثػػػة أو السػػػؤاؿ

  :أخرجػو « ةِ يئَ ِسـي النَّ ِفـ الَّ إِ  بـاً رِ  الَ »أنو سال عن الربا ُب ٥تتلفي اٞتػنس فقػاؿ
 ،ع الػذي سػال عنػو وىػو الربػا ُب ٥تتلفػي اٞتػنسو فإنو خاص ُب ا١توض ،البخاري
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 .ألف الربػػا حيصػػل ُب متحػػدي اٞتػػنس باٟتػػاؿ والنسػػياة ؛ولػػيس عامػػاً ٚتيػػع الربػػا
ـــلَ »ومثالػػػو عػػػن أيب بكػػػرة قػػػاؿ:  وا ُكـــلَّ مَ  دْ قَـــ سَ ارِ فَـــ لَ ْىـــأَ  نَّ أَ   وِ اللَّـــ ولَ ُســـرَ  غَ َلـــا بَـ مَّ

فإنػػو  ،أخرجػػو البخػاري «ةً أَ رَ اْمــ مُ ىُ رَ ْمـا أَ وْ لَّــوَ  مٌ وْ قـَـ حَ ِلــفْ يُـ  نْ : لَـالَ ى قَــرَ ْسـكِ   تَ ْنــبِ  مْ هِ يْ لَـعَ 
خػػػاص ُب ا١توضػػػوع الػػػذي كػػػاف الكػػػبلـ عنػػػو وىػػػو توليػػػة أىػػػل فػػػارس امػػػرأة ملكػػػاً 

أو ىػػػو خػػػاص ُب  ،ا١تلػػع أي رئػػػيس الدولػػة علػػيهم، أي ىػػػو خػػاص ُب موضػػػوع
وتكػػوف واليػػة  ،ألف الواليػػة تكػػوف ُب اٟتكػػم ؛اماً ُب كػػل واليػػةػػػػكم ولػػيس عػاٟتػػ

وتكػوف قيامػاً بعمػل القضػاء. فالواليػة  ،وتكوف وصاية على الصػغَت ،على الصيب
وٖتصل ُب الوصاية على الصغَت، فاٟتديث ليس عاماً بل ىو  ،ٖتصل ُب اٟتكم
ولػػذلع جيػػوز أف تكػػوف ا١تػػرأة وصػػية علػػى الصػػغَت، وقػػد  ؛يػػة اٟتكػػمخػػاص ُب وال

وؽ. فعمػػـو اللفػػظ ُب ػؤب عمػػر بػػن ا٠تطػػاب الشػػفاء امػػرأة مػػن قومػػو قضػػاء السػػ
وع الػػذي ػبػل ىػػو عمػـو ُب ا١توضػػ ،يءػبب لػيس عمومػػاً ُب كػل شػػػوص السػػػخصػ

 أو جرى السؤاؿ عنو. ،جرى اٟتديث عنو

 خطاب ألمتو خطاب الرسول 
ولكن الرسوؿ  ،وإف كاف موجهًا إليو ومتناواًل لو ،الرسوؿإف خطاب 

فيكوف  ؛ال بصفة شخصية فحسب ،نفسو قد وجو ا٠تطاب إليو بوصفو رسوالً 
ويكوف من العاـ، كا٠تطاب ا١توجو  ،فهو خطاب لؤلمة ،خطابًا لرسوؿ األمة

لرئيس الدولة ىو موجو للدولة كلها، وا٠تطاب ا١توجو ألمَت الوالية ىو موجو 
للوالية. فالصفة اليت عليها ا١تخاطب ٕتعل ا٠تطاب من صيغ العمـو وليس 
 ؛خاصاً. ٓتبلؼ ما لو وجو لشخص معُت فإنو يكوف خاصًا بذلع الشخص

 ولذلع جاء خطاب الرسوؿ ُب بعض األحياف بلفظ اٞتمع قاؿ تعأب:      

                   ،وجاء ما يدؿ على أف ما وجو لو وٓب يقل طلقت
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 فقد قاؿ اه تعأب:  ،من خطاب إ ا ىو موجو إٔب األمة            

                                              
اً ػأف ما كاف خاص ،وػألمتوالدليل أيضًا على أف خطاب الرسوؿ خطاب 

 كقولو تعأب:   ،اب قد بُت أنو خاص بالرسوؿػطػوؿ من ا٠تػبالرس      

                      :إٔب قولو               
 أب: ػػوكقولو تع                       فلو ٓب يكن ا٠تطاب

 ١تا احتيج إٔب بياف التخصيص بو ىنا. ،بل خاصاً بو ،ا١تطلق لو خطاباً ألمتو

 ألحد من أمتو خطاب ألمتو خطاب النبي 
فهو  ،كل خطاب خاطب بو الرسوؿ أحداً من أمتو خطاب ٞتميع أمتو
ىذا قوؿ عاـ إال أف يرد ما يدؿ على ٗتصيصو بذلع الشخص. والدليل على 

 اه تعأب:                     وقولو: «..  َى لَ إِ  تُ ْـ ثعِ بُ و
ى لَ إِ  تُ ْـ ثعِ بُ وَ  ..» :أخرجو النسائي من طريق جابر، وقولو  «ةً افَّ كَ   اسِ النَّ 
. وقد أٚتع الصحابة على أخرجو أٛتد من طريق أيب ذر« دِ وَ سْ األَ وَ  رِ مَ حْ األَ 

على آحاد األمة. فمن  م ُب أحكاـ اٟتوادث إٔب ما حكم بو النيب رجوعه
ذلع رجوعهم ُب حد الزنا إٔب ما حكم بو على ماعز، ورجوعهم ُب ا١تفوضة 

 و ضرب اٞتزية على اجملوس إٔب ضربإٔب قصة بروع بنت واشق، ورجوعهم ُب
  اٞتزية على ٣توس ىجر. وأيضاً فإف ما كاف من خطاب خاص بالشخص
من ذلع  ،فإف الرسوؿ قد بينو أنو خاص بذلع الشخص ،اطب من أمتوا١تخ
رواه  «َضحّْ ِبَها َواَل َتْصُلُح ِلَغْيِركَ : »ّتذعةأليب بردة ُب التضحية   قولو
صاً رْ حِ  وُ اللَّ  كَ ادَ زَ »وقولو أليب بكرة ١تا دخل الصف ُب الصبلة راكضاً:  ،مسلم

كما روى   ،زدية بقبوؿ شهادتو وحدهوٗتصيصو ٠ت ،أخرجو البخاري «دْ عُ تَـ  الَ وَ 
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. ولوال أف اٟتكم بإطبلقو على الواحد حكم على األمة ١تا احتاج إٔب البخاري
 التنصيص بالتخصيص.

  الخطاب الوارد على لسان الرسول
 في عمومو  يدخل الرسول

 : تعأب بقولو ورود ا٠تطاب على لساف الرسوؿ         

    ،            ،             يدخل الرسوؿ ُب
وكل خطاب ورد مطلقاً وٓب يكن الرسوؿ مأموراً ُب أولو بأمر األمة بو،   عمومو.

ألف ىذه الصيغ عامة لكل إنساف، وكل  ؛فهو داخل فيو ،كهذه اآليات
باد، والنبوة غَت ٥ترجة لو سيد الناس وا١تؤمنُت والع مؤمن، وكل عبد، والنيب 

فبل تكوف ٥ترجة لو عن ىذه العمومات، وألف  ،عن إطبلؽ ىذه األٝتاء عليو
حابة بأمر وٗتلف عنو وٓب يفعلو، فإهنم كانوا يسألونو: ػػوؿ كاف إذا أمر الصػالرس

 ،ولو ٓب يعقلوا دخولو فيما أمرىم بو ١تا سألوه عن ذلع ؟ما بالع ٓب تفعلو
خ، ػخ اٟتج إٔب العمرة وٓب يفسػأنو أمر الصحابة بفس  وذلع كما روي عنو

و ُب ولوٓب ينكر عليهم ما فهموه من دخ «خػخ وٓب تفسػأمرتنا بالفس»الوا لو: ػفق
ذكره  «ياً دْ ىَ  تُ دْ لَّ ي قَـ نّْ إِ »بل عدؿ إٔب االعتذار، وىو قولو:  ،ذلع األمر

 ،تُ رْ بَـ دْ تَ ا اسْ ي مَ رِ مْ أَ  نْ مِ  تُ لْ بَـ قْ تَـ اسْ  وِ لَ ». وروي عنو أنو قاؿ: اآلمدي ُب اإلحكاـ
 .أخرجو أٛتد «ةً رَ مْ ا عُ هَ تُـ لْ عَ جَ لَ وَ  ،يَ دْ هَ الْ  قِ سُ أَ  مْ لَ 

  ،قػػػػد اخػػػػتص بأحكػػػػاـ ٓب تشػػػػاركو فيهػػػػا األمػػػػة صػػػػحي  أف الرسػػػػوؿ 
كوجػػػوب ركعػػػيت الفجػػػر، والضػػػحى، واألضػػػحى، وٖتػػػرمي الزكػػػاة عليػػػو، وأبػػػي  لػػػو 

غػَت أف ىػذا ال  ،و٨تو ذلع مػن ا٠تصػائص ،النكاح بغَت وٕب وال مهر وال شهود
وغػػػَت موجػػػب ٠تروجػػػو عػػػن  ،يػػػدؿ علػػػى انفػػػراده عػػػن األمػػػة باألحكػػػاـ التكليفيػػػة
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كػل واحػد   ،وا١تػرأة ،وا١تسػافر ،وا١تػريض ،عمومات ا٠تطاب. أال تػرى أف اٟتػائض
ومػػع ذلػػع ٓب خيػػرج بػػذلع عػػن  ،مػػنهم قػػد اخػػتص بأحكػػاـ ال يشػػاركو غػػَته فيهػػا

وعليػػو فػػإف اختصػػاص الرسػػوؿ بػػبعض األحكػػاـ  ؛طػػابالػػدخوؿ ُب عمومػػات ا٠ت
 ال خيرجو عن عمومات ا٠تطاب.

 الخصوص
ا٠تصوص والتخصيص ٔتعٌت واحد، والتخصيص ىو إخراج بعض ما 

أي ُب  ،يتناولو اللفظ، وىو إ ا يقع ُب ا٠تطاب الذي يتصور فيو معٌت الشموؿ
، وال يقع التخصيص ُب  ؛العمـو أي خطاب ولذلع يقاؿ لو ٗتصيص العمـو

 «َضحّْ ِبَها َواَل َتْصُلُح ِلَغْيِركَ »أليب برده:  ال يتصور فيو معٌت الشموؿ. فقولو 
صرؼ اللفظ عن جهة  التخصيص ألف ؛التخصيص فيو تصوري ال ،رواه مسلم

العمـو إٔب جهة ا٠تصوص، وما ال عمـو لو ال يتصور فيو ىذا الصرؼ. 
تعأب:  كقولو  العامة  األوامر   ُب  وقوع ذلع والدليل على جواز التخصيص 

                تعأب:  الذمة. وقولو  أىل  ذلع  من أخرج   وقد   
                           سرؽ دوف  من ذلع من وأخرج

 وقولو تعأب:  .ْبا... أو سرؽ من غَت حرز ،النصاب          

                           وأخرج من ذلع الزاح احملصن فإنو
 يرجم. وقولو تعأب:                     

النصوص جاءت عامة  ثَت منػػذا كػػوىك .افر والقاتلػػرج منو الكػػوأخ
 وخصصت، وىذا دليل على أف التخصيص جائز وواقع ُب الكتاب والسنة.



 ٕٗٛ 

 أدلة تخصيَ العموم
فا١تتصػل  .وقػد يكػوف منفصػبلً  ،الداؿ على التخصيص قػد يكػوف متصػبلً 

وأمػػػػا  .بػػػػل يكػػػوف متعلقػػػػاً بػػػػاللفظ الػػػػذي ذكػػػر فيػػػػو العػػػػاـ ،مػػػا ال يسػػػػتقل بنفسػػػػو
ف الػػداؿ علػػى التخصػػيص إنفسػػو. أي وىػػو مػػا يسػػتقل ب ،ا١تنفصػػل فهػػو عكسػػو

متصػػػػػػلة بالعػػػػػػاـ الػػػػػػذي جيػػػػػػري ٗتصيصػػػػػػو   ،يكػػػػػػوف أداة مػػػػػػن أدوات التخصػػػػػػيص
وىذا ىو التخصيص ا١تتصػل، ويكػوف نصػاً آخػر منفصػبلً عػن  ،كاالستثناء مثبلً 
مثػػػل ٗتصػػػيص اٞتلػػػد بػػػالزاح غػػػَت احملصػػػن بػػػنص آخػػػر وىػػػو رجػػػم  ،الػػػنص العػػػاـ

االسػػػػػتثناء،  :أربعػػػػػة أنػػػػػواع ىػػػػػي الرسػػػػػوؿ للػػػػػزاح احملصػػػػػن. والتخصػػػػػيص ا١تتصػػػػػل
 والشرط، والصفة، والغاية.

 التخصيَ باالستثناء
أو إحدى أخواهتا ٦تا  «إال»التخصيص باالستثناء ىو إخراج ما بعد 

 «حاشا»و «خبل»و «سوى»و «غَت»و «إال»قبلها، وأدوات االستثناء ىي: 
 بو٨توه، وأـ البا «ال يكوف»و «ليس»و «ما خبل»و «عدا ما»و «عدا»و

 . وشرط صحة االستثناء أف يكوف متصبًل با١تستثٌت منو«إال»ُب ىذه الصيغ 
وىو ما ال يعد  ،أو ُب حكم ا١تتصل ،حقيقة من غَت ٗتلل فاصل بينهما

وإف ٗتلل بينهما فاصل  ،بو آتيًا بو بعد فراغو من كبلمو األوؿ عرفاً  ا١تتكلم
عن  ىثناء. وأما ما يرو ال يعترب االستالنفس. فإذا حصل فاصل بينهما  بانقطاع

كمن   ،ابن عباس من قولو بصحة االستثناء ا١تنفصل وإف طاؿ الزمن شهراً 
فإنو ينقضو  ،ٓب حينث بيمينو إف شاء اه، بعد شهر :حلف على شيء ٍب قاؿ

 تِ أْ يَ لْ فَـ  ،اهَ نْـ رًا مِ يْ خَ  اىَ رَ يْـ ى يَ أَ رَ فَـ  ،ينٍ مِ يَ ى لَ عَ  فَ لَ حَ  نْ مَ » : ما روي عن النيب
 ،وِ ينِ مِ يَ  نْ عَ  رْ فّْ كَ يُ لْ فَـ »وروي:  أخرجو أٛتد، «وِ ينِ مِ يَ  نْ عَ  رْ فّْ كَ يُ لْ وَ  ،رٌ يْـ خَ  وَ ىُ ي ذِ الَّ 
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ولو كاف االستثناء صحيحاً ألرشد إليو أخرجو النسائي. « رٌ يْـ خَ  وَ ي ىُ ذِ الَّ  تِ أْ يَ لْ وَ 
 ؛لكونو طريقًا ٥تلصًا للحالف عند تأمل ا٠ترب ُب الرب وعدـ اٟتنث النيب 

إ ا يقصد التيسَت والتسهيل، واالستثناء أيسر وأسهل من  ألف النيب 
َت، فحيث ٓب يرشد إليو دؿ على عدـ صحتو، وأما ما روي عن النيب فالتك
  :أخرجو  «وُ اللَّ  اءَ شَ  نْ إِ  :الَ قَ  مَّ ُـ ث ،تَ كَ سَ  مَّ ُـ ث ،شاً يْ رَ قُـ  نَّ وَ زُ يْ ألَ  وِ اللَّ وَ »أنو قاؿ

كوف من السكوت الذي ال خيل ىنا حيتمل أف ي فإف سكوتو  ،أبو داود
أو ترؾ  ،أو شغل بأمر آخر ،باالتصاؿ، إذ ٓب يرو عنو أنو قطع اٟتديث

 ،ٍب قاؿ إف شاء اه ،وإ ا روي أنو سكت ،حىت يقاؿ وجد الفاصل ،اجمللس
 .االتصاؿ٦تا يدؿ على أنو من السكوت الذي ال يقطع 

 التخصيَ بالشرط
نفيػػو نفػػي أمػػر مػػا علػػى وجػػو ال ىػػو مػػا يلػػـز مػػن  ٔتعنػػاه األصػػوٕب الشػػرط

يكوف سبباً لوجوده وال داخبلً ُب السبب، وبعبارة أخرى الشرط ىو ما يلـز مػن 
عدمػػو العػػدـ وال يلػػـز مػػن وجػػوده وجػػود، كالوضػػوء ىػػو شػػرط ُب صػػحة الصػػبلة 

ولكػػػن ال يلػػػـز مػػػن وجػػػوده وجػػػود  ،فيلػػػـز مػػػن عػػػدـ وجػػػوده عػػػدـ وجػػػود الصػػػبلة
 وال داخبلً ُب السبب.الصبلة، فهو ليس سبباً لوجودىا 

فإهنػػا ٗتػػرج منػػو مػػا  ،الكػػبلـ اللغػػوي إذا دخلػػت صػػيغة مػػن صػػيغ الشػػرطو 
 :الكػػبلـ مػػا لػػواله لػػدخل فيػػو كقولػػعف الشػػرط خيػػرج مػػن إلوالىػػا لبقػػي فيػػو، أي 

لكػػػاف اإلكػػػراـ عامػػػاً  «إف»فإنػػػو لػػػوال صػػػيغة  .كػػػـر اجملاىػػػدين إف فتحػػػوا اٟتصػػػنأ
ج منػػػػػػو مػػػػػػن ٓب يفػػػػػػت  اٟتصػػػػػػن. أخػػػػػػر  «إف»ولكػػػػػػن دخػػػػػػوؿ  ،ٞتميػػػػػػع اجملاىػػػػػػدين

 «إف»إف ٓب يفتحػػوا اٟتصػن. وأمػػا صػيغ الشػػرط فكثػَتة، وىػػي:  كلهػم  وأخػرجهم
وأـ ىػػػذه  «مػػػا إذ»و «أينمػػػا»و «حيثمػػػا»و «مهمػػػا»و «مػػػن»و «إذا»ا٠تفيفػػػة و
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أٝتػػاء، مػػن أدوات الشػػرط ألهنػػا حػػرؼ ومػػا عػػداىا  ؛الشػػرطية «إف»الصػػيغ كلهػػا 
تسػتعمل ُب  «إف»وألف إ ػا ىػو اٟتػرؼ،  طألٝتاء الشر واألصل ُب إفادة ا١تعاح 

. وشػػرط صػػحة الشػػرط ُب ىػػذه الصػػيغ ٓتػػبلؼ أٝتػػاء الشػػرط ٚتيػػع صػػيغ الشػػرط
وجيػػوز تقدديػػو  ،أف يكػػوف متصػػبلً با١تشػػروط حقيقػػة مػػن غػػَت ٗتلػػل فاصػػل بينهمػػا

 على ا١تشروط وتأخَته عنو ولكن مع بقاء االتصاؿ.

 التخصيَ بالصفة
الرسوؿ صصو هبا وخيرج منو ما عداىا كقوؿ إذا اقًتف العاـ بصفة فإنو خي

: «ــ ــِف ــإِ  لّْ ي ُك ــِفــ ،ةٍ مَ ائِ َســ لٍ ِب ــبَ رْ أَ  لّْ ي ُك ــابْـ  ينَ ِع ــلَ  ةُ َن فػػإف قولػػو أخرجػػو أٛتػػد. « ونٍ ُب
ولكػػن اقًتانػػو  ،سػػائمة صػػفة اقًتنػػت بالعػػاـ وىػػو لفػػظ إبػػل فيشػػمل ٚتيػػع اإلبػػل

فهػػو يػػدؿ  وىػػي ا١تعلوفػػة، ،خػػرج منػػو غػػَت السػػائمةأ ،وىػػي لفػػظ سػػائمة ،بالصػػفة
وشػرط صػحة التخصػيص  ،فالصفة خصصت العػاـ .على أنو ال زكاة ُب ا١تعلوفة

 أو ُب حكم ا١تتصلة. ،بالصفة أف تكوف متصلة با١توصوؼ

 التخصيَ بالغاية
، فإذا دخلت أي منهما على «حىت»و «إٔب»وصيغ الغاية لفظاف  ا: 

عدىا ٥تالفاً ١تا الكبلـ العاـ أخرجت منو ما بعدىا، فبل بد أف يكوف حكم ما ب
 قبلها، كقولو تعأب:                     فحكم الليل الذي بعد

      :٥تالف ١تا قبلها، وقولو تعأب                      

        فحكم ا١ترافق الذي بعد     وىكذا.  ا٥تالف ١تا قبله ...
 فخصصت اٟتكم ٔتا قبل     .وأخرجت منو ما بعدىا 
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 التخصيَ باألدلة المنفصلة
ألف العػاـ الػذي  ؛التخصيص باألدلة ا١تنفصلة إ ا يكوف باألدلة السػمعية

 .خيصػػص إ ػػا ىػػو لفػػظ جػػاء بػػو الػػدليل السػػمعي، فػػبل خيصصػػو إال دليػػل ٝتعػػي
والقيػػاس الػػذي علتػػو  ،إٚتػػاع الصػػحابةو  ،والسػػنة ،واألدلػػة السػػمعية ىػػي الكتػػاب

ن أدلػػة ػة. ومػػا عػػدا ىػػذه األدلػػة األربعػػة ال يعتػػرب مػػػنػػػاب والسػتػػػن الكػوذة مػػػمأخػػ
 والدليل على ذلع: ،يص. وال جيوز ٗتصيص العمـو بالدليل العقليػصػالتخ

ف التخصػػػيص إخػػػراج بعػػػض مػػػا تناولػػػو اللفػػػظ عنػػػو، وداللػػػة اللفػػػظ إأواًل: 
ا مػراد ا١تػػتكلم مػن معػػٌت اللفػظ لغػػة وشػرعاً، أي ٦تػػا دؿ عليػػو علػى ا١تعػػٌت إ ػا فيهػػ

اللفظ لغة وشرعاً، وال دخل للعقل ُب ذلع. فإذا جاء العقػل واسػتثٌت مػن ذلػع 
فإنػو يكػوف قػد أخػرج معػاح اللفػظ عػن  ،ا١تعٌت الذي دؿ عليػو اللفػظ معػٌت آخػر

ه إ ػػػا ألف داللػػػة اللفػػػظ علػػػى معنػػػا ؛وىػػػو غػػػَت صػػػحي  ،مػػػدلو٢تا اللغػػػوي بالعقػػػل
 ترجع إٔب اللغة، وليس للعقل، فبل يص  أف يكوف العقل ٥تصصاً.

ف التخصػػػيص بيػػػاف وىػػػو تشػػػػريع، والػػػنص الشػػػرعي قػػػد جػػػاء بػػػػو إثانيػػػا: 
فبل يبّينو إال شيء جػاء بػو الػوحي، فػإف تػرؾ للعقػل أف يبػُت مػا جػاء بػو  ،الوحي

 ؛جيػوزوىػو ال  ،الوحي على غَت ما دلػت عليػو اللغػة فقػد جعػل للعقػل أف يشػرع
لػػذلع ال بػػد أف يكػػوف البيػػاف وا١تبػػُت ٦تػػا جػػاء بػػو  ؛ألف الشػػرع إ ػػا ىػػو ه تعػػأب

فػبل يصػ  أف يكػوف  ؛الوحي، وال يص  أف يكوف العقل مبّيناً ١تا جاء بػو الػوحي
 ٥تصصاً.

ألنو صرؼ اٟتكم عن  ،ف التخصيص ٔتثابة النسخ ٞتزء من العاـإثالثاً: 
 أب: ػمكانو حكماً آخر، كقولو تعع ػػووض ،فأبطلو ُب البعض ،العمـو   

                                فإنو حكم للمحصن وغَت
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وجعل لو حكمًا آخر وىو  ،احملصن، وجاء التخصيص وأبطلو ُب احملصن
ف يبطل أي الرجم، والنسخ ال يص  أف يكوف بالعقل، وإال ٞتاز لكل عقل أ

 فكذلع التخصيص ال جيوز أف يكوف بالعقل. ،حكم شرعي
 أب: ػا قولو تعػوأم                            

     وأف  ،وكوف الصيب واجملنوف من الناس ، و ا غَت مرادين من العمـو
لعمـو اآلية، فإف ىذا ال  فكاف ٥تصصاً  ،العقل دؿ على امتناع تكليفهما

يصل  حجة على أف العقل يص  أف يكوف دليبًل ٥تصصاً، وذلع أف الصيب 
بدليل دخو٢تما  ،فبل ديتنع تكليفهما ،واجملنوف ال ديتنع خطاب الشارع ٢تما

 .ووجوب الزكاة ُب ما٢تما ،وقيم ا١تتلفات ،ٖتت ا٠تطاب بأروش اٞتنايات
« ةٍ َـ ثالَ َـ ث نْ عَ  مُ لَ قَ الْ  عَ فِ رُ »ا خصص ْتديث: وإ  ،صص بالعقلخيوعمـو اآلية ٓب 

ى تَّ حَ  يّْ بِ الصَّ  نِ ، عَ ةٍ ثَ الَ ثَ  نْ عَ  مُ لَ قَ الْ  عَ فِ رُ »الصيب واجملنوف والنائم. ولفظ اٟتديث: 
فلم  أخرجو أبو داود، «أَ رَ بْـ ى يَـ تَّ حَ  وهِ تُ عْ مَ الْ  نِ عَ وَ  ،ظَ قِ يْ تَـ سْ ى يَ تَّ حَ  مِ ائِ ن النَّ عَ وَ  ،غَ لُ بْـ يَـ 

 خصيص بالعقل.يقع الت
 وأما ما احتج بو بعضهم من قولو تعأب:           

 وقولو:                 لغة كل  ووأنو متناوؿ بعمـو لفظ
 ؛وال ىي مقدورة لو ،وليس خالقًا ٢تا ،شيء مع أف ذاتو وصفاتو أشياء حقيقة

واستحالة كونو مقدورًا بضرورة العقل،  ،واجب لذاتوالستحالة خلق القدمي ال
فقد خرجت ذاتو وصفاتو بداللة ضرورة العقل عن عمـو اللفظ، وبذلع كاف 
 ؛العقل ٥تصصًا لعمـو اآليات، أما ىذا االحتجاج ٔتثل ىذه اآليات فغَت وارد

ألف ىذه اآليات متعلقة بالعقائد وليس باألحكاـ الشرعية، والعقائد يستدؿ 
 ؛ويستدؿ عليها بالشرع، واالعتقاد بالشرع أساسًا دليلو العقل ،ها بالعقلعلي

فيص  أف يكوف دليبًل على  ،و٢تذا يص  أف يكوف العقل دليبًل على العقائد
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ويص  أف يكوف ٥تصصًا ُب العقائد. أما األحكاـ الشرعية فإهنا  ،فهم اآليات
 ؛ف دليلها إال ٝتعياً فبل يص  أف يكو  ،خطاب الشارع ا١تتعلق بأفعاؿ العباد

أي ٦تا جاء  ،فبل بد أف يكوف دليلها آتياً من الشارع ،ألهنا ىي خطاب الشارع
فهو كذلع خطاب  ،ألنو ىو أيضاً حكم شرعي ؛بو الوحي، وكذلع ٥تصصها

أي ٦تا جاء بو الوحي، و٢تذا ال  ،فبل بد أف يكوف آتيًا من الشارع ،الشارع
ألنو ٓب يأت من الشارع وليس  ؛الشرعييص  أف يكوف العقل ٥تصصاً للحكم 

ألهنا  ؛ىو ٦تا جاء بو الوحي، وعليو ال ترد اآليات على األحكاـ الشرعية
 خاصة بالعقائد.

 تخصيَ الكتاب بالكتاب
ألف كبًل منهما جاء بو الوحي لفظاً  ؛جيوز ٗتصيص الكتاب بالكتاب

يص فعبًل ُب فيص  أف يكوف أحد ا ٥تصصاً لآلخر، وألنو وقع التخص ،ومعٌت
 فمن ذلع قولو تعأب:  ،القرآف بالقرآف                    

        :فإف ىذه اآلية وردت ٥تصصة لقولو تعأب           

                                       :ومن ذلع قولو تعأب
                                فإف ىذه اآلية وردت
 أب: ػصة لقولو تعػ٥تص                     فكوف ،

ٗتصيص الكتاب دليل على جواز  ،التخصيص للكتاب بالكتاب قد وقع فعبلً 
 بالكتاب. وأما قولو تعأب:                    فإنو  ،خطاباً للرسوؿ

 ليس فيو ما دينع من كونو مبينًا للكتاب بالكتاب، إذ الكل وارد على لسانو
. اً نفذكره اآلية ا١تخصصة يكوف بيانًا منو، وجيب ٛتل وصفو بكونو مبي

 ـأكاف الوارد على لسانو الكتاب أسواًء ف وارد على لسانو، على أف البيا
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١ تا فيو من موافقة عمـو قولو تعأب:  ،السنة                   

        فإف مقتضاه أف يكوف الكتاب مبّينًا لكل ما ىو من الكتاب
 لكونو شيااً.

 تخصيَ الكتاب بالسنة
ألف   ؛صيص الكتاب بالسنة سواء أكانت متواترة أـ خرب آحادجيوز ٗت

كبًل منهما جاء بو الوحي، فيكوف ما جاء بو الوحي قد خصص ٔتا جاء بو 
فيص  أف يكوف أحد ا ٥تصصًا لآلخر، وألنو وقع التخصيص فعبلً  ،الوحي

 ُب القرآف بالسنة فمن ذلع قولو تعأب:                  

              قد خصص بقولو: « َأخرجو ابن  «ثُ رِ يَ  الَ  لُ اتِ الق
 وقولو تعأب:  ماجو.                                 

 ،عليهمرضواف اه  ،وأيضًا فإف الصحابة .ماعزًا  قد خصص برٚتو 
وا قولو صقد انعقد إٚتاعهم على جواز ٗتصيص الكتاب بالسنة. فقد خص

 تعأب:                    ٔتا رواه أبو ىريرة عن النيب  من
وا صوخص أخرجو مسلم. «اهَ تِ الَ خَ ى لَ عَ  الَ ا وَ هَ تِ مَّ ى عَ لَ عَ  ةُ أَ رْ مَ الْ  حُ كَ نْ تُـ  الَ »قولو: 

 قولو تعأب:                  اآلية بقولو: « َثُ رِ يَ  الَ و 
 مُ لِ سْ مُ الْ  الَ وَ  مَ لِ سْ مُ الْ  رُ افِ كَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ » :أخرجو أبو داود، وبقولو « ئاً يْ شَ  لُ اتِ قَ الْ 
 هُ انَ كْ رَ ا تَـ ، مَ ثُ ورَ نُ  الَ » : ؤتا رواه أبو بكر من قولو ،أخرجو أٛتد «رَ افِ كَ الْ 

 وا قولو تعأب: ص، وخصأخرجو البخاري ومسلم «ةٌ قَ دَ صَ        
وا قولو تعأب: صأنو هنى عن بيع الدرىم بالدر ُت، وخص عنو   روي ٔتا 
              بقولو: « َرواه  «داً اعِ صَ فَ  ارٍ ينَ دِ  عِ بُ ي رُ فِ  الَّ إِ  عَ طْ قَ  ال

 وا قولو تعأب: ص، وخص ُب األوسهابن حباف والطرباح            
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 «ابِ تَ كِ الْ  لِ ىْ أَ  ةَ نَّ سُ  مْ هِ وا بِ نُّ سُ »أنو قاؿ عن ٣توس ىجر:  ٔتا روي عنو 
 ،وٓب يوجد ١تا فعلوه منكر ،إٔب غَت ذلع من الصور ا١تتعددة ،أخرجو مالع

 سنة جائز شرعاً.وعليو فإف ٗتصيص الكتاب بال ؛فكاف ذلع إٚتاعاً 

 الصحابة عتخصيَ الكتاب بإجما
فإذا أٚتع الصحابة على  ،إف إٚتاع الصحابة يكشف عن دليل شرعي

فرووا  ،أف ىذا اٟتكم حكم شرعي فإف ذلع يعٍت أف ٢تم دليبًل على ذلع
ولذلع كاف إٚتاعهم كاشفاً  ؛فكانت كرواية الدليل ،اٟتكم وٓب يرووا الدليل
أو  ،أو رأوه فعلو ،عياً، أي أهنم ٝتعوا رسوؿ اه قالوعن أف ىناؾ دليبًل شر 

ولذلع يعامل معاملة السنة فيؤخذ  ؛سكت عنو، فيكوف من قبيل السنة
وما داـ األمر كذلع فإنو جيوز ٗتصيص الكتاب بإٚتاع الصحابة.  .بالرواية

 ُب تعأب فمن ذلع قولو ،وقد وقع التخصيص فعبًل ُب القرآف بإٚتاع الصحابة
  لقاذفُت:ا حق                بإٚتاع الصحابة على  خصص قد

 ؛وتنصيف حد القذؼ على العبد. والوقوع دليل اٞتواز ،ٗتصيصو باألحرار
 فدؿ على أف ٗتصيص الكتاب بإٚتاع الصحابة جائز شرعاً.

 تخصيَ الكتاب بالقياس
هبػػا الشػػرع، أي الػػذي  إف القيػػاس ا١تعتػػرب ىػػو القيػػاس الػػذي علتػػو قػػد ورد

وإٚتػػػاع الصػػػحابة، ومػػػا ٓب تكػػػن علتػػػو قػػػد  ،والسػػػنة ،علتػػػو مػػػأخوذة مػػػن الكتػػػاب
ومػػا داـ القيػاس قػػد وردت علتػػو ُب  ،وردت ُب الشػرع فإنػػو ال يعتػػرب دلػيبلً شػػرعياً 

 ،أو إٚتػػػاع الصػػػحابة، وكػػػاف التخصػػػيص جػػػائزاً ُب الكتػػػاب ،أو السػػػنة ،الكتػػػاب
ٗتصػػػيص الكتػػػاب بالقيػػػاس الػػػذي علتػػػو قػػػد  فيكػػػوف ؛وإٚتػػػاع الصػػػحابة ،والسػػػنة
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١تػػا مػػر مػػن أدلػػة جػػواز  ؛أو إٚتػػاع الصػػحابة جػػائزاً  ،أو السػػنة ،وردت ُب الكتػػاب
وعليػو جيػوز ٗتصػػيص  ؛وبإٚتػاع الصػػحابة ،وبالسػنة ،ٗتصػيص الكتػاب بالكتػػاب

 الكتاب بالقياس الذي علتو قد ورد هبا الشرع.

 تخصيَ السنة بالكتاب
ألف كبًل منهما جاء بو  ؛ٓتصوص القرآفجيوز ٗتصيص عمـو السنة 

فيص  أف  ،فيكوف ما جاء بو الوحي قد خصص ٔتا جاء بو الوحي ،الوحي
يكوف أحد ا ٥تصصًا لآلخر، وأنو وإف كاف القرآف قد جاء بو الوحي لفظاً 

فإف التخصيص متعلق با١تعٌت  ؛والسنة قد جاء هبا الوحي معٌت فقه ،ومعٌت
 ،فإف ا١تعٌت وحي من اه ،وف لفظ السنة من الرسوؿفبل يؤثر ك ؛وليس باللفظ

 وأيضًا فإف اه تعأب يقوؿ:  .فيص  أف يكوف ٥تصصاً           

                  وال شع أف سنة رسوؿ اه ؛من األشياء 
وا١تخصص  ،فيص  أف يكوف القرآف تبيانًا للسنة ،فكانت داخلة ٖتت العمـو

ف اه تعأب يقوؿ إفجاز أف يكوف القرآف ٥تصصًا للسنة، وقد يقاؿ  ؛مبُت
 للرسوؿ:                     فجعل النيب ؿنػز مبيّنًا للكتاب ا١ت، 

وىذا يدؿ على أف التخصيص إ ا يكوف من الرسوؿ  ،وذلع إ ا يكوف بسنتو
واٞتواب على ذلع أنو ال يلـز من وصف  .نة ال بالقرآفأي بالس ،ال من اه

أنو ديتنع أف يبُت السنة ٔتا يرد على لسانو  ،زؿ إليوػبكونو مبينًا ١تا أن النيب 
فيجوز  ،والقرآف منػزؿ من اه تعأب ،لة من اه تعأبنػز ألف السنة م ؛من القرآف

وعليو جيوز أف ٗتصص  ؛القرآفزؿ إليو من ػزؿ إليو من السنة ٔتا أنػأف يبُت ما أن
 السنة بالقرآف.
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وإف كاف على أحد، ال يأتيع منا  وأن»وقد ورد ُب صل  اٟتديبية 
عاـ ُب الرجل وا١ترأة، أي  «أحد»و أخرجو البخاري. «إلينا إال رددتو ،دينع

سواء  ،أوجبت إعادة كل من يأٌب من قريش ف السنة ىنا بإقرار الرسوؿ إ
 زؿ اه سبحانو ُب كتابو: ػ، ٍب أنأكاف رجبًل أـ امرأة              

                                          

                               ُالسنة  فَخّصص الكتاب
 بإعادة الرجاؿ فقه دوف النساء.

 تخصيَ السنة بالسنة
ألف   ؛سػػواء أكانػػت متػػواترة أـ خػػرب آحػػاد ،وجيػػوز ٗتصػػيص السػػنة بالسػػنة
فيصػ  أف يكػوف أحػد ا ٥تصصػاً لآلخػر،  ،كبًل منهما قد جاء بو الػوحي معػٌت

قػػاؿ:  وألنػو وقػػع التخصػػيص فعػػبلً ُب السػػنة بالسػنة، فمػػن ذلػػع أف الرسػػوؿ 
ــ تِ قَ ا َســيَمــفِ » ــ» :فخصػػص بقولػػو  أخرجػػو أٛتػػد، «رُ ْشــالعُ  يــوِ فِ فَ  اءُ مَ السَّ  سَ يْ َل
 لُّ ِحــتَ  الَ : »ومػػن ذلػػع قولػػو  أخرجػػو أٛتػػد. «ةٌ قَ دَ َصــ قٍ اَســوْ أَ  ةِ َســمْ خَ  ونَ ا دُ يَمــفِ 

ــ  الَ : »قػػد خصػػص بقولػػو  أخرجػػو أٛتػػد، «ي  وِ َســ ةٍ رَّ ي ِمــذِ ِلــ الَ وَ  ،ي  ِنــغَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ
 وْ ، أَ مٍ ارِ يَـ وْ ، أَ وِ الِـمَ ا بِ اىَ رَ تَـ اْشـ لٍ ُجـرَ  وْ ا، أَ َهـيْـ لَ عَ  لٍ اِمـعَ : لِ ةٍ سَ مْ خَ لِ  الَّ إِ  ،ي  نِ غَ لِ  ةُ قَ دَ الصَّ  لُّ حِ تَ 
 .أخرجو أٛتد «ي  نِ غَ ا لِ هَ نْـ ى مِ دَ ىْ أَ فَ  اهَ نْـ مِ  وِ يْ لَ عَ  قَ دّْ صُ تُ  ينٍ كِ سْ مِ  وْ ، أَ وِ اللَّ  يلِ بِ ي سَ فِ  ازٍ يَ 

 الصحابة وبالقياس عتخصيَ السنة بإجما
فلمػػػا سػػػبق مػػػن جػػػواز ٗتصػػػيص  ،أمػػػا ٗتصػػػيص السػػػنة بإٚتػػػاع الصػػػحابة

فػػػػإف مػػػػا جػػػػاز أف  ،فتخصػػػػيص السػػػػنة كػػػػذلع جػػػػائز ،القػػػػرآف بإٚتػػػػاع الصػػػػحابة
خيصص القرآف جاز أف خيصص السنة، وألف إٚتاع الصحابة يكشف عن دليػل 
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 ؛فيصػػ  أف خيصػػص مػػا جػػاء بػػو الػػوحي، وأمػػا القيػػاس ،فهػػو ٦تػػا جػػاء بػػو الػػوحي
و إف  ػيص بػػػصػػػفيكػػوف التخ ،أو بالسػػنة ،ا أف تكػػوف واردة بػػالقرآففػػؤلف علتػػو إمػػ

ز، وإف كانػػػت ػائػػػػو جػوىػػػ ،رآف ٗتصيصػػػاً للسػػػنة بػػػالقرآفػكانػػػت علتػػػو وردت بالقػػػ
 ،فػػإف التخصػػيص بػػو حيناػػذ يكػػوف ٗتصيصػػاً للسػػنة بالسػػنة ،علتػػو وردت بالسػػنة
 من ىنا جاز ٗتصيص السنة بالقياس.وىو جائز كذلع، و 

 بالمفهومتخصيَ المنطوق 
، سواء أكاف من قبيل مفهػـو ا١توافقػة أـ  ،جيوز ٗتصيص ا١تنطوؽ با١تفهـو

فإذا تعارضػا  ،والعاـ حجة ،ألف ا١تفهـو حجة كما مر ؛من قبيل مفهـو ا١تخالفة
وال يلـز إ اؿ الدليل األوؿ. ومثالػو قولػو عليػو الصػبلة  ،وجب ٗتصيص العاـ بو

رواه الطػرباح  «وِ ِمـعْ رَ  وْ أَ  وِ يِحـرِ  ىلَـعَ  بَ لَـا يَ َمـ الَّ إِ  ءٌ يْ َشـ وُ ُسـجّْ نَ يُـ  الَ  اءُ َمـالْ »والسبلـ: 
 ،فإنػػو يػػدؿ ٔتنطوقػػو علػػى أف ا١تػػاء ال ينجسػػو عنػػد عػػدـ التغػػَت شػػيء ُب الكبػػَت،

واٞتػػاري  ،سػػواء أكػػاف قلتػػُت أـ ال، فػػإف منطػػوؽ اٟتػػديث شػػامل الكثػػَت والقليػػل
 أخرجػو الػدارقطٍت. «ثَ بَ خَ الْ  لِ مِ حْ يَ  مْ لَ  نِ يْ تَـ لَّ قُـ  اءُ مَ الْ  غَ لَ بَـ  اذَ إِ »: والراكد، وقولو 

يدؿ ٔتفهومو علػى أف ا١تػاء القليػل يػنجس وإف ٓب يتغػَت، فيكػوف مفهػـو اٟتػديث 
 ينَ ِعـبَ رْ أَ  نْ ِمـ مِ نَ غَـي الْ ِفـوَ : »الثاح ٥تصصاً ١تنطػوؽ اٟتػديث األوؿ. ومثالػو قولػو 

دؿ علػػى وجػػوب الزكػػاة ُب فػػإف منطوقػػو يػػ أخرجػػو أٛتػػد، «ةٍ ائَــمِ وَ  ينَ رِ ْشــى عِ لَــإِ  اةٌ َشــ
أخرجػػو  «ا..هَ تِ مَ ائِ ي َسـِفـ ،مِ نَ غَــالْ  ةِ قَ دَ َصـي ِفـ.. »: وقولػو  ،الغػنم كلهػا ألنػو عػػاـ

فيكػػػوف اٟتػػػديث  ،يػػػدؿ ٔتفهومػػػو علػػػى أف الغػػػنم ا١تعلوفػػػة ال زكػػػاة فيهػػػا ،البخػػاري
بػإخراج معلوفػة الغػنم عػن وجػوب  ،الثاح ٥تصصاً لعمـو منطػوؽ اٟتػديث األوؿ

 مو.الزكاة ٔتفهو 
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 المطلق والمقيد
ا١تطلػػػق ىػػػو اللفػػػظ الػػػداؿ علػػػى مػػػدلوؿ شػػػائع ُب جنسػػػو، وا١تقيػػػد مػػػا دؿ 

وكذلع يطلق ا١تقيد على اللفظ الػداؿ علػى  ،على مدلوؿ معُت مثل زيد وعمرو
فلفػظ دينػار  ،وصف مدلولو ا١تطلق بصفة زائدة مثل دينار عراقػي وجنيػو مصػري

 ،ولكنو بالنسبة للػدينار مطلقػاً  ،عراقي مطلق ُب جنسو فيشمل كل دينار عراقي
ىػو مقيػد، فهػو مطلػق مػن وجػو ومقيػد مػػن  ،مػن غػَت بيػاف كونػو عراقيػاً أو أردنيػاً 

فإهنػػا وإف شػػاعت بػػُت الرقبػػات ا١تؤمنػػات فهػػي مطلػػق  ،ومثػػل رقبػػة مؤمنػػة .وجػػو
فكػاف مطلقػاً مػن  ،ولكنها بالنسبة ١تطلق رقبة ىػو مقيػد ،فيشمل كل رقبة مؤمنة

ف ىذا النوع الثاح من ا١تقيد ىو ما أخرج عن شػائع إجو. أي وجو ومقيداً من و 
 ،ُب جنسػػػو بوجػػػو مػػػا، كػػػإخراج لفػػػظ الػػػدينار ا١تطلػػػق بصػػػفة زائػػػدة وىػػػي عراقػػػي

 وكإخراج لفظ رقبة ا١تطلق بصفة زائدة وىي مؤمنة.
 وإذا ورد نص مطلق كقولو تعأب:                     

                     وورد نفس النص مقيدًا ُب آية أخرى كقولو
 تعأب:                               فإف  ،فإنو ينظر فيو

ألف كبًل منهما حكم خيتلف  ؛اختلف حكمهما فبل حيمل ا١تطلق على ا١تقيد
فإف اٖتد سببهما حيمل ا١تطلق على  ،تلف حكمهما ينظروإف ٓب خي ،عن اآلخر

« مسلمة اعتقوا رقبة»ٍب قاؿ: « اعتقوا رقبة» كما لو قاؿ ُب الظهار:  ،ا١تقيد
وإ ا ٛتل  ،فإنو ٖتمل الرقبة ُب النص األوؿ على النص الثاح بأهنا مسلمة

لق، ومن ألف من عمل با١تقيد وَب بالعمل بداللة ا١تط ؛ا١تطلق على ا١تقيد ىنا
فكاف اٞتمع ىو الواجب واألؤب.  ،بالعمل بداللة ا١تقيد عمل با١تطلق ٓب يفِ 

كقولو تعأب ُب كفارة الظهار:   ،وإف اختلف سببهما ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد
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                                         وقولو 
 تعأب ُب القتل ا٠تطأ:                                فعتق

وعتق الرقبة ُب قتل ا١تؤمن خطأ جاء مقيداً  ،الرقبة ُب كفارة الظهار جاء مطلقاً 
ولذلع ال حيمل  ؛وكل منهما كاف سبب العتق فيو غَت اآلخر ،بأهنا مؤمنة

ألف اختبلؼ ا١توضوع ُب سبب العتق كاختبلؼ اٟتكم،  ؛ا١تطلق على ا١تقيد
كذلع ال حيمل إذا   ،فكما ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد إذا اختلف اٟتكم

اختلف ا١توضوع ُب السبب، فأمر اه ُب موضوع الظهار بعتق رقبة جاءت فيو 
وأمر اه ُب موضوع قتل ا١تؤمن خطأ جاءت  الرقبة مطلقة فتبقى على إطبلقها،

 .فبل تشمل ٚتيع الكفارات ،فتقيد بذلع ا١توضوع وال تتعداه ،الرقبة مقيدةفيو 
ما ورد ُب  ،والدليل على أنو إذا اختلف السبب ال حيمل ا١تطلق على ا١تقيد

 لقًا قاؿ تعأب: ػـو ُب اليمُت فإنو ورد مطػالص                    

    ومها متتابعات أو متفرقات، وورد ػػٓب يذكر ىل يصلقًا و ػػفهنا ورد مط
 الصـو ُب كفارة الظهار متتابعًا قاؿ تعأب:                   فلو

كاف ا١تطلق حيمل على ا١تقيد ٟتمل الصـو ُب كفارة اليمُت على الصـو ُب  
بع ُب صـو اليمُت ٓب و٢تذا فإف الذين قالوا بالتتا ؛كفارة الظهار وال قائل بذلع
بن مسعود: اوإ ا ٛتلوه على قراءة أيب بن كعب و  ،حيملوه على كفارة الظهار

 ،اآلحاد أخبارلة منػزلة على اعتبار أف قراءة اآلحاد منػزّ   ثبلثة أياـ متتابعات)
ألف خرب اآلحاد  ؛صاٟتة لتقييد ا١تطلق وٗتصيص العاـ، مع أف ىذا أيضاً خطأ

صص عمـو الكتاب وتقيد مطلقو، أما قراءة اآلحاد والسنة ٗت ،من السنة
ألنو ال يعترب من القرآف إال  ؛أي ال تعترب من القرآف ،فليست من القرآف

كما ال تصل    ،ولذلع ال تصل  ىذه القراءة لتقييد مطلق الكتاب ؛ا١تتواتر
لتخصيص عمومو. ومن ىذا يتبُت أف اختبلؼ السبب كاختبلؼ اٟتكم ال 
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فكما ال حيمل صـو كفارة اليمُت على صـو   ،لق على ا١تقيدحيمل فيو ا١تط
فإذا  ؛كذلع ال حيمل عتق كفارة الظهار على عتق كفارة القتل  ،كفارة الظهار

ف ما جيري بُت العمـو إل ا١تطلق على ا١تقيد. ىذا و ػمػاختلف السبب ال حي
ابلو فالعمـو يق .ألهنما من باب واحد ؛ق وا١تقيدػلػوا٠تصوص جيري بُت ا١تط

 .وجيري فيو التقييد ،وا١تطلق يقابلو ا١تقيد .وجيري فيو التخصيص ،ا٠تصوص
والسنة تقيد  .وبالقياس ،وبإٚتاع الصحابة ،وبالسنة ،فالكتاب يقيد بالكتاب

وكل ما حيصل ُب العمـو  .وبالقياس ،وبإٚتاع الصحابة ،وبالسنة ،بالكتاب
 وا٠تصوص حيصل ُب ا١تطلق وا١تقيد.
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 المجمل
بل يفهم  ،ل ىو اللفظ الذي ال يفهم منو عند اإلطبلؽ شيء معُتاجملم

تض  داللتو، وا١تراد توال مزية ألمر على آخر، أو ىو ما ال  ،منو أكثر من أمر
ما لو داللة وىي غَت واضحة. وقد يكوف ذلع ُب لفظ مفرد مشًتؾ، إما بُت 

  :ضدين كالعُت للذىب والشمس، وا١تختار للفاعل وا١تفعوؿ. أو  :٥تتلفُت
  أب: ػوقد يكوف ُب لفظ مركب كقولو تع .كالقرء للطهر واٟتيض   

                    فإف ىذه مًتددة بُت الزوج والوٕب. وقد يكوف
كل ما علمو الفقيو فهو  بسبب الًتدد ُب عود الضمَت إٔب ما تقدمو كقولع:  

 ىو مًتدد بُت العود إٔب الفقيو وإٔب معلـو الفقيو. فإف الضمَت ُب ،كما علمو
الشرع عما وضع لو ُب اللغة  ؼيكوف ذلع بسبب إخراج اللفظ ُب عر وقد 

 عند القائلُت بذلع قبل بيانو لنا، كقولو:            ،     

      ،                                 فإنو
 ؛يكوف ٣تمبًل لعدـ إشعار اللفظ ٔتا ىو ا١تراد منو بعينو من األفعاؿ ا١تخصوصة

 ألنو ٣تمل بالنسبة إٔب الوجوب.
وضػػػػػػوح داللػػػػػة اللفػػػػػػظ ىػػػػػو عػػػػػػدـ وضػػػػػوحها حسػػػػػػب  وا١تػػػػػراد مػػػػػػن عػػػػػدـ

فػػػػػػاللفظ  .وإمػػػػػػا بػػػػػػالعرؼ ،وإمػػػػػػا بالشػػػػػػرع ،إمػػػػػػا بالوضػػػػػػع ،داللػػػػػػة اللغػػػػػػة عليهػػػػػػا
 ،بػػػػل يفهػػػػم أكثػػػػر مػػػػن أمػػػػر ،لػػػػذي ال يفهػػػػم منػػػػو عنػػػػد اإلطػػػػبلؽ شػػػػيء معػػػػُتا

أو  ،إ ػػػػػػا ىػػػػػػو بالنسػػػػػػبة لداللػػػػػػة العربيػػػػػػة بالوضػػػػػػع ،وال مزيػػػػػػة ألمػػػػػػر علػػػػػػى آخػػػػػػر
أو العػػػػػػػرؼ. أمػػػػػػػا مػػػػػػػا يفهػػػػػػػم منػػػػػػػو شػػػػػػػيء معػػػػػػػُت وضػػػػػػػعاً أو شػػػػػػػرعاً أو  ،الشػػػػػػػرع

عرفػػػػػاً فػػػػػبل يعتػػػػػرب مػػػػػن اجملمػػػػػل، أي مػػػػػا تتضػػػػػ  داللتػػػػػو حسػػػػػب اللغػػػػػة أو الشػػػػػرع 
وعلػػػػػػى ىػػػػػػذا فػػػػػػإف التحليػػػػػػل والتحػػػػػػرمي  ؛فإنػػػػػػو ال يعتػػػػػػرب مػػػػػػن اجملمػػػػػػل أو العػػػػػػرؼ
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 تعػػػػأب:  كقولػػػػو    ُت إٔب األعيػػػػافػافػػػػػضػا١ت                  ،
                  ال إٚتػػػػػاؿ فيػػػػػو، فػػػػػإف كػػػػػل مػػػػػن اطلػػػػػع علػػػػػى عػػػػػرؼ

فهمػػػػػو عنػػػػػد قػػػػػوؿ القائػػػػػل ال يتبػػػػػادر إٔب  ،ومػػػػػارس ألفػػػػػاظ العػػػػػرب ،أىػػػػػل اللغػػػػػة
ى وحرمػػػػػػت عليػػػػػػع النسػػػػػػاء، سػػػػػػوّ  ،لغػػػػػػَته: حرمػػػػػػت عليػػػػػػع الطعػػػػػػاـ والشػػػػػػراب

ٖتػػػػػػػػػػرمي األكػػػػػػػػػػل والشػػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػػن الطعػػػػػػػػػػاـ والشػػػػػػػػػػراب، وٖتػػػػػػػػػػرمي وطء النسػػػػػػػػػػاء. 
أو  ،إمػػػػػػا بالوضػػػػػػع ،واألصػػػػػػل ُب كػػػػػػل مػػػػػػا يتبػػػػػػادر إٔب الفهػػػػػػم أف يكػػػػػػوف حقيقػػػػػػة

 بعػػػػػػػػػرؼ االسػػػػػػػػػتعماؿ، وا١تػػػػػػػػػراد فهػػػػػػػػػم ا١تطلػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػى اللغػػػػػػػػػة ا١تمػػػػػػػػػارس أللفػػػػػػػػػاظ
فهػػػػػػػو داؿ علػػػػػػػى أمػػػػػػػر  ،وعليػػػػػػػو يكػػػػػػػوف معػػػػػػػٌت حرمػػػػػػػت ىنػػػػػػػا واضػػػػػػػحاً  ؛العػػػػػػػرب

 معػػػػػػػُت. وأيضػػػػػػػاً فػػػػػػػإف قولػػػػػػػو تعػػػػػػػأب:               ،ال إٚتػػػػػػػاؿ فيػػػػػػػو
إف و  ،فػػػػإف البػػػػاء ىنػػػػا لئللصػػػػاؽ، وىػػػػو ال يقضػػػػي بوجػػػػوب مسػػػػ  ٚتيػػػػع الػػػػرأس

 ،ال يسػػػػػػتوجب مشػػػػػػوؿ الػػػػػػربص ٞتميػػػػػػع جسػػػػػػمو ،بػػػػػػو بػػػػػػرص أو بػػػػػػو داء :قولػػػػػػع
ال يسػػػػػػػػػتوجب  ،وكػػػػػػػػػذلع امسػػػػػػػػػ  برأسػػػػػػػػػع .الػػػػػػػػػداء ٞتميػػػػػػػػػع جسػػػػػػػػػموومشػػػػػػػػػوؿ 

وأيضػػػػػاً فػػػػػإف اسػػػػػتعماؿ العػػػػػرب جػػػػػار باقتضػػػػػاء إلصػػػػػاؽ  .ا١تسػػػػػ  ٞتميػػػػػع الػػػػػرأس
و٢تػػػػػػػذا فإنػػػػػػػو إذا قػػػػػػػاؿ  ؛ا١تسػػػػػػػ  فقػػػػػػػه مػػػػػػػع قطػػػػػػػع النظػػػػػػػر عػػػػػػػن الكػػػػػػػل والػػػػػػػبعض

امسػػػػ  يػػػػدؾ با١تنػػػػديل، ال يفهػػػػم منػػػػو أحػػػػد مػػػػن أىػػػػل اللغػػػػة أنػػػػو  :القائػػػػل لغػػػػَته
ا١تنػػػػػديل، بػػػػػل با١تنػػػػػديل، إف شػػػػػاء بكلػػػػػو وإف  وجػػػػػب عليػػػػػو إلصػػػػػاؽ يػػػػػده ّتميػػػػػع

ــــــمَّ أُ  نْ َعــــــ عَ َضــــــوَ  وَ اللَّــــــ نَّ إِ » :شػػػػػػاء ببعضػػػػػػو. وكػػػػػػذلع ال إٚتػػػػػػاؿ ُب قولػػػػػػو  ي ِت
ــــــــخَ الْ   «وءٍ ُضــــــــوُ بِ  الَّ إِ  ةَ الَ َصــــــــ الَ »وقولػػػػػػػػو:  أخرجػػػػػػػػو ابػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػو،« انَ يَ ْســــــــالنّْ وَ  أَ َط

ــــــكِ الْ  ةِ َحــــــاتِ فَ بِ  الَّ إِ  ةَ الَ َصــــــ الَ » :أخرجػػػػػػو الػػػػػػدار قطػػػػػػٍت، وقولػػػػػػو  أخرجػػػػػػو  «ابِ َت
ــــلِ  امَ يَ ِصــــ الَ » :أبػػػػو عوانػػػػة، وقولػػػػو  ــــ نْ َم ــــنَ يـَْفِرْضــــُو  مْ َل ــــاللَّ  ِم أخرجػػػػو ابػػػػن  «لِ ْي
أخرجػػػػػػػػػػػػو  «لٍ دْ َعــــــــــــ يْ دَ اىِ َشــــــــــــوَ  ي  لِ وَ بِــــــــــــ الَّ إِ  احَ َكــــــــــــنِ  الَ » :ماجػػػػػػػػػػػػو، وقولػػػػػػػػػػػػو 

ذلػػػػع ألف ىػػػػذا كلػػػػو مػػػػن قبيػػػػل داللػػػػة االقتضػػػػاء، فداللتػػػػو واضػػػػحة  ؛الػػػػدارقطٍت
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 ،القتضػػػػػاء مػػػػػن داللػػػػػة األلفػػػػػاظ لغػػػػػة بالوضػػػػػعحسػػػػػب وضػػػػػع اللغػػػػػة، إذ داللػػػػػة ا
 فبل يكوف من اجململ. 

واٟتاصػػػػػػػػػل أف كػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا اتضػػػػػػػػػحت داللتػػػػػػػػػو بإحػػػػػػػػػدى دالالت اللغػػػػػػػػػة، 
ال يعتػػػػػرب مػػػػػن اجملمػػػػػل، فيحمػػػػػل علػػػػػى اجملػػػػػاز، أو  ،أو شػػػػػرعاً  ،أو عرفػػػػػاً  ،وضػػػػػعاً 

أو  ،أو مػػػػػػن دالالت ا١تعػػػػػػٌت ،يفهػػػػػػم مػػػػػػن قرينػػػػػػة، أو يؤخػػػػػػذ مػػػػػػن داللػػػػػػة اللفػػػػػػظ
ديكػػػػػػن ذلػػػػػػع ُب أي لفػػػػػػظ فإنػػػػػػو ينفػػػػػػى عنػػػػػػو اإلٚتػػػػػػاؿ، غػػػػػػَت ذلػػػػػػع، ومػػػػػػا داـ 

ولكػػػػن داللتػػػػو غػػػػَت واضػػػػحة  ،وحيصػػػػر مػػػػدلوؿ اجملمػػػػل بػػػػاللفظ الػػػػذي لػػػػو داللػػػػة
 مثل:           .فإنو ٣تمل حيتاج إٔب بياف 



 ٕٙ٘ 

 البيان والمبين
البياف ىو إخراج الشيء من حيز اإلشكاؿ إٔب حيز الوضوح، أو ىو 

ولذلع عرفو بعضهم بأنو الدليل. فقولو  ؛صل من الدليلالعلم أو الظن اٟتا
 تعأب:            وما روي عنو  ،٣تمل  أنو عرؼ الصبلة بفعلو

 .بياف ٢تذا اجململ ،أخرجو البخاري «يلّْ صَ ي أُ ونِ مُ تُ يْـ أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ صَ »حيث قاؿ: 
 وقولو تعأب:           ُب أحاديث رسوؿ اه  ما وردو  ،٣تمل 

 :حوؿ زكاة األصناؼ اليت تزكى، ىو بياف للمجمل، فقد قاؿ رسوؿ اه 
 ةِ امَ يَ قِ الْ  مُ وْ يَـ  انَ ا كَ ذَ إِ  الَّ إِ  اهَ قَّ ا حَ هَ نْـ ي مِ دّْ ؤَ يُـ  الَ  ةٍ ضَّ فِ  الَ وَ  بٍ ىَ ََ ذ بِ احِ صَ  نْ ا مِ مَ »
اب الذي كتبو أبو بكر رضي أخرجو مسلم، والكت« ارٍ نَ  نْ مِ  حُ ائِ فَ صَ  وُ لَ  تْ حَ فّْ صُ 

فريضة الصدقة ىذه »اه عنو ألنس رضي اه عنو عندما وجهو إٔب البحرين 
. ٍب بُّت زكاة .لمُت واليت أمر اه هبا رسولوعلى ا١تس اليت فرض رسوؿ اه 

اذاً عَ مُ  ثَ عَ بَـ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »أخرجو البخاري وما جاء من حديث مسروؽ  «اإلبل
 ينَ عِ بَ رْ أَ  لّْ كُ   نْ مِ وَ  ةً يعَ بِ تَ  تَِبيعًا َأوْ  ينَ ثِ الَ َـ ث لّْ كُ   نْ مِ  رِ قَ بَـ الْ  نَ مِ  ذَ خُ أْ يَ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ وَ  نِ مَ يَ ى الْ لَ إِ 
. وما جاء ُب حديث أيب بردة عن أيب أخرجو أبو داود وصححو اٟتاكم« ةً نَّ سِ مُ 

 انِ مَ لّْ عَ يُـ  نِ مَ يَ ى الْ لَ ا إِ مَ هُ ثَـ عَ بَـ   وِ اللَّ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ »موسى ومعاذ رضي اه عنهم 
 يرِ عِ الشَّ وَ  ةِ طَ نْ حِ : الْ ةِ عَ بَـ رْ األَ  هِ ذِ ىَ  نْ مِ  الَّ إِ  ةَ قَ دَ وا الصَّ ذُ خُ أْ يَ  الَ  نْ أَ  مْ ىُ رَ مَ أَ فَ  مْ هِ ينِ دِ  رَ مْ أَ  اسَ النَّ 
فإف  عليوو  ؛مجمللل بيافكل ىذا  أخرجو اٟتاكم وصححو.« يبِ بِ الزَّ وَ  رِ مْ التَّ وَ 

ا كاف من ن اجململ. وأما ا١تبُت فقد يطلق ويراد بو مػّ البياف ىو الدليل الذي بي
وقد يراد بو ما كاف ٤تتاجاً إٔب البياف،  ،بنفسو عن بياف ا٠تطاب ا١تبتدأ ا١تستغٍت

وقد ورد عليو بيانو، وذلع كاللفظ اجململ إذا بُت ا١تراد منو، والعاـ بعد 
لى الوجو الذي التخصيص، وا١تطلق بعد التقييد، والفعل إذا اقًتف بو ما يدؿ ع
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 إٔب غَت ذلع. ،قصد منو
ويكوف فعبًل من الرسوؿ، ومثاؿ  ،والبياف يكوف قواًل من اه والرسوؿ

 البياف من اه تعأب قولو تعأب:                إٔب آخر اآليات فإنو
 بياف لقولو تعأب:                         ومثاؿ البياف قواًل من

ي فِ  الَّ إِ  ةَ قَ دَ الصَّ   وِ اللَّ  ولُ سُ رَ  ضْ رِ فْ يَـ  مْ لَ »ما أخرجو البيهقي:  الرسوؿ 
 يبِ بِ الزَّ وَ  رِ مْ التَّ وَ  يرِ عِ الشَّ وَ  ةِ طَ نْ حِ الْ وَ  ةِ ضَّ فِ الْ وَ  بِ ىَ الذَّ وَ  مِ نَ غَ الْ وَ  رِ قَ بَـ الْ وَ  لِ بِ : اإلِ اءَ يَ شْ أَ  ةِ رَ شَ عَ 
. فإنو بياف آليات فرض لت ضرب من الشعَت كما ُب القاموسوالسُّ  «تِ لْ السُّ وَ 

أنو عرؼ الصبلة  ما روي عنو  الزكاة. ومثاؿ البياف فعبًل من الرسوؿ 
 الَ أَ »، أخرجو البخاري «يلّْ صَ ي أُ ونِ مُ تُ يْـ أَ ا رَ مَ وا كَ لُّ صَ »واٟتج بفعلو حيث قاؿ: 

     للصبلة بياف لقولو تعأب: فعلو فإف  ،أخرجو أٛتد «مْ كُ كَ اسِ نَ مَ  ينّْ عَ  واذُ خُ فَ 
             :وفعلو للحج بياف لقولو تعأب          

                    . 
أي اجتمػػػػع الفعػػػػل  ،وإذا حصػػػػل البيػػػػاف بقػػػػوؿ مػػػػن الرسػػػػوؿ وبفعػػػػل منػػػػو

إف توافػػػػق ُب الداللػػػػة علػػػػى حكػػػػم واحػػػػد فػػػػ ،فإنػػػػو ينظػػػػر فيػػػػو ،والقػػػػوؿ ُب البيػػػػاف
 ،ٟتصػػػوؿ ا١تقصػػػود بػػػو ،فعػػػبلً  ـسػػػواء أكػػػاف قػػػوالً أ ،فالسػػػابق منهمػػػا ىػػػو البيػػػاف

أنػو بعػد  كمػا روي عنػو   ،والثػاح تأكيػد. وإف اختلفػا ُب الداللػة علػى اٟتكػم
 عنػػو وروي « داً اِحـافـاً وَ وَ رَ  فْ طُـيَ لْ فَـ  ةٍ رَ ْمـى عُ لَـاً إِ ّجـحَ  نَ رَ قـَـ نْ َمـ»آيػة اٟتػج قػاؿ: 

فإذا ٓب يعلم تقدـ  ،أنو قرف فطاؼ طوافُت وسعى سعيُت، ففي ىذه اٟتاؿ ينظر
فإنػو  ،ىػل كػاف القػوؿ أوالً أو الفعػل ،أحد ا، بأف جهل أيهمػا كػاف قبػل اآلخػر

ٓتػػػبلؼ فعػػػل  ،وذلػػػع ألف القػػػوؿ يػػػدؿ بنفسػػػو علػػػى كونػػػو بيانػػػاً  ؛يؤخػػػذ بػػػالقوؿ
ألنػػو إ ػػا يعلػػم كػػوف  ؛بالواسػػطةالرسػػوؿ فإنػػو ال يػػدؿ بنفسػػو علػػى كونػػو بيانػػاً بػػل 
أف يعلػػم ذلػػع بالضػػرورة مػػن  :الفعػػل بيانػػاً للمجمػػل بأحػػد أمػػور ثبلثػػة: أحػػدىا
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البيػاف  قصده، أي ال يتم كونو بياناً دوف اقًتاف العلم الضروري بقصػد النػيب 
وثالثهػػػا: أف يػػػذكر  .: أف يقػػػوؿ الرسػػػوؿ ىػػػذا الفعػػػل بيػػػاف للمجمػػػلثانيهػػػابػػػو. و 

وال  ،ٍب يفعػل فعػبلً يصػل  أف يكػوف بيانػاً لػو ،إٔب العمػل بػواجململ وقت اٟتاجػة 
 ،ل ال يكػػوف بيانػػاً بذاتػػوػعػػفػػيعلم أف ذلػع الفعػػل بيػػاف لػػو. فالف ،يفعػل شػػيااً آخػػر

فيقػدر كونػو ىػو ا١تتقػدـ، وحيمػل  ،يؤخػذ بػالقوؿ و٢تػذا ؛والقوؿ يكوف بيانػاً بذاتػو
 ،أحػد ا علػى اآلخػرالفعل على أف الطواؼ الثاح مندوب. وأمػا إف علػم تقػدـ 

وفعػػػل النػػػيب  ،فػػػإف كػػػاف القػػػوؿ متقػػػدماً فػػػالطواؼ الثػػػاح غػػػَت واجػػػب ،فإنػػػو ينظػػػر
فإف القػوؿ يكػوف  ،جيب أف حيمل على كونو مندوباً، وإف كاف ا١تتقدـ ىو الفعل

ناسػػخاً لوجػػػوب الطػػواؼ الثػػػاح الػػػذي دؿ عليػػو الفعػػػل، أو حيمػػل فعػػػل الرسػػػوؿ 
 قو دوف أمتو.على بياف وجوب الطواؼ الثاح ُب ح
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 الناسخ والمنسوخ
النسخ ىو إبطاؿ اٟتكم ا١تستفاد من نص سابق بنص الحق، قاؿ عليو 

أخرجو  «اوىَ ورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَـ  دْ قَ  تُ نْ كُ »الصبلة والسبلـ: 
. أو ىو خطاب الشارع ا١تانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب اٟتاكم

وأف يكوف الدليل الداؿ  ،، وال بد أف يكوف اٟتكم ا١تنسوخ شرعياً شرعي سابق
على ارتفاع اٟتكم شرعيًا مًتاخيًا عن ا٠تطاب ا١تنسوخ حكمو، وأف ال يكوف 

فإذا استكمل اٟتكم ىذه الشروط  ،ا٠تطاب ا١ترفوع حكمو مقيدًا بوقت معُت
ق، جاز أف يقع فيو النسخ. فالنسخ ىو تبديل اٟتكم السابق ْتكم الح

 فالتبديل ُب اللغة ىو النسخ. قاؿ تعأب:              
ومعناه أف يزوؿ  ،وأىل التفسَت فسروا التبديل بالنسخ فسمي النسخ تبديبلً 

أي ينتهي اٟتكم السابق فيخلفو حكم الحق. ىذا ىو  ،الشيء فيخلفو غَته
طلق على اه تعأب فيقاؿ نسخ فهو ناسخ معٌت النسخ، وأما الناسخ فإنو قد ي

 ومنو قولو تعأب:             :وقولو تعأب           

       وقد يطلق على اآلية أهنا ناسخة فيقاؿ: آية السيف نسخت كذا
ؿ فهي ناسخة، وكذلع على كل طريق يعرؼ بو نسخ اٟتكم من خرب الرسو 

وفعلو وتقريره، وعلى اٟتكم فيقاؿ وجوب صـو رمضاف نسخ وجوب صـو 
فبلف نسخ  :عاشوراء فهو ناسخ، ويطلق على ا١تعتقد لنسخ اٟتكم فيقاؿ

القرآف بالسنة أي يعتقد ذلع. وأما ا١تنسوخ فهو اٟتكم ا١ترتفع أي اٟتكم 
وحكم  كحكم تقدمي الصدقة بُت يدي مناجاة النيب   ،ا١تبطل وا١تنتهي

 ،عنها زوجها م الًتبص حواًل كامبًل عن ا١تتوَبوحك ،الوصية للوالدين واألقربُت
 إٔب غَت ذلع.
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خ الكتػػػاب، وإٚتػػػاع الصػػػحابة، ووقػػػوع النسػػػخ ػواز النسػػػػوالػػػدليل علػػػى جػػػ
 بالفعل.

 أما الكتاب فقد قاؿ اه تعأب:                     

                                    اؿ تعأب: ػوق   

                                              

                                          

                           قاؿ القرطيب ُب تفسَت قولو
 تعأب:        :زوؿ ىذه اآلية أف اليهود ١تا حسدوا ػسبب ن»اآلية

ف ٤تمدًا يأمر إاإلسبلـ بذلع، وقالوا وطعنوا ُب  ،ا١تسلمُت ُب التوجو للكعبة
فلهذا يناقض  ؛أصحابو بشيء ٍب ينهاىم، فما كاف ىذا القرآف إال من عنده

 زؿ: ػبعضو بعضًا فأن                   زؿ: ػوأن    

        و تعأب: الكشاؼ ُب تفسَت قول  ُب الز٥تشري  . وقاؿ «اآليات
               :واه تعأب  ،تبديل اآلية مكاف اآلية ىو النسخ»اآليات

فيثبت  ،واه تعأب عآب با١تصاّب وا١تفاسد ،ينسخ الشرائع بالشرائع ألهنا مصاّب
  :تعأب وىذا معٌت قولو ،خ ما يشاء ْتكمتوػما يشاء وينس          

                     » :وللمفسرين ُب تفسَت آية .         

     :ويؤيد ذلع آية النحل ،ف النسخ ىنا يعٍت التبديلأحد ا أطريقاف، 
 وىي قولو تعأب:                     ًأي إذا جعلنا آية بدال

ننا ٧تعل ىذا البدؿ خَتًا من ا١تبدؿ منو أو مثلو، وىذا الطريق فإ ،من آية
ألنو جيعل ا٠تَتية مسلطة على اآلية، وال خَتية ُب اآليات بُت  ؛ضعيف
وإ ا ا٠تَتية بالنسبة إلينا فيما يرجع إٔب أحكاـ اآليات ا١ترفوعة عنا  ،بعضها
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يرجع إٔب ف البعض يكوف أخف من البعض فيما إمن حيث  ،وا١توضوعة علينا
ف ثواب البعض أجزؿ من ثواب البعض اآلخر، فحكم ثبات إٖتمل ا١تشقة، أو 

فكاف اٟتكم الناسخ وىو الثبات الثنُت  ،ا١تسلم لكافرين أخف من ثباتو لعشرة
أخف من اٟتكم ا١تنسوخ وىو الثبات لعشرة، وحكم صـو رمضاف أشد من 

 ،يست ُب اآليات نفسهافا٠تَتية ل .حكم صـو يـو عاشوراء ولكنو أجزؿ ثواباً 
وقد تكوف خَتية  ،وقد تكوف خَتية ٗتفيف ،وإ ا ُب األحكاـ اليت جاءت هبا

 ثواب.
وىػػػذا القػػػوؿ ىػػػو  ،ف ا١تػػػراد نسػػػخ حكػػػم اآليػػػة ال نسػػػخ تبلوهتػػػاأ ثانيهمػػػا

ا١تختػػار للجمهػػػور وعليػػػو ا١تعػػػوؿ، ويؤيػػػده أف ٚتيػػػع آيػػػات القػػػرآف ثبتػػػت بالػػػدليل 
لػػػدليل القطعػػػي ال تعتػػػرب مػػػن القػػػرآف، وٓب يثبػػػت القطعػػػي، ومػػػا ٓب تثبػػػت اآليػػػة با

ومػا ورد مػن دليػل ظػٍت علػى  ،بالدليل القطعي نسخ تبلوة آيػة مػن آيػات القػرآف
ألف القطعػي ال ينسػخ بػالظٍت،  ؛وجود نسخ التبلوة ال قيمة لو ُب اعتبار النسػخ

وٓب يػػرد دليػػل قطعػػي علػػى نسػػخ الػػتبلوة  ، مثلػػو أو فوقػػو،وال ينسػػخ إال بػػالقطعي
 ا يؤيد أف ا١تراد نسخ اٟتكم ال نسخ التبلوة. وىذ

 وأمػػػا إٚتػػػاع الصػػػػحابة فقػػػد انعقػػػػد إٚتػػػاعهم علػػػػى أف شػػػريعة ٤تمػػػػد 
ناسخة ٞتميع الشرائع السػابقة، وانعقػد إٚتػاعهم علػى نسػخ وجػوب التوجػو إٔب 

قباؿ الكعبػػػة، وعلػػػى نسػػػخ الوصػػػية للوالػػػدين واألقػػػربُت بميػػػة ػتػػػػبيػػػت ا١تقػػػدس باس
خ صػػـو يػػـو عاشػػوراء بصػػـو رمضػػاف، ونسػػخ وجػػوب تقػػدمي ا١تواريػػث، وعلػػى نسػػ

ووجػػوب الػػًتبص حػػوالً كػػامبلً عػػن ا١تتػػوَب  الصػػدقة بػػُت يػػدي مناجػػاة النػػيب 
ذا ػإٔب غَت ذلػع مػن األحكػاـ. وىػ ،عنها زوجها، ووجوب ثبات الواحد للعشرة

ع الصحابة على نسػخو فيكػوف إٚتػاعهم منعقػداً علػى النسػخ، وىػو ػٚتأكلو قد 
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 ي على النسخ.دليل شرع
فإف ما أٚتع الصحابة عليو من حوادث وقع  ،وأما وقوع النسخ بالفعل

  النسخ فيها دليل على وقوعو، فبالنسبة لنسخ القبلة قاؿ تعأب:    

                                                  

        فقد روى البخاري ومسلم أنو  صلى إٔب بيت ا١تقدس ستة
  فنػزلت آية:  ،ٍب أخذ يتشوؼ إٔب ٖتويل القبلة إٔب الكعبة ،عشر شهراً 

     وجعل  ،نسخ ا١تقدس   لبيت  القبلة  استقباؿ حكم   اآلية، فيكوف
للوصية للوالدين واألقربُت قاؿ مكانو استقباؿ القبلة إٔب الكعبة. وبالنسبة 

 تعأب:                                            

                              أي فرض عليكم يا معشر
أف  ،إف كاف مالو كثَتاً  ،ب ا١توت وعبلماتوا١تؤمنُت إذا حضر أحدكم أسبا

توصوا للوالدين واألقربُت بشيء من ىذا ا١تاؿ. وىذا حكم شرعي وىو الوصية 
فإف آية ا١تواريث  ،للوالدين واألقربُت، وقد نسخت ىذه اآلية بمية ا١تواريث

وبينت نصيب الوالدين واألقربُت من ماؿ ا١تيت، أي  ،زلت بعدىا باالتفاؽػن
فاٟتكم الذي فرض ُب آية  ،كم الوالدين واألقربُت ُب ماؿ ا١تيتبينت ح

ولذلع صار اٟتكم عدـ جواز الوصية  ؛ا١تواريث نسخ اٟتكم الذي قبلو
ٚتع الصحابة على وجود أللوالدين واألقربُت، وىكذا ٚتيع األحكاـ اليت 

فمن ذلع قولو  .وىناؾ أحكاـ أخرى أيضًا وقع النسخ فيها .النسخ فيها
: « ُومن  .أخرجو اٟتاكم «اوىَ ورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَـ  دْ قَ  تُ نْ ك

 ةِ عَ ابِ الرَّ  يفِ  بَ رِ ا شَ ذَ إِ »أنو قاؿ ُب شارب ا٠تمر:  ذلع أنو روي عن النيب 
فنسخ ذلع ٔتا روي عنو أنو ٛتل إليو من شرهبا الرابعة أخرجو أٛتد، « وهُ لُ تُـ اقْـ فَ 
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ذلع أف اه تعأب أوجب ُب ابتداء اإلسبلـ اٟتبس ُب البيوت  فلم يقتلو. ومن
 قاؿ تعأب:  ،والتعنيف حدًا للزنا                       

                                              

                                               

                                         
م باٟتجارة ُب وبالرج ،فنسخ ذلع باٞتلد والتغريب عن الوطن ُب حق البكر

 قاؿ تعأب:  ،حق الثيب                                  

       وقاؿ  :ى لَ عَ وَ »لؤلعرايب الذي سألو أف يقضي لو بكتاب اه
الصامت قاؿ: وعن عبادة بن  أخرجو البخاري، «امٍ عَ  يبُ رِ غْ تَـ وَ  ،ةٍ ائَ مِ  دُ لْ جَ  كَ نِ ابْ 

 رُ كْ بِ الْ  ،يالً بِ سَ  نَّ هُ لَ  وُ اللَّ  لَ عَ جَ  دْ قَ  ،ينّْ وا عَ ذُ خُ  ،ينّْ وا عَ ذُ خُ » :قاؿ رسوؿ اه 
 مَ جَ رَ »وعن جابر بن عبد اه قاؿ:  .أخرجو مسلم «ةٍ نَ سَ  يُ فْ نَـ وَ  ةٍ ائَ مِ  دُ لْ جَ  رِ كْ بِ الْ بِ 

إٔب غَت ذلع  ،أخرجو مسلم «وُ تَ أَ رَ امْ وَ  ودِ هُ يَـ الْ  نَ اًل مِ جُ رَ وَ  ،مَ لَ سْ أَ  نْ اًل مِ جُ رَ   يُّ بِ النَّ 
فإف  ،من األحكاـ اليت وقع فيها النسخ بالفعل، وىذا دليل على وجود النسخ

فهو دليل على النسخ وال   ،ودليل على الوجود ،الوقوع بالفعل دليل على اٞتواز
أما القرآف فإنو جيوز  .و ا ٤تل النسخ ،كبلـ. والنسخ يقع ُب القرآف والسنة

 ،وإٚتاع الصحابة ،ودليلو ما مر من الكتاب ،ع فعبلً ػو واقػوى ،نسخو حكماً 
 .ووقوع النسخ بالفعل

وٓب يثبت وقوعو بالدليل  ،وغَت جائز ،وأما نسخ القرآف تبلوة فممنوع
ىو أف اآلية اليت ثبت هبا جواز النسخ  ،القطعي، والدليل على عدـ اٞتواز

 تقوؿ:                      والقرآف كلو خَت من غَت تفاوت فيو، فلو
١تا  ،وكتابة أخرى بد٢تا ،كاف ا١تراد من نسخ اآلية إزالتها عن اللوح احملفوظ
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وأيضاً فإف القرآف قد  .فمعناه إذف ليس اآلية وإ ا حكمها ،ٖتقق وصف ا٠تَتية
 ،على ىذا الوجو عقيدةزولو وحفظو وكتابتو بطريق التواتر، واإلدياف بو ػثبت ن

وىي ال تؤخذ إال من الدليل القطعي الثبوت القطعي الداللة، وىذا ٓب حيصل 
فبل جيوز نسخو  ؛إذ ٓب يأت دليل قطعي يدؿ على جواز نسخ القرآف تبلوة

تبلوة. وأما عدـ وقوع نسخ القرآف تبلوة فدليلو أنو ٓب يأت دليل قطعي يثبت 
روي عن زيد بن ل القطعي قد نسخت، وأما ما أف آية من آياتو الثابتة بالدلي
زَنـََيا فَاْرُجُموُىَما  اذَ الشَّْيُخ َوالشَّْيَخُة إِ » يقوؿ: ثابت قاؿ: ٝتعت رسوؿ اه 

أخرجو « َأْكِتْبِنيَها :فـَُقْلتُ  َلمَّا أُْنزَِلْت َىِذِه أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّو  :فـََقاَل ُعَمرُ  .اْلَبتَّةَ 
 اتٍ عَ ضَ رَ  رُ شْ عَ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  لَ زِ نْ ا أُ يمَ فِ  انَ كَ »ئشة أهنا قالت: وما روت عا أٛتد،

 وما روي عن أيب أخرجو مسلم.« َمْعُلوَماتٍ  سٍ مْ خَ بِ  نَ خْ سِ نُ  مَّ ُـ ث ،ُيَحرّْْمنَ  اتٍ ومَ لُ عْ مَ 
وما روي أف  «فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات»بن كعب وابن مسعود أهنما قرءا: 

فكلها أخبار آحاد ال  ،إٔب غَت ذلع ،ورة البقرةسورة األحزاب كانت تعدؿ س
والقطعي ال ينسخ  ،ألهنا أخبار ظنية ؛تقـو اٟتجة فيها على نسخ القطعي

وال ينسخو إال القطعي، فبل بد أف يثبت بالدليل القطعي أف ىذه اآلية  ،بالظٍت
 ،ٍب يثبت أيضًا بالدليل القطعي أهنا نسخت ،زلت حىت يعتقد أهنا من القرآفػن

 وىذا ما ٓب يقع قه، وعليو فإف نسخ القرآف تبلوة غَت واقع.
 ؛فبل يرد موضوع نسخها تبلوة ،وأما السنة فإننا غَت متعبدين هبا تبلوة

فالنسخ بالنسبة ٢تا غَت  ،ألف التبلوة من حيث ىي بالنسبة ٢تا غَت موجودة
 :وواقع والدليل على ذلع قوؿ الرسوؿ  ،وارد، وأما نسخها حكمًا فجائز

وراء  ػوصـو عاشأخرجو اٟتاكم. « اوىَ ورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ  نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَـ  دْ قَ  تُ نْ كُ »
 خ بصـو رمضاف ُب قولو تعأب: ػفنس ،نةػكاف واجبًا بالس        
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            ترةووجوب التوجو إٔب بيت ا١تقدس كاف ثابتًا بالسنة ا١تتوا، 
 فنسخ بالتوجو إٔب الكعبة ُب قولو تعأب:                 

       فدؿ   ؛والوقوع دليل اٞتواز ،وىذا يدؿ على أف النسخ ُب السنة واقع
 كذلع على أنو جائز.

أمػػػػا  .وجيػػػػوز نسػػػػخ حكػػػػم ا٠تطػػػػاب إٔب بػػػػدؿ وجيػػػػوز نسػػػػخو ال إٔب بػػػػدؿ
كنسػػػخ وجػػػوب التوجػػػو إٔب بيػػػت ا١تقػػػدس بالتوجػػػو إٔب  ،نسػػػخو إٔب بػػػدؿ فكثػػػَت

وأمػػػا  .وغػػػَت ذلػػػع ،الكعبػػػة، ونسػػػخ صػػػـو أيػػػاـ معػػػدودات بصػػػـو شػػػهر رمضػػػاف
فػػإف اه قػػد نسػػخ حكػػم تقػػدمي الصػػدقة بػػُت يػػدي مناجػػاة  ،نسػػخو ال إٔب بػػدؿ

مػػن غػػَت بػػدؿ، ونسػػخ وجػػوب اإلمسػػاؾ بعػػد الفطػػر ُب الليػػل مػػن غػػَت  النػػيب 
 ع النسخ ال إٔب بدؿ دليل جوازه.بدؿ، إٔب غَت ذلع، ووقو 

 نسخ القرآن
لتساويهما ُب وجوب العلم بو ووجوب  ؛جيوز نسخ القرآف بالقرآف

فجاز  ،وألف كبًل من الناسخ وا١تنسوخ جاء بو الوحي لفظًا ومعٌت ،العمل بو
نسخ القرآف بالقرآف. ومن ذلع نسخ االعتداد باٟتوؿ باالعتداد أربعة اشهر 

  الصدقة بُت يدي مناجاة الرسوؿ بقولو: وعشراً، ونسخ تقدمي   
 اآلية ونسخ ثبوت الواحد للعشرة بثبوت الواحد لبلثنُت بقولو تعأب:    

         والوقوع ُب الشرع  .وىذا دليل على وقوع النسخ ُب القرآف
وىذا ال  ،إبطاؿ اٟتكم ف النسخإأدؿ الدالئل على اٞتواز الشرعي. وال يقاؿ 

  جيوز ُب حق القرآف لقولو تعأب:                       

       ال يقاؿ ذلع ألنو ال جيوز  ؛فلو نسخ بعضو لتطرؽ إليو البطبلف
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أما بعض أحكامو فيجوز.  ،فبل يص  أف ينسخ القرآف كلو ،إبطاؿ القرآف كلو
وال يأتيو من بعد ما يبطلو،  ،ىذا الكتاب ٓب يتقدمو من كتب ما يبطلو فإأي 

نو ال جيوز إبطاؿ اآليات إوإ ا تنسخ بعض أحكامو، ٍب  ،فالقرآف ال ينسخ كلو
أي نسخ  ،نفسها بنسخ تبلوهتا، أما إبطاؿ ما جاءت بو من أحكاـ بإزالتها

ف اآلية ال تقوؿ ال وأيضًا فإ .فيجوز كما ثبت وقوع ذلع فعبلً  ،أحكاـ منها
 ،وىناؾ فرؽ بُت اإلبطاؿ والباطل .وإ ا تقوؿ ال يأتيو الباطل ،يأتيو اإلبطاؿ

وأما الباطل فهو ضد اٟتق. فالقرآف ينسخ بالقرآف  ،فاإلبطاؿ ىو نسخ اٟتكم
 من غَت شع. 

فؤلف  ؛وىو غَت واقع. أما عدـ جوازه ،وأما نسخ القرآف بالسنة فبل جيوز
  اه تعأب قاؿ:                               فوصف
تعأب:   والرفع غَت البياف، وقاؿ ،والناسخ رافع وليس ٔتبُت ،النيب بكونو مبيناً 

                                     يدؿ على أف  فإنو
وذلع ال يكوف إال إذا   ،اآلٌب با٠تَت أو ا١تثل ىو اه تعأب لرجوع الضمَت إليو

 قاؿ:  و٢تذا  ؛القرآف ىو كاف الناسخ                         

     فبل  ،فأشعر أف اآلٌب با٠تَت أو ا١تثل ىو ا١تختص بكماؿ القدرة
نو وإف كانت السنة حاصلة إو ألف اآلٌب هبا ىو الرسوؿ.  ؛ف النسخ بالسنةيكو 

  بالوحي كالقرآف بقولو تعأب:                       

     وىي غَت متلوة فبل نتعبد بتبلوهتا،  ،ولكنها حاصلة بالوحي معٌت
 و متلو ونتعبد بتبلوتو، وقاؿ تعأب: وى ،والقرآف حاصل لفظًا ومعٌت  

                فأخرب أنو إ ا يبدؿ اآلية باآلية ال بالسنة، وقاؿ
 تعأب:                                         
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                                            وىو
دليل على أف القرآف ال ينسخ بغَت القرآف. ويدؿ على ذلع أف ا١تشركُت عند 

 تبديل اآلية مكاف آية قالوا:            :فأزاؿ اه تعأب و هم بقولو
                           وذلع يدؿ على أف التبديل ال

 زلو روح القدس وىو القرآف: ػيكوف إال ٔتا ن              
واٟتاصل ىو أنو وإف كاف كل من القرآف والسنة قد جاء بو الوحي، ولكن 

وال يقاؿ قاؿ اه إال ُب اٟتديث  ،اه فيقاؿ قاؿ رسوؿ ،السنة تنسب للرسوؿ
والقرآف جاء لفظاً  ،والسنة جاءت معٌت من اه .فبل تنسب إٔب اه ،القدسي
وىذا كلو جيعل  .والقرآف يتعبد بو تبلوة ،والسنة ال يتعبد هبا تبلوة .ومعٌت

ف نص آييت النسخ يدؿ على أف الناسخ لآلية ىو إٍب  .القرآف ال ينسخ بالسنة
 فاألؤب تقوؿ:  ،ةاآلي                                  
وال يكوف ُب  ،ا١تثل ال يكوف إال ُب اآلياتألف  ؛يفهم منها أف الناسخ آيةف

 األحاديث، والثانية تقوؿ:                   أف فإنو نص ب
وىذا يعٍت أف الناسخ ال بد أف يكوف  ،التبديل حاصل بوضع آية مكاف آية

آية، فبل يكوف الناسخ للقرآف إال قرآناً. فهذا كلو دليل على أف القرآف ال 
  آحاد.ربخ ـسواء أكانت متواترة أ ،ينسخ بالسنة

فؤلنو ٓب يرد حكم من األحكاـ  ؛وأما عدـ وقوع نسخ القرآف بالسنة
 ،م من أحكاـ القرآف، أما األحكاـ اليت اّدعوا أهنا نسخت بالسنةناسخًا ٟتك

ومنها ما ىو ٗتصيص وليس بنسخ، فقد  ،فإف منها ما ىو منسوخ بالقرآف
  ف الوصية للوالدين واألقربُت الواردة ُب قولو تعأب: إقالوا:      
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        منسوخة بقولو : « َواٞتواب أخرجو أٛتد. « ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ وَ  ال
 وخة بمية ا١تَتاث: ػعلى ذلع أهنا منس                

 قولو تعأب:  ف جلد الزاح الوارد ُبإاآليات. وقالوا             

                     نسخ بالرجم الثابت بالسنة، واٞتواب أف اٞتلد
والرجم  ،احملصنغَت ٓب ينسخ بل ىو باؽ، وإ ا جاء ٗتصيص اٞتلد ب

ألنو  ؛ئزفهو ٗتصيص وليس بنسخ، وٗتصيص القرآف بالسنة جا ،لمحصنل
 بياف فيندرج ٖتت قولو  ويصدؽ عليو أن      فإنو رفع  ،ٓتبلؼ النسخ

وحديث الرجم أخبار « ثٍ ارِ وَ لِ  ةَ يَّ صِ وَ  الَ »وليس ببياف. على أف ىذين اٟتديثُت: 
فإنو ال جيوز أف ينسخ ٓترب  ،آحاد، فلو فرضنا جداًل أف القرآف ينسخ بالسنة

لثبوت، وخرب اآلحاد ظٍت الثبوت، والقطعي ال ألف القرآف قطعي ا ؛اآلحاد
 .فبل يزاؿ حكم ثابت قطعاً ْتكم ثابت ظناً  ،ألف النسخ إبطاؿ ؛ينسخ بالظٍت

وىذا أيضًا يؤيد أف ما جاءوا بو من أمثلة على الوقوع غَت صحي . وما داـ 
وعدـ الوقوع وحده كاؼ للداللة على عدـ  ،نسخ القرآف بالسنة ٓب يقع مطلقاً 

ألنو ليس ا١تراد اٞتواز عقبًل بل اٞتواز شرعاً. وكذلع ال ينسخ القرآف  ؛زاٞتوا
  الرسوؿ زمن بعد حصلألف كبًل منهما  ؛وال بالقياس ،بإٚتاع الصحابة

 وال ٥تالف ُب ذلع مطلقاً. ،الرسوؿ بعد النسخ منع على الصحابة أٚتع وقد

 نسخ السنة
وألف السنة  ،لعمل بولتساويهما ُب وجوب ا ؛جيوز نسخ السنة بالقرآف

والقرآف جاء بو الوحي لفظًا ومعٌت، ومن ذلع التوجو  ،جاء هبا الوحي معٌت
 ،وليس ُب القرآف ما يدؿ عليو ،فإنو ثابت بالسنة ا١تتواترة ،إٔب بيت ا١تقدس

 فنسخ بقولو تعأب:                         ومن ذلع أف
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الليل كانت ٤ترمة على الصائم بالسنة، وقد نسخ ذلع بقولو تعأب:  ا١تباشرة ُب
            ونسخ  ،ومن ذلع صـو يـو عاشوراء كاف واجبًا بالسنة

 بصـو رمضاف ُب قولو تعأب:                    ومن ذلع
وهبذا قاؿ يـو ا٠تندؽ  ،كاف جائزًا بالسنة  أف تأخَت الصبلة إٔب ا٧تبلء القتاؿ

ٟتبسهم لو  ؛أخرجو مسلم «اراً نَ  مْ ىُ ورَ بُ قُـ وَ  مْ هُ افَـ وَ جْ أَ  وُ ا اللَّ شَ حَ »وقد أخر الصبلة: 
عن الصبلة، وقد نسخ ذلع اٞتواز بصبلة ا٠توؼ الواردة ُب القرآف، وىذا كلو 

وهبذا جيوز  ،ازوالوقوع دليل اٞتو  ،دليل أف نسخ السنة بالقرآف واقع بالفعل
 نسخ السنة بالقرآف.

فيجػػػوز أف ينسػػػخ خػػػرب اآلحػػػاد ٓتػػػرب  ،وكػػػذلع جيػػػوز نسػػػخ السػػػنة بالسػػػنة
فػبل ينسػخ ا١تتػواتر  ،اآلحاد وبا١تتواتر، أمػا ا١تتػواتر فػبل جيػوز أف ينسػخ إال بػا١تتواتر

وألف  ،فلتسػػػػاويهما ُب وجػػػػوب العمػػػػل بػػػػو ؛أمػػػػا نسػػػػخ السػػػػنة بالسػػػػنة .باآلحػػػػاد
والوقػوع دليػل  ،جاء هبمػا الػوحي معػٌت، وقػد وقػع ذلػع بالفعػلالناسخ وا١تنسوخ 

 «اوَىـورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُـقُ الْ  ةِ ارَ يَـزِ  نْ َعـ مْ كُ تُ ْيـهَ نَـ  دْ قَـ تُ ْنـكُ » :اٞتواز، فمن ذلػع قولػو 
أنػػو قػػاؿ ُب شػػارب ا٠تمػػر:  ومػػن ذلػػع أنػػو روي عػػن النػػيب  أخرجػػو اٟتػػاكم.

فنسخ ذلػع ٔتػا روي عنػو أنػو ٛتػل  ،أخرجو أٛتد «وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  ةِ عَ ابِ الرَّ  يفِ  بَ رِ ا شَ ذَ إِ »
إليػو مػػن شػػرهبا الرابعػػة فلػػم يقتلػػو. وىػػذا دليػػل علػػى أف نسػػخ السػػنة بالسػػنة جػػائز 

 ؛أمػػا عػػدـ جػػوازه .وٓب يقػػع ،فهػػو واقػػع. أمػػا نسػػخ ا١تتػػواتر ٓتػػرب اآلحػػاد فػػبل جيػػوز
حػػاد أمػا خػػرب اآل .ومنكػػره كػػافر إف كػاف قطعػػي الداللػػة ،فػؤلف ا١تتػػواتر مقطػػوع بػو

وأيضاً ٓب يقع أف متػواتراً  .ومنكره ال يكفر، والقطعي ال ينسخ بالظٍت ،فهو ظٍت
ألنػو لػيس ا١تػراد  ؛وعػدـ الوقػوع دليػل علػى عػدـ اٞتػواز شػرعاً  ،نسخ ٓترب اآلحػاد

ومػػا داـ ٓب  ،اٞتػػواز العقلػػي بػػل ا١تػػراد اٞتػػواز الشػػرعي، وا١تػػراد منػػو معرفػػة مػػا نسػػخ
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 وىذا ال يدخل ُب التشريعات. ،لفروض النظريةيقع يكوف القوؿ فيو من قبيل ا
 وأما ما أوردوه من قولو تعأب:                        

                     وأهنا تقتضي حصر التحرمي فيما  ،اآلية
ي ذِ  ل  كُ   نْ عَ ى هَ نَـ » النيب وقد نسخ ذلع اٟتصر ٔتا روي باآلحاد أف  ،ذكر

، وأنو إذا ثبت أخرجو مسلم« ريْ الطَّ  نَ مِ  بٍ لَ خْ ي مِ ذِ  لّْ كُ   نْ عَ ، وَ عِ ابَ السّْ  نَ مِ  ابٍ نَ 
فنسخ السنة ا١تتواترة من باب أؤب، فإف اٞتواب عليو  ،نسخ الكتاب باآلحاد

 ا ألف اآلية إ ؛فبل ترد ىذه اآلية ،أنو قد ثبت أف القرآف ال ينسخ بالسنة
 خها آية لقوؿ اه: ػػتنس                    وأيضًا فإنو ال

ومعٌت ذلع ال أجد ُب الوحي     ألف اآلية تقوؿ:  ؛يوجد نسخ ىنا
وىذا ال دينع أف ينػزؿ وحي آخر بعدىا بتحرمي  ،اٟتاصل غَت احملرمات ا١تذكورة
زؿ ػبل ن ،جاء بو الوحي بعد ىذه اآلية ليس نسخاً  غَتىا، فيكوف النهي الذي

  ألف:  ؛بعد اآلية    د ُب ا١تستقبل. ػدؿ على أنو ال جيػوال ي ،للحاؿ
 ألنو ال يوجد فيها نسخ. ؛وعليو ال ترد ىذه اآلية

ألف كػبلً مػن إٚتػاع  ؛وأما نسخ السنة بإٚتاع الصحابة والقياس فػبل جيػوز
وقػػػد انعقػػػد إٚتػػػاع الصػػػحابة  ،عػػػد زمػػػن الرسػػػوؿ الصػػػحابة والقيػػػاس حصػػػل ب
 وال ٥تالف ُب ذلع مطلقاً. على منع النسخ بعد الرسوؿ 

 عال يجوز نسخ الحكم الثابت باإلجما
ألف اإلٚتػػاع حصػػل  ؛اٟتكػػم الثابػػت بإٚتػػاع الصػػحابة ال جيػػوز أف ينسػػخ

 ،أو بإٚتػػاع ،السػػنة وأ ،ونسػػخو إ ػػا يكػػوف بػػنص مػػن الكتػػاب بعػػد الرسػػوؿ 
فؤلنػػػػػو متقػػػػدـ علػػػػػى اإلٚتػػػػاع، إذ ٚتيػػػػػع  ؛أمػػػػػا الػػػػنص .والكػػػػػل باطػػػػل ،قيػػػػاسأو 
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ألنػػػػو إف ٓب  ؛واإلٚتػػػػاع ال ينعقػػػػد ُب زمنػػػػو  النصػػػػوص متلقػػػػاة مػػػػن النػػػػيب 
وإف وافقهػػػم كػػػاف قولػػػو ىػػػو اٟتجػػػة، فثبػػػت أف الػػػنص متقػػػدـ  ،يػػػوافقهم ٓب ينعقػػػد
نػػػػو فؤل ؛وأمػػػػا اإلٚتػػػػاع .لػػػػو وحيناػػػػذ يسػػػػتحيل أف يكػػػػوف ناسػػػػخاً  ،علػػػػى اإلٚتػػػػاع

إذ لػػو انعقػػد لكػػاف أحػػد اإلٚتػػاعُت  ،يسػػتحيل انعقػػاده علػػى خػػبلؼ إٚتػػاع آخػػر
ألف إٚتاع الصحابة يكشػف  ؛ألف األوؿ إف ٓب يكن عن دليل فهو خطأ ؛خطأ

ألنػػو ال يعتػػرب إٚتاعػػاً لوقوعػػو  ؛عػػن دليػػل، وإف كػػاف عػػن دليػػل كػػاف الثػػاح خطػػأ
ألف  ؛اإلٚتػػاعفؤلنػػو ال يصػػ  علػػى خػػبلؼ  ؛وأمػػا القيػػاس .علػػى خػػبلؼ الػػدليل
 ،أو إٚتػػاع الصػػحابة ،أو سػػنة ،فػػإذا جػػاء دليػػل مػػن كتػػاب ،القيػػاس فػػرع ألصػػل
تػػػرؾ القيػػػاس، ومػػػا داـ القيػػػاس ال يصػػػ  علػػػى خػػػبلؼ إٚتػػػاع  ،خػػػبلؼ القيػػػاس

 فبل جيوز أف ينسخ إٚتاع الصحابة بالقياس. ،الصحابة

 ال يجوز نسخ حكم القياس
ع ألف القيػاس إذا كػاف وذلػ ؛اٟتكم ا١تستنبه بالقيػاس ال جيػوز أف ينسػخ

زاؿ األصػػػل ونسػػػخ فػػػبل ا وإذ األصػػػل، ببقػػػاء بػػػاؽ فالقيػػػاس ،أصػػػل مػػػن مسػػػتنبطاً 
حكػم  رفػع يتصػور ال إذ مطلقػاً، بالقيػاس النسخ يقع ال و٢تذا ؛قياس ىناؾ يكوف

القيػػاس مػػع بقػػاء أصػػلو. فػػإف القيػػاس ا١تعتػػرب ىػػو القيػػاس الػػذي علتػػو قػػد ورد هبػػا 
 فيكوف األصػل قػد ثبتػت ،د هبا إٚتاع الصحابةأو ور  ،أو سنة ،النص من كتاب

فإنػػو يقػػع بػػالفرع ال باألصػػل،  ،الػػثبلث، فػػإذا وقػػع النسػػخ ىػػذه مػػن بواحػػد علتػػو
ل ٓب حيصل نسخ للقيػاس مػا داـ األصػل باقيػاً، وإذا ػػفإذا وقع بالفرع وبقي األص

فػػبل يكػػوف  ،فإنػػو أساسػػاً ٓب يوجػػد قيػػاس مػػا داـ األصػػل قػػد نسػػخ ،وقػػع باألصػػل
خ، عػػػبلوة علػػػى أف نسػػػخ األصػػػل لػػػيس نسػػػخاً ػػػػػنػػػو نسإقيػػػاس حػػػىت يقػػػاؿ ىنػػػاؾ 
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أو إٚتػػػػػاع  ،أو السػػػػػنة ،بػػػػػل ىػػػػػو نسػػػػػخ ٟتكػػػػػم ثبػػػػػت بالكتػػػػػاب ،ٟتكػػػػػم القيػػػػػاس
ت مػػػن القيػػػاس، وعليػػػو ال يقػػػع النسػػػخ ُب حكػػػم القيػػػاس ػوىػػػذه ليسػػػ ،الصػػػحابة
 مطلقاً.

 رريق معرفة الناسخ من المنسوخ
وإال فبل  ،على أنو ناسخ الدليل الناسخ ال بد أف تقـو حجة شرعية

يعترب ناسخاً، وليس ٣ترد ظهور التعارض بُت الدليلُت يعٍت أف أحد ا ناسخ 
إذ قد ديكن اٞتمع بينهما فبل يكوف ىناؾ أي تعارض. والنسخ ىو  ،اآلخر

 ،واٞتمع بُت الدليلُت أؤب من النسخ والتعطيل ،إبطاؿ اٟتكم وتعطيل النص
نة ػّ وما كاف خبلؼ األصل ال بد من بي ل،فإف اإل اؿ والنسخ خبلؼ األص

فإف ٓب تقم حجة عليو فبل عربة لو. وعلى ذلع فإف إبطاؿ اٟتكم  ،عليو
السابق يتوقف على وجود حجة دالة على أنو منسوخ، وىذه اٟتجة إما أف 
ينص البلحق على أنو ناسخ للسابق لفظاً أو داللة، وإما أف يكوف بُت النصُت 

يق بينهما فيو. أما نص البلحق على أنو ناسخ للسابق تعارض ال ديكن التوف
 نْ عَ  مْ كُ تُ يْ هَ نَـ  دْ قَ  تُ نْ كُ » :فقد وردت أحكاـ ُب ذلع، منها قوؿ الرسوؿ 

فهذا قد بُت النص أنو نسخ ما كاف  أخرجو اٟتاكم. «اوىَ ورُ زُ فَـ  الَ أَ  ،ورِ بُ قُ الْ  ةِ ارَ يَ زِ 
 :ة قاؿ: قاؿ رسوؿ اه من ٖترمي زيارة القبور، ومنها ما روي عن أيب ىرير 

 «وُ قَ نُـ وا عُ بُ رِ اضْ فَ  ةِ عَ ابِ ي الرَّ فِ  ادَ عَ  نْ إِ فَ  ،وهُ دُ لِ اجْ فَ  رَ كِ سَ  نْ إِ  مَّ ُـ ث ،وهُ دُ لِ اجْ فَ  رَ كِ سَ  نْ إِ »
ولكن  ،فهذا يدؿ على أف شارب ا٠تمر إذا شرب الرابعة يقتل ،أخرجو أٛتد

 نْ مَ »قاؿ:   ذلع نسخ ٔتا روي عن الزىري عن قبيصة بن ذؤيب أف النيب
 وِ أَ  ةِ ثَ الِ ي الثَّ فِ  ادَ عَ  نْ إِ ، فَ وهُ دُ لِ اجْ فَ  ادَ عَ  نْ إِ فَ  ،وهُ دُ لِ اجْ فَ  ادَ عَ  نْ إِ ، فَ وهُ دُ لِ اجْ فَ  رَ مْ خَ الْ  بَ رِ شَ 
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قاؿ الشافعي والقتل منسوخ هبذا  أخرجو أبو داود. «ةٌ صَ خْ .. رُ وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  ةِ عَ ابِ الرَّ 
خرج البزار من طريق جابر وأبن ذؤيب. ااٟتديث وغَته يعٍت حديث قبيصة 

 كَ لِ ذَ  انَ كَ فَ ، وُ لْ تُـ قْ يَـ  مْ لَ وَ  هُ دَ لَ جَ فَ  ةَ عَ ابِ الرَّ  ِفي بَ رِ شَ  دْ قَ  انِ مَ يْ عَ النـُّ بِ  يَ تِ أُ .. فَ »بلفظ: 
على أف قتل شارب  وقد ورد ُب حديث الزىري السابق نص «لِ تْ قَ لْ لِ  خاً اسِ نَ 

من نص  أخرجو أبو داود «لَ تْ قَ الْ  عَ فَ رَ وَ »ا٠تمر ُب الرابعة قد نسخ. فإف قولو: 
فهو كما جاء ُب رواية أخرى عن جابر  ،وليس من كبلـ الصحايب ،اٟتديث
 ،فَِإْن َعاَد ِفي الرَّاِبَعِة فَاقْـتُـُلوهُ  ،ِإنَّ َمْن َشِرَب اْلَخْمَر فَاْجِلُدوهُ » قاؿ: عن النيب 

َفَضَربَُو َوَلْم  ،َب اْلَخْمَر ِفي الرَّاِبَعةِ ِلَك ِبَرُجٍل َقْد َشرِ ذَ بـَْعَد  مَّ أُِتَي النَِّبيُّ ُـ قَاَل ث
وكذلع كلمة:  ،من اٟتديث« وُ لْ تُـ قْ يَـ  مْ لَ وَ »فكلمة: مذي، أخرجو الًت  «يـَْقتُـْلوُ 
 ،ال تنص على أف القتل نسخ« وُ لْ تُـ قْ يَـ  مْ لَ وَ »من اٟتديث. فرواية: « لَ تْ قَ الْ  عَ فَ رَ وَ »

 أخرجو أٛتد. «وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  ةِ عَ ابِ لرَّ ي افِ  بَ رِ شَ  اذَ إِ »ولكنها تعارض قوؿ الرسوؿ: 
إذ معٌت رفع:  ،تنص على نسخ القتل ُب الرابعة« لَ تْ قَ الْ  عَ فَ رَ وَ »ولكن رواية: 

نسخ. ومن األحكاـ اليت نص البلحق على أنو ناسخ للسابق داللة قولو 
 تعأب:                                            

                                           فإف
وؿ إف وجدت، ولكن ذلع ػىذه اآلية تدؿ على ٖتتيم الصدقة بُت يدي الرس

 قد نسخ بقولو تعأب:                                

                                           

         فهذه اآلية قد ورد فيها ما يدؿ على أف ٖتتيم تقدمي الصدقات بُت
غَت تصري  بالرفع. وينبغي أف يعلم أف النص النجوى إف وجدت قد رفع من 

ولذلع ليس  ؛أو يفهم من النص ،على النسخ ال بد أف يكوف ُب نفس النص
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كاف اٟتكم كذا ٍب   :يقوؿ الصحايب فمن الطرؽ الصحيحة ُب معرفة النسخ أ
 ،أو ما شاكل ذلع ٦تا يدؿ على النسخ ،أو كاف ذلع من قبل ،نسخ أو رفع

ألنو رٔتا قاؿ ذلع عن اجتهاد، فمثبًل روى البخاري  ؛فإف ذلع ال قيمة لو
آية:  عن   سألو  ألعرايب قاؿ   أنو ،عنهما اه   رضي ،بسنده عن ابن عمر

                      :« من كنػزىا فلم يؤد زكاهتا فويل
 «ها اه طهراً لؤلمواؿزلت جعلػفلما ن ،إ ا كاف ىذا من قبل أف تنػزؿ الزكاة ،لو

وال تعترب فيو  ،فهذا ا٠ترب ال قيمة لو ُب النسخ، فهذا ال يعترب دليبًل على النسخ
فبل يكوف دليبًل على  ؛ألنو اجتهاد للصحايب ؛آية الزكاة ناسخة آلية الكنػز

النسخ. وكذلع ليس من الطرؽ الصحيحة ُب معرفة النسخ أف يقوؿ راوي 
 ،ٍب نسخ، فمثبًل روى ا٠تمسة أٛتد بن حنبلكاف اٟتكم كذا   :اٟتديث
قاؿ:  عن معاوية أف النيب  ،ووابن ماج ،والنسائي وأبو داود ،والًتمذي

 ةَ عَ ابِ وا الرَّ بُ رِ ا شَ ذَ إِ  مَّ ُـ ث مْ وىُ دُ لِ اجْ وا فَ بُ رِ شَ  اذَ إِ  مَّ ُـ ث مْ وىُ دُ لِ اجْ فَ  ةَ رَ مْ خَ وا الْ بُ رِ ا شَ ذَ إِ »
ٍب نسخ بعد. فهذا ال  ،كاف ىذا ُب أوؿ األمر  إ ا :قاؿ الًتمذي«. مْ وىُ لُ تُـ اقْـ فَ 

يعترب دليبًل على النسخ. وكذلع ليس من الطرؽ الصحيحة أف يقوؿ الصحايب 
 .ألنو يتضمن نسخ ا١تتواتر بقوؿ اآلحاد ؛ُب أحد ا١تتواترين أنو كاف قبل اآلخر

إما صراحة أو  ،فالداللة على النسخ ال بد أف تكوف نصًا من كتاب أو سنة
 وما عداىا ال يعترب حجة على النسخ. ،داللة

فإنػػو  ،وأمػػا التعػػارض بػػُت النصػػُت مػػن كػػل وجػػو وال ديكػػن التوفيػػق بينهمػػا
فػػػػإف كػػػػاف أحػػػػد ا معلومػػػػاً واآلخػػػػر مظنونػػػػاً، أي أحػػػػد ا قطعػػػػي  ،ينظػػػػر فيهمػػػػا

أو قطعػػػي الثبػػػوت ظػػػٍت  ،واآلخػػػر ظػػػٍت الثبػػػوت والداللػػػة ،الثبػػػوت قطعػػػي الداللػػػة
واجب سواء  ،أي العمل بالقطعي ،عمل با١تعلـو واجبأو العكس، فال ،الداللة
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لكنو إف كاف متأخراً عن ا١تظنوف كػاف  ،جهل اٟتاؿ ُب ذلع ـأ ،تأخر ـأ ،تقدـ
وإال كػػػػاف مػػػػع وجػػػػوب العمػػػػل بػػػػو غػػػػَت ناسػػػػخ. وإف كانػػػػا معلػػػػومُت أو  ،ناسػػػػخاً 
فهػػػو ناسػػػخ وا١تتقػػػدـ منسػػػوخ،  ،وعلػػػم أف أحػػػد ا متػػػأخر عػػػن اآلخػػػر ،مظنػػػونُت
ىػػذا  :أو بإسػػناد الػػراوي أحػػد ا إٔب شػػيء متقػػدـ كقولػػو ،بالتػػاريخ يعػػرؼوذلػػع 

ُب السػػنة الفبلنيػػة وىػػذا ُب السػػنة الفبلنيػػة، أو بغػػَت ذلػػع ٦تػػا يػػدؿ علػػى التقػػدـ 
ألف  ؛سػبق مػن اآلخػر فإنػو ال نسػخأوإف جهل التػاريخ وٓب يعلػم أيهمػا  .والتأخر

اً مػا منسػوخ وٓب وكل من ادعى أف حكمػ .أحد ا ليس بأؤب من اآلخر بالنسخ
إمػا الوقػف عػػن  :يعلػم التػاريخ يػرد بعػدـ معرفػة التػػاريخ، والواجػب ُب ىػذه اٟتػاؿ

 العمل بأحد ا، أو التخيَت بينهما إف أمكن.
 فػػػػػإف ،بينهمػػػػػا اٞتمػػػػػع تعػػػػػذر مػػػػػع ا١تتعارضػػػػػُت النصػػػػػُت اقػػػػػًتاف علػػػػػم وإف

وال يقػػػػػػع مطلقػػػػػػاً، ومػػػػػػن ىػػػػػػذا يتبػػػػػػُت أف النصػػػػػػُت  ،غػػػػػػَت متصػػػػػػور الوقػػػػػػوعىػػػػػػذا 
 ُب النسػػػػخ وقػػػػوع يتصػػػػور ال التوفيػػػػق بينهمػػػػا ارضػػػػُت مػػػػن كػػػػل وجػػػػو مػػػػع تعػػػػذرا١تتع

 ،مظنػػػػػػػػونُت أو معلػػػػػػػػومُت اكانػػػػػػػػ إذا مػػػػػػػػا إحػػػػػػػػدا ا :اثنتػػػػػػػػُت حػػػػػػػػالتُت ُب إال ذلػػػػػػػػع
 .فا١تتػػػػػػأخر ناسػػػػػػخ وا١تتقػػػػػػدـ منسػػػػػػوخ ؛وعلػػػػػػم أف أحػػػػػػد ا متػػػػػػأخر عػػػػػػن اآلخػػػػػػر

عػػػػن  وكػػػػاف ا١تعلػػػػـو متػػػػأخراً  ،والثانيػػػػة إذا كػػػػاف أحػػػػد ا معلومػػػػاً واآلخػػػػر مظنونػػػػاً 
 وما عدا ىاتُت اٟتالتُت ال يوجد نسخ مطلقاً. ،ا١تظنوف

ىذا إف كاف النصاف ا١تتعارضاف متنافيُت من كل وجو ويتعذر التوفيق 
وأما إف كاف النصاف ا١تتعارضاف متنافيُت من كل وجو ولكن ديكن  ،بينهما

إذ  ،فإنو ال نسخ مطلقاً  ،أو كانا متنافيُت من وجو دوف وجو ،التوفيق بينهما
ويصرؼ أحد ا للوجو الذي ال يتعارض فيو مع اآلخر، فمثبلً  ،يوفق بينهما

 ،َعْن اْلَخْمرِ  َأنَّ رَاِرَق ْبَن ُسَوْيٍد اْلُجْعِفيَّ َسَأَل النَِّبيَّ » :اٟتضرميوائل عن 
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ِإنَُّو لَْيَس ِبَدَواٍء َوَلِكنَُّو  :فـََقالَ  .ِإنََّما َأْصنَـُعَها ِللدََّواءِ  :فـََقالَ  .َأْو َكرَِه َأْن َيْصنَـَعَها ،فـَنَـَهاهُ 
ِإنَّ اللََّو أَنـَْزَل » :وعن أيب الدرداء قاؿ: قاؿ رسوؿ اه  أخرجو مسلم، «َداءٌ 

اَء َوالدََّواءَ   أخرجو أبو داود. «َتَداَوْوا ِبَحَرامٍ  َوالَ  ،فـََتَداَوْوا ،َوَجَعَل ِلُكلّْ َداٍء َدَواءً  ،الدَّ
 نس:ألى ٖترمي التداوي باحملرمات، وعن قتادة عن فهذاف اٟتديثاف يدالف ع

َنَة َقِدُموا اْلَمِديَنَة َعَلى النَِّبيّْ »  ... ،مِ َوَتَكلَُّموا بِاإِلْسالَ  َأنَّ نَاًسا ِمْن ُعْكٍل َوُعَريـْ
 ،ْن َيْخُرُجوا ِفيوِ َوَأَمَرُىْم أَ  ،عٍ ِبَذْوٍد َورَا فََأَمَر َلُهْم َرُسوُل اللَِّو  .َواْستَـْوَخُموا اْلَمِديَنةَ 

 ََ خَّ رَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »وعن أنس:  أخرجو البخاري. «فـََيْشَربُوا ِمْن أَْلَبانَِها َوأَبـَْواِلَها
أخرجو  «امَ هِ بِ  تْ انَ كَ   ةٍ كَّ حِ لِ  يرِ رِ حَ الْ  سِ بْ ي لُ فِ  امِ وَّ العَ  نِ بْ  رِ يْ بَـ الزُّ وَ  فٍ وْ عَ  نِ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ لِ 

ا يَ كَ شَ  امَ وَّ العّ  نَ بْ  رَ يْـ بَـ الزُّ وَ  فٍ وْ عَ  نَ بْ  نِ مَ حْ الرَّ  دَ بْ عَ  نَّ أَ »ًتمذي: وُب رواية المسلم. 
وىذاف « يرِ رِ حَ الْ  َِ مُ ي قُ ا فِ مَ هُ لَ  ََ خَّ رَ فَـ  ،امَ هُ لَ  اةٍ زَ ي يَ فِ   يّْ بِ ى النَّ لَ إِ  لَ مْ قَ الْ 

فهذا التعارض يوفق فيو ما بُت  .اٟتديثاف يدالف على إباحة التداوي باحملرمات
فيحمل النهي ُب اٟتديثُت األولُت على الكراىة. ومثبًل عن علي  ،صوصالن
 :َأْىَدى ِكْسَرى ِلَرُسوِل اللَِّو » قاؿ  َُوَأْىَدى َلُو قـَْيَصُر فـََقِبَل ِمْنوُ  ،فـََقِبَل ِمْنو، 

ُهمْ  وعن عامر بن عبد اه بن الزبَت  أخرجو أٛتد. «َوَأْىَدْت َلُو اْلُمُلوُك فـََقِبَل ِمنـْ
َنُة َعْبِد اْلُعزَّى ْبِن َعْبِد َأْسَعَد ِمْن بَِني َماِلِك ْبِن َحَسٍل » قاؿ:ن أبيو ع َلُة ابـْ َقِدَمْت قـُتَـيـْ

َنِة أَِبي َبْكٍر ِبَهَدايَا َنِتَها َأْسَماَء ابـْ فَأََبْت  ،َوِىَي ُمْشرَِكةٌ  ،ِضَباٍب َوَأِقٍط َوَسْمنٍ  :َعَلى ابـْ
فَأَنـَْزَل اللَُّو َعزَّ   َفَسأََلْت َعاِئَشُة النَِّبيَّ  ،تَـَها َوُتْدِخَلَها بـَْيتَـَهاَأْسَماُء َأْن تـَْقَبَل َىِديَـّ 

   :َوَجلَّ                            فَأََمَرَىا  ،اآليةإَِلى آِخِر
فهذاف اٟتديثاف يدالف على  أٛتد.أخرجو  «َهاَوَأْن ُتْدِخَلَها بـَْيتَـ  ،َأْن تـَْقَبَل َىِديَـّتَـَها

 كٍ الِ مَ  نَ بْ  رَ امِ عَ  نَّ أَ » ب بن مالع:ػن بن كعػد الرٛتػجواز قبوؿ ا٢تدية، وعن عب
 .وُ ى لَ دَ ىْ أَ فَ  ،كٌ رِ شْ مُ  وَ ىُ وَ   اهلل ولِ سُ ى رَ لَ عَ  مَ دِ قَ  ةِ نَّ سِ ب األَ عِ الَ مُ  ىعَ ي يُدْ ذِ الَّ 
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على ٖترمي  وىذا اٟتديث يدؿ الطرباح.أخرجو  «كٍ رِ شْ مُ  ةَ يَّ دِ ىَ  لُ بَ قْـ أَ  ي الَ نّْ : إِ الَ قَ فَـ 
فيحمل رد ا٢تدية  ،ىدية ا١تشرؾ، فهذا التعارض يوفق فيو بُت النصوص قبوؿ

وقبو٢تا ُب غَت ىذه اٟتالة، أو حيمل على أف قبوؿ  ،على حالة التودد وا١تواالة
رضة من كل وىكذا سائر النصوص ا١تتعا .فلو قبو٢تا ولو رفضها ،ا٢تدية مباح

 ،وحيمل اآلخر على معٌت آخر ،فيحمل أحد ا على معٌت ،وجو يوفق بينهما
 ،ويرفع التعارض. أما النصوص اليت يكوف التعارض فيها من وجو دوف وجو

 نْ مَ : »و، مثاؿ ذلع قولو يفإنو ظاىر فيها صرؼ كل إٔب الوجو الذي يعن
وعاـ ُب النساء  ،و خاص ُب ا١تبدؿفإن ،أخرجو البخاري «وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  وُ ينَ دِ  لَ دَّ بَ 

 نْ ى عَ هَ نَـ » وما أخرجو أٛتد من طريق ابن عباس أف رسوؿ اه والرجاؿ، 
إذا ٓب  ،وخاص ُب ا١ترأة الكافرة األصلية ،فهو عاـ ُب كل النساء« اءِ سَ النّْ  لِ تْ قَـ 

لقولو ُب بعض طرؽ حديث النهي  ؛تباشر القتاؿ، وليس عاماً ُب كل اٟتوادث
 لِ تْ قَـ  نْ ى عَ هَ نَـ  مَّ ُـ ث ،لُ اتِ قَ تُـ  هِ ذِ ىَ  تْ انَ ا كَ مَ »١تا رأى امرأة مقتولة:  ،لنساءعن قتل ا

 ،ولذلع يقتل ا١ترتد سواء أكاف رجبًل أـ امرأة ؛أخرجو أٛتد «انِ يَ بْـ الصّْ وَ  اءِ سَ النّْ 
وهبذا ال يكوف ىناؾ تعارض بُت اٟتديثُت. فحديث قتل ا١ترتد خاص ْتالة 

فيقتل الرجاؿ والنساء، وحديث النهي عن قتل  ؛ءعاـ ُب كل شي ،االرتداد
فبل تقتل ا١ترأة ُب تلع اٟتالة. ومثاؿ ذلع أيضاً  ،خاص ُب حالة اٟترب ءالنسا
ََ جْ يَ  الَ فَ  دَ جِ سْ مَ الْ  مُ كُ دُ حَ أَ  لَ خَ دَ  اذَ إِ » :قولو   «نِ يْ تَـ عَ كْ َر  عَ كَ ْر ى يَـ تَّ حَ  يوِ فِ  سْ ِل

وا١تساجد، وروى  ،األحواؿو  ،فهو عاـ ُب ٚتيع األوقات أخرجو ابن حباف،
َهانَا َأْن ُنَصلَّْي ِفيِهنَّ  ُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اللَِّو الَ َـ ث»عقبة بن عامر قاؿ:   ،يـَنـْ

َوِحيَن يـَُقوُم قَاِئُم  ،ِحيَن َتْطُلُع الشَّْمُس بَازَِيًة َحتَّى تـَْرَتِفعَ  ،َأْو َأْن نـَْقبُـَر ِفيِهنَّ َمْوتَانَا
أخرجو  «َوِحيَن َتَضيَُّف الشَّْمُس ِلْلُغُروِب َحتَّى تـَْغُربَ  ،ى َتِميَل الشَّْمسُ الظَِّهيَرِة َحتَّ 
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 وِ اللَّ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ : »عمر بن ا٠تطابفهو خاص بأوقات معينة. وروى  ،مسلم
  بَ رُ غْ ى تَـ تَّ حَ  رِ صْ العَ  دَ عْ بَـ وَ  ،سُ مْ الشَّ  قَ رُ شْ ى تَ تَّ حَ  حِ بْ الصُّ  دَ عْ بَـ  ةِ الَ الصَّ  نِ ى عَ هَ نَـ» 

فهو خاص ْتاالت معينة، وإذا تعارض ا٠تاص مع العاـ ٛتل  أخرجو البخاري.
فيحمل حديث ٖتية ا١تسجد على غَت األوقات ا٠تمسة  ،العاـ على ا٠تاص

فبل يكوف ىناؾ تعارض بُت النصُت، وىكذا سائر النصوص  ؛ا١تكروىة
 ،فإهنا ٖتمل على الوجو الذي جاءت بشأنو ،ا١تتعارضة من وجو دوف وجو
 وبرفع التناُب بُت النصوص.

ومن ىذا يتبُت أف ٣ترد ظهور التعارض بُت النصوص ال يعٍت أف أحد ا 
بل ديكن التوفيق بُت النصوص اليت يظهر أهنا متعارضة. ومن  ،ناسخ لآلخر

يتبُت أف التناقض  ،واستقراء ما يظهر أهنا متعارضة ،تدقيق النصوص الشرعية
اء بأنو يكوف بُت النصُت تناقض ادعاء ٓب فاالدع .بُت النصوص غَت موجود

وما أورده بعض العلماء من نصوص توىم وجود التناقض  .يقم عليو دليل
فإف نفس ىذه النصوص صري  ُب عدـ وجود التناقض وباٞتمع بينها،  ،بينها

وليس فيو أي داللة على النسخ، فمثاؿ اآليات اليت زعم أهنا منسوخة قولو 
 تعأب:                     وىي  ،قيل أهنا نسخت بمية السف

 قولو تعأب:                                   

                                       

                           فاآلية األؤب واآلية الثانية
ظاىر نصهما أنو ال تناقض فيو بينهما، فاألؤب تعٍت حالة الصل  إذا كانت 
مصلحة الدعوة تقتضي ذلع كما حصل ُب صل  اٟتديبية، والثانية تقتضي 

تضي ذلع، واٞتهاد والصل  حالتاف باقيتاف، اٞتهاد إذا كانت الدعوة تق
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 ٓب ينسخ شيء منها. وقولو تعأب:  ،وأحكاـ كل منهما باقية      

                                     :هنا نسخت إقيل
 بقولو تعأب:                                  فاآلية

األؤب دالة على الوالية وىي النصرة، واآلية الثاح دالة على األولوية ُب ا١تَتاث، 
والثانية  ،ألف األؤب تقتضي النصرة ؛فظاىر نصهما أنو ال تناقض بينهما

األولوية ُب ا١تَتاث. وقولو تقتضي األولوية ُب ا١تَتاث، والوالية وىي النصرة غَت 
 تعأب:                                 أهنا قيل 
  تعأب: بقولو نسخت                ُت أنو ػر نص اآليتػوظاى
 يغفر لو ما سلف من ة بتوبة الكافر باهػإذ األؤب خاص ،اقض بينهماػال تن

ذنوبو وال دخل ٢تا بالقتاؿ، والثانية خاصة بقتاؿ الكافرين حىت ال تكوف فتنة 
وىكذا  .للمسلمُت عن دينهم، والقتاؿ حىت ال تكوف فتنة غَت غفراف الذنوب

فإنو عند التدقيق يتبُت أنو  ،ٚتيع النصوص اليت أوردوىا وزعموا أف بينها تناقضاً 
أنو يكوف بُت النصُت تناقض ادعاء ال  االدعاءوعليو فإف  ؛ال تناقض بينهما

فالنصوص كلها ديكن التوفيق بُت ما يظهر التعارض فيو، ومن  ،دليل عليو
طبيعة النصوص التشريعية أف يبدو منها للرائي شيء من التناقض، ذلع أف 

 ،بل تؤخذ كل حالة ،وال يص  فيها التجريد وال التعميم ،أحواؿ العمراف ٥تتلفة
وال يقاس شيء من  ،ويعطى النص لو وحده ،على حدة ،وكل أمر ،وكل حادثة

فإف األصل فيها ىو االختبلؼ،  ،أحواؿ العمراف على اآلخر جملرد االشتباه
ٍب يأٌب نص آخر ٟتالة أو حادثة  ،فيأٌب النص ١تعاٞتة اٟتالة أو اٟتادثة أو األمر

يحصل حيناذ عند الرأي ف ،ولكن يوجد اشتباه بينهما ،أو أمر غَت األوؿ
ال  ،فيظن وجود التعارض ،مع أهنما جاءا ألمرين ٥تتلفُت ،التعارض بُت النصُت
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فيقع من ىذا التعميم  ،سيما وأف اإلنساف من طبيعتو التعميم والتجريد
ولكن  ،وُب ظن أف أحد النصُت يتعارض مع اآلخر ،والتجريد ُب ا٠تطأ

وا٠تبَتين  ،والعليمُت بأصوؿ التشريع ،ا٠تبَتين بأحواؿ العمراف وأهنا ٥تتلفة
 ؛وحيملوف كل نص على معناه ،يدركوف النصوص على حقيقتها ،بالوقائع

فيتبُت حيناذ أنو ال تعارض. و٢تذا فإنو ال يص  أف يزعم أف ىذا اٟتكم 
فإنو ُب  ،ٔتجرد ظهور التعارض بُت نصُت ،وأف ىذا النص ناسخ ،منسوخ

تقبل دعوى النسخ إال إذا وجدت حجة شرعية  اٟتقيقة ال تعارض بينهما، وال
أي ال بد أف يكوف ىناؾ من الشرع ما يدؿ على  ،على أف ىذا النص ناسخ
 وما ٓب توجد حجة شرعية فبل نسخ. ،أف ىذا النص ناسخ لذلع
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 الدليل الثالث
 عاإلجمـا

والتصميم اإلٚتاع ُب اللغة يطلق باعتبارين: أحد ا العـز على الشيء 
بقولو تعأب: ٚتع فبلف على كذا إذا عـز عليو، وإليو اإلشارة أ :و يقاؿومن ،عليو
              من لم »وُب اٟتديث ا١توقوؼ على ابن عمر  ،أي اعزموا

، وىو معٌت « ُيجمع الصيام قبل الفجر فال صيام لو أخرجو الًتمذي، أي يعـز
الذي أخرجو ابن « لليلال صيام لمن لم يفرضو من ا»حديث الرسوؿ 

أٚتع القـو على   :والثاح االتفاؽ، ومنو يقاؿ ماجو، أي يعـز عليو من الليل.
أيًا كاف  ،على أمر من األمور كذا إذا اتفقوا عليو، وعلى ىذا فاتفاؽ كل طائفة

 يسمى إٚتاعاً. ،ىذا األمر
وأما اإلٚتاع ُب اصطبلح األصػوليُت فهػو االتفػاؽ علػى حكػم واقعػة مػن 

وقػػائع بأنػػو حكػػم شػػرعي، ولكػػن اختلػػف فػػيمن يكػػوف إٚتػػاعهم دلػػيبلً شػػرعياً. ال
وبنػػاء علػػى ذلػػع عرفػػوه بأنػػو عبػػارة  ؛ف إٚتػػاع األمػػة دليػػل شػػرعيإ :فقػػد قػػاؿ قػػـو

أف إٚتػػاع  :عػن اتفػاؽ أمػة ٤تمػد خاصػة علػى أمػػر مػن األمػور الدينيػة. وقػاؿ قػـو
إلٚتػػاع عبػػارة عػػن ف اإوبنػػاء علػػى ذلػػع قػػالوا:  ؛أىػػل اٟتػػل والعقػػد دليػػل شػػرعي

اتفاؽ أىل اٟتل والعقد مػن أمػة ٤تمػد ُب عصػر مػن األعصػار علػى حكػم واقعػة 
 : ف اإلٚتػػػاع إف إٚتػػػاع اجملتهػػػدين دليػػل شػػػرعي، وقػػػالوا: إمػػن الوقػػػائع. وقػػػاؿ قػػـو

ن اتفاؽ اجملتهدين ُب عصر من العصور على أمر ديػٍت اجتهػادي. وقػاؿ ععبارة 
ف إٚتػػاع العػػًتة أي عػػًتة إ :وقػػاؿ قػػـو .يف إٚتػػاع أىػػل ا١تدينػػة دليػػل شػػرعإ :قػػـو

إٚتػػاع ا٠تلفػػاء الراشػػدين دليػػل شػػرعي. وقػػاؿ  :وقػػاؿ قػػـو .الرسػػوؿ دليػػل شػػرعي
فاإلٚتػاع الػذي يعتػرب دلػيبلً  .إٚتػاع الصػحابة دليػل شػرعي. وىػذا ىػو اٟتػق :قـو

وأمػػا إٚتػػاع غػػَتىم فػػبل يكػػوف دلػػيبلً  ،شػػرعياً إ ػػا ىػػو إٚتػػاع الصػػحابة لػػيس غػػَت
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لػػدليل علػػى أف إٚتػػاع الصػػحابة ىػػو اإلٚتػػاع الػػذي يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً شػػرعياً، وا
 عدة أمور:
اؿ اه ػرآف فقد قػػأما الق .ديثػػنو ورد الثناء عليهم ُب القرآف واٟتإ: والً أ
 تعأب:                                            

 وقاؿ تعأب:                               

                                         

                                             :وقاؿ تعأب 
                                               

                                         

                                          

                                         

                              فعن  ،وأما اٟتديث
فـَيَـْغُزو ِفئَاٌم  ،يَْأِتي َعَلى النَّاِس َزَمانٌ » :أيب سعيد ا٠تدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اه 

 ،فـَيُـْفَتُح َلُهمْ  ،نـََعمْ  :فـَيَـُقوُلونَ  ِفيُكْم َمْن َصاَحَب َرُسوَل اللَِّو  :فـَيَـُقوُلونَ  ،النَّاسِ  ِمنَ 
َىْل ِفيُكْم َمْن َصاَحَب  :فـَيُـَقالُ  ،النَّاسِ  يَـْغُزو ِفَئاٌم ِمنَ فَـ  ،َزَمانٌ  مَّ يَْأِتي َعَلى النَّاسِ ُـ ث

 ،مَّ يَْأِتي َعَلى النَّاِس َزَمانٌ ُـ ث ،فـَيُـْفَتُح َلُهمْ  ،فـَيَـُقوُلوَن نـََعمْ  َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّو 
َمْن َصاَحَب َأْصَحاَب َرُسوِل  َىْل ِفيُكْم َمْن َصاَحبَ  :فـَيُـَقالُ  ،النَّاسِ  فـَيَـْغُزو ِفَئاٌم ِمنَ 

ففي ىذا اٟتديث ظاىر  و البخاري،أخرج «فـَيُـْفَتُح َلُهمْ  ،نـََعمْ  :فـَيَـُقوُلونَ  اللَِّو 
و١تن  ،و١تن صاحبهم ،الثناء على أصحاب رسوؿ اه، فقد جعل الفت  ٢تم

 ارَ تَ اخْ  وَ اللَّ  نَّ إِ » :ويقوؿ الرسوؿ  .إكرامًا ٢تم ،صاحب من صاحبهم
 وَ اللَّ  وَ اللَّ »ويقوؿ:  أخرجو البزار، «ينَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  ينَ يّْ بِ ى النَّ وَ سِ  ينَ مِ الَ عَ ى الْ لَ ي عَ ابِ حَ صْ أَ 



 ٕٜٕ 

 مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ  ،ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ » :وقاؿ  أخرجو ابن حباف. «يابِ حَ صْ ي أَ فِ 
على  ،الرسوؿ ومن  ،فدؿ ىذا الثناء من اه تعأب أخرجو رزين، «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ 

اعتبار أقوا٢تم، ودؿ على أف صدقهم أمر مقطوع بو، وأنو وإف كاف ٣ترد الثناء 
دليل على أف صدقهم  ووحده ليس دليبًل على أف إٚتاعهم دليل شرعي، ولكن

ٚتعوا على أمر كاف أفإذا  ،فيكوف اعتبار أقوا٢تم أمراً مقطوعاً بو ،أمر مقطوع بو
ف اه قد إوليس من بعدىم كذلع. وال يقاؿ  ،قوإٚتاعهم إٚتاعاً مقطوعاً بصد

ال يقاؿ ذلع ألف  ؛أثٌت على التابعُت فتكوف أقوا٢تم أيضًا مقطوعًا بصدقها
 ،مطلقًا عليهم ٚتيعًا كما ورد بالنسبة للصحابة الثناء على التابعُت ٓب يرد ثناءً 

 مطلق د التابعُت بإحساف الػّ وإ ا ورد ُب حق من اتبع الصحابة بإحساف، فقي
وإ ا جيعل  ،ولذلع ال جيعل أقواؿ ٚتيع التابعُت مقطوعًا بصدقها ؛التابعُت

ال جيعل  ،ٚتعوا على أمرأو٢تذا فإهنم إذا  ؛فقه أقواؿ التابعُت بإحساف
على أفراد معينُت من  ف اه تعأب أثٌتإإٚتاعهم مقطوعًا بصدقو. وقد يقاؿ 

ٌت على أيب بكر وعمر، وأثٌت على  فأثٌت على ا٠تلفاء الراشدين، وأث ،الصحابة
 ،وفاطمة ،وعائشة ،وعلي ،وعمر ،مثل أيب بكر ،كثَت من الصحابة ٔتفرده

 ،وأثٌت على األمة اإلسبلمية ،وأثٌت على األنصار ،وسعد بن أيب وقاص ،والزبَت
وغَتىم غَت  ،فلماذا كاف إٚتاعهم مقطوعاً بصدقو ،فلم خيتص الثناء بالصحابة

واب على ذلع أف الثناء على أفراد معينُت من الصحابة واٞت ؟مقطوع بصدقو
وٓب يرد بالدليل القطعي، وحىت يكوف قوؿ من أثٌت عليو اه  ،ورد بالدليل الظٍت
 ،ال بد أف يرد بالدليل القطعي، فالثناء على األمة اإلسبلمية ،مقطوعًا بصدقو

 ابا١تتواتر، فلم يرد ابأحاديث آحاد وٓب يرد اورد ،والثناء على أفراد من الصحابة
رب ػولذلع ال جيعل ىذا الثناء الوارد ُب خ ؛وال ُب اٟتديث ا١تتواتر ،ُب القرآف

م ػهػفػًا بصدقو، ٓتبلؼ الصحابة بوصػوعػطػاد قوؿ من أثٌت عليو مقػاآلح
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ولذلع كاف إٚتاع  ؛د ورد الثناء عليهم بالقرآف وىو دليل قطعيػفق ،ابةػصح
ت بالدليل ػيػف الثناء قد ورد على آؿ البإد يقاؿ وق .الصحابة مقطوعًا بصدقو

 قاؿ تعأب:  ،إذ ورد بالقرآف ،القطعي                 

                          اء على أىل البيتػنػذا ثػػوى، 
 .إٚتاعهم مقطوعًا بصدقو وبذلع يكوف ،فتكوف أقوا٢تم مقطوعًا بصدقها

ولكنها ليست قطعية الداللة،  ،واٞتواب على ذلع أف اآلية قطعية الثبوت
 ؛رضواف اه عليهم ،وابنا ا ،وفاطمة ،علي :ف آؿ البيت ىمإفهناؾ من يقوؿ 

وقاؿ:  ،لف عليو الصبلة والسبلـ عليهم كساءه ،زلت ىذه اآليةػألنو ١تا ن
ف أىل البيت ىم إوىناؾ من يقوؿ أخرجو الًتمذي. « يتِ يْ بَـ  لُ ىْ أَ  ءِ الَ ؤُ ىَ  مَّ هُ اللَّ »
أما ما قبلها  ،دىا يدؿ عليوػفإف ما قبل اآلية وما بع ع أزواج النيب ػؤالء مػى

 أب: ػفقولو تع                               و: ػولػإٔب ق
               تعأب: فقولو بعدىا ما وأما            

      وليست قطعية  ،وف اآلية ظنية الداللةػاآلية. وعلى ذلع تك
 ،على كبل التفسَتين ،الداللة، فبل تكوف دليبًل على أف إٚتاع أىل البيت
وٓب  ،ٔتعناىا اللغوي فحسبمقطوعًا بصدقو، إذ لو فسرت كلمة أىل البيت 

 افإهن ،يرد دليل شرعي على أف الشرع قد وضع ٢تا معٌت غَت ا١تعٌت اللغوي
ويكوف إٚتاع أىل البيت الذين تصدؽ عليهم  ،حيناذ تكوف قطعية الداللة

حيناذ تكوف قطعية الداللة،  افإهن ،وىم أزواجو وأوالده وأوالدىم ،الكلمة لغة
مة للك أف   على شرعي   دليل وروي  ،فسَتىاولكن ما داـ قد اختلف ُب ت

      ًفإف اآلية تصب  ظنية الداللة فبل تكوف دليبًل قطعياً.  ،معٌت شرعيا
ومن ىذا كلو يتبُت أف الصحابة وحدىم ىم الذين ورد الثناء عليهم بالدليل 

 فيكوف إٚتاعهم فقه ىو ا١تقطوع بصدقو. ،القطعي
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وىم  ،وىم الذين حفظوه ،ن ٚتعوا القرآفف الصحابة ىم الذيإثانياً: 
 الذين نقلوه إلينا، واه سبحانو وتعأب يقوؿ:                       

        فهذا الذي نقلوه ىو عينو الذي حفظو اه، فاآلية تدؿ على
الء ىم الذين ٚتعوه وىؤ  ،ألف اه وعد ْتفظو ؛صدؽ إٚتاعهم ُب نقل القرآف

فيكوف ذلع دليبًل على صدؽ إٚتاعهم، فإف حفظ  ،زؿػوحفظوه ونقلوه كما أن
القرآف ُب اآلية تعٍت صيانتو من الضياع، والصحابة ىم الذين صانوا القرآف من 

فقد حفظوه وٚتعوه ونقلوه لنا بالطريقة  ،الضياع بعد وفاة الرسوؿ 
ا وعد اه من حفظ القرآف، وحفظو وٚتعو القطعية، فيكونوف ىم الذين قاموا ٔت

 فتكوف اآلية دليبلً على صدؽ إٚتاعهم. ،ونقلو إ ا كاف بإٚتاعهم
ألهنم  ؛نو ال يستحيل على الصحابة عقبًل أف جيمعوا على خطأإثالثاً: 

وجائز عليهم ٣تتمعُت، فإٚتاعهم  ،ليسوا معصومُت، فا٠تطأ جائز عليهم أفراداً 
قبًل، ولكن يستحيل عليهم شرعًا أف جيمعوا على على خطأ غَت مستحيل ع

ألهنم ىم  ؛ألنو لو جاز ا٠تطأ على إٚتاعهم ٞتاز ا٠تطأ على الدين ؛خطأ
بإٚتاعهم على أف ىذا الدين ىو الذي جاء بو  ،الذين نقلوا إلينا ىذا الدين

وعنهم أخذنا ديننا، ولو جاز ا٠تطأ على إٚتاعهم ٞتاز ا٠تطأ على  ،٤تمد 
بإٚتاعهم على أف ىذا القرآف ىو  ،ألهنم ىم الذين نقلوا لنا ىذا القرآف ؛القرآف

وعنهم أخذنا القرآف. ؤتا أف ا٠تطأ على  ،زؿ على ٤تمد ػعينو الذي ن
إذ قاـ الدليل القطعي على صحتو، ؤتا أف ا٠تطأ على القرآف  ،الدين مستحيل

من بُت يديو وال من فقد قاـ الدليل القطعي على أنو ال يأتيو الباطل  ،مستحيل
  قاؿ تعأب:  ،خلفو                           فيكوف

إٚتاع الصحابة يستحيل عليو ا٠تطأ شرعاً. وىذا دليل قطعي على أف إٚتاعهم 
دليل شرعي. وأيضًا فإف إٚتاعهم على أف ىذا الدين ىو الذي جاء بو ٤تمد 
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، زؿ بو الوحي من عند اه ػاعهم على أف ىذا القرآف ىو عينو الذي نوإٚت
بقياـ الدليل القطعي  ،على ٤تمد، قاـ الدليل القطعي على صحة ىذا اإلٚتاع

وبقياـ الدليل القطعي على أف القرآف ال يأتيو الباطل  ،على صحة ىذا الدين
ى أف إٚتاع من بُت يديو وال من خلفو، فيكوف قد قاـ الدليل القطعي عل

وعلى ىذا فإف كونو يستحيل شرعًا على الصحابة أف  .الصحابة حجة شرعية
واستحالة أف يقع  ،الستحالة أف يقع ا٠تطأ ُب الدين ،يقع ا٠تطأ ُب إٚتاعهم

وكوف الدليل  .دليل قطعي على أف إٚتاعهم دليل شرعي ،ا٠تطأ ُب القرآف
دليل قطعي  ،قل القرآفالقطعي قد قاـ على صحة إٚتاعهم ُب نقل الدين ون

وعلى أنو حجة شرعية. وىذا غَت موجود ُب إٚتاع  ،على صحة إٚتاعهم
ال ُب أيامهم وال من بعدىم، فيكوف إٚتاع الصحابة  ،غَتىم على اإلطبلؽ

 فقه ىو الدليل الشرعي.
ف إٚتػػػػػاع الصػػػػػحابة يرجػػػػػع إٔب نفػػػػػس الػػػػػنص الشػػػػػرعي، فهػػػػػم ال إرابعػػػػػاً: 

مػػػن قػػػوؿ الرسػػػوؿ أو فعلػػػو أو  ،دليػػػل شػػػرعيجيمعػػػوف علػػػى حكػػػم إال وكػػػاف ٢تػػػم 
وىػذا ال يتػػأتى  ،فيكػوف إٚتػػاعهم قػد كشػػف عػن دليػػل ،قػػد اسػتندوا إليػػو ،تقريػره

 ،وعػػػنهم أخػػػذنا ديننػػػا ،الرسػػػوؿ  صػػػاحبواألهنػػػم ىػػػم الػػػذين  ؛لغػػػَت الصػػػحابة
إذ الصػػحابة مػا أٚتعػوا علػػى  ،ومػا عػػداه لػيس ْتجػة ،فكػاف إٚتػاعهم ىػػو اٟتجػة
رعي علػػى ذلػػع ٓب يػػرووه، فيكػػوف إٚتػػاع الصػػحابة دلػػيبلً شػػيء إال و٢تػػم دليػػل شػػ

فاتفػاؽ آراء الصػحابة  .وليس بوصػفو رأيػاً ٢تػم ،شرعياً بوصفو يكشف عن دليل
علػػى أمػػر ال يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً، وإٚتػػاعهم علػػى رأي مػػن آرائهػػم ال يعتػػرب دلػػيبلً 

أو علػػػى أف اٟتكػػػم  ،شػػػرعياً، بػػػل إٚتػػػاعهم علػػػى أف ىػػػذا اٟتكػػػم حكػػػم شػػػرعي
لشرعي ُب واقعة كذا ىو كذا، أو أف حكم الواقعة الفبلنية شرعاً ىو كذا، ىػذا ا

اإلٚتاع ىو الدليل الشرعي. فإٚتاع الصحابة ا١تعترب إ ا ىو اإلٚتاع علػى حكػم 
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ف عػن أف ىنػػاؾ دلػيبلً شػػرعياً ٢تػػذا ػشػػػفهػػو يك ،مػن األحكػػاـ بأنػو حكػػم شػرعي
 رووا اٟتكم وٓب يرووا الدليل.هنم أو  ،اٟتكم

ف إٚتػػاع األمػػة عنػػد اٞتمهػػور ال بػػد لػػو مػػن شػػيء يسػػتند إليػػو إد يقػػاؿ وقػػ
نػو كػػذلع إفػيمكن أف يقػاؿ  ،أي ال بػد لػو مػن دليػل شػرعي ،مػن نػص أو قيػاس
واٞتػػواب علػػى ىػػذا ىػػو أنػػو ال يتػػأتى ١تػػن ٓب يشػػاىد الرسػػوؿ  .يكشػػف عػػن دليػػل

 ألف الكشػػف عػن دليػػل إ ػا يتػػأتى مػػع  ؛أف جيعػل كبلمػػو يكشػف عػػن دليػل
ألف كبلمػػو وفعلػػو وتقريػػره ىػػو  ؛السػػبلـالصػػبلة و ٝتػػع أو رأى الرسػػوؿ عليػػو مػػن 
وما عداه لػيس بػدليل، فالكشػف عػن الػدليل يتػأتى مػع مػن نقلػو ال مػع  ،الدليل
 ،والروايػػة أخػػذ الػػنص عمػػن رواه ،والنقػػل ىػػو أخػػذ الػػنص عػػن صػػاحبو .مػػن رواه

وىػػذا غػػَت  ،ويوال يتػػأتى عػػن الػػرا ،فػػبل يتػػأتى الكشػػف عػػن دليػػل إال عػػن الناقػػل
ف إولػذلع ال يقػاؿ  ؛ألهنػم ىػم الػذين شػاىدوا الرسػوؿ ؛موجود إال ُب الصػحابة

بل يقاؿ يستند إٔب دليل، وحيناذ يكػوف الػدليل  ،إٚتاع األمة يكشف عن دليل
 وليس إٚتاعهم. ،الذي استندوا إليو ىو اٟتجة

وىػػم قػػد شػػاىدوا الرسػػوؿ  ،ف إٚتػػاع العػػًتة يكشػػف عػػن دليػػلإوقػػد يقػػاؿ 
 يكوف إٚتاعهم حجة، واٞتواب على ذلع ىػو أنػو إف قصػد بػالعًتة علػيف، 

وشاىدوه، فهم   فإهنم قد صاحبوا الرسوؿ ،فهذا صحي  ،وابنا ا ،وفاطمة
ألهنػم مػن الصػحابة، ولكػنهم ليسػوا  ؛من الصحابة، فهذا الكبلـ يصدؽ علػيهم

 فيصػػػدؽ علػػػيهم مػػػا يصػػػدؽ علػػػى الصػػػحابة، فيجػػػوز أف يػػػرووا ،ٚتيػػػع الصػػػحابة
ألف الػػػػػدليل  ؛اٟتكػػػػػم وال يػػػػػرووا الػػػػػدليل، ولكػػػػػن ذلػػػػػع ال يكػػػػػوف حجػػػػػة شػػػػػرعية

وٓب يقػم  ،القطعي ُب استحالة ا٠تطأ على إٚتاعهم قػد قػاـ علػى إٚتػاع الصػحابة
إ ػا ىػو إٚتػاع  ،ولذلع كاف ا١تعترب أف قولو يكشف عن دليل ؛على إٚتاع العًتة

ولػو أهنػم  ،دليبلً شػرعياً فبل يكوف إٚتاع العًتة  ؛الصحابة، وليس آحاد الصحابة
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شػػاىدوا الرسػػوؿ وصػػحبوه. وأمػػا إف قصػػد بػػالعًتة مػػن جػػاء بعػػد ىػػؤالء مػػن ذريػػة 
 ؛نػػو يكشػػف عػػن دليػػلإفػػإف كبلمهػػم ال يصػػ  أف يقػػاؿ عنػػو  ،اٟتسػػن واٟتسػػُت

وٓب ينقلوا عنو. وإذا كاف ٢تػم دليػل فػإهنم يكونػوف قػد  ،ألهنم ٓب يشاىدوا الرسوؿ
 فبل يكوف كبلمهم يكشف عن دليل. ،لرسوؿوأخذوه من غَت ا ،رووه رواية

فهذه األمور دليل قطعي علػى أف إٚتػاع الصػحابة دليػل شػرعي، ويكفػي 
دلػػيبلً علػػى أف إٚتػػاعهم حجػػة كػػوهنم يسػػتحيل علػػيهم شػػرعاً أف يقػػع ا٠تطػػأ ُب 

وىػػػذا غػػػَت  ،إٚتػػػاعهم، فػػػإف ىػػػذا دليػػػل قطعػػػي علػػػى أف إٚتػػػاعهم دليػػػل شػػػرعي
وف قػػد قػػاـ الػػدليل القطعػػي علػػى أف إٚتػػاع موجػػود ُب إٚتػػاع غػػَتىم، وبػػذلع يكػػ

 الصحابة دليل شرعي.

 الصحابة عيير إجما عكل إجما
 ليس بدليل شرعي

ألنو ٓب يقم الدليل  ؛كل إٚتاع غَت إٚتاع الصحابة ليس دليبًل شرعياً 
القطعي على أنو دليل شرعي، وكل ما استدلوا بو ىو أدلة ظنية، وألف األدلة 

فإنو ال وجو  ،وليست بأدلة قطعية ،ا أدلة ظنيةاليت استدلوا هبا مع كوهن
لبلستدالؿ هبا على أف اإلٚتاع الذي يدعونو دليل شرعي. أما بالنسبة إلٚتاع 

ف إٚتاع األمة إفقد قالوا  ،وإٚتاع اجملتهدين ،وإٚتاع أىل اٟتل والعقد ،األمة
 واستدلوا على ذلع بقولو تعأب:  ،حجة شرعية              

                                                     

            ووجو االحتجاج هبذه اآلية أنو تعأب توعد على متابعة
ا توعد عليو، و١تا حسن اٞتمع ولو ٓب يكن ذلع ٤ترمًا ١ت ،غَت سبيل ا١تؤمنُت

ُب التوعد، كما ال حيسن التوعد على  بينو وبُت احملـر من مشاقة الرسوؿ 
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 اٞتمع بُت الكفر وأكل ا٠تبز ا١تباح، فيكوف اتباع غَت سبيل ا١تؤمنُت ٤ترماً، وإذا
أي ال واسطة  ،ألنو ال ٥ترج عنهما ؛حـر اتباع غَت سبيلهم وجب اتباع سبيلهم

ألف سبيل  ؛لـز من وجوب اتباع سبيلهم كوف إٚتاع األمة حجةوي ،بينهما
أو االعتقاد. واٞتواب على ذلع  ،أو الفعل ،الشخص ىو ما خيتاره من القوؿ

 من ثبلثة وجوه:
ف اآليػػػة وإف كانػػػت قطعيػػػة الثبػػػوت ولكنهػػػا ظنيػػػة الداللػػػة، فػػػبل إأحػػػدىا: 

يثبػػت أنػػو دليػػل  ألنػػو ال بػػد أف ؛تصػػل  دلػػيبلً علػػى أف إٚتػػاع األمػػة دليػػل شػػرعي
 فبل يكفي فيو الدليل الظٍت. ،ألنو من األصوؿ ؛شرعي بالدليل القطعي

 ف ا٢تػػػدى ُب اآليػػػة تعػػػٍت الػػػدليل علػػػى وحدانيػػػة اه ونبػػػوة ٤تمػػػدإوالثػػػاح: 
 أمػػػػا  .ألف ا٢تػػػػدى ُب األصػػػوؿ ويقابلػػػػو الضػػػبلؿ ؛وال تعػػػٍت اٟتكػػػػم الشػػػرعي

وأمػػا سػػبيل ا١تػػؤمنُت  .و ا٢تػػدىفػػبل يطلػػق عليػػ ،الفػػروع فيعتػػرب عػػدـ اتباعهػػا فسػػقاً 
الػػذي جيػػب علػػيهم اتباعػػو فهػػو مػػا صػػاروا بػػو مػػؤمنُت وىػػو التوحيػػد، وال يوجػػب 
اتبػػػاعهم ُب ا١تبػػػاح، وال يوجػػػب ٖتػػػرمي كػػػل مػػػا غػػػاير سػػػبيلهم، بػػػل يصػػػدؽ ذلػػػع 

وىػػي الكفػر و٨تػوه ٦تػػا ال خػبلؼ فيػو مػػن األصػوؿ. والػذي يػػدؿ  ،بصػورة واحػدة
زلت ُب رجػل ػأف اآلية نػ ، ٔتا صاروا بو مؤمنُتعلى أنو جيب اتباع سبيل ا١تؤمنُت

وإف كػػاف يعػػم كػػل مػػا  ،زلت بػػوػزوؿ اآليػػة يعػػُت ا١توضػػوع الػػذي نػػػارتػػد، وسػػبب نػػ
فػػػبل تعػػػم كػػػل  ،انطبػػػق عليػػػو ىػػػذا ا١توضػػػوع، فاآليػػػة خاصػػػة ُب موضػػػوع االرتػػػداد

 سبيل للمؤمنُت.
ف النهػػي عػػن الشػػيء ال يعػػػٍت األمػػر بضػػده، فتحػػرمي شػػػيء ال إوالثالػػث: 

وليسػت داللػة  ،ألف داللػة األمػر والنهػي داللػة لغويػة ؛يعٍت وجوب القيػاـ بضػده
ى ػعقلية وال منطقية. فإذا أمر الشرع بشيء فبل يعٍت أنو هنى عػن ضػده، وإذا هنػ

فالنهي عن اتبػاع غػَت سػبيل ا١تػؤمنُت ال يعػٍت  .عن شيء فبل يعٍت أنو أمر بضده
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لهم حيتػػاج إٔب نػػص آخػػر داؿ علػػى األمػػر باتبػػاع سػػبيلهم، بػػل األمػػر باتبػػاع سػػبي
 وف ٖترمي اتباع غَت سبيل ا١تؤمنُت ال يعٍت وجوب اتباع سبيلهم.ػر، فيكػاألم

وهبذه األوجو الثبلثة يظهر جليػاً أف اآليػة ال تصػل  دلػيبلً علػى أف إٚتػاع 
 فيسقه االستدالؿ هبا. ؛األمة دليل شرعي

لسنة، فقد وردت ف الدليل على أف إٚتاع األمة حجة اإوقالوا أيضاً: 
أحاديث كثَتة تدؿ على أف إٚتاع األمة دليل شرعي، فمن ذلع ما روى 

وأيب سعيد  ،كعمر بن ا٠تطاب، وعبد اه بن مسعود  ،أجبلء الصحابة
 ،وحذيفة بن اليماف ،وأيب ىريرة ،وعبد اه بن عمر ،وأنس بن مالع ،ا٠تدري
لداللة على عصمة ىذه األمة بروايات ٥تتلفة األلفاظ متفقة ا١تعٌت ُب ا ،وغَتىم

 ي الَ تِ مَّ أُ »، «إِ طً خً ى الْ لَ عَ  عُ مِ تَ جْ تَ  ي الَ تِ مَّ أُ : »عن ا٠تطأ والضبللة، كقولو 
 ةَ مَّ أُ  عَ مَ جْ يَ لِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وَ اللَّ  نَّ إِ وَ »، ورواه ابن ماج «ةٍ لَ الَ ى ضَ لَ عَ  عُ مِ تَ جْ تَ 
ى لَ ي عَ تِ مَّ أُ  عَ مَ جْ يَ لِ  وُ اللَّ  نِ كُ يَ  مْ لَ »، ح ُب الكبَترواه الطربا «ةٍ لَ الَ ى ضَ لَ عَ   دٍ مَّ حَ مُ 
رواه  «ايهَ انِ طَ عْ أَ فَ  ةٍ لَ الَ ى ضَ لَ ي عَ تِ مَّ أُ  عَ مَ جْ يَ  الَ  نْ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وَ اللَّ  تُ لْ أَ سَ »، «إطَ خَ الْ 

رواه  «نٌ سَ حَ  وِ اللَّ  دَ نْ عِ  وَ هُ ناً فَـ سَ حَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  َأىا رَ مَ فَ : »ابن مسعود وكقوؿ أٛتد.
 نْ مَ فَ »، أخرجو الًتمذي «ارِ ى النَّ لَ إِ  ذَّ شَ  ذَّ شَ  نْ مَ وَ  ،ةِ اعَ مَ جَ الْ  عَ مَ  وِ اللَّ  دُ يَ »، أٛتد

 عَ مَ  انَ طَ يْ الشَّ  نَّ إِ وَ  ،ةِ اعَ مَ جَ الْ  ىلَ عَ  وِ اللَّ  دَ يَ  نَّ إِ فَ  ،ةَ اعَ مَ جَ الْ  مِ زَ لْ يَـ لْ فَـ  ةِ نَّ جَ الْ  ةُ وحَ بُ حْ بُ  هُ رَّ سَ 
 ةِ اعَ مَ جَ الْ  نَ مِ  جَ رَ خَ  نْ مَ » ،رواه الطرباح ُب األوسه «دُ عَ بْـ أَ  نِ يِ نَ ْـ االث نَ مِ  وَ ىُ وَ  ،دَ احِ الوَ 
 قَ ارَ فَ  نْ مَ »، رواه أٛتد «وِ قِ نُ عُ  نْ مِ  مِ الَ سْ اإلِ  ةَ قَ بْـ رِ  عَ لَ خَ  دْ قَ فَـ  رٍ بْ شِ  يدَ قِ  ةَ اعَ مَ جَ الْ  قَ ارَ فَ وَ 
. وأخرج أٛتد: البخاريأخرجو « ةً يَّ لَ اىِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ مَ  الَّ إِ  اتَ مَ رًا فَ بْ شِ  ةَ اعَ مَ جَ الْ 
 ادِ وَ السَّ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ » فقاؿ أبو أمامة الباىلي:« ابٌ ذَ عَ  ةُ قَ رْ فُ الْ وَ  ةٌ مَ حْ رَ  ةُ اعَ مَ جَ الْ »
 ةً دَ احِ وَ  الَّ إِ  ارِ ي النَّ ا فِ هَ لُّ كُ   ةً قَ رْ فِ  ينَ عِ بْ سَ وَ  نِ يْ تَـ نْ ى ثِ لَ عَ  قُ رِ تَ فْ تَـ ي سَ تِ مَّ أُ  نَّ إِ وَ »، «مِ ظَ عْ األَ 
تـََزاُل رَائَِفٌة ِمْن ُأمَِّتي َعَلى اْلَحقّْ ظَاِىرِيَن  الَ » ،ماجوأخرجو ابن « ةُ اعَ مَ جَ الْ  يَ ىِ وَ 
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تـََزاُل رَائَِفٌة  الَ » أخرجو أٛتد، «َعَلى َمْن نَاَوَأُىْم َحتَّى يَْأِتَي َأْمُر اللَِّو تـََباَرَك َوتـََعاَلى
إٔب غَت ، ماجو أخرجو ابن «ْن َخاَلَفَهاَيُضرَُّىا مَ  الَ  ،ِمْن ُأمَِّتي قـَوَّاَمًة َعَلى َأْمِر اللَّوِ 

ذلع من األحاديث اليت ال ٖتصى كثرة، وٓب تزؿ ظاىرة ومشهورة بُت 
وال دفعها دافع، فهي دليل على أف  ،ٓب ينكرىا منكر ،معمواًل هبا ،الصحابة

 إٚتاع األمة دليل شرعي.
 واٞتواب على ذلع من ثبلثة وجوه:

ر آحػػاد ال تبلػػغ مبلػػغ التػػواتر وال ف ىػػذه األحاديػػث كلهػػا أخبػػاإأحػػدىا: 
ألف ذلػع مػن  ؛فبل تصل  حجة على أف إٚتاع األمػة دليػل شػرعي ،تفيد اليقُت
و٢تػذا يػرد االسػتدالؿ هبػا وتسػقه  ؛فبل بػد مػن دليػل قطعػي يػدؿ عليػو ،األصوؿ

وإف ٓب يتػػواتر كػػل واحػػد  ،ف ىػػذه األحاديػػثإعػػن درجػػة االسػػتدالؿ. فػػإف قيػػل 
متػػػواتر لوجػػػوده ُب ىػػػذه  ،وىػػػو عصػػػمة األمػػػة ،بينهػػػا لكػػػن القػػػدر ا١تشػػػًتؾ ،منهػػػا

بػُت أحاديػث اآلحػاد ىػذه فاٞتواب عليو ىو أف القدر ا١تشًتؾ  .األخبار الكثَتة
لػػيس قطعػػي الداللػػة علػػى عصػػمة األمػػة، بػػل يفيػػد الثنػػاء علػػى اجتمػػاع األمػػة ال 

 أخبػار فتظػل علػى أي حػاؿ ،تفرقها، وبالتإب ال جيعلهػا متػواترة ُب عصػمة األمػة
فتظػػل غػػَت صػػاٟتة ألف تكػػوف حجػػة قطعيػػة  ،وال ترتفػػع إٔب درجػػة ا١تتػػواتر ،آحػػاد

 على أصل من األصوؿ.
 ف ىذه األحاديث أربعة أقساـ:إالوجو الثاح: 
األحاديػػػػػث الػػػػػيت تػػػػػنص علػػػػػى أف األمػػػػػة ال ٕتتمػػػػػع علػػػػػى : القسػػػػػم األوؿ

ألف معػػػٌت عػػػدـ  ؛الضػػػبللة، وىػػػذه ال حجػػػة فيهػػػا علػػػى أف اإلٚتػػػاع دليػػػل شػػػرعي
هنػػػا ال إتماعهػػػا علػػػى الضػػػبللة ىػػػو عػػػدـ اجتماعهػػػا علػػػى تػػػرؾ اإلسػػػبلـ، أي اج

ألف الضػػبلؿ والضػػبللة ىػػو تػػرؾ الػػدين، أي  ؛ٕتتمػػع علػػى االرتػػداد عػػن اإلسػػبلـ
 .ف ترتػػد عنػػوأف اه حفػػظ ىػػذه األمػػة مػػن أف ٕتتمػػع علػػى تػػرؾ ديػػن اإلسػػبلـ و إ
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أف إٚتاعهػػا دليػػل ن االرتػػداد عػػن الػػدين لػػيس دلػػيبلً علػػى ػا مػػػهػػػظػوف اه حفػوكػػ
 شرعي.

األحاديث اليت تنص على اٟتث على لزـو اٞتماعة وعدـ : القسم الثاح
 ،ألف احملافظة على بقاء األمة ٚتاعة ؛مفارقتها، وىذه ال ٤تل فيها لبلستدالؿ

وال عبلقة  ،ال يعٍت أف إٚتاعها دليل شرعي ،وعدـ ا٠تروج عنها ،وعدـ تفرقها
موضوع منفصل عن اآلخر كل االنفصاؿ. لو هبذا ا١توضوع، فكل منهما 

تعأب:   كقولو  ،آيات  وردت ،أحاديث  فاجتماع كلمة األمة كما وردت فيو
           فاٟتث على االجتماع وعدـ التفرؽ ال يدؿ على أف إٚتاع

ولذلع ال ٣تاؿ لبلستدالؿ هبذه األحاديث على أف إٚتاع األمة  ؛األمة حجة
 دليل شرعي.

األحاديػػػث الػػػيت تػػػنص علػػػى أف ىنػػػاؾ طائفػػػة مػػػن األمػػػة : قسػػػم الثالػػػثال
تظػػل علػػى اٟتػػق، واٟتػػق ضػػد الباطػػل ولػػيس ضػػد الصػػواب، فالتمسػػع بػػاٟتق ال 

أو مػا ٓب  ،يعٍت عدـ ا٠تطأ بل يعٍت عدـ الباطل، والباطل ىو ما لػيس لػو أسػاس
 وىػػػو نظػػػَت نفػػػي ،يشػػػرع أساسػػػاً، فيكػػػوف معنػػػاه نفػػػي إٚتػػػاع األمػػػة علػػػى الباطػػػل

ف إإٚتاعهػػا علػػى الضػػبلؿ، فػػبل يصػػل  حجػػة علػػى أهنػػا ال ٕتمػػع علػػى خطػػأ، ٍب 
وجػػود ٚتاعػػة علػػى صػػواب ال يعػػٍت إٚتػػاع األمػػة علػػى الصػػواب، إذ االسػػػتدالؿ 

وليس الدليل ىو عدـ  ،جيب أف يكوف على أف إٚتاعها على الشيء ىو اٟتجة
وف إٚتاعهػػػا علػػػى الشػػػيء ىػػػو حجػػػة، فالػػػدليل ىػػػو اإلجيػػػاب ولػػػيس النفػػػي، فكػػػ

طائفة منها تظل على الصػواب ال يسػتلـز أف إٚتاعهػا ىػو الصػواب، بػل يسػتلـز 
عدـ إٚتاعها، والدليل ىػو اإلٚتػاع ولػيس عػدـ اإلٚتػاع، فمػن ىػذه اٞتهػة أيضػاً 
ال تصػػل  األحاديػػث الػػيت تػػنص علػػى وجػػود طائفػػة مػػن األمػػة علػػى اٟتػػق حجػػة 

 على أف إٚتاع األمة دليل شرعي.
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مػع علػى خطػأ، تاليت تػنص علػى أف األمػة ال ٕت األحاديث: القسم الرابع
ى لَـي عَ تِـمَّ أُ  عُ ِمـتَ جْ تَ  الَ »وىذه األحاديث روايات ضعيفة، فإف أصل اٟتديث ىػو: 

 ىلَـي عَ تِـمَّ أُ  عَ َمـجْ يَ لِ  وُ اللَّـ نِ ُكـيَ  مْ لَـ»وُب رواية علػى خطػأ، وأصػل اٟتػديث: « ةٍ لَ الَ ضَ 
ف ولػذلع ضػعّ  ؛ضػعيفةوروي وال على خطػأ، فكلمػة علػى خطػأ روايػة « لٍ الَ ضَ 

دعػػػوى التػػػواتر »االسػػػتدالؿ هبػػػذه األحاديػػػث كلهػػػا فقػػػاؿ:  الفخػػػر الػػػرازي اإلمػػػاـ
فمػا الػدليل  ،ألنا ال نسلم أف ٣تموع ىذه األخبار بلغ حد التػواتر ؛ا١تعنوي بعيد

ألف القػػدر ا١تشػػًتؾ الثابػػت بػػالقطع إ ػػا  ؛وبتقػػديره فهػػو إ ػػا يفيػػد الظهػػور ؟عليػػو
فإف التصري  بامتناعػو ٓب  ،وٓب يلـز منو امتناع ا٠تطأ عليهم ،ىو الثناء على األمة
 .«يرد ُب كل األحاديث
ف ىػػػذه األحاديػػػث معارضػػػة بأحاديػػػث أخػػػرى ذـ فيهػػػا إالوجػػػو الثالػػػث: 

العصػػور ا١تتػػأخرة. فعػػن عمػػراف بػػن حصػػُت رضػػي اه عنهمػػا قػػاؿ:   الرسػػوؿ
ُر ُأمَِّتي قـَْرِني» : قاؿ رسوؿ اه قَـاَل  ،مَّ الَـِّذيَن يـَلُـونـَُهمْ ُـ ث ،يَن يـَُلونـَُهمْ مَّ الَّذِ ُـ ث ،َخيـْ

 مَّ ِإنَّ بـَْعـدَُكْم قـَْوًمـا َيْشـَهُدوَن َوالَ ُـ ثـ .اًـ ثـالَ َـ َر بـَْعَد قـَْرنِـِو قـَـْرنـَْيِن َأْو ثكَ ذَ َأْدِري أَ  َفالَ  :ِعْمَرانُ 
ُـــوَن َوالَ  ،ُيْسَتْشـــَهُدونَ  ـــونَ  َوَيُخون ـــ ،يـُْؤَتَمُن ـــ وَن َوالَ رُ ذُ َويـَْن ـــيِهمُ  ،ونَ يـَُف ـــُر ِف ـــَمنُ  َوَيْظَه  «السّْ

قػاؿ:   أف النػيب وعن إبراىيم عن عبيدة عن عبػد اه  أخرجو البخاري.
ــُر النَّــاِس قـَْرنِــي» ــ ،َخيـْ ــونـَُهمْ ُـ ث ــ ،مَّ الَّــِذيَن يـَُل ــونـَُهمْ ُـ ث ــ ،مَّ الَّــِذيَن يـَُل ــِبُق ُـ ث ــْوٌم َتْس مَّ َيِجــيُء قـَ

مَّ يـَْفُشـو ُـ ثـ» : وقػاؿ أخرجػو البخػاري. «ينُـُو َشـَهاَدَتوُ َويَمِ  ،َشـَهاَدُة َأَحـِدِىْم يَِمينَـوُ 
أخرجػو  «ُيْسَتْشـَهدُ  َوَيْشـَهَد الشَّـاِىُد َوالَ  ،ُيْسـَتْحَلفُ  َحتَّى َيْحِلـَف الرَُّجـُل َوالَ  ،اْلَكِذبُ 

إٔب غػػػػَت ذلػػػػع مػػػػن األحاديػػػػث، فإهنػػػػا كلهػػػػا تعػػػػارض أحاديػػػػث عػػػػدـ  الًتمػػػػذي،
ؿ علػػى ذـ العصػػور، وىػػو يعػػٍت أنػػو يوجػػد اجتمػػاع األمػػة علػػى خطػػأ، بػػل ىػػي تػػد

إٔب غَت ذلػع ٦تػا يػدؿ علػى  ،والغدر ،وا٠تيانة ،فيها ا٠تطأ، فيوجد فيها الكذب
لوجػػود مػػن ال يقبػػل قولػػو فػػيهم، وىػػذا معػػارض  ؛أف إٚتػػاعهم ال قيمػػة لػػو شػػرعاً 
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وىػػذا يعػػٍت مػػدحاً ٢تػػا ُب كػػل عصػػر،  ،ألهنػػا مػػدحت األمػػة ؛لؤلحاديػػث السػػابقة
وىػػػػذا يعػػػػٍت ذمػػػػاً لؤلمػػػػة ُب العصػػػػور  ،ذمػػػػت العصػػػػور ا١تتػػػػأخرةوىػػػػذه األحاديػػػػث 

ولذلع ال حيتج بتلع األحاديث علػى أف  ؛ظهور الفساد والكذب عندا١تتأخرة 
لعػػػػػدـ صػػػػػحة إٚتاعهػػػػػا ُب العصػػػػػور  ؛إٚتػػػػاع األمػػػػػة ُب كػػػػػل عصػػػػػر دليػػػػػل شػػػػػرعي

و٢تػػػذا ٖتمػػػل تلػػػع األحاديػػػث علػػػى  ؛بسػػػبب ظهػػػور الفسػػػاد والكػػػذب ،ا١تتػػػأخرة
وعصػر الصػحابة، فتصػل  دلػيبلً علػى  ،وىي عصر الرسوؿ ،فقه العصور األؤب

إٚتػػاع األمػػة ُب عصػػر الرسػػوؿ وعصػػر الصػػحابة، وال تصػػل  دلػػيبلً علػػى العصػػور 
 ا١تتأخرة.

فهػػػػػػػذه األوجػػػػػػػو الثبلثػػػػػػػة تثبػػػػػػػت أف ىػػػػػػػذه األحاديػػػػػػػث كلهػػػػػػػا ال تصػػػػػػػل  
فيسػػػػػػقه االسػػػػػػتدالؿ هبػػػػػػا، وإذا  ،علػػػػػػى أف إٚتػػػػػػاع األمػػػػػػة دليػػػػػػل شػػػػػػرعي حجػػػػػػة

سػػػػػقه كػػػػػػذلع  ،ؿ هبػػػػػا علػػػػػػى أف إٚتػػػػػاع األمػػػػػػة دليػػػػػل شػػػػػػرعيسػػػػػقه االسػػػػػػتدال
، شػػػػػرعي دليػػػػػل والعقػػػػػد اٟتػػػػػل أىػػػػػل عإٚتػػػػػا أف علػػػػػى أؤب بػػػػػاب مػػػػػن هبػػػػػا االسػػػػػتدالؿ

وسػػػػػقه االسػػػػػػتدالؿ هبػػػػػػا علػػػػػى أف إٚتػػػػػػاع اجملتهػػػػػػدين دليػػػػػل شػػػػػػرعي، فػػػػػػإف مػػػػػػن 
 ،األمػػػػػة إٚتػػػػاع علػػػػى دلػػػػيبلً  تصػػػػل  ال كانػػػػت وإذا، هبػػػػا اسػػػػتدؿ قػػػػد قػػػػاؿ بػػػػذلع

 دلػػػػػيبلً  تصػػػػػل  ال أؤب بػػػػػاب مػػػػػن فإهنػػػػػا ،األمػػػػػة وعلػػػػػى ا١تػػػػػؤمنُت علػػػػػى نصػػػػػت وقػػػػػد
وىػػػػػي ٓب تػػػػػنص  ،وال علػػػػػى إٚتػػػػػاع اجملتهػػػػػدين ،علػػػػػى إٚتػػػػػاع أىػػػػػل اٟتػػػػػل والعقػػػػػد

وإ ػػػػػػا أخػػػػػػذاً مػػػػػػن كلمػػػػػػة ا١تػػػػػػؤمنُت ومػػػػػػن كلمػػػػػػة األمػػػػػػة، وبػػػػػػذلع يػػػػػػرد  ،علػػػػػػيهم
 ،وإٚتػػػػػػاع اجملتهػػػػػػدين ،وإٚتػػػػػػاع أىػػػػػػل اٟتػػػػػػل والعقػػػػػػد ،القػػػػػػوؿ بػػػػػػأف إٚتػػػػػػاع األمػػػػػػة
 كل إٚتاع منها ليس دليبلً شرعياً.دليل شرعي، وتبُت أف  

 ،ف إٚتاع أىػل البيػت دليػل شػرعيإوأما بالنسبة إلٚتاع العًتة فقد قالوا: 
تعػأب:  بقولػو   ذلػع  على  وابنا ا، واستدلوا وأرادوا بأىل البيت علياً وفاطمة 
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، وىػي للحصػر فػيهم. واسػتدلوا «إ ػا»فأخرب بذىاب الرجس عػن أىػل البيػت بػػ
زلت ىػذه ػأنو ١تا ن ،على أف ا١تراد بأىل البيت ُب اآلية ىم علي وفاطمة وابنيهما

 لُ ْىـأَ  ءِ الً ؤُ َىـ مَّ ُهـاللَّ »ولفو علػيهم وقػاؿ:  ،كساءه على ىؤالء   أدار النيب ،اآلية
وىػم علػي  ،واستدلوا كذلع على أف إٚتاع العػًتة حجػة أخرجو الًتمذي،« يتِ يْ بَـ 

 ،ِإنّْي تَاِرٌك ِفيُكْم َما ِإْن َتَمسَّْكُتْم ِبِو َلْن َتِضلُّوا بـَْعِدي» : بقولو ،وفاطمة وابنا ا
َرتِــي السَّـَماِء ِإلَــ ُب اللَّــِو َحْبـٌل َمْمــُدوٌد ِمــنَ ِكتَــا  :َأَحـُدُىَما َأْعظَــُم ِمــْن اآلَخـرِ  ى اأَلْرِض َوِعتـْ

ُتْم بِـِو ِإنّْي قَـْد تـَرَْكـُت ِفـيُكْم َمـا ِإْن َأَخـذْ » :ول وُب رواية ،الًتمذيأخرجو  «َأْىُل بـَْيِتي
َرتِــي َأْىــَل بـَْيِتــي ي نّْــإِ » :البػػن أثػػَت ُب النهايػػة وُب روايػػة ،«لَــْن َتِضــلُّوا ِكَتــاَب اللَّــِو َوِعتـْ

اللََّو  كّْرُُكمُ ُأذَ  ،َوَأْىُل بـَْيِتي» وُب رواية ١تسلم:« يتِ رَ تْـ عِ وَ  وِ اللَّ  ابَ تَ كِ   نِ يْ لَ قَ الثَـّ  مُ يكُ فِ  كٌ ارِ تَ 
فػاه تعػأب . «اللَّـَو ِفـي َأْىـِل بـَْيتِـي كّْـرُُكمُ ُأذَ  ،اللََّو ِفي َأْىِل بـَْيتِـي كّْرُُكمُ ذَ أُ  ،ِفي َأْىِل بـَْيِتي

وإذا كاف ا٠تطأ  ،نفى عن أىل البيت الرجس، وا٠تطأ رجس فيكوف منفياً عنهم
 اٞتواب على ذلع من وجهُت:منفياً عنهم كاف إٚتاعهم حجة. و 

ذا الػػدليل ظػػٍت، فػػإف اآليػػة وإف كانػػت قطعيػػة الثبػػوت ػف ىػػإ: و األوؿػالوجػػ
وقد اختلف ُب تفسَتىا فتكوف ظنية، وأما اٟتػديث فخػرب  ،ولكنها ظنية الداللة

واالسػػػتدالؿ علػػػى  .وعليػػػو يكػػػوف دلػػػيلهم كلػػػو ظنيػػػاً  ؛آحػػػاد. وخػػػرب اآلحػػػاد ظػػػٍت
وهبػػذا ال  .وال يصػػ  أف يكػػوف ظنيػػاً  ،أصػػل مػػن األصػػوؿ جيػػب أف يكػػوف قطعيػػاً 

ألف ذلع حيتػاج إٔب  ؛يصل  ىذا الدليل حجة على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي
 وىذا دليل ظٍت. ،دليل قطعي

ف الرجس معناه القذر، وإذىاب الرجس ىو إذىاب إ: الوجو الثاح
كما ىو صري  ُب اٞتمل   ،القذر ا١تعنوي وىو الريبة والتهمةوا١تراد ىنا  ،القذر

اليت قبل ىذه اٞتملة من اآليتُت. وقد جاءت كلمة الرجس ٔتعٌت القذر ا١تعنوي 
 ُب عدة آيات قاؿ تعأب:                  أب: ػاؿ تعػوق
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                               وقاؿ
   تعأب:                             :وقاؿ تعأب 
                                        فكلها

 تعأب: ٔتعٌت القذر ا١تعنوي، فقولو                
وعليو فإف إذىاب الرجس عنهم  ؛أي يذىب عنكم القذر ا١تعنوي وىو التهمة

بل يثاب  ،وا٠تطأ ُب االجتهاد ليس رجساً  .ال يكوف فيو نفي للخطأ عنهم
مَّ َأَصاَب ُـ َد ثَحَكَم اْلَحاِكُم فَاْجتَـهَ  اِإذَ » :بدليل قوؿ الرسوؿ  ،عليو صاحبو

َلُو َأْجَرانِ  َلُو َأْجرٌ ُـ َحَكَم فَاْجتَـَهَد ث اَوِإذَ  ،فـَ فهذا يدؿ  أخرجو الشيخاف، «مَّ َأْخطََأ فـَ
ألف ا٠تطأ ليس من  ؛نفي ا٠تطأ علىعلى نفي الرجس عن أىل البيت ال 

 ف قولو: إالرجس. ٍب          ليس حصراً لنفي الرجس بأىل البيت، 
 ،ليس ٢تا مفهـو ا١تخالفة «إ ا»نو كما ينفي عنهم ينفي عن غَتىم، وإبل 

فبل يعمل ٔتفهـو ا١تخالفة  ،واستعما٢تا ُب التأكيد ،وذلع الستعما٢تا ُب اٟتصر
٢تا، فنفي الرجس عن آؿ البيت ال يعٍت عدـ نفيو عن غَتىم. وأيضاً فإف اآلية 

ا وما بعدىا، فإف ىذه اآلية بدليل ما قبله  زلت ُب حق زوجات الرسوؿػن
 جزء من ثبلث آيات. قاؿ تعأب:                      

                                                    
                                             

                                        

                                            

                                فهذه اآليات
 وؿ بدليل صري  أو٢تا وىو قولو: ػزلت ُب حق زوجات الرسػن       

ا اٟتديث زلت ُب زوجات الرسوؿ، وأمػوإ ا ن ،فهي ٓب تنػزؿ ُب حق آؿ البيت
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زلت لف الرسوؿ كساءه على علي وفاطمة واٟتسن واٟتسُت ػا١تروي بأهنا حُت ن
فإنو ال يناُب كوف الزوجات  أخرجو الًتمذي،« يتِ يْ بَـ  لُ ىْ أَ  ءِ الَ ؤُ ىَ  مَّ هُ اللَّ »وقاؿ: 

زلت ُب أزواج الرسوؿ فهي ػمن أىل البيت، وىو يدؿ على أف اآلية وإف ن
ال على خصوص علي  ،األىل ُب اآليةعامة، فهو يدؿ على عمـو كلمة 

وفاطمة وابنيهما، ويؤيد ىذا ما جاء ُب رواية زيد بن أرقم ٟتديث الثقلُت فقد 
قَاَل ِنَساُؤُه ِمْن  ؟أَلَْيَس ِنَساُؤُه ِمْن َأْىِل بـَْيِتوِ  ؟َوَمْن َأْىُل بـَْيِتِو يَا زَْيدُ » قاؿ لو حصُت:

 ،ي  ُىْم آُل َعلِ  :قَالَ  ؟قَاَل َوَمْن ُىمْ  ،َمْن ُحرَِم الصََّدَقَة بـَْعَدهُ  َوَلِكْن َأْىُل بـَْيِتوِ  ،َأْىِل بـَْيِتوِ 
 «نـََعمْ  :قَالَ  ؟ِء ُحرَِم الصََّدَقةَ ُكلُّ َىُؤالَ   :قَالَ  ،َوآُل َعبَّاسٍ  ،َوآُل َجْعَفرٍ  ،َوآُل َعِقيلٍ 
. وعلى ذلع ال تكوف اآلية دليبًل على أف إٚتاع العًتة حجة. سلمأخرجو م

اٟتديث فإف ا١تراد بالثقلُت ليس العًتة وإ ا الكتاب والسنة، فقد روي عن  وأما
على  رواه اٟتاكم والبيهقي، «يتِ نَّ سُ وَ  وِ اللَّ  ابَ تَ كِ »النيب ُب ىذا اٟتديث أنو قاؿ: 

فإنو ال يدؿ على « يتِ رَ تْـ عِ وَ  وِ اللَّ  ابَ تَ كِ »أنو إذا كاف اٟتديث قد روي كذلع: 
بل ىم  ،ف العًتة ليس عليًا وفاطمة وابنيهما فحسبأل ؛أف إٚتاع العًتة حجة

بدليل رواية زيد بن أرقم  ،وىم كل من حـر عليو أخذ الزكاة ،وٚتيع آؿ البيت
 ةَ قَ دَ الصَّ َأَما َعِلْمَت َأنَّ »أنو قاؿ:   ٟتديث الثقلُت، وبدليل ما روي عن النيب

الرسوؿ ٚتيعهم. ٍب أف فالعًتة ىم آؿ  أخرجو أٛتد. «دٍ مَّ حَ مُ  لِ آلِ  لُّ حِ تَ  الَ 
وال  ،على التمسع بمؿ البيتال يدؿ إال  - أيًا كاف ا١تراد من العًتة -اٟتديث 

 .يدؿ على أف إٚتاعهم حجة، والتمسع هبم ال يعٍت عدـ التمسع بغَتىم
 مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ  ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ »فالرسوؿ قد طلب االىتداء بالصحابة فقاؿ: 

َعَلْيُكْم » وطلب التزاـ سنة ا٠تلفاء الراشدين فقاؿ:أخرجو رزين. « مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  فـَ
َها بِالنـََّواِجذِ   و الدارمي.أخرج «ِبُسنَِّتي َوَسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديّْيَن َعضُّوا َعَليـْ

 رٍ كْ ي بَ بِ أَ  يدِ عْ بَـ  نْ مِ  نِ يْ ذَ اللَّ وا بِ دُ تَ اقْـ »وطلب االقتداء بأيب بكر وعمر فقاؿ: 
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وكبلـ ا٠تلفاء الراشدين ليس دليبًل شرعياً،  أخرجو الًتمذي وأٛتد. «رَ مَ عُ وَ 
وطلب االىتداء  ،وطلب التمسع ،فالثناء وحده .وكذلع كبلـ أيب بكر وعمر

ليس حجة على أنو دليل شرعي، فكذلع طلب الرسوؿ التمسع  ،واالقتداء
ي. ومن ىذا كلو يتبُت أف بمؿ البيت ليس حجة على أف إٚتاعهم دليل شرع

اٟتديث ال يصل  حجة على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي. وبذلع يسقه 
وبذلع يتبُت أف  ؛االستدالؿ باآلية واٟتديث على أف إٚتاع العًتة دليل شرعي

 فبل يعترب من األدلة الشرعية. ،إٚتاع العًتة وإٚتاع آؿ البيت ليس دليبلً شرعياً 
ف إٚتاع أىل ا١تدينة حجة، إا١تدينة فقد قالوا  وأما بالنسبة إلٚتاع أىل
 عُ صَ نْ يَـ وَ  ،اهَ ثَـ بَ ي خَ فِ نْ تَـ  ،يرِ كِ الْ كَ   ةُ ينَ دِ مَ الْ  امَ نَّ إِ : »واستدلوا على ذلع بقولو 

ووجو االستدالؿ أف اٟتديث قد دؿ على انتفاء  أخرجو البخاري. «اهَ يبُـ رِ 
أىلها، فإنو لو  فيجب أف يكوف منفيًا عن  ؛وا٠تطأ خبث ،ا٠تبث عن ا١تدينة

وإذا انتفى عنهم ا٠تطأ كاف إٚتاعهم حجة.  ،كاف ُب أىلها لكاف فيها
َعْن » ونصو ُب البخاري: ،واٞتواب على ذلع أف اٟتديث ثابت ُب الصحيحُت

ُهَما َأنَّ َأْعَرابِيِّا بَاَيَع َرُسوَل اللَِّو   ،مِ الَ َعَلى اإِلسْ  َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو َرِضَي اللَُّو َعنـْ
َعِتي :فـََقالَ  ،فََأَصابَُو َوْعكٌ  َعِتي :مَّ َجاَءُه فـََقالَ ُـ ث ،فَأََبى ،َأِقْلِني بـَيـْ  ،فَأََبى ،َأِقْلِني بـَيـْ

ىذا و « اْلَمِديَنُة َكاْلِكيِر تـَْنِفي َخَبثـََها َويـَْنَصُع ِريبُـَها :فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ،َفَخَرجَ 
وذلع ألف  ؛أىل ا١تدينة دليل شرعي اٟتديث ال يصل  حجة على أف إٚتاع

فبل يصل  حجة على أصل من أصوؿ  ،ىذا اٟتديث خرب آحاد وىو ظٍت
واٟتجة على أف األمر الفبلح دليل شرعي ال بد أف تكوف حجة  .الشرع
وأيضاً  .و٢تذا يسقه االستدالؿ بو ؛ألف ذلع أصل من أصوؿ الشرع ؛قطعية

وإال ٓب يؤجر  ،يص  أف يكوف خبثاً  وال ،فإف ا٠تطأ ُب االجتهاد ليس خبثاً 
ي تِ مَّ أُ  نْ عَ  عَ ضَ وَ  وَ اللَّ  نَّ إِ »: قاؿ  ،ف ا٠تطأ معفو عنوإاجملتهد ا١تخط ، ٍب 
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 ،يثٌ بِ خَ  بِ لْ كَ الْ  نُ مَ َـ ث: »قاؿ  ،، وا٠تبث منهي عنووأخرجو ابن ماج «أَ طَ خَ الْ 
فيكوف أحد ا  ،و٨توه و مسلمأخرج «يثٌ بِ خَ  امِ جَّ حَ الْ  بُ سْ كَ ، وَ يثٌ بِ خَ  يّْ غِ بَ الْ  رُ هْ مَ وَ 

وعليو ال يكوف اٟتديث حجة على أف إٚتاع أىل ا١تدينة دليل  ؛غَت اآلخر
شرعي، فيسقه االستدالؿ بو. ومنو يتبُت أف إٚتاع أىل ا١تدينة ليس من األدلة 

 .الشرعية
نو دليل إفقد قاؿ بعضهم  ،وأما بالنسبة إلٚتاع ا٠تلفاء الراشدين

َعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوَسنَِّة »ع بقولو عليو الصبلة والسبلـ: واستدلوا على ذل ،شرعي فـَ
َها بِالنـََّواِجذِ  ووجو  أخرجو الدارمي، «اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديّْيَن َعضُّوا َعَليـْ

أوجب اتباع سنتهم كما أوجب اتباع سنتو، وا١تخالف لسنتو ال  الداللة أنو 
تهم، فيكوف إٚتاعهم حجة، وا٠تلفاء الراشدوف يعتد بو فكذلع ا١تخالف لسن
رضي اه عنهم، والدليل  ،وعلي ،وعثماف ،وعمر ،ىم ا٠تلفاء األربعة أبو بكر

 مَّ ُـ ث ةً نَ سَ  ونَ ُـ ثالَ َـ ث ِفي ُأمَِّتي ةُ فَ الَ خِ الْ » :على أهنم ىم ا١تقصودوف باٟتديث قولو 
ة خبلفتهم ثبلثُت سنة وكانت مد أخرجو الًتمذي وأٛتد. «ِلكَ ذَ بـَْعَد  كٌ لْ مُ 

فثبت أهنم ىم ا١تقصودوف، وأيضاً فإف العرؼ خصصو باألئمة األربعة ا١تذكورين 
حىت صار كالعلم ٢تم، فيكوف إٚتاع ىؤالء ا٠تلفاء دليبًل شرعياً. واٞتواب على 

فبل يصل  حجة على أف  ،ذلع ىو أف ىذا اٟتديث خرب آحاد وىو ظٍت
فبل بد لو من  ،ألنو أصل من األصوؿ ؛يإٚتاع ا٠تلفاء الراشدين دليل شرع

وأيضًا فإنو ال داللة ُب اٟتديث على أف إٚتاعهم  .دليل قطعي يدؿ عليو
واألمر باالقتداء هبم ال يعٍت أف   ،حجة، إذ كل ما فيو أنو يأمر باالقتداء هبم

 ،كبلمهم دليل شرعي، بدليل أنو أمر باالقتداء بكل صحايب من الصحابة
 مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ  ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ »فقاؿ:  ،راشدين وحدىموليس با٠تلفاء ال

وليس هبؤالء  ،فهو إذف أمر باالقتداء بكل صحايب أخرجو رزين. «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ 
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« دينَ اشِ الرَّ  اءِ فَ لَ خُ الْ  ةِ نَّ سَ ي وَ تِ نَّ سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ »فقه، فبل يزيد ٗتصيصهم ُب حديث: 
عن كونو بياف فضلهم ال « ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ »ث: إٔب جانب العمـو ُب حدي

وبذلع ال تكوف ُب اٟتديث داللة على أف  .ٗتصيص االقتداء هبم وحدىم
إٚتاع ا٠تلفاء الراشدين حجة. على أف ا١تراد با٠تلفاء الراشدين كل خليفة 

وأما حديث أف ا٠تبلفة ثبلثوف سنة فبل  .وليس ىؤالء األربعة وحدىم ،راشد
فكل خليفة راشد يدخل ُب ىذا  ،فيو على أهنم وحدىم الراشدوف داللة

ف العرؼ خصصو إوأما قو٢تم  .فيدخل فيو مثبًل عمر بن عبد العزيز ،اٟتديث
أو ما  ،ألف العرؼ ا١تعترب ُب داللة الكلمات ؛باألئمة األربعة فإنو ال قيمة لو

وعرؼ أىل  .ىو عرؼ أىل اللغة وليس عرؼ الناس ،يسمى باٟتقيقة العرفية
اللغة ٓب يطلق كلمة ا٠تلفاء الراشدين على ىؤالء األربعة حىت يقاؿ حقيقة 

لذلع  ؛ذا ال قيمة لوػوى ،ل اللغةػرؼ طارئ عند غَت أىػوإ ا أطلقها ع ،عرفية
ه ػقػوهبذا يس ،مل كل خليفة راشدػدين عاماً يشػاء الراشػفػلػٌت كلمة ا٠تػيظل مع

 ،وعلي ،وعثماف ،وعمر ،وف إٚتاع أيب بكرفبل يك ؛االستدالؿ هبذا اٟتديث
 دليبلً من األدلة الشرعية.

 نِ يْ ذَ اللَّـوا بِ دُ تَـاقْـ : »وأما إٚتاع أيب بكر وعمر فقد استدلوا عليو بقولو 
ألنػػو  ؛وىػػذا ال يصػػل  حجػػة أخرجػػو الًتمػػذي وأٛتػػد «رَ َمــعُ وَ  رٍ ْكــي بَ بِــي أَ دِ ْعــبَـ  نْ ِمــ

و طلػػب اقتػػداء هبمػػا للداللػػة علػػى وألنػػو ال يزيػػد عػػن كونػػ ،خػػرب آحػػاد وىػػو ظػػٍت
 ،«ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ »كما طلب االقتداء بالصحابة كلهم ُب حديث:   ،فضلهما

وال داللة فيو علػى كػوف كبلمهمػا  ،وعلى االقتداء هبما ،فهو يدؿ على فضلهما
 فيسقه االستدالؿ بو. ؛دليبلً شرعياً 

 ،ة ليس دليبلً شػرعياً ومن ىذا كلو يتبُت أف كل إٚتاع غَت إٚتاع الصحاب
وال يعتػػرب مػػن األدلػػة الشػػرعية مطلقػػاً. واألصػػل أف ال يرجػػع إٔب قػػوؿ أحػػد سػػوى 
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 ،غػَت أف الصػحابة .الصادؽ ا١تؤيد با١تعجزة لتطرؽ ا٠تطأ والكذب إٔب من عػداه
فاقتضػػػى  ،قػػد تعلػػػق بإٚتػػاعهم صػػحة الػػػدين وحفػػظ القػػرآف ،رضػػواف اه علػػيهم

والسػػتحالة  ،السػػتحالة ا٠تطػػأ علػػى الػػدين ؛ذلػػع اسػػتحالة ا٠تطػػأ علػػى إٚتػػاعهم
ا٠تطػأ علػى القػػرآف، فكانػت عصػمة إٚتػػاعهم عػن ا٠تطػأ ليسػػت آتيػة مػن كػػوهنم 

فإنػػػو لػػػيس ىنػػػاؾ أحػػػد معصػػػـو عػػػن ا٠تطػػػأ سػػػوى األنبيػػػاء، وإ ػػػا أتػػػت  ،صػػػحابة
وعصمة القػرآف  ،عصمة إٚتاعهم عن ا٠تطأ من ناحية عصمة ا٠تطأ على الدين

ف العصػػػػػمة ُب التبليػػػػػغ عػػػػػن ا٠تطػػػػػأ اقتضػػػػػت عصػػػػػمة أف يأتيػػػػػو الباطػػػػػل، فكمػػػػػا أ
وعصػػمة القػػرآف  ،األنبيػػاء، كػػذلع عصػػمة الػػدين الػػذي عػػنهم أخػػذناه عػػن ا٠تطػػأ

ولػػذلع كػػاف  ؛الػػذي نقلػػوه لنػػا عػػن ا٠تطػػأ اقتضػػت عصػػمة إٚتػػاعهم عػػن ا٠تطػػأ
وذلػػػػػع ألنػػػػػو لػػػػػو ٓب يكػػػػػن  ؛إٚتػػػػػاعهم حجػػػػػة السػػػػػتحالة ا٠تطػػػػػأ علػػػػػى إٚتػػػػػاعهم

ا٠تطػػػػأ ٞتػػػاز أف جيمعػػػػوا علػػػى كػػػػتم شػػػيء مػػػػن مسػػػتحيبلً علػػػى إٚتػػػػاع الصػػػحابة 
القػػرآف، أو علػػى إدخػػاؿ شػػيء ُب القػػرآف لػػيس منػػو، أي ٞتػػاز أف يزيػػدوا عليػػو أو 
ينقصوا منو، وٞتاز أف جيمعوا على الكذب على رسوؿ اه، وٞتاز أف خيطاوا ُب 
نقل شيء على أنو من القرآف وىو ليس من القرآف، وٞتػاز أف يكتمػوا شػيااً مػن 

و يػػػدخلوا علػػػى الػػػدين مػػػا لػػػيس منػػػو، وىػػػذا كلػػػو منػػػاؼ لصػػػحة الػػػدين الػػػدين، أ
ا١تقطوع هبا بالدليل القطعي، ومناؼ لكوف القرآف ال يأتيو الباطل مػن بػُت يديػو 

فكػػػػاف ال بػػػػد أف يكػػػػوف ا٠تطػػػػأ مسػػػػتحيبلً علػػػػى إٚتػػػػاعهم فيمػػػػا  ؛وال مػػػػن خلفػػػػو
اً، ومػػػن ولػػذلع كػػػاف إٚتػػاعهم دلػػيبلً شػػرعي ؛ينقلونػػو لنػػا مػػن الػػػدين ومػػن القػػرآف

ومػا عػداه  ،و٢تػذا كػاف إٚتػاع الصػحابة وحػده دلػيبلً شػرعياً  ؛عداىم ليس كػذلع
 من إٚتاع ليس دليبلً شرعياً.
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 السكوتي عاإلجما
اإلٚتػػاع السػػكوٌب ىػػو أف يػػذىب واحػػد مػػن الصػػحابة إٔب حكػػم ويعػػرؼ 

ويقػػاؿ لػػو اإلٚتػػاع  ،بػػو الصػػحابة وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر، فيكػػوف سػػكوهتم إٚتاعػػاً 
مقابػػل اإلٚتػػاع القػػوٕب، أي كمػػا أف الصػػحابة إذا اٚتعػػوا علػػى رأي ُب السػػكوٌب 

فػػػاتفقوا كلهػػػم علػػػى أف اٟتكػػػم الشػػػرعي ُب شػػػأهنا كػػػذا،   ،حادثػػػة مػػػن اٟتػػػوادث
وعػػرؼ بػػو  ،كػػذلع إذا ذىػػب أحػػد الصػػحابة إٔب حكػػم ُب مسػػألة مػػن ا١تسػػائل

 .كػػاف إٚتػػاعهم علػػى السػػكوت إٚتاعػػاً معتػػرباً   ،وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر ،الصػػحابة
ولكػػػن إذا اسػػػػتوَب شػػػػروطو   ،واإلٚتػػػاع السػػػػكوٌب كاإلٚتػػػػاع القػػػوٕب دليػػػػل شػػػػرعي

 وال حيتج بو. ،كلها، وإذا ٓب يستوؼ شرطاً من شروطو ال يعترب إٚتاعاً 
 ويشًتط ُب اإلٚتاع السكوٌب شروط:

أحػػػػدىا: أف يكػػػػوف اٟتكػػػػم الشػػػػرعي ٦تػػػػا ينكػػػػر عػػػػادة وال يسػػػػكت عليػػػػو 
بة علػػى السػػكوت علػػى منكػػر. فػػإف  وذلػػع السػػتحالة إٚتػػاع الصػػحا ؛الصػػحابة

فػػػإف سػػػكوت الصػػػحابة عنػػػو ال يعتػػػرب إٚتاعػػػاً، ومثػػػاؿ  ،كػػػاف ٦تػػػا ال ينكػػػر عػػػادة
 ،ألنػػػػو أ لهػػػػا ثػػػػبلث سػػػػنُت ؛اإلٚتػػػػاع السػػػػكوٌب أخػػػػذ عمػػػػر األرض مػػػػن بػػػػبلؿ

وسػػكوت الصػػحابة عػػن ذلػػع، فقػػد حػػدث يػػونس عػػن ٤تمػػد بػػن إسػػحاؽ عػػن 
 ي إلـــى رســـول اهلل نِـــزَ مُ الْ  جـــاء بـــالل بــن الحـــارث»عبػػد اه بػػػن أيب بكػػػر قػػاؿ: 

 كَ إنّـ ،يـا بـالل :قـال لـو عمـرُ  يَ لْـّا وُ فلّمـ .عريضـةً  قطعهـا لـو رويلـةً أف ،و أرضـاً عَ طَ قْ تَـ فاسْ 
لم  اهلل  رسولَ  نَّ إو  ،عها لكطَ قَ فَـ  ،عريضةً  أرضًا رويلةً   وِ اللَّ  رسولَ  استقطعتَ 

مـا  فـانظرْ  :فقـال ،لْ َجـفقـال: أَ  .كَ يْ دَ مـا فـي يَـ طيـقُ ال تُ  وأنـتَ  ،ولُ سـأَ منـع شـيئًا يُ يَ  نْ كُ يَ 
ن و بـيْ مْ ِسـقْ و إلينـا نَـ ْعـادفَـ فَ  ،عليـو وَ ْقـوما لم تَـ  ،قْ طِ و، وما لم تُ كْ سِ مْ أَ منها فَ  اعليه يتَ وِ قَ 

 وِ واللَّــــ :فقـــال عمــــرُ  ،اهلل يـــو رســــولُ نِ عَ طَ قْ أَ شــــيئاً  ،وِ واللَّــــ ،فعـــلُ ال أَ  :فقــــال ،المســـلمين
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رواه حيػِت بػن آدـ « ن المسـلمينو بـيْ مَ َسـقَ فَـ  ،وتِـمارَ ن عِ ع زَ جَ منو ما عَ  ذَ خَ فأَ  .نلَ عَ فْ تَـ لَ 
 ؛وٓب ينكػػر عليػػو منكػػر ،وكػػاف ذلػػع علػػى مػػرأى مػػن الصػػحابةُب كتػػاب ا٠تػػراج. 

 .ألف أخػػػذ ملػػػع ا١تسػػػلم مػػػن غػػػَت حػػػق ٦تػػػا ينكػػػر عػػػادة ؛فكػػػاف إٚتاعػػػاً سػػػكوتياً 
 جعلو إٚتاعاً سكوتياً. ،وىو ٦تا ينكر عادة ،فسكوت الصحابة عن ذلع

: أف يشػػتهر ىػػذا العمػػل ويعرفػػو الصػػحابة، فػػإف كػػاف ٓب ينتشػػر بػػُت ثانيهػػا
ٞتػػػػواز أف يكػػػػوف ٓب  ؛ال يعتػػػػرب إٚتاعػػػػاً سػػػػكوتياً  ،وٓب يعرفػػػػو الصػػػػحابة ،ا١تسػػػػلمُت

فػػػبل يكػػػوف ٦تػػػا  ؛يػػػبلغهم، وعػػػدـ بلػػػوغهم اٟتكػػػم ال يعتػػػربوف بػػػو قػػػد سػػػكتوا عنػػػو
 فبل يكوف إٚتاعاً. ؛سكت عنو الصحابة

ا جعػػػػل ألمػػػػَت ا١تػػػػؤمنُت التصػػػػرؼ بػػػػو برأيػػػػو  ثالثهػػػػا: أف ال يكػػػػوف ذلػػػػع ٦تػػػػ
فإنػػو قػػد جعػػل التصػػرؼ فيهػػا لػػرأي اإلمػػاـ، فتصػػرفو ُب أمػػر  ،كػػأمواؿ بيػػت ا١تػػاؿ

 وسػػكوت الصػػحابة عػػن ذلػػع ،كإعطائػػو ا١تػػاؿ للمسػػلمُت بالتفاضػػل ال بالتسػػاوي
ولكػػن  ،ألنػػو وإف كػػاف ظػػاىره عػػدـ العػػدؿ بػػُت النػػاس ؛ال يعتػػرب إٚتاعػػاً سػػكوتياً 

 فػػبل يكػػوف سػػكوهتم ،ا جعػػل لئلمػاـ أف يتصػػرؼ فيػػو برأيػػو واجتهػادهحقيقتػو أنػػو ٦تػػ
وىكػذا  .إٚتاعػاً  ال منػو اجتهػاداً  حيناػذ ا٠تليفػة عمػل ويكوف منكر، على سكوتاً 

 ولو سكت عنو الصحابة. ،ٚتيع ما جعل فيو الرأي لئلماـ ال يعترب إٚتاعاً 
ف مشػتهراً وكػا ،أي كاف ٦تا ينكػر عػادة ،فإذا استوَب ىذه الشروط الثبلثة

 ،وٓب يكػن ٦تػا جعػل لئلمػاـ أف يتصػرؼ فيػو برأيػو ،بُت ا١تسػلمُت وعرفػو الصػحابة
والدليل علػى أف اإلٚتػاع السػكوٌب دليػل شػرعي ىػو  .فإنو يكوف إٚتاعاً سكوتياً 

اسػػتحالة أف يسػػكت الصػػحابة علػػى منكػػر، فكػػوهنم يسػػتحيل علػػيهم شػػرعاً أف 
باعتبػاره حكمػاً  ،ي مػن اآلراءجيمعوا على منكر دليػل علػى أف سػكوهتم علػى رأ

 ويعترب من األدلة الشرعية. ،ةيحجة شرع ،شرعياً 
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 الصحابة
وكثرت ٣تالستو لو  الصحايب لفظ يقع على من طالت صحبتو للنيب 

عػػػن طريػػػق التبػػػع لػػػو واألخػػػذ عنػػػو، وروي عػػػن شػػػعبة بػػػن موسػػػى السػػػيبلح قػػػاؿ: 
أحػػػد  أتيػػػت أنػػػس بػػػن مالػػػع فقلػػػت: ىػػػل بقػػػي مػػػن أصػػػحاب رسػػػوؿ اه »

رواه ابػن أيب  «أمػا مػن صػحبو فػبل ،قاؿ: بقي ناس من األعراب قػد رأوه ؟غَتؾ
الصػحابة  :لسنا نعٍت بقولنا». وقاؿ ا١تازح ُب شرح الربىاف: الصبلح ُب مقدمتو

أو اجتمػع بػو لغػرض وانصػرؼ عػن   ،أو رآه ١تامػاً  ،يومػاً  كػل مػن رآه   ،عدوؿ
أولاػع  ،زلو اهػالػذي أنػ النػور تبعػواوا ونصػروه الزمػوه الذين هبم نعٍت كثب، وإ ا
وقػاؿ اإلمػاـ أبػو بكػر أٛتػد بػن علػي اٟتػافظ بإسػناده عػن سػعيد  «ىم ا١تفلحػوف

سػنة  الصػحابة ال نعػدىم إال مػن أقػاـ مػع رسػوؿ اه »بن ا١تسيب أنو قاؿ: 
وعلى ذلػع ال يعػد مػن الصػحابة إال مػن  «وغزا معو غزوة أو غزوتُت ،أو سنتُت

وطػوؿ ٣تالسػتو. ويعػرؼ كػوف الواحػد  لصػحبة ٔتبلزمػة النػيب ٖتقق فيو معػٌت ا
 بأنػػو التػػواتر، وتػػارة مػػنهم صػػحابياً تػػارة بػػالتواتر، وتػػارة باالستفاضػػة القاصػػرة عػػن

التابعُت أنو صحايب، وتارة بقولو وإخباره  آحاد عن أو الصحابة آحاد عن يروى
 عن نفسو بعد ثبوت عدالتو بأنو صحايب.

و٢تم ٚتيعهم خصيصة، وىي أنو ال يسأؿ عن  وٚتيع الصحابة عدوؿ،
لكوهنم على اإلطبلؽ معدلُت  ؛عدالة أحد منهم، بل ذلع أمر مفروغ منو

 بنصوص الكتاب والسنة، فمن ذلع قولو تعأب:         

                                            

                                                 
   :وقولو تعأب                              
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                                         وا١تقصود هبا
 فهم بعض ا١تؤمنُت. وقولو تعأب:  ،حابةػالص          

                                      و تعأب: ػولػوق
                                               

                                      وقولو
 تعأب:                                            

                                  اآلية. وىناؾ أحاديث
 ،ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ » :فمن ذلع قولو  ،كثَتة تدؿ على فضل الصحابة

من حديث عبد اه  وقد روى الًتمذي أخرجو رزين. «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ 
اللََّو اللََّو ِفي  ،اللََّو اللََّو ِفي َأْصَحاِبي» :بن مغفل قاؿ: قاؿ رسوؿ اه 

َوَمْن أَبـَْغَضُهْم  ،َفَمْن َأَحبـَُّهْم فَِبُحبّْي َأَحبـَُّهمْ  ،تـَتَِّخُذوُىْم َيَرًضا بـَْعِدي َأْصَحاِبي الَ 
َوَمْن  ،ى اللَّوَ ََ اِني فـََقْد آذََ َوَمْن آذ ،اِنيََ اُىْم فـََقْد آذََ َوَمْن آذ ،َغَضُهمْ فَِببُـْغِضي أَبْـ 

حُت عن أيب سعيد ا٠تدري وثبت ُب الصحي «هُ ََ ى اللََّو يُوِشُك َأْن يَْأُخذََ آذ
ا َأْدَرَك َىًبا مَ ََ فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنـَْفَق ِمْثَل ُأُحٍد ذ» :من قولو 

البزار ُب مسنده بسند رجالو ثقات من حديث وروى  .«َنِصيَفوُ  ُمدَّ َأَحِدِىْم َوالَ 
ي ابِ حَ صْ أَ  ارَ تَ اخْ  وَ اللَّ  نَّ إِ » :سعيد بن ا١تسيب عن جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ اه 

تاب فهذه النصوص الشرعية من الك .«ينَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  ينَ يّْ بِ ى النَّ وَ سِ  ينَ مِ الَ عَ الْ ى لَ عَ 
ووجوب حبهم  ،وعلو مكانتهم ،والسنة تنطق بوضوح بفضل الصحابة

على أف حاؿ الصحابة اليت كانوا عليها تدؿ على  .وعلى عدالتهم ،وتعظيمهم
 ،عدالتهم، فقد كانوا على حاؿ عظيم من األعماؿ الكبَتة، من ا٢تجرة

ء ُب سبيل وقتل اآلباء واألبنا ،وبذؿ ا١تهج واألمواؿ ،ونصرة اإلسبلـ ،واٞتهاد
وقوة اإلدياف واليقُت. وىذا يدؿ على القطع  ،اإلسبلـ، وا١تناصحة ُب الدين
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 ،واالعتقاد بنػزاىتهم، وأهنم كافة أفضل من ٚتيع ا٠تالفُت بعدىم ،بعدالتهم
 ،وا١تعدلُت الذين جيياوف من بعدىم، ىذا ىو اٟتق، وذلع أف الرسوؿ حق

رضواف اه  ،نا ذلع كلو الصحابةوما جاء بو حق، وإ ا أدى إلي ،والقرآف حق
 ؟كيف يكوف ما نقل إلينا بواسطتهم حقاً   ،عليهم، فإذا ٓب يكونوا عدوالً 

والذين يطعنوف ُب الصحابة إ ا يريدوف أف جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
بل جيوز عليو ما جيوز على  ،والسنة. صحي  أف الصحايب الواحد ليس معصوماً 

ألنو ال يوجد فرد معصـو إال األنبياء  ؛رتكاب احملرماتسائر البشر من خطأ وا
والرسل، ولكن ما ينقلونو لنا من الدين ولو أفرادًا ىم عدوؿ ُب النقل عن 

وكذلع ما  أخرجو رزين. «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ : »لقولو  ؛رسوؿ اه
فاالدعاء بعصمة الستحالة ا٠تطأ ُب إٚتاعهم.  ؛جيمعوف عليو مقطوع بصحتو

ألنو جيوز ا٠تطأ على كل واحد من البشر إال األنبياء  ؛أي واحد منهم خطأ
ألف الرسوؿ يقوؿ:  ؛فيما يبلغونو عن اه، وجرح عدالة أي واحد منهم خطأ

ألنو  ؛واعتبار إٚتاعهم دليبًل شرعيًا أمر واجب« مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ »
 أف جيمعوا على خطأ. يستحيل عليهم شرعاً 
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 الدليل الرابع 
 القياس

القيػػاس ُب اللغػػة التقػػدير، وأمػػا ُب اصػػطبلح األصػػوليُت فقػػد عػػرؼ عػػدة 
فقػػػػد عػػػػرؼ القيػػػػاس بأنػػػػو إثبػػػػات مثػػػػل حكػػػػم معلػػػػـو ُب معلػػػػـو آخػػػػر  :تعػػػػاريف

الشًتاكهما ُب علة اٟتكم عنػد ا١تثبػت، وعػرؼ بأنػو ٛتػل معلػـو علػى معلػـو ُب 
عنهما، وعػرؼ بأنػو اسػتخراج مثػل حكػم ا١تػذكور ١تػا ٓب إثبات حكم ٢تما ونفيو 

يذكر ّتامع بينهما، وعرؼ بأنو عبارة عػن االسػتواء بػُت الفػرع واألصػل ُب العلػة 
ا١تسػػتنبطة مػػن حكػػم األصػػل، فهػػو ٖتصػػيل اٟتكػػم الػػذي أخػػذه األصػػل إلثبػػات 

فتعػػػاريف القيػػػاس كلهػػػا  .مثلػػػو ُب الفػػػرع لتشػػػاهبهما ُب علػػػة اٟتكػػػم عنػػػد اجملتهػػػد
 ،، أي يقتضي مقيساً، ومقيساً عليػووووجو شب ،ومشبو بو ،تضي وجود مشبوتق

فػإف الػذي جيعػل القيػاس موجػوداً  ،ووجو القياس. فعلى أي تعريف من التعاريف
ىو اشًتاؾ ا١تقػيس وا١تقػيس عليػو ُب أمػر واحػد، أي وجػود جػامع بينهمػا. وىػذا 

وبنػػاء  .ث علػػى اٟتكػػماألمػػر الواحػػد اٞتػػامع بػػُت ا١تقػػيس وا١تقػػيس عليػػو ىػػو الباعػػ
ألنػػو  ؛علػػى ىػػذا ال يػػدخل ُب القيػػاس قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم للتماثػػل بينهمػػا

ولكػػن ىػػذا األمػػر لػػيس ىػػو  ،وإف كػػاف أحػػد ا يشػػبو اآلخػػر ُب أمػػر مػػن األمػػور
وذلع لػيس ىػو القيػاس  ،أي ٣ترد الشبو ،الباعث على اٟتكم، وإ ا ىو التماثل

أف يكػػوف األمػػر اٞتػػامع بػػُت األصػػل بػػل ال بػػد  ،فػػبل يػػدخل ُب القيػػاس ؛الشػػرعي
و٢تػػػذا فػػػإف أدؽ ىػػػذه التعػػػاريف ىػػػو  ؛والفػػػرع ىػػػو الػػػذي كػػػاف باعثػػػاً علػػػى اٟتكػػػم

وإ ا حدده بأنو  ،ألنو ٓب يطلق اٞتامع بُت ا١تقيس وا١تقيس عليو ؛التعريف األوؿ
ذا التعريػػف مػػا عرفػػو بػػو بعضػػهم ػعلػػة اٟتكػػم، أي الباعػػث علػػى اٟتكػػم. ومثػػل ىػػ

و إٟتػػاؽ أمػػر بػمخر ُب اٟتكػػم الشػػرعي الٖتػاد بينهمػػا ُب العلػػة، بقولػو: القيػػاس ىػ
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 أي الٖتاد ا ُب الباعث على اٟتكم ُب كل منهما.
والقيػػػاس دليػػػل شػػػرعي علػػػى األحكػػػاـ الشػػػرعية، فهػػػو حجػػػة إلثبػػػات أف 

 وىػو قطعػيالدليل الػاٟتكم حكم شرعي. وقد ثبػت كػوف القيػاس دلػيبلً شػرعياً ب
شرعياً إ ا ىػو ُب اٟتالػة الػيت يرجػع فيهػا القيػاس إٔب أف ٤تل اعتبار القياس دليبًل 

إذ ال تعتػػػرب العلػػػة ُب القيػػػاس إال إذا كػػػاف الشػػػرع قػػػد دؿ عليهػػػػا،  ؛نفػػػس الػػػنص
فيكػػوف اعتبػػػار القيػػػاس دلػػػيبلً شػػػرعياً أمػػػراً حتميػػػاً، ويكػػػوف ُب اٟتقيقػػػة راجعػػػاً إٔب 

 نفػس لػودلي القيػاس ىػذا فػإف نفس النص، ولذلع يقاؿ لو معقوؿ النص. وعليو
الباعث على اٟتكػم. فػإف كػاف دليػل العلػة  على أي ،العلة على دؿ الذي النص

وإف كػاف دليػل العلػة ىػو  .فإف دليل ىذا القياس ىو دليل الكتػاب ،ىو الكتاب
وإف كػػاف دليػػل العلػػة ىػػو إٚتػػاع  .فػػإف دليػػل ىػػذا القيػػاس ىػػو دليػػل السػػنة ،السػػنة

 دليػل يكػوف وبػذلع .الصػحابة إٚتػاع فإف دليل ىذا القياس ىو دليػل ،الصحابة
 ،دليل النص الذي دؿ على الباعث على اٟتكم نفس ألنو ؛قطعياً  دليبلً  القياس

وىي أدلة قطعية. وعلى ىذا  ،وإٚتاع الصحابة ،والسنة ،أي نفس أدلة الكتاب
فػػإف الػػدليل الشػػرعي علػػى أف القيػػاس حجػػة شػػرعية ىػػو ٣تمػػوع األدلػػة الػػيت تػػدؿ 

ٚتػػػاع الصػػػحابة حجػػػة شػػػرعية. ولػػػذلع كػػػاف دليػػػل علػػػى أف الكتػػػاب والسػػػنة وإ
 القياس دليبلً قطعياً.

وأقػػر القيػػاس. فعػػن ابػػن عبػػاس أف  ، إٔب القيػػاس وقػػد أرشػػد رسػػوؿ اه 
َها َصْوُم  ،ِإنَّ ُأمّْي َماَتتْ » امرأة قالت يا رسػوؿ اه: َهـا ،رٍ َنذْ َوَعَليـْ  :قَـالَ  ؟َأفََأُصـوُم َعنـْ

َهـا لِـكِ يـُـَؤدّْي ذَ مِّْك َديْـٌن فـََقَضـْيِتيِو َأَكـاَن َأرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُ   :قَـالَ  ،نـََعـمْ  :قَالَـتْ  ؟َعنـْ
َجـاَء » عن عبد اه بن الزبَت قاؿ: وروى أٛتد مسلم.أخرجو  «َفُصوِمي َعْن ُأمّْكِ 

 ُىَو َشـْيٌخ َكِبيـٌر الَ وَ  ،مُ ْسالَ ِإنَّ أَِبي َأْدرََكُو اإلِ  :فـََقالَ  رَُجٌل ِمْن َخثْـَعٍم ِإَلى َرُسوِل اللَِّو 
 ؟أَنْـَت َأْكبَــُر َولَـِدهِ  :قَـالَ  ؟َأفَـَأُحجُّ َعْنـوُ  ،َواْلَحـجُّ َمْكتُـوٌب َعَلْيـوِ  ،َيْسَتِطيُع رُُكوَب الرَّْحـلِ 
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 ؟َأرَأَْيَت َلْو َكاَن َعَلى أَبِيَك َدْيٌن فـََقَضْيَتُو َعْنُو َأَكـاَن َذلِـَك ُيْجـِزُئ َعْنـوُ  :قَالَ  ،نـََعمْ  :قَالَ 
ـــوُ  :َقـــالَ  .نـََعـــمْ  :قَـــالَ  امػػػرأة مػػػن وروى البخػػػاري عػػػن ابػػػن عبػػػاس أف  .«فَـــاْحُجْج َعْن

فـَلَــْم َتُحــجَّ َحتَّــى  ،ْت َأْن َتُحــجَّ رَ نَــذَ ِإنَّ ُأمّْــي » فقالػػت: جهينػػة جػػاءت إٔب النػػيب 
َهـا ،َماَتتْ  َهـا :قَـالَ  ؟َأفََأُحجُّ َعنـْ مّْـِك َديْـٌن َأُكْنـِت َأرَأَيْـِت لَـْو َكـاَن َعلَـى أُ  ،نـََعـْم ُحجّْـي َعنـْ
وروى  «اللَّــُو َأَحــقُّ بِاْلَوَفــاءِ ِإنَّ َفــ ،الَّــِذي لَــوُ  اْقُضــوا اللَّــوَ  :الَ َقــ، فَـ مْ َعــ: نَـ تْ اَلــقَ  ؟َتوُ قَاِضــيَ 

ــأَ »الػػدارقطٍت عػػن ابػػن عبػػاس قػػاؿ:  ــى النَّ َت ــفَـ  ،لٌ ُجــرَ   يَّ ِب ــ الَ َق ــأَ  نَّ : إَ وُ َل ــِب  ،اتَ ي َم
 وُ تَ يْ َضـقَ أَ  ،وِ ْيـلَ نـاً عَ يْ دَ  كَ رَ تـَـ اكَ بَـأَ  نَّ أَ  وْ لَـ تَ يْـأَ رَ : أَ الَ قَـ ؟وُ ْنـعَ  جُّ حُ أَ فَـأَ  ،مِ الَ سْ اإلِ  ةُ جَّ حِ  وِ يْ لَ عَ وَ 
أنػو ١تػا سػألتو اٞتاريػة  وروي عنػو «. يـكَ بِ أَ  نْ َعـ جْ جُ احْ : فَـالَ قَـ ،مْ َعـ: نَـ الَ قَـ ؟وُ نْ عَ 

 كبيـرًا،  يخاً شـأبـي  أدركتْ  الحجّْ في  وِ اللَّ  فريضةَ  إنَّ  ،اهلل يا رسولَ »ا٠تثعمية وقالت: 
 علـى أبيـكِ  كـانَ   لـوْ  أرأيـتِ  قـال لهـا: ؟عنو جُّ حُ أَ فَ أَ  ،لةاحِ على الرّ  تَ بُ ثْ يَـ  أن ال يستطيعُ 

ذكػره ابػن قدامػة  «ضـاءبالقَ  قُّ َحـأَ  وِ اللَّـ نُ يْ دَ قـال: فَـ .قالـت: نعـم ؟وتَ يَ ِضـاق تِ نْ كُ أَ  نٌ يْ دَ 
الحتجػاج . فهذه األحاديث كلها دليل علػى أف القيػاس حجػة، ووجػو اُب ا١تغٍت

وىػو عػُت  ،هبا أف الرسوؿ أٟتق دين اه بدين اآلدمػي ُب وجػوب القضػاء ونفعػو
 تَ يْـأَ رَ أَ »وقػد سػألو عػن قبلػة الصػائم:  ،قاؿ لعمر القياس. وروي أف الرسوؿ 

 : وِ اللَّــ ولُ ُســرَ  الَ َقــفَـ  ،كَ لِ ذَ بِــ سَ أْ بَــ : الَ تُ ْلــقُ فَـ  ؟مٌ ائِ َصــ تَ نْــأَ وَ  اءٍ َمــبِ  تَ ْضــمَ ضْ مَ تَ  وْ لَــ
إذ أفهم عمر أف القبلػة بػدوف  ،إٔب القياسفالرسوؿ أرشد  أخرجو أٛتد. «؟يمَ فِ فَ 
، كمػػػا   ،زاؿ ال تفسػػػد الصػػػـوػإنػػػ أف ا١تضمضػػػػة بػػػدوف االبػػػتبلع ال تفسػػػد الصػػػػـو

أف النػػػيب  ورد ُب اإلحكػػػاـ لآلمػػػديخػػػرج ٥تػػػرج التقػػػدير. و  «تَ يْـــأَ رَ أَ » فقولػػػو 
: « ةٍ َيــاحِ ى نَ لَــا عَ َمــهُ نْـ مِ  دٍ اِحــوَ  لّ ُكــ ،نِ يْ يَـ اِضــقَ  نِ مَ يَ ى اْلــلَــى إِ وَســا مُ بَــأَ اذاً وَ َعــمُ  ثَ َعــبَـ، 

ــ الَ وَ  ابِ َتــكِ ي الْ ِفــ مَ ْكــحُ الْ  دِ ِجــنَ  مْ لَــ اذَ إِ  :االَ َقــفَـ  ؟انِ يَ ِضــقْ تَـ  مَ بِــ :اَمــهُ لَ  الَ َقــفَـ  ا نَ ْســقِ  ةِ نَّ السُّ
ــاألَ  ــفَ  ،رِ مْ األَ بِــ رَ ْم ــإِ  بَ رَ قْـــأَ  انَ ا َكــَم ــلْ مِ عَ  قّْ َحــى الْ َل ــلَ عَ  الَ َقــفَـ  ،وِ ا بِــَن : مُ الَ السَّــوَ  ةُ الَ الصَّــ وِ ْي

 «.امَ تُ بْ صَ أَ 
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 وىكذا فقد ورد ُب السنة ما يدؿ على القياس.
قػػد تكػػرر مػػنهم القػػوؿ  ،رضػػواف اه علػػيهم ،فػػإف الصػػحابة ،وأمػػا اإلٚتػػاع

من غَت إنكػار مػن أحػد مطلقػاً مػع أف ذلػع ٦تػا  ،واعتباره دليبًل شرعياً  ،بالقياس
١تػػا ؤب أبػػا موسػػى األشػػعري  عمػػر فكػػاف ىػػذا إٚتاعػػاً. فقػػد روي أف  ؛ينكػػر
أمػػره فيػػو بالقيػػاس، فقػػد جػػاء ُب رسػػالة عمػػر إٔب أيب  ،وكتػػب لػػو العهػػد ،البصػػرة

وال كتػػػاب   بعػػػض ع ٦تػػػا لػػػيس ُبنفسػػػالفهػػػم الفهػػػم فيمػػػا تلجلػػػج ُب »موسػػػى: 
ذكػره  «ٍب ذلع بأشبهها بػاٟتق ،رو واألمثاؿ فقس األم ؿاك، ٍب اعرؼ األشسنة

أنػػو قػػاؿ ُب شػػارب ا٠تمػػر:  وروي عػػن علػػي ء. الشػػَتازي ُب طبقػػات الفقهػػا
ذكػػره  «فيكػػوف عليػػو حػػد ا١تفػػًتي ،وإذا ىػػذى افػػًتى ،أرى أنػػو إذا شػػرب ىػػذى»

فقػػاس شػػارب ا٠تمػػر علػػى القػػاذؼ. وروي عػػن ابػػن عبػػاس  ابػػن قدامػػة ُب ا١تغػػٍت،
 ،جيعػػل ابػػن االبػػن ابنػػاً  ،أال يتقػػي اه زيػػد بػػن ثابػػت»أنػػو قػػاؿ:  مػػارضػػي اه عنه
 ،وٓب يرد بػو تسػمية األب لعلمػو أنػو ال يسػمى أبػاً حقيقػة ،با األب أباً وال جيعل أ

كمػػا أف ابػػن االبػػن كػػاالبن ُب حجػػبهم،   ،خػػوةبػػل جعلػػو كػػاألب ُب حجػػب اإل
ذكػره السرخسػي ُب  «خػوةعبػاس اٞتػد علػى ابػن االبػن ُب حجػب اإل فقػاس ابػن

أبػػا بكػػر:  وروي أف وغػػَته الكثػػَت مػػن الفقهػػاء. ،ا١تبسػوط، والشػػَتازي ُب التبصػػرة
فقػػػاؿ لػػػػو بعػػػػض األنصػػػػار: لقػػػد ورثػػػػت امػػػػرأة مػػػػن  ،وّرث أـ األـ دوف أـ األب»

ميت لو كانت ىي ا١تيتػة ٓب يرثهػا، وتركػت امػرأة لػو كانػت ىػي ا١تيتػة ورث ٚتيػع 
رث إفرجػػػع إٔب التشػػػريع بينهمػػػا ُب السػػػدس، فقػػػاس قرابػػػة ا١تيػػػت ُب  ،مػػػا تركػػػت

و كػاف العكػس. فكػاف إشػراكو بػُت رثو من اٟتي لػإاٟتي منو على قرابة ا١تيت ُب 
. ذكػػػره الغػػػزإب ُب ا١تستصػػػفى« أـ األب وأـ األـ ُب السػػػدس بنػػػاء علػػػى القيػػػاس

فقػػاؿ لػػو  .ل الػػذي اشػػًتؾ ُب قتلػػو سػػبعةيػػوروي أف عمػػر كػػاف يشػػع ُب قػػود القت
فأخػػذ ىػػذا  ،جػػزور أرأيػت لػػو أف نفػػراً اشػػًتكوا ُب سػرقة ،يػػا أمػػَت ا١تػػؤمنُت» :علػي
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أخرجػػو عبػػد  «قػػاؿ: فكػػذلع .قػػاؿ: نعػػم ؟طعهماأكنػػت قػػ عضػػواً وىػػذا عضػػواً،
فقػػاس القتػػل علػػى السػػرقة، فهػػذه اٟتػػوادث ٓب يعلػػم أف ىنػػاؾ  الػػرزاؽ ُب مصػػنفو،

وكانػػػت مشػػػهورة بػػػُت الصػػػحابة مػػػع أهنػػػا ٦تػػػا ينكػػػر، فكػػػاف سػػػكوهتم  ،منكػػػراً ٢تػػػا
إٚتاعػػػػاً مػػػػنهم علػػػػى كػػػػوف القيػػػػاس حجػػػػة  ،وىػػػػي ٦تػػػػا ال يسػػػػكتوف عليػػػػو ،عليهػػػػا

 شرعية. 
علػػػل كثػػػَتاً مػػػن األحكػػػاـ، والتعليػػػل موجػػػب  اً فػػػإف رسػػػوؿ اه وأيضػػػ

 ذلع ما أخرجو مسػلم بلفػظوذلع نفس القياس، فمن  ،التباع العلة أين كانت
ــُتُكْم ِمــْن َأْجــ :فـََقــالَ  .ثٍ الَ َـ نـََهْيــَت َأْن تـُؤَْكــَل ُلُحــوُم الضَّــَحايَا بـَْعــَد ثــ :قَــاُلوا» ِل ـِإنََّمــا نـََهْي

افَـِّة الَّتِــي ُكْم َعــْن ـتُـــيـْ ُكْنـُت نـَهَ » :وقػاؿ  «َوَتَصــدَُّقوا ،َوادَِّخـُروا ،ُلواـَفُكــ ،تْ ـَدفَـّ الدَّ
نـَْيا وَ  ،فـَُزوُروَىا ،زِيَارَِة اْلُقُبورِ  . و١تا أخرجو ابن ماجو «ُر اآلِخَرةَ كّْ ُتذَ فَِإنَـَّها تـَُزىُّْد ِفي الدُّ

ــ»عػػن بيػػع الرطػػب بػػالتمر قػػاؿ:  سػػال  ــ لْ َى ــفَـ  ؟سَ بِ ا يَــذَ إِ  بُ َرــالرُّ  َُ قُ نْـ يـَ وا: الُ َق
وقػػػػػاؿ عليػػػػػو الصػػػػػبلة  أخرجػػػػػو الػػػػػدارقطٍت. «نْ ََ ذإِ  الَ فَـــــ : يُّ بِـــــالنَّ  الَ َقـــــ، فَـ مْ َعـــــنَـ 

ــخَ تُ  الَ يبـًا، وَ رِ  وهُ سُّـمِ تُ  الَ »والسبلـ ُب ٤تػـر وقصػت بػو ناقتػو:   وَ اللَّـ نَّ إِ فَـ ،وُ ـَسـأْ وا رَ رُ ـمّْ
َزمّْلُـوُىْم » وقػاؿ ُب حػق شػهداء أحػد: البخػاري. أخرجػو «يـاً بّْ لَ مُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  وُ ثُ عَ بْـ يَـ 

 ،َلْونُــُو لَــْوُن الــدَّمِ  ،يَـْأِتي يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة يَـْدَمى فَِإنَّــُو لَــْيَس َكْلـٌم ُيْكلَــُم ِفــي اللَّــِو ِإالَّ  ،بِـِدَمائِِهمْ 
ا َهـنَـّ إِ  ،سٍ جَ نَ بِـ تْ َسـيْ ا لَ َهـنَـّ إِ »وقػاؿ ُب ا٢تػرة:  أخرجػو النسػائي. «َورِيُحُو رِيُح اْلِمْسـكِ 

. فهذا التعليل لؤلحكاـ دليل علػى أخرجو أٛتد «اتِ افَ وَّ الطَّ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ينَ افِ وَّ الطَّ  نَ مِ 
بيػػػػاف الشػػػػيء الػػػػذي مػػػػن أجلػػػػو شػػػػرع اٟتكػػػػم، وىػػػػذا يوجػػػػب اتبػػػػاع العلػػػػة أينمػػػػا 

 وجدت، وىذا عُت القياس.
وتعليػػل الرسػػوؿ لكثػػَت  ،وإٚتػػاع الصػػحابة ،ومػػن ذلػػع يتبػػُت أف اٟتػػديث

دليػػل علػػى أف القيػػاس دليػػل شػػرعي مػػن األدلػػة الػػيت تكػػوف حجػػة  ،ألحكػػاـمػػن ا
على أف اٟتكم ا١تستنبه بو حكم شػرعي، وىػي كػذلع تبػُت نػوع القيػاس الػذي 



 ٖٕٔ 

ألهنػػا كلهػػا جػػاءت ُب القيػػاس الػػذي يكػػوف مبنيػػاً علػػى العلػػة  ؛يعتػػرب دلػػيبلً شػػرعياً 
إٚتػاع الصػحابة  قيسة الػيت جػاءت ُب السػنة و ف ٚتيع األإاليت جاء هبا نص، أي 

وخص الباعث الذي جاء  ،كاف الباعث على اٟتكم ىو الذي اعترب ُب القياس
و٢تػذا ال تكػوف ىػػذه األدلػة حجػة علػػى مطلػق القيػاس، بػػل  ؛بػو الػنص دوف غػػَته

 ،ىػػي حجػػة علػػى القيػػاس الػػذي تكػػوف العلػػة فيػػو قػػد دؿ عليهػػا دليػػل مػػن الشػػرع
فػػبل قيمػة لػػو ُب  ،القيػػاس كػذلع وىػذا ىػو القيػػاس ا١تعتػرب شػػرعاً. أمػا إذا ٓب يكػن

 ،وال يعتػػػػرب دلػػػػيبلً شػػػػرعياً. إذ األحاديػػػػث ،االسػػػػتدالؿ علػػػػى األحكػػػػاـ الشػػػػرعية
كلها ثابتة ٔتػا دؿ عليػو الػنص مػن علػل ال ُب   ،وتعليل الرسوؿ ،وإٚتاع الصحابة

وعليػػو فالقيػػاس  ؛ولػػيس عامػػاً لكػػل قيػػاس ،غَتىػػا، فيكػػوف خاصػػاً ُب موضػػوعها
إٔب نفػػػػس الػػػػنص لػػػػيس غػػػػَت. فػػػػا١تراد بالقيػػػػاس القيػػػػاس  ا١تعتػػػػرب ىػػػػو الػػػػذي يرجػػػػع

الشرعي ال القياس العقلي، أي القياس الػذي وجػدت فيػو أمػارة مػن الشػرع تػدؿ 
علػػػػى اعتبػػػػاره، أي وجػػػػدت فيػػػػو علػػػػة شػػػػرعية ورد هبػػػػا نػػػػص شػػػػرعي معػػػػُت. وأمػػػػا 
القياس العقلي الذي يفهمو العقػل مػن ٣تمػوع الشػرع دوف أف يكػوف ىنػاؾ نػص 

أو الػػػذي يفهمػػػو مػػػن قيػػػاس حكػػػم علػػػى حكػػػم جملػػػرد التماثػػػل  معػػػُت يػػػدؿ عليػػػو،
عقبًل دوف أف يكوف ىناؾ باعث على اٟتكم قػد ورد بػو الشػرع، فػإف ذلػع كلػو 
ال جيوز وال بوجو من الوجوه. ذلع أف األخذ باإلدراؾ ا١تنطقي يقتضي التسػوية 

ولػػػػذلع جيعػػػػل القيػػػاس موجػػػػوداً بػػػُت كػػػػل أمػػػػرين  ؛بػػػُت ا١تتمػػػػاثبلت ُب أحكامهػػػا
كمػا أنػو كثػَتاً مػا   ،ولكػن الشػرع كثػَتاً مػا فػرؽ بػُت ا١تتمػاثبلت .نهما وجػو شػبوبي

وىذا على خبلؼ قضية القياس العقلي واإلدراؾ ا١تنطقي،  ،ٚتع بُت ا١تختلفات
بػػػػل علػػػػػى نقيضػػػػها، فهػػػػػو يػػػػدؿ علػػػػػى عػػػػدـ جريػػػػػاف القيػػػػاس الشػػػػػرعي ُب ٚتيػػػػػع 

 ؛ٞتػوازه أمػر شػرعي وعلػى إمكانيػة جريانػو علػى ا١تختلفػات، وا١تعػُت ،ا١تتماثبلت
ومػػن ىنػػا كػػاف مػػن  ؛ال إدراؾ وال وجػػود ٣تػػرد التماثػػل ،ليبػػُت مػػىت جيػػري القيػػاس
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بػػل ال بػػد مػػن علػػة شػػرعية تػػدؿ  ،ا١تمتنػػع أف جيػػري القيػػاس جملػػرد الشػػبو والتماثػػل
علػػػػى وجػػػػود القيػػػػاس ُب العلػػػػة الشػػػػرعية الػػػػيت وجػػػػدت وحػػػػدىا وال يتجاوزىػػػػا إٔب 

 غَتىا مطلقاً.
أي علػى عػدـ جػواز  ،واز القيػاس بػاإلدراؾ ا١تنطقػيوالدليل على عػدـ جػ

النصوص الشرعية اليت جػاءت باألحكػاـ الشػرعية. فػإف الشػارع  ،القياس العقلي
وأثبػػػػت  ،وٚتػػػػع بػػػػُت ا١تختلفػػػػات ،فػػػػّرؽ ُب النصػػػػوص الشػػػػرعية بػػػػُت ا١تتمػػػػاثبلت

 أحكاماً ال ٣تاؿ للعقل فيها.
ُت األزمنػػػػة ُب فػػػػإف الشػػػػارع فػػػػرؽ بػػػػ ،أمػػػػا بيػػػػاف التفريػػػػق بػػػػُت ا١تتمػػػػاثبلت

كتفضيل   ،وفرؽ بُت األمكنة ُب الشرؼ .ففضل ليلة القدر على غَتىا ،الشرؼ
فػرخص  ،وفػرؽ بػُت الصػلوات ُب القصػر .وا١تدينة على غَت ػا ،مكة على ا١تدينة

وجعل ا١تػٍت طػاىراً وا١تػذي  .ُب قصر الرباعية وٓب يرخص ُب قصر الثبلثية والثنائية
زالو ػوأبطػل الصػـو بإنػ ،وأوجػب الغسػل مػن ا١تػٍت .حدزال من ٤تل واػو ا ن ،٧تساً 

زال مػػن مكػػاف واحػػد، وأوجػػب غسػػل الثػػوب مػػن ػمػػع أهنمػػا نػػ ،عمػػداً دوف ا١تػػذي
الصػػـو علػػى  قضػػاء وأوجػػب .الػػذكر والػػرش مػػن بػػوؿ الصػػيب ،بػػوؿ الصػػبية األنثػػى

 .وٓب يقطػػع غاصػػب القنػػاطَت ،وقطػػع سػػارؽ ثبلثػػة دراىػػم .اٟتػػائض دوف الصػػبلة
وجعػل عػدة  .وٓب يوجبو على القاذؼ بػالكفر .على القاذؼ بالزناوأوجب اٞتلد 

مػػػع  ،وعػػػدة ا١تتػػػوَب عنهػػػا زوجهػػػا أربعػػػة أشػػػهر وعشػػػرة أيػػػاـ ،ا١تطلقػػػة ثبلثػػػة قػػػروء
ويوجػػد فيهػػا  ،رػابو ُب أمػػػَتة تتشػػػاسػػتواء حػػاؿ الػػرحم فيهمػػا. وىكػػذا أحكػػاـ كثػػ

يدؿ على فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكماً غَت حكم اآلخر، ٦تا  ،جامع
أف ٣ترد وجود اٞتامع ُب أمر ال يكفي للقياس، بػل ال بػد أف يكػوف ىػذا اٞتػامع 

 علة شرعية قد نص عليها الشرع.
فػػإف الشػػرع ٚتػػع بػػُت ا١تػػاء والػػًتاب ُب  ،وأمػػا بيػػاف اٞتمػػع بػػُت ا١تختلفػػات
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وجعػل الضػػماف واجبػاً علػػى  .والػػًتاب يشػوه ،مػػع أف ا١تػاء ينظػف ،جػواز الطهػارة
 ،خطػأ ـسػواء أكػاف قتػل الصػيد عمػداً أ ،ل حيواناً أو طَتاً ُب الصػيدقت احملـر إذا

 ،وجعػػػل القتػػػل عقوبػػػة للمرتػػػد .مػػػع أف ىنػػػاؾ فرقػػػاً بػػػُت قتػػػل ا٠تطػػػأ وقتػػػل العمػػػد
مػػع أف ىنػػاؾ فرقػػاً بػػُت عمػػل كػػل  ،كيفيتػػو  توإف اختلفػػ ،وعقوبػػة للػػزاح احملصػػن

وال يوجػػػد أي  ،نػػاً وىكػػػذا أحكػػاـ كثػػػَتة ٗتتلػػف الوقػػػائع فيهػػا اختبلفػػػاً بيّ  .منهمػػا
 ومع ذلع فقد جعل الشارع ٢تا حكماً واحداً. ،جامع بينها

 ،فإف الشرع أوجب التعفػف ،وأما بياف األحكاـ اليت ال ٣تاؿ للعقل فيها
الطبػػػع ال بالنسػػػبة إٔب اٟتػػػرة الشػػػوىاء شػػػعرىا وبشػػػرهتا مػػػع أف  ،أي غػػػض البصػػػر

سػػناء الػػػيت دييػػل إليهػػػا َمػػة اٟتاألالبصػػر بالنسػػػبة إٔب  ضدييػػل إليهػػا، وٓب يوجػػػب غػػ
دوف غصػػػػػب  ،الطبػػػػع. وأيضػػػػاً فقػػػػػد أوجػػػػب اه تعػػػػػأب القطػػػػع ُب سػػػػػرقة القليػػػػل

مع أنػو  ،ٓتبلؼ القاذؼ ُب غَت الزنا ،وأوجب اٞتلد على القاذؼ بالزنا .الكثَت
 ،وشػػػرط ُب شػػػهادة الزنػػػا أربعػػػة رجػػػاؿ .كالقػػػذؼ بػػػالكفر  ،قػػػد يكػػػوف أفظػػػع منػػػو

وأوجػػب الزكػػاة ُب  .القتػػل أغلػػظ مػػن الزنػػا مػػع أف ،واكتفػػى بشػػهادة القتػػل بػػاثنُت
 .وٓب يشػػرعها ُب ا١تػػاس واليػػاقوت وغَت ػػا مػػن ا١تعػػادف النفيسػػة ،الػػذىب والفضػػة

وشػػػػرط ُب  .و ػػػػا متمػػػػاثبلف ،مػػػػع أف كػػػػبلً منهمػػػػا بيػػػػع ،وأحػػػػل البيػػػػع وحػػػػـر الربػػػػا
وأجػػاز ُب الوصػػية أف يكػػوف الشػػاىد   ،شػػهادة الرجعػػة أف يكػػوف الشػػاىد مسػػلماً 

وغػػػَت ذلػػػع   .وأمػػػر بتقبيػػػل اٟتجػػػر السػػػود ،عػػػن تقػػػديس األحجػػػار وهنػػػى .كػػػافراً 
كثػػَت. فلػػو جعػػل للعقػػل أف يفهػػم مػػن ٣تمػػوع الشػػرع علػػة، أو يفهػػم مػػن ظػػاىر 

ٟتػـر   ،النص علة، أو يفهم مػن ٣تػرد التماثػل بػُت حكمػُت وجػود القيػاس بينهمػا
ل القيػاس ولذلع ال جيوز أف حيص ؛وأحل كثَتاً ٦تا حرمو اه ،كثَتاً ٦تا أباحو اه

اه  لػػػو كػػػاف ديػػػن» :و٢تػػػذا يقػػػوؿ سػػػيدنا علػػػي  ؛إال ُب علػػػة ورد الػػػنص هبػػػا
. ومػن ىنػا أخرجو الدارقطٍت «أعبلهبا١تس  من  حقأ ُتلكاف باطن ا٠تفبالرأي،
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ألنػو يتبػُت مػن تتبػع النصػوص الشػرعية أنػو ٓب يػرد  ؛ال جيري القياس ُب العبػادات
لػػػذلع ال جيػػػري إجيػػػاب الصػػػبلة و  ؛فيهػػػا نػػػص معلػػػل بعلػػػة تتكػػػرر ويقػػػاس عليهػػػا

بالقيػاس علػى إجيػاب الصػبلة قاعػػداً ُب  ،باإلديػاء ُب حػق العػاجز عػن اإلتيػاف هبػػا
ْتجػػة أف اٞتػػامع بينهمػػا ىػػو العجػػز عػػن اإلتيػػاف هبػػا  ،حػػق العػػاجز عػػن القيػػاـ هبػػا

وال الباعػػػث علػػػى  ،ألف العجػػػز لػػػيس علػػػة للصػػػبلة قاعػػػداً  ؛علػػػى الوجػػػو األكمػػػل
الصبلة وليس الصبلة قاعداً، وإ ا جازت صػبلة العػاجز ألف اٟتكم ىو  ؛اٟتكم

فػػبل يقػػاس عليهػػا. وال تقػػاس الكفػػارة باإلفطػػار ُب رمضػػاف  ،قاعػػداً لػػورود الػػنص
وال تقػػػاس إزالػػػة النجاسػػػة عػػػن الثػػػوب  .قياسػػػاً علػػػى اإلفطػػػار باٞتمػػػاع ،باألكػػػل

لػػزاؿ وال جيعػػل الز  .قياسػػاً علػػى إزالػػة النجاسػػة باالسػػتنجاء باألحجػػار ،باألحجػػار
ُب كونػػو جعلػػو الشػػارع سػػبباً للصػػبلة. وال  ،قياسػػاً علػػى الكسػػوؼ ،سػػبباً لصػػبلة

قياسػػػاً علػػػى جعػػػل الوضػػػوء شػػػرطاً ُب الصػػػبلة.  ،جيعػػػل الوضػػػوء شػػػرطاً ُب الصػػػـو
 ،وىكذا ٚتيع العبادات. ومثل ذلع كل حكم ثبػت بػنص ٓب يعلػل ذلػع الػنص

ألف  ؛غَتىػػا ـأ ،وبػػاتالعق ـأ ،سػػواء أكػػاف مػػن ا١تعػػامبلت ،ال جيػػري القيػػاس فيػػو
وىػو مػا  ،وىػو الػذي وردت علتػو بػنص شػرعي ،القياس إ ا ىػو القيػاس الشػرعي

 أطلق عليو معقوؿ النص.
فالقياس ال جيري إال ُب األحكاـ ا١تعللة بعلة ورد هبا النص الشرعي، 
وىذا وحده ىو القياس الشرعي. ويؤيد ذلع ما سبق وبُت أف األدلة الظنية 

نت نوع القياس الذي يعترب دليبًل شرعياً، فإف الذي جعل على القياس قد بيّ 
 ،وإرشاده للخثعمية بو ،للقياس القياس دليبًل شرعيًا ىو إقرار الرسوؿ 

وتعليلو لكثَت من األحكاـ، فيكوف القياس الذي يصل  دليبًل شرعيًا ىو ىذا 
بو موسى: إذ قاؿ معاذ وأ ،القياس ليس غَت. أما إقراره للقياس فقد جاء مطلقاً 

. فهو يشمل ٚتيع «فما كاف أقرب إٔب اٟتق عملنا بو ،قسنا األمر باألمر»
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وىو الذي  ،جنس القياس، ولكن إرشاده للخثعمية قد قيد القياس بقياس معُت
يكوف اٞتامع فيو باعثًا على تشريع اٟتكم، فإنو قاؿ ٢تا: أرأيت لو كاف على 

لقضاء. فالباعث على جواز اٟتج ٍب قاؿ: فدين اه أحق با ؟أبيع دين فقضيتو
وإقراض ا١تاؿ  ،ولذلع جاز القياس، وإال فإف اٟتج عبادة ؛كونو قضاء دين

معاملة، وكل منهما خيتلف عن اآلخر. ولكن تسديد ا١تاؿ ا١تقرض يشبو 
تسديد فرض اٟتج من حيث أف كبًل منهما دين، وكوف كل منهما دينًا ىو 

وإسقاط ا١تطالبة  ،لبة من صاحب ا١تاؿوىو إسقاط ا١تطا ،الباعث على اٟتكم
مثل قولو:  من اه. وكذلع إذا جرى تتبع األحكاـ اليت عللها الرسوؿ 

ُكْنُت نـََهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة »وقولو:  أخرجو مسلم، «ةِ افَّ الدَّ  لِ جْ أَ  نْ مِ  مْ كُ تُ يْ هَ ا نَـ مَ نَّ إِ »
نـَْيا َوتُ فَِإنَـَّها تـَُزىُّْد ِفي ال ،فـَُزوُروَىا ،اْلُقُبورِ   وقولو: أخرجو ابن ماجو، «ُر اآلِخَرةَ كّْ ذَ دُّ
قَ  اِإذَ »  فَِإنَُّو الَ  ،اًـ ثالَ َـ يـَْغِمْس َيَدُه ِفي اإِلنَاِء َحتَّى يـَْغِسَلَها ث َظ َأَحدُُكْم ِمْن نـَْوِمِو َفالَ اْستَـيـْ

 وغَت ذلع، فإهنا كلها عللت بالباعثأخرجو مسلم.  «َيْدِري أَْيَن بَاَتْت َيُدهُ 
على اٟتكم، فكاف ىو الذي جيري فيو القياس. وىذا يقيد القياس بأنو القياس 
على اٟتكم فيما كاف فيو الباعث على تشريعو موجوداً، وىذا ىو العلة 

وعليو فإف القياس ال جيري مطلقًا جملرد وجود جامع بُت ا١تقيس  ؛الشرعية
ىي  ،شرعيةوا١تقيس عليو، بل ال بد أف يكوف للحكم ا١تقيس عليو علة 

أي  ،حىت يص  القياس عليو، وحىت يعترب قياسًا شرعياً  ،الباعث على تشريعو
 دليبلً شرعياً.

 .ومن ذلع كلو يتبُّت أف القياس ٤تصور فيما كاف فيو علة شرعية
واٞتامع بُت ا١تقيس وا١تقيس عليو إ ا ىو العلة الشرعية ليس غَت. وعلى ذلع 

أو الشًتاكهما ُب أمر غَت العلة  ،وفبل يقاس حكم على حكم جملرد الشب
ة. وأما ما قالوه من قياس أحكاـ متوٕب الوقف على أحكاـ الوصي يالشرع
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ألف االشتباه بُت  ؛للشبو ا١تستحكم بُت الوظيفتُت، فإنو قوؿ غَت سديد
العملُت ال جيعل حكمهما واحدًا إال إذا جاء نص شرعي، سواء أكانا 

شبو بُت الوظيفتُت ال جييز قياس إحدا ا على ٥تتلفُت، فمجرد ال ـمتماثلُت أ
األخرى وتعطى حكمها، والوصية والوقف استدؿ عليهما ْتديث واحد، فقد 

ِإنَّ  ،يَا َرُسوَل اللَّوِ » روى أٛتد والبخاري ومسلم عن أنس أف أبا طلحة قاؿ:
  :اللََّو تـََباَرَك َوتـََعاَلى يـَُقولُ                           . ََّوِإن
ُرَحاءَ  َفَضْعَها يَا  ،َأْرُجو ِبرََّىا َوُذْخَرَىا ِعْنَد اللَّوِ  ،َوِإنَـَّها َصَدَقٌة ِللَّوِ  ،َأَحبَّ َأْمَواِلي ِإَليَّ بـَيـْ

رَاِبٌح َذِلَك  َذِلَك َمالٌ  ،َبخٍ  :قَاَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّو  ،َرُسوَل اللَِّو َحْيُث َأرَاَك اللَّوُ 
فـََقاَل أَبُو  ،َوِإنّْي َأَرى َأْن َتْجَعَلَها ِفي اأَلقْـَربِينَ  ،َوَقْد َسِمْعُت َما قـُْلتَ  ،َماٌل رَاِبحٌ 

فقد استدؿ  «فـََقَسَمَها أَبُو رَْلَحَة ِفي َأقَارِِبِو َوبَِني َعمّْوِ  .َأفْـَعُل يَا َرُسوَل اللَّوِ  :رَْلَحةَ 
الوقف، واستدؿ بو على أف من أوصى أف يفرؽ ثلث هبذا اٟتديث على جواز 

مالو حيث أرى اه الوصي أهنا تص  وصيتو، واستدؿ بو على جواز التصدؽ 
ألف الرسوؿ ٓب يستفصل أبا  ؛من اٟتي ُب غَت مرض ا١توت بأكثر من ثلث مالو

وإ ا ىي من  ،لة ىنا ليست من القياسأفا١تس .طلحة عن قدر ما تصدؽ بو
دليل. وأما ما قالوه من كوف ا١ترء ال جيوز لو أف يقف ُب مرض  االستنباط من

قياساً على كوف ا١ترء ال جيوز لو أف  ،موتو أكثر من ثلث مالو إال بإجازة الورثة
فهذا  ،باعتبار أف كليهما تربع ،يوصي بأكثر من ثلث مالو إال بإجازة الورثة

ديث، فقد روى أيضًا غَت سديد، فإف ىذين اٟتكمُت قد استنبطا من اٟت
َلْم َيُكْن  ،َأْعَتَق ِستََّة َمْمُلوِكيَن َلُو ِعْنَد َمْوتِوِ  َأنَّ رَُجالً » مسلم عن عمراف بن حصُت:

َرُىمْ  نَـُهمْ ُـ ث ،اًـ ثالَ ْـ َفَجزََّأُىْم أَث َفَدَعا ِبِهْم َرُسوُل اللَِّو  ،َلُو َماٌل َييـْ فََأْعَتَق  ،مَّ َأقْـَرَع بـَيـْ
استدؿ هبذا اٟتديث على أف فقد  «َشِديًدا َوقَاَل َلُو قـَْوالً  ،قَّ َأْربـََعةً َوَأرَ  ،نَـْينِ ْـ اث

وٓب  ،ولو كانت منجزة ُب اٟتاؿ ،ا١تريض كلها إ ا تنفذ من الثلث تتصرفا
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وإ ا عاـ يشمل كل  ،تضف إٔب ما بعد ا١توت، فهو ليس خاصًا بالوصية
لة بأجرة على اإلجارة ُب التصرفات ومنها الوقف. وأما ما قالوه من قياس الوكا

وذلع الشًتاكهما ُب  ؛مع أف الوكالة من العقود اٞتائزة ،جعلهما عقدًا الزماً 
فإنو ليس قياس حكم على حكم للشبو بُت الوظيفتُت، وإ ا ىو  ،دفع األجرة

قياس حكم على حكم الشًتاكهما ُب علة اٟتكم، فإف الذي جعل اإلجارة 
جرة، فإذا وجدت األجرة ُب الوكالة فقد وجد من العقود البلزمة إ ا ىو األ
فتصَت الوكالة باألجرة من العقود البلزمة. أي  ،الباعث على جعل العقد الزماً 

واإلجارة من العقود البلزمة، فإذا حصلت الوكالة  ،ف الوكالة من العقود اٞتائزةإ
 ؛ارةعلى أجرة معينة صارت ىذه الوكالة من العقود البلزمة قياسًا على اإلج

قد دؿ داللة التزاـ  ،واألجَت بالقياـ بالعمل ،ألف إلزاـ ا١تستأجر بدفع األجرة
على أف عقد اإلجارة من العقود البلزمة، فيقاس عليو الوكالة إذا وجد فيها ىذا 

وليس  ،اإللزاـ، فهو قياس حكم على حكم معلل بعلة شرعية ورد فيها النص
ف من أحكاـ إ. وأما ما قالوه قياس حكم على حكم للشبو بُت الوظيفتُت

ورد مثلو أو قيمتو  ،الغصب أف على الغاصب رد عُت ا١تغصوب ما داـ قائماً 
إذا تلف، فيقاس على تلف ا١تغصوب تغيَت عينو تغيَتًا جيعلو شياًا آخر غَت 

أو ما شاكل  ،أو صنع قطعة الفوالذ سيفاً  ،كطحن اٟتنطة ا١تغصوبة  ،األوؿ
 ،زواؿ العُت األؤب، فهذا ليس من قياس اٟتكم ألنو يشبو التلف ُب ؛ذلع

فالتلف علة الرد، فيقاس على ىذه العلة كل ما ٖتقق  .وإ ا ىو من قياس العلة
فيها ٦تا جعلها علة، والذي جعلها علة زواؿ عينها، فكل ما تزوؿ بو العُت 

ألف بو  ؛ولذلع كاف تغيَت العُت علة كالتلف ؛يعترب علة قياسًا على التلف
وىذا مثل ال يقضي القاضي وىو غضباف، فإنو  .لت العُت عما كانت عليوزا

وىكذا  ،فبل يقضي وىو جوعاف مثبلً  ،يقاس على الغضب كل ما يوجد اٟتَتة
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فإف كاف قياسًا جملرد الشبو بُت  ،ٚتيع ما ىو قياس حكم على حكم ينظر فيو
عي الذي اعترب ألنو ليس القياس الشر  ؛وال يعترب ،الوظيفتُت فبل يص  القياس

الشًتاكهما ُب علة اٟتكم اليت  ؛وإف كاف قياس حكم على حكم .دليبلً شرعياً 
ألف ىذا ىو القياس الشرعي الذي يعترب دليبلً  ؛فإنو يص  ،ورد هبا الشرع

 شرعياً.
ولذلع ال يعٍت القياس العمـو ُب  ؛والقياس إ ا ىو إٟتاؽ فرع بأصل

ألف النص العاـ يشمل ٚتيع األفراد  ؛قياسوال يعترب من ال ،عبارة النص العاـ
 الداخلة ُب مفهومو فقه. فقولو تعأب:              لفظ عاـ

وال يقاؿ قيست  .وغَت ذلع ،والسيارة ،والدار ،والعامل ،يشمل إجارة ا١ترضعة
 ،أو قيست إجارة السيارة على إجارة العامل ،إجارة العامل على إجارة ا١ترضعة

 بل ىي داخلة ٖتتو وفرد من أفراده. وقولو تعأب:               
سواء أكانت معبأة ُب علب أـ ال، فبل يقاؿ  ،لفظ عاـ يشمل ٚتيع أنواع ا١تيتة

قياس على ٟتم ا١تيتة،  ،الذي ٓب يذب  حيوانو ذْتًا شرعياً  ،ف ٖترمي ٟتم العلبإ
وفرد من أفرادىا. أما  ،فهو داخل ٖتت ا١تيتة ،ةبل ٟتم العلب ىذه ٟتم ميت

القياس فإنو جيعل النصوص شاملة ١تا يدخل ُب معقو٢تا من أنواع اٟتوادث 
لبلشًتاؾ ُب العلة، فمثبًل ثبت ُب أحكاـ الشريعة أف  ؛بطريق اإلٟتاؽ ،وأفرادىا

، وٓب ألف اإلجارة من العقود البلزمة ؛األجَت جيرب على القياـ ٔتا استؤجر عليو
ألف الوكالة من العقود اٞتائزة، لكن الوكيل إذا وكل  ؛يشمل ذلع النص الوكيل

لوجود  ،ألف الوكيل بأجرة كاألجَت بأجرة ؛بأجره فحيناذ يقاس على األجَت
األجرة لكل منهما، واعترب الوكيل ُب حالة أخذه أجرة ٣ترباً على القياـ ٔتا وكل 

ألف األجرة ىي الباعث على حكم  ؛َتألنو بتقاضيو األجرة أصب  كاألج ؛بو
الوكالة الباعث على حكم اإللزاـ. أجرة فكذلع تكوف  ،اإللزاـ ُب اإلجارة
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لعدـ  ،وال يقاس على األجَت ،فبل جيرب ،ٓتبلؼ ما لو كاف وكيبًل من غَت أجر
وإ ا يعٍت  ،و٢تذا فإف القياس ال يعٍت العمـو ؛وجود األجرة ا١توجودة ُب األجَت

بل  وال بلفظ ،يشمل أنواعًا أخرى أو أفرادًا أخرى من اٟتوادث جعل النص
ة. ومن ذلع يتبُّت أف العلّ  منالشًتاكهما مع ما جاء فيو  ؛بطريق اإلٟتاؽ

وجود أركاف القياس أمر حتمي ليتأتى القياس، فإذا ٓب يوجد ركن واحد منها ٓب 
 ولذلع ال بد من معرفة أركاف القياس. ؛يص  القياس

ن األمػػور الدقيقػػة جػػداً، وينبغػػي أف يعلػػم أف ىػػذا القيػػاس إ ػػا والقيػػاس مػػ
ىػػو لػػذوي العقػػوؿ الػػيت تفهػػم النصػػوص واألحكػػاـ واٟتػػوادث، ولػػيس ىػػو لكػػل 
واحد من الناس يقـو بو حسب ما يهوى ووفق ما يشتهي، بل ال بػد أف يكػوف 

وإال كػػػاف وسػػػيلة مػػػن وسػػػائل ا٢تػػػدـ والبعػػػد عػػػن  ،١تػػػن آتػػػاىم اه بصػػػَتة وفهمػػػاً 
وال يكػػػػوف ألحػػػػد أف يقػػػػيس حػػػػىت »قيقػػػػة حكػػػػم اه. قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ الشػػػػافعي: ح

ولسػاف العػرب، ويكػوف  ،وأقاويػل السػلف ،يكوف عا١تاً ٔتا مضى قبلو مػن السػنن
صػػػػػحي  العقػػػػػل حػػػػػىت يفػػػػػرؽ بػػػػػُت ا١تشػػػػػتبو، وال يعجػػػػػل بػػػػػالقوؿ، وال ديتنػػػػػع مػػػػػن 

و، أو تنبيهػاً ألف لو ُب ذلع تنبهاً على غفلة رٔتا كانت من ؛االستماع ٦تن خالفو
فاستعماؿ القياس حيتاج إٔب فهم دقيق. وال  «على خطل ما اعتقد من الصواب

جيػػوز القيػػاس السػػتنباط حكػػم إال للمجتهػػد ولػػو كػػاف ٣تتهػػد ا١تسػػألة، أمػػا ا١تتبػػع 
فػػػبل جيػػػوز لػػػو اسػػػتنباط حكػػػم  ،ولػػػيس مػػػن اجملتهػػػدين ،فإنػػػو يعتػػػرب مػػػن ا١تقلػػػدين

 ه بالقياس.ألف ا١تقلد ال جيوز أف يستنب ؛بالقياس

 أركان القياس
الفػػػػرع الػػػػذي يػػػػراد قياسػػػػو،  :القيػػػػاس يقتضػػػػي أركانػػػػاً ال يػػػػتم بػػػػدوهنا وىػػػػي

واألصػػػل الػػػػذي يػػػػراد القيػػػػاس عليػػػػو، واٟتكػػػم الشػػػػرعي ا٠تػػػػاص باألصػػػػل، والعلػػػػة 
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قياسػاً علػى  ،اٞتامعة بػُت األصػل والفػرع. ومثالػو ٖتػرمي اإلجػارة عنػد أذاف اٞتمعػة
لوجػػػود العلػػػة وىػػػي اإل٢تػػػاء عػػػن صػػػبلة اٞتمعػػػة.  ؛ٖتػػػرمي البيػػػع عنػػػد أذاف اٞتمعػػػة

واألصػػل البيػػع، واٟتكػػم الشػػرعي ا٠تػػاص باألصػػل التحػػرمي  ،فػػالفرع ىنػػا اإلجػػارة
ا١توجػػود ُب البيػػع عنػػد أذاف اٞتمعػػة، والعلػػة ىػػي اإل٢تػػاء عػػن صػػبلة اٞتمعػػة. وأمػػا 

نػػتج أوإ ػػا ىػػو ٙترتػػو، فػػإذا ًب القيػػاس  ،حكػػم الفػػرع فػػبل يعتػػرب مػػن أركػػاف القيػػاس
إذ اٟتكػػم ُب الفػػرع  ،ولػػذلع لػػيس حكػػم الفػػرع مػػن أركػػاف القيػػاس ؛كػػم الفػػرعح

متوقف علػى صػحة القيػاس، فلػو كػاف ركنػاً منػو لتوقػف علػى نفسػو، وىػو ٤تػاؿ. 
وعلى ىذا فشروط القياس ال ٗترج عن شروط ىذه األركاف، فمنهػا مػا يعػود إٔب 

صػػل، ومنهػػا مػػا الفػػرع، ومنهػػا مػػا يعػػود إٔب األصػػل، ومنهػػا مػػا يعػػود إٔب حكػػم األ
 يعود إٔب العلة.

 شروط الفرع
رع ىػػػػػػو نفػػػػػػس اٟتكػػػػػػم ا١تتنػػػػػػازع فيػػػػػػو، وىػػػػػػو مقػػػػػػيس. ويشػػػػػػًتط فيػػػػػػو ػفػػػػػػػال

 ٜتسة شروط:
األوؿ: أف يكوف خالياً من معارض راج  يقتضي نقيض ما اقتضػتو علػة 

 .، ليكوف القياس مفيداً القياس
 ،ُب عينهػاالثاح: أف تكػوف العلػة ا١توجػودة فيػو مشػاركة لعلػة األصػل، إمػا 

ألف القياس إ ا ىو تعدية حكم األصل إٔب الفرع بواسطة علػة  ؛وإما ُب جنسها
وال ُب صػػػفة  ،األصػػػل، فػػػإذا ٓب تكػػػن علػػػة الفػػػرع مشػػػاركة ٢تػػػا ُب صػػػفة عمومهػػػا

فلم تكن علػة األصػل ُب الفػرع، فػبل ديكػن تعديػة حكػم األصػل إٔب  ،خصوصها
 الفرع.

ُب عينػػػػػػو   ،ٟتكػػػػػػم األصػػػػػػل الثالػػػػػػث: أف يكػػػػػػوف اٟتكػػػػػػم ُب الفػػػػػػرع ٦تػػػػػػاثبلً 
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كوجػػوب القصػػاص ُب الػػنفس، ا١تشػػًتؾ بػػُت ا١تثقػػل واحملػػدد، أو جنسػػو كإثبػػات 
فػإف ا١تشػًتؾ  ،الوالية على الصغَتة ُب نكاحها قياساً على إثبات الوالية ُب ما٢تا

 بينهما إ ا ىو جنس الوالية ال عينها.
يػػػػػػاس الرابػػػػػػع: أف ال يكػػػػػػوف حكػػػػػػم الفػػػػػػرع منصوصػػػػػػاً عليػػػػػػو، وإال ففيػػػػػػو ق

ف إا١تنصػػوص. ولػػيس أحػػد ا بالقيػػاس علػػى اآلخػػر أؤب مػػن العكػػس. وال يقػػاؿ 
ألف ىػػذا إ ػػا يكػػوف ُب غػػَت القيػػاس،   ؛تػػرادؼ األدلػػة علػػى ا١تػػدلوؿ الواحػػد جػػائز

كػػأف يثبػػت اٟتكػػم بالكتػػاب والسػػنة وإٚتػػاع الصػػحابة. أمػػا القيػػاس فػػإف الثابػػت 
فػإذا كػاف  ،قيػاس موجػوداً وتعػديها ٟتكػم الفػرع ىػو الػذي جعػل ال .فيو ىػو العلػة

فػػبل  ؛فػػاٟتكم حيناػػذ يثبػػت بػػالنص ال بالعلػػة ،ىنػػاؾ نػػص علػػى حكػػم ُب الفػػرع
 ٤تل للقياس.

ألنػػو إف   ؛ا٠تػامس: أف ال يكػوف حكػػم الفػرع متقػػدماً علػى حكػػم األصػل
لعػػدـ وجػػود حكػػم األصػػل. فعمليػػة  ؛كػػاف متقػػدماً عليػػو ال يتػػأتى وجػػود القيػػاس

 يتقدـ حكم األصل على حكم الفرع. قياس الفرع على األصل تقتضي أف

 شروط األصل
األصل ىو ما بٍت عليو غَته، أي ىو ما عرؼ بنفسو من غػَت افتقػار إٔب 

ألف إثبػػػات مثػػػل حكػػػم  ؛كم فيػػػوػرطو ثبػػػوت اٟتػػػػوشػػػ ،غػػػَته، وىػػػو مقػػػيس عليػػػو
وت اٟتكػػم ػل ثبػػػولػػذلع يشػػًتط ُب األصػػ ؛ل ُب الفػػرع فػػرع عػػن ثبوتػػو فيػػوػاألصػػ
 فيو.

 لشروط حكم األص
 يشًتط ُب حكم األصل ٙتانية شروط:
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ألف الغػرض مػن القيػاس الشػرعي إ ػا ىػو  ؛أو٢تا: أف يكوف حكماً شػرعياً 
فػػػبل  ،تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي ُب الفػػػرع، فػػإذا ٓب يكػػن اٟتكػػػم ُب األصػػل شػػرعياً 

يكػػػوف الغػػػرض مػػػن القيػػػاس الشػػػرعي حاصػػػبًل. ٍب إف القيػػػاس ا١تبحػػػوث عنػػػو ىػػػو 
وإال امتنػػع القيػػاس  ،يكػػوف اٟتكػػم حكمػػاً شػػرعياً  فهػػو حيػػتم أف ،القيػػاس الشػػرعي

 شرعاً.
أو  ،أو السػػػنة ،ثانيهػػػا: أف يكػػػوف ذلػػػع اٟتكػػػم ثابتػػػاً بػػػدليل مػػػن الكتػػػاب

فػػػإف اٖتػػػدا ُب  ،ألنػػػو إف ثبػػػت بالقيػػػاس ؛ولػػػيس ثابتػػػاً بالقيػػػاس ،إٚتػػػاع الصػػػحابة
ٓب ينعقػد  ،وإف اختلفػا .فالقياس علػى األصػل األوؿ ال علػى ذلػع اٟتكػم ،العلة
و٢تػػػذا يشػػػًتط أف يكػػػوف حكػػػم األصػػػل ثابتػػػاً بػػػدليل شػػػرعي غػػػَت  ؛قيػػػاس الثػػػاحال

 أو إٚتاع الصحابة. ،أو السنة ،القياس، أي ثابتاً بالكتاب
ثالثهػػػػػػػػا: أف ال يكػػػػػػػػوف الػػػػػػػػدليل الػػػػػػػػداؿ علػػػػػػػػى حكػػػػػػػػم األصػػػػػػػػل متنػػػػػػػػاوالً 

ألنػػػػػػػو لػػػػػػػو تناولػػػػػػػو لكػػػػػػػاف إثبػػػػػػػات اٟتكػػػػػػػم ُب الفػػػػػػػرع بػػػػػػػذلع الػػػػػػػدليل ال  ؛للفػػػػػػػرع
 يع القياس.وحيناذ يض ،بالقياس

ألنػو إ ػا  ؛رابعها: أف يكوف ثابتاً غَت منسوخ، حىت ديكن بناء الفرع عليو
تعػػدى اٟتكػػم مػػن األصػػل إٔب الفػػرع بنػػاء علػػى الوصػػف اٞتػػامع، وذلػػع متوقػػف 
 ،علػى اعتبػار الشػرع لػو، فػإذا ٓب يكػن اٟتكػم ا١ترتػب علػى وصػفو ثابتػاً ُب الشػػرع

 جيري فيو القياس.وال  ،فبل يكوف معترباً  ،بأف كاف منسوخاً 
خامسػػػػها: أف ال يكػػػػوف حكػػػػم األصػػػػل معػػػػدوالً بػػػػو عػػػػن سػػػػنن القيػػػػاس، 

 وا١تعدوؿ بو عن سنن القياس على قسمُت:
أو مبتػػدأ  ،األوؿ: مػػا ال يعقػػل معنػػاه، وىػػو إمػػا مسػػتثٌت مػػن قاعػػدة عامػػة

كمػػػػا روى   ،فا١تسػػػػتثٌت مػػػػن قاعػػػػدة عامػػػػة مثػػػػل قبػػػػوؿ شػػػػهادة خزديػػػػة وحػػػػده .بػػػػو
نو غَت معقوؿ ا١تعٌت، مستثٌت من قاعدة الشهادة. وا١تبتدأ مع كو  ،، فإنوالبخاري
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 ،بو مثل أعداد الركعات، وتقدير أنصبة الزكاة، ومقادير اٟتدود والكفارات، فإنو
غػَت مسػتثٌت مػن قاعػدة عامػة، وعلػى كػبل التقػديرين  ،مع كونو غَت معقوؿ ا١تعٌت

 ديتنع فيو القياس.
 جيػػري فيػػو القيػػاس لعػػدـ النظػػَت،  الثػػاح: مػػا شػػرع ابتػػداء وال نظػػَت لػػو، وال

كرخص السفر، وا١تسػ  علػى ا٠تفػُت، واليمػُت ُب القسػامة، وضػرب الديػة علػى 
 و٨توه. ،العاقلة

سادسها: أف ال يكوف الدليل الداؿ على إثبات حكم األصػل داالً علػى 
 إثبات حكم الفرع، وإال فليس جعل أحد ا أصبلً لآلخر أؤب من العكس.

ألف  ؛حكػػػم األصػػػل معلػػػبلً بعلػػػة معينػػػة غػػػَت مبهمػػػةسػػػابعها: أف يكػػػوف 
إٟتػػاؽ الفػػرع باألصػػل ألجػػل وجػػود العلػػة يسػػتدعي العلػػم ْتصػػوؿ العلػػة، والعلػػم 

 وعلى تعيُت علتو. ،ْتصوؿ العلة متوقف على تعليل حكم األصل
ألنػػو لػػو   ؛ثامنهػػا: أف يكػػوف حكػػم األصػػل غػػَت متػػأخر عػػن حكػػم الفػػرع

فػرع قبػل مشػروعية األصػل حاصػبلً مػن غػَت كاف متػأخراً يلػـز أف يكػوف حكػم ال
لػػذلع يشػػًتط أف  ؛ألف دليلػػو إ ػػا ىػػو علػػة األصػػل وىػػو ٓب يكػػن موجػػوداً  ؛دليػػل

 يكوف حكم األصل متقدماً على حكم الفرع.

 العلة
العلػػػة ىػػػي الشػػػيء الػػػذي مػػػن أجلػػػو وجػػػد اٟتكػػػم، أو بعبػػػارة أخػػػرى ىػػػي 

لػػى القيػػاـ بػػاٟتكم ال ع ،األمػػر الباعػػث علػػى اٟتكػػم، أي الباعػػث علػػى التشػػريع
أي وصػفاً مفهمػاً، ٔتعػٌت  ،وإجياده، ومن ىنػا كػاف ال بػد أف تكػوف وصػفاً مناسػباً 

أنػػػو ال بػػػد أف يكػػػوف الوصػػػف مشػػػتمبلً علػػػى معػػػٌت صػػػاّب ألف يكػػػوف مقصػػػوداً 
للشػارع مػػن شػرع اٟتكػػم. فلػو كانػػت العلػة وصػػفاً طرديػاً، أي غػػَت مشػتمل علػػى 
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 ،بػػل كػػاف أمػػارة ٣تػػردة ،رع اٟتكػػممعػػٌت صػػاّب ألف يكػػوف مقصػػود الشػػارع مػػن شػػ
أي عبلمػػة عليػػو، فػػبل  ،ألنػػو حيناػػذ يكػػوف أمػػارة علػػى اٟتكػػم ؛فالتعليػػل بػػو ٦تتنػػع

واٟتكػم ُب األصػل معػروؼ با٠تطػاب ال بالعلػة  .فائدة منو سػوى تعريػف اٟتكػم
ألف  ؛ولػػذلع كػػاف مػػن ا٠تطػػأ تعريػػف العلػػة بأهنػػا ا١تعرفػػة للحكػػم ؛ا١تسػػتنبطة منػػو

بل ىي الباعث علػى  ،رة ٣تردة، مع أف واقعها أهنا ليست أمارةىذا يعٍت أهنا أما
ولكػػػػن ىنػػػػاؾ فرقػػػػاً بينهػػػػا وبػػػػُت  ،وأنػػػػو وإف كانػػػػت العلػػػػة دليػػػػل اٟتكػػػػم .التشػػػػريع

ومعػرؼ  ،وىو عبلمة عليو ،ا٠تطاب ُب كونو دليبًل. فا٠تطاب دليل على اٟتكم
جانػب ذلػع ولكنها إٔب  ،ومعرفة لو ،وعبلمة عليو ،والعلة دليل على اٟتكم .لو

ىي األمر الباعث على اٟتكم. فهػي األمػر الػذي مػن أجلػو شػرع اٟتكػم، ففيهػا 
أي الداللػة علػى الشػيء الػذي مػن أجلػو صػار شػرع  ،إٔب جانب التعريػف العليػة

ولػػذلع كانػػت معقػػوؿ الػػنص. فػػالنص إف ٓب يشػػتمل علػػى علػػة كػػاف لػػو  ؛اٟتكػػم
ولكنو إف   .َته مطلقاً فبل يلحق بو غ ؛وليس لو معقوؿ ،وكاف لو مفهـو ،منطوؽ

فإنػػو يكػػوف لػػو  ،بػػأف اقػػًتف اٟتكػػم فيػػو بوصػػف مفهػػم ،كػػاف مشػػتمبلً علػػى علػػة
فوجػػود العلػػة  .فيلحػػق بػػو غػػَته ؛ويكػػوف لػػو معقػػوؿ ،ويكػػوف لػػو مفهػػـو ،منطػػوؽ

وال  ،ال ٔتنطوقػػو ،جعػػل الػػنص يشػػمل أنواعػػاً أخػػرى وأفػػراداً أخػػرى مػػن اٟتػػوادث
ا مػػع مػػا جػػاء فيػػو ُب العلػػة. فالعلػػة إذف الشػػًتاكه ؛بػػل بطريػػق اإلٟتػػاؽ ،ٔتفهومػػو

وىػػػو األمػػػر الباعػػػث علػػػى  ،فيهػػػا شػػػيء جديػػػد زيػػػادة علػػػى الداللػػػة علػػػى اٟتكػػػم
ألنػػو قاصػػر عػػن  ؛ا بأهنػػا ا١تعرفػػة للحكػػم غػػَت سػػديدػهػػػريفػتشػػريع ىػػذا اٟتكػػم. فتع
و٢تػػذا تعػػرؼ بأهنػػا الباعػػث علػػى اٟتكػػم، فػػيفهم منػػو أهنػػا  ؛الداللػػة علػػى ماىيتهػػا

 ذلع.ا١تعرفة لو ك
ف العلة قد تأٌب ُب دليل اٟتكم. فيكوف اٟتكم قد دؿ عليو إٍب 
 ودؿ عليو العلة اليت تضمنها ا٠تطاب، كقولو تعأب:  ،ا٠تطاب     
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                                اؿ: ػٍب ق        

        وىو إعطاء الفيء للفقراء  ،اآلية. فاآلية دلت على اٟتكم
 ،زلت ُب حقو اآليةػذلع الفيء الذي ن ولذلع أعطى الرسوؿ  ؛وا١تهاجرين

وٓب يعه األنصار سوى رجلُت ٖتقق هبما  ،َت للمهاجرين فقهوىو ُبء بٍت النض
 الفقر، وكذلع العلة اليت جاءت ُب اآلية وىي قولو:            

            بل تنتقل إٔب غَتىم،  ،أي كي ال تبقى الدولة بُت األغنياء
أنو  عو. وكما روي عنو دلت على اٟتكم، وكانت ىي الباعث على تشري
 اذَ إِ  بُ رَ الرُّ  َُ قُ نْـ يَـ َىْل » :سال عن جواز بيع الرطب بالتمر فقاؿ النيب 

فاٟتديث دؿ  أخرجو الدارقطٍت. «نْ ذَ إِ  الَ فَ  : النَِّبيُّ  الَ قَ ، فَـ مْ عَ وا: نَـ الُ قَ فَـ  ؟سَ بِ يَ 
وىو عدـ جواز بيع الرطب بالتمر، وكذلع العلة اليت جاءت ُب  ،على اٟتكم

وكانت ىي  ،دلت على اٟتكم ،وىي كوف الرطب ينقص إذا يبس ،ٟتديثا
الباعث على تشريعو. ففي ىذين ا١تثالُت جاءت العلة ُب دليل اٟتكم. وقد 

وكاف ا١تقصود داللتو عليها، فيكوف اٟتكم قد  ،يأٌب الدليل دااًل على العلة
 فحكم الغصب رد العُت .وكانت الباعث على تشريعو ،دلت عليو العلة

 «وُ يَ دّْ ؤَ ى تُـ تَّ حَ  تْ ذَ خَ ا أَ مَ  دِ يَ ى الْ لَ عَ » :ا١تغصوبة عمبًل بعمـو قوؿ رسوؿ اه 
فإنو دليل على أنو جيب على اإلنساف رد ما أخذتو يده من ماؿ  أخرجو أٛتد،

حىت يرده إٔب مالكو، ولكن إذا تلفت  ،أو غصب ،أو إجارة ،بإعارة ،غَته
١تا روي عن أنس قاؿ:  ،مثلها أو قيمتها فإف على الغاصب رد ،العُت ا١تغصوبة

طعامًا ُب قصعة، فضربت عائشة إٔب النيب  أىدت بعض أزواج النيب 
« اءٍ نَ إِـ بِ  اءٌ نَ إِ وَ  ،امٍ عَ طَ بِ  امٌ عَ رَ » :فقاؿ النيب  ،القصعة بيدىا فألقت ما فيها

 رَ سَ كَ   نْ مَ » :وُب رواية ابن أيب حاًب قاؿ: قاؿ رسوؿ اه أخرجو الًتمذي، 
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ومنو تلف العُت  ،فهذا دليل على حكم ا١تتلف« وُ لُ ْـ ثمِ  وِ يْ لَ عَ وَ  ،وُ لَ  وَ هُ ئًا فَـ يْ شَ 
فيكوف دليبًل على العلة. وأيضاً  ؛والتلف علة لرد القيمة أو ا١تثل ،ا١تغصوبة

وال يؤخذ من الشخص إال بطيب نفسو عمبلً  ،حكم ماؿ الفرد أنو ٤تًـت
أخرجو  «وُ نْ مِ  سٍ فْ نَـ  يبِ طِ بِ  الَّ إِ  مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  لُ امَ  لُّ حِ يَ  الَ » :بعمـو قوؿ الرسوؿ 

١تا روي عن ابن  ،ولكن إذا كاف منعو يؤدي إٔب ضرر يؤخذ جرباً عنو البيهقي،
 ةً بَ شَ خَ  لَ عَ جْ يَ  نْ أَ  لِ جُ لرَّ لِ وَ  ،ارَ رَ ضِ  الَ وَ  رَ رَ ضَ  الَ » :عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اه 

 ارٌ جَ  عْ نَ مْ يَ  الَ »قاؿ:   ىريرة أف النيب وعن أيب أخرجو أٛتد، «هِ ارِ جَ  طِ ائِ ي حَ فِ 
فاٟتديثاف يدالف على أنو ال  .أخرجو البخاري «هِ ارِ دَ ي جِ فِ  وُ بَ شَ خَ  زَ رِ غْ يَـ  نْ أَ  هُ ارَ جَ 

وجيربه اٟتاكم إذا امتنع،  ،حيل للجار أف دينع جاره من غرز ا٠تشب ُب جداره
جاره من غرز فلو أف دينع جاره، غَت أف منع  ،مع أف اٞتدار ملع للشخص

خشبة يضره، فإزالة للضرر أجرب على أف يسم  ٞتاره، فالعلة ىي الضرر، فهذا 
والضرر علة إلجبار ا١تالع على التنازؿ عن ملكو،  ،دليل على منع الضرر

كل   ،والضرر ُب ا١تثاؿ الثاح ،فيكوف دليبًل على العلة. فالتلف ُب ا١تثاؿ األوؿ
 على كل منهما. وعلى ذلع فإنو ليس وجاء الدليل داالً  ،منهما علة شرعية

 ،بل قد يكوف دليلها دليل اٟتكم ،شرطًا أف يكوف دليل العلة ىو دليل اٟتكم
 وقد يكوف دليلها مقصوداً فيو الداللة عليها.

فػػبل تتوقػػف  ،ومعرفػػة العلػػة غػػَت متوقفػػة علػػى اٟتكػػم لكوهنػػا ثابتػػة بػػالنص
ولػو جػاء دليػل  ،ٟتكم وحػدهولكنها متوقفة على وجود الدليل. فػا ،على اٟتكم
وألنػػػو ال يصػػػل  دلػػػيبلً  ،ألهنػػا غػػػَت اٟتكػػػم ؛فإنػػػو ال يػػػدؿ علػػػى العلػػػة ،يػػدؿ عليػػػو

عليهػػا. ومػػن ىنػػا ال يػػأٌب قيػػاس حكػػم علػػى حكػػم جملػػرد التشػػابو بػػُت الػػوظيفتُت، 
بػػل ال بػػد مػػن أف تكػػوف ىنػػاؾ علػػة قػػد دؿ الػػدليل الشػػرعي عليهػػا، وعليػػو فػػإف 

 ،أو سػػنة ،، وكػل منهمػػا حيتػاج إٔب دليػل مػػن كتػاباٟتكػم والعلػة شػػيااف ٥تتلفػاف
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يدؿ عليو. فداللة الدليل على اٟتكػم ال تكفػي للداللػة علػى  ،أو إٚتاع صحابة
سػػػواء ُب دليػػػل  ،لػػػة، بػػل ال بػػػد مػػن أف يكػػػوف ىنػػػاؾ دليػػل يػػػدؿ عليهػػاعوجػػود ال

ُب دليػػل مقصػػود بػػو الداللػػة علػػى  ـأ ،اٟتكػػم نفسػػو بػػنص خػػاص بالداللػػة عليهػػا
 ؛كػػن العلػػة نفسػػها تكػػوف دلػػيبلً علػػى اٟتكػػم، وال حيتػػاج إٔب دليػػل آخػػرالعلػػة. ول

هنا معقػوؿ الػنص، فهػي كمنطػوؽ الػنص وكمفهومػو. إألهنا ىي نفسها دليل، إذ 
 ومن ىنا كاف تعريفها بأهنا الباعث على اٟتكم أدؽ التعاريف.

و١تػػا كػػاف تعريػػف العلػػة بأهنػػا الشػػيء الػػذي مػػن أجلػػو وجػػد اٟتكػػم يوجػػد 
لذلع كاف ال بػد  ؛بينها وبُت السبب، ويوجد اشتباىاً بينها وبُت ا١تناطاشتباىاً 

  والفرؽ بُت العلة وا١تناط. ،من بياف الفرؽ بُت العلة والسبب

 الفرق بين العلة والسبب
وٓب يكن ىو  ،ومن عدمو العدـ ،السبب ىو ما يلـز من وجوده وجود

وليس  ،ُب الواقع الباعث على تشريع اٟتكم. فالسبب متعلق بوجود اٟتكم
 متعلقًا بتشريع اٟتكم ١تعاٞتة الواقع، كشهود شهر رمضاف سبب لوجوب

 الصـو على من شهده:                      فالسبب داؿ .
أي ال على سبب  ،ال على الباعث على الوجوب ،على وجود الوجوب

فإهنا  ،ىذا ٓتبلؼ العلةالوجوب، ووجود الوجوب غَت سبب الوجوب. و 
أي شرع، أي ىي الباعث على تشريع  ،الشيء الذي من أجلو وجد اٟتكم

اٟتكم، فهي متعلقة بتشريع اٟتكم ال بوجوده بالفعل، فهي سبب لوجوب 
وليست سببًا لوجوده. والسبب يأٌب قبل وجود اٟتكم، فإذا وجد  ،اٟتكم

يوجد السبب يكوف  أصب  وجود اٟتكم الواجب ا١تشرع واجباً، وقبل أف
اٟتكم ا١تشرع واجبًا على ا١تكلف، ولكن وجود ىذا الوجوب يتوقف على 
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إذ ىي الباعث  ،فإهنا تصاحب تشريع اٟتكم ،وجود السبب، ٓتبلؼ العلة
، فهي  على شرع اٟتكم. فمثبًل رؤية ىبلؿ رمضاف سبب لوجود وجوب الصـو

، ٓتبلؼ شبلالت ا١تياه العامة اليت  فإهنا علة  ،تولد الكهرباءسابقة على الصـو
فكوف الشبلالت  .ٞتعل الكهرباء ملكية عامة، فهي مصاحبة لتشريع اٟتكم
وىو كوهنا ملكية  ،ملكية عامة، فهي مصاحب ٟتكم الكهرباء ا١تتولدة منها

وىو الباعث على اٟتكم. وأيضًا فإف السبب خاص ٔتا كاف سبباً  ،عامة
فإهنا ليست  ،وىذا ٓتبلؼ العلة .س عليوفبل يقا ،وال يتعداه إٔب غَته ،لوجوده

ويقاس  ،ويقاس عليو ،بل تتعداه إٔب غَته ،خاصة باٟتكم الذي شرع ألجلها
 وليس ،ا١تغرب عليها. فمثبًل حلوؿ وقت صبلة ا١تغرب سبب لوجود صبلة

ولكن   .فبل يقاس عليو ،وىو ال يصل  سببًا لغَت صبلة ا١تغرب ،سببًا لوجوهبا
كما   ،بلة علة لتشريع حكم ٖترمي البيع عند أذاف اٞتمعةكوف اإل٢تاء عن الص

  دؿ على ذلع قولو تعأب:                            
                ٖتققت ُب غَت البيع تعدى  مىت بل ،بالبيع خاصاً  ليس

 ،والسباحة ،تحـر اإلجارةف ،طتها يقاس على اٟتكمفبواس ،اٟتكم ٢تذا الغَت
والسبب ىو  ،تشريع اٟتكموالكتابة عند أذاف اٞتمعة. فالعلة ىي الباعث على 

 أي على القياـ بو. ،الباعث على إجياد اٟتكم بالفعل
 وعلى ىذا فقولو تعأب:                   ليس علة

لوؾ الشمس سبب إلقامة الصبلة وليس علة، وما روي وإ ا ىو سبب، إذ د
َأنَّ الشَّْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّو » عن عائشة رضي اه عنها قالت:

 َم َفَكبـََّر َوَصلَّى َأْرَبَع رََكَعاٍت ِفي  ،فَاْجَتَمُعوا ،ُة َجاِمَعةٌ الصَّالَ  :فـَبَـَعَث ُمَناِديًا َوتـََقدَّ
ليس علة وإ ا ىو سبب، إذ خسوؼ  مسلم.أخرجو  «َوَأْرَبَع َسَجَداتٍ  رَْكَعتَـْينِ 

 الشمس سبب إلقامة الصبلة وليس علة ٢تا. وما روي عن سلمة بن األكوع:
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 «الشَّْمُس َوتـََواَرْت بِاْلِحَجابِ  َبتِ َيرَ  اِإذَ َكاَن ُيَصلّْي اْلَمْغِرَب   َأنَّ َرُسوَل اللَِّو »
ا ىو سبب، إذ غروب الشمس وتواريها باٟتجاب ليس علة وإ  أخرجو مسلم،

سبب إلقامة صبلة ا١تغرب وليس علة ٢تا. فهذا كلو وأمثالو من قبيل األسباب 
وغروب  ،مسػوؼ الشػوخس ،ألف دلوؾ الشمس ؛وليس من قبيل العلل

كل منها سبب لوجود اٟتكم بالفعل وليس سببًا لوجوبو، أي ىي   ،الشمس
عُت وليست سببًا لتشريعو. ومن ىنا يتبُت أف ما سبب إلجياده من ا١تكلف ا١ت

ال  ،جيعل العبادات توقيفية ،من كوهنا أسبابًا وليس علبلً  ،ورد ُب العبادات
ألف السبب خاص ٔتا كاف سبباً لو، وىو للقياـ باٟتكم  ؛تعلل وال يقاس عليها

 وليس لشرعو.

  الفرق بين العلة والمناط
أخػػػرى ىػػػي أو بعبػػػارة  ،د اٟتكػػػمالعلػػػة ىػػػي الشػػػيء الػػػذي مػػػن أجلػػػو وجػػػ

، وىػػذه ال بػػد ٢تػػا مػػن دليػػل شػػرعي يػػدؿ عليهػػا. أمػػا األمػػر الباعػػث علػػى اٟتكػػم
لة الػػيت ينطبػػق أاٟتكػػم بػػو وعلقػػو عليػػو، أي ىػػو ا١تسػػا١تنػػاط فهػػو مػػا أنػػاط الشػػارع 

وال علتػػػو. وا١تنػػػاط اسػػػم مكػػػاف اإلناطػػػة، واإلناطػػػة  ،ولػػػيس دليلػػػو ،عليهػػػا اٟتكػػػم
 ؿ حبيب الطائي:التعليق واإللصاؽ، قا

 لدي تراهباػػأرض مس ج وأوؿ  ائميػت علي ٘تػا نيطػػهب بلدػػب

أي علقت على اٟتروز هبا، وىذا ا١تعٌت اللغوي ىو ا١تقصود من كلمة 
فيكوف معناىا اللغوي  ،ا١تناط بالنسبة للحكم، إذ ٓب يرد ٢تا معٌت شرعي غَته

ى ىذا فإف كلمة وأف يكوف ىو ا١تقصود. وعل ،ىو الذي جيب أف تفسر بو
الشيء ا١تتعلق بو اٟتكم، فمناط اٟتكم ىو الشيء الذي  :ا١تناط ا١تراد منها
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ومعٌت نيه بو أي جيء باٟتكم لو، فاٟتكم  .أي علق بو ،نيه بو اٟتكم
وال يوجد لو معٌت آخر مطلقاً. وبناء على  ،ىذا ىو تفسَت ا١تناط ،متعلق بو

الشيء الذي جاء اٟتكم ألجلو ١تعرفة ذلع فإف ٖتقيق ا١تناط ىو النظر ُب واقع 
ولكن ىل  .ف اٟتكم الذي جاء قد عرؼ دليلو وعرفت علتوإحقيقتو، أي 

فالنظر ُب انطباؽ اٟتكم ا١تعروؼ دليلو  ؟ينطبق على ىذا الشيء بذاتو أـ ال
وعلتو على فرد من األفراد ىو ٖتقيق ا١تناط، فمناط اٟتكم ىو الناحية غَت 

وا١تراد بو الواقع الذي  ،عي. فا١تناط ىو ما سوى النقلياتالنقلية ُب اٟتكم الشر 
يطبق عليو اٟتكم الشرعي. فإذا قلت ا٠تمر حراـ، فإف اٟتكم الشرعي ىو 

ليتأتى اٟتكم  ،ليس ٓتمر وحرمة ا٠تمر، فتحقيق كوف الشراب ا١تعُت ٜترًا أ
ف فبل بد من النظر ُب كو  ،ىو ٖتقيق ا١تناط ،عليو بأنو حراـ أو ليس ْتراـ
نو حراـ، وىذا النظر ُب حقيقة إحىت يقاؿ عنو  ،الشراب ٜترًا أو غَت ٜتر

وإذا قلت ا١تاء الذي جيوز منو  .ىو ٖتقيق ا١تناط ،ال وىل ىو ٜتر أ ،الشراب
الوضوء ىو ا١تاء ا١تطلق، فإف اٟتكم الشرعي ىو كوف ا١تاء ا١تطلق ىو الذي 

ليتأتى اٟتكم عليو  ، مطلقجيوز منو الوضوء. فتحقيق كوف ا١تاء مطلقًا أو غَت
ىو ٖتقيق ا١تناط، فبل بد من النظر ُب كوف  ،بأنو جيوز منو الوضوء أو ال جيوز

نو جيوز الوضوء منو أو ال جيوز، وىذا إا١تاء مطلقًا أو غَت مطلق حىت يقاؿ 
ف احملدث جيب عليو الوضوء إالنظر ُب حقيقة ا١تاء ىو ٖتقيق ا١تناط. وإذا قلت 

ٟتكم الشرعي ىو كوف احملدث جيب عليو الوضوء للصبلة، للصبلة، فإف ا
ىو ٖتقيق ا١تناط، وىكذا. فتحقيق  اً فتحقيق كوف الشخص ٤تدثاً أو ليس ٤تدث

ا١تناط ُب ىذه األمثلة ىو ٖتقيق كوف الشراب ا١تعُت ٜتراً أو ليس ٓتمر، وٖتقيق 
حدث، كوف ا١تاء مطلقاً أو غَت مطلق، وٖتقيق كوف الشخص ٤تدثاً أو ليس ٔت

فتحقيق ا١تناط ىو الوقوؼ على  .والشخص ،وا١تاء ،فا١تناط فيها ىو الشراب
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 ومن حيث كوف اٟتكم الشرعي ا١تتعلق هبا ينطبق عليها أ ،حقيقة ىذه األشياء
 ،فتحقيق ا١تناط ىو النظر ُب معرفة وجود اٟتكم الشرعي ُب آحاد الصور .ال

شرعية. فجهة القبلة ىي مناط أو من العلة ال ،بعد معرفتو من الدليل الشرعي
 ،وجوب استقبا٢تا، ووجوب استقبا٢تا ىو اٟتكم الشرعي، وىو معروؼ من قبل

 قد دؿ عليو قولو تعأب:                             

                    ىو ا١تناط، وكوف ىذه اٞتهة ىي جهة القبلة
فتحقيق ا١تناط ىو ٖتقيق  .فتحقيق ىذا ُب حالة االشتباه ىو ٖتقيق ا١تناط

الشيء الذي ىو ٤تل اٟتكم. وعليو فإف ا١تناط غَت العلة، وٖتقيق ا١تناط غَت 
ألف ٖتقيق ا١تناط ىو النظر ُب حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق اٟتكم  ؛العلة
ىل ىو مطلق  ،والنظر ُب ا١تاء ؟ال وىل ىو ٜتر أ ،كالنظر ُب الشراب  ،عليو
ىل ىي  ،والنظر ُب اٞتهة ؟ال وىل ىو ٤تدث أ ،والنظر ُب الشخص ؟ال وأ

 ،ٟتكموىكذا. أما ٖتقيق العلة فهو النظر ُب الباعث على ا ؟ال والقبلة أ
بيع حُت سال عن  «؟سبِ يَ  اذَ إِ  بُ رَ الرُّ  َُ قُ نْـ يَـ َىْل »: كالنظر ُب قولو 

 ؟ال و، ىل يفيد العلية أأخرجو الدارقطٍت «نذَ إِ  الَ فَ » :الرطب بالتمر وقاؿ
 وكالنظر ُب قولو تعأب:                          ىل يفيد

 وكالنظر ُب قولو تعأب:  ؟ال والعلية أ                   

                :مع قولو تعأب                      

    وكالنظر ُب قولو تعأب ؟ال وىل يستنبه منها علة أ:   

      فتحقيق ا١تناط يرجع إٔب العلم  وىكذا ؟ال وىل يدؿ على علة أ ...
 ،فهو يرجع إٔب غَت النقليات، إٔب العلـو ،بو ٔتا ال يعرؼ ذلع الشيء إال

ولذلع ال يشًتط فيمن حيقق  ؛وا١تعارؼ اليت تعرؼ ذلع الشيء ،والفنوف
 ،وأما ٖتقيق العلة .بل يكفي أف يكوف عا١تًا بالشيء ،داً ػهػتػا١تناط أف يكوف ٣ت
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ة رفػفهو يرجع إٔب النقليات، إٔب مع ،فإنو يرجع إٔب فهم النص الذي جاء معلبلً 
ولذلع يشًتط فيمن حيقق العلة أف يكوف ٣تتهداً. وىذا ىو  ؛الكتاب والسنة

 الفرؽ بُت العلة وا١تناط، وبالتإب الفرؽ بُت ٖتقيق العلة وٖتقيق ا١تناط.
٣تتهد مسػتوؼ  إٔب وحُت يتعلق االجتهاد بتحقيق ا١تناط فبل يفتقر ذلع

 ،ي حػىت حيقػق ا١تنػاطأ ،حػىت يعلػم منػو ٖتقيػق ا١تنػاط ،شروط االجتهػاد الشػرعية
ألف  ؛وال إٔب معرفػػػػػة بالعربيػػػػػة ،ٔتعػػػػػٌت أنػػػػػو ال يفتقػػػػػر إٔب معرفػػػػػة باألدلػػػػػة الشػػػػػرعية

أي بالشػػيء  ،ا١تقصػود مػن ىػػذا االجتهػاد ىػو العلػػم با١توضػوع علػى مػػا ىػو عليػو
الػػذي يػػراد تطبيػػق اٟتكػػم الشػػرعي عليػػو، وإ ػػا يفتقػػر فيػػو إٔب العلػػم ٔتػػا ال يعػػرؼ 

حيػػػث قصػػػدت ا١تعرفػػػة بػػػو، فػػػبل بػػػد أف يكػػػوف ذلػػػع ذلػػػع ا١توضػػػوع إال بػػػو مػػػن 
ليتنػػػزؿ اٟتكػػم الشػػرعي  ؛الشػػخص عا١تػػاً هبػػذه ا١تعػػارؼ الػػيت تتعلػػق بػػذلع الشػػيء

سػػػواء أكػػػاف ذلػػػع الشػػػخص ىػػػو اجملتهػػػد أـ كػػػاف و علػػػى وفػػػق ذلػػػع ا١تقتضػػػى. 
يرجػػع إليػػػو اجملتهػػد ١تعرفػػة الشػػػيء أـ كػػاف كتابػػػاً شػػرح ذلػػػع  ،شخصػػاً آخػػر غػػػَته

نػاط ال يشػًتط فيػو مػا يشػًتط ُب االجتهػاد مػن علػم بػاألمور فتحقيق ا١ت ،الشيء
الشػػرعية وعلػػم بالعربيػػة، بػػل يكفػػي فيػػو أف يعػػرؼ ا١توضػػوع ا١تػػراد تطبيػػق اٟتكػػم 

 ،ولو كاف جاىبًل كل اٞتهل ُب سواه، كاحملدث العػارؼ بػأحواؿ األسػانيد ،عليو
فهػػذا ومػػا حيػػتج بػػو مػػن متوهنػػا ٦تػػا ال حيػػتج،  ،وصػػحيحها مػػن سػػقيمها ،وطرقهػػا

 ،سػػػواء كػػػاف عا١تػػػاً بػػػأمور الشػػػريعة أـ ال ،يعتػػػرب علمػػػو فيمػػػا ىػػػو متعلػػػق باٟتػػػديث
وعارفػػػػػاً بالعربيػػػػػة أـ ال، وكالطبيػػػػػب ُب العلػػػػػم بػػػػػاألدواء والعيػػػػػوب، وكالصػػػػػانع ُب 
معرفػػػػة عيػػػػوب الصػػػػناعات، وكعرفػػػػاء األسػػػػواؽ ُب معرفػػػػة قػػػػيم السػػػػلع ومػػػػداخل 

، وكعآب اللغة ُب معرفة اللفظة العيوب فيها، وكا١تاس  ُب تقدير األرضُت و٨توىا
و٨تػو   ،ومعناىا، وكا١تخًتع لآلالت، وكالعآب ُب الذرة، وكا٠تبَت ُب علـو الفضػاء

ال يشػػًتط فيػػو  ،٦تػا يعػػرؼ بواسػػطتو منػاط اٟتكػػم الشػرعي ،كػل ىػػذا ومػا أشػػبهو
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ألف ا١تقصود من ٖتقيق ا١تناط ىػو  ؛حىت وال أف يكوف مسلماً  ،أف يكوف ٣تتهداً 
وال با١تعػػػػارؼ  ،وىػػػذا ال دخػػػػل لػػػػو ُب االجتهػػػػاد ،حقيقػػػػة الشػػػػيء الوقػػػوؼ علػػػػى

وال باللغػػػػة العربيػػػػة، بػػػػل القصػػػػد منػػػػو ٤تصػػػػور بػػػػأمر معػػػػُت وىػػػػو معرفػػػػة  ،الشػػػػرعية
 الشيء.

أمػػر ال بػػد  ،أي الشػػيء ا١تػػراد تطبيػػق اٟتكػػم عليػػو ،وٖتقيػػق منػػاط اٟتكػػم
فػػإف كػػل  منػػو قبػػل معرفػػة اٟتكػػم، وال ديكػػن معرفػػة اٟتكػػم إال بعػػد ٖتقيػػق ا١تنػػاط،

دليػػل شػػرعي مبػػٍت علػػى مقػػدمتُت: إحػػدا ا راجعػػة إٔب ٖتقيػػق ا١تنػػاط، واألخػػرى 
 ،أي تثبػت بػالفكر والتػدبر ،ترجع إٔب نفس اٟتكم الشرعي. فاألؤب عقليػة ْتتػة

أي تثبت بفهم النص الشػرعي الػذي صػ   ،والثانية نقلية .وىي ما سوى النقلية
. فاجملتهػػػد عليػػػو أوالً أف يػػػتفهم وإٚتػػػاع الصػػػحابة ،والسػػػنة ،وىػػػو الكتػػػاب ،نقلػػػو

أو الواقعػػة أو الشػػيء الػػذي يريػػد بيػػاف اٟتكػػم الشػػرعي بشػػأنو،  ،حقيقػػة اٟتادثػػة
أي لفهػػػػم الػػػػنص الشػػػػرعي ا١تػػػػراد  ،وبعػػػػد أف يقػػػػف عليػػػػو ينتقػػػػل لفهػػػػم النقليػػػػات

استنباط اٟتكم منو لتلع اٟتادثة أو الواقعة أو الشيء، أو لفهم اٟتكم الشرعي 
تلع اٟتادثة أو الواقعة أو الشيء، أي ال بد أف يبلحظ حػُت  ا١تراد تطبيقو على
ٍب فهػػػم الواجػػػب ُب  ،فهػػػم الواقػػػع والفقػػػو فيػػػو ،وحػػػُت تبنيهػػػا ،اسػػتنباط األحكػػػاـ

وىػو فهػم حكػم اه الػذي حكػم بػو ُب  ،معاٞتة ىػذا الواقػع مػن الػدليل الشػرعي
عرفة الواقع ىذا الواقع، ٍب يطبق أحد ا على اآلخر، وبعبارة أخرى أف يتوصل ٔت

 والتفقو فيو إٔب معرفة حكم اه.

 شروط العلة
 يشًتط ُب العلة ٙتانية شروط:

أف تكوف العلة ٔتعٌت الباعث، فلو كانػت وصػفاً من الشرط األوؿ: ال بد 
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أي عبلمػػة  ،ألنػػو حيناػػذ يكػػوف أمػػارة علػػى اٟتكػػم ؛طرديػػاً فػػإف التعليػػل بػػو ٦تتنػػع
لة ػواٟتكػم معػروؼ با٠تطػاب ال بالعػعليو، فػبل فائػدة فيػو سػوى تعريػف اٟتكػم، 

 ولذلع يشًتط ُب العلة أف تكوف ىي الباعث على اٟتكم. ؛ة منوػطػبػنػتػا١تس
الشػػػػرط الثػػػػاح: أف تكػػػػوف وصػػػػفاً ظػػػػاىراً منضػػػػبطاً مشػػػػتمبلً علػػػػى معػػػػٌت 
مناسػػػػب، أي أف يكػػػػوف وصػػػػفاً مفهمػػػػاً للتعليػػػػل، إذ تػػػػرد ُب النصػػػػوص الشػػػػرعية 

ىػػػذه األوصػػػاؼ علػػػل شػػػرعية جملػػػرد أهنػػػا  أوصػػػاؼ متعػػػددة، فػػػبل يعػػػٍت ذلػػػع أف
بػػػل ىػػػي ٣تػػػرد أوصػػػاؼ كسػػػائر األوصػػػاؼ، والػػػذي  ،جػػػاءت ُب األدلػػػة الشػػػرعية

وكوهنػػا  ،جيعلهػػا صػػاٟتة ألف تكػػوف علػػة ىػػو وضػػعها ُب اٞتملػػة علػػى وضػػع معػػُت
ولػػذلع ال بػػد مػػن إدراؾ نفػػس الوصػػف مػػا ىػػو، وإدراؾ وضػػعو ُب  ؛وصػػفاً معينػػاً 

ولػػػذلع  ؛جعلػػػو علػػػة، وحػػػىت جيػػػوز التعليػػػل بػػػوحػػػىت يصػػػ   ،الًتكيػػػب ُب اٞتملػػػة
واشًتط ُب الوصف أف يكوف ظاىراً جلياً عرياً  ،اشًتط ُب العلة أف تكوف وصفاً 

عن االضطراب، واشًتط أف يكوف وضعو ُب اٞتملة مفيداً العلية، أي أف يكػوف 
 وصفاً مفهماً.

ف فإف ٓب تؤثر فيو ٓب جيز أ ،الشرط الثالث: أف تكوف مؤثرة ُب اٟتكم
ومعٌت كوف العلة مؤثرة ُب اٟتكم أف يغلب على ظن اجملتهد أف  .تكوف علة

أب: ػتع  واىا. فقولوػس يء ػش دوف   ألجلها  ل عند ثبوهتا، أيػكم حاصػاٟت
               ٓب  ،وىو شهود ا١تنافع ،ألف الوصف ؛ال يفيد العلية

 لو تعأب: فبل يكوف علة، وقو  ؛يؤثر ُب اٟتكم               

     قد أثر ُب  ،ولة بُت األغنياءوىو عدـ الدُ  ،ألف الوصف ؛يفيد العلية
أف تكوف العلة مؤثرة  من اٟتكم، وحصل اٟتكم عند ثبوتو. ومن ىنا كاف ال بد

 ُب اٟتكم.
وال  ،أو سػنة ،مػن كتػابفػبل يردىػا نػص  ،الشرط الرابع: أف تكػوف سػا١تة
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 إٚتاع الصحابة.
 الشرط ا٠تامس: أف تكوف مطردة، أي كلما وجدت وجد اٟتكم.
ألف  ؛الشػػػرط السػػػادس: أف تكػػػوف متعديػػػة، فلػػػو كانػػػت قاصػػػرة ٓب يصػػػ 

فائػػدة العلػػة إ ػػا ىػػي ُب إثبػػات اٟتكػػم هبػػا، والعلػػة القاصػػرة غػػَت مثبتػػة للحكػػم ُب 
، وألهنػا مسػتنبطة فتكػوف فرعػاً عليػو، فلػو لكونو ثابتاً بالنص أو اإلٚتػاع ؛األصل

وكػػذلع العلػػة القاصػػرة غػػَت مثبتػػة  .كانػػت مثبتػػة لػػو لكػػاف فرعػػاً عليهػػا وىػػو دور
 ولذلع ال تكوف صحيحة. ؛لعدـ تعديها ؛للحكم ُب الفرع

الشػػػرط السػػػابع: أف يكػػػوف طريػػػق إثباهتػػػا شػػػرعياً كػػػاٟتكم الشػػػرعي سػػػواء 
أو إٚتػػػاع الصػػػحابة، وإذا ٓب تثبػػػت  ،أو السػػػنة ،بسػػػواء، أي أف تثبػػػت بالكتػػػاب

 بواحد من ىذه األدلة الثبلث ال تعترب علة شرعية.
الشػػػرط الثػػػامن: أف ال تكػػػوف حكمػػػاً شػػػرعياً، فػػػبل يعلػػػل اٟتكػػػم الشػػػرعي 

فإمػا أف يكػوف ٔتعػٌت األمػػارة  ،ألنػو لػو كػاف اٟتكػػم علػة اٟتكػم ؛بػاٟتكم الشػرعي
ألف  ؛رة ا١تعرفة ٓب يص  بػو التعليػلفإف كاف ٔتعٌت األما .أو ٔتعٌت الباعث ،ا١تعرفة

وإف كػاف ٔتعػٌت  .وإ ا ىػي الباعػث علػى شػرع اٟتكػم ،العلة ليست أمارة وعبلمة
ألنػػو يقتضػػي أف يكػػوف اٟتكػػم باعثػػاً لنفسػػو، أي  ؛الباعػػث فإنػػو يسػػتحيل الوقػػوع

ولػذلع ال يصػ   ؛وىذا ال يكوف ،قطع يد السارؽ باعث على قطع يد السارؽ
 شرعياً. أف تكوف العلة حكماً 

 أدلة العلة
ال جيػػوز أف تؤخػػذ العلػػة إال ٦تػػا يعتػػرب أنػػو قػػد أتػػى بػػو الػػوحي، أي إال مػػن 

ألف الكتػػاب جػػاء بػػو الػػوحي لفظػػاً ومعػػٌت،  ؛وإٚتػػاع الصػػحابة ،والسػػنة ،الكتػػاب
ف إوالسػنة جػاء هبػا الػوحي معػٌت، وإٚتػاع الصػحابة يكشػف عػن دليػل، أي عػن 
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فيعترب ٦تا جػاء بػو الػوحي. فػإذا وردت قالو أو فعلو أو سكت عنو،  الرسوؿ 
العلة ُب واحد من ىذه الثبلث كانت علة شػرعية، وإف ٓب تػأت مػن واحػد منهػا 

وال قيمػة ٢تػا شػرعاً. ويتبػُت مػن اسػتقراء النصػوص الشػرعية  ،ال تعترب علػة شػرعية
أو  ،أو داللة ،إما صراحة :ُب الكتاب والسنة أف النص الشرعي يدؿ على العلة

أي مػن  ،وال توجد أي داللة على العلة الشرعية من الشػرع .أو قياساً  ،استنباطاً 
 سوى ىذه األحواؿ األربع ليس غَت. ،النصوص ا١تعتربة نصوصاً شرعية

وإمػػا أف يػػدؿ فػالنص الشػػرعي إمػا أف يػػدؿ علػػى العلػة صػػراحة ُب الػنص، 
 اوإمػػػػألفػػػاظ الػػػػنص أو تركيبػػػو أو ترتيبػػػو يػػػػدؿ عليهػػػا، ف إعلػػػى العلػػػة داللػػػػة، أي 

أو النصػوص ا١تتعػددة ا١تعينػة الػيت يفهػم مػن  ،تستنبه استنباطاً من النص الواحد
قياسػػاً بػػأف تقػػاس  وإمػػاكػػوف الشػػيء علػػة.  - ال مػػن ٣تموعهػػا -مػػدلو٢تا ا١تعػػُت 

علػػى علػػة أخػػرى قػػد وردت  ،العلػػة الػػيت ٓب تػػرد ُب الػػنص وال ُب إٚتػػاع الصػػحابة
الشػػتما٢تا علػػى مػػا   ؛لصػػحابةبالكتػػاب أو السػػنة أي بػػالنص، أو وردت بإٚتػػاع ا
ف ىػػذه العلػػة الػػيت ٓب يػػرد هبػػا إكػػاف سػػبباً العتبػػار الشػػرع العلػػة علػػة ألجلػػو. أي 

النص ٖتتوي على نفػس الشػيء الػذي اعتػربه الشػارع باعثػاً علػى كوهنػا علػة، أي 
 ف وجو العلية فيها ىو عُت وجو العلية الذي ُب العلة الوارد هبا النص.إ

الػػنص صػػراحة فهػػي العلػػة الػػيت تفهػػم مػػن منطػػوؽ  أمػػا العلػػة الػػداؿ عليهػػا
علػػػى التعليػػػل  ،مػػػن الكتػػػاب أو السػػػنة ،الػػػنص أو مفهومػػػو، وىػػػو أف يػػػذكر دليػػػل

مػن غػَت احتيػاج فيػو إٔب نظػر واسػتدالؿ،  ،بلفػظ موضػوع لػو ُب اللغػة ،بالوصف
 وىو قسماف:

 :رح فيو بكوف الوصف علة اٟتكم، مثاؿ ذلع قولو ػاألوؿ: ما ص
أي إ ا شرع عند  أخرجو البخاري، «رِ صَ بَ الْ  لِ جْ أَ  نْ مِ  انُ ذَ ئـْ تـِ االسْ  لَ عِ جُ ا ـمَ ـنَّ إِ »

: و ػولػلابل يقع النظر على ما حـر النظر إليو. وق ؛الدخوؿ ُب دار الغَت
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افَِّة الَِّتي َدفَّتْ ـمَ ـِإنَّ » و ػجأخر « َوَتَصدَُّقوا ،َوادَِّخُروا ،َفُكُلوا ،ا نـََهْيُتُكْم ِمْن َأْجِل الدَّ
مأخوذ من  ،والدافة ٚتاعة يذىبوف مهبًل لطلب الكؤل ُب سنة القحهلم، ػمس

وف ػيارة، أو الدافة اٞتيش يدفػالدفيف وىو الدبيب، وا١تراد باٟتديث القافلة الس
 و العدو أي يدبوف ٨توه. وكقولو تعأب: ػ٨ت                   

     . 
، والباء. كالبلـ، وكي، وإفّ   ،: ما ورد فيو حرؼ من حروؼ التعليلالثاح

 أما )البلـ  فلقولو تعأب:                        
فدؿ ذلع على أهنا علة  ،وقد دخلت عليو البلـ ،فكونو ال يكوف حجة وصفاً 

بو ال االسم، ولتصري  أىل اللغة لل عألف الوصف ىو الذي ي ؛إلرساؿ الرسل
ولذلع يكوف التعليل بالوصف  ؛وقو٢تم ُب األلفاظ حجة ،بأف البلـ للتعليل

 وأما )كي  فكقولو تعأب:  الذي دخلت عليو البلـ علة شرعية.     

                  قل إٔب بل تنت ،أي كي ال تبقى الدولة بُت األغنياء
كي ال يتداولو األغنياء   ،ف العلة ُب إعطاء ا١تهاجرين دوف األنصارإغَتىم، أي 

 بينهم. وكقولو تعأب:                             

          أي علة تزويج الرسوؿ ىي أف ال يتحرج  ،مطلقة زيد ،بزينب
ُب قتلى أحد:    فكقولو وج مطلقات من يتبنونو. وأما )إفّ ا١تؤمنوف ُب تز 

َلْونُُو َلْوُن  ،يَْأِتي يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْدَمى فَِإنَُّو لَْيَس َكْلٌم ُيْكَلُم ِفي اللَِّو ِإالَّ  ،َزمُّْلوُىْم ِبِدَمائِِهمْ »
الشهيد كونو فعّلة عدـ تغسيل أخرجو النسائي، « َورِيُحُو رِيُح اْلِمْسكِ  ،الدَّمِ 

ُب حق ٤تـر وقصت بو  حيشر يـو القياـ وجرحو يشخب دماً. وكقولو 
َعثُُو يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبّْياً ، وُ سَ أْ وا رَ رُ مّْ خَ تُ  الَ سُّوُه ِريبًا، وَ مِ اَل تُ »ناقتو:  أخرجو « فَِإنَّ اللََّو يـَبـْ
 ينَ افِ وَّ الطَّ  نَ ا مِ هَ نَـّ إِ »ُب شأف ا٢ترّة من حيث طهارهتا:  وكقولو  .البخاري

 اءِ مَ ي الْ فِ  كَ مَ وا السَّ رُ تَـ شْ تَ  الَ : »وكقولو  .أخرجو أٛتد« اتِ افَ وَّ الطَّ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 
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 وأما )الباء  فكقولو تعأب:  .أخرجو أٛتد «رٌ رَ يَ  وُ نَّ إِ فَ            

     للنيب  ا١تنسوب للُت   جعل الباء وما دخلت عليو علة  . وكقولو  
  تعأب:                . 

فهذه ىي الصيغ الصرحية ُب التعليل، إال أف إفادة الصيغة للتعليل إ ا 
أف يكوف اٟترؼ نفسو قد وضع ُب  :تكوف إذا ٖتقق فيها ثبلثة أمور: أحدىا

أف يكوف ىذا  :والثالث .أف يكوف ما دخلت عليو وصفاً  :والثاح .اللغة للتعليل
الوصف مناسبًا للحكم، واٟتكم ثابت على وفقو. فإذا اجتمعت ىذه األمور 

وإذا ٓب  .ووجب أف يعلل اٟتكم الوارد فيو النص ،الثبلثة أفادت الصيغة التعليل
أب: ػتع  قولو  ُب للتعليل. فالبلـ   الصيغة  فإنو ال تكوف ،ٕتتمع ىذه األمور

               أب: ػوُب قولو تع              ليست
ولكن  وإف كاف قد وضع للتعليل ُب اللغةألف اٟترؼ  ؛بل للعاقبة ،للتعليل

، فاٟتج ٓب يشرع لشهود منافع، وفرعوف وامرأتو ٓب اٟتكم ليس ثابتًا على وفقو
 قولو تعأب:  ُب  الباء)يأخذا موسى ألجل أف يكوف ٢تما عدواً. و   

                   ُب قولو تعأب: )إفَّ  و            

                                     وذلع ألف  ؛ليست للتعليل
ولكنو ٓب يدخل على وصف  ،يل ُب اللغةوإف كاف قد وضع للتعل ،اٟترؼ
 فانتفى منو كونو للتعليل. ،مناسب

 ،وىػػو مػػا يسػػمى بالتنبيػػو واإلديػػاء ،وأمػػا العلػػة الػػداؿ عليهػػا الػػدليل داللػػة
 فهو قسماف:

ْتيث يكوف لو  ،األوؿ: أف يكوف اٟتكم مسلطًا على وصف مفهم
ويعلل بو  ،علة مفهـو موافقة أو مفهـو ٥تالفة، ففي ىذه اٟتاؿ يعترب الوصف

 اٟتكم، وذلع كقولو تعأب:                            
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                   تتألف قلوهبم  ،فإف ا١تؤلفة قلوهبم أشخاص مسلموف
فعّلة  ،ء الزكاةفهو ليس اٝتاً وإ ا ىو وصف مناسب ٟتكم إعطا ،بإعطاء الزكاة

فإف  ،والعاملُت عليها ،وا١تساكُت ،ومثل ذلع الفقراء .إعطائهم تأليف قلوهبم
وكوهنم عاملُت عليها، أي  ،وكوهنم مساكُت ،عّلة إعطائهم كوهنم فقراء

أخرجو  «ئاً يْ شَ  لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ وَ : »اتصافهم هبذه األوصاؼ. وكذلع قولو 
فدؿ على أنو علة لعدـ اإلرث،  ؛وصف مفهم فإف كلمة )القاتل  أبو داود،

رواه  «نٍ مَ تَ ؤْ ى مُ لَ عَ  انَ مَ ضَ  الَ : »أي علة عدـ توريثو كونو قاتبًل. وكقولو 
ألف لفظ مؤ٘تن وصف مناسب  ؛فإف علة عدـ الضماف كونو مؤ٘تناً  الدارقطٍت،

 الَ وَ  ،مَ لِ سْ مُ الْ  رُ افِ كَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ : »ٟتكم عدـ الضماف فكاف علة. ومثلو قولو 
فإنو يدؿ على أف علة عدـ توريثو كونو كافراً.  أخرجو أٛتد، «رَ افِ كَ الْ  مُ لِ سْ مُ الْ 

 «ومٍ لُ عْ مَ  لٍ جَ ى أَ لَ إِ  ،ومٍ لُ عْ مَ  نٍ زْ وَ وَ  ،ومٍ لُ عْ مَ  لٍ يْ ي كَ فِ  فْ لّْ سَ يُ لْ فَـ  فَ لَّ سَ  نْ مَ : »وكقولو 
لمة كيل ألف ك ؛فالعلة ُب جواز السلف كونو مكيبًل أو موزوناً  أخرجو أٛتد،

فكاف كونو مكيبًل معلومًا ووزنًا معلوماً  ؛وصف مناسب ٟتكم جواز السلف
 علة، وىكذا.

ال أف يكػػػوف  ،الثػػػاح: أف يكػػػوف التعليػػػل الزمػػػاً مػػػن مػػػدلوؿ اللفػػػظ وضػػػعاً 
 وىو ٜتسة أنواع: ،اللفظ داالً بوضعو على التعليل

أحػػدىا: ترتيػػب اٟتكػػػم علػػى الوصػػف بفػػػاء التعقيػػب والتسػػبيب، وذلػػػع  
وا٠تبلبػػة ا٠تديعػػة، أخرجػػو البخػػاري، « ةَ بَــالَ خِ  الَ  لْ ُقــفَـ  تَ ْعــايَـ بَ  اذَ إِ » : قولػػوك

، تعليقػػػاً عػػػن عمػػػر  أخرجػػػو البخػػاري« وُ لَـــ يَ ِهـــفَ  ةً تَــيّْ ضـــاً مَ رْ ا أَ يَـــحْ أَ  نْ َمـــ»وقولػػو: 
. فػإذا دخلػت ذكػره الشػوكاح ُب نيػل األوطػار «يارِ تَـاخْ فَ  كِ َسـفْ نَـ  تِ كْ لَ مَ »وقولو: 

لػػػة يًتتػػػب فيهػػػا اٟتكػػػم علػػػى الوصػػػف فإنػػػو يفيػػػد التعليػػػل، سػػػواء الفػػػاء ُب أي ٚت
وذلع ألف الفػاء وضػعت ُب مثػل  ؛دخلت على الوصف ـدخلت على اٟتكم أ
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ىػػذه الصػػور للتسػػبيب فتفيػػد العليػػة. أمػػا ورودىػػا ُب اللغػػة ٔتعػػٌت اٞتمػػع ا١تطلػػق، 
علػى   وةوورودىا ٔتعٌت ٍب ُب إرادة التأخَت وا١تهلة، فإف ىذا غَت ظػاىر فيهػا، عػبل

و٢تػػذا فاألصػػل فيهػػا  ؛كونػػو يكػػوف ُب حػػاؿ وجػػود قرينػػة ٘تنػػع التعقيػػب والتسػػبيب
إفػػػادة التعليػػػل، واٞتمػػػع والتػػػأخَت خػػػبلؼ األصػػػل، وذلػػػع أف الفػػػاء موضػػػوعة ُب 

 «وُ لَـ يَ ِهـفَ  ضٍ رْ ى أَ لَـطـاً عَ ائِ حَ  اطَ َحـأَ  نْ َمـ: »اللغة للًتتيب والتعقيػب، ففػي قولػو 
ألف الفاء ىنا للتعقيب، وحيناذ يلـز أف  ؛العلية يدؿ الًتتيب على أخرجو أٛتد،

فيلػػػـز سػػػببيتو للحكػػػم، فالفػػػاء ُب وضػػػعها  ،يثبػػػت اٟتكػػػم عقيػػػب مػػػا رتػػػب عليػػػو
فأفػػػادت العليػػػة، فػػػإذا اسػػػتعملت ُب غػػػَت  ؛للًتتيػػػب والتعقيػػػب أفػػػادت التسػػػبيب
 ذلع كاف استعما٢تا على غَت األصل.

حكػم عقيبهػا ْتكػم، ف ثانيها: ما لو حدثت واقعػة فرفعػت إٔب النػيب 
وذلػػع كمػػا أخػػرج البخػػاري فإنػػو يػػدؿ علػػى كػػوف مػػا حػػدث علػػة لػػذلع اٟتكػػم. 

 :قَــالَ  ؟َولِـمَ  :قَــالَ  ،َىَلْكـتُ  :رَُجــٌل فـََقـالَ  أَتَـى النَّبِـيَّ » مػن طريػق أيب ىريػرة قػػاؿ:
قػاع علػة فإنػو يػدؿ علػى كػوف الو  «فَـَأْعِتْق َرقـَبَـةً  :قَالَ  ،َوقـَْعُت َعَلى َأْىِلي ِفي َرَمَضانَ 

عػن واقعػة لبيػاف حكمهػا  إ ػا سػأؿ النػيب  الرجػلوذلع ألنا نعلػم أف  ؛للعتق
ض اٞتػواب لػػو، ال أنػو ذكػػره إ ػػا ذكػر ذلػع اٟتكػػم ُب معػر  شػرعاً، وأف النػيب 

وتػػػأخَت البيػػاف عػػن وقػػػت  ،منػػو، ١تػػا فيػػػو مػػن إخػػبلء السػػػؤاؿ عػػن اٞتػػواب ابتػػداءً 
علػػػى خػػػبلؼ الظػػػاىر، وإذا كػػػاف إال أنػػػو  ،وإف كػػػاف ٦تكنػػػاً  ،وكػػػل ذلػػػع .اٟتاجػػػة

فالسػػػػؤاؿ الػػػػذي عنػػػػو اٞتػػػػواب يكػػػػوف ذكػػػػره مقػػػػدراً ُب  ،ذلػػػػع جوابػػػػاً عػػػػن سػػػػؤالو
 ر.فيصَت كأنو قاؿ: واقعت فكفّ  ،اٞتواب ُب كبلـ اجمليب

ثالثها: أف يذكر الشارع مع اٟتكػم وصػفاً لػو ٓب يقػدر التعليػل بػو ١تػا كػاف 
نصػػوص التشػػريعية عػػادة يكػػوف لػػذكره فائػػدة، ومنصػػب الشػػارع ٦تػػا يتنػػػزه عنػػو، وال

ولػػذلع يعتػػرب ىػػذا الوصػػف علػػة، ويكػػوف  ؛لكػػل مػػا يػػذكر فيهػػا اعتبػػار تشػػريعي
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مثل ما إذا كاف الكبلـ جواباً على سؤاؿ، سواء أكاف الوصف ُب  ،النص معلبلً 
إٔب نظػَت حملػل السػؤاؿ.  ،عػدؿ عػن ٤تػل السػؤاؿ ُب بيػاف اٟتكػم ـ٤تل السؤاؿ، أ

 يُّ ِبــالنَّ  الَ َقــ، فَـ رِ مْ التَّ بِــ بِ رَــالرُّ  عِ ْيــبَـ  ازِ وَ َجــ نْ َعــ لَ ئِ ُســ وُ نَّــأَ : »وذلػػع كمػػا روي عنػػو 
:  أخرجػػػػػو « نْ ذَ إِ  الَ : فَـــــالَ َقـــــ، فَـ مْ َعـــــوا: نَـ الُ َقـــــفَـ  ؟سبِ يَـــــ اذَ إِ  بُ رَـــــالرُّ  َُ قُ نْـ يـَـــــَىـــــْل

ُب جػػواهبم أف الرطػػب يػػنقص إذا  ،فػػاقًتاف اٟتكػػم بوصػػف النقصػػافالػػدارقطٍت، 
ف جػػػػواب ابػػػػل ال بػػػد أف يكػػػوف لفائػػػدة. واقػػػًت ال ديكػػػن أف يكػػػوف عبثػػػاً،  ،يػػػبس

ــ»الرسػػوؿ عػػن بيػػع الرطػػب بالفػػاء ُب قولػػو:   ،وىػػي مػػن صػػيغ التعليػػل ،«نْ ذَ إِ  الَ َف
مػػن ترتيبػػو اٟتكػػم علػػى  ،داللػػة علػػى أف النقصػػاف علػػة امتنػػاع بيػػع الرطػػب بػػالتمر

وُب ىػذا ا١تثػػاؿ كػاف الوصػػف الػذي ذكػػر  «فإذ»واقًتانػو ْتػػرؼ  ،الوصػف بالفػػاء
ومثػاؿ مػا إذا كػاف الوصػف ُب غػَت ٤تػل السػؤاؿ، وىػو أف  . ٤تل السؤاؿواقعاً ُب

أنػو  يعدؿ ُب بياف اٟتكم إٔب ذكر نظَت حملل السػؤاؿ، وذلػع كمػا روي عنػو 
وعليػػػو  ،ف أيب أدركتػػػو الوفػػػاةإ ،يػػػا رسػػػوؿ اه :١تػػػا سػػػألتو اٞتاريػػػة ا٠تثعميػػػة وقالػػػت

علـى  كـانَ   لـوْ  يـتِ أرأ» :فقاؿ  ؟فريضة اٟتج، فإف حججت عنو أينفعو ذلع
فا٠تثعميػػة « ضــاءبالقَ  قُّ َحـأَ  وِ اللَّــ نُ يْ دَ قالــت: نعــم. قـال: فَــ ؟وتَ يَ ِضـاق َأُكْنــتِ  نٌ يْــدَ  أبيـكِ 

ذكػػر ديػػن اآلدمػػي، فػػذكر ٢تػػا نظػػَتاً للمسػػؤوؿ  إ ػػا سػػألت عػػن اٟتػػج، والنػػيب 
ولػيس جػواب ا١تسػؤوؿ عنػو نفسػو، ولكنػو ذكػره مرتبػاً اٟتكػم الػذي سػألت  ،عنو

ال ديكػن أف يكػوف عبثػاً، بػل ال  ،وىػو الػدين ،فػاقًتاف اٟتكػم بوصػفعنو عليػو، 
٢تػػذا الوصػػف مػػع ترتيػػب اٟتكػػم عليػػو  وذكػػر الرسػػوؿ  .بػػد أف يكػػوف لفائػػدة

 يدؿ على التعليل بو، وإال كاف ذكره عبثاً. 
رابعها: أف يذكر ُب النص حكم أمر من األمور، ٍب يعقب على ذكره 

يشملو اٟتكم لو ٓب تذكر ىذه التفرقة بينهما،  بذكر التفرقة بينو وبُت أمر آخر
َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّة َواْلبُـرُّ بِاْلبُـرّْ َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيِر َوالتَّْمُر َىِب َىُب بِالذَّ الذَّ » :كقولو 
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تَـَلَفْت َىِذِه اأَلْصَناُف اخْ  اذَ ِبِمْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيٍد فَإِ  بِالتَّْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلِح ِمْثالً 
فقد ذكر حكم بيع الرب بالرب أخرجو مسلم،  «َكاَن َيًدا بَِيدٍ   اِإذَ فَِبيُعوا َكْيَف ِشْئُتْم 

بالنهي عنو، ٍب عقب على ذلع بأنو إذا اختلف اٞتنساف من اٟتبوب كالرب 
و والشعَت فإنو جيوز. فهذه التفرقة بُت اٟتكمُت تدؿ على أف اٖتاد اٞتنسُت ى

النهي عن البيع بدليل إباحتو للبيع ُب حالة اختبلفهما. وىذه التفرقة  علة
تكوف ُب ىذا النوع بألفاظ متعددة تفهم معٌت التفرقة بُت األشياء، فمنها ما 

« اْختَـَلَفْت َىِذِه اأَلْصَناُف فَِبيُعوا اذَ فَإِ »تكوف التفرقة بلفظ الشرط واٞتزاء مثل: 
  ة، كقولو تعأب: ومنها ما تكوف فيو بالغاي            وكما
، «اهَ حُ الَ صَ  وَ دُ بْ ى يَـ تَّ حَ  ارِ مَ الثّْ  عِ يْ بَـ  نْ عَ   يُّ بِ ى النَّ هَ نَـ »أخرج البخاري عن جابر 

ومنها ما يكوف  .تدػب حىت يشػوكنهيو عن بيع العنب حىت يسود، وعن بيع اٟت
 تثناء كقولو تعأب: ػباالس                    ،ا ػومنها م

  ظ االستدراؾ كقولو تعأب: ػفػيكوف بل                    

                        ، ومنها أف يستأنف أحد الشياُت
 سِ ارِ فَ لْ لِ وَ  ،مٌ هْ سَ  لِ اجِ لرَّ لِ وَ » :ر، كقولو بذكر صفة من صفاتو بعد ذكر اآلخ

 «.ةٌ َـ ثالَ َـ ث
ومفهمػاً  ،خامسها: أف يذكر الشارع مع اٟتكم وصفاً مفهماً أنو للتعليل

 «انُ بَ ْضـيَ  وَ ُىـوَ  نِ يْ نَـ ْـ اثـ نَ يْ بـَـي اِضـقَ ي الْ ِضـقْ يَـ  الَ : »وجو العلية فيو، وذلع كقولػو 
القضػاء حالػة الغضػب، والغضػب  فقد ذكر الشارع مع النهػي عػن أخرجو أٛتد.

١تػػا فيػو مػػن  ؛وصػف مفهػػم أنػو للتعليػػل، ومفهػم أنػػو كػاف علػػة للنهػي عػػن القضػاء
فػػدؿ ذلػػع علػػى أف الغضػػب علػػة. ومثػػل مػػا  ،تشػػويش الفكػػر واضػػطراب اٟتػػاؿ

أخرجػػػػػػو  «أف يبيػػػػػػع حاضػػػػػػر لبػػػػػػاد هنػػػػػػى رسػػػػػػوؿ اه »روي عػػػػػػن أيب ىريػػػػػػرة 
، فػذكر مػع النهػي ُب البػائع كونػو فقد ذكر النهي عن بيع اٟتاضر لباد البخاري،
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حاضػػراً أي مػػن أىػػل اٟتضػػر، وُب ا١تشػػًتي كونػػو باديػػاً أي كونػػو آتيػػاً مػػن البػػدو، 
ومفهػم أنػو كػاف علػػة  ،وكػل منهمػا وصػف مفهػم أنػو للتعليػل ُب النهػػي عػن البيػع

مػػن جهالػػة السػػعر ُب السػػوؽ، فػػدؿ ذلػػع علػػى أف كونػػو  يللنهػػي ١تػػا عنػػد البػػاد
وىػػو وجػػو التعليػػل. ومثلػػو النهػػي عػػن تلقػػي  ،هػػل سػػعر السػػوؽألنػػو جي ؛باديػػاً علػػة

َأْن   نـََهـى» اٞتلب، وقد ورد فيو التصري  بوجو التعليػل، فعػن أيب ىريػرة قػاؿ:
ــبُ  ــى اْلَجَل ــوُ  ،يـُتَـَلقَّ َتاَع ــاُه ِإْنَســاٌن فَابـْ ــِإْن تـََلقَّ ــاِر  ،َف ــا بِاْلِخَي ــْلَعِة ِفيَه ا َوَرَد ِإذَ َفَصــاِحُب السّْ

كـر العآب وأىن اٞتاىل، فإنػو أ. وكذلع إذا قاؿ أحد: رجو الًتمذيأخ« السُّوقَ 
ذكػػر مػػع اإلكػػراـ وىػػو اٟتكػػم وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل، ومفهػػم أنػػو كػػاف علػػة 

١تػػا ىػػو عليػػو مػػن العلػػم، وكػػذلع اإلىانػػة ذكػػر معهػػا وصػػف مفهػػم أنػػو  ،لئلكػػراـ
أي  ،عرفػة١تػا ىػو عليػو مػن عػدـ وجػود ا١ت ،للتعليل، ومفهػم أنػو كػاف علػة لئلىانػة

إذا  ،ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو ،مػػن اٞتهػػل. وىكػػذا كػػل وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل
يػػػدور مػػػع ا١تعلػػػـو وجػػػوداً  ،ذكػػػر ُب الػػػنص الشػػػرعي مػػػع اٟتكػػػم كػػػاف علػػػة اٟتكػػػم

 وعدماً.
وأما العلة اليت تستنبه من النص الواحد أو النصوص ا١تتعددة ا١تعينة 

 ،يء أو هنى عن شيء ُب حالةفذلع أف يكوف الشارع قد أمر بش ،استنباطاً 
فيو من قرائن واقعية تعُت وجودىا فعبًل،  ةأو مفهوم ،إما مذكورة معو ُب النص

لزواؿ تلع اٟتالة، فيفهم حيناذ أف  ؛أو يأمر ٔتا هنى عنو ،ٍب ينهى عما أمر بو
 أب: ػػوذلع كقولو تع ،أو ٔتا تدؿ عليو ،اٟتكم معلل بتلع اٟتالة        

                                                  

        ،فاآلية سيقت لبياف أحكاـ صبلة اٞتمعة ال لبياف أحكاـ البيع
 فالنهي عن البيع حصل ُب حالة النداء للجمعة، ٍب جاء النص يقوؿ:   

                                    فأمر باالنتشار
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ُب حالة زواؿ تلع اٟتالة، وىو إذا قضيت  ،واالبتغاء من فضل اه ،ُب األرض
أي جاز البيع عند انتهاء صبلة اٞتمعة. فيستنبه من ذلع أف  ،صبلة اٞتمعة

وىو ما دلت عليو  ،اٞتمعة ىو اإل٢تاء عن الصبلة علة منع البيع حاؿ أذاف
 «ِفي اْلَكإِل َواْلَماِء َوالنَّارِ  :ثٍ الَ َـ اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي ث» :تلع اٟتالة. وكقولو 
أنو سكت عن ملع الناس لآلبار ُب  وثبت عنو  أخرجو أبو داود،

ن وجود اآلبار اليت ولك ،و١تلكية األفراد للماء ُب ا١تدينة والطائف ،أراضيهم
وٓب تكن للجماعة  ،ٝت  الرسوؿ ٔتلكيتها لؤلفراد كاف لزراعة البساتُت وغَتىا

فيها حاجة، فدؿ السماح هبا ُب ىذه اٟتاؿ على أف الشركة ُب ا١تاء إ ا تكوف 
فيما للجماعة فيو حاجة، فيستنبه من ىذا أف وجود اٟتاجة للجماعة ُب ا١تاء 

أي  ،كوف ا١تاء من مرافق اٞتماعة ىو علة الشراكة فيوأي   ،ىو علة الشراكة فيو
بل لكل ما  ،علة كونو من ا١تلكية العامة. وبذلع ال تكوف الشراكة ُب ثبلث

فيو حاجة للجماعة، وإذا خلت حاجة اٞتماعة من أي واحد من ىذه الثبلث 
أو  ذىبت الشراكة لذىاب العلة. وىكذا كل نص سيق اٟتكم فيو ٟتالة

فإنو يستنبه من  ،نص آخر ُب األمر ْتكم خيالف ذلع اٟتكم ٍب ورد ،وصف
أو تدؿ على علة اٟتكم. ومن ذلع أف ينهى  ،النصُت أف تلع اٟتالة علة
ويبيحو ُب حالة ما من حاليت ذلع األمر، فيستنبه  ،الشارع عن أمر هنياً عاماً 

الة أف علة النهي ىي اٟت ،مع وجود النهي العاـ ،من إباحتو ُب إحدى حالتيو
 ا١تقابلة للحالة اليت أبي  فيها.

 ،وأمػػا العلػػة الػػيت تؤخػػذ بالقيػػاس فهػػي العلػػة الػػيت ٓب يػػرد هبػػا دليػػل شػػرعي
ولكػػن ورد الػػنص الشػػرعي ٔتثلهػػا عينػػاً وجنسػػاً، فإنػػو تقػػاس العلػػة الػػيت ٓب يػػرد هبػػا 

ألف وجػػو التعليػػل فيهػػا قػػد  ؛دليػػل شػػرعي علػػى العلػػة الػػيت ورد هبػػا الػػنص الشػػرعي
نص الشػػػػرعي. إال أنػػػػو يشػػػػًتط ُب العلػػػػة الػػػػيت يقػػػػاس عليهػػػػا أف تكػػػػوف ورد بػػػػو الػػػػ
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مػػأخوذة مػػن نػػص مفهػػم أنػػو للتعليػػل، ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو، حػػىت يكػػوف وجػػو 
وذلػع حػػىت تعتػرب أهنػا ٦تػػا جػاء بػو الػػوحي. فتكػوف قػػد  ،العليػة قػد ورد فيػػو الػنص
هبػػػا  وىػػػو الػػػذي جعلهػػػا تقػػػاس علػػػى العلػػػة الػػػيت جػػػاء ،ورد الػػػوحي بوجػػػو العليػػػة

وجػػاء بوجػػو العليػة فيهػػا. ىػػذه ىػي اٟتالػػة الوحيػػدة الػيت جيػػوز فيهػػا قيػػاس  ،الػوحي
وذلػع ألف  ؛علة على علػة، ومػا عػداىا ال جيػوز فيػو قيػاس علػة علػى علػة مطلقػاً 

قياس علة على علة ىو كقياس حكم ٓب يرد لػو دليػل شػرعي علػى حكػم ورد لػو 
إال إذا كػػػاف اٟتكػػػم دليػػػل شػػػرعي، فكمػػػا أنػػػو ال جيػػػوز قيػػػاس حكػػػم علػػػى حكػػػم 

ا١تقػػػيس عليػػػو معلػػػبلً بعلػػػة شػػػرعية دؿ عليػػػو الشػػػرع، وال جيػػػوز قيػػػاس حكػػػم علػػػى 
حكم جملرد ا١تشاهبة بُت الوظيفتُت، فكذلع ال جيوز قياس علػة علػى علػة إال إذا  
كانػػت العلػػة ا١تقػػيس عليهػػا معلػػبلً كوهنػػا علػػة ببيػػاف وجػػو العليػػة مػػن قبػػل الشػػرع، 

قد ورد بو الشرع، وال جيوز قياس علة على علػة جملػرد أي إال إذا كاف وجو العلية 
ُب الوصػػػػف ا١تفهػػػػم أنػػػػو  الولػػػػذلع ٓب جيػػػػز قيػػػػاس العلػػػػة إ ؛ا١تشػػػػاهبة بػػػػُت العلتػػػػُت

وذلع ألف قياس العلة على علة ال بد فيو مػن  ؛وا١تفهم لوجو العلية فيو ،للتعليل
 ،إذا بػُت فيػوفػ .أو مػن مػدلوؿ اللغػة ،إما مػن الشػارع ،بياف وجو التعليل ُب العلة

٘تامػاً كمػا يوجػد ُب  ،فقد وجد ُب العلة ما جييز القيػاس عليهػا وىػو وجػو التعليػل
اٟتكم ا١تقيس عليو العلة اليت حصل فيها القياس، فإذا وجػد ُب العلػة بيػاف وجػو 
العلية فيها من قبػل الشػرع، بػأف كػاف الػنص الػذي ىػو دليػل عليهػا قػد بػُّت وجػو 

اذ القياس على ىذه العلة، وإذا ٓب يبُت ذلػع ال جيػوز فإنو جيوز حين ،العلية فيها
القيػػاس عليهػػا. وباالسػػتقراء ال يوجػػد ذلػػع إال ُب حالػػة واحػػدة، وىػػي أف تكػػوف 

ومفهػم وجػو العليػة فيػو، ومػا عػداىا  ،العلة مأخوذة من وصف مفهم أنو للتعليل
لػى العلػة ال جيوز القياس ُب العلة مطلقاً. فػبل يقػاس علػى العلػة ا١تسػتنبطة، وال ع

ا١تػػػػأخوذة مػػػػن وصػػػػف غػػػػَت مفهػػػػم، وال يقػػػػاس علػػػػى االسػػػػم اٞتامػػػػد ألنػػػػو لػػػػيس 



 ٖ٘ٙ 

فػػػػبل يعلػػػػل حػػػػىت يقػػػػاس عليػػػػو. ومثػػػػاؿ  ،بوصػػػػف، وىػػػػو ال يتضػػػػمن معػػػػٌت العليػػػػة
الوصػػف الػػذي ذكػػره الشػػارع مػػع اٟتكػػم وكػػاف لفظػػو مفهمػػاً حسػػب وضػػع اللغػػة 

أخرجػػو  «انُ بَ ْضــيَ  وَ ُىــوَ  نِ يْ نَـ ْـ اثــ نَ يْ بـَــي اِضــقَ ي الْ ِضــقْ يَـ  الَ »: وجػػو العليػػة فيػػو قولػػو 
فالغضػػب علػػة النهػػي عػػن القضػػاء، فهػػو علػػة مانعػػة مػػن القضػػاء، ولفػػظ  أٛتػػد.

الغضػػب يفهػػم منػػو أف كونػػو غضػػباً كػػاف علػػة للنهػػي عػػن القضػػاء، والػػذي جعلػػو 
فإنو يقاس علػى ىػذه العلػة   ،علة ىو ما فيو من تشويش الفكر واضطراب اٟتاؿ

حػػػاؿ كػػػاٞتوع مػػػثبًل، فػػػبل يقضػػػي  كػػػل مػػػا حيصػػػل فيػػػو تشػػػويش فكػػػر واضػػػطراب
القاضػػي وىػػو جوعػػاف. فالغضػػب ىػػو العلػػة الػػيت اٗتػػذت أصػػبلً للقيػػاس عليهػػػا، 

، أي ةف مناسػػب يفهػػم السػػبب الػػذي جعلػػو علػػوبالتػػدقيق فيهػػا يتبػػُت أهنػػا وصػػ
ولػػذلع صػػ  القيػػاس  ؛ومفهػػم وجػػو العليػػة فيػػو ،ىػػي وصػػف مفهػػم أنػػو للتعليػػل

مع اٟتكم وجػاء الػنص الشػرعي مبينػاً  عليها. ومثاؿ الوصف الذي ذكره الشارع
ــى اْلَجَلــبُ   نـََهــى»وجػػو العليػػة فيػػو مػػا روي عػػن أيب ىريػػرة قػػاؿ:  ــِإْن  ،َأْن يـُتَـَلقَّ َف

َتاَعــــوُ  ــــاُه ِإْنَســــاٌن فَابـْ ــــارِ  ،تـََلقَّ ــــْلَعِة ِفيَهــــا بِاْلِخَي ــــوقَ  اِإذَ  َفَصــــاِحُب السّْ أخرجػػػػو « َوَرَد السُّ
ز بيعػػو، ووجػػو كونػػو علػػة جهػػل صػػاحب فتلقػػي اٞتلػػب علػػة لعػػدـ جػػواالًتمػػذي، 

أي  ،كما بُت ذلػع الػنص نفسػو. إذ قولػو إذا ورد السػوؽ  ،السلعة بسعر السوؽ
 ؛فيكوف الذي جعل تلقي اٞتلب علة عدـ معرفػة السػوؽ ،إذا علم سعر السوؽ

ولذلع يقاس على تلقي اٞتلب كل مػن جيهػل سػعر السػوؽ ولػو كػاف سػاكناً ُب 
٤تبوسػػاً وىػػو خػػارج مػػن السػػجن علػػة لعػػدـ جػػواز  ا١تدينػة. فيكػػوف تلقػػي مػػن كػػاف
ألف فيػػو مػػا ُب تلقػػي اٞتلػػب وىػػو جهالػػة سػػعر  ؛بيعػػو قياسػػاً علػػى تلقػػي اٞتلػػب

ولكن فيػو مػا  ،السوؽ. وىكذا كل أمر ٓب يرد من الشارع دليل على اعتباره علة
ُب الوصػف الػػذي جػػاء مػن الشػػارع دليػػل علػى اعتبػػاره علػػة مػن وجػػو العليػػة فيػػو، 

ويكػوف حكمػو حكػم مػا ورد الػنص الشػرعي علػى   ،اعتباره علػة قياسػاً  فإنو جيوز
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ل ػكونػػػػو علػػػػة. وال بػػػػد أف يبلحػػػػظ دائمػػػػاً أف ذلػػػػع ال يكػػػػوف إال إذا كػػػػاف األصػػػػ
 ومفهماً وجو العلية فيو. ،اً أنو للتعليلػمػهػاً مفػفػالذي قيس عليو وص

 واٟتاصػػػل يشػػػًتط ُب العلػػػة القياسػػػية أف تكػػػوف العلػػػة الػػػيت اٗتػػػذت أصػػػبلً 
والثػػاح:   .األوؿ: كوهنػػا وصػػفاً ال جامػػداً  للقيػػاس قػػد اجتمػػع فيهػػا ثبلثػػة شػػروط:

أي داالً علػػى معػػٌت آخػػر غػػَت داللػػة اللفػػظ، أي داالً علػػى  ،كوهنػػا وصػػفاً مفهمػػاً 
ولػػػذلع ال يػػػدخل  ؛والثالػػػث: أف يكػػوف داالً علػػػى وجػػػو العليػػة فيػػػو .أنػػو للتعليػػػل

ــذَّ » :ف قولػػو التعليػػل األلفػػاظ اٞتامػػدة مطلقػػاً. وعليػػو فػػإ ــذَّ ال  ِمــْثالً  َىبِ َىُب بِال
 ،ِبِمثْـلٍ  َواْلبُــرُّ بِـاْلبُـرّْ ِمـْثالً  ،ِبِمثْـلٍ  َوالتَّْمـُر بِـالتَّْمِر ِمـْثالً  ،ِبِمثْـلٍ  َواْلِفضَُّة بِاْلِفضَِّة ِمْثالً  ،ِبِمْثلٍ 

ـــِعيِر ِمـــْثالً  ،ِبِمْثـــلٍ  َواْلِمْلـــُح بِـــاْلِمْلِح ِمـــْثالً  ـــِعيُر بِالشَّ َقـــْد  ،ْثـــلٍ ِبمِ  َوالشَّ َفَمـــْن زَاَد َأْو اْزَداَد فـَ
ىػػػذا اٟتػػػديث ال يعلػػػل مػػػا جػػػاء فيػػػو مطلقػػػاً، ألف ىػػػذه أخرجػػػو الًتمػػػذي،  «َأْربَـــى

فبل تشعر بالعلية، وال يفهػم منهػا التعليػل  ،األشياء ألفاظ جامدة وليست وصفاً 
ال لغػػػة وال شػػػػرعاً. فينحصػػػر ٖتػػػػرمي الربػػػػا هبػػػذه األشػػػػياء السػػػتة، وتكػػػػوف األمػػػػواؿ 

لربويػػػة ٤تصػػػورة ُب ىػػػذه السػػػتة فحسػػػب. فػػػبل يقػػػاؿ حػػػـر الربػػػا ُب الػػػذىب ألنػػػو ا
مػػوزوف، أو ألنػػو معػػدف نفػػيس، فتجعػػل علػػة ٖتػػرمي الربػػا فيػػو كونػػو ذىبػػاً أو فضػػة، 

ألف كلمػة الػذىب  ؛وٕتعل العلية فيػو كونػو مػوزوف جػنس، أو كونػو معػدناً نفيسػاً 
فػػبل يقػػاس  ،مطلقػػاً فػػبل يصػػ  أف يكػػوف علػػة  ،والفضػػة اسػػم جامػػد ولػػيس وصػػفاً 

فبل يقػاس  ؛وال يدؿ على وجو العلية فيو ،وىو أيضاً ال يتضمن أي تعليل .عليو
ألنػػو لػػيس علػػة، وال يقػػاس عليػػو  ؛علػػى علتػػو، فهػػو ال يقػػاس عليػػو قيػػاس حكػػم

فػػوؽ كونػػو لػػيس علػػة. وال يقػػاؿ  ،ألنػػو ال يػػدؿ علػػى وجػػو العليػػة فيػػو ؛قيػػاس علػػة
فتجعػل علػة التحػرمي  ،ألنػو مكيػل ؛وا١تلػ  ،تمروال ،والشعَت ،حـر الربا ُب اٟتنطة

 ،أو ملحاً، وجيعل وجو العلية فيػو كونػو مكيػل جػنس ،أو شعَتاً  ،فيو كونو حنطة
أٝتػػػػاء جامػػػػدة  ،وا١تلػػػػ  ،والتمػػػػر ،والشػػػػعَت ،ألف كلمػػػػة اٟتنطػػػػة ؛أو كونػػػػو طعامػػػػاً 
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وىػي أيضػاً  .فػبل يقػاس عليهػا ،فبل يص  أف تكوف علػة مطلقػاً  ؛وليست أوصافاً 
فهػي ال  .فبل يقاس عليهػا ،وال تدؿ على وجو العلية فيها ،تتضمن أي تعليلال 

يقاس عليها قياس حكم ألهنػا ليسػت علػة، وال يقػاس عليهػا قيػاس علػة ألهنػا ال 
ف العلػة فيػو ىػي إفػوؽ كوهنػا ليسػت علػة. وال يقػاؿ  ،تدؿ على وجػو العليػة فيهػا

ادؿ جػػنس واحػػد فيحػػـر تبػػ ،وىػػي تتحقػػق ُب كػػل جػػنس مػػن األجنػػاس ،الزيػػادة
ال يقػػػػػاؿ ذلػػػػػع ألف قولػػػػػو ُب  ؛مطلقػػػػػاً، أي مطلػػػػػق جػػػػػنس حيػػػػػـر لوجػػػػػود الزيػػػػػادة

ىػػو وصػف ولػيس علػة للتحػػرمي، وال ديكػن أف يفهػم منػػو  « لٍ ثْـمِ اًل بِ ثْ ِمـ»اٟتػديث: 
 ؛ولػذلع يبقػى اٟتكػم مسػلطاً علػى اللفػظ اٞتامػد ؛وال شرعاً  ،ال لغة ،كونو علة

َقـْد َأْربَـىَفَمـْن »و٢تذا قاؿ ُب هنايػة اٟتػديث:  أي مػن زاد أو ازداد « زَاَد َأْو اْزَداَد فـَ
ُب ىذه األشياء ا١تنصوص عنها، فالزيادة ٤تصورة ُب ىذه األشياء للنص عليها، 

َقـْد َأْربَـى»وقولػو: « لٍ ثْـمِ اًل بِ ثْ مِ »وألف قولو:  جػاء وصػفاً ٢تػذه « َفَمـْن زَاَد َأْو اْزَداَد فـَ
ف مػػع كػػل واحػػد منهػػا حػػىت تتحقػػق فيػػو ولػػذلع كػػرر ىػػذا الوصػػ ؛األشػػياء السػػتة

َقــْد َأْربَــى»وأكػػد بقولػػو:  ،الوصػػفية ومػػن ىنػػا ال يعتػػرب تبػػادؿ « َفَمــْن زَاَد َأْو اْزَداَد فـَ
لعػدـ الػنص عليػو.  ؛ولػو زاد أو ازداد ،اٞتواىر النفيسة كا١تاس واٞتوىر و٨تػوه ربػا

أو  ،أو اٟتديػد ،حأو التفػا  ،أو الليمػوف ،وال ُب البصػل ،وعليو فبل ربا ُب الزيتػوف
 لعدـ النص عليو. ؛أو غَت ذلع ،أو األٝتنت ،أو الًتاب ،النحاس

 بٍ ىَ ذَ  بِ احِ صَ  نْ ا مِ مَ »وعلى ذلع أيضًا فإف قولو عليو الصبلة والسبلـ 
 «ارٍ نَ  نْ مِ  حُ ائِ فَ صَ  وُ لَ  تْ حَ فّْ صُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مُ وْ يَـ  انَ كَ   اِإذَ  الَّ إِ  َهاقَّ ا حَ هَ نْـ ي مِ دّْ ؤَ يُـ  الَ  ةٍ ضَّ فِ  الَ وَ 

ألف ىذه األشياء  ؛ىذا اٟتديث ال يعلل ما جاء فيو مطلقاً  أخرجو مسلم،
ال لغة  ،وال يفهم منها التعليل ،فبل تشعر بالعلية ؛ألفاظ جامدة وليست وصفاً 

الذىب والفضة، فبل يقاؿ الزكاة ٕتب ُب ، فتنحصر الزكاة من النقد وال شرعاً 
 ،يقاؿ ذلع ألف كلمة الذىب ال ؛فيها ألهنا ماؿ فيقاس عليها كل ماؿ
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ولذلع ال يقاس عليو، وىو ال  ؛اسم جامد فبل تصل  أف تكوف علة ،والفضة
ولذلع  ؛فبل يقاس على علتو ،وال يدؿ على وجو العلية فيو ،يتضمن أي تعليل

ولو حاؿ  ،وال على الفوالذ ،وال على النحاس ،ال ٕتب الزكاة على اٟتديد
ال ٕتب الزكاة ُب ا١تاس واٞتوىر ولو حاؿ  عليها اٟتوؿ عند الشخص، وكذلع

أو  ،عليها اٟتوؿ عند مالكها، وكذلع ال ٕتب الزكاة ُب البيوت ا١تعدة لئلجارة
 ،سيارات شحن ـركاب أ ،سواء أكانت سيارات ،ُب السيارات ا١تعدة لئلجارة

ألف كوف الذىب والفضة  ؛قياساً على الذىب والفضة ،ْتجة أف كبلً منها ماؿ
يس علة لوجوب الزكاة فيها، وٓب يعلل وجوب الزكاة فيهما مطلقاً، و ا مااًل ل

وال يتأتى التعليل فيهما، وبالطبع ال يقاس  ،فبل يكوناف علة ،لفظاف جامداف
عى أف ٢تما علة ويقاس عليها. ومثل ذلع زكاة النعم ال ٕتب عليهما، وال يدّ 

اٟتبوب ال ٕتب إال فيما ألنو لفظ جامد، وكذلع زكاة  ؛إال فيما ورد النص فيو
ألهنا ٤تصورة ُب  ؛فبل يعلل وال تفهم منو العلية ،ألنو لفظ جامد ؛ورد النص فيو

وا١تفهم لوجو العلية فيو، وىذا غَت موجود فيما  ،الوصف ا١تفهم أنو للتعليل
فضبًل عن كوف الشارع قد بُّت  ،نصت األحاديث على وجوب الزكاة فيو

أب: ػػولو تعػػد. وكذلع قػلزكاة وعّينو بلفظو اٞتامنصاب كل نوع ٦تا ٕتب فيو ا
                 ألف ا١تيتة ليست وصفاً  ؛ال يص  القياس عليها

ألهنا اسم جامد فبل يقاس عليها، وال تدؿ على وجو العلية  ؛مفهمًا للتحرمي
يع النصوص اليت عى أف ٢تا علة ويقاس على علتها. ومثل ىذا ٚتفبل يدّ  ،فيها

ألنو ال  ؛جاء فيها اسم جامد. وأيضًا ال يدخل التعليل الوصف غَت ا١تفهم
 نِ مَ : »وال يتضمن أي تعليل ال لغة وال شرعاً، فقوؿ الرسوؿ  ،يشعر بالعلية

أخرجو البخاري،  «عُ اتَ بْ مُ الْ  طَ رِ تَ شْ يَ  نْ أَ  الَّ إِ  ،عِ ائِ بَ لْ ا لِ هَ تُـ رَ مَ ثَ فَـ  بـَْعَد َأْن تـَُؤبَـّرَ اًل خْ نَ  عَ اتَ بْـ ا
ألف التأبَت عمل معُت، وكلمة التأبَت  ؛وال يقاس عليو ،خاص بالنخل ليس غَت
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فبل يتضمن  ،إال أهنا ليست وصفًا مفهمًا لعلة اٟتكم ،وإف كانت وصفاً 
وال يلحق بو. وىكذا كل وصف غَت مفهم ال  ،ولذلع ال يقاس عليو ؛التعليل

٤تصور بالعلة اليت تثبت بالوصف  يتخذ أصبًل للقياس، وعليو فقياس العلة
 ا١تفهم ليس غَت.

فهػو أف  الصػحابة ىذه أدلة العلة من الكتاب والسنة والقياس. أما إٚتاع
يػػػروي الصػػػحابة إٚتػػػػاعهم علػػػى اعتبػػػار شػػػػيء معػػػُت علػػػة، فيكػػػػوف حيناػػػذ علػػػػة 

ٚتػػع الصػػحابة أألف إٚتػػاعهم يكشػػف عػػن أف ىنػػاؾ دلػػيبلً عليػػو. وقػػد  ؛شػػرعية
 ،لة علة للشهادة، وعلى اعتبار الصغر علة للوالية على الصغَتعلى اعتبار العدا

وىػي كالعلػة  ،ألهنا ثبتػت بإٚتػاع الصػحابة ؛فكانت كل واحدة منها علة شرعية
 الثابتة بالكتاب والسنة سواء بسواء.
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 مقاصد الشريعة
جاءت الشريعة اإلسبلمية رٛتة للعا١تُت، قاؿ تعأب ُب بعثة الرسوؿ 

:                          وقاؿ ُب شأف القرآف
 الكرمي:                                    ف الرسوؿ فكو

كل ذلع يدؿ على أف الشريعة جاءت رٛتة   ،ورٛتة رٛتة، وكوف القرآف شفاءً 
 ،شريعة جاءت رٛتة ىو النتيجة اليت تًتتب على الشريعةللعباد، إال أف كوف ال

ف اه سبحانو وتعأب أخربنا أف حكمتو من إوليس الباعث على تشريعها، أي 
ال أف الذي ٛتل على  ،تشريع الشريعة ىو أف ينتج عنها أف تكوف رٛتة للعباد

 تشريعها ىو كوهنا رٛتة. وعلى ذلع فإف كوف الشريعة رٛتة للناس ىو غاية
وليس السبب الذي من أجلو  ،ةعالشارع اليت يهدؼ إليها من تشريع الشري

شرعت. والدليل على ذلع ىو نص اآليات اليت دلت على كوهنا رٛتة، فاه 
 يقوؿ:                 ،                        

      ى: ػموس مع  أب ُب شأف فرعوف ػالعلية، فهو كقولو تع وىذا ال يفيد
                                   وقولو ُب إمداد اه

 لمُت با١تبلئكة: ػللمس                 :وقولو         

                                            :وقولو
                                              

         ىو أف يكوف  فإف ا١تراد منها أف النتيجة اليت ٖتصل من إرسالو
 رٛتة للناس، وقولو عن القرآف:             ىو وصف للشريعة من

وليس علة لتشريعها، وال توجد وال آية ُب صيغتها التعليل.  ،حيث نتيجتها
وتبقى اآليات على  ،ولذلع تنتفي العلية ؛فالصيغ كلها ال تدؿ على التعليل
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من تشريع الشريعة أف تكوف رٛتة. وبذلع  ف حكمة اهإمدلو٢تا من حيث 
انتفى التعليل فانتفت العلية، فصار كوف الشريعة رٛتة للعا١تُت ليس علة تشريع 

 وإ ا ىو النتيجة اليت ٖتصل من الشريعة. ،الشريعة
كمػػا   ،ف ىػػذه اآليػػات قػػد عرفتنػػا مقصػػود الشػػارع مػػن الشػػريعةإوال يقػػاؿ 

ال يقػػػاؿ  ؛ولػػػذلع تكػػوف علػػػة للشػػريعة ؛عةعرفتنػػا اآليػػات الػػػيت بّينػػت علػػػة الشػػري
 ،وإف عرفتنػػا قصػػد الشػػارع وىدفػػو مػػن تشػػريع الشػػريعة ،ذلػػع ألف ىػػذه اآليػػات

ولكنهػػا ٓب تعرفنػػا أهنػػا الػػدافع لػػو لتشػػريع الشػػريعة. ففػػرؽ بػػُت الغايػػة وبػػُت الػػدافع. 
ولكنهػا ٓب تعرفنػػا الػػدافع  ،فاآليػات عرفتنػػا الغايػة الػػيت ديكػػن أف تنػتج مػػن الشػػريعة

تشريعها، وال توجد نصوص تػدؿ علػى الباعػث علػى تشػريع الشػريعة، أي علػى ل
ال من القرآف وال من السنة، وإ ا كل الذي ىناؾ ىو نصوص  ،الدافع لتشريعها

وىذه ال تفيد عّلية فلم تكن علػة. وعلػى ذلػع ال  ،تدؿ على الغاية من الشريعة
ريعة، ومػػا ىػػو يوجػػد ُب النصػػوص الشػػرعية أي نػػص يػػدؿ علػػى علػػة تشػػريع الشػػ
وىػػذه ىػػي  ،موجػػود مػػن النصػػوص إ ػػا يػػدؿ علػػى الغايػػة الػػيت تنػػتج عػػن الشػػريعة

وال يوجد للشريعة ككل مقصد من ا١تقاصد غَت ما ينتج عنهػا  ،مقاصد الشريعة
 من كوهنا رٛتة للعباد.

ومقاصد الشريعة ىذه ىي مقاصد الشريعة ككل، أي مقاصد الدين 
ل حكم بعينو، فإف الدليل الذي دؿ وليست ىي مقاصد ك ،اإلسبلمي ككل

ال عن كل  ،عليها واض  فيو أف الرٛتة اليت تنتج إ ا تنتج عن الشريعة ككل
 إذ قاؿ:  ،حكم بعينو                   :أي الرسالة رٛتة، وقاؿ

                            و    أي ننػزؿ  ،ىنا للبياف
وليس معناىا ننػزؿ بعض القرآف شفاء ورٛتة فإف مفهـو  ،القرآف شفاء ورٛتة

وقاـ الدليل  ،وىذا مناقض للشريعة نفسها ،ا١تخالفة أف بعضو ليس كذلع
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فيكوف الشفاء والرٛتة ىو القرآف كلو وليس  ؛العقلي والشرعي على بطبلنو
الرٛتة ىي الغاية من الشريعة من حيث ىي  بعضو. فالدليل جاء صرحيًا ُب أف 

أو  ،وليس فيو أي داللة على أف الرٛتة ىي الغاية من كل حكم بعينو ،ككل
ُب الوقت الذي بُّت  ،ولذلع ٧تد الشارع ؛من كل نص من نصوص الشريعة

ن مقصده من شرع بعض أحكاـ ػّ بي ،فيو مقاصد الشريعة من حيث ىي ككل
 اإلنس: فقاؿ عن خلق اٞتن و  ،بعينها                  

        ن ػّ فيكوف اه بي ،وقاؿ غَت ذلع ُب كثَت من األحكاـ
فبل  ،ن مقصده من شرع بعض األحكاـػّ وبي ،مقصوده من شرع الشريعة ككل

وال  ،يكوف مقصد اه من شرع حكم معُت ىو مقصده من الشريعة ككل
ن الشريعة ككل ىو مقصده من كل حكم بعينو، بل يعرؼ يكوف مقصده م

وال يتجاوزه إٔب غَته،  ،مقصد اه من الدليل ُب ا١توضوع الذي دؿ عليو
فيوقف عند داللة الدليل. وعليو فإف مقاصد الشريعة ككل ىي حكمة اه من 

وىو كوهنا  ،وأف ىذا ا١تقصد .تشريعها، والغاية اليت يهدؼ إليها من تشريعها
بل ىو  ،ليس ىو مقصد كل حكم من أحكاـ الشريعة بعينو ،ة للعا١تُترٛت

 مقصد األحكاـ الشرعية من حيث ىي، أي مقصد الشريعة ككل.

 مقصد كل حكم بعينو
فإنو بُّت مقصده من تشريع   ،كما بُت اه مقصده من تشريع الشريعة

تعأب من  كل حكم بعينو، فقد بُّت بالنسبة للحج أف غايتو  ،كثَت من األحكاـ
 تشريع اٟتج أف يشهد الناس منافع ٢تم، قاؿ تعأب:         

وبُّت مقصده من ٖترمي ا٠تمر وا١تيسر حىت ال ٖتصل العداوة والبغضاء بُت 
 الناس من ا٠تمر وا١تيسر، قاؿ تعأب:                     
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                              وبُّت مقصده من إرساؿ الرياح مبشرة
 با١تطر، قاؿ تعأب:                              

 وبُّت أف مقصده من خلق اٞتن واإلنس أف يعبدوه، قاؿ تعأب:      

                   وبُّت أف مقصده من التقاط آؿ فرعوف
  أب:ػػتع ٢تم، قاؿ  ىو أف يكوف عدوًا  ،حُت ألقتو أمو فيو ،١توسى من البحر

                                   ومقصده من إمداد
 با١تبلئكة ىو أف يكوف بشرى ٢تم، قاؿ تعأب: ا١تسلمُت          

                      ومقصده من خلق ا١توت واٟتياة ابتبلء الناس
 واختبارىم، قاؿ تعأب:                                   

     بل لتطهَتىم وإ٘تاـ  ،وأف مقصده من الدين ليس التضييق عليهم
  نعمتو عليهم، قاؿ تعأب:                         

                           ،                    

      :وأف مقصده من فرض الصياـ أف يكونوا أتقياء، قاؿ تعأب    

                                        
  ومقصده من الصبلة أف تنهاىم عن الفحشاء وا١تنكر، قاؿ تعأب: 

                           ومقصده من جعل البيت قبلة ٢تم
 ىو أف ال يكوف للناس عليهم حجة، قاؿ تعأب:            

                   زمـز ىو شفاء من ومقصده من شرب ماء
 أخرجو أٛتد، «وُ لَ  بَ رِ ا شُ مَ لِ  مَ زَ مْ زَ  اءُ مَ : »يشربو ٦تا شربو ألجلو قاؿ 

اْب ىو أف ال …ومقصده من ٖترمي نكاح ا١ترأة على عمتها وعلى خالتها
من طريق ابن عباس رضي اه عنهما  جاء ُب اٟتديث كما  يقطعوا أرحامهم،
 نْ إ كمْ إنَّ  وقالَ  وعلى الخالةِ  ةِ مَّ على العَ  المرأةُ  جَ وَّ زَ تُـ  نهى أنْ » :أف رسوؿ اه 
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. وىكذا بُّت الشارع أخرجو الطرباح ُب الكبَت «مْ كُ حامَ أرْ  مْ تُ عْ طَّ قَ  ذلكَ  مْ فعلتُ 
مقصده من كثَت من األحكاـ، إال أف مقصده الذي بّينو ىنا إ ا ىو الغاية اليت 

وليس الباعث على تشريعو، يعٍت أف حكمتو تعأب من تشريع  ،تنتج عن اٟتكم
فاه خيربنا بأف حكمتو من تشريع ىذا  ،نوػّ يعنو ما بىذا اٟتكم ىو أف ينتج 

 اٟتكم ىو أف ينتج عنو كذا ١تن يطبقو.
ومقصود الشارع من اٟتكم ىو غَت السبب الذي من أجلو شرع 

لكل منهما. أما الصيغة  ،من حيث الواقع ـأ ،اٟتكم، سواء من حيث الصيغة
 فإف قولو تعأب:                           وقولو ُب

 اٟتج:                :وقولو ُب أصل ا٠تلقة            

     ال تدؿ صيغة أية آية من ىذه اآليات على أف  ،وما شاكل ذلع
يع اٟتج وال أف الباعث على تشر  ،الباعث على ا٠تلق ىو االختبار من قبل اه

ىو أف يشهد الناس منافع ٢تم، وال أف الباعث على خلق اٞتن ىو عبادهتم ه، 
بل تدؿ على أف العاقبة اليت ٖتصل من ىذا العمل ىو كذا، أي نتيجة ىذا 

وإ ا ىو الغاية أو  ،العمل ىي كذا. فما ُب ىذه اآليات وأمثا٢تا ليس باعثاً 
ف مقصوده من ىذا ىو أف تكوف عاقبتو  النتيجة، أي العاقبة. فاه تعأب بُّت أ

فإف صيغتها تدؿ على أف ما  ،كذا. وىذا ٓتبلؼ اآليات الدالة على الباعث
 جاءت بو ىو الباعث على اٟتكم والدافع لتشريعو. فقولو تعأب:    

                                :وقولو تعأب      

                   :وقولو تعأب                  

                        فإف كل آية من ىذه اآليات تدؿ
وليس ىو غاية اٟتكم.  ،صيغتها على أف ا١تذكور فيها ىو الباعث على اٟتكم

وليس  ،فكونو ال يكوف متداواًل بُت األغنياء ىو سبب تشريع اه ٢تذا اٟتكم
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ىو ٣ترد إخبار اه تعأب عن غايتو من تشريع اٟتكم، وكذلع عدـ اٟترج ُب 
كل منهما   ،وتعقيد األدياف ُب اآلية الثالثة ،أزواج األدعياء ُب اآلية األؤب
وليس الغاية من تشريعو، أي ليس النتيجة اليت  ،الباعث على تشريع اٟتكم

ٖتصل منو. ىذا من حيث صيغة كل آية من اآليات اليت جاءت تبُّت السبب 
الباعث على تشريع اه ٢تذا اٟتكم. أما من حيث الواقع لكل من الغاية 

وىي النتيجة اليت ديكن أف تنتج عن  ،ىو أف الغاية ىي حكمة اه ،والباعث
وإ ا ىو سبب التشريع، فهو  ،ٓتبلؼ الباعث فإنو ليس النتيجةىذا اٟتكم، 

وليس ىو نتيجة لو. فاه تعأب حُت يقوؿ ما يدؿ  ،موجود قبل اٟتكم ومعو
 ،يكوف معٌت ىذا القوؿ بياف مقصده ،على أف غايتو من شرع اٟتكم ىي كذا

ال بياف سبب تشريعو، وحُت يقوؿ ما يدؿ على أف سبب تشريع ىذا اٟتكم 
ال  ،يكوف معٌت ىذا القوؿ بياف الشيء الذي من أجلو شرع اٟتكم ،و كذاى

 وبُت بياف الغاية.  ،بياف مقصده من اٟتكم، وفرؽ كبَت بُت بياف السبب
ىذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنو ليس معٌت أف يبُّت اه حكمتو من 

تتحقق بل قد  ،ىو أف ىذه الغاية ال بد أف تتحقق ،تشريع حكم ما، أي غايتو
فإذا بُّت اه حكمتو من تشريع حكم فبل يعٍت أنو جيب أف  ،وقد ال تتحقق

أف مقصده من اٟتكم ىو أف  هيتحقق مقصد اه من اٟتكم، بل معناه فق
و٢تذا قد تتحقق حكمة اه من  ؛ال أنو جيب أف ينتج كذا ،ينتج عنو كذا

 اٟتكم وقد ال تتحقق. فمثبًل يقوؿ اه تعأب عن اٟتج:          

     وا١تشاىد احملسوس أف ا١تبليُت من الناس حجوا وٓب يشهدوا أي منفعة
 وقولو تعأب عن ا٠تمر وا١تيسر:  .٢تم                     

                              وف من ندامى ا٠تمر ومن ا١تقامرين وكثَت
ا مَ لِ  مَ زَ مْ زَ  اءُ مَ » :ٓب يوقع الشيطاف بينهم العداوة والبغضاء. ويقوؿ الرسوؿ 
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وكثَت من الناس شرب ماء زمـز بنّية أشياء وٓب تتحقق. أخرجو أٛتد، « وُ لَ  بَ رِ شُ 
ال ضرورة  ،أو حكم يشرعو ،وىذا يدؿ على أف مقصود اه من أمر خيرب عنو

يتحقق، بل ىو إخبار من اه تعأب عن مقصده ىذا، ال إخبار بأنو جيب  ألف
فبل  ؛أف يتحقق ىذا. فبل يص  أف جيعل مقصود الشارع ىذا باعثاً على اٟتكم

بل ىو بياف ٟتكمة اه من اٟتكم، ولو جاز أف يكوف مقصود  ،يكوف علة لو
لكاف إيقاع  ،ةأي علة شرعي ،الشارع ىذا ُب ىذه اآليات باعثًا على اٟتكم

العداوة والبغضاء ىو علة ٖترمي ا٠تمر وا١تيسر، فإذا وجدت حرما وإال فبل، 
...  وىكذا ،فإذا وجدت وجد وإال فبل ،ولكاف شهود ا١تنافع ىو علة اٟتج

 ،أي غايتو ،ولذلع ال يكوف مقصود الشارع من اٟتكم ؛وىذا غَت صحي 
والنتيجة اليت ٖتصل من  ،موإ ا ىو حكمة اه من اٟتك ،باعثًا على اٟتكم

 تطبيقو.
 ،الػيت بػُّت غايتػو مػن تشػريعها ،وعلى ذلع فإف مقاصد اه مػن األحكػاـ

ولذلع ال يقػاس عليهػا وال  ؛وليست علبلً ٢تا ،اه من ىذه األحكاـ مُ كَ ىي حِ 
يقػػػػاس علػػػػى ا١تعػػػػاح الػػػػيت جػػػػاءت فيهػػػػا، وىػػػػي خاصػػػػة ُب كػػػػل حكػػػػم بعينػػػػو وال 

صل، وال عبلقػة ٢تػا بالعلػل الشػرعية، وال بالقيػاس، تتعداه، وقد ٖتصل وقد ال ٖت
 بل ىي حكمة اه من اٟتكم.
أف حكمػػػػة اه مػػػػن اٟتكػػػػم ىػػػػي مقصػػػػده ىػػػػو مػػػػن  ،و٦تػػػػا جيػػػػب أف يعلػػػػم

تشريعو وغايتػو منػو، فػبل بػد أف يبّينهػا الشػارع نفسػو حػىت يعػرؼ أهنػا غايتػو، أي 
قاصد كل حكم م ـأ ،سواء أكانت مقاصد الشريعة ككل ،ف ا١تقاصد الشرعيةإ

ال تعترب مقاصد شرعية حىت يأٌب هبا نص شرعي يأٌب بو الػوحي مػن عنػد  ،بعينو
اه، إمػػا لفظػػاً ومعػػٌت، وإمػػا معػػٌت والرسػػوؿ يعػػرب عنػػو، فػػإذا ٓب يػػأت هبػػا نػػص قػػد 

 ؛م اهَكػػأي مػػن حِ  ،فػػبل جيػػوز أف تعتػػرب مػػن ا١تقاصػػد الشػػرعية ،جػػاء بػػو الػػوحي
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و مػػن اٟتكػػم أو مػػن الشػػريعة ىػػو أنػػو تعػػأب ألف معػػٌت كوهنػػا مقصػػود اه وحكمتػػ
ىػػػو الػػػذي قصػػػدىا، ويسػػػتحيل عقػػػبلً وشػػػرعاً االطػػػبلع علػػػى حكمػػػة اه إال إذا 

ولذلع يتحػتم أف يػأٌب هبػا نػص جػاء بػو  ؛اطلعنا اه عليها بنص بواسطة الوحي
 ؛ال تعتػػرب مقصػػود الشػػارع وال حكمتػػو ،الػػوحي مػػن اه، فػػإذا ٓب يػػأت هبػػا نػػص

  لنا بذلع، وألف ما أخربنا بو من اٟتكم ال جيوز القياس عليو.لعدـ إخبار اه
أيػػػاً كانػػػت ىػػػي الغايػػػة مػػػن  ،ومػػػن ذلػػػع كلػػػو يتبػػػُّت أف ا١تقاصػػػد الشػػػرعية

تشريع اٟتكم، أي النتيجػة الػيت ديكػن أف توجػد منػو، ومهمػا يكػن مػن أمػر ىػذه 
يػػل وإ ػػا ىػػي إخبػػار مػػن اه، فتكػػوف مػػن قب ،فإهنػػا ليسػػت علػػة شػػرعية ،النتيجػػة

اإلخبػػػػػار بأشػػػػػياء ال بأحكػػػػػاـ، فتأخػػػػػذ ُب النصػػػػػوص الشػػػػػرعية حكػػػػػم القصػػػػػص 
فػػبل تػػدخل ُب  ؛واإلخبػػار وا١تػػواعظ واإلرشػػادات، وال يصػػ  أف تكػػوف غػػَت ذلػػع

 وال بوجو من الوجوه. ،وال ُب استنباط األحكاـ ،التشريع

  جلب المصالح ودرء المفاسد
 عينووال علة ألي حكم ب ،ليسا علة للشريعة بوصفها كالً 

إمػػا جلػػب  :يقػػوؿ بعػػض علمػػاء أصػػوؿ الفقػػو: ا١تقصػػود مػػن شػػرع اٟتكػػم
لتعإب الرب عػن  ؛بالنسبة إٔب العبد ،أو ٣تموع األمرين ،أو دفع مضرة ،مصلحة

 ؛ألنػو مبلئػم لػو وموافػق لنفسػو ؛الضرر واالنتفاع. ورٔتا كاف ذلع مقصوداً للعبػد
وده علػى عدمػو. وإذا ولذلع إذا خَت العامل بُت وجػود ذلػع وعدمػو اختػار وجػ

 ،عػػػرؼ أف ا١تقصػػػود مػػػن شػػػرع اٟتكػػػم إ ػػػا ىػػػو ٖتصػػػيل ا١تصػػػلحة أو دفػػػع ا١تضػػػرة
أي ا١تقصػػػػود مػػػػن شػػػػرع  ،وىػػػػو .أو ُب اآلخػػػػرة ،فػػػػذلع إمػػػػا أف يكػػػػوف ُب الػػػػدنيا

مػػن قبيػػل  لػػيسأو  ،ال خيلػػو إمػػا أف يكػػوف مػػن قبيػػل ا١تقاصػػد الضػػرورية ،اٟتكػػم
 ،فإمػا أف يكػوف أصػبلً  ،صػد الضػروريةفإف كػاف مػن قبيػل ا١تقا .ا١تقاصد الضرورية
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أو ال يكوف أصبًل. فإف كاف أصبلً فهو الراجع إٔب ا١تقاصد ا٠تمسػة الػيت ٓب ٗتػل 
 ،والنفس ،وال شريعة من الشرائع، وىي: حفظ الدين ،من رعايتها ملة من ا١تلل

وا١تػػاؿ، فػػإف حفػػظ ىػػذه ا١تقاصػػد مػػن الضػػروريات. وأمػػا إف ٓب  ،والنسػػل ،والعقػػل
فهػػو التػػابع ا١تكمػػل للمقصػػود الضػػروري، وذلػػع كا١تبالغػػة ُب حفػػظ  يكػػن أصػػبلً 

 العقل بتحرمي شرب القليل من ا١تسكر الداعي إٔب الكثَت وإف ٓب يكن مسكراً.
وأما إف ٓب يكن من ا١تقاصد الضرورية، فإما أف يكوف من قبيػل مػا تػدعو 

 ،يو اٟتاجػةفإف كاف من قبيل ما تدعو إل .أو ال تدعو اٟتاجة ،حاجة الناس إليو
فإف كاف أصبلً فهو القسم الثػاح الراجػع إٔب  .أو ال يكوف ،فإما أف يكوف أصبلً 

وإف ٓب يكػن أصػبلً  .اٟتاجات الزائدة، وذلع كتسليه الوٕب على تزويج الصغَتة
 ،فهو التابع اٞتاري ٣تػرى التتمػة والتكملػة للقسػم الثػاح، وذلػع كرعايػة الكفػاءة

 ة.ومهر ا١تثل ُب تزويج الصغَت 
وأمػػػػا إف كػػػػاف ا١تقصػػػػود لػػػػيس مػػػػن قبيػػػػل اٟتاجػػػػات الزائػػػػدة فهػػػػو القسػػػػم 

وىو ما يقع مواقع التحسُت والتزيُت ورعاية أحسػن ا١تنػاىج ُب العػادات  ،الثالث
 وذلع كسلب العبيد أىلية الشهادة. ،وا١تعامبلت

وخبلصة ىذا أف ا١تصاّب عند ىذا الفريق مػن علمػاء أصػوؿ الفقػو ٜتسػة 
 أقساـ ىي:
 مثل ا١تقاصد ا٠تمسة.  ،قاصد الضرورية اليت ىي أصل  ا١تٔ)
مثػػل ٖتػػرمي شػػرب القليػػل مػػن  ،رورية الػػيت ليسػػت أصػػبلً ػد الضػػػ  ا١تقاصػػٕ)
 ا١تسكر.
  ا١تقاصػػػد غػػػَت الضػػػرورية الػػػيت ىػػػي مػػػن قبيػػػل مػػػا تػػػدعو إليػػػو اٟتاجػػػة ٖ)

 مثل تسليه الوٕب على تزويج الصغَتة. ،ويكوف أصبلً 
ليت ىػي مػن قبيػل مػا تػدعو اٟتاجػة إليػو وىػو الضرورية اغَت   ا١تقاصد ٗ)
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 مثل رعاية الكفاءة. ،ليس بأصل
الػػيت ىػػي ليسػػت مػػن قبيػػل مػػا تػػدعو اٟتاجػػة   ا١تقاصػػد غػػَت الضػػرورية ٘)

موقػع التحسػُت والتػزيُت ورعايػة أحسػن ا١تنػاىج مػن العػادات إليو، بل الذي يقع 
 مثل سلب ا١ترأة أىلية اٟتكم. ،وا١تعامبلت

ألحكاـ إ ا شرعت ١تقاصد العباد. ودليلهم على ف اإويقوؿ ىؤالء 
أما اإلٚتاع فإف أئمة الفقو ٣تمعة على أف أحكاـ اه  .ذلع النص واإلٚتاع

تعأب ال ٗتلو من حكمة ومقصود، وإف اختلفوا ُب كوف ذلع بطريق الوجوب  
أو ْتكم االتفاؽ والوقوع من غَت وجوب كما يقوؿ أىل  ،كما قالت ا١تعتزلة

أما النص فإف األحكاـ الشرعية ىي ٦تا جاء بو الرسوؿ، فكانت رٛتة السنة. و 
 لقولو تعأب:  ؛للعا١تُت                        فلو خلت

وأيضًا قولو  .ما كانت رٛتة بل نقمة ،األحكاـ من حكمة عائدة إٔب العا١تُت
 تعأب:                   فلو كاف شرع األحكاـ ُب حق العباد

ي فِ  ارَ رَ ضِ  الَ وَ  رَ رَ ضَ  الَ : »وأيضًا قولو  .لكانت نقمة ال رٛتة ،ال ٟتكمة
فلو كاف التكليف باألحكاـ ال ٟتكمة عائدة إٔب  أخرجو الطرباح. «مِ الَ سْ اإلِ 

ؼ وىو خبل ،وكاف ذلع بسبب اإلسبلـ ،لكاف شرعها ضررًا ٤تضاً  ،العباد
 النص.

فػػػػإذا رأينػػػػا حكمػػػػاً  ،وإذا ثبػػػػت أف األحكػػػػاـ إ ػػػػا شػػػػرعت ١تصػػػػاّب العبػػػػاد
فػػبل خيلػػو إمػػا أف يكػػوف ذلػػع ىػػو الغػػرض مػػن  ،مشػػروعاً مسػػتلزماً ألمػػر مصػػلحي

مػا كػوف الغػرض أأو يكوف الغػرض مػن شػرع اٟتكػم ٓب يظهػر لنػا. ف ،شرع اٟتكم
وىػػػو خػػػبلؼ  ،فإنػػػو جيعػػػل شػػػرع اٟتكػػػم تعبػػػدياً  ،مػػػن شػػػرع اٟتكػػػم ٓب يظهػػػر لنػػػا

ألف األصػػػل ُب شػػػػرع اٟتكػػػم ىػػػو أف يكػػػػوف ٟتكمػػػة، فلػػػم يبػػػػق إال أف  ؛األصػػػل
 وعليو فاألحكاـ إ ا شرعت ١تصاّب العباد. ؛ا ظهرػاً ١تػروعػم مشػوف اٟتكػيك
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ىػػذه خبلصػػة مػػا يقولػػو بعػػض األصػػوليُت ُب كػػوف الشػػريعة جػػاءت ٞتلػػب 
بد أف يدؿ عليهػا  ف ىذه ا١تصلحة الإ، ولكنهم يقولوف ةمصلحة أو درء مفسد

فهػػػم  .الػػدليل حػػػىت تعتػػػرب ُب اٟتكػػػم علػػػة لػػػو، فػػػإف ٓب يػػػدؿ عليهػػػا دليػػػل ال تعتػػػرب
ف كػل حكػم شػرعي إف الشريعة جػاءت ٞتلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد، و إيقولوف 

ف نصػب إولذلع قػالوا  ؛معُت ال بد فيو من دليل يدؿ على ا١تصلحة حىت تعترب
و ال بػػػػد أف يكػػػػوف شػػػػرعياً. فهػػػػم ف دليلػػػػإو  ،الوصػػػػف سػػػػبب وعلػػػػة مػػػػن الشػػػػارع

يقولػػوف بػػأف جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد  ػػا علػػة األحكػػاـ الشػػرعية ٚتلػػة، و ػػا 
 ،علة كل حكػم شػرعي بعينػو، إال أهنػم يقولػوف: تعيػُت العلػة ُب كػل حكػم بعينػو

ولكنػو ال بػد أف يتلقػى مػن الشػارع  ،وإف كاف ىو جلػب ا١تصػلحة ودرء ا١تفسػدة
العلػػػػة الػػػػيت بّينهػػػػا الشػػػػارع ىػػػػي جلػػػػب مصػػػػلحة أو دفػػػػع نصػػػػاً. فهػػػػؤالء جيعلػػػػوف 

ريتهما، وعلػػػػة ػوىػػػػػفمػػػػثبلً علػػػػة ٖتػػػػرمي الربػػػػا ُب الػػػػذىب والفضػػػػة ىػػػػو ج ،مفسػػػػدة
وىكػذا.  ،الرخصة ُب السفر ا١تشػقة، وعلػة حرمػاف القاتػل مػن اإلرث كونػو قػاتبلً 

 فاعتربت علبلً شرعية. ؛فهذه مصاّب دؿ عليها نص الشارع
ف ا١تقصود من شرع إاء أصوؿ الفقو يقولوف: وىناؾ فريق آخر من علم

أو ٣تموع األمرين معاً. فإف  ،أو دفع مفسدة ،إما جلب مصلحة :اٟتكم ىو
وضع الشرائع إ ا ىو ١تصاّب العباد ُب العاجل واآلجل معاً. وقالوا: وقد وقع 
ا٠تبلؼ فيها ُب علم الكبلـ، وزعم الرازي أف أحكاـ اه ليست معللة بعلة 

ما أف أفعالو كذلع، وأف ا١تعتزلة اتفقت على أف أحكاـ اه معللة ك  ،البتة
وقالوا: إنا استقرينا من الشريعة أهنا وضعت ١تصاّب العباد  ،برعاية مصاّب العباد

وىو  ،استقراء ال ينازع فيو الرازي وال غَته، فإف اه تعأب يقوؿ ُب بعثة الرسل
 األصل:                                  

      ،                         وقاؿ ُب أصل
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 ا٠تلقة:                                    

                            ،              

        ،                                     
ولو كق  ،وأما التعاليل لتفاصيل األحكاـ ُب الكتاب والسنة فأكثر من أف ٖتصى

 بعد آية الوضوء:                              

                         :وقاؿ ُب الصياـ              

                                      بلة:ػػالص وُب 
                              :وقاؿ ُب القبلة    

                             :وُب اٞتهاد    

                     :وُب القصاص            

             :وُب التقرير على التوحيد                   

                                 .وا١تقصود التنبيو
فنحن  ،وكاف ُب مثل ىذه القضية مفيدًا للعلم ،إذا دؿ االستقراء على ىذاو 

 نقطع بأف األمر مستمر ُب ٚتيع تفاصيل الشريعة.
وقػػػالوا: تكػػػػاليف الشػػػريعة ترجػػػػع إٔب حفػػػػظ مقاصػػػدىا ُب ا٠تلػػػػق، وىػػػػذه 

أف تكػػوف : والثػػاح .أف تكػػوف ضػػرورية :دىاا١تقاصػػد ال تعػػدو ثبلثػػة أقسػػاـ: أحػػ
أف تكوف ٖتسينية. فأما الضػرورية فمعناىػا أهنػا ال بػد منهػا ُب  :والثالث .حاجية

ْتيػث إذا فقػدت ٓب ٕتػر مصػاّب الػدنيا علػى اسػتقامة  ،قياـ مصاّب الدين والدنيا
 ،والػػػػنفس ،حفػػػػظ الػػػػدين :و٣تمػػػػوع الضػػػػروريات ٜتسػػػػة وىػػػػي .بػػػػل علػػػػى فسػػػػاد

حيػػث  والعقػػل. وأَمػػا اٟتاجيػػات فمعناىػػا أهنػػا مفتقػػر إليهػػا مػػن ،وا١تػػاؿ ،والنسػػل
التوسػػػػعة ورفػػػػع الضػػػػيق ا١تػػػػؤدي ُب الغالػػػػب إٔب اٟتػػػػرج وا١تشػػػػقة البلحقػػػػة بفػػػػوت 

واٞتنايػػات، ففػػي  ،وا١تعػػامبلت ،والعػػادات ،وىػػي جاريػػة ُب العبػػادات ،ا١تطلػػوب
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العبػػػػادات كػػػػالرخص ا١تخففػػػػة بالنسػػػػبة إٔب ٟتػػػػوؽ ا١تشػػػػقة بػػػػا١ترض والسػػػػفر، وُب 
ؿ، وُب ا١تعػػػػػامبلت  العػػػػػادات كإباحػػػػػة الصػػػػػيد والتمتػػػػػع بالطيبػػػػػات ٦تػػػػػا ىػػػػػو حػػػػػبل
وكضػػػرب الديػػػة  ،كػػػالقراض وا١تسػػػاقاة والسػػػلم، وُب اٞتنايػػػات كػػػاٟتكم بالقسػػػامة

 ،ات فمعناىػػا األخػػذ ٔتػػا يليػػق مػػن ٤تاسػػن العػػاداتيعلػػى العاقلػػة. وأمػػا التحسػػين
وٕتنػػب األحػػواؿ ا١تدنسػػات الػػيت تأنفهػػا العقػػوؿ الراجحػػات، وجيمػػع ذلػػع قسػػم 

واٞتنايػات.  ،وا١تعػامبلت ،والعػادات ،تمكاـر األخبلؽ، وىي جارية ُب العبادا
والتقػرب بنوافػل  ،وسػًت العػورة ،والطهػارات كلهػا ،ففي العبادات كإزالػة النجاسػة

و٣تانبػة  ،وُب العادات كمداب األكل والشػرب .ا٠تَتات من الصدقات والقربات
وُب ا١تعػػامبلت   .واإلسػػراؼ واإلقتػػار ،كػػل النجسػػات وا١تشػػارب ا١تسػػتخبثاتما١ت

 .وسػلب ا١تػرأة منصػب اإلمامػة ،وفضػل ا١تػاء والكػؤل ،بيػع النجاسػات كا١تنع مػن
 وُب اٞتنايات كمنع قتل النساء والصبياف والرىباف ُب اٞتهاد.

 ،الضػرورية :وقالوا: إف كوف الشارع قاصداً احملافظػة علػى القواعػد الػثبلث
أف ال بد لو من دليل يستند إليو. والدليل على ذلع ىو  ،التحسينيةو  ،واٟتاجية

القواعد الثبلث ال يرتاب ُب ثبوهتا شرعاً أحد ٦تن ينتمي إٔب االجتهاد مػن أىػل 
والنظػػر ُب  ،وأف اعتبارىػػا مقصػػود للشػارع، ودليػػل ذلػػع اسػتقراء الشػػريعة ،الشػرع

ومػػػا انطػػػوت عليػػػو مػػػن ىػػػذه األمػػػور العامػػػة علػػػى حػػػد  ،أدلتهػػػا الكليػػػة واٞتزئيػػػة
بػػل بأدلػػة مضػػاؼ بعضػػها إٔب  ،االسػػتقراء ا١تعنػػوي الػػذي ال يثبػػت بػػدليل خػػاص

٥تتلفػة األغػراض ْتيػث ينػتظم مػن ٣تموعهػا أمػر واحػد ٕتتمػع عليػو تلػػع  ،بعػض
ومػا  ،وشجاعة علػي  ،على حد ما ثبت عند العامة من جود حاًب ،األدلة

أشػػػبو ذلػػػع، فلػػػم يعتمػػػد النػػػاس ُب إثبػػػات قصػػػد الشػػػارع ُب ىػػػذه القواعػػػد علػػػى 
 ،ل ٢تػػػم ذلػػع مػػػن الظػػػواىردليػػل ٥تصػػػوص، وال علػػى وجػػػو ٥تصػػػوص، بػػل حصػػػ

 ،ُب أعيػػػػػاف ٥تتلفػػػػػة ،واٞتزئيػػػػػات ا٠تاصػػػػػة ،وا١تقيػػػػػدات ،وا١تطلقػػػػػات ،والعمومػػػػػات
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 ووقائع ٥تتلفة.
ا باالستقراء ف األصل ُب العادات االلتفات إٔب ا١تعاح، وذلع أنّ إوقالوا: 

وجدنا الشارع قاصداً ١تصاّب العباد، واألحكاـ العادية تدور معها حيث دارت، 
يء الواحد دينع ُب حاؿ ال تكوف فيو مصلحة، فإذا كاف فيو مصلحة فًتى الش

وجيوز ُب القرض، وبيع  ،جاز، كالدرىم بالدرىم إٔب أجل دينع ُب ا١تبايعة
الرطب باليابس دينع حيث يكوف ٣ترد غرر وربا، وجيوز إذا كاف فيو مصلحة 

 راجحة. وقاؿ تعأب:                             وُب
إٔب غَت  أخرجو أٛتد، «انُ بَ ضْ يَ  وَ ىُ وَ  نِ يْ نَـ ْـ اث نَ يْ بَـ ي اضِ قَ ي الْ ضِ قْ يَـ  الَ »اٟتديث: 

وٚتيعو يشَت بل يصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد، وأف اإلذف  ،ذلع ٦تا ال حيصى
دائر معها أينما دارت، فدؿ ذلع على أف العادات ٦تا اعتمد الشارع فيها 

ت إٔب ا١تعاح، وفهمنا من ذلع أف الشارع قصد اتباع ا١تعاح ال الوقوؼ االلتفا
ف كل مصلحة يتلقاىا العقل إمع النصوص، وقد توسع بعضهم حىت قالوا 

تكوف  ،وال يشهد ٢تا أصل خاص من الشريعة بإلغائها أو اعتبارىا ،بالقبوؿ
صلحة إف وأف الشريعة مناسبة لكل زماف ومكاف، وذلع أف ا١ت ،معتربة عندىم

ة ودليل شرعي، وإف ٓب يدؿ عليها دليل يعر دؿ عليها دليل جزئي فهي علة ش
أو  ،إما بالدليل الكلي ،جزئي فإف نصوص الشريعة بوجو كلي قد دلت عليها

 ٔتجموع األدلة:
أما الفريق األوؿ الذي اعترب جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة شرعية 

شرعية لكل حكم شرعي بعينو، واشًتط  للشريعة اإلسبلمية بوصفها كبًل، وعلة
فإف  ،أما ىذا الفريق .ُب كل حكم بعينو أف يدؿ الدليل الشرعي على ا١تصلحة

إما  :اٞتواب عليو ىو أف اعتبار جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة فإنو ال خيلو
أو الشرع. أما إف دؿ عليها العقل فبل قيمة لو وال اعتبار  ،أف يدؿ عليها العقل
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ألف ا١توضوع ليس اإلدياف بأف اه عادؿ، وعدلو يقضي بأف يكوف  ؛تولدالل
جاء ٞتلب مصاّب العباد ودرء ا١تفاسد  ،شرعو بوصفو كبًل، وكل حكم بعينو

 ،عنهم، بل ا١توضوع ىو األحكاـ الشرعية وعللها، فهو متعلق بتشريع األحكاـ
 ؛شيء آخر وموضوع التشريع ،ال باإلدياف بالشريعة. فموضوع اإلدياف شيء

، وىو ال يؤخذ إال عن يقُت، ٓتبلؼ األحكاـ  ألف اإلدياف ىو التصديق اٞتاـز
الشرعية فإف استنباطها يعٍت فهمها من النصوص الشرعية، وىذا ليس بتصديق 

بل  ،بل ىو فهم واستنباط، وىو ال ضرورة ألف يؤخذ عن يقُت ،وال تكذيب
كره علماء التوحيد من وأف يؤخذ عن يقُت، فما ذ  ،جيوز أف يؤخذ عن ظن

وال  ،وال ُب أدلتها ،أْتاث ُب ىذا ا١توضوع ال ٤تل لو ىنا ُب استنباط األحكاـ
ُب عللها. صحي  أف علماء التوحيد قد ْتثوا ىذا ا١توضوع، فقاؿ فريق منهم 

 أف اه عادؿ:                 وأنو حكيم ال يفعل فعبًل إال
 ٟتكمة وغرض:                                 فأفعاؿ

اه معللة بأهنا لنفع الناس لتعإب اه عن الضرر واالنتفاع، فاه يقصد من 
أعمالو إٔب غاية وىي نفع العباد، فهو يقصد إٔب صبلح العباد، فتكوف شريعتو 

لب ا١تصاّب للعباد ودرء ا١تفاسد عنهم. وعلماء ودينو وكل أوامره ونواىيو ٞت
 ،نو يقصد صبلح العبادإو  ،ف أفعاؿ اه معللةإالتوحيد ىؤالء الذين يقولوف 

انقسموا إٔب قسمُت: قسم يقوؿ: بأنو جيب على اه رعاية ما ىو األصل ، 
فبل جيب على اه أف يعمل ما فيو  ،ف ذلع ال جيب على اهإوقسم يقوؿ: 

وإ ا ىذا ىو النظاـ أو القانوف الذي يقصد اه إليو ُب عملو.  ،بادهصبلح لع
وىي نفع  ،فهؤالء ٚتيعًا يروف أف أعماؿ اه معللة، ويقصد منها غاية معينة

ولن  ،ىو سنتو وقانونو وأ ،العباد. واختبلفهم إ ا ىو ُب كونو جيب على اه
 .ٕتد لسنة اه تبديبلً 
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التوحيد يروف أف أفعاؿ اه ليست معللة وىناؾ فريق آخر من علماء 
  ة: ػل ىو الغايػبغرض، فليس الباعث ه على العم           ،

                                    وىذا البحث كلو .
 ؛ز٢تاػات اه ال بالشريعة اليت أنيتعلق بالعقائد ال باألحكاـ، ويتعلق بصف
وال عبلقة لو بالعلة  ،وال ُب الفقو ،ولذلع ال ٤تل لو ُب علم أصوؿ الفقو

وال باألحكاـ الشرعية. فاالستدالؿ بو على أف جلب ا١تصاّب ودرء  ،الشرعية
استدالؿ باطل من أساسو،  ،وعلة لؤلحكاـ الشرعية ،ا١تفاسد علة للشريعة
وموضوع العلة الشرعية  ،اه تاين ا١توضوعُت: موضوع صفالعدـ انطباقو، ولتب
 واألحكاـ الشرعية.

وعليػػػػو فػػػػإف اعتبػػػػار جلػػػػب ا١تصػػػػاّب ودرء ا١تفاسػػػػد علػػػػة دؿ عليهػػػػا العقػػػػل 
اعتبػػار باطػػل وال قيمػػة لػػو، فػػبل بػػد أف يػػأٌب ىػػذا االعتبػػار ٞتعلهػػا علػػة مػػن جهػػة 

ولػػػيس  ،ة الشػػػرعيةال سػػػيما وأف العلػػػة إ ػػػا ىػػػي العلػػػ ،الشػػػرع ال مػػػن جهػػػة العقػػػل
 مطلق علة.

 ،أما استدال٢تم على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة بالقرآف
فهو استدالؿ باطل أيضاً. أما بالنسبة للقرآف واٟتديث  ،واإلٚتاع ،واٟتديث

وال بالواقع.  ،ال بالصيغة ،فإف اآليات اليت استشهدوا هبا ال تدؿ على العلية
 فقد استشهدوا بقولو تعأب:                        

 وبقولو:                   وبقولو« : َارَ رَ ضِ  الَ وَ  رَ رَ ضَ  ال» 
 ،وىذه ال داللة فيها على دعواىم. أما بالنسبة لآلية األؤب أخرجو اٟتاكم،

ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد، وإ ا يدؿ فإف كوف الرسوؿ رٛتة ال يعٍت نصاً أنو ٞتلب 
داللة التزاـ على ذلع، إذ يلـز من كوف إرسالو رٛتة أف تكوف رسالتو ٞتلب 
ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد عن العباد، فيكوف معٌت اآلية أف الغاية من إرساؿ الرسوؿ 
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ىو أف تكوف رسالتو رٛتة للعباد، ويلـز من كوهنا رٛتة أف تكوف ٞتلب ا١تصاّب 
ا١تفاسد عنهم، فإذف الغاية من الشريعة اإلسبلمية بوصفها كبًل ىو  ٢تم ودرء

جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد، وليس جلب ا١تصاّب ىو علة الشريعة اإلسبلمية 
وال علة  ،وال ىو الغاية من كل حكم بعينو من أحكاـ الشريعة ،بوصفها كبلً 

ة ىي جلب ألف النص يدؿ على أف غاية الشريعة اإلسبلمي ؛لكل حكم بعينو
وال تدؿ على غَت ذلع. وىذا يعٍت أف النتيجة اليت  ،ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد

وليس جلب ا١تصاّب  ،تًتتب على الشريعة ىي جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد
ودرء ا١تفاسد ىو الباعث على تشريع الشريعة. فهما نتيجة الشريعة اليت يهدؼ 

أجلو شرعت، وفرؽ بُت  وليس السبب الذي من ،إليها الشارع من تشريعها
ألف النتيجة ٖتصل من جراء تطبيق الشريعة فهي تًتتب على  ؛النتيجة والسبب

ويصاحبها بعد  ،تطبيق الشريعة، أما السبب فإنو حيصل قبل تشريع الشريعة
دافع، والدافع  ؾىناؾ غاية وىنا :وال يًتتب على تطبيقها. فا١توضوع ،وجودىا

ا كبًل كاف الغاية من تشريعها ػهػفػة بوصػريعػشولذلع فإف كوف ال ؛غَت الغاية
ال يعٍت مطلقاً أهنا الدافع لتشريعها والباعث عليو،  ،جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد

 ولذلع فهما ليسا علة لتشريعها.
وال تشعر بالعلية  ،على أف نص اآلية ُب صيغتها ال تدؿ على التعليل

 فهي تقوؿ:  ،مطلقاً                         وىذا ال
 فهو كقولو تعأب ُب شأف آؿ فرعوف مع موسى:  ،يفيد العلية      

                        وقولو ُب إمداد اه للمسلمُت
 با١تبلئكة:                 و ُب شأف القرآف: وقول       

                                           
 وقولو:                                           
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              وإ ا تفيد  ،وىذه اآليات وأمثا٢تا ال تفيد التعليل
 الغاية. فمية:                  .ليس فيها أي داللة على التعليل

وذلع أف النص الذي يدؿ على التعليل ىو أف يكوف التعليل بالوصف بلفظ 
بإدخاؿ حرؼ من  موضوع لو ُب اللغة، بأف يكوف الوصف مناسباً، وذلع

 حروؼ التعليل على ىذا الوصف ا١تناسب مثل:             

         :لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ يَ  الَ وَ »أو بوضعو ُب اٞتملة على وجو يفهم العلية مثل 
أخرجو  «انُ بَ ضْ يَ  وَ ىُ وَ  نِ يْ نَـ ْـ اث نَ يْ بَـ ي اضِ قَ ي الْ ضِ قْ يَـ  الَ »، أخرجو أبو داود «ئاً يْ شَ 

وغَت ذلع، فإف  أخرجو البخاري، «ا..هَ تِ مَ ائِ ي سَ فِ ، مِ نَ غَ الْ  ةِ قَ دَ صَ ي فِ .. »، أٛتد
ىذا يفهم العلية، فيكوف ما أتى فيو علة للحكم، ٓتبلؼ ما لو ٓب يكن اللفظ 

 ؛وال يفهم منو التعليل ،فإنو ال يفيد العلية ،وصفاً، أو وصفًا غَت مناسب
ومثل  «دوا للموت وابنوا للخرابلِ »ؿ الشاعر: ولذلع ال يكوف علة، مثل قو 

 قولو تعأب:                                   وقولو
 تعأب:                          ؛فإهنا ال تفيد العلية 
 أب: ػػولو تعػومثلها ٘تامًا قوف ما أتى فيها علة، ػفبل يك          

            ريعة، ػريع الشػفهو ال يفيد العلية، فبل يكوف علة لتش
وبالطبع ال يكوف علة لكل حكم بعينو من أحكاـ الشريعة من باب أؤب، 

 العلية مطلقاً. فاآلية ال داللة فيها على ،ولذلع ال يقاس عليو مطلقاً 
 وأما قولو تعأب:                   فهو ليس من ىذا

ال عن إرساؿ  ،وال ُب موضوع الشريعة، فهو يتحدث عن سعة رٛتة اه ،الباب
 وال عن شريعتو، فبل داللة فيها على ىذا ا١توضوع. ،الرسوؿ

فإنػػو  أخرجػػو الطػػرباح. «مِ الَ ْســي اإلِ ِفــ ارَ رَ ِضــ الَ وَ  رَ رَ َضــ الَ » :وأمػػا قولػػو 
 ؛ينفػػي الضػػرر عػػن الػػدين اإلسػػبلمي، ونفػػي الضػػرر عنػػو ال يسػػتلـز أف فيػػو نفعػػاً 
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ألنو ال يلـز من عدـ وجود الضرر وجود ا١تنفعػة، فحبػة السمسػم ال ضػرر فيهػا، 
وكػػذلع ال نفػػع فيهػػا، فػػبل داللػػة فيػػو علػػى أف ُب الشػػريعة منفعػػة، بػػل ىػػو يػػدؿ 

فػػػبل حيصػػػل منػػػو ضػػػرر، ومفهومػػػو أف مػػػا  ؛عػػػن اإلسػػػبلـ علػػػى أف الضػػػرر منفػػػي
فإنػػػو ال يػػػدؿ علػػػى  ،وعلػػػى أي حػػػاؿ .حيصػػػل منػػػو ضػػػرر ال يكػػػوف مػػػن اإلسػػػبلـ
فػبل يػدؿ علػى أف جلػب ا١تصػاّب ودرء  ؛النفع ُب اإلسبلـ ال منطوقػاً وال مفهومػاً 

ا١تفاسػػد علػػة لؤلحكػػاـ الشػػرعية، بػػل أقصػػى مػػا يػػدؿ عليػػو ىػػو نفػػي ا١تفاسػػد عػػن 
وال ألي حكػػم بعينػػو  ،وىػػو ال يعػػٍت عليّػػة ال للشػػريعة ،إلسػػبلمية ككػػلالشػػريعة ا

فػػبل يكػػوف علػػة تشػػريع  ،لعػػدـ إفادهتػػا التعليػػل ُب ىػػذا النفػػي وحػػده للضػػرر ؛منهػػا
 وال علة أي حكم بعينو من أحكاـ الشريعة.  ،الشريعة ككل

وإف دلػػػػػػػت علػػػػػػػى أف  ،وعلػػػػػػػى ذلػػػػػػػع فػػػػػػػإف نصػػػػػػػوص القػػػػػػػرآف واٟتػػػػػػػديث
 ،الشػػػػػػػػريعة ىػػػػػػػػي جلػػػػػػػػب ا١تصػػػػػػػػاّب ودرء ا١تفاسػػػػػػػػدالنتيجػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت ٖتصػػػػػػػػل مػػػػػػػػن 

ولكنهػػػػػػػػػػا ال تػػػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػػى أف جلػػػػػػػػػػب ا١تصػػػػػػػػػػاّب ودرء ا١تفاسػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػة لتشػػػػػػػػػػريع 
 فيسقه االستدالؿ هبا. ؛وال علة لكل حكم شرعي بعينو ،الشريعة

فإهنم يقولػوف أنػو إٚتػاع أئمػة الفقػو، وىػذا ال  ،أما اإلٚتاع الذي يزعمونو
 ؛بلً شػػرعياً ىػػو إٚتػػاع الصػػحابة لػػيس غػػَتألف اإلٚتػػاع الػػذي يعتػػرب دلػػي ؛قيمػػة لػػو

ف اإلٚتػاع إولذلع ال يعترب اإلٚتاع الذي يستدلوف بو دلػيبًل. علػى أهنػم يقولػوف 
ٚتعػوا أهنػم إحصل على أف أحكاـ اه ال ٗتلو عػن حكمػة مقصػودة، وٓب يقولػوا 

ألف اإلٚتاع على أف الشريعة ال ٗتلػو  ؛على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة
 ،كمة، يعٍت أهنا ال ٗتلو من غرض وغاية، وىذا ال يعٍت أف ذلع ىو علةمن ح

 بل ىو غاية أي نتيجة لتطبيقها، والغاية غَت العلة.
وأمػػػا قػػػو٢تم إذا رأينػػػا حكمػػػاً مشػػػروعاً مسػػػتلزماً ألمػػػر مصػػػلحي، وىػػػذا مػػػا 
ثبت من أف األحكاـ الشرعية إ ا شرعت ١تصاّب العباد، فبل خيلو اٟتاؿ مػن أف 
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فأمػػا عػػدـ ظهػػوره لنػػا  .لنػػا أو غػػَت ظػػاىر لنػػا ،ذا األمػػر مصػػلحياً ظػػاىراً يكػػوف ىػػ
وىو خبلؼ األصل، فلم يبػق  ،ألنو يقضي بأف شرع اٟتكم كاف تعبدياً  ؛فباطل

إال أف يكػػوف مشػػروعاً ١تػػا ظهػػر فيػػو مػػن األمػػر ا١تصػػلحي. أمػػا قػػو٢تم ىػػذا فإنػػو ال 
 علػػػة لكػػل حكػػػم وال ،يػػدؿ علػػػى أف جلػػب ا١تصػػػاّب ودرء ا١تفاسػػد علػػػة الشػػريعة

ثبػػت أنػػو الغايػػة  ،وذلػػع ألف كػػوف الشػػريعة شػػرعت ١تصػػاّب العبػػاد ؛شػػرعي بعينػػو
منهػػا ولػػيس علتهػػا، وٓب يثبػػت أهنػػا علػػة لػػو وال بوجػػو مػػن الوجػػوه. علػػى أف كػػوف 

ال يعػٍت أف ذلػػع ىػو نتيجػػة كػل حكػػم  ،نتيجػة الشػػريعة كلهػا ىػػي مصػاّب العبػػاد
ولػيس ىػو نتيجػة   ،صػفها كػبلً ىػو ىػذاألف نتيجػة تطبيػق الشػريعة بو  ؛بعينو منهػا

وال يلػػػـز مػػػن كونػػػو نتيجػػػة لتشػػػريع الشػػػريعة بوصػػػفها كػػػبلً أف  .كػػػل حكػػػم بعينػػػو
كقػانوف   ،يكوف نتيجة لكل حكم بعينػو، أال تػرى أف القػانوف الػذي يسػّنو البشػر

والغايػػػة مػػػن  ،فاألصػػػل ُب القػػػانوف .ونو ١تصػػػاّب النػػػاسإ ػػػا يسػػػنّ  ،العقوبػػػات مػػػثبلً 
أو   ،ّب الناس، ولكن سن كػل حكػم بعينػو مػن أحكػاـ القػانوفىو مصا ،تشريعو

ال  ،إ ػا جيػري حسػب مقتضػى القػانوف نفسػو ،كل مادة بعينها من مواد القانوف
حسب مصاّب النػاس، أي جيػري حسػب الناحيػة التشػريعية الػيت تقتضػيها أفكػار 

ذا وليس حسب ا١تصاّب اليت للناس ُب ى ،القانوف وقواعده والوجو التشريعي فيو
ال  ،اٟتكم بعينو، وهبذا يظهر أف كوف الشريعة جاءت لينتج عنها مصػاّب العبػاد

ألف ىنػػاؾ فرقػػاً بػػُت  ؛يعػػٍت أف كػػل حكػػم معػػُت مػػن أحكامهػػا ىػػو ١تصػػاّب العبػػاد
وبػػُت كػػل حكػػم معػػُت مػػن أحكامهػػا، أو كػػل  ،تشػػريع الشػػريعة مػػن حيػػث ىػػي

لكػػل حكػػم  نػػص معػػُت مػػن نصوصػػها، فػػبل تعطػػى نتيجػػة الشػػريعة بوصػػفها كػػبلً 
ن ػُت مػػػل حكػػم معػػػبلؼ كػػػألهنػػا شػػرعت لغايػػة بوصػػفها كػػبًل، ٓتػػ ؛مػػن أحكامهػػا

ولػػػػيس  ،فإنػػػػو شػػػػرع حسػػػػب مػػػػا يقتضػػػػيو التشػػػػريع ُب ىػػػػذه الشػػػػريعة ،اػهػػػػػأحكام
 حسب النتيجة اليت كانت غاية اه من تشريعها. 
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إ ػػا  ،والغايػػة مػػن الشػػريعة اإلسػػبلمية، وىػػي جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد
أما بالنسبة لكل حكم بعينو فقد تتحقق وقد  .ن الشريعة بوصفها كبلً تتحقق م

ال تتحقػػق، وقػػػد يتحقػػػق مػػػن التمسػػػع بػػو وحػػػده ضػػػرر للمسػػػلم يشػػػاىد عيانػػػاً. 
يشػػاىد  ،كػػاجملتمع ُب الػػببلد اإلسػػبلمية ُب ىػػذه األيػػاـ  ،فمػػثبلً ُب ٣تتمػػع رأٝتػػإب

د االقتصػػػادية صػػػار جػػػزءاً مػػػن حيػػػاة الػػػببل ،وىػػػو حػػػراـ بػػػالنص القطعػػػي ،أف الربػػػا
وا١تالية والتجارية، فأي تاجر أو صانع ال يتعامل بالربػا ُب معامبلتػو يصػيبو ضػرر 

ويكػوف   ،فيتحمل ُب سبيل ٘تسكو بدينػو خسػائر فادحػة ،ُب اقتصاده وُب ٕتارتو
كالقػػػابض علػػػى اٞتمػػػر، فػػػأين ىػػػي ا١تصػػػلحة للنػػػاس ُب ىػػػذه اٟتالػػػة وىػػػو حكػػػم 

لشػػػػػريعة ىػػػػػي جلػػػػػب ا١تصػػػػػاّب ودرء مػػػػػع أنػػػػػو ال خػػػػػبلؼ ُب أف نتيجػػػػػة ا ؛شػػػػػرعي
 ا١تفاسد، ولكن ىذا ال يعٍت أنو نتيجة كل حكم من أحكامها.

ىذا من جهة انتفاء ما كاف للشػريعة بوصػفها كػبلً أف يكػوف لكػل حكػم 
ف يكػوف اٟتكػػم مشػروعاً ١تػا ظهػػر فيػو مػن مصػػلحة، أ بعينػو، أمػا مػن جهػػة قػو٢تم

ال قيمػة لػو ُب الداللػة وىػو  ،ىل ظهرت للعقل ؟فمن أين ظهرت ىذه ا١تصلحة
 ،ظهػػػػرت مػػػػن الػػػػنص وألهنػػػػا تتعلػػػػق باألحكػػػػاـ الشػػػػرعية ال بالعقيػػػػدة، أ ؛عليهػػػػا

 ،أنو حُت ٓب يدؿ عليها النص تصيد العقل ٢تا مػدلوالً  ووالنص ال يدؿ عليها، أ
ىػػػذا التكلػػػف البعيػػػد عػػػن  فلػػػمَ  ؟ا١تصػػػلحة مػػػن ىػػػذا اٟتكػػػم يىػػػ هف ىػػػذإفقػػػاؿ 
ألػػػيس الػػػذي دؿ  ؟اً إذا ٓب يػػػرد لػػػو أي تعليػػػلال يكػػػوف اٟتكػػػم تعبػػػدي وٓبَ  ؟الواقػػػع

فػػاٟتق أننػػا إذا رأينػػا حكمػػاً  ؟فمػػن أيػػن نػػأٌب بالعلػػة ،وٓب يعلػػل ،عليػػو ىػػو الػػنص
فإنػػو ال يسػػتلـز ا١تصػػلحة لكػػوف الشػػريعة جػػاءت ١تصػػاّب العبػػاد، إذ ال  ،مشػػروعاً 

سػواء ظهػرت  ،يلـز ىذا من ذاؾ، ولذلع ال ضرورة لتصيد مصػلحة ٢تػذا اٟتكػم
ظهػر، فيكػوف جلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد لػيس نتيجػة لكػل حكػم بعينػو أـ ٓب ت

كمػػا أنػػو   ،حػػىت يتصػػيد ُب كػػل حكػػم، وبػػالطبع لػػيس ىػػو علػػة لكػػل حكػػم بعينػػو
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 ليس علة للشريعة بوصفها كبًل.
بقيت مسألة ا١تصاّب اليت يأتوف هبا لكل حكم بعينو، ويأتوف بأدلة على  

 ،وليست جزءًا منو ،م الشرعيكل منها، فإف ىذه ا١تصاّب ىي نتيجة للحك
ألف اٟتكم الشرعي ليس  ؛وال علة لو، وال يعترب اٟتكم الشرعي دليبًل عليها

 ،دليبًل شرعيًا من جهة، وألف ىذه ا١تصلحة قد ٖتصل نتيجة للحكم الشرعي
وال من مدلوؿ دليلو،  ،وقد ال ٖتصل ىذه النتيجة، فهي ليست من مدلولو

ا١تسألة مسألة حكم شرعي دؿ عليو الدليل وبالطبع ليست علة لو، فتكوف 
بغض النظر عما إذا كاف ٢تذا اٟتكم نتيجة من جلب مصلحة أو  ،الشرعي

وعليو فالقضية قضية أحكاـ شرعية  .أو ليس لو شيء من ذلع ،دفع مفسدة
وليست قضية مصاّب للعباد، فاألمر فيها ىو حكم  ،تستنبه من أدلة شرعية
حة شرعية أو مصلحة غَت شرعية. أما نتيجة وليس مصل ،شرعي ودليل شرعي
فذلع شيء آخر ال عبلقة لو  ،أو ما يدؿ عليو ىذا اٟتكم ،تطبيق ىذا اٟتكم

 ،وْتثها ُب استنباط األحكاـ ،فحشرىا ُب علم أصوؿ الفقو .باالستنباط
ال ٤تل لو، وال مربر لوجوده، وىو ليس إقحاماً  ،وإدراجها ُب العلل الشرعية

وإ ا ىو يتناقض مع الشرع، ومع التشريع، ومع  ،خلطًا فقهبل وال  ،فحسب
عن دقة التقيد  ،وال سيما ا١تسلمُت ،االستنباط، وىو خطأ فاحش يبعد الناس

باألحكاـ الشرعية، ويوجد التساىل ُب ىذا التقيد، ويوجد كذلع ا٠تطأ 
وا٠تله ُب التشريع واالستنباط. فإف حصوؿ ا١تلع من أحكاـ البيع، وحصوؿ 

نفعة من أحكاـ اإلجارة، وحصوؿ حفظ النفس اإلنسانية من أحكاـ ا١ت
القصاص، وحصوؿ إكماؿ مصلحة النكاح من اشًتاط الشهادة ومهر ا١تثل، 
وحصوؿ الثواب من الصبلة، كل ذلع نتائج لتطبيق ىذه األحكاـ، وليس 

كا١تنفعة من   ،وال علة ٢تا، وليست من مدلوالهتا، قد ٖتصل ،جزءًا منها
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كم البيع ػألة فيها أف حػفا١تستأجر وال ينتفع، ػة، وقد ال ٖتصل، فقد يساإلجار 
 دؿ عليو قولو تعأب:             :وحكم اإلجارة دؿ عليو قولو تعأب

             وحكم القتل دؿ عليو قولو :« َوَمْن قُِتَل لَُو قَتِيٌل
... وليست  وىكذاأخرجو البخاري،  «َوِإمَّا يـَُقادُ  ،ِإمَّا يُوَدى :َرْينِ فـَُهَو ِبَخْيِر النَّظَ 

...  إٔب آخره ،وحصوؿ حفظ النفس ،وحصوؿ ا١تنفعة ،ا١تسألة حصوؿ ا١تلع
 ؟أو غَت ذلع ،أو ُب داللة دليلو ،أو ُب علتو ،فأي ٤تل ٢تا ُب استنباط اٟتكم

 عن ْتث العلل فضبلً  وفلم ٖتشر ُب ْتث األحكاـ الشرعية من حيث ى
 ؟واالستنباط

وأيضاً فإف إفضاء اٟتكم بصحة التصرؼ بػالبيع إٔب إثبػات ا١تلػع، وكػوف 
القصػػاص ُب القتػػل العمػػد العػػػدواف يػػؤدي إٔب صػػيانة الػػػنفس، وكػػوف شػػرع اٟتػػػد 
على شرب ا٠تمر ينتج عنػو حفػظ العقػل، وإفضػاء اٟتكػم بصػحة نكػاح اآليسػة 

ع كلػػو قػػد حيصػػل وقػػد ال حيصػػل، وعلػػى فػػإف ذلػػ ،إٔب مقصػػود التوالػػد والتناسػػل
ولػػػػيس ىػػػػو جػػػػزءاً مػػػػن  ،فهػػػػو كػػػػذلع نتػػػػائج للعمػػػػل باألحكػػػػاـ ،فػػػػرض حصػػػػولو

وال  ،وال علة ٢تا، وال مبلحظاً عند استنباطها، بل ال جيوز أف يبلحػظ ،تشريعها
وال عنػػد القيػػاس، فلمػػاذا  ،أف يكػػوف لػػو أي اعتبػػار عنػػد االسػػتدالؿ واالسػػتنباط

مػػع أهنػػا كمػػا ٖتصػػل مػػن  ؟طلػػق عليهػػا مصػػاّب شػػرعيةٖتشػػر ُب ْتػػث العلػػل، وي
قػػػػػد ٖتصػػػػػل مػػػػػن أحكػػػػػاـ غػػػػػَت أحكػػػػػاـ الشػػػػػريعة  ،أحكػػػػػاـ الشػػػػػريعة اإلسػػػػػبلمية

اإلسػػبلمية، أي قػػد ٖتصػػل مػػن أحكػػاـ الكفػػر، فمػػا ىػػو الػػذي يػػربر حشػػرىا ُب 
مػن حيػث واقعهػا  ،! ٍب مػا دخػل ا١تصػاّب؟وُب أْتاث االستنباط ،٣تاالت العلل

فػػػإف  .والعلػػل الشػػػرعية ،ُب ْتػػػث األحكػػاـ الشػػػرعية ،ةمػػن ضػػػرورية وغػػَت ضػػػروري
ولكػػن مػػػن حيػػػث كوهنػػا نتيجػػػة ألحكػػػاـ  ،ىػػذه ا١تصػػػاّب مػػػن حيػػث ذاهتػػػا واقعيػػػة

وىػػي أيضػػاً قػػد تتخلػػف فػػبل يصػػ  أف  .معينػػة ٗتتلػػف بػػاختبلؼ وجهػػات النظػػر
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وال يصػػػ  أف ٕتعػػػل أمػػػراً الزمػػػاً لؤلحكػػػاـ فيًتتػػػب علػػػى  ،ينظػػػر إليهػػػا نظػػػرة عامػػػة
أو علػػة لػػو. فمػػثبلً ا١تقاصػػد ا٠تمسػػة الػػيت  ،ءاً مػػن تشػػريع اٟتكػػمذلػػع جعلهػػا جػػز 

وىػػي:  ،وال شػػريعة مػػن الشػػرائع ،مػػن رعايتهػػا ملػػة مػػن ا١تلػػل هنػػا ٓب ٗتػػلُ إيقولػػوف 
ليسػػػت كػػػل مػػػا ىػػػو ضػػػروري  ،وا١تػػػاؿ ،والنسػػػل ،والعقػػػل ،والػػػنفس ،حفػػػظ الػػػدين

وحفػػػظ  ،وحفػػػظ األمػػػن ،للمجتمػػػع مػػػن حيػػػث ىػػػو ٣تتمػػػع، فػػػإف حفػػػظ الدولػػػة
فالضػػرورات إذف ُب واقعهػػا  .ىػػي أيضػػاً مػػن ضػػرورات اجملتمػػع ،مػػة اإلنسػػانيةالكرا

ليسػػت ٜتسػػة وإ ػػا ىػػي ٙتانيػػة. أمػػا بالنسػػبة لؤلحكػػاـ الشػػرعية الػػيت شػػرعت ٢تػػا، 
فمػػػثبلً النصػػػرانية ال تػػػرى أف حفػػػظ  ،فػػػإف األديػػػاف ٗتتلػػػف ُب النظػػػرة إٔب بعضػػػها

قليل مػن ا٠تمػر يفػرح »العقل يأٌب من ٖترمي ا٠تمر، بل على العكس ىي تقوؿ: 
علػػػى أنػػػو لػػػو  ؟فكيػػػف تكػػػوف ىػػػذه مقاصػػػد كػػػل ملػػػة مػػػن ا١تلػػػل «قلػػػب اإلنسػػػاف

فإهنػػا ٖتصػػل نتيجػػة للحكػػم الشػػرعي، فػػبل عبلقػػة  ،فرضػػنا حصػػوؿ ىػػذه ا١تقاصػػد
 وال ُب تعليلو. ،وال ُب االستدالؿ عليو ،لذلع ُب استنباط اٟتكم

فػػدواـ النكػػاح  أمػػا ا١تقاصػػد غػػَت الضػػرورية فإهنػػا كػػذلع نتػػائج لؤلحكػػاـ،
نػػو ا١تصػػلحة النإتػػة عػػن رعايػػة الكفػػاءة ومهػػر ا١تثػػل، وعػػدـ فػػوات إالػػذي يقولػػوف 

الكفء الراغب النػاتج عػن حكػم تسػليه الػوٕب علػى تػزويج الصػغَتة، كػل ذلػع 
نتائج فبل دخل ٢تا ُب العلة الشرعية. أما ا١تصاّب اليت يقولػوف إهنػا علػة األحكػاـ 

ولػيس  ،سػت نتيجػة، فػإف ىػذه إف دؿ عليهػا العقػلالشرعية، وجيعلوهنػا باعثػاً ولي
ىػػو  ؛ف سػػلب العبيػػد أىليػػة الشػػهادةإفػػبل قيمػػة ٢تػػا، وذلػػع كقػػو٢تم  ،لفػػظ الػػنص

لكونػو مستسػخراً للمالػع مشػغوالً ٓتدمتػو، فهػذه  ؛ألف العبد نازؿ القدر وا١تنػػزلة
وىػػو عػػدـ أىليػػة العبيػػد للشػػهادة، فهػػذا ال قيمػػة  ،ا١تصػػلحة جعلوىػػا علػػة اٟتكػػم

ألف ىػػذه ا١تصػػلحة ٓب يػػدؿ عليهػػا الشػػرع، وىػػي اسػػتنباط مػػن حػػاؿ العبػػد ُب  ؛لػو
ولػذلع ال تعتػرب، فػبل  ؛وليست استنباطاً مػن الػدليل الشػرعي ،اجملتمع اإلسبلمي
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قيمػػة ٢تػػا ال ُب االسػػتنباط وال ُب التعليػػل. أمػػا الػػيت دؿ عليهػػا دليػػل شػػرعي مثػػل  
فػػػػيء بػػػػُت ٚتيػػػػع الفقػػػػراء مػػػػن كػػػػوف ا١تػػػػاؿ متػػػػداوالً بػػػػُت األغنيػػػػاء علػػػػة لتوزيػػػػع ال

وكػػوف البػػًتوؿ معػػدناً يشػػبو ا١تػػاء العػػد علػػة جعلػػو مػػن ا١تلكيػػة العامػػة،  ،ا١تسػػلمُت
وإ ػا ىػي علػة شػرعية دؿ عليهػا الشػرع.  ،فذلع ليس مصلحة دؿ عليهػا الشػرع

وذلع أف ىذه العلة تظهر للمسلم َأهنا مصلحة وقد ال تظهر لغػَت ا١تسػلم، وقػد 
الشػػريعة كلهػػا وال تظهػػر لػػو عنػػد تطبيػػق حكػػم معػػُت  تظهػػر للمسػػلم عنػػد تطبيػػق

دوف سػػائر أحكػػاـ الشػػريعة. فهػػي إذف مصػػلحة لكوهنػػا مػػدلوؿ الػػدليل الشػػرعي، 
أو دفػع عنػو ضػرراً هبػا، فهػي  ،وليست مصلحة ألف اإلنساف جلب نفعاً لػو فيهػا

ُب حقيقتها مػدلوؿ الػدليل فقػه ال مػدلوؿ مػا يػراه اإلنسػاف مصػلحة. فتسػميتها 
ال بالنسػبة لداللػة الػدليل،  ،صف واقع بالنسػبة للمسػلم كمػا رآىػا ىػومصلحة و 

فكوهنػػا مصػػلحة لػػيس جػػزءاً مػػن الػػدليل وال جػػزءاً مػػن داللتػػو، وال مػػدلوؿ الػػدليل 
هنا مصلحة، وال مبلحظة عند االستنباط مػن إبأهنا مصلحة، أي ٓب يقل الدليل 

بغػػض النظػػر عمػػا  ،الػػدليل، فتكػػوف ا١تسػػألة مسػػألة علػػة شػػرعية دؿ عليهػػا الػػدليل
ال جيلػػب شػػيااً  وإذا كػػاف مػػا دؿ عليػػو جيلػػب نفعػػاً أو يػػدفع ضػػرراً عػػن ا١تسػػلم، أ

وال ُب  ،جيلػػػب ضػػػرراً، فالنفعيػػػة ليسػػػت مبلحظػػػة ُب الػػػدليل ووال يػػػدفع شػػػيااً، أ
وليسػػت قضػػية  ،مدلولػػو، فالقضػػية قضػػية علػػة شػػرعية مسػػتنبطة مػػن دليػػل شػػرعي

وعليػػو فالعلػػة الشػػرعية ليسػػت مصػػلحة  مصػػاّب للعبػػاد تسػػتنبه مػػن أدلػػة شػػرعية.
بغػػض  ،وال غػػَت شػػرعية، وإ ػػا ىػػي مػػا يسػػتنبه مػػن الػػدليل ا١تفيػػد للعليػػة ،شػػرعية

فكػػوف الرطػػب  .ٓب تكػػن وأ ،أو تػػدفع ضػػرراً  ،النظػػر عمػػا إذا كانػػت ٕتلػػب نفعػػاً 
ب، وىػػذا النقصػػاف ُب طػػيػػنقص إذا يػػبس علػػة شػػرعية لعػػدـ جػػواز بيػػع التمػػر بالر 

أو غَت شرعية، وإ ا ىي ما يستنبه من اٟتديث،  ،عيةالرطب ليس مصلحة شر 
 بُ رَــالرُّ  َُ قُ نْـ يـَــَىــْل  :الَ َقــفَـ  ؟رِ مْ التَّ بِــ بِ رَــالرُّ  عُ ْيــبَـ  وزُ ُجــيَ أَ  لَ ئِ ُســ» :وىػػو أف النػػيب 
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ـــذَ إِ  ـــفَـ  ؟سَ بِ ا َي ـــوا: نَـ الُ َق ـــيُّ  الَ َقـــ، فَـ مْ َع ـــ : النَِّب فهػػػذا  أخرجػػػو الػػػدارقطٍت. «نْ ذَ إِ  الَ َف
بغض النظر عما إذا كانت ٕتلب  ،فاستنبطت منو ىذه العلة ،الدليل أفاد العلية

أو ٓب تكػن، بػل إف ذلػع ٓب يبلحػظ مطلقػاً عنػد اسػتنباط  ،أو تػدفع ضػرراً  ،نفعاً 
 العلة من الدليل.

وعليػػػػػػو فػػػػػػإف جلػػػػػػب ا١تصػػػػػػاّب ودرء ا١تفاسػػػػػػد ال وجػػػػػػود ٢تػػػػػػا ُب األحكػػػػػػاـ 
ا وال مػػػػػػن حيػػػػػػث تشػػػػػػريعها، ولػػػػػػيس  ػػػػػػ ،الشػػػػػػرعية، ال مػػػػػػن حيػػػػػػث اسػػػػػػتنباطها

علػػػػػة لؤلحكػػػػػاـ وال بوجػػػػػو مػػػػػن الوجػػػػػوه، حػػػػػىت العلػػػػػل الشػػػػػرعية ا١تسػػػػػتنبطة مػػػػػن 
وإ ػػػػػا ىػػػػػي ا١تعػػػػػاح الػػػػػيت دؿ عليهػػػػػا  ،أدلػػػػػة شػػػػػرعية ليسػػػػػت ىػػػػػي مصػػػػػاّب العبػػػػػاد

 بغض النظر عن ا١تصاّب وا١تفاسد.  ،الدليل الشرعي
وأمػػا الفريػػق الثػػاح الػػذي يعتػػرب جلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد علػػة شػػرعية 

كما ىو علة شرعية للشريعة بوصفها كبًل، والذي يقطػع بػأف  ،لكل حكم بعينو
وأف تكػػػػػاليف  ،جلػػػػػب ا١تصػػػػػاّب ودرء ا١تفاسػػػػػد جػػػػػاء ُب تفاصػػػػػيل الشػػػػػريعة كلهػػػػػا

وىػي جلػب ا١تصػاّب  ،الشريعة وكل حكم من أحكامهػا إ ػا ترجػع إٔب مقاصػدىا
 ودرء ا١تفاسد. أما ىذا الفريق فإنو بٌت كبلمو على ثبلثة أشياء ىي:

استقراء الشريعة يفيد اليقُت بكػوف جلػب ا١تصػاّب ودرء ا١تفاسػد  أواًل: إف
 علة شرعية.

ثانيػػػػاً: إف األصػػػػل ُب العػػػػادات االلتفػػػػات إٔب ا١تعػػػػاح، وجػػػػاءت اآليػػػػػات 
 واألحاديث تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد.

ثالثػػاً: إف ا١تصػػاّب الػػيت دؿ عليهػػا الشػػرع ال كػػبلـ ُب اعتبارىػػا علػػة لداللػػة 
وإف ٓب يكن ٢تا دليل  ،عليها، وأما ا١تصاّب اليت ٓب يدؿ عليها الشرع فإهناالشرع 

ولكن دلت على اعتبارىا نصوص الشريعة بوجو كلػي، فتبػٌت  ،جزئي يدؿ عليها
علػػى أساسػػها األحكػػاـ اٞتزئيػػػة عنػػد فقػػداف الػػػنص الشػػرعي ُب اٟتادثػػة أو فيمػػػا 
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دليػػػػل جزئػػػػي مػػػػن وعليػػػػو تكػػػػوف ا١تصػػػػلحة ىػػػػي الػػػػدليل إذا دؿ عليهػػػػا  ؛يشػػػػبهها
واٞتػواب علػى ذلػػع  ،الشػارع، وتكػوف ٣تمػوع األدلػة واألدلػة الكليػة دلػت عليهػا

 ىو:
نػػػػو دؿ علػػػػى كػػػػوف الشػػػػريعة جػػػػاءت إأواًل: إف االسػػػػتقراء الػػػػذي يقولػػػػوف 

وال داللػػػػة  ،١تصػػػػاّب العبػػػػاد ال توجػػػػد فيػػػػو داللػػػػة علػػػػى ذلػػػػع، ال داللػػػػة مطابقػػػػة
شػػػريعة يػػػدؿ علػػػى أنػػػو توجػػػد ُب وال داللػػػة التػػػزاـ. وذلػػػع أف اسػػػتقراء ال ،تضػػػمن

 .الشػػريعة أحكػػاـ معللػػة، وال يػػدؿ علػػى أف ٚتيػػع أحكػػاـ الشػػريعة جػػاءت معللػػة
فإف تعليل األحكاـ اليت جػاءت معللػة ٓب يػأت بػأف جلػب ا١تصػاّب  ،وفوؽ ذلع

ودرء ا١تفاسد ىو علتها، وال علة أي حكم منها، وإ ا جاء التعليػل لكػل حكػم 
ا١تػػػاؿ بػػػُت األغنيػػػاء، ومثػػػل اإل٢تػػػاء عػػػن صػػػبلة  معلػػػل ٔتعػػػٌت معػػػُت، مثػػػل تػػػداوؿ

اٞتمعة، ومثل كوف الػوارث كػافراً، ومػا شػاكل ذلػع. وكػل معػٌت مػن ىػذه ا١تعػاح 
الػػػذي جعلػػػو الشػػػارع علػػػة ٟتكػػػم معػػػُت خيتلػػػف عػػػن غػػػَته مػػػن ا١تعػػػاح ا١تعللػػػة هبػػػا 

ولػػيس فيهػا أنػػو جلػػب مصػػلحة أو  ،أحكػاـ أخػػرى. فكػػل منهػػا معػٌت غػػَت اآلخػػر
وال ُب أي واحػد منهػػا. أمػا نظػرة ا١تسػلم إٔب ىػػذه  ، فيهػا ٚتيعهػادرء مفسػدة، ال

ا١تعػػػػاح بأنػػػػو وجػػػػدىا باالسػػػػتقراء أهنػػػػا ال ٗتػػػػرج عػػػػن كوهنػػػػا جلػػػػب مصػػػػلحة ودرء 
أو عن كل واحػد  ،ال أف اه قاؿ فيها ،فإف ىذا إطبلؽ للمسلم عليها ،مفسدة
رع فإنػو ٓب ف ا١تسلم ٝتاىا مػن عنػده مصػلحة، وأمػا الشػإأنو مصلحة، أي  ،منها

وٓب يطلق عليهػا مصػلحة، وتسػمية ا١تسػلم ٢تػا بأهنػا مصػلحة ال  ،يسمها مصلحة
أي داللػػة الػػدليل. ومػػا داـ الشػػارع ٓب  ،ألف ا١تعتػػرب ىػػو إطػػبلؽ الشػػارع ؛قيمػػة ٢تػػا

لعػػػدـ اعتبػػػار أي إطػػػبلؽ  ؛فػػػبل تكػػػوف ىنػػػاؾ مصػػػلحة ،هنػػػا مصػػػلحةإيقػػػل عنهػػػا 
هنػػػا مصػػػلحة ىػػػو إؿ عنهػػػا فػػػإف الػػػذي يقػػػو  ،سػػػوى إطػػػبلؽ الشػػػارع. وفػػػوؽ ذلػػػع

 ،والربػا ،ا١تسلم ُب اجملتمع اإلسػبلمي، أمػا غػَت ا١تسػلم فػَتى أف شػركات ا١تسػا ة
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 ،زىةػوصػحبة البنػات مػع الشػباب ُب خلػوة ونػ ،وحفبلت الػرقص ،وشرب ا٠تمر
ويراىا ا١تسلموف مفاسد. فالنظرة إٔب اٟتكم أو  ،يراىا مصاّب للناس ،وغَت ذلع

حة أو مفسدة ىي نظرة ا١تسػلم ْتسػب وجهػة نظػره ُب إٔب علة اٟتكم بأنو مصل
وليست ىي نظرة اإلنساف من حيػث ىػو إنسػاف، ولػذلع ٗتتلػف النظػرة  ،اٟتياة

 ،إليهػػػػا بػػػػاختبلؼ وجهػػػػات النظػػػػر، فػػػػإطبلؽ ا١تصػػػػلحة علػػػػى األحكػػػػاـ الشػػػػرعية
إطبلؽ خاص با١تسػلم. ىػذا مػن جهػة، ومػن جهػة أخػرى  ،وعلى العلل الشرعية
ألف اه  ؛ولػيس اسػتنباطاً مػن دليػل شػرعي ،مػن عنػد نفسػوفإنو إطبلؽ للمسلم 

 ،الػػذي ىػػو مػػثبلً ٖتػػرمي شػػرب ا٠تمػػر أو غػػَت ذلػػع ،ف ىػػذا اٟتكػػمإتعػػأب ٓب يقػػل 
الػػيت ىػػي  ،ف ىػػذه العلػػةإفيػػو مصػػلحة لكػػم أو دفػػع مفسػػدة عػػنكم، كمػػا ٓب يقػػل 

فيهػا مصػلحة لكػم أو دفػع مفسػدة  ،مثبًل اإل٢تاء عن صبلة اٞتمعة أو غَت ذلع
 .هنػا مصػلحةإألف الشرع ٓب يقػل عنهػا  ؛ولذلع ال تعترب مصلحة شرعية ؛نكمع

هنػػا مصػػلحة، وقػػوؿ ا١تسػػلم إوالشػػيء الوحيػػد فيهػػا ىػػو أف ا١تسػػلم قػػاؿ مػػن عنػػده 
اجملػػرد مػػن الػػدليل ال قيمػػة لػػو، وعليػػو فػػإف االسػػتقراء ال يػػدؿ علػػى كػػوف الشػػريعة 

وال اسػتقراء  ،ء األحكػاـوال اسػتقرا ،جاءت ١تصاّب العباد، ال اسػتقراء النصػوص
ال  ،العلل. فاستقراء النصوص دؿ فقه على أنو يوجد ُب الشريعة أحكاـ معللػة

واسػػتقراء األحكػػاـ دؿ فقػػه علػػى معػػاف معينػػة ىػػي  .أهنػػا جػػاءت ١تصػػاّب العبػػاد
وٓب يػػػدؿ علػػػى أف ىػػػذه األحكػػػاـ ىػػػي مصػػػاّب العبػػػاد ال  ،حكػػػم اه ُب ا١تسػػػألة
العلػػػل الشػػػرعية دؿ علػػػى معػػػاف معينػػػة ىػػػي علػػػل  واسػػػتقراء .منطوقػػػاً وال مفهومػػػاً 

وٓب يػػدؿ علػػى أف ىػػذه العلػػل ىػػي مصػػاّب العبػػاد، فلػػم يػػرد دليػػل  ،ألحكػػاـ معينػػة
على أف ىػذه العلػة ا١تعينػة ىػي ١تصػلحة العبػاد، وال أف العلػل مػن حيػث ىػي إ ػا 
جاءت مصاّب للعباد. وعلى ذلع فإف االستدالؿ باالستقراء على أف األحكػاـ 

ىي جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد اسػتدالؿ باطػل، وال  ،والعلل الشرعية ،الشرعية
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 ؛ينطبػػػق علػػػى واقػػػع النصػػػوص، وال علػػػى واقػػػع األحكػػػاـ، وال علػػػى واقػػػع العلػػػل
 ولذلع يسقه االستدالؿ بو.

هنا تدؿ على أف الشريعة جاءت إوقالوا  ،على أف النصوص اليت أوردوىا
ؿ على أف النتيجة اليت ٖتصل من ال تدؿ على ذلع، فإهنا تد ،١تصاّب العباد

تطبيق الشريعة بوصفها كبًل ىي مصاّب العباد، ال أف كل حكم معُت من 
أحكاـ الشريعة ىو مصلحة للعباد، وال أف كل علة معينة من العلل الشرعية 
ىي مصاّب للعباد، وال أف ا١تصلحة ىي العلة الشرعية لكل حكم بعينو من 

   ريعة. فقولو تعأب:ػأحكاـ الش                      

      وليس تعليبًل لؤلحكاـ الشرعية وال  ،ىو تعليل إلرساؿ الرسل
ال أف جلب  ،وىو يدؿ على أنو توجد ُب الشريعة نصوص معللة ،للشريعة

 ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة الشريعة. وقولو:                

         يدؿ بطريق االلتزاـ على أف الغاية من الشريعة ىي جلب
ف النتيجة اليت ٖتصل من تطبيقها ىي مصاّب إا١تصاّب ودرء ا١تفاسد، أي 

أو علة لكل حكم معُت من أحكامها.  ،العباد، ال أف مصاّب العباد علة ٢تا
 وقولو تعأب:                      ىو بياف للغاية من خلق

السموات واألرض بأهنا اختبار الناس وابتبلؤىم، فهو يدؿ على حكمة من 
ألف اٟتكمة ىي  ؛ال على علة لفعلو تعأب. واٟتكمة غَت العلة ،حكم اه

النتيجة اليت ٖتصل من الفعل، وقد ٖتصل وقد ال ٖتصل، فهي الغاية من 
ىي الباعث على اٟتكم أو على الفعل، فبل داللة ُب اآلية الفعل، ولكن العلة 
 أب: ػاّب العباد. وكذلع قولو تعػريعة ىي أهنا جاءت ١تصػعلى أف علة الش  

                       :وقولو تعأب            

                            :وقولو تعأب            
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                                فكلها تدؿ على
الغاية ال على العلة، وال داللة فيها على أف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة 

عينو من أحكامها، بل إنو ال داللة فيها على الشريعة. وال علة كل حكم ب
وال تفهم العلية وال بوجو من  ،ألهنا ليست للتعليل ؛وجود نصوص معللة

 الوجوه.
ولكػن ىػذه النصػوص ا١تعللػة ٓب  ،نعم ىناؾ نصوص أخرى جاءت معللػة

تػػػػأت لتعليػػػػل الشػػػػريعة كلهػػػػا، إذ ٓب يػػػػأت وال نػػػػص واحػػػػد يعلػػػػل الشػػػػريعة كلهػػػػا 
ن العلػػل، وإ ػػا أتػػت نصػػوص تعلػػل أحكامػػاً بعينهػػا، فتعلػػل بوصػػفها كػػبلً بعلػػة مػػ
وال يعلػػػل غَتىػػػا. والنصػػػوص الػػػيت جػػػاءت وعللػػػت بعػػػض  ،ىػػػذه األحكػػػاـ فقػػػه

بػػػل جػػػاءت وعللػػػت  ،األحكػػاـ ٓب تػػػأت وتعلػػػل كػػػل حكػػػم مػػن أحكػػػاـ الشػػػريعة
بعض األحكاـ، وىناؾ نصوص أخرى دلت على أحكاـ ٓب تعلل، فتكوف العلة 

وال يتعداه إٔب غَته. فبل يكوف كل  ،جاء النص بتعليلو قاصرة على اٟتكم الذي
حكم من أحكاـ الشريعة معلبًل بعلة، وال تكوف الشريعة كلها معللة بعلػة، وإ ػا 

 وال يدؿ على غَت ذلع. ،يكوف ُب الشريعة أحكاـ معللة
ثانياً: إف قو٢تم إف األصل ُب العادات االلتفػات إٔب ا١تعػاح، وإف اآليػات 

جاءت تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد، ىو قوؿ غػَت مطػابق واألحاديث 
بل ا١توضػوع ىػو النصػوص  ،ألف ا١توضوع ليس ىو العادات أو العبادات ؛للواقع

الشػػرعية. فاألصػػل ُب النصػػوص الشػػرعية ىػػو اتبػػاع ا١تعػػاح ال الوقػػوؼ عنػػد حػػد 
نو ألف ىػػػذه النصػػػوص نصػػػوص تشػػػريعية، ويػػػراد هبػػػا ا١تعػػػٌت الػػػذي تضػػػم ؛الػػػنص
بػػل ال بػػد مػػن فهػػم مدلولػػو،  ،ولػػذلع ال يصػػ  الوقػػوؼ عنػػد حػػد الػػنص ؛الػػنص

إما ُب اٞتملة وحدىا، أو مع اقًتاهنا بغَتىا من اٞتمل األخرى، فالبحث ىو ُب 
ولػػػيس البحػػػث ُب مػػػدلوؿ الػػنص مػػػا ىػػػو. فالنصػػػوص  ،الػػنص مػػػن حيػػػث داللتػػو
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وال جيػػػػوز  ،جيػػػػب أف تتبػػػػع فيهػػػػا ا١تعػػػػاح ،كتابػػػػاً كانػػػػت أو سػػػػنة  ،الشػػػػرعية كلهػػػػا
الوقػػػوؼ عنػػػد حػػػد الػػػنص بألفاظػػػو وحػػػدىا، أو بػػػو وحػػػده، بػػػل ال بػػػد مػػػن اتبػػػاع 

فيػػو مػػع غػػَته. وعلػػػى  ـأ ،ا١تعػػاح أينمػػا وجػػدت، سػػواء أكانػػت ُب الػػػنص وحػػده
بػل ىػي مسػألة نصػوص، وفهػم  ،ذلع فا١تسألة ليسػت مسػألة عػادات وعبػادات

اسػػػػد ُب كػػػػوف ىػػػػذه النصػػػػوص، فػػػػبل ٤تػػػػل إذف ١توضػػػػوع جلػػػػب ا١تصػػػػاّب ودرء ا١تف
 النص يتبع فيو ا١تعٌت وال يوقف عند حد اللفظ.

نعم إنو يتبُت من تتبع النصوص واستقرائها أف النصػوص الػيت دلػت علػى 
وإ ػػا اشػتملت علػى أسػباب، والسػبب غػػَت  ،أحكػاـ العبػادات ٓب تعلػل بأيػة علػة

 العلة، وأف النصوص اليت دلت على ا١تعامبلت جاء كثَت منهػا معلػبًل، كمػا جػاء
ف ا١تعػػامبلت إف العبػادات جػاءت غػَت معللػة بعلػة، و إبعضػها غػَت معلػل، فيقػاؿ 

ة وال يجػػاء كثػػػَت مػػػن أحكامهػػا معلػػػبلً بعلػػػة، وىػػػذا يتعلػػق بالتعليػػػل بالعلػػػة الشػػػرع
ف األصػػػػل ُب العػػػػادات االلتفػػػػات إٔب ا١تعػػػػاح. إيتعلػػػػق با١تعػػػػاح. ولكػػػػن ال يقػػػػاؿ 

ُب النصػػوص ال ُب األحكػػاـ،  وعلػػى ذلػػع فػػإف االلتفػػات إٔب ا١تعػػاح إ ػػا يكػػوف
سواء أكانت أحكاـ عبادات أـ أحكاـ معػامبلت. فػالنص ىػو الػذي ينظػر فيػو 
إٔب ا١تعٌت ولػيس اٟتكػم، أمػا اٟتكػم فينظػر فيػو إٔب انطباقػو علػى مػا جػاء حكمػاً 
لو أو عدـ انطباقو. فكوف الشركة جػائزة مػرتبه بالػدليل الػذي دؿ عليهػا، وكػوف 

ولػيس للشػركة الػيت ٓب جيػر فيهػا  ،جرى فيها إجيػاب وقبػوؿاٞتواز ىو للشركة اليت 
ومن انطباؽ اٟتكػم علػى مػا  ،ىو من انطباؽ الدليل على اٟتكم ،إجياب وقبوؿ

جػػاء لػػو، فػػبل ينظػػر ٞتػػواز الشػػركة مػػن حيػػث كوهنػػا مصػػلحة أو ليسػػت مصػػلحة. 
صػاّب كما أنو ال ٤تل فيها للنظػر إٔب ا١ت  ،فاألحكاـ ال ٤تل فيها للنظر إٔب ا١تعاح

وا١تفاسػػػد ُب تقريرىػػػا أو عػػػدـ تقريرىػػػا، حػػػىت وال ُب نتػػػائج اٟتكػػػم ا١تعػػػُت، إال إذا 
فا١تصػاّب وا١تفاسػد ُب اسػتنباط اٟتكػم  .والصػـو ،دؿ الػنص علػى النتيجػة كػاٟتج
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ا١تعػُت، أو ُب انطباقػػو، أو ُب تطبيقػػو، ال وجػػود لػػو مطلقػػاً، بػػل ا١تعتػػرب ىػػو دليلػػو، 
 اف حكم اه فيو.والواقع الذي دؿ عليو وجاء لبي
ادات ىػو اتبػاع ا١تعػػاح. أمػا قػػو٢تم ػل ُب العػػػف األصػإىػذا مػن جهػػة قػو٢تم 

إف اآليات واألحاديث جاءت تشَت بل تصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد، فإنو قػوؿ 
٣تػػرد بػػبل دليػػل، والواقػػع يػػدؿ علػػى خبلفػػو. فػػبل توجػػد أي آيػػة أو حػػديث يػػدؿ 

لؤلحكػػاـ، بػػل اآليػػات واألحاديػػث يػػدؿ  علػػى اعتبػػار ا١تصػػاّب للعبػػاد علػػة شػػرعية
 استقراؤىا وتتبع ٚتيع أفرادىا على أربعة أمور:

أحدىا: يدؿ على أف الغايػة مػن الشػريعة ىػي رٛتػة للعبػاد، ويػدؿ بطريػق 
 ،االلتػزاـ علػػى أهنػا ٞتلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػد، فهػػي تػػدؿ علػى نتيجػػة الشػػريعة

 وال على علة كل حكم بعينو. ،ال على علتها
نيهػػا: يػػدؿ علػػى غايػػة كػػل حكػػم بعينػػو ُب بعػػض األحكػػاـ ال ُب كلهػػا، ثا

ال علػػى  ،فهػي تػػدؿ فيمػػا دلػت عليػػو مػػن أحكػاـ علػػى نتيجػػة ىػذا اٟتكػػم وحػػده
يجة غػػَته مػن األحكػػاـ، وبػػالطبع ال تػدؿ علػػى علػل غػػَته مػػن ػوال علػػى نتػ ،توػعلػ

 األحكاـ.
الوقػوؼ عنػد  إف األصل ُب النصوص الشرعية ىو اتباع ا١تعػاح الثالثها: 

ألف ىذه النصوص نصػوص تشػريعية، ويػراد هبػا ا١تعػٌت الػذي تضػمنو  ؛حد النص
، وىذا متعلق بفهم النص ال با١تصاّب وا١تفاسد، وىو متعلػق بػالنص نفسػو النص

 ال باٟتكم.
ف ىنػػػاؾ نصوصػػػاً معينػػػة ُب أحكػػػػاـ معينػػػة جػػػاءت معللػػػة بعلػػػػة إرابعهػػػا: 

بغػػػض النظػػػر عػػػن كوهنػػػا  ،الػػػنص فقػػػهمعينػػػة، وىػػػذه تعتػػػرب العلػػػة الػػػيت جػػػاء هبػػػا 
مصػػػلحة أو مفسػػػدة، وال تبلحػػػظ فيهػػػا ا١تصػػػلحة وا١تفسػػػدة، وىػػػي إ ػػػا تعتػػػرب ُب 
النص الػذي جػاءت فيػو وحػده ال ُب غػَته، وُب األحكػاـ الػيت جػاءت تعللهػا ال 
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 ُب غَتىا من األحكاـ.
ىذه ىي األمور الػيت جػاءت هبػا اآليػات واألحاديػث، وال يوجػد فيهػا مػا 

وعليػو فػإف دلػيلهم الثػاح علػى اعتبػار  ؛ما يصرح باعتبار ا١تصاّب للعباد يشَت وال
ا١تصاّب علػة شػرعية خطػأ ١تخالفتػو للواقػع، وألف اآليػات واألحاديػث دلػت علػى 

 خبلفو.
ف ا١تصػػاّب دلػػت عليهػػا الشػػريعة، فمنهػػا مػػا دؿ عليػػو دليػػل إثالثػػاً: يقولػػوف 

هػا مػا دلػت علػى اعتبػاره جزئي خاص بو فجاء الشػارع وقػاؿ ا١تصػلحة كػذا، ومن
ة اٞتزئيػػػة عنػػػد يفتبػػػٌت علػػػى أساسػػػها األحكػػػاـ الشػػػرع ،الشػػػريعة كلهػػػا بوجػػػو كلػػػي

 ،فقداف النص الشرعي ُب اٟتادثة أو ما يشبهها. وىذا القوؿ ُب منتهى البطبلف
 والرد عليو ىو من عدة وجوه:

 ف الشريعة ٓب تدؿ على ا١تصاّب، وإ ا كانت ا١تصاّب الغاية الػيتإأحدىا: 
قصدىا الشارع من تشريع الشريعة، وفرؽ بُت كوف الشريعة ىي الػيت دلػت علػى 

وبُت كوف ا١تصاّب كانت الغاية من تشريع الشريعة. والشػريعة إ ػا دلػت  ،ا١تصاّب
علػػػى أفكػػػار وعلػػػػى أحكػػػاـ، بغػػػػض النظػػػر ُب الداللػػػػة عػػػن كػػػػوف ىػػػذه األفكػػػػار 

عة دلػت علػى أف البيػع ليست ١تصاٟتهم. فالشري وواألحكاـ ىي ١تصاّب العباد أ
حػػػبلؿ، والربػػػا حػػػراـ، واٞتهػػػاد فػػػرض، وصػػػدقة التطػػػوع منػػػدوب، وإضػػػاعة ا١تػػػاؿ 
مكػػػػروه، ومػػػػا شػػػػاكل ذلػػػػع، وٓب تػػػػدؿ علػػػػى أف عقػػػػد ا١تعاىػػػػدات مصػػػػلحة، وأف 
نصػػب خليفػػة مصػػلحة، وأف الكػػذب مفسػػدة، والتػػوٕب يػػـو الزحػػف مفسػػدة، أو 

حة، بػػل ٓب تػػراع مػػا شػػاكل ذلػػع، فهػػي دلػػت علػػى اٟتكػػم وٓب تػػدؿ علػػى ا١تصػػل
ا١تصلحة وعدـ ا١تصلحة ُب الداللة، وال جيوز أف ٕتعل ا١تصلحة أو ا١تفسدة ٤تػل 
اعتبػػػػار ُب داللػػػػة الشػػػػريعة علػػػػى اٟتكػػػػم، وعلػػػػى ذلػػػػع فا١تصػػػػاّب ٓب تػػػػدؿ عليهػػػػا 

 الشريعة، فكاف االستدالؿ من أساسو باطبًل. 
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ت ىذه فكان ،هنا دلت على مصاّبإثانيها: إف األدلة اٞتزئية اليت يقاؿ 
ىي أدلة على األحكاـ أو  ،ا١تصاّب مصاّب شرعية بداللة الدليل اٞتزئي عليها

تعأب:   وليست أدلة على ا١تصاّب. فقطع يد السارؽ ثبت بقولو ،على العلل
                            وعقوبة قطّاع الطرؽ ثبتت بقولو
 أب: ػتع                                        

                                               

       وقتل ا١ترتد ثبت بقولو: « َأخرجو  «وهُ لُ تُـ اقْـ فَ  وُ ينَ دِ  لَ دَّ بَ  نْ م
 وعقوبة الزنا ثبتت بقولو تعأب:  .البخاري                   

                وبرٚتو  تعأب:  بقولو  ثبت  ا١تيتة  وٖترمي  .احملصن
                 ت بقولو ومنع إجارة األرض ثب: « َمْن َكاَنْت لَُو

ْليَـْزَرْعَها  «ِبَطَعاٍم ُمَسمِّى َوالَ  ،رُبُعٍ  َوالَ  ،ُيَكارِيَها بِثـُُلثٍ  َوالَ  ،َأْو لِيُـْزرِْعَها َأَخاهُ  ،َأْرٌض فـَ
وٓب تدؿ على  ،وىكذا. فاألدلة اٞتزئية دلت على أحكاـ معينةأخرجو أٛتد. 

 وكذلع قولو تعأب:  .مصاّب                      :وقولو
                                     وقولو: « َالَ و 

 وَ ىُ وَ  نِ يْ نَـ ْـ اث نَ يْ بَـ ي اضِ قَ ي الْ ضِ قْ يَـ  الَ »وقولو:  أخرجو أبو داود، «ئاً يْ شَ  لُ اتِ قَ الْ  ثُ رِ يَ 
وغَت ذلع إ ا دلت على علل معينة، وٓب تدؿ على  أخرجو أٛتد. «انُ بَ ضْ يَ 

ا١تصلحة، وال على أهنا جاءت للمصلحة. وعلى ذلع فبل توجد أدلة جزئية 
دلت على مصاّب، وال على أهنا جاءت ألجل ا١تصاّب، وال على أف األحكاـ 

صورة ُب اليت جاءت هبا أو العلل اليت تضمنتها ىي مصاّب، وإ ا داللتها ٤ت
ف ىناؾ مصاّب دلت عليها أدلة إاألحكاـ أو العلل ليس غَت، فيبطل القوؿ 

 جزئية.
ف القوؿ بأف من ا١تصاّب ما دلت عليو الشريعة بوجو كلي قوؿ إثالثها: 
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إما أف يكوف دليبًل خاصًا دؿ  :ألف الدليل الكلي ؛فاسد، وال أصل لو مطلقاً 
أو ٣تموع األدلة  ،ع أدلة خاصةعلى مصلحة كلية خاصة، وإما أف يكوف ٣تمو 

الشرعية كلها. فإف كاف ا١تراد دليبًل كلياً خاصاً دؿ على مصلحة كلية فإف ذلع 
ألف األدلة كلها تدؿ على أحكاـ، وال توجد أدلة تدؿ على  ؛غَت موجود

فإف الكلية واٞتزئية با١تعٌت ا١تنطقي ال  ،ومن جهة أخرى .ىذا من جهة ،مصاّب
فبل ٤تل ٢تا وال اعتبار. أما الكلية واٞتزئية ُب  ؛صوؿ الفقوقيمة ٢تا ُب ْتث أ

فبل ٤تل  ؛داللة األلفاظ ُب اللغة فإهنا من دالالت ا١تفرد ال من دالالت ا١تركب
٢تا ُب دالالت الًتكيب، أي ُب دالالت اٞتمل، فبل يوجد ُب ا١تركب كلي 

تركيبها ما ف ُب األدلة من حيث إومن ىنا ال يص  أف يقاؿ  ؛وجزئي مطلقاً 
لعدـ وجود ذلع ال لغة وال شرعاً. وأما الكلية واٞتزئية ُب  ؛يفيد الكلية واٞتزئية

االسم فهي أف االسم إف كاف ْتيث يص  أف يشًتؾ ُب مفهومو كثَتوف فهو 
أو ما شاكل ذلع،  ،أو الشمس ،والكاتب ،واإلنساف ،مثل اٟتيواف ،الكلي

مثل زيد  ،و كثَتوف فهو اٞتزئيوإف كاف ْتيث ال يص  أف يشًتؾ ُب مفهوم
مثل  ،ومثل الضمائر كهو وىي. والكلي قسماف: متواط  ،علمًا على رجل

اإلنساف والفرس، ومشكع مثل الوجود واألبيض. والكلي كذلع نوعاف: 
مثل الفرس واإلنساف، ومشتق مثل األسود والفارس. واٞتزئي نوعاف:  ،جنس

ُب اللغة، وىذا ال ٤تل لو ىنا ُب  علم وضمَت. ىذا ىو موضوع الكلي واٞتزئي
و٢تذا فإنو ال يرد  ؛وإ ا ٤تلو ُب ا١تفردات ،وال ُب داللة النصوص ،داللة الشريعة

وعليو فإف األدلة إما أف تفيد العمـو أو تفيد ا٠تصوص، وال يوجد فيها ما  ؛ىنا
ل يفيد الكلية أو اٞتزئية، والعمـو إ ا يشمل أفراده اليت يدؿ عليها وال يشم

غَتىا، وبذلع يتبُت أنو ال يوجد دليل كلي خاص يدؿ على مصلحة كلية. 
وأما جعل السرقة ١تلكية الفرد علة لتشريع عقوبة للمحافظة على ا١تلكية الفردية 
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ألف السرقة علة لقطع اليد وليست علة للمحافظة على ا١تلكية  ؛فغَت صحي 
للمحافظة على ملكية  الفردية، فهي علة عقوبة معينة ال علة مطلق العقوبة

ولذلع ىي علة خاصة ٟتكم خاص، وليست علة عامة لعقوبات  ؛الفرد
ويبٌت عليها حكم  ،احملافظة على ا١تلكية الفردية، فبل يص  أف ٕتعل علة كلية

 كلي تتفرع عنو أجزاء. فاآلية تقوؿ:                     
 ؛مفهم، وىو مناسب للقطع، فيكوف القطع من أجل السرقة فالسارؽ وصف

 ،ولذلع صل  أف يكوف علة لقطع اليد، ولكن كونو علة إ ا يفيد التعليل فقه
ف السرقة  إولذلع ال تصل  عليتو للقياس، فبل يقاؿ  ؛وال يفيد وجو العلية

على كانت علة ألهنا اعتداء على ا١تلكية الفردية، فيجعل كوف السرقة اعتداء 
ألف النهب اعتداء على ا١تلكية الفردية  ؛ا١تلكية الفردية علة لكوهنا علة للقطع

وال قطع فيو، والغصب اعتداء على ا١تلكية الفردية وال قطع فيو، فإذف ٓب ٕتعل 
السرقة علة لقطع اليد لكوهنا اعتداء على ا١تلكية الفردية، وإ ا جعلت علة 

وجود شروط معينة ال بد من وجودىا  بدليل ،ألهنا سرقة فقه ال لشيء آخر
حىت حيصل القطع، فلو سرؽ دوف النصاب، أو من غَت حرز ا١تثل، أو طعاماً 

على ا١تلكية  اكل ذلع، ال يقطع ولو كاف اعتداءً مهياًا لؤلكل، أو ما ش
الفردية، وعلى ذاؾ فالسرقة علة لقطع اليد، ىكذا واقعها، فبل يقاؿ عنها علة  

، حىت وال علة عامة، وإ ا ىي علة معينة ٟتكم معُت، أو علة جزئية ،كلية
وىي ليست من العلل اليت يقاس عليها. وعلى ذلع فقطع اليد ليس علتو 

وإ ا علتو السرقة لكوهنا سرقة، فاحملافظة على  ،احملافظة على ا١تلكية الفردية
تشرع  ف ا١تتهم بالسرقةإا١تلكية الفردية ليست علة مطلقاً. وعلى ىذا فبل يقاؿ 

أخذًا من  ،لو عقوبة لضربو عند اإلنكار حىت يقر، ٤تافظة على ا١تلكية الفردية
ال يقاؿ ذلع ألنو ال يوجد دليل يدؿ  ؛الدليل الكلي وىو قطع يد السارؽ
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على جواز الضرب، واحملافظة على ا١تلكية الفردية ليست علة لقطع اليد، وال 
ريع عقوبة ١تعاقبة ا١تتهم بالسرقة، فبل تتخذ علة لتش ،علة إليقاع عقوبة السرقة

 ،أو غصب ،أو هنب ،فوؽ أف ا١تتهم بريء حىت يثبت عليو شيء من سرقة
 ،ة اليت شرعها الشارع ٢تذا الذنب الذي يثبتيفتوقع عليو حيناذ العقوبة الشرع

سواء أكانت حدًا أـ تعزيراً، وال جيوز أف توقع عليو عقوبة قبل ثبوت الذنب، 
و عقوبة للذنب غَت العقوبة اليت شرعها الشارع. وعليو فا١تتهم وال أف توقع علي

بالسرقة ال يضرب، وال يص  أف يؤخذ من دليل قطع اليد دليل على جواز 
 ألنو ال يدؿ على ذلع. ؛ضربو

ومػػا  ،والغاصػػب ،والناىػػب ،ف تشػػريع الشػػارع لعقوبػػة السػػارؽإقػػد يقػػاؿ 
فمػػن  ،ى ا١تلكيػػة الفرديػػةيفهػػم منػػو أنػػو إ ػػا شػػرعها للمحافظػػة علػػ ،شػػاكل ذلػػع

٣تمػػػوع ذلػػػع يؤخػػػذ أف احملافظػػػة علػػػى ا١تلكيػػػة الفرديػػػة علػػػة لتشػػػريع عقوبػػػة ٢تػػػا. 
 ،إما أف تكوف علة للحكػم :واٞتواب على ذلع أف احملافظة على ا١تلكية الفردية

وإما أف تكوف غاية الشارع الػيت يهػدؼ إليهػا مػن تشػريع اٟتكػم، وكبل ػا ال بػد 
كمػػػا ال   ، يوجػػػد نػػػص يػػػدؿ علػػػى أهنػػػا علػػػة للحكػػػملػػػو مػػػن نػػػص يػػػدؿ عليػػػو، وال

ولػذلع ال يصػ  أف  ؛يوجد نص يػدؿ علػى أهنػا غايػة الشػارع مػن تشػريع اٟتكػم
و٢تػػػذا فإنػػػو ال  ؛أو حكمػػػة اه مػػػن تشػػػريع اٟتكػػػم ،هنػػػا علػػػة اٟتكػػػمإيقػػػاؿ عنهػػػا 

فبل تعترب وال بوجو من  ،يوجد ُب الشرع أي أصل العتبارىا ُب العقوبات مطلقاً 
أمػػا إذا نظرنػػا إٔب واقػػع ىػػذه العقوبػػات ٧تػػدىا كلهػػا تػػدؿ علػػى احملافظػػة الوجػػوه. 

علػػى ا١تلكيػػة الفرديػػة، ولكػػن ىػػذا الواقػػع ىػػو نتػػائج تلمػػس، وقػػد ٖتصػػل وقػػد ال 
 ؛ٖتصػػل، ولكػػن ىػػذا ال يػػدؿ علػػى أف الشػػارع قػػد بػػُّت مػػا يػػدؿ علػػى أهنػػا غايتػػو

اس أنػو ولكن ال على أس ،ولذلع تكوف وصف واقع يشرح كما يشرح أي واقع
وال علػػى أنػػو علػػة اٟتكػػم. أال تػػرى أف إباحػػة الػػزواج بػػأكثر مػػن  ،مػػدلوؿ الشػػارع
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واحػػػدة تقضػػػي علػػػى ا٠تلػػػيبلت ُب اجملتمػػػع، وأف منػػػع الػػػزواج بػػػأكثر مػػػن واحػػػدة 
يكثػػػر مػػػن ا٠تلػػػيبلت ُب اجملتمػػػع، ولكػػػن ىػػػذه النتيجػػػة الػػػيت تشػػػاىد ىػػػي وصػػػف 

تشػريع اٟتكػم، فػبل  وال ىي مقصود الشارع من ،لواقع، فليست ىي علة اٟتكم
وكػذلع احملافظػة علػى ا١تلكيػة الفرديػة ومػا شػاهبها مػن  .تبحث من ناحية شػرعية

الضروريات ا٠تمس أو غَتىا. وعلى ذلع ال يوجد دليل كلي خػاص يػدؿ علػى 
 مصاّب كلية.

أمػػا وجػػود ٣تموعػػة معينػػة مػػن األدلػػة تػػدؿ علػػى مصػػاّب فهػػو غػػَت موجػػود 
 ،السػرقة :مثل ،يدؿ واقعها على أمر معُتمطلقاً، وما وجد من ٣تموعة أحكاـ 

والسلب، ُب أهنا كلها ٖتافظ على ا١تلكية الفردية. فإف ىذا  ،والنهب ،والغصب
وليس داللة على علة، وال على مصلحة تتخذ علة للتشريع. على  ،وصف واقع

مػن قبيػل داللػة  أنو لو زعم أنو مدلوؿ ٣تموعة ىذه األحكاـ، فإنو يكوف حيناػذ
ولػػػيس داللػػػة أدلػػػة، فلػػػيس ىػػػو حػػػىت علػػػى ىػػػذا االعتبػػػار  ،لػػػى معػػػافٍ األحكػػػاـ ع

وعلػػى ذلػػع ال يوجػػد ُب الشػػريعة  ؛٣تموعػػة معينػػة مػػن األدلػػة تػػدؿ علػػى مصػػاّب
 ٣تموعة معينة من األدلة تدؿ على مصاّب معينة تتخذ علة لؤلحكاـ.

ألف  ؛فهػػذا كػػبلـ يسػػقه عػػن درجػػة االعتبػػار ،وأمػػا داللػػة ٣تمػػوع الشػػريعة
ا تكػػوف لنصػػوص معينػػة، والقػػوؿ بداللػػة ٣تمػػوع القػػرآف و٣تمػػوع السػػنة الداللػػة إ ػػ
ألف ىذا اجملموع ال داللة فيو كلػو علػى شػيء معػُت، ولكػن ُب كثػَت  ؛قوؿ فاسد

نصػػػوص أخػػػرى داللػػػة علػػػى شػػػيء آخػػػر، ُب مػػػن نصوصػػػو داللػػػة علػػػى شػػػيء، و 
فيكوف من قبيل نصػوص معينػة تػدؿ علػى شػيء معػُت، وأمػا أف ٣تمػوع الشػريعة 

 على شيء معُت فذلع أمر ليس لو وجود. دؿي
وعلػػى ذلػػع ال توجػػد مصػػلحة دلػػت علػػى اعتبارىػػا الشػػريعة كلهػػا بوجػػو  

فيكػوف  ؛وال ٔتجمػوع الشػريعة ،كلي، وال بنصوص كليػة، وال ٔتجموعػة نصػوص
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 الشػػػػرعإذ ال يوجػػػػد ُب  ،ة أمػػػػراً بػػػػاطبلً مػػػػن أساسػػػػوياعتبػػػػار ا١تصػػػػلحة علػػػػة شػػػػرع
 شرعية. غَت مصلحة وال ،شرعية صلحةم ال ،للتشريع علة تعترب مصلحة
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 ما ظن أنو دليل وليس بدليل
ىػػػػػػذه ىػػػػػػي األدلػػػػػػة األربعػػػػػػة ا١تعتػػػػػػربة وىػػػػػػي: الكتػػػػػػاب، والسػػػػػػنة، وإٚتػػػػػػاع 
الصحابة، والقياس الذي علتو قد وردت ُب الشرع. ومػا عػداىا ٦تػا اعتػربه بعػض 

ىػذه ىػي وحػدىا الػيت قػاـ وذلػع ألف  ؛األئمة واجملتهدين دليبًل فإنػو لػيس بػدليل
 ،الدليل القطعي على اعتبارىا أدلة شػرعية، وٓب يقػم دليػل قطعػي علػى مػا عػداىا

فهػو   ،ألف الػدليل الشػرعي أصػل مػن األصػوؿ ؛فكانت ىػي األدلػة ا١تعتػربة شػرعاً 
فػػػبل بػػػد مػػػن دليػػػل قطعػػػي يػػػدؿ عليػػػو. إال أف  ،كالعقائػػػد ال تثبػػػت إال عػػػن يقػػػُت
ألربعػػة ٦تػػا فيػػو شػػبهة الػػدليل يعتػػرب مػػن االسػػتدالؿ االسػػتدالؿ بغػػَت ىػػذه األدلػػة ا

ألف لػػو شػػبهة  ؛ومػػا يسػػتنبه ْتسػػبو مػػن األحكػػاـ يعتػػرب حكمػػاً شػػرعياً  ،الشػػرعي
ولكنو يكػوف  ،الدليل، ولكن من ال يعتربىا أدلة ال يكوف ُب حقو حكماً شرعياً 

 ألف ىناؾ شبهة الدليل. ؛ُب نظره حكماً شرعياً 
فهػػػػػي مػػػػػا وجػػػػػد لػػػػػو  ،يػػػػػل وليسػػػػػت بػػػػػدليلأمػػػػػا األدلػػػػػة الػػػػػيت ظػػػػػن أهنػػػػػا دل

أو غػػػػػَت منطبػػػػػق علػػػػػى مػػػػػا  ،ولكنػػػػػو دليػػػػػل ظػػػػػٍت ،دليػػػػػل يػػػػػدؿ علػػػػػى أنػػػػػو حجػػػػػة
اسػػػػػػػتدؿ بػػػػػػػو، وأ هػػػػػػػا أربعػػػػػػػة، ىػػػػػػػي: شػػػػػػػرع مػػػػػػػن قبلنػػػػػػػا، ومػػػػػػػذىب الصػػػػػػػحايب، 

 واالستحساف، وا١تصاّب ا١ترسلة.
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 شرع من قبلنا
ف شرع من قبلنا دليل شرعي من األدلة الشرعية، إقاؿ بعض األئمة 

ال من  ،كاف متعبدًا ٔتا ص  من شرائع من قبلو بطريق الوحي إليو  فالنيب 
ناسخة  ف شريعة النيب إصحي   :جهة كتبهم ا١تبدلة ونقل أرباهبا، وقالوا

فما كاف  ،ولكن ا١تنسوخ ىو ما كاف ٥تالفاً لشريعة اإلسبلـ ،لشريعة من تقدـ
يكن ٥تالفاً ٥تالفًا لشرع من تقدـ فهو ناسخ لو، وأما ما ٓب  من شرعو 

فبل يكوف  ،فهو مقيد فيو باتباع شرع من تقدـ ،لشرع من تقدـ فهو من شرعو
  ،ناسخاً لو، و٢تذا فإنو ال يوصف شرعو بأنو ناسخ لبعض ما كاف مشروعاً قبلو

وغَت ذلع ٦تا شرعنا  ،والسرقة ،والقتل ،وٖترمي الكفر، والزنا ،كوجوب اإلدياف
لوا على أف شرع من قبلنا شرع لنا فيو موافق لشرع من تقدـ. وقد استد

 بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقد قاؿ اه تعأب ُب حق األنبياء:     

                        أمره بإقتدائو هبداىم، وشرعهم من
 وقاؿ تعأب:  .ىداىم، فوجب عليو اتباعو                       

    :وقاؿ تعأب                         فدؿ على
 وقاؿ تعأب:  .وجوب اتباعو لشريعة نوح                     

      وجوب. وقاؿ تعأب: واألمر ىنا لل ،أمره باتباع ملة إبراىيم    

                                  والنيب عليو الصبلة
والسبلـ من ٚتلة النبيُت، فوجب عليو اٟتكم هبا. وأَما السنة فقد روي عنو 

و عندما عليو الصبلة والسبلـ أنو رجع إٔب التوراة ُب رجم اليهودي، وروي عن
أخرجو  «اصُ صَ قِ الْ  وِ اللَّ  ابُ تَ ، كِ سُ نَ ا أَ يَ »طلب منو القصاص ُب سن كسرت قاؿ: 

 وىو ،التوراة سوى السن ُب بالقصاص يقضي ما الكتبوليس ُب البخاري، 
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  تعأب: قولو          :ةً الَ صَ  يَ سِ نَ  نْ مَ »وأيضًا ما روي عنو أنو قاؿ، 
  :ولُ قُ يَـ  ىالَ عَ تَـ  وَ اللَّ  نَّ إِ  اىَ رَ كَ ا ذَ ذَ إَ ا هَ لّْ صَ يُ لْ ، فَـ اهَ نْـ عَ  امَ نَ  وْ أَ             

 »  ،روي ما وىو خطاب مع موسى عليو السبلـ. وأيضاً أخرجو الدارمي
 مْ هُ اتُـ هَ مَّ أُ وَ  ،تٍ الَّ عَ  نْ مِ  ةٌ وَ خْ إِ  اءُ يَ بِ نْ األَ »قاؿ:  عن أيب ىريرة عن رسوؿ اه 

 .وىذا يعٍت أف شرعهم شرع للرسوؿ  أخرجو مسلم، «دٌ احِ وَ  مْ هُ ينُـ دِ وَ  ،ىتَّ شَ 
ى وسَ مُ ى بِ لَ وْ أَ  نُ حْ نَ »، إذ رأى اليهود يصوموف عاشوراء: وأيضًا فإف قولو 

فهو  ،يدؿ داللة واضحة على أف شرع موسى شرعوأخرجو البخاري، « مْ هُ نْـ مِ 
 دليل على أف شرع من قبلنا شرع لنا.

دلة من قاؿ بأف شرع من قبلنا شرع لنا، ولكن ىذا القوؿ ىذه ىي أ
والصحي  أف شرع من  ،واألدلة ا١تذكورة ال تقـو حجة عليو ،باطل من أساسو

 ،وال يعترب من األدلة الشرعية. والدليل على ذلع الكتاب ،قبلنا ليس شرعاً لنا
 اليت لنا.وواقع األحكاـ الشرعية اليت ١تن قبلنا و  ،وإٚتاع الصحابة ،والسنة

 أب: ػاؿ تعػتاب فقد قػأما الك              اؿ ػوق
 أب: ػتع                             أب: ػػاؿ تعػػوق     

                                               
 وقاؿ تعأب:                         ووجو االستدالؿ هبذه

وإف كانت كلمة اإلسبلـ تعٍت معٌت التسليم  ،اآليات ىو أف اآليتُت األوليُت
وىذا يعٍت أف ا١تراد منها  ولكنها ُب ىاتُت اآليتُت اقًتنت بكلمة الدين، ،ه

وٓب تطلق كلمة اإلسبلـ على دين إال على  ،ال التسليم ه تعأب ،دين اإلسبلـ
ولذلع يكوف معٌت اآلية األؤب أف الدين الذي  الشريعة اليت جاء هبا ٤تمد 

يعترب مقبواًل عند اه بعد بعثة الرسوؿ ىو دين اإلسبلـ، ويكوف معٌت اآلية 
فإنو ال يقبلو اه  ،دينًا غَت دين اإلسبلـ تنق بعد بعثة ٤تمد الثانية ومن يع
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وىو ُب اآلخرة من ا٠تاسرين. ويؤيد ىذا أف النصراح واليهودي ٥تاطباف  ،منو
هما، وأف النصرانية واليهودية بعد بعثة يومأموراف بًتؾ شريعت ،بشريعة اإلسبلـ
 ريعةػػش كل أف اآليتُت معٌت أف يثبت فهو ا كفار،موأتباعه ،كفراً   افالرسوؿ تعترب 

شريعتو كفر. ووجو االستدالؿ باآلية الثالثة أنو ليس ا١تراد  غَت وؿػالرس بعثة بعد
 بقولو:          مصدقاً، فإنو ُب نفس اآلية قاؿ مصدقاً وقاؿ مهيمناً، فبل

 .وىو السيطرة على الشرائع السابقة ،بد أف يكوف ٢تا معٌت آخر غَت التصديق
أي مصدقاً  ،وىيمنة القرآف على الشرائع السابقة ىي نسخ للشرائع السابقة

وناسخًا ٢تا. ووجو االستدالؿ باآلية الرابعة أف اه تعأب جعل لكل رسوؿ 
وىذا يعٍت أف شريعة ٤تمد ىي غَت الشرائع السابقة،  ،شريعة غَت شريعة اآلخر

إذ  ،ت شرعتو ومنهاجوألهنا ليس ؛وأف الشرائع السابقة ليست شريعة حملمد
لكل رسوؿ شرعة ومنهاج أي شريعة، وىذا دليل على أنو مقيد بشريعتو ال 

 وأيضًا قاؿ تعأب:  .بشريعة غَته                        

                                            

                                               

                                       فاه أخربنا
 ،ألنا عما كاف أولاع األنبياء يعملوف، وإذا كنا ال نسأؿ عن أعما٢تمأنو ال يس

ألف تبليغها والعمل هبا من أعما٢تم، وما ال نسأؿ عنو  ؛فبل نسأؿ عن شريعتهم
 وغَت الـز لنا. ،غَت مطالبُت بو

ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم يـُْعَطُهنَّ » قاؿ: وأما السنة فعن جابر أف رسوؿ اه 
َعُث ِإَلى قـَْوِمِو َخاصًَّة َوبُِعْثُت ِإَلى ُكلّْ َأْحَمَر َوَأْسَودَ  ِبي  ي َكاَن ُكلُّ نَ َأَحٌد قـَْبلِ   «يـُبـْ

 اءِ يَ بِ نْ ى األَ لَ عَ  تُ لْ ضّْ فُ »قاؿ:  وعن أيب ىريرة أف رسوؿ اه أخرجو مسلم. 
سوؿ فالر أخرجو مسلم. « ةً افِّ كَ   قِ لْ خَ ى الْ لَ إِ  تُ لْ سِ رْ أُ وَ »فذكرىن وفيها: « ت  سِ بِ 
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  قد أخرب أف كل نيب قبل نبينا  إ ا بعث إٔب قومو خاصة. فيكوف غَت
فثبت هبذا أنو ٓب يبعث  ،وٓب يلزموا بشريعة نيب غَت نبيهم ،قومو ٓب يبعث إليهم
ريعة لنا. ويؤيد ىذا ما ورد صرحياً ػفبل تكوف شريعتهم ش ،إلينا أحد من األنبياء

  ُب آيات من القرآف بالنسبة لؤلنبياء:               ،     

           ،                     ًوما ورد صرحيا
 : بالنسبة للنيب                    وأيضًا فإف النيب . 

 :قَالَ  ؟َعَرَض َلَك َقَضاءٌ  اِإذَ َكْيَف تـَْقِضي » :يًا قاؿث معاذًا إٔب اليمن قاض١تا بع
 .فَِبُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو  :قَالَ  ؟فَِإْن َلْم َتِجْد ِفي ِكَتاِب اللَّوِ  :قَالَ  .َأْقِضي ِبِكَتاِب اللَّوِ 

 َأْجَتِهُد رَْأِيي َوالَ  :الَ قَ  ؟ِفي ِكَتاِب اللَّوِ  َوالَ  فَِإْن َلْم َتِجْد ِفي ُسنَِّة َرُسوِل اللَِّو  :قَالَ 
 وٓب يذكر شياًا من كتب األنبياء وسنتهم، والنيب  أخرجو أبو داود، «آُلو

ا مَ لِ  وِ اللَّ  ولِ سُ رَ  ولَ سُ رَ  قَ فَّ ي وَ ذِ الَّ  وِ لَّ لِ  دُ مْ حَ الْ »ودعا لو وقاؿ:  ،أقره على ذلع
ت ٣ترى ولو كانت من مدارؾ األحكاـ الشرعية ٞتر  ،«وِ اللَّ  ولَ سُ ي رَ ضِ رْ يُـ 

الكتاب والسنة ُب وجوب الرجوع إليها، وٓب جيز العدوؿ عنها إٔب اجتهاد الرأي 
أنو رأى  إال بعد البحث عنها واليأس من معرفتها. وأيضًا فقد روي عنو 
َلَقْد ِجْئُتُكْم » مع عمر بن ا٠تطاب قطعة من التوراة ينظر فيها فغضب وقاؿ:

َأْو بَِباِرٍل  ،ِبوِ  بُوافـَُتَكذّْ  ِبَحق  ُلوُىْم َعْن َشْيٍء فـَُيْخِبُروُكْم َتْسأَ  الَ  ،ِبَها بـَْيَضاَء نَِقيَّةً 
ُقوا ِبوِ  َأْن  َكاَن َحيِّا َما َوِسَعُو ِإالَّ   َلْو َأنَّ ُموَسى  ،َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدهِ  ،فـَُتَصدّْ

فؤلف  ،واعبأخرب بأف موسى لو كاف حياً ١تا وسعو إال ات أخرجو أٛتد. «يـَتَِّبَعِني
عليو الصبلة والسبلـ متبعًا ١توسى بعد موتو أؤب، فإنو لو كاف ال يكوف النيب 

وجب عليو مراجعتها، وأف ال يتوقف على لمتعبدًا بشريعة من قبلو  النيب 
زوؿ الوحي ُب أحكاـ الوقائع اليت ال خلو للشرائع ا١تاضية عنها، لكن الواقع ػن

زؿ هبا وحي يتوقف عن اإلجابة ػٓب ين حُت كاف يسأؿ عن واقعة أف النيب 
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فمن ذلع أخرج البخاري عن ابن  ،واألمثلة على ذلع كثَتة ،حىت ينػزؿ الوحي
 َفَجاَءِني َرُسوُل اللَِّو  ،َمِرْضتُ  :َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّو يـَُقولُ » ا١تنكدر قاؿ:

مَّ ُـ ث فـَتَـَوضََّأ َرُسوُل اللَِّو  ،اِني َوَقْد ُأْيِمَي َعَليَّ فَأَتَ  ،َوُىَما َماِشَيانِ  ،يـَُعوُدِني َوأَبُو َبْكرٍ 
َأْي  :فـَُقْلتُ  :َورُبََّما قَاَل ُسْفَيانُ  ،يَا َرُسوَل اللَّوِ  :فـَُقْلتُ  ،فََأفـَْقتُ  ،َصبَّ َوُضوَءُه َعَليَّ 

َفَما َأَجابَِني ِبَشْيٍء  :قَالَ  ؟َكْيَف َأْصَنُع ِفي َماِلي  ؟َكْيَف َأْقِضي ِفي َماِلي  ،َرُسوَل اللَّوِ 
فلو كاف شرع من قبلو شرعًا لو لرجع إٔب الشرائع  «َحتَّى نـََزَلْت آيَُة اْلِميَراثِ 

 السابقة وأجابو.
فقػػد انعقػػد إٚتػػاع الصػػحابة علػػى أف شػػريعة النػػيب  ،الصػػحابة وأمػػا إٚتػػاع

 ال  ،ناسخة لشريعة مػن تقػدـ، فلػو كػاف متعبػداً هبػا لكػاف مقػرراً و٥تػرباً عنهػا
وأيضاً لو كاف شرع من قبلنا شرعاً لنا لكػاف  .وىو ٤تاؿ ،وال مشرعاً  ،ناسخاً ٢تا

ولوجػب علػى الصػحابة بعػد  ،واٟتػديث ،كػالقرآف  ،تعلمها من فروض الكفايات
والسػػؤاؿ لناقليهػػا عنػػد حػػدوث الوقػػائع  ،والبحػػث عنهػػا ،الرجػػوع إليهػػا النػػيب 

ؿ، وبيع أـ الولد، وا١تفوضة، وحػد ا١تختلف فيها فيما بينهم كمسألة اٞتد، والعو 
وحيث ٓب ينقل عنهم شيء من ذلع، فإنو ال يكػوف شػرع  .الشرب، وغَت ذلع
 من قبلنا شرعاً لنا.

وأما واقع األحكاـ الشرعية اليت ١تن قبلنا واليت لنا، فإف القرآف قد 
وٓب يأت  ،اشتمل على عدة أحكاـ من الشرائع السابقة، وىي ثابتة بالقرآف

، ولكنها ٗتالف األحكاـ اليت جاء هبا الرسوؿ لنا، وتلع اآليات اليت نسخ ٢تا
ٔتعٌت أف أحكامها نسخت  ،جاءت بأحكاـ من قبلنا ال تعترب منسوخة حكماً 

كما ىي حاؿ النسخ ُب األحكاـ، وإ ا تعترب أهنا من شريعة   ،بأحكاـ أخرى
 اً بلنا ليس شرعو٨تن غَت مطالبُت هبا، وىذا دليل على أف شرع من ق ،من قبلنا

تعأب:  اه   لنا، وىذا كثَت ُب القرآف، فمن ذلع أف من شرائع سليماف قوؿ



 ٗٓٙ 

                                         

                                             وال
خبلؼ عند ا١تسلمُت ُب سقوط عقاب الطَت وإف أفسدت، بل ُب سقوط 

اْلَعْجَماُء » :عقاب ٚتيع اٟتيوانات، وقد جاء النص على ذلع، قاؿ 
 . ومن شرائع موسى قولو تعأب: اريػو البخػأخرج «َبارٌ ْرُحَها جُ جَ     

                                            

                                            وُب
 شريعة اإلسبلـ قد أحل للمسلمُت كل ذلع بقولو تعأب:        

     ومن شرائع موسى:  .حل ٢تم يحـو من طعامنا فهػػوىذه الش     

                                            

                        نؤمر ألنا ٓب ؛و٨تن ال نأخذ هبذا 
وأما ُب اإلسبلـ فليس ىناؾ قصاص فيما دوف النفس وإ ا أمر بو غَتنا.  ،بو

ذلع السنة، من أعضاء اٞتسم، بل ُب كل ذلع األرش أي الدية كما فصلت 
ََ  بَ عِ وْ أُ ا ََ ذإِ  فِ نْ ي األَ فِ وَ  ..»قاؿ:  فقد روى النسائي أف الرسوؿ   وُ عُ دْ َج

َِ يْ نَـ يْـ عَ ي الْ فِ . وَ .ةُ يَ الدّْ  انِ سَ ي اللّْ فِ ، وَ ةُ يَ الدّْ  ا يَ » :وأما قولو  .اٟتديث «..ةُ يَ الدّْ  ِن
عندما كسرت الربيع  ،الوارد ُب حديث البخاري «اصُ صَ قِ الْ  وِ اللَّ  ابُ تَ ، كِ سُ نَ أَ 

 عمة أنس ثنية جارية، فإف القصاص ا١تذكور ىنا ليس إشارة لآلية     

          اآلية ذكر مع اٞتروح ألف القصاص ا١تذكور ُب       

      ّ٦تا يدؿ على أف قولو واٟتادثة حادثة سن ، « َابُ تَ ، كِ سُ نَ ا أَ ي 
ليس إشارة لآلية ا١تذكورة، بل إنو حكم خاص بالقصاص ُب  «اصُ صَ قِ الْ  وِ اللَّ 

وُب شريعة  السن، وىو العظم الوحيد الذي إذا كسر عمدًا فيو القصاص.
 يوسف:                        أي يكوف اسًتقاؽ السارؽ ىو
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: شعيبواإلسبلـ جعل عقوبة السارؽ قطع اليد، وُب شريعة  ،عقوبة السارؽ
                                              

                 ألف اإلجارة فيو  ؛وىذا ال جيوز ُب اإلسبلـ
٣ تهولة:                        وألف الصداؽ للمرأة وليس
 لوالدىا:                      ريا قوؿ ػريعة أىل زماف زكػومن ش
 أـ مرمي:                         وىذا غَت جائز ُب اإلسبلـ

 أصبًل. ومن شريعة يعقوب:                       

                  وُب اإلسبلـ ال حيل أف حيـر على نفسو ما ٓب
 ل، قاؿ تعأب للرسوؿ: حيرمو اه عز وج                 ومن

 ريعة الكتابيُت ُب زماف أصحاب أىل الكهف: ػش             

                        وىذا حراـ ُب اإلسبلـ قاؿ: 
 ،ًداـجِ ـبـَنَـْوا َعَلى قـَْبرِِه َمسْ  ،الرَُّجُل الصَّاِلُح َفَماتَ  يِهمُ ا َكاَن فِ ََ ِإذ ،ِإنَّ ُأولَِئكِ »

و ػرجػأخ «ُأولَِئِك ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اللَِّو يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ،َوَصوَُّروا ِفيِو تِْلِك الصَُّورَ 
وىكذا آيات كثَتة ُب القرآف قد قص اه فيها أحكاـ من  البخاري ومسلم،

ة ػوخػات منسػذه اآليػوأتى لنا الرسوؿ بأحكاـ ٗتالفها، وليست ى ،ناقبلنا علي
ذه ػوف ىػفتك ؛ةػوخػوإ ا شريعة من قبلنا منس ،بعينها كنسخ اآليات ا١تنسوخة

 ألهنا شريعة من قبلنا. ؛فنحن غَت مطالبُت هبا ،اآليات من شريعة من قبلنا
فػػػػػػبل  ،ومػػػػػػن ىػػػػػػذا كلػػػػػػو يتبػػػػػػُت أف شػػػػػػريعة مػػػػػػن قبلنػػػػػػا ليسػػػػػػت شػػػػػػرعاً لنػػػػػػا

وأمػػػػػا األدلػػػػػة الػػػػػيت  .تعتػػػػػرب مػػػػػن األدلػػػػػة الشػػػػػرعية الػػػػػيت تسػػػػػتنبه منهػػػػػا األحكػػػػػاـ
تعػػػػأب:  فقولػػػػو  .فيهػػػػا  داللػػػػة  كلهػػػػا ال فإهنػػػػا  ،م٢تقػػػػو  بلً علػػػػى ػيػػػػػدل  اػأوردوىػػػػ
              ألنػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاؿ:  ؛ا١تػػػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػػػو التوحيػػػػػػػػػػػد         وٓب

 وقولػػػػػػو تعػػػػػػأب:  .التوحيػػػػػػد فيمػػػػػػا اىتػػػػػػدوا بػػػػػػو وىػػػػػػو «هبػػػػػػم»يقػػػػػػل:          
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      اآليػػػػة فإنػػػػو ال داللػػػػة فيهػػػػا علػػػػى أنػػػػو مػػػػوحى إليػػػػو بعػػػػُت مػػػػا أوحػػػػي بػػػػو
إٔب نػػػػػوح والنبيػػػػػُت مػػػػػن بعػػػػػده، حػػػػػىت يقػػػػػاؿ باتباعػػػػػو لشػػػػػريعتهم، بػػػػػل ا١تػػػػػراد أنػػػػػو 

، أي مثػػػػػػل مػػػػػػا أوحػػػػػػى اه إٔب و كمػػػػػػا أوحػػػػػػي إٔب غػػػػػػَته مػػػػػػن النبيػػػػػػُتأوحػػػػػػي إليػػػػػػ
 وقولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػأب:  .حػػػػػػػػػى إليػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػن قبلػػػػػػػػػع أو                 

        فػػػػػػا١تراد منػػػػػػو أصػػػػػػل التوحيػػػػػػد، ال مػػػػػػا انػػػػػػدرس مػػػػػػن شػػػػػػريعتو، و٢تػػػػػػذا
 وقولػػػػػو تعػػػػػأب:  .البحػػػػػث عػػػػػن شػػػػػريعة نػػػػػوح ٓب ينقػػػػػل عػػػػػن النػػػػػيب       

         وإجػػػػػػػػبلؿ اه  ،توحيػػػػػػػػدا١تػػػػػػػػراد بلفػػػػػػػػظ ا١تلػػػػػػػػة إ ػػػػػػػػا ىػػػػػػػػو أصػػػػػػػػوؿ ال
تعػػػػػػأب بالعبػػػػػػادة دوف الفػػػػػػروع الشػػػػػػرعية، ويػػػػػػدؿ علػػػػػػى ذلػػػػػػع أف لفػػػػػػظ ا١تلػػػػػػة ال 

 ،وملػػػػػػػة جعفػػػػػػػر ،فػػػػػػػبل يقػػػػػػػاؿ ملػػػػػػػة الشػػػػػػػافعي ،يطلػػػػػػػق علػػػػػػػى الفػػػػػػػروع الشػػػػػػػرعية
١ تػػػػػػذىبيهما ُب الفػػػػػػروع الشػػػػػػرعية، ويؤيػػػػػػد ىػػػػػػذا أنػػػػػػو قػػػػػػاؿ عقػػػػػػب ذلػػػػػػع:    

             الػػػػػػػػػدين ومقابلػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػرؾ  ذكػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػع ُب مقابلػػػػػػػػػػة
فهػػػػػو دليػػػػػل علػػػػػى أف االتبػػػػػاع إ ػػػػػا ىػػػػػو ُب أصػػػػػل التوحيػػػػػد.  ،إ ػػػػػا ىػػػػػو التوحيػػػػػد
 وقولػػػػػػػو تعػػػػػػػأب:               ،ىػػػػػػػو صػػػػػػػيغة إخبػػػػػػػار ال صػػػػػػػيغة أمػػػػػػػر

وذلػػػػػػػػع ال يػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػى وجػػػػػػػػوب اتباعهػػػػػػػػا، فلػػػػػػػػيس ُب اآليػػػػػػػػة داللػػػػػػػػة علػػػػػػػػى أف 
ع إٔب التػػػػػػػوراة ُب رجػػػػػػػم حيكػػػػػػػم هبػػػػػػػا الرسػػػػػػػوؿ، وأمػػػػػػػا مػػػػػػػا روي أف الرسػػػػػػػوؿ رجػػػػػػػ

إ ػػػػػػا راجعهػػػػػػا إلظهػػػػػػار و  ،فإنػػػػػػو ٓب يراجعهػػػػػػا لػػػػػػيحكم ٔتػػػػػػا جػػػػػػاء هبػػػػػػا ،اليهػػػػػػودي
وإنكػػػػػػار  ،صػػػػػدقو فيمػػػػػا كػػػػػاف قػػػػػػد أخػػػػػرب بػػػػػو مػػػػػن أف الػػػػػػرجم مػػػػػذكور ُب التػػػػػوراة

ألنػػػػػػس:  وأمػػػػػػا قولػػػػػػو اليهػػػػػػود ذلػػػػػػع، وٓب يرجػػػػػػع إليهػػػػػػا فيمػػػػػػا سػػػػػػوى ذلػػػػػػع. 
ا أخرجػػػػو البخػػػػاري، فإنػػػػو لػػػػيس اٟتػػػػديث كمػػػػ «اصُ َصــــقِ الْ  وِ اللَّــــ ابُ َتــــ، كِ سُ نَــــا أَ يَــــ»

  :ا١تػػػػػػػراد قولػػػػػػػو تعػػػػػػػأب          ألف القصػػػػػػػاص ا١تػػػػػػػذكور ُب اآليػػػػػػػة ورد
ــــــكِ » :ُب اٞتػػػػػػروح، واٟتادثػػػػػػة حادثػػػػػػة سػػػػػػّن، فلػػػػػػو كػػػػػػاف قػػػػػػوؿ الرسػػػػػػوؿ   ابُ َت

يشػػػػػَت إٔب اآليػػػػػة لكانػػػػػت اإلشػػػػػارة إٔب القصػػػػػاص ُب اٞتػػػػػروح،  «اصُ َصـــــقِ الْ  وِ اللَّـــــ
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وىػػػػػػي كسػػػػػػر السػػػػػػّن، أمػػػػػػا بػػػػػػاقي األعضػػػػػػاء كػػػػػػاألنف  ،وىػػػػػػذا خػػػػػػبلؼ اٟتادثػػػػػػة
واألذف والعػػػػػػػُت فقػػػػػػػد ورد فيهػػػػػػػا األرش، أي الديػػػػػػػة كمػػػػػػػا ىػػػػػػػو مبػػػػػػػُت ُب السػػػػػػػنة 

وأمػػػػػا حػػػػػديث:  ولػػػػػيس القصػػػػػاص الػػػػػوارد ُب اآليػػػػػة ا١تػػػػػذكورة. عػػػػػن الرسػػػػػوؿ 
فإنػػػػػػػو ٓب يستشػػػػػػػهد  أخرجػػػػػػػو الػػػػػػػدارمي، «..اَهـــــــنْـ عَ  امَ نَـــــــ وْ أَ  ،ةً الَ َصـــــــ يَ ِســـــــنَ  نْ َمـــــــ»

ة لقضػػػػاء الصػػػػبلة عنػػػػد النػػػػـو والنسػػػػياف، وإ ػػػػا نبػػػػو بػػػػذلع باآليػػػػة لكوهنػػػػا موجبػػػػ
 و٢تػػػػػػذا ٓب يتػػػػػػلُ  ؛علػػػػػػى أف مػػػػػػا أمػػػػػػر بػػػػػػو ا١تسػػػػػػلموف سػػػػػػبق أف أمػػػػػػر ٔتثلػػػػػػو موسػػػػػػى

فقػػػػػػاؿ:  ،أو سػػػػػػها عنهػػػػػػا ،الرسػػػػػػوؿ اآليػػػػػػة، وإ ػػػػػػا أمػػػػػػر بقضػػػػػػاء الصػػػػػػبلة إذا نػػػػػػاـ
 و الػػػػػػدارمي،أخرجػػػػػػ «اَىــــــرَ كَ ا ذَ ذَ إِ ا هَ لّْ َصــــــيُ لْ ، فَـ اَهــــــنْـ عَ  امَ نَــــــ وْ أَ  ،ةً الَ َصــــــ يَ ِســــــنَ  نْ َمــــــ»

فهػػػػػذا الػػػػػػذي ثبػػػػػػت بػػػػػو اٟتكػػػػػػم، وبعػػػػػػد أف ثبػػػػػػت ذلػػػػػع نبػػػػػػو الرسػػػػػػوؿ علػػػػػػى أف 
أمتػػػػػػو مػػػػػػأمورة بػػػػػػذلع كمػػػػػػا أمػػػػػػر موسػػػػػػى عليػػػػػػو السػػػػػػبلـ. وأمػػػػػػا قػػػػػػوؿ الرسػػػػػػوؿ: 

ـــــــــبِ نْ األَ »  ألف اه يقػػػػػػػػػوؿ:  ؛اٟتػػػػػػػػػديث فإنػػػػػػػػػو ال حجػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػو« ةٌ وَ ْخـــــــــإِ  اءُ َي   

                    و ومعػػػػػػػػػٌت قولػػػػػػػػػ« : ِإ ػػػػػػػػػػا « دٌ اِحـــــــــوَ  مْ هُ يــــــــــنُـ د
إذ رأى  ،يعػػػػػٍت أصػػػػػل التوحيػػػػػد الػػػػػذي ٓب خيتلفػػػػػوا عليػػػػػو أصػػػػػبًل. وأمػػػػػا قولػػػػػو 

ـــــوْ أَ  نُ ْحـــــنَ »اليهػػػػػود يصػػػػػوموف عاشػػػػػوراء:  ـــــوَســـــمُ ى بِ َل أخرجػػػػػو البخػػػػػاري، « مْ هُ نْـ ى ِم
ولػػػػػػوال أف اه تعػػػػػػأب أمػػػػػػره  ،فػػػػػػإف اٞتػػػػػػواب عليػػػػػػو أف الرسػػػػػػوؿ قػػػػػػد أمػػػػػػر بصػػػػػػيامو

ومػػػػػػن ىػػػػػػذا كلػػػػػػو يتبػػػػػػُت أف ىػػػػػػذه األدلػػػػػػة   .ُب ذلػػػػػػعبصػػػػػػيامو مػػػػػػا اتبػػػػػػع اليهػػػػػػود 
فتسػػػػقه عػػػػن درجػػػػة  ؛كلهػػػػا ال داللػػػػة فيهػػػػا علػػػػى أف شػػػػرع مػػػػن قبلنػػػػا شػػػػرع لنػػػػا

االسػػػػتدالؿ، وتبقػػػػى األدلػػػػة الػػػػيت قامػػػػت علػػػػى أف شػػػػرع مػػػػن قبلنػػػػا لػػػػيس شػػػػرعاً 
لنػػػػػػػا، وبػػػػػػػذلع يثبػػػػػػػت أف مػػػػػػػا ورد ُب القػػػػػػػرآف واٟتػػػػػػػديث مػػػػػػػن أحكػػػػػػػاـ كانػػػػػػػت 

ألف شػػػػػرع  ؛وال يعتػػػػػرب شػػػػػرعاً لنػػػػػا ،لنػػػػػالؤلمػػػػػم السػػػػػابقة إ ػػػػػا ىػػػػػو خػػػػػاص ٔتػػػػػن قب
مػػػػن قبلنػػػػا لػػػػيس شػػػػرعاً لنػػػػا، إال إذا جػػػػاء دليػػػػل يػػػػدؿ علػػػػى أنػػػػو لنػػػػا، كػػػػأف جػػػػاء 

فحيناػػػػذ نكػػػػوف  ،أو كانػػػػت ىنػػػػاؾ قرينػػػػة تػػػػدؿ علػػػػى أنػػػػو لنػػػػا ،ُب صػػػػيغة العمػػػػـو
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بػػػػل ألف الػػػػدليل جػػػػاء بأنػػػػو شػػػػرع لنػػػػا،  ؛ال ألنػػػػو شػػػػرع مػػػػن قبلنػػػػا ،مطػػػػالبُت بػػػػو
 .فهو شرع للدليل الذي جاء بو
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 مذىب الصحابي
ال خبلؼ ُب أف مذىب الصحايب ُب مسائل االجتهاد ليس حجة على 

فبل يعترب دليبًل شرعيًا بالنسبة ٢تم، وإ ا ا٠تبلؼ  ،غَته من الصحابة اجملتهدين
نو إومن بعدىم من اجملتهدين. فقاؿ بعض األئمة  ،ُب كونو حجة على التابعُت

ة الشرعية على األحكاـ الشرعية، واعتربوه دليبًل شرعيًا من األدل ،حجة
أما الكتاب فقولو  .واإلٚتاع ،والسنة ،واستدلوا على كونو حجة بالكتاب

 تعأب:                             وىو خطاب مع
وأما  .الصحابة بأف ما يأمروف بو معروؼ، واألمر با١تعروؼ واجب القبوؿ

أخرجو رزين، « مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ  ،ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أَ : »السنة فقولو 
وال أخرجو الًتمذي، « رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ ي بَ بِ ي أَ دِ عْ بَـ  نْ مِ  نِ يْ ذَ اللَّ وا بِ دُ تَ اقْـ : »وقولو 

١تا فيو من ٗتصيص العمـو  ،ديكن ٛتل ذلع على ٥تاطبة العامة وا١تقلدين ٢تم
و١تا فيو من إبطاؿ فائدة ٗتصيص الصحابة بذلع، من جهة  ،غَت دليلمن 

وقوع االتفاؽ على جواز تقليد العامة لغَت الصحابة من اجملتهدين، فلم يبق إال 
أف يكوف ا١تراد بو وجوب اتباع مذاىبهم. وأما اإلٚتاع فهو أف عبد الرٛتن بن 

ىب، وؤب عثماف ا٠تبلفة بشرط االقتداء بالشيخُت فأ عوؼ ؤب عليًا 
فقبل، وٓب ينكر عليو منكر فصار إٚتاعاً. وأيضاً فإف اإلٚتاع السكوٌب ىو قوؿ 

فكذلع يكوف قوؿ  ،وىو يعترب حجة ،الصحايب إذا انتشر وٓب ينكر عليو منكر
 الصحايب إذا ٓب ينتشر حجة.

ىذه ىي خبلصة أدلة من يقوؿ بأف مذىب الصحايب حجة، وىي أدلة 
ألف  ؛لى حجية مذىب الصحايب. أما اآلية فبل داللة فيهاال تصل  للداللة ع

وال لعصر الرسوؿ فقه،  ،وليس للصحابة ،كلها  اآلية خطاب ألمة ٤تمد 
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 نو ليس معٌت قولو إٍب               بأف ما يأمروف بو معروؼ بدليل
 ما أتى بعدىا وىو قولو              ل معناه أنكم خَت أمة ، ب

وأما اٟتديثاف فإنو ثناء على  .ألنكم تأمروف با١تعروؼ وتنهوف عن ا١تنكر
فإف  «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ  مُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ »وأما قولو  .ال أف قو٢تم دليل شرعي ،الصحابة

وليس ا١تراد االقتداء بكل شيء، فإف  ا١تراد بو ما يروونو عن الرسوؿ 
. وأما اإلٚتاع  ،عصومُتالصحابة غَت م وال يقتدى بكل شيء إال با١تعصـو

وإ ا ىي آتية من  ،السكوٌب فحجيتو ليست آتية من عدـ االنتشار فقه
االنتشار، ومن كونو ٦تا ينكر عادة، وىذاف ليسا موجودين ُب مذىب 

ة ػارضػال يعترب عدـ مع ،حىت لو انتشر ،الصحايب، فإف مذىب الصحايب
ألف السكوت خاص ٔتا ينكر، وىذا عاـ لكل  ؛تًا عنوابة لو سكو ػحػالص

فبل  ،وىذا ٓب ينتشر ،حكم، وألف السكوت معترب إذا انتشر وعلمو الصحابة
و٢تذا ال يقاس بسكوت الصحابة، ومن ذلع كلو يظهر  ؛يعترب أهنم سكتوا عنو

 أف ىذه األدلة كلها ال تصل  حجة على أف مذىب الصحايب دليل شرعي.
ما ينفي عن مذىب الصحايب أنو دليل شرعي، فمن على أف ىناؾ 

 ذلع أف اه تعأب يقوؿ:                            
وىي اه والرسوؿ، أي الكتاب والسنة، فما  ،فعُت اٞتهات اليت يرد إليها النػزاع

فبل  ،وال من السنة ،تابعدا ا ال يرد إليو، ومذىب الصحايب ليس من الك
ولذلع ال يعترب حجة، ومن ذلع أف الصحايب من أىل االجتهاد،  ؛يرد إليو

وا٠تطأ عليو ٦تكن، وما داـ احتماؿ ا٠تطأ موجوداً فبل يعترب مذىبو حجة، ومن 
ذلع أف الصحابة قد اختلفوا ُب مسائل، وذىب كل واحد إٔب خبلؼ مذىب 

لكانت حجج اه تعأب ٥تتلفة اآلخر، فلو كاف مذىب الصحايب حجة 
وٓب يكن اتباع البعض أؤب من اآلخر، فبل يكوف مذىبهم دليبلً  ،متناقضة
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يقروف ويعًتفوف بأنو ٓب يبلغهم   ،رضواف اه عليهم ،شرعياً. وأيضاً فإف الصحابة
كثَت من السنن، وكثَتًا ما رجعوا عن آراء بعد أف بلغهم عن الرسوؿ خبلفها، 

ٞتواز أف يكوف ٓب يبلغهم ما  ؛ل على أف مذىبهم ليس ْتجةوىذا أيضًا دلي
قالو الرسوؿ ُب شأنو، والدليل على إقرارىم أنو ٓب تبلغهم كثَت من السنن ما 

وأف  ،أف إخواح ا١تهاجرين كاف يشغلهم الصفق باألسواؽ»روي عن أيب ىريرة: 
ن عازب وعن الرباء ب «إخواح من األنصار كاف يشغلهم القياـ على أموا٢تم

 ،ولكن حدثنا أصحابنا ما كل ما ٨تدثكموه ٝتعناه من رسوؿ اه »قاؿ: 
أخفي »يقوؿ ُب حديث االستاذاف:  وعمر  «وكانت شغلنا رعية اإلبل

 .وىكذا كثَت «أ٢تاح الصفق ُب األسواؽ ؟ علي ىذا من أمر رسوؿ اه
فها، ما روي والدليل على أهنم رجعوا عن آراء بعد أف بلغهم عن الرسوؿ خبل

أف عمر كاف يرد النساء اللواٌب حضن ونفرف قبل أف يودعن البيت، حىت أخرب 
فأمسع عن ردىن، وكاف يفاضل بُت ديات  ،أذف ُب ذلع بأف رسوؿ اه 

فًتؾ قولو وأخذ  ،أمره با١تساواة بينها األصابع حىت بلغو عن رسوؿ اه 
 نْ عَ  مُ لَ قَ الْ  عَ فِ رُ » :سوؿ اه با١تساواة، وأراد رجم ٣تنونة حىت أعلم بقوؿ ر 

فبلغو أف النيب  ،وعبد اه بن عمر كاف يكري األرض .فأمر أف ال ترجم« ةٍ َـ ثالَ َـ ث
 وعبد اه بن عباس خفي عليو النهي عن  .هنى عنها فرجع عن كرائها
وقاؿ ابن  ،حىت أعلمو بذلع علي  ،وعن ٖترمي اٟتمر األىلية ،ا١تتعة

 أف خيسف اه بكم األرض، أقوؿ لكم قاؿ رسوؿ اه  عباس: أال ٗتافوف
 نْ مِ  ةُ مَّ ئِ األَ : »وىؤالء األنصار نسوا قولو  .وعمر ،قاؿ أبو بكر :فو وتقول

وقد رواه أنس، وىكذا كثَت من اٟتوادث، وىذا كلو يدؿ أخرجو أٛتد، « شٍ يْ رَ قُـ 
ة. فبل يصل  أف يكوف حج ؛على أف مذىب الصحايب عرضة للخطأ والنسياف

بقيت مسألة إٚتاع الصحابة على طلب عبد الرٛتن بن عوؼ االقتداء 
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أيب بكر وعمر، فإف ىذه ليست إٚتاعًا على أف مذىب الصحايب  :بالشيخُت
حجة، وإ ا ىي إٚتاع على جواز تقليد اجملتهد جملتهد آخر وترؾ رأيو، وا١تراد 

الصحايب وكوف مذىب  ،منها اجتماع كلمة ا١تسلمُت على رأي، وىذا شيء
حجة شيء آخر، ومن ذلع كلو يتبُت أف مذىب الصحايب ليس من األدلة 

 الشرعية.
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 االستحسان
يطلػػػق علػػػى مػػػا دييػػػل إليػػػو  ،االستحسػػػاف ُب اللغػػػة اسػػػتفعاؿ مػػػن اٟتسػػػن

وإف كػاف مسػػتقبحاً عنػػد غػَته، وىػػذا ا١تعػػٌت  ،اإلنسػاف ويهػػواه مػن الصػػور وا١تعػػاح
 أصػوؿ الفقػو، فإنػو ال خػبلؼ ُب أنػو اللغوي ليس ىو ا١تػراد مػن االستحسػاف ُب

وال خػبلؼ ُب امتنػاع حكػم اجملتهػد ُب شػرع  ،ال جيوز القوؿ ُب الػدين بالتشػهي
اه تعػػأب بشػػهواتو وىػػواه مػػن غػػَت دليػػل شػػرعي، وال فػػرؽ ُب ذلػػع بػػُت اجملتهػػد 
والعامي. وإ ا البحث ُب االستحساف الذي اصطل  عليػو علمػاء أصػوؿ الفقػو، 

ستحسػاف بػا١تعٌت األصػوٕب ال ا١تعػٌت اللغػوي، وقػد اختلػف القػائلوف فا١تراد منو اال
بػػو ُب تعريفػػو، فمػػنهم مػػن قػػاؿ: إنػػو عبػػارة عػػن دليػػل ينقػػدح ُب نفػػس اجملتهػػد ال 

ومػػنهم مػػن قػػاؿ: إنػػو عبػػارة عػػن  .يقػػدر علػػى إظهػػاره لعػػدـ مسػػاعدة العبػػارة عنػػو
عبػارة عػن ومػنهم مػن قػاؿ: إنػو  .موجػب قيػاس إٔب قيػاس أقػوى منػوالعدوؿ عػن 

ومػنهم مػن قػػاؿ: ىػو تػرؾ وجػػو مػن وجػػوه  .ٗتصػيص قيػاس بػػدليل ىػو أقػوى منػػو
االجتهاد غَت شامل مشوؿ األلفاظ لوجػو ىػو أقػوى منػو، وىػو ُب حكػم الطػارئ 

ومػنهم  .على األوؿ. ومنهم من قاؿ: إنو قطع ا١تسألة عن نظائرىػا ١تػا ىػو أقػوى
حكػػم آخػػر لوجػػو أقػػوى  مػػن قػػاؿ: إنػػو العػػدوؿ با١تسػػألة عػػن حكػػم نظائرىػػا إٔب

 يقتضي ىذا العدوؿ.
واستحساف  ،وقد جعلوا االستحساف أربعة أنواع: االستحساف القياسي

واستحساف اإلٚتاع، ومنهم من قسمو إٔب  ،واستحساف السنة ،الضرورة
فاالستحساف القياسي  .قسمُت: استحساف الضرورة واالستحساف القياسي

 ،ىر ا١تتبادر فيها إٔب حكم مغايرعندىم ىو أف يعدؿ عن حكم القياس الظا
وأسد  ،لكنو أقوى حجة ،نو قياس آخر ىو أدؽ وأخفى من األوؿإف عنو و يقول
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ويسمونو القياس ا٠تفي، مثاؿ ذلع لو اشًتى  ،وأص  استنتاجاً  ،نظراً 
عليهما، فقبض أحد الدائنُت  اً شخصاف سيارة من اثنُت ُب صفقة واحدة دين

بل لشريكو ُب الدين أف  ،حيق لو االختصاص هبا فإنو ال ،قسماً من ىذا الدين
 ،ألنو قبضو من ٙتن مبيع مشًتؾ بيع صفقة واحدة ؛يطالبو ْتصتو من ا١تقبوض

 ،أي إف قبض أي من الشريكُت ٙتن ا١تبيع ا١تشًتؾ بينهما قبض للشريكُت
وليس ألحد ا أف خيتص بو. فإذا ىلع ىذا ا١تقبوض ُب يد القابض قبل أف 

فإف مقتضى القياس أف يهلع من حساب  ،الثاح حصتو منويأخذ الشريع 
أي من حساب الشركة، ولكن ُب االستحساف يعترب ىالكًا من حصة  ،االثنُت

ألنو ُب األصل ٓب  ؛وال ٖتسب على الشريع الثاح استحساناً  ،القابض فقه
بل لو أف يًتؾ ا١تقبوض للقابض ويبلحق ا١تدين  ،يكن ملزمًا ٔتشاركة القابض

وأما استحساف الضرورة فهو ما خولف  .تو. ىذا ىو االستحساف القياسيْتص
أو مصلحة مقتضية سداً للحاجة أو  ،فيو حكم القياس نظراً إٔب ضرورة موجبة

دفعًا للحرج، وذلع عندما يكوف اٟتكم القياسي مؤديًا ٟترج أو مشكلة ُب 
و اٟترج فيعدؿ حيناذ عنو استحسانًا إٔب حكم آخر يزوؿ ب ،بعض ا١تسائل

 ؛وتندفع ا١تشكلة، مثاؿ ذلع األجَت، تعترب يده على ما استؤجر لو يد أمانة
فلو استؤجر شخص ليخيه آلخر  ،فبل يضمن إذا تلف عنده من غَت تعد منو

فإذا تلفت الثياب ُب يده من غَت تعد منو ٓب  ،ثياباً مدة شهر فهو أجَت خاص
وكاف خييه  ،ه ثوباً آلخرألف يده يد أمانة، ولو استؤجر شخص ليخي ؛يضمن

ألف  ؛الثياب ٞتميع الناس فهو أجَت عاـ، فإذا تلف الثوب ُب يده ال يضمن
ويضمن  ،يده كذلع يد أمانة. ولكن ُب االستحساف ال يضمن األجَت ا٠تاص

كي ال يقبل أعمااًل أكثر من طاقتو. وأما استحساف السنة فهو   ؛األجَت العاـ
الف لو ثبت بالسنة. مثاؿ ذلع شهادة أف يعدؿ عن حكم القياس إٔب ٥ت
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وجعل شهادتو شهادة  ،خزدية بقبوؿ شهادتو وحده فقد خص النيب  ،خزدية
الطرباح الكبَت ]« وُ بُ سْ حَ فَ  ،وِ يْ لَ عَ  دَ هِ شَ  وْ أَ  ،ةُ مَ يْ زَ خُ  وُ لَ  دَ هِ شَ  نْ مَ »وقاؿ:  ،رجلُت

ف أل ؛فقبوؿ شهادة خزدية عدوؿ عن القياس، و٣تمع الزوائد وفت  الباري[
ولكن عدؿ  ،ألف نصاب البينة رجبلف أو رجل وامرأتاف ؛القياس أف ال تقبل

عن القياس لورود النص. وأَما استحساف اإلٚتاع فإنو عدوؿ عن مقتضى 
مثاؿ ذلع االستصناع، فإف القياس  ،القياس إٔب حكم آخر انعقد عليو اإلٚتاع

لى جوازه. ىذا ولكن اإلٚتاع انعقد ع ،ألنو بيع معدـو ؛يقتضي عدـ جوازه
ىو االستحساف الذي اعتربوه دليبلً شرعياً، وقد استدلوا على كونو دليبلً شرعياً 

 واإلٚتاع. أما الكتاب فقولو تعأب:  ،والسنة ،بالكتاب          

                    :وقولو تعأب                   

      ووجو االحتجاج باآلية األؤب ورودىا ُب معرض الثناء وا١تدح ١تتبع
زؿ، ولوال أنو ػأحسن القوؿ، وباآلية الثانية من جهة أنو أمر باتباع أحسن ما أن

 وَ هُ نًا فَـ سَ حَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  ىأَ ا رَ مَ فَ : »حجة ١تا كاف كذلع. وأما السنة فقولو 
وأما  .ولوال أنو حجة ١تا كاف عند اه حسناً  أخرجو أٛتد، «نٌ سَ حَ  وِ اللَّ  دَ نْ عِ 

اإلٚتاع فهو إٚتاع األمة على استحساف دخوؿ اٟتماـ وشرب ا١تاء من أيدي 
من غَت تقدير لزماف السكوف وتقدير ا١تاء واألجرة. ىذه خبلصة  ،السقائُت

ٟتق أف االستحساف ال وا .االستحساف، وىذه خبلصة آرائهم فيو وأدلتهم عليو
يعترب دليبًل شرعياً، وما أتوا بو من تعريفات وٖتليبلت وأدلة ال يقـو حجة على 

أما التعريفات فهي حسب ا١تعاح اليت تدؿ عليها ثبلثة  .اعتباره دليبًل شرعياً 
ف االستحساف دليل انقدح ُب ذىن إ أقساـ: القسم األوؿ ىو قو٢تم

ألف الدليل الذي انقدح ُب  ؛طل من أساسووىذا التعريف با .إْب…اجملتهد
ال جيوز أف يعترب دليبًل ما داـ ال يعرؼ ما ىو،  ،ذىن اجملتهد وال يدري ما ىو
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نو إف تردد فيو بُت أف يكوف دليبًل ٤تققاً وو اً فاسداً فبل خبلؼ ُب امتناع إٍب 
واز زاع ُب جػفإنو ال ن ،التمسع بو، وإف ٖتقق أنو دليل من األدلة الشرعية

وإ ا يكوف أخذاً  ،ولكنو ال يكوف استحساناً  ،التمسع بو بالنسبة لنفسو
أما بالنسبة لغَته فإنو ُب حاجة للتعبَت عن ٖتققو أنو دليل حىت يص   .بالدليل

و٢تذا فإف  ؛األخذ بو، وعلى كبل الوجهُت ٓب يكن االستحساف دليبلً 
من التعاريف فهو  وأما القسم الثاح .االستحساف على ىذا التعريف باطل

موجب العدوؿ عن نو عبارة عن إوىي قو٢تم  ،التعاريف اليت تفهم معٌت واحداً 
نو عبارة عن ٗتصيص قياس بدليل ىو أقوى منو، إقياس إٔب قياس أقوى منو، و 

اْب …لة عن نظائرىاأئرىا ١تا ىو أقوى، والعدوؿ با١تسوقطع ا١تسألة عن نظا
وىذه  .يعدؿ عن القياس لدليل أقوىوىو أف  ،فإف ىذه كلها ٔتعٌت واحد

إف كاف يراد من الدليل األقوى نص من   ،التعاريف أو التفسَتات لبلستحساف
فهو استدالؿ  ،وإ ا ىو ترجي  للنص ،فهذا ليس استحساناً  ،كتاب أو سنة

وىذا ما  ،بالنص، وإف كاف الدليل األقوى ىو العقل ٔتا يراه من مصلحة
اس مبٍت على علة شرعية ثابتة بالنص، وأما العقل ألف القي ؛فهو باطل ،قصدوه

وال علة أخرى أقوى منو، بل ال عبلقة لو بالنص  ،أو ا١تصلحة فليسا نصاً 
أما  .أي ٔتا جاء بو الوحي، ولذلع كاف ىذا العدوؿ عن النص باطبلً  ،الشرعي

ترؾ وجو من وجوه االجتهاد غَت  :القسم الثالث من التعاريف فهو قو٢تم
ؿ األلفاظ لوجو ىو أقوى منو وىو ُب حكم الطارئ على األوؿ، شامل مشو 

وإف كاف كالقسم الثاح ُب أنو ترؾ االستدالؿ بالظاىر إٔب دليل  ،وىذا التعريف
ولكن الفرؽ بينو وبُت الثاح ىو أف الثاح معناه عدوؿ عن القياس لدليل  ،آخر

قد يكوف  ،يل ظاىرأقوى، وأما ىذا التعريف فهو أعم ألنو يعٍت عدواًل عن دل
ترؾ وجو من وجوه »ألنو قاؿ:  ؛إٔب دليل آخر ،قياسًا وقد يكوف غَته
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وأيضًا فإف ىذا القسم جعل الوجو األقوى  .فهو أعم من القياس «االجتهاد
فإنو  ،الذي عدؿ إليو ُب حكم الطارئ على األوؿ، وىذا ٓتبلؼ القسم الثاح

يرد عليو ٔتا رد على القسم ال يكوف ْتكم الطارئ. وىذا القسم الثالث، 
بدليل طارئ عليو أقوى  والثاح، فإف الرجوع عن حكم دليل خاص إٔب مقابل
فبل  ،أو كاف إٚتاع الصحابة ،منو، إف كاف الدليل الطارئ من الكتاب أو السنة

وإف كاف  ،وُب ىذه اٟتاؿ ال يكوف استحساناً  ،زاع ُب صحة االحتجاج بوػن
فضبًل عن أف  ،فإف ذلع ليس دليبًل شرعياً  ،صلحةالدليل األقوى العقل وا١ت

ولذلع ال يص  االستدالؿ بو، وُب ىذه اٟتاؿ  ؛يكوف أقوى من دليل شرعي
وال  ،وعليو فإف االستحساف على ىذا التعريف مردود ؛يكوف العدوؿ باطبلً 

أو  ،أو سنة ،ألنو ُب إحدى حالتيو يكوف كتاباً  ؛يص  اعتباره دليبًل شرعياً 
ألنو  ؛وُب اٟتالة الثانية يكوف باطبلً  .وال يكوف استحساناً  ،ابةإٚتاع صح

عدوؿ عن الدليل إٔب ما ليس بدليل. ىذا من ناحية التعريفات أو التفسَتات 
و ا  ،فإف القسمُت األولُت ،أما من ناحية أقساـ االستحساف ،لبلستحساف

القياسي أما االستحساف  .باطبلف ،االستحساف القياسي واستحساف الضرورة
فإنو يظهر بطبلنو من بطبلف القسم الثاح من تعريفات االستحساف أو 

وأيضًا فإف اعتبارىم لو أنو قياس  .تفسَتاتو، وىي العدوؿ با١تسألة عن نظائرىا
ألنو ال عبلقة لو بالقياس، وإ ا ىو تعليل مصلحي، فمثاؿ ٙتن  ؛خفي باطل

تلف فيو اٟتكم ُب ىبلؾ ا١تاؿ ا١تبيع ا١تشًتؾ بيع صفقة واحدة، فبل يص  أف خي
الذي قبضو أحد الشريكُت بأنو ىبلؾ من ماؿ الشركة عن قبض أحد 

 ،ٙتنها ـسواء أكاف السيارة ا١تبيعة أ ،ألف ا١تاؿ ؛الشريكُت بأنو قبض للشركة
وليس  ،فهبلكو ىبلؾ ١تاؿ الشركة ،ماؿ الشركة وليس ماؿ أحد الشريكُت

 ،عدلوا باالستحساف عن حكم الشرع القابض وحده. فهنا قد ؿىبلكًا ١تا
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وإٔب ٖتكيم ىوى النفوس. فإنو إذا   ،إٔب حكم غَت الشرع ،وعن الدليل الشرعي
فقبض  ،كدين على شخص واحد لشريكُت  ،كاف دين مشًتؾ لعدة أشخاص

أحد الشريكُت من الدين مقدار حصتو، وىلكت ُب يده قبل أف يأخذ 
ال على  ،الع على حساب االثنُتفإنو يعترب ا٢ت ،الشريع الثاح حصتو منو

وذلع ألف الشريع وكيل وأمُت، ويده يد وكالة  ؛حساب حصة القابض وحده
ويد أمانة، فإذا قبض الدين قبضو للجميع، وإذا ىلع ُب يده ال يسأؿ عن 
ىبلكو ألف يده يد أمانة. ىذا ىو اٟتكم الشرعي الذي دلت عليو النصوص 

وٓب  ،ست ىذه ا١تسألة من مسائل القياسالشرعية، وليس ذلع قياساً، أي لي
ومن مسائل  ،وإ ا ىو مسألة من مسائل الشركة ،يثبت ىذا اٟتكم بالقياس

األمانة، ثبتت بالدليل الشرعي من السنة، ولكن الذين يقولوف باالستحساف 
بل لشريكو  ،مع كوهنم يقروف بأف ما قبضو الشريع ال حيق لو االختصاص بو

ف االستحساف إْتصتو من ا١تقبوض، ولكنهم يقولوف ُب الدين أف يطالبو 
يقضي بأف يعترب ا٢تالع ُب يد القابض ىالكًا من حصتو فقه، فيعدلوف عما 
يقتضيو اٟتكم الشرعي لغَته دوف دليل سوى االستحساف، أي استحساف 
اجملتهد إذا رأى ذلع، ْتجة أف الشريع ٓب يكن ملزمًا ٔتشاركة القابض فيما 

ولو أف  ،ويبلحق ا١تدين بالباقي ،يًتؾ ا١تقبوض للقابض بل لو أف ،قبض
يشاركو، فاستدلوا بذلع على أف يكوف ىبلؾ ا١تقبوض على القابض ال على 

 وحكم با٢توى. ،االثنُت، وىذا ترؾ للدليل الشرعي
نظػػػراً إٔب  ،وأمػػػا استحسػػػاف الضػػػرورة فهػػػو مػػػا خولػػػف فيػػػو حكػػػم القيػػػاس

فاستحسػػاف  .للحػػرج دفعػػاً  أو للحاجػػة سػػداً  ،مقتضػػية مصػػلحة أو موجبػػة ضػػرورة
حسػػػب مػػػا يػػػراه عقػػػل  ،الضػػػرورة عنػػػدىم يكػػػوف طريقػػػاً إٔب األحكػػػاـ ا١تصػػػلحية

ال حسػػب مػػا يػػرى الشػػرع، وخيػػالف الشػػرع ويتبػػع العقػػل فيمػػا يػػرى مػػن  ،اجملتهػػد
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ولػػيس الػػنص  ،فبطبلنػػو ظػػاىر بأنػػو حيكػػم العقػػل ومػػا يػػراه مػػن مصػػلحة .مصػػلحة
عية الػػػيت دؿ عليهػػػا الشػػػرع، وىػػػذا باطػػػل وال  الشػػػرعي، ويػػػرج  علػػػى العلػػػة الشػػػر 

 ،كػػبلـ، ففػػي مثػػاؿ األجػػَت ظػػاىر الػػبطبلف، فػػإف جعػػل األجػػَت ا١تشػػًتؾ يضػػمن
 فالرسػػوؿ ،الشػػرعي للػػنص و٥تالفػػة ،مػػرج  بػػبل تػػرجي  ،يضػػمن ال ا٠تػػاص واألجػػَت
  :كػػاف  مػػن علػى ضػػماف فػبل الػػدارقطٍت، رواه «نٍ مَ تَ ؤْ ُمــ ىلَـعَ  انَ مَ َضــ الَ »يقػوؿ

النافيػػة للجػػنس:  «ال»ػألف تعبػػَت اٟتػػديث بػػ ؛ى عػػُت مػػن األعيػػاف مطلقػػاً أمينػػاً علػػ
سػػواء أكػػاف أجػػَتاً خاصػػاً أـ أجػػَتاً عامػػاً، فهػػذا  ،يشػػمل كػػل مػػؤ٘تن« انَ مَ َضــ الَ »

واٟتكم ٔتا  ،اٟتكم باالستحساف ترؾ للدليل وحكم با٢توى، فهو ترؾ للحديث
مػػن أمػػواؿ النػػاس أكثػػر وىػػو حػػىت ال يتقبػػل األجػػَت ا١تشػػًتؾ  ،يػراه العقػػل مصػػلحة

ولػذلع تػرؾ  ؛فيعرض أمػواؿ النػاس للضػياع ،طمعاً ُب زيادة الكسب ،من طاقتو
 فبل شع أف ىذا االستحساف باطل وال كبلـ. ،حديث الرسوؿ

 :ومػػػػػػػن ذلػػػػػػػع يتبػػػػػػػُت بطػػػػػػػبلف االستحسػػػػػػػاف ُب صػػػػػػػورتيو األوليػػػػػػػُت و ػػػػػػػا
حساف واست ،وأما استحساف السنة .واستحساف الضرورة ،االستحساف القياسي

فإنػػو لػػيس استحسػػاناً وإ ػػا ىػػو تػػرجي  أدلػػة، ففػػي شػػهادة خزديػػة ظػػاىر  ،اإلٚتػػاع
وال عبلقػة لػو  ،فهػو مػن مواضػع تػرجي  األدلػة ،أنو ترجي  اٟتػديث علػى القيػاس

وُب موضػوع االستصػناع ظػاىر فيػو أنػو تػرجي  إلٚتػاع الصػحابة،  .باالستحساف
واستصػنع  ،تصػنع خا٘تػاً اس فػإف الرسػوؿ  ،علػى أف االستصػناع ثابػت بالسػنة

ا١تنػػرب، فاالستصػػناع لػػيس مػػن االستحسػػاف. علػػى أف األمثلػػة الػػيت أوردىػػا الػػذين 
يقولػػػوف باالستحسػػػاف ثابتػػػة باألدلػػػة الشػػػرعية، فػػػدخوؿ اٟتمػػػاـ مػػػن غػػػَت تقػػػدير 

ا١تاء ومدة اللبث ُب اٟتماـ، وكذلع شرب ا١تػاء مػن يػد  ومن غَت تقدير ،عوض
ال مبلغ ا١تاء ا١تشروب، ثابتة كلها بالسنة، فإف السقائُت من غَت تقدير العوض و 
فهػو ثابػت بػدليل  ،مػع معرفتػو بػو وتقريػره لػو ىذا ٦تا جرى ُب عصر الرسوؿ 



 ٕٕٗ 

 التقرير من السنة ال باالستحساف.
فإهنا كلها ال تصل   ،وأما األدلة اليت أتوا هبا على أف االستحساف حجة

عٌت األصوٕب الذي أرادوه، لعدـ انطباقها على االستحساف با١ت ؛لبلستدالؿ
 فمية:                               ال داللة فيها على

وجوب اتباع أحسن القوؿ، ٍب إف ذلع ال يعٍت باتباع أحسن القوؿ اتباع 
 ،أحد ا حسن ،بل يعٍت إذا كاف ىناؾ قوالف ،االستحساف با١تعٌت األصوٕب

يتبع األحسن، ولكن إذا كاف ىناؾ دليل فيتعُت اتباع الدليل،  ،أحسنواآلخر 
 وآية:                              ال داللة فيها على أف

االستحساف دليل منػزؿ، فضبًل عن كونو أحسن منػزؿ، وال عبلقة ٢تا 
ه حديثا فهو قوؿ البن مسعود، وأما ما عدو باالستحساف با١تعٌت األصوٕب، 

 ،أما ما قاـ الدليل عليو بأنو فرض ،إ ا يعٍت ما رأوه من ا١تباحاتفضبلً عن أنو 
 ،فإنو جيب اتباع الدليل ،أو فاسد ،أو باطل ،أو مكروه ،أو حراـ ،أو مندوب

 ،على أف ىذا ُب الشورى والرجوع لرأي ا١تسلمُت ،ال اتباع ما رآه ا١تسلموف
فما يراه ا١تسلموف ليس دليبلً  ،االستدالؿ على اٟتكم الشرعيوليس ىو ُب 

على أف قوؿ بن مسعود شرعيًا وال يص  االستدالؿ بو على اٟتكم الشرعي، 
 .لو باالستحساف با١تعٌت األصوٕب مطلقاً ال عبلقة 

بػػل ىػػو حكػػم  ،ومػػن ذلػػع كلػػو يتبػػُت أف االستحسػػاف لػػيس دلػػيبلً شػػرعياً 
وأخذ ٔتا يراه العقل مصػلحة. إال أنػو ١تػا كػاف  ،رعيبا٢توى، وىو ترؾ للدليل الش
فػػػإف اٟتكػػػم الػػػذي يسػػػتنبطونو بػػػو يعتػػػرب حكمػػػاً  ،للػػػذين يقولػػػوف بػػػو شػػػبهة دليػػػل

 ألف لو شبهة دليل. ؛شرعياً 
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 المصالح المرسلة
ويقسػػموهنا ثبلثػػة  ،يعتػػرب بعػػض األئمػػة واجملتهػػدين ا١تصػػلحة دلػػيبلً شػػرعياً 

لشػػػهادة الشػػػرع ثبلثػػػة أقسػػػاـ: قسػػػم شػػػهد  أقسػػػاـ، فيقولػػػوف: ا١تصػػػلحة بالنسػػػبة
وىػػػو اسػػػتنباط  ،إٔب القيػػػاسويرجػػػع حاصػػػلها  ،الشػػػرع ٢تػػػا باالعتبػػػار فهػػػي حجػػػة

 ،اٟتكػػم مػػن معقػػوؿ الػػنص أو اإلٚتػػاع. والقسػػم الثػػاح مػػا شػػهد الشػػرع لبطبلهنػػا
إف عليػػػع  :وذلػػع كقػػوؿ أحػػد العلمػػاء ألحػػد ا٠تلفػػػاء ١تػػا واقػػع ُب هنػػار رمضػػاف

حيػػث ٓب يػػأمره بإعتػػاؽ رقبػػة مػػع  ،فلمػػا أنكػػر عليػػو ذلػػع صػػـو شػػهرين متتػػابعُت،
واسػتحقر إعتػػاؽ رقبػة ُب جنػػب  ،قػػاؿ: لػو أمرتػػو بتلػع لسػهل عليػػو ،اتسػاع مالػو

كانػػت ا١تصػػلحة ُب إجيػػاب الصػػـو لينػػػزجر بػػو، فهػػذا قػػوؿ باطػػل فقضػػاء شػػهوتو، 
واقعػت أىلػي  :قاؿ لؤلعرايب الذي قػاؿ لػو ألف الرسوؿ  ؛٥تالف لنص السنة

 ،قَـاَل َفُصـْم َشـْهَرْيِن ُمَتتَـاِبَعْينِ  ،لَـْيَس ِعْنـِدي :قَالَ  ،فََأْعِتْق َرقـََبةً » ضاف، قاؿ لو:ُب رم
ففيػػو داللػة قويػػة  أخرجػػو البخػاري، «فَـَأْرِعْم ِســتّْيَن ِمْسـِكيًنا :قَــالَ  ،َأْسـَتِطيعُ  الَ  :قَـالَ 

باالعتبػار على الًتتيب. والقسم الثالث ما ٓب يشهد لػو مػن الشػرع بػالبطبلف وال 
نص معُت، وىذا ما أطلق عليو بأنو ا١تصاّب ا١ترسلة. وقػالوا: إذا كانػت ا١تصػلحة 
قد جاء هبا نص خػاص بعينهػا كتعلػيم القػراءة والكتابػة، أو كانػت ٦تػا جػاء نػص 

والنهػػػي عػػػن  ،كػػاألمر بكػػػل أنػػػواع ا١تعػػػروؼ  ،عػػاـ ُب نوعهػػػا يشػػػهد ٢تػػػا باالعتبػػػار
ألهنػػا  ؛ٟتػػالتُت ال تعتػػرب مػػن ا١تصػػاّب ا١ترسػػلةفإهنػػا ُب ىػػاتُت ا ،ٚتيػػع فنػػوف ا١تنكػػر

، بػػل ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة ىػػي ا١ترسػػلة مػػن الػػدليل، أي ىػػي إٔب القيػػاسحيناػػذ ترجػػع 
بػػػل ىػػػي مػػػأخوذة مػػػن عمػػػـو كػػػوف الشػػػريعة جػػػاءت  ،الػػػيت ال يوجػػػد دليػػػل عليهػػػا

ٞتلػػب ا١تصػػاّب ودرء ا١تفاسػػد. فا١تصػػاّب ا١ترسػػلة عنػػدىم ىػػي كػػل مصػػلحة ٓب يػػرد 
علػػػػى اعتبارىػػػػا بعينهػػػػا أو نوعهػػػػا، فهػػػػي مرسػػػػلة أي مطلقػػػػة مػػػػن  ُب الشػػػرع نػػػػص
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الػػػدليل، ولكػػػن دلػػػت علػػػى اعتبارىػػػا نصػػػوص الشػػػريعة بوجػػػو كلػػػي، فتبػػػٌت علػػػى 
عنػػػػد فقػػػػداف الػػػػنص الشػػػػرعي ُب اٟتادثػػػػة أو فيمػػػػا  ،أساسػػػػها األحكػػػػاـ الشػػػػرعية

يشػبهها، فتكػػوف ا١تصػػلحة ىػػي الػػدليل. ففػػي ىػػذا يسػػتطيع الفقيػػو أف حيكػػم بػػأف  
مػن غػَت أف حيتػاج إٔب شػاىد  ،يو مصػلحة غالبػة يصػ  مطلوبػاً شػرعاً كل عمل ف

خاص من نصوص الشرع يدؿ عليو. إال أهنم يفرقوف بُت ا١تصاّب الشرعية وغػَت 
ف ا١تصػػػاّب الػػػيت تصػػػل  دلػػػيبلً ىػػػي ا١تصػػػاّب الػػػيت تتفػػػق مػػػع إة، فيقولػػػوف: يالشػػػرع

 :٠تمسة وىػيف من أوؿ مقاصدىا صيانة األركاف الضرورية اإمقاصد الشريعة، و 
وحفػظ ا١تػاؿ، وقػد  ،وحفػظ النسػل ،وحفػظ العقػل ،وحفظ النفس ،حفظ الدين

اتفقػػػت الشػػػرائع اإل٢تيػػػة علػػػى وجػػػوب احػػػًتاـ ىػػػذه األركػػػاف ا٠تمسػػػة وحفظهػػػا، 
ويتفػػػرع عنهػػػا مصػػػاّب أخػػػرى يفهػػػم العقػػػل أهنػػػا مصػػػلحة، فيكػػػوف كوهنػػػا مصػػػلحة 

الشػػرعية ويسػػاعد إذ كػػل مػػا يؤيػػد ا١تقاصػػد  ،حسػػب تقػػدير العقػػل دلػػيبلً شػػرعياً 
على ٖتقيقهػا فهػو مصػلحة. وال يشػًتط ُب ا١تصػلحة أف ٗتػالف القيػاس، بػل قػد 

 .قد تكوف ىي الدليل الشرعي ابتداءو  ،ٗتالفو
والػذين يقولػوف با١تصػاّب ا١ترسػلة جيعلوهنػا ٗتصػص النصػوص الشػرعية غػػَت 

ــيـّْ بَـ الْ » :القطعيػػة، فمػػثبلً يقػػوؿ الرسػػوؿ  ــعَ  ةُ َن ــى َل ــادَّ  نِ َم ــيَ لْ اوَ  ،ىَع ــعَ  ينُ ِم ــَل  نْ ى َم
ــنْ أَ  فالػػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة يػػروف أنػػو لػػو ادعػػى  أخرجػػو الػػدارقطٍت، «رَ َك

 ،وطلػب ٖتليػف ا١تػدعى عليػو اليمػُت ،وعجز عػن اإلثبػات ،أحد على آخر ماالً 
فإهنم ال يوجبوف ٖتليف ا١تدعى عليػو إال إذا كػاف بينػو وبػُت ا١تػدعي خلطػة، كػي 

فيجػروىم إٔب احملػاكم بػدعاوي كاذبػة. فهػؤالء  ،الفضػبلءال يتجرأ السػفهاء علػى 
 ،الػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة يعتػػربوف أهنػػا أصػػل قػػائم بذاتػػو كالكتػػاب والسػػنة

أهنم جعلوىا ٗتصص الكتاب والسنة إذا كاف النص غَت قطعػي. وقػرروا  حد إٔب
رؼ بو، أف الشريعة ٓب تأت ُب أحكامها إال ٔتا ىو ا١تصلحة. وما كاف بالنص ع
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ومػػػػا ٓب يعػػػػرؼ بػػػػالنص فقػػػػد عػػػػرؼ طلبػػػػو بالنصػػػػوص العامػػػػة ُب الشػػػػريعة. فعلػػػػى 
اعتبػػارىم ىػػذا يسػػتطيع اجملتهػػد بػػأف حيكػػم بػػأف كػػل عمػػل فيػػو مصػػلحة ال ضػػرر 

فهػػو مطلػػوب مػػن غػػَت أف حيتػػاج إٔب  ،فيهػػا، أو كػػاف النفػػع فيهػػا أكػػرب مػػن الضػػرر
فهػو  ،كػرب مػن نفعػوة فيػو، أو إٙتػو أػلحػشاىد خاص، وكل أمر فيو ضرر وال مص

 منهي عنو من غَت أف حيتاج إٔب نص خاص.
ف أحكػػاـ ا١تعػػامبلت إوقػػالوا: إنػػا وجػػدنا الشػػارع قاصػػداً ١تصػػاّب العبػػاد، و 

تدور مع ا١تصلحة حيث دارت، فًتى الشيء الواحد دينع ُب حاؿ ال تكوف فيػو 
مصػػلحة، فػػإذا كانػػت فيػػو مصػػلحة جػػاز، كالػػدرىم بالػػدرىم إٔب أجػػل، ديتنػػع ُب 

ف الشػػػػػارع قصػػػػػد ُب النصػػػػػوص اتبػػػػػاع ا١تعػػػػػاح ال إوجيػػػػػوز ُب القػػػػػرض، و  ،١تبايعػػػػػةا
 الوقوؼ عند النصوص.

وقد دافعوا عن كوف جعل ا١تصاّب دليبًل شرعيًا يؤدي إٔب جعل اتباع 
ا٢توى دليبًل شرعياً، فقرروا بالنسبة الرتباط األىواء با١تصاّب أف التبلـز بينهما 

ربة ا١تقررة ال تبلحظ فيها األىواء والشهوات غَت ثابت، فمصاّب الشرع ا١تعت
اجملردة، فا١تصاّب ا١تعتربة ىي اليت تعترب من حيث نظاـ اٟتياة الدنيا للحياة 

ألف الشريعة جاءت  ؛ال من حيث أىواء النفوس ُب جلب ا١تصاّب ،اآلخرة
 ألف اه تعأب يقوؿ:  ؛لتخرج ا١تكلفُت من دواعي أىوائهم         

                             . 
 وقد استدلوا على األخذ با١تصاّب ا١ترسلة بدليلُت:

ف الشػػػػػػػػػارع اعتػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػنس ا١تصػػػػػػػػػاّب ُب جػػػػػػػػػنس األحكػػػػػػػػػاـ، إأحػػػػػػػػػد ا: 
واعتبػػػػار جػػػػنس ا١تصػػػػاّب يوجػػػػب ظػػػػن اعتبػػػػار ىػػػػذه ا١تصػػػػلحة لكوهنػػػػا فػػػػرداً مػػػػن 

 صاّب ا١ترسلة ٦تا اعتربه الشارع.أفرادىا. فتكوف ا١ت
يقطػػػع بػػػأهنم   ،رضػػػي اه عػػنهم ،ثانيهمػػا: إف مػػػن يتتبػػػع أحػػواؿ الصػػػحابة
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فكػاف ذلػع  ،وال يبحثػوف عػن أمػر آخػر ،كانوا يقنعوف ُب الوقائع ٔتجرد ا١تصاّب
هنػػػػػم عملوىػػػػػا إإٚتاعػػػػػاً مػػػػػنهم علػػػػػى قبو٢تػػػػػا، ورووا أعمػػػػػاالً عػػػػػن الصػػػػػحابة قػػػػػالوا 

 رسلة، وعددوا عدة أعماؿ منها:مستندين إٔب ا١تصاّب ا١ت
 ،يقومػػوف بػػأمور ٓب تكػػن ُب عهػػده كػػاف أصػػحاب رسػػوؿ اه   - ٔ

فجمع أبو بكر القرآف ُب مصحف، وأمر عثماف بنسخو وحرؽ ما عدا النسخة 
ولكن أبا بكر وعثمػاف رأوا  اليت نسخها، وٓب يكن ذلع ُب عهد رسوؿ اه 

خشػػػػوا أف ينسػػػػى القػػػػرآف ٔتػػػػوت إذ  ،ا١تصػػػػلحة تقاضػػػػتهم ذلػػػػع العمػػػػل فعملػػػػوه
 حفاظو.
مػػن بعػػده علػػى حػػد شػػارب ا٠تمػػر  اتفػػق أصػػحاب رسػػوؿ اه   - ٕ

 مستندين ُب ذلع إٔب ا١تصاّب أو االستدالؿ ا١ترسل. ،ٙتانُت جلدة
 ؛كػػاف عمػػر بػػن ا٠تطػػاب يشػػاطر الػػوالة الػػذين يػػتهمهم ُب أمػػوا٢تم  - ٖ

سػػلطاف الواليػػة، وذلػػع مػػن الخػػتبلط أمػػوا٢تم ا٠تاصػػة بػػأموا٢تم الػػيت اسػػتفادوىا ب
 باب ا١تصلحة ا١ترسلة.

روي عن عمر أنو أراؽ اللنب ا١تغشوش با١تاء تأديباً للغػاش، وذلػع   - ٗ
 من باب ا١تصلحة العامة كي ال يغش البائعوف الناس.

نقػػل عػػن عمػػر بػػن ا٠تطػػاب أنػػو قتػػل اٞتماعػػة بالواحػػد إذا اشػػًتكوا   - ٘
  نص ُب ا١توضوع.ألف ا١تصلحة تقتضي ذلع، إذ ال ؛ُب قتلو

ىػػذه خبلصػػة واقػػع ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة عنػػد مػػن يقولػػوف هبػػا، وىػػذه أدلػػتهم 
 عليها. أما بالنسبة ألدلتها فإف الدليل األوؿ فاسد من وجهُت:

أف الشارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ  االدعاءف إاألوؿ: 
الكتاب  فلم يأت نص ال من ،ادعاء باطل من أساسو وال سند لو من الشرع

وال من السنة يدؿ على اعتبار جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ، وكذلع ٓب 
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وال ُب  ،ينعقد إٚتاع الصحابة على ىذا، وما داـ ٓب يثبت ذلع ال ُب الكتاب
فيكوف ىذا  ،وىذه ىي اليت جاء هبا الشارع ،وال ُب إٚتاع الصحابة ،السنة

 االدعاء باطبًل من أساسو. وأما قولو تعأب:                

         فإنو ال يفيد العلية ال بالصيغة وال با١تعٌت، فهو كقولو
 تعأب:                  ا١تراد منو أف تكوف النتيجة اليت ٖتصل من
علة تشريع  أف يكوف رٛتة للناس، فكوف الشريعة رٛتة للعا١تُت ليس إرسالو 
وعليو فإف الشارع ٓب يعترب  ؛وإ ا ىو النتيجة اليت ٖتصل من الشريعة ،الشريعة

ألنو ٓب جيعلها علة لتشريع الشريعة،  ؛جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ الشرعية
وال علة لؤلحكاـ الشرعية ّتملتها، فبل يكوف للمصاّب ا١ترسلة أي اعتبار 

 شرعاً.
من الكتاب والسنة متعلقة بفعل معُت  ف النصوص الشرعيةإالثاح: 

فهي الدليل الشرعي على حكم الشرع ُب ىذا الفعل، وىي ليست  ،للعبد
فاه  .متعلقة با١تصلحة وا١تفسدة، وال جاءت دليبًل على ا١تصلحة وا١تفسدة

 تعأب حُت يقوؿ:            :وحُت يقوؿ          

                :وحُت يقوؿ                  إ ا يبُّت
وٓب يبُّت أف ىذا  ،حكم الرىن، وحكم كتابة الدين، وحكم الشهادة عند البيع

ال صراحة وال داللة، وال يؤدي النص على أف ىذا  ،مصلحة أو ليس ٔتصلحة
وال بوجو من  ،ال من قريب وال من بعيد ،لحةاٟتكم مصلحة أو ليس ٔتص

ف ىذه مصاّب دؿ عليها الشرع حىت تعترب ىذه ا١تصاّب إالوجوه، فمن أين يقاؿ 
وأيضًا فإف العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية متعلقة  .!؟دليبًل شرعياً 

وٓب تبُّت ا١تصلحة  ،بفعل العبد، ودليبًل على علة حكم الشرع ُب ىذا الفعل
 تقل عنو مصلحة أو ٓبو  ،بل بّينت معٌت معينًا جعلتو علة للحكم ،فسدةوا١ت
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 مفسدة مطلقاً. فاه تعأب حُت يقوؿ:                      

      :وحُت يقوؿ                           

          :وحُت يقوؿ                إ ا يبُّت علة توزيع ا١تاؿ على
الفقراء بأهنا ١تنع التداوؿ بُت األغنياء، ويبُت علة تزويج الرسوؿ بزينب بأهنا 
لبياف إباحة تزوج امرأة االبن ا١تتبٌت، ويبُت علة إعطاء ا١تؤلفة قلوهبم ٟتاجة 

وإ ا بُّت  ،لم يبُت أف ىذه العلة مصلحة أو مفسدةالدولة إٔب تأليف قلوهبم، ف
وبدوف أي  ،دوف أي اعتبار للمصلحة أو ا١تفسدة ،شيااً معيناً علة ٟتكم معُت

ف ىذه مصاّب دؿ عليها إنظر إليها ال من قريب وال من بعيد، فمن أين يقاؿ 
دلت ! إف النصوص الشرعية اليت ؟حىت تعترب ىذه ا١تصاّب دليبًل شرعياً  ،الشرع

إ ا  ،سواء ما جاء منها معلبًل بعلة وما جاء غَت معلل ،على األحكاـ الشرعية
وٓب تأت ٞتلب ا١تصاّب  ،دلت على معاف معينة تبُّت حكم اه ُب فعل العبد

ألف ذلع ٓب تدؿ عليو ىذه  ؛فبل ٤تل للمصلحة وا١تفسدة فيها ،ودرء ا١تفاسد
ف كوف منابع إاٞتمعة مصلحة، و ف ٖترمي البيع عند أذاف إالنصوص، فبل يقاؿ 

ف ٖترمي الزنا إف القصاص مصلحة، كما ال يقاؿ إالنفه ملكية عامة مصلحة، و 
ال  ؛ف ٖترمي الربا درء مفسدةإف ٖترمي التجسس درء مفسدة، و إدرء مفسدة، و 

وألف ىذه األحكاـ قد  ،يقاؿ ذلع ألف اه ٓب يقلو، وال يوجد دليل يدؿ عليو
 ،الشرعية، منها ما جاء معلبًل بعلة نص عليها الشرعشرعها اه بالنصوص 
وما جاء منها معلبًل ٓب يكن جلب ا١تصلحة ودرء  ،ومنها ما ٓب يكن معلبلً 

فتحرمي البيع عند األذاف كاف لعلة فهمت من  .ا١تفسدة علة ألي حكم منها
ألف النص  ؛وىي اإل٢تاء عن الصبلة. فهذا اإل٢تاء كاف علة ،النص الشرعي

ال ألنو جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فبل ٤تل لوجود  ،ي ورد بوالشرع
وكوف النفه ملكية عامة كاف لعلة  .ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا حىت وال لبحثها
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فهمت من النص الشرعي وىي كونو معدناً ال ينقطع كا١تاء العد، فكونو معدناً 
و دفع ألف النص الشرعي ورد بو، ال ألنو جلب مصلحة أ ؛ال ينقطع كاف علة

وإيقاع القصاص   .وال لبحثها ،مفسدة، فبل ٤تل لوجود ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا
 ؛كاف لعلة فهمت من النص الشرعي وىي كونو حياة، فكونو حياة كاف علة

ألف النص الشرعي ورد بو، ال ألنو جلب مصلحة ودرء مفسدة، فبل ٤تل 
العلل الشرعية وىكذا ٚتيع  .حىت وال لبحثها ،لوجود ا١تصلحة وا١تفسدة ىنا

اعتربت ألنو ورد هبا  ،إ ا ىي علل معينة ،وٚتيع األحكاـ ا١تعللة ،اليت وردت
ولذلع ال وجود ٞتلب ا١تصلحة ودرء  ؛ال ألهنا مصلحة أو مفسدة ،الشرع

وال ُب عللها مطلقاً. ىذا بالنسبة ١تا جاء من  ،ا١تفسدة ُب األحكاـ ا١تعللة
فإنو كذلع ٓب يوجد فيو شيء  ،غَت معللاألحكاـ معلبًل، وأما ما جاء منها 

 ،وٖترمي التجسس ،فتحرمي الزنا .يدؿ على جلب ا١تصلحة ودرء ا١تفسدة مطلقاً 
فبل يقاؿ  ،ٓب يرد ُب أدلتها ما يدؿ على ا١تصلحة وا١تفسدة مطلقاً  ،وٖترمي الربا

ف الربا حـر إو  ،ف التجسس حـر لدرء ا١تفسدةإو  ،ف الزنا حـر لدرء ا١تفسدةإ
وال  ،وال يوجد ما يدؿ عليو مطلقاً  ،ألف ذلع ٓب يكن كذلع ؛ا١تفسدة لدرء

بوجو من الوجوه، وعليو فإف االدعاء أف الشرع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس 
األحكاـ ادعاء باطل ال يوجد ما يدؿ عليو ُب األحكاـ الشرعية، ال األحكاـ 

ال جيوز أف يقاؿ جيب  حىت وال عللها، و٢تذا ،وال األحكاـ ا١تعللة ،غَت ا١تعللة
أو دينع الناس من االستَتاد ألنو  ،أف يباح للناس االستَتاد ألنو مصلحة

ف الزنا حـر لدفع ا١تفسدة، واإلجارة حرمت عند أذاف إكما ال يقاؿ   .مفسدة
اٞتمعة لدفع ا١تفسدة، وجعلت األهنار ملكًا عامًا ألنو مصلحة، وفرض اٞتهاد 

النص الشرعي ٓب يقل ىذا مطلقاً، وال يفهم  ال يقاؿ ذلع ألف ؛ألنو مصلحة
و٥تالف للواقع.  ،وال مفهوماً، فاالدعاء بو افًتاء على اه ،ذلع منو ال منطوقاً 



 ٖٗٓ 

ال ُب داللتها على  ،وإذا كاف الشرع ٓب تدؿ نصوصو على أهنا جاءت ١تصلحة
ف النصوص دلت إفبل جيوز أف يقاؿ  ،وال ُب داللتها على علة اٟتكم ،اٟتكم
ألف ذلع ٓب يأت شيء منو ُب  ؛أو على مصاّب بنوعها ،ى مصاّب بعينهاعل

ف النصوص الشرعية إالنصوص الشرعية مطلقاً، وهبذا يظهر بطبلف القوؿ 
 ،ألهنا ٓب تدؿ على مصاّب مطلقاً  ؛جاءت دليبًل على مصاّب بعينها أو بنوعها

وإذا كاف ىذا فيما  ال بعينها وال بنوعها، فبل تعترب ىذه ا١تصاّب دليبًل شرعياً.
نو إنو مصاّب ورد نص من الشرع باعتبارىا بعينها أو نوعها، من حيث إيقولوف 
فإنو من باب أؤب أف ال تعترب ا١تصاّب اليت ٓب يرد نص ُب الشرع يدؿ  ،باطل

عليها دليبًل شرعياً، أي من باب أؤب أف يكوف اعتبارىا دليبًل شرعيًا باطبًل، 
فإذا بطلت األؤب بطل ما بٍت عليها. أي إذا  ،على تلع عبلوة على أهنا مبنية

بطل وجود ا١تصلحة فيما جاء من النصوص الشرعية، وا١تصاّب ا١ترسلة مبنية 
فإنو يبطل ما  ،على أف الشرع قد نص على جنس ا١تصلحة ُب جنس األحكاـ

ف ىو مبٍت عليو، أي يبطل اعتبار ا١تصاّب ا١ترسلة دليبًل شرعياً. فهذاف الوجها
وىو أنو ما داـ الشرع قد اعترب جنس  ،يدالف على بطبلف دليلهم األوؿ

فرد من  ،ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ، فا١تصلحة اليت ٓب يأت دليل يدؿ عليها
فتكوف داخلة ُب اعتبار الشارع. ىذا  ،أفراد ا١تصاّب اليت اعترب الشارع جنسها

ع الشريعة بوصفها كبًل، ألف الشارع ٓب جيعل ا١تصلحة علة لتشري ؛الدليل باطل
وألنو ٓب جيعلها علة ألي حكم من أحكاـ الشريعة، أي ألنو ٓب يعترب جنس 
ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ. وأما كوف نفس اٟتكم ىو جلب مصلحة مثل 

وأما كوف  .أو دفع مفسدة مثل ٖترمي الرشوة ،وجوب العمل على القادر احملتاج
أو  ،ن مرافق اٞتماعة ملكية عامةنفس العلة ىي مصلحة مثل كوف ما كاف م

دفع مفسدة مثل كوف قتل الوارث دينع من اإلرث، فإف ىذا كلو ال يص  أف 
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ألف  ؛يكوف دليبًل على أف الشارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ
ألنو ىو نفسو ا١تستدؿ عليو، وكذلع  ؛اٟتكم الشرعي نفسو ال يصل  دليبلً 

و٢تذا لو فرضنا أف اٟتكم  ؛ي نفسها ا١تستدؿ عليوالعلة ال تصل  دليبًل ألهنا ى
فإف داللتو غَت معتربة  ،الشرعي دؿ على شيء ىو مصلحة أو دفع مفسدة

 ،ألف الدليل الشرعي ىو النص الذي جاء دليبًل على اٟتكم ؛دليبًل شرعياً 
وكذلع لو فرضنا أف العلة الشرعية دلت على شيء ىو  .وليس اٟتكم نفسو
ألف الدليل  ؛فإف داللتها غَت معتربة دليبًل شرعياً  ،سدةمصلحة أو دفع مف

وعليو  ؛وليس العلة نفسها ،الشرعي ىو نفس النص الذي جاء دليبلً على العلة
دليبًل على  ،أو العلة على ا١تصلحة أو دفع ا١تفسدة ،ال تكوف داللة اٟتكم

تصل  وبذلع ال  ،فبل تكوف داللتها داللة الشرع ،ا١تصلحة أو دفع ا١تفسدة
حجة على أف الشرع قد اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ. على أف 

أو اعتبار ما دلت عليو  ،اعتبار ما دؿ عليو اٟتكم مصلحة أو دفع مفسدة
وُب اجملتمع اإلسبلمي،  ،إ ا ىو ُب نظر ا١تسلم ،العلة مصلحة أو دفع مفسدة
سدة إ ا يتبع ألف كوف الشيء مصلحة أو مف ؛أما غَت ا١تسلم فبل يرى ذلع

ذلع أف األفكار إذا أصبحت مفاىيم أثرت على سلوؾ  ،وجهة نظره ُب اٟتياة
اإلنساف، وجعلت سلوكو يسَت ْتسب ا١تفاىيم، فتتغَت نظرتو إٔب اٟتياة، وتبعاً 
لتغَتىا تتغَت نظرتو إٔب ا١تصاّب. فاعتبار اإلنساف ىذا الشيء مصلحة أو ليس 

و٢تذا فهي مصاّب من وجهة نظر  ؛اٟتياةٔتصلحة إ ا يتبع وجهة نظره ُب 
وجهة نظر غَت ا١تسلم. والشرع إ ا جاء لئلنساف، من وليست مصاّب  ،ا١تسلم

ال ْتسب  ،نو مصلحة ىو مصلحة ْتسب واقعو عند اإلنسافإفما يقوؿ عنو 
وجهة نظر ا١تسلم فحسب، فلو قاؿ ىذا مصلحة لكاف مصلحة عند ٚتيع 

أو ىذه العلة  ،كم مصلحة أو دفع مفسدةولذلع ٓب يقل ىذا اٟت ؛الناس
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دوف أف  ،مبيناً ما ىو فقه ،مصلحة أو دفع مفسدة، وإ ا قاؿ اٟتكم ىو كذا
يذكر أنو مصلحة أو ليس ٔتصلحة، وهبذا يكوف اٟتكم نفسو ٓب يدؿ على 
مصلحة أو دفع مفسدة، وإ ا ا١تسلم ىو الذي فسره بذلع وقاؿ عنو، وىذا 

والعلل أيضاً ٓب تقل عن األحكاـ أهنا مصلحة أو دفع يثبت أيضاً أف األحكاـ 
مفسدة. على أف ا١تسلم نفسو ُب اجملتمع غَت اإلسبلمي ال يرى مصلحة دنيوية 

ألهنا ال ٕتلب لو منفعة، فمثبًل ُب اجملتمع الرأٝتإب يعترب  ؛لو ُب بعض األحكاـ
ها، فإذا التـز عدـ الربا جزءًا ىامًا ُب اٟتياة التجارية واٟتياة االقتصادية برمت

فبل يرى  ،ل من أرباحوأو على األقل قلّ  ،التعامل بالربا جر ذلع عليو خسارة
وإ ا يعمل بو ألنو حكم شرعي فقه. وهبذا أيضًا ال  ،ذلع مصلحة دنيوية لو

يكوف اٟتكم الشرعي أو العلة الشرعية قد دؿ أي منهما على مصلحة. وهبذا 
شارع اعترب جنس ا١تصاّب ُب جنس األحكاـ، وإذا ينتفي نفيًا باتًا الزعم بأف ال

 ألهنا مبنية عليو. ؛انتفى ذلع انتفت ا١تصاّب ا١ترسلة
 فهو فاسد لوجهُت: ،وأما بالنسبة للدليل الثاح من أدلتهم

ف ما استدلوا بو على أنو إٚتاع الصحابة ليس إٚتاعاً وإ ػا ىػو إأحد ا: 
راد عديػػػدين مػػػن الصػػػحابة، ورووا فعػػػل أفػػػراد مػػػنهم، فػػػإهنم استشػػػهدوا بفعػػػل أفػػػ

هنػػم عملوىػػا مسػتندين إٔب ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة، وىػػذا ال إأعمػاالً عػػن الصػػحابة قػالوا 
ألنػػػػػو وإف كػػػػػاف أعمػػػػػاالً لعػػػػػدد مػػػػػن  ؛حػػػػػىت وال إٚتاعػػػػػاً سػػػػػكوتياً  ،يعتػػػػػرب إٚتاعػػػػػاً 

وليست ىي عمبلً واحداً أو  ،ابة متفرقُتحولكنها أعماؿ متفرقة لص ،الصحابة
 ،و٢تػػذا فإنػػو ال يعتػػرب إٚتاعػػاً  ؛ٚتػػع الصػػحابة عليػػو وال سػػكتوا عليػػوقػػوالً واحػػداً أ

وإ ا يعترب عمل أفػراد، وفعػل آحػاد الصػحابة ال يعتػرب دلػيبلً شػرعياً مطلقػاً، وىػم 
وٓب يأتوا بو على أنو إٚتػاع  ،أنفسهم قد أتوا بو على أنو عمل أفراد من الصحابة

راداً مػن الصػحابة ػرض أف أفػػلى فع ،وعلى ذلع ال يعترب دليبًل شرعياً  ؛الصحابة
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 وساروا عليها. ،قد اعتربوا ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً 
نػػػػو غػػػػَت صػػػػحي  أف الصػػػػحابة اعتػػػػربوا ا١تصػػػػاّب ا١ترسػػػػلة دلػػػػيبلً إثانيهمػػػػا: 

أهنػم  ،وال ُب رواية صػحيحة أو سػقيمة ،وٓب ينقل عن أحد من الصحابة ،شرعياً 
ا مػػا فهمػػو الػػذين يقولػػوف با١تصػػاّب ا١ترسػػلة مػػن اعتػػربوا ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة دلػػيبًل. وأمػػ

علػػى فػػرض صػػحة  ،أعمػػاؿ الصػػحابة بأهنػػا تػػدؿ علػػى اعتبػػارىم ا١تصػػلحة دلػػيبلً 
وإ ػا كػاف  ،فإنو ال يعٍت أف الصحابة اعتربوا ا١تصػاّب ا١ترسػلة دلػيبلً شػرعياً  ،الفهم

الصػػحابة مطلعػػُت علػػى األدلػػة الشػػرعية ضػػليعُت هبػػا، وٓب يكػػن بعػػد قػػد قعػػدت 
 ،وٓب يكػػن علػػم أصػػوؿ الفقػػو مػػن أصػػلو موجػػوداً  ،وال نظمػػت الشػػروط ،قواعػػدال

دوف أف يلتفتوا إٔب الشرائه ا١تعتربة عند فقهػاء  ،فكانوا يعطوف اٟتكم ُب ا١تسألة
العصػػور الػػيت جػػاءت بعػػدىم ُب القيػػاس واألصػػل والفػػرع، ودوف أف يسػػتندوا إٔب 

يلة إٔب اٟتػراـ ٤ترمػة، ومػا ما قعد بعدىم من قواعد مثل الضػرر يػزاؿ، ومثػل الوسػ
شػػػاكل ذلػػػع، وإ ػػػا كػػػانوا ىػػػم يسػػػتنبطوف اٟتكػػػم مػػػن الػػػدليل حسػػػب سػػػليقتهم 

هػػوا إٔب ذلػػع أف بفظػػن بعػػض مػػن ٓب ينت ،السػػليمة ُب معرفػػة اللغػػة وفهػػم الشػػريعة
بل الصحابة تقيدوا بالكتاب  ،الصحابة إ ا راعوا ا١تصاّب، واٟتقيقة ليس كذلع

 يوجػػد ٢تػػم عمػػل أو قػػوؿ إال وىػػو مسػػتند إٔب دليػػل والسػػنة وٓب خيرجػػوا عنػػو، وال
شرعي. على أف األمثلة اليت جاءوا هبا كلها ال تدؿ على ا١تصلحة العقلية، وإ ػا  

وأمػػػر  ،كػػػل مثػػػاؿ منهػػػا مسػػػتند إٔب دليػػػل شػػػرعي. فػػػأمر أيب بكػػػر ّتمػػػع القػػػرآف
عثمػػاف بنسػػخ ا١تصػػحف وإحػػراؽ سػػائر ا١تصػػاحف، تػػدؿ حادثتػػو علػػى أنػػو إزالػػة 

وخيػػػف علػػػى القػػػرآف مػػػن  ،كثػػػر القتػػػل ُب حفػػػاظ القػػػرآف  ام، فإنػػػو ١تػػػضػػػرر عظػػػي
ووقػوع  .فػرأوا ٚتػع القػرآف ،أي حفاظ القرآف ،الضياع إف استحر القتل ُب القراء

خيػػػف أف حيصػػل مػػػن  ،االخػػتبلؼ ُب قػػراءة القػػػرآف بػػاختبلؼ نسػػػخ ا١تصػػاحف
 :ثمافولذلع قاؿ حذيفة بن اليماف لع ؛جرائو اختبلؼ ُب القرآف بُت ا١تسلمُت
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وأحػرؽ  ،أدرؾ ا١تسلمُت قبل أف خيتلفوا، فأمر بنسخ ا١تصحف ُب نسخة واحػدة
ما سواىا، فهػذا كلػو ضػرر أزالػو خليفػة ا١تسػلمُت، وىػذا لػيس مصػلحة عمػل هبػا 

 مػافعػن ابػن عبػاس رضػي اه عنه .من عنده، وإ ا ألف الرسوؿ أمر بإزالة الضرر
فمػػا فعلػػو أبػػو أخرجػػو اٟتػػاكم. « ارَ رَ ِضــ الَ وَ  رَ رَ َضــ الَ » :قػػاؿ: قػػاؿ رسػػوؿ اه 

ولػػيس ألنػػو  ،بكػػر وعثمػػاف ىػػو إزالػػة ضػػرر، وفعلػػو كػػل منهمػػا اسػػتناداً إٔب السػػنة
 رأى أف ذلع مصلحة. وأما حد شارب ا٠تمر فإنو ثابت بالسنة، والرسػوؿ 

 هُ دَ لَـجَ فَ  ،رَ مْ خَ الْ  بَ رِ شَ  دْ قَ  لٍ جُ رَ بِ  يَ تِ أُ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »حد شارب ا٠تمر، فعن أنس: 
 أن رســول اهلل »أيب شػػيبة  ابػػن وعنػػدأخرجػػو مسػػلم. « ينَ ِعــبَ رْ أَ  وَ ْحــنَ  نِ يْ تَـ يــدَ رِ جَ بِ 

 ،الً ُجـرَ  ينَ رِ ْشـعِ  نْ ِمـ يبـاً رِ قَ  رَ مَ أَ فَـ»وُب روايػة ألٛتػد: « أربعـين ضرب في الخمر بنعلين
جلد »علي أنو قاؿ: وأما ما روي عن « الِ عَ النـّْ وَ  يدِ رِ جَ الْ بِ  نِ يْ تَـ دَ لْ جَ  لٍ جُ رَ  لُّ كُ   هُ دَ لَ جَ فَ 

فإنػػو  أخرجػػو مسػػلم. «أبػػو بكػػر أربعػػُت، وعمػػر ٙتػػانُتجلػػد أربعػػُت، و  النػػيب 
 ،أربعػػػػُت، وفعلػػػػو الصػػػػحابة أربعػػػػُت يػػػػدؿ علػػػػى أف اٞتلػػػػد قػػػػد فعلػػػػو الرسػػػػوؿ 

وىػػو مػػًتوؾ لئلمػػاـ. وعليػػو  ،وأكثػػره ٙتػػانوف ،وٙتػػانُت، وىػػذا يعػػٍت أف أقلػػو أربعػػوف
بػػػػل تػػػػرؾ  ،ٓب يشػػػػرع ٙتػػػػانُت للمصػػػػلحةفلػػػػيس ذلػػػػع مػػػػن ا١تصػػػػاّب ا١ترسػػػػلة، فهػػػػو 

للخليفػػػة يوقعػػػو أربعػػػُت ويوقعػػػو ٙتػػػانُت. وأمػػػا مػػػا فعلػػػو عمػػػر فإنػػػو مػػػن بػػػاب رعايػػػة 
وىػػو مػػػا جعػػل للخليفػػػة أف يقػػـو بػػػو حسػػب رأيػػػو واجتهػػاده، فا٠تليفػػػة  ،الشػػؤوف

حياسب الوالة حسب رأيو واجتهاده، وكػل مػا جعػل الشػرع للخليفػة أف يقػـو بػو 
 ،وكإنفػػػاؽ مػػػاؿ بيػػػت ا١تػػػاؿ ،تعيػػػُت الػػػوالة و٤تاسػػػبتهمك  ،حسػػػب رأيػػػو واجتهػػػاده

فػػإف قيامػػو بػػو آت مػػن حيػػث كػػوف الشػػرع قػػد  ،وغػػَت ذلػػع ،وكعقػػد ا١تعاىػػدات
بػل الشػرع جعػل لػو  ،فهو يقـو بو ْتكم شرعي وليس للمصلحة ،جعل لو ذلع

ذلع. وما يراه ىو راجع الجتهاده وبذلو النص  للمسلمُت، وفعل ا٠تليفة لػيس 
وإ ػا ىػو مػن ا١تباحػات الػيت خيتػار منهػا مػا يشػاء.  ،دليلو ا١تصػلحة حكماً شرعياً 
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وأما إراقة اللنب ا١تغشوش فهػو مػن بػاب اٟتسػبة، حيػث يتفقػد السػوؽ كمػا فعػل 
فقػػػػاؿ لصػػػػاحب  ،حػػػػُت رأى صػػػػربة قمػػػػ  فمػػػػد يػػػػده فػػػػإذا هبػػػػا بلػػػػل الرسػػػػوؿ 
 َأفَـالَ  :قَـالَ  ؛َماُء يَا َرُسـوَل اللَّـوِ َأَصابـَْتُو السَّ  :قَالَ  ؟ا يَا َصاِحَب الطََّعامِ ذَ َما ىَ » :الصربة

ــْوَق الطََّعــاِم َكــْي يـَــَراُه النَّــاسُ  َلــْيَس ِمنّْــي ،َجَعْلتَــُو فـَ عمػػر  و  أخرجػػو مسػػلم. «َمــْن َيــشَّ فـَ
كػػػاف يقػػػػـو باٟتسػػػػبة ١تراقبػػػػة البػػػػائعُت، و١تػػػػا رأى اللػػػػنب مغشوشػػػػاً عاقػػػػب الغػػػػاش، 

بػة جعػل تقػديرىا لئلمػاـ أو وعقوبتو ىذه بإراقػة لبنػو مػن بػاب التعزيػر، وىػي عقو 
وليسػت ىػي حكمػاً شػرعياً دليلػو ا١تصػلحة.  ،ولو أف يقدرىا كمػا يػرى ،للقاضي

  ،وأمػػا قتػػل عمػػر للجماعػػة بالواحػػد إذا اشػػًتكوا ُب قتلػػو فإنػػو قاسػػو علػػى السػػرقة
ولػػيس مػػن قبيػػل  ،كمػػا ورد ذلػػع نصػػاً ُب روايػػة اٟتادثػػة، فهػػو مػػن قبيػػل القيػػاس

لػػػػيس ُب  ،يػػػػع اٟتػػػػوادث الػػػػيت رووىػػػػا عػػػػن الصػػػػحابةا١تصػػػػاّب ا١ترسػػػػلة. وىكػػػػذا ٚت
وبػػػػػذلع سػػػػػقه  ؛وإ ػػػػػا ىػػػػػي مسػػػػػتندة إٔب أدلػػػػػة شػػػػػرعية ،واحػػػػػدة منهػػػػػا مصػػػػػلحة

 على فرض اعتباره دليبلً شرعياً. ،استدال٢تم بعمل آحاد الصحابة
ومػػػن ذلػػػع يتبػػػُت أف األدلػػػة الػػػػيت أتػػػوا هبػػػا لبلسػػػتدالؿ علػػػى أف ا١تصػػػػاّب 

وبػػذلع يسػػقه االسػػتدالؿ هبػػا.  ،أساسػػها ا١ترسػػلة دليػػل شػػرعي أدلػػة باطلػػة مػػن
لعػػػدـ وجػػػود دليػػػل يػػػدؿ علػػػى  ؛وحيناػػػذ ال تعتػػػرب ا١تصػػػاّب ا١ترسػػػلة حجػػػة شػػػرعية

حجيتهػػا، وىػػذا وحػػده كػػاؼ لعػػدـ اعتبارىػػا دلػػيبلً شػػرعياً. ومػػع ذلػػع فػػإف واقػػع 
يػدؿ علػى عػدـ حجيتهػا،  ،حسػب تعػريفهم ٢تػا ،ا١تصاّب ا١ترسلة مػن حيػث ىػي

 اعتبارىا دليبلً شرعياً فاسد من عدة وجوه: فإف من دراستها يتبُت أف
هنػػػا تنػػػاقض تعريػػػف اٟتكػػػم الشػػػرعي، أي تنػػػاقض واقػػػع اٟتكػػػم إأحػػػدىا: 

الشػػرعي، فاعتبارىػػا دلػػيبلً للحكػػم الشػػرعي باطػػل مػػن أساسػػو. ذلػػع أف اٟتكػػم 
خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ »نػػو: إالشػػرعي ىػػو خطػػاب الشػػارع، سػػواء قلنػػا 

نػػػو: إقلنػػػا  ـأ «خطػػػاب الشػػػارع ا١تتعلػػػق بأفعػػػاؿ العبػػػاد»نػػػو: إأو قلنػػػا  «ا١تكلفػػػُت
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فإنػو علػى أي  «خطاب اه»نو: إقلنا  ـأ «خطاب الشارع ا١تفيد فائدة شرعية»
أو  ،قػػد اتفػػق علػػى أف اٟتكػػم الشػػرعي ىػػو خطػػاب اه ،وعلػػى كػػل حػػاؿ ،قػػوؿ

أي اه. واٟتكػػم الػػذي جيعػػل دليلػػو مصػػلحة ال دليػػل ٢تػػا مػػػن  ،خطػػاب الشػػارع
ألنػو ال ينطبػق عليػو واقػع اٟتكػم  ؛رع ال يعتػرب حكمػاً شػرعياً مطلقػاً خطاب الشا

وىػػػو خطػػػاب الشػػػارع، فيكػػػوف اعتبػػػار ا١تصػػػلحة الػػػيت ٓب يػػػدؿ عليهػػػا  ،الشػػػرعي
ألف مػػا يسػػتند إليهػػا ال ينطبػػق  ؛الشػػرع دلػػيبلً شػػرعياً علػػى اٟتكػػم الشػػرعي بػػاطبلً 

ألنػو ال يقػاؿ  ؛ف ٣تمػوع الشػرع دؿ عليهػاإعليو واقع اٟتكػم الشػرعي. وال يقػاؿ 
نػػػو يػػػدؿ علػػػى إنػػػو حكػػػم شػػػرعي، وال يقػػػاؿ عػػػن ٣تمػػػوع الشػػػرع إجملمػػػوع الشػػػرع 

فػػبل يكػػوف ٣تمػػوع  ؛المتنػػاع ذلػػع واقعػػاً، إذ ال يػػدؿ اجملمػػوع علػػى جزئيػػة ؛جزئيػػة
 الشرع داالً على خطاب معُت ٢تذه اٞتزئية.

 ف اه تعأب يقوؿ: إثانيها:                       

          ألف  ؛وٓب يأت هبا الرسوؿ ،وا١تصلحة ا١ترسلة أتى هبا العقل
ولذلع يقوؿ الذين  ؛ال فهماً من نص معُت ،العقل ىو الذي أتى هبا من عنده

وال ينهى  ،إف الشارع ال يأذف إال ٔتا ىو مصلحة :يعتربوف ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً 
فسدة، وُب طاقة العقل البشري أف يدرؾ أوجو ا١تصلحة ُب شؤوف إال عما ىو م
وإف ٓب يرد نص صري  خاص هبا. فهم  ،فيحصلها بأمر الشارع ،الدنيا ويعرفها

بناء على أف الشرع ال  ،إذف يعتربوف العقل قادرًا على فهم ا١تصلحة وا١تفسدة
تى بو العقل ال فالعقل عندىم ىو الذي أتى هبا، وما أ .يأٌب إال ٔتا ىو مصلحة

 ألف مفهـو  ؛ألنو ٓب يأت بو الرسوؿ ؛جيوز أخذه حكمًا شرعياً      

      أف ما آتاكم من غَت الرسوؿ ال تأخذوه، وكلمة الرسوؿ وصف
أي ليس بلقب، فيكوف لو مفهـو ا١تخالفة، ومعناه كل ما  ،مفهم وليس ّتامد

تأخذوه، فما آتاكم بو العقل من األحكاـ ال  ٓب يأتكم بو الرسوؿ ال جيوز أف
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 تأخذوه.
 وؿ: ػػف اه تعأب يقإثالثها:                   

            وؿ: ػػويق                           

        ،       ،       :ويقوؿ  

                      وجعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبًل شرعيًا ىو
من كتاب وسنة، وىو حكم بغَت ما  ٖتكيم لغَت ما جاء بو رسوؿ اه 

ل، ػقػألنو اتباع للع ؛لغَت الشرع زؿ اه، بل ٔتا جاء بو العقل، وىو أيضاً اتباعػأن
 ولذلع ال جيوز جعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً. ؛وىذا ٥تالف لنص اآليات

   وحده، قاؿ تعأب:  ننا مأموروف باتباع رسوؿ اه إرابعها: 

                          من والرسوؿ ال يأٌب بشيء إال
 الوحي:                            ،      

              فنحن مأموروف باتباع ما جاء بو الوحي، ومفهومو أننا
منهيوف عن اتباع غَت ما جاء بو الوحي، أي عن اتباع غَت الرسوؿ. وجعل 

لة دليبًل شرعيًا ىو اتباع للعقل، فهو اتباع لغَت الرسوؿ، أي لغَت ا١تصاّب ا١ترس
ما جاء بو الوحي، فبل يكوف ما يدؿ عليو حكمًا شرعياً، فبل جيوز أف تكوف 

 ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً شرعياً.
 ف اه تعأب يقوؿ: إخامسها:                        

                            فهذه اآلية صرحية بأف اه قد
وىي ا١تصاّب اليت دؿ عليها العقل  ،فجعل ا١تصاّب ا١ترسلة دليبلً  .أكمل الدين

معناه أف الشريعة اإلسبلمية  ،لعدـ وجود دليل يدؿ عليها ؛من غَت دليل شرعي
جدت أعماؿ ٓب يوجد ٢تا دليل من بدليل أنو و  ،غَت كاملة وىي ناقصة

فجاء العقل وبُّت ٢تا دليبًل ببياف ا١تصلحة اليت فيها، فتكوف ا١تصاّب  ،الشريعة
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ا١ترسلة قد كملت الشريعة بعد أف ثبت نقصاهنا، وىذا مناقض لنص اآلية 
الصري ، و٥تالف لواقع الشريعة، إذ ما من واقعة إال و٢تا حكم شرعي، وال 

ل حكم شرعي، فيكوف اعتبار ا١تصاّب ا١ترسلة دليبًل شرعياً مشكلة إال و٢تا ٤ت
 مناقضاً للقرآف ولواقع الشريعة.

ف ا١تصػػاّب ا١ترسػػلة اشػػًتطوا فيهػػا حػػىت تكػػوف مرسػػلة أف ال يػػرد إسادسػها: 
ال بعينهػػا وال بنوعهػػا، فيكػػوف اشػػًتاطهم أف  ،نػص ُب الشػػرع يػػدؿ علػػى اعتبارىػػا

ألف عػدـ  ؛اً إلسقاطها من اعتبػار الشػرعال يكوف ٢تا دليل معُت من الشرع كافي
ألف اٟتكػػم ا١تػػراد أخػػذه حكػػم  ؛ورود دليػػل مػػن الشػػرع يػػدؿ عليهػػا كػػاؼ لردىػػا

الشػػػرع ال حكػػػم العقػػػل، فػػػبل بػػػد العتبػػػاره مػػػن الشػػػرع أف يػػػرد دليػػػل يػػػدؿ عليػػػو، 
واعتبارىػا  ،فاشًتاط أف ال يدؿ عليها نص من الشػرع كػاؼ لنفػي الشػرعية عنهػا

 تفػإف مقاصػد الشػريعة ليسػ ،وهنا تفهػم مػن مقاصػد الشػريعةغَت شرعية. وأما ك
نصػػػػاً يفهػػػػم حػػػػىت يعتػػػػػرب مػػػػا يفهػػػػم منهػػػػػا دلػػػػيبًل، فػػػػبل قيمػػػػػة ١تػػػػا يفهػػػػم منهػػػػػا ُب 

إف أريػد بػو  ،ف مػا يسػمى ٔتقاصػد الشػريعةإاالستدالؿ على اٟتكػم الشػرعي. ٍب 
 ،وٖتػػرمي قتػػل الػػػنفس ،وٖتػػرمي السػػػرقة ،مثػػل ٖتػػػرمي الزنػػا ،مػػا دلػػت عليػػػو النصػػوص

وإ ػا ىػو  ،فإنو ليس مقصداً للشػريعة ،وٖترمي االرتداد عن اإلسبلـ ،وٖترمي ا٠تمر
فيوقػػف فيػػو عنػػد مػػدلوؿ النصػػوص. وإف أريػػد بػػو حكمػػة  ،حكػػم ألفعػػاؿ العبػػاد

فإنػػو حكمػػة  ،الشػػريعة كلهػػا، أي حكمػػة إرسػػاؿ الرسػػوؿ مػػن كونػػو رٛتػػة للعبػػاد
 ؛صػػبلً يسػػتدؿ بػػوولػػيس علػػة، واٟتكمػػة قػػد ٖتصػػل وقػػد ال ٖتصػػل، فػػبل تتخػػذ أ

و٢تذا ال يصل  ما يسمى ٔتقاصد الشريعة ألف يكوف ما يفهػم  ؛إلمكانية ٗتلفها
 منو يعترب دليبلً شرعياً.

ومػػػن ذلػػػع كلػػػو يتبػػػُت بطػػػبلف اعتبػػػار ا١تصػػػاّب ا١ترسػػػلة دلػػػيبلً شػػػرعياً، فػػػبل 
تصػػػػل  ألف تكػػػػوف دلػػػػيبلً مػػػػن األدلػػػػة الشػػػػرعية. إال أنػػػػو إذا اسػػػػتدؿ هبػػػػا ٣تتهػػػػد  
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فػإف اٟتكػػم الػذي يسػػتنبه ٔتوجبهػا يعتػػرب حكمػػاً  ،ع رضػي اه عنػػوكاإلمػاـ مالػػ
 ولو كاف دليبلً موىوماً. ،لوجود شبهة الدليل عليها ؛شرعياً 
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 القواعد الكلية
وعػػن  ،بعػػد أف انتهػػى الكػػبلـ عػػن األدلػػة الشػػرعية الثابتػػة باٟتجػػة القطعيػػة

لبيػاف  ؛الكليػة فإنو ال بد من التحدث عػن االسػتدالؿ بالقواعػد ،األدلة ا١توىومة
وإ ػػا ىػػػي أحكػػػاـ شػػرعية اسػػػتنبطت مػػن األدلػػػة كػػػأي  ،أهنػػا ليسػػػت أدلػػة شػػػرعية

حكم من األحكاـ، فإنػو مػن ا١تشػاىد أنػو كثػَتاً مػا يسػتدؿ علػى اٟتكػم بقاعػدة  
كليػػة، أو بتعريػػف شػػرعي، أو ْتكػػم شػػرعي، فػػيظن السػػامع أف القاعػػدة الكليػػة 

عريػػػػف الشػػػػرعي ىػػػػو الػػػػدليل ىػػػي الػػػػدليل الشػػػػرعي علػػػػى اٟتكػػػػم، أو يظػػػن أف الت
الشػػرعي علػػى اٟتكػػم، أو يظػػن أف اٟتكػػم ا١تسػػتدؿ بػػو ىػػو الػػدليل علػػى اٟتكػػم، 

فإف القواعػد  .مع أف الواقع ليس كذلع ،األدلة الشرعية من ورٔتا يتوىم أف ىذه
كلهػػػػػا أحكػػػػػاـ شػػػػػرعية وإف   ،واألحكػػػػػاـ الشػػػػػرعية ،والتعػػػػػاريف الشػػػػػرعية ،الكليػػػػػة

أو  ،أو بتعريػف شػرعي ،ى اٟتكم بقاعدة كليةواالستدالؿ عل .اختلفت أٝتاؤىا
ولػػيس مػػن قبيػػل االسػػتدالؿ  ،اٟتكػػم لػػىىػػو مػػن قبيػػل التفريػػع ع ،ْتكػػم شػػرعي

بالػػػػػدليل. إال أف ىنالػػػػػع فرقػػػػػاً بػػػػػُت االسػػػػػتدالؿ علػػػػػى اٟتكػػػػػم بالقاعػػػػػدة الكليػػػػػة 
وبػػػُت االسػػػتدالؿ علػػػى اٟتكػػػم ْتكػػػم شػػػرعي. فاالسػػػتدالؿ  ،والتعريػػػف الشػػػرعي

مػن حيػث  ،ة أو تعريف يأخذ شكل االستدالؿ بالدليلعلى اٟتكم بقاعدة كلي
ومطابقػة اٟتكػم للواقػع الػذي جػاء لػو، فيعامػل معاملػة الػنص،  ،مطابقتو للحكم

وىو أيضاً فكر يكوف أساس ا١تعاٞتة، وليس معاٞتة مباشرة. ٓتبلؼ االسػتدالؿ 
بػل شػكل  ،فإنػو ال يأخػذ شػكل االسػتدالؿ بالػدليل ،على اٟتكػم ْتكػم شػرعي

، فػػيبلحظ انطبػػاؽ اٟتكػػم علػػى ىػػذا الواقػػع، وىػػل ىػػو مػػن الواقػػع الػػذي التطبيػػق
بػل ىػو  ،جاء لو أـ لػيس منػو، وىػو أي اٟتكػم لػيس فكػراً يكػوف أسػاس ا١تعاٞتػة

 ،حكػػػػم، أي ىػػػػو نفسػػػػو معاٞتػػػػة مباشػػػػرة. ومػػػػا عػػػػدا ذلػػػػع فػػػػإف القواعػػػػد الكليػػػػة
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 كلهػػا شػػيء واحػػد مسػػتنبه مػػن دليػػل  ،واألحكػػاـ الشػػرعية ،والتعػػاريف الشػػرعية
أحكاـ كلية، وأما اٟتكم الشرعي  ،والتعاريف الشرعية ،شرعي. فالقواعد الكلية

بػل ىػػو  ،ولػذلع ال يعتػرب أي منهػػا دلػيبلً مػن األدلػة الشػرعية ؛فهػو حكػم جزئػي
حكػػػم شػػػرعي قػػػد اسػػػتنبه مػػػن دليػػػل شػػػرعي. ولكػػػي تػػػدرؾ الكليػػػة واٞتزئيػػػة ُب 

مػػػن قبيػػػل اجملػػػاز  ال بػػػد أف يلفػػػت النظػػػر إٔب أف ىػػػذا اإلطػػػبلؽ ،اٟتكػػػم الشػػػرعي
فػػػإف الكليػػة واٞتزئيػػػة مػػن دالالت ا١تفػػػرد ال مػػن داللػػػة  .ولػػيس مػػن قبيػػػل اٟتقيقػػة

واٟتكػم الشػرعي ٚتلػة مركبػة ولػيس اٝتػاً  .فبل ٤تػل ٢تػا ُب داللػة الًتكيػب ،ا١تركب
ٚتلػة  .ٟتػم ا١تيتػة حػراـ :تعريفاً، فقولع ـأ ،قاعدة ـأ ،سواء أكاف حكماً  ،مفرداً 
الوسػيلة  :وقولػع ،ٚتلػة مركبػة .رة عقد على ا١تنفعة بعػوضاإلجا :وقولع ،مركبة

ا مػن دالالت مػألهن ؛اٞتزئيةال ٚتلة مركبة، فبل تدخلها الكلية و  .إٔب اٟتراـ حراـ
أي مػػن دالالت ا١تفػػرد. غػػَت أنػو ١تػػا كػػاف الكلػػي ُب االسػم ىػػو مػػا يصػػ   ،االسػم

كػاف التعريػػف مثػل اٟتيػػواف واإلنسػاف والكاتػػب، و  ،أف يشػًتؾ ُب مفهومػو كثػػَتوف
٦تػػا يصػػ  أف يشػػًتؾ فيػػو كثػػَتوف إذ يصػػدؽ تعريػػف اإلجػػارة علػػى إجػػارة األجػػَت 

اْب …وإجػارة األرض ،وإجػارة السػيارة ،وإجارة الػدار ،واألجَت ا١تشًتؾ ،ا٠تاص
فإنو أطلق عليهػا حكػم كلػي مػن قبيػل اجملػاز، وكػذلع القاعػدة الكليػة، و١تػا كػاف 

 ،مثػل زيػد علمػاً علػى رجػل ،فيو كثػَتوف اٞتزئي ُب االسم ٦تا ال يص  أف يشًتؾ
ومثل الضمائر كهو وىي، وكاف اٟتكم الشػرعي ٦تػا ال  ،وفاطمة علماً على امرأة

ومػػا  ،وشػػرب ا٠تمػػر حػػراـ ،مثػػل ٟتػػم ا١تيتػػة حػػراـ ،يصػػ  أف يشػػًتؾ فيػػو كثػػَتوف
فإنػػو أطلػػق عليػػو  ،وإال علػػى ا٠تمػػر ،فإنػػو ال يصػػدؽ إال علػػى ا١تيتػػة ،شػػابو ذلػػع

قبيػػل اجملػػاز، فهػػو مػػن حيػػث داللتػػو علػػى أفػػراد أو عػػدـ داللتػػو حكػػم جزئػػي مػػن 
ولكػػن مػػن حيػػث واقعػػو ىػػو حكػػم شػػرعي مسػػتنبه  ،يقػػاؿ لػػو كلػػي وجزئػػي ٣تػػازاً 

 واٟتكم. ،والتعريف ،من دليل شرعي. ال فرؽ بُت القاعدة
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والقاعدة الكلية ىي اٟتكم الكلي ا١تنطبق على جزئياتو. أما كوهنا 
فهي مدلوؿ خطاب الشارع. وأما  ،خطاب الشارعحكمًا فؤلهنا مستنبطة من 

كونو كليًا فؤلنو ليس نسبة حكم إٔب لفظ من ألفاظ العمـو حىت يقاؿ عنها 
 هنا حكم عاـ كقولو تعأب: إ          ينطبق على ٚتيع أنواع البيع

 فهو حكم عاـ، وكقولو تعأب:                  ينطبق على كل
ىو نسبة حكم  ةاٟتكم الكلي الذي يكوف قاعدة كليميتة فهو حكم عاـ، بل 

و٢تذا يكوف كل حكم  ؛ولذلع يقاؿ عنو كلي ؛إٔب لفظ من األلفاظ الكلية
ال فرداً  ،اللفظ جزئية من جزئيات ىذا اٟتكم الكلي اداخل ٖتت مدلوؿ ىذ

ما ال يتم »وقاعدة:  «ـالوسيلة إٔب اٟتراـ حرا»من أفراده. مثل قاعدة: 
وما شاكل ذلع. ففي ىذه القواعد ٓب ينسب  «الواجب إال بو فهو واجب

إٔب لفظ عاـ مثل البيع مباح، وإ ا نسب إٔب  ،وىو اٟترمة ،اٟتكم الشرعي
 ،وىو الواجب ،، وٓب ينسب اٟتكم الشرعيإٔب اٟتراـ لفظ كلي وىو الوسيلة
وىو ما ال يتم  ،سب إٔب لفظ كليوإ ا ن «ا١تيتة حراـ»إٔب لفظ عاـ مثل 

 ولذلع كاف كلياً. ؛الواجب إال بو
و٢تػػػذا فإنػػػو   ؛وىػػػو يكػػػوف كليػػػاً  ،وأمػػػا التعريػػػف فهػػػو وصػػػف واقػػػع اٟتكػػػم

كالقاعػػػدة الكليػػػة، أي ىػػػو اٟتكػػػم الكلػػػي الػػػداؿ علػػػى جزئياتػػػو، فمػػػثبلً تعريػػػف 
أنػػو اٟتكػػم الشػػرعي بأنػػو خطػػاب الشػػارع ا١تتعلػػق بأفعػػاؿ العبػػاد، وتعريػػف العقػػد ب

ارتبػػاط إجيػػاب بقبػػوؿ علػػى وجػػو مشػػروع يثبػػت أثػػره ُب ٤تلػػو، كػػل منهمػػا حكػػم  
وىػػو   ،ألنػػو ُب تعريػػف اٟتكػػم الشػػرعي قػػد أخػػرب عػػن ا١تعػػّرؼ بلفػػظ كلػػي ؛كلػػي

فإهنا يص  أف يشًتؾ ُب مفهومها كثَتوف، فهػي تصػدؽ  ،كلمة خطاب الشارع
 .يفػاً كليػاً لػذلع كػاف تعر  ؛على طلػب الفعػل، وعلػى طلػب الػًتؾ، وعلػى التخيػَت
وىػػو كلمػػة ارتبػػاط إجيػػاب  ،وُب تعريػػف العقػػد قػػد أخػػرب عػػن ا١تعػػّرؼ بلفػػظ كلػػي
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 ،فهػػػي تصػػػدؽ علػػػى البيػػػع ،بقبػػػوؿ، فإهنػػػا يصػػػ  أف يشػػػًتؾ ُب مفهومهػػػا كثػػػَتوف
 لذلع كاف تعريفاً كلياً. ؛والشركة ،واإلجارة ،والزواج

ع غَت أف القاعدة قد تكوف عامة ولكنها غالبًا ما تكوف كلية، وكذل
التعريف قد يأٌب عاماً ولكنو غالباً ما يكوف كلياً، فإذا كاف اٟتكم قد نسب إٔب 

تكوف القاعدة  ولكن إذا نسب إٔب لفظ عاـ ،لفظ كلي فتكوف القاعدة كلية
وإذا أخرب  ،عرؼ بلفظ كلي فالتعريف يكوف كلياً ، وكذلع إذا أخرب عن ا١تعامة

فالتعريف  .ثر ذلع ُب التفريعويظهر أ ،عنو بلفظ عاـ فالتعريف يكوف عاماً 
 .وكذلع القاعدة الكلية ،الكلي جيري التفريع عليو على جزئياتو ال على أفراده

وكذلع القاعدة  ،والتعريف العاـ جيري التفريع عليو على أفراده ال على جزئياتو
. وينبغي أف يبلحظ الفرؽ بُت القاعدة العامة والقاعدة الكلية، وبُت العامة

ي واٟتكم العاـ. فكلمة عاـ وعمـو تعٍت أف تكوف األلفاظ اٟتكم الكل
موضوعة لغة للداللة بصيغتها أو ٔتعناىا على أفراد كثَتة غَت ٤تصورة على 

وكلمة كلي يبلحظ  .وما شاكل ذلع ،والقـو ،مثل ا١تؤمنوف ،سبيل االستغراؽ
 إٔب جانب أهنا ٦تا يص  أف يشًتؾ ُب مفهومها كثَتوف نسبة اٟتكم إليها،

 فقولو تعأب:  ،فكلمة كلي ىنا تدؿ على اٟتكم على ا١تعٌت الكلي    

            وال حكماً   ،وليس قاعدة كلية ،وحكم عاـ ،قاعدة عامة
خوة، وىذا حكم على العاـ بوصف إألنو حكم على ا١تؤمنُت بأهنم  ؛كلياً 
 :ؼ قولو ٓتبل ،وليس ىو حكمًا على الكلي بوصف معُت ،معُت
ألنو حكم على  ؛فإنو قاعدة كلية .أخرجو البخاري «ارٌ بَ ا جُ هَ حُ رْ جَ  اءُ مَ جْ عَ الْ »

جناية العجماء بأنو ال يؤاخذ عليها، وكلمة جناية العجماء لفظ كلي، فالكلية 
 ؛ولذلع ال يقاؿ ىذا النص نص كلي ؛إ ا ىي ُب اللفظ وليس ُب الًتكيب
ولكن  ،فليس ُب النصوص نصوص كلية ،ألف الكلية ال تدخل ُب الًتكيب
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 يقاؿ ىذا اٟتكم كلي ألنو استنبه من نسبة اٟتكم إٔب لفظ كلي.
والقواعد الكلية تستنبه من النص الشرعي كاستنباط أي حكم شرعي 

من عدة أدلة، إال أف الدليل فيها  ـسواء بسواء، سواء أكاف من دليل واحد أ
وىذا ىو الذي جيعلو منطبقًا على  يتضمن معٌت ٔتثابة العلة، أو يتضمن علة.

ما ال يتم »وقاعدة:  «الوسيلة إٔب اٟتراـ حراـ»ٚتيع جزئياتو، فمثبًل قاعدة: 
كل ما كاف من مرافق اٞتماعة كاف »وقاعدة:  «الواجب إال بو فهو واجب

يتبُت أف اٟتكم يدؿ  ،فإذا نظر ُب أدلتها ،كل منها قاعدة كلية  «ملكية عامة
فيظهر حيناذ أنو  ،على شيء آخر مرتبًا عليو أو نإتًا عنو ويدؿ ،دليلو عليو

 ٔتثابة العلة، فمثبًل قولو تعأب:                     

                     فالفاء ُب       سبكم ف أفادت أ
ذا حراـ، فيًتتب عليو أف سبكم ألصنامهم وى ،ألصنامهم يؤدي إٔب سبهم ه

، فكأهنا كانت علة. فالنهي عن مسبة الذين كفروا ىو دليل ُب ىذه اٟتالة حراـ
على شيء آخر مرتبًا عليو  ،إٔب جانب داللتو على اٟتكم ،وقد دؿ ،اٟتكم

 حُت قاؿ:          :الوسيلة إٔب »فاستنبطت من ىذه اآلية قاعدة
 و تعأب: ػومثبًل قول «راـح اٟتراـ                      ،
                       و: ػػإٔب ُب قولػػف          :وُب قولو
          غسل اليد إٔب  أفادت أنو ما ٓب يغسل جزء من ا١ترفق ال يتم

ال أف تدخل الغاية ُب ا١تغيا، وأنو ما  ،ا١ترفق، فبل بد أف يتحقق حصوؿ الغاية
فصار غسل جزء  ؛ال يتحقق إ٘تاـ الصياـ ،ولو دقيقة ،ٓب يدخل جزء من الليل

 ؛بداللة اآليتُت ،مهما قل من ا١ترافق، وصياـ جزء مهما قل من الليل واجباً 
إال بالقياـ بو.  - سل اليدين وصياـ النهاروىو غ -ألنو ال يتم ما أوجبو 

فأفادت ىذه الغاية جعل ما يكمل غسل اليدين، وصياـ النهار، وىو واجب، 
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ودلت على شيء آخر  ،واجباً، فكأهنا كانت علة. فاآلية دلت على اٟتكم
 مكمبًل لو حُت قالت:           :فاستنبطت من ىاتُت اآليتُت قاعدة

 :. ومثبًل يقوؿ الرسوؿ «الواجب إال بو فهو واجبما ال يتم »
وثبت  أخرجو أبو داود، «ِفي اْلَكإِل َواْلَماِء َوالنَّارِ  :ثٍ الَ َـ اْلُمْسِلُموَن ُشرََكاُء ِفي ث»

، وفهم ةدينة على ملكية ا١تاء ملكية فرديأنو أقر أىل الطائف وأىل ا١ت عنو 
هنا ٓب تكن للجماعة حاجة فيها، أ ةا١تياه اليت ٝت  هبا ملكية فردي من حاؿ

فكانت علة كوف الناس شركاء ُب الثبلث كوهنا من مرافق اٞتماعة، فالدليل دؿ 
ودؿ على شيء آخر كاف  ،أي دؿ على اٟتكم ،ودؿ على العلة ،على اٟتكم

كل ما كاف من مرافق اٞتماعة  »فاستنبطت منو قاعدة:  ،سبب تشريع اٟتكم
القواعد الكلية. ومن ذلع يتبُت أف القاعدة وىكذا ٚتيع  «كاف ملكية عامة

أي لكونو نإتاً عنو  ،لكونو سبباً لو ؛الكلية ٕتعل اٟتكم ٔتثابة علة ٟتكم كلي
أو مرتباً عليو، أو ٕتعلو علة حقيقية ٟتكم كلي، فهي حكم كلي ينطبق على 

كما يطبق الدليل على   ،ولذلع تطبق على كل حكم تنطبق عليو ؛جزئياتو
أي  ،ي جاء بو، وال يقاس عليها قياساً، بل تندرج جزئياتو ٖتتهااٟتكم الذ

 ،تكوف داخلة ٖتت مفهومها أو منطوقها ٘تامًا كما تدخل ٖتت داللة الدليل
ويكوف االستدالؿ هبا كاالستدالؿ بالدليل. فالقاعدة الكلية تعامل معاملة 

ص شرعي إال أف يرد ن ،القياس، وكل ما انطبقت عليو القاعدة يأخذ حكمها
كما ىي اٟتاؿ ُب   ،وتلغى القاعدة ،على خبلؼ ما ُب القاعدة، فيعمل بالنص

إذا ورد نص شرعي يؤخذ بالنص ويلغى القياس. غَت أف القواعد  ،القياس
وإ ا ىي  ،وال أصبًل من أصوؿ الشرع ،الكلية ليست كالقياس دليبًل شرعياً 

و٢تذا فإف ما  ؛دليبلً فبل تكوف  ،حكم شرعي استنبه كسائر األحكاـ الشرعية
تنطبق عليو يعترب تفريعًا عليها أو ٔتثابة التفريع. ومثل القاعدة الكلية التعريف 
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إال أف يرد نص شرعي فيؤخذ  ،فكل ما انطبق عليو يأخذ حكمو ،الكلي
 بالنص. 

إال  ،الصػػػػػػػػػل  جػػػػػػػػػائر بػػػػػػػػػُت ا١تسػػػػػػػػػلمُت»وأمػػػػػػػػػا القاعػػػػػػػػػدة العامػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػل: 
فإهنػػػػػػػا  «ال ضػػػػػػػرر وال ضػػػػػػػرار»ل: ومثػػػػػػػ «صػػػػػػػلحاً أحػػػػػػػل حرامػػػػػػػاً وحػػػػػػػـر حػػػػػػػبلالً 

فتشػػػػػملهم كمػػػػا يشػػػػمل العػػػػاـ ٚتيػػػػع أفػػػػػراده إال أف  ،تطبػػػػق علػػػػى أفرادىػػػػا فقػػػػه
فيؤخػػػػػػذ بػػػػػػالنص وتلغػػػػػػى القاعػػػػػػدة، ومثػػػػػػل ذلػػػػػػع التعريػػػػػػف  ،يػػػػػػرد نػػػػػػص شػػػػػػرعي

مثػػػػػػل  ،فإهنػػػػػػا إف كانػػػػػػت ىػػػػػػي نفسػػػػػػها نصػػػػػػاً شػػػػػػرعياً  ،العػػػػػػاـ. وعلػػػػػػى أي حػػػػػػاؿ
وإف ٓب تكػػػػػػن نصػػػػػػاً ال فتعتػػػػػػرب دلػػػػػػيبلً شػػػػػػرعياً ألهنػػػػػػا نػػػػػػص،  ،ىػػػػػػاتُت القاعػػػػػػدتُت

وإ ػػػػا تعتػػػػرب حكمػػػػاً شػػػػرعياً ويفػػػػرع عليهػػػػا. ومثػػػػل القاعػػػػدة العامػػػػة  ،تعتػػػػرب دلػػػػيبلً 
 التعريف العاـ.

والقواعػػػػػػػػد ا١تعتػػػػػػػػربة إ ػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي القواعػػػػػػػػد ا١تسػػػػػػػػتنبطة مػػػػػػػػن دليػػػػػػػػل شػػػػػػػػرعي 
اسػػػػػػػػتنباطاً شػػػػػػػػرعياً، أمػػػػػػػػا القواعػػػػػػػػد الػػػػػػػػيت ٓب تسػػػػػػػػتنبه مػػػػػػػػن دليػػػػػػػػل شػػػػػػػػرعي، أو 

و٢تػػػػذا فإنػػػػو لػػػػيس  ؛تعتػػػػرب وال قيمػػػػة ٢تػػػػا فػػػػبل ،اسػػػػتنبطت اسػػػػتنباطاً غػػػػَت شػػػػرعي
ال  ،العػػػػػػػػربة ُب العقػػػػػػػػود با١تقاصػػػػػػػػد وا١تعػػػػػػػػاح»مػػػػػػػػن القواعػػػػػػػػد الشػػػػػػػػرعية قػػػػػػػػو٢تم: 

وذلػػػػػع ألف ىػػػػػذا الكػػػػػبلـ ٓب يسػػػػػتنبه مػػػػػن دليػػػػػل شػػػػػرعي،  «باأللفػػػػػاظ وا١تبػػػػػاح
وإ ػػػػا أخػػػػذ مػػػػن القػػػػانوف ا١تػػػػدح الفرنسػػػػي القػػػػدمي، إذ معػػػػٌت ىػػػػذه القاعػػػػدة ىػػػػو 

العقػػػػػػػػػػود، أو يكػػػػػػػػػػوف لواقػػػػػػػػػػع اٟتػػػػػػػػػػاؿ اعتبػػػػػػػػػػار ُب أف يكػػػػػػػػػوف للنيػػػػػػػػػػة اعتبػػػػػػػػػػار ُب 
 ،العقػػػػػود، وىػػػػػذا مػػػػػا يقولػػػػػوف عنػػػػػو روح الػػػػػنص، فتجػػػػػدىم يقولػػػػػوف نصػػػػػاً وروحػػػػػاً 

ويريػػػػػػػػدوف بػػػػػػػػالنص الكػػػػػػػػبلـ ا١تكتػػػػػػػػوب ومػػػػػػػػا يػػػػػػػػدؿ عليػػػػػػػػو منطوقػػػػػػػػاً ومفهومػػػػػػػػاً، 
 ،ويريػػػػػدوف بػػػػػروح الػػػػػنص مػػػػػا تػػػػػدؿ عليػػػػػو األحػػػػػوؿ والظػػػػػروؼ احمليطػػػػػة با١توضػػػػػوع

ا يسػػػػػػػػميو فقهػػػػػػػػاء الغػػػػػػػػرب بالنػػػػػػػػػزعة ولػػػػػػػػو ٓب يػػػػػػػػدؿ عليهػػػػػػػػا الكػػػػػػػػبلـ. وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػ
وىػػػػي مقابػػػػل النػػػػػزعة ا١تاديػػػػة الػػػػيت ىػػػػي التقيػػػػد بداللػػػػة الػػػػنص منطوقػػػػاً  ،النفسػػػػية
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العػػػػػػػػػربة »وعػػػػػػػػدـ اعتبػػػػػػػػار الظػػػػػػػػروؼ واألحػػػػػػػػواؿ. فهػػػػػػػػذه القاعػػػػػػػػدة:  ،ومفهومػػػػػػػػاً 
. تكػػػػػاد تكػػػػػوف مًتٚتػػػػػة حرفيػػػػػاً عػػػػػن القػػػػػانوف ا١تػػػػػدح الفرنسػػػػػي «اْب…بػػػػػالعقود
وال مػػػػػػػػػن القواعػػػػػػػػػد  ،ا مػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػرعولػػػػػػػػػذلع ال تعتػػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػػي وأمثا٢تػػػػػػػػػ ؛القػػػػػػػػػدمي
ألهنػػػػػا ليسػػػػػت أحكامػػػػػاً شػػػػػرعية فضػػػػػبلً عػػػػػن كوهنػػػػػا ليسػػػػػت أحكامػػػػػاً   ؛الشػػػػػرعية

كليػػػػػة، وىػػػػػي ليسػػػػػت مػػػػػأخوذة مػػػػػن دليػػػػػل شػػػػػرعي فضػػػػػبلً عػػػػػن كوهنػػػػػا مػػػػػأخوذة 
ـــــنَّ إِ : »مػػػػػن فقػػػػػو كفػػػػػر. وأمػػػػػا مػػػػػا حيػػػػػاولوف االسػػػػػتدالؿ عليهػػػػػا مػػػػػن قولػػػػػو  ا َم

ـــــعْ األَ  فإنػػػػػو ال عبلقػػػػػة لػػػػػو هبػػػػػا، ألنػػػػػو لم. أخرجػػػػػو البخػػػػػاري ومسػػػػػ« اتِ يَّـــــالنـّْ بِ  الُ َم
ــــــنَّ إِ »يقػػػػػػوؿ:  ــــــعْ ا األَ َم وإ ػػػػػػا التصػػػػػػرفات. والشػػػػػػرع  ،إ ػػػػػػا العقػػػػػػود :وٓب يقػػػػػػل« الُ َم

ال بنيػػػػػػػػػػة العاقػػػػػػػػػػدين أو ظػػػػػػػػػػروؼ العقػػػػػػػػػػد،  ،جعػػػػػػػػػػل اعتبػػػػػػػػػػار العقػػػػػػػػػػود بصػػػػػػػػػػيغها
ال بنيػػػػػػػػػػػػة ا١تتصػػػػػػػػػػػرؼ وأحوالػػػػػػػػػػػو، وا١تػػػػػػػػػػػػراد  ،والتصػػػػػػػػػػػرفات بشػػػػػػػػػػػروطها الشػػػػػػػػػػػرعية
ويقػػػػػػػاؿ  ،لع يقػػػػػػػاؿ عقػػػػػػػود أي أقػػػػػػػواؿولػػػػػػػذ ؛باألعمػػػػػػػاؿ غػػػػػػػَت ا١تػػػػػػػراد بػػػػػػػاألقواؿ

وال  ،تصػػػػػػرفات قوليػػػػػػة. واٟتجػػػػػػر إ ػػػػػػا يقػػػػػػػع علػػػػػػى التصػػػػػػرفات القوليػػػػػػة والعقػػػػػػػود
فهنػػػػاؾ بػػػػوف شاسػػػػع بػػػػُت األعمػػػػاؿ وبػػػػُت العقػػػػود  .يقػػػػع علػػػػى األعمػػػػاؿ مطلقػػػػاً 

والبيػػػػػػع  ،أعمػػػػػػاؿ تعتػػػػػػرب فيهػػػػػػا النيػػػػػػة ،والزكػػػػػػاة ،واٟتػػػػػػج ،فالصػػػػػػبلة ،والتصػػػػػػرفات
ومػػػػن ذلػػػػع يتبػػػػُت  ،قيمػػػػة للنيػػػػة فيهػػػػاعقػػػػود وتصػػػػرفات ال  ،والوصػػػػية ،والوقػػػػف

مناقضػػػػة ىػػػػذه القاعػػػػدة لئلسػػػػبلـ وبعػػػػدىا عػػػػن أحكػػػػاـ الشػػػػرع. وىكػػػػذا سػػػػائر 
 القواعد اليت ٓب تستنبه من الشرع.

وقػػػػػػد جعػػػػػػل بعػػػػػػض الفقهػػػػػػاء قواعػػػػػػد ٔتثابػػػػػػة األدلػػػػػػة الشػػػػػػرعية، منهػػػػػػا مػػػػػػا 
ىػػػػػو مسػػػػػػتنبه مػػػػػن الشػػػػػػرع، ومنهػػػػػا مػػػػػػا ىػػػػػػو غػػػػػَت مسػػػػػػتنبه مػػػػػن الشػػػػػػرع، فمػػػػػػا 

ثػػػػػل قاعػػػػػدة االستصػػػػػحاب، وقاعػػػػػدة الضػػػػػرر، يعتػػػػػرب مػػػػػن اسػػػػػتنبه مػػػػػن الشػػػػػرع م
ألف ٢تػػػػػػا أدلػػػػػػة شػػػػػػرعية، وأمػػػػػػا مػػػػػػا ٓب يسػػػػػػتنبه مػػػػػػن الشػػػػػػرع  ؛القواعػػػػػػد الشػػػػػػرعية

فإنػػػػػو ال يعتػػػػػرب مػػػػػن القواعػػػػػد  ،وقاعػػػػػدة مػػػػػمالت األفعػػػػػاؿ ،مثػػػػػل قاعػػػػػدة العػػػػػرؼ
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ألنػػػػػػػو لػػػػػػػيس ٢تػػػػػػػا أدلػػػػػػػة شػػػػػػػرعية. علػػػػػػػى أف بعػػػػػػػض اجملتهػػػػػػػدين جيعػػػػػػػل  ؛الشػػػػػػػرعية
بػػػػػػػػل جيعلهػػػػػػػػا أصػػػػػػػػبلً مػػػػػػػػن أصػػػػػػػػوؿ  ،بالعػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػيس قاعػػػػػػػػدة شػػػػػػػػرعية فحسػػػػػػػػ

مػػػػػػع أف اٟتقيقػػػػػػة ليسػػػػػػت ىػػػػػػي أصػػػػػػبلً  ،ودلػػػػػػيبلً مػػػػػػن األدلػػػػػػة الشػػػػػػرعية ،التشػػػػػػريع
 حىت وال قاعدة شرعية. ،من األصوؿ
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 قاعدة االستصحاب
ا١تػػراد باالستصػػحاب استصػػحاب اٟتػػاؿ، وقػػد عرفػػو علمػػاء األصػػوؿ بأنػػو 

ُب الزمػػاف األوؿ،  عبػػارة عػػن اٟتكػػم بثبػػوت أمػػر ُب الزمػػاف الثػػاح بنػػاء علػػى ثبوتػػو
أي ىو ثبوت أمر ُب الزمن اٟتاضر بناء على ثبوتػو فيمػا مضػى. فكػل أمػر ثبػت 
وجػوده ٍب طػػرأ الشػػع ُب عدمػو فاألصػػل بقػػاؤه، واألمػػر الػذي علػػم عدمػػو ٍب طػػرأ 
الشػػع علػػى وجػػوده فاألصػػل اسػػتمراره ُب حػػاؿ العػػدـ، فكػػأف ثبوتػػو فيمػػا مضػػى 

ٍب ادعػى  ،. فمػن تػزوج فتػاة علػى أهنػا بكػرٔتثابة العلة ُب ثبوتػو ُب الػزمن اٟتاضػر
 ؛ألف األصػل وجػود البكػارة ؛ٓب يصػدؽ إال ببينػة ،بعد البنػاء هبػا أنػو وجػدىا ثيبػاً 

ألهنػػا ثابتػػة مػػن حػػُت نشػػأهتا، فوجودىػػا بكػػراً يستصػػحب وحيكػػم بأهنػػا بكػػػر ُب 
وادعى بعػد أنػو وجػده  ،ومن اشًتى كلباً على أنو حيسن الصيادة .الزمن اٟتاضر

ألف األصػػل عػػدـ تعلػػم الكلػػب للصػػيادة حػػُت نشػػأتو  ؛تعلم إياىػػا صػػدؽغػػَت مػػ
 ،ولػػػػػذلع يبقػػػػػى العػػػػػدـ مستصػػػػػحباً، وىكػػػػػذا ُب ٚتيػػػػػع األمػػػػػور ؛حػػػػػىت يتعلمهػػػػػا
 .واألصل حىت يقـو الدليل على خبلف يستصحب
 ،وإال الحتػاج إثباتػو إٔب حجػة قطعيػة ،حاب ليس دليبلً شػرعياً ػصػتػواالس

 ،أي حكػػػم شػػػرعي ،إ ػػػا ىػػػو قاعػػػدة شػػػرعيةو  ،وىػػػو ٓب تقػػػم عليػػػو حجػػػة قطعيػػػة
فيكفػػي فيػػو الػػدليل الظػػٍت. والػػدليل علػػى أف االستصػػحاب قاعػػدة شػػرعية ثبلثػػة 

 أمور:
 ،ِإنََّمــــا أَنَــــا َبَشــــرٌ » فيمػػػػا أخرجػػػػو البخػػػػاري: قػػػػوؿ رسػػػػوؿ اه أحػػػػدىا: 

ــِو ِمــْن بـَْعــضٍ َوَلَعــلَّ بـَْعَضــُكْم َأْن َيُكــوَن أَْلَحــَن ِبحُ  ،َوِإنَُّكــْم َتْخَتِصــُموَن ِإَلــيَّ  ِت فََأْقِضــي  ،جَّ
يقضي حسب ما يظهر لو، وىػذا يعػٍت  ف الرسوؿ إأي  «َعَلى َنْحِو َما َأْسَمعُ 

واألمر الظاىر ىو ما ثبت للشيء من حكم ُب الػزمن  بناء اٟتكم على الظاىر.
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ا١تاضػػي، سػػواء أكػػاف الوجػػود أـ العػػدـ، وسػػواء أكػػاف اٟتػػل أـ اٟترمػػة. فػػإف ىػػذا 
ب أف يكػوف هبػذا الظػاىر، و ا ٦تا ال خبلؼ عليو، فاٟتكم جيػ ،ىو الظاىر منو

وإال يبقى مػا  ،خبلؼ الظاىر ال بد من دليل يدؿ على ىذا االدعاء يفإذا ادع
عليػػو الشػػيء ُب الػػزمن ا١تاضػػي ىػػو ٤تػػل اٟتكػػم، أي يبقػػى مػػا عليػػو الظػػاىر ىػػو 

 ٤تل اٟتكم عمبلً باٟتديث.
اف لػػو شػػع ُب وجػػود الطهػػارة ف اإلٚتػػاع منعقػػد علػػى أف اإلنسػػإثانيهػػا: 

ابتداء ال ٕتوز لو الصبلة، ولو شع ُب بقائها جازت لو الصبلة، وىذا ىو عػُت 
الثابتػػػػػة قطعػػػػػاً،  عػػػػدـ الطهػػػػػارة ابتػػػػػداءً  االستصػػػػحاب، إذ قػػػػػد استصػػػػػحب حػػػػػاؿ

حالػة الطهػارة الثابػت  تفقطعت ىذه اٟتاؿ الشع بإجيادىا وعدمو، واستصحب
الشػػػع بإزالتهػػػا وعػػػدـ إزالتهػػػا، وىػػػذا يعػػػٍت إجيادىػػػا قطعػػػاً، فقطعػػػت ىػػػذه اٟتػػػاؿ 

حيكػػػم  ،استصػػػحاب اٟتػػػاؿ، فاسػػػتنبه مػػػن ذلػػػع، أف مػػػا كػػػاف ثابتػػػاً قطعػػػاً ألمػػػر
ألف اٟتكػػم الػػذي جػػرى اإلٚتػػاع عليػػو  و؛بثبوتػػو لػػو حػػىت يقػػـو الػػدليل علػػى خبلفػػ

 يدؿ على ذلع.
وٓب يظهػػر  ،ف مػػا ثبػػت ُب الزمػػاف األوؿ مػػن وجػػود أمػػر أو عدمػػوإثالثهػػا: 

فإنػػػو يلػػػـز بالضػػػرورة أف حيصػػػل الظػػػن ببقائػػػو كمػػػا كػػػاف،  ، قطعػػػاً وال ظنػػػاً زوالػػػو ال
والعمػػل بػػالظن واجػػب، فمػػا ٖتقػػق وجػػوده أو عدمػػو ُب حالػػة مػػن األحػػواؿ فإنػػو 
يستلـز ظن بقائو، والظن حجة متبعة ُب الشرعيات، إذ األحكاـ الشػرعية مبنيػة 

 الظن. فيكفي فيها غلبة ،على غلبة الظن، وىذه القاعدة حكم شرعي
دليػػل علػػى أف قاعػػػدة االستصػػحاب قاعػػدة شػػػرعية  ةفهػػذه األمػػور الثبلثػػػ

وكػػأي حكػػم  ،كأيػػة قاعػػدة شػػرعية  ،أي جيػػوز أف جيػػري التفريػػع عليهػػا ،يعمػػل هبػػا
وعليو فإف ما ثبت وٓب يظهر زوالو ظن بقاؤه، فيعطػى نفػس اٟتكػم ألنػو  ؛شرعي

لوجػػو ا١تػػذكور يكػػوف ىػػو الظػػاىر. علػػى أنػػو لػػوال مػػا ثبػػت ُب الزمػػاف األوؿ علػػى ا
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مظنػػوف البقػػاء ُب الزمػػػاف الثػػاح لكػػػاف يلػػـز منػػو أف ال تثبػػػت األحكػػاـ الثابتػػػة ُب 
بالنسػػػػػبة إلينػػػػػا، ٞتػػػػػواز النسػػػػػخ، فإنػػػػػو إذا ٓب حيصػػػػػل الظػػػػػن مػػػػػن  عهػػػػد النػػػػػيب 

وحيناػػػذ فػػػبل ديكػػػن اٞتػػػـز  ؛االستصػػػحاب يكػػػوف بقاؤىػػػا مسػػػاوياً ٞتػػػواز نسػػػخها
فثبػوت األحكػاـ الثابتػة ُب عهػد النػيب  .مرج بثبوهتا، وإال يلـز الًتجي  من غَت 

 ولػػػػذلع كػػػػػاف األصػػػػل عػػػػػدـ  ؛وعػػػػدـ نسػػػػخها إ ػػػػػا حصػػػػل باالستصػػػػػحاب
وأيضػػاً فإنػػو لػػوال مػػا ثبػػت ُب  .النسػػخ، وادعػػاء النسػػخ ال بػػد مػػن دليػػل يػػدؿ عليػػو

الزماف األوؿ على الوجو ا١تذكور يكوف مظنوف البقاء ُب الزماف الثاح لكػاف يلػـز 
شػػػػػع ُب الطػػػػػبلؽ كالشػػػػػع ُب النكػػػػػاح، لتسػػػػػاويهما ُب عػػػػػدـ منػػػػػو أف يكػػػػػوف ال

وحيناػػذ فليػػـز أف يبػػاح الػػوطء فيهمػػا أو حيػػـر فيهمػػا،  ؛حصػػوؿ الظػػن ٔتػػا مضػػى
ألف  ؛وىػػػو باطػػػل اتفاقػػػػاً، بػػػل يبػػػاح للشػػػػاؾ ُب الطػػػبلؽ دوف الشػػػاؾ ُب النكػػػػاح

فػبل حيػل  ،وحيكػم بعػدـ النكػاح ،فيستصػحب ىػذا األصػل ،األصل عدـ النكاح
وجػػػد دليػػػل علػػػى النكػػػاح، واألصػػػل ُب ا١تػػػرأة ا١تنكوحػػػة ىػػػو وجػػػود الػػػوطء حػػػىت ي

فيحػل  ؛وحيكم بثبوت النكاح وعدـ الطػبلؽ ،فيستصحب ىذا األصل ،النكاح
ولػػو شػػع بػػالطبلؽ حػػىت يقػػـو الػػدليل علػػى حػػدوث الطػػبلؽ. فهػػذا   ،لػػو الػػوطء

رع ُب األحكاـ الشرعية  ػكلو يدؿ على أف استصحاب اٟتاؿ ىو ما جاء بو الش
 ُب األدلة الشرعية، ولذلع كاف قاعدة شرعية.كلها و 

فإنػػو ُب ٚتيػػع األمػػور يستصػػحب األصػػل حػػىت يقػػـو الػػدليل علػػى  ،وعليػػو
 ،أو حرمػة ،أو إباحػة ،أو ندب ،خبلفو، فإذا قاـ الدليل على حكم من وجوب

فػإذا ادعػي لػو حكػم آخػر غػَت الػذي قػاـ  ،فإف ىذا اٟتكػم يظػل ثابتػاً  ،أو كراىة
وإف ٓب يوجػد دليػل يظػل حكػم  ،بد مػن دليػل يػدؿ علػى ذلػعفبل  ،الدليل عليو

األصػػل كمػػا ىػػو حسػػب مػػا جػػاء الػػدليل عليػػو، وإذا ثبػػت حكػػم ألمػػر فػػإف ىػػذا 
فػبل بػد مػن  ،فػإذا ادعػي لػو حكػم آخػر غػَت الػذي ثبػت لػو ،اٟتكم يظل ثابتاً لو
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 دليل يدؿ على ذلع، وإف ٓب يوجد دليل يظل اٟتكم الثابت كما ىو.
للفقيػػو واجملتهػػد، وبػػو يظهػػر كثػػَت مػػن األحكػػاـ، قػػاؿ  واالستصػػحاب الـز

القػػوؿ باالستصػػحاب الـز لكػػل أحػػد، ألنػػو أصػػل تنبػػٍت عليػػو النبػػوة »القػػرطيب: 
والشػػريعة، فػػإف ٓب نقػػل باسػػتمرار حػػاؿ تلػػع األدلػػة، ٓب حيصػػل العلػػم بشػػيء مػػن 
تلػػع األمػػور، واسػػتمرار حػػػاؿ أدلػػة النبػػوة والشػػػريعة مػػن االستصػػحاب الػػػذي ال 

 .«العقبلء ُب صحتو، وال يتطرؽ إليو الريب ُب اٟتاؿ خيتلف
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 قاعدة الضرر
وٓب  ،قاعػػدة الضػػرر تشػػمل أمػػرين: أحػػد ا أف يكػػوف الشػػيء نفسػػو ضػػاراً 

أو التخيَت فيػو،  ،أو طلب تركو ،يرد ُب خطاب الشارع ما يدؿ على طلب فعلو
تػػػػو: ألف الشػػػػارع حػػػػـر الضػػػػرر. وقاعد ؛فيكػػػػوف كونػػػػو ضػػػػاراً دلػػػػيبلً علػػػػى ٖترديػػػػو

 .«األصل ُب ا١تضار التحرمي»
د ػأما األمر الثاح فهو أف يكوف الشارع قد أباح الشيء العاـ، ولكن وجػ

رر، فيكػوف كػوف ذلػع الفػرد ضػاراً أو مؤديػاً إٔب ػراد ذلػع ا١تبػاح ضػػرد من أفػػُب ف
إذا كػػاف ذلػػع  ،ألف الشػػارع حػػـر الفػػرد مػػن أفػػراد ا١تبػػاح ؛رر دلػػيبلً علػػى ٖترديػػوػضػػ
إذا كػػاف  ،كػػل فػػرد مػػن أفػػراد ا١تبػػاح»راً أو مؤديػػا إٔب ضػػرر. وقاعدتػػو: رد ضػػاػالفػػ

 .«حـر ذلع الفرد وظل األمر مباحاً  ،ضاراً أو مؤدياً إٔب ضرر
 الَ »أمػػا بالنسػػبة للقاعػػدة األؤب فػػإف دليلهػػا قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ: 

اود مػػن حػػديث أيب وأخػػرج أبػػو دأخرجػػو الطػػرباح، « مِ الَ ْســي اإلِ ِفــ ارَ رَ ِضــ الَ وَ  رَ رَ َضــ
 :صػػرمة )بكسػػر الصػػاد  مالػػع بػػػن قػػيس األنصػػاري قػػاؿ: قػػاؿ رسػػػوؿ اه 

علػى  فهػذاف اٟتػديثاف دلػيبلف« وِ ْيـلَ عَ  وُ اللَّـ اقَّ َشـ اقَّ َشـ نْ مَ ، وَ وِ بِ  وُ اللَّ  رَّ ضَ أَ  ارَّ ضَ  نْ مَ »
 ،فاالسػػتدالؿ فيػػو ظػػاىر ،أمػػا بالنسػػبة للحػػديث الثػػاح .أف الشػػارع حػػـر الضػػرر

 ،ٔتعػػٌت النهػػي وأمػػا اٟتػػديث األوؿ فػػإف النفػػي فيػػو .النهػػي عػػن الضػػرر فػػإف ا١تػػراد
 ،ال يضروا، وىػذا مػن قبيػل داللػة االقتضػاء :فا١تعٌت ،بقرينة أف أصل الضرر واقع
وىػي كػذلع مػن داللػة االلتػزاـ. وأخػرج أبػو داود  ،وىي قسم مػن أقسػاـ ا١تفهػـو

ُو َكانَـْت لَـُو َعُضـٌد أَنَـّ» عن ٝترة بػن جنػدب:٤تمد بن علي جعفر أيب من حديث 
َفَكــاَن َســُمَرُة  :قَــالَ  ،َوَمــَع الرَُّجــِل َأْىُلــوُ  :قَــالَ  ،األَْنَصــارِ  َنْخــٍل ِفــي َحــاِئِط رَُجــٍل ِمــنَ  ِمــنْ 

َيتَـأَ   َفطَلَـَب ِإلَْيـِو َأنْ  ،َفطَلَـَب ِإلَْيـِو َأْن يَِبيَعـُو فَـأََبى ،ى بِـِو َوَيُشـقُّ َعَلْيـوِ ذَّ َيْدُخُل ِإَلى َنْخِلِو فـَ
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 ،َأْن يَِبيَعـُو فَــأََبى َفطَلَـَب ِإلَْيـِو النَّبِـيُّ  ،لَـوُ  لِــكَ َكَر ذَ فَـذَ  فَـأََتى النَّبِـيَّ  .يـَُناِقلَـُو فَـأََبى
 :فـََقـالَ  ،فَأََبى ،َأْمًرا َريََّبُو ِفيوِ  اا وََكذَ َكذَ َفِهْبُو َلُو َوَلَك   :قَالَ  ،َفطََلَب ِإلَْيِو َأْن يـَُناِقَلُو فَأََبى

َقـاَل َرُسـوُل اللَّـِو  ،ُمَضارّّ  أَْنتَ  فهػذا اٟتػديث  «ْب فَـاقْـَلْع َنْخلَـوُ َىـاذْ  :ِللَْنَصـاِريّْ  فـَ
أنػػو يػػزاؿ، فػػإف أمػػر  ويػػدؿ عػػبلوة علػػى ذلػػع ،أيضػػاً يػػدؿ علػػى أف الضػػرر حػػراـ

وعليػو فػإف الضػرر حػراـ، يقػوؿ الشػوكاح  ؛الرسوؿ بقلع النخػل أمػر بإزالػة الضػرر
ما نصو:  أخرجو اٟتاكم، «ارَ رَ ضِ  الَ وَ  رَ رَ ضَ  الَ »يث: ُب نيل األوطار ُب شرح حد

مػن غػَت فػوؽ بػُت اٞتػار  ،ىذا فيػو دليػل علػى ٖتػرمي الضػرر علػى أي صػفة كػاف»
، فعليػػع  وغػػَته، فػػبل جيػػوز ُب صػػورة مػػن الصػػور إال بػػدليل خيػػص بػػو ىػػذا العمػػـو

وإال  ،ٔتطالبػػػة مػػػن جػػػوز ا١تضػػػارة ُب بعػػػض الصػػػور بالػػػدليل، فػػػإف جػػػاء بػػػو قبلتػػػو
ضػػػربت هبػػػذا اٟتػػػديث وجهػػػو، فإنػػػو قاعػػػدة مػػػن قواعػػػد الػػػدين تشػػػهد لػػػو كليػػػات 

وعلػػػػػػى ذلػػػػػع فتكػػػػػػوف قاعػػػػػػدة الضػػػػػرر ثابتػػػػػػة بػػػػػنص السػػػػػػنة، وىػػػػػػذه  «وجزئيػػػػػات
ىػي مػن القواعػد  «األصػل ُب ا١تضػار التحػرمي»األحاديث دليل على أف قاعػدة: 

 الشرعية.
 حينَ   وِ اللَّ  رسولُ  قد كانَ »وأما بالنسبة للقاعدة الثانية فإف دليلها أنو 

ال  : وِ اللَّ  رسولُ  ا راحوا قالَ ىا، فلمّ رِ ئْ ن بِ م واستقى الناسُ  ،هالَ زَ ـنَ  ،رِ جْ حِ بالْ  رَّ مَ 
 وهُ مُ تُ نْ جَ عَ  ينٍ جِ من عَ  وال تتوضئوا منو للصالة، وما كانَ  ،بوا من مائها شيئاً رَ شْ تَ 
 ومعو صاحبٌ  إالّ  الليلةَ  مُ منكُ  أحدٌ  نَّ جَ رُ خْ لوا منو شيئًا، وال يَ ، وال تأكُ لَ اإلبِ  فوهُ لِ عْ أف

 جَ رَ خَ  ،ةدَ من بني ساعِ  نِ يْ لَ جُ رَ  أنَّ  إالّ   وِ اللَّ  بو رسولُ  مْ ىُ رَ مَ ما أَ  الناسُ  ففعلَ  .لو
و لحاجتو فإنَّ  ا الذي ذىبَ لو، فأمّ  يرٍ عِ بَ  بِ لَ في رَ  اآلخرُ  وخرجَ  ،وِ ىما لحاجتِ أحدُ 

 وُ تْ حَ رَ حتى رَ  الريحُ  وُ تْ لَ مَ تَ احْ ه فَ بعيرِ  بِ لَ في رَ  ا الذي ذىبَ ، وأمّ وِ بِ ىَ ذْ على مَ  قَ نِ خُ 
 أحدٌ  منكمْ  جَ رُ خْ يَ  أنْ  مْ كُ هَ نْـ أَ  مْ لَ : أَ فقالَ   وِ اللَّ  رسولُ  بذلكَ  رَ بِ خْ فأُ  .ءٍ يّْ رَ  يْ بجبلَ 

 عَ قَ الذي وَ  ا اآلخرُ ، وأمّ يَ فِ شُ فَ  وِ بِ ىَ ذْ على مَ  يبَ صِ دعا للذي أُ  مَّ ُـ ث .وبُ ومعو صاحِ  إالّ 
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رواه ابن ىشاـ  «المدينةَ  مَ دِ قَ  حينَ   وِ اللَّ  رسولِ لِ  وُ تْ دَ ىْ ئًا أَ يّْ رَ  إنَّ ف ،ءٍ يّْ رَ  يْ بجبلَ 
ففي ىذه القصة يرى كيف حـر الرسوؿ فرداً من أفراد ا١تباح، فشرب  ُب سَتتو.

وحـر  ،حـر عليهم شرب ىذا ا١تاء من بار حجر ا١تاء مباح، ولكن الرسوؿ 
ولكن الرسوؿ حـر  ،منفرداً مباحوخروج الشخص ُب الليل  .عليهم الوضوء منو

عليهم ُب تلع الليلة ا٠تروج إال ومعو صاحب، ٍب تبُّت أنو إ ا حـر ىذا ا١تاء ١تا 
فكاف  ،ثبت لو فيو من ضرر، وحـر ا٠تروج منفردًا ١تا ثبت لو فيو من ضرر

الضرر ُب ىذا الشيء ا١تعُت ىو سبب ٖترديو، فكأنو كاف علة، فوجود الضرر 
ولكن ظل ا١تاء مباحاً، ووجود الضرر ُب خروج  ،ـر ماءه فقهُب بار ٙتود ح

حـر خروج الشخص  ،الشخص منفرداً ىناؾ ُب تلع الليلة، ومن ذلع ا١تكاف
منفردًا ىناؾ ُب تلع الليلة، ولكن ظل خروج الشخص منفردًا مباحًا ُب غَت 

شرع، وُب غَت تلع الليلة، وإذف وجود الضرر ٓب حيـر ما أباحو ال ،ذلع ا١تكاف
 ،ولكن يظل األمر مباحاً  ،وإ ا وجود الضرر ُب فرد من أفراده حيـر ذلع الفرد

 سواء كاف فعبلً أـ شيااً.
فإف  ،أما إذا كاف يؤدي إٔب ضرر ،ىذا إذا كاف ذلع الفرد ا١تباح مضراً 

، ىازْ جاوِ يُ  مْ لَ  ليلةً  ةَ رَ شْ عَ  عَ ضْ وك بِ بُ تَ بِ  أقامَ   وِ اللَّ  رسولَ  نَّ أَ »الدليل عليو ما روي: 
روي ما يُ  ،لٍ شَ من وَ  جُ رُ خْ يَ  في الطريق ماءٌ  اًل إلى المدينة، وكانَ قافِ  فَ انصرَ  مَّ ُـ ث

 نْ مَ  : وِ اللَّ  رسولُ  ، فقالَ قِ قَّ شَ مُ لو وادي الْ  قالُ يُ  وادٍ والراكبين والثالثة، بِ  الراكبَ 
من  رٌ فَ إليو نَـ  وُ قَ بَـ سَ : فَ قالَ  ،وُ يَ تِ أْ منو شيئًا حتى نَ  نَّ يَ قِ تَ سْ الوادي فال يَ  نا إلى ذلكَ قَ بَـ سَ 

فيو شيئًا،  رَ يَـ  مْ لَ فَـ  ،عليو فَ قَ وَ   وِ اللَّ  رسولُ  ا أتاهُ ا ما فيو، فلمّ وْ قَ تَـ اسْ فَ  ،المنافقين
 مْ لَ وَ : أَ الن، فقالَ وفُ  النٌ فُ  ،وِ اللَّ  يا رسولَ  :لو يلَ قِ فَ  ؟نا إلى ىذا الماءقَ بَـ سَ  نْ : مَ فقالَ 

رواه  «عا عليهمودَ   وِ اللَّ  رسولُ  مْ هُ نَـ عَ لَ  مَّ ُـ ث ،وُ يَ شيئًا حتى آتِ وا منو قُ تَـ سْ يَ  أنْ  مْ هُ هَ نْـ أَ 
 ؛. ففي ىذا اٟتديث حـر الرسوؿ شرب ذلع ا١تاء القليلابن ىشاـ ُب سَتتو
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 نَّ يَ قِ تَ سْ الوادي فال يَ  نا إلى ذلكَ قَ بَـ سَ  نْ مَ »فإنو قاؿ:  ،ألنو يؤدي إٔب ظمأ اٞتيش
لذين استقيا منو فإنو دليل على أنو حـر أف ، ولعن ال«وُ يَ تِ أْ منو شيئًا حتى نَ 

الستقاء من ا١تاء مباح، وأف يستقى من ذلع ا١تاء ُب ايستقى منو حىت يأتيو، ف
ذلع الوادي ليس فيو ضرر، ولكن االستقاء منو قبل حضور الرسوؿ وتقسيمو 
بُت اٞتيش يؤدي إٔب حرماف اٞتيش، أي يؤدي إٔب ضرر، فحـر االستقاء من 

ألف االستقاء يؤدي إٔب ضرر، فكاف كوف االستقاء  ؛حىت يأٌبذلع الوادي 
فكأنو كاف علة،  ،يؤدي إٔب ضرر ىو الذي حـر االستقاء من ذلع الوادي

فهو ٔتثابة العلة. فكوف االستقاء من ذلع الوادي يؤدي إٔب ضرر حـر 
لكن ظل االستقاء مباحًا من غَت ذلع الوادي، وظل  ،االستقاء منو فقه

ن ذلع الوادي نفسو ُب غَت تلع اٟتالة اليت أدت إٔب ضرر مباحاً، االستقاء م
وإذف كوف الشيء يؤدي إٔب ضرر ٓب حيـر ما أباحو الشرع، وإ ا كوف فرد من 

سواء   ،ولكن يظل األمر مباحاً  ،أفراده يؤدي إٔب ضرر حيـر ذلع الفرد فقه
 كاف فعبلً أـ شيااً.

وحالػػػة   ،كػػػوف الشػػػيء مضػػػراً فهػػػذه األحاديػػػث ُب ىػػػاتُت اٟتػػػالتُت: حالػػػة  
كػػل فػػرد »اسػػتنبطت منهػػا القاعػػدة الثانيػػة وىػػي:  ،كػوف الشػػيء يػػؤدي إٔب ضػػرر

حػـر ذلػع الفػرد وظػل األمػر  ،إذا كػاف ضػاراً أو مؤديػاً إٔب ضػرر ،من أفػراد ا١تبػاح
وىي األمر الثاح من أمري قاعدة الضرر. وال بػد أف يعلػم الفػرؽ الكبػَت  «مباحاً 

خيتلطػػا علػػى ا١تػػرء، فػػاألمر األوؿ تكػػوف قاعدتػػو فيمػػا ٓب يػػرد بػػُت األمػػرين حػػىت ال 
ألف الػنص  ؛فيكػوف كونػو ضػاراً قائمػاً مقػاـ الػنص ،ُب خطاب الشارع نص عليو

أمػا األمػر الثػاح فإنػو قػد ورد ُب خطػاب الشػارع نػص علػى  .جاء بتحػرمي الضػرر
فػبل  ،توألف النص ثابت بإباح ؛ألف فيو ضرراً  ؛ولذلع ال يص  أف حيـر ؛إباحتو

يػػرد ادعػػاء الضػػرر فيػػو لوجػػود الػػنص الػػذي بػػُّت حكمػػو، ولكػػن إذا أدعػػي أف ُب 
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ألف  ؛فحيناػػذ حيػػـر ذلػػع الفػػرد فقػػه .أو يػػؤدي إٔب ضػػرر ،فػػرد مػػن أفػػراده ضػػرراً 
ف إباحػة شػراء إولػذلع ال يقػاؿ  ؛النص جاء بتحرمي الفرد الذي يػؤدي إٔب ضػرر

، فػػإف إباحػػة شػػرائها العمػػبلت األجنبيػػة وإدخا٢تػػا الػػببلد يػػؤدي إٔب ضػػ رر فتحػػـر
 ،فػػػبل يصػػػ  ادعػػػاء الضػػػرر فيهػػػا لتحرديهػػػا ،وبيعهػػػا وإدخا٢تػػػا الػػػببلد ثابتػػػة بػػػالنص

لوجػػػود الػػػنص ُب خطػػػاب الشػػػارع علػػػى إباحتهػػػا، ولكػػػن إذا ثبػػػت أف ُب عملػػػة 
فتحػػػـر تلػػػع العملػػػة  ،ضػػػرر مػػػن إباحػػػة شػػػرائها ،كاٞتنيػػػو اإلسػػػًتليٍت  ،معينػػػة منهػػػا

ولكػػن تبقػػى العمػػبلت  ،فػػرد مػػن أفػػراد العمػػبلت ألهنػػا ؛فقػػه مػػدة وجػػود الضػػرر
األجنبية مباحة للشراء والبيع وإدخا٢تػا الػببلد. فهنػاؾ فػرؽ بػُت القاعػدتُت ال بػد 

 من مبلحظتو.



 ٗ٘ٛ 

  والعرف ،والتقدير ،االصطالح
ؤتعػػػػػٌت الشػػػػػيء ا١تعػػػػػروؼ أي ا١تػػػػػألوؼ  ،العػػػػػرؼ ُب اللغػػػػػة ٔتعػػػػػٌت ا١تعرفػػػػػة

 ومنػػػو قولػػػو تعػػػأب:  ،ا١تستحسػػػن                   ؤمػػػر باٞتميػػػل اأي
مػػن األفعػػاؿ. ويطلػػق العػػرؼ ويػػراد بػػو العػػادة ا١تنتشػػرة بػػُت ٚتاعػػة معينػػة، وبعبػػارة 
أخػػرى ىػػي األعمػػاؿ ا١تكػػررة مػػن أفػػراد ٚتاعػػة معينػػة. إذ العػػادة ىػػي الفعػػل الػػذي 

هػػا معظػػم وفعل ،يكػػرره الفػػرد ويرتػػاح لػػو، فػػإذا انتشػػرت ىػػذه العػػادة بػػُت اٞتماعػػة
ولػػذلع  ؛صػػارت عرفػػاً. فػػالعرؼ ُب اٟتقيقػػة ىػػو عػػادة اٞتماعػػة ،األفػػراد أو كلهػػم

يكوف اٟتكم على الشيء ْتسب العػرؼ إذا كػاف حكمػاً مسػتنداً إٔب مػا اعتػاده 
وبػػػػذلع يكػػػػوف العػػػػرؼ ُب األعمػػػػاؿ، ال ُب األلفػػػػاظ، وال ُب  ؛ٚتهػػػػور اٞتماعػػػػة

 التقديرات لؤلشياء.
اعػػة علػػى إطػػبلؽ اسػػم معػػُت علػػى شػػيء أمػػا االصػػطبلح فهػػو اتفػػاؽ ٚت

ومػػػػػػػن ذلػػػػػػػع اللغػػػػػػػػات  ،معػػػػػػػُت، أي جعػػػػػػػل ا١تعػػػػػػػُت يطلػػػػػػػق عليػػػػػػػو اسػػػػػػػم معػػػػػػػُت
واالصػػػػػطبلحات ا٠تاصػػػػػة، كاصػػػػػطبلح أىػػػػػل النحػػػػػو، أو أىػػػػػل الطبيعيػػػػػات، أو 

أو مػػػا شػػػاكل ذلػػػع. فهػػػذه كلهػػػا اصػػػطبلحات. ومػػػا  ،اصػػػطبلح قريػػػة، أو قطػػػر
س مػن العػرؼ، إذ ىػي ولػي ،يطلقوف عليو )اٟتقيقة العرفيػة  ىػي مػن االصػطبلح

تعػػػارؼ القػػػػـو علػػػػى إطػػػبلؽ اسػػػػم معػػػػُت علػػػػى معػػػٌت معػػػػُت، فهػػػػو كاالصػػػػطبلح 
 ،ال من حيث اعتبارىػا مػن اللغػة ،هنا اصطبلحإمن حيث  ،اللغوي سواء بسواء

إذ ىػػو يتعلػػق باسػػتعماؿ  ،فهػػي ٣تػػرد اصػػطبلح، ولػػيس مػػن قبيػػل العػػادة والعػػرؼ
ا، وىػػذا ىػػو االصػػطبلح بعػػض األلفػػاظ ُب معػػاف يتعػػارؼ النػػاس علػػى اسػػتعما٢ت

 بعينو.
أمػػا التقػػديرات الػػيت يتواضػػع النػػاس علػػى اعتبارىػػا، كاألسػػعار، واألجػػور، 



 ٜٗ٘ 

ألهنػػػا  ؛ومقػػػدار النفقػػػات، وا١تهػػػور، ومػػػا شػػػاكل ذلػػػع، فهػػػي ليسػػػت مػػػن العػػػرؼ
بػػػل ىػػػي تقػػػدير معػػػُت ألشػػػياء يقررىػػػا السػػػوؽ والوضػػػع ُب  ،ليسػػػت عػػػادة للنػػػاس

نػاس لعملهػا، حػىت وال اصػطبلح النػاس اجملتمع، وليست ىػي نإتػة عػن تكػرار ال
وتػػػػأٌب اٞتماعػػػػة  ،علػػػػى إطبلقهػػػػا، وإ ػػػػا ىػػػػي يقررىػػػػا وضػػػػع خػػػػارج عػػػػن اٞتماعػػػػة

ال  ،ولػػذلع يرجػػع ُب تقػػديرىا إٔب ا٠تػػرباء هبػػا ؛فتقػػدرىا بنػػاء علػػى ىػػذه األوضػػاع
إٔب الشػػهود، وال إٔب اٞتمهػػور، وعلػػػى ذلػػع ال تعتػػرب ىػػػذه التقػػديرات مػػن قبيػػػل 

 العرؼ.
 والتقػدير، ىػو أف العػرؼ معاٞتػة لفعػل ،واالصػطبلح ،العرؼوالفرؽ بُت 

بعػػػض  واعتربتػػػ ولػػػذلع ؛الشػػػيء علػػػى أو الفعػػػل علػػػى حكػػػم فهػػػو األفعػػػاؿ، مػػػن
القوانُت الوضعية دليبلً على بعض القوانُت، واعتربه الػذين يقولػوف بػالعرؼ دلػيبلً 
علػػػػى بعػػػػض األحكػػػػاـ الشػػػػرعية، فػػػػالعرؼ ىػػػػو معاٞتػػػػة ١تشػػػػكلة، فيؤخػػػػذ لوضػػػػع 

اٞتػػة ْتسػػبو، فيصػػب  القػػانوف علػػى رأي، أو اٟتكػػم الشػػرعي علػػى رأي آخػػر، ا١تع
بغػػض النظػػر  ،فهػػو اسػػم ١تسػػمى ،مسػػتنداً إٔب ىػػذا العػػرؼ. ٓتػػبلؼ االصػػطبلح

 ـحكمػػاً شػػرعياً، أ ـعػػن أي عػػبلج ٢تػػذا ا١تسػػمى، سػػواء أكػػاف عبلجػػو قانونػػاً، أ
اسػػم غػػَت ذلػػع. فهػػو متعلػػق ٔتسػػمى معػػُت يوضػػع لػػو اسػػم معػػُت، فهػػو متعلػػق ب

للفعػػػػل أو للشػػػػيء ولػػػػيس ٔتعاٞتتػػػػو. وأمػػػػا التقػػػػدير فهػػػػو خيػػػػالف العػػػػرؼ وخيػػػػالف 
االصطبلح، ألنو خاص بأشياء معينة يوجدىا وضػع السػوؽ، أو وضػع اجملتمػع،  
كتقػػدير األٙتػػاف، واألجػػور، وا١تهػػور. فػػاٟتكم يوجػػب النفقػػة، أو ا١تهػػر، أو متعػػة 

ىػو الػذي أوجػده السػوؽ،  بأنػو ،الطبلؽ، أو أجرة الدار، وا٠تػرباء يقػدروف ذلػع
أو الوضع، أي ىػو ا١توجػود بػُت النػاس. فػبل تكػوف لػو عبلقػة بػاٟتكم، إذ ىػو ال 

 وإ ا يعُت ا١تقدار الذي جرى اٟتكم عليو. ،يقرر اٟتكم
والتقػػػدير،  ،واالصػػػطبلح ،وعلػػػى ىػػػذا خيطػػػ  الػػػذين خيلطػػػوف بػػػُت العػػػرؼ
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عػػرؼ خيػػالف الواقػػع ىػػا كلهػػا مػػن قبيػػل الار ألف واقػػع كػػل منهػػا غػػَت اآلخػػر. فاعتب
ألف الشػػػػرع قػػػػد اعتػػػػرب االصػػػػطبلحات اللغويػػػػة  ؛فضػػػػبلً عػػػػن أنػػػػو خيػػػػالف الشػػػػرع

وجعػػػل أحكػػػاـ الشػػػرع  ،والعرفيػػػة، وجعػػػل األحكػػػاـ ْتسػػػبها، واعتػػػرب التقػػػديرات
سائرة ٔتوجبها. ٓتبلؼ العرؼ فإف الشرع قد جػاء ٔتعاٞتػات لؤلفعػاؿ واألشػياء، 

كيم لو ُب أفعاؿ العباد وال األشػياء، بػل وٓب يعترب العرؼ مطلقاً، وٓب جيعل أي ٖت
 حصر ا١تعاٞتات ٓتطاب الشارع وحده.

 ال اعتبار للعرف شرعاً 
يعترب بعض اجملتهدين العرؼ أصبًل من أصوؿ التشريع، ودليبًل من األدلة 

رؼ إٔب ػوف العػمػسػو على كثَت من األحكاـ الشرعية، ويقػوف بػدلػتػرعية. ويسػالش
ناع. وذلع ػتصػاـ باالسػرؼ العػعرؼ خاص، وديثلوف للعمُت: عرؼ عاـ، و ػقس

 ،وأدوات وغَت ذلع ةة وألبسػذيػن أحػاستصناع حاجاهتم م أف الناس اعتادوا
ألف العرؼ أجازه، ويعتربونو  ؛ن قبيل ا١تعدـوػفيجيزوف التعامل هبا ولو كانت م

لتجار دليبًل على جواز ىذه ا١تعاملة. وديثلوف للعرؼ ا٠تاص باصطبلح بعض ا
على أف يكوف البيع ا١تؤجل مقسطاً إٔب مدة ال تزيد عن كذا شهر، كستة أشهر 
ف إمثبًل، فإف ىذا العرؼ حيكم عند الدفع ولو ٓب يذكر عند العقد. ويقولوف 

ولذلع يعتربوف اٟتكم ا١تستند إٔب  ؛الشريعة اعتربت العرؼ ُب قضايا متعددة
ويستدلوف على ذلع بقولو  ،يرعيًا مستندًا إٔب دليل شرعػالعرؼ حكمًا ش

 تعأب:                                  ف إويقولوف
الشرع أمر أف نأخذ بالعرؼ. وبناء على اعتبارىم العرؼ دليبًل شرعيًا فقد 

 جوا عليو أحكاماً كثَتة منها:خرّ 
ُب دار فػبلف انصػرفت اليمػُت لو حلف شخص أنو ال يضع قدمو   - ٔ
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ال إٔب ٣تػػرد وضػػع قدمػػو، فلػػو دخػػل  ،ألنػػو ا١تعػػٌت العػػرُب ؛إٔب معػػٌت دخػػوؿ الػػدار
ألف معػػٌت  ؛راكبػػاً دوف أف ٘تػػس قدمػػو أرضػػها حينػػث ُب ديينػػو شػػرعاً بػػدليل العػػرؼ

 فصار ٖتكيم العرؼ ُب ىذا اٟتكم ىو ا١تعترب. ،وضع قدمو ىو دخولو
علػى الشػجر بلفػظ التضػمُت والضػماف  لو اشًتى ٙتر الشجر وىػو  - ٕ

ألف العػػػرؼ جػػػرى علػػػى ذلػػػع، فػػػإف ضػػػماف الزيتػػػوف  ؛ال بلفػػػظ البيػػػع اعتػػػرب بيعػػػاً 
فصػ  بػدليل العػرؼ،  ؛والليموف وغَت ا يقع فيو بيع ٙتػر الشػجر بلفػظ التضػمُت

 فكاف العرؼ دليبلً شرعياً على حكم شرعي.
د أمامػػو، وأف جيػوز للصػديق وىػػو ُب بيػت صػديقو أف يأكػػل ٦تػا جيػ  - ٖ

ألف العػرؼ أجػاز ذلػع، فيكػوف العػرؼ  ؛يستعمل بعض األدوات للشرب و٨توه
 دليبلً على اٟتكم الشرعي.

 بػػػبل ،الشػػجر ٖتػػت السػػػاقطة الثمػػار مػػن يأكػػػل أف جيػػوز لئلنسػػاف  - ٗ 
ألف العػرؼ جػرى  ؛إذا كاف من األنواع الػيت يتسػارع إليهػا الفسػاد ،إذف صاحبها

 رؼ دليبلً شرعياً.فكاف الع ؛على إباحة ذلع
ف اعتبػػػار سػػػكوت البكػػػر إذنػػػاً إ ػػػا جػػػرى ألف العػػػرؼ أف البنػػػػت إ  - ٘

تسػػػػتحي مػػػػن الكػػػػبلـ ُب ىػػػػذا ا١توضػػػػع، فأجػػػػاز الشػػػػرع اعتبػػػػار سػػػػكوهتا، فكػػػػاف 
 العرؼ دليبلً على اعتبار السكوت إذناً.

أف بيع الدار يػدخل فيهػا مفاتيحهػا وأبواهبػا ومػا جػرت العػادة بأنػو   - ٙ
وكػػػذلع البقػػػرة يػػػدخل معهػػػا عجلهػػػا الرضػػػيع الصػػػغَت، وىكػػػذا كػػػل  تػػػابع للػػػدار،

ولو ٓب يذكر حسب ما جرى عليػو  ،شيء اعتربه العرؼ تابعاً يدخل تبعاً للمبيع
 العرؼ.
فقػاؿ  ،فاشًتى لو ٟتم بقر ،ليشًتي لو ٟتماً  آخرَ  لو وكل شخصٌ   - ٚ

اللحػػم  فػػإف كػػاف عػػرؼ أىػػل البلػػد أف ،ينظػػر ،فاختلفػػا ،إح أريػػد ٟتػػم ضػػأف :لػػو
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يلػػـز  يطلػػق علػػى البقػػر إذا أطلػػق يلػػـز بأخػػذ اللحػػم، وإف كػػاف يطلػػق علػػى الضػػأف
 الوكيل أف يأٌب لو بلحم ضأف. فهاىنا حّكم العرؼ فكاف دليبلً شرعياً.

ف إفقػاؿ ا٠تيػاط  ،لو خاط شخص ثوباً عند خياط بػأجرة معلومػة  - ٛ
إهنا علػى ا٠تيػاط،  ستأجركلفة الثوب من بطانة وغَتىا على ا١تستأجر، وقاؿ ا١ت

م ١تػػػػن يشػػػػهد لػػػػو العػػػػرؼ، فػػػػإف شػػػػهد للخيػػػػاط كانػػػػت الكلفػػػػة علػػػػى فإنػػػػو حيكػػػػ
 ا١تستأجر، وإف شهد للمستأجر كانت على ا٠تياط.

إذا وقع البيػع ٔتبلػغ مػن الػدراىم أو الػدنانَت دوف أف يبػُت العاقػداف   - ٜ
 تعيػػػُت فإنػػػو يلجػػػأ ُب ،نوعهػػػا، وكػػػاف ُب البلػػػد عػػػدة أنػػػواع ٥تتلفػػػة القيمػػػة والػػػرواج

نوعها إٔب العرؼ، فيكوف العرؼ ىو الدليل الشرعي على نوع الدراىم والدنانَت 
 عليها البيع. ىاليت جر 

إذا ادعت الزوجة ا١تدخوؿ هبا أف زوجها ٓب يدفع إليها شيااً مػن   - ٓٔ
بػل  ،معجل مهرىا، وطالبػت ّتميػع مهرىػا ا١تعجػل، فإنػو ال تسػمع دعواىػا ىػذه

عػػػرؼ أىػػػل البلػػػد أف ا١تػػػرأة ال تػػػزؼ إٔب زوجهػػػا إال إذا يردىػػػا القاضػػػي إذا كػػػاف 
اسػػتوفت قسػػماً مػػن معجلهػػا. فهػػا ىنػػا جعػػل العػػرؼ حكمػػاً، فكػػاف دلػػيبلً علػػى 

 وىو رد القاضي دعواىا. ،حكم شرعي
جعلػػػوا العػػػرؼ دلػػػيبلً  ،وىكػػػذا أوردوا عػػػدداً كبػػػَتاً مػػػن ا١تسػػػائل واألحكػػػاـ

د اسػػػتدلوا علػػػى اعتبػػػار العػػػرؼ واعتػػػربوه مػػػن األدلػػػة الشػػػرعية، وقػػػ ،شػػػرعياً عليهػػػا
 دلػػػػػػيبلً شػػػػػػرعياً بقولػػػػػػو تعػػػػػػأب:                    واسػػػػػػتدلوا با١تسػػػػػػائل

أقػػػػر بعػػػػض األعػػػػراؼ  ف الرسػػػػوؿ إواألحكػػػػاـ الػػػػيت أتػػػػوا هبػػػػا، وقػػػػاؿ بعضػػػػهم 
بلً علػى اعتبػار أف العػػرؼ يكػوف دلػيبلً شػػرعياً علػى اٟتكػػم ػفكػاف دليػػ ،اداتػوالعػ
 ي. واسػػػتدلوا كػػػذلع ٔتػػػا روي عػػػن عبػػػد اه بػػػن مسػػػعود أف الرسػػػوؿ ػرعػػػػالش

 «.نٌ سَ حَ  وِ اللَّ  دَ نْ عِ  وَ هُ ناً فَـ سَ حَ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  َأىا رَ مَ فَ »قاؿ: 



 ٖٗٙ 

 ،ىذه خبلصة رأي الػذين يقولػوف بػالعرؼ دلػيبلَ شػرعياً. وىػو رأي فاسػد
 ويتلخص بطبلنو ُب األمور التالية: ،وال ينهض عليو أي دليل شرعي

ف اآلية اليت استشهدوا هبا على العرؼ قد أقحمت إقحاماً فظيعاً إواًل: أ
 ،وىي ُب سورة األعراؼ ،ُب ىذا ا١توضوع، وال عبلقة ٢تا بو، فإف اآلية مكية

ومعٌت اآلية خذ ما عفا لع من أفعاؿ الناس وأخبلقهم وما أتى منهم، وتسهل 
يهم حىت ال ينفروا،  معهم من غَت كلفة، وال تطلب منهم اٞتهد، وما يشق عل

أي باٞتميل  ،ر بالعرؼمُ أْ و أخرجو البخاري. « وارُ سّْ عَ تُـ  الَ وا وَ رُ سّْ يَ » :كقولو 
 ما قالوا عنو إنو حديث من األفعاؿ، والعرؼ ا١تعروؼ ىو الفعل اٟتسن. أما

فضبلً عن كونو ال دخل لو  ،فبل حيتج بو ؛وليس حديثاً  ،فإنو قوؿ البن مسعود
أما  .على ما رآه ا١تسلموف ال ما تعارفوا عليو واعتادوهألنو ينص  ؛بالعرؼ

فإنو يعترب  ،وكانت من األعراؼ والعادات األعماؿ اليت أقرىا الرسوؿ 
وىو دليل شرعي وليس  ،وىو إقرار الرسوؿ ،العمل هبا عمبًل بالدليل الشرعي

ا١تعترب ألف إقرار الرسوؿ وحده ىو  ؛عمبلً بالعرؼ والعادة، وال يتخذ ذاؾ قياساً 
ف الشريعة أقرت العرؼ. وأما ما إوال عربة بإقرار غَته، فبل يقاؿ  ،دليبًل شرعياً 

 ،فإف منو ما يتعلق باالصطبلح ،اعتربه بعض الفقهاء حكمًا شرعيًا ُب العرؼ
فبل شع ُب  ،ومنو ما يتعلق بتقدير األشياء. أما الذي يتعلق باالصطبلح

ال  يتعلق بإطبلؽ أٝتاء على معافٍ  وىو ،اعتباره عند الذين اصطلحوا عليو
وأما الذي يتعلق بالتقدير فَتجع فيو ألىل  .بأفعاؿ اإلنساف، وال باألشياء

غَت ذلع، واعتباره  ـأ ،أجر ا١تثل ـأ ،مهر ا١تثل ـأ ،سواء أكاف بالنفقة ،ا٠تربة
فقد جاءت نصوص شرعية جعلت تقدير  ،إ ا جاء من الشرع ال من العرؼ

فحُت  ،وٓب تأت لتحكيم العرؼ ُب كل شيء ،وؼ بُت الناسذاؾ الشيء ا١تعر 
 : تعأب قاؿ اه                          عٌت أنو جيب على
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بالوجو الذي عرؼ من حاؿ الزوجُت  ،الرجاؿ مثل الذي جيب ٢تم عليهن
ىل ىي ٦تن  ،ا١ترأة وأمثا٢تما، وا١تعروؼ ىنا ىو الشيء ا١تعروؼ بالنسبة لواقع

أي ىل ىذه ا١ترأة يطلق عليها أهنا  ؟ىي ٦تن ٗتدـ زوجها وأ ،خيدمها غَتىا
وا١تراد با١تماثلة ا١تماثلة ُب ٣ترد الواجب  ؟أـ ىي ٦تن خيدـ غَتىا ،سيدة ٗتدـ

ال ٦تاثلة تفاصيل األفعاؿ، أي جيب ٢تا عليو من اٟتقوؽ كما جيب لو عليها من 
فبل جيب عليو غسل الثياب  ،ه اٟتقوؽ فبل ٦تاثلة فيهااٟتقوؽ. أما تفاصيل ىذ

وال جيب عليها شراء اٟتاجات وكسب الرزؽ للعياؿ. فتقدير  ،وعجن العجُت
فهو تقدير،  ،معينة مع كونو من باب إطبلؽ األٝتاء على معافٍ  ،ا١تعروؼ ىنا

وٓب تعترب ألهنا  ،وقد جاء نص شرعي دؿ عليها، فاعتربت للنص الشرعي
 اؿ تعأب: عرؼ. وق                                

          أي إذا تراضى من خيطب ا١ترأة ليتزوجها مع ا١ترأة ا١تخطوبة ٔتا ىو
لنساء ٔتا عرؼ معروؼ من مهر ا١تثل والشرائه، أي إذا تراضى ا٠تطاب مع ا

فبل ٘تنعوىن من النكاح، فا١تراضاة بُت ا٠تاطب  ،٨تو ذلعو  من ا١تهر والشرائه
ألنو جاء نص باعتبارىا ُب ىذه  ؛طوبة با١تعروؼ بُت الناس جازتػوا١تخ
 فهي قد اعتربت لوجود النص. وقاؿ تعأب:  ،اٟتادثة             

                روؼ بُت ػالرزؽ والكسوة ٔتا ىو مع وا١تراد أف يكوف
  دىا فقاؿ: ػر ذلع ما بعػوقد فس ،وتوػالناس من رزؽ مثلو وكس  

                                            فهذه اآلية
 تفسر كلمة رزقهن وكسوهتن با١تعروؼ. وقاؿ تعأب:            

                                  ا١تاؿ الذي  يوى ،ف ا١تتعةإأي
ىي ا١تتاع  ،تأخذه ا١ترأة إذا طلقت قبل الدخوؿ وٓب يكن قد ٝتي ٢تا مهر
 البلئق ٔتثلها حسب تقدير ا١تعروؼ عند الناس. وقاؿ تعأب:       
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         وىو النصفة ُب  ،أي ٔتا ىو معروؼ من عشرة الرجل للمرأة
 ا١تبيت والنفقة. وقاؿ تعأب:                    أي أدوا

إليهن مهورىن با١تعروؼ، أي أداء ٚتيبًل من غَت مطل وال ضرار واحتياج إٔب 
قضى المرأة ٓب يفرض ٢تا زوجها »بد اه بن مسعود: القضاء. وروي أف ع

وٓب يدخل هبا حىت مات، فقاؿ: ٢تا صداؽ نسائها ال وكس وال  ،صداقاً 
و٢تا ا١تَتاث، فقاـ معقل بن سناف األشجعي فقاؿ:  ،وعليها العدة ،شطه

أخرجو  «مثل ما قضيتامرأة منا، واشق  تُب بروع بن قضى رسوؿ اه 
ا١تثل، فهو قد عمل ُب ىذا  مهروف ورد النص ُب تقدير وبذلع يك. الًتمذي

 ؛قياسًا على مهر ا١تثل ،وٙتن ا١تثل ،ومثلو أجر ا١تثل ،التقدير بالنص ال بالعرؼ
وما شاكل  ،وعشرة ،ونفقة ،جرأو  ،وبذلع يظهر أف التقدير لؤلمور من مهر

 بل ىو من نوع آخر، فإف النصوص الشرعية ،فوؽ كونو ليس من العرؼ ،ذلع
وجاء لكل حادثة دليل خاص هبا ال يقاس عليها إال حيث توجد  ،جاءت بو

وال من قبيل ا١تعروؼ. وبذلع يكوف قد سقه  ،العلة، فهو ليس من ا١تعروؼ
ٚتيع استشهادىم ٔتا اعتربه بعض الفقهاء حكمًا شرعيًا ُب العرؼ بظهور أنو 

ن ٣تيء النص وكبل ا ليس من العرؼ فضبًل ع ،من االصطبلح أو من التقدير
صراحة ُب التقدير لؤلشياء. وبذلع بطل استدال٢تم على فرض أف ىذه 

وخاصة على اعتبار أف العرؼ  ،ا١تسائل واألحكاـ ٦تا يص  أف تتخذ دليبلً 
 أصل ودليل من األدلة الشرعية. 

ر بالشػػػرع حػػػىت ػجيػػػب أف يسيّػػ ،وىػػو األعمػػػاؿ ا١تتكػػررة ،ف العػػػرؼإثانيػػا: 
سػػػواء أكانػػػت ىػػػذه األفعػػػاؿ  ،األحكػػػاـ الشػػػرعية تسػػػَت أفعػػػاؿ اإلنسػػػاف حسػػػب

غػػَت مكػػررة مػػن  ـمكػػررة مػػن اٞتماعػػة كػػالعرؼ، أ ـأ ،مكػػررة مػػن الفػػرد كالعػػادة
 ألف من ا١تقطوع بو أنو جيب على ا١تسلم أف يسَّت  ؛أحد وفعلت ولو مرة واحدة
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م وعليػػػػو جيػػػػب أف حيّكػػػػ ؛سػػػػواء أكػػػػررت أـ ٓب تكػػػػرر ،أفعالػػػػو بػػػػأوامر اه ونواىيػػػػو
علػػى صػػحة  ُتوال جيػػوز اعتبػػار العػػرؼ والعػػادة دالػػ ،بػػاألعراؼ والعػػاداتالشػػرع 

الفعػػل أو عػػدـ صػػحتو، بػػل ا١تعتػػرب ىػػو الشػػرع فحسػػب، ولػػذلع ال جيػػوز اعتبػػار 
 وال قاعدة شرعية مطلقاً. ،العرؼ دليبلً شرعياً 

ثالثاً: العرؼ إما أف يكوف ٥تالفػاً للشػرع أو غػَت ٥تػالف، فػإف كػاف ٥تالفػاً 
عة تغيػػػػَت األعػػػػراؼ يألف مػػػػن عمػػػػل الشػػػػر  ؛ع جػػػػاء ليزيلػػػػو ويغػػػػَتهفالشػػػػر  ،للشػػػػرع

والعػػػادات الفاسػػػدة. وإف كػػػاف غػػػَت ٥تػػػالف للشػػػرع يثبػػػت اٟتكػػػم بدليلػػػو وعلتػػػو 
م العػػرؼ ولػػو ٓب خيػػالف الشػػرع. وعلػػى ذلػػع فػػبل حيّكػػ ،ال هبػػذا العػػرؼ ،الشػػرعية
 م الشرع باألعراؼ والعادات.وإ ا حيكّ  ،بالشرع

فهمػػػػػػػػػػا  ،الشػػػػػػػػػػرعية ىػػػػػػػػػػو الكتػػػػػػػػػػاب والسػػػػػػػػػػنةرابعػػػػػػػػػػاً: إف أصػػػػػػػػػػل األدلػػػػػػػػػػة 
ومػػػػػا ثبػػػػػت فيهمػػػػػا أنػػػػػو دليػػػػػل شػػػػػرعي كاإلٚتػػػػػاع والقيػػػػػاس  ،الػػػػػدليبلف األصػػػػػلياف

يعتػػػػػرب دلػػػػػيبلً شػػػػػرعياً، ومػػػػػا ٓب يثبػػػػػت فيهمػػػػػا أنػػػػػو دليػػػػػل شػػػػػرعي ال يعتػػػػػرب دلػػػػػيبلً 
شػػػػػػػرعياً، ؤتػػػػػػػػا أنػػػػػػػو ال يوجػػػػػػػػد أصػػػػػػػل للعػػػػػػػػرؼ والعػػػػػػػادة ال ُب الكتػػػػػػػػاب، وال ُب 

فػػػػػػبل اعتبػػػػػػار للعػػػػػػرؼ مطلقػػػػػػاً. إذ ال اعتبػػػػػػار  ،الصػػػػػػحابة السػػػػػػنة، وال ُب إٚتػػػػػػاع
ألي دليػػػػػػل شػػػػػػرعي إال إذا نػػػػػػص عليػػػػػػو الكتػػػػػػاب أو السػػػػػػنة. أمػػػػػػا مػػػػػػا اسػػػػػػتدلوا 

ولػػػػػيس إجػػػػػازة  ،بػػػػػو علػػػػػى العػػػػػرؼ مػػػػػن اٟتػػػػػوادث فهػػػػػو خػػػػػاص بتلػػػػػع اٟتػػػػػوادث
ولػػػػػيس دلػػػػػيبلً  ،وىػػػػو دليػػػػػل علػػػػى حػػػػػوادث معينػػػػة ،عامػػػػة للعػػػػػرؼ بصػػػػورة عامػػػػػة
 على أف العرؼ دليل شرعي.

عػػػػػػػراؼ والعػػػػػػػادات منهػػػػػػػا اٟتسػػػػػػػن ومنهػػػػػػػا القبػػػػػػػي ، وال خامسػػػػػػػاً: إف األ
شػػػػػع أف العػػػػػادات القبيحػػػػػة واألعػػػػػراؼ القبيحػػػػػة غػػػػػَت معتػػػػػربة شػػػػػرعاً باالتفػػػػػاؽ، 

أمػػػػػا العقػػػػػل  ؟ىػػػػػل ىػػػػػو العقػػػػػل أـ الشػػػػػرع ؟فمػػػػػا الػػػػػذي دييػػػػػز القبػػػػػي  أو اٟتسػػػػػن
ألف العقػػػػػػػػل ٤تػػػػػػػػدود ويتػػػػػػػػأثر بالبياػػػػػػػػة  ؛فػػػػػػػػبل يعتػػػػػػػػرب ٦تيػػػػػػػػزاً اٟتسػػػػػػػػن مػػػػػػػػن القبػػػػػػػػي 
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يااً حسػػػػناً اليػػػػـو ويػػػػراه غػػػػداً قبيحػػػػاً، فػػػػإذا تػػػػرؾ تقػػػػدير والظػػػػروؼ، وقػػػػد يػػػػرى شػػػػ
العػػػػػرؼ اٟتسػػػػػن مػػػػػن العػػػػػرؼ القبػػػػػي  للعقػػػػػل أدى ذلػػػػػع إٔب اضػػػػػطراب أحكػػػػػاـ 

أف يكػػػػوف الشػػػػرع وحػػػػده ا١تعتػػػػرب ُب  مػػػػن و٢تػػػػذا كػػػػاف ال بػػػػد ؛اه وىػػػػذا ال جيػػػػوز
اٟتكػػػػػم علػػػػػى العػػػػػرؼ. ومػػػػػن ىنػػػػػا كػػػػػاف اعتبػػػػػاره متوقفػػػػػاً علػػػػػى وجػػػػػود نػػػػػص ُب 

ره شػػػػػػػػرعياً حػػػػػػػػىت يعتػػػػػػػػرب، فيكػػػػػػػػوف الػػػػػػػػدليل ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػنص اٟتادثػػػػػػػػة ٕتعػػػػػػػػل اعتبػػػػػػػػا
 الشرعي وليس العرؼ.

سادسػػػػػػػاً: إف األمثلػػػػػػػة الػػػػػػػيت أوردوىػػػػػػػا ٚتيعهػػػػػػػا ترجػػػػػػػع إٔب أحػػػػػػػد أمػػػػػػػرين: 
أو  ،إمػػػػػا أف تكػػػػػوف صػػػػػحيحة ُب اٟتكػػػػػم ولكػػػػػن ا٠تطػػػػػأ وقػػػػػع فيهػػػػػا ُب التخػػػػػريج
فػػػػػػإف  ،تكػػػػػػوف خطػػػػػػأ ُب اٟتكػػػػػػم والتخػػػػػػريج. فػػػػػػإف كانػػػػػػت صػػػػػػحيحة ُب اٟتكػػػػػػم

ألف ٢تػػػػا دلػػػػيبلً آخػػػػر غػػػػَت العػػػػرؼ.  ؛ّتعػػػػل العػػػػرؼ دليلهػػػػا ا٠تطػػػػأ فيهػػػػا قػػػػد وقػػػػع
فيكػػػػوف ا٠تطػػػػأ جػػػػاء مػػػػن ناحيػػػػة اسػػػػتناد اٟتكػػػػػم  ،وإف كانػػػػت خطػػػػأ ُب اٟتكػػػػم

فمػػػػػثبلً ديػػػػػُت  .إٔب العػػػػػرؼ وىػػػػػو ال جيػػػػػوز، وىػػػػػي ُب ٚتلتهػػػػػا ال ٗتػػػػػرج عػػػػػن ذلػػػػػع
الشػػػػػػخص أف ال يضػػػػػػع قدمػػػػػػو ُب الػػػػػػدار راجػػػػػػع إٔب االصػػػػػػطبلح علػػػػػػى اللفػػػػػػظ 

زيتػػػػػوف راجػػػػػع إٔب اصػػػػػطبلح إطػػػػػبلؽ اسػػػػػم الضػػػػػماف وضػػػػػماف ال .ال إٔب العػػػػػرؼ
وكػػػػػوف الصػػػػػديق يأكػػػػػل مػػػػػن  .علػػػػػى بيػػػػػع الثمػػػػػر علػػػػػى الشػػػػػجر ال علػػػػػى العػػػػػرؼ

 إٔب القػػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػػرمي ُب قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػأب:   راجػػػػػػػػػػػػػػع  صػػػػػػػػػػػػػػديقو بيػػػػػػػػػػػػػػت   

       آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:   ُب                           

       وأكػػػػػل ٙتػػػػػر الشػػػػػجر راجػػػػػع للحػػػػػديث الػػػػػذي جييػػػػػز للمػػػػػرء اآليػػػػػة .
 الَ : »وىػػػػػػػو قولػػػػػػػو  ،أف يأكػػػػػػػل مػػػػػػػن ٙتػػػػػػػر الشػػػػػػػجر علػػػػػػػى أف ال حيمػػػػػػػل معػػػػػػػو

ـــــ عَ ْطـــــقَ  ـــــكَ   الَ وَ  رٍ مَ َـ ي ثـــــِف ـــــيَ  لُ ُكـــــأْ يَ »وقولػػػػػو: أخرجػػػػػو أٛتػػػػػد، « رٍ َث ـــــبْـ خُ  ذٍ ِخـــــتَّ مُ  رَ يـْ  «ةً َن
فأكػػػػػػل مػػػػػػا تسػػػػػػاقه مػػػػػػن الشػػػػػػجر مػػػػػػن بػػػػػػاب أؤب. وسػػػػػػكوت  أخرجػػػػػػو أٛتػػػػػػد
ال أخرجػػػػػػو مسػػػػػػلم، « اهَ اتُـ مَ ا ُصــــــَهــــــنُـ ذْ إِ »عػػػػػػن البكػػػػػػر:  لقولػػػػػػو البكػػػػػػر جػػػػػػائز 
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وبيػػػػػع الػػػػػدار وشػػػػػراء اللحػػػػػم يرجػػػػػع كػػػػػل منهمػػػػػا إٔب إطػػػػػبلؽ اصػػػػػطبلح   .للعػػػػػرؼ
كلمػػػػػة الػػػػػدار وكلمػػػػػة اللحػػػػػم علػػػػػى معػػػػػٌت معػػػػػُت، فهػػػػػو راجػػػػػع إٔب االصػػػػػطبلح 

انَت. أمػػػػػا مسػػػػػألة خياطػػػػػة ػم والدنػػػػػػألة الدراىػػػػػػرؼ. وكػػػػػذلع مسػػػػػػلعػػػػػإٔب اولػػػػػيس 
ومسػػػػػػػػألة الزوجػػػػػػػػة خطػػػػػػػػأ ُب  .جعػػػػػػػػة ألجػػػػػػػػر ا١تثػػػػػػػػل ال للعػػػػػػػػرؼالثػػػػػػػػوب فهػػػػػػػػي را

اٟتكػػػػػػػم وُب الػػػػػػػدليل، فػػػػػػػاٟتق ال يسػػػػػػػقه بػػػػػػػالعرؼ، وال يصػػػػػػػل  العػػػػػػػرؼ دلػػػػػػػيبلً 
علػػػػػػػى سػػػػػػػقوطو، وإ ػػػػػػػا جيػػػػػػػب أف تسػػػػػػػمع دعواىػػػػػػػا، فػػػػػػػإف أثبتتهػػػػػػػا حكػػػػػػػم ٢تػػػػػػػا 

بغػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػػن العػػػػػػرؼ. وعلػػػػػػى ذلػػػػػػع فػػػػػػإف العػػػػػػادات واألعػػػػػػراؼ  ،ٔتهرىػػػػػػا
ولكنهػػػػػػػا ال تصػػػػػػػل   ،كػػػػػػػرار األعمػػػػػػػاؿل مػػػػػػػن تػصػػػػػػػػاً، وىػػػػػػػي ٖتػعػػػػػػػػطػودة قػموجػػػػػػػ

وال مسػػػػػوغاً شػػػػػرعياً لبقػػػػػاء الفعػػػػػل أو عػػػػػدـ بقائػػػػػو، بػػػػػل تعػػػػػرض  ،دلػػػػػيبلً شػػػػػرعياً 
فػػػػػػػػػإف دؿ عليهػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػدليل الشػػػػػػػػػرعي تعتػػػػػػػػػرب  ،علػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػرع كسػػػػػػػػػائر األفعػػػػػػػػػاؿ

فػػػػإف كانػػػػت ٢تػػػػا  ،للػػػػدليل، وإف ٓب يػػػػدؿ عليهػػػػا الػػػػدليل الشػػػػرعي تبحػػػػث علتهػػػػا
القيػػػػػػػاس. أمػػػػػػػا اصػػػػػػػطبلحات تعتػػػػػػػرب حيناػػػػػػػذ العلػػػػػػػة وتػػػػػػػدخل ُب  ،علػػػػػػػة شػػػػػػػرعية

وأمػػػػػا  .إطػػػػػبلؽ األٝتػػػػػاء علػػػػػى ا١تسػػػػػميات فهػػػػػي معتػػػػػربة لػػػػػورود الشػػػػػرع باعتبارىػػػػػا
التقػػػػديرات فيعتػػػػرب منهػػػػا مػػػػا ورد بػػػػو نػػػػص باعتبػػػػاره، ومػػػػا ٓب يػػػػرد نػػػػص باعتبػػػػاره 

 فاالصطبلح والتقدير ليسا من األعراؼ. ،ال يعترب. وعلى أي حاؿ
. وال يوجػػػػػد دليػػػػػل وبػػػػػذلع يظهػػػػػر بطػػػػػبلف اعتبػػػػػار العػػػػػرؼ دلػػػػػيبلً شػػػػػرعياً 

 ،القػػػػػػػػرآف :شػػػػػػػرعي قػػػػػػػد ثبػػػػػػػت كونػػػػػػػو دلػػػػػػػيبلً شػػػػػػػرعياً بػػػػػػػالنص الشػػػػػػػرعي سػػػػػػػوى
والقيػػػػػػػػػػاس، ومػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػداىا فػػػػػػػػػػبل قيمػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػو  ،وإٚتػػػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػػػحابة ،واٟتػػػػػػػػػػديث

 باالستدالؿ على األحكاـ الشرعية.
ذا مػػػػػن ناحيػػػػػة فسػػػػػاد كػػػػػوف العػػػػػرؼ دلػػػػػيبلً شػػػػػرعياً، أمػػػػػا فسػػػػػاد كونػػػػػو ػىػػػػػ

والعػػػػػرؼ ال  .أو حكػػػػػم عػػػػػاـقاعػػػػػدة شػػػػػرعية، فػػػػػإف القاعػػػػػدة ىػػػػػي حكػػػػػم كلػػػػػي 
ألنػػػػو لػػػػيس لػػػػو جزئيػػػػات، وألنػػػػو ٓب يقػػػػًتف بػػػػو مػػػػا ىػػػػو ٔتثابػػػػة  ؛ىػػػػو حكػػػػم كلػػػػي
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وعػػػػػبلوة  ،ولػػػػػيس ىػػػػػو حكمػػػػػاً عامػػػػػاً إذ لػػػػػيس لػػػػػو أفػػػػػراد تػػػػػدخل ٖتتػػػػػو .العلػػػػػة لػػػػػو
وال مػػػػػػن  ،ال مػػػػػن الكتػػػػػاب ،فإنػػػػػو ٓب يسػػػػػتنبه مػػػػػن نػػػػػص شػػػػػرعي ،علػػػػػى ذلػػػػػع

ا ال يعتػػػػػػػرب وهبػػػػػػػذ ؛السػػػػػػػنة، كمػػػػػػػا ٓب يكػػػػػػػن ىنػػػػػػػاؾ إٚتػػػػػػػاع مػػػػػػػن الصػػػػػػػحابة عليػػػػػػػو
 قاعدة شرعية.
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 مآالت األفعال
يقوؿ بعض اجملتهدين بقاعدة ممالت األفعاؿ، ويبنوف عليها قواعد كثػَتة 

ويعتربوهنػػػا أصػػػبلً مػػػن أصػػػوؿ االسػػػتدالؿ علػػػى أف اٟتكػػػم حكػػػم  ،وأحكامػػػاً ٚتػػػة
ف النظػػػر ُب مػػػمالت إشػػػرعي، فهػػػي ٔتثابػػػة دليػػػل مػػػن األدلػػػة الشػػػرعية. فيقولػػػوف 

إذ يقولػوف  ،٥تالفػة ـسواء أكانت األفعاؿ موافقة أ ،د شرعاً األفعاؿ معترب مقصو 
ف اجملتهػػد ال حيكػػػم علػػى فعػػػل مػػػن األفعػػاؿ الصػػػادرة عػػن ا١تكلفػػػُت باإلقػػػداـ أو إ

فقػػػػد يكػػػػوف مشػػػػروعاً  ،اإلحجػػػػاـ إال بعػػػػد نظػػػػره إٔب مػػػػا يػػػػؤوؿ إليػػػػو ذلػػػػع الفعػػػػل
أو ١تفسػػدة تػػدرأ، ولكػػن لػػو مػػمؿ علػػى خػػبلؼ مػػا قصػػد  ،١تصػلحة فيػػو تسػػتجلب

يو. وقد يكػوف غػَت مشػروع ١تفسػدة تنشػأ عنػو أو مصػلحة تنػدفع بػو، ولكػن لػو ف
سػػواء  ،فحيناػػذ ال بػػد مػػن اعتبػػار مػػا يػػؤوؿ إليػػو الفعػػل ؛مػػمؿ علػػى خػػبلؼ ذلػػع

١تػا ينشػأ عنػػو  ؛كػاف غػَت مشػروع ـ أكػاف مشػروعاً ١تصػلحة، أي كػاف مػأموراً بػػو، أ
شروع ١تصلحة ٕتلب ألنو لو أطلق القوؿ ُب ا١ت ؛أي كاف منهياً عنو ،من مفسدة

فرٔتػا أدى اسػتجبلب ا١تصػلحة فيػو  ،أو مفسدة تدرأ با١تشروعية وترؾ على حالػو
فيكوف ىذا مانعاً من إطبلؽ القوؿ  ،إٔب مفسدة تساوي ا١تصلحة أو تزيد عليها

فيحـر الفعل ولو كاف ُب أصل مشروعيتو حبلاًل. وكػذلع إذا أطلػق  ،با١تشروعية
فرٔتػا  ،ة تنشػأ عنػو بعػدـ ا١تشػروعية وتػرؾ علػى حالػوالقوؿ ُب غَت ا١تشروع ١تفسد

فػػػبل يصػػػ  إطػػػبلؽ القػػػوؿ  ،أدى اسػػػتدفاع ا١تفسػػػدة إٔب مفسػػػدة تسػػػاوي أو تزيػػػد
فيحػػػل الفعػػػل ولػػػو كػػػاف ُب أصػػػل مشػػػروعيتو حرامػػػاً. واسػػػتدلوا  ،بعػػػدـ ا١تشػػػروعية

 على قاعدة ممالت األفعاؿ ىذه بثبلثة أدلة:
عباد، ومصاّب العباد الدنيوية ىػي ف التكاليف مشروعة ١تصاّب الإاألوؿ: 

ألف أعمػػػاؿ العبػػػاد إذا تأملتهػػػا ٕتػػػدىا مقػػػدمات لنتػػػائج  ؛نتيجػػػة ألعمػػػاؿ العبػػػاد
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ا١تصػػاّب، فإهنػػا أسػػباب ١تسػػببات ىػػي مقصػػودة للشػػارع. وا١تسػػببات ىػػي مػػمالت 
األسباب، فاعتبارىا ُب جرياف األسباب مطلوب، وىو معػٌت النظػر ُب ا١تػمالت، 

 وىو ممؿ السبب. ،من اعتبار ا١تسبب فلم يكن للمجتهد بد
أو غػػػَت معتػػػربة.  ،الثػػاح: إف مػػػمالت األفعػػػاؿ إمػػػا أف تكػػوف معتػػػربة شػػػرعاً 

فػػػإف اعتػػػػربت فهػػػػو ا١تطلػػػػوب، وإف ٓب تعتػػػرب أمكػػػػن أف يكػػػػوف لؤلعمػػػػاؿ مػػػػمالت 
ألف التكػػػاليف إ ػػػا ىػػػي  ؛وذلػػػع غػػػَت صػػػحي  ،مضػػػادة ١تقصػػػود تلػػػع األعمػػػاؿ

مطلقػػػاً مػػػع إمكػػػاف وقػػػوع مفسػػػدة توازيهػػػا أو  ١تصػػػاّب العبػػػاد، وال مصػػػلحة تتوقػػػع
وال  ،تزيػػػد. وأيضػػػاً فػػػإف ذلػػػع يػػػؤدي إٔب أف ال نتطلػػػب مصػػػلحة بفعػػػل مشػػػروع

 وىو خبلؼ وضع الشريعة. ،نتوقع مفسدة بفعل ٦تنوع
ف األدلة الشرعية واالستقراء التاـ تدؿ على أف ا١تمالت معتربة إالثالث: 

 ُب أصل ا١تشروعية كقولو تعأب:                          

                        :وقولو               

                            و: ػولػػوق         

                                                 

                    :وقولو             

                         :وقولو              
                                 و: ػولػػوق       

           وحُت أشَت على الرسوؿ  :بقتل من ظهر نفاقو قاؿ
وقولو: أخرجو البخاري، « وُ ابَ حَ صْ أَ  لُ تُ قْ دًا يَـ مَّ حَ مُ  نَّ أَ  اسُ النَّ  ثُ دَّ حَ تَ يَـ  الَ  ،وُ عْ دَ »
َعَلْيِو  يمَ اىِ رَ بْـ إِ  اسِ سَ ى أَ لَ عَ  وُ تُ يْ نَـ بَـ لَ  مَّ ُـ ث ،تَ يْ بَـ الْ  تُ ضْ قَ نَـ لَ  رِ فْ كُ الْ بِ  قـَْوِمكِ  ةُ َـ اثدَ حَ  الَ وْ لَ »

أمر النيب  ،، وُب حديث األعرايب الذي باؿ ُب ا١تسجدأخرجو البخاري «السَّاَلمُ 
 أي ال تقطعوه،  أخرجو البخاري، «وهُ مُ رِ زْ تُـ  الَ »وقاؿ:  ،بًتكو حىت يتم بولو
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وحديث النهي عن التشديد على النفس ُب العبادة خوفًا من االنقطاع، وغَت 
ذلع ٦تا فيو ىذا ا١تعٌت حيث يكوف العمل ُب األصل مشروعًا لكن ينهى عنو 

ل ٦تنوعًا لكن يًتؾ النهي ١تا يؤوؿ إليو من ا١تفسدة. أو يكوف العمل ُب األص
 عنو ١تا ُب ذلع من ا١تصلحة.

ٍب بنػػوا علػػى ىػػذه  ،قػػالوا ٔتػػمالت األفعػػاؿ ةوبنػػاء علػػى ىػػذه األدلػػة الثبلثػػ
القاعػدة قاعػدة سػػد الػذرائع، كمػػا بنػوا عليهػا رفػػع اٟتػرج، وىػػو السػماح ُب عمػػل 
دة غػػػَت مشػػػروع ُب األصػػػل ١تػػػا يػػػؤوؿ إليػػػو مػػػن الرفػػػق با١تشػػػروع، وبنػػػوا عليهػػػا قاعػػػ

الػػػيت ىػػػي تقػػػدمي عمػػػل ظػػػاىر اٞتػػػواز إلبطػػػاؿ حكػػػم شػػػرعي وٖتويلػػػو ُب  ،اٟتيػػػل
وىػو األخػذ ٔتصػلحة جزئيػة ُب  ،الظاىر إٔب حكم آخر، وقاعدة ا١تصاّب ا١ترسػلة

 مقابلة دليل كلي.
 ،فإف الذين يقولوف هبا يبنوف عليها أحكامًا كثَتة ،أما قاعدة سد الذرائع
ف اٟتبلؿ باالستناد إليها. وحقيقتها عندىم وحيرمو  ،فيحلوف اٟتراـ بناء عليها

فكل مصلحة تؤدي إٔب مفسدة ٖتـر  .التوسل إٔب ما ىو مصلحة ُب نظرىم
تلع ا١تصلحة ولو جاء النص بكوهنا حبلاًل. وكل مفسدة تؤدي إٔب مفسدة 

ف البيع أواًل على إأشد حلت تلع ا١تفسدة ولو جاء النص بتحرديها، فيقولوف 
ل، ظاىر اٞتواز من جهة ما يتسبب على البيع من ا١تصاّب سلعة بعشرة إٔب أج

على اٞتملة. فإذا جعل ممؿ ذلع البيع مؤديًا إٔب بيع ٜتسة نقدًا بعشرة إٔب 
بأف يشًتي البائع سلعتو من مشًتيها منو ٓتمسة نقداً، فقد صار ممؿ  ،أجل

إٔب  ىذا العمل إٔب أف باع صاحب السلعة من يشًتيها منو ٓتمسة نقداً بعشرة
ألف ا١تصاّب اليت ألجلها شرع  ؛أجل، والسلعة لغو ال معٌت ٢تا ُب ىذا العمل

البيع ٓب يوجد منها شيء، ومن أجل ذلع صار ىذا البيع اٞتائز حراماً، نظراً 
١تا يؤوؿ إليو، ولكنهم قالوا بأف يظهر لذلع قصد، ويكثر ُب الناس ٔتقتضى 
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إف وجو ا١ترأة وإف أجاز  : وجههاالعادة. ويقوؿ ا١تتعصبوف ٟتجاب ا١ترأة بسًت
 وأخرجو من العورة بقولو تعأب:  ،الشرع كشفو             

          وبقولو« : ِا هَ نْـ ى مِ رَ يُـ  نْ أَ  حْ لُ صْ يَ  مْ لَ بـََلَغِت اْلَمِحيَض  اذَ إِ  ةَ أَ رْ مَ الْ  نَّ إ
ف  إوا ػولكنهم قال .بو داودو أػرجػأخ «وََكفَّْيوِ  وِ هِ جْ وَ  ىلَ إِ  ارَ شَ أَ ، وَ اَوَىذَ  اذَ ىَ  الَّ إِ 
ف الوجو يؤوؿ إٔب خوؼ الفتنة، فخوؼ الفتنة ىو ما يؤوؿ إليو كشف ػشػك

الوجو، فحـر كشف الوجو وإف كانت األدلة ٖتلو، وذلع من باب سد الذرائع. 
، وكل مفسدة يؤدي تركها إٔب  وىكذا كل مصلحة تؤدي إٔب مفسدة ٖتـر

 ة أشد منها ٖتل.مفسد
فإنو يعٍت أنو إذا كاف ىنالع عمل غَت مشروع وكاف  ،وأما رفع اٟترج

لقولو  ؛ُب تركو حرج على الناس يسم  بو، ١تا يؤوؿ إليو من الرفق ا١تشروع
 تعأب:                           :وقولو     

                  وقولو: « َةِ حَ مْ السَّ  ةِ يَّ فِ ينِ حَ الْ بِ  تُ ثْ عِ بُ ي نِ نَّ كِ لَ و» 
وكل ذلع يناُب شرع الشاؽ الثقيل، و٢تذا يعطى الفعل حكم ما  أخرجو أٛتد،

 زلو اه لو.ػال اٟتكم الذي أن ،يؤوؿ إليو
اٞتػػواز  ظػػاىر عمػل تقػػدمي فػػإف حقيقتهػػا ا١تشػهورة ىػػي ،وأمػا قاعػػدة اٟتيػل

إلبطاؿ حكم شرعي، وٖتويلو ُب الظاىر إٔب حكم آخر. وذلػع كالواىػب مالػو 
ولكػػن كوهنػػا ٘تنػػع  ،فػػإف أصػػل ا٢تبػػة علػى اٞتػػواز ،عنػد رأس اٟتػػوؿ فػػراراً مػػن الزكػاة

ولذلع ٘تنع ا٢تبػة ُب ىػذه اٟتػاؿ. فػإف مػن وجبػت عليػو  ؛الزكاة تؤوؿ إٔب مفسدة
إلبطػػػاؿ حكػػم شػػرعي وىػػو وجػػػوب  ؛ةالزكػػاة قػػدـ عمػػبلً ظػػػاىر اٞتػػواز وىػػو ا٢تبػػ

 وٖتويلو إٔب حكم آخر وىو عدـ وجوب الزكاة. ،الزكاة
وخبلصة ما بٍت عليها من  ،ىذه خبلصة واقع قاعدة ممالت األفعاؿ

قواعد. وجيد الناظر ُب ىذه القاعدة أهنا صحيحة من وجو، وباطلة من ثبلثة 
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يبًل. أما وجو صحتها أوجو. وأما ما بٍت عليها من قواعد فهو باطل ٚتلة وتفص
من وجو واحد فهو أف بعض النصوص اليت وردت فيها تدؿ على قاعدة: 

 وذلع ١تا يدؿ عليو قولو تعأب:  «الوسيلة إٔب اٟتراـ ٤ترمة»      

                                   فحـر اه سب
وألنو ورد نص  ،يؤدي لسب اه وىو حراـألنو  ؛ىو فعل جائزاألصناـ و 

شرعي من الكتاب صري  ُب الداللة على ىذا الواقع، فكاف ىذا النوع فقه 
إذا كاف يؤدي إٔب مسبب  السبب اٞتائزمنع  وىو .من ممالت األفعاؿ جائزاً 

 كما دلت عليو اآلية، وأما ما عدا ذلع فبل.  ٦تنوع
وىػي  ،مػمالت األفعػاؿ فهػو ظػاىر ُب ثبلثػة أوجػووأما وجػو بطػبلف بػاقي 
 أوجو األدلة اليت وردت إلثباهتا:

علة لؤلحكاـ  االوجو األوؿ: إف جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد ليس
علة للشريعة اإلسبلمية بوصفها كبًل.  اا ليسمهنإالشرعية وال دليبًل عليها، كما 

ة جاءت ٞتلب ا١تصاّب وذلع أف النص الذي جاءوا بو دليبًل على كوف الشريع
ودرء ا١تفاسد ىو نص صري  بأنو للشريعة بوصفها كبًل ال ألحكامها 

أي النتيجة اليت يراد أف ٖتصل ٢تا، وليس علة  ،ريعةػالتفصيلية، وىو حكمة الش
 تعأب:  قولو  ريعة. فإف ػريع الشػلتش                         
  وليس  ،أي الشريعة ،ظاىر ُب أف كونو رٛتة إ ا ىو بالنسبة للرسالة

 بالنسبة لؤلحكاـ التفصيلية، فالنص إ ا يدؿ على ىذا ال على غَته:   

       أي الرسالة، وظاىر فيو أف كونو رٛتة ىو نتيجة تطبيق الشريعة، 
 ،حكمة تشريع الشريعة وليس الدافع على تشريع الشريعة، أي ظاىر فيو أنو
 وليس علة تشريع الشريعة، فهو مثل قولو تعأب:              

 ومثل قولو تعأب:                                   
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              ولذلع ٓب  ؛وإ ا تفيد الغاية ،لفاآلية ال تفيد التعلي
يكن ىنالع أي وجو ٞتعل جلب ا١تصاّب ودرء ا١تفاسد علة لكل حكم شرعي 
 ؛من األحكاـ التفصيلية، حىت وال علة لتشريع الشريعة اإلسبلمية بوصفها كبلً 

 وليس علة تشريعها. ،ألهنا حكمة الشريعة
كتاب والسػنة على أف أدلة األحكاـ التفصيلية جاءت إما نصوصاً من ال

وجعلتهػػا  ،مػػا معػػاح جػػاءت هبػػا النصػػوص مػػن الكتػػاب والسػػنةإآيػػة أو حػػديثاً، و 
وىػػي العلػػة الشػػرعية. وقػػد جعػػل  ،وباعثػػاً علػػى تشػػريعو ،عبلمػػة دالػػة علػػى اٟتكػػم
ولػػيس جلػػب ا١تصػػلحة أو دفػػع  ،نفػػس ا١تعػػٌت ا١تػػراد بعينػػو يالشػػرع ىػػذه العلػػة ىػػ

جػػل الدافػػة ال ألجػػل ا١تصػػلحة، ا١تفسػػدة. فنهػػي الرسػػوؿ عػػن ٟتػػـو األضػػاحي أل
فالعلػػػة ىػػػي الدافػػػة ال ا١تصػػػلحة، وجعػػػل اه علػػػة إعطػػػاء ا١تػػػاؿ للمهػػػاجرين دوف 
األنصػػػار كونػػػو ال يكػػػوف دولػػػة بػػػُت األغنيػػػاء. فالعلػػػة ىػػػي عػػػدـ تػػػداوؿ األغنيػػػاء 

كليػػاً كػػاف   ،للمػػاؿ ولػػيس ا١تصػػلحة. فجعػػل ا١تصػػلحة ىػػي دليػػل اٟتكػػم التفصػػيلي
ُب  ـسػػواء ُب الكتػػاب أ ،لشػػرعية الػػواردة ُب النصػػوصخيػػالف العلػػل ا ،أو جزئيػػاً 

السػػػنة، وخيػػػالف واقػػػع التعليػػػل. وعلػػػى ىػػػذا ال جيػػػوز أف يكػػػوف اعتبػػػار ا١تصػػػلحة 
وإجػراء األحكػػاـ التفصػيلية ْتسػب ىػذه ا١تصػػلحة.  ،أساسػاً لؤلحكػاـ التفصػيلية

مػا ٓب يػرد دليػل آخػر  ،وبذلع يبقػى اٟتكػم الشػرعي حسػب مػا دؿ عليػو الػدليل
 أو علة شرعية يدور معها. ،ينقضو

إمػػػا  ،الوجػػػو الثػػػاح: إف مػػػمالت األفعػػػاؿ إ ػػػا تعتػػػرب إذا دؿ عليهػػػا الػػػدليل
فحيناػػذ يكػػوف مػػمؿ  ،بػػالنص وإمػػا بكوهنػػا تػػؤدي إٔب إبطػػاؿ حكػػم ثابػػت بػػالنص

ولػػيس للمصػػلحة الػػيت يراىػػا  ،الفعػػل قػػد اعتػػرب للػػنص أو للحكػػم الثابػػت بػػالنص
للػنص. فمػثبلً عػدـ جػواز سػب األصػناـ قػد وجيعلها علة للحكم وملغية  ،العقل

شػرع ١تػا يػؤوؿ إليػو سػبها مػن سػب اه، ومػا آؿ إليػو الفعػل قػد دؿ عليػو الػػنص، 
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نػػو مفسػػدة. ومػػثبلً عػػدـ جػػواز أف إفػػاعترب لداللػػة الػػنص ال ألف العقػػل قػػاؿ عنػػو 
قػد شػرع ١تػا يػؤوؿ ُب حػاؿ رفػع قضػية علػى ا٠تليفػة، يعزؿ ا٠تليفػة قاضػي ا١تظػآب 

بطاؿ ما أعطاه اه لقاضي ا١تظآب من اٟتكم على ا٠تليفة بػالعزؿ. فمػا إليو من إ
آؿ إليػػػو الفعػػػل قػػػد دؿ عليػػػو إبطػػػاؿ حكػػػم ثابػػػت بػػػالنص فػػػاعترب لػػػذلع ال ألف 

نو مفسدة. أما إذا ٓب يدؿ على ما يؤوؿ إليو الفعل نػص، أو ٓب إالعقل قاؿ عنو 
فاعتبػػػػار مػػػػمالت يكػػػػن مػػػػبطبلً ٟتكػػػػم دؿ عليػػػػو الػػػػنص، فإنػػػػو ال يعتػػػػرب مطلقػػػػاً. 

األفعاؿ ألنو إف ٓب تعترب أمكن أف يكوف لؤلعماؿ ممالت مضػادة ١تقصػود تلػع 
األعمػػاؿ ال وجػػو لػػو شػػرعاً. ولػػيس ىنالػػع حػػىت وال شػػبهة دليػػل مػػن الشػػرع جييػػز 

 ،وذلػع ٖتكػم ٤تػض مػن العقػل اجملػرد بقضػايا منطقيػة بعيػدة عػن الشػرع ،اعتباره
 بل بعيدة عن التشريع للوقائع.

لثالث: ىو أف اآليات واألحاديث اليت جاءت دليبًل على الوجو ا
وىو اعتبار ا١تمؿ مؤثراً  ،ممالت األفعاؿ ال داللة فيها على ما وردت من أجلو

 فيما أدى إٔب ىذا ا١تمؿ. فقولو تعأب:                       

                             :وقولو تعأب         

                                    ال يتضمن
 بل قولو:  ،أي داللة على ا١تمؿ            ُب اآليتُت يدؿ على

 ، وىو الوصوؿ إٔب التقوى، وقد ٖتصل التقوى حكمة العبادة أو حكمة الصـو
ألف اٟتكمة ىي أنو من شأف ىذا األمر أف  ؛بالعبادة والصـو وقد ال ٖتصل

 ينتج ذاؾ الشيء، وىو نظَت قولو تعأب:              

               وال ٤تل للممؿ ،فبل وجو لبلستدالؿ هباتُت اآليتُت 
 فيهما. وأما قولو تعأب:                                    

                               فإنو هني عن أف يلقي
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أمواؿ الناس باإلٍب، ليأكلوا بالتحاكم طائفة من  ؛الناس أمر أموا٢تم إٔب اٟتكاـ
وال ٤تل فيو  ،فهو هني عن التقاضي بالباطل ،بشهادة الزور أو باليمُت الكاذبة

 فبل وجو لبلستدالؿ هبا. وقولو:  ،للممؿ                 

                                                

      وإ ا ىو بياف  ،وال أمر بشيء ١تملو ،فإنو ليس فيو هني عن شيء ١تملو
٢تم بأنو قد يكوف ٢تم فيما يكرىوف خَت، وىم ال يعلموف ذلع بدليل بقية 

 اآلية:                    ا آية: فبل ٤تل فيها للممؿ. وأم
                  :نَّ ُمَحمَّداً اَل يـََتَحدَُّث النَّاُس أَ  ،َدْعوُ »وحديث

 تُ ضْ قَ نَـ لَ  رِ فْ كُ الْ بِ  قـَْوِمكِ  ةُ َـ اثدَ حَ  الَ وْ لَ »وحديث:  أخرجو البخاري،« يـَْقُتُل َأْصَحابَوُ 
فإهنا بياف  ،أخرجو البخاري «َعَلْيِو السَّاَلمُ  يمَ اىِ رَ بْـ إِ  اسِ سَ ى أَ لَ عَ  وُ تُ يْ نَـ بَـ لَ  مَّ ُـ ث ،تَ يْ بَـ الْ 

وىي وإف كاف يظهر فيها ا١تمؿ كما يظهر  ،وليس دليبلً على ا١تمؿ ،لعلة اٟتكم
فاعترب فيو  ،إال أف ىذا ا١تمؿ ليس حكمًا شرعياً  ،ُب النهي عن سب األصناـ

وص  ألنو ال يًتتب عليو أخذ حكمو. وىناؾ نص ؛وٓب يعترب ا١تمؿ ،الباعث فقه
 وال تدخل ُب ،وُب باب القياس ،فهي تدخل ُب العلة ،كثَتة تدؿ على التعليل

فإنو رفق باألعرايب اٞتاىل  ،وأما حديث األعرايب الذي باؿ ُب ا١تسجد .ا١تمؿ
ال  تَّ بَ نْ مُ الْ  نَّ .. فإ»وليس فيو أي ممؿ. وأما حديث:  ،وعذر لو ٞتهلو ،١تا عمل

فإنو بياف لواقع ما ، والبزار البيهقيو  أٛتد أخرجو «ىقَ بْـ رًا أَ هْ وال ظَ  ،عَ طَ ضًا قَ رْ أَ 
وليس ىو أخذ حكم ا١تمؿ. وىكذا ٚتيع األدلة ليس فيها ما  ،حيصل لو

لكن هني عنو ١تا يؤوؿ إليو  ،يقولوف بو من وجود عمل ىو مشروع ُب األصل
وترؾ النهي لتبلُب مفسدة أشد.  ،من مفسدة، وال فيها عمل ٦تنوع ُب األصل

فيسقه موضوع ا١تمؿ ُب غَت قاعدة:  ؛ظهر سقوط استدال٢تم باآلياتوبذلع ي
وإذا سقطت قاعدة اعتبار ممالت األفعاؿ فقد  «الوسيلة إٔب اٟتراـ ٤ترمة»
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 سقطت ٚتيع القواعد ا١تًتتبة عليها.
غػػَت  ،علػػى أف ىنالػػع مػػا يػػدؿ علػػى سػػقوط قاعػػدة سػػد الػػذرائع تفصػػيبلً 

 ،لػػع أف الػػنص إذا جػػاء حيػػل فعػػبلً مسػػألة سػػقوطها بسػػقوط مػػا بنيػػت عليػػو. وذ
بل قيمة ١تا يقولو العقل مىت ورد فف ممؿ ىذا الفعل ا١تفسدة، إوجاء العقل وقاؿ 

وجػػػاء العقػػػل وقػػػاؿ إف مػػػمؿ ىػػػذا  ،الػػػنص. وكػػػذلع إذا جػػػاء الػػػنص بتحػػػرمي فعػػػل
ألف ا١تشػػرع ىػػو اه،  ؛بل قيمػػة ١تػا يقولػػو العقػل مػػىت ورد الػنصفػ ،الفعػل ا١تصػػلحة

اه، والعقػػل إ ػػا يفهػػم الػػنص وال يضػػع اٟتكػػم مػػن عنػػده، ال والػػنص وحػػي مػػن 
 ؛مػػػا يقولػػػو العقػػػل ويبقػػػى مػػػا ورد بػػػو الػػػنص ىفيلغػػػسػػيما إذا كػػػاف ٥تالفػػػاً للػػػنص، 

ألهنػػا مبنيػػة علػػى أف العقػػل إذا  ؛وبػػذلع تبطػػل قاعػػدة سػػد الػػذرائع مػػن أساسػػها
ى يلغػى الػنص ويبقػ ،ينػاقض اٟتكػم ،ن الػنص حكمػوػّ الػذي بيػ ،رأى ممؿ الفعػل

وذلػع باطػل بػبل شػع. واألمثلػة الػيت جػاءوا هبػا صػري   ،اٟتكم الذي رآه العقػل
وكػػػػوف مشػػػًتيها باعهػػػػا لبائعهػػػػا  ،فسػػػادىا، فبيػػػػع السػػػلعة بعشػػػػرة إٔب أجػػػػل جػػػائز

وال يضر اٖتاد ا١تتبايعُت وا١تبيع، ما داـ عقد البيع قد ًب ُب األؤب  ز،ٓتمسة جائ
وكل منهما صػفقة بيػع غػَت األخػرى.  ،وًب ُب الثانية منفصبلً عن األؤب ،وانتهى

وكػذلع وجػػو ا١تػرأة لػػيس بعػورة بداللػػة الػنص، فتػػوىم خػوؼ الفتنػػة مػن العقػػل أو 
ليس ىناؾ دليل يػدؿ عليػو بأنػو نػاتج حتمػاً  ،من الواقع المرأة معينة كدعد مثبلً 

ال مػػن الػػنص وال مػػن الواقػػع، فػػبل  ،عػػن كشػػف وجػػو ا١تػػرأة مػػن حيػػث ىػػي امػػرأة
لقػػاً فضػػبلً عػػن كونػػو ال يعتػػرب ملغيػػاً للػػنص، وىكػػذا ٚتيػػع أمثلػػة يعتػػرب وجػػوده مط

الػػيت يشػػتبو أهنػػا  «الوسػػيلة إٔب اٟتػػراـ ٤ترمػػة»سػػد الػػذرائع. وإذا اسػػتثنينا قاعػػدة: 
 فإف ٚتيع أدلة سد الذرائع وأمثلتها باطلة تناقض الشرع. ،من باب سد الذرائع

تعأب:  ولو ق أف   وذلع ،وكذلع قاعدة رفع اٟترج باطلة من أساسها
                               أب: ػاءت بعد قولو تعػج
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                                 فهو دليل على
 ،رضالرخص اليت رخص فيها الشارع للمسلمُت من إباحة الفطر ُب السفر وا١ت

وىكذا ٚتيع الرخص الشرعية. فهو خاص ُب موضوع الرخص الشرعية، وىو 
 ا١توضوع الذي جاء دليبًل عليو. وقولو تعأب:                

      :فإهنا جاءت بعد قولو تعأب                    

                                            

                                           
وفعل  ،قد رفع عنهم فيما أمرىم بو من العبادة ،وىو الضيق ،فيكوف اٟترج

والغزو من أجل رضا اه، فإنو ىو الذي اختاركم أيها ا١تؤمنوف لدينو  ،ا٠تَت
بل بقدر ما ٖتملوف، فهو كقولو تعأب:  ،وما جعل عليكم من ضيق ،ولنصرتو
                      فجعل الدين ليس شاقًا ْتيث ال

وجعل ُب الدين من  ،مجرمُتفقد فت  باب التوبة لل ،يتحملونو. وفوؽ ذلع
 تُ ثْ عِ بُ ي نِ نَّ كِ لَ وَ » :الرخص والكفارات ما يسهل أمر الدين. وأما قولو 

اليت ديكن فا١تراد منو أنو جاء بالشريعة القودية  أخرجو أٛتد، «ةِ حَ مْ السَّ  ةِ يَّ فِ ينِ حَ الْ بِ 
والسمحة الكردية. وليست لقصد مشاؽ العباد، فهي ٝتحة،  ،للعباد القياـ هبا

وا١تلة اليت ما فيها  ،والقوس ا١تؤاتية ،والسمحة للواحدة»قاؿ ُب القاموس: 
فية السمحة إ ا أتى هبا السماح مقيدًا ٔتا ىو جار على أصو٢تا ي. واٟتن«ضيق

ىذا ىو معٌت اآليات  ،ال على ما يشتهيو ا٢توى وديليو العقل ،وحسب أدلتها
لى ا١تمالت. على أف األخذ ٔتا وىي ال داللة فيها على السماح باحملرمات وال ع

فإف  ،يفهمو أصحاب قاعدة اٟترج مؤد إٔب إجياب إسقاط التكاليف ٚتلة
ولذلع ٝتيت تكليفاً من الكلفة وىي ا١تشقة. فإذا   ؛التكاليف كلها شاقة ثقيلة

كانت ا١تشقة حيث ٟتقت ُب التكليف تقتضي الرفع هبذه الدالئل لـز ذلع 
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اط التكاليف الشاقة الثابتة بالشرع مناقض إسقاط التكاليف. ؤتا أف إسق
فاألخذ هبذه األدلة حسب فهم قاعدة رفع اٟترج مناقض  ،ألصل الشرع

ولذلع ال جيوز األخذ هبذه القاعدة، بل ال بد من الوقوؼ عند حدود  ؛للشرع
وتطبيقها على ما  ،ما أتى بو الشرع من أدلة تفصيلية على كل التفصيبلت

بغض النظر عما إذا كاف فيها مشقة أو كاف  ،ليتجدد من حوادث ومشاك
 تِ فَّ حُ وَ  ،اتِ وَ هَ الشَّ بِ  ارُ النَّ  تِ فَّ حُ »يقوؿ:  فيها سهولة، وال سيما والرسوؿ 

 .أخرجو ابن حباف «هِ ارِ كَ مَ الْ بِ  ةُ نَّ جَ الْ 
الضرورات »ومثل فساد قاعدة رفع اٟترج يظهر كذلع فساد قاعدة: 

ا١تشايخ وا١تتأخرين. فإف كثَتًا ما  حسب ما يفهمها بعض «تبي  احملرمات
بناء  ،يستجيز بعضهم إباحة أشياء ٤ترمة ْتجة أف فيها ضرورة وإٞتاء اٟتاجة

على أف الضرورات تبي  احملظورات. ووجو فساد ذلع ىو أف الضرورات إ ا 
وىي االضطرار ا١تلج  الذي خيشى منو  ،ىي الضرورات ا١تعلومة من الشريعة

 وىو الوارد ُب قولو تعأب:  ،أي ا١توت ،ا٢تبلؾ               

          وىي اليت ورد فيها  ،. فهذه ىي الضرورات اليت تبي  احملظورات
داللة معينة على عينها أو على جنسها.  ،نص شرعي أو دؿ عليها نص شرعي

.فبل تعترب م ،أما الضرورات اليت رآىا العقل  ن الضرورات اليت يباح فيها ٤تـر
وأمػػا مسػػألة إبطػػاؿ اٟتيػػل بنػػاء علػػى قاعػػدة مػػمالت األفعػػاؿ فػػبل وجػػو ٢تػػا 

فػبل ٕتػوز إف فعلػت  ،من ىذه اٞتهة. فاٟتيلة إف كانت ٖتلل حرامػاً وٖتػـر حػبلالً 
حيلػػػة وكػػػاف ُب العمػػػل داللػػػة علػػػى اٟتيلػػػة مػػػن الفعػػػل أو العقػػػد. أمػػػا إف ٓب تكػػػن 

حػػىت لػػو كػػاف القصػػد  ،ُب العمػػل أو العقػػد فػػبل تعتػػرب حيلػػةىنالػػع داللػػة معينػػة 
ألف العقود تعترب بػدالالهتا ال بنيػة أصػحاهبا. فهبػة ا١تػاؿ قبػل حلػوؿ  ؛منها اٟتيلة

وال فرؽ. فهو تصرؼ  ،وشراء العروض بو ،وكأداء الدين منو ،اٟتوؿ ىو كإنفاقو
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كانػػت ىنالػػع فػػبل توجػػد فيػػو داللػػة معينػػة علػػى اٟتيلػػة. أمػػا إف   ،مػػن التصػػرفات
 ،ٍب يهبهػا لػو ر،كأف يبيعػو سػاعة ال تسػاوي دينػاراً بػألف دينػا  ،داللة على اٟتيلة

بػػػثمن السػػػاعة فهػػػذا عمػػػل فيػػػو داللػػػة علػػػى اٟتيلػػػة فيكػػػوف  ،ويكتػػػب عليػػػو صػػػكاً 
... فيكػػوف إبطػػاؿ اٟتيػػل بنػػاء علػػى  ألف فيػػو مػػا دؿ علػػى بطبلنػػو وىكػذا ؛بػاطبلً 

وىػػي ال  ،إمػػا أف يكػػوف أخػػذاً بالنيػػةألنػػو  ؛قاعػػدة مػػمالت األفعػػاؿ غػػَت صػػحي 
 وىو ال جيوز. ،للعقل ُب إبطاؿ حكم اً عربة ٢تا ُب العقود، وإما ٖتكيم

وبطػػػػػػػبلف  ،ومػػػػػػػن ذلػػػػػػػع كلػػػػػػػو يتبػػػػػػػُت بطػػػػػػػبلف قاعػػػػػػػدة مػػػػػػػمالت األفعػػػػػػػاؿ
ٚتيػػػػػػع القواعػػػػػػد الػػػػػػيت ترتبػػػػػػت عليهػػػػػػا، وهبػػػػػػذا يظهػػػػػػر أهنػػػػػػا ليسػػػػػػت مػػػػػػن أصػػػػػػوؿ 

 رعية.ػوال من األدلة الش ،تدالؿػاالس
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  واجتهادىم ،وأقضيتهم ،حابةآراء الص
األحاديث ا١توقوفة وأقضية الصحابة ليست دليبًل شرعياً، فبل تكوف 
حجة على أف اٟتكم حكم شرعي. أما األحاديث ا١توقوفة فؤلهنا ٓب تنسب إٔب 

ال نصًا وال داللة، فهي ال تعترب من السنة حىت وال ظناً، فبل  الرسوؿ 
والصحايب ٓب  ،وإ ا حيتمل أف الرسوؿ قا٢تا ،يغلب على الظن أف الرسوؿ قا٢تا

أو  ،ينسبها إليو. وما داـ القوؿ أو الفعل ٓب يغلب على الظن أف الرسوؿ قالو
ولذلع أطلق عليها أهنا آثار.  ؛فبل يعترب أنو من السنة ،أو سكت عنو ،فعلو

فإهنا تعترب أراء للصحايب الذي رويت عنو، فهي  ،وما دامت ٓب تعترب من السنة
ن قبيل اجتهاده وأقضيتو فبل حيتج هبا وال تكوف دليبًل شرعياً. وأما عدـ م

ؤلف اه ػف ؛وأقضيتهم من األدلة الشرعية ،واجتهاداهتم ،اعتبار آراء الصحابة
 وؿ: ػأب يقػػتع                                

ألف كلمة الرسوؿ صفة يعمل  ؛من غَت الرسوؿ فبل تأخذوهومفهومو وما أتاكم 
 ولو تعأب: ػٔتفهومها، ولق                             

مثل:  أخرى  آيات  بقرينة  ،والرسوؿ اه  إٔب   فأوجب الرد عند االختبلؼ
                                    :اآلية، ومثل   

                                                

       ؛تركاً للفرض ،أو قضائو ،أو اجتهاده ،فيكوف الرد إٔب رأي الصحايب 
ولغَت الرسوؿ. على أف الصحابة أٚتعوا على جواز ٥تالفة كل  ،لغَت اهألنو رد 

 ،واجتهاداهتم ،واحد من آحاد الصحابة اجملتهدين لآلخر، ولو كانت آراؤىم
حجة ١تا كاف كذلع، وكاف جيب على كل واحد منهم اتباع اآلخر  ،وأقضيتهم

وذىب كل  ،لفإف الصحابة قد اختلفوا ُب مسائ ،وىو ٤تاؿ شرعاً. وفوؽ ذلع
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خوة وغَتىا. كما ُب مسائل اٞتد مع اإل  ،واحد منهم إٔب خبلؼ ما رأى اآلخر
فلو كاف ما يراه الصحايب حجة لكانت حجج اه تعأب ٥تتلفة متناقضة، 

 ،واجتهاداهتم ،وذلع ٤تاؿ على اه. ومن ذلع كلو يتبُت أف آراء الصحابة
 رعية.وال تعترب من األدلة الش ،ليست حجة ،وأقضيتهم

حيتلوف من ا١تكانة ُب اإلسبلـ  ،رضواف اه عليهم ،إال أف الصحابة
أعلى منػزلة إلنساف بعد األنبياء. و٢تم من ا١تكاف ُب نفوس ا١تسلمُت أرفع 

واألحاديث، قاؿ اه تعأب:  القرآف   وقد ورد الثناء عليهم ُب صري  ،موضع
                                        

                  وقاؿ« : َمُ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مُ هِ يّْ أَ بِ  ومِ جُ النُّ ي كَ ابِ حَ صْ أ 
 ،. ومن أجل ذلع عٍت ا١تسلموف ّتمع آرائهم وأقضيتهمأخرجو رزين «مْ تُ يْـ دَ تَ اىْ 

واختلفوا ُب اٟتديث ا١توقوؼ ُب كونو  ،النبوي ورووىا عنهم كروايتهم للحديث
ال، وال يوجد كتاب حديث إال وفيو أحاديث  ويعترب من اٟتديث وحيتج بو أ

 ،والًتمذي ،وبن ماجوا ،ومسلم ،وفيو آراء للصحابة. ففي البخاري ،موقوفة
شيء كثَت من ذلع، وُب موطأ مالع جيد الشخص  ،وغَتىا من كتب اٟتديث

٦تا يدؿ  ،فتاوى الصحابة اليت رواىا مالع ودوهنا وأخذ هبا أمثلة عديدة من
على اعتبار ا١تسلمُت ألقواؿ الصحابة وآرائهم، وىذا ٦تا يدؿ على منػزلة آرائهم 
واجتهاداهتم. وواقع األمر أف آراء الصحابة واجتهاداهتم وأقضيتهم أقرب إٔب 

فإنو  ،بعدىممن آراء واجتهادات غَتىم ٦تن جاء  ،الدين والسنة الصحيحة
 ،شفاىاً  جيوز أف يكوف الصحايب حُت يعطي رأياً أف يكوف ٝتعو من النيب 

فأفىت باٟتكم وٓب يرو الدليل، إما ألنو  أو من صحايب آخر عن رسوؿ اه 
واألمر الذي من البديهيات كثَتًا ما يًتؾ االىتماـ بنقلو،  ،كاف بديهيًا لديو

أهنم كانوا يهابوف الرواية  ،ي اه عنهمرض ،وإما ١تا عرؼ من أحواؿ الصحابة



 ٗٛٗ 

خوفًا من الزيادة والنقص، وحيدثوف  ،ويقللوهنا ،ويعظموهنا عن رسوؿ اه 
وال يقولوف  ،وال يصرحوف بالسماع ،مراراً  بالشيء الذي ٝتعوه من النيب 

 ،خذوا اٟتكم وقالوا بوأولذلع ديكن أف يكونوا قد  .قاؿ رسوؿ اه 
وجيوز أف يكوف الصحايب انفرد ُب فهم نص آية أو  ،ة الدليلوٖترجوا من رواي

حديث ٓب يفهم من بعده فهمو. وإمكانية انفراده هبذا الفهم آتية من كماؿ 
  ،وداللة اللفظ على الوجو الذي انفرد بو، أو آتية من قرينة حاؿ ،علمو باللغة
سوؿ مثل قوؿ الر  ،كما شهده ىو أو ٝتعو  ،زوؿ اآلية أو اٟتديثػكسبب ن
: « ِفإنو كاف جوابًا لسؤاؿ ُب بيع  أخرجو مسلم،« ةِ يئَ سِ ي النَّ ا فِ بَ ا الرّْ مَ نَّ إ

وأدرؾ  ،النقد بالنقد. وينبغي أف يبلحظ أف الصحايب قد شهد تنػزيل الوحي
فيكوف بذلع  ؛ففهم ما ٓب يفهمو من بعده ُب كل عصر وجيل ،مقاصد التنػزيل

ل عصر وجيل. وىذا كلو جيعل اجتهاده أرج  من اجتهاد من بعده ُب ك
وأقضيتهم مكانة متميزة عن غَتىم ٦تن جاء بعدىم.  ،واجتهاداهتم ،آلرائهم

ولكنها تعترب قطعًا أعلى من مرتبة  ،وىي وإف كانت ال تصل إٔب مرتبة الدليل
ولذلع تعترب حكمًا شرعياً، وتتبع ىذه  ؛اجتهادات اجملتهدين على اإلطبلؽ

تقليدًا حُت يعوز الدليل. وىي أرج  ُب  ،ألقضيةوا ،واالجتهادات ،اآلراء
التقليد من أي ٣تتهد على اإلطبلؽ بعد ترجي  الدليل. و٢تذا ال يقاؿ حُت 

أو قضية  ،أو رأي صحايب ،يعطى اٟتكم الشرعي ويستشهد باٟتديث ا١توقوؼ
ننا ال إننا ال نعترب ذلع ألنو ليس دليبًل شرعياً، بل الذي يقاؿ إمن أقضيتو 

ذلع بوصفو دليبًل شرعياً، ولكننا نعتربه حكمًا شرعيًا نقلده حُت يعوزنا  نعترب
الدليل بعد طلبو. إال انو حُت االستشهاد ينبغي أف يؤتى بو كشاىد على أف 
ىذه الرأي قد قالو الصحايب فبلف كابن عباس مثبًل، وال يؤتى بو على وجو 

 كل عصر أف حيرصوا يشعر باالستدالؿ. ومن ىنا ٧تد أنو جيدر با١تسلمُت ُب
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 ،وتقليدىا ،وتدوينها ،ُب روايتها ،وأقضيتهم ،واجتهاداهتم ،على آراء الصحابة
 ،وآراؤىم ،وأقضية الصحابة ،عند تعذر اىتدائهم للدليل. واألحاديث ا١توقوفة

وبعد  ،تعترب من أعظم الًتاث التشريعي بعد النصوص الشرعية ،واجتهاداهتم
 عليهم أٚتعُت. رضواف اه ،إٚتاع الصحابة
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 التعادل والتراجيح
فإف ىػذا  ،وٓب يكن لبعضها مزية على البعض اآلخر ،إذا تعارضت األدلة

يقاؿ لو التعادؿ. وإف كاف لبعض األدلة مزية على البعض اآلخر فػإف ىػذا يقػاؿ 
وكػذلع ال يقػع بػُت  ،لو الًتاجي . والتعادؿ ال يقع بُت الدليلُت القطعيُت مطلقاً 

لكػوف القطعػي مقػدماً علػى الظػٍت. وأمػا التعػادؿ  ؛عػي والػدليل الظػٍتالدليل القط
فػػإف القيػػاس ا١تنطقػػي يػػدؿ علػػى  ،أي بػػُت خػػربي اآلحػػاد ،بػػُت الػػدليلُت الظنيػػُت

جوازه، لكن واقع األدلة يدؿ على أنو ال يوجد فيها تعادؿ، وأف التعادؿ ٓب يقع 
عمػػاؿ الػػدليل. أمػػا إاُب فضػػبلً عػػن أف القػػوؿ ّتػػوازه ينػػ ،ُب األدلػػة الظنيػػة مطلقػػاً 
فإنػػو ال ديتنػػع أف خيػػرب أحػػد العػػدلُت عػػن وجػػود شػػيء  ،بالنسػػبة للفػػرض ا١تنطقػػي

واآلخر عن عدمو، وبناء على ذلع جيوز أف يقع التعادؿ. لكن الواقع التشريعي 
 ،خيػػػالف ذلػػػع، فإنػػػو ٓب يقػػػع أف أخػػػرب عػػػدؿ بوجػػػود شػػػيء وأخػػػرب اآلخػػػر بعدمػػػو

إال ُب حالة واحػدة وىػي  ،ألحواؿ واألوضاعْتيث يستوياف ُب ٚتيع الظروؼ وا
النسخ. والنسخ ليس مػن قبيػل التعػادؿ. وعليػو فػإف التعػادؿ غػَت واقػع ُب األدلػة 

ىػػػو أنػػػو لػػػو تعػػػادؿ  ،الظنيػػػة. والػػػدليل علػػػى أف التعػػػادؿ بػػػُت األدلػػػة الظنيػػػة ٦تتنػػػع
ا، أو يعمل بأحد  ،أو يًتكهما ،الدليبلف الظنياف بأف لـز اجملتهد أف يعمل هبما

فإف عمل بكػل واحػد منهمػا لػـز اجتمػاع ا١تتنػافيُت. وإف ٓب يعمػل بواحػد منهمػا 
وىو على اه تعأب ٤تاؿ، وإف عمل بأحد ا نظػر:  ،لـز أف يكوف نصبهما عبثاً 

نػػػاه كػػػاف ترجيحػػػاً ناه لػػػو كػػػاف ٖتكمػػػاً وقػػػوالً ُب الػػػدين بالتشػػػهي، وإف خَتّ ػف عيّػػػإ
و٢تػػػذا فػػػإف التعػػػادؿ بػػػُت  ؛بػػػت بطبلنػػػواٟترمػػػة وقػػػد ث أمػػػارةألمػػػارة اإلباحػػػة علػػػى 
 وال جيوز شرعاً، فبل تعادؿ بُت األدلة مطلقاً. ،الدليلُت الظنيُت ال يقع

وأمػػا الًتجػػي  فهػػو ُب اللغػػة التمييػػل والتغليػػب، وُب اصػػطبلح األصػػوليُت 
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كمػا رجحػت الصػحابة خػرب عائشػة   ،تقوية أحػد الػدليلُت علػى اآلخػر ليعمػل بػو
  وىػػو قولػػو« : ِــتَ خِ ى الْ َقــتَـ لْ ا اذَ إ علػػى أخرجػػو أٛتػػد، « لُ ْســغُ الْ  بَ َجــوَ  انِ اَن
ــالْ  نَ ِمــ اءُ َمــا الْ َمــنَّ إِ » :وىػػو قولػػو  ا٠تػػدري أيب سػػعيدخػػرب  أخرجػػو أٛتػػد، « اءِ َم

أعلم بفعلػو ُب ىػذه األمػور مػن الرجػاؿ األجانػب،  بناء على أف أزواج النيب 
 فهذا إٚتاع على جواز التمسع بالًتجي .

. وال يقػع ُب القطعيػات ،ٓترب اآلحادأي  ،األدلة الظنيةوالًتجي  خيتص ب
 وا٠تطوط العريضة للًتجي  بُت األدلة الظنية تتلخص ٔتا يلي:

أواًل: إذا تعارض نصاف فإ ا يرج  أحد ا على اآلخر إذا ٓب ديكن 
فبل يصار إٔب  ،ولو من وجو دوف وجو ،العمل بكل واحد منهما، فإف أمكن

لدليلُت أؤب من إ اؿ أحد ا بالكلية، فكوف األصل ُب عماؿ اإألف  ؛الًتجي 
عما٢تما معًا أؤب من إ اؿ أحد ا. إجيعل  ،عماؿ ال اإل اؿالدليل ىو اإل

الَِّذي يَْأِتي ِبَشَهاَدتِِو قـَْبَل َأْن  ؟ُأْخِبرُُكْم ِبَخْيِر الشَُّهَداءِ  َأالَ » :مثاؿ ذلع قولو 
ى تَّ حَ  ،بُ ذِ كَ الْ  وشُ فْ يَـ  مَّ ُـ ث» :عارض لقولو فإنو م أخرجو مسلم، «ُيْسأََلَها

فيحمل األوؿ على حق اه أخرجو ابن ماجو، « دُ هَ شْ تَ سْ يُ  امَ وَ  لُ جُ الرَّ  دَ هَ شْ يَ 
 والثاح على حق اآلدمي. ،تعأب

وعلػػػػم ا١تتػػػػأخر  ،وتسػػػػاويا ُب القػػػػوة والعمػػػػـو ،الثػػػػاح: إذا تعػػػػارض نصػػػػاف
ل وٓب يعلػػػػػم أيهمػػػػػا ا١تتقػػػػػدـ وأيهمػػػػػا فا١تتػػػػػأخر ينسػػػػػخ ا١تتقػػػػػدـ، وإف جهػػػػػ ،منهمػػػػػا
يػػػرج  أحػػػد ا علػػػى اآلخػػػر إف كانػػػا ظنيػػػُت، وأمػػػا القطعيػػػاف فػػػبل يقػػػع  ،ا١تتػػػأخر

 ألف التعادؿ ال يقع ُب القطعيات. ؛بينهما تعارض
بػػػأف كػػػاف أحػػػد ا قطعيػػػاً واآلخػػػر  ،وأمػػػا إف ٓب يتسػػػاويا ُب القػػػوة والعمػػػـو
 او ىنػا حيصػل الًتجػي . فػإذا كانػفإنػ ،ظنياً، أو كػاف أحػد ا عامػاً واآلخػر خاصػاً 

بػػػأف كػػػاف أحػػػد ا قطعيػػػاً واآلخػػػر ظنيػػػاً فػػػَتج  القطعػػػي  ،ال يتسػػػاوياف ُب القػػػوة
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كػػػاف ا١تقطػػػوع بػػػو  ـ أ ،خاصػػػُت ـأ ،ويعمػػل بػػػو ويػػػًتؾ الظػػػٍت، سػػػواء أكانػػا عػػػامُت
خاصػػػػػاً وا١تظنػػػػػوف عامػػػػػاً. فػػػػػإف كػػػػػاف ا١تقطػػػػػوع بػػػػػو عامػػػػػاً وا١تظنػػػػػوف خاصػػػػػاً عمػػػػػل 

بػػػػأف يكػػػػوف أحػػػػد ا  ،يتسػػػػاوياف ُب العمػػػػـو وا٠تصػػػػوصوإف كانػػػػا ال  .بػػػػا١تظنوف
ويعمػل بػو ٚتعػاً بػُت  ،فحيناذ يرج  ا٠تاص على العاـ ،أخص من اآلخر مطلقاً 

بأف يكوف العمـو وا٠تصوص بينهما  ،وإف كانا ال يتساوياف ُب العمـو .الدليلُت
فحيناػػػذ يطلػػػب الًتجػػػي  بينهمػػػا مػػػن جهػػػة أخػػػرى ليعمػػػل  ،مػػػن وجػػػو دوف وجػػػو

وقػػد ثبػػت ىهنػػا لكػػل واحػػد منهمػػا  ،ألف ا٠تصػػوص يقتضػػي الرجحػػاف ؛بػػالراج 
فيكوف لكل منهما رجحاف علػى اآلخػر.  ،خصوص من وجو بالنسبة إٔب اآلخر
ا َإذَ ا هَ لّْ َصــيُ لْ ا، فَـ َهــنْـ عَ  امَ نَــ وْ أَ  ،ةً الَ َصــ يَ ِســنَ  نْ َمــ»ومثالػػو قولػػو عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ: 

عػػػػن الصػػػػبلة ُب األوقػػػػات  يػػػػو فػػػػإف بينػػػػو وبػػػػُت هن أخرجػػػػو الػػػػدارمي، «اَىــــرَ كَ ذَ 
ألف ا٠تػػرب األوؿ عػػاـ ُب األوقػػات خػػاص  ؛ا١تكروىػػة عمػػـو وخصػػوص مػػن وجػػو

ببعض الصلوات وىي القضاء، والثاح عاـ ُب الصبلة ٥تصوص ببعض األوقػات 
 وىو وقت الكراىية، فيصار إٔب الًتجي  على الوجو السابق.

 الثالث: الًتجي  باٟتكم ويقع ذلع بأمور:
رج  ا٠ترب ا١تبقي ٟتكم األصل على ا٠ترب الرافع لذلع اٟتكػم،  أحدىا: ي

مع ما روي مرفوعاً بلفظ: أخرجو أٛتد، « أْ ضَّ وَ تَـ يَ لْ فَـ  هُ رَ كَ ذَ  سَّ مَ  نْ مَ » :كقولو 
أخرجػػػو  «كَ دِ َســـجَ  وْ أَ  كَ ْنـــمِ  ةٌ عَ ْضـــبَ  وَ ا ُىـــَمـــنَّ : إِ الَ قَـــ ؟هُ رَ َكـــذَ  سَّ ا َمـــذَ إِ ا نَ دُ َحـــأَ  أُ ضَّـــوَ تَـ يَـ أَ »

ألف مبقي اٟتكم يرج  على رافعػو، وذلػع لسػببُت:  ؛خرب النقض فَتج  أٛتد،
وىػػػػو ال جيػػػػوز إال بقرينػػػػة مبنيػػػػة  ،أحػػػػد ا أف العمػػػػل برافػػػػع اٟتكػػػػم يعػػػػٍت نسػػػػخو

وىنػػا ال توجػػد قرينػػة تػػدؿ علػػى النسػػخ. الثػػاح أف العمػػل ٔتبقػػي اٟتكػػم  ،للنسػػخ
فػػع ٓتػػبلؼ العمػػل برا ،جيعػػل صػػحة الصػػبلة يقينيػػة بعػػدـ فعػػل مػػا يظػػن أنػػو نقػػض

وكوهنػا يقينيػػة  ،اٟتكػم فإنػو جيعػل صػحة الصػبلة ظنيػة لوجػػود مػا يظػن أنػو يػنقض
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ـــرِ ا يَ َمـــ عْ دَ : »الصػػػحة مقػػػدـ علػػػى كوهنػػػا ظنيػػػة الصػػػحة. قػػػاؿ  ـــ كَ يُب ـــ ىإَل  ا الَ َم
 .أخرجو أٛتد «كَ يبُ رِ يَ 

 ،ثانيهػػا: ا٠تػػرب الػػداؿ علػػى التحػػرمي راجػػ  علػػى ا٠تػػرب الػػداؿ علػػى اإلباحػػة
ألف الفعػل إف كػػاف حرامػاً ففػػي  ؛تضػي األخػػذ بػالتحرميفػإف األخػذ باالحتيػػاط يق

 كَ يُبــرِ ا يَ َمــ عْ دَ » :وإف كػػاف مباحػػاً فػػبل ضػػرر ُب تركػػو، ولقولػػو  ،ارتكابػػو ضػػرر
 .أخرجو أٛتد «كَ يبُ رِ يَ  ا الَ مَ  ىإلَ 

ثالثها: ا٠ترب الداؿ على التحرمي يساوي ا٠تػرب الػداؿ علػى الوجػوب، فػإذا 
شػػيء واآلخػػر يقتضػػي إجيابػػو فيتعػػادالف، أي  أحػػد ا يقتضػػي ٖتػػرمي ،ورد دلػػيبلف
ألف ا٠ترب احملـر يتضمن استحقاؽ  ؛حىت ال يعمل بأحد ا إال ٔترج  ،يتساوياف

 ،وا٠تػػػرب ا١توجػػػب يتضػػػمن اسػػػتحقاؽ العقػػػاب علػػػى الػػػًتؾ ،العقػػػاب علػػػى الفعػػػل
 ،وحيتػػػاج تػػػرجي  أحػػػد ا إٔب مػػػرج ، فػػػإذا ٓب يوجػػػد ا١تػػػرج  مطلقػػػاً  ،فيتسػػػاوياف

 .التحرمي على اإلجيابفحيناذ يرج  
رابعها: ا٠ترب الداؿ على الوجوب راجػ  علػى ا٠تػرب الػداؿ علػى اإلباحػة، 

يقػػػدـ  ،أي إذا ورد دلػػػيبلف أحػػػد ا يقتضػػػي الوجػػػوب واآلخػػػر يقتضػػػي اإلباحػػػة
ألف الػدليل الػداؿ  ؛الدليل الداؿ على الوجوب علػى الػدليل الػداؿ علػى اإلباحػة

التحػػرمي، ؤتػػا أف التحػػرمي راجػػ  علػػى للػػدليل الػػداؿ علػػى  علػػى الوجػػوب مسػػاوٍ 
 اإلباحة فَتج  الوجوب على اإلباحة.

خامسػػػػػها: ا٠تػػػػػرب الػػػػػداؿ علػػػػػى التحػػػػػرمي راجػػػػػ  علػػػػػى ا٠تػػػػػرب الػػػػػداؿ علػػػػػى 
، والتحػػرمي طلػػب الػػًتؾ طلبػػاً  ؛الكراىػػة ألف الكراىػػة طلػػب الػػًتؾ طلبػػاً غػػَت جػػاـز

.  جازماً. واٞتـز مقدـ على غَت اٞتـز
الوجػػػوب راجػػػ  علػػػى الػػػدليل الػػػداؿ علػػػى  سادسػػػها: الػػػدليل الػػػداؿ علػػػى

ألف الوجوب طلب الفعػل طلبػاً جازمػاً، والنػدب طلػب الفعػل طلبػاً غػَت  ؛الندب
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. ، واٞتاـز مقدـ على غَت اٞتاـز  جاـز
الػػػدليل ا١تثبػػػت مػػػرج  علػػػى الػػػدليل النػػػاُب، فػػػإذا وجػػػد دلػػػيبلف سػػػابعها: 

تمالو على زيادة علػم، أحد ا إثباتاً واآلخر نفياً، فا١تثبت مرج  على الناُب الش
دخل البيت وصلى، وخرب أسامة أنو دخػل وٓب  وذلع كخرب ببلؿ بأف النيب 
 يصل، فإنو يرج  خرب ببلؿ.

ثامنهػػػا: الػػػدليل النػػػاُب للحػػػد مػػػرج  علػػػى الػػػدليل ا١تثبػػػت لػػػو. فػػػإذا وجػػػد 
، والدليل على ذلػع الناُبيرج  الدليل  ،دليبلف أحد ا ينفي اٟتد واآلخر يثبتو

 ودَ دُ ُحـوا الْ ءُ رَ ادْ »قػاؿ:  أحدىا ما أخرجو الًتمذي أف رسوؿ اه مور: ثبلثة أ
ادرؤوا اٟتػدود »وكػذلع مػا ورد ُب مسػند أيب حنيفػة « مْ تُ عْ طَ تَ ا اْسـمَ  ينَ مِ لِ سْ مُ الْ  نِ عَ 

« ارَ رَ ِضـــ الَ وَ  رَ رَ َضــ الَ »يقػػوؿ:  والرسػػوؿ  ،والثػػاح أف اٟتػػد ضػػرر «بالشػػبهات
ـخَ  وِ ْفـعَ ي الْ ِفـ ئَ ِطـخْ يُ  نْ أَ  امَ مَ اإلِ  نَّ إِ فَ » :والثالث قولو  .أخرجو اٟتاكم  نْ أَ  نْ ِمـ رٌ يـْ

 .أخرجو الًتمذي «ةِ وبَ قُ عُ ي الْ فِ  ئَ طِ خْ يُ 
أو  ،مػػأخوذة داللػػةالرابػػع: يػػرج  خػػرب اآلحػػاد علػػى القيػػاس الػػذي علتػػو 

ألف ا٠ترب وحي ظاىر الداللػة علػى اٟتكػم  ؛أو مقيسة قياساً  ،مستنبطة استنباطاً 
أو ا١تقيسػػػة، كػػػل  ،أو ا١تسػػػتنبطة ،نػػػو ٔتنطوقػػػو، والعلػػػة ا١تػػأخوذة داللػػػةعُب التعبػػَت 

، ومن القرائن بػأف ىػذا ٦تػا جػاء بػو الػوحي ، وظػاىر الداللػة مػن ذلع من ا١تفهـو
النص مقدـ على الفهم من مدلولو. وأما العلة الصرحية فإهنا تأخػذ حكػم الػنص 

 الذي جاءت فيو.

 انتهى
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 ،تاب الشخصية اإلسالميةوبهذا انتهى الجزء الثالث من ك
 وبانتهائو انتهى الكتاب كلو ،وىو الجزء الخاص ببحث أصول الفقو

 بعون اهلل تعالى.
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